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چگونه درخواست فیبر نوری بدهیم؟

درخواست فیبر نوری و تبدیل سیم مسی به فیبر برای مشترکان رایگان است و با ارائه سرویس فیبر ،آنها میتوانند از هر یک از بستههای موجود در پورتال مخابرات در بخش تانومای اینترنت استفاده
کنند.مشترکان مخابرات ایران میتوانند به پورتال این شرکت مراجعه کرده ،شماره تلفن منزل یا محل کار خود را وارد کنند و استعالم اینکه امکانات فیبر نوری برای آنها وجود دارد یا خیر را بگیرند .در
صورتی که منطقه آنها تحت پوشش باشد ،ثبتنام انجام و مراحل تبدیل به فیبر نوری طی میشود و در غیر این صورت میتوانند برای این سرویس به صورت رایگان درخواست دهند.تانوما (تار نوری
مخابرات ایران) به معنی «فیبر نوری تا ساختمان/خانه» است.
این سرویس به تکنولوژی جدیدی اطالق میشود که به جای استفاده از کابل مسی از فیبر نوری برای انتقال اطالعات تا ساختمان و یا محل مشتری بهره میبرد و میتوان سرویسهای گوناگونی از
جمله تلفن ،اینترنت ،سرویسهای چندرسانهای و دیگر سرویسهای بر بستر دیتا را با سرعت و کیفیتی بسیار باالتر از کابل مسی در اختیار مشترکان قرار داد.درخواست فیبر نوری و تبدیل سیم مسی
به فیبر برای مشترکان رایگان است و با ارائه سرویس فیبر ،آنها میتوانند از هر یک از بستههای موجود در پورتال مخابرات در بخش تانومای اینترنت استفاده کنند.
مشترکان  ADSLاگر محدودهشان تحت پوشش باشد ،میتوانند فیبر را جایگزین کنند .بنابراین مشتریانی که در حال حاضر روی  ADSLهستند میتوانند شماره تلفن خود را در پورتال وارد کنند و
به آنها نشان داده میشود که تحت پوشش هستند یا خیر .در صورتیکه کاربر تحت پوشش باشد ،فرآیند راهاندازی فیبر  ۴۸ساعت طول میکشد .در غیر این صورت میتوانند تقاضا دهند که کابل مسی
برای آنها تبدیل به فیبر شود.اگر کاربران با مراجعه به پورتال مشاهده کنند که منطقه آنها تحت پوشش فیبر نوری قرار ندارد ،میتوانند در پورتال به صورت رایگان درخواست دهند و یا به مخابرات
منطقه مراجعه کنند تا در نوبت قرار بگیرند .طبق اظهارات مدیرهای مخابراتی ،طراحی فیبر بر اساس نیاز کاربران خواهد بود و با جمعآوری دیتابیس ،همه میتوانند در اولویت توسعه میباشد.
همچنین درخواست تبدیل کابل مسی به فیبر نوری برای کابران هزینه نخواهد داشت ،تنها زمان انعقاد قرارداد بر اساس طرحهایی که ارائه شده ،هزینه میپردازند .بستههای اینترنتی متعددی در پورتال
مخابرات موجود است و کاربران میتوانند هر کدام از این بستهها را خریداری کنند.

عالقه اوراکل به شرکت نوپای هلندی

اوراکل درنظر دارد در بازار فضای ابر ،با شرکتهایی همچون سیلزفورس ،مایکروسافت و خدمات وب آمازون به رقابت بپردازد.شرکت اوراکل سرگرم خرید شرکت ورکر (،)Wercker
یک شرکت کوچک هلندی است .کار این شرکت ،کمک به توسعهدهندگان در ایجاد و بهروزرسانی سریع نرمافزارها با استفاده از کانتینرهاست.منظور از «کانتینر» ،شکل نوینی از توسعه
نرمافزاری است که در میان شرکتهای فناوری ،بسیار رواج دارد.گفته میشود اوراکل به فضای ابر رو آورده تا در این بازار با شرکتهایی همچون سیلزفورس ،مایکروسافت و خدمات وب
آمازون به رقابت بپردازد.
این خبر که بدون جزئیات مالی منتشر شد ،روز دوشنبه هفته گذشته در یک پست وبالگی توسط میشا هرناندز فان لوفن (بنیانگذار و مدیرعامل ورکر) افشا شد.هرناندز اینگونه مینویسد«:یک
ابر پیشتاز ،نیازمند ابزارهای مناسب و افزودن مدیریت چرخه عمر کانتینر از سوی ورکر به ابر اوراکل ،میتواند برای ایجاد ،راهاندازی و مقیاسپذیر کردن برنامهها ،تجربه خوبی را برای
گروههای مهندسی این شرکت به ارمغان بیاورد».
ورکر و رقبایی همچون  CloudBeesو  CircleCIوعده میدهند که توسعهدهندگان ،امکان ترکیب و یکپارچگی سریع ویژگیهای جدید در نرمافزارهایشان را داشته باشند.
گفتنی است امروزه هر شرکتی از بانکها گرفته تا خردهفروشان میدانند که برای بهروزرسانی برنامههایی که هم مشتریان و هم کارمندان همواره با آنها سر و کار دارند ،به این ویژگی
احتیاج دارند.
یکی از مزایای استفاده از کانتینرها این است که برنامههای حاصل از آنها را میتوان یا در ابر طرف واسط (همچون  )AWSیا در مراکز داده درونی خود شرکت اجرا کرد.از نگاهی دیگر،
منظور از این تصاحب ،جذب توسعهدهندگان نرمافزاری است که بخش مهمی از موفقیت هر ابر را تشکیل میدهند.شرکت ورکر که در سال  ۲۰۱۲در آمستردام تأسیس شد ،توانسته است
تاکنون  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار دالر سرمایه جذب کند.

تا چهار سال دیگر «ایالن ماسک» فکر همه را میخواند

ایالن ماسک» شرکت جدیدی با نام  Neuralinkتاسیس کرده است که در آن میکوشد دستگاههای الکترونیکی را با مغز انسان سازگار کند.همزمان با پیشرفت فناوریهای مختلف ،به
نظر میرسد نبرد برای تسخیر مغز کاربران آغاز شده است .به تازگی «ایالن ماسک» مدیرعامل شرکت خودروسازی ِتسال اعالم کرده که با سرمایهگذاریهای گسترده روی سیستمهای
رابط هوشمند مغز-رایانه کار میکند و طی چهار سال آینده این سیستم به صورت گسترده وارد بازار میشود.
به نقل از پیسیورلد« ،ایالن ماسک» بدین منظور شرکت جدیدی را با نام  Neuralinkتأسیس کرده است و در این مرکز میکوشد تا نسل جدید دستگاههای الکترونیکی را گستردهتر
از پیش ،با مغز انسان سازگار کند.
گفتنی است این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که شرکت فیسبوک در کنفرانس ساالنه خود توضیح داد با تشکیل گروهی متشکل از  ۶۰کارشناس ،در حال ساخت سیستمی است که
میتواند ذهن کاربران را بخواند.به گفته فیسبوک ،این امکان فراهم خواهد شد تا در نسل جدید دستگاههای الکترونیکی بدون آنکه کاربر مجبور به تایپ کردن باشد ،بتواند متن مورد نظر
خود را از طریق پست الکترونیکی یا ابزارهای اجتماعی به مخاطبان بفرستد.شایان ذکر است که سیستمی که ماسک توسعه میدهد مبتنی بر تراشههای هوشمندی است که در بدن انسان
قرار میگیرند و به تعبیر برخی کارشناسان ،این تراشهها مانند ورودی  USBبه مغز انسان متصل میشوند و از طریق یک جراحی کوچک امکان اسکن کردن فکر و ذهن را فراهم میکنند.
این فناوری که قرار است در مرحله نخست برای بیماران مورد استفاده قرار گیرد ،به افراد معلول و ناتوان امکان میدهد تا بتوانند بدون هیچ مشکلی ،از طریق دستگاههای الکترونیکی با
دنیای پیرامون ارتباط داشته باشند.ماسک همچنین بر این مسئله تأکید کرده است که توسعه هوش مصنوعی و به کارگیری گستردهتر آن باعث نمیشود تا حریم شخصی افراد به خطر بیفتد
و خواندن فکر مردم به معنی ورود به حریم شخصی آنها نیست.

سرعت دسترسی به اینترنت به  ۱۰۰مگابیت میرسد

با اتصال منازل به شبکه فیبر نوری،سرعت دسترسی به  100مگابایت خواهد رسید.معاون وزیر ارتباطات با اشاره به افتتاح فاز نخست شبکه دسترسی فیبرنوری در منازل گفت :با
اجرای این پروژه سرعت  ۵۰تا  ۱۰۰مگابیت در ثانیه برای کاربران پیشبینی شده است.
برات قنبری امروز در مراسم بهره برداری از فاز نخست شبکه دسترسی فیبرنوری در منازل (تانوما) که صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور گفت :این پروژه تمامی نیازهای
کاربران را در کمترین زمان و بهترین کیفیت فراهم میکند.رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه داد :پروژه اتصال منازل به شبکه فیبر نوری مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی در جهت تکمیل فاز سوم شبکه ملی اطالعات است و پیش بینی میکنیم سرعت دسترسی به شبکه را از  ۵۰تا  ۱۰۰مگابیت بر ثانیه برای کاربران فراهم کند.وی ایجاد ظرفیت
برای یک میلیون مشترک در هر شهر را از جمله ویژگیهای فاز نخست این پروژه عنوان کرد و افزود :در این زمینه  ۱۲۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و دو هزار کیلومتر فیبر
نوری جدید در کشور نصب شده است.به گفته معاون وزیر ارتباطات شرکت مخابرات موفق به ایجاد بیش از  ۱۰۰هزار فرصت شغلی پایدار در این زمینه شده است.
وی با بیان اینکه  ۵۰درصد از سرمایه گذار  ۲۵هزار میلیارد تومانی صورت گرفته در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات توسط مخابرات انجام شده است ،گفت :طبق اهداف برنامه
ششم توسعه برای ارتقا جایگاه کشور در منطقه باید جایگاه ایران  ۳۰۰درصد افزایش یابد .در این زمینه تغییر نگاه ،اصالح ساختار و اتخاذ رویکردهای جدید در توسعه بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است.
در این مراسم شبکه فیبر نوری منازل به صورت نمادین و با سرعت  ۸۸۴مگابیت بر ثانیه در حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر ارتباطات ،استاندار تهران و نمایندگان مجلس
تست و راه اندازی شد.

هک شدن مودمهای کابلی خانگی در اثر آسیب پذیری مدیریت شبکه

مشکل دورزدن احراز هویت اس.ان.ام.پی میتواند برای دسترسی به صدها هزار مودم کابلی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرد و کاربران مختلف با سطوح امنیتی مختلف را تحت
تأثیر خود قرار دهد.صدها هزار دستگاه دروازه اینترنت در سراسر دنیا و در درجه اول ،مودمهای کابلی خانگی ،به خاطر ضعف جدی در پیادهسازی پروتکل مدیریت آسان شبکه ،نسبت
به هک شدن آسیبپذیر هستند.
 SNMPیا همان پروتکل مدیریت آسان شبکه ،برای تعیین هویت ،نظارت و تنظیم از راه دور دستگاه شبکه خودکار مورد استفاده قرار میگیرد .بسیاری از این دستگاهها مانند سرورها،
چاپگرها ،هابهای شبکه ،سوئیچها و روترها به صورت پیشفرض پشتیبانی می شود.به نقل از پی.سی ورلد ،ازیکویل فرناندز و برتین برویس که دو پژوهشگر مستقل هستند ،اخیراً راهی
برای دور زدن احراز هویت  SNMPدر  78مدل از مودمهای کابلی پیدا کردهاند.
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ( )ISPاین مودمها از کشورهای مختلفی بودند .اسکنهای اینترنتی آنها نشان داد که صدها هزار دستگاه وجود دارد که میتوان تنظیمات آنها را به خاطر
ضعف  SNMPتغییر داد.از سوی دیگر ،نسخههای  1و  2پروتکل  ،SNMPدارای سیستم احراز هویت قوی نیستند .مدل دسترسی آنها به پیکربندی یک دستگاه از طریق رمز عبور،
رشتههای اجتماع نامیده میشود.
رمز عبور این دستگاهها به صورت پیش فرض ،در حالت عمومی برای صرف ًا «خواندن» و در حالت خصوصی در حالت «نوشتن» قرار دارد ،اما سازندگان این دستگاهها میتوانند این
حالتها را تغییر دهند.متخصصین میگویند انتشار اطالعات حساس پیکربندی از طریق رشته اجتماع  SNMPعمومی ،مشکلی است که در طی چند سال اخیر روی بسیاری از دستگاهها
اثر گذاشته و آسیبهای فراوانی در پی داشته است.در سال  ،2014پژوهشگران دریافتند که تقریب ًا نیم میلیون دستگاه متصل به اینترنت که توسط شرکتهای بروکید ،آمبیت و نتوپیا تولید
شده است ،در  SNMPمشکل دارند.البته واقعیتی که فرناندز و برویس کشف کردند ،در حقیقت بسیار خطرناکتر بود و نشان میداد که مشکالت موجود در این دستگاهها خیلی بیشتر
از عدد اولیه نیم میلیون است.پژوهشگران بر این باورند که مشکالت اساسی در پیادهسازی پروتکل مورد بحث در مودمها وجود دارد که باید فکری اساسی برای رفع این مشکل بشود.

كروم از اكتبر  2017تمام سايت هاي  HTTPرا نا امن مي داند

کروم از اکتبر  ۲۰۱۷تمام سایتهای  HTTPرا ناامن میداند کروم قصد دارد که از اکتبر  ،2017روی سایتهای اچ.تی.تی.پی برچسب ناشناس بزند و آنها را در زمره سایتهای
ناامن قرار دهد.به تازگی گوگل اعالم کرده که گام دوم برای امنیت وبسایتها را خواهد برداشت .بدین منظور سایتهای  HTTPرا در زمره سایتهای ناامن قرار میدهد و این کار
را از اکتبر  2017و با مشخص کردن این سایتها با حالت ناشناس شروع خواهد کرد.
اطالعاتی که در صفحات وب رد و بدل میشوند ،در بستر پروتکل  HTTPانتقال مییابند ،از آنجا که در انتقال دادهها با این پروتکل ،دادهها رمزنگاری نمیشوند ،افراد سوم شخص
میتوانند همواره به دادهها دسترسی داشته باشند.به همین دلیل است که  HTTPاز لحاظ امنیتی برای کارهایی که به اطالعات حساس از جمله حسابهای بانکی و رمزهای مشتریان
مربوط میشود مناسب به شمار نمیروند.به همین جهت است که عموم ًا در وبسایتهایی که امنیت کاربران اهمیت زیادی دارد ،از پروتکلی دیگر به نام  HTTPSاستفاده مینمایند.
برای اتصال کاربران به اینترنت و وبسایتها ،مدل امنتری از  HTTPوجود دارد که به آن  HTTPSگفته میشود .یکی از اقدامات الزم و ضروری برای کاهش ریسک آسیبپذیری
کاربران به اینترنت ،همین مسئله  HTTPSاست.گفتنی است که با استفاده از این نسخه تبادل اطالعات ،دادهها و اطالعات از دسترسی اشخاص دیگر مصون میماند و کاربران میتوانند
با خیالی آسوده با وبسایتهای مناسب و مدنظر خود ارتباط برقرار نمایند.
با انتشار کروم  56در ژانویه  ،2017این مرورگر گوگل صفحات  HTTPکه خدمات مربوط به کارتهای بانکی را انجام میدادند و از رمز عبور استفاده میکردند را در زمره سایتهای
ناامن قرار داد و از همان زمان ،شاهد کاهش  23درصدی در ورود کاربران به سایتهای  HTTPاز طریق کروم بودهایم؛ البته الزم به ذکر است که کروم  62حتم ًا این روند را در
سطوح باالتر ادامه خواهد داد.طبیعت ًا رمزهای عبور و کارتهای بانکی ،مهمترین اطالعاتی هستند که باید حالت خصوصی آنها حفظ شود و مسلم ًا نباید در دسترس هیچ شخص دیگری
قرار بگیرد .گوگل از برخی از روشها برای تشویق وبسایتها استفاده کرده است.از نوامبر  ،2016بیش از نیمی از صفحات کروم ،به صورت  HTTPSدرآمده است و با ادامه این
روند ،تمامی سایتها تحت پوشش این سرویس امنیتی قرار خواهد گرفت.

