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نظام هویت در فضای مجازی معتبر میشود

تهران در صدر حمالت نفوذ به
دوربینهاینظارتتصویری

دبیر شورای عالی فضای مجازی :با این سند کسب و کارها در کشور توسعه پیدا خواهد کرد

منبع :سی نت

گــروه فناوری -دبیر شــورای عالی فضای
مجــازی در حاشــیه هفتمیــن ســالگرد
تأســیس شــورای عالــی فضــای مجازی
کشــور از تدویــن ســند هویــت معتبــر در
فضــای مجــازی خبــر داد و گفــت :در
صورتی که این نظام در کشور حاکم شود،
کسب و کارهای نوپا توسعه پیدا میکند.
ëëتامین اطالعات هویت دیجیتالی
ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه نظام
هویت معتبر در فضای مجازی در دستور
کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد،
گفــت :نظــام هویــت معتبــر در فضــای
مجازی در چند جلســه نیز مورد بررســی
قــرار گرفتــه و هــدف از ایجــاد ایــن نظام
استقرار زیست بوم زیرساخت تعامالت
آزادانــه ،ســالم و پویــا بــا رعایــت حقوق
فــردی و اجتماعــی در فضــای مجــازی
اســت .وی افزود :این سند نه تنها زمینه
روابــط اجتماعــی ،اقتصادی ،سیاســی و
فناورانــه را بیــن کاربران فضــای مجازی
فراهم میکند ،بلکه باعث توسعه کسب
و کارهــای دیجیتال ،رســانهها و خدمات
اداری دولتی خواهد شد.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکه در این ســند
سطوح تأمین اطالعات هویت دیجیتالی
را به تناســب نوع تعامــل کاربر ،صیانت
از حریم شخصی افراد و حقوق عمومی
جامعــه دیدهایــم ،گفــت :در صورتی که
این سند تصویب شود ،میزان اطالعاتی
که نیاز اســت یک کاربر به آن دسترســی
داشــته باشــد بر اســاس اطالعــات مورد
اعتمــاد ارائــه خواهــد شــد .وی گفــت:
قصــد داریــم زمینــهای را فراهــم کنیــم
کــه در مناســبات و تعامــات اداری نیــاز
بــه اســتفاده از مــدارک تکراری نباشــد و
هم بخــش دولتــی و خصوصــی تنها به
اطالعاتی که نیاز دارند ،دسترسی داشته
باشند.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه دسترسی به
ایــن اطالعات بر اســاس ســطوح تعیین
شــده مورد اعتماد خواهــد بود ،گفت :در

ایــن صورت اگر ما بتوانیم این ســند را به
طور شــبکهای در کل کشــور حاکم کنیم،
کسب و کارها بشدت توسعه پیدا خواهند
کــرد .وی نظــام هویــت معتبــر را یکی از
مجموعههــای نظام حکمرانــی فضای
مجازی عنوان کرد و افــزود :این موضوع
بــه عنــوان اولیــن دســتور کار در دســت
بررســی و تصویــب شــورای عالی فضای
مجازی قرار دارد.
فیروزآبادی گفــت :تأمین ادله دیجیتال
در ثبــت و اعطــای شناســههای فضــای
مجازی ،رعایت امنیت اطالعات هویتی
در ایــن فضــا ،اعطــای گواهــی موثــق،
مرتبــط بــودن اطالعــات هویتــی پایــه
فضــای مجازی بــا فضای فیزیکــی و نیز
تعامل پذیری از جمله موضوعات مورد
بحــث در ایــن ســند در فضــای مجــازی
خواهد بود.
ëëایجاد بازارهای جدید فضای مجازی
در منطقه
دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشــور
همچنیــن در مراســم هفتمین ســالگرد
تأســیس شــورای عالــی فضــای مجازی
کشور بر اهمیت ایجاد عمق استراتژیک
در حوزه فضای مجازی و ایجاد بازارهای
جدید در منطقه تأکید کرد.
ابوالحســن فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه
فضــای مجازی قدرت نــرم ایجاد کرده و
قدرت نرم بر روابط بینالملل در جهان
امروز تأثیرگذار است ،افزود :باید در حوزه
فضای مجازی کشــور عمق استراتژیک و
بازارهای جدید ایجــاد کنیم بنابراین اگر
بــه بازارهای منطقه راه یابیم ،میتوانیم
قــدرت خلــق کنیم .بــا خلق قــدرت نرم
بازیگــران اصلــی کنونی فضــای مجازی
نمیتوانند به ســادگی بــرای برنامههای
ایرانیحوزهفضایمجازیتصمیمگیری
کننــد ،چرا کــه اقدامهــای تحریمی برای
آنها هزینه دربر خواهد داشت.
فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه این کــه میزان
فارغالتحصیالن حوزه فضای مجازی در

کشــور و نســبت به جمعیت جوان برای
ایجــاد نوآوری مناســب اســت ،گفت :در
حــال حاضر اســتارتاپها و شــرکتهای
توانمند و بزرگی در کشور فعال هستند که
البته هنوز راهی طوالنی در پیش دارند.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشــور
گفــت :کشــور امــروز بــا مشــارکت بخش
خصوصی آمادگی این جهش را دارد و با
وفاق تمامی نخبگان ،بخش خصوصی،
جامعه مدنی و سیاسی در کنار حکومت
میتوانیــم بــا بزرگ کــردن اقتصــاد این
حــوزه بــرای کشــور امنیــت ،اســتقالل و
شکوفایی به ارمغان آوریم.
وی با بیان اینکه هر توسعه ای چالش به
همراه دارد ،گفت :توسعه فضای مجازی
همــراه با تحوالت ســریع تکنولوژیکی در
دنیاســت و ایــن کار را ســختتر کــرده و
قانونگذاری در حوزههای مالکیت فکری،
حریــم خصوصی ،حفاظــت از دادههای
بــزرگ و ...در ایــن حــوزه پیچیدگیهــای
بســیار دارد و برای ایجــاد فضای مجازی
یکپارچه و پویا در کشور نیاز است تا نظام
اداری ما متناسب با این تحوالت متحول
و اصالح شود.
فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه ایــن که بخش
خصوصــی ،جامعه مدنی و شــهروندان

در عصــر فضــای مجــازی نقــش یــک
طرفــه نداشــته و بــرای تصمیمگیریها
بــه مشــارکت آنهــا نیــاز اســت ،گفــت:
کشــور امــروز در حــوزه فضای مجــازی با
چالشهایی همچــون امنیت و فعالیت
مشــاغل توســط پلتفرمهای دولت گریز
مواجه است که این مخاطرات به تنهایی
توســط حکومــت حــل شــدنی نیســت و
بایستی با آگاهی و مشارکت تمامی آحاد
جامعه برطرف شود.
ëëرونق بازار فناوری اطالعات با وجود
تحریمها
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در
این مراسم گفت :با وجود تحریمها حوزه
فناوری اطالعات سال آینده رونق خواهد
گرفت ،چراکه به دلیــل محدودیتهای
ایجاد شــده بخشهای دیگر برای ایجاد
بهــره وری بــه ســراغ فنــاوری اطالعــات
میروند.
محمدجــواد آذری جهرمی با بیان اینکه
فناوری اطالعــات ،تحول بزرگتــری را در
دنیــا رقــم میزنــد ،چراکه بــر حوزههای
دیگری چــون فرهنــگ ،اقتصــاد و حتی
سیاســت تأثیرگــذاری دارد ،افزود :وقتی
تلفــن ،شــهرها را به هــم و تلفــن همراه
انســانها را بــه هــم متصل کــرد ،تحول

بزرگــی ایجــاد شــد .امــا امــروز بــا تحول
بزرگتری روبهرو هســتیم که قرار اســت
اشیا را به هم متصل کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه جریــان تکنولوژی
توقــف ناپذیــر اســت ،گفــت :نمیتــوان
جلــوی جریــان تکنولــوژی ایســتاد و این
کار منطقــی نیســت و در مقابــل بایــد
ظرفیتهای آن را بدانیم.
وی بــا بیــان اینکه ضعــف ما این اســت
کــه ایدئولوژی را به زبــان اقتصاد ترجمه
میکنیمکهدراینصورتبازندههستیم،
افزود :در جنگ اقتصادی ،باید اقتصاد را
در مقابــل اقتصــاد قرار دهیــم ،آن وقت
است که میتوانیم موفق شویم که به این
اقتصاد،اقتصاددیجیتالمیگویند.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه باتوسعه
فناوری ،عرصههای مختلف دستخوش
تغییرات میشود ،گفت :امروز میبینیم
فناوریچگونهتقابلهاییدرعرصههای
سیاســی و اقتصــادی بوجــود مــیآورد،
چراکــه ایــن تحول چنــد وجهی اســت و
نمی تــوان تک بعــدی آن را پیش برد و
الزمهاش آن اســت که همه ابعاد رشــد
پیــدا کنند پس نیازمند اندیشــیدن برای
تدابیــر الزم و برنامه ریزی هســتیم .وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات وظیفــه

دولتراتسهیلگریدراینحوزهدانست
و افزود :دولتها باید تسهیل گری کنند
که اجــازه دهنــد خالقیتها در کســب و
کارها رشــد پیــدا کند و اگر کســب و کاری
بیکار شد ،دولت باید کمک کند که به کار
برگردد و وقتی کســب و کاری بزرگ شد
باید به حاکمیت جواب دهد و مالیات و
بیمه خــود را پرداخت کند و طبیعتاً هم
پرداخــت میکنــد چراکه چارچــوب کار
تجاری همین است .عضو کابینه دولت
تدبیر و امید با اشــاره به تأکید مرکز ملی
فضــای مجــازی بــر اقتصــاد پلتفرمــی،
گفت :در اقتصاد و تحول دیجیتال زمان
زیادی نداریم چون اگر نتوانیم خدمات
مــورد نیاز مردم را تأمین کنیم ،مردم به
سراغ بازارهای دیگر میروند.
ëëتمرکــز بــر توســعه ارتباطــات در
استانهای کمتر توسعه یافته
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
همچنیــن در آخریــن جلســه ســال 97
شــورای معاونــان وزارت ارتباطــات و
فناوری اطالعــات ،مدیران کل اســتانی،
معاونان و مدیران کل ستادی نیز گفت:
بــا توجه به چالشهای پیش رو ناشــی از
تحریمهــا در ســال آینــده ،فکر نمیکنم
در ســال آینــده بــرای توســعه پهنبانــد
دســتمان بسته باشــد ،ولی در سه استان
کمتــر توســعه یافتــه ارتباطی سیســتان
و بلوچســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد و
هرمــزگان بایــد بــه صــورت ویــژه تمرکز
کنیم .هر چنــد با برقراری رومینگ پروژه
ارتباطات کوه نور و اپراتورها شــرایط آنها
بهتر شده است.
محمدجــواد آذری جهرمی با بیان اینکه
مطالبــه مــردم از مــا پوشــش ارتباطات
اســت ،افزود :برنامه توســعه روستایی با
فیبر نوری در سال آینده مشخص و ابالغ
شده است و باید بر روی استانهای دارای
مشــکل نیــز تمرکز کنیــم .بنابرایــن الزم
است در استانها کارگروههای نظارت بر
کیفیتارتباطاتتشکیلشود.

مرکز مدیریــت امــداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای
رایانــهای (ماهــر) نســبت به افزایش شــدید تــاش برای
اخبار
نفوذ به دوربینهای نظارت تصویری در کشور هشدار داد
و اعــام کرد که تهــران در صدر این حمالت قرار دارد .به گــزارش «ایران» ،مرکز
ماهر اعالم کرد که در روزهای گذشــته ،تــاش برای نفوذ به دوربینهای نظارت
تصویری از طریق پویش درگاه  ۹۵۲۷در کشــور بشــدت افزایش پیدا کرده است.
ایــن درگاه ،مربــوط بــه یک قابلیت مســتند نشــده دیبــاگ برخــی دوربینهای
مداربســته تحت  IP) IPمخفف  )Internet Protocolاســت و کد یا آدرسی است
که به دســتگاههای متصل به اینترنت اختصاص داده میشــود .بیــش از  ۲هزار
دستگاه در جهان در حال پویش و رصد این دستگاهها هستند .بررسیهای مرکز
ماهر حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از  7هزار و  500دستگاه در معرض
این ضعف امنیتی در کشور شناسایی شده است .تهران با  ۷۲.۴درصد حمالت،
در صدر بیشترین آسیب پذیریها قرار دارد .مرکز ماهر از کاربران خواست که در
صورت اســتفاده از دوربینهای مداربسته تحت  ،IPاز دسترسی حفاظت نشده
این تجهیزات به اینترنت جلوگیری کنند.

فیس بوک و اینستاگرام به شرایط عادی بازگشتند

چهارشنبه شب اختاللی گسترده در فیسبوک و اینستاگرام دسترسی کاربران را در
نقاط مختلف دنیا به این شــبکههای اجتماعی قطع کرد .به گفته برخی کاربران،
ایــن بدترین اختالل در تاریخ فیسبوک اســت .البته با اینکه چند ســاعت پس از
این اختالل اینســتاگرام دوباره فعال شــد ،اما هنوز دلیل این اختالل اعالم نشــده
اســت.به گزارش مهر ،کاربران این شــرکت در سراسر اســترالیا ،امریکای شمالی و
جنوبــی ،اروپــا ،ژاپن و مالزی و حتی ایــران این اختالل را گــزارش کردهاند .کاربران
اعالم کردند نمیتوانند در این شبکههای اجتماعی پست ارسال کنند .پس از این
رویداد فیسبوک در توئیتر اعالم کرد« :ما سعی داریم اختالالت به وجود آمده را
هرچه زودتر حل کنیم .ب ه هر حال تأکید میکنیم این اختالالت به حمالت DDoS
مرتبط نیست ».شبکه اجتماعی اینستاگرام که به فیسبوک تعلق دارد نیز دچار
اختالل شــده بود .این شــبکه اجتماعی نیز در حســاب کاربری توئیتر خود نوشت:
«ما مطلعیم که اختاللی در اینستاگرام به وجود آمده و کاربران نمیتوانند به آن
دسترسی یابند .تیم ما مشغول تالش است تا این مشکل هرچه زودتر حل کند».

ایجاد راه میانبر برای گیمرهای حرفهای در فیسبوک

بسیاری از کاربران فیسبوک عالقه خاصی به بازیهای آنالین دارند و بر همین
اساس است که فیسبوک نیز مسیر دسترسی این افراد به بازیهای مورد عالقه
آنــان را تســهیل میکند .بر این اســاس از ایــن پس گیمرها یک میانبــر را در نوار
کاربری شخصی برنامههای خود مشاهده میکنند .به گزارش انتخاب ،بر اساس
اعــام فیسبــوک در نوار کاربری و در باالی صفحه نمایش بــرای اندرویدیها و
پایینصفحهبرایآیفونیهااینگزینهظاهرمیشود.اینمیانبرتنهابرایافرادی
که وقت خود را صرف بازی ،تماشای فیلم های بازی و تعامل در گروههای بازی
میکنند ،ظاهر خواهد شد .به گفته شرکت فیسبوک ،بخش بازی در نوار کاربری
فیسبــوک در هفتههای آینده منتشــر خواهد شــد .البته فیسبــوک در یک ماه
گذشــته این بخــش را برای برخی از کاربران فعال کرده اســت تــا وضعیت را به
شــکل آزمایشی بررسی کند .البته در حال حاضر کاربران میتوانند به برگه بازی
دسترســی پیدا کنند ،اما ابتــدا باید روی منوی بوک مــارک فیسبوک کلیک و از
طریق آیکونهای دیگر برای پیدا کردن بازی حرکت کنند.

