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ضرورت بکارگیری زنان فعال
در شورای عالی فضای مجازی

بایــد از حضور فعال زنــان کارآفرین و پتانســیل آنان در
الیههای مدیریتی کسب و کارهای فضای مجازی مانند
اخــــــــبار شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده کرد.
به گزارش «ایران» ،ســارینا آبایی رئیس هیأت مدیره شــبکه علمی ایران در
اجالس بانــوان برندآفرین با بیان مطلب فوق گفت :کارآفرینان و صاحبان
بنگاههــای اقتصــادی با اســتفاده از فرصتهــای فضای مجــازی میتوانند
بهــرهوری فرآینــد اقتصــادی خــود را افزایــش داده تــا بــه اقتصــاد مطلوب
نزدیکتر شوند.
آبایی افزود :سیاستگذاران از بزرگترین موهبت و ابزار کسب وکار کارآفرینان
که فضای مجازی اســت ،شناخت اندکی دارند و از این فرصت با دید مثبت
اســتفاده نشــده .ضمــن اینکه شــاهد برخــورد ســلیقهای و محدودیتهایی
هســتیم کــه بــا آمــوزش صحیــح میتــوان آن را بــه فرصتــی بینظیــر
تبدیل کرد.
رئیس هیأت مدیره شبکه علمی ایران به اهمیت فضای دیجیتال در جهت
رشــد و رونق کسب و کار در مناطق محروم و مخصوصاً زنان کارآفرین اشاره
کــرد و گفــت :حضور فعال زنــان شــاغل و کارآفرین در الیههــای مدیریتی و
تصمیــم گیــری ،مخصوصــاً کســب وکارهای دیجیتــال و در دســترس بودن
امکانــات ســایبری در خانههــا و مدارس در ســالهای اخیر ،ایــن ضرورت را
ایجاب میکند که از حضور و پتانســیل زنان در شــورای عالی فضای مجازی،
بهعنــوان یک نهاد تصمیم گیر در سیاســتگذاریهای کالن کشــور در فضای
مجازی استفاده شود.

وزیر ارتباطات

شیرینیشکستنمحاصرهاقتصادی
کمتر از شکستن حصر آبادان نیست

فعال شدن دکمه اهدای پول به
خیریه در اینستاگرام

ابــزار خــاص فیــس بــوک بــرای اهــدای پــول و کار
آن سوی خیــر بــه نفــع ســازمانهای غیرانتفاعــی و اشــخاص
خــــــــبر نیازمنــد بــزودی بــه شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
هــم اضافــه میشــود .بــه گــزارش مهــر ،تــا بــه حــال از طریــق افــزوده
شــدن ابــزار اهــدای پــول بــه فیــس بــوک یــک میلیــارد دالر کمــک بــرای
تحقــق اهــداف گوناگــون جمــعآوری شــده و منابــع مطلــع از اضافــه
شــدن همیــن قابلیــت بــه اینســتاگرام از اواخــر ســالجاری میــادی خبــر
میدهند.
بررســی کدهای نســخه جدید اپلیکیشــن اینســتاگرام برای سیســتم عامل
اندروید نشــان میدهد که یک برچسب یا اســتیکر خاص برای اهدای پول
در این برنامه در نظر گرفته شده که از طریق استوریهای اینستاگرام قابل
استفاده است.
کاربــران با افزودن اســتیکر یادشــده به اســتوریهای خــود میتوانند برای
پیشــبرد امــور مختلــف مالــی با اهــداف خیریــه از کاربــران کمــک بگیرند.
همچنیــن یک دکمه اهدای پول نیز به همین منظور به اینســتاگرام اضافه
میشود .اگر چه چنین اقدامی میتواند مزایا و فواید مختلفی داشته باشد،
اما برخی کارشناســان هشدار میدهند که ممکن است این قابلیت تازه به
ابــزاری بــرای زورگیری یا فریب کاری و جمعآوری پول با اهداف نامشــروع
نیز مبدل شود.

یک ادعای جنجالی

امریکا راهی برای شکست هوآوی ندارد

با درخواست بیت کوین صورت گرفت

کسب و کارهای آنالین زیر حمالت گسترده «دیداس»
مانی آشتیانی

خبرنگار

«حمله DDoSبه کسبوکارهای آنالین»
ایــن تیتــر خبری اســت کــه از یــک هفته
گذشــته برخــی از رســانههای تخصصی
حــوزه  ITبــه آن پرداختهانــد .حملــه یــا
حملهکنندگانتاکنونتوانستهاندبهبیش
از  ۲۰وبســایت کسب و کارهای اینترنتی
حمله و از آنها درخواست بیت کوین (رمز
ارز دیجیتالــی) کننــد در حالی کــه در یک
هفته گذشــته خبر این حمالت گســترده
به کسب و کارهای مجازی کشور در سطح
عمومی کشور مطرح شــده ،بررسیهای
روزنامه ایــران از اولین ســرویسهایی که
مورداینحملهقرارگرفتندیعنی«زیرین
پال» و «علی بابا» نشــان میدهد که این
حملــه از  ۴هفته پیش آغاز شــده اســت.
با وجــود این حمالت شــدید هنــوز مرکز
ماهر (مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی
عملیات رخدادهــای رایانهای) مرکز این
حمــات را پیــدا نکرده اســت .همچنین
با وجود اینکه بســیاری از کســب وکارهای
اینترنتــی تهدیــد بــه ایــن حمله شــده یا
سرویسهایشان دچار اختالل شده هنوز
هیــچ کــدام از مراجــع امنیتــی و قضایی
نســبت بــه ایــن موضوع واکنشــی نشــان
ندادهاند و در همین راســتا محمد جعفر
نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری
اطالعات در نامهای به معاون دادســتان
کل کشــور در امور فضای مجازی آمادگی
اینسازمانرابرایهمکاریدردستگیری
عامل حمالت  DDoSبه کســب و کارها و
رسانههای کشور اعالم کرد.
ëëآغازداستانیکحمله
حمالت منع ســرویس توزیع شــده یا
 DDoSکه مخفف Distributed denial-
 of-serviceازجملهرایجترینحملههای
ســایبری اســت کــه ســرورهای یــک
ارائه دهنــده ســرویس را هدف خــود قرار
میدهد.حمله DDoSزمانیرخمیدهد
کــه حجــم زیــادی از تقاضــای کاذب بــه
صورتعمدیبهسمتسرورموردهدف

روانه شود ،تا آن سرور از کار بیفتد .اگر تا به
حال بــرای خرید بلیت یــا یک محصول
حراجــی در زمانــی محــدود همزمــان با
سایر کاربران به وب سایتی مراجعه کرده
باشــید ،متوجــه شــدهاید که حجــم زیاد
تقاضا باعث کندی ســرور سایت یا حتی
از کار افتادن ســرویس میشود .در چنین
مواردی از کار افتادن سرور عمدی نیست؛
اما در حمالت DDoSهمین اتفاق بهطور
عمد رخ میدهد .هدف از چنین حمالتی
از کار انداختــن یــک وب ســایت خــاص
یــا ایجــاد مزاحمــت بــرای مدیر ســایت
بهمنظور از دســترس خارج کردن سایت
اســت.بهطور معمــول حملــه  DDoSرا
میتوان مهار کرد .اگر ســرور متوجه شود
کــه حجــم زیــادی از تقاضا از یــک مکان
بهســویش میآیــد (شــخصی کــه حمله
 DoSرا هدایت میکند) میتواند با بستن
دسترســی تقاضاها از آن مکان ،حمله را
متوقفکند.
گفتنی اســت این اولین بار نیســت که
ســایتهای ایرانی مــورد چنین حمالت
اینترنتی قرار میگیرند .ابتدای ســال ،۹۵
درگاههــای پرداختهایی همچون زرین
پال ،مهرپــال ،آزادپی و… مــورد این نوع
حملــ ه قــرار گرفتند.یلدای همان ســال،
دیجــی کاال بــه مــدت  ۴۵ســاعت مــورد
حمله قــرار گرفت و حجــم این حمله تا
مرز ۷۹گیگابیت برثانیه رســید .تابســتان
ســال  ۹۶شاهد حمالت گســترده DDoS
بــه ســامانههای بانکــی کشــور بودیم که
ســرویس ابر آروان(ارائــه دهنده خدمات
زیرســاخت ابــری) بــا بزرگترین حمله
ســایبری کشــور با حجم  ۵۶گیگا بیت بر
ثانیه بــه بانک پاســارگاد مقابله کــرد .در
همین سال ســامانههای حساس دولتی
نیــز هدف این نوع حمله قرار گرفتند .اما
در بهار ســال  ۹۷مجدداً این سامانههای
بانکــی بودنــد که مــورد حمــات DDoS
قرار گرفتند و در تازهترین اتفاق نیز بهمن
مــاه امســال ســایت بیــش از  ۲۰کســب و
کار آنالیــن کشــور مورد حمالت گســترده
 DDoSقرار گرفت.

در حالی که نزدیک به یک هفته است
کــه حمــات  DDoSبــه کســب وکارهای
آنالین کشور از طریق چند رسانه محدود
اطالعرســانی شــده و به گفته مدیرعامل
زریــن پــال؛ یکــی از ســرویسهایی کــه
مــورد حمــات اخیــر قــرار گرفتــه از یک
ماه گذشــته این حملــه به آن آغاز شــده
اســت ،مصطفی امیری،مدیرعامل این
توگویــی در ایــن زمینــه
ســرویس در گف 
گفت« :زرین پال و علی بابا از جمله اولین
ســرویسهایی بودند که مورد این حمله
قــرار گرفتنــد .هنــوز منشــأ ایــن حمالت
مشخصنیستامابخشیازاینحمالت
از خارج از کشــور و دوســت دیتاسنترهای
اروپایی صورت گرفته و بخشی دیگر هم از
داخل ایران انجام شده است».
هر حملــه اینترنتــی با هــدف و برای
رسیدن به خواســتهای انجام میشود .در
مــورد حمــات اخیر بــه وب ســایتهای
کسب و کارهای آنالین ،هکر یا هکرهایی
ازاینسایتهادرخواستبیتکوین(رمز
ارز دیجیتالــی) کردهاند و در برخی مواقع
نیــز مدیــران ایــن وب ســایتها از طرف
اکانــت تلگرامــی بــه نــام  Masterخود و
خانوادهشــان تهدیــد بــه مرگ شــدهاند.
مصطفــی امیری در ایــن زمینه میگوید:
«هدف حمله به ســایت ما برای دریافت

بازی با طعم موسیقی
گیم نت

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

تنوع بازیهای موبایلی آنقدر زیاد است
کهشایدگاهیمواقعدرانتخابیکبازی
بین این همه تنوع سردرگم شوید .عالوه
بربازیهایموبایلیباژانرهایهیجانی،
جنگی،مرموز ،فکری و … یک دســته از
بازیهاهمهستندکهآنقدرسادههستند
که میتوانند شما را برای مدتها شیفته
خود کنند .از جمله این بازیهای ســاده
میتوانبهبازیهاییباموضوعموسیقی
اشــاره کرد .این نوع بازیها با ســوژه قرار
دادن یک ساز موسیقی میتوانند شما را
ساعتها سرگرم کنند .یکی از بازیهای

جالــب و البتــه فارســی در ایــن زمینــه
«ســهتاره» است .بســیاری از برنامههای
موسیقی بواسط ه نداشتن ریتم و آهنگ،
فقط مورد استفاده کسانی قرار میگیرند
کــه بــا نــت و موســیقی آشــنایی داشــته
باشند .از مزایای این بازی داشتن ملودی
و آهنــگ بــرای نوازنــد ه غیر حرفــهای و
ایجاد لحظات ســرگرمکننده برای همه
اســت.صفح ه اول برنامــه از چند بخش
تشــکیل شــده که همگــی روی یک پس
زمین ه ســنتی قــرار گرفتهاند .اســتفاده از
گ و طرح کالسیک
فونتهای جالب ،رن 
یــک منــوی تمــام جــذاب را پیــش روی
چشــم کاربــران قــرار داده اســت .انجام
بازی ساده اســت .گزینههایی که مربوط

به نواختن است همگی روی یک سه تار
قرار گرفته است.
آهنگها در دو سبک کالسیک و حرفهای
دســتهبندی شــده و طریقه بــازی به این

درمانسرطانتخمدانباهوشمصنوعی

قاب
فناوری

میترا جلیلی
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بیــت کویــن بــود .در ابتــدا هکــر از ما نیم
بیت کوین خواســت و وقتــی ما به تهدید
او جــواب ندادیــم رقــم و میــزان حملــه
خود به ســایت را افزایــش و  ۵بیت کوین
درخواست کرد .در نهایت هم در تماسی
که با پلیس فتا داشــته اعــام کرده که اگر
میخواهید از حمله به این سایت دست
بکشــم  ۱۰بیت کوین پرداخــت کنید ».تا
آذر ماه ســالجاری هر یک بیت کوین در
حدود ۱۰هزار دالر ارزش داشت.
ëëنقشفیلتردرحملهدیداس
تاکنــون ســرویسهای اینترنتی مانند
مســتر بلیت ،آیتی پی ،گیفت کارت و...
مــورد هجوم این حمالت قــرار گرفتهاند.
امــا ایــن حمــات روی دیگری هــم دارد
و آن اینکــه دامنــه این حملــه محدود به
کســب و کارهای اینترنتی نبوده و روزنامه
فنــاوران کــه از ابتــدای هفتــه این خبــر را
پوشــش داده نیز در چند روز گذشته مورد
تهدید مســتقیم هکری با نــام  Masterو
حمالت شــدید قرار گرفته است تا جایی
که حــاال هم ســایت خبری و هم ســایت
این روزنامه از دسترس خارج شده است.
با وجود گذشــت یک ماه از این حمالت و
بیشــتر شدن حجم آن به گفته مصطفی
امیــری هنــوز منبع آن مشــخص نشــده
اســت .مصطفــی امیــری در مورد منشــأ

ســبک اســت که اشــیای رنگی کــه طرح
سنتی دارند روی سیمها حرکت میکنند
و کاربــر باید آنهــا را لمس کنــد تا نتها
بدرستی نواخته شوند .با لمس انگشت
رویاشیایسیاهامتیازکسرشدهوباتکرار
اشــتباه کاربــر از ادامــه بازی بــاز میماند
و بایــد از اول شــروع کنــد .البته بــه غیر از
المانهایی که به نواختن نت میانجامد
بعضی از گزینهها هم هنگام نواختن به
ســمت شــما میآیند کــه در حکم جان
اضافه برای ادامه بازی یا امتیاز مضاعف
در بازی هستند .گفتنی است این بازی به
صورت رایگان(پرداخت از درون برنامه)
در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید
قرار گرفته است.

یکی از بیماریهایی که زنان در جهان با آن دست و پنجه نرم میکنند سرطان تخمدان است به همین دلیل محققان عرصه
فناوری به یاری پزشکان شتافتهاند تا بهترین راهکار درمان را ارائه بدهند .در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه ملبورن
استرالیا و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر روی  364زن مبتال به سرطان تخمدان مطالعاتی انجام دادند و درنهایت
به این نتیجه رسیدند که هوش مصنوعی میتواند با شناسایی زودهنگام ،این بیماری را کنترل کرده و میزان مرگ و میر را تا
حد زیادی کاهش دهد .سیستم هوش مصنوعی 4بار بهتر از سایر روشهای
متــداول امروزی از جمله ســی تی اســکن میتواند به درمــان موفقیتآمیز
ســرطان تخمدان کمک کند .درواقع هوش مصنوعی بــا اندازهگیری اندازه
تومــور ،شــکل و ســاختار آن و همچنیــن مدل ژنتیکــی تومور ایجاد شــده در
عــرض چنــد دقیقــه ،میتواند میــزان خطرنــاک بودن بیمــاری را بــا واحد
انداز هگیری  RPVتخمین بزند و حتی مدت زمان زنده ماندن بیمار را اعالم
کنــد .هرچه رقم  RPVباالتر باشــد نشــان میدهد وضعیــت بیمار وخیمتر
است .یکی از مزیتهای این سیستم هوش مصنوعی این است که میتواند
واکنش بیمار به درمانهایی همچون شیمی درمانی ،پرتودرمانی ،جراحی و
سایر روشها را تخمین بزند تا به این ترتیب مؤثرترین راهکار درمانی مورد
استفاده قرار بگیرد و دیگر بیمار درگیر آزمون و خطای پزشک نشود .درواقع
هوش مصنوعی از میان چندین روش موجود ،بهترین راهکار درمان را پیشــنهاد میدهد که غالباً هم این توصیهها کارســاز
است .البته این محققان معتقدند سیستم هوش مصنوعی یاد شده هنوز باید روی تعداد بیشتری از بیماران مبتال به سرطان
تخمدان آزمایش شود تا در آینده بتوان از آن بهعنوان یک راهکار معمول برای درمان این بیماری کمک گرفت.
cnet

«رن ژنــگ فی» ،بنیانگذار هوآوی بتازگی عنوان کرده اســت ایاالت متحده
هیــچ راهی برای شکســت شــرکت هواوی نــدارد و تمامــی تالشهای این
کشور به بنبست خواهد خورد.
به گزارش انتخاب ،مدیرعامل هواوی اعالم کرد که این شرکت با تمام قوا
در مســیر پیشــرفت گام برمیدارد و ایاالت متحده نیز راهی برای شکســت
دادن آن نــدارد .جالــب اینجاســت که«رن ژنــگ فی» به طــور کلی عادت
ندارد براحتــی مصاحبه کند اما در جدیدترین گفتوگوی خود با اطمینان
کامل ادعا کرد که کســب و کار هواوی در حال رشــد و پیشــرفت اســت و در
حالی که فشار ایاالت متحده امریکا در مورد مسائلی مثل ارتباط هواوی با
ایران ادامه دارد و حتی دختر «ژنگ فی» نیز در کانادا دســتگیر شده ،اما او
به راه خود ادامه میدهد.
وی افزود :جهان به هوآوی نیاز دارد زیرا ما پیشرفتهتر از بسیاری از برندها
و تکنولوژیهــای روز هســتیم .حتی اگر ایاالت متحده کشــورهای بیشــتری
را متقاعد ســازد تا موقتاً از محصوالت ما اســتفاده نکنند ،ما فقط کمی در
حــوزه برخی محصوالتمان کمرنگتر میشــویم .مؤســس هــوآوی یادآور
شــد :از آنجــا کــه ایــاالت متحده مــا را هدف قــرار داده ،مــا را مجبــور کرده
اســت محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشــیم و این در نهایت به نفع
ماســت .وی در خصــوص بازداشــت مدیرمالی هواوی در کانــادا نیز گفت:
این بازداشــت هیچ تأثیری روی کســب و کار ما نداشــت و صرفاً یک اتفاق
نمایشــی بود .عدهای تصور کردند با این کار ما ســقوط میکنیم اما هنوز در
حال پیشرفت هستیم.

بتازگی مایکروسافت در وبالگ رسمی
این شــرکت اعالم کرده اســت که تنها
چنــد مــاه قبــل از انتخابــات پارلمانی
مــاه مه(اردیبهشــت) در اروپــا ،یــک
گــروه هکــری مرتبط با دولت روســیه،
گروههــای تحقیقاتــی و ســازمانهای
غیردولتــی فعــال در ســطح اروپــا را
هدف حمالت خود قرار داده است.
بــه گــزارش «ایــران آنالیــن»،
مایکروســافت عامــل ایــن حمــات را

گــروه خــرس فانتــزی()Fancy Bear
میدانــد و گفتــه میشــود ایــن هــک
بیــن ماههــای ســپتامبر و دســامبر در
کمپینهــای مبــارزات انتخاباتــی اروپا
و ســازمانهای وابســته به آن رخ داده
است.
شــورای روابــط خارجی آلمــان ،دفاتر
اروپایــی مؤسســه  Aspenو همچنیــن
بنیــاد مارشــال آلمــان و امریــکا جــزو
گروههایــی هســتند کــه مایکروســافت

معتقد اســت هــدف اینگونــه حمالت
قرار گرفتهاند.
گفتنــی اســت عملکــرد همــه ایــن
مؤسســات پژوهشــی که گفته میشود
مورد حمله ســایبری قرار گرفتهاند به
نوعی برای سیاســت روســیه و شخص
پوتیــن از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت و همیــن موضــوع احتمــال
نفــوذ روســیه در ایــن حمــات را قوت
میبخشد.

بهعنــوان مثــال بنیــاد مارشــال بــر
موضوع اســتفاده روســیه از شبکههای
اجتماعــی بــرای انتشــار پیامهــای
سیاسی در انتخاباتهای اروپا تحقیق
میکند.
در بیانیه مایکروســافت آمده است که
ایــن گروه هکــری حمالت گســتردهای
بــه بیــش از  100اکانت ایمیــل مربوط
بــه اتاقهــای فکــر و ســازمانهای
غیردولتی که بر موضوعهایی ازجمله

امنیــت انتخابــات ،روابــط خارجــی
و سیاســت تمرکــز دارد ،داشــتهاند و
درواقع بــا ارســال ایمیلهــای آلوده و
کلیــک کاربر روی لینک ارســال شــده،
عمــاً هکرهــا میتواننــد بدافــزار را بر
سیســتم نصب کننــد و پســوردها را به
ســرقت ببرند.البته باید گفــت که این
گروه هکری در ماجرای انتخابات سال
 2016امریــکا نیــز بهعنــوان یک عامل
تأثیرگذار شناخته شده بود.

منبع :ایران سرور

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با تأکید بر اینکــه دولت خود را موظف
میدانــد بــرای حل مشــکالت مــردم شــبانهروزی تالش کند ،گفت :شــک
نکنیــد بــا همراهــی مردم این توطئه دشــمن نیز شکســت خواهــد خورد و
شیرینی شکستن محاصره اقتصادی ،کمتر از شکست حصر آبادان نیست.
ط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،محمدجواد
به گزارش رواب 
آذری جهرمــی دربــاره پیگیــری تعــداد محــدودی از نماینــدگان بــرای
اســتیضاح رئیس جمهــوری گفــت :در جریــان جزئیــات ایــن حاشــیهها
نیســتم ،اما چیزی که میدانم این اســت کــه امروز آخرین تیر مســتکبران
عالــم ،ایجــاد تنگنــای معیشــتی بــرای مــردم اســت و همــه تالششــان را
میکننــد تــا بــا مانع تراشــی در زندگی مــردم آنهــا را از حاکمیــت ناراضی
و جدا کنند.
وزیــر ارتباطــات با تأکید بــر اینکه دولت خود را موظف مــی داند برای حل
مشــکالت مردم شــبانهروزی تالش کند ،تأکید کرد :شک نکنید با همراهی
مــردم ایــن توطئه دشــمن نیز شکســت خواهد خورد و شــیرینی شکســتن
محاصره اقتصادی ،کمتر از شکست حصر آبادان نیست.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید در پاســخ به این ســؤال که در شــرایط کنونی
چه انتظاری از سیاسیون دارید ،گفت :انتقاد حق مردم و نخبگان است اما
از سیاســیونی که بعضاً ســابقه مدیریتی و تجربه اداره کشــور را داشــتهاند و
مشکالت امروز دولت را بخوبی می دانند ،رعایت جوانمردی و انصاف در
اظهارنظرها حداقل انتظار ممکن است.

اروپا ،هدف حمالت هکرهای روس

editorial@iran-newspaper.com

ایــن حمــات میگوید« :حمــات هم از
خارج و هم از داخل بوده است .براساس
بررســیهایی که انجــام دادهایم بخشــی
از حمالت خارجی توســط دیتاسنترهای
اروپایی انجام شده که مرکز ماهر با مکاتبه
با این کشــورهای اروپایی در تالش اســت
تا حجــم این حمالت را کنتــرل و کاهش
دهــد .اما در خصوص وضعیت حمالت
داخلــی باید گفت که بعد از بررســی ما و
مرکز ماهر مشــخص شــده که حمالت از
ی آدرسهای مربــوط به همراه اول،
آیپ 
ایرانســل و رایتل صورت گرفته اســت که
این نشان میدهد بدافزاری روی موبایل
افراد نصب شــده و عاملی برای رواج این
حمالت شده است».
تحقیقــات مرکز ماهر در مورد کشــف
اپلیکیشــنهای آلــوده در حمــات اخیر
ادامــه دارد و تماس روزنامــه ایران با این
مرکــز بــرای دریافــت جزئیات بیشــتر در
این خصوص تا لحظه انتشار این گزارش
بینتیجه مانده اســت .رئیــس این مرکز
در پاســخ بــه تمــاس خبرنــگار «ایــران»
برای توضیحــات در این زمینه اعالم کرد
که به دالیل مســائل امنیتــی فعالً امکان
ارائــه جزئیــات در مــورد منشــأ حملــه و
اپلیکیشنهایآلودهراندارد.
بعــد از مطــرح شــدن ایــن موضــوع

کــه اپلیکیشــنهای آلــوده عامــل ایــن
حمالت شــدهاند برخی کارشناســان وب
ایــن موضوع را مطــرح کردند که احتماالً
پوســتههای فارســی تلگــرام یکــی از این
اپلیکیشن های آلوده بوده است .با فیلتر
شــدن تلگرام بســیاری از کاربــران ایرانی
برای دور زدن فیلترینگ از این پوستههای
فارسیکهبهنوعییکفیلترشکنقانونی
به حســاب میآیند اســتفاده میکنند که
از ماههــای گذشــته و پیــش از رواج ایــن
پوســتههای فارســی ،وزارت ارتباطات در
اطالعیهای نســبت به مشــکالت امنیتی
این پوستهها هشدار داده بود.
در ایــن مورد همچنیــن امیر ناظمی،
معاون وزیــر ارتباطات و رئیس ســازمان
توگــو با روزنامه
فنــاوری اطالعات در گف 
فنــاوران اعالم کرده بود که ممکن اســت
پوســتههای فارســی تلگــرام عامــل ایــن
حمالت باشــند اما این یــک فرضیه و در
حال بررســی اســت .به هرحــال توجه به
این نکته ضروری اســت که مقابله با این
حمالت اینترنتی نیاز به یک زیرســاخت
فنی قوی دارد .با این حال اگر وبسایت،
وبســرویس یــا اپلیکیشــن شــما مــورد
حملــه  DDoSقرار گرفته الزم اســت این
اقدامهــا را انجام دهــد .اول این که از یک
ســامان ه امنیت ابــری اســتفاده کنید چرا
که زیرســاختهای محدود شــما توانایی
مقابله با حجــم باالی حمــات را ندارد.
در حال حاضــر و در این حمالت اخیر به
کســب و کارهای اینترنتی ســرویس ابری
«ابــر آروان» توانســته اســت بــا بســیاری
از ایــن حمــات مقابلــه کنــد و امنیــت
سرویس بســیاری از شــرکتهای آنالین
را نجات دهد .از ســوی دیگر کارشناســان
امنیتی پیشنهاد میدهند کهIPهای سرور
اصلیتــان را پشــت شــبک ه ابــری مخفی
کنید.اســتفاده از مکانیزمهای تشخیص
روبــات از انســان برای مقابلــه با حمالت
و بــه کارگیــری مکانیزمهــای محدودیت
دسترســی ( )Rate Limitهــم از دیگــر راه
حلهایی است که به شــرکتهای دارای
وب سایت یا اپ پیشنهاد داده میشود.

از فیبر نوری
تا ایجاد شغل
با اینترنت اشیا

رویخط
فـــــاوا

اگر شما جزو
خوانندگانی هستید که
به دالیلی نتوانستهاید
سخنان مسئوالن
فاوا را در طول هفته
پیگیری کنید با ستون
روی خط فاوا با ما
همراه شوید.

محمدجــواد آذری جهرمــی،
وزیر ارتباطــات :متخلفــان پرونده
مربــوط به شــرکت توســعه دهنده
اپلیکیشــنهای موبایلی کــه اقدام
به فریــب کاربران بــرای عضویت
در ایــن اپلیکیشــنها کــرده بودند،
بازداشــت شــدند .این نرم افزارها
مــردم را فریــب داده و بــه اجبــار
عضو برخــی ســرویسهای ارزش
افــزوده میکردنــد .طبق گــزارش
پلیس فتا آنها تاکنــون به یک فقره
درآمدنامشروع۵.۸میلیاردیاقرار
کردهاند و ما مانند قبل مبالغی که از

جیبمردمرفتهرابهآنهابازمیگردانیم.
صادقعباسیشاهکو،مدیرعاملشرکتارتباطاتزیرساخت:سامانهارتباطات
زیرســاخت،شــمارههاییکهترافیکهاینامتعــارفایجادمیکنندراشناســایی
کرده و ما نسبت به قطع این شمارهها اقدام میکنیم .هماکنون از مسیر ارتباطات
بینالملل اقدامهــای غیرقانونی در برقراری ترافیک صــورت میگیرد که از جمله
آن میتوان به ایجاد ترافیک نامتعارف ،ترمینیشــن و قاچاق ترافیک اشــاره کرد.
شناســاییاینگونهشمارههابهطورمتداولاتفاقمیافتدوسریعاًقابلشناسایی
بودهوبهصورتهفتگیدرشبکهزیرساختشناساییوپیگیریحقوقیمیشوند.
ازنظرقانونیهرگونهترافیکارتباطاتومکالماتبینالمللکاربرانبرایخروجو
ورودبهکشوربایدازشبکهارتباطاتزیرساختعبورکند.زمانیکهاینارتباطاتاز
شبکهزیرساختعبورنکند،غیرقانونیوقاچاقمحسوبمیشود.
مهــرداد ترابیان ،مجــری طــرح توســعه ارتباطــات روســتایی وزارت ارتباطات:
عملیات احداث نزدیک به 5هزار کیلومتر فیبرنوری در کشــور آغاز شده و احداث
آن تا پایان شــهریور ســال 98به پایان میرســد .این پروژه از ماه گذشته بهعنوان
پایلــوت در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرا شــده و قرار اســت بر خالف دیگر
اســتانها که دارای فیبرنوری 100کیلومتری میشوند ظرفیت بیشتری ( 200تا300
کیلومتر) از فیبر نوری به اســتانهای محروم تری چون فارس ،کرمان ،هرمزگان،
کهگیلویهوبویراحمد،خوزستانوخراسانشمالینیزاختصاصپیداکند.
فــرزاد ابراهیمی ،رئیس آکادمی ملی اینترنت اشــیا کشــور :اگــر دولت امکانات
خــود را در اختیار بخش خصوصی قــرار دهد میتوان در حوزه اینترنت اشــیا تا
 10هزار شغل اشــتغالزایی ایجاد کرد .بخش خصوصی میتواند طراحی بردهای
الکترونیکی و ساختن سیستمها و ســرویسهای مبتنی براینترنت اشیا را عهده
دار شــود اما دولت باید بهعنوان تحریککننده شکلگیری بازار و بهعنوان یکی
از مشتریان بزرگ تسهیل گری کند و منظور از تسهیل گری هم تزریق پول نیست،
بلکه منظور این اســت که دولــت باید قوانین و مقررات وضع کــرده و امکانات و
زیرساختهارادراختیاربخشخصوصیقراردهد.

