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 طرح افزایش ســرعت اینترنت در مجلس شــورای اســامی تصویب نشد ،اما در
ماده 46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر موضوع گسترش شبکه ملی
اطالعات یا اینترانت (اینترنت داخلی) تأکید شده است .در واقع ما تصمیم گرفتیم
به جای برداشتن سرعت اینترنت ،پهنای باند مناسبی را برای کاربران ایجاد کنیم.
(علیمطهری،رئیسکمیتهمخابراتمجلسشورایاسالمی
روزنامهدنیایاقتصاد،زمستان)89
 پهنای باند  56کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنت خانگی و دانشــگاهها
حتــی بــرای دانلــود کتابهای  500صفحهای نیز مناســب اســت و ما بــا در نظر
گرفتــن  17میلیون خانوار و با لحاظ کــردن ضریب نفود  30درصدی اگر بتوانیم
 128کیلو بیت را به این  30درصد برسانیم ،انقالب عظیمی در عرصه اینترنت
پرسرعت به وجود آوردهایم.
(محمدسلیمانی،وزیرارتباطاتدولتنهم،سایتوزارتارتباطات،بهار)87
 بحث اینترنت پرسرعت یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع
شــود .به همین دلیل و در راســتای گسترش اســتفاده از آن در کشور اقداماتی نظیر
ادامهسالمسازیوگسترشخدماتاینترنت،افزایشظرفیتاینترنتکشوربهحد
مورد نیاز ،افزایش ضریب نفوذ کاربران دادهها و افزایش تعداد پورتهای پرسرعت
واگذار شده صورت خواهد گرفت.
(برنامهرضاتقیپوربهمجلسهنگامگرفتنرأیاعتماد،سایتمجلس،تابستان)88
 سرعت فعلی پهنای باند اینترنت برای کاربران خانگی کافی است .اگر
پهنایبانداینترنتباسرعت 128کیلوبیتدرثانیهباکیفیتباالدراختیار
کاربرانخانگیقرارگیرد،مشکلیدراینرابطهوجودنخواهدداشت.
(رضاتقیپور،وزیرارتباطاتدولتدهم،ایسنا،زمستان)88
 میانگین سرعت اینترنت خانگی در ایران در پایینجدول مقایسه بینالمللیقرار
دارد .این اســتدالل که ســرعت 128کیلو بیت بر ثانیه برای کاربر خانگی کافی است
مانند آن اســت که بگوییم یک جاده باریک آســفالته داریم و کافی اســت و لزومی
نداردبزرگراهبسازیم.
توگوبادنیایاقتصاد،زمستان)89
(مدیریکشرکتاینترنتی،گف 
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اهمیت دادههای دولتی در زندگی روزمره

«ابرکامپیوترها» در دولت ترامپ جایگاهی ندارند
میثم لطفی

تصــور کنیــد زندگــی خــود را بــه یــک
شــهر جدید انتقــال دادیــد و قرار اســت از
امــروز در منطقــهای کــه هیچ شــناختی از
آن نداریــد حضــور داشــته باشــید .چطور
متوجه میشوید کدام مدرسه را باید برای
فرزندان خــود انتخاب کنید ،از کدام مراکز
بایــد خریدهــای روزانــه را انجــام دهیــد،
خدمــات اینترنتی خانــه را از چه شــرکتی
ت و آمد درونشــهری
بگیرید و چگونه رف 
را انجــام دهیــد؟ دادههایــی کــه دولتها
جمعآوری میکنند به تمام این ســؤاالت
پاسخ میدهد تا زندگی را برای شهروندان
آسانکند.
دولــت فدرال امریــکا اطالعات مهم و
ارزشــمندی را در اختیــار شــهروندان خود
میگــذارد .ولــی بــه تازگــی مرکــز امنیــت
ســایبری پنتاگــون بــه ایــن نتیجه رســیده
است که بخشی از این اطالعات میتوانند
در معرض خطر باشــند و مشــکالتی را به
وجود آورند.
«الکس هــوارد» مدیر بنیــاد Sunlight
کــه وظیفــه شفافســازی فعالیتهــای
اطالعاتــی دولت امریــکا را برعهــده دارد
ایــن هفته طی مصاحبهای بــه خبرگزاری
ســیانان گفت« :نکت ه مهمــی که تاکنون
موردتوجهقرارنگرفتهبودوبایددراولویت
اصلــی قرار گیرد این اســت که اســتفاده از
دادههــای دولتــی در تصمیمگیریهــای
عادی بــرای انجــام فعالیتهــای روزمره
میتوانندزندگیمردمرابهخطربیندازند.
شــاید مردم بــه این مســأله توجــه زیادی
نداشته باشند .ولی همه ما در زندگی خود
بهمیزانقابلمالحظهایدادههایدولتی
را به کار میبریم تا شرایط بهتری پیشرو
داشتهباشیم».
ëëداد ههایدولتی
دولــت امریکا طی هفته گذشــته برای
نخستین بار نشان داد که چگونه اطالعات
اختصاصی خود را در زندگی روزمره مردم
ارائــه میدهــد و چگونــه از آنهــا اســتفاده

عدم رعایت اخالق حرفهای
در رسانه ملی   

بــا مسدودســازی تمــاس صوتــی تلگــرام هجمــه
علیه دولت در رسانههای مخالف دولت شدت گرفته
اســت تا آنجا که دولت را مســئول این مسدودســازی
میدانند که به نفع درآمد زایی اپراتورها دست به این کار زده است.
بــه گــزارش «ایــران» ،در همین راســتا در بخش خبــری  20:30کــه در تاریخ
سهشــنبه  29فروردین رو آنتن صدا و ســیما رفت با تقطیع و پخش گزینشی
ســخنان محمود واعظی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات ســعی در القای
ایــن موضــوع کــرد که قطــع تمــاس صوتی تلگــرام بــه جهت حفــظ منافع
اپراتورهــا بــوده اســت.این در حالــی اســت که پــس از ســؤال خبرنــگاران در
خصوص بســته شــدن تمــاس صوتی تلگرام و پاســخ وزیــر ارتباطات ،مبنی
بــر بســته شــدن تماس صوتــی تلگــرام با حکــم دســتگاه قضایــی ،خبرنگار
صــدا و ســیما ســؤال دیگــری از وزیر ارتباطــات در خصوص شــکایت تلگرام
از اپراتورهــای ایرانی مطرح میکند و پاســخ وزیر هــم حمایت از اپراتورهای
داخلــی در خصوص شــکایت احتمالی تلگرام اســت که وظیفه هر مســئول
ایرانی اســت ولی متأسفانه رسانه ملی در اقدامی غیراخالقی این پاسخ را با
پاســخ سؤال در مورد بسته شــدن تماس صوتی تلگرام مونتاژ و پخش کرده
است که نشان از عدم رعایت اصول اولیه اخالق حرفهای است.
گفتنــی اســت ســایت وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه آدرس
 ict.gov.irفایــل صوتی مصاحبه وزیر و همچنین فایل مونتاژ و پخش شــده
رســانه ملی جهت اطالع و تنویر افکار عمومی را منتشر کرده است که مردم
خود قضاوت کنند.

مجمع عمومی عادی ســاالنه و فوقالعاده شــرکت ارتباطات ســیار ایران،
روز چهارشنبه  ۶اردیبهشت ماه برگزار میشود.
به گزارش «ایران» مجمع عمومی عادی ساالنه همراه اول (سهامی عام)
از ســاعت  ۹صبح و مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان ســهام همراه اول
(ســهامی عام) ،به شــماره ثبت  ۳۱۷۵۱۲از ســاعت ۱۱صبح روز چهارشنبه
 ۶اردیبهشــتماه ،در ســالن خلیجفارس پژوهشــگاه نیرو ،واقع در شهرک
غــرب ،بلوار فرحزادی ،انتهای بلوار شــهید دادمان برگزار میشــود.گفتنی
اســت همراه اول از ســهامداران دعوت کرده ،برای دریافت برگه حضور در
جلســه ،در ســاعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخه  ۲و  ۳اردیبهشت
 ،۱۳۹۶با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفینامه
معتبــر و موثــق کتبی برای نمایندگان اشــخاص حقوقی به نشــانی تهران،
میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،جنب سازمان بورس ،پالک  ،۱۷طبقه دوم،
واحد  ،۵اداره امور سهام همراه اول مراجعه کنند.

نیم نگاه

ëëدر مــاه مارس از ســال جاری میــادی «دونالــد ترامپ» رئیس جمهــور امریکا طرحی را به امضا رســاند
که براســاس آن بودجه مربوط به امنیت اطالعاتی آژانسهــای دولتی کاهش یافت که این کاهش بودجه
تأثیراتگستردهایرابرجاگذاشت
ëëبــا روی کار آمــدن ترامپ اطالعــات و نحوه تحلیــل آنها برای دولــت امریکا به کمتریــن میزان اهمیت
رسیده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در دولت جدید امریکا ،ابرکامپیوترها جایگاه چندانی
ندارنــد و به کالن دادهها توجه کافی نمیشــود و همین مســأله میتوانــد در آینده نه چندان دور مشــکالت
قابل مالحظهایرابهوجودآورد.

این ابزار برای دریافت اطالعات رســتوران
اســتفاده کنید نیز به صورت غیرمستقیم
دادههــای دولتــی را مــورد اســتفاده قــرار
داد هاید.
ëëدادهها در زندگی روزمره
دولــت امریــکا در جدیدتریــن گزارش
شفافســازی خود اعالم کرده است ،همه
مــا در طــول روز بدون آنکه مطلع باشــیم
در تصمیمگیریهــای عــادی یــا مهــم از
اطالعــات دولتی اســتفاده میکنیــم .این
اطالعــات میتواننــد در معــرض خطــر
قــرار بگیرنــد و هرگونه حمله ســایبری به
آنها میتواند مردم عــادی را هم به خطر
بیندازد.
در مــاه مــارس از ســالجاری میــادی

«دونالد ترامــپ» رئیس جمهوری امریکا
طرحــی را بــه امضــا رســاند که بر اســاس
آن بودجــه مربــوط بــه امنیــت اطالعاتی
آژانسهــای دولتــی کاهــش یافــت .ایــن
کاهش بودجه تأثیرات گســتردهای را برجا
گذاشت و حتی سادهترین اتفاقات روزمره
از جملــه تصمیمگیــری بــرای خرید یک
دســتگاه ماشــین لباسشــویی را هم تحت
تأثیر قــرار داد؛ به این صورت که تا پیش از
این اطالعــات در همه زمینهها به صورت
جامعزیرنظردولتامریکابرایمردماین
کشــور ارائه میشــد تا در برنامهریزیهای
روزمــره خود بتواننــد از آن اســتفاده کنند.
ولی بــا اعمــال قانــون جدید ترامــپ این
بودجه کاهش  31درصدی را تجربه کرد تا

گیم نت
ماهرخ چنگیز

یکــی از بزرگتریــن معضــات دنیــای
امروزی وجود تروریستهاست .در حال
حاضــر تروریســتها بــا حمله بــه نقاط
ت وآمد انســانهای
مختلف و البته پر رف 
بیگناه زیادی را به قتل رســاندهاند؛ برای
آنها فرق نمیکند به بیمارســتان حمله
کنند یــا مرکز آموزشــی ،تنها هــدف آنها
ضربــه زدن بــه دولتهاســت .در ایــن
بیــن البته افرادی هســتند که بــه مقابله
با این گروههــای تروریســتی میپردازند.
وضعیت این روزها درگیری بین دولتها
با تروریســتها سوژه مناســبی هم برای
فیلمسازان و البته بازیسازان شده است.

یکی از بازیهای جالب درا ین خصوص
که ایرانی هم اســت «دالور» نام دارد .در
ایــن بازی که هیچ محدودیت ســنی هم
بــرای آن در نظر گرفته نشــده ،بازیکن با
در اختیار داشــتن انواع سالحها به جنگ
تروریســتها مــیرود .بــازی دالور در 50
مرحله با گرافیک باال و  3بعدی طراحی
شــده اســت .همچنین بازی دارای  2نوع
گیــم پلــی مختلف یعنــی دفاعــی و تن
به تن اســت .در این بازی شــما در نقش
کاراکتر اصلی بــازی یعنی «دالور» فعال
خواهید بود .ســاح شــما ،وســیله اصلی
اســت که باید به کمــک آن مراحل بازی
را پشــت سر بگذارید .در این بازی به طور
کلی به  6نوع اســلحه مختلف دسترسی
داریــد که نحــوه کار با این اســلحهها را در
طول پشــت ســر گذاشــتن مراحــل بازی
یــاد میگیرید .هــر کدام از این اســلحهها
کاربردهــای متفاوتــی دارنــد بنابرایــن با

توجه به محل ســنگر خود و شرایطی که
در آن قــرار داریــد باید اســلحه را انتخاب
کنید .مراقب تیرهایی هم که به دشمنان
میزنیــد باشــید چرا که ممکن اســت در
صورت شــلیک بیمحابا در شرایط بدی
قــرار بگیرید .خــارج از روند اصلــی بازی
که تنها ختم به شــلیک کردن به ســمت
تروریستها از سنگر میشود یک بخش
آزاد نیــز وجــود دارد کــه در ایــن بخــش
کنترل کاراکتر به دست شــما داده شده و

باید در یک فضای تعیین شــده اقدام به
کشــتن تروریســتهایی که به سمت تان
میآیند بکنید .هــدف اصلی این بخش
بهدستآوردنمقداربیشتریسکهاست
تا بتوانید مهمات مورد نیاز در طول بازی
را خریــداری کنید .بــازی دالور به صورت
رایــگان در اختیار کاربران سیســتمعامل
اندرویــد قرار گرفته اســت .همچنین این
بازی عالوه بر زبان فارسی به زبان ترکی و
انگلیسی هم در دسترس است.

ردیاب  هوش مصنوعی مخصوص بوکسورها
سوسن صادقی

قاب
فناوری

نه تنها اطالعات به صورت محدودتر ارائه
شــود ،بلکه مراقبتهای سایبری کمتری
هم در مورد آنها اعمال شود.
در جریــان ایــن تصمیمگیــری ترامپ
بودجــه «ســازمان امنیــت شــیمیایی
امریــکا» را هــم کاهــش داد .این ســازمان
وظیفه داشــت در مورد همه دســتگاهها و
محصوالتی که مردم با آن ســر و کار دارند
بررسی کند و نتایج حاصل از آن را در قالب
بستههایاطالعاتیبهسازمانهاوکاربران
عمومی ارائه دهد .ســازمان مذکور هر ماه
لیستی را منتشــر میکرد که میزان امنیت
شــیمیایی هر یک از محصــوالت به مردم
نشــان داده میشــود و ایــن فهرســت در
اصل حاصل تحلیلهای اطالعاتی دولتی

یک هفته
با آی تی

امــروزه کارشناســان ورزشــی بــه
همراه مهندســان حوزه الکترونیک
و هــوش مصنوعی بــه دنبال یافتن
راه حلهایــی بــرای پیشــرفت در
رشــتههای ورزشــی بخصــوص در
میادین بزرگ بین المللی هستند.
اخیــراً بعــد از اعــام همــکاری،
کارشناسان ورزشی  PIQبا یک برند
معروف ورزشی امریکا (،)Everlast
نخستین ابزار پوشیدنی مخصوص
ورزش بوکــس را ســاخته و وارد
بــازار کردنــد .ایــن دســتگاه ردیــاب
مخصوص ورزش بوکس ،همچون
یک مربی میتواند به ورزشکار در پیشرفت و ارتقای او در این ورزش کمک کند.
این دســتگاه ردیاب دارای روباتی اســت که در یک بند جاســازی شــده است و بوکســور میتواند آن را روی دست و مچ خود پیچیده و سپس دستکش
بوکس را روی آن بپوشد .اگر کاربر نیاز دارد که اطالعات بیشتر و دقیق تری از فعالیت خود را تجزیه و تحلیل و مطالعه کند ،میتواند این ردیاب را روی
دو دست خود ببندد تا اطالعات مربوط به فعالیتش از طریق دو دست جمعآوری شود.
به عبارتی این دســتگاه نه تنها تناســب اندام ورزشــکار را زیر نظر میگیرد ،بلکه تمام فعالیتهای تمرینی و مبارزات را در رینگ بوکس نیز ردیابی
میکند.
این دستگاه ،اطالعات مربوط به سرعت مشت ،انرژی بهکار رفته در ضربات مشت و زمان عکسالعمل وی در مبارزهها را ردیابی و تجزیه و تحلیل
میکند .البته برای تجزیه و تحلیل و گردآوری اطالعات مربوط به فعالیت بوکس کاربر باید برنامهای روی تلفن همراه خود نصب کند .این دستگاه
بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات ،برای تصحیح و بهبودعملکرد به کاربر خود پیشــنهاد و برنامه تمرینی و اصالحی نیز میدهد تا چگونه با مشــت
ضربههای سنگین بزند یا سریع تر و کارآمدتر در تمرینات و مبارزات روی رینگ عمل کند .این دستگاه که ضد آب و دارای مقاومت باالیی است ،باتری
آن با یکبار شارژ کردن تا  8ساعت کار میکند .قیمتی که سازندگان این دستگاه برای آن تعیین کردهاند 99 ،دالر اعالم شده است.

Gizmag

برگزاری مجمع عمومی «همراهاول»

ëëدولت امریکا در جدیدترین گزارش شفافسازی خود اعالم کرده است ،همه ما در طول روز بدون آنکه مطلع باشیم
در تصمیمگیریهــای عــادی یا مهم از اطالعات دولتی اســتفاده می کنیــم .این اطالعات میتواننــد در معرض خطر
قراربگیرندوهرگونهحملهسایبریبهآنهامیتواندمردمعادیراهمبهخطربیندازد.

جنگ با تروریستها

تکذیب دخالت امریکا
برای جلوگیری از پرتاب ماهواره
وزیرارتباطــات و فناوری اطالعات انتشــار خبــری مبنی بر تالش
امریــکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره ایرانی «شــریف ســت»
را بیاساس خواند.
بــه گزارش ایرنا محمود واعظی ادامــه داد :امریکا هیچ دخالتی
در پرتاب شــدن یا نشــدن ماهوارههای ایرانی نمیتواند داشــته
باشد و ارتباطی هم به آنها ندارد.
عضو هیأت دولت خاطرنشــان ســاخت :ماهوارههای ایرانی هر
زمان که شــرایط برای پرتاب آنها فراهم باشــد بدون کوچکترین
مانعی پرتاب میشوند.
برخی شــبکههای پیام رســان در روزهای اخیر از قول رضا روستا
آزاد رئیس ســابق دانشــگاه صنعتی شــریف مدعی شــدهاند که
دخالت امریکا مانع از پرتاب ماهواره این ماهواره شده است.

میکنــد .نخســتین بخــش از اطالعــات
دولتی که بسیار مورد توجه قرار میگیرد در
خدمات گیرندههای ماهوارهای ( )GPSبه
کار گرفته میشود و این طور که در گزارش
شفافســازی فعالیتهــای دولت امریکا
ارائه شــده اســت ،نیروی هوایی ارتش این
کشور وظیفه پشتیبانی از گیرندههای GPS
و انتشار اطالعات درست به آنها را برعهده
دارد.
طبــق اطالعــات ایــن گــزارش،
ســرویسهای اینترنتــی از جملــه Maps
گوگلبهصورتمستقیمباسازمانمحیط
زیســت ،ســازمان ملــی خدمــات پارکها
و مرکــز تحقیقــات جغرافیایــی امریکا در
ارتباط اســت تا جزئیتریــن اطالعات را با
باالتریــن میزان دقت بــه صورت عمومی
منتشــر کنــد و در هــر لحظــه متناســب با
موقعیت و نیاز کاربر بهترین خدمات را در
اختیار او بگذارد.
با مطالب ذکر شــده اگر شــما در کشور
امریــکا حضــور داشــته باشــید و مبتنی بر
ســرویسهای اینترنتی معمول بخواهید
وضعیــت آب و هــوا را بررســی کنیــد،
اپلیکیشــن مورد نظر شما بدون آنکه خبر
داشــته باشــید به ســازمان ملی اقیانوسی
و جــوی امریکا متصــل میشــود .تصاویر
ماهــوارهای که براحتی روی ســرویسهای
اینترنتی گوگل و دیگر شــرکتها در اختیار
شما قرار میگیرد به سرور برنامه Landsat
ناسا متصل شــده است و همان لحظه که
ابــزار موبایلی را بــاز میکنید ،بــدون آنکه
مطلع باشــید اطالعات دولتی حســاس و
مهم را در اختیار میگیرید.
حتی ابزارهای آنالینــی که در طول روز
مورد استفاده قرار میدهیم نیز به صورت
مســتقیم بــا دادههــای دولتــی در ارتبــاط
هســتند .بهعنوان مثال صفحــات مربوط
بــه ابــزار  Yelpبــرای خدمــات درمانــی به
ســرورهای مرکــزی دولــت امریکا متصل
اســت تا اطالعــات پزشــکان و بیمــاران را
تحلیــل کند و در این میــان اگر از صفحات

عکسZdnet :

مانیآشتیانی-اینترنتدرایراندرسالهایگذشتهمترادف
بااختالل،کندیوبیکیفیتیبود،اززمانیکهامکاناستفادهاز
تلنگر
اینترنتدرکشورفراهمشدتاکنونداشتناینترنتباکیفیت
وپرسرعتبهیکیازخواستههایدیرینهکاربرانایرانیتبدیل
شدهاست.هرچنددرسهسالگذشتهوزارتارتباطاتدولت
تدبیروامیدسعیکردهاستدرخصوصکیفیتوسرعت
اینترنتاقدامهایبسیاریانجامدهنداماهنوربرایرسیدن
بهنقطهمطلوبراهبسیاریماندهاست.بههرحالدردولت
قبــلدرحالیکــهدردنیاصحبتازداشــتناینترنتبدون
محدودیتبوددرایرانوبراساسیکقانونامکاندسترسیبهاینترنتباالی128
کیلوبیتبرثانیهبرایکاربرانخانگیممنوعبودالبتهدراینمیانوزیرانارتباطات
دولتنهمودهموعدههایگوناگونیبرایبرداشــتهشدناینمحدودیتاینترنتی
دادنداماهیچگاهاینوعدهبهمرحلهاجرانرسید.
 تمام تالش ما برداشــتن محدودیت ســرعت اینترنت بــرای کاربران
خانگی است .حتی در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای
کاربران خانگی دادهایم در صورت تصویب ،این ظرفیت در داخل کشور
توسعهخواهدیافت
(رضاتقیپور،وزیرارتباطاتدولتدهم،ایسنا،تابستان)89
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بود .کارگران ،کارمندان ،ســازمانها و افراد
عادی با اســتفاده از این فهرســت بخوبی
میدانســتند کــه چگونــه بایــد بــا محیــط
پیرامون خود برخورد داشته باشند و البته
ترامپ تصمیــم گرفت دسترســی به این
بخش از اطالعــات را هم برای مردم خود
محدودکند.
در پــی تصمیمــات اخیــر رئیــس
جمهــوری امریــکا بودجــه اطالعاتــی
«مؤسسه ملی سالمت» هم کاهش یافت
و ایــن مســأله نگرانیهــای فراوانــی را بــه
وجود آورد .زیرا تا پیش از این بررســیهای
اطالعاتــی ســازمان مذکــور در زمینــه
بیماریهــای عفونــی ،اختــاالت فصلی،
روشهــای درمانــی ،داروهــای جدیــد و...
دادههــای ارزشــمندی را در اختیــار مردم
قرار میداد.
از آنجایی که دولتها بیشــترین سهم
را در جمــعآوری و پــردازش اطالعــات در
اختیــار دارنــد ،با تصمیمات اخیــر دولت
امریکا کارشناسان در مورد آینده وضعیت
اطالعــات بســیار نگــران شــدهاند .ایــن
نگرانیهــا برای برخی ســازمانها بیشــتر
مشــاهده میشــود .بهعنــوان مثــال مرکز
 Data Refugeکه وظیفه بررسی اطالعات
پناهنــدگان را دارد از ابتــدای ســال 2017
میــادی هیچ بودجــهای دریافــت نکرده
است.
به هر حال ،با وجود آنکه دولت امریکا
هــر یــک از شــهروندان خــود را یک بســته
اطالعاتی میداند و طی چند سال اخیر به
این مســأله توجه ویژه داشته است اما این
روزهــا بــا روی کار آمدن ترامــپ اطالعات
و نحــوه تحلیــل آنها بــرای دولــت امریکا
به کمترین میزان اهمیت رســیده اســت.
بسیاری از کارشناســان بر این باورند که در
دولت جدید امریکا ،ابرکامپیوترها جایگاه
چندانــی ندارنــد و بــه کالن دادههــا توجه
کافی نمیشــود و همین مســأله میتواند
در آینــده نــه چنــدان دور مشــکالت قابل
مالحظهای را به وجود آورد.

از تبلیغات در شبکه های اجتماعی
تا حجم مکالمه بین الملل

اخبــار و رویدادهــای حــوزه  ICTهمیشــه بــرای
بســیاری جــذاب و خواندنــی اســت اگــر شــما جــزو
ایــن دســته از کاربــران بــه حســاب میآییــد امــا بــه دالیلــی نتوانســتهاید
ایــن اخبــار را پیگیــری کنیــد بــا ســتون «یــک هفتــه بــا آی تــی» بــا مــا
همراه شوید.
ایــن هفته محمود واعظی وزیــر ارتباطات در چهارمین همایش سراســری
مدیران وزارت ارتباطات در خصوص راهاندازی زمان رسمی فاز سوم شبکه
ملــی اطالعات و کارهای صورت گرفته در مورد انتخابات الکترونیک گفت:
فاز ســوم شــبکه ملی اطالعات بعد از ماه مبارک رمضان افتتاح خواهد شد
و زیرساختهای انتخابات الکترونیکی مهیا است ولی بقیه کارها مربوط به
تفاهم وزارت کشــور با شورای نگهبان است که در صورت تأیید وزارت کشور
و شــورای نگهبــان این وزارتخانــه آمادگی برگزاری انتخابــات الکترونیکی را
دارد.
همچنین در این هفته محمود واعظی در ســفر به اســتان خراســان جنوبی،
مرکز پایش طیف فرکانســی شرق کشور در بیرجند را افتتاح کرد .وی در این
سفر گفت :از ابتدای این دولت تاکنون ،پهنای باند این استان 18 ،برابر شده
اســت .همچنیــن شــبکه انتقــال داده به  4برابــر ابتدای این دولــت افزایش
پیدا کرده و تعداد مشــترکان اینترنت اســتان 9 ،برابر شده است .وی افزوده
تاکنون پایش فرکانس این منطقه از مشــهد کنترل میشــد ولی اکنون دیگر
به صورت مســتقل انجام میشود .از سوی دیگر  11شهر به نسل  4و  19شهر
نیز به نســل  3تلفن همراه مجهز میشــوند .البته هماکنون  386روســتای
این استان به اینترنت وصل شده است.
در عیــن حــال در ایــن هفته علــی اکبر شــیرکوند ،معــاون مرکز رســانههای
دیجیتــال وزارت فرهنگ و ارشــاد اعالم کــرد طبق دســتورالعملی که مرکز
ملــی فضــای مجازی تدویــن و به این معاونــت نیز ابالغ کرده اســت ،تمام
نامزدهای انتخابات اعم از ریاســت جمهوری و شــورایهای اسالمی شهر و
روســتا فقط باید در کانالها و صفحــات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی
کــه در ســامانه شــامد (شناســه الکترونیکــی محتــوای دیجیتال) ثبت شــده
است ،تبلیغات کنند.
وی افــزوده فهرســت دسترســی بــه کانالهــای ثبتنــام شــده در ســامانه
«شــامد»در اختیــار وزارت کشــور قــرار داده شــده اســت تــا از ایــن طریق به
اســتانداریها و فرمانداریهــا اعــام شــود و در اختیــار نامزدهــای ریاســت
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا قرار بگیرد.
وی اعالم کرد :براساس قانون ،تمام نامزدهای انتخاباتی موظف هستند
در کانالهــای مجــوزدار و ثبــت شــده تبلیغات خود را انجــام دهند و حق
تبلیغات در کانالهای غیرقانونی ندارند از ســوی دیگر ســامانه «شــامد»
همچنــان باز اســت و ثبتنــام کانالهای تلگرامــی در این ســامانه ادامه
دارد.
ســهراب آغبیــات مدیــرکل کنتــرل و هماهنگــی مدیریــت شــبکه ارتباطات
زیرساخت میزان مکالمات خارج از کشور کاربران ایرانی را در سال  ۹۵بالغ
بر  ۱.۵میلیارد دقیقه اعالم کرده و گفت :در سال  ۹۵از مسیر شبکه ارتباطی
کشــور بالغ بر یک میلیــارد و  ۵۲۰میلیون و  ۷۶۴هــزار و  ۴۰۴دقیقه مکالمه
کاربران ایرانی با شبکههای ارتباطی بینالملل برقرار شده است.
وی افــزوده برقــراری ایــن حجــم مکالمــه در ســالی کــه گذشــت از طریــق
درگاههای بینالمللی ارتباطات زیرســاخت با تمام مســیرهای بینالمللی
میســر شــده و توســط تجهیــزات مــداری و تلفــن اینترنتــی ( )VOIPشــبکه
زیرســاخت برقرار شده اســت که از میزان ترافیک ارتباطی برقرار شده بالغ
بــر  ۹۲۴میلیــون و  ۱۰۳هزار و  ۵۰۰دقیقه مکالمــه از طریق ایران به مقاصد
کشــورهای بینالملل صورت گرفته و این در حالی اســت که ســهم ترافیک
مکالمــات وارده بــه کشــور  ۵۹۶میلیــون و  ۶۶۳هــزار و  ۹۰۴دقیقــه ارزیابی
شده است.

