
با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه با ستاد کرونا 
و اتاق اصناف

دیجی کاال از هزار کسب و کار 
آسیب دیده از کرونا حمایت می کند

دیجی کاال، س��تاد مقابله با بیماری کرون��ا در تهران و 
اتاق اصناف به منظور حمایت از کس��ب وکارهای کوچک 
آسیب دیده در بحران کرونا تفاهم نامه سه جانبه ای امضا 

کردند.
فناوران- ط��ی ای��ن تفاهم نامه ۱۰۰۰ کس��ب وکار 
آس��یب دیده در طول دوران کرونا بدون پرداخت هزینه 
و کمیس��یون صفر برای دیجی کاال محصوالت خود را در 
پلتفرم مارکت پلیس عرضه خواهند کرد. هزینه پردازش، 
بسته بندی و ارسال به مش��تریان سراسر کشور به عهده 

دیجی کاالست.
دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، قاسم نوده 
فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و سعید محمدی، رئیس 
هیات مدیره گروه دیجی کاال، ش��نبه شش��م اردیبهشت 

۱399 این تفاهم نامه سه جانبه را امضا کردند.
 فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا گفت: دیجی کاال با 
هدف بهبود شرایط کسب وکارهای آسیب دیده و کاهش 
رفت وآمدهای شهری غیرضروری از هزار کسب وکار ذی 
صالح که اقالم ضروری مورد نیاز را تامین و پروتکل های 
بهداشتی را در بسته بندی و توزیع کاال رعایت می کنند، در 
پلتفرم این فروش��گاه اینترنتی همکاری می کند. اگر این 
تجربه به خوبی شکل بگیرد، می تواند به یک فرایند نوین 

برای توسعه کسب وکارها به وسعت ایران تبدیل شود.
بر پایه این تفاهم نام��ه، دیجی کاال ب��رای اصنافی که 
در دوران کرونا دچار مش��کالت کس��ب وکار ش��ده اند، با 
معرفی اتاق اصناف و تایید ستاد مقابله با کرونای تهران، 
امکان پیوس��تن به پلتفرم مارکت پِلیس را بدون در نظر 
گرفتن هزینه برای کس��ب وکارها و دریافت سود از طرف 
دیجی کاال برای کس��ب وکارها تا ۱5 خ��رداد ماه ۱399 

فراهم کرده است.
عالوه بر ای��ن هزینه ه��ای توزیع، ف��روش، انبارداری، 
بس��ته بندی و ارس��ال بر عه��ده دیج��ی کاال خواهد بود. 
همچنین بر اس��اس این تفاهم نامه مقرر ش��ده است که 
دیجی کاال وبینارهای آموزش��ی رایگان برای اس��تفاده از 
زیرس��اخت فروش آنالین و س��ایر آموزش های مرتبط را 
در اختیار این کس��ب وکارها قرار ده��د. 5 میلیون تومان 
اعتبار بازاریابی آنالین رایگان و نیز فعال س��ازی فروشگاه 
آنالین در طی 2 روز، ارائه سرویس لجستیکی حمل و نقل 
در سراسر ایران، در اختیار گذاشتن ۱2 مرکز جمع آوری 
و دریافت فروش��ندگان در اقصی  نقاط کش��ور برای این 
کسب وکارها و ارسال کاالی آنها به مشتریان سراسر کشور 
با ناوگان و زیرساخت عملیات دیجی کاال از جمله مفاد این 

تفاهم نامه است.

پنجره

3 بخش خصوصی

در جلسه مجازی کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی تاکید شد

لزوم پیگیری مطالبات فعاالن حوزه ICT در عصر کرونا
هفتمین جلسه از دوره نهم کمیس��یون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی ایران 

به صورت مجازی برگزار شد. 
فدراسیون فاوا- در ابتدای این جلسه محمدرضا طالیی رییس کمیسیون 
فاوای اتاق بازرگانی به شعار سال 99 اشاره کرد گفت: طی جلسه ای که با حضور 
روسای کمیسیون های اتاق برگزار شد، مقرر ش��د پیشنهادات آنها در خصوص 

تحقق شعار سال )جهش تولید( به هیات رئیسه اتاق ایران ارسال شود.
رئیس هیات مدیره فدراس��یون فاوا افزود: کس��ب و کارها در این مدت دچار 
مشکالتی شده اند. اکثر کسب و کارها از اوایل اسفند ماه تعطیل هستند و دولت 
نیز نتوانسته در این زمینه کمکی انجام دهد. این در حالی است که سایر کشورها 

تالش کردند که هم به مردم و هم به کسب و کارها کمک هایی ارایه شود.
طالیی گفت: در این مدت سواالتی به کمیسیون ارسال شد مبنی بر اینکه برای 
تحقق شعار سال چه کارهایی را می توان انجام داد و چه فعالیت هایی باید صورت 
گیرد که سال جاری با خطرات کمتری مواجه شویم. یکی از موضوعاتی که در این 
خصوص مطرح شد دولت الکترونیکی بود. اما دولت در خدمات رسانی به مردم و 
کسب و کارها چندان کارنامه قابل قبولی ندارد. از سوی دیگر در خصوص کسب 
و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی، دولت نتوانسته زیرساخت های مناسب 
را فراهم کند. حتی پس��ت هم کمک چندانی به ارسال مرسوالت فروشگاه های 

اینترنتی انجام نمی دهد.
طالیی همچنین گفت: سوال دیگری که از کمیسیون مطرح شده مبنی بر این 
است که چه کارهایی باید انجام شود تا پس از کرونا استقبال مردم از فروشگاه های 
اینترنتی بار دیگر به سمت روش های سنتی باز نگردد. از سوی دیگر در این دوره 
در بخش محتوا با مش��کالت جدی مواجه شده ایم. مدارس در این مدت تعطیل 
بود و وزارت آموزش و پرورش هم نتوانس��ت تولید محتوای آنالین داشته باشد. 
زیرا زیرساخت آن فراهم نبود. وزارت علوم نیز همین شرایط را داشت. بنابراین 
آموزش مجازی چه در س��طح دانشگاهی و چه در س��طوح پایین تر در این دوره 

موفق عمل نکرد.
وی افزود: هم اکنون شاهد آن هستیم که برای ویدیو کنفرانس ها از پلتفرم های 
خارجی استفاده می ش��ود و حتی بس��تر داخلی برای این فعالیت های ویدئویی 
مجازی وجود ندارد. ما در کمیس��یون فاوا و فدراسیون فاوا مسائل و مشکالت را 
جمع آوری کرده و کار کارشناسی انجام دادیم و نتایج آن را طی نامه ای به هیات 

رئیسه اتاق ایران ارائه کردیم.
در بخش دیگری از این جلس��ه، گزارش��ی از وضعیت خس��ارت های ناشی از 
شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در حوزه ICT ارایه شد. در این گزارش علی 
شمیرانی مشاور کمیسیون فاوا عنوان کرد که اگرچه گزارش هایی در خصوص 
ضرر و زیان کسب و کارهای اینترنتی به شکل محدود ارایه شده است، اما گزارش 
جامعی از خسارت در س��ایرحوزه های مربوط به ICT وجود ندارد؛ چرا که هنوز 
خسارت ها ادامه دارد و هر آماری که امروز ارایه ش��ود نیاز به بازنگری دارد. وی 
همچنین به بسته های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: تا کنون معاونت علمی 
و  فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ازمان فناوری اطالعات و صندوق توسعه ملی 
وعده هایی برای ارایه تسهیالت به فعاالن حوزه ICT داده اند که هنوز جزییات آن 
روشن و مشخص نیست. وی همچنین تصریح کرد: بیشتر آمارهایی که اکنون در 
خصوص خسارت ها منتشر شده در حوزه فروشگاه ها ، تاکسی ها و تحویل غذای 
اینترنتی بوده است. بنکدار دبیر مجمع تش��کل های دانش بنیان نیز از رایزنی با 

وزات ارتباطات در راس��تای تکمیل گزارش میزان خس��ارت ها تمام بخش های 
حوزه ICT خبر داد.

 مشکالت تولید محتوا
در بخش دیگر این نشست سعید رسول اف عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا 
به بحث تقاضا در بخش نرم افزارها و تولید محتوای موبایلی پس از شیوع کرونا 
پرداخت و گفت: به شکل عادی اواخر اسفند و اوایل فروردین پیک تعداد کاربران 
در کافه بازار و دیگر اپلیکیش��ن های موبایلی است. ولی امس��ال همه پلتفرم ها 
حجم زیادی از کاربران را جذب کردند. البته نباید فراموش کرد که شرکت ها در 
حالت دورکاری و نیمه تعطیل بودند و بر اس��اس داده هایی که قبال موجود بود، 
سعی کردند به کاربران سرویس دهند. اما نتوانس��تند کار خود را توسعه دهند. 
چراکه شرکت های تولیدی به توسعه دهندگان خود دسترسی نداشتند. بنابراین 

چالش ها روز به روز در حال افزایش بوده و ورودی محتوا کم شده است.
رسول اف در بخش دیگری از صحبت های خود به بخشنامه ای که کمیسیون 
تنظیم و مق��ررات وزارت ارتباطات مصوب کرده پرداخ��ت و آن را خطری برای 
تولید محتوا در کشور دانست. وی عنوان کرد: بر اساس این مصوبه اپراتورها در 
خصوص پرداخت های اشتراکی به شدت محدود می شوند و از آنجا که برای این 
نوع پرداخت زیرساخت بانکی فراهم نشده، قطعا تولید کنندگان محتوا با مشکل 
مواجه خواهند شد. این در حالی است که اکنون تولید کنندگان محتوا در دنیا به 

شکل پرداخت اشتراکی کار می کنند.
وی افزود: در جلس��ه ای که برای تصوی��ب این آیین نامه برگزار ش��ده، هیچ 
نماینده ای از بخش خصوصی حضور نداشته است و این مصوبه در شلوغی شب 
عید و ش��یوع کرونا گم ش��د. در صورتی که مصوبه مذکور از ۱5 اردیبهشت ماه 
باید اجرایی شود. این مصوبه چالشی بزرگ برای تولید کنندگان محتوا در کشور 
ایجاد خواهد کرد و برای این موضوع هیچ جایگزینی ارایه نش��ده است. اگر این 
مصوبه اجرایی ش��ود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار تولید محتوای دیجیتال کش��ور 

دچار افت خواهد شد.
رسول اف در ادامه عنوان کرد: در خواست ما تعویق شش ماهه  این مصوبه است 

تا بتوان برای آن یک راهکار جایگزین تعیین کرد.
 درخواست ها شفاف بیان شود

رضا نوروزی عضو کمیس��یون فاوا نیز در این جلس��ه عنوان کرد: ما می دانیم 
دولت درآمدی ندارد؛ در این شرایط دولت چه کمکی می تواند به بخش خصوصی 
ارایه دهد. در بخش صنعت برخی از کارخانه ها تعطیل ش��ده است. از همین رو 
باید به صورت ش��فاف از دولت بخواهیم کمک های مالی و غیرمالی که بناس��ت 

ارایه دهد را اعالم کند.
به گفته وی، در بخش تامین اجتماعی و موضوع مالیات نیز قدم جدی از سمت 
دولت برداشته نشده است. در حال حاضر فرصت خوبی است که از دولت بخواهیم 
موانع برداش��ته ش��ود و اگر این کار انجام ش��ود، پس از کرونا تولید کنندگان با 

سرعت خوب می توانند به فعالیت بپردازند.
  امضای دیجیتال

شاهین نوروزی عضو کمیس��یون فاوای اتاق و کارشناس امنیت سایبری، در 
خصوص اس��تفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری جلسات و اعتبار آن گفت: 
در طول سال های گذشته کار زیادی در خصوص امضای دیجیتال صورت گرفته 
است. یک بحث از منظر حقوقی و دیگری مهندسی است. در هر دو بخش کارهای 

زیادی انجام شده است. اگر هر امضای دیجیتال مورد تایید مراجع مربوطه قرار 
گیرد، امضاهای دیجیتال در محاکم قضایی نیز قابل استناد است. اگر تصمیمی در 
این زمینه گرفته ش��ود، امضای دیجیتال نیز میتواند در جلسات اجرایی شود و 

مصوبات جلسات مجازی کامال وجاحت قانونی خواهد داشت.
 نادیده گرفتن تولید داخل

اکبر ذاکری، رییس اتحادیه سراس��ری ش��رکت های فنی مهندسی حفاظت 
الکترونیک نیز در این نشست گفت: از دولت توقع مالی نداریم، بلکه می خواهیم 
قوانین موجود اجرا ش��ود. تولیدکنندگان این بخش خواس��تار آن هس��تند که 
مراکز دولتی درخواس��ت کاالی خارجی نداشته باش��ند و بر مبنای ضرورت به 
تولید داخل روی بیاورند. در مناقضه های دولتی ش��اهد آن هس��تیم که تا ۸۰ 
درصد تجهیزات خارجی درخواست می ش��ود. در صورتی که مشابه داخلی آن 
وجود دارد. از طرفی هیچ ش��فافیتی در مناقصه ها وجود ندارد. از همین رو باید 
بازار مصرف اصالح شود و شرکت های دولتی نباید از تولیدات خارجی که مشابه 

داخلی دارد استفاده کنند.
 هشدار ورود غیرقانونی تجهیزات 

پیمان ایروانی، رییس انجم��ن تجهیزات رایانه ای نیز در این نشس��ت گفت: 
متاسفانه در برخی موارد برای واردات تجهیزات، مش��ابه داخلی در نظر گرفته 
می ش��ود که اصال وجود چندانی ن��دارد. اخیرا حتی CPU را نی��ز تولید داخل 
زدند. در حال حاضر با مطرح ش��دن تولید لپ تاپ و کامپیوتر و موبایل در داخل 
نیز ورود این تجهیزات با مش��کل مواجه شده اس��ت. ما مخالفتی با تولید داخل 
نداریم؛ اما در این مقطع این نوع اقدامات باعث می ش��ود تجهیزات مورد نیاز به 
صورت قانونی ثبت سفارش نش��ود، و وقتی این گونه با موضوع برخورد می شود، 
همین تجهیزات به صورت غیر معمول و غیرقانونی وارد می شود و این خود یک 

آسیب جدی تر است.
 حمایت در مسیر هدفمندی

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون ICT اتاق نیز عنوان کرد: در حال حاضر 
وزارت ارتباطات وجوه اداره شده ای که در طول یکسال خرج نکرده را قصد دارد 
توزیع کند. اتاق باید برنامه داشته باشد تا بتوان بخشی از این کمک ها را مدیریت 
و سهم مشخصی برای تحرک بخشی استفاده کرد. باید کمک کنیم که کسب و 

کارها به صورت همسان رشد داشته باشند.
 لزوم پیگیری مطالبات

محمدرض��ا طالیی رییس کمیس��یون ف��اوای ات��اق بازرگان��ی در خصوص 
صحبت های مطرح ش��ده در این نشس��ت عنوان کرد که باید مطالبات به شکل 
مکتوب یک به یک ارایه ش��ود تا بتوان آن ها را پیگیری کرد. وی گفت: با شیوع 
کرونا برخی کسب و کارها رشد بسیار زیادی داشتند و یکسری از کسب و کارها 
با مشکالت جدی مواجه شدند. در جلس��ه ای که با مهندس شافعی رییس اتاق 
بازرگانی داش��تم، ایش��ان وعده دادند هر طرحی در خصوص فناوری اطالعات 
ارایه شود، از طریق اتاق پیگیری خواهد شد. در این بین پیشنهاد پویش آموزش 
رایگان نیز ارایه داده شد تا آموزش اس��تفاده صحیح از فضای مجازی به همگان 
ارایه ش��ود. وی در ادامه تاکید کرد که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی مشغول 
بررسی رویکرد سایر کش��ورها در بحث روند کاری آن ها در عصر کرونا است. در 
حال حاضر این واقعیت را باید پذیرفت که نقش ICT در زندگی مردم روز به روز 

درحال گسترش و پیشرفت است.

نقص بلوتوث برنامه های رصد کرونا را 
ناامن می کند

با توجه به استفاده روزافزون دولت های جهان از اپلیکیشن های 
همراه برای ردگیری افراد مبتال ب��ه کرونا، یک ضعف امنیتی در 

ابزار بلوتوث گوشی ها می تواند امنیت کاربران را به خطر بیندازد.
مهر- بررسی های مؤسسه نرم افزاری سوئیسی آکرونیس نشان 
می دهد فناوری بی سیم بلوتوث که برای ردگیری و انتقال داده های 
شهروندان و مهار بیماری کرونا به کار می رود، دارای ضعف های 
امنیتی است و بدون نصب وصله های نرم افزاری به روزرسان برای 
ایمن سازی بلوتوث گوشی ها، تداوم استفاده از نرم افزارهای مبتنی 
بر این فناوری کار درستی نیست و امنیت و حریم شخصی مردم 

را به خطر می اندازد.
نقص ایمنی بلوتوث سرقت اطالعات در حال انتقال از گوشی 
شهروندان به سرورهای دولتی را ممکن می کند و هکرها می توانند 
از مجموعه این داده ها برای س��رقت اطالعات ارزش��مند افراد و 

سوءاستفاده های بیشتر بهره بگیرند.
تا به ح��ال چندین نقص امنیت��ی در ابزار بلوتوث گوش��ی ها 
شناسایی شده که آخرین آنها موس��وم به بلوفراگ در ماه فوریه 
گذشته شناسایی شده بود. آسیب پذیری یادشده می توانست برای 
کاربران تمامی گوشی های اندرویدی مشکل ایجاد کند و بررسی ها 
نشان می دهد بسیاری از کاربران از نصب وصله های به روزرسان 

برطرف کننده این مشکل خودداری کرده اند.
 TraceTogether اکثر اپلیکیشن های ردگیری کرونا مانند
که توسط دولت سنگاپور ابداع شده، از سیگنال های بلوتوث برای 
شناس��ایی افراد دیگر در نزدیکی هر شخص استفاده می کنند و 
هکرها در صورت عدم به روزرسانی ابزار بلوتوث می توانند داده های 

در حال تبادل را سرقت کنند.

باگی که دستگاه های اپل را  مختل می کند
طبق گزارش های جدید، یک باگ مرب��وط به مجموعه ای از 

کاراکترها، دستگاه های اپل را مختل می کند.
مهر- باگ کش��ف شده که س��بب  می ش��ود آیفون، آی پد، 
رایانه ه��ای مک و س��اعت های هوش��مند اپل پ��س از دریافت 
مجموعه ای خاص از کاراکترها به صورت نوتیفیکیشن، مختل 

می شوند.
این مجموعه کاراکتر شامل ایموجی پرچم ایتالیا و کاراکترهایی 
از زبان سندی ) زبان هند و اروپایی( تش��کیل شده است. پس از 
نمایش این کاراکترها به شکل یک نوتیفیکیشن، سیستم های 
اپل از کار می افتند. البته نخس��تین باری نیست که کاربران اپل 
با چنین باگی مواجه می ش��وند. به عنوان مثال در س��ال 2۰۱۸ 
میالدی کاراکتری از زبان تلوگو )متعلق به جنوب شرق هند( به 
متوقف شدن هزاران دستگاه منجر شد. هیچ راهی برای جلوگیری 
از متوقف شدن دستگاه به دلیل وجود این کاراکترها مشکل آفرین 
وجود ندارد. البته به نظر می رسد این باگ فقط در نوتیفیکیشن 
ظاهر می شود. به کاربران اپل توصیه شده تا زمان برطرف شدن 
این مشکل، نوتیفیکیشن خود را خاموش کنند. اپل به طور معمول 

این نوع باگ ها را طی چند روز برطرف می کند.
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تداوم ماجرای ممنوعیت واردات 
تجهیزات زیرساختی فاوا

 روز گذشته س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد که با 
پیگیری این سازمان، ممنوعیت وارادات تجهیزات زیرساختی 
فاوا برداشته ش��ده اس��ت. این ممنوعیت برای ثبت سفارش 
محصوالتی مانند س��رور، پردازنده و تجهیزات ذخیره سازی 
به بهانه وجود تولید داخل، از س��وی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعمال شده بود. 
فن�اوران- در عین حال مراجعه تعدادی از ش��رکت های 
واردکننده نش��ان می دهد که عل��ی رغم قول داده ش��ده به 

سازمان نصر، این ممنوعیت همچنان برقرار است.
گفته می شود که قرار است امروز )دوش��نبه( موضوع این 

ممنوعیت عجیب در جلسه ای در وزارت صمت بررسی شود.

اعالم زمان برگزاری مسابقات چالش های 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

پنجمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات، پس از تعویق به علت ش��یوع بیم��اری کرونا، در 

تاریخ 5 و ۶  تیر ماه برگزار خواهد شد.
 ICT Challenge فناوران- پنجمین دوره مسابقات
 Programming دانش��گاه صنعتی ش��ریف با عن��وان
Java،. با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی Challenge

Net ،Python، Node.js ، Go Lang و PHP پس 
از تعویق به علت شیوع بیماری کرونا،  در تاریخ 5  و ۶  تیر ماه  

۱399 برگزار خواهد شد.
رویداد Programming Challenge که توسط 
گروه Sharif ICT به همراه دانشگاه صنعتی شریف، معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، مرکز ن��وآوری فناوری 
اطالعات و ارتباطات پیش��رفته دانش��گاه صنعتی ش��ریف، 
باش��گاه کس��ب و کار دانش بنیان در محل دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار می شود، یکی از رویدادهای مجموعه مسابقات 
 ICT( چالش های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور
Challenge( است و دقیقا مطابق با قوانین و مقررات این 

مسابقات برگزار می شود.
هدف اصلی این رویدادها شناسایی برنامه نویسان و تیم های 
توانمند در کس��ب وکارهای مبتنی ب��رICT  و اتصال آنها به 
بازار کار است. تمام تیم ها و استارتاپ های فعال در این حوزه 
می توانند بدون هیچ محدودیتی در این مس��ابقات ش��رکت 
کنند. این مسابقات شامل دو مرحله است و طی دو روز برگزار 
می شود. جهت دریافت اطالعات در خصوص نحوه برگزاری، 
قوانین و مقررات مسابقات به وبسایت رویداد مراجعه فرمایید.

اهدای جوایز نقدی به س��ه تیم برتر و امکان اش��تغال در 
شرکت های معتبر از مزایای شرکت در این مسابقات است.

عالقه من��دان می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر و 
ثبت نام به وبسایت ictchallenge.sharif.ir مراجعه 

کنند.
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سامسونگ گوشی
 با دوربین ۶۰۰ مگاپیکسلی می سازد

سامس��ونگ در ح��ال توس��عه دوربینی با سنس��ور ۶۰۰ 
مگاپیکسلی است تا عصر تازه ای را در بخش دوربین گوشی های 

هوشمند در دنیا رقم بزند.
آی تی من- سامس��ونگ یکی از بازیگران اصلی در زمینه 
توسعه و ساخت سنسور دوربین است. این کمپانی کره ای اولین 
تولید کننده ای بود که سنس��ورهای ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی 
را برای تلفن های هوشمند معرفی کرد و معتقد است که این 
تازه آغاز راه اس��ت. یونگین پارک، ریی��س تیم تجاری بخش 
سنسورهای دوربین سامسونگ در یک مصاحبه فاش کرده که 
هدف این کمپانی در آینده ساخت سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی 
اس��ت که جزییات بیشتری را از آنچه چش��م انسان مشاهده 
می کند ارایه دهد. طبق گفته پارک، چش��مان م��ا با وضوح 
حدود 5۰۰ مگاپیکسل تصاویر را می بیند؛ هدف تیم وی ایجاد 
سنسورهایی اس��ت که می توانند دنیا را با وضوحی بیشتر از 
چشمان ما به تصویر بکشند که در بسیاری از برنامه هایی غیر 
از دنیای گوشی های هوشمند مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
 ISOCELL اولترا با سنس��ور  S20سامس��ونگ گلکس��ی
Bright HM1 و ش��یائومی می نوت ۱۰ ب��ا حس��گر 
ISOCELL Bright HMX می توانند تصاویری با وضوح 
۱۰۸ مگاپیکسل تولید کنند، اما این گوشی ها با چنین لنزهایی 
واقعا برای عکس��برداری در حالت های ۱2 و 2۷ مگاپیکسلی 

مناسب هستند.

تالش هند برای مهار کرونا با تلفن همراه
مدیر مرکز کنترل بیماری های واگیردار هند اعالم کرد: نصب 

نرم افزار کنترل تردد برای تمام اتباع هند اجباری خواهد شد.
تس�نیم - دکتر »کومار س��ینگ« مدیر مرک��ز کنترل 
بیماری های واگیردار هند اعالم ک��رد: دولت در حال تصمیم 

گیری نهایی برای نرم افزار Aarogya Setu است.
وی گفت: ای��ن احتمال وجود دارد که ب��ه زودی نصب این 
نرم افزار شرط الزم برای ورود به شهرهای بزرگی مانند دهلی نو 
شود. کومار سینگ گفت: ما از طریق این نرم افزار قادر به یافتن 
اطالعات تمام افرادی هستیم که با یک فرد مبتال به کرونا در 
تماس بوده اند. وی در خصوص طرز عملکرد این برنامه اظهار 
داشت: مشخص شده که کرونا امکان معلق ماندن در هوا و ورود 
به بدن افرادی که در نزدیکی یک فرد ناقل تردد می کنند را دارد 
به این ترتیب نرم افزار خودکار طراحی شده مشخص می کند که 
یک فرد در طول روز و حین تردد در مترو، اتوبوس و... از کنار چه 
افرادی گذشته و با چه افرادی در تماس بوده است. این مقام ارشد 
وزارت بهداشت هند گفت: شرط اصلی کارکرد خوب این برنامه 
نصب همگانی آن اس��ت و ما در طول یک روز شاهد ۷5 نصب 

موفق این برنامه بوده ایم.
با این حال تخمین زده می شود از یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
نفر هندی تنها 35۰ میلیون نفر از تلفن هوشمند استفاده کنند 

و این خود مشکل بزرگی پیش روی این طرح تلقی می شود. 

New Tab

پیامک آیفون SE جنگ تازه با گوشی های اندرویدی راه انداخت

ضوابط بازگشت ارز حاصل
 از صادرات برای سال 99 تمدید شد

فناوران- بانک مرکزی اعالم کرد که مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده »2« مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، »بسته سیاستی 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱39۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱39۷ صادرکنندگان« برای سال ۱399 تمدید شده است، به طوری که نحوه 

بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱399، همانند سال ۱39۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱39۸ با رعایت شرایط اعالمی برای سال ۱39۷ خواهد بود.

اپل آیفون SE را به تراشه A13 Bionic مجهز کرده و به این ترتیب این گوشی از 
بسیاری قابلیت های آیفون ۱۱ بهره می برد.

آی تی من - اپل امسال سیاست تازه ای برای رقابت در بازاری پیش گرفته که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، همه مردم دچار مشکالت اقتصادی شده اند، بر این اساس گوشی 
هوشمندی معرفی کرده که قیمت مناسبی نسبت به سایر گوش��ی های این برند دارد. 
آیفون SE با قیمت 399 دالر عرضه شده اما اپل این گوشی را به همان تراشه ای مجهز 
کرده که روی آیفون ۱۱ قرار گرفته است. این در حالی است که معموال شرکت ها برای عرضه 

محصوالت مقرون به صرفه،  آنها را به تراشه های معمولی مجهز می کنند.
استفاده از این تراشه باعث می شود تا آیفون SE از بسیاری ویژگی های سری آیفون 
۱۱ برخوردار ش��ود؛ البته باید به این موضوع اشاره کنیم که آیفونSE  برخی قابلیت ها 
همچون فیس ID و دوربین فوق عریض را ندارد. اما ذکر این نکته هم دارای اهمیت است 
که پشتیبانی از تراشه A13 Bionic، پشتیبانی نرم افزاری اپل را برای مدت طوالنی 

تضمین می  کند. 
اما از ویژگی های جالبی که به لطف تراشه A13 به آیفون SE اضافه شده می توان به 
حالت پرتره نرم افزاری،  جلوه های نوری برای عکاسی، فناوری HDR و امکان ضبط ویدئو 
با کیفیت 4K و سرعت ۶۰ فریم  در  ثانیه پرداخت. البته برای ایجاد جلوه بوکه نیاز به دوربین 
ثانویه است تا عمق صحنه  مشخص شود، اما آیفون  SEبه شکل نرم افزاری قادر به ثبت 

چنین تصاویری است.
اپل خیلی زیرکانه دس��ت به اقدامی زده تا س��ایر تولیدکنندگان بزرگ دنیا از جمله 
سامسونگ را به چالش بکشد؛ تجهیز آیفون SE به تراشه A13 Bionic این امکان را به 
وجود آورده تا این گوشی ۴۰۰ دالری اپل نه تنها سایر محصوالت میان رده اندرویدی را از 

رده خارج کند، بلکه قدرت رقابت با جدیدترین پرچمداران سامسونگ یعنی گوشی های 
سری گلکسی اس 2۰ را داشته باش��د؛ آیفون SE 2۰2۰ در تازه ترین نسخه بنچمارک 
گیک بنچ امتیاز ۱32۸ را در عملکرد تک هسته ای به دست آورده است؛ یعنی امتیازی که 
آیفون ۱۱ کسب کرده بود. این در حالی اس که گلکسی اس 2۰ اولترا در نسخه بنچمارک 

گیک بنچ امتیاز ۸35 را کسب کرده بود.
 همه چیز درباره تراشه A13 اپل

تراشه A13 اپل که با نام کامل ای ۱3 بایونیک )A13 Bionic( از آن یاد می شود، 
نتیجه جدیدترین دستاوردهای متخصصان این شرکت در حوزه تراشه است. این تراشه  
از لیتوگرافی هفت نانومتر پالس استفاده می کند و به 5/۸ میلیارد ترانزیستور مجهز است. 
ترانزیستورهای بسیار کوچک موجود روی تراش��ه ها تمامی اعمال را انجام می دهد؛ از 
محاسبات ساده گرفته تا پردازنده های مربوط به هوش مصنوعی و پردازش های فرمان های 
صوتی. براساس اطالعات رس��می، پردازنده مرکزی تراش��ه A13 از نوع پردازنده های 
۶ هسته ای است. در بین ۶ هسته یادشده،  دو هس��ته از نوع Lightning با فرکانس 
پردازشی ۶5/2 گیگاهرتز و چهار هسته دیگر با فرکانس پردازشی ۸/۱ گیگاهرتز است و از 

آن ها با نام هسته های Thunder یاد می شود.
دو هسته Lightning موجود در A13 در نقش هسته های اصلی ظاهر می شود 
و روی انجام پردازش های سنگین نظیر اجرای بازی های ویدئویی یا اسکرول در بین فید 
خبری شلوغ فیسبوک متمرکز است. چهار هسته دیگر Thunder نام دارد که فرکانس 
پردازشی اش پایین تر و کم مصرف تر اس��ت و در کارهای سبک نظیر پخش موسیقی یا 
برخی اعمال در پس زمینه استفاده می شود. درضمن، وقتی آیفون SE را بدون استفاده 
می گذارید، گوشی ازطریق قدرت هسته های کم مصرف Thunder روشن می ماند و به 

کار خود ادامه می دهد.
تراش��ه به کاررفته در آیفون SE 2020 از پردازن��ده گرافیکی )GPU( اختصاصی 
و واحد پردازشی مبتنی بر ش��بکه عصبی )NPU( بهره می برد. اجزای مختلف تراشه 
A۱3 دست به دست هم می دهند تا آیفون SE بتواند ازپِس انجام پردازش های مربوط به 
 ،HDR  هوش مصنوعی، تصویربرداری، دیُکدکردن محتوای ویدئویی، پخش ویدئوهای
رمزنگاری و تشخیص فاصله سوژ ها از دوربین بربیاید. این ها تنها بخشی از قابلیت های 
A۱3 است و این تراشه توانایی های بیشتری دارد. مهندسان اپل A۱3 را به گونه ای طراحی 
کرده اند که این تراشه می تواند اجزایی را غیرفعال کند که هنگام انجام وظیفه ای خاص به 
آن ها نیاز ندارد. بدین ترتیب، عمر باتری بهتری برای گوشی های مجهز به A۱3 فراهم 
خواهد شد. قائم مقام ارشد بخش مهندسی تراشه ها در اپل نیز مدتی پیش هنگام رونمایی 

گوشی های خانواده آیفون ۱۱ این موضوع را اعالم کرده بود.
 رفتار اپل در شرایط بحران کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی به وجود آمده، اپل اقدام به عرضه  گوشی 
ارزان قیمتی کرده است؛ این در حالی است که اپل همیشه گوشی هایی با قیمت بسیار باال 
عرضه می کرد. به نظر می رسد این تغییر رویکرد اپل از یک سو باعث محبوبیت این برند در 
چنین شرایطی می شود و از سوی دیگر تعداد بسیار بیشتری از مردم در سراسر دنیا امکان 

استفاده از سرویس های اپل را خواهند داشت. 
البته نباید سودی که اپل از فروش این گوشی و استفاده گسترده از سرویس هایش را 
فراموش کرد؛ چرا که این گوشی اگرچه در رده گوشی های میان رده است اما قابلیت رقابت 
با گوش��ی های پرچمدار را دارد و با قیمت ۴۰۰ دالری می  تواند بس��یاری از گوشی های 

اندرویدی را از رده خارج کند.

گلکسی های سامسونگ انتخابی برای دورکاری و خانه نشینی
محصول

در روزهای��ی ک��ه ب��رای حفظ س��المت خ��ود و 
عزیزان مان مجبوری��م برای مدت طوالن��ی در خانه 
بمانیم، داشتن ابزارهایی برای حفظ بهره وری، فعالیت 

و از همه مهمتر داشتن سرگرمی، بسیار مهم است. 
سامسونگ - هرچند داشتن فعالیت روزانه در این 
شرایط بسیار مهم اس��ت اما در عین حال خوب است 
که گاهی هم فارغ از همه مسایل فقط بنشینیم و برنامه 
مورد عالقه مان را تماشا یا بازی های هیجان انگیزمان 
را اجرا کنیم. اگر می خواهید این کارهای تفننی بیشتر 
از قبل برایتان لذتبخش و راحت باشد، حتما ادامه این 

مطلب را مطالعه کنید:
استریم محتوا به بهترین شکل

هیچ چیز ب��ه اندازه تماش��ای یک فیلم یا س��ریال 
ج��ذاب، رضایتبخش نیس��ت. روی نمایش��گرهای 
Infinity  یا Infinity-O  سری گلکسی سامسونگ، 
می توانید همه سریال های موردعالقه تان را با بهترین 
 S20 کیفیت مش��اهده کنید و چه گوش��ی خانواده
ی��ا گلکس��ی Z Flip را انتخاب کرده باش��ید، قدرت 
پردازنده های گوشی، تماشای روان فیلم را برای شما 
تضمین می کند. حتی اگر بخواهید تجربه خودتان از 
تماشای فیلم را تنوع ببخشید، می توانید با سامسونگ 
دکس)Dex( به تلویزیون هوشمند سامسونگ متصل 

شده و فیلم  را روی صفحه های بزرگ تماشا کنید. 

 اجرای همزمان همه کارها
برای اینکه بتوانی��د همزمان با تماش��ای ویدیوی 
موردعالقه تان، کارهای دیگر را هم روی گوشی انجام  
دهید باید به سراغ سامس��ونگ دکس )Dex( بروید. 
 USB فقط کافی اس��ت گوشی را با اس��تفاده از کابل
C-HDMI به نمایش��گر  و یا تلویزیون موردنظرتان 
متصل کنید. در این حالت نه تنها می توانید محتوای 
موردنظرتان را ب��ه راحت��ی ببینید بلک��ه می توانید 
همزمان با تماشای ویدیو، با دوستانتان هم چت کرده 
یا در اینترنت مشغول انجام کارهای دیگر خود باشید. 
گاهی آنقدر در این حالت راحتی غرق می شویم که 
حتی کوچکترین حرکتی هم برایمان دشوار می شود. 
در ش��رایطی که آنقدر احس��اس راحت��ی دارید که 
ترجیح می دهد حتی برای متوقف کردن یا اجرا کردن 
ویدیوی در حال نمایش هم از جایتان بلند نش��وید، 
قلم S Pen گلکس��ی نوت ۱۰ با قابلیت های اتصال از 
راه دور به کمکتان می آید. حتی وقتی که گوش��ی با 
استفاده از سامسونگ دکس)Dex( به یک نمایشگر 
 S Pen خارجی وصل شده باشد، باز هم با استفاده از
می توانید اپلیکیشن اجرای ویدیوی گوشی را براحتی 
کنترل کنید. یکبار فشار دکمه S Pen اجرای ویدیو 
را متوقف یا ش��روع می کند و دو بار فشار آن، اجرای 
 S ویدیوی بعدی را شروع می کند. با باال یا پایین بردن

Pen می توانید صدای ویدیوی خود را کم یا زیاد کنید. 
الزم به ذکر است که می توانید دستورهایی که توسط 
S Pen اجرا می ش��ود را در منوی تنظیمات شخصی 

سازی کنید. 
 بازی به شکلی که دوست دارید

هیچ حس��ی بهتر از چش��مک زدن کلمه »برنده!« 
روی صفحه بازی نیست برای همین در زمان طراحی 
گوشی هایمان همیش��ه توجه داش��تیم تا بهترین و 
لذتبخش تری��ن تجربه ممک��ن از بازی را برای ش��ما 

فراهم کنیم. 
س��ری گلکس��ی S20 ه��م اس��تثنا نیس��ت. نرخ 
بروزرسانی باالی صفحه نمایش و روان بودن اسکرول 
در این سری باعث می ش��ود بازی به بهترین شکل در 
آنها اجرا ش��ود. برای اینکه بیش��ترین لذت را از نرخ 
بروزرس��انی ۱2۰ هرتزی نمایشگر سری S20 ببرید 
 Setting -> Display -> فقط کافیست به بخش
Motion رفته و روی گزینه ۱2۰ هرتز کلیک کنید. 
بازی های جدید هم از نظ��ر حجم و هم از نظر توان 
پردازش��ی موردنیاز بس��یار س��نگین تر از بازی های 
قدیمی هس��تند. پس برای اج��رای آنها نی��از به یک 
گوشی بس��یار قدرتمند دارید. گوش��ی های گلکسی 
نوت ۱۰ و S2۰ در کن��ار پردازنده فوق س��ریع خود 
از قابلی��ت Game Booster با اس��تفاده از هوش 

مصنوعی بهره می برند که روی اجرای بازی در گوشی 
نظارت کرده و بصورت خودکار متناسب با سنگین تر 
شدن اجرای بازی، تنظیمات گوشی شما را تغییر داده 
و به این ترتیب هیچ اختاللی در روند بازی شما ایجاد 
نمی ش��ود. حتی می توانید انتخاب کنید که در زمان 
بازی نوتیفیکیشن های گوشی غیرفعال شوند تا شما 

حواستان کامال روی بازی متمرکز شود. 
یکی از مهم ترین مسایل در اوج بازی ها این است که 
همه فرمان های لمسی یا تماسی روی صفحه گوشی 
فورا اجرا ش��وند و هیچکدام جا نیفت��د. برای همین 
در س��ری گلکس��ی S20 میزان تاخیر تماس صفحه 
نمایش به عدد فوق العاده 2۴۰ هرتز رسیده و از قابلیت 
واکنش صوتی فوری بلوتوثی استفاده شده است تا در 
پایان بازی همیشه شما باش��ید که عنوان قهرمانی را 
دریافت می کنید.  ب��رای اینکه در این دوران فراغت و 
در خانه بودن، بتوانید بهترین گزینه ها و بازی ها را در 
اختیار داشته باشید، شرکت سامسونگ در همکاری 
با مایکروس��افت امکان دسترس��ی ب��ه برترین بازی 
مس��ابقات خیابانی یعنی Forza Street را در نیمه 

اول 2۰2۰ به کاربران خود خواهد داد. 
از ب��ازی تا اس��تریم محتوا، دس��تگاه های مختلف 
خانواده گلکسی در اوج قدرت آماده کمک به راحتی و 

سرگرمی شما هستند.
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