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با تصویب یک قانون جدید در پارلمان

اصالح  123آسیب پذیری ویندوز از سوی
مایکروسافت

میتراجلیلی
خبرنگار

پارلمان ترکیه روز چهارشنبه  ۲۹جوالی،
(هشــتم مرداد) با پشتیبانی حزب حاکم
عدالت و توســعه به رهبری رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهــوری ایــن کشــور
کــه اکثریــت اعضــای پارلمــان را ب ه خود
اختصــاص داده ،قانونــی جنجالــی را
بــه تصویب رســاند کــه نگرانــی برخی از
فعــاالن حقــوق ســایبری و ...را بهدنبــال
داشــته اســت .بهموجــب ایــن قانــون،
ش از یــک
شــبکههای اجتماعــی بــا بیــ 
میلیــون کاربــر فعــال ماهانــه در ترکیــه
موظف بهرعایت قوانین جدید میشوند.
ëëجریمه و فیلتــر در انتظار شــبکههای
اجتماعی
بــر اســاس این قانــون ،شــبکههای
اجتماعــی از اول اکتبــر ( ۲۰۲۰دهــم
مهرماه) موظفند نمایندگیهای خود
را در ایــن کشــور دایــر کننــد درغیراین
صــورت مجبــور بــه پرداخــت جریمه
تــا یکونیــم میلیــون دالر خواهنــد
بــود .همچنیــن ایــن شــبکههای
اجتماعــی بایــد ظــرف ۴۸ســاعت به
درخواســتهای دولتــی یــا خصوصی
دربــاره حــذف پســت و محتــوا پاســخ
مثبــت بدهنــد درغیرایــن صــورت
موظفنــد ضــرر و زیان شــاکی دولتی یا
خصوصی را پرداخت کنند.
همچنیــن بهموجــب ایــن قانــون
مسئولیت انتشار هرگونه محتوای دروغ،
نقــض حریم خصوصــی ،اغتشــاش و...
بهطور مســتقیم به شبکههای اجتماعی
و کاربر انتشــار دهنده پست بازمی گردد.
در صــورت تخلــف ،از هرگونــه تبلیــغ
شرکتها و کسب و کارهای ترک روی این
پلتفرمها ممانعت شده و در گام نخست
با رأی دادگاه ،پهنای باند این شــبکههای
اجتماعی تا  ۵۰درصد و در صورت ادامه
تخلف ،تا ۹۰درصد کاهش خواهد یافت
کــه ایــن موضــوع عمــاً منجر بــه فیلتر
شــبکههای اجتماعــی و عدم دسترســی
کاربران به این پلتفرمها خواهد شد.
ی دیگر از موارد این قانون جدید
یک 
که بسیاری آن را مصداق مسلم نقض
آزادی بیــان و مخالــف اینترنــت آزاد
میداننــد ،تأکیــد آن بــر لــزوم ذخیره
اطالعــات و دیتــای کاربــران ترکیــه در

ســرورهای داخلی اســت .ایــن فعاالن
معتقدند قانون جدید عمالً راه دولت
ترکیه را برای افزایش سانســور و نقض
آزادی بیان هموارتر خواهد کرد.
ëëواکنشها به یک قانون جنجالی
از روز دوشــنبه کــه خبــر احتمــال
تصویــب این قانــون در پارلمــان ترکیه
در شبکههای اجتماعی دست به دست
شــد ،هشــتگ«#بگو قانــون سانســور
متوقــف شــود» ،در توئیتــر ترنــد شــد.
بســیاری از فعــاالن حقوق بشــر نگران
این موضوع هســتند و آن را آخرین تیر
اردوغــان بــرای محــدود کــردن آزادی
بیان و صداهای مخالف دانستند.
هرچند هنوز شــبکههای اجتماعی
نســبت به این موضوع واکنشــی نشان
ندادهانــد ،امــا متخصصــان حقــوق
ســایبری اعتقــاد دارند ایــن پلتفرمها
بهتــر اســت بهجــای موافقــت بــا این
قانون جدید ،از بازار ترکیه خارج شوند.
یکی از این افراد« ،یامان آکدنیز» است
که اعتقاد دارد هدف اردوغان ،ســاکت
کردن منتقدان اســت .اگر پلتفرمهای
بــزرگ به ایــن کار تن بدهنــد عمالً به
ارتــش بــزرگ سیســتم دولتــی ترکیــه
تبدیل خواهند شد.
تام پورتئوس از فعاالن حقوق بشــر
امریکا نیز گفت :شــبکههای اجتماعی،
شــاهراه بســیاری از مــردم ترکیــه برای
دسترســی بــه اخبار و همچنیــن ابزاری
قدرتمند در اختیار دولــت ترکیه ،برای
کنتــرل بیشــتر رسانههاســت .بنابرایــن
چنین قانونی را میتوان عصری تاریک
در سانســور آنالین نامید ،چراکه دولت
ترکیــه میتوانــد هرزمــان کــه اراده کند
کاربــران را هدف قرار دهد و محتواهای
خالف میل خود را براحتی حذف کند.
ازســوی دیگــر برخــی از فعــاالن
حقوق بشــر که از شبکههای اجتماعی
استفاده میکنند نســبت به این قانون
معتــرض هســتند؛ بهعنــوان مثــال
«ملــک اونــدر» از اعضــای گروه«ما از
خودکشــی زنــان ممانعــت میکنیم»
گفت ،شــبکههای اجتماعی بــه زنانی
که در معرض خشونت قرار میگیرند
کمــک میکنــد؛ از آنها حمایــت کرده
و مســئوالن را بــرای نشــان دادن
عکسالعمل تحت فشار قرار میدهد
اما با چنین قانونــی دیگر نمیتوان به

آسانی از زنان بیپناه دفاع کرد.
امــا با ایــن حــال دولت ترکیــه این
قانــون را تالشــی بــرای حفاظــت از
کاربران شــبکه هــای اجتماعــی ترکیه
میدانــد تــا جایــی که مشــاور ریاســت
جمهوری درتوئیتی نوشت :این الیحه
با رویکردی نوآورانه برای محافظت از
کاربــران درمقابل محدود کــردن آنها
تهیه شده است.
سخنگوی رئیس جمهوری «ابراهیم
کالیــن» نیــز گفــت :ایــن قانــون بههیچ
عنــوان منجــر بــه سانســور گســترده
نمیشــود اما میتــوان با کمــک آن ،به
تقویــت پیوندهــای تجــاری و قانونــی
بــا پلتفرمهــای شــبکههای اجتماعــی
پرداخــت .دولــت ترکیــه میگویــد این
قانــون مدلــی مشــابه قانــون مبــارزه با
گفتار سرشار از نفرت آلمان(Network
 )Enforcement Actاســت .مــا بــرای
شــروع بــ ه کار ازاین قانون ایــده گرفتیم
تــا در عین تحقق آزادی بیــان ،از دیتای
شــهروندانمان نیز محافظت کنیم ولی
فعاالن حقوق بشر این قانون رابا نسخه
آلمانی شبیه نمیدانند.
ëëیک تولد پردردسر
اما تصویب این قانون از چه زمانی
کلید خــورد؟ رئیس جمهوری ترکیه با
وجــودی کــه در شــبکههای اجتماعی
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شاید امروزه بتوان اینترنت را در کنار نیروی انسانی یا سرمایه ،یکی از نهادههای اصلی
تولیــد در نظــر گرفت .نقش و اهمیــت آن به حدی افزایش یافته اســت که میتوان
س از اینترنت تقســیم کرد .شــاید دیگر تحمــل روزهای
تاریــخ جهــان را بــه قبل و پ 
بدون اینترنت برای بسیاری از ما امکان پذیر نباشد و همه این موارد وابستگی شدید
دنیای امروز به اینترنت را نشان میدهد و جالبتر آنکه این وابستگیها بشدت در
حال افزایش است ،در آینده نزدیک و با توسعه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی ،در
کنار فراهم شدن بسیاری از امکانات رفاهی ،وابستگی به اینترنت در حدی افزایش
خواهد یافت که به مهمترین مؤلفه تولید و اقتصاد تبدیل خواهد شد.
بــا بیان مقدمــه فوق ،قطعاً بــه نقش و اهمیت توســعه اینترنت پی بــرده ایم،
توسعه تکنولوژی و امکانات وابستگی شدیدی به افزایش سرعت اینترنت پیدا کرده
و همزمان با رشــد ســرعت اینترنت ،تکنولوژی و امکانات جدیدتری به عرصههای
اقتصــادی وارد میشــود .بهعبارتــی در یک چرخه تکاملی ما شــاهد رشــد ســرعت
اینترنت و تکنولوژیهای جدید در زندگی هستیم و مدام این چرخه در حال تکامل
اســت .زمانی تنها کاربرد اینترنت مطالعه سایتهای سرگرمی و تفریحی یا خبری
بود ،اما امروزه از طریق اینترنت ،جهان تبدیل به یک سیستم یکپارچه شده و افراد
مختلف با تخصصهای مختلف از نقاط مختلف دنیا در حال اداره کســب و کارها
هســتند؛ دیگر ضرورتی ندارد افراد و کارکنان شــما در یک ســاختمان یا در یک دفتر
و در کنــار هم پروژههــای کاری خود را
به انجام برســانند .امروزه تیمها قادر
هســتند بــا اســتفاده از نــرم افزارها یا
اپلیکیشنهای آنالین ،براحتی و از هر
نقطــهای از دنیا با یکدیگــر در تعامل
بوده و ضمن کاهش شــدید هزینهها،
راندمان کاری را بشدت افزایش دهند.
بر این اســاس حرکت به سمت نسل
پنجم اینترنت یا همان  5Gبهعنوان
یکی از زیرساختهای اساسی ،بشدت
میتواند در رشد و توسعه کسب و کارها مؤثر باشد ،زیرا از یک طرف امکان استفاده
از تکنولوژیهای جدیدتر را که نیازمند سرعت بیشتر بوده ،فراهم میآورد و از طرف
دیگر برای کاربران کسب و کارها ،فرصت استفاده از امکانات جدید را میسر میکند.
اگرهمزمانباتوسعهزیرساختهایاینترنتیوافزایشسرعتاینترنت،بتوانیم
ساختارهای مورد نیاز برای دیجیتالی شدن اقتصاد را در کشور فراهم آوریم ،بیشک
شاهد تحولی شگرف در ساختار اقتصادی کشور خواهیم بود و با باال رفتن بهرهوری
در تولید ،شاهد رشد اقتصادی پایدار خواهیم بود .البته از آنجایی که کشورهای دیگر
از جمله کشــورهای منطقه ،ســرمایهگذاری زیادی در این حوزه کردهاند ،در صورت
عملکرد مناســب ،صرفاً نســبت به حفظ وضعیت موجود اقدام کردهایم و اگر این
ســرمایهگذاری بهدرســتی و در تمــام جوانــب انجام نشــود ،قطعاً شــکاف و فاصله
اقتصادی ما با کشورهای منطقه بیش از پیش خواهد شد ،بنابراین حرکت به سمت
نســل پنجم اینترنت چنانچه در کنار سایر مؤلفههای مورد نیاز بسرعت و با جدیت
دنبال شــود ،میتواند ضمن تحقق رشــد اقتصادی بدون نفت ،حداقل نســبت به
حفظ جایگاه فعلی در منطقه کمک شایانی کند.

تعــداد زیــادی فالوئــر دارد امــا بهطور
مرتب از آنها انتقاد میکند .یک بار نیز
این شــبکههای اجتماعی را چاقوهای
قاتــل نامیــده و گفتــه بــود افزایــش و
رشــد رفتارهــای غیراخالقــی آنالیــن
در ســالهای اخیــر بهدلیــل ضعــف
قانونگذاری است.
اردوغــان در ســال  ۲۰۱۳هــم
شــبکههای اجتماعی را بدترین تهدید
بــرای جامعــه خوانده بــود امــا به نظر
میرسد انتشــار خبر تولد هشتمین نوه
اردوغــان کــه چهارمیــن فرزند«بــرات
البایــراک» دامــاد و وزیــر اقتصــاد وی
اســت و واکنش کاربــران توئیتــر به آن،
عــزم اردوغــان را بیشــتر جــزم کــرد.
کاربرانــی کــه این روزها بــا وضعیت بد
اقتصــادی دســت و پنجه نــرم میکنند
در کامنتهــای خــود عالوه بــر گالیه از
وضعیت اقتصادی ،بــه اردوغان و وزرا
و ...نیــز توهیــن کردند که ایــن موضوع
اردوغان را بسیار خشمگین کرد.
وی در توئیتــر نوشــت :عــدهای بــا
قلبهــای تاریــک بــه وزیــر دارایــی و
همســرش کــه دختــر مــن اســت در
فضای مجازی توهین کردند .اردوغان
همچنیــن در یــک برنامــه تلویزیونــی
گفــت :شــبکههای اجتماعــی فضایی
مملــو از دروغ ،افتــرا ،حمله به حقوق

شــخصی و تــرور شــخصیت مــردم
اســت پــس بایــد ایــن فضاها بــه طور
کلی برداشــته شــده یا قانونمند شوند.
نمیتوانیــم بپذیریــم کــه بیــش از
۸۳میلیون شهروند ترکیه در معرض
خطر شبکههای اجتماعی قرار بگیرند
درحالــی کــه امریکاییهــا ،اروپاییها و
چینیها با قوانینی خاص ،راهکارهایی
برای حفاظت از خود دارند.
۵۴ëëمیلیونکاربرشبکهاجتماعی
ترکیه کشوری با بیش از ۶۲میلیون
کاربــر اینترنــت اســت کــه بیــش از
۵۴میلیــون نفــر از آنــان (۶۴درصــد از
جمعیــت کشــور) ،حداقــل در یکــی از
شــبکههای اجتماعــی عضــو هســتند.
کاربــران بــه طــور متوســط روزانــه
۷ســاعت و ۲۹دقیقــه در اینترنــت
ســپری میکنند و به ایــن ترتیب ترکیه
در میــان ۱۵کشــوری قــرار دارد کــه
طوالنیتریــن زمــان اســتفاده کاربران
از اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی را
به خــود اختصــاص میدهد .ازســوی
دیگــر پربازدیدتریــن وب ســایتها
و شــبکههای اجتماعــی در ترکیــه
بــه ترتیــب  ،SimilarWebیوتیــوب،
فیسبــوک ،توئیتــر و اینســتاگرام،
تیــک تــاک و اســنپچت و واتــساپ
است .همچنین ترکیه ۱۴میلیون کاربر

این روزها هکرها بســیار فعال هستند و کاربران باید
سیستمهای خود اعم از لپ تاپ ،کامپیوترخانگی،
گوشــیهای هوشــمند و ...را بــه نرمافزارهــای
ضــد بدافــزار و ...تجهیــز کننــد .تعــداد زیــادی از
نرمافزارهــای امنیتــی را میتوان در فروشــگاههای
اپلیکیشــنها دیــد ولی یکــی از بهتریــن نمونههای
آن Malwarebytes Anti-Malware ،اســت؛ نســل
جدیــدی از نرمافزارهای تشــخیص و حذف بدافزار
و نرمافزارهــای جاسوســی کــه در آن تکنولوژیهای
جدیدی به کار گرفته شده است.
این تکنولوژیها برای تشــخیص سریع ،تخریب
و بالک کردن بدافزارها طراحی شــدهاند .همچنین
بایــد گفــت کــه ایــن نرمافــزار میتوانــد تمامــی
بدافزارهایــی را که حتــی آنتیویروسهای معروف
نیــز قادر بــه شناســایی آنها نیســتند با ســرعت باال
تشخیص داده و اقدام به حذف آنها کند.
ایــن نرمافــزار حرفــهای تمامــی پردازشهــای
سیســتم را کنتــرل میکنــد و قبــل از اجــرای

پردازشهــای خطرآفریــن جلوی آنهــا را میگیرد.
ماژولهــای امنیتــی بســیار ســریع آن میتواننــد
بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای تشــخیص بســیار
پیشــرفتهای ،امنیت سیســتم شــما را تأمیــن کنند.
بهعــاوه مرکز کنتــرل آن بهصورت مرتــب آپدیت
شــده و جدیدترین بدافزارها را در لیست سیاه خود
یدهد.
قرار م 
از امکانــات نســخه جدید این نرمافــزار میتوان
به دیتابیس به روزرسانی شده و همچنین تغییرات
ظاهــر و رابــط کاربــری آن اشــاره کــرد .پشــتیبانی از
سیســتم عاملهای  64بیتی ،سرعت بســیار باال در

توئیتــر۳۸ ،میلیــون کاربر اینســتاگرام
وبیــش از ۱.۵میلیون کاربــر نتفلیکس
دارد و بــا ۳۷میلیــون کاربر فیسبوک
در رتبــه دهــم شــاخص کاربــران ایــن
پلتفــرم قــرار دارد و ۵۶درصــد از افراد
باالی ۱۳سال عضو این پلتفرم هستند.
بــا وجــود ایــن ،بــر اســاس گــزارش
شفافیت توئیتر ،در نیمه نخست،۲۰۱۹
ترکیــه با بیش از ۶هزار درخواســت تنها
در ۶ماه در صدر کشــورهایی قرار گرفت
که درخواست رسمی برای حذف محتوا
از این پلتفرم داشتهاند .همچنین طبق
گزارشــی از ســازمان دیــده بــان آزادی
اینترنــت ترکیــه(Ifade Ozgurlugu
 )Platformuتــا پایــان  ،۲۰۱۹بیــش از
۴۰۸هــزار وب ســایت در ترکیه مســدود
شــده اســت .همچنین تاکنــون بیش از
۷هــزار اکانــت توئیتــر۴۰ ،هــزار توئیت،
۱۰هــزار ویدئــوی یوتیــوب و همچنیــن
۶هــزار و ۲۰۰محتــوای فیسبــوک در
این کشــور مســدود و فیلتر شده که رقم
بســیار باالیی است .همچنین طبق این
گــزارش ،ازســال  ۲۰۱۴تاکنــون بیــش از
۱۰۰هزار نفر بهدلیل توهین به اردوغان
در شبکههای اجتماعی ،مورد تحقیق و
بازجویی قرار گرفتهانــد و ۳۰هزار نفر از
آنها در دادگاه حاضر شدهاند .اما تجربه
نشــان داده اســت که این سختگیریها
نه تنها نتیجهای ندارد بلکه زمینه ســاز
افزایش اســتفاده از فیلترشکن هاست.
«الرا تایــرل» دبیر کمپانــی NordVPN
درایــن بــاره گفت :در ۵ســال گذشــته با
ســختگیریهای دولت ،میزان استفاده
از وی پــی ان در ترکیــه ســه برابــر شــده
اســت .در اکتبــر  ۲۰۱۶پــس از کودتــای
نافرجام در ترکیه و مسدود شدن فیس
بــوک ،توئیتــر و یوتیــوب و واتــس اپ
اســتفاده از وی پی ان بشــدت باال رفت.
همچنین فیلتر شــبکه  Torو ویکی پدیا
نیز بخشــی دیگر از تالشهای اردوغان
بــرای کنترل شــبکههای اجتماعی بوده
کــه نتیجــهای نداشــت چون کاربــران با
فیلترشــکن از آنهــا اســتفاده کردنــد و
درنهایت هم در ژانویه امسال (دی ماه
 ) 98با رأی دادگاه ســرانجام ویکی پدیا
رفع فیلتر شــد .حــال باید منتظر ماند و
دید شــبکههای اجتماعی چه واکنشــی
نســبت بــه قانــون جدیــد ترکیه نشــان
خواهند داد.

اســکن ،قابلیــت اجرای اســکن کامل بــرای تمامی
درایوهــا و همچنین آپدیت پایگاه دادهها بهصورت
روزانــه از امکانات این نرمافزار محســوب میشــود.
از دیگــر مزایای ایــن نرمافزار میتــوان به قرنطینه
کردن فایلهای مشــکوک و داشــتن امــکان بازیابی
آنها ،ســاخت لیســت  Ignoreبرای اســکنر و بخش
محافظتــی و همچنیــن تنظیمــات مختلــف بــرای
افزایــش کارآیــی آن اشــاره کــرد .از آنجــا کــه ایــن
نرم افزار با سیســتمهای عامل ویندوز ،8ویندوز ،7
ویستا و همچنین XPسازگاری دارد ،میتواند بخش
عمدهای از وســایل دیجیتال را زیرپوشش خود قرار
بدهد .پشــتیبانی از چندین زبان ،هماهنگی با سایر
ابزارهــای ضد تروجان و منوی داخلی برای اســکن
فایلهــا در صورت درخواســت از دیگــر ویژگیهای
این نرم افزار اســت .اگر شــما هم جزو آن دســته از
کاربرانــی هســتید کــه به ایــن نرمافزار عالقــه دارید
میتوانید آن را از نشانی  P30world.comبهصورت
رایگان بارگذاری کنید.

توسعه بازی های واقعیت مجازی با دستبند هوشمند

علیرضــا احمدی -طراحان اپلیکیشــن هــای واقعیت مجازی ،فعــاالن حوزه
روبات ها و ...برای شــبیه سازی کامل حرکت دست انسان در برنامه های خود
با مشــکالت زیادی مواجه هســتند چرا که مچ و انگشتان دســت تعداد زیادی
حرکت دارند و شــبیه ســازی همه آنها بســیار ســخت اســت .در همین راســتا
مهندســان و محققان دانشــگاه های کورنل و ویســکونزین با همکاری یکدیگر
یک سیســتم جدید در قالب فناوری های پوشــیدنی طراحی کرده اند که برای
پیش بینی حرکات انگشــتان و مچ ،از سنســورهای حرارتی بهره می برند .این
سیستم که  FingerTrakنام دارد و هنوز در مراحل اولیه ساخت است،به شکل
یک دستبند هوشمند طراحی شده و  4دوربین حرارتی کوچک به اندازه نخود
دارد .دوربین ها از خطوط مچ دست کاربر تصویربرداری کرده و الگوریتم رفتار
کل دســت از جمله همه انگشــتان را بازسازی می کنند .این نخستین بار است
که یک سیستم می تواند حرکت کل دست را با دقت باال شبیه سازی کند .این
سیستم با استفاده از ماشین یادگیری ،می تواند حرکت همه مفاصل انگشتان
دست را نیز پیش بینی کند تا طراحان در مدل های واقعیت مجازی و همچنین
ســاخت دســت کارآمد برای روبات ها از آن استفاده کنند .در مراحل آزمایشی
این سیســتم به روبات ها کمک کرده تا بتوانند خودکار را بردارند ،آب بنوشند،
کتــاب را ورق بزننــد یــا با تلفــن صحبت کنند .البتــه پیش از این ،سنســورهای
مادون قرمز ،دســتکش های مجهز به سنســور حرکتی و همچنین سنسورهای
الکترومغناطیســی برای ردیابی حرکت انگشتان دســت استفاده می شد ولی

به دلیل بزرگ بودن این سیســتم ها ،کار برای اپراتور ســخت می شــد.هرچند
 FingerTrakســبک تر اســت ولی هنــوز هم راه درازی پیــش رو دارد .محققان
معتقدنــد با اســتفاده از این سیســتم می توان حــرکات دســت را در گیم های
مجازی به واقعیت نزدیک تر کرد و همچنین امکان کنترل روبات ها از راه دور
راحت تر می شود .یکی دیگر از مواردی که مورد نظر این محققان است ،تبدیل
زبان اشــاره به متن اســت کــه به این ترتیب مــی توان خدمتی بــزرگ به افراد
ناشنوا و کسانی که نمی توانند حرف بزنند انجام داد .ازسوی دیگر این سیستم
می تواند در مراقبت از سالمت بیماران از راه دور هم تأثیرگذار باشد.

اخـــــــــبار

شبکه های اجتماعی در ترکیه زیر ذره بین دولت می روند

شــرکت مایکروســافت در
اصالحیههای امنیتــی ماهانه
خــود  ۱۲۳آســیبپذیری را
در سیســتم عامــل وینــدوز و
برخــی دیگــر از ســرویسها و
نرمافزارهایش ترمیم کرد.
بهگزارش «ایــران» ،درجه
حساســیت  ۱۸مورد از آســیبپذیریهای ترمیم شده توسط اصالحیههای
مایکروســافت «حیاتــی» ( )Criticalو  ۱۰۵مــورد از آنهــا «مهــم»
( )Importantاعالم شده است.
تعــداد آســیبپذیری ترمیــم شــده توســط مجموعــه اصالحیههــای
ایــن مــاه پساز مــاه ژوئــن  ۲۰۲۰کــه در جریــان آن  ۱۲۹ضعــف امنیتی در
محصــوالت مایکروســافت ترمیم شــدند ،بیســابقه اســت .از نــکات قابل
توجــه در خصــوص مجموعــه اصالحیههــای مایکروســافت ،ترمیــم یــک
آســیبپذیری روز -صفــر ( )Zero-dayبــا شناســه  2020-1350-CVEدر
بخش سرویسدهنده  DNSسیستم عامل  Windowsاست.
این آســیبپذیری که بر اساس اســتاندارد  CVSSبه آن باالترین شدت
حساســیت ( ۱۰از  )۱۰تخصیــص داده شــده از باگــی در نحــوه پیادهســازی
نقش ( )Roleســرویسدهنده  DNSدر تمامی نســخ - Windows Server
از  ۲۰۰۳تا  - ۲۰۱۹ناشی میشود .سوءاستفاده از این آسیبپذیری ،مهاجم
را قادر به اجرای کد بهصورت از راه دور میکند.
بــا توجه بــه نقش کلیــدی ســرویسدهندگان  DNSدر ســطح شــبکه و
در اکثــر مواقــع ارتبــاط تمامی ایســتگاههای کاری بــا آنهــا ،بهکارگیری این
آســیبپذیری جدی در بدافزارهایی از نوع کرم ( )Wormمحتمل دانسته
شــده اســت .همچنیــن  ۳آســیبپذیری حیاتی در نــرم افزارهــای  Edgeو
 VBScript Engineمایکروســافت ،مهاجــم را قادر به اجــرای کد از راه دور
میکنــد .هدایــت کاربر به یک صفحــه اینترنتی حاوی کــد مخرب از جمله
ســناریوهای احتمالی در سوءاستفاده از این آسیبپذیری است .در صورت
موفقیــت ،مهاجم در سوءاســتفاده از آســیبپذیری مذکور ،امــکان اجرای
کد بهصورت از راه دور روی دســتگاه قربانی با ســطح دسترسی کاربر جاری
فراهــم میشــود .مهاجــم با بهرهجویــی از ایــن آســیبپذیریهای حیاتی
میتوانــد از طریق روشهایی همچون تشــویق کاربر بــه دریافت فایلهای
مخرب دســتکاری شــده در جریان حمالت تحت وب یا فیشــینگ اقدام به
اجرای کد بهصورت از راه دور روی سیستم قربانی کند.
 ۶ضعــف امنیتــی در محصــول  ،Hyper-Vاز دیگر آســیبپذیریهای
حیاتی مایکروســافت هســتند که مهاجم را قادر به اجرای کد روی سیستم
عامل میزبان از طریق ماشین میهمان میکنند.

جلسه پر تنش دفاع مدیران اپل و گوگل
در کنگره امریکا

در جریان برگزاری جلســه استماع دفاعیات مدیران شرکتهای اپل و گوگل
در کنگره امریکا ،تعدادی از نمایندگان به علت انحصارطلبی تجاری این دو
شرکت به آنها حمله کردند.
به گزارش مهر ،نمایندگان معترض در این جلســه به انحصارطلبی اپل
و گوگل از طریق فروشــگاههای آنالین آنها یعنی اپاستور و گوگل پلی استور
اشــاره کرده و تصریح کردند هر دو فروشــگاه به گونهای طراحی شــدهاند که
محصوالت رقیب خدمات اپل و گوگل در آنها حذف شده یا بشدت محدود
شــوند .اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا که بهطور مستقیم
بــا تیم کوک ،مدیرعامل اپل و ســاندار پیچــای ،مدیرعامل آلفابت صحبت
میکردنــد به بیــان نمونههایی از بلوکه شــدن یا حذف برنامههــا و خدمات
رقیب این دو شــرکت پرداختند و تخلفات اپ اســتور را در این زمینه جدیتر
دانستند.
نمایندگان معترض دریافت  ۳۰درصد از درآمد توسعهدهندگان همکار
اپاســتور توســط اپل را تخلف دانســته و اعالم کردند اپل از طریق راهاندازی
این فروشگاه انحصاری  ۱۰ساله را ایجاد کرده است.
از جمله شــرکتهایی که با اعتراضات خود به اپل موجب طرح این
ســؤاالت شدند ،اســپاتیفای و بیس کمپ بودهاند .در عین حال مدیران
اپــل و گــوگل بــا رد انحصارطلبــی تجــاری الگوی مــورد اســتفاده خود و
دریافــت  ۳۰درصد از درآمد توســعهدهندگان همکار با خــود را الگویی
متــداول در دنیــا توصیف کردند .تیــم کوک در این جلســه تصریح کرد:
مــا با همه توســعهدهندگان یکســان برخورد میکنیم و حق کمیســیون
دریافتــی ما از ســال  ۲۰۰۸تغییر نکرده اســت .وی در ادامه به رویههای
اپاســتورهای دیگر مانند ایکس باکس ،پلی استیشن ،ویندوز و اندروید
هم اشاره کرد.

افزودن پخش موزیک ویدئو به فیس بوک

شــرکت فیسبــوک مجموعــه
قراردادهایی را تکمیل کرده که
به این شــرکت اجــازه میدهد
در پلتفــرم خــود موزیــک
ویدئوها را نمایش دهد.
به گزارش ایسنا ،منابع آگاه
به بلومبرگ گفتند :شــراکت با
ســه شرکت بزرگ موسیقی شامل یونیورســال موزیک گروپ ،سونی موزیک
اینترتینمنت و وارنر موزیک بزودی از سوی فیس بوک اعالم خواهد شد.
موزیــک ویدئوهــا یکــی از محبوبتریــن ژانرهایی هســتند که در ســرویس
یوتیوب شــرکت آلفابت پخش میشــوند و فیسبوک مدتهاست به دنبال
گرفتــن حــق قانونی بــوده تــا میلیاردهــا کاربر این شــبکه اجتماعــی بتوانند
موزیک ویدئوها را در این پلتفرم تماشا کرده و به اشتراک بگذارند.
فیسبــوک پیــش از ایــن ،قراردادهایی را بــه منظور اســتفاده از صوت به
عنوان مثال در بارگذاری کلیپهایی که شامل موسیقی متن هستند ،منعقد
کرده بود اما اجازه نداشت ویدئوهای رسمی را نمایش دهد.
اکنــون فیسبــوک با برخــی از هنرمنــدان و شــرکتهای موســیقی برای
دریافت حقوق انحصاری برخی از موزیک ویدئوها حتی اگر موقتی باشــند،
در حــال مذاکــره اســت .در برخی از مــوارد فیسبوک اعالم کــرده که حاضر
اســت هزینــه تولیــد ویدئــو را پرداخــت کنــد و ویدئو را بــرای افزایش شــمار
مخاطبان در سرویس خود نمایش دهد.
فیسبــوک به دنبــال راههایی برای افزایش مشــاهده ویدئو در ســرویس
خود اســت تا از بازار پرســود آن بهرهمند شود .تبلیغات ویدئویی پرسودتر از
سایر انواع تبلیغات است و سرویس ویدئویی تیکتاک که مالک آن شرکت
چینی بایت دنس اســت ،با سرعت زیادی کاربر جذب میکند .از سوی دیگر
مشاهده موزیک ویدئو در یوتیوب در دوران شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا
کرده است.
مایکروســافت مــاه گذشــته ســرویس پخــش «میکســر» بــرای گیمرها را
تعطیــل اعالم کرده و شــرکای فعلی خود را به ســرویس فیسبوک هدایت
کرده است.
بــر اســاس گــزارش بلومبرگ ،مــارک زاکربــرگ ،مدیرعامــل فیسبوک
همزمان با اعالم درآمدهای مالی این شرکت اعالم کرد فیس بوک به دنبال
توســعه امکانات ویدئویی اســت تا ســازندگان بتوانند جامعهای از هواداران
را ایجــاد کنند و تنها مشــاهده جذب نکنند .این کاری اســت کــه انجام آن در
یوتیوب ،توییچ یا سایر محصوالت مشابه دشوارتر است.

