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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

ترامپ، شوخی بردار نیست

بعـد از اعـالم نتایج ریاسـت جمهـوری ایاالت متحده، جـوی در کل جهان بـه راه افتاد 
و بـه نوعـی تـرس از وجـود ترامـپ به عنـوان رئیـس جمهور حـس می شـد. در ظاهر 
ایـن جـو خیلـی هـم دور از انتظـار نبـوده اسـت و با توجـه بـه صحبت  هـا و رفتار های 
ترامـپ قبـل از انتخابـات و همچنیـن بعـد از انتخاب شـدن او، می توان حـس کرد که 
شـرایط کمـی متفـاوت از قبـل خواهـد شـد. ایـن تغییر شـرایط باعـث ایجاد هراسـی 
میـان همـه بـه خصوص شـرکت  های فنـاوری شـده اسـت. مدیـران آرشـیو اینترنت 
هـم ایـن تـرس را حـس کـرده و تصمیـم گرفته انـد تـا اقـدام جالبـی در ایـن رابطـه 
انجـام دهنـد. مدیـران آرشـیو اینترنـت کـه بـه نوعـی تاریـخ نـگاران جدیـد بـوده و 
مسـئولیت تاریـخ اینترنـت را بـه عهـده دارنـد، تصمیـم گرفته انـد که یک کپـی دیگر 
از آرشـیو اینترنـت در کانـادا هـم ذخیـره کننـد و ایـن کار را بـه خاطر رفتار هـای غیر 
قابـل پیش بینـی ترامـپ انجـام خواهنـد داد. وب سـایت www.archive.org که در 
سـال 1996 تاسـیس شـد تـا بتوانـد آرشـیو صفحـات وب را در خـود نگـه دارد، تحت 
سـرویس دیجیتـال wayback machine اسـت کـه تـا به حـال حـدود 300 میلیارد 
صفحـه را آرشـیو کـرده اسـت و به عنوان سـازمان غیـر انتفاعی به طور رسـمی اعالم 
کـرده اسـت کـه بـه خاطـر رفتـار غیـر قابـل پیش بینـی ترامـپ و از تـرس ایـن کـه 
مشـکلی بـرای تاریـخ اینترنت به وجـود آیـد، تصمیم بر ایـن دارد تا یک نسـخه دیگر 
از اینترنـت را عـالوه بر آمریـکا، در کانـادا هـم ذخیـره کنـد. مدیـران این وب سـایت 
در روز 9 نوامبـر در وبـالگ خـود نوشـتند کـه در چنیـن روزی، یعنی روز اعـالم نتایج 
انتخابـات آمریـکا، مردی انتخاب شـده اسـت که زمزمـه تغییر در سـازمان  هایی مانند 
آرشـیو دات اورگ را در سـر می پرورانـد. او صحبت  هایـی مبنی بر شـات داون کـردن 
اینترنـت بـه منظـوره مقابله بـا تروریسـت  ها و افـراط گرایی  ها داشـته اسـت و آن  ها 
بـرای حفـظ دسـتاورد ها و فرهنـگ اینترنتی مسـتقلی که بـه وجود آورده انـد، تصمیم 
بر ایـن گرفته انـد تـا یـک کپـی دیگـر از آرشـیو اینترنـت را در کانـادا نگـه دارنـد تـا 
پـس از تغییـرات احتمالـی کـه توسـط مدیریت ترامـپ، به وجـود می آیـد، حداقل این 
امـکان وجـود داشـته باشـد کـه کپـی در خـور و شایسـته ای در اختیـار جهانیـان قرار 
بگیـرد. ایـن تصمیمـات بسـیار عقالنی بـه نظر می رسـد زیـرا ترامپ در سـال 2015 
سـخنرانی داشـت کـه در آن از جمـع آوری دیتـای کاربران توسـط NSA سـخن گفته 
بـود و ایـن کـه سـازمان  های گردآورنـده دیتـا بایـد دربسـت، در خدمـت حکومـت و 
دولـت آمریـکا باشـند. ایـن صحبت  هـا تـرس بسـیار زیـادی را در میان شـرکت  های 
فعـال در صنعـت فنـاوری در آمریـکا بـه وجود آورده اسـت و همـه به نوعی بـه دنبال 
ایجـاد یـک پایـگاه دیگـر به عنوان پشـتیبان در یـک منطقه و کشـور دیگر هسـتند تا 
در صورتـی کـه مشـکالت و محدودیت  هایـی برایشـان بـه وجود آمـد، بتواننـد راهی 
بـرای فـرار یـا نجات خـود داشـته باشـند. در حـال حاضـر آرشـیو دات اورگ هفته ای 
حداقـل 300 میلیـون صفحـه وب را آرشـیو می کنـد و ایـن رقـم بسـیار زیـاد اسـت و 
بـه هیـچ عنـوان نبایـد ایـن گونه باشـد که ایـن اطالعـات تنهـا در اختیار یک کشـور 
یـا یـک دولـت قـرار بگیـرد و به طـور انحصـاری حفـظ شـود. از آن جای یکه آرشـیو 
جدیـد در کانـادا بسـیار پر هزینه اسـت، مدیریـت این سـایت تصمیم گرفته اسـت که 
دسـت بـه دامـان بـزرگان آی تـی از جملـه بیـل گیتـس و مـارک زاکربرگ شـود و از 
آن  هـا بـرای انجـام ایـن تغییر کمـک بگیـرد. همچنین این سـایت از مـردم هم برای 
ایـن کار کمـک گرفتـه اسـت و در صفحه اول سـایت از مردم درخواسـت شـده اسـت 
کـه تـا جایـی کـه می تواننـد از 5 دالر گرفتـه تا هر چقـدر کـه امکانش وجـود دارد به 

ایـن سـازمان کمـک مالـی کنند تـا راه نجاتـی به وجـود آید.

در چنـد مـاه اخیـر بیـش از هـر وقـت دیگـر شـرکت 
قدیمـی و معتبـر یاهـو دچـار حواشـی مختلـف شـده 
اسـت. در سـال  های اولیه ظهـور اینترنت همیشـه نام 
یاهـو اولین شـرکتی بـود کـه بر سـر زبان  ها بـود، بعد 
از گذشـت چنـد سـال گـوگل پـا به میـدان گذاشـت و 
بسـیاری از کارشناسـان اعتقـاد داشـتند که گـوگل به 
هیـچ عنـوان نمی توانـد حتـی تهدیـد کوچکـی بـرای 
شـرکتی بـه بزرگـی و اعتبـار و همچنیـن محبوبیت و 
موفقیـت یاهـو باشـد امـا مدت زمـان زیادی نگذشـت 
کـه همـه چیـز عکـس ایـن پیش بینـی را نشـان داد و 
اکنـون شـرایط بـرای یاهـو به اندازه ای سـخت شـده 
اسـت کـه تنهـا تالشـش از زنـده نگـه داشـتن نامش 
مسـنجر  یاهـو  اپلیکیشـن  کـه  روز هایـی  در  اسـت. 
تنهـا دلخوشـی کاربـران اینترنـت بـود هیـچ کـدام از 
شـبکه  ها و نـرم افزار هـای پیام رسـان امـروزی وجود 
نداشـتند امـا یاهـو نتوانسـت خـودش را بـا پیشـرفت 
بـرای  جدیـدی  حـرف  و  کنـد  سـازگار  تکنولـوژی 
کاربرانـش داشـته باشـد. این گونه شـد کـه روز به روز 
از جایـگاه قدرتمنـدش فاصلـه گرفـت و در گـذر زمان 
حـال  در  داد.  معتبرتـری  شـرکت  های  بـه  را  جایـش 
حاضـر هـم یاهـو دچار حواشـی بسـیاری شـده اسـت 
کـه در ادامـه نگاهـی به چنـد مـورد از آن  هـا خواهیم 

داشت.

 جاسوسی یاهو از کاربرانش
 به ضررش تمام شد

سـه  از  نقـل  بـه  رویتـرز  جنجالـی  گـزارش  طبـق 

درخواسـت  بـه  بنـا  یاهـو  گذشـته  سـال  آگاه،  منبـع 
دولـت ایـاالت متحـده اقـدام بـه جاسوسـی و نظارت 
بر محتـوای ایمیل  هـا کـرده. طبـق ایـن درخواسـت، 
تمامـی ایمیل  هـای وارد شـده بـه سـرور های یاهـو از 
نظـر وجـود یـک رشـته کاراکتـر خـاص، چـه در متن 
اصلـی و چـه در فایل  هـای الحاقـی، مورد جسـت وجو 
سیسـتم  کـه  ایـن  همـه  از  مهم تـر  گرفته انـد.  قـرار 
فـوق محـدود بـه چنـد حسـاب کاربـری خـاص نبوده 
و نرم افـزار سفارشـی ارائـه شـده توسـط ایـن کمپانی 
صـورت  بـه  را  ایمیل  هـا  از  ورودی  ترافیـک  تمامـی 
بالدرنـگ مـورد بازبینـی قـرار مـی داده. البتـه در این 
گزارش مشـخص نشـده کـه چـه عبارتی جسـت وجو 
شـده، یـا هـدف نهایـی از ایـن نظـارت غیرقانونی چه 
کاراکتر هـای  رشـته  آیـا  نمی دانیـم  همچنیـن  بـوده. 
موردنظـر پیـدا شـده اند یا صرفًا بـا عملیاتـی محتاطانه 
مواجـه بوده ایـم. ایـن اولیـن بـار اسـت کـه یکـی از 
 CIA درخواسـت  بـه  اینترنتـی،  بـزرگ  شـرکت  های 
سـرویس  های  ترافیـک  در  جاسوسـی  بـه  اقـدام 
از  خبـر  «اسـنودن»  پیشـتر  البتـه  می نمایـد.  خـود 
جسـت وجوی عبـارات خـاص توسـط NSA داده بـود، 
امـا ایـن نهـاد امنیتـی از طریـق کابل  هـای ارتباطـی 
زیـر دریا بـه پایش کل ترافیـک اینترنـت می پرداخت. 
گـزارش فـوق از ایـن نظـر حائـز اهمیـت اسـت کـه 
الکترونیکـی اش،  پسـت  سیسـتم  در  ویـژه  بـه  یاهـو، 
ایـن  بـوده.  روبـه رو  امنیتـی  مشـکالت  بـا  مدت  هـا 
شـرکت باالخره در سـال 2014 به اسـتاندارد حفاظتی 
خدمـات  دیگـر  کـه  حالـی  در  آورد،  روی   HTTPS

دهنده  هـا از چنـد سـال قبل بـه چنین فنـاوری مجهز 
سـازمان  هایی   HTTPS پروتـکل  غیـاب  در  بودنـد. 
همچـون NSA می تواننـد محتـوای ایمیل  هـای یاهو 
سرتاسـر  در  نشـده  رمزنـگاری  ترافیـک  طریـق  از  را 
درخواسـت  کـه  آنجـا  از  نماینـد.  جسـت وجو  شـبکه، 
فـوق برای شناسـایی حسـاب کاربـری خاصـی نبوده، 
احتمـال مـی رود که دیگـر خدمات دهنده  های پسـت 
الکترونیـک نیز بـه وضعیتی مشـابه دچار بوده باشـند.

 هک گسترده در یاهو
 قبل از پیشنهاد ورایزن

یاهو بـه تازگی اعتراف کـرده که برخـی از کارمندانش 
در سـال 2014، از ورود هکری به شـبکه کمپانی باخبر 
بوده انـد؛ هکـری کـه بـا فعالیت  هـای خـود، قـرارداد 
4,8 میلیـارد دالری ورایـزن بـرای خرید یاهـو را تحت 
تاثیـر فراوان قـرارداد. یاهـو در ماه سـپتامبر اعالم کرد 
کـه بنابـر بررسـی  های انجـام شـده در مـاه آگوسـت، 
اطالعـات شـخصی حداقـل 500 میلیون اکانـت یاهو 
به سـرقت رفته اسـت کـه بزرگترین سـرقت اطالعات 
در تاریـخ به شـمار مـی رود. کمپانی مورد اشـاره در آن 
زمـان گفـت هنگامـی بـه سـرقت اطالعات پـی برده 
کـه ادعـای یـک هکـر مبنی بر رخنـه بـه 200 میلیون 
اکانـت یاهـو و بـه دسـت آوردن نـام کاربـری و رمـز 
عبـور آن ها در سـال 2012 را مورد بررسـی قـرارداد اما 
بنابر مسـتندات ارائه شـده از سـوی یاهو به کمیسـیون 
بـورس و اوراق بهـادار ایـاالت متحده، اخیراً مشـخص 
شـده کـه حداقل چنـد کار منـد در داخل کمپانـی، از دو 

سـال پیـش نسـبت به ایـن مسـئله آگاهی داشـته اند.

آینده ناخوشایند در انتظار یاهو
یاهـو تازه تریـن نتایـج مالی خـود را اعالم کرده اسـت 
و تحلیلگران، آینده ناخوشـایندی را بـرای این کمپانی 
پیش بینـی کـرده و می گوینـد وضعیت پیشـنهاد خرید 
این شـرکت از سـوی ورایزن هـم در هالـه ای از ابهام 
فـرو رفتـه اسـت. درآمـد یاهـو از تبلیغات آخریـن امید 
ایـن شـرکت بـود کـه آن هـم تـا حـد بسـیار زیـادی 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت و باید دیـد که آیـا می توان 
شـرکت یاهـو را یک شـرکت سـود ده به حسـاب آورد 
یـا نـه. و اصال کسـی پیدا می شـود کـه هنوز بـه زنده 
نگـه داشـتن یاهـو کمک کنـد یا خیـر. با ایـن اوصاف 
بـه احتمـال زیـاد برخی از سـرویس  های این شـرکت 
ماننـد سـرویس ایمیـل آن کـه هنـوز مـورد اسـتفاده 
کاربـران قـرار می گیـرد، بـه صورتـی مسـتقل فعالیت 
خـود را ادامـه خواهنـد داد و بقیـه سـرویس  های ایـن 
شـرکت بـه صـورت تدریجـی بـه تعلیـق در خواهنـد 
آمـد. بایـد دیـد در چنـد مـاه آینـده سرنوشـت یاهو به 

چـه صورتی رقـم خواهـد خورد.

 نگاهی به حواشی که شرکت یاهو
 جدیدا به آن دچار شده است

چه خبر از یاهو؟


