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زومیت به نقل از فارس نوشــت که دبیر شــورای عالی 
فضای مجازی از مشــخص شــدن نقش سازمان های 
دولتی و حاکمیتی در قبال پیام رسان های داخلی و خارجی 
در جلســه  های شورای عالی فضای مجازی خبر داد. در 
جلســه شــورای عالی فضای مجازی که شنبه همین 
هفته برگزار شد، ابوالحســن فیروزآبادی اعالم کرد که 
موضوع آیین نامه   فعالیت پیام رسان  های داخلی و خارجی 
در جلسات قبلی شــورای عالی فضای مجازی بررسی 
شــده است. در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای 
مجــازی از نظم کافی در برگزاری و انســجام خوب در 
نتیجه گیری مطالب برخوردار نیست. اعالم این موضوع 
که در یک جلسه تصمیم به شکل دادن آیین نامه کنند 
و در جلسه دیگری روی موضوعات آن بحث کنند و باز 

هم در جلسه دیگری آن را به تصویب برسانند، به ظاهر 
فقط باعث طوالنی شدن تعیین تکلیف پرونده شبکه های 
پیام رسان موبایلی شده است. این روزها مراجع مختلفی 
از شبکه های پیام رسان برای اطالع رسانی به مخاطبان 
خود اســتفاده می کنند. موضع این کــه تعیین تکلیف 
شبکه های پیام رســان های موبایلی هنوز در حد حرف 
و ســخن باقی مانده منجر به این موضوع شــده است 
که شرکت ها، ارگان ها و اشــخاص نتوانند برنامه ریزی 
مناسبی روی اطالع رســانی امور خود به مخاطبان شان 
داشته باشــند و یا برای بازاریابی محصوالت و خدمات 
خود نمی توانند حساب شده گام بردارند. بهتر است هر چه 
زودتر این پرونده بسته شود تا بیش از این به مانعی بر سر 

فعالیت های تجاری تبدیل نشود.

هفته گذشته ســرویس  Cloudflare خبر داد که یک 
مشــکل امنیتی در کدهای برنامه هایش باعث شــده 
داده های چندین وب ســایت مهم کــه از خدمات این 
شــرکت برای سرعت بخشــیدن و افزایش امنیتشان 
اســتفاده می کردند، لو برود. در میان وب ســایت هایی 
Ok�  که دچار مشکل شــده بودند نام هایی چون اوبر،

Cupid و 1Password به چشــم می خورد که این 

مشکل امنیتی باعث شده تا داده های حساس کاربران 
این وب سایت ها مانند رمزهای عبور و کوکی های آن ها 
فاش شــود. گفتنی است که این مشکل امنیتی توسط 
 )Tavis Ormandy( فردی به نام تویس اورمنــدی
کشف شــده و یک محقق امنیتی گوگل هم گفته که 
Cloud�  پنج ماه پیش از این کشــف تمام مشــتریان

flare تحت تاثیر آن قرار گرفته بودند و داده های آن ها 

فاش شــده بود. به گزارش Techcrunch هنوز خیلی 
مشــخص نیست که چه تعداد وب ســایت تحت تاثیر 
این مشکل امنیتی قرار گرفته اند. مشکل این جا است 
که داده های فاش شــده توسط موتورهای جست وجو 

طبقه بندی شــده و با یک جست وجوی ساده هر کسی 
می تواند به این داده ها دسترســی پیــدا کند. از این رو 
پاک ســازی داده های فاش شده ســخت است. با این 
وجود موتورهای جست وجو مانند گوگل، یاهو و بینگ 
و همچنین موتورهای جســت وجوی دیگر خبر داده اند 
که پیش از اعالم عمومی Cloudflare مشــغول به 
پاک سازی داده های حساس بوده اند. شنبه همین هفته 
برخی از محققان خبر دادند که هنوز داده های حساس در 
اینترنت پیدا می شود. هکتور مارتین یک محقق امنیتی 
است و در این رابطه معتقد است که این مشکل امنیتی 
Heart� )اگر به بزرگی مشکل امنیتی خونریزی قلبی 

bleed( نباشــد از آن هم کوچک تر نیست. از این رو 

است که به آن نام CloudBleed یا خونریزی ابری را 
داده اند. وی می افزاید: هنوز می توان در اینترنت با یک 
جست وجوی ســاده در گوگل، کوکی های احراز هویت 
شــده ای را یافت که به وسیله CloudBleed# فاش 
شده اند. مارتین نشان داد که با استفاده از جست وجویی 
ساده می توان خیلی راحت به جای شخص دیگری به 

یک سایت اقتصادی وارد شد در حالی که رمز عبوری 
 Techcrunch را وارد نکــرد. از ایــن رو وب ســایت
توصیه کرده است با وجود این که این داده های حساس 
هنوز در اینترنت پیدا می شــوند، ســریع ترین راه برای 
حفظ امنیت حســاب کاربری در وب سایت هایی که از 
Cloudflare اســتفاده می کنند، این است که کاربران 

رمزهای عبــور خود را تعویض کــرده و عالوه بر آن 
امکاناتی نظیر عبور چندمرحله ای را در حساب کاربری 
خــود فعال کننــد. پایــگاه Techcrunch همچنین 
گزارش داد که Cloudflare هنوز فاش نکرده که آیا 
شخص دیگری هم به غیر از تویس اورمندی توانسته 
این مشکل امنیتی را کشف کند یا خیر. باید اشاره کرد 
که Cloudflare از سرویس های سطح پایین اینترنت 
است و برای HTTPS خدمات می دهد که خدمات آن 
شــامل شبکه تحویل محتوا )CDN( و خدمات امنیتی 
می شود. برای بررســی وب سایت هایی که تحت تاثیر 
این مشــکل امنیتی قرار گرفته اند می توانید به نشانی 

goo.gl/bLrD6v سری بزنید. 

تعیین تکلیف؛ شاید در زمانی دیگر
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

Cloudflare  از مشکل امنیتی سرویسش می گوید

وقتی ابر هم خونریزی می کند

صنعت اتومبیل
با جدیدترین تکنولوژی خودروهای دنیا آشنا شوید

بـا پیشـرفت روز افـزون صنعـت خودروسـازی کـه در دو دهـه اخیر 
شـتاب بیشـتری نیـز گرفتـه اسـت ، لـزوم وجـود اطالعـات فنی و 
ظاهـری ایـن وسـیله جـذاب و پر طرفـدار بیـش از پیش احسـاس 
می شـود . بـر همیـن اسـاس در اولیـن لینکدونـی ایـن هفتـه بـه 
معرفـی سـایتی بـا ایـن مضمـون خواهیـم پرداخـت . ایـن سـایت 
از   ، خـودرو  صنعـت  منابـع  تخصصی تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه 
جملـه کامل تریـن سـایت ها در زمینـه اتومبیـل می باشـد کـه در آن 
می توانیـد قیمـت تمامـی خودرو هـا و تمامـی مشـخصات آن هـا را 
بررسـی کنیـد . همچنین عـالوه بر مشـاهده اطالعـات خودروها ، در 
این سـایت بخشـی نیـز برای نظـرات افرادی کـه از ایـن اتومبیل ها 

اسـتفاده می کننـد وجـود دارد . 
www.edmunds.com

پیشگوی جوی
از شرایط آب و هوایی محل زندگی خود مطلع شوید

امـروزه بـا توجـه بـه شـرایط جوامـع  ، متنـوع شـدن مشـاغل ، 
افزایـش سـفرهای کاری و تفریحـی و همچنیـن تغییـر در الگوهای 
جـوی ، اطالع دقیـق از شـرایط آب و هوایی اجتناب ناپذیر می باشـد 
. بنابرایـن دومیـن پیشـنهاد ایـن هفتـه را به سـایتی در ایـن زمینه 
اختصـاص داده ایـم . در ایـن سـایت می توانید بانـک اطالعات کامل 
و بـه روز شـده از وضعیـت آب و هـوای مناطـق مختلـف جهـان را 
مشـاهده کنیـد . همچنیـن در ایـن وب سـایت قـادر خواهیـد بـود 
عـالوه بـر اطـالع دقیـق از چگونگـی تغییـر الگوهـای آب و هوایی و 
مشـاهده تصاویـر ماهـواره ای، از گالـری عکس هـا و حوادثـی که بر 

اثـر شـرایط جـوی بـه وجـود آمده انـد بهره مند شـوید .
www.weather.com

ویرایشگر حرفه ای
فیلم هایتان را با سلیقه خود ویرایش کنید

اگـر قصـد ویرایـش حرفـه ای فیلم هـای شـخصی خـود را داریـد 
از  می توانیـد  نداریـد  اختیـار  در  زمینـه  ایـن  در  افـزاری  نـرم  و 
سـایت های تخصصـی ویرایـش و تدویـن فیلم اسـتفاده کنیـد . در 
سـومین لینکدونـی ایـن هفتـه بـه شـما سـایتی را معرفـی خواهیم 
کـرد کـه از کامل ترین سـایت های ویرایـش فیلم می باشـد . در این 
وب سـایت  ابزارهـای بسـیار کامل و پیشـرفته بـرای ویرایش فیلم  
وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از این سـایت دیگـر نیازی بـه ویرایش 
یـک فیلـم به وسـیله نـرم افـزار احسـاس نخواهیـد کـرد . از جمله 
امکانـات ایـن سـایت تخصصی می تـوان به تغییـرات نـور و رنگ ، 
بـزرگ نمایـی ، تغییـر جهت تصویـر ، افکت هـای تصویـری و تغییر 

موسـیقی متـن اشـاره کرد .
www.wevideo.com


