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مهمترین تهدیدات
امنیتی سال 2017
بـــاج افزارها ،ســـخت افزار و سیســـتم
عامل ،تهدیـــدات ابری ،اینترنت اشـــیاء
و تهدیـــدات دیجیتالـــی از بیشـــترین
تهدیـــدات امنیتی  2017اعالم شـــده و
آگاهی از مســـائل امنیتی به قدرتمندتر
شـــدن محصـــوالت در برابـــر تهدیدات
کمـــک خواهد کـــرد .حمالت بـــاج افزاری
پیشـــینه ای کمتـــر از پنج ســـال دارند
بـــا وجـــود ایـــن ،تاثیـــر آنهـــا در از بین
رفتـــن اطالعـــات کاربران زیاد اســـت و
از ســـال گذشـــته نیـــز این حمـــات به
صورت گســـترده در سراســـر دنیا اتفاق
افتـــاده اســـت .همچنین اگرچـــه حمالت
بـــاج افزاری در ابتدای ســـال  2017نیز
در برخـــی ســـازمانهای جهان بـــه صورت
گســـترده خود را نشـــان داد ،با توجه به
اینفوگرافیک منتشـــر شـــده در ســـایت
فتـــا ،پیش بینی می شـــود ایـــن حمالت
از نظر میزان حجم و اثربخشـــی در نیمه
دوم ســـال  2017کاهش داشـــته باشد.
ســـخت افزار و سیســـتم هـــای عامل به
طـــور روزافزون توســـط مهاجمان حرفه
ای مـــورد هدف قـــرار مـــی گیرند.این
حمالت که ســـابقه ای طوالنـــی دارند ،به
طور قطع در نیمه دوم ســـال  2017نیز
ادامـــه خواهند داشـــت .از طرفی ارائه
دهنـــدگان کســـب و کارهای مجـــازی ،با
اشـــتراک گذاشـــتن اطالعاتی که امکان
تهدیـــد بـــرای آنهـــا در فضـــای ابـــری
وجـــود دارد ،مـــی توانند زمـــان واکنش
به حمالت ســـایبری را افزایـــش دهند.
ســـرعت ،کارایـــی و مقـــرون بـــه صرفه
بـــودن از مزایـــای پردازش ابری اســـت
امـــا این فضـــا مـــی تواند مـــورد هجوم
بســـیاری قرار گیرد.
از طرف ــی ب ــا کنت ــرل و باالب ــردن امنی ــت
م ــی ت ــوان از تهدی ــدات اب ــری جلوگی ــری
کـــرد .همچنیـــن اینترنـــت اشـــیا یـــا IOT
از دیگـــر فضاهایـــی اســـت کـــه امـــکان
تهدیـــدات امنیتـــی را بـــرای هکرهـــا

فراهـــم مـــی کنـــد .نـــرم افـــزار مخـــرب
 IOTاز طریـــق درپشـــتی بـــه سیســـتم هـــا
متصـــل مـــی شـــود و بـــرای ســـالهای
نامعل ــوم ب ــه ط ــور پنهان ــی فعالی ــت م ــی کن ــد.
حمالت تلفـــن همـــراه ترکیبـــی از قفل
کردن دســـتگاه و ســـرقت اطالعات است
کـــه این امر به ســـارقان اینترنتی اجازه
مـــی دهد تا بـــه اطالعات کاربری شـــماره
حســـاب بانک هـــا و کارت هـــای اعتباری
دسترســـی پیدا کنند .آگاهی به مســـائل
امنیتی گوشـــی هـــای همـــراه و همچنین
یادگیری ماشـــین از افزایـــش پیچیدگی
و گســـترش حمـــات ســـایبری جلوگیری
خواهد کرد .باید توجه داشـــت تبلیغات
جعلـــی دوســـت داشـــتنی محصـــوالت و

خدمـــات در فضـــای مجازی بســـیار زیاد
اســـت .از ایـــن رو هشـــدارهای امنیتی
در خصـــوص خریـــد اینترنتـــی موجـــب
شـــده تا بیشـــتر ایـــن تبلیغـــات که در
فضـــای اینترنت وجود دارنـــد غیر قابل
اطمینان باشـــند.
اعتبـــار زیرســـاخت های  ،ITاســـتراتژی
امنیـــت اطالعـــات و امـــر مشـــاوره در

2

انتقال  ITبا اســـتفاده از روشـــهای اثبات
شـــده و در چارچـــوب بهترین شـــیوه ها
براســـاس تجربه در صنایع گســـترده به
ارمغـــان می آیـــد که این رویکـــرد منظم
و واقـــع گرایانه اســـت .با انجام تســـت
آســـیب پذیری های موجود در سیستم،
احتمـــاالت خطر را به طـــور دقیق ارزیابی
کنید .بررســـی کدهـــای مخـــرب ،تضمین
امنیـــت برنامه های کاربـــردی و نرم افزار،
مدیریت ریســـک  ITو انطبـــاق ،ارزیابی

مهندســـی اجتماعی ،مدیریـــت تنظیمات،
طراحی و بازســـازی و همچنین توســـعه،
بررســـی و اجرای سیاســـت های امنیت
ســـایبری مـــی توانـــد احتمـــال خطرات
فضـــای مجـــازی را کاهش دهد.
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گردآوری  :شاهرخ وظیفه دان

تست نفوذ پذیری
Penetration Test
همانطور که در شـــماره هـــای قبل ،عنوان
شـــد امنیت ابعاد مختلفـــی دارد و به تبع
ِ
تست
همین تنوع ،روشـــهای مختلفی برای
ابعـــاد مختلف وجود دارد کـــه از این ابعاد
می توان مـــوارد ذیـــل را نام برد:
تســـت محرمانه بـــودن ،تســـت جامعیت،
تســـت تصدیـــق هویـــت ،تســـت مجـــوز
کاربـــری و تســـت ردیابـــی و ...

 هدف تست امنیت

هدف از تســـت امنیـــت ،بررســـی کارایی
مکانیزمهـــای دفاعـــی سیســـتم در مقابل
دسترســـیهای نامطلـــوب کاربـــران بدون
مجـــوز و حفـــظ منابـــع سیســـتم در مقابل
کاربـــران غیـــر عـــادی و همچنیـــن دادن
دسترســـی بـــه کاربرانی که مجـــوز دارند،
میباشـــد .متاســـفانه در توســـعههای به
ندرت نیازمندیهای امنیتی ،ســـناریوهای
ســـوء کاربـــرد ،دانش ریســـکهای امنیتی
و نیـــز الگوهـــای حمـــات در طراحی مورد
توجـــه قـــرار میگیرد.
تســـت امنیت بســـیار وســـیع و گسترده
و در حوزههـــای مختلـــف میباشـــد که به
طـــور مختصر تعریفـــی از آن ارائه شـــد.

( Backdoorیـــک حفـــره و مدخـــل مخفی
در رایانـــه که شـــخص هک شـــده از آن
آگاهـــی ندارد.ویروســـها و کرمهـــا معموال ً
یـــک  Backdoorدر رایانـــه هـــک شـــده
نصـــب نمـــوده و از طریـــق آن از راه دور
رایانـــه شـــخص را کنترل مـــی نمایند) در
سرویسهای کشـــف شـــده و آماده نمودن
آنهـــا برای یـــک حملـــه واقعـــی و کامل.
 )5پاک نمودن رد پا
()footprint Clearing Covering Tracks OR

 مزایای تست نفوذ پذیری :

يافتـــن حفـــره هـــاي امنيتي سيســـتم هاي
مورد اســـتفاده پيش از آنكـــه ديگران اين
حفره ها را مشـــخص نمایند .بررسي امنيت
شـــبكه از ديـــدگاه  :Crackerضعـــف هاي
امنيتي نمایان شـــده در تســـت نفوذپذيري
 ،بـــراي جلوگيري از دسترســـي Crackerها
پوشـــش داده شـــده و بر طرف مي شـــوند.

 مراحل اجرای تست نفوذ پذیری :
 )1شناسایی و جمع آوری اطالعات

()Reconnaissance
 )2پویش () Scanning

 )3بدست آوردن مجوز دسترسی

()Gaining Access

 )4حفظ مجوز دسترسی

() Maintaining Access

بـــه عنـــوان مثـــال قـــرار دادن یـــک
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ارائـــه گـــزارش ضعـــف هـــای امنیتی به
مدیریت ســـازمان  :گـــروه امنيـــت  ITدر
ســـازمان به نقاط ضعف سيســـتم آشنايي
كافـــي دارنـــد و تســـت نفـــوذ پذيـــري
ميتوانـــد ايـــن نقـــاط ضعـــف را در قالب
گـــزارش بـــه مديريت ارشـــد ســـازمان
ارائه كـــرده و تصميم گيري هـــاي امنيتي
ســـازمان را ســـرعت بخشد.
ارزيابي آســـيب پذيري فرهنگـــي كاركنان
ســـازمان (با فنون مهندســـي اجتماعي).
كاهـــش هزينـــه هـــاي ترميم  ،بـــا كاهش
مخاطـــره نفـــوذ مهاجمان.

 انواع روش های تست نفوذ پذیری :

 : Black Box در ایـــن روش  ،ارزیاب در
موقعیتی خارج از شـــبکه های سازمان و با
اســـتفاده از دانش و ابزار های مناســـب،
ســـعی درکشف آســـیب پذیری های برنامه
کاربـــردی می نماید.
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 : White Box ارزیـــاب بـــا شـــناخت
سیســـتم و بازبینـــی از کدهـــا همچنیـــن
شـــبکه داخلـــی یـــک ســـازمان  ،آســـیب
پذیـــری هـــای برنامـــه کاربردی و شـــبکه
مـــورد نظـــر را کشـــف مـــی نماید.
 : Gray Box کـــه در واقـــع مابیـــن دو
روش ذکـــر شـــده در باال قـــرار میگیرند.
و اما تســـت هـــا از هـــر نوعی که باشـــند
در یکـــی از دو دســـته بنـــدی External
و  Internalقـــرار مـــی گیرنـــد .تســـت
 Externalبـــه انـــواع تســـتهایی اطـــاق
میشـــود که در خارج از محدوده ســـازمانی
کـــه قرار اســـت مورد تســـت نفـــوذ قرار
بگیـــرد ،انجـــام میشـــود و تســـتهای
 Internalدر حـــوزه مکانی آن ســـازمان و
در میان افـــرادی که آن ســـازمان فعالیت
میکننـــد انجـــام میشـــود.
تست های دســـته اول در واقع سناریویی
را بررســـی میکند که مهاجم با دسترســـی
داشـــتن به منابع مورد نیاز خـــود ،از جمله
آدرس هـــای  IPکـــه از ســـازمان مورد نظر
در اختیـــار دارد و یا با در اختیار داشـــتن
کد منبع نـــرم افزارهایی که در ســـازمان
اســـتفاده میشـــوند و در اینترنت موجود
می باشـــند اقـــدام بـــه پویش و کشـــف
آســـیبپذیری نماید.
همچنیـــن تســـتهای دســـته دوم ســـناریویی
بررســـی میشـــود کـــه مهاجـــم به هـــر طریق
ممکـــن موفـــق بـــه ورود بـــه ســـازمان مورد
نظر شـــده و بـــا جمـــع آوری داده هـــای مورد
نظـــر اقـــدام به حملـــه میکنـــد .بـــا ورود به
محـــدوده مکانی یک ســـازمان مهاجم می تواند
ســـناریوهای مختلفـــی را پیاده ســـازی نماید.
بـــرای نمونه با اســـتفاده از شـــبکه بیســـیم

داخلـــی و بررســـی دادههـــای بـــه اشـــتراک
گذاشـــته شـــده کـــه مـــی توانـــد اطالعـــات
کارمندان باشـــد ،حـــدس زدن کلمـــات عبور
اصلـــی بـــرای مهاجم ســـادهتر خواهد شـــد.
: Black Box 
در ادامـــه معرفی ابزارهای تســـت و نفوذ،
بایـــد بگوییـــم کـــه ابزارهـــاي فراوانـــي
بـــراي تســـت نفوذ پذيـــري اســـتفاده مي
شـــوند .اين ابـــزار ها در دو گـــروه اصلي
شناســـايي ( )Reconnaissanceو بهـــره
بـــرداری ( ) exploitationدســـته بنـــدي
مي شـــوند  .اگر چه تســـت نفـــوذ پذيري
اكثـــرا ً بـــا ابزارهاي تولید شـــده توســـط
خـــود  Crackerانجـــام مي گـــردد ولي در
حالـــت كلي ،در فـــاز شناســـايي ،ابزارهاي
مهمی كه بـــراي تشـــخيص پيرامون هدف
اســـتفاده می شـــوند عبارتند از :
Core Impact ، GFI LAN Guard، Nmap
و اما ابزار
 : Shadow Security Scanner ابـــزاری
قدرتمنـــد جهـــت  scanنمودن وب ســـایتها و
شـــبکه هـــای رایانه ای کـــه عالوه بر کشـــف
نقاط ضعـــف( )vulnerabilityامنیتی ،راهکار
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و پیشـــنهادات اصالحی نیز ارائه مـــی نماید.
 : X-Scan ابـــزاری قـــوی جهت ارزیابی
امنیتی وب ســـایتها و شـــبکه هـــای رایانه
ای بر حســـب  IPبـــه صـــورت اتوماتیک ،
این نـــرم افـــزار دارای محیط ســـاده ولی
قدرتمند می باشـــد.
اســـتفاده از نرم افزار رایـــگان با قابلیت
به روز رســـانی Metasploit Framework
ایـــن نـــرم افزار جهـــت هکر هـــای حرفه
تهیه شـــده و در آن آخریـــن  Exploitهای
شناسایی شـــده برای تمامی سیستم عامل
ها  ،تجهیزات امنیتی ( Firewall،Routerو
 ، )...نـــرم افزارهای امنیتی mail server ،
هـــا و  ...ارائـــه می گردد  .افـــرادی که به
سیســـتم عامل  Linuxو نرم افـــزار Perl
آشـــنایی داشـــته باشـــند کار با این نرم
افزار بـــرای آنها راحتر می باشـــد.

 انواع نرم افزار :password cracker

انـــواع مختلفـــی از ایـــن نوع نـــرم افزار
بصـــورت رایگان از اینترنـــت قابل دانلود
شـــدن می باشـــد ،که بدلیل عدم افشـــاء
از نـــام بردن آنهـــا معذوریم.
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گـردآوری  :مهـــدی معــمــار

اجرای بدافزار با سطح دسترسی باالتر با استفاده از
فایلهای قرنطینه شده توسط آنتی ویروسها
« به تازگی روشـــی توســـط محققان امنیت ســـایبری کشف شده اســـت که می توان
سطح دسترســـی در سیســـتم عامل ویندوز را توســـط سوء اســـتفاده از فایلهای
قرنطینه شـــده در آنتی ویروســـها ،باالتـــر برد که این روش بـــر روی اکثر برنامه
های آنتـــی ویروس جوابگو می باشـــد.
این آســـیب پذیری که در نهایت دسترســـی  Full Accessرا بـــه نفوذگر میدهد،
توســـط بازگردانی فایلهای قرنطینه شـــده توسط آنتی ویروســـها می باشد که این
دسترســـی بر روی سیســـتم های  End Pointصورت می گیرد» .
آقای  Florian Bognerکه این آســـیب پذیری و روش اســـتفاده از آن را کشـــف
کرده اســـت ،نـــام  #AVGaterرابرای آن انتخاب کرده اســـت.
در ابت ــدا ن ــگاه کوچک ــی ب ــه ان ــواع ح ــاالت دسترس ــی ن ــرم اف ــزار  Antivirusه ــا در سیس ــتم
عام ــل م ــی اندازی ــم .همانط ــور ک ــه در دیاگ ــرام زی ــر مش ــاهده م ــی فرمائی ــد ،ن ــرم اف ــزار
آنت ــی وی ــروس در س ــه حال ــت زی ــر دارای دسترس ــی ه ــای مختل ــف م ــی باش ــند:

• The kernel mode
• The privileged user mode
• The unprivileged user mode
در دیاگـــرام بـــاال تفاوت این ســـه حالت
دسترســـی را مشـــاهده مـــی فرمائیـــد.
همانطـــور کـــه مـــی بینیـــد در حالـــت
دسترســـی mode user unprivileged
می بینیم کـــه بـــه  Interfaceبرنامه AV
دسترســـی داریـــم .در این حالـــت هیچ
گونـــه قدرتـــی در دســـت نفوذگـــر قرار
ندارد ،چراکـــه محدودیت های بســـیاری
بـــرای  user modeدر سیســـتم عامـــل
تعیین شـــده اســـت.
امـــا مـــی تـــوان از طریـــق ســـرویس هایـــی
کـــه آنتـــی ویـــروس بـــر روی سیســـتم
عامـــل نصـــب و اجـــرا مـــی کنـــد(AV
 ،)Windows serviceعملکردهایـــی بـــا
ســـطح دسترســـی باالتـــری را هـــم انجـــام

داد کـــه در حالـــت  user modeامـــکان
انجـــام آنهـــا وجـــود نـــدارد؛ بـــه عنـــوان
نمون ــه م ــی ت ــوان فایله ــای قرنطین ــه ش ــده
توس ــط  Antivirusرا بازیاب ــی ک ــرد .البت ــه
مـــی دانیـــم کـــه ایـــن کار توســـط kernel
componentهـــا صـــورت مـــی گیـــرد کـــه
ایـــن کمپوننـــت هـــا بـــرای چـــک کـــردن
تش ــخیص بدافزاره ــا ه ــم م ــورد اس ــتفاده
ق ــرار م ــی گیرن ــد .ح ــال نکت ــه اینجاس ــت
کـــه اگـــر بتـــوان مرزهـــای محدودیـــت
دسترســـی را توســـط دســـتکاری هـــای
خاصـــی تغییـــر داد ،همچـــون عملیـــات
های ــی مانن ــد ب ــاال ب ــردن س ــطح دسترس ــی
()Privilege Escalationآنــگاه مــی توانیم
بـــا ســـطح دسترســـی باالتـــری ،عملیـــات
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تخریبـــی خـــود را انجـــام دهیـــم .مـــی
ت ــوان ای ــن باالت ــر ب ــردن س ــطح دسترس ــی
را بـــا اســـتفاده از دســـتکاری پروســـه
ب ــازآوری( )Restoreفای ــل ه ــای قرنطین ــه
شـــده در  Antivirusهـــا انجـــام داد.
توســـط روش  #AVGaterمـــی تـــوان
فایـــل هـــای قرنطینـــه شـــده توســـط
 AVرا بـــه هـــر بخـــش از آدرس File
 systemکـــه بخواهیـــم بازگردانـــی
کنی ــم .ای ــن کار ب ــه ای ــن دلی ــل ام ــکان
پذی ــر م ــی باش ــد ک ــه در بیش ــتر مواق ــع
پروســـه بازگردانـــی فایـــل ،بـــا ســـطح
دسترســـی service AV Windows
انجـــام مـــی گیـــرد .امـــا در برخـــی
مواق ــع ای ــن دسترس ــی توس ــط  ACLه ــا
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گی ــر انداخت ــه م ــی ش ــود و ب ــه مش ــکل
بـــر مـــی خـــورد .ایـــن نـــوع از آســـیب
پذیـــری کـــه بیشـــتر بـــا نـــام آســـیب
پذیــری  Privileged File Writeنامیــده
مـــی شـــود ایـــن امـــکان را مـــی دهـــد
ک ــه فای ــل  DLLآل ــوده را در ه ــر جای ــی
از سیســتم کــه بخواهیــم قــرار دهیــم.
اگـــر ایـــن امـــکان بـــه صـــورت صحیـــح
اتف ــاق بیافت ــد ،ام ــکان اج ــرای کده ــای
آلـــوده دلخـــواه بـــر روی سیســـتم
قربانـــی امـــکان پذیـــر مـــی شـــود .در
تصویـــر زیـــر مـــی بینیـــد کـــه در چـــه
حالت ــی ای ــن موض ــوع اتف ــاق م ــی افت ــد:
حـــال ســـوالی کـــه پیـــش مـــی آیـــد
ایـــن اســـت کـــه چگونـــه مـــی تـــوان
ایـــن اجـــرای کـــد را بـــه پروســـه
بازگردانـــی فایـــل متصـــل کـــرد؟ راه
ح ــل ای ــن موض ــوع ،اس ــتفاده از NTFS
 directory junctionsمـــی باشـــد.
توســـط ایـــن قابلیـــت مـــی تـــوان یـــک

لینـــک بـــه صـــورت ســـمبولیک بـــه
 Directoryمـــورد نظـــر خـــود ایجـــاد
کنیـــم کـــه ایـــن کار توســـط هـــر ســـطح
دسترســـی در سیســـتم عامـــل امـــکان
پذی ــر ب ــوده و توس ــط اب ــزار  mklinkدر
سیســـتم عامـــل وینـــدوز قابـــل انجـــام
مـــی باشـــد.
حـــال مـــی توانیـــم بـــا اســـتفاده از
اطالعــات فــوق ،ســناریو حملــه را آمــاده
کنی ــم .در ابت ــدا  libraryآل ــوده توس ــط
 AVشناســـایی و بـــه بخـــش قرنطینـــه
انتق ــال داده م ــی ش ــود .س ــپس ب ــا س ــوء
اس ــتفاده از قابلی ــت directory junctions
آدرس  directoryکـــه بدافـــزار مـــا
شناس ــایی ش ــده را ب ــه آدرس دیگ ــری
تغیی ــر م ــی دهی ــم ک ــه م ــی ت ــوان ب ــه
ش ــاخه های ــی همچ ــون  C:\Windowsو
یـــا  C:\Program Filesتغییـــر داد.
بـــا بازگردانـــی فایـــل از قرنطینـــه،
فایل آلوده به شـــاخه ای بازگردانده
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می شـــود که در حالت عـــادی کاربر
با ســـطح دسترســـی پاییـــن ،امکان
 writeکردن فایـــل را در آن ندارد.
این کار توســـط دسترسی سطح SYSTEM
انجام مـــی گیرد که  AV serviceتوســـط
آن می توانـــد کار  writeکردن فایل
در شـــاخه ی دلخـــواه را فراهم کند.
در نهایـــت هـــم مـــی توان توســـط
قابلیتـــی کـــه DLL Search Order
دارا مـــی باشـــد library ،خود را در
یک پروســـه با ســـطح دسترسی باال
اجرا کرد .حال بخـــش  DLLMainاز
 libraryآلـــوده مـــا اجرا می شـــود و
نفوذگری که دارای ســـطح دسترسی
 adminنمـــی باشـــد ،توانایی اجرای
بدافزار خود را در ســـطح باال خواهد
داشـــت .دیاگرام کلی ایـــن حمله را
در ادامه مشـــاهده مـــی فرمایید:
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گـردآورندگان :
احمـد تیزبخــش
حسیـن شهابیـان

 امن سـازی ارتباط راه دور RDP

اســـتفاده و بهـــره بـــرداری از ســـرویس
هـــای راه دور علیرغـــم اینکـــه موجـــب
تس ــهیل ام ــور رایان ــه ای ب ــرای کارب ــران و
ی ــا حت ــی متخصصی ــن  ITم ــی ش ــود ،موج ــب
فراهـــم شـــدن بســـتر مناســـبی بـــرای
هکره ــا و مهاجمی ــن س ــایبری خواه ــد ش ــد.
متاســـفانه ایـــن تصـــور کـــه اتفـــاق بـــرای
بقی ــه پی ــش می ــاد و م ــا در ام ــان هس ــتیم
و کس ــی بی ــن ای ــن هم ــه جمعی ــت کاری ب ــه
مـــا نـــداره ،موجبـــات خرســـندی رو بـــرای
هکرهـــا فراهـــم کـــرده و بـــاز متاســـفاه
شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه متخصصیـــن IT
هـــم دچـــار ایـــن توهـــم و تصـــور میشـــند
و موقعـــی بـــه هـــوش میـــان کـــه تـــا حـــد
زیـــادی دارایـــی هـــای اطالعاتـــی مجموعـــه
تحـــت اختیـــار بـــر بـــاد رفتـــه.
اخیـــرا بـــاز شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه
اســـتفاده نـــا امـــن از ســـرویس هـــای راه
دور هماننـــد  RDPموجـــب نفـــوذ هکرهـــا
ش ــده و حم ــات ب ــاج اف ــزاری زی ــادی رو در
بس ــیاری از س ــرورها از جمل ــه بیمارس ــتانها
موجـــب گردیـــده انـــد .در ایـــن مواقـــع
تنه ــا راه نج ــات قط ــع ارتب ــاط از اینترن ــت
 ،پاکســـازی ،حـــرص و جـــوش خـــوردن و
امیـــد بـــه پشـــتیبان هایـــی اســـت کـــه در
روزهـــا و یـــا ســـاعات قبلـــی از اطالعـــات
گرفتـــه شـــده اســـت.
اســتفاده از نســخه هــای آســیبپذیر ســرویس
 ،Remote Desktopرمــز عبــور ضعیــف،
تنظیمــات ناقــص یــا بیاحتیاطــی در حفاظــت
از رمــز عبــور از مهمتریــن عوامــل آلــوده

شــدن سیســتم و نفــوذ بدافزارهــا بــه
داخــل ســرورها و سیســتم هــای ســازمان
هــا بــوده اســت .لــذا فعــال بــودن
دسترســی Remote Desktopبــه صــورت
حفاظــت نشــده در ســطح اینترنــت ،ســرور
و دادههــای شــما را بیشــتر از آنکــه
تصورشــو بکنیــد ،در معــرض خطــر قــرار
خواهنــد داد.
مجموعـــه اقداماتـــی کـــه تـــا حـــد
زیـــادی جلـــوی ایـــن آســـیب پذیـــری
بحران ــی رو خواه ــد گرف ــت و م ــی توان ــد
ارتباطـــات راه دور امنـــی را بـــرای شـــما
فراهـــم کنـــد بشـــرح زیـــر بـــوده :
 بهروزرســـانی منظـــم سیســـتمعامل و
ن ــرم افزاره ــای کارب ــردی
 تهیــه و تدویــن مکانیــزم هــای مناســب
و اســـتاندارد جهـــت پشـــتیبان گیـــری از
اطالع ــات مه ــم و حس ــاس ن ــرم افزاره ــا
 تهیـــه ایمیـــج از  OSســـرورها در بـــازه
ه ــای زمان ــی
 اسـتفاده از تجهیزات ذخیره سـاز مناسـب
بنـا بـه کاربـرد و اهمیـت اطالعـات (از قبیـل
)DAS-SAN-NAS-TAPE
عدم اســتفاده از کاربــر Administrator
بــرای دسترســی از راهدور و تعریــف یــک
کاربــر جدیــد بــا دسترســی محــدود شــده
بــرای ایــن منظــور.
تعریف  POLICYهای مناسـب و سختگیرانه
بصـورت  COMPLEXبرای رمز عبور
 بهـــره بـــرداری از فایـــروال و انجـــام
تنظیمـــات محدودیتـــی الزم در ســـخت
افـــزار و یـــا نـــرم افـــزار مربوطـــه
 اس ــتفاده از امکان ــات و س ــرویس ه ــای
VPN
 به ــره ب ــرداری از ن ــرم افزاره ــای LOG
 EVENTجهـــت بررســـی ورود و خـــروج
کارب ــران از طری ــق ارتباط ــات راه دور و ...
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البتـــه توصیـــه بیشـــتر بـــر ایـــن اســـت
کـــه تـــا حـــد امـــکان از ارتباطـــات راه دور
پرهی ــز ش ــود مگ ــر در ش ــرایط خ ــاص و آن
هــم بــا رعایــت الزامــات امنیتــی مناســب و
اطمین ــان از اینک ــه کلی ــه تنظیم ــات امنیت ــی
و یــا حداکثــر آنهــا بصــورت ســخت افــزاری
و یـــا نـــرم افـــزاری انجـــام گرفتـــه اســـت.
همیش ــه بکارگی ــری اقدام ــات پیش ــگیرانه
و موث ــر ب ــا توج ــه ب ــه اص ــل AVAILIBILITY
بـــرای کاربـــر را بایـــد در نظـــر گرفـــت.
تمـــام مهـــارت متخصصیـــن  ITدر ایـــن
اســـت کـــه بتواننـــد ســـه ضلـــع امنیـــت
یعنـــی CONFIDENTIALITY-INTEGRITY
و  AVAILBILITYرا بـــا حفـــظ شـــرایط امـــن
و بـــدون کاهـــش ســـرعت بـــرای کاربـــران
ایجـــاد کنند.البتـــه بـــا کمتریـــن هزینـــه!!!
تمـــام تاکیـــد بـــر امـــن ســـازی ســـرورها
بعنـــوان مرکـــز اصلـــی و مغـــز و قلـــب
شـــبکه بـــوده.
در ادامــه اقدامــات و تنظیمــات امنیتــی
دیگـــری رو کـــه مـــی تونیـــد در راســـتای
امـــن ســـازی ارتباطـــات راه دور انجـــام
دهیـــد رو اشـــاره مـــی کنـــم :
 امـــکان دسترســـی از راه دور بـــه
آدرسهـــای  IPخـــاص
 انجـــام تنظیمات امن ســـازی بر روی
ســـرویس REMOTE DESKTOP
 فعالس ــازی  Encryptionبع ــد از پروس ــه
Authentication
 استفاده از  Encryptionهای قوی
 اســـتفاده از روشهـــای احراز هویت
چند عاملـــه همانند توکـــن ،کلمه عبور و
....
 غیـــر فعـــال ســـازی قابلیـــت Map
نمـــودن درایوهـــا که در نســـخه Client
بهصـــورت پیشفـــرض فعال میباشـــد
غیـــر فعـــال نمـــودن Printerهـــای
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PDF Generatorها
مجازی همچون انـــواع
روی سیســـتم Server
غیـــر فعـــال نمـــودن عملگـــر  Pasteاز
روی Clipboard
غیــر فعــال نمــودن  ScreenShotبــرای
کالینتهــا بــرای جلوگیــری از دسترســی
بســیاری از  Malwareهــا همچــون Zeus
بــه اطالعــات  Clipboardو تغییــر محتــوا
یــا دسترســی بــه قســمتهای حفاظــت
شــده حافظــه.
تعییـن حداقـل سـطح دسترسـی بـرای
کاربـران  Remote Desktopتـا حـدی که
کاربـر نتوانـد فعالیتهـای خـاص مدیـر را
انجـام دهد.
غیر فعـــال نمودن امکان دسترســـی
به تنظیمـــات Sharing
غیر فعال نمودن تعریف کاربران جدید
غیر فعال نمودن دسترســـی مستقیم
به درایوهای سیســـتمی ویندوز (\)C:
غیـــر فعـــال نمـــودن دسترســـی به
فولدرهای حاوی مشـــخصات کاربری (\C:
)Users
غیر فعـــال نمـــودن توانایـــی اجرای
محیـــط CMD
اخی ــراٌ بدافزاره ــا ب ــه س ــمت ان ــواع ب ــاج
افـــزاری و یـــا بـــات نتـــی ســـوق دارنـــد،
بـــی شـــک بهـــره بـــرداری از ایـــن نـــوع
بدافـــزار ،قابلیـــت فراوانـــی رو بـــرای
مهاجم ــان فراه ــم خواه ــد ک ــرد ت ــا بتوانن ــد
ی ــا اخ ــاذی ب ــه کس ــب درآمده ــای آنچنان ــی
دس ــت پی ــدا کنن ــد .ب ــه خص ــوص در م ــورد
بـــاج افزارهـــا کـــه بـــه محـــض ورود بـــه
ســـرورها در الیـــه هـــای زیریـــن و بـــدون
اینکـــه مســـئول  ITمتوجـــه آن شـــود،
فعالی ــت ه ــای خرابکاران ــه خ ــود از قبی ــل

 ENCRYPTEکـــردن اطالعـــات و فایلهـــای
مهـــم و حســـاس ســـرور را انجـــام داده و
بعـــد از مدتـــی پیغامـــی رو بـــرای کاربـــر و
 ADMINنمای ــش م ــی ده ــد ک ــه ت ــا مبل ــغ
درخواســـتی رو پرداخـــت نکنـــد ،امـــکان
بازگشــایی رمــز هــا و دســتیابی بــه فایــل هــا
وج ــود ن ــدارد و حت ــی در م ــواردی اق ــدام
ب ــه پاکس ــازی اطالع ــات از سیس ــتم مذک ــور
مـــی کننـــد کـــه متاســـفانه پیـــدا کـــردن
مراک ــز کنت ــرل آنه ــا ب ــه دالی ــل مختل ــف ب ــه
راحت ــی ام ــکان پذی ــر نب ــوده .پ ــس قب ــل
از هـــر اتفاقـــی پیشـــگیری و اقدامـــات
امنیتـــی مناســـبی رو بـــرای ســـرورهای
خ ــود در نظ ــر بگیری ــد .حت ــی پی ــاده س ــازی
چنـــد نکتـــه کوچـــک هـــم مـــی توانـــد تـــا
ح ــدی جل ــوی آس ــیب پذی ــری و تهدی ــدات
بعـــدی را بگیـــرد.
از دیگــر نــکات مهــم در امــر پیشــگیری
و اعم ــال تنظیم ــات امنیت ــی م ــی ت ــوان ب ــه منبع Remote Access Helper Tool :
منبع cyber security and secure remote :
م ــوارد زی ــر اش ــاره ک ــرد:
بهروز نگهداری نسخه سیستم عامل منبع Secure Remote Access :
بهروز نگهداری  Patchهای سیســـتم
عامل Server
بهروزرســـانی مـــداوم آنتـــی ویـــروس
نصـــب شـــده روی سیســـتم Server
اطمینـــان از عـــدم دسترســـی کاربـــر

 RDPبـــه پنـــل مدیریتـــی  AntiVirusیـــا
.Firewall
شخصیســـازی قوانیـــن مربـــوط بـــه
ترافیـــک هـــای  Inboundو Outbound
در  Firewallنصـــب شـــده روی سیســـتم
.Server
اطمینـــان از عـــدم نصـــب برنامههـــای
غیـــر الزم روی سیســـتم عامـــل .Server
اطمین ــان از ع ــدم هرگون ــه  Routeغی ــر
الزم بی ــن  VPNو س ــایر Interfaceه ــا.
اطمینـــان از عـــدم دسترســـی کاربـــر
 RDPب ــه  Pageفایله ــای سیس ــتم عام ــل
جه ــت جلوگی ــری از نش ــت اطالع ــات حیات ــی
سیس ــتم عام ــل.
انجـــام نـــدادن هرگونـــه Hibernating
یـــا Suspendدر سیســـتم عامـــل Server
جه ــت جلوگی ــری از احتم ــال باق ــی مان ــدن
اطالع ــات کارب ــران ب ــر روی حافظ ــه.
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اصغر اباذری
گردآوری  :علی

آشنایی بــا
فنـاوری FACE ID
اپـــل چنـــدی پیـــش آیفـــون هـــای جدیـــد
خـــود را در ســـالن اســـتیو جابـــز واقـــع در
پردیـــس تـــازه خـــود رونمایـــی کـــرد و بـــه
ح ــق م ــی ت ــوان فی ــس آی دی را داغ تری ــن
تکنولـــوژی معرفـــی شـــده در جریـــان
ایـــن رویـــداد دانســـت .امـــا کمـــی بعـــد
از رویـــداد مذکـــور ،پرســـش هایـــی در
رابطـــه بـــا اثربخشـــی ،امنیـــت و چیســـتی
ایــن فنــاوری در ذهــن مخاطبــان و صاحــب و نـــژادی شـــامل مـــی شـــود و همزمـــان
نظـــران شـــکل گرفـــت.
تســـت و اعتبارســـنجی هـــای الزم را
توسعه یک تکنولوژی
بـــرای رســـیدن بـــه تشـــخیص هـــای
فیـــل شـــیلر نایـــب رئیـــس بخـــش درس ــت توس ــط ای ــن فن ــاوری ب ــه انج ــام
بازاریابـــی اپـــل یکـــی از افـــرادی بود برســـانیم و بایـــد بگویـــم ایـــن کاری
کـــه در جریـــان کنفرانـــس خبـــری  ۲۱نیس ــت ک ــه صرف ــا ب ــا س ــرچ ک ــردن در
شـــهریورماه این شـــرکت به روی صحنه اینترنـــت بشـــود انجامـــش داد.
رفت و در بـــاب دقت بـــاالی تکنولوژی وقتـــی کاربرهـــا از  Face IDاســـتفاده
فیس آی دی اعالم داشـــت که شـــرکت کنند ما اطالعات شـــان جمـــع آوری نمی
متبوعـــش بـــرای آمـــوزش دادن ایـــن کنیم و این اطالعات روی دســـتگاه باقی
فناوری بالـــغ بر «یک میلیـــارد تصویر» مـــی ماننـــد و مطمئن باشـــید کـــه آنها
را در اختیـــار آن قـــرار داده اســـت .را حتـــی به منظـــور آمـــوزش دادن به
فدریگـــی امـــا در جریان ایـــن مصاحبه سیســـتم خود برای ســـرویس ابری مان
مدعی شـــد که اپل پـــای را حتی از این هم ارســـال نمـــی کنیم.
نیز فراتر گذاشـــته اســـت.
امـــا  Face IDهمانطـــور کـــه درخبرهـــا
شـــیلر روی صحنـــه گفـــت کـــه مـــا یـــک خواندیـــد دارای خاصیـــت انطباقـــی
میلی ــارد عک ــس را جم ــع آوری کردی ــم و اســـت؛ بدان معنـــا که به طور مســـتمر
دیت ــای م ــورد نی ــاز ب ــرای ای ــن منظ ــور را با تغییرات ایجاد شـــده در چهره شـــما
از اقص ــی نق ــاط دنی ــا جم ــع آوری کردی ــم آشـــنا می گردد و بـــرای نمونـــه تغییر
تـــا مطمئـــن شـــویم کـــه ایـــن اطالعـــات مـــدل مـــو ،رشـــد ریـــش یـــا جراحی
طی ــف وس ــیعی را ب ــه لح ــاظ جغرافیای ــی پالســـتیک در چهره تان هـــم نمی توان
مانع از بازشناسی شـــما توسط آن شود.
این انطبـــاق پذیری آنطـــور که فدریگی
گفته کامال روی دســـتگاه و با اســـتفاده
از یادگیـــری عمیقـــی صورت مـــی گیرد
که درون چیپ بازطراحی شـــده Secure
 Enclaveصـــورت مـــی گیـــرد و در این
میـــان کالود اپل هیـــچ نقشـــی را ایفا
نمـــی کند .اپـــل نیز اعالم کرده اســـت
که به هیـــچ قیمیت دسترســـی به این
اطالعـــات را در اختیـــار هیچ شـــخص یا
نهـــادی قرار نمـــی دهد.

امنیت و حریم خصوصیFace ID
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یکـــی از عمـــده پرســـش هایـــی که در
رابطـــه با ایـــن تکنولـــوژی مطـــرح می
شـــود آن اســـت که آیا اپـــل در برابر
خواســـته نهادهای مجری قانـــون آمریکا
ســـر تعظیم فـــرود مـــی آورد و اطالعات
جمع شـــده از چهـــره کاربرانـــش را در
اختیارشـــان قرار مـــی دهد؟
ســـاده ترین پاســـخ که البتـــه در رابطه
با تـــاچ آی دی هم مطرح شـــده بود این
اســـت که اپـــل توانایی آنکـــه اطالعات
مذکور را در اختیار ســـازمان های مجری
قانون قـــرار دهد در اختیـــار ندارد.
اپـــل هیچگاه امـــکان دسترســـی به آن
اطالعـــات حتی بـــه صورت ناشـــناس را
نـــدارد .وقتی شـــما بـــه عنـــوان کاربر
سیســـتم تشـــخیص چهـــره موبایـــل را
آمـــوزش می دهیـــد و اصطالحـــا آن را
بـــا تغییرات چهـــره تان وفـــق میدهید
آن داده هـــا بالفاصلـــه به صـــورت یک
الگوی ریاضـــی درون Secure Enclave
ذخیـــره ســـازی می شـــوند کـــه امکان
مهندســـی معکـــوس و تبدیـــل نمودن
آن اطالعـــات بـــه «مـــدل یـــک چهره»
غیرممکن اســـت.
بـــا در نظـــر داشـــتن آنچه گفته شـــد
ممکن اســـت ایـــن ســـوال در ذهنتان
شـــکل بگیرد کـــه آیا اپل بـــر دیتای به
دســـت آمده از کاربـــران آمریکایی زیر
ســـن قانونی نظـــارت دارد؟ که پاســـخ
منفی اســـت و در خود آیفـــون  ۱۰نیز
این موضـــوع بـــه کاربران یـــادآور می
شو د .
از فدریگـــی ســـوال شـــد که آیـــا اپل
امـــکان قفـــل گشـــایی دســـتگاه بـــا
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سیدثیبث Facebrdbswbsbو پسورد
اســـتفاده همزمان از ID
را برای کاربران بیـــش از اندازه محتاط
خود بررســـی کرده اســـت؟ ایـــن را در
واقـــع میتـــوان نوعی تشـــخیص هویت
دو عاملی دانســـت که هـــم عامل عددی
و هـــم بیومتریک را بـــا یکدیگر ترکیب
می کنـــد تا سیســـتمی واحـــد را پدید
بیاورد.
فدریگـــی می گوید :ما قطعا در جلســـات
داخلـــی مان در این باره حـــرف زده ایم
و بایـــد بگویـــم برخـــی کارشناســـان ما
به چنین سیســـتمی و پیاده ســـازی آن
عالقمند هســـتند.
او در ادامـــه جزئیـــات بیشـــتری را
پیرامـــون ایـــن فنـــاوری بـــه تصویـــر
کشـــید:
اگـــر ظـــرف  ۴۸ســـاعت از Face ID
اســـتفاده نکنیـــد یـــا اگـــر بـــه تازگی
موبایل تـــان را ریبـــوت کرده باشـــید
دســـتگاه بـــرای احـــراز هویت تـــان از
شـــما پســـورد مـــی خواهد.
اگـــر پنج تـــاش ناموفـــق بـــرای ورود
به دســـتگاه از طریق  Face IDداشـــته
باشـــید بـــه صـــورت پیش فـــرض به
صفحـــه وارد کـــردن پســـورد هدایت
خواهید شـــد.
توســـعه دهنـــدگان بـــه دیتـــای خـــام
حســـگر  Face IDدسترســـی ندارند و
در مقابل نقشـــه عمقی در اختیارشـــان
قـــرار می گیـــرد کـــه میتواننـــد برای
اپلیکیشن هایشـــان از جمله فیلترهای
چهـــره اســـنپ کـــه روی اســـتیج نیـــز
نمایـــش داده شـــد از آن اســـتفاده
نماینـــد .از ایـــن اطالعـــات همچنیـــن
میتوان در اپلیکیشـــن های  ARKitنیز
بهره جســـت.
عـــاوه بر ایـــن در مـــواردی کـــه برای
دســـت کم شـــش و نیم روز از پسورد
بـــرای الگیـــن بـــه دســـتگاه اســـتفاده
نکـــرده باشـــید و همزمان بیشـــتر از ۴
ســـاعت از آخرین ورودتان بـــا Face ID
گذشـــته باشد نیز از شـــما خواسته می
شـــود که پســـورد خود را وارد نمایید.
نکتـــه دیگـــری که بایـــد به آن اشـــاره
نماییـــم اینکـــه در آیفـــون جدیـــد هر
زمـــان کـــه دکمـــه اســـلیپ دســـتگاه
انتخـــاب شـــود یـــا اینکـــه موبایـــل به
صورت خـــودکار وارد وضعیت اســـلیپ
شـــود ،قفل می گردد که این مشـــخصه

نیـــز تاحدود زیادی شـــبیه به تاچ آی دی
عمل مـــی کند.
فنـــاوری هـــا و فراینـــد هـــای مـــورد
استفاده توســـط اپل در توسعه Face ID
تشـــابه زیادی با فرایندهای Touch ID
دارنـــد و همانند هر تکنولـــوژی تازهای،
نگرانیهایی در ایـــن رابطه وجود دارد.
بنابراین مهم اســـت که ســـوال پرسید
و بـــا دقت به پاســـخها گوش فـــرا داد،
هرچند تا کنون ،پاســـخها زیادی ســـاده
بو د ها ند .

اســـتفاده از فنـــاوري جديد براي
كشـــف اثر انگشت

فنـــاوري اثـــر انگشـــتي كه ميتـــوان با
كمـــك آن مـــارك ژل مويي كـــه فرد به
ســـر زده يـــا جنـــس تمامي مـــوادي كه
آنرا لمـــس كـــرده را شناســـايي كرد ،
به زودي بـــه عنوان مـــدرك در دادگاه
بريتانيـــا بـــه كار گرفته خواهد شـــد.
بـــر اســـاس گـــزارش  BBCو بـــه نقل
از همشـــهري ايـــن فنـــاوري از نوعـــي
طيف ســـنجي جرمـــي برخوردار اســـت
كـــه از آن براي تشـــخيص و شناســـايي
مـــواد مختلفـــي كه ممكن اســـت در اثر
انگشـــت وجود داشته باشـــند استفاده
مي شـــود .بـــه بيانـــي ديگر ايـــن مواد
همـــان مولكـــول هايي هســـتند كه در
زمان ثبت اثر انگشـــت در ميان شـــيار
هاي سرانگشـــت وجـــود داشـــته اند.
ايـــن ترتيـــب شـــمار قابـــل توجهي از
مـــوادي را كه مظنـــون پيـــش از اينكه
از او اثـــر انگشـــت گرفتـــه شـــود به
آن دســـت زده ميتوان تشـــخيص داد و
اطالعات وســـيعي درباره فرد به دســـت
آورد  ،جنســـيت مظنـــون  ،اينكه مظنون
الـــكل يا مـــواد ديگـــري مصـــرف كرده
بوده چـــه غذايي خورده و بـــه چه موادي
دست زده اســـت .وزارت كشور بريتانيا
اعـــام كرد اين فنـــاوري بـــه زودي و از
چنـــد ماه ديگر در دســـتگاه قضايي مورد
اســـتفاده قرار خواهـــد گرفت.
در تكنيـــك طيـــف ســـنجي جرمـــي ،
مولكـــول هـــا در شـــرايط خـــاء كامـــل
حـــرارت داده و تبخيـــر مـــي شـــوند.
ســـپس بـــا تفنـــگ الكترونـــي هـــدف
ق ــرار ميگيرن ــد ت ــا الكت ــرون خ ــود را از
دســـت داده و بـــه يـــون مثبـــت تبديـــل
شـــوند .ايـــن يـــون هـــاي مثبـــت در
ميـــدان مغناطيســـي قـــرار ميگيرنـــد ،
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و بـــه ايـــن ترتيـــب از مســـير مســـتقيم
خـــود منحـــرف مـــي شـــوند و بعـــد بـــه
صفحـــه آشكارســـاز برخـــورد مـــي كنـــد.
اينك ــه ي ــون ه ــا چق ــدر از مس ــير خ ــود
منحـــرف شـــوند بـــه جـــرم مولكـــول و
بـــار الكتريكـــي آن بســـتگي دارد  ،بـــر
اســـاس ايـــن مشـــخصات مـــي تـــوان
تشـــخيص داد ايـــن مولكـــول چـــه مـــاده
اســـت.
گروهي از دانشـــمندان دانشگاه شفيلد
هـــام و پليـــس منطقه يوركشـــر غربي
انگلســـتان بـــا همـــكاري هم از ســـال
 2012ايـــن روش را به طور آزمايشـــي
بـــه كار گرفته انـــد و به گفته ســـيمونا
فرانســـيس مدير اين پروژه توانســـته
انـــد حتـــي در اثر انگشـــت مربـــوط به
پرونده اي كه ســـي ســـال از آن گذشته
اثر خـــون را شناســـايي كنند.
بـــه گفتـــه فرانســـيس اثـــر انگشـــت
چيزي نيســـت جز عرق و عـــرق ماده اي
بيولوژيك اســـت كه هم حـــاوي مولكول
هاي داخـــل بدن اســـت و هـــم داراي
مولكول هايي كه ســـر انگشـــتان به آن
آغشـــته شـــده اند .بنابرايـــن اطالعات
بالقـــوه اي كه مي توان از آن به دســـت
آورد بســـيار زياد است.
به ايـــن ترتيب اين فنـــاوري را ميتوان
حتـــي در پرونده هـــاي قديمـــي كه به
نتيجـــه نرســـيده انـــد يا پرونـــده هاي
قديمي كـــه دوبـــاره به جريـــان افتاده
اند بـــه كار گرفت و اين مـــدرك جديد
ممكـــن اســـت بـــه حـــل معمـــاي اين
پرونـــده ها منجر شـــود.
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سیدثیبثbrdbswbsb

گردآوری  :محمد باقر محمدی

شبکه های اجتماعی چگونه باعث افسردگی می شوند؟
در دنیــای مدرن امروز ،شــبکه هــای اجتماعی
( )social networksبــه جــزء الینفــک زندگی
مــا بــدل شــده انــد .اســتفاده از ایــن شــبکه
هــا هــم مزایایــی( )benefitsدارد و هــم
مضراتــی .در ایــن مقالــه مــی خواهیــم بــا
یکــی از مضــرات اســتفاده از ایــن شــبکه هــا
آشــنا شــویم .شــاید تــا بــه حــال در مــورد
تاثیــر مخــرب ایــن شــبکه هــا فکــر نکــرده
باشــید و یــا شــاید اعتقــادی بــه آن نداشــته
باشــید امــا در ایــن مقالــه بــا اثــری کــه ایــن
شــبکه هــا بــر روی مــا مــی گذارنــد و باعــث
گرایــش مــا بــه افســردگی( )depressionمــا
مــی شــوند ،آشــنا مــی شــوید.
محققیــن در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه
پیتــس بــورگ بــه تازگــی تحقیقــی در مــورد
عــادات اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی
و اثــرات آن بــر شــرایط روحــی و روانــی مــا
انجــام داده انــد .تحقیــق نشــان مــی دهــد
کــه هــر چــه زمــان اســتفاده از شــبکه هــای
اجتماعــی توســط کاربــر افزایــش پیــدا مــی
کنــد ،عالئــم افســردگی بیشــتر نمایــان مــی
شــود .نتایــج ایــن تحقیــق مــی توانــد کمــک
شــایانی بــه روانشناســان بالینــی در زمینــه
درمــان افســردگی بکنــد.
بـــه گفتـــه برایـــان پریمـــاک ،دکتـــرای
روانشناســـی و رئیـــس مرکز پیتـــس (مرکز
تحقیقـــات بـــر روی تکنولوژی و شـــبکه های
اجتماعـــی و ســـامت)  « :بـــه دلیـــل رواج
روز افـــزون اســـتفاده از شـــبکه هـــای
اجتماعـــی و تبدیل شـــدن این شـــبکه ها
بـــه جزء جدایی ناپذیر مناســـبات انســـانی،
روانشناســـان بالینی باید در مورد استفاده
مفید و به اندازه از شـــبکه هـــای اجتماعی
در مقابل اســـتفاده مضر از این شـــبکه ها
به جوانـــان آگاهـــی بدهند».

دکتــر پریمــاک و تیــم تحقیــق از  1787فــرد
بالــغ در آمریــکا کــه در رده ســنی  19تــا
 32ســال بــوده انــد ،نمونــه بــرداری کــرده
انــد .پرســش نامــه هایــی در مــورد اســتفاده
از شــبکه هــای اجتماعــی در اختیــار افــراد
شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق قــرار داده
شــد .از طریــق ایــن پاســخ هــا مشــاهده شــد
کــه رابطــه ای بیــن اســتفاده از ایــن شــبکه
هــا و عالئــم افســردگی وجــو دارد .در ایــن
پرســش نامــه هــا ،ســاز و کار شــبکه هــای
اجتماعــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه بــود.
شــبکه هایــی ماننــد :فیــس بــوک ،توییتــر،
اینســتاگرام ،گــوگل پــاس ،لینکدیــن،
ردیــت ،تلگــرام و پینترســت.
بـــر اســـاس نتایـــج بدســـت آمـــده از این
تحقیقات ،کاربران ( )usersبـــه طور میانگین
در طـــول روز  61دقیقـــه از شـــبکه هـــای
اجتماعـــی اســـتفاده مـــی کننـــد و در طول
هفتـــه  30بـــار به حســـاب های شـــخصی
خودشـــان در شـــبکه های اجتماعی مختلف
ســـر می زنند .مســـئله نگران کننـــده این
اســـت کـــه بیـــش از یـــک چهارم شـــرکت
کننده هـــا دارای عالئم حاد افســـردگی می
باشـــند .در این تحقیق ،رابطه کامال مشـــهود
و معنـــا داری بین اســـتفاده از شـــبکه های
اجتماعی و افســـردگی مشـــاهده شـــد.
در قیــاس بــا کاربرانــی کــه بــه طــور میانگیــن
کمتــر از شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده مــی
کننــد ،کاربرانــی بیشــتر از ایــن شــبکه
اســتفاده مــی کننــد 2.7 ،درصــد بیشــتر در
معــرض افســردگی قــرار دارنــد .محققیــن
همچنیــن ســایر عوامــل تاثیــر گــذار احتمالــی
در ایــن تحقیــق ماننــد ســن ،جنســیت ،نــژاد،
وضعیــت تاهــل ،ســطح تحصیــات و میــزان
درآمــد را در نظــر گرفتــه انــد.
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در اینجــا یــک چرخــه وجــود دارد ،افــرادی
کــه افســرده انــد بیشــتر از شــبکه هــای
اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد تــا خالئــی کــه
در زندگــی خــود حــس میکننــد را پــر کننــد
و از طرفــی قــرار گرفتــن در معــرض شــبکه
هــای اجتماعــی منجــر بــه افســردگی بیشــتر
مــی شــود کــه خــود ایــن افســردگی دوبــاره
باعــث میــل بیشــتر بــه اســتفاده از ایــن
شــبکه هــا مــی شــود.
نکته پایانی:
گســترش اســتفاده از اینترنــت و فضــای
مجــازی در تعامــات روزمــره منجــر بــه ایجــاد
تغییــر در زندگــی روزمــره افــراد بــه ویــژه
قشــر جــوان شــده اســت .جاذبــه هــای ایــن
فضــا منجــر شــده افــراد ســاعات زیــادی
از روز خــود را در ایــن فضــا گذرانــده و
تعامــات در ایــن فضــا را جایگزیــن تعامــات
بــا اعضــای خانــواده و همســاالن خــود کننــد.
حــال ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت
کــه چــرا بــودن در معــرض شــبکه هــای
اجتماعــی باعــث افســردگی مــی شــود؟
ایـن تحقیـق مـی گویـد :دیـدن قسـمت هـای
ایـده آل زندگـی دیگران در این شـبکه ها به
افـراد نوعـی حـس حسـادت میدهـد ،بـه ایـن
ترتیـب کـه تصور میکنند سـایر افـراد زندگی
شـاد تـر و بهتری در مقایسـه با آن هـا دارند.
اگــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر روح و روان
شــما اثــر مــی گذارنــد و باعــث افســردگی
شــما مــی شــوند ،شــما بایــد چــه کار کنیــد؟
پیشــنهاد مــی شــود کــه ضمــن مشــورت
بــا یــک متخصــص روانشــناس ،ســاعات
اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی را بــه
وســیله انجــام دادن فعالیــت هــای دیگــر،
محــدود کنیــد.

فصلنامه مفتــاح  -شماره 6
سیدثیبثbrdbswbsb

رشـــد  ۷۰۰درصـــدی حمـــات
انتح ــاری س ــایبری در س ــال ۲۰۱۷
ب ــه گ ــزارش ایتن ــا« ،حمل ــه انتح ــاری مج ــازی»
ک ــه ط ــی آن هکره ــا پ ــول ی ــا دادهه ــا ب ــا ارزش
پولـــی بـــاال را ســـرقت میکننـــد ،در فصـــل
ســـوم ســـال  2017میـــادی نســـبت بـــه ســـه
م ــاه قب ــل از آن رش ــد 700درص ــدی را تجرب ــه
کرد.بیشـــتر ســـازمانها ایـــن روزهـــا نگـــران
بدافزارهایــی هســتند کــه بــه صــورت انتحــاری
حمل ــه میکنن ــد و از طری ــق پس ــت الکترونیک ــی،
اطالعـــات ارزشـــمند یـــا حســـابهای بانکـــی
آنهـــا را بـــه ســـرقت میبرنـــد.
مرکـــز توســـعه خدمـــات امنیتـــی اطالعاتـــی و
پســـت الکترونیکـــی  Mimecastبـــر اســـاس
آخریـــن بررســـیهای خـــود توضیـــح داد ایـــن
قبی ــل حم ــات ،بزرگتری ــن تهدی ــد س ــازمانها
در ســـال  2017میـــادی بـــوده اســـت.
در گـــزارش جدیـــد ایـــن مرکـــز امنیتـــی
گفتـــه شـــد میـــزان ارســـال ایمیلهایـــی کـــه
بدافزارهـــا بـــه آنهـــا ضمیمـــه شـــدهاند یـــا
فایله ــای خطرن ــاک را ش ــامل میش ــوند رش ــد
 15درصـــدی داشـــته اســـت .در بخـــش
دیگـــر حمـــات انتحـــاری ســـایبری در ســـال
 2017میـــادی نســـبت بـــه ایمیلهـــای
آلـــوده  7برابـــر بیشـــتر بودهانـــد.

شـــکایت  ۵.۴میلیـــون کاربـــر
انگلیســـی آیفـــون از گـــوگل

به گـــزارش گرداب ،گـــوگل در انگلیس متهم
به فـــروش اطالعـــات کاربـــران اپـــل بدون
رضایتشـــان شـــده اســـت .درهمین راســـتا
کارشناســـان تخمین مـــی زنند این شـــرکت
بایـــد حدود  ۲.۷میلیارد پوند خســـارت دهد.
بـــه تازگـــی یـــک شـــکایت گروهی بـــه نام
«گوگل بـــه مـــا بدهـــکار اســـت» در فضای

وب علیـــه این شـــرکت در حال شـــکل گیری
اســـت .دلیل آن نیـــز جمـــع آوری غیرقانونی
تاریخچه مرورگـــر کاربران انگلیســـی آیفون
بـــدون رضایت آنهاســـت.
ریچارد لوید یکی از مشـــاوران دولتی اســـت
که رهبری این شـــکایت را برعهـــده دارد .او
در ایـــن باره می گویـــد :حداقل اطالعات ۵.۴
میلیون کاربر فاش شـــده و آنهـــا می توانند
صدها پوند از گـــوگل غرامت بگیرند.
با احتســـاب پرداخت غرامـــت  ۵۰۰دالر به
 ۵.۴میلیون کاربر انگلیســـی ،گـــوگل باید
حدود ۲.۷میلیارد پوند خســـارت بپردازد.
گوگل بیـــن ژوئن  ۲۰۱۱تـــا فوریه ۲۰۱۲
گـــوگل بـــدون اجـــازه اطالعـــات شـــخصی
میلیون هـــا کاربـــر آیفـــون در انگلیس را
جمع کرده اســـت.

حفــره امنیتــی در نــرم افزارهــای
آنتــی ویــروس
در بســـیاری از برنامـــه هـــای آنتـــی
ویـــروس یـــک حفـــره امنیتی بـــه نام
 AV Gaterوجـــود دارد کـــه از قابلیت
بازیابـــی فایلهـــا از بخـــش قرنطینـــه
( )restore from quarantineرایانـــه
بـــرای هـــک آن اســـتفاده می شـــود.

اعت ــراف مدی ــر س ــابق فی ــس ب ــوک
ب ــه س ــوء اس ــتفاده از ضع ــف ه ــای
روان ــی انس ــانها

فیس ــبوک ب ــه گون ــه ای اعتی ــادآور طراح ــی
شــده و از ضعــف هــا و آســیب پذیــری هــای
روانـــی انســـان ســـوء اســـتفاده مـــی کنـــد.
شـــبکه هـــای اجتماعـــی روابـــط بـــا جامعـــه
و بـــا همدیگـــر را تغییـــر مـــی دهنـــد .بـــه
شـــیوه هـــای عجیبـــی بـــر خالقیـــت انســـان
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تاثیـــر مـــی گذارنـــد و فقـــط خـــدا مـــی دانـــد
چ ــه ب ــه س ــر مغ ــز ک ــودکان م ــا خواهن ــد آورد.
هـــدف از ابـــداع فیـــس بـــوک این بـــود که
افـــراد نهایت وقـــت و حداکثر زمانشـــان را
در آن ســـپری کننـــد و به همیـــن علت دکمه
الیـــک بـــه آن اضافه شـــد تـــا کاربـــران به
آپلـــود محتوای بیشـــتری ترغیب شـــوند.

ب ــا ای ــن قف ــل هوش ــمند ،رایانهت ــان
را از راه دور قفــل کنیــد
یـــک شـــرکت امنیتـــی یـــک قفـــل هوشـــمند
بـــرای رایانـــه ســـاخته کـــه بـــه شـــما اجـــازه
میدهـــد بـــا خیـــال راحـــت رایانـــه را رهـــا
کـــرده و بـــه کار خـــود برســـید.
بـــه نقـــل از گیزمـــگ ،بعضـــی از کارمنـــدان
اغلـــب فرامـــوش میکننـــد هنگامـــی کـــه
در محـــل کارشـــان از جـــای بلنـــد میشـــوند،
رایانـــه خـــود را قفـــل کننـــد.
«هالبـــرد»( )Halberdیـــک دســـتگاه اســـت
کـــه بـــه طـــور خـــودکار از چنیـــن چیزهایـــی
مراقبـــت میکنـــد.
ایـــن قفل هوشـــمند بیســـیم یـــک محدوده
را در نظـــر میگیـــرد و زمانی کـــه کاربر پا را
فراتـــر از این محـــدوده میگذارد ،دســـتگاه
را قفل کـــرده و پس از بازگشـــت وی دوباره
امـــکان دسترســـی میدهد.

نـــرم افـــزار جدیـــد بـــرای هـــک
کـــردن هکرهـــا نوشـــته شـــد
نرمافـــزار جدیـــد طراحی شـــده توســـط
 Cymmetriaکه  MazeHunterنامگذاری
شـــده اســـت امـــکان مقابلـــه بیشـــتر با
هکرهایـــی کـــه به شـــبکه نفوذ کـــرده و
کنترل دســـتگاهها را در دســـت میگیرند
را پدید آورده اســـت.

فصلنامه مفتــاح  -شماره 6
سیدثیبثbrdbswbsb
فنـــاوری اطالعات
به گـــزارش خبرنـــگار
و ارتباطـــات باشـــگاه خبرنـــگاران پویا؛
ایـــن مؤسســـه آن را هـــک قانونـــی
( )legal hackbackمیدانـــد و در کنـــار
ابـــزار تولید شـــده یک چارچـــوب را به
ســـازمانها پیشـــنهاد میکند تا مشـــخص
شـــود چـــه عکسالعملهـــای قانونی ای
را میتواننـــد در برابر مهاجمین شـــبکه
خـــود داشـــته باشـــند و هر کـــدام چه
ریســـکی را تحمیـــل خواهـــد کرد.

عملک ــرد بدافزاره ــا در س ــال 2018
می ــادی
در ســـال Malware Forecast ،2017
بصـــورت گســـترده انتشـــار یافتـــه
اســـت ،بـــر اســـاس تجزیـــه و تحلیـــل
ش ــرکت  ،SophosLabsتع ــداد حم ــات
بـــه مشـــتریان  Sophosبـــا اســـتفاده
از تجهیـــزات هوشـــمند کـــه دارای
سیســـتم عامـــل آندرویـــد بودنـــد
تقریبـــا هـــر مـــاه در ســـال 2017
افزایـــش یافتـــه اســـت.
تع ــداد برنام ــه ه ــای مخ ــرب آندروی ــد
در چهـــار ســـال گذشـــته بـــه طـــور
پیوســـته افزایـــش یافتـــه اســـت .در
ســـال  ،2013بیـــش از پانصـــد هـــزار
نفـــر دارای برنامـــه مخـــرب بودنـــد.
تـــا ســـال  2015ایـــن برنامههـــا بـــه
کمتـــر از دو میلیـــون افزایـــش یافتـــه
اس ــت و در س ــال  ،2017ای ــن تع ــداد
تـــا نزدیـــک بـــه ســـه و نیـــم میلیـــون
نفـــر رســـیده اســـت.
باتوجـــه بـــه مـــوارد فـــوق و افزایـــش
تهدیـــد در حـــوزه نـــرم افزارهـــای
اندرویـــد در ســـال  2017پیشبینـــی
میگـــردد در ســـال  2018نیـــز
مجرمیـــن بدنبـــال اســـتفاده از ضعـــف
کاربـــران و برنامههـــای مخـــرب
باش ــند پ ــس پیش ــنهاد میگ ــردد ن ــرم
افزارهـــای ضـــد جاسوســـی کارآمـــد
را دانلـــود و بـــرروی سیســـتمهای
رایانـــهای خـــود همـــواره نصـــب
نماییـــد.

وبســـایتهای محبـــوب ثبـــت
هـــر حرکـــت کاربـــران
 482وبســـایت از  50،000ســـایت
برتـــر الکســـا ،هـــر حرکـــت کاربـــران،
اعـــم از اعمـــال صفحهکلیـــد و حـــرکات
مـــاوس را ثبـــت میکننـــد .ســـپس ایـــن
اطالعـــات بهصـــورت امـــن بـــه مکانـــی
جهـــت تجزیهوتحلیـــل ارســـال میشـــود.
در پروســـه تجزیـــه و تحلیـــل ،چنیـــن
دادههایـــی ،بازبینـــی جلســـه نامیـــده
میشـــوند .کارشناســـان معتقدنـــد کـــه
مهاجمـــان میتواننـــد ایـــن اطالعـــات را
در حیـــن حمـــل و نقـــل از بیـــن ببرنـــد و
یـــا بـــه منظـــور بررســـی ورودی کاربـــر و
اســـتخراج اطالعـــات حســـاس آنهـــا را بـــه
طـــور ناخواســـته از داشـــبوردهای تجزیـــه
وتحلیـــل اســـتخراج کنـــد.
چنیـــن حمالتـــی ممکناســـت بـــه ایـــن
دلیـــل باشـــد کـــه شـــرکتهای تحلیلـــی
کـــه خدمـــات ضبـــط جلســـات را انجـــام
میدهنـــد ،هنگامـــی کـــه بـــه اطالعـــات
ورودی دســـت مییابنـــد ،آنهـــا را بـــه
صـــورت برجســـته نشـــان ندهنـــد.

خط ــر امنیت ــی ب ــرای میلیونه ــا
دســـتگاه بهواســـطه نقـــص در
پردازندههـــای ایتنـــل

وجـــود یـــک حفـــره امنیتـــی در یکـــی از
سیســـتمهای موجـــود در پردازندههـــای
ســـری  Coreاینتـــل موجـــب شـــد تـــا
میلیونها دســـتگاه با مشـــکل روبرو شده
و در معـــرض خطـــر امنیتی ســـنگین قرار
داشـــته باشد.
به گـــزارش شـــماران سیســـتم بـــه نظر
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میرســـد که شـــرایط کاربران دستگاههای
اینتل چنـــدان جالب نخواهد بـــود ،چرا که
مشـــکل امنیتی بزرگی در محصـــوالت این
شـــرکت کشف شـــده است.
بـــر اســـاس گزارشهای منتشـــر شـــده،
مشخص شـــده که نســـلهای ششم ،هفتم
و هشـــتم پردازندههای ســـری  Coreدچار
نقـــص امنیتی بزرگ هســـتند.
از ســـوی دیگـــر ،بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
میلیونهـــا دســـتگاه در سراســـر دنیا ،از
ایـــن پردازندهها اســـتفاده میکننـــد ،باید
در نظـــر داشـــت کـــه ایـــن نقـــص امنیتی
میتوانـــد مشـــکل امنیتـــی بینالمللـــی و
بـــزرگ بشـــمار آید.

قف ــل آیف ــون توس ــط گ ــوگل
شکس ــت!
ب ــه گ ــزارش مه ــر ،شکس ــتن قف ــل گوش ــی
آیفـــون یـــا  Jailbreakingروشـــی بـــرای
بهرهگیـــری از آســـیب پذیریهـــای
سیســـتم عامـــل  iOSگوشـــی مذکـــور بـــا
هـــدف نصـــب برنامههـــای مـــورد عالقـــه
ولـــی تاییدنشـــده توســـط اپـــل ،تغییـــر
راحـــت رابـــط کاربـــری ایـــن گوشـــی ،راه
ان ــدازی برنام ــه ه ــای ش ــبیه س ــاز و انج ــام
هـــر کار دیگـــری اســـت کـــه در نســـخه
هـــای اســـتاندارد سیســـتم عامـــل iOS
ممکـــن نیســـت.
اپـــل همیشـــه تـــاش کـــرده شکســـتن
قفــل سیســتم عامــل  iOSخــود را ناممکــن
کن ــد ،ام ــا ه ــر ب ــار هکره ــا روش ــی ب ــرای
دور زدن محدودیتهـــای اعمـــال شـــده
توســـط اپـــل یافتهانـــد .از زمـــان عرضـــه
نســـخه  ۱۰سیســـتم عامـــل یادشـــده
شکســـت قفـــل آن هـــر بـــار دشـــوارتر و
دشـــوارتر شـــده و معمـــوال Jailbreaking
عموم ــی و سراس ــری آیف ــون ممک ــن نب ــوده
اســـت .لـــذا اعـــام خبـــر یادشـــده توســـط
گـــوگل تحولـــی قابـــل توجـــه محســـوب
میشـــود.

