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ممکن است که بخشهایی از پروتکل شبکه ارتباطاتی آنها روی بستری قرار گرفته که فیلتر شده باشد».
این کارشناس میگوید که اختالالت ممکن است به از کار افتادن برخی سرویسها و سایتها هم
بینجامد .او به گران کردن نسبی سرویسهای فروشی فیلترشکن بعد از فیلترینگ تلگرام نیز اشاره
میکند و میگوید که این موارد باعث خارج شدن مبلغی قابل توجه از پول داخل کشور به خارج کشور
میشود چرا که عموم مدیران این سایتها در فراسوی مرزها هستند .دادگر صحبتهای وزیر درمورد
خطرناک بودن فیلترشکنهای رایگان را تایید میکند ولی عقیده دارد که اصوال بهتر بود فیلتری نباشد
که مردم بخواهند به سمت این نرمافزارها گرایش پیدا کنند.
«وقتی کاربری از فیلتر شکن یا به نوعی  VPNاستفاده میکند باعث میشود که کل ارتباطهایش از
طریق آن بستر صورت بگیرد و در صورت باز کردن سایت داخلی حتی مسیر از خارج کشور گذر میکند
که در حقیقت باعث از بین رفتن ترافیک نیمبها در بسیاری از بازدیدها میشود .درضمن تمرکز داده
زیادی از یک کشور روی فیلترشکنهای چند شرکت خاص بهطور کلی موضوع جالبی نیست و همچنین
این فیلترشکنها برداشت اطالعات کاربران را درپی دارند.
البته این برداشت اطالعات لزوما به معنی آسیب مستقیم به کاربر نیست اما در هر حال بی اشکال
هم نیست ».از نظر کارشناسان ضرر نشت اطالعات و قدرت تحلیل حاصل از آن که در استفاده مردم از
فیلترشکنها صورت میگیرد ،خیلی بیشتر از ضرری است که یک پیامرسان میتواند داشته باشد .آنها
میگویند که دوراهی بین قبول خطرات استفاده از فیلترشکنها یا مختلکردن کل اینترنت وجود دارد
که هر دو راه به فرجام جالبی نمیرسد.
بررسیها نشان میدهد نزدیک به نیمی از  500وبسایت پربازدید جهان در ایران فیلتر هستند و از
میان  15سایت پربازدید جهان ،فقط هفت سایت در ایران در دسترس هستند و این مسائل داللت بر
سابقه فیلترینگ در کشور دارد اما اینکه آیا این موضوع میتواند در استفاده کردن یا استفاده نکردن
از پیامرسان تلگرام هم تاثیر بگذارید یا خیر موضوعیست که در روزهای آتی میتوان نتایج آن را دید.
منبع:دیجیاتو

خطرات و تلفات سیستمهای استارت بدون کلید!
سیستمهای استارت بدون کلید یا دکمهها این روزها کام ً
ال محبوب هستند زیرا به مشتریان اجازه
میدهند بدون در دست داشتن کلید به خودرو وارد شده و آن را روشن کنند .این سیستمها مفید
هستند اما میتوانند در برخی شرایط کام ً
ال هولناک جلوه کنند.
بنا به گزارش نیویورکتایمز ،حداقل  28آمریکایی به خاطر کربن مونواکسید تولید شده توسط
خودروهای مجهز به استارت دکمهای جان خود را از دست دادهاند! حداقل  45نفر دیگر نیز به خاطر
آسیب مغزی در بیمارستان بستری شدهاند .در این گزارش آمده که سیستمهای استارت بدون کلید
(کیلس) هماکنون تقریباً در نیمی از خودروهای فروخته شده در آمریکا بهصورت استاندارد وجود
داشته و این ریسک فراموشی برخی رانندگان برای خاموش کردن خودرو در زمان پارک آنها در گاراژ
خانهها را افزایش میدهد .با توجه به عملکرد نرم و بیصدای پیشرانههای مدرن امروزی ،برخی مالکان
خودروها خودرو را در گاراژ پارک کرده و به خانه رفته و حتی متوجه روشن بودن خودرو نمیشوند.
اگر این موضوع در دورهای طوالنی رخ دهد نهایتاً باعث مسمومیت با گاز مونواکسید کربن خواهد
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آینده باالمیبرد.
 - ۷یک تشکر به جواب رد خود اضافه کنید
از کمک به یک شخص امتناع کنید اما آن را تبدیل به تشکری از آن شخص کنید .برای مثال« :ممنونم
که به یادم بودی» یا «متشکرم که اول از من پرسیدی» .عالوه بر این میتوانید برای او آرزوی موفقیت
کنید.
 - ۸آماد ه انتخاب باشید
در اغلب مواقع «نه» گفتن کار دشواری است .نه به خاطر آنکه از دلخوری دیگران میترسیم ،بلکه به
دلیل آنکه نمیخواهیم فرصت جالبی را از دست دهیم .در چنین موقعیتی ،امتناع کردن به معنای هدر
دادن یک فرصت نیست بلکه یک توافق محسوب میشود .به خاطر داشته باشید زمانی که از انجام کاری
امتناع میکنید ،در واقع موافق انجام کار دیگری هستید .این به معنای آن است که تنها در حال انتخاب
میان دو چیز ممکن هستید.
 -۹در برابر اصرار دیگران مقاومت کنید
بعضی افراد آنچنان مصر هستند که تا به خواست ه خود نرسند دستبردار نخواهند بود .این مسأله اغلب
در مورد خویشاوندان صدق میکند .در این حالت ،بهترینکاری که میتوانید انجام دهید تکرار دوباره و
دوبار ه جوابردتان است.
 - ۱۰برای جواب دادن معطل نکنید
گاهی رد کردن خواست ه دیگران کار واقعا دشواری است .اما زمانی که برای جواب دادن معطل میکنید
و اول میگویید «شاید» و بعد «نه» میگویید ،این روش بهتری برای رد درخواست دیگران نیست .امتناع
واضح و قاطع بسیار مودبانهتر است .تالش نکنید که همزمان کارهای زیادی را انجام دهید.
منبع:روزیاتو

فیلترینگ به فیلترشکنها رسید؛ شدنی یا نشدنی؟
بعد از فیلترینگ تلگرام ،استفاده از نرمافزارهای دور زدن پراکسی (فیلترشکن) بین عموم کاربران رایج
شد .آمارهای گوگلپلی نشان داد که بیشترین اپلیکیشنهای دانلود شده کاربران ایرانی در این روزها
فیلترشکنهای رایگان بوده و این موضوعات تایید میکرد که استفاده از فیلترشکن در مردم باال رفته
است .اکنون پرسشی که برای برخی کاربران مطرح میشود این است که آیا واقعا میتوان فیلترشکنها
را هم فیلتر کرد؟
«محمد جرجندی» ،کارشناس امنیت اطالعات در گفتوگوی خود با دیجیاتو میگوید که این کار
شدنی است ولی هزینههایی دارد که هم دولت و هم مردم آنها را میپردازند« .تجربه فیلترینگ در
ایران بسیار طوالنی است و روی تکتک پروتکلهای ویپیانها نظارت خاصی وجود دارد که بستن
آن کار سختی نیست .خیلی از کاربران حوصله درگیریهای متعدد با فیلترشکنهای گوناگون را ندارند
و اختالل در موارد عمومی بین مردم میتواند آنها را آرام آرام به سمت دیگر موارد بکشاند ».از نظر
این کارشناس ،اینکه جلوی فیلترشکنها گرفته شود کار غلطی نیست و باور دارد اینکه اصوال مردم به
استفاده از فیلترشکنها سوق داده شدند باعث رشد و گسترش آنها بین کاربران شده که جلوگیری از
آن در حال حاضر کار سختی است.
جواد دادگر ،محقق امنیت اطالعات نیز معتقد است که برخالف برخی شایعات این کار کامال از نظر
فنی شدنی است اما از نظر عملیاتی و به طور دائمی مشکلآفرین است .او به دیجیاتو میگوید« :میتوان
تقریبا بخش عمده ای از فیلترشکنهای رایگان را بست و مشکل و تداخل زیادی هم به وجود نیاید چرا
که با توجه به سابقه کشور در چنین اقداماتی چندان هزینه سنگینی برای آنها نخواهد داشت اما چندین
موضوع در این بین وجود دارد .برخی از موارد فیلترشکنها در صورت بسته شدن میتواند اختالالتی در
شبکه اینترنت کشور ،ارگانها و سازمانهای مختلف به وجود بیاورد و تداوم داشتن آن نیز دردسرساز
است ».دادگر باور دارد که این مسدودسازی تا جایی میتواند پیش برود که عموم مردم را درگیر کند و
پا را فراتر نهادن در این موضوع میتواند بانکها و سازمانهای فناوری اطالعات و سامانههای دولتی و ...
را تحت تاثیر قرار دهد .این شرکتها نمیتوانند به برخی محتواهای تحریم شده دست یابند و یا حتی
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با چند روش ساده «نه» بگویید اما خجالت نکشید
برای بسیاری از افراد «نه» گفتن به دیگران کار بسیار سختی است .ما اغلب از «نه» گفتن میترسیم،
اگرچه این کار شرایط را برای مان سادهتر میکند .زمانی که درخواستی از ما میشود ،تالش میکنیم
از به وجود آوردن اختالف پرهیز کنیم .اما این عادت اغلب باعث اذیت ما میشود و ما را به کارهایی
مجبور میکند که مایل به انجامشان نیستیم .هم ه ما باید توانایی امتناع از انجام خواستههای دیگران را
داشته باشیم.
این روش ها به شما یاد میدهد چگونه «نه» بگویید و کماکان رابط ه خود را حفظ کنید.
 -1تالش کنید متوجه شوید علت «نه» گفتنتان چه چیزی است
قبل از برقراری رابطه با دیگران الزم است که متوجه شوید چه چیزی برای تان مهم و چه چیزی بی
اهمیت است .برای این کار ،فهرستی از افراد ،چیزها و اتفاقاتی تهیه کنید که مایل هستید وقتتان را به
آنها اختصاص دهید .چون تا زمانی که اولویتهای زندگی خود را تعیین نکنید ،در تشخیص چیزهایی
که زمانتان را باید و نباید صرفشان کنید دچار مشکل خواهید شد .در غیراینصورت ،همیشه در مورد
درستی کارتان دچار کشمکشی درونی خواهید بود.
 -۲راه دیگری پیشنهاد دهید
این روش احتماال سادهترین راه امتناع است .وقتی خواست ه کسی را رد میکنید ،به او راه دیگری را
پیشنهاد دهید .برای مثال اگر نمیتوانید امشب به دیدن دوستتان بروید و مدت زیادی است که او را
ندیده اید ،به او قول دهید که طی هفت ه آینده به دیدنش خواهید رفت .مهمترین نکته در این خصوص
آن است که تالش کنید حقیقتا به آن شخص کمک کنید و به دلیل احساس گناه ،کاری را انجام ندهید.
 -۳همدردی خود را نشان دهید
اگر نمیتوانید به کسی کمک کنید ،نشان دهید که به او توجه دارید و متوجه خواست ه او هستید .به او
بگویید که درک میکنید در موقعیت دشواری قرار دارد و برایش آرزوی موفقیت میکنید .این کار کمک
میکند تا آن شخص احساس بهتری داشته باشد و امتناع شما را راحتتر هضم کند.
 -۴به خواست ه دیگران «نه» بگویید ،نه خودشان
به دلیل اینکه سعی دارید رابط ه خود را با کسی حفظ کنید ،نگران دلخوری او از امتناع خود نباشید.
امتناع شما از کمک کردن تنها به معنی آن است که نمیتوانید کمک کنید و این مسألهای شخصی
نیست .البته باید مودبانه رفتار کنید ،اما الزم است که در زمان «نه» گفتن قاطعانه برخورد کنید .این رفتار
باعث میشود دیگران متوجه شوند که واقعا نمیتوانید به آنها کمک کنید.
 - ۵دلیل خود را توضیح دهید
نمیتوانید بدون هیچ توضیحی خواست ه دیگران را رد کنید ،شخص مقابل انتظار دارد دستکم چند
کلمهای دربار ه رد درخواستش توضیح دهید .الزم نیست توضیح طوالنی و مفصلی بدهید ،تنها درباره
کلیت دلیل امتناعتان از کمک کردن صحبت کنید .ممکن است برای رفتن به مطب دکتر عجله داشته
باشید یا خسته باشید و نیاز به استراحت داشته باشید و یا به دالیلی دیگر مایل به کمک کردن نباشید.
با طرف مقابلتان صادق باشید.
« - ۶نه» گفتن را تمرین کنید
تا زمانی که شروع به تمرین «نه» گفتن به افراد مختلف نکنید ،تمام دانشتان در این مورد در حد
تئوری باقی خواهد ماند .برای شروع میتوانید موقعیتهای سادهای را انتخاب کنید که حداقل ریسک را
دارند .برای مثال ،به پیشخدمت رستورانی «نه» بگویید که به شما پیشنهاد یک دسر میدهد .یا زمانی
که در خانه تنها هستید ،کلم ه «نه» را ده بار تکرار کنید .این کار اعتماد به نفستان را برای موقعیتهای
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شد .علیرغم روند روبهرشد مرگومیر ،اکثر خودروسازان ،سیستمهای ایمنی برای پیشگیری از چنین
وضعیتی را معرفی نکردهاند .نیویورکتایمز میگوید انجمن مهندسان خودرو قب ً
ال درخواست کرده
سیستمهای استارت بدون کلید دارای هشداری باشند تا زمانی که رانندگان خودرو را در حال روشن
بوده ترک میکنند اما کلیدها در نزدیک خودرو نیستند عمل کند .احتماالً این تغییرات رخ میدهند
زیرا  NHTSAپیشنویس قانون جدیدی را تهیه کرده که از خودروسازان میخواهد تا زمانی که
خودرو روشن بماند به مالکان هشدار دهد.
البته بسیاری از خودروسازان تحت تأثیر این قانون قرار میگیرند .البته تمامی خبرهای منتشر شده
بد نیستند زیرا محصوالت جدیدتر فورد اگر نیم ساعت بهصورت درجا کار کنند و کلیدها داخل خودرو
نباشند بهصورت خودکار خاموش میشوند .متأسفانه تعدادی از خودروسازان حتی این روش را نیز
دنبال نمیکنند .گفته میشود اضافه کردن ویژگیهای ایمنی جدید به خودروها در هر سال هزینه
کمتر از  500هزار دالر خواهد داشت.

طرح :محمد طحانی

به یاد قاسم افشار
با استفاده از دادههای دی.ان.ای افراد

تازههایعلمی

پیشبینی رنگ چشم ،پوست و مو ممکن شد

محققان یک سیستم جدید توسعه دادهاند که با استفاده از این سیستم
جدید تست دی.ان.ای دیگر نیازی به مقایسه دادههای قبلی با دادههای
جدید نیست .به گزارش ایسنا ،دانشمندان معموال رنگ چشم ،مو و
پوست افراد را براساس یک نمونه دی .ان.ای تعیین میکنند .دانشمندان
میبایست دادههای پیشین را با دادههای جدید مقایسه کنند اما اکنون
اگر از سیستم جدید تست دی.ان.ای به نام  HIrisPlex-Sاستفاده
کنند ،دیگر نیازی به مقایسه دادههای قبلی با دادههای جدید نیست.
 HIrisPlex-sتوسط دانشمندان «دانشگاه ایندیانا» (Indiana
 )Universityو دانشکده علوم پزشکی «دانشگاه اراسموس روتردام
( »)Erasmus MC Universityهلند توسعه یافت« .سوسان

والش» ()Susan Walshژنتیکشناس و یکی از محققان این مطالعه
گفت :پیش از این ما از رنگ چشم و رنگمو و در برخی موارد رنگ
پوست افراد ،برای کسب اطالعات دی.ان.ای استفاده میکردیم ولی
اکنون با استفاده از این ابزار ،پیشینه ژنتیکی افراد را نیز میتوانیم متوجه
شویم« .منفرد کیسر»( ،)Manfred Kayserیکی از محققان این
مطالعه گفت :سیستم  HIris-Plex-Sبرای اولینبار با استفاده از
ژنتیک افراد میتواند رنگ چشم ،پوست و مو افراد را مشخص کند .در
حال حاضر این فناوری به صورت رایگان در دسترس همه محققانی که
مایل به استفاده از آن هستند ،است .این تحقیق در مجله «Forensic
 »Science InternationalGeneticsمنتشر شد.

مجازخانه

َخشی :نوشته رئیس اتحادیه طباخان
از قیمت  ۱۱۰هزار تومنی کله پاچه
در ماه رمضان خبر داد! دارن دونه
دونه تمام لذتهای زندگی رو ازمون
میگیرن.

امیر جدیدی :برنگ و بوی بهار ای فقیر شو
چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی

علیمجاهد:
وقتی که تهران دست ما افتاد

ماکیلدا :امروز روز جهانی دایناسوره،
یعنی شما ببین دایناسوری که
میلیونها سال قبل منقرض شده روز
داره ولی روز پسر نداریم.
ژنرال :خیلی ظلمه که برای بیست،
سی روز صبح زود بیدار شدن و رفتن
سرکار فقط یکبار حقوق میدن .تحمل
این همه سختی الیق هر روز حقوق
گرفتنه.
آقای سنگ :قرار شد دستشونرو
دکمه فیلتر نره ولی فیلتر کردن و
فیلترشکنا رو هم قراره قطع کنن .یه
مدت دیگه کابل اینترنترو درمیارن و
یه جا قایم میکنن و خالص.

