ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
 Torو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای-ﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  130ﻧﻔﺮ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن
ﺑﯿﺶ از  300ﻧﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در

ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮﺣﯽ اراﺋﻪ داده و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ  Torو وای ﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  Torﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮورﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای

ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد
از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮوراﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺸﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس
و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ از آن
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم
ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم داده و ﻃﺮﺣﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
 100درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه.
در آﺧﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر
ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮاﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

