گزارش دست آوردهای ریاست امنیت سیستم های معلومات
(برج حمل الی اخیر جوزای سال )۱۳۹۹
گزارش سه ماهه ریاست امنیت سیستم های معلومات (برج حمل الی اخیر جوزای سال  )۱۳۹۹ذیالً نگاشته می شود:
•

گزارش دهی از موارد ذیل به منظور آگاهی عامه ذریعهٔ صفحه رسمی اجتماعی فیسبول AFCERT

 .۱خالی امنیتی حیات WhatsApp
 .۲جلوگیری از هک شدن مبایل و نکات مهم برای جلوگیری از هک شدن مبایل.
 .۳ارائیه پریزینتیشن درباره آگاهی سایبری و اهمیت داشتن آگاهی و شناخت از جرایم سایبری.
 .۴نگاهی به  5Gو مشکالت امنیتی که آن را تهدید میکند.
 .۵چالش های امنیتی در انترنت اشیا.
 .۶سوء استفاده هکرها از ویروس کرونا به منظور سرقت اطالعات افراد.
 .۷احتمال موجودیت خطرات حمالت سایبری در رسانه های اجتماعی.
 .۸آسیب پزیری  ZERO-DAYدر مرورگر فایر فاکس و بهره برداری هکر.
•

رسیدگی و حل قضایای انترنتی

 .۱تطبیق عملیه تائیدی ) (Verifyبرای  ۱۰باب صفحه اجتماعی فیسبوک.
 .۲کشف ( )۱۵عدد ). (IP Address
 .۳مسدود سازی ( )۳۰باب آدرس شبکه اجتماعی فیسبوک.
 .۴تطبیق عملیه تائیدی ) (Verifyبرای  ۱۰باب صفحه اجتماعی تویتر.
 .۵مسدود سازی ( )۳۰باب آدرس شبکه اجتماعی تویتر.
•

توزیع دومین .af

 .۱به تعداد  ۳۸۳باب دومین جدیدا ً ثبت و راجستر گردید و میعاد فعالیت  ۷۹۹باب دومین تمدید گردیده که مجموعا ً مبلغ ()$ 28234
دالر به خزاین دولت انتقال گردیده است.
•

توزیع  SSL Certificateدر چهارچوب . ARCA

 .۱آغاز پروسه ارزیابی و تعین مالیاتی  PKIمجدد و همه شمول بعد از انتقال  PKIبه اداره ملی احصائیه و معلومات.
 .۲آغاز پروسه تدارکاتی خریداری ( )۱۲۰حلقه ) (SSL/TLSبه منظور تأمین امنیت ویب سایت های دولتی.
•

پروژه مرکز تبادله انترنت )(NIXA

 .۱ترتیب پروپوزل سال مالی ۱۳۹۹
 .۲ترتیب پالن تدارکاتی پروژه
 .۳موافقه بانک جهانی جهت پرداخت گمرکات انتقال کش سرورهای  DNSبه افغانستان و آغاز پروسه Pre-configuration
سرورها از طرف تیم تخنیکی Cisco
 .۴به اعالن سپاری خریداری تجهیزات و اجناس برای نکسا جهت  Upgradeسیستم های زیربنا.
 .۵خریداری یک  GBانترنت برای کش سرور فیسبوک.
 .۶وصل سازی شرکت های مخابراتی (اتصاالت ،روشن ،ام تی ان ،افغان بیسیم و سالم) با زیربنای نکسا.
 .۷حواله پرداخت شرکت سمارت گروپ پروسیس گردید.
 .۸پروسه وصل سازی یک  GBانترنت با سیستم ( )HELMSتحصیالت عالی صورت گرفت.
 .۹وصل سازی شرکت انکبوت با زیربنای نکسا صورت گرفت.

 .۱۰وصل سازی سیستم مدیریت آموزش آنالین ) (HELMSبا زیربنای نکسا جهت فراهم سازی این سیستم برای محصلین به
صورت رایگان و بدون نیاز به انترنت.

