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خبرآنالین -پردازنده کم مصرفی برای رمزنگاری ابزارهای اینترنت چیزها در دانشگاه امآیتی طراحی شده که سنسورهای صنعتی ،المپهای هوشمند و سیستمهای مانیتورینگ در
تراشهای برای رمزنگاری
مقیاس سازمانی روی شبکههای  LPWANقادر به استفاده از آن خواهند بود .مصرف انرژی تراشه جدید یک به چهارصد استاندارد کنونی است .این تراشه از رمزنگاری منحنی بیضوی
اینترنت چیزها
 elliptic–curveبهره میبرد که هم زمان موجب کاهش مصرف انرژی هنگام پردازش میشود.

دزدگیر قابل حمل ساخته شد
نسل دوم آمازون اکو دات

دزدگیر قابل حملی مجهز به حسگر نور و مودم بیسیم
ساخته شده که در صورت بروز خطر ،در  ۱۵ثانیه برای
کاربر پیام هشدار میفرستد.
مهر -بر اساس گزارش وب سایت نیواطلس ،شرکت
 Simtekدستگاه دزدگیری به نام  Duoعرضه کرده
است که قابل حمل اس���ت و با اینترنت بیسیم نیز
همخوان میشود.
برای استفاده از  Duoکافی است آن را روشن کنید
و در مکانی تاریک برای محافظت از وسایل مانند جعبه
جواهرات قرار دهید و به این ترتیب خیالتان از بابت به
سرقت رفتن آنها راحت باشد.
این گزارش میافزاید :تا زمانیکه فضا تاریک باشد،
هیچ اتفاقی نمیافتد اما اگر فردی سعی کند به این فضا
دسترسی یابد ،حسگرهای نور و حسگر حرکتی مادون
قرمز دستگاه هر نوع اختاللی را رصد میکنند و دستگاه
طی  ۱۵ثانیه این دستگاه یک پیام هشدار به موبایل iOS
یا آندرویید کاربر میفرستد .به این ترتیب تا زمانیکه
کاربر در مکانی تحت پوشش حوزه اینترنت بیسیم باشد،
میتواند این پیام را دریافت کند.
به گفته س���ازندگان  ،Duoمودم بیسیم و جهانی
دستگاه در  ۲۰۰کشور کار میکند.
گفتنی است که برق مورد نیاز دستگاه به وسیله یک
باتری لیتیوم یونی یکپارچه تولید میشود که هر شارژ آن
یک سال طول میکشد .میزان شارژ باتری روی دستگاه و
اپلیکیشن آن مشخص میشود.

پهپاد سلفی بگیر به بازار آمد

پهپادی به نام اسکایدیو آر  1با قیمت  2500دالر به
بازار آمده که با حرکت خودکار در اطراف کاربر از وی
عکس و ویدیوی فوق دقیق تهیه میکند.
فارس -این پهپاد با اس���تفاده از  13دوربین و با
توجه به هوش مصنوعی باالیی که دارد میتواند حرکت
کاربر هدف را ردگیری و از برخورد با موانع احتمالی نیز
جلوگیری کند.
پردازشگر  ،Nvidia Jetson TX1قابلیت ضبط
ویدیو با دقت  30فریم در ثانیه با دقت  1080پیکسل یا
 60فریم در ثانیه از جمله دیگر ویژگیهای پهپاد مذکور
است .دو محور مستقل برای تثبیت حرکات دوربین64 ،
گیگابایت حافظه برای ذخیره سازی  90دقیقه ساعت
ویدیو با دقت  4kیا  4/5ساعت ویدیو با دقت فول اچ دی
از جمله دیگر امکانات پهپاد مذکور است.

نسل دوم از این گجت آمازونی ،بسیار کوچکتر
تر از نسخه ابتدایی آن است و استفاده از
و جذاب
تر است .این اسپیکر قابلیت
مراتب راحت
آن نیز به
تغییر رنگ نور و جنس ص���دا را دارد و پیام های
صوتی را ب���ا دقت و وضوح بس���یار باالیی پخش
میکند.
آمازون اکو دات

ترین نسخه از
این اسپیکر هوش���مند که ارزان
بلندگوهای آمازون به ش���مار میرود ،این امکان
را میدهد تا به راحتی از فناوری دس���تیار صوتی
هوشمند الکس���ا که خاص آمازون است ،بهرهمند
شوید .این گجت کوچک یک جک  3/5میلیمتری
داشته که آن را به یک بلندگوی بزرگتر باکیفیت
صدای باالتر متصل میس���ازد تا هنگام برگزاری
جشن با صدای موسیقی بس���یار باال هم بتوان از
های دیگر
آن استفاده کرد .اکو دات همچون نسخه
مجهز به بلوتوث است تا به دستگاههای الکترونیکی
دیگری نظیر گوشی هوشمند متصل شود.
سونوس وان
این گجت که به ش���ش عدد میکروفون مجهز

بهتریناسپیکرهایهوشمندبازار
با توجه به اینکه اسپیکرهای هوشمند در سال
گذشته  ۲۰۱۷میالدی سهم قابل مالحظهای از
بازار را به خود اختصاص دادند ،مرور مختصری از
برترین اسپیکرهای هوشمند جهان میتواند به
کاربرانی که قصد خرید و استفاده از آن را دارند،
کمک کند.
ایسنا -بر اس��اس گزارش تامزگاید ،سال
 ۲۰۱۷میالدی ،سالی مملو از محصوالت جدید
و ش��گفتانگیز در عرصه تکنولوژی و اشیای
هوشمند بود و در این بین یکی از بزرگترین
رقابتها میان دو ش��رکت آم��ازون و گوگل
بر سر اسپیکرهای هوشمندش��ان بود .البته
تنها این دو ش��رکت به رقابت بر سر تولید و
عرضه اسپیکرهای هوشمند نپرداختهاند ،بلکه
شرکتهای دیگر بس��یاری نیز به تولید این
گجته��ای کاربردی و دوستداش��تنی روی
آوردهاند.
اسپیکرهای هوشمند به کاربران این امکان
را میدهند تا در صورت داشتن مشغله ،وسائل
خانگی خود را با دستورهای صوتی کنترل کنند؛

است ،این امکان را به کاربران میدهد تا به بهترین
شکل ممکن صدای آنها را ثبت و ضبط کند .این
اسپیکر همچنین قادر است با اپلیکیشن اسپاتیفای
اتصال برقرار کند و شما قادر خواهید بود بهصورت
های مورد نظر خود گوش بدهید
آنالین به موسیقی
یا از کتابهای صوتی لذت ببرید.
جیبیال لینک ۲۰
این اس���پیکر با ظرفیت باتری خوبی که دارد،
توانایی روشن ماندن  ۲۰ساعته پس از هر بار شارژ
را داراس���ت .به گفته کاربران کیفیت صدای آن

بهعنوان مثال ،از وضعیت آب و هوا و جدیدترین
اخبار مطلعشده ،تایمر و زنگ هشدار برای خود
تنظیم کنند ،با دوستان و خانواده خود تماس
برقرار کنند یا به کتابهای صوتی خود گوش
بدهند.
بس��یاری از تحلیلگران برای��ن باورند که
اس��پیکرهای هوشمند س��ریعتر از ابزارهای
واقعیت مجازی و افزوده به رش��د خود ادامه
داده و در سال  ۲۰۱۸سهم بسیار بیشتری از
بازار ابزارهای هوشمند و دیجیتال را از آنِ خود
خواهند کرد.
تحلیلگران موسسه  Canalysانتظار دارند
در س��ال  ۲۰۱۸بیش از  ۵۶.۳میلیون اسپیکر
هوشمند راهی بازار شود که میتوان رشد سریع
آن را باالتر از ابزارهای واقعیت مجازی افزوده و
همچنین ابزارهای پوشیدنی دانست .حاال مرور
مختصری بر بهترین و معروفترین اسپیکرهای
هوشمند خالی از لطف نیست و در این گزارش
به فهرست برترین بلندگوهای هوشمند جهان
پرداخته شده است:

فوقالعاده باالست و به قابلیت ضدآب و مقاومت در
برابر قطرات باران و آب هم مجهز است و آنطور که
توانید
شرکت سازنده آن مدعی شده است ،شما می
آن را به مدت  ۳۰دقیقه زیر آب نگه دارید!
گوگل هوم
اسپیکرهای هوشمند گوگل هوم که در دو نسخه
مینی و ماکس وجود دارن���د ،از جذابیت بصری و
کیفیت صدای بسیار باالتری برخوردارند .به گفته
برخی از کاربران و تحلیلگ���ران ،کیفیت و وضوح
صدا در اسپیکرهای هوشمند گوگل هوم حتی از
بزرگترین رقیب خود یعنی آمازون اکو هم باالتر
و بیشتر است .این در حالی است که قیمت آن از
آمازون اکو کمتر است.
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پیشخوان

 5گام برای امنیت تبلت

توانید
این گجت شش رنگ متفاوت دارد که شما می
رنگ آن را با دکوراس���یون من���زل و محل کارتان
هماهنگ کنید .به طور کلی ،این گجت هوش���مند
تواند تجربه بسیار خوبی را برای استفاده از یک
می
دستیار صوتی خوب و با کیفیت به ارمغان بیاورد.
هوم پاد اپل

این گجت که نخس���تین تجربه اپل در تولید و
حال بسیار
عرضه اسپیکرهای هوش���مند بود ،تابه
آمیز عمل کرده اس���ت و میزان فروش آن
موفقیت
در ایاالت متحده آمریکا نیز از تمامی کشورها باالتر
بوده است .این اسپیکر هوش���مند که از فناوری
برد،
دستیار صوتی “سی ری” ( )Siriاپل بهره می
این امکان را به کاربران میدهد تا از اپلیکیشن اپل
های مورد نظر خود لذت بیشتری
موزیک و موسیقی
ببرند و در کنار آن به کارهای دیگری هم بپردازند.
اسپیکرهای هوش���مند دیگری نیز به بازار آمده
اس���ت که غولهای تکنولوژی فع���ال در زمینه
گوشیهای هوشمند آنها را تولید و عرضه کردهاند.
ازجمله مهمتری���ن و برترین آنه���ا میتوان به
اسپیکرهای هوشمند شیائومی ،سامسونگ و سونی
پرداخت که هر کدام به قابلیتهای مشابه و جذابی
مجهزند و در اصل میتوان گفت تنها تفاوت اصلی
آنها در شکل ظاهری و قیمت آنهاست وگرنه تمامی
امکانات و قابلیتهایی را که کاربران از یک اسپیکر
های
تک این گجت
هوشمند انتظار دارند ،در تک
جدید و کاربردی مشاهده خواهند کرد.

شگفتزده خواهيد شد اگر بدانيد كه بزرگترين
خطر براى تبلتتان هكرها نيستند ،بلکه به احتمال
زياد خود شما هستيد.
ایتنا -احتمال اينكه تبلت خ����ود را گم كنيد،
فراموش كنيد يا دزديده شود بيش����تر از احتمال
هكشدنش است .اولين كارى كه بايد براى حفاظت
از تبلت انجام دهيد ،قفل خ����ودكار صفحه را فعال
كنيد .يعنى اينكه هر بار بخواهيد از تبلت استفاده
كنيد ،اول بايد قفل صفحه را با كد عبور قوى ،الگوى
ترسيمى يا اثر انگشت باز كنيد .اين كار باعث مىشود
كه اگر تبلت گم يا دزديده ش����د كسى به اطالعات
آن دسترسى نخواهد داشت ،باعث حفاظت از تمام
اطالعات شخصى ،اپليكيشنها و هر چیز ديگرى در
تبلت مىشود.
در اين نوشته کوتاه که از سوی شرکت کاریار ارقام
منتشر شده ،نكات بيشترى براى حفاظت از تبلت
ارایه شده است.
 -1نصب و راهاندازى نرمافزارى براى اينكه تبلت را
اينترنتى بتوانيد ردیابی و کنترل كنيد .درنتیجه اگر
تبلت گم يا دزديده شد ،میتوان از طريق اينترنت به
ت يا در بدترين حالت از
آن وصل شد و مكانش را ياف 
راه دور همه اطالعات روى آن را پاك كرد.
 -2دستگاه را بهروزرس����انی كنيد و بهروزرسانی
خودكار را فعال کنید .در نتيجه هميشه تبلت با آخرين
نسخه سيستم عاملها كار مىكند .حملهكنندگان
هميش����ه به دنبال نقاط ضعف جديد در نرمافزارها
و فروشندگان پيوسته بهروزرس����انیهاى جديد و
نرمافزارهاى ترميمى جديد ب����راى حل اين موضوع
منتشر مىكنند .با استفاده هميش����گى از آخرين
سيستمعاملها و آخرين نسخه اپليكيشن موبايل ،كار
را براى هر كسى كه بخواهد به تبلت شما حمله كند،
بسيار سخت خواهيد كرد.
 -3براى تنظيم تبلت براى بار نخست ،مخصوصا
قس����مت انتخاب حفظ حريم خصوصى خيلى دقت
كنيد .يکى از بزرگترين مسایل حريم در تبلت ،توانايی
اطرافيان براى رديابی است .ما توصيه مىكنيم قسمت
مكانيابی را براى همه چيز از كار بيندازيد و فقط براى
اپليكيشنى كه احساس مىكنيد نياز است فعال كنيد.
 -4بيشتر اپليكيشنها و تبلتها اطالعات شما را در
سیستم ابری ذخيره مىكنند .به همين دليل ،مطمئن
شويد كه مىدانيد دادههايتان كجاست و چگونه امن
شده است.
 -5تبلتها به صورت فزايندهاى با اپليكيشنها
و ساير وسايل مثل تلفنهاى هوشمند و لپتاپها
هماهنگ هستند .هماهنگى ويژگی خيلى خوبی است،
اما مواظب باشيد كه كدام اپليكيشن يا آيتم را مجاز به
هماهنگى مىكنيد.
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رسانههای اجتماعی

خبرک
نظر سنجی از کاربران

آیا فیسبوک برای جهان خوب است؟

از اواخ���ر هفته
گذشته یک نظرسنجی
در فیسبوک منتشر
ش���ده که از کاربران
میپرسد :فیسبوک
برای جه���ان خوب
اس���ت؟ کارب���ران
میتوانند از پنج گزینه
بله به شدت موافق،
موافق ،نه موافق نه مخالف ،مخالف و کامال مخالف ،یکی
را انتخاب کنند.
این نظرسنجی بعد از اینکه شبکههای اجتماعی از
جمله فیسبوک به خاطر نفوذ روسها به این شبکهها و
تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال
 2016مورد انتقاد قرار گرفتند و حجم اخبار جعلی در این
شبکهها زیاد شد منتشر شده است .این اواخر بسیاری از
کارشناسان درباره آسیبهایی که فیسبوک به کاربران
میزند نیز در رسانهها صحبت کردهاند.
ابتدای سال  2018مارک زوکربرگ چالش سالش
را بهبود کیفیت فیس بوک اعالم کرد .چیزی که گفته
می شود وظیفه فیس بوک باید باشد نه یک چالش.
اما به هر حال زوکربرگ قصد دارد جنبههای مثبت و
منفی فیسبوک و نحوه استفاده از آن را مورد بررسی
قرار دهد.

ح توییتریتان را بشنوید
صدای رو 

به تازگی ابزاری در
اینترنت در دسترس
کارب���ران قرار گرفته
است که با استفاده
از آن میتوانن���د
از ح���ال و ه���وای
یک کارب���ر توییتر
در قالب موس���یقی
با خبر ش���وند .این
اب���زار ک���ه  socialsongنام دارد و روی س���ایت
 uk.mastercard.com/socialsongمنتش���ر
شده با بررسی ایموجیهایی که کاربران در صفحه توییتر
خود منتشر میکنند ،همچنین کلماتی که نشاندهنده
احساسات کاربر است و عکسهایی که در توییتر استفاده
میکنند ،روحیه کاربر را در قالب موسیقی نشان میدهند.
برای ساخت موسیقی در این ابزار از پیانو استفاده شده
است که بنا بر نتیجه بررس���ی درباره کاربران میتواند
آرام یا تند زده شود یا اوج و فرودهای زیاد داشته باشد.
کاربران میتواند صدای موسیقی توییتر خود را دانلود
کنند یا با دوستان خود در توییتر به اشتراک بگذارند.

دریچهای جدید که رو به دنیای ادبیات گشوده شده است
ش��بنم کـهـنچی
@Shkohanchi

های توییتر طی چند
ه���ا و کارآیی
درباره ظرفیت
های زیادی شده است .اما محور این
سال اخیر صحبت
صحبتها بر انتشار سریع و فراگیری توییتر است که
میتواند از آن رسانهای قدرتمند بسازد .بنابراین توییتر
ای مورد
به عنوان یک رسانه و ابزاری برای فعاالن رسانه
توجه است .اما از توییتر در حوزههای دیگر نیز میتوان
های مفیدی کرد؛ ادبیات .توییتر طی  12سال
استفاده
فعالیتش تا به حال دو بار مسابقه داستاننویسی برگزار
کرده است .شاخه داستاننویسی در توییتر آنقدر مورد
توجه فعاالن ادبی آمریکایی و اروپایی قرار گرفته است
نویس
های داستان
که در نیویورکر و گاردین ،توییتری
دارای صفحه و سرویس جداگانه هستند .بسیاری از
داستانهایی که نویسندگان معاصر در توییتر منتشر
اند ،مورد اس���تقبال قرار گرفته .از بین ایرانیها
کرده
ای است که از شبکههای
عباس معروفی تنها نویسنده
اجتماعی برای انتشار داستانش استفاده کرد و مورد
استقبال نیز قرار گرفت.
نخستین رمان توییتر سال  2008نوشته شد و از
نوشتن در
همان زمان اصطالحات زیادی درباره داستان
توییتر باب شد .از جمله این اصطالحات میتوان به
 Twitteratureپرداخت که تلفظ سختی هم دارد.
عالوه بر این اصطالح ،کلمات دیگری مانند twiction
 ، tweet fic ، twillerو  phweetingنیز باب
شد که هر کدام نشان دهنده داستانی بودن توییتر و
غیرواقعی بودن آن است.

داستاننویسی در توییتر

 Twittertarاز اواخر  2008تبدیل به یک سبک
ادبی شد که ش���امل ژانرهای مختلف و سازگار با
های تجربی،
ش���ود؛ داستان
های اجتماعی می
رسانه
ترسناک ،عاشقانه ،تخیلی و غیره بسیاری از رسانهها
در بخش هنر و فرهنگ خود بخشی را به رمان توییتر
و مسایل مربوط به آن اختصاص دادند که گاردین از
پیشروان آنهاست .یک سایت سوئدی نیز سال 2011
به نام  Nanoismer.seدر سال  2011راهاندازی
شد تا مردم را برای نوشتن در توییتر به چالش بکشد.
این رسانه از بسیاری نویسندگان سنتی دعوت کرد
داستان توییتری خود را منتشر کنند سپس نتایج را
در یک صفحه به نمایش گذاشت .نتیجه این دعوت

هشدار اتحادیه اروپا به توییتر و فیسبوک

درباره حذف محتوا از صفحه کاربران توضیح دهید
اتحادیه اروپا نسبت به حذف محتوایی که کاربران
در دو شبکه اجتماعی توییتر و فیسبوک منتشر
کنند و نیز معلق کردن اکانت برخی از کاربران
می
در این شبکهها انتقاد کرد و به توییتر و فیسبوک
هشدار دارد.
فناوران  -اتحادیه اروپا اعالم کرد :تغییرات به
وجود آمده در سرویس گوگل پالس با انتظارات
این اتحادیه سازگاری دارد .با این حال از روند ایجاد
تغییرات از سوی فیسبوک و مخصوصا توییتر انتقاد
گوید که
داریم .یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا می
از به ثمر نشستن قوانین تازه اروپا برای حفاظت از
کاربران خشنود است اما «این غیرقابل پذیرش است
که روند تغییرات هنوز به اتمام نرسیده و چنین
زمانی میطلبد».
طی ماه گذش���ته می�ل�ادی ،اتحادی���ه اروپا
های اجتماعی دس���تور داد طی مدت
به شبکه
مشخصی ،نس���بت به حذف محتویات تنفرآمیز
اقدام کند .این اتحادیه به کاربران اروپایی اطالع

بوک ،توییتر و س���ایر
توانند فیس
داد ک���ه می
های مش���ابه را به دادگاههای اروپا (و نه
سایت
آمریکا) بکش���انند .اگرچه از آن زمان بسیاری از
مشکالت بزرگ این دو شبکه اجتماعی برطرف
شده ،اما محتویات کالهبردارانه هنوز برای کاربران
شوند و اتحادیه اروپا معتقد
دردسرساز تلقی می
بوک و توییتر در حال شانه خالی
اس���ت فیس
کردن از مسوولیتهایشان هستند.
این اتحادیه از فیسبوک میخواهد که روند حذف
برخی محتویات خاص را برای کاربران شرح دهد و
از سوی دیگر ،توییتر باید یک بند خاص از قوانین
خود را حذف کند که به این کمپانی اجازه میدهد
های کاربران را حذف کند.
به صورت نامحدود ،توییت
عالوه بر این ،هر دو شبکه باید به مقامات اطالع
دهند که طی چه مدت���ی محتویات غیرقانونی را
حذف میکنند .به عنوان مثال در سال  ،2016اکثر
شبکههای اجتماعی بر سر حذف محتویات تنفرآمیز
در مدت زمان  24ساعت توافق کردند.

نوشتن داستان معروف جعبه سیاه شد که طی 500
توییت منتشر شد و اکنون به عنوان نمونهای موفق از
ها
رمان توییتری مورد توجه قرار دارد .برخی از نویسنده
نیز به بازخوانی بزرگترین کتابهای جهان از طریق
توییتر پرداختتند .برخی از آنها در سال  2011داستان
ورومئو و ژولیئت را در توییتر منتشر کردند .اولین رمان
توانید
توییتر نیز  @smallplacesنام دارد که می
در توییتر آن را بخوانید.
موج داستاننویس���ی در توییتر و پرداختن به این
جنبه از ظرفی���ت توییتر در ای���ران دیرهنگام آغاز
شده است .دو هفته پیش بود که خبر اولین جایزه
ادبی توییتر (یادواره مرحوم غالمحس���ین ساعدی)

منتشر شد .کاربران ایرانی کمکم در توییتر با انتشار
داس���تانهای کوتاه یک توییتی یا چند توییتی با
جیک عالقه خود را به نوشتن داستان در
هشتگ #رمان
دهند.
این بستر نشان می
استفاده از تجربیات نویس���ندههای آمریکایی که
سالهاست در این زمینه فعالیت میکنند میتواند برای
توان
بسیاری از ما آموزنده باشد .رمان توییتری را می
با صدها توییت طی چند ماه یا چند روز روایت کرد.
برخی از نام ش���خصیت اصلی داستان برای ساخت
اکانت توییتر استفاده میکنند برخی از نام داستان
ها روز و ساعت خاصی
برند .بعضی از نویسنده
بهره می
برای انتشار توییتهای داستانشان مشخص میکنند؛
ها ساعت  8شب .کافی است شما
مثال یکشنبه شب
بتوانید شخصیتی خلق کنید و برای او داستانی بسازید.
های تخیلی و جنایی و
ترین داستان
میتوانید مهیج
پر رمز و راز را در توییتر بنویسید و کاربران را وارد
ن خود کنید .فقط به خاطر
لحظه به لحظه داس���تا 
داشته باشید تا پایان داستان از تعامل و گفتوگو با
کاربران دیگر بپرهیزید تا میان داستان خللی ایجاد
نشود .از عکس کاور و پروفایل مناسب حال و هوای
داستانتان استفاده کنید .میتوانید در صورت لزوم
هشتگی مختص به داستان خود داشته باشید تا کاربران
داستان شما را زودتر پیدا کنند .هنگامی که در توییتر
نویسید و خواننده را با خود همگام میکنید،
داستان می
واکنشها و انتقاداتی میبینید که ممکن است باعث
شود تصمیم بگیرید سیر داستان را تغییر دهید ،پس
با تعصب ننویسید.

با درخواست دولت مسکو موافقت شد

اینستاگرام فساد مالی روسیه را سانسور میکند
شبکه اجتماعی اینستاگرام ،با درخواست روسیه برای
سانسور پستهای آلکسی ناوالنی درباره فساد مالی موافقت
کرد .آلکس���ی ناوالنی از رهبران مخالف دولت والدیمیر
پوتین است.
فناوران  -روسیهای پیش از این درخواست سانسور
آلکسی ناوالنی را درباره فساد مالی به یوتیوب نیز داده بود.
یوتیوب هنوز به این درخواست روسیه هنوز تن نداده است.
اینستاگرام تا پایان هفته گذشته چند پست آلکسی
ناوالنی را سانسور و امکان دسترس���ی کاربران به آنها را
مسدود کرد.
بیبیسی گزارش داده آلکسی ناوالنی در چند سال اخیر
با شعار مبارزه با فساد به عرصه سیاسی روسیه وارد شده
است .او یک تحصیل کرده رشته حقوق است و بارها دولت
والدیمیر پوتین را به فساد مالی متهم کرده و میگوید نظام
روسیه به یک حکومت تحت سیطره متموالن و صاحبان
قدرت و سرمایه (الیگارشی) بدل شده است .پستهای
سانسور شده ناوالنی در ایسنتاگرام نیز در راستای همین
اتهامها بود .او چند روز پیش ویدیویی از الگ دیریپاسکا،

میلیاردر روس منتشر کرد که در قایق تفریحی مجلل خود
با سرگئی پیرخودکو ،معاون نخستوزیر دیدار میکند.
حذف این ویدئو  ۲۵دقیقهای مناقشهبرانگیز که تاکنون
بیش از  ۵میلیون بار در یوتیوب دیده ش���ده به بحثها
درباره برخورد دو گانه فیسبوک (صاحب اینستاگرام) و
گوگل (صاحب یوتیوب) با موضوع سانسور در روسیه دامن
زده است.
اینستاگرام در روسیه کاربران زیادی دارد .سخنگوی
فیسبوک درباره جزییات این تصمیم چیزی نگفته اما تایید
کرده که این شرکت به درخواست نهاد سانسور اینترنت
روسیه پاسخ مثبت داده است .او گفته« :وقتی دولتی مدعی
میشود محتوایی در اینترنت بر خالف قوانین آنهاست،
معموال با شرکت مالک آن س���رویس تماس میگیرد و
درخواست رسمی خود برای مسدود کردن به آن محتوا را
طرح میکند .ما آن درخواست را به دقت بررسی میکنیم
و با قوانین محلی مطابقت میدهی���م و اگر آن را به جا
تشخیص دهیم دسترسی به آن را در آن کشور یا منطقه
جغرافیایی مسدود میکنیم».

بازنشر

از آن کریمی تا این کریمی

علی کریم���ی ،هفته
بهار ادیبان
گذش���ته ،ش���خصیت
محبوب هزاران کاربر شبکههای اجتماعی بود .مناظره
علی کریمی با محمدرضا ساکت در برنامه  ۹۰و ورود
کارلوس کیروش به بحث ،هیاهوی زیادی در شبکههای
اجتماعی در دفاع یا انتقاد از علی کریمی به وجود آورد.
جنجالیترین بخ���ش مناظره ،لحظ���های بود که
فردوسیپور ،پیامک سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را
خواند .متنی که در حین برنامه ،در صفحه فیسبوک
کیروش منتشر شد« :هیچ تردیدی وجود ندارد ،شما
استعداد را میتوانید بخرید اما کاراکتر را نمیتوانید بخرید.
من در زمان مناسب پاسخ این حرفها  ،اتهامات دروغ و
بزدالنه را میدهم .این فرد دارد توهین می کند به تمام
آن  124بازی که در تیم ملی بوده است و همبازیهایش».
کیروش در فیسبوک بیش از هزار کامنت در حمایت
از علی کریمی گرفت .در توییتر ،تلگرام و اینستاگرام نیز
متنهای مشابهی منتشر شد که نشاندهنده حمایت
اکثریت جامعه ایرانی از علی کریمی بود.
اما کریمی دیگری در دنی���ای ورزش ،موج نگرانی و
انتقادی تازهای در ش���بکههای اجتماعی راه انداخت .با
انتشار خبری درباره احتمال محرومیت مادامالعمر علیرضا
کریمی ،کشتیگیر کش���ورمان و محرومیت فدراسیون
کشتی ایران برای مدتی از فعالیت ،کاربران شبکههای
شهای مختلفی نسبت به این محرومیت
اجتماعی واکن 
نش���ان دادند .کاربران توییتر نام این ورزش���کار را در
توییتهای خود هشتگ کردند .میتوانید با دنبال کردن
این هشتگ نظر کاربران را بخوانید.
اما موضوع مرگ کاووس س���ید امامی ،فعال محیط
زیست در زندان هفته گذشته موضوع داغ دنیای سیاست
در رسانههای اجتماعی بود و هنوز هم کاربران ،نمایندگان
و روزنامهنگاران با تحلیل ماجرا و طرح سوال ،درخواست
شفافسازی در این زمینه را دارند.
مرضیه برومند ،کارگردان کشورمان نیز بعد از انتقاد
گسترده کاربران رس���انههای اجتماعی نسبت به لحن
نامناس���ب وی در مصاحبه با احمد طالبی مجبور به
عذرخواهی شد .او در توضیحی که در اینستاگرام خود
منتشر کرده نوشته« :من با حجاب اجبارى مخالفم و
خودم هم به مفهوم رایج هرگز محجبه نبوده و نیستم،
اما با دخالت و رهبرىنمایى آنهایى که در خارج از کشور
و در امان به سر میبرند و مترصد هستند تا هر جنبش
اجتماعى را در داخل به نفع خودشان مصادره کنند و
بهانه به دست تندروها بدهند و جوانهاى نازنین ما را به
مخاطره بیندازند نیز به شدت مخالفم».
برومند در پاس���خ به خبرنگار یکی از رسانهها درباره
کلماتی که در آن مصاحبه استفاده کرده است گفت« :از
کلماتی که درباره مسیح علینژاد استفاده کردم پوزش
میخواهم» .مرضیه برومند هفته گذش���ته مورد انتقاد
بسیاری از کاربران قرار گرفت.

