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د معلومايت ټولنې د نړیواله ناسته کې د مخابراتو او معلومايت
ټکنالوجۍ د وزیرې ګډون

د معلومايت ټولنې نړیواله غونډه )WSISفورم  )0202د نړیوالې مخابرايت اتحادیې عمومي منيش هولین ژاؤ ،د WSIS 0202ټولنې رییس ښااغا
میکسم پرشین ،د  ITUد مخابراتو پراختیایي ادارې مرستیال ښاغ

سټیفن براو په حضور چې په مجازي ډول جوړه شاوې وه د افاناانساتاان د

مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري رسبیره ،د زیمبابوې ،کمبودیا ،روسیې ،هند ،ترکمنستان او ایران په شمول د بایایبایالاو
هیوادونو د مخابرايت سکتور )(ICTمرشتابه هم برخه اخیستې وه.
د دې غونډې موخه ډیجیټل بدلون کې د هنو ننګونو چې د انټرنټ کاروونکو د اړتیاوو او ډیریدونکي شمیر له امله انټرنټ ته الرسسی محدودوي له
منځه وړو لپاره د پالیسۍ تنظیمول و.
د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ سکتور ننګونو ته په اشارې رسه زیاته کړه چې په م
او سیمه ییزه کچه د افنانستان وصلولو ،د ډیجیټل مهارتونو د کموالی له منځه وړلو ،او همدارنګه د زیربناوو پراختیا لپاره پروګرام تار الس النادې
لري تر څو هنه والیتونه چې تر دې دمه د نوري فایرب رسه ندي تړل شوي و نښلول يش او پدې توګه په سیمه اییزه کچه هم وصل شو.

آغلې خاوري همدارز د ICTسکتور کې د ډیجیټل سواد زدهکړو او د وړتیاوو لوړولو په موخه د ورکشاپونو په الره اچولو یادونه وکړه او ټینګاار یاې
وکړ چې وزارت په پام کې لري چې ډیجیټل مهارتونه د ښوونځیو او پوهنتونونو په نصاب کې شامل کړي ترڅو د ډیجیټلی درز څخه په پوهاوي ،د
حل الرو چارو او الرښود چمتو کولو رسه دیجیټ
آغلې خاوري د ډیجیټ

درزونه راکم او هیوادوالو لپاره غوره ډیجیټ

فرصتونه رامنځته کړو.

بدلون د ننګونو کمول یې دموکراسۍ ،دوامداره پرمختګ ،کايف سواد ،اقتصادي ودې او ټولنیزې ساوکاالاۍ لاپااره پاه

ځانګړي توګه په افنانستان کې اړین وبلل .هنې څرګنده کړه چې په ټول هیواد کې د انټرنټ رسه د حکومتي ادارو ،روغتونونو او تحصی
پای کې د  WSISغړو ژمنه وکړه چې ډیجیټ

بنسپه

بدلون ټولو په ځانګړي ډول هنو کسانو لپاره چې پدې برخه کې د ګوښه کیدو خطر رسه مخ دي

په یو مثبت فرصت بدل کړي ترڅو د ډیجیټل کیدو انقیب ګټې یوازې د پرمختل
ټونو نښلول د دې وزارت له لومړیتوبونو څخه دی.

او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ و نه ویشل يش.

جلسه ای در مورد دیجیتال سازی ادارات دولتی

در این نشست که با حضور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،رییسان اداره مرکزی احصائیه ،اداره اترا و رادیو و تلویزیون ملی و مناایاناد اان
وزارت مالیه بر زار شده بود ،در ابتدا ،محرتم عطاالله نصیب در مورد فرمان جیلتآمب رئیس جمهور در رابطه به دیجیتال سازی ادارات دولتی به
طور مفصل صحبت کردند.
در این جلسه معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن استقبال از روند تعقیب فرمان رئیس جمهور در مورد دیجایاتاال ساازی
ادارات ،متعهد شد كه در این زمینه ،همکاری الزم خواهد کرد.
محرتم عمر منصور انصاری ،رئیس اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی )(ATRAنیز در مورد سیستم های الکرتونیکی موجود ادارات دولتی در
کشور صحبت کرد و خواستار بازنگری سیستم های موجود ادارات دولتی شد و روی استفاده از توانایی های داخلی کشور تاکید ورزید.
در پایان ،تصمیم بر این شد که جلسات هفتگی کمیسیون را به منظور همکاری و هامهنگی در دیجیتال سازی ادارات دولتی بر زار منوده و هر
ماه یک بار جلسهای با جیلتآمب رئیس جمهور برای رشیک سازی پیرشفت امور بر زار شود.

د ډیجیټل کاسا رئیس د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت څخه
د مخه ښې مراسم

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت د کاسا ډیجیټل رئیس ښاغ

محمد فواد انورزي چې له خپلې دندې استعفا ورکړې د مراسمو پاه

ترڅ کې چې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومه خاوري او د وزارت یو شمیر رئیسانو په ګډون جوړ شوي وو په رساماي ډول
خدای پاماين وکړه.
آغلې معصومې خاوري د کاسا ډیجیټل په پروژه کې د ښاغ

انورزي د دریو کالونو د السته راوړنو او فعالیتونو ستایاناه وکاړه او د افاناان

ټلیکام د عمومي رئیس په توګه هنه ته یې د نوي دندې د مبارکۍ ویلو پرمهال د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت او افنان ټالایاکاام

ترمنځ پر دوامدارو همکاریو ټینګار وکړ.
ښاغلی انورزی د ولسمرش د فرمان له مخې د افنان ټیلیکام مخابرايت رشکت د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی دی.
مراسم ښاغ

محمد فواد انوري ته د ستاینلیک په ورکولو رسه پای ته ورسیدل.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با رییس اداره مستقل ارگانهای محل
دیدار و پیرامون دیجیتال سازی ادارات صحبت کرد

معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ار انهای محلی دیدار کرد.
دراین دیدار بر همکاری دوامدار میان وزرات مخابرات و اداره مستقل ار انهای محل به خصوص در زمینه دیجیتل سازی والیات و ادارات ماحالای
بحث و تبادل نظر صورت رفت.
آقای کتوازی ،ضمن قدردانی از وزیر مخابرات ،روی نیازمندی ادارات محلی به دیجیتل سازی با توجه به رشایط و نیاز کنونی ،تاکید ورزید.

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې د خربیاالنو او رسنیو له مسؤلینو رسه د
خربیاالنو ميل ورځې په ویاړ تعاريف ناسته

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري د خربیاالنو م

ورځې په مناسبت د بییبیلو رسنیو له مسئولینو او خربیااالناو رسه

ولیدل او خربې وکړې.
په یاده غونډه کې د وزارت بییبیلو برخو رئیسانو ،اطیعاتو ته د الرسسې کمیسیون غړی ښاغ

محمد داود فیاض او د مختلفو رسنیو چارواکو

او خربیاالنو برخه اخیستې وه.

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري د خربیاالنو سرت او جدي دندو ته په اشارې رسه ،د ټولنې د پوهاوي او فاکاري او
فرهنګي قوت لوړولو په برخو کې د دوی د هڅو څخه مننه څرګنده کړه.
اغلې خاوري د عامه پوهاوي او اطیع رسونې په برخه کې د مخابراتو وزارت پر همکارۍ ټینګار وکړ او د پراختیایي چارو په ځااناګاړي ډول د
معلومايت ټکنالوجۍ په سکتور کې د خربونو انعکاس ته د رسنیو د ال ډیرې پاملرنې او مترکز غوښتنه وکړه.
یاد پروګرام ،خربیاالنو ته د ستاینلیکونو په ورکولو رسه پای ته ورسید.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با رسپرست وزارت صحت عامه دیدار و
صحبت کردند

معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با داکرت وحید مجروح رسپرست وزارت صحت عامه دیدار و روی دیجیتل سازی سیستم صحی
کشور بحث و فتگو کردند.
در این دیدار ،محرتمه معصومه خاوری دیجیتل سازی پروسه ها و سیستم های وزارت صحت عامه را یک نیاز دانسته و در مورد کمک و همکاریهای
تخنیکی وزارت مخابرات در این زمینه ،ابراز آماد ی کرد.
رسپرست وزارت صحت عامه در این دیدار فت طرحی را برای دیجیتل سازی سکتور صحت آماده کرده اند که آنرا با ادارات و جوانب ذیدخل
رشیک کرده اند.
وزیر مخابرات در این مورد فت برای نهایی سازی این طرح یک تیم مشرتک تخنیکی ایجاد شود تا برای نهایی سازی آن ،باهم کار منایند .انتظار
می رود با تطبیق این طرح یک تنییر کلی در راستای شفافیت ،حسابدهی ،جمع آوری معلومات یکسان در متام بخشهای صحی به ارسع وقت و
بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی به وجود خواهد آمد.

دیدار معین وزارت شهرسازی و اراضی با محرتمه معصومه خاوری وزیر مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی

محرتم روشان ولسمل معین وزارت شهرسازی و اراضی با معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیدار و در مورد دیجیتل سازی
روندهای مربوط آن وزارت ،صحبت و تبادل نظر کردند.
آقای ولسمل با اشاره به اهمیت و رضورت دیجیتلی شدن پروسه ها و ادارات ،برای بهرت و رسیعرت شدن پروسههای کاری وزارت شهرسازی و
اراضی ،خواستار همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ردید.
در مقابل محرتمه معصومه خاوری با استقبال از حضور و ترشیف آوری آقای ولسمل ،یادآور شد که موضوع دیجیتل سازی افنانستان یکی از
اهداف و اولویت های مهم دولت میباشد و وزارت مخابرات در این مورد در چارچوب وظایف و امکانات خود ،همکار خواهد بود.

د بریښنایي تدارکاتو په اړه د خربو اترو دوهم پروګرام او پرانیستي افغانستان کې د
مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې ګډون او وینا

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري د افنانستان په ډیجیټل جوړونه کې د بریښنایي تدارکاتو ریفورم تر عاناوان النادې د
تدارکاتو په اړه د خربو اترو په دوهم پروګرام کې چې د م

تدارکاتو ادارې لخوا جوړ شوی و ګدون او وینا وکړه.

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومې خاوري په دې برنامه کې په خپلو خربو کې وویل :چې باریښاناایاي تادارکاات د ډیاجایاټال
افنانستان په لور د هڅو او اقداماتو یوه برخه ده .هنې یادونه وکړه چې معلومايت او مخابرايت ټکنالوجي د بریښنایي دولت د اص

چوکاټ بنسټ

دی چې هیوادوالو ته غوره عامه خدمتونه او ال ډیرې آسانتیاوې رامنځته کوي.
آغلې خاوري زیاته کړه :نن ورځ ،د ډیجیټل کولو له الرې ټکنالوجي په پراخه کچه د معیاري او همنږي کولو لپاره کارول کیږي ،چې دا به په خپل
وار رسه د عامه تدارکاتو بهیر ګړندی کړي او د روڼتیا ،آغیزمنتیا او مثمریت سبب کیږي .اغلې خاوري ژمنه وکړه چې د مخااباراتاو او ماعالاوماايت
ټکنالوجۍ وزارت به پدې برخه کې همکاري وکړي.
د خربو په بله برخه کې ،د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې د بریښنایی راکړې ورکړې او السلیکونو قانون رول ته اشاره وکړه او ټیناګاار یاې

وکړ چې دا قانون د بریښنایی تدارکاتو په ګړندي کولو کې پریکنده رول لري او د هیواد د بریښنایي تدارکاتو چارې به ګړندۍ او بشپړې کړي.
په دغه پروګرام کې ،د م

تدارکاتو رئیس ښاغ

الهام عمر هوتکي هم خربې وکړې او یادونه یې وکړه چې د پرانیستاي باریښاناایای تادارکااتاو

سیستم رامینځته کول ،چې د افنان کارپوهانو په نوښت جوړ شوی و ،یوه خورا مهمه السته راوړنه ده.
پدې پروګرام کې د م

احصایې او معلوماتو ادارې رئیس ښاغ

منصور انصاري ،معلوماتو ته د الرسيس کمیسیون کمیشرن ښاغ
تدارکايت برخو استازو هم برخه اخیستې وه او ویناوې یې ورکړې.

احمد جاوید رسويل ،د مخابرايت خدمتونو د تنظیم ادارې رئیس ښاغا

عامار

حمدالله ارباب ،د نړیوال بانک استازي ،د روڼتیاا څاار او د دولاتاي ادارو د

چرا گوشی به وای فای وصل منی شود؟

به طور معمول چهار دلیل عمده برای در وصل نشدن وشی به وای فای دخالت دارند.
سیگنال ضعیف از سوی مودم
مشکالت نرم افزاری

پسورود اشتباه در گوشی
اختالل پیکربندی شبکه
اینکه به طور دقیق علت را متوجه شوید ،کار زمان بر و کسل کننده ای است .به جای آن می توانید با انجام راهکارهای ساده ای که در ادامه باه شاام
بیان میکنم ،مشکل وصل نشدن به وای فای را حل منایید.
وشی خود را خاموش و روشن کنید .دلیل وصل نشدن وشی به وای فای اهی می تواند از تنظیامت داخلی وشی شام باشد که به دلایال نصاب
برنامه هایی که شاید شام دسرتسی آنها را باز و بسته کرده اید ،قطع شده باشد .بهرتین کار این است که قبل از انجام کارهای دیگر ،یاکاباار اوشای
خود را خاموش و روشن کنید و بگذارید تا برنامه های اصلی وشی اجرا شوند.
کنرتول وضعیت وای فای و قطعی آن در وای فای های عمومی همیشه کند است
کنرتل وضعیت بلوتوث  :اهی روشن بودن بلوتوث در وشی ،در اتصال وای فای به وشی اختیل ایجاد می کند .پس باید بلوتوث را خاموش کنید و
پس از آن وای فای وشی را یکبار خاموش و روشن کنید.
بررسی در حالت ذخیره باتری  :تا اینجا باز هم ا ر وشی شام به وای فای متصل نشد ،باید یک مورد را به خوبی کنرتول منایید .وشی های تیلفاون
همراه اینطور تنظیم شده اند که در حالت ذخیره باتری ،کلیه اتصاالت را قطع می کنند .وای فای و دیتای وشی قطع می شود تاا بااتاری کامارتی
مرصف شود .پس ا ر وشی شام در حالت ذخیره باتری است ،مطمنئ باشید وای فای شام توسط سیستم عامل اندروید قطع شده است .وشی خود
را به شارژر متصل کنید و بعد دوباره وای فای را روشن کنید.

رمز وای فای را در وشی بررسی کنید .پسورد وای فای خود را به درستی وارد کرده اید؟ این کار را یکبار دیگر به طور دقیق انجام دهایاد .بازرگ و
کوچک بودن حروف مهم است! دقت کنید .همینطور چک کنید نام شبکه ای که متصل شده اید ،به درستی انتخاب کرده باشید و متعلق باه ماودم
شام باشد.
تنظیم وشی برای دسرتسی به انتخاب هوشمند .در بعضی از مدل های وشی سامسونگ لکسی زینه ای باه ناام Smart Network Switch
وجود دارد .هنگامی که این زینه فعال باشد .وقتی سیگنال وای فای ضعیف باشد خود به خود از انرتنت دیتا خط تیلفاون اساتافااده مای کاناد.
بنابراین بهرت است این زینه را غیر فعال کنید.
برای این کار به بخش تنظیامت وای فای بروید.
بر روی زینه بیشرت ) (moreکلیک بزنید.
یک پنجره پاپ آپ منایش داده خواهد شد که از آن جا Smart Network Switchرا پیدا و انتخاب کنید.
سپس بر روی offکلیک کنید.
بررسی دلیل وصل نشدن وشی به وای فای
آپدیت سیستم عامل وشی  ،ممکن است وشی شام به دلیل داشنت یک باگ قادر به متصل شدن به وای فای نباشد .وقتی کمپنی ها متوجه این
باگ شوند  ،با ارائه یک اپدیت این مشکل را حل خواهند کرد .سیستم عامل وشی باید به صورت منظم آپدیت شود .این کار باعث بهرت عمل کردن
وشی اندرویدی شام می شود .شام می توانید با بررسی بروز بودن یا هامن آپدیت بودن وشی این روند را در پیش بگیرید.
به بخش تنظیامت بروید .زینه درباره دستگاه  About Deviceرا انتخاب کنید  .در آنجا می توانید اپدیت بودن دستگاه را چک کنید و از هامن
جا آپدیت های جدید را دریافت کنید .ا ر وای فای شام قطع است ،می توانید به طور موقت از دیتای وشی خود استفاده کنید و آپدیت سیستم
عامل وشی را انجام دهید.
اهی با خاموش و روشن کردن مودم مشکل وصل نشدن وشی به وای فای حل می شود

مودم را خاموش و روشن کنید .اهی الزم است که مودم خاموش و روشن شود تا سیگنال ورود و خروجی آن به درستی تنظیم شود .خط تلفن
متصل به مودم را چک کنید تا مشکلی نداشته باشد .می توانید با یک وشی تیلفون ثابت خط را چک کنید تا مطمنئ شوید خط تیلفون بدون نویز
و پارازیت به مودم وصل است .ا ر نویز دارد ،کلیه تیلفون های متصل به خط تیلفون را از پریز جدا کنید و بعد دوباره اتصاالت مودم را چک کنید.
بسنت برنامه های جانبی  .وشی موبایل در زمان در نصب بعضی از برنامه ها اینطور عمل می کند که دسرتسی به وای فای را محدود می کند یا
اینکه برای همیشه فعال می کند .به قسمت برنامه ها در وشی تیلفون همراه خود هم توجه مناید و برنامه هایی که باز هستند را چک کنید و
آنهایی که به طور اتوماتیک اجرا شده اند و شام نقشی در آنها نداشته اید را چک کنید .مطنئ شوید که این برنامه ها دسرتسی به وای فای را محدود
نکرده باشند.

پاک کردن کش و داده های –  Wi-Fi Directدر وشی های اندروید و بعضی از رسی های سامسونگ لکسی؛ اهی نیاز است که کش وشای را
پاک کرد تا وشی به وای فای وصل شود .نگران نباشید .پاک کردن کش اختیلی در وشی موبایل ایجاد منی کند بلکه فقط حافظه موقات آن را
پاک می کند که در طی استفاده از اپلیکشین های متعدد و کاپی و چسباندن مطالب پر شده است .برای این کار:
به تنظیامت وشی بروید.
به بخش برنامه ها بروید.
به دنبال برنامه Wi-Fi Directبگردید.
بر روی آن کلیک کنید و در پنجره جدید  ،داده ها و حافظه موقت (کش) را پاک کنید.
پاک کردن حافظه موقت وشی
اهی پیش می آید که وای فای به خودی خود قطع می شود.
دلیل قطع شدن وای فای به طور خودکار چیست؟

اصلی ترین دلیل این مسئله آن است که شام زینه Keep Wi-Fi on during sleepرا فعال نکرده اید .این تنظیم ،برای ذخیره شارژ باتری
دستگاه ،شبکه وای فای را به طور اتوماتیک قطع می کند و باید غیرفعال باشد تا شام بتوانید همیشه به وای فای دسرتسی داشته باشید .برای
تنییر آن ،این مراحل را طی منایید:
به قسمت تنظیامت بروید.
Wi-Fiرا بر زینید و بر روی آیکن سه نقطه در پایین صفحه فشار دهید.
وارد Keep Wi-Fi on during sleepشوید.
با انتخاب Yes/Alwaysبرای همیشه به وای فای متصل باشید.
حل مشکل وصل نشدن وشی به وای فای
باید توجه داشت که ا ر از شبکه های عمومی وای فای استفاده می کنید ،وای فای برای شام خیلی کند و محدود عمل می کند .این موضوع

طبیعی است زیرا مرصف کنند ان شبکه وای فای زیاد هستند پس در زمان مواجه شدن با کندی وای فای و باز نکردن بعضی از ویدئوها مشکل از
وشی شام نیست و دلیل اصلی کندی انرتنت ،تنها دسرتسی محدود شام به شبکه است.

خانه های متصل به G5

با حدود  57میلیارد ابزار انرتنت اشیا ) ،(IoTکه انتظار میرود تا سال  0207اجرایی شوند ،جهان در آستانه تجربه تکنالوژیکی قرار مای ایارد کاه
شکل زند ی امروز ما را تنییر خواهد داد .قابلیت دانلود فلم های کامل با کیفیت HDطی چند ثانیه و به اشارتاک اذاشانت لاحاظاات خااص
زند یتان با دوستان تنها ابتدای راه است .شبکههای تجاری G 7به تدریج در رسارس جهان سرتش پیدا میکنند .با روشن شادن شاباکاههاای
تجاری  G 7نخستین کاربرد موردی آن تنییر پهنای باند موبایل خواهد بود که عیوه بر دسرتسی دامئی به انرتنت بیسایام ،رسعات جااباهجاایای
دادهها را صد برابر افزایش میدهد و با رسعت فیربنوری ،اما بدون نیاز به فیرب ،خانهها را به انرتنت متصل میکند .خدمات G 7هماکنون نایاز در
ایاالت متحده ،کره جنوبی و تعدادی از کشور های اروپایی نظیر سوئیس ،فنیند و بریتانیا آغاز شده است .رسویس های ارائه دهاناده ارتابااطاات
)(CSPدر کانادا ،فرانسه ،آملان ،هانگکانگ ،اسپانیا ،سوئد ،قطر و امارات متحده عربی برنامه های خود را برای رسعت باخاشایادن باه احاداث
ساختار شبکه G 7در سال  0202اعیم کردهاند.

د کثیرالرشتوی انستتیوت د کمپیوټرساینس څانګی دیرش تنه زده کوونکو
دلغامن والیت د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ ریاست کی د عملی زده کړو یو
میاشتنی دوره بشپړه کړه

د هنه تړون لیک په بنسټ چی په  ۵۰۲۰۵۲۰۰۲۲نیټه دوالیت مقام د مرستیالۍ اغلی بریښنا صافۍ په حضور د لنامن والیت د مخابراتو او
معلوماتی ټکنالوجۍ ریاست او پدی والیت کی د کثیرالرشتوی انستتیوت ترمنځ السلیک شوی وه ددی انستتیوت دکمپیوټر ساینس څانګی د
وروستی سمسرت زده کوونکو  ۰۲تنه نارینه او  ۰۲تنه ښځینه چی ټول  ۰۱تنه کیدل د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ ریاست په چوکاټ کی د
یوی میاشتی لپاره په تخنیکی او اداری برخو کی عملی زده کړی بشپړی کړی.
د روان کال د وری میاشتی په  ۵۲نیټه ددی زده کوونکو د فراغت په مناسبت د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ ریاست کی غونډه جوړه شوی وه
چی پکی د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ رئیس د پرکتیک دوری په ارزښت خربی وکړی او د کثیرالرشتوی انستتیوت مرشتابه دمخابراتو او
معلوماتی ټکنالوجۍ ریاست له همکاری څخه مننه وکړه ،همدارنګه د زده کوونکو په مناینده ګی یو تن خوښی وښوده چی په تیره یوه میاشت کی
یی ډیر هنه موارد عملی ولیدل چی په انستتیوت کی د تدریس په وخت ددوی لپاره یو خیال وه .د غونډی په پای کی په فارغو زده کوونکی
بریلیکونه وویشل شوو.

محاسبات کوانتمی

چیپ الکرتونیکیای را تصور کنید که میتواند طی  022ثانیه محاسباتی را انجام دهد که رسیعترین ابرکمپیوترهای موجود طی  22هزار سال
انجام میدهند .کمپیوتر کوانتمی میتواند مشکیت پیچیده ای را حل کند که کمپیوترهای امروزی برای انجام آن چند میلیارد سال زمان نیاز
دارند .این به معنای تنییرات عظیمی در تحقیقات حوزه سیمت و درمان ،انرژی ،سیستمهای محیطزیستی ،مواد هوشمند و ...خواهد بود.

روهی در بخش هوش مصنوعی رشکت و ل موفق شدند چیپ کمپیوتری مشابهی را تولید کنند؛ پردازندهای  75کیلوبیتی با نام «سیکامور »که
از دروازه های منطقی رسیع و با یرنده های باکیفیت ساخته شده است تا بهرتین نتیجه عملی را نشان دهد .در این بین رشکت و ل تنها
نیست ،عیوه بر آن مایکرو سافت ،آی بیام و اینتل هم برای ساخت اولین کمپیوتر کوانتومی قابل توسعه وارد رقابت با و ل شدهاند.

 ۰۰کتاب تکنالوژی محبوب سال ۱۱۱۱
هرچند صنعت تکنالوژی باعث تنییرات وسیعی در بخش کتاب و کتابفروشی و کتابخوانی شده اما خود این صنعت انبوهی از محتوا و
موضوعات و عناوین کتاب را به جهان افزوده است .سایت BookAuthorityاخیرا بر اساس مقیاسهایی چون نظرات و پیشنهادهای کاربران
تعدادی از محبوب ترین کتابها برای خواندن در سال  ۵۱۵۱را معرفی کرده که در ادامه با تعدادی از آنها آشنا میشوید.

(Innovation in Health Informaticsنوآوری در حوزه انفورماتیک پزشکی) :کتاب Innovation in Health Informaticsتوضیح میدهد
که چگونه آخرین دستاوردهای حوزه اطیعات و تکنالوژیهای ارتباطی توانسته اند در حوزه سیمت و پزشکی راه پیدا کنند .این کتاب
اپلیکیشنها و برنامه های کنونی و آینده را در حوزه تکنالوژی و سیستم پزشکی معرفی میکند .از جمله موضوعاتی که در این کتاب بررسی
شده ،دادههای بزرگ ،تحلیل دادههای پزشکی ،هوش مصنوعی ،یاد یری ماشینی ،تکنالوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده،G۲ ،
سنسورها ،انرتنت اشیا ،نانوتکنلوژی و بایوتکنالوژی است.
User Friendly :کتاب  User Friendlyروایتگر داستان نا فته و مخفی الگوهایی است که به صورت پنهانی بر دنیای مدرن ما حاکم است.
 Kuangنویسنده این کتاب که یک خربنگار است در این کتاب از تاریخچه طراحی محصوالت تبلیناتی و نوآوریهای تکنالوژی می وید .از
حوادث تاثیر ذار ذشته تا ورود به عرص دیجیتل و بازسازی دوباره دنیا بر اساس قوانینی که زمانی قوانین مبهمی برای برقراری ارتباط با
کاربران بودند .در این کتاب به قوانین پنهانی اشاره میشود که در دنیا ایجاد شده ،قوانینی که باعث شدند دنیای ما تنییر کند .کتاب User
Friendlyنگاهی عمیق ،مفصل و کاربردی به حوزهای میاندازد که زمانی مخفی بود.
(Artificial Intelligence, Healthcare and the Lawهوش مصنوعی ،پزشکی و قوانین) :امروزه تلفیق تکنالوژیهای روباتیک و سیستم
های هوش مصنوعی در محیط های پزشکی ،رو به افزایش است .حاال ،دستاورد های نوین تکنالوژی توانسته راه های جدید ارتباطی با
کودکان ،کهنساالن و افراد معلول را کشف کند .اما با وجود این ،زمینه پیدایش نگرانیها پیرامون امنیت اطیعات و دادههای مردم نیز

افزایش پیدا کرده است .مسائلی همچون حفاظت از دادهها ،کاهش ارتباطات انسانی و تجاوز به حریم شخصی تنها تعدادی از مسائلی است
که باعث بروز نگرانی میشود .از آنجا که این حوزههای تکنالوژی همچنان تازه محسوب میشوند ،شیوههای قانون ذاری در این زمینه نیز
همچنان محل سوال است.
(Innovation + Equalityنوآوری +برابری)  :چطور میتوان به نوآوری های بیشرت ،با رسعت باالتر دست پیدا کرد .آیا نا برابری اقتصادی،
هزینه ای است که باید برای نوآوری ها بپردازیم؟ دستاورد های چشمگیر تکنالوژیک که طی دو دهه ذشته معرفی شدهاند ،به طور کل برای
جامعه مفید بودهاند .مثل وشی های هوشمند و تکنالوژیهایی که خالقان آنها حاال میلیاردر هستند .اما این دستاوردها باعث بروز پدیده
پ یا فاصله طبقاتی شدهاند ،مثی در امریکا عمده ثروت تنها در دست ۱ /۰درصد جمعیت است .آیا این وضعیت هزینه اجتنابناپذیر رشد
تکنالوژی است؟

از اولین نسخههای کمپیوتر های خانگی رفته تا وشی های موبایل یا محصوالت حوزه واقعیت افزوده .وب ،حااال عامای از زناد ای روزماره ماا

انسانها ،جداناپذیر است .اما دنیای وب از ابتدا این ونه نبوده :ویدئوهای خندهدار یا شت و ذارهای تفریحی یا اموتیکونهای بامنک ،همگی
زاده ذشت زمان در این حوزه بودهاند .در این کتاب مجموعهای از تنییر و تحوالت دنیای وب معرفی میشود ،از ابتدا تا به اماروز .ماثای اولایان
وبسایتی که صدا در آن به کار رفته بود ،اولین وبسایتی که ویدئو در آن به کار رفت ،اولین وبسایتی که فرا یر شد.
امنیت سایربی به همه مربوط است :نویسنده این کتاب  ،Scott Schoberقبی نیز کتاب دیگری منترش کرده بود به نام Hacked Again.در آن
کتاب اسکات مجموعهای از داستانهای آموزشی از تجربیات هک شدن خود را ارائه میکند تا دیگران از اشتباهات وی درس بگیرند .با استقبالی
که از آن کتاب شد او به کمک یک نویسنده دیگر به بحث امنیت کسب وکارهای نوپا پرداخته است.
(Tools and Weaponsابزارها و اسلحه ها) :نویسنده این کتاب برد اسمیت رئیس هیات مدیره مایکرو سافت اسات و خاود بایال ایاتاس هام

مقدمهای بر آن نوشته است .این کتاب ،یک راهنامی جذاب و کاربردی است که توضیح میدهد تکنالوژی چگونه هم به ما قدرت میدهد و هام
زند ی ما را تهدید می کند .از حریم شخصی رفته تا حمیت سایربی ،این کتاب راهنامیی کاربردی برای آماده سازی برای آینده تکنالوژی است.
(The Spatial Webوب فضایی) :آیا تا به حال تصور کرده اید که آینده چه شگفتی هایی برای ما خواهد داشت؟ آیا آینده شبیه آن چیزی خواهاد
بود که در فیلم هایی مانند بلید رانر ،ماتریکس ،جنگ ستار ان ،استار ترک یا ...به تصور کشیده شده است؟ دنیایی پر از روبااتهاا ،ابازارهاا و
دستگاههای پیرشفته و هوشمند ،آواتارهای مجازی ،حمل و نقلهای لحظهای؟
آینده قرار نیست همیشه مرموز باقی مباند .کتاب The Spatial Webتصویری از آینده اجتنابناپذیر ما انسانها را به تصویار مایکشاد؛ تصاویار

دنیایی واقعی .در این کتاب راهکارهایی برای آماده سازی و بهره برداری از دستاورد های آینده نیز معرفی میشود.
(Digitalدیجیتل) :در سال  ،۵۱۰۲رسمایه ذاری استارتآپ های آفریقایی به بیش از  ۰۱۱میلیون دالر در سال رسیاد .در رسارس ایان قااره،
مردم روز به روز با قدرت پلتفرمهای دیجیتل آشناتر میشوند ،پلت فرم هایی که میتواند تنییرات اساسی در زند ی آنها ایجاد کند .در  ۰۱ساال
ذشته ،تعداد کسب وکارها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کردJoshua .در کتاب خود توضیح میدهد که چگونه درک و ارتباط با تکناالاوژی
میتواند به کسب وکارهای مختلف این قاره کمک کند تا رونق بگیرند.
(AI for People and Businessهوش مصنوعی برای مردم و کسبو کارها) :ا ر مدیر عامل یا هر نوع مسوول ارشد یک سازمان یا رشکت هستیاد
و به هر نوعی میتوانید از هوش مصنوعی در رشکت خود استفاده کنید این کتاب مناسب شامست .در این کتاب توضیح داده میشود که هوش

مصنوعی چیست و چگونه میتوان فرصت های بالقوه ای را با استفاده از این تکنالوژی کشف کرد .در این کتاب اسرتاتیژی های استفاده موفق و
کاربردی از هوش مصنوعی نیز توضیح داده میشود.
(Digital Transformationتحول دیجیتل) :در این کتاب ،راهکار هایی برای ساز اری و درک واقعی تکنالوژی هایی معرفی میشود که بارای
کسبوکارها و حتی دولت ها ،ایجاد مشکل کرده است ،اینکه این مشکیت را چگونه بشناسیم و از تحول دیجیتلی برای رونق بیشرت کساب وکاار
بهره بربیم .تکنالوژی هایی مانند پردازش ابری ،تحلیل دادههای بزرگ ،هوش مصنوعی و انرتنت اشیا این روزها تاثیر بسیار زیادی بر انواع مختلف
کسبوکارها دارد و مدیران با داشنت اطیعات بیشرت در این حوزه ها میتوانند در رشکت خود تنییرات اساسی و مهمی ایجاد کنند.

انرتنت اشیا

انرتنت اشیا یک کلمه ی کلیدی بود که با ذر زمان دیگر به صورت یک کلمه کلیدی باقی منانده ،بلکه خودش به تنهایی به یک
اکوسیستم کامل و پیرشفته تبدیل شد!
در واقع امروزه  IoTدرحال اتصال بسیاری از دستگاه ها و ایجاد یک شبکه بزرگ مجازی است که در آن کنرتول همه چیز به صورت
یکپارچه و از طریق انواع مرکز کنرتول ها انجام می شود.
 IoTیک شبکه بزرگ از دستگاه های متصل به همدیگر است که همگی داده های مربوط به نحوه استفاده آن ها و محیط هایی که
در آن کار های مختلف انجام می شوند جمع آوری شده و به اشرتاک ذاشته می شوند.
این شبکه عظیم شامل همه اطیعات شام در دستگاه های زیر می باشد :

تیلفون های همراه
یخچال
ماشین های لباسشویی و به طور کلی تقریبا ً به هر چیزی که می توانید به آن فکر کنید.
با استفاده از  ،IoTمی توانیم شهرهای هوشمند را بهینه سازی کنیم :
سیستم ترافیک
مدیریت کارآمد زباله
مدیریت مرصف انرژی

