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فروش غیر حجمی اینترنت ثابت نهایی شد
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات از تصویـــب
خبر
مدل فـــروش غیرحجمی اینترنت ثابت در جلســـه
کمیســـیون تنظیـــم مقـــررات ارتباطات خبـــر داد و
گفت :جزئیات طرح دو روز آینده اطالع داده خواهد
شد.به گزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی
در اینســـتاگرام خود نوشـــت :پـــس از دو ماه کار فشـــرده و انجـــام مطالعات
اقتصادی و مذاکرات با اپراتورها و نیز جمعبندی نظرات کاربران ،درجلســـه
کمیســـیون تنظیم مقررات ،مدل غیرحجمی تعرفه ســـرویسهای ثابت به
تصویب رسید .جزئیات طرح طی دو روز آینده به اطالع عموم خواهد رسید.

آغاز فاز دوم سامانه پیامکهای تبلیغاتی

 ۱۰هزار متخصص امنیت سایبری در کشور فعال میشوند

عکس :مهر

معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات از همکاری کشورهای عضو سازمان
همکاری اســـامی در مقابله با تهدیدات مشـــترک سایبری خبر داد و گفت:
 ۱۰هزار نیروی متخصص فعال در حوزه امنیت سایبری تربیت میشوند.به
گزارش ســـازمان فناوری اطالعات ایران ،هادی سجادی در حاشیه همایش
بینالمللی مراکز واکنش سریع به حوادث سایبری کشورهای عضو سازمان
همکاری اســـامی در باکو ،گفت :کشورهای اســـامی در حوزههای مقابله با
تهدیدات مشترک ،توسعه و گسترش آموزش به ویژه در سطح متخصصان
بـــا یکدیگر همکاری میکنند.وی با بیان اینکـــه ایران در زمینه تأمین امنیت
ســـایبری پیشـــرفتهای خوبی دارد و در میان کشـــورهای اسالمی حاضر در
ایـــن همایش وضعیت مطلوبی در حوزه امنیت ســـایبری دارد ،اضافه کرد:
ایران ظرفیتســـازی خیلی خوبی در حوزه تأمین امنیت در فضای سایبری
انجام داده است .سجادی افزود :در این ارتباط مرکز واکنش سریع به حوادث
ســـایبری در قالب سازمان همکاری اسالمی فعال است و جمهوری اسالمی
ایران  ۱۲ســـال اســـت که عضو این مرکز بوده و جزو  ۷کشـــور کمیته راهبری
این مرکز اســـت .معاون سازمان فناوری اطالعات ایران ،توسعه آگاهیهای
امنیتی میان افراد جامعه را از نظر تأمین امنیت فضای سایبری مهم خواند
و افزود :ما باید خود حفاظتی و خود مراقبتی را در کشورمان توسعه بدهیم.

سنجش برخورداری خانوارها
از فناوری اطالعات و ارتباطات

طرح آمارگیـــری «برخـــورداری خانوارها و اســـتفاد ه افـــراد از فناوری
اطالعات و ارتباطـــات  »١٣٩٦ -به همت مرکز آمار ایـــران از  ٢٩آبان
تا  ٢٩آذر ماه به مدت یک ماه در کشـــور اجرا میشود .به گزارش ایرنا،
هدف از اجرای این طرح که به سفارش سازمان فناوری اطالعات ایران
انجام میشـــود ،محاسب ه ضریب نفوذ اینترنت و برخی شاخصهای
بینالمللـــی در حـــوز ه «فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطات» در ســـطح
استانهای کشور و ارســـال به «اتحادی ه مخابرات بینالمللی(»)ITU
برای انجام مقایســـههای بینالمللی اســـت .در این طرح ،با مراجعه
مأموران آمارگیری به خانوارهای تعیینشـــده ،پرسشنامه طرح به دو
شیو ه مصاحب ه حضوری و خود اظهاری تکمیل میشود .شاخصهای
مهم بخش ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان خردادماه ســـال 96
نشان میدهد :تعداد تلفن ثابت دایری  30میلیون و  590هزار و 323
شماره ،تعداد سیم کارت واگذار شده تلفن همراه 156میلیون و 11هزار
م کارت فعال تلفن همراه  83میلیون و 224
و  283خط ،تعداد ســـی 
هزار و  134خط ،تعداد تلفن همگانی کشـــور 113هزار و  807دستگاه،
تعداد روســـتاهای دارای تلفن خانگی  48هزار و  958روستا ،ضریب
نفوذ تلفن ثابت  38.61درصد ،ضریب نفوذ مشـــترکین فعال تلفن
همراه کشـــور  13.104درصد ،مشـــترکین پهن باند ســـیار 41میلیون و
57هزار و  41مشترک و درنهایت مشترک پهن باند ثابت 10میلیون و
 281هزار و  423مشترک است.

کارشناسان در گفت و گو با «ایران»:

واقعیت فعالیت کودکان در فضای مجازی را باید پذیرفت
سوسن صادقی

پیشنویس ســـند «حمایتـــی و برنامه اقـــدام توســـعه خدمات فضای
مجازی کودک و نوجوان به دســـتور وزیـــر ارتباطات و فناوری اطالعات
در روز  13آبان ماه روز دانشآموز منتشـــر شـــد .این ســـند در راســـتای
فعالیتهـــای وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات در توســـعه خدمات
فضای مجازی مناســـب کودکان و نوجوانان و در  4هدف کالن آموزش،
فرهنگســـازی و ترویـــج فضـــای مجازی حـــوزه کودک ،فراهمســـازی
زیرســـاختهای ارتباطـــی محتوایـــی و اعتمـــادی ،توســـعه بـــازار و
مقاومســـازی کســـب وکارها و مدیریت و راهبـــری برنامه اقدام ،تدوین
شـــده اســـت .به گفته مســـئوالن وزارت ارتباطات هدف اصلی از انتشار
نســـخه پیشنویس ،دریافت نظرات ،پیشـــنهادها و انتقادات فعاالن و
متخصصان این حوزه به منظور تکمیل و به روزرسانی این سند (که در
وبگاه  Cop.itrc.ac.irقرار داده شـــده) اســـت از اینرو روزنامه «ایران»
به سراغ کارشناسان و فعاالن حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی
رفت تا نظر آنان را درباره این پیشنویس بداند.
ëëسندیباکلیگوییفراوان
محسـ ــن مروجـ ــی مدیرعامـ ــل یکی از
زیسـ ــت بومهای (اکوسیسـ ــتم) فعـ ــال در
زمینه کودک و نوجوان با بیان اینکه اقدام
وزارت ارتباطات را بسـ ــیار مثبـ ــت ارزیابی
میکنـ ــم ،به «ایران» گفت :چنین سـ ــندی
ب ه دلیل دید واقع بینانه وزیر جدید درباره
حضـ ــور کـ ــودکان و نوجوانـ ــان در فضـ ــای
مجازی تهیه شده است .در مدت  12سالی
که درگیر حـ ــوزه کودک و نوجوان هسـ ــتم،
همیشـ ــه بحث ورود کودکان و نوجوانان به
فضای مجازی جزو موضوعهای ممنوعه
بود و با اینکه  60درصد کودکان و نوجوانان
زیـ ــر  18سـ ــال کشـ ــور سـ ــیم کارت دارنـ ــد و
وارد فضای مجـ ــازی میشـ ــوند ،نهادها و
سـ ــازمانهایی ماننـ ــد آمـ ــوزش و پرورش
صـ ــورت مسـ ــأله را پاک میکردنـ ــد و البته
هنوز هم عدهای معتقدنـ ــد نباید کودکان
و نوجوانـ ــان به فضای مجـ ــازی ورود کنند،
ولی باید گفت استفاده کودکان و نوجوانان
از فضای مجازی یـ ــک واقعیت اجتماعی
است و باید آن را بپذیریم و به آن بپردازیم.
مروجی فعـ ــال حوزه فضـ ــای مجازی
کـ ــودکان و نوجوانان افزود :اگر تاکنون برای
ورود کـ ــودک و نوجوان بـ ــه فضای مجازی
نیـ ــز کارهایـ ــی انجام شـ ــده نتیجـ ــه تالش
خودجـ ــوش بخـ ــش خصوصـ ــی اسـ ــت،
هرچند برای همین میزان فعالیت بخش
خصوصی نیز نهادهایـ ــی مانند آموزش و
پرورش مانع تراشـ ــی و برای اعطای مجوز
آنها را گرفتار دور باطل میکنند.
این کارشـ ــناس حوزه فضـ ــای مجازی
کودک و نوجـ ــوان به ایرادهای پیشنویس
سـ ــند حمایتـ ــی و برنامـ ــه اقدام توسـ ــعه
خدمات فضای مجازی کـ ــودک و نوجوان

به محافـ ــل بینالمللـ ــی» و «برنامهریزی
برگزاری رویداد بینالمللی» در سطح سایر
موارد ذکر شده است.
کارشناس فضای مجازی حوزه کودک و
نوجوان در ادامه گفت :در این سند اقدامها
دارای اولویتبندی نیسـ ــتند ،چرا که ابتدا
باید فضای کسب و کار این حوزه را تسهیل
کـ ــرد تا بخش خصوصی بـ ــه ترویج محتوا
و خدمات مناسـ ــب ایجابی و سلبی اقدام
کنـ ــد ،کاری کـ ــه در تمام دنیا تجربه شـ ــده
است ،هرچند در مقدمات این سند نیز به
اهمیت موضوع پرداخته شده اما در بیان
اقدامها سـ ــعی شـ ــده کمترین مشـ ــکالت
(سیاسی ،مالی و )...دامنگیر وزارتخانه شود
بنابراین باید اقدامها را اولویتگذاری کنند
و اقدامهایـ ــی را در دسـ ــتور کار قرار دهند تا
تأثیر عمیق تری داشـ ــته باشند ،به عبارتی
ابتدا باید زخمهای اصلـ ــی را درمان کنند
سپس به موارد جزئی بپردازند.
شـ ــاهچراغ با بیان اینکه اگر این سند از
سـ ــوی دولت پیگیری و به سرانجام برسد
تأثیرات بسیار شگرفی را در حوزه کودک و
نوجوان در فضای مجازی شـ ــاهد خواهیم
بـ ــود ،گفت :امیدوارم این سـ ــند سـ ــریع تر

نهایی و اجرایی شـ ــود و قبـ ــل از پایان عمر
دولـ ــت فعلی شـ ــاهد تحوالت خوبـ ــی در
ایـ ــن حوزه باشـ ــیم  ،بـ ــه طوری کـ ــه یکی از
مهمترین دستاوردهای دولت باشد ،البته
باید گفت زمانی این سند شکل اجرایی به
خود میگیـ ــرد که مجری آن و اولویتهای
اقدامها ،زمان و ابعاد کار مشخص شود.
ëëآزادیانتخاب پیشنیازسند
مهدی علیپـ ــور برنامه نویـ ــس حوزه
کودک و نوجـ ــوان نیز با بیان اینکه ماهیت
اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
درباره تدوین سـ ــندی درباره حوزه کودک
و نوجـ ــوان را مثبـ ــت ارزیابـ ــی میکنم ،به
«ایـ ــران» گفـ ــت :ایـ ــن سـ ــند میتوانـ ــد به
خانوادهها کمک کند تا کودکان و نوجوانان
آنها به محتوای مناسـ ــبی دسترسـ ــی پیدا
کنند ولی به نظرم در این سند بحث آزادی
انتخاب مسـ ــیر برای یادگیری مورد غفلت
واقع شـ ــده اسـ ــت .ارائـ ــه محتـ ــوای خوب
یک بـ ــال ماجرا و انتخاب مسـ ــیر یادگیری
بال دیگر آن اسـ ــت .آزادی انتخاب مسـ ــیر
یادگیـ ــری پیش نیاز این سـ ــند اسـ ــت ،چرا
کـ ــه ما هر چقدر هم تـ ــاش کرده محتوای
خوبـ ــی تهیه کنیم ولـ ــی در اسـ ــتفاده از آن

از نوع
دیگر
مأموران سرشـ ــماری در انگلیـ ــس از این
پس برای جمعآوری بسیاری از اطالعات
به جای بردن پرسشـ ــنامه بـ ــه درخانهها،
از دادههـ ــای تلفـ ــن همـ ــراه شـ ــهروندان
اسـ ــتفاده میکنند.به گزارش انگجت ،از
سـ ــال  ۱۸۰۱به این سو ،هر  10سال یک بار
سرشـ ــماریهای ملی در انگلیـ ــس و ولز
انجام شـ ــده تا دولت آمار جدید و دقیقی
را در مورد سـ ــاکنان این کشور جمعآوری

کنـ ــد .اداره ملـ ــی آمار انگلیـ ــس معموالً
با ارسـ ــال مأمـ ــور آمارگیر بـ ــه در خانه ها
یا با ارسـ ــال پرسشنامه پسـ ــتی اطالعاتی
همچـ ــون سـ ــن ،آدرس ،شـ ــغل ،ملیت،
وضعیت تأهل ،مذهب ،شغل و غیره را
جمعآوری میکند ،اما قرار است بزودی
و بهطـ ــور آزمایشـ ــی از دادههـ ــای تلفـ ــن
همـ ــراه مردم بـ ــرای جمعآوری بخشـ ــی
از اطالعـ ــات مربـ ــوط به شـ ــرایط زندگی
خصوصی و حرفهای شهروندان استفاده
شـ ــود .در قالب ابتکار عمل جدید دولت
انگلیـ ــس و در زمـ ــان انجام سرشـ ــماری
ملی سال  ۲۰۲۱این کشور ،اداره ملی آمار
با همکاری شـ ــرکت مخابراتـ ــی وودافون

جم ـ ـعآوری اطالعاتـ ــی را بـ ــا اسـ ــتفاده از
تلفنهای همراه افراد باالی  ۱۸سـ ــال به
طور ناشناس آغاز خواهد کرد .این دادهها
در سـ ــاعتهای مختلف روز و با بررسـ ــی
دادههای گوشیهای هوشمند جمعآوری
میشـ ــوند تا محل کار افـ ــراد ،مدت زمان
حضور آنها در خانه و غیره مشخص شود.
از ایـ ــن اطالعات برای تحلیل ویژگیهای
قومیتی ،ثروت مردم ،تراکم جمعیتی و
غیره استفاده میشود .به منظور تضمین
حفظ حریم شـ ــخصی مردم ،اداره ملی
آمار انگلیـ ــس تنها دادههـ ــای مربوط به
موقعیت مکانـ ــی و زمانی هر فرد را مورد
اسـ ــتفاده قرار خواهـ ــد داد و اطالعاتی را

کـ ــه منجر بـ ــه افشـ ــای هویت افراد شـ ــود
جمعآوری و نگهداری نخواهد کرد.

رکورد خرید آنالین چینیها شکست
میترا جلیلی

قاب
فناوری

اجبار باشد و آزادی انتخاب مسیر یادگیری
در آن لحاظ نشده باشد ،بیاثر خواهد بود و
کودک و نوجوان محتوا را پس میزند.
علیپـ ــور مدرس دانشـ ــگاه افـ ــزود :هر
کـ ــودک و نوجوانـ ــی به شـ ــیوه و روش خود
موضوعی را یاد میگیرد تا به هدف تعریف
شدهاش برسد ،بهعنوان مثال کودکی که به
روش بازی مطلبی را میآموزد از اینرو در
زیست بوم ب ه دنبال بازی میرود .یا کودک
و نوجوان دیگری از طریق محتوای متنی به
خواسته خود میرسـ ــد و ...بنابراین در این
سند باید مسـ ــیر یادگیری درستی تعریف
و راههـ ــای متفاوتی بـ ــرای یادگیری در نظر
گرفته شـ ــود تا کودک و نوجوان خود مسیر
یادگیری را انتخاب کرده و به هدفش برسد.
اگر این آزادی انتخاب مسیر تعریف نشود
کودک و نوجوان ما راضی نشده و ب ه دنبال
راهها و شـ ــیوههای مورد نظر خود میگردد
و از اینرو به ابزارهایی روی خواهد آورد که
ممکن است خطراتی وی را تهدید کند.
ëëفرهنگسازیوظیفهحاکمیت
ابوالفضـ ــل محمـ ــودی یکـ ــی دیگـ ــر از
فعـ ــاالن حوزه زیسـ ــت بومهای کـ ــودک و
نوجوان ،بـ ــه «ایران» گفت :در سـ ــالهای

گذشـ ــته حاکمیـ ــت بحث حضـ ــور کودک
و نوجـ ــوان در فضـ ــای مجـ ــازی را کـ ــه یک
واقعیت بیرونی اسـ ــت ،بـ ــر خالف بخش
خصوصی به رسمیت نمیشناخت و این
خأل وجود داشت که خوشبختانه جهرمی
وزیـ ــر ارتباطـ ــات ایـ ــن خـ ــأ را درک کـ ــرده
اسـ ــت ،بنابراین وزارتخانه درصدد اسـ ــت
بـ ــرای کودکان و نوجوانان کشـ ــور که در این
فضا زندگی میکنند ،زمینه رشد و زندگی
سالمی فراهم کنند تا از آسیبهای فضای
مجازی در امان باشند.
محمـ ــودی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه مـ ــردم
زیس ـ ـتبومها را نمیشناسـ ــند ،افزود :باید
مجموعههـ ــا و زیسـ ــت بومهایـ ــی کـ ــه در
حـ ــوزه کودک و نوجـ ــوان فعالیت میکنند،
رتبهبندی شـ ــده و بـ ــه خانوادههـ ــا معرفی
شـ ــوند .از سـ ــوی دیگر دولت باید از زیست
بومهـ ــای فعـ ــال حـ ــوزه کـ ــودک و نوجوان
حمایت کند تا بتوانند محتوای جذاب تولید
کنند .کارشـ ــناس فضای مجـ ــازی کودک و
نوجوان گفت :در این سند فعالیت در حوزه
فرهنگـ ــی بر عهده مجموعه شـ ــرکتهایی
کـ ــه در زمینه کـ ــودک و نوجـ ــوان در فضای
مجـ ــازی فعالیت میکنند ،گذاشـ ــته شـ ــده
اسـ ــت درحالی که باید حاکمیت وارد حوزه
فرهنگسازی شود نه مجموعه شرکتهایی
کـ ــه در زمینه کـ ــودک و نوجـ ــوان در فضای
مجـ ــازی فعالیـ ــت میکننـ ــد .از آنجایی که
حـ ــوزه کـ ــودک و نوجوان حوزهای اسـ ــت که
جنبههـ ــای فرهنگـ ــی و تربیتی بایـ ــد در آن
لحاظ شود بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد
اسـ ــامی و دیگـ ــر نهادهای مرتبـ ــط باید در
این حیطـ ــه ورود کنند .ایـ ــن نهادها باید به
خانوادهها زیسـ ــت بومها را بشناسانند و به
آنها بگوینـ ــد فضای مجـ ــازی چه خطراتی
دارد و یکی از راه حلهای مقابله با خطرات
اسـ ــتفاده از زیسـ ــت بومهـ ــای مخصـ ــوص
کودک و نوجوان است.
محمـ ــودی در ادامـ ــه بـ ــه یکـ ــی از
چالشهای تولیدکنندههای محتوا اشـ ــاره
کرد و گفت :چرخه زنجیـ ــره اقتصادی نیز
باید بدرسـ ــتی هدایت شود .در این زنجیره
اقتصادی عوامل مختلفـ ــی مانند اپراتور،
زیسـ ــت بـ ــوم ،تولیدکننده محتـ ــوا ،عوامل
فنـ ــی و ...وجود دارد که هر کـ ــدام از درآمد
حاصله سـ ــهمی دارند ولی در این زنجیره
سـ ــهم کمی به تولیدکننده محتوا میرسد
در نتیجـ ــه تولیدکننـ ــده محتـ ــوا نمیتواند
محتواهای جذاب تولید کند.

مراقب این مرورگر جاسوس باشید

چینیها یـــک روز خاص را بـــرای مجردها در نظر
گرفتهانـــد که طـــی آن ،این افراد بـــرای خود هدیه
میخرند؛ موضوعـــی که برای علیبابـــا این غول
دنیای آنالیـــن و تجارت الکترونیک ،به منزله یک
فرصت تلقی شـــد و از ســـال  2009این کمپانی در
ایـــن روز یعنـــی  11نوامبـــر ،تخفیفهایـــی ویژه به
خریداران آنالین میدهد .بههمین دلیل هرسال
میزان خرید در این مقطع زمانی افزایش مییابد
بهگونـــهای که امســـال پـــس از  13ســـاعت از آغاز
فروش آنالین ویژه مجردها( ،)Single’s Dayبیش
از 18میلیـــارد دالر فـــروش در چین ثبت شـــد که
البته این رقم تا پایان روز به 25میلیارد دالر رسید.
گفتنـــی اســـت این رقم نســـبت به مجموع ســـال
گذشـــته 39درصد رشد نشـــان میدهد چرا که در طول 24ساعت تنها 17.8میلیارد دالر فروش به ثبت رسیده بود .چینیها عالوه برعلیبابا از
رقیب بومی این کمپانی یعنی فروشگاه آنالین  JD.comنیز خرید داشتند ولی هرگز رقم خریداری شده ،به پای علی بابا نرسید چراکه خریداران
در عرض  120ثانیه ،یک میلیارد دالر از علیبابا خرید آنالین داشـــتند .طبق گزارش مؤسســـه پژوهشـــی  ،eMarketerبه هرحال حاال دیگر برای
چینیها روز  11/11اهمیت خاصی دارد و بسیاری از کمپانیها میخواهند بخشی از این کیک 25میلیارد دالری را ازآن خود کنند ،به همین دلیل
هم بیش از 40درصد برندهای غیرچینی هم اجناسشان را با تخفیف مناسب ،از طریق علی بابا ارائه دادند .ازسوی دیگر سایر کشورهای آسیایی
نیز بتازگی به این ابتکار روی خوش نشان داده و کاالها را با قیمتی پایینتر و تخفیفدار به دست مشتریان آنالین خود میرسانند .بهعنوان مثال
امسال یکی از شعبههای علی بابا با نام  Lazadaدر فیلیپین Zalora ،در سنگاپور و همچنین  Shopeeدر مالزی ،در روز  11نوامبر تخفیفهایی ویژه
به خریداران آنالین خود دادند .برندهای مختلف نیز راهکارهایی نوآورانه برای افزایش فروش خود بهکار گرفتهاند بهعنوان مثال برند اورآل یک
آینه مجازی طراحی کرده که کاربر میتواند از محصوالت آرایشی بهطور مجازی استفاده کرده و نتیجه را ببیند سپس تصمیم به خرید آنالین
بگیرد .هرچند مردم آسیا از تخفیفهای  2017بهره گرفتند ولی مردم امریکا همچنان باید منتظر جمعه سیاه( )Black Fridayبمانند تا از چنین
تخفیفهایی برخوردار شوند.

The verge

اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت دنبال کردن هشتگهای مورد عالقه کاربران
در این شـــبکه اجتماعی اســـت .به گزارش تک کرانچ ،این قابلیت به کاربران در
شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام اجازه میدهد تا عالوه بر فالو کردن یا دنبال کردن
افراد ،هشـــتگ مورد عالقه خود را نیز فالو یا دنبال کنند و از مشـــاهده بیدردسر
پســـتهای مورد عالقه خـــود لذت ببرند.این بدان معناســـت کـــه کاربران قادر
توجوی دستی هشتگ مورد نظر ،موضوعات مورد عالقه
خواهند بود بدون جس 
خود را دنبال و پیدا کرده تا بتوانند پستهای با هشتگ مذکور را مشاهده کنند.
بهعنوان مثال ،شـــما در صورتی کـــه به غذاهای مختلف عالقهمند هســـتید ،با
دنبال کـــردن هشـــتگ  # foodمیتوانید تمام پســـتها و اســـتوریهای مربوط
به غذا را بدون نیاز به فالو کردن فرســـتنده پســـت (فالو کردن صفحه شـــخصی
مذکور) مشاهده کنید .البته الزم به ذکر است این قابلیت در حال حاضر تنها در
مرحله آزمایشی و تست بوده و برای تعداد محدودی از کاربران اینستاگرام قابل
دسترسی و اجراست .هنوز معلوم نیست این قابلیت جدید در شبکه اجتماعی
اینستاگرام دقیقاً از چه زمانی قرار است در دسترس عموم کاربران قرار گیرد.

نیم نگاه

 60 ëëدرصـــد کودکان و نوجوانان زیر  18ســـال کشـــور ســـیم کارت دارنـــد و وارد فضای مجازی
میشوند هنوز هم عدهای معتقدند نباید کودکان و نوجوانان به فضای مجازی ورود کنند ،ولی
باید گفت اســـتفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی یک واقعیت اجتماعی است و باید
آن را بپذیریم و به آن بپردازیم
ëëاین ســـند می تواند به خانواده ها کمک کند تا کودکان و نوجوانان آنها به محتوای مناســـبی
دسترســـی پیدا کنند ولی بحث آزادی انتخاب مســـیر بـــرای یادگیری مورد غفلت واقع شـــده
است .آزادی انتخاب مسیر یادگیری پیش نیاز این سند است ،چرا که هر چقدر هم تالش کرده
محتوای خوبی تهیه شود ولی در استفاده از آن اجبار باشد بی اثر خواهد بود

انجام سرشماری در انگلیس با اطالعات تلفن همراه

نوبرانه

قابلیت دنبال کردن هشتگ در «اینستاگرام»

اشـ ــاره کرد و گفت :با تهیه این پیشنویس
گام صفـ ــری برای حوزه کـ ــودک و نوجوان
برداشته شده اما دارای ابهامهای بسیاری
اسـ ــت ،مثـ ــاً مشـ ــخص نیسـ ــت کـ ــه چه
کارهایی باید صـ ــورت بگیرد؟ با چه گروه و
افرادی باید تعامل ایجاد شود؟ مشخص
نیسـ ــت به کجا میخواهیم برسیم و با چه
شاخصهایی باید به اهداف تعریف شده
رسـ ــید و ...بنابراین اگر کلی گوییها شفاف
نشـ ــود با روال اداری که کشور گریبانگیر آن
است ،به نظر نمیرسد بتوان سند اصلی را
تا یک سال و نیم دیگر منتشر کرد.
ëëاقدامهایبدوناولویتبندی
سـ ــیدمهدی شـ ــاهچراغ کارشـ ــناس
فضای مجازی حـ ــوزه کودک و نوجوان نیز
با بیان اینکه سـ ــند منتشر شـ ــده دارای دو
بخش اصلی اسـ ــت ،به «ایران» گفت :در
بخش اول به تعریف صحیح مسأله ،بیان
مأموریـ ــت وزارتخانه ،مخاطب شناسـ ــی،
اصـ ــول حاکـ ــم بـ ــر حمایتهـ ــا و تعریف
بازیگران زنجیره زیسـ ــت بـ ــوم و ارتباطات
بیـ ــن آنها بخوبـ ــی پرداخته شـ ــده اما بعد
از آن سـ ــند دچـ ــار شـ ــتابزدگی در تعریف
چشمانداز ،اهداف و شـ ــاخصها و ...شده
است.گوییتدوینکنندگانسند،چارچوبی
از چارچوبهـ ــای تعریف شـ ــده مدیریت
استراتژیک را کپیبرداری کرده و تنها سعی
کردهاند تـ ــا بالکهای خالـ ــی چارچوب را
پرکنند.
شـ ــاهچراغ افزود :در بخش دوم سـ ــند
اقدامهای حمایتـ ــی وزارتخانه با جزئیات
بیشـ ــتری عنوان شده اسـ ــت اما متأسفانه
بسـ ــیاری از موارد ذکر شـ ــده را نمیتوان با
مقدمات سـ ــند همخـ ــوان دانسـ ــت .برای
مثـ ــال «گـ ــزارش اقدامهـ ــای انجام شـ ــده
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از آغاز فاز دوم سامانه پیامکی ۱۹۵
در زمینه رســـیدگی به شـــکایات پیامکهای تبلیغاتی با شمارههای
ثابـــت خبر داد .به گـــزارش «ایران» ،محمدجـــواد آذری جهرمی در
شـــبکه اجتماعی توئیتر خود با اشـــاره به راهاندازی فاز دوم ســـامانه
رسیدگی به شکایات پیامکهای تبلیغاتی نوشـــت :فاز دوم سامانه
پیامکـــی  ۱۹۵نیـــز فعال شـــد ،اکنون این ســـامانه قابلیـــت دریافت
ش پیامکهای مزاحـــم تبلیغاتی با شـــمارههای تلفن ثابت و
گـــزار 
نیز سرشـــمارههای  ۲۰۰۰ ،۱۰۰۰و  ۳۰۰۰را یافته اســـت .وی همچنین
خاطرنشان کرد :در یک ماه اخیر و با راهاندازی این سامانه و همکاری
مردم ،حجم قابلتوجهی از پیامکهای مزاحم رفع شد ه است .وزیر
ارتباطات پیش از این از مسدود شدن شمارههای پیامدهنده شخصی
با گزارش پیامکی شهروندان به سامانه  ۱۹۵خبر داده و گفته بود :این
ســـامانه گزارشهای مردمی را درخصوص مزاحمتهای تبلیغاتی
برخی شـــمارهها دریافت میکند و پس از بررســـیهای الزم توســـط
مراجع ذیصالح شماره ریپورت شده و مسدود میشود.
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چـــه اتفاقی میافتد اگر لپتاپ شـــما بدون اطالعتان
روی وب
ویدئویـــی از محیط اطراف شـــما ضبط کنـــد یا صدای
شما را در حین مکالمه تلفنی یا صحبت کردن با کسی
ضبط کند؟ این سناریو نه تنها ترسناک به نظر میرسد
بلکه انجامشدنی نیز هست .به گزارش ایسنا ،کد سمت
کالینت ســـایتها در مرورگر کروم موجب جاسوسی صوتی و تصویری از کاربران
میشـــود .این نقص در مرورگر کروم اجازه میدهد وبســـایتهای مخرب صدا
یا ویدئوی کاربر را بدون هیچگونه هشدار یا نشانههای بصری ضبط کنند و بدین
صورت کاربر مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
برای این کار نیازی به استفاده از واسطههای سخت و محلی ویندوز یا پالگینهای
عجیب مرورگر نیســـت .هر دو مرورگر فایرفاکس و کروم (و مرورگر اج نیز بزودی)
اجازه دسترســـی به دوربین لپتاپ ،تبلت ،گوشی یا هر وسیله دیگر را میدهند.
برای مقابله با این خطرات ،توسعهدهندگان مرورگرها دو مانع را ایجاد کردهاند که
باعث جلوگیری یا حداقل کاهش نقض حریم خصوصی شوند.
این آسیبپذیری در دهم آوریل  ۲۰۱۷توسط یک توسعهدهنده به گوگل گزارش
شـــد اما این غول فناوری این آسیبپذیری را بهعنوان یک مسأله امنیتی معتبر
نپذیرفت .بنابراین براســـاس اطالعات وبســـایت مرکز ماهر (مدیریت امداد و
هماهنگیرخدادهایرایانهای)،هیچوصلهامنیتیرسمیبرایاینآسیبپذیری
در کار نیســـت ،اما گوگل اعالم کرده اســـت که در آینده راهـــکاری برای بهبود این
شرایط پیدا خواهد کرد.
بـــرای جلوگیری از پخـــش غیرمجاز صوتی و تصویـــری بدون اجـــازه کاربر ،ابتدا
مرورگر از کاربران درخواســـت میکند که با صراحت اجازه اســـتفاده وبسایت از
پروتـــکل  WebRTCو دسترســـی به دوربین و میکروفون دســـتگاه را بدهد .با این
فرض وبسایت برای همیشه به دوربین و میکروفون دستگاه ما دسترسی خواهد
داشت تا زمانی که ما به صورت دستی امتیاز پروتکل  WebRTCرا باطل کنیم .در
گوگلکروم نیز یک آیکون به شکل نقطه قرمز ظاهر میشود که به کاربران در مورد
جریان ضبط زنده صوتی و تصویری اطالع میدهد.
کد پایه جاوا اســـکریپت برای شروع دسترســـی به دستگاههای صوتی و تصویری
اســـت .اجرای این کد باعث میشود که مرورگر از کاربر درخواست اجازه استفاده
عمومی از دستگاههای صوتی و تصویری را بدهد .در مرورگر کروم ،این درخواست
اجازه دسترسی به دســـتگاههای صوتی و تصویری همانند درخواستهای دیگر
است .ممکن اســـت بســـیاری از کاربران یکی از این درخواستها را تأیید کنند .از
آنجایی که بسیاری از سایتهای خبری درخواست اطالعرسانی میکنند و بسیاری
از ســـایتهای رســـتورانها ،هتلها و مراکز خدماتی درخواست دانستن محل را
میکنند ،کاربران فقط این درخواستها را تأیید میکنند و در مورد آن خیلی فکر
نمیکنند .اما جای ترس نیست ،زیرا یک خط دفاعی مهم دیگری نیز وجود دارد.
بعد از گرفتن اجازه عمومی کاربر برای استفاده صوتی و تصویری ،توسعهدهنده
بـــه جریانی از اطالعات از طریق دســـتگاههای صوتی و تصویری دسترســـی پیدا
میکند ،اما برای اســـتفاده از این جریان اطالعاتی توسعهدهنده باید آن را ضبط
کند .این کار با استفاده از  MediaRecorderانجام میشود.
به منظور حفظ امنیت ،به راحتی میتوان پروتکل  WebRTCرا غیرفعال کرد که
اگر به آن نیازی نباشد میتوان به راحتی انجام داد ،اما اگر به این ویژگی نیاز باشد،
وبسایتهای معتبر را مجاز به استفاده از پروتکل  WebRTCکنید و مراقب هر
پنجره دیگری که ممکن است پس از آن در باالی صفحه ظاهر شود باشید.

