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با فراگیرشدن اینترنت و گسترش 
پلتفرم هــای گوناگــون ازجملــه 
پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی، 
موتورهای جست وجو، مسیریاب ها، اپلیکیشن های 
مالی و فروشگاه های مجازی، بســیاری از کشورها 
نیاز به قانونگذاری در این حوزه را به تدریج احساس 
کردند. وقوع جرائم گوناگون در فضای مجازی باعث 
شد که کشورها براساس قوانین موضوعه مانع از وارد 
آمدن خســارت به افراد و گروه های مختلف شوند. 
شــاید معروف ترین قوانین مربوط به اتحادیه اروپا 
 )GDPR(با نام مقــررات عمومی حفاظــت از داده
و قانون حفاظــت از حریم خصوصی کــودکان در 
فضای مجــازی)coppa( در آمریکا باشــد. در این 
میان، خود پلتفرم ها هم با وضــع قوانین و مقررات 
محتواهای نامناســب در سالم سازی  فضای مجازی 
تالش می کنند. محتوای مستهجن، خشونت آمیز، 
اخبار جعلی، توهیــن و افترا همچنین بخشــی از 
جرائمی اســت که کشــورها می توانند با استناد به 

قوانین پلتفرم ها را جریمه و حتی فیلتر کنند.

جریمه ۱.۲۵میلیون یورویی در فرانسه
در سال ۲۰۱۹ فرانسه قانونی را برای مقابله با جرائم 
در شــبکه های اجتماعی تصویب کرد. براساس این 
قانون، فرانسه به پلتفرم ها ازجمله اینستاگرام فرصت 
داده تا ۲4ساعت از زمان انتشــار محتوای خشن و 
نفرت پراکن که از ســوی کاربران منتشر می شود، 
نسبت به حذف آن اقدام کند. این در حالی است که 
جریمه ای به مبلغ ۱.۲5میلیــون یورویی در انتظار 

پلتفرم متخلف، درصورت تمرد از این قانون است.

ویتنام: در ویتنام هم به عنوان کشوری که عالقه مند 
به کنترل فضای مجازی اســت قوانینــی در حال 
شکل گیری است که اجازه انتشــار اخبار را تنها به 
بعضی از اکانت ها اعطا می کند. این تصمیم پس از آن 
گرفته شد که مقامات این کشور از رواج اخبار جعلی 
اظهار نگرانی کردند. رویتــرز چندی پیش گزارش 
داده بود که مقامات ویتنام همچنین در حال بررسی 
تدابیری هستند که از پلتفرم ها می خواهند محتوایی 
را که غیرقانونی اســت یا به امنیت ملی این کشور 

آسیب می رساند، حذف کنند.

ژاپن:  یکی از مواردی که باعث می شود که دولت ها 
بعضی از پلتفرم ها را جریمه کنند، ثبت نکردن دفتر 

نمایندگی در آن کشور است. چند ماه پیش، بعضی 
رســانه های خارجی اعالم کرده بودند که ژاپن قرار 
اســت برای غول های فناوری اطالعات که موفق به 
ثبت دفتر مرکزی در ژاپن نشده اند، جریمه وضع کند. 
این کشور در مجموع از 48شــرکت ازجمله توییتر، 
متا)صاحب فیسبوک( و گوگل خواست در یک بازه 
زمانی مشخص دفاتر خود را در این کشور ثبت کنند. 

روسیه: همچنین چندی پیش، دادگاهی در روسیه 
فعالیت شرکت متا در این کشور را به علت فعالیت های 
افراطی ممنوع کرد. قاضی این دادگاه رأی ممنوعیت 
را اینگونه قرائت کرد: »تصمیم دادگاه بدوی قانونی 
و موجه تلقی می شود و شــکایت نمایندگان متا رد 
می شود.« دادســتانی کل به این دلیل درخواست 
منع فعالیت این شــرکت را بــه دادگاه داده بود که 
متا می خواست به ساکنان تعدادی از کشورها اجازه 
دهد تا اطالعات حاوی درخواســت خشونت علیه 

شهروندان روسیه را منتشر کنند.

انگلیس: عالوه بر این، در ســال ۲۰۲۱ انگلستان 
قوانینی را به تصویب رساند که هدف آن پلتفرم های 
تصویــری بــود. حفاظــت از کاربران و افــراد زیر 
ســن قانونی در مقابل نفرت پراکنــی و ویدئوهای 
خشــونت آمیز علیه گروه هایی خــاص، هدف این 
قانون عنوان شــد. به این ترتیــب آفکام)رگوالتور 
انگلستان در بخش رسانه ها(، مقررات جدیدی برای 
پلتفرم های تصویری مانند اینســتاگرام، تیک تاک، 
اسنپ چت، ویمو و توییچ وضع کرد. آنها باید اقدامات 
مناســب برای محافظت کاربران در مقابل محتوای 
مخرب را انجام می دادند و محتوای خشن در قالب 
محتوای تروریســتی، نژادپرســتی و موارد دیگر 

تعریف می شد.
 

هند: اما هند با بیش از 5۰۰میلیون کاربر در فضای 
مجازی قانونی با عنوان ITA را به تصویب رسانده تا 
بتواند از گسترش اخبار جعلی، محتوای خشن و نفرت 
پراکنی در شبکه های اجتماعی جلوگیری کند. این 

قانون که در سال ۲۰۰۰تصویب و پس از آن در سال 
۲۰۰5 اصالح شده برای مقابله با تروریسم سایبری 
تدوین شده است. همچنین شــرکت های فناوری 
ملزم هســتند درصورت دریافت دستور از دادگاه یا 
دولت، محتوای مورد نظر را حذف کنند. این در حالی 
است که سازمان های دولتی و دستگاه قضایی هند 
می توانند پلتفرم ها ازجمله اینســتاگرام را ملزم به 

حذف محتوای غیرقانونی کنند.

اندونزی: همچنیــن چند ماه پیــش، اندونزی از 
غول های فناوری ازجمله متا خواست که برای ادامه 
فعالیت در این کشــور باید درخواست مجوز دهند. 
خبرگزاری فــارس در این مورد نوشــته که الزام به 
ثبت نام، بخشــی از مجموعه قوانینی است که برای 
نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد. این مجموعه 
قوانین به مقامات اجازه می دهد تا به پلتفرم ها دستور 
دهند محتوایی را که غیرقانونی تلقی می شود یا نظم 

عمومی را برهم می زند، طی ۲4ساعت حذف کنند.

ممنوعیتنفرتپراکنیدرپلتفرمها
بسیاری از کشورها با وضع قوانین مختلف تالش می کنند از انتشار محتوای خشن و دروغین در پلتفرم ها جلوگیری کنند

پیش بینی مرگ با استفاده از 
ساعت های هوشمند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که اندازه گیری با حسگرهای 
حرکتی که روی مچ دست بسته می شــوند، خطر مرگ را تا 
5ســال آینده نشــان می دهند. به گزارش دیلی بیست، این 
تحقیق به عنوان یکی از بزرگ ترین اعتبارســنجی  ها درباره 
فناوری های پوشیدنی تا به امروز، امکان استفاده از سیستم 
تشــخیص حرکت در تلفن  های هوشــمند را برای بررسی 
سالمت بیمار بدون نیاز به مراجعه حضوری به مطب پزشک، 
 PLOS افزایش می  دهد. ایــن مطالعه که در مجلــه علمی
Digital Health منتشر شــد، از داده های حدود ۱۰۰هزار 
بریتانیایی در بانک زیســتی بزرگ انگلیــس که جمع آوری 
اطالعات ســالمت و بیومتریک افراد را در ســال۲۰۰6 آغاز 
کرده و تا ۱4سال بعد همچنان آن را دنبال می کند، استفاده 

کرده است. 

طی اســتفاده یک هفته ای شــرکت کنندگان این تحقیق از 
Urbana- حسگرهای مچی، محققان دانشــگاه ایلینویز در
Champaign مدلی طراحی کردند که شتاب فرد و مسافت 
طی شده را به بخش های 6دقیقه ای تبدیل می کند. به گفته 
بروس شاتز، نویســنده این مطالعه و محقق علوم کامپیوتر 
دانشگاه ایلینویز، دانشــمندان این مدت زمان را برای تقلید 
از آزمایش پیاده روی 6 دقیقــه ای انتخاب کردند که معموال 
در بررســی عملکرد قلب و ریه در طول یک چکاپ پزشکی 
انجام می شــود. در این نوع چکاپ طی 6دقیقه فرد با سرعت 
متعادل راه می رود و کل مسافت طی شده آنها  با معیارهای 
سنی مقایسه می شود. شاتز گفت: این آزمایش معیار خارجی 
بسیار خوبی است از آنچه در داخل بدن می گذرد و می تواند به 
راحتی با استفاده از شتاب سنج موجود در حسگر مچ دست یا 

یک تلفن ارزان قیمت تکرار شود.
پیش بینی های مربوط به مرگ در آینده که توسط این مدل 
طراحی شده از سوی محققین انجام شد، در 7۲درصد موارد 
پس از یک سال و 73درصد پس از 5سال درست از آب درآمده 
بود. به گفته شــاتز این مطالعه نمایش امیدوارکننده تری از 
فناوری های نظارتی مانند سنســورهای تلفن هوشــمند و 
ساعت های هوشمند مچی است. دانلود اپلیکیشنی که سالمت 
شما را در طول روز اندازه گیری کند، می تواند راهی راحت و 

بدون درد برای حفظ سالمت افراد و عمر طوالنی تر باشد.

دهقانی: ایجاد بازار واقعی برای 
محصوالت داخلی ضروری است

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه بازار داخلی، ناموس ملی است، 
گفت: هر میزان از بازار داخلی که در دست خارجی  ها باشد به 
کیان کشور آسیب می زند. به گزارش عصر ایران، دهقانی در آیین  
گرامیداشت روز ملی اســتاندارد، گفت: ایجاد بازار واقعی برای 
محصوالت ایران ساخت ضروری است. سازمان ملی استاندارد 
باید محصوالت و خدمات دانش بنیان را برمبنای استانداردهای 
دنیا انطباق دهــد. او با تأکید بر صیانت از بــازار داخلی، گفت 
سازمان ملی استاندارد می تواند در نقطه ای قرار گیرد که الزام و 
مقررات استفاده از استاندارد داخلی را در صنعت، معدن، نفت، 
انرژی و کشــاورزی را ایجاد و تضمین کند. سرپرست معاونت 
علمی و فناوری در ادامه به اهمیت استانداردســازی در توسعه 
بازار محصوالت دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: از بزرگ ترین 
فناوری هایی که بشــر برای افزایش کیفیــت، ایجاد گفتمان 
در حوزه علم به آن دســت پیدا کرد تحت عنوان اســتاندارد 
اســت. اقتصاد دانش بنیان زمانی شــکل می گیرد که بتوانیم 
زیرساخت های توسعه علم و فناوری را در کشور توسعه دهیم. 

دانش بنیان فناوری

شــرکت اینتل از نســل بعــدی فناوری 
تاندربولــت خــود رونمایــی کــرد کــه 
ســرعت انتقــال داده هــا را تــا ۳برابــر 
افزایــش می دهــد. شــرکت اینتــل 
یــک نمونــه اولیه از نســل جدیــد رابط 
تاندربولت )Thunderbolt( خود را به 
نمایش گذاشت. تاندربولت جدید که 
هنوز نام رسمی آن اعالم نشده است، 
۸۰گیگابیت در ثانیــه )Gbps( پهنای 
باند را در هر 2جهت ارائه خواهد کرد.

 ۳ 
برابر 

یــک ایســتگاه شــارژ فــوق ســریع بــرای 
وسایل نقلیه الکتریکی در چین ساخته 
شــده کــه می توانــد 2۰خــودرو را به طــور 
همزمان در ۸دقیقه شارژ کند. این شارژ 
۸دقیقــه ای، طــی بیــش از 2۰۰کیلومتــر 
مسیر را توسط هر خودرو ممکن می کند. 
این نخســتین ایســتگاه شــارژ هوشمند 
استاندارد شده در کشور چین است که 
با استفاده از یک سیســتم ذخیره انرژی 
که توســط ریــز شــبکه جریان مســتقیم 

)DC( تغذیه می شود، کنترل می شود.

۸ 
 دقیقه شارژ 

عدد خبر

اینترنت


