روزنامهاخبار صنعت دوشنبه26تیر 1396شماره690

اخبار

4

فنآوری

دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:

مصرف هشت گیگابایتی مشترکان ADSL
در ماه

رییس مرکز ملی فضای مجازی با ابراز تاسف از فیلتر شدن
شرکتهای فینتک ،درباره شاخصهای  ،ICTگفت :مشترکان
 ADSLماهانه هشت گیگابایت بر ثانیه و مشترکان همراه سه
گیگابایت مصرف دارند ،اما هنوز با مصرف اینترنت کشورهای
توسعه یافته فاصله داریم.
ابوالحسن فیروزآبادی دیروز در مراسم پروژههای اپراتور رایتل
مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطالعات با اشاره به ایجاد تحول بزرگ
در فضای مجازی توسط دولت یازدهم ،اظهار کرد :در حالی که
در ابتدای دولت سرعت پهنای باند  ۶۴کیلو بود و نگرانیهای از
افزایش پهنای باند وجود داشت ،دولت یازدهم تحولی در این حوزه
ایجاد کرد و در حال حاضر تصویر برروی موبایل فراهم است.
وی ادامه داد :پیش از این به دنبال تحویل ماهوارهها بودیم تا
بتوانیم کانالهای تلویزیون را به مردم روستاها برسانیم ،اما امروز
میتوانیم تصویر را به کمک پهنای باند به روستاها منتقل کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که برای توسعه
زیرساختهای فناوری اطالعات دولت هزینه نکرد ،گفت :توسعه
شبکه  ICTاز مردمی ترین کارها بود و این مردم هستند که برای
شبکه هزینه میپردازند.
فیروزآبادی با اشاره به شاخصهای حوزه ارتباطات ،اظهار کرد:
در حال حاضر  ۴۸میلیون گوشی در دست مردم است .مشترکان
 ADSLماهانه هشت گیگابایت مصرف اینترنت دارند و مشترکان
همراه نیز ماهانه سه گیگابایت مصرف دارند .البته این رقم در
آمریکا  ۲۳گیگابایت و در اروپا  ۱۱گیگابایت است و ما هنوز با این
ارقام فاصله داریم.
وی با بیان این که باید برای کاربردهای اساسی از شبکههای
اجتماعی ،موتورهای جست و جو و کسب و کارهایی که برروی این
شبکهها هستند برنامه ریزی شود ،افزود :در اقدام اخیری که انجام
شد ،چند شرکت فینتک (کسب و کار مالی) فیلتر شده و ۲۰۰
هزار کسب و کار برای شش روز دچار محدودیت بودند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که کسب و کار
اپراتورها در دنیا در حال تغییرات است ،ادامه داد :تا جایی که
رایتل به یک اپراتور فراگیر ملی تبدیل شود و به سطح زیادی از
مشتریان برسد ،هنوز گامهای زیادی وجود دارد .پس از آن نیز
باید از مدلهای جدید کسب و کار تبعیت کنند و از حالت منفعل
خارج شود.
فیروزآبادی با اشاره به نسل اپراتورها در اقتصاد کشورها ،بیان
کرد :نسلهای جدید اپراتورها در حکمرانی کشورها نقش دارند؛
اپراتورها باید از ابرهای فعال خدمات ر مدلهای کسب و کار
استفاده کنند.
وی ادامه داد :به دلیل قدرت مالی و ذاتی اپراتورها که ساالنه
هزار میلیارد درآمد دارند ،اپراتورها باید متوازن شدن بازار ICT
نقشی فعال داشته باشند .وزارت ارتباطات نیز باید کاری کند که در
کشور شاهد توسعه متوازن ،اشتغالزا و فقرزدا باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت رشدی که
منجر به اشتغال شود ،افزود :ما نمیتوانیم به دنبال رشد بی اشتغال
باشیم ،رشدی که در آن به عدالت توجه نشود ،به فقرزدایی توجه
نشود .وزارت  ICTمیتواند در نحوهی مدلهای کسب و کار و وضع
قوانین نقش داشته باشد.
فیروزآبادی خاطر نشان کرد :باید خالهایی که در حوزه تولید
محتوا و نرمافزارهایی که از تکالیف شبکه ملی اطالعات است حل
شود .باید به جایی برسیم که به جای ارائهی یارانه برای بنزین برای
 ICTنیز یارانه بدهیم.

توصیه وزیر
به اپراتورهای
موبایل برای ایجاد
بستههای ترکیبی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به لزوم ارائه بستههای ترکیبی صوت و
دیتا توسط اپراتورهای موبایل تاکید کرد.
محمود واعظی دیروز در مراسم رونمایی از پروژههای همراه اول مرتبط
با شبکه ملی اطالعات با بیان اینکه جای بستههای ترکیبی در اپراتورها خالی
است ،گفت :اپراتورها باید تلفیقی از بسته صوت و دیتا ایجاد کنند .برخی
میگویند رگوالتوری کف قیمت تعیین کرده است ،اما ما باید این قدرت ارائه
صوت و دیتا را به اپراتورها بدهیم.
وی با بیان اینکه مردم در حال حاضر از دیتا استفاده زیادی میکنند،
افزود :از زمانی که فایلهای ویدئویی آمده مردم تصور میکنند که اپراتورها
کمفروشی میکنند و نمیدانند که دانلود دقیق ویدئو به اندازه سه کتاب
است .هر آنچه ما در وزارت ارتباطات و شرکتها انجام میدهیم برای رضایت
مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با بیان اینکه در ایران شاهد
دستاوردهای خوبی هستیم ،گفت :در ذهنیت برخی این است که اگر اپراتورها
سرمایهگذاری کنند ،باید تنها برای خدمات صوت و دیتا استفاده شود .در
حالی که در خارج از کشور از شبکه حداکثر بهرهبرداری را میکنند.
واعظی با بیان اینکه ما در کشور جوانان مستعد و شبکههای خوبی داریم
که از این سرمایهها تاکنون به درستی استفاده نشده است ،افزود :در حال
حاضر تحوالت در کشور به سرعت رخ میدهد و فرهیختگان فارغالتحصیالن
ما در این حوزه فعال هستند.
وی با اشاره به اهمیت کمکاری دولت ،بخش خصوصی و دانشگاهها اظهار
کرد :این سه بخش باید با یکدیگر همکاری کنند زیرا در غیر این صورت

فضای
مجازی به
عرصه جدید
نبرد تبدیل
شده است

نمیتوانند به توسعه فعالیتها بپردازند .دولت نیز هر چه قانون و مقررات و
منابع داشت باشد ،به تنهایی توسعه نمییابد و به همکاری بخش خصوصی و
دانشگاهها نیازمند است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه باید فعالیت بخش
خصوصی را تسهیل کنیم ،افزود :اگر رقابت از مسیر خود خارج شد ،باید
آن را هدایت کنیم .آینده کشور در اختیار بخش خصوصی است و دولت به
دنبال تصدیگری نیست بلکه میخواهد تصدیگری را به صفر برساند .اگر از
همان ابتدا خصوصیسازی به درستی انجام میشد ،باعث ایجاد تحول میشد.
بنابراین ما باید به بخش خصوصی توجه ویژهای داشته باشیم و از آنها حمایت
کنیم تا اقتصاد را شکوفا کند.
واعظی ادامه داد :هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند میتواند منابع همه
چیز را تامین کرده و توسعهاش را تضمین کند مگر اینکه به نخبگان متوسل
شود .امروز فعالیتهای دانشبنیان است که خلق ثروت میکند و ما حتما باید
به بخش خصوصی و دانشگاهها بها دهیم.
استفاده شبکه توانا از تجهیزات بومی
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید و اشتغال توسط مقام
معظم رهبری اظهار کرد :ما باید به تولید توجه ویژهای داشته باشیم تا به
سمت اشتغال گام برداریم .در این راستا برای حمایت از تولید داخل ،قراردادی
امضا شده برای اینکه شبکه توانا کامال از تجهیزات بومی داخل کشور استفاده
کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :علی رغم قیمت باالی
تجهیزات بومی ،ما تصمیم گرفتیم به تولید و تحقیق داخل بها دهیم .امروز

مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت هشدار داد فضای مجازی
به عرضه جدید نبرد و جنگ مبدل شده و خواستار نگارش یک
کنوانسیون دیجیتال به منظور مقابله با حمالت سایبری شده
است.به نقل از اسین ایج ،براد اسمیت که در کنفرانس Inspire
 ۲۰۱۷مایکروسافت سخن می گفت از اینکه پای دولت – ملت
ها هم به حمالت پیچیده سایبری باز شده اظهار نگرانی کرد و
افزود :حمالت سایبری به سرخط اخبار چند ماه گذشته مبدل
شده است .ما شاهد تهدیدات دولت – ملت ها در این زمینه
هستیم.
به گفته مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت وقایع ماه های
اخیر یک زنگ بیدارباش برای همه ماست و مایکروسافت و دیگر
شرکت های تجاری و همه مشتریان آن و همین طور تمامی

دستاورد یکی از شرکتهایی که با ما قرارداد دارد این است که تایید نمونه
گرفته و آماده بهرهبرداری است و شرکت ارتباطات زیرساخت هم اعالم
آمادگی کرده که از تجهیزات این شرکت استفاده کند.
او با بیان اینکه امروز به سمت انقالب صنعتی حرکت میکنیم ،افزود:
این انقالب با زیرمجموعه هایی که در بخش ما وجود دارد رخ میدهد .دنیا با
اینترنت ،IOT ،هوش مصنوعی ،۵G ،کلود و بیگ دیتا به انقالب صنعتی متصل
شده است که ابزارهای کار ما هستند.
واعظی با بیان اینکه زمان ارائه خط تلفن به مردم تمام شده است ،گفت:
در دولت دوازدهم باید به مردم اینترنت و نسل سوم و چهارم همراه عرضه
شود .در حالیکه که در ابتدای دولت یازدهم تنها یک شهر به نسل سوم مجهز
بود ،اکنون در  ۱۰۴۶شهر نسل سوم داریم .همچنین  ۷۵۰شهر به نسل
چهارم مجهز شدند ،در حالی که در ابتدای دولت شهری مجهز نبود.
وی با بیان اینکه از اپراتورها قول گرفتیم به روستاها و مناطق محروم و
کم برخوردار عنایت ویژه داشته باشند ،گفت :امروز روستاهای ما به دنبال این
هستند که از امکانات استفاده کنند و اگر به آنها توجه نکنیم ،تصور میکنند
نظام و دولت به آنها بیتفاوت است.
او با اشاره به شبکه ملی اطالعات به عنوان اولویت این وزارتخانه بیان
کرد :همراه اول نیز بر اساس سیاستهای دولت ،برنامههای خود را در راستای
شبکه ملی اطالعات گذاشته است .باید در همین چارچوب به دنبال تولید
محتوای فاخر برویم و امنیت شبکه را باال ببریم.
در این مراسم همچنین تفاهمنامه ای بین همراه اول و دانشگاه شریف
برای توسعه پروژه های مربوط به نسل پنجم اینترنت ( )5Gامضا شد.

دولت های جهان باید این مساله را جدی بگیرند.
وی سپس به تشریح رویکرد چهاروجهی مایکروسافت برای
تقویت امنیت سایبری پرداخت و گفت :تقویت امنیت سایبری
مسئولیت همه ماست تا بتوانیم ایمنی مشتریان مان را حفظ
کنیم.
این مدیر مایکروسافت در توضیح رویکرد امنیت سایبری
این شرکت گفت :استفاده از سیستم های تایید هویت دو
مرحله ای ،به روزرسانی و ارسال وصله های نرم افزاری به
روزرسان ،پاکسازی برنامه ها و نرم افزارهای پرکاربرد و استفاده
از جدیدترین نرم افزارها از جمله روش های ارتقای امنیت
سایبری است.
وی اظهار امیدواری کرد همه دولت های جهان هفت دهه

بعد از پایان جنگ جهانی دوم با هم به توافق رسیده و تعهدی
حقوقی را برای حفاظت از شهروندان خود در برابر خطرات
حمالت سایبری بپذیرند.
اسمیت تاکید کرد که دولت های جهان باید از جنگ
جهانی دوم درس بگیرند و کنوانسیونی مشابه با کنوانسیون
چهارم ژنو در سال  ۱۹۴۹را برای حمایت از غیرنظامیان در
فضای مجازی به امضا برسانند.
کنوانسیون چهارم ژنو کنوانسیونی با تأکید بر حمایت
از غیر نظامیان بهطور خاص است و ممنوعیت مجازاتهای
دسته جمعی ،چپاول یا اقدامات تالفیجویانه علیه افراد و اموال
غیرنظامی و گروگانگیری آنان (ماده  )۳۴از جملهٔ مواد این
کنوانسیون است.

