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 WolfRAT حمله بدافزار
به واتس اپ و فیسبوک مسنجر 

بدافزار اندرویدی جدیدی کش��ف ش��ده که تنه��ا اپ های 
پیام رس��انی محبوب همچون واتس اپ و فیسبوک مسنجر را 
هدف قرار می دهد تا بدین ترتیب اطالعات قربانیان اندرویدی 

را جمع آوری کند. 
فناوران- بدافزار WolfRAT اخی��راً در کمپین هایی که 
هدفشان کاربران تایلندی بوده مورد شناسایی قرار گرفته است. 
 Wolf Research  محققان معتقدند که این بدافزار توسط
)سازمان فعال در حوزه جاس��وس افزار واقع در آلمان که کارش 
توسعه و فروش بدافزارهای مبتنی بر جاسوسی به دولت هاست( 

اداره می شود. 
بنا به گزارش کسپرسکی آنالین، WolfRAT به طور خاص 
دارد اپ پیام رسان بسیار محبوب و رمزگذاری شده  در آسیا یعنی 
الین را مورد هدف قرار می دهد؛ چیزی که نشان می دهد حتی 

کاربر حواس جمع هنوز می تواند قربانی WolfRAT باشد.
وارن مرس��ر، مدیر بخش فنی Cisco Talos معنقد است 
بردار آلودگ��ی از طری��ق لینک های فیشینگ/اسمیش��ینگ 
ارسال شده به دستگاه کاربران بوده است. محققان پی بردند که 
دامنه س��رور فرمان و کنترل )C2( واقع در تایلند بوده و حاوی 

ارجاعاتی به غذای تایلندی است. 
WolfRAT  وقتی دانلود شد با استفاده از آیکون ها و نام های 
پک به خود ظاهر یک س��رویس قانونی را مانن��د گوگل پلی یا 
آپدیت های فلش می دهد. بعنوان مثال، این بدافزار از نام بسته 
)com.google.services(  ب��رای اینکه وانمود کند اپ 
گوگل پلی است استفاده می کند. محققین با تحقیق بیشتر روی 
خود WolfRAT متوجه شدند که RAT مبتنی بر بدافزاری 
موسوم به DenDroid اس��ت که پیشتر نشت داده شده بود. 
DenDroid در سال 2014 کشف شد و در حقیقت یک بدافزار 
اندرویدی ساده حاوی فرمان های جاسوس محور برای گرفتن 
عکس و ویدیو، ضبط صدا و آپلود عکس است. محققین دست کم 
چهار عرضه  بزرگ از WolfRAT را شناسایی کردند و می گویند 

این بدافزار شدیداً تحت توسعه است. 

شطرنجی که بدون تماس دست 
کار می کند

بازی شطرنجی ابداع شده که مهره های آن بدون تماس دست 
بازیکنان حرکت می کنند. این بازی مجهز به یک اپلیکیشن است 

تا کاربران از راه دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
مهر- ای��ن ش��طرنج Square Offن��ام دارد و بازیکنان 

می توانند بدون حضور کنار صفحه، این بازی را انجام دهند.
صفحه شطرنج با استفاده از حسگرهای مختلف و آهنربا مهره ها 
را حرکت می دهد. همچنین این صفحه مجهز به یک اپلیکیشن 
اس��ت که به کاربران اجازه می دهد از راه دور مهره هایش��ان را 

تکان دهند.
 قیمت این شطرنج 32۹ دالر است.
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با وجود تحریم های دولتی

شرکتهایفناوریآمریکاییهمچنانبهچینیهاخدماتمیدهند
نتای��ج ی��ک بررس��ی نش��ان می ده��د ش��رکت های فن��اوری 
آمریکای��ی کم��اکان ب��ه برخ��ی ش��رکت های چین��ی ک��ه در 
 فهرس��ت س��یاه کاخ س��فید ق��رار گرفته ان��د، خدم��ات تح��ت وب

 ارائه می دهند.
مهر- گزارشی که توس��ط مؤسس��ه تاپ تن وی پی ان منتشر شده 
نشان می دهد شرکت هایی مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت از جمله 
شرکت های آمریکایی هس��تند که به برخی شرکت های فعال در حوزه 

فناوری های کنترل و نظارت خدمات تحت وب ارائه می دهند.
کاخ سفید در ماه اکتبر گذشته برخی شرکت های چینی ارائه دهنده 
خدمات ه��وش مصنوعی را به بهان��ه همکاری با دولت این کش��ور در 
فهرست سیاه خود قرار داد و مؤسس��ات آمریکایی را از همکاری با آنها 
برحذر داشت. اما طرف های آمریکایی کماکان به چینی ها خدمات تحت 

وب ارائه داده و از جمله به آنها کمک می کنند تا وب سایت های خود را 
به روز کرده و از طریق آنها سرویس های متنوعی را در دسترس کاربران 

و عالقه مندان قرار دهند.
تحقیق��ات Top10VPN حاکیس��ت ش��رکت های آمریکای��ی برای 
همکاری با طرف چینی از ترکیبی از ابزار عمومی و خصوصی تحت وب 
استفاده می کنند و از جمله امکانات مهمی که در اختیار وب سایت های 
شرکت های چینی قرار می دهند، می توان به ابزار متنوع تحلیل ترافیک 

وب سایت اشاره کرد.
گوگل و آم��ازون بخش عمده خدمات خود را به ش��رکت های چینی 
Dahua Technology and Hikvision ارائ��ه می دهن��د. خدم��ات 
مایکروسافت هم به دو ش��رکت هوش مصنوعی نوپای SenseTime و 

Megvii ارائه شده است.

دانلود هزار فیلم در یک ثانیه ممکن شد
محققان استرالیایی با ساخت یک قطعه سخت افزاری 
جدید، اینترنتی با س��رعت 44.2 ترابایت را ایجاد کردند 
که می توان با کمک آن در کمت��ر از یک دقیقه هزار فیلم 

دانلود کرد.
مهر- گروهی از محققان دانش��گاه های موناش، سوینبرن و

RMIT اینترنتی با سرعت 44.2 ترابیت بر ثانیه را ثبت کرده اند. 
تاکنون فقط در محیط های آزمایشگاهی چنین سرعت اینترنتی 

ثبت شده بوده است.
این در حالی است که متوسط سرعت پهنای باند در استرالیا 

حدود 11 مگابیت برثانیه است.
بیل کوروکان یکی از مولفان ارش��د ای��ن پژوهش می گوید: 
یافته های ما نش��ان می دهد زیر بنای فعلی اینترنت را می توان 
ارتقا داد تا با تقاضای روزافزون اینترنت برای مصارف مختلف از 
تماشای تلویزیون های اینترنتی گرفته تا خودروهای خودران از 

آن استفاده کرد.
در این پژوهش محققان از دس��تگاهی جدی��د به نام »میکرو 
شانه«)micro-comb(استفاده کردند که جایگزین 80 لیزر 
در سخت افزار مخابراتی فعلی شد. این دستگاه کوچکتر و سبکتر از 

سخت افزار مخابراتی فعلی است.
این قطعه در اصل یک منبع لیزری و مانند رنگین کمان  متشکل 
از صدها لیزر مادون قرمز با کیفیت است. هر لیزر فرکانس مشخصی 
از نور را منتشر می کند و می توان آن را به عنوان یک کانال مخابراتی 

جداگانه استفاده کرد.
این دستگاه در شبکه فیبر نوری استرالیا کارآمد است.

این فناوری می تواند از پهنای باند اینترنت برای 1.8 میلیون 
خانوار در ملبورن و میلیاردها خانوار در سراسر جهان در اوقات پیک 

مصرف پشتیبانی کند.
به گفته کوروکان می ت��وان این فن��اوری را در زیربنای فعلی 
اینترنت نصب کرد و به این ترتیب نیاز به س��اخت زیربنای تازه 

نیست.

افزودن دوستان به واتس اپ با کد مخصوص
واتس اپ مشغول آزمایش قابلیت جدیدی است که به کاربران 
اجازه می دهد با اس��تفاده از کدQR دوس��تان جدید خود را به 

اپلیکیشن اضافه کنند.
مهر- برخی کاربران می توانند یک ک��د QR کوچک را روی 
صفحه تنظیمات خود مش��اهده کنند. به این ترتیب  با استفاده 
از آن می توان به س��رعت یک دوست جدید را به فهرست شماره 

تماس های واتس اپ افزود.
اگر فردی کد QR را در فضای آنالین به اشتراک بگذارد، برای 

جلوگیری از سواستفاده احتمالی می توان آن را لغو کرد.
 این نخستین باری نیست که واتس اپ سعی دارد با استفاده از 
کدهای QR فرایندی را برای کاربران تسهیل کند و هم اکنون از 

آن برای ورود به پلتفرم آنالین نیز استفاده می شود.
 البته هنوز مشخص نیست ویژگی مذکور برای تمام کاربران 

اپلیکیشن عرضه می شود یا نه.

New Tab

کلیک چپ

حمالت سنگین سایبری به رژیم صهیونیستی
هک

تعداد زیادی از مراکز زیربنایی رژیم صهیونیستی روز جمعه گذشته 
هم زمان با روز قدس مورد حمله سایبری گسترده قرار گرفته بسیاری 

از آنها از خدمت خارج شدند.
تس�نیم- رس��انه های عبری زبان رژیم صهیونیس��تی با اعتراف به 
این مساله گرچه تالش کردند حجم خسارات وارده به زیرساخت های 
داده ای رژیم خود را تقلی��ل دهند، اما اعتراف کردند از نظر وس��عت و 

شدت این حمالت در سطح باالیی قرار دارد.
به نوشته پایگاه اطالع رسانی شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، 

این تهاجم از صبح جمعه آغاز شد.
به نوش��ته رس��انه های صهیونیس��تی در این تهاجم تعداد زیادی از 
سامانه ها و سایت ها هک ش��دند و به روی صفحات س��یاهی با عبارت 
»ش��مارش معکوس برای محو اسرائیل« در آینده بس��یار نزدیک قرار 

داده شده است.
همچنین از صبح جمعه کاربران برخی از سایت های صهیونیستی نیز 

با عبارت های ضدصهیونیستی و در ارتباط با روز قدس مواجه شدند.
به زعم کارشناس��ان صهیونیس��ت این اقدام را هکرهای ایرانی انجام 

داده اند و می تواند در واکنش به حمله سایبری چند روز پیش علیه بندر 
شهید رجایی ایران انجام گرفته باشد.

این در حالی است که برخی دیگر از رس��انه های صهیونیستی آن را 
به جنبش ضدصهیونیستی نسبت دادند و تأکید کردند در این تهاجم 
صدها ویدئوی ضداس��رائیلی در س��ایت های مختلف عبری بارگذاری 

شده است.
بر اساس اطالعات افشاشده، این حمالت برای 2 ساعت و نیم سامانه 

آب رسانی رژیم صهیونیستی را به شدت مختل کرد.

اینستاگرام و فیس بوک فروشگاه اینترنتی می شوند
مارک زاکربرگ، موسس فیسبوک در جریان یک برنامه زنده اینترنتی از پلتفرم جدید Shops  رونمایی کرد 
که روشی جدید برای مشاغل برای باز کردن فروشگاه ها در فیس بوک و اینستاگرام به صورت رایگان خواهد 

بود و شما برای این کار حتی نیازی به ایجاد وب سایت خود ندارید.
اسپوتنیک- اکنون همه شبکه های  اجتماعی و غول های اینترنتی سعی در تبدیل شدن به فروشگاه های 
آنالین دارند. Google دارای پلتفرم  Google Shoppin، Yandex دارای پلتفرمmarket  و VKدارای  پلتفرم 

Businessاست. فیسبوک و اینستاگرام نیز مدت هاست که در این مسیر حرکت می کنند.
کاربرانی که از صفحه یک برند خوشش��ان آمده است باشد می توانند به س��ادگی بر روی دکمه »مشاهده 
فروشگاه«در فیس بوک و اینستاگرام کلیک کنند این امر به ش��ما امکان می دهد ، بدون ترک ارتباط با این 
ش��بکه های  اجتماعی ، محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. حتی مشاغل نسبتاً بزرگ نیز قادر به 
فروش موفقیت آمیز در اینجا هس��تند زیرا محصوالت خود را می توان در اقالم مختلف کاالها که تعداد آنها 

نامحدود است، عرضه کرد.
زاکربرگ در جریان برنامه زنده اینترنتی  خاطرنشان ساخت همکاران وی تصمیم گرفتند این طرح بزرگ 
خود را همین حاال راه اندازی کنند تا به تجارت اینترنتی برای بهبود وضع اقتصادی در دوره همه گیر ش��دن 

ویروس کرونا کمک کند.

آی بی ام کارمندانش را اخراج می کند
طبق گزارشی جدید شرکت آی بی ام در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدش، قصد دارد هزاران نفر 

از کارمندان خود را اخراج کند.
مهر- شرکت آی بی ام قصد دارد تعداد زیادی از کارمندان خود در آمریکا را اخراج کند.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی این موضوع را فاش کرد. اما نماینده شرکت هنوز اخراج را کارمندان 
را تایید نکرده است.

آرویند کریشنا مدیر ارشد اجرایی جدید آی بی ام ماه گذشته درباره عدم قطعیت ناشی از کووید1۹ هشدار 
داده بود.

او به سرمایه گذاران اعالم کرده بود با تصمیم س��ختی برای کاهش پیش بینی درآمد در باقیمانده 2020 
روبرواست. درآمد این ش��رکت نیویورکی در سه ماهه نخست سال 2020 میالدی نس��بت به همین بازه در 

سال گذشته 3.4 درصد کاهش یافته که دلیل آن تاثیر شیوع کووید1۹ بر میزان فروش شرکت بوده است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال این شرکت تصمیم دارد هزاران کارمند خود را اخراج کند. این در حالی 

است که آی بی ام 325 هزار و 600 کارمند در سراسر جهان دارد.
 کریش��نا در ماه آوری��ل اعالم کرده ب��ود بی��ش از ۹5 درصد ای��ن کارمن��دان از راه دور ب��ه فعالیت خود

 ادامه می دهند.
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