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«توئیتر» و نوآوریهای جدید

آن سوی
خبر

فیس بوک  1.2میلیون یورو جریمه شد
ســازمان ملــی نظــارت و حمایــت از دیتــای اســپانیا ،فیسبــوک را بــه اتهام
جمعآوری اطالعات شــخصی کاربران و فروش آن به شــرکتهای تبلیغاتی
محکوم کرد.
بــه گزارش خبرآنالین ،یکی از مقامات ارشــد این ســازمان اعالم کرد تحقیق
مشــابهی درباره نحوه فعالیت تجاری فیسبوک در بلژیک ،فرانســه ،آلمان
و هلنــد صورت گرفته اســت .جریمــه  1.2میلیون یورویی در حالــی که درآمد
فصل  8میلیارد دالر اعالم شــده و ارزش سهام فیسبوک  435میلیارد دالر
است ،رقم ناچیزی محســوب میشود .فیسبوک اطالعاتی مانند جنسیت،
اعتقادات مذهبی ،عالیق و ســایق شــخصی میلیونها اســپانیایی را در کنار
اینکــه چه صفحات وبی را مرور کردهاند ،به شــرکتهای تبلیغاتی فروخته و
بدتر از همه اینکه این کار را بدون اجازه کاربران از روی کوکی انجام داده است.
نکتــه قابل توجــه اینکه فیسبوک اطالعــات کاربرانی که اکانت خــود را پاک
میکنند را تا  17ماه پس از آن نگه میدارد.

نظارت بر رفتار کاربران با ساعت هوشمند

ویروس صوتی هم از راه رسید

نتایج یک بررســی علمی نشــان میدهد دســتیارهای صوتی هوشمند مانند
الکســای شــرکت آمازون و ســیری شــرکت اپل در برابر صدور برخی فرامین
صوتی خاص هکری ،آسیب پذیر هستند.
به گزارش انگجت ،با صدور برخی فرامین صوتی ویژه که البته گوش انســان
قادر به شــنیدن آنها نیســت میتوان گوشــیهای هوشمند ســازگار با الکسا یا
ســیری را وادار به باز کردن برخی وب ســایتهای آلوده به بدافزار کرد و از این
طریق به آنها خسارت وارد کرد.
در حالــی کــه هکرهــا معمــوالً از اشــتباهها و بیدقتی انســانها برای ســرقت
اطالعات کاربران اســتفاده میکنند ،این بار سهلانگاری شرکتهای فناوری
موجب شــده تــا آنها بتوانند به گوشــیهای هوشــمند حمله کننــد .محققان
دانشــگاه  Zheijiangچین که این بررســی را انجــام دادهاند ،میگویند تمامی
دســتیارهای صوتی هوشــمند در برابر حمــات فرکانسهــای مافوق صوت
کــه گوش انســان قادر به شــنیدن آنها نیســت ،آســیب پذیر هســتند .در واقع
میکروفونهای گوشیهای هوشــمند قادر به دریافت این اصوات و عملیاتی
کردن آنها هستند.
پژوهشــگران از این روش برای صدور فرمان صوتی باز کردن یک وب ســایت
آلــوده به ویــروس و حتی باز کردن یک درقفل شــده با قفلهای هوشــمند با
موفقیت اســتفاده کردهاند .این روش ســاده حمله دلفین نامیده میشــود و
محققان برای انجام آن ابتدا فرامین صوتی انسان را به فرکانسهای مافوق
صوت و باالی  ۲۰هزار هرتز تبدیل کردند و سپس با پخش آن برای یک گوشی
مجهز به تقویتکننده صوت و مبدل اصوات مافوق صوت و باتری توانستند
به هدف خود برسند .تکمیل این فرآیند مستلزم تنها  ۳دالر هزینه است.

همایشبا حضورفعاالنحوزهمحتوابرگزارشد

بررسی راهکارهای افزایش سواد فضای مجازی ایرانیان

سوسن صادقی

همایــش فعاالن ســواد فضــای مجازی
سراســر کشــور (کــه پیــش درآمــدی بــر
دومیــن همایــش فعاالن ســواد مجازی
سراســر کشــور در پاییــز امســال خواهــد
بــود) بــا هــدف همفکــری و همافزایــی
در خصــوص راهکارهای افزایش ســواد
فضای مجازی جامعــه ،تولید محتوا در
فضــای مجازی و تبــادل اطالعات مفید
در حــوزه مدیریت این فضا روز دوشــنبه
با حضور مرتضی موسویان رئیس مرکز
رســانههای دیجیتال ،رضا عاملی عضو
شــورای عالــی فضــای مجــازی ،محمد
خدادی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری
اســامی(ایرنا) ،محمد حسین فرهنگی
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای
اســامی و جمعــی از فعــاالن فضــای
مجازی کشــور در مجموعه فرهنگی باغ
زیبــای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
برگزار شد.
ëëتبدیلتهدیدهابهفرصتها
در ایــن همایــش ســیدرضا عاملــی
عضو شــورای عالی فضای مجازی کشور
بــا بیان اینکه موضوع ســواد رســانهای را
دیر شــروع کردیم ولی بسرعت در حال
رشــد اســت ،گفــت :اکنون حرکــت رو به
جلو در ســواد رســانهای را در کشور شاهد
هســتیم ولــی هنــوز دانشــگاههای ما در
حوزه ســواد جدید فضای مجــازی دچار
بحــران بــوده و هــر روز در حــال عقــب
افتادن از این دانش است.
رئیــس گــروه ارتباطــات دانشــگاه
تهــران ،ســواد اینترنتــی را ظرفیتی برای
تبدیل تهدیدها به فرصتها عنوان کرد
و گفــت :همــه میدانیــم کــه در فضــای
مجازی تهدیدهــا وجــود دارد و تأثیرات
تهدیدهای محیط مجــازی را بر جامعه
میبینیــم ولــی برخیهــا تشــدیدکننده
این تهدیدها هســتند .عدهای کاغذهای
پورنوگرافــی را در دســت میگیرنــد و
میگویند فضای مجازی یعنی این .ولی
فضــای مجــازی ایــن چیزی نیســت که
اکنون آنهــا از تهدیدهای فضای مجازی
نشان میدهند.
عاملــی افــزود :تمــام فناوریهــای
قدیــم تک محصولی بودند از اینرو این
محصــوالت قابل مقایســه بــا اینترنت و
فناوریهــای جدید نیســتند .امــروز باید
به ســمت و ســوی توسعه ســازمانهای
مجــازی حرکت کنیــم و خــود را از قافله
فناوریهــای اطالعات و ابــزار روز عقب
نرانیم ،چرا که یکی از قابلیتهای مهم
ســازمانهای مجازی ،کاهش آســیبها

و تخریــب محیــط زیســت اســت .وقتی
اینترنت را در ســال  1990بررسی کردند،
پورنوگرافی رتبه اول را داشت ولی اکنون
در رتبه چهلم قرار دارد ،چرا که مســائل
دیگری در اینترنت پررنگ شــده اســت.
بــرای اینکه پزشــکی با  18نــوع دامنه در
اینترنت فعال و ترافیک به آن بخشها
منتقل شــده است .چون شــغل به آنجا
منتقل شــده اســت در حالی که ما حوزه
تهدیــد را پررنــگ میکنیم ولــی از حوزه
فرصت آن اســتفاده نمیکنیــم از اینرو
باید با اســتفاده صحیح و افزایش ســواد
رســانهای ،از ایــن فضــا بهصــورت مفید
بهر ه برداری کنیم.
عضــو شــورای عالی فضــای مجازی
بــا بیــان اینکه بــرای تبدیــل تهدیدها به
فرصتها ســه توصیــه دارم گفت :یکی
از ایــن راه حلهــا ،راه حل فردی اســت.
بایــد بتوانیــم ســواد اینترنتــی ،دانــش،
مهــارت و معرفــت افــراد را افزایــش
داده و توانایی شــغلی آنهــا را باال ببریم.
اکنــون  78درصــد مشــاغل در امریــکا
نیــاز بــه مهــارت اینترنتــی دارد و به این
ســمت هدایــت شــده اســت ولی مــا در
کشــور چگونــه دانشآمــوزی را پــرورش
میدهیــم؟ چقــدر از دانشآمــوزان مــا
مهــارت اینترنتــی دارنــد تــا در فضــای
مجــازی کار کنند؟ چقــدر اعضای هیأت
علمی دانشــگاهها مهارت کار در فضای
مجازی دارند؟
عاملــی راه حــل دوم تبدیــل تهدیــد
بــه فرصــت فضــای مجــازی را راه حــل
اجتماعی دانســت و افزود :باید در کشور
اکوسیســتم جدیدی ایجاد کنیــم .وقتی
حــرف از اکوسیســتم میزنیم یعنی هم
در آن جغرافیا وجود دارد و هم سیستم
و هــم فرهنــگ از ایــنرو بایــد بتوانیــم
چنیــن مجموعــهای را به وجــود آوریم.
مــا بایــد بتوانیــم اندیشــههای ســالم و
پــاک را از طریق اینترنت پــاک به وجود
بیاوریــم .در حال حاضر در کشــور نظام
فیلترشکن وجود دارد  70درصد کاربران
از فیلترشکن استفاده میکنند و به مسیر
دیگــری هدایــت میشــوند و ایــن بدین
معنا اســت شــاید خانهها به نظر پاک و
عــاری از هرگونه تصویــر ناهنجار به نظر
برســد ولی محیط فراخانه ناپاک اســت
بنابرایــن اگر انگیــزه و فکر افراد درســت
نشــود و به مسیر درســتی هدایت نشود،
به سمت مسیر خطرناکی حرکت کنیم.
عضــو شــورای عالی فضــای مجازی
راه حــل ســوم را تغییر ســاختاری عنوان
کــرد و گفت :رئیس جمهــوری باید عزم
خود را جزم کند وساختارها را تغییر دهد

نیم نگاه

ëëســیدرضا عاملی عضو شــورای عالی فضای مجازی کشــور:وقتی اینترنت را در ســال  1990بررســی کردند
پورنوگرافی رتبه اول را داشــت ولی اکنون در رتبه چهلم قرار دارد چرا که مســائل دیگری در اینترنت پررنگ
شده است چون شغل به آنجا منتقل شده است و این در حالی است که ما حوزه تهدید را پررنگ می کنیم
ëëمحمد خدادی مدیرعامل ایرنا  :اقبال مردم در ایران از رســانههای داخلی باال نیست و به رسانههای بیگانه
روی میآورنــد دلیلــش هم این اســت که اطالعــات خام و ناقص تولیــد میکنیم پس بایــد نهضت محتوا
درشبکههایاجتماعیراهبیفتدتامردمبهدنبالمنبعخبرباشند
ëëمحمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیســه مجلس:کارهای کنترلی و ســختگیرانه در حوزه سواد رسانهای
جواب نمیدهد و موجب توســعه آن نمی شود اما کارهای تشــویقی و حمایتی مسلماًکارآمدتر از اقدام های
التزامیاستواینکهارائهمحتوایمناسبآثارخوبیبرجایخواهدگذاشت

اگر نظام ســاختاری ما تغییــر نکند و دو
فضایی نشــود ،کشــور احیا نمیشود .اگر
تفکرات سازمان برنامه و بودجه که بیش
از  30کمیتــه دارد و یکــی از آنهــا کمیتــه
 ICTاست ،تغییر ساختاری نیابد ،باعث
احیای کشــور نمیشــود .باید ســاختارها
و نظام کارشناســیها تغییر کنــد این در
حالی اســت که حتی در سازمان فناوری
اطالعــات کشــور کــه مغز متفکــر تغییر
مسیر ســاختاری است ،نظام کارشناسی
تغییر نکرده اســت .معلمان کشور باید
تغییــر کنند .راه حل ســاختاری را برخی
کشــورها عملی کردهاند .کــره جنوبی در
مدت  5ســال نظام خــود را کامالً تغییر
داده اســت .ژاپــن در ســال  1994تغییــر
ســاختاری خــود را کلید زده اســت و این
تغییــرات بــه دلیــل صنعــت همزمــان
ارتباطات به وجود آمد.
ëëنهضتمحتواباشبکههایاجتماعی
محمــد خــدادی ،مدیرعامــل
خبرگــزاری ایرنــا نیــز در ایــن همایــش
گفت :امروز بحران اصلی در شــبکههای
اجتماعی ،بحران تولید اطالعات است.
اگــر نگرانیهــای ایــن حــوزه حل نشــود

اقبال به شبکههای اجتماعی به خطر در
این حــوزه تبدیل میشــود بنابراین باید
نهضت محتوا در شــبکههای اجتماعی
راه بیفتد و بپرسیم منبع خبرچیست.
مدیرعامل ایرنا افزود :اقبال مردم در
ایران از رسانههای داخلی باال نیست و به
رسانههای بیگانه روی میآورند دلیلش
هم این است که اطالعات خام و ناقص
تولید میکنیم پــس باید نهضت محتوا
در شــبکههای اجتماعــی راه بیفتــد تــا
مردم به دنبال منبع خبر باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در گذشــته در
رســانههای ســنتی انحصــار اطالعــات
داشــتیم تــا آنجــا کــه غیــر از ایرنــا و
صداوسیما به نوعی خبر ،جایی نداشت
و اخبــار رادیو و تلویزیــون و روزنامههای
صبــح مرجــع خبــری مــردم بــه شــمار
میرفتنــد گفت :امــا امروزه شــبکههای
اجتماعــی حــرف اول را میزنند و آینده
رسانهها در تلفن همراه دیده می شود و
بزودی همه رسانهها داخل تلفن همراه
گنجانــده میشــوند هر چند کــه در حال
حاضــر نیــز خبرگزاریهــا و رســانههای
رســمی داخــل شــبکههای اجتماعــی

شــدهاند .وی بــا بیــان اینکــه امــروز از
اطالعات به مخاطب میرسیم درحالی
کــه در گذشــته عکــس این موضــوع بود
گفت :سرعت رســانههای نو امروز قابل
مقایســه با رســانههای گذشــته نیســت،
مخاطبــان گســتردهتر شــدهاند ،زمــان
و مــکان ندارنــد و برخــاف رســانههای
ســنتی همیشــه همراه مخاطب هستند
و بــه نوعی امــروزه مردم در شــبکههای
اجتماعــی جــای خــود را بــاز کردهانــد و
حرفی برای گفتن دارند و از همه مهم تر
حرفهای آنها شنیده میشود.
ëëسواد رسانهای راه غلبه بر موانع فضای
مجازی
محمدحسین فرهنگی عضو هیأت
رئیســه مجلــس شــورای اســامی نیــز
در ایــن همایش گفت :کســی که در هر
زمینــه و حــوزه دنبــال تحــول و تغییــر
اســت بایــد بــا علــم روز بویــژه فناوری
اطالعــات و ســواد رســانهای آشــنایی
داشــته باشد و برای رســیدن به اهداف
باید بــا ابزارهای الزم راه غلبه بر موانع
را نیز بداند.
نماینــده مــردم تبریــز درمجلــس

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

تدوین فرمول محاسبه ارزش داراییهای نامشهود در حوزه «فاوا»

معــاون فناوری و نــوآوری وزیر ارتباطات
از تدوین و ارســال فرمول محاسبه ارزش
داراییهــای نامشــهود در حــوزه  ICTکه
قرار اســت به تأیید وزیر ارتباطات برسد،
خبر داد.
به گزارش «ایران» ،امیر حسین دوایی
معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه در
کارگاه آموزشــی «فرصتهــا ،تهدیدهــا
و چالشهــای ســرمایهگذاری خارجــی»
در حــوزه فنــاوری اطالعــات ،با اشــاره به
طراحیپیوستفناوریبرایقراردادهای
منعقده در این حوزه ،گفت :این پیوست
در قالب جدولی شفاف ،ساده و هدفمند
بــا همــکاری مشــارکتکننده در فرآینــد
مناقصــه ،تدویــن میشــود و تعهــدات
مشــخصی را عــاوه بــر تعهــدات فنــی
قرارداد ،ایجاد میکند.
وی یکــی از تعهــدات این پیوســت را
تهیــه تجهیزات مورد نیاز از داخل کشــور
برای شرکتهای سرمایهگذار بیان کرد و
افزود :در صورت نبود کاال مشارکتکننده
در فرآینــد مناقصــه موظف اســت برای
ایجاد زنجیره تولید محصــول فوق برای
تولید در داخل کشور برنامهای را ارائه کند
که در این حــوزه نظامهای صنفی نقش
مؤثری دارند.
دوایی بــه ایجاد شــهرک بینالمللی
 ICTبهعنوان موضوعی اشاره کرد که نیاز
به جذب ســرمایهگذاری خارجــی دارد و
در ادامه گفت :آمارها نشــان میدهد که
هر یک میلیون دالر افزایش  GDPناشی
از فعالیتهای  ،ICTبین  6تا  22شــغل
ایجاد میکند که در کشــورهای پیشــرفته
این عدد  6و در کشــورهای خاورمیانه 22
است.
وی تصریــح کــرد :برنامــه داریــم کــه
100هزار شــغل در این حوزه در یک سال

روی وب

Zdnet

محققــان امریکایــی ســرگرم ســاخت ســاعتهای هوشــمند
جدیدی هســتند که هر حرکت کاربــر را کنترل کرده و فعالیتهای
غیرمعمول را به وی گزارش میدهد.
بــه گزارش ایرنا ،ســاعتهای هوشــمند  Big Brotherکه محققان
دانشــگاه ساســکس امریکا ســرگرم ســاخت آنها هســتند طی سه
ســال به واقعیت تبدیل میشــوند .این ســاعتها عالوه بر کنترل
هــر حرکت کاربر ،فعالیتهــای غیر معمول را نیز بــه وی گزارش
میدهنــد .این محققان اکنون ســرگرم فعالیت روی یک ســامانه
هــوش مصنوعی هســتند کــه ایده ردیابــی فعالیت را به ســطحی
کامالً جدید میرساند .این ساعتهای جدید زمانی که یک وظیفه
توشــوی ظــروف یــا مســواک زدن دندانها
معمولــی مانند شس 
انجام نشــده باشد مطلع خواهند شــد و به کاربر یادآوری خواهند
کرد.این ســاعتها همچنین میتوانند بهعنوان یک تقویتکننده
حافظه برای افراد مســن عمل کنند ،شیوه زندگی سالم را ترغیب
کنند ،در مراقبتهای بهداشتی یا در دوران نقاهت پس از جراحت
کمــک کننــد .از ایــن ســاعتها همچنین میتــوان بــرای تجزیه و
تحلیل رفتار یا ردیابی عملکرد کارگران کارخانه استفاده کرد.
این ســاعت جدید هوشمند مانند ردیابهای ســنتی ،از دادههای
ورودی از حســگرهای شــتاب ســنج اســتفاده خواهد کــرد ،اما یک
تفــاوت اساســی آنها بــا ردیابهای ســنتی فعالیت ،این اســت که
پیش برنامهریزی ندارند .نرم افزار میتواند الگوهای رفتاری جدید
را بیامــوزد و قســمتهای متوالــی فعالیــت مانند تخلیه ماشــین
لباسشــویی و ســپس آویزان کردن لباسها برای خشــک شــدن را
شناساییکند.
همچنین اگر کاربر چند کار داشــته باشد که باید پشت سرهم آنها
را انجــام دهــد ،این نرم افــزار گام بعدی را به وی متذکر میشــود.
محققان اکنون ســرگرم رایزنی با شرکتهای عالقهمند به توسعه
تجــاری این گجت هســتند و این گجــت طی  3تا  5ســال آینده در
دسترس خواهد بود.
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توئیتــر بــه تازگــی اعــام کــرده اســت کــه در حــال
توســعه قابلیــت جدیــدی بــه نــام توئیت اســتورم
( )Tweetstormاست که به کاربران اجازه میدهد تا
چند توئیت را بهطور همزمان منتشر کنند.
بــه گــزارش  ،Recodeایــن خبــر بــرای آن دســته از کاربرانی که در این شــبکه
اجتماعی به فعالیتهای اجتماعی و غیره میپردازند ،قطعاًخبر خوشایندی
محسوب میشود چرا که میتوانند از این پس متنهای خود را بهطور چندگانه
و همزمان در حساب کاربری خود منتشر کنند.
ایــن وبســایت همچنیــن خاطرنشــان میکنــد که در حــال حاضــر قابلیت
جدید توئیتاســتورم در شــبک ه اجتماعی توئیتر در ســطح عمومی آزمایش
و اجرایی نشــده اســت .بنابراین این شــبکه اجتماعی دقیقاً زمان مشــخصی
برای فعالسازی عمومی و برای همه کاربران را اعالم نکرده است .البته باید
گفت که وب ســایتهای تکنولوژی و فناوری در این مورد از توئیتر ســؤاالتی را
پرسیدهاند اما تاکنون این شبکه اجتماعی پاسخی به این سؤاالت نداده است.
این قابلیت به گونهای میتواند به منظور جبران محدودیت  ۱۴۰کاراکتری در
پســتهای ارســالی توئیتر باشــد .چرا که کاربران مجبورند برای بیان محتوا و
نظرات خود که معموالً از این محدودیت بسیار بیشتر و طوالنیتر میشود ،از
چندین توئیت پشت سر هم استفاده کنند که این امر موجب اندکی بینظمی
و صرف وقت میشود .کاربران بسیاری در سراسر جهان از این قابلیت جدید
اســتقبال کــرده و امیدوارند بزودی بــرای همه کاربران قابل دسترســی بوده و
مورد استفاده قرار گیرد.

فنـــــاوری

iran-newspaper

ایجــاد کنیم .معــاون فنــاوری و نــوآوری
وزارت ارتباطــات ،بــا بیــان اینکــه بــرای
ایــن کار بایــد فرمولــی طراحــی شــود،
اظهــار داشــت :در ایــن حــوزه راهی غیر
از توانمندســازی داخلــی بــا تعامــات
بینالمللی وجود ندارد و این کار از طریق
همجواری اتفاق میافتد و این تجربه در
دنیا نیز صورت گرفته اســت که در جایی
اگــر شــرکتهای بینالمللــی صاحــب
دانــش با خوشــههای محلی کشــورها در
کنــار هــم بودنــد باعــث ایجــاد اعتمــاد،
همافزایی و انتقال تکنولوژی میشود.
وی تأکید کــرد :کریدور فاوا در منطقه
فرودگاهی پیام بهعنوان یک بســتر برای
حضور شرکتهای بینالمللی برهمین
اســاس طراحــی شــد اما بــا چالشهایی
همراه اســت و باید بدانیم بستههایی که
ما بــرای ســرمایهگذاری فراهم میکنیم
همیشــه مــورد اعتمــاد ســرمایهگذار
بینالمللــی نیســت کــه در اینجــا نقش
مشاوران امین بینالمللی دارای اهمیت
میشود.
دوایــی افــزود :بایــد فرآینــدی را در
سرمایهگذاری بینالمللی طراحی کنیم
که تیمهای مشاوره حرفهای بینالمللی

را نه فقط در تدوین بســته سرمایهگذاری
بلکه در تحقق و پایداری و ادامه این بسته
نیز در کنار خود داشته باشیم.
وی بــه داراییهای نامشــهودی که در
حوزه  ICTوارد کشور میشود اشاره کرد و
گفت :فرصتهای  ICTبه قدری جهانی
و مســتقل از محیط است که شرکتهای
بــزرگ قبــل از اینکــه ما بخواهیم بســته
ســرمایهگذاری تدویــن کنیم ،تشــخیص
میدهند که به کجــا ورود کنند و در مورد
کشوری مانند ایران محاسبه میکنند که
با این میزان جمعیت در این کشــور بازار
وجود دارد.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت
ارتباطــات با اشــاره بــه اینکــه  85درصد
داراییها در دنیا نامشــهود اســت ،تأکید
کرد :حتی یک خط تلفن در ایران یا پروانه
بهرهبرداری دارایی نامشــهود به حساب
میآید اما در دنیا دارایی نامشهود واقعاً
از ابتدا تا انتها کامالً نامشهود است.
وی خاطرنشــان کــرد :پیشــنهادی را
بــرای ارزشگــذاری در این حــوزه به وزیر
ارتباطــات ارائــه کردیم کــه ارزشگذاری
در ایــن حــوزه به میزان اعتمــاد مردم به
ســرویس یــا پیام رســان مورد نظر باشــد

بــه طــور مثــال ارزش تلگرام بــه پلتفرم
یــا ســرورهای آن نیســت بلکه بــه میزان
اســتفادهکنندگان ازآن اســت کــه تعیین
میکند به چه میزان ارزش دارد.
دوایــی با اشــاره بــه مطالعاتــی که در
ایــن حــوزه در دنیــا بــرای ارزشگــذاری
پیــام رســانها انجام شــده اســت ،تأکید
کرد :بر اســاس این مطالعات ارزش این
اعتماد نســبت به بازار ســرمایه برای هر
کاربرمعادل  140تا  160دالر است.
وی افــزود :بــا توجه به اینکــه در ایران
هنوز ســرویس اینچنینی نداریم جدولی
در این زمینه تدوین شــد که بهطور مثال
 2میلیون کاربر  1میلیون دالر و  10میلیون
کاربر  5میلیــون دالرارزش دارد و اگر این
فرمولها تأیید و نهایی شــود به سازمان
ســرمایهگذاری بــرای محاســبه ســرمایه
شرکتها در این حوزه اعالم میشود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت
ارتباطــات ،تصریــح کــرد :اگــر بخواهیم
یک زیســت بــوم مناســب در ایــن حوزه
داشته باشیم حتماًباید سرمایه هوشمند
وارد کشــور شود و این کار از طریق تعامل
بــا ســرمایهگذاران بینالمللــی انجــام
میشود.

افزود :امروز سرعت تحوالت در فضای
مجازی به باالترین حد رسیده از اینرو
بخشهایــی از جامعــه بخوبــی از ایــن
ظرفیت استفاده کرده ولی بخشهای
دیگری هنوز نتوانستهاند بخوبی از این
فرصت اســتفاده کنند .اکنــون چارهای
جز هماهنگ شــدن با فناوریهای روز
دنیا نداریم و باید با تحوالت در عرصه
فناوری اطالعات همگام شده و همراه
آن حرکــت کنیــم پــس در ایــن عرصه
نیازمنــد آمــوزش و برنامهریزی جامع
و کامــل هســتیم .از ســوی دیگــر بــرای
اینکــه این حوزه توســعه پیــدا کند باید
اقدامهایی همچون سالم سازی ،ایجاد
فرهنگ مناســب و به روزرسانی نیز در
نظر گرفته شود.
فرهنگــی بــه موضــوع مدیریــت
اقتضایــی اشــاره کــرد و افــزود :باید در
حــوزه مجازی نیــز مدیریــت اقتضایی
حاکم شــود .بایــد به تناســب اقتضای
شرایط حرکت کنیم و با توجه به شرایط
روز از ایــن فضــای مجــازی بــه بهترین
شکل بهرهمند شویم .وی با بیان اینکه
برای بومیســازی ســواد رســانهای باید
تالش ویژهای شــود ،گفت :شناســنامه
دار کــردن محتوای دیجیتال اصلی نیز
مهم اســت و جزو اقدامهای ضروری و
مهم محسوب میشود.
فرهنگی با اشــاره به این نکته که در
حــوزه قانونگذاری و تصمیمگیری و در
حوزه حقوقی فضای مجازی نیز کارها و
اقدامات زیادی در مجلس انجام شده
اســت گفت :مجلــس تصمیــم گرفته
اســت که نظارت و پیگیری را ســرلوحه
کارهای خود قرار دهد از اینرو وظایفی
که در حــوزه فضای مجــازی به نهادها
سپرده شده را پیگیری خواهد کرد.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس
تأکید کرد :کارهای کنترلی و سختگیرانه
در حوزه سواد رسانهای جواب نمیدهد
و موجــب توســعه آن نمیشــود امــا
کارهــای تشــویقی و حمایتــی مســلماً
کارآمدتر از اقدامهای التزامی اســت و
اینکه ارائه محتوای مناسب آثار خوبی
بر جای خواهد گذاشت.
گفتنــی اســت در ادامــه همایــش
فعاالن حوزه ســواد رســانهای بــه ارائه
مطالب و تولیدات خود اعم از ســایت،
کانــال و پایــان نامه پرداختنــد .الزم به
ذکر اســت روزنامه «ایــران» با مرتضی
موســویان رئیــس مرکــز رســانههای
توگوی اختصاصی انجام
دیجیتال گف 
داده اســت کــه بــزودی منتشــر خواهد
شد.

راههای جلوگیری از
هک شدن «ایمیل»

بــر اســاس اعــام وبســایت  ،huffingtonpostامروزه
شــبکههای اجتماعــی و ارتباطــی بســیاری از جملــه
ایمیلهــا و پیام رســانها و دیگر ســایتهای اجتماعی،
هدف حمالت ســایبری هکرهای اینترنتی شــده اســت.
بدیهی اســت آگاهــی از نحوه جلوگیــری و مقابله با این گونه حمالت ســایبری
میتواند به امنیت و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی کمک بسزایی
کند .به گزارش ایسنا ،در این گزارش ،به روشهای جلوگیری از هک شدن اکانت
ایمیل یا پست الکترونیکی میپردازیم:
ورود به ســایتهای دارای -httpsکاربران باید توجه داشــته باشند که در ابتدای
آدرس ســایتها باید پیشــوند « ،»httpsقبل از« »wwwوجود داشته باشد .این
امر نشان دهنده یک وبسایت امن و معتبر است.
بــاز نکردن ایمیلهای ناشــناس -اگــر احتمال میدهیــد که فرســتنده ایمیل را
نمیشناســید ،ریســک نکنیــد و برای مشــاهده محتوای پیــام ،آن را بــاز نکنید.
معموالً ایمیلهای ناشناس و مشکوک با عنوانهایی جذاب به کاربران اینترنتی
فرســتاده میشــوند تــا خواننــده بــه آن جذب شــده و با باز شــدن پیــام مذکور،
ویروسها یا بدافزارها به رایانه شخص قربانی حمله کنند و اطالعات شخصی
وی را به سرقت برده و حساب کاربری او را هک کنند.
نصب آنتی ویــروس -کاربران باید در فضای آلوده امــروزی اینترنت ،از نصب
و بهروزرســانی آنتی ویروسهای معتبر ،معــروف و اصل اطمینان پیدا کنند تا
در صورت بروز هرگونه مشــکل ،ویروسهای یافته شــده بســرعت نابود شده و
مشکل برطرف شود.
وارد نشــدن بــه اکانت از طریق رایانههای ناشــناس -راهکار دیگــری که براحتی
قابل اجراست ،آن است که از رایانههای ناشناس که در مکانهای عمومی نظیر
کافینت ،کتابخانه ،کافی شاپ ،دانشگاه و غیره وجود دارند ،وارد حساب کاربری
ایمیل خود نشــوید .حتی اگر به امنیت این سیستمها اعتماد دارید ،بهتر است
چون رایانه شخصی خودتان نیست ،با آنها وارد اکانت ایمیل خود نشوید.
عــدم بهکارگیــری کلمــات رایج -کاربــران باید از بــهکار بردن کلمــات رایجی که
براحتی قابل حدس زدن است ،پرهیز کنند .بهعنوان مثال ،اعداد پشت سرهم
نظیر  ،۱۲۳۴شماره تلفن خانه یا همراه ،تاریخ تولد ،اسم خود یا همسر از جمله
کلمات و اعدادی اســت که براحتی توســط هرکســی قابل حدس و گمان است.
بدیــن ترتیب هکرها با کمترین زحمت ممکن ،قــادر خواهند بود به اطالعات
خصوصی و حساب ایمیل کاربران دسترسی پیدا کنند.
فعالسازیقابلیتشناساییدومرحلهای -در صورتی که کاربران از سرویسهای
گوگل اســتفاده میکنند ،بهعنــوان اقدامی جهت افزایش امنیــت اکانت گوگل
خود میتوانند از قابلیت شناسایی دومرحلهای گوگل اکانت استفاده کنند.
اســتفاده از نرم افزار مدیریت گذرواژه -این نرم افزار قادر اســت گذرواژه شــما را
بررســی کرده و سپس با پیغام و هشدارهایی به تقویت گذرواژه و تغییر کلمات
آن کمک کند.

