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اضافه شدن دستور صوتی به گوگلمپ در آینده ای نزدیک

منبع :دیجیتال ترندز

به نظر میرســد که گوگل قصــد دارد در
آیندهای نزدیک امکان پشــتیبانی نقشه
جغرافیایــی اختصاصی خود از دســتیار
صوتی گوگل اسیستنت را به گوشیهای
اندرویدی و  iOSاضافه کند.
بــه گــزارش ایســنا ،برنامــه گــوگل مــپ
( ) Google mapsکــه برنامه اختصاصی
نقشه جغرافیایی گوگل به شمار میرود،
یکــی از محبوبتریــن برنامههــای مورد
اســتفاده و کاربردی کاربران گوشــیهای

هوشــمند اســت کــه در هــر دو نســخه
اندرویــد و آیاواس ( )iOSدر دســترس
کاربران قرار گرفته است.
چنــدی پیــش بــود کــه گــوگل در جریان
برگــزاری کنفرانــس توســعه دهنــدگان
گــوگل (  )I/O 2018وعــده داده بــود
کــه میخواهــد بــه کاربــران اپلیکیشــن
گوگلمــپ این امــکان را بدهد تا ارســال
دســتورات صوتــی جهــت و مــکان
جغرافیایــی موردنظــر خــود را بیابنــد و

طبق آن حرکت کرده و به مقصد برسند.
این بدان معناست که گوگل باید با انتشار
یک نســخه به روزرسانی شــده از برنامه
گــوگل مپ ،امکان پشــتیبانی از دســتیار
صوتی هوشمند خود ،گوگل اسیستنت را
اضافه کند تــا کاربران بدون نیاز به تایپ
و پیدا کردن مکان جغرافیایی موردنظر
خــود روی نقشــه ،تنهــا بــا ارســال یــک
فرمان صوتی از خدمات و سرویسهای
آن استفاده کرده و بهره ببرند.

تازهترین اخبار و گزارشهای منتشر شده
حاکی از آن اســت که گوگل بشدت روی
اضافه کردن و توسعه قابلیت مذکور کار
کرده و ســعی دارد کــه آن را بدون وجود
هیــچ گونــه نقــص و ایــراد در دســترس
کاربران و عالقه مندان قرار دهد بنابراین
به نظر میرســد که گوگل بــزودی امکان
پشــتیبانی گوگل مــپ از دســتیار صوتی
اختصاصی خود یعنی گوگل اسیستنت
را به پلتفرم خود خواهد افزود.

از سوی اتحادیه جهانی مخابرات اعالم شد

ایران در توسعه فناوری اطالعات در مکان  81جهان ایستاد
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گروهفناوری-جایگاهجهانی ایران ازمنظر
شاخصهای توســعه فناوری اطالعات و
ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری توسط
اتحادیه جهانی مخابرات اعالم شد .ایران
در شــاخص اول (توســعه جهانی فناوری
اطالعات) در بین  167کشــور جهان رتبه
 ۸۱و در شــاخص دوم (آمادگــی امنیــت
سایبری) در بین  165کشور جهان رتبه ۶۰
را از آن خود کرد.
 ëëوضعیت قابل قبول ایــران در مهارت و
دسترسی
آخریــن وضعیــت رتبهبنــدی جهانــی
ایــران از نظر شــاخص توســعه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ( )IDIو شــاخص
آمادگــی امنیــت ســایبری ( )GCIکــه تــا
پایان سال  ۲۰۱۷از سوی اتحادیه جهانی
مخابــرات و ارتباطــات راه دور () ITU
مــورد ارزیابــی قرار گرفته اســت ،منتشــر
شــد .آخرین بررســی شــاخص توســعه
فنــاوری اطالعــات کشــورها کــه توســط
اتحادیــه جهانــی مخابــرات ارزیابــی و از
ســوی دفتر پایش توســعه  ICTسازمان
فنــاوری اطالعــات ایــران منتشــر شــده
است ،نشــان میدهد تا پایان سال ۲۰۱۷
ایران در میان  ۱۶۷کشــور دنیا جایگاه ۸۱
را به خود اختصــاص داده و امتیاز ۵.۵۸
را از  ۱۰دریافت کرده اســت.در این زمینه

امتیــاز کشــورمان در زمینــه «مهــارت»
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (میــزان
توانمندیها و شاخصهای ورودی پیش
نیــاز و ضروری کشــورها در زمینــه میزان
بزرگســاالن باســواد ،میــزان ثبت نــام در
مقطــع راهنمایــی و دبیرســتان و میزان
ثبت نام در مقطع دانشگاه)  ۷.۳۲بوده،
درزمینه«دسترسی»بهفناوریاطالعات
(تلفن ثابــت ،تلفن همــراه ،پهنای باند
بینالمللــی ،خانوارهــای دارای رایانــه و
خانوارهــای دارای اینترنــت)  ۶.۷۴و در
زیرشاخص استفاده از ( ICTارتباطات و
فناوریاطالعات)،امتیاز ۳.۵۴رادریافت
کرده است .در این ردهبندی کشور ایسلند
بــا امتیــاز  ۸.۹۸جایــگاه نخســت جهان
را از نظــر توســعه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات به خود اختصاص داده اســت.
همچنین بررســیهای منطقهای نشــان
میدهــد کــه «بحریــن» بــا  ۷.۶۰امتیــاز
کشــور اول منطقــه خاورمیانــه اســت و
میانگین جهانی شــاخص  IDIنیز امتیاز
 ۴.۹۵را نشــان میدهــد .برایــن اســاس
ایــران در زمینه زیرشــاخص «اســتفاده و
کاربری» از فنــاوری اطالعات و ارتباطات
از متوســط جهانــی پایینتر اســت اما در
دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»،
وضعیت قابل قبولتری را دارد.

 ëëایران شصتمین کشور جهان در آمادگی
امنیتسایبری
در همین حال اتحادیه جهانی مخابرات،
آخریــن وضعیــت کشــورها در شــاخص
جهانی آمادگی امنیت ســایبری ( )GCIرا
نیز تا پایان سال  ۲۰۱۷اعالم کرد .برمبنای
این شــاخص که از سوی ســازمان فناوری
اطالعات ایران منتشــر شــده اســت ،کشور
ما در میان  165کشــور در رتبه  ۶۰ایســتاده
اســت .ایــن شــاخص برمبنــای توســعه
کشــورها در زمینه امنیت ســایبری ارزیابی
میشود و شامل زیرشاخصهای حقوقی،

فنــی ،ســازمانی ،ظرفیــت ســازی فنــی و
همکاریدرحوزهامنیتسایبریاست.
در این شاخص «عمان» کشور اول منطقه
خاورمیانه اســت و امتیــاز  ۰.۸از یــک را به
خود اختصاص داده .این درحالی است که
ایــران در این ردهبندی امتیاز  ۰.۴۹۴از یک
را به دســت آورده اســت .در این رده بندی
سنگاپور با کسب  ۰.۹۶۵امتیاز از یک ،رتبه
اول جهان را به خود اختصاص داده است.
میانگینجهانیآمادگیامنیتسایبریدر
ایــن ارزیابیها  ۰.۳۷۰از یک اعالم شــده و
ایران از متوسط جهانی باالتر است .گفتنی

است شاخص توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطــات ()ICT Development Index
یــا به اختصار  IDIکه همه ســاله بر مبنای
معیارهایموردتوافقبینالمللیکشورها
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
از ســوی اتحادیــه بینالمللــی مخابــرات
ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی میشــود،
ابــزاری بــرای محــک زدن مهمتریــن
معیارهای اندازهگیــری جامعه اطالعاتی
به شــمار میرود IDI .اســتانداردی اســت
سهای
که دولتها ،متصدیــان  ،ICTآژان 
توســعه ،محققــان و دیگــر بازیگــران این

حــوزه میتوانند برای اندازهگیری شــکاف
دیجیتالــی و مقایســه عملکــرد  ICTدر
کشــورهای مختلف به کار برند .شــاخص
توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات بر
مبنای  ۱۱معیار  ICTبنا شده و در  ۳شاخه
دسترســی ( ،)accessمصــرف ( )useو
مهارتهــا ( )skillگروهبندی شــده اســت.
بــرای مثال در زیر شــاخص «دسترســی»،
سطح آمادگی زیرساختی  ICTهر کشوری
مــورد اندازهگیری قرار میگیرد و شــامل ۵
معیاروزیرساختدسترسیازجملهتلفن
ثابت،تلفنهمراه،پهنایباندبینالمللی،
خانوارهــای دارای رایانــه و خانوارهــای
دارای اینترنت میشــود .درهمین حال در
زیرشاخص «مصرف» ،میزان بهکارگیری
 ICTدر هــر کشــور اندازهگیــری میشــود و
شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت،
پهــن بانــد ثابــت (از طریــق کابــل) و پهن
بانــد تلفن همــراه اســت .در زیرشــاخص
«مهارتهــا»  ،میــزان توانمندیهــا و
شــاخصهای ورودی پیش نیاز و ضروری
کشورها در زمینه میزان بزرگساالن باسواد،
میــزان ثبت نام در مقطــع دوم تحصیلی
(مثــاً مقطــع راهنمایــی تحصیلــی یــا
دبیرســتان) و میــزان ثبــت نــام در مقطع
ســوم تحصیلی (مثالً مقطع دبیرستان یا
دانشگاه)موردارزیابیقرارمیگیرد.

توزیع 1000سیمکارت اینترنت پاک
ویژه کودکان و نوجوانان در کشور

مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه از
توزیع یک هزار سیمکارت ویژه کودکان و نوجوانان مجهز
اخبار
به اینترنت پاک با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.
بــه گــزارش مهــر ،علیمحمــد زنگانــه با اعــام این خبــر گفــت :بــرای دوری از
آســیبهای اجتماعی فضای مجازی ،با همکاری وزارت ارتباطات توانســتهایم
یک هزار سیمکارت ویژه نوجوانان و کودکان در سطح کشور توزیع کنیم.
وی با بیان اینکه متقاضیان این ســیمکارتها روزبهروز افزایش مییابند ،افزود:
همکاریهــای بین بخشــی بــرای پیشــگیری از بــروز آســیبهای اجتماعی بین
کودکان با همراهی وزارت ارتباطات باعث شــد تا طرح توزیع این ســیمکارتها
در دستور کار قرار بگیرد .مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
گفــت :باید کنتــرل والدین بر نحوه اســتفاده از فضــای مجازی در بیــن فرزندان
بخصوص کودکان افزایش یابد تا با همکاری وزارت ارتباطات نســبت به اجرای
این طرح در راســتای کاهش آســیبهای حــوزه فضای مجازی مبــادرت ورزیم.
مدیــرکل پیشــگیریهای فرهنگی و اجتماعی قــوه قضائیه افزود :بــا همکاری و
همراهــی نهادهای مســئول و ذیربــط با حوزه فضــای مجازی و آســیبهای آن
بخصوص در بدنه دولت دوازدهم ،نرمافزارهای ویژهای برای اســتفاده ایمن از
اینترنت و فضای مجازی به طور بومی در حال ساخت و ارائه است.

آگهی های مزاحم در کروم از تابستان مسدود می شوند

کروم آگهیهای مزاحم و آزاردهنده را با کمک ابزار  Ad-Blockingاز تابستان 98
در سطح جهانی متوقف میکند.
بــه گزارش انتخاب ،گوگل به یکی از مهمترین شــکایات کاربران خود توجه کرده
بــه همین دلیل تبلیغات را در مرورگر خود متوقف خواهد کرد .این ویژگی از ماه
فوریه سال گذشته راهاندازی شده که تنها روی سایتهای امریکای شمالی و اروپا
امکانپذیر بود .ابزار  Ad-Blockerبه گونهای طراحی شــده اســت تا ناشــران را از
اقدامهای تبلیغاتی ناخوشایند باز دارد .این کار بر اساس اصولی انجام میشود که
توسط یک کنسرسیوم به نام «ائتالف برای آگهیهای بهتر از طریق استانداردهای
تبلیغاتی بهتر» طراحی شــده اســت .گوگل ســایتها را تجزیه و تحلیل میکند و
افــرادی را کــه تبلیغاتــی دائمی و پراکنــده دارد ،ابتدا مورد هشــدار قــرار میدهد
و ســپس در صــورت بــی توجهی آنان ،به لیســت ســیاه میافزاید .ناشــران آگهی
تبلیغاتی در سراسر جهان نیز میتوانند از ابزار Report Experience Experience
برای بررسی اینکه آیا تبلیغاتشان به شکل مزاحم در سایتهای دیپر نشان داده
شده است ،استفاده کنند .تاکنون کروم میلیونها سایت را در سراسر جهان بازبینی
کرده و در ماههای آینده نیز به مرور وب ســایتها ادامه خواهد داد .خوشــبختانه
برنامههــای گوگل در ادب کردن مزاحمان در ایاالت متحــده ،کانادا و اروپا جواب
داده و دو سوم ناشران آگهی ،رفتاری بهتر از خود نشان داده و تنها یک درصد از
آگهی دهندگان به قطع دسترسی کامل دچار شدهاند.

