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نصف شدن سایز اپلیکیشنها در گوگل پلی
فروشگاه گوگل (گوگل پلی) از تغییرات
در ســایزهای اپلیکیشــنها خبــر داده
و اعــام کــرد :نصــف شــدن ســایز
اپلیکیشــنها باعث میشود تا کاربران
نصــف حجــم قبلــی را بــرای نصــب
نیــاز داشــته باشــند و در نتیجــه فضای
بیشتری در تلفن همراه آزاد میشود.
بــه گــزارش «خبرآنالیــن»« ،پورنیمــا
کوچیــکار» مدیــر «گــوگل پلــی»

دربــاره اســتراتژی جدیــد در فروشــگاه
نرمافــزاری گفــت :در ماههــای اخیــر
تغییرات زیادی به وجود آمده اســت و
بــه کمک ابزارهای جدید عرض ه شــده
به توســعهدهندگان نرمافزاری ،ســایز
اپها در فروشــگاه تا  65درصد کاهش
پیدا کرده است.
بــه گفته وی ،کاربرانی کــه تلفن همراه
آنهــا محدودیــت حافظه دارد ،بیشــتر

از بقیــه از ایــن داســتان نفــع بــرده و
قــادر خواهنــد بــود تــا اپلیکیشــنهای
متنوعتری را آزمایش و نصب کنند.
گــوگل بــا کمــک هــوش مصنوعــی و
یادگیری ماشین به کاربران کمک کرده
اســت تا نتایج بهتری در جست وجوی
بهترین اپلیکیشــن به دســت بیاورند و
به گفته کوچیکار ،ظرف  12ماه گذشــته
مالقــات از فروشــگاه گــوگل بیــش از

30درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنیــن در ایــن مــدت بیــش از
70درصــد از ِک َرشهای نصب و اجرای
برنامههــای مختلــف در گــوگل پلــی
کاهش پیدا کرده است .الگوریتم کشف
اپلیکیشنهای جعلی و کالهبرداری تا
 90درصد جواب داده اســت و سیســتم
جدیــد روزانه  50میلیارد اپلیکیشــن را
اســکن کرده تا قوانیــن جدید روی آنها

اعمال شود.
قابلیــت موســوم بــه «Google Play
 »Instantبرنامــه بعــدی گوگل اســت
تــا کاربــران قبــل از نصــب گیــم ،با آن
بازی کرده و اگر خوششــان آمد ،بعداً
نصب کامــل را انجــام دهنــد .در حال
حاضر ایــن قابلیت برای برخی گیمها
به اجرا درآمده و قرار است روی اغلب
اپلیکیشنها اعمال شود.

مسأله نژاد برتر در پلتفرم های بزرگ اینترنتی

آیا گوگل مرد سفیدپوست است؟
میثم لطفی
خبرنگار

پردازش ابری چیست؟

راســتگرایان افراطــی و بــرای حمایت
از آنها پیامها و اخبار مربوطه را منتشــر
کرده است.
مرکــز حقوق فقــرای جنــوب امریکا
ماههــا پیــش از واقعه شــارلوتزویل یک
نامه سرگشــاده منتشر کرده بود و در آن
گفتــه بود بیــش از  200صفحه عمومی
در شبکه اجتماعی فیسبوک وابسته به
گروههــای تندرو فعالیت میکنند و این
شبکه اجتماعی بهصورت کامالً واضح
از آنها پشــتیبانی میکند .این صفحات
اینترنتی فعالیتهای مختلفی را انجام
میدادنــد و از انتشــار تفکــرات نئونازی
گرفتــه تا پیشــبرد اهداف راســتگرایان
افراطــی در آنهــا دیــده میشــد و بــا
اندکی بررسی مشــخص شد این شبکه
اجتماعی بــا کمال میل از آنها حمایت
میکنــد تــا در نهایــت افــراط گرایــان
سفیدپوســت بتوانند بار دیگــر تفکرات
خود مبنی بر ارجحیت نسبت به رنگین
پوستان را به نمایش بگذارند.
به دنبال افزایش فشارهای عمومی
و انتشــار اخبــار در رســانههای بــزرگ
از جملــه روزنامــه بریتانیایــی گاردیــن،
فیسبــوک پــس از اتفــاق شــارلوتزویل
 9صفحه عمومی وابســته بــه گروههای
مذکــور را تعطیــل کــرد و البتــه طــی

گفته می شود فیس بوک ،توئیتر ،گوگل  ،دیسکورد
و ...اقدامات همسو با اهداف سفیدپوستان افراطی
را دنبال میکنند و این تبعیضها به قدری زیاد
است که کارشناسان ،شرکت اینترنتی گوگل را یک
«مردسفیدپوست»معرفیمیکنند
یکســال گذشــته تعــداد ایــن صفحات
در شــبکههای اجتماعــی بــزرگ نظیــر
فیسبــوک و توئیتر دههــا برابر افزایش
یافــت .اگرچه گام نخســت پلتفرمهای
بزرگ اینترنتی برخی اقدامات کوچک
بــرای مقابلــه بــا تبعیــض نــژادی بود،
ولــی بررســیهای کارشناســان پــس از
گذشــت یک سال نشان داد فیسبوک،
توئیتــر ،گــوگل ،دیســکورد و ...همچنان
اقدامات همسو با اهداف سفیدپوستان
افراطــی را دنبــال میکننــد و حتــی در
برخی مــوارد فعالیت آنها در این حوزه
بیشــتر شــده اســت .ایــن تبعیضهــا
بــه قــدری بوده اســت کــه کارشناســان،
شــرکت اینترنتــی گــوگل را یــک «مــرد
سفیدپوســت» معرفــی میکننــد.
براســاس آخرین گزارشها گفته شــده
اســت بخش اعظم کارمندان شــرکت
گــوگل را مردان سفیدپوســت تشــکیل

میدهنــد و ایــن موضــوع نگرانکننده
نشــان میدهد کــه شــرکتهای بزرگ
فناوری همچنان عبارتی بهعنوان «نژاد
برتر» را میپذیرند و مرزهای جنسیتی
هنوز هم بین آنها شکسته نشده است.
با وجود آنکه گوگل طی ســالهای اخیر
بارها تالش کرده است که مساوی بودن
حقوق زنان و مردان یا سفیدپوســتان و
سیاهپوستان را نشان دهد،ولی در عمل
مشخص شــد که این شرکت بهصورت
کامــاً متفــاوت عمل میکند و نســبت
جنســیت و نــژاد در آن به میزان بســیار
انــدک تغییــر میکنــد .شــرکت گــوگل
پیشتــر اعــام کــرده بــود پســتهای
کلیدی و اصلی خود را در اختیار زنان و
افراد با دیگر نژادها میگذارد و با وجود
ایــن نتایج حاصــل از یک نظرســنجی
جدید نشــان میدهد کارمنــدان گوگل
امیــدی بــه ایــن اتفــاق ندارنــد .طبــق

وزیر ارتباطات :با تردید به سخنگویی دولت می نگرم
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت:
اگرسخنگوییدولتبهمنپیشنهادشود،
باید برخی از مســئولیتهای خود را کنار
بگذارم.
به گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد آذری
جهرمــی در واکنش به اســتقبال فعاالن
رسانهایدرفضایمجازیبرایانتخابش
به عنوان ســخنگوی جدید دولت و حتی
انجام نظرســنجی در این زمینه که وی را
برای این بخش پیشنهاد کردهاند ،گفت:
«تاکنون درباره این موضوع طرف مذاکره
قــرار نگرفتم؛ البته نــگاه تردیدآمیزی به
این موضوع خواهم داشت اما اگر تکلیف
شود ،باید برخی مسئولیتهای فعلی را
کناربگذارم».
آذری جهرمــی افــزود« :هــر کســی
را بهــر کاری ســاختهاند» آن کســی کــه
میخواهد پاسخگو باشــد ،باید توان الزم
بــرای پاســخگویی را هــم داشــته باشــد،
زیــرا در بخشهــای مختلــف خبرنگاران
پرســشهایی دارند بنابراین کســی که در
مقامپاسخگوییدولتقرارمیگیرد،باید
از جزئیــات آخرین تصمیمهــای دولت
آگاه باشد .جوانترین عضو کابینه دولت
درادامهگفت:برایسخنگوییدولتباید
فردی را انتخاب کنند که تمام وقت به این
مسأله بپردازد و در جلسهها با همین نگاه
حضــور پیدا کــرده و مطلع باشــد یا اینکه
کسی باشــد که در همه جلســهها حضور
دارد و بتوانــد وظیفه خود را به خوبی ایفا
کند .عضو کابینه دولــت دوازدهم افزود:
بنابراینفکرنمیکنمتوانمندیاینکاررا
نه به دلیل پاسخگویی داشته باشم بلکه
به دلیل مشــغله کاری زیرا وقــت آزادی
برای حضور در همه جلسهها نیست و به

منبع :وزارت ارتباطات

یکــی از واژههایی که این روزها احتماالً در
دنیای فناوری زیاد به گوش شما خورده،
میترا جلیلی
واژه نامه
«پردازش ابری» یــا Cloud computing
خبرنگار
اســت .شــاید برای شــما هــم این ســؤال
پیــش آمده باشــد که این ابرها کجــا قرار دارند و چه مســئولیتی برعهــده دارند.
در پاســخ باید گفت درواقــع ابرها به کاربران کمک میکنند تــا اطالعات خود را
راحتتر ذخیره کنند و برای این ذخیرهسازی ،لزوماً نیازی به یکهارد دیسک یا
سیستمهای کامپیوتری ندارید چون عمالً ابرها یک فضای فیزیکی نیستند .این
بدان معناســت که نگهداری و دسترســی به دادهها و برنامهها فقط به کامپیوتر
شــما محدود نیســت و در سراســر اینترنت در دســترستان قرار میگیرد .حتی
برخی ،ابر ( )Cloudرا استعارهای برای اینترنت میدانند چون اینترنت همچون
ابر جزئیات فنیاش را از دید کاربران پنهان میکند .در نمودارها نیز برای نشــان
دادن  Cloudاز شکل ابر استفاده میکنند.
با اســتفاده از ابرها درواقع میتوانید بهآســانی و با ســرعت باال به دادههای خود
دسترســی داشــته باشــید چون امکان دسترســی به دادهها یا برنامههای شما از
سراســر اینترنت فراهم اســت .ازســوی دیگر کاربــر میتواند بدون نیــاز به انجام
تنظیمات خاصی ،از فضای ابری استفاده کند .یکی از مهمترین ویژگی ابرها این
استکهشمامیتوانیدمطمئنباشیداطالعاتتانپاکنمیشود.درواقعتالش
کســانی که این فضــا را ایجاد کردهاند ،بر این بوده اســت کــه از اطالعات کاربران
حفاظت کامل شــود و کاربر دیگر شــاهد پاک شــدن ســهوی یا عمدی اطالعات
مهم خود نباشــد .یکی دیگر از قابلیتهای ابرها ،بهروزرسانی خودکار برنامهها
در آن است .در این سیستم برنامههای کاربردی بسرعت بهروز میشوند و نسخه
آپدیت شده روی فضاهای پردازش ابری قرار میگیرد .گفتنی است که بسیاری از
کمپانیهای بزرگ فناوری ازجمله مایکروسافت ،گوگل ،اپل و آمازون این فضای
ابری را در اختیار کاربران قرار دادهاند .هریک از شــما ممکن است در کامپیوتر یا
تلفن هوشمند خود با واژههایی همچون گوگل درایو ،اپل آیکلود و آمازون کلود
درایو برخورد کرده باشید ،اما ندانید دقیقاً چه کاربردی دارند .در پاسخ باید گفت
این موارد دقیقاًفضاهای ابری هستند که توسط این شرکتهای فناوری در اختیار
کاربران قرار گرفته است .به عنوان مثال گوگل درایو ،یک سرویس پردازش ابری
خالص با فضای ذخیرهســازی کامالً آنالین اســت .اپل آیکلود یعنی ســرویس
ابری اپل نیز از فضای ذخیرهســازی آنالین برای پشــتیبانگیری و همگانسازی
ایمیلهــا ،تقویــم و ...کاربران اســتفاده میکنــد .آمازون کلــود درایو نیــز در واقع
ی ذخیرهســازی حجیــم مورد نیاز ارائهدهندگان خدماتی مثل موســیقی را
فضا 
ارائه میدهد و همچنین امکان اســتفاده از فضای ذخیرهســازی نامحدود برای
نگهداری آنالین تصاویر را در اختیارتان میگذارد.
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حمله مرگبار زیرگرفتن افراد با اتومبیل
که از روشهای کاربردی گروه تروریستی
داعــش محســوب میشــود آگوســت
گذشــته در شــارلوتزویل ویرجینیــای
امریــکا هم واقعــه خونین را رقــم زد تا
براســاس آن یک جوان  20ســاله ساکن
ایالــت اهایــو در یــک اقــدام مشــابه و
کشتن یک زن جوان 19 ،نفر از مخالفان
تظاهراتطرفدارانبرتریسفیدپوست
را زخمی کند و این سؤال مطرح شود که
آیا زیر گرفتن مردم در شارلوتزویل یک
اقدام تروریستی بود یا جنایتی برخاسته
از خشــم و نفــرت جوان امریکایــی را به
نمایش گذاشت.
هماکنــون یــک ســال از ایــن اتفــاق
میگذرد و بهنظر میرســد پلتفرمهای
بزرگ اینترنتی که در اصل حامی حزب
راســت امریــکا هســتند و در ایــن دوره
زمانی به خشونتهای ایجاد شده برای
تبعیــض میــان رنگیــن پوســتان دامن
زدنــد ،تصمیم دارند کارنامــه خود را تا
اندازهای پاک کنند.
فیسبوک و اپلیکیشن گفتوگوهای
اینترنتی در بازیهای ویدئویی موســوم
به «دیســکورد» روز گذشــته طــی اقدام
مشــترک برخی گروهها و چترومهای
ت طلبــان وابســته بــه
حامــی خشــون 
سفیدپوســتان که از اتفاق شــارلوتزویل
پشتیبانی میکردند  ،حذف کردند.
ëëحمایت فناوری از تبعیض نژادی
گردهمایــی اتحــاد راســتگرایان
ی نــژاد ســفید و
بــا ایدئولــوژی برتــر 
بــا حمایــت راســتگرایان افراطــی،
ملیگرایان سفیدپوست و نئونازیستها
اوایل آگوست  2017در شهر شارلوتزویل
در ایالت ویرجینیای امریکا برگزار شد و
هــدف از تظاهــرات مربوطــه در اصــل
اعتراض به حــذف نمادهای بردهداری
بــود .بهدنبــال افزایــش تنــش میــان
حاضــران در تظاهــرات یک اتومبیل به
مخالفــان گردهمایی حمله کــرد که در

نتیجه آن یک نفر کشته و  19نفر زخمی
شــدند و بهصورت همزمــان هلیکوپتر
پلیــس ایالتــی کــه ناظــر بــه خشــونت
کشیده شــدن تظاهرات بود سقوط کرد
تا دو مأمور پلیس جان خود را از دســت
بدهنــد .در پــی این اتفاقات وبســایت
وابسته به حزب نئونازی امریکا موسوم
بــه «دِیلــی اســتور ِمر» مــورد حمــات
ســایبری جدی قرار گرفــت و در نهایت
پایگاه اینترنتی مذکور تعطیل شد.
ولــی بــا گذشــت یــک ســال از ایــن
اتفاقــات ،تعــداد انــدک باقیمانــده از
راســتگرایان تصمیــم دارنــد ســالگرد
اتفــاق یــاد شــده را برگــزار کننــد و در
پایتخــت امریــکا یــک گردهمایــی بــه
راه بیندازنــد .ولــی این طور کــه روزنامه
گاردیــن در تازهترین گزارش خود اعالم
کرده اســت ،بســیاری از مدیــران اصلی
حــزب راســت گرایــان افراطــی تــاش
فراوانــی انجــام میدهنــد تــا حمایــت
پلتفرمهــای بــزرگ اینترنتــی را جلــب
کننــد .فیسبــوک ،یوتیــوب و توئیتــر
از جملــه شــرکتهای بــزرگ فنــاوری
محســوب میشوند که همچنان پیامها
و اخبــار مربــوط بــه حمایــت از رفتــار
خشــونتآمیز سفیدپوســتان افراطی را
منتشــر میکنند و با سیاســتهای آنها
پیش میروند.
«کیــگان هانکیــس» یکــی از
تحلیلگــران ارشــد مرکز حقــوق فقرای
جنوب امریکا ( )SPLCدر این خصوص
گفــت« :بســیار خنــدهدار و احمقانــه
اســت .نمیتوانم باور کنم مــا در هزاره
ســوم میــادی ایــن صحبتهــا را در
مــورد فیسبوک بــه میــان میآوریم و
پلتفرمهــای بــزرگ اینترنتــی بــار دیگر
باعــث شــدهاند تبعیــض میــان مردم
بواسطه رنگ پوست آنها باال بگیرد».
در حالی که درگیریهای شارلوتزویل
تعجــب همگان را برانگیخت ،شــرکت
فیسبــوک انتقاداتــی کــه در راســتای
حمایت از سفیدپوستان به آن وارد شده
بــود را تکذیــب نکرد تا مشــخص شــود
این پلتفرم بزرگ اینترنتی تحت فشــار

آخرین آمار موجود 70درصد کارمندان
گــوگل را مــردان تشــکیل میدهنــد و
 53درصد آنها سفیدپوســت هســتند.
یها  36درصــد نیــروی کاری
آســیای 
گــوگل را تشــکیل میدهنــد کــه تعداد
آنها نسبت به سال قبل تنها  1.6درصد
افزایش پیــدا کرده اســت و در کنار آنها
 2.5درصد کارمندان گوگل سیاهپوست
و  3.6درصــد آنهــا بــا اصلیــت التیــن
فعالیتمیکنند.
البته باید توجه داشــت کــه این نوع
تبعیض جنسیتی فقط محدود به گوگل
نمیشــود و دیگــر شــرکتهای فناوری
هم بهصورت مشابه سیاستهای خود
را پیش میبرند .حتی در سطوح رهبری
در کشــور امریکا نیز وضعیت بهصورت
کامــاً نگرانکننــده مشــاهده میشــود
و بهعنــوان مثــال در آخریــن گزارشها
گفتــه شــده اســت  67درصــد رهبــران
اصلــی و مدیران ارشــد ایــاالت متحده
را سفیدپوســتان تشــکیل میدهنــد و
75درصــد آنهــا مرد هســتند .از ســوی
دیگر گفته میشــود طی سالهای اخیر
میــزان ترک شــغل بین التین تبــاران و
سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان بوده
است که این مسأله هم گویای تبعیض
نژادی باال در امریکا است.
سال گذشته یکی از مهندسان گوگل
نامهای منتشر کرد که در آن نوشته شده
بود؛ فرآیند اســتخدام در شــرکت گوگل
س نــژاد و جنســیت افراد
کامــاً بر اســا 
پیــش مــیرود و ایــن اتفاق سرنوشــت
کارشناســان و متخصصان زن را بشدت
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .از زمــان
انتشــار ایــن نامه مدت زیادی نگذشــته
بود که رســانههای خبری اعــام کردند
ایــن مهنــدس از شــرکت گــوگل اخراج
شــده اســت و البته تبعات این ماجرا تا
مدتها گوگل را تحت تأثیر قرار داد.
این روزها با افزایش فشــار رســانههای
خبری ،پلتفرمهای بزرگ اینترنتی بیش از
پیش نیاز دارند به تعهدات خود عمل کنند
ونشاندهندرنگینپوستانوسفیدپوستان
تفاوتیقائلنمیشوند.

همین دلیل با تردید به این مســأله نگاه
میکنــم اما اگر تکلیف شــود ،باید برخی
مسئولیتهاراکناربگذارم.
 ëëرعایت حقوق مصــرف کنندگان از
سویکسبوکارهایاینترنتی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
دربــاره کســب و کارهــای اینترنتــی نیــز
گفــت :کســب و کارهــای اینترنتــی بایــد
حقوق مصرف کننــدگان را رعایت کنند.
این گونه کســب و کارها برخالف مشاغل
ســنتی هســتند و نمیتواننــد کیفیــت بد
ارائــه کننــد و موجــب نارضایتــی کاربران
شوند ،در این صورت نمیتوانند به بقای
خــود ادامه دهنــد .آذری جهرمــی افزود:
رعایت حقوق مصرف کننــدگان در ذات
کســب و کارهــای اینترنتی نهفته اســت،
آنهــا خود مجبور هســتند که بــرای بقای
خود بــه این نکته توجه کننــد ،آنهایی که
این نکتــه را رعایــت نمیکنند ،تیشــه به
ریشــه خود میزننــد .وی در ادامه گفت:
اصناف مختلف باید بر عملکرد کسب و
کارها نظارت داشــته باشند و به تخلفات
رســیدگی کنند و بر این اساس الزم است

بــرای کســب و کارهــای اینترنتی ،صنفی
تشــکیل شــود .وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعــات با بیــان اینکه بــرای راهاندازی
صنف کســب و کارهای اینترنتی اختالف
نظــر وجــود دارد ،افــزود :یــک صنــف را
خــود آنهــا (دســتاندرکاران کســب و
کارهــای مجــازی) راهانــدازی کردهاند که
هنــوز قــوام الزم را نــدارد .آذری جهرمی
یادآور شــد :البتــه نظام صنفــی رایانهای
که دارای قانون و ســابقه اســت نیز اعالم
کــرده کــه شــرکتهای کســب و کارهــای
نویــن را پذیرش کرده و تســهیالتی برای
آنهــا فراهــم میکند .به نظــر من وظیفه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که
در این باره شفاف سازی کند؛ باید منتظر
ماند تا مشاهده کنیم تصمیمی که گرفته
میشودچیست.
 ëëاتخاذ سیاستی جدید درباره ارزهای
دیجیتال
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
همچنیــن دربــاره بحــث ارز دیجیتالــی
گفــت :رئیس جمهــوری دســتور داده که
وزارت ارتباطــات و بانک مرکزی جلســه

مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته
باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست
جدید ارائه کننــد .رئیس کل جدید بانک
مرکــزی درگیــر موضــوع تثبیت نــرخ ارز
اســت امــا تــاش میکنیــم کــه در هفته
پیــش رو این جلســه مشــترک را داشــته
باشیم و تصمیمگیری کنیم .محمدجواد
آذری جهرمــی بــا بیان اینکــه مطالعات
الزم انجــام شــده اما سیاســتی که تاکنون
بانک مرکزی داشــته ،ممنوع کردن همه
ارزهای دیجیتال بوده است ،گفت :طبق
درخواستبانکمرکزیهمهسایتهایی
که تبادل ارز دیجیتال داشتهاند ،از طریق
دادســتانی مسدود شدهاند اما نگاهی که
به تازگی در شــورای عالی فضای مجازی
و دولــت مطرح شــده ،این اســت که آنها
الزامــاً تهدید محــور نیســتند و میتوانند
فرصتهاییراایجادکنند.
ëëقدردانیوزیرارتباطاتازکیمیاعلیزاده
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن
دیــدار بــا کیمیــا علیــزاده اولیــن بانــوی
ایرانی مدالآور المپیــک ،از وی قدردانی
و دلجویــی کــرد .بــه گــزارش «ایــران»،
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ضمن اهدای هدایایی
بــه کیمیا علیــزاده اولین بانوی مــدالآور
المپیــک کشــورمان ،از ایــن ورزشــکار
تکوانــدوکار جــوان کشــورمان قدردانــی و
دلجویــی کــرد .کیمیــا علیــزاده قــرار بود
پرچمــدار کاروان ایــران در بازیهــای
آســیایی  2018باشــد .او به عنــوان یکی از
مدال آوران رشــته تکوانــدو در این کاروان
شناخته میشد.اما به دلیل مصدومیت
ناگهانــی در تمریــن ایــن رقابتهــا را از
دست داد.

فیس بوک تبلیغ اسلحه های سه بعدی
را ممنوع کرد

فیسبوک تمامی سایتهایی را که اسلحههای  3Dتبلیغ
میکنند ،ممنوع میکند .این موضوع پس از آن رخ داد که
اخـــبار
ماجرای استفاده از اسلحههای سهبعدی به سوژه رسانهها
و نهادهای مدنی ایاالت متحده تبدیل شد .به گزارش انتخاب ،فیسبوک به عنوان
بز رگتریــن شــبکه اجتماعــی جهان ،اعــام کرد وبســایتهایی را کــه طرحهای
اسلحههای قابل چاپ کردن به شکل  3Dرا میزبانی و به اشتراک بگذارند ،ممنوع
میکند.یکیازسخنگویاناین شرکتدریکبیانیهایمیلیگفت«:بهاشتراکگذاری
دستورالعملهایی درباره نحوه چاپ سالح گرم با استفاده از پرینترهای  3Dتحت
استانداردهای جامعه ما مجاز نیست .با توجه به سیاستهای کلی فیسبوک ،ما
این محتوا را از فیسبوک حذف میکنیم ».این موضوع بعد از آنکه هفته گذشــته
یک قاضی در سیاتل دستورالعمل محدودکنندهای برای جلوگیری از انتشار آنالین
روشهای چاپ اســلحههای  3Dتصویب کرد ،مورد توجه فیسبوک قرار گرفت.
بــه گفتــه مقامات دولتــی ،بالغ بر  9نفــر از مقامات دولتــی ایاالت متحده با اشــاره
بــه نگرانیهــای امنیتی عمومی ،از نهادهای امنیتی و خالــق این طرحهای آنالین
شکایت کردهاند .با این حال ،طراحیهای مذکور سالهاست که به شکل آنالین در
دسترس کاربران است .نگاهی به تعداد دفعات دانلود این نوع سالحها درDefcad.
 ،comنشان میدهد تاکنون این طرح بیش از  20هزار بار دانلود شده است.

هک آسان واتساپ از سوی هکرها

نقــص امنیتــی در پیامرســان متعلــق به فیسبــوک ،اجــازه میدهد تــا هکرها
بتوانند پیامهای دروغین ساخته و در گروههای مختلف منتشر کنند ،در حالیکه
متن پیامها به نام افراد عضو گروه بوده و کســی نمیتواند صحتو ســقم آن را
تشخیصدهد.
به گزارش مهر ،محققان امنیتی شــرکت چک پوینت میگویند پل واســط میان
نســخه موبایــل و وب اپلیکیشــن واتــساَپ از طریق ( )QRآســیبپذیر اســت و
میتوان پیامهای ناخواســته را به نمایش گذاشــت .آنها با دستکاری پیام Great
بــه «من در حــال مرگ در بیمارســتانم» متعلق بــه یکی از اعضا باعث شــد تا
دیگران پیام را جدی گرفته و واکنش نشــان دهند .آنها حتی ویدئویی در همین
راستا منتشر کردند که نقصهای امنیتی ادعا شده را ثابت میکند .تغییر هویت
فرستنده پیام با استفاده از « »quoteحتی اگر فرد عضو گروه نباشد ،تغییر متن و
محتوای چت دیگری و ...برخی از باگهای بزرگ در واتساپ اســت که توســط

ف شــده است .واتساپ با ملکیت فیسبوک مدعی است
این گروه امنیتی کش 
ی که چنین
کــه با پروتکل  E2Eفقط فرســتنده و گیرنده پیــام را میبینند ،در حال 
نیســت و براحتی قابل هک شــدن اســت .کدهای  QRروی نســخه موبایل و وب
نفوذپذیــر بوده و میتــوان آمار ترافیک و ...را از روی آن اســتخراج کرد .واتساپ
ادعای مطرحشــده توســط چک پوینت را قبول نکرده و میگوید آنچه نمایش
دادهشده ،بخشی از طراحی اپلیکیشن است« .رابرت پریچارد» محقق مستقل
امنیتی میگوید قطعاًباگ وجود دارد اما اظهارات چک پوینت گیج کننده است.

وب گردی با قابلیت جدید فایرفاکس آسان می شود

مرورگــر اینترنتــی فایرفاکــس بــا اضافــه کــردن یــک افزونــه تحــت عنــوان
 ،advanceفهرســتی از وب ســایتهای مــورد عالقــه کاربــران را در صفحــه
نخست خود نمایش میدهد.
به گزارش ایســنا،شــرکت موزیال به عنوان شــرکت توســعه دهنــده مرورگر
اینترنتی فایرفاکس ،به تازگی اعالم کرده اســت که یک افزونه جدید تحت
عنوان  advanceبه پلتفرم این مرورگر اضافه خواهد شــد که به کاربران این
امکان را میدهد طبق ســلیقه خود به وبســایتهای مورد عالقهشــان سر
بزنند .موزیال که به نظر میرســد از اواسط هفته گذشته در حال افزودن این
قابلیت جدید به پلتفرم فایرفاکس است ،سعی دارد بهترین پیشنهادهای
ممکن را برای وبگردی کاربران ارائه و نمایش دهد که هم اکنون تنها نسخه
آزمایشی این افزونه در طریق برنامه تست پایلوت موزیال در دسترس است
و عالقهمنــدان قادر خواهند بود قبل از انتشــار و عرضــه همگانی و عمومی
آن ،ویژگیهــای منحصــر بهفرد آن را امتحان و در توســعه و پیشــرفت این
قابلیت به موزیال کمک کنند .به نظر میرسد که موزیال قصد دارد با عرضه
ایــن قابلیت بــاری دیگر برتری مرورگر خود را به ســایر رقبایش اثبات کرده
و بــه محبوبیــت آن بیفزایــد .از طرفی دیگــر ،این قابلیــت میتواند کاربران
را از عادت وبگردیهای معمول ،همیشــگی و خســته کننــده خود برهاند و
پیشــنهادهای جدیــدی برای آنها ارائه دهد که ایــن امر در نهایت به کاهش
سلطهگریهای گوگل کروم خواهد انجامید.

پشتیبانیگوگلکرومازنوتیفیکیشنهایویندوز۱۰

کــروم سالهاســت کــه در دســترس کاربــران وینــدوزی بــوده و از مدتهــا پیش
پشــتیبانی از نوتیفیکیشــنهای ویندوز یکی از قابلیتهای کاربــردی این مرورگر
به حســاب میآمــد .با وجوداین در نســخههای اخیــر ویندوز و بعــد از تغییرات
که ردموندیها در نوتیفیکیشــنهای سیســتم عامل خود دادنــد ،گوگل به جای
اینکه مرورگرش را با سیســتم جدید هماهنگ کند خود سیســتم نوتیفیکیشــن
جدیــدی برای کروم راهاندازی کرد .به گزارش دیجیاتو ،حاال در نســخه  ۶۸کروم
به نظر میرســد که باالخره کروم از بخش نوتیفیکیشنهای ویندوز  ۱۰پشتیبانی
میکند .با این قابلیت نوتیفیکیشنهای کروم مستقیماًبه قسمت 10 Windows
(Action Centerمرکز نوتیفیکیشــنها) میروند .بنابراین کاربر از آنجا میتواند
به نوتیفیکیشــنهای مرورگر محبوب خود دسترســی داشــته باشــد .بــا توجه به
اطالعات به دســت آمده ،این ویژگی از ماهها پیش در مرحله تســت قرار گرفته
بود و از چند روز پیش برای  ۵۰درصد از کاربران کروم فعال شــده اســت .احتماالً
در روزهای آتی بقیه کاربران نیز به این ویژگی مجهز میشوند .بزرگترین مزیت
پشتیبانی کروم از نوتیفیکیشــنهای ویندوز  ۱۰قابلیت شخصی سازی آن است؛
تعداد نوتیفیکیشــنهایی که نمایش داده میشــوند را میتوانیــد محدود کرده
و وقتــی کــه در حالت تمرکز ( )Focus Assistویندوز  ۱۰هســتید آنها را غیر فعال
کنید .البته اگر کاربر خواست ،باز میتواند از سیستم نوتیفیکیشنهای خود کروم
استفادهکند.

