بسـمه تعالـــی

آغـــاز هـــزاره جدید بـــا ظهور فنـــاوری نوین
اطالعـــات و ارتباطـــات  ،عصـــر اطالعـــات یا
عصر ارتباطات نامیده شـــده و کلیه شـــئون
فرهنگـــی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده
اســـت .امروزه به مـــدد فناوری هـــای نوین
 ،جهانـــی متفـــاوت از روزگار نـــه چندان دور
به نمایش گذارده شـــده اســـت بـــا دنیایی
بدون مـــرز و متنـــوع و پرحادثه،این فناوری
بـــه عنوان ابـــزاری توانمند کننـــده ،فرصت
هـــای جدیـــدی را فراهـــم کـــرده اســـت تا
بتوانیم با شـــتاب بیشـــتری در مسیر توسعه
گام برداریـــم  .ابعـــاد نویدبخـــش و تهدید
کننده فناوری نوین  ،نســـل امـــروز و فردای
جامعـــه را تحـــت تاثیر خود قـــرار می دهد و
راه مواجهـــه با ایـــن پدیده هدایـــت عالمانه
وتبدیـــل تهدیدها بـــه فرصتهاســـت که می
تواند به عنـــوان یک بـــاور امیدبخش زمینه
ی رشـــد و توســـعه ســـرمایه های اجتماعی و
انســـانی را فراهم سازد.
درایـن راسـتا مقـام معظم رهبری (مد ظلـه العالی )
در حکـم انتصـاب اعضـای شـورای عالی فضای
مجـازی عنـوان فرمودنـد " :پیدایـش فضـای
مجـازی در چنـد دهـه اخیـر یکـی از بزرگتریـن

نهادهـای تحـول جهانـی اسـت ،رخـدادی کـه
تاثیـرات شـگرف آن هـر روز در ابعاد فرهنگی،
اجتماعـی ،اقتصادی ،سیاسـی ،امنیتـی و دفاعی
در عرصـه ملـی و بیـن المللـی نمـود بیشـتری
پیـدا می کنـد" .
در ســـال هـــای اخیـــر با رشـــد و توســـعه
فنـــاوری هـــای مبتنـــی بـــر وب و ارتقـــای
ظرفیـــت شـــبکه هـــای تعاملـــی در محیـــط
اینترنـــت ،شـــاهد گرایش عمومی به ســـوی
شـــبکه هـــای اجتماعی بـــوده ایم  .توســـعه
شـــبکه هـــای اجتماعـــی بعنوان یـــک مقوله
جدیـــد فناورانه و به عنوان یک زیر ســـاخت
ارتباطـــی و تعاملی منجر به حضـــور و فعالیت
عمومی در آنها می شـــود  .عالوه بـــر مزیت ها
و فرصـــت های بســـیاری که ایجـــاد می کند
طبیعتـــا ً با خـــود چالش هـــا و مســـائلی نو را
به همـــراه دارد کـــه بهترین شـــیوه و روش
بـــرای مواجهه بـــا این چالش هـــا در گام اول
شـــناخت و تحلیـــل تهدیدهـــا و فرصت های
حاصل از آنهاســـت.
واقعیت آن اســـت کـــه چه بخواهیـــم و چه
نخواهیـــم دنیای شـــبکه هـــای اجتماعی روز
به روز گســـترده تـــر و متنوع تـــر و از همه
مهمتـــر کاربردی تـــر و تخصصی تر میشـــود

و ایـــن ما هســـتیم کـــه باید خـــود را برای
بهـــره گیـــری از مزیت هـــای بیشـــمار آنها
آمـــاده کنیم.
مقوله هایی همچون آموزش ،اطالع رســـانی،
فرهنگ ســـازی و تبلیغات مفاهیمی هســـتند
که در حوزه اجتماعی بســـیار مهم و حســـاس
هســـتند .از اینـــرو کمیته حفاظـــت فناوری
اطالعـــات حراســـت کل بـــا تدوین نشـــریه
مفتاح بـــه عنـــوان یک نشـــریه آموزشـــی،
پژوهشـــی ،تحلیلـــی ،خبری و اطالع رســـانی
قصـــد دارد گامـــی در جهـــت امـــن ســـازی
ســـاختارهای حیاتی ،حســـاس و مهم در حوزه
فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطات دســـتگاه ها و
همچنین فرهنگ ســـازی ،آموزش و افزایش
آگاهـــی و مهارت های عمومـــی و تخصصی در
حوزه افتـــا بردارد.
در پایـــان گفتنـــی می باشـــد کـــه این تالش
ها زمانـــی مفید خواهـــد بود کـــه همکاران
گرامی در حوزه فنـــاوری اطالعات و ارتباطات،
با ارائه پیشـــنهادها و راهکارهـــا و انتقادها
مـــا را در بهبـــود کمی و کیفـــی کارهای انجام
شـــده یاری نماینـــد تا بتوانیم نشـــریه ای با
کیفیـــت هرچه بهتر تقدیـــم نمائیم.
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 8پاسخ به  8پرسش مهم امنیتی
 -1پیكربنـــدی یك دیواره آتـــش ()Firewall
به صـــورت كامل ما ر در مقابـــل حمالت خارجی
ایمن می كند .درســـت یا غلــــط ؟

غلــــط – آمارهای انســـتیو امنیت كامپیوتر نشـــان
مـــی دهد كه  ۱/۳شـــركتهایی كه از دیـــواره آتش
اســـتفاده كرده انـــد هنوز از دســـت نفوذگـــران بد
اندیـــش در امان نمانـــده اند .اولین كاركـــرد دیواره
آتـــش بســـتن پورتهای مشـــخص می باشـــد به همین
دلیل در بعضی از مشـــاغل نیاز اســـت كـــه بعضی از
پورتها باز باشـــد .هـــر پورت باز مـــی تواند یك خطری
را برای ســـازمان ایجـــاد كند و یك معبر برای شـــبكه
شـــما باشـــد.ترافیكی كه از میان یك پورت می گذرد
را باید همیشـــه به صورت ســـختگیرانه ای دیده بانی

( ) Monitorكـــرد تا تمامی تالشـــهایی كـــه منجر به
نفوذ در شـــبكه می شود شناســـایی و گزارش شود.
یك دیواره آتـــش به تنهایی نمی توانـــد یك راه حل
جامع باشـــد و بایـــد از آن به همـــراه تكنولوژی های
 )Intrusion Detection System( IDSو روشـــهای
تركیبی اســـتفاده كرد .همیشـــه نفوذگـــران خبره
مـــی توانند یـــك دیواره آتـــش را در هم شـــكنند
و بـــه آن نفـــوذ كنند .بـــه همین دلیل دیـــده بانی
كلیدی برای هـــر برنامه امنیت اطالعات می باشـــد.
فراموش نكنیـــد كه دیواره آتش نیز ممكن اســـت
هك شـــود و  IDSها راهی می باشـــند بـــرای اینكه
بدانید چه سیســـتم هایی در شـــرف هك شـــدن
می باشـــند .دیواره هـــای آتش باید بـــه گونه ای
پیكربندی شـــوند كه عـــاوه بر ترافیـــك ورودی به
شـــبكه ،ترافیك هـــای خروجی را نیـــز كنترل كنند.
بســـیاری از ســـازمانها توجه زیادی به محدود كردن
ترافیك ورودی خـــود دارند  ،اما در مقایســـه توجه
كمتری در مســـدود كردن ترافیك خروجی از شبكه
را دارنـــد .خطـــرات زیـــادی ممكن اســـت در درون
ســـازمان وجود داشـــته باشـــد .یك كارمند ناراضی
یا یك نفوذگر كه شـــبكه شـــما را در دســـت گرفته
اســـت ،ممكن اســـت كه بخواهد اطالت حســـاس و
محرمانه شـــما را برای شـــركت رقیب بفرستد.

 -2هـــرگاه كه كارمنـــدان داخلـــی ناراضی از
اداره اخـــراج شـــوند  ،خطرات امنیتـــی از بین
می روند .درســـت یا غلــــط ؟
غلــــط – به طور واضح غلط اســـت .برای شـــهادت
غلط بـــودن ایـــن موضـــوع می تـــوان به شـــركت
3
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 Meltdownاشـــاره كرد كه لشـــكری از كارمندان
ناراضـــی اما آشـــنا به ســـرقتهای كامپیوتـــری برای
خـــود ایجـــاد كرده بـــود .بر طبـــق گفته هـــای FBI
حجـــم فعالیتهـــای خرابكارانه از كارمنـــدان داخلی
افزایـــش یافته اســـت .همیـــن امر ســـازمانها را با
خطرات جـــدی در آینـــده مواجهه خواهـــد كرد.

 -3نـــرم افــــزارهای بـــدون كســـب مجـــــــوز
( )Unauthorized Softwareیك ــی از عموم ــی
تریـــن رخنـــه هـــای امنیتـــی كاربـــران داخلـــی
مـــی باشـــد .درســـت یـــا غلـــط ؟

درســـت – رخنه ها ( )Breachesمی تواند بدون
ضـــرر به نظـــر بیایـــد  ،ماننـــد  Screen Saverهای
دریافـــت شـــده از اینترنت یا بـــازی ها و ...
نتیجـــه ایـــن برنامـــه هـــا ،انتقـــال ویـــروس ها،
تروجانهـــا و  ...می باشـــد .اگر چـــه رخنه ها
مـــی تواند خطرناكتر از این باشـــد .ایجـــاد یا نصب
یـــك برنامـــه كنتـــرل از راه دور كه مـــی تواند یك
درب پشـــتی ( )Backdoorقابل سوءاستفاده ای را
در شـــبكه ایجاد كند كه به وســـیله دیـــواره آتش
نیـــز محافظـــت نمـــی شـــود.بر طبـــق تحقیقاتی كه
توســـط  ICSA.netو  Global Integrityانجام شـــده
اســـت بیـــش از  ۷۸درصـــد گزارش هـــا مربوط به
ایجـــاد یك رخنه در نـــرم افزار دریافتـــی از افراد
یا ســـایتهای ناشـــناخته اس ت.
 -4خس ــارتهای ناش ــی از س ــایتهای فق ــط اطالعات ــی
كمتــر از ســایتهای تجــاری مــی باشــد .درس ــت ی ــا

غل ــط ؟

درس ــت – درس ــت اس ــت ك ــه خطره ــای مال ــی در
س ــایتهای فق ــط اطالعات ــی كمت ــر از س ــایتهای تج ــاری
م ــی باش ــد ول ــی خط ــر مرب ــوط ب ــه ش ــهرت و اعتب ــار،
آنه ــا را بیش ــتر تهدی ــد م ــی كن ــد .س ــازمانها نیازمن ــد
ایـــن مـــی باشـــند كـــه مـــداوم ســـایت هـــای اطـــاع
رســـانی را بازبینـــی كننـــد تـــا بـــه تهدیـــد هـــای
احتمالـــی شـــبكه هـــای خـــود خیلـــی ســـریع پـــی
ببرن ــد و در مقاب ــل آنه ــا واكن ــش نش ــان دهن ــد ت ــا
از خس ــارتهایی ك ــه ممك ــن اس ــت ش ــهرت آنه ــا را ب ــر
ب ــاد ده ــد جلوگی ــری كنن ــد.

 -5رمزهـــای عبور مـــی تواند جلو كســـانی كه
دسترســـی فیزیكی به شـــبكه را دارند ،بگیرد.
درست یا غلــــط ؟
غلــــط – كلمات رمـــز نوعا خیلـــی كم مـــی توانند

جلـــوی كارمنـــدان داخلـــی و خبـــره را بگیرنـــد.
بســـیاری از ســـازمانها تمامی تالش خـــود را روی
امور تكنیكـــی امنیت اطالعات صـــرف می كنند و
در برخورد با مســـائل اداری و كنترل دسترســـی
فیزیكی الزم بـــرای ایجاد یك محافظت مناســـب،
با شكســـت مواجه می شـــوند.

 -6یـــك نام كاربـــری و یك رمز عبـــور می تواند
شـــبكه ما را از ارتباط با یك شـــبكه غیردوستانه
( )Unfriendlyمحافظت كند .درست یا غلــــط ؟

غلــــط – یك ارتباط فیزیكی و یك آدرس شـــبكه

همـــه آنچیزی مـــی باشـــد كه یـــك نفوذگر
بـــرای نفـــوذ در شـــبكه نیـــاز دارد.بـــا یك
ارتبـــاط می تـــوان تمامـــی ترافیك شـــبكه را
جذب كـــرد (به ایـــن كار  Sniffingمـــی گویند).
مهاجـــم قـــادر اســـت بـــا اســـتفاده از تكنیكهای
 Sniffingكل ترافیك حســـاس شـــبكه ،شـــامل
تركیباتـــی از نام كاربری/رمز عبـــور را جذب كند
و در حمـــات بعـــدی از آنها اســـتفاده كند.

 -7هیچكســـی در ســـازمان نباید به رمزهای
عبور دسترســـی داشـــته باشـــد به جز مدیر
امنیت شـــبكه  .درست یا غلــــط ؟

غلــــط – هیچ كس در ســـازمان نبایـــد به كلمات
رمـــز كاربران دسترســـی داشـــته باشـــد  ،حتی
مدیـــر امنیتـــی شـــبكه! رمزهـــای عبـــور باید به
صورت رمز شـــده ( )Encryptedذخیره شـــوند.
بـــرای كاربران جدیـــد ابتدا با یـــك رمز عبور
ســـاخته شـــده اجـــازه ورود به شـــبكه داده
می شـــود و پـــس از آن باید روالی قـــرار داد تا
كاربـــران بتواننـــد در هر زمانی كلمـــات رمز خود
را تغییـــر دهند .همچنیـــن باید سیاســـتهایی را
برای مواردی كـــه كاربران رمزهـــای عبور خود را
فرامـــوش كـــرده اند در نظـــر گرفت.

 -8رمزگـــذاری بایـــد بـــرای ترافیـــك های
داخلی شـــبكه بـــه خوبـــی ترافیـــك خروجی
شـــبكه انجـــام گیرد .درســـت یا غلــــط ؟

درســـت – به عنوان یـــك نكته بایـــد گفت كه
فرآینـــد ( Sniffingجـــذب داده هایـــی كـــه روی
شـــبكه رد و بدل می شـــود) به عنـــوان یك خطر
امنیتـــی داخلـــی و خارجی مطرح می شـــود.

فصــلنامـه مفتــاح  -شماره سوم

باج افزار و راههای مقابله با آن
بـــاج افزارها یـــک نوع از بـــد افزار می باشـــند
که به روشـــهای مختلفی مانع از دسترســـی کاربر
به سیســـتم شـــده و کاربر را وادار مـــی نمایند
تا بـــا پرداخـــت وجهـــی بـــه آنهـــا محدودیت را
بـــردارد .انـــواع مختلفـــی دارد .به عنـــوان مثال
برخـــی از آنها سیســـتم را قفـــل می کننـــد و با
نمایـــش پیامهایـــی بـــر روی صفحـــه مانیتـــور از
کاربـــران می خواهنـــد تـــا مبلغی را به شـــماره
حســـاب مشـــخصی واریز نمایند .همچنین ممکن
اســـت فایلهای موجود بر روی دیســـک ســـخت را
رمزنـــگاری نماینـــد .کاربران ابتدا در روســـیه با
مشـــکل باج افزارها روبرو شـــدند .ولی پس از
آن این حمالت در کشـــورهای اســـترالیا ،آلمان و
آمریـــکا و  ...دیده شـــد .امـــروزه در ایران هم
بـــاج افزارهـــای مختلفی دیده می شـــود.

بـــاج افزارها از طـــرق مختلفی همچـــون هرزنامه
و کرم منتشـــر می شـــوند و در سیســـتم شـــروع
بـــه نصب و اجـــرا می کننـــد .در بـــاج افزارهای
پیشـــرفته کلید هـــای عمومی و خصوصـــی تعریف
می شـــود که بـــا اســـتفاده از کلید عمومـــی فایلها
رمـــز گذاری می شـــود و طراح باج افـــزار از طریق
کلیـــد خصوصی رمـــز آنهـــا را حذف مـــی نماید و
اینـــکار از طریق پرداخـــت مبلغی که بـــاج گیرنده
مشـــخص مـــی کنـــد و کاربـــر پرداخت مـــی کند
انجـــام می شـــود .در ضمن بعضی از بـــاج افزارها
تغییراتـــی در مراحـــل راه انـــداز سیســـتم انجام
داده و یـــا با تغییراتـــی در سیســـتم عامل باعث
ایجاد مشـــکالتی می شـــود.
باج افــــزار با نشـــانه های متفاوتی همچـــون نیاز
بـــه فعال ســـازی مجدد وینـــدوز ،یا اســـتفاده از
نـــرم افزارهـــای کرک شـــده توســـط کاربـــر ظاهر
مـــی شـــود .در اینصـــورت کاربر فقط دسترســـی
بـــه صفحـــه ای دارد کـــه پرداخـــت بـــاج را انجام
دهـــد ،داده های کاربـــر رمز می شـــود ،کاربر فقط
دسترســـی به ســـایتهایی دارد که بتوانـــد باج را
پرداخـــت نمایـــد .نهایتا ٌ پـــس از پرداخت باج توســـط
کاربر شـــماره ســـریالی برای کاربر فرســـتاده می شود
کـــه از قفل ها رمزگشـــایی مـــی نماید.

البته در مواقع بســـیاری باج افزار پـــس از دریافت پول
نیـــز ابزار و رمـــزی در اختیـــار کاربر قرار نمـــی دهند و
کاربـــر را بـــه حـــال خـــود وا می گـــذارد .تا جـــای ممکن
بهتر اســـت در چنین مـــواردی کاربـــران از پرداخت باج
خـــودداری کنند.
بـــاج افزارها به دو گـــروه رمز کننـــده و غیر رمز
کننده تقســـیم مـــی شـــوند .در باج افـــزار رمز
کننده مالحظه می شـــود کـــه فایلهـــای موجود بر
روی دیســـک ســـخت کاربران به طـــرق مختلفی
رمز می شـــوند .در این رمزگذاری ممکن اســـت
است از روش ســـاده ای استفاده شـــده باشد و
به راحتی قابل باز شـــدن باشـــد .و در بسیاری از
موارد از روشهای پیشـــرفته ای برای رمز گذاری
اســـتفاده می نمایند که رمزگشـــایی بسیاردشوار
می باشـــد  ،همچنیـــن امروزه روشـــهای متقارن و
نامتقـــارن را بکار مـــی برند .نمونه هایـــی از باج
افزار رمزکننده شـــامل:
CTB-Locker ،CryptoLocker ،TorrentLocker
،Crytodefense ،Cryptorbit ،Alpha Crypt
 TelsaCrypt ،CryptoWall ،Lockerمـــی باشـــد.
در بـــاج افزارهای غیـــر رمزکننده با اســـتفاده از
رکـــورد راه انداز اصلـــی (  )MBRو یـــا از طریق
پوسته ویندوز دسترســـی کاربر را محدود نموده
و بـــا ارســـال پیامهایـــی تهدید آمیز درخواســـت
پرداخت هزینـــه از کاربـــران می نمایـــد .در این
روش رفـــع مشـــکل و بازیابی اطالعات ســـاده تر
می باشـــد.نمونه هایـــی از باج افزارهـــای غیر رمز
کننده شـــامل ،Fake BSOD ، MBR Ransom ware
FBI Online Agent، Cyber command of Network
مـیبــاشد.

بـاج افزارهـا براسـاس پسـوند فایل ها ،نـوع پرداخت ها
و معرفـی خـود باج افزار قابل شناسـایی هسـتند.

نحوه مقابله با باج افزار

آنتـــی ویروس بر روی سیســـتم نصـــب و به طور
منظـــم بروزرســـانی گردد .بـــه طـــور منظم از
فایلهای روی سیســـتم پشـــتیبان گیری شود برنامه
هایی مثـــل  Dropbox Professional Backupیا
 Acronis Business Backupپیشـــنهاد می شود.
از نـــرم افزارهـــا و ابزارهایی همچـــون Hitman
 Pro Crypto Monitor,و  CryptoPreventجهت
جلوگیری و تشـــخیص باج افزارها اســـتفاده شـــود.
کاربران اطالعـــات کامپیوتری خود را بـــروز نمایند،
از افزونـــه هـــای مناســـب امنیتی بـــرای مروگرها
ماننـــد No Script Security Suite, Web of Trust,
 Ad Blocker Ultimateاســـتفاده گردد.
بروزرســـانی دائـــم و همیشـــگی نـــرم افـــزار و
نصب آپدیـــت های سیســـتم عامل هـــا که برای
اینـــکار می توانیـــد حفره های امنیتـــی موجود در
سیســـتم های عامل و برنامه هـــای مهم کاربردی
را مدیریـــت کنید.
ویروسـهایی مثـل  Crypto Defenseیا CTB-Locker
بـا سـوء اسـتفاده از نقـص هـا و حفـره هـای امنیتـی
بـه درون رایانـه هـا نفـوذ مـی کننـد .کاربـران
خانگـی و سـازمانی مـی تواننـد از تمـام برنامـه های
ضدویروسـی کـه مجهز به تکنولـوژی Anti-exploit
هستنــد ،اسـتفاده نمـوده و بـه طـور خـودکار
حفـره هـای امنیتـی را پوشـش دهنـد.
بابـت بازگشـایی فایـل هـای قفـل شـده خـود ،هرگـز
هزینـه ای پرداخـت نکنیـد .اغلب برنامه هـای باجگیر
بـا فریـب کاربـران ،آنهـا را مجبـور به پرداخـت هزینه
تعییـن شـده مـی کننـد امـا پـس از آن ،هیـچ یـک از
فایـل هـای از بیـن رفتـه را بـر نمـی گرداننـد.
مـواردی مثـل کلیـک نکـردن بـر روی لینـک هـای
ناشـناس و مشـکوک ،بازنکـردن ایمیل های ناشـناس
و مشـکوک ،عـدم دانلـود برنامـه هـا و نـرم افزارهای
ناشـناس یـا مشـکوک را رعایـت کنیـد.

فصلنامه مفتاح
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Mac Address Filtering
در تجهیزات وایرلس
 MAC Addressچیست؟
بدلیـــل یونیک (غیر تکـــراری) بـــودن آدرس مک
در کارت هـــای شـــبکه ،می تـــوان با فعـــال کردن
محدودیت دسترســـی به شبکه بیســـیم با استفاده
از  ،MAC Address Filteringتنهـــا به کالینت های
خاصی اجازه دسترســـی به شـــبکه وایرلس را داد
حتی اگر رمز شـــبکه بیســـیم را در اختیار داشـــته
باشـــند .البته در برخی مدل های روتـــر وایرلس،
می تـــوان ایـــن کار را بصورت بلعکـــس نیز انجام

 )2اگـــر مطلب  "MAC Addressچیســـت؟ "را
مطالعـــه کـــرده باشـــید ،راه های پیـــدا کردن
مک آدرس کارت های شـــبکه را تشـــریح کرده
ایـــم .راه دیگـــر این اســـت کـــه ،در حالتی که
 MAC Address Filteringغیر فعال اســـت ،به
کالینـــت های مورد نظـــر اجازه اتصـــال دهیم،
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داد یعنـــی دسترســـی فقـــط کالیت هـــای خاصی را
محـــدود کـــرد و بـــه بقیه امـــکان اتصـــال داد .به
یاد داشـــته باشید ،بودن در لیســـت MAC Address
هـــای مجـــاز ،نیاز به وارد کردن رمز شـــبکه بیســـیم
را حـــذف نخواهد کـــرد .پس برای اتصال به شـــبکه
وایرلس هم داشـــتن رمز بیســـیم و هـــم مجاز بودن
در لیســـت  MAC Addressها ضروری اســـت.
 )1ابتـــدا گزینـــه MAC Address Filterرا در
تنظیمات دســـتگاه وایرلس پیدا کنیـــد .این گزینه
معموال در قســـمت تنظیمـــات  Wirelessقرار دارد.
امـــا در مدل مثال (مـــودم ،)D-LINK DSL-2600U
در قســـمت  Advancedقـــرار دارد .در ایـــن

صفحـــه آیتـــم  Activatedرا برای فعـــال کردن
 MAC Address Filterدر قسمت  Statusشماره 1
انتخاب کنید .در قســـمت  Actionاگر می خواهید
فقـــط بـــه مـــک آدرس هـــای خاصـــی اجـــازه اتصال
دهیـــد ،گزینـــه  Allow Associationرا برگزینیـــد
ولی اگر مـــی خواهید فقـــط مک آدرس هـــای خاصی
نتوانند متصل شـــوند ،گزینـــه Deny Association
را انتخـــاب کنید و در قســـمت  MAC Addressها
(شـــماره  )2لیســـت آدرس هـــای مک مـــورد نظر
را وارد کنیـــد .ســـپس روی  Apply Settingبرای
ذخیـــره تغییرات ،کلیـــک کنید.

دســـتگاه وایرلـــس ،مـــک آدرس کالینت های
متصل شـــده را ذخیره و نمایـــش خواهد داد.

آورید و در صفحه فوق وارد کنید و ســـرانجام
 MAC Address Filteringرا فعـــال نماییـــد.
لیســـت کالینت هـــای متصل شـــده معموال ً در
قســـمت  Statusروتـــر وایرلس ،قـــرار دارد.
(مانند مثال :مـــدل ) 2750U

برای این کار لیســـت کالینت های متصل شـــده
یعنـــی  Clients Connectedو یا DHCP Clients
را در دســـتگاه وایرلس خود بیابید و لیســـت
مـــک آدرس هـــا را از آنجا می توانید بدســـت
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ویژگی های جدید و فوق العاده ویندوز سرور ۲۰۱۶
کانتینرهای  Windows Server Containerو Hyper-V Containers

دومیـــن تغییر بـــزرگ وینـــدوز ســـرور  ۲۰۱۶پشـــتیبانی از کانتینرها اســـت .مایک شـــوتز ،مدیر
کل بازاریابـــی محصوالت ســـرور و ابـــزار مایکروســـافت ،در این زمینـــه گفته اســـت« :کانتینرها و
مایکروســـرویسها از جملـــه گرایشهایـــی هســـتند کـــه انعطافپذیـــری خاصی را برای گســـترش
نرمافزارهـــا در اختیار ســـازمانها قـــرار میدهند .این فنـــاوری به توســـعهدهندگان کمک میکند
تـــا بهراحتـــی نرمافزارهای خود را مســـتقر کنند .اگرچه فنـــاوری کانتینر فناوری جدیدی محســـوب
نمیشـــود و قدمتـــی ده ســـاله دارد ،اما با ظهـــور نرمافـــزار منبع بـــاز داکـــر ( )Dockerکانتینرها
یکبـــاره از محبوبیـــت خاصی بهرهمند شـــدند

نانو سرور ()Nano Server

بیشـــک ،نانـــو ســـرور ( )Nano Serverرا
میتـــوان بزرگتریـــن و شـــاخصترین تغییـــر
وینـــدوز ســـرور  ۲۰۱۶بر شـــمرد .نانو ســـرور
یک ویندوز بهینهســـازی شـــده ابری اســـت که
مایکروســـافت ویـــژه توســـعهدهندگان در نظـــر
گرفته اســـت .جفری اســـنور ،مدیر گـــروه کالود
ســـازمانی مایکروســـافت ،در ایـــن بـــاره اعـــام
کرده اســـت« :نانو ســـرور ویندوز ســـرور بعدی
مایکروســـافت خواهد بـــود ».اگر به یاد داشـــته
باشید ،مایکروســـافت در ویندوز سرور  ۲۰۰۸و
 ۲۰۱۲نســـخه  Coreرا اضافه کـــرد .در ویندوز
ســـرور ۲۰۱۶نیـــز مایکروســـافت نانو ســـرور
را بـــه ســـرور  ۲۰۱۶اضافـــه کـــرد ،در حالی که
کاربـــران همچنان بـــه  Coreدسترســـی خواهند
داشـــت .نانـــو ســـرور بیســـت برابر از نســـخه
 Coreســـبکتر اســـت .همچنین ،بهروزرســـانی
آن راحتتـــر انجام میشـــود .مایکروســـافت در
نســـخه نانـــو ســـرور مؤلفههـــای غیر ضـــروری،
رابط گرافیکی ،خـــط فرمان ،پشـــتیبانی  ۲۳بیتی
( ،)WOW64محیـــط مبتنی بـــر  CLI، MSIو برخی
از مؤلفههـــای پیشفـــرض  Server Coreرا حذف
کرده اســـت .همه فرآیندهـــای مدیریتی بهصورت
از راه دور از طریـــق  WMIو  PowerShellانجـــام
میشـــود .برای آنکه مدیریـــت از راه دور از طریق
 Power Shellبا Desired State Configuration
بهصورت پایدارتـــر ،انتقال فایلهـــا از راه دور،
نوشـــتن اســـکرپیتها از راه دور و اشکالزدایی
بهتر انجام شـــود ،اصالحاتی را انجام داده اســـت.
بر همیـــن اســـاس ،مایکروســـافت روی مجموعه
ابزارهـــای مدیریتـــی کـــه جایگزیـــن ابزارهـــای
مدیریتـــی محلی میشـــوند ،کار کرده اســـت.

بروزرسانیهای قدرتمند در AD DSو AD FS

با تمرکـــز ویژهای که ویندوز ســـرور  ۲۰۱۶بر کالود
دارد ،طبیعی اســـت ویژگیهای جدیـــدی به AD DS
( )Active Directory Domain Servicesو AD FS
( )Active Directory Federation Servicesدر
ایـــن زمینه افـــزوده شـــود ..ویژگیهـــای ارتقا
یافتـــه در این بخـــش عبارتند از:
Privileged access management
Azure AD Join
Microsoft Passport
Active Directory Domain Services
Federation Services

ارتقای چرخشی برای
 Hyper-Vو Storage clusters

یکی از بزرگتریـــن تغییرات ویـــژه Hyper-V
در وینـــدوز ســـرور  ۲۰۱۶ارتقـــای چرخشـــی
( )Rolling Upgradeویـــژه کالســـترها اســـت.
ویژگـــی ارتقای چرخشـــی جدید به کاربـــر اجازه
میدهـــد ،یک گـــره جدید ویندوز ســـرور ۲۰۱۶
را بـــه یـــک کالســـتر  Hyper-Vدر شـــرایطی که
گرههای آن روی ویندوز ســـرور  ۲۰۱۲سرویس
پـــک دو در حال اجر هســـتند ،اضافـــه کند.

پشتیبانی از داکر

داکـــر یـــک موتـــور منبـــع باز اســـت کـــه برای
ســـاخت ،اجـــرا و مدیریـــت کانتینرهـــا مـــورد
اســـتفاده قـــرار میگیـــرد.
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(LiFi )Light Fidelity

الی فای جایگزین وای فای
از زمانی کـــه وای فای به بازار آمـــد ،دنیای آنالین
ما و دسترســـی مـــا بـــه اینترنت را بســـیار تحت
الشـــعاع قرار داده و بـــه الطبع برای بســـیاری از
کاربـــران از اینترنت همراه بهتر و بـــه صرفه تر بود.
حـــال تکنولـــوژی جدید به نـــام الی فای ظهـــور کرده
اســـت که در آن به جای اســـتفاده از امـــواج رادیویی

از طیـــف نـــور مرئی اســـتفاده می شـــود و ســـرعتی
 ۱۰۰برابـــر ســـرعت کنونـــی را در دسترســـی به
اینترنـــت ارائـــه مـــی دهد .همـــراه ما باشـــید تا
بیشـــتر با این تکنولوزی آشـــنا شـــویم.
شـــبکه ی وای فـــای از امـــواج رادیویـــی بـــرای
انتقـــال اطالعات اســـتفاده مـــی کند ،پهنـــای باند
محـــدودی دارد و اگر چند دســـتگاه هـــم زمان به
یـــک شـــبکه ی وای فای وصل باشـــند ،بـــه راحتی
ممکـــن اســـت مشـــکالتی از قبیل افت ســـرعت
پیـــش بیاید .وای فـــای در برابر نفـــوذ هکرها هم
آســـیب پذیر اســـت؛ به ویژه اگر امواج شـــبکه ی
وای فای شـــما ،فراتر از محـــدوده ی خانه یا دفتر
کارتـــان بـــرود و غریبه ها هـــم بتواننـــد به این
امواج دسترســـی داشـــته باشـــند .دیگـــر این که
بـــا افزایش تعداد دســـتگاه هایی که مـــی توانند
به وای فـــای وصل شـــوند ،امکان تداخـــل امواج
بیشـــتر و بیشـــتر می شـــود .درســـت اســـت که
امـــروزه وای فای مثل هوایی شـــده که تنفســـش
مـــی کنیم ،امـــا کارشناســـان می گوینـــد به زودی
باید دنبـــال فناوری هـــای جایگزیـــن بگردیم.
بـــه نظـــر مـــی رســـد «الی فـــای» ( )LiFiیکی از
بهترین گزینه هـــا برای جایگزینی وای فای باشـــد.
الی فای ،بـــرای انتقال اطالعات به صورت بی ســـیم،
از نـــور به جـــای امـــواج رادیویی اســـتفاده می کند.
ســـخت افـــزار موردنیـــاز این فنـــاوری هـــم ،ظاهرا ً
نیمه رســـاناهایی هســـتند که برای تولیـــد المپ های
ال ای دی معمولـــی کاربرد دارند .ممکن اســـت کمی
عجیبب به نظر رســـد ،امـــا با بهره گیری و تشـــخیص
تغییـــرات در میـــزان روشـــنایی (مثـــ ًا با روشـــن و
خاموش شـــدن هـــای المپ های ال ای دی با ســـرعت
بســـیار بـــاال و بـــه صـــورت برنامـــه ریزی شـــده)،
7

فصلنامه مفتاح

مـــی تـــوان اطالعات دودویـــی تولید و ســـپس این
اطالعات را از طریق دســـتگاهی مجهـــز به گیرنده ی
مناســـب دریافت کرد.
نتیجه این که با اســـتفاده از ایـــن روش ،می توان
لپ تـــاپ هـــا ،تبلت ها و گوشـــی های هوشـــمند
را بـــه اینترنـــت متصل کـــرد .برخـــی آزمایش ها
نشـــان می دهد ســـرعت انتقال اطالعاتـــی که این
فنـــاوری در اختیـــار ما می گـــذارد ،مـــی تواند به
چیـــزی حـــدود  ۱۰گیگابایت برســـد کـــه ۲۵۰بار
بیشـــتر از پهنـــای باند معمولی ما اســـت.
یکـــی از کلیـــدی ترین مولفـــه های ایـــن فناوری،
این اســـت کـــه نیاز به زیرســـاخت خاصـــی ندارد
و در واقـــع ،چیزی اســـت که به زیرســـاخت های
موجـــود اضافه می شـــود .بـــرای اســـتفاده از الی
فـــای ،شـــرایط کارکرد المـــپ هـــای ال ای دی به
دلیـــل ســـرعت بـــاالی خاموش و روشـــن شـــدن
هایشـــان ،دائمـــا روشـــن به نظـــر می رســـند .به
عبارت دیگـــر ،کاربـــران متوجه هیـــچ تغییری در
وضعیـــت نوردهـــی المپ هـــا نخواهند شـــد ،جز
این که بـــرای دسترســـی بـــه اتصـــال اینترنت،
المپ ها باید همیشـــه روشـــن بمانند .البتـــه می توان
نـــور المپ هـــا را به قـــدری کـــم کرد کـــه برای
چشـــم انســـان تشـــخیص پذیر نباشـــد و اتصال
هـــم چنان برقـــرار بماند .بـــه نظر می رســـد این
فنـــاوری راه حلـــی تمیز تر باشـــد و شـــرکت های
فعـــال در حوزه ی روشـــنایی نیز ،عالقـــه ی زیادی

بـــرای ورود این فنـــاوری به حوزه ی کســـب و کار
خود نشـــان دهند .بـــا تولید نیمه رســـاناهایی که
بتواننـــد با ســـرعت بیشـــتری کار کنند ،ســـرعت
انتقـــال اطالعات در فناوری الی فـــای هم افزایش
مـــی یابد .به عبـــارت دیگر ،الی فـــای این ظرفیت
را دارد کـــه بـــه یکی از ســـریع تریـــن روش های
انتقال اطالعات تبدیل شـــود .الی فـــای هم اینک
هم وجـــود دارد.
اگـــر هنوز قانع نشـــده ایـــد که الی فـــای فناوری
قابـــل اعتمادی اســـت ،پـــس الزم اســـت بدانید
که هـــم اکنون نیز بســـیاری از مـــا از این فناوری
اســـتفاده می کنیم .دســـتگاه کنتـــرل از راه دور
تلویزیـــون ،در واقـــع از نوعـــی بســـیار ابتدایی
از فنـــاوری الی فـــای بهـــره می گیرد .بـــه گفته ی
پروفســـور هـــاس ،کنتـــرل هـــا به یـــک المپ ال
ای دی مـــادون قرمـــز مجهزنـــد که وقتی روشـــن
و خامـــوش می شـــود ،مســـیر کم ســـرعتی برای
انتقـــال اطالعـــات ایجـــاد می کنـــد ،اما بـــا ایجاد
چندهزار عـــدد از این رشـــته ها (مثـــل آنچه در
الی فـــای اتفـــاق می افتـــد) ،می توان به ســـرعت
باالیـــی در انتقال اطالعات دســـت یافـــت؛ «طیف
نـــور مرئی  ۱۰هزار بـــار بزرگ تـــر از طیف امواج
رادیویی اســـت .ایـــن یعنی الی فـــای منبعی بزرگ
یا لوله ی بزرگی اســـت که می تـــوان از طریق آن،
اطالعـــات را جابه جـــا کرد».
در حال حاضر ایـــده ها و حرف هـــای جالبی در مورد
برخـــی امکانات این فنـــاوری به گوش می رســـد .از
جمله ایـــن که خودروهـــا هم قادرنـــد از طریق
المـــپ های ال ای دی شـــان ،به تبـــادل اطالعات
بـــا یکدیگـــر بپردازنـــد .یـــا ایـــن که وســـایل
آشـــپزخانه می توانند از طریق فنـــاوری الی فای،
بـــه اینترنت متصل شـــوند .با توجـــه به اهمیت
روزافـــزون اینترنت اشـــیا برای شـــرکت های
بـــزرگ و کوچـــک ،این فنـــاوری مـــی تواند در
آینده بیشـــتر مـــورد توجه قـــرار بگیرد.
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مایکروســـافت پـــروژه ذخیـــره ســـازی
اطالعـــات در  DNAرا آغـــاز کـــرده اســـت
اطالعـــات هـــر روز بیـــش از پیـــش در حـــال تولیـــد
اســـت .رونـــد تولیـــد اطالعـــات در دنیـــا بـــه طـــرز
شـــگفت آوری ســـریع شـــده اســـت و کارشناســـان
نگ ــران ذخی ــر س ــازی آن هس ــتند .جاب ــه جای ــی مناب ــع
ذخیـــره ســـازی همـــواره مخاطـــرات باالیـــی از قبیـــل
دزدی ــده ش ــدن اطالع ــات و صدم ــه ب ــه آنه ــا را دارد.
ای ــن مطل ــب باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه ذخی ــره س ــازی
اطالع ــات در آین ــده تبدی ــل ب ــه یک ــی از چال ــش ه ــای
بـــزرگ گـــردد.

حج ــم دیت ــای تولی ــد ش ــده در س ــال  ۲۰۱۵چی ــزی در
حـــدود  ۵,۴تریلیـــون بایـــت (زتـــا بایـــت) تخمیـــن زده
میشــود .ایــن مقــدار تــا ســال  ۲۰۲۰بــه  ۵۴تریلیــون
بایــت (زتــا بایــت) خواهــد رســید و یــک چالــش بــزرگ
ب ــرای ذخی ــره س ــازی ایج ــاد خواه ــد ک ــرد .س ــوال ای ــن
اس ــت ک ــه دنی ــا چط ــور ق ــرار اس ــت ده براب ــر اطالع ــات
بیش ــتر را ظ ــرف  ۴س ــال ج ــای ده ــد؟
ش ــرکت مایکروس ــافت ب ــه تازگ ــی پ ــروژه ای را آغ ــاز
کــرده اســت کــه طــی آن قصــد دارد اطالعــات را روی
 DNAذخی ــر کن ــد .ای ــن هم ــکاری ب ــا دانش ــگاه ایالت ــی
واشــنگتن در حــال انجــام اســت تــا در نهایــت بتــوان
اطالع ــات دیجیت ــال را ب ــروی  DNAه ــا ذخی ــر ک ــرد.

هـانـی پـات چیست؟
 Honeypotهـــا یـــك تكنولـــوژی تقریبـــا جدیـــد و
ش ــدیدا ً پوی ــا هس ــتند .همی ــن ماهی ــت پوی ــا باع ــث
م ــی ش ــود ك ــه ب ــه راحت ــی نت ــوان آنه ــا را تعری ــف
كـــرد Honeypot .هـــا بـــه خـــودی خـــود یـــك راه
حـــل بـــه شـــمار نرفتـــه و هیـــچ مشـــكل امنیتـــی
خاص ــی را ح ــل نم ــی كنن ــد ،بلك ــه ابزاره ــای بس ــیار
انعطـــاف پذیـــری هســـتند كـــه كارهـــای مختلفـــی
ب ــرای امنی ــت اطالع ــات انج ــام م ــی دهن ــد و تأثی ــر
شـــگرفی بـــر امنیـــت ســـازمان مـــی گذارنـــد .ایـــن
فـــن آوری بـــا تكنولوژیهایـــی ماننـــد فایروالهـــا و
سیس ــتمهای تش ــخیص نف ــوذ IDSمتف ــاوت اس ــت،
چ ــرا ك ــه آنه ــا مس ــائل امنیت ــی خاص ــی را ح ــل ك ــرده
و ب ــه همی ــن دلی ــل راح ــت ت ــر تعری ــف م ــی ش ــوند.
فایروالهـــا یـــك تكنولـــوژی پیشـــگیرانه بـــه شـــمار
مـــی آینـــد ،آنهـــا از ورود مهاجمـــان بـــه شـــبكه یـــا
سیســـتم هـــای كامپیوتـــری جلوگیـــری مـــی كننـــد.
 IDSهـــا یـــك تكنولـــوژی تشـــخیصی هســـتند.
ه ــدف آنه ــا ای ــن اس ــت ك ــه فعالیته ــای غی ــر مج ــاز
ی ــا خرابكاران ــه را شناس ــایی ك ــرده و درب ــاره آنه ــا
بـــه متخصصـــان امنیـــت هشـــدار دهنـــد .تعریـــف

بـــر اســـاس آخریـــن خبرهـــا ،مایکروســـافت اقـــدام
بـــه خریـــد  ۱۰میلیـــون قطعـــه از  DNAهـــای ســـنتز
ش ــده ب ــا ن ــام  Oligonucleotidesاز ی ــک اس ــتارت
آپ در ح ــوزه بیول ــوژی ب ــا ن ــام  Twistک ــرده اس ــت.
شناس ــایی و آغ ــاز فعالی ــت ب ــه روی ای ــن ژن ه ــا ب ــا
همـــکاری دانشـــگاه واشـــنگتن انجـــام خواهـــد شـــد.
مکانیـــزم ذخیـــره ســـازی در  DNAبســـیار پیچیـــده
اســـت و ظرفیـــت هـــای بســـیار باالیـــی را پوشـــش
میدهـــد .بـــه گفتـــه کارشناســـان ذخیـــره ســـازی،
تنهـــا یـــک گـــرم از  DNAمیتوانـــد چیـــزی در حـــدود
 ۱تریلی ــون بای ــت اطالع ــات را در خ ــود ذخی ــره کن ــد.
همچنی ــن امنی ــت و کیفی ــت ذخی ــره س ــازی در DNA
بس ــیار باالس ــت .بطوریک ــه اطالع ــات در ای ــن ملک ــول
ه ــا  ۱۰۰۰ت ــا  ۱۰۰۰۰س ــال باق ــی خواهن ــد مان ــد.
ش ــاید تنه ــا ای ــن جمل ــه موی ــد ش ــگفت آور ب ــودن
قابلیـــت ذخیـــره ســـازی  DNAباشـــد کـــه تنهـــا ۲۰

گــرم از  DNAســنتز شــده ،میتوانــد تمامــی اطالعــات
تولیـــد شـــده تـــا بحـــال را در خـــود ذخیـــره کنـــد.
هرچنـــد راه طوالنـــی ای تـــا رســـیدن بـــه صنعتـــی
ش ــدن ای ــن مکانی ــزم ذخی ــره س ــازی و رس ــیدن ب ــه
تولی ــد انب ــوه دس ــتگاه ه ــای دیجیت ــال نظی ــر موبای ــل
و تبل ــت های ــی ک ــه از  DNAب ــه عن ــوان ذخی ــره س ــاز
اســـتفاده مـــی کننـــد وجـــود دارد .اخیـــراٌ یکـــی از
کارشناســـان مایکروســـافت اعـــام کـــرد کـــه تمامـــی
اطالعات ــی ک ــه بص ــورت ک ــد ه ــای خ ــاص در  DNAدر
پاییـــز ســـال قبـــل جایگـــذاری شـــد بـــا دقـــت ۱۰۰
درصـــد بازیابـــی شـــدند .در واقـــع اولیـــن قـــدم
در ایـــن زمینـــه موفقیـــت آمیـــز بـــوده و مـــا را بـــه
ای ــن امی ــدوار میکن ــد ک ــه در آین ــده ،ممک ــن اس ــت
موبای ــل ه ــا ی ــا کامپیوت ــر های ــی داش ــته باش ــیم ک ــه
از  DNAب ــه عن ــوان ذخی ــره س ــاز اس ــتفاده میکنن ــد.

 Honeypotكار س ــخت ت ــری اس ــت ،چ ــرا ك ــه آنه ــا
در پیشـــگیری ،تشـــخیص ،جمـــع آوری اطالعـــات
و كارهـــای دیگـــری مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی
گیرنـــد ،امـــا حالـــت دفاعـــی ندارنـــد و بـــه عبارتـــی
كار امنیت ــی نم ــی كنن ــد ام ــا ب ــر امنی ــت ش ــبكه ب ــه
شـــدت تأثیـــر مـــی گذارنـــد.
ش ــاید بت ــوان ی ــک  Honeypotرا ب ــا عناوی ــن زی ــر
توصی ــف ک ــرد:
 یـــك هانـــی پـــات بـــا هویتـــی نفـــوذ پذیـــر بـــه
وظایـــف خـــود مـــی پـــردازد.
 هان ــی پ ــات ی ــك اب ــزار امنیت ــی اس ــت و نقش ــی
ض ــروری در امنی ــت س ــازمانها ،بس ــیار بی ــش ت ــر از
 Firewallو  IPSایف ــاء م ــی كن ــد.
 Honeypot یـــك سیســـتم اطالعاتـــی اســـت
كـــه ارزش آن بـــه اســـتفاده غیـــر مجـــاز و ممنـــوع
دیگـــران از آن اســـت.

از آنجاییك ــه  Honeypotه ــا در اش ــكال و ان ــدازه

ه ــای مختلف ــی وج ــود دارن ــد ،ارائ ــه تعری ــف جامع ــی
از آن كار بس ـ�یار س ـ�ختی اس ـ�ت .تعری ـ�ف یــ�ك �Hon
 eypotنشـــان دهنـــده نحـــوه كار آن و یـــا حتـــی
هـــدف آن نیســـت .ایـــن تعریـــف صرفـــا ً ناظـــر بـــه
نحـــوه ارزش گـــذاری یـــك  Honeypotاســـت .بـــه
عبـــارت ســـاده تـــر Honeypot ،هـــا تكنولـــوژی
هســـتند كـــه ارزش آنهـــا بـــه تعامـــل مجرمـــان
بـــا آنهـــا بســـتگی دارد .تمامـــی Honeypotهـــا
بـــر اســـاس یـــك ایـــده كار مـــی كننـــد :هیچکـــس
نبای ــد از آنه ــا اس ــتفاده کن ــد و ی ــا ب ــا آنه ــا تعام ــل
برقـــرار نمایـــد ،هـــر تعاملـــی بـــا  Honeypotغیـــر
مجـــاز شـــمرده شـــده و نشـــانه ای از یـــک حرکـــت
خرابکارانـــه بـــه شـــمار مـــی رود .ادامـــه ایـــن
موض ــوع در ش ــماره بع ــدی نش ــریه ب ــه ط ــور مفص ــل
توضیـــح داده مـــی شـــود.
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 -2مراقب بیگانه ها باشید.

ایـــن روزهـــا حضـــور در شـــبکه هـــای اجتماعی
بســـیار زیاد شـــده اســـت .افراد مختلف با سن
 ،تحصیالت  ،جنســـیت و شـــغل هـــای مختلف در
این شـــبکه ها عضو هســـتند و کاربـــران روزانه
میلیون هـــا بار به انتشـــار مطالـــب مخلف اقدام
مـــی کنند .امـــا زندگـــی در چنین فضایـــی آدابی
دارد کـــه بایـــد بـــه آنها توجـــه ویـــژه ای کرد تا
کمتر آســـیب ببینیم و از مشکالت جدی جلوگیری
شـــود .در ادامـــه به برخـــی اقدامات ســـاده در
راســـتای افزایش امنیـــت در حوزه شـــبکه های
مجـــازی اجتماعی را به شـــما گوشـــزد مـــی کنیم.
امیدواریم که مورد اســـتفاده شـــما قـــرار گیرد،
امـــا با این حـــال فراموش نکنید که بـــا همه این
موارد  ،بـــاز هم شـــما در معرض خطر هســـتید!

-1محـــدود کـــردن اطالعاتی که پســـت
مـــی کنید.

اطالعاتـــی که ممکن اســـت برایتان دردسرســـاز
شـــود ،مانند آدرس یـــا برنامه هـــای روزانه تان
از جملـــه اطالعـــات محرمانه شـــما هســـتند.اگر
دوســـتان و اطرافیانتان اطالعاتی از شـــما پســـت
کردند ،مطمئن باشـــید در حدی باشـــد که آگاهی
غریبه ها از آن مشـــکل ســـاز نشـــود .همچنین به
اطالعاتی که خـــود از اطرافیانتان پســـت می کنید،
هم توجـــه کنیـــد .به یـــاد داشـــته باشـــید که
اینترنـــت مکانی عمومی اســـت! فقـــط اطالعاتی را
پســـت کنید که بـــا دیده یـــا خوانده شـــدن آن
مشـــکلی نداشته باشـــید.هر آنچه پســـت کنید ،
بـــه محـــض اینکه به فضـــای آنالین رفـــت ،دیگر
برگشـــت پذیر نیســـت! حتی اگر حذفـــش کنید،
ممکن اســـت ورژن ذخیره شـــده یا  Cacheآن در
سیســـتم های دیگـــر باقی مانده باشـــد.

9
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اینترنـــت ،تغییـــر هویـــت را بـــرای افراد ســـاده
ســـاخته اســـت .تعداد افرادی را که مـــی توانند با
شـــما ارتباط داشته باشند ،در شـــبکه های اجتماعی
محـــدود کنیـــد .اگر با کســـی کـــه نمی شناســـید
ارتبـــاط دارید ،مراقـــب میزان اطالعاتی که آشـــکار
می ســـازید و قرارهایی کـــه می گذارید ،باشـــید.

 -3شکاک باشید.

هر آنچـــه آنالین مـــی خوانید و مـــی بینید ،باور
نکنیـــد .افراد مـــی تواننـــد اطالعات نادرســـت
یـــا جهـــت داری را در موضوعـــات مختلـــف مانند
هویتشـــان پســـت کنند ،هـــر چند ممکن اســـت
عامدانـــه نبوده و اغراق یا حتی شـــوخی باشـــد.
مراقـــب باشـــید و بـــه منبـــع و موثـــق بـــودن
اطالعـــات خـــود مطمئـــن شـــوید ،بیـــش از آنکه
دســـت بـــه هـــرکاری بزنید.

 -4پسوردهای قوی برگزینید.

برای اکانـــت های خود پســـورهایی برگزینید که
نتوان براحتـــی آن ها را حـــدس زد .اگر رمزهای
عبور شـــما ســـاده باشـــد ،دیگران به راحتی می
توانند به اکانتتان دسترســـی پیـــدا کنند و خود
را به جای شـــما جـــا بزنند.

 -5تنظیمات خود را بازبینی کنید.

از تنظیمـــات محرمانگی ســـایتها نهایـــت بهره را
ببریـــد .تنظیمات پیش فـــرض برخـــی تارنماها،
امکان دیده شـــدن مطالب شـــما را بـــه دیگران
می دهد ،اما شـــما مـــی توانید با تغییـــر کوچکی
آن را محـــدود بـــه افراد خاصـــی بکنید.

بـــا این همه  ،باز هم ممکن اســـت اطالعات شـــما
دیده شـــود .پس حواســـتان باشـــد چه اطالعاتی
را آشـــکار می ســـازید .ممکن اســـت ســـایت ها
بـــه طور منظم آپشـــن های خـــود را تغییر دهند،
پس تنظیمات خـــود را مرتب بازبینـــی کنید تا از
درســـت بودن آن اطمینـــان حاصل کنید.

 -6مراقب اپلیکیشن های شخص ثالث باشید.

این اپلیکیشـــن هـــا برنامه و ســـرگرمی فراهم
مـــی کنند ،امـــا مراقب باشـــید چه نـــرم افزاری
را فعـــال مـــی کنیـــد .از برنامـــه های مشـــکوک
بپرهیزیـــد و تنظیمـــات خـــود را بـــرای محـــدود
کـــردن مقـــدار اطالعاتـــی کـــه برنامه هـــا به آن
دسترســـی دارنـــد  ،تغییـــر دهید.

-7مرورگر خود را به روز نگه دارید.

نـــرم افزارخود را بـــه روز نگاه داریـــد تا هکرها
نتواننـــد از ضعـــف هـــای امنیتی به شـــما ضربه
بزنند .بســـیاری از سیســـتم عامل هـــا امکان به
روزرســـانی خـــودکار دارنـــد  ،بهتر اســـت آن را
فعـــال کنید.

-8خـــط مشـــی محرمانگی ســـایت ها را
چـــک کنید.

برخی ســـایت ها اطالعـــات و ایمیـــل کاربران را
با ســـایت های دیگر به اشـــتراک مـــی گذارند که
به افزایش اســـپم می انجامـــد .همچنین ارجاعات
خود را بازبینی کنید تا از فرســـتاده شـــدن اسپم
به دوســـتان خود جلوگیری کنید .برخی ســـایت ها
ارســـال ایمیل به دوســـتان شـــما را تا زمانی که
به آن هـــا بپیوندند  ،ادامـــه می دهند.

فصــلنامـه مفتــاح  -شماره سوم

 کتـــاب فضای مجازی از نـــگاه رهبر معظم
انقالب منتشر شد.

کتـــاب "فضای مجازی از نگاه رهبـــر معظم انقالب"را
پایگاه تبیینـــی  -تحلیلی و جریان شناســـی دیدبان
با هـــدف تبییـــن منویات رهبـــر معظـــم انقالب در
حـــوزه فضای مجازی منتشـــر کرد.
ایـــن کتاب عالوه بـــر تحلیل فضای مجـــازی در دنیای
امـــروز ،بیانات رهبر فرزانه انقـــاب در حوزه فضای
مجـــازی و جنـــگ نـــرم و راهکارهای معظـــم له برای
مبـــارزه در جبهه مجازی را نیز شـــامل می شـــود که
به تفکیک موضوعی دســـته بندی شـــده اند.

 بحران باجافزار  Crysisبه پایان رسید

به گزارش ایتنـــا؛ گونههای جدیـــد باجافزارها با
نـــام ( Crysisبـــه معنای بحـــران)  9مـــاه پیش به
صحنـــه آمـــد و تقالی ایـــن باجافـــزار در طول این
مدت  ،حمله بـــه  ۱.۱۵%کاربـــر اینترنت البراتوار
کسپرســـکی بوده اســـت .اکثر قربانیان در روسیه،
ژاپـــن ،کره جنوبـــی و برزیل واقع شـــدهاند و این
باجافـــزار در جایـــگاه نهـــم در بیـــن ۱۰باجافزار
رتبه باال در ســـال  2۰۱۶قـــرار گرفت.
و اما حـــاال خبر خوبـــی برایتان داریـــم ،مجموعهای
از کلیدهای رمزنگاری تروجـــان  Crysisبرای عموم
افراد انتشـــار یافته اســـت که به راحتی توسط آن
میتوانید بـــدون پرداخت یک دالر بـــاج ،فایلهای
رمزنـــگاری شـــده خـــود را رمزگشـــایی کنیـــد.
باالفاصلـــه پـــس از دریافت کلید ،کارشناســـان ما
یک ابزار رمزگشـــایی را ایجـــاد کردند.

 ،Anton Ivanovتحلیلگـــر ارشـــد بدافـــزار در
البراتوار کسپرســـکی گفت" :بســـیار خرســـندیم
که بازهم توانســـتیم یکـــی از دیگـــر از هزاران
تهدیـــد بـــاج افزارها را ســـرکوب و رمزگشـــایی
کنیم .شـــما میتوانید ابـــزار رمزگشـــای رایگان
و قابـــل دســـترس باجافزار  Crysisرا از ســـایت:
 NoMoreRansom.orgدانلود و دریافت کنید".

 ابزار  5دالری برای نفوذ به رایانهها

به گزارش فـــارس؛ یک محقق امنیتی با اســـتفاده
از رایانههای  ۵دالری  Raspberry Piتوانســـت به
رایانههـــای قفل شـــده و مجهز به رمـــز عبور نفوذ
کنـــد .رایانـــه مذکور که یـــک کیـــت الکترونیکی
ســـاده اســـت ،توســـط ســـامی کامکار بـــرای هک
کـــردن انواع رایانهها به کار گرفته شـــده اســـت.
ایـــن هکر مشـــهور که قبـــا درهـــای خودروها،
گاراژ منـــازل ،دوربینهـــای بیســـیم کنترل از
راه دور و دیگـــر ابزار و وســـایل الکترونیک را
از کار انداختـــه و به آنها نفوذ کـــرده بود حاال از
رایانـــه  ۵دالری  ،Raspberry Piیک کارت حافظه
میکـــرو اس.دی و یک کابـــل  micro USBبرای
نفوذ به رایانههای هدف اســـتفاده کرده اســـت.
وی ابـــزار ابـــداع شـــده خـــود را PoisonTap
نـــامگـــذاری کـــرده و میگویـــد بـــا اســـتفاده
از آن میتـــوان بـــه انـــواع وســـایل مجهـــز به
وینـــدوز ،مـــک و لینوکس نفوذ کرد .زیرا ســـایر
دســـتگاهها  PoisonTapرا یک ابـــزار اتصال به
شـــبکههای  Ethernetمحســـوب میکنند و حتی
در وضعیـــت قفل بـــودن هم درخواســـتی برای
اتصـــال بـــه آن ارســـال مینمایند.
اگـــر رایانه قفل شـــده در حال اجـــرای مرورگرهای
وب باشـــد ،میتـــوان آنهـــا را وادار بـــه بازکـــردن
صفحـــات جدید و اتصال به وب ســـرورPoisonTap
نمود تا ســـرقت ترافیک اینترنت کاربـــر نیز ممکن
شـــود .کارشناســـان هشـــدار میدهند PoisonTap
نمونـــهای از روشهـــای روزافزون مورد اســـتفاده
برای حمـــات ارزان قیمـــت به ســـایتهای مختلف
و رایانهها اســـت.

 تبدیـــل هدفون بـــه میکروفـــون برای
جاسوســـی توســـط محققان اســـرائیلی
بـــه گـــزارش خبرآنالیـــن؛ محققـــان دانشـــگاه بن
گوریون که پیشـــتر از روی شـــبکههای بیسیم و در

هوا دســـت به ســـرقت صوت زدهاند ،در تازهترین
تحقیق منتشرشـــده خـــود ادعا کردند که اســـپیکر
را بدون اینکه کاربر متوجه شـــود ،بـــه میکروفون
تبدیل کـــرده و از روی آن جاسوســـی کردهاند.
بدافزار استفادهشـــده برای این کار )Speake(a
 rنام دارد که هنگام جاسوســـی صـــوت دریافتی
را رکـــورد میکند .ایـــن بدافـــزار درواقع آنچه
در محیـــط قربانـــی شـــنیده میشـــود را منتقل
کرده و ضبـــط میکند.
البتـــه تبدیل اســـپیکر به میکروفون کار شـــاقی
نیســـت امـــا آنهـــا ســـیگنال ورودی و خروجی را
تغییـــر دادهاند که هـــم روی وینـــدوز و همروی
آی او اس بـــا موفقیت و از فاصلـــه  6متری انجام
میشـــود و نکته دیگر اینکه حتـــی اگر میکروفون
غیرفعـــال هم شـــده باشـــد و بـــه کامپیوتر هم
وصل نباشـــد ،ایـــن هک صـــورت میگیرد.

 اطالعات  130هـــزار ملوان ارتش امریکا
سرقت شد
بـــه گـــزارش گـــرداب؛ نفـــوذ هکرهـــا به لـــپ تاپ
متعلـــق به شـــرکت اچ پی کـــه متعلق بـــه کارمند آن
بـــوده منجر به ســـرقت اطالعات  134هـــزار و 386
ملوان فعلی و ســـابق ارتـــش آمریـــکا در آن موجود
بوده اســـت.
هنوز مشـــخص نیســـت چه فرد یا افرادی توانســـته اند
بـــه این داده ها دسترســـی پیـــدا کنند ،امـــا نیروی
دریایـــی ارتـــش آمریکا مـــی گوید مطمئن اســـت که
علت ســـرقت این اطالعات سواســـتفاده از شبکه های
رایانـــه ای آن نیســـت .تحقیقات در ایـــن زمینه آغاز
شـــده و اطالع رســـانی به هزاران نفر کـــه به همین
علت دچار مشـــکل شـــده اند ،ادامه دارد.
اچ پـــی ایـــن موضـــوع را در تاریـــخ  27اکتبر ســـال
جـــاری میـــادی بـــه اطـــاع نیـــروی دریایـــی ارتش
آمریکا رســـانده و اعالم کـــرده یکی از لـــپ تاپ های
کارکنانـــش کـــه بـــرای پشـــتیبانی از قـــرارداد این
شـــرکت با نیروی دریایـــی مورد اســـتفاده بود مورد
سواســـتفاده هکرهـــا قرار گرفته اســـت.
از جملـــه اطالعات به ســـرقت رفتـــه از این طریق
مـــی تـــوان بـــه نـــام و نـــام خانوادگـــی ملوانان،
شـــماره های تامین اجتماعی آنها و  ...اشـــاره کرد.
هنوز گزارشـــی دال بـــر سواســـتفاده از داده های
مســـروقه مخابره نشـــده است.
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