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 شــرق :طبــق آخریــن آمارهــا از میــزان
توســعهیافتگی اســتانهای مختلف ،تهــران با
 ۷.۲۴درصــد و ســمنان با  ۶.۵۴درصــد در صدر
توســعهیافتهترین اســتانهای کشــور در زمینــه
دسترســی و رشــد در حوزه ارتباطــات و فناوری
اطالعات قرار دارند.
طبق آخرین آمارها اســتانهای تهران با ۷.۲۴
درصد ،سمنان با  ،۶.۵۴مازندران با  ،۶.۴۵قم ۶.۵
و اســتان البرز با  ۶.۴۳درصد در دسته استانهای
بسیار خوب در حوزه توســعهیافتگی ارتباطات و
فناوری اطالعات قرار میگیرنــد .در همین زمینه
اســتان یزد با  ۶.۳درصد ،اســتان فــارس یا ۶.۲۶
درصد ،اســتان اصفهان بــا ۶.۲۴درصد ،اســتان
بوشهر با  ۶.۰۶درصد ،استان گیالن با ۵.۹۶درصد،
استان خوزســتان ۵.۷۹درصد ،اســتان مرکزی با
 ۵.۷۶درصــد ،اســتان آذربایجانشــرقی با ۵.۶۶
درصد ،اســتان هرمزگان با  ۵.۶۱درصد و اســتان
کهگیلویهوبویراحمــد با  ۵.۵۹درصد در ســطح
استانهای نسبتا خوب در زمینه توسعهیافتگی در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار میگیرند.
اســتانهای قزوین بــا  ۵.۵۶درصــد ،ایالم با
 ۵.۴۸درصد ،خراســان رضوی بــا  ۵.۳۵درصد،
گلســتان بــا  ۵.۳۳درصد ،زنجان بــا  ۵.۳درصد،
همدان با  ۵.۲۵درصد ،کرمانشــاه با  ۵.۱۹درصد،
اســتان چهارمحالوبختیــاری بــا  ۵.۱۶درصــد،
اردبیل با  ۵.۱۶درصد ،اســتان کردســتان با ۵.۰۷
درصد ،لرســتان بــا  ۵.۰۷درصد ،کرمــان با ۵.۰۵
درصد ،خراســانجنوبی با  ۴.۹۵درصد و اســتان
آذربایجانغربــی بــا  ۴.۹۲درصــد نیز در دســته
استانهای با سطح نسبی متوسط توسعهیافتگی
ارتباطاتــی و فنــاوری اطالعاتی قــرار میگیرند.
همچنیــن اســتانهای خراسانشــمالی با ۴.۷۲
درصد و سیستانوبلوچســتان بــا  ۳.۹۴درصد در
جایگاه کمترتوســعهیافتهترین اســتانهای کشور
در این حوزه قرار دارند .در این دســتهبندی که از
سوی نظام پایش شاخصهای فناوری اطالعات و
ارتباطات کشور انجام شده ،کشور ایران نیز با نرخ
توسعهیافتگی ۵.۵۷درصدی از جایگاهی متوسط
در دنیا برخوردار است.
مدیر سابق یاهو:

نمیدانیم  ۳میلیارد
حساب کاربرانمان چگونه هک شد
 مهــر :مدیرعامل ســابق یاهو میگویــد» :او و
همکارانش هنوز هیچ سرنخی درباره منشأ حمله
هکری به بیش از ســه میلیارد حساب کاربری در
این ســایت در اختیار ندارند« .بر اســاس گزارش
ویتری ،در ســالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴تمامی ســه
میلیارد حســاب کاربری ثبتشــده در سایت یاهو
و خدمات وابســته به آن ،هک شــدند و اطالعات
خصوصی آنها به دست هکرها افتاد .در آن زمان
حمله یادشــده از ســوی برخی منابــع خبری به
سهلانگاری و عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا
نســبت داده و ادعا شــد ایجاد یک آسیبپذیری
عمدی از ســوی یاهو روی ســرورهای ایمیل این
شــرکت به منظور تســهیل دسترســی آژانس به
دادههــای خصوصی کاربــران باعــث وقوع این
مشکل شده است.
بااینحــال ادعاهای یادشــده رد یا تأیید نشــد
و میر در تازهترین شــهادت خــود در برابر کمیته
بازرگانی ،علوم و حملونقل ســنای آمریکا درباره
منشــأ اصلی ایــن حمــالت اظهــار بیاطالعی
کرده است.

سرمایهگذاری
 ۱۰میلیارددالری ژاپنیها در اوبر
 فارس :شــرکت مخابراتی ژاپنی ســافتبانک
به دنبال ســرمایهگذاری  ۱۰میلیارددالری در اوبر
اســت که به معنای اختصــاص  ۲۰درصد از کل
اوبر به آن اســت .بر اســاس گزارش سینت ،اوبر
که خدمات تاکســییابی آنالین ارائه میدهد بعد
از انتشــار اخبــاری درباره مزاحمتهای جنســی
مدیــران ارشــدش دچار بحران شــده بــود و در
ماههای اخیر بهشــدت در تالش اســت تا وجهه
عمومــی خود را بهبود بخشــیده و ســرمایههای
جدیــدی را جــذب کنــد .درهمینراســتا اوبر ۲۰
نفر از کارکنان ارشــد خــود را که برخــی از آنها
موقعیتهای مدیریتی مهمــی در اوبر در اختیار
داشــتند ،اخــراج کرده اســت .این توافــق منجر
به پایــان منازعه حقوقی میان مدیرعامل ســابق
اوبــر و مؤســس آن تراویس کاالنیک و شــرکت
 Benchmark Capitalیکــی از ســرمایهگذاران
اولیه در اوبر نیز میشود.
 Benchmark Capitalکــه  ۱۳درصد از اوبر را
در اختیــار دارد در ماه آگوســت کاالنیک را تحت
پیگــرد قضائی قرار داده و مدعی شــده بود که او
ســهامداران اوبر را فریب داده تا بتواند کنترل سه
کرسی در هیئتمدیره این شرکت را به دست آورد
و آنها را در اختیار حامیان خود قرار دهد.
اوبر امیدوار اســت با این توافق بتواند سرمایه
الزم برای توســعه فعالیتهای خود در آمریکا و
خارج از آن را به دست آورد .این شرکت بهتازگی
تعداد اعضای هیئتمدیره خود را از  ۱۱به  ۱۷نفر
افزایش داده است.

شرق :ایران در اندیشــه راهاندازی بازاری منطقهای
اســت که جایگاه تولید و حتی صادرات محصوالت
حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعــات را اثبات کند
و بــه تدریج بــا بهکارگیــری قدرت ســرمایهگذاری
شــرکتهای خارجــی آن را بــه ســطح باالتری از
آنچه هست برســاند .هرچند رشد بازارهای تولیدی
از جملــه ارتباطات و فناوری اطالعــات در ایران در
سالهای اخیر به دلیل عضونبودن ایران در بازارهای
بینالمللی و محرومبودن از تبادالت تجاری محدود
شد و شــرکتهای داخلی با مشکالت بسیاری برای
توسعهیافتن مواجه شدند.
از زمــان رفع تحریمهــا انتظارات بــرای ورود و
حضور شــرکتهای خارجــی در بــازار محصوالت
فنــاوری در ایران بســیار کمرنگتر از آن اســت که
انتظار میرفت .موانع تجاری بــه دلیل تحریمهای
پیشــین یکی از موانع بود اما قوانین و مقررات سنتی
و نبود چشماندازی مشخص از بازار در ایران ازجمله
مشــکالت قابل لمس و مهم در این زمینه است که
تاکنون شــرکتهای خارجی را از ســرمایهگذاری در
ایران بازداشــته است .حاال حمید احمدیان ،مدیرکل
دفتر نــوآوری و حمایــت از ســرمایهگذاری وزارت
ارتباطات از اعــالم آمادگی  ۱۵شــرکت بینالمللی
برای سرمایهگذاری در کریدور ویژه فناوری اطالعات
و ارتباطــات خبر میدهــد .شــرکتهایی که نامی
از آنها برده نشــده و قرار اســت در حوزه ســالمت
الکترونیک ،لجســتیک و اینترنت اشــیا پــا به ایران
بگذارند؛ حوزههایی که برای ایران بهعنوان نخستین
تجربههــا بــرای تولید این محصــوالت و عرضه آن
در بازارهای فرامرزی بهشــمار میرود .محمودرضا
خادمی ،کارشــناس فناوری اطالعات معتقد اســت
در هر شــرایطی برای قانعکردن سرمایهگذاران برای
ورود بــه ایران آنهــا نیاز به تضمین ســرمایهگذاری
دارند ،مسئلهای که در شــرایط فعلی وجود قوانین
دســتوپاگیر و اختیارات نامحدود سازمانها مانع از
تحقق آن است.
او دراینبــاره بــه »شــرق« میگویــد» :ورود
ســرمایهگذار به ایران آن هــم در زمینههایی مانند
فناوری همانند خیلی از مدلهای جذب سرمایهگذار
و مشــارکت در پروژهها با مشــکالت و موانع قوانین
ناهمخوان در ایران همراه اســت و نیز مشکالتی که
نیازمند ارتباط با نهادهای بیشماری است که بدون
هماهنگی با آنها انجام سرمایهگذاری ممکن نیست.

بهنظر نمیرســد ورود ســرمایهگذار در این حوزه تا
زمانی که مصوبات مجلــس در زمینه قوانین جدید
صورت نگرفتــه یا امکان اجــرای آن در برنامههای
طوالنیمدت توســعهای دیده نشــده ،نتیجهبخش
باشد«.
به اعتقــاد او این مقوله نیــز از جمله پروژههای
مقطعی و احساســی اســت کــه بعــد از مدتی به
مانــع برخــورد کــرده و متوقــف میشــود چراکه
برای ســرمایهگذار خارجی بیش از هــر چیز امنیت
ســرمایهگذاری مهم است و اینکه امنیت آنها تا چه
اندازه تضمین میشود.
او ادامه میدهد» :این دست از پروژهها در همین
حد مطالعــات و طرحهای مقدماتی باقی میمانند.
بخشــی از بودجه بــرای مطالعه و بررســی هزینه
میشــود و عموما از لحاظ اقتصادی نیز توجیهپذیر
هســتند اما در درازمدت عملیشــدن این مطالعات
با مشــکل مواجه خواهد شــد و بینتیجه میمانند.
بنابرایــن پیــش از ارائه هــر مدلی از این دســت از
پروژهها نیاز است که زیرساختهای حقوقی از سوی
وزارتخانهها آماده شــود و در کنار الزام به اجرا باید
ملزومات اجرای آن نیز فراهم شود«.
ایجاد فضای سرمایهگذاری ملی و بینالمللی
حمید احمدیــان در گفتوگو با مهر میگوید» :با
آغــاز فاز دوم راهاندازی کریــدور فناوری اطالعات و

 ۴۰درصد کانالهای تلگرامی فارسی »شامد« گرفتند

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  7ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﻰ
رئیس مرکز رســانههای دیجیتــال از فعالیت
 ۳۰۰هــزار کانــال و گروه فارســیزبان در تلگرام
خبر داده اســت .مرتضی موســویان در نشســت
خبری در حاشیه نمایشگاه رســانههای دیجیتال
گفته است» :هفتهزارو  ۵۰۰کانال فعال هستند
و  ۴۰درصد آنها شناســنامه الکترونیکی محتوای
دیجیتال )شامد( دریافت کردند« .موسویان پیش
از این بیان کرده بود» :با راهاندازی سامانه »شامد«
برای احراز هویــت کانالهای با بیش از پنج هزار
کاربر ،دولت و حاکمیت بهدنبال بستن شبکههای
اجتماعــی خارجــی نیســت ،بلکــه حاکمیت با
راهاندازی این ســامانه بهدنبال اســتفاده مفید از
شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی و ممانعت
از کالهبرداری و اشــاعه ناهنجاریهای اجتماعی
است« .او در توجیه این اقدام گفته بود» :در تمام
دنیا نیز فعالیت در فضای مجازی از سوی افرادی
انجام میشود که هویت آنها برای دولت مربوطه
مشــخص اســت و افراد دارای هویت مجازی و
غیرواقعی نیستند .بنابراین نمونههای خارجی آن
در دنیا وجود دارد و ثبت راهاندازی سایت و کانال
در بیشتر کشــورهای دنیا ازجمله آمریکا مرسوم
اســت .حتی دو ســایت خارجی وجــود دارد که
مشخصه واحد محتوای دیجیتال را ثبت میکنند.
) IPآدرس پروتــکل اینترنت( دســتگاههایی که
در فضــای مجازی مشــارکت میکنند با توجه به
استفاده از  IPنسخه شــش قابل پیگیری است«.
او بیــان کــرده اســت ۳۰۰» :هزار کانــال و گروه
فارسیزبان در شــبکههای اجتماعی داریم که از
این تعداد هفتهزارو  ۵۰۰کانال فعال هســتند و
 ۴۰درصــد از این تعداد ،شــامد دریافت کردهاند.
امیدواریم این رقم به  ۷۰درصد افزایش یابد« .بر
اســاس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی
فضای مجازی که تا پایان روز  ۱۵مهرماه امســال
برآورد شــده ،تعداد کانالهای فارســی در شبکه
تلگرام به ۶۲۶هزارو  ۵۳۹کانال رسیده و در مدت
 ۱۰روز ،بالــغ بر  ۱۰هزار کانال به تعداد کانالهای
فارسی ایجادشــده در تلگرام ،افزوده شده است.
به نحوی که در روز پنجم مهرماه امســال ،تعداد
کانالهای ایجادشــده ۶۱۶هــزارو  ۷۶کانال اعالم
شده بود.
درهمینحال برآورد شــده روزانــه بالغ بر دو
هزار کانال بــه تعداد کانالهای فارســی تلگرام
افزوده میشــود و از تعداد کانالهای ایجادشده،
حدود ۲۳۵هزارو  ۱۰۹کانال بهروزرســانی شــده
اســت .بررســی انتشــار روزانه مطالب در شبکه
تلگرام نیز نشان میدهد که در عرض یک ساعت
و در پیــک ترافیک )ســاعت  (۲۲نزدیک به ۲۴۱

هزار مطلب در کانالهای تلگرامی منتشــر شــده
است و کمترین میزان انتشار مطلب نیز به ساعت
چهار بامداد بــا ۱۷هزارو  ۱۹۲مطلب بازمیگردد.
ایــن درحالی اســت کــه در ســاعت  ۲۳حدود
 ۲۱۵هــزار مطلب در کانالهای فارســی منتشــر
میشود .آخرین برآوردها حاکی از آن است که در
۲۴ساعت ،دومیلیونو ۹۵۲هزارو  ۷۳۷مطلب در
کانالهای فارسی منتشر شده که در مقایسه با ۱۰
روز اخیر ،افزایش بالغ بر صد هزار مطلب را نشان
میدهد .از ســوی دیگر ،متوســط تعداد مطالب
کانالها نیز نشــان میدهد که هــر کانال در یک
روز حدود  ۱۳مطلب منتشــر میکند .دراینمیان
متوسط بازدید هر مطلب  ۷۱۶بار است .همچنین
تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرام در یک روز
یکمیلیاردو  ۸۷۲میلیــونو  ۳۴۶هزار بار عنوان
شــد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته،
تعداد کل بازدیدهــای کانالهای تلگرامی از مرز
دو میلیارد بازدید هم گذشته بود.
رئیس مرکز رســانههای دیجیتال وزارت ارشاد
خبر دیگــری را در حوزه ارائه مجوز شــامد بیان
کرد مبنیبر اینکه نرمافزارهای و اپلیکیشــنهای
موبایل نیز دارای شناسنامه الکترونیکی محتوای
دیجیتال خواهند شــد .به گفته موســویان۱۳۰ ،
هزار نرمافزار کاربردی موبایلی )اپلیکیشن( ،شامد
دریافــت کردند و انتظار مــیرود این رقم به ۲۰۰
هــزار نرمافزار افزایش یابد .او ادامه داده اســت:
»برای اعطای شــامد با فروشــگاههای اپلیکیشن
)اپاســتورها( کار میکنیــم و اعطای شــامد به
صورت اتوماتیک انجام میشــود و در اجرای این
طرح ،هیچ نرمافزاری بدون مجوز شــامد امکان
ارائــه در فروشــگاههای اپلیکیشــن را نخواهــد
داشت« .او در ادامه به آمارهای دیگری نیز اشاره
کرده و افزوده اســت» :از ابتدای تشکیل این مرکز
تاکنــون ۵۳ ،نرمافزار مجــوز گرفتهاند« .او گفت:
امروز مجوزی که برای نرمافزارها ارائه میشــود،
مطابق با طرح شامد اســت و با وجودی که ۲۰۰
هزار سایت اینترنتی در کشور فعال است اما از این
تعداد ۷۰ ،هزار ســایت دارای مجوز شامد هستند
و امیدواریــم تا پایان ســال ،بتوانیم ســهچهارم
ســایتهای اینترنتی داخل کشــور را شــامددار
کنیم«.
بــه گفتــه او ،با آمــدن وب  ۳در ســال ۲۰۲۰
موضــوع محرمانگــی در فضای مجــازی از بین
میرود و بههمیندلیل باید نحوه زندگی در فضای
مجازی را یاد گرفته و به شــناخت درست برسیم.
او در پایــان گفتــه اســت» :قدم بعدی مــا ارائه
نشانهای هوشمند بر بستر انتقال محتواست«.

ارتباطات و ورود نخســتین تیمهای ســرمایهگذاری
در حوزههای مذکور به کشور ،مشارکت شرکتهای
بینالمللی توانمند در این بخش ،افزایش مییابد«.
کریــدور ارتباطــات و فنــاوری اطالعات یــک پروژه
تولیــد نرمافرازهای کاربردی در تــراز بینالمللی در
حوزههای مختلفی مانند اینترنت اشــیا ،انیمیشــن
و بازی رایانهای اســت که شــرکتهای دانشبنیان
مستقر در این پارک میتوانند با بهرهگیری از امکانات
و زیرســاخت ایجادشده در حوزه نرمافزار ،خدمات و
ســرویس ،محصول تولید و به بــازار داخلی و حتی
بینالمللی عرضه کننــد .او ادامه میدهد» :کریدور
فناوری اطالعات و ارتباطات ،فضای ســرمایهگذاری
ملی و بینالمللی جدیدی ایجــاد میکند و تا پیش
از ایــن در حــوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات پا را
از مرزها بیرون نگذاشــته و به دنبال بازارهای دیگر
نبودیــم؛ اما کریــدور ارتباطات و فنــاوری اطالعات
ایــن فرصت را به ما میدهد که پا را فراتر گذاشــته
و شــرکتهای توانمنــد بینالمللــی را ترغیــب به
سرمایهگذاری در ایران کنیم«.
به گفته او ایجاد جهت معکوس در دانشــگاهها
از جملــه برنامههای مدنظر در کریــدور ارتباطات و
فناوری اطالعات است .او معتقد است فعالیتهای
دانشــگاهی دیگر پاسخگوی توســعه و نیاز فضای
ارتباطات و فناوری اطالعات نیســت» .باید جهت را

عوض کنیم و فشار بازار را به سمت دانشگاهها ببریم
تا دانشگاهها بهروزرسانی شوند«.
او ادامه میدهد» :فاز نخســت ایــن پروژه پس
از یکســالونیم ،به اتمام رســیده و هماکنون وارد
فاز دوم پروژه کریدور فناوری اطالعات شــدهایم که
در ایــن فاز ،پس از ساختارســازی ،نحوه مشــارکت
شــرکتها را تعیین میکنیم .هماکنون نیز پتانسیل
شــرکتهای خارجی مرتبط شناسایی شده تا بدانیم
چه شــرکتهایی میتوانند در ایران ســرمایهگذاری
کننــد .به گفتــه او بایــد مســیرهای دانشبنیانی و
اســتارتاپی به شرکتهای ســرمایهگذار بینالمللی
وصل شوند ،این جریان لبه خروج محصول و دانش
به فضای خارج از کشــور اســت و در نهایت هدف
ما بهدســتآوردن ســهمهای بینالمللی در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات است.
پروژهای که  ۵سال زمانبر است
کریدور ارتباطــات و فناوری اطالعــات پروژهای
اســت که پیش از ایــن معاونت نــوآوری و فناوری
اطالعــات در دولت قبل در تابســتان گذشــته مدت
تکمیل نهایی آن را پنج ســال عنوان کــرده بود .به
گفته امیرحســین دوایی در فاز نخســت ،این منطقه
محل اســتقرار شــرکتهای بینالمللی تولیدکننده
در حــوزه ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد شــد
کــه بیشــتر تمرکز هم بــر تولید محصوالت ســبز و
دانشبنیان اســت که عالوه بر مصــرف داخلی به
خارج از کشــور هم صادر شــود .فاز دوم نیز ایجاد
شــهر ارتباطات و فناوری اطالعات با زیرساختهای
شهری مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال است.
او نیــز خبر داده بود در فاز نخســت ایجاد درگاه
جــذب ســرمایهگذاری بینالمللی بــرای تولید کاال،
خدمــات و ســرویسهای دانشبنیــان مبتنــی بر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات مهم اســت و پس
از تکمیــل زیرســاخت اصلی و اســتقرار تجهیزات
برتریبخش ،پــارک تبدیل به پارک فناوری با رویکرد
دانشبنیان متصل به بازار خواهد شــد و قادر است
با اســتقرار شرکتهای مناســب ضمن تولید ارزش
اقتصادی ،در سطح جهانی نیز اعتبار کسب کند.
پویایی بازار ارتباطات و فناوری اطالعات در ایران
بیش از آنچه نیازمند ســرمایهگذاران خارجی باشد
محتاج خودبــاوری و باورپذیــری در داخل و تأمین
خواســتههایی اســت که مبتکران این حــوزه به آن
نیاز دارند.
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 ســازمان دارپا در نظر دارد هدف بازیهای جنگ
را از احتمال موفقیت نقشــههای جنگی به دستیابی
به نتیجه مطلوب تغییــر دهد .محبوبیت بازی جنگ
) -War gamingبازی جنگ یک سرگرمی در سبکاستراتژیک اســت که انواع عملیاتهای نظامی را به
شــکلی واقعی یا داســتانی شبیهســازی میکند( در
میان وزارت دفاع آمریکا رو به افزایش اســت؛ زیرا به
کمک آن میتوان نوع نبردهایی که ممکن اســت در
آینده رخ دهد را شبیهسازی کرد .به گزارش سایبربان،
یک بازی جنگ کوچک مناســب ممکن اســت پیش
از اینکــه پیامدهــای فاجعهبار ایجاد شــود ،از اتخاذ
یــک راهبرد نظامی یا تدارکات بــد جلوگیری به عمل
آورد .بــازی جنگ در همــه زمینهها از شبیهســازی
عملکرد دشــمنان تا طراحی نقشههای جنگی برای
تمام ناوگانها و واحدهای ارتشــی کاربــرد دارد؛ اما
سختترین نوع این سرگرمیها ،نمونههای استراتژیک
آن به حســاب میآیند .شبیهسازی عملکرد تمام یک
ملت ،همراه با همه پیچیدگیهای سیاسی ،اقتصادی
و فاکتورهای اجتماعی کاری فوقالعاده مشکل است.
با توجه به دالیل باال ،بخش »طرح مکانیســم راهبرد
بنیادهای دارپا« در حال بررسی این موضوع است که
آیا میتوان یک بازی جنگ بهتر و ســطح باالتر ایجاد
کــرد .در نتیجه ارتش آمریــکا دیگر به علت اقدامات
دشمن غافلگیر نمیشــود یا حتی میتواند دشمنان
خود را با عملکردش شــگفتزده کنــد .اگرچه پروژه
دارپا با شبیهسازهای معمول مورد استفاده از پنتاگون
متفاوت است .بیشتر بازیهای جنگ نظامی با هدف
اینکه تعیین کنند در صورت اجرای یک راهبرد احتمال
موفقیت چقدر است ساخته میشوند؛ اما هدف دارپا
ایجاد یک بازی با نتایج از پیش تعیینشــده است که
نحوه دســتیابی به نتیجه را برای ارتش بازگو میکند.
جارد آدامز ) ،(Jared Adamsســخنگوی دارپا گفت:
»ما میخواهیم رویکرد شبیهســازی را به تفکر درباره
ایجــاد قوانین از طریق خود بــازی تغییر دهیم .برای
فردی که انجام بازیهای جنگ بســیاری را در سوابق
خود دارد ،سختترین بخش کار ،طراحی یک سناریو،
اهداف و قوانین بازیکن برای دســتیابی به تصمیمات
خاص به طریق هوشمندانه است .ما میخواهیم این
مســئله را برعکس کنیم .در ایــن روش مجموعهای
از نتایج راهبردی مطلب به شــما ارائه میشــود .آیا
میتوانید قوانین بازی را بهگونهای تعریف کنید که به
نتیجه از پیش تعیینشده دست یابد؟«.

