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هکرهــا بــا حملــه بــه وب میــل
مایکروســافت ،بــه تعــداد محــدودی از
اطالعــات مربوط بــه آدرس ایمیلهای
به کار رفته در پیام کاربران دسترسی پیدا
کردند.
ب ه گزارش «ایران آنالین»« ،مایکروسافت»
خبر حمله سایبری به تعداد محدودی از
سرویس ایمیل کاربرانش شامل هاتمیل
س ان را تأییــد کــرد .ســخنگوی
و ا م ا 

مایکروســافت در همیــن ارتبــاط گفت:
تعداد محــدودی از اکانت مشــتریان در
یک بــازه زمانی مشــخص مــورد حمله
هکرهــا قــرار گرفــت کــه بالفاصلــه مــا
دسترســی به آنهــا را قطع کــرده و اجازه
انتشار اطالعات کاربران را از بین بردیم.
ب ه گفته مقامات مایکروسافت در تاریخ
اول ژانویــه تــا  28مــارس ،هکرهــا بــه
تعدادی از حسابهای ایمیل تحت وب

دسترســی پیدا کردهاند که خوشــبختانه
بــه هیچ وجــه امنیــت اطالعات پســورد
یا محتوای ایمیلها فاش نشــده اســت؛
هکرهــا در ایــن حملــه تنهــا بــه دیتــای
کاربــران ایمیــل ،منهــای ضمیمههــا
دسترســی پیــدا کردهانــد .ســخنگوی
مایکروســافت ادعا کرده است که پسورد
ایمیــل کاربــران فــاش نشــده اســت،
امــا بــرای اطمینــان از تمامــی کاربــران

درخواســت کرده است تا پســورد خود را
تغییر دهند .همچنین به کاربران توصیه
شده است به ایمیلهای مشکوک حاوی
لینــک جــواب نــداده و روی لینــک هــم
کلیکنکنند.
تاکنــون مایکروســافت حجــم حمله به
آدرس ایمیلهــای تحــت وب کاربــران
و همچنیــن قربانیــان را اعــام نکــرده
اســت .اما گمانــه زنیها حکایــت از این

دارد کــه کاربــران اتحادیه اروپــا قربانیان
اصلی این حمله ســایبری هســتند .تیم
امنیتــی مایکروســافت در حال تحقیق و
تفحــص در خصــوص این حملــه بوده
و تــاش دارنــد در انــدک زمانــی علــت
وقــوع این رخداد و حجم خســارت آن را
ارزیابی کننــد .آنها همچنین درتالشــند
تــا با به روزرســانی سیســتمهای امنیتی
حملههای مشابه را خنثی کنند.

ارزهای دیجیتال کمک رسان سیل زدگان
سوسن صادقی -میترا جلیلی

خبرنگار

عکس :ابوالفضل نسائی /ایران

ســیل بهــاری امســال درد و رنــج زیــادی
بــرای مــردم بههمــراه داشــت .هرچنــد
همــه تــاش کردند تا بــا همدلــی ،التیام
بخــش زخم هموطنــان خود باشــند ولی
بایــد گفــت آبادانــی ایــن مناطــق عــاوه
بــر اینکــه زمانبر اســت بــه نوعــی بودجه
زیــادی نیــز الزم دارد و با توجه به شــرایط
فعلــی کشــور ،رفــع ایــن مشــکالت عمالً
یــک همبســتگی ملــی را میطلبــد .در
همین راســتا شهروندان خارج از کشور نیز
تمایل بســیاری برای کمکرســانی دارند
اما تحریمها یک مانع جدی برای ارســال
کمکهــای نقــدی محســوب میشــود تا
آنجا که هالل احمر کشــور نیز اعالم کرده
اســت بهدلیل تحریمها تاکنون حتی یک
دالر کمک خارجی به حساب این سازمان
واریز نشده است .در همین راستا بهتازگی
خبری در فضای مجازی بازتاب داشته که
نشان میدهد فناوری توانسته تا حدودی
ایــن مشــکل را برطــرف کنــد .در متن این
خبر به نقل از سایت دیجیتاتو آمده است:
«عدهای از خارج نشــینان کشــور شروع به
جمــعآوری کمکهــای مردمــی از طریق
حسابهای بیتکوین کردهاند؛ روشی که
حــاال بعد از چند روز باعث شــده اســت تا
رقمی حدود 68میلیون و 500هزار تومان
بــه حســاب جمعیــت هاللاحمــر ایران
واریــز شــود ».بازتــاب این خبر این ســؤال
را مطــرح می کند که آیا زیرســاختهای
استفاده از این فناوری در کشور ما نیز آماده
اســت؟اصوالً ارزهــای دیجیتــال چگونــه
میتوانند کمک رســان سیل زدگان کشور
باشند؟
ëëبیتکویندرایران
اما ماجرای ورود بیتکوین به موضوع
ســیل امســال چیســت؟ بهدنبــال وقــوع
سیل ،یکی از کارشناسان ارتباطات ،مقیم
خارج از کشــور یک حساب بیتکوینی باز
کرد و با اطالعرســانی محدود ،موفق شــد
مقــداری بیتکوین بــه ارزش 68میلیون
و 500هــزار تومان را برای کمکرســانی به
ســیل زدگان کشــور جمــعآوری کنــد .این
درحالی است که اگر جمعیت هاللاحمر
میتوانســت یــک حســاب بیتکوینــی
بــاز کنــد ،مبلــغ جمــعآوری شــده بــرای
کمکرسانی بسیار باالتر میرفت .گفتنی
است حسابهای بیتکوینی روی دیگری
هــم دارنــد و اگــر جمــعآوری کمکهــای
مردمــی از طریــق بیتکویــن بهدســت
یک فــرد معتمد صورت نگیــرد احتمال
کالهبــرداری و سوءاســتفاده از عواطــف
انســانی مردمی که بهدنبال کمکرسانی
بــه ســیل زدگان هســتند نیــز وجــود دارد،
پــس باید طبــق ضوابطی مشــخص این
کمکهــا جمــعآوری شــود .اســتفاده از

بیتکوین در کشــور ،موضوعی نیست که
تنها محــدود به کمکرســانی در حوادثی
همچــون ســیل ،زلزلــه و ...شــود چــرا کــه
بســیاری معتقدند که بیتکوین میتواند
در شــرایط فعلــی به ایــران کمــککند تا
تحریمها را دور بزند .بهنظر میرســد این
موضــوع دغدغه مســئوالن حــوزه فضای
مجازی در کشور نیز بوده است و در همین
راستا ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شورای
عالــی فضــای مجازی نیــز گفته اســت :از
بیت کوین استقبال میکنیم اما برای بیت
کوینیاهرنوعارزرمزنگاریشدهدیجیتال
دیگریبایدقانونداشتهباشیم.وییادآور
شده است :نگاهمان به بیت کوین مثبت
است اما این به معنای نبود قوانین نیست
و پیــروی از قوانیــن شــرط اساســی اســت.
امیدوار هســتیم تــا بزودی سیاســتهای
دولــت دربــاره ارزهــای رمزنــگاری شــده
اعالم شــود ،ما نیز در شورای عالی فضای
مجــازی در حــال تحقیــق و بررســی مزایا
و معایــب پولهــای دیجیتالــی جدیــد
هستیم .وی همچنین پیش از این ،از طی
مراحل قانونی شدن واردات دستگاههای
اســتخراج بیــت کویــن و ارز رمزنــگار خبر
داده بود.
ëëارزدیجیتالراهبرونرفتازتحریم
ســهیل نیکــزاد کارشــناس حــوزه ارز
دیجیتــال به «ایــران» گفت :هــال احمر
هیچ نقشــی در دریافت کمکهای انسان
دوســتانه از طریــق ارز دیجیتالی نداشــت
چــون فعالیت آنها در ایــن زمینه ممنوع
اســت بــه همیــن علت چنــد بیــت کوینر
ایرانی اعالم آمادگــی کردند که میتوانند
کمکهای انســان دوستانه را از این طریق
جمــعآوری بــه ریــال تبدیــل و تحویــل
هاللاحمــر دهنــد کــه این اتفــاق صورت
گرفت .وی با بیان اینکه تنها راه کنونی دور
زدن تحریمهــا و انتقــال پــول ،بیتکوین
اســت گفت :متأسفانه خود بانک مرکزی
جلوی این کار را گرفته است .دو سال پیش
یک بیانیه بدون امضا و تأیید رئیس بانک
مرکزی به ســازمانها ارســال و عنوان شد
که حق ورود بــه ارز دیجیتالی را ندارند که
در پیگیریها نه بانک مرکزی و نه شورای
پول و اعتبار تهیه بیانیه را به گردن نگرفت
و حــال مشــخص نیســت که چه کســی با
ارســال آن بیانیه ،ســازمانها را از فعالیت
در زمینه ارز دیجیتالی ممنوع کرده است.
ایــن کارشــناس ارز دیجیتــال همچنیــن
یادآور شد :با فشــار فعاالن ،بانک مرکزی
پیشنویســی را بــرای قانونــی کــردن ارز
دیجیتــال تهیه کرده اســت کــه در آن هم
تنها خودش میتواند بــرای این کار اقدام
کنــد و عمالً فعالیــت  10هــزار بیت کوینر
ایرانی غیرقانونی محســوب شده و مجرم
شــناخته میشــوند .نیکزاد با بیــان اینکه
امریــکا مــا را تحریم کــرد ولــی نمیتواند
در زمینــه ارز دیجیتــال کاری از پیش ببرد،

بیتکوینچیست؟

نخســتین ارز دیجیتــال ارائه شــده
در جهــان ،بیت کوین اســت که در
بـــرش ســال  2008توسط شــخصی با نام
مســتعار «ساتوشــی ناکاموتــو» به جهان عرضه شــد و
هنوز هم کســی هویت واقعی این شخص را نمیداند.
شــبکه تولیــد ارز دیجیتــال تحت کنترل هیچ مؤسســه
خاصی نیســت و به همین دلیل هم بیتکوین از سال
 2009توانســت عالقهمندان زیادی را در جهان به خود
جذب کنــد .هرچند عالوه بر بیتکوین امــروزه ارزهای
دیجیتــال دیگری با نامهــای مونرو ،ریپــل و اتریوم نیز
وجــود دارند ولــی همچنان بیتکوین پیشــتاز اســت و
حتی دســتگاههای خودپرداز یــا ATMهای بیتکوینی
ایجاد شــدهاند .طبــق گزارش وب ســایت Coin ATM
 ،Radarارزش جهانــی بــازار ATMهای بیت کوینی در
جهان تــا ســال  2023ارزشــی 145میلیــون دالری پیدا
خواهند کرد در حالی که این بازار در ســال  2017ارزشی
6.8میلیــون دالری داشــت و ایــن رقــم در ســال 2018
گفت :تنها راه دور زدن تحریمها اســتفاده
از ارز دیجیتالــی اســت ولــی اکنــون در این
زمینهباخودتحریمیروبهروهستیموباید
 3هزار ساعت کار کنیم تا شاید بتوانیم به
فعالیت دنیا در این حوزه برسیم از اینرو
دولت باید قانونی را تصویب و فعالیت در
این زمینه را آزاد کند.
ëëپیشنویســی بــرای فعــال کــردن ارز
دیجیتالی
حســین اســامی دیگــر کارشــناس ارز
دیجیتــال نیــز درایــن بــاره گفــت :ارســال
کمکهاینقدیبااستفادهازارزدیجیتال،
اتفاق خوبی بود که برای هالل احمر افتاد
اما باید گفت امکان انتقال پول با مبالغ باال
برای کمکهای انسان دوستانه و ...وجود
ندارد و با این روش ،تنها امکان جابهجایی
و انتقال پولهــای اندکی وجــود دارد .این
کارشــناس با بیان اینکه در شرایط تحریم
این حق برای کشــور ما محفوظ اســت که

چگونه بیت کوین بخریم
آموزش
آنـــالین

شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که بیتکوین چیست
و چگونــه میتــوان آن را تهیه کرد که در پاســخ باید گفت بیت
کوین یک دارایی فیزیکی نیست و بهصورت دیجیتالی منتقل

بــرای بــاال بــردن کیفیــت زندگــی از تمام
ابزارهــا مانند بالک چین اســتفاده کنیم،
یادآور شــد :یکی از این ابزارها رمزارز است
کــه تنها بــرای پرداخت و انتقــال پول فرد
بــه فــرد ( )P 2 Pطراحی نشــده و کارهای
زیادی میتــوان با آن انجام داد .اســامی
افــزود :ارز دیجیتالــی تجربــه جدیــدی در
سراسر جهان محسوب میشود و کشورها
با بررســی مشــکالت این ارز میخواهند از
مواهب آن بهرهمند شوند ولی بانکهای
مرکــزی دنیا که کار قانونگذاری را بر عهده
دارنــد نگاه واحدی به ارز دیجیتال ندارند.
برخی از کشــورها بــا آن مقابلــه میکنند،
برخــی دیگــر بهدنبــال کنــار آمدن بــا این
ارزها و قانونمند کردن آن هستند و برخی
دیگــر نیــز ارز دیجیتــال را پذیرفتهاند .وی
افزود :اگر هالل احمر حساب ارز دیجیتال
نــدارد بــه این دلیل اســت که هنــوز بانک
مرکــزی در حــال تهیــه پیشنویســی از

قانونگــذاری ارز دیجیتالــی اســت .همین
موضوع نشــان میدهد کــه بانک مرکزی
ارز دیجیتال را به رســمیت شناخته است
ما نیز این پیشنویــس را مالحظه کرده و
انتقادات خود را درباره آن عنوان کردهایم
بــه هرحال این مســأله نشــان میدهد که
بانک مرکزی آهســته آهسته در حال قدم
برداشــتن در ایــن مســیر اســت .اســامی
یادآور شــد :بســتر اســتفاده از ارز دیجیتال
در کشــور برای اســتفاده عمــوم ،به کندی
در حال آماده شــدن است ،هرچند برخی
بدون قانونگــذاری بانک مرکــزی ،تجربه
اســتفاده از ارزهای دیجیتالی را دارند ولی
باید گفت که این افراد آسیب پذیر هستند.
برای اینکه عامه مردم بتوانند از این ارزها
اســتفاده کنند باید اطمینــان خاطر ایجاد
کرد که مرحله نخست آن تهیه قانون برای
این ارزهاست و فکر میکنم در سال پیش
رو شــاهد اتفاقهــای خوبــی در این زمینه

مغزانسانبهاینترنتابررایانههامتصلمیشود

قاب
فناوری

دانشمندان تالش دارند در دهههای آینده با بهرهگیری از فناوریهای نانو ،هوش مصنوعی و دیگر محاسبات فناورانه ،مغز
انسان را به اینترنت ابر رایانهها وصل کرده و اطالعات آن را بهطور واقعی جمعآوری کنند.
بهگزارش «ایران آنالین» ،گروهی از دانشمندان و محققان به تازگی در نشریه «مرزهای علوم اعصاب» پیشبینی کردند
کــه با اتصال مغز انســان بــه اینترنت ابررایانهها پیشــرفتهای
بنیادینی در حوزه کنترل افکار رقم خواهند زد .آنها اعالم کردند
در دهههای آتی انسانها قادر به پیوند مغز خود با فضای ابری
رایانــه ای بــوده و مــی توانند با این روش اطالعــات مورد نیاز در
زمان واقعی را جمعآوری کنند.
بهگفتــه محققــان ایــن روش بــا نــام «اینترنــت افکار» ،شــرایط
دسترســی به اطالعات مغز را سهلتر کرده و با اتصال آن به هر
ابررایانــهای در کمترین زمان ممکن اطالعات جمعآوری شــده
و طبقهبندی میشــود .این فنــاوری ضمن جمعآوری اطالعات
مغــز از طریــق رایانه ،ذهن بشــر را به یک «ســوپر مغــز» تبدیل
کرده و میتوان اطالعات و دادههای بسیاری را به آن افزود .طی
ســالهای گذشته بســیاری ازمحققان طرح پیوند مغز انسان به
ابررایانهها را کلید زده و در این مســیر تا حدی نیز موفق شــدند.
آنها در آغاز راه ســیگنالهای الکتریکــی مغز افراد را ضبط کرده
و از طریق الکتروانســفالوگرامها ( EEGها) و انتقال واکنش به چشــمکهای نور  LEDزمینه اتصال مغز انســان به رایانه را
فراهم کردند؛ اما به گفته دانشــمندان تا تکمیل این پروژه و عملی شــدن آن راه بســیاری وجود دارد .رابرت فریتاز یکی از
محققان این پروژه میگوید :نانوبوتهای تعبیه شده در مغز انسان همانند رابطهایی میان ذهن انسان و ابررایانهها عمل
کــرده و امــکان دانلود اطالعــات را برای ذهن امکانپذیر میکند .این ابزار همچنین میتواند عروق مغزی را هدایت کرده و
اطالعات کدگذاری شده را بهصورت بیسیم به فضای ابری رایانه انتقال داده و امکان بررسی و استخراج دادهها را فراهم
سازد.
cnet

میشود.
خریــد بیت کوین از ســایتهای فروشــنده بیت کوین یا بهطور مســتقیم از طریق
افراد دیگر انجام میپذیرد .شما میتوانید با روشهای مختلفی مانند کارتهای
اعتباری ،حسابهای اینترنتی یا حتی با سایر ارزهای دیجیتال ،از سایتها یا افراد
حقیقی ،بیت کوین خریداری کنید .برای خرید بیت کوین نیاز اســت که کیف پول
بیت کوین را نصب کنید چرا که شــما نیاز به جایی برای نگهداری بیت کوینهای
خریــداری شــده خود دارید .انواع مختلــف کیف پول برای بیت کوین وجــود دارد.
شما میتوانید کیف پول بیت کوین را در تلفن همراه هوشمند یا کامپیوتر شخصی
خود نصب و از آن استفاده کنید .پس از تهیه کیف پول ،باید آدرس کیف پول بیت
کویــن خــود را در هنــگام خرید بیت کوین به فروشــنده ارائه دهید .فروشــندههای
معتبر در هنگام خرید بیت کوین با پولهای سنتی ،از شما درخواست احراز هویت
با مدارک شناســایی میکنند و دلیل آن هم این اســت که خطــر کالهبرداریهای
احتمالــی کاهش یابد .کاربــران ایرانی میتوانند از ســایت های مختلف همچون
 Localbitcoins.comبا ریال از فروشندگان بیت کوین بخرند .به یاد داشته باشید
کــه در ارزهای دیجیتال خودتان مســئول نگهداری از داراییهایتان هســتید .برای
مثال ،اگر هکری از حســاب شــما دزدی کند ،بانک مرکزی موظف اســت پول شما
را بدهد .اما اگر کیف پول شما هک شود و بیت کوینهای شما سرقت شود پیگیری
لخودنسخهپشتیبانبگیریدتادر
آنبشدتمشکلاست.بنابراینحتماًازکیفپو 
صورت مفقودی رمز کیف پول یا خراب شدن دستگاهی که برنامه روی آن نصب
است ،بتوانید مبالغ خود را بازیابی کنید .عالقهمندان به کسب اطالعات بیشتر در
خصوص ارزهای دیجیتال میتوانند به سایت arzdigital.comمراجعه کنند.

بــه 16.3میلیــون دالر رســید .در حــال حاضــر 4هــزار و
 568دســتگاه خودپرداز بیتکوینی در 77کشور جهان
فعــال اســت و بهطــور متوســط روزانه چهــار  ATMبه
این رقــم افزوده میشــود .این دســتگاههای خودپرداز
به دو صورت فعالیــت دارند و 37.5درصد از آنها هم
بــه خرید و هم فــروش بیتکویــن اختصــاص دارند و
62.49درصد ،تنها به خرید این ارز دیجیتال اختصاص
دارد .همچنین باید گفت که امریکای شمالی (امریکا،
کانــادا و مکزیــک) با 73.07درصد از این دســتگاههای
خودپرداز بیتکوینی ،بزرگترین بازار جهان برای این
ATMها است و تا ســال  2023همچنان در صدر باقی
خواهد ماند .در میان این کشــورها نیز امریکا با 2هزار و
 839دستگاه خودپرداز بهشت فعاالن حوزه بیتکوین
محســوب میشــود و پــس از آن مکزیــک و کانــادا قرار
دارنــد .ارزهــای دیجیتــال در مکزیک بهصــورت کامالً
قانونی شــناخته شــدهاند و در کانادا نیز اســتارتاپهای
زیادی بر اساس بیتکوین کار میکنند.

باشیم.
ëëسرعتباالدرتبدیلرمزارزبهریال
محمــد شــرقی عضــو هیــأت مدیــره
انجمن بالک چین کشــور نیز گفت :برای
انتقال رمز ارز به هالل احمر حتماً افرادی
که این کار انســان دوســتانه را انجام دادند
احــراز هویــت شــدهاند ولــی اگر بــا اطالع
رســانی ،جمعیت زیادی بخواهند کمک
کند حتماًباید سازوکار قانونی ایجاد شود.
شــرقی افزود :اســتفاده از رمــز ارزها در
بســیاری از کشــورها بخصوص کشورهای
توســعه یافتــه یک مقوله شــناخته شــده
است و قوانین مشخصی برای آن تعیین
شــده است .وی یادآور شــد :زیرساخت در
کشــور وجــود دارد ولــی هنوز بحــث احراز
هویتهــا عملیاتــی نشــده و ایــن یکــی از
موانــع حقوقی و قانونی به شــمار میرود.
وقتی احراز هویت نامشــخص باشد گفته
میشــود امــکان پولشــویی وجــود دارد از
اینرو تا مشکالت قانونی حل نشود و احراز
هویت فرستنده و گیرنده مشخص نباشد،
ایــن کار دارای ریســک باالیی اســت .چون
وقتی فــردی مبلغ هنگفتــی را حتی برای
کمکهای انسان دوستانه جمعآوری کند
این سؤال پیش میآید که این همه پول از
کجا آمده است؟
وی دربــاره مزایــای رمــزارز نیــز گفت:
رمــزارزی ماننــد بیتکویــن روی بســتر
اینترنــت ارزشــی را جابهجا میکنــد و این
ارزش در بســیاری از کشــورها قابــل قبول
و خــارج از شــبکه پرداختــی رایــج اســت.
ایــن رمــزارز در عرض چند دقیقــه در دنیا
جابهجــا میشــود .هــر یــک بیتکویــن از
آنجاکه در بیــن رمزارزها دارای امنیت باال
بودهومقبولجامعهعمومیاست،اکنون
 5هــزار دالر ارزش دارد و اگــر در کمتر از 10
دقیقه بتــوان  10بیتکوین را جابهجا کرد،
 100هــزار دالر میشــود .تبدیل ســریع آن
به ریال با قیمت ارز کنونی در کشــور مبلغ
باالیی خواهــد بود و میتوان با آن کارهای
زیــادی انجام داد .شــرقی افــزود :بهدلیل
محدودیــت حجــم بیتکویــن ،نوســان
ارزش این رمزارز بســیار باالست بهطوری
کــه ممکن اســت در یک هفتــه ارزش آن
رونــد صعودی به خود بگیــرد و به  7هزار
دالر برسد و هفته دیگر روند نزولی داشته
باشد و  3هزار دالر شود از اینرو سرعت در
نقل و انتقال آن ،حرف اول را میزند.
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن بالک
چین کشــور با بیــان اینکه عــدم رونق ارز
دیجیتــال در کشــور تنهــا بهدلیــل نبــود
قانونگــذاری اســت ،گفــت :افــرادی هم
کــه در ایــن حــوزه ورود کردهانــد ریســک
میکنند.بهگفتهویدرایرانچندصرافی
بــدون مجوز ،بیتکوین را به ریال تبدیل
میکننــد ،بنابراین اگر قانونگذاری شــود
میتوان با اطمینــان خاطر در این زمینه
فعالیتکرد.

اطالعات هزاران مأمور فدرال هک شد
گروهــی از هکرهــا اقــدام بــه ســرقت و افشــای اطالعــات
شــخصی هــزاران افســر پلیــس امریــکا و مأمــوران فــدرال
اخــــبار
کردهاند .این اقدام با هک یک ســرور و چندین وب ســایت
ی آی انجام شده است.
فب 
وابسته به ا 
بــه گــزارش انتخاب ،این گروه هکری پس از هک اطالعــات از جمله دهها فایل
حاوی اطالعات شــخصی هزاران نفر از افســران فدرال و مأموران اجرای قانون
اقدام به انتشار این اطالعات کردهاند.
ی آی را
فب 
براســاس خبرها ،هکرها ســه سایت مرتبط با انجمن آکادمی ملی ا 
هک کردهاند .این سه سایت حاوی اطالعاتی از سراسر امریکا است و هدف آنها
ی آی
فب 
ترویــج رهبری فــدرال و اجرای قانون و آموزش در آکادمی آموزشــی ا 
است .به نظر میرسد هکرها پس از دانلود دادهها ،این اطالعات را برای دانلود
در وب ســایت خــود قرار دادهاند .این اطالعات صفحات گســترده و پرشــماری
حاوی حدود  4000کد اطالعاتی منحصر به فرد را در خود جای دادهاند .از جمله
نــام اعضا ،ترکیبی از آدرسهای ایمیل شــخصی و دولتی ،عنوانهای شــغلی،
شماره تلفن و آدرسهای پستی افراد .وب سایت تک کرانچ موفق شده با یکی
از اعضــای ایــن تیم هکــری صحبت کند و ایــن هکر در بخشــی از صحبتهای
خود اشــاره کرده که بیش از  1هزار وب ســایت وابســته را نیز برای دسترســی به
اطالعــات مذکــور هــک کردهاند .وی گفــت« :اکنون ما تمــام دادهها را ســاختار
میدهیم و بزودی آنها را خواهیم فروخت .افزون بر اطالعات افشا شده ،بیش
از یــک میلیــون اطالعــات در مورد کارمندان در چندین ســازمان فــدرال ایاالت
متحده و سازمانهای خدمات عمومی وجود دارد ».بهطور کلی این موضوعی
غیرمعمول نیست که دادهها به سرقت رفته و فروخته شوند .این اتفاق اغلب
در انجمنهای هکری و بازارهای سیاه وب اتفاق میافتد .اما هکرها گفتهاند که
بخش بزرگی از دادهها را بهصورت رایگان ارائه میدهند تا نشان دهند کارشان
با هدف انجام یک تفریح جالب بوده است.
این حمله هکری نشــان میدهد بسیاری از وب سایتهای مهم ایاالت متحده
به روز نیســتند و پالگینهای قدیمی دارند .حتی برخی شــواهد که از سوی یکی
از هکرهای این گروه منتشر شده نشان میدهد زیرساختهای حمایت شده از
سوی فاکسکان نیز امنیت ندارند .هکری که با او مصاحبه شده است ،اعالم کرده
که هدف نهایی آنها کسب تجربه و ثروت است.

تأمینامنیتخانوادهزاکربرگ
با بیش از  22میلیون دالر

اگرچه زاکربرگ مدیریت فیسبوک در ســه ســال گذشــته ،ســالی تنها یک دالر
حقوق گرفته ،اما مخارج مختلف وی باعث شده هزینههای سرسامآوری به این
شرکت تحمیل شود.
بــ ه گزارش مهر ،فیسبوک هزینه اختصاص داده شــده به حفظ امنیت مارک
زاکربــرگ و خانــوادهاش را در ســال  ۲۰۱۸نســبت بــه ســال  ۲۰۱۷دوبرابــر کرده
و بــه رقــم سرســام آور  ۲۲.۶میلیون دالر رســانده اســت .از این رقــم  ۲۰میلیون
دالر بهطور مســتقیم به حفظ امنیــت فیزیکی زاکربرگ و اعضــای خانواده وی
اختصاص یافته اســت .این در حالی اســت که در سال  ۲۰۱۷تنها  ۹میلیون دالر
خــرج این کار شــد .وی همچنین  ۲.۶میلیــون دالر نیز برای نگهــداری و پرواز با
جت شخصی خود دریافت کرده که این رقم هم بنا بر اعالم مدیران فیسبوک
در قالب برنامه امنیتی وی پرداخت شــده اســت .فیسبوک در ســال گذشته با
بحرانهای متعددی دســت به گریبان بوده که از جمله آنها میتوان به ادعای
سوءاســتفاده روســیه از این شــبکه اجتماعی برای دخالت در انتخابات ریاست
جمهوری امریکا ،رســوایی ناشــی از سوءاســتفاده کمبریج آنالیتیکا از اطالعات
کاربران فیسبوک و انتشار انبوهی از اخبار جعلی در فیسبوک اشاره کرد.
براســاس اطالعاتی که خود فیسبوک منتشــر کرده ،دریافتی شــریل سندبرگ
مدیر ارشــد امور عملیاتی این شــرکت در ســال  ۲۰۱۸برابر با  ۲۳.۷میلیون دالر
بــوده که در مقایســه بــا رقم  ۲۵.۲میلیون دالر ســال  ۲۰۱۷اندکی کاهش نشــان
میدهد.

عضویت در گروههای واتساپ تنها با اجازه کاربر

قابلیــت جدیــدی بهتازگــی بــه اپلیکیشــن واتــساپ اضافه شــده کــه کاربران
میتوانند بواســطه آن از افزوده شــدن به گروههای این پیامرســان توســط افراد
مختلف جلوگیری بهعمل بیاورند.
بهگزارش ایســنا ،با توجه به افزایش محبوبیت و اســتقبال کاربران از پیامرســان
واتساپ ،این اپلیکیشــن که یکــی از بزرگترین و موفقترین زیرمجموعههای
شرکت فیسبوک به شمار میرود ،اعالم کرده است که بزودی قابلیت جدیدی
به پلتفرم آن افزوده خواهد شد تا بواسطه آن کاربران بتوانند از افزوده شدن به
گروههای مختلفی که در واتساپ وجود دارد ،توســط افراد مختلف و دوســتان
خــود جلوگیــری به عمل بیاورند .بر اســاس گــزارش وب ســایت ،thenextweb
واتــساپ که هماکنون دارای بزرگترین پلتفرم پیامرســان در جهان به شــمار
میرود ،اخیراً خطاب به کاربران خود اعالم کرده که از این پس قادر خواهند بود
تنها با کلیک روی چند گزینه در قسمت حریم خصوصی اپلیکیشن پیامرسان
خــود ،از عضو شــدنهای اجباری در گروههای ناشــناس جلوگیــری کنند .بدین
ساپ
ترتیــب کاربران قادر خواهند بــود با مراجعه به تنظیمــات ( )settingوات 
خود ،وارد قســمت حســاب کاربری ( )accountsو حریم خصوصــی ()privacy
شــده و بــا کلیک روی گزینه مربــوط به جلوگیری و توقف عضویــت بیاجازه در
گروههــای این پیامرســان توســط افراد مختلف کلیــک کرده و دیگــر نگرانی در
خصــوص عضویــت در گروههای ناشــناس توســط مخاطبان و دوســتان خود و
همچنین ســایر افراد غریبه نداشته باشند .اپلیکیشن پیامرسان واتساپ نیز از
قابلیت  Encryption End- to Endیا رمزنگاری پیشرفته پشتیبانی میکند و از
پروتکلهای پیشــرفتهای برای حفظ حریم شخصی کاربرانش برخوردار است.
این اپلیکیشــن که برای تمامی سیســتمهای عامل اندروید iOS ،و ویندوز قابل
اســتفاده اســت ،در ســال  ۲۰۱۶میالدی لقب پرکاربردترین پیامرســان جهان را
گرفت .واتساپ از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و
اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان بهصورت کامل محافظت شده
بــوده و مکالمات ،اطالعات شــخصی و خصوصی آنها از ســوی نهادهای دیگر
قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.

