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وزیر ارتباطات:

وزارت ارتباطات مرجع تصویب
یا رفع فیلترینگ نیست

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در اینســتاگرام بــه
سؤالهای کاربران درباره فیلترینگ پاسخ داد.
اخـــبار
بــه گــزارش «ایــران» ،محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر
ارتباطــات در این شــبکه اجتماعی نوشــت :مخاطبان زیــادی در این صفحه
یــا مالقاتهــای حضــوری ،همــواره ســؤالها و اعتراضــات زیــادی را دربــاره
فیلترینگ ابراز میکنند از اینرو الزم دیدم توضیحاتی عرض کنم.
 .۱وزارت ارتباطــات مرجــع تصویب و تصمیم پاالیش (فیلترینگ) یا رفع آن
نیست ،بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و بنابر قانون ملزم به
اجرای مصوبات کمیتهها و شــوراهای مشــخص شــده در این حــوزه و احکام
قضایی است.
 .۲پاالیــش صفحــات غیراخالقــی و نیــز ضــد اعتقــادات عمــوم مــردم ،در
بســیاری از کشورها رواج دارد و در کشــور ما نیز در این خصوص نظام قانونی
تصویب شــده که رعایت میشود .عالوه بر آن سیاستهایی توسط حاکمیت
کشــورهای مختلف برای حفاظــت از کالن دادهها یا رعایــت الزامات قانونی
کشورها وجود دارد.
 .۳معتقــدم کــه انســداد ســرویسهای بینالمللــی صرفــاً بــا هدف تشــویق
کاربــران به اســتفاده از ســرویس داخلــی میتواند به ضدهدف تبدیل شــود.
شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تأکید دارند.
 .۴یکــی از آثــار فضــای مجــازی ،ظهور رســانههای نوین اســت که کشــورهای
مختلــف ،ضمــن بهرهبــرداری از آنهــا ،بــرای اســتفاده از ایــن تکنولــوژی
سیاســتگذاری و تنظیــم قانــون کردهانــد .تــا این سیاســت یــا قانون در کشــور
موجود نباشــد ،دو قطبی توسعه یا فیلتر رســانههای نوین همچنان بهعنوان
یک چالش وجود خواهد داشت.
 .۵اکنون که سیاســت کشــور بر توسعه پیام رســانهای بومی است ،رفع برخی
شــبهات و صیانــت از حریــم خصوصــی با تکیه بــر ظرفیت فتــوای راهبردی
رهبــر معظــم انقــاب و نیــز اصــاح مصادیــق مجرمانه بــرای جلوگیــری از
برخوردهای سلیقهای با فعاالن و فعالیتهای فضای مجازی و نیز سیاست
حمایتــی عادالنه برای توســعه دهنــدگان داخلی بویژه در نحــوه تبلیغات با
استفاده از ظرفیتهای ملی الزم است در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامــه نوشــت :بهعنــوان وزیــر ارتباطــات ،تاکنــون تالش زیــادی برای
جلوگیــری از نقــض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهــای ارتباطی کردهام
و اگــر قانــون اختیــارات الزم را بــه وزارت ارتباطــات بدهــد بــرای صیانــت از
حریــم خصوصی در فضای مجازی نیز تــاش الزم را خواهم کرد .همچنین
بــرای اصالح مصادیق مجرمانــه و نیز توقف نظام رأیگیری آنالین انســداد
ســایتهای اینترنتــی کــه در برخــی مواقــع باعــث برخوردهای ســلیقهای با
سایتهای اینترنتی است ،تالشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه بخش نبوده
اما به این تالش که الزمه رشد ظرفیتهای بومی است ادامه خواهیم داد.

بررسی تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی
در مجلس

احمــد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیســه مجلس از بررســی
تشکیل کمیســیون ویژه فضای مجازی خبر داد.بهگزارش فارس،
احمــد امیرآبــادی فراهانی گفت :پیشــنهاد جمعــی از نمایندگان
برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس با  ۲۰امضا
تقدیم هیأت رئیســه مجلس شــد.وی افزود :این طرح به امضای
 ۳رئیس فراکســیونهای امید ،نمایندگان والیی و مستقالن والیی
رسیده است و سهشنبه در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد.

افزایش ایمنی تلفن همراه با چند
روش ساده
امنیت
آنالین
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چگونهاکانتهکشدهاینستاگرامرابازگردانیم؟
اکثــر کاربــران نگــران هــک شــدن یا
لــو رفتــن پســورد اینســتاگرام خــود
هســتند ،بنابرایــن روشهایــی برای
جلوگیری از هک شــدن اینســتاگرام
وجود دارد.
به گزارش «ایران» به نقل از ســایت
پلیــس فتا ،کاربر برای بازیابی اکانت
هــک شــده خــود ،از طریــق ایمیــل
اگر رمــز عبور خــود را فراموش کرده

اســت یا رمز عبور کاربر از ســوی هکر
تغییــر کــرده ،پــس از وارد شــدن بــه
سایت  www.instagram.comروی
گزینه  Forgotکلیک کند .سپس نام
کاربری یــا ایمیل متصل به حســاب
خود را وارد کرده و روی دکمه Reset
 Passwordکلیک کند.
اگــر ایمیل خود را درســت وارد کرده
باشــد و هکــر آن را تغییــر نــداده

باشــد ،یــک لینــک فعالســازی
پســورد جدید به ایمیل کاربر ارســال
میشــود .حال اگر هکر قصد داشــته
باشــد ایمیــل اکانــت کاربــر را عوض
کنــد ،بــه محــض انجام ایــن کار یک
اطالعرســانی از طریــق ایمیــل بــه
او انجــام میشــود و کاربــر را مطلــع
میکنــد که درخواســت تغییر ایمیل
برای حســاب اینســتاگرام داد ه شده

اســت .بعد بایــد کاربــر روی Please
 Secure your accountکلیک و یک
رمز عبــور جدید برای خــود انتخاب
کنــد تــا از دسترســی هکر به حســاب
کاربر جلوگیری شود .نباید فراموش
کــرد همــه ایــن مــوارد در صورتــی
امکانپذیــر اســت کــه کاربــر هنــگام
ثبتنــام در اینســتاگرام ،اطالعــات
صحیح خود را وارد کرده باشد.

با حضور آذری جهرمی در صحن علنی

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات قانع شدند

گروه فنــاوری -صبــح دیــروز وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــرای
پاســخ بــه ســؤال دو نماینــده ،راهــی
مجلــس شــد و پــس از پاســخگویی بــه
ســؤالهای حمیــده زرآبــادی و فاطمه
حســینی ،نمایندگان قزوین و تهران در
این جلســه علنی ،نمایندگان با ۹۸رأی
موافــق ۸۷ ،رأی مخالــف و  ۷رأی
ممتنــع از مجموع  ۲۰۵نماینده حاضر
در مجلــس ،از پاســخهای محمد جواد
آذری جهرمی قانع شدند .گفتنی است
یکی از ســؤاالت ایــن دو نماینده ،دلیل
جایگزین شدن قرارداد نگهداری شش
مــاه زودتــر از موعــد و حجمــی شــدن
قراردادهــا و ســؤال دوم نیــز وضعیــت
پروژه ارتقا و توســعه انتقال برنامه پنج
ســاله پنجم ارتباطــات بود کــه قرارداد
آن در سال  90-91بسته شده است.
ëëدروغی به نام شبکه ملی اطالعات
حمیــده زرآبــادی یکــی از نماینــدگان
ســؤالکننده از وزیــر ارتباطــات در
ایــن جلســه علنــی گفــت :بــا وضعیت
موجود ،شــبکه ملــی اطالعات و دولت
الکترونیک محقق نمیشود و این ،یک
دروغ بزرگ است.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع مجلس
در جریــان طــرح ســؤال مشــترک خود
و فاطمــه حســینی از وزیــر ارتباطــات
دربــاره دلیل جایگزین شــدن قــرارداد
نگهــداری شــش مــاه زودتــر از موعد و
حجمی شدن قراردادها گفت :با توجه
بــه اینکه قراردادهــای نگهداری جهت
امــور نگهــداری ،رفــع خرابــی و تســت
سیســتمها در زیرســاخت هستند عمالً
بــا تغییــرات ایجــاد شــده در قراردادها
عــاوه بر بیــکاری نیروهای متخصص،

شرکت زیرســاخت میلیاردها تومان در
ســال هزینــه میکنــد و هیچ بهــرهوری
وجود ندارد.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :زمانــی
بایــد قــرارداد حجمــی بســته شــود
کــه مــا اطالعــات کافــی در زمینــه ایــن
موضــوع داشــته باشــیم در حالــی کــه
اطالعــات کافــی وجــود نــدارد و در این
قراردادهــا نیروهــای متخصــص در
نظــر گرفتــه نشــده اســت .در شــرکت
زیرســاخت تخصــص پرســنل در نظــر
گرفته نمیشــود و نیروهای متخصص
اســتانها در زمانــی کــه آقــای جهرمی
مدیرعامــل شــرکت زیرســاخت بــوده،
تعدیل شدهاند.
زرآبــادی ادامــه داد :قراردادهــا به این
صورت اســت که از ســال  ۹۱تــا  ۹۴طی
ســه ســال بیش از  ۱۲۰۰میلیــارد تومان
تجهیــزات خریــداری شــده و در آن
موارد قابل تأملــی وجود دارد از جمله
اینکــه خریدهــا  ۱۰برابر ظرفیــت مورد
نیــاز بــوده اســت .بــا وضعیــت موجود
بحثهایی مثل شــبکه ملــی اطالعات
و دولت الکترونیک محقق نمیشــود و
یک دروغ بزرگ است.
زرآبــادی دربــاره ســؤال دیگر مشــترک
خود با فاطمه حســینی مبنــی بر اینکه
ســرانجام پــروژه ارتقا و توســعه انتقال
برنامــه پنــج ســاله پنجــم ارتباطــات
چــه شــده ،اظهــار کــرد :ایــن پــروژه که
قــراردادش بــا شــرکت داخلــی ســدید
ارتباطــات و بــا پشــتیبانی مالی آســتان
قــدس رضــوی و بــا تجهیــزات کمپانی
فرانســوی ایتالیایی آلکاتل در ســال ۹۰
بســته شــده بــود ،بعــد از گذشــت پنج
ســال هیچ پیشــرفتی جــز از بیــن رفتن

بیتالمــال نداشــته و ایــن پــروژه بایــد
شفافسازی شود.
وی افــزود :آقــای جهرمــی خیلــی از
متخصصانی که  ۳۰سال کار کرده بودند
را بازنشســته کــرد که کار خوبــی بوده اما
فــردی کــه فســاد اخالقــی و سیســتمی
داشــته به وزارتخانــه بازگردانده اســت.
ایشان در کارهای ژورنالیستی و تبلیغاتی
خوب اســت امــا در کار اجرایی عملکرد
موفقی نداشته است.
ëëموظف به توسعه ارتباطات هستیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
در پاســخ بــه ســؤال حمیــده زرآبــادی
نماینــده قزویــن در مــورد وضعیــت
قــرارداد وزارت ارتباطــات بــا شــرکت
آلکاتــل گفت :ســؤاالتی که مطرح شــد
مربــوط بــه قــرارداد الکاتــل اســت کــه
شــامل دو محــور اصلــی میشــود .در
بخــش اول پرســیده شــده کــه در حــال
حاضــر وضعیت قرار داد چیســت و در
بخــش دوم هم پرســیده شــده کــه چرا
با وجود قــرارداد آلکاتل ،قرارداد تدبیر

اخذ شده است؟
وی ادامــه داد :در خصوص بخش دوم
و بســتن قــرارداد تدبیــر بایــد بهبرنامه
پنجــم توســعه مراجعــه کنیــم کــه در
آن اشــاره شــده مــا موظــف به توســعه
ارتباطات هســتیم و در حــوزه ترانزیت
هــم بایــد بــه شــاخص دوم برســیم.
ضمــن اینکــه بنا بــوده ظرفیت شــبکه
داخلی کشــور هم بهظرفیت الزم برای
اجرای قرارداد برسد.
آذری جهرمــی ادامــه داد :هــدف از
خرید آلکاتل ،نوسازی تجهیزات شبکه
بــا میزان  400گیگا بیــت ،یعنی  4دهم
ترابیــت در ثانیه بوده اســت ،همچنین
در شــبکه انتقــال  2.4ترابیــت بــر ثانیه
باید برای شــبکه داخلی ظرفیت ایجاد
میشــده و  3.2ترابیت نیز برای شــبکه
ترانزیت ظرفیت ایجاد میشــده است.
وی ادامــه داد :قــرارداد تدبیرهــم پیرو
تکمیــل قــرارداد آلکاتــل ایجــاد شــده
اســت ،البته تأخیراتی در حوزه قرارداد
الکاتل بواســطه تحریمها داشتهایم که

با توفیق برجام جبران شد.
وی افــزود :البتــه تأخیراتــی در حــوزه
اجــرای قــرارداد آلکاتــل بــوده و دلیــل
آن هــم ایــن بــوده کــه در ســال  90بــه
بهانــه تحریــم ایــن قــرارداد بــه میزان
 247.5میلیــون یــورو اخذ شــده و بعد
از گشــایشهایی که بواســطه برجام در
کشــور ایجــاد شــده ،هزینههــای جانبی
قــرارداد الزم بــوده کــه اصــاح شــود،
مضــاف بــر اینکــه پیمانــکار نتوانســته
بهدلیل موضوعــات تحریم ،تجهیزات
را منتقل کند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد :در سال
 93کــه مــا به موضــوع قــرارداد آلکاتل
وارد شــدیم ،ســه ســال از نهاییســازی
مشــخصات فنــی شــبکه گذشــته بــود،
تجهیــزات نوســازی شــده بــود و نیاز بر
این بــود که تجهیزات بهروزآوری شــود
و آخریــن نســخه تجهیــزات خریــداری
شــود .بــا توجــه بــه اینکــه موضوعــات
تحریــم تحت تأثیــر برجام قــرار گرفته
بود و شــرایط مهیاتر شده بود ،هزینهها
باید منطقیتر میشد ،بنابراین اصالح
قــرارداد مد نظــر قرار گرفــت و قرارداد
 247.5میلیون یورویی به  145میلیون
یورو تقلیل پیــدا کرد .تجهیزات همگی
در قــرارداد جدیــد بــهروزآوری شــد و
اکنون دو بخش از این قرارداد از گمرک
ترخیص شده و در حال حاضر در حال
نصــب و راهانــدازی اســت کــه زیــر بــار
شــبکه هم خواهد آمد و از آن اســتفاده
خواهد شــد و بخشــی از آن هم در حال
حاضر در حال استفاده است.
ëëپرسنل تعدیلی نداشتیم
وزیــر ارتباطــات در رابطــه بــا اعتــراض
نماینــدگان بــه تعدیــل نیروهــا در این

سرعت گوشی خود را باال ببرید
ترفند
آنالین
توصیه شده است که کاربران اندروید بهصورت منظم برنامههای نصبشده
روی وســایل خــود را بررســی کننــد تــا برنامههــای غیرضــروری ،ناشــناخته و
بدافــزار را کــه بدون آگاهی یا رضایت کاربر در لیســت قرار دارنــد پیدا کرده و
حذف کنند .بهگزارش خبرگزاریها ،اگر شــما صاحب یک وســیله اندرویدی
هســتید به شــما توصیه میشــود مراحل زیر را دنبال کنید تا چنین مشــکلی
برای شما رخ ندهد:
 هرگز برنامهها را از فروشگاههای دسته سوم خریداری نکنید. مطمئن شوید که  Google Play Protectرا انتخاب کردهاید. قابلیت «تأیید برنامهها» را از بخش تنظیمات فعال کنید. منابــع ناشــناس را تــا زمانــی کــه مورداســتفاده قــرار نگرفتهانــد غیرفعالنگهدارید.
 نرمافزار امنیتی و آنتیویروس را از طریق یک فروشگاه معتبر نصب کنید. بهصورت منظم از تلفن همراه خود فایلهای پشتیبانی تهیه کنید. همیشــه از یک برنامه رمزگذاری شــده برای حفاظت از اطالعات حســاسروی گوشی خود استفاده کنید.
 هرگــز فایلهایــی را که نیاز ندارید باز نکنید حتی اگر از طرف کســانی باشــدکه شما میشناسید.
 از پیــن یــا رمز عبــور بهمنظور حفاظت از وســایلتان اســتفاده کنید تا کســینتواند بدون اجازه به وسایلتان دسترسی پیدا کند.
 -وسایل خود را همواره با آخرین افزونههای امنیتی بهروز نگه دارید.

ساخت همبازی هوشمند از سوی
مایکروسافت

روزنامه نگار

اگــر گوشــیتان چنــد ســالی از عمــرش
میگــذرد و قدیمــی شــده امــا بهدلیــل
قیمت باالی دالر این روزها امکان رفتن
به ســمت بــازار و خرید یک گوشــی نو را
ندارید با چند پیشــنهاد ســاده میتوانید
ســرعت ایــن گوشــی قدیمــی خــود را
افزایش دهید تا دیگر نیاز به تهیه گوشی
جدیــد نباشد.ســایت  makeuseofدر
یــک گــزارش کامــل راههایــی را معرفی
کــرده که به کمک آن میتوانید ســرعت
گوشــی اندروید خــود را افزایش دهید .از
جملــه این راهها میتوان بــه پاک کردن
زبالههــای روی گوشــی خود اشــاره کرد.

حفاظت از حیات وحش در مزارع

قـــــاب
فناوری

میترا جلیلی

روزنامه نگار

تجهیزپلیسچینبهعینکهوشمند

ازنوع دیگر
میدهــد کــه کــدام فایلهــا بیشــترین
مقدار از فضای حافظه را اشــغال کرد ه
اســت .این دو برنامــه بهصورت رایگان
از طریق گوگل پلی در دسترس است.

توجه به محیط زیست و حیات وحش امروزه در کانون توجه قرار دارد و فناوری هم ب ه دنبال ارائه راهکاری برای محافظت از
آن است .در همین راستا طرح  Sensosafeارائه شده است تا از حیوانات کوچک در زمان درو و برداشت محصوالت محافظت
کند.وقتی محصوالت رشد میکنند و کشاورزان به زمان برداشت نزدیک میشوند حیواناتی که نزدیک مزارع زندگی میکنند
بــا خطرهایــی مواجــه میشــوند .ممکن اســت بســته به
موقعیت جغرافیایی مزرعه ،پرندگان در این محصوالت
النه ســاخته و تخمگذاری کنند یا حیواناتی مانند آهو پس
از به دنیا آوردن بچههای خود آنها را در میان بوتههای این
محصوالت از شــکارچیان در امان نگاه دارند ولی مشــکل
اینجاســت که گاه رانندههای کمباین و ...آنها را نمیبینند
و جوجههــا یــا بچههای ســایر حیوانــات ،در اثــر برخورد با
تیغههای این دستگاهها از بین میروند.
این موضوع دســتاویز یک طرح فناورانه شد.سنسورهایی
ویــژه کــه روی تیغههــای ماشــینآالت کشــاورزی ویــژه
برداشت محصول وصل میشوند ،مسئولیت حفاظت از
حیات وحش را به عهده دارند تا این حیوانات وحشــی در
اثر خطای سهوی رانندگان این تجهیزات کشاورزی ،دچار
آسیب نشوند.گفتنی است که این سنسورها به نور اینفرارد مجهز هستند و چراغهای الای دی درون آنها به کار رفته است و به
این ترتیب هنگام حرکت ماشینآالت ،این چراغها میتوانند حیوانات کوچک وحشی را شناسایی کنند .به محض شناسایی
یک حیوان ،به سیستم هیدرولیک موجود روی تیغههای این ماشینآالت فرمان داده میشود تا از زمین فاصله بگیرد و به
این حیوان آسیبی نرسد .به این ترتیب نه حیوان آسیب میبیند و نه محصول آلوده میشود .الزم به ذکر است که نورهای
اینفرارد در طول روز هم میتوانند بچه آهو را پیدا کنند.
cnet

شــرکت مایکروسافت نمونه اولیه یک همبازی هوشمند
ساخته اســت که اشیای اطرافش را اســکن کرده و آنها را
نـــوبرانه
در دنیــای مجازی نمایــش میدهد.بهگــزارش انگجت،
بســیاری از شــرکتهای تولیدکننــده بازیهای رایانــهای از جملــه  Amiibosو
 Skylandersدر روندی جدید به نام «اســباب بازیها زنده میشــوند» شــرکت
کــرده و اشــیای واقعــی را در دنیای مجــازی نمایش میدهند.در همین راســتا
مایکروسافت نمونه اولیه یک همبازی هوشمند ساخته که پروژه «»Zanzibar
نــام گرفته اســت« .زنزیبار» اشــیای اطــراف و حتی وســایلی کــه در آن فناوری
رایانشــی بــه کار نرفتــه را اســکن میکند«.زنزیبــار» در حقیقــت یک «بســتری
حســی» است که با کمک حســگرها حرکات انگشت برای ردیابی اشیا را دنبال
میکند.این بســتر انعطاف پذیر اســت ،میتوان آن را به یک تبلت یا نمایشگر
متصــل و بســتر مخصــوص آن را بــاز کــرد .بــا چســباندن یک برچســب NFC
(برقراری ارتباط در حوزه نزدیک) زیر اشیا« ،زنزیبار» آنها را رصد میکند .این
فناوری میتواند حتی اشیایی که روی هم قرار گرفتهاند را شناسایی کند.

ماهرخ چنگیز

منظور از زبالهها میتواند اپلیکیشنها،
عکسها و فایلهای صوتی باشــد که از
آنها کم اســتفاده می کنید .بعد از پاک
کردن زبالهها مجموعه اقداماتی وجود
دارد کــه بــا فعــال کــردن یــا غیرفعال
کردن آنها میتوانید ســرعت دســتگاه
اندرویدی خــود را افزایــش دهید.یکی
از برنامههــا که به کمــک آن میتوانید
دســتگاه اندرویــدی خود را پاکســازی
کنیــد  Files Goاســت کــه بــه صــورت
انحصــاری از ســوی گــوگل طراحــی و
روانــه بازار شــده اســت .ایــن برنامه به
صورت خــودکار هارد دســتگاه شــما را
از فایلهای اضافه پــاک می کند .برای
اینکه این برنامه بدرســتی کار کند باید
به آن امکان دسترســی بــه بخشهای

مختلف گوشی یا تبلت خود را بدهید.
بعد از نصب برنامه را اجرا و گزینه Get
 Startedکــه زیــر بخــش Find unused
 appsرا انتخــاب کنیــد .در گام بعــدی
به بخش تنظیمــات رفته و گزینه Files
 Goرا فعــال کنید.حاال این اپلیکیشــن
کار خــود را شــروع میکنــد و تمامــی
برنامهها و فایلهایی که روی گوشــی با
آن کار میکنید  ،نشان میدهد و برایتان
مشخص میکند که چه برنامههایی را
میتوانید پاک کنید تا ســرعت دستگاه
شما باال برود.یکی دیگر از برنامههایی
که در زمینه پاک ســازی گوشی یا تبلت
اندرویــدی از فایلهای اضافه به شــما
کمــک میکنــد  DiskUsageاســت.
همچنیــن ایــن برنامه به شــما نشــان

قرارداد نیــز گفت :در رابطه بــا قرارداد
نگهــداری به موضــوع تغییر از حجمی
به غیر حجمی ،اشاره شد .عالوه براین
ذکر شــد که چرا براســاس ایــن قرارداد
نیروهــا تعدیــل شــدند و علــت تأخیــر
6ماهه قــرارداد چه بــود؟ واقعیت این
اســت زمان قرارداد بنا بر ســند تا ســال
 ۹۶بــوده و قــرارداد بعــدی از ســال ۹۶
بوده پس تعجیلی در انجام نداشتیم.
آذری جهرمی گفت :در قرارداد بهدلیل
تغییــر تکنولــوژی ،آمــوزش نیروهــا را
داشتیم ،نه تعدیل آنها را .ضمن اینکه
قرارداد زودتر از موعد خاتمه پیدا نکرده
اســت و در قــرارداد هــم از حجمــی هم
بــه غیر حجمــی تغییــری ایجاد نشــده
اســت .وی یــادآور شــد :ما تعدیــل نیرو
نداشتیم بلکه جابه جایی نیرو داشتیم.
پیمانکاران ما حق تعدیل ندارند.
وزیر ارتباطات ادامه داد :امروز از مردم
در شهرهای کشور ســؤال بپرسید که در
حوزههای دیتایی ،ما با پسرفت مواجه
هســتیم یا پیشــرفت؟ اتحادیــه جهانی
مخابرات( )ITUگزارش میدهد ایران
در خاورمیانــه رتبه اول را در پیشــرفت
زیــر ســاختها دارد و این پیشــرفتها
برای ما یک افتخار بزرگ اســت ،ما در
تمام شهرهای کشور توسعه زیرساخت
داشتیم که حتی در بعضی از مواقع به
این توسعه اعتراض شد.
وی افــزود :امــا انتصــاب دولــت
الکترونیــک به ایــن موضــوع را متوجه
نشــدم .ارتبــاط این موضوع بــا قرارداد
آلکاتــل چیســت؟ اگــر موضــوع را
شــفاف و کامــل مطــرح کنیــد بازهــم
توضیح خواهــم داد اما در حال حاضر
توضیحات الزم را ارائه کردهام.

بیتامیرعظیمی

روزنامه نگار

هفتــه گذشــته پلیــس جنوب شــرقی چین با انتشــار گزارشــی از دســتگیری یک
مظنــون در جمعیتــی بالغ بر  60هزار نفر در کنســرت پاپ خبــر داد .این فرد که
نام خانوادگی وی «آئو» اعالم شــده به اتهام مشارکت در فساد اقتصادی تحت
تعقیب و مشــخصات چهره وی پیشــتر در سیســتم آنالین ملی ثبت شــده بود.
ایــن اقدام مهم و قابل توجه از ســوی مقامات پلیس چین تنها به برکت یکی از
جدیدترین فناوریهای تشخیص هویت و چهره بسیار دقیق دراین کشور صورت
میگیــرد کــه قابلیت انتخاب چهــره فــردی را درمیان جمعیتی زیاد در ســطح
پایگاه اطالعاتی گســترده از هویتهای جنایی دارد .فناوری تشخیص هویت در
سالجاری میالدی ( )2018به شکل عینکهای هوشمندی در دسترس مقامات
پلیس پکن قرار گرفت که از طریق آن میتوان مظنونان را شناسایی کرده و دادهها
را بــرای مطابقــت با پایــگاه اطالعات پلیس بــا هدف تحت تعقیب قــرار دادن
مظنونان اســتفاده کرد .نرمافزار این فناوری توســط « »LLVisionبا هدف ایجاد
ســطح جدید امنیتی و بهبود کار پلیس ســاخته شده است .این عینکها مجهز
به یک دستگاه دستی کوچک مجهز به نرمافزار تشخیص چهره همراه است که
میتواند به کمک دیتابیسی متشکل از تصویر  10هزار نفر از مجرمان در فاصله
 100میلی ثانیه افراد را تشخیص دهد .هر یک از عینکهای هوشمند برای پلیس
چین نزدیک به 636دالر هزینه برداشته است؛ با این حال هنوز معلوم نیست که
دقت سیستم تشخیص چهره این دستگاهها تا چه میزان است .فناوری تشخیص
هویت ،ســال گذشته برای نخستین بار در سرویسهای بهداشتی عمومی مورد
استفاده قرار گرفت تا چهر ه افرادی که دستمالهای توالت را میدزدیدند،اسکن
کنــد .با اجــرای این فناوری ،افراد اجازه نداشــتند در یک بــاز ه زمانی  ۹دقیقهای
بیش از  ۶۰ســانتیمتر دستمال توالت را اســتفاده کنند.گفتنی است این فناوری
عــاوه بر حــوزه امنیتی در بخشهای دیگر نیز مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.
به طور مثال در زمان امتحانات ورودی دانشــگاهها از تکنولوژی تشخیص چهره
و اثر انگشــت استفاده میشود تا اطمینان حاصل شــود که دانشآموزان واقعی
ســر جلســه امتحان حضور پیــدا میکنند .به هرحــال مردم چین هنــوز در مورد
میزان ســود و زیان این تکنولوژیها مطمئن نیســتند چرا که چنین طرحهایی از
ســویی حریم خصوصی را زیر ســؤال برده و از سوی دیگر میتواند حافظ امنیت
باشــد .چیــن در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر یک میلیــارد و  413میلیون نفر،
پرجمعیتترین کشور جهان به شمار میرود .همین امر نیز احتمال وقوع جرم و
جنایت در این کشور پهناور را دو چندان کرده است.

