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 400میلیون تراکنش رکورد جدید بیت کوین

گیزمگ

بیتکویــن اخیــراً توانســته اســت بــه
رکــورد جدیــدی دســت پیــدا کنــد و
آن نیــز گــذر از  ۴۰۰میلیــون تراکنش
اســت.بهگزارش ایســنا ،تازهتریــن
گزارشهــای منتشــر شــده در وب
ســایت  ،The next webنشــان
میدهــد کــه بیتکویــن هماکنــون
میزبان بیش از  ۳۶۰هزار تراکنش در
روز است.
همچنیــن آمارهــا نشــان میدهــد

کــه در هــر ســاعت بالــغ بــر  ۸۱هــزار
بیــت کوین معــادل ۴۲۴میلیون دالر
بــه حســابهای مختلــف منتقــل و
جابهجا میشــود .میانگین ارزش هر
تراکنش  ۵.۴۴بیت کوین اعالم شــده
است.
در تاریــخ  ۳۱مــارس ســال جــاری
متوســط تعــداد تراکنشهــای روزانه
صــورت گرفتــه از طریــق بیــت کوین
بــه بالــغ بــر دو هــزار بــار رســید و بــه

عبارتــی دیگــر تعــداد تراکنشهــای
روزانــه ایــن رمــز ارز تنهــا در عــرض
 ۱۰روز توانســت دو بــار رکوردشــکنی
کند.
بیــت کوین کــه یکــی از معروفترین
ارزهــای دیجیتــال رمزنــگاری شــده
در جهــان محســوب میشــود در
یــک ســال اخیــر بــا نوســانات شــدید
در ارزش خــود در برابــر دالر مواجــه
شــد و همین امــر نیز موجب شــد که

بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران
پیشبینیهــای بســیار متناقضــی
درباره سرنوشــت و آینــده بیت کوین
ارائه و منتشر کنند.
براســاس تازهتریــن اخبــار و
گزارشهــای منتشــر شــده بهنظــر
میرســد کــه بــا وجــود تناقــض در
پیشبینیهای انجام شده و همچنین
احتمــال کاهــش خریــد ارزش بیــت
کویــن در برابــر دالر همچنــان این ارز

محبوب و پرطرفدار از ســوی کاربران،
معاملــه گران و ســرمایهگذاران مورد
اســتقبال بینظیری قرار گرفته است
بهگونــهای کــه تعــداد تراکنشهــای
انجــام شــده در جهــان برای ایــن ارز
جنجــال برانگیــز از  ۴۰۰میلیــون نیــز
گذشــته اســت کــه ایــن خــود رکــورد
بیســابقهای بــرای یــک ارز دیجیتال
رمزنگاریشــده در جهــان محســوب
میشود.

با ورود هوش مصنوعی به دستگاه قضایی استونی

روباتها  جایگزینقضاتمیشوند
میثم لطفی
خبرنگار

جهرمی خبر داد

همکاریکمیسیوناتحادیهاروپابرای
پایش مناطق سیلزده ایران

از الگوریتــم یادگیری عمیــق این تصاویر
را بهصورت مســتمر تحلیل کند .ســپس
تمامــی تصاویــر روی یــک نقشــه جامع
مستقر شدند و بر اساس آن مشخص شد
کشــاورزان طی دورههــای زمانی مختلف
یارانههای دولتی را چگونه در مزارع خود
بهکارگرفتهاند.
این الگوریتم بهگونهای تعریف شــده
اســت که هر پیکسل از تصاویر ماهوارهای
مشــخص میکند فعالیتهــای صورت
گرفته در مزارع چگونه دنبال میشود .این
تصاویر به قدری دقیق است که میتواند
حضــور دامهــا ،هــرس کــردن مــزارع یــا
قطــع کــردن درختــان را هــم مشــخص
کند .سیســتم مذکور همچنین ارتباط هر
یک از مزرعــهداران با دولت برای فروش
محصــوالت کشــاورزی را هــم مدیریــت
میکنــد و دو هفتــه پیــش از فــرا رســیدن
زمان موعود از طریق پســت الکترونیکی
گــزارش نهایی و تصاویر ماهــوارهای را در
اختیار کشاورز قرار میگیرد.
دولــت اســتونی در نخســتین ســال

راهاندازی سیستم یاد شده  755هزار دالر
در هزینههای خود صرفهجویی کرد و این
اتفاق بواسطه کاهش رفت و آمد بازرسان
به مزارع و اجرای هرچه بهتر قوانین برای
توسعه کشاورزی صورت گرفت.
در اقــدام دیگر پورتال یکپارچه دولت
اســتونی ســابقه کاری تمــام افــراد بیــکار
متخصــص را در اختیــار گرفت و ســپس
سیســتم یادگیــری ماشــینی مهارتهای
آنهــا را بــا درخواســتهای کاری اعــام
شــده از ســوی کارفرمایان مطابقــت داد.
این اتفــاق موجب شــد  72درصــد افراد
مذکــور بتواننــد در فاصلــه زمانــی کوتــاه
صاحب شــغل مناســب شــوند .در پروژه
ســوم قرار بــر آن شــد که ،تمــام کودکانی
کــه در کشــور اســتونی متولــد میشــوند
بهصورت خــودکار از زمان تولد در یکی از
مدارس محلی ثبتنام شوند تا هر زمان
که به سن تحصیل رسیدند مشکلی برای
تحصیل آنها وجود نداشته باشد و والدین
نگــران پیدا کردن مدرســه مناســب برای
فرزندان خود نباشند .طی این پروژه تمام

اطالعات ثبت شــده در بیمارســتانهای
اســتونی بهصــورت خــودکار بــا مــدارس
و مراکــز آموزشــی این کشــور به اشــتراک
گذاشتهشد.
ëëدادگاههوشمندروباتیک
اســتونی بــرای توســعه خدمــات
دولــت الکترونیــک در ســالهای اخیــر
ســرمایهگذاریهای فــراوان انجــام داد و
یکــی از مهمتریــن و جالبتریــن آنها در
حــوزه قضایــی این کشــور صــورت گفت.
«وزارت دادگســتری اســتونی» چنــدی
پیــش از ولزبــرگ و گروهش درخواســت
کــرد «روبات قاضــی» را طراحــی کنند تا
در پروندههــای کوچک که تخلف صورت
گرفته در آنها کمتر از  8هزار دالر محاسبه
میشــود ،ایــن روبات بهصورت مســتقل
و بــدون دخالت نیروی انســانی قضاوت
کند .مقامات اســتونی امیدوارند سیستم
مذکــور بتوانــد در پروندههــای بزرگتــر به
کمک قاضی دادگاه برود و با تحلیلهای
دقیق جای هیچ گونه شــک و شبههای را
باقینگذارد.

رئیسرگوالتوری:

مسیر اصلی فیبرنوری مناطق سیل زده لرستان بازسازی شد
رئیسسازمانتنظیممقرراتوارتباطات
رادیویــی در بازدیــد میدانــی از وضعیت
ارتباطــی مناطــق ســیل زده لرســتان،
گفت :بازســازی مســیر اصلــی فیبرنوری
کوهدشــت و پلدختر به خرم آباد درحال
انجام است و تا شنبه ارتباطات بهصورت
کامل برقرار می شود.
بهگــزارش «ایــران» ،حســین فــاح
جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی (رگوالتــوری) پس از
بازدید مناطق ســیل زده اســتان لرســتان
گفت :پس از بروز سیل در مجموع تعداد
زیــادی ســایت  ۲اپراتــور از اپراتورهــای
تلفــن همــراه بهدلیل تخریب تأسیســات
ارتباطــی و قطعــی بــرق سراســری از کار
افتاده و تمامی ارتباط شهر پلدختر با سایر
نقاط اســتان قطع شــده بود که با حضور و
مدیریت میدانی وزیر ارتباطات در روزهای
اول پس از این اتفاق در مناطق ســیل زده
و تالش همکارانمــان در اپراتورها ،ارتباط
برقــرار شــد .وی افزود :در حــال حاضر نیز
در حوزه تلفن همراه به غیر از ســه سایت
جــادهای اپراتورها و ســه ســایت ارتباطات
روستایی که بهدلیل تخریب مسیر جادهای
و عدم دسترسی به آن ،امکان حمل دیزل
بــرق و تجهیــزات رادیویی به آنجــا وجود
نــدارد ،تمامی ارتباطات اســتان در حالت
عادی و نرمال است.
رئیــس رگوالتوری گفــت :همچنین با
استفاده از بالن ،پوشش اینترنت وای فای
با ظرفیت یک گیگابیت برثانیه بهصورت
رایگان در شهر پلدختر فراهم شده است.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات افزود :بازســازی مســیر اصلی
فیبــر نــوری کوهدشــت و پلدختــر بــه
خرمآباد در حال انجام است.
فالح جوشــقانی با اشــاره بــه اینکه در
حــال حاضــر وضعیــت ارتبــاط صوتــی
و نســل  ۳و  ۴اینترنــت تلفــن همــراه در

عکس :سجاد صفری  /ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از همکاری کمیســیون
اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای پایش مناطق سیلزده
روی وب
ایران خبر داد و نوشت دیپلماسی جواب میدهد.
بهگزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی در صفحه
کاربــری خــود در توئیتر با اشــاره به ادامه همکاری با کمیســیون اتحادیه اروپا در
پایش مناطق ســیلزده ،گفت :از کمیســیون اتحادیه اروپا و ســازمان ملل برای
همــکاری با ما در پایش ماهوارهای مناطق ســیلزده تشــکر میکنــم .وی افزود:
بــه ادامــه تالشها برای پایش مناطق ســیل زده با اســتفاده از ماهوارههای آنها
امیدوارم و ماهوارههای آینده ایران هم به آنها کمک خواهد کرد.
در این باره روابط عمومی ســازمان فضایی ایران نیز در توئیتر نوشت :با تعامل
سازمان فضایی اروپا ،کمیسیون اروپایی و آژانس فضایی اروپا و مساعدت وزارت
امورخارجه کشــور ،خدمات ویژه از ســوی سازمان فضایی اروپا برای سیل استان
خوزستان ارائه میشود .البته سازمان فضایی ایران ،پژوهشگاه فضایی و بخش
خصوصی به تحلیل تصاویر ماهوارهای از مناطق سیل زده ادامه میدهند.
ëëتالشبرایحضوراستارتاپهایبینالمللیدر«الکامپ»
محمدجواد آذری جهرمی ،که در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی  2019شرکت
کرده بود ،در حاشــیه این اجالس جهانی در راســتای همکاریهای مشــترک با
فرانســیس گوری رئیس ســازمان مالکیت فکری ( ،)WIPOهولین ژائو دبیرکل
اتحادیــه جهانــی مخابرات ( )ITUو وزیران ارتباطات ارمنســتان ،بلغارســتان و
گرجستان دیدار کرد.
آذری جهرمــی بــا تأکید بر تقویت روابط بینالملل ،گفت :در تیرماه نمایشــگاه
الکامــپ را در تهــران برگزار خواهیم کرد و تالش میکنیم کشــورهای مختلفی
در ایــن نمایشــگاه ،پاویونــی داشــته باشــند و نمایشــگاه الکامــپ را بــا حضــور
اســتارتاپهای بینالمللــی در ایــران برگــزار کنیــم تــا بتوانیــم همکاریهــای
بینالمللی را توسعه دهیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به استفاده از فرصت فراهم شده ،افزود :تاکنون  14کشور
را دعــوت کــرده ایم که تعــداد زیادی این دعــوت را پذیرفتهاند و در نمایشــگاه
الکامپ امسال حضور خواهند داشت و امیدواریم حضور آنها روابط بینالمللی
ما را تقویت کند و بتواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی همچنین در گزارشــی به مردم از موفقیت جوانان ایرانی در ماراتن نخبگان
«هکتــون» در ژنــو خبر داد و گفــت :تیمی از جوانان ایران به صورت مشــترک با
تیمی از جوانان زیمبابوه برنده جایزه ویژه هکتون شدند که این نشان از استعداد
ویــژه جوانــان ایرانی دارد ،چراکه فقــط یک تیم از جوانان ایرانــی در این ماراتن
شــرکت کرده بود و آن یک تیم هم از ایران به صورت مشــترک برنده این جایزه
شد .وی افزود :تالش میکنیم تأمین مالی ایده این جوانان را به صورت مشترک
با زیمبابوه داشــته باشــیم تا به مسیر اقتصادی برای رشــد این گروه تبدیل شود
و دســتاوردی بــرای آینــده اقتصــادی دو کشــور باشــد.اجالس جهانــی جامعه
اطالعاتی  2019که از دو روز پیش آغاز شده ،دیروز به کار خود پایان داد.

عکس :گاردین

دولتهــا معمــوالً محــل مناســبی برای
آزمایش فناوریهای جدید و نوآوریهای
حوزهآیتیمحسوبنمیشوند.بههمین
خاطر میتــوان گفت هوش مصنوعی که
از زمــان به کارگیری عملــی آن در زندگی
روزمره آن مدت زیادی نمیگذرد ،جایگاه
قابل مالحظهای نــزد دولتهای جهانی
ندارد .ولی «اوت ولزبرگ» جوان  28ساله
اهل استونی نظر شما را در این باره تغییر
میدهــد .او بــا تحصیــات آکادمیــک در
حوزه علوم داده از مدیران سرشناس این
عرصه محسوب میشــود و به این نتیجه
رســیده اســت که با بــه کارگیــری متفاوت
هــوش مصنوعــی و فنــاوری یادگیــری
ماشــینی 1.3 ،میلیــون ســاکن این کشــور
کوچک واقع در منطقه بالتیک میتوانند
متمایز با همه مردم جهان خدمات مورد
نیاز خود را دریافت کنند.
ولزبرگ که با همکاری دانشگاه اومئو
ســوئد پروژه دکتــرای خــود را در زمینه به
کارگیری اینترنت اشیا در خدمات دولتی
تکمیل کرده است میگوید« :میخواهیم
تا آنجا که ممکن است فناوری و نوآوری را
وارد دولت کنیم».
در همیــن راســتا دولــت اســتونی از
آگوســت گذشــته ولزبــرگ را بهصــورت
رســمی در اختیــار گرفــت تــا پــروژه
جدیــد اســتفاده از هــوش مصنوعــی در
وزارتخانههــای مختلــف ایــن کشــور بــا
مدیریت او جلو برود و شــرایط الزم برای
تســهیل در خدماترسانی دولتی فراهم
شود و در نهایت ،قضاوت در دادگاهها نیز
به فناوری واگذار شود.
ëëدولتالکترونیکیاستونی
بعضی افراد نگران این مسأله هستند
که اگر هوش مصنوعی بهصورت گسترده

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد فرصتهــای
شــغلی را از بیــن میبــرد و ایــن اتفــاق
میتوانــد روی کیفیــت خدمــات هــم
تأثیــر بگــذارد .ولــی دولــت اســتونی در
ایــن زمینه متفاوت فکر میکنــد و به این
نتیجه رســیده اســت که هوش مصنوعی
کمکهای شــایانی را به آنها خواهد کرد.
در حــال حاضر حــدود  22درصــد مردم
استونی برای دولت این کشور کار میکنند
کــه این رقــم با میانگین دیگر کشــورهای
اروپایــی برابــری میکنــد و در مقابــل
برای امریکا گفته میشــود کــه  18درصد
مردم به اســتخدام دولت ایاالت متحده
درآمد هاند.
«ســیم ســیکوت» رئیــس ســازمان
توســعه اطالعات اســتونی از ســال 2017
میــادی طرحهای آزمایشــی اســتفاده از
هــوش مصنوعی در دســتگاههای دولتی
را آغــاز کــرد و این اتفــاق تا پیــش از ورود
ولزبــرگ بــه دولــت ایــن کشــور صــورت
گرفــت .ســپس ولزبــرگ فنــاوری هوش
مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی را در 13
ســازمان دولتــی اســتونی مورد اســتفاده
قــرار داد و طــی این اتفاق یــک الگوریتم
هوشمند و جامع جایگزین کارمندانی شد
که با ارباب رجوع در ارتباط بودند.
این اقدام طیف گستردهای از خدمات
را تحــت پوشــش قــرار داد و از پروژههای
موفــق صورت گرفته ،در حوزه کشــاورزی
عملیاتی شــد .الگوریتم هوشمند در این
زمینــه بــه بازرســان امــکان داد بهجــای
سرکشی به مزارع در روزهای گرم تابستان
و بررســی نحــوه بهکارگیــری یارانههــای
دولتــی بــرای توســعه کســب و کار ،ایــن
عملیــات را بهصــورت هوشــمند و از راه
دور انجــام دهنــد .در ایــن اقــدام تصاویر
ماهــوارهای که هــر هفته توســط «آژانس
فضایی اروپا» تهیه میشود مورد استفاده
قرار گرفت تا «رصدخانه تارتو» با استفاده

این پروژه هماکنون مراحل اولیه خود
را پشتســر میگــذارد و پیشبینی شــده
اســت قاضی روباتیک اواخر ســالجاری
میالدیبهصورتآزمایشیدردادگاههای
استونی مورد استفاده قرار گیرد .فعالیت
این سیستم به گونهای تعریف شده است
که طی آن پرونده و سایر اطالعات مربوط
به دو طرف دعوی در این روبات بارگذاری
میشــود و ســپس هــوش مصنوعــی
تصمیمــی را اتخاذ میکنــد که در نهایت
میتواندتوسطقاضیانسانیتجدیدنظر
شــود .البته گروه توسعه دهنده همچنان
در حــال تکمیــل جزئیــات این سیســتم
اســت .ولزبرگ میگوید برای پیشبرد آن
باید با مدیران دســتگاه قضایی اســتونی
جلسات بیشتری را برگزار کند.
بههر حال ،اســتونی نخســتین کشــور
جهــان نیســت که هــوش مصنوعــی را با
قوانیــن خود ادغام میکنــد تا به بهترین
شکل میان مردم قضاوت کند .در امریکا
الگوریتمهــای هوشــمند در پروندههــای
جنایی و تعییــن مجازات مورد اســتفاده
قرار میگیرند و این الگوریتمها در برخی
ایالتها بهعنوان دستیار هوشمند قاضی
به کار گرفته میشوند.
بریتانیــا نیــز سیســتمی را مبتنــی بــر
هوش مصنوعی در اختیار گرفته اســت تا
کلیه تخلفات رانندگی توســط آن بررسی
شــود .شــرکت «اِســتی اوگســبورو» در
پایتخت استونی نیز روباتهای هوشمند
را بــرای کمکهــای حقوقــی رایــگان در
اختیار مردم قرار میدهد و در شــهرهای
ورشــو ،لسآنجلــس ،لنــدن و ...وکال بــه
کمــک هــوش مصنوعــی پروندههــای
قضایی را بررســی میکنند .بــا وجود این
هنوز به طور دقیق مشــخص نشده است
در ســالهای پیشرو ایــن فناوری چگونه
میتوانــد بهطــور کامل جایگزیــن نیروی
انسانی در دستگاه قضا شود.

پلدختــر و جادههــای منتهــی بــه آن در
حالت نرمال قــرار دارد ،درباره وضعیت
تلفــن ثابت در ایــن منطقه گفــت :مرکز
 ۱۰هــزار شــمارهای تلفــن ثابــت در ایــن
منطقه بهطور کامل تخریب شده است و
همکاران ما در شــرکت مخابرات در حال
نصب مرکــز جایگزین در نقطــه دیگری
از شــهر هســتند و امیدواریم با راهاندازی
ایــن مرکــز ،اوایل هفتــه آینده دسترســی
تلفــن ثابت و اینترنت ثابــت نیز در تمام
بخشهای شهر پلدختر فراهم شود.
ëëنصب۶هزارخطتلفنثابتدرپلدختر
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز
گفت :یک دستگاه کانکس تلفن ثابت به
ظرفیت منصوبــه  ۶۰۰۰خط تلفن ثابت
در شهرستان پلدختر راهاندازی شد.
ســید مجید صــدری با تأکیــد بر رصد
مســتمر ،مداوم و گزارشگیری از تمامی
مناطق مخابراتی بویژه مناطق سیلزده
بهصورت شــبانه روزی در ستاد مدیریت
بحــران شــرکت مخابــرات ایــران افــزود:
بــا توجه بــه خرابی مراکز تلفــن به علت
ســیالب پیشآمده در شهرستان پلدختر
لرســتان و از بین رفتن اغلب تأسیسات و
زیرســاختهای مخابراتــی و ارتباطی در
قســمت شــهری و روســتایی ،تمهیــدات
مختلفــی بــرای برقــراری و پایــداری

ارتباطــات در ایــن منطقــه انجــام گرفته
است.
صــدری گفــت :بــا ابتــکار و اهتمــام
شبانهروزی همکاران در جهت راهاندازی
و پایــداری ارتباطات در ســریعترین زمان
ممکن در حوزه تلفن ثابت ،یک دستگاه
کانکس تلفــن ثابت به ظرفیت منصوبه
 ۶۰۰۰خــط تلفن ثابت که شــامل تمامی
تجهیزات و ملزومات موردنیاز یک مرکز
تلفن اســت ،به شهرستان پلدختر ارسال
و راهانــدازی شــد .این کانکــس بهصورت
موقــت جهت ارائه ســرویس تلفن ثابت
و دیتــا به بخشــی از مشــترکانی اســت که
زیرساخت کابلی آنها دچار خرابی نشده
باشد.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایران
افــزود :همزمــان بــا ارســال ســوئیچ،
آمادهسازی مسیر کابلی برای اتصال این
مرکز در شهرستان پلدختر نیز توسط تیم
فنــی و عملیاتــی منطقه لرســتان انجام
گرفت .وی با اشــاره بــه برنامهریزیهای
انجام گرفته گفت :آن دســته از ارتباطات
فیزیکــی کــه دچــار قطعــی کابل نباشــد
بــزودی تکمیل و آماده ارائه ســرویس در
شهر خواهد بود.
صــدری افــزود :عمده خســارت های
وارده در  ۱۹منطقــه مخابراتــی کشــور

شــامل قطــع بــرق ،قطعــی و تخریــب
فیبــر نــوری ،تخریــب کابلهــای مســی،
تخریــب تجهیــزات منصوبــه در مراکــز
شهری و روستایی و آبگرفتگی به تعداد
۲۱۰۰مــورد بــوده کــه بــا تــاش کارکنــان
مخابــرات ،رفــع خرابــی در ایــن مناطق
بهصــورت متوســط در مــدت  ۱۶ســاعت
صورتپذیرفت.
ëëآمــاده بــاش وزارت ارتباطات تــا عادی
شدنبحرانسیلخوزستان
نماینــده وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات در خوزســتان با اشــاره به وقوع
ســیل در اســتان خوزســتان از آمادهباش
وزارت ارتباطــات تا عادی شــدن شــرایط
بحران در این استان خبر داد.
به گزارش «ایران» ،محمود خســروی
نماینده وزیــر ارتباطات در خوزســتان در
نشســت با کارگروه تخصصــی ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات در مدیریــت بحران
اســتان خوزســتان با اشــاره بــه وضعیت
زیرساختی و ارتباطی مناطق سیل زده در
شــهرها و روستاهای اســتان خوزستان بر
عزم جدی و حضور مستمر همه مدیران
تابعــه وزارت در این اســتان و اپراتورهای
ارتباطــی تأکیــد کــرد و خواســتار تشــکیل
جلسات مدیریت بحران به صورت روزانه
بــه منظور تصمیمگیری مناســب جهت
ارتباطــات پایــدار اســتان تا عادی شــدن
شرایط این استان شد.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات توانســته است ارتباطی
مطلــوب را در مناطــق ســیل زده در ایــن
اســتان ایجاد کنــد ،گفت :تا عادی شــدن
وضعیــت بحران با دیگــر مدیران بخش
 ICTبــرای ارتباطی پایدار و امن به تالش
و پیگیری مستمر در خوزستان ادامه داده
و به صــورت روزانه گزارشــی از اقدامهای
انجام شــده به وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات ارائه میشود.

خبر
مرکز افتا هشدار داد

ایران در لیست کشورهای هدف حمالت
بدافزاری«رومینگمنتیس»

مرکز مدیریت افتا ریاســت جمهوری ،نســبت بــه آلودگی هــزاران کاربر اینترنتی
کــه هدف حمالت بدافزاری رومینگ منتیس ( )Roaming Mantisقرار گرفتند،
هشدار داد چرا که کشور ما نیز در لیست کشورهای هدف این حمالت قرار دارد .به
گزارش «ایران» ،بدافزار رومینگ منتیس برای اولین بار در مارس  ۲۰۱۸مشاهده
شــد که به مســیریابهای ژاپنی نفوذ کــرد و باعث انتقال کاربران به ســایتهای
مخرب شــد.آخرین موج حمالت این بدافزار بر گســترش لینکهای فیشینگ از
طریــق پیامک تمرکــز دارد که قربانیان این حمالت در کشــورهای روســیه ،ژاپن،
هنــد ،بنــگالدش ،قزاقســتان ،آذربایجان ،ایــران و ویتنام قرار دارنــد .بدافزارهای
مرتبــط بــا  Roaming Mantisبیــش از  6هــزار و  800بــار از ســوی پژوهشــگران
مشــاهده شــدند که این تعداد برای  ۹۵۰کاربر منحصر به فرد و در بازه  ۲۵فوریه
تا  ۲۰مارس  ۲۰۱۹است.
همراه با تکنیک دستکاری  DNSکه در گذشته انجام شده بود ،مهاجمان از روش
فیشــینگ جدیدی با پیکربندیهای موبایل مخرب اســتفاده کردند .مهاجمان از
صفحــات فــرود جدیدی برای هدف قرار دادن دســتگاههای  iOSاســتفاده کردند
کــه باعث نصــب پیکربندی مخــرب در  iOSمیشــود .ایــن پیکربنــدی باعث باز
شدن سایت فیشینگ در مرورگر دستگاههای هدف میشود تا اطالعات قربانیان
جمــعآوری شــوند .کاربــران اندروید توســط بدافزارهایی آلوده شــدند کــه Trend
 Microآن را با نام  XLoaderو  McAfeeبا نام  MoqHaoشناسایی میکنند.
در اواخر ماه فوریه  ،۲۰۱۹کارشناسان یک  URLرا شناسایی کردند که مهاجمین از
آن برای تغییر  DNSمســیریاب اســتفاده کردند .این حمله تحت شرایطی موفق
عمل میکند که هیچ احراز هویتی برای کنترل پنل مسیریاب وجود نداشته باشد،
دستگاه یک نشست ادمین برای پنل مسیریاب داشته باشد و نا م کاربری و گذرواژه
پیشفرض برای مســیریاب تعیین شــده باشــد .کارشناســان کسپرســکی هزاران
مســیریاب را کشف کردند که از این طریق  DNSآنها به آدرسهای مخرب تغییر
یافته اســت .این نوع حمله توســط فایل  sagawa.apkنیز انجام شده است .مرکز
افتا برای جلوگیری از نفوذ و آلودگی از ســوی این حمالت ،توصیه کرد تا کاربران
شناســه و گذرواژههای پیشفرض و اعمال وصلههای امنیتی منتشــر شده تغییر
دهنــد .فایلهــای  APKاز منابع نامعتبر توســط کاربران اندرویــد را دانلود نکنند.
پیکربندی ثالث نامعتبر توسط کاربران  iOSرا نصب نکنند.

جلوگیری از انتشار وسیع
محتواینامناسببرنامهجدیداینستاگرام

اینســتاگرام بعد از این به پســتهایی که محتوای نامناســب،
آن سوی
خشــن و هرزنــگاری دارند ،اجازه انتشــار وســیع نمیدهد و در
خبر
نتیجه کاربران کمتری میتوانند آنها را مشاهده کنند.
ب ه گزارش مهر ،در اینســتاگرام گاهی اوقات مطالب نامناســبی منتشــر میشود
و بهنظــر میرســد ایــن شــبکه اجتماعی از امــروز به بعــد این مطالــب را برای
کاربران کمتری نمایش میدهد .در همین راســتا اینســتاگرام اعالم کرده است
از گســترش انتشار پستهایی که نامناسب هستند اما خالف قوانین ما نیستند،
جلوگیری میکند .این بدان معناســت که پســتی حاوی خشــونت یا آزار نباشــد
امــا از نظــر اینســتاگرام ،هرزنــگاری ،خشــن ،اهانتآمیــز ،آزار دهنده یــا در کل
نامناســب باشد ،برای کاربران کمتری نمایش داده میشود .همچنین این نوع
محتــوا احتماالً در بخش جســتوجو ( )Exploreیا صفحات هشــتگ نیز ظاهر
نمیشــود .این رونــد از توانایی تولیدکنندگان مطالب بــرای جذب فالوئر جدید
نیز بشدت میکاهد .به هر حال این خبر بخشی از بیانیههای مختلف «یکپارچه
ســازی» خانواده اپلیکیشنهای فیسبوک است که در یک برنامه خبری اعالم
شــد« .ویــل روبین» مدیر محصوالت اینســتاگرام بــرای  Discoveryدر این باره
میگوید :ما از یادگیری ماشــینی برای تعیین نامناســب بودن پستهای انتشار
یافته استفاده میکنیم.

عجیب ترین باگ توئیتر کشف شد

گروهــی از روزنامــه نــگاران
ایــاالت متحــده در کشــفی
عجیــب متوجــه شــدهاند هر
بار در توئیتر عبارت «دشمن
مــردم» را تایــپ میکننــد
بــه ســمت نیویــورک تایمــز
هدایت میشــوند .بهگزارش
انتخاب ،وقتی کلمه «مردم»
را بــه تنهایــی جســت وجــو
کنیم ،شــاید معمای مذکور تا حدودی حل شــود .درواقع به نظر میرســد توئیتر
هر عبارتی را که با کلمه مردم همراه باشــد به نیویــورک تایمز ارتباط میدهد .در
جهان توئیتر ،نیویورک تایمز دشــمن مردم اســت .اما همزمان دوست مردم نیز
توجو کنید باز
محســوب میشــود .حتی اگر عباراتی مثل مردم روســتا را هم جس 
هم نیویورک تایمز را مشاهده خواهید کرد .هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که
باگ بین کلمات نیویورک تایمز و مردم از کجا پیدا شده است .درواقع زیرساخت
ایــن بــاگ تا حــدودی مبهم اســت .ایــن موضــوع میتواند ناشــی از یک اشــکال
مســتقیم یا یک ارتباط متقارن بر اســاس چیزی در پروفایل تایمز باشــد .با وجود
این ،توئیتر باگ مذکور را در بیانیهای تأیید کرده اســت .در این بیانیه آمده اســت:
توجوی ما محدود به دسکتاپ است که ما در
«این اشــکال در سیستم تایپ جس 
حال تالش برای رفع آن هستیم .مسأله این است که برای برخی از پرس و جوها
توجو ،کلمه مردم به کلمه نیویورک تایمز مرتبط شــده .البته ما
در بخش جســ 
توجو این کار را انجام میدهد ،اما میدانیم
هنوز نمیدانیم که چرا سیستم جس 
که این موضوع باید هرچه سریعتر حل شود».

گوگل ،گوشیها را امن تر میکند

قابلیت جدیدی به گوگل اضافه شــده اســت که میتواند تلفن همراه هوشمند را
تبدیل به یک کلید امنیتی فیزیکی کند .به گزارش ایسنا ،این روزها امنیت سایبری
و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی از اهمیت باالیی برخوردار
شــده است؛ حاال گوگل اعالم کرده است که کاربران از این پس قادر خواهند بود با
بهرهگیری از قابلیت جدیدی که به سرویسهای مختلف گوگل اضافه شده است
امنیت سایبری دستگاه و حسابهای کاربری مورد استفاده خود را به میزان قابل
توجهــی بــاال ببرنــد .این بدان معناســت که هر تلفــن همراه هوشــمند مجهز به
سیســتم عامــل اندروید  ۷و باالتر از این پس میتواننــد بهعنوان یک کلید امنیتی
فیزیکــی بــرای احراز هویت دو مرحلهای اســتفاده شــود و روش امن تــری را برای
کاربــران موبایــل و رایانــه بهمنظور ورود بــه برنامه و ســرویسهای مختلف گوگل
به ارمغان بیاورد .بر اســاس گزارشــی که در وب سایت  the vegeآمده است ،گفته
میشود این سیستم و قابلیت جدید روی تمام سرویسهای فعال گوگل همچون
جیمیل ،گوگل پالس و گوگل کروم کار میکند و بنا بر اعالم این شرکت قرار است
سرویسهای دیگر گوگل نیز در آیندهای نزدیک به این قابلیت مجهز شوند.

