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نابودی میکروب ها با کمک روبات هوشمند

تجهیز 66درصد روستاهای کشور
بهاینترنتپرسرعت

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات خبــر داد کــه در ایام
دهــه فجــر  ۱۱۰۰روســتا عمدتاً در اســتانهای سیســتان و
اخـــــــبار بلوچســتان ،هرمزگان و کرمان که قبالً فاقد پوشش تلفن
همراه بودند ،تحت پوشش دو اپراتور همراه اول و ایرانسل قرار گرفتند.
به گزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به رشد قابلمالحظه
زیرســاختهای ارتباطــات و فناوری اطالعات در دولــت یازدهم و دوازدهم،
تصریح کرد :در حال حاضر همه  ۱۲۴۲شــهر کشــور تحت پوشــش نسل سوم
و چهارم تلفن همراه است و  ۶۶درصد روستاها به اینترنت پرسرعت مجهز
شــدهاند و  ۵۸درصــد جادههــای اصلــی و فرعی کشــور تحت پوشــش  3Gو
 4Gقرارگرفتهاند و پیشبینی میشــود به لحاظ توســعههایی که انجامشــده
شــاخص  IDIجهانــی ایران که امســال گزارش میشــود ،رشــد قابلتوجهی
پیداکرده باشد.
وی افــزود :اکنــون از مجمــوع  ۶۴هزار روســتا فقط ســه درصد روســتاها فاقد
ارتباط هســتند درحالیکه در زمان انقالب شاید تنها  ۳درصد روستاها دارای
ارتباط بودند.
عضــو کابینــه دولت دوازدهم با اشــاره به برنامه ششــم توســعه کــه دولت را
موظف به پوشش  ۹۰درصد روستاهای باالی  20خانوار به ارتباط کامل (تلفن
ثابت ،همراه و اینترنت) کرده اســت ،خاطرنشــان کرد :تالش میکنیم قبل از
پایان برنامه ششم توسعه برنامه را به هدف برسانیم.
آذری جهرمــی بــا بیــان اینکــه در دهــه فجر امســال  ۱۱۰۰روســتای عمدتــاً در
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،هرمــزگان و کرمــان که قبالً فاقد پوشــش
تلفن همراه بودند ،تحت پوشش دو اپراتور همراه اول و ایرانسل قرار گرفتند،
گفت :همچنین سالها پس از خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران و روند
پسرفت تلفن ثابت روستایی ،ثبتنام تلفن ثابت روستایی توسط این شرکت
شروعشده که ظرف شش ماه به متقاضیان تلفن ثابت میدهد.

ایران پهنای باند اینترنت افغانستان را تأمین می کند

روبــات ضدعفونیکننــده ســفری
 CleanseBotبا بهرهگیری از نور UV-C
تمامــی باکتریهــا ،میکروبهــا و گــرد
وغبار ســطوح را نابود کــرده و بدون نیاز
به مواد شیمیایی تمامی وسایل اتاق را
پاکسازیمیکند.
بــه گزارش «ایــران آنالین» ،اگر عاشــق
سفر بوده و همزمان از وجود میکروبها
و باکتریهــای موجود در اتاقهای هتل
نگــران هســتید ،بهتر اســت بــرای یک

توشــو
بار هــم شــده از این روبات شس 
اســتفاده کنیــد ،چــرا کــه ایــن سیســتم
هوشــمند بــا بهرهگیــری از  18سنســور
شناســایی میکــروب و همچنیــن المپ
هــای  UV-Cتمامــی میکروبهــا و
باکتریهای موجود در سطوح مختلف
را پاکسازی میکند.
ایــن روبــات کــه «جــادوی طراحــی
مهندســی» نــام گرفتــه اســت در وزنی
برابــر  220گــرم طراحــی شــده اســت و

بنا بــه ادعــای ســازندگانش 99 ،درصد
تمامی آلودگیهــا را از بین میبرد .این
روبات بهدلیل سبک وزن بودن براحتی
درون کیــف قــرار گرفتــه و در مســافرت
بسیار کاربردی است.
این سیســتم بــرای پاکســازی بالشها،
مبلمــان ،وســایل حمام ،کــف اتاقها و
حتی تلفن همراه و وســایل آشــپزخانه
طراحی شــده اســت .ایــن روبــات برای
شــروع کار بــه طــور نــور «یــو وی» را بــر

سطوح مورد نظر تابانده و آن را از وجود
هر نوع میکروب و باکتری پاک میکند.
ایــن سیســتم بــه کمــک سنســورهای
هوشــمند و بــا بهرهگیــری از هــوش
مصنوعــی ارتفاع ســطوح را تشــخیص
داده و سقوط نمیکند.
 CleanseBotدر یک شــارژ چهار ساعته
بــه مــدت  6بــار عمر مفیــد کــرده و هر
عملیــات پاکســازی زمانــی برابــر نیــم
ساعت الی یک ساعت طول میکشد.

ایــن سیســتم همچنیــن دارای یــک
پاوربانــک بــا یــک باتــری  MA 3700و
یــک پــورت  USBCبــرای شــارژ آســان
دستگاههای تلفن همراه است.
روبــات هوشــمند CleanseBotدر حال
حاضر در سایت کیک استارتر با قیمتی
برابــر  75یــورو پیــش فروش میشــود.
پیشبینی شــده اســت که این سیســتم
در ماه آوریــل  2019به بازارهای جهانی
عرضه شود.

آزاد سازی فرکانس های  700و  800از سوی مجلس رد شد
مانی آشتیانی

خبرنگار

«کمیســیون تلفیق ،مصوبه کمیســیون
صنایــع در خصــوص آزادســازی
سهــای  ۷۰۰و  ۸۰۰کــه در اختیار
فرکان 
ســازمان صدا و سیما اســت را رد کرد».
ایــن خبری بود که اواســط هفتــه جاری
بــر خروجــی بســیاری از خبرگــزاری هــا
قــرار گرفــت .در حالــی مجلس بــه این
پیشــنهاد کمیســیون صنایع رأی نداده
که آزادسازی این فرکانس ها که حاال در
اختیار صدا و سیماست میتواند منجر
به توســعه زیرســاخت های ارتباطی در
کشــور شــود .ایــن تنها مجلس نیســت
که مانعــی بر آزادســازی ایــن باندهای
فرکانســی مــی شــود ،پیــش از ایــن نیز
همزمان با ارائه بودجه ســال  ۹۸توسط
رئیــس جمهــوری ،وزیــر ارتباطــات در
رشته توئیتهایی اعالم کرد که در الیحه
بودجه ،خبری از پیشنهاد این وزارتخانه
مبنــی بــر اســتفاده بهینــه از باندهــای
فرکانســی  ۷۰۰و  ۸۰۰کــه صرف هجویــی
گســترده در هزینههــای ســرمایهگذاری
و نیــز قــدرت خلــق ثــروت چنــد هــزار
میلیاردی را داشت ،در میان نیست.
ëëآنسویداستانفرکانس
سالهاســت کــه وزارت ارتباطات در
دولتهــای مختلف بر ســر آزادســازی

باندهــای فرکانســی700تا  ۸۰۰کــه در
اختیــار صــدا و سیماســت انتقادهایــی
مطرح میکند؛ اما شاید این انتقادها در
وزارت ارتباطات دولت  ۱۱و  ۱۲و با توجه
به تــاش ایــن وزارتخانه برای توســعه
زیرســاخت های ارتباطی بیشتر شنیده
شــده اســت .این باندهای فرکانسی که
میتوانند عامل توسعه زیرساختهای
ارتباطی کشــور شــوند جــزو منابع ملی
هســتند و بــا توجــه بــه قانــون ،وزارت
ارتباطــات متولــی فرکانسهای کشــور
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی اســت و این در حالی اســت که
بــه ادعای ایــن وزارتخانه ایــن باندهای
فرکانســی بــه صــورت انحصــاری در
اختیار صــدا و ســیما قرار گرفته اســت.
ایــن باندهــای فرکانســی بهترین گزینه
بــرای توســعه اینترنــت ثابــت و همراه
است ،استفاده از این باندهای فرکانسی
هزینههایاپراتورهارابرایتوسعهشبکه
به میــزان قابل توجهی کاهش میدهد
و نتیجــه آن کاهــش قیمت تمام شــده
اینترنت و افزایش کیفیت آن است.طی
سالهای گذشته وزارت ارتباطات بارها
برای آزادسازی این باندهای فرکانسی با
صدا و سیما مذاکرههایی داشته تا بتواند
این فرکانسها را در اختیار اپراتورها قرار
دهد اما تاکنــون این مذاکرات به نتیجه
نرســیدهاند .تکــه باندهــای ۸۶۲-۶۹۴

اکنون در اختیار صداوســیما اســت و در
گذشته از این باندها برای پخش آنولوگ
برنامههایاینسازماناستفادهمیشد.
اما بهدنبال تغییرات در صنعت صوت
و تصویــر و پخــش برنامهها بــه صورت
دیجیتــال ایــن ســازمان نیــز به ســمت
پخش دیجیتالی شدن برنامههای خود
و استفاده از فرکانسهایی جدیدتر رفت
و آنطــور کــه مدیــران وزارت ارتباطات
می گویند ایــن باندها هماکنون خالی و
بدون اســتفاده هستند و باید آزاد شوند.
البتــه در مقابــل این اظهارنظــر ،صدا و
ســیما اعالم میکند که هنوز بخشــی از
برنامههــای خــود را به صــورت آنالوگ
هم پخش می کند.
حتی در اینزمینهمرکزپژوهشهای
مجلس نیز با تهیه گزارشی بر آزادسازی
این باندها تأکید کرده اســت .براســاس
آخریــن گــزارش مطالعاتــی دفتــر
فناوریهــای نویــن مجلــس ،تــا پایــان
ســال  ۸۷ ،۹۴ایســتگاه ثابــت در کشــور
وجود داشــته که قرار است طبق منشور
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،هرسال
بین  ۱۳تا  ۱۵سایت به این تعداد افزوده
شود و نهایتاً تا پایان سال  ۹۹تعداد ۱۶۷
سایت مانیتورینگ باید احداث شود که
بهاینترتیب ،پوشش مؤثر جغرافیایی
از  ۵۴درصــد بــه بــاالی  ۹۰درصــد
خواهد رســید .براســاس گــزارش مرکز
پژوهشها هم تکه باندهای فرکانســی
 ۶۹۴تــا  ۷۹۰مگاهرتــز و  ۷۹۰تــا ۸۶۲
مگاهرتز از مهمتریــن فرکانسها برای
پوشش گسترده جمعیتی و جغرافیایی
نسلهای سوم ،چهارم و باالتر ارتباطات
ســیار و همچنین حوزه اینترنت اشیای
 IoTمحســوب میشــود .بــا اســتفاده از
این طیف فرکانــس ( )TVWSمیتوان
ل موج پایینتر ،گستره جغرافیایی
با طو 
بیشــتری را تحــت پوشــش نســلهای
جدید ارتباطات سیار قرار داد.
از ســوی دیگــر هــم آزاد نشــدن این
باندهــای فرکانســی ایــران را از انجــام
تعهــدات بینالمللــی خود در راســتای
توسعه زیرســاختهای ارتباطی عقب
انداختهاست.براساستوافقنامهGE06
اتحادیهبینالمللیمخابراتکهدرسال
 2006میــادی در ژنــو (ســوئیس) امضا
شــد 120 ،کشــور از جمله ایــران متعهد
شــدند تــا  17مــه ســال  2015میــادی
پخــش رادیــو تلویزیونی خــود را به طور
کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند.
براساساینتوافقنام هبینالمللی،ایران
متعهد شــده بود تا تاریخ  ۲۷خرداد ۹۴
تکه باندهای  700تا  800مگاهرتز را آزاد
کند تا امکان استفاده عادالنه از این منبع

از شفاف سازی
هویت تا شبکه
ملی اطالعات

رویخط
فـــــاوا

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

محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر
ارتباطــات :فضاهــای اداری وزارت
ارتباطــات در اختیــار  ۲۷۰شــرکت
نوپا در مشــهد و تهران قــرار میگیرد.
شــرکتهایی کــه در ایــن فضاهــا
قــرار میگیرنــد بــرای مــدت زمانی از
پرداخت مالیــات معاف خواهند بود
و از نظــر بیمه نیز تســهیالت ویژهای را
دولت بــرای آنهــا قائل خواهد شــد.
البته بایــد گفت این اتفــاق همزمان
در سایر اســتانها مانند قزوین ،تبریز،
فارس ،اصفهان و خوزستان نیز پیش
میرود و اعتبارات اختصاص یافته و
فضاها در حال آمادهسازی است.
حمید فتاحی معــاون وزیر ارتباطات:

منبع :کلیک

شــرکت ارتباطات زیرســاخت ایــران آمادگی خــود را برای تأمیــن پهنای باند
اینترنت افغانستان اعالم کرد.
بــه گــزارش «ایران» در راســتای گســترش همکاریهای ارتباطــی و مخابراتی
ایران و افغانســتان ،دو طرف در مراسمی با حضور حمید فتاحی معاون وزیر
ارتباطات و رئیس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت ،صادق عباسی
شــاهکوه مدیرعامــل شــرکت ارتباطات زیرســاخت و شــهزادگل اریوبــی وزیر
مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و هیأت همراه وی ،درباره توسعه
و گسترش همکاریهای ارتباطی مذاکره کردند.
درایــن دیــدار طرفیــن آمادگــی خــود را بــرای توســعه همــکاری در زمینــه
ترانزیت ارتباطات بینالملل کشــورهای همســایه اعــام کردند و همچنین
درخصوص تأمین پهنای باند اینترنت افغانســتان توسط شرکت ارتباطات
زیرســاخت برای گســترش همکاری ارتباطی و فنی بین دو کشــور مذاکراتی
صورت گرفت.
برگزاری دورههای آموزشــی تخصصــی و فنی در حوزه ارتباطــات و مخابرات
در تهــران برای مدیران و کارشناســان کشــور افغانســتان و همچنین ترانزیت
ارتباطــات بینالملــل و ارســال ترافیــک بــه ســمت اروپــا از دیگــر مــوارد این
همکاریها بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

editorial@iran-newspaper.com

کمیاب ملی برای اپراتورهای مخابراتی
کشور فراهم شود.
ëëبررسیاختالفدرشورایامنیتملی
ســازمان رگوالتوری بهعنــوان متولی
باندهــای فرکانســی تاکنــون راههــای
مختلفــی بــرای آزادســازی باندهــای
فرکانســی در اختیار صدا و ســیما انجام
داده اســت .در وزارت ارتباطــات دولــت
یازدهــم رگوالتــوری از اجــرای طرحــی
براســاس اقتصاد مقاومتی خبــر داد که
طبق آن قــرار بود ســاماندهی باندهای
فرکانســی صــورت بگیــرد .در آن زمــان
علی اصغر عمدیان ،رئیس این سازمان
(دولت یازدهم)گفته بود«:ســاماندهی
منابــع کمیــاب ملــی از قبیــل طیــف
فرکانسی و شــماره به رگوالتوری محول
شــده کــه با تعریف شــش پــروژه اصلی
و تعییــن  20زیر هدف ســازگار با برنامه
ششــم توســعه در حال پیگیری است».
او همچنین با اشاره تعیین تکلیف باند
 800-700مگاهرتز را مستلزم همکاری
صداوسیما دانسته و اعالم کرده بود« :با
توجه به اینکه صدا و سیما با بهرهگیری
از فنــاوری پخــش دیجیتال عمــاً فقط
نیازمند دسترســی به بخــش کوچکی از
ایــن باندهای فرکانســی اســت ،در حال
رایزنیوایجادکارگروهمشترکیهستیمتا
بابررسیمسائلفنیواقتصادیوموانع
موجــود ،راهکاری همــراه بــا زمانبندی
مشخص ارائه شــود تا آزادسازی باندها
ازپخشفراگیرتلویزیونیصورتگیرد».
حاال اما با گذشت بیش از سه سال از این
اظهارات به نظر می رسید که هیچکدام
از ایــن مذاکــرات رگوالتــوری بــا صــدا و
ســیما به نتیجه نرســیده اســت .چرا که
اواســط آذر ماه سالجاری حسین فالح
جوشــقانی ،رئیــس رگوالتوری(دولــت
توگــو با «ایــران» خبر
دوازدهــم) در گف 
اوج مصــرف کاربــران در شــبکه ملــی
اطالعات بــه هزار گیگابیت رســید که
این عدد در ابتدای امســال کمتر از ۳۰۰
گیگ بود و این موضوع نشان میدهد
که در ســال گذشــته مصرف استفاده از
ســایتهای داخلی بیش از ســه برابر
افزایــش پیدا کــرده اســت .هماکنون
اوج مصرف اینترنــت  ۱۴۰۰گیگابیت
بر ثانیه برآورد میشــود .در یک ســال
گذشته ظرفیت شبکه انتقال اینترنت
نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است
و با توجه به رشد استفاده از اینترنت در
شبکه ملی اطالعات و افزایش ترافیک
مســتقل داخلــی توانســتهایم در یک
سال گذشته به کاربران سرویس بهتری
دهیم.
نصــراهلل جهانگــرد معــاون نــوآوری
و فنــاوری وزارت ارتباطــات :اکنــون
دولتهــا در حــال حرکــت به ســوی
اقتصــاد دانــش بنیان هســتند و تغییر
نوع نگاه ما به صنعت و خدمات فضا
پایــه از جملــه مهمتریــن اقدامهایی
اســت کــه انجــام دادهایــم .صنعت
فضایــی محصــول مرکــب دانــش
تمــام بشــر اســت و در حــوزه فضایی
تمام متخصصان بــا یکدیگر همکاری
میکننــد و پــس از آنکــه ماهوارهها در
مدار قــرار میگیرند اقتصــادی بزرگتر

از بررســی اختــاف وزارت ارتباطــات و
صداوســیما بر ســر باندهای فرکانســی
در شــورای امنیــت ملــی را داد .او در این
زمینه با اشاره به اینکه در ایران ماحسب
قانون ،مدیریت طیف فرکانس با وزارت
ارتباطــات و رگوالتوری اســت ،میگوید:
«براســاس مقررات ملی و بینالمللی،
هرسالجدولملیفرکانسدرباندهای
متفــاوت و بــرای کاربردهــای مختلــف،
توســط رگوالتوری تعیین میشــود و در
اینزمینهسازمانصداوسیما،کشتیرانی
و نیروهای مســلح و ســایر بهره برداران
بانــد فرکانســی در این زمینه مشــارکت
دارند ».او تأکید می کند که مدیریت این
باند فرکانســی باید در اختیار رگوالتوری
باشــد و متعلق به ســازمان صداوسیما
نیست .فالح در ادامه میافزاید«:نقطه
اختــاف ایــن اســت کــه صداوســیما
میگویــد بانــد فرکانســی متعلــق به ما
اســت .اما مطابق قانون باند فرکانســی
متعلــق به هیــچ بهرهبرداری نیســت و
جزو انفال به حساب میآید و برحسب
وظایــف وزارت ارتباطــات در اختیــار
بهــره بــرداران مختلف قــرار میگیرد».
او تأکیــد میکنــد که عدم بازگشــت این
فضا بــه وزارت ارتباطــات ،یکی از موانع
توســعه موبایــل در مناطــق روســتایی
است .براساس اظهارات فالح هماکنون
هزینه باند فرکانســی  ۲۶۰۰مگاهرتز که
در اختیــار اپراتورهای تلفن همــراه قرار
میگیــرد ۴ ،برابــر هزینه باند فرکانســی
 ۸۰۰مگاهرتز اســت .براین اســاس این
باندفرکانسیمیتواندهزینههارابشدت
پایین آورده و در صورت استفاده تجاری
توســط اپراتورهــا ،ارزش افــزوده باالیــی
ایجاد خواهد کرد.
ëëآزادسازی فرکانس با پرداخت پول
در مقابــل انتقادهــای وزارت
را بــرای کشــور بــه وجــود میآورنــد.
دستاوردهاییکهازسطحماهوارهبرای
حوزه اقتصادی حاصل میشود بسیار
زیاد است .دســتاوردهای مختلفی در
حوزه فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و در
حوزه فضایی بهوجود میآید و اکنون
در عرصه ملــی موفقیتهای خوبی را
یکنیم.
مشاهدهم 

ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شــورای
عالــی فضای مجــازی :بــرای برطرف
کردن نیازمندیهــای هویتی مردم در
فضای مجازی ،موضوع شفافسازی
هویت و اتوماسیون در این فضا را در
شورای عالی فضای مجازی در دستور
کار قرار دادهایــم .مردم باید از مزایای
شــبکههای فضای مجازی که در کشور
دایر شده ،بهرهمند شوند و بتوانند در
یک نظام شــبکهای بدون کاغذبازی،
نیــاز خــود را برطــرف کننــد .در ایــن
فضــا مشــکالت هویتــی در دو بخش
اکتســابی و ذاتــی باید برطرف شــود.
مشــکالت هویتــی فضای مجــازی در
حوزه اکتسابی به تهیه گواهینامههای
روزمره و مدارک هویتی مانند مدارک
تحصیلی ،مــدارک پایــان خدمت و
گواهینامــه برمیگــردد که بــرای رفع
نیازمندیهای مردم ،باید هویت آنها
در فضای مجازی شفاف شود.

ارتباطــات بر ســر انحصار صدا و ســیما
در به اختیار گرفتن باندهای فرکانســی،
ایــن ســازمان اعالم می کند که درســت
اســت کــه رگوالتــوری متولــی باندهای
فرکانسی است اما صدا وسیما صاحب
این باندهاست و برای آن هزینه صرف
کرده است .لطفاهلل سیاهکلی ،معاون
ســابق رئیس ســازمان صدا و ســیما که
حاال از این ســمت هم بازنشســته شده
توگــو بــا یکــی از رســانهها اعالم
در گف 
کرده اســت کــه برخالف ادعــای وزارت
ارتباطات که اعالم میکند این باندهای
فرکانســی آزاد اســت ،صــدا و ســیما در
حال استفاده از آنهاست و به هیچ وجه
ایــن باندهای فرکانســی آزاد نیســت .او
تأکید کرده که صدا و سیما صاحب این
باندهای فرکانسی است و ادعای وزارت
ارتباطــات بــرای تصاحــب ایــن باندها
درســت نیســت .همچنیــن ســیاهکلی
اعــام کــرده کــه صداوســیما بــرای
آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای
فرکانســی کشــور همزمان بــا مهاجرت
از سیســتمهای آنالــوگ بــه دیجیتــال
معتقد است که چون این کار هزینه دارد
بنابراین هزینه آن باید پرداخت شود.
در حالــی کــه جنــگ بیــن وزارت
ارتباطات و صدا و سیما بر سر آزادسازی
باندهای فرکانسی که حکم طال را برای
توسعه زیرســاخت های ارتباطی کشور
دارنــد ادامــه دار اســت و مشــخص هم
نیســت ایــن اختــاف چــه زمانــی حل
خواهد شــد .ایــن شــرکتهای ارتباطی
کشور هستند که در این شرایط اقتصادی
از توســعه شــبکه خود با کمترین هزینه
باز ماندهاند و از ســوی دیگر نیز کاربران
نهایــی همچنــان بــرای گرفتــن یــک
ســرویس با کیفیت اینترنتی با مشــکل
همراههستند.

با یک نام وارد چند
حساباینستاگرامشوید

اینستاگرام مشغول کار روی توسعه ویژگی
جدیدی است که به کاربر اجازه میدهد با
یک نام کاربری و پسورد وارد چند حساب
کاربریشود.
به گزارش مهر ،درهمین راستا «ایشان
آگراوال» محقق شــبکههای اجتماعی،
وجود یک کد به نــام  App Lonkingدر
فایلهای APKنسخهآلفایاینستاگرام
در اندروید را فاش کرده اســت .با توجه
به اطالعاتی که در این کد نوشــته شده،
کاربــر میتوانــد یــک حســاب کاربــری
اصلــی بــرای نظــارت بــر پروفایلهای
دیگر خود بسازد.
هنگامــی کــه کاربــر بــا اســتفاده از اطالعات
احراز هویتی خود وارد حساب کاربری مذکور
میشــود ،میتوانــد وارد تمام حســابهای
دیگــری کــه متصــل بــه آن اســت ،بشــود.
ایــن ویژگــی ســبب میشــود پلتفــرم ورود
بــه اینســتاگرام قدرتمندتــر و شــبیه بخش
ورودی فیــس بــوک شــود .اگر فــردی بیش
از یک پروفایل در اینســتاگرام داشــته باشد،
این ابــزاری کارآمد به حســاب میآید .اما از
سوی دیگر اگر یک هکر به تمام حسابهای
کاربری فرد دســت یابد ،این ویژگی کابوسی
تمام عیار خواهد بود.

