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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

خطرات هکر ها برای ایرالین  ها

بـا نفـوذ اینترنـت به شـاخه  های مختلـف و اسـتفاده از گجت  هـای دیجیتالی، بسـیاری از 
افـراد ترجیـح دادنـد به جـای این کـه وقت خـود را صرف جسـت وجوی حضـوری کنند، 
تمامـی کار هـای خـود را به صـورت اینترنتـی انجام دهنـد. اگر شـما هم جزو آن دسـته از 
افـراد هسـتید که بـه خرید هـای اینترنتی عالقـه دارید بایـد بدانید کـه خریـد اینترنتی از 
هـر وب سـایتی و بـرای هر مـوردی نمی توانـد قابل اعتماد باشـد. ایـن روز ها بسـیاری از 
افـراد ترجیـح می دهنـد که در هنگام سـفر، بلیـت هواپیما و حتـی هتل خـود را به صورت 
اینترنتـی رزرو کننـد. ایـن سیسـتم یکی از ارزشـمندترین سیسـتم  هایی اسـت کـه باعث 
می شـود در وقـت و هزینـه افـراد صرفـه جویـی شـود اما بایـد بدانیـد که متاسـفانه حتی 
سیسـتم  ها و وب سـایت  های رسـمی ایرالین  هـا از امنیـت کافـی برخـوردار نیسـتند و 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه شـما هزینـه کنید امـا بلیـت معتبـری از وب سـایت دریافت 
نکنیـد. متخصصـان امنیتـی معتقدنـد کـه سیسـتم  های رزرو پـرواز فاقـد حداقـل تدابیر 
امنیتـی الزم بـوده و در برابـر حملـه هکر ها کامال آسـیب پذیر هسـتند. هکر ها با اسـتفاده 
از ایـن ضعـف امنیتـی بـه سـادگی می تواننـد اطالعـات پرواز هـا را تغییـر داده و امتیازات 
ویـژه مسـافران خطوط هوایـی را از بین ببرند. مشـکل امنیت سیسـتم  های رزرو پـرواز از 
جایـی آغاز می شـود کـه کد شـش رقمی مـورد اسـتفاده این سیسـتم  ها برای شناسـایی 
مسـافران، دارای سـاختار قابـل پیش بینـی اسـت. دو متخصص امنیتی که گـزارش کامل 
تحقیقاتشـان در کنفرانس Chaos Communications در آلمان ارائه شـد، برای بررسی 
موضـوع، سـاختار امنیتی سیسـتم  های رزرو پرواز را بازبینی کردند و توانسـتند به سـادگی 
شـماره پـرواز و صندلی رزرو شـده بـرای یک خبرنـگار را تغییر دهند. ایـن متخصصان در 
یـک وبـالگ در ایـن رابطه گفتنـد: «سیسـتم رزرو پـرواز مـورد اسـتفاده در اغلب خطوط 
هوایـی در سـال  های دهـه 1970 و 1980 میـالدی طراحـی شـده اسـت. بـا وجـود بـه 
روز رسـانی این سیسـتم  ها بـا اسـتفاده از خدمـات وب، سـاختار امنیتی آن ها بـدون تغییر 
باقـی مانـده و دارای ضعف  هـای بزرگـی اسـت.» بـه طـور خـاص، ایـن سیسـتم  ها فاقد 
سـازوکار شناسـایی و اعتبارسـنجی اشـخاصی هسـتند که درخواسـت اطالع یـا ویرایش 
جزئیـات پـرواز را بـرای آن هـا ارسـال می کننـد. همچنیـن در اغلـب سیسـتم  ها هیـچ 
محدودیتـی برای تعداد درخواسـت های ارسـالی وجود ندارد. از طرفی سـاختار کد شناسـه 
مـورد اسـتفاده برای مشـتریان بـه گونه ای اسـت کـه تعـداد کاراکتر های محـدودی دارد 
و یـک هکـر از طریـق بمبـاران سیسـتم بـا درخواسـت  های متعدد بـه سـادگی می تواند 
اطالعات مسـافران را به دسـت آورد. دسترسـی به این اطالعات امکان سـرقت اطالعات 
شـخصی، حـذف و انتقـال مزایای ویـژه مسـافران مسـتمر و بهره بـرداری از اطالعات به 
منظـور اجـرای حمـالت فیشـینگ را در اختیـار هکر هـا می گـذارد. بر اسـاس نتایـج این 
تحقیقـات، اقـدام سـریع شـرکت  های هوایـی بـرای ترمیم سـاختار امنیتی سیسـتم  های 
رزرو پـرواز، امـری ضـروری اسـت. شـاید ایـن موضوع و ایـرادات مربـوط بـه آن هنوز به 
شـکل واضـح مشـخص نشـده باشـد امـا بـدون شـک هکر ها بـه ایـن موضـوع عالقه 
نشـان خواهنـد داد و بـا رخ دادن مشـکالت آتـی دردسـر های زیـادی بـرای مسـافران 
ایجـاد می شـود. بـه همین خاطـر ضروری اسـت کـه تمامـی ایرالین  های معتبـر و حتی 
آن  هایـی کـه سـرمایه گذاری ویـژه ای روی فـروش اینترنتی خـود نکرده اند، سـریع تر در 
مـورد تغییـرات سـاختار خـود اقدام کننـد. بـدون تردیـد تحمل بهـم ریختگـی در برنامه 
پرواز هـا و جابه جایـی مسـافران بـه هیچ عنوان توسـط مسـافران قابل تحمـل و پذیرفته 
شـدن نیسـت و می توانـد بـرای هـر ایرالینـی یک خطر بسـیار بزرگ به حسـاب آیـد. در 
شـرایطی کـه رقابـت در ایـن زمینه بسـیار تنگاتنگ می باشـد، توجـه به مقولـه امنیتی در 

سیسـتم  های آنالیـن رزرو می توانـد یکـی از باالتریـن اولویت  ها باشـد.

می توان  تردید  بدون  و  رسید  پایان  به  هم   2016 سال 
گفت که هیچ کدام از صنایع دیگر به اندازه صنعت فناوری 
دارای هیجان، تغییر و تحوالت و حواشی نبوده اند. امکان 
ندارد که به سراغ اخبار روزانه فناوری بروید و حداقل 10 
خبر جدید در رابطه با شرکت  های مختلف در هر ساعت 
مشاهده نکنید. این نشان می دهد که حوزه فناوری مورد 
خاصی  اهمیت  از  و  است  مردم  تمامی  عالقه  و  توجه 
برخوردار است. همان گونه که می دانید یکی از بزرگترین 
صنعت  به  که  است  نمایشگاهی  جهان،  نمایشگاه  های 
سال  ابتدای  در  سالیانه،  صورت  به  و  دارد  تعلق  فناوری 
نام   CES نمایشگاه  این  می شود.  برگزار  میالدی  جدید 
دارد و در هفته  های آینده در رابطه با اخبار و حواشی این 
جالبی  نکته  اما  کرد  خواهیم  صحبت  بیشتر  نمایشگاه 
است  این  باشد  داشته  جذابیت  همه  برای  می تواند  که 
چه  آینده  سال  های  در  فناوری  جهان  بزرگان  بدانیم  که 
برنامه  هایی را دارند و چه ایده  هایی را در سر می پرورانند. 
این هفته در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد. 
در چند سال اخیر، نبرد اصلی در دنیای تکنولوژی بر سر 
نیز   2017 سال  در  این که  با  است.  بوده  اسمارت فون ها 
دید  خواهیم  اما  کرد  نخواهد  تغییر  کامل  طور  به  قضیه 
که غول های پیشتاز در این عرصه بر روی تکنولوژی ها و 
حوزه های جدید و نوظهور تمرکز خواهند کرد. به هر حال 
باید دید که فناور در چه صنایعی تغییرات عمده-تری را به 

وجود خواهد آورد.

صنعت خودرو
سیستم یکپارچه سازی اسمارت فون و خودرو به خوبی و با 

جدیت آغاز شده است. گوگل و اپل پلتفورم های مختص 
خودرو را با نام های Android Auto و CarPlay گسترش 
و  مهم  ابزاری  به  شما  تلفن  که  است  این  هدف  داده اند. 
درون  ارتباط  در  ضروری  نیازی  و  سرگرمی ها  در  حیاتی 
اپلیکیشن  مانند  برنامه هایی  از  و  شود  تبدیل  خودرویی 
ارسال پیامک، موزیک و مسیریابی و حتی برقراری تماس، 
بدون چشم برداشتن از جاده هنگام رانندگی بتوان استفاده 
کرد. با ظهور اندروید و iOS در پیشرفت سیستم اطالعات 
درون خودرویی، چیزی که یقینا حس خواهید کرد، تجربه 
کارخانه های  که  آنچه  از  فراتر  و  بخش تر  لذت  کاربری 
خودروساز برای محصوالتشان فراهم می کنند خواهد بود. 
در کشور هند، خودروسازان اکثرا از سیستم CarPlay یا 
Android Auto به صورت پیش فرض در خودرو هایی 

که به فروش می رسانند استفاده می کنند و این آمار مطمئنا 
در سال 2017 افزایش خواهد یافت.

دستیار های مجازی
با وجود این که جا افتادن اسپیکر های هوشمند و همگانی 
شدن آن ها زمان می برد، اما دستیار های صوتی مجازی 
رایج  کاربران  بین  در  همیشه  از  بیشتر   2017 سال  در 
 Assistant اپل،   Siri شامل  دستیاران  این  شد.  خواهند 
گوگل، Cortana مایکروسافت و Alexa شرکت آمازون 
می شود. گوگل با استفاده از قابلیت های دستیار مصنوعی 
شرکت  این   Pixel اسمارت فون در  که   Assistant در 
دیده ایم، گلوله آغاز این موج از پیشرفت را شلیک کرده 
این  بتوانند  تا  هستند  تالش  در  سخت  شرکت ها  است. 
دستیار ها را به شنوندگانی بهتر تبدیل کنند، یعنی بتوانند 

متن را جدا از کلمات و عبارات کلیدی درک کنند و از این 
طریق آماده انجام درخواست ها و وظایف به بهترین نحو 
و  خدمات  هرچه  که  است  این  نکته دیگر  باشند.  ممکن 
پیشرفت های بیشتری در زمینه دستیار های صوتی ارائه 
شود، هوش مصنوعی، قابلیت درک و یادگیری بیشتری 
آن ها  از  قبل  از  بیشتر  کاربران  هرچه  و  کرد  خواهد  پیدا 
استفاده کنند، اولویت ها را بهتر از قبل تشخیص خواهند 

داد.

هوش مصنوعی
حوزه هوش مصنوعی احتماال بخش اعظمی از 2017 را 
به خود اختصاص خواهد داد و هنگامی که از تکنولوژی 
کرد.  خواهیم  لمس  را  آن  بیشتر  احتماال  کنید  استفاده 
بهترین مثال آن نیز نحوه شناسایی دوستان شما توسط 
اپل، گوگل و فیسبوک در تصاویری که بر روی آن کلیک 
می کنید، است. در حال حاضر، تکنولوژی هوش مصنوعی 
حول  اکثرا  که  است  بشر  آموزه های  یادگیری  حال  در 
تکامل  نسل  می گیرد.  انجام  کلیدی  عبارات  و  کلمات 
یافته بعدی قادر خواهد بود که همه چیز را به تنهایی و 
بدون آموزش یاد بگیرد، همانطور که شبکه های عصبی 
پیشرفته را بیش از پیش مشاهده می کنیم. از آنجایی که 
فیسبوک و گوگل تا حد زیادی به روبات ها تکیه می کنند، 
کسی نمی داند مکالمه شما در آینده با یک نماینده تجاری، 

با یک شخص واقعی انجام می شود یا با یک روبات.

گجت  های هوشمند
جدیدی  دریچه  آمازون  شرکت   ،Echo اسپیکر تولید  با 
تکنولوژی  عرصه  تولیدکنندگان  روی  به  را  حوزه  این  از 
گوگل،  همچون  شرکت هایی  احتماال  و  کرده  باز 
درآمد زایی  فکر  به   2017 سال  در  اپل  و  مایکروسافت 
افتاد.  خواهند   Echo مشابه  دستگاه های  طریق  از 
گرفت  اسپیکر  این  از  رونمایی  به  تصمیم  زمانی  آمازون 
با  اپل   ،«Now» تکنولوژی با  گوگل  یعنی  او  رقبای  که 
به  را  خودشان   «Cortana» با  مایکروسافت  و   «Siri»

کرده  محدود  محاسباتی  دستگاه های  و  اسمارت فون ها 
متصل  اینترنت  به  که  اسپیکر ها  این  وجود  با  بودند. 
و  کنند  صحبت  آن ها  با  می توانند  کاربران  هستند، 
پاسخ های مرتبط با سوالشان دریافت کنند و همچنین به 
اپلیکیشن های سازگار متصل شوند و البته مهم تر از همه 
قادر به پخش موسیقی هستند. گوگل قبال نشانه هایی از 
عالقه شرکت به این بخش نوظهور از تکنولوژی نشان 
صدای  که   Google Home از رونمایی  با  و  است  داده 
مختلفی  وظایف  است  قادر  و  می دهد  تشخیص  را  شما 
منزل  داخل  هوشمند  گجت های  دیگر  به  و  دهد  انجام 
متصل شود، می توان به این قضیه پی برد. قطعا این نوع 
دستگاه ها در آینده می توانند به دستیار های هوشمند خیلی 

خوبی تبدیل شوند.
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