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مهر- با نهایی شدن استاندارد USB 4.0 انتظار می رود دستگاه های سازگار با این استاندارد اواخر سال 2020 از راه برسند تا نقل و انتقال اطالعات با سرعت بیشتری ممکن شود.
سرعت یو اس بی 4 دو برابر استاندارد فعلی یو اس بی 3.2 است و از آن می توان برای انتقال اطالعات با سرعت 40 گیگابیت در ثانیه به جای 20 گیگابیت در ثانیه استفاده کرد. 

ناظران بازار می گویند طراحی و تولید محصوالت سازگار با استاندارد یادشده یک سال و نیم به طول می انجامد. 

 USB4.0 دستگاه های سازگار با
تا آخر 2020 می آیند

فناوری قاتق نان و قاتل جان معترضان در هنگ کنگ
هنگ گنگ دومین بار در 5 سال گذشته، صحنه 
ناآرامی ها و اعتراضات مردمی و این بار اعتراض به 
الیحه استرداد مجرمان به چین است. معترضان برای 
سازمان دهی اعتراضات خود از شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان ها اس���تفاده می کنند؛ اما سوءاستفاده از 
همین ابزارهای فناورانه از سوی پلیس، آنها را نگران 

کرده است.
آی تی من- در اوایل ماه ژوئن امسال، ایپ 22 ساله 
به یک گروه عمومی چت تلگرامی به نام »راه پیمایی 
69« پیوست. این گروه مربوط به تظاهراتی عمومی 
بود که برای اعتراض به الیحه استرداد مجرمان به 
چین، در مرکز هنگ کنگ ترتیب داده شده بود. به 
گفته ایپ، که یکی از مدیران ای���ن گروه تلگرامی 
اس���ت، بیش از30 هزار نفر در این گروه به بحث 
درباره مواردی همچون ارایه چتر و آب و آفتابگیر به 

تظاهرات کنندگان می پرداخته اند.
دو روز پ���س از انجام این تظاه���رات، که گفته 
می ش���ود بیش از ی���ک میلیون نفر از س���اکنان 
هنگ کنگ در آن حضور یافته اند، پلیس به آپارتمان 
ایپ مراجعه و او را دس���تگیر کرد. پلیس که حکم 
جلب او را به ظن توطئه برای ایجاد ناآرامی عمومی 
در دست داشت، وارد خانه ش���د و به بازجویی از او 
در محل پرداخت. بازجویی ها از ایپ، سپس با جلب 
او در مقر پلیس هم ادامه یافت. پلیس ایپ را وادار 
کرد که  قفل گوشی خود را باز کند و تمامی چت های 
او را در گروه مذکور دانلود کردند. او  درباره سازنده 
گروه و اهداف آن از ایپ بازجویی کرد و از او درباره 
سایر گروه هایی که برای اقدامات تندروانه برنامه ریزی 

می کنند، سوال شد.
دس���تگیری ایپ، یکی از چندین و چند پرونده 
مشابهی اس���ت که پس از تظاهرات در هنگ کنگ 

رخ داده است.
از هفته گذشته تاکنون صدها هزار نفر در اعتراض 
به این الیحه جنجالی دست به تظاهرات زده اند که 

در مواردی به خشونت کشیده شده است.
البته کری لم، رئیس اجرای���ی هنگ کنگ روز 
گذشته )شنبه 15 ژوئن( از تعلیق این الیحه خبر داد 
و به خاطر پیشنهاد دادن این الیحه عذرخواهی کرد، 

اما از لغو کامل طرح چیزی نگفت.

خشم عمومی در این اعترضات عمدتا متوجه خانم 
لم اس���ت که از حمایت قاطع پکن برخوردار است. 
رهبران معترضان خواستار آن هستند که این الیحه 
برای همیشه کنار گذاشته شود. برخی از معترضان 
هم خواستار استعفای خانم لم شده اند. این معترضان 
معتقدتد ک���ه تصویب این الیحه ب���ه معنای مرگ 
آزادی ها در هنگ کنگ است که به صورت خودمختار 
از چین اداره می شود و شهروندانش، برخالف چین، 
از آزادی بیان و مطبوعات و دسترس���ی نامحدود به 

اینترنت برخوردارند.
اما این مخالفت ها و حرکت اعتراضی که ابزار اصلی 
شکل گیری اش ش���بکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
بوده اس���ت، حاال به نظر می رسد که دارد از همین 
ابزار هم ضربه می خورد و دولت از آنها علیه معترضان 

استفاده می کند.
به گزارش گاردین، هنگ کنگی ه���ا پیش از این 
نیز با اس���تفاده از همین ابزارهای فناوری به جنگ 
تصمیمات دولت رفته بودند. در س���ال 2014 نیز 
تظاهرات گسترده دموکراسی خواهانه آنان از طریق 
فیس بوک و توییتر و گروه های واتس اپ برنامه ریزی 
و سازمان دهی شد. اما حاال بس���یاری از معترضان 
ترجیح می دهند که زیاد روی شبکه های اجتماعی 
خودنمایی نکنند و ارتباطات شان را به پیام رسان های 
امن محدود کرده اند. آن���ان به طور مرتب مباحثات 

و چت های مربوط به تظاه���رات را پاک می کنند و 
از سیم کارت های پس پرداخت یا اعتباری که به نام 
و مشخصات آنها ثبت نشده باش���د، به این منظور 
اس���تفاده می کنند. این فع���االن اجتماعی از ترس 
ردیابی ش���دن، حتی امکان ردیابی موقعیت مکانی 
را روی گوشی های ش���ان غیرفعال می کنند و سعی 
می کنند به جای اس���تفاده از کارت مترو که حاوی 
مشخصات آنهاس���ت، از بلیت کاغذی مترو استفاده 
کنند. معترضان از این ه���م پیش تر رفته اند و برای 
جلوگیری از شناخته شدن از طریق تصاویر و ابزارهای 
فناورانه شناسایی چهره، در جریان تظاهرات ماسک 
به صورت زده اند. آنان شماره تماس و مشخصات شان 
را به گزارشگران رس���انه ها نمی دهند، نکند که این 

اطالعات به نحوی به دست پلیس برسد.
ایپ می گوید: در هنگ کنگ چنین فش���اری بر 
آزادی بیان بی سابقه است. مردم را به سکوت در برابر 
خواسته های رژیم وامی دارند. ایپ این وضعیت را ترور 

سفید می نامد.
بگویید پیک نیک، بخوانید تظاهرات

ایپ س���اعت 3 صبح روز دوازدهم ژوئن به قید 
وثیقه آزاد ش���د و هم اکنون وکیلش روی پرونده 
کار می کند. اتهام او، یعنی تحریک به ایجاد ناآرامی 
عمومی طبق قانون مجازاتی تا 7 سال زندان دارد. 
گروه چت تلگرامی هم که ای���پ عضوش بود، حاال 

بسته شده است.
اتفاقی که برای ایپ و تعداد دیگری از شهروندان 
افتاده، یادآور ش���رایط کش���ور چین است که در 
آن، ش���هروندان به خاطر مطالب و نظراتی که در 
شبکه های اجتماعی می نویس���ند، باید حساب پس 

بدهند و ارتباطات معموال زیر نظر است.
پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام روز چهارش���نبه 
گذشته اعالم کرد که با حمالت شدید رد سرویس 
DDoS از مبدا چین مواجه ش���ده است؛ حمالتی 
که به گفته دوروف، با تظاهرات هنگ کنگ هم زمان 

بوده است.
عمده نگرانی معترضان هنگ کنگی بابت هزینه ای 
اس���ت که رهبران تظاهرات اعتراضی سال 2014 
پرداخته اند. دولت آنها را دس���تگیر کرد و به جرم 

تحریک به ناآرامی عمومی به حبس محکوم کرد.
بیلی لی، مدیر گ���روه وکالی پیش رو هنگ کنگ 
می گوید: مردم اکنون بسیار محتاط هستند و اتهام 
تحریک ب���ه ناآرامی که به رهب���ران معترضان زده 
ش���ده، آنها را نگران می کند که بابت هر چیزی که 
در اینترنت بنویس���ند، ممکن است با اتهام مشابهی 

روبه رو شوند.
در نتیجه این تهدیدها، معترضان هم زبان ش���ان 
را عوض کرده اند. برای مث���ال فعاالن اجتماعی در 
یک فراخوان آنالین از ش���هروندان خواستند که در 
عصر یازدهم ژوئن برای پیک نیک به پارکی در یک 
مجموعه دولتی بروند. فردای آن روز ساختمان دولتی 

مذکور خود را در محاصره هزاران معترض می دید.
کارشناسان می گویند: یکی از نگرانی ها این است 
که مقامات دولتی به اطالعات ش���خصی معترضان 
دسترسی دارند. پلیس این ش���هر به دوربین مجهز 
است، داده های بیومتریک دستگیرشدگان جمع آوری 
می شود و مشخص نیست این داده ها به چه مدت و 

برای چه اهدافی ذخیره و نگهداری می شود.
گریک چوی، حقوق دان و کارش���نان محافظت از 
داده ها می گوید: این نگرانی وجود دارد که دسترسی 
به داده های شخصی شهروندان معترض هنگ کنگ در 
اختیار دولت پکن قرار بگیرد؛ زیرا محدودیتی برای 
انتقال اطالعات فرامرزی بین دو کشور وجود ندارد و 
همه این اطالعات را می توانند به چین ارسال کنند.

برنامه 44 میلیارد دالری برزیل
 در حوزه اینترنت چیزها

برزیل یک اس���تراتژی کالن ملی در حوزه اینترنت 
چیزها )IoT( طراحی کرده و آن را برای امضا به رئیس 

جمهور تقدیم کرده است.
فارس- در این استراتژی خط مشی هایی برای جذب 
مشاغل و کسب و کارهای مختلف به مشارکت در حوزه 
اینترنت چیزها و نیز س���رمایه گ���ذاری در این زمینه 
پیشنهاد شده اس���ت. همچنین انگیزه هایی برای جلب 

رضایت آنها در نظر گرفته شده است.
چهار بخش اصلی این استراتژی عبارتند از شهرهای 
هوشمند، مراقبت های درمانی و بهداشت، تجاری سازی 
کشاورزی و ساخت و س���از. بودجه نگارش استراتژی 
یادشده توسط بانک توس���عه ملی برزیل تامین شده و 
کنسرسیومی  به رهبری ش���رکت مشاروه مک کنزی در 

نگارش آن مشارکت داشته است.
بر اساس برآوردهای مقامات برزیلی اجرایی شدن این 
طرح 44 میلیارد دالر به اقتصاد برزیل تزریق خواهد کرد 
و موفق رونق و شکوفایی کسب و کارهای مختلف در این 

کشور می شود.
برنامه ریزی برای نگارش این استراتژی در برزیل از 
سال 2015 آغاز شد و در آن زمان یک گروه کاری برای 
تعیین خط مشی های اولیه و تقویت تحقیق و پژوهش در 

این حوزه شکل گرفت.

بارسلون میزبان قدرتمندترین
 ابررایانه دنیا می شود

 MareNostrum قرار است تا سال آینده ابررایانه
5 در بارسلون جایگزین نسخه چهارم این ابررایانه شود.

مهر- سرعت این ابررایانه به 200 پتافالپس خواهد 
رسید. این در حالی است که پرسرعت ترین ابررایانه فعلی 
جهان که سامیت نام دارد و در ایاالت متحده نصب شده 
تنها 143.5 پتافالپس سرعت دارد. سامیت فعاًل در صدر 

فهرست 500 ابررایانه برتر جهان قرار دارد.
اروپایی ها برای تولید این ابررایانه قدرتمند در بارسلون 
سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند که 100 میلیون یورو 
از آن توسط ابتکار عمل ابررایانه ای EuroHPC وابسته 
به اتحادیه اروپا و 223 میلیون یوروی دیگر آن توسط 
مقامات محلی در اس���پانیا و از جمله وزارت علوم این 
کشور و برخی دانشگاه ها تأمین می شود. پرتغال، ترکیه 

و کرواسی نیز از طرح یادشده اعالم حمایت کرده اند.
اتحادیه اروپا قصد دارد در سال 2021 شش میلیارد 
یوروی دیگر در زمینه تولید ابررایانه س���رمایه گذاری 
کند که 3 میلیارد یورو از این رقم توسط اتحادیه اروپا 
و 3 میلیارد یوروی دیگر از آن توس���ط کشورهای عضو 

تأمین می شود.

ایران در رتبه دوازدهم
 از نظر تعداد کاربران اینترنت

موسسه باند کپیتال گزارش ساالنه خود در مورد آمار 
استفاده از اینترنت را منتشر کرده که طبق آن هند و 
چین بیشترین تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص 

داده اند و ایران رتبه 12 را دارد.
مهر- بعد از چین و هند، آمری���کا، اندونزی، برزیل، 
ژاپن، روسیه، مکزیک، آلمان، فیلیپین، انگلیس، ایران، 
نیجریه، فرانسه و ترکیه بیشترین تعداد کاربران اینترنت 

را به خود اختصاص داده اند. 
در حال حاضر جمعیت آنالین جهان از مرز 50 درصد 
گذشته و به 3.8 میلیارد نفر رسیده است. طبق همین 
گزارش از میان 10 شرکت که در جهان با ارزش ترین 
هستند، هفت شرکت در حوزه فناوری فعال هستند که از 
جمله آنها می توان به مایکروسافت، آمازون، اپل، آلفابت و 
فیس بوک اشاره کرد. همچنین از میان 30 شرکت برتر 

جهان از نظر ارزش 7 شرکت چینی هستند.
این گزارش نشان می دهد که مدت زمان صرف شده 
برای مشاهده محتوای چند رسانه ای از طریق گوشی های 
هوشمند با مدت زمان صرف شده برای این کار از طریق 
تلویزیون ها تقریباً برابر شده و این مساله زنگ های خطر 

را برای شبکه های تلویزیونی به صدا درآورده است.

قطع جی پی اس روزانه 
یک میلیارد دالر به آمریکا خسارت می زند

نتایج یک بررسی دولتی در آمریکا نشان می دهد که 
قطع سیستم موقعیت یابی جی پی اس در این کشور روزانه 

یک میلیارد دالر خسارت به بار خواهد آورد.
مهر- بررسی که در این زمینه توسط موسسه ملی 
استاندارد و فناوری آمریکا صورت گرفته نشان می دهد 
قطع جی پی اس ش���بکه های مخابراتی سیار را در این 
کشور به شدت مختل کرده و در ادامه مسیریابی زمینی، 
کشتی رانی، کار در معادن و غیره ناممکن شده و صنعت 
کشاورزی و بسیاری از صنایع دیگر در آمریکا نمی توانند 

به فعالیت های عادی خود ادامه دهند.
حداقل خسارت روزانه چنین اختاللی یک میلیارد دالر 
در روز برآورد شده که می تواند تا 1.5 میلیارد دالر در 

روز هم افزایش یابد.
سیستم جی پی اس از س���ال 1984 بدین سو مورد 
استفاده تجاری قرار گرفته و بررس���ی ها حاکی است 
که استفاده از آن از سال 1984 تا 2017 بالغ بر 1.4 
تریلیون دالر ارزش اقتصادی برای امریکا به همراه آورده 
است. این سیستم تنها در س���ال 2017 بیش از 300 
میلیارد دالر به نفع اقتص���اد امریکا ارزش آفرینی کرده 
اس���ت. 90 درصد از کل مبلغ ذکر شده از سال 2010 

بدین سو به دست آمده است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه ایده پردازان سرگرمی آرسس
 درتاریخ 1398/03/26 به ش�ماره ثبت 542473 به شناس�ه ملی 14008396319 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب 
و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم ها،ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت 
انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات آی تی طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای،تهیه و اجرای طرح های جامع فناوری اطالعات و 
ارتباطات،اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات ش�امل تحلیل و طراحی و تولید و اس�تقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر 
نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و بخش خصوصی،تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام 
خدمات مش�اوره در زمینه های فناوری اطالعات،اس�تراتژی و معماری س�ازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات و 
مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل 
و افزایش کارایی سازمان ها،مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت 
بهره وری جامع و مدل های تعالی سازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسک و طراحی 
و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و 
مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت،ارائه کلیه خدمات راه اندازی و طراحی و میزبانی وب و مدیریت صفحات وب 
و سایت های اینترنتی،تهیه و تولید کاتالوگ و بروشورهای مجاز،بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای در خصوص فعالیت شرکت،فعالیت 
در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی رایانه طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری 
ارائه دستگاه های جانبی و قطعات ملزومات رایانه و پشتیبانی فنی آنها،تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت،انجام 
فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک،مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی 
شبکه های کابلی و غیر کابلی رایانه ای ارائه دستگاه های جانبی رایانه،واردات و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی طراحی و تولید و پشتیبانی نرم 
افزارهای کاربردی رایانه ای و پژوهش تحقیق در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،صادرات نرم 
افزار و خدمات مهندسی  در زمینه موضوع فعالیت شرکت،مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار،تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای،فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات سیستمهای رایانه ای و مخابراتی خرید 
و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور،ارائه خدمات اطالع 
رسانی مجاز از طریق اینترنت و خرید و فروش از طریق اینترنت و تجارت الکترونیک و آموزش،پژوهش و مشاوره در زمینه فناوری اطالعات 
آی تی و موضوع فعالیت شرکت،ارائه کلیه خدمات نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی و ارتباطی و تعمیر نگهداری دوربین های مدار بسته 
و سیستم های سانترال و دزدگیرهای حرفه ای و سیستم اعالن حریق. خدمات ماشین های اداری و کارت های هوشمند ارائه کلیه خدمات 
مدیریتی،انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت،مدیریت کیفیت اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی برای 
شرکت،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی،ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و 
خارج از کشور،انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،شرکت در نمایشگاه های رایانه ای 
داخلی و خارجی،ارائه خدمات تجهیزات و سیستم های ارتباطی و مخابراتی پس از اخذ مجوزهای الزم،امکان سنجی و امکان یابی بطور کلی 
انجام هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه 
ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی، دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام 
محتوایی سمعی و بصری و متنی و دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت یاد شده 
پس از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، تهرانپارس ، خیابان شهید محمدمسعود گلشنی )117( ، خیابان شهید 
غالمرضا تنهاجو)1/180غربی( ، پالک 56 ، طبقه پنجم ، واحد غربی کدپستی 1653976498 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
300000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا لشگری به شماره ملی 0018699693 دارنده 100500000 ریال سهم 
الشرکه آقای پدرام فیاضی به شماره ملی 0020110081 دارنده 100500000 ریال سهم الشرکه آقای امید فرقدان به شماره ملی 0080269079 دارنده 
99000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا لشگری به شماره ملی 0018699693و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای پدرام فیاضی به شماره ملی 0020110081و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای امید فرقدان به شماره ملی 0080269079و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار فن آوران اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )503305(
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