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چرا «سایفون» فیلتر شد؟

وزیر ارتباطات فراگیری اسـ ــتفاده از فیلترشـ ــکنها را تهدید
بزرگتری نسـ ــبت به حضور یک پیامرسان دانست و گفت:
اخبـــار
بسـ ــیار به ما انتقاد میشود که چرا سـ ــایفون بسته شد که در
جـ ــواب باید گفت پروژه سـ ــایفون مورد حمایـ ــت مالی مسـ ــتقیم وزارت خارجه
امریکاست و تمام منابع مالیاش نیز آنجا تأمین میشود.
به گزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی درباره علت بسته شدن فیلترشکن
سایفون اظهار داشت :یکی از مدیران فیلترشکنها جایی نوشته بود که باید از ایران
تشـ ــکر کنیم که به کسب و کار ما رونق داد؛ به همین دلیل هم ما نباید اجاز ه دهیم
این موضوع گسترش پیدا کند .وی با اشاره به بدافزار بودن بسیاری از فیلترشکنها
ادامه داد :مدتی قبل میتوانسـ ــتیم بگوییم رتبه شـ ــاخص امنیت مجـ ــازی را از 90
بـ ــه  60رسـ ــاندیم اما پس از ترویـ ــج باجافزارهـ ــا و بدافزارها نمیدانیـ ــم اکنون چه
شـ ــاخص امنیتی داریم .وزیر ارتباطات با اشاره بهفیلتر شدن شبکههای اجتماعی و
پیامرسانهایی از جمله اورکات ،فیس بوک و وی چت مانند تلگرام گفت :تا زمانی که
تبیین سیاست نکنیم ،در برخورد با رسانههای نوین دچار مشکل میشویم .مسئوالن
هر روز یک اظهارنظر میکنند و مردم نمیدانند تکلیفشـ ــان چیسـ ــت اما باید یک
اسـ ــتراتژی واحد در رسـ ــانه دیده شـ ــود .آذری جهرمی با بیان اینکه ما نباید به خاطر
وابسـ ــتگی از یک پیامرسان به پیامرسـ ــان دیگری برویم ،افزود :باید اعتماد درونی را
افزایش دهیم زیرا مردم بر اساس رفتارهای ما تأثیر میگیرند .دولت از همان ابتدا با
مماشات کار میکرد ،نه غرب زده .دولت چشمش را بر اتفاقات منفی این فضا نبسته
بود اما به هرحال اتفاقات مثبت هم در این فضا وجود دارد .وی افزود :مسـ ــئوالن با
اطالع کامل از نتیجه ،تصمیمی را که گرفته شـ ــد پیش بردهاند اما این موضوع نباید
باعث ناامیدی شود زیرا نه توسعه توقفپذیر است و نه این مسیر برگشتپذیر .وی با
بیان اینکه در عصر فناوری ،اقتصاد و فرهنگ و سیاست به هم تنیده است ،بیان کرد:
ایجاد محدودیت در فضای مجازی طبیعتاًدر عرصه اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
حاال عدهای میگویند کسب و کاری در این فضا نبوده است .از طرفی تأثیرات عرصه
اقتصادی در موضوعات فرهنگی هم مؤثر خواهد بود پس این فضا اکنون صرفاً یک
فضای خبری و رسـ ــانهای نیست .وزیر ارتباطات گفت :فرهنگها و خرده مشاغل با
ظهور تکنولوژی رشـ ــد میکند .اتفاقی که در دنیا رخ میدهد این اسـ ــت که گروههای
کوچک ،کارهای بزرگ میکنند .البته ما به مخالفت همیشگی عادت داریم اما این
مخالفتها خودتحریمی و محروم کردن خود از آثار این تحوالت است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی
روز گذشته مجلس ،بیانیه  172نفر از نمایندگان در حمایت از صنعت
 ICTدر ایران را قرائت کرد.به گزارش«ایران» ،در متن بیانیه آمده است:
صنعـ ــت  ICTایران پرتحولترین و به روزترین صنعت کشـ ــور اسـ ــت و
سبب خلق فرصتهای بینظیر در اشتغال جوانان ایرانی شده است.
این صنعت از مزیتهای بسـ ــیار برخوردار اسـ ــت و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی به همراه سایر بخشهای حاکمیت همواره بر حمایت
از فعاالن این عرصه تأکید داشتند .اجرای موفق ثبت شناسه گوشیهای
تلفن همراه(رجیستری) که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن همراه در نیمه دوم سال
 96آغاز شـ ــد ،باوجود همه دشواریها و مشکالتی که در مسیر قانونمند
شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت ،نشانه عزم جدی دولت در
مقابله با پدیده شوم قاچاق بود .احقاق حقوق ملی ،حمایت از فعاالن
قانونمند و متعهد این بازار بزرگ ،توجه به سالمت عمومی وحفاظت
از کیان ملی در مقابل قاچاق  100میلیاردی کاال از جمله دسـ ــتاوردهای
اجرای این طرح اسـ ــت که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این
بخش بخصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ،میسر نمیشد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از پوششهای وزارت
ارتباطـ ــات و فناوری اطالعات که بار دشـ ــوار هماهنگی ایـ ــن طرح را به
دوش کشـ ــیدند و همچنین سایر دستگاههای مرتبط امیدوارند که ثبت
گوشیهای تلفن همراه به یک الگوی ملی و مؤثر در جلوگیری از پدیده
قاچاق در کشور تبدیل شود.

هشدار مرکز ماهر به کاربران اینترنت

مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای) بار دیگر
نسبت به ناامن بودن یکی از پروتکلهای قدیمی با نام Telnetهشدار داد .بهگزارش
«ایران» ،دسـ ــتگاههایی که سـ ــرویس  Telnetروی آنها فعال بوده و از طریق شـ ــبکه
اینترنت قابل دسترسی اند ،بسیار آسیب پذیر هستند و قربانی در معرض حمالتی
همچون  DDOSو ...قرار دارد .گفتنی است که Telnetیکی ازپروتکلهای قدیمی و
منسوخ شبکه است که برای ارائه یک ارتباط دوطرفه متنی با استفاده از ترمینالهای
مجازی طراحی شـ ــده اسـ ــت (بهجای استفاده از رابط کنسـ ــول) .طبق گزارش مرکز
ماهر ،این پروتـ ــکل بهدلیل قدیمی بودن ،دارای نقاط ضعف امنیتی جدی اسـ ــت
استفاده نکردن از روشهای رمزنگاری ،بزرگترین نقطه ضعف امنیتی آن محسوب
میشود .مرکز ماهر به مهمترین نقاط ضعف این پروتکل اشاره کرده است .در این
گزارش آمده اسـ ــت :بهدلیل رمزنگاری نشدن اطالعات تبادل شده ،براحتی زمینه
شـ ــنود و اسـ ــتخراج اطالعات مبادله شـ ــده همچون کلمات عبور امکان پذیر است
به همین دلیل هم اسـ ــتفاده از این پروتکل بجز در محیطهای آزمایشگاهی ایزوله
توصیه نمیشود .آسیبپذیری نسـ ــبت به حمالت  BRUTE FORCEو دیکشنری
بـ ــرای یافتـ ــن کلمه عبور یکـ ــی دیگر از نقـ ــاط ضعف این پروتکل اسـ ــت .همچنین
آسیبپذیری نسبت به حمله منع دسترسی ( )DDOSکه براحتی میتوان با ارسال
حجم زیادی درخواست ،مانع از اتصال کاربر اصلی به ماشین سرویسدهنده شد،
از دیگر مشکالت Telnetبه شمار میرود .امکان استخراج اطالعات نیز بخشی دیگر
از دردسرهای این پروتکل قدیمی است .اطالعات نمایش داده شده در بنر میتواند
منجر به افشـ ــای اطالعاتی درخصوص سختافزار و نرمافزار شود که این امر سبب
تسـ ــریع در روند سوءاستفاده از آسیبپذیریهای موجود میشود .مرکز ماهر با بیان
اینکه شـ ــماری از موارد شناسایی شده با سـ ــرویس  telnetفعال در فضای اینترنت
کشـ ــور رصد و اطالعرسانی شده است ،یادآور شده ،درصورت لزوم استفاده از ارتباط
راه دور متنی ،کاربران باید از سـ ــرویس  SSHاسـ ــتفاده کنند که بهطور امن پیکربندی
شده است Telnet.یک پروتکل شبکه است که در اینترنت و شبکههای محلی برای
ارائه یک ارتباط دوطرفه متنی با اسـ ــتفاده از اتصال پایانههای مجازی برقرار است.
درواقـ ــع  Telnetیـ ــا  Telecommunication networkنرمافزاری اسـ ــت که به افراد
توانایی کنترل قسمتهای مختلف یک رایانه را از راه دور میدهد.

حذف  583میلیون اکانت جعلی در «فیس بوک»
میترا جلیلـ ــی /فیسبـ ــوک در تازهترین
گـ ــزارش خـ ــود از حـ ــذف 583میلیـ ــون
اکانت جعلی از این شبکه اجتماعی خبر
داده اسـ ــت .در گزارش فیسبوک آمده
اسـ ــت که در این اکانتها فعالیتهایی
همچـ ــون ترویـ ــج خشـ ــونت ،کلمـ ــات
تنفرآمیـ ــز ،ترویج و تبلیغ تروریسـ ــم و...
انجام میشده است .در همین راستا این
غـ ــول دنیای فناوری با کمـ ــک فناوریها

و ابزارهـ ــای ویـ ــژه خـ ــود و همچنیـ ــن
هوش مصنوعی بهدنبـ ــال حذف چنین
اکانتهای تقلبی است.
البته شـ ــاید در نگاه نخسـ ــت این درصد،
رقـ ــم باالیی به چشـ ــم نیاید ولـ ــی وقتی
نگاهـ ــی بـ ــه کاربـ ــران 2.2میلیـ ــاردی
فیسبوک بیندازیـ ــم و بدانیم که تقریباً
هـ ــر روز تـ ــاش میشـ ــود بیـ ــش از 6.5
میلیون حسـ ــاب جعلـ ــی در فیس بوک

ایجاد شـ ــود ،به مدیران فیس بوک حق
میدهیم که با شتاب بهدنبال حذف این
اکانتها و نیز شفافسازی باشند.
«گای روسـ ــن» معاون بخـ ــش مدیریت
محصـ ــوالت فیسبـ ــوک درایـ ــن بـ ــاره
گفت :بسـ ــیاری از این اکانتهای جعلی
تنهـ ــا چنـ ــد دقیقه پـ ــس از ثبـ ــت اکانت،
مسـ ــدود شـ ــدهاند و امیدواریـ ــم بتوانیم
همـ ــه اکانتهای جعلی کـ ــه از این فضا

در حال سوءاسـ ــتفاده هستند را مسدود و
معلق کنیم .وی ادامه داد :ما معتقدیم
افزایش شفافیت ،سبب باالرفتن میزان
مسئولیتپذیری در طول زمان میشود
و انتشـ ــار چنین گزارشهایـ ــی به ارتقای
سـ ــریع عملکرد مـ ــا کمک خواهـ ــد کرد.
البته ما هنوز راه درازی در پیش داریم تا
بتوانیم از سوءاستفاده از شبکه اجتماعی
فیسبوک ممانعت کنیم.

در نشست تحلیلی انجمن علمی  -دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران مطرح شد

قوانین پیام رسان های داخلی شفاف نیست
سوسن صادقی
روزنامه نگار

عصر سهشنبه  25اردیبهشت و در آستانه
روز جهانـ ــی ارتباطات نشسـ ــت تحلیلی با
عنوان «درحال اتصال» درحالی از سـ ــوی
انجمـ ــن علمـ ــی -دانشـ ــجویی ارتباطات
دانشگاه تهران برگزار شد که اکثر میهمانان
دعوت شده دراین نشسـ ــت غایب بودند.
قرار بود در این نشست محمدجواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
عباس آسوشـ ــه معاون فناوری مرکز ملی
فضای مجازی و میثم سید صالحی مدیر
پیام رسـ ــان سـ ــروش بهعنـ ــوان میهمانان
برنامـ ــه حضور داشـ ــته باشـ ــند تـ ــا درباره
آسیبشناسـ ــی وضعیت پیام رسانهای
داخلی به سؤاالت دانشجویان پاسخ دهند
امـ ــا غیبت ایـ ــن افـ ــراد از یک سـ ــو و تأخیر
زیـ ــاد در شـ ــروع برنامه به نوعـ ــی دلخوری
دانشجویان را سبب شـ ــد .گفتنی است در
سـ ــاعات پایانی این نشسـ ــت ،تنها رسـ ــول
سراییان رئیس سـ ــازمان فناوری اطالعات
بهعنوان نماینـ ــده وزیر ارتباطـ ــات در این
جلسه حضور یافت اما نماینده پیام رسان
داخلی و همچنین نماینده شـ ــورای عالی
فضای مجازی بدون هیچ گونه توضیحی
در این جلسـ ــه شـ ــرکت نکردند .به همین
علت این جلسـ ــه تنها با حضـ ــور میزبان و
باقرانصاری دانشـ ــیار حقوق بشر دانشگاه
شـ ــهید بهشتی برگزار شـ ــد و به نوعی باید
گفت در این نشسـ ــت تحلیلی بسـ ــیاری از
سؤاالت دانشجویان بیپاسخ ماند.
 ëëوزارت ارتباطات مجری قانون است
رسول سراییان رئیس سازمان فناوری
اطالعات ومعاون وزیر در این نشست به
سـ ــؤاالت دانشـ ــجویان درباره شبکه ملی
اطالعات ،اینترنت اشـ ــیا و برخی سؤاالت
پیرامون پیام رسانهای بومی ،فیلترینگ
و حریم خصوصی پاسخ داد.
سراییان درباره فیلترشبکه اجتماعی
تلگرام گفـ ــت :دولـ ــت و وزارت ارتباطات
هیچ نقشـ ــی دراین فیلترینگ ندارند چرا
که روند فیلترینگ از سـ ــوی کمیته تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه که دولت هم
 6عضو در آن دارد ،صورت نگرفته اسـ ــت
و دسـ ــتور فیلتر با رأی یک قاضی و خارج
از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صادر
شده است.
معـ ــاون وزیر بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه وزارت
ارتباطـ ــات مجری قانـ ــون اسـ ــت ،افزود:
وزارت ارتباطـ ــات در زمینـ ــه بحثهـ ــای

زیرساختی ،سرعت اینترنت ،تلفن همراه
و ...باید پاسـ ــخگوی مردم باشـ ــد از اینرو
بهتر اسـ ــت دانشـ ــجویان دیگر مطالبات
خود را از مسـ ــئوالن مربوطه پیگیری کنند
و انجمـ ــن دانشـ ــجویی ،دیگر مسـ ــئوالن
مانند قـ ــوه قضائیه را نیز دعـ ــوت کرده از
آنهـ ــا بخواهند بـ ــه سـ ــؤاالت و ابهامهای
دانشجویان پاسخ دهند.
ëëقوانین پیام رسانهای داخلی شفاف
نیست
در این نشسـ ــت باقر انصاری دانشیار
حقـ ــوق بشـ ــر دانشـ ــگاه شـ ــهید بهشـ ــتی
پیرامون مـ ــوارد حقوقی پیام رسـ ــانهای
داخلـ ــی و خارجی و نبود ضوابط و قوانین
دقیـ ــق و شـ ــفاف سـ ــخن گفـ ــت .انصاری
با بیـ ــان اینکـ ــه در شـ ــبکههای اجتماعی
خارجی ضابطهها بسیار مشخص و دقیق
تعریف شـ ــده اسـ ــت و بـ ــه کاربـ ــران خود
پاسخگو هستند ،افزود :ب ه گونهای قوانین
و ضوابـ ــط شـ ــفاف اسـ ــت که حتـ ــی الیک
کردن یک کاربر نیز تعریف شـ ــده اسـ ــت.
بهعنوان مثـ ــال اگر فردی مطلبی را الیک
کند ،مبنی بـ ــر مخالفت آن فـ ــرد با نظام
نیسـ ــت بلکه تنها ابراز احسـ ــاس است و
کاربری ،صرف الیک کردن تحت تعقیب
قرار نمیگیرد.
دانشـ ــیار حقوق بشر دانشـ ــگاه شهید
بهشـ ــتی تهران درباره نگرانی کاربران در
خصوص حفظ حریم خصوصی آنها در
پیام رسانهای داخلی گفت :حفظ حریم
خصوصی کاربران وظیفه حاکمیت است
و باید در قالب قانون به آنها تضمین دهد
به طوری که نه تنها پیام رسانها بلکه اگر
مقامهـ ــای امنیتـ ــی نیز خـ ــاف قانون به
اطالعات کاربران دسـ ــت یابنـ ــد ،نباید به
آن اطالعات استناد شـ ــود چرا که در دنیا
اطالعاتـ ــی که با نقـ ــض حریم خصوصی
بهدست آید ،قابل استناد نیست.
انصاری با اشاره به اینکه پیامرسانها
با تهدیدهـ ــای بسـ ــیاری روبه رو هسـ ــتند
گفت :نخسـ ــتین تهدید ازسـ ــوی مدیران
پیامرسـ ــانها مطـ ــرح میشـ ــود چـ ــرا که
اطالعـ ــات کاربـ ــران از طریـ ــق ثبتنام در
پیام رسـ ــانها ذخیـ ــره میشـ ــود بنابراین
نبایـ ــد بیشـ ــتر از  6مـ ــاه نگهداری شـ ــود و
حاکمیـ ــت باید به کاربـ ــران تضمین دهد
که از اطالعات آنها از سـ ــوی مدیران پیام
رسـ ــانها محافظت میشـ ــود .وی افزود:
برخالف پیام رسـ ــانهای خارجـ ــی ،پیام
رسـ ــانهای داخلی قانون شفافی ندارند.
پیام رسـ ــانها باید دارای مدل اقتصادی

روشنی باشـ ــند و اطالعات صاحبان آنها
بهصـ ــورت کامل معلـ ــوم باشـ ــد ولی اگر
به پیام رسـ ــانهای داخلی مراجعه کنید
هیچ اطالعاتی از صاحبان کسـ ــب و کارها
و مدل اقتصادی آنها به چشم نمیخورد.
درحالی که شـ ــبکه اجتماعی مانند فیس
بـ ــوک صاحبـ ــش ،مـ ــدل اقتصـ ــادیاش
مشـ ــخص اسـ ــت و به کاربرانش شـ ــفاف
اعـ ــام کرده اسـ ــت کـ ــه از طریـ ــق فروش
اطالعـ ــات ولـ ــی بـ ــدون ورود بـ ــه حریـ ــم
خصوصی آنها درآمدزایی میکند.
دانشـ ــیار حقوق بشر دانشـ ــگاه شهید
بهشتی دومین تهدید را دولت به معنای
عام شـ ــامل مقامهای امنیتی ،اطالعاتی
و مقامهـ ــای قضایـ ــی دانسـ ــت و گفـ ــت:
باید مشـ ــخص شـ ــود که ایـ ــن مقامها چه
اطالعاتـ ــی را بـ ــرای جم ـ ـعآوری ادلههـ ــا
برای رسـ ــیدگی به موارد امنیتی و قضایی
میخواهند بنابراین باید حاکمیت خیال
کاربـ ــران را نیز از ایـ ــن بابت راحت کند که
اطالعات در مـ ــوارد خاص و طبق قوانین
قابـ ــل دسترسـ ــی خواهـ ــد بـ ــود .انصاری
سـ ــومین تهدیـ ــد را کنشـ ــگران خصوصی
و کاربـ ــران عـ ــادی و حرف ـ ـهای دانسـ ــت و
گفت :کاربران عادی میتوانند با انتشـ ــار
اطالعـ ــات خصوصـ ــی افـ ــراد ،بـ ــرای هم
دردسـ ــر ایجاد کننـ ــد یا کاربـ ــران حرفهای
مانند هکرهـ ــا میتوانند بـ ــه دیتا بیسها
دسترسی پیدا کنند از اینرو باید برای این
مـ ــوارد نیزقانونی تصویب شـ ــود تا خیال
کاربران آسـ ــوده باشـ ــد و بتواننـ ــد به پیام
رسانهای داخلی اعتماد کنند.
انصـ ــاری در ادامه با اشـ ــاره بـ ــه اینکه
قوانیـ ــن ما نیاز بـ ــه بازنگـ ــری دارد ،گفت:
قوانیـ ــن ما دارای ابهامهای زیادی اسـ ــت
و پیـ ــام رسـ ــانهای ما مکلف بـ ــه رعایت
آنهـ ــا هسـ ــتند .بهعنوان مثال در بخشـ ــی
از قوانیـ ــن جرایـ ــم رایانـ ــه آمـ ــده اسـ ــت:
«ارتباطات غیرعمومی نباید شـ ــنود شود
مگر بـ ــا مجـ ــوز قضایـ ــی ».ولـ ــی در اینجا
غیرعمومی تعریف نشده است .در قانون
آمده«:دسترسـ ــی بـ ــه حریـ ــم خصوصی
ممنـ ــوع اسـ ــت ».ولی حریـ ــم خصوصی
تعریف نشده اسـ ــت بنابراین اقدامکننده
براحتـ ــی میتوانـ ــد آن را آن گونـ ــه کـ ــه
میخواهد ،تفسیر کند.
این استاد دانشـ ــگاه با بیان اینکه البته
وزارت ارتباطات در این زمینه الیحهای را
به هیأت دولت ارسـ ــال کرده است ،گفت:
در کشور ما نهادهای قانونگذاری بسیاری
نیز برای فضای مجازی وجـ ــود دارد ولی

بهدلیل نبود هماهنگی حرف همدیگر را
نیز نمیخوانند.
وی در پاسـ ــخ بـ ــه سـ ــؤال دانشـ ــجویی
که گفت چرا شـ ــورای عالـ ــی امنیت ملی
تلگرام را فیلتر کرده اسـ ــت ،گفت :رئیس
جمهوری اعالم کردند که هیچ مصوبهای
بـ ــرای فیلتر تلگرام نداشـ ــته اسـ ــت و یک
بازپرس دسـ ــتور فیلتر را صادر کرده است
که خود دارای اشکال حقوقی است.
انصـ ــاری گفـ ــت :یـ ــک قاضـ ــی چنین
صالحیتـ ــی را ندارد که اعـ ــام کند ابزاری
اخـ ــاق مـ ــردم را فاسـ ــد میکنـ ــد .او تنها
میتوانـ ــد موضوع دعوا را با قانون تطبیق
داده و حکم صادر کند .قاضی حق ندارد
درباره خود قانون قضـ ــاوت کند و باید در
این زمینه مجلس ورود کند.
وی با بیـ ــان اینکه بسـ ــیاری از قوانینی
که در کشـ ــور ما جرم محسـ ــوب میشود،
در بینالملل جرم نیست ،گفت :از اینرو
پیام رسانهای خارجی اگر درخواستها
مطابـ ــق با قوانیـ ــن بین الملل نباشـ ــد ،با
دولتها همکاری نمیکنند.
ëëحذف رقیب به معنـــای تغییر زمین
بازی نیست
مهـــدی منتظرالقائـــم مدیـــر گـــروه
ارتباطـــات دانشـــگاه تهـــران نیـــز در این
نشســـت بـــا بیان اینکـــه هنوز مـــا متوجه
نشـــدیم چه کســـی و چرا تلگرام را فیلتر
کرده اســـت ،گفـــت :قبـــول داریـــم باید
برخـــی ایجـــاد محدودیتهـــا روی میـــز
حاکمیـــت باشـــد .چـــون حاکمیـــت در
مواردی مجبور میشود برای منافع ملی
محدودیتهایـــی ایجاد کنـــد .این اتفاق

درغـــرب نیز میافتـــد ولی آنچـــه آنها را
از مـــا متمایـــز میکند این اســـت که آنها
بـــرای ایجـــاد ایـــن محدودیتهـــا دارای
یک قواعد و اصولی هســـتند و باید آنها را
رعایت کنند .به عبارتی باید همه بدانند
چه کســـی ،با چـــه اهدافـــی ،از طریق چه
روشهایی ،چگونه و برای چه کاری آن را
انجام میدهد .حاکمیت میتواند چیزی
را محدود کند ولی باید به سؤالها پاسخ
دهد .این اســـتاد دانشـــگاه با بیـــان اینکه
ضرورت وجـــود پیام رســـانهای داخلی
احســـاس میشـــود ولی باید ابتـــدا تمام
زیربناهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و ...را فراهـــم میکردیم ،گفت :باید پیام
رســـانهای داخلـــی بـــا پیام رســـانهای
خارجی رقابت میکردند .از سوی دیگر ما
باید مردم را برای استفاده و کوچ از تلگرام
مجـــاب میکردیم ولی ایـــن کار را انجام
ندادیم .نمیتوان کوچ نکردن کاربران از
تلگرام را به مقاومت نابجا یا لج سیاسی
آنها تعبیـــر کرد چرا کـــه روش حاکمیت
غلط بوده است .باید گفت حتماً تلگرام
دارای خصلت های خوبی بوده است که
کاربران حاضر نیستند آنجا را ترک کنند.
منتظرالقائـ ــم بـ ــا بیان اینکـ ــه پیش از
هر دسـ ــتوری برای ایجاد محدودیت باید
روشها نیز توجیه شود ،گفت :باید متون
تحقیقی و جلسـ ــات کارشناسـ ــی برگزار و
افکار عمومی آمـ ــاده و بعد تصمیم اجرا
میشـ ــد تا مـ ــورد پذیـ ــرش جامعـ ــه قرار
میگرفت.
مدیر گـ ــروه ارتباطات دانشـ ــگاه تهران
افزود :در حوادث دی ماه  96تلگرام فیلتر

و بعـ ــد رفـ ــع فیلتر شـ ــد ولـ ــی از عیدنوروز
صحبتهای فیلتر شدن تلگرام را از زبان
مسـ ــئوالن با دالیـ ــل مختلـ ــف مانند (پول
مجازی ،فجایع اخالقـ ــی ،فروش کاالهای
ممنوعه ،رسانههای معاند و )...شنیدیم.
ولی سـ ــؤال این اسـ ــت که چرا پیش از این
کارکردهـ ــای مثبـ ــت و منفـ ــی تلگـ ــرام را
به گـ ــوش جامعه نرسـ ــاندند؟ قطعـ ــاً اگر
انگیزههـ ــای فیلتر مردم پسـ ــندتر بود و به
اطالع مردم میرساندند ،قبول میکردند.
منتظر القائم ایجاد کانالهای خبری
معاند نظام را نیز از ضعف اطالعرسانی
دانست و گفت :ضعف رسانهای و ضعف
مبارزه با فساد در کشور وجود دارد با فیلتر
تلگرام و حذف آنها جـــا برای روشهای
بدتر باز میشـــود چون انگیزههـــا از بین
نرفته اســـت .از ایـــنرو حـــذف رقیب به
معنای تغییر زمین بازی نیست.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه بهتر بود مسـ ــئوالن
انگیزههـ ــای فیلتـ ــر کـ ــردن تلگـ ــرام را بـ ــا
نخبگان در میان میگذاشتند ،گفت :شاید
آنها میتوانسـ ــتند روشهای مکانیسمی
بهتری را ارائه دهند و دیگر نیازی نبود کل
تلگرام فیلتر میشـ ــد ولی گویا مسـ ــئوالن،
شهروندان را محرم نمیدانند .مدیر گروه
ارتباطات دانشـ ــگاه تهران در ادامه درباره
پیام رسـ ــانهای داخلی نیز گفت :به گفته
منابع موثق تمام پیام رسـ ــانهای داخلی
بـ ــا بودجه دولتـ ــی راهاندازی شـ ــدهاند و ما
پیامرسـ ــان خصوصی نداریم و آنها شـ ــبه
دولتیهستند.همچنینتاکنون200میلیارد
تومان هزینه شده و هیچ گزارش مالی نیز از
این افراد دریافت نشده است.

سنجش میزان نمک بدن با حسگر هوشمند
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مترجم

ضرباالجل ۳ماهه رگوالتوری به اپراتورها

معـ ــاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتـ ــوری اعالم کرد :میزان پایداری
شبکه اپراتورهای تلفن همراه پس از قطعی ناگهانی برق پایینتر از حد
استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طی سه ماه آینده این مشکل
را رفع کنند.بهگزارش«ایران» ،مجید حقی با اشاره به بازدیدهای میدانی
این سـ ــازمان از سـ ــایتهای شـ ــبکه اپراتورهای تلفن همراه افزود :این
سـ ــایتها از نظر قطعی برق و مدت زمان پایداری باتریهای پشتیبان
و سیسـ ــتم تغذیه پایینتر از اسـ ــتاندارد قابل قبول هستند .این موضوع
در زمـ ــان قطعی برق ناشـ ــی از وقوع حوادث غیرمترقبـ ــه مانند زلزله،
بارش سـ ــنگین برف ،پدیده ریزگردهـ ــا و ...باعث عدم پایداری شـ ــبکه
تلفن همراه و نارضایتی مشترکان میشود .وی افزود :بررسی رگوالتوری
نشان میدهد درصدی از سایتها حتی توانایی تأمین برق تا  ۲ساعت
را نداشتهاند ،درصورتی که براساس استاندارد پس از قطعی برق ،باید
پایداری شبکه حداقل تا  ۴ساعت تأمین شود .وی تأکید کرد :همچنین
به منظور ارزیابی دقیقتر پایداری شـ ــبکه اپراتورها پس از رفع اشکاالت
موجود ،مانورهای عملیاتی منطقهای و استانی از سوی رگوالتوری انجام
خواهد شد و نتایج حاصل از آن نیز در ارزیابی اپراتورها مورد توجه قرار
خواهدگرفت.
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ارزیابی دقیق دریافت سدیم کلرید (نمک) برای کسانی که مبتال به بیماریهایی همچون فشارخون ،چاقی و ...هستند بشدت
حیاتی اسـ ــت چرا که این ارزیابی میتواند سـ ــامتی این افراد را تضمین کند به نوعی باید گفت نمک عنصری اسـ ــت که نقش
مهم و اساسـ ــی در توزیع آب بدن داشـ ــته و به حفظ فشارخون و همچنین تعادل اسـ ــید و باز کمک میکند .براساس مطالعات
صورت گرفته توسط انجمن قلب امریکا 1/3 ،درصد مردم امریکا نمیتوانند میزان مصرف روزانه سدیم را برآورد کنند .این در
حالی اسـ ــت که  54درصد این افراد میزان مصرفی کمتر از حد مجاز را در
برنامه غذایی خود دارند .در همین راستا ،یک تیم تحقیقاتی در گرجستان
به سرپرسـ ــتی اسـ ــتادیار «وون هونگ یئو» یک حسگر سـ ــنجش سدیم را
طراحی کردند که براحتی در دهان کاربر جای میگیرد .این حسگر شامل
یک غشـ ــای فوقالعاده نازک با اجزای الکترونیکی انعطاف پذیر اسـ ــت.
این فناوری شـ ــامل سنسورهایی هستند که میزان سـ ــدیم افراد را در زمان
واقعی خوردن و آشـ ــامیدن اندازه گرفته و اطالعات را به وسـ ــیله بلوتوث
به اپلیکیشن متصل به گوشی هوشمند یا تبلت تا فاصله  10متری ارسال
میکند .این اپلیکیشـ ــن همزمان با ثبت و ارسال اطالعات ،توصیههایی را
نیز برای برنامهریزی وعدههای غذایی ارائه میکند .این حسگر که تاکنون
در سه گروه بزرگسال آزمایش شده است ،بهمدت یک هفته میزان سدیم
دریافتی از مواد جامد و مایعاتی مانند آب سـ ــبزیجات ،سـ ــوپ مرغ و چیپس را رصد میکند .کاربران با آگاهی از نتایج حاصله
میتوانند در برنامههای غذایی نامناسب خود تغییراتی ایجاد کنند .محققان امیدوارند اندازه این حسگر را در آیندهای نه چندان
دور به اندازه یک دندان کوچک ارتقا داده و با جایگزینی یک سیم پیچ رسانا به جای باتری ،کاربر را از شارژ روزانه آن خالص کنند.

تجارت جنگی گوگل با پنتاگون دردسرساز شد

برخـ ــی از کارمندان گوگل بـ ــا اعتراض به
ادامـ ــه ارسـ ــال دیتای کاربران بـ ــه پنتاگون
تحت پـ ــروژه  ،Mavenاین کمپانی را ترک
کردند.بهگزارش خبرآنالیـ ــن ،ماه آوریل
بود که بیش از سـ ــه هـ ــزار کارمند گوگل در
بخش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
دسـ ــت به تجمع اعتراضی زده و نامهای

سرگشاده به ساندر پیچای نوشتند .حرف
آنها این بود که گوگل نباید دیتای کاربران
را در اختیار پنتاگون بگذارد ،چراکه وزارت
دفاع امریـ ــکا میخواهـ ــد از دیتای مذکور
برای حملـ ــه احتمالی به افـ ــراد مختلف
بهوسیلهپهپادسوءاستفادهکند.
پنتاگون تحت پروژه «ماون» قصد تسریع

در فنـ ــاوری هـ ــوش مصنوعی داشـ ــته و از
دانـ ــش و دیتـ ــای گوگل بهعنوان شـ ــریک
تجـ ــاری بهره میبرد امـ ــا کارمندان گوگل
میگویند جمعآوری دیتا باهدف حمالت
آتـ ــی به کاربران بهوسـ ــیله پهپـ ــاد صورت
میگیـ ــرد و گوگل باید از ایـ ــن پروژه بیرون
بیایـ ــد .آنها بـ ــا صراحت از مدیران ارشـ ــد

گـ ــوگل خواسـ ــتند تـ ــا از تجـ ــارت جنگی با
ج شـ ــده و قـ ــرارداد خـ ــود را
پنتاگـ ــون خار 
لغـ ــو کند .حـ ــاال گیزمودو خبر داده اسـ ــت
کـ ــه دهها کارمنـ ــد تصمیم خـ ــود را گرفته
و از گـ ــوگل بیرون آمدهاند.گفته میشـ ــود
مایکروسـ ــافت و آمـ ــازون نیـ ــز در حرکتی
مشابه در حال همکاری با پنتاگون هستند.

تجربه اتومبیلرانی با خودروهای کالسیک
گیم نت

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

اگر اهل انجام کارهای هیجانی باشـ ــید حتماً عالقه خاصی هم به انجام مسـ ــابقات
اتومبیلرانی دارید .اما قطعاً هر کدام از ما که عاشـ ــق هیجان و مسابقات اتومبیلرانی
هستیم امکان شرکت در این مسابقات را نداریم .یکی از راههایی که باعث میشود تا
حدودی هیجان مسابقات اتومبیل سواری را تجربه کنید بازیهای رایانهای یا موبایلی
مخصوص در این زمینه است .بازیهای سبک ماشین سواری روی گوشی کم نیستند.
بازیهایی که تا به حال بهترین آنها را در همین جا به شـ ــما معرفی کردهایم .امروز
اما میخواهیم سـ ــبک جدیدی از این بازیها را معرفی کنیم ،بازی متفاوتی که هم
ایرانی اسـ ــت هم به جای استفاده از ماشینهای حرفهای و کالس باال از ماشینهای
کالسـ ــیک قدیمی استفاده کرده اسـ ــت .این بازی «دنده دو :کالسیک» نام دارد .این
بازی قطعاً برای افرادی که عاشـ ــق هیجان هسـ ــتند و هم جمعآوری کلکسـ ــیونی از
خودروهای قدیمی میتواند بهترین گزینه باشـ ــد .شما در این بازی به جای مسابقه
با خودروهـ ــای کالس باال با خودروهای قدیمی جذاب مسـ ــابقه میدهید .از جمله
خودروهای کالسیکی که در این بازی میتوانید با آنها در مسابقه اتومبیلرانی شرکت
کنید میتوان به رنو و پیکان اشاره کرد تا انواع بیام دبلیو و بنزهای قدیمی .از جمله
نکات مثبت این بازی قابلیت شخصیسازی آن است یعنی شما در آن امکان تغییر
تمام جزئیات مسـ ــابقه را دارید .به این صورت که شما میتوانید تمام قسمتهای
خـ ــودرو از جمله پالک ،رنگ ،تودوزی ،ارتفاع و ...را تغییر و براسـ ــاس سـ ــلیقه خود
درسـ ــت کنید .صداگذاری عالی وگرافیک خوب از دیگر نکات مثبت این بازی است.
بازی دنـ ــده دو بهصورت رایگان با پرداخت درون برنامه در اختیار کاربران سیسـ ــتم
عامل اندروید قرار گرفته است.

