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مرمت خانه تاریخی نخستین وزیر
مخابرات
اخــــبار

وزیر ارتباطات از احیا و بازســـازی خانه تاریخی میرزا حســـن مستوفی الممالک
 نخســـتین وزیـــر وزارتخانـــه پســـت و تلگـــراف و تلفـــن -خبـــر داد.بـــه گزارش«ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی با انتشـــار عکس خانه تاریخی میرزا حســـن
مســـتوفی الممالک از آغاز طرح احیای این خانه خبر داد و نوشـــت :هویتهای
تاریخی را پاس بداریم.وی گفت :میرزا حســـن مســـتوفی الممالک ،از مشـــاهیر
معاصـــر ایران اســـت که در چنـــد کابینه دوره قاجـــار ،رئیس الوزرا یـــا وزیر بوده و
بهعنوان نخستین وزیر پست و تلگراف و تلفن شهرت دارد.وزیر ارتباطات افزود:
خانه ارزشمند این شـــخصیت تاریخی در قلب بافت تاریخی تهران از حدود دو
دهـــه پیش در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داشـــت اما اقدامی
برای مرمت و احیای آن انجام نشـــد.جهرمی ادامـــه داد :از این هفته و با اهتمام
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارتخانه ،طرح احیای این خانه تاریخی کلید
خورد .این خانه زیبا با ارزشهای معماری خویش گویای بخشی از هویت تاریخی
پایتخت است و میتواند به مرکزی فرهنگی متناسب با اهداف وزارت ارتباطات
تبدیل شـــود .وی تأکید کرد :برای بازسازی و ترمیم و تعریف کاربری جدید خانه
مستوفی الممالک بهعنوان یکی از ارزشهای تاریخی مصمم هستیم.

سرقت عکس از گوشی سامسونگ
و هشدار مرکز افتا

سقوط 9درصدی ارزش سهام توئیتر

به دنبال انتشـ ــار گزارشـ ــی مبنی بر تعلیق 70میلیون اکانت
آن سوی
جعلـ ــی توئیتر در طول دو ماه (مه و ژوئن) ،سـ ــهام این غول
خبر
دنیـ ــای فنـ ــاوری حـ ــدود 9درصـ ــد کاهـ ــش یافت.بهگزارش
«ایران» ،علی مقربی یکی از تحلیلگران حوزه شبکههای مجازی به رویترز گفت:
هرچند بسیاری معتقد بودند که این اکانتها خاموش بوده و تأثیر منفی بر تعداد
کاربران فعال ماهانه توئیتر در سه ماهه سوم سالجاری نخواهد داشت ولی بازار
بورس و سهام این کمپانی نسبت به خبر تعلیق اکانتهای جعلی واکنش منفی
نشان داد چرا که از نگاه اقتصادی ،از بین رفتن 70میلیون اکانت به معنای جذب
کمتر میزان آگهی و درآمد است .به هرحال تعداد کاربران فعال ماهانه این شبکه
اجتماعی336 ،میلیون نفر اسـ ــت و بیشک حذف 70میلیون اکانت میتواند بر
تعداد کاربران و تولید محتوا در این شـ ــبکه اجتماعی تأثیر بگذارد و ازسـ ــوی دیگر
بدون شـ ــک بازار سهام هم به آن واکنش نشـ ــان میدهد.هرچند توئیتر هنوز این
کاهش ارزش سـ ــهام را تأیید نکرده اسـ ــت ولی « دل هاروی» ،معاون مدیرعامل
توئیتر برای جلب اعتماد کاربران در توئیتهایی نوشـ ــت که به تعلیق درآمدن یا
حذف برخی حسابهای کاربری به معنای تأثیرگذاری بر رفتارهای کاربران فعال
نیست و نخواهد بود ،پس بهتر است کاربران کمی صبور باشند و نگرانی به خود راه
ندهند.به هرحال آنچه مسلم است اینکه این کمپانی در طول دو ماه هر روز بیش
از یک میلیون اکانت را حذف کرد تا اطالعات جعلی و دروغ و شایعات کمتری در
این شبکه اجتماعی گسترش یابد .تنها در ماه مه هر هفته بیش از9.9میلیون اکانت
جعلی یا حاوی اخبار دروغ در توئیتر شناسایی شد در حالی که این رقم در دسامبر
2017؛  6/4میلیون بود.توئیتر که در کنار فیسـ ــبوک یکـ ــی از متهمان ردیف اول در
انتشار اخبار جعلی در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا محسوب میشود
عالوه بر تعلیق  70میلیون اکانـ ــت خاطی یا جعلی ،تالش کرد تا با آپدیتهایی
مشخص به نظارت و رصد فعاالنه محتواهای موجود در این شبکه اجتماعی نیز
بپردازد و به این ترتیب به کاربران کمک کند تا قربانی اخبار دروغ نشوند.

بازخواست گوگل و اپل
از سوی کنگره امریکا

سرقتی مشابه در ساعت  11شب بهوقت
محلی در  23ژوئن رخ داد که این بار تنها
 15دقیقـــه طول کشـــید .بر اســـاس گفته
نیروهای پلیس ،حداقل  10سرقت مشابه
برای هک سیســـتمهای سوخترســـانی
انجام شده است.
هنـــوز اطالعـــات دقیقـــی در ایـــن
خصـــوص وجود نـــدارد اما بـــه احتمال
زیـــاد مهاجمـــان نـــرم افـــزار مدیریـــت

سوخت مورد اســـتفاده در ایستگاه گاز را
هدف قرار میدهند .در اوایل سالجاری
یک گـــروه هکری اعالم کـــرد که حداقل
نیمـــی از نـــرم افزارهـــای ایســـتگاههای
سوخترســـانی ایـــاالت متحـــده نقص
امنیتـــی دارنـــد؛ نقصـــی که میتـــوان از
طریـــق آن نرخ بنزیـــن ،قیمت و حجم
سوخت را دســـتکاری کرد یا حتی بنزین
و گاز را رایگان دریافت کرد.

شـــرکت امنیتـــی  TrendMicroدر
ســـال  2015اعـــام کـــرد که تعـــدادی از
سیســـتمهای نظـــارت بـــر گاز براحتـــی
میتوانند با اســـتفاده از « ،»Shodanیک
موتور جســـتوجوی ویژه دســـتگاههای
متصل بـــه اینترنـــت و دیگـــر ابزارهایی
کـــه میتوانند برای پورتهای باز اســـکن
شوند ،هک شده و مورد استفاده هکرهای
حرفهای قرار گیرند.

مســئوالن اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های اینترنتی در گفت و گو با «ایران» :

خاموشی های بی برنامه اینترنت کشور را دچار اختالل کرد
سوسن صادقی
خبرنگار

این روزها بـــا افزایش ناگهانـــی گرما در
کشور شاهد خاموشـــیهای غیرمنتظره
بودیـــم بهطوری کـــه قطع بـــرق بدون
برنامهریزی باعث شد برق سایتهای
برخـــی اپراتورهـــای تلفـــن همـــراه و
شرکتهای اینترنتی دچار مشکل شود و
این مشکل نارضایتی را در بین مشترکان
شـــبکه اینترنـــت تلفن همـــراه و ثابت
به وجـــود آورد .در پی بروز این مشـــکل،
خبرنگار «ایران» به ســـراغ اپراتورهای
تلفـــن همـــراه و شـــرکتهای دارنـــده
پروانـــه ارتباطات ثابت رفـــت تا بداند
خاموشیهای غیرمنتظره چه مشکالتی
را بـــرای تجهیـــزات و ســـرویس دهی
اپراتورهـــا و شـــرکتهای ارائـــه دهنده
اینترنت به همراه داشته است.
دشوارشدنارائهخدماتباقطعیبرق
احمدرضا نخجوانـــی مدیر عامل یکی
از دارنـــدگان پروانه ارتباطـــات ثابت در این
خصوص به «ایران» گفت :با قطعی برق،
شرکتهایی که شبکه آنها و تجهیزات شان
روی مراکـــز مخابراتی نصب اســـت ،دچار
مشکل در ســـرویس دهی و خدماترسانی
به مشترکان خود نمیشوند 90.تا 95درصد
شـــرکتها نیز تجهیـــزات شـــان روی مراکز
مخابراتی نصـــب اســـت و از آنجایی که در
مراکز مخابراتی برق اضطراری وجود دارد و
میتوانندبرقخودراازژنراتورهاتأمینکنند
بنابرایـــن قطعی برق روی ســـرویس دهی
شرکتهایاینترنتیتأثیرمنفیندارد.
وی افـــزود :البتـــه بایـــد گفـــت ممکـــن
اســـت قطعی برق روی دیتاسنترهای این
شـــرکتها که تجهیـــزات شـــان روی مراکز
مخابراتی نصب است ،تأثیر منفی بگذارد
و با قطعی برق دچار مشـــکل شوند چرا که
دیتاســـنترها هم به گونهای ساخته شدهاند
که با برق اضطـــراری و برقی که از ژنراتورها
تأمین میشود کار میکند از اینرو بسیاری
از شـــرکتها که بـــرق اضطـــراری را تدارک
میبینند این بخش نیز با قطعی برق دچار
مشـــکل نمیشـــود و میتواند به سرویس
دهی و ارائه خدمات به مشترکان خود ادامه
دهد.
نخجوانی با بیان اینکـــه درحقیقت کار
شرکتهای اینترنتی که تجهیزات آنها روی
مراکز مخابراتی نصب نیست  ،با خاموشی

بسیار دشوار میشـــود ،گفت :اعالم برنامه
قطعی برق و خاموشـــی روی این بخش از
شرکتهایاینترنتیکهدارایخدماتدهی
در گستره وسیعی هستند نیز تأثیری ندارد،
چرا که شرکتی مانند شرکت ما تجهیزاتش
در هزار نقطه ،خارج از مرکز مخابراتی است
بنابرایـــن برای این شـــرکتها قطعی برق
بسیار دردسرساز است و باید با ژنراتورهای
سیارمدیریتکرد.
وی با اشاره به اینکه شاید عدهای بگویند
حال که شرکت برق برنامه قطعی را اعالم
کرده اســـت میتوان بحث قطعی برق در
مراکزی که خارج از مراکز مخابراتی اســـت
را نیز مدیریت کرد ،گفـــت :در واقع این کار
امکان پذیر نیســـت چرا که اگر قطعی برق
شـــامل  5یـــا  10نقطه از شـــهر بـــود ،امکان
داشـــت بـــا ژنراتورهای ســـیار برقرســـانی
را انجـــام داد در حالـــی کـــه فقـــط در هفته
گذشته  51نقطه دچار قطعی برق شد و در
چنین شرایطی باید گفت مگر شرکتهای
اینترنتی چند ژنراتور برق ســـیار دارند تا به
این 51نقطه از شهر ارسال کنند.
این فعال بـــازار اینترنت در ادامه افزود:
البته ایـــن مراکز بـــرق یو پی اس یـــا باتری
دارد ولی آنها نیز به شـــارژ شدن نیاز دارند و
بعد از مدتی برق آنهاهم تمام میشـــود و
از آنجایی که در نهایـــت  5تا  6ژنراتور برای
مواقـــع اضطراری موجـــود اســـت از اینرو
مدیریـــت بهینه را در این شـــرایط ســـخت
و دشـــوار کرده اســـت و به نوعـــی باید گفت
شـــرکتهایی که بهدنبال ارائـــه خدمات و
ســـرویس کامل به مردم هســـتند با سختی
روبه رو میشوند و عمالً با گستردگی قطعی
برق در مناطق امکان سرویس دهی کامل
وجود نـــدارد تنها کاری که میتـــوان انجام
داد شـــارژ یو پی اسها به اندازه  30دقیقه و
رفتن به منطقه بعدی است و این کار بسیار
سختیاست.
محمدرضا کریمی رئیس هیأت مدیره
یکی دیگر از شـــرکتهای اینترنتـــی نیز به
«ایران»گفت:شرکتهایاینترنتیمعموالً
برای مواقع قطع برق و شـــرایط اضطراری
پیشبینیهای الزم را انجام میدهند ولی
آن هم دارای محدودیتهایی اســـت ،چرا
که همه جا اســـتفاده از باتـــری دیزل وجود
ندارد و باید از باتری اســـتفاده شـــود ،باتری
هم ظرفیت محـــدودی دارد و بعد از پایان
ظرفیـــت ســـرویس خود بـــه خـــود down
میشود.
محمدرضـــا کریمـــی بـــا بیـــان اینکـــه

اصلیترین مشـــکلی که وجود دارد ،بحث
خنک کردن تجهیزات است که به cooling
معروف است ،افزود :شرکتهای اینترنتی
معموالً برای تجهیزات خـــود از یو پی اس
اســـتفاده کرده و برق الزم را برای تجهیزات
خـــود فراهـــم میکننـــد اما ایـــن تجهیزات
بهصورت پراکنـــده در مکانهایی از کشـــور
قرار دارد و همه جا امکان اســـتفاده از دیزل
بـــرق را نداریم و خنک کردن تجهیزات نیز
از مـــدار خارج میشـــود و اگر بعـــد از مدتی
نتوانیم تجهیزات را خنک کنیم ،دستگاهها
وقتـــی درجه حرارت شـــان از حـــدی باالتر
برود بهصورت خودکار خاموش میشوند.
از ســـوی دیگر برخی تجهیزات نمیتوانند
خودبـــه خـــود خامـــوش شـــوند بنابرایـــن
تجهیـــزات آســـیب میبینند و شـــرکتها
یشوند.
متضررم 
اعالمبرنامهخاموشیومدیریتبهینه
امیر کیهان مسئول ارتباط با رسانههای
اپراتـــور اول دربـــاره تأثیر قطعـــی برق روی
اپراتورها و اعالم برنامه قطعی برق از سوی
شرکت نیرو به «ایران» گفت :گزارشی مبنی
براینکه با قطعی بـــرق اینترنت این اپراتور
قطع شده اســـت دریافت نکردهایم چرا که
در صورت قطعی بـــرق نیز برق اضطراری
برای دستگاهها فراهم بوده است.
ویافزود:بهطورقطعاعالمبرنامهریزی
قطعی برق در مناطق تهران و شهرستانها
میتواند به ارائه خدمات بهتر منجر شـــود.
اختالالت در برخی اپراتوره ا ناشی از قطعی
برق غیرمنتظـــره و به احتمـــال زیاد اتمام
برق باتری و نبود ژنراتور برق در آن منطقه
بوده است .بههر حال باتریهای تجهیزات
اپراتورهـــا تنها یـــک یا دو ســـاعت میتواند
برق تجهیزات را تأمین کند و وقتی به اتمام
میرسد ،اینترنت مشترکان آن منطقه نیز
دچار اختـــال و قطعی میشـــود بنابراین
اگر اپراتورها و شـــرکتهای اینترنتی بدانند
که چـــه زمانی و در چه منطقهای برق قطع
خواهد شـــد میتوانند پشتیبانیهای الزم و
بیشتریرافراهمکنند.
علی حق پرست کارشـــناس ارتباطات
یکی دیگر از اپراتورهای تلفن همراه کشـــور
نیز بـــه «ایـــران» گفت :وقتی شـــرکت نیرو
برنامهقطعیبرقرااعالممیکند،اپراتورها
میدانند چه زمانی و کجا و به چه مدت برق
قطعمیشودبنابراینمیتوانندبرنامهریزی
بهتری داشته باشند و پشتیبانی مؤثرتری را
ارائه دهند تا مشترکان تلفن همراه اپراتورها
دچارنارضایتینشوند.

ëëشرکتهای اینترنتی معموالً برای
مواقع قطع برق و شـــرایط اضطراری
نیم نگاه پیشبینیهای الزم را انجام میدهند
ولی آن هم دارای محدودیتهایی است ،چرا که همه جا
اســـتفادهاز باتری دیزلوجود نداردو بایداز باتریاستفاده
شـــود ،باتری هم ظرفیت محـــدودی دارد و بعـــد از پایان
حق پرست با بیان اینکه باتریهایی که
برای تجهیزات اپراتورهـــا بهکار رفته ،دارای
محدودیت زمانی اســـت ،افـــزود :اگر مدت
خاموشی و قطع برق منطقه از میزان انرژی
باتریها ،طوالنیتر شود انرژی آنها به پایان
میرســـد قطعاً نمیتوانند برق تجهیزات
را تأمیـــن کننـــد در این میان نیاز اســـت که
اپراتورها برق سیار را از طریق موتور و ژنراتور
بـــرق به منطقه اعـــزام کرده و بـــرق الزم را
تأمین کنند.وی در ادامه افزود :از سوی دیگر
تجهیزات اپراتورها نیز در یک شهر پراکنده
اســـت و یک بخش از تجهیـــزات در غرب و
بخشی دیگر در شرق شهر قرار دارد بنابراین
وقتی برق بدون برنامهریزی و اعالم قبلی و
بهصورت غیرمنتظره قطع میشود امکان
تأمین برق تجهیزات و شارژ باتریها دشوار
میشـــود .حال که زمانبندی خاموشـــیها
اعالم شده بهتر میتوان پشتیبانی کرد و اگر
اپراتور احساس کند در فالن منطقه قطعی
برق طوالنی اســـت و باتریها کفاف تأمین
انرژی دســـتگاه را نمیدهد ،ســـریع ژنراتور
ســـیار به منطقه اعزام میکند تـــا باتریها
را شـــارژ کند .کارشـــناس ارتباطـــات یکی از
اپراتورهای کشور با بیان اینکه شرایط زلزله

قـــــاب
فناوری

میترا جلیلی

خبرنگار

استرس و فشار کار روزانه باعث شده است که این روزها تعداد زیادی از مردم با مشکالتی در خواب شبانه مواجه شوند.
برخی نیز هنگام ســـفرهای طوالنی نمیتوانند حتی یک لحظه به خواب بروند که این موضوع بســـیار خستهکننده است،
اما فعاالن عرصه فناوری کاربران را تنها نگذاشـــته و با فناوریهای پوشیدنی به یاری آنها شتافتهاند.به گزارش سی نت،
یکی از این فناوریهای پوشیدنی ،هدست  Silentmodeاست که درواقع ترکیبی از یک ماسک صورت و هدفون محسوب
میشـــود .این ماســـک نرم و اســـفنجی اطراف صورت قرار میگیرد و حتی روی گوش را نیز میپوشـــاند .هرچند در نگاه
نخســـت برخی گمان میکنند که با این هدست نمیتوان
خـــواب راحتی داشـــت ولی بایـــد گفت کاربرانـــی که از آن
اســـتفاده کردهاند کامالً از عملکـــرد آن راضی بودهاند ،اما
این هدست فناورانه و هوشمند چگونه کار میکند؟
ایـ ــن گجـ ــت  199دالری بـ ــه همـ ــراه کابـ ــل یو اس بی بسـ ــیار
کوچک(مینی) و همچنین کابل هدفون و یک قاب ویژه برای
این گجت ارائه شـ ــده است و همچنین یک پورت مینیاتوری
یو اس بی برای شارژ شدن دارد Silentmode .دارای بلوتوث
اسـ ــت و ماسک نرم و اسفنجی ،چشمها و گوشهای کاربر را
میپوشـ ــاند .اسـ ــپیکرهایی هم درون این هدست قرار گرفته
که البته با توجه به سایز صورت ،کاربران میتوانند جای آنها
را عوض کنند تا درسـ ــت مقابل گوش هایشـ ــان قرار بگیرد و
بتوانند موسیقی پخش شده را بشنوند.
این هدفون که با اپل موزیک تطابق دارد ،موسیقی مالیمی
را از طریق این اپلیکیشـ ــن برای کاربر پخش میکند تا خواب
آرام تری داشته باشد .همچنین نوع موسیقی برای ساعاتی
کـ ــه کاربران میخواهند خواب عمیق داشـ ــته باشـ ــند یا چـ ــرت بزنند نیز متفاوت اسـ ــت .همچنین باید گفـ ــت این هدفونها
کامالً هوشـ ــمند هسـ ــتند و تمام صداهای اضافی محیط اطراف را حذف میکنند اما جالب اینجاسـ ــت که اگر بهعنوان مثال
آتشسـ ــوزی شود یا کسی به کمک نیاز داشته باشـ ــد این هدفون آن را به منزله صدای اضافی تلقی نمیکند و حتماً به کاربر
اجازه میدهد تا این صداها را بشـ ــنود و واکنش مناسـ ــب داشـ ــته باشد .این ماسـ ــک مانع تابش نوری هرچند کم به چشمها
میشود تا کاربرانی که به سختی به خواب میروند یا هنگام پروازهای طوالنی ،با مشکالت شبانه کمتری مواجه شوند.

ظرفیتسرویسخودبهخودdownمیشود
ëëشرکتهاییکهبهدنبالارائهخدماتوسرویسکاملبه
مردمهستندباسختیروبهرومیشوندوعمالًباگستردگی
قطعی برق در مناطق امکان ســـرویس دهی کامل وجود
ندارد تنها کاری که میتوان انجام داد شارژ یو پی اسها به
اندازه30دقیقهورفتنبهمنطقهبعدیاست

و بحران نیســـت که شرکت برق برنامه را با
تأخیراعالمکردهاست،گفت:قطعاًشرکت
نیرو میداند که چـــه روزی و چه زمانی و در
کدام منطقه مصرف برق افزایش مییابد
و میخواهد بـــرق آن منطقـــه را قطع کند
بنابراین وقتی همه چیز از پیش مشـــخص
اســـت ،بنابراین براحتی میتواند برنامه را
از طریق رســـانهها اطالعرسانی کند .با این
اطالعرسانی شرکتها نیز میتوانند از قطع
خدمات خـــود که به برق ارتباط مســـتقیم
دارد ،جلوگیـــری کنند.حـــق پرســـت اعالم
نکردن برنامه خاموشـــیها از سوی شرکت
برق را به ضرر شـــرکتها دانســـت و افزود:
با قطعی ناگهانی ممکن اســـت دستگاهها
و تجهیـــزات اپراتورها صدمـــه ببینند و این
خود به اقتصاد کشـــور ضربه میزند وقتی
یک دســـتگاه و تجهیزاتی از رده خارج شـــد
باید ارز اختصاص یابد و دستگاه وارد کشور
شود .وقتی میتوان با اعالم یک برنامه ،به
مردم بهتر خدماترســـانی کرد و از ســـوی
دیگرجلوی ضرروزیانراگرفت،چراتاکنون
تعلل صورت گرفته است .باید شرکت نیرو
حداقل به شرکتها ،نهادها و ارگانهایی که
به مردم خدمات ارائـــه میدهند و با قطع

برق ،ارائه خدمات به مردم دچار مشـــکل
میشود ،برنامه خاموشی را اعالم میکرد.
گفتنـــی اســـت شـــرکت توانیـــر جدول
خاموشـــی هـــا را در این هفته منتشـــر کرد
اما خاموشـــی ها طبق جداول منتشر شده
اعمـــال نمـــی شـــود .یکـــی از مطلعین در
شـــرکت توانیر دراین باره به «ایران» گفت:
در هفته گذشـــته با اجرای خاموشـــی های
بدون برنامه شاهد اختالل در تلفن همراه
و اینترنت بودیم که خوشـــبختانه با انتشار
جدول از سوی شرکت توانیر این اختالل ها
به حداقل ممکن رسیده است.
وی در ادامـــه دربـــاره اینکـــه چـــرا
خاموشی ها مطابق جدول اجرا نمی شود،
نیز گفت :این جدول تنها آماده باش است
و اگـــر مصرف بـــرق در مناطقی کـــه اعالم
شده است افزایش یابد ،برق منطقه قطع
خواهد شد .البته باید گفت با تغییر ساعات
کاری در ســـازمان های دولتی صرفه جویی
بسیاری در مصرف برق شـــاهد بوده ایم تا
آنجا که 1500مگا وات در  16اســـتان کشور و
 300مگاوات در استان تهران صرفه جویی
صورت گرفته اســـت از این رو کمتر شـــاهد
قطعیبرقهستیم.

چگونه فونتهای فارسی متفاوت
در سیستم خود نصب کنیم

خواب آرام با هدست فناورانه
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بـــا تـــداوم انتقادها و تشـــدید نگرانیهـــا در مورد نقـــض امنیت و
حریم شـــخصی کاربران جـــی میل ،حـــاال جمهوریخواهان کنگره
امریکا تصمیـــم گرفتهاند از گوگل بخواهند در مورد این رســـوایی
تکان دهنده توضیـــح دهد.ب ه گزارش مهر ،تعدادی از نمایندگان
برجســـته جمهوریخواه کنگره از کمیته انرژی و بازرگانی با ارســـال
نامههایی برای شـــرکت آلفابت  -شرکت مادر تخصصی گوگل -
از آن خواستهاند به ســـؤاالتی در ارتباط با حریم شخصی کاربران
پاســـخ دهد .البته این نامهها برای شـــرکت اپل هم ارســـال شده
اســـت.در این نامهها عـــاوه بر موضوع تخلف خـــاص جی میل،
ســـؤاالتی مشـــترک در مورد جمعآوری و ذخیر ه سازی فایلهای
صوتـــی کاربـــران با اســـتفاده از دســـتیارهای صوتی هوشـــمند دو
شـــرکت و همین طور میزان و نحوه ردگیری موقعیت جغرافیایی
کاربران مطرح شـــده اســـت.گوگل ســـال گذشـــته مدعی شده بود
اســـکن کـــردن ایمیلهـــای کاربران بـــه منظور ارســـال آگهیهای
هدفمند تبلیغاتی به آنها را متوقف میکند .اما افشـــاگری جدید
نشـــان داده این شرکت تعهد چندانی برای حفظ امنیت و حریم
شـــخصی مشـــتریان خود ندارد و بـــه بهانه طراحـــی برنامههای
کاربردی بهتر به برنامه نویســـان اجـــازه داده محتوای ایمیلهای
خصوصی کاربران را بخوانند.

هکرها موفق شـــدهاند کـــه  600گالن گاز
از ایســـتگاه گاز دیترویت (بزرگترین شهر
میشیگان) سرقت کنند .سرقتی که البته
بهنظر میرســـد بخشـــی از یک ســـرقت
بزرگ و سریالی است.
ب ه گزارش انتخاب ،گروهی از هکرها با
حملهبهپمپهایبنزیناقدامبهسرقت
مبالغ معتنابهی گاز کردهاند .این سرقت
زمانی آشکار شـــد که پلیس در دیترویت

دو مظنون را پیدا کرد که در کنار یک منبع
گاز رفتاری مشـــکوک داشـــتند .این  2نفر
در بازجوییهای اولیـــه اعتراف کردند که
در حال هک کردن سیســـتم گازرسانی و
سرقت بیش از  600گالن گاز بودهاند.
ارزش ایـــن مقـــدار گاز حـــدود 1800
دالر اســـت .ایـــن ســـرقت در اواســـط روز
اتفـــاق افتاد و حـــدود  90دقیقه نیز طول
کشـــید .اما این پایان ماجرا نبـــود چرا که
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مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاســـت جمهوری (افتا) نســـبت به
سرقت تصاویر شخصی کاربران توسط پیامرسان برخی گوشیهای
سامســـونگ هشـــدار داد و از کاربران خواســـت دسترسی به حافظه
گوشـــی را غیرفعـــال کنند.بهگزارش«ایـــران» ،تعـــدادی از کاربران
پیام رسان برخی گوشیهای سامســـونگ اعالم کردهاند که تصاویر
شـــخصی آنان به طور خودکار و مخفیانه به مخاطبانشـــان ارسال
شـــده اســـت.برنامه پیامرســـان سامســـونگ به طور پیشفرض در
تبلتها و گوشـــیهای هوشمند این برند کرهای نصب است .عمده
شاکیان ارسال مخفیانه تصاویرشان به دیگران ،دارندگان گوشیهای
سامسونگ مدلهای گلکســـی اس  ،۹اس ۹پالس و نوت  ۸بودهاند
که در فرومهای پشـــتیبانی رسمی سامســـونگ و  Redditنسبت به
ارسال بدون اجازه و مخفیانه تصاویر گوشی خود به دیگران ،شکایت
کردهاند.نکتـــه قابل توجه این اســـت که تصاویر ارســـالی در بخش
پیامهایارسالیصاحبگوشیهمراهسامسونگمشاهدهنمیشود
و تصاویر بهصورت تصادفی برای مخاطبان ارسال میشود .ابتدا به
نظر میرسید این مشکل مربوط به سرویس دهنده T-Mobileباشد
ولی این اپراتور هرگونه مداخله را در این باره رد کرد .این باگ در سایر
سرویس دهندهها مانند  AT&Tنیز مشاهده شده و اکنون تیم فنی
این شـــرکت در حال برطرف کردن مشکل هستند.مرکز افتا توصیه
کرد افرادی که از برنامه پیام رســـان پیش فرض گوشـــی سامسونگ
استفاده میکنند ،برای جلوگیری از ارسال مخفیانه عکسهایشان به
دیگران ،بهتر است در بخش  permissionsدسترسی آن را به تصاویر
و حافظه گوشی ،غیرفعال کنند.
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براســـاس گزارشهـــای منتشـــر شـــده
هماکنون 2درصدمحتوایوبرامحتوای
خط و زبان فارسی تشکیل میدهد که به
گفتهوزیرارتباطاتقراراستدراینزمینه
به شـــاخص  ۴درصدی هم برســـیم .اگر
کمی دقت کرده باشید در وبسایتهای
غیرایرانـــی از فونت فارســـی پیش فرض
سیستم عامل استفاده میشود.این فونتها اغلب به روز نیستند و بهطور مشترک برای
زبانهایعربی،فارسی،اردو و...براینمایشاستفادهمیکنند.بنابراینطبیعیاستکه
برای مطالعه متنهای فارسی ایدهآل نباشند .به همین دلیل هم هست که در سالهای
گذشته گروهی از برنامه نویســـان و طراحان گرافیک سعی کردهاند با تمرکز روی فونت
فارسی سرویسهایی در این زمینه ارائه کنند تا خط و زبان فارسی به بهترین شیوه ممکن
در فضای مجازی به نمایش درآید.
در تازهترین کار ،این گروه افزونهای طراحی کرده که شـــما با نصب آن روی مرورگر کروم
و فایرفاکستان میتوانید از دست فونتهای نه چندان زیبای فارسی راحت شوید .البته
آنطور که توسعه دهندگان این افزونه میگویند در نسخه فعلی این افزونه سعی شده
کهپرکاربردترینوبسایتهامانندویکیپدیاوگوگل،پرکاربردترینشبکههایاجتماعی
مانندتوئیتر،فیسبوک،اینستاگرام،لینکدین،گوگلپالسوپرکاربردترینسرویسهای
تحت وب مانند واتساپ و تلگرام به این افزونه اضافه شـــوند .در گام بعدی و براساس
خواسته کاربران سرویسهای دیگر هم از این افزونه پشتیبانی خواهند کرد .همچنین با
این افزونه دیگر نیازی نیست این فونتها را از قبل خریداری کرده باشید .افزونه رایگان
ت در سیستم شما نصب باشد کار میکند .البته باید توجه کنید
اســـت و بدون اینکه فون 
که فونتهای استفاده شده در این افزونه رایگان نیستند و شما فقط در قالب این افزونه
میتوانیدازآنهااستفادهکنید.براینصباینافزونهبانام Fontiranکافیاستبهبخش
فروشاپلیکیشنمرورگرکرومیافایرفاکسخودبروید.

