
شنبه 26 آذر 121401
 شماره  8666

ایالن ماسک در تازه ترین 
حرکــت جنجالی خود، 
حســاب توییتری چند 
روزنامه نگار برجســته از مطرح ترین 
رســانه های دنیا را بــه حالت تعلیق 
درآورد. خبرنگارانی از نیویورک تایمز، 
سی ان ان و واشــنگتن پست ازجمله 
کسانی هستند که عصر پنجشنبه یک 
قفل بزرگ روی صفحه حساب کاربری 
خود دیدند. به گــزارش فاکس نیوز، 
سخنگوی توییتر علت این ممنوعیت را 
مخالفت با لغو اشتراک گذاری مستقیم 
اطالعــات مربوط به مکان دانســت. 
هفته گذشــته، توییتر حسابی به نام 
ElonJet@ و همچنین حساب های 

دیگر را که از اطالعــات عمومی برای 
ردیابی هواپیمای شخصی وی استفاده 
می  کردند، به حالــت تعلیق درآورد. 
 ،@ElonJet صاحب حساب کاربری
جک سوینی 20ساله است که حساب 

شخصی او هم مسدود شده است.
ماســک از آن زمان متعهد شــد که 
علیــه او و همچنین ســازمان هایی 
که از آســیب رســاندن به خانواده او 
حمایت کردند، از طریق قانونی اقدام 
کند. ماســک معتقد است که این فرد 
از امکان اشــتراک  گذاری مســتقیم 
موقعیت مکانی، برای پیــدا کردن و 
برخورد با خودروی حامل فرزندانش در 

لس آنجلس استفاده کرده است.

دیکتاتوری در توییتر
ایالن ماسک با یکه تازی و بستن حساب مخالفان همه را 

درباره آینده توییتر نگران کرده است

اتصال گوشی ها به اینترنت ماهواره ای 
تا 2سال دیگر

شــرکت اســپیس ایکس اعالم کرده احتماال تا سال2024 
گوشی های هوشمند می توانند به طور مستقیم به اینترنت 
ماهواره ای اســتارلینک وصل شــوند. به گزارش ســی نت، 
اسپیس ایکس برای افزایش 10هزار ماهواره کوچک در مدار 
پایین زمین به صورت فلکی استارلینک خود طی چند سال 
آینده چراغ سبز دریافت کرده و امیدوار است با کمک اپراتور 
T-Mobile تا 2سال دیگر سرویس اینترنت ماهواره ای را در 
دسترس گوشی های موبایل قرار دهد. SpaceX در 6دسامبر 
 )FCC( درخواستی را به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا
ارائه کرد و به دنبال مجوز برای تجهیز برخی از ماهواره های 
استارلینک نسل دوم خود به ســخت افزار »اتصال مستقیم 
به شبکه موبایل« است. این ســخت افزار، ابزار ارتباط بین 
ماهواره های استارلینک و گوشی کاربران است که اینترنت 
پرسرعت را برای آنها فراهم می کند. اکنون شرکت فضایی 
متعلق به ایالن ماسک، 3500ماهواره استارلینک نسل اول را 
به فضا پرتاب کرده و مجوز FCC را برای پرتاب 7500ماهواره 
نسل دوم دیگر تا قبل از پایان این دهه دریافت کرده است. با 
مجهز کردن ماهواره ها به این سخت افزار جدید، این شرکت 
امیدوار است تا خدمات صوتی، پیام رسانی و وب گردی اولیه را 
با حداکثر سرعت 18.3مگابیت بر ثانیه به کاربران ارائه کند.

اگر این پروژه بدون هیچ مشکلی پیش برود، اسپیس ایکس 
تا سال2024 می تواند با استفاده از 2هزار ماهواره نسل دوم 
خود، یک پوشش »کامل و پایدار« برای گوشی های هوشمند 

فراهم کند.
 اکنون، سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک، آنگونه که 
ایالن ماســک اعالم کرده، کل 5 قاره را تحت پوشش خود 
دارد. اما این سرویس نیاز به تجهیزاتی از سمت کاربر دارد که 

طبیعتا دشواری هایی برای کاربران ایجاد می کند.
شــرکت های دیگر در حال کار برای ارائه پهنای باند ســیار 
 AST SpaceMobile مبتنی بر فضا هستند، ازجمله شرکت
که دفتر آن در تگزاس اســت. این شرکت اخیراً یک ماهواره 
آزمایشــی با مجموعه عظیمی از آنتن ها را پرتاب کرده که 
به راحتی از روی زمین قابل تشخیص است و البته موجبات 

ناراحتی اخترشناسان را نیز فراهم کرده است.

ممنوعیت تیک تاک در دولت آمریکا
مجلس سنا قانونی را برای ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن 
چینی تیک تاک از دستگاه های )devices( دولتی آمریکا 
تصویب کرد. این کار برای محدود کردن خطرات امنیتی و 

اطالعاتی که ممکن است از این اپلیکیشن نشت کند، است.
به گزارش ســی ان ان، دولت آمریکا عقیده دارد که تیک تاک 
امنیت اطالعات را به خطــر می اندازد و باعــث نفوذ چین در 
دستگاه های دولتی می شود. به همین خاطر جاش هاولی، سناتور 
جمهوری خواه ایالت میسوری طرح این قانون را پیشنهاد کرده 
است. این جدیدترین اقدام قانونگذاران آمریکایی علیه سرویسی 
است که انتشار ویدئوهایی با فرمت کوتاه را ممکن می کند و در 
سال های اخیر محبوبیت قابل توجهی بین نوجوانان آمریکایی 
به دســت آورده اســت. تیک تاک اکنون بیش از یک میلیارد 
کاربر در سراسر دنیا دارد و رقیب جدی اینستاگرام و فیسبوک 

محسوب می شود.
درحالی که مقامات رسمی آمریکا نگرانند داده هایی که تیک تاک 
از کاربران آمریکایی جمع آوری می کند به دســت دولت چین 
بیفتد، مدیران این اپلیکیشــن هرگونه ارتباط با دولت چین را 
تکذیب می کنند. مقامات آمریکایــی معتقدند که دولت چین 

نفوذ قابل توجهی در شرکت بایت دنس)مالک تیک تاک( دارد.

اینترنتخبر

عدد خبر

معاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علوم،  
تحقیقات و فناوری اعالم کرده که رتبه 
ایران در نوآوری  با صعودی 70 پله ای از 
 ۱۲0 در سال ۲0۱۴ به ۵0 در سال ۲0۲۲ 
رســیده اســت. به گفته او بایــد تالش 
شــود که این رتبــه به ۱۵ جهانی برســد 
و ضمــن حفظ ایــن رتبه، رتبــه جهانی 
ایــران در تبدیــل ایــده و علــم را ارتقــا 
دهیم؛ چــرا که ایــران در زمینــه تبدیل 

علم به فناوری ضعف دارد.

70
پله صعود

بــرای  دارد  قصــد  بایــدن  دولــت 
36شــرکت چینــی ازجملــه شــرکت 
تراشه ســازی فناوری هــای حافظــه 
یانــگ تســه محدودیت هــای تجــاری 
اعمال کند. شــرکت هایی کــه در این 
فهرســت قــرار می گیرنــد، از انجــام 
معامــالت تجــاری بــا تامین کنندگان 
آمریکایی منع می شــوند، مگر اینکه 
مجــوز صــادرات ویــژه ای از وزارت 
بازرگانــی ایاالت متحــده دریافــت 

کرده باشند.

36
شركت

اال اروین، رئیس بخش اعتماد و ایمنی توییتر گفت: تعلیق های اخیر 
مربوط به قانون جدیدی است که روز چهارشنبه معرفی و اجرا شد که 
طبق آن، ثبت اطالعات موقعیت مکانی زنده ممنوع شده است. این 
اطالعاتی است که مستقیما در توییتر به اشتراک گذاشته می شود یا 
پیوندهایی به URL)های( مسیرهای سفر شخص ثالث می دهد. خانم 
اروین گفت: بدون اظهارنظر در مورد هیچ حســاب خاصی، می توانم 
تأیید کنم که هر حسابی را که خط مشــی های حفظ حریم خصوصی ما را نقض کند و سایر 
کاربران را در معرض خطر قرار دهد، به حالت تعلیق در می  آوریم. ما در استفاده از این سیاست 

برای خبرنگاران یا هر حساب دیگری استثنا قائل نیستیم.

سایت ســی ان ان 
تعلیــق ناگهانی و 
غیرموجه تعدادی 
خبرنــگاران  از 
نگران کننــده  را 
خواند، امــا آن را 
عجیب ندانســت. آنها فقط از توییتر درباره 
این رفتار توضیح خواسته اند. دانی سالیوان 
که حساب کاربری اش در میان حساب های 
تعلیق شده است، گفت که این اقدام به خاطر 
تأثیر وحشتناک و بالقوه بر روزنامه نگاران، 
به ویژه کسانی که سایر شــرکت های آقای 
ماســک را پوشــش می دهند، مهم است. 
ماسک زمانی که توییتر را تصاحب کرد، در 
توییتی نوشت که از این پس، از این پلتفرم 
برای کمک به بشــریت اســتفاده می کند، 
چون می خواهد یک شهر دیجیتال متمدن 
داشته باشد. اما رفتارهای او گفته هایش را 
نقض می کند. ماسک مستقیما در مورد این 
تعلیق ها اظهارنظر نکرده، اما در توییتی گفته 
است: انتقاد از من خیلی هم خوب است، اما 
لو دادن موقعیت مکانی واقعی من و به خطر 

انداختن خانواده ام، اصال پذیرفتنی نیست.

یول راث که در 
اوایل ماه گذشته 
از ســمت خود 
به عنــوان مدیر 
اجرایــی توییتر 
داد،  اســتعفا 
معتقد است که این پلتفرم با تصمیم هایی 
که ایالن ماســک به تنهایی می گیرد، در 
حال دور شدن از پایبندی به سیاست هایی 
است که این شبکه اجتماعی را در دسترس 
مردم قرار مــی داد. راث گفــت: یکی از 
مشکالت من برای ادامه کار در توییتر این 
بود که اگر توییتر با فرمان دیکتاتوری اداره 
شود، دیگر نیازی نیست من به ایفای نقش 
در سمت فعلی ادامه دهم. راث بالفاصله 
پس از اســتعفای خود در مقاله ای نوشته 
بود: بسیاری از تغییراتی که ماسک ایجاد 
کرده است برای کارمندان و کاربران به طور 
یکسان ناگهانی و هشدار دهنده بوده است. 
راث در آن زمان توییت کــرد، میلیاردر 
تسال تقریبا نیمی از 8هزار کارمند شرکت، 
ازجمله 15درصد از بخش اعتماد و ایمنی 

را اخراج کرده است.

ســایر روزنامه نگاران تعلیق شده از ســوی توییتر، شامل میچا لی 
از روزنامــه The Intercept، مت بایندر از ســایت Mashable و 
خبرنگاران مســتقل آرون روپار و تونی وبســتر هستند. سخنگوی 
نیویورک تایمز این تعلیق ها را مشکوک و تأســف بار خواند و گفت: 
نه روزنامه نیویورک تایمز و نه رایان مک، خبرنگار این روزنامه هنوز 
توضیحی در مورد این اقــدام توییتر دریافت نکرده اند. ماســک در 
مجموعه  ای از توییت  ها نوشت که روزنامه  نگاران، ازجمله دانی اوسالیوان، خبرنگار سی ان ان، 
رایان مک، گزارشگر فناوری نیویورک تایمز، درو هارول خبرنگار واشنگتن پست و سایرین ظاهرا 
خط مشی جدید پلتفرم مبنی بر عدم  اشتراک  گذاری اطالعات مکان را نقض کرده اند. او از تصمیم 
خود مبنی بر تعلیق خبرنگاران دفاع کرد و گفت که آنها به مدت 7 روز خارج از این سکو خواهند 
ماند. چند ساعت بعد از این توییت ها، ماسک از 121.6میلیون دنبال کننده خود نظرسنجی کرد 
که آیا روزنامه نگاران باید بازگردانده شوند یا خیر. 43درصد گفتند که حساب ها باید بازگردانده 
شوند و 57درصد نیز معتقد بودند که باید در حالت تعلیق بمانند. ماسک پس از این نظرسنجی 
نوشت: همان قواعدی که برای سایر افراد اعمال می شود درباره روزنامه نگاران نیز به  کار گرفته 
می شود. چون روزنامه نگار هستید با سایر افراد هیچ فرقی ندارید، به  هرحال کاربر توییتر هستید.
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جایگزینی برای 

توییتر معرفی شده 
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جدید سوینی که 
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فناوری


