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ردیابی تلفن همراه در زندان به کمک فناوری

راســتا بســیار ضــروری اســت کــه مــا یک
قدم جلوتــر رفته و به کمــک این فناوری
جلویعملکردغیرقانونیآنهارابگیریم.
طبــق قانــون جرایــم مصوب ســال2015
در انگلســتان ،رئیــس زندانهــا میتواند
درخواســت حذف شــبکه تلفن همراه در
محیط زنــدان را بــه دادگاه ارائه کــرده و از
طریق وزارت ارتباطات تمامی شبکههای
ارتباطی در زندان را مسدود کند.

منبع :دیجیتال ترندز

مقامات امنیتی زندانهای انگلستان به
کمک یک فناوری جدید ورود غیرقانونی
تلفــن همــراه بــه ســلول زندانهــا را
تشــخیص داده و پــس از ردیابــی آن را
توقیفمیکند.
بهگــزارش «ایــران آنالیــن» ،بهگفتــه
وزارت دادگســتری انگلستان ،کیتهای
تشــخیص وجود تلفــن همــراه از طریق
ردیابــی ســیگنالها محــل دقیــق تلفن

همراه زندانیان را شناســایی کرده و پیام
هشــداری را بــرای نگهبانــان و مقامــات
امنیتی زندان ارسال میکند.
ایــن فنــاوری بــا توجه بــه نقشــه گرمای
دیجیتــال ،قــدرت ســیگنالها را ردیابی
کــرده و در کمتریــن زمــان ممکن محل
اختفای تلفن همراه را شناسایی میکند.
مقامات امنیتی زندان اعالم کردند ،این
فناوری تا حد بسیار زیادی از سازماندهی

قاچاق مواد مخدر و تماس با جنایتکاران
در محیط بیرون از زندان جلوگیری کرده
و زندانیان متخلف را شناســایی میکند.
اطالعات و دادههای ثبت شــده از محل
اختفــای تلفــن همــراه در ســلولها در
حافظه این سیستم ثبت شده و بهعنوان
شــواهد معتبر در تحقیقات پلیس مورد
اســتفاده قرار میگیــرد« .دیوید گاوک»،
وزیر دادگستری انگلستان استفاده از این

فناوری را برای ایجاد ایمنی و توانبخشی
زندانیــان حیاتی تلقی کرده و نصب این
سیستم هوشــمند در تمامی زندانها را
بهعنوان پروژهای در دست اجرا معرفی
کرد.
وی در عین حال افــزود« :جنایتکاران در
محیــط داخــل زنــدان بهدنبــال راههایی
جدید برای قاچاق اسلحه و مواد مخدر به
خارج از محیط زندان هســتند؛ در همین

تمدید نام نویسی در جشنواره فاوا

پیامد انفجارهای تروریستی در فضای مجازی

شبکه های اجتماعی در سریالنکا فیلترشد
میترا جلیلی

خبرنگار

چگونه فالوورهای اینستاگرام را بدون
حذف ،بالک کنیم

رشــد بویژه در آسیا رشد مناسبی خواهد
داشــت و کســب و کارهای زیــادی بر این
پلتفــرم شــکل خواهد گرفت بــه همین
دلیل هم چنین مسدودسازیهایی حتی
اگــر مقطعی باشــد عالوه بــر اینکه مانع
دسترســی به اخبار و اطالعات میشود،
ایــن کســب و کارهــا را نیز با زیــان و ضرر
یسازد.
مواجه م 
ëëواکنشفیسبوک
مسدودسازی فیسبوک و شبکههای
اجتماعــی تحــت مالکیــت آن توســط
دولــت ســریالنکا واکنــش فیسبــوک را
بهدنبال داشــت .ســخنگوی این شــبکه
اجتماعــی در ســریالنکا در ایــن زمینــه
گفــت :قلــب مــا در کنــار قربانیــان و
خانوادههــای آنهــا و جامعه اســت .این
اتفــاق بشــدت وحشــتناک بــود و تحت
تأثیــر ایــن عمــل وحشــتناک ،تیمهایی
از سراســر فیسبــوک بــرای شناســایی و
حــذف محتواهایــی کــه اســتانداردهای
مــا را نقض میکننــد ،کار میکننــد .ما از
بیانیه دولت در مــورد فیلترینگ موقت
سیستم عاملهای خود آگاهی داریم .ما
در خــال این زمان غم انگیز ،متعهد به
حفظ خدمات و کمک به جامعه و کشور
هستیم.
«ریچــارد آلــن» یکــی از مســئوالن
فیسبــوک در ســریالنکا نیــز بــا انتقــاد
از مسدودســازی ایــن شــبکه اجتماعــی
گفت :ما نگرانی دولت سریالنکا را درک

میکنیم ولی بهنظر ما راه حل ،مســدود
کردن شبکههای اجتماعی نیست.مردم
به سرویسهای ما برای ارتباط گرفتن با
یکدیگــر اعتمــاد دارند و حتــی در چنین
شــرایطی ما میتوانیم همچون حوادث
تروریســتی دیگر یا حــوادث غیرمترقبه،
دکمــه  safety checkرا در اختیار کاربران
قــرار دهیــم .با اســتفاده از ایــن قابلیت،
کاربــران میتوانند در شــرایط بحرانی از
وضعیــت دوســتان و اعضــای خانــواده
خود مطلع شوند و سطح تنش و نگرانی
در جامعه تا حد امکان پایین بیاید.
وی افــزود :دولــت ســریالنکا نیــز
میتوانســت بــه جــای مســدود کــردن
فیسبــوک از امکانــات آن بهــره بگیرد،
خبرهایــش را بموقــع آپدیــت کنــد و
بهصــورت فیلــم و مســتند مــردم را بــا
حقیقت آشــنا کرده و مانع انتشــار اخبار
جعلی شــود .به گفته وی ،ســازمانهای
مــردم نهــاد( )NGOنیــز میتوانســتند
از طریــق فیسبــوک بــه کمــک حادثــه
دیــدگان بشــتابند« .ریچارد آلــن» ادامه
داد :مــا منکــر ایــن موضوع نیســتیم که
امــکان سوءاســتفاده از فیسبوک وجود
دارد ولــی بایــد توانمندی و نقــص را در
کنار هم ببینیــم .وی افــزود :در ماجرای
تیراندازی «کریســت چرچ» در نیوزیلند
و کشــته شــدن  50نمازگــزار مســلمان،
پخــش زنــده ایــن حادثــه تروریســتی از
طریــق فیسبــوک و یوتیــوب صــورت

گرفــت و ایــن دو شــبکه نتوانســتند
مانــع آن شــوند .هفتــه گذشــته هــم در
ماجــرای آتشســوزی کلیســای نوتردام
در فیسبــوک اخبــار جعلــی مبنــی بــر
تروریستی بودن این واقعه منتشر شد .ما
این نقصها را میپذیریم ولی معتقدیم
تنها با تعامل میتوان این مشکالت را از
میان برداشت .وی یادآور شد :ما تاکنون
به قوانین سریالنکا احترام گذاشتهایم و
تالش داشــتهایم تا محتوای نامناسب را
از گردونه انتشار خارج کنیم.
ëëدردســر شــبکههای اجتماعی در آسیا و
اروپا
موضــوع مسدودســازی مقطعــی
شــبکههای اجتماعــی در ســریالنکا
موضــوع تــازهای نیســت و پیــش از ایــن
نیــز شــاهد چنیــن اتفاقهایــی بودهایم.
بهعنوان مثال ســه ســال قبل ســریالنکا
فیسبــوک را بــرای مدتــی محــدود
مســدود کــرد .همچنیــن انتشــار اخبــار
جعلــی ،حــاوی خشــونت و تفرقهآمیــز
بین مسلمانان و بوداییها بر بستر فیس
بــوک ،واتــس اپ و ســایر پلتفرمهــای
اینترنتی ،دولت سریالنکا را بر آن داشت
تــا در ســال  2018بــه انتقــال گســترده از
شــبکههای اجتماعــی بویــژه فیسبوک
بپــردازد .دولــت ســریالنکا فیسبــوک
را بهدلیــل شکســت در حــذف محتوای
تنفرآمیز و حاوی خشونت به زبان محلی
مورد انتقاد قرارداد .در این سال موجی از

چگونه با گوشی اندرویدی پرینت بگیریم؟
آموزش
آنـــــالین

میثم لطفی
خبرنگار

کاربــردی شــدن گوشــیهای هوشــمند
باعــث شــده اســت در بســیاری از موارد
مجبور شوید برخی اطالعات ذخیره شده
در دســتگاههای موبایلــی را چــاپ کنید.
ولی چطور میشود گوشی هوشمند را به
چاپگــر متصل کرد؟ برای این اتفاق باید
یک دستگاه چاپگر با قابلیت پشتیبانی از
اتصال بیسیم در اختیار داشته باشید .تا
پیش از این کاربران دستگاههای موبایلی
موظــف بودنــد اطالعــات خــود را روی
سرویسهای پردازش ابری ذخیره کنند
تــا امــکان چــاپ آنهــا فراهم شــود .ولی

گوشیهای هوشمند اندرویدی هماکنون
امــکان اتصــال بــه چاپگــر را برای شــما
فراهممیکنند.
برای این اتفاق باید به بخش تنظیمات
در گوشــی هوشــمند اندرویدی مراجعه
کنیــد .بــا توجه بــه اینکــه بخــش اضافه
کــردن و مدیریت چاپگر بــرای تعامل با
گوشی در دستگاههای اندرویدی مختلف
از مسیرهای متفاوت ارائه میشود ،بهتر
اســت از آیکون ذرهبین در قسمت باالی
بخش تنظیمات کمک بگیرید و ســپس
عبــارت  Printیــا  Printingرا در آن
جستوجوکنید.
پــس از یافتــن بخــش مــورد نظــر وارد
آن شــوید .در ایــن قســمت لیســتی از

گوگل پلی

ســرویسهای مخصــوص چاپگــر ارائــه
شــده اســت و از بیــن آنها گزینــه Cloud
 Printرا انتخــاب کنیــد .ســپس یک منو
بــرای شــما بــاز میشــود و آیکونــی راکه
بــا عالمــت ســه نقطه در گوشــه ســمت
راســت و بــاالی صفحــه نمایــان شــده

اســت برگزینیــد .در ایــن بخــش گزینــه
 Add Printerیــا اضافــه کــردن چاپگــر
موجود اســت که به کمــک آن میتوانید
چاپگــر جدیــد را بــه لیســت چاپگرهای
همگامسازی شده با خدمات ابری گوگل
اضافه کنید .با انتخاب این گزینه دستگاه
اندرویــدی بهصــورت خودکار شــروع به
جســتوجو میکنــد تــا چاپگر جدیــد را
در لیســت خود اضافه کند .با طی کردن
مراحل یاد شده چاپگر به کمک فناوری
بیســیم بلوتــوث یا وای-فای به گوشــی
هوشــمند اندرویــدی متصل میشــود و
شــما از طریــق ســرویس پــردازش ابری
گوگل میتوانید فایلهای خود را براحتی
به پرینتر انتقال دهید تا آنها را چاپ کند.

«مت» هوشمند راهی برای انجام صحیح حرکات ورزشی

قاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

یوگا و زومبا دو ورزشی هستند که در آن باید حتماً حرکات صحیح انجام شود از اینرو یک معلم ورزش چینی در اوکراین یک متی
(زیرانداز ورزشی) را طراحی و ساخته است که به کاربران آن اجازه میدهد حرکات را بدرستی و صحیح انجام دهند و بتوانند در رشته
ورزشی خود بدرستی پیشرفت کنند .این مت  Unimatنام دارد و با سنسورها و نورهایی که در آن تعبیه شده است حرکت صحیح
بعدی را به ورزشکار نشان میدهد .ورزش کردن با این مت بسیار هیجان انگیز بوده و اجازه میدهد
افــرادی هــم که به ورزش عالقه ندارند نیــز ورزش یوگا و زومبا را تجربه کنند .وقتی کاربر حرکتی را
انجام میدهد مت خود گام بعدی که ورزشــکار باید انجام دهد را تشــخیص میدهد و چراغ آن
ناحیه روشن شده و محل گام بعدی حرکت را نشان میدهد .این مت ورزشی به یک جعبه کنترلر و
برنامهای که روی تلفن همراه کاربر نصب شده ،مجهز است و از طریق بلوتوث ارتباط برقرار میکند
ونهتنهاتمامحرکاتکاربرراثبتمیکند،بلکهبرنامهتمرینیمناسبینیزبرایپیشرفتکاربرارائه
میکند .این مت از طریق برنامه نصب شده روی تلفن همراه همچنین قادر است ضربان قلب،
فشار ،سرعت ،قدرت و زمان فعالیت ورزشکار را ثبت کند و حتی تمرینات ذهنی مخصوص یوگا
را به فرد ارائه دهد .میزان عمر شارژ باتری این مت  10ساعت است .قیمتی که برای این مت تعیین شده  248دالر است ولی این
محصول هنوز به بازار نیامده است و قرار است بعد از جمعآوری سرمایه اولیه به تولید انبوه رسیده و وارد بازار شود.
cnet

ایــن روزها شــبکههای اجتماعی و فضای مجــازی ،معنای
روی وب حریــم خصوصــی را تــا حــدودی تغییــر داده اســت و گاه با
اینکــه نمیخواهیــد برخی افــراد از زندگــی و روزمرگیهای
شــما چیــزی بداننــد ،زندگیتــان رامقابــل چشمشــان قــرار داده ایــد .یکی از
این شــبکههای اجتماعی اینســتاگرام اســت .شما به ســختی میتوانید بدون
دلخورشــدن یکی از فالوورهایتــان ،وی را از دیدن پســت هایتان محروم کنید.
امــا نگران این موضوع نباشــید .اگر شــما هــم قصد حذف یکــی از فالوورهای
اینســتاگرامی خــود را دارید امــا در عین حال نمیخواهیــد وی را بالک کرده و
موجب آزردگی خاطر و دلخوری وی شــوید ،اینســتاگرام به شــما این امکان را
میدهــد تا بدون نیاز به بــاک کردن افراد ،بتوانید آنها را از فهرســت فالوور و
دنبالکنندگان حساب کاربری خود خارج کنید.
بــه گزارش ایســنا ،وب ســایت wccftechدر مطلبــی آورده اســت :الزم به ذکر
اســت تنها در صورتی که شما دارای یک صفحه کاربری خصوصی ()private
در شــبکه اجتماعی اینستاگرام هســتید ،قادر خواهید بود از این دستورالعمل
برای حذف فالوورهای غیردلخواه خود بهره بگیرید.اما برای حذف فالوورهای
مورد نظر خود چه باید بکنید؟
در گام نخســت بایــد صفحــه اصلــی و شــخصی حســاب کاربــری خــود را در
اینستاگرام باز کنید .سپس در قسمت فهرست فالوورهای اینستاگرام ،شخص
مــورد نظرتــان را پیدا کنید .حاال موقع آن فرا رســیده اســت که روی ســه نقطه
افقــی کــه در کنار گزینه  followingدر کنار اســم و نام کاربری آنهــا وجود دارد،
کلیــک کنید .با ایــن کار ،دو گزینه روی صفحه ظاهر میشــود که یکــی از آنها،
گزینه حذف ( )removeاست .برای رسیدن به خواسته خود باید در این مرحله
گزینه حذف ( )removeرا انتخاب و کلیک کنید .بدین ترتیب و با انتخاب این
گزینه ،شــما دیگر این مخاطب را از فهرست فالوورهای خود خارج کرده اید و
فرد مذکور دیگر قادر نخواهد بود مطالب و پستهای به اشتراک گذاشته شده
از سوی شما را دنبال کرده یا مشاهده کنند.
ایــن قابلیت کاربردی در ماه دســامبر ســال گذشــته میالدی بــه پلتفرم این
شبکه اجتماعی محبوب و پرطرفدار اضافه شد تا کاربران بدون نیاز به بالک
کــردن افــراد ،بتوانند کســانی را که عالقهای به داشــتن آنها بهعنــوان فالوور
ندارند از حساب کاربری خود خارج کرده و دسترسی آنها به پست ،تصاویر و
مطالب منتشر شدهشان را قطع کنند.

منبع :نیویورک تایمز

وقوع چندین انفجار مرگبار در سریالنکا
همزمــان بــا عید پاک مســیحیان ،بیش
از  200کشــته و صدهــا زخمــی بهجــا
گذاشــت و البته در این حادثه تروریستی
بــاز هــم شــبکههای اجتماعی خبرســاز
شــدند .در همــان ســاعات اولیــه ایــن
حمله تروریستی ،انگشــت اتهام دولت
سریالنکا به سوی شــبکههای اجتماعی
رفــت و بالفاصلــه در یک بیانیه رســمی
عنوان شــد که فیسبوک و همچنین دو
شبکه اجتماعی اینســتاگرام و واتس اپ
کــه در مالکیــت فیسبــوک قــرار دارند،
مســدود شدهاند و ظاهراً هم قرار نیست
ایــن پلتفرمهــا در آینــدهای نزدیک رفع
فیلترشوند.
ëëعملکرددولتسریالنکازیرتیغانتقاد
دولت ســریالنکا در نخســتین اقدام
پس از انفجارهای مهیب تروریســتی در
چند هتل و کلیســای این کشور ،تعدادی
از شــبکههای اجتماعــی را در این کشــور
مســدود و دلیــل آن را نیــز ممانعــت از
شیوع گســترده اخبار جعلی و همچنین
انتشــار اخبار حاوی نفرت ،نژادپرستانه،
تروریســتی و خشــونتآمیز عنــوان کرد؛
اقدامــی کــه از ســوی بســیاری از کاربران
و فعــاالن رســانهای ،گروههــای ناظــر بر
اینترنــت و حقــوق بشــر مــورد نکوهش
قــرار گرفت و همگــی ،آن را نشــانهای از
وجود سانســور و مقابله با آزادی بیان در
این کشــور عنــوان کردند و یادآور شــدند
که مسدودســازی شــبکههای اجتماعی،
یــک تصمیــم یکجانبــه اســت در حالی
که میتوان با تعامل مناســب با مدیران
ایــن پلتفرمهــا بــه بســیاری از نگرانیها
پایــان داد بــدون اینکه نیازی بــه فیلتر و
مسدودسازی باشد.
برخــی عملکرد دولــت ســریالنکا را
در مسدودســازی شــبکههای اجتماعــی
غیرمعمول دانستند زیرا قبل از اینکه در
این حادثه تروریســتی چنین اخباری در
شبکههای اجتماعی پررنگ شود ،دولت
بالفاصله این پلتفرمها را مســدود کرده
اســت .از قرار معلــوم ،دولت ســریالنکا
برنامــهای جــدی بــرای رفــع ایــن فیلتر

توگو
نــدارد و همه چیــز را منوط بــه گف 
بــا شــرکت هــای مالــک این شــبکههای
اجتماعــی دانســته اســت .گفتنی اســت
که دولت ســریالنکا معتقد اســت وقتی
بعــد از ســالها جنــگ داخلــی ،آرامش
و دموکراســی بــه این کشــور آمده اســت
دلیلــی نــدارد بــه شــبکههای اجتماعی
اجــازه داده شــود تــا دوباره ایــن آرامش
را بــه هــم بزننــد .شــبکههای اجتماعی
باعــث تحریــک نژادپرســتان و افزایش
فعالیت آنها شدهاند .اگر این شبکههای
اجتماعــی میخواهنــد در ســریالنکا
فعال باشــند باید بر محتوای آن نظارت
بیشتری داشته باشند.
از آنجــا که فیس بوک ،اینســتاگرام و
واتــس اپ در ســریالنکا جزو شــبکههای
اجتماعی پرطرفدار محسوب میشوند،
دولــت ســریالنکا تصمیــم گرفــت برای
جلوگیــری از ناآرامیهای احتمالی ،این
شبکهها را مسدود کند اما ماجرا به اینجا
ختم نشد چرا که به گفته فعاالن فناوری
در  ،NetBlocksیــک گــروه مســتقل
ناظــر بــر اینترنــت وهمچنیــن فعــاالن
شبکههای اجتماعی ،برخالف گفتههای
دولت عــاوه بر فیسبــوک ،واتساپ و
اینستاگرام ،شبکههای اجتماعی دیگری
همچــون یوتیــوب ،اســنپ چــت و وایبر
نیز فیلتر شده است«.ســانجانا هاتوتوا»
پژوهشــگر ارشــد در دانشــگاه کلمبــو
ســریالنکا با انتقاد از عملکــرد دولت در
مسدودســازی شــبکههای اجتماعــی در
حوادث تروریستی و بحرانی گفت :البته
همــه پیــام رســانها مســدود نشــدهاند
بهعنــوان مثال توئیتر یکی از شــبکههای
اجتماعی محسوب میشود که بهدنبال
حــوادث تروریســتی اخیــر در ســریالنکا،
مســدود نشــده اســت چراکــه به انــدازه
شــبکههای اجتماعی دیگر در این کشور
محبوبیتندارد.
وی همچنیــن معتقــد اســت کــه در
سریالنکا شبکههای اجتماعی مهمترین
ابزار ارتباطی برای بســیاری از مردم این
کشور محسوب میشــود و مسدودسازی
ایــن پلتفرمهــا درواقع بیشــتر بر اقشــار
آســیب پذیر تأثیر میگذارد .به گفته این
پژوهشگر ارشد ،آمارها نشان میدهد که
در آینده فیسبــوک در بازارهای درحال

حمالت گسترده بوداییها به مسلمانان
در فیسبوک بــه راه افتاده بود و هرچند
فیسبوک متعهد شــد چنیــن مطالبی
را از پلتفــرم خــود حذف کنــد و اقدام به
تعلیــق اکانتهای منتشــرکننده چنین
مطالبــی نیــز کرد ولــی به نظر میرســد
باز هــم پای چنین گروههــای افراطی به
ایــن پلتفرم باز شــده اســت و کار خود را
از ســر گرفتهانــد بدون اینکــه فیسبوک
بتواند مانع کار آنها شــود .البته شکست
فیسبوک در مواجهه با مطالب مرتبط
با اعمــال تروریســتی ،اخبار جعلــی و...
تنهــا در ســریالنکا دیده نمیشــود و این
موضــوع در کشــورهای دیگر هــم وجود
دارد .بهعنوان مثال هندوســتان در سال
 2012فیسبــوک را در جریان خشــونت
و آشــوب ایجاد شــده در این کشور ،برای
مدتــی مســدود کــرد و تابســتان ســال
گذشــته نیز بــه دنبــال شــایعات و اخبار
جعلی منتشر شده در واتساپ و حمله
بــه برخــی رانندگان تاکســی ،این شــبکه
اجتماعــی بــرای مدتی فیلتر شــد .البته
واتــس اپ هــم بــرای مقابلــه با انتشــار
اخبار جعلی در این کشور قوانین ویژهای
گذاشــت کــه از آن جملــه میتــوان بــه
محدودیت در ارسال پیامهای واتس اپ
از نظر تعداد اشاره کرد.
عملکرد فیسبــوک و برخی دیگر از
شــبکههای اجتماعــی گاه در کشــورهای
اروپایــی نیــز مــورد انتقــاد بــوده و فشــار
زیادی بر آنها وارد شده است تا محتوای
نامناســب و تروریســتی را حــذف کننــد
بهعنــوان مثــال در تازهتریــن تحقیــق
مشــخص شــد کــه در آلمــان بیشــترین
حملههــا در فیسبــوک بــه پناهجویان
صــورت میگیــرد .در همیــن راســتا این
شــبکه اجتماعــی در ایــن کشــور اروپایی
موظــف شــد بــا ایــن محتواهــا بشــدت
برخورد کرده و اکانتهای منتشــرکننده
چنین محتواهایی را تعلیق کند .سازمان
ملل هم بارها فیسبوک را به بیتوجهی
بــه نســل کشــی مســلمانان در میانمــار
متهــم کــرده و از ایــن شــبکه اجتماعــی
خواســت تا رویهاش را تغییر دهد .البته
فیسبوک نیــز بیتوجه نبــوده و تاکنون
به حــذف اکانتهای انتشــار دهنده این
محتواها پرداخته است.

طبــق مصوبه کمیته راهبری جشــنواره فاوا نامنویســی
در این جشنواره تا  10اردیبهشت ماه تمدید شد.
اخبار
بهگزارش «ایران»،هشتمین جشنواره ملی ارتباطات و
فنــاوری اطالعــات با رویکرد نوین و هدف شناســایی و حمایــت از نخبگان و
اســتعدادهای برتر فعاالن بخش خصوصی این حوزه و ایجاد شــور و نشــاط
علمی ،برگزار میشود.
متقاضیــان بــه شــرکت در ایــن جشــنواره میتواننــد بــا مراجعــه به ســایت
جشــنواره به آدرس festfava.ict.gov.irنســبت به ثبتنام و ارســال مدارک
اقدام کنند.
هشــتمین جشــنواره فاوا در  6محور ،اســتارتاپ برتر در حوزه ICT؛ دســتگاه
برتــر در ارائــه خدمــات الکترونیکــی؛ توســعه کســب و کار در حــوزه فــاوا؛
پژوهشهای منتهی به فناوری؛ شــرکتهای برتر  ITدر توســعه اقتصادی و
فنــاوری فضایــی و خدمات فضا پایه برگزار میشــود .طبق اعــام دبیرخانه
این جشنواره ،اسامی برگزیدگان در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
اعالم میشود و از آنان در قالب بستههای حمایتی تقدیر به عمل میآید.

فرانسه پیام رسان دولتی عرضه کرد

دولــت فرانســه یــک اپلیکیشــن پیامرســان مخصــوص
آن سوی
کارمندان دولت عرضه کرده است .این پیام رسان عالوه بر
خـــــــبر
رمزگذاری تمام پیامها و بررســی ضمائم با آنتی ویروس،
اطالعات را داخل کشور ذخیره میکند.
بــ ه گــزارش مهــر ،فرانســه همانطــور که وعــده داده بــود یک اپلیکیشــن چت
مخصوص دولت عرضه کرده است.
این کشور یک نسخه بتا از اپلیکیشن Tchapرا عرضه کرده است .این اپلیکیشن
بــه مقامهــای دولتی کمک میکنــد از طریق اندرویــد iOS ،و وب بــا یکدیگر به
طــور ایمنتــر از پیام رســانهای معمــول ارتباط برقــرار کنند .تمــام چتهای
خصوصی این پیام رسان بهطور  end-to-endرمزگذاری شدهاند ،از سوی دیگر
یــک نرم افزار آنتیویروس تمام ضمائم را بررســی میکند .عالوه بر این موارد
کل اطالعات موجود در پیامرســان در فرانســه ذخیره میشوند .همچنین برای
ثبتنام در پیام رسان کافی است فرد آدرس ایمیل متعلق به دولت فرانسه را
وارد کند .البته در این بخش مشکالت امنیتی وجود داشت« .الیوت آلدرسون»
یکی از محققان امنیتی کشف کرد قسمت کنترل آدرس ایمیلTchapبه اندازه
کافــی دقیق نبود .او موفق شــده بــا وارد کردن آدرس@ elysee.frدر اپلیکیشــن
ثبتنام کند .جالب آنکه پیام احراز هویت به آدرس ایمیل واقعی او ارسال شد.
او از این طریق میتوانســت چتهای عمومی را ببیند و به طور فرضی حتی با
کارمندان دولت چت کند .البته این محقق ســایبری مشــکل را به دولت اطالع
داد و در نهایت اختالل قبل از عرضه اپلیکیشن برطرف شد .سازمان دیجیتال
فرانســه ( )DINSICتعهد کــرده  Tchapاز جهت امنیتی و قابلیت کارکرد ارتقا
یابد.

تعدادالیکهایاینستاگراممخفیمیشود؟

گزارشهای جدیدی در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد اینستاگرام
قصد دارد تعداد الیکهای پســتهای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران
را مخفی کند.
بهگــزارش ایســنا ،اینســتاگرام درصــدد اســت قابلیــت جدیــدی را بــه پلتفــرم
خــود بیفزایــد که البته قرار اســت در ابتدا بهصورت آزمایشــی آن را برای تعداد
محــدودی از کاربــران منتشــر کنــد و در صــورت دریافت بازخوردهــای مثبت از
ســوی آنها ،قابلیت جدید مذکور را روی پلتفرم اصلــی آن قرار داده و در اختیار
عموم کاربران اینستاگرامی بگذارد .گفته میشود این قابلیت قرار است تعداد
الیکهای پســتهای به اشــتراک گذاشته شده از سوی کاربران را مخفی کند که
بهصورت یک آیتم کامالً خصوصی تنها برای فردی که پســت مذکور را منتشــر
کرده ،نمایش داده شود و سایرین نتوانند تعداد الیکهای یک پست را مشاهده
کنند .یکی از کاربران در فضای مجازی با انتشــار یک اســکرین شــات از قابلیت
مذکــور ادعا کرده اســت که اینســتاگرام چنیــن قابلیت جدیدی را در ســر دارد و
احتماالً آن را در آیندهای نزدیک منتشر خواهد کرد.

تعطیلیپیامرسان«بلکبری»

پیــام رســان بلــک بــری( )BBMدر پایــان مــاه مــه ۲۰۱۹برای همیشــه تعطیل
میشود چراکه بهدلیل وجود انبوه بازیها ،تبلیغات و کانالها نتوانست کاربران
را به خود جلب کند.
ب ه گزارش مهر ،هنگامیکه شــرکت اندونزیایی Etmekمدیریت این پیام رسان
را در ســال  ۲۰۱۶میــادی بــر عهــده گرفــت ،آن را بــه شــکل یــک اپلیکیشــن با
ویژگیهای مدرن طراحی کرده بود تا بهتر بتواند با اپلیکیشنهای چت محبوب
رقابت کند اما متأســفانه تالشهای این شــرکت نتوانست میان کاربران رغبتی
به اســتفاده از  BBMجدید ایجاد کند .در بخشــی از بیانیه شــرکت  Etmekآمده
است :ما به آنچه که تا به حال ساختهایم ،افتخار میکنیم اما به هر حال صنعت
فنــاوری جاری اســت و با وجود تالشهای مضاعف مــا ،کاربران به پلتفرمهای
دیگــر کوچ کردهاند .از ســوی دیگر جذب کاربران جدید نیز کار مشــکلی اســت.
اکنون بلکبری تصمیم دارد پیامرسان رمزگذاری شده شرکتی  BBMeرا برای
استفاده شخصی کاربران عرضه کند BBMe .اکنون برای دستگاههای اندروید از
جمله  Red Edition BlackBerry KEY2در پلی استور گوگل عرضه شده است.
این اپلیکیشــن بزودی در اپ اســتور اپل نیز عرضه خواهد شــد .اســتفاده از این
پیامرســان در ســال اول رایگان اســت و پــس از آن به ازای هــر  ۶ماه عضویت از
کاربر  ۲۴۹دالر هزینه دریافت میکند.

هنوز هم رمزعبور  ۱۲۳۴۵۶محبوب است

گزارش یک ســازمان انگلیســی درباره پســوردهای ضعیف نشان میدهد هنوز
 ۲۳.۲میلیون نفر از پسورد  ۱۲۳۴۵۶استفاده میکنند.
بهگــزارش دیجیاتــو ،تحلیلــی از  ۱۰۰هــزار پســوردی کــه بهطــور معمــول در
عملیاتهای هک فاش شــده ،نشــان میدهد هنوز بســیاری از افراد از اهمیت
پســوردهای قدرتمنــد غافــل هســتند یــا چنیــن پســوردهایی نمیســازند .آنها
همچنان از اســامی افراد ،تیمهای ورزشی و گروههای موسیقی بهعنوان پسورد
اســتفاده میکننــد .گاهی اوقات حتی افراد هنگام ســاخت پســورد از کلیدهایی
در کیبورد اســتفاده میکنند که نزدیک هم قرار دارند .این پســوردها با اســتفاده
از اطالعات مربوط به عملیاتهای هک در سراســر جهان جمعآوری شــده که
هکرها آنها را در وب تیره به اشتراک گذاشته یا فروختهاند.
مرکز ملی امنیت ســایبری انگلیس با هدف تشــویق مردم به ایجاد پسوردهای
قدرتمنــد برای حفاظــت از اطالعات حســاس این گزارش را تهیه کرده اســت.
طبق این گزارش  ۲۳.۲میلیون از پســوردهای هک شده  ۱۲۳۴۵۶بود هاند۷.۷ .
میلیون از پسوردهای فاش شده نیز  ۱۲۳۴۵۶۷۸۹بود هاند.
 ۳.۸میلیون از پســوردهای هک شده  qwertyبودهاند .از سوی دیگر password
نیز  ۳.۶میلیون بار هک شــده اســت .پسورد  ۱۱۱۱۱۱نیز  ۳.۱میلیون بار هک شده
است .بسیاری از پسوردهای این فهرست بر اساس ایدههای ساده و اولیه مانند
مجموعهای از اعداد یا تکرار یک رقم ساخته شدهاند.
لغــات iloveyou، monkeyو  dragonاز جملــه پســوردهای پراســتفاده بودنــد.
ایــن در حالــی اســت که واژه  myspace۱بیســت و ششــمین پســورد پرکاربرد در
ایــن فهرســت بــوده اســت ۷۳۵۹۸۰ .کاربــر از این پســورد اســتفاده کردهاند که
توســط هکرها فاش شده است .اسامی افراد نیز جزو پسوردهای بسیار ضعیف
است .گفتنی است اطالعات موجود در این پژوهش از وب سایتHave I Been
 Pwnedجمعآوری شده است.

