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پنج صفحهشماره 29سال یکمدوم ژانویه 2016سوم ربیع الثانى1438دو شنبه 13 دى 1395 ویژه نامه  تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما

فناورى هاى نوین

بلندگوى معلق   
 PJ9 ال جـى بلندگـوى پیشـرفته و معلـق خـود را بـا مـدل
بى سـیم  بلندگـوى  ایـن  گذاشـت.  خواهـد  نمایـش  بـه 
هیپنوتیزم کننـده روى پایـه خـود در هـوا شـناور مى مانـد و 
عـالوه بـر کیفیـت صـدا داراى طراحـى متفاوتى نیز اسـت. 
ایـن محصـول چنـدکاره بـه کاربـران امـکان مى دهـد تـا 
دیگـر  و  پادکسـت  و  کنـد  پخـش  یکپارچـه  را  موسـیقى 
محتـواى صوتـى را در خانه و بیـرون از منزل نیـز اجرا کند. 

جهان شبکه اى

وجود 51 شبکه اجتماعى در ایران   
سرپرسـت اداره تشـخیص جرایـم رایانـه اى پلیـس فتـا 
گفـت: از میـان 152 نـرم افـزار پیام رسـان در دنیـا، 51 
شـبکه اجتماعـى پیـام رسـان در ایـران فعـال اسـت اما 
اطالعـات کافـى در مورد آنهـا در اختیـار نیسـت. کیانى 
گفـت: افـراد قبـل از انتشـار اطالعـات خـود در فضـاى 

مجـازى، سـابقه نـرم افـزار و سـایت را بررسـى کنند.

اپـکده

ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاى مختلف   
آمـار و ارقـام فنـاورى اطالعـات و ارتباطـات در سـال 
2016 نشـان مـى دهـد کـه کشـورهاى درحال توسـعه 
بـا 2/5 میلیـارد کاربر، داراى بیشـترین کاربـران اینترنت 
هسـتند. این گزارش نشـان مى دهـد هنـوز 3/9 میلیارد 
نفـر از جمعیـت جهـان از اینترنـت اسـتفاده نمـى کنند. 

fifififi

29     

                      استفاده از منابع انرژى تجدیدپذیر در فناورى اطالعات 

در ســال گذشــته، بــرآورد ســازمان صلــح ســبز این گونــه بــود کــه در عــرض دو ســال، فنــاورى اطالعــات بیــن هفــت تــا دوازده درصــد از مصــرف کل بــرق 
را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. حــدود 21 درصــد از کل بــرق مصرفــى توســط مراکــز داده مصــرف مى شــود. خبــر خــوب اینجاســت کــه در ایــن ســال، 
بزرگ تریــن بازیگــران حــوزه فنــاورى گام بــه گام بــه ایجــاد یــک اینترنــت ســبز نزدیک تــر خواهنــد شــد. بــه ایــن ترتیــب مى تــوان بــه تاثیــر ایــن اقدامــات 

در گســترش انرژى هــاى تجدیــد پذیــر و حفاظــت از محیــط زیســت امیدوارتــر شــد.

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

یـک دنیـای رو  فضـای مجـازی واقعـاً 

بـه رشـِد غیرقابـل توقّف اسـت؛ آخر نـدارد. 

بايـد از فرصت هایـی که در اختیـار میگذارد 

حداکـ� اسـتفاده را بکنیـم.



فناورى هاى نوین
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دیوار هوشمند

اخیـرا یـک شـرکت اسـترالیایى موفـق به سـاخت 
دیـوارى شـده اسـت کـه بـا نزدیـک شـدن انسـان از خود 
عکـس العمـل نشـان مـى دهـد. هر چنـد ایـن دیـوار، یک 
سـاخته کامـال عادى به نظـر مى رسـد اما در زمـان نزدیک 
شـدن به آن از خـود طیف نورى را سـاطع مى کنـد. نمایش 
طیفـى از چـراغ  هـاى یکپارچـه ال اى دى نقـش هـا و 
تصویرهـاى مختلفـى کـه آن را در جهـان منحصـر بـه فرد 
در  کـودکان  بخـش  ورودى  در  دیـوار  ایـن  اسـت.  کـرده 
بیمارسـتان کابرینـى در کانـادا اسـت. زمانـى که  کسـى از 
جلـوى دیـوار عبـور مـى کنـد ایـن دیـوار تصاویـر کارتونى 
ماننـد حیواناتـى کـه از میـان علـف هـا سرشـان را بیـرون  
مـى آورنـد، قطـره هـاى بـاران کـه بـه زمیـن مـى خـورد، 

پرتاب موشک و غیره را نمایش مى دهد.

چتر هوشمند 

چتـر  سامسـونگ  پیشـین  محققـان  از  گروهـى 
هوشـمندى بـه نـام Opus One را طراحـى کرده انـد، کـه از 
اخبـار  بـه گوشـى شـما متصـل شـده و  بلوتـوث  طریـق 
هواشناسـى هـر روز را دریافت مى کنـد. به هنـگام خروج از 
خانه شـما به آسـانى مى توانید دسـته ایـن چتر هوشـمند را 
بلرزانیـد و چـراغ قرمـز یا سـبز کـه نشـان دهنـده وضعیت 
هواسـت، روشـن خواهد شـد. سـبز به معناى مسـاعد بودن 

هوا و قرمز به معناى بارانى بودن هواست.
ایـن چتر نوتیفیکیشـن هاى تلفن هوشـمند شـما را از طریق 
ویبـره به شـما اطـالع مى دهـد. بـه طـور مثـال در صورت 
دریافـت تمـاس یا پیامـک، دسـته چتر بـا لرزش خود شـما 

را آگاه مى سـازد.

درز اطالعات گوشى با اپلیکیشن هاى رایگان   
حدود 120 هزار اپلیکیشـن فارسـى در کشـور تولید شـده اسـت که شـمار بسیارى 
از ایـن اپلیکیشـن ها روزانه از سـوى کاربـران ایرانى مورد اسـتفاده قـرار مى گیرند. 
امـا بسـیارى از ایـن نرم افزارهـا به دلیـل ناآگاهـى کاربـران، اسـباب درز اطالعات 

موجود در گوشـى کاربـر را فراهـم مى کند.
معـاون وزیر ارتباطـات با اشـاره به اینکـه گاهى تبلیغـات متعددى براى دسترسـى 
بـه نـرم افزارهـاى رایـگان صـورت مى گیـرد و مـردم بـه دلیـل رایـگان بـودن از 
آن اسـتقبال مـى کننـد، تصریـح کـرد: اینکـه ذائقه هـا را به سـمت رایـگان بودن 
تمـام امور پیـش ببریم برداشـت درسـتى نیسـت و گاهى نیاز اسـت براى اسـتمرار 
چرخه حیـات نرم افزارهـاى بومى، حفـظ امنیت اطالعـات و نیز برقـرارى تعادل در 

بـازار، هزینـه نرم افـزار پرداخـت 
شـود.  وى هشـدار داد کـه برخى 
از اپلیکشـن هاى رایـگان ممکـن 
اسـت قالبى باشـند و تنهـا براى 
دسترسـى بـه اطالعـات موجـود 
در گوشـى کاربـر، طراحـى شـده 
کـرد:  خاطرنشـان  جهانگـرد،  باشـد. 
نبایـد  باشـد و  ایمـن  بایـد  اپلیکیشـن 

امنیـت اطالعـات مشـترکان را تهدید کنـد. در دنیا بـراى ارزیابى اپلیکیشـن ها، نظـام رتبه بندى 
اعمـال مى شـود و مـا نیـز بایـد ایـن موضـوع را در کشـور اجرایـى کنیم. 

بلندگوى معلق   
  2017 CES نمایشـگاه  در  الکترونیکـس  ال.جـى  کمپانـى 
بلندگـوى پیشـرفته و معلـق خود را بـا مدل PJ9 بـه نمایش 
خواهـد گذاشـت. ایـن بلندگـوى بى سـیم هیپنوتیزم کننـده 
ایـن محصـول  پایـه خـود در هـوا شـناور مى مانـد.  روى 
چندکاره بـه کاربران امـکان مى دهد تا موسـیقى را یکپارچه 
پخـش کند و پادکسـت و دیگر محتواى صوتـى را در خانه و 
بیـرون از منـزل نیز اجرا کنـد. بلندگـوى PJ9 تأثیـر دیدارى 
الکترومغناطیـس  از  اسـتفاده  بـا  دارد کـه  بسـیار شـگرفى 
قدرتمنـد داخـل پایـه بـه بلندگـو امـکان مى دهـد بـدون 
تمـاس بـا هیـچ چیـزى، نـه هیـچ سـطح خـاص یـا سـیم 
خاصـى، در هنـگام پخـش ویژگـى منحصربه فرد خـود را به 

گـذارد. نمایش 
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پرونده امنیـت

اهداف خاص سرویس دهندگان شبکه هاى اجتماعى   
مشـاور عالى مقـام معظم رهبرى اسـتفاده نابجـا و غیر اصولى از فضـاى مجـازى را از بزرگترین 
تهدیـدات نابود کننـده بنیان خانواده برشـمرد. سـردار صفـوى افزود: افـراد  خصوصـا جوانان در 
برابـر انبوهـى از از اطالعـات  فضاى مجـازى ، خصوصا شـبکه هـاى اجتماعى ، با توجـه به در 
دسـترس قـرار گرفتـن و مواجهـه با اطالعـات درسـت و نادرسـت ، قـدرت تحلیل و تشـخیص 
درسـت و غلـط را از دسـت مـى دهنـد و از سـوى دیگـر  اسـتفاده  بیـش از حـد از شـبکه هاى 
اجتماعـى منجـر بـه کاهـش سـطح ارتباطـات عاطفـى و تعامـالت کالمـى افـراد خانـواده بـا 
یکدیگـر مى شـود و متاسـفانه افـراد خانـواده از دسـتیابى و تـالش در راسـتاى اهداف اساسـى 
زندگـى  خـود عقـب مـى ماننـد. وى گفـت : حضـور مسـتمر در شـبکه هـاى اجتماعـى مبتنى 
بـر تلفن همـراه باعـث کاهـش فعالیتهـاى ذهنـى و عقلـى و نهایتـا باعـث از بین رفتـن قدرت 
خالقیـت و اسـتقالل جوانـان مـى شـود، خصوصا اینکـه گسـترش بهره گیـرى و عدم اسـتفاده 

مناسـب از شـبکه هـاى اجتماعـى موجـب گسسـت ارتباطـات درون خانواده مى شـود. 
از  خطـر  بـه  اشـاره  بـا  صفـوى 
در  خصوصـى  حریـم  رفتـن  بیـن 
ارتباطـات فضـاى مجـازى گفـت: 
نفوذ بـه حریم خصوصـى مهمترین 
خطـرى اسـت کـه تهدیـد کننـده 
هـاى  شـبکه  کاربـران  اغلـب 
اجتماعـى مـى باشـد و برخـى افراد 
فراهـم  باعـث  جوانـان  خصوصـا 

شـدن دسترسـى افـراد شـیاد  بـا اهـداف شـیطانى بـه حریـم خصوصـى خـود مـى شـوند.



دانشـکده
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   ثبت کانال تلگرام در سامانه «ساماندهى» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به طور رسمى آغاز شد. امکان ثبت براى تمامى کانال ها فراهم است و البته ثبت براى کانال هاى باالى 5 هزار عضو 
ضرورى است.

 افرادى که عالقه مند به ثبت کانال هستند، کافى است به نشانى samandehi.ir مراجعه کرده و یک حساب 
کاربرى براى خود ایجاد کنند.

سپس گزینه افزودن رسانه را انتخاب کرده و اطالعات کانال تلگرامى خود را وارد مى کنند. پس از این کار 
نیاز به تایید فنى است. ایجادکننده کانال جهت انجام این تاییدیه، باید روبات با شناسه iransamandehibot را 

به صورت موقت به یکى از اعضاى ادمین کانال خود اضافه کنند.
سپس الزم است شناسه iransamandehibot را جست وجو کرده و گفت وگو با این روبات را جهت احراز 

کانال آغاز کند و بدین منظور الزم است عبارت ویژه اى را که سایت ساماندهى در اختیار کاربر قرار مى دهد، 
ارسال کند. در این حالت کانال احراز شده و سپس روبات به صورت خودکار از لیست ادمین هاى کانال حذف 

مى شود.
مرتضى موسویان، رییس مرکز توسعه فناورى اطالعات و رسانه هاى دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى در این باره توضیح داد: سامانه samandehi.ir که پیش از این در آن سایت هاى اینترنتى ثبت مى شد، براى ثبت کانال تلگرام و  احراز هویت آنان نیز در نظر گرفته شده است. در این سامانه 
که هفته آینده راه اندازى مى شود، بخشى به صورت باکس تعریف شده است که دارنده کانال با بیش از 5 هزار عضو به عنوان «ادمین» در آن تعریف مى شود. این باکس بعد از ثبت در کانال فرد، 

پیغامى را ایجاد مى کند که این کانال در حال ساماندهى است به این ترتیب هویت دارنده کانال احراز و مشخص مى شود که این کانال را چه کسى راه اندازى کرده است. در این سامانه مرحله دیگرى 
نیز تعریف شده است. در سامانه کد ملى فرد ادمین ثبت و سپس مشخصات وى با مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه مى شود و در صورت مغایرت نداشتن اطالعات ثبت شده 

در هر دو سامانه به این نتیجه مى رسیم که شماره تلفن همراهى که ادمین اعالم کرده است، متعلق به همان فرد با مشخصات کدملى است. به عبارتى در ابتدا فرد با ثبت نام احراز هویت و سپس 
مشخصات فرد ادمین با اطالعات در ثبت احوال مقایسه مى شود که آیا اطالعات فرد ثبت شده صحت دارد یا خیر. بعد از اینکه ادمین شناسایى شد، کد یونیکى در اختیار وى قرار داده مى شود که 
شناسه الکترونیکى محتواى دیجیتال کانال وى محسوب مى شود و باید این کد در کانال قرار داده شود؛ بنابراین کاربرانى که از کانال استفاده مى کنند، مى توانند روى لینکى که روى کد یونیک 
قرار دارد، کلیک کرده و کانال مربوطه را اعتبارسنجى کنند. دقیقًا این همان کارى است که در ثبت سایت هاى اینترنتى انجام مى شود و تنها تفاوت آن این است که به جاى ارایه لوگوى هوشمند 

«رسانه»، لینکى در اختیار کانال هاى ثبت شده با بیش از 5 هزار کاربر قرار مى گیرد و این لینک نشانه معتبر بودن کانال است. موسویان افزود: با راه اندازى سامانه و ثبت احراز هویت، منافع مردم در 
نظر گرفته شده است؛ چراکه اگر کاال یا سرویسى را از طریق کانال ها دریافت مى کنند باید بدانند چه کسى این کاال و خدمات را عرضه مى کند.

جهان شبـکه اى

ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاى مختلف   
آمـار و ارقـام فناورى اطالعـات و ارتباطات در سـال 2016 نشـان مى دهد که کشـورهاى 
درحـال توسـعه با 2/5 میلیـارد کاربـر، داراى بیشـترین کاربـران اینترنت هسـتند. آمارهاى 
منتشـر شـده از سـوى اتحادیـه بیـن المللـى مخابـرات (ITU) گویـاى آن اسـت کـه 
علیرغـم کاهـش قیمـت خدمـات فنـاورى اطالعـات و ارتباطـات، هنـوز 3/9 میلیـارد نفر 
از جمعیـت جهـان از اینترنـت اسـتفاده نمـى کننـد. البتـه بررسـى ضریـب نفـوذ اینترنـت 
در کشـورهاى مختلـف گویـاى واقعیـات دیگـرى نیـز هسـت. تعـداد مشـترکین پهن باند 
سـیار در کشـورهاى درحـال توسـعه بـا تجربـه نـرخ رشـد دو رقمى بـه ضریب نفـوذ 41 
درصـد رسـیده، امـا آهنـگ رشـد ضریـب نفـوذ پهن بانـد سـیار در جهـان کاهـش یافتـه 
اسـت. بدیـن ترتیـب انتظـار مـى رود کـه تعـداد کل مشـترکان پهن بانـد سـیار در انتهاى 

سـال 2016 بـه 3/6 میلیارد مشـترك 
برسـد کـه این مقـدار در سـال 2015، 
3/2 میلیارد مشـترك بوده اسـت. پهن 
بانـد ثابت نیـز در کشـورهاى توسـعه 
یافته بیشـترین رشـد را داشـته اسـت.

همچنیـن طبـق بررسـى هاى صـورت 
گرفتـه انتظـار مـى رود در پایان سـال 

2016، نسـبت مشـترکین پهن بانـد ثابـت در جهـان بـه حـدود 12 مشـترك بـه ازاى هـر 
100 نفـر برسـد. در ایـن میـان اروپـا، آمریکا و کشـورهاى تـازه اسـتقالل یافته بیشـترین 

ضریـب نفـوذ را خواهند داشـت.

مقدار زمان استفاده از شبکه هاى مجازى    
محققـان توصیـه مـى کننـد افـراد بـراى اسـتفاده از فنـاورى هـاى مـدرن محدودیـت 
زمانـى و مکانـى بـراى خـود در نظـر گیرنـد؛ بـراى مثـال یـک سـاعت قبـل از خـواب 
بـراى جلوگیـرى از مشـکالت کم خوابـى از این وسـایل اسـتفاده نکننـد؛ چرا که نـور آبى 
سـاطع شـده از این دسـتگاه هـا باعث بـر هـم ریختن سـاعت بیولوژیـک بـدن و اختالل 
در ترشـح هورمـون خـواب یـا همـان مالتونیـن مـى شـود. بـا وجـود مفیـد بود فنـاورى 
دسـتگاه هـاى الکترونیکى بسـیار پیشـرفته و هوشـمند مانند تلفن همـراه، اسـتفاده از این 
ابزارك هـا در برخـى موارد شـکل افراطى بـه خود گرفتـه و باعث بـروز مشـکالت فراوان 
در زندگـى آنها مى شـود؛ بـى آنکـه خودشـان از این مسـئله آگاه باشـند. مشـکالتى چون 
گـردن درد، گرفتگـى عضـالت، ضعیـف شـدن بینایـى، بـى خوابى و بـد خوابـى، کاهش 

تمرکـز و عـدم تمایـل بـه شـرکت 
در فعالیتهـاى اجتماعـى و سـرگرم 
شـدن براى سـاعت هـاى طوالنى 
در شـبکه هـاى اجتماعـى و نـرم 
افزارهاى نصب شـده بـر روى این 
وسـایل، شـرکت نکردن در کالس 
نامناسـب  تغذیـه  ورزشـى،  هـاى 
و معاشـرت نکـردن بـا دوسـتان و 

اعضـاى خانـواده همگى از آسـیب هـاى جدى ایـن پدیـده نوپا در فنـاورى دنیا محسـوب 
مى شـوند.

نحوه ثبت کانال تلگرامى      
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زاویـه دید

ــاورى اطالعــات      ــر در فن ــرژى تجدیدپذی ــع ان 2017 ، ســال اســتفاده از مناب
اســت. شــاید این طــور بــه نظــر برســد کــه پخــش آهنــگ و فیلــم در اینترنــت، 
ــد  ــر ایــن صــورت بای ــا محیــط زیســت دارد. چــون در غی ســازگارى بیشــترى ب
ــار  ــود انب ــط کار خ ــزل و محی ــادى را در من ــاى زی ــى دى ها و دى وى دى ه س
کنیــم. همچنیــن بــا ایــن کار، در مصــرف پالســتیک مــورد نیــاز بــراى ســاخت 
ــراى تبلیغــات و  ــادى ب ــادى مى شــود و درختــان زی ایــن نوارهــا صرفه جویــى زی
ــراى اینکــه  ــن ب ــد روى ســى دى ها و دى وى دى هــا قطــع نمى شــود. همچنی جل
دیســک هاى مــورد بحــث بــه دســت مــردم سراســر کشــور برســد، صرفه جویــى 
ــا همــه ایــن  در مصــرف ســوخت مــورد نیــاز وســایل نقلیــه زیــادى مى شــود؛ ب
ــه  ــک هزین ــى، ی ــن و اینترنت ــورت آنالی ــیقى به ص ــش موس ــل، در پخ تفاصی
ــه  ــال ســنگ و ســوخت هاى فســیلى اســت ک ــان وجــود دارد و آن هــم زغ پنه
بــا اســتفاده از آن، بــرق مراکــز اطالعــات کامپیوتــرى تأمیــن مى شــود. کار ایــن 
مراکــز ارائــه محتواهــاى مختلــف اســت. در ســال گذشــته، بــرآورد ســازمان صلــح 
ســبز این گونــه بــود کــه در عــرض دو ســال، فنــاورى اطالعــات بیــن هفــت تــا 
دوازده درصــد از مصــرف کل بــرق را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. حــدود 21 
درصــد از کل بــرق مصرفــى توســط مراکــز داده مصــرف مى شــود. خبــر خــوب 
اینجاســت کــه در ایــن ســال، بزرگ تریــن بازیگــران حــوزه فنــاورى گام بــه گام 
ــاى  ــوز کاره ــا هن ــد. ام ــد ش ــر خواهن ــبز نزدیک ت ــت س ــک اینترن ــاد ی ــه ایج ب
زیــادى هســت کــه بایــد انجــام شــود.چون آنطــور کــه از اخبــار برمى آیــد، کــه 
دولــت آینــده آمریــکا احتمــاال تمایلــى نــدارد کــه روى انرژى هــاى تجدیدپذیــر 
مانــور دهــد و آن را جــزو اولویت هــاى اصلــى خــودش قــرار دهــد. اپــل ادعــا 

مى کنــد کــه در حــال حاضــر 93 درصــد کارهایــى کــه در ســطح جهــان 
ــد،  ــن مى کنن ــر تأمی ــرژى تجدیدپذی ــع ان ــود را از مناب ــرژى خ ــد، ان ــام مى ده انج
ــل و 100  ــده، به صــورت کام ــال آین ــه در س ــن اســت ک ــز ای ــوگل نی ــاى گ و ادع
ــه  ــن زده ک ــوك تخمی ــد.  فیس ب ــتفاده مى کن ــر اس ــرژى تجدیدپذی ــد از ان درص
ــود  ــن مى ش ــر تأمی ــع تجدیدپذی ــات آن از مناب ــز اطالع ــرق مرک ــد از ب 35 درص
ــود را  ــرق خ ــد از ب ــال، 40 درص ــان امس ــا پای ــه ت ــرد ک ــالم ک ــز اع ــازون نی و آم
ــز داده  ــى مراک ــرق مصرف ــد از ب ــد و 44 درص ــن مى کن ــر تأمی ــع تجدیدپذی از مناب
ــع تأمیــن مى شــود. ایــن اعــداد و ارقــام ممکــن  مایکروســافت نیــز از همیــن مناب
اســت بــراى افــراد کمــى گیج کننــده و شــگفت انگیــز باشــد. مخصوصــًا گــوگل و 
مایکروســافت کــه ادعــا مى کننــد، از هیچ گونــه ســوخت فســیلى در فعالیت هایشــان 
ــات در گســترش  ــن اقدام ــر ای ــه تاثی ــوان ب ــا اینحــال، مى ت ــد،  ب ــتفاده نمى کنن اس
امیدوارتــر شــد. از محیــط زیســت  انرزژى هــاى تجدیــد پذیــر و حفاظــت 

لشگر768 میلیونى پیام رسان وى چت    
Tencent اعـالم کرد تعـداد کاربران فعال پیام رسـانش از مـرز 768 میلیـون کاربر در روز 

گذشـته اسـت. توسـعه دهنده پیام رسـان وى چـت همچنین اعالم کـرد تعـداد کاربران 
فعالش نسـبت به سـال گذشـته 35 درصد رشـد داشـته است.

کاربـران محبوب تریـن پیام رسـان موبایلـى در چیـن، روزانـه به طـور متوسـط 90 دقیقـه 
از وقـت خـود را بـا ایـن پیام رسـان مى گذراننـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش اغلـب کاربران 
وى چـت متولدیـن دهـه 1980 و 1990 هسـتند کـه 65 درصـد از کل کاربـران را شـامل 
مى شـوند و 80 درصـد از کل پیام هـاى ردوبـدل شـده را در اختیـار خوددارنـد. جوانـان 
17 الـى 21 سـاله و افـراد بـاالى 55 سـال بـه ترتیـب 14 و 1 درصـد از کل جمعیت این 
اپلیکیشـن موبایلـى را در بـر گرفته انـد. میـزان پیام هـاى مبادله شـده با وى چت در سـال 
2016 در مقایسـه بـا 2015 بیش از 67 درصد رشـد داشـته اسـت و به طور متوسـط روزانه 
74 پیـام از طریـق این پیام رسـان توسـط هر کاربر مبادله شـده اسـت. این در حالى اسـت 

کـه رقـم مبادله پیـام براى افـراد بـاالى 55 سـال 44 پیـام در روز بوده اسـت.
همچنیـن افزایـش چـت صوتى 
وى  بـا  ویدئویـى  مکالمـه  و 
چـت روزانـه بـه 100 میلیـون 
تصویـرى  و  صوتـى  تمـاس 
مقایسـه  در  اسـت کـه  رسـیده 
درصـد   80 از  بیـش   2015 بـا 
رشـد را نشـان مى دهد.  آمار راه 
رفتـن کاربـران وى چـت روزانه 

سـنج)  گام  محاسـبه  (سیسـتم  اسـت!  بـوده  گام   5900 متوسـط  به طـور 

   وجود 51 شبکه اجتماعى در ایران
سرپرسـت اداره تشـخیص جرایـم رایانـه اى پلیس فتا گفـت: از میـان 152 نرم افزار پیام رسـان 
در دنیـا، 51 شـبکه اجتماعى پیام رسـان در ایـران فعال اسـت اما اطالعـات کافى در مـورد آنها 

در اختیار نیسـت. 
کیانـى گفـت: از 68 هـزار پرونـده رصد شـده تنهـا 6 درصد قابـل شناسـایى بودنـد و 66 درصد 
مربـوط بـه تلگـرام و 20 درصـد مابقى شـبکه هـاى اجتماعى را شـامل مى شـوند و این نشـان 
دهنـده مهاجـرت کاربـران از فضـاى سـایبرى بـه شـبکه هـاى اجتماعى اسـت. وى افـزود: در 
برخـى پرونـده هـا پیامک هـاى اغوا کننده ارسـال شـده اسـت که بـا اسـتفاده از خبر بـرد مبلغ 
کالن، فـرد را بـه ارسـال اطالعـات حسـاب خـود ترغیـب مـى کنـد. بنابرایـن از افـراد انتظـار      
مـى رود قبـل از اینکـه اطالعـات خـود را در فضـاى مجـازى منتشـر کننـد سـابقه نرم افـزار و 
سـایت را بررسـى کننـد.  سـرگرد کیانى بـا اشـاره به عـدم اسـتفاده از نسـخه اصلى اپلیکیشـن 
از سـوى کاربران کـه مشـکالتى را به همـراه دارد، گفـت: احتمـال ارائه نـرم افزارهـاى معیوب 
درسـایت هایـى که بصـورت رایـگان نـرم افـزار را در اختیار کاربـران قرار مـى دهند بسـیار زیاد 

داراى حفراتـى  اکثـرا  و  اسـت 
براى جاسوسـى هسـتند. 

آنتـى  نصـب  افـزود:  وى 
ویـروس روى تلفـن همـراه و 
رایانـه کمـک زیـادى بـه حفظ 
فضـاى  در  شـخصى  حریـم 

کنـد.  مـى  مجـازى 
بـه  کاربـران  دیگـر  سـوى  از 
هـر سـایتى کـه بـراى دانلـود 

کننـد. اعتمـاد  نبایـد  دارد  وجـود  خـاص  اپلیکیشـن 

         استفاده از منابع انرژى تجدیدپذیر در فناورى اطالعات
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