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ایاالت متحده امریکا
مجوز امنیتی یک مقام سابق سایبری پنتاگون به موضوعی در مناظره مقدماتی جمهوری خواهان تبدیل شد
جمهوری خواهانی که در برابر دروغ های انتخاباتی ترامپ محکم ایستادند در انتخابات مقدماتی جورجیا 

پیروز شدند
اف بی آی توطئه مرتبط با داعش برای ترور جورج دبلیو بوش را با استفاده از نظارت واتس اپ خنثی کرد

دموکرات ها از گوگل می خواهند که جمع آوری داده هایی را که می تواند زنان سقط کننده جنین را شناسایی 
کند، متوقف کند

FTC توییتر را ۱۵۰ میلیون دالر جریمه کرد

تهدیدات سایبری
تنظیم کننده های بریتانیا Clearview AI  را جریمه و دستور حذف داده ها را صادر کردند.

چین همکاری سایبری و داده ای را در قرارداد جدید امنیت اقتصادی با کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام 
دنبال می کند

ساختار شرکتی گیج کننده NSO Group تحقیقات اروپایی را ناامید کرده است
باند باج افزار Conti ظاهرًا در حال تعطیل شدن است اما همچنان کامپیوترهای دولتی کاستاریکا را گروگان نگه 

داشته است
Zola، شرکت ثبت ازدواج هک شده وعده بازپرداخت وجه مشتریان را داد

Verizon در پانزدهمین گزارش ساالنه خود /گفت که هک ها از سال 2008 به طور چشمگیری تغییر کرده اند
فایل های هک شده، نظارت شدید چینی ها در سین کیانگ را نشان می دهند

گوگل هکرهای روسی را به میزبانی ایمیل های افشا شده برگزیت متهم کرد
شورای امنیت سازمان ملل در آستانه رأی گیری درباره تحریم یک گروه بدنام هکر کره شمالی است

تکنولوژی های سایبری
Quad از ابتکارات امنیتی سایبری و نرم افزاری خبر می دهد

محققان چینی به جنگ ماهواره  های اینترنتی استارلینک می روند
ابزار دست کاری رسانه های اجتماعی روسی فاش شد

توییتر در راستای جمع آوری اطالعات برای افزایش امنیت کاربران و استفاده از آن برای تبلیغات، 150 میلیون 
دالر پرداخت می کند

سفر ده ها تاجر اسرائیلی طی ماه های اخیر به عربستان به منظور انجام قراردادها در زمینه سایبری و کشاورزی
رگوالتور رقابت انگلیس دومین تحقیق درباره روش های تبلیغات گوگل را آغاز کرد

اپ استور بومی روسیه هم از راه رسید
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مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــالش خــود را انجــام می دهــد کــه بــا بــه کارگیــری شــبکه ای از 
ــردارد.  ــری از ایجــاد ســوءتفاهم ب ــی در جهــت جلوگی ــف سیاســی و شــناختی گام ــگان در حوزه هــای مختل نخب
در همیــن خصــوص مــا در مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت رســالت خــود میدانیــم تــا بــا تهیــه دیدبان هایــی 
از موضوعاتــی کــه بــه عنــوان کارویــژه بــرای خــود انتخــاب کرده ایــم، چشــم انــدازی از مســیر را ارائــه داده و در 
صــورت تــوان پیشــنهاداتی نیــز بــرای کاهــش ایــن ســوءتفاهم ها در آنــان جــای دهیــم. ناگفتــه نمــاد کــه ایــن 

دیدبــان خــود بخشــی از راه حــل کاهــش ســوءتفاهم اســت.   

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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ــا مســائل  ــا ب ــن امــکان را فراهــم می ســازد ت ــاالت متحــده ای ــار و وضعیــت فضــای ســایبر در ای اطــالع از اخب
ــب و  ــه آن مصائ ــز ب ــا نی ــور م ــه کش ــن ک ــن پیش ازای ــده و همچنی ــنا ش ــریع تر آش ــوزه س ــن ح ــکالت ای و مش
دشــواری ها دچــار گــردد، راهکارهــای اصالحــی را پیش بینــی نماییــم. از طرفــی، باتوجه بــه ایــن کــه در اظهــارات 
عمومــی و جلســات رســمی مقامــات ایــن کشــور برخــی از نقــاط ضعــف دشــمن در زمینــه ســایبری و فناوری هــای 
ــا  ــه ایــن نکتــه کــه بخــش ســایبری ایــران توانایــی آن را دارد کــه در تقابــل ب نویــن بیــان می گــردد و باتوجه ب
ــاط  ــم از نق ــذا می توانی ــد؛ فل ــه بزن ــمن ضرب ــه دش ــد و ب ــرداری کن ــا بهره ب ــن ضعف ه ــده از همی ــاالت متح ای
ضعــف حریــف اســتفاده نماییــم و زمین بــازی را بــه نفــع خــود تغییــر دهیــم و در موضــع آفنــدی قــرار بگیریــم. 

ایــن تذکــر ضــروری اســت کــه باتوجه بــه پیش گامــی کشــور امریــکا در عرصــه تکنولــوژی، بررســی پیشــرفت ها 
ــده  ــوژی در آین ــیر تکنول ــی مس ــد نهای ــی مقص ــاوری پیش بین ــه فن ــور در زمین ــن کش ــای کالن ای و برنامه ریزی ه
ــوژی و  ــایبر، تکنول ــوزه س ــات کالن ح ــار و اتفاق ــم اخب ــد اه ــار داری ــه در اختی ــی ک ــازد. در بولتن ــن می س را ممک
فناوری هــای نویــن جمــع آوری شــده اســت تــا مخاطبیــن و فعالیــن در ایــن زمینــه بتواننــد نســبت بــه وضعیــت 

ایــاالت متحــده از نگاهــی جامــع، کالن و بــه روز برخــوردار شــوند.

مقدمه



تحلیل و بررسی سایبری

ــه دارد.  ــواه ادام ــزب جمهوری خ ــاکان در ح ــده کم ــاالت متح ــات 2020 ای ــپ در انتخاب ــات ترام ــات اقدام تبع
ــه روز  ــپ روزب ــا ترام ــت ب ــا مخالف ــی ی ــر همراه ــر س ــان ب ــان جمهوری خواه ــده در می ــاد ش ــکاف های ایج ش
ــر جمهوری خــواه - کــه از حمایــت از ادعاهــای دروغیــن ترامــپ  ــدار و وزی ــا فرمان ــر می گــردد. در جورجی نمایان ت
در مــورد هــک و تقلــب در انتخابــات خــودداری کردنــد - هــر دو بــر رقبــای اولیــه کــه ترامــپ از آنهــا حمایــت 
می کــرد پیــروز شــدند. ایــن مســئله ممکــن اســت ســبب تضعیــف کمپیــن ترامــپ بــرای شــرکت در انتخابــات 

ــود. ــده ش ــاالت متح ــی ای ــت جمهوری آت ریاس

ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــی اس ــاپ مدع ــد. واتس ــیده ش ــش کش ــه چال ــاپ ب ــه واتس ــت برنام ــری امنی ــر دیگ در خب
ــم  ــدون حک ــون ب ــان قان ــا مجری ــتری ب ــای مش ــتقیم پیام ه ــتراک گذاری مس ــع از اش ــری مان ــذاری سرتاس رمزگ
می شــود. امــا اف بــی آی در اقدامــی بــرای دســتیابی بــه اطالعاتــی دربــاره یکــی از عناصــر داعــش - کــه مدعــی 
ــن اطالعــات را از  ــا ای ــرد ت ــره ب ــی به ــوش را در ســر داشــته - از خبرچین های ــو ب ــرور جــرج دبلی اســت نقشــه ت

ــد. ــان بکاه ــن پیام رس ــت ای ــد از محبوبی ــدام می توان ــن اق ــت آورد. ای ــه دس ــاپ ب واتس

در خبــر دیگــر دموکرات هــا مجــددًا خواهــان عــدم افشــای اطالعــات زنــان ســقط کننــده جنیــن توســط شــرکت 
ــواه و  ــزب جمهوری خ ــان دو ح ــده می ــوای پیچی ــک دع ــن ی ــقط جنی ــق س ــه ح ــاز مقول ــدند. از دیرب ــوگل ش گ
ــه  ــد و ب ــان را رد می کنن ــرای زن ــوده اســت. در ایــن راســتا جمهــوری خواهــان حــق ســقط جنیــن ب دموکــرات ب
ــد. یکــی از ایــن اقدامــات اســتفاده  ــرای جلوگیــری از ایــن امــر فروگــذار نمی کنن همیــن دلیــل از هــر اقدامــی ب
ــل  ــا در مقاب ــد. ام ــن را انجــام داده ان ــه ســقط جنی ــی اســت ک ــکان زنان ــرای شناســایی م ــوگل ب از داده هــای گ
دموکرات هــا کــه حــق ســقط جنیــن را بــرای زنــان قائل انــد خواهــان توقــف افشــای اطالعــات ایــن زنــان توســط 

شــرکت گــوگل هســتند.

ایــن هفتــه در آســیا و اقیانوســیه شــاهد تالش هــای چیــن بــرای تشــکیل محیــط امنیتــی اقیانــوس آرام جنوبــی 
ــال  ــر ســلیمان امضــا شــد دنب ــا جزای ــه ب ــه ک ــی دوجانب ــکاری امنیت ــه هم ــس از توافقنام ــل پ ــن عم ــم. ای بودی
می شــود. بــه نظــر می رســد چیــن بــه دنبــال یارگیــری بیشــتر در جبهــه ســایبری در مقابــل ایــاالت متحــده اســت. 
البتــه ایــن مســئله بــه مــذاق اســترالیا نیــز چنــدان خــوش نیامــده اســت و نگرانــی خــود را از تبعــات ایــن اقــدام 

اعــالم کــرده اســت. 

در اقدامــی دیگــر نیــز محققــان چینــی بــه جنــگ ماهواره  هــای اینترنتــی اســتارلینک می رونــد. چیــن تنهــا هــدف 
ــای  ــای نهاده ــل حمایت ه ــه دلی ــه ب ــد بلک ــی نمی دان ــی غیرنظام ــات اینترنت ــتارلینک را توســعه خدم ــروژه اس پ
نظامــی امریــکا از ایــن پــروژه، آن را تهدیــدی در حوزه هــای ســایبری و حتــی نظامــی تلقــی می کنــد و بنــا دارد 

از روش هــای ســخت و نــرم بــه مبــارزه بــا ایــن پــروژه بپــردازد.

همچنیــن در ایــن هفتــه اطالعاتــی دربــاره نظــارت شــدید چیــن بــر ســینگ کیانــگ منتشــر شــد. ایــن اطالعــات 
ــه  ــه چیــن به خاطــر نقــض حقــوق بشــر در ایــن اســتان را ب ــاالت متحــده علی هــک شــده مجــددًا اتهامــات ای

جریــان خواهــد انداخــت. 

در حــوزه فناوری هــای دیجیتــال ایــن هفتــه شــاهد رونمایــی از اپ اســتور بومــی روســیه بودیــم. پــس از آغــاز 
جنــگ روســیه و اوکرایــن، فروشــگاه های اپــل و گــوگل دسترســی کاربــران روســی بــه اپلیکیشــن های موبایــل را 
محــدود کردنــد. امــا پــس از گذشــت چنــد مــاه از ایــن درگیــری در اقدامــی تــازه روســیه از ایــن اپ اســتور بومــی 

رونمایــی کــرد. البتــه بایــد دیــد ایــن اپ اســتور تــا چــه حــد می توانــد نیــاز کاربــران روســی را مرتفــع نمایــد.
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امنیت سایبری     

مجوز امنیتی یک مقام سابق سایبری 
پنتاگون به موضوعی در مناظره مقدماتی 

جمهوری خواهان تبدیل شد

ــک  ــی ی ــروز ط ــس )R-S.C.( دی ــی می ــده نانس نماین
ــه  ــون ب ــی آرینگت مناظــره از رقیــب جمهوری خــواه کیت
ــک  ــه ی ــی ک ــی اش در زمان ــوز امنیت ــق مج ــل تعلی دلی
ــود،  ــاع ب ــایبری در وزارت دف ــت س ــد امنی ــام ارش مق
ــس  ــه می ــت ک ــخ گف ــون در پاس ــرد. آرینگت ــاد ک انتق
دروغ می گویــد. پاســخ او بــا هیاهــوی حضــار مواجــه 
ــو  ــاد زد: “ت ــه فری ــر ک ــک نف ــط ی ــه توس ــد، از جمل ش
دروغگــو هســتی.” آرینگتــون کــه نقــش کلیــدی 
ــی در  ــک خارج ــدات ه ــش تهدی ــه کاه ــک ب در کم
خریدهــای پنتاگــون داشــت، یکــی از معــدود مقامــات 
ســایبری دولــت ترامــپ اســت کــه به شــدت بــا 
ــود  ــت. او خ ــورده اس ــد خ ــابق پیون ــور س رئیس جمه
ــد ترامــپ  ــورد تأییــد دونال ــزد م ــک نام ــوان ی را به عن
ــد.  ــی می کن ــس معرف ــیدن می ــش کش ــه چال ــرای ب ب
ــه افشــای نادرســت اطالعــات  پنتاگــون آرینگتــون را ب
طبقه بندی شــده متهــم کــرد و کمــی قبــل از اینکــه 
ــه  ــی ب ــرای راهیاب ــد و ب ــرک کن ــون را ت او شــغل پنتاگ
کنگــره نامــزد شــود، مجــوز امنیتــی او را پــس گرفــت. 
آرینگتــون بــه آسوشــیتدپرس گفــت کــه ایــن موضــوع 
از یــک جلســه توجیهــی فــوق محرمانــه از یــک افســر 
اطالعاتــی ناشــی می شــود کــه نــام یــک پیمانــکار را بــه 
ــود.  ــرو ب ــکالتی روب ــا مش ــه ب ــت ک ــتراک می گذاش اش
ــه  ــًا ب ــون متعاقب ــه آرینگت ــت ک ــن رســانه گف ــه ای او ب
یــک سرپرســت اطــالع داد و کمــک خــود را بــه شــرکت 
ــا  ــه آنه ــت ک ــی گف ــر اطالعات ــن افس ــنهاد داد. ای پیش
ــده  ــات طبقه بندی ش ــت کاری اطالع ــران دس ــز نگ هرگ
ــه  ــق ســوگندنامه ای ک ــد و طب ــون نبودن توســط آرینگت
آرینگتــون بــه AP داد، متوجــه نشــدند کــه آرینگتــون 
چــه قاعــده ای را نقــض کــرده اســت. میــس از آرینگتون 
خواســته اســت تــا در مــورد ازدســت دادن گواهینامــه 
امنیتــی خــود تســت پلــی گــراف انجــام دهــد. 
ــی  ــس از قانون ــون می ــه چ ــان اینک ــا بی ــون ب آرینگت
ــد او هــم  ــد پــس بای ــردن حشــیش حمایــت می کن ک
آزمایــش مــواد مخــدر را بدهــد، آزمایــش پلــی گــراف 
ــی  ــودن پل ــر ب ــورد مؤث ــمندان در م ــرد. )دانش را رد ک

ــد.( ــد دارن ــراف تردی گ
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امنیت سایبری

جمهوری خواهانی که در برابر دروغ های 
انتخاباتی ترامپ محکم ایستادند در 

انتخابات مقدماتی جورجیا پیروز شدند

اف بی آی توطئه مرتبط با داعش برای ترور 
جورج دبلیو بوش را با استفاده از نظارت 

واتس اپ خنثی کرد

ــب  ــاید ش ــابق، ش ــور س ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
گذشــته بدتریــن شــب خــود را در فصــل مقدماتی 2022 
پشــت ســر گذاشــت. فرمانــدار و وزیــر جمهوری خــواه 
جورجیــا - کــه از حمایــت از ادعاهــای دروغیــن ترامــپ 
در مــورد هــک و تقلــب در انتخابــات خــودداری کردنــد 
- هــر دو بــر رقبــای اولیــه کــه ترامــپ از آنهــا حمایــت 
فرمانــدار  کمــپ،  برایــان  شــدند.  پیــروز  می کــرد 
جورجیــا، رقیــب مــورد حمایــت ترامــپ، ســناتور ســابق 
دیویــد پــردو را بــا قاطعیــت شکســت داد. بــر اســاس 
و  کولبــی  گــزارش  آسوشــیتدپرس،  پیش بینی هــای 
دیویــد، بــه نظــر می رســد کــه بــراد رافنس پرگــر، وزیــر 
جورجیــا، آمــاده شکســت دادن گزینــه ترامــپ، نماینده 
جــودی هایــس اســت. هیــس بــه رافنســپرگر بــه دلیــل 
تأییــد نتایــج انتخابــات ایالــت بــر خــالف میــل ترامــپ 
حملــه کــرده بــود. رافنس پرگــر کــه خواســته های 
ترامــپ بــرای »یافتــن« آرای کافــی بــرای اداره دولــت 
را رد کــرد، شــب گذشــته اعــالم کــرد کــه »از حقیقــت 
نمی شــود«.  تســلیم  تحت فشــار  و  می کنــد  دفــاع 
مدافعــان  بــرای  روشــنی  نقطــه  پیروزی هــا  ایــن 
امنیــت انتخابــات در طــول فصــل نســبتًا تاریــک 
ــه نظــر می رســد نامزدهــای وزارت  مقدماتــی اســت. ب
امــور خارجــه کــه بــدون مــدرک پیــروز شــدن بایــدن 
ــد، در بســیاری از  ــات 2020 را تکذیــب می کنن در انتخاب
ایالت هــا در انتخابــات مقدماتــی حــزب جمهوری خــواه 
پیــروز شــوند. پیش ازایــن کریســتینا کارامــو منکــر 
انتخابــات در انتخابــات مقدماتــی حــزب جمهوری خــواه 
ــروز شــده  ــه پی ــور خارج ــر ام ــوان وزی میشــیگان به عن
اســت. داگ ماســتریانو، منکــر انتخابــات، در انتخابــات 
مقدماتــی حــزب جمهوری خــواه پنســیلوانیا بــرای 
فرمانــداری پیــروز شــد و در صــورت پیــروزی در نوامبــر، 
مقــام ارشــد انتخاباتــی بعــدی ایــن ایالــت را منصــوب 

خواهــد کــرد.

ــادری را  ــی ن ــای عموم ــی از نمونه ه ــده یک ــن پرون ای
ــت  ــته اس ــس توانس ــه پلی ــه چگون ــد ک ــه می کن ارائ
بــا وجــود اســتفاده از رمزگــذاری سرتاســر برنامــه، 
ــه داده هــای واتــس اپ را تکمیــل  ــوط ب تحقیقــات مرب
ــع از  ــع واتســاپ مدعــی اســت مان ــه در واق ــد – ک کن
ــط  ــتری توس ــای مش ــتقیم پیام ه ــتراک گذاری مس اش
ــم می شــود.  ــدون حک ــون ب ــان قان ــا مجری واتســاپ ب
ــه  در ایــن مــورد، مأمــوران FBI، خبرچین هــای محرمان
را متقاعــد کردنــد کــه پیام هــای واتــس اپ را کــه 
ــود  ــد شــهاب ب ــه شــهاب احم ــه ارســال ب مشــکوک ب
ــهاب را  ــت ش ــا در نهای ــد. آنه ــال کنن ــا ارس ــرای آنه ب
فریــب دادنــد تــا از تلفنــی کــه از طریــق یــک خبرچیــن 
در اختیــار او قــرار داده بودنــد اســتفاده کنــد. نمایندگان 
ــی را از AT&T و  ــت مکان ــای موقعی ــن داده ه همچنی
برخــی جزئیــات دیگــر از حســاب WhatsApp دریافــت 
ــه  ــه چگون ــد ک ــان می ده ــده نش ــن پرون ــد. ای کردن
ــر ممانعــت  ــی ب ــی آی، علی رغــم ادعــای خــود مبن اف ب
از تحقیــق در مــورد جنایــات بــزرگ بــه دلیــل اســتفاده 
از رمزگــذاری متــا و ســایر ارائه دهنــدگان فنــاوری، 
توانســته اســت بــا اســتفاده از پلیــس مدرســه قدیمــی 
ــد. وزارت  ــل کن ــس اپ را ح ــت وات ــی، امنی ــا منبع یاب ب
دادگســتری گفــت کــه شــهاب می خواســت چهــار 
ــوش  ــا ب ــد ت ــاالت متحــده قاچــاق کن ــه ای ــی را ب عراق
ــراق  ــگ ع ــه در جن ــی ک ــام عراقی های ــر انتق را به خاط
کشــته شــدند، تــرور کنــد. بــر اســاس یــک درخواســت 
حکــم بازرســی کشــف شــده توســط بروســتر، شــهاب 
ــر  ــالن پیشــنهادی “منشــی وزی ــه یکــی از قات گفــت ک
ــده  ــم آم ــن حک ــت. در ای ــوده اس ــش” ب ــی داع مال
اســت کــه شــهاب قصــد داشــت آنهــا را بــرای فــرار از 

ــد. ــک قاچــاق کن ــاالت متحــده و مکزی ــرز ای م
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دموکرات ها از گوگل می خواهند که جمع آوری 
داده هایی را که می تواند زنان سقط کننده 

جنین را شناسایی کند، متوقف کند

ده هــا قانون گــذار در نامــه ای بــه ســاندار پیچــای، 
مدیــر اجرایــی گــوگل هشــدار دادنــد، داده هــای مــکان 
جمع آوری شــده توســط Google می توانــد »توســط 
دادســتان های راســت گرا بــرای شناســایی افــرادی 
کــه ســقط جنیــن انجــام داده انــد« اســتفاده شــود، اگــر 
ــر  ــورن فاین ــد. ل ــو کن ــی Roe v. Wade را لغ دادگاه عال
ــط  ــه توس ــن نام ــه ای ــد ک ــزارش می ده از CNBC گ
 G. Eshoo و نماینــده آنــا ).D-Ore( ســناتور ران وایــدن
D-Calif(.( رهبــری شــده اســت. گــوگل شایســته اعتبــار 
ــکا  ــرکت هایی در آمری ــن ش ــی از اولی ــرا یک ــت زی اس
اســت کــه بــر صــدور حکــم قبــل از افشــای اطالعــات 
مــکان بــه مجریــان قانــون اصــرار مــی ورزد، امــا ایــن 
کافــی نیســت. اگــر ســقط جنیــن توســط دادگاه عالــی 
ــذاران جمهوری خــواه  ــاح راســت افراطــی و قانون گ جن
ــر اســت کــه  ــی شــود، ایــن امــر اجتناب ناپذی غیرقانون
دادســتان های جنــاح راســت مجوزهــای قانونــی را 
ــه  ــان ب ــردن زن ــی ک ــه و زندان ــب، محاکم ــرای تعقی ب
ــاروری  ــل عــدم دریافــت مراقبت هــای بهداشــتی ب دلی
 CNBC ــت ــه درخواس ــوگل ب ــد. گ ــادر کنن ــی ص حیات
بــرای اظهارنظــر پاســخ نــداد. جمهوری خواهــان ارشــد 
از FBI دربــاره اســتراق ســمع بــدون مجــوز آمریکایی هــا 

ــد. ــو کردن پرس وج
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FTC توییتر را ۱۵۰ میلیون دالر جریمه کرد

کمیســیون تجــارت فــدرال )FTC( توییتــر را بــه دلیــل 
ارائــه  از شــماره تلفن و آدرس ایمیــل  سوءاســتفاده 
شــده برای احــراز هویــت دومرحلــه ای، ۱۵۰ میلیون دالر 
جریمــه کــرد. ایــن جریمــه حــدود 3 درصــد از درآمــد 
 FTC .توییتــر را بــرای ســال 2020 نشــان می دهــد
گفــت کــه توییتــر بیــان نکــرده اســت کــه از داده هــای 
ــرای  ــد ب ــرده بودن ــه ک ــتریان ارائ ــه مش ــخصی ک ش
ایمــن کــردن حســاب های خــود در راســتای قــراردادن 
ــه  ــد ک ــی ش ــر مدع ــد. توییت ــتفاده می کن ــات اس تبلیغ
ســهوًا از داده هــا بــرای تبلیغــات اســتفاده کــرده اســت 
و در ســال 2019 مشــکل را شناســایی کــرده و ایــن عمــل 

را متوقــف کــرده اســت. 





تهدیدات سایبری
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تنظیم کننده های بریتانیا Clearview AI  را 
جریمه و دستور حذف داده ها را صادر کردند.

چین همکاری سایبری و داده ای را در قرارداد 
جدید امنیت اقتصادی با کشورهای جزیره ای 

اقیانوس آرام دنبال می کند

رگوالتورهــا در بریتانیــا جریمــه ای 9 میلیــون دالری 
ــز تشــخیص  ــه Clearview AI، شــرکت بحث برانگی علی
چهــره وضــع کردنــد و بــه ایــن شــرکت دســتور دادنــد 
ــاکنان  ــای س ــتفاده از داده ه ــردن و اس ــاش ک ــه ف ک
بریتانیــا را متوقــف کنــد. دفتــر کمیســر اطالعــات 
 Clearview بریتانیــا متوجــه شــد کــه هــوش مصنوعــی
از اطالعاتــی کــه جمــع آوری کــرده اســت بــه شــیوه ای 
ــی  ــرده و مجــوز قانون ــه و شــفاف اســتفاده نک منصفان
ــن  ــدارد. ای ــه اول ن ــا در وهل ــع آوری داده ه ــرای جم ب
شــرکت مجبــور بــه حــذف داده هــای ســاکنان بریتانیــا 
ــات در  ــع آوری اطالع ــن از جم ــد و همچنی ــد ش خواه
 Clearview .ــد ــد ش ــع خواه ــده من ــا در آین ــورد آنه م
ــده  ــرو ش ــی روب ــای  قابل توجه ــا مخالفت ه ــرًا ب اخی
اســت، زیــرا رگوالتورهــا در اســترالیا، ایتالیــا و فرانســه 
همگــی بــه ایــن شــرکت دســتور داده انــد کــه داده های 

ــد. ســاکنان کشــورهای مربوطــه خــود را حــذف کن

یــک مــاه پــس از توافقنامــه همــکاری امنیتــی دوجانبه 
ــاره در  ــن دوب ــر ســلیمان امضــا شــد، چی ــا جزای ــه ب ک
تــالش اســت تــا محیــط امنیتــی اقیانــوس آرام جنوبی 
را شــکل دهــد. پیش نویــس فــاش شــده »چشــم انداز 
توســعه مشــترک کشــورهای جزیــره چیــن و اقیانــوس 
آرام« کــه پیش بینــی می شــود بــا ده جزیــره اقیانــوس 
ــن  ــن ممک ــه چی ــد ک ــان می ده ــود، نش ــا ش آرام امض
اســت بــه طــور فزاینــده ای در مســائل امنیــت ســایبری 
ــذار  ــه تأثیرگ ــی در منطق ــای جهان ــت داده ه و حاکمی
ــت  ــه تقوی ــد ب ــه متعه ــن بیانی ــس ای ــود. پیش نوی ش
ــت  ــکاری هــم در زمینه هــای هــم امنی ــادالت و هم مب
ســنتی و هــم غیرســنتی اســت. ایــن توافــق پیشــنهادی 
ــگ،  ــی وان ــت و پن ــرار گرف ــترالیا ق ــرزنش اس ــورد س م
وزیــر امــور خارجــه جدیــد اســترالیا گفــت کــه »چیــن 
ــده خــود در  ــوذ فزاین ــا نف مقاصــد خــود را در رابطــه ب
ــاالت  ــا ای ــد آی ــد دی ــرده اســت«. بای ــالم ک ــه اع منطق
متحــده و اســترالیا می تواننــد دســتاوردهای چیــن 
ــر  ــه نظ ــد، ب ــش دهن ــی را کاه ــوس آرام جنوب در اقیان
می رســد ایــن دو کشــور تالش هــای خــود را آغــاز 

کرده انــد.
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 NSO Group ساختار شرکتی گیج کننده
تحقیقات اروپایی را ناامید کرده است

گــزارش   Politico Europe از  منانکــور  وینســنت 
ــه  ــرکت های تابع ــترده ش ــت گس ــه فهرس ــد ک می ده
ایــن شــرکت جاســوس افزار در کشــورهای مختلــف، کار 
ــق  ــال تحقی ــه در ح ــی ک ــذاران اروپای ــرای قانون گ را ب
ــا  ــد ت ــوار می کن ــتند، دش ــرکت هس ــن ش ــاره ای درب
بتواننــد تصویــر واضحــی از مشــتریان و عملیــات 
ــه  ــد ب ــذاران گفتن ــد. قانون گ ــت آورن ــه دس ــرکت ب ش
ــتقیمًا  ــده مس ــاختار پیچی ــن س ــه ای ــد ک ــر می رس نظ
باهــدف ســخت کــردن کار افــراد بــرای تحقیــق در مورد 
شــرکت اســت. موریتــز کورنــر، نماینــده آلمانــی پارلمان 
اروپــا بــه پولیتیکــو گفــت: بــه نظــر می رســد ســاختار 
ــکان  ــردن مال ــان ک مالکیــت پشــت NSO باهــدف پنه
ــی  ــت. یک ــده اس ــاد ش ــی ایج ــئولیت های واقع و مس
ــق و تفحــص مجلــس  ــه تحقی ــن وظایــف کمیت از اولی
بایــد آشکارســازی فرایندهــای تصمیم گیــری گذشــته و 
ــی  ــذاران اروپای ــد. قانون گ ــت NSO باش ــی در پش فعل
ــق«  ــه تحقی ــک »کمیت ــکیل ی ــه تش ــارس ب ــاه م در م
ــتان  ــای مجارس ــد. اعض ــی NSO رأی دادن ــرای بررس ب
نرم افزارهــای  از  کشورهایشــان  گفتنــد  لهســتان  و 
جاسوســی ایــن شــرکت اســتفاده کرده انــد. یــک مــاه 
بعــد، رویتــرز گــزارش داد کــه مقامــات ارشــد اروپایــی 
از جملــه کمیســر عدالــت اروپــا، دیدیــه رینــدرز، هــدف 
ــی از  ــال یک ــد. درعین ح ــرار گرفتن ــوس ق ــه پگاس حمل
ــاختار  ــه س ــت ک ــو گف ــه پولیتیک ــخنگویان NSO ب س
ــاًل  ــی کام ــا قانون ــح” و ب ــیار واض ــرکتی NSO “بس ش

ــت دارد. مطابق
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باند باج افزار Conti ظاهرًا در حال تعطیل 
شدن است اما همچنان کامپیوترهای 

دولتی کاستاریکا را گروگان نگه داشته است

بخشــی  گذشــته  هفتــه  باج افــزار  بدنــام  بانــد 
و  کــرد  آفالیــن  را  خــود  دیجیتــال  زیرســاخت  از 
ــه  ــت ک ــزی اس ــته ای از چی ــط پوس ــایت آن فق وب س
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ــود. ای ــاًل ب قب
ــد  ــتاریکا می خواه ــان از کاس ــروه همچن ــن گ ــه ای ک
ــردن  ــاز ک ــرای ب ــزار ب ــون دالر باج اف ــغ 20 میلی ــا مبل ت
ــردازد.  ــم بپ ــی مه ــازمان های دولت ــای س ــل رایانه ه قف
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــت ک ــرده اس ــد ک ــی تهدی کونت
ــاز کــردن قفــل  دریافــت وجــوه، کلیدهــا مخصــوص ب
ــت  ــرد. دول ــد ب ــن خواه ــتاریکا را از بی ــای کاس داده ه
ــودداری  ــی خ ــه کونت ــول ب ــت پ ــتاریکا از پرداخ کاس
کــرده اســت. رئیس جمهــور رودریگــو چــاوز گفــت کــه 
ــن  ــی ای ــد اســت و در پ ــن بان ــا ای ــگ ب کشــور در جن
ــت  ــرار داد، وضعی ــدف ق ــه را ه ــه 27 موسس ــه ک حمل
ــزارش EFE، روز  ــه گ ــرد. ب ــالم ک ــی اع ــراری مل اضط
ــت  ــروه را “تروریس ــن گ ــتاریکا ای ــت کاس ــه، دول جمع
AdvIn-  ســایبری” نامیــد. شــرکت امنیــت ســایبری
tel’s Yelisey Bogusalvskiy و Vitali Kremez هــدف 
قرارگرفتــن کاســتاریکا را بیشــتر باانگیــزه تبلیغــات 
ــن  ــخ رســمی مــرگ” ای ــا “تاری ــول. آنه ــا پ ــد ت می دانن

ــد. ــالم کردن ــی اع ــروه را 19 م گ
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Zola، شرکت ثبت ازدواج هک شده وعده 
بازپرداخت وجه مشتریان را داد

Verizon در پانزدهمین گزارش ساالنه خود 
/گفت که هک ها از سال 2008 به طور 

چشمگیری تغییر کرده اند

مشــتریان زوال شــکایت دارنــد کــه هکرهــا هــزاران دالر 
از کارت هــای اعتبــاری و هدایــای عروســی آنهــا را پــس 
ــد.  ــه حســاب های رجیســتری آنهــا دزدیده ان از نفــوذ ب
یکــی از زوج هــا بــه مادربــرد گفتنــد: »۱۰۰۰ دالر از 
صنــدوق نقــدی زوال دزدیــده شــد و همچنیــن اطالعــات 
ــد  ــرای خری ــت و ب ــرقت رف ــه س ــا ب ــاری م کارت اعتب
۶۷۵ دالر کارت هدیــه از وب ســایت زوال اســتفاده شــد«. 
یکــی دیگــر از قربانیــان گفــت کــه یــک هکــر هــزاران 
دالر از کارت اعتبــاری مــن فراتــر از حــد مجــاز دریافــت 
ــا چهارشــنبه حــل  ــن مشــکل ت ــر ای ــرده اســت و اگ ک
ــد بودجــه عروســی را ســرقت  ــااًل می توان نشــود، احتم
کنــد. زوال بــا بازنشــانی همــه رمزهــای عبــور پاســخ داد: 
ایــن شــرکت بــه Motherboard گفــت کــه هکرهــا بــا 
ــه  ــده شــده ک ــور دزدی اســتفاده مجــدد از رمزهــای عب
ــوذ  ــاب ها نف ــد، به حس ــرده بودن ــدا ک ــت پی در اینترن
ــرد  ــه مادرب ــخنگوی زوال ب ــت، س ــی فارس ــد. امیل کردن
گفــت: »در نهایــت، کمتــر از 0.1 درصــد از تمــام زوج های 
زوال تحت تأثیــر قــرار گرفتنــد« و بــه همــه ایــن زوج هــا 
ــه طــور کامــل بازپرداخــت می شــود«. »از هــر نظــر ب

Veri-  طــی گــزارش بررســی های نقــض داده هــای
ــی تغییــر  ــح منتشــر شــد، چگونگ ــروز صب ــه ام zon ک
ــم  ــه و نی ــک ده ــایبری را در ی ــالت س ــم انداز حم چش
ــود  ــه ای وج ــا خالص ــد. در اینج ــان می ده ــر نش اخی
ــرای هکرهــا  ــزه رایــج ب دارد: هکتیویســم دومیــن انگی
در گــزارش ســال 2015 بــود. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــرای اهــداف جاسوســی سال هاســت ک ــه هــک ب ک
در رتبــه دوم قــرار دارد. داده هــای کارت پرداخــت 
رایج تریــن مــورد در معــرض خطــر در ســال 2008 بــود. 
اکنــون، آدرس هــای ایمیــل و گذرواژه هــا اغلــب دزدیــده 
می شــوند. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه هکرهــای 
ــتر از  ــداوم بیش ــور م ــه ط ــازمان ب ــک س ــارج از ی خ
خودی هــای مخــرب باعــث ایجــاد شــرارت می شــوند. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ســال 2008، جهــان امنیــت 
ســایبری تصــور می کــرد کــه تعــداد تهدیــدات داخلــی 

ــدات خارجــی بیشــتر اســت. از تهدی
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فایل های هک شده، نظارت شدید چینی ها 
در سین کیانگ را نشان می دهند

ــس از  ــزاران عک ــامل ه ــده ش ــاش ش ــای ف پرونده ه
ــه ای از  ــان در اردوگاه هــای ســینکیانگ و مجموع زندانی
ــس  ــی پلی ــای امنیت ــه پروتکل ه ــر از جمل ــناد دیگ اس
اســت. ایــن اســناد همچنیــن میــزان نظــارت چینی هــا 
در ســینکیانگ را نشــان می دهــد، از جملــه اینکــه 
چگونــه دولــت چیــن برخــی افــراد را بــه دلیــل نصــب 
برنامه هــای رمزگــذاری شــده یــا عــدم اســتفاده از 
ــد.  ــازات می کن ــن مج ــد چی ــورد تأیی ــای م فناوری ه
ایــن هکــر کــه شناســایی نشــده اســت، گفــت کــه آنهــا 
فایل هــا را از سیســتم های کامپیوتــری اداره امنیــت 
ــد و  ــی در دو شهرســتان ســین کیانگ دزدیده ان عموم
ــز،  ــان زن ــه آدری ــرده و ب ــایی ک ــا را رمزگش ــپس آنه س
ــل  ــم تحوی ــان کمونیس ــود قربانی ــاد یادب ــق بنی محق
ــه  ــک مقال ــا را در ی ــن یافته ه ــدًا ای ــز بع ــد. زن می دهن
دانشــگاهی نوشــت و بیش از دوازده ســازمان رســانه ای 
اســناد فــاش شــده را قبــل از انتشــار سه شــنبه بررســی 
ــت:  ــوز نوش ــی نی ــادوورث از بی بی س ــان س ــد. ج کردن
ــان ســال 2018  ــل از پای اســناد هــک شــده همگــی قب
ــن  ــت چی ــتورالعمل دول ــه “دس ــل از اینک ــتند - قب هس
در اوایــل ســال 2019 بــرای تشــدید اســتانداردهای 
رمزگــذاری ســین کیانگ صــادر شــود کــه ممکــن اســت 
توانایــی هکرهــا بــرای دریافــت اســناد را مختــل کنــد.
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گوگل هکرهای روسی را به میزبانی 
ایمیل های افشا شده برگزیت متهم کرد

شورای امنیت سازمان ملل در آستانه 
رأی گیری درباره تحریم یک گروه بدنام هکر 

کره شمالی است

طــرف  از  ظاهــرًا  شــده  فــاش  ایمیل هــای  اکثــر 
کمپین هــای طرفــدار برگزیــت در بریتانیــا، گزارش هــای 
ــگ از  ــتوفر بین ــون و کریس ــز پیرس ــاتر، جیم ــل س رافائ
رویتــرز می آینــد. گــروه تحلیــل تهدیــدات گــوگل ایــن 
ــام  ــه ن ــروه مســتقر در روســیه ب ــک گ ــه ی ســایت را ب
»رودخانــه ســرد« مرتبــط کــرد. ایــن ســایت همچنیــن 
حــاوی ایمیل هــای لــو رفتــه از ریچــارد دیــرالو، رئیــس 
 Dearlove .ســابق اطالعــات خارجــی بریتانیــا بــود
همچنیــن دولــت روســیه را مقصــر ایــن هــک دانســت 
ــیه  ــات روس ــی از عملی ــه به خوب ــت ک ــرز گف ــه رویت و ب
ــه  ــی ب ــاوی ایمیل های ــه ح ــون ک ــاب پروت ــه حس علی
مــن و از مــن بــوده آگاه اســت. Dearlove بــه رویتــرز 
ــا ایمیل هــای فــاش شــده در زمینــه  هشــدار داد کــه ب
ــه  ــد محتاطان ــکو بای ــا مس ــط ب ــی در رواب ــران فعل بح
ــند:  ــگ می نویس ــون و بین ــاتر، پیرس ــود. س ــار ش رفت
ــند،  ــر باش ــع معتب ــده در واق ــاش ش ــای ف ــر پیام ه “اگ
ــه  ــت ک ــته اس ــال گذش ــه س ــار در س ــن ب ــن دومی ای
یــک  خصوصــی  ایمیل هــای  کرملیــن  جاسوســان 
ــا  ــده و آنه ــا را دزدی ــی بریتانی ــت مل ــام ارشــد امنی مق
ــد،  ــد.” تومــاس ری ــن منتشــر می کنن را به صــورت آنالی
اســتاد دانشــگاه جانــز هاپکینــز، بــه رویتــرز گفــت: ایــن 
ســایت شــباهت هایی بــا ســایر ســایت هایی دارد 
ــه  ــرای افشــای اســناد حســاس از جمل ــه روس هــا ب ک
در آســتانه انتخابــات ســال 2016 آمریــکا اســتفاده 

می کردنــد.

ــز از  ــل نیکول ــه میش ــی ب ــد آمریکای ــام ارش ــک مق ی
رویتــرز گفــت انتظــار مــی رود شــورای امنیــت ســازمان 
ــی  ــای اضاف ــاره تحریم ه ــده درب ــای آین ــل در روزه مل
کــره شــمالی کــه گــروه بدنــام هکــر الزاروس را هــدف 
قــرار می دهــد، رأی دهــد. البتــه قطعنامــه بعیــد اســت 
ــه  ــور ب ــن کش ــد: ای ــز می نویس ــود. نیکول ــب ش تصوی
ــا  ــت، ام ــد داش ــاز خواه ــیه نی ــن و روس ــت چی حمای
هــر دو کشــور  در ایــن بــاره مخالفــت خــود را نشــان 

ــد. داده ان

رویتــرز پیش ازایــن گــزارش داده بــود کــه دولــت 
ایــاالت متحــده مــاه گذشــته پیش نویــس قطعنامــه ای 
ــروه  ــای گ ــاس آن دارایی ه ــر اس ــه ب ــرد ک ــر ک را منتش
الزاروس کــه بــه گفتــه دولــت ایــاالت متحــده توســط 
مقامــات اطالعاتــی کــره شــمالی کنتــرل می شــود، 
مســدود می شــود. گــروه الزاروس پشــت مجموعــه ای از 
ســرقت های گســتاخانه و ســایر هک هــا بــوده اســت. 
امســال، دولــت ایــاالت متحــده هکرهــا را بــه ســرقت 
 Axie 600 میلیــون دالر ارز دیجیتــال از بــازی ویدئویــی
Infinity مرتبــط کــرد. دولــت ایــاالت متحــده همچنیــن 
 Sony Pictures را بــه هــک کــردن Lazarus گــروه
Wanna- در ســال 2014 و راه انــدازی Entertainment
-Cry 2.0 کرمــی کــه در ســال 2017 بــه بیــش از 230000 
ــرد و میلیون هــا دالر  ــوذ ک ــان نف ــه در سراســر جه رایان

خســارت وارد کــرد - متهــم کــرده اســت.





تکنولوژی های سایبری
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امنیت سایبری     

Quad از ابتکارات امنیتی سایبری و 
نرم افزاری خبر می دهد

محققان چینی به جنگ ماهواره  های 
اینترنتی استارلینک می روند

گــروه Quad، گروهــی متشــکل از ایــاالت متحــده، 
هنــد، ژاپــن و اســترالیا، پــس از نشســت اخیــر ســران 
در توکیــو، اعــالم کردنــد کــه در ابتــکارات جدیــد 
مرتبــط بــا امنیــت ســایبری و فناوری هــای نوظهــور بــا 
یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد. ایــن گــروه موافقــت 
ایجــاد اســتانداردهایی در مــورد  بــرای  کــرد کــه 
فناوری هــای نوظهــور و به اشــتراک گذاری اطالعــات 
در مــورد اســتانداردهای فنــاوری، بــا یکدیگــر همــکاری 
کننــد. Quad همچنیــن بــرای افزایــش ارتباطــات بیــن 
ــری )CERT( در  ــراری کامپیوت ــش اضط ــای واکن تیم ه
هــر کشــور عضــو، کار خواهــد کــرد. رهبــران از ایجــاد 
یــک برنامــه کمک هزینــه جدیــد خبــر دادنــد کــه هــدف 
ــی و  ــاوری، مهندس ــم، فن ــکاری در عل ــویق هم آن تش
ریاضیــات اســت، حــوزه ای کــه تبــادالت بیــن برخــی از 
 Quad اعضــا درگذشــته کم رنــگ بــوده اســت. اهمیــت
ــا  ــرا اعض ــت، زی ــه اس ــر افزایش یافت ــال های اخی در س
درگیــر اختالفــات مختلــف بــا چیــن بــر ســر موضوعــات 

ــد. ــف بوده ان مختل

کشورشــان  معتقدنــد  چیــن  نظامــی  محققــان 
بــرای غیرفعال ســازی و حتــی  قابلیت هایــی  بایــد 
ــعه  ــتارلینک توس ــواره ای اس ــت ماه ــردن اینترن ازبین ب
دهــد. بــه عقیــده آنهــا، ممکــن اســت از ماهواره هــای 
اســتارلینک بــرای مقاصــد نظامــی اســتفاده شــود کــه 
هــدف آن کمــک بــه کشــورهای دیگــر و تهدیــد امنیــت 
ملــی چیــن باشــد. طبــق گــزارش نشــریه ســاوت 
ــعه  ــان توس ــان خواه ــت، محقق ــگ پس ــا مورنین چاین
قابلیت هــای ضــد ماهــواره ای از جملــه روش هــای 
ــردن  ــرم هســتند. روش ازبین ب ــردن ســخت و ن ازبین ب
ســخت ایــن ماهــواره شــامل نابودکــردن فیزیکــی آنهــا 
ــرم  ــر روش ن ــوی دیگ ــت. از س ــک اس ــیله موش به وس
ــزار  ــن نرم اف ــدف گرفت ــور ه ــای مذک ــردن ابزاره ازبین ب

و سیســتم عامل ماهــواره اســت.

ــتم  ــک سیس ــد ی ــد بای ــان معتقدن ــرآن محقق عالوه ب
ــای  ــک از ماهواره ه ــی هری ــی ردیاب ــا توانای ــی ب نظارت
اســتارلینک توســعه یابــد. در بخشــی از گــزارش آمــده 
اســت: هرچنــد اســتارلینک ادعــا می کنــد یــک برنامــه 
غیرنظامــی اســت کــه اینترنــت پرســرعت فراهــم 
می کنــد، امــا پس زمینــه نظامــی قدرتمنــدی دارد. 
ــاخته  ــی س ــای نظام ــاب آن در مقره ــایت های پرت س
از  بودجه هایــی  قبــاًل  ایکــس  اســپیس  شــده اند. 
نیــروی هوایــی آمریــکا دریافــت کــرد تــا شــیوه برقراری 
ارتبــاط بیــن ماهــواره اســتارلینک بــا هواپیمــای 
ــد.  ــی کن ــده را بررس ــذاری ش ــرایط رمزگ ــی در ش نظام
ــتارلینک  ــروژه اس ــد پ ــدار داده ان ــی هش ــان چین محقق
ســرعت ارتباطــات جت هــای جنگنــده و پهپادهــا را تــا 
ــری  ــش دیگ ــا در بخ ــد. آنه ــش می ده ــر افزای ۱۰۰ براب
ماهواره هــای  داده انــد:  هشــدار  خــود  گــزارش  از 
ــه  ــادر ب ــدن ق ــل ش ــس از تکمی ــتارلینک پ ــروژه اس پ
حمــل ابزارهــای شناســایی، ناوبــری و آب وهواشناســی 
ــکا را  ــش آمری ــی ارت ــای جنگ ــه قابلیت ه ــتند ک هس
ــاده،  ــق دورافت ــایی مناط ــد شناس ــی مانن در حوزه های
ارتباطــات، ناوبــری و مکان یابــی، حملــه و غیــره افزایش 
ــرم  ــردن ن ــان روش ازبین ب ــان محقق ــن می دهــد. در ای
نابودکــردن  زیــرا  را ترجیــح می دهنــد  ماهواره هــا 
ــی آورد  ــود م ــه و ج ــی ب ــای فضای ــا زباله ه ماهواره ه
ــد. ــاد می کن ــل ایج ــن تداخ ــای چی ــه در فعالیت ه ک
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ابزار دست کاری رسانه های اجتماعی روسی 
فاش شد

ــد  ــام Fronton می توان ــه ن ــی ب ــت روس ــات ن ــک ب ی
رســانه های  در  نادرســت  اطالعــات  ارســال  بــرای 
اجتماعــی و همچنیــن جلوگیــری از شناســایی اســتفاده 
شــود. Fronton در ابتــدا در مــارس 2020 رونمایــی 
ــه  ــه در درج ــد ک ــر کردن ــدا فک ــان در ابت ــد و محقق ش
ــرای تقطیــع ســرویس  ــدازی حمــالت ب ــرای راه ان اول ب
ــات  ــود. تحقیق ــتفاده می ش ــده )DDoS( اس ــع ش توزی
جدیــد نشــان می دهــد کــه ایــن ابــزار همچنیــن 
بــه اپراتورهــا ایــن توانایــی را می دهــد تــا رفتــار 
ــادی  ــداد زی ــی را در تع ــانه های اجتماع ــی رس غیراصول
ــد  ــا می توانن ــد. اپراتوره ــگ کنن ــاب ها هماهن از حس
ــه  ــه را ک ــر و آنچ ــا یکدیگ ــا ب ــل ربات ه ــوه تعام نح
پســت می کننــد را مدیریــت کننــد. ایــن بات نــت 
ــتگاه های  ــق دس ــیریابی اش از طری ــا مس ــن ب همچنی
ــه  ــد و ب ــان می کن ــک را پنه ــر، ترافی ــرض خط در مع
ــر  ــتقل و از نظ ــت مس ــه دارای فعالی ــد ک ــر می رس نظ
 Fronton درحالی کــه  اســت.  پراکنــده  جغرافیایــی 
احتمــااًل فراتــر از یــک اســتفاده آزمایشــی بــه کار بــرده 
ــه  ــه دسترســی ب نشــده اســت، کشــف آن پنجــره ای ب
ابزارهــای تبلیغاتــی مــزارع تــرول روســی و نحــوه 
اســتفاده از آنهــا بــرای دســت کاری در ارتباطــات آنالیــن 

ارائــه می کنــد.
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توییتر در راستای جمع آوری اطالعات برای 
افزایش امنیت کاربران و استفاده از آن برای 

تبلیغات، 150 میلیون دالر پرداخت می کند

 توییتــر 150 میلیــون دالر بــرای رفــع اتهامــات مربــوط 
بــه اســتفاده فریبکارانــه از اطالعات تمــاس مانند آدرس 
ایمیــل و شــماره تلفن بــرای هــدف قــراردادن تبلیغــات 
پرداخــت خواهــد کــرد. توییتــر بــه کاربــران گفــت کــه 
ایــن داده هــا را بــرای ایمــن کــردن حســاب ها، از جملــه 
از طریــق احــراز هویــت چندعاملــی و بازیابــی رمزهــای 
ــور، جمــع آوری می کنــد. FTC همچنیــن ادعــا کــرد:  عب
اســتفاده  ایمیــل  آدرس  و  شــماره تلفن  از  »توییتــر 
ــات  ــا تبلیغ ــدگان اجــازه دهــد ت ــه تبلیغ کنن ــا ب ــرد ت ک
خاصــی را بــا تطبیــق اطالعــات بــا داده هایــی کــه قبــاًل 
ــد،  ــت آورده ان ــه دس ــزاران داده ب ــا از کارگ ــتند ی داش

ــد.« ــرار دهن ــدف ق ــاص ه ــدگان خ ــرای مصرف کنن ب

از ســود توییتــر بــردن به واســطه داده هایــی کــه 
ــد و  ــد ش ــری خواه ــده جلوگی ــه جمع آوری ش فریبکاران
ــماره تلفن و آدرس  ــه از ش ــد ک ــران بگوی ــه کارب ــد ب بای
ــرده  ــی اســتفاده ک ــرای مقاصــد تبلیغات ــا ب ــل آنه ایمی
اســت. ایــن شــرکت همچنیــن بایــد یــک برنامــه حفــظ 
ــه آن را  ــد ک ــی کن ــد را معرف ــی جدی ــم خصوص حری
ملــزم بــه بررســی خطــرات امنیتــی محصــوالت جدیــد 
ــتن  ــن نگه داش ــه ایم ــت ک ــرکت گف ــن ش ــد. ای می کن
داده هــا و احتــرام بــه حریــم خصوصــی چیــزی اســت 
ــه  ــم و مــا در هــر مرحل کــه مــا بســیار جــدی می گیری
ابتــدا  ایــن شــرکت  FTC همــکاری کرده ایــم.  بــا 
ــل و  ــتباه از ایمی ــال 2019 به اش ــه در س ــرد ک ــالم ک اع
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــات اس ــرای تبلیغ ــماره تلفن ب ش
حامیــان امنیــت ســایبری هشــدار دادنــد کــه اقدامــات 
توییتــر می توانــد باعــث شــود کــه کاربــران بــه دلیــل 
دریافــت  از  تــرس  و  شــرکت ها  بــه  بی اعتمــادی 
ــه  ــی – ک ــت چندعامل ــراز هوی ــه، اح ــات هرزنام تبلیغ
احتمــااًل مؤثرتریــن نــوع محافظــت از امنیــت ســایبری 

ــد. ــال کنن ــر فع ــران اســت - را کمت ــطح کارب در س
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سفر ده ها تاجر اسرائیلی طی ماه های اخیر 
به عربستان به منظور انجام قراردادها در 

زمینه سایبری و کشاورزی

تاجــر  ده هــا  ســفر  از  صهیونیســتی  رســانه های 
طــی  اســرائیلی  گذرنامه هــای  بــا  عربســتان  بــه 
ماه هــای اخیــر خبــر دادنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
رســانه های صهیونیســتی اعــالم کردنــد کــه ده هــا 
تاجــر طــی ماه هــای اخیــر بــا گذرنامه هــای اســرائیلی 
ــاورزی و  ــه کش ــا در زمین ــام قرارداده ــور انج و به منظ

ســایبری بــه عربســتان ســفرکرده اند.

از  هــم  پیش تــر  صهیونیســت  رســانه های 
ســرمایه گذاری مبالغــی از ســوی عربســتان در اســرائیل 
ــاد  ــنر« دام ــرد کوش ــه »ج ــته ب ــدوق وابس ــط صن توس
دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور ســابق آمریــکا کــه 
مشــاور کاخ ســفید نیــز بــود، خبــر داده بودنــد. طبــق 
ــدوق  ــن صن ــنر، ای ــه کوش ــته ب ــدوق وابس ــالم صن اع
بــه زودی میلیون هــا دالر در شــرکت های اســرائیلی 
نوپــا ســرمایه گذاری خواهــد کــرد و چنیــن توافــق 
شــده اســت کــه عربســتان می توانــد در اســرائیل 
ــال«  ــداف ای ــتا، »ن ــن راس ــد. در همی ــرمایه گذاری کن س
تحلیلگــر امــور سیاســی کانــال ۱۳ تلویزیــون رژیــم 
صهیونیســتی گفــت: اســرائیل خواهــان گام هایــی برای 
گســترش عادی ســازی روابــط اســت و نمی خواهــد 
ایــن امــر بــه انجــام پــرواز هواپیماهــا از آســمان 

ــود. ــدود ش ــتان مح عربس

ــاز  ــه اســرائیل می خواهــد از نی ــزود ک ــن اف وی همچنی
ــورهای  ــه کش ــکا ب ــور آمری ــدن« رئیس جمه ــو بای »ج

کاهــش  بــرای  عربســتان  و  خلیج فــارس  حاشــیه 
قیمت هــای نفــت و در مقابــل نیــاز عربســتانی ها 
ــلمان«  ــن س ــد ب ــرای »محم ــروعیت ب ــب مش ــه کس ب
ولیعهــد ســعودی چیــزی بــرای خــود بــه دســت آورد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه رســانه های رژیــم صهیونیســتی 
از  تــن  دو  کــه  بودنــد  کــرده  اعــالم  پیش ازایــن 
ــکا  ــوری آمری ــدن رئیس جمه ــو بای ــد ج ــاوران ارش مش
بــرای گفتگــو در مــورد میانجیگــری میــان رژیــم 
ــد.  ــفر کردن ــاض س ــه ری ــتان، ب ــتی و عربس صهیونیس
ایــن در حالــی اســت کــه »فیصــل بــن فرحــان« وزیــر 
خارجــه ســعودی در جریــان نشســت داووس، در پاســخ 
بــه ســؤالی تــالش کــرد، تحــرک ریــاض به ســوی 
ــه  ــتی را توجی ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازی رواب عادی س
ــان  ــط می ــه عادی ســازی رواب ــرد ک ــا ک ــد. وی ادع نمای
عربســتان ســعودی و رژیــم صهیونیســتی می توانــد بــه 
حــل مســئله فلســطین بــر اســاس طــرح صلــح عربــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــک کن ــال ۲۰۰۱ کم در س
ــن  ــعودی در ای ــتان س ــه عربس ــر خارج ــارات وزی اظه
ــطین  ــع رخ داده در فلس ــالف وقای ــر خ ــاًل ب ــه کام زمین
طــی ماه هــای اخیــر اســت. رژیــم صهیونیســتی پــس 
ــی  ــا برخ ــط ب ــازی رواب ــات عادی س ــای توافق از امض
ــطین را  ــت فلس ــه مل ــارها علی ــی فش ــورهای عرب کش
افزایــش داده و همچنــان باقــدرت بــه ارتــکاب جنایــات 

علیــه فلســطینی ها ادامــه می دهــد.
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رگوالتور رقابت انگلیس دومین تحقیق 
درباره روش های تبلیغات گوگل را آغاز کرد

بــه اعتقــاد ایــن رگوالتــور ممکــن اســت گــوگل رقابــت 
را مختــل و بــه طــور غیرقانونــی ســرویس های خــود را 
ارجحیــت داده باشــد. تحقیــق جدیــد ســازمان رقابــت 
و بازارهــای انگلیس)CMA(پــس از یــک بررســی دربــاره 
ــن  ــات آنالی ــاره تبلیغ ــوک درب ــوگل و فیس ب ــق گ تواف
انجــام می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه دولت هــای 
ســختگیرانه تری  قوانیــن  روز  هــر  جهــان  سراســر 
ــد.  ــع می کنن ــکا وض ــاوری آمری ــرکت های فن ــه ش علی
ــه  ــق در سراســر جهــان از جمل ــد تحقی ــون چن هــم اکن
ــن  ــت ای ــاره موقعی ــا درب ــه اروپ ــکا و اتحادی در آمری
شــرکت ها در بــازار انجــام در حــال انجــام اســت. ایــن 
ــدی از  ــش کلی ــرد ۳ بخ ــالم ک ــته اع ــازمان روز گذش س
ــاوری )ســرویس های واســطه گری  ــره تبلیغــات فن زنجی
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی می کن ــاوری( را بررس ــات فن تبلیغ
ــک از  ــده هری ــن تهیه کنن ــوگل بزرگ تری ــه گ ــت ک اس
ــلی  ــا کوش ــت. آندرئ ــور اس ــدی مذک ــای کلی بخش ه
ــران هســتیم  ــا نگ ــه ای گفــت: م ــاره در بیانی ــن ب در ای
کــه ممکــن اســت گــوگل از موقعیــت خــود در فنــاوری 
تبلیغــات بــه نفــع خدمــات خــود اســتفاده کنــد. ایــن 
ــران  ــا، مشــتریان و در نهایــت کارب ــه ضــرر رقب ــد ب رون
اســت. انگلیــس ســال گذشــته قوانیــن رقابتــی جدیدی 
وضــع کــرد تــا اجــازه ندهــد گــوگل و فیس بــوک 
باتکیه بــر ســلطه خــود بــر بــازار شــرکت های کوچــک را 
کنــار بزننــد و بــه مشــتریان آســیب برســانند. در همیــن 
راســتا واحــد بازارهــای دیجیتــال در CMA ایجــاد شــد 
ــردن  ــوس ک ــازی و معک ــق، مسدودس ــدرت تعلی ــه ق ک
تصمیمــات شــرکت های فنــاوری را دارد و می توانــد 
ــا  ــرای آنه ــاوری ب ــی شــرکت های فن در صــورت نافرمان

جریمــه مالــی تعییــن کنــد.
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اپ استور بومی روسیه هم از راه رسید

نامیــده  روســیه”  “فیس بــوک  اغلــب  کــه  ویکــی 
می شــود، اعــالم کــرد نســخه بتــا یــا آزمایشــی 
ــرای  ــنبه ب ــام RuStore از چهارش ــا ن ــگاه ب ــن فروش ای
تمــام کاربــران گوشــی ها و تبلت هــای مجهــز بــه 
سیســتم عامل اندرویــد در دســترس خواهــد بــود. 
اپــل و گــوگل دو فروشــگاه بــزرگ اپلیکیشــن در جهــان، 
ــن، دسترســی  ــگ روســیه در اوکرای ــه جن ــش ب در واکن
کاربــران روســی بــه خدمــات خــود را محــدود کرده انــد. 
کرملیــن بــرای توســعه ســریع جایگزین هــای دیجیتــال 
داخلــی به ســرعت وارد عمــل شــده و کمپیــن چندســاله 
خــود را بــرای اعمــال کنتــرل بــر فضــای آنالیــن تســریع 
کــرده و در واکنــش بــه رویکــرد خصمانــه شــرکت های 
ــاوری غربــی دسترســی بــه اینســتاگرام، فیس بــوک،  فن

ــرده اســت. ــوگل را محــدود ک ــار گ ــر و اخب توییت

VK کــه بخشــی از ســهام آن متعلــق بــه گازپــروم 
ــن متنوعــی از شــبکه های  ــات آنالی ــا اســت، خدم مدی
ــه  ــذا ارائ ــل غ ــات تحوی ــا خدم ــه ت ــی گرفت اجتماع
ــیه  ــال روس ــه دیجیت ــر جامع ــوان رهب ــد و به عن می ده
در رقابــت بــرای جایگزینــی خدمــات غربــی ظاهر شــده 
اســت. RuStore بــا حمایــت وزارت توســعه دیجیتــال، 
ــن  ــیه، و همچنی ــی روس ــانه های جمع ــات و رس ارتباط
بزرگ تریــن  یاندکــس،  روســی  فنــاوری  شــرکت 
وام دهنــده کشــور روســیه یعنــی Sberbank و شــرکت 

ــت. ــده اس ــاد ش ــکای ایج ــایبری کاسپراس ــت س امنی
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