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بازار PC

حذف اپلیکیشن و بازیهای کودکانه
از پلی استور گوگل

گوگل تعداد زیادی از اپلیکیشن و بازیهای مخصوص
کودکان را تحت تاثیر بدافزاری که به آنها تصاویر غیر
اخالقی نشان می داد ،از فروشگاه پلی استور خود حذف
کرده است.
به نقل از  ،CNBCپس از آنکه موسسه تحقیقاتی
چک پوینت اعالم کرد بدافزاری در اپلیکیشنها و بازیهای
مخصوص کودکان در فروشگاه اینترنتی پلی استور گوگل
وجود دارد که می تواند به آنها تصاویر غیر اخالقی نشان
دهد ،شرکت گوگل بالفاصله پس از بررسی موضوع۶۰ ،
اپلیکیشن مشکوک و آلوده به این بد افزار را از پلی استور
خود حذف کرد .موسسه تحقیقاتی و تحلیل نرم افزار که در
زمینه علم و فناوری فعالیت می کند ،در تشریح این موضوع
اعالم کرده بود که بدافزار های موجود در این اپلیکیشن ها و
بازی ها قادر بود بر روی تبلت یا گوشی کودکان و نوجوانان
بدون اجازه آنها یک اپلیکیشن امنیتی تقلبی نصب کند و
در نتیجه به آنها تصاویر غیر اخالقی که اصال متناسب با سن
آنها نیست ،نشان دهد .این موسسه به تعدادی از اپلیکیشن
های مشکوک و آلوده به این بدافزار اشاره کرد که می
توان از اپلیکیشن های کودکانه ای همچون «Drawing
Lessons Angry Birds»، «Temple Crash
 »Jungle Bandicootو «Spinner Fidget
 »Toyنام برد که به طور کلی هرکدام از حداقل ۳.۵
میلیون بار الی  ۷میلیون بار دانلود شده بودند .که این
مساله می تواند تهدید بزرگی برای کودکان و نوجوانانی که
از این اپلیکیشن های آلوده استفاده می کردند در سراسر
جهان ایجاد کند .این موسسه همچنین نام این بدافزار را
ادالت سواین ( ) AdultSwineاعالم کرد .موسسه چک
پوینت بالفاصله پس از تشخیص این موضوع ،به گوگل
اطالع داده است تا به زودی موضوع را بررسی کرده و در
صورت تایید ،آنها را از فروشگاه اینترنتی پلی استور خود
حذف کند .دانیل پادون – یکی از پژوهشگران موسسه
چک پوینت – در مصاحبهای با  CNBCخاطر نشان
کرده است  »:ما روابط خوب و نزدیکی با غول تکنولوژی
گوگل داریم و در صورت هرگونه مشکلی در زمینه امنیت
سایبری ،بالفاصله متخصصین آنها را از موضوع مطلع می
کنیم و گوگل هم در این زمینه بسیار خوب و به موقع عمل
می کند» .وی در ادامه افزود »:البته هرچند که گوگل
بالفاصله  ۶۰اپلیکیشن آلوده و مشکوک به این بدافزار
را از پلی استور حذف کرد ،اما از انجایی که کاربران آنها
را قبال دانلود و نصب کردهاند ،این بدافزار تا مدت های
طوالنی میتواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه خود
کاربران آن اپلیکیشن را پاک کنند یا آنتی ویروس پیشرفته
دستگاههای الکترونیکی شان قادر به حذف بدافزار مذکور
باشد» .سخنگوی شرکت گوگل در این باره عنوان کرد»:
ما اپلیکیشن های آلوده به بدافزار را از پلی استور حذف و
حساب های کاربری توسعه دهندگان این اپلیکیشن ها و
بدافزارها را مسدود کرده ایم و به تمامی کاربرانی که چنین
اپلیکیشن هایی را نصب کردهاند ،هشدار میدهیم تا هرچه
سریعتر اپلیکیشن و بازیهای مذکور را از گوشی یا تبلت
خود پاک کنند».
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وزیر ارتباطات:

ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی میکنیم

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ضرر
کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و
با مسئوالن متولی نیز رایزنیهایی را صورت
دادهایم گفت :به خصوص اینکه تصمیمات این
چنینی میتواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار
دهد و اگر چه همه کسب و کارها وابسته به پیام
رسانها نیستند ،اما باید تالش کنیم حداقل
چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم.
محمد جواد آذری جهرمی  ۲۳دی ماه،
در برنامه امضای تفاهمنامه مدلهای تامین
مالی سرمایه جمعی برای کسب و کارهای
نوپا و نوین که در محل وزارت امور اقتصادی
و دارایی برگزار شد گفت :یکی از اولویتهای
مهم کشور در آینده پیش رو توسعه اقتصاد
دیجیتال است .کشورهای مختلف استراتژیها
و برنامههای بلندمدت خود را دنبال می کنند،
به طور نمونه کشور هندوستان برنامه ریزی
کرده تا سال  ،۲۰۲۵معادل  ۲۰درصد از تولید
ناخالص داخلی پنج تریلیون دالری خود را از
این محل تامین کند.
او به اهمیت موضوع تامین مالی کسب
و کارهای کوچک هم اشاره کرد و گفت :در
مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا،
تامین مالی جمعی در بورس صورت میگیرد.
بنا بر این طرح ،افراد میتوانند ایدههای خود را
در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از
طریق پولهای خرد که عموما  ۱۰تا  ۵۰میلیون
تومان است تامین کنند و البته در آینده هم
افزایش سرمایه صورت می گیرد.
وی چنین توضیح داد :این تامین مالی

جمعی از سه طریق سرمایهگذاری اعانهای یا
نذر اشتغال ،شراکت و دریافت سهم شرکت
استارتاپ و سرمایهگذاری برای دریافت بخشی
از کاالهای تولیدی شرکت استارتاپی در آینده
خواهد بود .جهرمی افزود :ایران ظرفیتهای
باالیی در حوزه کسب و کارهای آی تی محور
دارد و البته تامین مالی یکی از مشکالت
آنها است که تالش کردیم با طراحی چنین
مدلهایی تامین سرمایه مورد نیاز آنها صورت
گیرد .امروز در دنیای اقتصاد ،دیجیتال یکی از
محورهای اقتصادی به حساب میآید که بر این
اساس استراتژی اقتصاد دیجیتال کشور در حال
طراحی است و گامهای آخر را میگذراند.
وی ادامه داد کرد :بعد از تدوین نهایی،
این استراتژی باید به تصویب هیات دولت برسد.

باگ واتس اپ پای غریبهها را به گروههای خصوصی کشاند

گزارشهای منتشر شده از سوی پژوهشگران امنیتی حاکی از آن است که باگ
موجود در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ ،به همه کاربران اجازه می دهد تا وارد گروههای
خصوصی در این پیام رسان شوند.
به نقل از وب سایت تک کرانچ ،پژوهشگران و محققان یک موسسه امنیتی به تازگی
از کشف یک باگ یا حفره امنیتی جدید در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ خبر دادهاند
که قادر بوده افراد غریبه و سایر کاربرانی که در گروههای خصوصی واتس اپ عضو نبوده
اند را وارد این گروهها کند .با اینکه این پیام رسان رتبه نخست امنترین پیام رسان جهان
را به خود اختصاص داده است و از فناوری رمزنگاری بسیار پیشرفته end-to-end
 encryptionبهره می برد ،هم اکنون اکتشاف این باگ و حفره امنیتی ،تا حدودی سایه
شک و تردید بر امنیت و حفظ حریم شخصی کاربران در این پیام رسان برانداخته است
و کاربران بسیاری در جهان از به خطر افتادن حریم شخصی خود اظهار نگرانی کردهاند.
گروهی از محققان و پژوهشگران دانشگاه بوخوم آلمان در جریان کنفرانس امنیت سایبری
 Real WorldCryptoدر سوئیس از چنین باگ و مشکل امنیتی در واتس اپ گزارش
دادهاند .البته این در حالیست که مدیر ارشد امنیتی فیس بوک  -شرکت مادر واتس
اپ – در این خصوص اظهار کرده است که هم اکنون این باگ در واتس اپ فعال نیست
و به هنگام اضافه شدن اعضای جدید به گروههای خصوصی ،به کاربران و اعضای آن طبق
معمول و همیشگی ،اطالع داده می شود ،بنابراین هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.

طرح تکاپو از سوی وزارت کار نیز اجرایی شده
است که به نظر میرسد بخشی از اشتغالزایی
را پوشش دهد؛ البته سال گذشته نیز صندوق
سرمایهگذاریهای خطرپذیر نیز اجرایی شده و
در بورس مصوب و ابالغ شده است.
وزیر ارتباطات در حاشیه برنامه رونمایی
از کسبوکارهای نوپا در پاسخ به سوالی مبنی
بر ضرر کسب و کارها از فیلترینگ گفت :ضرر
کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی میکنیم،
اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی
مشکالت را ایجاد کند و حتی کسب و کارهای
واقعی را هم تحتالشعاع قرار دهد که بر این
اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد
قیمت ارز و سکه باال رود و بر روند طبیعی
کسب و کارها اثر بگذارد .البته بازارها به رفتار

دراز مدت ما نگاه خواهند کرد.
آذری جهرمی درباره طرح رجیستری
تلفن همراه هم گفت ۶۰ :درصد گوشیهای
آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور
میشوند و این آمار قابل قبولی است ،در حالی
که در گذشته تنها  ۵درصد این گوشیها به
صورت رسمی وارد میشد .بخشی از گوشیهای
تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور
میشوند ،اما اکنون با اجرای طرح رجیستری ۵
هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است که
البته همه آنها متأثر از اجرای طرح رجیستری
نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور
شده و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرمی درباره گرانی هفتههای اخیر
گوشی تلفن همراه از رایزنی با وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خبر داد
و گفت :ما بر روی این مسئله حساس هستیم
و بر این اساس با این وزارتخانه هم مذاکراتی
میکنیم البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در
گرانی گوشیها داشته ضمن اینکه حذف ارز
مبادله ای نیز بازار را متأثر کرده است.
وزیر ارتباطات گفت :محدودیت تعداد وارد
کنندگان گوشی تلفن همراه از دیگر دالیل
افزایش قیمت است .البته ممکن است کانال
واردات محدود باشد و تصدیگری در این رابطه
مشاهده شود که البته رقابت کافی را از بین
می برد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است
که تعداد وارد کنندگان متنوع شوند و این در
مراحل آخر کار است.

تغییر فید خبری فیسبوک به منظور تمرکز بر دوستان و خانواده

فیس بوک قصد دارد تغییراتی در فید خبری خود ایجاد کند و از جمله تعداد مطالب
ارسالی از سایت ها در آن را کاهش داده و بیشتر مطالب و تصاویر شخصی مربوط به
دوستان و اعضای خانواده هر فرد را پوشش دهد.
به نقل از سی نت ،مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک روز پنج شنبه اعالم کرد که
فیس بوک در حال ایجاد تغییرات اساسی در فید خبری خود است تا ارسال پست ها و
مطالب اقوام و اعضای خانواده در آنها اولویت پیدا کند و در مقابل ارسال محتوای ناشران،
شرکت های تجاری و غیره کاهش یابد.
بنابراین می توان از این پس انتظار داشت که دو میلیارد کاربر فیس بوک کمتر مطالب
خبری و محتوای چندرسانه ای سایت های خبری را مشاهده کنند وبیشتر عکس های
خانوادگی اقوام خود را ببینند .به نظر می رسد این تحول تغییری اساسی در کارکرد و
شرایط فیس بوک ایجاد کند که در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
به نظر می رسد انتقادهای اخیر از فیس بوک در مورد عملکرد این شرکت در اعمال
تغییر یادشده بی تاثیر نبوده است .بسیاری از منتقدان و از جمله مدیران ارشد اسبق فیس
بوک مدعی شده بودند که فیس بوک باعث دستکاری ذهن افراد و به خصوص کودکان
می شود و در عمل انسان ها را از یکدیگر دور می کند .همچنین برخی صاحب نظران از
تاثیرات رفتاری منفی فیس بوک بر کاربران خبر داده بودند .انتشار انبوهی از اخبار جعلی و
دروغین در این شبکه اجتماعی هم می تواند از جمله دالیل اعمال تغییرات یادشده باشد.

بازار موبايل

عرضه گوشی جدید اچ تی سی با
دوربین سلفی دوگانه

شرکت اچ تی سی تازه ترین گوشی خود را دو
روز دیگر با نمایشگر  ۶اینچی و دوربین عکاسی سلفی
دوگانه عرضه می کند.
به نقل از درویدالیف ،این گوشی جدید یو ۱۱آی
نام دارد و  ۱۵ژانویه روانه بازار می شود .نمایشگر این
گوشی از نوع ال سی دی بوده و دقت آن  ۱۰۸۰در
 ۲۱۶۰پیکسل است.
در این گوشی از تراشه اسنپ دراگون  ۶۵۲استفاده
شده است .اچ تی سی برای این گوشی  ۴گیگابایت رم
و  ۶۴گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته که البته با
استفاده از کارت حافظه قابل افزایش است.
پورت ارتباطی این گوشی  USB Type-Cو
باتری آن  ۳۹۳۰میلی آمپری است .گوشی Eye U۱۱
در برابر ضربه ناگهانی ،گرد و خاک و همین طور سقوط
به عمق نیم متری آب مقاوم است و سیستم عامل به کار
گرفته شده در آن  Nougatاست.
اگر چه در مورد دوربین اصلی این گوشی اطالعاتی
در دست نیست ،اما دوربین سلفی آن متشکل از دو
لنز است که باعث می شود تصاویر سلفی افراد دقیق
تر تهیه شوند .همچنین یک حالت ویژه عکس سلفی
نیز در این گوشی وجود دارد .قیمت این گوشی که در
سه رنگ سیاه ،نقره ای و قرمز روانه بازار می شود ۵۱۰
دالر خواهد بود.

گوگل برقراری
تماس ویدئویی با گوشی را
متحول کرد

رد و بدل کردن پیام و برقراری تماس صوتی و
تصویری از طریق نرم افزارهای پیام رسان مستلزم نصب
آن از سوی فرستنده و گیرنده است ،اما گوگل این رویه
را تغییر داده است.
به نقل از انگجت ،گوگل مدتی است که یک نرم
افزار پیام رسان موبایلی موسوم به  Duoرا عرضه
کرده که از امکاناتی مشابه با واتس اپ و تلگرام و غیره
برخوردار است ،اما از این پس کاربران این برنامه می
توانند از طریق آن حتی با افرادی که  Duoرا بر روی
گوشی خود نصب نکرده اند ،تماس بگیرند.
این تحول برقراری تماس های ویدئویی استفاده
از گوشی های همراه را تسهیل خواهد کرد .کاربران
گیرنده تماس ها که  Duoرا نصب نکرده باشند بعد
از پایان تماس پیامی حاوی لینک نصب این برنامه را
دریافت می کنند .البته آنها می توانند این کار را انجام
ندهند.
البته این خدمات تنها برای کاربران گوشی های
اندرویدی در دسترس است و کاربران آیفون باید برنامه
 Duoرا برای انجام تماس های تلفنی نصب کنند.
خدمات یادشده به تدریج در حال ارائه به کاربران است
و انتظار می رود باعث افزایش بی سابقه استفاده از این
برنامه گپ موبایلی شود.

