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مسئول تیم توسعه  maskدر گفت و گو با «ایران»:

سامانه رصد دسترسی پهن باند
به شبکه ملی اطالعات راه اندازی شد

سوسن صادقی
خبرنگار

با شیوع کرونا ایران نیز در راستای بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از فناوری
را بــرای مهار این ویــروس در برنامه خود قرار داد .در این راســتا تیمی متشــکل از
متخصصان حوز ه ای تی دانشــگاه صنعتی شریف اپلیکیشنی را نوشته و منتشر
کردند تا مردم با نصب آن بهصورت رایگان بتوانند به نوعی در شناســایی و مهار
اینبیماریگامبردارند.دراینبارهبا«علیشــریفیزارچی»مسئولتیمتوسعه
اپلیکیشن «ماســک» و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه
توگونشستهایمکهمیخوانید.
صنعتیشریفبهگف 
جرقهطراحیوراهاندازیایناپچهزمانیزده
شد؟
اواخر بهمن ماه وقتی تست بیماری کرونا روی دو
بیمار در کشور مثبت اعالم شد.
از طراحــی و راهانــدازی ایــن اپ چــه اهدافی را
دنبالمیکنید؟
هــدف کمــک بــه شــهروندان کشــورمان و نظــام
ســامت ،برای کاهش قربانیان بیمــاری کرونا در
کشــور از طریق آگاهیافزایی و فراهم کردن نقشه
ابتال به بیماری است تا بتوانیم همه با هم جلوی
زنجیره شیوع بیماری کرونا را بگیریم.
تیــم شــما چنــد نفــره اســت و دارای چــه
صهاییهستند؟
تخص 
مــا کار خــود را از دوم اســفندماه ســال  98بــا تیــم
کوچک ســه نفره شــروع کردیم .اعضــای تیم نیز
جمعی از استادان ،دانشآموختگان ،دانشجویان
و برنــدگان رقابتهای جهانــی ریاضی و کامپیوتر
دانشگاههاهستند.
چه مدت زمــان برای طراحی تا انتشــار این اپ
صرفکردید؟
ظرف مدت کمتر از دو هفته توانستیم اولین نسخه
اپلیکیشن ماســک را در فروشگاههای برنامههای
موبایلــی داخلــی و گــوگل پلــی منتشــر کنیــم و
بهصورت مستمر در حال به روزرسانی آن هستیم.
آیاماسکنمونهخارجیداردوتفاوتعمدهآن
درچیست؟
پیــش از ایــن نیز در کشــورهایی مانند چیــن و کره
جنوبی که کرونا بشــدت شــیوع پیدا کرده بود ،این
نرم افزار طراحی و در اختیار مردم قرار گرفت ولی
برنامه ماسک ،تفاوتهایی با نمونههای خارجی
دارد و تفــاوت عمده اپ مــا با نمونههای خارجی

اســتفاده از بلوتــوث و قابلیتهای ویژه آن اســت.
اپلیکیشــن چینی بر اســاس بارکدهــای دو بعدی
کار میکنــد و کاربران هرجا مانند فروشــگاه ،اداره
یــا آپارتمانها رفت و آمد داشــته باشــند ،از بارکد
دو بعدی اســکن میگیرند و آن به این معناســت
کــه مــن در این لحظــه اینجا بــودم و اگــر بیماری
دیگری هم در همان لحظه در آن مکان باشد ،فرد
از وجــود بیمار دیگر مطلع میشــود .اما ماســک،
از سیســتم بلوتــوث بهــره بــرده اســت .بلوتــوث
همانطور که ارتباط بین تلفن همراه و هندزفری
را برقرار میکند ،میتواند ارتباط بیســیم بین دو
تلفــن همراه در فاصله نزدیــک را نیز ایجاد کند و
به نظر ما استفاده از این فناوری برای اینکه متوجه
شــویم دو نفــر در فاصلــه نزدیــک بــدون بیــرون
آوردن تلفــن همراه خــود و در دســت گرفتن آن،
مناســبتر است و این کار کاربران را آسان میکند.
کشــور ما اولین کشــوری اســت کــه از تکنولــوژی و
فناوری بلوتوث برای مهار بیماری کرونا اســتفاده
کرده اســت .طبق اطالعاتی که کسب کردیم بعد
از ما ،کشورهای سنگاپور و استرالیا و بعد از آن نیز
شــرکت های گوگل و اپل پروتکلــی را ارائه دادند و
استفاده از بلوتوث در اپلیکیشنها برای شناسایی
بیماران کرونایی فراگیر شد.
قابلیــت و شــیوه اســتفاده از ماســک چگونــه
است؟
ماســک ،ضمــن اینکــه تماسهــای بین افــراد را
ثبت میکنــد ،دارای چندین قابلیت ویژه دیگری
اســت کــه در هیچ کدام از اپلیکیشــنهای مشــابه
آن وجــود نــدارد .قابلیــت ویــژه آن این اســت که
ماســک آگاهی دقیق و هدفمندی را به کاربر خود
نیز ارائه میدهد .مردم پیش از این فکر میکردند

اگــر از  80میلیــون جمعیــت ایــران 80 ،هــزار نفر
به بیمــاری کرونا مبتال شــدهاند چــون آمار مبتال،
یک در هر هزار نفر اســت بنابراین شانس آنها در
مبتال شدنشــان اندک اســت ولی با کمک این اپ
مبتالیان به بیماری کرونا یا فوت شدگان بهصورت
محلهای روی نقشــه شهرهای سراسر کشور نشان
داده میشود و کاربر آگاه میشود که در کمین ابتال
به ایــن بیماری قــرار دارد .با ایــن اپ ،تصور غلط
بیــن کاربران از بین رفت و آنها درک کردند که هر
لحظه میتوانند به این بیماری مبتال شــوند و این
بیماری چقدر به آنها نزدیک اســت .در نقشــهها،
شــهرها و محلهها با رنگبندی مشخص شدهاند
کــه شــیوع بیماری در آنجا چگونه اســت.از ســوی
دیگر در این برنامه امکان آموزش ،پرسش و پاسخ
و اطالعرسانی وجود دارد .به عبارتی در این برنامه
اگر فرد بیمار باشد یا با افراد مبتال به بیماری کرونا
در تماس بوده باشــد به خود او گزارش میدهیم.
اگــر کاربــر وضعیــت قرمــز داشــته باشــد یعنــی
بیمــار اســت و اگر وضعیت بنفش داشــته باشــد
بهبــود پیدا کرده اســت .بعد از اعــام ،بقیه کار به
مســئولیتپذیری بیمار مربوط است که قرنطینه
خانگــی را رعایت کرده یا به بیمارســتان مراجعه
کند .عالوه بر آن قرار است بزودی در به روزرسانی
نسخه ماســک امکان رصد کردن کسب و کارها از

ســوی کاربران ماسک نیز مهیا شــود .به طوری که
اگر کاربری به فروشگاهی مراجعه و مشاهده کرد
که پروتکل بهداشتی در آن مکان رعایت نمیشود
میتوانــد از طریق اســکن کــردن کد رهگیــری آن
فروشــگاه به اطالع کاربران دیگر برســاند تا به آن
محل رفت و آمد نداشته باشند.
ماسکبهچهمیزانبارگذاریشدهاست؟
بیــش از یک میلیون نفر این اپ را نصب کردهاند
ولــی باید بــا کمک رســانهها کاری کنیم تا بیشــتر
مــردم آن را نصب کننــد ،چرا که هدف اصلی این
برنامه برای شــیوع احتمالی دوباره بیماری کرونا
در فصل سرماســت .ما باید خود را برای آن زمان
آماده کنیم و زیرساختها فراهم شود تا اگر دوباره
بیماری اوج گرفت بتوانیم با استفاده از این برنامه
مکانهای آلوده را بشناسیم.
بحث امنیت و اطالعات دادههای مردم بسیار
مهم اســت و با وجود حجم بــاالی هک اطالعات
کاربران ،شــما برای این بخش چــه تدابیری در نظر
گرفتهاید؟
امنیت سایبری این اپ جزو خطوط قرمز ما است
برای همین ماســک تیم خود را بهصورت شفاف
بــه مــردم معرفی کرده اســت که چه کســانی این
برنامــه را نوشــته و راهانــدازی کردهاند تا پاســخگو
باشــند .از ســوی دیگر یک تیم متخصص امنیت

ســایبری در حال نظارت بر این برنامه است .تیم
مــا با وزارت بهداشــت در خصــوص حفظ حریم
خصوصــی به توافق رســیده اســت کــه موقعیت
مکانی و تماسهای کاربران در سرورهای جداگانه
خارج از وزارت بهداشت نگهداری شود و اینکه این
دادهها تحت هیچ شرایطی و برای هیچ مقصدی
به جــز ثبت تماسهای نزدیک بــا بیمار مبتال به
کرونــا و اطالع بــه کاربر مورد اســتفاده قرار نگیرد.
مهمتــر اینکه دادههــای مکانی بیمــاران مبتال به
کرونــا بهصورت تقریبــی نمایش داده میشــود و
موقعیــت دقیق یک بیمار نشــان داده نمیشــود
و فقــط در حــد محلــه و بیهویــت (بــدون نــام و
مشخصاتبیمار)است.
بــرایراهانــدازیایناپچهمیزانهزینهشــده
است؟
تیــم مــا و افراد و شــرکتهای دیگری که مــا را در
ســاخت این اپ یاری دادند همگــی داوطلبانه و
تنها در راســتای مســئولیت اجتماعی ایــن اپ را
راهاندازی کردند حتی وقتی ما قصد خرید دومین
بــا نام ماســک دات آی آر داشــتیم ،صاحب این
دومیــن کــه یک فــرد ایرانــی در خارج کشــور بود
این دومیــن را رایگان در اختیار ما قــرار داد .البته
مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ۵۰۰،میلیارد
تومــان برای کرونا اختصــاص داده بودنــد ،به ما
هم اعالم کردند هر میزان پول بخواهید به شــما
میپردازیــم اما تیم ما اعــام کردند ما یک ریال
هم نمیخواهیم و تنها  ۴۵میلیــون تومان برای
ساخت فیلم و پویانمایی و تیزرهای تبلیغاتی از
این صنــدوق دریافت کرده و در این زمینه هزینه
کردیم.
ماســک به علت تحریمها از ســوی گوگل پلی
حذفشد.آیاایناقداممانعیبرایادامهفعالیت
ایناپخواهدبود؟
قطعــاً مانعــی برای انتشــار آن نخواهد بــود .ولی
اقــدام گوگل پلــی ،انساندوســتانه نبود چــون این
برنامــه انساندوســتانه و برای مهار بیمــاری کرونا
نوشــته و منتشــر شــده اســت .به هر حال با وجود
تحریمهــا ایــن برنامــه در فروشــگاههای داخلــی
ماننــد کافــه بــازار ،مایکــت ،چهارخونــه و حتــی
وب ســایت ماســک دات آی آر قابل دسترســی و
نصب است.

اخبــــار

مردم با نصب اپ «ماسک» آماده مقابله با خیز دوباره کرونا باشند

معاون امور پســتی ،ارتباطی و فناوری اطالعات ســازمان رگوالتوری ،با اشاره
به تغییر رویکردها و نیازها به دسترســی پهن باند ثابت خانگی شــبکه ملی
اطالعات ،از امکان رصد زمانبندی و کیفیت ارائه سرویسهای مذکور خانگی
به وسیله سامان رصد این سرویسها خبر داد.
بهگزارش «ایران» مجید حقی گفت :یکی از گامها در این حوزه ارائه سرویس
در زمانبندی مشخص است و اینکه مطمئن باشیم که اپراتورها در یک ضرب
آهنگ متناسب به درخواستها پاسخ دهند و سرویسهای مورد نظر را ارائه
کنند .حقی با اشــاره به اینکه برای رصد نحوه ارائه سرویسها پنجره واحدی
در ایــن حوزه تعریف شــد ،تصریــح کرد :با راهاندازی این ســامانه مشــتریان
سرویسهای ثابت میتوانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه
کننــد و در همین زمان میتوانند گزینههایی که در مکان مورد نظر ســرویس
میدهند را انتخاب کنند .وی افزود :مشتریان میتوانند همزمان با این سامانه
از سامانه نت سنج پالس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه
ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت دارتری
داشته باشند و بعد از این مرحله درخواست مشتری به اپراتور مورد نظر ارائه
میشــود و بر اســاس زمانبندی مشــخص شــده گزارش انجام کار از اپراتورها
دریافت میشــود .معاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی با
بیان اینکه زمانبندی تمام ســرویسها مشــخص شده است ،گفت :سرویس
دهندگان ملزم هستند که بر اساس زمانبندی مشخص شده درخواستها را
پاسخ دهند و در صورت تأخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس ،اپراتور باید
پاسخگو باشد .وی با اعالم  xdslplus.irبهعنوان آدرس اینترنتی این سامانه،
افزود :یکی از مزیتهای این سامانه مشخص شدن علت تأخیر ارائه سرویس
از طرف اپراتورها است و بهدلیل اینکه تمام درخواستها از یک سامانه ارائه
میشــود امــکان ریشــهیابی مشــکالت و کمبودها وجــود دارد .حقی با اشــاره
بــه رویکرد وزارت ارتباطات برای باال بردن کیفیت ســرویسهای ارائه شــده،
تصریح کرد :بر اســاس دستور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در سطح کشور
که درکیفیت سرویسهای ثابت خود دچار مشکل هستند از طریق کمیتههای
کشوری و مدیران کل  ICTاستانها رصد میشوند و بهصورت موردی اگر خط
مورد نظر نیاز به اصالح یا تعمیر دارد بسرعت انجام میشود.

شرکت های تجاری هدف حمله گسترده هکرها

هکرها با شناســایی یک آســیبپذیری خطرناک در ســرورهای شــرکتهای
تجــاری که تهیه وصله نرم افزاری برای آنها دشــوار اســت ،بدافــزاری را برای
حمله به این ســرورها طراحی کردهاند .بهگزارش فارس ،هزاران رایانه سرور
در شرکتهای مختلف جهان هدف حمله بدافزاری متعلق به شرکت Blue
 Mockingbirdقــرار گرفتهانــد .بدافزار یادشــده با هدف ســرقت رمزارزهای
مختلف طراحی شده است و اوایل ماه جاری میالدی برای اولین بار شناسایی
شــده بود .تحلیلگران شــرکت امنیتــی رد کانــاری میگویند احتمــاالً بدافزار
یادشده از دسامبر سال  ۲۰۱۹فعال بوده است .هنوز ابعاد خرابکاریهای این
بدافزار و میزان ســرقت رمزارز توسط آن مشخص نیست .بدافزار یادشده به
ســرورهایی حملــه میکند که روی آنهــا برنامههای مختلف ســازگار با ASP.
 NETنصب شده باشند .هکرها از آسیبپذیری سوءاستفاده میکنند که قبالً
برای رفع آن وصلهای از ســوی مایکروسافت عرضه شــده بود .اما بسیاری از
مدیران شبکهها از نصب وصله یادشده خودداری کردهاند.

