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رویداد

كنترل و نظارت
بر ميزان پهناي باند اينترنت

ايس�نا :مديركل دفتر نظارت بر سرويسهاي
ارتباطي سازمان تنظيم مقررات از كنترل و نظارت
بر مي��زان پهناي بان��د اينترنت فروختهش��ده به
شركتها خبر داد .عليرضا اصغريان با اعالم اين خبر
گفت :ميزان پهناي باند فروختهشده به شركتهاي
مخابرات استاني ،شركتهاي  PAPو ISPها تحت
نظارت و كنترل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي قرار دارند .وي ادامه داد :چنانچه مشاهده
ش��ود پهناي باند تامينش��ده با پهناي باندي كه
بايد به خريداران فروخته ميش��د ،تطابقي ندارد،
فعاليت اپراتور س��رويسدهنده متوقف ميشود تا
اپراتور پهناي باند را به شرايط مطلوب برساند .وي
افزود :در برخي مواقع انتظار كاربران از سرويسي كه
دريافت ميكنند ،بيشتر از ميزان پهناي باندي است
كه در اختيار دارن��د .به گفته وي تمامي اپراتورها
به مبادله توافقنامه سطح خدمات ملزم هستند و
درصورت كاهش سطوح و شاخصهاي تعيينشده
اپراتوره��ا موظفند مطابق جداول تعيينش��ده در
اين مصوبه نسبت به محاس��به و جبران خسارت
مشتريان اقدام كنند .وي افزود :اينترنت پرسرعت
كه هماكنون در كش��ور توزيع ميشود ،در مقادير
مختلف سرعت دسترس��ي  256 ،128 ،64و 512
كيلوبيت بر ثانيه است .وي تاكيد كرد :براي مثال
اگ��ر كاربر يك س��رويس  128كيلوبيتي را با نرخ
اشتراك  10دريافت كند ،حداقل سرعتي كه دارد
 12/8كيلوبيت است و چنانچه در مواقع مختلف هر
 10نفر داراي اين اشتراك ،به صورت همزمان از اين
سرويس استفاده كنند ،بهطور قطع سرعت سرويس
كاربر پايينتر ميآيد.

بازرسي از فعاليت
واحدهاي فرهنگي ديجيتال

شرق :واحد امور فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال
مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال
بازرس��ي و نظ��ارت منظ��م و دورهاي از واحدهاي
فرهنگ��ي ديجيتال داراي مجوز را در دس��تور كار
قرار داد .بر اساس اين گزارش تاكنون و با همكاري
ني��روي انتظامي و قوه قضاييه وظيفه بازرس��ي و
نظارت بر فعالي��ت واحدهاي فرهنگي ديجيتال با
هدف رعايت خوب قانون از س��وي توليدكنندگان
محص��والت ديجيت��ال در اين واحد انجام ش��ده
اس��ت .در راستاي اين امر نظارتي و بازرسي برخي
واحدهاي فرهنگ��ي ديجيتال تاكنون تذكر كتبي
دريافت كردهاند كه معموال در تخلفات صورتگرفته
در وهل��ه اول به تذكر كتبي اكتفا ميش��ود اما در
ص��ورت تكرار ممكن اس��ت واحد صنفي تعليق و
حتي با تشكيل پرونده به محاكم قضايي نيز معرفي
ش��ود .براساس آمار ارايهشده از سوي مركز نظارت
و بازرس��ي فعاليتهاي فرهنگي ديجيت��ال در 9
ماه نخست س��ال  90بالغ بر  270مورد بازرسي از
واحدهاي فرهنگي ديجيتال صورت گرفته است.

وب ،مرزهاي ملي را از ميان میبرد

 فارس :اريك اشميث
مديرعامل گوگل به تازگي
مدعي شده كه وب موجب
از ميان رفتن مرزهاي ملي
ميان كشورها خواهد شد.
وي ك��ه در ي��ك س��فر
اروپايي به س��ر ميبرد در
س��خنراني خود در شهر هانوفر آلمان به مناسبت
افتتاح نمايشگاه س��بيت اظهار داشته كه وفاداري
تنها در مورد يك ملت نيس��ت ،بلكه ميتوان آن را
در مورد دوستان و عاليق هم به كار برد .وي افزود:
اين مساله همه چيز را براي شهروندان ،دولتها و
جوامع تغيير خواه��د داد و البته پذيرش آن براي
برخي افراد و گروهها مانند س��ازمانهاي گمركي،
جمعآوريكنندگان ماليات و سياستمداران دشوار
خواهد بود .اما به ه��ر حال فكر كردن به تحوالت
اينچنيني كه در جريان اس��ت بسيار جالب توجه
است .به گفته وي اين پديده منجر به شكلگيري
يك فرهنگ جديد جهاني خواهد شد .من هميشه
اعتقاد داش��تهام كه وب چيز بيشتري از شبكهاي
متشكل از دستگاهها و ماشينهاست .وب شبكهاي
از ذهنهاست كه در حال شكل دادن به يك وجدان
جهاني است .وب احساسات و اعمال همه ما را يكي
كرده است.

درخواست نظارت بر اپل و گوگل

مهر :سناتور آمريكايي اعالم كرد كه كميسيون
تجارت ف��درال بايد گزارشهاي��ي مبني بر اينكه
سيستمهاي موبايل اپل و گوگل عكسها و اطالعات
تماسهاي كاربران را به سرقت برده و بدون رضايت
كاربران به صورت آنالين منتش��ر ميكنند ،مورد
بررسي قرار دهد .درخواست «چارلز شامبر» سناتور
دموكرات يك ماه پس از ارتقاي سياستهاي حفظ
حريم خصوصي شركت اپل ارايه شده است .شامر
با توجه به گزارش نيويوركتايمز از دسترسي آيفن
و اندرويد به مجموعه تصاوير ش��خصي كاربران از
طريق برنامهه��اي جانبي ابراز نگراني ميكند .وي
همچنين به كشفي اشاره ميكند كه نشان ميدهد
برنامههاي جانبي روي آيفن و آيپد ميتواند تمامي
آدرسه��اي دفترچ��ه آدرس را به همراه اس��امي،
تصاوير و شمارههاي تلفن و آدرسهاي ايميل روي
سرورهاي اپل بارگذاري كند.

معاون اجتماعي پليس فتا در گفتوگو با شرق:

سال نهم     شماره 1483

نگراني برخي كارشناسان از راهاندازي اينترنت ملي

ايران عضو فيسبوك جهان اسالم نيست همه اتصالهاي بينالملل قابل كنترل ميشود
لي�دا اي�از  :آخرين اطالعات مع��اون اجتماعي پليس فضاي
رس��انهاي از اي��ن خبر حكاي��ت دارد كه اي��ران اگرچه عضو
فيسبوك اس�لامي نيس��ت با اين حال عنوان مجرمانهاي از
سوي ستاد تعيين مصاديق جرم در فضاي مجازي قوه قضاييه
مبني بر جرم قلمداد بودن عضويت افراد در فيسبوك جهان
اسالم به پليس ارايه نشده است .شهرت فيسبوك باعث شده
تا پيروان اديان جهان نيز تمايل داش��ته باشند در اين شبكه
اجتماعي سهمي داشته باشند و همين امر تاكنون باعث شده
 40كشور اسالمي در يك فضاي آزمايشي دور هم جمع شوند.
قرار اس��ت به زودي يك وبس��ايت «سالم جهان» به عنوان
يك شبكه پيشگام در عرصه شبكه اجتماعي اسالمي با هدف
ايجاد يك فضاي حالل براي مس��لمانان در اينترنت راهاندازي
ش��ود .اما به گفته معاون اجتماعي پليس فتا به نظر ميرسد
ايران هيچ برنامهاي براي عضويت در اين فيسبوك نداش��ته
باشد .با اين حال يك سايت شبيه به فيسبوك با مجوز وزارت
ارشاد اسالمي ايران راهاندازي شده كه تمامي امكاناتش شبيه
به فيسبوك است .حتي امكانات چت كردن كاربران با هم و
روند رد يا پذيرش افراد كه ميتوانند در صفحه دوستي يكديگر
قرار گيرند .به گفته سرهنگ سيد محمد ميربهرسي ،پليس
وقتي براي پيگيري و شناسايي افراد متخلف در فضاي مجازي
مداخله ميكند كه از س��وي س��تاد تعيين مصاديق جرم در
فضاي مجازي اعالم جرم ش��ده باشد« .هر آن چيزي كه جرم
باشد پليس مطابق قانون با آن مقابله ميكند ».به گفته او اگر
قرار بر اين تصميم بود از سوي رييس دولت
در كنفرانس اس�لامي جهان اسالم مطرح
ميشد و دس��تور روند عضويت به مقامات
ابالغ ميش��د .براس��اس سلس��لهمراتب
رسمي ،وزارت ارش��اد اسالمي به عنوان
نماينده دولت و س��تاد تعيين مصاديق
جرم فض��اي رس��انه و ديجيتال از
س��وي قوه قضاييه بايد اين مساله
را پيگيري كند .نخستين شبكه جهاني
و اسالمي «سالم جهان» به عنوان

نس��خه حالل و اس�لامي فيسبوك با هدف ممانعت از ارايه
محتواي حرام ش��بكههاي اجتماعي غربي و هدف گرفتن 50
ميليون كاربر ظرف پنج سال آينده راهاندازي ميشود .چندي
پيش بود كه خبري به نقل از روزنامه حريت تركيه منتشر شد.
عبدالواحد نيازوف يكي از متصديان «سالم جهان» در نخستين
اجالس خبر از راهاندازي يك فيسبوك اسالمي داد .اين شبكه
در استانبول با حضور  250نفر از  40كشور جهان افتتاح شد.
او گفت« :مس��لمانان جهان ،نماينده خوبي در دنياي اينترنت
ندارند ».بر اساس اين خبر قرار است وبسايت «سالم جهان»
به عنوان يك شبكه پيشگام در عرصه شبكه اجتماعي اسالمي
ب��ا هدف ايجاد يك فضاي حالل براي مس��لمانان در اينترنت
راهاندازي ش��ود .اين تاجر مس��لمان اهل س��يبري اعالم كرد:
«محتواي شبكههاي اجتماعي كنوني چندان امن نبوده و مملو
از محتواي حرام هستند ،نميخواهيم جوانان ما اين ايدهها را
بپذيرند ».يك گروه از سرمايهگذاران ترك و روس دهها ميليون
دالر براي توس��عه اين س��ايت كه قرار است به نسخه اسالمي
فيسبوك تبديل شود سرمايهگذاري كردهاند.
فيسبوك حالل در ماه رمضان
در همين حال درحالي كه گروهي از مس��لمانان در تركيه
و روس��يه تصميم ب��ه راهاندازي يك ش��بكه اجتماعي تحت
عنوان «س�لام جهان» گرفتهاند اعالم كردند اين مجموعه كه
از آن ب��ه عنوان «فيسبوك حالل» ياد ميش��ود در طول ماه
مبارك رمضان افتتاح خواهد ش��د .عبدالواحد نيازوف رييس
«سالم جهان» با اشاره به اينكه فيسبوك حالل سكويي براي
فعاليتهاي حالل در اينترنت است گفته است در حال حاضر
فيسبوك  ۸۰۰ميليون كاربر در سراس��ر دني��ا دارد كه ۳۰۰
ميليون آن مسلمان هستند ،انتظار ميرود كه اين تعداد در يك
دوره ۱۰ساله افزايش صددرصدي داشته باشند .نيازوف با اشاره
به اينكه دفتر مركزي اين ش��ركت در استانبول مستقر است،
گفت :هدف از انتخاب اين شهر جايگاه ويژه آن به عنوان ارتباط
ميان شرق و غرب بوده است .اين پروژه يك پروژه اقتصادي بوده
و با هدف خدمت به مسلمانان در جهان مدرن فعال شده است
و مورد حمايت هيچ جنبش سياسي و كشور خاصي هم قرار
ندارد .سالم جهان تاكيد كرده است كه كاربران آن دسترسي به
برنامههاي اجرايي بسياري چون مجموعههاي وسيع كتابهاي
ميراث اس�لامي در فرمتهاي كتاب الكترونيكي و برنامههاي
آموزشي در سطوح بسياري را فراهم ميكنند .بنا بر اظهارات
نيازوف در حال حاضر اين فعاليتها در جريان است و محصول
و همچنين پروژه در طول ماه مبارك رمضان راهاندازي خواهد
شد .اين شركت عالوه بر استانبول در روسيه و مصر نيز دفاتري
دارد و بين ماههاي مارس و آوريل (اس��فند و فروردين) امسال
دفاتر تكنيكي ديگري را در حيدرآباد هندوستان و جاكارتاي
اندونزي افتتاح ميكند.

ش�رق« :به گفته بنيانگذار اينترنت
در اي��ران اگر بيش��تر م��ردم بدانند
اينترنت ملي يعني چه با آن مخالف
خواهن��د بود ».اين اظه��ارات نقطه
مقاب��ل گفتههاي وزي��ر ارتباطات و
فن��اوري اطالعات اس��ت ك��ه بيان
ميكند اختالالت ايميل و س��رعت
اينترن��ت قطعا با وجود اين ش��بكه
به صورت اساس��ي و بنيادي مرتفع
خواهد ش��د .اما شهش��هاني رييس
دانشكده رياضيات دانشگاه صنعتي
ش��ريف در گفتوگو ب��ا قدس بر اين باور اس��ت كه اين روزها
تمام الگوبرداريهاي ما از چين اس��ت ،ش��ايد در بسياري امور
تقليد خوب باش��د ،ولي در همه امور جواب نميدهد .جرياني
ك��ه واقعي��ت دارد و از آن به اينترنت ملي ياد ميش��ود يعني
اتصالهاي داخلي خوب و گستردهاي داشته باشيم ،ولي همه
اتصالهاي خارجيمان از يك كانالهاي قابل كنترل عبور كند.
اما رضا تقيپور عقيده ديگري داش��ته و ميگويد :به طور حتم
اختالالت اينترنت با راهاندازي اينترنت ملي برطرف خواهد شد
و با توجه به اينكه در اين پروژه انتخاب پروتكلهاي ارتباطي در
اختيار مديريت شبكه است ،قطعا با بوميسازي اين پروتكلها،
اين مشكالت به صورت اساس��ي و بنيادي مرتفع خواهد شد.
هرچند وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعتمادي به اينترنت
نداش��ته و آن را «ناامن» ميداند اما ادامه ميدهد :با راهاندازي
ش��بكه ملي اطالعات پهناي باند بينالملل آزاد و دسترسي به
اينترنت كماكان ادامه خواهد يافت .بنا بر اظهارات وزير ارتباطات
و فناوري اطالع��ات هماكنون پهناي باند داخل كش��ور ۴۷۰
گيگابيت بر ثانيه و پهناي باند اينترنت بينالملل ،stm1 ۲۷۰
(معادل  ۲۷۰ضربدر  ۱۵۵مگابيت بر ثانيه) است كه براي پهناي
باند بينالملل به خارجيها اجاره ميدهيم و با راهاندازي شبكه
ملي اطالعات بخش زيادي از پهناي باند اينترنت بينالملل كه
درگير دسترسيهاي داخلي است ،آزاد ميشود و بنابراين اين
ظرفيت ،با هزينه قبلي ،در اختيار كاربراني كه نياز به اينترنت
(پهناي باند بينالملل) دارند ،قرار ميگيرد .اما شهشهاني بر اين
معتقد است كه اكنون هم شايد  ۹۵درصد اتصال ايران از طريق
مخابرات انجام ميشود ،با فيبر نوري ،بنابراين وقتي وارد بسياري
از سايتها ميشويد فيلتر شده است .در واقع اينترنت ملي يعني
همين! پس چندان نميتواند مورد توجه واقع شود .با اين حال
مس��ووالن وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات بيان ميكنند
بس��ياري از كشورها شبكهاي موازي اينترنت را در كشور خود
راهاندازي كردهان��د از اين رو ما نيز اينترنت پاك را به تعبيري
موازي با شبكه اينترنت در كشور راهاندازي ميكنيم .رضا تقيپور
بيان ميكند البته ميدانيد كه امروز اعتمادي به شبكه اينترنت

نيست و اينكه بخواهم وارد اين بحث
ش��ويم قطعا طوالني خواهد بود اما
توجه به اي��ن نكته ضروري اس��ت
كه بس��ياري از كش��ورها امروز براي
كارهاي جديش��ان شبكهاي موازي
اينترنت را در كش��ور خود راهاندازي
كردند .از زمان مطرح شدن موضوع
اينترنت ملي اين نگراني پديد آمد كه
آيا قرار اس��ت آنچه ملي نام گذاشته
شده جايگزيني براي اينترنت آشناي
امروزي باشد؟ به گزارش ايسنا ،اين
نگران��ي هنوز هم ادامه دارد و در گفتههاي مس��ووالن اثري از
ت�لاش براي رفع اي��ن دغدغه كاربران ديده نميش��ود كه آيا
اينترنت ملي قرار اس��ت به اين معني باش��د كه دسترسي به
هر س��ايتي كه دولت صالح بداند مجاز و غير آن ممنوع باشد؟
در حال حاضر نيز فيلترينگ راهي است كه دولتها ميتوانند
با س��ايتهايي كه از ديد آنها محتواي غيرمجاز دارند برخورد
كرده و دسترسي كاربران به آنها را محدود كنند .با اين حال به
موازات پيشرفت دولتها در محدود كردن كاربران ،تكنولوژي
هم پيش��رفت ميكند و آنها راهه��اي دور زدن اين محدوديت
را ميآموزند .شبكه ملي اينترنت در فاز نخست قرار است براي
 ۱۰ميليون كاربر ايراني دسترسي به پهناي باند با سرعت ۲۰
مگابيت بر ثانيه را به ارمغان بياورد .ش��بكه ملي اطالعات يك
شبكه كامل و جامع براي تامين پهناي باند مورد نياز فعاليتهاي
مختلف تعريف شده به همين دليل و با توجه به همگرايي ميان
ارتباطات تصوير و ديتا در اين شبكه ارايه پهناي باند بسيار زياد
به كاربران پيشبيني ش��ده تا امكان استفاده از سرويسهايي
چون ويديو درخواستي ( )VODو تلويزيون اينترنتي ()IPTV
و امكان آپلود اين محتوا براي ش��هروندان ايراني فراهم شود و
اينكه براي  ۱۰ميليون كاربر ايراني دسترس��ي به پهناي باند با
سرعت  ۲۰مگابيت بر ثانيه در شبكه ملي اينترنت -شبكه ملي
اطالعات -در نظر گرفته شده و طبق برآوردهاي انجامشده اين
ميزان پهناي باند تا چهار سال آينده براي نياز كاربران پاسخگو
خواهد بود .همچنين معماري اين شبكه به نحوي است كه به
تناسب نياز و درخواست اين ميزان قابليت ارتقا خواهد داشت.
مسووالن وزارت ارتباطات مهمترين دستاورد شبكه ملي اينترنت
و استفاده از ديتاس��نتر ملي را ايجاد امنيت و مصون ماندن از
حمالت اينترنتي عنوان و اعالم ميكنند كشور ما به طور مرتب
در معرض حمالت اينترنتي قرار دارد كه البته تا به امروز ظرفيت
خوبي در بحث تامين امنيت و ايمني براي ش��بكههاي داخل
كشور فراهم بوده است اما با ايجاد شبكه ملي اينترنت به طور
قطع با يك تحول و انقالب در تامين امنيت فضاي مجازي در
كشور روبهرو خواهيم بود.

راهنمای
خرید

بازیکده

تبلت مناسب براي كارمندان ،مديران و بازرگانان

گاندو تمساحي براي كودكان

حس�ين ملكمحم�دي  :اگر براي حضور در جلسات
كاري به ابزاري چشمگير و سبك فكر ميكنيد ،اگر
مايلي��د تا موفقيت تجاري و كاري بيش��تري را براي
خود و شركتتان رقم بزنيد ،اگر دوست داريد كه در
فاصله جلسات نفسي كشيده نامههاي الكترونيكيتان
را چك كنيد ،انتخاب يك تبلت مناسب برا ي Bus i
 nessكار دشواري نيست ،كافي است تا انتهاي مقاله
با ما همراه باشيد .ايده استفاده از تبلتها در محل كار،
به خصوص جلسات كاري يكي از جذابترين راهكارها
براي مديران ،بازرگانان و بازاريابهايي است كه مايلند
در كوتاهترين زمان ممكن ،مشتري را به چنگ آورند.
استفاده از تبلتهايي با صفحه نمايش بزرگ ،نسبت
به استفاده از گوشيهاي هوشمند ،راحتتر است .از
سوي ديگر به دليل وزن سبكتري كه تبلتها نسبت
به لپتاپها دارند ،حمل و نقلش��ان س��ادهتر بوده و

كمتر به ستون فقراتتان فشار خواهند آورد .حال اگر
واقعا مشتاق شدهايد يكي از اين تبلتها را خريداري
كنيد ،نخس��تين موردي كه در زمان خريد تبلتها
بايد در نظر بگيريد ،سيستم عامل آن است .در حال
حاضر ،جنگ نرمافزاري نفسگيري بين  iOSشركت
اپل و سيس��تم عامل آندرويد گوگل در جريان است.
همانطور كه ميدانيد سيستم عامل  iOSروي تمامي
تبلتهاي آيپد نصب شده و آندرويد رقيب سرسخت
اين سيستم عامل است .از سوي ديگر رقيب ضعيف
و سيهروز ديگر قصه ما ،تبلتهاي ويندوز  7هستند
كه بنا به داليل گوناگون هنوز نتوانس��تهاند موفقيت
چشمگيري را در بازار كسب كنند و چشم اميدشان
به ويندوز  8است تا شايد سال آينده ميالدي درهاي
بسته زيادي را به روي طرفداران مايكروسافت بگشايد.
از اين گذشته ،با وجودي كه ويندوز 7مخصوص تبلت
طراحي نشده بود ،باز هم توانست كارايي قابل قبولي
را از خود به نمايش بگذارد و كارشناسان خوشبينانه
منتظر ورود ويندوز بعدي يعني ویندوز  8هس��تند.
اگر استفاده از برنامههاي ويندوزي بهخصوص بسته

نرمافزاري آفيس مد نظر شماست ،براي انجام هرچه
س��ادهتر امور تجاري خ��ود ميتواني��د از تبلتهاي
ويندوز 7استفاده كنيد .البته در حال حاضر برنامههاي
متعددي براي آيپد و تبلتهاي آندرويدي وجود دارند
كه با استفاده از آنها ميتوانيد تمامي فايلهايي را كه
نيازمند آفيس هستند ،اجرا كنيد .ولي نه به سادگي
تبلتهاي مجهز به ويندوز !7اگر به دنبال تبلتي براي
انج��ام امور كلي زندگي از انج��ام بازيهاي ويديويي
گرفته تا تماش��اي فيلم و گوش دادن به موسيقي و
وبگ��ردي و حتي تميز ك��ردن اتاق بههمريختهتان
هستيد ،تبلتهاي مجهز به سيستمعامل آندرويد يا
 iOSمناسبتر از ويندوز 7هستند چرا كه برنامههاي
جذاب و متعدد زيادي براي آنها توليد شده است .اگر
اس��تفاده راح��ت از  Android Marketو بهره از
سيل نرمافزارهاي كاربردي مد نظرتان است ،آندرويد
انتخاب بهتري به نظر ميرس��د.
چرا كه نصب نرمافزار و اس��تفاده
از تبلتهاي اپل ،مستلزم استفاده
از آيتيونز و نرمافزارهايي اس��ت
ك��ه ممكن اس��ت يادگيري آنها
براي همه س��اده نباشد .برخي از
توليدكنن��دگان همچون لنوو در
تبل��ت  ThinkPadخودش��ان
قابلي��ت تغيي��ر  IPو همچنين
 Remote Desktopوين��دوز
را ب��ه ص��ورت پيشفرض نصب
كردهاند ت��ا كاربران��ي كه تبلت
را براي انجام ام��ور كاري خود تهيه كردهاند ،دغدغه
نصب و اس��تفاده از اين دو ويژگي كاربردي را نداشته
باشند .در زمينه برنامههاي كاربردي ،سيستم عامل
 iOSاز برنام��ه  iWorkبراي تبلتهاي  iPadخود
بهره ميبرد كه قادر به كار با فايلهاي گوناگون متني،
صفحه گسترده و فايلهاي  PowerPointاست و از
اينها گذشته با فايل برنامههاي آفيس سازگاري دارد.
برنامهه��اي  Docsو  Quickofficeني��ز با كارايي
مشابه براي سيس��تم عامل  iOSو آندرويد طراحي
ش��دهاند .هردو اين برنامهها اجازه باز كردن ،ايجاد و
ذخيره فايل برنامهها ي  Word، Excelو Powe r
 Pointرا به كاربر ميدهند؛ البته محدوديتهايي نيز
در كار با فايلهاي پيچيده و صفحه گس��ترده داراي
ماكرو دارند .متاس��فانه ،برنامههاي آنالين اينچنيني
مانن��د  Google Docsو  Docs. comبرنامههاي
مناسبي براي تبلتها نيستند و در حد يك واژهپرداز
ساده باقي ماندهاند .در حقيقت اين برنامهها آنچنان
به صفحهكليد و موش��واره وابستهاند كه به هيچوجه
مناسب حال تبلتها نيست.

شرق :بازي گاندو (تمساح پوزه كوتاه ايراني) به عنوان
اولين بازي ملي كودك و نوجوان و با هدف آشنايي اين
قش��ر با فرهنگ بومي كشور ،وارد بازار شد .گاندو يك
بازي مالتيژانر است ،كه براي سنين  +5در نظر گرفته
شده اس��ت .اين بازي روي تمامي سيستمعاملهاي
موجود در بازار قابل اجراست .شخصيت اصلي داستان
بازي گاندو بر گرفته ش��ده از نوعي تمساح پوزه كوتاه
در مناط��ق چابهار و بلوچس��تان بوده و س��بك بازي
گان��دو به صورت فانتزي طراحي ش��ده اس��ت .گاندو
(نام محلي تمساح پوزه كوتاه) بزرگترين( (Croc o
 )dylus Palustrisخزنده ايران محس��وب ميشود
و اين تمساح تنها تمساحگونه ايراني به شمار ميرود.
ب��ازي گاندو داراي  12مرحل��ه متنوع با گيمپليهاي
مش��تزني ،زد و خ��ورد ،ترنس��واري ،مخفيب��ازي،
آتاريبازي ،ماشينس��واري ،كويكتايم ،ش��وتينگ و
پازل است .سينماتيكهاي ساخته
شده در پروژه گاندو حداقل به 10
دقيقه ميرس��د ك��ه در نوع خود
بسيار ديدني هستند .تكنيكهاي
پيشرفته گرافيكي در بازي گاندو
به خوبي جلبتوج��ه ميكنند و
سعي ش��ده تا مباحث گرافيكي
روز دنيا در اين بازي لحاظ ش��ود.
هوش مصنوع��ي در پروژه به حد
بسيار مناس��ب و كارآمد در نظر
گرفته شده است و براي كودكان
و نوجوانان يك بازي سرگرمكننده
به شمار ميرود .موسيقي پروژه جذاب و متعادل روي
كار باالنس شده اس��ت ،موسيقيها نسبت به مراحل
بازي با نحوه عملكرد گيمپلي تنظيم و نواخته شدهاند.
ميزان زمان موسيقيهاي در نظر گرفته شده در بازي
گاندو حداقل به  60دقيقه ميرسد .اين بازي با هدف
آش��نايي كودكان و نوجوانان با شخصيتهاي بومي و
شناخت حياتوحش كشورمان طراحي شده است .از
جمله موارد مهم پ��روژه ،قابيلت انجام بازي با گيمپد
( )Joystickو ماوس و كيبورد اس��ت .گيمپلي گاندو
در ي��ك نگاه كلي يك پلتف��رم رنگارنگ با نيمنگاهي
ب��ه عناوين معروف��ي نظي��ر  Kung Fu Pandaو
بهخصوص اثر بيادماندني  Gexاست كه مهارت گيمرها
را در مراحل مختلف و متنوع به چالش خواهد كشيد.
گاندو در مجموع شامل  ۱۲مرحله مختلف و متفاوت
اس��ت كه با عبور و موفقيت در هر كدام از آنها مرحله
بعدي قابل دسترسي شده و نيز گيمرها ميتوانند براي
ثبت ركوردهاي بهتر و بيش��تر دوباره به مراحل قبلي
بازگشته و از آنها لذت برند .اين مراحل از نظر گيمپلي
به كلي متفاوت با يكديگر طراحي ش��ده و حتي براي

انجام آنها نياز به اس��تفاده از دكمههاي مختلف روي
صفحه كليد كامپيوتر يا گيمپد است كه خود به تنهايي
عامل بسيار خوبي براي متنوع شدن بازي و باال بردن
ارزش تكرار آن است .تا به اكنون هفت مرحله از بازي
براي ديد عموم به نمايش گذاشته شده است .يكي از
مواردي كه در نگاه اول توجه هر بينندهاي را به سوي
گاندو جلب ميكند گرافيك زيبا و خصوصا رنگبندي
ش��اد و زنده آن است كه دستكمي از انيميشنهاي
مطرح روز نداشته و با كمي ارفاق ميتوان آن را در كنار
عناويني چون  R&Cكه به جش��نواره رنگهاي شاد
و سرزنده معروف اس��ت قرار داد .يكي از نكات مثبت
گاندو نبود مش��كالت تكنيكي و فن��ي نظير Crash
ك��ردن و خصوص��ا رفع باگ در بازي اس��ت كه طبق
مش��اهدات ما نيز اين صحبت كامال حقيقت داشته و
هرچند بعيد به نظر ميرسد اما اينبار واقعا با يك بازي

ايراني بدون باگ و ايرادات فني عجيب و غريب طرف
هستيم .خوشبختانه در گاندو ديگر خبري از حركات
اسكريپت شده يا احمقانه دشمنان نيست و هر چند بار
كه شما يك مرحله را انجام دهيد ،شاهد هيچ حركت
تكراري و يكنواخت نخواهيد بود .البته هنوز هم حركات
دشمنان كمي خشك و مصنوعي به نظر ميرسد كه
عمده دليل بروز آن انيميش��نهاي ضعيف و محدود
طراحي ش��ده براي آنهاس��ت كه با توجه به امكانات
داخل كش��ور امري كامال قابل درك است .مدلسازي
شخصيتها ،به خصوص گاندو يكي از مواردي است كه
توجه بسيار زيادي به آن شده و هرچند از نظير كميت
چندان قابل قبول نيست و به خصوص اكثر دشمنان
تكراري و خس��تهكننده هس��تند ام��ا از نظر كيفيت
قاب��ل بحث بوده و قطعا از مش��اهده آنها لذت فراواني
خواهيد برد .اين مدلهاي بسيار عالي و قابلقبول در
كنار رنگبندي شاد و سرزنده مراحل ارزشي دوچندان
يافته و خصوصا گيمرهاي كم سن و سال را به خوبي
ارضا خواهد كرد .موسيقي و خصوصا دوبله حرفهاي و
بينقص شخصيتها از ديگر نكات مثبت گاندو است.

دیدگاه

وقتي موبايل عامل توسعه ميشود

ش�رق :ج��ياسامآي پيشبين��ي كرده اس��ت كه
مش��تركان تلفن همراه تا س��ال  ۲۰۱۵به بيش از 4/6
ميليارد نفر خواهند رس��يد و ح��دود  2/7تريليون دالر
از بودجههاي عمومي در سراس��ر جهان به صنعت تلفن
همراه س��رازير خواهد شد .اين يافتههاي جديد شركت
 ،GSMAعرضهكننده اپراتورهاي تلفن همراه در سطح
جهان و برگزاركننده كنگره جهاني موبايل در بارسلوناي
اسپانيا اس��ت .بنا به گفته وبسايت  eweekيافتههاي
پژوهشي جديد جياسامآي نشان ميدهد رشد صنعت
تلفن همراه تا س��ال  ۲۰۱۵بي��ش از دو ميليون فرصت
ش��غلي ايجاد خواهد ك��رد و تعداد افراد ش��اغل در اين
صنعت را از هش��ت ميليون نفر در ح��ال حاضر به ۱۰
ميليون نفر افزايش خواهد داد .جياسامآي پيشبيني
كرده اس��ت كه مشتركان تلفن همراه تا سال  ۲۰۱۵به
بي��ش از  4/6ميلي��ارد نفر خواهند رس��يد و حدود 2/7
تريلي��ون دالر از بودجههاي عمومي در سراس��ر جهان
ب��ه صنعت تلفن همراه س��رازير خواهد ش��د .بنا بر اين
گ��زارش صنعت ارتباطات همراه عالوه بر تاثيراتي كه بر
اقتصاده��اي جهاني دارد ،از جمله عوامل مهم در رش��د
اقتصادهاي محلي نيز به ش��مار ميرود .بانك جهاني در
يك��ي از گزارشهاي خود اعالم كرده اس��ت كه افزايش
 ۱۰درص��دي ضري��ب نفوذ تلفن همراه در كش��ورهاي
توس��عهيافته باعث رش��د  0/6درص��دي توليد ناخالص
داخل��ي آنها ميش��ود .اما افزاي��ش  ۱۰درصدي ضريب
فناوريهاي همراه در كشورهاي در حال توسعه رشد ۸۱
درصدي توليد ناخالص آنها را در پي دارد .در كشورهايي
كه از نظر درآمدي در رده متوسط يا فقير قرار ميگيرند،
اين مقدار افزايش در ضريب نفوذ اينترنت به رش��د 1/4
درصدي توليد ناخالص داخلي آنها منجر ميشود .در ايران
بايد گفت كه اپراتورهاي تلفن همراه ايران به جز ايرانسل
هنوز نتايج فعاليت خود را منتش��ر نكردهاند .ايرانسل در
گزارش��ي از فعاليت خود اعالم كرد كه  ۴۴درصد سهم
بازار اين كش��ور را در اختيار دارد .بقيه بازار تلفن همراه
ايران از چهار اپراتور ديگر تش��كيل شده است كه شامل
همراه اول ،تاليا و دو اپراتور منطقهاي اس��پادان و كيش
اس��ت كه گزارشي از روند فعاليت خود ارايه ندادهاند .در
پايان س��ال  ۲۰۱0بيش از  70ميليون مش��ترك تلفن
همراه با ضريب نفوذ  ۹۱درصد در كش��ور وجود داشت
و پيشبيني ميشود تا سال  ۲۰۱۵متوسط رشد ساالنه
ايران  8/4درصد باشد كه مجموع مشتركان تلفن همراه
آن را به  ۱۰۱ميليون نفر معادل ضريب نفوذ  ۱۲۸درصد
خواهد رساند .از اين رو متوسط درآمد اپراتورهاي تلفن
همراه كش��ور از هر مشترك در س��ال  ۲۰۱۰به صورت
تركيبي هش��ت دالر بوده اس��ت كه در طول سال ثابت
باقي ماند .در پنج س��ال گذش��ته بازار ارتباطات همراه
در گس��تره جهاني به ميزان 3/2ميليارد توس��عه داشته
و اكنون با برخورداري از  5/4ميليارد مش��ترك در ۲۲۴
كشور دنيا ساالنه نرخ رش��د  ۱۴۶درصد را تجربه كرده
كه در اين ميان ،بيشتر رشد بازار ارتباطات همراه در بازار
كشورهاي در حال توسعه نظير ايران بوده است .روند رشد
توسعه صنعت ارتباطات همراه در عرصه ملي نيز مستثنا
از روند بينالمللي نيس��ت .ايران در پنج س��ال گذشته
در اين حوزه رش��د قابل توجهي را تجربه كرده و تعداد
مشتركان تلفن همراه از  ۱۵ميليون در پايان سال،۱۳۸۴
به  ۷۳ميليون در پايان س��ال ۱۳۸۹رسيده است ،از اين
رو تعداد مش��تركان تلفن همراه چه در عرصه جهاني و
چه در عرصه ملي بر تعداد مشتركان تلفن ثابت پيشي
گرفته است .اين در حالي است كه هم اكنون ضريب نفوذ
تلفن همراه در جهان به مرز  ۷۹درصد رسيده است .اين
ضريب در بازارهاي در حال توسعه نظير چين ،هند ،ايران
و غيره از س��رعت رشد باالتري برخوردار است ولي رشد
اين ضريب در بازارهاي در حال توسعه نظير كشورهاي
اروپايي متوقف شده است و ميتوان گفت چشمانداز بازار
ارتباطات همراه بيانگر وجود فرصتهاي بيشتر رشد در
بازارهاي كش��ورهاي در حال توسعه است .در اين ميان
نكته قابل توجه اظهارات مديركل روابط عمومي شركت
مخابرات ايران اس��ت كه بيان ميكند متوس��ط درآمد
ماهان��ه هر خط تلفن همراه به  ۹ال��ي ۱۱هزار تومان و
تلفن ثابت به ش��ش هزار تومان در ماه رسيده است .در
واق��ع هزينه نگهداري هر خط تلفن ثابت براي مخابرات
هفت تومان است اين در حالي است كه هزينه هر پالس
مكالمه اين نوع خط  ۴۴ریال محاسبه ميشود .به همين
دليل تلفن همراه هميشه براي مخابرات سودده بوده اما
اين ش��رايط براي تلفن ثابت وجود ندارد .چندي پيش
مسووالن مخابراتي اعالم كردند كه تعداد خطوط تلفن
همراه در كشور سه برابر تلفن ثابت است و ايران دوبرابر
ميانگين جهاني تلفن ثابت را دارد .اما بهتر است نگاهي
هم به درآمد اپراتور شركت مخابرات -ارتباطات سيار يا
همان همراه اول -بيندازيم .بنا بر اظهارات مسووالن اين
اپراتور بالغ بر  ۱۲۰نفر از مشتركان دايمي همراه اول در
هر ماه بيش از يك ميليون تومان بابت مكالمات و استفاده
موبايل خود ميپردازند .آمار كلي نشان ميدهد كه سال
گذشته هفت ميليارد تومان و امسال هفت ميليارد تومان
از محل خطوط تلفن همراه براي شركت ارتباطات سيار
رش��د درآمد وجود داش��ته كه اين رقم براي استفاده از
اينترنت موبايل –  – GPRSنيز سال قبل پنج ميليارد
تومان و امسال  ۱۴ميليارد تومان بوده است .در اين ميان
سهم اپراتور دوم تلفن همراه _ ايرانسل _ نيز چشمگير
بوده است؛ به نحوي كه درآمد اجراي پروژه ايرانسل براي
دولت در طول چهار س��ال گذشته به بيش از پنج هزار
ميليارد تومان رسيده است .اين سوددهي درآمدي براي
دولت براس��اس واريز فقط  28درصد درآمدها به خزانه
دولت اس��ت .تمامي آمار و ارقامهاي بيانشده حاكي از
رش��د ضريب نفوذ تلفن همراه و به خصوص استفاده از
خدمات ارزش افزوده اس��ت .از اين رو ايران توانس��ته در
منطقه به دليل حجم باالي تراكنشهاي مالي و همچنين
ضريب نفوذ تلف��ن همراه جايگاه مناس��بي را به لحاظ
توسعهاي به دست آورد.

