سال بیست وچهارم شماره 6781
چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

هشدار مرکز ماهر

الزامی شدن استفاده از جست و جوگر
بومی در دستگاه های دولتی

معاون وزیر ارتباطات گفت :در حال تهیه دسـ ــتورالعملی هستیم که در
توجوی بومی برای
صورت تصویب هیأت وزیران ،استفاده از موتور جس 
دستگاههای دولتی الزامی شود.
بهگزارشمهر،رسولسراییانبااشارهبهبرنامهریزیبرایعملیاتیشدن
توجوی بومی در کشور گفت :پروژه مطالعاتی از دو
استفاده از موتور جس 
توجوی بومی یوز و پارسی جو در مرکز تحقیقات مخابرات
موتور جس ـ ـ 
به اتمام رسیده و هماکنون سـ ــازمان فناوری اطالعات مجری عملیاتی
کردن و کاربردی کردن این پروژه در سـ ــطح کشـ ــور شده است.وی با بیان
توجوی بومی در
اینکه توسعه و ترغیب کاربران به استفاده از موتور جس 
دسـ ــتور کار قرار دارد ،اظهار داشـ ــت :بر این اساس مجری این پروژه را در
سازمان فناوری اطالعات منصوب کردیم تا نسبت به برنامهریزی برای
کاربردی شدن این پروژه در کشور اقدام الزم صورت گیرد.رئیس سازمان
فنـ ــاوری اطالعات ایران خاطرنشـ ــان کرد :در این زمینـ ــه در حال تدوین
توجوی بومی در
دسـ ــتورالعملی هستیم تا اسـ ــتفاده از موتورهای جس 
دستگاههای اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز ترغیب
به اسـ ــتفاده از این پروژه ملی شوند.سراییان خاطرنشان کرد :بخشی از
این دســـتورالعمل باید در وزارت ارتباطات به تصویب برســـد و مورد
موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد ،در همین حال بخشی از آن را نیز به
هیأت وزیران میبریم تا به تصویب برسد.معاون وزیر ارتباطات گفت:
پیشبینـــی میکنیم تا حدود ســـه ماه آینده اتفاقـــات خوبی در حوزه
توجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم
کاربردی کردن موتور جس 
قابلیتهای این پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفی کنیم.

نقش شـ ــرکت ارتباطـ ــات زیرسـ ــاخت در
مسدود کردن فیلترشـ ــکنها گفت :اقدام
شرکت زیرساخت این است که با فراگیری
و استفاده از فیلترشکنها ،تحت دستوری
که آقـ ــای رئیـ ــس جمهـ ــوری دادنـ ــد و در
چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی
ارائـ ــه داده و منطق هـ ــم دارد ،نباید اجازه
دهد فضای کشور پر از باجافزار شود و باید
جلوی اینها گرفته شود .بههمین دلیل این
حرکت برای مسـ ــدود کردن فیلترشکنها

آغاز شـ ــده و طبق قانون هم بوده اسـ ــت و
مشـ ــکل مقرراتی درباره این مسأله وجود
ندارد.وزیـ ــر ارتباطات و فنـ ــاوری اطالعات
درباره اختالالت اینترنتی نیز توضیح داد:
انسـ ــداد فیلترشـ ــکنها نبایـ ــد باعث افت
کیفیت اینترنت یا ایجاد مشـ ــکالتی برای
کسـ ــب و کارها شـ ــود .اختـ ــاالت اینترنتی
موضوعی اسـ ــت که ما از سـ ــازمان تنظیم
مقررات ارتباطات خواستیم و به اپراتورها
هم در این باره تذکر دادیم.

«ایران» در گفت و گو با مسئوالن و متولیان برخی از پیام رسان های داخلی بررسی کرد

پیام رسان های داخلی با چه دغدغه هایی دست به گریبان هستند
سوسن صادقی
روزنامه نگار

با فیلتر تلگرام بهنظر میرسد بازار پیام
رســـانهای داخلی نیز تا حـــدودی داغ
شده است .در همین راستا روزنامه ایران
ب ه سراغ مدیران پیام رسانهای داخلی
رفت تـــا دغدغههـــا و نگرانیهای آنها
را منعکس کنـــد و اینکه در این روزهای
بدون رقیـــب قوی با چـــه چالشهایی
روبهرو هستند؟
ëëارتقایتجهیزاتدغدغهایبزرگ
محســـن غفـــاری مدیـــر یکـــی از
پیـــام رســـانهای داخلی (ایتـــا) درباره
دغدغههای این پیام رسان به «ایران»
گفـــت :مـــن بهعنـــوان مدیر یـــک پیام
رســـان داخلی دغدغههای زیادی دارم
و بـــه جای اینکه روی کار خودم متمرکز
شوم باید بهدنبال رفع نگرانیهای پیام
رسان باشم.
غفاری با بیان اینکه مسئوالن خیلی
زیبا سخن میگویند و طرحهای خوبی
ارائه میدهنـــد اما آنهایی کـــه باید آن
طرحها و دســـتورها را اجـــرا کنند ،کارها
را به پیـــش نمیبرند ،افـــزود :بهعنوان
مثـــال یکـــی از دغدغههای مـــا ارتقای
دیتا سنتر پیام رسان است .ما بهعنوان
یـــک پیام رســـان بومـــی میگوییم این
میزان دیتاســـنتر الزم داریم و امکانات
معین و مشـــخصی را میخواهیم ولی
آنها میگویند ما به شما امکاناتی را که
نیاز دارید نمیدهیم ،بلکه از امکاناتی
کـــه وجـــود دارد و مـــا میگوییـــم بایـــد
اســـتفاده کنید .آنها با یک دیتاســـنتری
توافق کردهانـــد و هزینهای نیز بابت آن
نمیپردازند و به زور از ما میخواهند از
دیتاســـنتری که آنها میگویند ،استفاده
کنیـــم .این در حالی اســـت کـــه ما خود
دیتاســـنتر داریم و تنها میخواهیم آن
را ارتقا دهیم و فقط برای ارتقای آن به
کمک نیاز داریم.
مدیراین پیام رســـان داخلی با بیان

اینکـــه بعـــد از فیلتر تلگـــرام حدود 30
درصد به کاربران پیام رســـان ما اضافه
شـــده اســـت ،افزود :مـــا بـــرای فراهم
آوردن زیرساخت و دیتا سنترهای خود
کلی هزینه کردهایـــم و حاال چطور باید
تجهیزات خـــود را جایی ببریم و نصب
کنیم که هیـــچ شـــناختی از آن نداریم.
از ســـوی دیگر حتی بر فـــرض اینکه ما
قبول کنیم که هر آنچـــه آنها میگویند
را گوش کنیم ،مگر میشـــود یک شـــبه
کارهایی را که از مـــا میخواهند ،انجام
داد .مسئوالن نباید برای ما شرط تعیین
کنند ما نیاز به حمایت داریم باید کمک
کنند نه اینکه ما را به انجام کاری که خود
میخواهند،مجبورکنند.
ëëبیتقصیردرفیلترتلگرام
مصطفـــی رادمـــرد ،ســـخنگوی یکی
از پیـــام رســـانهای داخلی (بلـــه) نیز به
«ایران» گفت :چالشهای توســـعه پیام
رســـانها مسائل کســـب و کاری است که
فارغ از بحث تلگرام تعریف میشـــوند.
پیام رســـان ما با وجود یا نبود تلگرام به
کار خـــود ادامه میدهد اما تنها چالش و
دغدغه ما این اســـت که متأسفانه مردم
فیلتر تلگرام را از چشـــم پیام رسانهای
داخلی میبینند ،در حالی که یک کسب
و کار واقعی مانند پیام رسان ما ،مستقل
از ایـــن موضوع از مدتها قبل به مســـیر
خود ادامـــه میدهد و براســـتی در اینکه
یک پیام رسان خارجی فیلتر شود ،نقشی
نداشته و ندارد .ما با فیلتر پیام رسانهای
خارجـــی موافق نیســـتیم و بارها موضع
خود را به طور رســـمی در این باره اعالم
کرده ایم ،چرا که وجود پیام رســـانهای
خارجی را رقابت میدانیم.
رادمرد بـــا بیان اینکه بعـــد از فیلتر
تلگرام تعداد کاربران پیام رســـان ما از
یک میلیـــون و  100هزار به یک میلیون
و  500هزار کاربر رســـیده اســـت ،افزود:
هدف ما بیشتر ایجاد کاربر پایدار است،
زیـــرا اهداف پیام رســـان مـــا اقتصادی
اســـت بنابراین دخالتهای حاکمیت

گاه موجـــب نگرانـــی فعـــاالن عرصـــه
اقتصـــادی میشـــود .محدودیتهای
قضایی ممکن است مانع رونق کسب و
کار در فضایی شفاف و آزاد شود.
سخنگوی این پیام رسان با بیان اینکه
از لحاظ فنی و زیرساختی توسعه بخوبی
انجـــام میشـــود و نگرانـــی از این بابت
در پیام رســـان مـــا وجود نـــدارد ،گفت:
بـــرای رفع نگرانیهای کســـب و کارهای
داخلـــی و تأمین امنیت ســـرمایهگذاری
در شبکههای اجتماعی ،باید سعه صدر
حاکمیـــت در زمینه برخورد با مســـائل
مرتبط با این شـــبکهها افزایش یابد .به
عبارتی باید دغدغـــه دخالت حاکمیت
در کســـب و کارها برطرف شـــود و مردم
مطمئن شـــوند کـــه حاکمیـــت ،مدافع
حفظ آزادی بیان و حریم خصوصی آنها
در فضای مجازی است.
ëëرقابـــت ،عامـــل تقویت پیام رســـان
داخلی
مرتضـــی برجـــی ،مدیر یکـــی دیگر
از پیام رســـانهای داخلی (ســـاینا) نیز
بـــه «ایران» گفـــت :در پیام رســـانهای
داخلی کماکان دغدغه ســـرویس دهی
بـــه کاربـــران وجـــود دارد .چـــون پیـــام
رســـانهای داخلی میخواهند کاربران
تجربه کاربری خوبی با نرم افزار داشته
باشـــند و در نهایت رضایـــت کاربر را در
برداشته باشـــد تا در پیام رسان داخلی
بمانند .البته رسیدن به این مهم ،بسیار
پرهزینه و پرچالش است.
برجـــی افزود :همـــه پیام رســـانها
ســـعی دارند بیشـــترین کاربـــر را جذب
کنند و در عین حال با جذب کاربر ،باید
توانایی فنـــی و اجرایی خود را به همان
نســـبت باال ببرند بنابراین الزم اســـت
جـــذب کاربر به نوعی طـــرح تجاری آن
پیام رسان را پاسخگو باشد که قاعدتاً هر
پیامرســـانی از این حیث استراتژیها و
مدلهای درآمدی خود را دارد و در این
زمینه تالش میکند.
وی بـــا بیان اینکه بهنظر میرســـد

فیلتـــر تلگـــرام زمینـــه خودنمایـــی را
بـــرای پیام رســـانهای داخلی فراهم
کرده باشـــد ،گفت :دغدغه دیگر پیام
رســـانها این اســـت که در این شرایط
پیـــش آمـــده و در ایـــن بـــازه زمانـــی
میخواهنـــد تـــوان اجرایی خـــود را به
نحو احســـن به نمایـــش بگذارند .در
ایـــن بـــازه احتمـــاالً پیـــام رســـانها با
حجم زیادی از درخواستهای نصب
مواجه بـــوده و به تبـــع آن کاربران به
سمت آنها هجوم میآورند .بنابراین
الزم اســـت این پیام رســـانها توانایی
پاســـخگویی به درخواستها را داشته
باشـــند تا کاربران در نخســـتین تجربه
کاربری خـــود در اســـتفاده از این نرم
افزارهـــا ،با مشـــکلی روبهرو نشـــده و
حضـــور مســـتمر و فعـــال در این پیام
رسانها داشته باشند.
برجی در ادامه گفت :به نظرم فیلتر
تلگرام امری فراتر از خواســـته عمومی

پیام رسانهای داخلی است ،چرا که ما
بهدنبال فضای رقابتی هستیم و حضور
پیام رسانهای خارجی و فضای رقابتی
باعث میشود پیام رســـانها پیشرفت
کنند .به عبارتی حضور رقیبی قدرتمند
برای پیـــام رســـانهای داخلـــی باعث
پیشـــرفت و توســـعه قابلیتهـــای نرم
افزارهای بومی میشود .برجی در ادامه
گفت :اکنون بیشـــتر پیام رسانهایی که
تأییدیـــه وزارت ارتباطـــات را گرفتـــه و
شـــرایط اولیـــه را دارند ،بســـته حمایتی
شامل حال آنها شده ،الزم است تا پیام
رسانهای دیگر در اسرع وقت خود را به
استانداردهای موردنظر تعریف شده از
سوی مرکز ملی فضای مجازی برسانند.
وی افـــزود :در عیـــن حـــال وزارت
ارتباطات و نهادهـــای دیگر نیز باید در
این بازه عملکرد دیگر پیام رســـانهای
بومـــی را رصد کـــرده و در صورت نیاز از
آنها نیز حمایت کنند.

چرا یک پیام رسان  داخلی سهم خواهی میکند؟

تحریم کمپانی  ZTEلغو شد

رئیس جمهوری امریکا به وزارت بازرگانی امریکا دستور داد تا ممنوعیت صادرات
به کمپانی چینی  ZTEرا که در راســـتای اعمال تحریمها اجرا شده است لغو کند.
به گزارش«ایران» ،دونالد ترامپ از وزارت بازرگانی امریکا خواست به این شرکت
مخابراتی چینی برای بازگشـــت به تجارت کمک کند تا بـــه این ترتیب بحران در
این شرکت به پایان برسد .ترامپ که درخصوص مسائل فناوری و تجاری با پکن،
مواضع سرســـختانهای دارد ،در توئیتی اعالم کرد که وی و شی جین پینگ ،رئیس
جمهوری چین با یکدیگر برای بازگرداندن ســـریع  ZTEبه کســـب و کار همکاری
میکنند چرا که مشـــاغل زیادی در چین از دســـت رفتهاند .به همین دلیل هم به
وزارت بازرگانی دستور داده شده است تا این مسأله را حل کند.
با این حال از توئیت ترامپ مشخص نیســـت وی چه برنامهای دارد .البته یکی از
مقامات کاخ سفید به پولیتیکو گفت :ترامپ انتظار دارد ویلبر راس ،وزیر بازرگانی با
نظر شخصی خود اقدامات رگوالتوری درخصوص  ZTEرا حل کند.
ممنوعیت وزارت بازرگانی برای فروش کاالهای صادرکنندگان امریکایی به ZTE
در جریان ســـفر اخیر هیأت بازرگانـــی امریکا به پکن مورد بحث قـــرار گرفته بود.
چین از دونالد ترامپ درخواســـت کرده از تهدید وضع تعرفه برای واردات چینی
دست کشیده و طی بازبینیهای امنیتی امریکا ،با سرمایهگذاریهای چینی برخورد
یکسانی داشـــته باشـــد و ممنوعیت فروش به  ZTEرا مورد بازنگری قرار دهد.اما
ماجرای تحریم این کمپانی چه بود؟ چندی پیش خبرهایی منتشـــر شد مبنی بر
اینکه تحریمهای امریکا سرانجام دامان  ،ZTEکمپانی بزرگ تولیدکننده موبایل
چین را نیز گرفت و این شـــرکت از هرگونه همکاری با کمپانیهای امریکایی منع
شـــده است.شـــرکت  ZTEنیز که بیـــش از  ۷۰هـــزار کارمند دارد و بـــرای برخی از
بزرگترین شرکتهای مخابراتی دنیا شبکه یا تجهیزات تأمین کرده است ،اوایل
ماه مه اعالم کرد فعالیتهای اصلی خود را در نتیجه فرمان ممنوعیت صادراتی
وزارت بازرگانی امریکا متوقف کرده است.
گفتنی اســـت که در قالب این تحریم ،کمپانی  ZTEامکان اســـتفاده از چیپهای
تولیـــدی برندهایـــی چـــون کوالکـــوم و Dolbyرا نیـــز از دســـت داد و حتـــی دیگر
نمیتوانست از سیستم عامل اندروید روی محصوالت خود استفاده کند.

کـ ــه بسـ ــیاری از فیلترشـ ــکنها خدمـ ــات
ظاهری خوبـ ــی ب ه کاربـ ــر ارائـ ــه میدهند
و بههمیـ ــن دلیل کاربـ ــران به اسـ ــتفاده از
آنهـ ــا عالقهمندند اما بنا بـ ــه گزارشهایی
که مراکز معتبر منتشـ ــر میکنند ،این نوع
نرمافزارها اسـ ــتفاده ضدامنیتـ ــی دارند و
نوعی باجافزار هسـ ــتند که بـ ــه جمعآوری
اطالعـ ــات مشـ ــترکین اقـ ــدام میکننـ ــد و
فراگیری و استفاده از فیلترشکنها تبعات
بسـ ــیار زیـ ــادی دارد.وی همچنیـ ــن درباره

وزیـ ــر ارتباطات و فنـ ــاوری اطالعات گفت:
یکی از دالیل مخالفت دولت با فیلترینگ
این اسـ ــت که اگر برخی از اپلیکیشنها اثر
مخربی داشته باشـ ــند ،در کنار آن استفاده
و فراگیر شـ ــدن فیلترشـ ــکنها هـ ــم اثرات
مخرب امنیتی زیادی دارند.
بهگـ ــزارش «ایـ ــران» ،محمدجـ ــواد آذری
جهرمی با اشـ ــاره به اختالالت ایجاد شده
در خدمـ ــات اینترنتـ ــی بهدلیل اسـ ــتفاده
از فیلترشـ ــکن اظهار کرد :درسـ ــت اسـ ــت

ازسویترامپ
آن سوی
خبــــــر
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فیلترینگ ،گسترش باج افزارها را رقم زده است

حمله باج افزارها
به سازمان های ایرانی افزایش یافت

مرکـ ــز ماهـ ــر (مرکـ ــز مدیریـ ــت امـ ــداد و هماهنگـ ــی عملیات
رخدادهای رایانهای) نسـ ــبت به افزایش حمـ ــات باجافزاری
اخبـــار
از طریق پروتکل ( RDPنفوذ به سـ ــرویس پروتکل دسترسـ ــی
راه دور) به بعضی از سـ ــازمانها هشـ ــدار داد.به گزارش «ایران» ،مرکز ماهر نوشـ ــته
است :متأسفانه در بعضی از سازمانها و شرکتها ،هنوز حفاظت کافی در استفاده
از پروتکل  RDPانجام نگرفته اسـ ــت و قربانیان این حمله معموالً مراکزی هسـ ــتند
که برای ایجاد دسترسـ ــی به منظور دریافت پشتیبانی برای نرمافزارهای اتوماسیون
(اداری ،مالی ،کتابخانه ،آموزشـ ــی و )...از این روش اسـ ــتفاده میکنند .بررسی الگوی
این حمالت در  24مورد از رخدادهای باجافزاری اخیر نشان میدهد خسارت ناشی
از آنها ،بدون احتساب مبالغ احتمالی باج پرداخت شده توسط بعضی از قربانیان ،به
طور میانگین حدود  900میلیون ریال برای هر رخداد بوده است.
بنابراینبههمهسازمانها،شرکتهاومخصوصاًمجموعههایپشتیبانینرمافزارها
هشدار میدهیم که استفاده از سرویس  RDPبر بستر اینترنت بسیار پرمخاطره است
و راه را برای انجام بسـ ــیاری از حمالت ،مخصوصاً حمالت باجافزاری هموار میکند
پس مجدداًتوصیه اکید میکنیم که از این سرویس استفاده نشود .با توجه به افزایش
حمالت به سازمانهای ایرانی ،مرکز ماهر توصیههایی برای پیشگیری از وقوع چنین
حمالتی ارائه کرد تا به صورت فوری در دستور کار مدیران فناوری اطالعات سازمانها
و شرکتها قرار گیرد.
 با توجه به ماهیت پروتکل  RDPاکیداً توصیه میشـ ــود این پروتکل به صورت امنو کنترل شـ ــده استفاده شـ ــود که از آن میتوان به ایجاد تونلهای ارتباطی امن نظیر
 IPSecجهت کنترل و مدیریت ارتباطات اشاره کرد .همچنین توصیه میشود از قرار
دادن آدرس  IPعمومی به صورت مستقیم روی سرویسدهندهها خودداری شود.
 تهیه منظم نسخههای پشتیبان از اطالعات روی رسانههای متعدد و انجام آزمونصحت پشـ ــتیبانگیری در هر مرحله و نگهداری اطالعات پشتیبان بهصورت غیر بر
خط نیز میتواند به کاهش این حمالت کمک کند.
 از دیگر راهکارها ،اجبار به انتخاب رمز عبورسخت و تغییر دورهای آن توسط مدیرانسیستماست.
 محدودسـ ــازی تعداد دفعات مجاز تالش ناموفق جهت ورود به سیسـ ــتم یکی ازراهکارهای مهم محسوب میشود.
 هوشـ ــیاری کامل جهت بررسی دقیق رویدادهای ثبت شده مخصوصاً رویدادهایورود به سیستم در ساعات غیرمتعارف ضروری است.
 توجه و بررسی فهرست کاربران سیستمها و سطح دسترسی آنها باید در دستور کارقراربگیرد.
 توصیه میشود در صورت بروز این حمله در سازمانها ،مدیران فناوری اطالعاتضمن اجتناب در پرداخت باج درخواستی بسرعت با مرکز ماهر تماس حاصل کنند.
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نگاه

میترا جلیلی

خبرنگار

بـ ــا فیلتر تلگرام ،بازار حـ ــرف و حدیثها
دربـ ــاره احتمـ ــال مهاجـ ــرت کاربـ ــران به
پیام رسانهای بومی داغ شد .هرچند به
باور بسـ ــیاری ،این پیام رسـ ــانها ظرفیت
میزبانـ ــی از 40میلیـ ــون کاربـ ــر تلگـ ــرام را
ندارنـ ــد در مقابـ ــل ،برخی دیگـ ــر اعتقاد
داشتند که این پیام رسانها میتوانند به
نیاز کاربران جدید پاسخ دهند.
جدا از این موضوع که آیا پیام رسـ ــانهای
داخلی میتوانند کاربران تلگرام را جذب
کنند یا خیـ ــر ،اکنون داسـ ــتان جدیدی در
این فضا رقـ ــم خـ ــورده و آن هم ماجرای
سـ ــهم خواهـ ــی یکـ ــی از پیامرسـ ــانهای
داخلی اسـ ــت؛ پیامرسـ ــانی که از حمایت
ویژه صداوسـ ــیما برخوردار است و برخی
خبرگزاریهای خـ ــاص ،از افزایش تعداد
کاربـ ــران آن بـ ــه 10میلیـ ــون نفـ ــر پـ ــس از
فیلتر تلگرام خبر دادنـ ــد .اما همین پیام
رسـ ــان ،به مدت  3روز دچار اختالل شـ ــد
و مدیر این پیام رسـ ــان ،مشکالت موجود
را طـ ــی توئیتی ،بسـ ــرعت به گـ ــردن وزیر
ارتباطـ ــات و دولت انداخت.بـ ــه هرحال
برای بسـ ــیاری این سـ ــؤال پیـ ــش میآید
که بـ ــا وجـ ــود فعالیـ ــت چند پیام رسـ ــان
بومی دیگر در کشـ ــور ،چـ ــرا تنها یک پیام
رسـ ــان که البته ازچتر حمایتهای وسیع
و بیدریـ ــغ صـ ــدا و سـ ــیما هم برخـ ــوردار
اسـ ــت بهدنبال مطالبه بیشـ ــتر است .اما
ماجرا چه بود؟ بعد از گذشت چند روز از
اختالل ،میثم سیدصالحی مدیر این پیام
رسان(سـ ــروش) در یک توئیـ ــت ،اختالل
موجـ ــود را به گردن دولت انداخت و البته
ادعـ ــای مدیـ ــر این پیام رسـ ــان ،از سـ ــوی

وزیر ارتباطات و مدیـ ــران برخی دیگر از
پیام رسـ ــانها و فعـ ــاالن فضای مجازی
بیجواب نماند و باعث شـ ــد تا سلسـ ــله
توئیتهایی انجـ ــام و در فضای مجازی
دست به دست شود.
مدیر این پیامرسان در توئیتی خطاب
به وزیـــر ارتباطات نوشـــت« :مشـــکل
فعلی پهنای باند نیســـت .اختصاص
فضا در  LCTو مرکـــز امام ،اختصاص
نـــود  CDNدر اپراتورها ،حذف ترجیح
ترافیک بینالملل ،ســـرویس رایانش
و ذخیـــره ابری و نیز اختصـــاص کانال
مســـتقیم پیامـــک ،موارد زیرســـاختی
حیاتـــی اســـت کـــه در اختیار ســـروش
قرار نـــدارد ».جهرمی وزیـــر ارتباطات
نیـــز در پاســـخ بـــه وی نوشـــت« :تنها
یکپیامرسان در کشـــور نداریم و پنج
پیامرســـان بومـــی در حـــال فعالیـــت
هســـتند که یکی از آنها مرتبـــاً به جای
اینکه مسأله را در جلسات فنی حل کند،
بحـــث را به عملیات روانی میکشـــاند
کـــه به نظـــر میرســـد این ،نه به ســـود
آنها و نه به سود کشـــور است ».همین
پاســـخ وزیر کافی بود تا ســـیدصالحی
باز هم در توئیتی دیگر در مقام پاســـخ
برآید .وی در جـــواب وزیر ،توئیت کرد:
«کل ســـابقه ما فنی اســـت و نسبت به
واژه عملیات روانـــی ،کامالً بیگانهایم.
بحث ما در مورد ارتباط ،رک در ،LCT
فضای  ،CDNبـــاک آیپی و ترافیک
و ...اســـت .از حمایتهای وزیر محترم
سپاســـگزاریم امـــا اتفـــاق عملـــی در
زیرمجموعه ایشان نیفتاده است».
امـ ــا ایـ ــن ،تنها وزیـ ــر ارتباطـ ــات نبود که
نسـ ــبت به مطالبه گری این پیام رسـ ــان
بیتفـ ــاوت نمانـ ــد بلکه مدیـ ــران برخی

حرفهای طراحی کنید
تاپ اپ

سرویسها و اپهای ایرانی هم در مقام
پاسخگوییبرآمدند.
حسـ ــام میـ ــر آرمندهـ ــی مدیـ ــر یکـ ــی از
فروشـ ــگاههای اپلیکیشـ ــن(کافه بـ ــازار)
هـ ــم در پاسـ ــخ بـ ــه سـ ــیدصالحی در
سلسـ ــله توئیتهایـ ــی نوشـ ــت« :در این
هفتسـ ــال «دیـ ــوار» و «کافـ ــه بـ ــازار»
بهعنوان سرویسدهندههای داخلی ۲۰
و  ۳۷میلیون کاربری ،خدمت یا فضایی
مجانـ ــی از دولت یا وامی بـ ــدون بهره و
ضمانـ ــت از بانکها نگرفتنـ ــد .اگر بنای
طلبکاری پیامرسـ ــانها از بودجه کشور
هست باید سهامشـ ــان هم دولتی شود
کـ ــه از جیب مردم انحصـ ــاری جایگزین
قبلی نشود .اگر قرار است به کسی کمک
شود تا شرایط کسبوکار بهتر بشود باید
عادالنـ ــه ،به همـ ــه کمک شـ ــود نه فقط
کسـ ــانی که با مجوزی انحصاری در این
فضا موج سواری کنند.
علیرضـ ــا شـ ــیرازی ،مدیر بالگفـ ــا نیز در
چندیـ ــن توئیـ ــت پیاپی نوشـ ــت:ای بابا،
وزارت ارتباطـ ــات عـ ــاوه بـ ــر کمکهای
میلیاردی به این دوستان ،رایانش ابری

هم بدهـ ــد ،جا هم بدهد ،آقایان سـ ــرور
و سـ ــرویس و فضا را میخواهند از جیب
ملت بگیرند .اینها از جیب خودشان هم
نمیخواهنـ ــد هزینه کنند .مثـ ــاً بروند از
دیتاسنترهای بخش خصوصی ،جا اجاره
کنند یا اینکه سـ ــرور بگذارند برای ذخیره
اطالعات .بعد مثالً اختالل در سـ ــرویس
چه ربطی به  CDNدر اپراتورها دارد؟
سیدصالحی این بار هم ساکت ننشست
و در پاسخ به شیرازی نوشت« :اساساً این
خدمت در بازار ایران وجود ندارد و بدون
زمینهسازی دولت شکل نمیگیرد وگرنه
بدیهی است که هزینه دریافت خدمات
را پرداخت میکنیـ ــم .بحث ما دریافت
خدمت رایگان یا مالکیت نیست».
محمد جواد شـ ــکوری ،مدیر آپارات هم
نوشـ ــت« :از توئیـ ــت یک بنـ ــده خدایی
دربـ ــاره حمایتهـ ــای دولتـ ــی از یـ ــک
پیامرسـ ــان میلی شـ ــگفتزده شـ ــدم .تا
امروز از بیتالمال یعنی جیب ما ،بیش
از صدمیلیاردتومـ ــان پول هدر دادهاند و
به هیچجا پاسخگو نیستند .خدایا از این
همه ناپختگی به تو پناه میبرم».

مهدی انجیدنی مدیـــر یکی دیگراز
پیامرسانهای داخلی (گپ) نیز با بیان
اینکـــه اکنون مشـــکل و دغدغه خاصی
نداریم ،گفت :ما جلوتر از تعداد کاربران
خود در حال حرکت هستیم از اینرو هر
چقـــدر کاربران ما اضافه شـــوند ما تنها
زیرســـاختهایی را که آمـــاده کردهایم
و خامـــوش اســـت روشـــن میکنیـــم از
اینرو هیچ دغدغهای نداریم .بیشتر از
نیاز خود دیتاســـنتر و پهنای باند فراهم
کردهایـــم و آمادگی داریـــم که بر میزان
کاربران ما افزوده شود.
انجیدنی افزود :پیام رســـان ما بجز
فروشـــگاههای اپلیکیشـــن داخلـــی از
طریق فروشـــگاههای خارجی نیز قابل
دانلود و حتی دارای نســـخه دســـکتاپ
اســـت .تعداد کاربران مـــا پیش از فیلتر
تلگرام نزدیک بـــه دو میلیون کاربر بود
ولی در ابتدای روزهای فیلترینگ روزانه
200هزار کاربر بر آن اضافه شده است.

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

به کمک اپلیکیشنهای طراحی ،کشیدن نقاشی و طرح زدن به کمک تبلت
و تلفنهای هوشمند بسیار ساده شده است .حاال در فروشگاههای اپلیکیشن
میتوانید برنامههای متنوعـــی در این خصوص پیدا کنید .اما در بین انبوهی
برنامه در این زمینه پیدا کردن یک برنامه که هم کار با آن ســـاده باشـــد و هم
امکانـــات حرفهای بـــرای طراحی در اختیارتان بگذارد ســـخت اســـت .اگر به
طراحی عالقه و دوست دارید بدون اتالف وقت به یکی از بهترین برنامهها در
این زمینه دسترسی داشته باشید میتوانید اپلیکیشن  SketchBookرا امتحان
کنید .این برنامه که پیش از این برای نســـخههای ویندوز و مک روانه بازار شـــده
بود حاال در اختیار کاربران سیستمهای موبایلی قرار گرفته است .از نظر امکانات،
رابط کاربری ،تجربه کاربری و سادگی در کار یکی از بهترین برنامهها برای طراحی
است .در این برنامه به ابزارهای کامل برای طراحی دسترسی دارید .برنامه این
امکان را برایتان فراهم میکند که روی  3الیه مجزا طراحی کنید و به  16ترکیب
حالت مختلف دسترســـی داشته باشید .دسترسی به تعداد متنوع قلمو ،مداد،
ی که در
خودکار و ماژیک در کنار انواع استمپ و اشکال هندسی به خلق اثر هنر 
ذهن دارید کمک شایانی میکند .امکاناتی که این برنامه در اختیارتان میگذارد
به اینجا ختم نمیشود .با این برنامه از طرح خود میتوانید خروجیهای بسیار
جالبـــی بگیرید .برای نمونـــه در این برنامه یک خروجی به نـــام حالت Mirror
وجـــود دارد که طرحهایتان را با اســـتایلهای مختلف ،میـــرر یا به اصطالح آینه
میکند که برای تکثیر کردن سوژهها کاربرد دارد .یا یکی دیگر از قابلیتهای این
برنامه امکان ضبط ویدئوهای تایملپس از مراحل طراحی است .به این صورت
که شما از لحظ ه گذاشتن قلم روی صفحه تا تکمیل طراحی را فیلمبرداری و با
دور تند از آن یک خروجی بگیرید .این برنامه کاربردی به صورت رایگان در اختیار
کاربران سیستم عامل اندروید ،ویندوز فون و  iosقرار گرفته است.

