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در جلسه شورای عالی فضای مجازی
صورت گرفت

تصویب الزامات شبکه ملی اطالعات

همزمــان بــا برگزاریجلســه شــورای عالــی فضــای
مجازی به ریاست رئیس جمهوری ،این شورا در ادامه
بررســی ســند تبیین الزامات شــبکه ملــی اطالعات،
بندهای دیگری از اصول حاکم بر طراحی این شبکه را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش «ایران» در این جلســه که شــامگاه شــنبه با حضورحسن روحانی
رئیس جمهوری برگزار شد ،محورهای خدمات شبکه ملی اطالعات بررسی و با
اصالحاتی مورد تصویب قرار گرفت.فصول خدمات شبکه ملی اطالعات دارای
ویژگیهای مدیریتی و امنیتی است و در چهار محور خدمات ارتباطی ،خدمات
پایه کاربردی ،خدمات سالمسازی و امنیت و پشتیبانی از خدمات کمی ،کیفی و
هشیاری فرهنگی-تجاری قابل دستهبندی است.گفتنی است در جلسه قبل این
شــورا ،محورهای شــبکه ملی اطالعات بهعنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای
مجازی ،استقالل و مدیریت شبکه ملی اطالعات مورد تصویب قرارگرفته بود.

طــی یــک ســال و نیــم گذشــته ۱۰ ،میلیــون کاربــر
دیگر
اندرویــدی بــه آیفــون مهاجــرت کردند.بــه گــزارش
ایســنا ،ســال گذشــته اپل یک حرکت بــه نرمافزار به
اسم حرکت به آیاواس ( )Move to iOSمنتشر کرد
که با اســتفاده از آن کاربران اندرویدی میتوانســتند
برخی از دادههای خود را از یک دستگاه با سیستم عامل اندروید  ۴.۰یا باالتر،
بــه آیفــون منتقل کنند.طرفــداران اندروید در ابتــدا این نرمافزار را به اســتهزا
گرفتند و گزارشهای بدی از آن منتشــر کردند ،اما در نهایت مشــخص شد که
تا اواخر اکتبر ســال  ،۲۰۱۵این برنامه حدود یک تا پنج میلیون بار نصب شده
اســت .بــا این حــال این برنامه تنها یــک کار انجام میدهد و آن این اســت که
دادهها را از اندروید به  iOSمنتقل میکند و شما نمیتوانید از آن برای هر کار
دیگری استفاده کنید .بنابراین این احتمال وجود دارد افرادی که این نرمافزار
را نصب کرده و از آن استفاده کرده باشند ،سیستم عامل خود را نیز از اندروید
به آیفون تغییر داده باشــند.بنابراین مشــخص اســت که تنها با گذشــت کمی
بیــش از یک ســال از زمان آغاز به کار این برنامــه ،حداقل  ۱۰میلیون نفر از آن
استفاده کردهاند.

نوبرانه

وداع اپراتورها با پیامک

گوگل از همکاری با اپراتور «اســپرینت» به منظور جایگزینی خدمات پیامک
بــا خدمــات  Rich Communication Servicesخبــر داده که امکانات بســیار
متنوعــی را بــرای مشــترکان تلفــن همــراه بــه ارمغــان میآورد.بــه گــزارش
خبرگزاریها ،این خدمات در دسترس کاربرانی قرار میگیرد که از گوشیهای
اندرویــدی اســتفاده میکنند.درحالــی که با اســتفاده از خدمــات پیامک تنها
دو کاربــر قــادر به تبــادل پیامهای متنی هســتند ،با اســتفاده از خدمات RCS
گپهای گروهی ،ارســال عکس با کیفیت فوق دقیق ،ارســال و دریافت رسید
و غیره ممکن اســت.البته کاربران در صورت تمایل میتوانند به روال ســابق
برای ارسال پیامک از طریق برنامههای پیام رسان اندروید اقدام کنند و از این
لحاظ محدودیتی اعمال نخواهد شد.قراراســت ارائه این خدمات به کاربران
از سال  2017آغاز شود و تمامی گوشیهای خریداری شده از اسپرینت هم به
پیام رسانهای سازگار با  RCSمجهز خواهند شد.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات:

وعده دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی عملی شد

سونیتا سرابپور

روز گذشــته وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات با حضــور در بیســت و دومین
نمایشــگاه مطبوعــات پاســخگوی
خبرنــگاران بــود .او در نشســت خبــری
توضیحاتــی در خصوص تعرفــه فروش
تلفن ثابــت ،برنامه دولــت در خصوص
آزادســازی پهنــای بانــد ،قــرار داد MTN
بــا اپراتــور فیبرنــوری ،برخــورد بــا جرایم
اپراتورهــای تلفن همــراه و ثابت ،کاهش
قیمت اینترنت ،پرداخت از طریق تلفن
همراه و ...ارائه کرد.
ëëآزادســازی پهنــــــای بانــــــد
درگروتصمیممجلسوشورایامنیت
هفته گذشــته رئیس کارگــروه فناوری
اطالعــات و ارتباطــات مجلــس خبــر از
بررسیطرحآزادسازیوارداتپهنایباند
با مشــارکت بخش خصوصی در جلســه
اخیر کمیسیون صنایع با وزارت ارتباطات
داد و اعالم کرد با این طرح گامهای اولیه
بــرای رقابــت بیشــتر و افزایــش کیفیــت
اینترنت در کشــور برداشــته خواهد شــد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات ،در پاسخ
به ســؤال روزنامه ایــران در خصوص این
طرح و اینکه وزارت ارتباطات از ســال 93
خبــر از برگزاری مناقصه برای آزادســازی
پهنــای بانــد را داده بــود ،گفت« :مســأله
واردات پهنــای بانــد براســاس آنچــه بــه
وزارت ارتباطات ابالغ شده اجرا میشود.
در حال حاضر در خصوص پهنای باندی
که در داخل کشــور تولید میشــود آزادی
کامــل بــرای فعالیت بخــش خصوصی
وجــود دارد امــا واردات پهنای باند نیاز به
طــی کردن مراحــل مختلفــی دارد که به
غیــر از وزارت ارتباطــات نهادهــای دیگر
نیــز در این خصوص درگیر هســتند».وی
در خصوص اینکــه با توجه به اینکه چند
ماه بیشــتر به پایــان عمر دولــت یازدهم
باقی نمانده آیا وزارت ارتباطات تصمیم
جدیدی برای تغییر واردات پهنای باند به
کشــور دارد یا خیر تأکید کرد اگر قرار باشد
در ایــن خصــوص تغییراتی ایجاد شــود
این تصمیم باید توسط مجلس و شورای
امنیتملیگرفتهشود.

میترا جلیلی

تمسخر پوتین در واتس اپ

قاب
فناوري

حفاظــت از زمیــن و مقابلــه بــا آلودگیهــای
زیســت محیطی عزمی جــدی را میطلبد و بســیاری از
شــرکتها و ســازمانهای مردم نهاد در جهان هســتند
تــا به ایــن عرصه وارد شــوند .در این میــان کمپانیهای
فناوری نیز بیکار ننشســتهاند و بهدنبال راهکارهای رفع
آلودگیهای محیطی هســتند .یک شــرکت تولیدکننده
کفشهــای ورزشــی آلمانی که ســال گذشــته  50جفت
کفش ورزشــی از پالســتیکهای رها شده در اقیانوسها
را به طور آزمایشــی تولید کرده بود اعالم کرده اســت که
تــا پایــان ماه جــاری میالدی ایــن کفشها را بــه فروش
خواهد رســاند .ایــن کمپانی برای تولید کفش دوســتدار
محیط زیســت خود با سازمان محیط زیستی  Parleyکه
در زمینه حفاظت از اقیانوسها فعالیت میکند همکاری داشته است تا نگاهها را به این عرصه طبیعی بیش از پیش جلب کند .قسمت بافت
باالی کفش تا 95درصد از پالستیکهای موجود در اقیانوسها و پلی استر بازیافتی ساخته شده و قسمتهای دیگر کفش ازجمله بند ،پاشنه
و ...هم از ســایر مواد بازیافتی تشــکیل شــده است .این تنها تالشهای این کمپانی برای حفاظت از محیط زیست نیست و قرار است دو نفر از
بازیکنــان فوتبــال اروپــا در تیمهای رئال مادرید و بایرن مونیخ در ماه جاری با این کفشها به میدان ورزشــی پــا بگذارند .دو روز پیش نیز این
کمپانی از پیراهن قرمز رنگ بایرن مونیخ که کامالً بازیافتی است رونمایی کرد و قرار است در  26نوامبر( 6آذر ) نیز پیراهن سفیدرنگ بازیافتی
رئال مادرید خود را به نمایش بگذارد ،این لباسها هم در فروشــگاه این شــرکت به نمایش گذاشــته میشــود ولی اگر فکر خرید آنها را در سر
دارید باید بدانید که هنوز قیمتی برای آنها در نظر گرفته نشده است .گفته میشود کفش بازیافتی این کمپانی از اواسط نوامبر با بهای 200یورو
به صورت آنالین به فروش میرسد و قرار است در سال  2017حدود یک میلیون جفت از این کفش در پاریس به فروش برسد؛کفشهایی که
از 11میلیون بطری پالستیکی رها شده در اقیانوسها ساخته خواهد شد.

ساخت و ویرایش زیرنویس فیلم
نرم افزار
آنالین

اســتفاده از شــکلکهای مختلــف در برنامههای پیام رســان مانند
واتــس اپ در میــان دیپلماتهــا به امــری رایج مبدل شــده و آنها
از برخــی از این شــکلکها برای اشــاره به سیاســتمداران اســتفاده
میکنند.به گزارش دیلی میل ،دیپلماتهای غربی از شکلکهای
شخصیت بیگانه در فیلم  ETکه ظاهری کم وبیش دلهره آور دارد
برای اشــاره به پوتین رئیس جمهوری روســیه اشــاره میکنند.یکی
دیگر از شــکلکهای متــداول در میــان دیپلماتهــا در واتس اپ،
اســتفاده از شکلک دســت دادن است که نشان دهنده رسیدن آنها
به توافق اســت.اما دیپلماتهای اروپای غربی و امریکای شــمالی
کــه از پوتین دل خوشــی ندارند ،ترجیح میدهند برای اشــاره به او
از شــکلک شــخصیت بیگانه در فیلم علمی – تخیلی  ETاستفاده
کنند .این شــخصیت که از ســیارات بیگانه به زمین آمده ،سنخیتی
با وضعیت کره خاکی محل سکونت انسانها ندارد.

امــروزه اکثــر فیلمهــا و ســریالهای
محبــوب بــا زبــان اصلــی روانــه بــازار
میشــوند و بسیاری برای درک محتوای
فیلــم نیــاز بــه زیرنویــس آن دارنــد بــه
همین علــت نرم افزارهای بســیاری در
این خصوص نگاشته شده است که یکی
از محبوبتریــن آنها نرم افــزار زیر نویس
فیلــم  Subtitle Editاســت .نرم افزاری
که خاص عالقه مندان به فیلم و سریال
و مترجمان آنها به شــکل ویژه در زمینه
ســاخت و ویرایــش زیرنویسهای فیلم
و همگامســازی زیرنویسهــا بــا فیلــم،
ساخته و روانه بازار شده است.
کار با این نرم افزار بســیار ســاده اســت و
تنهــا با چند کلیک کاربران قادر خواهند
بــود تــا نــرم افــزار  Subtitle Editرا

راهاندازی کــرده و به کار با این محصول
مشغول شوند.کلیدهای میانبری که در
صفحــه اصلی این نــرم افزار قــرار داده
شــده فرآینــد کار را بســیار ســاده کرده و
تمامی افراد براحتی می توانند با آن کار
کننــد .از دیگر ویژگیهای ایــن نرم افزار
ایــن اســت کــه قــادر اســت بــه ترجمه
خــودکار بــر مبنــای Google Translate
بپــردازد کــه نتیجــه آن پشــتیبانی از
بســیاری از زبانهای رایج جهان خواهد
بود.
این نرم افزا ر داری ویژگیهای بســیاری
اســت کــه از جملــه آن میتوان بــه این
موارد اشاره داشت:
– – امــکان  undoکــردن پس از بررســی
نحوه نگارش .SpellCheck
– امکان آپدیت کردن.
– امــکان تنظیــم و همزمانســازی
زیرنویس به شکل ویژوال
– توانایــی ورود دادههــای  htmlجهــت
ترجمه آنالین

– قابلیت تنظیم زمان زیرنویس ها
– امکان تنظیم زمان نمایش
– قابلیت حذف متنها
– امــکان تبدیــل بیــن MicroDVD,
SubRib, Substation Alpha, SAMI
و…
– توانایــی تصحیــح شــماره گذاریهــا،
پوشــشها ،فاصلهها ،خطوط طوالنی و

نچشــیدهاند ،گفت« :در دو ســال گذشته
در دونوبــت قیمــت اینترنــت را کاهــش
دادهایــم کــه قطعــاً مردم طعــم کاهش
اینترنت را چشــیدهاند .در مرحله اول 20
درصــد قیمــت اینترنــت کاربــران نهایی
را کاهــش دادیم و امســال هم بیــن  17تا
 33درصــد قیمت اینترنــت کاهش پیدا
کرده اســت ».واعظی تأکید کرد که وزارت
ارتباطــات در این خصوص به وعده خود
عمل کرده است.
ëëدسترسیآزادمردمبهاطالعات
در ادامــه این نشســت ســؤالهایی در
خصــوص برنامــه و تصمیــم دولــت در
خصوص رفع فیلتر توییتــر و فیس بوک
نیز مطرح شــد که محمود واعظی اعالم
کرد که فیلتر شدن این سرویسها توسط
کمیتهتعیینمصادیقمحتوایمجرمانه
صورت گرفته و بنابراین رفع فیلتر آن هم
باید به دستور این کمیته باشد.
محمــود واعظــی در پاســخ به ســؤال
خبرنــگاری کــه اعــام کــرد دولــت در
شــرایطی دسترســی کاربــران ایرانــی بــه
شبکههایاجتماعیرامحدودکردهاست
گفت«:آنچه ما از ابتــدای دولت یازدهم
وعده انجــام آن را داده بودیم دسترســی
آزاد مــردم بــه اطالعات و ســرویسهای

اینترنتــی بــوده چــرا کــه معتقدیــم
ســرویسهایی که باعــث افزایش آگاهی
مردم میشوند نمیتوانند مشکلی برای
جامعه به همراه داشــته باشند و در حال
حاضر هم مــردم بدون مشــکل در حال
اســتفاده از شــبکههای اجتماعی هستند
و سیاســی کــردن ایــن موضــوع درســت
نیســت».وزیر ارتباطات تصریــح کرد که
دسترسی آزاد مردم به اطالعات از جمله
اولویتهای اصلی دولت بوده و ما هم از
ابتــدای کار این دولت با جدیت به دنبال
کاهش محدودیت دسترســی کاربران به
سرویسهایاینترنتیبودهایم.
وی در خصــوص اســتفاده مــردم از
شــبکههای اجتماعــی بومی اعــام کرد:
«وزارت ارتباطات موافق اســتفاده مردم
از شــبکههای اجتماعــی بومی اســت اما
تــا زمانــی کــه ســرویسهای بــا کیفیت و
قابل رقابت بــا نمونههای خارجی تولید
نشــده نمیتــوان مردم را از دسترســی به
سرویسهایخارجیمحدودکرد».
همچنیــن وی در خصــوص برخــی
انتقادهــا در خصــوص محــدود کــردن
کاربــران به کمک شــبکه ملــی اطالعات
تأکیــد کرد که این شــبکه نه تنهــا کاربران
اینترنتــی را محدود نخواهــد کرد بلکه به
آنها کمک میکند تا به محتویات داخلی
بــا ســرعت و کیفیت بهتــر و تعرفه کمتر
دسترسیداشتهباشند.
اما محمود واعظی در پایان این جلسه
مطبوعاتیدرخصوصسرنوشتقرارداد
 MTNبا اپراتور فیبرنــوری گفت«:در این
زمینه مذاکرهها در حال پیشروی است اما
به دلیل اینکه دو خواســته  MTNو اپراتور
فیبرنوری از ســوی طرفین تأمین نشــده،
نهایی شــدن این قرارداد ســرمایهگذاری
طوالنی شــده اســت».به گفته واعظی در
این خصوص میزان ســهامی هم که قرار
است در اختیار طرف خارجی قرار بگیرد
نهایی نشده اما در حال حاضر و براساس
مذاکرات اگر هم قرار باشد سرمایهگذاری
صورت بگیرد بیش از  50درصد سهام در
اختیار اپراتور فیبرنــوری و تنها  49درصد
سهام در اختیار MTNقرار خواهد گرفت.

رمزگشایی از باج افزارها

Gizmag

مایکروســافت از طراحی یک پلتفرم یکپارچه به روز رسانی خبر داده که
به روزکردن سیســتم عامل ویندوز  10از طریق وســایل مختلف الکترونیکی
را تســهیل میکند.به گــزارش نتورک ورلــد Unified Update Platform ،یا
 UUPبا تقســیم فایلهای به روزرســان ویندوز  10و کاهش حجم هر یک از
آنها دسترسی به این فایلها از طریق گوشیهای هوشمند مجهز به سیستم
عامل ویندوز را تســهیل میکند.پیش از این بســیاری از کاربران از دشــواری
و پیچیدگــی فرآینــد به روزرســانی ویندوز  10گله کــرده بودند ،بخصوص که
فایلهای به روزرسان این سیستم عامل تا به حال حجیم و متعدد بودهاند.
مایکروســافت قصد ندارد بعد از ویندوز  10نســخه جدیدی از این سیســتم
عامــل عرضه کند و تنها به به روزرســانی فایلها و بخش های مختلف این
سیستم عامل قناعت خواهد کرد.

مخابــرات ایران هنگام فــروش یک خط
تلفــن ثابــت گفت«:براســاس مصوبــه
خــاص در این زمینه مخابــرات باید یک
خط تلفن ثابت را که قیمت آن  200هزار
تومــان اســت در دو مرحلــه از مشــتریان
دریافت کند .یعنی در مرحله اول100هزار
تومــان باید از ســوی مشــترک پرداخت و
 100هــزار تومان بعدی در  36قســط از او
دریافتشود».
وی اعــام کــرد :البتــه ممکــن اســت
در ایــن زمینــه توافقهایی بین مشــترک
و مخابــرات صــورت بگیــرد و مشــترک
بخواهــد کل پــول را یکجــا پرداخــت کند
امــا اینکه مخابرات مشــترک را مجبور به
پرداخــت تمام پــول در مرحلــه اول کند
کامــاً تخلــف اســت و اگــر در ایــن زمینه
گــزارش و شــکایتی ثبــت شــود حتمــاً با
شرکتمخابراتبرخوردخواهیمکرد.
وی در خصــوص نحــوه برخــورد بــا
تخلفــات اپراتورهــای تلفــن همــراه و
اینترنتــی گفــت :در ایــن زمینــه تخلفات
مختلفی وجــود دارد کــه رگوالتــوری این
تخلفات را شناســایی و جریمههایی هم
برای آن در نظر میگیرد .به گفته واعظی
تمــام تــاش واحــد نظــارت رگوالتــوری
این اســت که تخلفی انجام نشــود اما اگر

اپراتــوری در زمینه فــروش خدمات خود
جرمی مرتکب شــود بهتر اســت کاربران
آن را در سامانه  195ثبت کنند تا ما با آنها
برخوردکنیم.
ëëارتباطباکیفیتدراربعین
وزارت ارتباطــات از ماههــا پیــش خبر
از فراهم کردن زیرســاخت ارتباطی برای
برقراری ارتباط امن و بدون مشکل زائران
در روز اربعیــن را داده بود .وزیر ارتباطات
در نشســت خبــری خــود در خصــوص
آخریــن فعالیتهــای وزارتخانــهاش در
این خصوص گفت« :تمام تالش وزارت
ارتباطات این اســت که در ایــن روز زائران
ایرانی بدون مشــکل ارتباطــات مورد نیاز
خود از تماس تلفنی تا برقراری اینترنت
را داشته باشند .در همین زمینه مذاکرات
مثبتــی بــا وزارت ارتباطات عراق داشــته
و توانســتهایم در مســیر نجف به کربال به
صورت نقطه به نقطه اینترنت با کیفیت
در اختیار مردم بگذاریم.
همچنیــن امــکان دسترســی بــه
اینترنــت در اطــراف حــرم نیــز فراهــم
شــده اســت».محمود واعظی همچنین
در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص اینکه
هنــوز بــا توجه بــه اجــرای مصوبــه 237
کاربران طعم کاهــش قیمت اینترنت را

کفش دوستدار محیط زیست در راه بازار

آن سوی
خبر

به روزرسانی ویندوز 10
با سرعت بیشتر

ëëنهایـــــی شـــــدن  90درصــــــدی
قرارداد  4اپراتور مجازی
از جملــه طرحهایــی کــه وزارت
ارتباطات وعده اجرای آن تا پایان ســال را
داده ،شــروع فعالیت اپراتورهای مجازی
تلفن همراه یا  MVNOاســت .براســاس
مصوبــه ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطات رادیویی(رگوالتوری) اپراتورهای
اصلــی تلفن همراه کشــور باید تــا  3آبان
مــاه ســال  95نخســتین قــرارداد خــود با
یکــی از  24دارنــده موافقتنامــه اصولــی
اپراتور مجــازی را نهایی و قــرارداد را برای
بررسی تقدیم رگوالتوری کنند .همچنین
تــا  3آذرمــاه ســالجاری نیــز اپراتورهــای
تلفن همراه باید دومین قرارداد خود را با
ســایر دارندگان موافقتنامه اصولی پروانه
 MVNOنهایی کنند .این درحالی اســت
کــه نزدیک به  14روز از زمان نهایی شــدن
نخســتین قراردادهــای اپراتورهــای تلفن
همراهمیگذردوبراساساخبارتنهارایتل
یک قرارداد با یکی از دارندگان موافقتنامه
اصولی اپراتور مجازی نهایی کرده اســت.
وزیــر ارتباطــات در پاســخ به ســؤال دیگر
روزنامــه ایــران در خصــوص وضعیــت
اپراتورهــای مجــازی بــا توجــه بــه پایــان
زمان اولیه اعالم شــده از سوی رگوالتوری
گفــت« :از ابتــدا کــه رگوالتــوری مصوبــه
فعالیــت اپراتورهــای مجــازی را تصویب
کــرد نزدیــک به  50شــرکت تقاضــا برای
دریافــت موافقتنامه اصولی در این زمینه
را تقدیم سازمان کردند که درنهایت بعد
از بررسیهای صورت گرفته 21درخواست
مــورد قبــول رگوالتــوری قــرار گرفــت.
براســاس آخریــن خبرهایی هم کــه دارم
 4اپراتور مجــازی  90درصد قــرارداد خود
با ســه اپراتور تلفن همراه کشــور را نهایی
کردهانــد ».او تأکید کرد که مراحل قانونی
فعالیــت اپراتورهای مجازی در کشــور در
حــال پیشــروی اســت و در ایــن خصوص
جایهیچنگرانینیست.
ëëبرخورد بــا تخلفــات اپراتورهای ثابت
وهمراه
محمــود واعظــی در ادامــه در پاســخ
بــه ســؤالی در خصــوص تخلف شــرکت
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مهاجرت  10میلیون اندرویدی به آیفون

فنـــــاوری
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نمایش زمانهای غیر اصلی
– توانایــی همگامســازی و همچنیــن
جداسازی زیرنویسها
و دهها ویژگی برتر دیگر .عالقهمندان به
کســب اطالعات بیشــتر از نحوه کار این
نــرم افــزار و همچنین بارگــذاری رایگان
آن می توانند به سایت p30world.com
مراجعه کنند.

روی وب
برای حذف باجافــزار از رایانه ،ابتدا بایــد نوع باجافزاری
که رایانه را آلوده کرده اســت ،شناســایی شــود .برای این
منظــور میتوان از خدماتی مانند شناســه باجافزار برای
شناسایی آن استفاده کرد.به گزارش مرکز مدیریت امداد
و هماهنگی رخدادهای رایانهای (ماهر) ،باجافزار یکی از بدافزارهایی اســت که
میتواند رایانهها را آلوده کند .این نوع بدافزار فایلهای رایانه را رمزگذاری و قفل
میکند و تنها راه دسترسی به آنها پرداخت باج به هکر است.
مرکــز ماهر فهرســتی از ابزارهای رمزگشــایی بــاج افزار بــرای ویندوز  ۱۰منتشــر
کرده اســت که به قربانی کمک میکند این مشــکل را رفع کرده و با رمزگشــایی
باجافزارها ،اطالعات را بازیابی کند.
رمزگشــای  AutoLockyبــرای باجافــزاری بــا همیــن نام بــه کار مــیرود .اگر
رایانهای آلوده به باجافزار شود ،نام فایلهای آن رایانه به  Lockyتغییر مییابد
و رمزگذاری میشود .با استفاده از رمزگشای  AutoLockyمیتوان به حذف این
نرمافزار مخرب امیدوار بود.
باجافــزار  Jigsawدر صورت عدم پرداخت باج به هکر تمام فایلها را حذف
خواهد کرد ،اما با ابزاری مانند رمزگشای  Jigsawمیتوان این نرمافزار را براحتی
از رایانه حذف کرد.
رمزگشایباجافزار Kasperskyتوسطشرکتآنتیویروسکسپرسکایمنتشر
شــده و میتواند هر دو باجافزار  Coin Vaultو  Bitcryptorرا از رایانه حذف کند.
کسپرســکای ابزارهای مختلف دیگری را نیز برای حذف باجافزارها منتشر کرده
است که میتوان آنها را از وبسایت این شرکت دانلود کرد.
کسپرســکای رمزگشــای  Rannoh dectyptorرا بــرای باجافــزار CryptXXX
ی آلوده به این باجافزار باشد ،باید از این
منتشــر کرد ه اســت ،بنابراین اگر رایانها 
رمزگشا استفاده کرد.باجافزار خاصی میتواند به طور کامل مانع از دسترسی به
رایانه شــود اما خوشــبختانه ابزارهایی مانند  Windows Unlockerکسپرسکای
میتوانند این مشکل را رفع کنند .برای حذف باجافزار با استفاده از این ابزار ،تنها
باید فایل « ».isoرا دانلود و از آن برای ساخت یک حافظه فلش قابل راهاندازی
اســتفاده کــرد .پس از آن باید رایانه خانگی را از این درایــو راهاندازی و با توجه به
دستورالعمل،عملکرد.
رمزگشای  Hitmanpro.Kickstartابزار دیگری برای دستیابی به رایانه است،
حتی اگر رایانه به طور کامل مســدود شــده باشــد ،تنها الزم است این رمزگشا در
درایو حافظه فلش قرار گیرد و رایانه راهاندازی شود سپس برنامه به طور خودکار
باجافزار را حذف خواهد کرد.
ابزار ضد باجافزاری  trend microمیتواند برای دســتیابی به رایانه و حذف
باجافزار با راهاندازی از یک درایو حافظه فلش استفاده شود.
شــرکت  Ciscoنیــز ابزار رمزگشــای خود را برای باجافزار منتشــر کــرده و این
ابزار برای حذف  Telsacryptطراحی شــده است .ابزار رمزگشای  Telsacryptبه
صورت یک ابزار خط فرمان منتشر میشود و به قربانی برای حذف این باجافزار
از رایانه خانگی کمک میکند.
باجافــزار خاصی بــه نــام  Operation Global IIIفایلها را رمزگــذاری کرده
و پســوند آنها را به « »exe.تغییر میدهد .در صورت برخورد با چنین مشــکلی،
میتوان از ابزار رمزگشای  Operation Global IIIاستفاده کرد.
گاهی اوقات باجافزاری ،رکورد  Master bootرا تغییر داده و مانع از راهاندازی
 windowsیا safe modeمیشود.
یکی از باجافزارهایی که چنین کاری را انجام میدهد ،باجافزار  Petyaاســت
امــا میتــوان آن را براحتی با اســتفاده از رمزگشــای باجافــزار  Petyaحذف کرد.
همچنیــن در صــورت آلوده شــدن رایانــه خانگی بــه باجافــزار  UmberCryptو
HydraCryptبایــد آن را بــا اســتفاده از رمزگشــاهای باجافــزار  UmberCryptو
HydraCryptحذف کرد.

