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اگر رهبر نبودم ،حتم ًا رئیس فضای مجازی میشدم”.
“اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکتی انقالبی است”.
“اینترن�ت یکی از نعم بزرگ الهی اس�ت ،اما در عین حال
ی�ک نغمت بزرگ هم هس�ت؛ یعنی یک چاق�وی دو دم و
خطرناک… اینترنت االن مثل یک جریان افسار گسیخته
اس�ت… این مثل آن اس�ت که کسی یک سگ وحشی را
بی�اورد ،بگویند قلادهاش کو؟ بگویند س�فارش کردهایم
آهنگر قالده را بسازد!”
“ش�یطان امروز ک�ه از راه اینترنت و ماه�واره و روشهای
ِ
ارتباطی مدرن و فوق مدرن س�راغ شما میآید ،حرفهای
ِ
مدرنی هم دارد؛ س�ختافزارش را مدرن ک�رده ،نرمافزار
مدرن هم دارد .شبههآفرینی دارد ،اخالل در عقیده دارد،
ایجاد تش�ویش در ذهن دارد ،تزریق ناامیدی دارد ،ایجاد
اختالف دارد”.
جملات فوق الذکر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در
باب اهمیت فضای مجازی در دوران جنگ نرم است   .
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پرونده ویژه

تلکــام
کاربرد بیگ دیتا در شرکتهای تلکام
بدون ش��ک داده یکی از داراییهای اس��تراتژیک ش��رکت های
مخابرات��ی در عصر حاضر اس��ت .با گس��ترش کارب��ری تلفنهای
هوش��مند برای دستیابی به اینترنت ،ش��رکتهای تلکام به حجم
انبوه��ی از منابع داده مانند پروفایل مش��تریان ،داده دس��تگاهها ،
الگوی مصرف مش��تری و داده مکانی و  ...دسترسی دارند .با وجود
این حجم داده ،ش��رکت تلکام روی یک معدن طال از داده نشسته
و در موقعیت برجس��تهای قرار دارند که میتوانند روی این داده های
ارزشمند سرمایه گذاری کنند .شرکتهای تلکام برای کسب بینش از
دادهای که در اختیار دارند ،به طور فزایندهای به دنبال اس��تفاده از راه

حلهای کالن داده و تجزیه و تحلیل هستند تا در عمل بتوانند داده را
به بینش ارزشمندتر و تجاری تبدیل کنند .این اعتقاد در شرکتهای
تلکام ایجاد شده که کالن داده دارای پتانسیلی بالقوه بوده و میتواند
در تامین اهداف کسب و کار ،ارتقای رشد ،بازدهی بیشتر و سودآوری،
نقش حیاتی در زنجیره ارزش تلکام را ایفا کند.
کاربردهای مهم کالن داده
هم اینک در شرکتهای تلکام از کالن دادهها در موارد متعددی نظیر
کاهش نرخ ریزش مش��تریان  ،بهبود تجربه مشتری و افزایش بازدهی
عملیاتی استفاده میش��ود .بر اساس نظرسنجی سایت Telecoms.
 ، comکالن دادهه��ا دارای ظرفیت بالق��وهای برای حفظ و نگهداری
مش��تریان ،شناس��ایی مدیریت مش��تریان ،برنامهریزی و بهینهسازی
شبکه و ارائه فرصتهای فروش  upsell/crossبه مشتریان هستند.
کاربرد کالن دادهها در ش��رکت تلکام محدود به موارد اش��اره ش��ده
نمیش��ود و متناسب با روند رشد فناوری ،ش��اهد ابتکارات و نوآوری
بیشتر و جدیدتری در این رابطه هستیم .با وجود طیف گستردهای از
مزایا و کاربردهای فراوان کالن دادهها در ش��رکتهای تلکام ،میتوان
تمامی موارد کاری را به چهار گروه اساسی به شرح ذیل تقسیم کرد.
 .1مدیریت تجربه مشتری
 .2تجزیه و تحلیل بهینه سازی شبکه

 .3تحلیل های عملیاتی تلکام
 .4کسب درآمد از طریق داده
 .1مدیریت تجربه مشتری
امروزه برای ش��رکتهای تلکام ،بهبود تجربه مشتری ،کلید وجه
تمایز آن ها با سایر رقبا و کاهش نرخ ریزش مشتریان است .بسیاری
از ش��رکتهای تلکام با به کارگی��ری تجزیه و تحلیل کالن دادهها به
دنبال کسب یک دید  360درجه ای درست از مشتریان خود در طول
سفر مشتری و در تمامی کانالهای متنوع تعاملی هستند .شرکتهای
تل��کام بر اس��اس جزئیات پروفایل مش��تریان ،آنه��ا را هدف گذاری
میکنند و پیش��نهادهای قانع کننده و کام ً
ال شخصی شده بر اساس
رفتار و تجربه مش��تری را به مخاطبان خود ارائه می کنند .پیشبینی
و کاهش نرخ ریزش مش��تریان از دیگر اهداف مهم شرکتهای تلکام
در مدیریت تجربه مشتری است .برخی از موارد کاری کلیدی در این
حوزه در ادامه آمده است.
بازاریابی هدفمند و شخصیسازی
ارائه پیش��نهاد محصوالت سفارش��ی شده یا ایجاد فرصتهای
تش��ویقی برای خرید بیش��تر در دو بعد کمی و کیفی ( ( Upsell/
 Cross Sellبه کمک مدلهایی متاثر از الگوهای اس��تفاده مشتری،
تنظیمات دس��تگاه ،داده صورت حس��اب ،درخواستهای پشتیبانی

مشتری ،سوابق خرید ،اولویت های خرید به همراه اطالعات جمعیتی،
مکان ،اثرات اجتماعی و اقتصادی فراهم میشود .هم اینک شرکتهای
تلکام قادر به شناسایی مخاطبان هدف در ابعاد بسیار کوچک به منظور
ارائه پیشنهادهای شخصیسازی شده و کمپینهای هدفمند هستند.
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هدف اصلی ،ارائه پیش��نهاد درست در زمان
درست با موضوعیت درست به افرادی است
که بیشترین احتمال جهت پذیرش پیشنهاد
را دارند .توصیههای  up-sellبر اساس داده
استفاده شده ،کمپینهای ارتقای دستگاه بر
اس��اس تنظیمات به خصوص برای مشتری،
پیش��نهادهای تخفیف بر اساس خرید اخیر
یا پرس��شهای مطرح ش��ده با مرکز تماس،
نمونه هایی در خصوص ارائه پیش��نهادها به
مشتریان هدف هستند.
تجزیه و تحلیل سفر مشتری
تجزیه و تحلیل بیوقفه س��فر مش��تری و
ایج��اد بینش عملی ،به ش��رکتهای تلکام

اجازه میدهد تا بتوانند به س��رعت نس��بت
به ارائه بهترین پیش��نهاد بعدی به مشتری
واکنش نش��ان داده و چیزی را که همسو با
ذائقه و عالقه مشتری است به وی پیشنهاد
کنند.
در این خصوص با جمعآوری و ترکیب اقالم
دادهای مختلف��ی نظی��ر ترکی��ب جمعیتی
مش��تری ،ن��وع رفتار خری��د ،نح��وه رفتار
مش��تری روی کانالهای تعاملی نظیر روند
کلیک روی صفحات یک وب سایت محصول
و خدم��ات میتوان بهترین پیش��نهاد را بر
اس��اس دادههای مختلف مربوط به مشتری
ارائ��ه داد .به کارگیری مدله��ای تجزیه و
تحلیل بالدرنگ س��فر مشتری این امکان را
در اختیار ش��رکتهای تلکام قرار میدهد تا
بتوانند در مراحل مختلف این سفر نظارهگر
تمام��ی تعامالت مش��تری باش��ند و در هر
مرحله از این س��فر و با استناد به دادههای
معنادار حاصل از تعامالت اخیر و چشم انداز
با مش��تری در تمامی ط��ول چرخه حیات
مش��تری ارتباط برقرار کرده و پیشنهادهای
مناس��بی را ب��ه آنها ارائ��ه کنند ی��ا آنها را
مخاطب کمپینهای هوشمند قرار دهند تا
رضایت مش��تری در هر یک از مراحل سفر
مشتری  ،حاصل شود.
بر اساس مطالعات انجام شده در شرکتهای

تلکام ،ب��ا افزایش  10درص��دی در رضایت
مشتریان ،حفظ مشتری (شاخص رفتاری و
وفاداری)  2درصد و درآمد  3درصد افزایش
خواهد یافت ،به این ترتیب رضایت مشتری
یک شاخص  leadاز حفظ مشتری ،درآمد
و رشد درآمد محسوب میشود.

تجزیه و تحلیل پیش بینی ریزش

مراقبت بی وقفه
ش��رکت های تل��کام با اس��تفاده از کالن
دادهه��ا و به کارگیری ابزارهای تحلیلی قادر
به شناسایی سریع و فعاالنه مسائل و رفع آنها
یا ارائه راه حل مناس��ب قبل از تاثیر گذاری
روی مشتری هستند.
رویکرد ف��وق از یک طرف باع��ث ارائه یک
تجرب��ه مش��تری قانع کننده می ش��ود و
از طرف دیگر باع��ث کاهش تماس با مراکز
تماس خواهد ش��د که در نهای��ت میتواند
کاهش هزینهه��ای پش��تیبانی را به دنبال
داشته باشد.
بر اس��اس نظرسنجی انجام ش��ده با تمرکز
روی صنایع تل��کام 84 ،درصد مخاطبان به
این پرسش که اگر ارائه دهنده سرویس قادر
به شناس��ایی و برطرف کردن مسائل بالقوه
در خصوص سرویس باشد ،آیا حاضرید ارائه
دهنده س��رویس خود را به دیگران پیشنهاد
کنید ،پاسخ مثبت دادهاند.
بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده
 92درصد مشتریان به توصیههای دوستان و
اعضای خانواده خود بیشتر از هر نوع تبلیغات
اعتماد میکنند.
ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه ارائ��ه دهنگان
سرویسهای ارتباطی تمایل دارند به صورت
فعاالنه و قبل از تاثیرگذاری منفی بر مشتری

بر اس��اس تحقیق��ات اخیر ، Ovum
اپراتوره��ای تل��کام می توانند نس��بت به
نگهداری نیمی از مش��تریان موجود خود
ط��ی دوازده م��اه آین��ده امیدوار باش��ند
و ح��دود  25درص��د تمام��ی مش��تریان
ش��رکتهای تلکام در جهان عنوان کرده
ان��د قطعاً ارائ��ه دهنده س��رویس خود را
عوض خواهند کرد.
با توجه به تاثیر ریزش مشتری در صنایع
تلکام ،ارائه دهندگان سرویس به طور موثر
به دنبال تحلی��ل کالن داده ها به منظور
پیش بینی و پیشگیری از ریزش مشتریان
هس��تند .برای نیل به خواسته فوق  ،باید
داده های مختلفی جمع آوری شود.
کیفیت سرویس ،عملکرد شبکه ،اطالعات
صورت حساب مش��ترک ،جزئیات تماس
با مراکز تماس و تحلیلهای احساس��ات
رس��انههای اجتماعی نمونه هایی در این
زمینه ب��رای ایجاد یک م��دل موثر برای
پیش بینی و ریزش مشتریان است.
به کم��ک مدله��ای پیش��بینی ریزش
مش��تریان ،ش��رکت های تلکام ق��ادر به
راه اندازی کمپین نگهداری مش��تریان و
شناسایی و پاسخ به مشتریانی هستند که
در وضعیت ریسک قرار دارند.
ادامه مطالب در شماره بعدی ......

و ایجاد یک تجربه بد ،نسبت به شناسایی و
برطرف کردن مس��ائل در ارتباط با سرویس
اقدام کنند.
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شبکه های اجتماعی
محمد باقر محمدی

آس�یبهای اجتماعی خانواده در
فضای اختاپوسی شبکههای مجازی
گاهی بس��یاری از نوجوان��ان و جوانان از
ناآگاهی والدین سوءاس��تفاده ک��رده و اوقات
خود را بیخود و بیجهت در فضای سایبری
که آلوده به انواع مفاس��د و حتی مش��کالت
امنیتی است ،میگذرانند .
نمیتوان منکر جذابیتهای ارتباط در فضای
مجازی ش��د اما این نکته را نی��ز نباید از یاد
ب��رد که فضای مجازی ،فضایی اس��ت که در
عین داش��تن فرصتها و قابلیتها ،میتواند
مخاطرات و تهدیدهای زی��ادی را نیز همراه
داشته باشد .سیاستگذاران باید در درجه اول
نیازهای جوانان را بهخوبیشناسایی کنند و در
درجه دوم این فضا را بهدرستی مدیریت کنند
و به س��مت تولید محتوای مناسب و سالم در
قالبهای جذاب و متناس��ب با ذائقه جوانان
بروند .ت��ا زمانی که بهلحاظ فرهنگی ،اقدامی
عمل��ی صورت نگرفت��ه و برنامهریزی مدونی
ب��رای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد ،نباید
انتظار داشت که جوانان از تهدیدهای مربوط
به اس��تفاده از تکنولوژیه��ای جدید مصون
بمانند .در نتیجه در این بین سه امر ضروری
مینماید :شناخت نیازهای جوانان ،آگاهسازی
آنان و تدبیر و برنامهریزی صحیح برای اوقات
فراغت آنها.
شایسته است به این نکتهی بنیادین و اساسی
اشاره ش��ود که برای پیشگیری از آسیبهای
اجتماع��ی و چ��هبس��ا تمامی آس��یبهای
خانوادگ��ی و اقتص��ادی و ،...تمس��ک ب��ه
ظرفیتهای باالی اعتقادی دین مبین اسالم،
بدون ورود نظرات ش��خصی و غیرکارشناسی
افراد ،مؤثرترین و کارسازترین روش است.
مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین(ع)
در اینخصوص فرمودند :امروز جنگ نظامی
مطرح نیس��ت؛ امروز برای کش��ور ما جنگ
نظامی س ّنتی و متعارف ،احتمال بسیار بسیار
ِ
ضعیفی اس��ت ،لکن جهاد باقی است؛ جهاد
یک چیز دیگر اس��ت .جه��اد فقط بهمعنای
قتال نیس��ت ،فقط بهمعن��ای جنگ نظامی
نیس��ت؛ جهاد یک معنای بس��یار وسیعتری
دارد .در بی��ن جهاده��ا ،جهادی هس��ت که
خ��دای متعال در ق��رآن آن را «جهاد کبیر»
نام نهاده است.

حری�م خان�واده ،آم�اج دس�تبرد
بیگانگان
ام��روزه و ب��ا توجه به س��هلالوصول بودن
امکان��ات تکنولوژیک��ی و توانای��ی باالی این
اب��زار در تصویرب��رداری و گرفتن عکسهای
حرفهایتر ،باعث ترغیب افراد در بهکارگیری
چنین وسایلی شده است .قطعاً با پیشرفتهای

صنعت��ی و تکنولوژیکی ،فرهنگ اس��تفاده و
بهکارگیری وس��ایل پیش��رفته هم به همراه
خ��ود آنها وارد زندگی انس��انها میش��ود.
این در حالی اس��ت که عدهای نیز به تبع این
پیشرفتها ،در صدد سوء استفاده و شکستن
حریم خصوصی اف��راد دیگر برمیآیند .اولین
نکته و خطر متوجه خانوادهها و والدینی است
ک��ه در رابطه با اس��تفاده از این پیش��رفتها
کماطالع هستند.
نوجوانان و جوانان به تناسب شرایط زمانیای
ک��ه در آن به دنی��ا آمدهاند ،ب��ا جدیدترین
تکنولوژیه��ا در ارتباط بوده و نحوه تعامل و
استفاده از آنرا بهخوبی میدانند .با گسترش
روزافزون تکنول��وژی و ارائه انواع فناوریهای
جدید در زمینه رایانه و نیز گوشیهای همراه،
بس��یاری از افراد از چگونگی رون��د ارائه این
فناوریه��ا و نی��ز حتی ابزاره��ا و برنامههای

موج��ود روی گوش��ی ک��ودکان و نوجوانان
خود هیچگونه آگاهی ندارند .گاهی بس��یاری
از نوجوان��ان و جوان��ان از ناآگاه��ی والدی��ن
سوءاس��تفاده کرده و اوقات خ��ود را بیخود
و بیجهت در فضای س��ایبری ک��ه آلوده به
انواع مفاس��د و حتی مشکالت امنیتی است،
میگذرانند .اینجاس��ت که نبود مش��اورهای
درس��ت از جانب والدین موجب آن میشود
که نوجوانان از روی ناآگاهی و س��ادگی خود
در فضاهای��ی همچون ش��بکههای اجتماعی
بهراحتی به دوستان مجازی خود اعتماد کنند
و ویدئوها یا تصاویر شخصی و حتی خانوادگی
خود را با آنها به اشتراک گذارند .نوجوانان از
این نکته غافلند که شخصیت دوستانشان در
این فضا کام ً
ال مجازی اس��ت و بسیاری از این
افراد ش��خصیت واقعی خود را بروز نمیدهند
و از اعتماد دوس��تان خود سوء استفاده کرده
و حریم شخصی دیگران را زیر پا میگذارند.
ام��ا ای��ن مبح��ث تنها ی��ک وج��ه از وجوه
چندگانهای است که باعث انتشار و «ریشیر»
(بازنش��ر) ویدئوه��ا و عکسه��ای خصوصی
افراد و خانوادهها میگردد .ش��کل دیگری که
چند وقتی اس��ت معمول ش��ده ،انتشار فیلم
مهمانیها و مراسمات خصوصی افراد توسط
خ��ود آنها آنه��م بهصورت آگاهانه اس��ت!
عمدهتری��ن دلیل برای اق��دام افراد به چنین
عمل زشت و بدون توجیهی ،سرایت تفکرات
سکوالریستی و لیبرالیستی توسط شبکههای
ماهوارهای اس��ت؛ چراکه این شبکهها با سوء
اس��تفاده از کمتوجهی و ناآگاهی افراد درباره
مباح��ث دین��ی ،اخالقی و اجتماع��ی ،انجام
ن��دادن اینگونه کاره��ا را ترجمان��ی از نگاه
متحجرانه ،دگ��م ،املمآبانه و حتی تعصبات
جاهلی اعالم میکنند.
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ایج��اد موج بیغیرت��ی و بیعفتی در میان
جوانان کشورها توسط شبکهها و درگاههایی
ص��ورت میگی��رد ک��ه قص��د اس��تحاله و
اضمح�لال درونی باورها و فرهنگ آن افراد
را دارند .نکته دیگری که در این مسئله قابل
بررس��ی است ،ولنگاری و بیقیدی برخی از
والدین نس��بت به چگونگی تربیت و تعلیم
و ارشاد فرزندانش��ان در حوزههای مختلف
فرهنگ��ی ،دینی و اعتقادی اس��ت؛ چراکه
اگ��ر والدین بهعنوان اولی��ن مربیان بچهها،
ابتداییترین مس��لمات اخالقی و اعتقادی
را ب��رای آنه��ا تبیین و تش��ریح بکنند ،با
ورودش��ان به گس��تره اجتماع یا دستیابی
ب��ه ش��بکههای اجتماع��ی مج��ازی دچار
خودباختگی یا کمتربینی نس��بت به باورها
و داشتههایشان نمیگردند.
در این میان تکلیف افراد بزرگسالی که عق ً
ال
و منطقاً چنین اقدامی انجام میدهند ،روشن
اس��ت ،چراکه ناموسپرس��تی و غیرتمندی
انسان ضاحک ناطق تعلق ندارد ،بلکه
تنها به
ِ
در می��ان حیوانات نیز دفاع از حریم خانواده
و اف��رادش یک امتی��از و ش��اخصه غریزی
محسوب میگردد.
اما با تمام این مباحث الزم و ضروری اس��ت
به افراد (احتماالً ناآگاه) حاضر در شبکهها و
فضاهای مجازی انذار و تذکر الزم داده شود
تا از خطرات و وجوه مورد س��وء استفاده در
اینزمینه آگاهی یابند.
خداوند متعال در قرآن کریم با آیه «فأعتبروا
ی��ا أولی أالبص��ار» ،همه انس��انهای دارای
بصی��رت و بینای��ی را ب��ه عبرتآم��وزی از
اتفاقاتی که برای دیگران ش��کلگرفته است،
دعوت میکند تا خودشان گرفتار آن مصائب
و مشکالت نشوند.
حمل�ه ب�ه حریم ش�خصی؛ اینبار
از تلگرام
«شماره بدین ،اس��م و تصویر بگیرین»؛ این
تبلیغ یک ربات تازه در تلگرام اس��ت که این
روزها حواشی زیادی ایجاد کرده است.
از آخرين روزهاي هفته اول بهمن ماه و با
عموميشدن تبليغات اين ربات ،بحث بر سر
جزئيات اين موضوع باال گرفته است.
در اين ربات ش��ما ب��ا واردكردن ش��ماره
تلفن مورد نظر ميتوانيد مش��خ صات(نام
و عك��س) فرد درخواستش��ده را دريافت
كنيد .اين موضوع بهانهاي ش��ده تا يكبار
ديگر موضوع امنيت تلگرام مورد توجه قرار
بگيرد.
ام��ا آيا اين ربات دلي��ل ناامن بودن تلگرام و
مصداق ورود به حريم شخصي افراد است ؟

آيا خطرناك است؟
ب��ا فعالك��ردن اين رب��ات ،تلگرام از ش��ما
ميخواهد يك شماره تلفن را وارد كنيد .پس

از جستوجوي كوتاهي ،الزم نيست شما اين
شماره را بشناسيد يا در فهرست تلفنهايتان
داشته باشيد .هر ش��مارهاي كه باشد ،ربات
به ش��ما يك اس��م و يك تصوي��ر ميدهد.
ظاهرا تنها ش��رط اين است كه براساس آن
شماره تلفن يك حس��اب تلگرام فعال شده
باش��د .تا اينجا بهخودي خود مشكلي وجود
ندارد .چه اينكه شما ميتوانيد هر شمارهاي
را كه دنبال اس��م و تصوير مالك آن هستيد،
در فهرس��ت تلفنهاي خود ثب��ت و بعد آن
را در تلگرام جس��توجو كنيد؛ هم نام و هم
تصوير صاحب حساب را پيدا خواهيد كرد .به
اين ترتيب فعاليت ربات در حقيقت به نوعي
آسانكردن كنجكاوي ش��ما در اين نرمافزار
است .اينكه اين ربات اين اطالعات را چگونه
بهدست آورده هم از نظر فني پاسخ سادهاي
دارد؛ طراح آن در يك الگوريتم س��اده تمام
ش��مارههاي پايينترين و باالترين ش��ماره
ممكن در هر اپراتور را جس��توجو و اس��م
و تصوي��ر آنها را به ش��ما ارائه ميدهد .مثال
تمام ش��مارههاي بي��ن 09120000000تا
09129999999در هم��راه اول .پ��س ت��ا
اينجاي كار مشكلي وجود ندارد.
دردسر شروع ميشود
جس��توجوي بيش��تر در اين ربات براي
شما خرج دارد؛ يعني يا بايد پول بدهيد و
حسابتان را شارژ كنيد يا تبليغ ربات را در
گروهها بفرستيد و با جلب هر مشتري امتياز
بگيريد تا بتواني��د بازهم كنجكاوي كنيد.
بع��د از كمي جس��توجو متوجه خواهيد
ش��د كه برخي ش��مارههاي آشناي شما و
حتي ش��ماره خودتان به نامي غيرازآنچه
خودتان يا حتي مالك خط بهعنوان اس��م
ذخي��ره كردهاند ،معرفي ميش��وند .اينكه
شمارههايي كه شما در فهرستتان داريد با

شبکه های اجتماعی
آنچه اين ربات نشان ميدهد متفاوت باشد
هم چندان غيرطبيعي نيست؛ چراكه شما
ميتوانيد هر ش��مارهاي را با هر نام باربط
ي��ا بيربطي ذخيره كني��د .اما چرا بعضي
ش��مارهها ب��ا نامي كه مال��ك آنها معرفي
كرده هم تفاوت دارند؟ ماجرا از اتكاي اين
ربات به بانكهاي اطالعاتي در اين زمينه
شروع ميشود .از مدتها قبل اپليكيشني
در اينترن��ت وجود دارد كه ش��ما با نصب
آن ميتواني��د بفهمي��د كه هر ش��مارهاي
متعلق به چه نامي اس��ت؛ چيزي شبيه به
همين ربات .اما اين اپليكيشن وقتي روي
تلفن همراه نصب ميش��ود ،از كاربر چند
اجازه ميگيرد كه يكي از آنها دسترس��ي
به فهرست ش��ماره تلفنهاست .خيلي از
كارب��ران بدون اينكه معن��ا يا عملكرد اين
روش را بدانن��د ،چنين اجازهاي ميدهند.
بالفاصل��ه بع��د از نصب اپليكيش��ن تمام
اطالعات ش��ماره تلفن ش��ما كپي شده و
با نخس��تين اتصال به اينترنت براي مالك
آن ارس��ال ميش��ود .به اين ترتيب بانك
اطالعات��ي در اختي��ار مال��ك آن هر روز
بزرگ و بزرگتر ميشود و بعدها در اختيار
فعاليتهاي ديگري مانند همين ربات قرار
ميگيرد .مش��كل وقتي بروز پيدا ميكند
كه شما شمارههاي خيلي خصوصي برخي
افراد را در فهرست تلفنتان داشته باشيد
يا تلفن آنها را به نامي ذخيره كرده باشيد
كه براي ش��ما ي��ا آنه��ا داراي درجهاي از
محرمانگي باش��د .براي مثال ،فرض كنيد
علي احمدي كه دوس��ت شماس��ت ،افسر
پليس آگاهي است و كسي از اين موضوع
خبر ندارد .اگ��ر علي نام خود را در تلگرام
همان «علي احمدي» و شما «علي /مأمور
كالنتري» ذخيره كرده باشيد ،ممكن است
در بانك اطالعاتي اين اپليكيشن يا ربات ،با
نامي كه شما ذخيره كردهايد ،ثبت شود و
وقتي كسي شماره او را جستوجو ميكند،
حدس بزند شغلش چيس��ت .در حقيقت
ش��ما اكن��ون ميتوانيد با جس��توجوي
شمارههايي كه ميشناسيد ،بررسي كنيد
كه احتماال اسم آنها با چه عناوين ديگري
ثبت ش��ده است .البته كه انتشار اطالعات
شمارههاي ش��خصي كه تلگرام دارند ولي
كسي از آنها خبر ندارند ،از ديگر مشكالت
اين وضعيت است .هرچند طراحان روسي
تلگرام مدعياند كه محصولش��ان يكي از
امنترين نرمافزارهاست ،اما حاال در اينكه
بيتوجه��ي ب��ه حريم خصوص��ي يكي از
بزرگترين ضعفهاي اين پيامرسان است،
نميتوان ترديد كرد.
مصوبه ثبت كاناله��اي تلگرامي ضمانت
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اجرايي ندارد
عبدالصمد خرمآب��ادي ،دبيركارگروه تعيين
مصاديق محتواي مجرمانه :مديريت تلگرام
خود را ملزم به تبعيت از قوانين ايران نميداند
و به همين دليل اگر مديران اينگونه كانالها
هم��كاري نكنند و شناس��ايي نش��وند ،اين
مصوبه ش��ورايعالي فضاي مجازي ضمانت
اج��را ندارد.يك��ي از كاناله��اي ضدانقالب
كه صرفا با هدف نش��ر اكاذيب و تش��ويش
اذهان عموم��ي ،طراحي و راهاندازي ش��ده
مملو از مطالب كذب و غيرقابل باور اس��ت.
تاكنون چندين بار دس��تور فيلتر اين كانال
و كانالهاي��ي اينچنيني به وزارت ارتباطات
ارسال شده اما اين وزارتخانه توانايي اجراي
اين دستورات را ندارد .دليل آن هم اين است
كه وزارت ارتباطات به شبكههاي اجتماعي

خارجي اجازه داده است بدون ضابطه داخل
كشور فعاليت كنند.
تلگرام  Caller IDميخواهد

جداییناپذیری شبکههای اجتماعی
ب��ه گزارش گرداب ،اگ��ر تنها یک قاعده ب��رای زندگی دیجیتال
برخیها وجود داش��ته باشد ،میتواند این باشد که شما همیشه به
شبکههای اجتماعی برخواهید گشت ،حتی اگر برای مدتی حساب
خود را در ش��بکههای اجتماعی غیرفعال کرده و یا اپلیکیشنهای
مربوط به آنها را پاک کنید.
وبس��ایت هافینگتونپس��ت با توجه به تحقیقاتی که در دانشگاه
کرنل ( )Cornellآمده توضیح داده است که چرا ترک شبکههای
اجتماعی بس��یار دش��وار اس��ت .آنها یک کمپین به اسم « ۹۹روز
آزادی» راه انداختند و افراد عالقهمند به این پروژه را دعوت کردند
و به این ترتیب  ۴۰۰۰۰نفر این دوره را گذراندند.
البته که بس��یاری از افراد نتوانستند تا پایان  ۹۹روز پیش بروند،
برای اینکه دلیل آن مشخص ش��ود ،محققان در روزهای ۶۶ ،۳۳
و  ،۹۹نظرس��نجیهایی را شامل تعدادی سوال از شرکتکنندگان
گرفتند و برخی از عوامل وابس��تگی به شبکههای اجتماعی در آن
کشف شد.
شبکههای اجتماعی اعتیادآور است
محققان دریافتهاند کس��انی که معتقد بودند شبکههای اجتماعی
اعتیادآور هس��تند ،احتمال بیشتری وجود دارد که قبل از  ۹۹روز
سراغ آن بروند .وقتی که استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی
مانند فیسبوک ،اینستاگرام و غیره ،به این شبکهها به عنوان یک
ع��ادت نگاه میکنند ،محتملتر اس��ت که ب��ا آن مثل یک عادت
برخورد کنند.
چه کسی پروفایلتان را نگاه میکند؟
برخی افراد از شبکههای اجتماعی با این هدف استفاده میکنند که
بر احساس دیگران نسبت به خود تاثیر بگذارند .برای چنین افرادی
احتمال بیش��تری وجود دارد که پیش از تمام ش��دن این دوره به
شبکههای اجتماعی برگردند ،همچنین کسانی هستند که اعتقاد
دارن��د فعالیت آنها در ش��بکههای اجتماعی تحت نظر اس��ت و به
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حجم فساد در واتسآپ كه شماره موبايل
اف��راد را نش��ان ميدهد ،بس��يار كمتر از
نرمافزارهاي��ي مانن��د تلگرام اس��ت كه بر
مبناي شماره تلفن نيس��تند .كافي است
شماره تلفن فرد پيامدهنده مشخص باشد
تا حجم فس��اد كاهش چش��مگيري پيدا
كند؛ درس��ت مثل زماني كه Caller ID
به تلفنها اضافه و باعث شد مزاحمتهاي
تلفني تقريبا برچيده شود .كانالي و گروهي
كه هويت نامشخصي دارد ،در مقابل انتشار
محتوا مس��ئوليتپذير نخواه��د بود و هر
مطلبي را  -چه ش��ايعه و چه ناقض حريم
خصوص��ي ش��هروندان  -ب��دون توجه به
تبعات آن در اين فضا منتشر خواهد كرد.
در مقاب��ل حقوق مادي و معنوي محتواي
توليدشده نيز قابل پيگيري نخواهد بود.

همین دلیل آنها ناچار به مراجعه هر روزه به این شبکهها هستند.
وقتی در شرایط بدی هستید
کسانی که حس و حال خوبی داشتند ،کمتر احتمال داشت که از
این تعهد شانه خالی کنند .تحقیقات نشان داده است که فیسبوک
میتواند ش��ما را در وضع روحی بدی قرار دهد پس اگر احس��اس
ناراحتی میکنید ،احتماال فیسبوک بهترین راه برای عوض کردن
روحیهتان نیست.
شبکههای اجتماعی تنها همدم شماست
وقتی که افراد مش��غولیات دیگری داشته باشند که به آنها مراجعه
کنند ،برایش��ان راحتتر است که از ش��بکههای اجتماعی دوری
کنند.
این موضوع برای همه مفید بود؛ محدود کردن مراجعه به شبکههای
اجتماع��ی به یک بار یا دو بار در روز یا قرار دادن س��اعاتی خاص
برای آنها ،میتواند تاثیرات مثبتی بر س�لامتی و کاهش اس��ترس
داشته باشد.
به عالوه ،همه افراد به یک تغییر مثبت عالقهمند هستند .شما هم
میتوانید یک دوره  ۹۹روزه بدون شبکههای اجتماعی را بگذرانید؟
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مهم امنیتی
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شاهرخ وظیفه دان

- 1حمالت�ی ك�ه توس�ط نفوذگ�ران
خارج�ی انج�ام می گیرد نس�بت به
حملات كارمن�دان داخل�ی هزینه
بر ت�ر و خس�ارت بار تر میباش�د.
درست یا غلط؟
غلط -حمالت كارمندان داخلی نوعا بس��یار
خس��ارت بار ت��ر از حم�لات خارجی گزارش
شده اس��ت .بر طبق آمارهای انستیتو امنیت
Computer
كامپیوت��ر (Security
 ) instituteمیانگی��ن حم�لات خارج��ی
 ۵۷۰۰۰دالر و میانگین هزینه حمالت داخلی
 ۲۷۰۰۰۰۰دالر برآورد شده است .كارمندان
داخل��ی اطالع��ات محرمانه بیش��تری درباره
سیس��تمهای هدف در دس��ترس دارند از آن
جمله میتوان اطالعاتی درب��اره فعالیتهای
دی��ده بان��ی ( ) Monitoringرا نام برد (به
خصوص نقاط ضعف این فعالیتها )
 -2پیكربن�دی ی�ك دی�واره آت�ش
( )Firewallبه صورت كامل ما ر در
مقابل حمالت خارجی ایمن می كند.
درست یا غلط؟
غلط – آمارهای انستیو امنیت كامپیوتر نشان
میدهد كه  ۱/۳شركتهایی كه از دیواره آتش
اس��تفاده كرده اند هنوز از دست نفوذگران بد
اندیش در امان نمانده اند .اولین كاركرد دیواره
آتش بس��تن پورتهای مش��خص می باشد به
همین دلیل در بعضی از مشاغل نیاز است كه
بعضی از پورتها باز باشد .هر پورت باز می تواند
یك خطری را برای س��ازمان ایجاد كند و یك
معبر برای شبكه شما باشد.ترافیكی كه از میان
یك پورت می گذرد را باید همیشه به صورت
سختگیرانه ای دیده بانی ( )Monitorكرد تا
تمامی تالشهایی كه منجر به نفوذ در شبكه
میش��ود شناسایی و گزارش شود .یك دیواره
آتش به تنهای��ی نمیتواند یك راه حل جامع
باشـد و بایـد از آن به همــراه تكنولـوژیهای
((Intrusion Detection System

IDS

و روشهای تركیبی اس��تفاده كرد .همیش��ه
نفوذگ��ران خبره میتوانند ی��ك دیواره آتش
را در ه��م ش��كنند و ب��ه آن نف��وذ كنند .به
همی��ن دلی��ل دیدهبان��ی كلیدی ب��رای هر
برنام��ه امنی��ت اطالعات میباش��د .فراموش

نكنید كه دیواره آتش نیز ممكن اس��ت هك
ش��ود و IDSها راهی می باش��ند برای اینكه
بدانید چه سیستم هایی در شرف هك شدن
می باش��ند .دیوارههای آتش باید به گونه ای
پیكربندی ش��وند كه عالوه بر ترافیك ورودی
به ش��بكه ،ترافیكهای خروجی را نیز كنترل
كنند .بس��یاری از س��ازمانها توجه زیادی به
محدود ك��ردن ترافیك ورودی خود دارند ،اما
در مقایس��ه توجه كمتری در مس��دود كردن
ترافی��ك خروجی از ش��بكه را دارند .خطرات
زیادی ممكن اس��ت در درون س��ازمان وجود
داشته باشد .یك كارمند ناراضی یا یك نفوذگر
كه شبكه شما را در دست گرفته است  ،ممكن
اس��ت كه بخواهد اطالت حساس و محرمانه
شما را برای شركت رقیب بفرستد.
 -3امنی�ت اطالعات ب�ه عنوان یك
مبح�ث تكنولوژیك�ی مطرح اس�ت
درست یا غلط؟
غلط – امنیت اطالعات یك پی آمد تجاری-
فرهنگی می باشد .یك استراتژی جامع امنیت
طالعات باید شامل س��ه عنصر باشد :روالها
و سیاس��تهای اداری ،كنترل دسترسی های
فیزیك��ی ،كنترل دسترس��ی ه��ای تكنیكی.
ای��ن عناصر – اگ��ر به صورت مناس��بی اجرا
شود– مجموعا یك فرهنگ امنیتی ایجاد می
كند .بیش��تر متخصصین امنیتی معتقدند كه
تكنولوژیهای امنیتی فقط كمتر از  ۲۵درصد
مجموعه امنیت را شامل می شوند .حال آنكه
در می��ان درصد باقیمانده آنچه كه بیش��تر از
هم��ه نمود دارد  «،افراد » می باش��ند( .كاربر
انتهای��ی) افراد یكی از ضعیف ترین حلقه ها ،
در هر برنامه امنیت اطالعات می باشند.
 -4ه�رگاه ك�ه كارمن�دان داخل�ی
ناراض�ی از اداره اخ�راج ش�وند ،
خط�رات امنیت�ی از بین م�ی روند.
درست یا غلط؟
غل�ط – به ط��ور واض��ح غلط اس��ت .برای
ش��هادت غلط بودن این موض��وع می توان به
شركت  Meltdownاشاره كرد كه لشكری
از كارمن��دان ناراضی اما آش��نا به س��رقتهای
كامپیوتری برای خود ایجاد كرده بود .بر طبق
گفته های  FBIحجم فعالیتهای خرابكارانه از

كارمندان داخلی افزایش یافته اس��ت .همین
امر س��ازمانها را با خطرات ج��دی در آینده
مواجهه خواهد كرد.
 -5ن�رم افزاره�ای ب�دون كس�ب
مج�وز ()Unauthorized Software
یكی از عمومیترین رخنههای امنیتی
كاربران داخلی می باشد .درست یا
غلط؟
درس�ت – رخنهه��ا ( ) Breachesمیتواند
بدون ض��رر به نظ��ر بیاید ،مانن��د Screen
 Saverهای دریافت شده از اینترنت یا بازیها
و ...
نتیج��ه این برنامه ه��ا  ،انتقال وی��روس ها ،
تروجانها و  ...می باشد .اگر چه رخنه ها می
تواند خطرناكتر از این باشد .ایجاد یا نصب یك
برنامه كنترل از راه دور كه می تواند یك درب
پشتی ( ) Backdoorقابل سوءاستفاده ای را
در شبكه ایجاد كند كه به وسیله دیواره آتش
نیز محافظت نمی شود .بر طبق تحقیقاتی كه
توس��ط  ICSA.netو Global Integrity
انجام شده است بیش از  ۷۸درصد گزارش ها
مربوط به ایجاد یك رخنه در نرم افزار دریافتی
از افراد یا سایتهای ناشناخته است.
 -6خسارتهای ناشی از سایتهای فقط
اطالعاتی كمتر از سایتهای تجاری می
باشد .درست یا غلط؟
درس�ت – درست اس��ت كه خطرهای مالی
در سایتهای فقط اطالعاتی كمتر از سایتهای
تجاری میباشد ولی خطر مربوط به شهرت و
اعتبار ،آنها را بیشتر تهدید می كند .سازمانها
نیازمند این می باش��ند كه مداوم سایت های
اطالع رسانی را بازبینی كنند تا به تهدید های
احتمالی ش��بكه های خود خیلی س��ریع پی
ببرند و در مقابل آنها واكنش نشان دهند تا از
خسارتهایی كه ممكن است شهرت آنها را بر
باد دهد جلوگیری كنند.
 -7رمزه�ای عب�ور م�ی توان�د جلو
كس�انی ك�ه دسترس�ی فیزیكی به
ش�بكه را دارند  ،بگیرد .درس�ت یا
غلط؟
غل�ط – كلمات رمز نوعا خیلی كم می توانند
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جل��و كارمن��دان داخل��ی و خب��ره را بگیرند.
بسیاری از سازمانها تمامی تالش خود را روی
امور تكنیكی امنیت اطالعات صرف میكنند و
در برخورد با مسائل اداری و كنترل دسترسی
فیزیكی الزم برای ایجاد یك محافظت مناسب،
با شكست مواجه می شوند.
 -8ی�ك نام كاربری و یك رمز عبور
می تواند شبكه ما را از ارتباط با یك
ش�بكه غیردوس�تانه ()Unfriendly
محافظت كند .درست یا غلط؟
غل�ط – یك ارتب��اط فیزیك��ی و یك آدرس
شبكه همه آنچیزی می باشد كه یك نفوذگر
برای نفوذ در ش��بكه نی��از دارد .با یك ارتباط
میتوان تمامی ترافیك شبكه را جذب كرد (به

محمد شکریان

ای��ن كار  Sniffingمی گوین د) .مهاجم قادر
است با استفاده از تكنیكهای  Sniffingكل
ترافیك حساس شبكه ،شامل تركیباتی از نام
كارب��ری /رمز عبور را جذب كند و در حمالت
بعدی از آنها استفاده كند.
 -9هیچكس�ی در س�ازمان نباید به
رمزه�ای عبور دسترس�ی داش�ته
باش�د به جز مدی�ر امنیت ش�بكه.
درست یا غلط؟
غلط – هیچكس در س��ازمان نباید به كلمات
رمز كاربران دسترسی داشته باشد  ،حتی مدیر
امنیتی ش��بكه! رمزهای عبور باید به صورت
رمز شده ( ) Encryptedذخیره شوند .برای
كارب��ران جدید ابتدا با یك رمز عبور س��اخته
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شده اجازه ورود به شبكه داده میشود و پس
از آن بای��د روالی قرار داد ت��ا كاربران بتوانند
در ه��ر زمانی كلمات رمز خود را تغییر دهند.
همچنین باید سیاس��تهایی را برای مواردی
كه كارب��ران رمزهای عبور خ��ود را فراموش
كرده اند در نظر گرفت.
 -10رمــزگـ�ذاری بایـد بــــرای
ترافیكهای داخلی ش�بكه به خوبی
ترافیك خروجی ش�بكه انجام گیرد.
درست یا غلط؟
درس�ت – به عنوان ی��ك نكته باید گفت كه
فرآین��د ( Sniffingجذب دادههایی كه روی
ش��بكه رد و بدل میشود) به عنوان یك خطر
امنیتی داخلی و خارجی مطرح می شود.

ب اجافزارها از طریق پروتکل ریموت
دسکتاپ  RDPحمله میکنند

مدیران ش��بکههایی که از ریموت دس��کتاپ ویندوز ب��رای اتصال به
ایس��تگاههای کاری از خارج مجموعه اس��تفاده میکنند ،در معرض
حمالت باجافزارها هس��تند .به تازگی نمونههایی از باجافزارها کش��ف
ش��دهاند که از طریق ضع��ف امنیتی ریموت دس��کتاپ ویندوز اقدام
به ورود به سیس��تم و کدگذاری فایله��ا میکنند و پس از آن مبالغ
هنگفتی را برای بازگرداندن اطالعات طلب میکند.
چگونگی عملکرد این باج افزارها بدین صورت است که ابتدا باجگیران
از طری��ق نرمافزاره��ای خودکار اقدام به اس��کن درگاهه��ای باز روی
آدرسهای  IPاینترنتی کرده و در صورتی که پورت ریموت دسکتاپ
روی آنها باز باش��د ،اقدام به حدس زدن رمزهای عبور مختلف نموده
و ش��انس خود را برای ورود به سیس��تم مح��ک میزنند .در صورتی
که فایروالی با قابلیت تش��خیص اینگونه حمالت روی لبه شبکه فعال
نباشد و همچنین مقرراتی برای جلوگیری از ورود پسوردهای اشتباه
به دفعات متعدد موجود نباش��د ،ممکن اس��ت بعد از گذش��ت فاصله
زمانی کمی ،نرمافزارهای باجگی��ر بتوانند رمز عبور صحیح را حدس
زده و دسترسی ورود به سیستم را دریافت کنند.
پ��س از گرفت��ن دسترس��ی به سیس��تمعامل ،حت��ی در صورتی که
نرمافزارهای مخصوص ضد باجافزار نیز روی سیس��تم نصب باشد ،باز
هم با توجه به داشتن دسترسی مدیریتی ،هکرها قادر به حذف هرگونه
محصول امنیتی خواهند ب��ود ،و پس از آن به راحتی باجافزار خود را
اج��را و اقدام به کدگذاری تمامی فایل ها خواهند نمود .متاس��فانه به
علت داشتن دسترسی مدیریتی هیچ نرمافزار امنیتی قادر به مقاومت
در برابر آنها نخواهد بود؛ زیرا تمامی فعالیتها بر مبنای دسترسی مدیر
سیستم و بهصورت قانونی انجام میپذیرد.
در نظر داش��ته باش��ید ک��ه نرمافزاره��ای ترمینال س��رویس مانند
س��یتریکس ،ویامویر هورایزن و غیره هم در صورت کانفیگ اشتباه،
میتوانند این دسترس��ی را برای هکرها فراهم کنند .با توجه به موارد
ذکر شده و برای جلوگیری از چنین حمالتی نیاز است تا توصیههای
زیر جدی گرفته شده و نسبت به پیادهسازی آنها اقدام شود:
 -۱در صورتی که نیاز به اس��تفاده از ریموت دسکتاپ وجود ندارد ،از
بس��ته بودن پورت آن روی فایروال و خاموش بودن سرویس مربوطه

اطمینان حاصل کنید.
 -۲رم��ز عبور انتخابی برای این سیس��تمها حتما پیچیده و غیرقابل
ح��دس باش��د و از انتخاب رمزهای عبور س��اده و ش��ایع نظیر @P
 ssw0rdیا مشتقات آن بر روی سرور خودداری کنید.
 -۳بر روی لبه ش��بکه از فایروالهای مطمئن با قابلیت تش��خیص و
جلوگیری از نفوذ IPS/IDSاستفاده کنید.
 -۴در صورت وجود قابلیت محدودکردن  IPروی فایروال سختافزاری،
تنها ریموت دس��کتاپ را برای IPهای مشخص و مورد اطمینان خود
از بیرون باز کنید .در صورت امکان ،پورت پیش فرض را از  ۳۳۸۹به
پورت دیگری تغییر دهید.
 -۵از بهروزب��ودن سیس��تم عامل��ی که ریموت روی آن فعال اس��ت،
اطمینان حاصل کنید.

 -۶تعویض دورهای رمزهای عبور را جدی بگیرید.
 -۷ایجاد پالیس��ی قفل شدن سیس��تم پس از تعداد مشخصی ورود
غیرموفق را پیاده کنید.
 -۸تا حد امکان ،بررس��ی کلی امنیت ش��بکه توس��ط شخصی مورد
اطمینان و غیر از مدیر شبکه انجام شود.
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آموزش

احمد تیزبخش  و محمد شکریان

شش کاری که باید بعد از خرید روتر
جدید انجام دهید!
معم��وال روت��ر از آن دس��ته دس��تگاههایی
اس��ت که بهندرت با مدل جدیدتر جایگزین

ثبات داشته باشد؛ با اینحال به دو دلیل بعد
از خری��د یک روتر جدی��د حتما از وضعیت
آپدیته��ای جدید مطلع ش��وید .دلیل اول
اینک��ه ش��ما اص�لا نمیدانید روت��ری که
خری��داری کردهاید چند وق��ت در ویترین
فروش��نده جا خوش کرده ب��وده و احتمال
دارد یک نسخه بهروزرسانی جدید برای آن
ارائه شده باشد.
دوم اینکه احتمال وجود نقاط آس��یبپذیر
و حفرهه��ای امنیتی در فریمویر روتر وجود
دارد .هرچن��د ک��ه؛ این احتمال نس��بت به
مش��کالتی که ب��ه کرات در سیس��تمعامل
ویندوز دیده میش��ود بس��یار پایین است.
بهتر است همیشه از وضعیت آپدیت جدید
آگاه باشید .بهروزرسانی بهمعنی آن است که
شما همیشه به آخرین قابلیتهای ارائه شده
دسترسی دارید.

میش��ود .یک روت��ر وقتی قرار اس��ت برای
نخس��تین بار مورد اس��تفاده قرار بگیرد به
تنظیم��ات زیادی نیاز دارد .تنظیماتی که با
گذشت زمان از ذهن کاربران میرود .اما اگر
قصد خرید یک روتر جدید را دارید بهمحض
روش��ن کردن دستگاه؛ حتما این چند مورد
زیر را انجام دهید:
اگر صبور باشید و فقط چند دقیقه از وقتتان
را صرف تنظی��م و پیکربن��دی روتر جدید
بکنید؛ از مش��کالتی که میتواند بعدا پیش
بیاید؛ جلوگیری میکنید .یک روتر وایفای
که بهدرستی تنظیم نشده باشد و از آن بدتر؛
از نظر امنیت نیز ضعیف باشد؛ باعث میشود
تا یک شبکه بیثبات و همچنین آسیبپذیر
در مقابل خرابکاران داشته باشید .راهنمای
زیر میتواند به شما در راهاندازی یک سطح
قاب��ل اطمینان از امنیت برای ش��بکه مورد
استفادهتان کمک زیادی بکند.
البته به این نکته توجه داش��ته باش��ید که
ه��ر روتر صفح��ه تنظیم��ات مختص خود
را دارد و عکسهای��ی که در زیر مش��اهده
میکنید؛ لزوما در روتر ش��ما مورد استفاده
قرار نمیگیرد .برای آگاهی از همه تنظیمات
دس��تگاه؛ حتم��ا دفترچه راهنم��ای آن را
مطالعه کنید.

ن�ام ش�بکه وایف�ای ( )SSIDرا تغییر
دهید

فریمویر را بهروزرسانی کنید
فریموی��ر روت��ر ش��ما دارای مجموعهای از
دس��تورالعملها و ابزارهای��ی اس��ت که در
چیپس��ت حافظه دستگاه ذخیره شدهاند و
همه چیزها از وایف��ای گرفته تا فایروال را
کنترل میکند.
ب��ا اینکه آپدیتهای جدید ب��رای فریمویر
دس��تگاه بهندرت ارائه میش��ود؛ و فریمویر
روتر بهگونهای طراحی ش��ده که همیش��ه

نام ش��بکه وایف��ای یا هم��ان  SSIDقادر
اس��ت اطالعات ارزش��مندی از روتر را ارائه
دهد .بهعن��وان مثال؛ ممکن اس��ت نام آن

کلمه عبور پیشفرض را تغییر دهید
هم��ه روترهایی که در ب��ازار وجود دارند؛ از
نام کارب��ری و کلمه عبور مش��ابه بهصورت
پیشف��رض برخ��وردار هس��تند .ای��ن
پیشفرضها هیچوقت مخفی نیستند و یک
جس��تجوی کوچک و مختصر در گوگل به
ش��ما نام کاربری و کلمه عبور هر روتری که
بخواهید را میدهد .معموال هم این کلمات
“ ”admin/adminهس��تند ک��ه کام�لا
مسخره بهنظر میرسد.
پ��س؛ اگ��ر نمیخواهی��د ک��ه ه��ر هکر و
خرابکاری بهراحتی و بهسادگی آب خوردن
به شبکه وارد شده و بهسادگی شما بخندد؛
بای��د بالفاصله بعد از خرید روتر؛ کلمه عبور
 administratorرا تغیی��ر دهی��د قبل از
اینکه فرد دیگری این کار را برایتان انجام
دهد.

“ ”Linksysباشد .این نام بهمعنی آن است
که روتر خریداری ش��ده متعلق به ش��رکت
“ ”Linksysاس��ت و ای��ن کار را برای پیدا
ک��ردن کلمات عب��ور پیشفرض س��ادهتر
میکند .حتی افرادی که حرفهایتر هستند
ش��روع به جس��تجو برای یافتن حفرههای
ورود میکنند.
نام ش��بکه را به ی��ک چیز کام�لا متفاوت
تغیی��ر دهید .اما بهخاطر داش��ته باش��ید؛
نامی انتخاب کنید ک��ه هیچگونه اطالعاتی
را نمای��ان نکند .ولی بهدنبال نامهایی مانند
“ ”Apartment5aنباشید .یک اسم ساده
که راحت در خاط��ر بماند انتخاب کنید اما
ربطی بهخودتان نداشته باشد .حتی نامهای
ترکیبی هم میتواند انتخاب خوبی باشد.
ی�ک کلم�ه عب�ور وایف�ای ام�ن ب�ا
رمزنگاری مناسب انتخاب کنید
س��الها بود که ش��رکتهای س��ازنده روتر
محصوالت خود را با تنظیمات بسیار ضعیف

وارد بازار میکردند .اما مدتی است که تغییر
روی��ه دادهاند و روترها را با باالترین س��طح
رمزن��گاری وایفای عرض��ه میکنند .حتی
کلم��ات عبور ه��م مجموع��های از رمزهای
تصادفی است .البته همه تولیدکنندگان برای
ه��ر روتر این کار را نمیکنند و این به عهده
کاربر است تا تنظیمات وایفای و کلمه عبور
امن برای دستگاه خود انتخاب کند.
زمانیک��ه میخواهی��د کلمه عبور ش��بکه
وایفای را تغییر دهید؛ گزینههایی ش��امل
WEP؛  WPAو  WPA2ب��رای انتخاب
وجود دارد .بهترین گزینه  WPA2اس��ت.
دالیل زیادی برای انتخاب این نوع رمزنگاری
وجود دارد؛ اما بهطور خالصه میتوان گفت
دو گزینه دیگر بهراحتی کرک میش��وند .از
رمزهای ساده دوری کنید.
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 Remote Accessرا غیرفعال کنید
اگ��ر بهه��ر دلیلی ب��ه دسترس��ی از راه دور
نیاز دارید؛ کار مش��کلی برای استفاده از آن
نخواهید داش��ت .اما  ۹۹.۹درصد از کاربران
خانگ��ی هیچگونه نیازی به اس��تفاده از این
قابلی��ت برای تنظیم روت��ر از راه دور ندارند.
فع��ال ک��ردن  Remote Accessباع��ث
آسیبپذیر ش��دن روتر و استفاده هکرها از
موقعیت بهدس��ت آمده میشود .از آنجایی
که؛ روتر نهتنها بهعنوان قلب مدیریت شبکه
خانگی عمل میکند بلکه نفش یک فایروال
را هم ایفاء میکند.
وقت��ی یک خ��رابکار به کنت��رل از راه دور
دس��ت پیدا کن��د؛ میتواند فای��روال را باز
کرده و با دسترس��ی کامل به شبکه خانگی
بیشترین نهایت استفاده را ببرد.
ب��از ه��م بای��د خاطرنش��ان ک��رد ک��ه
ش��رکتهای س��ازنده روتر اخی��را اهمیت
بیش��تری ب��ه امنیت پیشف��رض میدهند
و غیرفع��ال ب��ودن ویژگیه��ای remote
بهص��ورت
access/management

پیشف��رض یکی از همین تدابیر اس��ت .اما
اطمینان نکنید.
حتما به این قسمت سری بزنید و مطمئن
شوید که این گزینه غیرفعال باشد.
بهقس��مت Advanced Settings
بروی��د و گزین��ه  remote accessرا
چک کنید.
 WPSو  UPnPرا غیرفعال کنید
حتم��ا گزینهه��ای (Wi-Fi Protected
 Setup (WPSو (Universal Plug and
 Play ) UPnPرا غیرفع��ال کنید .با اینکه
ه��ر دوی آنها ب��رای راحتی کارب��ران تعبیه
ش��دهاند؛ اما بهدلیل حفرههای امنیتی که در
آنها وجود دارد میتوانند باعث بروز ش��رایط
خطرناکی برای کاربر شوند .قابلیت  WPSبه
ش��ما این امکان را میدهد تا با فشردن دکمه
روی روتر یا استفاده از  PINبرای جفتسازی
دس��تگاهها با روتر اقدام کنی��د( .بدون اینکه
نیازی به جس��تجوی دستی شبکه وایفای و
متصل ش��دن به آن باشد) اما  WPSبهقدری
مشکالت امنیتی دارد که اصال ارزش استفاده
ن��دارد .با جس��تجو در منوی روت��ر بهراحتی
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میتوانید گزینه آن را پیدا کنید.
ع�لاوه بر آن؛ حتما  UPnPرا هم غیرفعال
کنید .سیس��تم  UPnPنس��بت به WPS
کاربردهای بیش��تری دارد که یکی از آنها
بازکردن خودکار پورته��ا در فایروال برای
اپلیکیشنهایی مانند اسکایپ و پلکس مدیا
سرور است .اما این ویژگی هم به مانند مورد
فوق میتواند باعث بروز مشکالت امنیتی در

داخل ش��بکه بش��ود .به  Settingsبروید و
این گزینه را غیرفعال کنید.
در نهایت؛ با آپدیت س��اده فریمویر دستگاه؛
تغیی��ر الگینهای پیشفرض ب��رای روتر و
دسترسی به وایفای؛ و همچنین قفل کردن
دسترسی از راه دور؛ امنیت دستگاه و شبکه
خانگی خود را تا ده برابر افزایش میدهید.

با استفاده از  13قاعده زیر میتوان امنیت را
در کامپیوتر خود افزایش دهید
(توجه داشته باشید امنیت هیچگاه به صد در صد نخواهد رسید)
 .1اس��تفاده از ی��ک نرم اف��زار ضد هکر با
آخرین به روز رس��انی ها ( مثال Black
 Iceیا )Zone Alarm
Service Pack .2ه��ای ویندوز را دانلود
و همیشه ویندوز خود را به روز نگه دارید .
 .3تنظیمات صحیح خود سیستم عامل و
عدم به اش��تراک گذاری فایلها ( .از قبیل
غیر فع��ال کردن  NetBiosو س��رویس
) Remote Assistance
 .4عدم اس��تفاده از برنامه های به اشتراک
گذاری ( از قبیل ) Kazza
 .5عدم استفاده از Internet Explorer
و غیر فعال کردن قابلیت های  PlugInو
Java Script
 Cookie .6ه��ا را بعد از قطع ش��دن از
اینترن��ت پ��اک کنی��د Temporary ،
 )Internet Filesه��م پ��اک کنی��د) و
جلوی کوکی هایی که می توانند خطرناک
باشند را بگیریم  .برای این کار مراحل زیر

را ط��ی کنید و حالت Medium High
را انتخاب کنی��دInternet Explorer:
}> Internet Option > {tab
Privacy
 .7اس��تفاده از برنامه ه��ای ضد پاپ آپ(
 Zero PopUpیا )6.0 AdWare
 .8پ��اک کردن و غیر فع��ال کردن ذخیره
سازی پسورد.
 .9اس��تفاده از برنامه های ضد برنامه های
جاسوس��ی یا همان  )Anti Spywareو
Anti AdWareمانند  6.0 Adwareو
 SpyHunterو ) SpySweeper
 .10توج��ه ب��ه س��ایتی ک��ه از آن برنامه
 Downloadمی کنیم  .ابتدا باید سایت
مورد نظر را از آدرس فایلی که برای دانلود
وجود دارد مورد بررس��ی ق��رار دهیم(.در
فضای اینترنت با دقت و احتیاط قدم بزنید
 .11از کار انداخت��ن System Restore
.12 .ش��اید زیاد اتفاق افتاده باش��د که از

طریق چت یا از یک سایت مشکوک عکس
 Downloadک��رده باش��ید و نگرانی��د
ک��ه این فای��ل حاوی تروج��ان یا ویروس
مخصوص فایلهای  JPGباشد و به همین
خاط��ر عکس مربوط��ه را در کافی نت باز
کنید و کلید  F11را بزنید و س��پس کلید
 Print Screenرا فشار دهید و بعد از آن
برنام��ه  Paintرا باز کنید و  Ctrl + Vرا
بزنید و حاال م��ی توانید عکس را با خیال
راحت با هر پسوندی ذخیره کنید.
.13تبدی��ل متون به عکس ب��رای امنیت
بیشتر بطور مثال تبدیل متون از Word
 Padبه فایل تصویری توسط  Paintو یا
ابتدا کلی��د  Print Screenکه در باالی
کلید های جهت نمای صفحه کلید اس��ت
را می زنیم و س��پس  Paintرا باز کرده و
کلید های  Ctrl + Vرا می زنیم و به این
ترتیب متن مربوطه را به عکس تبدیل می
کنیم.
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علی اصغر اباذری  و مصطفی مهدیان

Honeypot
در نش��ريه قبل��ي ب��ه تعریف سیس��تمهای
 ، Honeypotمزایا و معایب این سیستمها
پرداختیم .در این نش��ريه پس از معرفی انواع
 ، Honeypotب��ه ذكر ی��ك مثال از هر نوع
خواهیم پرداخت .
برای درك بهتر هان��ی پات ها ،میتوانیم آنها
را ب��ه دو گ��روه ،با تعام��ل ()Interaction
ك��م و با تعامل زیاد تقس��یم كنیم .منظور از
 ، Interactionمی��زان فعالی��ت و تعاملی
اس��ت كه یك فرد مهاجم اج��ازه دارد با آن
 Honeypotانج��ام دهد .هر چه این میزان
فعالیت و تعامل بیش��تر باش��د ،ف��رد مهاجم

كارهای بیش��تری میتواند انج��ام دهد و در
نتیجه شما میتوانید راجع به وی و فعالیتش
اطالعات بیش��تری بدس��ت آوری��د .البته با
افزایش این فعالیت و تعامل ،میزان ریسك نیز
افزایش مییابد .هان��ی پاتهای با تعامل كم
اجازه انجام حجم كم��ی از تعامالت را صادر

میكنن��د ،در حالیك��ه  Honeypotهای با
تعامل زیاد حج��م زیادی از تعامالت را اجازه
میدهند.
هانی پات های با تعامل کم
Honeypotه��ای ب��ا تعامل كم ،با ش��بیه
س��ازی سیستمها و سرویس��ها كار میكنند و
فعالیتهای مهاجمان نیز صرفا ش��امل همان
چیزهایی میش��ود كه س��رویسهای شبیه
سازی شده اجازه میدهند.
استفاده از هانی پاتهای با تعامل كم ساده تر
است ،چرا كه آنها معموالً از پیش با گزینه های
مختلف��ی ب��رای  Administratorتنظیم
ش��دهاند .فقط كافی است شما انتخاب كرده
و كلی��ك كنید و بالفاصله یك Honeypot
را با سیس��تم عامل ،سرویسها و رفتار مورد
نظر خود در اختیار داشته باشید .از جمله این
Honeypotها میتوان به  Specterاشاره
كرد ك��ه برای اجرای تح��ت ویندوز طراحی
شده است .این  Honeypotمیتواند تا 31
سیستم عامل مختلف را شبیه سازی كرده و
 31سرویس مختلف را نظارت نماید.
به عنوان مثالهایی از هانی پات های با تعامل
ك��م میتوان ب��ه  ،HoneyD ، Specterو
 KFSensorاشاره كرد.
هانی پات های با تعامل زیاد
Honeypotه��ای ب��ا تعام��ل زی��اد ب��ا
Honeypotه��ای ب��ا تعام��ل ك��م تفاوت
بسیاری دارند ،چرا كه آنها كل سیستم عامل

و برنامهه��ا را به طور حقیق��ی برای تعامل با
مهاجمان فراهم میآورند Honeypot .های
با تعامل زیاد چیزی را شبیه سازی نمیكنند،
بلكه كامپیوترها و سیستم عاملهایی واقعی
هستند كه برنامههایی واقعی دارند كه آماده
نفوذ توسط مهاجمان هستند .مزایای استفاده
از این دس��ته از هانیپاتها بسیار قابل توجه
است .آنها برای این طراحی شده اند كه حجم
زی��ادی از اطالع��ات را به دس��ت آورند .این
 Honeypotها نه تنها میتوانند مهاجمانی
را كه به یك سیستم متصل میشوند شناسایی
نماین��د ،بلكه به مهاجمان اجازه میدهند كه
به این سرویسها نفوذ كرده و به سیستم عامل
دسترسی پیدا كنند.
ایجاد استاندارد اینترنت اشیا به رهبری
مایکروسافت
کارشناس��ان معتقدند یکی از موانع اصلی بر
س��ر راه گسترش اینترنت اش��یا رقابت میان
شرکت های تجاری و پروتکل های بسته آنها
و اس��تانداردهای باز مورد نیاز اینترنت اش��یا
است.
مایکروس��افت رهبری گروه��ی از غول های
فناوری برای تش��کیل گروه اس��تانداردهای
اینترنت اشیا را بر عهده گرفته است.
ای��ن گ��روه که بنی��اد ارتب��اط آزاد یا (The
Open Connectivity Foundation
 (OCFنام دارد ،استانداردهای تعاملی برای
میلیاردها ابزار قابل اتصال به اینترنت اشیا را
تعریف خواهد کرد .با توجه به همه گیر شدن
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اینترنت اشیا تا دو سال آینده شکلگیری این
گروه امری بود که کارشناس��ان از مدتی قبل
در انتظارش بودند.
از جمل��ه دیگ��ر اعضای این گ��روه می توان
ب��ه Electrolux، General Electric،
 ،Qualcomm، Samsung، ARRISو
CableLabsاشاره کرد.
کارشناس��ان معتقدند یکی از موانع اصلی بر
س��ر راه گسترش اینترنت اش��یا رقابت میان
شرکت های تجاری و پروتکل های بسته آنها
و اس��تانداردهای باز مورد نیاز اینترنت اش��یا
اس��ت .آنها تداوم وضعیت فعل��ی را ناممکن
دانسته و خواستار تغییر آن هستند.
پیش از این در سال  2014هم گروه دیگری
با هدف مش��ابه به نام کنسرسیوم ( Open
)Interconnect Consortium) OIC
ش��کل گرفت ،اما عدم اس��تقبال گس��ترده
شرکتهای تجاری از آن باعث شد چندان در
تحقق اهدافش موفق نباشد .بنابراین میتوان
 OCFرا ش��کل سازمان یافته و جدیدتری از
 OICدانست.
TeamViewer
تجربه بسیاری از مسئولین امنیت اطالعات
نش��ان میدهد ک��ه تنها بخ��ش کوچکی از
ح��وادث امنیت��ی ب��ه دلیل نتای��ج حمالت
هدفمند س��ایبری برنامهریزیشده و پیچیده
ب��ه وقوع میپیوندد و این در حالی اس��ت که
بس��یاری از رخدادهای امنیتی به دلیل عدم
وجود اقدامهای کنترلی و امنیتی مؤثر حاصل
میش��وند .گروه امنیتی کسپراسکی ،اقدام به
نش��ر مقاالتی در حوزهی تهدی��دات امنیتی
کرده است که در ارتباط با نرمافزارهای قانونی
میباش��د .در اولین س��ری از ای��ن مجموعه،
در م��ورد سیاس��تهای امنیت��ی در رابطه با
نرمافزارهای کنترل ودسترس��ی از راه دور
صحبت ميكنيم.
آی��ا بداف��زار تی ما ِس��پای را بهخاط��ر دارید؟
ای��ن بدافزار با هدف سوءاس��تفاده از امکانات
ای��ن نرمافزار بس��یار محبوب ک��ه کاربری
آس��ان و عملی دارد ،توس��عه پیدا کرده بود.
 TeamViewerابزار مورد استفاده مدیران
س��امانهها ،توس��عهدهندگان و حتی س��ایر
افرادی که نیاز دارند تا از سامانههای خارجی
ب��ه رایانهه��ای مح��ل کار خود دسترس��ی
داش��ته باش��ند ،چه تاجرانی که همیشه در
سفر هس��تند و یا کارمندانی که از خانه نیاز
به دسترس��ی فوری به رایانه محل کار خود
دارند ،میباش��د .با این حال استفاده غیرقابل
سفارشی از این نرمافزار ،تهدیدی بزرگ برای
امنیت شرکتهای بزرگ است و ممکن است
منجر به حوادث امنیتی شود .همانطور که در

بدافزار تی ما ِسپای شاهد این حوادث بودهایم.
در حمل��ه بدافزار تی ما ِس��پای ،از این نرمافزار
محبوب و قانونی به منظور س��رقت اطالعات
و با هدف جاسوس��ی از شرکتهای دولتی و
خصوصی در اروپای شرقی سوءاستفاده شده
اس��ت .هرچند اس��تفاده از ابزار دسترسی
از راه ب��ه منظور دسترس��ی به ش��بکه یک
شرکت فقط یک تهدید خارجی (شامل جرائم
سایبری و و انتقال بدافزار ) محسوب نمیشود
و به صورت بالقوه یک تهدید داخلی است که
به کارمندان یک شرکت این امکان را میدهد
که به اقدامهای غیرقانونی با اس��تفاده از این
نرمافزار بپردازند و نهایتاً یک فرآيند مخرب را
با استفاده از این نرمافزار مدیریت کنند.
مطالعه موردی :داستان واقعی!
در یک ش��رکت نرمافزاری بزرگ ،کارمندان
غالب��اً س��اعات بیشت��ری کار میکنند و در
تعطیالت آخر هفته هم معموالً به ش��رکت
میروند تا به مهلتهای زمانی پروژههای خود
برسند .پس از مدت نه چندان طوالنی کارمند
از این شرایط خسته میشود و طبق نصیحت
کارمن��دان قدیمیتر اق��دام به نصب برنامه
 TeamViewerخواهند کرد.
نتیج��ه چه ش��د؟ ای��ن کارمند دیگ��ر الزم
نیس��ت برای انجام پروژههای خود در ساعات
اضاف��ی کار کند و یا آخر هفتهها به ش��رکت
بیاید ،کافیس��ت در خانه از این نرمافزار برای
دسترس��ی از راه دور به رایانه محل کار خود
استفاده کند.
 TeamViewerدرواق��ع زندگ��ی را ب��رای
کارمن��دان راحتتر میکن��د و در عین حال
ش��رایط ب��رای مس��ئوالن امنیت��ی فناوری
اطالعات بس��یار س��خت خواهد ش��د .مدتی
نخواهد گذشت که این افراد مشاهده میکنند
تعداد حوادث امنیتی ش��بکه شرکت افزایش
پیدا کرده اس��ت ،محصوالت ضدبدافزاری هر
روزه بدافزاره��ای بیشتری را حذف میکنند
و نرخ تالشهای غیرقانونی برای دسترس��ی
بدون مجوز به اطالعات محرمانه بیشتر شده
اس��ت و غیره .بررسی بسیار مختصری نشان
میده��د که بس��یاری از فعالیتهای مخرب
مرتبط با رایانه یک کاربر خاص است.
در نهای��ت آزمايشه��ا روی ماش��ین
مش��کوک نش��ان میدهد که ی��ک کارگزار
 TeamViewerروی آن در حال اجراست.
راهحل
یک گام مه��م در پردازش ح��وادث امنیتی،
اصالح عیوبی در سیاس��تهای امنیتی است
که وقوع این حوادث امنیتی را ممکن ساخته
اس��ت .بنابراین یک مس��ئول امنیت فناوری
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اطالعات در این مورد چ ه اقدامی را باید انجام
دهد؟
تجزیه و تحلیل اولیه
اولین اقدامی که مس��ئوالن پ��س از حوادث
امنیت��ی بای��د انج��ام دهن��د این اس��ت که
بررس��ی کنند آیا این حادثه میتواند در سایر
رایانههای شبکه دوباره به وقع بپیوندد یا خیر.
یک برنامه جمعآوری اطالعات به مس��ئولین
کمک میکند تا اطالعات تمامی نرمافزارهای
نصبشده در رایانههای کاربران در شبکه را به
دس��ت بیاورند ،درحالیکه پایش نرمافزارها به
مس��ئولین کمک میکند تا متوجه شوند این
ی مورد استفاده
نرمافزارها در چه بازههای زمان 
کارمندان قرار میگیرند.
این اقدامها منجر میش��ود تا مسئولین یک
تصویر کلی از این که چه نرمافزار دسترسی
از راه دوری توسط چه کاربری و در چه زمانی
مورد استفاده قرار میگیرد داشته باشند.
کنترل ترافیک شبکه
کنت��رل ناکافی بر ارتباطات ش��بکه یکی از
منابع به وجود آمدن حوادث امنیتی اس��ت.
بهترین ابزار کنترل ارتباطات شبکه ،دیوارهی
آتش اس��ت و همچنی��ن به منظ��ور کنترل
ترافیک ش��بکه بهترین ابزار  ) IPSس��امانه
پیشگیری از نفوذ) میباشد.
اگرچه اس��تفاده از ابزار در کنترل پارامترهای
یک ش��بکه مهم است ،این ابزار بدون نظارت
کافی کوچکترین تأثیری نخواهند داشت.
کنترل برنامه
کنترل برنامه آش��کارا یک ابزار مناسب برای
کاه��ش خط��رات نفوذ ب��ه ش��بکه از طریق
 TeamViewerاس��ت ،چراکه این نرمافزار
امکانات��ی دارد که محدودیتهای��ی را برای
استفاده کنترل نشده از آن فراهم کند.
با کنترل برنامه ،یک مس��ئول امنیت فناوری
اطالعات می تواند دو مشکل را حل کند:
 .۱کنترل بر استفاده از TeamViewer
استفاده از این نرمافزار بسیار راحت است .به
طور مثال ،مدیران را قادر میس��ازد که بدون
وابس��تگی به مکان فیزیکی حضور این مدیر،
به کاربران خود کمک کنند .اس��تفاده از این
اب��زار یا هر ابزار ایمن جایگزین دیگر برای آن
دس��ته از کارمندانی که واقعاً به دسترس��ی
از راه دور به رایانه موجود در ش��بکه شرکت
نیاز دارند ،بس��یار مفید اس��ت .اما باید توجه
داشت که هرگونه امکان و قابلیت دسترسی
از راه دور به شبکه برای سایر کارمندان وجود
نداشته باشد.
روش اس��تفاده از کنت��رل برنامهه��ا ،یعن��ی
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توجو و ایج��اد یک فهرس��ت معتبر و
جس�� 
ب��ه روز از تمام برنامههای مجاز دسترس��ی
از راه دور در ش��بکه مدت زمان بس��یاری را
میطلبد یعن��ی دسترس��ی از راه دور برای
همه کارمندان به صورت پیشفرض غیرمجاز
است و آنها نمیتوانند برنامههای دسترسی
از راه دور داشته باشند ،مگر این که مسئولین
امنیتی ضرورت نیاز به دسترس��ی از راه دور
را برای این افراد را تأیید کنند.
 .۲محدود کردن دسترس��یها و قابلیتهای
 TeamViewerبه منظور کاهش احتمال
نفوذ و جرائم سایبری
ف��رض کنی��م ک��ه ض��رورت اس��تفاده از
 TeamViewerب��رای یک کارمند روش��ن
شده اس��ت ،اما همزمان یک مجرم سایبری
برنامهری��زی میکند ت��ا از اعتبار این کارمند
سوءاس��تفاده کند .چگونه میتوان خس��ارت
بالقوه ناش��ی از سوءاس��تفادههای این مجرم
سایبری را کاهش داد؟
ج��دا از مس��دود کردن فعالیته��ای خاص،
کنت��رل برنامه به مس��ئولین امنیت��ی اجازه
میده��د ب��ا اعم��ال سیاس��تهای HIPS
(س��امانه پیشگی��ری از نف��وذ میزب��ان)،
قابلیته��ای برنام��ه را مح��دود کنن��د .این
محدودیتها شامل محدودیت در دسترسی
به منابع شبکه ،محدودیت در امتیازهای ویژه
در اجرا ی��ا بارگذاری برنامهها ،عدم داش��تن
قابلیت تغییر در پیکربندیها و … میباشد.
ای��ن یعنی محدو د کردن قابلیتهای ن رمافزار
تا حد ممکن تا امکان سوءاس��تفاده در انجام

جرایم سایبری به حداقل برسد.
سیاستهای امنیتی
اگرچ��ه  TeamViewerدارای فهرس��ت
گس��تردهای از قابیته��ای کاربردی اس��ت،
این نرمافزار ش��امل یک اب��زار برای مدیریت
متمرکز در ش��بکه نیس��ت .بنابرای��ن اعمال
محدودیتهای ویژه منجر به کاهش احتمال
نفوذ به شبکه از طریق این نرمافزار میشود.
سیاس��تهای امنیت��ی احتمال��ی مانن��د
تولی��د گ��ذرواژه جدی��د ارتباط ه��ر بار که
 TeamViewerاجرا میش��ود ،محدودیت
در فهرس��ت شناس��ههای معتبری که اجازه
اس��تفاده از ای��ن نرماف��زار را دارن��د و ایجاد
ش��بکه اختصاصی مجازی بین دو دستگاهی
که از طریق این نرمافزار با یکدیگر در ارتباط
هس��تند ،اگرچه این کاربر اس��ت که تصمیم
میگیرد این محدودیتها اس��تفاده شوند یا
ی اس��ت که بهتر است مسئولین
خیر .طبیع 
ای��ن نرماف��زار را نصب و پیکربن��دی کنند و
ایجاد تغییرات در پیکربندی و تنظیمات را با
استفاده از گذرواژه محافظت کنند .هرچند که
اعمال گ��ذرواژه به این منظور کمی بیمعنی
اس��ت از آنجایی که کاربر میتواند از طریق
نسخه قابل حمل از طریق درایو  USBاز یک
نسخه بدون گذرواژه استفاده کند.
بنابراین بهتر است کارمندان از سیاستهای
اعمالشده آگاه باش��ند تا در صورت تخطی،
بت��وان با آنها برخ��ورد کرد .ب��ه طور مثال
کاربران میبایست:

نتیجه
ی اطالعات استفاده
از نقطه نظر امنیت فناور 
از نرمافزارهای دسترسی از راه دور منجر به
احتمال اختالل در فعالیتهای شبکه میشود.
این شرایط در صورتی وخیمتر خواهد بود که
ارتباطات خارجی با نادیدهگرفتن سیاستها
و قوانی��ن ش��بکه انج��ام گی��رد و همچنین
نرمافزارها به صورت کنترلنش��ده اس��تفاده
شوند .بررس��ی فعالیتهای ش��بکه نرمافزار
 ،TeamViewerمس��ئولین امنیت��ی را به
سمت منبع فعالیتهای مخرب و بدافزاری با
سوءاستفاده از یک نرمافزار قانونی میکشاند.
استفاده از نرمافزارهای دسترسی از راه دور
ب��دون تأیید قبلی ،منجر بهبه دس��ت آمدن
ش��واهد کاف��ی از وجود یک نف��وذ به درون
شبکه است.
به منظور به حداقل رساندن خطر چنین حوادث
امنیتی ،دسترس��یهای از راه دور می بایست
تا حد امکان کم ش��وند ،و ای��ن یعنی مدیریت
برنامهه��ای کاربران .زمانی هم ک��ه کارمندان
مجب��ور ب��ه اس��تفاده از چنی��ن نرمافزارهایی
هستند ،هر اقدامی که میتواند منجر به حمالت
سایبری شود میبایست حذف شود.
اعمال سیاس��تهای  HIPSیا س��امانههای
پیشگی��ری از نف��وذ میزب��ان ،اس��تفاده از
نرمافزارها با حداقل امتیازهای ممکن ،مجوز
اس��تفاده از دامنه( ،ترجیح��اً دو مرحلهای) و
… ،همگی میتوانند خطرات بالقوه استفاده
از چنین نرمافزارهایی را در یک س��طح قابل
قبول نگه دارند.

اخبــار
مهارتهایامنیتی ضروری برای توس�عه
دهندگان نرمافزار مبتنی بر آزور

با افزای��ش جهانی جرایم س��ایبری به خصوص در
ح��وزه باجافزارها ،بی��ش از پیش بای��د برنامههایی
کاربردی در مورد امنیت نرمافزارهای مبتنی بر آزور
شرکت مایکروسافت توسعه یابد.
دو
ب��ه گزارش رای��ورز  ،در حال حاض��ر هفتص 
هفتاد و هفت اپلیکش��ن کلود در س��ازمانهای
اروپایی اس��تفاده میش��ود ،اما  %۹۴.۴آنها فاقد
امنیت الزم هستند .به گفته ادوارد میلهیوسن
( ،)Eduard Meelhuysenمع��اون رئی��س
مدی��ر عام��ل در ش��رکت امنیتی نتاس��کاپ
( ،)Netskopeاین مسئله به این معناست که
ممکن اس��ت اطالعات مهم و حساس شرکتها
حتی بدون توجه کارمندان ،مورد سوءاس��تفاده
قرار گرفته باشند.

سیستم عامل کسپرسکی آمد

البراتوار کسپرس��کی پس از مدتها توانست سیستم
عاملی امن را برای دستگاههای شبکه ،سیستم های
کنترل صنعتی و اینترنت اشیاء راه اندازی کند.
به گزارش رسیده به ایتنا ،متن خبر کسپرسکی در
این زمینه به شرح زیر است
این سیس��تم عامل در اص��ل در  ۱۱نوامبر راهاندازی
ش��د و به همین نام آن را با کد 11-11ذکر کردهاند.
چرخه این توسعه بس��یار طوالنی بود ،می توانیم با
قطعی��ت بگوییم که ما ب��ر روی این پروژه حدود ۱۴
سال کار کردیم و انواع آزمایش های ممکن را بر روی
آن انجام دادیم .در حال حاضر این سیستم عامل امن
آماده برای استفاده اس��ت و می تواند برای اشخاص
عالقمند در انواع زمینه ها قابل دسترس باشد.
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ضری�ب نفوذ موبای�ل  ۱۰۰درصد را رد
کرد

کمپانیهای��ی مانند اریکس��ون ،اینت��ل ،کوآلکوم و
سامسونگ در حال ساخت تراشههای مرتبط هستند
تا  G5را به واقعیت تبدیل کنند و درحالیکه اغلب
اپراتوره��ای مخابراتی قول راهاندازی G5در س��ال
 2020را دادهان��د ،ورای��زون اولی��ن اپراتور جهانی
خواهد بود که این س��رویس را بهصورت برگزیده در
شهرهای آمریکا راهاندازی میکند.

افزایش  50درصدی حمله باجافزارها به
کاربران اندروید

به گزارش گرداب ،شرکت امنیتی  ESETاعالم

به گزارش ایس��نا ،تا پایان آذرماه امس��ال در ایران
بیش از  ۱۵۱میلیون و  ۶۸۲هزار سیمکارت واگذار
ش��ده که از میان این تعداد تنها  ۸۰میلیون و ۶۱۳
ه��زار و  ۸۴ش��ماره در حالت فعال ق��رار دارند ،اما
بررس��ی تفکیکی ش��مارههای واگذار شده از سوی
اپراتورهای مختلف گویای آن اس��ت که اپراتور اول
ارتباطی یا ش��رکت ارتباطات س��یار تا پایان آذرماه
امس��ال  ۱۸میلیون و  ۶۱۹هزار و  ۱۸۵خط دائمی
واگذار کرده است.
همچنین شرکت ارتباطات سیار  ۴۷میلیون و ۲۴۶
هزار و  ۱۱۲س��یمکارت اعتب��اری وارد بازار کرده و
مجموع خط��وط دائمی و اعتباری واگذار ش��ده از

س��وی این اپراتور به  ۶۵میلیون و  ۸۶۵هزار و ۶۹۷
ش��ماره میرسد اما از میان س��یمکارتهای دائمی
اپراتور اول  ۱۵میلیون و  ۲۵۳هزار و  ۱۰۸شماره در
حالت فعال قرار دارند.

راهاندازی اولین سرویس  G5جهان در
آمریکا

به گزارش گرداب ،درحالیکه س��رویس نسل پنجم
موبای��ل  G5هنوز در مرحله تس��ت اولیه اس��ت،
ورای��زون اعالم کرد در  11ش��هر برگزیده آمریکا از
نیمه دوم امسال این سرویس را راهاندازی میکند.
قرار است کاربران اپراتور ورایزون در شهرهایی مانند
واشنگتن ،س��یاتل ،س��اکرامنتو ،میامی ،هوستون،
ِدن ِ ِور ،داالس ،آتالنتا و ...س��ریعترین سرویس انتقال
دیتای جهان را مورداستفاده قرار دهند.
ورای��زون ب��ا ارس��ال تأییدی��ه  5GTFبرای
رگوالتوری و اعالم توس��عه تراشههای  G5از سوی
شرکایی که زیرساختها را گسترش میدهند (کار
اصل��ی را نوکیا انجام میده��د)؛ میگوید نیمه دوم
 2017سرویس را راهاندازی میکند.

کرده که در یک س��ال گذشته حمله باجافزارها
ب��ه کاربران اندروی��د  50درص��د افزایش یافته
اس��ت .این حمالت عمدتا از طریق پنهان شدن
در اپه��ای نامطمئ��ن ،مث��ل آنتیویروسهای
تقلبی ،صورت میگیرند و گوشی کاربر را آلوده
میکنند.
ای��ن باجافزارها مث�لا میتوانند ب��ا غیرفعال کردن
گوشی کاربر ادعا کنند این اتفاق به دالیل امنیتی از
س��وی  FBIرخ داده است و برای باز کردن آن باید
مبلغی به عنوان جریمه بپردازد.
نتای��ج تحقیقات  ESETنش��ان میدهد  72درصد
کاربرانی که مورد حمله باجافزارها قرار میگیرند در
آمریکا هستند .از آنجا که معموال کاربران آمریکایی
پولدارتر از کاربران سایر کشورهای جهاناند ،هکرها
شانس بیشتری برای اخاذی دارند.
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بدافزار Fileless

بیش از صد بانک و مؤسس��ه مالی در سراسر جهان
مورد حمله یک نرم افزار پیش��رفته و مخرب مبتنی
بر حافظه قرار گرفته است.
به گزارش هکرنیوز ،این بدافزار تقریباً غیر قابل تشخیص
است .گزارش تازه منتشر ش��ده توسط شرکت امنیتی
روس��ی کسپرسکی لب نش��ان میدهد هکرها بانکها،
شرکتهای مخابراتی و سازمانهای دولتی  400کشور
از جمله ایاالت متحده ،آمریکا جنوبی ،اروپا و آفریقا را با
نرم افزار مخرب  Filelesssآلوده ساختهاند .منشاء این
بدافزار حافظه رایانه به خطر افتاده است.

 Filelessی��ک قطعه نرم افزاری مخرب اس��ت که
ب��رای اجرای خود هیچ فایل یا پوش��های را در هارد
درایو کپی نمیکن��د .در عوض محموله آن به طور
مس��تقیم به داخل حافظه فرآیندهای در حال اجرا
تزریق میش��ود؛ به این ترتیب ن��رم افزار مخرب در
 RAMسیستم جا خوش میکند.
از آنج��ا که ای��ن بدافزار در حافظه ب��ه اجرای خود
میپردازد .یک بار که سیس��تم بوت شود ،حافظه از
کار میافتد ،در نتیجه ردیابی مس��یر بدافزار توسط
کارشناسان فارنزیک سخت میشود.
این حمله اولین بار توس��ط گروه امنیتی یک بانک
م��ورد شناس��ایی قرار گرف��ت .آنها ی��ک کپی از
 – Meterpreterکه بخش��ی از ابزار متاسپلوئیت
( )Metasploitبود -در داخل حافظه فیزیکی یک
دامین کنترلر مایکروسافت پیدا کردند.

