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تشخيص محتويات غذا
با اسکنر
نگاه

مديريت قوي ،نياز دوران
پساتحريم در حوزه ICT
بهناز آريا٭

اثراتي ك��ه چند س��ال تحريم بر
ح��وزه  ICTگذاش��ته اس��ت ،تغيير
نح��وه تجارت و كس��ب و كار در اين
حوزه نسبت به كسب و كار استاندارد
روز دنيا و ايجاد الگويي مختص خود
ايران ب��وده اس��ت .از آنجايي كه نياز
مخاطبان تغييري نداشته ،شركتها
ناچ��ار به ايجاد راههاي��ي براي تأمين
اي��ن نياز بودهاند كه يا با تأمين كاال و
خدمات مورد نظر با هزينههاي گزاف
و از راهه��اي نامتعارف ب��وده يا ناچار
به اس��تفاده از انتخابهاي جايگزين
ش��دهاند .ارائه خدمات پشتيباني نيز
بسيار بسختي انجام ش��ده و بيش از
پيش ما را از مدل اس��تاندارد تجارت
دور ك��رده و از س��وي ديگر در برخي
موارد بازار را به توليد محصوالت بومي
يا ايجاد راه حله��اي داخلي ترغيب
كرده است .نتيجه آن نيز تالش براي
رش��د صنعت با تكيه بر توان و دانش
داخلي بوده است .از مشكالت اقتصاد
كشور قبل از تحريمها كه در آينده بعد
از توافقات نيز بش��دت محتمل است،
وابستگي تكنولوژيكي اقتصاد كشور به
خارج است كه بايد بيش از پيش ازآن
اجتناب كرد.
ح��اال كه تحريمها رفع ميش��ود
به نظر من ارتباط با توليدكنندگان و
تأمينكنندگان اصلي مارا وادار ميكند
تا با چارچوبهاي تجارت اس��تاندارد
جهاني آشنا شده و روشهاي خود را با
آن منطبق كنيم .رقابت با محصوالت
پرس��ابقه جهاني ميتواند براي بهبود
محص��والت داخلي انگيزه مناس��بي
ايج��اد ك��رده و اس��تفاده از بهترين
تجربيات جهاني دانش متخصصان را
افزايش دهد.
ما در ح��وزه فرصتهاي خارجي،
باي��د ب��ا برنامهري��زي ج��دي پيش
رويم .هجوم واردات و آغاز گش��ايش
اعتب��ارات اس��نادي ب��راي واردات
تجهي��زات در صورت نب��ود مديريت
صحيح ميتوان��د این صنعت را دچار
مش��كل كند .س��رمايهگذاران ،بازار
اي��ران را بازار خوبي ميبينند كه بايد
براي ورود آنها الگوي تعريف ش��ده و
مشخصي داش��ته باشيم و گاهي نياز
به س��رمايهگذاري مشترك داريم .در
سرمايهگذاري مشترك ،بخش بزرگي
از دانش غير قابل آموزش يا غير قابل
خريد مانند تجارب و روشهاي كاري
ب��دون پرداخت هي��چ هزينهاي به ما
منتقل ميشود ما نياز به كسب دانش
و تجرب��ه در زمان��ي كوتاه و فش��رده
داريم و بايد با توجه به مسائل بنيادي
و حل ريش��هاي مش��كالتي همچون
اشتغال ،ركود و تورم به رشد اقتصاد
كمك كرد و تصور اينكه همه مسائل
اقتصادي با رفع تحريمها حل ميشود
كام ً
ال اش��تباه است .رش��د واردات از
جمله مواردي است كه اتفاق خواهد
افتاد كه بايد خردمندانه مديريت شده
و با انتقال دانش در بسياري از موارد،
جايگزين يا همراه شود.
از س��وي ديگر به نظر من بس��تر
الزم ب��راي ورود ش��ركتهاي بزرگ
بين المللي به ايران در بخش كوچكي
از صنعت وجود دارد و اكثر مجموعهها
با ساز و كار و زبان تجارت جهاني آشنا
نيس��تند .مبحث كپي رايت ،نرخ ارز،
رقاب��ت در بازاره��اي جهاني و رعايت
استانداردها نیز از مواردي است كه در
هر بخش از صنعت فناوري اطالعات
تأثير ويژهاي داش��ته و بسادگي قابل
چشم پوش��ي نيس��ت .نبايد با انبوه
كاالهاي واردات��ي فرهنگ حمايت از
تولي��د داخلي را تحت تأثي��ر قرار داد
و ب��ه آن بيتوجهي كرد .بخش��ي از
موفقيت ام��روزه كش��ورها در دانش
توليدي داخل آن كش��ور نهفته است
و باي��د بيش از پي��ش براي تحقيق و
پژوهش و افزايش دانش توليد ارزش
قائل شد .بحث اقتصاد مقاومتي ،يكي
از راهكارهاي مؤثر در دوران پساتحريم
ب��وده و اجراي سياس��تهاي اقتصاد
مقاومت��ي ميتواند را با تكيه بر دانش
داخل��ي توليد و بهكارگي��ري اقتصاد
دان��ش بني��ان و اس��تفاده از بهترين
تجارب جهاني در راس��تاي رس��يدن
به رش��د داخلي كارآمد و مؤثر باشد و
سند اقتصاد مقاومتي نبايد بعد از رفع
تحريمها مورد بي توجهي قرار گيرد.
٭رئيس كميسيون افتاي سازمان
نظام صنفي تهران
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دانش��مندان اس��کنر مولکولي به نام  SCiOارائه دادهاند که ميتواند محتواي غذاها
را شناس��اييکند و ميزان کالري آن را به کاربر نش��ان دهد.به گزارش ايس��نا ،اين ابزار
از طيفس��نجي جرمي مورد کاربرد در آزمايش��گاهها اس��تفاده ميکند اما تا حد زيادي
مينياتوري شده و به گوشي هوشمند متصل ميشود .طيفسنجهاي قابلحمل ديگري
نيز در اين حوزه ارائه شدهاست اما اين نخستين نمونهاي است که به عنوان ابزاري مصرفي
ارائه ميش��ود .س��امانه  SCiOمجهز به طيفس��نجي نزديک مادون قرمز از يک منبع

نوري است که از يک حسگر نوري براي شناسايي ساختار مولکولي مواد بهره ميبرد و با
تحليلکردن طيف نوري هر نش��انگر خاص ميتواند ماهيت مولکولهاي موجود در يک
ماده را تش��خيص دهد .اين ابزار به کاربران امکان اس��کنکردن مواد غذايي را ميدهد و
ي موجود در ميوه را تعيين کند .محققان اميدوارند اين
به طور مثال ميتواند ميزان کالر 
اسکنر مولکولي قابلحمل ،داراي طيف وسيعي از کاربردها باشد و از آن بتوان براي تعيين
محتواي دقيق غذاها يا حتي اسکنکردن ترکيب لباس و جواهر استفاده کرد.

جوالن بازيهاي خارجي در بازار فناوری ایران
سوسن صادقي

کارشناس��ان فن��اوری به زبان هش��دار خبر
داده اند ک��ه 95درصد بازيهاي بازار غير مجاز
اس��ت آنها تأکید می کنند ک��ه وقتي اين همه
بازيه��اي غير مجاز در بازار وجود دارد ،چگونه
ميتوانيم انتظار داش��ته باشيم بازيهاي توليد
داخل به فروش برس��د .حال اين س��ؤال مطرح
اس��ت كه آيا واقعاً در بازار اين ميزان بازيهاي
خارج��ي وج��ود دارد ك��ه مانع كس��ب و كار
توليدكنندگان داخلي ش��ده اس��ت؟ قائم مقام
بنياد ملي بازيه��اي رايانهاي اين خبر را تأييد
كرده و ميگويد  90درصد بازيهاي موجود در
بازار خارجي و غيرمجاز هستند.
 ëافزايش بازيهاي غير مجاز
«طب��ق تحقيقات��ي ك��ه بني��اد مذک��ور در
س��ال  92انجام داده و بعد از مقايس��ه با حجم
بازيهايي كه براي آنها مجوز صادر شده به اين
نتيجه رسيديم كه  90درصد بازيهاي موجود
در بازار غيرمجاز هستند».
حسن كريمي قدوسي ،قائم مقام بنياد ملي
بازيهاي رايان��هاي ،ميزان درصد اعالم ش��ده
درباره ف��روش بازيهاي غير مج��از در بازار را
تایید کرده و ميگويد« :حدود 4ماهي است كه
بح��ث نظارت بر بازار با كم��ك نيروي انتظامي
آغاز شده است تا اين بازيها از بازار جمع شود.
جمعآوري بازيه��اي غيرمجاز از س��طح بازار
هدف بنياد ملي بازيهاي رايانهاي است که اين
كار با كمك نيروي انتظامي در حال انجام است
و خوشبختانه در حال حاضر  85درصد ويترين
مغازههاي فروش بازيها ،خالي از بازيهاي غير
مجاز است».
محمد عرف��ان رس��تمي بازي س��از معتقد
اس��ت متأس��فانه بازيهاي غيرمجاز زيادي در
بازار وج��ود دارد و به ص��ورت غيرمجاز هم به
فروش ميرسد .رستمي ميافزايد« :علت اينكه
خيلي از بازيها غيرمجاز ش��ناخته و به فروش
ميرس��د اين اس��ت كه محدوديتهاي زيادي
از س��وي بنياد مل��ي بازيهاي رايان��هاي براي
بازيها تعريف شده است و از آنجا كه بعضي از
بازيهاي خارجي صحنه های پراز خشونت دارد
براحتي مجوز فروش براي آنها صادر نميش��ود
بالطب��ع به صورت غير مج��از در بازار به فروش
ميرسد ».اين بازي س��از ميگويد« :مبارزهاي
كه در اين زمين��ه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي
آغاز ك��رده به نظ��ر م جوابگوي ب��ازار نخواهد
بود و بهتر اس��ت مقداري از هزينهاي كه براي
جمع كردن اين بازيها از بازار ميشود را روي
كيفيت و تبليغات توليد بازيهاي داخلي هزينه
كنند تا توليدات داخلي بيش��تر از گذش��ته به
فروش برسد .فكر ميكنم با اين روش است كه
ميتوان كاربره��ا را از خريد بازيهاي خارجي
دور و به سمت بازيهاي داخلي نزديك كرد».
عم��اد رحمان��ي مديرعام��ل يك ش��ركت
بازي س��از نيز صحبته��اي رس��تمي را تأييد
كرده و با بيان اينكه به نظر ميرس��د بنياد ملي
بازيه��اي رايانهاي حجم زي��ادي از بازيهاي
خارجي را غيرمجاز اعالم كرده است به «ايران»
ميگوي��د « :البته بنياد ح��ق دارد براي فروش
بازيهاي رايانهاي كه مسائل اخالقي و مذهبي
را رعاي��ت نكردهان��د ،محدوديتهاي س��ختي
اعم��ال كند و با كمك ني��روي انتظامي جلوي
ف��روش آنها را ب��ه دليل جلوگي��ري از هرگونه
آس��يب جدي به كودكان ،نوجوان��ان و جوانان
بگيرد اما صادر نكردن مجوز براي بازيهايي كه
در آنها صحنههاي خش��ونت وجود دارد ،باعث
شده افراد س��ودجو بيشتر اين نوع از بازيها را
به صورت غيرمجاز بهفروش برسانند».
 ëرقابتي نا برابر
«فروش بازيهاي غير مجاز به بازي س��ازها
از جه��ت تولي��د و ب��ه ناش��ران ب��راي فروش،
ضرب��ه ميزند و اجازه رقابت به هر دو قش��ر را
نميدهد».
عم��اد رحماني عض��و هيأت رئيس��ه صنف

خبر

شاخص توسعه آمادگي الکترونيکي ايران  68درصد است

معاون دولت الکترونيک س��ازمان
فن��اوري اطالع��ات ،در نخس��تين
کارگاه آموزش��ي حاکمي��ت اينترنت
که در پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري
اطالعات برگزار ش��د ،شاخص توسعه
آمادگي الکترونيکي کشور را 68درصد
اعالم کرد و گفت:متوسط اين شاخص
در آسيا  67درصد است که ما يک درصد باالتر قرار داريم.
به گزارش ايرنا ،رضا باقري اصل افزود :توسعه پايدار نيازمند تحقق زيرساختهاي
مهمي از جمله تأمين منابع انساني است .وي با اشاره به اينکه تمرکز فناوري اطالعات
بر دانش و خرد بشري است گفت :تحقق اين موضوع ،نيازمند مشارکت ،همفکري،
نوآوري ،خالقيت و بس��ياري از توانمنديهاي ديگر اس��ت.وي اظهار کرد:هرچند
شاخصهاي توسعه فناوري اطالعات مانند دولت الکترونيک و آمادگي الکترونيک
مهم است و بايد به آن توجه شود اما در کنار اين مالک ها ،شاخص عمده توسعه
انساني قرار دارد که بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد.
باق��ري اصل تعداد دان��ش آموختگان را در حوزه فناوري اطالعات س��االنه
200هزار نفر اعالم کرد و گفت :تأمين س��رمايه نيروي انس��اني موضوع مهمي
اس��ت که بايد در کنار زير س��اختها و تأمين فرآيندها مورد توجه جدي قرار
گيرد .وي ،يکي از ويژگيهاي کش��ور را نس��بت به کش��ورهايي که بر واردات
فناوري تمرکز دارند توجه به شاخص نيروي انساني اعالم کرد و گفت:همسو با
اين موضوع ميتوان تأثيرگذاري مناسبي را در اين حوزه شاهد بود.
اين کارگاه آموزش��ي س��ه روزه که تا نهم مرداد ادامه دارد با حضور رئيس
بخش آس��يا و اقيانوس��يه سازمان ملل متحد و مدرس��ان UN- APCICT
برگزار و جديدترين موضوعها در خصوص حاکميت اينترنت مطرح خواهد شد.
در کارگاه آموزش��ي حاکميت اينترنت مديران ارشد سازمانها و دستگاههاي
دولتي حضور دارند تا با مهم ترين سياس��تگذاريهاي صورت گرفته در بخش
ارتباطات و فناوري اطالعات در دنيا آشنا شوند.
بررسي ابزارهاي دولت الکترونيکي و نيز کنترل پروژههاي فناوري اطالعات و
ارتباطات از لحاظ تئوري و عملي نيز از ديگر موضوع هايي است که با همکاري
مرکز آموزش توسعه فاوا آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد UN-APCICT
در هفتههاي آتي به صورت مستقل برگزار خواهد شد.

آن سوی خبر

خودروهاي فيات در تيررس هکرها

نیم نگاه
حس�ن كريمي قدوس�ي ،قائم مقام بنياد ملي بازيهاي رايانهاي :طبق تحقيقاتي كه بنياد در سال  92انجام داده و بعد از مقايسه با
حجم بازيهايي كه براي آنها مجوز صادر شده به اين نتيجه رسيديم كه  90درصد بازيهاي موجود در بازار غيرمجاز هستند
محمد عرفان رس�تمي بازي س�از :علت اينكه خيلي از بازيها غيرمجاز ش�ناخته و به فروش ميرسد اين است كه محدوديتهاي
زيادي از س�وي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي براي بازيها تعريف ش�ده اس�ت و از آنجا كه بعضي از بازيهاي خارجي صحنه خشونت
دارد براحتي مجوز فروش براي آنها صادر نميشود بالطبع به صورت غير مجاز در بازار به فروش ميرسد
عماد رحماني مديرعامل يك شركت بازي ساز :بنياد حق دارد براي فروش بازيهاي رايانهاي كه مسائل اخالقي و مذهبي را رعايت
نكردهاند ،محدوديتهاي س�ختي اعمال كند اما صادر نكردن مجوز براي بازيهايي كه در آنها صحنههاي خش�ونت وجود دارد ،باعث
شده افراد سودجو بيشتر اين نوع از بازيها را به صورت غيرمجاز بهفروش برسانند

بازيهاي رايانهاي با بيان اين مطلب به «ايران»
ميگويد « :قيم��ت بازيهاي داخلي با خارجي
تفاوت زي��ادي دارد .بازيه��اي خارجي خيلي
ارزانتر از بازيهاي توليد داخل است و ميتوان
آنها را با يك يا دو هزار تومان از بازار تهيه كرد
در حال��ي كه قيمت ب��ازي داخلي حداقل چند
برابر بازي خارجي است بنابراين بازار نامتوازني
در بح��ث قيمت و حتي كيفيت محصول وجود
دارد بنابراي��ن كاربر به س��مت خريد بازيهاي
خارج��ي با قيمت مناس��بتر و كيفي��ت بهتر،
ميرود و در اين ميان نيز سودجويان به صورت
غير مج��از محص��والت خارجي را در ب��ازار به
فروش ميرسانند».
رحماني معتقد است بايد بنياد ملي بازيهاي
رايان��هاي در صدور مجوز ب��راي فروش بازيها
زياد س��ختگيري نكند و در همي��ن باره صنف
بازيهاي رايانهاي ،پيش��نهادي به شوراي عالي
فضاي مجازي ،ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي
و بني��اد مل��ي بازيهاي رايانهاي داده اس��ت تا
صادركردن مجوز فروش براي بازيهاي خارجي
را كمي تغيير دهند.
رحماني ميگويد« :صنف بازيهاي رايانهاي
ني��ز اعتق��اد دارد ك��ه بايد خط قرمزه��ا را در
صدور مجوز ب��ه بازيهاي خارجي رعايت كرد
و بازيهايي كه خط قرمزهایی مانند توهين به
مقدسات و شئونات اخالقي رعايت نشده باشد،
قطعاً نبايد مجوز گرفته و در بازار توزيع ش��ود
اما اينكه يك بازي تنها به خاطر وجود خشونت
در برخ��ي صحنهه��ا ي��ا س��ابقه يك ش��ركت
توليدكننده (به اس��تثناي رژیم اسرائيل) مجوز
فروش داده نشود ،به مسأله فروش غيرمجاز در

کليک

علي ماندگاري

خريد اقساطي لوازم ديجيتال
اگر در فكر خريد يك دستگاه ديجيتالي مانند
لپ تاپ ،تلفنهمراه ،تبلت و ...هستيد اما در حال
حاض��ر پول كافي براي خريد اي��ن كاالها نداريد
ميتوانيد از روش خريد قس��طي استفاده كنيد.
اين روش از گذشتههاي دور راهحلي منطقي براي
خريد لوازم مختلف توس��ط افراد بوده اس��ت .اما
براي خريد قس��طي لوازم ديجيتال اگر فروشگاه
يا فرد خاصي را نميشناس��يد ميتوانيد از سايت
«آرس��ام» كمك بگيريد .اين س��ايت آنطور كه
ادعا ميكند نخس��تين س��ايت فروش اقس��اطي
كاالهاي ديجيتالي در ايران اس��ت .اين سرويس
با ش��عار «كاالي با كيفيت و فروش آنالين كاالي
ديجيت��ال» فعاليت خود را ش��روع كرده اس��ت.
ب��ه كمك اين س��ايت ميتوانيد لپت��اپ ،تبلت،
تلفنهمراه ،لوازم جانبي ديجيتال ،كنسول بازي
و ...را به صورت اقساطي خريداري كنيد .شرايط
خري��د و نحوه پرداخت قس��طها نيز در س��ايت
توضيح داده ش��ده است .براي استفاده از خدمات
سايت بايد در آن عضو شويد.
از مزاياي سايت آرسام اين است كه خريداران
ميتوانند تعداد اقس��اط هر كاال را بنا به ش��رايط
مورد نياز خود مش��خص و سپس اقدام به خريد
كنن��د .از ديگ��ر امكان��ات اين س��ايت ميتوان
به محاس��به مقدار هر قس��ط اش��اره كرد ،يعني
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خريداران با انتخاب تعداد اقساط هر كاال ميتوانند
مقدار هر قس��ط را مالحظه و در صورت مناسب
بودن با شرايط اقتصادي خود كاالي ديجيتالي را
خريداري كنند .البته نه تنها مشتريان ميتوانند
اقس��اط خود را ب��ه دلخواه انتخ��اب كنند ،بلكه
ميتوانند كاالهاي مورد نياز خود را با حداكثر 12
قسط هم خريد كنند.
از طري��ق اين س��ايت ميتواني��د به قيمت
كاالهاي ديجيتالي بازار نيز دسترس��ي داش��ته
باش��يد .همچني��ن اگر بي��ن خري��د كاالهاي
ديجيتال��ي مختل��ف س��ر دوراه��ي ماندهايد از
بخش مش��اوره خريد س��ايت اس��تفاده كنيد.
پس اگر تصميمتان براي خريد قس��طي كاالي
ديجيتال به صورت آنالين جدي است به سايت
 www. rsam. irسر بزنيد.

بازار دامن ميزند».
رحماني با اش��اره به نبود قانون كپي رايت
در كشور به «ايران» ميگويد :همچنين بايد به
توليد داخل يارانه اختصاص داده ش��ود .معموالً
بازيه��اي داخلي با نصف كيفيت در دنيا توليد
ميش��وند ولي با  5برابر قيمت به دس��ت كاربر
و مخاطب ميرس��د بعد چه انتظاري داريم كه
محصوالت داخلي خريدار داشته باشد ولي اگر
يارانه به اي��ن صنعت اختصاص يابد در توليد و
فروش محصوالت داخلي بهبود نس��بي حاصل
خواهد ش��د ».البته در اين ميان حسن كريمي،
قائ��م مق��ام بنياد مل��ي بازيه��اي رايانهاي به
بحث مهمت��ري در خصوص جلوگيري از خريد
بازيهاي غير مجاز در ب��ازار تأكيد ميكند كه
آن مسأله «فرهنگسازي» است.
قائم مق��ام بنياد مل��ي بازيه��اي رايانهاي
ميگويد « :متأسفانه در جامعه فرهنگ استفاده
و خريداري نكردن كپي باب نشده است .همين
مس��أله در خصوص فيلمهاي ايراني هم مطرح
بود .ولي چاره كار اين است كه بايد اين فرهنگ
غلط را در جامعه عوض كرد».
كريمي قدوس��ي بهترين راهكار براي تغيير
فرهن��گ غلط خريد كپ��ي محصوالت فرهنگي
را انج��ام كاره��اي فرهنگي و تبلي��غ در صدا و
س��يما و ديگر كانونه��اي تبليغاتي مختلف در
كش��ور ميداند .كريمي ميافزايد« :ميتوانيم با
اس��تفاده از تبليغات در س��طح شهر و از طريق
راديو و تلويزي��ون روي حركتهاي ايجابي كار
كني��م .البته انجام ش��دن كاره��اي تبليغي نيز
هزينه ميخواهد .از س��وي بنياد ملي بازيهاي
رايانهاي چند بار با صدا و س��يما و راديو تعامل

تاپ اپ

كرديم تا تيزرهايي كه تهيه كرده بوديم را براي
فرهنگسازي پخش كنند تعدادي از آنها پخش
ش��د ولي متأسفانه تعداد زيادي از آن تيزرها را
پخش نكردند درصورتي كه اين ش��يوه يكي از
راههاي خوب فرهنگسازي است».
قائم مق��ام بنياد مل��ي بازيه��اي رايانهاي
معتقد است خانوادهها هم بايد در خريد بازيها
خيلي مراعات كنند و هر بازي را براي بچههاي
خود خريداري نكنند .وي ميافزايد« :خانوادهها
اگر هم بازي خارجي را براي فرزندان خود تهيه
ميكنند ،حداقل بر بازيهاي آنها نظارت داشته
باشند .متأس��فانه غالب خانوادهها به هيچ وجه
بربازيه��اي فرزندان خود نظ��ارت نميكنند و
فك��ر ميكنند چون صرفاً بازي اس��ت ،بنابراين
آس��يب جدي به فرزند آنه��ا وارد نميكند .اما
واقعيت اين اس��ت كه اكثر بازيهاي غير مجاز
داراي مسائل غير اخالقي هستند و به فرزندان
آنها آسيبهاي جدي وارد ميكند».
نبود قانون كپي رايت در ايران ،س��ختگيري
صدور مجوز براي بازيهاي خارجي ،نبود توازن
قيمت بين بازيهاي داخلي و خارجي ،اختصاص
ن��دادن يارانه به توليدكنن��دگان ،نبود فرهنگ
صحيح در استفاده از بازيها و ...دليل مشكالت
بازي س��ازهاي داخل ايران است .براي توليد و
فروش بيش��تر بازيهاي داخل و خريد نكردن
بازيهاي خارجي از س��وي كاربرها همه نياز به
برنامهريزي درست و حمايت دارد بنابراين اميد
ميرود مسئوالن امر به اين موضوع توجه كرده
و جاده توليد و فروش بازيهاي داخلي را براي
بازي س��ازهاي كشورمان هموار كنند و سد راه
فروش بازيهاي غيرمجاز در بازار شوند.
ماهرخ چنگيز

بهترين اپ براي بيدار شدن از خواب

قطعاً يكي از سختترين كارهاي دنيا بيدار
شدن از خواب آن هم در صبح است .اين روزها
نحوه بيدار شدن از خواب به كمك گوشيهاي
هوشمند نيز متفاوت شده است.
ح��اال س��اعتهاي ديجيتال اين گوش��يها
مانن��د س��اعتهاي س��نتي ب��ا يك ب��ار زدن
خاموش نميش��وند و هر چن��د دقيقه يكبار
شما را دعوت به بيدار شدن از خواب ميكنند.
اكثر س��اعتهاي روي گوش��يهاي هوش��مند
به صورت خ��ودكار روي اين گوش��يها نصب
ش��ده و داراي امكانات جزئي هس��تند .اما اگر
به دنبال امكانات بيش��تري روي ساعت گوشي
خود هس��تيد ميتوانيد از اپليكيشنهاي ويژه
استفاده كنيد.
يكي از اين اپليكيشنها Gentle Alarm

است .اين اپليكيشن بسيار ساده طراحي شده
است اما در مقابل امكانات جالبي را در اختيار
ش��ما ميگ��ذارد .به عن��وان مث��الGentle ،
 Alarmدر هنگامي كه خواب هس��تيد شدت
نور صفحهنمايش گوش��ي شما را به  20درصد
كاهش داده تا در هنگام بيدار ش��دن از خواب
چشمهايتان دچار آسيب نشوند.
از ديگ��ر امكانات اين اپ ميتوان به امكان
تنظيم زياد زنگ براي اجرا در هر زمان از روز،
با فرمت  24يا  12ساعت اشاره كرد .همچنين
اين س��اعت فقط با صداي زنگ ش��ما را بيدار
نميكن��د و اين وج��ه تمايز اي��ن اپ با ديگر
اپهاي س��اعت اس��ت Gentle Alarm .به
شيوه نويني شما را بيدار ميكند به اين صورت
كه اپ سعي در بيدار كردن شما در خوابهاي
كوت��اه و ناگهاني ب��ا نواختن پيش زنگ و زنگ
عادي ميكند.
همچنين اين برنام��ه زنگ داراي دو حالت
خواب س��بك و س��نگين اس��ت كه ميتوانيد
قب��ل از زن��گ مربوط به خواب س��نگين ،يك
زن��گ خواب س��بك را فعال كني��دGentle .
 Alarmبا قيمت دو دالر و  21سنت از طريق
گوگل پل��ي در اختيار كاربران سيس��تم عامل
اندرويد قرار گرفته است.

شرکتخودروسازي«فياتکرايسلر»
با پذيرش نقص عمده و آسيب پذيري
آخرين مدل از خودروهاي اين شرکت
نسبت به حمل ه هکرها اقدام به فراخوان
ارج��اع  1/4ميليون دس��تگاه خودرو و
کاميون عرضه ش��ده در سراس��ر دنيا
کرد.
به گزارش ايرنا ،علت اين اقدام تجهيز اين خودروها به نوعي راديو است که
تش��خيص داده شده در برابر هک آسيبپذير اس��ت .ماشينهاي جديد فيات
که در س��ال  2015توليده ش��دهاند از جمله رم پيکاپ ،جيپهاي چروکي و
گرندچروکي ،داج چلنجر و وايپر ،در زمره اين خودروهاي در معرض خطرند.
در خودروهاي فيات مجهز به اين نوع خاص از راديو ،امکان دسترسي غيرمجاز
از راه دور وجود دارد.اما اين ايراد از طريق ارتقاي سيستم شبکه خودرو قابل رفع
اس��ت .کمپاني فيات اعالم کرده براي مشترياني که خودرو آنها آلوده است ،يک
فلش درايو ارس��ال خواهد کرد تا نرم افزار وس��يله نقليه خود را آپگريد کنند و از
لحاظ قابليتهاي ايمني داخلي ايمن کنند .چندي پيش هم پس از آنکه گزارشي
درباره برنامه نويساني منتشر شد که توانسته بودند کنترل يک جيپ کروکي را از
راه دور در اختيار بگيرند ،اين شرکت اقدام به توزيع نرمافزاري کرد تا مانع کنترل
غيرمج��از اين خودروها از راه دور ش��ود .اين نرم افزار ميتوان��د از راه دور محل
خودروها را رديابي کرده ،ترمزها را فعال يا غيرفعال کند و حتي موتور را به کلي
از کار بيندازد .امکان کنترل کامل فرمان خودرو نيز از ديگر مواردي است که در
آينده ممکن است از طريق همين روش امکان پذير شود.

سرقت اعتبار کاربران بازيهاي اندرويدي

دو بدافزار با سوءاس��تفاده از بازي
مع��روف اندرويدي در گ��وگل پلي با
روش فيش��ينگ اعتب��ار فيسب��وک
ه��زاران نف��ر از کاربران را به س��رقت
بردند.
ب��ه گزارش فارس ،اخي��راً دو مال ِور
جديد در گوگل پلي يافته شده است
که با رخنه به دو بازي پر طرفدار Cowboy Jumpو ChessAdventure
و تغيير ظاهر اين دو اپليکيشن آنها را به تهديد جدي براي کاربران اندرويدي
بدل کرده بود.اين برنامهها شامل يک «تروجان» بودند که به آنها اجازه حمل
کردن حمالت فيش��ينگ فيسبوک را ميدهد .گوگل اخيراً اين دو اپليکيشن
بازي را از ليست خود حذف کرده و يک هشدار قبل از نصب براي آنها قرار داده
اس��ت.چند ماه پيش گوگل اعالم کرد که در حال بهبود مکانيزمهاي امنيتي
روي پلي استور است تا خطرات احتمالي را که توسط مالورها به وجود ميآيد
کاهش دهد.بر اساس آخرين تجزيه و تحليلي که توسط  Esetصورت گرفته،
هر دو بازي اش��اره ش��ده با وجود اينکه حامل کدهاي مخرب بودند ،اما دربين
کاربران اندرويد بسيار محبوب واقع شده و هزاران بار نصب شدهاند.
کارشناسان  Esetبه کاربران موبايلهاي هوشمند و تبلت توصيه ميکنند
برنامهه��اي کاربردي را از مارکتهاي معتب��ر و مورد تأييد تهيه کنند و پيش
از نص��ب و راهان��دازي اين برنامهها حتم��اً به نظرات ضميم��ه و اطالعيههاي
کمپانيهاي ارائه دهنده اين اپليکيشنها توجه داشته باشند.
عملکرد اين مالورها به اين ترتيب است که بعد از اينکه اپليکيشنهاي مزبور
روي دس��تگاهاندرويدي نصب ميشود ،يک صفحه فيس بوک جعلي را نشان
ميدهد که کاربر را تشويق به ثبت اطالعات حساب کاربري خود در اين صفحه
ميکند بالفاصله اطالعات دريافتي را به س��رور هکرها منظور سرقت اطالعات
فيس بوک کاربران ميفرستد .با وجود اينکه گفته ميشود قربانيان اين حمله
بيش از يک ميليون نفر هس��تند ،اما خوش��بختانه بس��ياري از کاربران با وارد
نکردن اطالعات حساب کاربري فيسبوک خود جلو اين تهديد را گرفتهاند.

 61درصد کارمندان نگران حريم شخصي در تلفن
همراه هستند

اي��ن روزه��ا حج��م بيش��تري از
فعاليتهاي کاري به وسيله ابزارهاي
تلفن همراه انجام ميشود و بر اساس
نتايج حاص��ل از مطالعه جديدي که
مرکز  MobileIronانجام داده است،
کارمن��دان توقع دارن��د کارفرمايان از
حريم خصوصي آنها روي دستگاههاي
مذکور در نظر بگيرند.
به گزارش همکاران سيستم ،اين مطالعه نشان داد  ۸۶درصد کارمندان که
صاحب گوشي هوشمند هستند ،از اين دستگاه با اهداف کاري استفاده ميکند
و در مقابل  ۳۷درصد از کساني که از تبلتها استفاده ميکنند ،فرآيند مشابه
را انجام ميدهند.همچنين مش��خص شد  ۶۱درصد کارمندان اين اطمينان را
دارن��د که کارفرماي آنها حريم خصوصي براي اطالعات ش��خصي آنها را روي
دس��تگاههاي تلفن همراه لح��اظ ميکند .عالوه بر اي��ن  ۳۰درصد کارمندان
اعالم کردند که اگر کارفرما بتواند به اطالعات شخصي آنها از جمله پستهاي
الکترونيکي ،متنها يا تصاوير ش��خصي در گوش��يهاي هوشمند و رايانههاي
لوحي دسترسي پيدا کند از شغل خود کنارهگيري ميکنند.
اکث��ر کارمنداني ک��ه به کارفرماي خود اعتماد دارن��د و معتقدند که حريم
شخصي براي اطالعات شخصي آنها در دستگاههاي تلفن همراه در نظر گرفته
ميشود ،همچنان نگرانيهايي را در مورد برخي انواع اطالعات شخصي دارند.

