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سخن سردبیر
بــه لطــف پــروردگار و تــاش همــکاران عزیز موجبــات تهیه ی شــماره ی 

دوم نشــریه رســانه نیــز فراهــم شــد. در ایــن شــماره ســعی مــا در 
بخــش ارائــه محتــوا بیشــتر بــر ایــن بــود کــه اطاعاتــی کاربــردی 

و مفیــد را در اختیــار شــما عزیــزان قــرار دهیــم. کــه ترجیحــا 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و یــا حتــی یــادآوری آن هــا نیــز 

مفیــد و مهــم باشــد.
ــی از کمــی و کاســتی و عیــب  ــا خال ایــن شــماره نیــز یقین

نیســت؛ البتــه قطعــا هرچــه کــه باشــد بیشــتر آن بــه کــم 
ــرا  ــز اکث ــه آن نی ــر مــی گــردد و بقی ــب ب کاری هــای اینجان

بــرای هــر نشــریه ای بــا اقتضائــات دانشــجویی و ایــن چنیــن 
اجتنــاب ناپذیــر اســت. درهرحــال امیدواریــم هرچنــد بــه مقــدار کــم 

بــرای شــما مفیــد واقــع شــود و نظــرات و انتقــادات خــود را نیــز بــه مــا انتقــال 
دهید.همچنیــن بایــد بــه عــرض برســانم کــه بــا اضافه شــدن اعضــای جدیــد، برنامه 

هایــی بــرای بهبــود ســاختار نشــریه و پیشــرفت چشــمگیر شــماره هــای بعــد در نظــر 
داریــم و از همــکاری و یــاری گرفتــن از شــما عزیــزان نیــز خوشــحال خواهیــم شــد.
در آخــر جــا دارد از زحمــات مدیــر مســئول گرامــی آقــای همتی منفــرد و اعضای هیئت 

تحریریــه و تمــام دســت انــدر کاران گرامی قدردانی و تشــکر ویــژه نمایم.

حسین زارع
سردبیر نشریه رسانه

  نشانی کانال کانون فضای مجازی:

@khu_kanun_majazi
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مفاهیم سواد رسانه  ای

مفاهیم سـواد رسـانه   ای به سه سـطح عمومی، متوسط و پیشـرفته تقسـیم می شـوند. مفاهیم عمومی بر اینکه چگونه رسانه  ها 
مـا را تحت تاثیـر قـرار می دهنـد تمرکز می کنـد. مفاهیم متوسـط به چگونگـی ایجاد معنـا از مفاهیم رسـانه ای می  پـردازد و 

مفاهیم پیشـرفته تعامل رسـانه ها، جامعه و نقش سـواد رسـانه  ای در ایجـاد تغییرات را بررسـی می کند.

1.مفاهیم عمومی
فرهنـگ و جامعـه و حتی درک مـا از واقعیت 
از طريـق اطالعـات و تصاويری که از رسـانه  ها 
چنـد  می گیـرد.  شـکل  می کنیـم  دريافـت 
نسـل پیـش خانـواده و دوسـتان، قصه گويـان 
فرهنگـی مـا بودند، امـا امروز تلويزيـون، فیلم 
 هـا، موسـیقی، بازی هـا و اينترنـت، قوی ترين 
قصه گويان هسـتند. پیام های رسـانه ای، افکار، 
نگـرش  هـا و اقدامـات مـا را تحـت تاثیـر قرار 
می دهنـد. مـا دوسـت نداريـم به ايـن موضوع 
اعتـراف کنیـم امـا همـه ی مـا تحـت تاثیـر 
تبلیغـات، اخبـار، موسـیقی و سـاير اشـکال 
رسـانه ای قـرار می گیريـم، بـه همیـن دلیـل 
رسـانه  ها يـک نیـروی فرهنگـی قدرتمنـد در 

جامعه هسـتند.
رسـانه ها يـک دنیـای فانتـزی مـی  سـازند؛ 
درحالـی که اين دنیـا می تواند سـرگرم کننده 
و لذت  بخـش باشـد، ممکـن اسـت الهام بخش 
کارهـای غیرعاقالنـه، ضد اجتماعـی و يا حتی 
خطرنـاک هـم باشـد. بـرای مثـال تبلیغـات، 
دنیايـی تخیلـی می سـازند کـه در آن همه ی 
مشـکالت بـا خريـد يـک محصول حل شـده 
اسـت. سـواد رسـانه  ای کمـک خواهـد کـرد 
تـا مـردم، دنیـای فانتـزی و خیالی سـازنده را 

بشناسـند و آن را بـا واقعیـت ادغـام کنند.
سـازندگان رسـانه برای انتقال پیام  های خاص 
تـالش می  کنند. مـردم اين پیام  هـا را دريافت 
و براسـاس اعتقـادات، ارزش  هـا و تجارب خود 
به صورتی متفـاوت تعبیر  می کننـد. اين بدين 
معنی اسـت کـه مردم می توانند از يک رسـانه 

تعابیر متفاوتی داشته باشـند.
 

2.مفاهیم میانی
و کلمـات  تصاويـر  از  انسـان  مغـز  پـردازش 

متفـاوت اسـت. تصاوير در قسـمتی از مغز که 
احساسـات و غرايز قوی هسـتند؛ اما نوشته ها 
و زبـان محـاوره در بخشـی از مغـز بـه نـام 
نئوکورتکس-کـه علت  هـا در آن پنهـان شـده 
به همین دلیـل  می شـوند.  پـردازش  اسـت- 
از  قوی تـر  بازرگانـی  آگهی  هـای  کـه  اسـت 

تبلیغـات چاپی هسـتند.
رسـانه های مبتنی بر زمـان، متفاوت از رسـانه  
تاثیرگـذاری  هسـتند.  بـدون حرکـت  هـای 
عظیم فیلم  ها، بازی ها، موسـیقی و... در بخش 
ناخـودآگاه مغـز صورت می گیرد و احساسـات 
تحلیلـی مغـز را پـس می  زننـد ؛ امـا هنـگام 
خوانـدن متـن يـک روزنامـه يا مجلـه فرصت 
متوقـف کـردن و يکپارچـه  سـازی اطالعـات 
عقالنـی وجـود دارد. رسـانه ها، زمانی که قلب 
و ذهـن مـا را درگیر می  کنند و احساسـات ما 
را هـدف مـی  گیرند، قوی  ترين تاثیـر را دارند.

پیام  های رسـانه  ای را با استفاده از تکنیک  های 
مختلـف )ماننـد: زاويـه ی دوربیـن، جلوه های 
ويـژه، ترفندهـای نورپـردازی، موسـیقی و...( 
می تـوان بـه شـیوه ای تنظیـم کـرد کـه تاثیر 
عاطفـی آن افزايـش پیدا کند. اثرات رسـانه ها 
رسـانه ای  پیام هـای  اسـت.  پیچیـده  بسـیار 
به طور مسـتقیم روی افـراد تاثیـر مـی  گذارند، 
امـا آن  هـا به طورغیرمسـتقیم روی خانـواده، 
دوسـتان و جامعـه  مـا نیز تاثیـر مـی  گذارند. 

بنابرايـن برخی 
اثرهای رسـانه  ها غیرمستقیم هسـتند، ما بايد 
بتوانیم اثرهای مسـتقیم، غیرمستقیم و واقعی 

آن هـا را درک کنیم.

3.مفاهیم پیچیده
سیسـتم  های رسـانه ای دنیـا، نشـان  دهنده ی 
پويايی قدرت در جامعه هسـتند. مردم پولدار، 

نفـوذ پذيـر و قدرتمنـد بـه راحتـی می توانند 
محتـوای عظیم و پیام های رسـانه ای بسـیاری 
را ايجـاد و توزيـع کننـد. بیشـتر رسـانه ها بـا 
منافـع تجـاری کنترل می شـوند.  مـا اغلب در 
انتخـاب چیزهايـی کـه می خواهیـم ببینیـم، 
بشـنويم يـا بخوانیم در مقايسـه با سـازندگان 
رسـانه ها نقش زيادی نداريـم، بنابراين همواره 
بايـد مراقـب باشـیم و با ديـد هوشـمندانه به 
مسـائل نگاه کنیـم. آيا آن ها واقعا نگران شـما 
هسـتند؟ آيا آن هـا در ايجاد فرهنگ مناسـب 
بـرای جامعـه تـالش می کننـد، يـا صرفـا بـه 

دنبـال منافع شـخصی خود هسـتند؟
زمانـی کـه قـدرت در اختیـار چنـد رسـانه  ی 
بـزرگ باشـد، آن هـا رونـد تولیـد محتـوا را 
کنتـرل می کننـد و بـه ديدگاه هايـی کـه بـه 
نفع خودشـان باشـد امتیاز ويژه ای خواهندداد 
و ديدگاه هـای مخالـف را بـه حاشـیه می رانند 
و يـا حتـی سانسـور می کننـد. مـا می توانیـم 
سیسـتم  های رسـانه ای  دنیـا را تغییـر بدهیم 
و نشـان دهیم کـه افزايش ارزش های انسـانی 

مهم تـر از ارزش  هـای تجـاری اسـت.
به طور خالصـه، افـراد جامعـه بايـد بـر سـواد 
رسـانه ای درسـت بـه انـدازه ی سـواد خواندن، 
سـواد رياضـی و سـواد فناوری تسـلط داشـته 
باشـند تـا بداننـد چگونـه از وقـت خـود برای 
اسـتفاده از رسـانه های مختلف بهره مند شوند. 

تهیه و تنظیم:
محمد حسن همتی منفرد

منابع:  
پروژه سواد رسانه ای

www.graphteam.ir
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شبکه ملی فناوری اطالعات یا اینترنت 
ملی از شنیده ها تا واقعیت!

 بیان ویژگی ها و ضرورت های شبکه ملی 
فناوری اطالعات با زبان ساده

 بـه طور کلی مـردم ماهیـت این شـبکه را به 
خوبـی نمـی شناسـند و دربـاره آن اطالعات 
موجـب  موضـوع  همیـن  ندارنـد.  دقیقـی 
سـردرگمی آنـان شـده اسـت. الزم بـه ذکـر 
اسـت اینترنـت ملـی واژه صحیحی نیسـت و 
بهتر اسـت از شـبکه ملـی فنـاوری اطالعات 
اسـتفاده کنیم. در ادامه بـا مطالب مختلفی در 
خصـوص این شـبکه و تجربه هـای جهانی آن 

آشـنا می شـوید.

در تعريف شـبکه ملی اطالعات می توانیم بگويیم که 
اين شـبکه پروژه ای برای توسـعه شـبکه زيرسـاخت 
امـن و پايـدار ملـی در ايـران اسـت. ايـن شـبکه بـا 
نام هـای ديگـری ماننـد اينترنت ملـی، اينترانت ملی 

ايـران و شـبکه ملـی اينترنت نیز شـناخته می شـود. 
بـر اسـاس تعريفـی کـه در تبصـره 2 مـاده 4۶ قانون 
برنامـه پنجم توسـعه درباره شـبکه مورد بحـث آمده 
اسـت و شـورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصويب 
کرده، شـبکه ملی اطالعات کشـور، شـبکه ای مبتنی 
بـر قـرارداد اينترنـت )آيپـی(، بـه همـراه سـوئیچ ها و 
مسـیرياب ها و مراکـز داده ای اسـت. بـه صورتـی کـه 
درخواسـت  هـای دسترسـی داخلی و اخـذ اطالعاتی 
کـه در مراکـز داده داخلـی نگهـداری می شـوند، بـه 
هیچ وجـه از طريق خارج کشـور مسـیريابی نشـود و 
امـکان ايجـاد شـبکه های اينترانت، خصوصـی و امن 

داخلـی در آن فراهم شـود.

تاریخچه مختصری درباره ایده شبکه ملی 
اطالعات

ايـده اولیه شـبکه ملـی اطالعـات در سـال 1384 در 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات تحـت عنـوان 

»اينترنت ملی« يا »شـبکه ملی اينترنت« مطرح شد. 
مراحـل مطالعاتی اين پروژه در دولت نهم انجام شـد، 
در ادامـه، اين پروژه در سـال 1389 با عنوان »شـبکه 
ملی اطالعات« در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده 
شـد. هدف مسـئوالن ايـن بود کـه کار ايـن برنامه تا 
سـال 1395 بـه اتمام برسـد و بهره بـرداری از آن آغاز 
شـود. تا پايان دولـت دهم اصالحاتـی در طراحی اين 
شـبکه صورت گرفت و مرحله آزمايشـی و پايلوت آن 

شد. انجام 
در دولت يازدهم، الزامات اين شـبکه توسـط شـورای 
عالـی فضـای مجـازی تعییـن و نسـخه اولیـه آن 
افتتاح شـد. اين نسـخه شـامل مرکز تبـادل ترافیک 
داده زيرسـاخت و کارسـاز نـام دامنـه ملـی می شـود. 
همچنین اين شـبکه امکان تفکیـک ترافیک داخلی 
و خارجـی شـبکه را فراهـم می کنـد تـا رشـد تولیـد 
محتـوای داخلی و اسـتفاده بیشـتر از ترافیک داخلی 
امـکان پذيـر شـود، هزينه هـای ترافیک کاهـش پیدا 

کنـد و سـرعت اينترنت افزايـش يابد.
جالب اسـت بدانید که بر خالف تصور عموم، اينترنت 
ملی هیـچ ارتباطی به محدود کردن اينترنـت ندارد و 
صرفـا نوعی گردش اطالعات در بسـتر داخلی اسـت. 
در ايـن طرح با نگاهی به محتواهايی که بیشـتر مورد 
اسـتفاده مردم قـرار می گیرند، مثل فیلم و سـريال و 
يـا شـبکه های پیام رسـان، ايـن اطالعات وارد بسـتر 
پهنـای بانـد داخلـی می شـوند تا سـرعت و کیفیت 

بسـیار بهتری را بـرای کاربر به ارمغـان بیاورند.

 فواید شبکه ملی اطالعات
الـف( ارائـه خدمات الکترونیک در بسـتر شـبکه ملی 

اطالعات
ارائـه خدمـات دولـت الکترونیـک ماننـد آمـوزش، 
بهداشـت و درمان و يا حتی مصاحبه های اينترنتی از 
جملـه مزيت هـای اينترنت داخلی به شـمار می رود.

ب( افزايش سرعت اينترنت
اگـر عالقمند بـه اخبار تکنولوژی هسـتید، حتما می 
دانید اينترنت داخلی موجب افزايش سـرعت اينترنت 
مـی شـود. در همیـن ارتباط خـوب اسـت بدانید که 
کـره جنوبـی پرسـرعت تريـن اينترنـت جهـان را در 

اختیـار کاربرانـش قـرار می دهد.
اينترنـت ملی يکی از داليل اصلی سـرعت پیشـرفته 
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اينترنـت در اين کشـور اسـت. گفتنی اسـت، که کره 
جنوبـی از نظر آمادگی الکترونیـک و پهنای باند رتبه 
نخسـت را در دنیا دارد. جالب اينکه، 80 درصد پهنای 
بانـد اين کشـور داخلی اسـت. بـه اين معنـی که 80 
درصد شـبکه اينترنت اين کشـور  بی نیاز از ارتباطات 
خارجـی اسـت و ارتباطـات و انتقـاالت ديتـای آن در 

داخل شـبکه بـه گـردش در می آيد.
ج( استقالل

بـا عملیاتـی شـدن طـرح اينترنت داخلـی در ايـران، 
حتـی در صورتـی کـه اينترنـت در فضـای جهانی به 
هـر دلیلی با مشـکل مواجه شـود، کاربـران در داخل 
کشـور می توانند از شـبکه ملی اسـتفاده کنند و نیاز 
خـود را بـر طـرف نمايند. به اين ترتیب، وابسـتگی به 
منابـع خارجی اينترنت از بین می رود و اسـتقالل در 
اين زمینه برای کشـور به دسـت می آيد. از آنجائیکه 
يکـی از اهداف مهم جمهوری اسـالمی، دسـتیابی به 

اسـتقالل اسـت، اين موضوع اهمیت زيـادی دارد.
د( ارزان تر شدن اينترنت

يکـی ديگر از فوايد شـبکه مـورد بحث اين اسـت که 
منجر به کاهش هزينه اينترنت خواهد شـد. بنابراين، 
يکـی از جنبـه هـای مهـم اين طـرح، بعـد اقتصادی 
آن اسـت کـه به نفـع دولت و مردم اسـت. بـه عبارت 
ديگـر، اينکـه ديتاهـای پرطرفدار مسـتقیما بـر روی 
شـبکه داخلـی به گـردش در آيـد و يک بار بـه خارج 

و داخـل کشـور برنگـردد، به سـود همه خواهـد بود.
ه(قدرتمندی در برابر ساير کشورها

واقعیـت ايـن اسـت کـه در حـال حاضـر با نداشـتن 
شـبکه ملی اطالعات به قدرتمند شدن ساير کشورها 
در برابـر خودمان از طريق دسترسـی آنها به اطالعات 
کاربـران ايرانـی کمک می کنیـم. در اين شـرايط، در 
رقابـت دنیای اينترنتی، بـازی را به طرف مقابل واگذار 
کرده ايـم. بـه اين ترتیب، بسـیار ضروری اسـت که در 
راسـتای عملیاتی شـدن اين طـرح گام برداريـم و به 

قدرتمنـدی هر چه بیشـتر خودمـان کمک کنیم.
و( امنیت اطالعات کاربران

با توجه به اقدامات خرابکارانه گسـترده توسـط دولت 
های متخاصم علیه جمهوری اسـالمی ايران در حوزه 
سـايبری، بايد تدابیری در اين زمینه انديشـیده شود. 
اينترنـت داخلـی بسـتری ايجاد مـی کند کـه بتوان 
جلـوی ايـن خرابـکاری هـا را تـا حـد زيـادی گرفت. 
بـه اين ترتیب، درخواسـت هايـی که از خارج کشـور 
فرسـتاده می شـوند از طريق يک درگاه مشخص وارد 
مـی شـوند و قابـل کنترل و مسـدود کـردن خواهند 
بـود. بـه ايـن ترتیـب، مـی توانیـم امنیـت اطالعـات 
کاربـران را تضمیـن نمايیم و فضای امن تـری را برای 

آنـان به وجـود بیاوريم.

اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطالعات
بـه گفتـه برخـی کارشناسـان، کاهـش وابسـتگی 
بـه شـبکه جهانـی اينترنـت، مهمتريـن دلیـل پیاده 
 سـازی شـبکه ملی اطالعات اسـت. در اين چارچوب، 
تجهیـزات و زيرسـاخت های الزم بـرای مديريت يک 
شـبکه  سراسـری اطالعاتی و ارتباطی ملی در کشـور 
فراهـم می شـود. به طوريکه چنانچـه جامعه  جهانی، 
ايـران را از دسترسـی بـه شـبکه جهانـی اينترنـت 
محـروم کنـد يا دسترسـی ايران به شـبکه جهانی به 
هـر دلیلـی قطع شـود، ما مـی توانیـم تا حـد زيادی 
بـه توانايی هـای خـود متکی باشـیم و مسـتقل عمل 
کنیـم. گفتنی اسـت، امـکان تحريم اينترنتـی ايران، 
هماننـد انواع تحريـم های ناعادالنـه ديگری که علیه 
کشـورمان اعمـال شـده اسـت، وجـود دارد. از سـوی 
ديگـر، بـه دلیـل رخدادهـای فیزيکـی ماننـد قطـع 
کابل هـا و.... نیـز ممکـن اسـت دسترسـی ايـران بـه 

اينترنـت جهانی دچـار اختالل شـود.
وجـود شـبکه ملی اطالعات، دسترسـی امـن و پايدار 
بـه سـرويس های ملـی را برای کاربـران مهیا می کند 
و شـرايط را بـرای بهـره منـدی آن هـا از پهنـای باند 
بسـیار بااليی بـرای ارتبـاط و انتقال اطالعـات فراهم 
مـی کنـد. زيرا بسـتر اجـرای ايـن طرح، شـبکه ملی 
فیبـر نـوری ايران اسـت. اين شـبکه توسـط شـرکت 
ارتباطـات زيرسـاخت، توسـعه داده شـده و در پايـان 
سـال 89 بـه بیـش از 155 هـزار کیلومتر در سراسـر 

کشور گسـترش يافت.
بـه طـور کلی، با کمـی دقت در تحـوالت بین المللی 
در عرصـه سـايبری مـی توانیم بـه اهمیـت اينترنت 
داخلـی پـی ببريم. در همیـن ارتباط می تـوان به اين 
مسـئله مهم اشـاره کرد که در حال حاضر کشورهای 
متعـددی در جهـان به اهمیـت اينترنـت داخلی پی 
برده اند. به طوريکه کشـورهايی مانند آلمان، روسـیه، 
برزيـل، چیـن و... اقدامـات مهمی در اين راسـتا انجام 

اند. داده 

شبکه ملی اطالعات)اینترنت ملی( در دیگر 
کشورهای جهان

کارشناسـان بـر ايـن باورنـد کـه مـدل ايجاد شـبکه 
داخلی در کشـور )چیزی شـبیه شبکه ملی اطالعات 
ايـران( در دنیا در حال جا افتادن اسـت. هم اکنون نیز 
کشـورهای متعددی در موضوع حاکمیت اطالعات در 
امريـکا بحث دارند و می پرسـند چرا مديريت شـبکه 
جهانی اينترنت بايد در اختیار فقط يک کشـور باشـد 

و همه از آن شـبکه تبعیت کنند؟
اينترنـت ملـی، از نظر فنی، البته بـا کاربردها و تفاوت 
های سـاختاری مختلف، نمونه های مشـابهی در دنیا 
دارد. بـرای مثـال، در مقیـاس های وسـیع اين طرح، 

 )NBN( مـی تـوان از شـبکه بانـد وسـیع اسـترالیا
و طـرح پهنـای بانـد ملـی اياالت متحـده آمريـکا نام 
بـرد. شـبکه  Kwangmyong  در کـره شـمالی و 
Internet II میـان برخی مراکز پژوهشـی آمريکا، از 

مقیـاس هـای محدودتر آن به شـمار مـی رود.
در کـره شـمالی، اين پروژه به موازات شـبکه اينترنت 
امـا به صـورت مسـتقل از آن، بـا هـدف محدوديـت 
ارتباطـات خارجی کاربران و تأمیـن نیازهای ارتباطی 
داخلـی راه انـدازی شـده اسـت ولـی در اسـترالیا و 
اياالت متحـده آمريـکا، در جهـت تقويـت دسترسـی 
کاربـران بـه منابع اطالعاتی شـبکه جهانـی اينترنت 
با سـرعت بیشـتر و کیفیت باالتر اجرا گشـته اسـت. 
پیش بینی شـده اسـت پـروژه در حـال اجرا در کشـور 
اسـترالیا تا پايـان سـال 2021 بتواند در حـدود %93 
از  جمعیـت بیسـت میلیون نفـری اسـترالیا را تحت 

پوشـش خـود قـرار دهد.
شـکل گیـری شـبکه ملـی اطالعـات و اينترنت ملی 
امـری دور از ذهـن و خـالف رويـه عملکـرد جهانـی 
نیسـت بلکـه دقیقـا حرکـت در مسـیری اسـت کـه 
کشـورهای پیشـرو جهان ماننـد کره جنوبـی، چین، 
روسـیه، اسـترالیا و ... در آن قـرار دارنـد. در ادامـه بـه 
صـورت جزيـی تر به توضیحـات پـروژه اينترنت ملی 

در کشـورهای مختلـف مـی پردازيم:
1-آمریکا:

آنچه امروز به اينترنت موسـوم اسـت، ابتدا در سـطح 
ملـی در ايـاالت متحده آمريـکا به وجود آمـد. گرچه 
آمريـکا کشـور مـادر اينترنـت اسـت امـا خـود ايـن 
کشـور نیز برای مصـون ماندن از آسـیب های جهانی 
شـدن اينترنت به سـمت راه اندازی شـبکه ملی برای 
انجـام برخـی امـور متکـی به شـبکه میـان نهادهای 
ايـاالت متحـده رفتـه اسـت؛ شـبکه ای  حکومتـی 
 National« بـا عنـوان زيرسـاخت ملـی اطالعـات
Information« يـا بزرگراه اطالعاتی که نخسـتین 
بـار در سـال 1991 از سـوی ال گـور سـناتور وقـت 
آمريـکا، بـه کنگـره ارائـه شـد. هـدف از ايـن طـرح 
»تضمین اسـتمرار رهبری اياالت متحـده در پردازش 
بـا کیفیت بـاال« اعالم شـده اسـت که طبـق تعريف 
مصـوب بايـد بـدون رخنـه از شـبکه های ارتباطـی 
عمومـی و خصوصـی، باشـد. به گفتـه طراحـان، اين 
شـبکه چیـزی بیـش از صـرف ادوات فیزيکی اسـت 
کـه برای انتقـال، نگهـداری، پـردازش و نمايش صدا، 
داده هـا و تصاويـر بـه کار مـی رود. اين شـبکه شـامل 
گسـتره وسـیعی از کارکردهـای تعاملـی، خدمـات 
متناسـب بـا کاربـر و پايگاه هـای داده چندرسـانه ای 
اسـت کـه به طريقـه ای خنثی نسـبت به فنـاوری به 
هم متصل شـده، به  طـوری که ترجیحـی برای هیچ 

کـدام نسـبت به ديگـری بـه وجود نیـاورد.
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2-استرالیا:
برنامه هـای دولـت اسـترالیا- جايـی کـه اولیـن بـار 
وای فـای اختـراع شـد- برای توسـعه شـبکه خدمات 
اينترنتـی و توسـعه اقتصادی ديجیتالـی، باعث ايجاد 
شـبکه ملـی پهن بانـد )NBN( اين کشـور در سـال 
اينترنـت  دارد  وظیفـه  سـازمان  ايـن  شـد.   2009
پرسـرعت را در سراسـر استرالیا با اسـتفاده از فناوری 
فیبـر نـوری، وايرلس و ماهواره ايجاد کنـد. پروژه هايی 
کـه ذيـل ايـن برنامـه تعريف شـده اند، پوشـش تمام 
بخش های اداری، آموزشـی، بهداشـت، کسـب  و کار و 
صنعتی هسـتند. شـروع اين پـروژه در حومه ملبورن 

بـود و بعـد به سـاير شـهرها گسـترش يافت.
البتـه بايـد اشـاره کـرد کـه اخیراً پـروژه شـبکه ملی 
 FTTP اسـترالیا کـه بـر اسـاس )NBN( پهن بانـد
بـه مشـکالتی در زمینـه سـرعت و غیـره  اسـت، 
 NBN منتظـر مـردم  از  خیلـی  اسـت.  برخـورده 
هسـتند؛ پهن باندی که به سـرعت در حال گسـترش 
شـبکه های بی سـیم اسـت و سـرعت دانلـود را بـرای 
کاربـران حومـه افزايـش داده. جرمـی ريـچ موسـس 
Lightning Broadband  کـه خانه هـا و کسـب  
و کارهـا را از طريق امـواج مايکروويو به اينترنت وصل 
می کند و می تواند سـرعت دانلـود را به 100 مگابايت 
در ثانیه برسـاند، در اين زمینه می گويد:»عالقه زيادی 
به سـرعت پهن باند پرسـرعت وجـود دارد؛ چیزی که 
NBN در سـال 2007 اعـالم کـرد و مـردم ديگـر از 

انتظار خسـته شـده اند…«
از سـوی ديگـر دولت با سـرمايه گذاری جديـد و ارائه 
طرح هـای نو و کامل تر سـعی دارد نقص هـا را جبران 

کند و انتظار مردم را پاسـخگو باشـد.
3-هند:

اينترنـت ملـی هنـد بـا عنـوان شـبکه دانـش ملـی 
)The National Knowledge Network( يـا 
NKN يکـی از طرح هـای مهم دولت هنـد در حوزه 
ارتباطـات اسـت کـه از سـال 2010 آغاز شـد. انتظار 
مـی رود ايـن شـبکه موسسـه های آموزشـی، تحقیق 
و توسـعه، بهداشـت و کشـاورزی را به اينترنت وصل 
کنـد. در واقـع ايـن شـبکه می تواند انقالبی گسـترده 
در زمینـه توسـعه دانـش باشـد. هـدف اصلـی ايجاد 
NKN افزايش همکاری بین موسسـه های آموزشـی 
و تحقیقاتی با افزايش سـرعت اينترنت و شـبکه بوده 
اسـت. همچنین اين کشـور سـعی دارد ايـن برنامه را 
در کشـورهای عضـو اتحاديه همکاری جنوب شـرقی 

آسـیا پیاده کند.
در کل می توان گفت KNN  پروژه ای در جهت رشد 
و ارتقـای آمـوزش بـه ويـژه در حوزه آمـوزش مجازی 
اسـت. قبـل از پیاده سـازی ايـن پـروژه، دانشـگاه ها 
و  بـه مجله هـا  آناليـن  بـه صـورت  نمی توانسـتند 

روزنامه ها دسترسـی داشته باشـند؛ حتی جست وجو 
هـم با سـرعت کنـد اينترنت، وقـت تلف کـردن بود. 
شـبکه ملـی دانش، پهنـای بانـد فوق العـاده ای دارد و 
با سـرعت بـاالی يک گیگابايـت در ثانیه سـعی دارد 
پويايی را در فناوری و اقتصاد حفظ کند. اين سـرعت 
بـاال باعث می شـود تاخیر کمتـری در ارتباطات ايجاد 

شود.
ايـن شـبکه کـه بـا هـدف ترويـج پژوهـش از طريق 
وصـل کـردن دانشـگاه های برتـر هنـد، موسسـه ها و 
آزمايشـگاه های تحقیقاتـی مثل موسسـات فنـاوری 
هنـد )IITs( بـه وسـیله فیبر نـوری صـورت گرفته، 
باعـث شـده کارکنـان ايـن مجموعه ها به بیـش از دو 
هزار مجله آنالين دسترسـی داشـته باشند. همچنین 
در حال حاضر دانشـگاه ها می توانند بـا همکاران خود 
 NKN.در ديگر شـهرها ويدئوکنفرانس داشته باشند
بـا بودجـه 1/23 میلیـارد دالری به  تدريج دسترسـی 
را در موسسـات آموزشـی هنـد پیشـرفته تر می کند. 
فراهـم آمـدن ايـن شـبکه سـبب شـده اسـتفاده از 
کالس هـای درس مجـازی و جبران کمبود نیرو انجام 
شـود؛ هرچند در مقیاس کوچـک )در سـال 2012(.

NKN بـرای ارتبـاط جهانـی طراحی شـده اسـت و 
در حـال حاضـر بـه GEANT )شـبکه پژوهشـی 
اروپـا( وصـل می شـود. همچنیـن وصـل شـدن بـه 
INTERNET2  آمريـکا بخـش ديگـری از برنامـه 
KNN اسـت. اين شـبکه ملی سـعی دارد با افزايش 
سـرعت خود در جاهايی مثـل نیويورک، آمسـتردام، 
ژنو و سـنگاپور حضور فیزيکی داشـته باشـد. در واقع 
ايـن شـبکه برنامـه ای بـرای مهجـور شـدن در نظـر 
نگرفته اسـت و سعی دارد در راستای پیشرفت بیشتر 
با ديگر شـبکه های پژوهشـی در سراسر دنیا همکاری 

داشـته باشـد و تبادل اطالعـات کند.
4-کویت:

در همسايگی ايران کشور کوچک کويت نیز از چنین 
شـبکه ای برخوردار اسـت. يکی از مقامات وقت وزارت 
ارتباطـات و فناوری اطالعـات نقل می کند؛ در يکی از 
سـفرها به اجالس جهانـی مخابرات مقامـی از وزارت 
ارتباطات کشـور کويت در ديدار بـا گروه ايرانی عنوان 
کـرد کـه کويت نیز شـبکه ای شـبیه به شـبکه ملی 
ايران دارد و شـبکه آنها چیزی شـبیه به شبکه علمی 

ايران بوده اسـت.
5-کره جنوبی:

پیـش از ايـن در فصـل قبـل ذکـر کرديم که کشـور 
کـره جنوبـی از نظـر آمادگـی الکترونیـک و پهنـای 
بانـد رتبـه نخسـت را در دنیـا دارد و در تحقـق شـهر 
الکترونیـک بسـیار موفـق بوده اسـت. مقامـات وقت 
وزارت ارتباطـات بارهـا در مورد راه اندازی شـبکه ملی 
اطالعـات، اين کشـور را مورد مثـال قـرار داده اند، 80 

درصد پهنای باند داخلی اسـت. يعنی شـبکه  ای دارد 
کـه بی نیـاز از ارتباطات خارجـی، 80 درصد ارتباطات 

کـره در آن داخـل بـه گـردش در می آيـد. 
مـروری سـاده بر آمـار پهن بانـد و سیسـتم اينترنتی 
کـره جنوبـی کـه در فهرسـت سـال 2015 اتحاديـه 
بین  المللـی مخابرات )ITU( با رتبه نخسـت در صدر 
جـدول قـرار گرفـت، می تواند بـرای هر کسـی در هر 
جـای دنیا عجیـب و غبطه برانگیز باشـد. تقريباً همه 
جوانـب زندگـی در سـئول، از حمـل و نقـل گرفته تا 
هشدارهای اورژانسی هوشمندند. سئول از سال 2012 
دسـتگاه های هوشـمند را بین خانواده هـای کم درآمد 
و نیازمنـد توزيـع کـرده اسـت. شـهروندان بـا ارائـه 
دسـتگاه های قديمـی خـود و خريد ابزارهـای جديد، 
بیـن 50 تـا 100 دالر تخفیـف مالیاتـی می گیرنـد. 
همچنیـن دوره های آموزشـی فناوری از سـال 2009 
در ايـن کشـور ارائـه می شـود. ايـن دوره هـا در قالـب 
کالس هـای آموزشـی و سـمینارها برگـزار می شـود. 
هـدف اصلـی برگزاری ايـن کالس ها، مهاجـران، افراد 
مسـن و افراد کم درآمد اسـت. بر اسـاس برنامه ای که 
شـبکه ملی سـئول تعريـف کرده اسـت، آمـوزش در 
آينده در زمینه مهارت های پیشـرفته تری در راسـتای 

بهبـود خدمات هوشـمند خواهـد بود.
کـره جنوبـی در زمینه وسـايل حمل و نقل پـروژه ای 
با عنوان OLEV )فناوری وسـايل نقلیه الکترونیکی 
آنالين( تعريف کرده اسـت که باعث می شـود وسايل 
نقلیـه بـه صورت بی سـیم در سـطح جاده هـا حرکت 
کننـد؛ مثالً اتوبوس ها نیـرو را از کابل بـرق که در زير 
سـطح جاده اسـت و میدان مغناطیسـی ايجادشـده، 
می گیرنـد. حـدود پنـج تـا 15 درصد جاده هـای کره 

جنوبـی به اين سیسـتم تجهیز شـده اند.
)خدمـات   u-Seol Safety Service همچنیـن
ايمنی سـئول( در اين کشـور از سـال 2008 تشکیل 
شـده و مبتنی بر مـکان و فناوری دوربین مداربسـته 
اسـت که اعضـای خانواده يـا سـازمان های مربوطه را 
در شـرايط اضطـرار آگاه می سـازد. اين سیسـتم برای 
کـودکان، معلوالن، سـالمندان و افراد مبتال به آلزايمر 
کـه بـه صـورت داوطلبانـه به يکـی از اين دسـتگاه ها 
مجهـز شـده اند در نظـر گرفتـه شـده و کافـی اسـت 
دکمه آن را فشـار دهند. در کل در همه جای سـئول 
بـه اينترنت پرسـرعت دسترسـی داريد. بـه طور کلی 
عبارت »شـهر هوشـمند« فرضیه ای اسـت کـه اولین 
بـار عمـاًل در سـئول اجرا شـد و هنـوز در حال تحول 

و تکامل اسـت.
بـه جـرات می توان گفـت آنچـه اينترنـت را اينترنت 
کرد و باعث شـد امروزه زيرسـاخت يکی از مهم ترين 
مسـائل هـر دولت باشـد، امـکان بالقوه اين سیسـتم 
بـرای ايجـاد ارتباطـات بـه صـورت هرچـه راحت تر و 
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سـريع تر بـود. بـا اينترنـت، ارتباطـات در جـای جای 
دنیا آسـوده تر می شـود و پیاده کردن بالکانیزاسـیون، 
مثل آنچه در چین اتفاق افتاده اسـت، صرفاً نمايشـی 
خواهـد بود که در پـس آن، کاربران می توانند راه هايی 
بـرای دور زدن سیسـتم پیدا کنند؛ ايـن راهکارها هر 
چقـدر هـم سـخت و دشـوار باشـد و آسـان میسـر 
نشـوند، کاربـران اينترنت برای نفس فلسـفه اينترنت 
هـم که شـده به آن تـن می دهند. از سـوی ديگر بايد 
توجه داشـت که مسـاله اصلی کشورهای توسعه يافته 
در شـبکه ملی خـود، در حوزه دسترسـی اسـت و در 
نتیجه افزايش کیفیت و سرعت اينترنت را در سراسر 

کشـور مد نظـر قـرار می دهند.
6-چین:

چیـن نیـز يکـی از کشـورهايی اسـت کـه در کنـار 
اسـتفاده از اينترنـت سالهاسـت شـبکه اينترنت ملی 
خـود را راه انـدازی کـرده اسـت گفتنـی اسـت چین 
در برابر هجمه الکترونیکی آمريکا بیشـترين مقاومت 
بیـن المللـی را تا کنون از خـود نشـان داده به طوری 
کـه تـا کنون بیشـترين تعداد بـازی های ملـی رايانه 
ای، موتـور جسـتجوی ملی، میل سـرورهای ملی و از 
همـه مهم تر سیسـتم عاملی ملـی را طراحـی کرده 
اسـت. اخیرا دفتر اطالعات شـبکه اينترنت ملی چین 
اعـالم کـرده که اسـتفاده کاربران از وبـالگ ها و ديگر 
خدمات اين شـبکه بـا نام های مجازی ممنوع اسـت 
و کاربـران بايـد در فضـای مجازی از نام و مشـخصات 

حقیقی خود اسـتفاده نمايند.
بـر اسـاس گـزارش China Daily 201۶((، کشـور 
چیـن از سـال 1994 بـه اينترنـت دسترسـی دارد و 
امـروزه حـدود 700 میلیـون چینـی، کاربـر اينترنت 
هسـتند. 90/1 درصـد ايـن کاربـران بـا تلفـن همراه 
بـه اينترنت وصل می شـوند. سـرعت اينترنت چین از 
نظر معیارهـای جهانی در رتبه 91 قـرار دارد. چین از 
سـال 2015 شـبکه فیبر نوری خود را گسـترش داده 
و تالش داشـته سـرعت و کیفیت اينترنت را به سطح 
اسـتانداردهای جهانی برسـاند. چین در دو سال اخیر 
بیش از سـه هـزار کیلومتر فیبر نوری به شـبکه خود 
اضافـه و حـدود 477 میلیـون دالر بـرای زيرسـاخت 
گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت.  کـرده  سـرمايه گذاری 
رويترز اين کشـور تصمیـم دارد تا سـال 2017، 182 
میلیـارد دالر بـرای اينترنـت هزينـه کند. هـدف اين 
سـرمايه گذاری، بهبود زيرسـاخت و در نتیجه افزايش 
سـرعت دسترسـی بـه اينترنـت و ايجاد شـبکه های 
مناسـب برای اينترنت 4G است. شبکه های ارتباطی 
چیـن در هفت شـهر مهم تیم کشـور ايجاد شـده اند. 
بـر اسـاس گـزارش وزارت ارتباطـات چیـن، سـرعت 

دسترسـی نسـبت به قبل دو برابر شـده اسـت.
عـالوه بـر ايـن، دولـت مرکـزی چیـن دو راه اصلـی 

 The :بـرای شـبکه ملـی خـود تعريـف کـرده اسـت
Great Wall کـه خارجی هـا نیـز آن را بـا همیـن 
نـام می خوانند، سیسـتم محدودکننده دسترسـی به 
سـايت های خارجـی اسـت کـه در دهـه 90 میالدی 
آغـاز بـه کار کـرد. راه دوم Golden Shield اسـت 
که سیسـتمی بـرای نظـارت داخلی به شـمار می رود 
و وزارت امنیـت عمومـی چیـن آن را در سـال 1998 
راه انـدازی کـرد. برنامـه ملـی چیـن با مسـدود کردن 
سـازمان های  خارجـی،  وب سـايت های  از  لیسـتی 
حقوق بشـر و برخی از روزنامه های خارجی آغاز شـد. 
ايـن برنامـه در طول زمان پیچیده تر شـد و به گزارش 
اکونومیسـت، هم اکنـون برخـی از صفحه هـای مورد 
نظـر بـه صـورت انتخابـی مسـدود می شـوند، بـدون 
اينکه کل وب سايت از دسترس خارج شود. همچنین 
از واژه هـای خـاص کـه در جسـت وجو يـا  برخـی 
پیام رسـان ها اسـتفاده می شـوند، مسدود شـده است. 
گوگل مسـدود نشـده اسـت و بـه جـای آن، کاربرانی 
کـه از ايـن لغـات ممنوعـه در جسـت وجوهای خـود 
اسـتفاده می کننـد، تـا 90 ثانیـه از جسـت وجو منـع 
می شـوند. البتـه در همیـن 90 ثانیـه به سـايت های 
شـرکت های  از  بسـیاری  دارنـد.  دسترسـی  ديگـر 
اينترنـت در چیـن به  طور منظم، اين لیسـت کلمات 
کلیـدی را اعمـال می کننـد و بـرای جلوگیـری از 
مشـکل با مقامـات مربوطه، سـعی دارند چیـزی را از 
قلم نیندازند. گاه وبالگ ها هم در اين مسـیر مسـدود 
می شـوند. در کل حدود 100 هـزار نفر از طرف دولت 
و شـرکت های خصوصی بـرای نظارت بـر اينترنت به 
صورت 24 سـاعته اسـتخدام شـده اند. دولت از سـال 
2005 مبلغـی با عنـوان »Cent Party50« به مردم 
پرداخـت می کند تـا پیام های طرفداری از خط مشـی 
دولـت در اينترنـت بگذارند و مکالمه های آناليـن را از 

موضوع هـای »حسـاس« دور کننـد.
همان قـدر که سیسـتم اينترنتـی چیـن رو به تکامل 
مـی رود، شـبکه های اينترنتی اين کشـور نیـز از باقی 
جهـان منزوی تـر و دورافتاده تـر می شـوند. کاربـران 
 Baidu از گـوگل، در اسـتفاده  بـه جـای  چینـی 
جسـت وجو و در شـبکه Weibo توئیـت می کننـد. 
يکـی از کمپین هايـی کـه به  طـور گسـترده در چین 
شـکل گرفـت، در دوره المپیـک امسـال بـود. مـک 
هورتـون شـناگر اسـترالیايی المپیـک، يانـگ رقیب 
چینی خود را دوپینگی خوانـده بود. اظهارات هورتون 
خشـم چینی ها را برانگیخت و همـه کاربران اينترنت 
در اينسـتاگرام و فیس بـوک کمپینـی راه انداختنـد. 
جالـب آنکـه همـه ايـن شـبکه ها در چیـن غیرقابل 
دسـترس هسـتند و کاربـران بـا اسـتفاده از وی پی ان 
توانسـته بودنـد به صفحـات اينسـتاگرام و فیس بوک 
برونـد. در واقـع چیـن بـه  ويـژه پکـن بـه  طـور کلی 

بـه سـوی اسـتفاده از VPN  هـا می رود. کافی اسـت 
عبـارت »اينترنـت در چیـن« را سـرچ کنیـد و ده هـا 
مقالـه بیابید که چطـور می توان سیسـتم فیلترينگ 

ايـن کشـور را دور زد.
ظاهـراً اولیـن ای میلـی کـه در 14 سـپتامبر 1987 
از چیـن فرسـتاده شـد، زيـادی خوش بینانـه بـوده 
اسـت:»ما می توانیـم از طريـق Great Wall بـه هر 
گوشـه ای از دنیـا دسترسـی داشـته باشـیم.« امـروز 
از 5۶0 میلیـون کاربـر چینـی، افـراد کمـی چنـان 
دسترسـی ای بـه اينترنـت دارنـد. موسسـه آمريکايی 
Freedom House کـه آزادی سیاسـی و اجتماعی 
 Freedom را در جهان پیگیری می کند، در گـزارش
on the Net 2012 چین را سـومین کشـور در دنیا 
از نظـر دسترسـی بـه اينترنـت خوانـد. در واقع چین 
ايـن امکان را برای شـهروندان خود فراهـم آورده که از 
جنبه های اجتماعی و تجاری اينترنت اسـتفاده کنند 
و در عیـن حال برای فعالیت سیاسـی آنهـا را محدود 

کرده اسـت.
7-روسیه:

در اجـالس ژنو، وزير ارتباطات روسـیه بـه ديدار نامی 
وزير ارتباطات ايران آمد و گفت که شـنیده ام در ايران 
در حال راه اندازی شـبکه ملی اطالعات هستید و برای 
ايجـاد ايـن شـبکه در روسـیه خواهان تعامل بـا ايران 

شد.
نگاهی به الیحه استفاده از »اینترنت ملی« در 

روسیه
پارلمـان روسـیه رای نهايـی بـه اليحـه ای داد که به 
موجـب آن اينترنـت بومـی جايگزين شـبکه جهانی 
اينترنت می-شـود. قانونگـذاران روسـیه معتقدند که 
ايـن قانـون روسـیه را از حمـالت احتمالـی سـايبری 
در امـان نگـه می دارد. اين مسـئله موجـب افروختن 
خشـم عـده ای شـده اسـت کـه بـاور دارند کـه قانون 
تصويـب شـده موجبـات سانسـور را فراهم مـی آورد.

نماينـدگان »دومـا« مجلـس قانونگذاری روسـی رای 
بـه اليحـه ای داده انـد که به واسـطه آن اينترنتی ملی 
تحـت عنـوان »رونت« ايجاد می شـود که روسـیه در 
صـورت بروز حمالت سـايبری از آن اسـتفاده خواهد 

کرد.
در فراينـد رای گیـری مجمـوع 307 قانونگـذار رای 
موافـق و ۶8 رای منفـی به ثبت رسـاندند. به احتمال 
زياد در روز های آتی مرجع ارشـد قانونگذاری روسـیه، 
»شـورای فدراسـیون روسـیه« نیـز آن را بـه تصويب 
خواهد رسـاند و نهايتا توسط »والديمیر پوتین« برای 
اجرای قانون درتاريخ اول نوامبر 2019 توسـط وی به 

امضا خواهد رسـید.
نمايندگان کـه اين قانون را که با اکثريت قدرتمند آرا 
بـه تصويب رسـانده اند، معتقدند اينترنت ملی موجب 
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تقويـت زيرسـاخت های اطالعاتی کشـور می شـود و 
در صورت قطع ايننترنت توسـط سـاير کشورها ما به 
توانايـی خودمان در اينترنت ملـی اتکا خواهیم کرد و 

از اين بابت مسـتقل خواهیم بود.
يک عضو شـورای فدراسیون روسـیه به »دويچه وله« 
گفـت: »اگر ببینیم که ديگران توانايی حملـه به ما را 
دارنـد، مـا نیز بايید توانايـی دفاع از خودمان را داشـته 
باشـیم. ما می دانیـم که آمريکا اگـر بخواهد می تواند 
اينترنـت مـا را قطع کند پس ما هم بايد بتوانیم سـاز 

و کار مناسـب خودمان را داشته باشیم.«
ايـن اليحـه بـه صراحـت بیـان می کنـد کـه »ايـن 
اقدام هـا بـرای مقابلـه بـا اقدام هـای آمريـکا تدويـن 
شـده اسـت چرا که آمريکا صراحتا روسـیه را در سال 
2018 بـه عنـوان دشـمن خـود تلقـی کرده اسـت«.

حفظ اطالعات روسیه در داخل روسیه
بسـیاری از جزيیـات فنـی اينکـه سـاز و کار اينترنت 
ملی روسـیه به چگونه اسـت هنوز مشـخص نیسـت 
ولـی مشـخص اسـت کـه هـدف آن منظـم کـردن 
مسـیرهای آناليـن و گذرگاه هـای اينترنتـی اسـت. 
»روس کومنـدازور« بـه عنـوان سـازمان نظـارت بـر 
رسـانه در روسـیه عمل خواهد کرد به ويـژه در مواقع 
حمالت سـايیبری. مطابق قانون تصويب شده تمامی 
اطالعات می بايسـت ابتدا از درگاه» روس کومنادزور« 

عبـور کند.
يکـی از اهـداف ايـن پروژه بـه گفته قانونگـذاران، نگه 
داشـتن اطالعات روسـیه در خود روسـیه اسـت. اين 
درحالـی اسـت کـه گروه های فعـال حقوق بشـری از 
ايـن بابـت ابـراز نگرانی مـی کننـد و می گويند حتی 
احتمـال هـدف قـرار دادن مخالفان کرملیـن به جای 

دشـمنان خارجی وجـود دارد.
ايـده  وسـعت دادن بـه کنتـرل دولتی بـر اينترنت از 
سـال 2017 میـالدی و زمانـی که مسـئوالن مربوط 
از هدف گـذاری 95 درصـدی کنتـرل اينترنتـی تـا 
سـال2020 خبر داده بودند، شـروع شده بود. البته در 
سـال 201۶ نیز قانونی تصويب شـد که به واسطه آن 
اطالعات شـبکه های اجتماعی تا مدتی در سـرورهای 
روسـی ذخیـره می شـدند. دلیـل ايـن کار بـه گفتـه 
مسـئوالن مقابله با اقدام های تروريسـتی بود در حالی 
کـه مخالفـان معتقدند کـه هـدف از ايـن کار رديابی 
معترضـان به نتايج انتخاباتـی به صـورت آنالين بوده 

است.
یک دیوار آهنی دیگر؟

»الکسـاندر ايسـاونین« يـک فعـال مدنـی در پـروژه 
»روس کـوم سـوبودا« در مصاحبـه بـا دويچـه ولـه 
اظهـار کرد: »ايـن قانون کامال در خدمـت دولت برای 
رسـیدن اهدافش که همان مهندسـی کـردن فضای 

اينترنـت اسـت، خواهـد بود«.

ايـن اليحه از ماه گذشـته میالدی موجـب اعتراضات 
زيـادی شـده اسـت. مـردم زيـادی بـه خیابان هـای 
مسـکو آمدند و فرياد »دسـت از اينترنت بکشید« سر 

دادند.
از سـازمان دهنده هـای  »میخايیـل اسـوتوف«يکی 
اعتراض هـا در اين باره گفـت: »اين اليحه قدمی ديگر 
در جهت محدود کـردن آزادی های فردی و اجتماعی 
اسـت. اگر آن ها اينترنت را از ما بگیرند، برايمان هیچ 

چیز باقـی نمی ماند«.
نگهداری از یک فضای امن

مقام هـای روس بـه طـور کلی ايـن ادعـا را که فضای 
مجـازی را شـببیه بـه آنچـه در چیـن وجـود دارد 
الگوسـازی کرده انـد، رد می کنند. »آندره کلیشـاس« 
يکـی از مقام هـای مسـئول در اين بـاره گفـت: »ما بر 
ايـن بـاور نیسـتیم که ايـن قانـون روسـیه را محدود 
کـرده اسـت. بلکـه می دانیم که روسـیه مـدرن و آزاد 
نیازمند يک زيرسـاخت متفاوت اسـت چـرا که غالب 

تاسیسـات ما بـا اينترنـت کار می کند«.
»والنتینا ماتیونکو« عضو شـورای فدراسـیون روسـیه 
نیـز گفـت: »اين مهم اسـت که مـا به آنها کـه نگران 
هسـتند توضیـح دهیم کـه اين پـروژه آزادی شـان را 
محـدود نمی کند. روسـیه نمیخواهـد خـود را از دنیا 
محـروم کنـد. اين عاقالنه نیسـت و اساسـا بی معنی 

است.«
8-برزیل:

اظهـارات اخیر رئیس جمهـور برزيل که چندی پیش 
در ايـن رابطـه در رسـانه ها منتشـر شـد، قابـل تامل 
اسـت. رئیـس جمهور برزيـل پس از ايـن اتفاق گفته 
بـود کـه بايد يک شـبکه کامـال بومی بـرای خودمان 
ايجـاد کنیم. وی حتی معتقد بود داشـتن ديتاسـنتر 
)مرکـز داده( بـرای خـود کافـی نیسـت و حتـی بايد 
راهی برای اسـتفاده نکردن از تجهیزات سوئیچ و روتر 
سیسـکو نیـز پیـدا کنیم.سیسـکو يک تولیـد کننده 

بـزرگ تجهیزات شـبکه در آمريکا اسـت.
برزيل به دلیل تغییر رويکرد سیاسـی اخیرش و کنار 
زدن سیاستمداران آمريکايی توسط مردم طی انقالب 
دموکراتیک و پیوسـتنش به گـروه اقتصادی بريکس 
)شـامل چین روسـیه هند آفريقای جنوبـی و برزيل( 
کـه گروه اقتصادی مقاومت در برابر کشـورهای بزرگ 
صنعتی يا گروه جی هشـت نیز محسـوب می شـود 
بـه هـدف بزرگی برای سـازمانهای جاسوسـی آمريکا 

تبديل شـده است. 
بـه گـزارش ديجیتـال ترنـدز، دولت اين کشـور قصد 
دارد زيرسـاخت های اينترنتـی خـود را کامالً متحول 
کرده و از فناوری ها و خدمات آمريکايی استفاده نکند. 
اين کشـور همچنیـن قصد دارد از خطـوط فیبرنوری 
اختصاصی اسـتفاده کند تا مانع از دسترسی نهادهای 

اطالعاتـی آمريکا به محتوای آن ها و سـرقت اطالعات 
کاربـران عـادی، شـرکت های تجـاری و همیـن طور 
نهادهـای دولتـی برزيـل توسـط آژانـس امنیت ملی 

شود.  آمريکا 
بر اسـاس افشاگری های ادوارد اسنودن پیمانکار سابق 
آژانـس امنیت ملی آمريکا اين سـازمان به طور مرتب 
از برزيل و ديگر کشـورهای آمريکای التین جاسوسی 
کـرده و اطالعـات فراوانـی را از شـرکت های تجاری و 
سیاسـتمداران اين کشور و حتی ريیس جمهور فعلی 
آن به سـرقت برده اسـت. اين اقدامات در شرايطی رخ 
داده کـه برزيـل بر خـالف ديگر کشـورهای آمريکای 
التین روابط دوسـتانه ای با آمريکا دارد. اما اسـناد افشا 
شـده توسـط اسـنودن نشـان می دهد که کاخ سفید 

حتی از کشـورهای دوسـت هم جاسوسـی می کند.  
دولـت برزيـل تصريح کرده کـه تمامی روابـط آنالين 
خـود را بـا آمريـکا قطـع خواهـد کـرد و در مرحلـه 
اول 185 میلیـون دالر صـرف طراحـی يـک شـبکه 
فیبرنـوری جداگانه خواهـد کرد که تا پرتغـال امتداد 
می يابـد. همچنیـن دولـت ايـن کشـور برای تسـريع 
اجـرای ايـن طرح و طرح های مشـابه قراردادهايی را با 
شـرکت های آسـیايی و اروپايی منعقد کرده و به هیچ 
وجـه شـرکت های آمريکايـی را دخالت نخواهـد داد. 
برزيـل امیـدوار اسـت کار راه انـدازی ايـن خـط فیبر 
نـوری زيردريايـی تـا سـال 201۶ بـه اتمـام برسـد. 
برآوردهـا حاکیسـت شـرکت های آمريکايـی بابـت از 
دسـت دادن قراردادهـای همـکاری در حـوزه آی تـی 
کـه ناشـی از افشـاگری های اسـنودن اسـت تا سـال 
201۶ بیـش از 35 میلیـارد دالر ضـرر خواهنـد کرد. 

9-آلمان:
آنـگال مرکل- صـدر اعظم آلمـان- برای اولیـن بار در 
اروپا از شـبکه ای مسـتقل از سـرورهای آمريکا سخن 
گفـت. مـرکل طـی ديـدار بـا رئیس جمهور فرانسـه 
در فوريـه 2014 سـاخت شـبکه ارتباطی اختصاصی 
اروپايـی را برای جلوگیری از جاسوسـی آمريکا مطرح 
کـرد. پیـش از ايـن ديدار مـرکل گفت: »بـا ايجاد اين 
شـبکه ای میل ها و ساير اطالعات اروپا از مسیر آمريکا 
عبـور نخواهنـد کـرد. مـن بـا رئیس جمهور فرانسـه 
دربـاره چگونگـی ارتقـای سـطح امنیتـی اطالعـات 
سـرويس دهندگان  دربـاره  کـرد؛  خواهـم  صحبـت 
اروپايـی کـه امنیت باالتـری را برای شـهروندان ما به 
همـراه می آورنـد، ديگـر نیـازی نیسـت يـک ای میل 

سرتاسـر اقیانـوس آتالنتیک را طـی کند.«

تهیه و تنظیم:  محمدعلی اشتری جعفری
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ـ با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما.
تشـکر می کنیم از ایـن که وقتتـون رو در اختیار 
مـا قـرار دادیـد. اگـر ممکنـه یـک شـرح حال 

مختصـر از خودتـون بفرمایید؟
بسـم ا...الرحمان الرحیم. بنـده میثم فیروزمند مدير 
خبرگزاری فارس در اسـتان البرز هسـتم. حدود 12 
يـا 13 سـالی هسـت کـه در عرصـه رسـانه فعالیت 
مـی کنـم و وارد کار خبـر شـدم. سـوابقی هـم در 
خبرگـزاری هـای مختلفـی از جملـه آناج، تسـنیم، 
راه دانـا و فـارس داشـتم. حـدود 5 الـی ۶ ماهی هم 
هست که مسـؤولیت خبرگزاری فارس البرز رو دارم. 
ورودی کارشناسـی سـال 88  رشته اقتصاد دانشگاه 
تبريز هسـتم و مقطع کارشناسی ارشـد رو در همان 
تبريز، مديريت بازرگانی خوندم. دوران دانشجويی در 

مسـوؤلیت های مختلف بسیج دانشـجويی از جمله 
تحلیـل و بررسـی، دارالقـرآن و آمـوزش فعالیت می 
کـردم. بـا توجه به اين کـه بنده مطالعاتـی در حوزه 
علوم سیاسی داشـتم، اگر فرصتی فراهم باشه عالقه 
دارم مقطـع دکتری رو در حوزه سیاسـی به تحصیل 
بپـردازم. همسـر بنـده کرجـی هسـتند و حـدود 

چهارسـالی هم هسـت که در کرج سـاکن شـدم.

ـ ارتباط دانشـگاهیان رو با خبرگزاری های بزرگ 
چطـور ارزیابی می کنید؟

ايـن موضوع دو جنبه داره. يکـی از زاويه ملی و يکی 
از زاويـه اسـتانی هسـت.  در بحـث اسـتانی ارتبـاط 
خـوب نیسـت. در يـک جاهايی خود خبرگـزاری ها 
کوتاهـی می کننـد و جنبش دانشـجويی رو اولويت 
قرار نمیدن و در يک جاهايی هم خود دانشـگاه ها و 
حتی خود دانشـجوها از ايـن ظرفیت بزرگ جنبش 
دانشـجويی بهـره مناسـب رو نمـی برنـد. در همین 
مدت کوتاه ما در فارس البرز با قشـرهای مختلفی از 
دانشگاهیان جلساتی ترتیب داديم و ارتباط گرفتیم. 
دانشـجوها يـک جاهايی انگار باورشـون نمیشـه که 
مـا ايـن ظرفیـت بـزرگ رسـانه رو در اختیارشـون 
خواهیـم گذاشـت. مثـال فـرض کنیـد  کـه جريان 
دانشـجويی يک مطالبـه ای دارد، اگر صرفـا بخواد از 
طريـق يک نشـريه يا يـک کانال دانشـجويی مطرح 
بشـه قطعـا ظرفیـت محدودتـری داره و در حـوزه و 
چارچـوب همون دانشـگاه مـی مونه، ولی اگـر ما به 
عنوان يک خبرگزاری اسـتانی بتونیم اون مطالبه به 
حق و منطقی رو در سـطح اسـتان مطرح کنیم و از 
رياسـت دانشـگاه مطالبه کنیم قطعا تاثیر بیشـتری 
داره. چـون طبیعتا اين رسـانه رو اسـتاندار، فرماندار، 
نماينـده مجلـس، امـام جمعه و مسـؤولین اسـتانی 
مـی بیننـد و بـه مراتب خیلـی بهتر میشـه مطالبه 

رو پیگیـری کرد.
متاسـفانه تا االن موفق نشديم که دانشـجوها رو اون 

طـور کـه بايد جـذب کنیـم و مـا آمادگـی داريم در 
خبرگـزاری بخش دانشـجويی ايجـاد کنیم و پیگیر 
مطالبـات خواهیم بود. اين موضوع دو طرفه هسـت. 
يـک وقـت خبرگـزاری هـا تقصیـر دارنـد و در بین 
شـلوغی اخبـار روزمـره گم مـی شـوند و از کارهای 
بلنـد مدت و بـا خروجی بلند مدت غفلت می کنند. 
يـک وقت هم خود دانشـجوها از ايـن ظرفیت بزرگ 
غافل می شـوند. شـايد بعضی مجموعه های استانی 
رو بنـده بیـش از چهـار بار پیگیـری کـردم اما هنوز 
موفق نشـدم کـه ارتباط خوبی با اين عزيـزان  برقرار 

کنم.
همانطور که گفتم در سـطح ملـی، اوضاع يک مقدار 
بهتـره. مثـال خبرگزاری دانشـجو را داريم که اساسـا 
کارش بـا دانشجوهاسـت و مخصوصـا بـا محوريـت 
تهـران که مطالبات تشـکل هـا و فضای سیاسـی را 
پوشـش مـی دهد و اگـر بخواهید در سـطح کالن از 
مثـال ريیس جمهـور يا ريیـس مجلـس مطالبه ای 
داشـته باشـید، ناگزيـر بايـد به ابـزار رسـانه مراجعه 

کنید.
بـه نظـر بنـده دهـه 90 ، دهه بـدی بـرای مجموعه 
هـای دانشـجويی بوده و اين حـد از افـول رو در دوره 
هـای قبـل شـاهد نبوديـم. در حالی که مهـم ترين 
تصمیمات سـال های گذشـته در همین دهه اتفاق 
افتـاده اسـت. مثـل امضـای معاهـدات بیـن المللی 

متعـدد بـا خروجـی های چندين سـاله. 
هـای  بـرای جنبـش  انگیزگـی  بـی  ايـن  داليـل 
دانشـجويی مختلف است. مثل دلسـرد شدن برخی 
دانشـجوها کـه از  مطالبـه گـری نا امید شـده اند، يا 
بحث سیاسـت گذاری های کالن کشـور، يا احساس 
می شـود کـه دانشـجو در برخـی از مقاطـع بازيچه 

برخـی جريانات سیاسـی شـده اسـت و....
اگـر بخوايم نمـره ای به تحرک جنبش دانشـجويی 
در حـوزه هـای مختلف از جمله رسـانه بدهیم، نمره 
ضعیفـی را کسـب می کنند، داليـل مختلفی وجود 

 در گفت و گو با میثم فیروزمند مدیر خبرگزاری فارس)البرز( مطرح شد:

 نیاز به تدوین اطلس رسانه ای کشور داریم
سواد رسانه ای یعنی پرسشگری

همیشـه این رسـانه ها هسـتند که سـراغ مسـوؤلین و مجموعه ها می روند و از آنها در قبال عملکرد خود پاسـخ مناسـبی 
را طلـب مـی کننـد. اما اینبار ما به تناسـب رسـالتمان در نشـریه رسـانه به سـراغ یکـی از خبرگـزاری های مهـم و بزرگ 
کشـور رفتـه ایـم تا یکدیگـر از ظرفیت هـا و چالش هـای نظام رسـانه ای کشـور و جهان رو موشـکافانه بررسـی کنیم. در 
ادامـه گفـت و گـوی گـرم و صمیمی ما را بـا جناب آقـای میثم فیروزمنـد عزیز کـه از مدیران جوان کشـورمان هسـتند را 

مشـاهده خواهید کرد.
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داره از جملـه ضعـف در  دسـت بـه قلـم بـودن، عدم 
مطالعـه، بـی رغبتی برخی مسـؤلین و راضی بودن به 

رکود جنبش دانشـجويی و....

ـ نقش جنبش دانشـجویی در جنگ رسـانه ای چه 
در سـطح ملی چه در سـطح جهانی چیست؟

جنبش دانشـجويی همیشـه يک ويژگی مهم داشته 
کـه خط شـکن بودن هسـت. مـا وارد گام دوم انقالب 
شـديم. مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقالب، جوانان 
هسـتند و کـم کـم دوره نقـش آفرينـی نسـل هـای 
گذشـته کـه نقش طاليـی خودشـون رو ايفـا کردند، 
تمـوم شـده و بايـد بـه سـراغ نسـلی بريم کـه آينده 
انقـالب رو تعییـن خواهنـد کـرد. اين بیانیـه در کنار 
ويژگـی هـای جوانـان می تونـه گفتمان هـای جديد 
و سـاختارهای جديد بسـازه و فضای جامعه رو تغییر 
بده. در چه بسـتری؟ در چه ظرفیتی؟ بسـتر رسـانه.

بـه نظر بنـده جنبـش دانشـجويی بايد يـک حرکت 
فراگیـر آموزش رسـانه رو انجام بده؛ همـون کاری که 
شـما داريـد می کنیـد و بايد به جامعـه تفهیم کنیم 
که اگر بخوايم تاثیر داشـته باشـیم و نقـش خودمون 
رو در ايـن مقطـع از تاريـخ به درسـتی ايفا کنیم بايد 
ارتبـاط مشـخصی بـا رسـانه داشـته باشـیم. جنبش 
دانشـجويی نقـش موتور پیشـران رو در جامعـه دارد. 
اگـر بخوايـد ايـن نقـش رو بـه ايـن جنبـش نديد به 
کدوم قشـر تعلـق می گیره؟ تا وقتی متوجه نباشـیم 
کـه کجا قـرار گرفتیم و نقش ما چیسـت تصمیمات 
مـا در بلنـد مـدت و کالن جـواب نمی ده. مثال شـما 
مراجعـه کنیـد بـه مقـاالت شـهیدآوينی در تعريـف 
و توصیـف انقـالب و نـوع نگاه ايشـون. يـک مواجهه 
تاريخـی حـق و باطـل بـه وسـعت  عمـر کل خلقت 
هسـت که ادوار و اقتضائات مختلفی رو سپری کرده و 
به ما رسـیده اسـت. در زمان معاصر يک هژمونی غیر 
توحیـدی و ضد توحیدی شـکل گرفته بـود و ما يک 
جرقـه ای زديـم و علیه اون جريـان داريم حرکت می 
کنیـم. يک نقش تاريخی بسـیار مهمتـر از روزمرگی 
و يـک رسـالت فراتاريخی اسـت که يک بخشـش به 
دسـت ما افتاده اسـت. جنبش دانشـجويی بايد نقش 
خـودش رو ايـن طـور ببینـه و اينکه حضـرت آقا می 
فرماينـد که هرکجای عالم هسـتید اون رو مرکز عالم 

بدونید در همین راسـتا هسـت.
اشـکالی کـه در دانشـگاه های مـا وجـود داره اينه که 
بعضا مسـئله محور نیسـتند. مثال اسـتادی در درس 
فیزيـک يـا رياضـی سـواالتی طـرح مـی کنه کـه از 
جنـس پاسـخگويی بـه نیازهـای جامعـه نیسـتند. 
سـواالتی کـه طـرح میشـه قطعـا در سـبک و منابع 
پژوهـش و مطالعـه دانشـجو موثـر هسـت. فـرض 
کنیـد سـوال اينـه که در طبقـه چهل و هشـتم يک 

سـاختمان آتش سـوزی شـده و ما هلیکوپتـر داريم. 
آبپـاش داريـم و... چطـور آتـش خامـوش کنیـم؟

حال ما وارد جامعه می شـويم و يک سـاختمان سـه 
طبقه آتش گرفته و شـرايط با سـوالی که در دانشـگاه 
خوانديم بسـیار تفاوت داره. خب طبیعتـا اون مهارت 
بـرای اون مـدل نیـاز آمـوزش دانشـگاه، پاسـخگوی 
نیـاز جامعـه نخواهد بـود. ما هیـچ وقـت نیومديم به 
دانشـجوی صنعتمـون بگیم که مـا يک پرايـد داريم 
اشـکاالتش اينـه. اينـو بیايد رفـع کنیم و يـا در حوزه 
اجتماعـی  و فرهنگی بگويیم ما يک انقالبی کرديم و 
يک بخشـی از الزامات و مطالعات جامعه شناسـی ما 
ايـن هسـت. خـب در اين مـورد بیايـم مطالعه کنیم. 
نظام آموزشـی ما پر از سـواالتی اسـت کـه با واقعیت 
هـای جامعـه فاصله زيـادی داره و دانشـجو نمی تونه 

اون مباحثـی که خونـده رو در جامعه پیـاده کنه.

ـ همـان طور که می دانید رهبر انقـالب در اجتماع 
ده ها هـزار نفری ورزشـگاه آزادی که چندی پیش 
در تهـران برگزار شـد بیان کردند که فعال دشـمن 
از ابزار رسـانه مثل کاربرد سالح شیمیایی استفاده 
می کنـد، به طـوری کـه تجهیـزات باقیسـت اما 
توانایـی اسـتفاده از مولفه های قـدرت و تجهیزات 
از بیـن برود. به نظر شـما وظیفه کل جامعه رسـانه 

ای کشـور در این شـرایط چیست؟
ببینید رسـانه يک مفهوم عام هسـت و همـه چی در 
اون مـی گنجـه. ايشـون يک رسـالتی رو بـرای بحث 
رسـانه تعريف کردنـد و آن ايجاد و تعريف رسـانه تراز 
انقالب هسـت. اون چیزی کـه االن داره اتفاق میوفته 
علی رغم همه ظرفیت ها آسـیب هايی داره. به نظرم 

بايـد يـک تجديد نظر کلی بکنیـم در شـیوه آموزش 
مـدارس، خانواده، قبـل از ازدواج و به ويژه رسـانه.

به عنـوان مثال االن چنددرصد خانـواده ها با تاثیرات 
اينسـتاگرام بـر شـخصیت فرزنـد و روابط سیاسـی و 
اجتماعـی و... آگاه هسـتند. همان طور که سـندهای 
تحـول و چشـم انـداز در حـوزه هـای مختلف تعیین 
میشـه اين اتفاق بايد در حوزه رسـانه هم بیوفته و ما 
ظرفیت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت رو بشناسـیم. ما 
نیـاز به تدوين اطلس رسـانه ای کشـور داريم.کارهای 
زياد و خوبی انجام شـده در کشـور. چه در حوزه تولید 
و چـه در شـبکه توزيع. اما متناسـب بـا ظرفیت های 
انقـالب نیسـت. تا آمـار و راهبرد و اطلس مشـخصی 
نباشـه بـه اهـداف کالن رسـانه تـراز انقالب اسـالمی 

رسید. نخواهیم 

ـ شما با فیلترینگ موافق هستید؟
به اين شـکل موافق نیسـتم. به اين راحتی نمیشه در 
مـورد فضـای مجازی تصمیم گیری کـرد. فیلترينگ 
راه حـل اصلی نیسـت. ممکنـه يک چیـزی در کوتاه 
مـدت چالـش امنیتی داشـته امـا يک چیـز ديگه در 
بلند مدت مثال بیسـت سـال بعد يـک چالش عظیم 
اجتماعـی داشـته باشـه و نهـاد نظارتی هـم کاری به 
کارش نداشـته باشند. کلیت فیلترينگ بد نیست. اما 
زمانـی بـده کـه جايگزين هـزار تا کار نکرده می شـه. 
فیلترينگ يک مقدماتی داره. مثال ايجاد سـاختارهای 
مناسـب موازی چه سـخت افـزاری، چه نرم افـزاری.

گاهـی ايـن زيرسـاخت ها نـرم افـزاری اسـت و صرفا 
ايجـاد يک شـبکه اجتماعی مشـابه داخلـی دردی را 
دوا نمـی کند. به عنوان مثال اگر شـما بیسـت سـال 
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پیـش بـا يـک عکس حـرم امـام معصـوم گريـه می 
کـردی و اسـتفاده معنوی مـی کردی االن در شـبکه 
ای همچـون اينسـتاگرام يک عکس حـرم می بینی؛  
بالفاصلـه يک عکس تصـادف، بعد يـک مداحی، بعد 
يک سـکانس فیلـم طنـز و ... می بینـی و در کل قوه 
ادراک انسـان دچار اختالل می شـود. حال شما بیايد 
يک شـبکه ايرانی دقیقا با همون شـرايط ايجاد کنید 
و بـا يـک تعبیر سـطحی فقـط بگید کـه خارجیش 
عکس مبتـذل و مسـتهجن داره ولی ايرانیـش نداره. 
خـب آيـا اين راه حـل مبنايی و اصلیـه؟ بحث اصلی، 
بحث روانشـناختی و فلسفی اسـت!  پس شما تا يک 
جايگزيـن مناسـب و متناسـب بـا شـرايط فرهنگـی 
خـودت ايجـاد نکنی با فیلتر اينسـتاگرام هیچ اتفاقی 
نمیوفتـه. چه فرقی داره اون آسـیب های فرهنگی در 
بسـتر ايرانـی بیوفته يـا در بسـتر خارجـی. البته اين 
حـرف فقط متوجه به فیلترکننده ها نیسـت. متوجه 
همـه اونهايـی هسـت کـه وظیفـه خودشـون  رو در 
خصـوص رسـانه و فضای مجازی انجـام نمیدن و بعد 
بـه فیلترينـگ غر می زنند. شـما بريد بررسـی کنید 
بببنید در بیسـت سـال اخیر کدوم ريیس جمهوری 
يـک برنامـه ايجابی خـوب در مورد اينترنـت و فضای 
مجـازی داشـته؟ جز پهنای باند و سـخت افـزار و...آيا 
مطالعـات فرهنگـی داشـتید؟ تاخیر در ايجاد شـبکه 
ملـی اطالعـات هم داليل مختلفـی داره. از جمله اين 
کـه منافـع يـک عـده ای به خطـر میوفتـه و طبیعتا 
شـبکه نفوذ در کشـور رو هم نمی تونیـم انکار کنیم.

ـ یک سـوال چالشـی تر؛ به نظر شـما اگر رسـانه 
ای بـه درسـت یا غلط بـه طرفداری و یا وابسـتگی 
بـه فـالن سـازمان شـهرت پیـدا کرده)حـاال چه 
وابسـتگی مثبت چـه منفی(،آیا تاثیـری در جذب 
و دفـع مخاطـب داره؟آیـا اساسـا اصل بـی طرفی 

وجـود داره در رسـانه یا خیر؟
اجـازه بديـد از بخـش آخر سـوالتون شـروع کنـم. به 
نظـر بنـده هیچ رسـانه ای به معنـای واقعی کلمه بی 
طرف نیسـت. مخصوصا وقتی اين قضیه شـدت پیدا 
مـی کنـه که رسـانه مـد نظر يـک خبرگزاری باشـه. 
هیـچ خبرگـزاری بزرگ رو در دنیـا پیدا نخواهید کرد 
کـه بی طـرف باشـه؛ پس ايـن میتونه يک سـرپوش 
باشـه تـا رسـانه هـا همديگـر رو بزنند و يا وابسـتگی 
خودشـون رو بـا برچسـب زدن به رسـانه هـای ديگه 
بپوشـونند. ضمن اين که نمی تونیم سیاسـت گذاری 
هـای يک خبرگـزاری و يا يک روزنامـه رو انکار کنیم. 
بـه هـر حال هر کسـی ممکنـه با توجـه بـه عقايد و 
تفکراتش نگاه خودش رو به حوزه خبر داشـته باشـه. 
تـا يـه حـدی هـم میخوام بگـم که ايـن خوانـش ها، 
تحلیل هـا و روايات مختلف از اتفاقات جامعه طبیعی 

هسـت و معقول و معمول فضای رسـانه هاست، اما از 
جانب هر طرفی افراط و تفريط و رد شـدن از خطوط 
قرمـز اخالقی جامعه اتفاق بیوفته محکوم و مضمومه. 
امـا ايـن کـه بگیم يک رسـانه صـد در صد بـی طرف 
هسـت يـه خـرده بامزسـت. آيـا خـود شـما بـرای 
خودتـون تحلیـل نداريد؟ بـی طرف نشـان دادن يک 
رسـانه در واقـع خـودش يـک تکنیک با عنـوان اصل 
بـی طـرف نمايـی هسـت، کـه تا حـد امـکان جوری 

بنويـس که طـرف و تمايل خـودت رو نشـون نده. 
مثـال ريیـس دانشـگاه يـک کاری انجـام میده. شـما 
باالخـره يک نظـری داريد نسـبت بهش. يـا موافقید 
يا مخالفیـد يا فوقش می گید حـاال نظرخاصی ندارم 
و ... امـا اونـی که مخالف هسـت و مخالفت خودش رو 
ابـراز می کنه، الزاما نمیشـه گفت وابسـته هسـت به 
فالن چیز، ممکنه اشـتراک ديدگاه باشـه و وابستگی 
مالـی صرفـا مطرح نیسـت. يک مجموعـه دنبال هم 
فکران خودشـه مجموعه ديگری هم همینطـور. االن 
شـما ببینیـد؛ بی بی سـی فارسـی به صراحـت اعالم 
کـرده کـه زيـر نظـر وزارت خارجه انگلیس هسـت و 

بخشـی از شبکه جاسوسـی انگلیس هست.

ـ اصل شـفافیت مالی در رسـانه رو چطـور ارزیابی 
کنید؟ می 

بـه نظـر بنده شـفافیت يـک چرخه هسـت. هر کجا 
شـفافیت به شـکل منقطع ديده بشه آسـیب زاست. 
مثـال بگیـم دولت درآمـدت رو شـفاف کن. خـب آيا 
فقـط دولـت؟ نماينـده مجلـس نبايـد هزينـه هـای 
انتخاباتیـش رو شـفاف سـازی کنـه؟ اينهـا همه يک 
چرخـه هسـت. چـرا خـود رسـانه کـه مطالبـه گری 
داره از مسـئولین بـرای بحـث شـفافیت،خودش يک 
جاهايی سـعی در شفاف سـازی نکرده؟ چون به نظرم 
قـرار نیسـت کـه در اين چرخـه لزوما رسـانه گام اول 
رو بـرداره. بـدون تعارف رسـانه های مـا از لحاظ مالی 
ضعیف هسـتند و هزار تا گیر مالی دارند و خبرنگارها 
بـا حداقـل درآمـد کار مـی کننـد. به محـض اين که 
وارد حوزه شـفافیت مالی بشـه يک عده جوسـازی و 
شـانتاژ می کنند و برای رسـانه آسـیب زايی به همراه 
داره.کسـی کـه ادعـا مـی کنه که رسـانه بايد شـفاف 
سـازی بکنـه بايـد اول خـودش چند قـدم جلوتر اين 
کار رو کرده باشـه که برنداشـته و می رسـه به رسـانه 
هـا. البتـه بعضا اين عـدم شـفافیت می تونه فسـادزا 
هـم باشـه در برخی رسـانه ها. امـا اشـکال اصلی کار 
بحـث سیاسـت گـذاری هسـت. مادامی که رسـانه و 
رسـانه ای درسـت تغذيه و حمايت نشـه میشه توقع 
داشـت که هـر کانون قدرت و ثروتـی می-تونه به اين 

ابزار چشـم طمع داشـته باشـه.

ـ یکی از کارشناسـان غربی جمله معروفی دارد که: 
ما نمـی توانیم به مـردم بگوییم چطـور فکر کنند 
امـا مـی توانیم بـه آنهـا بگوییم کـه به چـه فکر 
کننـد، نظر شـما در این مورد چیسـت؟ آیـا با این 
نظر موافق هسـتید که ذات رسـانه فریب اسـت؟

خب اينجا بايد برگرديم عقب و در مورد شـکل گیری 
رسـانه هـای نوين صحبت کنیم. رسـانه هـای فعلی 
از تلگـراف در گذشـته گرفته تا روزنامـه و تلويزيون و 
فضـای وب و... شـکل گیری و تولیدشـون تحت تاثیر 
فضـای مدرنیتـه بـوده و طبیعتـا مبانی لیبرالیسـم و 
مدرنیتـه با رسـانه هـای فعلی تنیده شـده اسـت، ما 
داريـم جرقـه رسـانه اسـالمی و انقالبی رو مـی زنیم؛ 

يعنـی در حـال حاضر فاصله تـا آرمـان زياده. 
مثـال در يـک برهه ای در جامعه سـنتی تريبون فقط 
دسـت نخبـه بـوده اسـت. در يک روسـتا حـرف اول 
و آخـر رو کدخـدا مـی زده يـا حـاال يـک روحانی در 
مسجد روسـتا و... در غرب هم همینطور رسانه دست 
انديشـمند و دانشـمند بوده اسـت. خروجـی ظهور و 
بـروز راديـو و روزنامه و شـبکه های اجتماعـی و... اين 
بـود کـه تريبـون رو همگانـی کـرده اسـت. يکـی از 
دانشـمندان غربی تقسـیم بندی داره که میاد جامعه 
رو به سـه دسـته تقسـیم میکنه. يک دسته نخبگان 
که اقلیت هسـتند. يک دسـته هم افرادی که هستند 
که نسـبت به تحـوالت جامعه خنثـی و بی-تفاوتند. 
يـک دسـته اکثريت هم هسـت که اسـمش رو میان 
مايـه می گـذاره. همون انسـان هـای معمولـی دور و 
اطـراف. با ظهور رسـانه هـای نوين اين دسـته قدرت 
پیـدا مـی کنـه. ضريـب نفوذشـون افزايش پیـدا می 
کنـه. خصلـت های مشـترک انسـانی برای اين قشـر 
میان مايه جذابیت داره، مثل شـايعه، مسائل جنسی، 

برخـورد ها و اختالفـات و.....
وقتی قشـر میان مايه در اثر به دسـت گرفتن رسـانه 
هـای همگانـی قـدرت گرفـت همیـن خصلـت های 
سـطحی انسـانی  در فضای رسـانه بیشـتر ديده می 

شـود و رواج مـی يابد. 
شـهید آوينـی هـم اشـاره مـی کننـد کـه رسـانه ها 
خنثی نیسـتند. واقعا مثل اسـب چموش هستند که 
هر کسـی هـم نمیتونه از اين ابزار اسـتفاده کنـه و اال 
يـک خروجـی خـوب در نمیاد. من نمیخـوام بگم که 
مـا متوقـف شـديم، خیر.کارهـای خوبی انجام شـده. 
منتهـی کار زياد هسـت. مثال محل بحث هسـت که 
مولفه های سـینمای اسالمی چیسـت؟ ما انتقاد می 
کنیم که رسـانه در غرب بر مبنای صنعت سـرگرمی 
هسـت. خب حـاال مولفه هايی که مـا میخواهیم چه 
هسـت کـه هم اسـالمی باشـه و هـم جذابیـت های 
سـرگرمی رو بـرای مـردم ايفـا کنـه؟ چقدر خـوراک 
فکری محیاسـت؟ در شـروع مسـیر رسـانه انقالبی و 
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اسـالمی هستیم....

ـ در خصوص تعریف سـواد رسـانه ای، به نظر شما 
آیـا فقط بحـث آشـنایی بـا تکنیک هایـی نظیر 
مارپیچ سـکوت و برجسـته سـازی یـا... و فعاالنه 
برخوردکـردن و فریـب نخـوردن از ایـن تکنیـک 
هاست یا بسـیار بیشـتر و عمیق تر از این هاست؟

واقعـا مقـداری بـی انصافـی شـده و تعريـف خوبـی 
از سـواد رسـانه ای در جامعـه ارايـه نشـده.کمی لوث 
شـده و بعضـا بـر اثر تکـرار بیـش از حد و نامناسـب، 
بار محتوايی به درسـتی منتقل نشـده و حتی شـايد 
حساسـیت زدايـی شـده باشـه. بـه نظـرم آمـوزش و 
پـرورش بايـد خیلـی وقـت پیش سـراغ ايـن موضوع 
مـی رفـت و اين که يـک کتاب تدوين کنیـم و مربی 
کافی هم نداشـته باشـیم به طوری که بعضا به معلم 
فیزيـک يا شـیمی کـه شـايد خـودش هم آشـنايی 
کافی نداشـته باشـه تدريسـش رو بسـپاريم مناسب 
نیسـت. آمـوزش و پرورش بايد بـه فکر تربیت مربیان 

سـواد رسـانه ای باشـه. صدا وسـیما هـم همینطور.
امـا در کل ايـن کـه مـا صرفـا بیايـم بگیـم کـه ايـن 
تکنیـک هـا رو حواسـتون باشـه خـب طبیعتـا کار 
سـطحی هسـت و فردا چندتا تکنیک جديد میاد. ما 
بايـد کاری کنیـم کـه مدل تحلیل بديـم به مخاطب 
و در واقـع ماهـی گیـری رو بهش ياد بديـم. در کل به 
نظـرم مهم ترين و اولويت دارترين نهـاد برای آموزش 

سـواد رسـانه ای آمـوزش و پرورش هسـت.
سـواد رسـانه آموزش شـیوه ماهیگیری هست. خیلی 
اوقات مباحث سـواد رسـانه ربطی به رسـانه نداره. اين 
که شـما يک قاعـده منطقی رو ياد بگیريد کـه از اين 

ماجـرا نمیشـه اين نتیجـه رو گرفـت و در مصداق ها 
به کار ببريد و... اين همون پايه سـواد رسـانه هسـت. 
بتوانی سـوال بپرسـی.چیزی که در نظام آموزشی ياد 
نگرفتیـم. نیومديم بگیم معلـم رو نقد و تحلیل کنید. 
يـک معلـم بیـاد بگـه که خـب بچه هـا ايـن چیزی 
که نوشـتم رو تحلیل کنید. درسـته يا غلطـه؟ نه اين 
کـه هرچی گفت بدون سـوال ياد بگیريـم. پس نبايد 
انتظار داشـته باشـیم که دانش آموز رو نقاد بار بیاريم 

در مواجهـه با رسـانه ها...
اگـر بخواهـم در يک جمله تعريف کنم سـواد رسـانه 
ای رو:سـواد رسـانه يعنـی پرسشـگری؛ يعنی سـوال 

پرسیدن...

ـ بـه نظر شـما بعد از دفـاع مقدس جامعه رسـانه 
ای کشـور توانسـته اسـت که نقـش خـود را ایفا 
کنـد؟ آیا مـردم را به سـمت امیـد و نشـان دادن 

دسـتاورد ها سـوق داده اسـت؟
اصـل ماجـرا ايـن هسـت کـه رسـانه هـا عمومـا بـا 
جريانات سیاسـی خودشون رو تعريف کردند و گاها از 
رسالتشـون باز می مونند. در بحث امیدبخشـی دوباره 
برمـی گرديم به مولفه های رسـانه اسـالمی و انقالبی

يـک تعريفی وجـود داره دردنیا که خبر خوب خبر بد 
اسـت. هرچه قـدر بدتر باشـه به قول معروف بیشـتر 
مخاطـب رو جـذب مـی کنـه. امـا در دراز مـدت چه 
اتفاقـی میوفته؟ مـا داريم علیه يـک اقیانوس حرکت 
مـی کنیم. يک انقالبـی رو ايجاد کرديم در شـرايطی 
که يک انديشـمند غربـی صراحتا بیان کـرده بود که 
لیبـرال دموکراسـی پايان تاريخ هسـت، ظهـور و بروز 
ايـن انقـالب واقعـا يک معجزه هسـت. يـک گفتمان 

جهانی و چهل سـال بعد ريیس جمهور آمريکا میايد 
در مـورد دسـتاوردهای اين انقـالب صحبت می کنه.

مجموعـه فـارس يـک کار خوبـی کـه کـرده و يـک 
کمپینـی بـه نـام خبـر خـوب ايجـاد کرده.کـه میاد 
دسـتاوردهای ملـی و ايثار و... پوشـش میده. که البته 
شـروع کار هسـت. يکی از مولفه های رسـانه اسالمی 
همیـن هسـت. امید بخشـی. امیـدی کـه از زد و بند 
نیسـت. امیدی که برخواسـته از واقعیت های جامعه 
هسـت و...که اثر مثبـت می-گذاره. اگـر بخوام صريح 
بگم رسـانه هـا بعد از دفـاع مقدس اون طـور که بايد 
رسالتشـون رو ايفـا نکردنـد. مـا از ظرفیت هـای زياد 
انقـالب بهـره بـرداری الزم رو نکرديـم. چقـدر چهره 
و قهرمـان داريـم که رسـانه ای نشـدند و مـردم نمی 
شناسـند و.... وظیفه رسـانه برجسـته کردن اين افراد 
هسـت. اخـالق دو طرفـه هسـت. حتـی شـايد يـک 
نفری که در سـیل اخیـر ايثارگری های زيـادی کرده 
و میخـاد گمنـام هـم باشـه، اما مـن به عنوان رسـانه 
وظیفـه دارم کـه خدمـات ايـن افـراد رو پوشـش بدم 
کـه اتفاقا بسـیار امید بخش خواهـد بود بـرای مردم.

ـ سخن آخر...؟
خوشـحالم کـه خیلـی فاصلـه ای نـدارم بـا دوران 
دانشـجويی. بچه هـا نقش خوشـون رو جدی بگیرند 
و بدوننـد کـه هـر اتفاقـی اگـر قرار هسـت در کشـور 
بیوفتـه ريشـه در دانشـگاه داره.اگر در دانشـگاه رکود 
باشـه در کالن کشـور خودش رو نشون میده. حضرت 
آقـا فرمودنـد که فضـا رو آماده کنیـد بـرای روی کار 
اومـدن دولـت جـوان انقالبـی و بدوننـد کـه قطعـا 
میـدان بـه اونها خواهنـد رسـید در گام دوم انقالب تا 
مـی توانند هم وارد فضای رسـانه ای انقالبی بشـند و 

ارتبـاط بگیرند.
اگـر بخوام يـک کتاب رو هـم برای شـروع به مطالعه 
عالقه مندان دانشـجويی مبحث رسـانه معرفی کنم، 
مـی توانند کتاب سـواد رسـانه ای آقای محمـدی رو 
بخوننـد. بعـد کتـاب درک تئوری رسـانه اثـر کويین 
ويلیامـز. مـن يادمـه در دوران دانشـجويی تـا مطالعه 
نمـی کـردم اصـال خوابم نمی بـرد و مطالعـه ام هیچ 
وقـت قطع نشـد. هیچ چیـزی جـای مطالعه مکتوب 
رو نمـی گیـره. حتمـا بـرای شـروع بايـد يـک مبانی 
الزم رو مطالعـه کننـد. حتـی دوسـتان مـی توانند از 

سـخنرانی های کارشناسـان هم اسـتفاده بکنند. 

ـ باتشـکر از صحبـت های خوب شـما و همینطور 
لحن شـیرین وجذابتون....
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مـالک هـای مختلفی بـرای تشـخیص محتوای 
خـوب از بـد وجـود دارد، امـا بهتريـن مـالک 
تشـخیص محتوای خوب از بد حسـی اسـت که 
از مطالعه يا مشـاهده يک محتوا به شـما دسـت 

مـی دهد.
اگـر از ابتـدا تـا انتهـای محتـوا را خوانديـد و بعد 
بـه ايـن فکـر افتاديد که نويسـنده چـه هدفی از 
نوشـتن اين مطلب داشـته و به عبارت سـاده تر 
برايتـان يـان سـوال پیش آمـد )که چـی؟( قطعا 

يـک محتـوای نامناسـب را مطالعه کـرده ايد.
نوشـته بايـد سـاده، مفهـوم و هدفدار باشـد و به 
پرسـش های اساسی شما پاسـخ دهد اگر چنین 
حسـی نداريـد قطعا يک محتـوای بی کیفیت يا 

کم کیفـت را مطالعه کـرده ايد.
در ايـن نوشـتار تـالش مـی کنـم مـالک هـای 
تشـخیص محتوای خوب از بد را برای آن دسـته 
از کارفرمايانـی کـه بـه دنبـال دسـتیابی بـه يک 

محتـوای اثـر بخش هسـتند شـرح بدهم.

چرا محتوای با کیفیت مهم است؟
محتوايـی کـه شـما تولیـد و ارائه می کنیـد اعم 
از وب سـايت، پسـت شـبکه های اجتماعـی و ... 
همگی نشـان دهنـده فرهنگ سـازمانی شـما و 
انتقال دهنده پیام شـما به مخاطبان و مشـتريان 

است.
اگـر محتوای ارائه شـده از سـوی شـما با کیفیت 
باشـد در نظـر مخاطب حرفـه ای تر بـه نظر می 
رسـید و اعتمادسازی شما بسـیار ساده تر خواهد 
بـود در غیـر ايـن صـورت نـه تنهـا از بازاريابـی 
محتوايـی نتايـج مطلوبـی نیافتـه ايـد جايـگاه 

برندتـان را هـم نابـود کـرده ايد.
بـه همیـن دلیـل بايد با مـالک های تشـخیص 

محتـوای خوب از بد آشـنا باشـید.

معیارهای اصلی سنجش کیفیت محتوا
بـرای تشـخیص محتوای بـا کیفیت بهتر اسـت 
معیارهـای اصلـی سـنج کیفیـت را بشناسـیم. 
محتواهـا بـه ويـژه محتـوای متنـی را براسـاس 

معیارهـای زيـر بايد سـنجید:
1 . سبک نویسنده

يک محتوای خوب بايد سـبک نگارش مناسـبی 
داشـته باشـد و ضمن تعامل با مخاطب اطالعات 
را بـه سـاده تريـن شـکل ممکـن بـا مخاطب به 

اشـتراک بگذارد.
لحن کالم بايد متناسب با کسب و کار و فرهنگ 
سـازمانی برند شـما باشـد و در نهايت نويسـنده 
چارچـوب ذهنـی مشـخصی داشـته باشـد کـه 
مطالـب را به صـورت يکپارچه مطرح کند در غیر 
ايـن صـورت مخاطـب نتايج مطلوب را به دسـت 
نخواهـد آورد و محتـوا را تـا انتهـا دنبـال نخواهد 

کرد.
2.رعایت اصول ویرایش و نگارشی

ويرايش و نگارش اصول سـاده ای دارد که رعايت 
آن هـا هم به نوشـتار نظم بیشـتری مـی دهد و 
هـم رعايـت آن ها صالحیت علمـی و تخصصی 
شـما را در نـزد مخاطب چند برابـر خواهد کرد.

البتـه گاهی هنگام تولید محتوا برای رسـیدن به 
هـدف غايی کـه همـان ارتباط با مخاطب اسـت 
بايد اصول ويرايشـی را زيـر پا بگذاريد.اگر اين کار 
آگاهانه باشـد و از سـوی کسـی صورت پذيرد که 
قواعد آگاه اسـت بسـیار مطلوب و جـذاب خواهد 
بـود اصوال شکسـتن قواعد نگارشـی و ويرايشـی 
کار پر ريسـکی اسـت کـه تنها در مـوارد خاص و 
توسـط کارشناسـان با مهارت مورد اسـتفاده قرار 

گیرد. می 
 3.رعایت اصول سئو

رعايـت اصـول و قواعـد سـئو سـبب مـی شـود 
محتـوای شـما در موتورهـای جسـتجو جايـگاه 
بهتـری را کسـب کند و تعداد مخاطبانـی که آن 

دسترسـی پیـدا مـی کننـد افزايـش يابد.
مـالک هـای تشـخیص محتـوای خـوب از بد با 
رعايـت اصول سـئو مفهوم مـی يابـد در غیر اين 
صـورت هـر چقدر هم محتـوای با کیفیتی تولید 
کنیـد نمی تواند اهـداف بازاريابی شـما را محقق 

کند.
4. ارتباط با مخاطب

يـک کارشـناس تولیـد محتـوای خـوب پیـش 
از نـگارش محتـوا مـی کوشـد مخاطـب خـود را 

بشناسـد و بـرای او بنويسـد.
ارتبـاط بـا مخاطـب کلیـد اصلـی موفقیـت يک 
محتواسـت و در سـايه رعايـت اصـول و قواعـد 
نوشـتاری و ابتکارهای شـخصی نويسنده محقق 

شـد. خواهد 
کلیه مالک های سـنجش کیفیت محتـوا را می 
تـوان در قالـب مـوارد باال تقسـیم بنـدی کرد به 
ايـن ترتیـب تصمیم گیـری در خصوص کیفیت 

محتوا سـاده تر می شـود.

روش های تولید محتوای خوب و اثربخش
انتخـاب يک موضوع مناسـب نیمـی از راه تولید 
محتـوای مناسـب اسـت اگـر موضـوع هـای روز 
حـوزه کسـب و کارتـان را انتخـاب کنیـد و يک 
محتـوای مناسـب در ايـن خصـوص تولید کنید 
قطعا دسـتیابی به موفقیت سـاده تـر خواهد بود.

مالک های تشـخیص محتـوای خـوب از بد بعد 
از انتخاب سـوژه مطرح می شـود و اينجاست که 

نحـوه ارائه مطلب اهمیت پیـدا می کند.
انتخاب کلمه کلید مناسـب هم خود امر ديگری 
اسـتکه بايـد مـد نظر قـرار گیـرد تا محتـوا بهتر 

ديده شـود.
اگراصـول را بشناسـید و روشـها را بـه خوبی بکار 
ببريـد قطعا موفقیت شـما تصمین خواهد شـد.

نتیجه گیری
صاحبـان کسـب و کار همیشـه گلـه دارنـد کـه 
محتواهايـی کـه تهیه کـرده اند چندان اثـر گذار 
نبـوده و عالرغـم سـرمايه گـذاری در ايـن حوزه 
بـه نتیجه مطلوب دسـت نیافته اند مـالک های 
تشـخیص محتـوای خـوب از بـد تـا حـد زيادی 
کمـک مـی کنـد کـه داليـل موفقیـت يـا عدم 
موفقیت اسـتراتژی های محتوای کسب و کارتان 

بشناسید. را 
در سـال هـای اخیـر مـالک هـای تشـخیص 
محتـوای خـوب از بـد به دلیـل تغییـر الگوريتم 
های موتورهای جسـتجو تغییرات زيادی داشـته 

است.
امـا يـک محتـوای خـوب، جـذاب و پاسـخگوی 
نیازهای مخاطب همیشـه مشـتری هـای خاص 
خـودش را دارد و مـی تواند به افزايش اعتبار برند 

شـما و اعتماد سازی مشـتريان کمکند.
در مورد فروشـگاه هـای اينترنتی که محتوا همه 
چیز اسـت و می تواند مسـتقیما بـر روی فروش 

کاال و خدمات شـما تاثیر گذار باشـد.
حـال که اهمیـت محتـوا را درک کـرده ايد بهتر 
اسـت آن را جـدی بگیريد و بـرای تولید محتوای 

مناسـب به سـراغ حرفه ای هـا برويد. 

تهیه و تنظیم: شهرزاد کیافر 

مالک های تشخیص محتوای خوب از بد 
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 بررسي نقش سئو در استارتاپ

یـک  اسـتارت آپ  یـا  اسـتارتاپ 
سـرمایه گذاري بـه شـکل کارآفرینـي 
اسـت کـه طـي آن یـک شـرکت نوپـا 
ایـده ي جدیدي بـراي کسـب و کار ارائه 
مي دهـد. طبـق تعریـف اسـتیو بلنک، 
پروفسور دانشگاه اسـتنفورد، استارتاپ 
یـک سـازمان اسـت کـه بـراي پیـدا 
کردن یک مـدل کسـب و کار تکرارپذیر 
مي شـود.  راه انـدازي  مقیاس پذیـر  و 
البتـه اختالف  بر سـر تعریف اسـتارتاپ 
زیـاد اسـت؛ امـا نکتـه ي مشـترک در 
همـه ي آن هـا ایـن اسـت که بر اسـاس 
یـک ایـده ي خالقانـه و جدیـد فعالیت 
آن هـا آغاز مي شـود. ایـن ایده هـا بازار 
نیازمندي هـا را هـدف قـرار مي دهنـد 
و بـا ارائـه ي یـک محصـول یـا خدمات 
جدیـد و اسـتفاده از تکنولـوژي، خیلي 

سـریع رشـد پیـدا مي کننـد.

)Founder( بنیان گذار استارتاپ
به شـخصي که اسـتارتاپ را راه اندازي مي کند 
اشـخاص  ايـن  مي شـود.  گفتـه  بنیان گـذار 
معمـوال عالقـه اي بـه کار کردن بـراي ديگران 
ندارنـد و باور دارند کـه مي توانند با تالش هاي 
بي وقفـه ي خـود دنیـا را تغییـر دهنـد. ايـن 
افـراد مي تواننـد بـا تعـدادي از دوسـتان خود 
در ايـن راه شـريک شـوند و وظايـف سـنگین 
را بین خودشـان تقسـیم کنند. راه اندازي يک 
اسـتارتاپ به هیچ عنوان کار راحتي نیسـت و 

در طـي آن، بـه بنیان گـذاران آن فشـار زيادي 
وارد خواهـد شـد. امـا اگـر فعالیته هـاي آن ها 
موفقیت آمیـز باشـد، نتیجـه ي آن هـم از نظر 
احساسـي و هـم از نظـر مالـي بسـیار خـوب 

خواهـد بود.

بررسي سئو در استارتاپ ها
صـورت  بـه  محصـول  معرفـي  و  بازاريابـي 
جداگانـه براي اسـتارتاپ ها خطر افرين اسـت 
هـم از نظر اسـتراتژيک و هم از ديد سـازماني. 
يـک محصـول عالـي بـدون مخاطـب و يـک 
اسـتراتژي بازاريابي بزرگ بـراي يک محصول 
ضعیـف هـر دو بي فايـده اند پـس محصول و 

بازاريابـي بايـد مکمل هم باشـند و در کنار آن 
هـا بايـد بـه بهبود سـئو در اسـتارتاپ هـا نیز 

. پرداخت 
بنابرايـن هنـگام تصويرسـازي، سـاختن و در 
نهايـت راه انـدازي محصـول خود، مهم اسـت 
کـه اسـتراتژي هـاي بازاريابـي را نیـز ترسـیم 

. کنید

پنج هسته اصلي براي اینکار وجود دارد:

 ، SEM( بازاريابـي بـه ازاي پرداخـت پـول
بازاريابي پورسانتي ، و غیره(بازاريابي اجتماعي 
)seo( و ويروسـیبهینه سـازي موتور جستجو

PRهمکاري و توسـعه کسـب و کار
وقتـي قرار اسـت بـه کارهاي مختلـف اولويت 
داده شـود، معمـوال سـئو ناديـده گرفتـه مـي 
شـود،. اما سـئو از جنبه هاي مختلفي اهمیت 

فـوق العـاده اي دارد، زيرا:
بـه تقويـت جايـگاه شـما در فضـاي آناليـن 
کمـک مي کند.باعث مي شـود بـه مخاطبین 
بیشـتري دسترسـي پیـدا کنید.باعـث ايجـاد 
ترافیـک و آگاهـي از برندتـان مي شـود.باعث 
افزايـش مشـارکت و تعامل کاربران مي شـود.

باعـث ايجـاد عالقـه و توجه نسـبت به بیزنس 
شـما مي شـود.

در واقـع نقـش کلیـدي کـه سـئو در موفقیت 
کسـب و کار شـما ايفـا مـي کند، چیـزي جز 
فهمانـدن ايـن موضـوع به موتور هاي جسـت 
و جـو کـه هـر صفحه از وب سـايت شـما چه 
موضوعـي را بـه بازديـد کننـده ارائـه مي کند 
نیسـت. پـس تنهـا با داشـتن يک وب سـايت 
بسـیار شـکیل و مجهـز نمـي تـوان انتظـار 

بازدهـي مالـي فراوان داشـت.
اسـتارتاپ ها وقتي توانسـتند معماري سـايت 
خـود را بـر اسـاس سـئو کنتـرل کننـد حتما 
بايـد بازارايابـي محتوايـي و تولیـد محتـوا در 
سـطح مناسـب بپردازنـد تـا بتوانند سـئو کار 

. کنند
اسـتارتاپ هـا بـه دنبـال افـرادي هسـتند که 
در کنـار تخصـص اصلـي در مـوارد ديگـري 
نیز مهارت داشـته باشـند.  زيرا  اسـتارتاپ ها 
بودجـه کافي براي اسـتخدام افـراد متخصص 

ندارند.
اکوسیسـتم – زمینـه بازاريابي بسـیار وسـیع 
اسـت و مجموعه مهارت هاي زيادي را شـامل 
مـي شـود؛ مهـارت هايي ماننـد سـئو، برنامه 
نويسـي و طراحي سـايت و آشـنايي با شـبکه 
هـاي اجتماعـي. امـا بازاريابي براي اسـتارتاپ 
متفـاوت از بازاريابـي بـراي يـک شـرکت يـا 
کسـب و کار سـنتي اسـت. اکثـر اسـتارتاپ 
هـا يـک يـا دو عضـو دارنـد و به همیـن دلیل 
وظايـف يـک بازاريـاب در اسـتارتاپ بسـیار 
سـخت تـر و بیشـتر از وظايف بازاريابي اسـت 
کـه در شـرکتي بـا تیـم 10 تـا 20 نفـره از 



16

بازاريابـان کار مـي کند. بنابراين شـخصي که 
بازاريابـي يک اسـتارتاپ را برعهـده مي گیرد، 
بايـد مهـارت بااليـي در زمینـه هـاي مختلف 

باشد. داشـته 
 Chief Technology( مديـر ارشـد فنـي
Officer يـا مخفـف آن CTO( در حقیقـت 
بازوي فني اسـتارت آپ است. در ابتداي کار که 
تیـم کوچک اسـت مدير فني معنـاي چنداني 
ندارد و ممکن اسـت همه کارهاي اسـتارت آپ 
را يـک نفـر انجـام دهـد. امـا با بزرگ ترشـدن 
تیـم و جـذب نیروهـاي فنـي، مديريـت آنهـا 
بـود.  امـري حیاتـي در اسـتارت آپ خواهـد 
تیـم فنـي معمـوال از برنامه نويسـان بک انـد 
و   )Front end(?فرانت انـد  ،)back-end(
برنامه نويسـان موبايل تشکیل مي شـود. وبگاه 
يـا اپلیکیشـن اسـتارت آپ ممکـن اسـت بـه 
زبان هاي مختلف برنامه نويسـي نوشـته شـود 
کـه مزايـا و معايب خـود را دارند و همـواره در 

حال به روزرسـاني هسـتند.
در حـال حاضـر همـه ي اسـتارتاپ ها مجذوب 
سـئو شده اند. سـئو قطعا يکي از مواردي است 
که مي تواند به رشـد وب سـايت ها کمک کند، 
بنابرايـن مـا اسـتفاده از سـئو را تا پايـان کار و 
رسـیدن به نتیجـه ادامه مي دهیـم. زماني که 
صحبـت از اسـتارتاپ مي شـود، سـئو مي تواند 

بـه عنوان يـک عامل بقا يا ناقـوس مرگ براي 
اسـتارتاپ ها عمـل کند کـه البته بسـتگي به 
شـرايطي دارد کـه اسـتارتاپ ها در آن فعالیت 

مي کنند.
بـراي شـروع، نـام خوبـي بـراي کسـب و کار 
اسـتارتاپ خودتـان انتخـاب کنیـد. شـما بايد 
اصـل کسـب و کار و محصـوالت و خدماتـي 
کـه قـرار اسـت ارائه کنیـد را در ذهن داشـته 
باشـید و بدانیـد کـه ايـن نـام اولیـن و گاهي 
تنهـا تصويـر موثـر از کسـب و کار شـما مـي 
باشـد، بـه خصـوص زمانـي کـه قـرار باشـد 
بـراي کسـب و کار خودتـان بودجه و سـرمايه 
فراهـم کنیـد. زمانـي که شـما قرار اسـت يک 
نـام تجاري بـراي اسـتارتاپ خودتـان انتخاب 
کنیـد، يکي از مهـم ترين موضوعـات انتخاب 
نـام دامنه مناسـب مي باشـد. تاثیر نـام دامنه 
در سـئو از نظر بازاريابي ديجیتالي وب سـايت 
شـما بسـیار زياد اسـت و اولیـن تصوير ذهني 
از کسـب و کار شـما را ارائه مي کند. بنابراين، 
انتخـاب يـک نـام دامنـه خوب مـي توانـد به 
عنـوان انتخـاب حـوزه کاري، چالـش برانگیـز 
باشـد. زمانـي کـه شـما نـام دامنـه مناسـبي 
براي کسـب و کار اسـتارتاپي خودتان انتخاب 
کرديـد، نوبـت آن مـي رسـد کـه مجموعـه 
کلمـات کلیـدي مناسـب خودتـان را انتخاب 

کنیـد. اما مطمئن شـويد که شـما ايـن کار را 
بـا احتیـاط کامـل انجام مـي دهید. بـه دلیل 
ايـن کـه شـما بـه تازگـي کار رقابـت بین وب 
سـايت هاي کسـب و کار را شـروع کـرده ايد، 
بايـد بیشـتر تالش کنید تـا بتوانیـد در موتور 

هاي جسـتجو بـه موفقیت برسـید.
هنگامـي که شـروع به کسـب درآمـد کرديد، 
مي توانیـد روي کار خود سـرمايه گذاري کنید 
و بـه عـوض آنکه کسـب وکار مـورد نظر خود 
را يکبـاره راه انـدازي کنیـد، بـه تدريـج آنـرا 

بسازيد.
کمک هـاي بالعـوض و وام هـاي دولتـي. اداره 
از  تعـدادي  )و  کوچـک  کارهـاي  و  کسـب 
آژانس هـاي ايالتي و محلي دولتـي( تنها براي 
کمـک بـه رشـد کسـب و کارهـاي کوچـک 
ايجاد شـده اند. بسـیاري از آنها براي کمک در 
راه اندازي کسـب و کارتان، به شـما کمک هاي 
بالعـوض و وام اعطـا مي کننـد. وام هاي بانکي. 
اگر اعتبار شـما در وضعیت خوبي قرار داشـته 
باشـد، همواره مي توانید يک خـط اعتباري در 

بانک افتتـاح کنید.

seohost.ir:منبع
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اگر نوشـتن کسب وکار شما است و سروکارتان 
بـا نرم افـزار ورد اسـت، ايـن نرم افـزار به کمک 
هـوش مصنوعـی خبـر خوشـی بـرای بهبـود 

نوشته های شـما دارد.
اگـر از کاربـران نسـخه آناليـن ورد هسـتید، 
بـه زودی ويرايشـگر جديـدی بـه ايـن نسـخه 
اضافـه می شـود کـه بـا هـوش مصنوعـی بـه 
شـما در ويراسـتاری نوشـته هايتان می کنـد. 
مايکروسـافت در کنفرانس خود، قابلیتی به نام 
»ايده هـا« )Ideas( را رونمايـی کـرد کـه قرار 
اسـت به نويسـندگان و مترجمـان و محققانی 
کمـک کنـد کـه سروکارشـان بـا نوشـتن و 
نرم افـزار ورد اسـت تا با صـرف کمترين زمان، 

نوشـته هايی بی نقـص داشـته باشـند.
قابلیـت »ايده هـا« در نسـخه ی آناليـن ورد به 
نويسـندگان کمک می کند نوشـته ای کوتاه و 
خوانا بنويسـند؛ بدين صورت کـه اگر جمله ای 
هـوش  باشـد،  متـن  در  پیچیـده  و  سـخت 
مصنوعـی ورد جملـه ای خواناتـر و سـاده تر را 
به صـورت خـودکار پیشـنهاد می دهـد. يکـی 
ديگـر از قابلیت هـای ايـن هـوش مصنوعـی 
بررسـی دسـتورزبان اسـت؛ يعنـی ويرايشـگر 
را  نوشته شـده  متـن  دسـتورزبان  حرفـه ای 
چـک می کنـد و درصـورت وجـود غلط هـای 

دسـتورزبانی، آن هـا را اصـالح می کنـد.
ويرايشـگر  ايـن  توانايی هـای  تمـام  اين هـا 
قابلیـت  ويژگی هـا جـذاب   از  يکـی  نیسـت. 
»ايده ها« و هوش مصنوعی ويرايشـگر نسـخه 

آناليـن ورد، اسـتخراج کلمـات کلیـدی هـر 
مقالـه و مطلـب اسـت. ايـن ويژگـی می تواند 
بـرای نوشـتن چکیـده ی مقالـه، سـئو مطلب 
برای وب سـايت ها و... کارايی بسـیاری داشـته 

باشد.
همچنین، مايکروسـافت بخـش جديدی به نام 
"طراحـی ورد )Word Designe(" نیـز بـه 
ايـن نرم افـزار اضافـه کـرده تـا به کمـک آن 
بتـوان جدول های موجود در متـن را به صورت 
کـرد.  طراحـی  خـود  سـلیقه  بـا  و  دلخـواه 
مايکروسـافت اعـالم کـرده ايـن قابلیت هـای 
جـذاب و جديد ژوئـن )خرداد( برای اسـتفاده 
بـرای  امسـال  پايیـز  و  توسـعه دهندگان 
اسـتفاده ی تمـام کاربـران عرضه خواهد شـد.

www.zoomit.ir:منبع
تهیه و تنظیم: آیالر فتحی 

کمک ورد به ویراستاران و نویسندگان
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باشـگاه  انديشـی  آزاد  کرسـی  دومیـن   
حضـور  بـا  ای  رسـانه  سـواد  پژوهشـگران 
سیدمحسـن بنی  هاشـمی و معصومه  نصیری  

شـد. برگـزار 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه سـواد 
رسـانه ای معصومـه نصیـری ـ مديـر باشـگاه 
پژوهشـگران سـواد رسـانه ای بـا بیـان اينکـه 
علوم شـناختی سعی در شـناخت کارکردهای 
ذهـن و مغـز دارد، اسـتفاده از ايـن علـوم را 
تاثیر غیر مسـتقیم و اسـتفاده از استعاره ها در 

فرآينـد ناهشـیار ذهن دانسـت.
 وی تصريـح کـرد: علوم شـناختی در طراحی 
بهتريـن شـیوه تاثیرگـذاری بر افـکار عمومی 
مـا را يـاری خواهد کـرد و ما را بـا فرآيندهای 
سـاخت يافتگـی معانـی آشـنا می کنـد. البته 
اسـتفاده از ايـن دانش در کشـور در ابتدای راه 
اسـت اما امیـد زيادی به آينـده آن وجود دارد.

 وی تاکیـد کـرد: از آنجـا کـه هـدف باشـگاه 
پژوهشـگران کمـک بـه تولید دانش بـا اتکا به 
پژوهش هـای داخلـی و تالش محققان کشـور 

اسـت، پژوهشـی بـا موضوع نقـش علوم 

اعصاب شـناختی در مطالعات رسـانه و توسعه 
پژوهش هـای سـواد رسـانه ای جهـت نقـد و 

بررسـی انتخاب شـد.
 در اين نشسـت مسـعود مقصودی پژوهشـگر 
ايـن تحقیـق با اشـاره بـه اينکه علـوم اعصاب 
رسـانه ای حـوزه تحقیقاتـی میـان رشـته ای 
اسـت کـه پژوهشـگرانی بـا تخصـص هـای 
روانشناسـی، ارتباطـات، تعلیـم و تربیت، علوم 
شـناختی و کامپیوتـر را باهـدف بهـره گیری 
از ابزارهـای علـوم اعصـاب بـرای ايجـاد درکی 
عمیق تر نسـبت بـه اسـتفاده از رسـانه، تاثیر 
آن بـر افـراد، و کاربـرد آن بـرای جامعـه گـرد 
هـم آورده اسـت، اظهـار کرد: ايـن پژوهش به 
دنبـال پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت که آيـا با 
تکیـه بـر دانش علـوم اعصـاب شـناختی می 
تـوان بـه مطالعـه در بـاب سـواد رسـانه ای 
پرداخـت و در ايـن خصـوص چـه پیشـینه و 

زمینـه هـای نظـری و عملـی وجـود دارد. 
 وی تاکیـد کـرد: پژوهش حاضر بـا لحاظ قرار 
دادن نظريـه شـناختی سـواد رسـانه ای و نیز 
مـدل کارکـرد اجرايی مغز و معرفـی ابزارهای، 

 fMRI ، همچـون  مغـزی  تصويربـرداری 
EEG و fNIRS  پیشـنهادهای پژوهشـی 
را ارائـه مـی کند کـه متضمن بررسـی فعل و 
انفعـاالت مغـزی در ناحیه پیش پیشـانی مغز 
کاربـران حیـن بکارگیـری هـر يـک از مهارت 
هـای هفـت گانـه شـناختی سـواد رسـانه ای 

است.
 سیدمحسـن بنی هاشـمی با اشـاره بـه اينکه 
مفهومـی فراتـر از سـواد رسـانه ای، بـه نـام 
»خـرد رسـانه ای« بايـد مورد توجه قـرار گیرد 
بـه تشـريح فرآيندهـای مغـزی در مواجـه بـا 

پديده هـای طبیعـی پرداخـت.
وی ضمـن ترسـیم مدل نظام ارتباطی انسـان 
و تاکیـد بـر توجه بـه هر يک از مفاهیم سـواد 
رسـانه ای و علوم شـناختی، بر ضرورت تجديد 
قوای معرفتی اشـاره کـرد و افزود: آنچه در اين 
پروسـه دارای اهمیت اسـت اينکه رويدادها در 
مغـز ما چگونه حـس می شـوند، چگونه درک 
می شـود، چگونه پـردازش می شـوند و چگونه 

بازخوانی می شـوند.
 بنـی هاشـمی ضمن دسـته بنـدی آناتومیک 
مغز به سـه دسـته مناطق مغزی، نیمکره های 
مغـزی و میانجی هـای عصبـی خاطـر نشـان 
کـرد: بـا اطـالع از نقـش هـز بخـش می تـوان 
تاثیـرات پیام هـای رسـانه ای بـر مخاطبـان را 
مـورد توجـه قـرار داد و برنامـه ريـزی دقیـق 

داشت. رسـانه ای 
 بـرای مشـاهده گـزارش تصويـری بـه ادرس 
اينترنتـی باشـگاه سـواد رسـانه ای مراجعـه 

. کنید
  

 http://ytre.ir/pazhohesh2
منبع:
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 )Crush("کـراش" از آن کلمه های انگلیسـی 
اسـت کـه حـاال مدتـی اسـت وارد دايره لغـات 
جوانـان به خصـوص جامعـه دانشـگاهی)غالباً 

دهـه هفتادی هـا (شده اسـت.
کراش در مورد کسـی اسـت که به فرد ديگری 
عالقـه دارد اما طرف مقابلش از هیچ چیز خبر 
نـدارد. شـخص وارد کانال کراش ياب می شـود 
و مشـخصاتی از مخاطبـش را بـه ادمیـن ارائه 
می کنـد؛ مثال: امروز شـلوار کتان آبی پوشـیده 
بـودی با مانتو زرد، موهايـت را بافته بودی و رژ 
لـب قرمـز بر لـب داشـتی و با دوسـتت از جلو 
دانشـکده فنی رد می شـدی. المصب يک نگاه 

به اطرافت کن، کراشـتم شـديد.
ايشـون  فنی)مثـال  شـیطون  پسـر  #همـان 

هسـتند.( پیـام  نويسـنده 
چنیـن  بـودن  مخاطـب  پـر  اصلـی  علـت 
تفنـن،  سـوژه بودن،  ماهیـت  کانال هايـی 
سـرگرمی و همچنیـن تفاوت هايـی اسـت که 
زمینه سـاز درک متقابل و تمايل دو سـويه بین 

دو جنـس را فراهـم کـرده.
در فضـای کوچـک و محدودی مانند دانشـگاه 
خوارزمـی نـام بـردن از ويژگی هـای فـردی و 
ظاهری شـخص به گونـه ای که فـرد مورد نظر 
قابل تشـخیص و جداسـازی از بقیه دوستانش 
باشـد کار سـختی نیسـت. گاهـی افـراد برای 
يافتـن شـخص مورد نظـر از گفتـن هیچ چیز 
دريـغ نمی کننـد و ممکـن اسـت بـا ادبیاتـی 

نامتعـارف و بی حـد و مـرز آدرس دهنـد.
حـال ايـن سـوال پیش می آيـد که آيـا آدمین 
يـا آدمین هـای ايـن کانال هـا را می شناسـید و 
بـه آن هـا اعتمـاد می کنیـد؟ حريـم شـخصی 

شـما هیـچ گاه بـرای آن هـا مهـم خواهدبـود؟ 
آيـا می دانیـد چـه سوءاسـتفاده های احتمالـی 
ممکن اسـت  شـیطنت هايی  به اصطـالح  و 
پشت سـر شـما به وجـود آيـد، يـا اينکـه فـرد 
مورد نظـر بـرای خود معشـوقی داشته باشـد و 
ايـن کار شـما بـه زندگـی شـخصی او صدمـه 
بـه  کـه  کرده ايـد  فکـر  ايـن  بـه  آيـا  بزنـد؟ 
اشـتراک گذاری مشـخصات ظاهری و شخصی 
فـرد در جمـع چند هزارنفـره، وجـه منفـی و 

خـارج از مسـیر صحیـح دارد؟
انسـان بـه خودی خود بنـده تعريـف و تمجید 
اسـت.محال اسـت انسـانی را پیدا کنیـد که از 
تعريف و تمجیـد دلخوش نشـود. آدرس دادن 
از مشـخصات فـردی و ظاهـری يـک شـخص 
همواره بر قوه تخیل وی نفوذ می کند و او را در 
وهـم و خیـال خويش درگیر مسـائلی می کند. 
انباشـت تخیـالت و احساساسـات بـدون هیچ 
منطـق و عقالنیتـی اوالً، واقع بینـی را سـلب 
می کنـد؛ ثانیـاً، بـه همیـن سـطح از واکنـش 
مجـازی در کانال هـای تلگرامی ختـم نخواهد 
شـد. نفس سـیری ناپذيـر انسـان آرامش روانی 
فـرد را از او خواهدگرفـت و در لحظه لحظـه 
زندگـی روزانه، درحین مطالعـه، کالس درس، 
حضـور در دانشـگاه، ورزش و در رختخـواب 
تقويت شـده  و  خودسـاخته  خیـاالت  ايـن 
نخواهند شـد.  بیـرون  او  انديشـه  و  افـکار  از 
اين وضعیـت، شـرايط تسـلیم پذيری را بـرای 
جوانـان به همـراه خواهدداشـت و آسـیب های 
حـاد اجتماعـی را پديد خواهـدآورد که گريبان 
آنـان را خواهدگرفـت.در جريـان ايـن اتفاقـات 
ممکن اسـت دو پديـده مخـرب برای شـخص 

ادمیـن  ممکن اسـت  اول اينکـه  به وجودآيـد. 
کانـال ايـن دو را به يکديگـر معرفـی کنـد و از 
قضـا يکـی از آن دونفـر)در 90 درصـد مـوارد 
جنس مؤنـث( دچار سؤاسـتفاده عاطفی، مالی، 
روانـی و حیثیتی گردد. دوم اينکه آن شـخص 
مـدام از درون، خويش را سـتايش می کند و به 
تدريـج از اهـداف اصلـی خود دست کشـیده و 
مرتبـاً می خواهد بر ظاهرش بیافزايد تا بیشـتر 
به چشم بیايد و به تدريج سستی و ظاهرگرايی 

جـای ثبـات و هدف گرايـی را می گیـرد.
حسـن حسینی جامعه شـناس و اسـتاد رشته 
علوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران بیان داشـته اند 
که در طول 28سـال سـابقه تدريـس و ارتباط 
با جامعه دانشـجويی کشـور فرانسـه، هیچگاه 
چنین پديده هايـی را نديده اند که دانشـجويی 
در فضای مجازی بگويید:))فالنی که لباس سـبز 
داری و دانشـجوی تـرم  شـش فـالن رشـته 
هسـتی؛ مـن به تـو عالقـه دارم.(( آن هم بدون 
اينکـه طرف مقابل متوجه ابـراز عالقه اين فرد 
شـود، چون عاقالنـه  و منطقی تريـن رفتار اين 
اسـت کـه طـرف مقابـل رو در رو عالقه خـود را 
ابـراز کنـد؛ طـرف مقابل يـا می پذيرد يـا آن را 
ردمی کنـد.در پايـان الزم می دانـم ايـن نکته را 
عرض کنـم کـه برقـراری ارتبـاط از طريق اين 
روش هـا و کانال هـای  کراش يـاب هیچ ماهیت 
درسـتی نمی توانـد به خود بگیـرد و عقالنیتی 
درآن نیسـت. اين ارتباط ها حـد و مرزی ندارد؛ 
بـه همین علت، شـخص بـرای خـودش آزادی 
کامـل فرض می کنـد. متأسـفانه عده زيـادی از 
دانشـجويان توسـط چهـره  خوش آاليش کانال 
و پیام هـای درج شـده، خـود را باختـه و در 
مسـیر بی حیايی نسـل جوان قـدم برمی دارند. 
رسـالت مـا آگاهی رسـانی اسـت، يقینـاً اگـر 
دانشـجويان از تاثیرات منفی ايـن اقدام آگاهی 
کانال هـا  نـوع  ايـن  از  به دسـت آورند؛  را  الزم 

فاصلـه خواهندگرفت.

تهیه و تنظیم: جمال بیدادی  

نخ دادن به سبک مجازی
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 فرورديـن امسـال بـود کـه اينسـتاگرام اعـالم کـرد 
تصمیـم گرفتـه تـا بـا اتخـاذ تصمیماتـی در جهت 
سیاسـت گذاری های  در  بنیاديـن  تغییـرات  ايجـاد 
خـود، تجربـه جديـدی را بـرای کاربرانش رقـم بزند. 
از همـان زمـان بـود کـه زمزمـه مخفی شـدن تعداد 
اليک هـا به گـوش می رسـید و چنـدی بعد نیـز اين 
قابلیـت در کانـادا به صـورت آزمايشـی به اجـرا درآمد 
کـه البته چنـدان بازخورد مثبتـی را در ابتـدا با خود 

به همـراه نداشـت.  
تعـداد اليک ها همانند تعداد فالوورها در اينسـتاگرام 
بـوده کـه کاربـران  از ويژگی هايـی  همـواره يکـی 
به واسـطه آن خودشان را با ديگران مقايسه می کردند 
و پرشـمار بـودن سـايت های خريـد فالـوور و اليـک 
جعلـی  نیـز به  خوبی بر اين موضوع صحـه می گذارد. 
در همین راستا مديران بلندپايه اين شبکه اجتماعی 
پرمخاطـب تصمیم گرفتنـد تا با حذف تعـداد اليک 
کاربـران و مخفی کردن تاحدی از اين تب محبوبیت 
مجـازی که امـروزه دامن گیر خیلی ها شـده، بکاهند.

مديران اينسـتاگرام معتقدند ايـن کار موجب خواهد 
شـد تا افراد از اين پس بیشـتر روی کیفیت محتوايی 
کـه بهاشـتراک می گذارند، توجه کنند و پسـت های 
خـود را صرفـا بـه هدف اليـک گرفتـن و خودنمايی 
منتشـر نکنند. البته هنوز کاربران مجبور نیستند که 
در ايـن طـرح آزمايشـی شـرکت کننـد و در صورت 

تمايـل می توانند از آن خارج شـوند.
مخفی کـردن تعداد اليک هـا در به روزرسـانی جديد 
اينسـتاگرام، در ۶ کشور جديد ديگر هم مورد بررسی 
قـرار گرفتـه و بازخوردها تا به االن نشـان می دهد که 
مـردم نسـبت به قبـل بیشـتر از ايـن طرح اسـتقبال 
می کننـد. موفقیت ايـن آزمايش حتی تـا آنجا پیش 
رفتـه که برخی از کاربرانی که پیش تر اينسـتاگرام را 
تـرک کـرده بودند، بعـد از اضافه شـدن ايـن قابلیت 
دوباره به اسـتفاده مجدد از آن ترغیب شـوند و دلیل 
آن هـم ايـن بـوده کـه ديگـر فالوورهايشـان، آن ها را 

بخاطر تعداد اليک هايشـان قضـاوت نمی کنند.
به نظر می رسـد اينسـتاگرام بـا اين طـرح می تواند تا 
حـد زيادی به هدفی که مدنظر دارد برسـد و مردم از 
اين به بعد بیشـتر روی محتوا و کیفیت پست هايشان 
توجـه خواهنـد کرد. توجـه به تعـداد اليک های يک 
پسـت امـری غیـر قابل انکار اسـت که بسـیاری از ما 
مبتـال بـه آن هسـتیم و به طـور معمول بـا ديدن هر 
پسـت در اين شـبکه اجتماعی، نیم نگاهـی به تعداد 
اليـک آن نیـز می اندازيـم و ناخودآگاه بـر ديدگاه مان 

نسـبت به محتوای آن تاثیـر می گذارد.
کاربـری از ايرلند نظر جالبـی را در خصوص اين طرح 

آزمايشی داده است:
”کـم پیـش می آيد کـه بخواهم اول شـمار اليک ها و 
سـپس خوِد عکس را ببینم و بر  اين  اسـاس در باره ی 
آن پست پیش داوری کنم. تصمیم جديد اينستاگرام 
باعث می شـود فشـار کمتری روی کاربر برای پسـت 
 کـردن تصاويـری بی نقـص به منظـور دريافـت تعداد 
زيـاد اليک باشـد، ايـن رويکرد جديد باعث می شـود 

اينسـتاگرام برای من تازگی خاصی داشـته باشـد.“
بازخوردهـا کـم و بیش نشـان می دهـد کاربرانی که 
تحـت ايـن آزمايـش قـرار گرفته انـد، غالبـا راحت تر 
آن چیـزی را که می خواهند در اينسـتاگرام پسـت و 
اسـتوری می کننـد. آن هـا به جـای فکر بـه آنچه که 
مـردم دوسـت دارنـد و اليـک می کننـد، محتوايی را 
تولید می کنند که خودشـان عالقه مند هستند و اين 
مـورد بـه کاربـران آزادی عمل بیشـتری را می دهد.

دغدغـه و اسـترس کـم اليـک خـوردن پسـت نیـز 
مـوردی بوده که همیشـه کاربـران بعد از به اشـتراک 
گذاشـتن پست هايشـان نگـران آن هسـتند و حتی 
گاهـی به همیـن خاطـر پسـت خـود را پـاک يـا 
آرشـیو می کنند تـا کسـی آن را نبیند. چـک کردن 
دائمی اينسـتاگرام و  بعد از هر پسـت و ديدن تعداد 
اليک هـای آن، عـادت بدی اسـت که به همین خاطر 

در مـردم به وجـود آمـده.
کاربـر ديگـری می گويد قبـال از پسـت کردن تصاوير 
خـودش خجالـت می کشـیده، چـون نگـران بـوده 
اليک های کمـی دريافت کند؛ اما حاال اعتمادبه نفس 
بیشـتری دارد و می دانـد مردم ديگر براسـاس شـمار 
اليک ها، پسـتش را قضـاوت نمی کننـد. او می گويد:

” اکنـون به جـای تمرکـز روی شـمار اليک هـا، روی 
خـوِد مـردم متمرکـز هسـتم. به جـای تمرکـز روی 
تعـداد افـرادی کـه پسـتم را اليـک  کرده انـد، روی 
ايـن موضـوع متمرکز هسـتم که چه کسـی پسـتم 
را اليـک کرده اسـت. تا قبل از راه انـدازی اين قابلیت 
جديـد، اينسـتاگرام همچـون رقابت شـديد و بزرگ 
بـرای دريافـت اليـک  بـود امـا اکنون بـه يک محیط 

آرامش بخـش و آزاد بـرای مـن تبديـل شـده.“

در سـوی مقابـل اما پیج های تجاری و اينفلوئنسـرها 
به شـدت مخالـف بـا اين تغییـر هسـتند و معتقدند 
ايـن کار روی درآمـد مالـی آن هـا که بیشـتر حاصل 
ديـده شـدن تبلیغات شـان اسـت، تاثیـر به سـزايی 
می گـذارد و سـفارش دهندگان ايـن رپورتاژهـا ديگر 
اعتمـاد زيـادی بابـت مقـدار ديـده  شـدن محتويات 

سفارشی شـان بـه آن هـا نخواهند داشـت.
اينسـتاگرام در مقابـل امـا می گويـد آمـار بازديـد و 
تعـداد اليک های پیج های تجـاری را همچنان حفظ 
خواهـد کرد و آن ها می تواننـد از اين طريق به راحتی 
نحـوه تعامـل مردم با پست هايشـان و تعداد کسـانی 

کـه آن هـا را مسـتمرا دنبال می کننـد، رصد کنند.
مطمئنـا شـبکه های اجتماعـی تاثیـر مخربـی را تـا 
به حال برروی سـالمت روانی مردم گذاشـته اند و اين 
اتفاق شـوم همـواره يکی از مـواردی بـوده که در نقد 
ايـن رسـانه های جمعی بیـان شـده و مديـران آن ها 

نیـز به خوبی بـه اين مـورد واقف هسـتند.. 
حـال اينسـتاگرام قصـد دارد بـا ايجـاد ايـن تغییـر 
بنیاديـن و سـوق دادن تفکـر مـردم از سـوی ديـده 
شـدن به سـمت تولیـد محتوای باکیفیـت و خالص 
شـدن از دغدغه هـای ناشـی از آن، پاسـخ درخـوری 
را بـه ايـن انتقادهـا بدهـد. ايـن در حالـی اسـت که 
بسـیاری از متفکران ماهیت شـبکه های اجتماعی را 
اتفاقـا در همیـن میل بـه ديده  شـدن و برتری جويی 
مـردم می بیننـد و ايـن تغییـر را به نوعـی زير سـوال 
بـردن اصـل وجود يـک شـبکه اجتماعـی می دانند.

آدام موسـری، مدير عامل اينستاگرام در همین راستا 
می گويد:

” يکـی از ايده هايـی که مشـغول امتحانش هسـتیم، 
خصوصی کردن تعداد اليک ها اسـت؛ چراکه دوسـت 
نداريـم اينسـتاگرام فضايی اين چنین رقابتی باشـد و 
می خواهیم جايی باشـد که در آن افراد بیشـتر انرژی 
خـود را صرف ارتباط برقرارکردن با کسـانی کنند که 
دوستشـان دارند و چیزهايی که برا   يشـان مهم اسـت 

را به اشـتراک بگذارند.“
اگرچه باگذشـت زمان هر روز تعداد کاربران بیشتری 
از اين ويژگی اسـتقبال می کنند، اما در مقابل افرادی 
که توانسـته اند در بسـتر همیـن رقابت عـوام فريبانه 
رشـد کـرده و مطـرح شـوند و کسـانی کـه از طريق 
فـروش اليـک کسـب درآمـد می کننـد، به شـدت 
مخالـف ايـن تغییـر هسـتند و تمـام سـعی خـود را 
در جهـت عـوض کـردن نظـر مديـران اينسـتاگرام 
بـه کار گرفته اند. به نظر شـما پیـروز نهايی ايـن بازی 

کدامیـک خواهـد بود؟

اقدام جنجالی اینستاگرام؛ حذف الیک ها 
اقدامی مثبت یا یک پروژه شکست خورده؟ 
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 رايانه  هـا امـروزه تقريبـاً در بیشـتر شـئون 
زندگـی انسـان ها راه يافته انـد  و ماننـد ديگر 
سـکه  روی  دو  بشـر،  دسـت  سـاخته های 
دارنـد؛ يـک روی آن، بهره گیـری درسـت و 
مفید برای سـرعت بخشـی، دقت در کار ها و 
کمـک به پیشـرفت امـور اسـت و روی ديگر 
آن، اسـتفاده های نادرسـت و نا به جـا اسـت.

آن چیـزی کـه بیشـتر نوجوانـان را شـیفته 
خـود می کنـد، همان»بازی هـای رايانـه ای« 

ست. ا
فـن آوری و پیشـرفت کیفـی ايـن بازی ها در 

زمـان کوتاهی، در ايـران رواج يافته اسـت.
صـورت  بـه  کـه  بازی هايـی  تريـن  جديـد 
ديسـک عرضـه می شـود،Play station و 

اسـت.  CD
بـازی Play station کـه بـه سـونی نیـز 
معـروف اسـت؛ بـه تلويزيـون وصل می  شـود 
و در آن واقع نمايـی تصاويـر بسـیار باال اسـت. 

دارنـد.  سـحرآمیزی  جذبـه  بازی هـا  ايـن 
جذابیـت بـازی در ايـن اسـت کـه نوجـوان، 
خـود، اجـرا کننـده و در بطـن بازی اسـت و 
همـراه با ديگر شـخصیت های بـازی، درگیر 
حـوادث و ماجراهايـی می شـود کـه طـراح 

بـازی بـرای او تـدارک ديده اسـت.
ايـن بازی هـا، بـا بهره گیـری از تصاويـر پـر 
تحـرک و صداها ی مهیج، دنیايـی از هیجان 
را بـه ايـن انسـان های تشـنه جنـب و جوش 
ارزانـی می کننـد. همیـن جذبـه و کشـش 
زيـاد اسـت کـه روح و جسـم آنـان را ماننـد 
بـرده مطیـع خـود می سـازد و بـه دنیايی از 
تخیـالت می بـرد که خود را محـور و قهرمان 

ماجـرا می پندارند. اصلـی 
دشـمنی غرب بـا اديان آسـمانی به خصوص 
اسـالم موضوع تازه ای نیسـت. سـالیان سـال 
اسـت کـه در فیلـم هـای هالیـوودی و غیـر 
توهیـن  و  تـاز  و  تاخـت  هالیـوودی شـاهد 
آنـان بـه اين ديـن مقـدس و پاک هسـتیم. 
بـی  و  توهیـن  ايـن  نمونـه  جديدتريـن 
حرمتی هـا، سـاخت فیلـم موهـن کارگردان 
خشـم  کـه  اسـت  اسـرائیلی-آمريکايی 
يـک میلیـار مسـلمان در سراسـر جهـان را 
بر انگیختـه و احساسـات آنـان را جريحـه دار 

کرده اسـت.
غربـی،  رسـانه های  از  ديگـری  بخـش  در 
سـاحت  يکتـا،  خداونـد  بـه  توهین هايـی 
مقدس انبیاءالهی،ائمه اطهار و کتب آسـمانی 
شده اسـت کـه چندان به چشـم نیامـده و از 
ديده هـا پنهـان مانده اسـت. توهین هايـی که 

نقد و تحلیل بازی های رایانه ای
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در بازی هـای رايانـه ای غربـی بـه مقدسـات 
صـورت می گیـرد، نـه تنهـا خشـم و انزجـار 
مسـلمان را به همراه نداشـته؛ بلکه، متأسفانه 
خیلـی از ايـن بازی هـا زينت بخـش اوقـات 

فراغـت جوانـان مسـلمان شده اسـت!
و  مسـئولین  اطـالع  و  شـناخت  نداشـتن 
خانواده هـا از محتـوای بازی هـای رايانـه ای و 
کم اهمیت دانسـتن اين مسـئله باعث شـده 
تـا هتاکـی هـا در ايـن رسـانه فراگیـر، ادامه 
پیدا کنـد و هـرروزه سـاخت بازی هايـی را بـا 
موضـوع توهیـن بـه مقدسـات شاهد باشـیم.

غـرب در حـال برنامه ريـزی بـرای از بین بردن 
قبـح مقدسـات در میـان جوانـان مسـلمان 
اسـت؛ همچنیـن قصـد دارد جوانانـی را کـه 
در آينده حاکمیت کشـورهای اسـالمی را در 
دسـت خواهنـد داشـت نسـبت بـه تعصبات 
دينـی بی تفـاوت کنـد؛ زيـرا، ايـن تعصبات 
مانعـی جـدی بـر سـر راه نفـوذ غـرب بـه 
ممالیـک اسـالمی و غارت منابع آن ها اسـت.

آن هايـی  تصويـری  بازی هـای  مخرب تريـن 
هسـتند کـه تصاويـر در آن مکـرر بـر صفحه 
ظاهـر می شـوند و کـودک  بايـد بـه تمـام 
کنـد؛  شـلیک  می گذرنـد،  کـه  تصاويـری 
به همین علـت، توصیـه می شـود ايـن گونـه 
قـرار  کـودک  دسـترس  در  کمتـر  بازی هـا 
بسـیار  خشـونت  بازی هـا  ايـن  در  گیرنـد. 
بـد  کشـتار،  خون ريـزی،  نمايـش  شـديد، 
لحنـی و... بـه نمايـش در می آينـد. ايـن نـوع 
بازی هـا در اروپـا و آمريـکا بـرای کاربران زير 
هجده سـال ممنوع شـده . متأسـفانه در ايران 
کاربـران با سـنین پايین تر از هجـده نیز کم 
و بیـش از ايـن بازی هـا اسـتفاده می کننـد.

تاثیرات مثبت بازی های رایانه ای:
1. يادگیـری را آسـان و توجـه کـودکان را 

می کنـد؛ جلـب 
2. کاربـران بـرای اينکه نقش هـای يک بازی 
گوناگونـی  هـای  مهـارت  بـه  ياد بگیرنـد  را 
نیاز دارنـد کـه شـاخص ترين آن هـا مهـارت 

اسـت؛ حل مسـئله 
تفکـر  و  ديـداری  دقـت  افزايـش  باعـث   .3

می شـود؛ خـالق 
4. با اسـتفاده از برنامه های بسـیار متنوعی که 
در بـازار وجـود دارد ايـن امـکان بـه کودکان 
داسـتان هايی  و  نقاشـی  تـا  می شـود  داده 

خلـق کنند؛
و  لباس هـا  کثیف کـردن  بـدون  کـودک   .5
اطرافـش می توانـد به راحتـی نقاشـی بکشـد 

و رنگ هـا را عـوض کنـد؛
۶. مفاهیـم و مبانـی رياضیـات را بـا کمـک 
کـودک  بـه  سـاده  و  مختلـف  شـکل های 

می دهـد؛ آمـوزش 
7. بـه عقیـده پزشـکان بازی هـای سـودمند 
بـه  کمتـر  کـودکان  کـه  می شـود  باعـث 

نیازداشته باشـند؛ آرام بخـش 
8. بازی هـای رايانـه ای بچه هـا را وارد دنیايی 
می کنـد که کنترلش در دسـت آن هاسـت؛به 

همیـن دلیل از ايـن بازی لـذت می برند؛
9. وسـیله ای بـرای پر کـردن اوقـات فراغـت 
مغـز  سـاالنه  همايـش  اسـت.در  کـودکان 
نتیجـه ای  واشـنگتن  در  اعصـاب2015  و 
بیان شـد کـه بازی هـا نه تنهـا تأثیـر مخربی 
بـر ذهـن افـراد ندارنـد بلکـه باعـث تقويـت 
حافظـه افـراد هـم می شـوند و حتـی امـکان 
از  بـرای پیش گیـری  ايـن وجـود دارد کـه 
بیمـاری آلزايمـر هـم از آن اسـتفاده شـود.

همچنین،بازی هـا درس هايـی را بـه "گیمر" 
از  آن هـا  ياد گرفتـن  کـه  می دهـد  )کاربـر( 

کسـان ديگـر غیرممکـن اسـت.

اما چه باید کرد؟
1. والديـن تا حـدی بـا بـازی رايانـه ای آشـنا 
باشـند و بداننـد کـه هـر بـازی بـرای چـه 
از  می تواننـد  اسـت.والدين  مناسـب  سـنی 

بگیرنـد؛ کمـک  کارشناسـان 

بازی هـای  بعضـی  از  اسـتفاده  والديـن   .2
رايانـه ای را بـرای فرزنـدان خود مجـاز کنند؛

3. در خريـد بازی هـای رايانـه ای فرزنـد خود 
را راهنمايـی کنند؛

4. از آسـیب های بازی هـای رايانـه ای مخرب 
بـرای فرزندانشـان صحبت کنند؛

5. فرزنـدان بايـد بداننـد کـه از رايانـه هـم 
ماننـد ديگر وسـايل زندگی متعادل اسـتفاده 
کننـد؛ بـه همیـن دلیـل، کـودکان بايـد در 
سـاعات معینـی اجـازه بازی های رايانـه ای را 
داشـته باشـند. شـايد برای دفعـات اول آنان 
کمـی مقاومـت کنند،امـا بـه مـرور زمـان به 

نظـم اسـتفاده از رايانـه عـادت می کننـد؛
 ۶. والديـن زمـان بیشـتری را کنـار فرزندان 
صمیمیـت  قـدر  هـر  بگذراننـد؛  خودشـان 
و ارتبـاط صحیـح بیـن فرزنـدان و والديـن 
چنیـن  از  اسـتفاده  زمینـه  باشـد،  بیشـتر 

می شـود؛ فراهـم  کمتـر  بازی هايـی 
7. پرفسور"پیرسـون" روان شـناس آموزشی 
اسـت:  معتقـد  "بیرمنـگام"  شـهر  شـورای 
بهتريـن راه حـل خارج کـردن رايانـه از اتـاق 

اسـت؛ کودک 
8. اسـتفاده از بازی هـای  فکـری - معمايـی 
نـو  و  خالقیـت  رشـد  راه هـای  از  يکـی 
بیشـتر  کـه  اسـت.بازی هايی  بچه هـا  آوری 
سـلول های مغـزی را بـه کار وادار و فکر آنان 

را درگیـر کنـد. 

تهیه و تنظیم : جمال بیدادی 
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 بـه تازگـی محققان با مطالعـه 88000 برنامه 
مختلـف در گـوگل پلـی، توانسـتند بیـش از 
مجـوز  صـدور  بخـش  کـه  نر م افـزار   1000
بـرای دسترسـی بـه اطالعـات را دور می زنند، 
کشـف کنند.به گـزارش بخش فناوری سـايت 
خبرهـای فوری، بخش ارائه مجوز در سیسـتم 
عامـل اندرويـد بـرای اين اسـت که مـا بدانیم 
چقـدر اطالعـات مـا قـرار اسـت بـا نرم افـزار 
مربوطـه در میان گذاشـته شـود. اگـر کاربری 
اطالعـات  بـه  قـوه  چـراغ     نرم افـزار  نخواهـد 
تماس او دسترسـی داشـته باشـد، حق اين را 

دارد کـه مجـوز آن را صـادر نکنـد.
 امـا مثـل اين که حتـی زمانی که شـما اجازه 
دسترسـی بـه ايـن نرم افزار هـا نمی دهیـد هم 
بعضـی از آن هـا راهـی بـرای دور زدن مجـوز 

شـما پیـدا می کنند
به تازگی محققان توانسـته اند بیشتر از 1000 
نر م افـزار کشـف کننـد که بـدون اجـازه کاربر 
می تواننـد اطالعـات دقیـق موقعیـت مکانـی 
و شناسـه های تلفـن را جمـع آوری می کننـد. 
ايـن کشـف نشـان داد کـه چقـدر مسـئله 
امنیـت اطالعات شـخصی به خصـوص زمانی 
کـه از تلفن همـراه و نرم افزار هـای آن اسـتفاده 
می شـود در دنیـای امـروز زير سـوال مـی رود. 
شـرکت های فناوری اکنـون کوهی از اطالعات 
شـخصی کاربـران از جمله مکان هايـی که در 
آن حضـور داشـته اند، دوسـتانی کـه دارنـد و 

عاليـق آن هـا دارند.

نرم افزارهایی که صدور مجوز را دور 
می زنند

قانون گـذاران در حـال تـالش بـرای مقابلـه 
بـا فـاش شـدن اطالعـات خصوصـی کاربران 
هسـتند و معتقدنـد مجوز هـای برنامـه بايـد 
کنتـرل کنند چـه اطالعاتی منتقل می شـود. 
اپلـو گـوگل ويژگی هـای جديدی بـرای بهبود 
حريـم خصوصـی  افـراد ارائـه کرده انـد، امـا 
بعضـی برنامه هـا همچنان راه هـای مخفی دور 

زدن آن هـا را پیـدا می کننـد.
رايانـه  علـوم  بین المللـی  محققـان موسسـه 
پیـدا  اندرويـدی  نرم افـزار   1325 از  بیـش 
کرد ه انـد کـه اطالعات شـخصی کاربـران را از 
دسـتگاه ها جمـع آوری می کردنـد حتـی پس 
از آنکـه مـردم بـه صراحـت اجـازه دسترسـی 
بـه آن هـا را رد می کردنـد. سـرهنگ اگلمـن، 
مديـر تحقیق امنیت و حفـظ حريم خصوصی 
در ICSI، ايـن مطالعـه را در اواخـر ژوئـن در 
PrivacyCon دادگسـتری فدرال ارائه کرده 

بود.

مقابله قانونی با نرم افزارهای متخلف
»اساسـا،  گفـت:  کنفرانـس  ايـن  در  اگلمـن 
مصـرف کننـدگان ابـزار و نشـانه های بسـیار 
کمـی دارنـد کـه می تواننـد بـه طـور منطقی 
و مسـتقیم حريـم خصوصـی خـود و تصمیم 
اگـر  را کنتـرل کننـد.  گیـری در مـورد آن 

توسـعه دهنـدگان نرم افـزار بتواننـد سیسـتم 
امنیـت را دور بزننـد، پـس درخواسـت کردن 
از مصـرف کننـدگان بـرای ارائه مجوز نسـبتا 

اسـت.« بی معنـی 
او در ادامـه گفت که محققان در ماه سـپتامبر 
ايـن مسـئله را به گوگل اطـالع داده اند. گوگل 
اعالم کرده اسـت کـه اين موضـوع در اندرويد 
QQ حـل خواهـد شـد. انتظـار مـی رود ايـن  
نسـخه سیسـتم عامل گـوگل در سـال جاری 

شود. منتشر 

روش استفاده شده در نرم افزارهای 
جاسوسی

مطالعه هـای انجـام شـده روی 88000 برنامه 
مختلـف درگـوگل پلی نشـان داد کـه چگونه 
آن هـا توانايـی دارنـد  اطالعات کاربـر را حتی 
پـس از عـدم صـدور مجـوز دسترسـی، جمع 
آوری کننـد. 1325 نرم افـزار کـه ايـن کار را 
انجـام می دادنـد از کد هـای مخفـی در درون 
خـود اسـتفاده می کردنـد. شـیوه کاری آن هـا 
هـم به اين شـکل بـود کـه از اطالعات مخفی 
شـده در وای فـای و ابـرداده ذخیـره شـده در 

عکس هـا سوءاسـتفاده می کردنـد.
محققـان دريافتنـد کـه يـک برنامـه ويرايش 
 GPS مختصات ،Shutterfly عکـس به نـام
را از عکس هـا جمع آوری و به سـرور های خود 
ارسـال می کـرده اسـت. ايـن نرم افـزار اين کار 
را حتـی هنگامی که کاربران مجوز دسترسـی 
بـه اطالعـات را رد می کـرد نیـز بـه کار خـود 
سـخگويان  از  يکـی  البتـه  مـی داد.  ادامـه 
Shutterfly در جـواب ايـن کشـف محققان 
گفتـه اسـت: »برخـالف آن چه محققـان پیدا 
کرده اند، اين شـرکت فقط اطالعـات مکانی را 
بـا اجازه مسـتقیم کاربر جمـع آوری می کند.«

کامـل  جزئیـات  کـه  اسـت  گفتـه  اگلمـن 
تحقیقـات همراه بـا فهرسـتی از 1325 برنامه 
کـه محققـان کشـف کرده انـد را در کنفرانس 
امنیتـی Usenix در مـاه اوت ارائـه می دهـد.

جاسوسی خاموش گوشی های اندروید
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 بررسـی تاريخچـه اينترنـت درجهان در ايـران و 
جهـان به همـراه بیان امار ضريـب نفوذ اينترنت و 

شـبکه¬¬های ارتباطی در کشورمان
لیـد: امروزه تصـور دنیای بدون وجود اينترنت غیر 
ممکن شـده اسـت. اينترنـت در اکثر جنبه¬های 
زندگـی مـا نفوذ کرده و به ان وابسـته شـده¬ايم. 
در ايـن مقالـه سـعی شـده اسـت کـه بـه صورت 
مختصـر تاريخچـه اينترنـت در ايـران و جهـان 
مطـرح شـود و در ادامـه بـا توجه به آمار رسـمی 
ضريـب نفـوذ اينترنـت، تلفن همـراه و پسـت در 

کشـورمان مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

پیدایش اینترنت
پیدايـش اينترنـت به دهـه ی 19۶0 میـالدی باز 
می گـردد؛ زمانـی که دولت ايـاالت متحده آمريکا 
  )ARPA( آرپـا  بـه  موسـوم  براسـاس طرحـی 
مخفـف آژانـس تحقیـق پروژه های پیشـرفته، که 
در آن زمـان بـرای کارکردهای دفاعی بوجود آمده 

بـود، اين طـرح را اجـرا نمود. 
طـرح از ايـن قـرار بود کـه کامپیوترهـای موجود 
در شـهرهای مختلـف )در آن زمـان چیـزی بـه 
بلکـه  نداشـت  وجـود  شـخصی  کامپیوتـر  نـام 
سـازمان های بـزرگ و دانشـگاه ها و مراکـز دولتی 
معموالً دارای سیسـتم های کامپیوتـر بزرگ مین 
فريـم main frame بودنـد( هر کـدام اطالعات 
خـاص خـود را در آن ذخیره کـرده بودند؛ بتوانند 
در صـورت نیـاز بـا يکديگر اتصـال بر قـرار نموده 
و اطالعـات را بـه يکديگـر منتقـل کننـد و يـا در 
صورت ايجاد بسـتر مناسـب اطالعات را در حالت 

اشـتراک قـرار دهند.
در همـان دوران سیسـتم هايی بـه وجـود آمـده 
بودنـد کـه امـکان ارتبـاط بیـن کامپیوترهـای 
يـک سـازمان را از طريـق شـبکه مختـص همان 
سـازمان فراهم می نمودنـد طوريکه کامپیوترهای 
موجـود در بخش ها يا طبقـات مختلف با يکديگر 
تبـادل اطالعـات نمـوده و امکان ارسـال نامه بین 
بخش هـای مختلـف سـازمان را فراهـم می کردند 
کـه اکنـون بـه ايـن سیسـتم ارسـال نامه پسـت 
الکترونیـک می گوينـد. اما بـرای اتصـال و ارتباط 
دادن ايـن شـبکه های کوچـک و پراکنـده که هر 

کـدام بـه روش و اسـتانداردهای خودشـان کار 
می کردنـد اسـتانداردهای جديد و مشـخصی که 
همـان پروتکل هـا هسـتند توسـط کارشناسـان 

وضع شـد.
 4 تعـداد  میـالدی   19۶1 درسـال  سـرانجام 
کامپیوتـر در 2 ايالـت مختلف با موفقیـت ارتباط 

 " )net( برقرار کردند و با اضافه شـدن واژه  " نت
بـه طرح اولیه، نام آرپانـت )ARPANET( برای 

آن منظور شـد. 
در دهـه 1970 میـالدی بـا تعريـف پروتکل های 
امـروز  بـه  تـا  از جملـه “TCP” کـه  جديدتـر 
رواج دارد و نیـز مشـارکت کامپیوترهـای میزبـان 
)Host(  بیشـتر بـه آرپانـت و حتـی گسـترده 
شـدن آن بـه برخـی نواحـی فراتـر از مرزهـای 
ايـاالت متحـده، آرپانـت شـهرت بیشـتری يافت 
و ايـده اينترنـت همـراه بـا جزيیات بیشـتر راجع 
بـه شـبکه های کامپیوتری مطرح گشـت تا اينکه 
طـی سـال های پايانـی دهـه 1970 شـبکه های 
مختلـف تصمیـم گرفتند بـه صورت شـبکه ای با 
يکديگـر ارتباط برقـرار نمايند و آرپانـت را بعنوان 

هسـته اصلـی انتخـاب کردند. 
اينترنـت  نـام  بعدهـا در سـال 1993 میـالدی 
روی ايـن شـبکه بـزرگ گذاشـته شـد. وب يـا 
 World Wide( کـه مخفـف  WWW همـان
Web( بـه معنـی تـار جهـان گسـتر می باشـد 

 Cern توسـط آزمايشـگاه اروپايـی فیزيـک ذرات
بخاطـر نیاز آنها به دسترسـی مرتب تر و آسـان تر 
بـه اطالعـات موجـود روی اينترنت ابداع گشـت. 
در ايـن روش اطالعـات بـه صـورت مسـتنداتی 
صفحـه ای بر روی شـبکه اينترنت قـرار می گیرند 
و بوسـیله يک مرورگر وب قابل مشـاهده هستند 

و هـم اکنـون کارکردهـای بسـیاری دارند. 

ایده اصلی پیدایش اینترنت
ايـن ماجـرا بـا وجـودی کـه بخشـی از حقايـق 
به وجـود آمـدن اينترنـت را بیـان می کنـد امـا 
نمی توانـد تمـام واقعیـات مربوط به آن را تشـريح 
کنـد. بايـد بگويیـم افـراد مختلفـی در تشـکیل 
 ”Paul Baran“ اينترنت سـهم داشـته اند آقـای
يکـی از مهمتريـن آنهاسـت. آقـای بـاران کـه در 
دوران جنـگ سـرد زندگـی می کـرد می دانسـت 
که شـبکه سراسـری تلفن آمريـکا توانايی مقابله 
بـا حملـه اتمی شـوروی سـابق را نـدارد. مثال اگر 
ريیـس جمهور وقـت آمريکا حملـه اتمی متقابل 
را دسـتور مـی داد، بايـد از يـک شـبکه تلفنـی 
اسـتفاده می کرد کـه قبال توسـط روس ها منهدم 
شـده بـود. در نتیجه طرح يک سیسـتم مقاوم در 
مقابـل حمله اتمی روس ها ريخته شـد.آقای باران 
)Baran( تشـکیل و تکامل اينترنت را به ساخت 
يـک کلیسـا تشـبیه کـرد و معتقـد بـود، طـی 

 هر چیزی که در مورد اینترنت باید بدانیم؟!
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سـال هـای اخیـر هـر کـس سـنگی بـه پايه¬ها 
و سـنگ هـای قبلـی بنا اضافـه می کنـد و انجام 
هـر کاری وابسـته بـه کارهـای انجام شـده قبلی 
اسـت. بنابراين نمی توان گفـت کدام بخش از کار 
مهمترين بخش کار بوده اسـت و در کل پیدايش 
اينترنـت نتیجـه کار و تـالش گـروه کثیـری از 
دانشـمندان اسـت. داسـتان پیدايـش اينترنـت با 

افسـانه و واقعیـت در هـم آمیخته شـده اسـت.
در اوايـل دهـه ۶0 میـالدی آقـای بـاران طـی 
مقاالتـی پايـه کار اينترنـت امـروزی را ريخـت. 
اطالعـات و داده هـا بـه صـورت قطعـات و بسـته 
هـای کوچکتـری تقسـیم و هر بسـته با آدرسـی 
کـه بـه آن اختصـاص داده می شـود بـه مقصـد 
خـاص خـود فرسـتاده می شـود. بـه ايـن ترتیب 
بسـته ها ماننـد نامه های پسـتی می تواننـد از هر 
مسـیری به مقصد برسـند. زيرا آنها شـامل آدرس 
فرسـتنده و گیرنده هسـتند و در مقصد بسـته ها 
مجـددا يکپارچـه می شـوند و بـه صـورت يـک 

اطالعـات کامـل در می آينـد.
آقـای بـاران )Baran( طـی مقاالتـی اينچنینـی 
سـاختمان و سـاختار اينترنت را پیش گويی کرد. 
او از کار سـلول هـای مغزی انسـان بـه عنوان الگو 
اسـتفاده کـرد. وی معتقـد بود: وقتی سـلول های 
مغـزی از بیـن بروند، شـبکه عصبـی از آنها ديگر 
اسـتفاده نمی¬کنـد و مسـیر ديگـری را در مغـز 
انتخـاب می کنـد. از ديدگاه وی ايـن امکان وجود 
دارد کـه شـبکه ای با تعـداد زيادی اتصـاالت برای 

تکـرار ايجـاد شـوند تـا در صورت نابودی بخشـی 
از آن، همچنـان بـه صـورت مجموعـه ای بـه هم 
پیوسـته کار کند. تا نیمه دهه ۶0 میالدی کسـی 
بـه نظـرات او توجـه ای نکـرد. تـا اينکـه در سـال 
19۶5 نیـروی هوايـی آمريـکا و»آزمايشـگاه های 
بـل« بـه نظـرات او عالقه منـد شـدند و پنتاگـون 
با سـرمايه گذاری در طراحی و سـاخت شـبکه ای 

براسـاس نظريـات او موافقت کرد.  
ولـی آقـای بـاران )Baran( بنابـر داليلـی حاضر 
بـا همـکاری بـا نیـروی هوايـی آمريـکا نشـد. در 
 )Tailor( ايـن میـان دانشـمندی بـا نـام تیلـور
وارد موسسـه آرپـا )ARPA( شـد. او مسـتقیما 
به آقای هرتسـفلد ريیس موسسـه پیشنهاد کرد: 
آرپـا هزينـه ايجاد يک شـبکه آزمايشـی کوچک 
بـا حداقـل چهـار گـره را تامیـن کند کـه بودجه 
آن بالـغ بـر يـک میلیـون دالر می شـد. بـا ايـن 
پیشـنهاد تیلـور تجربـه ای را آغاز کـرد که منجر 
بـه پیدايـش اينترنـت امروزی شـد. او موفق شـد 
در سـال 19۶۶، دو کامپیوتـر را در شـرق و غـرب 
آمريـکا بـه هم متصل کنـد. با اين اتصـال انقالبی 
در نحـوه صـدور اطالعـات در دنیـای ارتباطـات 
رخ داد کـه امـروز نتیجـه آن را  همگـی شـاهد 
 )packet( هسـتیم. اين شـبکه به بسـته¬هايی
از داده-هـا کـه به وسـیله کامپیوترهـای مختلف 
ارسـال می¬شـدند اتـکا داشـت. پـس از آنکـه 
آازمايش¬ها سـودمندی آن را مشـخص کردند و 
سـاير بخش های دولتی و دانشگاه های پژوهشی 

تمايـل خود را به وصل شـدن بـه آن اعالم کردند. 
ارتباطـات الکترونیکـی بـه صـورت روشـی موثـر 
بـرای دانشـمندان و ديگـران بـه منظور اسـتفاده 
مشـترک از داده هـا درآمـد. در همـان زمـان کـه 
ARPAnet در حـال رشـد بـود تعدادی شـبکه 
پوشـش محلـی )LAN( در نقاط مختلف آمريکا 
بـه وجـود آمـد. مديـران شـبکه های محلـی نیز 
بـه وصل کـردن کامپیوترهای شـبکه¬های خود 
به شـبکه هـای بزرگتـر اقـدام کردنـد.  پروتوکل 
اسـتاندارد  زبـان   ARPAnet IP اينترنـت 
حکم¬فرمـا بـرای برقراری ارتبـاط کامپیوتر های 
شـبکه های مختلف بـه يکديگر شـد. تاريخ تولد 
اينترنـت بـه طـور رسـمی اول سـپتامبر 19۶9 
اعالم شـده اسـت. زيرا اولین “IMP” در دانشـگاه 
“UCLA” واقـع در سـانتاباربارا در ايـن تاريـخ 

بارگذاری شـده اسـت. 
از اوايـل دهـه 1990 رشـد اسـتفاده از اينترنـت 
بـه صـورت تصاعدی افزايـش يافت. يکـی از علل 
 Gopher چنین استقبالی ابزار جستجويی مانند
و Archie بـوده اسـت؛ امـا اينها در سـال 1991 
تحـت تاثیـر www قـرار گرفتنـد که به وسـیله 
CERN يـا آزمايشـگاه فیزيک هسـته¬ای اروپا 
سـاخته شـد. با آنکه اينترنـت از ابتدا طـوری بود 
که مبادله اطالعات برای تازه واردان بسـیار سـاده 
باشـد، بزرگترين جهش در وب در سـال 1993 با 
عرضه نرم افزار موزايیک Mosaic که نخسـتین 

برنامـه مرورگـر وب گرافیکـی بود به وجـود آمد.
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برنامـه موزايیـک محصـول تـالش دانشـجويان 
و اسـتادان بخـش "مرکـز ملـی کاربردهـای ابـر 
کامپیوتـر " در دانشـگاه ايلینويـز امريـکا بـود. 
بـرای نخسـتین بـار موزايیـک امکانـات اشـاره 
و کلیـک )بـه وسـیله موشـواره( را فراهـم کـرد. 
 web( کاربـران می توانسـتند صفحـه هـای وب
page( يـا مجموعه ای از متـن و گرافیک را کنار 

هـم بگذارنـد تا هر کسـی کـه میخواسـت آنها را 
بتوانـد روی اينترنـت ببینـد. وقتـی با مـوش واره 
)Mouse( روی کلمـه هـا يـا تصاويـر خاصی که 
هايپرلینک)Hyper Link( نامیده میشد کلیک 
می-کردنـد برنامه موزايیک به طـور خود کار يک 
صفحـه ديگر بـاز می¬کرد که به کلمـه يا تصوير 
خـاص و کلیـک شـده اختصاص داشـت. بهترين 

بخـش ايـن سیسـتم آنجـا بـود کـه هايپرلینک 
هـا می¬توانسـتند بـه صفحـه هايـی روی همان 
کامپیوتـر يـا هـر کامپیوتـر ديگـر اينترنـت بـا 
خدمـات وب اشـاره کننـد. صفحـه هـای وب هر 
روز متولـد می¬شـدند و مفهـوم مـوج سـواری 
يـا Surfing روی وب متولـد شـد. اواسـط سـال 
1994 سـه میلیـون کامپیوتـر بـه اينترنت وصل 

نمودار ضریب نفوذ اینترنت در ایران
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شـده بـود صفحـه هـای جديـد وب کـه شـامل 
همـه چیز از اسـناد دولتـی تا مدارک شـرکت ها 
و مـدل هـای جديـد لبـاس بـود در سراسـر دنیا 
چندين برابر شـد. موزايیک و جانشینان آن مانند 
Navigator محصـول شـرکت " نت اسـکیپ " 
اينترنـت را از قلمـرو علمی به میان مـردم آوردند. 
طبـق آخريـن آمار 51 درصد کاربران بعد از سـال 
1995 وارد ايـن محیـط شـده انـد. میلیون¬هـا 
انسـانی کـه از اينترنت اسـتفاده می¬کنند نیازی 
ندارنـد که نکات فنـی ماننـد TCP/IP را بدانند. 
امـروزه شـرکت¬های خدمات دهنـده اينترنت يا 
ISP ايـن کار را بـه عهـده دارند.رشـد روز افـزون 
آن و سـاده تر شـدن اسـتفاده آن همچنـان ادامه 
دارد. هـر چـه تعـداد مردم بیشـتری بـه اينترنت 
رجـوع کننـد تعداد شـرکت هـای سـازنده برنامه 
هـای اينترنت بیشـتر می¬شـود. بـا آنکه بعضی 
از عاشـقان اينترنـت آن را نوعـی شـیوه زندگـی 
می¬دانند. در نظر بیشـتر کاربران منبع سرگرمی 
اطالعـات اسـت ولی بیشـترين مصرف آن پسـت 
الکترونیکـی يا همان e-mail اسـت کـه يکی از 
ابـزار هـای ارتباطـی کارآامد به شـمار مـی¬رود. 
پیام¬هـا از کامپیوتـری بـه کامپیوتـر ديگـر بـا 
سـرعت پرواز می¬کننـد و منتظـر می¬مانند تا 

شـخص فرصـت خواندن آنهـا را پیـدا کند.
وقتـی که می بینیم که در مدت کوتاهی اينترنت 
بـه چنیـن رشـدی نايـل آمـده اسـت, مطمئنـا 
دشـوار خواهـد بود کـه آينـده آن را پیش¬بینی 
کنیـم. طبـق نظر کارشناسـان ماهانـه 10 درصد 
بـه تعـداد کاربـران اينترنت افـزوده می شـود ولی 
تعـداد دقیق کاربران که روزانه از آن اسـتفاده می 

کنند مشـخص نیست.

تحـوالت  آينـده  هـای  سـال  در  طورقطـع  بـه 
شـگرفی را در زمینه شـبکه های اينترنتی شـاهد 
خواهیم بود. به وسـیله اينترنت انسـان به راه های 
جديـدی دسـت پیـدا کـرد. در کنـار اين شـانس 
جديد توسـط اينترنت،  بايد بگويیـم خطراتی نیز 
در رابطـه بـا سیاسـت و اقتصـاد و علـم بـه دنبال 
خواهـد داشـت. شـکل امـروزی اينترنـت مديون 
همکاری تمام کاربران اينترنت در سرتاسـر گیتی 
اسـت با اين تصـور که اطالعات موجود در سـطح 
جهـان را بـه راحتـی با يکديگر مبادلـه کنند. اين 
تصـوری بود کـه آقای بـاران از اينترنت داشـت و 
امیدواريـم در آينـده نیـز تکامل اينترنـت در اين 

مسـیر باشد.

پیدایش اینترنت در ایران
از جملـه کشـور هايـی اسـت کـه ديـر  ايـران 
اينترنـت وصـل شـد ولـی  بـه شـبکه جهانـی 
خوشـبختانه رونـد رو به رشـدی را در اسـتفاده و 

کار بـا اينترنـت داشـته اسـت.
در سـال 1371 برخـی از دانشـگاه هـای ايـران 
مانند دانشـگاه صنعتی شـريف و دانشگاه گیالن، 
توسـط مرکز تحقیقات فیزيک نظـری و از طريق 
پروتـکل UUCP بـه اينترنـت وصل شـدند تا با 

دنیـای خارج ايمیـل رد و بـدل کنند.
 امـا بطـور کلـی ايـران در سـال 1372 بـه طـور 
رسـمی به شـبکه ی جهانـی اينترنت پیوسـت و 
اولیـن کامپیوتری کـه در ايران بـه اينترنت وصل 
شـد، کامپیوتـر مرکـز تحقیقـات فیزيـک نظری 
بـود. مرکز تحقیقـات فیزيک نظـری و رياضیات، 
بعنـوان تنهـا نهاد ثبت اسـامی با پسـوند )ir.( در 
ايران به رسـمیت شـناخته می شـود. اين پسـوند 

تعیین شـده بـرای ايران در فضای اينترنت اسـت.
 در سـال 1373 مؤسسـه نـدا رايانـه تأسـیس 
می شـود. پـس از راه انـدازی اّولیـن بولتـن بـور 
وب  اّولیـن  سـال،  يـک  عـرض  در   ،)BBS(
سـايت ايرانـی داخـل ايـران را راه انـدازی می کند. 
همچنیـن، اين مؤسسـه روزنامه »همشـهری« را 
بـه زبـان فارسـی در اينترنت منتشـر می کند، که 
اين اولین روزنامه رسـمی ايرانی در وب محسـوب 
می شـود. در همیـن سـال يعنـی سـال 1373 
به دنبـال اتصـال بـه اينترنـت از طريـق ماهـواره 
کانادائـی "کد ويـژن" )Cad vision(، مؤسسـه 
نـدا رايانـه فعالیـت بازرگانی خود را بعنـوان اّولین 
شـرکت خدمات سـرويس اينترنتـی )ISP( آغاز 

می کنـد.
و همچنین در ادامه، يعنی درسـال 1374 مجلس 
جمهـوری اسـالمی ايران تأسـیس شـرکت »امور 
ارتباطـات ديتـا« تحـت نظـر شـرکت مخابـرات 
ايـران را تصويـب می کنـد و مسـؤلیت توسـعه 
خدمـات ديتا در سـطح کشـور را بطـور انحصاری 

در اختیـار آن شـرکت قـرار می دهـد.
 "Unicode" و اما در سـال 1377 پروژه يونیکد
در ايـران بـا قـرارداد شـورای عالـی انفورماتیک و 
همـکاری بنیـاد دانـش و هنـر واقع در انگلسـتان 
و بـا نظـارت و مديريـت فّنـی دانشـگاه صنعتـی 
شـريف تحت عنوان »فارسـی وب« آغاز می شود. 
هـدف پـروژه ايـن بـود کـه بـا گنجانـدن کامل و 
جامـع الفبای فارسـی در اسـتاندارد يونیکد، نشـر 
فارسـی در کامپیوتـر، مخصوصـاً اينترنـت و وب، 
اسـتاندارد شود و اصوالً مشـکل قلم )Font( های 
غیر اسـتاندارد موجـود در نرم افزارهای ايرانی حل 

شود.
در سـال 1379 شرکت IranGate.net  در شهر 
 ISP اصفهـان تأسـیس می شـود تـا بعنوان يـک
خدمات اينترنتی را بطور اختصاصی به شـهرهای 
پـر جمعیـت غیـر از تهـران ارائـه دهـد. در پايان 
همین سـال ايران بطور رسـمی عضو کنسرسیوم 

يونیکد می شـود.
در سـال 1380 بـرای اّولیـن بـار پديـده وبـالگ 
نويسـی در ايـران آغـاز می شـود. درسـت يـک 
سـال بعـد، بنا بـر آمار غیر رسـمی تعـداد وبالگ 

نويسـان از مـرز 15000 نفـر می گـذرد. 
در سـال 1381 اّولیـن سـرويس وبـالگ نويسـی 
Persianblog. ويژه فارسـی زبانان در وب سايت

com در ايـران آغـاز بـه کار می کنـد. هدف تیم 
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ارائـه دهنده اين سـرويس مجانـی ايجاد محیطی 
کامالً فارسـی از جمله متن نويس سـازگار با زبان 
فارسـی، تقويـم شمسـی و سیسـتم نظرخواهـی 
فارسـی، و متمرکز نمودن وبالگ نويسـان فارسی 
زبان در يک سـايت و در نتیجه افزايش بینندگان 

اين وبالگ¬ها اسـت. 
همچنیـن حـدود ۶ سـرويس وبالگدهی فارسـی 
ديگـر در فاصلـه سـالهای 1382 تا 1385 شـکل 
مـی گیـرد و در حـال حاضـر حـدود دو میلیـون 
بالگـر ايرانـی در وب حضـور دارنـد که بر اسـاس 
آمارگیرهـای اينترنتـی معتبـر 120 هـزار تـای 
آنهـا فعـال محسـوب مـی شـوند . ايرانـی هـا در 
فاصلـه سـالهای 1382 تـا 1384 چهارمیـن زبان 
وبالگسـتان جهـان را دارا بودند ايـن رتبه در حال 

حاضـر بـه جايـگاه دهم تنـزل کرده اسـت .
در سـال 1383 طـرح تکفـا بـه عنـوان اولیـن و 
مهمتريـن طـرح دولـت ايـران در زمینـه توسـعه 
کاربـرد فنـاوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی بـا 
بودجـه ای حـدود صد میلیـارد تومان بـه اجرا در 

آيد. مـی 
در سـال 1384 جنجالی ترين بحث سـال 1384 
در زمینـه اينترنـت در ايـران اجـرای سیاسـت 
فیلترينـگ سـايت¬های اينترنتـی غیـر مجـاز و 
خـالف موازيـن اخالقـی و اسـالمی بـود که سـر 

وصـدای زيـادی بـه پـا کرد.
در سـال 1385 طرح سـاماندهی وب سـايت¬ها 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  توسـط  و وبالگ¬هـا 
اسـالمی مهمترين اقدام دولـت در زمینه اينترنت 
بـه شـمار مـی رود صحبت هـای فراوانـی در باره 

اينترنـت ملی هم شـده اسـت.
بـرای  ارشـاد  وزارت  سـايت  آدرس  هـم  ايـن 
www. ثبـت پايـگاه هـا و سـايت¬های ايرانـی

   samandehi.com
طبـق قانون همه سـايتهای ايرانی موظف شـدند 
کـه نام سـايت خـود را در اين پايـگاه ثبت کنند.

دلیل مطرح شدن واژه اینترنت 
)INTERNET(

 International عبـارت  مخفـف  واژه  ايـن 
المللـی  بیـن  شـبکه  معنـی  بـه    Network
مـی باشـد، و در کل واژه ی "Net" بـه معنـی 
تـار عنکبـوت و همچنیـن تـور مـی باشـد که به 
عبارتـی ديگـر اينترنـت به تـار عنکبوت تشـبیه 
شـده و وجه شـبه اين تشـابه شـبکه ای بـودن و 

درهـم تنیـده بـودن اسـت.

گسترش اینترنت و زیرساخت¬های ارتباطی 
در ایران

طبـق آمـار رسـمی سـازمان تنظیـم مقـررات و 
ايـران،  اسـالمی  راديويـی جمهـوری  ارتباطـات 
آخريـن آمـار ضريب نفـوذ اينترنت در کشـورمان 
بـا حـدود 74  ملیون کاربر  به 90 درصد رسـیده 
اسـت که نشـان از فراگیری دسترسی به اينترنت 

در ايـران دارد.
همچنیـن در کشـورمان 93 ملیـون کاربـر تلفن 
همـراه وجـود دارد و ضريـب نفـوذ آن در کشـور 

حـدود 113 درصـد اسـت.
در  نیـز  پسـتی  مرسـوالت  سـرانه  همچنیـن 
بـه  و  اسـت  کاهـش  حـال  در  نیـز  کشـورمان 
حـدود 4 درصد رسـیده اسـت و می-توان نتیجه 
گرفـت کـه بـا گسـترش اينترنـت در کشـورمان 
نیـاز به ارسـال مرسـوله¬های پسـتی يه شـدت 
کاهـش يافتـه اسـت.اين آمارهـا نشـان¬دهنده 
گسـترش و اسـتفاده همگانی از اينترنت در کشور 
برنامه¬ريـزی اصولـی بـرای  عزيزمـان اسـت و 
فرهنگ¬سـازی در حوزه فضای مجـازی و ترويج 
فرهنـگ صحیـح اسـتفاده از آن بايد مـورد توجه 
همـه دسـتگاه¬های قوه¬های اجرايـی، مقننه و 
قضايـی قـرار بگیرد کـه اينکار با سیاسـتگذاری و 

برنامه¬ريـزی راهبـردی امـکان پذيـر اسـت.
در حـال حاضـر مهمتريـن نهـاد تصمیم¬گیـر 
در خصـوص فضـای مجـازی، مرکـز ملـی فضای 
مجـازی اسـت کـه براسـاس حکـم مقـام معظم 
رهبـری زيـر نظـر شـورای عالـی فضـای مجازی 

کشـور تاسـیس شـده است.
در حکـم مورخ 17/12/1390 مقام معظم رهبری 

است: آمده 

»اين شـورا )شـورای عالی فضـای مجازی( وظیفه 
دارد مرکـزی بـه نـام مرکـز ملّـی فضـای مجازی 
کشـور ايجـاد نمايـد تـا اشـراف کامـل و بـه روز 
نسـبت بـه فضـای مجـازی در سـطح داخلـی و 
جهانـی و تصمیم  گیری نسـبت به نحـوه مواجهه 
فعـال و خردمندانه کشـور با ايـن موضوع از حیث 
سخت  افزاری، نرم  افزاری و محتوايی در چارچوب 
مصّوبات شـورای عالـی و نظارت بر اجـرای دقیق 
تصمیمـات در همـه سـطوح تحقـق يابـد. نکات 
اساسـی در مـورد وظايـف شـورای عالـی و مرکـز 
ملّـی فضای مجـازی با تأکیـد بر توجه جـّدی به 

آن، در پیوسـت ايـن حکـم ابـالغ می گردد.
در پايـان انتظـار دارم، ضمن تسـريع در تشـکیل 
مرکـز ملّـی فضـای مجـازی، رئیـس و اعضـای 
محترم شـورا تالش بايسـته را در جهت دستیابی 
ايـن مرکـز به اهـداف تعییـن شـده بـه کار برند. 
کلیـه دسـتگاه  هـای کشـور موظف بـه همکاری 

همـه  جانبـه بـا اين مرکـز می  باشـند.«
شـورای  عالـی فضـای مجـازی بـه اسـتناد حکم 
مقـام معظـم رهبـری، در جلسـه ششـم مـورخ 
31/4/1391، اساسـنامه مرکز ملی فضای مجازی 
را بـه تصويـب رسـاند کـه در تاريـخ 1/5/1391 
باسـتحضار مقـام معظـم رهبری رسـیده اسـت.

تهیه و تنظیم:  محمدعلی اشتری جعفری
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 بـه گزارش خبرگزاری فـارس از کرج، آيت اهلل 
سید محمدمهدی حسـینی همدانی، نماينده 
ولـی فقیـه در اسـتان البرز و امـام جمعه کرج  
بـا اصحـاب رسـانه کـه در دفتـر  در ديـدار 
نمايندگـی ولـی فقیـه در اسـتان برگزار شـد، 
منسـجم بودن رسـانه ها را يک دسـتور خواند 
و گفـت: شـما اصحـاب رسـانه در يـک عرصه 
خطیـر گام بـر مـی داريد و مسـؤولیت مهمی 
را در ثبـت و نشـر اخبـار و اطالعـات بـر عهده 

داريد.
خداونـد  از  کـرد:  بیـان  کـرج  جمعـه  امـام 
متعـال می خواهـم به شـما خبرنـگاران توان 
و قـدرت مضاعـف بدهد تـا بتوانیـد در عرصه 
های مختلف و در راسـتای تربیـت ارزش های 
اسـالمی و انقالبی گام برداريد؛ قلم شـما برای 
اطالع رسـانی بايد مسـؤولیت شناس و دغدغه 
منـد باشـد و در مقابـل کجـی هـا بـا صالبت 
بايسـتد و از ارزش هـای دينـی و انسـانی و 

انقالبـی دفـاع کند. 
وی اظهـار کـرد: قلـم از بعـد اطـالع رسـانی 
در سـعادت و شـقاوت افـراد و اجتمـاع نقـش 
اساسـی ايفـا مـی کنـد و گاهـی ملـت را بـه 
سـمت پیشـرفت سـوق مـی دهـد و گاهـی 
از حرکـت بـاز مـی دارد و بـه عقـب بـاز مـی 
گردانـد؛ نظـام اسـالمی از بـدو تشـکیل مورد 

حمـالت و دشـمنی هايـی قـرار گرفتـه امـا 
ايـن مـوارد هرگـز از آگاهی بخشـی بـه مردم 

جلوگیـری نکـرده اسـت.
بـه گفتـه حسـینی همدانـی، مقـام معظـم 
رهبـری مجموعه مطبوعه کشـور را به دسـته 
تقسـیم کـرده انـد؛ گـروه اول عـده ای معانـد 
هسـتند، دسـته دوم افرادی هسـتند که با بی 
طرفـی در حرفـه خـود فعالیـت مـی کننـد و 
گروه سـوم نیز مطالب را درسـت و واقع بینانه 
مـی نويسـند امـا هدفـی کـه در ايـن میـان 
اهمیـت ويـژه ای دارد، ترويـج ديـن و انقـالب 

است.
نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان البـرز، اصحاب 
رسانه را به حفظ وحدت و يکپارچگی و دوری 
از تشـنج دعوت کـرد و افزود: خبرنگاران نقش 
ويـژه ای در تقويـت بصیـرت مـردم و فرهنگ 
عمومـی ايفـا مـی کننـد؛ آن ها نبايد نظـام را 
تضعیف کنند و الزم اسـت به صـورت دقیق و 
هنرمندانه و با ذوق و شـوق فعالیت کرده و در 
مطالـب خـود از ادبیات خوب اسـتفاده کنند .

وی بـا تأکید بر اينکه خبرنگاران بايد در مقابل 
معاندهـا ايسـتادگی و در مسـیر قانون حرکت 
کننـد، اذعان کرد: رسـاندن پیام حق رسـالت 
اين قشـر زحمتکش اسـت که برقراری ارتباط 
دائمـی با تمام مـردم و طبقات مختلف جامعه 

وظیفـه آن ها را سـنگین تر مـی کند بنابراين 
شـجاعت،  صداقـت،  صراحـت،  دقـت،  بايـد 
امانتـداری و بـه موقع سـخن گفتن سـرلوحه 

کار آن هـا قـرار گیرد.
امـام جمعـه کـرج بـا بیـان اينکـه اصحـاب 
رسـانه نبايـد اجـازه دهند از صحبت هايشـان 
سوءاسـتفاده صـورت گیـرد، مطـرح کـرد: در 
صورتی که انسـجام حقیقی داشـته باشید می 
توانیـد در عرصـه هايی که به بدنه حرفه شـما 
آسـیب وارد می کنـد خودتان وارد شـويد و از 
خـود و کارتـان دفـاع کنید زيـرا در اين زمینه 
و در چنین شـرايطی کاری از کسـی جز خود 

خبرنگاران سـاخته نیست.
نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان البـرز با اشـاره 
بـه نقش تعییـن کننده اخبـار و اطالعـات در 
بینـش هـا و موضـع گیـری هـا خاطرنشـان 
کـرد: بنـا به فرمـوده رهبـر معظم انقـالب هر 
کـس در هـر جايـی قـرار گرفت آنجـا را مرکز 
عالم بداند بنابراين شـما خبرنگاران در تعريف 
کاری خود سـطحی را مشـخص کنید و در آن 
سـطح بمانید و فعالیت کنید.مشـکالت در هر 
شـغلی وجـود دارد اما نبايد شـما را از فعالیت 

حرفه ای بـازدارد
حسـینی همدانـی عنـوان کـرد: اگر خـوراک 
سـالم و مفیـد به ذهـن مخاطب تزريق شـود، 
جامعـه تراز خواهد شـد و تحقق ايـن امر هنر 
شـما خبرنگاران اسـت؛ به صـورت حرفه ای و 
بـا انگیـزه قـوی وارد کار خود شـويد و بر علم، 
دانـش، تجربـه و وسـعت ديـد خـود بیفزائید. 
مشـکالت در هر شـغلی وجـود دارد امـا نبايد 

شـما را از فعالیـت حرفه ای بـازدارد.
امـام جمعـه کرج بـا تأکید بر ضـرورت رعايت 
سـوی  از  جامعـه  هـای  ارزش  و  هنجارهـا 
خبرنـگاران اذعـان کـرد: بـرای رفـع معضالت 
اجتماعـی و نیـز تشـويق بـه ايـن امـر تمـام 
تـالش خود را بکار گیريـد و در اين حرفه آرام 
و صبـور باشـید و همـواره بـه دنبـال حقیقت 

امیدآفرینی منافاتی با مطالبه گری ندارد

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت: شفاف بودن و مطالبه گری با امید دادن به 
جامعه منافاتی ندارد به شرطی که از خطوط قرمز فراتر نرود و ناهنجاری را ترویج ندهد.
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باشـید زيـرا هیچکس نمـی تواند بـا حقیقت 
مقابلـه کند.

صفـات  از  را  بینـی  نکتـه  و  تیزبینـی  وی 
خبرنگاران دانسـت و افـزود: خداونـد را بر کار 
و فعالیـت خـود ناظـر بدانیـد و در اين صورت 
اسـت کـه کار به درسـتی پیـش مـی رود و با 

موفقیـت بـه اتمـام خواهد رسـید.
نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان البـرز با اشـاره 
بـه صدور بیانیـه گام دوم انقـالب تصريح کرد: 
ايشـان 40 سـال تجربـه را با دقـت در کلمات 
ايـن بیانیه جـای دادند که هر يـک خطاب به 
افـرادی خاص اسـت و بـرای تمـام آن ها بايد 

برنامـه ريزی هـای الزم صـورت گیرد.
حسـینی همدانـی فرهنگ را از بعـد عملی به 
معنـای ارزش هـا و از بعـد نظـری بـه معنای 
باورهـا دانسـت و يـادآور شـد: هـر نهـادی که 
بخواهـد در جامعـه مؤثـر باشـد بايـد اقدامات 
فرهنگی انجام دهـد؛ حتی تولیدکننده ای که 
در حوزه اقتصادی فعالیت داشـته و فروشـنده 
ای کـه قصد تبلیغ حرفه خـود را دارد نیز بايد 

در مسـیر فرهنـگ حرکت کنند.

امـام جمعـه کرج با اشـاره بـه اينکـه اقدامات 
فرهنگـی به تغییـر ارزش ها مـی انجامد، بیان 
کـرد: رسـانه نقـش مهمـی در دفـاع از باورها 
فرهنـگ  و  انقالبـی  و  دينـی  هـای  ارزش  و 
دينـی و نیـز انتقال درسـت حقايـق به جامعه 
دارد؛ خبرنـگاران فشـارها را تحمل کننـد، راه 
پیـروزی و رسـیدن به هـدف، مقاومـت و تقوا 

پیشـه کردن اسـت.
وی بـا بیـان اينکـه شـفاف بـودن و مطالبـه 
گـری بـا امیـد دادن بـه جامعه منافاتـی ندارد 
بـه شـرطی کـه از خطـوط قرمـز فراتـر نـرود 
و ناهنجـاری را ترويـج ندهـد، اظهـار کـرد: 
امیرالمومیـن )ع( هیـچ اسـتاندار و فرمانداری 
را شـطرنجی و بـا نام اختصار بـه مردم معرفی 
نمـی کـرد و نـام کامـل را به زبـان مـی آورد.

نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان البـرز بـا بیان 
اينکه زمانی که از دسـت درازی کسـی به بیت 
المـال آگاه می شـوم و در نماز جمعـه نام او را 
بـه زبان مـی آورم و دسـتگاه قضـا او را احضار 
مـی کنـد، مردم شـب راحـت می خوابنـد؛ به 
عنوان مثال: وقتی کسـی مرتکب دزدی شـده 
و دسـتگاه قضائی اسـتان به حراسـت دسـتور 

داده کـه وی نبايـد مسـؤولیتی بـه او محـول 
شـود امـا پـس از آن حکم مديريـت وی صادر 

می شـود جامعـه را ناامید مـی کند.
حسـینی همدانـی بـا تأکید بر لزوم گسـترش 
کـرد:  اظهـار  شـخصیتی  و  گمانـی  نقـد 
خبرنگاران آمايش سـرزمینی داشـته باشـند، 
معضـالت اسـتان را بشناسـند، اولويـت بندی 
کننـد و به آن هـا بپردازند؛ اصحاب رسـانه در 
مسـیر تکثیر نسـل گام بردارند زيـرا جامعه به 
شـدت بـه سـمت پیـری در حرکت اسـت و با 
شـیطنت از تولید نسـل جـوان جلوگیری می 

شود.
نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان البـرز بـا بیان 
اينکـه در شـهرهای ديگـر خطبـه هـای ما به 
يادداشـت تبديل می شـود اما در اسـتان البرز 
ايـن امر صـورت نمی گیرد، اذعـان کرد: حتی 
اخبـاری نیـز کـه خودتان تولید و منتشـر می 
کنیـد بايد بـه قدرت تبديـل شـود و انتقادات 
و پیشـنهادات خـود را در رابطـه بـا آن بیـان 
کنیـد زيـرا خبر  تنهـا اطالع رسـانی می کند 

و جـوی را تغییـر نمـی دهد.
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معرفی سایت شماره1
و  اخبـار  از  هـرروز  می خواهیـد  شـما  اگـر 
مطلـع  جهـان  و  ايـران  فنـاوری  تازه هـای 
اطمینـان داشـته  اخبـار  ايـن  بـه  و  شـويد 
  www.gsm.irباشـید می توانیـد از سـايت

اسـتفاده کنید. 
سـايت  ايـن  بررسـی های  و  مقايسـه ها 
می توانـد موردتوجه شـما قرارگیرد. معرفی و 
مقايسـه اپلیکیشـن های کاربردی و گوناگون 
هـم از ديگر اسـتفاده های اين سـايت اسـت.

ايـن سـايت شـما را از گرانی، نوسـان هرروز 
ديجیتـال  محصـوالت  قیمت هـا ی  و  بـازار 

سـازد.  مطلع 
شـما می توانیـد با عضوشـدن در اين سـايت 

نظـر خـود را درمـورد مطالب بیـان کنید.

معرفی سایت شماره2
اگر شـما هـم فردی هسـتید که بـه بازی ها، 
هسـتید  عالقه منـد  تلوزيـون  و  هـا  فیلـم 
سـايت WWW.Zoomg.ir  را از دسـت 
ندهیـد شـما می توانیـد اخبار نقد و بررسـی  
ايـن  در  را  تلويزيـون  و  فیلم هـا  بازی هـا، 

سـايت مطالعـه کنیـد. 
همچنیـن، پوشـش کامـل رويدادهـای مهم 
انجـام  سـايت  ايـن  توسـط  حوزه هـا  ايـن 

. می گیـرد 
بخشـی کـه به تازگـی بـه ايـن سـايت اضافه 
شـده اسـت ))بازی های مورد انتظار ((اسـت. 
مـن همیشـه از يـاد میبـردم کـه در آينـده 
نزديـک چـه بـازی هايـی وارد بـازار جهانـی 
مـی شـوند بـرای همیـن ايـن بخـش بـرای 

مـن جذابیـت ويـژه ای دارد. شـما می توانیـد 
بـا عضـو شـدن در ايـن سـايت نظر خـود را 

درمـورد مطالـب بیان کنیـد

گردآورنده: محمد جواد جمشاک اصل

در ايـن بخـش از نشـريه ايـن شـماره قصـد داريـم شـما را با کتاب هـای محبـوب جهانی در زمینـه ی تکنولوژی آشـنا 
کنیـم؛ کتاب هايـی کـه در حیـن سـادگی و قلـم روان به شـیوه ای جـذاب به مـا می گوينـد که ايده هـای افـراد موفق از 
کجـا آمده انـد. همچنیـن بیـان می کننـد ايـده پـردازی و ايـده دادن در صـورت عالقه منـد بودن بـه آن و باور داشـتن 

آن، امری سـاده و شـیرين اسـت.

بانک سایت

تهیه و تنظیم: علیرضا شاه قلیان
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کتاب صفر به یک اثر بلیک مسترس
 راز بزرگ زمانه ی ما اين اسـت که هنوز هم عرصه  های ناشـناخته ی 
بسـیاری بـرای کشـف کردن وجـود دارد. پیتـر تیل در کتـاب از صفر 
بـه يـک بـه مخاطبیـن خـود نشـان می دهـد کـه چگونـه می تـوان 
جديـد  چیزهـای  خلـق  بـرای  مبتکرانـه  و  منحصر به فـرد  راه هـای 
را کشـف کـرد. تیـل اعتقـاد دارد کـه با وجـود همـه ی پیشـرفت ها، 
بشـر درحـال تجربـه ی رکـودی فناورانـه اسـت. فنـاوری اطالعات به 
طـرز چشـمگیری بهبـود يافته امـا هیچ دلیلـی وجود نـدارد که اين 
پیشـرفت هـا فقـط بـه کامپیوترها محـدود شـوند. پیشـرفت بايد در 
همـه ی زمینه هـا و کسـب و کارهـا اتفـاق بیفتـد. بـه عقیـده ی تیل، 
پیشـرفت از مهمتريـن مهارتـی ناشـی می شـود کـه هر رهبـری بايد 
آن را فرابگیـرد کـه آن آموختـن و فکـر کـردن- بـا توجه به شـرايط 
منحصر به فـرد و متفـاوت هـر شـخص- اسـت. کتـاب از صفـر به يک 
بـا نثـری جـذاب و سـرگرم کننـده بـه روش هـای نويـن تفکـر برای 

نـوآوری وابتکارمی پـردازد.

 کتاب استیو جابز اثر والتر ایساکسون
کتاب اسـتیو جابز براسـاس بیش از چهل مصاحبه در طول دو سـال 
بـا اعضـای خانـواده، دوسـتان، دشـمنان، رقیبـان، همـکاران و خـود 

اسـتیو جابـز به وجود آمده اسـت. 

والتـر ايساکسـون در ايـن کتـاب، داسـتان زندگـی پرفراز و نشـیب و 
پرتنـش يکـی از خالق تريـن و باهوش ترين کارآفرينـان عصر حاضر 

را به تصوير کشـیده اسـت. 
اگرچـه خـود جابـز در خلـق ايـن کتـاب همـکاری داشـته، امـا هیچ 
دخالتـی درنوشـتن متـن کتـاب نداشـته و تمامـی مطالـب حاصل از 

مصاحبه هـا، بـدون هیـچ تغییـری در ايـن اثـر گنجانـده شـده اند.
سـتیوجابز در خلـق ايـن کتـاب، هیـچ مطلبـی را خـط قرمـز خـود 
نمی دانسـت و اطرافیانـش را نیـز تشـويق مـی کـرد کـه مطالـب را 
صادقانـه بیـان کننـد. خـود او هـم البتـه صحبـت هـای رک و بعضاً 

بی رحمانـه ای دربـاره ی همـکاران و رقیبانـش داشـت.
دو کتـاب فـوق جـزو پرفـروش تريـن کتـب مجلـه نیويـورک تايمـز 

بوده انـد.

سواد رسانه ای در عصر دیجیتال
معرفی کتاب ،کانال 

#انجمن_سواد_رسانه_ای_ايران
سواد رسانه ای در عصر ديجیتال را از طاقچه دريافت کنید.)رايگان(

منبع:
www.iranketab.ir
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 اپلیکیشن 1
با توجـه به اينکـه امـروزه از از سـايت های مختلفـی فايل های 
زيـاد و گاهـی حجیـم دانلـود مـی کنیـم، شـما می توانیـد 
بـرای سـهولت ايـن کار و اسـتفاده ی راحـت تـر از تلفـن 
 AMD(( اپلیکیشـن  از  همـراه خـود در فضـای مجـازی، 
دانلـود  فايل هـای  می توانـد  اپلیکیشـن  اسـتفاده کنید.اين 
شـده ی شـما را دسـته بندی کنـد و میانگیـن سـرعت دانلود 
همچنیـن،  کنـد.  محاسـبه  را  شـما  لحظـه ای  سـرعت  و 
می شـود سـه فايـل را همزمـان بـا هـم، بـا اسـتفاده از ايـن 
اپلیکیشـن دانلـود کرد. شـما می توانیـد با آن سـرعت دانلود 
خـود را تنظیـم کنیـد و  همچنیـن اتصـال وای فـای را فقـط 
بـرای دانلود اسـتفاده کنید. اپلیکیشـنAMD  برنامه ريـزی 
دانلود هـای شـما را به صـورت اتوماتیـک، وابسـته به سـرعت 
شـما در لحظـات مختلف}توسـط خود شـما{انجام  می دهد.

 اپلیکیشن 1
اگر شـما می خواهیـد عالوه بـرPDF  فرمت هـای ديگر فايل 
OFFICE را مشـاهده و حتـی ويرايش کنیـد؛ می توانید از 
اپلیکیشـن )OFFICESUITE( اسـتفاده کنید. همچنیـن 
ايـن اپلیکیشـن امـکان شناسـايی فايل هـای اضافه شـده به 

موبايل شـما را دارد .
ايـن اپلیکیشـن، گامی به سـمت دنیـای بـدون رايانه  خانگی 

برداشـته و باعث گسـترش رايانه دسـتی شده اسـت .

تهیه و تنظیم: محمد جواد جمشاک اصل

معرفی اپلیکیشن
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تراریوم فضای مجازی

از بیـن شـما کـه داريـد از ايـن نوشـته کمـی 
کـه  کسـايی  می خونیـد،  دو خـط  از  بیـش 
دوسـتدار گل و گیـاه باشـند؛ اسـم تراريوم به 
گوششـون خـورده و شـايد هـم روی میـز کار 
خـود يکـی داشته باشـند يـا روی میز اتـاق تا 
همیشـه جلـوی چشـم باشـد و عصر ها بهش 

نـگاه کننـد و چای بنوشـند.
دريايـی  گیاهـان  بـا  آبـی  تراريـوم  يـک 
مونت کارلـو و ماهی هـای زبـرا و گوبـی يا يک 
تراريـوم خاکـی با فضـای کويـر و کاکتوس يا 

حتـی گل هـای آپارتمانـی!
دنیـا جـای عجیبیـه کـه کلـی از متضادها رو 
تـوی خـودش جـا داده. درون همـه مرد هـا يه 
زن جـا داره کـه پرورشـش میـدن و میشـه 
پرنسـس و درون همـه زن هـا هـم يـه مـرد 
وجـود داره کـه به اوج می رسـوننش و میشـه 
پرنـس و اينطـوری شـاهکار ترين قصه هـا رو 

تـوی ذهنشـون میسـازن.
درون ايـن دنیايـی هـم کـه به اصطـالح بهش 

می گیـم دنیـای واقـع، يـه تراريـوم سربسـته 
سـاختیم به اسـم دنیـای مجازی کـه هر چند 
يکبـار درش رو بازمی کنیـم و يه غبـار روبی از 
خودمـون می کنیـم و بعد دوبـاره می ريم توی 

تراريوم مجـازی خود.
مثـال تراريـوم مجـازی من يـه تراريـوم آبیه و 
منم مثـل يک الک پشـت کنجکاو، هرگوشـه 
و  می کشـم  سـرک  مجـازی  تراريـوم  ايـن 
گهگاهـی میام بیـرون و به پشـت می خوابم و 
بعـد دوبـاره می رم شـنا می کنم. يا شـايد يک 
تراريـوم خاکـی! و من مانند يک سرخ پوسـت 
تنها تو دل کويرم. روی دل کوير دراز کشـیدم 

و دسـت هامو گذاشـتم زيـر سـرم و پای 

راسـتم رو انداختم روی پای چپ و ستاره های 
کانال کوير رو می شـمارم.

مـن گوشـه ايـن تراريـوم يـک سـینمای تک 
تـوی  سـیاره های  کانـال   از  کـه  دارم  نفـره 
آسـمون فیلـم دانلود می کنه.يـه کتابخونه هم 

دارم کـه روزی ده خـط کتـاب بهـش ارسـال 
می شـه و مـن میخونمـش و فکـر می کنـم 

ديگـه از راز و رمـز کل دنیـا باخبـرم.
مـن تـوی دنیـای واقعـی حتـی نیمـرو هـم 
نمی تونـم درسـت کنـم، چـون از روغنـی که 
داغ میشـه و می پـره؛ می ترسـم. امـا چندتـا 
کانال آشـپزی ايتالیايی، هنـدی و چینی دارم. 
گوشـه ای از ايـن تراريوم، من يه اتاق جلسـات 
دارم بـا آدم هـای مهـم دنیـا .تـوی کانلشـون 
عضـوم اوناهم هـرروز برام مطلب می فرسـتن.

خـب، بايـد از تراريوم برم بیرون تشـنه شـدم؛ 
بايـد آب بخـورم. آخیش! گلوم تازه شـد.

بـا خـودم فکـر می کنـم اگـه اوناهـم مثل من 
همـش تـوی تراريـوم مجازيشـون هسـتن و 
فقط وقت تشـنگی و گرسـنگی میـان بیرون، 
پـس چـرا انقـدر تـوی دنیـای واقعـی معروف 

شدن؟!

تهیه و تنظیم :  مرضیه بزرگ خو
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طنز  مجازی
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