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کلیک چپ کلیک راست 

فارس- آمریکا با کاشت بدافزار در درون یک نیروگاه برق روسیه برای آسیب زدن به آن تالش کرده است. بدافزار یادشده نه تنها برای کنترل و نظارت بر فعالیت های این نیروگاه به کار گرفته شده، 
بلکه می تواند به دیگر بخش های شبکه توزیع برق روسیه نیز نفوذ کند. آمریکا از سال 2012 این بدافزار را علیه روسیه به کار گرفته و میزان خساراتی که از این طریق به روسیه وارد شده، مشخص نیست. 

نخستین بار این خبر را نیویورک تایمز منتشر کرده است.

جاسوسی بدافزار آمریکایی
 از نیروگاه برق روسیه

تشکیل کنسرسیومی از غول های فناوری برای نظارت 

رمز ارز فیس بوک به مرحله عرضه نزدیک شد
فیس بوک ابتدا فهرست دوستان تان را در خود 
داشت؛ بعد عکس های ش���ما و سپس خاطرات و 
روزنوشت های شما را دربرگرفت و حاال، در آخرین 
تالشش برای وارد ش���دن هرچه  بیشتر به زندگی 

روزانه مردم، می خواهد وارد کیف پول شما شود.
فناوران- پیش بینی ها حاکی اس���ت که غول 
ش���بکه های اجتماعی، فردا )سه ش���نبه( رمز ارز 
اختصاصی خود را رسما عرضه کند؛ رمز ارزی که 
فعال نام های مختلفی از جمله گلوبال کوین و لیبرا 
برای آن استفاده می ش���ود. البته، بر خالف سایر 
رمز ارزهای بازار، ارز دیجیت���ال فیس بوک بر پایه 
روح آزاد رمزارزها و بدون پشتیبان های متداول و 
نظارت معمول مقامات منتش���ر نخواهد شد؛ بلکه 
این ارز مجازی با پیشتیبانی بیش از  12 شرکت 
بزرگ، از پی پل گرفته تا اوبر و ویزا و مسترکارت، 

کار خود را آغاز خواهد کرد.
همچنین در شرایطی که رمزارزها در یک دهه 
گذش���ته، نمایی از یک سیس���تم مالی بی در و 
پیکر را به نمایش گذاش���ته اند و تروریست ها و 
قاچاقچی���ان مواد مخدر را به س���وی خود جلب 
کرده اند؛ گزارش ها حاکی اس���ت که رمزارز جدید 
فیس بوک  از س���وی گروهی از شرکت ها تحت 
نظارت قرار خواهد داشت که هر کدام نزدیک به 
10 میلیون دالر در یک کمیسیون به همین منظور 
سرمایه گذاری کرده اند. اعضای این کنسرسیوم به 

عنوان گره های شبکه رمزارز عمل می کنند و تایید 
نقل و انتقاالت این ارز به عهده آنها خواهد بود.

گزارش ها حاکی اس���ت که وب سایت رزرو هتل 
Booking.com و ش���رکت Stripe که در 
زمینه فناوری پرداخت فعالی���ت می کند نیز به 
جمع کنسرسیوم ناظر بر ارز دیجیتال فیس بوک 

پیوسته اند.
گزارش دیگری حاکی است که فیس بوک قصد 
دارد در حدود یکصد سازمان را به عنوان گره، در 
این شبکه وارد کند که به این ترتیب قدرت تک 

تک س���ازمان ها در کنترل روی این ارز دیجیتال 
کاهش می یابد.

همچنین مدیر پروژه بالک چین فیس بوک، دیوید 
مارکوس است که پیش تر مسوول کسب وکار پیام 

رسان Facebook Messenger بود.
یکی دیگر از نش���انه های تفاوت ارز فیس بوک 
با س���ایر رمزارزها این واقعیت است که تعدادی 
از ارزهای دولتی را به عنوان پش���تیبان خواهد 
داشت و به این ترتیب از نوسان شدید قیمت آن 
جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که نوسان 

و عدم ثبات از مشخصه های س���ایر رمزارزها  به 
ویژه بیت کوین است؛ رمز ارزی که در زمان عرضه 
چند سنت قیمت داشت؛ اما در سال 2017 تا 20 
هزار دالر هم پیش رفت و بعد با افت شدید مواجه 
ش���د و حاال دوباره به مرز ده هزار دالر نزدیک 

شده است.
پروژه فیس بوک برای راه اندازی ارز اختصاصی اش 
نزدیک به یک میلیارد دالر هزینه در برداش���ته و 
نزدیک به یک سال است که در حال توسعه است. 
این رمزارز نزدیک به 1.4 میلیارد کاربر ماهانه این 
ش���بکه اجتماعی را قادر می سازد که دالر و سایر 
ارزهای بین المللی خود را به ارز دیجیتال تبدیل 
کنند. این ارز را می ت���وان  برای خرید هر چیزی 
از اینترنت و در س���ایر فروشگاه ها استفاده کرد یا 
بدون داشتن حساب بانکی، به نقل و انتقال پول 

پرداخت.
فیس بوک همچنین قصد دارد از این رمز ارز بابت 
تشویق کاربران به فعالیت هایی از جمله مشاهده 
تبلیغ���ات و محتواهای مرتبط ب���ا خرید آنالین 
اس���تفاده کند و از این طریق سیس���تمی مشابه 

باشگاه های وفاداری بپردازد.
البته در زمینه ورود فیس بوک به بازار رمز ارزها، 
نگرانی هایی هم وجود دارد؛ عمدتا به دلیل سابقه 
خراب این شبکه اجتماعی در محافظت از اطالعات 

خصوصی کاربران. 

توییتر 4800 حساب کاربری ایرانی 
را مسدود کرد

توییتر در ادام���ه تالش هایش ب���رای جلوگیری از 
اثرگذاری بر انتخابات و انتشار شایعات در این پلتفرم، 
نزدیک به 4800 حساب کاربری را که مدعی است مربوط 

به دولت ایران هستند، حذف کرد.
آی تی من- از اکتبر 2018 تا کنون، توییتر به طور 
مرتب گزارش های تحقیقات مرتبط با عملیات اطالعاتی 
دولت های خارجی را منتش���ر کرده و آخرین گزارش از 
این مجموعه، پنج شنبه گذشته منتشر شده است. این 
گزارش حاوی اطالعاتی از هزاران حساب کاربری ایرانی 
مسدود شده اس���ت. توییتر اعالم کرد: ما معتقدیم که 
مردم و سازمان های برخوردار از قدرت نهادی از سرویس 
ما سوء استفاده می کنند و نه تنها به گفتمان سالم کمک 

نمی کنند، بلکه درصدد از بین بردن آن هستند.
براساس این گزارش، بیش از 1600 حساب کاربری 
حذف شده، نزدیک به 2 میلیون توییت منتشر کرده اند 
که محتوای آنها اغلب اخبار جهانی مطابق با دیدگاه های 
دیپلماتیک و ژئواس���تراتژیک ایران بوده است. عالوه بر 
این، توییتر 248 حساب کاربری را که به مدعی است 
با دولت ایران ارتباط دارند و به مباحث عمومی درباره 

اسراییل می پردازند، معلق کرده است.
2865 حس���اب کاربری نیز بنا به ادعای توییتر، با 
اس���تفاده از هویت های جعلی به بحث عای سیاسی و 

اجتماعی در سطح ایران و جهان می پرداخته اند.
عالوه بر حساب های کاربری مرتبط با ایران، 4 حساب 
کاربری روس را در قالب تحقیقات درباره آژانس تحقیقات 
اینترنت روس���یه )IRA( حذف کرده است. این آژانس 
مرکزی دولتی و مستقر در سن پترزبورگ است که در 
فاصله س���ال های 2013 تا 2018 بیش از 10 میلیون 
توییت با هدف اثرگذاری روی فضای سیاس���ی آمریکا 
منتشر کرده اس���ت. گزارش توییتر همچنین حاکی از 
حذف 33 اکانت ونزوئالیی است که ارتباط آنها با 764 
حساب کاربری مسدود ش���ده متعلق به IRA روسیه 
مشخص شده است. 130حس���اب کاربری مسدود شده 
دیگر نیز منشا اسپانیایی داشته اند و به انتشار اطالعات 

نادرست درباره استقالل کاتاالن می پرداخته اند.

چرا بیت کوین رشد کرد

بیت کوین که همچن���ان بزرگ ترین رمز ارز از نظر 
ارزش بازار است، پس از مدتی که زیر سایه رقیبش 
الیت کوین قرار گرفته بود، هفته گذشته دوباره صعود 

را در پیش گرفت.  
بیت کوین در روز گذشته با گذشتن از مرز روانی 
9000 دالر که دومین بار در س���ال جاری میالدی 
اتفاق می افتد، سرمایه گذاران را به رسیدن به رکورد 
10 هزار دالری امیدوار کرده است. قیمت این رمز ارز 
در صرافی بیت اس���تمپ لوگزامبورگ به 9387 دالر 
رسید و البته بعد تا 7 درصد افت کرد. به این ترتیب 
حجم بیت کوین در بازار رمز ارزها به بیش از 19 میلیارد 

دالر رسید.
یکی از افزایش توجه به رمز ارزها، انتش���ار اخبار 
مرتبط با فعالیت های فیس ب���وک در این زمینه و 
برنامه هایش برای عرضه رمز ارز اختصاصی این شبکه 

اجتماعی است.
از سوی دیگر، معامله گران بیت کوین و سایر رمزارزها 
و سرمایه گذاران به دقت تغییرات قیمت بیت کوین را 
زیر نظر دارند و در عین حال، الیت کوین هم که از 
آن با عنوان نق���ره در برابر طالی بیت کوین نام برده 
می ش���ود، در هفته های اخیر قدرت بیشتری گرفته 
است. این ارز مجازی در سال جاری میالدی بیش از 
300 درصد رشد کرده و فقط در ماه گذشته میالدی، 
رشد اعجاب انگیز 43 درصدی را تجربه کرده است. 
بیت کوین اما در ماه گذش���ته، قیمتی تقریبا ثابت 

داشته است.
معامله گران، پیش از افت عرضه این رمزارز که قرار 
است در ماه اوت )مرداد و شهریور امسال( اتفاق بیفتد، 
به سوی آن هجوم آورده اند. افت عرضه، معموال برای 
رمزارزهای مطرح از پیش مشخص می شود و به آن 
نیمه شدن یا Halvening می گویند، موجب کاهش 
توکن های دیجیتال جایزه ماینرها به نصف می شود و 
به سرعت عرضه آن رمز ارز به بازار را با کاهش شدید 
مواجه  می کند. اما در مورد بیت کوین، این اتفاق برای 
22 ماه مه سال آینده میالدی پیش بینی شده است 
که البته این تاریخ، بسته به میزان فعالیت ماینرها روی 
این رمز ارز قابل تغییر است. اوایل هفته گذشته، یک 
شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در آمریکا هشدار داد 
که بازار به سمت شوک عرضه حرکت می کند، اگر 
رویداد halvening بیت کوین مطابق پیش بینی ها 
اتفاق بیفتد، تنها 340 روز به آن تاریخ باقی است و این 

موضوع رشد قیمت این ارز را توجیه می کند.

بیلی بامبرو

حمله مدونا به اینستاگرام و شبکه های اجتماعی
رویداد

مدونا، ستاره موسیقی پاپ آمریکایی، اگرچه خود از کاربران 
شبکه های اجتماعی اس����ت، اما اصرار دارد که هوادارانش در 
استفاده از این شبکه ها به ویژه اینستاگرام باید هشیار باشند.

آی تی من- مدونا در حمله ای  به ش����بکه های اجتماعی به 
ویژه اینس����تاگرام، گفت که این شبکه ها به وجود آمده اند که 

فقط  به کاربران حس بد بدهند.
این ستاره 60 ساله موسیقی پاپ که حساب اینستاگرامش 
نزدیک به 14 میلیون دنبال کننده دارد، درباره خطرات زندگی 

در پروفایل های آنالین هشدار داده است.

او گفته که شبکه های اجتماعی می توانند جنبه های منفی را 
برجسته کنند، حس ناخشنودی از بدن را القا کنند و موجب 

آزار های سایبری شوند.
او در گفت وگویی با نش����ریه The Sun افزوده اس����ت: 
شما گرفتار مقایس����ه خودتان با دیگران می شوید. به اعتقاد 
من اینس����تاگرام موجب می ش����ود که درباره خودتان حس 

ناخوشایندی داشته باشید.
او گفت که م����ن خوش بخت بوده ام ک����ه در نیایی بدون 
شبکه های اجتماعی بزرگ شده ام؛ به ویژه در دوره ای که در 

حال تبدیل شدن به یک ستاره پاپ بودم.
وی افزود: خوش ش����انس بوده ام که زندگی ام به عنوان یک 
هنرمند، پیش از موبایل و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی 
ش����کل گرفت؛ زیرا به عنوان یک انسان و یک هنرمند، وقت 
داشته ام که بدون احساس فش����ار قضاوت دیگران یا مقایسه 

خودم با دیگران، رشد کنم.
مدونا معتقد اس����ت ک����ه فرهنگ ش����بکه های اجتماعی 
 امروزه زندگی م����ردم را تغییر ش����کل داده و ب����ه دنبال 

خود می کشاند.
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