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به طول 37هزار کیلومتر
فیسبوکدورآفریقافیبرمیکشد

فیس بوک با هدف افزایش تعداد کاربران و جمعیت آنالین 
قاره 1.3 میلیارد نف��ری آفریقا، در حال س��اخت یک کابل  

ارتباطی زیردریایی دور این قاره است.
فناوران- فیس بوک با همکاری شرکت هایی مانند چاینا 
موبایل، ام تی ان افریق��ای جنوبی، اورنج فرانس��ه و ودافون 
انگلس��تان به همراه اپراتورهای محلی، پروژه 2Africa  را 
به منظور نص��ب کابل فیبرنوری زیردریای��ی، دورتادور قاره 
افریقا اجرا می کند. در این پروژه، ش��رکت آلکاتل سابمارین 
نتورک��ز )Alcatel Submarine Networks( که 
زیر مجموعه نوکیاست، حدود 37 هزار کیلومتر کابل مورد 
نیاز را تامین می کند. فیس بوک مدعی اس��ت که این میزان 
کابل تقریبا به اندازه محیط زمین است. البته هنوز مشخص 
نیس��ت که فیس بوک و ش��رکایش چه میزان در این پروژه 
سرمایه گذاری کرده اند. بنا به پس��ت وبالگی فیس بوک که 
چهارشنبه گذشته منتشر ش��د، هدف نخست از اجرای این 
پروژه، افزایش ارتباطات در قاره آفریقاست که در حال حاضر 
از نظر اتصال به اینترنت، در انتهای فهرست قاره های جهان 
قرار دارد. با اجرای این پروژه 23 کش��ور در اروپا، خاورمیانه 
و اروپا به هم متصل می شوند. فیس بوک اعالم کرده که این 
کابل زیردریایی، سه برابر کل ظرفیت کنونی شبکه کابل های 
زیردریایی افریقا در حال حاضر را تامین می کند. فیس بوک 
همچنین با بیان اینکه در پروژه 2Africa به جای فیبر مس، 
از فیبر آلومینیوم استفاده شده، اعالم کرده که به این ترتیب 

کارایی فیبرها و ظرفیت شبکه افزایش می یابد. 

فیسبوکباپرداخت400میلیوندالر
گیفیراخرید

فیس بوک با صرف هزین��ه ای 400 میلیون دالری گیفی 
را خریداری کرده اس��ت که به علت عرضه ان��واع فایل های 

متحرک گیف مشهور است.
فارس- فیس ب��وک خود خبر خری��داری گیفی را تایید 
کرده، اما در مورد هزینه این کار س��کوت کرده است. با این 
حال منابع نزدیک به فیس بوک می گویند این شرکت بدین 

منظور حدود 400 میلیون دالر پرداخت کرده است.
منابع مطلع می گویند فیس بوک قص��د دارد گیفی را در 
اینس��تاگرام ادغام کند. از این طریق کاربران اینس��تاگرام 
راحت ت��ر خواهند توانس��ت فایل های گیف و اس��تیکرهای 
متحرک را در اس��توری ها و دایرکت های خود به کار ببرند. 
البته پیش بینی می شود گیفی کماکان از عنوان تجاری خود 
اس��تفاده کند و پایگاه داده فایل های گی��ف آن کماکان در 

دسترس عموم باقی بماند.
در حال حاضر نیز حدود 50 درصد از ترافیک گیفی مربوط 
به فیس بوک و نرم افزارهای وابسته به آن مانند اینستاگرام 

و واتس اپ است.

یکشنبه28 اردیبهشت 99
17 می 2020

 23 رمضان 1441
 شماره 3469

دستور کار ارتباطات تا سال ۲۰۳۰ مشخص شد
دبی��رکل اتحادی��ه جهان��ی مخاب��رات )ITU ( در 
پیامی همزمان با روز جهانی ارتباطات، برنامه موسوم 
به دستور کار ارتباطات تا سال 2030 را برای کشورهای 

عضو این اتحادیه اعالم کرد.
پژوهش�گاه فاوا- هولین ژائو دبی��ر کل اتحادیه 
بین المللی مخابرات در پیام��ی  روز جهانی ارتباطات 

را تبریک گفت.
در این پیام آمده اس��ت: »ملت ها و اعضای خانواده 
اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( در سراس��ر جهان، در 
روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه هر سال، مراسمی را 
به نام س��الروز جهان��ی مخابرات و جامع��ه اطالعاتی، 

برگزار می کنند.
امسال از همه ش��ما اعضای این اتحادیه می خواهم 
که با من همراه شوید تا برنامه موسوم به »دستور کار 
ارتباطات تا س��ال 2030 اتحادیه جهانی مخابرات« را 

به پیش ببریم.
این دس��تور کار، دربرگیرنده یک دیدگاه مشترک 
جهانی برای از بین بردن شکاف یا نابرابری دیجیتالی 
میان جوام��ع و اس��تفاده از توان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات )فاوا( در زمینه پشتیبانی از دستور کار 2030 

سازمان ملل متحد، در راستای توسعه پایدار است.
من از شما دعوت می کنم تا به جهانیان نشان دهید 
 ،)5G( فناوری های نوینی مانند نسل پنجم تلفن همراه

ترابری هوش��مند، اینترنت اش��یاء، هوش مصنوعی و 
فناوری بالکچین )blockchain(، در زمینه ارتقای 
زندگی مردم و آسان سازی توسعه اجتماعی و اقتصادی 

آنان، چه کارهایی می توانند به اجرا درآورند.
این فناوری ه��ا و نوآوری های جدید، ت��وان بالقوه و 
خیلی زیادی را برای پیشرفت بشر به وجود می آورند؛ و 
ابزارهای قدرتمندی را نیز برای نیل به تک تک اهداف 

توسعه پایدار، در اختیار ما قرار می دهند.
تقریباً نیم��ی  از جمعی��ت جهان هن��وز از اینترنت 
استفاده نمی کنند و رش��د کلی دسترسی به اینترنت، 
کند اس��ت. ما برای این که بتوانیم همگان را به اقتصاد 
دیجیتالی جهانی متصل س��ازیم، نیازمند هماهنگی 
بیش��تر و چند برابر کردن تالش هایمان در این زمینه 
هس��تیم و الزم است برای کس��انی که به این موهبت 
دس��ت یافته اند، تضمین دهیم، در ای��ن زندگی پر از 
امکانات ارتباط��ی که دارن��د، از امنی��ت، اطمینان و 

سالمت کافی برخوردار باشند.
بیایید تا به مناس��بت روز جهانی مخابرات و جامعه 
اطالعات��ی و به خاط��ر این ده��ه جدی��د، میوه های 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات را ب��رای ش��تاب 
دادن به رش��د اجتماع��ی، اقتصادی، محیط زیس��ت 
 پای��دار، توس��عه فراگی��ر و همگان��ی و همه جایی، به

 کار گیریم.«

پایانفروشویندوز32بیتی
بهشرکتهایسازندهرایانه

مایکروسافت از متوقف شدن فروش ویندوز 32 بیتی 
به شرکت های سازنده انواع رایانه خبر داده است. البته 
قرار نیست مشکلی برای کاربران فعلی ویندوزهای 32 

بیتی ایجاد شود.
فارس- ویندوز 10 هم مانند نس��خه های قبلی این 
سیستم عامل در دو نس��خه 32 بیتی و 64 بیتی عرضه 
ش��ده و نس��خه 63 بیتی قابلیت ه��ا و توانمندی های 
بیش��تری دارد. اما همزم��ان با به پایان رس��یدن عصر 
پردازنده های 32بیتی، مایکروسافت قصد دارد نسخه 32 
بیتی این سیس��تم عامل را دیگر در اختیار شرکت های 
سازنده رایانه قرار ندهد. این شرکت از سازندگان رایانه 
در جهان خواس��ته تا در تولیدات خود تنها از نسخه 64 
بیتی ویندوز 10 اس��تفاده کرده و از نصب نس��خه 32 
بیتی این سیس��تم عامل خودداری کنند. در عین حال 
پشتیبانی از ویندوز 32 بیتی و عرضه وصله های امنیتی 
به روزرس��ان برای آن ادامه می یابد. نس��خه 32 بیتی 
وین��دوز 10 محدودیت های متع��ددی دارد و از جمله 
تنها از 3.2 گیگابایت رم پشتیبانی می کند و قابلیت ها و 

امکانات امنیتی آن کمتر است.

دستگیریهکرهایعاملحمله
بهبیمارستانهادررومانی

چند هکر که در ح��ال برنامه ریزی ب��رای حمله به 
تعدادی بیمارستان و نصب باج افزار بر روی رایانه های 

آنها بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
فارس- هکرهای رومانیایی دس��تگیر ش��ده قصد 
داش��تند ایمیل هایی را با مضمون بیماری کرونا برای 
کارکنان بیمارس��تان های رومانی ارس��ال کنند و این 
ایمیل ها را آلوده به ب��اج افزار کنن��د و در فعالیت این 

بیمارستان ها اختالل ایجاد کنند.
پلیس رومانی سه هکر را در ارتباط با همین تخلفات 
در این کش��ور دس��تگیر کرده و ف��رد چهارمی نیز در 
جمهوری مولداوی شناس��ایی و دس��تگیر شده است. 
این چهار نفر موس��س یک گروه هکری به نام پنتاگارد 

بوده اند.
افراد یادش��ده بداف��زاری را نیز برای دسترس��ی به 
تروجان خود از راه دور ابداع کرده اند و سابقه اقداماتی 
مانند حمالت هکری به وب س��ایت ها و سواستفاده از 
آس��یب پذیری های آنها برای سرقت اطالعات حساس 
را داشته اند. آنها قصد داش��تند با قفل کردن اطالعات 
ذخیره شده بر روی رایانه های بیمارستان ها با استفاده 
از باج افزار خود و درخواس��ت پول برای ممکن کردن 
دسترس��ی مجدد به ای��ن اطالعات به کس��ب درآمد 

بپردازند.
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باجگیری42میلیوندالریازشرکتحقوقیباتهدیدترامپ
هک

یک گروه هک، شرکتی حقوقی در 
آمریکا را به افشای اسناد مسروقه از آن 
که گفته می شود بخشی از آنها حاوی 
اطالعاتی در مورد دونال��د ترامپ نیز 

هست، تهدید کرده اند.
مهر- گروه REvil که به علت سرقت 
اسناد حس��اس و باج گیری از مالکان 
آنها در فضای مجازی شهرت دارد، یک 
شرکت حقوقی در نیویورک را تهدید 
به افشای فایل های مهمی کرده که از 

آن به سرقت برده است.
ای��ن فایل ه��ا ح��اوی داده ه��ای 
مهمی در مورد افراد مش��هور مشتری 
 Grubman Shire ش��رکت حقوقی
 )Meiselas & Sacks )GSMS
هس��تند. REvil تهدید کرده اگر باج 
مدنظر آنکه برابر ب��ا 42 میلیون دالر 

اس��ت، پرداخ��ت نش��ود، تمامی این 
اطالعات را منتشر کرده و رسوایی به 

بار می آورد.
هکرهای REvil اطالعات مذکور را 
هفته گذشته و قبل از رمزگذاری آنها 
س��رقت کرده اند. از جمله مش��تریان 
ش��رکت حقوقی مذکور که اطالعات 
آنها سرقت شده می توان به فیس بوک، 
مدونا، التون جان، لی��دی گاگا، ماریا 
کری، جسیکا سیمپسون و دهها چهره 
مشهور دنیای هنر و ورزش در آمریکا 

اشاره کرد.
شرکت حقوقی GSMS این رویداد 
را تأیید کرده و از بررسی موضوع خبر 
داده اس��ت. هکرها ب��ه GSMS برای 
مذاک��ره و پرداخت ب��اج 42 میلیون 
دالری ی��ک هفته وق��ت داده اند. آنها 

به عل��ت تأخی��ر GSMS در پرداخت 
باج و به منظور مجازات آن فایلی 2.4 
گیگابایت از اس��ناد حقوق��ی مرتبط 
با لی��دی گاگا را منتش��ر کرده اند که 
اکث��ر آنه��ا مرب��وط ب��ه قراردادهای 
و  وی  کنس��رت های  برگ��زاری 
 حض��ور او در برنامه ه��ای تلویزیونی

 است.
هکره��ا در تازه تری��ن تهدید خود 
بر علی��ه GSMS مدعی ش��ده اند که 
در صورت ع��دم دریافت ب��اج، تا یک 
هفته دیگر اس��نادی را ک��ه مرتبط با 
دونال��د ترام��پ رئی��س جمه��وری 
آمریکا اس��ت نی��ز منتش��ر می کنند. 
آنها افزوده اند که این اس��ناد مرتبط با 
پولش��ویی های ترامپ است و افشای 
آنها می توان��د انتخاب مج��دد وی به 

 عنوان رئی��س جمه��ور را غیرممکن
 کند.

در عین ح��ال برخی مناب��ع مطلع 
می گوین��د ترام��پ هرگز مش��تری 

خدمات حقوقی GSMS نبوده اس��ت 
و این تهدید توخالی تنها برای فش��ار 
بیشتر بر این ش��رکت حقوقی صورت 

گرفته است.
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