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معاون قضایی دادستان کل کشور
ضمن هشدار به وزارت ارتباطات:

رفع فیلتر اینستاگرام غیرقانونی است

تعویض اپراتور یک روزه شد

معــاون نظــارت و اعمال مقــررات رگوالتوری از کاهــش مدت زمان
انجــام طــرح جابهجایــی اپراتــور موبایــل (ترابــرد) برای مشــترکان
دائمــی و اعتبــاری تلفن همراه خبر داد( .بر اســاس ترابــرد پذیری،
مشــترکان تلفــن همراه بــدون تغییر شــماره خود میتواننــد اپراتور
سرویسدهند ه خود را تغییر دهند ).به گزارش «ایران» ،مجید حقی
گفت« :به منظور افزایش رضایتمندی مشــترکان و با اصالح فرآیند
احراز هویت و تأیید مشترک برای ثبت درخواست ترابرد ،راهاندازی
سرویس  OTPو جایگزینی آن با پیامک کوتاه و کاهش زمان برخی از
فرآیندهای داخلی با همکاری اپراتورهای تلفن همراه ،فرآیند ترابرد
مشــترکین تلفن همراه اعتباری از ســه روز به یک روز و تلفن همراه
دائمی از  ۵روز به ســه روز کاهش یافته اســت» .وی با تأکید بر اینکه
نظارت بر حوزه تلفن همراه به طور جدی و مســتمر انجام میشود،
افزود« :با تغییرات ایجاد شــده میزان شکایات ثبت شده مشترکین
ل جاری
در ســامانه  ۱۹۵درباره ترابرد شــماره تلفن همراه از مهر سا 
نسبت به ماههای قبل  ۲۰درصد کمتر شده است».

سال بیستوسوم شماره  6690پنجشنبه  21دی 1396

مدیران فناوری و رهبران جهان چند ساعت میخوابند؟
میثم لطفی

بــا توجه بــه نمــودار ارزیابی مفید کســب
و کار کــه دانشــگاه هــاروارد بــه تازگــی آن
را منتشــر کــرده اســت ،خســتگی مــداوم
میتوانــد بــه انــدازه مســمومیت ناشــی
از مصــرف الــکل مضــر باشــد و فــرد را با
اختالالت روانی مواجه کند .این خستگی
توأم بــا بیداریهای طوالنی احتمال بروز
مشکالت جسمانی را هم فراهم میآورد
و هرچــه تعــداد ســاعتهای بیــداری
افزایــش مییابــد ،تــوان پردازشــی مغــز
کاهــش و به نســبت آن کارایــی فرد کمتر
میشــود .ولی به نظر میرسد این قانون
برای برخی مدیران معنی چندانی ندارد.
خبرگــزاری «بیزینــس اینســایدر» به
تازگی گزارشی منتشر کرده است که نشان
میدهد بســیاری از رهبران بزرگ جهان
و مدیران ارشــد شــرکتهای فناوری این
توانایــی را دارنــد تــا ســاعتهای طوالنی
بدون بستن چشمان خود به کارها ادامه
دهند .این خبرگزاری از افراد مذکور با نام
«نخبگانبیخوابی»یادمیکندوبعضی
دیگــر از آنهــا را هــم در زمره افــرادی قرار
میدهــد کــه قادرنــد روی خســتگیهای
مفرط خود را بپوشــانند و در شــرایط الزم
مــدت طوالنــی بدون خــواب به کارشــان
ادامهدهند.
ëëنخبگانبیخوابی
اگر شما جزو افرادی هستید که چرخه
خواب شبانهروزی شما مانند افراد عادی
محاســبه میشــود بهتر اســت به همین
وضعیــت ادامــه دهیــد و بــدون تقلید از
ایــن افــراد ،خــود را در معرض بــروز این
مشــکالت قرار ندهید .بسیاری از مدیران
شــرکتهای بــزرگ فنــاوری یــا رهبــران
سیاســی بزرگ کــه ســاعتهای طوالنی
بیدار میمانند نوعی اختالل خواب دارند
که این مسأله باعث بیداریهای طوالنی
در آنهــا شــده اســت« .دونالــد ترامــپ»،
رئیــس جمهــوری امریــکا از جملــه ایــن
افراد اســت که هر شــب به طور میانگین
ســه تا چهار ســاعت بیشــتر نمیخوابد و
این مســأله را مهمتریــن عامل موفقیت
خود میداند .او در آخرین مصاحبه خود
از خبرنگار روزنامه «دِیلی ِمیل» پرســید:
«چطــور فــردی کــه در طــول روز  12تــا 14

«گوگل پلی» جعلی در کمین کاربران

نخستین حمله هکرها به المپیک زمستانی

هکرهــای اینترنتــی بــه چندین گــروه فعــال در زمینــه برنامهریزی و
ســازماندهی المپیــک زمســتانی کــه ظرف هفتههــای آینــده در کره
جنوبــی برگزار میشــود ،حملــه کردهاند .بــه گــزارش خبرگزاریها،
ایــن هکرهــا ایمیلــی آلــوده بــه بدافــزار را بــرای آدرســی بــا پســوند
@ pyeongchang2018.comارســال کردنــد کــه البته بســیاری از این
آدرسها در زمینه ســازماندهی مســابقات المپیک فعال هســتند و
ایجاد زیرســاختهای تازه را بر عهده دارند یا نقشــی حمایتی را ایفا
میکنند .اگر چه هویت هکرهای عامل این حمالت اعالم و مشخص
نشده ،اما تحقیقات نشان میدهد این ایمیلها از آدرسی در سنگاپور
ارســال شــدهاند .البتــه این ایمیلهــا با پســوند @ nctc.go.krارســال
میشــوند تــا گیرنــدگان فریب خــورده و تصور کنند محتــوای نامهها
مربوط به مرکز ملی ضدتروریســم کره جنوبی اســت.در زمان ارسال
این نامهها مرکز یادشده در حال اجرای تمرینات ضدتروریسم بوده
تا برای بازیهای المپیک آماده شود و ظاهراً هکرها از این همزمانی
برای فریب مخاطبان سوءاستفاده کردهاند.

دائماًبرنامهریزیمیکنم».
«اورســوال برنــز» ،مدیرعامل شــرکت
زیراکــس هــم از دیگــر گزینههــا در ایــن
زمینه محسوب میشود و او نخستین زن
مدیــر در فهرســت  500 Fortuneاســت
کــه در یــک شــبانه روز کمتر از  5ســاعت
میخوابــد .خانم برنز در دیرترین حالت
ممکن ساعت 5:15بامداد از خواب بیدار
میشــود و از  6صبح ساعت کاری او آغاز
میشود.
فهرســت رهبــران بــزرگ جهــان بــا
برنامه زمانی ســاعتهای خواب آنها به
قرار زیر اعالم شده است:
«ایــان ماســک» ،مدیرعامــل
شرکتهای تسال و  6 :SpaceXساعت در

نرمافزار
آنالین
اگر شــما هــم از افرادی هســتید که به
ویرایــش فیلــم و ویدئــو عالقهمندید
و میخواهیــد فیلمهــای خانوادگی و
سرشار از خاطره را به دلخواه خودتان
ادیت کنید ،فناوری یک راهکار جالب
در اختیارتان قرار داده است .باید گفت
 FXhome HitFilm Proنرمافــزار
ویرایــش و افکتگــذاری حرفــهای
ویدئو است که بیشتر کاربران براحتی
میتواننــد از آن اســتفاده کننــد .بــه
این ترتیــب افراد حرفــهای میتوانند
بهترین و زیباترین ویدئوها را طراحی

کنند و افراد عادی هم هنرنماییهایی
زیادی داشــته باشند و حتی به عرصه
تبلیغــات وارد شــوند.درواقع نــرم
افــزار  HitFilmابــزاری بــرای ویرایش
فیلــم و ویدئــو اســت کــه افکتهایی
جــذاب و خیرهکننــده را در اختیــار
دارد و بــا اســتفاده از آن ،میتوانیــد
تجربــهای نو در تولید فیلم و تیزرهای
تبلیغاتــی یــا کلیپهای فیلم کســب
کنید .در جهان امــروز یکی از نیازهای
فیلمســازی مدرن این اســت که کاربر
بتواند از متدها و تکنیکهای مختلف
اســتفاده کند .این موضوعی است که
توســط نرم افــزار FXhome HitFilm
Proمــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و
بــه کاربران کمــک میکند تــا دریابند
چگونــه رنگها و تصاویر را به گونهای

کنــار هم بچینند که بهتریــن بازخورد
را داشــته باشد.یکی از ویژگیهای نرم
افــزار  FXhome HitFilm Proایــن
است که در نسخه جدید ،امکان اضافه
کــردن متــون  3بعــدی و پشــتیبانی
از  OpenFXوجــود دارد .همچنیــن
پشــتیبانی از پخش تصاویــر  3بعدی
دوربینهــا و حذف نویزهــای ویدئوها
از دیگر ویژگیهای این نرمافزار است.
گفتنی اســت که در این نسخه بیش از
 20افکت زیبا از قبیل 3D wireframe،
 auto volumetricsو heat distortion
وجــود دارد و حتــی بــا اســتفاده از این
نــرم افــزار ،جلوههای ویــژه فیلمهای
مشــهور را میتوانید بــرای کلیپهای
خــود بــه کار ببریــد و از فیلتــر رنــگ
خیرهکننده استفاده کنید .اگر شما هم

عالقهمنــد بــه داشــتن ایــن نــرم افزار
هستید میتوانید با مراجعه به سایت
 ،p30world.comآن را بــه صــورت
رایگان دانلود کنید.

یک روبات ،پایان بخش رنج فقرای هند
میترا جلیلی

قاب
فناوري

طول شــبانه روز (از ســاعت یک بامداد تا
ساعت 7بامداد)
«تیم کوک» ،مدیرعامل شرکت اپل:
 7ســاعت در طول شــبانه روز (از ســاعت
 9:30شب تا ساعت  4:30صبح)
«بیل گیتس» ،بنیانگذار و مدیرعامل
اســبق مایکروسافت 7 :ســاعت درطول
شــبانه روز (از ســاعت  12نیمهشــب تــا
ساعت 7صبح)
«ریچارد برانسون» ،بنیانگذار شرکت
ویرجیــن گــروپ 5 :تا  6ســاعت در طول
شــبانهروز (از ســاعت  12نیمهشــب تــا
ساعت  5یا  6صبح)
«جــک دوروســی» ،بنیانگــذار و
مدیرعامل توئیتر 4 :تا  6ســاعت در طول

یک هفته
با آیتی

هندوســتان یکــی از کشــورهای پرجمعیت جهان
است که با وجود تالش فعاالن عرصه فناوری برای
حل مشــکالت متعدد این کشور ،همچنان زندگی
فقرا در آن ،با چالشهای زیادی همراه است .یکی
از مشکالت این کشــور پاکسازی لولههای فاضالب
اســت که به نظر میرسد علم روباتیک میخواهد
برای همیشه به این مشکل پایان بخشد.
اکنــون برخــاف قوانیــن هندوســتان ،پاکســازی
لولههــای فاضــاب توســط کارگــران کــم بضاعت
انجــام میشــود و البته این موضوع همیشــه مورد
اعتراض فعاالن حقوق بشــر بوده است .درهمین
راستا یک استارتاپ با نام  ،Genroboticsروباتی با
نام  Bandicootرا طراحی کرده که میتواند کار ســخت زهکشــی فاضالبهای شــهری را بسیار سریعتر از کارگران انسانی انجام دهد« .ویمال
گویند» مدیرعامل 24ساله این استارتاپ که با کمک  9نفر از همکالسیهایش در دانشکده مهندسی  MESاین طرح را ارائه داده معتقد است
این روباتها میتوانند کاری که کارگران انســانی در مدت 3ســاعت انجام میدهند را در عرض نیم ســاعت به پایان ببرند .این روبات 5هزار
دالری ،وزنی معادل  176پوند دارد و البته بخشــی که به داخل لولههای فاضالب میرود بســیار کوچکتر و ســبکتر از کل روبات است تا بتواند
همچون دســت کارگر انســانی ،به پاکســازی و تخلیه این فاضالبها بپردازد .یک دوربین نیز به داخل لولههای فاضالب میرود و از مشکالت
احتمالی و گرفتگیهای فاضالب عکسبرداری میکند و پس از ارسال اطالعات به باال ،روبات دستورات الزم را دریافت کرده و با کمک وسایلی
که شبیه به بیلچه هستند ،سیستم فاضالب را تمیز میکند .قرار است  50روبات Bandicootبه این منظور طراحی و تولید شود و البته نسخه
اولیه آن 6ماه آینده راهی بازار خواهد شد .روبات تمیزکننده فاضالبهای شهری در هندوستان ،پایانی بر فرستادن کارگران فقیر و کم درآمد
به داخل لولههای فاضالب به منظور تمیز کردن این مسیرها با دست خواهد بود؛ فاضالبهایی که ورود به آنها سبب بروز بیماریهای پوستی،
گوارشــی و ...برای کارگران شــده و حتی گاه منجر به فوت میشــود .تخمین زده شده اســت بیش از هزار و  200کارگر در فاصله سالهای 2014
تا 2016در اثر تمیز کردن دستی لولههای فاضالب ،جان خود را از دست دادهاند.

The verge

امنیت
پــس از پیدا شــدن  ۳۶مورد برنامه جعلی در فروشــگاه
آنالین
آنالیــن گوگلپلــی ،کارشناســان امنیتــی بــه کاربرانــی
کــه از برنامههایــی با عنــوان ابــزار امنیتــی در گوگلپلی
اســتفاده میکننــد ،هشــدار دادهاند .بــه گزارش ایســنا،
جعل نرمافزارهای امنیتی درگوگلپلی موجب برداشــت اطالعات کاربر میشود؛
برنامههایی که در این زمینه مورد سوءاستفاده قرار گرفتند ،نامهایی مانندSecurity
 Defender، Security Keeperو Smart Securityدارند و در تالش برای جلب اعتماد
کاربران در فروشــگاه گوگلپلی قرار گرفتهاند .به نظر میرســد نویســندگان بدافزار،
اطالعاتی در این زمینه اضافه کردهاند تا بتوانند هویتها را در این کالهبرداری ارائه
دهند ،اگر کاربر روی یک هشدار تهدیدآمیز کلیک کند ،برنامه ادعا میکند که مسأله
حل شــده اســت و مشــکل کاربران بالقوه را نادیده میگیرد .همچنیــن این بدافزار
کاربرانراباتبلیغاتبیرحمانهبمبارانمیکند.تبلیغاتتهاجمیطیسناریوهایی
مختلف نشان دادهمیشوند،مثالًبعد از اینکه برنامه برای باز کردن صفحه نمایش
دستگاهارسالمیکندیاکاربربهیکشارژرمتصلمیشود،کاربرباتبلیغاتبمباران
میشود.روشناستکهتمرکزاصلیبرنامه،نمایشتبلیغاتوتقلبکلیکاست.

نیم نگاه

ëëخبرگزاری«بیزینساینسایدر»بهتازگیگزارشیرامنتشرکردهاستکهنشانمیدهدبسیاریازرهبران
بزرگ جهان و مدیران ارشــد شــرکتهای فناوری این توانایی را دارند تا ساعتهای طوالنی بدون بستن
چشمانخودبهکارهاادامهدهنداینخبرگزاری ازافرادمذکوربانام«نخبگانبیخوابی»یادمیکند
«جک دوروســی» بنیانگذار و مدیرعامل شرکت توئیتر؛ او کمتر از  4ســاعت برای خوابیدن زمان دارد
َ ëë
دوروســی میگوید که به خاطــر نمیآورد آخرین بــار که دیرتر از ســاعت  5:30صبح از خواب بیدار شــده
چهزمانیبودهاست.
«ëëماریسامایر»مدیرعاملاسبقیاهوپیشازآنکهوارداینشرکتشود،مدیریتمرکزتوسعهمحصول
در شــرکت گوگل را برعهده داشــت .او نخســتین زن مهندســی بود که در چنین ســمتی قــرار میگرفت
وهمــواره خواب منظم را عامــل موفقیت خود اعالم میکــرد .او به خاطر  130ســاعت کار کردن در طول
یکهفتههموارهشهرتداشتهاست.

فیلم ها را حرفه ای ادیت کنید

مقابله با زلزله با نصب دکل خود ایستا

بــا توجه به لــزوم برقرار ماندن ارتباطات پایدار در زمان بحــران و وقوع حوادثی
ماننــد زلزله 36 ،دکل مخابراتی خودایســتا در  22منطقه تهران با هدف تأمین
ارتباطات پایدار در هنگام حوادث و ســوانح در پایگاههای مدیریت بحران شهر
تهران نصب میشــود .به گزارش «ایران» ،احمد صادقی جانشــین شهردار در
شــورای هماهنگی مدیریت بحران ،در نشست مشترک مدیران فنی  4اپراتور و
دو شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی با مدیران شهرداری تهران با اعالم این
خبر گفت :با نصب این دکلها ،مدیریت بحران پایتخت از یک شــبکه مستقل
ارتباط مخابراتی امن و پایدار در زمان بحران برخوردار خواهد شد .وی در ادامه
افزود :تأمین ارتباطات از ارکان مدیریت بحران بشمار میآید و در همین راستا
71نقطه برای راهاندازی اولیه ارتباطات پایدار در زمان بحران و نیز استقرار شبکه
شــتاب نگاری ،ســامانه پایش تصویری شهر ،سامانه هشدار ســریع زمین لرزه و
سیستم های اطالع رسانی شناسایی شده است.

ســاعت میخوابــد میتواند با شــخصی
مثل من که هر شــب بین  3تا  4ســاعت
میخوابدرقابتکند؟»
َ
«جــک دوروســی» ،بنیانگــذار و
مدیرعامــل شــرکت توئیتر از دیگــر افراد
صاحبنــام در ایــن زمینــه محســوب
میشــود .او به صورت همزمان مدیریت
یک شرکت فناوری بزرگ دیگر موسوم به
 Squareرا هــم برعهــده دارد و در آخرین
مصاحبه خود گفته است که از  24ساعت
در یک شــبانه روز حدود  8تا  10ساعت را
بــه شــرکت  Squareاختصــاص میدهد
و ســپس بیــن  8تــا  10ســاعت را هــم در
شرکت توئیتر میگذراند .بخشی از حدود
 4تا 6ساعت باقیمانده به سفرهای درون
شــهری اختصاص مییابد و با احتســاب
زمــان الزم برای صرف غذا و اســتراحت،
او کمتر از  4ســاعت بــرای خوابیدن زمان
دارد .دوروســی میگویــد کــه بــه خاطــر
نمــیآورد آخرین بار که دیرتر از ســاعت
 5:30صبح از خواب بیدار شده چه زمانی
بوده اســت .او هــر روز بعد از بیدار شــدن
حدود 30دقیقه پیادهروی میکند.
«تیــم آرمســترانگ» ،مدیرعامــل
شــرکت  AOLنیز صبحها حدود ساعت
 5از خواب بیدار میشــود و ســاعت کاری
او حــدود  7صبح آغاز میشــود و ســپس
بــه صورت متوالی تا ســاعت  7شــب کار
میکند .او به محض بیدار شدن از خواب
ایمیلهای دریافتی را میخواند و به آنها
پاســخ میدهد و این طور که میگوید ،در
بیشــترین حالت ممکن بیشــتر از شــبی
شش ساعت نخوابیده است .با وجود این
معتقد است که این میزان خواب ایدهآل
نیست و باید آن را کمتر کند.
«اریک اشمیت» ،رئیس هیأت مدیره
شــرکت گوگل کــه بــزودی از پســت خود
کنارهگیری میکند هر صبح رأس ساعت
 8از خواب بیدار میشــود .او خواب شــب
را مهمتریــن عامــل موفقیــت خــود در
ســالهای اخیر دانســته اســت و معموالً
هر شــب هشــت ســاعت میخوابد .یک
ســاعت ابتــدای روز کاری اشــمیت بــه
خواندن ایمیلها اختصاص دارد و سپس
کارهای اداری در آلفابت را که شرکت مادر
گوگلمحسوبمیشودآغازمیکند.

خانــم «ماریســا مایــر» ،مدیرعامــل
اســبق یاهو پیش از آنکه وارد این شرکت
شــود ،مدیریــت مرکز توســعه محصول
در شــرکت گــوگل را برعهــده داشــت .او
نخســتین زن مهندســی بود که در چنین
ســمتی قرار میگرفــت و همــواره خواب
منظــم را عامــل موفقیــت خــود اعــام
میکرد .او به خاطر  130ساعت کار کردن
در طول یک هفته همواره شهرت داشته
اســت .مایر در یکی از مصاحبههای خود
گفــت« :بــرای پنــج ســال نخســت کاری
که در شــرکت گــوگل بــودم ،در طول یک
هفته کمتر از  24ساعت میخوابیدم .هر
کدام از ما خودمان را بهتر میشناســیم و
بخوبی میدانیم چند ساعت خواب برای
بدنمان کافی است».
«ایــان ماســک» ،بنیانگــذار شــرکت
خودروسازی تســا و شرکت فضاپیمایی
 SpaceXهم بر این مســأله تأکید دارد که
«تقریباً شــش ســاعت خــواب در هنگام
شب برای او کافی است».
او در طــول ســال ،هفــت روز هفتــه
را کار میکنــد و بــه صــورت همزمــان
بــرای چنــد شــرکت مختلــف بــا وظایف
متفــاوت تصمیمگیری میکند .ماســک
در مصاحبــه اخیر خود گفــت« :آنچه که
در طــول فعالیتهــای چنــد ســال اخیر
متوجــه شــدم ایــن اســت کــه میتوانــم
در کنــار فرزندانــم باشــم و بــه صــورت
همزمان ایمیلهای کاری هم بفرســتم.
در این سالها مجبور شدم در ساعتهای
شــخصی هــم اندکــی کار کنــم ،زیــرا اگــر
این اقــدام را انجام ندهم ،شــبها زمان
کافی برای  6ساعت خوابیدن را نخواهم
داشت».
«سوکیندرسینگکاسیدی»،بنیانگذار
شــرکت «بوردلیســت» کــه طی  20ســال
گذشــته ســابقه همــکاری مدیریتــی بــا
شــرکتهای گــوگل ،آمــازون و پولیــ ُور را
دارد هــم نظــر مشــابهی ارائــه میدهــد.
او میگویــد« :شــبها دیرتر از ســاعت 11
نمیخوابم و در تمام این سالها بیشتر از
ششساعتنخوابیدهامولیکاربهقدری
برای من اهمیت دارد که حتی در هنگام
خــواب هم به آن فکر میکنم و برای یک
روز بعــد ،یــک مــاه بعد و یک ســال بعد
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دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعالم
کرد :از ســوی دادستانی کل کشــور به مسئوالن وزارت
ارتباطات اخطار داده شــده که رفع فیلتر اینســتاگرام بر خالف موازین قانونی و
قضایی انجام شده و مسئوالن امر باید پاسخگو باشند.
بــه گــزارش «ایــران» ،عبدالصمــد خرمآبــادی دبیــر کارگروه تعییــن مصادیق
ی خود در پیامرســان ســروش نوشت :اخیراً
محتوای مجرمانه در کانال شــخص 
به خاطر نقش آشــکار اینســتاگرام در ایجاد آشــوبها و اغتشاشــات و عملیات
تروریســتی درشــهرهای مختلف کشور ،دســتور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت
کشــور صادر و اجرا شــد ،امــا متأســفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مســائل
امنیتــی و حجم عظیــم محتوای مجرمانــه موجود در اینســتاگرام و دســتورات
قضایی صادره ،این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کردهاست.
وی در ادامه نوشــت :با رفع فیلتر اینســتاگرام ،جوانان و نوجوانان ایرانی مجدداً
با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشــور مواجه شدهاند .بدین
لحاظ از ســوی دادســتانی کل کشــور به مســئوالن وزارت ارتباطات اخطــار داده
شــده که رفع فیلتر اینســتاگرام بر خالف موازین قانونی و قضایی انجام شــده و
مســئوالن امر باید پاســخگو باشند .تنها در بخشی از اینســتاگرام که مورد بازدید
کاربــران ایرانی قرار گرفته ،بیش از  250میلیــون محتوای خالف عفت و اخالق
عمومی توسط روباتهای هوشمند وزارت ارتباطات و حدود  500هزار محتوای
ضدامنیتی و علیه مقدســات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروههای رصد
مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است .خرم آبادی
همچنین خاطرنشان کرد :شبکههای اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام همچون
ســام ،ویسگون و لنزور در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار
گرفته و خودی نشان داده بودند اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را ناامید کرد.
وی حمایت بیقید و شرط دولت از فعالیت بیضابطه پیام رسانهای خارجی
و اختصاص بخش عمدهای از پهنای باند کشور به آنها را علت اصلی تضعیف
شــبکههای اجتماعی و پیام رســانهای بومی دانســت و نوشــت :این حمایت،
عالوه بر اینکه موجب ترویج جرم و جنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت
ملــی در فضای مجازی کشــور شــده موجبات جاسوســی دشــمنان و وابســتگی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده است.
گفتنی است این اظهارنظر در حالی صورت میگیرد که رئیس دولت دوازدهم
و نیــز وزیر ارتباطات با توجه به آســیب دیدن کســب و کارهــای مجازی بهدلیل
مسدود شدن تلگرام ،بهدنبال رفع فیلتر این شبکه پیام رسان موبایلی هستند.

فنـــــاوری
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شبانهروز (از ساعت  11:30شب تا ساعت
 3:30یا  5:30صبح)
«تیــم آرمســترانگ» ،مدیرعامــل
شرکت  6 :AOLساعت در طول شبانهروز
(از ساعت  11شب تا  5صبح)
«بــاراک اوبامــا» ،رئیــس جمهــوری
اسبق امریکا 6 :ساعت در طول شبانهروز
(از ساعت یک بامداد تا ساعت  7صبح)
«جفبیزاس»،بنیانگذارومدیرعامل
ِ
شــرکت آمــازون 7 :ســاعت در طــول
شــبانهروز (از ســاعت  10شب تا ساعت 5
صبح)
«دونالــد ترامــپ» ،رئیــس جمهوری
امریــکا 3 :ســاعت در طــول شــبانهروز
(ازساعت یک بامداد تا ساعت 4بامداد)

از هشدار به کاربران فیلترشکن
تا قطع هزار آیفون

اخبــار و رویدادهــای حــوزه  ICTهمیشــه بــرای
بســیاری جذاب و خواندنی اســت اگر شما جزو این
دســته از کاربــران به حســاب میآیید امــا به دالیلی
نتوانســتهاید ایــن اخبــار را پیگیــری کنیــد با ســتون یک هفتــه با آی تــی با ما
همراه شــوید .این هفته محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات بار دیگر
دربــاره مدلهــای جدید تعرفــه اینترنت گفت :مدلهای جدیــد قیمتها را
افزایش نمیدهد .بررســیها حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت اســت و در
برخی موارد حتی قیمت به یک ســوم کاهش یافته و براســاس نظرسنجیها
باالی  70درصد رضایت عمومی در این باره وجود دارد .تنها اعتراض درباره
نیاز بهســرعت باال ولی با حجم کم ،وارد اســت از اینرو در حال بررســی این
موضوع هستیم تا برطرف شود.
همچنیــن این هفته کماکان بحث تلگرام و فیلتر آن داغ بود .جمعی از فعاالن
فضــای مجــازی در نامهای سرگشــاده به اعضای شــورای عالی فضــای مجازی
خواســتار رفــع فیلتر شــبکه پیامرســان تلگــرام شــدند .در ایــن نامه با اشــاره به
آمارهایی درخصوص کسبوکارهای اینترنتی ،میزان استفاده مفید از این شبکه،
نقش تلگرام در تأمین منافع ملی و کاهش هزینه ارتباطی خانوارها نتیجهگیری
شده است و با توجه به معدل مثبت تلگرام باید نسبت به نگهداشت این فضا
مصمم بود .به گفته این فعاالن ،فیلتر شدن تلگرام در روزهای گذشته حداقل
 17زیان برای مصالح ملی و اقتصادی داشــته اســت .همچنین در این هفته به
کاربران درباره بحث امنیتی اســتفاده از فیلترشکن هشــدار دادند و اعالم کردند
با فیلترشــکن خاموش ،خرید اینترنتی کنید .ایمان اســامیان متخصص حوزه
بانکــداری الکترونیک گفت :شــایعترین نــوع کالهبرداریهــای اینترنتی پدیده
فیشینگ است .در این شیوه کالهبرداری هکرها یک صفحه مشابه درگاه بانک
ایجاد میکنند و اطالعاتی را که افراد وارد میکنند ذخیره و بعداًمورد سوءاستفاده
قرارمیدهند.
در عیــن حــال مرکز «ماهــر» نیز به کاربران هشــدار داد تا مراقب فیلترشــکنها
باشــند .این مرکز تأیید کرد بدافزاری در پوشــش یک فیلترشــکن با سوءاستفاده
از ناآگاهی کاربران اندروید در حال انتشــار است .با کلیک کردن کاربر روی لینک
مذکــور ،بدافــزار روی تلفــن قربانــی دانلــود میشــود و از کاربر در زمــان نصب،
مجوز دسترســی به مواردی از جمله فهرســت مخاطبان و خدمات پیامک اخذ
میشود .در ادامه بدافزار لینک انتشار خود را برای تمام افراد موجود در فهرست
مخاطبان از طریق پیامک ارســال میکند و پس از آن فهرست مخاطبان حذف
میشــود .بــه کاربران توصیه میشــود کــه از دانلود و نصب برنامههــای خارج از
بازارهایاپلیکیشنمعتبرپرهیزکنند.
همچنین در این هفته مرتضی موسویان رئیس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی از رصد تنها جرایم در شبکههای اجتماعی خبر داد و
گفت :مردم به اشتباه تصور میکنند یک فضا بیشتر رصد میشود و یک فضای
دیگــر کمتر ،در حالی کــه مردم باید بدانند اگر بخواهنــد اطالعات را رصد کنند،
فرقی نمیکند کجا باشد ،چرا که دولت روی تلگرام نیز از نظر اطالعاتی اشراف
داشــت امــا دولت هیچــگاه بهدنبــال رصد کاربــران عمومی در فضــای مجازی
نیست .در این هفته مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی
و ارتباطــی و لــوازم جانبی تهران از اعمال رجیســتری روی  ۵هزار گوشــی اپل در
سراسر کشور خبر داد و گفت ۱۰۰۰ :گوشی آیفون از مدار خارج شده است .محبی
همچنین از رجیستری گوشیهای سامسونگ در روزهای آینده خبر داد و گفت:
مردم هم باید موقع خرید گوشــیهای تلفن همراه حتماً از رجیســتر شدن آنها
اطمینان یافته و کد گوشیها را به شمارهای که برای رجیستری اعالم شده است،
ارسالکنند.

