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پنج صفحهشماره 30سال یکمنهم ژانویه 102016 ربیع الثانى1438دو شنبه 20 دى 1395 ویژه نامه  تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما

فناورى هاى نوین

ربات خانگى   
Buddy از سیسـتم کدنویسـى متـن بـاز برخوردار اسـت که 
امـکان شـخصى سـازى را بـه ایـن ربـات مـى دهـد.  ایـن 
ربـات مـى توانـد از خانه شـما محافظـت کنـد، در تهیه یک 
غـذاى جدید بـه شـما کمک کنـد، یا بـا اسـتریمینگ ویدیو 
و موزیـک اعضاى خانـواده را سـرگرم کند. بـادى همچنین 
مـى تواند به عنـوان سـاعت و تقویم در خدمت شـما باشـد.

جهان شبکه اى

ورژن جدید تلگرام    
آخـر  ورژن  کـه  تلگـرام  پیام رسـان   3,16 نسـخه 
و  شـده  عرضـه  مى شـود  محسـوب  اپلیکیشـن  ایـن 
کاربـران مى تواننـد ایـن اپلیکیشـن را دانلـود کـرده و از 
به روزرسـانى  شـوند.  بهره منـد  آن  جدیـد  قابلیت هـاى 
جدیـد ایـن برنامـه بـراى کاربـران اندرویـد و آى.او.اس 

اسـت. دسـترس  در 

اپـکده

مرکز ابرى سیسکو تعطیل مى شود   
سیسـکو بـا انتشـار بیانیـه اى، از تعطیلـى پـروژه ابـرى 

خـود موسـوم بـه Intercloud خبـر داد. 
(دى   2017 مـارس  در   Intercloud عمومـى  بخـش 
1396) متوقـف مى شـود و سیسـکو تمـام فعالیت هـاى 
ابـرى خـود را بـه دیگـر پلتفرم هـا منتقـل خواهـد کرد. 
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                                       دستاورد گوگل در حوزه کپى رایت

ــوژى شــده اند  ــاى تکنول ــه دو ســردمدار دنی ــل ب ــروز تبدی ــن دو دانشــجو کــه ام ــدا از ســوى دو دانشــجوى خــوش ذوق ایجــاد شــد و شــاید ای گــوگل در ابت
آن موقــع تصــور خاصــى از میــزان موفقیــت ســرویس نداشــتند، امــا امــروزه ایــن ســرویس بــه قــدرى بــزرگ شــده اســت کــه مرجــع جســت وجوى تمامــى 
ــاى  ــد لینک ه ــرکت بای ــن ش ــه ای ــوولیتى ک ــد، مس ــى مى کن ــرکت خال ــن ش ــوولیت را روى دوش ای ــنگینى از مس ــار س ــى ب ــن اتفاق ــا چنی ــت. طبیعت ماس
جســت وجویى را کــه بــه شــما عرضــه مى کنــد در مرحلــه اول ســندیت داشــته باشــند و همچنیــن بــا وضــع قوانیــن ســنگین کپى رایــت قانونــى نیــز باشــند. 

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

 جوانـان شـیعه و سـّنی بداننـد کـه این 

و  هم کالمـی  و  هم زیسـتی  و  ه�هنگـی 

همدلـی ای کـه بین اینها هسـت، بزرگ ترین 

حربـه اسـت بـر ضّد دشـمن ایـران، دشـمن 

اسـالم و دشـمن قـرآن.



فناورى هاى نوین
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تخت هوشمند

   Sleep number 360 ایـن تخـت هوشـمند کـه
نـام دارد، بـا ایـن هـدف طراحى شـده کـه بتوانـد الگوهاى 
خواب کاربـر را یاد بگیـرد و تجربـه خواب بـا کیفیت ترى را 
ایـن تخـت  از جملـه مهم تریـن قابلیت هـاى  ارایـه کنـد. 
هوشـمند مى تـوان به گـرم کـردن پاها اشـاره کـرد، تخت 
میدانـد که کاربـر چه زمانـى مى خوابـد و درنتیجـه در زمان 
مناسـب آمـاده فراهـم کـردن شـرایط خـواب راحت اسـت. 
ایـن تحـت هـم چنیـن بـه سنسـورهایى مجهـز اسـت که 
مى توانـد بهتریـن زمان را بـراى بلند شـدن کاربـر از خواب 
تشـخیص مى دهـد تـا کاربـر روز خـود را در مناسـب ترین 
حالت شـروع کنـد. این تخـت مى تواند بـه صورت پیوسـته 
حالـت خـود را بـا وضعیـت خـواب کاربـر تنظیـم کنـد تـا 

میزان فشار وارده به اندام ها بدن تنظیم شود.

عینک هوشمند 

سیسـتم جدیـد Aira بـه این منظـور طراحى شـده 
کـه زندگـى را بـراى نابینایان یـا افـرادى که دچار مشـکل 

بینایى هستند، راحت تر کند. 
این سیسـتم بـا اسـتفاده از یک عینک هوشـمند یـا دوربین 
گوشـى، بـه نماینده ایـن سیسـتم امکان مـى دهد تـا آنچه 
یـک فـرد نابینـا در زمـان واقعـى مى بینـد را ببیند و سـپس 
دربـاره موقعیت کـه نابینا در آن قـرار دارد، با او حـرف بزند.
بـه این ترتیـب ایـن سیسـتم مى توانـد بسـیارى از نیازهاى 
روزانـه نابینایـان در سراسـر جهـان را بـراى آنهـا راحت تـر 
کنـد . امـکان دسترسـى بـه اطالعـات مربـوط بـه زندگـى 

شـخصى نابینـا نیـز بـراى نماینـده Aira فراهم اسـت.

نفوذ نرم افزارهاى مجازى به بازارها   
سـرانجام اتفاقـى در دنیـاى مجـازى وخدمـات و سـرویس هاى آنالیـن کشـور 
افتـاد کـه کـم و بیـش همـه از آن خشـنودند؛ نرم افزارهـاى تاکس یـاب آنالیـن. 
رضایتـى کـه اگرچـه بیشـتر ناشـى از پایین بـودن حـق سـرویس و کارمزد اسـت 
امـا جذابیـت همین موضـوع در کنـار قابل دسـترس بـودن دائمى آن موجب شـده 
تـا رقابتـى آزاد میـان راننـدگان تاکسـى دربگیـرد کـه بـه نفـع مشـترى و تـالش 
بـراى باالرفتـن خدمـات اسـت. امـا همیـن سـرویس ها اغلـب بـا نواقصـى همراه 
هسـتند از جملـه اینکـه گفتـه مى شـود تاکسـى هاى آنالیـن هنـوز از نظـر امنیتى 
و رفتارهایـى کـه ممکـن اسـت از سـوى راننـده سـر بزنـد، قابـل کنترل نیسـتند؛ 
چراکه بـراى عضویـت در ایـن سـرویس هاى آنالیـن نیـازى بـه ضمانت نامه هاى 

سفت و سـخت نیسـت. همچنین 
بـراى  مجـوز  دریافـت  موضـوع 
نرم افزارهـاى  از  دسـته  ایـن  کار 
مـورد  همچنـان  تاکسـى یاب 
مناقشـه اسـت؛ چراکـه اتحادیـه 
رایانـه تهـران اعـالم مى کنـد که 
مجـوز ایـن دو سـرویس آنالیـن 
در ابتـدا تولید نرم افزار و تاسـیس 

کافى نـت بـوده اسـت و حـاال آنهـا از وضعیتـى کـه بـر اسـاس آن مجـوز دریافت 
کرده انـد، خـارج شـده اسـت.

ربات خانگى   
Buddy از سیسـتم کدنویسـى متـن بـاز برخوردار اسـت که 
امـکان شـخصى سـازى را بـه ایـن ربـات مـى دهـد.  ایـن 
ربـات مـى توانـد از خانه شـما محافظـت کنـد، در تهیه یک 
غـذاى جدید بـه شـما کمک کنـد، یا بـا اسـتریمینگ ویدیو 
و موزیـک اعضاى خانـواده را سـرگرم کند. بـادى همچنین 
مـى تواند به عنـوان سـاعت و تقویم در خدمت شـما باشـد، 
و قـادر اسـت با بسـیارى دیگـر از تجهیـزات خانه هوشـمند 
تعامـل داشـته باشـد. در زمـان عـدم حضـور شـما در منزل، 
Buddy مـى توانـد بـه عنـوان دوربین هـاى امنیتـى ایفاى 
نقـش کنـد.Buddy بیش از 5 کیلوگـرم وزن دارد، بـا هر بار 
شـارژ بین 8 تـا 10 سـاعت کار مى کنـد و از یک نمایشـگر 

8 اینچـى به جـاى «صـورت» برخوردار اسـت.

فناورى هاى نوین

پرونده امنیـت

مهندسى اجتماعى، شیوه جدید کالهبردارى   
کارشـناس پلیـس فتاى خراسـان جنوبى گفـت: در حـال حاضر در فضـاى مجـازى کالهبرداران 
با شـیوه هاى جدیـد از جمله مهندسـى اجتماعـى نیز در صـدد کالهبـردارى از کاربران هسـتند.  
عجمـى ادامـه داد: از عوامـل وقـوع جرم هـاى سـایبرى مى توان بـه پاییـن بودن سـطح آگاهى 
مـردم، امـکان جعل هویـت در فضـاى سـایبرى، سـهولت ارتـکاب و پنهـان مانـدن مجرمان و 
افزایـش تعـداد کاربران اشـاره کـرد. وى افـزود: با توجه بـه اینکـه در برخى از سـایت هاى خرید 
اینترنتـى نیز امـکان کالهبردارى وجـود دارد، باید قبـل از خریـد اینترنتى در مورد آن فروشـگاه 

تحقیـق و یـا از تجربه هاى دوسـتان و آشـنایان خـود در خریدهـاى اینترنتى اسـتفاده کنید.
و ادامـه داد: همچنیـن کاربران اینترنت مد نظر داشـته باشـند سـایت هاى اینترنتـى معتبر داراى 
نمـاد اعتمـاد الکترونیکـى هسـتند. کارشـناس پلیـس فتـاى اسـتان بـه اشـاره به کالهبـردارى 
از طریـق فالگیـرى و دعـا نویسـى در فضـاى مجـازى، تصریـح کـرد: کاربران هوشـیار باشـند 
و بى هیـچ اندیشـه اى سرنوشـت خـود را بـه یکسـرى حرف هـا و پیش بینى هـاى دروغیـن و 

سراسـر کذب و خطرنـاك فالگیران 
بـه  اشـاره  بـا  عجمـى   نسـپارند. 
بسـیارند خانواده هایـى  اینکـه چـه 
که بـا پیشـنهادات شـوم ایـن افراد 
کالهبـردار از هم پاشـیده شـده اند، 
در  حاضـر  حـال  در  شـد:  یـادآور 
کالهبـرداران  مجـازى  فضـاى 
جملـه  از  جدیـد  شـیوه هاى  بـا 

از کاربـران هسـتند.  نیـز در صـدد کالهبـردارى  مهندسـى اجتماعـى 



دانشـکده
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در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضاى مجـــازى، امرى اجـــــتناب ناپذیر محسوب مى شــود؛ به طورى که افراد مختلف براى انجام بخش زیادى از امور جارى  خود مجبور به کار کردن با رایانه    
و سیستم هاى دیجیتال با رویکرد ایجاد دولت الکترونیک هستند. به طور قطع چنین تعامالتى افزایش خواهد 

یافت و این در حالى است که شاید بعضى از کاربران از ضوابط و مقرررات حاکم بر این حوزه آگاهى نداشته باشند.
مسعود غفارى راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصى اظهار کرد: بند 2 از اصل 3 قانون اساسى، یکى از وظایف 

دولت را باال بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات  و رسانه  هاى  
گروهى  و وسایل  دیگر دانسته است. وى اضافه کرد: لذا با توجه به سرعت گسترش ارتباطات و تعامالت در 
فضاى مجازى الزم است در جهت فراگیرى قوانین حاکم بر این حوزه، اقدامات موثر و متناسبى انجام شود. 

از اساسى ترین قوانین مرجع مى توان به قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و قانون جرایم رایانه اى 
مصوب سال 1388 اشاره کرد.

 قانون تجارت الکترونیک صرفا بر اعمال تجارى حاکم نیست
غفارى راد در ادامه بیان کرد: از آنجایى که قانونگذار در ماده 1 قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که 

«این قانون مجموعه اصول و قواعدى است که براى مبادله آسان و ایمن  اطالعات در واسط هاى الکترونیکى و با 
استفاده از سیستم هاى ارتباطى جدید به کار  مى رود» مى توانیم نتیجه بگیریم که با وجود عنوان قانون تجارت الکترونیک، این قانون صرفا بر اعمال تجارى حاکم نبوده و بر سایر اعمال و وقایع حقوقى 
نافذ است. وى با بیان اینکه باید اعتبار مبادالت الکترونیکى و دیجیتال در فضاى مجازى را بررسى کنیم، عنوان کرد: بر اساس ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون 
الزم باشد،  داده پیام در حکم نوشته  است.» این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار در ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، داده پیام را تعریف کرده است، گفت: در این ماده آمده است که « داده پیام، هرنمادى 

از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که  با وسایل الکترونیکى، نورى یا فناورى هاى جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت،  ذخیره یا پردازش مى شود.» طبق این ماده، داده پیام شامل عکس، صوت، فیلم 
و نوشته است. وى با بیان اینکه قانونگذار در ماده 1284 قانون مدنى، سند را تعریف کرده است، گفت: سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوى یا دفاع قابل استناد باشد. غفارى راد در ادامه 

بیان کرد: همانطور که اشاره شد، ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که هر زمان، قانونى وجود نوشته اى را الزم بداند، داده پیام در حکم نوشته است و داده پیام مى تواند به عنوان سند، 
مورد شناسایى واقع شده و معتبر باشد. این استنباط با توجه به تطبیق ماده 1284 قانون مدنى و ماده 6 قانون تجارت الکترونیک صورت مى گیرد. 

در خصوص «حق یا تکلیف در مراودات صورت گرفته در فضاى مجازى» گفته مى شود: طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیک «اسناد و ادله اثبات دعوى ممکن است به صورت داده پیام بوده و 
در هیچ محکمه یا اداره دولتى نمى توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتى  داده پیام را صرفًا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» به گفته این کارشناس ارشد حقوق خصوصى، نوشته اى را مى توان 

سند دانست که در مقام اثبات، بتوان آن را به صاحب سند نسبت داد.

جهان شبـکه اى

«چک» به موبایل آمد   
بانکـى شـرایطى فراهـم شـده کـه  تبـادالت چـک در شـبکه  در راسـتاى سـاماندهى 
چک هـاى الکترونیـک بـه زودى و از سـال آینـده در دسـترس قـرار خواهـد گرفـت. ایـن 

چک هـا از قابلیـت صـدور و پیگیـرى از طریـق تلفـن همـراه برخـوردار اسـت.
 بعـد از این کـه از سـال گذشـته سـامانه چـکاوك  رسـما کار خـود را آغـاز و مبـادالت 
تصویرى چک شـروع شـد بـه تدریج تاکنون در 24 هزار شـعبه بانکى تکمیل شـده اسـت. 
بـا اجـراى ایـن طـرح فیزیـک و الشـه چـک گـردش نمى کنـد، بلکـه ایـن تصویـر چک 

اسـت کـه مبادلـه شـده و در هر جایـى از کشـور قابـل پـردازش خواهـد بود.
بـه عبارتـى بـر اسـاس آنچـه کـه مدیـر کل فنـاورى و اطالعـات بانـک مرکـزى اعـالم 
کـرده با توسـعه چـکاوك حـذف فیزیکى چـک از چرخه مبـادالت انجـام خواهد شـد. این 

تغییـر البتـه در شـرایطى اتفـاق خواهـد 
افتـاد کـه به طـور همزمـان دسـته چک 
چـکاوك  طریـق  از  و  مى شـود  صـادر 
قابـل معامله خواهـد بود. از سـویى دیگر 
طریـق  از  کـه  الکترونیـک  چک هـاى 
موبایـل قابـل انتقـال هسـتند در شـبکه 
بانکـى وجـود دارد. ایـن رونـد تـا حـدود 
پنج تـا شـش سـالبه طور همزمـان ادامه 

داشـته تا بـه تدریج چک هـاى کاغـذى از چرخه مبـادالت حذف خواهند شـد. رئیـس کل بانک 
مرکـزى استانداردسـازى و افزایـش ضریـب امنیتى دسـته چـک را مورد توجـه قرار داده اسـت.

مرکز ابرى سیسکو تعطیل مى شود   
سیسـکو بـا انتشـار بیانیـه اى، از تعطیلى پـروژه ابـرى خـود موسـوم بـه Intercloud خبر 
داد. بخـش عمومـى Intercloud در مارس 2017 (دى 1396) متوقف مى شـود و سیسـکو 

تمـام فعالیت هـاى ابـرى خـود را بـه دیگـر پلتفرم هـا منتقل خواهـد کرد. 
 اگـر چه از شـرکتى کـه قرار اسـت میزبـان Cloud سیسـکو باشـد نامـى به میـان نیامده 
اسـت ولى بـه نظر مى رسـد آمـازون شـانس باالیى بـراى ایـن موضـوع دارد زیـرا امروزه 
شـرکت هاى بـزرگ در اسـتفاده از خدمـات ابرى ایـن کمپانى کـه AWS نـام دارد، کامًال 
اسـتقبال مى کننـد. بـه عنـوان مثـال، سـال گذشـته HP سـرویس Cloud عمومـى خـود 
را تعطیـل کـرد و بـه کاربـران خـود، اسـتفاده از سـرویس ابـرى آمـازون را پیشـنهاد داد. 
HP سـپس یـک قـرارداد همـکارى بزرگ تـر بـا مایکروسـافت منعقد کـرد تا مشـتریانش 

 Microsoft بـه راحتـى از خدمـات
Azure اسـتفاده کرده انـد.  

مرکـز   2014 سـال  در  سیسـکو 
رقابـت  بـراى  را   Intercloud

رشـد  بـه  پاسـخى  و  آمـازون  بـا 
روزافـزون AWS راه انـدازى کـرد 
ولـى بـا گذشـت زمـان مشـخص 
شـد که این مرکـز با وجـود بودجه 

یک میلیـارد دالرى اش، نتوانسـته با بـزرگان خدمات ابـرى از قبیل آمازون، مایکروسـافت 
و گـوگل رقابـت کنـد. 

بایسته هاى حقوقى مبادالت تجارى در فضاى مجازى   
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زاویـه دید

ــاید  ــد و ش ــاد ش ــوش ذوق ایج ــجوى خ ــوى دو دانش ــدا از س ــوگل در ابت گ
ایــن دو دانشــجو کــه امــروز تبدیــل بــه دو ســردمدار دنیــاى تکنولــوژى شــده اند 
ــروزه  ــا ام ــتند، ام ــرویس نداش ــت س ــزان موفقی ــى از می ــور خاص ــع تص آن  موق
ایــن ســرویس بــه قــدرى بــزرگ شــده اســت کــه مرجــع جســت وجوى تمامــى 
ــن  ــوولیت را روى دوش ای ــنگینى از مس ــار س ــى ب ــن اتفاق ــا چنی ــت. طبیعت ماس
شــرکت خالــى مى کنــد، مســوولیتى کــه ایــن شــرکت بایــد لینک هــاى 
ــه اول ســندیت داشــته  ــد در مرحل ــه شــما عرضــه مى کن جســت وجویى را کــه ب
باشــند و همچنیــن بــا وضــع قوانیــن ســنگین کپى رایــت قانونــى نیــز باشــند. ایــن 
شــرکت بایــد رنــک و امتیــاز لینک هــاى ناقــض کپى رایــت را پایین تــر نمایــش 

ــرام بگــذارد. ــت احت ــوق کپى رای ــه حق ــا ب دهــد ت
 مدتــى اســت کــه شــرکت هاى تولیــد محتــواى مختلــف هماننــد تولید کننــدگان 
ــوگل  ــا گ ــد ت ــه داده ان ــى را ارائ ــى فراوان ــت هاى قانون ــم، درخواس ــا فیل ــازى ی ب
ــا  ــه اصطــالح دزدى را حــذف کنــد و گــوگل نیــز تــالش کــرده ت لینک هــاى ب
ــه شــرکت در ســال میــالدى کــه  ــه گفت ــد و حــال ب ــدام کن همیشــه ســریعا اق
ــد را  ــت بوده ان ــه ناقــض کپى رای ــون لینــک ک ــن ســرویس 900 میلی گذشــت ای
از سیســتم جســت وجوى خــود حــذف کــرده اســت. ایــن رقــم بســیار بــاال اســت 
و بایــد گــوگل را در ایــن مــورد ســتایش کــرد. نســبت بــه ســال 2015 میــالدى 
ایــن رقــم 100برابــر افزایــش داشــته اســت. همچنیــن گــوگل همــواره در تــالش 
ــت وجو را  ــه  جس ــن نتیج ــود بهتری ــدگان خ ــران و بازدید کنن ــه کارب ــا ب ــت ت اس
ــت  ــض کپى رای ــایت هاى ناق ــد و س ــع باش ــه مرج ــت وجویى ک ــد، جس ــه ده ارائ
از آن ســودى نبرنــد. شــرکت هاى داراى حــق کپى رایــت بــا تمــام قــوا 

ــد  ــف نمى کنن ــود را تل ــت خ ــه از وق ــک ثانی ــى ی ــتند و حت ــیار هس هوش
ــد و  ــال مى کنن ــى ارس ــار قانون ــک اخط ــریعا ی ــت س ــض کپى رای ــورت نق و در ص
بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن شــرکت ها حقــوق کاملــى را بــراى ایــن کار دارنــد. در 
ــارد  ــک میلی ــدود ی ــوع ح ــرکت ها در مجم ــن ش ــى از ای ــه گذشــت جمع ــالى ک س
درخواســت حــذف لینــک را بــراى گــوگل ارســال کردنــد و گــوگل تــالش کــرده تــا 
تمامــى ایــن درخواســت ها را پاســخ دهــد. گــوگل در گــزارش خــود مى گویــد کــه 
توانســته 8/ 89 درصــد ایــن درخواســت ها را تکمیــل کنــد و ایــن بدیــن معناســت 
کــه 914 میلیــون لینــک دزدى از ایــن ســرویس حــذف شــده اند. عــالوه بــر ایــن، 
ایــن گــزارش نشــان مى دهــد کــه گــوگل هــر هفتــه 20میلیــون لینــک را حــذف 
مى کنــد. انتظــار مــى رود کــه ایــن میــزان در ســال 2017 کمتــر شــود، امــا خــب 
ــى  ــده پیش بین ــاه آین ــن م ــا چندی ــوان ت ــتیم و نمى ت ــال هس ــداى س ــال در ابت فع

طوالنــى مدتــى داشــت.

ورژن جدید تلگرام با قابلیت هاى فوق العاده   
 نسـخه 3,16 پیام رسـان تلگـرام کـه ورژن آخر این اپلیکیشـن محسـوب مى شـود عرضه 
شـده و کاربـران مى توانند ایـن اپلیکیشـن را دانلـود کـرده و از قابلیت هـاى جدید آن 
بهره منـد شـوند. شـایان ذکـر اسـت کـه به روزرسـانى جدیـد ایـن برنامـه بـراى کاربران 
اندرویـد و آى.او.اس در دسـترس اسـت و کاربـران ویندوزفـون و دسـکتاپ بایـد کمـى 

بیشـتر منتظـر بماننـد تـا از قابلیت هـاى جدیـد ایـن اپلیکیشـن اسـتفاده کنند.
قابلیت هاى نسخه 3,16 تلگرام

1- پاك کردن و ویرایش پیام ها براى همه (چت شخصى، گروه و سوپرگروه)
.'Data and Storage' 2- نمایش مصرف اینترنت در قسمت تنظیمات

 (آمـار بایـت بـه بایـت ترافیـک ورودى و خروجـى تلگـرام از طریـق واى فـاى و اینترنت 
یل) با مو

 .(Telegram.me) به جاى (T.me) 3- استفاده از لینک کوتاه
لینـک  از   telegram.me/itna_ir جـاى  بـه  مى توانیـد  پـس  ایـن  از  مثـال،  طـور  بـه 

کوتاه شـده  t.me/itna_ir اسـتفاده 
. کنید

 Report' 4- افزوده شـدن گزینـه
سـیکرت چت ها  بـه   'spam

(Secret Chats)
قابلیـت  شـدن  اضافـه   -5
نمایـش  بـراى  تصویر به تصویـر 

تلگـرام در  ویدیوهـا 

    استقبال از شبکه هاى اجتماعى 
یـک جامعه شـناس گفـت: در فضـاى فعلـى که احسـاس مسـووولیت اجتماعـى در میـان مردم 
بـه دلیـل جلوگیـرى از ابـراز وجـود آنها بـه حداقل رسـیده اسـت فرصت هایـى از طریـق ایجاد 
کمپیـن هـاى مختلـف در فضـاى مجـازى براى مـردم به وجـود آمد کـه بـراى بهتر زیسـتن با 
هـم همـکارى کننـد. کمپیـن هایـى کـه در همیـن شـبکه هـاى اجتماعى بـراى حفـظ محیط 
زیسـت یا سـایر مشـکالت جامعه شـکل گرفته بـه افزایش حـس مسـوولیت اجتماعـى در میان 
مـردم کمـک کـرده اسـت. البتـه هنـوز راه هـاى نرفتـه زیـادى داریـم و ایـن کمپین هـا آنقدر 
که باید گسـترده نشـده اسـت امـا امیدهایى را بـراى بهزیسـتى و احسـاس مسـوولیت اجتماعى 
نسـبت بـه جامعه، محیـط زیسـت و سرنوشـت همدیگر به وجـود آورده اسـت که نعمـت بزرگى 
اسـت.  معیدفـر افـزود:  طبعـا شـبکه هـاى اجتماعى و فضـاى مجـازى چـون تجربه هـاى تازه 
اى هسـتند ممکـن اسـت بـا برخى بـى مهارتى هـا باعث بـروز مشـکالت بـه ویژه بـراى گروه 
هاى سـنى خـاص هم بشـوند. اما نبایـد ترسـید. کمااینکه یک پـدر نبایـد از رفتنـن فرزندش به 
مدرسـه در هـراس باشـد که ممکن اسـت اتفاقـى براى او بیفتد. درسـت اسـت که ممکن اسـت 

پیـش  کـودك  بـراى  اتفاقـى 
نبایـد  تـرس  ایـن  امـا  بیایـد 
از رشـد و علـم آمـوزى  مانـع 
فرزنـد شـود. نشسـتن در خانـه 
امـن تـر اسـت امـا حرکـت از 
خانـه و کسـب دانـش و تجربه 
و مهـارت مـى تواند شـخصیت 
بـراى بچـه  ا  ر  تـرى  متعالـى 
بیافرینـد. مـن یک نـگاه مثبت 

نسـبت بـه شـبکه هـاى اجتماعى مجـازى دارم بـه رغـم اینکـه مشـکالت آن را هم مـى دانم.

 دستاورد گوگل در حوزه کپى رایت
        



پیـکسل
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  خودروهاى ولوو مجهز به اسکایپ مى شوند  عینکى هوشمند با دوربین 13 مگا پیکسلى

 80 درصد تلفن همراه Reclaim از مواد بازیافتى تولید شده است.   انتخابات تمام الکترونیک در آستانه اجرایى شدن

   اپلیکیشن کتاب «کبریت کم خطر» منتشر شد

  یک و نیم میلیون سیم کارت بى هویت یکطرفه شد

ویژه نامه تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما
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