وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
ریاست دفرت
آمریت اطالعات و آگاهی عامه

مجله اړیکه
ماه دلو سال ۱۳۹۸

جلسه کمیته عدلی و قضایی

در ماه دلو سااال جاری ،جلسااه کمیته عدلی و قضااایی به ریاساات محرتم اسااتاد رور دا م معاود دوم رسیج جمرور و
رسااااااااااایاااااااااااج

ایااااااااااا

کااااااااااامااااااااااایاااااااااااتاااااااااااه

بااااااااااارگااااااااااا ار

ااااااااااااااد.

در ای جلسااه خساات ،محرتم محمد فریم ها امی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد فعالیت های ساایسااتم
ریاااال تاااایااام ) (RTDMSباااه تااااااورت مااا جاااااال باااه اعضااااااای جااالسااااااه ماااعااالاااوماااات ارایاااه کااارد.
آقای ها می گ ت " سی ستم ریل تایم ،اکنود فعال ده ا ست و هدف ا ست اده از ای سی ستم ایجاد
سکتور مخابرات می با د .وی اف ود که برای تأمی

افیت مالی در

افیت مالی ای وزارت به سه منبع معلوماتی یاز دارد تا مالیات را

باااه تااااااورت اساااااااساااااای یااااتاااااال کاااناااد و ااااسااااااخااا اااو بااارای مااالااات افااا اااا سااااااتااااد باااا ااااااد.
همچنی در ای جلسااه ،یایندگاد تکت های مخابراتی ی دلیل تخنیکی خویم را ساابت به موعااوعات حود ی
محرمیت م شرتکی که یک ا تل قا و ی ا ست و همچنی ی
ریل تایم وزارت مخابرات مطرح کرد د.

ارار تکت ها را از جمله دلیل عدم توافق با سی ستم

اعضاااای جلساااه اااج از بحاااه و بررسااای هماااه جا باااه ،فیجاااله کرد اااد کاااه یاااک کمیتاااه تخنیکااای باااه ریاسااات
وزارت مخااااااابرات و تکنااااااالوژی معلوماااااااتی و اداره اتاااااارا ،بااااااا ا اااااارتا

یایناااااادگاد بااااااا تااااااالییت لااااااوی

څاااار والی ،وزارت امااااور داخلاااه ،ااااورای امنیاااات ملااای ،ا جماااا وکاااالی ماااادافع و تکاااات هاااای مخااااابراتی بااااه
تاااااورت تخنیکااااای موعاااااو را باااااا در
داخلاااای تکاااات هااااا و تااااأمی

ااااار دا ااااات ی ااااا محرمیااااات مکا اااااات مشااااارتکی  ،ی ااااا ارار

اااا افیت در سیسااااتم یکوماااات داری ،امااااور مااااالی و ی ااااو مااااردم ،یااااک

طاااارح یشاااانرادی را آماااااده یااااوده آ اااارا جراااات اتخاااااج تجااااامیم لزم در جلسااااه کمیتااااه عاااادلی و قضااااای
ارایه بدار د.

سیستم ریال تایم یک منبع

اف و قابل اعتامد در بکه های مخابراتی کشور

محاارتم محمااد فراایم ها اامی ر رساات و ااام د وزیاار مخااابرات و تکنااالوژی معلوماااتی از ریاساات ریااال تااایم وزارت
مخابرات بازدید بعمل آورد.
محمااد فراایم ها اامی در ایاا بازدیااد عاام اجیااد از فعااال اادد بخاام کاماال اا افیت در جمااع آوری  10فیجااد
مالیااات مخااابراتی هموطناااد اورااار یااود هاار اف اااد یااق دارد از ح ااو ی جمااع آوری مالیااات مخااابراتی ااارت
یوده و آگاهی دا ته با د.
وی افاا ود وکااالی ولساای جرگااه در دیاادار اااد از بخاام ریااال تااایم وزارت مخااابرات و تکنااالوژی معلوماااتی رعااایت
کامااال را از ایااا سیساااتم شااااد داده ا اااد و هموطنااااد ع یااا دی ااار اااراد فسااااد در جماااع آوری  10فیجاااد مالیاااات
خدمات مخابراتی با ند.
همچناااد محاارتم محمااد هامیااود ی ااوری رساایج اداره ریااال تااایم از همکاااری همااه جا بااه و یامیاات رهاا ی وزارت
مخااابرات در ایاا بخاام س اساا اری یاااوده گ اات خو ااحالیم کااه در تیجااه تااااله هااای همااه جا بااه سیساااتم
قاباال اعااتامد باارای ا افیت مالیااات مخااابراتی عملیاااتی گردیااده اساات و در آینااده دیااک بخاام دوم آد ی ا فعااال
خواهد گردید.

ا رت ت ارزاد و با کی یت یق ررو داد است

محااااارتم محماااااد فرااااایم ها ااااامی ،ر رسااااات و اااااام د وزیااااار وزارت مخاااااابرات و تکناااااالوژی معلومااااااتی باااااا
ریاااااااایج و برخااااااااای از اعضاااااااااای رهاااااااا ی تکااااااااات مخاااااااااابراتی اف اااااااااد بیسااااااااایم دیااااااااادار کااااااااارد.
در ایااا دیااادار ،آقاااای ها ااامی باااا محااارتم ایسااااد اللاااه بیاااات دربااااره وتااال تکااات اف ااااد بیسااایم باااا یل اااه
(رینااااای فااااای و یاااا عرعااااه خاااادمات ا رت تاااای بااااا کی یاااات از سااااوی تکاااات اف اااااد بیساااایم ،تااااحبت کاااارد.
آقااااای ها اااامی تاکیااااد کرد "ا رت اااات باکی یاااات و ارزاد یااااق هاااار ااااررو د اف اااااد اساااات و هاااادف اتاااالی مااااا
ایجااااااد زمیناااااه ر اااااد ساااااکتور خجوتااااای مخاااااابراتی در راساااااتای ارایاااااه خااااادمات باااااا کی یااااات و ارزاد مااااای
با اااااااد".و در ایااااااا راساااااااتا تکااااااات هاااااااای اف ااااااااد بیسااااااایم و اف ااااااااد تلااااااای کاااااااام تااااااااله کنناااااااد.
محاااارتم ایساااااد اللااااه بیااااات ریااااایج تکاااات مخااااابراتی اف اااااد بیسااااایم یاااا در ایاااا دیاااادار از همکااااااری
همیشاااا ی ایاااا تکاااات باااارای معیاااااری اااادد خاااادمات مخااااابراتی خاااا داد و وعااااده داد کااااه در راسااااتای
کاهم قیمت ا رت ت و با کی یت دد خدمات ا رت تی تاله می کند.

رخ ا رت ت باید ارزاد ود

محرتم محمد فریم ها اااامی ر رساااات و ام د وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،در یک جلسااااه با معاود

تخنیکی اداره اترا ا جنیر یب الله ساااایالا ،یایندگاد تکت های خجااااوتاااای مخابراتی ،و تکت اف اد تیلی کام،
خاااااواسااااااااتاااااار ارزاد

اااااااادد

ااااارخ ا ااااارت ااااات بااااارای

اااااااارااااارو اااااداد کشااااااااور

ااااااااد.

آقای ها اااامی گ ت که براسااااام هدایت م ام محرتم ریاساااات جمروری که در دیدار با یایندگاد مردم کابل،دا اااات
خواسااااتااار ارزاد ااااادد رخ ا رت ات اااااده بود تکاات هااای مخااابراتی بااایااد در ای زمینااه اقاادام جاادی یاااینااد.
به گ ته او تکت اف اد تلی کام  20الی  30درتااااد رخ ا رت ت را ارزاد می کند و سااااایر تکت ها ی باید در ای زمینه
تااااله کاااناااناااد تاااا ا ااارت ااات ارزاد و هااامااا مااااد باااا کااایااا ااایااات باااه

اااااارااارو اااداد عااارعااااااه

ااااااود.

در ای جلسه ،یایندگاد تکت های مخابراتی ی گ تند که مسایل و مشکالت امنیتی بخجوص در مناطق ا ام  ،یکی
از حااااالاااام هااااای اسااااااااسااااااای باااار ر راه کاااااهاااام اااارخ ا اااارت اااات در کشاااااااور اسااااااات.
به گ ته آ اد ،علی ریم ای مشکالت و هم ماد با اقدام تکت اف اد تلی کام برای کاهم رخ ا رت ت ،آ اد ی متعرد به
کاهم آد بوده و در ای زمینه از هدایت م ام محرتم ریاست جمروری یروی خواهند کرد.

کاهم  30درتدی قیمت ا رت ت بکه های سالم و اف اد تلیکام

محااااارتم محماااااد فرااااایم ها ااااامی ر رسااااات و اااااام د وزیااااار وزارت مخاااااابرات و تکناااااالوژی معلومااااااتی رساااااام
قیماااااات هااااااای عمااااااده و رحااااااود ا رت اااااات اااااابکه هااااااای سااااااالم و اف اااااااد تیلیکااااااام را اعااااااالم کاااااارد.
آقااااای ها اااامی می ویااااد "امااااروزه یاااااز ماااا م مااااردم اف ا سااااتاد بااااه ا رت اااات میبا ااااد .مااااا در تاااااله ایاااا
هساااااااااااااتیم تاااااااااااااا زمیناااااااااااااه هاااااااااااااای خاااااااااااااوبی را باااااااااااااه ماااااااااااااردم فاااااااااااااراهم یااااااااااااااییم".
طبااااق وعااااده ،وزارت مخااااابرات و تکنااااالوژی معلوماااااتی قیماااات فااااروه عمااااده ا رت اااات اف اااااد تلیکااااام را 30
فیجااااد و قیماااات ا رت اااات باااارای مشاااارتکی از طاااارف تکاااات مخااااابراتی سااااالم را  20فیجااااد باااااز هاااام کاااااهم
آورد اااااد و از تکااااات هاااااای مخاااااابراتی خجوتااااای هااااام آرزومنااااادیم تاااااا خااااادمات ا رت ااااات را باااااه اااااررو داد
ارزاد عرعه یایند.

بازدید هیئت بررسی کمیسیود دسرتسی به اطالعات از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

هیئاات کمیساایود دسرتساای بااه اطالعااات جراات
و

ااارت از رو ااد تح ااق قااا ود دسرتساای بااه اطالعااات

افیت در گ اره دهی از مرجع اطال رسا ی وزارت مخابرات و کنالوژی معلوماتی دیدد کرد د.

ایاا هیئاات ویااب سااایت وزارت مخااابرات و تکنااالوژی معلوماااتی و فعالیاات هااای بخاام اطااال رسااا ی ایاا
وزارت را مااورد بررساای قاارار داد .هیئاات متاابکره عاام ابااراز رعااایت از روسااه تطبیااق قااا ود دسرتساای بااه
اطالعات و رش مطالب در ویب سایت وزارت خواهاد بربود هرحه بیشرت ای بخم گردید.
همچناااد محاارتم ایساااد اللااه ایماادزی ریاایج دفاارت وزارت مخااابرات و تکنااالوژی معلوماااتی از کااار هااای
ایااا کمیسااایود یامیااات یاااوده و تعراااد سااا رد د کاااه در زمیناااه رساااا دد اطالعاااات ااا اف باااه ماااردم
همکاری همه جا به می یاید.

تولید ا رژی الکرتیکی با کمک فرآیند فوتوسنت در گیاهاد
بااا گسااااارته آلااودگاایهااای
زیساااات محیطی ،ایاده های
مختل ی یرامود آزمودد راه
هااای مختلب برای تولیااد و
اسااات اده از ا رژی های ا
مطرح می اااود به طوری که
هاار روز ااااااهااد ااوآوری و
ابداعاتی جدید در ای زمینه
هستیم.

تا کنود ا دیشاایده اید حه
می اااااد اگر یروی مورد
یاز برای رو

کردد حراغ یا لپ تاپ ام توسط گیاهاد تأمی می د؟ طریی که هم اکنود به آد ا اره میکنیم سعی

در به مریلهی عمل در آوردد ای ایده دا ته است.
)Moss tableی یک طرح ابتکاری در زمینه مبل اساااات که ابت کرده میتواد در آینده از تا سااایل ر ته در فناوری
زیساات -ور -ا رژی یا " " ،Bio- Photo- Voltaicبرای تولید ا رژی الکرتیکی اساات اده کرد .در ای فناوری که به تااورت
اختجاااری« » BPVامیده می ااود ،سااعی ااده ا رژی را که به طور معمول در طی فرآیند فتوساانت به هدر میرود ،اییاء
یوده و به تاااورت کاربردی مورد اسااات اده قرار داد .در اتااال در ای می  ،ا رژی الکرتیکی توساااط الکرتود های به دام
افتاده در الیاف رسا ایی که در می تعبیه ده ،تولید می ود.
گلدادهای خ ه در ای می  ،هام ند دست اههای زیست -الکرتو یمیایی وارد عمل می و د یعنی با است اده از ا کال
زیساااتی همچود جلبکها ،سااایا و باکرتی ها و گیاهاد آو دی ،ا رژی ااایمیایی را به ا رژی الکرتیکی تبدیل میکنند.
البته هامد گو ه که یمتر ا ااااره کردیم ،ای می هنوز در مریله م رومی قرار دارد اما تا بدی جا موفق اااده ا رژی
الکرتیکی کافی برای دساات اههای کوحکی همچود ساااعت های دیجیتل را فراهم کند .دا شاامنداد یم بینی میکنند
در آینده با اسااات اده از ای فناوری قادر خواهند بود ا رژی مورد یاز برای دسااات اه های ب رگ تری همچود لمپ ها و
یتی لپتاپ را ی تولید کنند.
در یال یارض ای طرح کارایی فناوری را به ا بات رسااااا ده هر حند ای می بخشااای کوحک از یک روژا تح ی اتی
ب رگتر اساات که "طرایی علمی" امیده می ااود .روژاای که در جسااتجوی راههایی برای برقراری تعامل بیشاارت بی
د یای طرایی و علم میبا د.

هدایت طیاره با کمک امواج م ا ساد
در مااورد قاادرت جهاا
ا سااااااد حاه میدا یااد؟
ا تال ت جوری از کارهایی
که ممک اساات با کمک
امااواج م ا ا ی قااادر بااه
ا جااام ااااااد بااا اااایااد،
دارید؟ م

ا سااااد یکی

از ااایاااچااایااادهتاااریااا
حی هایی است که دا م
برشااا هنوز توا ساااته به
درکی کامل از آد برسد.
فناوری کنرتول جه به افراد کمک میکند کارهایی را که ت جور ییکرد د امکاد بیر با د ،ا جام دهند

اید حی ی

هام ند هدایت یک طیاره یتی در تورتی که تجربه رواز خص دیک به ت ر با د .بله ای کاری است که یک گروه
از مح اد دا شا اه فناوری مو یو و دا شا اه فناوری برلی در آ اد در یال بررساای و توسااعه آد هسااتند .آ را ه تنرا
قدرت رواز به کمک جه را توسعه داد د ،بلکه دقت بالی آد را ی به ا بات رسا د د.
ای دا شااامنداد که توساااط رفساااور فلوری هول ا ل ( ) Florian Holzapfelره ی می اااد د کار خود را روی ه ت
داوطلب (یکی از داوطلبی هیچ ساااب ه یضااوری در کابی

یلوت دا ااتی تو کرد د .در طی آزمایم ای افراد موفق

د د با ا ست اده از یک بیه ساز رواز ،با آد حناد دقتی طیاره را هدایت کنند که یتی برای دریافت گواهی رواز ی
ک ایت میکرد .برای برقراری ارتباط بی م

و هدایت طیاره دا شاامنداد از کالهی که الکرتودهای الکرتو آ ساا الوگرافی

یا  EEGبه آد مت جل بود ،ا ست اده کرد د .سی نالها از م

داوطلب دریافت و با ا ست اده از یک ال وریتم تو سعه یافته

توسط مح اد دا ش اه فناوری برلی به دستوراتی برای هدایت طیاره ترجمه می د.
"تیم فریکه" () Tim Frickeر رساااات بخم رمایه گباری ای

روژا تحت عنواد " رواز م " ،هدف بلند مدت ای

دا شمنداد را بال بردد امکاد دسرتسی افراد به تجربه رواز عنواد کرد .او میگوید
ما ااااک داریم به ای زودی هر فردی بتوا د با و اااایدد کاله مجر به الکرتود ،هر هوا طیاره را به رواز درآورد اما در
یی یال معت دیم ای فناوری قادر اساات هدایت طیاره و رواز را ام تر کند حرا که به یلوتاد آزادی بیشاارتی میدهد
تا ووایب متعدد خود در کابی را به خوبی به ا جام برسا ند.

است اده از هوه مجنوعی در تشخیص بیامری های عجبی

مح اد اب اری ساااخته ا د که با کمک هوه مجاانوعی و یرکات حشاام فرد قادر اساات بیامری های عجاابی را

تشاااخیص دهد .یرکات حشااام به

اااکاد کمک می کند تا بتوا ند بیامری های عجااابی و یا ساااالمت م را

تشخیص دهند .ای فناوری با است اده از ال وی یرکات حشم می توا د آسیب های م ی را ناسایی کند.
به گ اره رویج اخبار فناوری و تکنالوژی تکنا ،تکت سااایلیت تکنلوژی تجااامیم دارد با کمک یادگیری
ما ااینی و هوه مجاانوعی و فناوری ردیابی حشاام به

ااکاد در تشااخیص بیامری ام ام کمک کند .در ای

فناوری ج از اینکه بیامر به مدت  10ا یه به یک هدف خیره می اااود  ،با کمک عااابط ویدسویی ای رو د و
برر سی آد می تواد اختاللت ع جبی بیامر را یم بینی کرد .در ای برر سی بکیه ح شم فرد مورد ارزیابی و
یرکات ب سیار ج سی آد

نا سایی می ود .یم از ای در فناوری های گب ته از یرکات مردمک ح شم برای

بررسی وععیت عجبی است اده می ده است .ای تکت امیدوار است بتوا د فناوری خود را گسرته داده و
بیامری هایی

یر آل ایمر ،ارکینسود  … .را ی تشخیص دهد.

زاخاری هل ت ،مو سج تکت سیلیت معت د ا ست که اکنود ت شخیص بیامری های ع جبی با تاخیر و حالم
مواجه اساات و با اساات اده از ای فناوری تشااخیص ریع و به موقع و همچنی رو د درما ی ریعرت برای بیامر
ا جام می یرد .در ای فناوری با کمک هوه مجااانوعی و ردیابی حشااام میتواد یک ا ر ا شااات دیجیتلی از
جلوی م

بدست آورد.

ت ییر جنج مواد در کیبوردهایMacBookPro

ا ل ت ییراتی را در کیبوردهای جدید خود ایجاد کرده اساااات .به ر می رسااااد که ای ت ییرات ااااامل ت ییر مواد زیر
کلیدهای کیبورد ااااو د و اگرحه خیلی زود اساااات که ب وییم آیا ای ت ییرات ت اوتی در اف ایم قابلیت و اطمیناد به
کیبورد ایجاد می کنند اما رو

است که ا ل تنرا بخشی از ساخته خود را ت ییر داده است ه کل طرح آد را.

افشای ای خ از سوی  iFixitلزم بود حرا که تکت از اراسه گ اره در زمینه بکارگیری ماده ای جدید خود داری کرده
بود .اولی یافته  iFixitاساااات اده از ماده ای جدید درود قساااامتی از کلید ِ داخل کیبورد بود .لیه ای لیمیری بر روی
کلید کیبورد قرار دارد که قبال از جنج لیمر ترکیبی بود و یال ااابیه به ایلو ی سااااده و کرنه به ر می رساااد .ماده
جدید رمرت و اا اف تر اساات .هنوز سااوال هایی در رابطه با سااودمندتر بودد ای ماده در م ایسااه با ماده قبلی وجود
دارد .آیا ای ماده جدید ما ع از شسنت گرد و یبار روی کیبورد می ود؟ بدود تردید اسو قطعی ای سوال در دستاد
تکت ا ل قرار دارد.
ت ییر دوم ارارآمی تر است .ت ییری روی کیبورد روا ه ای .یک سویچ گنبدی کل فل ی زیر هر کلید وجود دارد ،قطعه
ای که باعه برقراری ارتباط و اام الکرتیکی می ود .به

ر می آید که ا ل ت ییراتی را در ای قسمت هم ایجاد کرده

با ااد .به ر می رسااد که ای ت ییر بساایاری از مشااکالت موجود در کیبورد های قبلی که کاربراد تجربه کرده ا د را از
بی خواهد برد.

کشب یک سیاره گازی جواد در دیکی زمی

مح اااد بااه تااازگی یااک ساایاره گااازی جااواد کشااب کاارده ا ااد کااه در کماارتی فاتااله بااا زماای قاارار دارد .ای ا ساایاره
تنرا  5میلیود سال عمر دا ته و در فاتله  330سال وری از زمی قرار دارد.
ساایاره ع اایم تااازه کشااب ااده بااا ااام  b ۱۱۵۵-۷۹۱۹MASS ۲در یاادود  10براباار ساان ی تاار از مشاارتی باارآورد
ااده و مااداری کااه سااتاره می باااد در آد قاارار گرفتااه 600براباار زماای اساات .آ اای دیکسااود -و درولااد مح ااق ار ااد
دا شاا اه روحساارت در مااورد ایاا کشااب ماای گویااد ایاا بررساای میتوا ااد حااوه ااکل گیااری یااول هااای گااازی را
مشااخص کنااد .ساایاره هااای کشااب ااده در ماموریاات هااای فضااایی قبلاای هم اای قاادیمی بااوده ا ااد .امااا ای ا ساایاره
کامال جواد است.

بررساای هااای ا جااام ااده شاااد ماای دهااد کااه ایاا ساایاره بساایار جااواد بااوده بطوریکااه هنااوز برخاای از فرآیناادهای
تشااکیل آد بااه ااااام رساایده اساات .داده هااای رتاادخا ه فضااایی گایااا منجاار بااه کشااب ایاا ساایاره جااواد ااده
است و طول عمر آد را ه اراد بار کوحکرت از خور ید برآورد کرده است.
مح اااد ای ا

ااالوهم تاااله دار اد تااا بااا اساات اده از تجااویر باارداری ،ی یااری و طیااب ساانجی بااه رازهااای ر تااه در

تشااکیل ایاا ساایاره اای ب ااد .اینکااه ساایاره هااایی

یاار ایاا ساایاره جااواد قااادر هسااتند تااا از سااتاره خااود دور

با ند و بتوا ند در مسیر خود به را جام برسند ح و ه امکا بیر خواهد بود.

خطر ا

تری ویروم های کم یوتری جراد

خیلی از ما در ز دگی خویم کم یوتری دا ااتیم که بعضاای اوقات کار های عجیب یریب می کرده .تردیدات زیادی در
د یای دیجیتل وجود دارد و یکی از آ را ویروم های کم یوتری است.
ویروم های کم یوتری اسااام خود را از ویروم های واقعی گرفتند حود بعد از ا ت ال مثل آ را تکسااایر می اااو د .فایل
های کم یوتر را د ستکاری می کنند و می توا ند آ را را تو سط ا رت ت به افراد دی ری ب ر ستد یا با ا ست اده از یک فلم
یو ام بی ا ت ال یدا کند.
ا وا مختل ی ویروم وجود دارد مالور ،تروج  ،وورم ،ادد وِر ،رووت کیت که خیلی سااخت یدا میشااه و کنرتل دساات اه
ام به دست هکر می افتد.
و دی ر از یمالت ،یمالت تردیدی ه ستند که در ای موارد هکر ها اطالعات ی سام ام را بد ست آورده و در عوض
بازگشت آ را از ام ول می خواهند.
در اینجا ما خطر ا

تری ویروم های کم یوتری جراد را به ام معرفی می کنیم:

امره : sql slammer/sapphire۱
ای ویروم کم یوتری در سال  ۲۰۰۳در امریکا یویا به ا کرد .خ سارت تخمی زده ای ویروم در کل به  ۱میلیارد دالر
می رسد.
رور وبسااایت ها هنا کرد د که باعه ااد خود رداز ها از کار بیافتند .یتی در رواز های فرودگاه هم مشااکل ایجاد
کرد و در رایت دسرتسی  ۲۷میلیود کاربر را از ا رت ت قطع کرد.
یتی رویج تل

اعطراری رر سیاتل هم هنا کرده بود.

تو ای ویروم با یک بر امه یا فایل کم یوتری بوده که بعد از باز دد ریعا به تکسیر خوده رداخت.
روز امه یویار تایم و ته که ای ویروم به خاطر رعت تکسیر باله ۷۵۰۰۰ ،رور را در  ۱۰دقی ه آلوده کرد.
با َچ های بر امه های ویروم کم بالخره جلوی ای ویروم کم یوتری گرفته د اما ساز ده آد هنوز امشخص است.
ای ویروم بار دی ر در سال  ۲۰۱۶با آی ی هایی از کشور های امریکا ،حی  ،ویتنام ،روسیه و ییره واهر د.

امره : Melissa۲

به ر میرساااد سااااز ده ای ویروم تو کَب ای خا م ملیساااا بوده و ای ویروم در یک فایل ورد آلوده در حت روم یک
وبسایت سکسی خم د
اگر فایل را باز می کرد د ،ویروم خود را به  ۵۰مخاطب ایمیل کاربری که آد را باز کرده می فرستاد.
اااید به ر بی خطر با ااه اما وقتی ای یجم ایمیل فرسااتاده بشااه در رور ها و تشااکیالت تکت های ب رگ رویج
دهنده مشکالتی ایجاد میکند.
تا جایی که در سال  ۱۹۹۹مایکروسافت رویج ایمیل دریافتی خود را خاموه کرد.
حود ایمیلی از یک دو ست یا همکار برای

ام فر ستاده می د که تیرت جباا با یک فایل یو ست دا ت .که باید باز

می کردی.
به گ ته کار ناساد ای ویروم در کل  ۱٫۲میلیارد دالر به دولت و تکت های مختلب رضر زد.

اکود کساای دی ه ایمیل های عجیب راباز ییکند اما در سااال  ۱۹۹۹مردم مثل یال ساابت به ای تیپ ایمیل ها بد بی
بود د.
ساز ده ویروم دست یر و به  ۱۰سال ز داد محکوم د که ف ط  ۲۸ماه آد را ز داد بود و  ۵ه ار دالر هم جریمه رداخت
کرد .س ج آزاد د.

امره : Anna Kournikova۳
ای ویروم ساخته یک رس  ۲۰ساله اتریشی
بود که از اسااام ای بازیک تنیج برای طعمه
ویروم خود است اده کرد.
اااام ایمیلی بااا عکج ای خااا م دریااافاات
م ی کردی و و ق تی ع کج را باااز می کردی،
اساااکری تی راد Run Scriptمی ااااد و ای
فایل به مخاطبی ایمیل اااام فرساااتاده می
د.
ای ویروم روی میلیود ها ر تا یر گبا ت و رور های مختل ی را در جراد اوور لوود  Overloadکرد
ای وعااعیت رساا اتریشاای را ترسااا د حود فکر ییکرد ای مشااکالت یم بیاید .او وقتی عواقب کار خوده را دید با
والدینم مشورت کرد و خوده را به لیج معرفی کرد.
او خوه ا ج بود و با یکم  ۱۵۰ساعت خدمت اجتامعی آزاد د.
امره : Sircam۴

ای ویروم هم ویندوز مایکروسافت را هدف قرار داد و مثل قبلی ها خوده را از ایمیل منت ل می کرد.
اااااید یامی از همکارتاد دریافت می کردید و ای
کلیک کردد ،یک فایل تجااااادفی را از کم یوتر
ام ا تخاا و آد را برای ب یه می فرستاد.
ای مخجاااوتاااا برای دولت ها بد بود حود فایل
های ری زیاد دا تند.
ای ویروم  ۱۲درتااد کم یوتر های امریکا و ۱۱
درتد ارو ا را آلوده کرد و خسارت  ۱میلیارد دالر
بر جای گبا ت.
تا به یال ااخجاای به خاطر ساااخت ای ویروم
دست یر شده است.

یام ها با هم مت اوت بود .خالقیت ای ویروم ای بود که بعد از

امره : Code Red۵
خسارت ای ویروم در امر میلیارد ها می حرخد.
یج های وبسااااایت های هک ااااده ای

داد د:

یام را می

Welcome to Worm.com This website has been

hacked by chinese

ویروم ای طور کار میکرد که وقتی ااام درخواساات

باز کردد وبساااایت را می رساااتید ،قبل از لود ااادد
وبساااایت ای ورم به کم یوتر اااام وارد اااده و ای
ت حه را برای ام یایم می دهد.
ای ویروم در فایلی جخیره ییشه بلکه در یاف ه موقتی کم یوتر میام د.
تری یمالت سای ی به دست اه های مایکروسافت بوده که ت ریبا ا رت ت ربا خود ایی

گ ته ده که ای یکی از خ
کشیده بود.

ای ویروم ترافیک مجنوعی برای وبسایت ها تولید می کرد که از ورفیت وبسایت بالتر زده و وبسایت ِک َره می کرد.
تح ی ات می گویند که به
شد.

ر می رسید که کار حینی ها با د اما به ا بات رسید و کسی به خاطر ای ویروم دست یر

امره : Confiker۶

یال وارد دردر سااااز ها ااادیم .ای ویروم خساااارتی
دیک  ۹میلیارد دالر بوجود آورد.
سااال  ۲۰۰۸کشااب ااد و در زماد ییاتم به  ۱۵میلیود
کم یوتر رایت کرد.
به طور مثال ساایسااتم های ولیج و ارتم عملیات آ را را
مخطل کرد.
دساات اه های دارای مایکروسااافت ویندوز را هدف قرار داده و َچ های زیادی از بر امه های ویروم کم توا سااتند آد را
یبف کنند.
مساله ای ویروم هنوز یکم گنا هست .کم یوتر ام را آلوده می کند و از طریق بکه به کم یوتر های متجل رایت
می کند.

امره : I Love U۷
ای ویروم مثاال ب یااه از طریق ایمیاال بااا تیرت
“دو ستت دارم” برای مردم فر ستاده می د .با باز
کردد یوسااااات ای ایمیاال ،ویروم خیلی ریع

تو سط سی ستم ایمیلی آوت لو ویندور گ سرته
یدا کرد.
ه تنرا خوده را برای ب یه می فرساااتاد بلکه اام
فااایاال هااای عکج و موزیااک  Jpeg & Mp3را از
سیستم ام ا

می کرد.

ای ویروم کم یوتری  ۴۵میلیود کاربر را در یک روز آلوده کرد تا جایی که تکت فورد سااایساااتم ایمیل خود را کامل
بست.
مثل ویروم ملیسا بود با ای ت اوت که فایل های که در کم یوترت دا تی را هم ا

می کرد.

سازماد های سیا و نتاگ و یتی ار اد ا لیج سیستم ایمیل خود را بستند.
ساز ده ای ویروم یک رس فیلی ینی بود و گ ته می شود که ای ویروم کم یوتری در کل  ۱۵میلیارد دالرخ سارت زده

است.

امره : So Big۸
ای ویروم در سال  ۲۰۰۳آمد و یک تروج و یک ورم ترکیبی بود.
ام ایمیلی با تیرت ایمیل برگشتی از کسی می گیرید که دارای یوست می با د .با باز دد یوست ویروم کم یوتری
فعال می ود.
گ تااه اااااده کااه در آد زم ااد ای ویروم
کم یوتری ریع تری ویروم ج راد بوده و
خیلی ریع گسرته یدا کرده است.
در فرودگاااه هااا اختالل بوجود آورد ،تکاات
های ب رگ را خراا کرد و باعه را ی دولت
امریکا ااااد .ای ویروم بیشااارت در امریکا
گسرته یدا کرد.
یک کار ااا نام امن یت گ ته که از هر ۱۷
ایمیل امریکایی یک عدده ک ی ای ویروم
می با د.

بدود اک ای ویروم خیلی ریع گسارته یدا کرد تا جایی که از  ۴۰ایمیل اساک

اده در امریکا جاب آ را دارای

ای ویروم بود د.
گ ته ده خسارت ای ویروم کم یوتری به بیم از  ۳۷٫۱میلیارد دالر رسیده است
و در رایت بدتری ویروم جراد امره : MyDoom۹
اسم به جایی و درستی برای ای ویروم می با د حود خسارت  ۳۸میلیارد دالر بر جای گبا ته است.
در سااااال  ۲۰۰۴از هر  ۱۲ایم یل در ج راد یکی از آ را آلوده ای ویروم بود .ای ویروم کم یوتری از طریق ایم یل و
سیستم ا رتا

اطالعات “ یر تو یر ” Peer to Peerمنت ل می د.

ای ویروم تا جایی بد بود که گوگل ترسااایده بود و اداه  ۲۵۰ه ار دالر برای گیر ا داخنت سااااز ده ای ویروم وعاااع
کرده بود.
گ ته ااده ااخجاای در روساایه ای ویروم را ساااخته اما هنوز به ا بات رساایده اساات .ای ویروم از طریق ایمیل و
رویج ا رتا

اطالعات یر تو یر منت ل و ریع گسرته یدا کرد.

تیجه رایی
ویروم هم مااا نااد هر بر ااامااه
ک م یوتری یاااز بااه محلی برای
جخیره خود دارد ولی ای م حل
بااایااد بااه گو ااهای بااا اااااد کااه
ویروم ها را به وتاااول ا هداف
خااود اا دیااکاارت کاانااد .اکاا
ویرومهااا بااه طور ا االوار بااه
فا یل های اجرایی م ثل عکج و
فلم و و ته که کاربر بر روی آد
کاالاایااک و اجاارا ماای کاانااد،
میحساااابنااد و آدهااا را آلوده
میکنند.
از بی  ۹ویروم که در بال به ام معرفی کردیم،تا به امروز “مای دووم” MyDoomبدتری ویروم کم یوتری جراد
ناخته ده و خسارت  ۳۸میلیارد دالر بر جای گبا ته است.

