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کاربران شبکههای اجتماعی  3میلیاردی می شوند

تازهتریــن آمارها و گزارشهای بهدســت
آمده توسط مؤسســه تحقیقاتی statista
نشــان میدهد که تعــداد کاربرانی که در
شــبکههای اجتماعی عضویت داشــته و
بهطــور روزانــه و فعاالنه از آنها اســتفاده
میکننــد ،از ســال  ۲۰۱۰تاکنــون شــیب
صعودی بسیار تندی را پشت سرگذاشته
و تا ســال  2021میــادی از مرز  3میلیارد
نفر عبور خواهد کرد.
بهگزارش ایســنا ،بســیاری از تحلیلگران

برآورد کردهاند با توجه به روند رو به رشد
تعــداد کاربــران ،پیشبینی میشــود در
ســال آینده  ۲۰۱۹میالدی تعداد کاربران
کنونی شــبکههای اجتماعی از  ۲میلیارد
و  ۶۲میلیــون کاربــر بــه عــدد  ۲میلیارد و
 ۷۷میلیــون کاربر برســد و تا ســال ۲۰۲۱
میالدی نیز از مرز  ۳میلیارد نفر عبور کند
و به رکورد جدیدی دست یابد.
طبــق ایــن اعــداد ،میتــوان دریافت که
منطقــه امریــکای شــمالی که شــامل دو

ترخیص  5هزار گوشی با ارز آزاد

کشــور کانــادا و ایــاالت متحده میشــود،
میزبــان بیشتریــن تعــداد کاربــران
شــبکههای اجتماعــی بــوده اســت،
بهگونــهای کــه در ســال  ۲۰۱۶میــادی،
 ۸۱درصــد از کل جمعیت کشــور ایاالت
متحــده امریــکا حداقــل یــک پروفایل و
حســاب کاربری در شبکههای اجتماعی
داشــتهاند .همچنیــن در ســه ماهــه دوم
سال  ،۲۰۱۶کاربران امریکایی  ۲۱۵دقیقه
در هفتــه را بــه اســتفاده از گوشــیهای

هوشــمند و شــبکههای اجتماعــی
اختصــاص دادهانــد کــه ایــن خــود بــه
وضــوح نشــاندهنده افزایش بیســابقه
محبوبیت شبکههای اجتماعی در میان
مردم جهان بویژه امریکاســت .بســیاری
از تحلیلگران ،استقبال بینظیر و افزایش
صعودی استفاده از شبکههای اجتماعی
را تا حد زیادی مرهون آمدن تلفن همراه
هوشمندمجهزبهسیستمعاملپیشرفته
و همچنین پشتیبانی از اینترنت همراه و

روسیه و کره شمالی ،خاستگاه خطرناک ترین هکهای جهان
میترا جلیلی

خبرنگار

منبعZdnet :

امــروزه رونــد جنــگ میــان کشــورهای
مختلــف تغییــر کــرده و بــرای هرگونــه
انتقامجویــی یــا تنــگ کــردن عرصــه
بــر یکدیگــر ،فضــای ســایبری را مــورد
اســتفاده قــرار میدهند چــرا کــه گاه با
ارســال یــک بدافزار خطرنــاک و حمله
سایبری ،میتوان یک کشور را فلج کرد.
این موضوع مورد توجه برخی دولتها
قرار گرفته اســت .هرچند برخی بیشتر
بهدنبــال قویتر کردن امنیت ســایبری
خــود و مقابلــه بــا حمــات احتمالــی
هستند ولی برخی دولتها در کنار این
موضــوع ،از هکرهــا کمــک میگیرند تا
حمالتی گســترده و سازمان یافته علیه
برخــی کشــورهای جهان انجــام دهند.
اما بدتریــن و خطرناکترین هکهای
ســازمانیافتهای کــه تاکنــون در جهان
انجام شــده و در زمره خسارت بارترین
نمونههــا محســوب شــده اســت ،کدام
حملههای سایبری هستند؟
«ëëنت پتیا» یک بدافزار جهانی
مســئول یکــی از خطرناکتریــن
حملههــای هکــری جهــان« ،نــت
پتیــا»( )NotPetyaاســت؛ یــک بدافزار
خطرنــاک که در ســال گذشــته میالدی
حملــهای جهانــی را تــدارک دیــد و در
اوکرایــن ،روســیه ،دانمــارک ،بریتانیا و
امریــکا قربانیانــی بــه جا گذاشــت .این
بدافزار هــرج و مرج عجیبــی در جهان
به راه انداخت وســبب شــد تا بســیاری
از سیســتمهای رایانهای در این کشورها
قفــل شــود و عمــاً از کار بیفتــد .دامنه
حمله این بدافزار بســیار گسترده بود و
«نت پتیا» بهطور راندوم از سیستمهای
بانکــی گرفتــه تــا کمپانیهــای خرید و
فروش و همچنین تجهیزات هســتهای
را نشــانه رفــت .ایــن بدافــزار بــا هدف
تخریــب اطالعــات طراحــی و ســاخته
شــده اســت و انگشــت اتهــام مقامات
بریتانیایــی بــه ســوی هکرهــای ارتــش

روســیه نشــانه رفتــه و آنهــا را مســئول
این حمله ســایبری میداننــد .هرچند
پــس از شناســایی ایــن بدافــزار تــاش
فراوانــی بــرای مقابلــه بــا آن شــد ولی
این بدان معنا نیســت که مردم جهان
دیگــر هــدف حملــه چنیــن بدافــزاری
قرار نمیگیرند چــون به موازات تالش
دولتهــا برای خنثی و بیاثر کردن این
بدافزار ،هکرهای دیگری در یک گوشــه
دنیــا در حــال ارائــه نســخههای جدید
این بدافــزار و نیز شناســایی حفرههای
امنیتی بانکها ،مراکز دولتی و سیاسی
و ...هستند.
ëëواناکرای در  150کشور جهان
یکــی دیگــر از بدافزارهایــی کــه
گــوش کاربــران بــا نــام آن آشناســت،
واناکــرای( )WannaCryاســت کــه در
اواخر ســال گذشــته میــادی حملهای
گســترده را در جهــان انجــام داد .ایــن
بــاج افــزار کــه سیســتم عامــل وینــدوز
مایکروســافت را هــدف قــرار داد،
اطالعات صدها هزار سیســتم رایانهای
در سراســر جهــان را گــروگان گرفــت
و خواســتار دریافــت بــاج بهصــورت
بیــت کوین شــد تــا فایلهــا را آزاد کند.
ایــن بدافــزار به طــور ویژه به ســرویس
ملــی ســامت بریتانیــا(،)NHS
بیمارســتانهای امریــکا و بانکهــای
روســیه حملــه کــرد .البتــه از آنجــا کــه
مایکروســافت بــه روزرســانیهای خود
را ارائــه داده بــود ،تنهــا سیســتمهایی
هــدف حمله قرار گرفتند که نســبت به
آپدیت سیســتم خود بیتفاوت بودند.
گفته میشــود این بدافزار 2هــزار رایانه
را در  150کشــور جهان مورد حمله قرار
داد .امریکا منشــأ این حملــه را نیز کره
شــمالی عنوان کرد و البته با دستگیری
ســر تیم هکرهــای این حمله بــزرگ با
نام «پارک جین هیوک» ادعای امریکا
ثابت شــد .آخرین خبرها حاکی اســت
که وی مسئول حمله هکری به کمپانی
سونی پیکچرز در سال  2014و نیز بانک
مرکــزی بنــگالدش در ســال  2016نیــز

بوده است .درواقع شیوع این بدافزار با
تقلیــد از ابزار هــک آژانس امنیت ملی
امریــکا ( )NSAو توســط کــره شــمالی
انجام شده است.
ëëحملــه اســتاکس نت بــه تأسیســات
هستهایایران
یکــی دیگــر از خطرناکتریــن
بدافزارها ،ویروسی بهنام کرم استاکس
نت( )Stuxnetاســت که در ســال 2010
به نیروگاه و تأسیســات هســتهای ایران
حمله کرد .یک پایگاه خبری امریکایی
فــاش کــرد :رئیــس جمهــوری پیشــین
امریکا دســتور حملــه به سیســتمهای
رایانــهای تأسیســات هســتهای ایــران را
بــه طــور محرمانه صــادر کرده بــود که
عملیات مربوط به این حمله هکری در
زمان ریاســت جمهوری جــورج بوش،
بــا همــکاری اســرائیل آغاز شــده و این
حمله با دســتور مســتقیم باراک اوباما
انجــام شــد .این کــرم به سیســتمهای
 SCADAوارد شــد و بر سانتریفیوژهای
اورانیوم تأثیر گذاشت.
ëëشهر در خاموشی
 Industroyerنیــز یکــی دیگــر از
خســارت بارتریــن بدافزارهــا در جهان
محســوب میشــود .در ایــن حملــه

ســایبری کــه ســال  2016در شــهر «کــی
یف» اوکرایــن رخ داد ،بهطــور ناگهانی
سیســتم انــرژی بــرق این شــهر بهطور
کامــل قطــع شــد و مردم شــهر خــود را
در میــان انبوهــی از مشــکالت دیدنــد.
هرچند سیســتم تأمین برق اضطراری
ایــن شــهر تــا یــک ســاعت پــس از
بحــران میتوانســت فعالیــت کند ولی
مشــکالت بســیار زیاد بود .بهدنبال این
اتفــاق ،بدافــزار  Industroyerبهعنوان
بزرگتریــن تهدیــد برای سیســتمهای
کنتــرل صنعتــی از زمــان حملــه کــرم
اســتاکس نــت به تأسیســات هســتهای
ایران معرفی شد .این بدافزار میتواند
کلیه اطالعات سیســتمها را پاک کند و
ســبب بروز مشــکالتی در سرویسهای
خدماتــی صنعتــی و انــرژی شــود.
مقامــات اوکراینی معتقد بودند حمله
ســایبری با ایــن ابعــاد گســترده امکان
نــدارد کــه توســط هکرهایــی مســتقل
انجام شــود .مقامات این کشور ،روسیه
را مســئول این حمله هکری خطرناک
دانستند و عنوان کردند که این ،بخشی
از جنگ ســایبری روســیه است که علیه
این کشور به راه افتاده است.
ëëانگشت اتهام به سوی کرملین

اوایــل ســالجاری میــادی امریکا و
بریتانیا نسبت به امنیت پایین روترهای
خانگی هشدار دادند چراکه از فعالیت
بدافــزاری بهنــام  VPNFilterباخبــر
شــدند .این بدافزار یکی از شــدیدترین
حمالت را به روترهای خانگی ،آی اس
پیها و نیز سیســتمهای فایروال انجام
داد .محققان معتقدند این حمالت که
از نوع  MiTMمحسوب میشود توسط
هکرهای وابسته به کاخ کرملین و روسیه
انجام شــده اســت .چنیــن حملههایی
عــاوه بــر ســرقت اطالعات ارزشــمند
کاربران خانگی و شرکتهای مختلف و
سازمانها ،راه را برای مجرمان سایبری
در آینده هموارتر میکند.
ëëکمپانــی «ســونی پیکچــرز» در دام
هکرها
حملــه گســترده علیــه کمپانــی
فیلمســازی «ســونی پیکچرز» در ســال
 2014را نیــز میتوان جزو پرهزینهترین
هکهای تاریخ دانست.در این حمله،
چندین ترابایت دیتــا بهصورت آنالین
منتشــر شــد کــه اطالعــات محرمانــه
ســلبریتیها و کارکنــان را هــم شــامل
میشــد .ایــن حملــه ســایبری توســط
هکرهایــی بــا نــام «محافظــان صلح»

بیسیم وای فای پرسرعت میدانند.
از محبوبتریــن شــبکههای اجتماعــی
در جهــان میتوان به اینســتاگرام ،فیس
بــوک ،توئیتــر ،یوتیــوب ،اســنپ چــت،
پینترســت ،لینکدین و تامبلر اشــاره کرد
که هرکــدام با قابلیتهــای مختلفی که
در اختیــار کاربرانشــان قــرار میدهنــد،
توانســتهاند خیــل عظیمــی از کاربــران
اینترنتی را به سمت خود بکشانند و نظر
آنها را جلب کنند.

انجــام شــد و بهانــه آنهــا نیــز مقابله با
اکــران فیلمی کمــدی دربــاره رهبر کره
شــمالی بــود کــه وی در آن به تمســخر
گرفتــه شــده بــود .ایــن هــک بیشــک
توسط هکرهای کرهشمالی انجام شده
چــرا که رابطه «پاک جین هیوک» یکی
از افســران آژانــس اطالعاتــی و امنیت
ملی کرهشــمالی با این حمله ســایبری
مشخص شد.
ëëبزرگترینسرقتبانکیقرن
تروجــان  RATیکــی دیگــر از
بدافزارهــای خطرنــاک اســت کــه
بزرگتریــن ســرقت بانکــی قــرن را
رقــم زد و ســبب خســارت  80میلیــون
دالری بانــک مرکــزی بنــگالدش شــد.
ایــن تروجــان بــا حملــه بــه سیســتم
مالــی و بانکــی ســوئیفت ،موفــق شــد
تراکنشهــای ســریع جعلــی را انجــام
دهــد و خســارتی بــزرگ بــه ایــن بانک
وارد کند .با توجه به مشــابهتهای این
بدافــزار با حمــات ســایبری مربوط به
ســونی در سال  2014انگشــت اتهام باز
هم به سوی کره شمالی رفت.
ëëاتحادیه اروپا در معرض هک
حمله به سفارتخانهها ،دیپلماتها
و بدنــه دولتهــا در اتحادیــه اروپا یکی
دیگــر از پرهزینهتریــن حملههــای
ســایبری جهان محســوب میشــود .در
این حملــه ،بدافزاری بهنــام  Turlaکه
توســط گروه  APTطراحی شده ،حمله
ســایبری به دولتها را کلید زد و Turla
سالهاست که بهصورت آرام و بیصدا
اهــداف سیاســی را هــدف حملــه خود
قــرار میدهــد Turla .که از ســال 2008
فعالیت خــود را آغاز کــرده ،از خانواده
بدافزارهــای  Gazerاســت .خاســتگاه
ایــن بدافــزار کــه حداقــل ســابقهای
10ســاله دارد و بیشــتر کاربران نرم افزار
 Microsoft Outlookرا نشــانه رفتــه
بود ،روســیه اســت .این بدافزار در سال
 2017نیز بــه وزارت امور خارجه آلمان
حمله کرده و اطالعــات محرمانهای را
به سرقت برد.

رئیــس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتی و لــوازم جانبی
تهــران از ترخیص  ۵هزار گوشــی وارد شــده بــا ارز آزاد از
اخـــبار
گمرک خبر داد و گفت :این گوشیها پس از قیمتگذاری
توسط سازمان حمایت به بازار عرضه میشود.
بهگــزارش فــارس ،مهدی محبــی درباره وضعیــت ترخیص گوشــیهای در
گمــرک مانده پــس از اعــام وزیــر ارتباطات مبنــی بر رفع مشــکل ترخیص
 ۶۰۰هزار گوشــی از گمرک اظهار داشــت :درباره وضعیت  ۶۰۰هزار گوشی در
گمرک مانده فعالً خبر جدیدی نیســت .وی ادامه داد :البته بتازگی حدود ۵
هزار گوشــی که با ارز آزاد وارد شــده بودند ،از گمرک ترخیص شــدهاند که این
گوشیها متعلق به دو یا سه شرکت است که هر کدام حدود  ۱۵۰۰گوشی وارد
کردهانــد .محبی درباره مبنای قیمتگذاری گوشــیهای تازه ترخیص شــده،
گفت :این کاالها باید به ســازمان حمایت اعالم شــده و توســط این ســازمان
قیمتگذاری شوند و براساس قیمت سازمان حمایت در بازار عرضه شوند.

یک سال و نیم دیگر

پروژههای شبکه ملی اطالعات تکمیل میشود

معــاون وزیــر ارتباطــات گفت :تا یک ســال و نیــم آینده همــه پروژههای الیه
زیرساخت شبکه ملی اطالعات تکمیل میشود.
به گزارش «ایران» ،حمید فتاحی با اشــاره به ســه الیه زیرساخت ،خدمات و
محتوا در شــبکه ملی اطالعات گفت :مطابق سند تبیین الزامات شبکه ملی
اطالعات مصوب شــورای عالی فضای مجازی در بخش زیرســاخت ،بیشــتر
وظایفی که برعهده وزارت ارتباطات بوده انجام پذیرفته است .رئیس هیأت
مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد :تاکنون سه فاز از تکالیف وزارت
ارتباطــات بــه بهرهبرداری رســیده و تا یک ســال و نیم آینده همــه پروژههای
الیه زیرســاخت شبکه ملی اطالعات تکمیل میشــود.معاون وزیر ارتباطات
با اشــاره به اینکه خدمات شــبکه ملــی اطالعات روی الیه زیرســاخت جاری
میشــود ،افزود :الیه خدمات در شــبکه ملی اطالعات شــامل پیام رســانها،
توجو ،ایمیل و دیگر خدمات است که البته غیر از بخش
نقشــه ،موتور جســ 
پیام رسانها ،الیه خدمات سند مشخصی ندارد.

«جی تکس» بازاری برای معرفی محصوالت آی سی تی کشور

«بــرای بازارســازی محصــوالت دانــش بنیــان حــوزه  ICTدر منطقــه ،دارای
پتانســیل و مزیت صادراتی هستیم و  ۴کشــور عراق ،افغانستان ،عمان و ترکیه
در اولویــت قــرار دارنــد ».بهگزارش «ایران» ،مهدی فقیهی دبیر ســتاد توســعه
 ICTمعاونــت علمی با بیان مطلب فوق و با اشــاره به برپایــی پاویون ایران در
نمایشــگاه بینالمللی جی تکس اظهار داشــت :در این نمایشگاه ،پاویون ایران
متشکل از شرکتهای دانشبنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهــوری ،اتــاق بازرگانی ایران ،فدراســیون فاوای ایــران و وزارت ارشــاد برگزار
میشــود .وی گفت :پیشتــر فراخوانی برای دعوت از شــرکتهای دانشبنیان
عالقهمنــد بهحضــور در این نمایشــگاه اعالم شــده و شــرکتهای متعددی در
حوزههــای فناوری اطالعات ،ارتباطات و مخابرات اعالم آمادگی و برای حضور
در نمایشــگاه ثبتنام کردند .فقیهی با اشــاره به اینکــه ،جی تکس پل ارتباطی
ایــران بــا فعاالن فاوای جهان اســت که از  ۱۴۰کشــور جهان در قالــب غرفه دار و
بازدیدکننده در این نمایشــگاه حضور خواهند داشــت ،خاطرنشــان کرد :هدف
اصلی حضور شــرکتهای ایرانی در این نمایشــگاه ،عالوه بر برقراری ارتباط با
فعــاالن صنعت فاوای جهان ،بازارســازی برای محصــوالت دانش بنیان حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات است و صرفاً شناسایی فناوریهای جدید و خرید
تجهیزات خارجی هدف نهایی حضور در این نمایشگاه نیست .گفتنی است سی
و هشتمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات جی تکس از ۲۲تا  ۲۶مهرماه
درمرکز تجارت جهانی دوبی برگزار میشود.

محافظت از چشم در برابر نور آبی تلفن هوشمند
«علیبابا» یک غول چینی
در تجارت الکترونیک
برترین
برندها

بیتامیرعظیمی
مترجم

ردیابیحادثهدیدگانبادستبندهوشمند

قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

در طول روز افراد بســیاری بهدلیل فعالیتهای ورزشــی ،قدم زدن و رانندگی و ...دچار حادثه میشــوند که کســی نیز امکان
امدادرسانی به آنها را ندارد .برای کمک به افراد حادثه دیده ،یک شرکت فناورانه ردیابی را طراحی و ساخته است که از طریق
آن میتوان افراد مورد اطمینان را در جریان حادثه قرار داد .بهعبارتی این دستگاه فعالیتهای روزانه کاربران را ردیابی کرده
و اگر موارد غیرطبیعی مشــاهده کند ،برای کاربر کمک ارســال
میکند .این دســتگاه که بهصورت دســتبند به مچ دست بسته
میشود Tended Protected ،نام دارد  .این دستبند ردیاب بجز
سنســورهای پیشرفته ،برخالف بســیاری از ردیابهای ایمنی و
سالمت ،مبتنی بر هوش مصنوعی است.
ایــن دســتگاه با هــوش مصنوعی قادر اســت درصــورت تغییر
وضعیــت ســامت و ایمنی فــرد آن را به افرادی کــه کاربر آنها
را انتخاب کرده اســت ،موقعیت جغرافیایی را با ارســال اسام
اس اطالع دهد .حتی افراد مورد اعتماد فرد میتوانند با کاربر
تماس گرفته و از طریق بلندگویی که در این دســتبند جاســازی
شده است ،صحبت کنند .البته کاربر باید ابتدا شرایط سالمت
و ایمنــی خــود را بــا ضربــه زدن بــه صفحه دســتبند ردیــاب یا
چرخاندن مچ دست فعال کند و تنظیمات الزم را انجام داده و افراد معتمد را برای ارسال موقعیت جغرافیایی تصادفات
و وقایع غیرمترقبه انتخاب کند .این دستگاه  59پوند قیمت دارد و اکنون در بازار به فروش میرسد.
گیزمگ

گروه تجاری علی بابا یک کمپانی اینترنتی چینی اســت که در ســال  ۱۹۹۹توســط
فردی ب ه نام «جک ما» در قالب یک سرویس آنالین برای معامله میان شرکتها
تأسیس شد .این گروه با فراهمسازی زمینه ارتباط میان خریداران و فروشندگان در
حوزههایی نظیر فروشگاه اینترنتی ،سیستم خرده فروشی و رایانش ابری فعالیت
داشــته و خدمات تجاری متنوعــی را از طریق اینترنت ارائــه میدهد .جک قبل از
تأســیس این شرکت معلم زبان انگلیســی بود و در یک اتاق ساده زندگی میکرد.
اما آشنایی وی با اینترنت ،دنیای کاری وی را دگرگون کرد؛ بهطوری که تنها  15سال
بعد این مرد ریز نقش چینی که هنوز نیز سر از کدنویسی رایانه درنمیآورد ،تبدیل
به سیوششمین فرد ثروتمند دنیا شد .جک به همراه همسرش ،یک تیم 18نفره
و با سرمایهای  ۸۰هزار دالری ،استارتاپ علی بابا را در آپارتمان شخصیاش کلید
زد .نام این گروه اشــارهای به داســتان افسانهای «علی بابا و چهل دزد» دارد .جک
بهدلیل آشــنایی مردم سراســر جهان با این افســانه ،این نام را برای شــرکت خود
برگزید .این وب ســایت سریعتر از چیزی که تصور میشد مورد توجه تجار چین و
ســایر کشورهای دنیا قرار گرفت؛ بهطوری که در همان ســال اول توانست از طریق
یــک برنامه حمایتی  ۲۵میلیون دالر ســرمایه جذب کند .در ســالهای بعد حوزه
فعالیت علی بابا گسترش یافت و عالوه بر راهاندازی سرویسهایی مانند Alipay
و  ،Taobaoدر شراکتی با «یاهو» بخش چینی این کمپانی را در اختیار گرفت .علی
بابا بر خالف فروشگاههای اینترنتی ،هیچ انباری نداشته و تنها نقش بازار مجازی
را برای فروشندگان و خریداران بازی میکند .این کمپانی سود خودش را از طریق
توجو با استفاده از لغات کلیدی ،دریافت حق
قرار دادن آگهیهای مبتنی بر جس 
کمیسیون و ...بهدست میآورد .این شرکت در مدت زمانی کوتاه ،بازار خرید آنالین
در چین را قبضه کرده و بیش از  ۸۰درصد خریدهای آنالین این کشــور و برخی از
کشورهای آسیای جنوب شرقی را به خود اختصاص داد .علیبابا که در سطح نظام
بینالملل با نام Alibaba.comشناخته میشود ،واردکنندگان و صادرکنندگان را در
بیش از  ۲۴۰کشــور و منطق ه دنیا به یکدیگر مرتبط کرده اســت .سود این شرکت در
سال  ۲۰۱۷رشدی برابر  ۴۰۹میلیارد دالر داشته و بهعنوان یکی از  ۱۰شرکت با ارزش
دنیا شناخته شد .در حال حاضر تعداد کاربران فعال ساالنه علی بابا به ۲۳۱میلیون
نفر رســیده و  50هزار کارمند در سراســر دنیا در این کمپانی مشــغول بهکار هســتند.
گفتنی است جگ ما به تازگی در جشن تولد 54سالگی خود اعالم بازنشستگی کرد.

امــروزه تلفنهــای
نرم افزار
هوشــمند و تبلــت بــه
آنالین جــزء الینفــک زندگــی
مردم تبدیل شــده تا جایی که بسیاری،
بــدون گوشــی یــا تبلــت بــه رختخــواب
نمیروند اما نوری که در تاریکی مطلق
از گوشی یا سایر وسایل دیجیتالی ساطع
میشود میتواند بسیار دردسرساز شود
ولی خوشبختانه یک نرم افزار میتواند
این مشکل را حل کند.
برخــی از کاربران ،بازیهــای موبایلی را
قبل از خــواب انجــام میدهند و برخی
دیگــر عادت دارند ســایتهای خبری و
کانالهــای مختلــف را رصد کننــد ،چرا
کــه در طول روز فرصــت کافی برای این

کار نداشــتهاند .آنچه مسلم است اینکه
نور آبی منتشــر شــده از صفحه نمایش
گوشی یا تبلت ،میتواند باعث خستگی
چشــم ،خشــکی و درنهایت چشــمدرد
شــود .این نــور آبــی عالوه بر مشــکالت
چشمی میتواند سبب اختالالت خواب
نیز بشود.
درواقــع نــور آبی باعث فشــار به چشــم
و تداخــل در ترشــح هورمــون مالتونین
میشــود .اما نرم افزار Bluelight Filter
 for Eye Careمیتوانــد بخــش عمــده
این مشــکالت را حل کند .این نرم افزار
نــور آبی را فیلتر میکند و باعث کاهش
فشــار وارد شده به چشم کاربر میشود.
ایــن نرم افزار ســاده ،عملکردی بســیار

مؤثــر دارد و میتوانــد شــدت فیلتر نور
را به دلخــواه کاربر تنظیم کند .نرمافزار
 Bluelight Filter for Eye Careبــا
دســتگاههای اندرویدی ســازگار است و
بههمیــن دلیــل راحــت میتــوان از آن
اســتفاده کــرد .ازســوی دیگــر میتــوان
براحتی این فیلتــر را فعال یا غیرفعال
کرد پــس در طول روز این فیلتــر از روی
گوشی برداشته میشود و کاربر براحتی
و بــدون دردســر میتوانــد از گوشــی
یــا تبلت خــود اســتفاده کنــد .اگر شــما
هــم عالقهمند بــه نصب ایــن نرمافزار
روی گوشــی خــود هســتید میتوانیــد
آن را بهصــورت رایــگان از وب ســایت
 P30world.comدانلود کنید.

روش حذف نام کاربری
در «تگ» تصاویر اینستاگرام

نحوه حذف کردن  Tagدر تصاویر دوستان اینستاگرامی با
وجود آسان بودن ،یکی از آن کارهایی است که هر کاربری
آن سوی خبر باید در این شبکه اجتماعی از نحوه انجام آن مطلع باشد.
بهگزارش ایســنا ،شــاید شما نیز جزو آن دســته از کاربرانی باشید که ناخواسته
در یکی از تصاویر اینســتاگرام دوســتانتان Tagشــدهاید و میخواهید نام و نام
کاربری اکانت شما در آن عکس وجود نداشته باشد.
درصورت رخ دادن چنین اتفاقی ،تنها کافی است به تصویر مورد نظر مراجعه
کرده ،روی آن کلیک کنید تا اســامی افراد و کاربرانی را که در آن  Tagشــدهاند،
مشــاهده کنید .ســپس انگشــت خود را روی نــام کاربریتان بگذاریــد و گزینه
 Remove Tagرا فشــرده و انتخــاب کنید .بدین ترتیب شــما قادر خواهید بود
آدرس نــام کاربری خود را از تصویر موردنظر حذف کرده و تبعات ناخواســته
و احتمالــی حضــور در آن تصویر را از خود دور کنید .اینســتاگرام بهعنوان یکی
از محبوبترین و پرطرفدارترین شــبکههای اجتماعی ،در ماه ســپتامبر ســال
گذشته  ۲۰۱۷میالدی به رکوردی بیسابقه در میان شبکههای اجتماعی دست
یافت و آن هم جای دادن بیش از  ۸۰۰میلیون کاربر فعال در ماه بود.

کاهش خرید آیفون

نمــودار و الگوهــای مصــرف خریــداران برنــد اپل نشــان میدهد نــرخ خرید
آیفونهای جدید نسبت به سالهای گذشته روندی نزولی طی کرده است.
بــه گزارش انتخــاب ،بررســیهای جدید نشــان میدهد آیفونهــای جدید با
اســتقبال مورد انتظار از ســوی کاربران مواجه نشــدهاند .این موضوع میتواند
ســهام اپل را متضرر کند .یک شــرکت ویژه بررســی دادههــا که متخصص در
ردیابی فعالیت شــرکتهای مشهور است ،دریافته که تعداد افرادی که قصد
خرید محصوالت جدید اپل را دارند ،کمتر از ســال  2015اســت .این نخستین
بار طی  13سال گذشته است که سهام اپل با مشکل سقوط شدید مواجه شده
است .تیم کوک ،مدیر عامل شرکت اپل نیز که رفتارهای بازار را به دقت دنبال
میکند ،اعالم کرده اگرچه فروش اپل طی روزهای اخیر ضعیف بوده اما این
برای شرکت اپل کم اهمیت است .با توجه به بررسیهای اندی سوان ،مؤسس
سازمان « ،»LikeFolioردیابی هزاران پست رسانههای اجتماعی نشان داد که
کاهش تعداد افرادی که عالقهمند به خرید اپل هستند ،محسوس است.

