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وزیر ارتباطات:

بنا بر اعالم رگوالتوری

افزایشقیمتبستههایاینترنتثابتگرانفروشینیست

منبع :دیجیتال ترندز

در هفتههــای اخیــر ،اپراتورهــا قیمــت
بســتههای اینترنــت را افزایــش دادنــد اما
رگوالتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی
نمیداند و معتقد اســت که ایــن اقدام در
بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
بهگــزارش مهر ،در هفتههــای اخیر برخی
شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت
ثابت ،نرخ بســتههای اینترنت مشــترکان
خود را تغییر داده و به نوعی گران کردهاند.

بــرای مثال مشــترکی که تاکنــون اینترنت
با ســرعت  ۴مگابیــت را با حجم  ۸۰گیگ
مصرف منصفانــه ،ماهانه  ۴۳هزار تومان
دریافت میکرد ،هماکنون برای این حجم
بایــد  ۵۵هزار تومان هزینــه پرداخت کند.
تمــاس بــا اپراتورهــای مرکــز تمــاس این
شرکتها حاکی از آن است که این اپراتورها
برمبنایمصوبهکمیسیونتنظیممقررات
ارتباطات ،نرخ سرویسهای خود را تغییر

دادهاند .اما این تغییر و افزایش قیمتها
باعث نارضایتی کاربران شده است چرا که
پیش از این حسین فالح جوشقانی معاون
وزیــر ارتباطات گفتــه بود هیــچ برنامهای
بــرای افزایش قیمــت اینترنــت موبایل و
اینترنت ثابت در سالجاری وجود ندارد.
وحیدمختاری،مدیرکلنظارتبرخدمات
ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات ســازمان
رگوالتوری این تغییر نرخها را گرانفروشــی

ندانســت و گفت :هیــچ گزارشــی مبنی بر
گرانفروشی شرکتهای اینترنتی دریافت
نکردهایــم .بایــد توجــه داشــت کــه برخی
تعرفههایی که از ســوی سرویس دهندهها
اعــام میشــود ،کــف مصوبــات و برخــی
ســقف مصوبــات اســت و اپراتورهــا مجاز
هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف،
نرخ سرویس خود را تعیین کنند.
مختــاری در مــورد اعتــراض کاربــران بــه

نتیجه انتخابات نخست وزیری هند در دستان واتساپ
میثم لطفی
خبرنگار

منبع :نیویورک تایمز

بــه لطــف آرای بخشــی از ســاکنان کــره
خاکــی ،طــی  10روز آینــده سرنوشــت دو
ســناریوی سیاســی بــزرگ در دو نقطــه
مختلــف جهــان مشــخص میشــود و
اگرچه در قلب هر دو اتفاق پرسشهایی
پیرامــون دموکراســی در عصــر آنالیــن
مطرح شده است ،مردم میکوشند بیش
از هــر زمان دیگر از حقــوق اصلی و اولیه
خود در عرصه مجازی بهرهمند شوند.
در تاریــخ  23مه یعنــی کمتر از یک
هفته دیگر انتخابــات پارلمان اروپا آغاز
میشــود تا تصویر واضحی از پوپولیسم
راســتگرا در قاره ســبز به نمایش درآید.
«نایجــل فــاراژ» رهبــر ســابق «حــزب
اســتقالل بریتانیــا» از مخالفــان طــرح
برگزیــت بــرای خــروج انگلســتان از
اتحادیــه اروپــا مبــارزات انتخاباتــی را
آغــاز کــرده اســت تــا بــه کمــک دنیــای
مجــازی جایــگاه خــود را در پارلمــان
اروپــا حفــظ کنــد .در همــان روز نتیجــه
انتخابــات هنــد نیــز اعــام میشــود تــا
سرنوشت «نارندرا مودی» نخستوزیر
ناسیونالیست این کشور به همراه حزب
او یعنی «باهاراتیا جاناتا» نیز مشــخص
شــود .فــارغ از نتیجــه نهایــی دو اتفــاق
مذکــور ،یــک نکتــه مهــم در ایــن زمینه
بــه چشــم میخــورد و آن هــم افزایش
سیاســتهای قطبــی ،تنش و گســترش
اتفاقــی ب ه نام «اخبار جعلی» در دنیای
مجازی است تا سیاســتمداران بواسطه
آنهــا بتواننــد از موفقیــت آتــی خــود
اطمینان حاصل کنند.
ëëاینترنتسیاستزدههندی
در دفتــر مرکــزی فیسبــوک در اروپــا
واقع در شــهر دوبلیــن روزنامهنــگاران از
راهانــدازی مرکــزی ب ه نام «اتــاق جنگ»
خبر دادند که بزرگترین شبک ه اجتماعی
جهــان ،آن را راهانــدازی کــرده اســت و با

اســتخدام نیروهــای متخصــص و خبــره
در آن میکوشــد کمپینهــای تبلیغاتــی
مجازی اروپاییها برای انتخابات پیشرو
را رصد کند .این مرکز تخصصی فعالیت
تمام کمپینهای تبلیغاتی را به  24زبان
مختلــف زیــر نظــر دارد تــا جلــوی نشــر
صحبتهای متعصبانه و اتفاقاتی از این
دســت را که توســط بازیگران بد سیاســی
ارائه میشود  ،بگیرد.
ولــی بایــد توجــه داشــت کــه
فعالیتهای مجازی مرتبط با انتخابات
اروپا در مقایسه با تحوالت هند بهعنوان
بزرگتریــن دموکراســی جهــان و اخبــار
مرتبط با آن که در واتساپ به اشــتراک
گذاشته میشود قابل مقایسه نیست.
«مــارک زاکربــرگ» مدیرعامــل
فیسبــوک ســال  2014میــادی بــا
پرداخــت  22میلیــارد دالر ،اپلیکیشــن
پیامرســان واتــساپ را خریــداری کــرد
و پــس از گذشــت مدتی ایــن پلتفرم که
پیامهــای مشــترکان خــود را بهصــورت
رمزگذاری شــده منتقــل میکند ،عنوان
محبوبترین ابــزار پیامرســان جهان را
به دســت آورد .هماکنون گفته میشود
بیــش از  300میلیون هنــدی بهصورت
فعــال از واتــساپ اســتفاده میکننــد و
تمامــی سیاســتمداران و حامیــان آنهــا
فعالیتهای انتخاباتی خود را از طریق
ایــن اپلیکیشــن پیش میبرنــد و در این
میان «نارندرا مودی» و همراهانش هم
تمرکز ویژه روی این سیســتم پیامرسان
دارنــد؛ در حالــی کــه نابســامانیهای
دنیــای مجازی نگرانیهــای دولت هند
را افزایــش داده اســت ،هفتــه گذشــته
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع
سیاســی خــود اعالم کــرد کــه واتساپ
در سیســتم حکومتــی هنــد بهعنــوان
ابــزار دروغپراکنــی ،ناشــر اخبــار جعلی
و پلتفــرم فریــب دهنده مردم شــناخته
میشود.
رئیس دانشــگاه هندی «ایندراجیت

روی» چنــدی پیــش طــی مصاحبــهای
اعــام کــرده بــود کــه اگرچــه واتــساپ
معایب فراوانی را برای عرصه سیاســی
هند به همــراه آورد ،ولی درکل میتوان
گفــت دنیای آنالین بلندگویی در اختیار
مــردم هنــد قــرار داده اســت تــا بتوانند
حرفهــای خــود را به آســانی بــه گوش
مســئوالن برســانند .او در ایــن زمینــه بر
فعالیت احــزاب محلی کــه از واتساپ
بــرای پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده
میکننــد تأکید کرد و توضیــح داد با این
اپلیکیشــن حتــی صــدای اعتراضــات
کوچــک در مناطق شــمالی و دورافتاده
هند هم به گوش مسئوالن میرسد.
زمانی که تأثیــرات مجازی بر تحوالت
سیاسی را در کشور هند بررسی میکنیم از
اهمیت حضور اپلیکیشــنهای پیامرسان
برای تغییر سرنوشــت انتخابات سیاســی
مطلــع میشــویم؛ ولــی توجــه داشــته
باشــید کــه ایــن قبیــل ابزارهــای موبایلی
تمامــی کاربــران جهانــی را تحت ســلطه

راه مقابله با هک اینستاگرام
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خبرنگار

در زندگــی پرمشــغله امــروزی گاه
کارهای ســاده مثل خــوردن دارو و دوز
آن ،یک قرار کاری و ...را ممکن اســت
فرامــوش کنیــم و بــه دردســر بیفتیم.
شــاید با خودتان بگویید با اســتفاده از
آالرم گوشــیهای هوشــمند میتــوان
این مشــکل را حل کرد ولی این راهکار
همیشــه جــواب نمیدهــد و میتــوان
از اپلیکیشــنهای موجــود ،بیشــترین
بهــره را گرفــت .یکــی از اپهــای
مناســب ToDoist ،اســت؛ اپلیکیشنی
کــه میتــوان از آن بــرای ثبــت امــور
روزانــه و یــادآوری آنهــا اســتفاده کرد.
ازآنجــا کــه این نــرم افــزار بــا اندروید،

 iosو همچنیــن ویندوزفــون ســازگاری
دارد ،کاربــران زیــادی میتواننــد از آن
اســتفاده کننــد .همچنیــن بایــد گفــت
کــه ایــن اپلیکیشــن از همــه ابزارهــای
الکترونیکــی ازجملــه ،آیفــون ،آیپــد،
مک و اپل واچ ،گوشیها و ساعتهای
اندرویدی ،گوشیهای مجهز به ویندوز
 ۱۰و ...پشــتیبانی میکنــد بــه همیــن
دلیل هــم روز به روز بــر محبوبیت آن
افــزوده میشــود .میتوانید لیســتی از
دســتورات را بــه ایــن نرم افــزار بدهید
تا در زمانی مشــخص به شما یادآوری
کنــد .همچنیــن میتوانیــد ایمیلهــا
و پیامهــای مشــخصی را در اختیــار
ایــن اپ قرار بدهیــد تا در زمــان مورد
نظرتان ،اقدام به ارسال آنها کند.
روش اســتفاده از ایــن اپ نیــز آســان

گوگل پلی

اســت .پس از ورود بــه برنامه ،باید به
بخش امــروز( )todayبروید و کارهای
روز خود ازجمله خرید ،مالقات کاری،
ارســال ایمیــل و ...را در ایــن بخــش
وارد کنیــد البتــه ایــن اپ را میتوانیــد
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مشکل مواجه کرده است.
در شرایطی که دنیای مجازی توانسته
اســت مزایــای فراوانــی را بــرای احزاب
سیاســی هند به همــراه بیاورد« ،ســوبیر
ســینها» از مشــهورترین تحلیلگــران
سیاســی  -اجتماعــی ایــن کشــور در
«دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی»
در لنــدن توضیح داد« :شــما در عرصه
سیاســت نمیتوانید یک ناسیونالیست
صرف باشید .دنیای مجازی بخصوص
اپلیکیشنهای پیامرسان باعث شدهاند
رویه تبلیغات سیاسی کامالً عوض شود.
بنابرایــن باید خــود را در قالب یک فرد
فــوق ناسیونالیســت در نظــر بگیرید .با
ایــن توضیــح بایــد بپذیریــم کــه دنیای
مجــازی اجازه نمیدهد سیاســتمداران
هنــدی در صــورت ناخرســندی از
فعالیتهــای پاکســتان عکسالعمــل
مســتقیم نشــان دهنــد ،زیرا ایــن اتفاق
میتوانــد در فاصلــه زمانــی کوتــاه در
دنیای مجازی انعکاس گســترده داشته
باشد و پایههای موقعیت سیاسی آنها را
به خطر بیندازد».
اینکه اپلیکیشنهای پیامرسان نظیر
واتساپ و تلگرام توانســتهاند اقدامات
سیاســی در کشــورهای مختلف را تحت
تأثیــر قــرار دهنــد کامــاً واضح اســت و
ضعــف مدیریتــی سیاســتمداران برای
حضــور در دنیــای آنالیــن مهمتریــن
مســألهای محسوب میشود که شکست
یا پیروزی آنها مقابل رقبای انتخاباتی را
تضمینمیکند.
گفتنــی اســت بســیاری از کشــورها
بواســطه جلوگیــری از نشــر اکاذیــب،
واتساپ و اپلیکیشنهای مشابه را فیلتر
کردهانــد و در ایــن میان برخی کشــورها
میکوشــند نظــارت و مدیریــت بهتــری
روی ایــن قبیل فضاها داشــه باشــند .در
ایــن میان «مارک زاکربــرگ» نیز تالش
میکنــد بــا تقویــت «اتاق جنــگ» خود
واتساپ را قابل اعتمادتر کند.

بــرای برنامهریزی چنــد روز آیندهتان
هــم در بخش  Next days 7اســتفاده
کنیــد .شــما همچنیــن میتوانیــد
برنامه هایتــان را بــه ترتیــب اولویــت
در ایــن اپ وارد کنیــد کــه ایــن کار نیز
تنها بــا پرچمدار کــردن آن امکانپذیر
اســت .به این ترتیب این نــرم افزار با
یک آالرم ،به شما یادآوری میکند که
انجــام یــک کار مشــخص را فراموش
نکنیــد .البتــه پــس از انجــام هــر کار
هــم بایــد تیــک پشــت آن را برداریــد
تــا بــه ســبد کارهای انجــام شــده وارد
شــود.همچنین میتوانیــد بــه وســیله
کامپیوتر ،گوشی یا تبلت ،کارهای خود
را از راه دور مدیریــت کنیــد .این اپ را
میتوانید به طــور رایگان از گوگل پلی
یا اپ استور بارگذاری کنید.

وقتی زندگی روزمره خود را شــروع میکنیم اولین موضوعی که در دنیای مدرن امروز ذهن ما را به خود درگیر میکند،
شــارژ دســتگاههای دیجیتالی اعم از تلفن همراه ،تبلت ،لپ تاپ ،ســاعت هوشــمند ،هدفون و ...است .مهم تر از همه
اینکه برای شــارژ هرکدام ازدســتگاه ها ،باید شــارژر خاص خود را اســتفاده کرد و حمل تمام آنها خود معضل دیگری
اســت .برای رفع این مشــکل کاربران ،شارژر بدون ســیمی (وایرلس) به بازار آمده است که امکان شارژ تمام دستگاهها
بهصورت همزمان را دارد.
این شــارژر بیســیم که  FLI Chargeنــام دارد به صورت نوار
طراحی و ســاخته شده اســت .وقتی دستگاههای الکترونیکی
بــا این دســتگاه تماس پیــدا میکنند یا از طریــق کابلی به آن
متصل میشــوند بسرعت شروع به شارژ دستگاهها میکنند.
بهعبارتی این شــارژر نواری شــکل نه تنها تمام دســتگاههای
دیجیتالــی با هر نوع ولتاژ ( 30تا  600وات) را شــارژ میکنند،
بلکه هیــچ تداخل الکترومغناطیســی نیز ایجــاد نمیکند به
همیــن دلیــل کاربــران با اســتفاده از این شــارژر جدیــد دیگر
نیازی به حمل انواع و اقسام شارژرها نخواهند داشت.
فنــاوری و تکنولــوژی کــه در ایــن نــوع شــارژر وایرلــس بــهکار
رفتــه اســت منحصربــه فرد بــوده و حتی قادر اســت دســتگاههای دیگــر صنایــع مانند پهپادهــا ،محصــوالت صوتی و
تصویری ،دوربینها و ...را نیز شــارژ کند از اینرو یک افق و چشــمانداز خوبی را در پیش روی تأمین انرژی دســتگاههای
دیجیتالی قرار داده اســت .از آنجایی که آینده به ســمت اســتفاده از دســتگاههای متصل به اینترنت اشیا پیش میرود
شــارژ دســتگاههای اینترنــت اشــیا نیز یکــی از مهمترین ضرورتها خواهــد بود .بهگفته ســازندگان آن ،این دســتگاه با
محیط زیست نیز سازگار است و اکنون با قیمت  226دالر در بازار به فروش میرسد.
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احتماالً شــما هم جزو میلیونها کاربر اینستاگرام هستید؛
یــک شــبکه اجتماعــی ،عکــس و ویدئومحــور کــه روزانــه
روی وب کاربران عکس ،ویدئو و استوریهای بسیاری را در آن آپلود
میکنند .اگرچه گفته میشــود که اینستاگرام جزو شبکههای اجتماعی امن
است اما امنیت هیچ وقت مطلق نیست و همیشه ممکن است در معرض
هک شــدن باشــید .اما اگر هک شــدید چــه کار بایــد بکنید و در این شــرایط
چطور میشود اینستاگرام را مطلع کنید؟
بــ ه گــزارش ایســنا ،یکــی از روشهایی که تــا اندازه زیــادی میتوانــد از هک
شــدن شــما جلوگیری کند ،فعال کــردن قابلیت تأیید هویــت دو مرحلهای
است .نکتهای که باید بدانید این است که اگر حساب شما هک شود ،هکرها
حســابتان را بهصــورت دائمــی حذف میکننــد و احتمال پــس گرفتن آن
بســیار کــم و گاهی غیرممکن اســت و هیچ راهــی هم بــرای بازگرداندن آن
یا دسترســی به پســتها و اســتوریهایتان نداریــد؛ مگر اینکه از آنها نســخه
پشتیبان تهیه کرده باشید.
به گفته او اگر هکر بعد از هک کردن صفحه شــما فقط پســوردتان را عوض
کرده باشد ،میتوانید برای پس گرفتن آن اقدام کنید .پس از طریق آخرین
نسخه اینستاگرام وارد صفحه الگ این شوید Forget Password ،را انتخاب
کنید و گزینه  Need More Helpرا بزنید .بعد برای ارسال پیام مبنی بر هک
شدن حسابتان ،باید مشخصات را وارد کنید.
مراحل وارد کردن مشخصات به شرح زیر است:
 :Email You Signed Up Withیعنی ایمیلی که با آن حساب را ثبت کردید
 :Contact Emailیعنــی ایمیلــی کــه بــرای مکاتبــات بــا اینســتاگرام بــه آن
دسترســی داریــد .حتماً مطمئن باشــید که به این حســاب دسترســی دارید
چون اینســتاگرام جواب درخواســت شــما را بــه این ایمیل میفرســتد؛ نوع
حسابتان را باید مشخص کنید یعنی یکی از این موارد:
 :Company Or Brand Accountیعنی حساب شرکتی یا تجاری
 :Personal Account With Photos Of Youیعنــی حســاب شــخصی بــا
سهای شخصی
عک 
 :Personal Account With Out Photos Of Youیعنی حســاب شــخصی با
عکسهای مســتعار ،بــه این معنی که هیچ عکســی از شــما در این صفحه
نیســت .در آخر هم بــا انتخــاب گزینــه  My Account Was Hackedاطالع
میدهید که حسابتان هک شده است.
در کادر  Any Additional Detailsهــم میتوانید اطالعات تکمیلی را برای
اینســتاگرام ارســال کنید؛ نکته اینکه توضیحات و اطالعــات تکمیلی باید به
تتان
زبان انگلیســی باشــد .بعد از طریق گزینه  Submit Requestدرخواس 
را برای اینســتاگرام ارســال کنید .اینستاگرام قطعاً درخواست شما را بررسی
میکند و از طریق ایمیلی که وارد کردید ،شــما را از روند حســاب کاربریتان
مطلع میکند .دقت کنید ،بررســی دقیق درخواســت شما هم ممکن است
خیلی کوتاه باشــد و اینستاگرام سریع به درخواست شما رسیدگی کند و هم
ممکن اســت هفتهها طول بکشــد؛ پس صبور باشــید چون راه دیگری برای
پس گرفتن صفحه خود ندارید.

خــود درآوردهانــد .واتــساپ نزدیــک بــه
یــک میلیــارد کاربــر فعــال دارد و در ایــن
میان حــزب «باهاراتیا جاناتا» وابســته به
نخســتوزیر هند توانسته است اطالعات
دقیــق رأیدهنــدگان خــود را از بیــن آنها
جمــعآوری کنــد تــا پیامهــای هدفمنــد
ی را در واتساپ به دست
شخصی و گروه 
این افراد برســد .این حــزب رأیدهندگان
خود را به ســه دسته مسلمانان ،لیبرتادها
و ســکوالرها تقســیم کــرده اســت و بــا
انتشــار پیامهای هدفمند و مشــخص القا
میکنــد که تمامی آنها مســیر رســیدن به
خوشبختی را طی میکنند.
ایــن روزهــا اســتداللهای آنالیــن
فــراوان در مــورد ادامــه فعالیتهــای
سیاســی هنــد در شــبکههای اجتماعــی
منتشــر میشــود و بیشــتر آنهــا را
کمپینهای تبلیغاتی مدیریت میکنند.
در ایــن میــان گفتــه میشــود خانــواده
نهرو-گانــدی کــه همچنــان حاکمیــت
حــزب مخالف کنگــره هند را در دســت

دارد ،بــا اقدامــات گســترده آنالیــن در
شبکههای اجتماعی مختلف بخصوص
واتساپ توانســته است تعداد زیادی از
مســلمانان را به ســمت خود بکشــاند و
کمپینهــای تبلیغاتی بی شــماری را در
اینترنت راهاندازی کند.
ëëتعیینتکلیفمجازی
در حالــی که احــزاب کوچک و بزرگ
در هند فعالیتهای گســترده خود را در
اپلیکیشنهای اجتماعی پیش میبرند،
کمپینهــای وابســته بــه آنهــا اطالعات
کمــی را در مــورد خــود منتشــر میکنند
و ایــن اتفــاق باعــث شــده اســت مردم
هنــد در مقابــل پیامهایــی کــه دریافت
میکننــد ســردرگم شــوند .نابســامانی
فعالیتهای سیاسی مجازی به گونهای
پیــش میرود که مردم هنــد نمیتوانند
پیامهای سیاســی واقعی منتشر شده از
سوی احزاب سیاسی را از اخبار جعلی و
دروغین تشــخیص دهند و اتفاق مذکور
«نارنــدرا مــودی» نخســتوزیر هند را با

اتمــام زودهنگام بســتههای اینترنت هم
گفت :میــزان خطای سیســتمی در زمینه
اتمــام زودهنــگام بســتههای اینترنتــی
بسیار پایین اســت و ممکن است سیستم
اپراتــور در مســیر دانلــود و آپلــود خطایی
دریافــت کنــد امــا ایــن موضــوع مصداق
کــم فروشــی تعزیراتــی و تقلب نیســت و
اگر مــورد عمدی در کار بود ،قابل بررســی
و پیگیری است.

فضای مجازی مجهز به سامان ه صحت
اخبارمیشود

«در پژوهشگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای
کمک به سواد رسانهای ،سامانهای در حال طراحی است که
اخــبار
این سامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی و مشخص
کند آیا منبع این خبر موثق است».
بهگزارش خانه ملت ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان مطلب فوق و
با اشاره به راهکار مقابله با شایعهها ،اظهار کرد :باید ابزارهایی در اختیار مردم
قرار گیرد که قدرت آنها برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد .برای تحقق
این مهم باید مجموعههایی شکل گیرد که اخبار را بررسی و صحت آنها را به
مردم گزارش دهند.
محمــد جــواد آذری جهرمــی در ادامه افزود :بهترین شــیوه این اســت که ما
فعاالنــه برخورد کنیم یعنی اگر قرار اســت اتفاقی رخ دهــد نگذاریم دیگران
ابتدا مسائل را بازگو کنند بلکه خودمان با صداقت و درستی مطالب را با مردم
در میان بگذاریم.
آذری جهرمــی ادامه داد :اگرچه کم فروشــی اینترنت توســط برخی اپراتورها
اتفــاق ناگواری اســت اما ما بدون لکنت زبان این موضــوع را با مردم در میان
گذاشــتیم .این موضوع میتوانست شایعههای بسیاری ایجاد کند .در برخی
موارد سکوتهای بیجا باعث دامن زدن به شایعات میشود.

فیس بوک با امکانات جدید
به روزرسانی می شود

فیــس بــوک در تــاش اســت قابلیتهایــی جدیــد بــرای
آن سوی
کاربــران ایجاد کنــد .یکــی از مهمترین قابلیتهــای جدید
خبــــــــر
فیسبــوک را میتوان ویژگی مخفی کــردن پروفایل کاربر از
افراد دلخواهش دانســت .بهگزارش انتخاب ،موضوع قابلیت محدود کردن
وضعیت عمومی از ســال  2018مطرح و تاکنون نیز در مرحله آزمایشــی قرار
دارد .شاید برایتان سؤال باشد ویژگی محدود کردن وضعیت عمومی چیست.
فیسبــوک در قالب ایــن ویژگی این امکان را بــرای کاربران فراهم میکند که
نمایه خود را از دیدگاه افرادی که با وی دوست نیستند مخفی کنند .افزون بر
ایــن کاربران را براحتی میتوانند مدیریت کنند که چه اطالعاتی را در نســخه
عمومی پروفایلهای خود نمایش دهند.
ایــن خبر بتازگی در توئیتر اعالم شــد ،از زمانی کــه بهدلیل یک نقص امنیتی
بزرگ اطالعات حســاب کاربری بیش از  50میلیون نفر ســرقت شــده است.
فیسبوک در وبالگ خود در این خصوص نوشــت« :ما به بررســی وضعیت
امنیت میلیونها حساب پرداختیم و اکنون امنیت کامل در محیط فیسبوک
برقرار است».

ممنوعیتهمکاریشرکتهایمخابراتیامریکابا
هواوی

قرار اســت رئیس جمهوری امریکا بزودی فرمــان اجرایی جدیدی صادر کند
تا مانع اســتفاده شرکتهای مخابراتی امریکایی از تجهیزات تولیدی شرکت
هواوی شود.
بهگــزارش مهر ،بهانه دونالد ترامپ بــرای صدور این فرمان نگرانیهای کاخ
سفید در حوزه امنیت ملی است اما چنین اقدامی باعث خواهد شد تا تجارت
شــرکتهای مختلف تجاری با هواوی در امریکا بهطور کامل مختل شود .سه
مقام دولت امریکا که از این تصمیم ترامپ مطلع هستند ،به رویترز گفتهاند
وی از یک سال قبل در حال بررسی شرایط بهمنظور صدور فرمان مذکور بوده
و به احتمال زیاد بزودی آن را صادر میکند هر چند ممکن است مالحظاتی
صدور فرمان یادشده را باز هم به تأخیر بیندازد.
صدور این فرمان بر مبنای قانون بینالمللی اضطراری قدرتهای اقتصادی
صــورت میگیرد که طبــق آن ،رئیس جمهوری امریکا حق دارد در واکنش به
شــرایط اضطراری تهدیدکننــده امریکا قوانین تــازهای را در حــوزه بازرگانی و
تجارت وضع کند .در صورت صدور این فرمان ،وزارت بازرگانی امریکا باید با
همکاری دیگر نهادهای دولتی ،برنامهای را به منظور اجرای آن عملیاتی کند.
صــدور چنین فرمانی در شــرایطی کــه چین و امریکا درگیر نبردی تازه بر ســر
تعرفههای تجاری هستند ،میتواند خصومت را بین دو طرف به اوج برساند.
هــواوی بارها ادعاهای امریکا در مورد سوءاســتفاده دولــت چین از تجهیزات
تولیدی هواوی برای جاسوسی را رد کرده است.

توئیتر از کاربران خود عذرخواهی کرد

توئیتر بهدلیل وجود باگی که باعث شــده تا هویت مکانی برخی از کاربرانش
توسط شرکای نرمافزاری لو برود ،عذرخواهی کرد.
بهگــزارش خبرآنالین ،ظاهراً توئیتر اطالعات مکانی کاربــران (آیاواس) را با
یکی از شــرکای نرمافزاری خود که در کار تبلیغات آنالین اســت ،به اشــتراک
گذاشــته و موضــوع فاش شــده اســت .معلوم نیســت چــه تعــداد از کاربران
بهوســیله باگ مذکور لو رفتهاند اما توئیتــر در بیانیه خود اعالم کرد که دیتای
مذکور برای حفظ امنیت پاکشده(به اشتراک گذاشت ه شده) است.
ی او اســی که چنــد اکانته هســتند ،در معرض خطر
گفتــه میشــود کاربــران آ 
قرارگرفتهانــد .در بیانیه توئیتر آمده اســت جمعآوری دیتــای مکانی کاربران
اشتباه فنی سهوی بوده که برای شریک معتمد ارسالشده است.

فعالیت جاسوس افزار رژیم صهیونیستی در واتس اپ

هکرهــا بــا اســتفاده از شــکافی در پیامرســان واتــساپ ،نرم افزار جاسوســی
متعلــق به رژیم صهیونیســتی را روی موبایل کاربران نصــب کردهاند که این
نرم افزار با یک تماس واتساپی روی موبایل نصب میشود .بهگزارش مهر،
واتساپ اعالم کرده در اوایل ماه مه متوجه شــده هکرها میتوانند با نصب
یک نرم افزار نظارتی روی آیفون و دســتگاههای اندروید از کاربران جاسوسی
کنند .این نرم افزار جاسوسی با یک تماس در واتساپ روی موبایل فرد مورد
نظر نصب میشود .شرکت  NSOمتعلق به رژیم صهیونیستی این نرم افزار
جاسوسی را توسعه داده است .یکی از دالالن تجهیزات جاسوسی به فایننشال
تایمــز گفته حتی اگر کاربر به تماس واتساپی پاســخ ندهــد ،بازهم نرم افزار
مذکور روی دســتگاه او نصب میشود .همچنین شــماره تلفن مربوط به این
تماس از فهرست تماسهای کاربر خود به خود حذف میشود.
ایــن در حالی اســت که واتــساپ بتازگی تحقیقــات خود درباره این شــکاف
امنیتی و کاربران قربانی این نرم افزار جاسوسی را آغاز کرده است .روز یکشنبه
هفته جاری پس از آنکه موبایل یکی از وکالی حقوق بشر هدف این نرم افزار
واقع شد ،مهندســان واتساپ بسرعت شــکاف امنیتی موجود در پیامرسان
را برطــرف کردنــد .بههرحــال واتــساپ اعــام کرده تیمــی از مهندســان در
سانفرانسیســکو و لندن به طور مداوم مشــغول فعالیت بودند تا این شــکاف
امنیتــی را ترمیــم کننــد .در بیانیه این شــرکت آمده اســت :ایــن حمله تمام
نشانههای مربوط به فعالیتهای شرکتی را دارد که با دولتها و سازمانهای
جاسوســی همکاری میکنــد .این نرم افزارها موبایل کاربــر را کنترل میکنند.
همچنین به گفته یک منبع آگاه واتساپ این اختالل را هفته گذشته به وزارت
دادگستری ایاالت متحده امریکا گزارش کرده است.
بههرحــال مهمتریــن و شــناخته شــدهترین محصــول جاسوســی شــرکت
(NSOمتعلــق به رژیــم صهیونیســتی)  Pegasusنــام دارد و میتواند بهطور
خــودکار میکروفون و دوربین موبایل فرد مورد نظر را روشــن کند ،ایمیلهای
او را بررسی کند و اطالعات مربوط به موقعیت مکانی وی را جمعآوری کند.

