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ایاالت متحده امریکا
تصویب اولیه طرح حریم خصوصی آنالین در کنگره آمریکا

بایدن دو الیحه سایبری را امضا کرد 
الیحه جدید دو حزبی با هدف جلوگیری از دستیابی کشورهای پرخطر به داده های حساس ایاالت 

متحده است

سایبر بین الملل
گزارش حمالت سایبری در کانادا به قانون تبدیل شد

جلسات داخلی TikTok نشان می دهد که داده های کاربران ایاالت متحده مکررًا از چین مورد 
دسترسی قرار گرفته است

چین می خواهد سانسور را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی افزایش دهد
اسناد دولت چین حاکی از گسترش نظارت دولت است

تکنولوژی های سایبری
مارک زاکربرگ: احتماال تا سال 2030 یک میلیارد نفر در متاورس حضور خواهند داشت
کاهش 50 درصدی مصرف برق صنعت استخراج بیت کوین در پی سقوط بازار رمزارز

مایکروسافت برای محدود کردن تشخیص چهره، فروش فناوری خواندن احساسات را متوقف می کند
پسر 18 ساله با فروش اسباب بازی NFT، بیش از 700 هزار دالر به جیب زد

گوگل: یک جاسوس افزار قدرتمند گوشی های اندرویدی و آیفون ها را هدف قرار داده است

تهدیدات سایبری
حمله سایبری علیه سامانه های هشدار رژیم صهیونیستی در قدس و ایالت

حمله سایبری سخنرانی پوتین را یک ساعت به تاخیر انداخت
گوگل می گوید نرم افزارهای جاسوسی ایتالیا افرادی را در ایتالیا و قزاقستان هدف قرار داده است
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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

طــی روزهــای گذشــته اخبــار و شــواهدی منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه طبــق آنچــه کــه از جلســات داخلــی کمپانی 
شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک بــه دســت آمــده اســت اطالعــات کاربــران ایــاالت متحــده در ایــن شــبکه اجتماعــی 
بــه دفعــات مــورد اســتفاده توســط چینــی هــا قــرار گرفتــه اســت. مســئله اســتفاده از داده هــای انبــوه شــبکه 
هــای اجتماعــی تــا قبــل از ایــن بیشــتر در مــورد شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک، اینســتاگرام و توییتــر 
بــه گــوش می خــورد کــه طــی آن اغلــب آمریکایــی هــا ســعی می کردنــد بــا مــدل ســازی از داده هــای شــبکه 
هــای اجتماعــی بــه اطالعــات ســودمندی از رقبــای شــرقی خــود ماننــد چیــن و روســیه دســت پیــدا کننــد و ایــن 
مســئله معمــواًل بــا اعتــراض گســترده چینــی هــا و روس هــا بــه همــراه بــود. در حــال حاضــر اوضــاع در حــال 
تغییــر کــردن اســت. ایــن بــار چینــی هــا توانســتند از یــک پلتفــرم ســاخته شــده توســط شــرقی هــا بــه نــام 
تیــک تــاک داده هایــی مرتبــط بــا شــهروندان و کاربــران آمریکایــی را بــرای تجزیــه و تحلیــل جمــع آوری کننــد.
حصــول بــه ایــن داده هــا مــی توانــد اطالعــات ســودمندی را بــرای آنهــا بــه ارمغــان آورد و ایــن مســئله می توانــد 
شــروعی بــرای تغییــر موازنــه قــدرت از بلــوک غــرب بــه شــرق باشــد و اعالمــی بــر ایــن نکتــه کــه دیگــر هژمونــی 
غربــی هــا زیرســاخت هــای شــبکه هــای اجتماعــی ادامــه دار نخواهــد بــود. هرچنــد طــرف هــای چینــی و روســی 

تــا رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی همچنــان فاصلــه قابــل توجهــی دارنــد. 

مجــددًا در مــورد چیــن در روزهــای گذشــته اخبــاری منتشــر شــد مبنــی بــر افزایــش قابــل توجــه ســطح سانســور 
در رســانه هــای اجتماعــی چینــی توســط دولــت چیــن و همچنیــن افزایــش نظارت هــای دولتــی توســط دولــت 
چیــن بــه منظــور جمــع آوری داده هــای مختلــف کاربــران ماننــد تصویــر و صــدای کاربــران شــبکه هــای مختلــف 
ــی و  ــوش مصنوع ــای ه ــاوری ه ــوم داده و فن ــتر عل ــه بیش ــرفت هرچ ــا پیش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــی. ب اجتماع
یادگیــری ماشــین کــه کارشناســان را قــادر میســازد بــا مدلســازی و تجزیــه و تحلیــل انبــوه داده هــا بتواننــد از 
داده هــای حجیــم اطالعــات ارزشــمندترین را اســتخراج کننــد چیــن را بــر ایــن داشــته تــا پــروژه هــای خــود بــرای 
بــه دســت آوردن اطالعــات هرچــه بیشــتر کاربــران از شــبکه هــای اجتماعــی را افزایــش دهــد در آینــده بتواننــد از 
ایــن داده هــا بــرای پــردازش هــای بــر پایــه هــوش مصنوعــی و علــم داده اســتفاده کنــد. در عصــری کــه داده در 
آن اطالعــات حکــم طــال را دارد دولــت هایــی دســت برتــر را دارنــد کــه ظرفیــت، زیرســاخت و قــدرت بیشــتری در 
اســتخراج، دســته بنــدی و تجزیــه و تحلیــل داده هــای حجیــم کاربــران در پلتفــرم هــای مختلــف فضــای مجــازی 
را داشــته باشــند از ایــن رو بــه نظــر می رســد چیــن بــه شــدت بــه دنبــال ایــن اســت کــه در ایــن رقابــت بــاز 

نمانــد.
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امنیت سایبری     

تصویب اولیه طرح حریم خصوصی آنالین 
در کنگره آمریکا

یــک کمیتــه مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده 
ــزب  ــت دو ح ــورد حمای ــرح م ــک ط ــنبه ی روز پنجش
ــن را  ــی آنالی ــم خصوص ــه حری ــوم ب ــور موس ــن کش ای
ــزان  ــردن می ــدود ک ــدف آن مح ــه ه ــرد ک ــب ک تصوی
تشــدید  اســت.  شــخصی  داده هــای  جمــع آوری 
از مــردم آمریــکا توســط  جاسوســی های ســایبری 
دولــت و شــرکت های خصوصــی موجــب اعتراضــات و 
ــن طــرح  ــب ای افشــاگری های گســترده شــده و تصوی
بــا هــدف بازگشــت اعتمــاد عمومــی صــورت می گیــرد، 
اگرچــه شــک و تردیدهایــی در مــورد تبدیــل شــدن آن 
ــه قانــون وجــود دارد. در ایــن طــرح از شــرکت هایی  ب
ماننــد گــوگل، فیس بــوک و نیــز فهرســت بلندباالیــی از 
ــا فقــط اطالعــات  شــرکت های دیگــر خواســته شــده ت
ــرای ارائــه خدمــات ضــروری اســت،  شــخصی را کــه ب
جمــع آوری کننــد. بــر اســاس طــرح یادشــده اطالعــات 
حساســی ماننــد شــماره های تأمیــن اجتماعــی بــا 
ــد. ایــن  دقــت بیشــتری مــورد حفاظــت قــرار می گیرن
ــرژی و بازرگانــی  ــه راحتــی در کمیتــه فرعــی ان طــرح ب
ــب  ــی تصوی ــری صوت ــا رأی گی ــدگان ب ــس نماین مجل
شــد و اکنــون بــه کمیتــه مربوطــه مــی رود. تالش هــای 
قبلــی بــرای تصویــب قانــون حفــظ حریــم خصوصــی 
ــا اســتفاده از  ــه ب ــاوری ک ــا مخالفــت شــرکت های فن ب
داده هــای کاربــران، خدمــات تبلیغــات هدفمنــد رایــگان 
ارائــه می کننــد، بــی نتیجــه مانــد. بخــش اعظــم 
بحــث در مــورد ایــن طــرح بــر ایــن موضــوع متمرکــز 
ــع از  ــت مان ــن دس ــدرال از ای ــن ف ــا قوانی ــه آی ــود ک ب
ــا خــود می شــوند،  ــی ناســازگار ب ــن ایالت اجــرای قوانی
ــه شــکایت در  ــای آن مجــاز ب ــر مبن ــراد ب ــه اف ــا اینک ی
مــورد نقــض حریــم خصوصــی خــود هســتند یــا خیــر. 
ــنا،  ــد س ــای قدرتمن ــاد دموکرات ه ــه انتق ــه ب ــا توج ب
ــت اجــرای  ــه ضمان ــول ک ــا کانت ــه ســناتور ماری از جمل
ــد،  ــی مناســب نمی دانن ــدازه کاف ــه ان ــون را ب ــن قان ای

ــت. ــخص اس ــت آن نامش سرنوش
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امنیت سایبری

الیحه جدید دو حزبی با هدف جلوگیری بایدن دو الیحه سایبری را امضا کرد 
از دستیابی کشورهای پرخطر به داده های 

حساس ایاالت متحده است

ایــن دو الیحــه بــر توســعه نیــروی کار امنیــت ســایبری 
دولــت فــدرال و تقویــت امنیــت ســایبری دولت هــای 
ــد:  ــز دارن ــرزمینی تمرک ــه ای و س ــی، قبیل ــی، محل ایالت
ــی  ــاد م ــه ای را ایج ــا برنام ــه ه ــن الیح ــی از ای یک
ــدرال اجــازه  ــان امنیــت ســایبری ف ــه کارکن ــه ب ــد ک کن
مــی دهــد بــرای جابجایــی در آژانــس هــای دیگــر در 
سراســر دولــت درخواســت دهنــد. الیحــه دیگــر وزارت 
امنیــت داخلــی را بــه آمــوزش، کمــک و اطــالع رســانی 
بــه دولــت هــای ایالتــی، محلــی، قبیلــه ای و ســرزمینی 
در مــورد تهدیــدات امنیــت ســایبری هدایــت مــی کنــد 
هــر دو الیحــه از حمایــت دو حزبــی برخــوردار بودنــد. 
آنهــا توســط رئیــس کمیتــه امنیــت داخلــی ســنا، گــری 
ــت:  ــه ای گف ــرز در بیانی ــد. پیت ــده ان ــته ش ــرز نوش پیت
»ایــن قوانیــن جدیــد امنیــت ســایبری را در هــر ســطح 
از دولــت تقویــت می کنــد و تضمیــن می کنــد کــه 
مــا بــرای جلوگیــری از حمــالت ســایبری کــه همچنــان 
ــی  ــد و امنیــت مل زندگــی و معیشــت را مختــل می کن

ــاده هســتیم.« ــد، آم ــد می کن ــا را تهدی م

الکســاندرا آلپــر و دیویــد شپردســون از رویتــرز گــزارش 
مــی دهنــد کــه ایــن الیحــه زمانــی را کــه مــی تــوان 
ــاالت متحــده را در کشــورهایی  داده هــای حســاس ای
کــه توســط دولــت ایــاالت متحــده بــه عنــوان ریســک 
ــه  ــرد، ب ــداری ک ــود نگه ــی ش ــه م ــر گرفت ــاال در نظ ب
شــدت محــدود مــی کنــد. آنهــا گــزارش مــی دهنــد کــه 
ــون اســت. ایــن الیحــه  ــی ایــن قان چیــن هــدف اصل
ــا داده هــای  ــی دســتور مــی دهــد ت ــه وزارت بازرگان ب
شــخصی را شناســایی کنــد کــه در صــورت صــدور مــی 
توانــد بــه امنیــت ملــی ایــاالت متحده آســیب برســاند. 
آلپــر و شپردســون مــی نویســند: “در صــورت تصویــب، 
ایــن الیحــه همچنیــن بــه وزارت بازرگانــی دســتور مــی 
ــوه دســته  ــرای صــادرات انب ــی را ب ــا مجوزهای دهــد ت
هــای شناســایی شــده از داده هــای شــخصی بــه ســایر 
ــه کشــورهای  ــد و صــادرات ب کشــورها درخواســت کن
پرخطــر را رد کنــد.” ایــن الیحــه توســط رئیــس کمیتــه 

مالــی ســنا، ران وایــدن حمایــت مــی شــود. 





سایبر بین الملل
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گزارش حمالت سایبری در کانادا به قانون 
تبدیل شد

براســاس قانونــی جدیــد در کانــادا، کســب و کارهایــی 
ــت  ــاختی فعالی ــاس زیرس ــای حس ــش ه ــه در بخ ک
مــی کننــد بایــد حمــالت ســایبری را بــه دولــت فــدرال 
گــزارش دهنــد و سیســتم هــای ســایبری خــود را 
ــی،  ــای مال ــش ه ــون بخ ــن قان ــد. ای ــر کنن قدرتمندت
مخابــرات، انــرژی و حمــل و نقــل را بــرای امنیــت ملــی 
و ایمنــی عمــوم مــردم حیاتــی معرفــی کــرده امــا بــه 
ــه طــور خــاص اشــاره نکــرده اســت.  هیــچ شــرکتی ب
مارکــو مندیســینو وزیــر ایمنــی عمومــی در ایــن بــاره به 
خبرنــگاران مــی گویــد: دربــاره انتخــاب بخــش هایــی 
کــه بــرای امنیــت ملــی و ایمنــی عمــوم مــردم اهمیــت 
ــت.  ــده اس ــام ش ــادی انج ــای زی ــی ه ــد، بررس دارن
ــس از  ــی پ اپراتورهــای بخــش هــای حســاس زیربنای
مشــاوره شناســایی خواهنــد شــد. طبــق قانــون جدیــد 
ــدرت  ــور ق ــن کش ــر ای ــت وزی ــرودو نخس ــتین ت جاس
بیشــتری بــرای ایمــن ســازی سیســتم هــای مخابراتــی 
ــی خواهــد داشــت.  ــر تهدیدهــای امنیت ــادا در براب کان
مندیســینو در ایــن بــاره مــی گویــد: قانــون جدیــد بــه 
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی کمــک مــی کنــد در 
برابــر حمــالت ســایبری از خــود بهتــر دفــاع کننــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه فنــاوری اینترنــت ســریع تــر ماننــد 
۵G ســبب شــده تــا زیرســاخت هــای حســاس کانــادا 
بیــش از پیــش یکپارچــه و مرتبــط شــود، امــا همزمــان 
آن را در معــرض شــکل جدیــدی از تهدیدهــای ســایبری 
ــم  ــد، ه ــام ارش ــک مق ــه ی ــه گفت ــت. ب ــرار داده اس ق
ــش اســت  ــون تهدیدهــای ســایبری در حــال افزای اکن
ــرا  ــود زی ــی ش ــزارش نم ــا گ ــادی از آنه ــداد زی ــا تع ام
ــاش  ــه ف ــزم ب ــی مل ــن فعل ــت قوانی ــا تح ــرکت ه ش
کــردن حمــالت ســایبری نیســتند. طبــق بیانیــه دولــت 
ــدن،  ــب ش ــورت تصوی ــور در ص ــه مذک ــادا، الیح کان
ــتفاده  ــدم اس ــه ع ــزم ب ــی را مل ــای مخابرات ــرکت ه ش
از محصــوالت و ســرویس هایــی بــا ریســک بــاال مــی 
کنــد. در بیانیــه مذکــور نــام هیــچ شــرکت ذکــر نشــده 
ــوالت دو  ــتفاده از محص ــته اس ــاه گذش ــادا م ــا کان ام
ــی  ــه حفاظــت از امنیــت مل ــه بهان ــی را ب شــرکت چین

ممنــوع کــرد.
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جلسات داخلی TikTok نشان می دهد که 
داده های کاربران ایاالت متحده مکررًا از 

چین مورد دسترسی قرار گرفته است

ضبط هــای لــو رفتــه از بیــش از هشــتاد جلســه 
داخلــی TikTok نشــان می دهــد کــه کارمنــدان چینــی 
مالــک پلتفــرم ویدیــوی کوتــاه ByteDance بارهــا 
Tik�  بــه داده هــای غیرعمومــی کاربــران آمریکایــی
ــارده  ــاس چه ــر اس ــد. ب ــدا کرده ان ــی پی Tok دسترس
بیانیــه از 9 کارمنــد مختلــف TikTok، کارمنــدان در 
ــه  ــه 2022 ب ــا ژانوی ــپتامبر 2021 ت ــل از س ــن حداق چی
ــت  ــات نش ــتند. اطالع ــی داش ــا دسترس ــن داده ه ای
ــه در آن  ــد ک ــف می کن ــی را توصی ــه، موقعیت های یافت
کارمنــدان آمریکایــی بــرای شفاف ســازی دربــاره اینکــه 
داده هــای کاربــران ایــاالت متحــده بــه کجــا می رفتنــد، 
ــزارش  ــد. گ ــه کردن ــود مراجع ــی خ ــان چین ــه همتای ب
ــه  ــان دادن ب ــرای اطمین شــده اســت کــه در تالشــی ب
ــاک و اوراکل،  ــاالت متحــده، تیک ت تنظیم کننده هــای ای
پــروژه تگــزاس بــه عنــوان برنامــه ای بــرای ذخیــره تمام 
داده هــای کاربــران ایــاالت متحــده در ایــاالت متحــده 
راه انــدازی کردنــد. افشــای دسترســی کارمنــدان خــارج 
ــًا  ــران مطمئن ــای کارب ــه داده ه ــده ب ــاالت متح از ای
ــد. ــاالت متحــده را تشــدید مــی کن ــت ای نظــارت دول
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چین می خواهد سانسور را در پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی افزایش دهد

 )CAC( ــن ــایبری چی ــای س ــته، اداره فض ــه گذش هفت
پیش نویــس به روزرســانی دســتورالعمل های تعدیــل 
محتــوا بــرای پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی در 
ایــن کشــور را منتشــر کــرد. بــر اســاس برنامــه جدیــد، 
ــا،  ــر و ویدیوه ــه تصاوی ــن، از جمل ــرات آنالی ــام نظ تم
ــی  ــه سانســور بررســی م ــل از انتشــار توســط برنام قب
ــای  ــه پلتفرم ه ــن الیح ــب، ای ــورت تصوی ــود. در ص ش
چینــی را مجبــور می کنــد تــا تعــداد کارمنــدان نظــارت 
ــد و  ــش دهن ــدت افزای ــه ش ــوا را ب ــل محت ــر تعدی ب
ــالوه  ــد. ع ــش دهن ــادی افزای ــد زی ــا ح ــا را ت هزینه ه
بــر ایــن، دولــت چیــن قصــد دارد بــا الــزام کاربــران بــه 
ــه  ــا شناس ــی ب ــانه های اجتماع ــاب های رس ــت حس ثب
 IP واقعــی خــود در پلتفرم هایــی کــه آدرس هــای
کاربــران را ردیابــی می کننــد، سانســور نظــر دهندگانــی 
را کــه »نظــم عــادی را برهــم می زننــد و اطالعــات 

ــد.  ــدید کن ــد« تش ــراه می کنن ــی را گم عموم
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اسناد دولت چین حاکی از گسترش نظارت 
دولت است

ــل مــوزور و الکســاندر  ــی شــیائو، پ ــان، موی ــل کی ایزاب
کاردیــا از نیویــورک تایمــز گــزارش دادند که اســتان های 
ــی  ــات ژنتیک ــا اطالع ــی را ب ــای اطالعات ــن پایگاه ه چی
شــهروندان پــر می کننــد و پلیــس در حــال جمــع آوری 
ــا  ــت ب ــدوار اس ــه امی ــت ک ــی اس ــای صوت پرینت ه
ــه و  ــا را تجزی ــه چهره ه ــود ک ــب ش ــزاری ترکی نرم اف
ــت را  ــان جنای ــه ســرعت مظنون ــا ب ــد ت ــل می کن تحلی
پیــدا کنــد. ایــن یافته هــا بــر ماهیــت گســترده دولــت 
نظارتــی چیــن تأکیــد می کنــد کــه بــه طــور چشــمگیری 
ــظ  ــی را از حف ــهروندان چین ــیاری از ش ــارات بس انتظ
حریــم خصوصــی کاهــش داده اســت. تایمــز همچنیــن 
ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــی ب ــات چین ــه مقام ــت ک دریاف
ــای  ــن ه ــات از تلف ــی اطالع ــرای بازیاب ــی را ب ابزارهای
ــی  ــی فیزیک ــدون دسترس ــاص ب ــق خ ــراه در مناط هم
ــس هــای  ــد یکــی از آژان ــرده ان ــداری ک ــا خری ــه آنه ب
ــای  ــه ه ــت نام ــن لغ ــرای یافت ــزار را ب ــن اب ــس ای پلی
اویغــور بــه چینــی در تلفــن هــا خریــداری کــرد، ظاهــرًا 
بــا هــدف تــالش بــرای شناســایی افــرادی کــه متعلــق 
بــه اقلیــت مســلمان اویغــور هســتند کــه دولــت چیــن 
ــز  ــرار داده اســت. تایم ــخ آن را هــدف ق در طــول تاری
مــی نویســد: »تایمــز طــی هفــت ســال گذشــته شــاهد 
ــات  ــط مقام ــاوری توس ــن فن ــمگیر ای ــترش چش گس
ــه  ــتان و منطق ــام 31 اس ــروز، تم ــت. از ام ــی اس چین
 ســرزمین اصلــی چیــن از ردیــاب تلفــن اســتفاده 

می کنند.





تکنولوژی های سایبری
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مارک زاکربرگ: احتماال تا سال 2030 یک 
میلیارد نفر در متاورس حضور خواهند 

داشت

بــرای  متــاورس همچنــان  کــه مفهــوم  در حالــی 
بســیاری از افــراد مبهــم اســت، شــرکت متــا بــه عنــوان 
ــال 2030 و در  ــا س ــه ت ــاد دارد ک ــی، اعتق ــتاز اصل پیش
دهــه آینــده، یــک میلیــارد نفــر در آن حضــور خواهنــد 
ــا  ــرکت مت ــل ش ــر عام ــرگ، مدی ــارک زاکرب ــت. م داش
ــرد و  ــت ک ــر« از CNBC صحب ــم کرام ــا »جی ــرا ب اخی
دربــاره متــاورس در دهــه آینــده گفــت: مــا امیدواریــم 
کــه بــه حــدود یــک میلیــارد کاربــر در دنیــای متــاورس 
دســت پیــدا کنیــم کــه خریدهــای صدهــا دالری انجــام 
ــال  ــوای دیجیت ــال و محت ــای دیجیت ــد و کااله می دهن
مــورد نیــاز آواتــار خــود یــا کاالهــای دیجیتــال 
ــس  ــاق کنفران ــا ات ــازی ی ــه مج ــرای خان ــی ب متفاوت
ــه  ــح داد ک ــن توضی ــد. او همچنی ــود بخرن ــازی خ مج
ــا  ــال 2030 صده ــا س ــاورس ت ــال مت ــوای دیجیت محت
ــد  ــراه خواه ــه هم ــرکت ب ــن ش ــرای ای ــارد دالر ب میلی
 Reality Labs داشــت. ایــن امــر در آینــده باعــث رشــد
خواهــد شــد کــه تاکنــون میلیاردهــا دالر روی تحقیــق 
ــت  ــزار واقعی ــخت افزار و نرم اف ــه س ــعه در زمین و توس
افــزوده ســرمایه گذاری کــرده  واقعیــت  و  مجــازی 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا درصــد کمــی از 
کاربــران هدســت واقعیــت مجــازی در اختیــار دارنــد و 
همچنیــن هدســت های واقعیــت افــزوده کمــی توســط 
ــر  ــال حاض ــده، در ح ــه ش ــزرگ عرض ــدگان ب تولیدکنن
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــر طوالن ــن ام ــه ای ــتیابی ب دس

ــی  ــرد نســل فعل ــه عملک ــن نســبت ب ــرگ همچنی زاکرب
از  آن  قیمــت  کــه  Meta Quest 2 خــود  هدســت 
299 دالر شــروع می شــود، ابــراز خوش  بینــی کــرد. 
ــی های  ــا گوش ــا ی ــا، تبلت ه ــام کامپیوتره ــا تم تقریب
مــدرن موجــود در بــازار امــکان نمایــش محتــوای 
ــران  ــود، کارب ــن وج ــا ای ــد. ب ــازی را دارن ــت مج واقعی
ــه روی  ــتگاه هایی ک ــتفاده از دس ــگام اس ــط در هن فق
ســر قــرار می گیرنــد ماننــد هدســت واقعیــت مجــازی 
یــا عینــک واقعیــت افــزوده، می تواننــد حضــور در 
ــد.  ــه کنن ــل تجرب ــه و کام ــورت همه جانب ــه ص آن را ب
ــچ  ــازندگان هی ــدا از س ــا در ابت ــر، مت ــه کرام ــه گفت ب
ــه  ــرا ب ــرد، زی ــد ک ــت نخواه ــهمی دریاف ــزد و س کارم
ــود  ــادر نخواهــد ب ــی ق ــه تنهای ــه ب ــد ک ــی می دان خوب
دنیــای متــاورس را بســازد. بنابرایــن بــه دنبــال جــذب 
ســازندگان خــالق و اینفلوئنســرها اســت تــا ایــن 
پلتفــرم را نیــز ماننــد فیســبوک و اینســتاگرام گســترش 
ــد  ــح می ده ــرگ توضی ــود زاکرب ــن وج ــا ای ــد. ب دهن
کــه تجربیــات متــاورس می توانــد از متــن، عکــس یــا 
ویدیوهــای موجــود در فیســبوک و اینســتاگرام بســیار 
فراگیــر باشــد. در نهایــت، مدیرعامــل متــا اعــالم کــرد 
کــه عــالوه بــر متــاورس، بــه شــدت روی توســعه هوش 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــرمایه گذاری می کن ــز س ــی نی مصنوع
ــرکت( و  ــد ش ــی درآم ــع اصل ــات )منب ــد تبلیغ می توان

ــد. ــت کن ــی آن را تقوی ــای اصل ــر برنامه ه دیگ
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کاهش 50 درصدی مصرف برق صنعت 
استخراج بیت کوین در پی سقوط بازار رمزارز

مایکروسافت برای محدود کردن تشخیص 
چهره، فروش فناوری خواندن احساسات را 

متوقف می کند

پــس از افــت شــدید قیمــت بیت کویــن در طــول 
پلتفرم هــای  بــرق  مصــرف  گذشــته،  هفته هــای 
بالکچیــن نیــز بــه طــور مشــابهی کاهــش پیــدا کــرده 
اســت. طبــق برآوردهــای انجــام شــده، طــی دو هفتــه 
گذشــته و همزمــان بــا بهــار ســرخ ارزهــای دیجیتــال، 
مصــرف انــرژی بیــت کویــن بیــش از یک ســوم و حدود 
50 درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــر اســاس برآوردهای 
مصــرف ســاالنه بــرق کــه »توســط الکــس د فریــس«، 
digiconomist. اقتصــاددان ارز دیجیتــال در وب ســایت
net انجــام شــده، مصــرف انــرژی ســاالنه بیــت کویــن 
ــراوات ســاعت )TWh( در 11 ژوئــن )21  از حــدود 204 ت
ــه حــدود 132 تــراوات ســاعت در 23 ژوئــن  خــرداد( ب
ــرق  ــزان ب ــد می ــه اســت. هرچن ــر( کاهــش یافت )2 تی
ــان  ــا همچن ــه، ام ــش یافت ــن کاه ــت کوی ــی بی مصرف
ــی  ــرق مصرف ــزان ب ــا می ــا ب ــت و تقریب ــیار باالس بس
کشــور آرژانتیــن در طــول یــک ســال برابــری می کنــد. 
میــزان مصــرف انــرژی شــبکه بیت  کویــن بــه ارزش آن 
بســتگی دارد. در واقــع هرچــه ارزش آن بیشــتر باشــد، 
انگیــزه بیشــتری بــرای ماینرهــا وجــود دارد تــا عملیــات 
ــر  ــال در نوامب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش دهن خــود را افزای
ســال 2021 قیمــت بیــت کویــن بــه اوج خــود و حــدود 
69 هــزار دالر رســید. بــه دنبــال ایــن افزایــش قیمــت، 
ــرق ســاالنه  ــود کــه مصــرف ب د فریــس تخمیــن زده ب
ــر  ــاعت متغی ــراوات س ــا 200 ت ــن 180 ت ــن بی بالکچی
اســت ارزش بیــت کویــن در چنــد هفتــه گذشــته حتــی 
بــه زیــر 20 هــزار دالر رســید. د فریــس در ایــن رابطــه 
ــطوح  ــه س ــیدن ب ــال رس ــا در ح ــد: م ــح می ده توضی
قیمتــی هســتیم کــه ]بــرای ماینرهــا[ چالــش برانگیزتــر 
می شــود. در ایــن شــرایط، نــه تنهــا گزینه هــای آن هــا 
بــرای رشــد بیشــتر محــدود می شــود، بلکــه بــر عملکــرد 
روزانــه آن هــا نیــز تاثیــر می گــذارد. همچنیــن بایــد بــه 
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه فقــط بیت کویــن مصــرف 
انــرژی زیــادی نــدارد و اتریــوم نیــز بــه همــان میــزان 
ــه  ــز ب ــن نی ــن توک ــد. قیمــت ای ــرژی مصــرف می کن ان
ــه و  ــش یافت ــته کاه ــای گذش ــابه در هفته ه ــور مش ط
بــه دنبــال آن، میــزان مصــرف بــرق اتریــوم نیــز از 94 
تــراوات ســاعت بــه 46 تــراوات ســاعت رســیده اســت.

ــاوری هایــی  مایکروســافت اعــالم کــرد کــه فــروش فن
ــراد  ــه و تحلیــل احساســات اف ــه منظــور تجزی را کــه ب
بــر اســاس تصاویــر صــورت اســت، متوقــف مــی کنــد 
و دسترســی بــه اشــکال دیگــر فنــاوری تشــخیص 
چهــره را محــدود مــی کنــد. ایــن شــرکت گفــت کــه از 
آنجایــی کــه عبــارات احساســی اســتاندارد نیســتند و در 
ــاوت  ــی متف ــق و جمعیت شناس ــتفاده، مناط ــوارد اس م
ــا  ــه آی ــد ک ــن کن ــد تعیی ــرکت نمی توان ــتند، ش هس
ــتند  ــق هس ــات دقی ــخیص احساس ــتم های تش سیس
یــا ریشــه در علــم دارنــد. مشــتریان فعلــی یــک ســال 
ــوش  ــای ه ــه ابزاره ــی ب ــا دسترس ــد ت ــت دارن فرص
ــیت و  ــات، جنس ــد احساس ــه می توانن ــی را ک مصنوع
ســن را اســتنتاج کننــد، از دســت بدهنــد. ایــن شــرکت 
همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه مشــتریان اکنــون 
ــره  ــخیص چه ــات تش ــتفاده از خدم ــوز اس ــد مج بای
ــازه  ــراد اج ــه اف ــه ب ــد ک ــت کنن مایکروســافت را دریاف
ــای  ــا دره ــوند ی ــایت ها وارد ش ــه وب س ــد ب می ده

ــد. ــاز کنن ــره ب ــا اســکن چه قفــل شــده را ب
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 ،NFT پسر 18 ساله با فروش اسباب بازی
بیش از 700 هزار دالر به جیب زد

ایــن روزهــا بحــث حــوزه NFT )توکن هــای غیــر قابــل 
ــیاری  ــراد بس ــده و اف ــه ش ــر از همیش ــه( داغ ت معاوض
هســتند کــه حاضرنــد هــر طــور شــده، درآمــدی از ایــن 
حــوزه کســب کننــد. ایــن بــار نوبت به پســر 18 ســاله ای 
 NFT ــازی از ــباب ب ــد اس ــروش چن ــا ف ــه ب ــیده ک رس
معروفــی ماننــد Bored APE Yacht Club، بــه درآمــدی 
بیــش از 700 هــزار دالر دســت پیــدا کنــد. پیــش از ایــن 
ــی  ــای معروف ــخاص و کمپانی ه ــه اش ــم ک ــده بودی دی
ــت در آن  ــه فعالی ــد و ب ــت کرده ان از حــوزه NFT حمای
ــود  ــداس ب ــا، آدی ــن کمپانی ه ــی از ای ــد. یک پرداخته ان
ــادی NFT، بیــش  ــروش تعــداد زی ــا ف ــه توانســت ب ک
ــام  از 20 میلیــون دالر درآمــد داشــته باشــد. افــراد گمن
نیــز تاکنــون چنــد بــار توانســته اند پــول هنگفتــی را در 
ــد کــه جدیدتریــن آن هــا،  ــه جیــب بزنن ایــن حــوزه ب
جوانــی 18 ســاله بــه شــمار می آیــد. پســر 18 ســاله ای 
بــا نــام »ریکــی دا لــوز« موفــق شــده تــا بــه موفقیــت 
بزرگــی دســت پیــدا کنــد. او تــا ســال گذشــته مشــغول 
ــباب  ــاخت اس ــی و س ــرای طراح ــردن ب ــع ک ــول جم پ
 Bored ــد ــروف NFT مانن ــای مع ــی از طرح ه بازی های
Ape Yacht Club بــوده اســت. بــه نظــر می رســد 
کــه ایــن اســباب بازی هــا بیــش از انــدازه مــورد 

ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــور ق ــداران NFT مذک ــتقبال طرف اس
قیمــت باالیــی خریــداری شــده اند. ریکــی دا لــوز 
یــک طــراح اســباب بــازی ماهــر محســوب می شــود و 
ــه موفقیــت چشــمگیری  ــه انجــام داد، ب ــا تالشــی ک ب
ــود.  ــد نب ــب درآم ــی او کس ــدف اصل ــه ه ــید. البت رس
ــا را  ــباب بازی ه ــن اس ــت ای ــد داش ــوز قص ــی دا ل ریک
ــگان  ــه صــورت رای ــن NFT آن هــم ب ــدگان ای ــه دارن ب
ــن اســباب  ــرای طراحــی و ســاخت ای ــد. او ب اهــدا کن
بازی هــا، 10 هــزار دالر هزینــه کــرده بــود. ایــن جــوان 
بــه همــراه پــدرش، موســس تیــم طراحــی و ســاخت 
اســباب بــازی بــه نــام IsmToys اســت. او شــروع بــه 
 NFT ســاخت اســباب بازی هــای مشــابه از ایــن ســری
ــر  ــا متغی ــباب بازی ه ــن اس ــت ای ــت. قیم ــرده اس ک
بــوده و امــکان دارد از 50 تــا 2400 دالر برایتــان آب 
ــد  ــا می کن ــوز ادع ــی دا ل ــدر ریک ــن پ ــورد. همچنی بخ
کــه 99 درصــد تراکنش هــای مالــی شــرکتش از طریــق 
ــن  ــر، ای ــب دیگ ــه جال ــرد. نکت ــام می پذی ــوم انج اتری
اســت کــه اســباب بــازی NFT بــا نــام Golemz را تنهــا 
طــی 96 ثانیــه بــه قیمــت 300 هــزار دالر از ایــن جــوان 

خریــداری شــده اســت.
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گوگل: یک جاسوس افزار قدرتمند گوشی های 
اندرویدی و آیفون ها را هدف قرار داده است

ــودن  ــک ب ــل ه ــی از قاب ــای مختلف ــون گزارش ه تاکن
گوشــی های اندرویــدی و آیفون هــا منتشــر شــده 
و حــاال گــوگل می گویــد کــه نوعــی جاســوس افزار 
ــا و  ــد آیفون ه ــام »Hermit« می توان ــه ن ــی ب ایتالیای
گوشــی های اندرویــدی را هــک کنــد. شــرکت های 
ــایبری و  ــالت س ــا حم ــا ب ــن باره ــش از ای ــزرگ پی ب
ــد؛  ــرم کرده ان ــه ن ــت و پنج ــدن دس ــک ش ــرات ه خط
ــن خطــرات همیشــه بخشــی از کار  ــن وجــود ای ــا ای ب
ــای  ــی از دغدغه ه ــا یک ــا آن ه ــه ب ــتند و مواجه هس
اصلــی کمپانی هــای بزرگــی ماننــد گــوگل و اپــل 
محســوب می شــود. در هــر صــورت، اتفاقــات جدیــدی 
جاســوس افزار  نوعــی  آن  عامــل  کــه  داده انــد  رخ 
ایتالیایــی بــوده اســت. البتــه ایــن جاســوس افزار 
ظاهــرا بــه صــورت قانونــی فعالیــت می کنــد. بــر 
در  واقــع   RCS آزمایشــگاه های  گزارش هــا،  اســاس 
ــد آژانس هــای مجــری  ــا می کن ــه ادع ــا ک ــالن ایتالی می
قانــون در اروپــا مشــتری های اصلــی آن هســتند، 
ــات  ــرای جاسوســی از اطالع ابزارهــای مخصوصــی را ب
ــای  ــده، پیام ه ــره ش ــر ذخی ــا، تصاوی ــخصی، پیام ه ش
صوتــی ضبــط شــده و لیســت مخاطبیــن افــراد توســعه 
داده اســت. رگوالتورهــای آمریکایــی و اروپایــی در 
حــال بررســی و تصویــب قوانیــن جدیــد بــرای فــروش 
ــوع اپ هــای جاسوســی هســتند.  و اســتفاده از ایــن ن
بــه نظــر می رســد کــه حتــی قزاقســتان هــم بــه ایــن 

فنــاوری بــرای جاسوســی کــردن دســت یافتــه اســت. 
گــوگل در مــورد ایــن موضــوع می گویــد کــه بــا توســعه 
چنیــن جاســوس افزارهایی، هــر دولتــی بــا هــر ســطح 
ابزارهــای  بــه  می توانــد  امکانــات  و  تجهیــزات  از 
خطرنــاک هــک و جاسوســی دســت پیــدا کنــد. یکــی 
ــر  ــار نظ ــورد اظه ــن م ــم در ای ــل ه ــخنگویان اپ از س
کــرده و گفتــه تمــام حســاب ها و گواهی هــای مرتبــط 
بــا ایــن برنامــه هــک را باطــل کــرده اســت. از طــرف 
دیگــر، خــود آزمایشــگاه RCS میــالن ادعــا کــرده کــه 
تمــام محصــوالت و ابزارهــای آن هــا مطابــق بــا قوانیــن 
روز اروپاســت و حتــی بــه آژانس هــای مجــری قانــون 
ــوگل در  ــد. گ ــک می کن ــا کم ــردن جرم ه ــی ک در بررس
مــورد خطــرات جاســوس افزار مــورد اشــاره بــه کاربــران 
خــود هشــدار داده و بــه نظــر می رســد کــه ایــن 
ــر  ــزی ظاه ــر از آن چی ــد قدرتمندت ــوس افزار جدی جاس
شــده کــه بتــوان عملکــرد آن را بــه طــور کامــل خنثــی 
ــند  ــب باش ــتر مراق ــد بیش ــران بای ــن کارب ــرد. بنابرای ک
ــای  ــر صحبت ه ــد. بناب ــرار نگیرن ــر ق ــت تاثی ــا تح ت
ــه  ــی ب ــن کمپان ــی ای ــزار جاسوس ــگاه RCS، اب آزمایش
صــورت روزانــه بــه تنهایــی 10 هــزار هــدف را در اروپــا 
ــا  ــر از این ه ــوس افزار فرات ــن جاس ــرد. ای ــدف می گی ه
هــم مــی رود و مشــخصا در بســیاری دیگــر از مناطــق 

ــرار خواهــد گرفــت. ــز مــورد اســتفاده ق ــا نی دنی





تهدیدات سایبری
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حمله سایبری علیه سامانه های هشدار رژیم 
صهیونیستی در قدس و ایالت

ــی  ــتی در گزارش ــم صهیونیس ــون رژی ــال ۱۳ تلویزی کان
ــهر  ــداردهنده در ش ــامانه های هش ــه س ــرد ک ــالم ک اع
ــه  ــرار گرفت ــایبری ق ــه س ــدف حمل ــغالی ه ــدس اش ق
اســت. کانــال ۱۳ تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی امــروز 
دوشــنبه گــزارش داد کــه ســامانه های هشــدار دهنــده 
ــدری  ــهر بن ــغالی و ش ــدس اش ــهر ق ــم در ش ــن رژی ای
ایــالت در غــرب اراضــی اشــغالی هــدف حملــه ســایبری 
ــزارش  ــتی در گ ــبکه صهیونیس ــن ش ــت. ای ــرار گرف ق
ــاره حمــالت  خــود بــدون ارائــه جزئیــات بیشــتری درب
ســایبری امــروز، مدعــی شــد: گمــان مــی رود کــه ایــن 
ــد.  ــده باش ــام ش ــران انج ــوی ای ــایبری از س ــه س حمل
پیــش از ایــن برخــی رســانه های صهیونیســتی گــزارش 
ــر خطــر،  ــار آژی ــد کــه روز گذشــته چندیــن ب داده بودن
ــق  ــی مناط ــاعته، در برخ ــد س ــی چن ــل زمان ــا فواص ب
قــدس اشــغالی و شــهرهای ایــالت و هولــون بــه 
ــانه ها،  ــن رس ــالم ای ــر اع ــت. بناب ــده اس ــدا در آم ص
صــدای آژیــر خطــر در شــهر اشــغالی قــدس حــدود ۵۰ 
دقیقــه ادامــه یافــت و ســاکنان صهیونیســت شــهرهای 
ایــالت و هولــون نیــز همچــون قــدس اشــغالی از 
ــد. مناطــق  ــه پناهگاه هــا رفتن ــه موشــکی ب تــرس حمل
مختلــف فلســطین اشــغالی بویــژه طــی ماههــای اخیــر 
ــاخت های  ــه زیرس ــایبری ب ــدد س ــالت متع ــاهد حم ش
ــدت،  ــن م ــت. در همی ــوده اس ــتی ب ــم صهیونیس رژی
ــز  ــگاه ها، مراک ــددی در پاالیش ــوزی های متع ــش س آت
ــم  نظامــی و پتروشــیمی و پایانه هــای اتوبوســرانی رژی
ــم  ــت رژی ــی اس ــت. گفتن ــتی روی داده اس صهیونیس
صهیونیســتی در انتشــار اخبــار رخدادهایــی نظیــر آتش 
ــور  ــی سانس ــای مقاومت ــن عملیات ه ــوزی و همچنی س
ــا در نهایــت هــدف اصلــی  ــد ت شــدیدی اعمــال می کن
خــود یعنــی ایجــاد امنیــت بــرای اشــغالی نشــینان را 

ــد. فراهــم کن
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حمله سایبری سخنرانی پوتین را یک 
ساعت به تاخیر انداخت

گوگل می گوید نرم افزارهای جاسوسی ایتالیا 
افرادی را در ایتالیا و قزاقستان هدف قرار 

داده است

مقامــات گفتنــد کــه یــک حملــه منــع ســرویس توزیــع 
ــادی  ــی اقتص ــن الملل ــع بی ــه مجم ــده )DDoS( علی ش
ــور  ــس جمه ــن، رئی ــر پوتی ــورگ، والدیمی ــن پترزب س
ــی خــود را  ــه ســخنرانی اصل ــرد ک ــور ک روســیه را مجب
بیــش از یــک ســاعت بــه تاخیــر بیانــدازد. ایــن شــبکه 
هــا در روز پنجشــنبه 16 ژوئــن مــورد حملــه قــرار گرفتند 
ــت را  ــه اینترن ــه دسترســی ب ــه نظــر مــی رســید ک و ب
ــات  ــاوری اطالع ــش فن ــد. ارت ــال کنن ــن غیرفع در انجم
توســط  کــه  هکتیویســت ها  از  گروهــی  اوکرایــن، 
ــی  ــار قطع ــده اند، اعتب ــگ ش ــن هماهن ــت اوکرای دول
را بــه عهــده گرفتنــد. مجمــع بین المللــی اقتصــاد ســن 
ــرمایه گذاران  ــده س ــی عم ــواًل گردهمای ــورگ معم پترزب
بین المللــی اســت، امــا تقریبــًا همــه کشــورهای غربــی 
بــا توجــه بــه تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، از شــرکت در 
ــان  ــه نش ــن حمل ــد. ای ــودداری کرده ان ــال خ دوره امس
ــه  ــت ک ــی اس ــن حمالت ــته تری ــی از برجس ــده یک دهن
ــه  ــد، ک ــام ش ــات انج ــاوری اطالع ــش فن ــط ارت توس
ــس  ــه پ ــاری و بالفاصل ــال ج ــه س ــار در فوری ــن ب اولی
از تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن ســازماندهی شــد. 
تحقیقــات اســتفان سوســناتو ســؤاالتی را در مــورد 
ــر توســعه هنجارهــای ســایبری  ــن حمــالت ب ــر ای تأثی

ــرده اســت. ــی ایجــاد ک جهان

ــالن،  ــتقر در می ــی RCS Lab مس ــزار جاسوس ــرم اف ن
ــد  ــون و اندروی ــای آیف ــتگاه ه ــه از دس ــرادی را ک اف
اســتفاده مــی کننــد، هــدف قــرار داده اســت. مشــخص 
نیســت کــه کــدام ســرویس گیرنــده RCS از جاســوس 
ــرار  ــا چــه کســانی را هــدف ق ــرده ی ــزار اســتفاده ک اف
داده انــد. امــا مشــتریان ایــن شــرکت بــر اســاس وب 
ــا  ــون در اروپ ــری قان ــای مج ــازمان ه ــایت آن، س س
ــوگل،  ــدات گ ــل تهدی ــه و تحلی ــروه تجزی ــتند. گ هس
ــن  ــوان فروشــنده پشــت ای ــه عن آزمایشــگاه RCS را ب
ــرکت  ــرد. ش ــایی ک ــی شناس ــای جاسوس ــرم افزاره ن
 RCS هفتــه گذشــته گفــت Lookout امنیــت ســایبری
ــه  ــت. ب ــعه داده اس ــزار را توس ــرم اف ــن ن ــااًل ای احتم
گفتــه گــوگل، برخــی از ایــن نــرم افزارهــای جاسوســی 
ظاهــرًا پــس از همــکاری بــا ارائــه دهنــدگان خدمــات 
اینترنتــی بــرای خامــوش کــردن داده های تلفــن همراه 
تلفــن هــدف بــه کار گرفتــه شــده انــد تــا قربانیــان را 
بــه نصــب برنامــه ای بــرای بازیابــی داده هــا ترغیــب 
ــای  ــی ه ــه نگران ــا در بحبوح ــزارش ه ــن گ ــد. ای کنن
ــر  ــی منتش ــای جاسوس ــرم افزاره ــورد ن ــترده در م گس
ــوس افزار  ــرکت جاس ــدن ش ــت بای ــت. دول ــده اس ش
ــرار داده  ــیاه ق ــت س ــرائیلی NSO Group را در لیس اس
ــتفاده  ــر اس ــی ب ــی مبن ــس از گزارش های ــه پ ــت ک اس
بــرای هــدف  آن   Pegasus نرم افــزار جاسوســی  از 
ــورد  ــران، م ــاالن و مدی ــگاران، فع ــرار دادن روزنامه ن ق
بررســی قــرار گرفــت. گــوگل گفــت:  ایــن فروشــندگان 
ــاک را فراهــم  ــکان گســترش ابزارهــای هــک خطرن ام
ــادر  ــه ق ــد ک ــلح می کنن ــی را مس ــد و دولت های می کنن
بــه توســعه ایــن قابلیت هــا در داخــل نیســتند. گــوگل 
در مــورد نــرم افزارهــای جاسوســی هشــدار مــی دهــد. 
گــوگل گفــت کــه بیــش از 30 فروشــنده نــرم افزارهــای 
جاسوســی را بــا قابلیــت هــا و ســطوح مختلــف آگاهی 
عمومــی ردیابــی مــی کنــد. در ایــن بیانیــه آمده اســت: 
صنعــت نــرم افزارهــای جاسوســی تجــاری بــا ســرعت 
ــن  ــت. “ای ــد اس ــق و رش ــال رون ــی در ح ــل توجه قاب
رونــد بایــد بــرای همــه کاربــران اینترنــت نگــران کننــده 

باشــد.”
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