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حمله باج افزار ،کاربران وی چت را نقره داغ کرد

استقبال چشمگیر کاربران از
جدیدترین نسخه iOS

ایمیل مقامات حزب جمهوریخواه امریکا هک شد

دانلود  ۵میلیارد باری یوتیوب در سیستم های
اندرویدی

تعداد نصبهای برنامه یوتیوب از ســوی کاربران سیســتمعامل اندروید از مرز
 5میلیاردگذشت.
بهگــزارش خبرآنالین ،البته اپل اولین مجوز برای نصب یوتیــوب را روی آیفون
گرفت و اولین گوشی با اجراکننده اختصاصی یوتیوب ،آیفون اپل بود.
عبــور یوتیــوب از مــرز  5میلیــارد دانلــود روی سیســتمهای اندرویــدی در حالــی
قابلتوجه است که اپلیکیشنهایی مانند  ،Gboardجی میل ،سرچ گوگل و گوگل
فوتــوز از مــرز یک میلیارد دانلود عبور کردهاند .گفتنی اســت در ســال  2012گوگل
تصمیــم گرفت تا مدیریت بــر اجرای یوتیوب را خود برعهــده بگیرد و به همین
ن iosمجبور شدند
خاطر قرارداد شراکت با اپل را بر هم زد و به همین دلیل کاربرا 
یوتیوب را بهصورت جداگانه روی تلفن همراه خود نصب کنند درحالیکه کاربران
اندرویدی بهصورت پیشفرض این اپلیکیشن را هنگام خرید گوشی دارند.

معرفیتأثیرگذارترینرهبرانجهاندراینستاگرام

در آخرین گزارش شرکت امریکایی ارتباطات جهانی «»Burson Cohn & Wolf
درباره حضور رهبران و چهرههای سیاسی جهان در اینستاگرام که اخیراً منتشر
شد ،به میزان محبوبیت آنها در این شبکه اجتماعی پرداخته شده است.
بهگــزارش ایســنا ،نارنــدرا مــودی ،نخســتوزیر هنــد بــا  ۱۴میلیــون و  ۸۰۰هزار
دنبالکننده (فالوئر) ،یکی از پر طرفدارترین صفحههای اینســتاگرام را در میان
رهبــران جهــان دارد .شــخصیت بعدی پرطرفــدار اینســتاگرام جوکو ویــدودو،
رئیسجمهــوری اندونــزی بــا  ۱۲میلیــون و  ۲۰۰هــزار دنبالکننــده اســت .رقم
فالوئرهای ویدودو در دو ماهه اخیر دو برابر شده است.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا نیز در میان ســه رهبر پرفالوئر جهان در

با توافق در یک نشست چهارجانبه در حاشیه باکوتل 2018

تهران مرکز منطقه ای حمایت از استارتاپ ها می شود

گــروه فنــاوری /وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در حاشــیه برگزاری نمایشــگاه
باکوتــل  ۲۰۱۸از توافــق ایجــاد مرکــز
منطقهای حمایت از استارتاپهای حوزه
فنــاوری اطالعــات در ایــران بــا همــکاری
کشــورهای آذربایجان ،روسیه و ترکیه خبر
داد.
ëëیکایدهپرطرفدار
اما ایده ایجــاد مرکزی برای حمایت از
استارتاپهاازکجاآمد؟درپاسخبایدگفت
کــه پیشــنهاد ایجاد یــک مرکــز منطقهای
برای حمایــت از فعالیتهای اســتارتاپی
و برگــزاری نمایشــگاهها و گردهماییهای
منطقهایکسبوکارهاینوینبامشارکت
چهار کشور منطقهای به میزبانی ایران ،از
ســوی محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر
ارتباطات ارائه شد.
وزیــر ارتباطــات دربــاره ایــن توافــق
گفــت :در نشســت چهارجانبــه وزیــران
ارتباطــات  ۳کشــور آذربایجــان ،روســیه و
ترکیــه و در راســتای ایجاد منطقــه قویتر
و ایجــاد یــک بــازار بــزرگ منطقــهای در
حــوزه فنــاوری اطالعــات ،توافــق کردیــم
بــه میزبانــی ایران ،یــک مرکــز منطقهای
برای حمایت از اســتارتاپها ایجاد شــود.
وی ادامــه داد :این مرکز با ســرمایهگذاری
مشترک چهارجانبه ایجاد میشود و البته
 ۳دســتور کار دیگــر هــم باقی مانــد که بنا
شــد در جلســه بعدی در نیمه دوم ژانویه
و بــه میزبانــی ایــران برگــزار شــود .در این
جلســه ،آذری جهرمــی ضمــن اشــاره به
تغییر ماهیــت اقتصاد جهانــی و افزایش
نقش اســتارتاپها و کسب و کارهای نوین
در اقتصاد دیجیتال ،تأکیــد کرد :دولتها
باید با درک این تحول ،اقدامات مؤثری در
جهت حمایت از استارتاپها برای یافتن
بازارهــای بینالمللــی انجــام دهنــد .وی
افزود :هرچند تعداد استارتاپها در ایران
و کشورهای همسایه در حال افزایش است
اما همچنان در عرصه اتصال به مشتریان
بینالمللی ضعیف عمل میکنند .آذری
جهرمــی با اشــاره بــه توافق با کشــورهای
آذربایجــان ،روســیه و ترکیه دربــاره ایجاد

منطقهای حمایت از استارتاپهای حوزه
فنــاوری اطالعــات توســط ایــران محدود
نشد و ماهوارههای سنجشی نیز یکی دیگر
از مــوارد مطرح شــده بود .وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات در ســفر بــه کشــور
آذربایجــان ،همچنیــن بــا الهــام علی اف
رئیسجمهوریاینکشوردیداروپیشنهاد
مشــارکت علمــی برای ســاخت ماهــواره
سنجشی را به وی ارائه کرد.
آذری جهرمــی در ایــن دیــدار بــا
اشــاره بــه روابــط خــوب دو کشــور در
زمینههای گوناگــون ،گزارشــی از اقدامات
و همکاریهــای انجام شــده میــان وزارت
ارتباطــات ایــران و وزارت ارتباطــات
آذربایجان در یک سال گذشته ارائه داد و از
حمایتهای رئیس جمهوری آذربایجان
برای بسط این همکاریها تشکر کرد .وزیر
ارتباطــات و فناوری اطالعات همچنین با
اشــاره به توانایی ایران در ســاخت ماهواره
سنجشــی خواســتار انجــام یــک پــروژه
مشــترک علمی میان ایــران و آذربایجان
در ایــن زمینــه شــد .وی افــزود :ایــران در
راســتای تقویت همکاریهــای منطقهای
و بینالمللــی ،ارتباط مؤثر با همســایگان
بویژهآذربایجانراباجدیتدنبالمیکند.
الهــام علــی اف رئیــس جمهــوری
آذربایجــان نیز در ایــن دیدار ضمــن ابراز

خرسندی از سطح گسترده همکاریهای
دو کشــور ،پیشــرفتهای ایــران در حــوزه
فضایی را چشمگیر دانســت و از پیشنهاد
ایــران برای مشــارکت در یک پروژه علمی
برای ســاخت مشــترک ماهواره سنجشی
اســتقبال کرد .وی تأکید کرد :برای توسعه
روابــط دوجانبــه و منطقهای ،چشــمانداز
بسیار خوبی وجود دارد.
الهام علی اف با اشاره به تکمیل پروژه
کریدور شــمال -جنــوب در آینده نزدیک،
از اینکــه همکاریهای ایــران و آذربایجان
عــاوه بر حوزههای حمل و نقل ،ترانزیت
و تجارت به همکاریهای  ICTنیز تســری
یافتهابرازخرسندیکرد.
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین
با اســتقبال از ایــده همــکاری چهارجانبه
ایــران ،آذربایجــان ،روســیه و ترکیــه،
آن را فرمولــی مناســب بــرای توســعه
همکاریهای منطقهای دانست و گفت :با
توجهبهروابطسیاسیواقتصادیمطلوب
میان این کشورها ،ایده همکاری میان آنها
در حــوزه  ICTایــده موفقــی خواهــد بود و
برای امنیت منطقهای و توسعه منطقهای
بسیارمؤثرواقعمیشود.
الهــام علی اف اظهــار امیــدواری کرد،
دو کشور بتوانند در مورد گستره وسیعی از
موضوعات مرتبط با حــوزه  ICTاز جمله

امنیت سایبری و توسعه زیرساخت شبکه
نیزبایکدیگرهمکاریکنند.
ëëباکوتل2018وحاشیهها
باکوتــل  2018کــه بیســت و چهارمین
دوره ایــن نمایشــگاه محســوب میشــود
از  4دســامبر( 13آذر) آغــاز شــده و فــردا
7دسامبر( ۱۶آذر) به کار خود پایان خواهد
داد.
امســال در این نمایشــگاه بیش از ۲۰۰
شــرکت از  ۲۰کشــورجهان حضــور یافتند
که از این کشــورها میتوان به ایران ،ترکیه،
ایتالیــا ،امــارات متحــده عربی ،بــاروس،
امریکا ،اســلوانی ،فرانســه و کرواسی اشاره
کرد .براســاس گــزارش وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،امسال  ۱۲شرکتکننده
بخش خصوصی و دانش بنیــان ایرانی با
ب وکارهای نوپــا و ارائه
هدف معرفی کســ 
آخرین دســتاوردها و توانمندیهای خود
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و همچنیــن ســازمان فضایــی و شــرکت
ارتباطات زیرساخت ایران از بخش دولتی
در این نمایشگاه حضور یافتند .همچنین
الزم به ذکر است که به گفته وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات ،تعداد شــرکتهای
ایرانی در نمایشگاه امســال سه برابر سال
گذشته است و همچنین این نخستین بار
است که وزارت ارتباطات به منظور توسعه

سرعت و هیجان با اتومبیل های مسابقه
گیم نت

ماهرخ چنگیز

خبرنگار
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اگر دلتان برای مســابقه رانندگی در یک
فضای هیجان انگیز تنگ شده میتوانید
بــازی  Metal Madnessرا روی گوشــی
خــود نصــب کنیــد .ایــن یــک بــازی در
زمینه مسابقه بین اتومبیلهای مختلف
است که شما باید در میدان نبرد با دیگر
بازیکنــان رقابت کنید و باهر برد ســطح
ماشــین خــود را بــاال ببرید .در ایــن بازی
شــما بــه یــک گاراژ بــزرگ با بیــش از ۱۲
سوپرماشینمبارزهایدسترسیداریدکه
میتوانید هر یک از آنها را انتخاب کنید.
در واقع کاری که شــما بایــد انجام دهید

این اســت که بعد از انتخاب ماشــین آن
را تا جایی که امکانش هســت به ســاح
مجهز کنیــد و به مصاف حریــف بروید.
در واقــع این کار برای این اســت که وقتی
راهزنانبهشماحملهمیکنندوتصادف
مرگبار رخ میدهد از این ســاحها مانند
موشک ،تفنگ ساچمهای ،شعله افکن،
مسلســل و تفنــگ تــک تیرانــداز بــرای
مقابله با دشــمنانتان اســتفاده کنید .در
ایــن بازی شــما بــا شــکارچی ،اســتالکر،
ویرانگر و ...نیز روبهرو خواهید شد که هر
یک از آنها دارای ویژگیها و تواناییهای
خاصی هستند .بازیکنان بسته به سطح
و مهــارت آنهــا بــه لیگهــای مختلــف
تقســیم میشــوند .بــازی بــه دو حالــت

گیــم پلــی  Team Deatmatchو Grab
 N Runتقســیم شــده اســت .در حالــت
 Team Deatmatchدو تیــم ســه نفره با

سوارکاریایمنباپوتینهوشمند

قاب
فناوری

میترا جلیلی

خبرنگار

هم مسابقه میدهند و در نهایت تیمی
که بتواند ماشینهای بیشــتری از رقیب
را نابــود کند ،برنــده میشــود .در حالت
 Grab N Runمکعبــی در زمیــن بــازی
وجود دارد و تیمی که تا پایان بازی بتواند
این مکعب را درون زمین نگه دارد ،پیروز
نهاییخواهدبود.
البتــه هیجان هر مرحله تا اینجا نیســت
چــرا که بعــد از هر بار پیــروزی در نبردها
امتیازاتی بهدســت میآورید و به کمک
آنهــا میتوانید جعبهها را بــاز کنید .این
بازی با نام کامل Metal Madness: PvP
 Shooterبهصورت رایگان با پرداخت از
درون برنامه در اختیار کاربران اندرویدی
قرار گرفته است.

یکی از موضوعهای مهم در سوارکاری این است که سوارکار بتواند پاشنه کفش خود را در رکاب نگاه دارد که البته کار آسانی نیست
و نیاز به تمرین زیادی دارد .اگر ســوارکار نتواند پاشــنه کفش خود را نگه دارد در کنترل اسب نیز توفیق چندانی نخواهد داشت.
بههمین دلیل هم کمپانی  Gallop Equineیک پوتین هوشــمند ویژه ســوارکاری با نام  SmartBootطراحی کرده که مجهز به
چندسنسوروبلوتوثاست.اینپوتینهایدستسازکهازجنسچرمگوساله
هســتند ظاهری بســیار زیبا دارند و در نگاه نخست تفاوتی با نمونههای دیگر
ندارنــد ولی درواقع ،زیر کفی این پوتینهای هوشــمند واحدهای اندازهگیری
درونی همچون شــتاب ســنج و ژیروسکوپ قرار گرفته است که وقتی پاشنه پا
از رکاب جدا شــده و باالتر از انگشــتان پا قرار بگیرد ،متوجه موضوع میشــود.
بهدنبالایناتفاق،سوارکاردرپایخودمتوجهویبرههاییمیشودودرمییابد
که پایش جدا شــده اســت پس دوباره تالش میکند آن را به رکاب بازگرداند.
درواقــع مبدلهــای موجود در کفی پوتینها هســتند که این ویبرههــا را ایجاد
میکنند.سوارکارانهمچنینبااستفادهازیکاپلیکیشناندرویدیوهمچنین
 iosمیتواننــد میزان پیشــرفت خــود را در طــول زمان ردیابــی کنند و متوجه
شوند از چه زمانی موفق به نگه داشتن پای خود در رکاب شدهاند .باتری این
پوتینهای هوشمند نیز از طریق یواسبیشارژ میشود و میتواند تا 10ساعت
کار کند .این پوتینها در سایت کیک استارتر با بهای هرجفت 750دالر پیش فروش میشود ولی قیمت آن در صورت ورود به
بازار به هزار دالر خواهد رسید هرچند زمان ورود آن به بازار مشخص نیست.
the verge

اینستاگرام است .او در این شبکه اجتماعی ۱۰میلیون دنبالکننده دارد.
پــاپ فرانســیس ،رهبر کاتولیکهــای جهان با  ۵میلیــون و  ۷۰۰هــزار فالوئر در
رتبــه بعــدی و رانیا عبداهلل ،ملکه اردن با  ۴میلیون طرفدار پــس از پاپ در رتبه
پنجم قرار گرفته است .در آخرین مطالعه صورت گرفته توسط شرکت ،BCW
صفحات کاربری  ۴۲۶تن از ســران دولتها ،شــخصیتهای سیاســی ،وزیران و
رهبران جهان با ابزار تحلیل داده فیسبوک ( )CrowdTangleبررسی شدند.
این حسابهای کاربری تا اول اکتبر سالجاری میالدی در مجموع  ۹۸میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر فالوئر داشــتهاند .در این حسابها طی دوازده ماه  ۹۸هزار و ۳۷۲
مطلب به اشتراک گذاشته شده است.
نوزدهم ماه مه ســال  ۲۰۱۸میالدی ،عکسی از عروسی سلطنتی شاهزاده هری
و مــگان مــارکل  ۵۷۰هــزار الیک ،پیغام و اشــتراک مجدد داشــت .ایــن رقم از
دنبالکنندگانحسابکاربریمنتشرکنندهنیزبیشتربودهاست.
رئیسجمهوری امریکا در زمینه کســب بیشــترین «بازخورد» در اینستاگرام در
صدر فهرست رهبران و شخصیتهای فعال در این شبکه اجتماعی قرار دارد.
مطالــب وی در  ۱۲مــاه اخیر بیش از  ۲۱۸میلیون بازخــورد در قالب پیام ،الیک
و بازنشــر داشــته اســت .این رقم بیش از ســه برابر بازخوردهای حساب کاربری
نخستوزیر هند است که فالوئرهای بیشتری نسبت به دونالد ترامپ دارد۸۰ .
عکس و ویدئوی منتشر شده در حساب اینستاگرام نارندرا مودی در سال گذشته
 ۶۹میلیون بازخورد داشته است .با احتساب میزان کسب الیک ،پیغام و انتشار
مجــدد هر مطلب در اینســتاگرام نخســتوزیر هند ،وی یکــی از تأثیرگذارترین
شخصیتهای جهان در این شبکه اجتماعی بوده است .هر مطلب منتشر شده
توســط مودی بهطور متوســط  ۸۷۳هزار و  ۳۰۲بازخورد از ســوی کاربران داشته
است .رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه نیز در زمینه کسب بازخورد
کاربران در رتبه بعدی قرار دارد و عکسها و ویدئوهای وی در اینستاگرام توانسته
نظر  ۴۱۱هزار و  ۶۷۳نفر را به خود جلب کند.

مرکــز حمایــت از اســتارتاپ هــا در ایران،
افــزود :آمار نشــان میدهد ســال گذشــته
 23هزار اســتارتاپ در ایران فعال بوده اند
در حالــی که این تعداد  ۴ســال پیش فقط
 4هزار استارتاپبودو اینعددهمچنان در
حال رشد اســت .من دولتمردان و بخش
خصوصی را دعوت به همکاری با یکدیگر
میکنم تا اکوسیستم جدیدی را برای رشد
استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان در
سطح منطقه ای به وجود آورند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
همچنیــن بــه ابتــکار عمــل جمهــوری
اسالمی ایران برای ایجاد یک بازار مشترک
منطقــه ای ICTمیــان ایــران ،روســیه،
آذربایجان و ترکیه اشــاره کــرد و گفت :این
موضــوع در مالقاتهــای قبلی بــا وزیران
این کشورها در حاشیه ترکمن تل در عشق
آباد و اجالس سران مختار در دوبی مطرح
شده بود.
در ایــن نشســت چهارجانبــه،
وزیــر ارتباطــات ترکیــه نیــز از گســترش
همکاریهــای فــی مابین در حوزه پســت
اســتقبال کرد و پیشــنهاداتی در خصوص
گســترش همکاریهــا در حــوزه پســت و
امنیت ســایبری ارائــه داد .وزیــر ارتباطات
روســیه نیــز ضمــن اســتقبال از پیشــنهاد
آذری جهرمــی در زمینــه اســتارتاپها،
گفت ،روســیه در زمینههــای دیگری چون
امنیت شــبکه و موبایل پلتفرم هم آماده
همــکاری اســت و از ایــران خواســت تــا با
آمادهســازی ظرفیتهای خود در یک ماه
آینده ،زمینههای امضای سند همکاری را
فراهم آورد .گفتنی اســت که در پایان این
نشست ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
از همتایــان خــود بــرای برگزاری نشســت
بعــدی اعضا در کیش دعــوت کرد و مقرر
شد پیشــنهادهای ســه کشــور دیگر درباره
جزئیات این طرح ،در ســه مــاه آینده ارائه
شده و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.
ëëپیشنهادمشــارکتدرســاختماهواره
سنجشی
امــا دســتاوردهای ایــن ســفر تنهــا
بــه موضــوع اســتارتاپها و ایجــاد مرکــز

منبع :گیزمگ

بتازگی مشخص شده هکرها ایمیلهای ۴دستیار ارشد کمیته کنگره ملی حزب
جمهوریخواهراهککردهاند.بهگزارشمهر،مقاماتحزبجمهوریخواهامریکا
فــاش کردهاند ایمیلهــای مقامات کمیته کنگره ملی حــزب جمهوریخواهان
امریکا( )NRCCدر انتخابات میان دوره ۲۰۱۸میالدی هک شده است .نخستین
بار رسانه پلیتیکو این هک را گزارش کرد و در ماه آوریل مشخص شد ایمیلهای
 ۴دستیار ارشد کنگره به مدت چندماه رصد میشده است .بهگفته یکی از منابع
آگاه بــه تحقیقات دربــاره هک ،حملهکنندگان میتوانســتند ارســال و دریافت
ایمیلهایایندستیاران NRCCرارصدکنند.حملهکنندگانبهطورنامحسوس
وارد حسابهای کاربری مقامات شده و پسوردهای آنها را به دست آورده بودند.
البتهاینمنبعاشارهنکردهحملهکنندگانچگونهبهپسوردهادسترسییافتهاند.
آنهابهسیستمهایدیگر NRCCدسترسینداشتهاند.

منبع :دیجیتال ترندز

تازهتریــن آمارهــای منتشــر شــده از توزیــع و محبوبیــت
نســخههای  iOSنشــان میدهــد که بالــغ بــر  ۷۰درصد از
اخـــــبار کاربــران آیفــون و دارنــدگان محصــوالت اپــل ،آخریــن و
جدیدترین نسخه از سیستم عامل ( )IOS12) (IOSرا دریافت و دانلود کردهاند.
بهگزارش «ایران» ،بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اتفاق میتواند خبر
خوشــحال کنندهای برای اپل به شمار بیاید ،چراکه موفق شده است از بزرگترین
رقیب خود یعنی گوگل در انتشار و عرضه جدیدترین نسخه از سیستم عامل خود
جلو بیفتد .باوجود میزان محبوبیت و توزیع نســخههای مختلف سیســتمعامل
اندروید که بهصورت روتین توســط خود گوگل ارائه و منتشــر میشــود ،مؤسسات
تحقیقاتیمختلفیهموارهبهانتشارآمارهایمربوطبهتوزیعنسخههایسیستم
عامل iOSمیپردازند که توسط اپل نیز به تأیید میرسد.
اپل چند ماه پیش بود که نسخه به روزرسانی شده و جدید سیستمعامل موبایلی
خــود یعنی  iOS ۱۲را بهصورت عمومــی و برای همه کاربران عرضه کرد تا بدین
وســیله کاربران گوشــیهای آیفون و تبلتهای آیپد بتوانند بــا نصب و دریافت
جدیدترین نســخه ارائه شــده توســط اپل ،از قابلیتهای جدید آن نیز بهرهمند
شــده و به افزایش ســرعت دســتگاه خود نیز کمک کنند .بســیاری از نســخههای
جدیــد سیســتمعاملهای موبایل در ابتدای انتشــار عمومی چندان از اســتقبال
کاربران برخوردار نمیشــوند و معموالً حداقل یک ســال طول میکشد تا توسط
کاربران گوشــیهای هوشمند بهصورت وسیع و گسترده مورد استقبال قرار گرفته
و نصب شوند .بهعنوان مثال ،گوگل که تقریباً در اوایل سالجاری میالدی بود که
جدیدترین نســخه سیســتم عامل اندروید ملقب به اندروید پای (نســخه  )۹.۰را
عرضه کرد ،اما بهدلیل اینکه اندروید توسط شرکتهای تولیدکننده بسیاری نظیر
سامســونگ ،الجی ،هواوی ،شــیائومی ،ســونی و بهصورت کلی بجــز خود گوگل
توسعه و منتشر میشود ،معموالً مدت بیشتری در مقایسه با توزیع و محبوبیت
نسخههای جدید iOSکه توسط اپل منتشر میشود ،طول میکشد.

کاربران چینی رایانه از روز دوشنبه درگیر
یک حمله باج افزاری شدهاند که ضمن
در هم ریختــن و قفل اطالعات کاربران
خواســتار مبالغــی پــول از کیــف پــول
دیجیتال کاربران میشود.
بهگزارش انتخاب ،این روزها استفاده از
کیف پول دیجیتال در چین بســیار رایج
شده و بهنظر میرسد سارقان اطالعات
نیز بخوبی از این موضوع آگاهی دارند.
پیام رســان وی چــت در چین تبدیل به

یک روش پرداخت پر کاربرد هم شــده
اســت امــا اخیــراً بــاج افزارها بــا حمله
بــه کامپیوترهــای کاربــران ایــن پیــام
رســان ،امنیت کاربــران را بهطــور کامل
به مخاطــره انداختهاند .تا روز دوشــنبه
بیــش از  20هــزار رایانــه قربانــی یــک
حمله باج افزاری از منابعی نامشخص
شــدهاند که خواســتار پرداخت از طریق
 WeChat Payشد هاند.
رسانههای محلی گزارش دادند که این

تعــداد هنــوز هــم در حال رشــد اســت.
 WeChat Payکــه متعلــق بــه شــرکت
 Tencentاســت ،یکــی از رایجتریــن
کیف پولهای دیجیتال در چین اســت.
فایلهــای موجــود در دســتگاههای
آســیب دیده توســط ایــن بــاج افــزار
رمزگــذاری میشــوند .ســپس بــرای به
دســت آوردن دسترســی بــه هــر یک از
فایلهــا ،کاربــران بایــد از یــک کــد QR
 WeChatکــه در یــک پنجــره پــاپ آپ

ظاهر میشود ،اســتفاده کرده و در ازای
ایــن کدهــا  110یــوان (حــدود  16دالر) را
پرداخت میکند.
در حالــی که نقضهای دادهها موضوع
عجیبــی نیســت امــا کاربــران چینــی
نگراننــد کــه چــرا ســارقان اطالعــات
وی چــت را بهعنــوان روش پرداخــت
انتخــاب کردهانــد و به عبارتــی دقیقتر
نگرانیهایی بابت امنیت این سیســتم
دارند.

از دولت الکترونیک تا
طرحساماندهیپیام
رسان ها

رویخط
فـــــاوا

اگر شما جزو
خوانندگانی هستید که
به دالیلی نتوانستهاید
سخنان مسئوالن
فاوا را در طول هفته
پیگیری کنید با ستون
روی خط فاوا با ما
همراه شوید.

بازار از کسب و کارهای ایرانی حمایت کرده
تا در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.
در این رویــداد همچنین کمپانی های
آی ســی تــی ،اپراتورهــای موبایــل،
شــرکتهای اینترنتی و ...حضــور یافتند و
آخرین دســتاوردهای فناورانه خود درباره
نسل جدید بانکها ،حمل و نقل شهری،
سیســتمهای شــهر هوشــمند ،تکنولوژی
اینترنت نســل چهارم و پنجم ،فیبر نوری
و سیستمهای ابری را به نمایش گذاشتند.
این نمایشــگاه حاشیههایی جالب نیز
به همراه داشــت که یکــی از آنها رونمایی
از سریعترین دروازه بان روباتیک هوشمند
در جهــان بــا نــام  Robokeeperبــرای
نخســتین بار در جهان بود .این دروازه بان
روباتیک محصول کشور آلمان با استفاده
از دوربینهــای پــردازش تصویــر و یــک
موتــور پرســرعت ،ضمن تشــخیص توپ
اجــازه ورود تــوپ بــه دروازه را نمیدهــد.
گفتنیاستکهمیهمانانوبازدیدکنندگان
باکوتــل این فرصت را داشــتند تا شــانس
خــود را بــرای گل زدن بــه ایــن دروازه بان
امتحان کنند و البته اگر کسی بتواند به این
روبات گل بزند هم یک جایزه از Azercell
دریافــت میکند .وزیر ارتباطات نیز ظاهراً
عالقه زیادی داشــت تا شــانس خــود را در
زمینــه گل زدن بــه ایــن روبــات بیازمایــد.
آذری جهرمــی بــا قــرار دادن فیلمــی
کوتــاه از ایــن روبــات در صفحه شــخصی
اینســتاگرام خود ضمــن ارائه توضیحاتی
درباره این فناوری پیشــرفته نوشت :شاید
بــرای لحظاتــی که نظاره گــر عملکرد این
دروازه بان روباتیک هوشمند بودم ،بیش
از  40ضربه گوناگون را شناسایی و دفع کرد
اما زمانی که سفیر کشورمان جهانگیرزاده
میخواســت ضربــهای بــه تــوپ بزنــد از
فرصت استفاده کردم و مابقی را در تصویر
ببینیــد .در فیلــم میبینیــد وقتــی ســفیر
کشورمانآمادهگلزنیاستوزیرارتباطات
به جای وی پشت توپ قرار میگیرد و توپ
وارد دروازه میشود البته این فیلم کوتاه از
طرف کاربران بشــدت مورد اســتقبال قرار
گرفتهاست.
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیر
ارتباطــات :دولــت الکترونیــک
تنها به این معنا نیســت کــه برای
اجرای این پروژه وظایفی برعهده
دولــت گذاشــته شــده بلکــه همه
دســتگاهها باید برای پیادهســازی
دولت الکترونیک همکاری کنند.
در اجــرای دولــت الکترونیــک
قانونالزموجوددارداماضمانت
اجرایی کافی برای اجرا شــدن این
قانونهــا وجــود نــدارد .بنابراین
از مجلــس میخواهیــم بــا تدابیر
قانونــی ویــژه بــه توســعه ارائــه

خدماتدولتالکترونیککمککنند.
ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی :پیام رسانهای خارجی مانند
اینســتاگرامبایدمجوزبگیرندومجوزازطریقیکشرکتکهنمایندگیحقوقیدرایران
داشــتهباشد،انجامشودواینکهشورایعالیفضایمجازیدســتوردادهکهتاآخرآذرماه
وضعیتهاتگراموطالگرامتعیینتکلیفشود.
حسین فالح جوشقانی ،رئیس سازمان رگوالتوری :مشکل دریافت ارز به اپراتورها رفع
شــد.ارزدولتیبــهاپراتورهااختصاصنمییابــدوبایدارزنیمادریافتکننــد؛چوندر
پرداختارزنیماازســویبانکمرکزینیزمحدودیتهایــیوجودداردبههمیندلیل
امکان دریافت ارز برای اپراتورها وجود نداشــت که این مشــکل و محدودیت از طریق
مذاکرهبابانکمرکزیرفعشد.
امیرناظمیرئیسسازمانفناوریاطالعات:برایدریافتکارتسوختمردمدراستفاده
ازســرویس( USSDکددستوری)استقبالکردند.بهعبارتیکددستوریپراستقبالترینو
اپلیکیشنموبایلکمتریناستقبالرادرمیانمتقاضیاندریافتکارتسوختدارد.
بهزاداکبریعضوهیأتمدیرهشرکتارتباطاتزیرساخت:محدودیتدرمنابعفرکانسی
عاملی بازدارندهدرتوســعهشــبکهموبایلوافزایشکیفیتآندرکشــورشــدهاست .با
وجودچنینمحدودیتیبخشقابلتوجهیازفرکانسهای 700و 800مگاهرتزدراختیار
صداوسیماستوبالاستفادهماندهاست.توسعهشبکههایپهنبانددغدغههمهکشورها
اســتوباعثشکلگیریســرویسهاوتوســعهیافتگیوباالرفتندرآمدسرانهکشورها
میشود،چونیکیازراههایکمهزینهبرایتوسعهپهنبانداستفادهازشبکهسیاراست
بنابراینبهمنابعفرکانسینیازاستکهدردنیانیزمحدودیتوجوددارد.
حمیدهزرآبادینمایندهمردمقزوین:طرحساماندهیپیامرسانهادرکلیتکارخوبیاست
چراکهدرزمینهپیامرســانهاباکمبودقانونمواجههســتیموبرخوردهاییکهباشبکههای
اجتماعی و از سوی افراد خاصی انجام میشود ،سلیقهای است این در حالی است که باید
قانونمدارشود.امااشکاالتاینطرحتنهاب هبند«حبسوجزاینقدیدرصورتایجادکانال
وگروهدرشبکههایاجتماعیفیلترشده»کهموجبجنجالشده،خالصهنمیشود.دراین
طرحبندهایدیگرینیزوجودداردکهبهصورتجدیمحلاشکالهستند.

