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به گزارش مهر، دبیر شــورای راهبری طرح جویشگر 
بومــی از برنامه ریزی و سیاســتگذاری برای ایجاد و 
بومی ســازی مرورگر وب ایرانــی در رده مرورگرهای 
بین المللی مانند فایرفاکس، اینترنت اکســپلورر و کروم 
خبــر داد. علیرضا یاری با بیان اینکــه مرورگر ایرانی 
مانند سرویس دهنده هایی شــبیه فایرفاکس، اینترنت 
اکســپلورر، کروم و امثال اینها خواهد بود، تاکید کرد: 
تمامی موتورهای جســتجو در اکوسیســتم خود یک 
مرورگر هم دارند و براین اساس ما در پروژه »جویشگر 
بومــی«، پــروژه »مرورگــر بومی« را نیز دیــده ایم. 
پیــش از هر چیز به عنوان گــذاری ناصحیح پروژه به 
نــام مرورگر بومی کاری نداریم. چــرا که پیش از این 
عاقبــت پروژه هایی مانند سیســتم عامل بومی، ایمیل 

بومی، ویروس یاب بومی و دیگر عنوان های مشــابه را 
دیده ایم. اوال یادآور می شــویم، در عقبه فایرفاکس که 
یک نرم افزار است نه سرویس، هیچ موتور جست وجویی 
قرار ندارد. فایرفاکس یک پلتفورم متن باز بوده و همیشه 
از موتورهای جســت وجویی مانند یاهو و گوگل برای 
پوشــش بخشــی از هزینه هایــش به عنــوان موتور 
جســت وجوی پیش فرضش اســتفاده کرده است. دوم 
آن که احیانا اگر مرورگر بومی به وجود آمد و خواســت 
الگویی انتخاب کند، بهتر اســت امثــال فایرفاکس و 
کروم را انتخــاب کند نه اینترنت اکســپلورر؛ چرا که 
مایکروسافت بعد از ویندوز ۱0 با این مرورگر اینترنتی 
خود خداحافظی کرد و آن را کنار گذاشت و از آن به بعد 

با Edge کار خود را پیگیری کرده است.

ابتدای همین هفتــه Techcrunch گزارش داد که 
یک باج افزار )Ransomware( که احتمال می رود 
بر اساس ابزارهای هک افشا شده آژانس امنیت ملی 
آمریکا )NSA( توســعه یافته، به وســیله یک حفره 
امنیتی موجود در ویندوز در حال گســترش اســت. 
بر اســاس گزارش های اولیه هدف این باج افزار ابتدا 
سرویس ســالمت انگلیس بوده است اما حاال واضح 
شده است که هدف این باج افزار سیستم های جهانی 
است. چرا که بسیاری از سیستم های موجود در روسیه 
نیز به ایــن باج افزار آلوده شــده اند. یک متخصص 
 آزمایشــگاه کسپرســکی اعالم کرده اســت که تا
بعدازظهر جمعه گذشــته نزدیک  به ۴5000 کامپیوتر 
به این باج افزار آلوده شــده که بیشــترین تعداد این 
کامپیوترها در روسیه، اوکراین، هند و تایوان قرار دارند. 
باج افزار به نوعی بدافزار گفته می شــود که اطالعات 
قربانی خود را به روش هــای مختلف از جمله روش 
رمزنگاری، از دسترس قربانی خارج می کند و سپس 
در ازای اخذ مبلغی به قربانی قول می دهد که دوباره 

داده هایش را برگرداند. گفته شــده کــه کد باج افزار 
مذکور در بررسی ها به طور واضح از یک حفره امنیتی 
ویندوز برای اهداف خود اســتفاده می کند. این حفره 
امنیتــی که  EternalBlue )یا آبــی ابدی( نام دارد، 
Shadow Broker در آوریل توســط گروهی به نام 
منتشر شــد که بالفاصله توسط مایکروسافت در ماه 
مارس پوشــش داده شــد. اما کامپیوترها باید توسط 
بسته های به روز رســانی مایکروسافت به روز شوند تا 
این حفره در آن ها پوشش داده شود. این باج افزار پس 
از آن که موفق شود در کامپیوتر قربانی مستقر گردد،  
پیامی را به کاربر نشــان خواهــد داد که در آن گفته 
داده های شــما به رمز درآورده شد. سپس یک کیف 
پول حســاب بیت کوین را نمایش می دهد و از کاربر 
می خواهد تا رقم 0.۱5 تا 0.3 بیت کوین را که معادل 
۲50 تا 500 دالر می شود، به باج افزار پرداخت کند تا 
داده های آن دوباره در دسترس قرار بگیرد. همانطور 
که گفته شــد، هدف اولیه این باج افزار سیستم شبکه 
ســالمت انگلیس یا NHS بود. ایــن باج افزار موفق 

شــد هفته گذشــته بسیاری از سیســتم های رزرو و 
وقت گیری آنالین بیمارســتان های مختلف انگلیس 
را پایین بیاورد. بیمارســتان هایی کــه متوجه وجود 
ایــن بدافزار شــدند، تصمیم گرفتنــد کامپیوترهای 
NHS Digital خــود را خامــوش کننــد. شــرکت 
که پلتفورم رزرو پزشک را به اجرا گذاشته، ادعا کرده 
که هیچ مدرکــی دال بر به خطر افتــادن داده های 
کاربران این سیســتم در دســت نیست. این شرکت 
 اعالم کرد که این حمله توســط بدافزاری موسوم به
Wanna Decryptor اتفــاق افتــاده و در حال کار 

برای رفع مشکالت موجود هستند. سرویس سالمت 
ملی بریتانیا، NHS،  موسســه ای است که استفاده از 
خدمات آن برای همه رایگان اســت. اما بر اســاس 
همین گزارش با کاهش بودجه مصوب مواجه شــده 
از سیســتم های امنیتی نامناسبی بهره می برد. برخی 
از گزارش ها حاکی از آن اســت کــه نزدیک به ۲5 
ســازمان متصل به  NHS بــه این باج افــزار آلوده 

شده اند.

فایرفاکس هیچ موتور جست وجویی نداشت!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

باز هم آژانس امنیت ملی آمریکا دسته گل به آب داد!
پول بده، داده هایت را تحویل بگیر

موزه ایرانی
با موزه های دوران پیش از تاریخ آشنا شوید

اولین وب ســایت پیشــنهادی این هفته درباره موزه های ایران می باشد. وب سایت 
موزه ملی ایران شــامل بخش هــای مختلفی از جمله معرفی مــوزه ، راهنمای بازدید ، 
موزه ها ، معرفــی آثار ، برنامه ها و رویدادها ، پژوهش ، نمایشــگاه ها ، اخبار و گزارش ها 
می شود. در این وب سایت می توانید با موزه های دوران پیش از تاریخ ، دوران تاریخی 
و دوران اسالمی آشنا شــده و از کارگاه های آموزشی بهره مند شوید. همچنین در این 
وب ســایت پژوهش هایی در بخش های مختلف انجام گرفته که از آن جمله می توان 
به بخش حفاظت و مرمت ، بخش پارینه ســنگی ، بخش پیش از تاریخ ، بخش مهر و 
سکه ، بخش کتیبه ها ، بخش پژوهش ســفال و بخش استخوان شناسی اشاره کرد .
www.nmi.ichto.ir

دنیای ارتباطات
ایده ها و نو آوری های جدید روابط عمومی را بشناسید

پیشــنهاد بعدی لینکدونی این هفته به علوم ارتباطات و روابط عمومی اختصاص دارد. 
در وب سایت شارا به عنوان شبکه روابط عمومی بخش های مختلفی همچون تازه ها ، 
پایگاه اخبار ، پایگاه اندیشــه ، پایگاه کتاب ، پایگاه اطالعات ، پایگاه بین الملل ، پایگاه 
چند رســانه ای و پایگاه امکانات گنجانده شده اســت. در این وب سایت می توانید از 
آخرین اخبار روابط عمومی مطلع شــده ، ایده ها و نوآوری های روابط عمومی را شناخته 
و از فرصت های شغلی مرتبط بهره مند شوید. همچنین در این وب سایت قادر هستید 
کتاب های روابط عمومی را دانلود کرده ، به تازه های نشــر دسترسی داشته باشید و از 

صوت ، فیلم ، گزارش تصویری و رادیو اینترنتی روابط عمومی استفاده نمایید. 
www.shara.ir

جنگل و مرتع
به مطالعه فصلنامه های پژوهشی جنگل ها بپردازید

لینکدونی بعدی این هفته را به جنگل ها و مراتع اختصاص داده ایم. در موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع می توانید با اکوسیستم گیاهی و جانوری بزرگ ترین و زیباترین جنگل های 
کشور آشنا شده ، از اوضاع و احوال جنگل های کشور مطلع شده و به وسعت و موقعیت 
جغرافیایی تمامی مراتع و جنگل ها دسترسی داشته باشید. این وب سایت شامل بخش هایی 
مانند بخش تحقیقات گیاه شناسی ، تحقیقات جنگل ، مرتع ، باغ گیاه شناسی ، باغ های 
اقماری ، ماهنامه ها و فصلنامه های پژوهشی در باره موضوعات مرتبط با جنگل ها ، آموزش 
و ترویج یافته های تحقیقاتی ، ایستگاه های تحقیقاتی و کارگاه های تخصصی می باشد .
www.rifr-ac.org

دانستنی ها
اطالعات مهندسی و پزشکی خود را باال ببرید

آخرین لینکدونی این هفته به اطالعات عمومی مربوط می شــود. وب سایت اطالعات 
عمومی شامل سه بخش دانستنی ها ، مهندسی و پزشکی می باشد. در بخش دانستنی ها 
می توانید به مطالعه موضوعاتی در زمینه  تکنولوژی ، فضا ، خودرو ، جانوران ، عکس علمی ، 
طبیعت ، نجوم ، انــرژی ، معماری ، ایده ، ویدیوی علمی و جغرافیا پرداخته و بر اطالعات 
خود بیفزایید. همچنین در قسمت مهندسی مطالب و کتب مهندسی ، مقاالت مهندسی ، 
مجالت مهندسی ، نرم افزار مهندســی و از من بپرس مهندسی گنجانده شده است. 
مطالب پزشکی ، مشاوره و روان شناســی ، مقاالت پزشکی و از من بپرس پزشکی از 

بخش های پزشکی سایت می باشد. 
www.scipost.ir


