فیس بوک مجبور به تغییر قابلیت های اپ ها شد

قابلیت جدید تویتر برای جلوگیری از ایجاد جدال در بحثها

یک مدیر ارشد اجرایی فیس بوک اعالم کرد این رشکت قابلیتهای جدیدی برای دور نگه داشنت
نوجوانان از محتوای مرض قابلیتهای جدیدی ارائه میکند .به گزارش مهر  ،این درحالی است که
قانونگذاران آمریکایی مشغول بررسی تأثیرگذاری فیس بوک و زیرمجموعه آن مانند اینستاگرام بر
سالمت ذهنی جوانان هستند .نیک کلگ نایب رئیس امور جهانی فیس بوک در یک برنامه شبکه
خربی سی ان ان اعالم آمادگی کرد تا الگوریتمهایی را در اختیار رگوالتورها قرار دهد که برای ترویج
محتوا استفاده میشود .اما او گفت منیتواند به این سوال پاسخ دهد که آیا الگوریتمهای این رشکت
به ترویج ایدههای افرادی منجر شده که در ششم ژانویه به کنگره حمله کردند یا خیر.

توئیرت در تابستان سال جاری از برخی قابلیتهای آزمایشی خود پرده برداشت و به نظر میرسد به این
زودیها قصد کندتر کردن روند طرحهایش را ندارد .این بار ،این رشکت فاش ساخته است که در حال
اجرای آزمایشی قابلیت هشداری است که ممکن است وقتی مباحثه کاربران به سمت «داغ یا شدید
شدن» برود ظاهر شود .به گزارش ایتنا  ،در اکانت پشتیبانی توئیرت ( )TwitterSupportتوضیح داده شده
است که این قابلیت در حال حارض در حال تکمیل شدن است .این پیام هشدار به صورت یک برن آبی
روشن روی پاسخها (ریپالیها) به یک توئیت ظاهر میشود و گویای این پیام است« :حواستان باشد:
بحثهای اینچنینی ممکن است به خشونت بکشد».
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وزیر ارتباطات:

عامل دسترسی به اطالعات
حساس کاربران شناسایی شد

قدرت و قوت فناوری اطالعات
در ارائه خدمات یکپارچه است
وزیر ارتباطات گفت :باید فضای انحصاری در ارائه دادههای بین سازمانی را بشکنیم چراکه اساساً قدرت و قوت فناوری
اطالعات در ارائه خدمات یکپارچه است.
به گزارش تسنیم؛ عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،در هامیش افتتاح طرحهای هوشمندسازی پلیس
گفت :امروز فناوری اطالعات زندگی برش را زیر و رو کرده و به تعبیر من به یک سازوکار اجتامعی تبدیل شده است
که بدون آن منیتوان زندگی کرد.
زارعپور افزود :در رشایطی که فضای مجازی با زندگی مردم گره خورده است ،حضور پلیس بهعنوان بازوی مقتدر
حاکمیت برای حفاظت از حقوق مردم رضوری است تا اگر حقوق مردم در این فضا دچار خدشه شد بتواند پیگیری و
احقاق حق کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :پلیس باید بهروز و مجهز به فناوریهای نوین باشد؛ چراکه این فضا بسیار
روبهجلو ،متغیر و سیال است؛ بنابراین حتامً باید حاکمیت و بهویژه پلیس برای حفظ حقوق مردم ،خودش را بهروز کند
و سوار بر فناوری های نوین حافظ حقوق مردم باشد.
وی در ادامه با اشاره ب ه رضورت بهرهمندی پلیس از ابزار فناوری اطالعات گفت :بهرهمندی از ابزار فناوری میتواند منجر
به افزایش کارآمدی پلیس و ارائه خدمات بهرت و مناسبتر به مردم باشد .ما بهعنوان حاکمیت باید کاری کنیم که مردم
طعم شیرین استفاده از فناوری را در بخش دولتی بچشند.
زارعپور افزود :مردم در زندگی روزمره خدمات فناورانهای را از بخش غیردولتی دریافت میکنند و همین امر سبب شده

است که انتظاراتشان تغییر پیدا کند و توقع داشته باشند که در بخش دولتی هم چنین خدماتی را دریافت کنند .برای
این منظور الزم است ارائه خدمات پایه فناورانه در سازمانها جدی گرفته شود و این اتفاق در پلیس ر خ داده و البته
باید تقویت و منجر به افزایش رضایتمندی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با تأکید بر اینکه برای چشاندن طعم شیرین استفاده از فناوری اطالعات و
هوشمندیسازی در بخش دولتی گلوگاهی جدی وجود دارد گفت :این گلوگاه یکپارچه نبودن ارائه خدمات الکرتونیکی
است ،به این معنا که مردم برای دریافت خدمات از هر سازمانی به اجبار باید اپلیکیشن آن سازمان را نصب کنند و
بهنوعی هر سازمانی چارچوبی برای خود تعریف میکند و اطالعاتش را تنها از درگاه خود ارائه میدهد.
وی افزود :باید فضای انحصاری در ارائه دادههای بین سازمانی را بشکنیم چراکه اساساً قدرت و قوت فناوری اطالعات
در این است که همه باهم خدمات یکپارچه را به مردم ارائه دهیم .شاید الزم باشد جایگاهی فرابخشی درباره این
تحوالت تصمیمگیری کند.
زارعپور ادامه داد :ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تالش میکنیم ظرفیتی را ایجاد کنیم تا تبادالت الکرتونیکی
بین دستگاهها تسهیل شود که سازوکارهای اجرایی آن در حال تدوین است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :با وجود جوانان نخبه انتظار داریم که جایگاه جهانی ما در این حوزه ارتقاء
یابد .من در برنامههای خود در مجلس به منایندگان مردم قول دادم که ظرف چهار سال آتی جایگاه خود را در تحقق
دولت هوشمند حداقل  30پله ارتقاء دهیم.

پتانسیل ایران برای ایجاد پارک های گردشگری فضاپایه
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران
در توسعه زیرساختهای ترویجی
فضایی با اشاره به پتانسیل های
کشورمان برای ایجاد پارک های
گردشگری فضاپایه ،از آغاز فعالیت
های مطالعاتی برای توریسم
فضایی خرب داد.
محسن قندی دستیار رئیس سازمان
فضایی ایران در امور توسعه
زیرساختهای ترویجی فضایی در
گفتگو با خربنگار مهر ،به ترشیح
پتانسیلهای ایران برای مقاصد
گردشگری فضایی پرداخت و تاکید
کرد :ظرفیتهای خیلی خوبی برای
گردشگری فضا پایه در کشورمان
وجود دارد و ما میتوانیم از این
ظرفیت خدادادی به بهرتین نحو
برای جذب گردشگر استفاده کنیم.
وی در خصوص هدف سازمان
فضایی ایران از ایجاد پارکهای
گردشگری فضاپایه گفت :آسامن
و فضا یکی از موضوعات جذاب
و مورد عالقه برش است و این امر
ریشه در فطرت انسانها دارد.
خداوند در قرآن کریم نیز در
آیات مختلف بحث نظاره و رؤیت
آسامنها را مطرح و تاکید فرمودند.
برای مثال در آیه  ۱۹۰سوره آل
عمران به خلق آسامنها و زمین و
اختالف شب و روز و توجه به این
آیات اشاره شده است .نگاه آیاتی
در این حوزه و البته همه حوزهها
بسیار اهمیت دارد .نگاه آیاتی در
این حوزه و البته همه حوزهها
بسیار اهمیت دارد .از سوی دیگر
توجه به موضوعات مربوط به
آسامن و نجوم از بعد رویکردهای
فرهنگی نیز مورد تاکید قرار گرفته
است .به نحوی که شورای عالی
انقالب فرهنگی نیز بر ترویج
و شناسایی عظمتهای خلقت
و هستی بر اساس فناوریهای
فضایی و سایر فناوریهای مرتبط
تاکید کرده است.
قندی ادامه داد :از این رو یکی
از رویکردهای ما در سازمان
فضایی ایران رویکردهای آموزشی
و ترویجی است تا این تبیین را
نسبت به این مفاهیم داشته باشیم
و تجربههایی که در حوزه فضا و
فناوری فضایی وجود دارد در این

قالب انتقال داده شود« .پارک
های موضوعی فضاپایه» نیز با این
هدف دنبال میشوند .بحث ترویج
و آموزش در قالب مفاهیمی که
به فرم تبدیل شده ،در پارکهای
موضوعی فضاپایه مطرح میشود.
وی با بیان اینکه پارک موضوعی
فضاپایه از جمله بخشهای جذاب
در حوزه فضایی محسوب میشود
که در دنیا بسیار مورد استقبال
قرار گرفته است ،گفت :از سال ۹۶
این موضوع در کشور ما مطرح
و مطالعات مفصلی در این زمینه
انجام شد .دفرت مطالعات پارکهای
موضوعی دانشگاه رشیف با
هامهنگی و همکاری پژوهشگاه
فضایی ایران ،مطالعات کاملی در
این خصوص انجام دادند و نتیجه
آن این شد که پیش نویس سند
اسرتاتژیکی در این زمینه تحت
عنوان «سند پارکهای موضوعی
و پارکهای گردشگری فضاپایه»
آماده شد .در این زمینه جلساتی
هم با وزارت میراث فرهنگی و
گردشگری داشتیم.
این مقام مسئول در سازمان فضایی
ایران اضافه کرد :در همین حال
هامهنگیهایی در سطح کالن
از بعد تسهیلگری برای صدور
مجوزها با وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی و سایر
بخشهای مختلف کشور شامل
شهرداریها و استانداریها نیز
انجام شد.
قندی با تاکید بر اینکه ما
ظرفیتهای خیلی خوب بالقوهای
در کشور داریم که آنها را به عنوان
دستهای از پارکهای موضوعی
مبتنی بر زمینه فضایی مورد توجه
قرار دادیم ،ادامه داد :از جمله
این ظرفیتها میتوان به تپههای
مریخی دامغان ،کوههای فضایی
چابهار و دره ستارگان قشم اشاره
کرد که مجموعههایی مبتنی بر
طبیعت و طبیعت گردی هستند.
وی گفت :برای ایجاد این پارکها
به یک رسی مجوزها نیاز بود و
ما به عنوان دولت توانستیم این
موانع را تسهیل کنیم تا بخش
خصوصی بتواند به عنوان یک
فرصت اقتصادی به این مقوله

ورود کند .البته طی این چند سال
با مسائل کرونا هم مواجه بودیم.
با این وجود ما در بخش شناسایی
ظرفیتهای داخلی موفق شدیم
رشکتهای داخلی خالق و دانش
بنیان مرتبط را شناسایی کنیم .در
این بخش شاهد ایجاد محصوالتی
هستیم که میتواند به آن هدفی
که ما در حوزه ترویج و آموزش
برای سنین مختلف و گروهها و
طیفهای مختلف داریم ،کمک
کند.
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران
در امور توسعه زیرساختهای
ترویجی فضایی گفت :با توجه
به اینکه سیاست این بوده که
این فرصت اقتصادی در معرض
رسمایهگذاران قرار گیرد ،با تسهیل
گری در مقوله دریافت مجوزها،
بستههای اقتصادی مقدماتی تهیه
شد و آن را در اختیار رسمایه
گذاران قرار دادیم .ما در چند
استان پیرشفتهای خیلی خوبی
داشتیم و امیدوار هستیم که با
عبور از بحران کرونا که به نوعی کل
بخش گردشگری را تحت تأثیر قرار
داده است و پارکهای موضوعی
فضاپایه نیز مشمول این موضوع
میشود ،بتوانیم شاهد توسعه و
ترویج این بخش از زیرساختهای
ترویجی فضایی باشیم.
وی اظهار داشت :علت اینکه ما
تاکید داریم که پارکهای موضوعی
توسط بخش خصوصی جلو برده
شود ایجاد یک فرصت اقتصادی
است و در دنیا نیز همینطور
است .پارکهای موضوعی فضاپایه
با ویژگیهایی همچون افزایش
دفعات مراجعه ،افزایش زمان
ماندگاری بازدید کنندگان ،تنوع
محتواهای بخش فضایی و روایت
محور بودن به عنوان یک فرصت
اقتصادی و جذاب مطرح هستند.
به گفته قندی ،ذات پارکهای
موضوعی بحث ترویج و آموزش
است که به صورت غیر مستقیم
یکرسی مفاهیم را انتقال میدهند
و در پارک موضوعی فضاپایه این
مفاهیم از مفاهیم عظیم خلقت
تا آن موضوعاتی که در حوزه فضا
و فناوری فضایی است را دربرمی

گیرد.
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران
خاطرنشان کرد :در این راستا
مذاکرات خوبی با رسمایهگذاران
بخش خصوصی انجام شده که
البته به خاطر رشایط کرونا مدتی
متوقف بود اما خوشبختانه با توجه
به پیرشفت رشایط واکسیناسیون
کار مجددا ً آغاز شده است و با
چشماندازی که نسبت به آینده
گردشگری در کشور وجود دارد
عمالً پیرشفتهای خیلی خوبی در
حال رخ دادن است.
این مقام مسئول ادامه داد :دسته
دیگر از این پارکها ،مبتنی بر
مفاهیم آسامن و رصد آسامن است.
اما این بخش از این بابت میتواند
جذاب باشد که بحثهای مربوط
به آسامن را در بر میگیرد.
هم اکنون بخش اعظمی از پهنه
کشورمان رشایط رصد نجوم را دارد.
به جز مناطق شهری و مناطقی که
آلودگی نوری دارند ،دیگر مناطق
رشقی و مرکزی کشور این ظرفیت
را دارا هستند .وی گفت :ما مناطق
کویری داریم که رشایط خوبی
برای رصد دارند و مناطقی داریم
که مستعد برای رصد هستند .این
مناطق دسته سوم از پارکهای
موضوعی هستند که نیاز است به
آنها توجه شود .در این خصوص
نیز مسائلی را با سازمان حفاظت
محیط زیست و وزارت میراث
فرهنگی و گردشگری داشتیم و با
جلساتی که داشتیم ،سعی کرده
ایم که فرآیند دریافت مجوز توسط
بخش خصوصی را تسهیل کنیم
تا کمک شود اقتصاد این بخش
رونق یابد .به گفته قندی ،در
همه مباحث مربوط به پارکهای
گردشگری فضاپایه از بحث رصد
طبیعی آسامنها تا بحث پارک
علم و فناوری ،آنچه مهم است
اینکه همه اینها به نوعی عالوه
بر مزیتهای اقتصادی رویکرد
ترویجی و فرهنگی دارد.
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران
در امور توسعه زیرساختهای
ترویجی فضایی خاطرنشان کرد :در
بحث نجوم و آسامن پرستاره خیلی
از کشورها هستند که این ظرفیت

را ندارند یا فضای خیلی کمرتی
دارند اما به بهرتین نحو در حال
جذب گردشگر هستند اما ما به این
موضوع کمرت پرداخته بودیم .ولی
خوشبختانه اینها در قالب یک رسی
بستههای اقتصادی آماده شده و با
رسمایهگذاران مذاکراتی داشتیم تا
به پیشربد آن کمک شود .برای مثال
گروهی بودند که ایدههایی برای
ایجاد رصدگاه در کویر داشتند .ما
سعی کردیم با تسهیل گری به آنها
کمک کنیم.
آغاز مطالعات دانشگاهی برای
ورود به عرصه توریسم فضایی
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران
در امور توسعه زیرساختهای
ترویجی فضایی ،بخش دیگری
از موضوع گردشگری فضایی
را مربوط به توریسم فضایی و
گردشگری در مدار عنوان کرد و
گفت :دنیا در زمینه گردشگری
فضایی در مدار و اعزام انسان به
فضا کار کرده و اخیرا ً هم سه مورد
از آن توسط بخش خصوصی انجام
شده است .وی افزود :ما با بحث
توریست فضایی فاصله داریم اما
در کشور ظرفیتهای خیلی خوبی
برای گردشگری فضا پایه روی زمین
وجود دارد و به هر حال میتوانیم
از این ظرفیت خدادادی که در
کشور وجود دارد به بهرتین نحو
استفاده کرده و گردشگر جذب

کنیم.
قندی در پاسخ به این سوال که
در بحث کیهاننوردی و ماه پیام
و توریسم فضایی به جایگاهی
نرسیدیم که بخواهیم برنامهای
داشته باشیم و یا با همکاری
کشورهای دیگر بخواهیم این
موضوع را پیش بربیم؟ گفت :در
حال حارض بیشرت از بعد علمی
یعنی در فضای دانشگاهی این
موضوعات دنبال میشود .امسال
در هفته جهانی فضا نیز یکی
از روزهای هفته به موضوع
گردشگری فضایی اختصاص یافت.
وی اضافه کرد :مباحث نظری
بسیار با دانشگاهیان و گروههای
مختلف برنامهریزی شده است.
این بحث باز است .اما اینکه
به لحاظ فناوری به چه صورت
میتوانیم بحث توریسم فضایی را
دنبال کنیم قطعاً نیازمند مشارکت
با سایر کشورها است و شاید نیاز
باشد که مبانی نظری و مطالعاتی
ما مقداری کاملتر شود و در یک
برنامه درست بلندمدت بتوانیم به
آن برسیم .البته به نظر من شاید
گردشگری در مدار جذابیتهای
خاص خودش را داشته باشد اما
گردشگری فضاپایه روی زمین
متناسب با فرهنگ و ظرفیتهای
گردشگرپذیری کشور ما به نوبه
خود بسیار جذاب است.

گوگل آسیبپذیریهای موجود در کروم را شناسایی کرده که
مهاجم با بهرهبرداری از آنها میتواند کد دلخواه خود را اجرا
کرده و کنرتل کامل دستگاه را به دست آورد و به اطالعات حساس
قربانی دسرتسی پیدا کند.
به گزارش ایسنا ،رشکت گوگل بهروزرسانیهایی را به منظور
وصله آسیبپذیریهای روزصفرم موجود در مرورگر کروم در
سیستمعاملهای ویندوز Mac ،و لینوکس منترش کرد؛ به کاربران
توصیه میشود هرچه رسیعتر مرورگر خود خود را به نسخه
 94.0.4606.71بهروزرسانی کنند.
آسیبپذیری روز صفر به این معناست که تا کنون هیچ راهکاری
برای آن ارائه نشده و یا شام صفر روز فرصت پیدا کردن راهکار
دارید .یکی از مالکهای حامیت از بدافزارها ،تعداد باالی روز
صفری است که در آن پشتیبانی میشوند .اغلب آسیبپذیریهای
روز صفر توسط گروههای هکر تحت حامیت دولتها یا
گروههای تروریستی بزرگ کشف میشوند و مورد سوءاستفاده
قرار میگیرند.
مرکز ماهر (مدیریت امداد و هامهنگی رخدادهای رایانهای)
اعالم کرده است این آسیبپذیریها با شناسههای -2021-CVE
 37976-2021-CVE ،37975و  37974-2021-CVEشناخته
شده و مهاجم با بهرهبرداری از آنها قادر است کد دلخواه خود
را در سیستمهای آسیبپذیر اجرا کرده و کنرتل کامل دستگاه
را به دست آورد؛ همچنین میتواند به اطالعات حساس قربانی
دسرتسی پیدا کند.
آسیبپذیریهای  37975-2021-CVEو 37976-2021-CVE
تحت بهرهبرداری فعال قرار دارند .بهروزرسانی مرورگر کروم
از مسیر Help > About Google Chrome >> Version
 94.0.4606.71امکانپذیر است.
طبق اعالم وبسایت فوربس ،این غول اینرتنتی حداقل اطالعات
مربوط به این اشکال را منترش کرده است تا به کاربران کروم
فرصت دهد بهروز شوند و از بازیگران مخرب در استفاده از
این نقص جلوگیری کنند .فراخوان بهروزرسانی حدود یک هفته
پس از کشف بهرهبرداریهای «روز صفر» در اوایل این ماه انجام
میشود.
کروم در ماههای اخیر دچار حمالت هک متعددی شده است و
مجبور است آسیبپذیریها را پس از حمالت ماه سپتامرب و ژوئن
برطرف کند .اکنون از کاربران کروم که حدود  ۲.۶۵میلیارد نفر در
رسارس جهان هستند ،خواسته میشود تا مرورگر خود را مجددا ً
بهروز کنند تا اطمینان حاصل شود که در برابر آخرین هکها که
دارای رتبه «باال» هستند ،آسیبپذیر نیستند .اگر نسخه خاصی از
کروم یا نسخههای باالتر از آن را دارید ،از شام محافظت میشود.
کمتوجهی کاربران در بهروزرسانی آنتیویروس و مرورگر ،باعث
آلوده شدن سیستمها به بدافزارها میشود که از بین رفنت اطالعات
ذخیرهشده را در پی دارد .قربانیان فضای مجازی با بیتوجهی از
طریق باز کردن پیوست ایمیلهای اسپم یا لینکهای درون آنها،
باز کردن فایلهای دانلود شده آلوده از سایتهای نامعترب یا کلیک
روی لینکهای مخرب ،از طریق توزیع تبلیغات آلوده ،آلودگی از
طریق هک و نفوذ به سیستمها؛ به خصوص سیستمهایی که
آسیبپذیری آنها وصله نشده است ،مورد سوءاستفاده قرار
میگیرند .گوگل کروم یکی از پرطرفدارترین مرورگرهای اینرتنتی
در جهان به شامر میرود که در سالهای اخیر گوی رقابت را از
سایر رقبای قدرمتند خود نظیر موزیال فایرفاکس و مایکروسافت
اج ربوده است .بنابراین همه کاربرانی که از مرورگر گوگل کروم
برای وبگردی و جستوجوهای اینرتنتی خود استفاده میکنند،
باید هرچه رسیعتر مرورگر خود را به جدیدترین نسخه آپدیت
کنند تا گرفتار مشکالت و چالشهای امنیتی موجود در آن نشوند
و حریم خصوصی آنها نیز توسط هکرها و مجرمان سایربی مورد
هجوم و حمله قرار نگیرد.

