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آی تی
خبر
محدود شدن جستجوی وب کورتانا
بهمحصوالتمایکروسافت
از این پس در صورت صدور فرمان
جستجوی صوتی با برنامه کورتانای
مایکروسافت مرورگر  Edgeتنها مرورگری
خواهد بود که در دسترس کاربران قرار می
گیرد.مایکروسافتتغییراتیدردسترسیهای
دستیار صوتی خود موسوم به کورتانا ایجاد
کرده تا آن را تنها با برنامه ها و نرم افزارهای
ساخت خود سازگار نماید .رایان گوین از
مدیران مایکروسافت در این مورد گفته است:
هدف از این کار بهبود تجربه کاربری افراد و
افزایشتوانرقابتکورتاناست.بههمینمنظور
کورتانا دیگر با مرورگر  Edgeاین شرکت و
همین طور جستجوگر بینگ مایکروسافت
سازگار خواهد بود و تولیدات شرکت های
رقیب مانند گوگل و اپل را پشتیبانی نمی کند.
البته در صورتی که مرورگرهای شرکت های
رقیب بر روی ویندوز 10نصب شوند ،شانس
پشتیبانی از آنها کماکان وجود خواهد داشت
و همچنین از طریق جستجوگرهای تحت
ویندوز  10هم می توان به کورتانا وصل شد.
اما در زمان صدور فرمان جستجو با کورتانا
هیچ مرورگری به جز  Edgeدر دسترس قرار
نمی گیرد .به غیر از مایکروسافت شرکت های
دیگریماننداپلوگوگلهمدستیارهایصوتی
باکارکردهایمشابهعرضهکردهاندوبهنظرمی
رسدمایکروسافتباتصمیماتجدیددرصدد
رقابت با آنهاست.
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برنامه نویسی بدون اطالع از دانش
کدنویسیممکنمیشود
مایکروسافت نسخه بتای ابزار جدیدی را
عرضهکردهکهبهصاحبانمشاغلامکانمیدهد
بدون اطالع از دانش برنامه نویسی ،برنامههای
تلفن همراه طراحی کنند .این ابزار Appساز،
 PowerAppsنام دارد و استفاده از آن در سراسر
جهان ممکن است .نسخه بتای خصوصی این
برنامه سال گذشته به طور محدود توزیع شده
بود PowerApps.امکاندریافتدادههاازمنابع
متنوع را دارد و می تواند بر همین اساس app
هایی خلق کند که به راحتی بر روی گوشی
ها و تبلت ها اجرا می شوند بدون آنکه نیازی
به هیچ گونه کدنویسی باشد .این کار موجب
صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ها نیز
می شود .برنامه هایی که به این شیوه طراحی
می شوند بر روی  iOS، Androidو همین
طور بر روی وب قابل اجرا هستند .از جمله
منابعی که می توان از آنها برای جمع آوری
اطالعات استفاده کرد Dropbox، OneDrive،
 Dynamics CRMو SharePoint Online
قابل ذکر است .تنوع این منابع نشان می دهد که
مایکروسافت قصد ندارد آن را تنها محدود به
پالتفورمخودنماید.البتهبهنظرمیرسدایننوع
برنامههابیشتربرایمصرفداخلیشرکتهای
تجاریمناسبباشندواستفادهگستردهترازآنها
مستلزمارتقایکیفیتبرنامههایمذکوراست.
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قانون گذاری کاخ سفید در مورد
استفاده از سالحهای هوشمند
کاخ سفید دیروز گزارش مشترک
وزارتخانههایدفاع،دادگستریوامنیتداخلی
آمریکا را در مورد بایدها و نبایدهای استفاده از
سالحهایهوشمندمنتشرکرد.
سالح های هوشمند به گونه ای طراحی
میشوند که تعداد افرادی که با آنها میتوانند
شلیک کنند ،محدود میشود.
دراینسالحهاازسیستمهایتعیینهویت
بیومتریکوتراشههای RFIDماننداسکنرهای
اثرانگشتیاسیستمهایتشخیصچهرهبرای
شناساییهویتافراداستفادهمیشودتاتنهافرد
یا افراد تایید شده بتوانند با این نوع تسلیحات
شلیککنند.درغیراینصورتباچکاندنماشه
اسلحه شلیکی صورت نمی گیرد.
این فناوری ابتدا به منظور کمک به نیروهای
پلیسابداعشدتاافرادخالفکارنتوانندباربودن
اسلحه های آنها از این ابزار مرگبار علیه آنان
استفاده کنند .ارتش آمریکا هم از این فناوری
استفاده های مشابهی داشته است .اگر چه
ایده این کار مربوط به دو دهه قبل است ،اما
با پیشرفت فناوری های رایانه ای استفاده از آن
توسعهیافتهوالبتهاینروشموافقانومخالفان
خاصیهمدارد.اوبامارییسجمهورآمریکادر
ژانویه گذشته دستورالعملی را برای حمایت از
تحقیقات در مورد امنیت فناوری تسلیحات به
نگارش درآورد.به اعتقاد وی این فناوری هم
مانند فناوری قفل کردن گوشی و باز کردن آن
با اثرانگشت به منظور حفظ امنیت ،مفید است.
بر اساس گزارش تازه دولت آمریکا استفاده
از فناوری مذکور مفید بوده و از این طریق می
توان کنترل بیشتری بر روی کاربرد تسلیحات
به عمل آورد .زیرا روش یاد شده هم کاربران
اسلحه ها را محدود و هم یافتن سالح های گم
شده و مفقودی را تسهیل می کند.
در این گزارش بر ضرورت مشخص شدن
ملزومات ساخت این اسلحه ها در کارخانه
های اسلحه سازی و همین طور قانون گذاری
در مورد خرید آن تاکید شده است.

اخبار

وزیر ارتباطات خبر داد:

احتمال تجدید نظر در تعرفه های مخابرات
وزیرارتباطات و فناوری
اطالعات گفت :به نظر می رسد
هزینه  30ریال برای هر دقیقه
مكالمه و پرداخت  500هزار
ریال برای خرید یك خط تلفن
در شرایط كنونی كم است و باید
درباره آن بازنگری شود.
«محمود واعظی» در حاشیه
دیدار با رئیس اتاق صنعت
استانبول تركیه در محل وزارت
ارتباطات در جمع خبرنگاران
افزود :تعرفه های تعیین شده برای
تلفنثابتدرسالهایپیشموقتی
بود و اكنون دنبال تغییر این تعرفه
هاهستیمتامخابراتنیزبتواندگام
های توسعه ای خود را بهتر بردارد.
به گفته وی ،شركت مخابرات
در چند ماه گذشته سرمایه گذاری
های خوب و مناسبی را در بخش
مخابراتی انجام داده است.
واعظی گفت :پس از تعیین

اعضای هیات مدیره مخابرات و
برگزاری نشست هایی در سازمان
تنظیم مقررات امید است در یك
ماه آینده تعرفه های تازه برای تلفن
ثابت اعالم شود.
وی به نشست های متعدد

با سهامداران شركت مخابرات
درباره تعیین اعضای هیات مدیره
این شركت اشاره كرد و گفت:
هدف اصلی این نشست ها پایان
دادنبهمشكلهایموجودوتعیین
سیاستهایبازنگری در تعرفهها

بود.واعظیافزود:شركتمخابرات
در سیاستگذاری های تازه یك
شركت توسعه ای محسوب می
شود و پیش از تعیین هیات مدیره
جدید،نقشهراهیبرایاینشركت
تدوین شده است تا اعضا بتوانند

بدون هیچ مشكلی شرایط تازه ای
را در این شركت ایجاد كنند.وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات به
تعیین اعضای جدید هیات مدیره
شركت مخابرات در هفته گذشته
اشاره كرد و گفت :پنجشنبه
گذشته نشستی با اعضای هیات
مدیره جدید و سهامداران شركت
مخابرات برگزار و سیاست ها و
نقشه راه این شركت به آنان ابالغ
شد .وی افزود :امید است در
مجموع با توجه به تجربه های
گسترده و قابل توجه هیات مدیره
جدید شركت مخابرات ،مسائل
این شركت به سرعت حل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات چهارشنبه گذشته با
صدور احكام جداگانه نمایندگان
سهام دولت و سهام عدالت را در
هیات مدیره شركت مخابرات
ایران تعیین كرد.

توسط پژوهشگران دانشگاهی کشور صورت گرفت؛

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء درکشور راه اندازی شد

پژ و هشگر ا ن د ا نشگا هی
کشور موفق به راهاندازی شبکه
اختصاصی اینترنت اشیاء شدند.
این شبکه نخستین درگاه «شبکه
اشیاء» در خاورمیانه است و ایران
را در کنار کشورهای دارای این
فناوری قرار می دهد.
علی رحمانپور ،مجری طرح
«شبکه اشیا تهران/ایران» که هم
اکنون در فاز نخست در منطقه
نارمک تهران راه اندازی شده است
جزئیات پیاده سازی و توسعه این
شبکه را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر
اولین درگاه اتصال ویژه شبکه
اینترنت اشیاء در منطقه نارمک
تهران راهاندازی شده است ادامه
داد :این درگاه اتصال ()Gateway
به عنوان بخشی از حرکت جهانی
«شبکه اشیاء» ( The Things
Network؛  )TTNرا هاندازی
شده است و نخستین گیتوی
فعال  TTNدر منطقه خاورمیانه
محسوب می شود.
رحمان پور با تاکید براینکه
«شبکه اشیاء» با هدف ایجاد یک
شبک هجهانیبازوعمومی(،)Open
غیرمتمرکز ( )Decentralized
و مبتنی بر همکاری جمعی
( )Crowd-Sourcingراهاندازی
شده است ادامه داد :این شبکه در
بخشدسترسیرادیوییازفناوری
نوین«لورا»()LoRaبهرهمیبردکه

یکی از دو فناوری اصلی دسترسی
رادیوییباتوانپایینوبردباالبرای
اینترنت اشیاء محسوب می شود.
به گفته رحمانپور این فناوری
که در باندهای فرکانسی بدون
نیاز به مجوز عمل میکند ،امکان
برقراری اتصال دوطرفه را برای
اشیاء متصل فراهم می آورد.
همچنین ساختار «شبکه اشیاء»
به دلیل باز بودن ،نسبت به سایر
شبکهها شفافتر بوده و به دلیل
رمزنگاری سطح باال ،از امنیت
بسیار مناسبی برخوردار است.
وی تاکید کرد :شبکه اشیاء ابتدا
در شهر آمستردام آغاز بکار کرد و
در مدت چهار هفته کل این شهر
تحت پوشش شبکه اینترنت اشیا
قرار گرفت .با رفع تحریمها ،ما
نیز که پیشتر درخواست خود را
برای پیوستن به این شبکه اعالم و
کار خود را هم در حوزه اینترنت
اشیاء آغاز کرده بودیم ،با پیگیری
مجدد موفق به کسب موافقت
برای راهاندازی شاخه تهران شبکه
اشیاء شدیم .مجری طرح شبکه
اشیاء ایران ادامه داد :خیلی زود و با
توجه به اقدامات انجامشده ،تهران
توانست در کنار شهرهای انتایرو،
مونترآل ،سندیگو و کالگری به
عنوان یکی از  ۵شاخه با سرعت
رشد باالی شبکه اشیاء معرفی
شود .هم اکنون نیز نام تهران و
ایران به عنوان یکی از مراکز فعال،

درسایت TTNقرارداردوعالوهبر
آن ،سایت اختصاصی این حرکت
در داخل نیز به زودی راهاندازی
خواهدشدوتالشداریمتادرعین
یکپارچگی با این شبکه جهانی ،به
صورت نسبتا مستقل پیش رویم.
رحمان پور مخاطبان اصلی این
شبکه را اپراتورهای ارتباطی،
استارتاپها و کسب و کارهای
مرتبط با فناوری اطالعات عنوان
کرد و افزود« :شبکه اشیاء» در
حقیقت شبکهای غیرانتفاعی
است که به جز هزینههای پایین
سرمایهگذاری اولیه ،اجرایی و
نگهداری،هزینهدیگریدربرندارد
و هدف از توسعه آن درآمدزایی
مستقیم نیست .ما معتقدیم ایجاد
چنین شبکهای میتواند بستری
شود تا شرکتها و افراد خالق
با ارائه خدمات نوآورانه خود ،از
آنها کسب ارزش کنند.
وی در مورد رابطه این طرح با
طرحی که در وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در جریان است
توضیح داد :به نظر میرسد طرح
کالن اینترنت اشیاء ،یک طرح
راهبردی در وزارت ارتباطات
محسوب می شود که هدف از
آن کمک به توسعه فناوری و بازار
در حوزه اینترنت اشیاء است و نه
ورودمستقیمبهپیادهسازی.طبیعتا
موضوع راه اندازی شبکه نیز یکی
از اجزای این طرح است که باید

توسط شرکتها و مؤسسات
غیردولتی دنبال شود و دولت نیز
نهایتا میتواند نقش حمایتی و
بسترسازی داشته باشد.
رحمان پور افزود :تفاوت
ارائه خدمات بر روی این شبکه
با سرویس هایی که از طریق
شبکههایارتباطیموبایلارائهمی
شودتوانمصرفیبسیارپایینودر
مقابل پوشش گسترده آن است .از
سویدیگربههیچعنوانهزینهاین
اتصال قابل قیاس با اتصال اشیاء از
طریق سیمکارت موبایل نیست.
مجری طرح شبکه اشیا
ایران اظهار داشت :کار بر روی
شبکههای اینترنت اشیاء ،از
تابستان سال گذشته و با هدف
ارائه راهکارهای شهر هوشمند
آغاز شد و پس از مطالعات فنی و
تجاری ،بر روی ارایه راهکارهای
کامل ( )end-to-endاینترنت اشیا
متمرکزشدیم.
رحمانپوردرموردکاربردهای

مختلف اتصال به «شبکه اشیاء»
اظهار داشت :خدمات این شبکه
غالب ًا به صورت B۲Bارایه خواهد
شد و عالوه بر شرکتهای بزرگ
که حامی توسعه و همچنین کاربر
آنمحسوبمیشوند،استارتاپها
نیز میتوانند به رایگان خدمات
خود را بر روی این شبکه ارایه
دهند .برای نمونه این شبکه
میتواند در حوزه خدمات شهری
برای هوشمندسازی پارکینگها،
کنتورهای هوشمند ،اتصال
حسگرهای انبوه برای اندازهگیری
میزانآلودگی،رطوبتو… ونهایتا
کاهش ترافیک و میزان آلودگی
کاربرد داشته باشد .به عبارتی
کاربردهای اصلی این شبکه را
توسعهدهندگان تعریف میکنند
و بسته به نیاز و خالقیت خود
میتوانند به کاربردهایی بیندیشند
که تاکنون ارایه آنها ممکن نبوده
و یا هزینه زیادی را در پی داشته
است.

هشدار اپراتور سوم درباره سیمکارتهای مفقودی
اپراتور سوم ارتباطی کشور
با ارسال پیامکی به کاربران
خود نسبت به پیگیری وضعیت
سیمکارتهایمفقودشدههشدار
داده است.
طی سالهای گذشته سازمان
تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات
متعددی در راستای تعیین هویت
صاحبان سیمکارتهای تلفن
همراه انجام داده و تالش کرده
است تمام شمارهها را براساس
کد ملی و نام مالک آنها ثبت کند
تا امکان استفاده از سیمکارتهای
جعلی و بینام و نشان که از آنها در
راستای اعمال موارد خالف قانون

استفاده میشود کاهش پیدا کند.
برهمین اساس طی این مدت
اپراتورهای مختلف و سازمان
تنظیممقرراتاقداماتیمختلفیدر

اینحوزهانجامدادهوهشدارهایی
را نیز منتشر کردهاند.
اپراتورهایسومنیزروزگذشته
پیامکی با این مضمون به کاربران

خود ارسال کرده و دربارهی این
مساله توضیحاتی را داده است.
در متن این پیامک آمده است:
«در صورت سرقت یا مفقو د شدن
تلفن همراه به منظور پیشگیری از
هرگونه سوءاستفاده از سیمکارت
به یکی از دفاتر خدمات مشترکین
مراجعه و نسبت به مسدود کردن
سیمکارت اقدام نماییم ».اگرچه
بهطور معمول ممکن است
افراد برای سیمکارتهایی که
سرقت شدهاند به سرعت بحث
مراجعه به دفاتر امور مشترکین
و غیرفعالسازی سیمکارت را
مدنظر قرار دهند ،اما با توجه به

اینکه در حال حاضر سهمی
از سیمکارتهای کشور نیز به
سیمکارتهای دیتا اختصاص
پیدا میکند ممکن است کاربران
در این زمینه حساسیت کمتری
به خرج دهند ،اما قطعا امکان
ارتکاب جرائم در این حوزهها
نیز وجود خواهد داشت و الزم
است مشترکان پس از مفقود شدن
سیمکارت یا سرقت آن موضوع
را هرچه سریعتر اطالع داده
وسیمکارت مربوطه را بسوزانند تا
با دریافت سیمکارت جدید خطر
سوءاستفادهاحتمالیازسیمکارت
مربوطه کاهش پیدا کند.

تاثیرشبکههایاجتماعیبرفعالیتهایشرکتپست
برخالفآنچهتصورمیشودگویافعالیت
شبکههایاجتماعینهتنهافعالیتهایپست
را کم نکرده بلکه باعث افزایش آن نیز شده
است.
طی سالهای گذشته با توجه به گسترش
استفاده کاربران از تلفنهای هوشمند و
شبکههای اجتماعی بخش قابل توجهی
از مکاتبات از این طریق منتقل میشود،
موضوعی که این تصور را ایجاد میکند که
فعالیتهای پستی بر این اساس با کاهش
مواجه شوند .با این وجود مسووالن شرکت
پست نقطهنظر متفاوتی در این زمینه دارند.
معاونبرنامهریزیوتوسعهشرکتپست

دراینخصوصگفت:همگانفکرمیکردند
که آی تی ،پست را از بین خواهد برد اما قطعا
از این ابزار میتوان برای توسعه خدمات
استفاده کرد و برهمین اساس در کل ای تی
به توسعه پست کمک میکند.
مجتبینصیریدرادامهبااشارهبهگسترش
استفاده از شبکههای اجتماعی موبایل اظهار
کرد :حتی اگر تمام مکاتبات هم به این فضا
منتقل شده و موبایلی شود برای نقل و انتقال
کاالهاراهکاریبهغیرازپستوجودنداشته
و با شبکههای موبایلی نمیتوان این بخش
خدمات پستی را ارائه کرد.
وی ادامه داد :اکنون با رونق بیشتر این

شبکهها بحث خرید و فروش اینترنتی
نیز راحتتر شده است و در موارد متعدد
کاربران تلفن همراه وسائل مورد نیاز خود
را از طریق اینترنت و یا شبکههای اجتماعی
تهیه میکنند .برهمین اساس در سالهای
 1394 -1393هر سال حدود پنج میلیون
خرید اینترنتی در این حوزه وجود داشته که
اگر ارزش این بازار را هم در نظر بگیریم
پولی که در این بازار در سال  1394منتقل
شده نسبت به سال  1393بیشتر بوده است
که این موضوع گویای آن است که اعتماد
مردم به خرید و فروش در این فضا بیشتر
میشود به گونهای که میتوان گفت حدود

 3500میلیارد ریال خرید و فروش در این
فضا انجام گرفته است که از این میان بخشی
از این موارد از طریق شبکه پستی به دست
خریداران رسیده است.
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گلکسی اس،7شارژ و حافظه کم نمیآورد

معموالً گوشیهای هوشمند نو ،برای صاحبانشان حکم جواهر دارند
و کاربران میکوشند تا در روزهای اول ،با حدکثر تجهیزات ممکن از قاب
گرفته تا برچسب و لوازم جانبی از گوشیها محافظت کنند تا مبادا آسیبی
به آنها برسد .کاربران عادت کردهاند تا نگران خیس شدن یا ضربه خوردن
دستگاهباشند.سامسونگامادرجدیدترینمحصولخود،GalaxyS7دست
به خرق عادت زده و این دست از نگرانیهای کاربران را تا حد زیادی رفع
کرده است .اولین نگرانی کاربران گوشیهای هوشمند ،داخل آب افتادن و
ی که برای کاربران  Galaxy S7بیمعنی به نظر
خیس شدن آن است .نگران 
میرسد .چرا که این گوشی با داشتن گوهینامه ،IP68تا عمق 1.5متری آب،
به مدت  30دقیقه مقاوم است .با این ویژگی ،دیگر افتادن تصادفی گوشی
در آب یا خیس شدن آن ،اتفاقی ناگوار و تهدیدی برای سالمت گوشی به
یدربرابرگردوغبارنیزمقاوماست؛
حسابنمیآید.ازسویدیگر،اینگوش 
یکهاهمیتخودراهنگامسفروطبیعتگردیبهخوبینشانمیدهد.
ویژگ 
همچنینبااستفادهازآلومینیوممدل Al6013کهدرصنایعهوانوردیکاربرد
داردوترکیبآنباشیشهکورنینگگوریالگلسCorning Gorilla Glass( 4
 ،)4محصولی با بدنه بسیار قوی و محکم به دست آمده که خیال کاربر را
بابت قدرت و مقاومت گوشی راحت میکند .موضوع دیگری که عموم ًا
ذهن کاربران را درگیر میکند ،نگرانی بابت تمام شدن شارژ گوشی است.
مسئلهای که باعث میشود کاربران بیشتر مواقع در جستجوی یک پریز برق
برایشارژگوشیخودباشندیامجبوربهحملوسایلینظیرپاوربانکودیگر
لوازم جانبی شوند .باتری  ،Galaxy S7با ظرفیت  3000میلیآمپر و باتری
یگوشیهای
 edgeGalaxyS7با 3600میلیآمپر،ازقدرتمندترینباتریها 
هوشمندمحسوبمیشوند.باتریهاییکهباوجودظرفیتباالیشان،ظرف
مدت تنها 90دقیقه برای S7و تنها 100دقیقه برای edge S7شارژ میشوند.
در کنار این باتریهای قدرتمند ،یک قاب محافظ برای این گوشی طراحی
شده که به محض قرار گرفتن پشت گوشی ،عالوه بر محافظت از بدنه آن،
شروع به شارژ باتری گوشی به شکل بیسیم میکند تا کاربر از هر جهت و
در هر شرایطی اعم از سفر ،پرواز ،داخل خودرو یا در خیابان ،مطمئن شود
که شارژ گوشیاش تمام نخواهد شد .پر شدن ظرفیت حافظه گوشی ،به
معنیبستهشدندستکاربردرکارباگوشیاست.موردیکهباعثمیشود
کاربران در استفاده یا دانلود اپلیکیشنها ،احتیاط کنند یا بعد از مدتی آنها را
به همراه تعدادی از عکسها یا فایلهای موسیقی خود ،پاک کنند تا ظرفیت
بیشتری در اختیار داشته باشند .این نگرانی هم در  Galaxy S7با تعبیه یک
درگاه کارت حافظه خارجی ،رفع شده است .پرچمداران سامسونگ در دو
نسخه  32و  64گیگابایتی عرضه میشوند که قابلیت پشتیبانی از کارت
حافظه خارجی تا سقف 200گیگابایت را دارا هستند .ظرفیتی که میتوان با
آن دنیایی از موسیقی ،فیلم ،عکس ،اپلیکیشن و اطالعات را یکجا و به طور
همزمانذخیرهکرد.هنگامتعویضگوشی،یکیازنیازهایاساسیکاربران،
انتقال اطالعات از گوشی قدیمی به گوشی جدید است .سامسونگ برای
این مسئله هم از قبل تدابیری در نظر گرفته تا آب در دل کاربران گوشیهای
 GalaxyS7تکاننخورد.درجعبهپرچمدارانسامسونگ،یکمبدلکوچک
 OTGوجوددارد.وظیفهاینمبدل،انتقالاطالعاتازگوشیقبلیبهگوشی
جدیداستکهبهسادگینصبیکاپلیکیشنرویگوشیهاووصلکردن
دو گوشی به یکدیگر از طریق کابل  ،OTGصورت میگیرد .به کمک این
وسیلهکوچکمیتوانتمامیاطالعاتراظرفمدتکوتاهیازگوشیهای
مجهز به سیستمعامل اندروید ،بلکبری و  iOSبه Galaxy S7منتقل کرد.
همچنینبرایاینگوشی،لوازمجانبیمتعددومتنوعیطراحیشدهتاذهن
کاربر تنها معطوف به کاری باشد که میخواهد از طریق گوشی انجام دهد،
نه تمام شدن شارژ یا ضربه خوردن آن .لوازمی از جمله شارژر بدونسیم
ب و کاورهای متنوع و روکش کیبورد که نه تنها
با قابلیت شارژ سریع ،قا 
باعث آسودگی خاطر کاربر میشوند ،بلکه او را در استفاده راحتتر ،بهتر و
کاربردیتر از گوشیها نیز یاری میکنند.
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اپلیکیشن های کنونی موبایل ذهن را تنبل می کند
مبتکرفراتکنیکهاینوینموفقیتدرایرانگفت:اپلیکیشنهایگوشی
های همراه در حال تغییر دادن ذهن جامعه به سمت خمودگی و روزمرگی
است.ایمانبرجی-مبتکرفراتکنیکهاینوینموفقیتدرایران-بابیاناین
مطلب اظهار داشت :در حال حاضر اپلیکیشن و نرم افزارهای گوشی های
همراه بیشتر از تلویزیون و شبکه های ماهواره ای ذهن افراد جامعه را تحت
تاثیر قرار داده است که اگر به طور هدفمند برای آن برنامه ریزی نشود ذهن
جوانوخالقجامعهبهسمتسرگرمیهایبیمحتواسوقپیدامیکند.او
تصریحکرد:یکبنیادبینالمللیپیشبینیکردهاستکهطیچندسالآینده
 60درصد برنامه های گوشی های همراه را اپلیکیشن های ویدوئی تشکیل
می دهد و این بدان معناست که اگر به این پدیده های دیجیتالی بی توجه
باشیم ذهن نسل جوان کشورمان به شدت تحت تاثیر موضوعات بی محتوا
قرار خواهد گرفت .مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ادامه گفت:در
دنیای پیشرفته کنونی دیگر نمی توان با روش های سنتی به چارچوب بندی
ذهنوتغییرپسزمینههایفکریپرداخت،بلکهبایدباشیوههاوابزارآالت
نوین ،به اصالح باورها و اهداف پرداخت که البته استفاده بهینه از تکنولوژی
های جدید یکی از همین راهکارها است .او با بیان اینکه پویایی و خالقیت
افراد ،سرمایه و ثروت واقعی یک جامعه محسوب می شود ،افزود :زمان
آن فرا رسیده تا با طراحی و ساخت ،نرم افزار و اپلیکیشن هایی با محتوای
غنی به تحریک خالقیت ذهن نسل جوان پپردازیم .این مبتکر جوان ادامه
داد :موفقیت یک جامعه همواره از ذهن افراد آن نشات می گیرد و جامعه ای
در مسیر پیشرفت قرار می گیرد که ذهن و نگرش مردم آن هدفمند و خالق
باشد .برجی خاطر نشان کرد :هم اکنون اغلب برنامه های گوشی های همراه
به محتوای سرگرم کننده و کم ارزش اختصاص دارد به طوری که عکس
گرفتن از یک ظرف غذا ،یک ژست کنار دیوار! و یا تقلید صدا روی تصویر
چهره های مشهور ،همه ی ذهن استفاده کنندگان از این ابزارها را به خود
مشغول کرده است درحالی که با طراحی اپلیکشن های جدید می توان قوه
خالقیتوبرنامهریزیراتحریککردوآنهارابهموفقیتنزدیککرد.مبتکر
فراتکنیکهاینوینموفقیتدرایرانافزود:طبققوانینجهانیموفقیت،هر
اتفاقی که در مسیر زندگی می افتد ،برآیند نوع تفکر و باور افراد است و بدون
شک مسیر دستیابی به موفقیت از کانال ابزارها و سرگرمی های بی محتوا
نمی گذرد ،چرا که در بیشتر برنامه های گوشی های تلفن همراه ،بر اصول
توانمندکردنذهنکههمانحقیقتیابی،پاالیش،تجزیهوتحلیل،ایدهیابی
و راه حل یابی است تاکیدی نشده و این بیانگر تنبلی و رخوت ذهنی است
که اخیر در گیر آن شده ایم .او ادامه داد :ذهن آدمی به طور مداوم تحت تاثیر
دیده ها و شنیده های محیطی است پس اگر اطالعات ورودی به مغز کنترل
نشود ،ذهن افراد تحت تاثیر مطالب کم ارزش رد و بدل شده در اپلیکیشن
هایتلفنهمراهقرارخواهدگرفتکههمینامردردرازمدتپیامدهاینظیر
عدم خالقیت و تنبلی ذهن به همراه خواهد داشت ؛ دو مولفه مهم که فرد را
از مسیر موفقیت دور می کند .برجی در پایان تاکید کرد :معتقدم ،ذهن جامعه
را باید طوری پرورش داد که در بزنگاهها ،فرد بتواند با تکیه بر توانمندی
های خود در مسیر موفقیت قرار گیرد نه اینکه با کوچکترین مشکل خود را
در بن بست زندگی تصور کند که البته رسیدن به موفقیت مستلزم آموزش ،
اصالح نگرش و مهندسی فکر است.

