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نکات امنیتی شبکه های اجتماعی

شـــبکه های اجتماعی بـــه کاربران ایـــن امکان
را می دهنـــد با دیگـــران ارتباط برقـــرار کنند
و در این راســـتا اطالعاتـــی از قبیل متن ،عکس
و ویدئـــو بـــه اشـــتراک بگذارند .هـــر قدر که
محبوبیـــت این شـــبکه های اجتماعی رشـــد می
کند به طبع ریســـک هـــای مربوط به اســـتفاده
از آن هـــا نیـــز افزایش پیـــدا می کند.
ممکن اســـت با خـــود فکـــر کنید اســـتفاده از
شـــبکه های اجتماعی امکان دارد شـــما را با چه
خطراتـــی مواجه کند؟ خوب اســـت بدانید لینک
هایـــی که در اخبـــار و یـــا پیام ها وجـــود دارد
ممکن اســـت شـــما را به یک وب ســـایت مخرب
هدایت کنـــد و یـــا آن لینک حاوی بـــد افزاری
باشـــد کـــه اطالعات شـــخصی و ســـایر اطالعات
شـــما را جمـــع آوری و ســـرقت کنـــد .مجرمان
ســـایبری مـــی تواننـــد از اطالعـــات شـــما برای
فریب دیگر افراد و ســـاختن ایمیل جهت ســـوء
اســـتفاده و بســـیاری اعمال مجرمانه اســـتفاده
نمایند.احتمـــال موفقیـــت مجرمان ســـایبری در
شـــبکه هـــای اجتماعی بـــا توجه به گســـتردگی
مخاطبـــان و ایـــن که افـــراد هر چیـــزی را فکر
می کنند از ســـوی دوستانشـــان ارســـال شده
اســـت و بـــر روی آن کلیک مـــی کننـــد ،باالتر
اســـت.با این شـــرایط چگونـــه بایـــد از خود در
شـــبکه های اجتماعی حفاظت کنیـــم؟ موارد زیر
در ایـــن بحـــث می تواند بســـیار موثر باشـــد:

ده نکته امنیتی شبکه های اجتماعی
 .1محدودیت انتشار اطالعات شخصی

در مورد میزان اطالعات شـــخصی که در شـــبکه
هـــای اجتماعـــی ارائـــه مـــی دهیـــد ،مراقب و
محتاط باشـــید .یک راه معمول مجرمان ســـایبری
بـــرای نفوذ به حســـاب کاربری شـــما بوســـیله
کلیـــک کردن بـــر روی لینـــک "رمز عبـــور خود
را فرامـــوش کـــرده اید؟" می باشـــد .با پاســـخ
به ســـوال امنیتی مـــی تواند به درون حســـاب
کاربـــری راه یابـــد .مجرمـــان ســـایبری ســـعی
می کنند پاســـخ ایـــن ســـواالت را در پروفایل
شـــخصی و یا در ُپســـت هایی که فرد در صفحه

شـــبکه اجتماعـــی قرار مـــی دهد ،پیـــدا کنند.
در نتیجـــه اگر شـــما اطالعـــات بیشـــتری را در
پروفایـــل و یا صفحه خـــود ارائه کرده باشـــید
کار را بـــرای هکـــر جهـــت پیـــدا کـــردن جواب
ســـوال های امنیتـــی و نفوذ به حســـاب کاربری
راحـــت تر کرده اید .اگر شـــبکه هـــای اجتماعی
به شـــما اجـــازه می دهنـــد که خودتان ســـوال
های امنیتـــی را ایجاد کنید ،ســـوال هایی مطرح
کنید کـــه مطمئن هســـتید جواب آن هـــا با یک
جســـتجوی ســـریع در اینترنت بدست نمی آید.

 .2رعایـــت احتیـــاط در مـــورد کلیـــک
کـــردن بـــر روی لینـــک هـــا

حتـــی اگر لینـــک در پیامی اســـت که از ســـوی
دوســـت شما فرســـتاده شده اســـت در هنگام
کلیک کـــردن بـــر روی آن با احتیاط باشـــید .به
ایـــن علت کـــه ممکن اســـت اطالعات حســـاب
کاربری دوســـت شـــما ســـرقت شـــده باشد و
بـــا اســـتفاده از آن در حال ارســـال لینک های
مخرب به لیســـت تمـــاس های او باشـــند.

.3در مـــورد شـــخصی کـــه بـــه عنوان
دوســـت در شـــبکه های اجتماعی او را
قبول مـــی کنید ،بیشـــتر دقـــت کنید.

ممکـــن اســـت ســـارقان هویـــت بـــه منظـــور
دریافـــت اطالعـــات شـــما ،پروفایل هـــای جعلی
ایجـــاد کنند .افراد همیشـــه آن چیـــزی که می
گویند ،نیســـتند.

.4آدرس سـایت شبکه اجتماعی را خودتان
بـه طور مسـتقیم در مرورگرتایپ نمایید.
اگر شـــما بـــر روی لینکـــی کلیک کنید که شـــما
را به ســـمت وب ســـایت شـــبکه های اجتماعی
از طریـــق یـــک ایمیل یـــا دیگر وب ســـایت ها
هدایـــت کنـــد .ممکـــن اســـت در حقیقت آن
یـــک مورد فیشـــینگ باشـــد که ســـایت اصلی
را جعـــل کرده اســـت و کامال شـــبیه به ســـایت
اصلـــی به منظـــور فریب کاربران طراحی شـــده
اســـت تاکلمات عبـــور و رمز آن ها را بدســـت
آورد.این مســـئله نه تنها در مورد شـــبکه های
اجتماعی صدق مـــی کند ،بلکه در مـــوارد دیگر
نیز بایـــد با احتیـــاط بود.

.5مراقب برنامه های جانبی که در شـــبکه
های اجتماعی نصب می کنید ،باشـــید.

بســـیاری از ســـایت های شـــبکه های اجتماعی
به شـــما اجـــازه دانلـــود برنامه هـــای جانبی را
می دهند که شـــما مـــی توانیـــد از طریق آن ها
کارهـــای بیشـــتری را در صفحات شـــخصی خود
انجـــام دهید .بـــا این حـــال ،مجرمان ســـایبری
مـــی تواننـــد از این برنامـــه های جانبـــی برای
ســـرقت اطالعات افـــراد اســـتفاده کنند بدون
آن کـــه فرد متوجه شـــود.

 .6هـر آنچـه کـه شـما ارسـال مـی کنیـد
دائمـی اسـت.

ایـــن را بدانیـــد که هـــر اطالعاتی که شـــما در
شـــبکه های اجتماعی ارســـال می کنیـــد دائمی
اســـت .قبـــل از آن که هـــر مطلبی را ارســـال
کنید بـــه خوبی در مـــورد آن فکـــر کنید.

 .7تنظیمات حریم خصوصی :

از تنظیمـــات حریـــم خصوصـــی به منظـــور این
کـــه ،بتوانید کنتـــرل کنید چه کســـانی اطالعات
شـــخصی شـــما را مشـــاهده می نمایند استفاده
کنیـــد (.در ادامـــه توضیـــح بیشـــتری داده می
شو د )
سیاســـت های حریم خصوصی ســـایت و شبکه
اجتماعـــی را کـــه از آن اســـتفاده مـــی کنیـــد،
مطالعـــه نمایید و بدانید که آن شـــبکه اجتماعی
از اطالعات شـــما چه اســـتفاده هایـــی می کند.

 .8هرگـــز از رمـــز هـــای یکســـان برای
چند حســـاب کاربـــری اســـتفاده نکنید.
ایـــن مســـئله فقـــط مربـــوط بـــه شـــبکه های
اجتماعـــی نیســـت ،بلکه برای تمامی حســـاب ها
باید این امر رعایت شـــود .رعایت این مســـئله
باعـــث مـــی شـــود ،در صورتـــی که بـــه یکی از
حســـاب های شـــما نفوذ شود،حســـاب دیگر در
معـــرض خطر قـــرار نگیرد.

 .9اجـــازه ندهید ســـایت شـــبکه اجتماعی
دفترچه آدرس ایمیل شـــما را اسکن کند.

هنگامی که شـــما حســـاب کاربری خود را ایجاد
می کنید ،ممکن اســـت از شما ســـوال شود که
آیـــا می خواهید "دوســـتان خـــود را پیدا کنید"
بـــا ارائـــه آدرس ایمیل خود ،ســـایت می تواند
دفترچه آدرس ایمیل شـــما را بـــه منظور پیدا
کردن دوســـتان شـــما اگر در شـــبکه اجتماعی
باشـــند برسی و اســـکن کند .همچنین سایت از
این اطالعـــات اســـتفاده می کنـــد و اطالعات را
بـــرای تمام افراد لیســـت تماس می فرســـتد.

 -10اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعـی بـر
روی سیسـتم های اداری کار درسـتی نیست.

دسترســـی بـــه ســـایت هـــای شـــبکه هـــای
اجتماعـــی در محـــل کار از طریق سیســـتم ها و
کامپیوترهای محل کار شـــما را با ریســـک حمالت
ویروســـی مواجـــه می کند .بـــرای مثـــال ،با باز
کردن پیوســـت یـــک ایمیل و یا بـــا کلیک کردن
بـــر روی لینـــک دانلود یـــک برنامـــه ،کامپیوتر
محل کار شـــما مـــی تواند آلوده به بـــد افزارها
و برنامـــه هـــای مخرب شـــود و اطالعـــات مورد
ســـرقت قرار گیرد.

فصلنامه مفتاح
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تلگ ــرام ی ــک س ــرویس پیامرس ــان ( )OTTاس ــت
کـــه بـــا دارا بـــودن برخـــی قابلیـــت هـــا نظیـــر
ایج ــاد گ ــروه و ی ــا کان ــال ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــبکه
اجتماع ــی نی ــز مط ــرح ش ــده اس ــت .ای ــن س ــرویس
در مدتـــی کـــه در کشـــور مـــا مـــورد اســـتفاده
ق ــرار گرفت ــه و اخی ــرا ب ــه عن ــوان پرکاربردتری ــن
ســـرویس ارتباطـــی مجـــازی جایگزیـــن ســـرویس
هـــای دیگـــر نظیـــر وایبـــر و یـــا واتـــس اپ شـــده
اســـت .دلیـــل ایـــن رخـــداد را میتـــوان ســـادگی
اســـتفاده از ایـــن ابـــزار و همچنیـــن توانمنـــدی
هـــای بـــاالی امنیتـــی و امکانـــات متنـــوع آن و
همچنی ــن جذابی ــت ه ــای بص ــری نظی ــر اس ــتیکرها
و محیـــط ســـاده و کاربرپســـند آن دانســـت.
تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی نرمافزار
تلگرام نســـبتا ً امکانات مناســـبی بـــرای محافظت
از امنیـــت و حریـــم خصوصی کاربـــران ارائه داده
اســـت .بـــرای دسترســـی به ایـــن تنظیمـــات بر
روی تلفنهـــای همـــراه مبتنی بر سیســـتم عامل
اندرویـــد ابتدا در صفحـــه اصلی ایـــن نرمافزار
گزینـــه (بـــاال ســـمت چـــپ) را انتخاب کنیـــد .با
انتخـــاب ایـــن گزینـــه منوی زیـــر نمایـــش داده
میشود .در لیســـت نمایش دادهشده وارد گزینه
Settingشـــوید (در تلفنهای مبتنی بر سیســـتم
عامـــل  iOSاز همان ابتدا میتوانیـــد گزینهSettings
در پایین ســـمت راســـت را انتخـــاب کنید).
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میــزان کاربــری از ایــن ابــزار در ســطح جهانــی نیــز
در ســـالهای اخیـــر رشـــد چشـــمگیری داشـــته و
بـــر اســـاس آمارهـــای رســـمی بیـــش از صـــد
میلی ــون کارب ــر در سراس ــر جه ــان از آن اس ــتفاده

امنیـــت در هنـــگام اســـتفاده از آن و دانســـتن
تمامـــی امکانـــات امنیتـــی و روش هـــای حفـــظ
حریـــم خصوصـــی مســـاله ای اســـت کـــه نـــه تنهـــا
در ای ــن اب ــزار بلک ــه در ه ــر اب ــزار دیگ ــری ام ــری
مه ــم و قاب ــل توج ــه اس ــت .در ای ــن آگاهیرس ــانی
و آگاهیرســـانی بعـــد بـــه بیـــان دقیـــق و جزئـــی
امکانـــات و تنظیمـــات امنیتـــی و حفـــظ حریـــم
خصوص ــی ای ــن اب ــزار ارتباط ــی پرداخت ــه میش ــود.
قاب ــل توج ــه اس ــت ک ــه اکث ــر کارکرده ــای معرف ــی
ش ــده در ای ــن مطال ــب ب ــا کم ــی تغیی ــرات در س ــایر
برنامههـــای مشـــابه نیـــز موجـــود اســـت.

صفحـــه اصلـــی تنظیمـــات مربـــوط بـــه امنیت و
حریـــم خصوصی افـــراد در تلگرام به شـــکل زیر
اســـت کـــه در آن بخشهای مختلفـــی وجود دارد
و کاربـــر میبایســـت شـــناخت و آگاهـــی کافی از
ایـــن امکانات و نحوه افزایش امنیت خود توســـط
آنهـــا را داشـــته باشـــد .در ادامه بـــه ترتیب
بـــه بیـــان بخشهای مختلـــف و نحوه اســـتفاده و
کاربرد آنهـــا خواهیـــم پرداخت.

تنظیمات مرتبط با حریم خصوصی

میکنن ــد .ای ــن مس ــئله توج ــه ب ــه مس ــائل امنیت ــی
و داشـــتن اطـــاع کامـــل از ویژگیهـــا و امکانـــات
حفاظ ــت از اطالع ــات ش ــخصی در هن ــگام اس ــتفاده
از آن را بیشازپیـــش بااهمیـــت میســـازد .بـــا
وجـــود ادعـــای توســـعهدهندگان تلگـــرام مبنـــی
بـــر امنیـــت و رمزگـــذاری کامـــل ارتباطـــات،
داشـــتن آگاهـــی از روش هـــای افزایـــش میـــزان

مسدود نمودن کاربران ()Block Users

بـــا اســـتفاده از ایـــن امـــکان میتـــوان افرادی
را کـــه برای کاربـــر ایجـــاد مزاحمـــت میکنند و
یا شـــماره تماسهـــای ناشناســـی که با ارســـال
تبلیغـــات ناخواســـته و هرزنامههـــا موجب اتالف
زمان و انـــرژی کاربر میشـــوند را انتخاب و مانع
مشاهدهشـــدن توســـط آنان شد.
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بــا وارد شــدن بــه بخــش  Block Usersصفح ـهای
مطاب ــق ش ــکل ف ــوق ظاه ــر خواه ــد ش ــد ک ــه در
آن تمامـــی کســـانی کـــه شـــماره کاربـــری آنهـــا
توس ــط کارب ــر فیلت ــر ش ــده ان ــد قاب ــل مش ــاهده
خواهـــد بـــود.

اف ــرادی را ک ــه م ــی خواه ــد هم ــواره از وضعی ــت
فع ــال ب ــودن و ی ــا نب ــودن او اط ــاع داش ــته باش ــند
را انتخ ــاب و ب ــرای آن ه ــا اس ــتثنا قائ ــل ش ــود .در
هم ــه ای ــن م ــوارد ذک ــر دو نکت ــه ض ــروری اس ــت:
 .1اگـــر شـــما بـــا یکـــی از روشهـــای بـــاال
مانـــع مشـــاهده وضعیـــت خـــود توســـط شـــخص
یـــا اشـــخاصی شـــوید ،متقابـــا خودتـــان نیـــز
نمیتوانیـــد وضعیـــت ایشـــان را مشـــاهده
فرماییـــد.
 .2بـــا انجـــام تنظیمـــات ایـــن بخـــش ،مشـــاهده
وضعیـــت شـــما توســـط کاربـــران دیگـــر بـــه طـــور
کام ــل قط ــع نمیش ــود .بلک ــه وضعی ــت ش ــما ب ــه
صـــورت تقریبـــی (بـــا کلماتـــی ماننـــد Last Seen
 )Recentlyنمایـــش داده میشـــود.

امـــکان اضافهشـــدن بـــه گروههـــا را میتـــوان
محدودتـــر کـــرد .بـــا انتخـــاب  Add Usersدر
مقابـــل گزینـــه  Always Allowمیتـــوان بـــه
اف ــراد خاص ــی ام ــکان اف ــزودن کارب ــر ب ــه گ ــروه
ه ــا را بدهی ــم و در مقاب ــل گزین ــه Never Allow
ایـــن امـــکان را مـــی دهـــد کـــه از برخـــی افـــراد
موج ــود در لیس ــت تم ــاس قابلی ــت اضافهک ــردن
کاربـــر در گـــروه هـــای مختلـــف را ســـلب کنیـــم.

بـــا انتخـــاب عالمـــت  +در بـــاالی صفحـــه کاربـــر

وارد دفترچ ــه تلف ــن خ ــود ب ــه ش ــکل ف ــوق م ــی ش ــود
کـــه مـــی توانـــد از آن لیســـت ،افـــرادی را کـــه
م ــی خواه ــد مان ــع ارتب ــاط آن ــان در تلگ ــرام ش ــود
انتخـــاب کنـــد.
در صـــورت تمایـــل بـــه خـــارج کـــردن افـــراد از
لیســـت فیلترشـــده کاربـــر میتوانـــد بـــا انتخـــاب
ف ــرد و و اس ــتفاده از گزین ــه  Unblockوضعی ــت
ارتباطـــی بـــا فـــرد را بـــه حالـــت طبیعـــی بـــاز
گردانـــد.

مشاهده وضعیت فعالیت ()Last Seen

تلگـــرام بهطـــور پیشفـــرض ایـــن امـــکان را
میدهـــد کـــه دیگـــران بتواننـــد فعـــال بـــودن
و یـــا نبـــودن کاربـــر را رصـــد کننـــد و وضعیـــت
برخـــط بـــودن حســـاب کاربـــری فـــرد را مشـــاهده
کننــد .بــا اســتفاده از امــکان «مشــاهده وضعیــت
فعالیـــت» میتـــوان مشـــاهده وضعیـــت فعالیـــت
کارب ــر توس ــط دیگ ــران را مح ــدود نم ــود .صفح ــه
مرتب ــط ب ــا ای ــن ام ــکان ب ــه ش ــکل زی ــر اس ــت ک ــه
در آن ب ــا انتخ ــاب گزین ــه  Everybodyک ــه هم ــان
گزینـــه پیشفـــرض اســـت امـــکان مشـــاهده
وضعی ــت فع ــال ب ــودن در اختی ــار هم ــگان ق ــرار
میگیـــرد .گزینـــه  My Contactsایـــن امـــکان را
تنهـــا بـــه افـــراد موجـــود در لیســـت تماسهـــای
فـــرد میدهـــد و گزینـــه  Nobodyایـــن امـــکان را
کام ــا مح ــدود ک ــرده و وضعی ــت فعالی ــت قاب ــلمش ــاهده
نخواهـــد بـــود .همچنیـــن در بخـــش Add Exceptions
میتـــوان اســـتثناهایی بـــرای افـــراد معیـــن جهـــت
مش ــاهده وضعی ــت فعالی ــت ایج ــاد نم ــود .در ای ــن
بخــش بــا انتخــاب  Add Usersفــرد لیســت تمــاس
هـــای خـــود را مشـــاهده مـــی کنـــد و میتوانـــد

در آگاهیرس ــانی بع ــد ب ــه آم ــوزش اس ــتفاده از

امکان افزوده شدن به گروهها ()Groups

بهطـــور پیشفـــرض تنظیمـــات تلگـــرام بـــه
صورتـــی اســـت کـــه دیگـــران در صـــورت
دسترس ــی ب ــه ش ــماره تم ــاس و مش ــخصات کارب ــر
میتواننـــد او را در هـــر گـــروه تشکیلشـــده
در فضـــای تلگـــرام بیفزاینـــد .ایـــن امـــر ممکـــن
اس ــت مس ــائل و مش ــکالتی را ب ــرای کارب ــران ب ــه
وجــود آورد و موجــب ایجــاد مزاحمــت بــرای آنــان
ش ــود .در ای ــن بخ ــش ای ــن ام ــکان ب ــرای کارب ــر
وجــود دارد کــه ایــن وضعیــت را محــدود کــرده و
اجـــازه افزودهشـــدن بـــه گروههـــای ایجادشـــده
توســـط افـــراد ناشـــناس را ندهـــد .در شـــکل
زی ــر صفح ــه تنظیم ــات مربوط ــه نش ــان دادهش ــده
اســـت کـــه در آن گزینـــه ( Everybodyحالـــت
پیشفـــرض) امـــکان افزودهشـــدن فـــرد بـــه
گـــروه هـــا را بـــه همـــگان میدهـــد .بـــا انتخـــاب
گزین ــه  My Contactsتنه ــا اف ــرادی ک ــه لیس ــت
در دفترچـــه تلفـــن کاربـــر هســـتند ایـــن امـــکان
را دارنـــد .همچنیـــن مشـــابه تنظیمـــات مربـــوط
ب ــه مش ــاهده وضعی ــت فعالی ــت ،ب ــا اس ــتفاده از
افــزودن اســتثناها در قســمت Add Exceptions

تنظیم ــات مرتب ــط ب ــا امنی ــت مانن ــد ایج ــاد قف ــل
ورودی و تاییـــد دو مرحلـــهای میپردازیـــم و
س ــپس ب ــه آم ــوزش نح ــوه گفتگ ــوی محرمان ــه در
ایـــن نرمافـــزار میپردازیـــم.
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در شـــماره قبلی این نشـــریه ،مفاهیـــم پایه ای
امنیت تشـــریح شـــد و اما در این شـــماره قصد
داریم ضمـــن معرفی طبقه بنـــدی حمالت ،چندین
نـــوع حملـــه متـــداول را بیـــان کنیم کـــه حریم
امنیـــت را نقض مـــی کنند.

طبقه بندی کلی حمالت
.1غیر فعال ()Passive

ایـــن نوع حمالت ( شـــامل :آنالیزترافیک شـــبکه
،شـــنود ارتباطـــات حفاظت نشـــده ،رمزگشـــائی
ترافیک های رمز شـــده ضعیف و بدســـت آوردن
اطالعـــات معتبری همچـــون رمز عبـــور ،ره گیری
غیرفعـــال عملیات شـــبکه) می تواند هشـــدارها
و اطالعـــات الزم را در خصـــوص عملیـــات قریب
الوقوعـــی کـــه قـــرار اســـت در شـــبکه اتفـــاق
بیافتـــد بدهـــد .از پیامدهـــای این نـــوع حمالت،
آشکارشـــدن اطالعات و یـــا فایل هـــای اطالعاتی
برای یک مهاجـــم  ،بدون رضایـــت و آگاهی کاربر
می باشـــد.

.2فعال ()Active

این نـــوع حمالت شـــامل  :تـــاش در جهت خنثی
نمـــودن و یا حـــذف ویژگی های امنیتـــی ،معرفی
کدهای مخرب ،ســـرقت و یا تغییـــر دادن اطالعات
مـــی باشـــد .حمالت فـــوق ،مـــی توانـــد از طریق
ســـتون فقرات یک شبکه ،سوء اســـتفاده موقت
اطالعاتـــی ،نفوذ الکترونیکی در یک قلمرو بســـته
و حفاظـــت شـــده و یا حملـــه به یک کاربـــر تأیید
شـــده در زمـــان اتصال به یـــک ناحیه بســـته و
حفاظت شـــده ،بروز نمایـــد .پیامـــد حمالت فوق
 ،افشـــای اطالعات ،اشـــاعه فایل هـــای اطالعاتی،
عـــدم پذیرش ســـرویس و یا تغییر و دســـتکاری
داده هـــا ،خواهد بود.

.3مجاور ()Close in

این نوع حمالت توســـط افرادیکـــه در مجاورت
( نزدیکـــی ) سیســـتم هـــا قـــرار دارنـــد بـــا
اســـتفاده از تســـهیالت موجود ،با یک ترفندی
خاص بمنظور نیـــل به اهدافی نظیـــر  :اصالح،
جمع آوری و انکار دســـتیابی به اطالعات باشد،
صورت مـــی پذیرد .حمالت مبتنـــی بر مجاورت
فیزیکی ،از طریق ورود مخفیانه ،دســـتیابی باز
و یـــا هردو انجام می شـــود.

.4خودی ()Insider

حمالت خـــودی ،می توانـــد بصورت مخـــرب و یا
غیـــر مخرب جلـــوه نماید .حمالت مخـــرب از این
نـــوع شـــامل اســـتراق ســـمع تعمدی ،ســـرقت
و یا آســـیب رســـانی بـــه اطالعات ،اســـتفاده از
اطالعات بنحـــوی کامالً شـــیادانه و فریب آمیز و
یا ردیابی دســـتیابی ســـایر کاربران تأیید شـــده
باشـــد .حمالت غیر مخـــرب از این نـــوع ،عموماً
بدلیل ســـهل انـــگاری ( حواس پرتـــی ) ،فقدان
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دانش الزم و یا ســـرپیچی عمدی از سیاســـت های
امنیتی صـــورت پذیرد.

..5توزیع ()Distribution

حمـــات از این نوع شـــامل کدهای مخربی اســـت
که در زمـــان تغییر ســـخت افزار و یا نـــرم افزار
در محـــل مربوطـــه ( ســـازمان یا شـــرکت ) و یا در
زمـــان توزیـــع آنها ( ســـخت افـــزار ،نـــرم افزار)
جلـــوه مـــی نماید .ایـــن نوع حمـــات مـــی تواند،
کدهـــای مخربـــی را در بطن یک محصول جاســـازی
نماید .نظیر درب پشـــتی (  )back doorکه امکان
دســـتیابی غیرمجـــاز بـــه اطالعـــات و یـــا عملیات
سیســـتم در زمان آتی را بمنظور ســـوء اســـتفاده
اطالعاتـــی ،فراهم مـــی نماید .

معرفی چند نوع حمله
 .1حملۀ پوششی()Wrapping Attack

بســـیاری از نـــرم افزارها تنظیمـــات امنیتی خاص
خـــود را دارند کـــه هر کاربـــری با توجه به ســـطح
دانش خودشـــون آنرا تنظیـــم میکند  ،حـــال اگر یک
نقطه ضعـــف امنیتـــی در یکـــی از این نـــرم افزارها
پیدا شـــود و کاربـــر نتواند تنظیمـــات امنیتی مربوطه
را انجـــام دهـــد طبیعتاً هکـــر میتوانـــد از آن نقظه
ضعـــف اســـتفاده کنـــد .بـــه نقـــاط ضعف ایـــن گونه
نرم افزارهـــا که بصـــورت پیش فرض دیـــد امنیتی
ندارنـــد وکاربـــر بایســـتی بـــا توجه به ســـطح دانش
خود آنـــرا امن کنـــد  Shrink wrap Vulnerabilityو
به اســـتفاده از نقاط ضعف امنیتی پیشـــفرض موجود
در اینگونـــه نرم افزارهـــا Shrink Warp Code Attack
گفته می شـــود.

.2حملۀ تزریق بد افزار
( )MaleWare Injection Attack

در سیســـتم شـــبکه ای و مخصوصـــاً خدمـــات
ابری کـــه ارتباط با درخواســـت کاربر بر اســـاس

تصدیـــق و اجازه صورت می گیـــرد و امکان تبادل
داده هـــا بین ســـرور وب و جســـتجوگر وب مهیا
می شـــود .یک مهاجم مـــی تواند طـــی این تبادل
قانونی ســـوء اســـتفاده خود را نیز داشته باشد.
مهاجـــم یـــا نمونۀ خـــودش را در بســـتر ســـرور
کالینـــت تکثیر می کند و نمونـــه جعلی و نفوذی را
در ســـرور و یا فضای دسترســـی قـــرار می دهد.
اگـــر مهاجم موفق بـــه انجام این کار شـــود ،آنگاه
خدمـــات ابـــری و یا ارائـــه خدمات ،از اســـتراق
ســـمع و بـــی تکلیفی رنج مـــی بـــرد بطوریکه که

یـــک کاربـــر قانونـــی او را مجبـــور می ســـازد تا
تکمیل یک ســـرویس ناخواســـته و یا بعبارتی یک
حملـــه بدون واکنشـــی صبـــر کرده و یـــا بنوعی
همراهی ناآگاهانه داشـــته باشـــد .نمونه این نوع
بدافزارهـــا  FinFisherیا  FinSpyمی باشـــند.

 راه های مقابله:

بـــاز نکـــردن صفحـــات و پیوســـت هـــای نـــا مطمئـــن
در اینترن ــت ،مثــاً در اگ ــر مت ــن ایمی ــل های ــی ک ــه
ب ــرای ش ــما م ــی آی ــد و ی ــا در هن ــگام م ــرور صفح ــات
ب ــا منب ــع ناش ــناس ،ه ــر لینک ــی را ب ــاز نکنی ــم چ ــرا
کـــه ممکـــن اســـت اجـــرای فرمـــان هـــای HTML
در آنهـــا فعـــال شـــده باشـــد و بدافـــزار از طریـــق
اجـــرای یـــک اســـکریپت فعـــال شـــوند .و همچنیـــن
در ص ــورت اس ــتفاده از درای ــور ه ــای متفرق ــه حتمــاً
آن ــرا اس ــکن کنی ــم .در صورتیک ــه مدی ــر ش ــبکه و ی ــا
س ــروری هس ــتید ،تغیی ــر رم ــز کارب ــران را در دوره
ه ــای غی ــر منظ ــم برنام ــه ری ــزی و مدیری ــت کنی ــد .و
از ابزارهای ــی جه ــت مانیتورین ــگ ترافی ــک ش ــبکه و
آنالیـــز آن جهـــت رصـــد و شناســـایی ترافیـــک غیـــر
واقعـــی اســـتفاده نماییـــد .ترافیـــک غیـــر واقعـــی
شــبکه ،کنــد شــدن عملکــرد هــای مجموعــه ،خامــوش
و روش ــن ش ــدن ناخواس ــته ادوات مجموع ــه ،کارک ــرد
غی ــر متع ــارف ه ــارد دیس ــک ه ــا و س ــایر مناب ــع و
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غیـــر دســـترس بـــودن نامتعـــارف ســـرویس
ه ــا از نش ــانه ه ــای مش ــکوک در ای ــن م ــورد
م ــی باش ــند.

 .2حملۀ سیل وار
( )Flooding Attack

در یـــک سیســـتم ابـــری در ارائـــه
خدمات  ،همۀ ســـرورهای محاســـباتی
بـــه یـــک روش ویـــژۀ خدماتـــی به
واســـطۀ ارتباطـــات داخلی بیـــن خود ،
کار مـــی کننـــد  .هر موقع که یک ســـرور
بیـــش از حـــد بار گـــزاری شـــود یـــا به حد
آستانه رســـیده باشـــد ،آنگاه برخی از وظایفش را
بـــه نزدیک ترین ســـرور که بیشـــتر به او مشـــابه
اســـت می فرســـتد تا بار خود را خالـــی کند  .این
روش بـــه اشـــتراک گـــذاری کارائی ابـــر و اجرای
درخواســـت ها را کارآمدتـــر و ســـریعتر می کند.
هنگامـــی که یـــک مهاجم بـــه تصدیق ایجـــاد یک
درخواســـت در ابر دســـت یابد  ،آنگاه به آســـانی
مـــی تواند داده هـــای جعلی ایجاد کنـــد و آن ها را
در ســـرور ابر بگذارد  .ســـرور به هنگام پردازش
ایـــن درخواســـت هـــا ابتـــدا تصدیـــق وظایـــف
درخواســـت شـــده را چک مـــی کند  .درخواســـت
های غیـــر قانونی بایـــد جهت تعیین تصدیقشـــان
بررسی شـــوند  ،اما بررســـی کردن کاربرد  CPUو
حافظه را مصـــرف می کنـــد و  Iaasرا تا حد زیادی
درگیـــر می ســـازد و در نتیجه ســـرور خدمات خود
را به ســـرور دیگری واگذار می کنـــد و اگر دوباره
همـــان اتفـــاق روی دهـــد ،مهاجم موفق می شـــود
کل سیســـتم ابـــر را درگیر کند.

 راه حل :

جهـــت ممانعـــت از یـــک حملـــۀ ســـیل وار  ،روش
مطرح شـــدۀ مـــا در نظـــر گرفتن
همۀ ســـرور ما در سیستم
ابـــر بـــه عنـــوان ناوگانی
از ســـرورها محســـوب
می شـــود  .هر نـــاوگان
ســـرور هـــا به یـــک نوع
وظیفه اختصـــاص می یابد
مانند یـــک نـــاوگان درگیر
درخواســـت های نـــوع فایل
سیســـتم و دیگر مدیریت حافظه
و دیگـــری درگیر وظایـــف مربوط به
محاســـبۀ هســـته ای و  ...می شود  .در
این روش  ،همۀ ســـرورهای درون ناوگان
در میـــان خـــود از طریـــق
انتقال پیام دارای
ارتباطـــات داخلی
هستند .

بنابرایـــن هنگامـــی کـــه
یک ســـرور بیـــش از
حـــد بارگـــزاری مـــی
کند  ،یک ســـرور جدید
در نـــاوگان به کار می رود و
این ســـرور که دارای همۀ
ثبت های کامـــل حالت های
جاری ســـرورها است ،مسیر درخواســـت ها را به
واســـطۀ ســـروری که جدیدا ً درگیر شـــده اســـت
بروز رســـانی مـــی کند.
در ایـــن روش از یـــک فـــوق نقـــاب جهـــت برنامه
ریزی در میان این ناوگان ها اســـتفاده می شـــود.
ایـــن فوق نقاب بررســـی اعتبـــار را انجام خواهد
داد و اگر یک رمز غیر تصدیق شـــده محاســـبات
معمول را مختل ســـازد ،آنگاه سیســـتم نمونه را
فـــورا ً توســـط درون گرایـــی ردیابی مـــی کند .با
این روش ،حملۀ ســـیل وار را می تـــوان تا حدی
کاهـــش داد .اگر فوق نقـــاب دچار رخنه شـــود،
که نیازمند درخواســـت غیر قانونی باشـــد ،آنگاه
ایمن ســـازی فوق نقـــاب نیازمنـــد آنالیز و تالش
های بیشـــتر است.

 .3جا زدن )Phishing Attack( P.A

فيشـــينگ عبارتســـت از تـــاش بـــراي
بدســـت آوردن اطالعاتـــي ماننـــد رمز
عبـــور ،شناســـه عبـــور و جزئيـــات
كارت اعتبـــاري با جـــا زدن خود به
عنوان يـــك منبع قابـــل اعتماد.
فيشـــينگ از طريـــق ســـرويس
هـــاي ايميـــل يا بـــا وعـــده هاي
دروغ انجـــام مـــي گيـــرد يـــا با
ايجـــاد برخـــي جذابيـــت هـــا
كاربـــران اينترنتـــي را ترغيـــب
مي كنند اطالعات خود را در ســـايت
هايي كه توســـط كاله برداران ســـاخته
شـــده اســـت وارد كنند .اين خالف كاران
معمـــوال ً وب ســـايت هايي طراحـــي مي كنند
كـــه در كاربر احســـاس اعتماد و وارد
شدن در يك ســـايت امن
را مـــي دهـــد و معموال ً
هم موفق مي شـــوند

يعنـــي كاربر در دام آنها افتـــاده و اطالعات
خـــود را وارد مـــي كند.
گـــروه ويـــروس هـــاي كامپيوتري :دســـته
ويروس هـــاي كامپيوتري (شـــامل ويروس
ها ،كرم هـــا ،نرم افـــزار هاي جاسوســـي و)...
در حقيقـــت نـــرم افزارهايي هســـتند كه خود
را تكثير و منتشـــر مي كننـــد و كامپيوترهاي
موجـــود در يـــك شـــبكه را بـــدون اطالع
كاربـــران آلوده كـــرده و به آنها صدمـــه مي زند.
ويـــروس هـــا از طريـــق فايل هاي سيســـتم يك
شـــبكه كامپيوتـــري ،اينترنت يا هر وســـيله نقل
انتقـــال اطالعـــات ماننـــد حافظه فلـــش CD ،و ...
وارد كامپيوترهـــاي ديگر مي شـــوند.
ويروس هـــاي كامپيوتري كدهايي هســـتند كه با
هـــدف ضربه زدن بـــه يك سيســـتم رايانه اي يا
از بين بردن اطالعات نوشـــته شـــده اند .نوشتن
ويـــروس كامپيوتـــري در همـــه جـــاي دنيـــا يك
جرم اســـت به گونـــه اي كه نويســـنده ويروس
در برابـــر تمـــام خســـارت هـــاي وارده بـــه همه
كامپيوترهاي آلوده شـــده مســـئول است.

.4ممانعت از خدمات
)Denial Of Service( DOS Attack

حمالت انكار ســـرویس یا  )Denial of Service(DoSبه
حمالتی می گوینـــد كه هدف اصلـــی آنها ممانعت
از دسترســـی قربانیـــان بـــه منابـــع كامپیوتری،
شـــبكه و یا اطالعـــات اســـت .در اینگونه حمالت
معمـــوال ً از دسترســـی قربانیان بـــه اطالعاتی كه
بـــرای مقابله بـــا اینگونـــه حمالت مفید اســـت،
نیـــز جلوگیری مـــی شـــود .در این نـــوع حمالت،
مهاجمـــان بـــا ایجـــاد ترافیـــك بـــی مـــورد و بی
اســـتفاده ،حجم زیادی از منابع ســـرویس دهنده
و پهنای باند شـــبكه را مصرف یـــا به نوعی درگیر
رســـیدگی به ایـــن تقاضاهای بی مـــورد می كنند
و ایـــن تقاضاهـــا تا جایی كه دســـتگاه ســـرویس
دهنـــده را از كار بیندازد ،ادامه پیـــدا می كند.

ATSM.5
()Attack Targeting Shared Memory

در این حملـــه مهاجم از حافظـــه  cacheو حافظه
اشـــتراکی بهـــره برداری مـــی کند .و ایـــن حمله
خود می تواند مبنایی باشـــد بـــرای حمالت دیگر.

)Malicious Insiders( MI Attack.6

در ایـــن حملـــه مهاجم از حافظـــه  cacheو حافظه
داخلـــی (فیزیکـــی) بهره بـــرداری می کند.

امیــد اســت در شــماره هــای بعــدی ابزارهــای
امنیتـــی را بـــا قابلیتهـــا و کاربردهـــای آنهـــا
معرف ــی نمایی ــم.
فصلنامه مفتاح
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تمام چیزهایی که باید در مورد اینترنت
اشیاء بدانید)Internet of Things( .
قفلهای هوشـــمند ،ترموســـتاتهای هوشـــمند،
خودروهـــای هوشـــمند ،مطمئنا اینهـــا واژههایی
هســـتند که به تازگـــی بارها و بارها شـــنیدهاید
و البته در ســـالهای آتی بیشـــتر خواهید شنید،
اما به راســـتی ایـــن لغـــات چهمعنایـــی دارند و
چـــه قابلیتی باعث شـــده از لفظ هوشـــمند برای
توصیـــف آنها اســـتفاده کنیم؟
همه دســـتگاههای یادشـــده در دســـتهای به نام
اینترنـــت اشـــیا یا بـــه طـــور مخفـــف  IoTقرار
میگیرنـــد .در ســـطح پایـــهای آن ،اینترنـــت
اشـــیا درواقـــع بـــه ارتبـــاط اشـــیای مختلف از
طریق اینترنـــت و برقـــراری ارتباط بـــا یکدیگر
میپـــردازد تـــا هـــدف آن یعنـــی فراهمکردن
تجربـــه کاراتـــر و هوشـــمندتر محقـــق شـــود.

با اســـتفاده از این قابلیت میتوانیـــد در میزان

خودرو در زمانی مشـــخص ،بهترین مســـیر برای

توان مصرفـــی صرفهجویـــی و حتـــی در صورت

رســـیدن شـــما به مقصد توســـط خودرو انتخاب

فراموشـــی ،از محـــل کار ،سیســـتم تهویه منزل

و در صورت دیررســـیدن به محـــل قرار ،پیامکی

خود را خامـــوش کنید Nest .میتوانـــد الگوها و

به شـــخص مقابل ارســـال شود.

عادات شـــما (مثال کمکردن دمـــا درهنگام رفتن

در مقیـــاس کالن از ایـــن سیســـتم میتوان در

بـــه تختـــواب) را فراگرفته و به طـــور خودکار در

جهت بهبود فعالیتهای شـــهری مانند شـــمارش

زمـــان تعیین شـــده آنهـــا را اعمال کند.

تعداد فضاهـــای خالـــی موجـــود در پارکینگها
و یـــا بررســـی کیفیـــت آب و هـــوای شـــهرها و

هماننـــد دیگـــر تکنولوژیهای جدیـــد IoT ،نیز

وضعیـــت ترافیکـــی نیز بهـــره برد.

میتوانـــد در ابتـــدا مفهومـــی ســـردرگمکننده

اینترنت اشیا چگونه کار میکند؟

بـــه نظر برســـد .ایـــن واژه بهویـــژه هنگامی که

ســـعی میکنیـــم تا حد امـــکان از ایـــراد مباحث

صحبـــت از اســـتانداردهای مختلـــف و همچنین

تخصصـــی خـــودداری کنیـــم .بســـتر اینترنـــت

ایمنـــی و امنیت آن میشـــود میتوانـــد مفاهیم

اشـــیا بر امـــواج رادیویی بیســـیمی قـــرارداده

جدیـــد و ویـــژهای پیداکند.

اینترنت اشیا چه معنایی دارد؟

شـــده که بـــه دســـتگاههای مختلف ایـــن امکان
را مـــی دهند تا از طریـــق اینترنت بـــا یکدیگر

با ذکر مقدمه بـــاال میتوان اینگونـــه عنوان کرد

بـــه برقـــراری ارتبـــاط بپردازنـــد .این بســـتر

که ایـــده طراحی دســـتگاههای مختلـــف با امکان
برقـــراری ارتباط بیســـیم به منظـــور رهگیری و
کنتـــرل از طریـــق اینترنت و یا حتی یـــک برنامه
ســـاده مخصوص گوشیهای هوشـــمند ،اصطالح
اینترنت اشـــیا را توصیـــف میکند.
اشـــیای موجـــود در ایـــن دســـته میتوانند از
چراغهـــای روشـــنایی تا لـــوازم خانگـــی (مانند
چایســـاز ،ماشین ظرفشـــویی) و یا حتی خودروی
شما باشـــند .اینترنت اشـــیا در صنعت پزشکی،
لونقل عمومی نیز
ســـامتی و حتـــی سیســـتمحم 
کاربرد دارد.

اینترنـــت اشـــیا چگونـــه باعـــث تســـهیل
در انجـــام امـــور میشـــود؟

یکی از بهتریـــن نمونههای موجـــود از بکارگیری
اینترنت اشـــیا را میتوان در ترموســـتات Nest
مشـــاهده کرد .این ترموســـتات مرتبط بـــا وایفای
به شـــما این امکان را خواهد داد تا از طریق گوشـــی
هوشـــمند خود به کنترل دمای محیـــط بپردازید .این
برنامـــه به طـــور هوشـــمندانهای میتوانـــد الگوهای
مورد نظر شـــما را فراگرفته و برنامـــهای برای تغییر
دما در ســـاعاتی مشـــخص ایجاد کند.
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یکـــی از شـــرکتهای بـــزرگ نیـــز سنســـورهای
مختلفـــی را بـــرای ایجـــاد خانـــه هوشـــمند در
اختیار شـــما قـــرار میدهد .با اســـتفاده از این
سنســـورها میتوانید متوجه شـــوید چه شخصی
وارد منزل شـــما شـــده و یا از آن خارج میشود
و حتی در صـــورت چکهکردن آب نیز گزارشـــی
مربوط به نشـــتی سیســـتم آب دریافـــت کنید.
با گســـترش و ارتقای ابزارهـــای موجود در این
اکوسیســـتم ،به عنوان مثال دســـتبند هوشمند
مخصـــوص فعالیتهـــای بدنی شـــما میتواند به
محـــض خوابیدن شـــما ،تلویزیـــون و چراغها را
خامـــوش کند و یـــا حتی پیش از سوارشـــدن بر

شـــامل اســـتانداردهایی مانند وایفای ،بلوتوث
کممصرف RFID ،NFC ،و اســـتانداردهایی مانند
 ZigBee ,Z-Waveو  6LoWPLANاست که شاید
تاکنون اســـم آنها را هم نشـــنیده باشـــید.
پـــس از ایـــن الیـــه ،سنســـورهای حرکتـــی،
قفـــل دربها و یـــا حتـــی چراغهای روشـــنایی
قراردارنـــد .در برخـــی مـــوارد ممکن اســـت از
یـــک هاب مرکـــزی در جهـــت ایجاد بســـتر برای
برقـــراری ارتبـــاط میـــان دســـتگاههای مختلف
بهرهگرفتـــه شـــود .نهایتـــا ســـرویسهای ابری
الیـــه نهایـــی را تشـــکیل میدهنـــد کـــه امکان
دریافت ،تحلیل و بررســـی دادههـــای مختلف را
فراهم تـــا فرد اســـتفاده کننـــده بتواند کنترل
کاملی بر روی رویههای مختلف داشـــته باشـــد.
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چهزمانـــی بـــرای خریـــد دســـتگاههای
مجه ــز ب ــه اینترن ــت اش ــیا مناس ــب اس ــت؟
اینترنـــت اشـــیا سالهاســـت کـــه برســـر زبانهـــا

افتـــاده امـــا ورود بـــه بـــازار تولیـــد محصـــوالت
مصرف ــی در ابت ــدای راه خ ــود ق ــرار دارد و هن ــوز

آی ــا نگران ــی در زمین ــه امنی ــت و حری ــم
ش ــخصی وج ــود دارد؟

بســـیاری از شـــرکتهای معتبـــر اعـــام کردهانـــد
حریــم خصوصــی کاربــران در ایــن زمینــه بــه یکــی از

بـــا توجـــه بـــه میزانهـــای متفـــاوت اطالعاتـــی کـــه

اصلیتریـــن هدفهـــای آنهـــا مبـــدل شـــده اســـت.

توس ــط دس ــتگاههای هوش ــمند خانگ ــی ،خودروه ــای

بـــه عنـــوان مثـــال ،اپـــل شـــرکتهای توســـعهدهنده

هوشـــمند و دســـتگاههای هوشـــمند الکترونیکـــی

محصـــوالت برپایـــه پلتفـــرم  HomeKitرا موظـــف

پوشـــیدنی جمـــعآوری میشـــود کاربـــران زیـــادی

کــرده از قابلیــت رمزگــذاری ویــژه بهــره ببرنــد .ایــن

در خص ــوص خط ــر افش ــا و ی ــا سواس ــتفاده از ای ــن

ش ــرکت همچنی ــن اع ــام ک ــرده هیچگون ــه دادهای از

اطالع ــات واهم ــه دارن ــد .افزای ــش تع ــداد اکس ــس

کاربـــران در ایـــن زمینـــه جمـــعآوری نمیشـــود.

پوینتهـــای مـــورد اســـتفاده نیـــز میتوانـــد ایـــن

بـــه حـــل مشـــکالت شـــما کمـــک شـــایانی میکنـــد.

مثـــال اول ،فوایـــد بیشـــتری

تع ــداد از ش ــرکتهای مختل ــف ای ــن

خواهـــد داشـــت.

هشـــدارها را جـــدی گرفتهانـــد.

کاربرها قـــرار بِ َدن.

کنیـــد .نهایتـــا محصولـــی را خریـــداری کنیـــد کـــه

قرارگیـــرد امـــا مطمئنـــا

امـــا هنـــوز مشـــخص نیســـت چـــه

کننـــد و قابلیـــت هـــای فراوانـــی رو در اختیـــار

کـــه بـــ ه آنهـــا اعتمـــاد کافـــی داریـــد خریـــداری

ناهـــار نیـــز مـــورد اســـتفاده

از دادهه ــای کارب ــران به ــره ببرن ــد

هایـــی که میتونن بـــه جای مـــاوس کامپیوتر عمل

داده و ســـپس ایـــن محصـــوالت را از شـــرکتهایی

پخـــت از راهدور برنـــج بـــرای

از راهکارهای ــی ب ــه منظ ــور حفاظ ــت

به ســـراغ انگشـــت های جادویی میریم .انگشت

برپای ــه اینترن ــت اش ــیا ،تحقیق ــات کاف ــی را انج ــام

من ــزل کم ــک کن ــد و ی ــا اینک ــه در

پیش ــنهاد ک ــرده ش ــرکتهای مختل ــف

توی ایـــن بخش از شـــگفتی های دنیـــای فناوری

مدنظ ــر داش ــته باش ــید پی ــش از خری ــد محص ــوالت

ن رســـیدن فرزنـــدان شـــما بـــه
ایمـــ 

خـــود را از ایـــن بابـــت اعـــام کـــرده و

اســـتفاده میشـــود ،از یه ایـــده نشـــات گرفته.

عر ضهشـــد ها ند .

باشـــید کـــه اینترنـــت اشـــیا میتوانـــد بـــه

کمیســـیون تجـــارت فـــدرال نیـــز نگرانـــی

هر کـــدام از وســـایل دیجیتالی که امـــروز از آن

در ح ــال حاض ــر نی ــز محص ــوالت مفی ــدی ب ــه ب ــازار

همیشـــه ایـــن مثـــال را در ذهـــن خـــود داشـــته

ریس ــک را افزای ــش ده ــد.

انگشت جادویی یا Magic Finger

بـــه بلـــوغ کامـــل نرســـیده اســـت ،بـــا ایـــن وجـــود

کامپیوتـــری رو داره .این محصول به نام انگشـــت

چ ــوب و غی ــره رو ب ــا تنه ــا ضری ــب خط ــای 98.9 %

جادویی یـــا  Magic Fingerنام گذاری شـــده.

رو داره .بـــرای مثـــال بـــا دوبـــار ضربـــه زدن روی

طراحـــان ایـــن محصـــول ،مدعـــی شـــدند بـــا

پوســـت دســـت ،میشـــه فرمـــان ارســـال  SMSیـــا

اســـتفاده از  Magic Fingerبـــه راحتـــی میشـــه

قط ــع ی ــا وص ــل ی ــک ارتب ــاط تلفن ــی رو ص ــادر ک ــرد.

دســـتورات حرکتـــی مـــاوس رو از طریـــق حرکـــت

درعی ــن ح ــال ب ــا ق ــرار دادن ای ــن سنس ــورها روی

نـــوک انگشـــت بـــه صفحـــات کامپیوتـــری منتقـــل

ســـطح پارچـــه ی پیراهـــن ،میشـــه فرمـــان اعـــام

ک ــرد .ای ــن محص ــول قابلی ــت اتص ــال ب ــه صفح ــات

موقعی ــت مکان ــی رو ب ــه تبل ــت ص ــادر ک ــرد.

لمس ــی ی ــا اصطالحــا ً  Touch Screenرو ه ــم داره،

مکانی ــزم کار ای ــن محص ــول ،از دو سنس ــور حس ــاس

یعنـــی تنهـــا بـــا تکـــون دادن نـــوک انگشـــت روی

نـــوری تشـــکیل شـــده ،یکـــی از اونهـــا وظیفـــه ی

هـــوا یـــا پارچـــه یـــا حتـــی پوســـت بـــدن میشـــه

تشـــخیص حرکـــت در فضـــای ســـه بعـــدی رو

فرامینـــی رو بـــه گوشـــی تلفـــن همـــراه یـــا تبلـــت

بـــه عهـــده داره و سنســـور دوم هـــم وظیفـــه ی

ارســـال کـــرد.

تش ــخیص باف ــت س ــطحی ک ــه سنس ــورها روی اون

شـــرکت ســـازنده مدعـــی شـــده کـــه سنســـور

قـــرار مـــی گیرنـــد رو بـــه عهـــده داره ،در واقـــع

حس ــاس روی ای ــن محص ــول قابلی ــت تش ــخیص 32

سنس ــور دوم ــه ک ــه تش ــخیص می ــده انگش ــت روی

س ــطح ب ــا باف ــت ه ــای مختل ــف مث ــل س ــطح شیش ــه،

چ ــوب پارچ ــه ی ــا پوس ــت ب ــدن حرک ــت داده ش ــده.

اخیـــرا ً محققیـــن دانشـــگاه آلبرتـــا در تورنتو با
همـــکاری شـــرکت  Auto Deskموفق بـــه طراحی
ابـــزار ظریفی شـــدند که روی نوک انگشـــت قرار
میگیـــره و قابلیت برقراری ارتباط با دســـتگاههای
فصلنامه مفتاح
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مدیـــران شـــرکت هـــا جرائـــم ســـایبری
را بزرگتریـــن تهدیـــد خـــود مـــی داننـــد
وی تری  :بر اســـاس بررســـی که توســـط شرکت
 KPMGانجـــام شـــده نزدیـــک بـــه  70درصـــد
از مدیـــران فنـــاوری اطالعـــات معتقدنـــد جرائم
ســـازمان یافته ســـایبری بـــزرگ ترین تهدیـــد برای
کســـب و کارهای مختلف محسوب می شـــوند .بودجه
اختصـــاص یافته به حـــوزه امنیت فنـــاوری اطالعات
ارتباط مســـتقیمی با میزان اعتماد بـــه نفس مدیران
حوزه فناوری اطالعـــات دارد.

افشـــای جاسوســـی آژانـــس امنیـــت ملـــی
آمریــکا از ده هــا نــرم افــزار ضــد ویــروس

گیـــز مـــودو  :ادوارد اســـنودن پیمانـــکار ســـابق
آژانـــس امنیـــت ملـــی آمریـــکا افشـــا کـــرده کـــه
ای ــن نه ــاد اطالعات ــی ب ــرای جاسوس ــی از کارب ــران
اینترن ــت ب ــه ن ــرم افزاره ــای ضدوی ــروس حمل ــه
م ــی کن ــد .ب ــر اس ــاس افش ــاگری ه ــای اس ــنودن،
جاسوســـان آمریکایـــی و انگلیســـی بـــا اســـتفاده
از روش مهندســـی معکـــوس و بـــا دریافـــت
مجوزه ــای قانون ــی ترافی ــک ایمی ــل ه ــا و کل وب
را کنتــرل مــی کننــد .ان ســی ای در ســال 2010
طرحــی موســوم بــه  CAMBERDADAرا بــه اجــرا
گذاشــته کــه از طریــق ایمیــل هــای شــرکت هــای
امنیت ــی م ــورد جاسوس ــی ق ــرار گرفت ــه و حف ــره
ه ــای امنیت ــی تولیداتش ــان ب ــرای س ــوء اس ــتفاده
شناســـایی شـــود .در یکـــی از اســـناد ســـتاد
ارتباط ــات دول ــت انگلی ــس ک ــه مرب ــوط ب ــه س ــال
 2008اس ــت  ،ن ــرم اف ــزار کاسپرس ــکای چالش ــی
بـــرای جاسوســـی هـــای ایـــن ســـتاد توصیـــف
شـــده و نفـــوذ بـــه آن ضـــروری تشـــخیص داده
ش ــده اس ــت.
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جای ــگاه خان ــواده ه ــا در ش ــبکه اجتماع ــی

شـــبکه خبر دانشـــجو  :مهدی حســـینی در ســـی
و چهارمیـــن جلســـه از سلســـله جلســـات جبهه
فرهنگـــی انقـــاب اســـامی در فضای مجـــازی با
اشـــاره به اهداف دشـــمن برای تاثیرگذاری ملتها
اظهار کـــرد :بعد از جنگ جهانی دوم  ،کشـــورهای
غربی تصمیـــم گرفتند که به جـــای کنترل دولت
هـــا  ،نخبـــگان و مـــردم را در اختیار خـــود قرار
دهند کـــه ایجـــاد فضای مجـــازی و شـــبکه های
اجتماعـــی جزئـــی از این هدف کشـــورهای غربی
ا ست .
وی افـــزود :تغییـــر رویکرد در بـــه اختیار گرفتن
ملـــت ها به جـــای دولت هـــا  ،اصطالحـــا ً تغییر از
رویکرد ســـانترال بـــه آمیبی گفته می شـــود.
ایـــن کارشـــناس فضـــای مجـــازی خاطر نشـــان
کـــرد :جالب اســـت بدانیـــد در حالی که شـــبکه
های اجتماعی در ســـال دو هزار بـــه وجود آمدند
اما یک عقبه پنجاه ســـاله در پشـــت تاسیس این
شـــبکه های اجتماعی قـــرار دارد.
وی تصریـــح کرد « :تافلر» به عنـــوان یک نظریه
پرداز مطـــرح در دنیا شـــناخته می شـــود؛ او در
ســـال  1946موضوع انقـــاب اطالعاتـــی را مطرح
کرد؛ در ســـال  1946فردی به نـــام « مک لوهان»
ایـــده دهکده جهانـــی را بیـــان کرد و در ســـال
 1972کـــد تبـــادل  TCP/IPایجاد شـــد؛ در همین
راستا ،در سال  1989شـــبکه جهانی اینترنت راه
اندازی شـــد و در ســـال  « 1996مانوئل کاستلز
» نظریـــه جامعه شـــبکه ای بر مبنای شـــبکه های
اجتماعـــی را مطرح کرد؛ همه این ایده ها نشـــان
دهنـــده یک عزم جدی در راســـتای تغییر ســـبک
مدیریت جهانی اســـت.

رونمای سیستم عامل ویندوز هولوگرافیک
مایکرســـافت ویژه ابزارهای واقعیت مجازی
خبـــر آنالین  :مایکروســـافت از سیســـتم عامل
اختصاصی بـــرای ابزارهـــای واقعیـــت مجازی به
نام وینـــدوز هولوگرافیک رونمایی کرد .تا ســـال
 2020بیـــش از هشـــتاد میلیـــون ابـــزار واقیت
مجـــازی در دنیا خواهیم داشـــت.

هوش مصنوعی این شرکت درک انسانی دارد
دورج  :فیس بوک ســـرویس هوش مصنوعی ای
را بـــه بازار معرفی کرده اســـت که مـــی تواند با
دقتی نزدیک به انســـان  ،متون نوشـــته شده ی
افـــرادرا به  20زبـــان با ســـرعت بخواند و درک
کنـــد .نام این ســـرویس  DeepTextاســـت .این
ســـرویس قرار اســـت در مســـنجر فیـــس بوک
اســـتفاده شـــود و زمانـــی کـــه فـــردی در پیغام
هایـــش نیاز به ســـرویس یـــا محصولـــی را اعالم
مـــی کند ،این هـــوش مصنوعی مـــی تواند موارد
مرتبـــط با نیازهـــا را به آن کاربر پیشـــنهاد دهد.
فیس بوک مـــی خواهد در آینـــده  DeepTextرا
طوری پیشـــرفت دهد تـــا این ســـرویس بتواند
نام اماکـــن و اشـــخاص مختلـــف را در بین متون
تشـــخیص دهـــد .از دیگر امکاناتی که ســـرویس
هـــوش مصنوعـــی  DeepTextدر اختیـــار فیس
بـــوک قرار مـــی دهـــد این اســـت کـــه توانایی
تشـــخیص اســـپم و هرزنامـــه را بـــرای کنتـــرل
مطالب منتشـــر شـــده دارد و برای حـــذف مطالب
اضافی بســـیار مفید اســـت.

ویـــروس ویرانگـــر اســـتاکس نـــت ،
ســـتاره فیلـــم مســـتند روزهـــای صفـــر
هالیـوود ریپورتـر :فیلـم مسـتند روزهـای صفـر،
بـا محوریـت جزئیـات مربـوط بـه موضـوع ویـروس
استاکــس نـت کـه دسـت بـه خرابـکاری در برنامـه
هسـته ای ایران زد ،در جشـنواره سـاالنه فیلم های
مسـتند آمریـکا بـه روی پـرده مـی رود .در مسـتند
روزهـای صفـر یـک فیلـم سـاز آمریکایـی بـه نـام
آلکـس گیبنـی از وقـوع یـک جنـگ بـزرگ سـایبری
در جهـان خبـر مـی دهـد و ویـروس اسـتاکس نت که
برنامـه هسـته ای ایـران را هـدف قـرار داد ،آغازگر
یـک جنـگ جهانـی معرفـی مـی کنـد.

اهـــم اقدامات کمیتـــه حفاظت فنـــاوری اطالعات
شورای هماهنگی حراســـت کل استان مازندران
امنیـــت و صیانـــت از اطالعـــات حـــوزه فنـــاوری
اطالعات  ITاز دغدغه های حراســـت ها می باشـــد
که ضروری اســـت در اولویت اقدامات قرارگیرد.
دنیا و عصر معاصر بـــا اصطالحات جدیدی توصیف
و تبییـــن می شـــوند .جهانی شـــدن  ،عصر انفجار
اطالعـــات  ،عصر رســـانه هـــا  ،جامعـــه اطالعاتی،
جامعـــه شـــبکه ای  ،تنها برخـــی از مفاهیم جدید
اســـت .در تمامی موارد نقش فنـــاوری اطالعات و
ارتباطـــات و تاثیرگذاری فضای مجـــازی به عنوان
عامـــل اثرگذار مشـــهود می باشـــد .امـــروزه در
شـــرایطی قـــرار داریم که کلیه زیرســـاخت ها به
فنـــاوری اطالعات و ارتباطات وابســـته می باشـــد
و بیشـــتر عملکرد های ســـازمانی دســـتگاهها بر
همین پایه اســـتوار اســـت .گرچه ایـــن فناوری
موجب افزایش ســـرعت و کیفیـــت ارائه خدمات
شده اســـت اما از سوی دیگر توســـعه بکارگیری
این فناوری ســـبب بروز آســـیب ها و تهدیدهای
جدی در ســـطح این زیرســـاخت ها می گردد .نیاز
روزافزون به اســـتفاده از فنـــاوری های نوین در
عرصـــه اطالعـــات و ارتباطات ،ضرورت اســـتقرار
یک نظـــام مدیریـــت امنیت اطالعـــات را بیش از
پیـــش آشـــکار نمایـــد به طـــوری کـــه نپرداختن
یـــا رویکرد نادرســـت بـــه امنیت  ،مانعی بســـیار
بـــزرگ پیش روی گســـترش فنـــاوری اطالعات و
ارتباطـــات خواهد بود .لذا با گســـترش آســـیب
هـــا و تهدیدهـــای امنیتـــی  ،وجود یک ســـاختار
امن در ســـازمان هـــا و ادارات ضـــروری به نظر
می رســـد .ســـازمان هایی که موجودیت شان به
طـــور عمومی به فناوری اطالعات وابســـته اســـت
بایـــد از تمامـــی ابزارها ی ممکن بـــرای محافظت
از اطالعـــات اســـتفاده کنند .ایـــن موجودیت ها
همـــان دارائـــی های ســـازمان (در حـــوزه فناوری
اطالعات بطور خـــاص و یاکلیه حوزه هـــا بطور عام)
هســـتند .دارائـــی های حـــوزه فنـــاوری اطالعات

شـــامل تجهیزات فیزیکی و ســـخت افزار (سرور
 ،کیـــس ،ســـوئیچ و  )...و نرم افزارهـــا  ،فایل ها،
بانـــک هـــای اطالعاتی شـــبکه ،ارتباطـــات درون
ســـازمانی و برون سازمانی می باشـــد که برای هر
ســـازمانی این دارائی هـــا دارای ارزش می باشـــند.

لذا بـــا ارائـــه تمهیـــدات الزم می بایســـت از آنها
محافظت شـــود.
بـــا توجه بـــه آســـیب پذیـــری ذاتی موجـــود در
فضای ســـایبری و تهدیدات روزافزون ســـایبری
 ،امنیت شـــبکه های الکترونیکی و ســـامانه های
اطالعاتـــی و ارتباطی بـــه عنوان یکی از مســـائل
مهم در ســـازمان ها مطرح اســـت .از وظائف مهم
مدیران و کارشناســـان فناوری اطالعات ســـازمان
ها به ویژه مســـئولین و کارشناســـان حفاظت ،IT
حفاظـــت و صیانـــت در بخش فنـــاوری اطالعات
می باشـــد .حراســـت  ITدر بخش حفاظت نرم افزار،
ســـخت افزار ،جلوگیـــری از خـــروج اطالعات مهم،
کنترل دیتا ،حفاظت از سیســـتم هـــا و جلوگیری
از نفـــوذ و خرابکاری را بـــر عهده دارد.
حراســـت  ITصیانـــت از ســـرمایه هـــای اطالعاتی
دیجیتـــال حوزه  ،ITبـــه حداقل رســـاندن هرگونه
تهدیـــدات و آســـیب پذیـــری داخلـــی و خارجی
 ،بررســـی سیاســـت هـــای امنیتـــی مناســـب با
افزایـــش تهدیـــدات در حـــوزه  ITبـــر اســـاس
سیاســـت های ســـازمانی  ،نظارت راهبردی و کالن
بـــه مجموعـــه در راســـتای پیاده ســـازی اهداف
امنیت اطالعات و ارتباطات و اســـتقرار سیســـتم
مدیریـــت امنیـــت فنـــاوری اطالعـــات در حـــوزه
فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطات و تشـــکیل کمیته
راهبردی امنیت اطالعات در ســـازمان می باشـــد.
لذا بـــا توجـــه بـــه توســـعه فنـــاوری اطالعات و
ارتباطـــات و به منظور پیشـــگیری ،دفاع و ارتقای
تـــوان بازدارندگـــی در مقابـــل هرگونه آســـیب
پذیـــری و تهدیـــد در حـــوزه فنـــاوری اطالعات،
امنیـــت فناوری اطالعـــات از دغدغه هـــای اصلی
کمیته حفاظت فناوری اطالعات شـــورای هماهنگی
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حراســـت کل اســـتان مازنـــدران مـــی باشـــد که در
اولویـــت اقدامات قرار دارد .در این راســـتا این
کمیتـــه جهـــت توجیه ،آمـــوزش و آگاهی ســـازی
و ارتقـــاء امنیـــت اطالعـــات به عنـــوان یک مرجع
نظارتـــی ،کنترلـــی ماموریـــت دارد بـــا همکاری و
تعامـــل دســـتگاهها در  3محور ،رعایـــت مالحظات
حفاظتـــی و امنیتی در توســـعه فنـــاوری اطالعات،
آمـــوزش و افزایـــش آگاهـــی و مهـــارت هـــا در
حوزه افتا و فرهنگ ســـازی اقـــدام نماید .کمیته
حفاظـــت فنـــاوری اطالعـــات شـــورای هماهنگی
حراســـت کل اســـتان در راســـتای سیاست های
ابالغی ســـازمان حراســـت کل کشـــور و با تعیین
اهـــداف و تعریـــف وظایـــف قیـــد شـــده دوره
توجیهی -حفاظتی -آموزشـــی امنیـــت اطالعات و
حفاظـــت  ITو دوره توجیهی–آموزشـــی تهدیدات
و آســـیب های فضای مجـــازی بویژه شـــبکه های
اجتماعـــی ویژه مدیـــران و کارشناســـان فناوری،
روســـای حراســـت و کارشناسان حراســـت  ITرا
برگزار نموده اســـت .
در ضمـــن بازدیدهایـــی از فنـــاوری اطالعـــات و
حراســـت برخی از دســـتگاه های اجرایی ،شـــرکت ها
و صـــورت گرفته و نتیجـــه ارزیابـــی وضعیت امنیت
 ،ITبه آن دســـتگاه ها ارائه شـــده است .نشریه
آموزشـــی – تخصصـــی مفتـــاح و بروشـــورهایی
آموزشـــی با موضوعات امنیت اطالعات و شـــبکه های
مجازی در راســـتای توجیه و آگاه ســـازی و ارتقای
امنیـــت اطالعـــات تهیـــه و تدویـــن و بـــه کلیه
دســـتگاه های اجرایی توزیع شـــده اســـت .
ارائـــه نظـــرات و پیشـــنهادات ســـازنده موجب
پیشـــرفت و تـــداوم فعالیـــت در ایـــن عرصـــه
خواهـــد بـــود .در صـــورت تمایل به همـــکاری از
طریـــق پل های ارتباطـــی با ما در ارتباط باشـــید.
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