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خدمات ارسال محموله آمازون 
در فرانسه محدود شد

طبق رای دادگاه اس��تیناف در فرانسه، آمازون فقط 
می تواند کاالهای اساس��ی را در فرانس��ه ارسال کند تا 

سالمت کارگرانش طی بحران کرونا تضمین شود.
مهر- در اوایل ماه آوریل دادگاهی در فرانس��ه اعالم 
کرد ش��رکت آمازون فقط می تواند س��فارش کاالهای 
اساسی را تامین کند. هدف دادگاه آن بود که کارگران 

شرکت را در برابر ابتال به ویروس کرونا محافظت کند. 
این ش��رکت خرده فروش��ی آنالین ب��ه رای دادگاه 
اعتراض ک��رد. اما به نظر می رس��د اعت��راض آن نیز به 
جایی نرسیده اس��ت. طبق گزارشی که نیویورک تایمز 
تهیه ک��رده ، دادگاه اس��تیناف ورس��ای، رای دادگاه 
پیشین را تایید کرده اس��ت. به این ترتیب تا زمانی که 
ارزیابی ریسک انبارهای آمازون با همکاری اتحادیه های 
فرانس��وی انجام ش��ود، این ش��رکت فقط می تواند از 
کاالهای بهداشتی، مواد غذایی، غذای حیوانات اهلی و 

دستگاه های الکترونیکی سفارش دریافت کند.
به ازای ارسال هر محموله خالف رای دادگاه ، آمازون 
باید 100 هزار یورو جریمه پرداخت کند. دادگاه ورسای 
همچنین یافته های دادگاه قبلی درباره آمازون را تایید 
کرده است. در دادگاه اول اعالم ش��د آمازون نتوانسته 
ش��رایط بهداش��تی ملزوم را در برخی فضاه��ا )مانند 

رختکن( برای کارمندانش فراهم کند.  

روبات ها در قرنطینه
 به جای مردم خرید می کنند

پس از قرنطینه در انگلیس به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا، ناوگانی از روبات ه��ا در منطقه میلتون کینز این 

کشور مشغول سرویس رسانی شده اند.
مهر-این ماش��ین ها در خیابان ها ت��ردد می کنند و 
مایحتاج ساکنان را به در خانه آنها می برند. همچنین این 
روبات ها مایحتاج و خریدهای کارمندان سازمان سالمت 
همگانی انگلیس را به طور رایگان به مقصد می رسانند. 
این روبات ها به اندازه ای بزرگ هستند که بتوانند چند 
کیسه خرید را حمل کنند. طی 3 هفته گذشته با توجه 
به تقاضا تع��داد این روبات ه��ا افزایش یافت��ه و به 70 
دستگاه رسیده است. »استارشیپ تکنولوژیز« شرکت 
اپراتور این روبات ها است.  این روبات ها شبیه جعبه های 
پالستیکی س��فیدرنگی هس��تند که روی 6 چرخ قرار 
گرفته اند و در گوش��ه و کنار این ش��هر دیده می شوند. 
همچنین هر روبات یک پرچم نارنجی کوچک نیز دارد و 
به این ترتیب خودروها و عابران پیاده راحت تر می توانند 
آن را رصد کنند. س��اکنان میلتون کین��ز می توانند با 
دانلود اپلیکیشن و تایپ محموله، خوارو بار یا غذاهای 

آماده ای درخواست دارند، روبات ها را سفارش دهند.
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بحران شیوع کرونا و خانه نش��ینی و دورکاری، بازار ابزارهای چت 
ویدیویی و گروه��ی را نیز داغ کرد؛ به نحوی ک��ه بنیان گذار »زوم« 
در همین مدت ب��ه یک��ی از میلیاردرهای جهان تبدیل ش��د. حاال 
شرکت های دیگر هم با پی بردن به جذابیت چت ویدیویی، وارد این 

بازار شده اند. یکی از این شرکت ها فیس بوک است.
آی تی من- تلگرام اخیرا از راه اندازی امکان چت ویدیویی گروهی 
امن در سال جاری میالدی خبر داده و فیس بوک نیز با معرفی امکان 
مس��نجر رومز )Messenger Rooms( به عنوان رقیب پرقدرتی به 
بازار چت ویدیویی گروهی وارد شده است. فیس بوک این سرویس را 
در رقابت با ابزارهای محبوبی مانند زوم، اسکایپ و مایکروسافت تیمز 
معرفی کرده که شرایط قرنطینه، اس��تفاده از این ابزارها را افزایش 

داده است.
کاربران فیس بوک می توانن��د از طریق فیس بوک یا اپلیکیش��ن 
مس��نجر یک اتاق گفت وگ بس��ازند و تا 50 نفر را برای انجام چت 
ویدیویی به ای��ن اتاق دعوت کنن��د. جالب اینکه دعوت ش��دگان، 
حتی اگر حس��اب کاربری فیس بوک نداشته باشند نیز می توانند در 
چت گروهی حاضر ش��وند. ضمن اینکه محدودیت زمانی نیز برای 

تماس های تصویری در نظر گرفته نشده است.
مس��نجر رومز پس از آن عرضه ش��ده که بس��یاری از کاربران به 
دنبال جایگزینی امن تر برای »زوم« می گردند؛ زیرا این اپلیکیش��ن 
در ماه های گذشته با مسایل حریم خصوصی و امنیت زیادی درگیر 
ب��وده و زوم بامبینگ )Zoombombing(، که ب��ه معنی ورود افراد 
غریبه و هکرها به چت های گروهی دیگران است، حسابی سر و صدا 
کرده است. هر چند که زوم راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده 

آزاردهنده معرفی کرده است.
مارک زاکربرگ، مدیرارشد اجرایی فیس بوک، روز جمعه در یک 

پیام ویدیویی اعالم کرد که مس��نجر رومز فیس بوک از همین هفته 
در چند کش��ور عرضه می ش��ود و پس از مدتی به صورت جهانی در 

دسترس قرار می گیرد. 
اما آیا مس��نجر رومز می تواند نگرانی های کارب��ران از نقض حریم 

خصوصی شان را برطرف کند؟
فیس بوک هم به نوبه خود در س��ال های اخیر رسوایی های حریم 
خصوصی و امنیتی کم نداشته است. زاکربرگ در پیام ویدیویی خود 
گفت که این شرکت در ماه های اخیر بسیار مراقب بوده و سعی کرده 
که از مسایلی که گریبانگیر س��ایر ابزارهای ویدیو کنفرانس و چت 

ویدیویی بوده، درس بگیرد.
فیس بوک اعالم کرده که بیش از 700 میلیون حساب کاربری اش 
روزانه به انجام تماس ه��ای تصویری و صوتی از طریق پیام رس��ان 
مسنجر و واتس اپ می پرازند و تعاد تماس ها از زمان شیوع ویروس 

کرونا دوبرابر شده است.
شیوه های محافظت از حریم خصوصی در مسنجر رومز نیز تشریح 
شده اس��ت. از جمله اینکه می توانید کس��انی را که اتاق گفت وگوی 
شما را می بینند، کنترل و محدود کنید و اتاق را قفل کنید یا از قفل 

درآوردید. اگر اتاق شما باز باشد، هر کسی با دریافت لینک، می تواند به 
اتاق وارد شود و آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارد. اما برای شروع 
تماس تصویری، ایجاد کننده اتاق حتما باید حضور داش��ته باش��د. 
ایجادکنندگان می توانند کنترل کنند که چه کسانی به اتاق بپیوندند 
و در هر زمانی هم می تواند افراد را از اتاق بی��رون کند. همچنین در 
صورتی که در اتاق گفت وگو قواعد و مقررات فیس بوک نقض ش��ود، 
امکان گزارش دهی برای کاربران فراهم است. البته اعالم شده که در 
این گزارش ها نمی توان بخش هایی از مکالمه ی��ا تماس تصویری را 

ارسال کرد و فیس بوک به هیچ وجه تماس ها را شنود نمی کند.
نحوه ایجاد یک اتاق در فیس بوک مسنجر

به محض ارایه این ویژگ��ی در ایران، می توانید از طریق گوش��ی 
موبایل خود این مراحل را انجام دهید:

اپلیکیشن مسنجررا باز کنید.
روی دکمه People در سمت راست پایین صفحه بزنید.

دکمه Create a Room را بزنید و اف��رادی که می خواهید به اتاق 
بپیوندند را انتخاب کنید.

برای به اشتراک گذاری اتاق با افرادی که حساب کاربری فیس بوک 
ندارند، می توانید لینک اتاق را برای آنها بفرستید. همچنین می توانید 
لینک اتاق گفت وگو را در صفحه فیس بوک تان یا در گروه ها و بخش 

Events منتش��ر کنید.
از طریق موبایل یا کامپیوتر می توانید ب��ه اتاق ها بپیوندید. نیاز به 

دانلود هیچ اپلیکیشن و برنامه ای هم نیست.
فیس بوک اعالم کرده که در نظر دارد، روش های برای ایجاد اتاق 
گفت وگو از طریق دایرکت اینستاگرام، واتس اپ و پورتال نیز فراهم 
کند. مس��نجر رومز دارای 14 فیلتر دوربی��ن و پس زمینه های قابل 

تعویض است.

جاسوسی صهیونیست ها
 از واتس اپ درآمریکا

مدیران واتس اپ مدعی ش��ده اند که یک ش��رکت اسراییلی 
تولیدکننده جاسوس افزار با استفاده از سرورهای خود در آمریکا به 

این برنامه حمله کرده است.
 NSO فارس- فیس بوک اعالم کرده ش��رکت اس��راییلی
Group که س��وابق فراوانی در س��رقت اطالع��ات کاربران در 
کشورهای مختلف جهان بر مبنای سفارش دولت ها دارد، برای 
جاسوس��ی از مکالمات صوتی افراد در زمان استفاده از واتس اپ 

اقدام کرده است.
بر اساس شکایت تنظیم شده واتس اپ، این شرکت صهیونیستی 
از س��رورهای خود در خاک آمریکا برای جاسوس��ی از کاربران 
واتس اپ استفاده می کند. بر روی این سرورها نرم افزار جاسوسی 

Pegasus این شرکت نصب شده است.
شرکت یادشده برای جاسوسی از کاربران واتس اپ بیش از 700 
بار از خدمات میزبانی شرکت QuadraNet در لس آنجلس 
استفاده کرده است. البته شرکت مذکور از سرورهای آمازون نیز 

بهره گرفته است.
شرکت صهیونیستی NSO Group مدعی شده که فیس 
بوک نمی تواند از آمریکا آن را مورد پیگ��رد قضایی قرار دهد، اما 
وکالی فیس بوک به شدت در تالش هستند تا آن را به علت نقض 

امنیت و حریم شخصی میلیاردها کاربر خود به دادگاه بکشانند.

سواستفاده هکرها
 از نقص امنیتی فایروال سوفوس

محققان از شناسایی یک آس��یب پذیری خطرناک در 
فایروال نرم افزار امنیتی شرکت سوفوس خبر داده اند. این 
شرکت برای حل مشکل مذکور یک وصله اضطراری عرضه 

کرده است.
مهر- شرکت سوفوس خود وجود این مشکل را تأیید کرده و از 
کاربران خواسته وصله ای که برای حل مشکل مذکور عرضه شده 
را به سرعت بارگذاری و نصب کنند. سوءاستفاده هکرها از فایروال 
آسیب پذیر سوفوس که ایکس جی انترپرایز نام دارد، مدتی است 

آغاز شده است.
س��وفوس می گوید اولین بار در تاریخ 22 آوری��ل و با دریافت 
گزارشی از یکی از شرکت های مشتری خود از این موضوع مطلع 

شده و بالفاصله برای تولید وصله نرم افزاری اقدام کرده است.
مهاجمان از همین طریق قادر به نفوذ به رایانه ها و وب سایت های 
مختلف و سرقت اطالعات بوده اند، هر چند هنوز گزارش دقیقی 
در مورد میزان خسارات وارده بدین علت در دست نیست. البته 
سوفوس مدعی شده هنوز نشانه ای وجود ندارد که تأیید کند از 
اسامی کاربری و کلمات عبور سرقت شده سوءاستفاده شده باشد.

سوفوس یک شرکت امنیتی انگلیسی است که نرم افزارهایی 
برای تأمین امنیت گوش��ی ها، رایانه های ش��خصی، ایمیل ها، 
شبکه های رایانه ای، رمزگذاری داده ها، سیستم های مخابراتی و 

ارتباطی تأمین می کند.

New Tab

کلیک چپ

کارمندان دورکار آمریکایی برای ارتقای شغلی حاضر به سرقت اطالعات هستند
تحقیق

نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد کارکنان دورکار در آمریکا برای 
ارتقای شغلی و ترفیع حاضر به سرقت اطالعات ارزشمند از شرکت های 

محل کار خود هستند.
مهر- با توجه به همه گیرشدن دورکاری در بسیاری از نقاط جهان و از 
جمله آمریکا، چالش های جدیدی برای سازمان های دولتی و خصوصی 
رخ داده است. یکی از این چالش ها میزان تعهد کارمندان به حفظ اسرار 

حرفه ای و شغلی و عدم افشای آنهاست.
بررس��ی انجام شده توس��ط مؤسس��ه تحقیقاتی زتی در همین زمینه 
نشان می دهد 27 درصد از کارمندان آمریکایی اعتراف کرده اند که حاضر 
هستند برای پیش��رفت و دریافت ترفیع رفتارهای کاری غیرحرفه ای و 

غیراخالقی و از جمله سرقت اطالعات حیاتی را انجام دهند.

بررسی یادشده که با ارسال پرسشنامه برای 1001 کارمند در آمریکا 
انجام شده، نشان می دهد 57 درصد از این افراد اعتراف کرده اند که حداقل 
یک بار رفتار کاری غیراخالقی و نادرستی داش��ته اند 66 درصد از پاسخ 
دهندگان هم گفته اند موضوعات و مس��ائل مهم��ی را در محل کار خود 
مخفی کرده اند. 65 درصد از ش��رکت کنندگان در این تحقیق می گویند 
برای پیشرفت زیرآب رئیسشان را زده اند و 5۹ درصد هم اذعان کرده اند 

در دوره دورکاری به مدیر باالدست خود دروغ گفته اند.
از جمله دیگر تخلفات کارمندان در ایام دورکاری می توان به دروغ گویی 
در مورد توانایی ها )53 درصد(، بدگویی از همکار )48 درصد(، دروغ گویی 
در مورد امور حرفه ای )47 درصد(، دروغ گوی��ی در مورد همکاران )41 

درصد(، دروغ گویی به مشتریان )3۹ درصد( اشاره کرد.
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