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وزیر ارتباطات:

ایجاد انحصار برای صدا و سیما را
قبول نداریم

وزیـــر ارتباطات و فناوری اطالعات بـــا اعالم اینکه صوت و
تصویر فراگیر باید تعریف شـــود افزود :اگر ویدئو خانگی را
خـــبر
با سیدی بفروشـــند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند ولی
اگر بخواهند همان را در فضای مجازی منتشـــر کنند باید از صداوســـیما مجوز
بگیرند؟ ما این موضوع را قبول نداریم و پیگیری میکنیم.
محمـــد جـــواد آذری جهرمی با انتقاد از صداوســـیما گفت :اگر کســـی بخواهد
تلویزیون اینترنتی راه بیندازد ،باید از صداوسیما مجوز بگیرد ولی هر پادکست را
نمیتوان صوت و تصویر فراگیر تعریف کرد.
محمد جـــواد آذریجهرمـــی در ادامه با انتقـــاد از نگهـــداری آمارها بهصورت
محرمانـــه گفت :آمار را نگهداری میکنند و هرچیـــزی را محرمانه میدانند در
حالی که اطالعات دستگاهها باید عادالنه در اختیار همه قرار بگیرد و بههمین
دلیل زیســـت بوم ما دچار مشـــکل اســـت .وی با بیان اینکه مـــا بهدنبال ایجاد
شـــرکتهای کارآفرین هســـتیم که مورد تأییـــد پنـــج وزارت و معاونت علمی
ریاست جمهوری قرار گرفته و هفته آینده در دولت مطرح میشود گفت :برای
تأمین مالی دســـتورالعملی تهیه کردیم و با بـــورس برای تأمین مالی جمعی
توافق کردهایم .آذری جهرمی افزود :برای ورود دولت به این حوزه نیاز به مجوز
است ،باید سازمانهای توسعهای در این خصوص وارد شوند و در همین مدت
با اصالح ساختار ،ســـازمان فناوری اطالعات تبدیل به سازمان توسعهای شده
اســـت و میتواند در این بخش اقدام کند .وزیرارتباطات با اعالم اینکه برخی با
توسعه کسب و کارهای نوپا مخالف هستند گفت :این کشور برای همه ماست و
در آن قانون جاری است و باید ببینیم قانون چه میگوید.
آذری جهرمی تأکید کرد :ما میتوانیم کشـــور خودمان را بســـازیم و تاکنون هم
توانســـتهایم .بایـــد اختالفات برای حذف یکدیگر را کنـــار بگذاریم و همه با هم
تالش کنیم تا مشکالت را پشت سر بگذاریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشـــاره بر اینکه اصل فعالیت استارت تاپ
مبتنـــی بر خالقیت اســـت گفت :این خالقیـــت بین گروههای مختلف اســـت،
فضای مجازی بدون مرز است پس بازارهای این حوزه نیز بدون مرز است و اگر
خالقیت جالبی ارائه دهید بازارهای جهانی را هم کسب خواهید کرد.

امنیت
آنالین

گزارش ساالن ه مؤسسه واندرا نشاندهنده حمالت فیشینگ وسیع و گستردهای
اســـت که در پلتفرم اپلیکیشـــنهای مختلـــف از جمله شـــبکههای اجتماعی،
پیامرسانها ،دوستیابی ،بازی (گیمینگ) ،پست الکترونیکی ،ورزشی ،سالمت
و تناسب اندام و مالی رخ میدهد.
بهگزارش «ایران» ،در این گزارش عنوان شـــده که بیشـــترین حمالت ســـایبری
به اپلیکیشنهای پیام رســـان صورت گرفته است و هدف ۱۷.۳درصد حمالت
فیشـــینگ قـــرار گرفتهاند .پس از پیام رســـانها نیز شـــبکههای اجتماعی جای
گرفتهانـــد کـــه  ۱۶.۴درصـــد حمالت ســـایبری را به خـــود اختصـــاص دادهاند.
اپلیکیشـــنهای پســـت الکترونیکی بـــا  ۱۵.۴درصد حمالت در جایگاه ســـوم و
اپلیکیشـــنهای بازی (گیمینگ) با  ۱۱.۳درصد حمـــات در ردیف چهارم قرار
گرفتهاند .اپلیکیشـــنهای تولید محتوا با  ۱۰.۲درصد حمالت و اپلیکیشنهای
دوســـتیابی بـــا  ۶.۲درصـــد حمـــات در جایگاههـــای بعـــدی قـــرار دارنـــد.
اپلیکیشنهای ورزشـــی با  ۶.۲درصد حمالت در ردیف هفتم و اپلیکیشنهای
خبر و هواشناســـی نیز با  ۳درصد حمالت در جایگاه هشـــتم هستند .رتبه نهم
خطر حمالت ســـایبری به اپلیکیشـــنهای غذا و خوراکی با  ۲.۲درصد حمالت
مربوط میشود و اپلیکیشنهای سالمتی و تناسب اندام نیز با  ۲.۱درصد حمالت
در ردیف بعدی قرار دارند .اپلیکیشنهای سفری ،اپلیکیشنهای موسیقی و نیز
اپلیکیشـــنهای مالی به ترتیب با  ۲.۱درصـــد1.3 ،درصد و یک درصد حمالت
سایبری در جایگاه یازدهم تا سیزدهم قرار گرفتهاند.
فیشینگ یکی از حمالت سایبری شـــناخته شده مبتنی بر مهندسی اجتماعی
اســـت که با فریب دادن کاربـــران ،اطالعات محرمانه آنهـــا از جمله رمز عبور،
اطالعات حساب بانکی ،اطالعات شخصی و محتوای به اشتراک گذاشته شده
آنها در شبکههای اجتماعی را بهدست میآورند.

یاهو پیام رسان جدید ارائه کرد

اعتراف وزیر ارتباطات روسیه

تالش برای مسدودسازی دسترسی کاربران به تلگرام ناموفق است
میثم لطفی

روزنامه نگار

ب ه دنبال خودداری شرکت توسعهدهنده
پیامرسـ ــان تلگرام از توضیح درباره نحوه
رمزگـ ــذاری اطالعـ ــات ،دولـ ــت روسـ ــیه
بیس ـ ـتوهفتم فروردین دسترسی به این
اپلیکیشـ ــن را برای تمامی کاربـ ــران خود
مسـ ــدود کرد و این اتفاق یک هفته پس از
رأی نهایی دادگاه عالی روسی با جانبداری
از دولت این کشوراعمال شد که بر اساس
آن گفتـ ــه شـ ــده بود تـ ــا زمانی که شـ ــرکت
تلگرام کلید رمزگـ ــذاری اطالعات خود را
در اختیـ ــار مقامات مربوطه نگـ ــذارد ،این
پیامرسـ ــان فیلتر خواهد بود .بـ ــا توجه به
اینکه پیامرسـ ــان تلگرام تمامی دادههای
مربـ ــوط به مشـ ــترکان خـ ــود را رمزگذاری
میکند ،دسترسـ ــی به اطالعات آن بدون
کلیدهای مربوطه امکانپذیر نیسـ ــت و از
مدتها قبل دولت روسیه با شرکت روسی
توسـ ــعهدهنده این اپلیکیشـ ــن مناقشات
فراوان داشت تا کلیدهای رمزگذاری را به
دسـ ــت آورد و البته در پایان گفتوگوهای
طوالنی هیچ گونه نتیجه مشترک حاصل
نشد .دولت روسیه اعالم کرده بود فضای
این اپلیکیشـ ــن ارتباطی زمینه الزم برای
انجام هرگونه فعالیت تروریستی و جرایم
سـ ــایبری را فراهـ ــم میکند و بـ ــا توجه به
رمزگـ ــذاری دادههـ ــا در آن ،امکان ردیابی
تخلفات غیرممکن میشـ ــود .در پی این
کشـ ــمکشها «پـ ــاول دوروف» بنیانگـ ــذار
ومدیرعاملشرکتتلگرامباانتشارتوئیتی
توضیح داد« :حریم خصوصی فروشـ ــی
نیسـ ــت و حقوق بشـ ــر به خاطـ ــر ترس یا
حرصقابلمعاملهنیست».
ëëروسیهمنهایتلگرام
شـ ــرکتهای گـ ــوگل و اپـ ــل در پـ ــی
درخواسـ ــت دولت روسـ ــیه هفته گذشـ ــته
اپلیکیشن تلگرام را برای کاربران این کشور
حذف کردند تا امکان نصب و بهروزرسانی
آن وجود نداشـ ــته باشـ ــد .مرکـ ــز خدمات
امنیتی فدرال روسـ ــیه ضمـ ــن حمایت از
این تصمیم توضیح داد که از زمان فیلتر
شدن این ابزار ارتباطی ،تلگرام سعی کرده
است دست کم برخی خدمات خود را که
در سـ ــرورهای مختلف میزبانی میشوند

نوبرانه

متوقـ ــف کند و خدمـ ــات خـ ــود را به دیگر
سـ ــرورها انتقال دهد .در بیانیـ ــه این مرکز
امنیتی اعالم شـ ــد دولت روسیه بهمنظور
مسدودسازی دسترسی به تلگرام مجبور
شـ ــد در گام اول  15.8میلیـ ــون آدرس
آیپی را مسـ ــدود کنـ ــد که در کنـ ــار آن ،به
اجبار دسترسـ ــی به برخی سـ ــرویسهای
دیگر از جمله بازیهای آنالین ،بانکداری،
فـ ــروش کاال و سـ ــایتهای اینترنتـ ــی ارائه
دهنده خدمات پول مجازی نیز مسـ ــدود
شـ ــدند .با همه این اتفاقات دولت روسیه
هنوز هم نتوانسته است اهداف خود را در
زمینه فیلترینگ سراسـ ــری محقق سازد.
خبرگـ ــزاری روسـ ــی «مـ ــدوزا» اعـ ــام کرد
این کشـ ــور فعالیت دسـ ــت کم  50سـ ــرور
ارائه دهنده خدمـ ــات  VPNرا نیز متوقف
کرده اسـ ــت تا امکان دور زدن فیلترینگ و
دسترسی مجدد به تلگرام صورت نگیرد و
باوجوداینکاربراندرتوئیتهایمختلف
اعـ ــام میکنند که همچنـ ــان به خدمات
تلگرام دسترسی دارند .در این خبر ب ه طور
دقیق اعالم نشد کدام یک از سرویسهای
 VPNمسـ ــدود شـ ــد ه اسـ ــت .با وجود این
دولت روسـ ــیه هماکنون طـ ــرح دیگری را
پیش میبرد که قرار اسـ ــت به موجب آن
اپلیکیشن پیامرسان وایبر هم فیلتر شود و
به احتمال قوی این اتفاق در آینده نزدیک
صورت میگیرد .در گزارش منتشـ ــر شده
از سـ ــوی خبرگـ ــزاری «مدوزا» گفته شـ ــد:
«از تاریـ ــخ  16آوریل تاکنون سـ ــازمانهای
مختلف وابسته به دولت روسیه دستکم
 20میلیـ ــون آدرس آیپـ ــی را مسـ ــدود
کردهاند که از جمله سرورهای مختل شده
طی ایـ ــن اتفاق میتوان به گوگل ،آمازون،
اوشن اشاره کرد».
مایکروسافت و دیجی ِ
با همه این اتفاقات خبرگزاری « ِمدوزا»
معتقداستبخشاعظمکاربرانروسیبا
استفاده از روشهای مختلف ،فیلتر ایجاد
شده برای دسترسی به اپلیکیشن تلگرام
را دور میزننـ ــد و همچنـ ــان در آن حضور
فعال دارند .این طور که شـ ــرکت توسـ ــعه
دهنده این ابزار ارتباطی اعالم کرده است،
تلگرام در کشـ ــور روسیه حدود  15میلیون
کاربر فعال دارد کـ ــه هماکنون  10میلیون
نفر از آنها ب ه صورت روزانه اپلیکیشن خود
رابازمیکنند.همچنینگفتهشدهاستکه

واتساپ در روسیه 25میلیون کاربر و وایبر
هم 21میلیون کاربر فعال دارد.
ëëخداحافظیباوایبر
در حالی که وایبر یکی از محبوبترین
اپلیکیش ـ ـنهای پیامرسـ ــان در روسـ ــیه
محسـ ــوب میشـ ــود ،وزیر ارتباطـ ــات این
کشـ ــور هفته گذشـ ــته اعالم کرد اگـ ــر وایبر
رفتارهای مشـ ــابه تلگـ ــرام را پیش بگیرد
و سـ ــرویسهای امنیتی قادر بـ ــه دریافت
کلیدهایرمزگذارینباشند،ایناپلیکیشن
هم بزودی فیلتر خواهد شـ ــد .اپلیکیشن
وایبر از فناوری رمزگذاری پایان -به -پایان
اسـ ــتفاده میکند تا تمامی اطالعات رد و
بـ ــدل شـ ــده در آن به صـ ــورت کامالً ایمن
و بـ ــدون امکان دسترسـ ــی ،در سـ ــرورهای
مرکـ ــزی ذخیـ ــره شـ ــوند و همین مسـ ــأله
باعث شـ ــده اسـ ــت در کشـ ــورهای اروپای
شرقی و روسیه وایبر یکی از محبوبترین
پیامرسـ ــانها به حسـ ــاب میآیـ ــد .در پی
صحبتهای اخیر وزیر ارتباطات روسـ ــیه،
«مایکل شـ ــمیلوف» مدیر فنـ ــاوری مرکز
توسـ ــع ه دهنده اپلیکیشـ ــن وایبـ ــر اظهار
داشـ ــت :شـ ــرکت او نمیتوانـ ــد کلیدهای
رمزگذاری داده را در اختیار دولت روسـ ــیه
بگذارد و حاضر نیسـ ــت بـ ــا پذیرفتن این
شـ ــرط با دولـ ــت روسـ ــیه همـ ــکاری کند.
سـ ــازمان خدمات امنیتی فدرال روسـ ــیه
( )FSBهـ ــم در بیانیـ ــه جدید خـ ــود گفته
اسـ ــت که در صورت دسترسـ ــی نداشـ ــتن
به کلیدهـ ــای رمزگـ ــذاری در ضرباالجل
تعیین شـ ــده ،وایبـ ــر را مسـ ــدود میکند و
«نیکـ ــوالی نیکی فـ ــوروف» وزیر ارتباطات
ی صحبتهای
این کشـ ــور نیـ ــز در راسـ ــتا 
مذکور اعالم کرده است« :این موضوع به
نگرانیهای سازمان  FSBمربوط میشود
و این سـ ــازمان بر اسـ ــاس اختیـ ــارات خود
میتواند اقدام به فیلترینگ وایبر کند .اگر
این سـ ــازمان به کلیدهای رمزگذاری داده
دسترسینداشتهباشد،دادگاهعالیروسیه
تصمیم مشـ ــابه تلگرام را در مـ ــورد وایبر
اتخاذ خواهد کرد ».وزیر ارتباطات روسـ ــیه
در سخنرانی اخیر خود اعتراف کرد تالش
آنها برای مسدودسازی دسترسی کاربران
به تلگـ ــرام تاکنـ ــون ناموفق بوده اسـ ــت و
از زمانی که فیلترینگ اپلیکیشـ ــن مذکور
اعمال شـ ــده اسـ ــت ،تالش کاربران برای

the verge

پیامرسانها در کانون حمالت سایبری

یکـــی از قابلیتهـــای جدیـــد گـــوگل،
 Smart Composeاســـت که بهکاربران
کمـــک میکند تا ســـریعتر جـــی میل را
نوشته و ارسال کنند.
بهگـــزارش «ایران» ،گـــوگل با کمک
این ویژگـــی و هوش مصنوعی ،ســـعی
میکنـــد متن را که تایـــپ میکند درک
و کلمات و عبـــارات را برای پایان دادن
بهجمـــات خـــود بیـــان کنـــد .ویژگـــی
نـــگارش هوشـــمند ،زمان را بـــا کاهش

تکـــرار و کاهش شـــانس هجـــی کردن و
اشتباهات دستوری ،حفظ میکند.
 Smart Composeرا درواقـــع
میتـــوان ادامـــه قابلیـــت Smart
 Responseدانســـت کـــه بهمنظـــور
صرفهجویی در زمان ،سال گذشته ارائه
شده بود .گوگل همچنین بتازگی اعالم
کرده کـــه دســـتیار صوتـــی اختصاصی
گـــوگل به اپلیکیشـــن نقشـــه گوگل مپ
اضافه میشود .بهنظر میرسد دستیار

صوتـــی گـــوگل میخواهد با ســـرویس
نقشـــه گوگل مپ ادغام شـــود .شرکت
گوگل در جریان کنفرانس امســـال خود
اعـــام کرد که تصمیم گرفته اســـت در
تابســـتان  ۲۰۱۸میالدی این ســـرویس
نقشـــه و دســـتیار صوتـــی هوشـــمند با
یکدیگر یکپارچهســـازی شـــوند .ادغام
ایـــن دو ســـرویس کاربـــردی میتوانـــد
برای آن دســـته از کاربرانی که از نقشـــه
گوگل اســـتفاده زیادی میکنند ،بســـیار

وزیر ارتباطات روسیه در سخنرانی اخیر خود
ش آنها برای مسدودسازی
اعتراف کرد تال 
دسترسی کاربران به تلگرام تاکنون ناموفق بوده
است و از زمانی که فیلترینگ اپلیکیشن مذکور
اعمال شده است ،تالش کاربران برای دسترسی
مجدد به این اپلیکیشن موفقیت آمیزتر بوده است
دسترسیمجددبهایناپلیکیشنموفقیت
آمیزتر بوده است.
ëëشکستیاپیروزی؟!
کاربران روسـ ــی از زمان مسدودسـ ــازی
تلگرام در این کشور در توئیتهای مختلف
توضیـ ــح دادند که بـ ــرای اسـ ــتفاده از دیگر
خدمـ ــات آنالیـ ــن هم بـ ــا مشـ ــکل مواجه
شدهاند و سرعت اینترنت برای آنها کاهش
یافته است .کاربران روسـ ــی با دنبال کردن
هشتگ  #Internet- disruptionتجربیات
خـ ــود را در زمینه کند شـ ــدن دسترسـ ــی به
خدمات اینترنتی به اشـ ــتراک میگذارند و
نحـ ــوه دور زدن فیلترینگ برای دسترسـ ــی
مجـ ــدد ب ـ ـ ه تلگـ ــرام را نیـ ــز به اطـ ــاع هم
میرسانند .سـ ــازمان نظارت بر رسانههای
روسیه بهمنظور اعمال سراسری فیلترینگ
تلگرام بیش از  20میلیون آدرس آیپی را
از دسترس خارج کرد .ولی با توجه به اینکه
روی بسـ ــیاری از ایـ ــن آدرسهای اینترنتی

سایتهای مختلف خدمات آنالین را ارائه
میکردند ،دسترسی کاربران به سایتهای
مذکور غیرممکن شـ ــده اسـ ــت تا اینترنت
روسیه یک اختالل سراسری را تجربه کند.
«الکساندر ژاروف» مدیر سازمان نظارت بر
رسانههایروسیهدرصحبتهایاخیرخود
گفت که به صورت مستقیم از شرکتهای
گوگل و اپل خواسته است اپلیکیشن تلگرام
را از فروشگاههای اینترنتی خود حذف کنند
و امکان دسترسی به این اپلیکیشن از طریق
خدمات پردازش ابری را هم از بین ببرند.
با وجود این به نظر میرسـ ــد فعالیتهای
مسـ ــکو در این زمینه چنـ ــدان کارآمد نبوده
اسـ ــت .بسـ ــیاری از شـ ــرکتهای توسـ ــعه
دهنـ ــده خدمـ ــات اینترنتی طـ ــی روزهای
گذشـ ــته اعالم کردند که با مشـ ــکالت فنی
گسترده مواجه شدهاند و دسترسی کاربران
آنها مسـ ــدود شـ ــده است .شـ ــرکت سونی
با انتشـ ــار بیانیهای گفت در پی فیلترینگ

آژانس فضایی روســـیه «روس کاســـموس» قصد دارد اول
آن سوی
خردادماه از پروژه سیســـتم پوشش اینترنت پرسرعت وان.
خبر
وب ستالیت ( )OneWeb Satellitesدر کره زمین رونمایی
کند .به گزارش ایرنا ،این پروژه ایجاد سیســـتم ملی پوشش کل زمین با اینترنت
پرسرعت است و این سیستم با هدف ارائه یک کانال ارتباطی پیوسته برای وسایل
نقلیه بدون سرنشین ،اینترنت اشیا و انتقال دادههای ایمن طراحی شده است.
وان.وب ســـتالیت ( )OneWeb Satellitesیک پروژه مشـــترک بین شرکتهای
«وان وب» و «ایرباس» است که قصد دارد با استفاده از فناوری ارتباط ماهوارهای
تلفن همراه تا سال  2019دسترسی کاربران به اینترنت را در سراسر جهان فراهم
کند .پروژه « »Starlinkمتعلق به شرکت فناوریهای اکتشاف فضایی «اسپیس
ایکس» نیز یکی دیگر از رقبای این طرح است .اجرای این پروژه دو ماه پیش و با
پرتاب آزمایشی دو ماهواره توسط موشک فالکون  9کلید خورد.

روزنامه نگار

همه ما برای عضو شدن در سرویسهای
مختلـــف از جملـــه پیـــام رســـانها باید
مجموعـــه اطالعاتـــی را در اختیـــار این
ســـرویسها بگذاریم تا امکان استفاده از
خدماتشـــان را داشته باشیم .یک بخش
این اطالعات ارائه شـــماره تلفن اســـت.
برخی کارشناسان از نظر امنیتی در اختیار
گذاشـــتن شـــماره تلفن به هر ســـرویس
مجازی را درســـت نمیدانند .اما در این
شـــرایط چهکاری میتوان انجام داد تا از
امنیت خود حفاظت کرد ،چرا که بسیاری
از ســـرویسهای مجازی بدون در اختیار
گرفتن شـــماره تلفن فعال نمیشـــوند.
بایـــد بگوییـــم یک راه ســـاده بـــرای فرار
از ارائـــه شـــماره تلفـــن واقعـــی بـــه این

روی وب

gizmag

ارائه اینترنت ماهواره ای پرسرعت
توسط روسیه

تاپ اپ

ماهرخ چنگیز

سرویسها وجود دارد .این راه استفاده
از شمارههای مجازی است .اما چگونه
میتوانید شماره مجازی داشته باشید؟
به کمک اپلیکیشن  textPlusمیتوانید
شماره مجازی بســـازید و براحتی برای
ثبتنـــام در ســـرویسهای مجـــازی
اســـتفاده کنید .بـــرای شـــروع کار با این
برنامه باید در آن یک حســـاب کاربری
بســـازید .برای ساخت حســـاب کاربری
هم نیاز به ارائه اطالعات خاصی نیست
نـــه ایمیلـــی وارد کنیـــد نه شـــمارهای،
کافیســـت یک نام کاربـــری و رمز عبور
انتخاب کنید تـــا وارد مرحله بعدی که
انتخاب نام منطقه اســـت شـــوید .حاال
باید منطقه خود را (برای مثال برلین)
انتخاب کنید و ســـپس از طریق بخش
بعدی یک پیششـــماره برای شـــماره
مجـــازی خود در نظر بگیریـــد .حاال و با

انجام ایـــن مراحل میتوانید به محیط
اصلی اپلیکیشن وارد شوید .در محیط
اصلـــی برنامـــه بخشهـــای مختلفی
دیده میشـــود کـــه آخریـــن بخش آن
برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار
اســـت چرا که شـــماره مجازی شما در

کشف مواد مخدر با تراشه هوشمند
از نوع دیگر
محققـــان دانشـــگاه بوفالـــو در امریکا
موفق به ســـاخت تراشه ارزان قیمتی
شـــدهاند کـــه در عـــرض چنـــد دقیقه
وجـــود کوکائیـــن را در نمونههـــای
بیولوژیکی تشخیص میدهد.
بهگزارش ایرنا ،این تراشـــه که قادر به
حس مواد شـــیمیایی اســـت میتواند

جایگزین امیدبخشی برای تشخیص
مواد مخدر باشد .محققان امیدوارند
کـــه از این فنـــاوری در یک دســـتگاه
دســـتی و قابل حمل برای تشخیص
انـــواع مـــواد مخـــدر در نمونههـــای
بیولوژیکی خون ،تنفس ،ادرار یا آب
دهان استفاده شود.
ایـــن تراشـــه جدیـــد کـــه ســـاختاری
معـــروف بـــه  metasurfaceدارد ،از
چند الیـــه افقی مواد که روی یکدیگر

تلگرام ،دسترسـ ــی بـ ــه بازیهـ ــای آنالین
برای اجرا در کنسـ ــول بازی پلیاستیشن در
روسیه غیرممکن شده اسـ ــت و ب ه صورت
همزمان شمار زیادی از کاربران این مشکل
را گزارش دادهاند .شرکت مایکروسافت نیز
در گـ ــزارش مجزا اختـ ــال در ارائه خدمات
بازی آنالین «ایکسباکس الیو» در کشـ ــور
روسـ ــیه را متذکر شـ ــد .الزم به ذکر است با
وجود حذف چندین میلیون آدرس آیپی،
فیلترینگ فیلترشکنها و اعمال فشارهای
گسترده به شرکت تلگرام ،دسترسی به این
پیامرسـ ــان همچنان بدون مشکل و بدون
نیاز به تنظیم و نصب برنامه برای کاربران
روسـ ــی وجود دارد و این طور که رسانههای
محلی اعالم کردند ،حدود  30دقیقه پس
از اعمال طرح فیلترینگ تلگرام در کشـ ــور
روسیه ،دسترسی مردم به اپلیکیشن مذکور
بـ ــار دیگر امکانپذیر شـ ــده اسـ ــت«.ادوارد
اسنودن»پیمانکاراسبقسازمانجاسوسی
امریکا روز گذشته روی صفحه اختصاصی
خوددرشبکهاجتماعیتوئیتردرخصوص
فیلتر تلگرام نوشـ ــت« :این اقدام روسـ ــیه
ناشـ ــی ازنبود اخالقمداری و تواناییهای
فنی اسـ ــت و در نهایت شکست اینترنت
در روسـ ــیه را باعث شـ ــده اسـ ــت« ».پاول
دوروف» نیز در آخرین توئیت خود اعالم
کرد اگرچه تنهـ ــا  7درصـ ــد از کاربران این
اپلیکیشنراروسهاتشکیلمیدهند،ولی
تمامی حمایتهای الزم را انجام میدهد
تا دسترسی این افراد از بین نرود.

با اندروید پی بیشتر آشنا شوید

چگونه شماره مجازی بسازیم

شرکت یاهو که قبل از ورود گوشیهای هوشمند و قبضه بازار توسط اپلیکیشنهای
موبایلی پیامرسـ ــان ،پیامرسـ ــان معروف و محبوب «یاهو مسـ ــنجر» را معرفی و
عرضه کرده بود ،حاال در سکوت خبری و بدون اعالم خبر رونمایی ،یک اپلیکیشن
پیامرسـ ــان جدید با نام اسـ ــکورل را توسـ ــعه داده که در هر دو پلتفرم گوشیهای
اندرویدی و  iOSقابل اجرا خواهد بود .بهگزارش ایسـ ــنا ،البته این اپلیکیشن هنوز
در فاز آزمایشـ ــی قرار دارد و در اختیار عموم کاربران قرار نگرفته است .همچنین
هدف یاهو از معرفی و عرضه این پیامرسـ ــان ،ایجـ ــاد ارتباط بهتر و مؤثرتر میان
اعضای خانواده ،دوسـ ــتان ،آشنایان و محیطهای کاری و دفتری است .کاربران با
استفاده از این پیامرسان میتوانند محتوای موردنظر خود از جمله متن ،تصویر
و ویدئو را به اشـ ــتراک گذاشـ ــته و برای مخاطبان خود بفرسـ ــتند .این پیام رسان
اختصاصی یاهو امیدوار است در رقابت تنگاتنگی که اخیراً میان اپلیکیشنهای
موبایلی پیامرسان در جهان شکل گرفته است ،بخوبی موفق شود و میزان قابل
توجهی از کاربران گوشیهای اندرویدی و  iOSرا به خود جذب کند.

مفید و کاربردی باشد چراکه با نمایش
نوار باریکی در قســـمت پایینی صفحه
نمایش قـــادر خواهند بـــود همزمان با
باز بـــودن گوگل مپ ،به جســـتوجوی
صوتی اماکـــن مورنظر خـــود بپردازند.
نســـخه جدید اندرویدی گـــوگل مپ با
چنین قابلیتی بهروزرسانی خواهد شد
و کاربران گوشـــیهای آیفون با سیستم
عامـــل  IOSنیـــز در اواخر ســـالجاری
میتوانند این آپدیت را دریافت کنند.

قرار گرفتهاند ،تشـــکیل شـــده است؛
یـــک صفحـــه از مـــواد دی الکتریک
ماننـــد اکســـید ســـیلیکون یا اکســـید
آلومینیـــوم میان یک آیینـــه نقرهای
در پایه این تراشـــه قرار گرفته اســـت
و یـــک نانوماده هیبریـــد از نانوذرات
طال و نقره سطح فعال این تراشه را
تشـــکیل میدهد .به گفته محققان،
این تراشه نور را در لبههای نانوذرات
طال و نقـــره گیر میاندازد؛ قســـمتی

این قســـمت دیـــده میشـــود .با کمک
این شماره میتوانید در سرویسهایی
مانند پیام رسانها براحتی عضو شوید.
این برنامه بهصـــورت رایگان در اختیار
کاربران سیســـتم عامل اندرویـــد و ios
قرار گرفته است.

از نـــور بـــه دام افتـــاده زمانـــی کـــه
روی ســـطح تراشـــه فرود میآید ،با
مولکولها واکنش نشـــان میدهد و
به صـــورت نوری از انرژیهای جدید
پراکنده میشـــود .آنها ادامه دادند:
این تراشـــه با روشـــی بســـیار مشابه
نحوه مشخص شـــدن الگوهای قابل
تشـــخیص در اثر انگشـــت ،نوع مواد
شـــیمیایی حاضـــر در نمونـــه مـــورد
آزمایش را نشان میدهد.

گوگل نسخه آزمایشـــی اندروید پی  Android Pرا که در ماه مارس رونمایی کرده
بود در کنفرانس جهانی توسعهدهندگان گوگل یا همان  ،I/Oآپدیت رسمی آن را
عرضه کرد .به گزارش خبرآنالین ،اندروید پی ن ه تنها مسیر سیستمعامل را تغییر
داده ،بلکه نحوه ارتباط ما با تلفن همراه را نیز دســـتخوش تغییر کرده اســـت .در
این آپدیت رسمی برخی قابلیتهای ویژه دیده میشود که در زیر به چند قابلیت
عمده اشاره میکنیم.
 :App Time Limitsëëدر نسخه جدید گوگل به ما نشان میدهد که چقدر وقت
صرف اپلیکیش ـ ـنهای مختلف در گوشـ ــی کردهایم .همچنین به ما اجازه میدهد
کـ ــه زمان را برای مصرف یک اپلیکیشـ ــن تعیین کرده و بـ ــرای مصرف یک برنامه
محدودیت زمانی از  15دقیقه تا  1سـ ــاعت تعریف کنیم .هنگام خواب ،گوشـ ــی به
حالت سـ ــیا ه و سفید رفته و نوعی خودکنترلی را در گوشی برای کاربر ایجاد میکند.
حتی والدین نیز میتوانند از این قابلیت برای فرزندان موبایل باز خود بهره بگیرند.
 :Fewer Notification Annoyancesëëکمتردیـ ــده شـ ــدن نوتیفیکیش ـ ـنهای
مزاحم با فعالسازی Do Not Distrubممکن میشود و نوتیفیکیشنها بههیچوجه
ظاهر نخواهند شـ ــد ،حتی زمانی که گوشی قفل است .وقتی نمایشگر گوشی را روی
میز بگذارید ،بهطور خودکار گوشی متوجه میشود که نباید نوتیفیکیشن دریافت کند
و به همین سادگی از دست همه نوتیفیکیشنها راحت میشوید.
 :ScreenShot Editingëëادیـــت اســـکرین شـــات پـــس از گرفتـــن تصویـــر از
قابلیتهای اندروید پی اســـت که روی همه گوشیها کار میکند و کاربر نیازی به
بازکردن اپ دیگری نخواهد داشت.
:Smarter App Search Resultsëëهنـــگام ســـرچ نهتنها آیکون اپلیکیشـــن
نشـــان داده میشـــود ،بلکه جزئیات داخل اپ نیز دیده و توسط کاربر برگزیده
میشـــود .مثالً کلیک روی اپ ســـفارش غذا در حالی فعال میشود که آخرین
سفارشـــی که ً
قبـــا داده بودید  ،نمایـــش داده تا اگر قصد خرید مجـــدد دارید،
همهچیز بهطور هوشمند انجام شود .باالبردن عمر باتری ،روشنایی خودکار با
استفاده از هوش مصنوعی ،قابل پیشبینی بودن اپلیکیشن بعدی و ...از دیگر
ویژگیهای اندروید پی است.

