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چین کنترل الگوریتم های استفاده شده توسط 
فناوری های بزرگ را تشدید می کند

چین مقررات جدیدی را برای کنترل الگوریتم های مورد استفاده در اپلیکیشن ها 
به منظور توصیه به مصرف کنندگان برای خواندن، تماشا، بازی و خرید آنالین ارائه 
می کند که نشان دهنده آخرین تالش پکن برای همسو کردن بخش فناوری  های بزرگ 

کشور با سیاست های دولتی است.
این مقررات کنترل از اول مارس اجرایی می شود. این مقررات به طور مشترک توسط 
اداره فضای مجازی چین )CAC(، وزارت صنعت و فناوری اطالعات، وزارت امنیت 

عمومی و اداره دولتی بازار تنظیم شده است.
استفاده  پلتفرم های خود  در  الگوریتم  از  به طور گسترده  برنامه ای که  اپراتورهای 
بازار  رهبر  علی بابا،  هولدینگ  گروه  الکترونیک  تجارت  غول  جمله  از   – می کنند 
 ByteDance ،رسانه های اجتماعی و بازی های ویدیویی تنسنت، مالک تیک تاک
و ارائه دهنده خدمات تحویل درخواستی Meituan – طبق مقررات جدید هدایت 
می شوند و به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا توصیه های شخصی سازی شده توسط 

خدمات خود را رد کنند.
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کاربران  توسط  شده  تولید  داده های  کالن  مصنوعی و  از هوش  که  الگوریتم هایی 
اپلیکیشن استفاده می کنند، به شکل گیری روندها و بحث های آنالین در چین که 
بزرگ ترین جمعیت اینترنت جهان و همچنین بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیک، 

بازی های ویدیویی و گوشی های هوشمند را دارد، کمک کرده اند.
از  استفاده گسترده تر  و  اقتصادی  توسعه  ارتقای  به  الگوریتم  فناوری  در حالی که 
اینترنت در سراسر چین کمک کرده است، اما مشکالتی را نیز ایجاد کرده است، 
مانند استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای قیمت گذاری محصوالت به ضرر 

مصرف کنندگان.
طبق بیانیه CAC، این مقررات جدید برای کنترل به دنبال رسیدگی به »تبعیض 
الگوریتمی« است که منجر به قیمت گذاری متفاوت محصوالت و خدمات شده است. 
برخی از پلتفرم های اینترنتی بر اساس داده های مربوط به عادت های خرج کردن این 

کاربران، هزینه های اضافی را از مصرف کنندگان دریافت می کنند.
CAC گفت که مقررات جدید کنترل همچنین با هدف متوقف کردن محتواهای مضر 
Dou� است. برای مثال، الگوریتمی که پلتفرم اشتراک گذاری ویدیوی کوتاه چینی

yin، استفاده می کند، کاربران را دائماً با حجم تقریباً بی پایانی از محتوای متناسب 
با سلیقه و عالیق آن ها درگیر می کند. عالوه بر این، الگوریتم های مورد استفاده در 
بسیاری از بازی های ویدیویی به گونه ای طراحی شده اند که بازیکنان را تشویق می کند 

تا زمان و پول بیشتری را صرف آن ها کنند.
انتظار می رود مقررات الگوریتم به مقامات کمک کند تا توصیه های اطالعاتی که 

پتانسیل »شکل دهی به افکار عمومی« یا »بسیج اجتماعی« را دارند، محدود کنند.
ارائه دهندگان اخبار آنالین ملزم به دریافت مجوز برای خدمات خود خواهند بود. آن ها 
همچنین به طور خاص از انتشار اطالعاتی که از فهرست منابع خبری تائید شده دولت 
نیست، منع شده اند. در اکتبر سال گذشته، پکن لیست سفید ۱۳۵۸ خبرگزاری خود 

را منتشر کرد.
مقررات جدید ارائه دهندگان خدمات توصیه الگوریتم را به »حفاظت از منافع افراد 
مسن« هدایت می کند. به ویژه، این اپراتورهای پلتفرم باید نظارت، شناسایی و اطالعات 

مربوط به کاله برداری در شبکه های مخابراتی را به نفع سالمندان ارائه دهند.
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6G پیشرفت چین در فناوری نسل ششم تلفن همراه

یک آزمایشگاه چینی اعالم کرده است که با افزایش منازعه جهانی قدرت بر سر 
تعیین استانداردها در صنعت مخابرات، پیشرفتی در نسل بعدی فناوری ارتباطات 

سیار ایجاد کرده است.
Purple Mountain Labora� یک موسسه مورد حمایت دولت چین موسوم به

tories اعالم کرد که یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور »یو شیائو«، برای 
اولین بار در سال گذشته به یک انتقال بی سیم در نسل ششم )6G( تا سرعت 

۲۰۶٫۲۵ گیگابیت بر ثانیه دست یافته است.
این پروژه توسط یک پروژه دولتی ویژه در زمینه 6G پشتیبانی شد و با همکاری 

غول مخابراتی China Mobile و دانشگاه فودان اجرا شد.
انتقال  برای  جهانی  رکورد  یک  آمده  دست  به  موسسه، سرعت  این  بیانیه  طبق 
که  است  تراهرتز(   ۳ تا  گیگاهرتز   ۳۰۰( تراهرتز  فرکانس  باند  در  سریع  بی سیم 

به عنوان بستری برای ارتباطات سیار 6G آینده در نظر گرفته می شود.
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فناوری ارتباطات بی سیم 6G جانشین فناوری سلولی نسل پنجم 5G فعلی خواهد 
بود که هنوز در چندین کشور در حال گسترش است. 5G امکان انتقال داده ها را با 

سرعتی ۲۰ برابر سریع تر از استانداردهای قبلی فراهم می کند.
5G برای ارائه سرعت داده های سریع تر، تأخیر بسیار کم، صرفه جویی در انرژی، 
کاهش هزینه ها، ظرفیت سیستم باالتر و اتصال گسترده دستگاه ها، تأمین انرژی 
خدمات هوشمند جدید برای مصرف کنندگان و ارتقای صنعتی طراحی شده است.

جهان هنوز در مورد استانداردهای فنی که از فرکانس های 6G، مدوالسیون سیگنال 
و شکل موج پشتیبانی می کند، به توافق نرسیده است. ۳GPP، یک سازمان پیشرو 

در تنظیم استانداردهای ارتباطی جهانی، هنوز نقشه راه 6G را اعالم نکرده است.
ارائه دهندگان  پیشروترین  از  یکی  که  چینی  مخابراتی  تجهیزات  غول  هوآوی، 
6G در حدود سال  فناوری نسل ششم  دارد  انتظار  است،   6G تجهیزات شبکه 

۲۰۳۰ وارد بازار شود.
که  می کند  پیش بینی  اریکسون،  صنعتی  تحقیقاتی  گروه  یک  ریدینگ،  الیت 

استانداردهای اولیه برای 6G در سال ۲۰۲۷ منتشر شود.
چین دارای بیشترین تعداد ایستگاه های مبتنی بر نسل پنجم 5G در جهان است. تا 
نوامبر سال گذشته، چین حدود ۱٫۴ میلیون ایستگاه پایه را در سراسر کشور ساخته 

و به بهره برداری رسانده است.
با این حال، عرضه خدمات 5G به کندی انجام شده است و این صنعت همچنان 
در تالش برای یافتن یک برنامه کاربردی برای کاربران روزمره به دلیل هزینه های 

باالی توسعه و استقرار است.
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شانگهای از سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و توسعه 
واقعیت مجازی حمایت می کند

 )AI( شانگهای پایتخت مالی چین، به دنبال ایفای نقش بیشتر در هوش مصنوعی
و واقعیت مجازی )VR( است و شرکت ها را تشویق می کند تا تحقیقات در این 

بخش ها را افزایش دهند.
در کنفرانسی با هدف تنظیم دستور کار اقتصادی شهر شانگهای برای سال آینده، 
دولت اعالم کرد که شرکت ها را راهنمایی می کند تا تحقیقات را در مورد »سکوهای 
مهم برای تعامل بین دنیای مجازی و واقعی« افزایش دهند. لی کیانگ، دبیر حزب 

کمونیست شانگهای و گونگ ژنگ، شهردار آن، در این جلسه شرکت کردند.
شانگهای در چند سال گذشته مشتاق توسعه بخش فناوری خود بوده است. در ماه 
ژوئیه، پکن تبدیل پودونگ، کرانه شرقی رودخانه هوانگپو در شانگهای به مساحت 
هوش  جهانی  شرکت های  که  پیشگام«  »منطقه  یک  به  را  کیلومترمربع   ۱۲۰۰

مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها به آنجا خواهند رفت، تائید کرد.
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در این جلسه، مقامات این شهر اعالم کردند که شانگهای باید »فعاالنه مسیر اقتصاد 
دیجیتال را دنبال کند و تحول دیجیتالی شهر را به طور جامع ارتقا دهد«. انتظار 

می رود شرکت های کلیدی در این زمینه ها از کاهش نرخ مالیات برخوردار شوند.
Yuanyu� توسعه فناوری شانگهای در بحبوحه ظهور متاورس که در چینی به

zhou نامیده می شود، انجام می شود. شرکت های چینی برای ثبت عالئم تجاری 
مرتبط عجله دارند.

روزنامه Securities Daily با استناد به داده های منتشر شده گزارش داد اخیراً، 
بیش از ۱۳۶۰ شرکت در چین، عمدتاً شرکت های فناوری، برای ثبت عالئم تجاری 
مرتبط با متاورس درخواست داده اند، یک جهش بزرگ نسبت به سه ماه پیش که 

تنها ۱۳۰ شرکت چنین درخواست هایی را ارائه کرده بودند.
شرکت های فناوری مستقر در شانگهای، به ویژه آن هایی که بر روی بازی ها و جوامع 
آنالین تمرکز می کنند، از جمله Bilibili ،MiHoYo و Soul، در حال تالش 

برای ایجاد نسخه ای از متاورس خود هستند.
ماه گذشته، »چن روی« بنیان گذار و مدیرعامل Bilibili، گفت که پلتفرم پخش 
ویدیو و بازی پتانسیل زیادی برای توسعه مفهوم متاورس دارد، به دنبال اعالمیه های 
UP� آزمایش  در حال   NetEase. Bilibili و   Tencent Holdings مشابه 

owerchain، یک جامعه بومی دیجیتالی بود که برای برنامه های کاربردی جدید، 
فرهنگ، بازی ها و دارایی های دیجیتال و مدیریت جامعه ساخته شده است.

Soul، یک استارت آپ فناوری که توسط Tencent حمایت می شود و از طریق 
توصیه های مبتنی بر هوش مصنوعی در پلتفرم شبکه اجتماعی Soul App با 
پیشنهاد ساخت یک  ابتدای سال جاری  در  دارد،  مطابقت  کاربران همفکر خود 
مارس،  ماه  تا  شرکت  این  گفته  به  داد.  را  جوانان«  برای  اجتماعی  »اپلیکیشن 
اپلیکیشن آن ۳۳٫۲ میلیون کاربر فعال ماهانه داشته که نسبت به سال قبل ۱۰۹ 

درصد رشد داشته است.
با این حال، پکن رویکرد محتاطانه ای نسبت به این مفهوم در پیش گرفته و هشداری 

در مورد خطرات مرتبط با مشاغل مرتبط با متاورس صادر کرده است.
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5G چشم انداز اقتصاد دیجیتال چین با تکیه بر فناوری

 5G رئیس جمهور چین چشم انداز پیش روی کشورش در اقتصاد دیجیتال با اتصال
به عنوان ستون فقرات و مدیریت داده در هسته آن را ترسیم کرده است، آن هم در 
شرایطی که وی نیروهای فناوری را برای خدمت به توسعه اجتماعی-اقتصادی در 

دومین اقتصاد بزرگ جهان هدایت می کند.
شی جین  پینگ رئیس جمهور چین در مقاله ای در کیوشی ژورنال، نشریه مرکزی 
حزب کمونیست نوشت: توسعه اقتصاد دیجیتال از اهمیت زیادی برخوردار است و 
یک استراتژی برای درک فرصت های جدید در انقالب فناوری و تحول صنعتی است.

مقاله کیوشی، شبیه به سخنرانی او در ماه اکتبر، نگاهی نادر از سخنان رئیس جمهور 
در مورد وضعیت فعلی و آینده فعالیت های فناوری چین را ارائه می دهد.

وی در ادامه نوشت: چین باید تعدادی شرکت به منظور رقابت در عرصه بین المللی 
و شرکت های پیشرو را برای ایجاد خوشه های صنعت دیجیتال در سطح جهانی 
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پرورش دهد. در مقایسه با کشورهای ]بزرگ[ دیگر، اقتصاد دیجیتال چین بزرگ 
است اما قوی نیست، سریع است اما برتر نیست.

هنگامی که وی در اکتبر گذشته در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت کرد، طرحی 
را برای مشارکت اینترنت، داده های کالن، محاسبات ابری و هوش مصنوعی برای 

ترسیم آینده اقتصادی کشور ارائه کرد.
طرح ریاست جمهوری در مورد اقتصاد دیجیتال بر پیشرفت های تکنولوژیکی مانند 
ارتباطات از راه دور 6G و مراکز داده بزرگ تأکید کرده است. این طرح در راستای 
بود که دستورالعمل  تا ۲۰۲۵  از سال ۲۰۲۱  برنامه پنج ساله چین  چهاردهمین 

مشابهی را که توسط اداره فضای سایبری چین صادر شده بود، تقویت کرد.
شی جین پینگ همچنین نوشته است: رشد سریع اقتصاد دیجیتال چین در چند 
سال گذشته منجر به تحوالت »ناسالم« و »نامنظم« شد که مقررات را نقض کرد 
و امنیت اقتصادی و مالی این کشور را تهدید کرد. این تحوالت که نه تنها بر توسعه 
سالم اقتصاد دیجیتال تأثیر گذاشته، بلکه قوانین و مقررات را نقض کرده و امنیت 
اقتصادی و مالی ملی را تهدید می کند، باید »تنظیم و اصالح شود« و بدون کنترل 

رها نشود.
حفره های  رفع  برای  نیز  استانداردهایی  و  مقررات  چین،  رئیس جمهور  اعتقاد  به 
نظارتی و جلوگیری از »انحصارات و گسترش بی نظم سرمایه« در چین مورد نیاز 
است. چین باید بر حوزه های دارای اهمیت فناوری استراتژیک مانند توسعه مدارهای 

مجتمع، نمایشگرها، تجهیزات ارتباطی و سخت افزار هوشمند تمرکز کند.
با ۹٫۷ درصد  اقتصاد دیجیتال چین  بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۰، 
رشد به ۳۹٫۲ تریلیون یوان )۶٫۱۷ تریلیون دالر آمریکا( یا ۳۸٫۶ درصد از تولید 
اقتصادی چین رسید و به یک محرک اصلی برای تثبیت رشد اقتصادی تبدیل شد.

رئیس جمهور چین در ادامه نوشت: چین همچنین باید سیستم امنیت ملی خود را 
بهبود بخشد و یک سیستم هشدار اولیه را که بر پایه اقتصاد دیجیتال ساخته شده 

است، ایجاد و تقویت کند.
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نخستین خودروی برقی بیدو با اتوماسیون L4 وارد 
جاده ها می شود

بیدو که به دنبال پیشی گرفتن از رقبای خود در رانندگی خودکار است، اعالم کرد 
اولین مدل تولیدی آن با تراشه های انویدیا از سطح باالیی از اتوماسیون برخوردار 

خواهد بود و تحویل این خودرو از سال آینده آغاز خواهد شد.
این موتور جستجوی چینی و شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی اعالم کرد که 
خودروی برقی )EV( که توسط بازوی خودروسازی آن، Jidu Automotive در 
حال تولید است، دارای قابلیت رانندگی خودکار سطح L4( ۴( خواهد بود، به این 

معنی که این خودروها در بیشتر موارد به دخالت انسانی نیاز ندارند.
تحلیلگران بر این باورند که خودروی برقی بیدو به رانندگان چینی نشان خواهد داد 
که خودروهای این شرکت احتماالً پیشرفته ترین خودروهای هوشمند در سرزمین 

اصلی در سال آینده خواهد بود.
اتوماسیون  با  انبوه  تولید  بیدو اولین شرکت چینی است که قصد دارد خودروی 
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L4 را روانه بازار کند. رانندگی خودکار L4 در اکثر شرایط نیازی به دخالت انسان 
ندارد، اما راننده همچنان این گزینه را دارد که به صورت دستی کنترل خودرو را 
در دست بگیرد؛ اما L5 یا اتوماسیون کامل رانندگی، تحت هیچ شرایطی نیازی به 

دخالت انسانی ندارد.
 L2 در حال حاضر، بیشتر فناوری های رانندگی خودران در حال استفاده به عنوان
یا +L2 طبقه بندی می شوند که در آن از حسگرها برای دادن قابلیت »تشخیص 
محیط« به وسیله نقلیه استفاده می شود، اما این فناوری همچنان نیازمند دخالت 

انسان است و راننده باید هوشیار و آماده کنترل باشد.
بیدو اعالم کرده است که نمونه اولیه این خودروی جدید در نمایشگاه خودرو پکن 
در ماه آوریل رونمایی خواهد شد و تولید انبوه و تحویل آن از سال ۲۰۲۳ آغاز 

می شود.
انویدیا ساخته شده توسط شرکت مستقر در سانتا   Drive Orin SoC تراشه
کالرا در کالیفرنیا برای تأمین انرژی اولین خودروی تولیدی Jidu استفاده خواهد 
شد.  Drive Orin SoC برای وسایل نقلیه نرم افزاری طراحی شده است و ارتقاء 
مداوم را از طریق به روزرسانی های نرم افزاری هوایی امکان پذیر می سازد. این نرم افزار 

می تواند ۲۵۴ تریلیون عملیات در ثانیه را پردازش کند.
این تراشه همچنین توسط NIO، یک استارت آپ هوشمند EV در سرزمین اصلی 

چین، برای توسعه فناوری خودران خود استفاده می شود.
را  آپولو  نام  به  جهان  خودکار  رانندگی  پلتفرم  بزرگ ترین   ۲۰۱۷ سال  در  بیدو 

راه اندازی کرد و در چین در توسعه خودروهای بدون راننده پیشگام بوده است.
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 6G چین به تعیین استانداردهای بین المللی برای فناوری
کمک می کند

چین بر اساس آخرین طرح اقتصاد دیجیتال، حمایت از تحقیق و توسعه 6G را 
افزایش خواهد داد و »به طور فعال در تنظیم استانداردهای بین المللی« برای فناوری 

ارتباطات سیار نسل ششم مشارکت خواهد کرد.
شورای دولتی چین طرح جدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده که در 
راستای چهاردهمین برنامه پنج ساله این کشور از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تهیه شده 

است و تمرکز بر 6G را تقویت می کند.
البته هنوز در بسیاری از کشورهای جهان در حال  با توجه به موفقیت 5G که 
گسترش است، فناوری 6G هم نشان دهنده نسل بعدی فّناوری شبکه تلفن همراه 
جهانی است. چین که بزرگ ترین بازار اینترنت و گوشی های هوشمند جهان را در 
اختیار دارد، بزرگ ترین زیرساخت موبایل 5G را نیز در این صنعت به کار گرفته 

است.
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طرح اقتصاد دیجیتال 6G چین، آخرین اقدام این کشور برای ایفای نقش پیشرو در 
شکل دهی به توسعه فناوری پیشرفته تلفن همراه، پس از موفقیت در این عرصه با 
استفاده از فناوری 5G است. این کشور در توسعه تلفن همراه 2G شرکت نداشت، 
اما بعداً برای ایجاد یکی از سه استاندارد شناخته شده جهانی برای 3G تالش کرد و 

در عصر 4G نیز به ایفای نقش پرداخت.
بر اساس گزارشی که در آوریل سال گذشته توسط اداره ملی مالکیت فکری چین 
از ۳۸۰۰۰  اختراع 6G در سراسر جهان  تعداد درخواست های ثبت  منتشر شد، 
مورد فراتر رفته است و درخواست های ارسالی از چین بیش از ۳۰ درصد را تشکیل 

می دهند تا در بین همه کشورها رتبه اول را کسب کند.
Purple Mountain Laborato� چندی پیش، تیم تحقیقاتی موسسه دولتی

ries برای اولین بار در یک محیط آزمایشگاهی به سرعت انتقال بی سیم در سطح 
6G به ۲۰۶٫۲۵ گیگابیت در ثانیه دست یافتند. این تیم تحقیقاتی که توسط یک 
 China و  فودان شانگهای  دانشگاه  با  6G پشتیبانی می شد،  ویژه دولتی  پروژه 

Mobile، بزرگ ترین اپراتور شبکه بی سیم جهان، همکاری کرد.
با این حال، برخی از متخصصان این صنعت تأکید کرده اند که تا تکمیل نهایی 
6G هنوز یک دهه باقی مانده است، زیرا جهان هنوز روی استانداردهای فنی که 
فرکانس های 6G، مدوالسیون های سیگنال و شکل موج ها را پشتیبانی می کند، به 

توافق نرسیده است.
طبق گزارشی که در سپتامبر گذشته در مجله ITU  در مورد فناوری های آینده 
ارتباطات، آژانس تخصصی زیر  و در حال توسعه منتشر شد، اتحادیه بین المللی 
را پیش بینی می کند،  ارتباطات سیار  استانداردهای  فرآیند  نظر سازمان ملل که 
 6G قباًل از سازمان های خارجی دعوت کرده است تا در ارائه توصیه های خود برای

مشارکت کنند.
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عینک واقعیت مجازی علی بابا آماده فعالیت در دنیای 
متاورس

DingTalk، برنامه توسعه یافته توسط علی بابا، قصد دارد عینک های واقعیت افزوده 
)AR( جدیدی راه اندازی کند تا کاربران بتوانند جلسات مجازی را برگزار کنند.

DingTalk، با همکاری Nreal استارت آپ AR مستقر در پکن، اولین عینک 
واقعیت افزوده خود را در سال ۲۰۲۰ عرضه کرد. آن ها برنامه DingTalk را ارائه 
می کردند که »اتاق جلسه مجازی سه بعدی« را فعال می کرد و به کاربران امکان 
با استفاده از هدست کنفرانس ویدئویی برقرار کنند. قیمت این محصول  می داد 

۱۳۹۹۹ یوان )۲۲۰۲ دالر آمریکا( در فروشگاه Taobao DingTalk است.
DingTalk که تعداد کاربران آن در اکتبر گذشته از ۵۰۰ میلیون فراتر رفت، 
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می خواهد از طریق گجت های جدید، فعالیت های محیط کار در دنیای واقعی را 
به دنیای متاورس معرفی کند. این حرکت نشان دهنده آخرین تالش علی بابا برای 
حضور در متاورس است که بسیاری آن را تکرار بعدی اینترنت و یک مفهوم جدید 

جذاب در بخش فناوری می دانند.
در  را  خود  سرمایه گذاری  الکترونیک  تجارت  غول  این  گذشته،  سال  طول  در 
سرمایه  دالر  میلیارد  یک  حداقل  و  است  داده  افزایش  افزوده  واقعیت  صنعت 
به استارت آپ های مرتبط با واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در چند سال گذشته 
تزریق کرده است، از جمله استارت آپ آمریکایی Magic Leap. عالوه بر همکاری 
و سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه علم و فناوری علی بابا موسوم به »آکادمی دامو« 

نیز در این زمینه فعالیت می کند.
آزمایشگاه XR که بر تحقیق و توسعه فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 
تمرکز دارد، سیستمی را توسعه داده است که می تواند یک فروشگاه آفالین را اسکن 
کند و یک نسخه مجازی برای نمایش در پایانه تلفن همراه ایجاد کند که حاوی 

اطالعات محصول و حتی فروشگاه های مجازی است.



خبرنامه فناوری چین - بهمن ماه 19۱۴۰۰

پیش نویس قوانین »دیپ فیک« در فضای سایبری چین 
منتشر شد

این جدیدترین اقدام برای مقابله با فناوری »دیپ فیک« و ایجاد یک فضای سایبری 
است که ارزش های چینی را ترویج می کند.

طبق اسناد منتشر شده در وب سایت اداره فضای سایبری چین، این قوانین در اصل 
فناوری های گسترده تری را در بر می گیرند مانند مواردی که با استفاده از الگوریتم ها 

متن، صوت و ویدئو تولید و اصالح می کنند.
هر پلتفرم یا شرکتی که از یادگیری عمیق یا واقعیت مجازی برای تغییر محتوای 
آنالین استفاده می کند باید به اخالق و قوانین جامعه احترام بگذارد و تغییر ایجاد 

شده نیز باید در جهت سیاسی صحیح انجام شود.
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قوانین مذکور از جعل هویت افراد به وسیله تصاویر دیپ فیک جلوگیری می کند. 
برای  آن ها  از  و  داد  تمیز  اصلی  نسخه  از  نمی توان  را  اصوالً  فیک  دیپ  تصاویر 

دستکاری یا انتشار اخبار جعلی استفاده می شود.
ارائه دهنده خدمات  در بند ۱۲ پیش نویس قانون آمده است: در صورتی که یک 
ترکیبی عمیق، عملکردهای ویرایشی قابل توجهی را برای اطالعات بیومتریک مانند 
چهره و صدای انسان ارائه می دهد، باید صاحب داده را مطلع کند و درباره ادیت 

اطالعات شخصی او رضایتش را کسب کند.
در این قوانین جریمه ای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یوان )۱۶۰۰ تا ۱۶ هزار دالر( 
برای خاطیان در نظر گرفته شده، اما ممکن است نقض این قانون به دادگاهی شدن 

فرد نیز منجر شود.
در کنار این موارد پیش نویس مذکور سیستمی برای ثبت شکایات و مکانیسم هایی 
نظر  در  جعلی  اخبار  گسترش  جهت  فیک  دیپ  از  استفاده  از  جلوگیری  برای 
لزوم،  در صورت  تا  ملزم می شوند  قانون  این  فروشگاه های اپ طبق  است.  گرفته 

تهیه کنندگان فناوری دیپ فیک را حذف یا تعلیق کنند.
در بخشی از پیش نویس قانون آمده است: برخی مجرمان از خدمات ترکیبی عمیق 
را  افراد  استفاده می کنند، شهرت  غیرقانونی  اطالعات  انتشار  و  تولید، کپی  برای 
تخریب می کنند، با جعل هویت افراد کاله برداری و اعمال غیرقانونی دیگر انجام 
می دهند. آن ها نه تنها به منافع افراد آسیب می زنند بلکه امنیت ملی و ثبات اجتماعی 

را نیز به خطر می اندازند؛ بنابراین تعیین حد و مرز در این خصوص ضروری است.
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تولید ربات های ذهن خوان در خطوط تولید چین

 Three( جورج  تری  تولید هوشمند دانشگاه  و  نوآوری  فناوری  مرکز  محققین 
ذهن  است  قادر  که  ساخته اند  صنعتی  رباتی  کرده اند  اعالم  چین   )Gorges

انسان های کارگر را با دقت ۹۶ درصد بخواند.
این ربات نه تنها امواج مغزی انسان ها را بررسی می کند، بلکه سیگنال های الکترونیک 
دریافتی از ماهیچه ها را نیز جمع آوری می کند. بر این اساس، الزم نیست همکاران 
این ربات زمانی که به ابزاری نیاز دارند چیزی بگویند و یا کاری انجام دهند چراکه 
ربات می تواند قصد و نیت آن ها را فوراً تشخیص داده، ابزار مد نظر را انتخاب کند و 

آن را بر روی میز کار بگذارد.
به گفته محققین این پروژه، در صنایع جدید، بخش مونتاژ حدود ۴۵ درصد از کل 
کار و ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل هزینه های تولید را در اختیار دارد. ربات های فعلی 
می توانند سرعت خط مونتاژ را افزایش بخشند، اما کارآییشان محدود است چراکه 
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و  و روبات ها  انسان ها  نادرست است.  اغلب  انسانی آن ها  اهداف  توانایی تشخیص 
ماشین های خودکار، دهه هاست که در کارخانه ها با یکدیگر کار می کنند اما برای 

جلوگیری از بروز تصادم و حادثه، در محیط های جدا از هم هستند.
کارخانه های  همچون  پیشرفته  تولیدی  تأسیسات  برخی  اخیر  سال های  در 
خودروسازی در آلمان، محیط های کاری بازتری را ایجاد کرده اند که در آن ربات ها 
تنها پس از اینکه دکمه آن ها فشرده شد، وارد عملیات می شوند. چنین دستگاه هایی 
مجهز به حسگرهای امنی هستند که در صورت برخورد فیزیکی ربات با انسان فوراً 

آن ها را متوقف می کنند.
ربات ها  از  نسل جدیدی  ایجاد  پی  در  پژوهشی  گروه های  برخی  همین حال  در 
هستند که می تواند از طریق چشم و یا حرکات بدن، رفتار انسان را حدس بزند؛ اما 
این قبیل پروژه ها اغلب با مشکل پاسخ کند و یا دقت پایین مواجه شده اند. برای 
حل این مشکل، ربات جدید با صدها ساعت تمرین و آموزش بر روی هشت داوطلب 
ربات  به  ماهیچه ای می تواند  و  مغزی  از سیگنال های  ترکیبی  است.  طراحی شده  

کمک کند تا حرکت بعدی کارگر را در ثانیه ای و با دقت باال برآورد نماید.
اگرچه هنوز مشخص نیست که این نتایج آزمایشگاهی می توانند در کارخانه ها و 
اما گفته می شود برخی چالش ها برای  یا خیر،  نیز جایگزین شوند  دنیای واقعی 
به کارگیری این فناوری جدید در کارخانه ها وجود دارد. دریافت کننده های سیگنال 
می توانند داخل کاله و یا لباس کار کارگران قرار گیرد اما کیفیت داده های آن ها 

تحت تأثیر تعریق و یا حرکات غیرعادی کارگران قرار خواهد گرفت.
چین اعالم کرده که قصد دارد به عنوان بخشی از اهداف »تولید هوشمند« خود تا 

سال ۲۰۲۵ مرکز نوآوری جهانی روباتیک شود.
درصدی   ۱۵ سالیانه  رشد  چین،  در  صنعتی  روبات های  تعداد   ،۲۰۱۶ سال  از 
داشته اند. به ازای هر ۱۰ هزار کارگر در چین، ۲۴۶ ربات وجود دارد که  دو برابر 
رقم جهانی است، اما اکثر آن ها با فناوری هایی ساخته شده اند که در غرب توسعه 
یافته و گاهی با چالش های محیطی در چین همخوانی ندارند. از همین رو چین نیاز 
زیادی به فناوری روباتیک قوی دارد تا بر مشکالتی نظیر کاهش نیروی کار که بر 
اثر کاهش شدید نرخ زاد و ولد به وجود آمده و افزایش هزینه های نیروی کار فائق 
آید. گفته می شود تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۷۰ درصد از کارخانه های بزرگ چین از 
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ربات استفاده خواهند کرد.
برخی از کارخانه های چین از کارگران خود خواسته اند تا کاله خوانش امواج مغزی 
را بر سر بگذارند و یا از دوربین های کنترلی هوش مصنوعی برای نظارت بر حاالت 
چهره کارگران استفاده می کنند. اگرچه هدف از این کار ردیابی عالئم مربوط به 
خستگی، افسردگی و یا سایر مسائل ذهنی است که بر بهره وری و یا امنیت کاری 
تأثیرگذار هستند، اما منتقدین نسبت به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی نیز 

هشدار داده اند.
در ایاالت متحده، استفاده از ربات منجر به کاهش دستمزد کارگران صنعتی شده 
است. برخی پژوهش های چینی در مناطق اقتصادی بزرگ نیز چنین نتایج مشابهی 
را داشته اند؛ اما مطالعه اخیر محققین دانشگاه پکن نشان می دهد که استفاده عمده 
از ربات در حدود ۳۰۰ شهر در طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به کارخانه های چین 
کمک کرده است تا محصوالت درجه یک و با کیفیت باالتری را تولید کنند و رقابت 

را افزایش دهند.
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ارتقاء موتور جنگنده های J-20 در چین

جنگنده J�20 با نام اژدهای قدرتمند )Mighty Dragon( نیز شناخته می شود. 
 )thrust vectoring( در نسل جدید موتورها، نازل های جدید جهت دهی رانش
نصب شده است که مهندسین چینی حدود دو دهه بر روی این فناوری کار کرده اند 
و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ و در نمایشگاه هوایی جوهای به نمایش درآمد.

جنگنده های شکاری آمریکا از این فناوری استفاده می کنند که مسیر رانش موتور 
را هدایت کرده و به جت اجازه می دهد تا مانورهای ناگهانی که نسل های قدیمی 
هواپیما قادر بدان نبودند را انجام دهد. مهندسین چینی این پروژه را عملیاتی کرده 

تا از فاصله فناورانه جنگنده های پیشرفته خود با نمونه های آمریکایی بکاهند.
قابلیت  در سال جاری، تمام موتورهای WS�10C که در J�20 نصب شده اند، 



خبرنامه فناوری چین - بهمن ماه 25۱۴۰۰

 J�20  جهت دهی رانش را خواهند داشت. به این ترتیب قابلیت مانور و پنهان ماندن
ارتقا خواهد یافت.

پیش از این رسانه ها اعالم کرده بودند که از جنگنده های J�20 در واحدهای نیروی 
دریایی مسئول تنگه تایوان و دریای چین شرقی استفاده شده که شامل دست کم 

چهار تیپ و یا ۱۵۰ جنگنده می شود.
اخیراً نیز تلویزیون مرکزی چین فیلمی را پخش کرده که در آن تمرینات رزمی 
شبانه J�20 نمایش داده شده و همچنین تصاویری را نیز پخش کرد که نشان 

می دهد در این جنگنده، موتورهای WS-10C نصب شده است.
همچنین نیروی هوایی چین به دنبال گسترش آموزش خلبان های J�20 است. 
جنگنده J�20 در سال ۲۰۱۷ و پس از آنکه ایاالت متحده بیش از ۱۰۰ فروند 
هواپیمای F�35 را در ژاپن و کره جنوبی مستقر کرد، وارد ناوگان نظامی چین شد. 
J�20 در آن زمان به موتورهای ساخت روسیه مجهز شده بود و چین تجهیز این 

هواپیما به موتور تولید داخل WS-10C را در سال ۲۰۲۰ انجام داد.
به گفته مسئولین این پروژه، بررسی های مربوط به موتور انجام شده و پیش بینی 
می شود تا سال آینده نهایی شود و به محض پایان بررسی ها، جایگزین موتورهای فعلی 
J�20 خواهد شد و از آنجایی که موتورهای روسی و چینی در یک اندازه و شکل 

هستند، این تعویض مشکل فنی نخواهد داشت.
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تمایل دولت های محلی چین برای سرمایه گذاری در 
متاورس

اساس  بر  که  شده اند  متعهد  هفی  شهر  و  ووهان  مرکزی  شهر  رسمی  مقام های 
پیشنهادهای خود، توسعه متاورس را در پنج سال آینده تقویت کنند.

ووهان اعالم کرده است که هدفش همگرایی متاورس، داده های کالن، محاسبات 
ابری و بالک چین با »اقتصاد واقعی« است، در حالی که هفی گفته است تعدادی 
از شرکت ها و محصوالت پیشرو را در »زمینه های پیشرفته« مانند متاورس پرورش 

خواهد داد.
ایده متاورس – که معموالً به عنوان یک دنیای مجازی همه جانبه تعریف می شود 
که در آن کاربران می توانند با یکدیگر به روش های مختلف مانند بازی و تجارت 
تعامل داشته باشند – در طول همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان مورد توجه 

قرار گرفته است.
نیز  چینی  استارت آپ های  و  فناوری  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  که  حالی  در 
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گفته اند که مشتاق توسعه محصوالت و خدمات متاورس هستند، رسانه های خبری 
دولتی نسبت به آنچه به عنوان رفتارهای سوداگرانه می دانند، هشدار داده اند.

روزنامه حزب کمونیست چین، در ماه نوامبر نوشت: »همگان باید در درک جنون 
متاورس منطقی باشند«. ماه گذشته، این روزنامه نوشت افرادی که در فروش امالک 

مجازی شرکت می کنند، در معرض خطر »سوختن« هستند.
در ماه نوامبر، اکونومیک دیلی رسانه وابسته به دولت چین نیز نسبت به معامالت 
سفته بازانه در سهام متاورس هشدار داد و باعث شد قیمت سهام سقوط کند. این 
روزنامه در تحلیلی نوشت تاجران خرد باید از قرار دادن عجوالنه پول در یک مفهوم 
»نابالغ« مانند متاورس اجتناب کنند، زیرا این پروژه ای است که به سرمایه گذاری و 

توسعه بلندمدت نیاز دارد.
با  امنیت ملی مرتبط  به خطرات  ماه نسبت  نیز در همان  اندیشکده دولتی  یک 
متاورس هشدار داد و گفت که این فناوری می تواند »تأثیر نامحسوسی« بر امنیت 

سیاسی و فرهنگی یک کشور داشته باشد.
به  عالقه  با  نیز  هفی  و  ووهان  از  غیر  محلی  دولت های  سایر  علی رغم هشدارها، 

متاورس نگاه می کنند.
در ماه نوامبر، ژانگجیاجی در استان جنوبی هونان، یک مرکز تحقیقاتی متاورس را 
راه اندازی کرد تا به این شهر کمک کند تا صنعت گردشگری خود را گسترش دهد.

که  است  کرده  اعالم  فناوری،  صنعت  برای  خود  پنج ساله  برنامه  در  شانگهای 
تحقیقات و توسعه فناوری های اصلی پشتیبان متاورس را تقویت می کند و همچنین 

کاربردهای صنعتی این مفهوم را بررسی خواهد کرد.
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رونمایی پکن از طرح اقتصاد دیجیتال همزمان با ارائه 
الیحه چین در آمریکا

طرح ۱۴ ساله »اقتصاد دیجیتال« از سوی شورای دولتی چین و یا کابینه منتشر 
شده و تمام حوزه های ارتباطات و تجارت الکترونیک را پوشش می دهد. این طرح 
یک مشوق عمده برای سازمان دهی مجدد منابع جهانی، تغییر شکل ساختار اقتصاد 

جهانی و تغییر چشم انداز در حوزه رقابت جهانی خواهد بود.
چین باید از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. این طرح مشتمل بر ۱۱ 
فصل است و بر حوزه های مختلفی تمرکز دارد و به نام هیچ کشوری مشخصاً اشاره 
برنامه ریزی  …که  اصلی  »تمام کشورهای  که:  است  ذکر شده  آن  در  اما  نکرده 
برمی دارند،  قدم  رقابتی جدید  مزیت های  ایجاد  برای  و  می دهند  انجام  راهبردی 

چشم انداز بین المللی را در عصر دیجیتال شکل می دهند.«
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زنجیره  برای  را  دیجیتال  مبادالت  تا ۲۰۲۵  از ۲۰۲۱  پنج ساله  دوره  برای  چین 
تأمین خود گسترش خواهد داد و از منبع داده ها استفاده بهتری می کند و حکمرانی 
اقتصاد دیجیتال را تقویت خواهد کرد. هدف طرح تأکید بر این موضوع است که 
 GDP تولیدات و خروجی های صنایع اصلی در اقتصاد دیجیتال چین ۱۰ درصد از

کشور را در سال ۲۰۲۵ در بر بگیرد، این رقم در سال ۲۰۲۰، ۷٫۸ درصد بود.
اهداف دیگر طرح شامل افزایش تعداد خانوارهای چینی متصل به اینترنت پهن باند 
با سرعت دست کم ۱ گیگابایت در ثانیه است که از ۶٫۴ میلیون خانواده در سال 

۲۰۲۰ به ۶۰ میلیون در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید.
»پلتفرم های  به  از شرکت های صنعتی چینی  درصد  اتصال ۴۵  دیگر طرح،  گام 
اینترنت صنعتی« تا سال ۲۰۲۵ است که این رقم در سال ۲۰۲۱، ۱۴٫۷ درصد بود. 
در همین حال ۸۰۰ میلیون شهروند برای دریافت خدمات دولتی آنالین با هویت 
واقعی خود ثبت نام خواهند کرد که در مقایسه با ۴۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ 

افزایش چشم گیری است.
در این طرح، چین قصد دارد تا ظرفیت های پژوهشی پایه خود در حوزه های راهبردی 
نرم افزارهای  یکپارچه،  مدارهای  ارتباطات،  کوانتومی،  اطالعات  حسگرها،  نظیر 

کلیدی، داده های بزرگ، هوش مصنوعی، بالکچین و مواد جدید را افزایش دهد.
پایه،  نرم افزار و سخت افزارهای  دنبال گسترش خودکفایی در  به  چین همچنین 
قطعات الکترونیک اصلی، مواد اولیه ضروری و تجهیزات تولید است تا امنیت زنجیره 
تأمین را در صنایع کلیدی نظیر 5G، مدارهای یکپارچه، خودروهای انرژی جدید، 

هوش مصنوعی و صنایع اینترنت باال برد.
اگرچه بسیاری از اهداف مشخص شده در این چهاردهمین برنامه پنج ساله در اسناد 
دولتی قبلی چین نیز ذکر شده اما طرح اقتصاد دیجیتال، نمایی از نگرش راهبردی 

پکن برای اقتصاد دیجیتال بزرگ تر و قدرتمندتر است.
برای مثال این طرح بنا دارد تا میزان نرم افزاها و خدمات فناوری اطالعات را از ۸٫۲ 
تریلیون یوان )۱٫۳ میلیارد  دالر( کنونی به ۱۴ تریلیون یوان تا سال ۲۰۲۵ برساند 

و تجارت دیجیتال را از ۳۷٫۲ تریلیون یوان به ۴۶ تریلیون یوان برساند.
جاه طلبی های پکن در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری های بنیادین، در ایاالت متحده 
نگرانی ایجاد کرده است. آمریکا نگران از دست دادن رهبری و تسلط فناورانه خود 
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در رقابت با چین است. بر اساس گزارشی از مرکز علم و امور بین الملل بلفر در 
 ،5G ،دانشگاه هاروارد تا دهه آینده چین در فناوری  های پایه ای هوش مصنوعی
علوم کوانتوم، نیمه رساناها، بیوتکنولوژی، انرژی سبز به جایگاه آمریکا خواهد رسید- 

اگر که تاکنون از آن پیشی نگرفته باشد.
در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا الیحه و قانون رقابت با چین را در دست 
برانگیخته است، چراکه   را  نوآوری و رقابت آمریکا خشم پکن  قانون  اقدام دارد. 
مشتمل بر بندهای زیادی است که فناوری و کسب وکارهای چین را هدف قرار 

داده است.
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شبکه ماهواره ای 5G چین برای رقابت با استارلینگ ایالن 
ماسک

نخستین منظومه شش عددی از این ماهواره های ارتباطی، با قیمت پایین و عملکرد 
Galax�  باال معرفی شده و پس از گذراندن آزمایش ها، آماده پرتاب شده اند. شرکت

ySpace به عنوان مسئول این پروژه قصد دارد تا پوشش 5G چین را در سراسر دنیا 
گسترش دهد و با استارلینگ ایالن ماسک، در بازار خدمات اینترنت پرسرعت و در 

مناطق دور دست رقابت کند.
استارلینگ حدود ۲ هزار ماهواره در گردش دارد و بنا دارد تا پس از تکمیل شبکه خود 
این تعداد را به ۴۲ هزار عدد برساند. یک هزار شبکه ماهواره ای چین علیرغم تعداد 

پایین، نخستین نوعی است که از فناوری 5G استفاده می کند.
به نظر دانشمندان این پروژه، این طرح می تواند سرعت دانلود را تا بیش از ۵۰۰ 
مگابیت در ثانیه و با تأخیر کم تضمین کند. این موضوع یک مزیت حیاتی برای 
کاربردهای حوزه مبادالت مالی و تجاری است. استارلینگ در حال حاضر سرعت 
دانلود حدود ۱۱۰ مگابیت را برای استفاده شهروندان فراهم می کند و اگرچه از فناوری 
متفاوتی نسبت به 5G استفاده می کند، اما ظرفیت ارائه خدمات 6G را در آینده دارد.

امضای قراردادهای چند میلیون دالری استارلینگ با ارتش آمریکا، تهدیدی برای 
امنیت ملی چین محسوب می شود. به همین دلیل پکن، استارلینگ را فراتر از یک 
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رقیب تجاری می داند.
به گفته محققین، این پروژه در تالش است تا با استارلینگ که به اعالم ماسک ۶ 
ماهواره در روز تولید می کند، همگام شود. البته هنوز مشخص نیست که چین با چه 
سرعتی ماهواره ها را تولید می کند اما در مقاله منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۰ این طور 
ذکر شد برنامه استارلینگ، موجب افزایش تولید سه برابری ماهواره در چین شده 

است.
ماهواره های جدید همچنین از تولیدات شرکت های خصوصی استفاده می کنند که 
پیش از این در پروژه های فضایی چین مشارکت نداشتند، این اقدام می تواند قیمت 

سخت افزارهای ماهواره اینترنت پرسرعت را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش دهد.
رقابت با استارلینگ فشار زیادی بر صنعت فضای چین گذاشته است چراکه فناوری 

پیچیده، رقابت فشرده، مهلت زمانی محدود و حجم کار باالست.
احتماالً تعداد کاربران خدمات اینترنت ماهواره در چین محدود شود – اغلب ساکنین 
شهرها می توانند از طریق تلفن های خود به 5G دسترسی داشته باشند و خدمات 
پهنای باند در اغلب مناطق شهری در دسترس هستند- بدین ترتیب مشتریان عمده 

این پروژه شرکت های خارجی و یا حکومت و ارتش چین خواهند بود.
در ابتدای سال GalaxySpace ،۲۰۲۰ یک ماهواره آزمایشی پرتاب کرد تا دریابد 
که مسائل پیش بینی نشده می تواند بر عملکرد ماهواره ها تأثیر بگذارد یا خیر. یکی 
از بزرگ ترین نگرانی های این حوزه، آب وهوای نامناسب است. اگرچه استارلینک به 
کاربران خود هشدار داده بود که باران و یا ابر می تواند بر سرعت اینترنت تأثیر گذارد 
و یا حتی به طورکلی منجر به قطع ارتباطات شود، اما مسئولین پروژه چینی دریافتند 
که این ماهواره می تواند سرعت دانلود را در شرایط بد آب و هوایی هم تا ۸۰ مگابیت 

حفظ کند.
دو مرکز دولتی فضایی یعنی شرکت علم و فناوری هوا و فضای چین و شرکت علم 
اینترنت جهانی خود را راه اندازی کردند.  و صنعت هوافضای چین نیز، برنامه های 
این برنامه ها در مقایسه با استارلینگ کوچک تر هستند و با فرکانس های مختلف 
برنامه ای به بزرگی  اینکه چین  اما احتمال  در مدارهای متفاوت گردش می کنند؛ 
استارلینگ داشته باشد کم است چراکه حرکت در مدارهایی پایین تر، خطر تصادم را 

نیز به همراه خواهد داشت.
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افزایش سرعت جایگزینی انسان با ربات ها در صنایع چین

»ژو دی« در کارخانه کوچک برنج خانواده اش در هونان، در طول سه سال گذشته 
بیش از ۲۰۰۰۰۰ یوان )۳۱۳۵۰ دالر آمریکا( سرمایه گذاری کرده است تا آن را به 
ماشین های دسته بندی و بسته بندی مجهز کند. »ژو« که ساالنه ۱۰۰ جریب برنج 
برداشت می کند و حدود ۱۰۰ تن غله تولید می کند، در این باره می گوید: تمام 

کارخانه های فرآوری برنج که من می شناسم، حداقل تا حدی خودکار شده اند.
سرعت جایگزینی انسان با ربات ها در صنایع چین در چند سال گذشته به سرعت 
شرکت های  اکثر  می دهد  نشان  میدانی  مشاهدات  است،  بوده  افزایش  حال  در 
خدمات یکپارچه رباتیک صنعتی و تولید هوشمند حداقل فروش ساالنه خود را در 

سال ۲۰۲۱ دو برابر کرده اند.
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ژو یینگ که شرکت “Hunan Hailian Grain and Oil Technology” را 
اداره می کند، »دستگاه های پولیش انعطاف پذیر« را برای فرآوری برنج تولید می کند. 

این دستگاه ها قباًل به طور کامل از خارج از کشور وارد می شد.
ژو یینگ می گوید: »بسیاری از دستگاه های دسته بندی رنگ برنج قباًل باید از خارج 
از کشور وارد می شد، اما اکنون ۱۰۰ درصد ساخت داخل هستند و به دلیل اشتیاق 
رو به رشد برای جایگزینی قطعات وارداتی با قطعات داخلی، قیمت آن ها ارزان تر 
شده است. قیمت هر دستگاه مرتب سازی رنگ برنج از بیش از ۵۰۰۰۰ یوان )۷۸۴۰ 
دالر آمریکا( در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۰۰۰۰ یوان در حال حاضر کاهش یافته 
است. این بدان معناست که شرکت های کوچک و متوسط بیشتری می توانند خطوط 

تولید خود را ارتقا دهند.«
رونق صادرات صنعتی ناشی از بیماری کرونا، نگرانی در مورد جامعه به سرعت در 
حال پیر شدن چین و تمایل به صرفه جویی در هزینه، همگی باعث شده است 
تجاری  با ماشین آالت جایگزین شوند. همچنین تنش های  بیشتری  که کارگران 
با کشورهای غربی همچنین به مقامات چینی انگیزه بیشتری داده است تا برای 
استفاده از قطعات داخلی بیشتر در فرآیند ارتقاء خطوط تولید خودکار در سراسر 

کشور تالش کنند.
در سال ۲۰۱۵، چین هدف خود را ساخت ۲۶۰۰۰۰ ربات صنعتی در سال تا سال 
۲۰۲۵ تعیین کرد، اما این هدف چهار سال زودتر محقق شد، زیرا در سه ماهه اول 
سال گذشته ۲۶۸۶۹۴ دستگاه تولید شده است. طبق گزارش فدراسیون بین المللی 
رباتیک، چین در سال ۲۰۲۰ در رتبه نهم تراکم ربات ها قرار گرفت – که با تعداد 
واحدهای ربات به ازای هر ۱۰۰۰۰ کارمند اندازه گیری می شود – نسبت به رتبه ۲۵ 

که ۵ سال قبل ثبت شده بود.
برای  سال های ۲۵-۲۰۲۱  برای  بلندپروازانه  اهداف  از  مجموعه ای  از  اخیراً  پکن 
تقویت اتوماسیون در تولید پرده برداری کرده است. هدف دستیابی به حداقل رشد 
ساالنه ۲۰ درصدی در فروش رباتیک و در عین حال ایجاد گروهی از قهرمانان 

صنعتی برای دو برابر کردن »تراکم ربات« در پرجمعیت ترین کشور جهان است.
این برنامه پنج ساله جدید به یک فضای جهانی »به طور فزاینده پیچیده« و رقابت 
»شدید« اشاره می کند. این طرح به عدم تعادل عرضه و تقاضا و ثبات زنجیره تأمین 
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به عنوان چالش هایی که باید بر آن غلبه کرد اشاره می کند. این گزارش همچنین 
اعالم کرده است که صنعت رباتیک چین با مشکالتی مواجه است که این مشکالت 
شامل کمبود انباشت فناوری، ضعف پایه های صنعتی و ناکافی بودن منابع پیشرفته 

است.
تا سال ۲۰۲۵، چین می خواهد حداقل ۵۰۰ کارخانه مدل سازی هوشمند بسازد تا 
توسعه تولید هوشمند را رهبری کند و حداقل ۱۵۰ ارائه دهنده راه حل های تولید 

هوشمند را پرورش دهد.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار، کل تولید ساالنه ربات های صنعتی چین در ۱۱ 
ماهه اول سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۹ درصد افزایش یافته است. تنها در ۱۱ ماه اول 
سال ۲۰۲۱ میالدی بیش از ۳۱۶ پروژه رباتیک بالغ بر ۳۳٫۰۵ میلیارد یوان تأمین 
مالی شده است. این پروژه ها چندین صنعت از جمله پزشکی، صنعتی، انبارداری و 

خدمات را در بر گرفته است.
 Finance and Trade طبق یک مطالعه با بودجه دولتی که توسط مجله ماهانه
Economics در ماه اوت منتشر شد تا سال ۲۰۵۰، تراکم رباتیک صنعتی چین 
به ۳۷ واحد برای هر ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید. در این گزارش آمده است که »افزایش 
سهم ربات ها« می تواند بیش از نیمی از کمبود نیروی کار چین را تا سال ۲۰۵۰ 
کار  ساعت  تا ۸۳۰۰۰  می تواند حدود ۶۰۰۰۰  ربات  یک  همچنین  کند.  جبران 
انسانی در سال را جایگزین کند و این می تواند تا سال ۲۰۵۰ معادل ۱۰۰ میلیون 

تا ۱۴۰ میلیون ساعت کار در سال باشد.
بر اساس این گزارش، جمعیت نیروی کار چین در سال ۲۰۵۰ حدود ۸۱۴٫۸۶ 
میلیون نفر خواهد بود که ۵۹٫۷ درصد از کل جمعیت چین را تشکیل می دهد، در 
حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میالدی ۹۹۳٫۵۷ میلیون و معادل ۷۱٫۲ درصد 

کل جمعیت این کشور بوده است.
محبوبیت بازار رباتیک نیز در دو سال گذشته فراتر از حد انتظار بوده است. بر اساس 
اعالم وب سایت رسمی شهر دونگوان در استان گوانگدونگ، بیش از ۳۰۰۰ شرکت 
کردند.  سرمایه گذاری  خودکار  تولید  خطوط  در   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۶ سال های  بین 
برای  یوان  میلیون  محلی ۳۰  غذایی  مواد  پردازش  در سال ۲۰۲۰، یک شرکت 
خودکارسازی یکی از کارگاه های خود که کارامل تولید می کند، سرمایه گذاری کرد 
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و با انجام این کار توانست تعداد کارگران آنجا را نزدیک به ۷۰ درصد کاهش دهد. 
این شرکت زمانی ۹۰۰۰ کارمند را در فصل اوج تولید استخدام کرد، اما این تعداد 

به دلیل ارتقاء اتوماسیون به کمتر از ۵۰۰۰ کاهش یافت.
و  کرده  ابراز  باره  این  در  را  خود  نگرانی های  شناسان  جمعیت  حال،  همین  در 
ارزیابی های منتقدانه ای نسبت به این ایده که »تالش های اتوماسیون مشکل پیری 

جمعیت چین را حل می کند«، ارائه کرده اند.
هوانگ ون ژنگ، جمعیت شناسی که به طور گسترده در مورد نرخ زاد و ولد در چین 
نوشته است، می گوید: اتوماسیون به ارتقای تولید و زنجیره تأمین کمک می کند، 
اما کمک چندانی به مصرف داخلی و مشکل پیری نمی کند. در بلندمدت، کاهش 
جمعیت به احتمال زیاد منجر به کاهش نسبی تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. 
در یک جامعه پیر، همه صنایع به صنایع رو به افول تبدیل خواهند شد و چین 

به تدریج مزیت خود را در کل زنجیره صنعتی از دست خواهد داد.
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شانگهای به دنبال جذب و سرمایه گذاری در حوزه 
نیمه رساناها

بر اساس این تصمیم، یارانه ۳۰ درصدی برای سرمایه گذاری – تا سقف ۱۰۰ میلیون 
یوان )۱۵ میلیون دالر( – در پروژه های تجهیزات مواد و تجهیزات نیمه رسانا در این 

شهر اختصاص خواهد یافت.
پروژه های  در  سرمایه گذاری  برای  درصدی   ۳۰ یارانه  است  قرار  همچنین 
تا سقف   )EDA( الکترونیک  اتوماسیون  ابزارهای طراحی  نرم افزاری تراشه نظیر 

۱۰۰ میلیون یوان اختصاص یابد.
این اقدام شانگهای به چین کمک می کند تا بر تحریم های ایاالت متحده علیه صنعت 
تراشه این کشور فائق آید و جایگاه این شهر را در این صنعت تحکیم خواهد کرد. 
مشوق جدید نسبت به نمونه های پیشین، بخش های بیشتری را شامل می شود و به 
شانگهای کمک می کند تا استعدادهای حوزه نیمه رساناها به برای زندگی و کار در 

این شهر تشویق کند.
شانگهای همچنین کمک هزینه تا سقف نیم میلیون یوان به متخصصین با مهارت 
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حوزه نیمه رساناها اعطا خواهد کرد تا آن ها را برای کار به این شهر جذب کند. 
شانگهای بزرگ ترین مرکز ریخته گری تراشه و شرکت های بین المللی نیمه رسانا در 

چین است.
چهاردهمین برنامه پنج ساله چین، نیمه رسانا و هوش مصنوعی را به عنوان دو قطب 

اصلی آینده توسعه فناوری در پنج سال آینده معرفی کرد.
اعطای یارانه نقدی یک اقدام معمول برای دولت های محلی چین است که به دنبال 

حمایت از پروژه های نیمه رسانا هستند.
صنعت نیمه رسانا با کمک دولتی رشد سریعی داشته است. سال گذشته تولید چین 
از مدارهای یکپارچه )IC( که شامل تولیدات شرکت های محلی و کارخانه های با 
مالکیت خارجی می شوند، به ۳۵۹٫۴ میلیارد واحد رسید که ۳۳٫۳ درصد بیشتر از 

سال ۲۰۲۰ بود.
گزارش انجمن صنعت نیمه رسانا پیش بینی می کند در صورت حفظ روند فعلی، 
صنعت تراشه چین تا ۱۷٫۴ درصد از فروش جهانی را تا سال ۲۰۲۴ در اختیار 

خواهد داشت.
اما بخش ساخت تراشه در چین سال ها از همتایان جهانی خود نظیر شرکت های 
ساخت نیمه رسانای تایوان و سامسونگ عقب مانده است چرا که چین قادر به ساخت 
تراشه های پیشرفته تر از ۱۴ نانومتر نبوده است. تراشه های پیشرفته تر نظیر ۵ نانومتر 

در مدل های جدید تلفن های هوشمند استفاده می شوند.
چین همچنین برای نرم افزارهای طراحی تراشه به فناوری خارجی وابسته است. 
سهم چین از ابزارهای IP  و EDA  کمتر از ۱ درصد است. شرکت های آمریکایی 
نظیر Cadence ،Synopsys و Mentor Graphics اکثر بازار جهانی را  در 

دست دارند.
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اهداف جدید چین برای کسب جایگاه قدرت برتر فضایی

چین پنجمین گزارش برنامه فضایی خود را منتشر و در آن پروژه های کلیدی و 
اهداف توسعه فناوری خود برای پنج ساله آینده و افزایش رقابت با آمریکا را ترسیم 

کرده است.
بر اساس این سند، پکن آزمون هایی برای تائید فناوری های جدید خود همچون 
خود مدیریتی فضاپیماها )self management of spacecraft(، سامانه های 
 space mission extension( حمل ونقل برای گسترش مأموریت های فضایی
vehicle(، پاک سازی زباله های فضایی، پیشرانش و خدمات در مدار و تعمیر و 

نگهداری فضاپیماها انجام خواهد داد.
در حال حاضر آمریکا و اروپا بسیاری از این قابلیت ها را در اختیار دارند.

این سند، پاک سازی زباله های فضایی را به عنوان کسب وکارهای محوری در نظر 
گرفته، شاخه ای که شامل توریسم فضایی، خدمات تست و آزمون و بیوداروهای 

فضایی و تسریع مشارکت بخش خصوصی در فضا نیز می شود.
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انجمن ملی فضایی چین فناوری های فضایی بیشتری را به شرکت های فعال در 
تا  انتقال خواهد داد  ارتباطات، جهت یابی و کسب وکارهای سنجش از دور  حوزه 

شکل جدیدی از اقتصاد فضا را گسترش دهد.
پروژه های کالن در پنج سال آینده شامل تکمیل ایستگاه فضایی تیانونگ چین و 
سیستم رصد زمین با وضوح باال، فرودهای بیشتر بر روی ماه برای ایجاد ایستگاه های 
و کاوش در  علیه سیارک ها  زمین  به  نزدیک  دفاعی  تحقیقاتی، سیستم  و  علمی 

اعماق فضا می شود.
با شرکای بین المللی در پروژه های بزرگ خواهد  چین همچنین تعامل بیشتری 
داشت. برای مثال چین و روسیه به طور مشترک طرح ایستگاه علمی تحقیقاتی 
بین المللی ماه را دست اجرا دارند که یک پروژه همکاری علمی بین المللی بلندمدت 

است.
چین همچنین از ربات هایی استفاده می کند که قادر هستند زباله های فضایی را 

جمع آوری و پاک سازی کنند و پیش از ورود به اتمسفر زمین آن ها را بسوزانند.
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اقتصاد دیجیتال، صحنه نبرد جدید آمریکا و چین

این هشدار تحلیلگران اندیشکده های چین با باال گرفتن رقابت بین دو اقتصاد بزرگ 
جهان و اعالم نقشه راه چین برای افزایش ظرفیت فناوری خود تا سال ۲۰۲۵، 

مطرح شده است.
ژو گوانگ یو معاون سابق وزیر دارایی چین، از واشنگتن به دلیل تالش در جهت 
بازدارندگی پیشرفت های دیجیتال چین انتقاد کرده است. وی نسبت به طرح آمریکا 
با نام »اتحاد برای آینده اینترنت« نیز هشدار داد. این طرح به دنبال گرد هم آوردن 
یو  به گفته گوانگ  و  امن است  و  باز  اینترنت  ترویج  کشورهای همسو در جهت 
می تواند موجب تقسیم اینترنت شود. وی این طرح را برای اقتصاد دیجیتال جهانی 

و حتی اعضای آن مناسب و شایسته ندانست.
این نظرات پس از انتشار برنامه پنج ساله جدید اقتصاد دیجیتال چین برای سال های 
۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ منعکس شده است. هدف طرح این است که صنایع کلیدی در 
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حوزه اقتصاد دیجیتال چین تا ۱۰ درصد GDP این کشور را در بربگیرد، این رقم 
در سال ۲۰۲۰، ۷٫۸ درصد بود.

پکن به دنبال گسترش بخش دیجیتال، استقالل فناورانه و ایفای نقش فعال در 
را در میان دولت های  نگرانی هایی  این موضوع  بین المللی است که  قوانین  ایجاد 

غربی ایجاد کرده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است حکومت های دموکراتیک و نه چین باید 
در نوشتن قوانین قرن ۲۱ پیرامون تجارت و فناوری مشارکت داشته باشند. مقامات 
چین بر این نظرند که آمریکا و اتحادیه اروپا تنظیم مقررات اقتصاد دیجیتال را با 
ایدئولوژی، حقوق بشر و ژئوپولتیک پیوند می زنند. به همین دلیل امروز تنها بحث 
رقابت اقتصادی و فناوری مطرح نیست، بلکه موضوع رقابت بر سر قوانین و حاکمیت 

است.
اقتصاد دیجیتال صحنه نبرد بعدی رقابت استراتژیک میان قدرت هاست. تغییرات 
کوانتومی  ارتباطات  و  مصنوعی  هوش  نظیر  پیشرفته  فناوری های  توسعه  سریع، 
با امنیت ملی ارتباط پیدا کنند. چین  موجب شده تا مشکالت فنی و اقتصادی 
و آمریکا باید در این زمینه ها با یکدیگر در ارتباط باشند. با توجه به مشکالتی که 
همه گیری کرونا برای شبکه زنجیره تأمین ایجاد نموده، کمبود جهانی نیمه رساناها، 

توجهات را به سمت اقتصاد دیجیتال و نرم افزارهای اصلی آن جذب کرده است.
نرم افزارهای  و  کامپیوتری  تراشه های  ارسال  آمریکا  که  دارد  وجود  احتمال  این 
نیمه رساناهای  به  دسترسی چین  قطع  که  چرا  کند  محدود  را  به چین  صنعتی 

وارداتی برای آمریکا اهمیت زیادی دارد.
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تنسنت و بیدو در فهرست برترین شرکت های واقعیت 
مجازی دنیا

تنسنت که بزرگ ترین کسب وکار بازی های ویدئویی در دنیا و بزرگ ترین پلتفرم 
مجموع ۴۰۸۵  در  سال ۲۰۲۰  در  دارد،  اختیار  در  را  چین  در  اجتماعی  رسانه 
افزوده  درخواست گواهی ثبت اختراع در حوزه واقعیت مجازی )VR( و واقعیت 
)AR( ثبت کرده و در سال ۲۰۲۱ با رقم ۴۰۹۴ مورد، رتبه دوم در جهان را در 

اختیار داشته است.
موتور جست وجوگر چینی بیدو که نخستین اپلیکیشن متاورس خود به نام »شی 
رنگ« را در دسامبر راه اندازی کرد نیز با ۳۰۹۴ گواهی ثبت اختراع جایگاه سوم دنیا 

را کسب کرده است.
 Oppo سایر شرکت های چینی که در فهرست ده نمونه برتر دنیا هستند، شامل
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هوش  شرکت   ،Ping An بیمه  شرکت  اندروید،  هوشمند  گوشی های  فروشنده 
مصنوعی SenseTime و سازنده تجهیزات ارتباطی هوآوی می شوند.

متاورس  توسعه  برای  بنیادین  فناوری  دو  به عنوان  افزوده  و  مجازی  واقعیت  از 
یاد می شود. متاورس مفهومی از فضای مجازی مشترک است که کاربران به آن 

دسترسی آنالین دارند و نسل بعدی اینترنت خواهد بود.
واقعیت مجازی کاربر را با کمک هدست های مخصوص به یک دنیای خیالی همچون 
فیلم یا بازی ویدئویی می برد. واقعیت افزوده با استفاده از هدست های شفاف، تصاویر 

دیجیتال را به دنیای واقعی می آورد.
تعداد  نظر  از  گذشته  سال  دو  در  آمریکایی  فناوری  شرکت های  حال  همین  در 
نرم افزاری  غول  مانده اند.  عقب  رقابت  از  حوزه  این  اختراع  ثبت  درخواست های 
بیشترین  و  دارد  قرار  فهرست  در جایگاه دهم  با ۲۱۰۸ درخواست  مایکروسافت 

تعداد را در میان شرکت های آمریکایی داشته است.
با گرایش شرکت های فناوری به پروژه های متاورس، پیش بینی می شود هزینه های 
مربوط به خدمات و تولیدات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در سال ۲۰۲۴ به 
۷۲٫۸ میلیارد دالر برسد که این رقم در سال ۲۰۲۰، ۱۲ میلیارد دالر بوده و رشد 

سالیانه ۵۴ درصدی داشته است.
تعداد زیاد درخواست های ثبت اختراع نشان دهنده درک شرکت های چینی از این 
نکته است که سهم باالی گواهی های ثبت اختراع به گسترش این فناوری ها کمک 

می کند.
و  فناوری ها  این  تکامل  با  و   ۲۰۱۹ سال  از  افزوده  و  مجازی  واقعیت  محبوبیت 

همچنین گسترش مفهوم متاورس افزایش داشته است.
از نخستین شرکت های فناوری چینی است که مفهوم متاورس را  تنسنت یکی 
ترویج داده اما توصیف متفاوتی از آن دارد. رئیس این شرکت از عبارت اینترنت 
کاماًل واقعی )all-real internet( برای نسل بعدی فناوری و متاورس استفاده 
می کند. مدیران این شرکت مدعی هستند که تنسنت فناوری و ظرفیت باالیی برای 
کاوش و گسترش متاورس دارد چراکه تجربه این شرکت در حوزه هایی همچون 

بازی، رسانه اجتماعی و هوش مصنوعی باالست.
هولدینگ تجارت الکترونیک علی بابا در بازه زمانی دو ساله ۲۰۳۵ گواهی اختراع 
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ثبت کرده که در رتبه یازدهم فهرست قرار دارد. علی بابا بنا دارد که عینک های 
جدید واقعیت افزوده خود را راه اندازی کند تا کاربران با کمک آن در جلسات مجازی 
DingTalk شرکت کنند. DingTalk پلتفرم ارتباطی علی باباست که تجاربی در 

زمینه متاورس نیز داشته است.
البته تعداد گواهی های ثبت اختراع را نمی توان نشان دهنده ظرفیت یک شرکت برای 
توسعه متاورس دانست. نکته مهم محصول تولید شده و نهایی است که به عنوان 

ورودی به متاورس عمل می کند.
گواهی های ثبت اختراع به یک شرکت حقوق انحصاری مرتبط با متاورس را اعطا 
نمی کند چراکه به جز این گواهی ها، فناوری های متفاوت دیگری نیز در این حوزه 

درگیر هستند.
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رکوردشکنی چینی ها در پرتاب های فضایی؛ امسال ۶ 
ماموریت سرنشین دار انجام می شود

 ،)CASC( ما تائو«، معاون بخش فضایی شرکت علوم و فناوری هوافضای چین«
طرح پرتاب های موشکی چین را در یک کنفرانس مطبوعاتی فاش کرد.

CASC، توسعه دهنده سری موشک های چین و نیروی پیشرو در صنعت فضایی 
این کشور، کتاب آبی علوم و فناوری هوافضای چین در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد.

طبق کتاب آبی، چین در سال ۲۰۲۱ میالدی، ۵۵ مأموریت پرتاب فضایی انجام 
داد که این تعداد چینی ها را در رتبه نخست جهان قرار می دهد و مجموع وزن 
فضاپیماهای پرتاب شده این کشور را به ۱۹۱.۱۹ تن می رساند که ۸۵.۵ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
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»هی یانگ«، مدیر مؤسسه اطالعات علوم و فناوری فضایی پکن، در این کنفرانس 
مطبوعاتی گفت که شرکت علوم و فناوری هوافضای چین، ۱۰۳ فضاپیما را با ۴۸ 

پرتاب در سال ۲۰۲۱ به فضا رسانده است.
به گفته او، دیگر مأموریت های فضایی موفق این کشور در سال گذشته شامل ۳ 
پرتاب توسط موشک حامل Kuaizhou-1A و یک پرتاب توسط موشک حامل 

CERES�1 بود.
در سال ۲۰۲۱، جهان شاهد ۱۴۶ پرتاب فضایی بود که با ۱۸۴۶ فضاپیما به فضا 

رفتند که باالترین تعداد از سال ۱۹۵۷ به حساب می آید.
طبق کتاب آبی، ایاالت متحده در سال ۲۰۲۱ میالدی، ۵۱ مأموریت پرتاب فضایی 

انجام داد که مجموع جرم فضاپیماهای پرتاب شده به ۴۰۳.۳۴ تن رسید.
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 6G دانشمندان چینی اعالم کرده اند سالح های مافوق صوت می توانند از فناوری
برای  مثبتی  نتایج  فناوری  این  کنند.  استفاده  و تشخیص هدف،  ارتباطات  برای 
کارایی سالح ها و ارتش دارد. به گفته محققین این پروژه مستقر در تیانجین، با 
استفاده از امواج الکترومغناطیس می توان نفوذ کامل به سپر پالسمایی ضد سیگنال 

که حول سالح مافوق صورت قرار دارد، داشت.
که  اطراف  شده  یونیزه  و  داغ  گازهای  دلیل  به  صوت  مافوق  سالح 
با دنیای خارج را  ارتباط  امواج الکترومغناطیس را مسدود می کند، مشکل حفظ 
دارد. این مشکل )که از آن به عنوان سد سیاه نام برده می شود( بر کارآیی دفاعی نیز 
تأثیرگذار است چراکه رادار مستقر در زمین نمی تواند هدف مافوق صوت را در پشت 

استفاده از فناوری 6G برای تسلیحات مافوق صوت در 
چین
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سپر پالسما شناسایی کند.
محققین دانشگاه تیانجین دستگاه لیزری ساخته اند که می تواند یک پرتو پیوسته 
و  ویو  مایکرو  مابین  فرکانسی  ایجاد کند؛  تراهرتز  باند  الکترومغناطیس در  امواج 

مادون قرمز که برای نسل بعدی فناوری ارتباطات 6G استفاده می شود.
این تراهرتز می تواند به پالسمای سالح های مافوق صوت با ده برابر سرعت صوت و یا 
حتی بیشتر ورود و خروج داشته باشد. تابش تراهرتز همچنین قادر است تا به مواد 
نفوذ پیدا کند. اسکنرهای بدن از این فناوری استفاده می کنند و در برخی فرودگاه ها 

به کار گرفته می شوند تا اجناس پنهان شده در زیر لباس را شناسایی کنند.
تلفن های هوشمند 6G نیز نه تنها سرعت انتقال داده صدها برابر بیشتر دارند بلکه 
عالئم حیاتی نظیر حرکات، تنفس و سطح قند خون را نیز رصد می کنند و این به 

دلیل حساسیت کم نظیر امواج تراهرتز است.
کارایی این فناوری در ارتش نظیر رادار برای هواپیماهای رادار گریز و یا ارتباطات 
در سالح های   6G از  استفاده  اما  گرفته اند؛  قرار  مطالعه  مورد  فضا  در  پرسرعت 
مافوق صوت چالش برانگیزتر است. مطالعات پیشین نشان می دهند که سیگنال های 
تراهرتز در فرکانس های پایین که در ارتباطات استفاده می شود، در هنگام ورود به 
پالسما تخریب می شوند. امواج با فرکانس باالتر نفوذ بهتری در پالسما دارند اما 

نمی توانند چندان از اتمسفر دور شوند.
برای کاربردهای  قابل توجهی  تراهرتز ظرفیت  امواج  نشان می دهد که  آزمایش ها 
نظامی دارند؛ اما اگر امواج با فرکانس باال در یک رادار برای سیستم دفاعی استفاده 
بردهای  به  تا  باشد  بلند  بسیار  نیز  آنتن  و  بوده  قدرتمند  بسیار  باید  رادار  شود، 

طوالنی تر دسترسی داشته باشد.
 6G 5 ادامه دارد، دو قدرت نبرد برایG درحالی که هنوز رقابت چین و آمریکا بر سر
را نیز آغاز کرده اند. به ادعای ایالن ماسک، شبکه ماهواره ای و ارتباطی استارلینگ 
با حمایت مالی ارتش آمریکا، در آینده با فناوری تراهرتز به روز می شود و سرعت 
دانلود آن به ۱۰ گیگابایت افزایش خواهد یافت. سرعت دانلود استارلینگ در حال 

حاضر ۱۰۰ مگابایت است.
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چین نخستین ماهواره 6G دنیا با فناوری تراهرتز را در سال ۲۰۲۰ پرتاب کرد تا 
تجربه ارتباطات پرسرعت در فضا را بیازماید. در روی زمین نیز دانشمندان چینی 
تجربه انتقال داده با استفاده از 6G را داشته اند و سرعت دانلود چند صد گیگابایتی 

را نیز ثبت کرده اند.
بنا بر نظر برخی کارشناسان صنایع، تجاری سازی 6G به دلیل چالش های فنی، 

حدود یک دهه زمان خواهد برد.
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