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تا دو ماه آینده و با همکاری پلیس فتا

رونمایی از یک طرح دیگر دولت الکترونیک

سوسن صادقی
خبرنگار

«بــرای حفــظ حریــم خصوصــی و جلوگیــری
از بــروز مشــکالت کاربــران بخصــوص در حــوزه
امنیــت ســایبری و انــواع دسترســیها (ماننــد
گالــری ،دفترچــه تلفــن ،لوکیشــن و میکروفــن)
طــرح رتبهبنــدی اپلیکیشــنهای بومــی تلفــن
همراه با همکاری پلیس فتا تا دو ماه دیگر نهایی
میشــود .ابوالقاســم صادقــی ،معــاون امنیــت
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران بــا اعــام این
خبر گفت :قصدمان این اســت که اپ اســتورها و
توســعه دهندگان اپلیکیشــن ،نســبت به عرضه
نرمافزارهــای کاربــردی متعهدتــر عمــل کنند و
کاربــران نیز در اســتفاده از آن ،آگاهتر شــوند ».در
پی اعالم این خبر ،روزنامه ایران به سراغ فعاالن
حوزه امنیت سایبری و برنامهنویسان رفت و نظر
آنها را درباره این طرح جویا شد.
 ارتقایاجباریامنیتسایبریاپها
کاظم فالحی ،کارشــناس امنیت سایبری معتقد
اســت که این طــرح حرکت زیبایی اســت ،چرا که
ایــن اقدام برای آگاهی دهی کاربران بســیار عالی
و مفید است.
فالحــی با بیان اینکه حداقل کاربــران با این کار
میدانند کــدام یک از اپهــا دارای چه رتبه ای
در مراتب امنیت ســایبری هســتند ،به «ایران»
گفــت :کاربــری که تخصص ندارد ،با مشــاهده
امتیازهایــی که از نظر امنیتــی و ...برای یک اپ
در نظر گرفته میشود براحتی تصمیم میگیرد
کــه آن اپ را نصب کند یا نه ،بنابراین اگر دارای
امتیــاز پایینــی باشــد ،آن را دانلــود نکــرده و به
سراغ برنامهای مشابه با امنیت سایبری باالتری
یرود.
م 
وی افزود :اگر این طرح عملیاتی شود ،مهمترین
اتفاقی که روی خواهد داد این اســت که صاحبان
اپها مجبور میشوند برای نصب بیشتر اپ خود
از سوی کاربران ،امنیت سایبری خود را ارتقا دهند
تــا در این راســتا رتبه خوبی دریافــت کنند .اکنون
کســب و کارهای زیادی نیز دارای اپ هســتند و با
اینکــه بــرای تبلیغــات بیلبــوردی آن هزینههای
میلیــاردی صــرف میکننــد ولی حاضر نیســتند
ریالی برای بخش امنیت سایبری و برای حفاظت
از دادههای شخصی کاربران خود هزینه کنند .آنها
با اجرایی شدن این اقدام متوجه میشوند که اگر
امنیــت برنامه خود را ارتقا ندهنــد ،کاربران آن را
دانلود نمیکنند.این کارشــناس امنیت ســایبری
معتقد است از آنجایی که در کشور ما اگر اطالعات
کاربــران فاش شــود قوانین ســختگیرانهای برای
پیگیری مســئوالن مربوطــه و به دادگاه کشــاندن
آنها وجود ندارد ،این اقدام میتواند تا حدی مانع
از افشاگری اطالعات کاربران شود.
فالحــی گفــت :البتــه فروشــگاههای برنامههــای

موبایلی ،اپها را قبل از انتشــار در فروشگاه خود،
از بعــد امنیــت ســایبری بررســی میکننــد امــا از
آنجایی که حجم برنامههای ارسالی برای انتشار
باالســت ،بنابرایــن طبیعی اســت کــه نتوانند به
صورت کامل و جامع بر این بخش نظارت داشته
باشند.
وی بــا بیــان اینکه بایــد ضمانت اجرایــی قوی را
بــرای متخلفــان امنیت ســایبری در نظر بگیرند،
افزود :از آنجایی که برخی از کســب و کارها دارای
کاربــران زیــادی هســتند و این برنامههــا جزئی از
زندگــی روزمره مردم شــده اســت ،نمیتــوان به
دلیل ارتقا ندادن امنیت ســایبری ،آن کسب و کار
را متوقــف کرد پس بهتر اســت ضمانت اجرایی،
تعیین جریمههای مالی سنگین باشد.
این کارشــناس امنیت ســایبری اعتقاد دارد بهتر
اســت دســتگاههای باالدســتی کســب و کارهــای
اینترنتی نیز برای بخش استارتاپهای حوزه خود
تست نفوذ اجباری دورهای در نظر بگیرند .دقیقاً
کاری که بانک مرکزی از بانکها میخواهد تا هر
ســه ماه یکبار تســت نفوذ انجام دهند تا از منظر
امنیتی تســت شــوند و اگر مشــکلی بود آن را رفع
کننــد و امنیت اپلیکیشــن خود را ارتقــا دهند .اگر
تمام دستگاههای باالدستی این قانون را عملیاتی
کنند ،در بحث جلوگیری از آسیب پذیریها چند
گام به جلو حرکت میکنیم.
وی افــزود :البتــه کســب و کارهــا میتواننــد برای
ارتقای امنیت کسب و کار خود عضو پلتفرمهای
بــاگ بانتی شــوند تا هکرهای کاله ســفید تســت
نفــوذ انجام داده و در صورت داشــتن بــاگ آن را
رفع کرده و رتبه خوبی در بخش امنیت ســایبری
دریافت کنند.
پارســا یوســفی ،دیگــر کارشــناس حــوزه امنیــت
ســایبری نیز این طرح را اقــدام مثبتی عنوان کرد
و بــه «ایران» گفت :اگر چنین طرحی اجرا شــود،
اپهــای دارای بدافــزار شناســایی میشــوند و از
اعتبار آنها کاسته میشود.
یوســفی افــزود :پیش از این در کشــور مــا و در اپ
استورها ،خیلی به این موضوع پرداخته نمیشد
و قانــون هــم پیگیر نبــود ،از این رو خســارتهای
زیــادی بــا نصــب و دانلــود اپهــای ناامــن بــه
شهروندان و بخصوص در تلفن همراه و به حریم
خصوصی افراد وارد میشد.
وی گفــت :در زمینــه اجرا و شناســایی بدافزارها و
نرم افزارها باید مارکتهای ایرانی بازوی اجرایی
باشــند و ناظر قضیه پلیس فتا و ســازمان فناوری
اطالعات باشد.
کاهشآسیبپذیریها
علــی رضایــی ،دیگــر کارشــناس حــوزه امنیــت
ســایبری نیــز بــا بیــان اینکــه دفــاع و صیانــت از
کاربران در فضای مجازی و نظارت فنی بر امنیت
ابزارهای کاربردی از کارکردهای اصلی حاکمیت
اســت ،بــه «ایــران» گفــت :ایــن طــرح در دو الیه

ساخت ابررایانه «سیمرغ» برای خدمات اینترنت اشیا

آســیبپذیریهای امنیتی برنامههــای کاربردی
تلفــن همــراه و دسترســیهایی که ایــن برنامهها
در زمــان اجــرا دریافت میکنند ،دنبال میشــود.
اول اینکــه این طرح گام مؤثــری در حفظ امنیت
کاربران اســت .دوم اینکه بــا ارزیابی قابلیتهای
امنیتــی برنامههــای کاربــردی ،ایــن اطمینــان
حاصل میشــود کهمکانیســم هــای امنیتی الزم
در اپلیکیشــن بخوبــی پیادهســازی شــده اســت و
هــم برنامههــا در برابر حمــات بدافزارها مقاوم
است ،هم اینکه خود اپلیکیشنها بدافزار نیستند
بنابراین کاربر از هر دو تهدید در امان میماند.
رضایــی افــزود :در ادبیــات عمومــی امنیــت،
قاعــدهای بــا عنــوان «حداقــل دسترســی مجاز»
داریم و با این طرح تنها دسترسیهای مجاز برای
برنامه مورد نظر قابل اجرا میشود و اگر برنامهای
نیــازی بــه فعــال شــدن دوربیــن تلفــن همــراه
نداشت ،بنابراین آن دسترسی باید از برنامه مورد
نظر حذف شود.
وی در ادامــه گفت :این طرح برای آگاهیرســانی
به کاربران مفید است .به طور مشخص ،کاربر در
زمان دریافت یک برنامه از فروشــگاه برنامههای
موبایلــی ،بایــد نشــان امنیــت و رتبهبنــدی
برنامهکاربــردی را مشــاهده و اطمینــان پیدا کند
محصولــی کــه در حال نصــب آن اســت حداقل
معیارهای مرتبط در آن رعایت شده است.
این کارشــناس امنیت ســایبری با بیان اینکه این
طــرح به ضمانــت اجرایی نیــاز دارد ،گفت :همه
چیــز بســتگی بــه ســازوکار و روش اجرایــی ایــن
رتبهبنــدی دارد .کاربــران بایــد اطمینــان حاصل
کننــد که یک برنامه کاربردی رتبهبندیشــده ،در

میترا جلیلی

از نوع دیگر
پــروژه مــردم عــادی هرچند ســوپرکامپیوترهای
دانشــمندان را در اختیار ندارند اما با اســتفاده از
کامپیوترهــای خــود میتوانند به یــاری محققان
بروند تا رفتار کرونا سریع تر و دقیقتر آنالیز شود.
مایکروسافت همچنین در کنفرانس خود اعالم
کرد که با همکاری شــرکت پژوهشی ،Open AI
ابررایانه هوش مصنوعی جدیدی برپایه پلتفرم
آزور را تولیــد کــرده و میخواهــد در آینــدهای
نزدیــک از ســرویس ابــری جدیــد Microsoft
 Cloudبــرای مراکــز خدمات درمانــی رونمایی
کنــد .موضوعــی که میتوانــد دانشــمندان را به
مهار کرونا امیدوارتر کند.
مایکروســافت به موضوع آموزش توجــه ویژهای
داشــته و در کنفرانس ســاالنه خود از توســعه یک
کانــال ویــژه تلویزیونی مخصوص مایکروســافت
بــا نــام  Learn TVخبــر داد کــه در ایــن کانــال،
برنامههــای ویدئویــی بــرای توســعه دهنــدگان و
مهندســان آیتی ارائه میشــود .ایــن محتواهای
آموزشــی میتوانــد بــه افزایــش دانش این قشــر
در ایــن حوزه کمک کنــد و حتی مایکروســافت از
میان آنــان ،افرادی را نیز بهعنوان همکار انتخاب
خواهــد کــرد .البتــه ایــن برنامــه فعــاً در مرحله
آزمایشی قرار دارد و قرار است در آیندهای نزدیک
ی تــی قــرار بگیــرد که
در اختیــار فعــاالن حــوزه آ 
تقاضای دریافت این برنامهها را از مایکروســافت
داشــته باشــند .در این کانال تلویزیونی مصاحبه،
ویدئوهای آموزشــی ،مســابقات هکاتون و ...ارائه
خواهدشد.دراینکنفرانسهمچنینازاپلیکیشن
 Microsoft Listsرونمایــی شــد کــه بهطور خاص
برای  Microsoft teams، SharePointو همچنین
 Outlookطراحی شده است.

نگاه

کنفرانس ساالنه توسعه دهندگان مایکروسافت
موســوم بــه  2020 Microsoft Buildکه بهعنوان
نخســتین رویــداد ســاالنه توســعه دهندههــا بــه
شــمار مــیرود ،در ســالجاری میــادی بهدلیل
شــیوع کرونــا بهصورت آنالیــن برگزار شــد .البته
کنفرانسهــای  Google I/Oو نیــز  WWDCاپل
نیز قرار است امسال بهصورت آنالین برپا شود تا
احتمال شیوع بیماری کرونا تا حد امکان کاهش
یابــد .در کنفرانس  Build 2020که در پایان هفته
گذشــته بــه کار خود پایــان داد ،مایکروســافت بر
خالف هر ســال کــه تأکیدی ویــژه بــر رونمایی از
محصوالت جدید خود داشــت ،این بار بیشتر بر
پلتفرمها تمرکز داشــت .امســال ایــن کنفرانس
شــامل رونمایــی از اپلیکیشــنهای مرتبــط بــا
ســامت ،ایجــاد تغییراتــی در مرورگــر  Edgeو
همچنین ارائه آپدیتهایی برای سیســتم عامل
ویندوز بود که از این موارد میتوان به رونمایی از
ابــزار  PowerToysبرای ارتقای جســت جو ،ارائه
آپدیت برای مرورگر  Edgeو ...اشاره کرد.
یکــی دیگــر از تفاوتهــای کنفرانــس امســال
مایکروســافت بــا ســالهای پیشــین ،ایــن بــود
کــه رایــگان برگــزار شــد که ایــن موضوع ســبب
شــد بیش از ۲۳۰هــزار نفر برای ایــن کنفرانس
ثبتنــام کنند کــه این رقــم ۶هزار نفر بیشــتر از
سال گذشته بود .در کنفرانس توسعه دهندگان
امســال ،مهندســان مایکروســافت  ۴۸ســاعت
توگو و دمو
برنامهنویســی در قالــب کالس ،گف 
را در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار دادنــد کــه با
استقبال مناسبی همراه شد.
ازســوی دیگــر امســال مایکروســافت بیشــترین
دغدغــه خــود را حفاظــت از کارکنــان عرصــه
ســامت در بیمارســتانها و آزمایشــگاهها
دانســت و از ارائه نرمافــزاری جدید برای ویزیت
مجــازی بیماران توســط پزشــکان خبــر داد .این
غــول دنیــای فنــاوری همچنیــن در کنفرانــس
 Build 2020اعــام کــرد کــه از برنامههــای
تحقیقــی و علمــی مقابلــه بــا کرونــا همچــون
 Folding@homeحمایــت خواهد کــرد .در این

هر بهروزرســانی و تحــت هر شــرایطی ،تهدیدی
برای امنیت و حریم خصوصی آنها نیست.
وی افــزود :به خصــوص در برنامههــای کاربردی
مثل تاکســیهای اینترنتی که اطالعات شخصی
کاربــران نظیــر آدرسهای رفــت و آمــد و ...ثبت
میشــود ،بجز ســطح فنی ،به شــکل حقوقی نیز
نیازمنــد ضمانتهــای اجرایی اســت .به عبارتی
برنامــه کاربــردی بجــز ســطح کاربــر ،در ســطح
ســرور نیــز دادههای حریــم خصوصــی و امنیتی
کاربــران ذخیره میشــود .ممکن اســت در زمان
ارزیابی و رتبهبندی ،امنیت الزم سرورهای ذخیره
اطالعات تأمین شــده باشــد ،اما نیاز است با اخذ
یک تعهد حقوقی از توسعهدهنده ،از عدم انتشار
دادههــای کاربــران در طول چرخه عمر محصول
نیز اطمینان حاصل شود.
رضایــی با بیــان اینکه ایــن نــوع رتبهبندیها نیز
در دنیا رعایت میشــود ،افزود :آزمایشــگاههایی
در دنیــا وجود دارند کــه اقدام بــه ارزیابی امنیتی
برنامههــای کاربــردی تلفــن همــراه میکننــد.
همچنیــن نهادهایــی وجــود دارنــد که اقــدام به
طراحی و توســعه اســتانداردهای امنیتی و روش
تست برنامههای کاربردی تلفن همراه میکنند.
مثــاً بنیــاد  OWASPکــه بــه شــکل تخصصــی
نیازمندیهــای امنیتــی برنامههــای کاربــردی را
بررســی و تهدیــدات مرتبــط را اعــام میکند10 .
تهدید اصلی برنامههای کاربردی تلفن همراه را
اعالم کرده که شــامل اســتفاده ناامن از پلتفرمی
کــه برنامه در بســتر آن کار میکنــد ،ذخیره ناامن
دادهها ،ارتباطات شــبکهای ناامن ،اعتبارســنجی
ناامن ،رمزنگاری ناکافی ،کنترل دسترسی ناامن،

برنامهنویســی ناامن در ســطح برنامــه کاربردی،
آسیبپذیری کد برنامه در برابر حمالت فیشینگ
و بدافزارها ،امکان مهندسی معکوس کد برنامه و
وجود قابلیتهای اضافه و مخفی از دید کاربر که
توسط نفوذگر قابل سوءاستفاده است ،می شود.
عمــاد رحمانــی فعــال بازیســاز ،ایــن طــرح را
اقدامــی خــوب و مثبــت عنــوان کــرد و گفــت:
رتبه بندی اپها بخصوص از منظر امنیتی و برای
جلوگیری از آسیب پذیری برای کاربرانی که با این
موارد آشنایی و تخصص کمی دارند و به عبارتی
کاربران عام هســتند ،مفید خواهــد بود.رحمانی
بــا بیــان اینکه بــه نظر میرســد ســازمان فناوری
اطالعات با همکاری پلیــس فتا میخواهد طرح
گســتردهتری را درخصــوص بحــث دسترســیها
و امنیــت کاربــران اجرا کنــد ،افزود :ولــی معموالً
بیشــتر فروشــگاههای برنامههــای موبایلــی خود
محدودیتهایی برای دسترســیها هنگام انتشار
برنامههــا اعمال میکنند و هر برنامــهای که قرار
است از سوی فروشــگاههای برنامههای موبایلی
منتشر شود باید درباره تمام دسترسیها توضیح
دهد که البته معموالً نظارت نسبی دارند.
وی افــزود :امــا بــه نظــر میرســد بایــد ضمانــت
اجرایــی خوبــی بــرای عملیاتی شــدن ایــن طرح
در نظــر بگیرنــد .از ســوی دیگــر بایــد ســاختاری
تعریف شود که پروســه زمانبر و هزینهبر نباشد و
فروشگاهها بتوانند آنها را با نظارت دولت و پلیس
بــه راحتی انجام دهند تا بتوان اپلیکیشــنهای با
امنیت باال را به دست کاربران رساند تا کمتر دچار
آســیب پذیری شــده و اطالعات آنها که بیشتر در
تلفن همراه خود ذخیره میکنند ،لو نرود.
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طرح رتبه بندی اپلیکیشن های بومی اجرایی می شود

معــاون وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره به اجــرای طرح تعیین
تکلیف سهام عدالت بدون مراجعه حضوری مردم ،آن را یکی از کاربردهای
دیگر دولت الکترونیکی عنوان کرد که بتازگی اجرایی شده است.
بــ ه گــزارش «ایــران» ،امیر ناظمــی در توئیتر نوشــت :این هفته یــک کاربرد
دیگر دولت الکترونیکی برای مردم رونمایی شــد و آن تعیین تکلیف سهام
عدالت بدون مراجعه حضوری اســت.رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات با
اشــاره به دســتور رئیس جمهوری مبنی بر غیرحضوری شــدن  ۴۰ســرویس
پرکاربرد دستگاههای اجرایی تا یک ماه آینده ،گفت :از تالش وزیر اقتصاد و
مدیرعامل بورس در تحقق تالش دولت برای پیادهسازی دولت الکترونیکی
و اجرای دستور رئیس جمهوری متشکرم.

فرشاد وکیلزاده  -مدیرعامل فروشگاه
اینترنتیزنبیل
بــا شــیوع کرونــا کســب و کارهــای
اینترنتــی نیز آســیب دیدنــد و برای حل
این آســیب هــا با مشــکالت بســیاری در
حال حاضر دســت به گریبان هستند اما
کســب و کارهــای نــو پا بــرای گــذر از این
دوران چــه راهــکاری دارنــد تــا بتوانند با
کمترین آســیب این روزهــای کرونایی را
پشــت ســر بگذارند؟ قبل از بیان راهکار،
ابتــدا الزم اســت کــه ببینیــم هر رســته از
کســب و کارهــای اینترنتــی در این دوران
دچار چه مشــکالتی شــدهاند و بر اساس
میــزان آســیبپذیری و نــوع آســیبی کــه
دیدهانــد ،راهکارهــای الزم را ارائــه کرد،
ولــی در ادامه یکســری راهکارهــای کلی
ارائه میشــود .باید دقت کنیم که کســب
و کارهــای اینترنتــی نیز جزئــی از فضای
کالن کشــور هســتند و زمانی که مشــکلی
در ســطح کالن و حتی یــک بخش ایجاد
میشــود ،آنهــا نیز از این مشــکالت تأثیر
میپذیرنــد و تــا زمانی که این مشــکالت
ادامــه داشــته باشــد ،آنهــا نیــز بــا آن
مشکالت دست و پنجه نرم خواهند کرد.
اما چند راهکار کلی که بسته به شرایط
کسب و کارهای اینترنتی ،میتوانند آنها را
اتخاذ کنند ،عبارتند از:
 .1چرخــش کســب و کار و ارائــه خدمــات
جدید و مورد نیاز در این بازه زمانی
اگــر کســب و کاری در ایــن بــازه زمانی
دچار مشکل شده یک راهکار مناسب این
اســت که بسته به رســته فعالیت فعلی و
نیازهای جدید بازار بررسیهایی را انجام
دهد که چه تغییراتی میتواند در سیستم
خــود ایجاد کند تا با ارائــه خدمات جدید
بتوانــد مجــدد بــرای خــود بــازار جدیدی
ایجــاد کنــد .البتــه اتخــاذ ایــن اســتراتژی
وابســته بــه تخمیــن پایــان دوران کرونــا،
هزینههــای پیادهســازی ایــن تغییــرات و
عایــدی و منافــع پــس از ایــن تغییــرات

خواهد بود .چنانچه این تحلیل بدرســتی
انجــام و مشــخص شــود که منافــع ایجاد
تغییر بیشتر از هزینههای آن خواهد بود،
این روش میتواند راهکار مناســبی باشد.
هرچنــد تأکیــد میکنــم کــه ایــن تحلیــل
ســاده نیســت و متغیرهــای زیــادی برای
تصمیمگیری نیاز اســت و باید تمام آنها
پیشبینی شوند.
 .2کاهش هزینهها
مشــکل اصلی که در دوران کرونا برای
بسیاری از کسب و کارها روی داد ،آن است
کــه امکان فروش کاال یا خدمات بســیاری
از کســب و کارها تا حد زیادی کاهش پیدا
کــرده و ایــن کاهــش تقاضــا نیــز بهدلیل
کاهش ســاختاری تقاضا اســت .بنابراین
کســب و کارهایی که امــکان عرضه کاال یا
خدمــات را در ایــن دوران ندارند بهترین
و اولیــن تصمیــم ایــن اســت هزینههــای
مارکتینــگ کســب و کار خــود را کاهــش
داده و حتــی بــه صفــر برســانند .از دیگــر
هزینههایــی کــه میتوانــد در ایــن دوران
کاهــش پیدا کنــد ،هزینههــای عملیاتی و
هزینههای وابسته به میزان فروش است.
به عبارتی وقتی حجم سفارش های یک
کســب و کار بشــدت کاهش پیــدا میکند،
شــاید کاهــش هزینههــای مرتبــط بــا آن

بهطور مثــال نیروهــای انســانی فعال در
تیمهای پشتیبانی که برای پاسخگویی به
مشتریان فعالیت میکنند ،اقدام دیگری
باشد.
 .3اصــاح و ارتقــای فرآیندهــا و ارائــه
سرویسها و خدمات جدید
یکــی از مشــکالت اساســی کســب و
کارهــای اینترنتــی در زمــان فعالیــت
عــادی ،کمبــود زمــان و منابــع بــرای
ایجاد تحوالت ســاختاری اســت .مسائل
و مشــکالت جــاری معمــوالً فرصــت
زیــادی برای ایجــاد تغییرات ســاختاری
باقــی نمیگــذارد ،بــرای همیــن شــاید
ایــن دوران زمان مناســبی بــرای ارزیابی
مجــدد فرآیندهــای کاری و ایجــاد
تغییــرات ســاختاری باشــد .از طــرف
دیگر کســب و کارها در ایــن بازه فرصت
خلــق ســرویسهای جدیــدی را خواهند
داشــت تا از طریق آنهــا بتوانند خدمات
کاملتــری به مشــتریان خــود ارائه کرده و
ســطح باالتری از رضایتمندی مشتریان
بهدســت آورند و بــر این اســاس بتوانند
تهدیــد را بــه بهتریــن شــکل بــه فرصت
تبدیل کنند .البته این گزینه برای کســب
و کارهایی که از نظر مالی دارای پشــتوانه
مناسب هستند ،قابل پیادهسازی است.

رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر کاربــرد ابررایانه «ســیمرغ» را مربوط به
ســرویسهای حوزه اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی عنوان کــرد و گفت :در
صورت تخصیص اعتبار ،این پروژه وارد فاز اجرایی میشود.
ب ه گزارش مهر ،احمد معتمدی با اشاره به امضای توافقنامه میان دانشگاه
صنعتــی امیرکبیــر و پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران برای
ســاخت «ابررایانه ســیمرغ» گفت :جزئیات این پروژه هنوز نهایی نشده و تا
زمانی که این توافقنامه به قرارداد تبدیل نشود ،ابعاد آن مشخص نیست.
وی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این طرح در قالب قرارداد مشخص خواهد
شــد ،گفــت :ما فعالً تفاهــم کردهایم که پــروژهای را در قالب ســوپرکامپیوتر
«سیمرغ» جلو ببریم.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه این
ابررایانه بیشتر در حوزه مربوط به خدمات و وظایف وزارت ارتباطات ساخته
میشــود ،اضافــه کــرد :زمانی که بودجــه این پروژه مشــخص و ابالغ شــود،
میتوان گفت که توان محاسباتی این رایانه چقدر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه در وهله نخســت باید رقم بودجه این پروژه ابالغ شــود،
گفت :به این ترتیب مشــخص اســت که در سالجاری یا سالهای آینده چه
میزان بودجه برای این پروژه در نظر گرفته خواهد شد و بر اساس آن ،میزان
و نــوع تجهیزاتی که بــرای نصب و راهاندازی این ســوپرکامپیوتر نیاز اســت،
خریداری میشود.معتمدی گفت :این پروژه مطابق با نیاز وزارت ارتباطات
تعریف شده و مربوط به کاربردهای خدمات اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
و اپلیکیشــنها و نرمافزارهــای کاربــردی خواهد بود .این در حالی اســت که
بــرای مثال اگر ابررایانهای بــرای نیازهای وزارت علوم طراحی شــود ،باید با
دید مربوط به ســرویسهای علمی و تحقیقاتی و متناســب با نیاز محققان،
استادان و دانشگاهیان باشد.

رشد  ۶۳۰درصدی حمالت سایبری
در دوران قرنطینه

تازهتریــن آمــار و گزارشهــای
منتشــر شــده حاکــی از آن
اســت کــه حمالت ســایبری به
زیرساختهای ابری جهان در
دوران پاندمی کرونا۶۳۰درصد
افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایســنا ،بر اســاس
گــزارش جدیــدی کــه توســط
کارشناســان و محققــان فعال در شــرکت امنیت ســایبری مکآفی منتشــر
شــده اســت ،میتوان دریافت که همزمان با شیوع گسترده و بحران پاندمی
ویــروس کرونا که منجــر به اعالم وضعیــت اضطراری قرنطینــه و دورکاری
کارکنان در بخشهای مختلف از سوی دولت کشورهای جهان شد ،استفاده
از ســرویسهای مبتنی بر فضای ابری و اینترنت نیز توســط کاربران افزایش
قابل توجهی یافت که در کنار آن حمالت سایبری به این سرویسها نیز رکورد
زده و به رشد سرسامآوری رسیده است.
بر اســاس گزارشی که در وبســایت زد دی نت آمده است ،کارشناسان مک
آفی اشاره کردهاند که در بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل سالجاری میالدی با
افزایش دورکاری کارکنان از منزل و اســتفاده بیشــتر از سرویسهای ابری و از
راه دور ،میزان حمالت سایبری به سرویسهایی که تعامل بسیار بیشتری با
کاربران داشتهاند همچون سیسکو وب اکس ،زوم مایکروسافت تیمز و اسلک
رشــد قابل توجه و بیشتری داشته اســت؛ به گونهای که این رقم  ۶۳۰درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین طبق این گزارشها بیشترین رشد استفاده کاربران از فضای ابری
در این مدت مربوط به حوزه آموزش و شــرکتهای تولیدی و خدمات مالی
بوده اســت .در چند ســال گذشــته باج افزار ،بدافزار و ویروسهــای رایانهای
بســیاری در سراســر جهان ،اطالعات محرمانه ،خصوصی و مالی میلیونها
نفر را به ســرقت بردنــد و میلیاردها دالر به شــرکتهای مربوطه و دولتها
خسارت وارد کردهاند.
حمله ســایبری توســط بدافزار واناکرای ( )WannaCryبهطــور قطع یکی از
مهلکترین حمالتی اســت که در طول ســالهای اخیر صورت گرفته اســت
و میلیاردهــا خســارت برای دولت و شــرکتهای مختلف کشــورهای جهان
برجای گذاشته است.
هر ســاله شــرکتها و ســازمانهای دولتی و خصوصی کوچک و بزرگی در
سراســر جهان متحمل خســارات و آســیبهای جبران ناپذیری میشوند
کــه از جملــه مهمترین آنهــا میتوان به حمله ســایبری به شــرکت مالی
اکوئیفاکــس در امریــکا ،ســازمان بهداشــت و ســامت در انگلســتان،
وزارتهای دفاع و امور خارجه بســیاری از کشــورها و شــرکت حسابرســی
دیلویــت ( )Deloitteدر امریکا اشــاره کــرد؛ بنابراین میتــوان گفت خطر
حمالت ســایبری در کمیــن تمامی افراد ،کاربران و شــرکتهای کوچک و
بزرگ در جهان است و دیگر نمیتوان ادعا کرد که کسی از گزند و خطرات
حمالت سایبری در امان است.

کرونا ورود <اندروید  >11را به تأخیر انداخت

به نظر میرســد ویروس کرونا
نقشه راه اندرویدیها را بهطور
کامــل به هــم ریخته اســت تا
جایی که تاریخ ورود اندروید ۱۱
نیز به تأخیر خواهد افتاد.
بــه گــزارش انتخــاب ،رویــداد
اصلــی گــوگل  .I. / Oدر تاریخ
 ۱۲و  ۱۴مــه بــه دلیــل کرونــا
بهطور کامل لغو شد.
رویــداد آنالیــن ابتدا به تاریخ  ۱ژوئن برابر با  ۱۲خرداد ماه و ســپس به ســوم
ژوئن برابر با چهاردهم خرداد ماه موکول شــد .اکنون خبر رســیده این تاریخ
باز هم به تعویق خواهد افتاد.
این روزها بســیاری از کاربران اندرویدی برای دریافت نســخه جدید اندروید
هیجــان زدهاند ،اما اطالعات بد این اســت که فعالً خبــری از اندروید جدید
نخواهد بود .حســاب رسمی توئیتر توســعه دهندگان اندروید ،این خبر را به
همراه یک اشــاره کامالً منطقی درباره آنچه احتمــاالً باعث ایجاد انگیزه در
تصمیمگیری شده بود ،اعالم کرد.
به هر حال باید امید داشت تأخیرهای ادامه یافته ،پیامد دیگری برای خود
اندروید  ۱۱نداشــته باشــد .مــا در حال حاضر یک ایده کلــی در مورد برخی از
ویژگیهــای جدیــد داریم که احتمــاالً باید در سیســتم عامل انتظار داشــته
باشــیم .با وجــود این ،بســیاری از بیتهای مهــم دیگر ،مانند پشــتیبانی به
روزرسانی غیر اجباری ،کمتر مورد بحث قرار گرفته و در رمز و راز است.

