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از سوی سازمان فناوری اطالعات

دانشجویان  ۶۰گیگابایت اینترنت دریافت میکنند

سوسن صادقی
خبرنگار

طــرح «پایش آنالین اطالعات کشــور» با
هدف ایجاد بانک اطالعاتــی از دادههای
غیرمحرمانه و قابل انتشار برای استفاده
عمومــی کســب و کارهــا و گروههــای
تحقیقاتی و دانشــگاهی ،از سوی سازمان
فنــاوری اطالعــات اجرایــی میشــود .به
همیــن منظــور نظــر فعــاالن و اســتادان
دانشــگاه را درباره ضرورت راهاندازی این
بانکاطالعاتیجویاشدیم.
ëëدادهمواداولیهخدمات
علیرضاهاشمیگلپایگانیاستاددانشگاه
امیرکبیر معتقد اســت جای خالی بانک
اطالعاتی در کشور احساس میشد ،چون
راهاندازی چنین بانکــی فرصت خوبی را
در اختیار استارتاپها و شرکتهای دانش
بنیان و محققان قرار میدهد تا بتوانند بر
مبنایدادههایواقعیمسائلومشکالت
را شناســایی کرده و بر طبق آنها خدماتی
را کــه منجــر بــه حل مشــکالت میشــود
طراحــی و عملیاتــی کــرده و در اختیــار
مردم و دولتمردان و تصمیم گیران کشور
قرار دهند.هاشــمی گفت :امروزه دادهها
در دنیــا با عنوان «نفت جدید» شــناخته
میشود و چنانچه در دسترس محققان،
پژوهشــگران و کســب و کارهــا قــرار گیرد،
میتوان آنها را فرآوری کرده و به خدمات
و اطالعــات قابــل بهرهبــرداری تبدیــل و
مصــرف کــرد ،چرا کــه دادههــا میتوانند
مبنــای تصمیم گیریها شــده و منجر به
بهبوداوضاعکشورشوند.
وی با اشاره به اینکه دادهها میتواند منجر
بــه ایجــاد خدمات جدیــد شــوند ،گفت:
شــرکتهایی که خدمات خــوب و بزرگی
را در دنیــا ارائــه میدهنــد ،بــا اســتفاده از
دادهها و تحلیل آنها خدمات جدید تولید
کردهاند .تحلیل دادهها باعث میشود تا
کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات
ایجاد شــوند و از آنجایی که دادهها بســیار
وســیع و متنوع هســتند ،به همین میزان

هــم میتوان بــا اســتفاده از آنها خدمات
جدیــد و گســتردهای ارائــه داد تــا باعــث
افزایشرفاهجامعهشوند.
این استاد دانشگاه به استفاده از دادهها در
حوزه کاری خود اشــاره کــرد و گفت :ما در
دو بخش خدمات و سیستمهای تجارت
الکترونیکی و مدیریت امنیت سایبری به
دادهها نیاز داریم؛ در بخش سیستمهای
تجــارت الکترونیکی که محــور اصلی آن
دادههــای تبادل شــده بیــن خریــداران و
فروشنده هاســت ،میتوان با اســتفاده از
ایــن دادههــا خدماتــی را تولید کــرد .یا در
بخــش مدیریــت امنیــت ســایبری برای
اینکه تهدیدات ناشی از فضای مجازی را
در حوزههای فردی ،سازمانی و اجتماعی
ماننــد نقض حریــم خصوصــی ،تقلب،
تبانی و...بشناســیم و با آنها مقابله کنیم
باید به دادهها دسترســی داشته باشیم تا
بتوانیم بــا تحلیل موضوعــی و مقطعی
آنهــا را رفــع کنیــم؛ بــدون دسترســی بــه
دادههــا شناســایی و مقابله بــا تهدیدات
وجود نــدارد .این اســتاد دانشــگاه اعتقاد
دارد دادههــا حکــم مــواد اولیــه را بــرای
کارخانهها دارند،همانطور که مواد اولیه
برای تولید محصوالت نیاز است ،دادهها
نیــز همین حکــم را برای تولیــد خدمات
دارند .وی گفت :در دنیا بسیاری از کشورها
دادههای خود را با شرایط خاص و رعایت
اســتانداردها و ضوابــط تعریــف شــده
منتشــر کرده و در اختیار کاربران خود قرار
میدهنــد و حتی اینکه چه کســانی از این
دادهها اســتفاده میکنند با ردیابی کنترل
میشوندودغدغههایاحتمالیدرزمینه
دسترسی به داده هم رفع میشود.
ëëدادههایکضرورتعمومی
ناصــر مزینــی اســتاد هــوش مصنوعــی
دانشــگاه علم و صنعت نیز اعتقــاد دارد
که در دســترس بــودن دادههــا بهصورت
مناسب برای عموم مردم ضرورت دارد،
چــرا که با انتشــار دادههــای غیرمحرمانه
کســانی که به این دستهبندی از اطالعات

توجو
نیــاز دارنــد ،میتوانند با یک جســ 
برای تحقیق ،کسب و کار و ...به آنها دست
یابند.مزینی با بیان اینکه باید دید چگونه
میخواهیم این اطالعات را دریافت کرده
و در اختیار عموم مردم قرار دهیم ،گفت:
بانــک اطالعاتــی بایــد دارای دو ویژگــی
مهم «جامع» و «به روز بودن» باشــد ،در
غیر این صــورت از کارایــی الزم برخوردار
نخواهدبود.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :به شــخصه
تجربه ناموفقی در زمینه بحث راهاندازی
بانــک اطالعاتــی دارم ،چــرا کــه در مرکز
تحقیقــات مخابراتی بهدنبــال راهاندازی
بانک اطالعاتــی در زمینه نــرم افزارهای
کشــور بودیــم و بزرگترین چالــش ما این
بود در حالی که برخی از شرکتها حاضر
بودنددراینبانکاطالعاتیسهیمباشند
و اطالعــات خــود را در اختیــار بانک قرار
دهند برخی دیگر حاضر نبودند .از ســوی
دیگر دستهبندی این کار خیلی سخت بود
چون برخی از نرم افزارها اندروید ،برخی
لینکــوس و برخــی اختصاصــی و برخــی
تجاری و ...بودند بنابراین انتشار اطالعات

و یکسانسازی و ...بسیار دشوار بود.
وی بــا بیــان اینکه مــن امیدی بــه نتیجه
بخــش بــودن ایــن دســته از بانکهــای
اطالعاتــی نــدارم ،گفت :به نظــرم ما نیز
باید مانند دنیا پیش برویم به این صورت
کــه از هــر بخــش ،مجموعــه ،ســازمان و
حتــی محققــان و دانشــگاهها را مکلــف
کنیــم تــا اطالعــات و دادههــای خــود را
رتبهبنــدی کرده و از طریــق درگاه خود در
اختیــار کاربــران قرار دهنــد .دقیقــاً کاری
کــه تایمز و شــانگهای در زمینه اطالعات
و دادههای دانشــگاهی انجــام میدهند.
آنها به دانشگاهها اعالم میکنند هر کدام
مایل هستند ،میتوانند در این رتبهبندی
حضــور داشــته باشــند و دادههــای خــود
را منتشــر کنند ،یــا کاری که گوگل اســکالر
انجام میدهد .این بخش محققان دنیا را
رتبهبندیمیکندواگرمحققیمیخواهد
دادههایشرویاینترنتمنتشرشودفقط
بایــد اعالم کنــد و بقیه کارهــا را بهصورت
مستمرخودگوگلاسکالرانجاممیدهد.
مزینــی افــزود :مــا نیــز بایــد در کشــور
وزارتخانههــا را موظف کنیــم تا اطالعات

و دادههــای خــود را رتبهبنــدی کــرده و در
اینترنت منتشــر کننــد به ایــن ترتیب هر
کسی اطالعاتی را که نیاز داشت ،میتواند
توجویی به آنها دسترســی
با یــک جســ 
داشــته باشــد و به روزرسانی هم بر عهده
خــود آنهــا خواهد بــود .همین اتفــاق در
دانشــگاهها ،ســازمانها و حتی محققان
میتوانــد رخ دهد اگر آنها موظف شــوند
با دســته بندی ،دادهها را روی سایتی قرار
دهنــد ،مشــکل دسترســی بــه دادههــای
غیرمحرمانــهای کــه در ســازمانها و...
مانــده حل میشــود و همــه میتوانند از
آنها اســتفاده کننــد.وی معتقد اســت به
ایــن شــیوه ،دادههــا بهصــورت جامعــی
توزیــع میشــود ،بنابرایــن بایــد از افــراد،
سازمانها،متخصصانومحققاندعوت
کنیــم تا دادههای خود را روی شــبکههای
اطالعرســانی ارائه کننــد و اگر ایــن اتفاق
بیفتدبزرگتریندستاوردخواهدبود.
ëëیکاقدامخوبوضروری
«یاســر عشــورزاده» فعــال اســتارتاپی در
حوزه فضایی (تیزنگر) نیز معتقد اســت
اگــر پایــگاه دادههــای غیرمحرمانــهای
راهانــدازی شــود که تمــام دادههــا در یک
ســرویس قرار بگیرد و از طریق یک درگاه
بــه کاربرانش ســرویس ارائه دهد ،بســیار
خوب است و قطعاًمورد استقبال کسب و
کارها و محققان قرار خواهد گرفت.
عشــورزاده گفت :مــا در کســب و کار خود
بــه دادههای فضایی و ژئوماتیک (دادهها
مکانی) که در سازمانهای نقشه برداری،
هواشناسی و فضایی وجود دارد نیاز داریم
ولــی متأســفانه برخــی از ایــن دادهها که
واقعاً محرمانه نیســتند ،در دســتهبندی
محرمانه قرار گرفتهاند و امکان استفاده از
آنها وجود ندارد.
وی افــزود :ایــن دادههــا براحتــی بیــن
ســازمانها جابهجــا میشــود ولــی یــا در
اختیــار کســب و کارهــا قــرار نمیگیــرد یا
به ســختی و با پرداخت هزینــه در اختیار
کســب و کارها قــرار میگیــرد در حالی که

بــا دســتهبندی ایــن دادهها و جــدا کردن
محرمانــه از غیرمحرمانــه مــا میتوانیم
موقعیتهای جغرافیایی و محلی خیلی
از مکانهایــی ماننــد مناطــق اورژانــس،
اطفــای حریــق آتشنشــانی و ...را کــه در
گوگل نیست داشته باشیم.
این فعال استارتاپی در ادامه گفت :اولین
مشــکل این اســت که دادهها در دسترس
نیســت اگــر دادههــای غیرمحرمانــه در
پایگاهی قرار گرفته و در دســترس باشــد،
سریعترمیتوانیمبهایندادههادسترسی
پیدا کرده و بخشی از چالشهای کشور را از
طریــق راهاندازی اســتارتاپها حل کنیم.
اکنون بیشــتر اســتارتاپها اطالعات خود
مانند دادههای مکانی را از گوگل دریافت
میکننــد ،در صورتــی که میتــوان چنین
دادههایی را از طریق بانکهای اطالعاتی
داخلــی تهیــه کــرد.وی افــزود :دوم اینکه
خیلــی از دادههایی هم که بهعنوان مثال
از سوی ســازمان فضایی در اختیار خیلی
از شرکتها و پژوهشگران قرار داده شده،
درگاه درســتی ندارنــد .یا برخــی پایگاهها
تزئینی اســت و بــرای دریافــت اطالعات
بایــد بــه ســازمان مربوطــه مراجعــه و با
نامه نگاریوارائهتضمینهایالزم،بتوان
به دادهها دسترسی پیدا کرد در صورتی که
خیلی از دادهها امنیتی و محرمانه نیست
و در تمــام دنیــا آنهــا را رایــگان در اختیار
کاربران خود قرار میدهند.
عشــورزاده معتقــد اســت اگــر دادههــای
ســازمانهای نقشــه برداری ،هواشناســی
و فضایــی و دیگــر دادههای ســازمان ها و
نهادها و حتی شرکتهای خصوصی را در
یک بانک و درگاه در اختیار اســتارتاپها و
پژوهشگرانقراردهند،بسیارمفیدخواهد
بود ،البته باید این اطالعات آنالین بوده و
مرتبسازی و فیلتر شده باشد و براساس
توجو داده شــود و در صورت
فیلتر جســ 
نیاز داده مورد نیاز را دانلود کند که کسب و
کارهارونقبگیردومحققانتحقیقکردهو
اطالعاتبهتریبهدستآورند.

اخبـــــار

بانک اطالعاتی  دادههای غیرمحرمانه راهاندازی میشود

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد بســته  ۶۰گیگابایتی اینترنت آموزش
مجازی برای دانشجویان جایگزین رایگانسازی سایت دانشگاهها شد.
بهگــزارش «ایــران» ،آذریجهرمــی در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت :نحــوه
تخصیص یارانه آموزش مجازی ،با توجه به شکایات متعددی که از شما دریافت
کردیم ،در ترم دوم تغییر کرد .با مشورتی که با وزارت علوم داشتیم بهجای رایگان
کردن ســایت دانشــگاهها به هر دانشــجو و طلبه ،یــک بســته  ۶۰گیگابایتی تقدیم
میکنیم که میتوانند به سایت  ictgifts.irمراجعه و ثبتنام کنند .مهلت ثبتنام
فقط دو هفته است و امکان تمدید هم وجود ندارد.

مصوبه مقابله با نشر اطالعات خالف واقع
در فضای مجازی ابالغ شد

شورای عالی فضای مجازی کشور اقدام به تصویب و ابالغ الزامات پیشگیری و مقابله با
نشر اطالعات ،اخبار و محتوای خبری خالف واقع در فضای مجازی کرد.
بهگــزارش «ایران» شــورای عالــی فضای مجازی کشــور الزامات پیشــگیری و مقابله با
نشــر اطالعــات ،اخبار و محتوای خبــری خالف واقع در فضای مجازی مصوب جلســه
شصت و هشتم این شورا را با هدف صیانت از سالمت و امنیت روانی جامعه و کاهش
آســیبهای موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشــگیرانه و واکنشــی و ارتقاء
سطح مسئولیتپذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاریها و
پیامدهای آن ابالغ کرد.بنابر مواد این مصوبه ،قوه قضائیه با همکاری مرکز ملی فضای
مجازی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،نسبت
ف واقع با پوشش
به ارائه الیحه قضایی مقابله با اطالعات ،اخبار و محتوای خبری خال 
ت نظارت بر مطبوعات درگاههای نشــر داخلی را مطابق
همــه ابعاد اقــدام کرده و هیأ 
با شــرایط مندرج در قانون مطبوعات بهعنوان نشریه الکترونیک محسوب و شیوهنامه
جدیــد نظارت بر تخلفات ناشــی از اطالعات ،اخبار و محتوای خبــری خالفواقع را در
چارچوب قانون و آییننامههای موجود تهیه و به اجرا درخواهند آورد.
همچنین براســاس این مصوبه ســازمان صداوســیما برای آگاهســازی افــکار عمومی،
ارتقــای تابآوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری و وزارت امورخارجه با بهرهگیری
از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک ،برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاههای
مســئول در خصوص عملیات ســازمانیافته انتشــار اطالعات ،اخبار و محتوای خبری
خالفواقع علیه منافع و امنیت ملی با منشأ خارجی اقدام خواهند کرد .در این مصوبه
برای ســکوهای نشــر و درگاههای نشــر جهت مواجهه بــا پیامدهای اطالعــات ،اخبار و
ف واقع وظایفی مقرر شده است.
محتوای خبری خال 

تحقیقات آمریکا از یک قرارداد خرید جنجالی

کمیسیون تجارت فدرال امریکا تحقیقات گستردهای را درباره توافق شرکت Nvidia
برای خرید شرکت  Armآغاز کرد.
بهگــزارش ایســنا ،بلومبــرگ گــزارش داد کمیســیون تجــارت فــدرال امریــکا
درخواستهای اطالعات را به طرفین ثالث ارسال کرده است.
شرکت  Nvidiaدر سپتامبر قراردادی را با گروه سافت بانک ژاپن برای خرید شرکت
طراح تراشه انلگیسی  Arm Holdingsبه ارزش  ۴۰میلیارد دالر امضا کرد.
عــاوه بر تحقیقات کمیســیون تجارت فــدرال امریکا ،شــرکت آلفابــت ،کوالکام و
مایکروسافت به رگوالتورهای ضد انحصارطلبی امریکا درباره این قرارداد شکایت
کردهاند .شرکت  Arm Holdingsمالکیت معنوی برای اپل ،کوالکام و شمار دیگری
از تراشههای مورد استفاده در تقریباً همه تلفنهای هوشمند جهان فراهم میکند.
بر اســاس گزارش رویترز ،ســازمان رقابــت و بازارهای انگلیس هــم در اوایل ژانویه
اعالم کرد تحقیقاتی را درباره قرارداد  Nvidiaبرای خرید شرکت  Armآغاز میکند.

