
 های اصلی انقالب صنعتی چهارم است؟ کدامیک جزو فناوری. 1

گروه  12های زیربنایی انقالب صنعتی چهارم را به فناوری Shaping the Fourth Industrial Revolutionکالس شوآب در کتاب 
 دیتول؛ شرفتهیپ مواد ؛کیتارب و یمصنوع هوش ؛اءیاش نترنتیاشده؛ دفترکل توزیعو  نیچبالک ؛دیجد یانشیرا یهایفناور کند: تقسیم می

 ؛یانرژ  انتقال و یساز رهیذخ ،؛ استحصالافزودهواقعیت  و یمجاز  تیواقع؛ هایفناور ؛ عصبهایفناور ؛ زیستیچندبعد  چاپ و افزوده
 زودی توسط انتشارات آریاناقلم منتشر خواهد شد.( )این کتاب ترجمه شده و به. ییفضا یهایفناور ؛ و میاقل یمهندس

 درستی آن را برگزیدند. پاسخگویان هم به 76و  است« هر سه مورد»پاسخ این پرسش  خب، معلوم شد که

 

  



 های دیجیتال را برای پیشروی در انقالب صنعتی چهارم دارند؟ کدام کشورها بهترین مهارت. 2

نالند و سوئد. بر خالف نظر اکثر پاسخگویان، کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی در زمینۀ آموزش فبود: ایسلند،  1این پرسش گزینۀ  پاسخ
 کنند. های مورد نیاز برای انقالب صنعتی چهارم بسیار بهتر از باقی کشورها عمل میمهارت

 
ها خیلی خوب متحد و آلمان را برگزیدند. این کشورها هم در زمینۀ آموزش این مهارتایاالتاما خیلی از پاسخگویان گروه کشورهای نروژ، 

درصد برای این سؤال بود و معلوم است که  17اند. کمترین پاسخ درست با کنند، ولی خب به پای ایسلند و فنالند و سوئد نرسیدهعمل می
 . خیلی از پاسخگویان را به اشتباه انداخته است

 

  



 های مجمع جهانی اقتصاد کدام شهر است؟ بر اساس ارزیابی 2019نوآورترین شهر جهان در . 3

های بعدی را آنجلس و سنگاپور ردهو توکیو، لندن، لس نیویورک است 2019در سال نوآورترین شهر دنیا طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
 دهند. به خود اختصاص می

 
ها و دستاورهای این وکنار دربارۀ نوآوریاپور را انتخاب کرده بودید که احتمااًل دلیلش اخباری است که از گوشهبیش از نیمی از شما سنگاما 

 البته سنگاپور هم شهری بسیار نوآور است، اما هنوز نوآورترین نشده است. شنوید. شهر می

 

  



 کدام است؟ 2020سال ، نوآورترین کشور جهان در Statistaهای شرکت بر طبق ارزیابی. 4

  سال صدرنشینی کرۀجنوبی خاتمه دهد و نوآورترین کشور جهان لقب بگیرد.  6، توانست به موتور اقتصادی اروپا، آلمان 2019باالخره در سال 

 
دانستند که امسال جای آلمان و گذشته دسترسی داشتند و نمی هایاکثر پاسخگویان کرۀجنوبی را برگزیدند، شاید چون به اطالعات سال

 کرۀجنوبی عوض شده است. 

 

  



 های الکترونیک در اختیار آمازون است؟چند درصد از بازار کتاب. 5

های الکترونیک درصد بازار کتاب 70بر این است که کمابیش ها و برآوردها پژوهشهای مختلفی در این باره وجود دارد، اما نظر غالب ارزیابی
 اند. در اختیار آمازون، این غول عصر جدید، است و غالب پاسخگویان هم درست پاسخ داده

 

  



 های زیر صحیح است؟ . کدامیک از گزینه6

هایی کوچک و بدون دسترسی به ابزارهای ر مزرعهمیلیون نفر د 600حدود . های زیر صحیح استیک از گزینهکدامپرسیده بودیم  6در سؤال 
حدود ؛ میلیارد نفر( به آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب دسترسی ندارند 4/2سوم مردم )دود یک؛ حکنندمکانیزه زندگی می

زده شگفت ،رو شدیمر و ارقام روبهخود ما هم وقتی نخستین بار با این آما میلیارد نفر( هنوز به برق دسترسی ندارند. 2/1ششم مردم )یک
اند. بهرههای صنعتی اول و دوم هم بیبخش زیادی از مردم جهان از مزایای انقالبهم است که هنوز این نشدنی ولی واقعیت کتمان شدیم.
  .ه همین سؤال داده شده استپاسخ صحیح هم ب یناید و در واقع بیشتر کردید که کردهرا انتخاب می« هر سه گزینه» یداین سؤال هم بابرای 

 

  



 کنند؟( در اقتصادهای پیشرفته چند درصد برق این کشورها را مصرف میdata centersها )های داده. پایگاه7

نیست نرسیده. گرچه دور درصد  10درصد و  5 هنوز بهاما  کنند؛میها در کشورهای پیشرفته برق زیادی داده هایپایگاهواقع امر این است که 
آور است و باید درصد برق جهان خواهد شد که بسیار سرسام 8حدود  2030روزی که برسد؛ در واقع، طبق برآوردها، مصرف برق این مراکز تا 

 درصد است.  2. پاسخ درست گزینۀ فکری به حالش کرد

 

 

  



 چه تعداد خواهد بود؟ 2025های اینترنت اشیا در تعداد دستگاه IHSهای شرکت تحلیل بازار بینیطبق پیش. 8

میلیارد دستگاه خواهد رسید.  75آور های اینترنت اشیا در جهان به رقم حیرتدستگاه تعداد 2050تا سال  IHSبر طبق برآوردهای شرکت 
سوم به پاسخ صحیح اشاره تقریبًا یکمیلیارد دستگاه اینترنت اشیا در سطح جهان وجود دارد.  20شود که حدود اینک تخمین زده میهم

ها را از طریق شبکه منتقل کنند، توانند دادهشوند و میکه به اینترنت متصل می هایی هستندهای اینترنت اشیا تمام دستگاهدستگاهاند. کرده
 های هوشمند. های هوشمند، و تلویزیونها، گوشیتاپاز جمله لپ

 

  



 . چند نفر از مردم جهان گوشی موبایل هوشمند دارند؟ 9

های هوشمند میلیارد نفر هم گوشی 3.5و حدود  میلیارد نفر در سطح جهان به اینترنت دسترسی دارند 4.5دهد که حدود ها نشان میارزیابی
برآوردها میلیارد نفر برسد.  3.8به رقم  2021های هوشمند در جهان در سال شود که تعداد دارندگان گوشیبینی میپیشدر جیبشان است. 

  مند دارند. میلیون ایرانی گوشی هوش 50گویند که حدود می

worldwide/-users-smartphone-of-https://www.statista.com/statistics/330695/number 

 
 

 

  

https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/


 کدام بود؟ 2019ارزشمندترین برند جهان در سال ( Forbesهای مجلۀ فوربز )طبق ارزیابی. 10

میلیارد دالر. هرچند، بیشترین رشد متعلق به آمازون  205گوید که اپل ارزشمندترین برند جهان است، آن هم به ارزش ارزیابی مجلۀ فوربز می
 ارزشمندترین برند جهان شود. چندان دور از تمام رقبا پیشی بگیرد و ای نهبوده و هیچ بعید نیست که این برند در آینده

brands/list/-https://www.forbes.com/powerful 

 

 

  

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/


 کدام مشاغل شاهد بیشترین رشد بوده است؟برای  ی جهانیتقاضا سال اخیر 8طی . 11

دلیلش افزار و اپلیکیشن بوده. دهندگان نرمسال اخیر بیشترین تقاضا برای توسعه 8اند، طی طور که تقریبًا نیمی از پاسخگویان گفتههمان
کننده بوده است. ها شاهد رشدی خیرههم مشخص است: اتوماسیون رو به افزایش است و بازار طراحی وبسایت و اپلیکیشن در این سال

خواهید های آتی بازار تحلیلگران داده بسیار داغ خواهد بود و توصیۀ ما هم به شما این است که اگر میدهد که طی سالنشان می هابینیپیش
 مهارت و تخصص جدیدی یاد بگیرید، حتمًا گوشۀ چشمی به تحلیل داده داشته باشید. 

 

  



 ایران باید چقدر باشد؟اوری بومی از تولید ناخالص داخلی بنیان و فنهای دانشسهم شرکت ،ساله 20انداز سند چشم طبق. 12

رئیس نماید، ولی درصد است. چنین عددی در نگاه اول عجیب می 50اند، طور که تقریبًا ثلث پاسخگویان دریافتهو اما سؤال آخر، همان
بنیان کشور از تولید ناخالص های دانششرکتاکنون سهم » چنین گفته بود: 1395ای در سال طی مصاحبهصندوق نوآوری و شکوفایی 
 50به باید بنیان و فناوری بومی از تولید ناخالص داخلی های دانشساله سهم شرکت 20انداز در سند چشم ...ملی کمتر از نیم درصد است

 « .درصد برسد

 


