
دوشنبه8 اردیبهشت 99
 27 آوریل 2020
 3  رمضان 1441

 شماره 3455

  سال چهاردهم

صفحه3

صفحه2

صفحه2

صفحه2

همراه اول و ایرانسل
 به کارزار »ایران همدل« 

پیوستند
»ایران هم��دل« پویش��ی اس��ت که طی 
روزهای گذش��ته و ب��ه دنبال س��خنان رهبر 
انق��اب مبنی ب��ر ب��ه راه افتادن رزمایش��ی 
گسترده برای مواسات و همدلی با نیازمندان 
مطرح شد. به دنبال تأکیدات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بر کمک مومنانه به فقرا، حس��اب 
توییتری پایگاه اطاع رس��انی رهبر انقاب با 
انتشار پیامی از کارزار »ایران همدل« رونمایی 
کرد و ع��اوه بر افراد مش��هور، ش��رکت های 

متعددی نیز به این کارزار پیوسته اند.

تداوم ماجرای 
ممنوعیت واردات

 تجهیزات زیرساختی فاوا

در نامه مدیر حوزه علمیه قم اعالم شد:

۴ مطالبه مهم روحانیت
 از وزیر ارتباطات

در نامه مدیر حوزه علمیه قم اعالم شد:

اجرای آزمایشی 
»دادرسی مجازی«

 در تهران

مرکز ماهر منتشر کرد

دستورالعمل پیشگیری
 از نشت اطالعات سازمان ها

مرکز ماهر با اعام بیانی��ه ای در رابطه با روند افش��ای داده های 
سازمان ها و کسب وکارها در فضای مجازی، دستورالعمل اقدامات 
پایه ای جهت پیشگیری از نشت اطاعات سازمان ها و کسب وکارها 

را منتشر کرد.
مهر - هفته گذشته فعاالن امنیت سایبری از افشای پایگاه اطاعات 
هویتی کاربران برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خبر 
دادند که این اطاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است. 
در همین حال اواسط فروردین ماه نیز نشت اطاعات شناسنامه ای 
۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق س��رورهای سازمان ثبت احوال و 
وزارت بهداشت، افشای بانک اطاعاتی حاوی اطاعات شمار زیادی 
از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی 

نرم افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.

در این راستا مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای اعام ک��رد: در هفته های اخیر، موارد متعددی از نش��ت 
اطاعات مختلف از پایگاه های داده  شرکت ها و سازمان های دولتی 
و خصوصی در فضای مجازی منتشر ش��د. این موارد در کنار سایر 
نمونه هایی که به طور خصوصی و مس��ووالنه به این مرکز گزارش 
می ش��وند و یا در رصدهای مداوم کارشناسان مرکز ماهر شناسایی 
می شوند،  عمدتا متاثر از فهرس��ت مشترکی از خطاها و ضعف های 

امنیتی در پیاده سازی و تنظیمات است.
این ضعف ها باعث می ش��وند در برخی موارد دسترسی به 
داده های سازمان ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه ای 
هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی ها و جستجوهای 

ساده داده ها افشا می شوند.

 این روزها اینترنت یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزارهایی است که هر یک از ما در طول روز برای انجام کارهای مختلفی همچون 
جستجو در گوگل، بررسی شبکه های اجتماعی، برقراری تماس تصویری، مشاهده ویدیو و ده ها کار دیگر از آن استفاده می کنیم. اما 
استفاده از این ابزار ارتباطی طی ماه های اخیر، به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، برای کاربران ایرانی به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، 
والدین، اساتید و... افزایش یافته است و این افزایش استفاده، اعتراض کاربران اینترنت در کشور را در پی داشته است چرا که کاربران 
معتقدند با پرداختن هزینه های گزاف برای خرید پهنای باند باال، عاوه بر قطعی های گاه و بی گاه، سرعت اینترنت ارایه شده به هیچ 
عنوان راضی کننده نیست و قادر به انجام به موقع وظایف خود نیستند.  در مقابل اعتراض کاربران، شرکت هایی که در حوزه اینترنت 
سرویس دهی می کنند، ادعای کیفیت باال را داشته و از قیمت پایین و عدم سوددهی آن می نالند. به راستی حق با کدام طرف دعواست.

چطور با مسنجر رومز فیس بوک کار کنیم
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با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه با ستاد کرونا و اتاق اصناف
دیجی کاال از هزار کسب و کار آسیب دیده از کرونا حمایت می کند
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بر اساس گزارش Speedtest: جایگاه جهانی ایران 23 پله افت کرد

سرعت اینترنت ثابت ایران 
کمتر از جیبوتی 

بحران ش��یوع کرونا و خانه نش��ینی و دورکاری، بازار ابزارهای چت ویدیویی و گروهی را نیز داغ 
کرد؛ به نحوی ک��ه بنیان گذار »زوم« در همین م��دت به یکی از میلیاردرهای جهان تبدیل ش��د. 
حاال ش��رکت های دیگر هم با پی بردن به جذابیت چت ویدیویی، وارد این بازار شده اند. یکی از این 

شرکت ها فیس بوک است.
آی تی من- تلگرام اخیرا از راه اندازی امکان چت ویدیویی گروهی امن در س��ال جاری میادی 
خبر داده و فیس بوک نیز با معرفی امکان مس��نجر روم��ز )Messenger Rooms( به عنوان رقیب 
پرقدرتی به بازار چت ویدیویی گروهی وارد شده است. فیس بوک این سرویس را در رقابت با ابزارهای 
محبوبی مانند زوم، اسکایپ و مایکروسافت تیمز معرفی کرده که شرایط قرنطینه، استفاده از این 

ابزارها را افزایش داده است.
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