8
خبر

editorial@iran-newspaper.com

نخستین شبکه تلفن ثابت
بخش خصوصی افتتاح شد

ت کسبوکار نوین مالی
رفع فیلتر از سه سای 

از مجموعه چهار سایت کســـب و کار نوین مالی (فینتک) که هفته
گذشـــته از دســـترس خارج شـــده بودند ،پس از مذاکره و هماهنگ 
ی
با مراجع قضایی و ارائه مدارک مورد درخواســـت ،ســـه کســـب و کار
رفع فیلتر شـــدند .به گزارش فارس ،هفته گذشـــته چند اســـتارتاپ
فینتک (کســـبوکارهای فناورانه در حوزه مالی ) مســـدود شدند که
با گذشت یک هفته از مسدود شدن این کسبوکارها ،پس از مذاکره
بـــا نهادهای قضایـــی از مجموع چهار اســـتارتآپی که از دســـترس
خارج شـــده بودند فعالیت سه کسب و کار از سر گرفته شده و یکی از
کسبوکارها همچنان فیلتر است .به گفته متولیان این استارتاپها،
ی با مراجع قضایی و ارائه مدارک
رفع فیلتر پس از مذاکره و هماهنگ 
مورد درخواســـت صورت گرفته اســـت .وزیر ارتباطـــات پیش از این
درباره علت مسدود شدن این کسب و کارها اعالم بیاطالعی کرده و
وعده پیگیری موضوع توسط معاون خود را داده بود .کسبوکارهای
ک مبتنی بر روشهای جدید در حوزه پرداخت مالی است.
فینت 
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پاســخ وزیر ارتباطات به دبیر کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»:

بستن  8هزار کانال تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست
وزیر ارتباطـــات در واکنش به اظهار نظر
دبیر کارگروه تعییـــن مصادیق محتوای
مجرمانـــه که گفته اســـامی  8هزار کانال
تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین
بار بـــه وزارت ارتباطات اعالم شـــده اما
اقدامـــی صـــورت نگرفتـــه ،گفـــت :این
نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ
است و نظر کارگروه نیست.
به گـــزارش «ایران» ،محمود واعظی
در حاشـــیه افتتـــاح طرحهـــای بخـــش
خصوصـــی در راســـتای بهرهبـــرداری از
فاز  3شـــبکه ملـــی اطالعـــات در جمع
خبرنـــگاران در واکنـــش به صحبتهای
اخیـــر دبیـــر کارگـــروه تعییـــن محتوای
مجرمانـــه که گفتـــه بود اســـامی  8هزار
کانـــال تلگرامی برای فیلتر شـــدن برای
چندمین بار بـــه وزارت ارتباطات اعالم
شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده
و بـــرای ســـرویسهای خارجـــی جـــاده
میکشد ،گفت :ایشان دبیر یک کارگروه
اســـت و این مطالب نظر کارگروه نیست
و نظر شخصی ایشان است.
وی ادامه داد :ایشان مرتب سخنرانی
میکنند که تخصصشـــان در این حوزه
نیست و نظرشان این است که همه چیز
بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس
نظر یک شخص اداره نمیشود.
واعظی ادامه داد :هـــر آنچه کارگروه
تصمیم بگیرد برای همه محترم اســـت
و باید اجرا شود.
وزیـــر ارتباطات و فنـــاوری اطالعات،
گفت :اظهارات شخصی دبیر کارگروه در
حالی مطرح میشود که افراد دیگری را
نیز میتوانید پیدا کنید که نظرات دیگری

گوگل به دانشگاه ها رشوه میدهد

یک گزارش جدید نشان میدهد گوگل مبالغ کالنی صرف تأمین بودجه تحقیقات
استاداندانشگاههاکردهکههدفآن،تغییردیدگاهمردمنسبتبهعملکردتجاری
گوگل بوده اسـ ــت .به گزارش وال اسـ ــتریت ژورنال ،حدود  ۱۲استاد دانشگاه از این
شرکت مبالغی دریافت کردهاند و حتی برخی تحقیقات خود را پیش از انتشار در
اختیار گوگل قرار دادند تا درباره آن اظهار نظر شود .از این تحقیقات برای پشتیبانی
از گوگل در کارزار مداوم این شـ ــرکت با قانونگذاران اسـ ــتفاده شده است مانند این
اتهام که گوگل بهطور غیرمنصفانه کاربران را به استفاده از سایتهای تجاری خود
هدایت میکند .البته به نظر میرسـ ــد قانونگـ ــذاران از دخالت گوگل در تحقیقات
دانشگاهی اطالعی نداشتهاند .طی  ۱۰سال گذشته گوگل برای دفاع از منافع خود،
بودجه بیش از صدها تحقیق را تأمین کرده و گاه حتی  ۴۰۰هزار دالر برای یک طرح
پرداخت شده است .همچنین گوگل هزینه سفر استادان دانشگاههای برتر مانند
هاروارد و برکلی را برای دیدار با مقامات و البیگران فراهم کرده است.

نیم نگاه

ëëایشـــان یک طرز فکری دارند که فکر میکنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران
و دنیا اعالم میکنیم که با بستن امکان ایجاد شغلهای جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت
استفاده از فیلترشکن هل میدهید

ëëوزارت ارتباطات بهعنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود
کردن کانالهای مجرمانهای که علیه امنیت کشـــور ،علیه مقدســـات و فرهنگ کشـــور فعالیت دارند
داشته باشد ولی عمالً تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است
دارند و بر اساس نظر یک نفر نمیتوان
رفتار کرد و معیار ما سیاستهای دولت
و رهنمودهای رهبری است که بر اساس
آن عمل میکنیم.
وی گفـــت :ایشـــان یک طـــرز فکری

دارنـــد که فکـــر میکنند همـــه چیز باید
مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران
و دنیا اعالم میکنیم که با بســـتن امکان
ایجـــاد شـــغلهای جدید و ایـــده جدید
نیســـت و مردم را به ســـمت استفاده از

فیلترشکن هل میدهید.
واعظـــی ادامـــه داد :در این باره چند
وظیفـــه را بـــر عهـــده داریـــم؛ نخســـت
اینکـــه هر چه میتوانیم برای پاکســـازی
فضـــای مجـــازی انجام دهیم و ســـپس

تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

تابستان برای بسیاری فرصت خوبی
اسـ ــت تا اگر گواهینامه رانندگی خود
را نگرفتهانـ ــد بـ ــرای ایـ ــن کار اقـ ــدام
کنند .برای گرفتن گواهینامه رانندگی
نیازمند شـ ــرکت در دو آزمون اساسی
یعنـ ــی آزمـ ــون آیین نامـ ــه و رانندگی
هسـ ــتید ،کـ ــه بـ ــرای بسـ ــیاری آزمون
آییـ ــن نامـ ــه و خواندن کتـ ــاب قوانین
راهنمایـ ــی و رانندگی از آزمون اصلی
رانندگی سختتر اسـ ــت .آزمونی که
به هیچ وجه هم امکان سر باز زدن از
آن را ندارید چرا که بدون کسب نمره
قبولی در آن امکان شرکت در آزمون

اصلی رانندگـ ــی و دریافت گواهینامه
را نخواهیـ ــد داشـ ــت .اگـ ــر تصمیـ ــم
بـ ــه شـ ــرکت در کالسهـ ــای آموزش
رانندگی را گرفتهاید و دوسـ ــت دارید
در نخسـ ــتین امتحان آییننامه نمره
قبولـ ــی را کسـ ــب کنیـ ــد ،میتوانیـ ــد
از اپلیکیشـ ــن «آییـ ــن آمـ ــوز» کمـ ــک
بگیریـ ــد .آنطـ ــور کـ ــه طراحـ ــان این
اپلیکیشن ادعا میکنند با این برنامه
سریعترین و کم هزینهترین راه برای
قبولی آزمـ ــون آییننامـ ــه رانندگی را
انتخاب کردهاید.
حاال شاید فکر کنید این اپلیکیشن
چطور به شـ ــما در آزمـ ــون آییننامه
کمک میکند .بعـ ــد از نصب برنامه
و ورود بـ ــه محیـ ــط آن بـ ــا توضیحات
کلـ ــی و بخشهای مختلـ ــف آن روبه
رو خواهید شـ ــد .اصلیترین قسمت
این برنامـ ــه که میتواند بـ ــه آمادگی

شـ ــما در آزمـ ــون آییـ ــن نامـ ــه کمک
ع آزمونها»
کنـ ــد قسـ ــمت «مجمـ ــو 
اسـ ــت .در ایـ ــن قسـ ــمت شـ ــما بـ ــا 4
آزمون متفـ ــاوت در حـ ــوزه آییننامه
راهنمایی و رانندگی روبه رو هسـ ــتید.
ایـ ــن آزمونهـ ــا  30سـ ــؤاله و زماندار
هسـ ــتند و دقیقـ ــاً فضایـ ــی شـ ــبیه به
آزمـ ــون واقعـ ــی آییننامـ ــه را بـ ــرای
شما درسـ ــت میکنند .در این برنامه
اطالعـ ــات و توضیحاتـ ــی بـ ــه شـ ــکل
سـ ــاده در خصوص آییـ ــن راهنمایی
و رانندگـ ــی ماننـ ــد آمـ ــوزش تابلوها،
تصـ ــادف و تخلفـ ــات ،شـ ــناخت و
نگهداری خودرو ،آشنایی با قطعات
خـ ــودرو و ...نیـ ــز دیـ ــده میشـ ــود کـ ــه
میتوانیـ ــد بعـ ــد از مطالعـ ــه ایـ ــن
اطالعـ ــات در آزمونهای اپلیکیشـ ــن
شـ ــرکت و خـ ــود را امتحـ ــان کنیـ ــد.
طراحی این برنامه میتوانست کمی

شناسایی ابزارهای دروغین
رمزگشایی «واناکرای»

جذابتـ ــر باشـ ــد اما به خاطـ ــر رابطه
کاربـ ــری سـ ــادهای کـ ــه دارد براحتـ ــی
میتوانید بـ ــه بخشهای مختلف آن
دسترسی داشـ ــته باشـ ــید .اپلیکیشن
«آییـ ــن آمـ ــوز» به صـ ــورت رایگان در
اختیـ ــار کاربـ ــران سیسـ ــتم اندرویـ ــد
قرار گرفته است.

کنترل احساس  دانش آموزان با ابزار هوشمند
سوسن صادقی

قاب
فناوري

کشـــف احســـاس افـــراد بخصوص کســـانی کـــه آن را مخفی
میکنند یکی از دغدغههای محققان است از اینرو ابزارهای
هوشـــمند متعددی روانه بازار شـــده اســـت تا بتـــوان میزان
احساس افراد شامل اســـترس ،شادی ،خستگی ،بیحوصله
بودن و ...را اندازهگیری کرد .بتازگی یک اســـتارتاپ امریکایی
ابزار هوشـــمندی به نام  MOXOرا طراحی و ســـاخته اســـت
که میتواند از طریق تغییرات الکتریکی پوســـت ،احســـاس
کاربران را اندازهگیری کند .این وســـیله روی مچ دســـت کاربر
بســـته میشـــود و از طریق سنســـورهایی که در آن به کار رفته
است احساس فرد را شناسایی میکند .البته آنچه این ردیاب
را از دیگـــر ردیابهـــای موجود در بازار ماننـــد Lego, Hasbri
و ...متفاوت میکند اســـتفاده از عینک و دوربینهای  GoProاســـت .این فرآیند ترکیبی از سنســـورهای استرس با عینکهای ردیابی چشم
و دوربینهای  ،GoProبرای شناســـایی احســـاس کاربر و جایی است که فرد دقیقاً روی آن متمرکز شده است .به عبارتی این دستگاه ضمن
اندازهگیری احساس کاربر نشان میدهد که در آن لحظه در حال دیدن چه چیزی است و روی چه موضوعی غیر از آنچه باید باشد ،متمرکز
شده است .این ابزار اکنون در امریکا در بخش آموزش و پرورش استفاده میشود ،چرا که میتوان از این طریق احساس دانشآموزان را در
کالس درس سنجید و اینکه آیا دانشآموز روی یادگیری درس متمرکز است یا فکرش در جاهای دیگری سیر میکند .از سوی دیگر تشخیص
میدهد که آیا دانشآموز خسته است ،استرس دارد ،از موضوع درس و نحوه تدریس رضایت دارد ،یا خیر .البته این دستگاه هوشمند برای
درمان استرس و افسردگی و ...نیز کاربرد دارد .گفتنی است این ابزار هوشمند در حال آزمایش در مدارس و برخی گروهها و سازمانها است
ولی هنوز قیمت و زمان ورود آن به بازار اعالم نشده است.

پلههایی که انرژی میدهند
فناورانه

محققان موفق بـ ــه طراحی پلههایی
شـ ــدند که با ذخیرهسازی انرژی افراد
در زمـ ــان بـ ــاال رفتـ ــن از پلههـ ــا ،کار را
برای آنها راحتتر میکند .به گزارش

ایسـ ــنا ،این پلهها انرژی افرادی را که
در حال پایین آمدن از پلهها هسـ ــتند
ذخیـ ــره میکند و در زمانی که افراد از
پلهها بـ ــاال میروند ،این انـ ــرژی را به
آنها باز میگرداند تا راحتتر بتوانند
باال بروند.
طبیعی است که باال رفتن از پلهها
انـ ــرژی بیشـ ــتری از مـ ــا میگیـ ــرد اما
محققان ایـ ــن تیم معتقدند در زمان
پایین آمدن نیز انـ ــرژی قابل توجهی

مصرف میشـ ــود که بـ ــه ترمز گرفتن
خـ ــودرو در زمان سـ ــرعت گرفتن آن
شباهت دارد.
محققان مؤسسه فناوری جورجیا
بـ ــرای این منظـ ــور در سـ ــاختار پلهها
فنرهایـ ــی بـ ــه همـ ــراه حسـ ــگر تعبیه
کردند که زمانی که فرد از پلهها پایین
میآید ،انـ ــرژی ناشـ ــی از حرکت وی
را تا حد مشـ ــخصی ذخیـ ــره میکنند
و زمانی کـ ــه فردی بخواهـ ــد از پلهها

فرهنگسازی مردم و رسانهها از الزامات
است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که
این پدیده تنها مختص به ایران نیست و
احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.
ëëخـــرم آبـــادی :همـــکاری تلگـــرام با
وزارت ارتباطات منتفی است
ح دیروز عبدالصمد
گفتنی است صب 
خرمآبـــادی دبیـــر کارگـــروه تعییـــن
مصادیـــق محتـــوای مجرمانـــه اعـــام
کرده اســـت تاکنون حدود  ۸۰هزار کانال
تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور،
هویـــت ملـــی ،دینـــی و فرهنگـــی مردم
مشغول فعالیت هستند شناسایی شده
و فهرســـت این کانالها بارها با دســـتور
قضایی جهت فیلتر شـــدن برای وزارت
ارتباطات ارسال شده است ،ولی تاکنون
فیلتر نشـــدهاند .دبیـــر کارگـــروه تعیین
مصادیق محتـــوای مجرمانـــه در ادامه
افزود :با توجه به اینکه مســـئولیت تهیه
و تأمین زیرســـاخت ارتباطات اینترنتی
کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ
وظایف ذاتـــی ،تأمین اینترنت کشـــور را
به عهده دارد ،ایـــن وزارتخانه مکلف به
اجرای دســـتورهای قضایی و دســـتورات
کارگـــروه تعییـــن مصادیـــق محتـــوای
مجرمانـــه در خصـــوص فیلتر مصادیق
محتوای مجرمانه است.
خرمآبـــادی در ادامـــه از انجـــام
نامهنگاریهـــای زیاد با وزارت ارتباطات
خبـــر داد و گفـــت :عـــاوه بـــر اینکـــه
دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه
تعییـــن مصادیـــق در خصـــوص فیلتر
مـــوارد مجرمانه از طریق سیســـتمهای
رایانهای برای اجرا به شـــرکت ارتباطات

زیرســـاخت و وزارت ارتباطـــات ابـــاغ
میشود ،دادســـتان کل کشور نیز بهطور
مکرر مکاتباتی با وزیـــر ارتباطات انجام
و تذکرات الزم را بـــرای اجرای قانون در
مـــورد کانالهای مجرمانـــه تلگرام داده
ولی تأثیر چندانی نداشته است.
معاون دادســـتان کل کشور در امور
فضـــای مجـــازی اضافـــه کـــرد :وزارت
ارتباطـــات اعـــام میکند دســـتورهای
قضایی مربـــوط به انســـداد کانالهای
مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام
ارســـال کرده ولـــی مدیر تلگـــرام اوالً از
اجرای بســـیاری از دســـتورها استنکاف
کـــرده و صرفـــاً برخـــی از کانالهـــای
مســـتهجن آن هـــم بـــا تعریفـــی کـــه
خودشـــان از «مســـتهجن» دارنـــد و نه
تعریفی کـــه ما داریم را فیلتر میکنند.
ثانیاً کانالهای مستهجن مسدود شده
نیـــز بالفاصله بـــا تغییر جزئـــی در نام
خـــود با همـــان محتوای قبلی منتشـــر
میشـــوند؛ بنابراین همـــکاری تلگرام
بـــا وزارت ارتباطـــات در مورد انســـداد
محتوای مجرمانه تقریباً مساوی است
با هیچ.
دبیـــر کارگـــروه تعییـــن مصادیـــق
محتـــوای مجرمانـــه افـــزود :وزارت
ارتباطـــات بهعنـــوان مرزبـــان فضـــای
مجازی کشـــور باید حساســـیت بیشتری
در خصوص مســـدود کـــردن کانالهای
مجرمانهای که علیه امنیت کشور ،علیه
مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند
داشـــته باشـــد ولی عمالً تاکنـــون در این
خصوص تســـلیم تصمیم مدیر تلگرام
شده است.
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 ëëاظهارات شـــخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح میشـــود که افراد دیگری را نیز میتوانید پیدا کنید
که نظرات دیگری دارند و بر اســـاس نظـــر یک نفر نمیتوان رفتار کرد و معیار ما سیاســـتهای دولت
و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل میکنیم

آمادگی برای آزمون آیین نامه رانندگی

شفاف سازی شبکه ملی اطالعات
در مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی کشور نخستین جلسه همگرایی و شفافسازی سند
تبیین الزامات شـــبکه ملی اطالعات را با حضور مســـئوالن شرکت مخابرات
به منظور رفع ابهامات و ســـؤاالت در اجرای شـــبکه ملی اطالعات و دریافت
نظرات و پیشنهادها درخصوص تسریع در اجرای آن برگزار کرد.
به گزارش «ایران» ،عباس آسوشـــه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی
کشور در این جلسه ضمن تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات که
به تصویب شـــورای عالی فضای مجازی کشـــور رسیده است ،گفت :براساس
این سند باید مطابق با نیاز جامعه و بررسی شرایط اقتصادی برای طرحهای
مربوطـــه تعرفه رقابتی ایجاد شـــود .همچنین توســـعه شـــبکه بایـــد همپا و
متناسب با نیاز به توسعه محتوای آن صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مجریان شبکه ملی اطالعات در کشور باید به بومیسازی
فناوریهای حیاتی در این شـــبکه توجه کنند ،افزود :آموزش نیروی انســـانی
بهعنوان یکی از بزرگترین ســـرمایههای ملی خواست ســـند تبیین الزامات
شبکه ملی اطالعات است که باید مطابق با تکنولوژیها و فرصتهای جدید
اتفاق بیفتد ،البته الزم به ذکر اســـت که در حال حاضر کشـــور در این حوزه در
مرحله رشد قرار دارد و باید حرکت در این مسیر تداوم یابد.
معـــاون فنـــاوری مرکز ملی فضـــای مجـــازی در تشـــریح تبییـــن الزامات در
شـــبکههای دسترســـی ،اعالم کرد :یکی از تأکیدات مهم این ســـند اســـتقالل
شبکه ملی اطالعات است و این به معنای به رسمیت شناختن و پذیرفتن ما
بهعنوان یک شـــبکه مستقل است .آسوشه با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت
یکپارچه شـــرکت مخابرات نســـبت به ایجاد ســـاختار اقدام کرده است ،تأکید
کرد :تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید گزارش عملکرد خود را در راستای
تحقق شـــبکه ملی اطالعات ارائه دهند تا بتوان براساس مأموریت مرکز ملی
فضای مجازی کشـــور ناظـــر بر این طرح بزرگ ملی باشـــیم .وی در خصوص
امنیت و ســـامت شـــبکه ملی اطالعات تصریح کرد :در ســـند تبیین الزامات
شبکه ملی اطالعات به حوزه امنیت جامع و کامل پرداخته شده است و عالوه
بر این سند مرکز ملی فضای مجازی کشور طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله
بـــا حوادث در فضای مجـــازی را برای تصویب نهایی به شـــورای عالی فضای
مجـــازی ارائه کرده که در آن وظایف تمامی دســـتگاهها ومراکز تقســـیمبندی
شـــده و حوادث در آن دستهبندی شده است که برای هر حادثه مسئول ،نحوه
هماهنگی ،محوریت اجرا و مراحل همکاری تعیین شده است.

عکسZdnet :

محمـــود واعظـــی وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات
نخســـتین شـــبکه تلفـــن ثابـــت مبتنی بـــر نســـل آینده
شبکههای مخابراتی و در قالب شبکه دسترسی فیبرنوری
را افتتاح کرد .به گزارش «ایران» ،این شـــبکه ارتباطات
ثابت توســـط بخش خصوصی و در فاز نخســـت با هدف نصـــب و راهاندازی
 ٥٠هزار خط تلفن ثابت به بهرهبرداری رســـید .قرار اســـت این شـــبکه در فاز
نخست تا پایان سال و در شهرهای تهران ،زنجان و بوشهر  ٥٠هزار خط تلفن
مبتنی بر فناوری نســـل آینده شـــبکههای مخابراتی ( )NGNو دیتا دایر شود
و در نیمه اول سال آینده نیز  ٥٠هزار خط تلفن به این شبکه افزوده شود.
این فناوری روی شبکه دسترسی فیبرنوری راهاندازی شده تا امکان استفاده از
خدمات دیتا روی خط تلفن برای مشترکان فراهم شود.
در مراسم رونمایی از این شبکه که صبح دیروز صورت گرفت ،وزیر ارتباطات
به صـــورت نمادیـــن و از طریـــق ویدئـــو کنفرانس این شـــبکه را در شـــهرک
فرهنگیان استان زنجان ،شهر جدید پرند استان تهران و شهر دلوار و عالیشهر
و شـــهرک صنعتی بوشـــهر ،افتتاح کرد .در این مراســـم همچنین پروژه های
مبتنی بر فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات از جمله شبکه اینترنت اشیا ،خانه
هوشمند ،سامانه آموزش الکترونیکی ،سامانه آنالین تأمین کاالی مصرفی،
شبکه استعالم بها و سامانه تخصصی نمایش درخواستی به عنوان خدمات
پایه شبکه ملی اطالعات رونمایی شد.

فنـــــاوری

iran-newspaper

باال بـ ــرود ،برعکس این رونـ ــد اتفاق
میافتـ ــد و حسـ ــگر فشـ ــار انـ ــرژی فنر
را آزاد میکنـ ــد و سـ ــطح پلـ ــه باالتـ ــر
میآیـ ــد تا فرد فشـ ــار کمتـ ــری به پای
خـ ــود بـ ــرای بـ ــاال رفتـ ــن از پلـ ــه وارد
کند.
ایـ ــن سـ ــامانه میتوانـ ــد بـ ــرای
سالمندان ،زنان باردار و بیمارانی که
بتازگی عمل جراحی انجام دادهاند،
بسیار مفید باشد.

مســـئول تیم امداد و مقابله با باجگیر سایبری «واناکرای» از شناسایی تعداد
زیـــادی بدافزار روی اینترنت خبر داد که بـــه دروغ خود را به عنوان ابزارهایی
برای رمزگشایی این باجگیر سایبری معرفی کردند.
به گزارش مهر ،مهران گرمهای مســـئول مرکز آپا (آگاهیرســـانی ،پشتیبانی و
امداد رخدادهای رایانهای) دانشـــگاه بجنورد کـــه هدایت تیم امداد مقابله با
ویروس رایانهای «واناکرای» را از ســـوی مرکز ماهر برعهده داشت ،به تشریح
فرآینـــد مهار ایـــن باجافزار ســـایبری پرداخـــت و گفت :در بررســـی و تحلیل
سیســـتمهای رایانـــهای متوجه شـــدیم ابزارهای بســـیاری در اینترنت مدعی
شـــدهاند که میتوانند اطالعات قربانیان این حمله را بازگردانند در حالی که
در حمله واناکرای ،تعداد بســـیار زیادی بدافزار روی اینترنت وجود داشت که
بـــه دروغ خود را به عنـــوان ابزارهایی برای رمزگشـــایی معرفی میکردند ،ما
ایـــن ابزارها را تحلیل و بررســـی کردیم که در میان آنها تنهـــا  ۵درصد موارد
میتوانست راهگشا باشد.
رئیـــس مرکز آپای دانشـــگاه بجنورد بـــا بیان اینکه این موضـــوع را به صورت
دستورالعمل و هشدار در اختیار مرکز ماهر قرار دادیم ،ادامه داد :به کاربران
اینترنت هشدار میدهیم که مراقب باشند و در صورتی که به بدافزار واناکرای
آلـــوده شـــدهاند ،نرمافزارهای ناشـــناخته و جعلی را نصب نکنند تا مشـــکل
دوچندان شود .وی با تأکید بر اینکه بدافزار واناکرای در ایران مهار شده است
اما این به معنای پایان آسیبپذیری نیست ،اضافه کرد :همچنان رایانههایی
که نسبت به بروزرسانی سیستمهای خود اقدام نکردهاند ،در معرض حمله
ایـــن باجافزار قرار دارند .گرمهای با بیان اینکه آموزش و اطالعرســـانی الزمه
مقابله با حمالت باجافزاری اســـت ،گفت :آســـیبی که از یـــک باجافزار ایجاد
میشـــود را در دو بخش میتوان مورد بررســـی قرار دارد؛ اول آنکه اطالعات
قربانی رمزگذاری شـــده و شاید دیگر نتوان به آن دسترسی یافت و دوم آنکه،
سیستم مورد نظر خراب شده و از کار میافتد.
وی ادامه داد :در حال حاضر بســـیاری از باجافزارها دیده میشـــوند که کامالً
هوشـــمندانه و آگاهانـــه اطالعات یک سیســـتم را قفل میکننـــد و با ارتباط با
کاربر و مدیر سیســـتم ،زیرســـاختهای پرداخت پول را فراهـــم میکنند .اما
باجافزار واناکرای این ویژگی را نداشـــت و مسیری برای ارتباط با تیم پشتیبان
سیستم نداشت و ما به این نتیجه رسیدیم که حتی اگر قربانی ،پول مدنظر را
هم بپردازد اطالعات قابل بازگشت نخواهد بود .گرمهای گفت :باجافزارهای
دیگر از طریق ایمیل یا طرق دیگر با قربانی ارتباط برقرار کرده و تعامل دارند
اما در مورد باجافزار واناکرای این حالت خیلی مشهود نبود و به نظر میرسد
این بدافزار هدف دیگری به غیر از اهداف مالی دنبال میکرد.
وی بـــا تأکید بـــر اینکـــه قربانیان حمـــات باجافـــزاری نباید به هیـــچ عنوان
برای بازگرداندن اطالعاتشـــان بـــه باجگیر پول پرداخت کنند ،یادآور شـــد:
بررســـیها نشـــان میداد که این بدافـــزار از طریـــق ایمیلهای حـــاوی فایل
پیوست مشـــکوک مانند قرعهکشی ،سیســـتمها را آلوده میکرد.مسئول تیم
امـــداد و آگاهیرســـانی برای مقابله با باجگیر ســـایبری «واناکـــرای» ،با تأکید
براینکه عمده راه نفوذ باجافزارها ،نفوذ از طریق ارســـال ایمیل اســـت ،گفت:
به کاربران توصیه میشود اگر داخل ایمیلهای مشکوکی که دریافت میکنند
لینکهایی وجود دارد ،روی آن کلیک نکنند .وی روش دیگر نفوذ باجافزارها
را ســـامانههای دسترســـی از راه دور عنوان کرد و گفت :بســـیاری از کاربران در
کامپیوتر منزل و یا محل کار خود ،پروتکل دسترســـی از راه دور نصب میکنند
و با وجود یک آدرس  ipمعتبر که به این سیستم اختصاص میدهند ،پسورد
ضعیـــف و قابل دریافتی برای آن انتخاب میکنند که این موضوع در صورتی
که کاربر پای کامپیوتری بنشـــیند که نرمافزار جاسوســـی دارد و از راه دور وارد
کامپیوتر خود شود ،سیستم خود را آلوده کرده است.

