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اخبار

گلکسی اس  9کی و کجا رونمایی می شود؟

پرچمدار جدید سامسونگ یعنی گلکسی اس  9قرار است در اواخر
ماه فوریه سال آینده میالدی و در شهر بارسلون رونمایی شود.
به نقل از وب سایت جی اس ام آرنا ،ماههاست که درباره نسل
جدید پرچمدار سامسونگ یعنی گوشی هوشمند گلکسی اس  9حدس
و گمان ها و همچنین شایعاتی به گوش می رسد و این امر هم نشان
از آن دارد که همگی اعم از کاربران ،طرفداران سامسونگ و رقبای آن
در انتظار رونمایی و معرفی پرچمدار جدید این شرکت کره ای هستند.
حاال گزارشهای جدید از کره جنوبی از رویداد رونمایی سامسونگ
از گلکسی اس  9خبر میدهد که قرار است در نمایشگاه  MWCواقع
در شهر بارسلون اسپانیا و در اواخر ماه فوریه سال  ( 2018سال آینده
میالدی ) برگزار شود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از دالیلی که باعث شده
است این غول تکنولوژی کره ای زود تر از موعد از گوشی هوشمند
پرچمدار خود رونمایی کند ،ظهور قدرتمندانه آیفون  ( 10آیفون ایکس)
در بازار است تا بتواند با رقیب آمریکایی خود ،اپل ،به رقابت تنگاتنگی
بپردازد .هرچند که برخی دیگر از تحلیلگران دقیقا نظر مخالفی دارند
و معتقدند پرچمداران کنونی و فعلی سامسونگ  ،گلکسی اس  8و اس
 8پالس تاکنون توانسته اند به خوبی با گوشی بدون حاشیه اپل رقابت
کنند و حرف زیادی برای گفتن دارند.
برآورد می شود در صورتی که از پرچمداران جدید سامسونگ
یعنی گلکسی اس  9و اس  9پالس در اواخر ماه فوریه رونمایی شود،
آنها در نیمه ماه مارس ( یعنی یک ماه بعد از رویداد رونمایی ) روانه
بازار شوند.
الزم به ذکر است که نمایشگاه  2018 MWCقرار است از 26
فوریه ( 7اسفند) تا اول مارس (  10اسفند) واقع در شهر بارسلون
اسپانیا برگزار شود که قرار است سامسونگ سری گوشیهای هوشمند
و پرچمدار گلکسی اس  9و اس  9پالس خود ار در خالل این رویداد
در تاریخ  27فوریه (  8اسفند) رونمایی کند.
با اینکه تا بحال گزارشهایی از ظاهر بهبود یافته و پیشرفت های
سخت افزاری و نرم افزاری این پرچمدار جدید در فضای مجازی و
اینترنت پخش شده است ،اما برای اطمینان از ویژگی ها و قابلیتهای
جدید و جذاب این گوشی باید تا زمان رونمایی از آن در انتظار بمانیم.
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یک تراشه جدید مخصوص گوشیهای هوشمند که مجهز به یک
حسگر سنجش سالمتی است معرفی شد.
به نقل از وب سایت اندروید هدالین ،این روزها که بازار گجت
های پوشیدنی بسیار داغ و پر تب و تاب شده است ،شرکت های فعال
در عرصه علم و تکنولوژی هم به این جریان پر شور و پر مخاطب
پیوسته اند و نمونه های جدیدی را برای پیشرفت و توسعه در این
عرصه معرفی می کنند و به گونه ای با رقبای خود در سراسر جهان به
رقابت می پردازند.
شرکت مدیاتک هم به تازگی یک تراشه جدید مجهز به حسگر
تحت عنوان  Sensioرا معرفی و رونمایی کرده است تا در گوشی های
هوشمند و دستبند های هوشمند به منظور ردیابی وضعیت سالمت
کاربران مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که موسسه تحقیقاتی  IDCبرآورد کرده است که تا سال
 2021میالدی ،تعداد  240.1میلیون دستبند و مچ بند هوشمند که به
منظور ردیابی و پیگیری وضعیت سالمت کاربران طراحی و تولید شده
است ،به فروش خواهد رسید.
طبق گزارش های منتشر شده ،این شرکت که در زمینه ساخت
و تولید تراشه فعالیت می کند ،تصمیم گرفته است با معرفی و رونمایی
یک حسگر جدید و چندکاره تحوالت جدید و شگفت انگیزی را به
گوشی های هوشمند و گجت های پوشیدنی اضافه کند و بدین ترتیب،
سودآوری بسیاری را برای خود به ارمغان بیاورد.
این حسگر جدید سالمتی که معرفی شده است ،در داخل گوشی
های هوشمند تعبیه خواهد شد و کاربران باید سه قسمت از گوشی
هوشمند خود را لمس کنند تا بتواند وضعیت سالمت آنان را اندازه
گیری کرده و بسنجد .حسگر جدید سنسیو موارد مختلفی همچون
ضربان قلب ،نوسانات ضربان قلب ،فشار خون ،اکسیژن خون ،قند خون
و نوار قلب را قادر است برای کاربران بیازماید و به آنها اطالع دهد.
مدیاتک اپلیکیشنی را ارائه خواهد کرد تا تمام این محاسبات و سنجش
ها را نمایش داده و به صورت ابری نیز ذخیره کند.
اندازه این تراشه و حسگر جدید که به نام  6381 MTاست ،بسیار
کوچک است بنابراین فضای زیادی را در داخل گوشی هوشمند کاربران
اشغال نخواهد کرد .همچنین در افزایش دما یا مصرف باتری گوشی
هوشمند نیز تأثیر منفی ایجاد نخواهد کرد.
مدیاتک هم اکنون در حال آمادهسازی نمونههای نخستین
تراش ه حسگر سنسیو  6381 MTاست و قرار است تا اوایل سال
آینده میالدی  ۲۰۱۸آن را در اختیار تولیدکنندگان گوشی
هوشمند قرار بدهد.
انتظار میرود در نیم ه نخست سال  ۲۰۱۸شاهد عرضه
گوشیهایی مجهز به حسگر سنسیو باشیم .البته هنوز شرکت مدیاتک
هنوز در باره اینکه کدامیک از تولیدکنندگان گوشی هوشمند قرار است
از این حسگر استفاده کنند اظهار نظری نکرده است .

4

فنآوری

وزیر ارتباطات در پاسخ به کاربران اینترنت خبر داد:

ارائه بستههای رقابتی اینترنت برای نیاز به سرعت باال و حجم کم

وزیر ارتباطات به برخی سواالت کاربران اینترنت از
جمله پایین بودن سرعت ،نیازهای سرعت باال و حجم کم
و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در پستی اینستاگرامی به برخی سواالت کاربران
درباره تعرفههای جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت :سواالتی را دوستان در بخش نظرات
چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها
را عرض می کنم.
وی گفت :مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت
واحد حجم است .یک بایت معادل هشت بیت است .در
نرم افزارهای دانلودر ،در بعضی اوقات سرعت بر حسب
بایت نوشته میشود .برخی دوستان تصور میکنند که
شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را
اعمال کرده که این تصور درست نیست .شرکتها موظفند
سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به
مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت :دستهای از مشترکین نیاز به سرعت
باال دارند در حالی که حجم مصرفی آنها باال نیست.
برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از
سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده
خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین ،ارائه بستههای
رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند .راهکارهایی چون

بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت :در سابق ،مشترک در ابتدای ماه ،مبلغی
برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس
پرداخت میکرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید
حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت
میکرد .برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به

دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد
تسهیالت برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود :برخی نیز از اینکه سرعت
خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد ،گالیه
کردهاند .طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس
با شرکتها ،مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج

پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی ،مصوبه اعالم کرده که در شمارش
سقف مصرف منصفانه ،ترافیک داخلی باید نصف بین
الملل محاسبه شود .برخی شرکتها به منظور اهداف
تبلیغاتی و نشان دادن سقف باالتر مصرف منصفانه ،عدد
مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعالم
کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد
شد .این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران
شده است .بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک
داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب
لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت
همراه بوده است.
جهرمی تصریح کرد :در خصوص محدود شدن
ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبال
عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد .در مصوبه،
کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه
و ابالغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این
محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد :هر چند سازمان تنظیم مقررات
چندین بار و با شیوههای مختلف به این سواالت پاسخ
داده است ،اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای
احترام و ادب به مخاطب ایجاب میکرد که پاسخ مجدد
داده شود .از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:

دعوت از بخش خصوصی برای ایجاد دیتاسنترهاى داخلى در تراز جهانى

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت :در حال تدوین استراتژی و
مقرراتگذاری در پیادهسازی مدلهای مناسب برای رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهاى
داخلى در تراز جهانى توسط بخش خصوصی هستیم.
ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم بازدید از دیتاسنتر یکی از شرکتهای اینترنتی
با بیان اینکه امروز در کشور شاهد رشد سریع ارائه خدمات الکترونیکى و تولید
محتوا هستیم و این اهمیت ،توجه به ایجاد دیتاسنترهاى داخلى را دو چندان
میکند ،گفت :در شرایط فعلى ایجاد دیتاسنترهاى استاندارد از نظر زیرساختى،
امنیتی و پایداری در سرویس یکی از ضروریات رشد ارائه خدمات الکترونیکى و
محتوا در کشور است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت :بهمنظور ایجاد مراکزی امن و
پایدار ،در حال تدوین استراتژی و مقرراتگذاری در پیادهسازی مدلهای مناسب
برای رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهاى داخلى در تراز جهانى توسط بخش خصوصی
هستیم.
در این بازدید ،فریدون قاسمزاده؛ مدیر عامل افرانت نیز با ذکر اینکه
دیتاسنترها کارخانجات تولیدى در فضاى مجازى هستند و توسعه آنها باعث رشد و
شکوفایى کسبوکارهاى دیجیتال میشود به افزایش حجم اطالعات ،تنوع و تعداد
خدمات سایتها و اپلیکیشنهاى ایرانى و رشد سریع کسبوکارهاى دیجیتال در
سالهاى اخیر بهدلیل سیاستهاى حمایتى دولت و رشد سریع پهناى باند پرسرعت
در کشور و ایجاد جو نشاط و امید در میان جوانان کارآفرین کشور اشاره کرد و
گفت :سرعت رشد تولید خدمات الکترونیکى و محتوای داخلی اهمیت ایجاد و
ارتقای فضای امن و کافی برای نگهداری محتواهای تولید شده در دیتاسنترهاى

داخل کشور را بیش از پیش افزایش داده و بر همین اساس شرکت ما برنامه توسعه
سریع خدمات خود از طریق ایجاد دیتاسنترهاى جدید در نقاط مختلف در سطح
کشور را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته ،زیرساختها و سیستمهای امنیتی بهکار
گرفته شده در دیتاسنتر این مجموعه گفت :در این دیتاسنتر در الیههایی نظیر
ارتباطات شبکه ،تأمین برق مورد نیاز و سیستمهای سرمایش نیز تمهیدات ویژهای
براى ارتقاء پایدارى و امنیت خدمات در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به الزامات ارائه شده در سیستم مدیریت امنیت اطالعات
 ،ISMSکلیه فضاهای دیتاسنتر و همچنین سایر فضاهای مربوط به سرویسهای
دیتاسنتر نظیر سالنهای شبکه توزیع برق و تأمین سیستم سرمایش تحت کنترل
دوربینهای نظارتی است و کلیه ورودیهای حساس نیز با سیستمهای مرکزی
کنترل ورودی و خروجی تحت کنترل و پایش قرار میگیرد.
قاسمزاده با اشاره به مزایاى زیاد ایجاد دیتاسنتر در داخل کشور گفت:
سازمانهای دولتی و خصوصی تا چند سال قبل برای ارائه خدمات خود ناگزیر از
میزبانی سرورهاى خود در دیتاسنترهاى خارج از کشور بودند که این امر صرفنظر
از مالحظات امنیتى آن ،برروی سرعت ،کیفیت و قیمت نهایی دسترسی کاربران
تأثیر منفى داشت زیرا سرعت نمایش صفحات در سرورهای داخلی به دلیل فاصله
جغرافیایی بسیار کم با مصرف کننده ،بسیار باالتر از سرعت مشاهده وب سایتهای
میزبانى شده در دیتاسنترهاى خارجی است.
وی ادامه داد :بنابراین امروزه ارائهدهندگان خدمات کسبوکارهاى دیجیتال
و تولیدکنندگان محتواى ایرانى و حتى شرکتهاى خصوصى که الزامى به میزبانى

خدمات و محتواى خود در داخل کشور ندارند نیز داوطلبانه و با هدف ارتقا
کیفیت خدمات و رضایتمندى مشتریان ،وب سایتها و اپلیکیشنهای خود را به
دیتاسنترهاى داخل منتقل میکنند.
او با بیان اینکه در حال حاضر عالوه بر شرکتهاى نوپا و کسبوکارهاى
دیجیتال بیش از هزار سازمان و شرکت دولتى و خصوصى از جمله وزارتخانهها،
بانکها ،بیمهها ،دانشگاهها ،مراکز اموزشى ،فرهنگى ،تحقیقاتى و ...از خدمات
دیتاسنتر ما استفاده میکنند ،یادآور شد :امیدواریم با حمایت دولت و مسئولین
کشور شاهد توسعه و شکوفایى صنعت استراتژیک دیتاسنتر و رشد و بالندگى
شرکتهاى نوپا و دانشبنیان و کسبوکارهاى دیجیتال در کشور باشیم.

