ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﯾﮏ ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺒﺮ داد و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎگ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﺮاد،
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و داﻧﺴﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﯿﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ،ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،از دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﭽﻮن آدرس
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .او اﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را
ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت» ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮد
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ،ﺳﺮﯾﻌﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﺠﺎد ﺑﻨﺎﺑﯽ« دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ و ﺳﺮﯾﻌﺎ رخ داده ﺗﺎ

ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد:

»اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻮزه  ITوزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آن وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ دارای  APIﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺣﻔﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺒﺢ
دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻓﺮد اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺻﻨﻌﺖ آن وزارتﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ آن وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ«.

»اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ« ،رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﯾﮏ

اﺷﺘﺒﺎه ،از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده و ﺧﺒﺮ از رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داده اﺳﺖ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا  4درس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

»درس  :۱ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن
ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺻﻮل ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺪول ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﯾﻦ دادهﻫﺎ را
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻮﻻن رده ﺑﺎﻻی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درس  :۲اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .آن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﺷﺪ .رﻓﺘﺎر او ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای او ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﺑﯿﺶ از ﺷﻬﺮت ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻣﺎدی ارزش داﺷﺖ.
درس  :۳ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ و دوﻟﺖ اﺳﺖ.
درس  :۴اﺻﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل دادهی ﻣﻠﯽ ) (NIXﺑﺮای ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻧﻪ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن«.
»ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻣﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﻤﯽ اﻇﻬﺎر دارد ﮐﻪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ در آن دوﻟﺘﻤﺮدان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺠﻠﺴﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎرﺑﺮان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ:

»وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زده
ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

او اﻣﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده و اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ  ICTﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ
اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و اﻓﺮاد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ:

»ﺧﻮد وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﻮﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺘﻤﺮدان در
آﻧﺠﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ را در آن از ﺿﺮورﯾﺎت داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ در ﺗﻮﺘﺮ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪهای ﻧﯿﺰ در
آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﺎگ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وزارت ﺻﻤﺖ اﺳﺖ«.
ﻧﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرده
اﺳﺖ:

»ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﻮدرو از
ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﮑﻠﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎری رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺘﯽ روی اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﺟﺪیﺗﺮی روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

