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وزیرارتباطات:

مایکروسافت و راه اندازی مرکز توسعه فناوری در کنیا

منبع :دیجیتال ترندز

غــول فنــاوری مایکروســافت یــک
مرکز توســعه فناوری در کنیا تأســیس
میکند.
بهگــزارش «ایــران آنالیــن» ،این مرکز
عــاوه بــر ایجــاد تنــوع در چشــمانداز
منطقــهای ،اســتعدادهای جهانــی را
بــه ایجاد راه حلهــای نوآورانه با تأثیر
گســترده تشــویق خواهد کرد .عالوه بر
این انتظــار میرود که ایــن ایده زمینه

ســرمایهگذاری بیشــتر در فناوریهای
نوین کنیا ایجاد کند.
اسپنســر ،مدیــر اجرایــی شــرکت
مایکروســافت در همین ارتباط گفت:
مرکز توســعه آفریقا به رشــد و توسعه
فنــاوری در منطقــه آفریقــای شــرقی
کمک خواهد کرد .وی افزود :این مرکز
نه تنهــا دروازه ورود فناوریهای نوین
مایکروســافت بــه قــاره ســیاه خواهــد

بــود بلکــه پتانســیل هــای زیــادی را
برای فرصتهای شــغلی و تجاری در
اختیــار جوانان این منطقه قرار خواهد
داد .قــرار اســت مایکروســافت 100
مهنــدس محلــی را برای توســعه این
مرکز جذب و اســتخدام کند .در همین
حال «اوهــورو کنیاتا» رئیس جمهوری
کنیــا از ایــن طــرح فناورانــه اســتقبال
کرده و گفــت :مایکروســافت میتواند

تجزیه فیس بوک در راه است
میترا جلیلی

خبرنگار

منبع :نیویورک تایمز

فیــس بوک ،ایــن غول دنیــای تکنولوژی
کــه حــاال دیگــر چنــد شــبکه پیام رســان
موبایلی ازجمله واتس اپ و اینســتاگرام
را نیــز در مالکیــت دارد ایــن روزها هدف
انتقاداتــی تند قرار گرفته اســت .با توجه
بــه تأثیرگــذاری فیسبــوک در نتیجــه
پایانی انتخابات ســال  2016امریکا ،حاال
بر دامنه نگرانیها بــرای انتخابات 2020
این کشور افزوده شده و بسیاری معتقدند
بایــد بــا جدا شــدن برنامههــای محبوب
و پرطرفــدار اینســتاگرام و واتــس اپ بــه
طــور کامــل از فیــس بــوک ،قــدرت ایــن
شــبکه اجتماعی کمتر شــود چرا که حاال
فیسبــوک قدرتــی نامحــدود دارد و
میتواند آینده امریکا یا هر کشور دیگری
را رقــم بزنــد .برخی نیز اعتقــاد دارند که
فیسبوک باید به شرکتهایی کوچکتر
تبدیل شده و عمالً چند تکه شود تا امکان
تأثیرگذاری آن در انتخابات بســیار کمتر
شود.
ëëایدههایبزرگفیسبوک
البته باید گفت که فیسبوک اصالً با
این موضوع موافق نیســت و اعتقاد دارد
که جداسازی این شــبکه اجتماعی برای
اقداماتش پاســخگو نخواهد بــود و عمالً
مانع رشــد و توسعه این شبکه اجتماعی
قدرتمنــد و پرطرفــدار خواهــد شــد.

بههرحــال «مارک زاکربــرگ» ایدههایی
بــزرگ در ســر دارد و حتــی بتازگــی در
کنفرانــس  F8به طور رســمی اعالم کرد
که بهدنبال ادغام خدمات پیام رســانها
و شــبکه اجتماعی خود اســت تا کاربران
بتواننــد بــرای همدیگر پیام ارســال کنند
بدون اینکه عضو همه این پیام رسانها
باشــند .این قابلیت بسیار مورد استقبال
کاربران قرار گرفته و حاال انتشــار اخباری
مبنــی بــر جداســازی احتمالــی ایــن
شبکههای پیام رســان موبایلی ،برخی از
مردم را نیز نگران کرده اســت .درمقابل
هجمههایــی کــه بتازگــی بــه فیسبوک
صورت گرفته است ،فیسبوک خواستار
کنتــرل بیشــتر در مــورد محتــوای مضر،
یکپارچگیسیستمهایانتخابات،حریم
خصوصی و قابلیت انتقال دادهها شــده
و هیــچ صحبتــی دربــاره احتمــال ایــن
تجزیه انجام نشــده اســت .آنچه مسلم
اســت اینکــه زاکربــرگ درحــال حاضــر
حــدود  ۶۰درصــد از ســهام رأیگیــری
فیسبــوک را در اختیــار خــود دارد و بــه
همین دلیل هم میتواند مانع بسیاری از
تصمیم گیریهای بیرونی شود.
ëëبنیانگذارفیسبوکعلیهفیسبوک
اما ایده جداســازی فیسبــوک از کجا
آغاز شد؟ کریس هیوز ()Chris Hughes
از مدیــران پیشــین فیسبــوک و یکــی از
بنیانگذاران این شبکه اجتماعی ،چندی
پیــش بــه نیویــورک تایمــز گفــت قدرت

فیسبوک ترســناک اســت و باید کاهش
یابد .وی که روزگاری با «مارک زاکربرگ»
هم اتاقی بود و در دانشگاه هاروارد درس
میخواند ،شــبکه اجتماعــی فیسبوک
را بــا همکاری زاکربرگ در اتاق دانشــگاه
تأســیس کــرد« .کریــس هیــوز» در ایــن
مصاحبه گفــت :امروز در فیسبوک یک
انحصــار وجــود دارد و حتــی کارکنان این
شبکه اجتماعی نمیدانند الگوریتم این
کمپانــی برای نمایش محتوا بــه کاربران
فیــس بــوک ،چیســت .بــا توجه بــه این
انحصار ،فضایی ضد رقابتی ایجاد شــده
اســت و ازســوی دیگر«مــارک زاکربرگ»
امنیت کاربران را فدای رشــد این پلتفرم
کــرده اســت .وی یــادآور شــد :زاکربرگ و
فیسبوک رشــد اقتصــادی را بر عالیق و
مخصوصــاً حریم خصوصــی کاربرانش
ترجیــح داده امــا ازســوی دیگر خواســتار
قانونگــذاری بیشــتر از ســوی واشــنگتن
اســت .البته «کریــس هیــوز» فیسبوک
را متهــم اصلی در ماجرای انتشــار اخبار
جعلــی انتخابــات ســال  2016امریــکا
نمیدانــد و معتقــد اســت که ایــن اخبار
در محلهای دیگری هم براحتی منتشر
میشــدند و خواهند شــد .امــا به هرحال
مــن نگران قــدرت این شــبکه اجتماعی
هستم.
ëëدموکراتهادرکنارجمهوریخواهها
دامنــه ایــن نگرانــی بــه ســناتورهای
امریکایی هم رســیده اســت و بسیاری از

آنها خواســتار تجزیه فیسبوک هستند
و از دولــت امریــکا میخواهنــد تــا ایــن
موضــوع را مــورد بررســی دقیــق قــرار
دهــد .جالــب اینجاســت کــه برخــاف
روال معمــول ،ایــن بار هــم نمایندگان
دموکــرات و هــم جمهوریخــواه بــر این
موضــوع اتفــاق نظر داشــته و معتقدند
که بایــد قدرت فیسبــوک در انتخابات
بعــدی بســیار کمتــر از حــال حاضــر
باشــد تــا امــکان هیــچ سوءاســتفادهای
وجود نداشــته باشــد .ازآنجا که برخی از
ســناتورها قصد ورود به کارزار انتخاباتی
ســال  2020را دارنــد ایــن موضــوع از
حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت.
بهعنــوان مثال«جــو بایــدن» رقیــب
دموکرات ترامپ در انتخابات  2020نیز

توگو با آسوشــیتدپرس از تقسیم
در گف 
فیسبــوک بــه چنــد شــرکت کوچــک
صحبــت کــرد .معــاون ســابق رئیــس
جمهــوری در دوران اوبامــا اعــام کــرد
بهطورجدی به قوانین «آنتی تراســت»
در مــورد برخــی کمپانیهــای آیتــی
ازجمله فیسبــوک نپرداختهایم و حاال
دیگر زمان آن فرا رسیده که این موضوع
را در کانون توجه قرار دهیم .فیسبوک
نباید نقشی عمده در انتخابات ایفا کند
و فضا را به گونهای در اختیار برخی قرار
دهــد که بتواننــد با انتشــار اخبار جعلی
و ...نتیجه انتخابات را به نفع یک فرد یا
جناح خاص رقم بزنند.
دو کاندیدای دیگر دموکرات ریاســت
جمهــوری نیز «کاماال هریــس» و «کوری

روی حمایــت 100درصدی ما حســاب
بازکنــد؛ چرا که بــه عقیده مــن در این
طرح هم مایکروسافت و هم کنیاییها
سود خواهند برد .رئیس جمهوری کنیا
در عیــن حــال تأکید کرد :کنیــا بهترین
مــکان برای میزبانی فناوریهای نوین
مایکروســافت به شــمار میرود و شما
کشــور دیگــری را با ظرفیت مشــابه در
هیچ جای آفریقا پیدا نخواهید کرد.

بوکر» هســتند که درباره قــدرت و بزرگی
فیسبــوک هــم راســتا بــا کریــس هیــوز
( )Chris Hughesاز مدیــران پیشــین
فیسبــوک صحبــت میکنند«.الیزابت
وارن» دیگــر کاندیــدای دموکــرات
ریاســت جمهــوری امریــکا نیــز موافــق
تجزیــه فیسبــوک اســت .وارن تاکنــون
دربــاره کمپانیهــای مختلــف ازجملــه
آمازون و گوگل نیز اعتقاد به کمتر شــدن
قدرت آنها داشــته و اکنــون نیز بر قوانین
«آنتــی تراســت» تأکیــد دارد.البتــه باید
گفت که «بوکر» ارتباطات مالی و سیاسی
گســتردهای بــا ســیلیکون ولــی دارد و
اظهارات وی درباره جداسازی فیسبوک
از اینســتاگرام و واتــس اپ و متهم کردن
فیسبــوک در انتخابــات  ،2016برخی را
متعجب کرده است.
«کاماال هریــس»از دیگر ســناتورهای
امریکایــی نیــز گفت :بایــد نــگاه جدی و
ویژه به فیسبوک داشــته باشیم چرا که
این سرویس همچنان بدون قانونگذاری
مشــغول فعالیت اســت .مــن معتقدم
فیسبوک رشــد بســیار زیــادی را تجربه
کــرده و ایــن رشــد را نســبت بــه حفــظ
حریــم خصوصــی کاربــران خــود مقدم
دانسته است .گفتنی است که  ۲۰نماینده
دموکــرات قصــد دارنــد در انتخابــات
ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰میــادی
نامزد شــوند و بیشــتر آنها هــم بر تجزیه
فیسبوک اتفاق نظر دارند.

اینترنت مردم قطع نمی شود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در حســاب توئیتری خود
در پاســخ به یکی از کاربران ،ابهام در خصوص قطع اینترنت
اخــبار
را برطــرف کرد .بهگــزارش «ایران» ،یکی از کاربــران در توئیتر
از محمدجــواد آذری جهرمی پرســید«:آقای وزیر ،االن خوندم از شــما نقل شــده
ســناریوهای الزم بــرای قطــع اینترنــت اتخاذ شــده ،قــراره قطع بشــیم؟ توضیح
میدین؟» وزیر ارتباطات نیزدر پاسخ این کاربر نوشت« :نه واهلل .فیک نیوز هست.
گفتــم اگر امریکا با تحریمهایــش بخواهد اینترنت ما را قطع کنــد آمادگی داریم.
یادتونــه در رزمایش قطع اینترنت هم مخالف بودم اینترنت مردم قطع شــود».
گفتنی است وزیر ارتباطات به تازگی با حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شــورای اســامی گفته بود ســناریوهای الزم برای قطع اینترنــت در ایران
اندیشــیده شــده اســت .آذری جهرمی افزود :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
همچنین تمهیدات و ابتکارعملهایی برای مقابله با اقدامات امریکا مانند حذف
اپلیکیشنهای ایرانی در گوشیهای آیفون اندیشیده است.

زیر ساخت شبکه ملی اطالعات تکمیل است

«افــرادی که ایــن روزها ادعــا میکننــد وزارت ارتباطات وظایفــش را در خصوص
توسعه شبکه ملی اطالعات انجام نداده ،احتماالً مفهوم «شبکه ملی اطالعات»
را درک نکردهاند».
بهگــزاش ایرنا ،حمید فتاحی رئیس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت
با بیان مطلب فوق افزود :شــبکه ملی اطالعات باید در ســه بخش زیرســاخت،
محتوا و خدمات توســعه پیدا میکرد اما رشــد نامتوازن بین این ســه الیه باعث
شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید .بهدلیل اینکه االن
مــا یک ظــرف بزرگ از زیرســاخت آماده کردهایــم که محتوا و خدمتی بر بســتر
آن انجــام نمیگیــرد ،جــای خالی شــبکه ملی اطالعات به چشــم میآیــد .الیه
زیرساخت ،چوب ناکارآمد بودن الی ه محتوا و خدمات را میخورد .فتاحی افزود:
در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات» در شورای عالی
فضای مجازی به تصویب رسیده ،مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات
فنــی ماننــد روتر ،ســوئیچ ،فیبر نــوری ،الیه امنیــت و مدل دسترســیها برعهده
وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
معــاون وزیــر افــزود :الیه دوم این شــبکه ،خدمات و اپلیکیشــنهایی اســت که بر
بســتر این شــبکه به وجود آمدهاند .خدمات حمل و نقل اینترنتی ،پیامرسانها و
توجو که در این فضا شــکل گرفتهاند ،همگی حاصل شبکه ملی
موتورهای جســ 
اطالعات هستند .معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را الیه سوم شبکه ملی اطالعات
خواند و گفت :محتوا آن چیزی اســت که در دو ظرف خدمات و زیرســاخت جاری
میشــود؛ از همین جهت اهمیت باالیی دارد .اینکه زیرســاخت آماده باشد ،روی
آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد ،خروجی چیزی
نمیشود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئوالن بوده است.

