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طرح چین برای شبکه ملی محاسبات و واکنش های بازار

طرح چین برای ساخت شبکه ملی محاسبات، مورد توجه نشست سیاسی 
سالیانه این کشور قرار گرفته و پیش بینی می شود که سرمایه گذاری زیادی 

بر روی آن ایجاد خواهد شد.

مناطق  به  مناطق شرقی کشور  از  محاسباتی  منابع  ارتباط  مبنای  بر  این طرح 
توسعه یافته تر غربی است و از سوی کمیسیون اصالحات و توسعه ملی که برنامه 
افزایش  دنبال  به  و  شده  ارائه  می شود  محسوب  چین  در  دولتی  عالی رتبه  ریز 

ظرفیت محاسباتی کشور است.
هبی،  تیانجین،  پکن،  در  محاسباتی  یکپارچه  مرکز  هشت  طرح،  این  براساس 
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بزرگ گواندونگ- هنگ کنگ-ماکائو،  یانگ تسه، منطقه خلیج  دلتای رودخانه 
مرکز اقتصادی چنگدو-چونگ چینگ، منطقه خودمختار مغولستان داخلی شمال 
چین، استان گوئیژو در جنوب غربی چین، استان گانسو در شمال غربی و منطقه 

خودمختار نینگ شیا ایجاد خواهد شد.
دنبال  به  که  بود  خواهند  محاسباتی  شبکه  اتصال  نقاط  اصلی ترین  مراکز  این 
تسهیل توسعه کشور در حوزه رایانش ابری و کالن داده است. با تاکید پکن بر 
نشست  در  فناوری  شرکت های  نمایندگان  از  تن  چند  زیرساخت ها،  این  ایجاد 
سیاسی حزب پیشنهاداتی برای ساخت ابرشبکه اطالعاتی را مطرح کردند. برای 
مثال مدیر شرکت PCI-Suntek تولیدکننده محصوالت هوش مصنوعی، بر این 
نظر است که دولت باید از تحقیقات پایه و بهره وری انرژی در مراکز محاسباتی 

پشتیبانی کند.
غول های فناوری چینی نظیر تنسنت، هوآوی و علی بابا نیز وعده ساخت مراکز 
حال،  همین  در  کرده اند.  مطرح  را  ملی  شبکه  این  در  خود  داده  محاسباتی 
در  قیمت سهام خود  افزایش  این صنعت شاهد  در  فعال  شرکت های کوچک تر 
فرصت های سرمایه گذاری که  بر سر  بازار  هیاهوی  میان  در  هفته گذشته  چند 

ممکن است پروژه ایجاد کند، بوده اند.
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افزایش فروش گوشی های هوشمند چینی در روسیه

اوکراین  جنگ  از  پس  روسیه  علیه  بین المللی  تحریم های  اعمال  پی  در 
تقاضا برای گوشی های هوشمند چینی افزایش داشته است.

در پی اعمال تحریم های بین المللی علیه روسیه پس از جنگ اوکراین و کاهش 
ارزش روبل، تقاضا برای گوشی های هوشمند اندرویدی چینی در روسیه افزایش 
باالتر  را  قیمت ها  ارزی،  نوسانات  از  پس  نیز  روسی  فروشندگان  است.  داشته 
می برند و مردم این کشور به دنبال آنند که پیش از سقوط بیشتر ارزش پول همه 

چیز را از تلفن هوشمند تا لوازم خانگی خریداری کنند.
فروش گوشی های هوآوی، اوپو و ویوو در دو هفته نخست ماه مارس در روسیه 
افزایش داشته است. تعداد گوشی های هوآوی فروخته شده در این بازه زمانی سه 
برابر بیشتر از دو هفته قبل از آن بوده است. فروش اوپو و ویوو نیز ۲۰۰ درصد در 

این بازه زمانی افزایش داشته است.
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عمومی  هراس  از  نشان  چینی،  برندهای  به  تمایل  از  بیش  فروش  افزایش  این 
باالیی که اخیراً  نسبت به کاهش ارزش روبل دارد و گفته می شود آمار فروش 
توسط فروشندگان گوشی های هوشمند چینی ثبت شده است، احتماالً به زودی 
به  را  از چین  واردات  توزیع کنندگان در روسیه  از  بسیاری  زیرا  کاهش می یابد، 
دلیل خطرات نرخ ارز متوقف کرده اند. تا پیش از دو ماهه نخست سال ۲۰۲۲، 
به  نسبت  فوریه،   ۲۸ تا   ۲۴ در  روسیه  در  هوشمند  گوشی های  فروش  مجموع 
چهار روز پیش از آن چهار برابر شده بود. در آن زمان اپل، سامسونگ و شیائومی 
بیشترین تقاضا را در بازار داشتند. با این حال اپل فروش آیفون و سایر محصوالت 
با ارزش خود را از اول مارس در روسیه متوقف کرد. سامسونگ نیز چند روز بعد 
تلفن  اصلی  برندهای  این شرایط  در  کرد.  متوقف  را  این کشور  در  فروش خود 
این  به  تا  انبارهای خود در روسیه داشتند  در  هوشمند چینی، موجودی کافی 

افزایش تقاضای بازار پاسخ دهند.
اعمال  روسیه  به  فناوری  محصوالت  صادرات  بر  که  بین المللی  تحریم های  اما 
شده و شامل محدودیت های پرداختی و پشتیبانی می شود، چالش بزرگی برای 
ایجاد  روسیه هستند،  در  فعالیت  ادامه  دنبال  به  که  فناوری چینی  شرکت های 
تلفن هوشمند که  برای  قطعات ضروری  و سایر  نیمه رساناها  است. خرید  کرده 
با  تأمین می شوند همگی  ژاپنی  آمریکایی، کره ای و  از طریق شرکت های  اغلب 

دالر آمریکا انجام می گردد.
در همین حال برندهای چینی نظیر هوآوی، اوپو و ویوو باید در نظر بگیرند که 
خطر تجارت در روسیه بیش از جاه طلبی آن ها برای افزایش فروش محصوالت 
در اروپای غربی است، جایی که بسیاری از مردم به جنگ در اوکراین معترض 
هستند. واشنگتن نیز ممکن است تحریم های جدیدی اعمال کند و تاکنون هشدار 
داده است که هر شرکت چینی که با ادامه تأمین تراشه در روسیه از تحریم ها 

سرپیچی کند را تحریم خواهد کرد.
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فناوری های پیشرفته چین برای کمک به کسب اهداف 
توسعه پایدار

 Big( زمین  داده  و کالن  فناوری های سنجش ازدور  از  دانشمندان چینی 
طریق  از  کشورها  سایر  پایدار  توسعه  اهداف  برای کسب   )Earth Data

اشتراک اطالعات و ابزارهای تحلیلی کمک می کنند.

فناوری های سنجش ازدور به استفاده از ماهواره و یا حسگرهای هوا و فضا برای 
دریافت اطالعات درباره یک موضوع و یا پدیده علمی بدون برقراری تماس فیزیکی 
اطالق می شود. کالن داده های زمین نیز به داده های بزرگ مرتبط با علوم زمین 
همچون شرایط جوی، اقیانوس شناسی، زمین شناسی، فعالیت های انسانی و غیره 

مربوط می شود.
چین در ماه نوامبر نخستین ماهواره علمی جهان به نام SDGSAT-1 را برای 
نیل به 1۷ هدف که در دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد برای توسعه پایدار ذکر شده 
است به فضا پرتاب کرد. در ماه سپتامبر نیز چین مرکز تحقیقات بین المللی کالن 
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داده برای اهداف توسعه پایدار در پکن را بازگشایی کرد. این مرکز نخستین نمونه 
جهانی مختص استفاده از کالن داده زمین برای کسب اهداف توسعه پایدار است 
آنتیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد  و رئیس جمهور شی جین پینگ و 

افتتاح آن را تبریک گفتند.
برای  داده  کمبود  پایدار،  توسعه  اهداف  کسب  برای  موانع  مهم ترین  از  یکی 
تحلیل های دقیق است. به همین دلیل ماهواره ها به دنبال بررسی آثار فعالیت های 
طبیعت  و  انسان  تعامل  با  مرتبط  پایدار  توسعه  اهداف  شاخص های  بر  انسانی 

هستند که برای ساخت شهرها و جوامع پایدار ضروری است.
سایر اهداف توسعه پایدار به اقدامات اقلیمی مرتبط می شود. در شرایط مختلف 
زندگی آبی و خشکی می توان از داده های علوم زمین استفاده کرد و محققین و 
علمی  حقایق  اساس  بر  پایدار  توسعه  درباره  تصمیماتی  می توانند  سیاستگذران 

اتخاذ کنند.
داده های مرکز تحقیقات بین المللی کالن داده از طریق ماهواره ها جمع آوری شده 
و مؤسسات تمام کشورها می توانند برای استفاده رایگان از آن درخواست دهند. 
در همین حال مرکز برای کسانی که ابزارهای مناسب برای تحلیل و پردازش این 
کالن داده ها را نداشته باشند، رایانش ابری و سایر خدمات داده را فراهم می کند 

تا کاربران بهترین استفاده را از این اطالعات داشته باشند.
در سال های آینده، مرکز زیرساخت های داده را برای توسعه اهداف توسعه پایدار 
به کار می گیرد و بینش جدیدی برای ارزیابی و بررسی توسعه این اهداف به کار 
خواهد بست. چین همچنین به دنبال پرتاب ماهواره های علمی در راستای این 
اهداف است و به کشورهای درحال توسعه کمک می کند تا ظرفیت خود را برای 

نیل به اهداف توسعه پایدار افزایش دهند.
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افزایش سرمایه گذاری شرکت های چینی در حوزه تولید 
تراشه

را  نیمه رساناهای داخلی خود  شرکت های چینی سرمایه گذاری در حوزه 
افزایش داده اند و سال گذشته فروش تراشه های IC در این کشور افزایش 

18 درصدی داشته و به باالترین میزان در سه سال گذشته رسیده است.

به گزارش انجمن صنعت نیمه رساناهای چین که ۷۴۴ شرکت را شامل می شود، 
دالر(  میلیارد   1۵۸٫۶( یوان  تریلیون   1٫۰۵ از  بیش  به  چین  های   IC فروش 
رسیده که 1۸٫۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است. فروش بخش تولید 
افزایش ۲۴٫1 درصدی داشته و به ۳1۷٫۶ میلیارد یوان رسیده که در مقایسه با 
بخش طراحی و بسته بندی و آزمایش افزایش بیشتری داشته است. این افزایش 

تولید نشان دهنده ظرفیت رشد بیشتر در بازار نیمه رساناهای چین است.
گام های آینده برای افزایش و رونق این صنعت به سه عامل اصلی بستگی دارد؛ 
نخست اینکه آیا آمریکا تحریم های جدید علیه شرکت های تراشه چینی اعمال 



خبرنامه فناوری چین - فروردین و اردیبهشت 111401

و  مواد  به  چین  دسترسی  آمریکا  تحت فشار  ژاپن  آیا  اینکه  دوم  خیر،  یا  کند 
تجهیزات نیمه رسانا را محدود کند یا خیر و سوم اینکه آیا سیاست های داخلی 

برای حمایت از شرکت های خصوصی تراشه سازی اعمال شود یا خیر.
تاکنون ۸1 شرکت در چین، صندوق های صنعتی تأسیس کرده اند و بیش از ۶ 
درصد از آن ها به تملک در حوزه نیمه رساناها و انرژی های نوین هستند. این عدد 
نشان دهنده تمایل رو به رشد شرکت های چینی در حوزه نیمه رساناها و تالش 

پکن برای خودکفایی در تولید IC در میانه تشدید رقابت با ایاالت متحده است.
چین در سال ۲۰۲1، ۳۵۹٫۴ میلیارد IC تولید کرد که نسبت به سال گذشته 
تأمین  مشکالت  حل  دنبال  به  چین  است.  داشته  درصدی   ۳۳٫۳ افزایش 
امر فرصت مناسبی را در اختیار شرکت های داخلی قرار  این  نیمه رساناهست و 
می دهد. تالش های پکن برای گسترش صنعت تراشه با کمک یارانه و سیاست های 

ترجیحی دولت منجر به افزایش سرمایه گذاری این حوزه شده است.
و  باالدستی  صنایع  بین  ارتباط  تقویت  می تواند  صنایع  صندوق های  تأسیس 
پایین دستی تراشه سازی را به دنبال داشته باشد و امکان ورود استارت آپ ها به 
بازار را افزایش دهد. با این حال، هجوم پول به این صنعت ممکن است به ناچار 
منجر به پراکندگی و هدر رفتن منابع شود و این توهم را ایجاد کند که موفقیت 
به دنبال  را  استعدادها  و  پراکندگی سرمایه  و  بسیار آسان است  این کارآفرینی 

خواهد داشت.
 1۵۳٫۸ به   ۲۰۲1 سال  در  افزایش  درصد   ۳۲ با  چین  در   IC صادرات  ارزش 
درصدی   ۲۳٫۶ افزایش  با  نیز  تراشه  واردات  ارزش  است.  رسیده  دالر  میلیارد 
به ۴۳۲٫۶ میلیارد دالر رسیده است. این فاصله عددی نشان می دهد که چین 

به خصوص در حوزه تراشه های پیشرفته همچنان به واردات IC وابسته است.
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ورود بیدو به مرحله جدید خدمات پایدار و توسعه سریع

خدمات  از  جدیدی  مرحله  وارد  چین  بیدو  ماهواره ای  جهت یابی  سامانه 
پایدار و توسعه سریع شده است.

به گزارش سیستم نظارت و ارزیابی مستمر جهانی، بیدو عملکرد پیشرفته ای در 
خدمات مربوط به موقعیت یابی جهانی، جهت یابی و زمان بندی )PNT( و کارکرد 

چشم گیری در منطقه آسیا پاسیفیک داشته است.
پروژه بیدو بنا دارد تا ماهواره های جدید پرتاب کند، پایداری و اطمینان سیستم را 
افزایش دهد و فناوری های جدید را برای اطمینان از ارتقاء مداوم سیستم آزمایش 
 BDS-۳ و تائید کند. چین در  ۳1 جوالی ۲۰۲۰، به طور رسمی سامانه بیدو
را در اختیار کاربران جهانی خود قرار داد. از آن زمان، بیدو متعهد شد که برای 
کاربران جهانی خود خدمات با کیفیت ارائه کند. در همین حال همواره عملکرد 

خود را بهبود بخشیده و کاربردهای خود را گسترش داده است.
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سامانه بیدو خدمات متفاوت و کارکردهای قدرتمندی را فراهم می کند و می تواند 
ایجاد کند.  را  بین المللی  نجات  و  پیامی جهانی و خدمات جست وجو  ارتباطات 
منطقه ای،  کوتاه  پیام  ارتباطات  شامل  پاسیفیک  آسیا  منطقه  در  آن  خدمات 
موقعیت یابی دقیق نقطه ای، تقویت سامانه های ماهواره ای و زمینی می شود. چین 
تا سال ۲۰۳۵، ساخت سامانه گسترده، یکپارچه و ملی هوشمند PNT را تکمیل 
از  اطمینانی  قابل  و  بیدو می توانند پوشش کامل  کاربران جهانی  و  خواهد کرد 
خدمات PNT را دریافت کنند. بیدو در سال های اخیر وارد مرحله کلیدی کاربرد 

در مقیاس گسترده، توسعه صنعتی و جهانی شده است.
کشاورزی،  بالیا،  کاهش  و  پیشگیری  حمل ونقل،  نظیر  مختلفی  صنایع  با  بیدو 
است.  شده  یکپارچه  ارتباطات  و  برق  زیرساخت های  و  دام پروری  جنگل داری، 
چین دستاوردهای بیدو را با جهان به اشتراک می گذارد و تولیدات، فناوری ها و 
خدمات مرتبط با بیدو  تاکنون در نیمی از کشورهای سراسر جهان به کارگرفته 

شده است.
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جنگ اوکراین و افزایش قیمت نئون برای تراشه سازی

پس از جنگ اوکراین، قیمت نئون )گاز ضروری در ساخت نیمه رساناها(، در 
چین افزایش داشته و این امر نگرانی هایی درباره اختالل در زنجیره جهانی 

ایجاد کرده است.

متوسط قیمت نئون رده صنعتی در چین به 1۶٫۰۰۰ یوان )۲٫۵۰۰ دالر( برای 
هر مترمکعب رسید که افزایش ۹ برابری نسبت به ماه گذشته داشته است. جنگ 
اوکراین توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به افزایش قیمت ها شده است 
و از آنجایی که احتمال نمی رود تولید نئون در اکراین به زودی به اندازه سابق 

بازگردد، بنابراین باید انتظار افزایش بیشتر قیمت را نیز داشت.
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اوکراین تأمین کننده بزرگ گازهای به کار رفته در صنعت تراشه سازی است و 
نیاز  نئون مورد  تا ۵۴ درصد  اینگاز و کریوین در مجموع ۴۵  دو شرکت اصلی 
برای تراشه سازی جهان را تولید می کردند که پس از شروع جنگ تولیدات آن ها 

متوقف شده است.
دیگر  این کشور  باشد، چرا که  برای چین  کاهش صادرات می تواند خبر خوبی 
درصد  از ۳۰  نئون  تأمین جهانی  در  است. سهم چین  نئون  اصلی  تولیدکننده 
کنونی می تواند به ۵۰ درصد برسد و برخی از خریداران برای حفظ ذخایر خود 
به تولیدکنندگان چینی رو خواهند آوردند. اکراین تا پیش از جنگ حدود ۴۰ 
درصد از نئون جهان را تأمین می کرد و سهم روسیه در این میان ۳۰ درصد بود.

مترمکعب  تن  به ۵۴۰  در سال گذشته  تراشه  تولید  برای  نئون  مصرف جهانی 
رسید. این گاز برای ساخت منابع نور لیزر در سیستم های لیتوگرافی مورد نیاز 
به  آن ها  اکثر  اما  است،  متفاوت  مختلف،  ریخته گری های  در  نئون  ذخایر  است. 
نیمه رسانا  ماه در بحبوحه کمبود  تا سه  اندازه ای ذخیره شده اند که حداقل دو 
بر  جنگ  این  قریب الوقوع  تأثیر  بیاورند.  دوام  ژئوپلیتیکی  نامطمئن  شرایط  و 
کارخانه های چینی یا واردکنندگان گاز نئون جزئی خواهد بود، زیرا کارخانه های 
الحاق شبه جزیره کریمه به  از  از سال ۲۰1۵ و پس  ریخته گری در این کشور 
روسیه، به دنبال تنوع بخشیدن به مجموعه تأمین کنندگان گاز خود هستند. چین 
منابع فراوانی از گازهای ویژه دارد زیرا صنعت فوالد قوی به این کشور اجازه داده 
است تا فناوری های بالغ برای تولید نئون و سایر گازها را توسعه دهد. کارخانه های 
بزرگ اغلب از اکسیژن برای تولید فوالد استفاده می کنند، فرآیندی که نئون را 

نیز جذب می کند.
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فناوری جدید کاشت برنج که به چاپ شباهت دارد

درست زمانی که تصور می شد، چاپ رومیزی به اوج خود رسیده است، نوع 
جدیدی از چاپ برای کشاورزان کاشت برنج را بسیار آسان می کند.

بیرون  را  برنج  دانه های  کاغذ،  ریختن جوهر روی  به جای  دستگاه چاپ جدید 
ورق های  می چسباند.  سانتی متر   ۶۵ عرض  با  کاغذی  روی  را  آن ها  و  می ریزد 
به دست آمده، کاغذ خمیر کاهی با دانه های متصل شده است و سپس در یک 

شالیزار برنج قرار می گیرند و آماده جوانه زدن هستند.
این فناوری که سال گذشته در منطقه یونگ چوان در چونگ چینگ معرفی شد، 
و  تا کارایی  به کشاورزان روستای شین جیان در شهرستان ووجیان کمک کرد 

بهره وری کاشت خود را بهبود بخشند و عملکرد خود را افزایش دهند.
این دستگاه که توسط هلدینگ کشاورزی ساینوکم در مارس ۲۰۲1 معرفی شد، 
۳ متر طول ، 1٫1 متر عرض ، 1٫1 متر ارتفاع و حدود ۳۰۰ کیلوگرم وزن دارد 
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و دانه های برنج از باال در آن ریخته می شود و با خمیر برنج روی کاغذ بر تسمه 
نقاله ای که از دستگاه خارج می شود ثابت می شود.

به  می توانند  و  ندارند،  دستی  کاشت  به  نیازی  دیگر  کشاورزان  فناوری  این  با 
سادگی کاغذ دانه ای را که به طور یکنواخت چاپ شده اند، مانند فرش بر زمین 
بگذارند و روی آن را با فیلم پالستیکی بپوشانند. در شرایط عادی، بذرها جوانه 
تجزیه  مزرعه  در  است،  کاه  خمیر  از  که  بذر  وکاغذ  می کنند  رشد  و  می زنند 

می شود. میزان جوانه زنی بذر در این روش ۹۷ درصد است.
این دستگاه می تواند در هر دقیقه بذرهای کافی را برای ۰٫1۳ تا ۰٫۲ هکتار چاپ 
سریع کند که برای رفع نیاز کل روستا کافی است. هزینه آن برای کشاورزان 1۸۰ 

یوان )۲۸ دالر( در هکتار است.
فناوری چاپ بذر در مقایسه با کاشت دستی سنتی بذر برنج، دقت بیشتری دارد، 
باعث صرفه جویی بیش از ۳۰ درصد بذر و کاهش هزینه کاشت ۴۵۰ یوان در هر 

هکتار برای کشاورزان می شود.
این فناوری توزیع یکنواخت بذرها را نسبت به کاشت دستی فراهم می کند. از 
و  می کند  کاشت دستی جلوگیری  معمولی  های  لکه  رفتن  بین  از  یا  بذرپاشی 

می تواند کیفیت برنج را نیز افزایش دهد.
به گفته کشاورزان که از این دستگاه استفاده کرده اند، کاشت دستی بسیار خسته 
کننده است – 1 مو )۰٫۰۶۷ هکتار( زمین برای یک مرد بیش از یک روز زمان 
می برد. اما با کمک ماشین، کار بسیار آسان تر می شود و می توان در عرض نیم 

روز این کار را انجام داد.
از مارس سال گذشته، بیش از ۲۰۰۰۰ مو )mu( در یونگ چوان با استفاده از این 

فناوری جدید به زیر کشت رفته اند.
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انتقاد به بوریس جانسون برای واگذاری بزرگ ترین 
کارخانه تولید تراشه بریتانیا به چین

نتوانسته  که  است  شده  متهم  بریتانیا  نخست وزیر  جانسون  بوریس 
تأسیسات  بزرگ ترین  واگذاری  زمینه  در  شده  مطرح  امنیتی  وعده های 
تولیدی نیمه رسانا در بریتانیا به شرکت وینگتک Wingtech، )بزرگ ترین 

مونتاژ کننده تلفن همراه چینی( را عملی کند.

گزارش ها نشان می دهد که دولت بریتانیا در سکوت، فروش تأسیسات نیوپورت 
ویفر در ولز را به شرکت نکسپریا Nexperia زیرمجموعه شرکت وینگتک تائید 
حزب  به  است  مستقر  چجیانگ  در  که  وینگتک  شرکت  سوم  یک  است.  کرده 
کمونیست چین تعلق دارد. البته وزیر تجارت بریتانیا این خبر را رد کرده است و 
گفته می شود که دولت تنها این موضوع را بررسی کرده و هنوز تصمیمی در این 

خصوص اتخاذ نشده است.
در  تا  کرد  اعطا  جدیدی  اختیارات  دولت  به  پیش  ماه  سه  بریتانیا  پارلمان 
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و  ملی  امنیت  قانون  طبق  که  دولت هایی  به  متعلق  شرکت های  تصاحب  مورد 
سرمایه گذاری متخاصم تلقی می شوند، تحقیق کند.

تأسیسات  و  هستند  ضروری  مدرن  زندگی  جنبه های  تمام  برای  رساناها  نیمه 
به نکسپریا،  واگذاری آن  بریتانیاست.  تولیدکنندگان  از مهم ترین  نیوپورت یکی 
به  مهم  امنیتی  زیرساخت های  چرا  که  است  کرده  ایجاد  زیادی  نگرانی های 
شرکت های خارجی که ارتباط تائید شده ای با دولت چین دارند، واگذار می شود.

پیش از این بوریس جانسون به پارلمان اطمینان داده بود که نگرانی های امنیتی 
را در این زمینه لحاظ خواهد کرد.

نشریه دیلی تلگراف به تازگی گزارش داده است کابینه جانسون به شدت بر سر 
این موضوعات اختالف دارند و بازتاب آن را می توان در تصمیم دولت برای مسدود 

کردن حضور غول چینی هوآوی در شبکه ۵G بریتانیا مشاهده کرد.
در جوالی ۲۰۲۰، جانسون با فشار آمریکا اعالم کرد که تجهیزات هوآوی به دلیل 
نگرانی های امنیت ملی از سیستم های تلفن همراه نسل بعدی این کشور حذف 

خواهد شد.
باور هستند که قرارداد نکسپریا، واگذاری  این  بر  بریتانیایی  برخی قانون گذاران 
تأسیسات بریتانیایی تولید پیشرفته تراشه به پکن خواهد بود. تأسیسات نیوپورت 
در  استفاده  قابل   میلی متری   ۲۰۰ سیلیکونی  تراشه های  و  دارد  کارمند   ۴۵۰

خودروهای برقی را تولید می کند.
صنعت نیمه رساناهای بریتانیا نسبت به برخی کشورهای اروپایی پیشرفت کمتری 
داشته است و لندن مشتاق است تا در میانه کمبود جهانی تراشه، حضور خود را 
در این بخش که برای همه چیز از تلفن همراه تا موشک های الکترونیک کلیدی 

است، افزایش دهد.
نکسپریا اعالم داشته که هنوز از چنین تصمیمی مطلع نشده و درباره این موضوع 
از دولت بریتانیا چیزی نشنیده است و پیش از این نیز به دولت اطالع داده بود 

که آماده همکاری با آن است.
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ساخت دستگاه مایکروویو قدرتمند توسط محققین چینی

یک گروه تحقیقاتی در جنوب غربی چین دستگاه مایکروویو فوق قوی با 
خروجی بسیار باال ساخته اند که فرکانس آن مصارف تجاری و نظامی دارد.

باند  در  کوتاه  پالس  می تواند  دستگاه  این  سیچوان،  استان  محققین  گفته  به 
مایکروویو KA با قدرت ۵ مگاوات تولید کند. این فناوری نه فقط در ارتباطات 

ماهواره ای که در رادار، همجوشی هسته ای و تحقیقات پزشکی نیز کاربرد دارد.
باند Ka )K باال( یک بخش فرکانس باال از طیف مایکروویو بین ۲۶٫۵ تا ۴۰ 

گیگاهرتز است.
ماهواره های استارلینک از باند KA برای ارتباط با ایستگاه های زمینی استفاده 
می کند. ارتش آمریکا نیز قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ در جدیدترین پهپادهای نظامی 

خود از Ka استفاده کند.
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اگر یک منبع تابش مایکروویو در محدوده فرکانس یا نزدیک به آن در سطوح توان 
کافی باشد، می تواند ارتباطات را مختل کند یا حتی به برخی از سخت افزارهای 
که  سال هاست  برساند.  آسیب  باند  از  استفاده کننده  دستگاه های  حساس 
قدرتمندترین دستگاه ها در باند Ka تنها به چند مگاوات محدود شده اند. افزایش 

قدرت اغلب منجر به کاهش شدید کارایی و پایداری می شود.
دستگاه تیم سیچوان، الکترون های پرانرژی را از طریق یک لوله شلیک می کند و 
الکترون ها را با یک پوزه مخروطی شکل به امواج مایکروویو با قدرت باال تبدیل 
می کند. این طرح ، توسط محققان نیروی دریایی ایاالت متحده در اواخر دهه 
1۹۸۰ پیشنهاد شد. نمونه اولیه جدید در آزمایشی ۵۰1 مگاوات خروجی تولید 
کرد و مدسازی های کامپیوتری نشان می دهد که هنوز جای پیشرفت وجود دارد.

می تواند  دستگاه  این  که  نظرند  این  بر  فضایی  ارتباطی  فناوری های  محققین 
یک سالح مایکرویوی فوق قدرتمند باشد. مایکروویو تولید شده توسط دستگاه 
دستگاه های  در  که  باشد  نمونه هایی  از  قدرتمندتر  بار  میلیون  تا 1۰۰  می تواند 

ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند.
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دسترسی کاربران تلفن همراه به دوربین های فضا

چین قرار است در ماه جوالی یک ماهواره به فضا پرتاب کند و فناوری 
دسترسی  هوشمند  تلفن های  کاربران  به  آن  در  که  بیازماید  را  جدیدی 

سریع به دوربین های با وضوح باال در فضا داده می شود.

مهندسین سنجش از دور چین و مدیران پروژه ماهواره ای Luojia-۳ ۰1 اعالم 
کردند که با استفاده از این فناوری می توان پخش زنده از ماهواره های در حال 
از ده دقیقه بر روی تلفن های هوشمند مشاهده کرد.  با تأخیر کمتر  گردش را 
این نوع از خدمات در حال حاضر تنها در اتاق های جنگ برخی از قدرتمندترین 
کشورها قابل دسترسی است؛ اما با این فناوری هرکسی می تواند به این تصاویر 

دسترسی رایگان داشته باشد.
Luojia-۳ ۰1 شبیه هیچ یک از ماهواره هایی که تاکنون پرتاب شده نیست و 
یک ماهواره رصد زمین با تلسکوپ قدرتمند است که می تواند تصاویر یا فیلم هایی 
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با وضوح ۰٫۷ متر بگیرد – به این معنی که می توان از آن برای شناسایی ساخت 
خودرو از ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری )۳1۰ مایلی( استفاده کرد. این ماهواره همچنین 
خدمات  می توان  همچنین  دارد.  را  باال  بسیار  سرعت  با  داده  انتقال  ظرفیت 

موقعیت یابی نظیر GPS و بیدو را نیز با دقت باال ارائه دهد.
محققین امیدوارند این پروژه بتوانند عملکردی بیشتر و با سرعتی باالتر از سایر 
ماهواره های چین داشته باشد و هدف اصلی آن کاهش تأخیر به مقدار ثانیه عنوان 

شده است.
اغلب ماهواره های رصد زمین، پس از تصویربرداری باید داده ها را فشرده و آن را 
در هارد ذخیره کنند و این داده ها در ایستگاه زمینی دانلود، پردازش و تحلیل 
شده و در نهایت به تصاویر مناسب برای استفاده کاربران در رایانه تبدیل می شوند 

و این فرایند چندین ساعت و روز زمان می برد.
آن  تحلیل  و  داده ها  پردازش  فرایند  اغلب  اما Luojia-۳ ۰1 می تواند خودش 
را انجام دهد و این به لطف استفاده از آخرین فناوری هوش مصنوعی است که 
در آن به کار رفته و به جای ارسال به ایستگاه زمینی، اطالعات را با استفاده از 
محدوده مایکروویو با فرکانس باال سریعاً به نزدیک ترین ماهواره ارتباطی چینی 

انتقال می دهد.
دانشمندان مدعی هستند که با استفاده از این شبکه ماهواره ای کوچک و کم هزینه 
و نزدیک به زمین هرکسی می تواند تصاویر لحظه ای از هرجای زمین را با استفاده 

از تلفن خود دریافت کند.
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هدایت روبات های فضایی با امواج مغزی

گروهی از محققین چینی فناوریی ایجاد کرده اند که به فضانوردان اجازه 
می دهد تا تجهیزات روباتیک را با استفاده از امواج مغزی خود هدایت کنند.

این فناوری می تواند نحوه کار فضانوردان با بازوی بزرگ )دستگاهی پیچیده با قطعات 
انعطاف پذیر بسیار( ایستگاه فضایی چین را تغییر دهد. فضانوردان در حال حاضر این 
دستگاه را با استفاده از صفحه کلید و اهرمک هدایت می کنند که در شرایط بی وزنی 
دشوار است. فناوری کنترل مغزی موجود می تواند دستگاه را با دقت ۴۰ تا ۸۰ درصد 
هدایت کند که پایین تر از استاندارد موردنیاز در فضاست، اما یک شبیه سازی از رابطه 
جدید مغز و رایانه با دقت بیش از ۹۹ درصد را نشان می دهد. برای درک این عدد 

می توان گفت که میانگین دقت تایپ در صفحه کلید تنها حدود ۹۲ درصد است.
استفاده از این دستگاه که بر روی سر نصب می شود، آسان است و یک فرد آموزش 

ندیده می تواند دستورهای الزم را با دقت و سرعت باال به دستگاه صادر کند.
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چین نخستین کشوری است که کنترل مغزی در فضا را معرفی کرده است. در مأموریت 
شنزو 11 سال ۲۰1۶ نیز فضانوردان چینی از یک دستگاه ذهن خوان استفاده کردند.

جزییات فناوری جدید که از سوی مرکز آموزش و تحقیق فضانوردان در پکن انجام 
شده، مخفیانه باقی مانده است اما به گفته محققین آن، داده های تجربی نشان از 

ظرفیت باالی این فناوری دارد.
اکتشافات فضایی در آینده با همکاری انسان و دستگاه ها انجام خواهد شد و افراد دیگر 
نیازی به استفاده از صفحه کلید، اهرمک و ماوس نخواهند داشت و می توانند از مغز و 

چشم خود استفاده کنند.
پس از تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در ایستگاه فضایی تیانگونگ، می توان از این 

فناوری استفاده کرد.
برای هدایت مغزی  اصلی  بسیار پیچیده است و چالش  انسان  فعالیت های مغزی 
تفکیک سیگنال های مفید از صداهای زمینه ای است. برای بهبود عملکرد این دستگاه، 

محققین از هوش مصنوعی برای کارکرد بهتر این فناوری استفاده کرده اند.
از ۳۵ داوطلب برای حرکت بازی رباتیک مجازی با امواج مغزی استفاده شد و 11 نفر 
از آن ها بدون مشکل این کار را انجام دادند. میانگین دقت این کار نیز ۹۹٫۰۷ درصد 
بود. دستگاه می تواند به سرعت فرمان را تشخیص دهد و پهنای باند اطالعات که از 

طریق مغز به رایانه منتقل می شود 1۵۰ بایت در دقیقه است.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی می توان از این فناوری در مأموریت های فضایی 
استفاده کرد، اما به گفته محققین پروژه به زودی برای انجام وظایف پیچیده و دقت و 

سرعت بیشتر به روزرسانی خواهد شد.
از این فناوری می تواند در کارخانه ها و ربات های صنعتی هم استفاده کرد تا دقت و 

سرعت خط مونتاژ را افزایش داد.
گروهی از محققین دانشگاه ملی فناوری دفاعی نیز اخیراً کاله ذهن خوان برای سربازان 
چینی در جنگ های شهری طراحی کرده اند. در این طراحی فناوری کنترل مغز و 
واقعیت مجازی با یکدیگر ترکیب شده تا به سربازان برای شناسایی، ردیابی و حذف 

دشمن های پنهان در ساختمان ها کمک کند.
مقامات ایاالت متحده بر این نظر هستند که چنین فناوری به چین در میدان جنگ 

مزیت می بخشد و امنیت ملی آمریکا را تهدید خواهد کرد.
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تراشه سازان بزرگ چین به دنبال گسترش ظرفیت خود

شرکت های بزرگ تراشه سازی در چین به دنبال طرح های گسترش ظرفیت 
خود هستند.

این تصمیم به لطف درآمدهای باال و سودی که از تقاضای زیاد این بازار وجود دارد 
اتخاذ شده است و اقدامی در مواجهه با تهدیدات آمریکا برای محدودیت های بیشتر 

در دسترسی به فناوری های پیشرفته محسوب می شود.
هزینه سرمایه ای شرکت بین المللی تراشه سازی )SMIC( که بزرگترین تولیدکننده 
نیمه رساناها در چین است در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵ میلیارد دالر خواهد رسید 
که بیشتر این مبلغ برای سه پروژه تولیدی در پکن، شنجن و شانگهای و همچنین 

گسترش تأسیسات موجود هزینه می شود.
درآمد این شرکت مستقر در شانگهای در سال ۲۰۲1 به بیش از ۳۵٫۶ میلیارد یوان 
رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشته است و سود خالص 
آن نیز با افزایش 1۴۷ درصدی در سال ۲۰۲1، رکورد 1۰٫۷ میلیارد یوانی را ثبت 

کرده است.
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در همین حال، دومین تراشه سازی بزرگ چین نیز به دنبال افزایش ظرفیت خود 
است. درآمد تولیدی نیمه رسانای هوا هونگ Hua Hong در سال ۲۰۲1 نسبت به 
سال قبل از آن ۷۰ درصد افزایش داشته و به 1٫۶۳ میلیارد دالر رسید و سود خالص 

آن نیز به افزایش حدود هفت برابری، ۲۳1 میلیون دالر بوده است.
عملکرد قوی دو شرکت تراشه سازی بزرگ چین به دنبال تقاضای زیاد فناوری های 
بالغ برای تراشه در حوزه هایی همچون خودروسازی و لوازم  خانگی ایجاد شده است. 
SMIC و هوا هونگ در حال حاضر نمی توانند تراشه های پیشرفته که در آیفون و 

سایر تلفن های هوشمند اندروید استفاده می شود را تولید کنند.
گسترش ظرفیت این شرکت ها همچنین از عزم جدی چین برای خودکفایی در 
فناوری های راهبردی نظیر نیمه رساناها در میانه تنش های فناورانه میان پکن و 

واشنگتن نشان دارد.
ایاالت متحده SMIC را در دسامبر ۲۰۲۰ به دالیل امنیت ملی به فهرست سیاه 
خود افزود و از تأمین کنندگان آمریکایی خواست قبل از ارسال هرگونه تجهیزات 

پیشرفته به SMIC برای مجوز اقدام کنند.
مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادند که اگر مشخص شود SMIC تحریم های 
تجاری با روسیه که به دنبال جنگ اوکراین اعمال شده را نقض کند، دسترسی 

محدودتری به فناوری های آمریکایی خواهد داشت.
سه کارخانه جدید SMIC در پکن، شانگهای و شنجن همگی بر تراشه های با گره 
۲۸ نانومتر و بیشتر تمرکز دارند، البته فناوری های قدیمی نیز همچنان سودآور 
است. از سوی دیگر هوا هونگ نیز موقعیت خوبی در بخش خودروسازی و صنعت 

دارد.
از   SMIC به دنبال سیل سفارش های گسترده نشانه هایی وجود دارد که  البته 
میزان تحقیق و توسعه خود کاسته است. هزینه تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲1، 
11٫۶ درصد مجموع درآمد این شرکت را به خود اختصاص داد که نسبت به 1۷ 
درصد سال ۲۰۲1، کاهش داشته است. تعداد گروه تحقیق و توسعه این شرکت نیز 

از ۲۳۳۵ نفر در سال ۲۰۲۰ به 1۷۵۸ نفر در سال ۲۰۲1 رسیده است.
در سال ۲۰۲1، فروش جهانی نیمه رساناها رکورد ۵۰۰ میلیارد دالر را ثبت کرد و 

چین بزرگ ترین بازار این حوزه بود.
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استقبال دانشمندان چینی از موفقیت رادار جدید فضایی

فناوری  زمینه  در  پیشرفت هایی  به  چین  نظامی  دانشمندان  از  گروهی 
زمین  در  مستقر  ایستگاه های  به  که  یافتند  دست  لیزری  تصویربرداری 

اجازه می دهد تا اهداف فضایی را با دقت باال شناسایی و ردیابی کنند.

این رادار می تواند از اشیاء به اندازه انگشت دست در مدار نزدیک زمین با وضوح ۳ 
میلی متر )۰.1 اینچ( تصویربرداری کند. این دقت دو مرتبه باالتر از بهترین نتایج به 
دست آمده توسط دستگاه های مشابه در ایاالت متحده و سایر کشورهای غربی است.

این فناوری همچنین می تواند به هدایت پرتوهای لیزری زمینی برای حذف قطعات 
کوچک زباله های فضایی که تهدیدی برای ماهواره ها و فضاپیماهاست، کمک کند.

وضوح سانتی متری یا حتی میلی متری برای تصویربرداری از اشیاء فضایی در برد 
1۰۰ کیلومتری ]۶۲ مایلی[ را می توان در آینده ای قابل پیش بینی با عملکردی 

بسیار برتر از فناوری های سنتی تصویربرداری نوری یا راداری به دست آورد.
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بزرگ ترین مشکل و نگرانی مهندسین فضایی از زباله های بین 1 سانتی متر )۰.۴ 
اینچ( تا 1۰ سانتی متر ناشی می شود، زیرا ماهواره ها می توانند از اقالم کوچک تر 
محافظت شوند و اجسام بزرگ تر را می توان با استفاده از فناوری موجود تشخیص 
رادار فضایی چین، ۴ درصد  از بزرگ ترین سامانه های  داد. در سال ۲۰1۶، یکی 
پنل  به  سانتی متری   1 کوچک  زباله  یک  اصابت  از  پس  را  خود  تغذیه  منبع  از 

خورشیدی ماهواره از دست داد.
لیزرهای قدرتمند می توانند مسیر این اجسام کوچک را تغییر دهند و به تدریج 
آن ها را به سمت اتمسفر زمین جذب کنند؛ اما پرتاب های لیزری باید با دقت انجام 
شوند و میلی مترها در این پرتاب اهمیت دارند. در یک محیط کم گرانش، بیشتر 
زباله ها به طور تصادفی می چرخند و شناسایی و ردیابی را دشوارتر می کند، بنابراین 
برای غلبه بر این چالش ها، تیم محققین از یک فناوری تصویربرداری خاص استفاده 

کرده است.
این فناوری که با عنوان توموگرافی بازتابی لیزری شناخته می شود، از اسکن های 
مورد استفاده در بیمارستان ها الهام گرفته است و از چندین پرتو لیزر برای روشن 
کردن سطح هدف استفاده می کند و سپس تصویر را از ذرات نوری که در جهات 

مختلف پرتاب می کنند، بازسازی می کند.
با بهبود کیفیت منبع لیزر و حساسیت دستگاه گیرنده، دانشمندان می توانند تصاویر 

فوق العاده ای از یک جسم کوچک از فاصله دور به دست آورند.
راداری که توسط این گروه تحقیقاتی ساخته شده می تواند لیزری با قدرت 1۰۰ 
کیلووات پرتاب کند. عملکرد واقعی این دستگاه در حوزه نظارت فضایی، مخفیانه 
است اما ظرفیت های آن در آزمایش های زمینی منتشر شده است. چالش اصلی 

کیفیت فناوری تصویربرداری، تالطم های جوی است.
دهه 1۹۸۰  اواخر  در  و  آمریکایی  دانشمندان  سوی  از  بار  نخستین  فناوری  این 
میالدی مطرح شد و دانشمندان سراسر جهان بر روی گسترش آن تحقیق کرده اند 
و محققین چینی در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیری در این حوزه کسب 

کرده اند.
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روسیه برای تأمین میکروچیپ کارت های بانکی به سراغ 
چین می رود

تولیدکنندگان  سراغ  به  غربی  تحریم های  زدن  دور  به منظور  روسیه 
سیستم  کارت بانکی  تقاضای  افزایش  به  تا  می رود  چین  در  میکروچیپ 

پرداختی  Mirدر کشورش پاسخ دهد.

تحریم های غربی علیه روسیه که به دنبال جنگ اکراین اعمال شده، ارتباط مسکو 
با نظام مالی جهانی و حدود نیمی از ذخایر ۶۴۰ میلیاردی طال و ارز خارجی این 

کشور را متوقف کرده است.
از  آسیایی پس  تولیدکنندگان  مواجه شده چراکه  میکروچیپ  با کمبود  روسیه 
همه گیری کرونا، تولیدات خود را متوقف کرده اند و تأمین کنندگان اروپایی نیز به 
دلیل تحریم ها، با مسکو همکاری نمی کنند. به همین دلیل مقامات بانکی روس 
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به تأمین کنندگان چینی رو آورده اند و در حال گفت وگو با آن ها و دریافت و صدور 
گواهینامه های الزم هستند، جزییات بیشتری در این باره اعالم نشده است.

برخی از بزرگ ترین بانک های روسی به سیستم مالی جهانی سوئیفت دسترسی 
در  را  خود  خدمات  مسترکارت  و  ویزا  بین المللی  اعتباری  کارت های  و  ندارند 
حساب های روسی متوقف کرده اند. ارتباط Mir با درگاه پرداخت اپل نیز از ماه 
برای  تقاضا  افزایش  با  روسیه  بانک های  دلیل  همین  به  است.  شده  قطع  پیش 

کارت های داخلی مواجه شده اند. 
کارت های Mir در برخی بانک های ترکیه، ویتنام، ارمنستان، ازبکستان، بالروس، 
و  جنوبی  اوستیای  مناطق  و  گرجستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان، 

آبخازیا نیز پذیرفته می شود.
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پیوستن ماهواره چینی به »تلسکوپ رادیویی« با مساحت 
30 برابر زمین

چین به زودی رصدخانه ماه خواهد داشت که بخشی از تلسکوپ رادیویی 
است و می تواند مساحتی 30 برابر زمین را پوشش دهد. زیرساخت های این 

پروژه در حدود دو سال فراهم خواهد شد و در دو مرحله ساخته می شود. 

در مرحله نخست ماهواره تقویت ارتباطی برای پروژه Chang’e ۷ پرتاب شده و 
به یک رصدخانه ماه در مدار تبدیل می شود. سپس تعدادی از رصدخانه های روی 
زمین به پایگاه ماه می پیوندند و شبکه ای از آنتن ها را تشکیل می دهند - از نظر 
فنی معادل یک تلسکوپ رادیویی با عرض تقریباً ۴۰۰۰۰۰ کیلومتر )۲۵۰۰۰۰ 
مایل(. برای مقایسه این رقم می توان گفت که بزرگ ترین تلسکوپ تک ظرفی 

جهان، نمونه ۵۰۰ متری و برای چین است.
پیش بینی می شود این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۵ به فضا پرتاب شود و بزرگ ترین 

تجهیزاتی است که تاکنون برای رصد نجومی ساخته شده است.
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به گفته محققین، پروژه می تواند تصاویری از برخی پدیده های مهم آسمانی مانند 
باند اشعه ایکس تولید  با وضوح بی سابقه در  سیاه چاله ها و عدسی های گرانشی 
کند. نخستین تصویر از سیاه چاله در سال ۲۰1۹ توسط تلسکوپ ایونت هورایزن 

گرفته شد که شبکه ای از رصدخانه های سراسر جهان بود.
اما سؤال هایی درباره امکان سنجی پروژه چینی وجود دارد و برای اینکه مانند یک 
تلسکوپ عمل کند، داده های جمع آوری شده در مکان های مختلف باید به طور 
دقیق زمان بندی شوند. این کار به یک ساعت اتمی معروف به میزر هیدروژنی نیاز 
دارد که بتواند برای مدت طوالنی با پایداری بسیار باال کار کند؛ اما محدودیت های 
اندازه و وزن از دقت ساعت هیدروژنی در ماهواره ها می کاهد و این اطمینان وجود 

ندارد که رصدخانه کوچک و دور در مدار ماه بتواند با یکدیگر هماهنگ باشند.
عرض  متر  چهار  حدود  که  است  قمری  مداری  ایستگاه  آنتن  دیگر،  موضوع 
را کاهش دهد و  توانایی تشخیص سیگنال  به اندازه ای کوچک است که   - دارد 
از تلسکوپ های  از بسیاری  باالتر  سیگنال های رادیویی را در محدوده فرکانسی 
زمینی، دریافت می کند. این مسئله بر حساسیت کلی تلسکوپ تأثیر می گذارد، 
زیرا تنها تعداد نسبتاً کمی از رصدخانه های زمین می توانند به این پروژه بپیوندند.

با این تفاسیر اگر این پروژه طبق برنامه عمل کند، انتظار می رود چین ماهواره های 
بیشتری را پرتاب کند و یک رصدخانه ثابت در سطح ماه یا حتی مریخ ایجاد کند 

و یک تلسکوپ بین سیاره ای داشته باشد.
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تبدیل ماهواره تجاری به ردیاب با کمک هوش مصنوعی

قیمت  با  تجاری  ماهواره های  پیشرفته هوش مصنوعی می تواند  سیستم 
پایین که در حال گردش به دور زمین هستند را به پلتفرم های شناسایی 
تبدیل کنند که هدف های در حال حرکت کوچک را با دقت زیاد ردیابی 

می کند.

در سال ۲۰۲۰  ماهواره ای  ویدئوهای  از  استفاده  با  دشواری شناسایی یک شی 
منتشر  را  ویدئویی  کلیپ  یک  چین  فضایی  مقامات  سال  آن  در  یافت،  اهمیت 
کردند که توسط Jilin-1 تصویربرداری شده بود و در آن یک ماهواره کوچک، 
از ارتفاع بیش از ۵۰۰ کیلومتر )۳1۰ مایل( در حال تعقیب یک جت جنگنده 
بود. هواپیمای رادار گریز که به نظر F-۲۲ می رسید حدود ۲۰ متر طول داشت و 
تصاویر دریافت شده از اجسام کوچک تر کیفیت الزم را نداشت. هرچقدر جزییات 
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کمتری در تصاویر مشخص باشد، شناسایی هدف دشوارتر خواهد بود و از آنجایی 
پوشش  را  مربع  کیلومتر   1۰ از  بیش  ماهواره  توسط  شده  ثبت  تصویر  هر  که 
می دهد، یک هدف کوچک نظیر خودرو می تواند با سایر اشیاء اشتباه گرفته شود 

و ردیابی حرکات آن نیز ناممکن خواهد بود.
محققین چینی بر این نظرند زمانی که ماهواره Jilin-1 تصاویر ویدئویی از اهداف 
کوچک در حال حرکت مثل هواپیما در آسمان و خودرو در زمین را ثبت می کند، 
دارد.  هدف  موقعیت یابی  در  درصدی   ۹۵ دقت  جدید  مصنوعی  هوش  فناوری 

میزان موفقیت این روش حدود هفت برابر بیشتر از فناوری های موجود است.
Jilin-1 در سال ۲۰1۵ به فضا پرتاب شد و نخستین ماهواره رصد زمین چینی 
تلسکوپ  که  شناسایی  ماهواره های  سایر  برخالف  و  بود  تجاری  استفاده  برای 
بزرگی را با خود حمل می کردند، کمتر از 1۰۰ کیلوگرم وزن داشت و در ارتفاع 
نسبتاً کم به دور زمین حرکت و تصاویر با کیفیت تهیه می کند اما می تواند برای 
مدت کوتاهی در یک منطقه باقی بماند. از زمان نخستین پرتاب Jilin-1، حدود 
۴۰ ماهواره دیگر به آن پیوسته اند و یک شبکه نظارتی جهانی را تشکیل داده تا 
طیف وسیعی از سیگنال از نورهای مرئی تا عالئم گرمایی که در هر زمان و مکانی 

رخ می دهد را شناسایی کنند.
معموالً هوش مصنوعی پس از دست دادن هدف، اطالعات غلط به دستگاه وارد 
مصنوعی  فناوری جدید، هوش  در  اما  می آورد؛  پایین  را  آن  عملکرد  و  می کند 
برآوردی از موقعیت احتمالی هدف خواهد داشت و ردیابی را در مسیر احتمالی 
ادامه می دهد و در اکثر موارد می تواند با پیدا شدن مجدد هدف آن را ردیابی کند.

برخی از ماهواره های رصد زمین که چین آن ها را پرتاب کرده، به پردازنده هایی 
مجهز هستند که می تواند با الگوریتم های جدید هوش مصنوعی اهداف در حال 

حرکت را بدون کمک ایستگاه های زمینی، شناسایی و ردیابی کنند.
شبکه ارتباط پرسرعت چین نیز می تواند تصاویر ردیابی را با تأخیر چند دقیقه ای 

به تلفن های همراه هوشمند منتقل کند.
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کمک فناوری به جوانان برای داشتن خواب خوب و کافی

با قرنطینه مجدد و تشدید همه گیری کرونا در چین، میزان استفاده از تلفن 
کاربران  از ساعت خواب  امر  و همین  یافته  افزایش  این کشور  همراه در 
می کاهد. به همین دلیل کاربران برای بهبود روند خواب از اپلیکیشن های 

مخصوص استفاده می کنند.

صدها میلیون نفر در چین با استرس و نگرانی های ناشی از افزایش ویروس کرونا و 
سیاست های قرنطینه ای دولت خصوصاً در شهرهای بزرگی نظیر پکن و شانگهای 
مواجه هستند. این وضعیت می تواند بسیاری را به سمت فناوری و اپلیکیشن به 
عنوان وسیله ای برای استراحت مناسب سوق دهد، امری که یادآور وضعیت سال 
۲۰۲۰ است، زمانی که فناوری به شکل یک نجات دهنده در بسیاری از جنبه ها 
ظاهر شد: روبات ها در بیمارستان ها، برنامه های کد بهداشتی، آموزش و کار از راه 

دور آنالین.
بزرگ جهان بسیار شایع شده  اقتصاد  اختالالت خواب در میان جوانان دومین 
است. حدود ۴۰ درصد از جوانان بین ۲۶ تا ۳۵ سال در شبانه روز ۵ ساعت و یا 
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کمتر می خوابند.
مدیر اپلیکیشن GoSleep اعالم داشته که تعداد کاربران آن در طی همه گیری 
 ۴۶ رشد  امسال،  نخست  چهارماهه  در  و  است؛  داشته  چشم گیر  افزایش  کرونا 
درصدی را شاهد بوده است. تعداد کاربران جدید نیز نسبت به سال گذشته سه 

برابر شده است.
حدود ۷۰ درصد از کاربران این اپلیکیشن خانم و در دهه سنی ۲۰ و ۳۰ هستند. 
دانش آموزان دبیرستان که مشکالت خواب پیش از امتحانات دارند نیز از جمله 
بیشترین کاربران این اپلیکیشن هستند. اصلی ترین علت کمبود خواب در میان 

جوانان، استفاده از تلفن های همراه در ساعات پایانی شب است.
این اپلیکیشن عالوه بر ارزیابی و رصد خواب، صداهای سفید و آهنگ های آرامش 
بخشی دارد که به خواب کمک می کند. تمرین های تنفسی و مراقبه آنالین و حتی 
ضبط کلماتی که افراد در هنگام خواب بیان می کنند از دیگر خدمات این برنامه 
برنامه  این  به  کاربر  میکروفون گوشی هوشمند  و  ژیروسکوپ  است. حسگرهای 
امکان می دهد به افراد بگوید چه زمانی حرکت نمی کنند و به خواب نمی روند. 
الگوریتم برنامه نیز تشخیص می دهد که کاربر چه زمانی در حالت خواب سبک 

است که بهترین زمان برای آهنگ بیدار باش آرام بخش است.
برای  الزم  و سخت افزارهای  نرم افزار  نیز  شانگهای  در  مستقر   VVFly شرکت 
افراد عادی مفید  جلوگیری از خر و پف و آپنه خواب را فراهم می کند و برای 
خواهد بود و البته موارد جدی و غیرعادی باید به پزشک مراجعه کنند. اگرچه 
تصور می شود افراد مسن درگیر خرو پف باشند اما حدود ۷۰ درصد از کاربران 
این شرکت بین 1۶ تا ۴۰ سال دارند. این امکانات برای کاربران شمال آمریکا، 

اروپا و ژاپن نیز فراهم شده ست.
این فناوری ها نیز با مشکالت زنجیره تأمین و کمبود جهانی تراشه مواجه هستند 

که البته امیدوارند در سال جاری شرایط بهتر شود.
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دستگاه تهویه پوشیدنی برای مقابله با گرمای تابستان

از گرما  اختراع کرده اند که می تواند  پارچه ای  از محققین چینی  گروهی 
به خنک کردن  و  تولید کرده  نیرو  الکترونیک پوشیدنی  برای تجهیزات 

افراد در تابستان کمک کند.

پارچه ترموالکتریک که شبیه مچ بند است و می تواند گره خورده، خم و کشیده 
شود و برای تجهیزاتی چون گام شمار و تجهیزات LED نیرو تولید کند.

این منسوجات پایه خوبی برای دستگاه های پوشیدنی هستند و می توان از رشته ها 
و منسوجات ترموالکتریک برای ساختن یک ژنراتور ترموالکتریک استفاده کرد که 

قادر است الکتریسیته ایجاد و دمای بدن را تنظیم کند.
برای  کاربر  بدن  گرمای  از   PowerWatch هوشمند  ساعت  آمریکایی  شرکت 
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که  است  جهان  در  نمونه  اولین  که  است  مدعی  و  کرده  استفاده  ساعت  انرژی 
نیازی به شارژ ندارد.

دهنده های  تشخیص  هوافضا،  که  دارد  بسیاری  کاربردهای  ترموالکتریک  مواد 
مادون قرمز و تراشه های رایانه ای از جمله برخی از آن هاست.

ترموالکتریک ها همچنین استفاده گسترده ای در صنعت برای جذب گرمای هدر 
بین بدن و محیط، می توانند  اختالف دما  به دلیل  و  دارند  انرژی  تولید  و  رفته 
تا چندین  را  بدن  دمای  فناوری می تواند  این  مهم تر،  آن  از  کنند.  تولید  انرژی 
درجه کاهش دهد. برای مثال در تابستان شانگهای که دمای هوا تا بیش از ۴۰ 
درجه می رسد، دمای بدن کسانی که از این قبیل منسوجات استفاده کرده بودند، 
به حدود ۳۵ درجه رسیده بود. استفاده از این منسوجات برای کاهش دمای بدن 

کمک زیادی به صرفه جویی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن می کند.
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ساخت شنل نامرئی توسط دانشمندان نظامی چین

گروهی از محققین نظامی چین شنل نامرئی ساخته اند که می تواند اهداف 
نظامی زمینی را از ماهواره های راداری جاسوسی پنهان کند. 

پنهان کردن اهداف از رادارهای پیشرفته نظامی دشوار است چراکه آن ها می توانند 
را  نیستند  دیدن  قابل  معمولی  دوربین های  برای  که  زیرساخت هایی  و  سالح 
تشخیص دهد و اقالمی که بزرگ تر از یک جعبه کفش نیستند را از فضا شناسایی 
کنند. رادارهای ماهواره ای برخالف تلسکوپ ماهواره ای که تنها در طول روز کار 

می کند، قادر هستند تا تصاویر شفافی را در شب نیز تهیه کنند.
و  شده  کشیده  می تواند  که  است  پارچه  تکه ای  جدید  فناوری  و  دستگاه  این 
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این  بپوشاند.  را  رادار  ایستگاه های  و  توپخانه  تانک،  بزرگی مثل  اشیاء  به خوبی 
انعطاف پذیری غیر معمول می تواند اشیاء را حتی برای رادارهای ماهواره ای تقریباً 
نامرئی سازد و مواردی که زیر این شنل پنهان شده اند شبیه یک تکه زمین به 

نظر می رسند.
این فناوری در حال حاضر برای پوشاندن جنگنده های رادارگریز و دیگر هواپیماهای 
جنگی از رادار وجود دارد، اما بر روی زمین کار نمی کند زیرا سیگنال های رادار 
پس از تماس با زمین بازمی گردند و اشیایی مانند تانک  که با مواد مورد استفاده 
در جنگنده های رادارگریز پوشانده شده اند - که سیگنال های رادار را جذب و یا 
از ساختارهای هندسی برای انحراف امواج رادیویی استفاده می کنند - به دلیل 
ایجاد تضاد بصری با پس زمینه شان برجسته نشان داده می شوند؛ اما محققین بر 
این نظرند که با تغییر الگوی سیگنال می توان یک منظره طبیعی از این اشیاء 

تولید کرد.
مدارهای  و  است  نازکی  پارچه  باال  قسمت  در  دارد،  الیه  چندین  نامرئی  شنل 
امواج  می تواند  بعدی  سه  چاپ  فناوری  از  استفاده  با  که  دارد  زیادی  چاپی 
و  پالستیک  مثل  بعدی  الیه های  سپس  کند.  دست کاری  را  الکترومغناطیسی 
ایجاد شده که می تواند مسیر  پوششی  نهایت  در  و  اضافه می شود  نازک  فلزات 
سیگنال را تغییر و آن را بازگشت دهد و امواجی که به این پوشش برخورد دارند، 

الگویی شبیه برخورد با سطح زمین داشته اند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این فناوری استتار می تواند بیش از ۸۰ درصد 
باید  فناوری  این  اما  از تخریب توسط موشک ها حفظ کند؛  را  اهداف نظامی  از 
تا  فریب  همراه شود  و  نوری  استتار  با روش های دیگر همچون کاهش حرارت، 

عملکرد و تأثیر بهتری داشته باشد.
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ایجاد سیستمی برای شناسایی نقص های امنیتی ماهواره

خودکار  صورت  به  که  ساخته  جدیدی  سایبری  دفاعی  زیرساخت  چین 
ضعف های امنیتی ماهواره های در حال گردش را شناسایی می کند.

هزاران ماهواره در فضا هستند که هر یک از صدها قطعه تشکیل شده و امکان 
ورود هکرها به سیستم نرم افزاری و سخت افزاری آن ها وجود دارد.

سیستم رایانه ای OntoCSA۴Sat که محصول مشترک دانشگاه ملی فناوری 
دفاع و مرکز کنترل هوافضای پکن است، پایگاه داده دقیق از ماهواره ها را حفظ 
می کند و می تواند ضعف های احتمالی ماهواره را شناسایی و کارآمدترین راه برای 

آن را مشخص کرده و اقدامات متقابل را توصیه کند.
هک و نفوذ به ماهواره در سال های اخیر موضوع مهمی در مباحث امنیت سایبری 
 Hack-A-Sat ارتش آمریکا میزبان رقابت سالیانه  از سال ۲۰۲۰  بوده است. 
شده و در آن از هکرها دعوت می کند که به یک ماهواره واقعی نفوذ پیدا کنند. 
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برای شناخت ضعف های  ماهواره ای  اپراتورهای  به  رویدادی کمک  هدف چنین 
احتمالی است.

یا  زمینی  ایستگاه  به  نفوذ  مخرب،  کدهای  ارسال  طریق  از  می توانند  هکرها 
این  در عمل  اما  آورند؛  به دست  را  ماهواره  کنترل  کاربر،  پایانه  در  دست کاری 
کار برای هکرها دشوار است. حمله به یک ماهواره نیاز به برنامه ریزی دقیق برای 
استفاده از اطالعاتی نظیر موقعیت ایستگاه زمینی و الگوی چرخش ماهواره دارد.

و  ماهواره ها محرمانه هستند  از  بسیاری  در  استفاده شده  نرم افزار و سخت افزار 
پروتکل های ارتباطی در فضا نسبت به موارد زمینی متفاوت هستند.

نمایش  به   Iridium 1۰۸ آمریکایی ماهواره  موردی  مطالعه  در  فناوری جدید 
پرتاب   ۲۰1۷ سال  در  باال  عملکرد  با  ارتباطی  ماهواره  این  است.  شده  کشیده 
شد و به مشتریانی همچون ارتش آمریکا، شرکت های نفتی و خطوط هواپیمایی 
خدمات ارائه می کند. بر اساس اطالعات منتشر شده مثل سازنده ماهواره، اپراتور 
و دستگاه پرتاب و نیز اطالعاتی که در دسترس عموم قرار ندارد همچون مدل 
غیره، ضعف های  و  اپراتور  و سیستم  اصلی  پردازنده  ماهواره، ساختار  رایانه  برد 
متعددی در ماهواره شناسایی شد. عالوه بر آن، راه حل هایی نیز پیشنهاد شد که 
یک کنترل کننده فضایی کم تجربه در امور امنیت سایبری نیز می تواند به سرعت 
منبع  همچنین  و  تمام ضعف ها  نظامی  محققین  کند.  برطرف  را  مشکالت  این 

اطالعات خود را منتشر نکردند.
گزارش های مربوط به هک شدن ماهواره ها نادر است و بیشتر شامل انفجار باتری 
توسط  مشترکاً  که  ایکس  پرتو  نجومی  ماهواره  یک   ،ROSAT به  که  می شود 
ایاالت متحده و آلمان اداره می شود، آسیب رساند؛ و در آن هکرها از طریق یک 
به  را  آن  پنل های خورشیدی  و  گرفته  به دست  را  کنترل  ناسا  زمینی  ایستگاه 

سمت خورشید کج کردند.
اما محققین چینی بر این نظر هستند که حمالت سایبری در فضا افزایش خواهد 
داشت چراکه هک کردن نسبتاً ساده و ارزان است. بسیاری از انواع سالح های ضد 
ماهواره ای مثل موشک، لیزر، ماکروویو و روبات های فضایی توسعه یافته اند اما این 
موارد هزینه بر و تنها در اختیار چندین کشور هستند و به راحتی ردیابی شده و 
زباله هایی تولید می کنند که تهدیدی برای تمام کاربران فضایی به حساب می آید.
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به همین دلیل حمالت سایبری آن چیزی است که کشورها از آن هراس دارند و 
ردیابی آن نیز دشوار است. تعداد ماهواره های در گردش نیز در سال های آینده 
بیشتر خواهد شد و بسیاری از آن خدمات تجاری نظیر پهنای باند ارائه می کنند 

به همین خاطر نیاز فوری برای برقراری نظم در فضا وجود دارد.
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موش رباتیکی که می تواند نجات بخش باشد

دانشمندان چینی رباتی به شکل موش ساخته اند که می تواند در عملیات 
نجات پس از حادثه کمک رسان باشد.

این موش رباتی می تواند از فضاهای باریک عبور کرده، از دامنه ها باال رود، موانع 
را رد کرده و بر روی برف راه رود و از آن می توان برای حمل لوازم پزشکی یا 
جیره  و مواد غذایی اضطراری به مکان هایی استفاده کرد که امدادگران نمی توانند 
به آن دسترسی پیدا کنند، به عنوان مثال برای افرادی که پس از زلزله زیر آوار 

گیر کرده اند، کمک رسان باشد.
محققین موسسه رباتیک مرکز فناوری پکن اعالم داشتند که از سال ۲۰1۹ در 
حال ارتقا و به روز رسانی نمونه نخستین این ربات هستند و امیدوارند که در سال 

۲۰۲۵ روانه بازار شود.
را مسیریابی  لوله زیرزمینی پیچیده  این ربات همچنین می تواند شبکه خطوط 
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کند، نکته ای که برای ساخت و توسعه شهرهای هوشمند ضروری است. طراحی 
ربات به گونه ای است که حرکات موش واقعی را تقلید می کند و از حالت خمیده 

می ایستد و در فضاهایی با ارتفاع کم عبور می کند.
گروه محققین این طرح از ایکس ری برای بررسی ساختار استخوانی موش ها و 
ساخت ربات استفاده کرده اند و قطعات آن با کمک چاپگرهای ۳ بعدی می توانند 

در عرض یک هفته مونتاژ شود.
سر و بدن ربات از ماده رزین حساس به نور ساخته شده است و اندام آن را نایلون 
با استحکام باال تشکیل می دهد تا استحکام ربات را تضمین کند و همچنین دارای 
یک دم ساخته شده از الستیک نرم است که می تواند برای حفظ تعادل در هنگام 

حرکت باال و پایین حرکت کند.
ربات 1۹ سانتی متر طول و ۲۲۰ گرم وزن دارد و مجهز به باتری های خورشیدی 
قابل شارژ است که ۳۰ دقیقه کار می کند و از طریق وای فای رایانه یا تلفن قابل 
هدایت است. موش رباتی با متوسط سرعت 1۵ سانتی متر در ثانیه حرکت می کند 

و می تواند ۲۰۰ گرم حسگر و یا کاالی سبک حمل کند.
حسگرهای  نصب  چابکی،  بهبود  همچون  ربات  ارتقای  حال  در  محققین  گروه 
بیشتر برای آزمایش های میدانی در خطوط لوله باریک بدون ساختار و ضد آب 

کردن دستگاه هستند.
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نمایش موشک های ضد کشتی مافوق صوت نیروی 
دریایی چین

نیروی دریایی چین برای نخستین بار از موشک ضد کشتی پیشرفته خود 
به نام YJ-21 رونمایی کرد. این موشک مافوق صوت می تواند به وسیله 

کشتی و یا هواپیمای جنگی حمل شود و برد 1000 تا 1٫۵00 کیلومتر دارد.

تحلیلگران نظامی معتقدند که این اقدام ارتش چین نوعی بازدارندگی استراتژیک 
و  حمله  از  را  خارجی  کشتی های  و  می شود  تلقی  تایوان  و  ایاالت متحده  علیه 
از هوا را می توان  بازمی دارد. برد جنگی YJ-۲1 پرتاب شده  تایوان  دخالت در 
به 1۵۰۰ کیلومتر افزایش داد، در حالی که سرعت مافوق صوت رهگیری آن را 

دشوارتر می کرد.
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کشور  این  از  حمایت  برای  اقدامات  برخی  تصویب  و  اوکراین  جنگ  دنبال  به 
دریافت  ایاالت متحده  از  بیشتری  نظامی  تایوان حمایت  آمریکا،  از سوی کنگره 
نمایش  با  نظر هستند که چین  این  بر  به همین دلیل کارشناسان  است.  کرده 
این موشک به واشنگتن و تایپه هشدار می دهد که ارتش این کشور گزینه های 
زیادی برای استراتژی ضد دسترسی به منطقه در اختیار دارد. پکن نگران است 
که در صورت ایجاد درگیری بین چین و تایوان، تایپه کمک های نظامی زیادی از 

واشنگتن دریافت کند.
در همین حال تایوان نیز قطعاً برای دفاع از خود به سالح های بیشتری نیاز دارد، 
زیرا تاکنون هیچ یک از سیستم های هشدار اولیه و پدافند هوایی در کشتی های 

جنگی تایوانی قادر به تشخیص حمله موشک های YJ-۲1 نبوده اند.
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پیشرفت ارتباطات امن کوانتومی توسط دانشمندان 
چینی

گروهی از محققین چینی مبدع فناوری ارتباطات امن مستقیم کوانتومی، رکورد 
مسافت جدیدی برای ارسال اطالعات امن تا یک صد کیلومتر )۶۲ مایل( را ثبت 

کرده اند.
ثانیه  در  بیت   ۰٫۵۴ تنها   – بود  کم  انتقال  سرعت  ارتباط،  نوع  این  در  اگرچه 
بود پیشرفت  به رکورد قبلی که در سال ۲۰۲۰ و 1۸٫۵ کیلومتر  اما نسبت   –

چشم گیری داشته است.
سرعت انتقال برای تماس های صوتی و پیام متنی حدود ۳۰ کیلومتر مناسب و 
کافی بود و بنا بر گفته محققین این فناوری آماده است تا با روش های رمزگذاری 

سنتی ترکیب شده و شبکه ای امن از نقاط رله کالسیک را تشکیل دهد.
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از جمله ویژگی های اصلی این ارتباط، جلوگیری از حمالت شنود و استراق سمع 
اتفاق  بیشتر  شنود  حمالت  آن  در  که  اینترنت  از  بخش هایی  امروز  اگر  است. 
می افتد، با کانال های کوانتومی جایگزین شود، ارتباطات ایمن تری خواهیم داشت. 
انتقال کوانتومی حمالت استراق سمعی شناسایی می شوند و ظرفیت بزرگی  با 

برای ارتباطات بی سیم ۶جی )۶G( امن دارد.
ساخت شبکه کوانتومی بین شهری مبتنی بر رله های ایمن یکی از اهداف پکن 
برای چهاردهمین برنامه پنج ساله خود است که در سال ۲۰۲۵ به پایان می رسد. 
ارتباطات  امنیت  به  نسبت  را  نگرانی هایی  کوانتومی  محاسبات  سریع  گسترش 

سنتی و قدیمی ایجاد کرده است.
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به کارگیری ریز ماهواره های چین برای رصد سیاه چاله و 
ابرنواخترها

دانشمندان چینی به دنبال ناوگانی از ریزماهواره ها برای رصدهای نجومی 
پیشرفته ای هستند که عمدتاً قلمرو تلسکوپ های بزرگ و گران قیمت به 

شمار می رود.

این مأموریت شامل یک صد ریزماهواره می شود که هر یک به تلسکوپ های ایکس 
ری کوچک مجهز هستند تا پدیده های کوتاه مدت و پرانرژی در فضا را شناسایی 
کنند. این رویکرد در تضاد با گرایش به سمت تلسکوپ های بزرگی هستند که 

می توانند نگاه عمیق تری به زمان و فضا داشته باشد.
گروه محققین چینی قصد دارد طراحی اولیه خود را با پرتاب یک ماهواره مسیر 
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آزمودن سیستم کنترل  برای  آینده و سپس 1۰ ماهواره در مدار  یاب در سال 
این طرح در کل  هوشمند آزمایش کند. در صورت موفقیت گام های نخستین، 

فضا در حدود سال ۲۰۳۰ به کار گرفته خواهد شد.
بودجه تخمینی برای هر ماهواره 1۰ میلیون یوان )1٫۶ میلیون دالر( است که 
از آن به هزینه های پرتاب مربوط می شود. پیش بینی می شود این هزینه  نیمی 
و خدمات  ماهواره ها  چراکه  داشت  خواهد  کاهش چشم گیر  آینده  سال های  در 
پرتاب ارزان تری که از سوی شرکت های خصوصی ارائه می شوند و گسترش بخش 

تجاری فضا از این هزینه خواهد کاست.
هریک از این ریزماهواره های هوشمند حدود ۳۰ کیلوگرم وزن خواهند داشت و 
می توانند وقتی در گردش هستند هدف را شناسایی و ردیابی کرده و مشاهدات 

خود را با پایگاه داده پدیده های نجومی انطباق دهد.
آینه های کوچکی نیز در این ماهواره ها نصب شده و ساختار پیچیده آن به گونه ای 
طراحی شده که نور را از زوایای مختلف دریافت کرده تا پدیده ها را حتی در دمای 
باال و گازهای داغ که یک میلیون درجه سیلیسیوس حرارت دارند شناسایی کند.

تا همین اواخر، بحث جدی کمی در مورد مناسب بودن ماهواره های کوچک برای 
نجوم وجود داشت، زیرا محدودیت های اندازه، جرم و قدرت آن ها بسیار زیاد بود. 
بیشتر مشاهدات این ماهواره ها به مجموعه ذرات نور متکی هستند و هر چه آینه 
محققین  گفته  به  کند.  جمع آوری  بیشتری  داده  می تواند  باشد،  بزرگ تر  آن ها 
اگرچه اندازه تلسکوپ اهمیت دارد اما مناطقی وجود دارد که ماهواره های کوچک 

می توانند در آن ها کمک زیادی به علم نجوم کنند.
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چین و روسیه به دنبال تسلیحات برای ضربه به 
ماهواره های آمریکا

آژانس اطالعاتی پنتاگون در گزارشی اعالم کرد چین و روسیه از سالح هایی 
ناوگان  و  داده  قرار  هدف  را  آمریکایی  ماهواره های  که  می کنند  استفاده 

اطالعاتی، نظارتی و شناسایی خود را نیز افزایش می دهند.

چین پایگاه های زمینی سالح های لیزری متعددی دارد که سطوح قدرتی متفاوتی 
برای اختالل، تخریب و آسیب به ماهواره ها دارند. تا اواسط دهه ۲۰۲۰ میالدی نیز 
احتماالً چین وارد حوزه سیستم های قدرتمندتری می شود و تهدید ساختارهای 

ماهواره های غیر نوری را نیز افزایش خواهد داد.
ماهواره های اطالعاتی، نظارتی و شناسایی چین نیز رو به گسترش است. ارتش 
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چین نیمی از سیستم های اطالعاتی، نظارتی و شناسایی )ISR( دنیا را در اختیار 
دارد و اکثر آن ها می تواند آمریکا و نیروهای متحد آن را در تمام جهان خصوصاً 
منطقه هند و پاسیفیک رصد، ردیابی و هدف قرار دهد. این ماهواره ها همچنین 
امکان رصد درگیری های احتمالی منطقه ای نظیر شبه جزیره کره، تایوان، اقیانوس 

هند و دریای چین جنوبی را برای ارتش فراهم می کند.
آشیل«  »پاشنه  به عنوان  فضا  به  آمریکا  وابستگی  از  روسیه  حال،  همین  در 
برای خنثی کردن  را  بنابراین سیستم های ضد فضایی  آگاه است،  ایاالت متحده 
یا انکار سرویس های فضایی آمریکا دنبال می کند و احتماالً تا اواخر دهه ۲۰۲۰ 
لیزرهایی که توانایی بیشتری برای آسیب رساندن به ماهواره ها را دارند، به میدان 

خواهد آورد.
می تواند  که  دارد  متعددی  لیزری  زمینی  پایگاه های  نیز  اکنون  هم  روسیه 
حسگرهای ماهواره ای را از کار بیندازد. این احتمال نیز وجود دارد که روسیه تا 
سال ۲۰۳۰ وارد حوزه سیستم های فوق قوی شود و تهدید برای ساختارهای تمام 

ماهواره ها نه فقط حسگرهای الکترواپتیکال را افزایش دهد.
عالوه بر تهدیدات سالح های ضد ماهواره ای، احتمال برخورد اجرام متروکه بزرگ 
در مدار پایین زمین در حال افزایش است و به طور قطع حداقل تا سال ۲۰۳۰ 

ادامه خواهد داشت.
گزارش پنتاگون همچنین به افزایش تعداد پرتاب های فضایی، به ویژه پرتاب های 
انفجار  برخورد،  از  ناشی  مداوم  شدن  تکه  تکه  و  متعدد  محموله های  با  فضایی 

باتری ها و آزمایش های ضد ماهواره نیز اشاره داشته است.
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امکانات جدید پلتفرم های چین برای استفاده گسترده تر 
از یوان دیجیتال

یوان دیجیتال در شهرهای زیادی در چین استفاده می شود و سیستم های 
پرداخت موبایل داخلی علی پی و وی چت امکانات جدیدی برای استفاده 

بیشتر از یوان دیجیتال فراهم کرده اند.
کاربران  آن  از  استفاده  با  که  است  افزوده  خود  اپلیکیشن  به  دکمه ای  علی پی 
می توانند کیف پول یوان دیجیتال را جست و جو و دانلود کنند. کاربران با افتتاح 
یک حساب با استفاده از همان شماره تلفن مرتبط با علی پی، می توانند در این 

اپلیکیشن با یوان دیجیتال خرید کنند.
حدود ۶ میلیون کیف پول یوان دیجیتال در پلتفرم علی پی استفاده شده است. 
علی پی که حدود ۹۰۰ میلیون کاربر دارد، گزینه پرداخت با یوان دیجیتال را سال 

گذشته فعال کرده است.
سیستم پرداخت وی چت نیز کاربرد مشابهی برای کیف پول یوان دیجیتال در 
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به عنوان گزینه  را  یوان دیجیتال  ماه پیش  و چند  ایجاد کرده  اپلیکیشن خود 
پرداخت در برنامه خود فعال کرده بود.

از عزم غول های فناوری برای گسترش یوان  اقدام علی پی و وی چت نشان  این 
دیجیتال در چین دارد.

از  ارائه دهنده خدمات می توان )Meituan( به بیش  این نیز سیستم  از  پیش 
۲۰۰ کسب و کار آفالین همچون رستوران، فروشگاه مواد غذایی و هتل اجازه داد 
تا پرداخت های یوان دیجیتال را بپذیرند. غول تجارت الکترونیک JD.com نیز 
پرداخت با یوان الکترونیک را گزینه ای برای خرید در پلتفرم خود قرار داده است.

این قبیل حمایت ها به بانک مرکزی چین اجازه می دهد تا پذیرش حاکمیت ارز 
دیجیتال را بیشتر و پیشتر از بانک های مرکزی دیگر نظیر فدرال رزرو آمریکا و 
ژاپن انجام دهد. چین نخستین اقتصاد بزرگی است که ارز دیجیتال بانک مرکزی 
خود را در سال ۲۰1۴ رواج داد اما دولت هنوز زمان بندی برای راه اندازی سراسری 

این پول ارائه نکرده است.
تا پایان سال ۲۰۲1، ۲۶1 میلیون کاربر ارز دیجیتال در چین وجود داشتند و 
یوان دیجیتال در حدود ۲۰ شهر برای استفاده آماده بود و مقامات این شهرها 

زیرساخت های جدید و الزم برای گسترش یوان دیجیتال را فراهم کرده اند.
با این وجود عرضه ارز دیجیتال مستقل چین، سوءظن هایی را در مورد قصد و 
نیت پکن ایجاد کرده است. برخی مقامات آمریکایی بر این نظر هستند که کارکرد 

اصلی یوان دیجیتال دور زدن تحریم های مالی ایاالت متحده است.
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پرتاب موشک بالونی و افزایش جاه طلبی های علمی چین

دانشمندان چینی موفق به پرتاب آزمایشی موشک بالونی در ارتفاع باال شده اند، 
این فناوری می تواند در میزان سوخت مورد نیاز برای بلند کردن اجسام در فضای 
نزدیک صرفه جویی کند.به گزارش رسانه های دولتی، این موشک برای اولین بار 
به  چین  غربی  شمال  در  چینگهای  استان  در  هلیومی  بزرگ  بالون  یک  توسط 
فضای ما فوق جو منتقل شد. هنگامی که بالون به ارتفاع تعیین شده خود رسید، 
این نخستین پیشرفت  از زمین شلیک شد.  راه دور  از  از طریق کنترل  موشک 

فناورانه قابل توجه برای این نوع پرتاب موشک در جهان محسوب می شود.
برای  شرایط  بررسی  منظور  به  علمی  ابزارهای  می توانند  موشک هایی  چنین 
نوع  این  کنند.  حمل  فضا  به  را  کاربردها  سایر  و  زمین  رصد  جوی،  مطالعات 
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پرتاب در مقایسه با روش های مرسوم نیاز به انرژی کمتری دارد، ارزان تر است و 
بهره وری باالتری دارد.

این فناوری می تواند برای کاوش در فضای نزدیک، )منطقه ای بین ۲۰ تا 1۰۰ 
کیلومتر باالتر از سطح زمین( استفاده شود، این فضا برای هواپیما بسیار زیاد و 

برای ماهواره ها بسیار کم است.
سابقه پرتاب موشک های بالونی به دهه 1۹۵۰ میالدی بازمی گردد، زمانی که یک 

دانشمند آمریکایی این ایده را مطرح کرد.
بالون استفاده شده توسط محققین چینی از پالستیک نازک ساخته و با مقدار 
کمی هلیوم پر شده است و هرچه بالون باالتر می رود، فشار اتمسفر کمتر شده، 
بالن های هلیومی  بالن را پر می کند. چنین  گاز هلیم منبسط می گردد و حجم 
تا ارتفاع ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری از سطح زمین باال می روند، در حالی که  معموالً 

راکت ها می توانند تا ارتفاع ۷۰ کیلومتری و باالتر از آن پرواز کنند.
بالون های هلیومی در سال های اخیر موضوع تحقیق و توسعه در چین بوده اند. 
اما  دارند،  مختلف  ارتفاعات  در  متنوع  کاربردهای  برای  زیادی  ظرفیت  آن ها 
چالش های فنی از جمله ساخت چنین بالون بزرگ، کنترل موقعیت و ارتفاع آن و 

حتی پیش بینی دقیق جهت باد برای استفاده از این فناوری وجود دارد.
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مالک اپلیکیشن تیک تاک و ساخت سیستم عامل با 
صفحه نمایش بزرگ

با  همکاری خود  تاک  تیک  اپلیکیشن  مالک   )ByteDance( دنس  بایت 
شرکت کونکا، غول الکترونیک شنزن برای ساخت تلویزیون های هوشمند 

مجهز به سیستم عامل چینی MEyou اعالم کرد. 

بصری  جستجوی  عملکرد  که  می کند  ایجاد  پلتفرمی  مشترک،  همکاری  این 
هم زمان  نمایش  امکان  و  می کند  پشتیبانی  حرکت  کنترل  از  دارد،  بیشتری 
محتوای چندین دستگاه را در یک تلویزیون واحد فراهم می کند. برای مثال یک 
خانواده می توانند یک سریال یا برنامه ورزشی را تماشا کرده و در عین حال خرید 
آنالین داشته باشند و همه در یک صفحه نمایش است و هم زمانی که یکی از 
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اعضای خانواده بازی ویدئویی می کند و فرد دیگری تمرین های یوگا را تماشا کند.
استفاده از صفحه نمایش های بزرگ تلویزیونی پس از همه گیری کرونا و افزایش 
کارایی تلفن های هوشمند، تبلت و رایانه شخصی مورد توجه قرار گرفت. شرکت 
کونکا که از سیستم عامل های اندروید و وب او اس در سایر مدل های محصوالت 
خود استفاده کرده، خط تولید سیستم عامل MEyou را برای صفحه نمایش های 
انداخته است و قیمت آن ها بین ۹٫۹۹۹ یوان  ۶۵، ۷۵،۸۶ و ۹۸ اینچی به راه 

)1٫۵۶۹ دالر( تا ۳۹٫۹۹۹ یوان است.
تقاضای سالیانه در بازار تلویزیون چین رو به کاهش است. فروش کلی تلویزیون 
در این کشور سال گذشته با کاهش 1۳٫۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۳۸ 
میلیون دستگاه رسید که کمترین میزان در 1۲ سال اخیر بوده است. به همین 
دلیل غول های فناوری و الکترونیک چین به دنبال آن هستند که با همکاری با 

یکدیگر بتوانند بازار داخلی را رونق بخشند.
شرکت خصوصی بایت دنس نیز با تجدید نظر در ساختارها و تصمیمات خود به 
دنبال توسعه بخش های مختلف و نقاط بالقوه خود است تا از اهداف تجاری خود 
باز نماند. ارزش مالی این شرکت ۳۵۰ میلیارد دالر است و مجموع درآمد در سال 
افزایش ۷۰ درصدی  قبل  به سال  نسبت  میلیارد دالر رسید که  به ۵۸   ۲۰۲1

داشته است.
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که  کردند  طراحی  کوچکی  فضایی  لیزر  پکن،  مهندسین  از  گروهی 
امکان ارتباط بین ماهواره ها در مسافت های طوالنی با سرعتی بیشتر از 
فناوری های فعلی را فراهم می سازد.این فناوری به اندازه ای سریع است که 
با کمک آن می توان فیلم های با کیفیت از سیاتل به نیویورک را در کمتر از 

یک ثانیه ارسال کرد. 

این دستگاه که از یک چمدان کوچک تر و تنها 1۲ کیلو وزن دارد به چین کمک 
می کند تا یک ساختار عظیم اینترنت مانند در مدار نزدیک زمین و فراتر از آن 

بسازد.
با برد بیش از ۴ هزار  بار برای فضاپیمای بدون سرنشین  این فناوری نخستین 

ثبت رکورد سرعت داده در لیزر فضایی چین



خبرنامه فناوری چین - فروردین و اردیبهشت 621401

کیلومتر و متوسط سرعت 1۰ گیگابایت در ثانیه به کار گرفته شد.
ماهواره های  بین  داده  ارتباط  برای   ۲۰۲۰ سال  در  که  ژاپن  ماهواره ای  لیزر 
شناسایی به کار گرفته شد سرعتی تا 1٫۸ گیگابایت در ثانیه دارد و در همین 
حال ارتش آمریکا نیز به دنبال شبکه جهانی از لیزرهای ماهواره ای با پهنای باند 

۲۵۰ مگابیت تا 1 گیگابیت در ثانیه تا سال ۲۰۲۸ است.
دستگاه محققین چینی متشکل از تلسکوپ ۸۰ میلی متری، ژنراتور لیزر و یک 
قابل  ماهواره ها  اکثر  در  که  است  فشرده  اندازه ای  به  و  است  مکانیکی  پلتفرم 
استفاده می باشد. به گفته محققین این پروژه، چالش های متعددی همچون فاصله 
برای ایجاد و مدیریت ارتباط داده با سرعت باال وجود دارد اما فناوری رادیویی 

سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیازهای برنامه فضایی روبه رشد چین نیست.
برای حفظ ارتباط پایدار، پرتوهای لیزر تولید شده توسط دو ماهواره با حرکت 
سریع باید روی یکدیگر قفل شوند. کوچک ترین اختالل – حتی موج دار شدن یک 
پنل خورشیدی – می تواند باعث از دست رفتن بیش از هزاران کیلومتر شود؛ اما 

قدرت پرتو لیزر در طی فواصل کمتر می شود.
به گفته محققان، حل این مشکالت نیازمند نوآوری های جدید است و از پرتوهای 
لیزرهای سنتی می توان در جهت انتقال داده استفاده کرد. دستگاه جدید محققین 
چینی یک لیزر انتقال سیگنال دارد که می تواند نقاط مختلف آسمان را هدف قرار 
داده تا سریعاً ماهواره های دیگر را پیدا و ارتباط برقرار کند. طراحی این دستگاه به 
گونه ای است که از خطاهای احتمالی کاسته و سرعت انتقال را افزایش می دهد. 
آزمایش های زمینی این فناوری با موفقیت انجام شده اما هنوز مشخص نیست که 
ماهواره های مجهز به این فناوری جدید چه زمانی می توانند به فضا پرتاب شوند.

چین نسبتاً دیر وارد عرصه رقابت فناوری لیزر فضایی شد اما در طی دهه گذشته 
سرعت چشم گیری در این حوزه داشته و نخستین ماهواره کوانتوم جهان را در 
سال ۲۰1۶ به فضا پرتاب کرد. ماهواره ای که سرعت انتقال داده آن ۵ گیگابیت 

در ثانیه بود و با پرتوهای لیزری به ایستگاه های زمینی مرتبط بود.
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