سال بیستوچهارم شماره 6824
پنجشنبه  21تیر 1397

وزیر ارتباطات بیان کرد

ظرفیت فنی دلیل استقبال نکردن مردم
از شبکههای اجتماعی داخلی
خــــبر

وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعات گفت :دالیل اســـتقبال نکردن مردم از
شـــبکههای داخلی به ظرفیتهای فنی بازمیگردد کـــه با افزایش کارآیی
میتوان اعتماد را به مردم بازگرداند.
بهگـــزارش ایســـنا ،محمد جـــواد آذری جهرمی بـــا بیان اینکـــه امیدواریم
گذشـــت زمان باعث ایجـــاد اعتماد عمومی برای اســـتفاده از شـــبکههای
داخلـــی شـــود ،افزود :اینکه شـــبکههای داخلـــی کمتر مورد اســـتقبال قرار
گرفتهاند ،گزاره درســـتی نیســـت ،این شـــبکهها بنا بر ظرفیـــت و توانی که
داشته و رجوعی که مردم به آنها کردهاند ،رشد خوبی داشتهاند اما اعتماد
عمومی بیشتر با گذشت زمان حاصل میشود.
وزیـــر ارتباطات و فنـــاوری اطالعات گفت :اگر انتظار داشـــته باشـــیم یک
پیامرســـان داخلی در مرحله اول خود با پیامرسانی که سالهای زیادی در
حال فعالیت است ،همان قابلیتها را ارائه دهد ،این انتظار دقیقی از این
شبکههای داخلی نیست.
آذرمی جهرمی افزود :با گذشـــت زمان و با اقدامهایی که صورت میگیرد
و نیز قوانینی که مصوب خواهد شـــد و اصالح عملکردها میتوان به رشـــد
اعتماد عمومی به سمت نرم افزارهای داخلی امیدوار باشیم.

آن سوی
خـــــــبر

اینستاگرام قابلیت جدیدی را به امکانات خود اضافه کرده است بهطوری
کـــه از این به بعد مخاطبـــان هر کاربر میتوانند در صـــورت اعالم آمادگی
وی ،ســـؤاالتی را از او طرح کرده و این ســـؤاالت را در بخش استوری هر فرد
ثبت کنند.
بهگزارش ایســـنا ،اینســـتاگرام میگوید ارائه این خدمات راهی جدید برای
آغـــاز مکالمه میان کاربران از طریق اســـتوری در شـــرایطی اســـت که فرد
عکس یا ویدئویی برای اشـــتراکگذاری در دســـترس نـــدارد .این خدمات
جدید روشـــی خالقانه برای به اشـــتراکگذاری ایدههـــای جذاب در اختیار
افراد میگذارد.
قابلیت جدید در بخش برچســـبها یا اســـتیکرها در دسترس است .کاربر
پس از ضربه زدن با انگشـــت روی این بخش میتواند مطلبی را تایپ کند
که نشانه آمادگی وی برای دریافت ســـؤاالت کاربران است .بهعنوان مثال
فرد میتواند بنویسد در ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس هستم .از من یک
سؤال بپرس!
در ادامه تعقیبکنندگان هر فرد میتوانند به این ســـؤاالت پاســـخ دهند و
کاربر میتواند پاســـخهای یادشـــده را مشـــاهده کند .البته با توجه به اینکه
خدمات جدید در مرحله آزمایشی است ،پاسخها گاهی در بخش دایرکت
مشـــاهده میشـــود و گاهی نیز در فهرست افرادی که اســـتوری را مشاهده
کردهاند ،قابل دسترس است.
کاربر همچنین میتواند بررســـی کند که چه کســـانی به ســـؤاالت وی پاسخ
دادهاند و این پاسخها برای مالحظه عموم قابل رؤیت خواهد بود ،اما نام
کاربری یا عکس فردی که به ســـؤال طرح شـــده پاسخ داده بهطور عمومی
قابل مشـــاهده نخواهد بود .خدمات یادشده هم در نسخه اندروید و هم از
طریق نسخه آ او اس اینستاگرام قابل دسترس خواهد بود.

شیوه جدید فیسبوک برای مبارزه با
خبرهای جعلی در هند

جریمه چند میلیارد دالری در انتظار گوگل

احتمال دارد در مـــاه جاری اتحادیه اروپا
بهدلیل فشـــار گـــوگل بـــرای پیش فرض
توجو و ابزارهای
قـــراردادن موتور جســـ 
مرورگر گوگل به ســـازندگان تلفن همراه
مجهـــز بـــه سیســـتم عامـــل اندرویـــد،
جریمـــهای بیســـابقه برای این شـــرکت
تعیین کند ،چرا که با این اقدام تغییرات
بزرگی در فراگیرترین سیستم عامل تلفن
همراه دنیا ایجاد میشود.

بهگـــزارش مهر ،پیشبینی میشـــود
مارگارت وســـتاگر (رئیـــس کمیته رقابت
اتحادیـــه اروپا) جریمهای چنـــد میلیارد
دالری بـــرای گـــوگل تعیین کنـــد .در این
صـــورت ،دومیـــن بـــاری خواهد بـــود که
مقامات اتحادیه اروپـــا گوگل را تهدیدی
بـــرای شـــرکتهای رقیـــب و مشـــتریان
قلمـــداد میکننـــد .دلیل ایـــن تصمیم
اتحادیـــه اروپا ،سیاســـتهای گوگل برای

فشـــار بر تولیدکنندگان موبایـــل و تبلت
اســـت تا از سیســـتم عامل اندروید برای
پیشنصباپلیکیشنهایگوگلاستفاده
کنند.
ازدیـــدگاه مقامـــات اتحادیـــه اروپـــا
تولیدکنندگانـــی ماننـــد اچ تـــی ســـی
و سامســـونگ بـــا گزینـــهای غیرقابـــل
رقابـــت روبـــهرو هســـتند .آنهـــا بایـــد
موتورجســـتوجوی گـــوگل را بهعنـــوان

توجوی پیش فـــرض در
خدمت جســـ 
دستگاه هایشـــان نصب و مرورگر کروم را
نیز ارائه کنند ،در غیر این صورت کاربران
نمیتوانند به اپ استور اندروید دسترسی
یابند .بـــدون این پرتال کاربـــران موبایل
و تبلتهای اندرویـــد نمیتوانند بازی یا
اپلیکیشـــنهای دیگر را براحتـــی دانلود
کنند.
بـــه اعتقـــاد وســـتاگر ایـــن وضعیت

ســـبب میشـــود گوگل بـــر اکو سیســـتم
اینترنـــت تســـلط یابـــد .در نتیجـــه رأی
ایـــن کمیتـــه احتمـــاالً گـــوگل را از انجام
چنیـــن توافقنامههایی بـــا تولیدکنندگان
دستگاههای الکترونیکی منع خواهد کرد.
همچنین اتحادیه اروپا میتواند گوگل را
وادار کند به مشـــتریان روشی آسان برای
توجو در
تغییر خدماتی مانند موتور جس 
موبایل هایشان ارائه کند.

درخواست فعاالن حوزه فاوا از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

بازار اینترنت ثابت را دریابید
مانی آشتیانی

خبرنگار

«نامه بخش خصوصـ ــی به وزیر ارتباطات
برای نجات بازار اینترنت ثابت» خبری بود
که اواسط هفته جاری در برخی کانالهای
تلگرامی دستبهدسـ ــت شد .داستان هم
از ایـ ــن قرار بـ ــود که سـ ــازمان نظام صنفی
رایان ـ ـهای کشـ ــور به پیشـ ــنهاد کمیسـ ــیون
اینترنت سـ ــازمان ،نامه بلنـ ــد باالیی تهیه
کـ ــرده و بـ ــا بیـ ــان مشـ ــکالت شـ ــرکتهای
اینترنتـ ــی از وزیر ارتباطات خواسـ ــتهاند تا
برای نجـ ــات جان این بازار چاره اندیشـ ــی
کنـ ــد .در این نامه اصلیترین درخواسـ ــت
از وزیرارتباطات ،کاهش تعرفه سـ ــرویس
صوتی سیار برای نجات سرویس اینترنت
ثابت ذکر شـ ــده اسـ ــت .دلیل این فعاالن
برای این درخواسـ ــت نیز یارانهای است که
اپراتورهـ ــای همراه با کمـ ــک قیمت باالی
سـ ــرویس صوت خود برای سـ ــرویس دیتا
یا اینترنـ ــت همراهشـ ــان ایجـ ــاد کردهاند.
در واقـ ــع این گـ ــروه معتقدنـ ــد اپراتورهای
همراه تعرفه بسـ ــیار پایینی برای سرویس
دیتای خود در نظر گرفتهاند که حتی برای
خودشان هم صرفه اقتصادی ندارد اما در
نهایت کاهش درآمد خود از بخش دیتا را
با کمک تعرفه باالی سـ ــرویس صوتشـ ــان
جبـ ــران میکننـ ــد .در این نامـ ــه همچنین
تأکید شده در حالی که در سه سال گذشته
قیمـ ــت انـ ــواع سـ ــرویسهای ارتباطـ ــی با
کاهـ ــش تعرفه روبه رو بـ ــوده اما تعرفه در
بخش سرویس صوتی سـ ــیار بدون تغییر
باقـ ــی مانـ ــده اسـ ــت و این شـ ــرایط رقابت
ناعادالن ـ ـهای را در این بازار بین اپراتورهای
ارتباطی فراهم کرده است .اما چرا فعاالن
اینترنتی کشـ ــور حاال تقریباً بعد از سه سال
از تغییر پروانههای فعالیتشان که در زمان
اهـ ــدا گمان میرفت تحوالت شـ ــگرفی در
بازار اینترنـ ــت ثابت ایجـ ــاد کند همچنان
نسبت به شرایط فعالیت خود در این بازار
گلهمندند؟
ëëازرؤیاتاواقعیت
زمانـ ــی کـ ــه محمـ ــود واعظـ ــی ،وزیـ ــر
ارتباطـ ــات و فنـ ــاوری اطالعـ ــات دولـ ــت
یازدهـ ــم کلید صـ ــدارت ایـ ــن وزارتخانه را

پروانـ ــه  FCPبه بـ ــاور فعـ ــاالن اینترنتی در
زمـ ــان اهـ ــدای آن ،از بیـ ــن بـ ــردن انحصار
مخابرات در ارائه فضای شبکه انتقال بود.
حاال با گذشـ ــت تقریباً  ۳سال از اهدای این
پروانه ،برخی از شـ ــرکتهای دارنده پروانه
 FCPاعـ ــام میکننـ ــد که ایـ ــن پروانههای
جدید هم کمکی به آنها در رشد و توسعه
بازارشان نکرده است.
علـــی توســـلی ،از مدیـــران یکـــی از
شـــرکتهای اینترنتـــی در گفتوگـــو
بـــا «ایـــران» اعـــام میکنـــد کـــه ادامـــه
انحصارگـــری مخابـــرات در ارائـــه
زیرساختهای ارتباطی ،به صرفه نبودن
ســـرمایهگذاری برای شبکهســـازی در کنار
شـــرکت مخابـــرات و ...همـــه دســـت به
دســـت هم دادهاند تا در ســـه ســـال اخیر
وضعیـــت شـــرکتهای اینترنتـــی بعد از
دریافت پروانههای جدیـــد  FCPبهتر که
نشود هیچ بدتر هم شود .او میگوید« :در
ابتدا قرار بود که شرکتهای دارنده پروانه
 FCPدر بخش فیبرنوری هم وارد شوند تا
بتوانند سرعتهای باالتر و باکیفیت تری
در اختیـــار کاربران خـــود بگذارند اما هنوز
چند مـــاه از اهدای پروانه  FCPنگذشـــته
بود که پروانـــه انحصار اپراتور فیبرنوری یا
همان اپراتور چهارم تمدید شد .در نهایت
تاکنون نه این اپراتور توانســـته قدم بزرگی
در ایجاد شبکه براساس فیبرنوری بردارد
و نه شـــرکتهای  FCPتوانستهاند در این
خصوص کاری از پیش ببرند ».او بخشی
از عدم رشـــد ســـرویس اینترنت ثابت در
کشـــور را بـــه تعرفه پایین دیتـــای موبایل
ارتباط میدهـــد و میافزاید« :اپراتورهای
تلفن همراه به شـــکل غیراصولی تعرفه
بســـیار پایینی بـــرای بســـتههای اینترنت
خود در نظر گرفتهاند و همین باعث شده
بســـیاری از کاربران به ســـمت استفاده از
اینترنت سیار بروند ».او اعالم میکند که
در هیچ کشوری از دنیا چنین تعرفهگذاری
در بخـــش اینترنـــت همـــراه صـــورت
نمیگیرد بهطوری که در نهایت این شیوه
قیمتگذاری به ورشکستگی شرکتهای
اینترنتـــی منجر شـــود .توســـلی تصریح
میکند که مصوبه آخر رگوالتوری در زمینه
تبدیل اینترنت حجمی به غیر حجمی نیز

در دسـ ــت گرفـ ــت اوضـ ــاع در بخشهای
مختلـ ــف آنقدر بهـ ــم ریخته و نابسـ ــامان
بود کـ ــه او وعدههای مختلفی برای اصالح
وضعیت در بخشهای مختلف فاوا را داد.
از جملـ ــه این وعدهها بهبود دسترسـ ــی به
اینترنت پرسرعت و باکیفیت بود .او که در
ابتدا فکر نمیکرد اوضاع زیرسـ ــاختهای
ارتباطـ ــی کشـ ــور آنقدرها هـ ــم بهم ریخته
باشـ ــد در یکی از نشس ـ ـتهای خبریاش
اعالم کـ ــرد که در فاصلـ ــه زمـ ــان  ۱۰۰روزه
اوضاع سـ ــرویس اینترنت کاربـ ــران بهبود
پیدا خواهد کرد .اما بعد از این زمان وقتی
او در مقابل سؤال خبرنگاران برای پیگیری
این وعده قرار گرفت اعالم کرد که او وارث
شـ ــبکه ارتباطی وصلـ ــه پینهای اسـ ــت که
برای احیـ ــای آن زمان زیادی الزم اسـ ــت.
در همین راسـ ــتا نیز او سیاسـ ــتگذاریهای
مشـ ــخصی برای جبـ ــران عقـ ــب ماندگی
کشـ ــور در بخش اینترنـ ــت در نظر گرفت.
در ابتـ ــدا او انحصـ ــار در بخـ ــش تکنولوژی
نسـ ــل سـ ــوم و چهارم تلفن همراه کشور را
که برای سـ ــالها تنها در اختیار اپراتور سوم
بـ ــود از بین برد و بـ ــه دو اپراتور همراه دیگر
کشـ ــور نیز اجازه ورود به این عرصه را داد.
در کنار این تحول او برای جان بخشیدن به
بدنه رنجور شـ ــرکتهای اینترنت ثابت به
کمک کمیسیون سـ ــازمان تنظیم مقررات
و ارتباطـ ــات رادیویی(رگوالتـ ــوری) ،بعد از
ماهها کار مطالعاتی در تابسـ ــتان سـ ــال ۹۴
پروانههـ ــای جدید ارتباطات ثابـ ــت یا fcp
را به  ۱۷شـ ــرکت اینترنت ثابت کشور اهدا
کرد .در ابتدا بـ ــا توجه به بندهای مختلف
این پروانه بسـ ــیاری پیشبینـ ــی میکردند
که با ایـ ــن پروانههای جدید عقب ماندگی
 10سـ ــاله بازار اینترنت کشور جبران خواهد
شـ ــد .اولین هـ ــدف پروانههـ ــای  FCPاین
بود که دارندگان ایـ ــن پروانه بتوانند بدون
هیـ ــچ محدودیتـ ــی عـ ــاوه بـ ــر سـ ــرویس
اینترنـ ــت پرسـ ــرعت ( )ADSLدسـ ــت به
ارائه سـ ــرویسهای جدید دیگری بر بستر
VDSL، TDLTEو فیبـ ــر نـ ــوری نیز بزنند،
تکنولوژیهایی که به کمک آنها دارندگان
ایـ ــن پروانـ ــه میتوانسـ ــتند سـ ــرویسهای
پرسـ ــرعتتر و باکیفیـ ــت تری بـ ــه کاربران
نهایی خود ارائه کنند .از دیگر نکات مثبت

تیر خالص را به شرکتهای اینترنت ثابت
زد تـــا جایی کـــه از زمان اجـــرای این طرح
درآمد این شـــرکتها تا  ۳۰درصد کاهش
داشـــته است .در همین زمینه محمدعلی
یوسـ ــفیزاده ،مدیرعامـ ــل یکـ ــی دیگـ ــر از
شرکتهای دارنده پروانه  FCPدر گفتوگو
بـ ــا «ایران» اعالم میکنـ ــد که اگر مصوبات
مختلـ ــف رگوالتـ ــوری در حـ ــوزه اینترنـ ــت
به اجـ ــرا گذاشـ ــته میشـ ــد شـ ــاید در حال
حاضر شـ ــرکتهای اینترنتی کشور در مرز
ورشکستگی نبودند .او اعالم میکند«:در ۳
سال گذشته رگوالتوری تمام تالش خود را
برای توسعه فعالیت شرکتهای اینترنتی
بـ ــه کار بـ ــرده و در ایـ ــن زمینـ ــه مصوبـ ــات
مختلفی که مهمترین آنها (۲۴۵مقررات
ارائه و اسـ ــتفاده از امکانات پایهای شرکت
مخابرات) یا (۲۶۰بیت استریم) را تصویب
کرده اسـ ــت امـ ــا این مصوبات بدرسـ ــتی از
سـ ــمت شـ ــرکت مخابـ ــرات ایران بـ ــه اجرا
گذاشـ ــته نمیشـ ــود ».او همچنیـ ــن اعالم
میکند که براساس پروانههای شرکتهای
 FCPآنها میتوانستند برای دور زدن عدم
همکاری مخابرات در ارائه امکانات ،دست
به شبکهسازی بزنند اما بهدلیل شرایط بد
اقتصادی و نبود سـ ــرمایه و از سـ ــوی دیگر
عدم همـ ــکاری شـ ــهرداری در حفـ ــاری یا
شبکهسازی تاکنون این شرکتها موفق به
ایجادزیرساختهایارتباطینشدهاند.
برای جویا شدن نظر مخابرات بارها با
مدیرعامل این شـ ــرکت تماس گرفتیم اما
بهدلیل حضور در جلسات مختلف او قادر
بهپاسخگویینبود.

مدیریت و دستهبندی عکسهای دیجیتال در کامپیوتر

د و ر بین هـــا ی
نرم افزار دیجیتـــال مدتـــی
آنــالیـن اســـت کـــه جـــای
دوربینهـــای مکانیکی را گرفته اســـت
و حـــاال دیگـــر از هـــر ســـوژهای میتوان
چندین عکـــس گرفت و بهتریـــن را از
میـــان آنها انتخـــاب و ذخیره کـــرد .اگر
شـــما هم از آن دســـته افرادی هستید
که به عکاســـی عالقه مندیـــد احتماالً
گاه برای دســـتهبندی تصاویر با مشکل
مواجه شـــده ایـــد امـــا نگران نباشـــید
چـــون فناوری به کمکتان آمده اســـت.

در بیـــن نـــرم افزارهای متعـــددی که
در این زمینه تاکنون تولید شـــده شاید
 IDimager Photo Supremeرا بتـــوان
بهترین نمونه دانســـت؛ یک نرم افزار
بـــرای مدیریـــت و دســـتهبندی کردن
تصاویـــر دوربینهـــای دیجیتـــال در
رایانه که کارآیی بسیاری دارد .با کمک
امکانات پیشرفته این نرم افزار حرفهای
میتوانیـــد عکس هایتـــان را مدیریت
کنید .این نرم افـــزار دارای ویژگیهایی
توجوی پیشرفته عکس
همچون جس 
با استفاده از پارامترهای مختلف مانند

تگ ،نام ،فرمت عکس ،تاریخ اصالح
عکس ،برچســـبگذاری روی تصاویر،
دســـتهبندی کردن تصاویر و ...اســـت.
توجوی
بـــه بیان دیگـــر قابلیت جســـ 
پیشـــرفته و تگگـــذاری روی تصاویـــر،
زمینه ســـاز محبوبیـــت این نـــرم افزار
شـــده اســـت .پشـــتیبانی از دو مانیتور
برای نمایش عکسها و نیز شناســـایی
چهرههـــای بـــه کار رفتـــه در تصاویـــر،
بخشـــی دیگر از قابلیتهـــای این نرم
افزار محسوب میشود .عالقهمندان به
کسب اطالعات بیشتر در خصوص این

کاله ایمنی مجهز به فرمان صوتی
قـــــاب
فناوری

میترا جلیلی

خبرنگار

بسیاری از مدیران شرکتهای اینترنتی دلیل
کاهش مشترکان خود را قوانین و مقررات اشتباه
رگوالتوری و تعرفه گذاری پایین در بخش دیتای
موبایلعنوانمیکنند.

ëëرگوالتوری:راهنجاتخالقیت
در سـ ــه سـ ــال اخیـ ــر بسـ ــیاری از
مدیـ ــران شـ ــرکتهای اینترنتی نسـ ــبت به
سیاستگذاریهای اشتباه در بخش اینترنت
کشـ ــور گالیه و انتقادهایی مطـ ــرح کردهاند.
این گروه پیوسـ ــته دلیل کاهش مشـ ــترکان
خود را قوانین و مقررات اشـ ــتباه رگوالتوری
و تعرفهگـ ــذاری پاییـ ــن در بخـ ــش دیتـ ــای
موبایل عنـ ــوان و تأکیـ ــد کردهاند که قیمت
پایین دیتای اپراتورهای همراه باعث شده تا
حجم وسیعی از کاربران به سمت اینترنت
همـ ــراه پیـ ــش برونـ ــد .در حالی کـ ــه برخی
فعـ ــاالن اینترنتـ ــی مقصر به ثمر نشسـ ــتن
سرمایهگذاریشـ ــان در بخـ ــش اینترنـ ــت را
بـ ــه نوعـ ــی وزارت ارتباطـ ــات میداننـ ــد اما
محمدحسین فالح جوشقانی ،معاون وزیر
توگو
ارتباطـ ــات و رئیس رگوالتـ ــوری در گف 
با «ایران» اعـ ــام میکند که این نهاد تمام
توان خود را برای توسعه بازار اینترنت ثابت
در کشـ ــور به کار گرفته و جلسـ ــات مشخص
و برنامهریزی شـ ــدهای نیـ ــز در این زمینه با
شـ ــرکتهای  FCPو مخابـ ــرات برگزار کرده

اسـ ــت .او راه حل عبور از چالشهای اعالم
شده از سوی شرکتهای اینترنتی را تعامل
سازنده با رقیبان در بازار میداند و میگوید:
«همیشه نمیتوان مشکل را به گردن رقیب
انداخت .شرکتهای  FCPباید برای رقابت
در این بازار برنامههای تجاری مشـ ــخصی
جهـ ــت بهبود کیفیت و سـ ــرعت سـ ــرویس
خـ ــود داشـ ــته باشـ ــند .بایـ ــد در ایـ ــن زمینه
سرمایهگذاری مشخصی انجام شود و یکی
از بهتریـ ــن راهها هم برای به دسـ ــت آوردن
این سـ ــرمایه ادغام شرکتهای اینترنتی با
یکدیگر است ».او خبر از طرحهای مشارکتی
بیـ ــن مخابـ ــرات ایـ ــران و شـ ــرکتهای fcp
میدهد و ابراز امیـ ــدواری میکند که با این
طرحها بازار اینترنت ثابت کشـ ــور توسـ ــعه
قابل توجهی پیدا خواهد کرد .فالح تصریح
میکند که تا پایان برنامه ششم توسعه باید
 ۸۰درصـ ــد خانوارهای کشـ ــور بـ ــه اینترنت
۲۰مگابیت دسترسی داشته باشند .بنابراین
رگوالتوریمصرانهبهدنبالحلچالشهای
شرکتهای  fcpبه کمک اجرای مصوباتی
است که در این زمینه تصویب کرده است.

از پیامک جعلی
تا صرفه جویی در برق

نرم افزار و همچنیـــن بارگذاری رایگان
آن میتوانند به سایتp30world.com
مراجعهکنند.

بتازگی کمپانی  Jarvishبا اضافه کردن دستیار صوتی الکسا و فناوری واقعیت افزوده( )ARبه کاله ایمنی موتورسیکلت خود ،آن را
هوشمندتر کرده است .بهگزارش دیجیتال ترندز ،البته این کاله ایمنی هوشمند که  X-ARنام داردعالوه بر الکسا از سیری(دستیار
صوتی اپل) و نیز دسـ ــتیار صوتی گوگل پشـ ــتیبانی میکند و تنها کافی اسـ ــت موتورسـ ــوار به آن فرمان صوتی بدهد .الکسا از طریق
میکروفونهای موجود در کاله ایمنی و همچنین اسپیکرهای داخلی به سؤاالت کاربر درباره مسیر پاسخ میدهد و حتی با دریافت
فرمـ ــان صوتـ ــی مبنی بر انتخـ ــاب یک آهنگ مشـ ــخص یا کم و زیـ ــاد کردن
صدای موسـ ــیقی ،به موتورسـ ــوار کمک میکند تا بدون دخالت دست همه
کارهـ ــا را انجام دهد و به این ترتیب احتمال تصادف رانندگی کمتر شـ ــود .بر
سطح داخلی این کاله ایمنی ،یک صفحه نمایش نیز وجود دارد که با کمک
متنهای مربوط به واقعیت افزوده( ،)ARموتورسـ ــوار را از وضعیت ترافیک
و همچنین آب و هوا مطلع میکند .با توجه به اینکه در قسمت جلو و عقب
این کاله ایمنی دوربینهای  2Kبا زاویه و میدان دید باز وجود دارد موتورسوار
میتواند بدون برداشتن چشم از جاده یا برگرداندن سر ،کل جاده را بهصورت
360درجـ ــه رصد کند .ازسـ ــوی دیگـ ــر باید گفت که ایـ ــن کاله ایمنی از جنس
فیبرهای کربنی ساخته شـ ــده به همین دلیل وزن کم و مقاومت باالیی دارد.
این کاله ایمنی همچنین سـ ــرو صداهای اضافی خیابـ ــان را کاهش میدهد.
همچنین از طریق این کاله ایمنی ،مسـ ــیریابی و دریافت هشـ ــدارهای تلفن
هوشمند نیز انجام میشود X-AR .از طریق بلوتوث و وای فای با گوشیهای اندرویدی و نیز  IOSارتباط برقرار میکند و با هر بار شارژ
باتری ،تا4ساعت کار میکند .این کاله ایمنی همچنین قابلیت ذخیره اطالعات تا16گیگابایت را دارد و میتوان آن را تا256گیگابایت
نیز افزایش داد .البته این کاله ایمنی اوایل سـ ــال  2019و با بهای هزار دالر راهی بازار خواهد شـ ــد ولی اکنون با 35درصد تخفیف در
سایت کمپانی  Jarvishپیش فروش میشود.
cnet

فیسبـــوک در هنـــد تحت یک رشـــته حمالت شـــدید خبرهای
جعلی قرار گرفته که بهنظر میرســـد با اخبار دروغین واتساپ
بیارتبـــاط نیســـت از ایـــنرو شـــیوه جدیـــدی بـــرای مقابلـــه با
خبرهای جعلی در پیش گرفته اســـت که همانا انتشـــار آگهی و
تبلیغات تمـــام صفحـــهای در «روزنامههای سرشـــناس هند»
اســـت .بهگزارش انتخاب ،بر همین اســـاس دولـــت هند از این
پلتفرمهـــای اجتماعـــی درخواســـت کـــرده برای حل مشـــکل
اخبار جعلی از راهکاری جدید اســـتفاده کننـــد .در حال حاضر،
راه حل فیسبوک شـــامل آگهیهـــای تبلیغاتی در روزنامههای
محلی اســـت که توضیح میدهد چگونـــه میتوان اخبار جعلی
را نمایـــش داد .فیسبـــوک از روز سهشـــنبه تبلیغـــات تمـــام
صفحهای را در «روزنامههای سرشـــناس هند» آغاز کرده است.
این تبلیغات بخشـــی از یک برنامه آموزشـــی است که در هفته
آینده به سایر رسانههای محلی در سراسر کشور گسترش خواهد
یافـــت .در ماههـــای اخیر مشـــکل خبرهای جعلـــی واتساپ و
فیسبـــوک تبدیل به یک بحران ملی شـــده اســـت ،از خبرهای
جعلـــی در مـــورد قاچاق انســـان تا ویدئوی ســـاختگی ســـرقت
کودکان و سوءاســـتفاده از آنان که حتی موجب کشـــته و مجروح
شدن برخی از شـــهروندان شده است .در این مدت هیچ یک از
راهکارهای دولتی مثل ساخت تیزرهای آگاهی بخشی نتوانسته
مردم را از این خبرهای جعلی دور کند.
این یک مشـــکل فوقالعاده برای واتساپ و فیسبوک اســـت.
در حالی که فیسبوک با رســـواییهای خبرهای جعلی اخبار در
غرب مواجه اســـت و پیامدهای سیاسی این موضوع را به دوش
میکشد ،اکنون با موج مشکالت و خشونتها در هند نیز مواجه
شده است.
هنـــد بزرگترین بازار واتـــساپ را با  200میلیون کاربر تشـــکیل
میدهد .اما عـــدم آموزش و بیتجربگی کاربـــران که با خطوط
اینترنت پرســـرعت ترکیب شده نتایجی بشـــدت نگرانکننده را
برای این کشور به همراه آورده است.
توصیههـــای فیسبوک در آگهی روزنامه شـــامل راهنماییهای
عملی مانند «اســـتفاده از منابع دیگر» و «بررسی اطالعاتی که
به نظر باور نکردنی اســـت» میشـــود .باید دیـــد این آگهیهای
روزنامهای تا چه حد موجب آگاهی بخشـــی به کاربران زودباور
هندی میشود.
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اگر شما جزو خوانندگانی هستید که بهدالیلی نتوانستهاید
روی خط سخنان مسئوالن فاوا را در طول هفته پیگیری کنید با ستون
فــــاوا
«روی خط فاوا» با ما همراه شوید.
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :شبکه ارتباطی کشور
به مدت  ۲هفته در ســـاعات پیک ،برق موردنیـــاز خود را از طریق دیزل ژنراتورها
تأمیـــن خواهند کـــرد تا هموطنان در گرمای تابســـتان کمتر بـــا چالش قطع برق
مواجه باشند .پیشبینی میکنیم تقریباً معادل برق تولید نیروگاه سد زایندهرود،
به شبکه برق کشور کمک شود.
مجید حقی ،معاون نظارت و اعمـــال مقررات رگوالتوری :اپراتورهای تلفن همراه
ملـــزم هســـتند دربـــاره ماهیت پیامکهـــای جعلـــی مربوط به خدمـــات ارزش
افزوده به تمامی مشـــترکان اطالعرسانی الزم را انجام دهند همچنین به تمامی
شـــرکتهای ارائه دهنـــده خدمات مبتنی بـــر محتوا برای انجام نـــدادن اینگونه
تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.
صادق عباسی شاهکوه ،مدیرعامل شـــرکت ارتباطات زیرساخت :درآمد شرکت
ارتباطات زیرساخت بهعنوان هزینه اپراتورهای  ICTبه حساب میآید و از اینرو
مـــا با منطقی کردن تعرفه خدمات ،رشـــد بازار  ICTو کاهـــش هزینه اپراتورها را
درنظر گرفتیم و شـــاهد میزان افزایش درآمد کمتری در این شرکت هستیم تا به
ایفای نقش اصلی خود که همان توسعه اقتصادی الیه هسته زیرساخت ارتباطی
کشور و تواناساز شبکه ملی اطالعات است ،بپردازیم.
محمدمهدی میرمهدی ،رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران :فاکتوری که باید
فروشندگان تلفن همراه صادر کنند باید رسمی باشد و در آن اسم ،آدرس دقیق
و شـــماره تلفن و کد اقتصادی فروشـــنده و مشـــخصات و حتی کد ملی ،آدرس و
تلفـــن خریدار باید در این فاکتور ثبت شـــود که اگر مســـئولی خواســـت با خریدار
تمـــاس بگیرد ،بتواند ایـــن کار را انجام دهد و امکان فاکتورســـازی با کد ملی هم
وجود نداشته باشد .فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آمادهشده نیست.
یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت
گارانتی در آن ثبت شود.
رمضانعلی ســـبحانیفر  ،عضو ناظر مجلس در شـــورای عالی فضای مجازی:
مخاطبان داخلی «تلگرام» طی دو ماه اخیر حدود  10درصد نســـبت به ماههای
ابتدایی سال کاهش یافته است و در این میان شاهد افزایش  20درصدی کاربران
ایرانـــی و اســـتفاده آنها از پیامرســـانهای داخلی هســـتیم .افزایـــش قابل توجه
کاربران ایرانی پیامرســـانهای داخلی از  5میلیون به  7میلیون کاربر در ماههای
اخیر نشاندهنده اعتماد عمومی به استفاده از این پیامرسانهاست.

