اینترنت اشیاء جان انسان ها را تهدید می کند
ی ــک پژوه ــش ت ــازه نش ــان م ــی ده ــد
میـــزان امنیـــت اینترنـــت اشـــیاء
پایی ــن ت ــر از ح ــدی اس ــت ک ــه قبــ ًا
تصـــور مـــی شـــد و اگـــر مشـــکالت
امنیتـــی ابـــزار و خدمـــات مبتنـــی
بـــر آن برطـــرف نشـــود ،مشـــکالت
جـــدی در انتظـــار کاربـــران خواهـــد
بـــود .بـــه گـــزار ش آســـین ایـــچ،
ایـــن روزهـــا بـــازار اینترنـــت اشـــیاء
بـــا عرضـــه انبوهـــی از محصـــوالت و
لـــوازم قابـــل اتصـــال بـــه اینترنـــت
و برخـــی شـــبکه هـــای محلـــی رونـــق
گرفت ــه و انتظ ــار م ــی رود در آین ــده
ب ــه ط ــور گس ــترده از ل ــوازم خانگ ــی
و خودروهـــای متصـــل بـــه اینترنـــت
اســـتفاده شـــود .امـــا یـــک بررســـی
تـــازه نشـــان مـــی دهـــد هکرهـــا در
آینـــده بـــرای حملـــه بـــه کشـــورها
و زیـــر ســـاخت هـــای حیاتـــی آنهـــا
 ،ابـــزار و محصـــوالت مبتنـــی بـــر
اینترن ــت اش ــیاء را انتخ ــاب خواهن ــد
ک ــرد 93 .درص ــد از  130متخص ــص
برجس ــته امنیت ــی ک ــه در کنفران ــس
بـــاک هـــت در الس وگاس آمریـــکا
حض ــور داش ــته ان ــد ،گفت ــه ان ــد ک ــه
دولتهـــای متخاصـــم بـــه طـــور قطـــع،

شـــبکه هـــای مبتنـــی بـــر اینترنـــت
اش ــیاء را م ــورد حمل ــه ق ــرار خواهن ــد
داد 40 .درص ــد از ای ــن متخصص ــان
نیــز تصــور مــی کننــد ابــزار و وســایل
مبتنـــی بـــر اینترنـــت اشـــیاء در دو
بخ ــش ان ــرژی و بهداش ــت و درم ــان
بـــه اهـــداف اصلـــی حمـــات هکـــری
مبـــدل مـــی شـــوند .پژوهشـــگران
مـــی گوینـــد تـــاش هـــا بـــرای ســـوء
اس ــتفاده از اینترن ــت اش ــیاء از ه ــم
اکن ــون آغ ــاز ش ــده و در س ــال ه ــای
اخی ــر حت ــی ش ــاهد حم ــات همپک ــری
بـــه اجـــاق گازهـــا  ،اســـپیلیت هـــا
 ،سیســـتم هـــای تهویـــه مطبـــوع و
خودروهـــا نیـــز بـــوده ایـــم و ایـــن
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اقدامـــات موجـــب شـــده تـــا کنتـــرل
آنه ــا از دس ــت کارب ــران اصل ــی خ ــارج
ش ــود .ای ــن حم ــات حت ــی گاه ــی ب ــه
از کارافتـــادن نیروگاههـــای تامیـــن
بـــرق منجـــر شـــده اســـت .محققـــان
حاضـــر در کنفرانـــس امنیتـــی بـــاک
هـــت هشـــدار داده انـــد کـــه چنیـــن
حمالت ــی در آین ــده پیچی ــده ت ــر ش ــده
و حت ــی سیس ــتمهای تامی ــن و توزی ــع
آب را هـــم هـــدف مـــی گیرنـــد و
لـــذا جـــان انســـانها را بـــه خطـــر مـــی
اندازن ــد و ل ــذا از همی ــن ح ــاال بای ــد
بـــرای ارتقـــاء امنیـــت آنهـــا برنامـــه
ریـــزی شـــود.

سید احمد هاشمی

محققـــان امنیـــت ســـایبری مرکـــز
 Tenableآســـیب پذیـــری جدیدی از
نـــوع  RCEهمـــراه با کـــد  PoCآن بر
روی روترهای  MikroTikکشـــف کرده
انـــد .ایـــن آســـیب پذیری بـــر روی
یک آســـیب پذیـــری قدیمـــی تر که
از نـــوع  Directory Traversalکه در
مـــاه آپریل امســـال گزارش شـــده و
 Patchشـــده بوده کشف شده است.
این آســـیب پذیری که قبال با شـــماره
شناسایی  14847-2018-CVEمعرفی
شـــده اســـت دارای درجـــه بنـــدی
 Mediumبـــوده ،امـــا اکنون توســـط
تکنیـــک جدیـــدی که برای اســـتفاده
از این آســـیب پذیری مورد استفاده
قـــرار گرفته به ســـطح درجـــه بندی
 Criticalارتقـــا یافته اســـت و دلیل
آن امکان اجـــرای کدهـــای مخرب از
راه دور بـــر روی روتـــر میکروتیـــک
آســـیب پذیر مـــی باشـــد و نفوذگر
می تواند دسترســـی  root shellروتر
قربانـــی را در اختیـــار بگیرد.
این آســـیب پذیری توانایی دور زدن
 Authenticationورود به سیســـتم
عامـــل روتـــر را دارا مـــی باشـــد که

آسیب پذیری جدید میکروتیک
ایـــن عملیات توســـط اعمـــال تغییر
بـــر روی یک بایـــت از فایـــل مربوط
بـــه  Session IDکاربـــران مجـــاز
سیســـتم عامـــل روتـــر اتفـــاق می
افتد Exploit .موفق نوشـــته شـــده
برای این آســـیب پذیری کـــه با نام
 By the Wayتوســـط Jacob Baines
از تیـــم تحقیقاتـــی مرکـــز Tenable
منتشر شـــده اســـت در ابتدا توسط
آسیب پذیری Directory Traversal
اعتبارنامـــه مربـــوط بـــه ورود کاربر
 Rootرا از فایـــل  Databaseموجود
بـــر روی روتر به ســـرقت مـــی برد
و بـــا جایگزین کردن آن توســـط یک
فایل جدیـــد ،دسترســـی از راه دور
خود را بر روی روتـــر قربانی فراهم
می آورد.
بـــه عبارت دیگـــر می تـــوان گفت که
توســـط این آســـیب پذیری بســـیار
خطرنـــاک ،نفوذگر پس از دسترســـی
بـــه سیســـتم عامـــل روتـــر قربانی،
توانایی اجـــرای  Payloadهای مخرب
و یـــا اعمـــال تغییر بـــر روی config
روتـــر جهـــت دور زدن یـــا غیرفعال
کردن  Firewallآن را خواهد داشت.
در کنـــار این آســـیب پذیـــری ،مرکز
 Tenableآســـیب پذیری های دیگری
از روترهـــای میکروتیـــک را هـــم
منتشـــر کرده است.
ایـــن آســـیب پذیـــری ها ،سیســـتم

عامـــل  Router OSنســـخه های قبل
از 6.42.7و نســـخه 6.40.9را تحـــت
تاثیـــر خود قرار می دهد .بر اســـاس
توضیحات منتشـــر شـــده توسط مرکز
 ،Tenableحـــدود  70درصـــد از
روترهـــای فعلی میکروتیـــک ،دارای
این آســـیب پذیری هســـتند .توصیه
اکید به مدیران شـــبکه می شـــود که
سیســـتم عامل روترهـــای میکروتیک
خـــود را بـــه روز رســـانی کننـــد،
دسترســـی Telnetرا بر روی روترهای
خـــود غیرفعـــال کننـــد و همچنیـــن
گذرواژه هـــای مدیریتـــی را بر روی
روترهای خـــود تعویـــض نمایند.

آسیب پذیری جدید سیسکو
شـــرکت سیســـکو از شناســـایی دو
آســـیبپذیری حیاتـــی در محصـــوالت
نرمافزاری خود گزارش داده است .این
دو آســـیبپذیری مربوط به وب ســـرور
محصول Prime Infrastructureسیسکو
( )PIبـــا مشـــخصه 15379-2018-CVE
و محصـــول  #CISCO DNA Centerبـــا

مشـــخصه 15386-2018-CVEمیباشد.

آســیبپذیری محصــول PrimeInfrastructure

موجــب اخــذ مجــوز دسترســی نامحــدود بــه
دایرکتوریهـــا شـــده و بـــه مهاجم
احراز هویت نشـــده اجازه بارگذاری
از راه دور فایلهـــای دلخـــواه خـــود
را مـــی دهـــد .ایـــن آســـیبپذیری
از تنظیمـــات غلـــط مجوز دسترســـی
بـــرای دایرکتوریهای مهم سیســـتم
ناشـــی میشـــود .مهاجـــم میتواند
بـــا بارگـــذاری یـــک فایـــل مخـــرب
در  TFTPایـــن آســـیب پذیـــری را
اکســـپلویت نماید .اکسپلویت موفق
این آســـیبپذیری به مهاجـــم اجازه
میدهـــد که بـــدون احـــراز هویت،
دســـتوراتی را در برنامـــه کاربردی
هدف اجـــرا کند.
آســـیبپذیری محصول CISCO DNA Center
ناشـــی از پیکربندی پیشفرض ناامن
در سیســـتم آســـیبدیده میباشـــد.
هکـــر میتوانـــد این آســـیبپذیری
را بـــه وســـیله ارتبـــاط مســـتقیم
بـــا ســـرویسهای در معـــرض خطـــر،
اکســـپلویت نمایـــد .با سوءاســـتفاده
موفق از ایـــن آســـیبپذیری ،مهاجم
میتوانـــد فایلهای سیســـتمی حیاتی
را بازیابـــی کـــرده و یـــا تغییر دهد.
محصوالت آسیب پذیر
 محصـــول Prime Infrastructure

از نســـخه  3.2تا  3.4در صورت فعال
بـــودن ســـرور  TFTPبـــا تنظیمـــات
پیشفـــرض
 محصـــول CISCO DNA Center
نسخه ۱.۱
راهکارهای امنیتی ارائه شده
 بروز رسانی محصوالت
 در خصوص آســـیبپذیری محصول
 ،Prime Infrastructureمـــی تـــوان
دسترســـی بـــه  TFTPاز طریق رابط
وب را غیرفعـــال و پروتکلهای امنی
ماننـــد  SCPو یـــا  SFTPرا جایگزین
نمو د .
> Administration > setting
system setting > server > TFTP
متخصصیـــن امنیت ،آســـیبپذیری
 Zero Dayجدیـــدی در سیســـتم
عامل ویندوزکشـــف کـــرده اند .این
نقـــص ،هنگام بررســـی نفـــوذ برخی
مهاجمیـــن و درحالی کشـــف شـــده
اســـت که فرد نفوذگر ســـعی داشته
بـــه شـــبکه هـــدف از طریـــق یـــک
آسیبپذیری ناشـــناخته در سیستم
عامل وینـــدوز حملـــه نماید .
تحلیل های انجام شـــده بیشتر حول
کتابخانه ای به نـــام  sys.win32بوده
اســـت که در واقع فایـــل مربوط به
درایـــور  Win32محســـوب میگردد.
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متن منتشـــر شـــده مایکروســـافت
بدین شـــرح است:
«یک آســـیب پذیـــری ارتقاء ســـطح
دسترسی ()elevation of privilege
در وینـــدوز وجـــود دارد بهطوریکه
وقتـــی  Win32نمیتواند به اشـــیاء
داخل حافظـــه رســـیدگی ()handle
کند ،فـــرد نفوذگـــر با اســـتفاده از
این آســـیب پذیری قادر بـــه اجرای
کد دلخواه در ســـطح هسته (kernel
 )modeخواهـــد بـــود .در صـــورت
اســـتفاده صحیـــح ،مهاجم قـــادر به
نصـــب نـــرم افزارهـــا ،مشـــاهده،
تغییر و یـــا حذف اطالعـــات و یا حتی
ایجاد اکانـــت جدید با اختیارات کامل
می باشد.
بـــرای اســـتفاده از ایـــن آســـیب
پذیـــری ،مهاجم ابتدا بایـــد در داخل
سیســـتم وارد ( )log onشـــود و
ســـپس یـــک برنامه مخصـــوص و از
پیـــش طراحـــی شـــده را اجـــرا کند
تـــا کنترل سیســـتم مورد نظـــر را به
دســـت گیرد».
از لحاظ جغرافیایی ،بیشـــتر حمالت به
کامپیوترهای خاورمیانه صورت گرفته
است که نشان دهنده حمالت هدفمند
 targeted attackمی باشد.
مایکروســـافت یـــک بهروزرســـانی
امنیتـــی را بـــه صـــورت اضطـــراری

آس ــیب پذی ــری ب ــا قابلی ــت اج ــرای
Edge کـــد از راه دور در مرورگـــر
مایکروســـافت
آســـیب_پذیری منتشـــر شـــده بـــا
 به مهاجم۸۴۹۵-۲۰۱۸-CVE شناســـه
اجـــازه اجـــرای کـــد از راه دور را بـــر
 آســـیب پذیـــرEdge_روی مرورگـــر
 بـــرای بهره بـــرداری از این.مـــی دهد
 تعامل کاربـــر مورد نیاز،آســـیب پذیری
بـــوده و روش کار نیـــز به ایـــن ترتیب
می باشـــد که پس از بازدیـــد کاربر از
یـــک صفحه وب آلـــوده و انجـــام عمل
 در. کـــد مخرب اجرا مـــی گردد،تایید
 کاربر هشـــداری مبنی بر،این فرآیند
این که موضـــوع خطرناکـــی در جریان
،اســـت دریافت نمی کنـــد و درنهایت
مهاجـــم می تواند از طریق این آســـیب
.پذیـــری با اجـــرای کد نفـــوذ کند

سیســـتم عامـــل های دارای نســـخه
Edge هـــای آســـیب پذیر مرور گـــر

 Microsoft Windows Server 2016
 Microsoft Windows Server 1803
 Microsoft Windows Server 1709
 Microsoft Windows 10 Version
1803 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1803 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 version
1709 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 version
1709 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 version
1703 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 version
1703 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1607 for x-64based Systems

 Microsoft Windows 10 version
1709 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 7 for -32bit
Systems SP1
 Microsoft Windows 7 for x-64
based Systems SP1
 Microsoft Windows 8.1 for -32bit
Systems
 Microsoft Windows 8.1 for x-64
based Systems
 Microsoft Windows RT 8.1
 Microsoft Windows Server 1709
 Microsoft Windows Server 1803
 Microsoft Windows Server 2008
R2 for Itanium-based Systems SP1
 Microsoft Windows Server 2008
R2 for x-64based Systems SP1
 Microsoft Windows Server 2008
for -32bit Systems SP2
 Microsoft Windows Server 2008
for Itanium-based Systems SP2
 Microsoft Windows Server 2008
for x-64based Systems SP2
 Microsoft Windows Server 2012
 Microsoft Windows Server 2012 R2
 Microsoft Windows Server 2016
 Microsoft Windows Server 2019

از آنجاییکـــه بـــرای اســـتفاده از ایـــن
آســـیب پذیری فرد حمله کننده نیازمند
دسترســـی محلـــی بـــه کامپیوتـــر هدف
 ضروریســـت این دسترســـی،میباشـــد
صرفا به اشـــخاص مـــورد اعتمـــاد داده
شـــده و درصـــورت امـــکان از محیطهای
.محدود شـــده اســـتفاده گردد
منابع

https://www.symantec.com/securitycenter/vulnerabilities/writeup/105467

منتشـــر و از همـــه کاربـــران
درخواســـت کـــرده اســـت کـــه در
اولیـــن فرصت ممکن سیســـتمهای
.خـــود را بهروزرســـانی نماینـــد
درجه ریســـک آســـیب پذیـــری باال
اما به دلیـــل عدم وجـــود کد مخرب
بصورت عمومی و ارائه وصله توســـط
مایکروسافت متوســـط در نظر گرفته
.شده است
AV:L/AC:H/PR:L/UI:N//3.0:CVSS
S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
سیســـتم های عامل تحـــت تاثیر این
:آسیب پذیری

 Microsoft Windows 10 Version
1607 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1607 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1803 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1803 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1809 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 Version
1809 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 for -32bit
Systems
 Microsoft Windows 10 for x-64
based Systems
 Microsoft Windows 10 version
1703 for -32bit Systems
 Microsoft Windows 10 version
1703 for x-64based Systems
 Microsoft Windows 10 version
1709 for -32bit Systems

 Microsoft Windows 10 Version
1607 for -32bit Systems

4.9.128
4.4.157
3.16.58
ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه فعـــاالن
تهدی ــد در ت ــاش ب ــرای سوءاس ــتفاده از
ایــن آســیبپذیری باشــند .یکــی دیگــر از
نگرانیها این اســت که برخــی توزیعهای
اصلـــی لینوکـــس ،ازجملـــه  Debianو
 ،Ubuntuبهعلـــت منتشـــر نکـــردن
بهروزرســـانیهای موردنیـــاز ،کاربـــران
خــود را در معــرض حمــات احتمالــی قــرار
میدهند.
ای ــن سوءاس ــتفاده ،اهمی ــت پیکربن ــدی
ی ــک هس ــتهی ام ــن را نش ــان میده ــد.
تنظیمـــات خاصـــی ماننـــد «kernel.
 »dmesg_restrict sysctlمیتوانـــد
بـــرای ایـــن منظـــور مفیـــد باشـــند.

 Google Project Zeroجزئیاتـــی در
مورد یکآســـیبپذیری بســـیار شدید
use-after-freeدر هســـتهیلینوکـــس
منتشـــر کرد که بهعنوان «-2018-CVE
 »17182ردیابـــی شـــده اســـت .ایـــن
آســـیبپذیری از نســـخهی  3.16که در
ماه آگوســـت ســـال  2014معرفی شد،
تا نســـخهی  4.18.8هســـتهی لینوکس
وجـــود دارد .این نقص میتواند توســـط
یک مهاجـــم مـــورد سوءاســـتفاده قرار
گیـــرد و باعث ایجاد یـــک حملهی DoSیا
اجـــرای کد دلخـــواه با امتیازات ریشـــه
در سیســـتم آســـیبپذیر شود.
تيم توســـعهدهندهی هستهی لينوکس،
دو روز پـــس از دريافـــت گـــزارش
ايـــن نقـــص در تاريـــخ  ۱۲ســـپتامبر،
آنرا رفـــع کردنـــد .پژوهشـــگران کد
اثبـــات مفهومـــی ( )PoCرا بـــرای ايـــن
ب پذیری حیاتی در سرویس
آســـيبپذيری ارایـــه دادنـــد و اعالم آسی 
کردند که برای استفاده از اين نقص نياز دهنده  Exchangeمایکروسافت
ت
به زمان بااليی اســـت و فرايندهايی که ســـرویسدهنده ایمیل #مایکروســـاف 
منجر به اين آسيبپذيری میشوند الزم ( )Exchange Serverدر نســـخه هـــای
اســـت مدت زمانی طوالنی اجرا شـــوند 2013 .و  2016خـــود در معـــرض خطـــر
در حال حاضر این مشـــکل در نسخههای آســـیبپذیری اجـــرای کـــد از راه
زیر رفع شـــده است:
دور ( )RCEبـــه شـــماره -2018 -CVE
 8265 4.18.9اســـت .ایـــن آســـیبپذیری به
 4.14.71وســـیله ارســـال یـــک ایمیـــل مخرب

بـــه ســـرور فعـــال شـــده و میتواند از
ســـرور هدف اخذ دسترســـی با ســـطح
کاربری ســـرویسدهنده ســـرور نماید.
اگر بهـــرهوری ایـــن آســـیبپذیری به
درســـتی انجـــام نگیرد ،حملـــه  RCEبه
 DoSتبدیل شـــده و سرویسدهنده به
احتمـــال فراوان کـــرش خواهـــد داد.
نسخه های آسیبپذیر:
 Microsoft Exchange Server 2013
Cumulative Update 21
 Microsoft Exchange Server 2016
Cumulative Update 10
روشهـــای جلوگیری از آلوده شـــدن
بـــه باگهـــای مرتبـــط بـــا Exchange
:Server
جلوگیری از دسترسی سرویسدهنده
ایمیل به اینترنت و شـــبکه های خارجی
اجرای ســـرویس دهنده بـــا کمترین
ســـطح دسترسی
منبع:
https://www.certcc.ir/

هــر آنچـه برای امنیت
مجـازی الزم است

سید احمد هاشمی

 هنگام اشـــتراک گـــذاری فایلها
مـــوارد زیـــر باید رعایـــت گردد:
قبـــل از اینکـــه تصویـــر بـــرداری انجـــام
دهیـــد بایـــد  GPSتلفـــن همـــراه خـــود
را غیـــر فعـــال نماییـــد کـــه در هنـــگام
اشـــتراک گـــذاری تصاویـــر شـــما بـــا
موقعیـــت مکانـــی نـــا مشـــخصی ذخیـــره
گـــردد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در بســـیاری از
مواقـــع ماهیـــت واقعـــی طـــرف مقابـــل
مش ــخص نم ــی باش ــد از ارس ــال عک ــس
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و تصاویـــر شـــخصی خـــودداری کنیـــد.
در صورتـــی کـــه نیـــاز باشـــد تـــا
تصاوی ــر و ویدئ ــو ارس ــال گ ــردد قب ــل
از بارگـــزاری صفحـــات جدیـــد بایـــد
 Privacyسیســـتم را فعـــال کنیـــد.
اطالعــات شــخصی هماننــد کــد ملــی و  امنیت مرورگرها
کارت بانکــی و رمزهــا عبــور را در هیچ همـــواره مـــرور گـــر خـــود را بـــروز
محیطــی بارگــزاری نکنید.
نگ ــه داری ــد.
از مرورگرهـــای شـــناخته شـــده
اســـتفاده نماییـــد.
تـــا حـــد ممکـــن کلمـــه هـــای عبـــور را
در مرورگـــر ذخیـــره ننماییـــد.
از تاییـــد نمـــودن درخواســـت هـــای
ناشـــناس در مـــرور گـــر خـــودداری
کنیـــد.
هرگ ــز ن ــرم افزاره ــای تبلیغات ــی ب ــر
روی مـــرور گـــر خـــود نصـــب نکنیـــد.
 امنیت گذر واژه ها
ب ــرای ه ــر ی ــک از حس ــابهای کارب ــری
رمـــز عبـــوری متمایـــز در نظـــر
بگیری ــد.از انتخ ــاب گ ــذر واژه ه ــای
آس ــان همچ ــون ش ــماره شناس ــنامه،
ک ــد مل ــی ،ش ــماره تلف ــن ی ــا موبای ــل
و  .....خـــودداری نماییـــد.
در انتخـــاب رمـــز عبـــور بـــه صـــورت
ترکیب ــی از ح ــروف کوچ ــک و ب ــزرگ  ،امنیت پست الکترونیک
اعــداد ،ســمبل و  ...اســتفاده نماییــد .در ارس ــال پی ــام ب ــه ص ــورت گروه ــی
از نوشـــتن گـــذر واژ ه هـــا بـــر روی مراق ــب باش ــید اطالع ــات را ب ــه چ ــه
کارتهـــای افـــراد خـــودداری نماییـــد .افرادی ارس ــال می کنید.
 جلوگیری از هک
جهـــت امنیـــت ایمیـــل از آنتـــی
هنـــگام اســـتفاده از رایـــا نـــه هـــای ویـــروس بـــروز و معتبـــر اســـتفاده
اماکـــن عمومـــی نـــکات ایمنـــی را نماییـــد.
بررســـی نمایيـــد و از عـــدم نصـــب ایمیـــل هـــای مهـــم خودتـــان را از
ن ــرم اف ــزار ه ــا و س ــخت افزاره ــای طریـــق اینترنـــت رایـــگان و عمومـــی
ثبـــت کلیـــد )کـــی الگـــر) مطمئـــن بررســـی ننماییـــد.
ش ــوی.از طری ــق ایمی ــل و ی ــا بس ــتر ایمیـــل هـــای هرزنامـــه کـــه از جـــای
شـــبکه هـــای اجتماعـــی رمـــز هـــای ناشـــناخته بـــه شـــما ارســـال شـــد را
عبـــور خـــود را ارســـال نفرماییـــد .بـــاز ننماییـــد.

 امنیت پیام رسان ها
از پیـــام رســـان بـــروز اســـتفاده
نماییـــد.
تصاویـــر پروفایـــل مناســـب بـــرای
خودتـــان قـــرار دهیـــد.
شـــماره کارت و رمزهـــای خـــود را از
طری ــق پی ــام رس ــان ارس ــال ننمایی ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مطال ــب منتش ــره
در چنیـــن شـــبکه هایـــی قابـــل
پـــاک کـــردن نبـــوده و بـــه ســـرعت
گس ــترش م ــی یابن ــد در درج مطال ــب
دقـــت الزم را داشـــته باشـــید.

 امنیت تلفن همراه
از آنتــی ویروســهای مناســب اســتفاده
نمایی ــد.
در زمانهایـــی کـــه نیـــاز نداریـــد
بلوت ــوث ،وای ف ــای و  ...را غی ــر فع ــال
نماییـــد.
ب ــه پیام ــک های ــی ک ــه از ش ــما ش ــماره
بانکــی را مــی خواهنــد پاســخ ندهیــد.
نـــرم افزارهـــای مـــورد نیـــاز را از
ســـایتهای رســـمی و معتبـــر دانلـــود
کنیـــد تـــا حـــاوی بـــد افـــزار نباشـــند.
منبعwww.cyberpolice.ir:

علی اصغر اباذری

چگونه فناوری مانع بروز تصادفات قطارها میشود؟
متأســـفانه خـــارج شـــدن قطارهـــای
ل ونقل از ریل ،از آنچه
مســـافربری و حم 
ی رســـد رایـــ ج تر اســـت .هر
به نظـــر م 
ســـال د ه ها حادثهی شـــدید خارج شدن
قطار از ریل در سرتاســـر جهـــان منجر به
ی شـــود.
مرگ هـــزاران نفـــر از مردم م 
در تالشـــی برای کاهـــش تصادفات ریلی،
اســـتانداردها و مقررات جدیدی توســـط
ت هـــاي مختلف وضع شـــده اســـت.
دول 
این محاســـبات جدید عبارتنـــد از اجرای
فناوری های پیشـــرفته به منظـــور بهبود
مدیریـــت و ایمنـــی ریلها.
در سـال  ،2008ایـاالت متحـده ،قانـون
بهبـود ایمنـی ریل را تصویب کرد .بخشـی
از ایـن قانـون مربـوط بـه فنـاوری کنتـرل
مثبـت قطـار ( )PTCاسـت.
بـر اسـاس دپارتمان حملونقـل در ایاالت
متحـده ،اداره را ه آهـن فـدرال بایـد در
خطـوط اصلـی ریـل هـای کالس ( 1یعنـی
خطوطـی بـا سـالیانه بیـش از  5میلیـون
تُـن بـار) کـه هرگونـه مـاده خطرنـاک و
ی کننـد ،نصـب و راه
سـمی را حمـل مـ 
انـدازی شـود؛ همچنیـن بـر روی خطـوط
اصلـی راهآهـن کـه دائمـا ً مسـافرین را بـر
اسـاس برنامـ ه هـای زمـانبنـدی شـدهی
بهخصوصـی مسـافرین درون شـهری یـا
ی کننـد».
بـرونشـهری را جابـهجـا مـ 
بـر اسـاس قانـون بهبـود ایمنـی را ه آهـن،
تمامـی سیسـت 
م هـای  PTCبایـد دقیقـا ً
از مـوارد زیـر جلوگیـری بـ ه عمـل آورنـد:
برخـورد و تصـادف قطـار بـه قطـار ،خـروج
و انحـراف قطـار از ریـل بـه دلیـل سـرعت

بیـش از انـدازه ،ورود غیـر مجـاز بـه یـک
قلمـرو کاری مشـخص و حرکـت در خطـی
اصلـی بـا موقعیتـی نامناسـب.
بـا ایـن حـال ،گسـترش فنـاوری  PTCبـا
چالـش هـا و تضادهـای بسـیاری مواجـه
شـده اسـت .بـه عنـوان مثـال ،انجمـن راه
آهـن ایـاالت متحده اظهـار داشـت که این
نـوع سیسـتم نیازمند فناوریهای بسـیار
پیچیـدهای اسـت کـه قـادر باشـند تعـداد
بسـیار زیـادی از متغیرهای مؤثـر در رفت
وآمـد قطارهـا را تحلیـل و ترکیـب نمایند.
هزینههـای اجـرای پروژههـا نیـز موضـوع
مهمـی بـ ه شـمار مـی رود .بـر اسـاس
گزارشـی از  ،AARهزینـ ه ی کلی محاسـبه
شـد ه بـرای تولیـد و گسـترش PTCبـرای
ن هـای مسـافربری 10.6 ،میلیـارد
راهآهـ 
دالر ایـاالت متحـده مـی باشـد؛ بـرای راه
ن هـای مسـافربری ایاالت متحـده3.5 ،
آهـ 
میلیـارد دالر بیشـتر از ایـن مبلـغ تخمیـن
زده شـده اسـت .این آمار و ارقام ،صدها
میلیـون دالر هزین ه ی سـاالن ه ی نگهداری
سیسـتمهـا را شـامل نمـیشـود.
ابتــکار اســتراتژیک ســامت دارایــی  AHSIاز
مؤسســ ه ی را ه آهــن ،از زیــر مجموعــ ه هــای
 ،AARیــک پــروژه ی صنعــت راه آهــن
در ایــاالت متحــده اســت کــه بــه منظــور
ســاخت یــک پایــگاه داد ه ی هوشــمند بــه
فعالیــت مــیپــردازد و ســامت راهآه ـن
و لوکوموتیوهــا را پیگیــری مــینمایــد.
بــه گفتــهی  ،AARپیــش از ارائــه شــدن
ن هــا
طــرحهــای  EHMSو  ،AHSIراهآهــ 
بــهشــدت بــر دادههــای جمـعآوری شــده
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حوزه
از دتکتورهــای آشکارســاز واقــع در
خدمتشــان متکــی بودنــد .کشــور هنــد
یکــی از شــلوغ تریــن و پرکاربردتریــن
ی باشــد .در
راهآهــنهــای دنیــا را دارا مـ 
نوامبــر  2016یــک قطــار مســافربری از
ریــل خــارج شــد کــه طــی ایــن حادثــه 150
تــن کشــته و بیــش از  150نفــر زخمــی
شــدند .در نتیجــه دولــت هنــد منابــع
بیشــتری را بــرای توســع ه ی فنــاوریهایی
در نظــر گرفــت تــا بــه پیشــگیری از وقــوع
چنیــن حوادثــی در آینــده کمــک کنــد.
بـــه تازگی ،مؤسســـهی هنـــدی فناوری
کانپـــور  IIT Kanpurبر روی توســـعه ی
دســـتگاههای تشـــخیص خـــروج قطار از
ی کند کـــه قرار اســـت به
ریـــل کار مـــ 
شـــکل تجهیـــزات جانبی کار کننـــد .این
م هـــای تعویض خط
دســـتگاه با مکانیـــز 
موجـــود یکپارچ ه میگردد تا با کشـــیدن
وســـیل ه نقلیـــهی از ریـــل خارج شـــده
تلفـــات را بـــه حداقل ممکن برســـاند.
در ح ــال حاض ــر تع ــداد زی ــادی سیس ــتم
و فنـــاوری ارائـــه شـــده کـــه از بـــروز
ی کننـــد؛
حـــوادث ریلـــی پیشـــگیری مـــ 
ام ــا پ ــا ب ــه پ ــای پیش ــرفت روزاف ــزون
فنـــاوری ،ایـــن سیســـتم هـــا نیـــز
پیش ــرفتهت ــر م ــیش ــوند .اگرچ ــه ای ــن
ی توانن ــد مان ــع وق ــوع
م ه ــا نمــ 
سیس ــت 
هـــر حادثـــهای شـــوند و حتـــی حـــوادث
برنامـــ ه ریـــزی شـــده یـــا غیـــر برنامـــه
ش بین ــی
ـده ی انس ــانی را پیــ 
ری ــزی ش ـ 
نماینـــد ،امـــا اجـــرا و ارتقـــای چنیـــن
م های ــی ب ــی تردی ــد ب ــه نج ــات
سیس ــت 
ل هــا
جــان افــراد و افزایــش ایمنــی ری ـ 
کمـــک خواهـــد کـــرد.

علی اصغر اباذری

مسیر فناوری  VMSنرم افزار مدیریت ویدئویی

گذشـــت زمان و پیشـــرفته تر شـــدن
فنـــاوری هـــای حفاظـــت منجـــر بـــه
کاهش چشـــمگیری در هزینه و قیمت
دوربین ها و  NVRهـــای رده پايين تر
می شـــود .فنـــاوری  VMSظـــرف چند
ســـال آینده چگونه خواهد شـــد؟ در
این مطلـــب ،به معرفي فنـــاوری هایی
مـــی پردازیم کـــه ممکن اســـت برای
پلتفرم هـــای  VMSبـــه کار روند.
حفاظت ،مقولـــهای جدید و جذاب برای
نظارت تصویری و ســـایر سیســـتم های
حفاظـــت فیزیکـــی می باشـــد .طی چند
سال گذشـــته با وجود جریانات امنیتی
در دوربیـــن های متصل بـــه اینترنت و
 DVRها ،حمالت ســـایبری ســـنگینی به
ایـــن تجهیزات ،اتفاق افتاده اســـت.
حافظـــه ی ویدئـــوی رمزگذاری شـــده
مانـــع از آن میشـــود تـــا ویدئو روی
هـــارد درایوی کـــه به ســـرقت رفته،
قابـــل خواندن باشـــد .اگر یـــک فرد
خرابـــکار درایوهای حافظـــه ی ویدئو
را پـــس از دسترســـی فیزیکی به یک
سیســـتم حـــذف نماید ،ویدئـــوی ضبط
شـــده دیگر قابل کاربـــری نخواهد بود.
احـــراز هویـــت دو عاملـــی (دو مرحله
ای) ،یـــک گام تأیید اضافـــی ارائه می
نمایـــد تـــا ارزیابی کنـــد که آیـــا نام
کاربـــری و رمـــز عبـــور وارد شـــده با
آنچه فـــرد تالش می كند بـــرای احراز
هویـــت وارد نمایـــد ،هماهنگ اســـت
یـــا خیـــر .در ایـــن رویداد ،یـــک رمز
عبور توســـط فرد غیر مجاز اســـتفاده
میشـــود ،دومین عامـــل احراز هویت

باید مانع از آن شـــود کـــه فرد بتواند
به سیســـتم  VMSورود پیـــدا کند.
امـروزه نظـارت تصویـری بـه پردازشـگرهایی
بـا قابلیـت فشـرده سـازی بسـیار زیـادی
مجهـز شـده اسـت .بسـیاری از عوامـل
بـه افزایـش تقاضـای کاربـران نسـبت
بـه تکنولـوژی هـای جدیـد بسـتگی دارد،
تکنولـوژی هایـی نظیـر افزایـش اجـرای
فشـردهسـازی  ،265.Hرزولوشن دوربین
 ،4Kعالقـه مندی بیشـتر به اجـرای آنی و
آنالیـز مبتنـی بـر جسـتجو.
کارگاه هـــای کالینـــت  VMSنیازمنـــد
قابلیـــت هـــای محاســـباتی اساســـی
هســـتند تـــا ویدئـــو را از حالـــت
فشرده ســـازی شـــده خارج کنند ،آن
را در مقیـــاس ابعـــاد صفحـــه نمایش
قـــرار دهند و بـــه نمایـــش درآورند.
ســـرورهای ضبـــط  VMSنیـــز بایـــد
بـــه قابلیـــت پـــردازش ویدئـــو جهت
تشـــخیص حرکات ،آنالیز ،ترانسکدینگ
یـــا ســـایر عملیـــات مجهز باشـــند.
بـــه منظـــور کاهـــش هزینـــه ی ســـخت
افزار ســـرور و افزایـــش عملکرد ،VMS
پلتفـــرم هـــاي  VMSبیـــش از پیـــش با
ســـایر فنـــاوری هـــای جدیـــد یکپارچه
خواهند شـــد .در میان ایـــن فناوری های
پردازش ،واحدهای پـــردازش گرافیکی
یـــا  GPUهـــا را می تـــوان نام بـــرد که
پردازنـــده هـــای واقـــع در کارت ویدئو
می باشـــند.
اســـتقرار نظـــارت تصویـــری به ســـبک
ســـنتی نیازمند نصب ســـخت افزار های
به خصوصی میباشـــد .این ســـختافزار

مقـــدار ثابتی حافظـــه خواهد داشـــت و
مصـــرف کنندگان عموما ً بـــه دلیل اهمیت
هزینـــه و قیمـــت ،حافظهای بیشـــتر از
نیـــاز در نظر نمـــیگیرند.
همچنین فروشـــندگان  VMSمی توانند
خدمات آرشـــیو ویدئـــو را ارائه نمایند.
گزینـــههای داخـــل برنامـــه قادرند به
مصرف کننـــدگان اجازه دهنـــد تا بابت
ذخیـــره ي دادهی بیشـــتر در حافظ ه ی
ابـــری ،هزینه پرداخت کننـــد .زمانی که
حافظـــه ی محلی پـــر می شـــود ،ویدئو
برای نگهداری بلند مـــدت در حافظه ی
ابری آپلود خواهد شـــد.
تمایز رقابتـــی و تقاضای بـــازار همواره
انگیـــزههـــای نـــوآوری در محصـــوالت
 VMSمـــی باشـــند .بـــه نظر میرســـد
دستیابی به سیســـتم های هوشمندتر،
ن تـــر و منعطـــفتر هـــدف جدید
ایمـــ 
فنـــاوری شـــرکت هـــای تولیدکننده ی
 VMSمـــي باشـــند .این پیشـــرفت ها
بـــا یکپارچهســـازی فناوری پـــردازش،
اعمـــال نفـــوذ خالقانهی سیســـتم های
ابـــری و تقاضـــای بازار برای دســـتیابی
به سیســـتمهـــای با ایمنی بـــاال حاصل
مـــیشـــوند .نتیجـــه و بازخـــور آن نیز
سیســـتم هایی خواهند بود که عملکرد
بیشـــتری داشـــته ،و با صرف هزینهی
کمتری برای مشـــتریان بـــه راحتی قابل
گســـترش و ارتقا باشـــند.

عقیـــل بـابـایی

وقت پوشاندن دوربین های تجهیزات هوشمند است؟!
چالـــش هایـــی از زمـــان توســـعه
تلفــن هــای هوشــمند پیرامــون مباحــث
حریـــم خصوصـــی ایجـــاد شـــده بـــود و
در ایـــن بیـــن برخـــی از کاربـــران نیـــز
بـــا بســـتن پـــورت هـــا ،برچســـب زدن
بـــرروی دوربیـــن و ســـایر اقدامـــات در
جهـــت جلوگیـــری از انتقـــال اطالعـــات و
تصاویـــر خصوصـــی برآمدنـــد.
مسـئله جاسوسـی از دوربیـن هـای
تجهیـزات هوشـمند پـس مدتـی بـه
عنـوان تهدیـد بیان شـد و پـس از چندی
برخـی از سـازندگان تلفن های هوشـمند
در راسـتای آن تغییراتـی همچـون بـاز
و بسـته شـدن بـه صـورت دسـتی را
مطـرح کردنـد .ولـی بـه دلیـل جذابیـت
و سـرگرمی ایـن تجهیـزات روزبـه روز

تعـداد دوربیـن های تلفن های هوشـمند
افزایـش یافتـه اسـت .بـه عنـوان مثـال
تلفـن همراه شـرکت سامسـونگ در مدل
گلگسـی  A9بـا دوربیـن چهارگانـه خـود
تصاویـر متنوعـی را بـرای کاربـران ثبـت
مـی نمایـد.
از ســـوی دیگـــر اخیـــرا درکـــره جنوبـــی
اعتراضـــات گســـنرده نســـبت بـــه
ثبـــت مخفیانـــه اطالعـــات اشـــخاص در
اماکـــن خصوصـــی و فیلـــم بـــرداری از
آنـــان و همچنیـــن اســـتفاده از آن در
هرزهنـــگاری صـــورت پذیرفتـــه اســـت.
در ایـــن بیـــن پلیـــس از معترضیـــن
خواس ــته ت ــا ب ــرروی تلف ــن ه ــای هم ــراه
خـــود محافظهـــای مخصـــوص دوربیـــن
را بچســـبانند.

پلی ــس ک ــره جنوب ــی ب ــا ایج ــاد و انتش ــار
 50هـــزار قطعـــه محافـــظ از دوربیـــن
هـــای تلفـــن هـــای هوشـــمند و عرضـــه
رایـــگان و عمومـــی آن در پـــی کاهـــش
جرائـــم مرتبـــط بـــا ســـوء اســـتفاده از
دوربیـــن هـــای تلفـــن هـــای هوشـــمند
م ــی باش ــد .در ح ــال حاض ــر م ــردم ک ــره
جنوب ــی ب ــا راه ان ــدازی کمپین ــی ب ــا ن ــام
تصویربـــرداری غیرقانونـــی ممنـــوع
( F (Illegal Filming OFســـعی در
شـــناختن نقـــض حریـــم خصوصـــی و
افش ــاء اطالع ــات ش ــخصی ب ــه کارب ــران
و اســـتفاده کننـــدگان از تجهیـــزات
هوشـــمند مـــی باشـــند.
عـــاوه بـــر چـــاپ و نشـــر محافـــظ های
دوربیـــن ،مقامـــات کـــره جنوبـــی قصد
دارند پوســـترهایی با موضـــوع خطرات
فیلـــم بـــرداری بدون کســـب اجـــازه و
مخفیانـــه از مـــردم را نشـــر و همچنین
درج فیلم های شـــخصی برروی شـــبکه
های اجتماعی و مجـــازی را کاهش دهند.
بـــا توجه بـــه مـــوارد فوق و مســـائل
پیـــش آمـــده در کشـــور کـــره جنوبی
میتـــوان آمـــار  90میلیـــون مشـــترک
اســـتفاده کننده از اینترنت پرســـرعت
موبایـــل در ایـــران را مـــورد توجـــه
دانســـت و اقدامـــات الزم را در جهت
اطـــاع رســـانی و آگاهی انجـــام داد.
مـــوارد مربـــوط بـــه حریـــم خصوصی و
اخالق مهندســـی به همین جـــا ختم نمی
شـــود .در اواخر مـــاه مهر ســـال جاری
شـــرکت سامســـونگ با ارائه یک پتنت
امکان ایجاد سنســـور اثر انگشـــت زیر
کل صفحـــه نمایش تلفن همـــراه را به
نشـــان داد .در ایـــن طرح سنســـور به
کار رفتـــه بســـیار دقیق و ســـریعتر از
سنســـورهای فعلی عمـــل خواهد کرد و
راحتـــی بیشـــتری را بـــرای کاربران به
ارمغـــان مـــی آورد .همچنین بـــه دلیل
تطبیق پذیری باالی آن امکان اســـتفاده
از ایـــن تکنولوژی در تلفـــن های همراه
تاشـــو نیز امـــکان پذیر می باشـــد.
منبع:
ســـایت ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و
ارتباطـــات رادیویـــی
http://www.koreaherald.com
https://www.phonearena.com
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حسیــن شهابیـان

 با این کدهای ویژه اندروید ببینید چه کسی در حال ردیابی شما است
یکـــی از دالیـــل مهمـــی کـــه بیشـــتر برای هـــر نوع هدف و کاربردی اســـت  .کد شماره *#62# :2

کاربـــران اندرویـــد را بـــه ســـایر
سیســـتمعاملهای موبایلـــی ترجیـــح
میدهنـــد آن اســـت کـــه ایـــن ســـکو
دارای ویژگیهـــا و خصوصیـــات
گوناگـــون بـــرای هـــر نـــوع هـــدف
و کاربـــردی اســـت .شـــاید بـــر
ایـــن گمـــان باشـــید کـــه اطالعـــات
شـــما بـــرای هکرهـــا و خرابـــکاران
جذابیت ــی ندارن ــد .ام ــا قطع ــا اینط ــور
نیس ــت .ه ــر کس ــی میتوان ــد قربان ــی
خرابــکاری ،هــک یــا دشــمنی باشــد .در
ای ــن مطل ــب س ــعی ش ــده ت ــا برخ ــی از
مفیدتری ــن و بهتری ــن کده ــای موج ــود
بـــرای کاربـــران اندرویـــد گـــردآوری
ش ــود ت ــا ب ــا اس ــتفاده از آنه ــا متوج ــه
شـــوند کـــه چـــه کســـانی در حـــال
ردیابـــی شـــما هســـتند.
در روزگاری نهچنـــدان دور از
اســـمارتفونها تنهـــا بـــرای ارتباطات
صوتـــی اســـتفاده میشـــد .امـــا
هماکنـــون در عصری زندگـــی میکنیم
کـــه قـــدرت اســـمارتفونها از
کامپیوترها هم بیشـــتر شـــده اســـت.
یکـــی از دالیـــل مهمـــی کـــه بیشـــتر
کاربـــران اندرویـــد را بـــه ســـایر
سیســـتمعاملهای موبایلـــی ترجیـــح
میدهنـــد آن اســـت کـــه این ســـکو
دارای ویژگیهـــا و خصوصیات گوناگون

در دنیای مجـــازی حاضر ،مـــوارد امنیتی
زیـــادی ماننـــد ویروسهـــا ،بدافزارها،
تروژانهـــا و کیالگرهـــا هســـتند
کـــه دســـتگاهها را مـــورد هجـــوم
حمالتشـــان قـــرار میدهنـــد.
بیشـــتر بدافزارهـــا سیســـتمعامل
اندرویـــد را هـــدف گرفتهانـــد چـــون
بخـــش اعظمـــی از اســـمارتفونها
از آن اســـتفاده میکننـــد .در چنیـــن
شـــرایطی ،امنیـــت و ایمنـــی همیشـــه
باالتریـــن اولویـــت را دارد .در اینج ــا
چنـــد کـــد کوتـــاه را بهشـــما معرفـــی
میکنیـــم کـــه بـــا اســـتفاده از آنهـــا
متوجـــه میشـــوید کـــه آیـــا کســـی
اطالع ــات و پیامه ــای ش ــما را ردیاب ــی
میکنـــد یـــا نـــه.

 کد شماره *#21# :1

ایـــن کد نشـــان میدهـــد کـــه پیامها،
تماسهـــا و ســـایر دادههـــای شـــما
دایورت شـــده یا نـــه .میتوانید جزئیات
مربوط بـــه فـــوروارد کردن تمـــاس را
ببینید .حتـــی میتوانید متوجه شـــوید
کـــه دادههـــا ،فایلهای صوتـــی ،فکس،
پیامک ،ســـینک ،آســـینک ،دسترســـی
پکـــت ،و دسترســـی پـــد به فـــوروارد
کـــردن تماسها در کدام قســـمت فعال
یـــا غیرفعال شـــدهاند.

اگـــر یکـــی از دوســـتانتان گفـــت
که در هنگام شـــمارهگیری شـــماره
شـــما با پیام «مشـــترک موردنظر در
دســـترس نمیباشـــد» یا «مشترک
موردنظـــر قـــادر بـــه پاســـخگویی
نیســـت» مواجـــه میشـــود بایـــد با
گرفتن ایـــن کد روی اســـمارتفون
بفهمیـــد کـــه تماسهـــا ،پیامکها و
ســـایر اطالعاتتـــان به کجـــا هدایت
میشـــوند .این احتمـــال وجود دارد
کـــه تماسهـــای شـــما به یکـــی از
شـــماره تلفنهای اپراتورهـــا تغییر
جهـــت داده میشـــود.

 کد شماره ##002# :3

این یـــک کد عمومی بـــرای غیرفعال
کـــردن و از کار انداختـــن فوروارد
کـــردن تمـــاس اســـت .بـــا گرفتن
ایـــن کـــد تمـــام تغییـــر مســـیرها
از ســـمت گوشـــی شـــما بالفاصلـــه
خامـــوش میشـــوند .اگر احســـاس
میکنیـــد کـــه تمـــاس شـــما بهجای
دیگری تغییر مســـیر داده میشـــود
با گرفتن ایـــن کـــد از آن جلوگیری
کنیـــد .خـــوب اســـت که پیـــش از
اســـتفاده از رومینـــگ از ایـــن کد
اســـتفاده کنیـــد تـــا هزینـــهای از
حســـابتان کم نشـــود.

 کد شماره *#06# :4
ایـــن کد بـــرای پیدا کردن شناســـه
بینالمللـــی تجهیـــزات تلفنهـــای
همـــراه یا  IMEIاســـت .بـــرای پیدا
کـــردن  IMEIمربـــوط بـــه گوشـــی
خـــود از ایـــن کـــد اســـتفاده کنید.
بهتـــر اســـت آنرا در جـــای مطمئنی
یادداشـــت کنید .اگر گوشـــی شـــما
ســـرقت شود ،با اســـتفاده از شماره
 IMEIمیتوانیـــد آنرا پیـــدا کنید.
 کد شـــماره *#*#4636#*#* :5
یا **#*#197328640#*#

ایـــن کد ویـــژه و خاص بـــه دیگران
امکان ردیابی مکان شـــما را میدهد
و همچنین مشـــخص میکنـــد که آیا
کســـی در حال تعقیب شماست.
این کـــد را در شـــمارهگیر گوشـــی

وارد کنیـــد و ســـپس بخشـــی تحت
عنـــوان UMTS Call Environment
را انتخـــاب کنید .بعـــد از آن UMTS
 RR infoرا انتخـــاب کنیـــد .تمـــام
شـــمارههای زیر  Cell IDرا در جایی
یادداشـــت کنید.
حـــاال وارد منـــوی اصلـــی شـــوید و
روی MM info tab > Serving
 PLMNکلیـــک کنیـــد .شـــمارههای
زیـــر ( Local Area Code (LACرا
یادداشـــت کنید.
بعـــد از اینکـــه دو شـــماره فـــوق
را یادداشـــت کردیـــد وبســـایت
 opencelidرا بـــاز کنید و چهارمین
زبانـــه از ســـمت چـــپ را انتخـــاب
کنیـــد .از ایـــن قســـمت میتوانید
روی نقشـــه ،مکان ایســـتگاه اصلی
که گوشـــی شـــما بهآن متصل است
را مشـــخص کنید.
چگونـــه در برابـــر جاســـوسها از
خودتـــان مراقبـــت کنید
در بـــاال ،لیســـتی از کدهـــای مفیـــد
بـــرای فهمیـــدن اینکه کســـی شـــما
را ردیابـــی میکنـــد ارائـــه شـــد.
بـــا اینحـــال ،هیـــچ کـــدام از آنها
نمیتواننـــد هکرهـــا و جاســـوسها
را از شـــما دور نگـــه دارنـــد .پـــس،
باید بـــا انجـــام چند مرحله مناســـب
از کامپیوتـــر و دســـتگاهتان در برابر
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مجرمان و جاســـوسها مراقبت کنید.
 -1اســـتفاده از پیامـــک رمزنـــگاری
شـــده بهترین گزینه برای این منظور
اســـت .میتوانید از پیامرســـانهای
امن مانند  Wicker، Charیا ســـیگنال
کـــه تمـــام پیامکهـــا را رمزنـــگاری
میکننـــد اســـتفاده کنید.
 -2هیچوقـــت گزینـــه «Unknown
 »Sourcesرا روی اسمارتفون فعال
نکنید .وجود ایـــن گزینه بنابه دالیلی
بـــوده و باعـــث امن شـــدن اندروید
دســـتگاه میشـــود .اگـــر همچنـــان
تصمیم دارید آنرا فعـــال کنید حتما
بعد از اســـتفاده غیرفعـــالاش کنید.
 -3از اســـمارتفون اندرویـــد برای
تراکنشهای بانکی اســـتفاده نکنید.
اپهـــای زیادی در پلی اســـتور وجود
دارد امـــا همیشـــه بهتریـــن گزینهها
نیســـتند .در صورت امکان ،اطالعات
مهم را روی دســـتگاه ذخیـــره نکنید.
 -4اپهـــای زیـــادی در وب با ادعای
پیـــدا کـــردن کســـانی کـــه شـــما را
ردیابی میکنند وجـــود دارد .خیلی از
ایـــن اپها خرابکار هســـتند و باعث
بـــهدام افتـــادن کاربران میشـــوند.
همـــواره بهاپراتـــور دســـتگاهتان
اطمینان کنید .وبســـایتها و اپهایی
که ادعـــا میکننـــد میتواننـــد مکان
ســـایر افـــراد را پیـــدا کننـــد تقریبا
همگی با مجرمان در ارتباط هســـتند.
منبع:
techviral.net

محمد باقر محمدی

فنـــاوری ابـــزاری اســـت که اســـتفاده
صحیـــح از آن می تواند اثـــرات مفیدی
بـــر زندگی انســـانها بگـــذارد ،اما اکثر
افـــراد نمیداننـــد کـــه چطـــور باید از
آن اســـتفاده کننـــد که همین مســـئله
خـــود میتوانـــد فنـــاوری را بـــه یـــک
ابـــزار مخـــرب در زندگی تبدیـــل کند.
در ادامـــه  ۱۰اثـــر منفی شـــبکههای
اجتماعی بـــر زندگی افـــراد را بیان می
کنیـــم کـــه امیدواریم با توجه بیشـــتر
به ایـــن مـــوارد بتوانیـــم بـــه ثبات و
اســـتحکام خانواده و جامعه کمک کنیم:
 -1تعامالت فرد به فـــرد یا رو در رو را
کاهش میدهد.
با اســـتفاده بیش از حد از شـــبکههای
اجتماعـــی نه تنهـــا وقت کمتـــری برای
گذرانـــدن بـــا افـــرادی کـــه در اطراف
شـــما حضـــور دارنـــد خواهید داشـــت
بلکـــه دوســـتان و اعضـــای خانوادهتان
زمانی که ببینند شـــما به دســـتگاههای
الکترونیکـــی ،موبایـــل و  ...بیـــش از
آنهـــا اهمیت میدهید از محبت شـــما
نا امید شـــده و ناراحت خواهند شـــد.
در نهایت هـــم افراد تمایـــل کمتری به
حضـــور در کنار شـــما خواهند داشـــت.
 -2احســـاس نیاز به توجه را به شـــدت
افزایش میدهد.
ارســـال پســـتها و کامنـــت هـــای

اثرات منفـی و غیر قابل جبـران استفاده
نادرست از شبکه های اجتماعی بر زندگی
غیرمفیـــد و مبهـــم در شـــبکه هـــای
اجتماعـــی بـــه راحتی میتوانـــد تبدیل
بـــه عادتی زننـــده و مخـــرب در زندگی
افرادی شـــود کـــه غالبا ً از شـــبکههای
اجتماعـــی اســـتفاده میکننـــد .رقابت
بیپایان بـــرای به دســـت آوردن الیک
بیشـــتر و کامنت های متعـــدد میتواند
زندگی شـــما را بـــه نابودی بکشـــاند.
 -3توجـــه شـــما را از اهـــداف زندگی
واقعـــی منحـــرف خواهـــد کرد.
توجـــه بیـــش از حد افـــراد بـــه دنیای
مجـــازی آنهـــا را از رقابـــت در دنیای
واقعـــی و رســـیدن بـــه اهـــداف مهم
بازداشـــته و اکثـــر جوانـــان بـــه جـــای
اینکـــه با تـــاش و پشـــتکار مهارتهای
الزم بـــرای رســـیدن به اهـــداف عالی
خـــود را کســـب کنند ترجیـــح میدهند
بـــه فوق ســـتارهای در دنیـــای مجازی و
شـــبکههای اجتماعـــی تبدیل شـــوند.
 -4خطر ابتال به افســـردگی را افزایش
مید هد .
بـــا توجـــه بـــه مطالعـــات انجام شـــده،
افـــرادی کـــه از شـــبکههای اجتماعـــی
اســـتفادهای اعتیـــاد گونـــه دارنـــد
نســـبت به افـــراد عـــادی احساســـات
منفی بیشـــتری از جمله افســـردگی را
تجربـــه میکننـــد .اگـــر فکـــر میکنید
کـــه غمگین شـــدهاید یا کمی احســـاس

افســـردگی میکنیـــد بهتـــر اســـت به
خود اســـتراحتی بدهید و چنـــد روز از
شـــبکههای اجتماعی و دوســـتان مجازی
خـــود فاصلـــه بگیرید.
 -5احتمال شکســـت روابـــط موجود در
شـــبکههای اجتماعی بیـــش از روابطی
ســـت که در دنیای واقعـــی داریم.
از حســـادت و غیرتی که در روابط موجود
در شـــبکههای اجتماعی وجـــود دارد به
نـــدرت نتیجـــه مثبتی حاصل میشـــود.
اســـتفاده از شـــبکههای اجتماعی برای
ایجـــاد روابـــط بیشـــتر و صمیمیتـــر
گزینهای آســـان اســـت اما بهتر اســـت
بدانید کـــه این گزینه آســـان میتواند
خســـارات غیـــر قابل جبرانی بـــه روابط
شـــما در دنیـــای واقعی بزند.
 -6اســـتفاده بیش از حد از شبکههای
اجتماعـــی خالقیـــت افـــراد را نابـــود
میکنـــد.
شـــبکههای اجتماعـــی آســـانترین راه
برای توقف رشـــد یا خالقیت در انسان
اســـت .تأثیرات منفی گشتوگذارهای
بیهـــدف در شـــبکههای اجتماعـــی
ماننـــد زمانی ســـت کـــه شـــما از روی
بیفکـــری و بـــدون برنامـــه خاصـــی
بـــه تماشـــای تلویزیـــون و برنامههای
ایـــن جعبـــه جادویـــی بپردازیـــد .اگر
تصمیـــم گرفتهایـــد کـــه بهـــرهوری

خـــود را افزایـــش دهیـــد و از وقـــت
خـــود اســـتفادهای بهینـــه کنیـــد تمام
اپلیکیشن های شـــبکههای اجتماعی را
از همیـــن امـــروز خامـــوش کنید.
 -7قلدرهای فضای مجـــازی هنوز زنده
و سرحال هستند.
مردم فکـــر میکنند در فضـــای مجازی
هیـــچ محدودیتـــی وجـــود نـــدارد و به
همین دلیل چیزهایـــی را که در زندگی
واقعـــی به عنـــوان راز حفـــظ میکنند و
کمتـــر بر زبـــان میآورند به آســـانی در
شـــبکههای اجتماعـــی بیـــان میکنند..
آنقدرهـــا هـــم کـــه فکـــر میکنید در
اینترنت ناشـــناس نیســـتید .بـــا وجود
هکرهـــا و کاله بـــردان حرفـــهای کـــه
در دنیـــای وب پرســـه میزننـــد بایـــد
همیشـــه مراقب امنیت خود و اطالعات
محرمانهتـــان در شـــبکههای اجتماعـــی
با شید .
 -8مقایســـه پیوســـته خود با دیگران
در شـــبکههای اجتماعـــی شـــما را بـــه
نابـــودی خواهد کشـــاند.
شـــخصیتهای مجـــازی افـــراد کـــه در
شـــبکههای اجتماعـــی وجـــود دارد به
طرز چشـــمگیری با شـــخصیت و هویت
واقعـــی آنها متفـــاوت اســـت .بعد از
چند ماه درگیر شـــدن با این شـــبکهها
و مقایســـه خود بـــا افـــراد دیگر ممکن
اســـت فکر کنیـــد کـــه آنها از شـــما
خیلـــی بهترنـــد امـــا بهتـــر اســـت این
موضوع را همیشـــه به خاطر بســـپارید
که آنهـــا هم مانند شـــما یک انســـان
هســـتند و درســـت مانند شـــما از نقاط
ضعف و قـــوت مشـــخصی برخوردارند.
 -9شـــبکههای اجتماعـــی افـــراد را به
شـــدت بیخـــواب میکنند.
نوری که از صفحهنمایش دســـتگاههای
الکترونیکـــی مختلف به چشـــمان شـــما
ســـاطع میشـــود ذهن را فریـــب داده
و بـــه آن القـــا میکنند کـــه اآلن وقت
خواب نیســـت .یکی از عوامـــل کلیدی
بـــرای برخورداری از ســـامت جســـمی
و روانـــی کامـــل ،خـــواب کافـــی ســـت
و عـــوارض بیخوابیهـــای مکـــرر بـــر
هیچکـــس پوشـــیده نیســـت ،بنابراین
بهتر اســـت هنـــگام خواب گوشـــی خود
را در اتـــاق دیگری بگذاریـــد و آن را با

خـــود به رخـــت خـــواب نبرید.
 -10حریـــم خصوصی شـــما را به خطر
میاندازد.
در بیـــن شـــبکههای اجتماعـــی خرید و
فـــروش اطالعـــات افراد امـــری طبیعی
ســـت و طبـــق افشـــاگریهای صـــورت
گرفتـــه دولتهایـــی نظیـــر آمریـــکا به
تمـــام اطالعـــات افـــراد از جمله آدرس
ایمیـــل ،تماسهـــا و  ...شـــما در فضای
مجـــازی دسترســـی دارد که ایـــن امر
موجب کم رنگ شـــدن مفهومـــی به نام
حریـــم خصوصی در فضای مجازی شـــده
اســـت بنابراین اگـــر هر چیـــزی را که
بـــه ذهنتـــان میرســـد در شـــبکههای
اجتماعـــی با دیگر کاربران به اشـــتراک
بگذاریـــد بایـــد بدانیـــد کـــه تنهـــا به
دولتهـــا و شـــبکههای اجتماعـــی کمک
کردهایـــد که شـــما را راحتتـــر به دام
بیاندازند.
حـــال ذکر ایـــن نکتـــه ضروری ســـت
که شـــبکه هـــای اجتماعـــی در کنار این
اثرات منفـــی و مخرب فوایـــد بینظیری
بـــرای پیشـــرفت و ترقـــی جوامـــع،
ســـازمانها و افراد نیز داشـــته اســـت
و انتخـــاب بعـــد مثبـــت یـــا منفـــی هر
فنـــاوری بـــر عهده خـــود کاربر اســـت.

---------کالم آخـــر---------

ایـــن روزها بـــا گســـترش ارتباطات در
فضـــای مجـــازی ،روابـــط بیـــن اعضای
خانواده به ســـردی می گراید .ســـردی
روابـــط خانوادگی را می توان به ســـبب
داشـــتن تجربیـــات زیســـتی متفـــاوت
بیـــن اعضای خانـــواده دانســـت .دیگر
والدیـــن و فرزندان کمتـــر در فضاهای
مشـــترک فیزیکی و عاطفـــی و اطالعاتی
و تفریحی واقعی ،خاطرات مشـــترکی را
با هـــم تجربه مـــی کنند .ایـــن کاهش
اشـــتراکات عاطفی و فکـــری و اطالعاتی
بـــه تفـــاوت در منظـــر و دیـــدگاه آنها
دامـــن می زند و در نتیجـــه هر کدام از
این دو ،زندگی را از دید خود تفســـیر و
چه بســـا مســـیری متفاوت طی می کند.
ایجاد ســـوء تفاهم و ســـرد شدن روابط
زوجیـــن ،طـــاق و افزایـــش آن نیز از
نتایـــج و تبعات منفی شـــبکههای مجازی
ا ست .
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نیاز بـــه ارتباط ،گفتگـــو ،تعامل و تبادل
اطالعات یکـــی از نیازهای اساســـی نوع
بشـــر اســـت .گفـــت وگـــو مهـــم ترین
مهـــارت در تحکیم بنیـــان و ایجاد فضای
گرم درخانـــواده ها و فرصتی اســـت تا
افـــراد عالیق ،صمیمیـــت و کدورت های
خـــود را ابـــراز و فاصله بیـــن یکدیگر
را کاهش دهنـــد .خانوادهای مســـتحکم
اســـت که اعضای آن گفت وگـــو با هم را
دوســـت داشته باشـــند و از همنشینی با
هـــم لذت ببرند .در چنیـــن خانواده هایی
اعضـــا کمترین تنـــش را در فضای خانه با
هم داشـــته و در نهایت فرزندان موفقی
تربیت مـــی کنند.
اما در ســـایه تحوالت اجتماعی در جامعه
در حـــال گذار مـــا به دالیـــل متعدد از
جمله اشـــتغال والدین بـــه امور خارج از
منزل ،حضـــور کمتر افـــراد خانواده در
کنـــار یکدیگـــر و این که وقـــت کمتری
می تواننـــد بـــرای تعامـــل رو در رو با
یکدیگـــر بگذارنـــد ،مســـیرهای جبران
این نیاز به ســـمت مجازی شـــدن پیش
می رود .سیســـتمهای جدیـــد ارتباطی
(شـــبکههای مجازی) آســـانتر ،ارزانتر
و در دســـترستر اســـت و بـــه همیـــن
دلیـــل ،اســـتفاده از ایـــن فناوریهای
نوین بـــرای کاربران جذابتر اســـت و
کمبـــود ارتباطات میان فـــردی در جامعه
بـــه راحتـــی از طریـــق ایـــن سیســـتم
جبران میشـــود.
خانواده هـــا باید ضـــرورت گفت وگوی
بـــا کیفیـــت را در خانه بیـــش از پیش
جـــدی بگیرنـــد .پـــدر و مادرهـــا باید
الگـــوی مناســـبی در گفت وگو باشـــند
و خـــود را مقیـــد بـــه زمـــان و برنامـــه
مشـــخصی بـــرای گفـــت وگـــو در منزل
دانســـته و با فرزندان درباره مســـائل
مختلـــف روز و غیـــره صحبـــت کنند.
گفتگوهـــای صمیمانه یکـــی از مهمترین
و موثرتریـــن شـــیوه هـــای افزایـــش
صمیمیـــت بیـــن اعضای خانواده اســـت.
امـــا این کار نیازمند تقویـــت مهارت های
گفتگـــو و توجه به کیفیـــت گفتگو دارد.

حفره نـــرم افـــزاری که بلندگـــوی های
رایانـــه را خراب مـــی کند.
مختل شـــدن علمکرد ســـخت افزارهای
رایانـــه ای به علت انتشـــار یک آســـیب
پذیـــری نـــرم افـــزاری پدیـــده ای نادر
اســـت ،اما بـــه تازگـــی چنین مشـــکلی
موجب شـــده تـــا بلندگوهـــای مک بوک
پرو دچار مشـــکل شـــود.
به گـــزارش خبرگـــزاری مهر بـــه نقل از
زددی نت ،حفـــره ای در برنامه ویرایش
ویدئـــوی  Premiere Proشـــرکت ادوب
موجب شـــده تا بلندگوهـــای رایانه مک
بوک پرو از کار بیفتند .مشـــکل یادشده تا
بـــدان حد جدی اســـت که باعث می شـــود
بلندگوهای لـــپ تاپ های مذکـــور به طور
جدی آســـیب ببینند.
اولین بـــار تعـــدادی از کاربـــران ادوب
از مشـــکل یادشـــده مطلع شـــدند و این
موضـــوع را در شـــبکه هـــای اجتماعـــی
اعالم کردند .به گفته آنها مشـــکل مذکور
بلندگوهای تمامـــی لپ تاپ های مک بوک
پروی  ۱۵اینچی را که از ســـال  ۲۰۱۸به
بعد تولید شـــده انـــد ،مختل مـــی کند.

اطالع ــات کارب ــران برخ ــوردار اس ــت.
بـــه گـــزارش مهـــر Triout ،خـــود را در
قالـــب برنامههـــای قانونـــی و بیخطـــر
مخفی کـــرده و از همین رو بـــرای مدتی
در فروشـــگاه گـــوگل پلی نیـــز از طریق
اپلیکیشـــنهای ثالـــث در دســـترس
بـــود Triout .بـــه راحتی بر روی گوشـــی
و تبلـــت مخفـــی میشـــود ،تماسهـــای
تلفنـــی کاربران را ضبط مـــی کند ،تمامی
پیامهـــای دریافتی را بررســـی و ذخیره
کـــرده و حتی مـــی تواند با اســـتفاده از
دوربیـــن گوشـــی عکـــس و فیلـــم تهیه
کند .جمـــع اوری اطالعات جی پی اس یکی
دیگر از روشهای جاسوسی  Trioutاست.
تمامی اطالعات مســـروقه برای یک سرور
کنترل و فرمان ارسال میشوند که هویت
گرداننـــدگان آن هنوز مشـــخص نشـــده
اســـت .شـــرکت بیت دیفندر یک برنامه
خاص برای شناســـایی و پـــاک کردن این
جاســـوس افزار طراحی کرده اســـت.
یکـــی از برنامههایـــی کـــه  Trioutاز
آن بـــرای مخفـــی کـــردن خود اســـتفاده
میکنـــد ،میتـــوان بـــه برنامه ســـایفون
اشـــاره کرد کـــه یکی از فیلترشـــکنهای
مشـــهور موجـــود در فروشـــگاه گـــوگل
پلی اســـت .این جاســـوسافزار در کره
جنوبی و المـــان قربانیان زیـــادی گرفته
است.

از ایـــن نگرانی خـــود بکاهنـــد و بدین
ترتیـــب افـــراد غریبـــه هیـــچ گونـــه
دسترســـی به اطالعـــات و دادههای قبلی
کاربران نخواهند داشـــت.
بســـیاری از مرورگرهـــای اینترنتـــی بـــه
طور معمول بســـیاری از اطالعات شـــخصی
کاربران نظیر رمزعبور و همچنین بیشترین
عبـــارات و کلمات مورد جســـتجوی آنها در
مرورگر اینترنتـــی مربوطه را حفظ و ذخیره
مـــی کنند تـــا نیـــازی به هـــر بـــار تایپ
کـــردن آن در قســـمت مربوطه نباشـــد.
بـــر اســـاس گـــزارش وب ســـایت تک
کرانـــچ ،اما همین مســـاله در بســـیاری
از مواقـــع موجـــب میشـــود کـــه آنهـــا
بـــه هنـــگام قـــرض دادن لپتـــاپ و
رایانـــه خـــود بـــه دیگـــران احســـاس
ناامنـــی و نگرانی کـــرده و از لـــو رفتن
گذرواژههـــای ذخیـــره شـــده و همچنین
تاریخچـــه جســـتجوهای خـــود واهمـــه
داشـــته باشـــند چراکه این امـــر موجب
میشـــود افراد دیگر بـــه پروفایل های
شـــخصی و شـــبکههای اجتماعی کاربران
دسترســـی پیدا کـــرده و بدیـــن ترتیب
حریـــم خصوصـــی آنها نقض شـــود.

چگونـــه از دسترســـی غریبههـــا بـــه
تاریخچـــه مرورگر خود جلوگیـــری کنیم؟

فعالیـــت جاســـوسافزار  Trioutاز ســـر
گرفت ــه ش ــد!
اولیـــن بـــار در آگوســـت ســـال ۲۰۱۸
محقق ــان ش ــرکت امنیت ــی بی ــت دیفن ــدر
ایـــن جاســـوسافزار را شناســـایی
کردنـــد کـــه  Trioutنـــام گرفـــت و از
قابلیتهـــای متعـــددی بـــرای ســـرقت

بـــه گـــزارش ایتنـــا ،یـــک بـــاگ نگران
کننـــده واتـــس اپ به تازگـــی در ویژگی
چگونـــه از دسترســـی غریبههـــا بـــه
جدیـــد این اپلیکیشـــن کشـــف شـــده
تاریخچـــه مرورگر خود جلوگیـــری کنیم؟
اســـت .جالب آنکـــه این ویژگـــی در ماه
بـــه گـــزارش ایســـنا ،در صورتـــی کـــه جاری بـــرای حفظ حریم شـــخصی کاربران
کاربـــران به هنگام قـــرض دادن لپتاپ در آیفون ارائه شـــده اســـت.
خود بـــه دیگـــران نگـــران دسترســـی در ایـــن اواخر واتـــس اپ قابلیت احراز
آنها بـــه تاریخچـــه جســـتجوهای خود در هویـــت بیومتریـــک را ارائه کـــرد که به
مرورگرهـــای اینترنتـــی مورد اســـتفاده کاربـــران اجـــازه میدهد با اســـتفاده از
خود هســـتند ،مـــی توانند با اســـتفاده  Face IDیـــا  Touch IDقفل اپلیکیشـــن
از قابلیـــت  Guest Browsingموجـــود مذکـــور را باز کنند .هـــدف از عرضه این
در مرورگـــر مروبطـــه نظیر گـــوگل کروم ویژگی حفظ اطالعات دستگاه از دسترس

دوستانی اســـت که هنگام باز بودن قفل
موبایل پیام های فرد را جستجو میکنند.
یکـــی از کاربـــران وب ســـایت Reddit
شـــکاف امنیتی را کشـــف کـــرده که هر
فـــردی بـــا کمـــک آن میتوانـــد مرحله
احراز هویـــت با  Face IDیـــا Touch ID
را میانبـــر بزند.
به طور کلـــی کاربـــران میتوانند فرایند
احراز هویـــت برای ورود به اپلیکیشـــن
را طـــوری تنظیم کنند که فـــرد برای هر
بار باز کـــردن واتس اپ بایـــد بالفاصله
اطالعـــات  Face IDیـــا  Touch IDخود را
ارائـــه کنـــد .روش دیگـــر فراهم کردن
این اطالعات در فواصل زمانی یک ساعت
یکبار است.

ســـرقت اطالعات کاربران؛ اینبار توســـط
کابل USB
به گـــزارش ایتنا ،این روزهـــا که اخبار و
گزارشهـــای متعددی در فضـــای مجازی
و شـــبکههای اجتماعی مختلـــف مبنی بر
تالش هکرهـــا و مجرمان ســـایبری برای
دسترســـی و نفـــوذ به حریـــم خصوصی
کاربـــران و ســـو اســـتفاده از اطالعـــات
شـــخصی آنها به گوش میرســـد ،به نظر
میرســـد که روشهای نوین و جدیدتری
بـــرای نفوذ راحـــت هکرها بـــه اطالعات
موردنظـــر خود ابداع شـــده اســـت.
تازهتریـــن اخبـــار و گزارشهای منتشـــر
شده در وب سایت Digital Information
 Worldحاکـــی از آن اســـت کـــه یک کابل
 USBتوســـعه داده شـــده اســـت کـــه
میتوانـــد بـــه هکرهـــا ایـــن امـــکان را
بدهد که بـــه تمامی اطالعـــات و دادههای
جابجا شده توسط کاربران دسترسی و نفوذ
پیدا کنند.
ایـــن روش کـــه به گفتـــه بسیـــاری از
کارشناســـان و تحلیلگـــران فعـــال در
حـــوزه امنیـــت ســـایبری روش بســـیار

هوشـــمندانهای بـــه شـــمار مـــیرود،
هیـــچ رد و نشـــانی از ســـرقت اطالعات
کاربـــران از خود بـــر جای نمیگـــذارد و
کاربـــران هرگز قـــادر نخواهنـــد بود که
از دسترســـی هکرها و افـــراد غریبه به
اطالعات شـــخصی خود مطلع و آگاه شوند.

یکـــی از پیش شـــرط های دسترســـی به
خدمات پرســـرعت شـــبکه های مخابراتی
نســـل پنجم است.

فی ــس ب ــوک وی پ ــی ان جاس ــوس خ ــود را
کن ــار گذاش ــت.
اولیـــن ســـیم کارت نســـل پنجـــم جهان
رســـما عرضه شـــد.
اولی ــن س ــیم کارت نس ــل پنج ــم جه ــان ک ــه
قابـــل اســـتفاده در شـــبکه هـــای مخابراتـــی
اســـت ،بـــه طـــور رســـمی توســـط شـــرکت
امنیـــت دیجیتـــال گمالتـــو طراحـــی و عرضـــه
شد.
بـــه نقـــل از آســـین ایـــج Gemalto ،کـــه
از شـــرکت هـــای مشـــهور ارائـــه دهنـــده
محصـــوالت و خدمـــات امنیـــت دیجیتـــال
است ،اعالم کرده که این سیم کارت آماده
اســـتفاده توســـط اپراتورهـــای مخابراتـــی
اســت و بــا پروتــکل هــا و اســتانداردهای
ارتباطـــی مهمـــی همچـــون  3GPP ETSIو
 SIMallianceســـازگاری دارد.
شـــرکت ســـازنده مدعـــی اســـت بـــا
اســـتفاده از ســـیم کارت های یادشده
نه تنهـــا حریم شـــخصی کاربـــران حفظ
می شـــود ،بلکه داده هـــای آنها نیز کامال
محفـــوظ باقی می مانـــد .گمالتو می گوید
کیفیـــت ارائـــه خدمات رومینـــگ نیز با
اســـتفاده از ســـیم کارت های یادشده
بهتـــر می شـــود و می توان از ســـرقت
داده هـــای کاربـــران توســـط هکرهـــا
در حیـــن انتقـــال آنهـــا از شـــبکه های
مخابراتـــی جلوگیـــری کرد.
انتظار مـــی رود تا ســـال  ۲۰۲۴میزان
پوشـــش شـــبکه های نســـل پنجم 40
درصـــد از جمعیت جهـــان را دربر بگیرد
و  1/5میلیـــارد نفر در سراســـر جهان
از خدمـــات مذکـــور اســـتفاده کننـــد.
اســـتفاده از ســـیم کارت هـــای جدیـــد
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فی ــس ب ــوک اس ــتخدام نیروه ــای جدی ــد
ب ــرای جم ــع آوری اطالع ــات از کارب ــران و
نقــض حریــم شــخصی آنهــا را از طریــق یک
برنامــه وی پــی ان موســوم بــه اونــاوو کنار
گذاشت.
ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر ب ــه نق ــل
از آرس تکنیــکا ،چنــدی قبــل رســانه هــا
ف ــاش کردن ــد ک ــه فی ــس ب ــوک از ی ــک
اپلیکیش ــن تلف ــن هم ــراه ناق ــض حری ــم
شـــخصی بـــه نـــام  Onavoبـــرای جمـــع
آوری مخفیانــه اطالعــات از کاربــران خــود
اســتفاده می کند.
 Onavoکـــه در گـــوگل پلـــی نیـــز در
دس ــترس ب ــود ،ح ــاال از ای ــن فروش ــگاه
حــذف شــده و فیــس بوک اعــام کرده که
دیگ ــر از آن ب ــرای جم ــع آوری اطالع ــات
اســتفاده نخواهــد کــرد .حتــی اگــر افــراد
 Onavoرا از روی گوشـــی هـــای خـــود
حـــذف نکـــرده باشـــند.
البتـــه وب ســـایت  Onavoهنـــوز در
دســـترس اســـت ،اما لینک به نسخه های
اندرویـــدی و آی او اس برنامـــه وی پی ان
مذکـــور حذف شـــده اســـت .فیـــس بوک
در آگوســـت ســـال  ۲۰۱۸ایـــن برنامه را
از فروشـــگاه آنالین آیفون و آی پد بیرون
کشید .

