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آمار هشداردهنده از ادامه فیلتر «تلگرام» طی هفته گذشته منتشر شد

اعطای وام ۱۵میلیونی
به تولیدکنندگان<اپلیکیشن>

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد

در احکام جداگانهای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران،
اعضای جدید هیأت مدیر ه شرکت مخابرات ایران معرفی شدند .به
گزارش«ایران» ،در همین راســتا مجید صدری به عنوان مدیرعامل
شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.
همچنیــن مهــدی صفــری ،حمیدرضــا رفیعــی و شهســواری بــه
نمایندگی از شــرکت توســع ه اعتماد مبین و ساســان جبــاری ایزدی
و ابراهیــم یافتیان بــه نمایندگی از دولت به عضویــت هیأت مدیره
شــرکت مخابرات ایران درآمدنــد .در همین حال ،مهدی صفری به
عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شد.

کشف <باگ> جدید در «واتس اپ»

تحقیقــات نشــان میدهد یــک باگ در اپلیکیشــن
امنیت
آنالین
واتس اپ به افراد اجازه میدهد وارد گروههای چت
خصوصی شوند.
بــه گــزارش خبرگزاریهــا ،تحقیقــات گروهــی از
محققــان امنیتــی نشــان میدهد یک اشــکال بــزرگ در طراحی اپلیکیشــن
 Whats Appبــه همــه اجازه میدهــد وارد گروههای چت خصوصی شــوند.
با وجود آنکه این اپلیکیشــن از رمزگذاری «ســر به ســر» اســتفاده میکند ،اما
کارشناسان معتقدند هکرها میتوانند بدون اجازه ادمین گروههای واتساپی،
افراد را در آنها وارد کنند .این در حالی اســت که فیسبوک (مالک واتساپ)
در پاســخ بــه این تحقیق اعالم کــرده باگ مذکور را حــل نمیکند و گروههای
چت در اپلیکیشن را با همان شیوه رمزگذاری محافظت خواهد کرد.
درهمیــن راســتا الکس اســتاموس مدیر ارشــد امنیتی فیس بــوک در توئیتر
نوشت :این باگ هم اکنون فعال نیست زیرا هنگام افزوده شدن عضو جدید
به گرو های چت ،به کاربران اعالم می شود.

افزایش 1650درصدی دانلود فیلترشکن «سایفون»
تعداد پست های کانال های پرطرفدار «تلگرام» در هفدهم دی ماه در مقایسه با پنجم همین ماه فقط شانزده درصد کاهش یافته است

میترا جلیلی

بهدنبــال ناآرامیهــای اخیــر در کشــور و
فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام ،بسیاری
از فعالیتها و کســب و کارهای مجازی با
مشکل مواجه شــدند و بهدنبال راهکاری
بــرای کمتــر کــردن ضــرر و زیان ناشــی از
فیلتــر موقت ایــن شــبکههای اجتماعی
بودند .بههرحال شرایط به گونهای پیش
رفت کــه اینســتاگرام رفع فیلتر شــد ولی
تلگــرام بــا وجــودی کــه در فضای کشــور
التهابی دیده نمیشود همچنان مسدود
اســت و کاربــران نمیتواننــد همچــون
گذشته به آســانی به آن دسترسی داشته
باشند.
با وجود این ،محمدعلی وکیلی عضو
هیــأت رئیســه مجلــس بــه نکتــه جالب
توجهــی اشــاره کــرده اســت کــه نشــان از
افزایــش گرایــش کاربــران به اســتفاده از
فیلترشــکنها بــرای دسترســی داشــتن
بــه تلگــرام دارد .وی بــا بیــان اینکه طبق
آخرین آمارها حجم دسترسی به تلگرام
در کشــور حدود 40میلیون نفر بود ،اعالم
کرد :تعداد کاربران تلگرام پس از اعمال
فیلتــر بــه  25تــا 30میلیــون نفر رســیده
است .وکیلی با اشاره به فیلترینگ تلگرام،
گفت :بدیهی است که پس از فیلتر شبکه
پرمخاطبــی همچــون تلگــرام ،انجــام
برخی از کارها برای تمامی اقشار جامعه
بهتناســب نوع استفاده و بهرهگیری از آن
ســخت شــد؛ اما پــس از چنــد روز دوباره
حجم دسترســی به این شــبکه باال رفت.
نماینــده مردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیس در مجلس با اشاره
به گرایش مــردم به فیلترشــکنها ادامه
داد :ادامــه فیلتر تلگرام با توجه به حجم
بــاالی افــرادی کــه در جامعــه از طریــق
فیلترشــکنها وارد ایــن فضــا می شــوند
بــه معنای لوث شــدن قضیه اســت .این
در حالی اســت که آمار به دســت آمده از
میزان استفاده کاربران از فیلترشکنها نیز
تأییدی بر گفتههای این نماینده مردم در
خانه ملت است .آمار حکایت از افزایش
1650درصدی دانلود فیلترشکن در ایران
دارد .بــه گــزارش «مادربــورد» طــی یک
هفتــه اخیــر دانلود فیلترشــکن ســایفون
از 35هــزار بــار دانلــود در روز بــه روزانــه
 700هزار بار رســیده اســت کــه خود رقم
جالب توجهی است.

موضــوع دیگری کــه میتواند تأییدی
دوبــاره بــر افزایــش اســتفاده کاربــران از
فیلترشــکنها و انواع VPNها باشد ،رشد
تولیــد محتــوا در کانالهــای پرطرفــدار
تلگرامــی با وجــود مســدود و فیلتر بودن
اســت .آمارهای اعالمی از ســوی ســامانه
فضــای مجــازی پایشــگر نشــان میدهد
که در روز آغازین فیلتر شــدن اپلیکیشــن
تلگرام ،پســتهای به اشــتراک گذاشــته
شــده در کانالهــای پربازدیــد فارســی
زبان بشــدت کاهــش یافت امــا این افت
بــرای کانالهــای پرطرفــدار (کانالهایی
بــا بیش از  10هزار عضو) تنها دو روز دوام
آورد و بتدریج شــاهد افزایش پستهای
کانالهای تلگرامی پرطرفدار بودهایم که
این ،به معنای استفاده آنها از فیلترشکن
اســت و ازســوی دیگر با نگاهــی به میزان
بازدیدهــا از محتــوای ایــن کانالهــای
تلگرامــی پرطرفدار میتــوان دریافت که
دیگر کاربران نیز با استفاده از همین ابزار
و دور زدن فیلترینگ ،در شبکه پیامرسان
موبایلی تلگرام فعالیت دارند.
این تحقیقات آماری که با اســتفاده از
فناوری هوش مصنوعی و روی کانالهای
تلگرامی با بیــش از  10هزار عضو صورت
گرفته ،نشان میدهد که طی هفته گذشته
تولیــد محتــوای فارســی در ایــن گــروه از
کانالهای تلگرام رشد چشمگیری داشته
است.
براســاس ایــن گــزارش ،کانالهــای
پرطرفدار که در روز اول بعد از فیلترینگ
تلگــرام کمتریــن میزان پســت را منتشــر
کرد ه بودنــد ،در روزهای بعــد بتدریج به
فعالیت خود افزودند؛ بهطوری که تعداد
پســتهای هفدهــم دیماه در مقایســه
بــا پســتهای پنجــم دی تنهــا 16درصد
کاهــش داشــته اســت .آمارهای ســامانه
فضای مجازی پایشگر همچنین از کاهش
 65درصــدی تعــداد بازدیــد پســتهای
فارســی زبان بعد از مسدود شدن تلگرام
حکایت دارد.
ëëبدافزارهاییدرقالبفیلترشکن
البته ماجرای استفاده از فیلترشکنها
با مشکالت بسیاری همراه است و در این
میــان ،مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی
عملیــات رخدادهــای رایانهای(ماهــر)
بارهــا نســبت بــه ایــن موضــوع هشــدار
داده اســت .در حالی که کاربران بهدنبال
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وزارت ارتباطــات بهمنظــور حمایــت از تولیــد
نرمافزارهــای کاربــردی ایمــن و محتــوای
چندرسانهای موبایل ،تسهیالت ۱۵میلیون تومانی
را برای هر درخواســت توسعهدهندگان نرمافزارها
درنظــر گرفت .به گــزارش مهر ،مطابق با دســتورالعمل اعطای تســهیالت
از محــل وجــوه اداره شــده وزارت ارتباطــات کــه ســال گذشــته بــه تصویــب
هیأت وزیران رســیده اســت ،حمایت از توســعه دهندگان حقیقی و حقوقی
اپلیکیشــنهای ایمن و محتوای چندرسانهای تلفن همراه در دستور کار این
وزارتخانه قرار دارد .براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه
به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای
چندرســانهای تلفن همراه زمان داد تا درخواســت خود را برای دریافت این
تسهیالت اعالم کنند.
بررسیها از این دستورالعمل نشان میدهد که سقف تسهیالت درنظر گرفته
شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی
مبلــغ  ۱۵میلیون تومان اســت و برای درخواســت بیــش از  ۱۵میلیون تومان
بایــد درخواســتکنندگان از طریــق ثبتنــام در فراخوان طرحهــای فناورانه
اقدام کنند .ارائه این تسهیالت برای تولید یا توسعه اپلیکیشنهای ارزشمند
بر مبنای برنامه کســب وکار مشخصی اســت که باید به تأیید کارگروه ارزیابی
این تســهیالت برســد .همچنین این تســهیالت به افرادی تعلق میگیرد که
درگذشته حداقل یک اپلیکیشن باکیفیت موبایل تولید کرده باشند.
برنامــه کســب و کار متقاضیــان (بیزینــس پلــن) بایــد بــه صورت مبســوط و
براســاس قالب ارائه شده از ســوی دبیرخانه وام وجوه اداره شــده ،ارائه شود.
طرحهای متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شــده وزارت ارتباطات پس از
ارزیابی کارگروه اســتانی و تأیید نهایی در دبیرخانه کارگروه ،برای طی مراحل
بعدی بهصندوق کارآفرینی امید معرفی میشوند.

نیم نگاه

ëëمحمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس :ادامه فیلتر تلگرام با توجه به حجم باالی افرادی که در جامعه از طریق فيلترشکن ها وارد این فضا میشوند
بهمعنایلوثشدنقضیهاست.
ëëفاطمهسعیدینایبرئیسفراکسیونحقوقشهروندیمجلس:نمیتوانمردمرامجبوربهاستفادهازیکپیامرسانکرد.این،حقمردماستکهانتخاب
کنند از کدام ابزار ارتباطی اســتفاده کنند و نمیتوان این حق را از شــهروندان سلب کرد .اینکه مردم را مجبور کنم از یک پیام رسان استفاده نکنند یا به عکس
فقطحقداشتهباشندازچندپیامرسانداخلیاستفادهکنندباحقوقشهروندیآنهامنافاتدارد.
ëëآمار حکایت از افزایش 1650درصدی دانلود فیلترشــکن در ایران دارد .به گزارش «مادربورد » طی یک هفته اخیر دانلود فیلترشکن سایفون از 35هزار بار
دانلود در روز به روزانه 700هزار بار رسیده است که خود رقم جالب توجهي است.

فیلترشکنهایی کارآمد هستند که بتوانند
به تلگرام دسترســی داشــته باشند بدون
اینکه میزان زیادی از سرعت اینترنت آنها
گرفته شود ،هکرها و مجرمان سایبری نیز
بیــکار ننشســتهاند و با ارســال لینکهای
آلوده به بدافزار و باجافزارهایی خطرناک،
کاربــران ناآگاه را به ســوی فیلترشــکنها
راهنمایــی میکنند؛ فیلترشــکنهایی که
به محض باز شــدن ،میتوانند خساراتی
جبرانناپذیــر بــه کاربــران برســانند .بــه
هرحــال تلگــرام بهعنــوان محبوبترین
پیامرســان در ایــران شــناخته میشــود و
حتــی بســیاری از کاربــران ،آن را بهعنوان
امنتریــن پیامرســان موبایلــی جهــان
میشناســند و معتقدنــد یکــی از دالیلی
که کاربران ایرانی به این شبکه اجتماعی
تمایل زیادی دارند همین موضوع است.
در اینجــا نیز ذکر این نکته ضروری اســت
که کاربران ایرانی کمی درباره امنیت این
پیام رســان دچار اشــتباه شــدهاند چرا که
جدیدتریــن آمار نشــان میدهــد تلگرام

پس از واتس اپ ،سیگنال و جی دیتا چت
از نظــر امنیت در جایــگاه چهارمین پیام
رسان قرار گرفته است.
ëëنمیتوانمردمرامجبور
بهاستفادهازپیامرسانداخلیکرد
به هرحال شــبکه پیام رسان موبایلی
تلگرام چند روزی اســت با دستور شورای
امنیت ملی در کشــور مســدود شده است
و همچنــان از وضعیــت رفــع فیلتــر آن
اخبــار موثقــی در دســترس نیســت و در
ایــن میان بســیاری از نمایندگان مجلس
و مســئوالن دیگر واکنشهــای متعددی
به آن نشــان دادهاند و بسیاری نیز موافق
ادامــه فیلتــر ایــن شــبکه اجتماعــی در
فضای آرام جامعه امروز کشــور نیســتند.
یکــی از این نمایندهها ،فاطمه ســعیدی
نایب رئیس فراکسیون حقوق شهروندی
مجلس است که در این باره اعتقاد دارد:
نمیتــوان مــردم را مجبور به اســتفاده از
یک پیام رســان کرد و اگر امروز میبینیم
پیــا م رســانهای داخلــی با اقبــال مواجه

برنامهای برای نگهداری از حیوانات خانگی
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تاپ اپ

پاسخگویی به تلفن با سرانگشت

تولید پنکه هوشمند با قابلیت نصب روی لباس

اگر راه رفتن در گرما و در زیر نور خورشــید برایتان عذاب آور است
و موجب عرق کردن دائمی شما میشود ،با استفاده از یک پنکه
کوچک میتوانید این مشکل را حل کنید .این پنکه نخستین پنکه
پوشــیدنی دنیا محسوب میشــود که مانند یک کلیپس به لباس
شما آویزان میشود و به جای اینکه مانند پنکههای عادی مجهز
به پره باشــد ،با مکش هوا و ســپس پخش کردن آن از ســه جهت
روی بــدن فــرد بــرای خنک کردن وی اقــدام میکند ،امــا این هوا
قبــل از خروج از دســتگاه از روی نوعی روغــن خاص خنککننده
عبور میکند تا در زمان خروج دمای کمی داشــته باشــد .کاربران
میتوانند برای بهتر شــدن تجربه اســتفاده از این دستگاه از انواع
مختلفــی از روغن خنککننده با بوهای مختلف اســتفاده کنند تا
بدنشان نیز خوشبو شود.

بخشــی از افــراد بــا توجــه بــه شــرایط
خود ،امــکان نگهــداری از حیوانات را
در خانــه دارند .نگه داشــتن حیوان در
خانه نیاز به اصول مشخص و رعایت
مجموعه قوانینی خاص دارد که یکی
از ایــن قوانیــن مهم ،مســئولیتپذیر
بــودن اســت .اگــر بــه تازگــی تصمیم
گرفتهایــد کــه حیوانــی را در خانه نگه
دارید ،بهتر است قبل از هر چیز اصول
نگهــداری آن در خانــه را یــاد بگیرید.
اپلیکیشن «کمکهای اولیه حیوانات
خانگــی» دقیقــاً بــرای همیــن منظور

کدام پیامرسان امنتر است؟

ندارد ،کافی اســت اطالعات این مرکز
دامپزشکی را به این اپلیکیشن ایمیل
کنید .گفتنی اســت کــه در حال حاضر
این برنامه به صورت رایگان در اختیار
کاربران سیســتم عامــل اندرویــد قرار
گرفته است.

خرید از فروشگاه روباتیک
علیرضا احمدی

امــروزه خریــد آنالین رونــق خاصی یافته اســت و
بسیاری از مردم ترجیح میدهند به جای مراجعه
به مغــازه و بــازار ،خرید خــود را در فضای مجازی
انجام دهند و محموله را از طریق پیکهای انسانی
یا روباتیک دریافت کنند .اما یک شرکت فناوری در
اقدامی جالب توجه ،یک فروشــگاه روباتیک سیار
راهانــدازی کــرده اســت کــه میتواند اجنــاس را در
اختیار مشــتری قــرار دهد و وی هرچــه را نیاز دارد،
در همان جا خریداری و وجه آن را پرداخت کند.
این روبات اکنون تنها برای ســبزی و ترهبار طراحی
شده ولی سازندگان آن قصد دارند به عملکرد این
روبات تنوع بخشــند .کاربران با کمک Robomart
میتوانند محصوالت تازه را به انتخاب خود دریافت کنند .تنها کافی است کاربر با کمک اپلیکیشن گوشی هوشمند خود ،این فروشگاه روباتیک
را بــه ســوی خــود فــرا بخواند و پس از رســیدن به محــل ،با وارد کردن رمــزی که از قبل دریافــت کرده اســت ،در روبات را باز کــرده و در همان
زمان تصمیم به خرید میوه و سبزی مورد نیاز خود بگیرد .این روبات یکی از برنامههای کمپانی  Nvidiaاست .برای پرداخت هزینه هم تنها
یگوید
کافــی اســت بــا کمک تکنولوژی  ،grab and goصورتحســاب را دریافت کرده و پــول را در همان محل پرداخت کند .کمپانــی  Nvidiaم 
روبات  Robomartنه تنها دوستدار محیط زیست است بلکه محصوالت را ارزانتر به دست مشتری میرساند .همچنین تحقیقات بازار نشان
میدهد که در صورت اجرای کامل این طرح 65 ،درصد از زنان  26تا  44ساله امریکایی بیش از یک بار در هفته از این فروشگاه روباتیک خرید
خواهند کرد .یک مزیت دیگر این فروشگاه روباتیک این است که به این ترتیب فروشندگان میوه و ترهبار میتوانند اطالعات جامعی از تقاضای
مشتریان داشته باشند و با توجه به نیاز آنها ،فروشگاه روباتیک خود را پر از محصوالت کنند تا این محصوالت که غالباً نیز زود خراب میشوند
و فسادپذیر هستند ،از بین نروند.

The verge

سوســن صادقی /مچ بند هوشــمندی که امکان پاسخگویی به تلفن همراه از
طریق نوک انگشت را به کاربر میدهد بهار  2018وارد بازار میشود.
این مچ بند هوشــمند که  Sgnlنام دارد از ســوی یکی از شرکتهای کرهای در
نمایشگاه  CES 2017رونمایی شد ولی بهدلیل وجود نویز وارد بازار نشد .این
مچ بند بعد از گذراندن مراحل آزمایشــی و رفع معایب آن و بهبود عملکرد
صدا قرار است در دسترس همگان قرار بگیرد.
 Sgnlمجهز به تکنولوژی واحد کنترل جسمی است و میتوان با هدایت صدا
از طریق استخوان ،به تلفنها پاسخ داد تنها کافی است  Sgnlرا به مچ دست
بسته و از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل شود و کاربر نوک انگشت خود
را روی گوش بگذارد تا صداها را شنیده و به تماسهای تلفنی پاسخ دهد.
یکــی از ویژگیهــای ایــن مچ بند این اســت که تلفن همراه میتوانــد از کاربر
دور باشد و دیگر نیازی به استفاده از تلفن همراه برای پاسخگویی به تلفنها
نیست .این مچ بند امکان شنیدن اعالنها را نیز به کاربر میدهد اما نمیتوان
به موســیقی گوش داد مگر اینکه به صورت مداوم نوک انگشــت روی گوش
باشد که این کار برای مدت طوالنی غیر ممکن به نظر میرسد.
این دســتگاه هوشمند با ساعتهای هوشــمند و کالسیک و تلفنهای همراه
با سیســتم عامل اندروید  4.4و  IOS9ســازگار اســت .باتــری آن در مدت یک
ساعت شارژ میشود و تا  4روز ماندگاری دارد ولی در صورت مکالمه طوالنی
تا  4ساعت پاسخگو است .البته این مچ بند امکان ردیابی تناسب اندام را نیز
دارد و میتوانــد فعالیتهــای کاربر و ســامت وی را ردیابــی کند و بهصورت
نمودار روزانه ،هفتگی و ماهانه نشان دهد .گفتنی است این مچ بند هوشمند
در  6رنگ و با قیمت  249دالر بهار وارد بازار میشود.

ماهرخ چنگیز

تهیه شــده اســت .در این اپلیکیشــن،
شــما با بســیاری از نکات مهــم و الزم
بــرای کمــک بــه حیوانات خانگــی در
موقعیتهای اورژانس آشنا میشوید.
همچنیــن بــه بســیاری از ســؤاالتی که
در مــورد نحــوه نگهــداری از حیوانات
خانگی دارید ،پاسخ داده میشود.
صفحــه اصلــی ایــن برنامــه بــه ارائــه
اطالعاتــی تفکیــک شــده دربــاره
حیوانات پرداخته اســت .از جمله این
اطالعات میتوان به مواردی همچون
موقعیتهای اورژانسی برای حیوانات
و همچنین مراقبتهای الزم در چنین
مواردی اشــاره کرد .با انتخاب هر یک
از این بخشها میتوانید به اطالعات
مجزا و مفید دیگری دســت پیدا کنید.
بــرای مثــال در بخــش موقعیتهای

اورژانســی میتوانید با عالئم بیماری
در حیوانــات آشــنا شــوید کــه از جمله
عالئمــی کــه در ایــن بخــش دیــده
میشود ،میتوان به مواردی همچون
شوک ،احیای قلبی و ریوی ،پانسمان،
خفگی ،غرق شدگی و ...اشاره کرد .در
قســمت مراقبتهای الزم نیز شما به
فهرســتی از کارهایی که برای مراقبت
بهتــر از حیوانــات بایــد انجــام دهیــد
دسترســی خواهید داشــت .یکی دیگر
از قابلیتهــای کاربــردی ایــن برنامه،
معرفــی کلینیکهای دامپزشــکی در
سطح شــهر است .شــما میتوانید به
آدرس تمام کلینیکهای دامپزشکی
از طریق نقشه دسترسی داشته باشید.
همچنیناگرنامبیمارستانیاکلینیکی
را میشناســید که در این برنامه وجود

قاب
فناوري

نمیشــوند علت آن ،بیاطمینانی مردم
اســت .وی افــزود :این ،حق مردم اســت
کــه انتخــاب کننــد از کــدام ابــزار ارتباطی
اســتفاده کننــد و نمیتــوان این حــق را از
شــهروندان ســلب کــرد .اینکــه مــردم را
مجبــور کنــم از یک پیام رســان اســتفاده
نکنند یا به عکس فقط حق داشته باشند
از چند پیام رسان داخلی استفاده کنند با
حقوق شهروندی آنها منافات دارد.
ســعیدی یــادآور شــد :به جــای ایجاد
انحصار برای پیام رســانهای ایرانی باید
اطمینــان مردم را جلب کنیم ،اگر عنصر
اعتمــاد را از بین بردیــم همان اتفاقی که
برای صــدا و ســیما در این ســالها افتاد،
برای پیام رسانهای داخلی هم میافتد.
ایــن نماینده مجلس در پایان اظهار کرد:
امروز اگر میبینیم بخشی از مردم تحت
تأثیــر شــبکههای فارســی زبــان خارجــی
هســتند بهدلیل رفتار غلط خود ما و صدا
و ســیمای مــا اســت .وگرنــه چطــور یــک
شــبکه تلویزیونی بــا  100کارمند میتواند

یک دســتگاه عریض و طویل به نام صدا
و سیما را به حاشیه براند؟
با وجود میل و گرایــش باالی کاربران
بــرای اســتفاده از تلگــرام حتــی با کمک
فیلترشکن و تالش بسیاری از نمایندهها
و مسئوالن و نیز پافشاری شخص رئیس
جمهــوری و وزیــر ارتباطــات بــرای رفــع
فیلتر تلگــرام،برخــی دیگر از مســئوالن
با این موضــوع برخوردی قاطــع دارند و
معتقدند که فیلتر این شــبکه پیام رسان
موبایلی باید ادامه داشــته باشد تا جایی
که عبدالصمد خرمآبــادی دبیر کارگروه
تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه و
معاون قضایی دادستان کل کشور عالوه
بر پافشــاری بــر ادامه فیلتر تلگــرام ،رفع
فیلتر اینستاگرام را نیز غیرقانونی دانست
و یادآور شــد :از سوی دادستانی کل کشور
به مسئوالن وزارت ارتباطات اخطار داده
شــده که رفع فیلتر اینســتاگرام بر خالف
موازیــن قانونــی و قضایی انجام شــده و
مسئوالن امر باید پاسخگو باشند.

روی وب
در تــاز ه تریــن گزارشهــای منتشــر شــده از ســوی
مؤسسات تحلیل داده و ترافیک اینترنتی ،اپلیکیشن
واتس اپ در رتبه نخســت و تلگــرام در رتبه چهارم
فهرســت امنتریــن پیامرســانهای جهــان جــای
گرفتهاند .به گزارش ایســنا ،در این گزارش به بررســی مختصری از فهرســت
پیامرسانهای خارجی که از ضریب امنیت باالیی برخوردارند ،پرداخته شده
است.
 .۱واتــس اپ ( :)whatsappاپلیکیشــن پیامرســان واتــساپ در ســال ۲۰۱۶
میالدی ،محبوبترین و پرکاربردترین پیامرســان توســط کاربران در سراســر
جهان شــناخته شــد .ایــن پیامرســان همچنین با توجــه به اینکه از سیســتم
رمزنگاری پیشرفته  end-to-end encryptionبهره میبرد ،از ضریب امنیتی
باالیی برخوردار اســت بدین گونه که مکالمات و اطالعات مبادله شده میان
کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده است.
 .۲ســیگنال ( :)Signalایــن پیامرســان کــه در ســال  ۲۰۱۴میــادی آغــاز بــه
کار کــرد ،توانســت در ایــن مــدت زمــان کوتاه فعالیتــش ،به ضریــب امنیتی
باالیی دســت یابــد ،هرچند کــه محبوبیــت و آوازه آن چندان به اندازه ســایر
اپلیکیشــنهای پیامرســان معــروف در جهــان نشــده اســت ،اما بســیاری از
متخصصــان امنیت ســایبری اســتفاده از آن را به عنوان یک پیامرســان امن
بــه کاربران پیشــنهاد میدهند .شــیوه رمزنــگاری این پیامرســان از واتساپ
تبعیت کرده و هیچ اطالعاتی در ســرویسها و سرورهای اپلیکیشن سیگنال
ذخیره نمیشود.
 .۳جی دیتا چت (  :)G data secure chatاپلیکیشــن پیامرسان جی دیتا چت
که به تازگی عرضه شــده و به صورت رایگان در دســترس عموم کاربران قرار
گرفته است ،نیز چندان از محبوبیت سایر اپلیکیشنهای معروف و همچنین
تعداد دفعات دانلود زیادی برخوردار نشده است.
 .۴تلگرام ( :)Telegramاپلیکیشن پیامرسان تلگرام هم که در دو سال اخیر از
محبوبیت و استقبال بینظیری از سوی کاربران بهرهمند شده است ،از سرعت
و امنیت باالیی برخوردار است و عالوه بر پروتکلهای رمزنگاری پیشرفته ،از
قابلیت دیگری همچون مکالمه محرمانه ( )secret chatبرخوردار است.
 .۵ســیراس ( :)Ceerusیکــی دیگــر از ســرویسهای پیامرســان اندرویــدی،
ســیراس ( )Ceerusنــام دارد کــه توســط یک اســتارتاپ انگلیســی مجهز به
مهای  SQRمعرفی و عرضه شــده است .این اپلیکیشن که به منظور
سیســت 
حفاظت از اطالعات خصوصی و شــخصی کاربران ،شرکتها و سازمانهای
مختلــف طراحــی و عرضــه شــد ،از کاربران یک حســاب کاربــری کامل تهیه
میکند و از سیستم رمزنگاری پیشرفته بهره میبرد.
 .۶پرایویت ( :)Pryvateاین ســرویس پیامرسان نیز که در سال  ۲۰۱۵میالدی
طراحــی شــد و در دســترس عمــوم کاربــران قرار گرفــت ،از تمــاس صوتی و
ویدئویی و مکالمات رمزنگاری شده بهره میبرد و به کاربران در سیستمهای
عامل مختلف ،خدمات ارســال پیام را ارائه میدهد .این پیامرســان توســط
تجار و شرکتهای تجاری با استقبال بی نظیری مواجه شده است.
 .۷فیسبوک مســنجر :پیامرسان فیسبوک مسنجر نیز از سیستم رمزنگاری
پیشرفته  end-to-end encryptionو همچنین مکالمات محرمانه استفاده
میکند و طبق گزارشهای منتشــر شده ،کاربران فیسبوکی از این پیامرسان
استقبال زیادی کردهاند.

