اگر امنیت نباشد هیچ چیز نیست...
امنیــت نباشــد ،دانشــگاه ،تحقیــق ،پژوهــش و نخبهســازی نیســت .آنجایــی کــه ّ
اگــر ّ
امنیــت نیســت،
در واقــع هیچچیــز نیســت؛ ایــن آمادگیهــا ،آموزشهــا و فرصتهــا را از تأمینکننــدگان ّ
امنیــت بدانیــد.
1394/07/22
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همکاری با ما
عزیزانــی کــه تمایــل بــه همــکاری بــا ایــن نشــریه را دارنــد،
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره زیــر تمــاس حاصل
نماینــد.

0911-323-4505

طراحی و صفحهآرایی :علیرضا رضایی

پر ونده ویژه

درک فرآیند تفکر توسط هوش مصنوعی
یک شرکت وابسته به گوگل ،نرم افزار هوش مصنوعی

شــده اســت .یــک نفــر بــدون اینکــه ســالی ببینــد تــوپ را بــه

خــود کــه قــادر بــه درک فرآینــد تفکــر پشــت تصمیمــات

نقطــه متفاوتــی میبــرد و از «آن» کــه شــاهد ایــن ماجراســت

دیگــران و تشــخیص عقایــد اشــتباه اســت ،مــورد آزمایــش

ماجراســت ،ســوال میشــود بــه نظــر او ســالی کجــا را بــرای

قــرار داد .بــه گــزارش دیلــی میــل ،هــوش مصنوعــی جدیــدی

پیــدا کــردن تــوپ خواهــد گشــت« .آن» بــرای گذشــتن

کــه افــکار دیگــران را درک میکنــد ،توســط شــرکت پژوهشــی

از ایــن آزمایــش بایــد نشــان دهــد کــه میتوانــد بیــن محــل

موســوم بــه «ذهــن عمیــق» ( )DeepMindمتعلــق بــه گــوگل

قــرار گرفتــن تــوپ و جایــی کــه ســالی فکــر م ـی کنــد تــوپ

ســاخته شــده اســت .شــرکت «دیــپ ماینــد» کــه گروهــی

آنجاســت ،تمیــز دهــد و ایــن یعنــی آن بایــد بفهمــد ســالی

از پژوهشــگران هــوش مصنوعــی در لنــدن آن را تشــکیل

عقیــده اشــتباهی دربــاره جــای تــوپ دارد .پژوهشــگران

دادهانــد ،رباتــی بــا هــدف گســترش نظریــه پایــهای ذهــن

شــرکت « دیــپ ماینــد» بــرای آزمایــش هــوش مصنوعــی

ابــداع کــرده اســت .ایــن نرمافــزار ،قابلیــت پیشبینــی

جدیــد خــود ،ایــن آزمایــش روانشــناختی را در محیــط

کار دیگــر سیســتمهای هــوش مصنوعــی را دارد و حتــی

مجــازی تکــرار کردنــد .در ایــن آزمایــش بــه «»ToM-net

میتوانــد بفهمــد آیــا عقایــد آنهــا در مــورد دنیــای اطرافشــان

کــه نقــش آن را بــازی میکنــد ،یــک تــوری  11در  11بــا چهــار

اشــتباه اســت یــا خیــر .ایــن نظریــه ،کلیــد تعامــات پیچیده

شــیء رنگــی و تعــداد زیــادی دیــواره داخلــی ارائــه شــد.

اجتماعــی محســوب میشــود و تقلیــد هــوش مصنوعــی از

بــدون اطــاع « ،»ToM-netیــک عامــل هــوش مصنوعــی بــه

انســان یــک ضــرورت اســت .ایــن ربــات موســوم بــه «نظریــه

ســوی یکــی از چهــار شــیء حرکــت کــرد و از «»ToM-net

شــبکه ذهــن» ( )Theory of Mind-netیــا «»ToM-net

خواســته شــد آنچــه قــرار اســت رخ دهــد پیشبینــی کنــد.

قــادر اســت کار دیگــر عامــان هــوش مصنوعــی را در محیــط

« »ToM-netتوانســت بــر اســاس اطالعــات ارائــه شــده ،کار
ً
ایــن عامــل را دقیقــا پیشبینــی کنــد و همــان آزمایــش ســالی

مــورد بررســی قــرار میگیرنــد کــه یکــی از آنهــا بــه نــام «آن»

و آن را پشــت ســر بگــذارد .امــکان دارد کارائــی آزمایــش

( ،)Anneو دیگــری را کــه «ســالی» ( )Sallyنــام دارد ،تماشــا

«نظریــه ذهــن» ،بــه ســاخت رباتهایــی بیانجامــد کــه

میکنــد .همچنیــن توپــی هــم در جایــی از اتــاق مخفــی

میتواننــد بیشــتر ماننــد انســانها فکــر کننــد.

مجــازی پیشبینــی کنــد .در ایــن آزمایشهــا ،دو نفــر
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امنیت

نویسنده :سید احمد هاشمی

VPNFilter

 Talosبــرای چندیــن مــاه روی بخــش عمومــی و
خصوصــی تهدیــدات هوشــمند کار میکــرد .بــا توجــه
بــه شــایع شــدن بدافــزار ماجــوالر کــه  VPNFilterنامیــده
یشــود  Talosبــدون کامــل شــدن تحقیقات بــه این نتیجه
م 
رســید کــه از طریــق اشــترا کگذاری یافتههایــش راهــی
پیــش روی آســیب دیــدگان قــرار دهــد تــا بتواننــد در مقابلــه
بــا ایــن بدافــزار بــه راهــکار مناســبی برســند .ایــن بدافــزار
بــا نســخههایی از بدافــزار  -black Energyهمپوشــانی
دارد کــه حمــات بــا مقیــاس بــاال را در اکرایــن انجــام داده
اســت .بدافــزار VPNFilter
یــک بدافــزار مخــرب پنهانــی
اســت کــه بــه طــور فعــال
بــر میزبانهــای اکراینــی
بــا هشــداری معیــن تاثیــر
گذاشــت کــه بــا اســتفاده
از خــط فرمــان و کنتــرل در
زیرســاختهای مختــص
آن کشــور عمــل مینمایــد.
در اینجــا مقیاسپذیــری
و توانایــی بــا هــم مرتبطانــد.
تخمیــن زده شــد کــه تعــداد
تجهیــزات آلــوده  500هــزار

نشریه ّ
تخصصی

در بیــن  54کشــور باشــد .شناختهشــدهترین تجهیــزات
آلــوده بوســیله  vpnfilterشــامل Linksys، Mikrotik،
 NETGEARو  TP-Linkمیباشــند کــه ایــن آلودگــی
هماننــد تجهیــزات شــبکهای  NASدر فضــای کســب
و کار خانگــی و کوچــک ( )SOHOنیــز ایجــاد شــد .البتــه
ســایر فروشــندهها شــامل  Ciscoبــه صــورت آشــکارا دچــار
 VPNfilterنشــدهاند ،امــا تحقیقــات  Talosهمچنــان
ادامــه دارد .رفتــار ایــن بدافــزار در تجهیــزات شــبکهای بــرای
ســرقت اعتبارنامــه وبســایتها و مانیتــور کــردن پروتــکل

شکل :1مشاهدات جدید تاثیراتVPNFilter

شماره هشتم

 SCADAبــه طــور خــاص میباشــد.
 VPNFilterچیست؟
نهایتــا ،بدافــزار قــدرت مخربــی دارد کــه میتوانــد
تجهیــزات آلــوده را غیــر فعــال کنــد ،هــر کــدام میتوانــد  VPNFilterیــک بدافــزار میباشــد کــه روترهــا و تجهیــزات
 NASرا بــه منظــور ســرقت
روی ماشــینهای مــورد
تهاجــم بــه صــورت شــخصی  VPNFilterیــک بدافــزار میباشــد کــه فایلهــا ،اطالعــات و
ســنجش ترافیــک شــبکه
یــا گروهــی بــه حرکــت درآیــد ،روترهــا و تجهیــزات  NASرا بــه منظــور
و همچنیــن بــا حرکــت در
و دارای پتانســیلی میباشــد
ـنجش
ـ
س
و
ـات
ـ
اطالع
ـا،
ـ
ه
ل
فای
ـرقت
ـ
س
میــان شــبکه هدفگیــری مــی
کــه دسترســی اینترنــت
را بــرای صدهــا و هــزاران ترافیــک شــبکه و همچنیــن بــا حرکــت کنــد .وقتــی کــه بدافــزار نصــب
شــد ،آن شــامل ســه گام
قربانــی درسراســر جهــان قطــع در میــان شــبکه هدفگیــری مــی کنــد.
متفــاوت میباشــد کــه در هــر
مینما یــد .
مرحلــه عمــل خاصــی انجــام
در جدیدتریــن نتایــج بدســت
آمــده طبــق شــکل یــک ،قربانیــان  VPNfilterدر مــاه مــی در میشــو د .
اکرایــن نشــان داده میشــوند .ایــن قضیــه  Talosرا مصمــم مرحلــه اول شــامل نصــب اولیــه و اجــازه دادن بــه بدافــزار
میباشــد کــه بــا راهانــدازی مجــدد روتــر نیــز ایــن وضعیــت
کــرد تــا تحقیقاتــش را بــه زودی منتشــر نمایــد.

شکل :2نحوه شکلگیری و ارتباطات بدافزار
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باقــی میمانــد.
مرحلــه دوم شــامل اجــرای دســتورات و ســرقت دادههــا
از طریــق حمــات میباشــد .ایــن گام همچنیــن شــامل
قابلیــت تخریــب کنندگ ـیای هســت کــه بــه طــور اساســی
روی روتــر تاثیــر گذاشــته ،بنابرایــن ارتبــاط شــبکه شــما از
حالــت عــادی خــارج خواهــد شــد.
مرحلــه ســوم شــامل نصــب افزونههــای گوناگــون از طــرف
بدافــزار میباشــد کــه بــه آن اجــازه میدهــد تــا عملیــات
متنوعــی از قبیــل اســنیف کــردن شــبکه ،مانیتــور کــردن
ارتباطــات  ،SCADAیــک مــاژول ارتباطــی کــه بــه گام 2
اجــازه ارتبــاط پیوســته بــا  TORرا میدهــد.
گام  2و  3بــا راهانــدازی مجــدد اجــرا نخواهنــد شــد و فقــط
گام اول دوبــاره اجــرا خواهــد شــد.
بــه ایــن دالیــل ،از طــرف ســازمانهای مســئول پیشــنهاد
شــد کــه افــراد روترشــان را بــه منظــور غیرفعــال کــردن گام  2و
 3راهانــدازی مجــدد نمایــد و همچنیــن بــه ایــن ســازمانها
اجــازه دهنــد تــا فهرســتی از دســتگاهها و انــواع روترهایــی
کــه آلــوده شــدهاند را دریافــت نمایــد.

شیوه عمل این بدافزار
ایــن بدافــزار بــه صــورت چنــد مرحلــهای عمــل میکنــد و
دادههــا را جمــعآوری کــرده و ســپس حمــات مخــرب را
انجــام میدهــد .ابتــدا مکانــی دائمــی بــرای ذخیــره کدهــای
مخــرب بــه دســت مــیآورد و عمــا بــا راهانــدازی مجــدد
دســتگاه از بیــن نم ـیرود (بــر خــاف بســیاری از بدافزارهــا
بــر روی دســتگاههای ( ) IOTدر ایــن مرحلــه بســتر مناســبی
بــرای اجــرای مرحلــه دوم آمــاده میشــود .مالحظــه میگــردد
کــه در مرحلــه اول دســتورات متفــاوت و گاهــی اوقــات
تکــراری بــه سیســتم عامــل سیســتمهای آلــوده اضافــه
میگــردد و ســپس  IPمربــوط بــه سیســتم آلــوده دریافــت
شــده و در مرحلــه دوم بــه کار گرفتــه میشــود .در شــکل
 2مالحظــه میکنیــد کــه بدافــزار چگونــه شــکل میگیــرد و
ارتباطــات آن بــه چــه صــورت میباشــد.

مــورد کــه چــه رفتــار تهدیدآمیــزی بــر روی تجهیــزات آلــوده
انجــام شــده مشــخص نگردیــده اســت .بــه هــر حــال ،همــه
مدلهــا و دســتگاههای آلــوده کــه کشــف شــدهاند ،دارای
حساســیت عمومــی میباشــند .ایــن نکتــه پیداســت کــه
 VPNFilterنیــاز بــه تکنیکهــای فنــی بهرهبــرداری نــدارد.

گام اول (ماندگار)
در گام اول بدافــزار  VPNFilterبــر روی تجهیزات Busybox
و لینوکــس مبتنــی بــر  firmwareتاثیــر گذاشــته و بــرای ایــن
گام چندیــن معمــاری  CPUگــردآوری شــد .مهمتریــن
هــدف گام اول باینریهــا فراهــم کــردن مکانــی و همچنیــن
آیندهنگــری بــرای گام دوم میباشــد ،و در مرحلــه بعــد بــرای
مانــدگاری ایــن شــرایط دســتگاههای آلــوده را پشــتیبانی
مینمایــد .ایــن قابلیــت بــه کمــک تغییــرات حافظــه
پیکربنــدی شــده غیــر ّ
فــرار ( )NVRAMمیباشــد کــه
مقداردهــی را انجــام داده و خــودش را بــه فهرســت کارهــای
زمانبنــدی شــده لینوکــس اضافــه میکنــد ،تــا شــرایط
ماندگارحاصــل شــود .ایــن نوعــی کــوچ و حرکــت از بدافــزار
 IOTقبلــی ،ماننــد  Miraiمیباشــد کــه موقتــی بــوده و بــا
راهانــدازی ســاده تجهیــزات از بیــن مــیرود.
 Talosبــرای پردازندههــای  MIPSو  X86نمونههایــی را
آنالیــز کــرد .ارتباطــات  C2و دانلودهــای اضافــی بدافزار روی

جزییات فین چند مرحلهای
در زمــان انتشــار ایــن مطالــب ،دالیــل نهایــی در ایــن

نشریه ّ
تخصصی

شکل  :3مقداردهی اولیه RC4

شماره هشتم

 TORیــا اتصــاالت رمزنــگاری شــده  SSLاتفــاق میافتــد.
تعــدادی از رشــتهها در فرمهــای رمزگــذاری شــده ذخیــره
شــدهاند ،و تنهــا در زمــان اجــرا رمزگشــایی میشــوند.
رمزگشــایی معمــول حا کــی از شــباهت  Rc4در آنالیزهــای
ایســتا میباشــد ،امــا بــه نظــر میرســد نویســندگان بدافــزار
x-boxهــای غلــط مقداردهــی کردنــد.

مقادیــر  XORدر طــول گام جایگزینــی وجــود داشــته،
امــا جابهجــا نمیشــوند .آنالیزهایــی پیادهســازی RC4
نشــان میدهــد کــه هماننــد پیادهســازی بــکار رفتــه در
 BlackEnergyمیباشــد.
در مقداردهــی اولیــه RC4، XORهــا مقادیــری در فــاز
اجرایــی از مقداردهــی اولیــه داخلــی میباشــند .چنانچــه
شــما میتوانیــد در بلــوک پایــه آخــری ببینیــد ،کــه کــد
مقادیــری از ] S[iو ] S[jرا تعویــض نمیکنــد.

وابسته به گام اول
photobucket.com/user/nikkireed11/library
photobucket.com/user/kmila302/library
photobucket.com/user/lisabraun87/library
photobucket.com/user/eva_green1/library
photobucket.com/user/monicabelci4/library
photobucket.com/user/katyperry45/library
photobucket.com/user/saragray1/library
photobucket.com/user/millerfred/library
photobucket.com/user/jeniferaniston1/library
photobucket.com/user/amandaseyfried1/library

سازمان حراست کل
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photobucket.com/user/suwe8/library
photobucket.com/user/bob7301/library
toknowall.com

گام دوم(غیر ماندگار)
در مرحلــه  2ابتــدا بدافــزار محیــط کار را بوســیله ایجــاد
لهــا (/
یــک پوشــه ماژو 
 )var/run/vpnfiltermو
یــک دایرکتــوری وظیف ـهای
()var/run/vpnfilterw /
تنظیــم مینمایــد .ســپس ،آن
را در حلقــهای اجــرا خواهــد
کــرد ،آنجــا کــه ابتــدا بــه
ســرور  C2میرســد ،و ســپس
دســتوراتی از  C2را بــه صــورت
تکــراری اجــرا میکنــد .دســتورها بــا همــان توابــع شکســته
شــده  RC4ماننــد گام اول کدگــذاری شــدهاند.
در نتیجــه ،نمونههــای گام  2نســخههای قبلــی از  x86بــه
صــورت خیلــی طوالنــی شــدهاند ،و خطاهــای همــه مراحــل
برطــرف میشــود .در گام دوم ،نســخههای جدیــد از x86
بــه ماننــد آنچــه در مثالهــای  MIPSدیــده شــد خطاهــا را
برطــرف نمیکننــد.
نمونههای  x86میتوانند اعمال زیر را انجام دهند.
 :Killبــه تعــداد  5000بایــت از  dev/mtdblock0/را بــا
صفرهــا بازنویســی مینمایــد و دســتگاه را انــدازی مجــدد
مینمایــد.
 :execخط فرمان  shellیا  pluginرا اجرا مینماید.
 :Torفال گ پیکربندی  Torرا تنظیم مینماید.
 :Proxyپروکسی  URLجاری را تنظیم مینماید.
 :Portپروکسی پورت جاری را تنظیم مینماید.
 :Delayوقفــه میــان اجراهــای حلقــه جــاری را تنظیــم
مینما یــد .
 :Rebootراهانــدازی مجــدد تجهیزاتــی کــه بیــش از 256
ثانیــه طــول میکشــند را انجــام میدهــد.
 :Downloadدانلــود یــک  urlبــه یــک فایــل .ایــن مــورد بــرای

استان مازندران

همــه دســتگاهها و یــا فقــط بــرای ســازنده معینــی میتوانــد
بــه کار رود.

بدافزار گام دوم
9683b04123d7e9fe4c8c26c69b09c2233f7e1440f82
8837422ce330040782d17
d6097e942dd0fdc1fb28ec1814780e6ecc169ec6d24f
9954e71954eedbc4c70e
4b03288e9e44d214426a02327223b5e516b1ea29ce
72fa25a2fcef9aa65c4b0b
9eb6c779dbad1b717caa462d8e040852759436ed79
cc2172692339bc62432387
37e29b0ea7a9b97597385a12f525e13c3a7d02ba416
1a6946f2a7d978cc045b4
776cb9a7a9f5afbaffdd4dbd052c6420030b2c7c3058
c1455e0a79df0e6f7a1d
8a20dc9538d639623878a3d3d18d88da8b635ea52e
5e2d0c2cce4a8c5a703db1
0649fda8888d701eb2f91e6e0a05a2e2be714f
564497c44a3813082ef8ff250b

وابسته به گام دوم
91.121.109.209
217.12.202.40
94.242.222.68
82.118.242.124
46.151.209.33
217.79.179.14
91.214.203.144
95.211.198.231
195.154.180.60
5.149.250.54
91.200.13.76
94.185.80.82
62.210.180.229

نشریه ّ
تخصصی

zuh3vcyskd4gipkm.onion/bin32/update.php

گام سوم (غیر ماندگار)
مــا دو مــدل بــرای بدافــزار را آنالیــز میکنیــم ،یــک بســته
اســنیفر و یــک ارتباطــی اضافــی کــه بــه بدافــزار اجــازه
میدهــد تــا ارتباطــات بــا Torرا انجــام دهــد .همچنیــن بــا
اطمینــان زیــاد ارزیابیمــان ایــن اســت کــه مــوارد احتمالــی
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه هنــوز کشــف نشــدهاند .در میــان
نمونههــای اولیهایکــه  Talosبدســت آورد ،افزون ـهای بــرای
گام دوم  MIPSوجــود دارد ،کــه همــان بســته اســنیفر اســت.
ایــن بســته تمــام ترافیــک شــبکه را از طریــق یــک ســوکت
خــام متوقــف کــرده و بــه دنبــال رشــتههای مــورد اســتفاده
در احــراز هویتهــای پایــه  HTTPمیباشــد .بعــاوه ،بــه
طــور ویــژه بســتههای TCP/IPرا دنبــال خواهــد کــرد .فایــل
ال گ نتایــج در مرحلــه دوم دایرکتــوری کاری var/run//
 vpnfilterwقــرار میگیــرد .و بــه حملــه کنند ههــا اجــازه
میدهــد تــا دریافــت و تســخیر کننــد و همچنیــن ترافیــک
روان را در میــان تجهیــزات دنبــال کننــد.
مــدل افزونــه  Torبــه صــورت جزیــی بــه گام دوم لینــک
میشــود ،امــا بــه صــورت مجــزا بــرای  Torقابــل اجــرا
میباشــد ،کــه در  var/run/tor/قابــل دانلــود شــدن هــم
هســت و در فراینــدی مجــزا از گام دوم اجــرا میشــود.
سیســتم باینــری  Torشــبیه  Tor clientاســتاندارد،
بــه صــورت یــک باینــری اســتاتیک یلینکــو تفکیــک
شدهاســت .کــه اینحالــت یــک فایــل پیکربنــدی در var /
 / run / torrcو یــک دایرکتــوری کاری در var / run / /
 tordایجــاد میکنــد.

بدافزار گام سوم
f8286e29faa67ec765ae0244862f6b7914fcdde10423f96595cb84ad5cc6b344
afd281639e26a717aead65b1886f98d6d6c258736016023b4e59de30b7348719
بــر طبــق گزارشــات  Cisco، Symantecو ســرویسهای
امنیتــی از اکرایــن ،روترهــای تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه شــامل:

شماره هشتم

Linksys Devices:E1200 E2500 WRVS4400N
Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core
Routers: 1016 1036 1072
Netgear Devices: DGN2200 R6400 R7000 R8000
WNR1000 WNR2000
QNAP Devices: TS251 TS439 Pro
Other QNAP NAS devices running QTS software
TP-Link Devices: R600VPN
ضمانتــی وجــود نــدارد کــه فقــط روترهــای شــناخته شــده
بــاال جــزء قربانیــان حمــات  VPNFilterباشــند .بنابرایــن
هــر شــخص بایــد توصیههــای زیــر را بــه منظــور مقاومــت
و امنیــت روترهایــش جــدا از نــوع ســاخت و کارخانــه
ســازندهاش دنبــال نمایــد.

چگونه  VPNFilterرا حذف نماییم و روتر یا NAS
مان را در مقابل آن محافظت کنیم؟
 -1راهاندازی مجدد به حالت کارخانهای :شامل
Linksys * Netgear * MikroTik * QNAP * TP-Link
 -2بروزرسانی به آخرین نسخه  Frimwareشامل
Linksys * Netgear * MikroTik * QNAP * TP-Link
 -3تغییر پسوورد ادمین پیشفرض شامل
Linksys * Netgear * MikroTik * QNAP * TP-Link

آیا شما میتوانید بگویید روتر شما تحت تاثیر
 VPNFilterقرار گرفته است؟

 -4غیرفعال کردن ادمین دسترسی از راه دور شامل

متاســفانه ،راه آســانی بــرای اینکــه بگوییــد روتــر شــما توســط
 VPNFilterتحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت وجــود نــدارد.
ا گــر شــما نگــران هســتید ،یــا شــک داریــد ،کــه روتــر شــما بــا
 VPNFilterتحــت تاثیــر قــرار گرفتــه شــما بایــد پیشــنهادات
ز یــر را انجــام دهیــد.

آیا راهاندازی مجدد روتر واقعا تاثیرات VPNFilter
را غیرفعال خواهد کرد؟
جــواب کوتــاه بلــه و خیــر اســت .راهانــدازی مجــدد روتــر در
گام  2و گام  3مولفههــای (کامپوننتهــای) VPNFilter
را خــارج میکنــد ،امــا گام  1دوبــاره بعــد از اینکــه روتــر
راهانــدازی مجــدد شــد شــروع خواهــد شــد .بنابرایــن تــا
زمانیکــه بیشــتر مولفههــای مخــرب غیرفعــال شــوند،
 VPNFilterهنــوز روی تجهیــزات شــما حاضــر خواهــد بــود.
تنهــا راه واقعــی بــرای پــا ک کــردن کامــل ایــن آلودگــی ریســت
کــردن روتــر شــما بــه حالــت کارخان ـهای هســت ،کــه فقــط
روتــر شــما را راهانــدازی مجــدد خواهــد کــرد .متاســفانه ،ایــن
پــردازش نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما تنظیمــات مجــدد
بــرای روترتــان انجــام دهیــد ،اضافــه کــردن ادمیــن ،پســوورد،

سازمان حراست کل

و تنظیــم مجــدد شــبکههای بیســیمی کــه پیکربنــدی شــده
بــود.
گامهــای کامــل کــه شــما بایــد بــرای پــا ک کــردن VPNFilter
و محافظــت روترتــان انجــام دهیــد بــه صــورت ز یــر فهرســت
گردیــده اســت.
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Linksys * Netgear * MikroTik * QNAP * TP-Link
ســازندههایی ماننــد Mikrotik، Linksys، TP-Link،
 QNAPو  Netgearراهنماییهایــی در موضــوع VPNFilter
ارائــه نمودهانــد.
بــه هــر حــال ایــن گامهــا تاثیــرات  VPNFilterحــذف کــرده
و شــما را در تهدیــدات شناساییشــده جــاری محافظــت
میکنــد ،ولــی چنانچــه در  Frimewareجــاری یــک نفــوذ
جدیــد صــورت گیــرد روتــر شــما مجــددا آســیبپذیر خواهــد
شــد .بنابرایــن ،همیشــه ایــن نکتــه بســیار مهــم میباشــد کــه
آپدیتهــای  frimewareرا همیشــه چــک کنیــم و نســبت
بــه نصــب آن اقــدام نماییــم.

منابع:
https://blog.talosintelligence.com/2018/05/
VPNFilter.html
https://www.zdnet.com/article/fbi-to-allrouter-users-reboot-now-to-neuter-russias/vpnfilter-malware
https://www.certcc.ir
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چگـونـه بـرای هـارد اکستـرنال و فلش مموری
رمز عبور تعر یف کنیم؟

نویسنده :حسین شهابیان

ایــن روزهــا کاربــران زیــادی از حافظههــای خارجــی

مایکروســافت در وینــدوز  7و نســخههای باال تــر (وینــدوز

قابــل حمــل بــرای نگهــداری و انتقــال اطالعــات مهــم خــود

 ،8وینــدوز  8.1و اکنــون وینــدوز  )10قابلیتــی بــه نــام Bit

اســتفاده میکننــد .یکــی از مــوارد مهمــی کــه بایــد بــرای

 Lockerرا طراحــی کــرده اســت و شــما بــا اســتفاده از ایــن

اســتفاده از حافظههــای خارجــی قابــل حمــل بــه آن دقــت

قابلیــت میتوانیــد بــر روی هاردهــای اکســترنال و یــا فلــش

کــرد ،نحــوه نگهــداری اطالعــات و فایلهاســت .بــرای

ممور یهــا نیــز رمــز عبــور تعریــف کنیــد.

مثــال ،اگــر شــما حافظــه خارجــی خــود را گــم کنیــد ،افــراد

ل را بــه کامپیوتــر
در گام نخســت ،فلــش یــا هــارد اکســترنا 

ناشــناس بهراحتــی میتواننــد بــه محتویــات آن دسترســی

متصــل کنیــد و صبــر کنیــد تــا کامپیوتــر حافظ ـهی جانبــی

پیــدا کننــد ،پــس نگهــداری امــن فایلهــا و محتویــات

را شناســایی کنــد .پنجــرهی  Computer Myیــا در وینــدوز

حافظههــای خارجــی بحثــی بســیار مهــم اســت .از ای ـنرو

 This PC ،10را بــاز کنیــد و روی درایــو مربــوط بــه هــاردی

ســعی میكنیــم بــه شــما نحــوه تعریــف رمــز عبــور بــر روی

کــه میخواهیــد بــر روی آن رمــز عبــور تعریــف کنیــد ،رایــت

حافظههــای خارجــی را آمــوزشداده و بتوانیــم در حفــظ و

کلیــک کنیــد .گزینــهی  Turn on BitLockerرا انتخــاب

حراســت از دادههــای دیجیتــال خــود همــواره كوشــا باشــیم.

کنیــد( .در ویندوزهــای  7میتوانیــد ابتــدا بــر روی start

وقتــی بــرای حافظــه خارجــی رمــز عبــور تعریــف میکنیــد،

کلیــک کنیــد و بعــد از آن واژه  BitLockerرا در قســمت

ا گــر آن را گــم کردیــد و یــا بــه ســرقت رفــت ،دیگــر نیــازی
نیســت نگــران دسترســی افــراد غریبــه بــه محتویــات حافظــه
باشــید ،چــرا کــه کســی بــدون داشــتن رمــز عبــور نمیتوانــد
بــه محتویــات آنهــا دسترســی پیــدا کنــد.
شــما میتوانیــد بســیار ســاده و بــدون نیــاز بــه نرمافــزار
خاصــی هــارد اکســترنال و یــا فلــش ممــوری خــود را قفــل
کنیــد و بــرای آن رمــز مناســب و قــوی تعریــف کنیــد.

نشریه ّ
تخصصی

شماره هشتم

ســرچ وارد کنیــد و ســپس بــر روی عنــوان BitLocker Drive

فایل و دسترســی به محتویات هارد را داشــته باشــید .شــما

 Encryptionكلیــك كنیــد).

میتوانیــد کلیــد بازیابــی را در یــک فایــل متنــی در کامپیوتــر
خــود ذخیــره کنیــد .بعــد از ذخیــره کــردن ایــن فایــل ،روی

حــال در پنجــرهای که باز میشــود ،گزینهی Use Password

دکمـهی  Nextکلیــک کنیــد.

 to Unlock the Driveرا انتخــاب کنیــد ،حــال پســورد مــورد
نظــر را وارد نمــوده و در پنجــره زیریــن نیــز همــان پســورد خــود

در پنجرهی بعدی گزینهی

را جهــت اطمینــان از صحــت و درســتی مجــددا تكــرار

 Start Encryptionرا انتخــاب کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا

كنیــد .دقــت کنیــد پســوردی کــه انتخــاب میکنیــد ،بایــد
بیشــتر از هشــت کاراکتــر داشــته باشــد و توصیــه میکنــم

پســوردی مناســب و قــوی انتخــاب کنیــد و از بكارگیــری
پســوردهای تکــراری و ســاده (ماننــد  12345678و) ...
جــدا خــودداری نماییــد .بعــد از انتخــاب پســورد مناســب،
روی دکم ـهی  Nextکلیــک کنیــد.
در ایــن مرحلــه وینــدوز از شــما میخواهــد Recovery Key

فرآینــد پســوردگذاری بــر روی هــارد اکســترنال شــما بــه پایــان

یــا کلیــد بازیابــی اطالعاتتــان را در جایــی ذخیــره کنیــد تــا

برســد .ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه حجــم اطالعــات موجــود

در صــورت فرامــوش کــردن رمزتــان امــکان اســتفاده از ایــن

روی حافظــه ،میتوانــد از چنــد دقیقــه تــا چنــد ســاعت بــه
طــول بیانجامــد.
بعــد از پایــان یافتــن ایــن مرحلــه ،هــارد یــا فلــش شــما قفــل
خواهــد شــد .شــما بــرای هــر بــار اســتفاده از آن بایــد پــس از
اتصــال آن بــه کامپیوتــر ،رمــز عبــور آن را وارد کنیــد تــا بتوانیــد
بــه اطالعــات موجــود در آن دسترســی داشــته باشــید.
امیــدورام مطلــب ارائــه شــده برایتــان مفیــد واقــع شــود.

سازمان حراست کل
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چه کسانی ،چه زمانی ،از کجا

نویسنده :حسین شهابیان

به کدام فایلهای شما کنجکاو بودهاند؟
در ایــن آمــوزش شــما بــا یــک روش فــوق محرمانــه آشــنا
میشــوید تــا بــه کمــک آن بتوانیــد بــه ایــن موضوعــات پــی
ببر یــد کــه:
«چــه کســانی ،چــه زمانــی از کجــا بــه کــدام فایلهــای شــما
کنجــکاو بودهانــد؟»
و پــس از آن دیگــر بــه راحتــی میتوانیــد بــه مــوارد زیــر پــی
ببر یــد:
• همــه افــرادی کــه بــه منابــع  Shareشــده شــما متصــل
یشــوند را شناســایی کنیــد؟
م 
• همــه فایلهایــی کــه مــورد بازدیــد و دســتکاری مجــرم قــرار
گرفتــه را شناســایی کنیــد؟
• همــه فایلهایــی کــه مجــرم نتوانســته آنهــا را دســتکاری
کنــد را شناســایی کنیــد؟
• سطح دسترسیهای مجرم را شناسایی کنید؟
• و ا گــر کمــی بیشــتر بخواهیــد كنجــكاوی كنیــد میتوانیــد
 ،Computer Name، MAC Addressپورتهــای بــاز
کامپیوتــر او را هــم شناســایی کنیــد و....
فــرض کنیــد شــما در کامپیوترتــان فولدرهایــی را بــه اشــتراک
گذاشــتهاید .برخــی از آنهــا را هــم بــه صــورت مخفــی Share
کردیــد .بــه دلیــل مهــم بــودن فایلهــای بــه اشــتراک گذاشــته
شــده مهــم اســت کــه بدانیــد چــه کســانی ،چــه زمانــی و از

نشریه ّ
تخصصی

کجــا بــه ایــن فایلهــا دسترســی داشــتهاند.
بــرای پــی بــردن بــه ایــن موضــوع بــه یــک  Policyنیــاز دار یــد.
یــک  Policyفــوق محرمانــه کــه در کامپیوترتــان و در Group
 Policyوجــود دارد کــه در آنجــا خــا ک میخــوردPolicy .
محرمانــهای کــه فقــط افــراد حرفــهای آنرا میشناســند
و از آن بهــره میبرنــد .ایــن  Policyفــوق محرمانــه «Audit
 » Detailed File Shareنــام دارد.

 Audit Detailed File Share Policyرا بیشتر
بشناسید...
ایــن  Policyبــه شــما اجــازه میدهــد تــا بتوانیــد تالشهایــی
را کــه بــرای دسترســی بــه منابــع  Shareشــده شــما صــورت
میگیــرد ،ثبــت کنیــد .ایــن  Policyیعنــی Detailed File
 Shareهربــار کــه کســی بخواهــد بــه فایــل یــا فولــدری از
منابــع  Shareشــده شــما دسترســی داشــته باشــد ،یــک
 Eventرا ثبــت میکنــد .برخــاف  Policyمشــابه آن یعنــی
( File Shareو نــه  )Detailed File Shareکــه فقــط یــک
 Eventرا بــرای تمــام Connectionهــای برقــرار شــده بــه منابــع
 Shareشــده ثبــت میکنــد Detailed File Share،بــه ازای
هــر فایــل و فولــدری کــه مــورد دسترســی قــرار میگیــرد ،یــک
 Eventثبــت میکنــد کــه شــامل اطالعــات کاملــی در مــورد

شماره هشتم

ســطح دسترس ـیها و ضوابــط دسترســی ()Allow Access
یــا عــدم دسترســی
( )Deny Accessخواهــد بــود .در صورتــی کــه Detailed File
 Share Policyرا فعــال کنیــد ،در ایــن صــورت هــرگاه کســی
بخواهــد بــه فایــل و فولــدری از منابــع  Shareدسترســی پیــدا
کنــد ،یــک  Audit Eventدر کامپیوتــر شــما ثبــت میشــود.
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه میتوانیــد ایــن  Policyرا
طــوری پیکربنــدی کنیــد کــه حتــی اگــر کاربــر نتوانــد بــه فایل
 Shareشــده دسترســی داشــته باشــد ،بــاز هــم ایــن Audit
 Eventایجــاد شــود و خبــر نــا کام بــودن دسترســی را بــه شــما
بدهــد.
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه اگــر ایــن
 Policyرا بــر روی Domain Controller
فعــال کنیــد بــه دلیــل دسترسـیهای فــراوان
کالینتهــا بــه  SYSVOLکــه بــه طــور
پیشفــرض  Shareهســت ،تعــداد Log
هــای زیــادی ثبــت خواهــد شــد کــه فضــای
ز یــادی را اشــغال خواهــد کــرد.

کنیــد و بــر روی  Edit group policyکلیــک کنیــد تــا کنســول
 Group Policyبــاز شــود.

یافتن : Detailed File Share
وارد شاخه زیر از  Group Policyشوید:
>> Computer Configuration >> Windows Settings
Security Settings
<< Advanced Audit Policy Configuration
<< System Audit Policies-Local Group Policy Object
<< Object Access
<< Audit Detailed File Share

 Detailed File Shareکجاست و
چطور آن را فعال کنیم؟
بــرای فعــال کــردن Detailed File Share
بایــد ابتــدا وارد  Group Policyشــوید.
روش حرفهایها برای ورود به : Group Policy
• دکمه های  Win+Rرا فشار دهید.
• عبارت  gpedit.mscرا تایپ و  Enterکنید.

فعال كردن و پیکربندیDetailed File Share
: Policy
بر روی  Audit Detailed File Shareکلیک کنید
در تــب  Policyگزینــه Configure the following audit
 eventsرا تیــک بزینــد.

روش معمولی برای ورود به : Group Policy
در منــوی  Startعبــارت  Group Policyرا جســتوجو
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: Success
بــا فعــال کــردن این گزینــه تمــام دسترسـیهای موفقیتآمیز
بــه منابــع  Shareشــده ثبت خواهند شــد.
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: Failure
بــا فعــال کــردن ایــن گزینــه تمــام دسترســیهایی کــه بــه
منابــع  Shareنــا کام بودهانــد ثبــت خواهنــد شــد.

مثل پوشه  .Secretاکنون با لپتاپتان وارد یک مکان
عمومی ( مانند کتابخانه یا کافینت یا فرودگاه ) شدهاید
و در کنجی نشستهاید .از آنجایی که در هرجایی ( به
ویژه مکان های عمومی ) افراد کنجکاو وجود دارند ،پس
حتما از سر کنجکاوی ،شما را که در کنجی نشستهاید
مورد کنجکاوی خود قرار دادهاند و احتماال تالش میکنند
به کامپیوتر شما متصل شوند و به منابع  Shareشما فقط
نگاهی بیندازند (همینجوری جهت کنجکاوی (فقط)).

حاال وقت آن است که ببینید...

پــس از  OKکــردن ،ایــن  Policyفــوق محرمانــه از ایــن پــس
فعــال و در حالــت آمــاده بــاش خواهــد بــود.

چــه کســانی ،چــه زمانــی از کجــا بــه کــدام فایلهــای
شــما کنجــکاو بودهانــد؟ بــه چــه فایلهایــی دسترســی
داشــتهاند؟ بــه چــه فایلهایــی دسترســی نداشــتند؟
ســطح دسترســی آنهــا چقــدر بــوده اســت.
برای این کار باید وارد  Event Viewerشــوید و Eventهایی
را کــه توســط  Detailed File Shareبــه ثبــت رســیدهاند،
بررســی نماییــد.
 -1ابتدا به صورت زیر وارد Event Viewerمیشویم:
در منــوی  Startعبــارت  Event Viewerرا تایــپ کنیــد و بــر
روی گزینــهای بــا نــام  Event Viewerیــا View event logs

سناریو :
شما یک لپتاپ دارید
که در آن فایلهایی را
 Shareکردهاید .بعضی
از آنها دائما در حال كار
هستند مثال فولدر Share
شده با نام MyWork Files
و بعضی از آنها فایلهای
شخصی هستند مثال
پوشه  Personalو بعضی
دیگر فایلهای محرمانه
که آنها را به صورت
مخفی  Shareکردهاید
و فقط افراد خاصی از
 Shareبودن آنها باخبرند

نشریه ّ
تخصصی

شماره هشتم

کلیــک کنیــد.

 -2وارد پوشه  Personalمیشود.

 -2در پنجــره بــاز شــده در منــوی ســمت چــپ بــر روی
 Securityکلیــک کنیــد.
در ســمت راســت بــه دنبــال Eventهایــی بــا  Event IDبرابــر
بــا  5145و  Task Categoryبرابــر بــا Detailed File Share
بگردیــد .همانطــور کــه در تصویــر بــاال مــی بینیــد Event
هایــی بــا کیــورد  Audit Successهســتند کــه بــه ایــن معنــی
هســتند کــه کاربــر بــا موفقیــت کار خــود را بــر روی منابــع
 Shareانجــام داده اســت و آنهایــی کــه بــا کیــورد Audit
 Failureهســتند بــه معنــی ناکامــی کاربــر در کار بــا منابــع
 Shareاســت .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه
کارهایــی کــه کاربــر میتوانــد بــا منابــع  Shareانجــام دهــد
چیــزی خــارج از محــدوده Permissionهــای تعریــف شــده
بــرای او نیســت .پــس زمانــی کــه فــرد کنجــکاو کاری را
انجــام میدهــد کــه  Permissionآن را دارد بــه ازای آن یــک
 Audit Successثبــت میشــود و اگــر کار را انجــام دهــد کــه
 Permissionآن را نــدارد بــه ازای آن یــک Audit Failure
ثبــت میشــود.

 -3بــر روی فایــل  Shahab-Documents.docxکلیــک
میکنــد .

مثال:
فرد کنجکاو
 -1وارد منابع  Shareکامپیوتر شما میشود.
 -4میخواهد آن را پا ک کند در این صورت :
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حداقل اطالعاتی که از Logهای باال به دست
میآوریم به قرار زیر است:
کاربــر از کامپیوتــری بــا  IP 172.16.0.100و در تاریــخ /2/10
 2015و در زمــان  6:36:40وارد منابــع  Shareکامپیوتــر مــا
شــده اســت.
او بــرای ورود بــه کامپیوتــر از نــام کاربــری  Residentimiکــه از
کاربــران کامپیوتــر شماســت اســتفاده کــرده اســت.
او  2دقیقــه و  41ثانیــه بعــد وارد پوشــه  Personalشــما شــده
اســت.
و  4دقیقــه و  51ثانیــه بعــد بــر روی فایــل Shahab-
 Documents.docxکلیــک کــرده اســت.
و  2دقیقــه و  9ثانیــه بعــد میخواهــد آن را پــا ک کنــد امــا
نمیتوانــد.
 Permissionکاربــر بــرای پوشــه  Personalدر ســطح Read
بــوده اســت بــه همیــن دلیــل در پــا ک کــردن فایــل نــاکام بــوده
اســت.
بــرای ایــن کــه اطالعــات بیشــتری از ایــن فــرد کنجــکاو بــه
دســت آوریــد کارهــای زیــر را انجــام دهیــد:
برای یافتن نام کامپیوتر او از فرمان زیر کمک بگیرید:
Ping -a 172.16.0.100
و بــرای یافتــن آدرس ســخت افــزاری او فرمــان زیــر را وارد
کنیــد:
Nbtstat –A 172.16.0.100

نشریه ّ
تخصصی

تکنولوژی

نویسنده :سید عقیل بابایی

فناوری eSIM
تکنولــوژی  Embedded-SIMیــا ســیم کارت مجتمــع
کــه بــه اختصــار  eSIMخوانــده میشــود نخســتین بــار در
ســال  2013میــادی معرفــی شــد تــا اتصــال بــه شــبکههای
ســلولی را بــرای کاربــران راحتتــر نمایــد .امــا متاســفانه ،از
آن زمــان تاکنــون ،مجموعــه اســتانداردهایی کــه اســتفاده
از ایــن تکنولــوژی را بــرای مصرفکننــدگان ســادهتر نمایــد،
تدویــن نشــده اســت.
البتــه بایــد اضافــه کنیــم کــه ائتــاف  GSMحــدودا یــک
ســال پیــش بــرای آنکــه پشــتیبانی از ایــن تکنولــوژی را در
دســتگاههای مختلــف ســرعت بدهــد ،مجمــوع قوانیــن
خــود در ایــن رابطــه را بهروزرســانی کــرد.
از آن زمــان تاکنــون ،نامهــای بزرگــی نظیــر مایکروســافت،
اینتــل و کوالــکام همکار یهــای تــازهای را بــرای توســعه و
تولیــد نســل جدیــد کامپیوترهــای هوشــمند مجهــز بــه eSIM
آغــاز کردنــد .در نتیجــه انتظــار م ـیرود کــه بــه پــاس همیــن
تالشهــا ظــرف چنــد ســال آتــی شــاهد اســتفاده از ایــن
فنــاوری در انــواع مختلفــی از گجتهــا باشــیم.
اگــر آشــنایی کافــی بــا ایــن مبحــث ندارید ،الزم اســت اشــاره
کنیــم کــه عبــارت ســیم ( )SIMاز ســرواژههای subscriber
 identity moduleبــه معنــای مــاژول هویتــی مشــترک گرفتــه
شــده و یــک قطعــه پالســتیکی کوچــک بــا ابعــاد و انــدازه
ناخــن اســت کــه در داخــل جایگاهــی قــرار میگیــرد کــه

شماره هشتم

درون تلفنهــای همــراه ،لــپ تاپهــا ،تبلتهــا و یــا ضمــن دشــوار یهایی کــه دارد ،دیگــر روشــی کهنــه و
اســمارت واچهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
منســوخ بــه حســاب میآیــد و حــاال بهتریــن گزینــه بــرای
امــا بــه طــور عــام ،ســیم کارتهــا بیشــتر درون اســمارت پشــت ســر گذاشــتن ایــن دوران eSIMهــا هســتند.
نهــا تعبیــه میشــوند و
فو 
 eSIMتکنولــوژی ســیم کارتهــای معمولــی را درون مــودم
در برگیرنــده یــک شــماره مرجــع یکتــا بــرای حســاب کاربــری یــا پردازنــده قــرار میدهــد
شــما هســتند کــه بــه واســطه
eSIMهــا در واقــع تکنولــوژی
کارتهــای
آن ،اپراتورهــای موبایلــی مثــا کاربــران ایــن نــوع ســیم کارتهــا صرفــا تشــخیصی
میداننــد ،هزینههــای تمــاس محــدود بــه اســتفاده از خدمــات پالســتیکی را در داخــل
را از چــه کســی بگیرنــد.
پردازنــده دســتگاه یــا خود مودم
بــه
و
بــود
نخواهنــد
اپراتــور
یــک
ایــن کارت همچنیــن
یکپارچــه ســازی میکننــد.
مقــداری حافظــه آنبــورد لطــف قاعــدهای بــه نــام تامیــن از راه بــه عنــوان مثــال در مــورد
دارد کــه میتوانیــد از آن دور ســیم کارت میتواننــد چندیــن چیپهــای اینتــل میتــوان
بــرای ذخیرهســازی تعــداد
گفــت کــه ایــن فنــاوری درون
خــود
در
را
مختلــف
اکانــت
یــا
پروفایــل
اندکــی از شــمارههای تمــاس
مــودم  7260 XMMTMآن کــه
مخاطبــان خــود و همچنیــن ذخیــره کننــد و در نتیجــه بــه راحــی هماکنــون در بــازار وجــود دارد
پیامکهایتــان
اســتفاده و بــدون نیــاز بــه خریــد ســیم کارت و همچنیــن مــدل آت ـیاش بــه
نما ییــد .
نــام  7360 XMMپشــتیبانی
جدیــد ،اپراتــور خــود را تغییــر دهنــد.
امــا همانطــور کــه تاییــد
خواهــد شــد .کوالــکام هــم
میکنیــد ،دســت گرفتــن
تکنولــوژی مذکــور را در
و جاانداختــن یــک کارت پالســتیکی کوچــک درون چیپســت اســنپدراگون  835پیادهســازی خواهــد کــرد.
جایگاهــش بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بــا شــبکه موبایلــی امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بــرای اســتفاده از فنــاوری
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مذکــور بایــد دســتگاه تــازهای را خریــداری نماییــد .اگــر
گجــت مدنظرتــان دارای درگاه ســیم کارت اســت آنگاه
میتوانیــد بــا بهرهگیــری از یــک آداپتــور از ایــن تکنولــوژی
بهــره بگیریــد.
عــاوه بــر ایــن ،آنطــور کــه کارشناســان امــر میگوینــد،
کاربــران ایــن نــوع ســیم کارتهــا صرفــا محــدود بــه اســتفاده
از خدمــات یــک اپراتــور نخواهنــد بــود و بــه لطــف قاعــدهای
بــه نــام تامیــن از راه دور ســیم کارت یــا بــه اختصــار ))RSP
میتواننــد چندیــن پروفایــل یــا اکانــت مختلــف را در خــود
ذخیــره کننــد و در نتیجــه بــه راحتــی و بــدون نیــاز بــه خریــد
ســیم کارت جدیــد ،اپراتــور خــود را تغییــر دهنــد.
ائتــاف  GSMکــه در واقــع مدافــع منافــع بیــش از 800
اپراتــور موبایلــی در سرتاســر دنیاســت در مــاه مــارس
گذشــته اســتانداردهای  RSPخــود را بهروزرســانی کــرد تــا
قابلیتهــای آن را فراتــر بــرده و پشــتیبانی از ایــن قواعــد را
عــاوه بــر اســمارتفونها بــرای ســایر گجتهــا نیــز فراهــم
نمایــد.
گفتنــی اســت کــه تــا بــه امــروز تی-موبایــل AT&T ،و بیــش
از  20ارائهدهنــده شــبکه موبایلــی در سرتاســر دنیــا اعــام
کردهانــد بــرای ورود کامپیوترهــای مجهــز بــه  eSIMبــه بــازار
همکار یهایشــان بــا مایکروســافت را آغــاز کردهانــد.
مایکروســافت اعــام کــرده کــه قصــد دارد فراینــد انتخــاب
اپراتــور را بــه بخشــی از اینترفیــس وینــدوز  10بــدل کنــد
البتــه اینکــه در جریــان همــکاری مذکــور دقیقــا قــرار اســت
چــه اتفاقاتــی رخ دهــد ،موضوعــی اســت کــه هنوز مشــخص
نشــده ،بــا ایــن همــه ،مایکروســافت هــم در مقابــل اعــام
کــرده کــه قصــد دارد فراینــد انتخــاب اپراتــور را بــه بخشــی از
اینترفیــس وینــدوز  10بــدل کنــد.
ظاهــرا ایــن انتخــاب هــم بــه ســادگی گزینــش یــک شــبکه
وایفــای خواهــد بــود و بعــد تنهــا کاری کــه بایــد انجــام شــود
ایــن اســت کــه کاربــر بــه وینــدوز اســتور مراجعــه کــرده و
مقــدار دیتــای مــورد نیــازش را خریــداری نمایــد.
برپایــه اطالعاتــی کــه شــرکتهای  Deutsche Telecomو
 T-Mobileدر جریــان کنفرانــس مــاه مــارس  GSMارائــه
کردنــد ،در ایــن فراینــد احتمــاال کاربــر بایــد نوعــی کــد
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فعالســازی کــه از ســوی اپراتــور در اختیــارش قــرار گرفتــه را
هــم در بخــش تنظیمــات دســتگاه وارد نمایــد.
بــه لطــف eSIMهــا ضمــن اینکــه در جریــان ســفرهای خــود
از مراجعــه بــه فروشــگاههای فیزیکــی بــرای خر یــد ســیم
کارت معــاف خواهیــد شــد و دیگــر مجبــور نیســتید بــرای
قــراردادن ســیم کارت درون جایگاهــش بــه دنبــال ســوزن
و دیگــر ابزارهــای کمکــی بگردیــد ،ایــن فرصــت نیــز بــرای
شــرکتها فراهــم میشــود تــا محصــوالت خــود را بــا ابعــاد و
قطــر کمتــری تولیــد نماینــد.
البتــه چــون ســیم کارتهــا در گجتهایــی نظیــر لپتــاپ
یــا موبایــل فضــای زیــادی را بــه خــود اختصــاص نمیدهنــد،
انتظــار مــیرود کــه ایــن مســاله بیشــتر روی محصــوالت
پوشــیدنی موثــر باشــد.
بایــد اشــاره کنیــم کــه هنــوز ماههــا تــا بهرهگیــری صنعــت از
مزایــای eSIMهــا زمــان باقیســت ،امــا بــا در نظــر داشــتن
حمایــت برندهــای بزرگــی نظیــر ایســوس ،لنــوو و اچپــی
از ایــن طــرح (کــه همگــی متعهــد شــدهاند کامپیوترهــای
پشــتیبانی کننــده از  eSIMبســازند ،روشــن اســت کــه در
آینــده مزایــای اســتفاده از ایــن تکنولــوژی بیشــتر از قبــل بــر
همــگان روشــن خواهــد شــد.
مؤسســه تحقیقاتــی  IHS Markitمیگویــد ســیم کارت های
ثابــت یــا تعبیــه شــده ( )Embedded SIMموســوم بــه eSIM
از ســال  2019در بیــن تولیدکننــدگان برتــر موبایــل جهــان
رواج خواهنــد یافــت .ایــن شــرکت پیشبینــی میکنــد
تعــداد دســتگاههایی کــه تــا ســال  2021بــا پشــتیبانی از
 eSIMبــه فــروش میرســند بــه  986میلیــون عــدد خواهــد
رســید ،رقمــی کــه در ســال  2016برابــر  108.9میلیــون گــزارش
شــده.
 IHSمعتقــد اســت توســعه ایــن فنــاوری در آینــده نزدیــک
تهــا
بــه واســطه ارتبــاط «ماشــین بــه ماشــین» ( )M2Mو تبل 
صــورت میگیــرد ،امــا از ســال آینــده بــه تدریــج موبایلهایــی
بــا پشــتیبانی از  eSIMنیــز روانــه بــازار خواهنــد شــد .البتــه
شــروع کار بــر عهــده تولیدکننــدگان نــه چنــدان نــام آشــنا قــرار
خواهــد گرفــت تــا بســتر الزم را بــرای رواج آن مهیــا ســازند.
منبع engadget :

شماره هشتم

شبکههای اجتماعی

جایگاه شبكههای اجتماعی Social Medium
نویسنده :عیناله زیرک

در كسب و كار ها :خوب ،بد ،زشت

از زمــان ظهــور شــبکههای اجتماعــی بــه دالیــل
مختلــف همــواره دسترســی مــا ایرانیــان در ایــن شــبکهها
بــا مشــکل مواجــه بــوده اســت .در ایــن مطلــب قصــد انتقــاد
از ایــن رونــد در طــی ســالیان گذشــته و یــا بررســی مــوردی
شــبکههای اجتماعــی را نداریــم.
صرفــا بنــا داریــم فــارغ از هــر ســمت و ســوی سیاســی یــا
اجتماعــی ،بــا ارایــه نتایــج پژوهشهــای علمــی جایــگاه

نتایج چند پژوهش علمی:
تعــداد کاربــران شــبکههای اجتماعــی  ۱۳درصــد رشــد
ســالیانه را نشــان میدهــد.
در ســال  ۲۰۱۸عربســتان و هنــد بــا رشــد بــاالی  ۳۰درصــد
در صــدر فهرســت (طبــق آخریــن گــزارش)

جایگاه شبکههای اجتماعی در کسب و کار  ۵۰۰شرکت
برتر دنیا  Fortune_500در سال ۲۰۱۷

شــبکههای اجتماعــی را در حــوزه کســب و کار تببیــن

 ۸۸درصــد از ایــن شــرکتها حســابهای کار بــری
رســمی در  Twitterدارنــد.
 ۸۵درصد از آنها صفحات  Facebookدارند.
 ۷۵درصد حساب  YouTubeدارند.
 ۵۳درصد در  Instagramنیز حضور دارند.
 ۳۱درصد از  Pinterestهم استفاده میکنند.
 ۱۸درصد حسابهای کاربری  +Googleدارند.
 ۹۸درصد شرکتها نیز از  LinkedInاستفاده میکنند.

کمتــر کننــد یــا حداقــل بــر عمــق آن نیفزاینــد .آیــا بــه نظــر

روابط مشتریان و نامهای تجاری ( )Brandsدر
شبکههای اجتماعی (بازاریابی مدرن)

اعمــال محدودیتهــای متعــدد بــر شــبکههای اجتماعــی

 ۷۹درصد از مشتریان خریدهای مهم خود را در
شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند.

کنیــم و شــاید دریابیــم کــه چــرا روشهــا و الگوهــای مــدرن
در کســب و کارهــای ایرانیــان جایــگاه مناســبی نــدارد.
امــروزه کاربــرد شــبکههای اجتماعــی فقــط در جنبــه تفریــح
و ســرگرمی مــردم نیســت و اکنــون شــبکههای اجتماعــی
اجــزای کلیــدی هــر کســب و کاری بــه شــمار م ـیرود.
امیــد داریــم تصمیمســازان کشــورمان روندهــای جهانــی
را رصــد و بــا تصمیماتــی ســنجیدهتر فاصلــه مــا را بــا دنیــا
شــما شــعار امــروز مــا ،اشــتغالزائی و اتــکا بــر تولیــد بومــی بــا
در تعــارض و تضــاد اســت؟

سازمان حراست کل

21

استان مازندران

 ۴۸درصــد از مشــتریان پــس از دیــدن خریدهــای
دیگــران در شــبکههای اجتماعــی ،نســبت بــه خریــد اقــدام
میکننــد .
یــک ســوم مشــتریان در هنــگام بــه اشــتراک گذاشــتن
موفقیتهــا و تجربیــات خــوب شــخصی در شــبکههای
اجتماعــی ،یــک نــام تجــاری را ذکــر میکننــد.

️

و اما پرسیش چند:
چنــد درصــد و کــدام یــک از شــبکههای اجتماعــی

پیشــرو در ایــران فیلتــر نشــده و در دســترساند؟
در عصــر بکارگیــری روشهــای نویــن بازاریابــی ،اجــزای
مختلــف کســب و کارهــا چگونــه میتواننــد ارتبــاط
تنگاتنگــی بیــن تولیــد کننــده ،فروشــنده و مشــتری ایجــاد
کننــد؟ حتــی حاکمیــت و مــردم ،بــا چــه روشهایــی
میتواننــد ارتبــاط و اعتمــاد بهتــری ایجــاد کننــد؟
آیــا بــرای هریــک از شــبکههای اجتماعــی پیشــرو،
جایگزینهــای بومــی داریــم؟ ایــن جایگزینهــا چقــدر
تشــابه دارنــد و از چــه امکاناتــی برخوردارنــد؟ چــه هزین ـهای
را بــرای توســعه چنیــن بســترهایی در نظــر گرفتهایــم؟ چنــد
درصــد و کــدام کشــورهای دنیــا چنیــن رویکــردی را در پیــش
گرفتهانــد؟
اصلیترین رکن در شــبکههای اجتماعی مخاطباناند.
بــا محدودیــت و ممنوعیــت چــه میــزان از مخاطبــان را
میتــوان وادار بــه پذیــرش یــک بســتر جدیــد نمــود؟ کســب
و کارهــا تــا چــه میــزان بایــد ریســکهای محدودیــت و
ممنوعیــت را متحمــل شــوند؟

منبع
https://www. umassd. edu/cmr/socialmediaresear
2017fortune500/ch
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در آستانه تعطیالت تابستان و احتمال وقوع زیادهروی
در مصرف رسانهها با توجه به اوج فراغت دانشآموزان
و تبعات منفی آن در آینده تحصیلی و حتی جسمی و
روحی کودکان و نوجوانان ،چند پیشنهاد میتواند استفاده
از رسانهها رو از تهدید به فرصت تغییر دهد پس پیش از
آنکه نیاز به درمان پیداکنیم با برنامهریزی و تعیین رژیم
مصرف صحیح رسانهای برای تعطیالت تابستان تمهید
الزم برای مواجهه سالم با رسانهها رو در خانه پیشبینی
کنیم.
و شاید حاصل این نوشتار چند توصیه باشد برای والدینی
که بیش از همه نگران آینده فرزندان دلبند خود هستند:
به هیچوجه باور نکنید دوستان مجازی ،دوستان واقعی
فرزندان شما هستند.
(بیشترین شکایات به پلیس فتا نتیجه اعتماد بیپایه و
بدون اطالع به غریبههای آنالین است ،تنها راه صیانت
برای ایمن ماندن از هویت وارونه غریبههای آنالین پرهیز
ازدوستی بیپایه است)
خطرات پنهان باز یهای ویدئویی به هیچ وجه قابل
چشمپوشی نیست
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(به گزارش دایرک  95درصد باز یهای گیمرهای ایرانی
وارداتی و پرخطر است و دیگر تنها نگرانی صرف زمان زیاد
از حد از باز یها نیست)
به هیچ وجه فرزندان پیامدهای پرخطر و تصاویر بزه را
در فضای مجازی درک نمیکنند
(والدین تنها یاور و همراه فرزندان در مسیر پرخطر فضای
مجازی هستند به هیچ وجه فریب فیلترینگ هوشمند
را نخورید و خود شما با همراهی و نظارت بر فرزندان خود
راهبر ایشان باشید)
اگر هم به فرزندان خود اعتماد دارید به هیچ وجه به
اینترنت اعتماد نکنید.
فراموش نکنید ترس مشورت با والدین در مورد خطاهای
در فضای مجازی عامل اصلی پیچیدگی جرائم است.
برای روزهای تعطیالت سقف مصرف رسانهای رو با
توافقات در جلسه خانوادگی مشخص کنید و خودتون در
توجه و اجرای قانون محدودیت مصرف پیشگام و الگوی
فرزندان باشید.
با توجه به عدم دقت رسانه ملی در درج ردهبندی سنی
فیلمهای سینمایی و . . .و شب نشینیهای کودکان با
خانوادهها در میهمانیها در حین مشاهده تلویزیون حتما
مراقب محتوایی که کودکان با شما مشاهده میکنند
باشید.
در میهمانیها برای سا کت کردن کودکان و کنترل
شیطنت ایشان به هیچ عنوان موبایل خود را بعنوان
پستونک استفاده نکنید .همیشه راههای ساده دردسرهای
آینده را در پیش دارند .با وجود سرعت باالی تغییر و شتاپ
فراوان در رشد فناوری ،اصول راهبری و تربیت نسل عصر
دیجیتال توسط والدین تغییر نمیکند:
ارتباط هوشمندانه با فرزندان ،نظارت دلسوزانه،صداقت
در رفتار و الگوسازی برای ایشان.

سازمان حراست کل

خبر

بدافزار خطرناک اندر ویدی
محققان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی
دریافته و اعالم کردهاند که یک بدافزار خطرناک در
بسیاری از نرمافزارهای پیش فرض نصب شده برروی
گوشیهای اندرویدی وجود دارد.
به نقل از ایتنا از آنجا که این روزها اخبار زیادی مبنی بر
آسیبپذیریهای امنیتی و نفوذ بدافزارهای خطرناک به
رایانه کاربران و شرکتهای تجاری در جهان منتشر شده
است ،بنابراین پژوهشگران بسیاری درصدد کشف هرگونه
بدافزار در نرمافزار ،برنامه و اپلیکیشنهای مختلف هستند
تا کاربران را از آسیبهای احتمالی حمالت سایبری و
بدافزاری مصون بدارند.

امنیت سایبری دستگاههای قدیمی فکس پایین
است
به گزارش ایسنا ،با توجه به افزایش اهمیت امنیت
اطالعات کاربران و حریم خصوصی آنها ،بسیاری از
پژوهگشران و محققان فعال در حوزه امنیت سایبری به
تازگی با بررسی بسیاری از دستگاههای ارسال و دریافت
فکس ،دریافتهاند که این دستگاهها درصورت قدیمی
بودن ،به هکرها و مجرمان سایبری این امکان را میدهد
تا به اطالعات موجود و ذخیره شده در آن یعنی پیامهای
ارسال و دریافت شده ،دسترسی پیدا کنند.
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مقابله هوش مصنوعی با هکرها
به گزارش ایتنا  ،بدافزارها ،باجافزارها و ویروسهای
رایانهای که در سال  ۲۰۱۷در مقایسه با سالهای گذشته
به بیشترین حد خود رسیده بود ،حاال بر اساس تازهترین
تحقیقات صورت گرفته ،پیشبینی شده است که سال
جاری میالدی حمالت سایبری توسط بدافزارهای جدید
رکورد خواهند زد.
حاال به تازگی محققان و پژوهشگران فعال در حوزه
امنیت سایبری با همکاری سایر دانشمندان حوزه هوش
مصنوعی و یادگیری ماشینی سعی دارند به بهبود و تکامل
امنیت سایبری سیستم های رایانه ای بپردازند و بدین
ترتیب دستگاههای الکترونیکی متصل به اینترنت را از
نفوذ هکرها ،مجرمان سایبری و گزند و آسیب حمالت
سایبری و فیشینگی در امان بدارند.

پلیس فدرال آمریکا درباره خطرات نا امنی تجهیزات
هوشمند و مشکالت احتمالی آنها صحبت می کند.
همچنین به جزئیاتی درباره خطرات حاصل از اشاره
شده است .در جریان این حمالت هکرها می توانند از راه
دور به تجهیزات دسترسی پیدا کنند و این تجهیزات را
« »hijackedکنند و همچنین عملکرد آنها را متوقف کنند.
تجهیزات اینترنت اشیا را از طریق آدرس ، IPمورد سوء
استفاده قرار می گیرند و گاهی موجب ایجاد بار کاذب
روی کسب و کار ها می شود و این رند تا نقطه ای ادامه
پیدا می کند تا آنها را به طور کلی مختل کند.

انتشار باجافزار KeyPass
نوع جدیدی از باجافزار  STOPبا نام  KeyPassدر حال
انتشار است .اطالعات زیادی از چگونگی انتشار آن در

افزایش فروش بدافزارهای  Cryptojackingدر
وب تاریک
کارشناسان گروه آی بی ( ،)Group IBشرکت ارائه دهنده
خدمات و محصوالت امنیتی سایبری ،تهدیدات جدیدی
در خصوص سرقت ارزهای دیجیتالی ()Cryptojacking
در شبکه های سازمان های دولتی و تجاری شناسایی
کرده اند .سرقت ارزهای دیجیتالی به استفاده از توان
محاسباتی ( )Computing Powerیک کامپیوتر یا یک
زیرساخت جهت استخراج ارز دیجیتال بدون متوجه
شدن مالک آن اطالق می گردد که با وجود تالش های
انجام شده برای کاهش این نوع کالهبرداری ،همچنان
یکی از روش های رایج استخراج ارزهای دیجیتال در
جهان به حساب می آید.

استفاده از تجهیزات  IOTبرای حمالت سایبری
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ مجرمان سایبری ،از
این ابزار برای نفوذ به تجهیزاتی مانند روترها و وبکم ها
استفاده می کنند .تبهکاران سایبری از این روش نوین به
عنوان درگاهی برای هک سامانه های مختلف استفاده
میکنند.

نشریه ّ
تخصصی

دست نیست اما برخی کاربران گفتهاند که باجافزار پس
از دانلود و نصب کرکهایی مانند  KMSpicoشروع به کار
میکند.
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان ؛ گزارشهای دیگر
نشان میدهند که باجافزار بصورت خودکار و بدون نصب
برنامهای نمایان شده است .براساس اطالعات ثبت شده
از  ۲۰کشور مختلف در  ،ID Ransomwareاز روز هشتم ماه
جاری میالدی  ،میزان گسترش این باجافزار افزایش یافته
است .الزم به ذکر است که این باجافزار هیچ ارتباطی با
ابزار مدیریت رمزعبور  KeePassندارد.

شماره هشتم

