امنیت اطالعات

این حفاظت ممکن اســـت در برابرحمالت
عمدی و یا غیر عمدی باشـــد.

امـــروزه امنیـــت اطالعـــات خـــط مقـــدم
جنگ نـــرم و یا خـــط قرمز حریـــم فردی -2 ،امنیـــت اطالعـــات یعنـــی حفاظـــت
ســـازمانی و ملـــی محســـوب می شـــود .اطالعـــات و سیســـتمهای اطالعاتـــی از
یکـــی از مهـــم تریـــن چالش هـــای حوزه فعالیتهـــای غیرمجـــاز .ایـــن فعالیتها
فـــن آوری اطالعات و همچنیـــن مدیریت عبارتند از دسترســـی ،ســـوء اســـتفاده،
حفاظـــت داده هـــا در هر ســـازمانی عدم افشاء ،نســـخه برداری ،شـــنود ،تخریب،
اشـــراف و حتـــی شـــناخت واژه امنیت و تغییـــر و دســـتکاری اطالعات.
ابعـــاد عمومـــی و یا تخصصی آن اســـت.
 -3طبق تعریف موسســـه موسســـه ملی
فنـــاوری و اســـتانداردها ( ،)NISTامنیت
اطالعات یعنـــی حفاظت از سیســـتمهای
اطالعاتـــی بـــه منظـــور حفـــظ صحـــت،
دسترســـی پذیـــری و محرمانگی.
 -4طبق تعریـــف :ISO17799امنیت اطالعات
حفاظت از موارد زیر اســـت :
اطمینـــان– تضمین می کند کـــه اطالعات تنها
بـــه دلیـــل اهمیـــت و ضرورت اشـــاعه برای اشـــخاص مجاز قابل دسترسی است.
موضـــوع در ســـازمانها و حتـــی حـــوزه
شخصی ،بر آن شـــدیم تا در این نشریه یکپارچگـــی– حفاظت از دقـــت و تکمیل
مطالـــب طبقه بنـــدی شـــده ای را برای بودن اطالعـــات و روش هـــای پردازش.
عالقه منـــدان تدویـــن و ارائـــه کنیم.
در ایـــن شـــماره ابتدا تعاریف رســـمی قابلیت دسترســـی – تضمین می کند که
و معتبـــر و اســـتانداردی کـــه در ایـــن کاربـــران مجاز مـــی توانند بـــه اطالعات
زمینه در دنیـــا وجود دارنـــد را معرفی و دارایـــی هـــای مرتبـــط در زمـــان نیاز
و ســـپس به معرفی اجـــزاء و ابعـــاد امنیت دسترســـی داشـــته باشند.
می پردازیم .امید اســـت که در شـــماره های
بعـــدی ،مطالب ارزنـــده ای را درباره هر
دیدگاههای کنترل
امنیت
یـــک از اجـــزاء و ابعاد تخصصـــی
امنیت اطالعات:
اطالعـــات بپردازیم.
پیشـــنهاد مـــی شـــود عالقـــه منـــدان و الف-کنترل مدیریتی:
مدیـــران حـــوزه فـــن آوری اطالعـــات و کنتـــرل مدیریتـــی ( کنتـــرل رویـــه ها)
فعـــاالن حـــوزه حفاظـــت داده هـــا ایـــن عبارتنـــد از سیاســـت هـــا ،رویـــه هـــا،
مطالب را دنبال کـــرده و نظرات عمومی و اســـتانداردها و رهنمودهـــای مکتوبـــی
یا فنی خـــود را با ما در میـــان بگذارند .که توســـط مراجع مســـئول تایید شـــده
اســـت .کنترلهـــای مدیریتـــی چارچوب
امنیت اطالعات:
رونـــد امـــن کســـب و کار و مدیریـــت
تعاریف متفاوتی از امنیت موجود اســـت افراد را شـــکیل میدهد .ایـــن کنترلها
کـــه برجســـته تریـــن تعاریـــف در ذیل بـــه افـــراد میگویند کـــه چگونـــه روال
آورده شـــده است:
روزانـــه عملیاتهـــا هدایـــت شـــود.
قوانیـــن و مقررات ایجاد شـــده توســـط
 -1امنیـــت اطالعات به زبان ســـاده یعنی نهادهـــای دولتـــی یـــک نـــوع از کنترل
حفاظت از آنچه برای ما ارزشـــمند است ،مدیریتی محســـوب میشـــوند چون برای
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شـــرکتها و ســـازمانها نحوه امن کســـب
و کار را بیـــان میکنند .برخـــی از صنایع
سیاســـت ها ،رویـــه ها ،اســـتانداردها و
دســـتورالعملهای مختـــص خـــود دارند
که بایـــد دنبال کننـــد مثل اســـتاندارد
امنیـــت دادههـــای صنعـــت کارتهـــای
پرداخـــت ( )PCI-DSSمـــورد نیـــاز ویزا
و مســـترکارت .نمونههـــای دیگـــر از
کنترلهـــا مدیریتی عبارتند از سیاســـت
امنیتـــی شـــرکتهای بـــزرگ ،سیاســـت
مدیریت رمز عبور ،سیاســـت اســـتخدام،
و سیاســـتهای انضباطـــی .کنترلهـــای
مدیریتی پایه ای برای انتخاب و پیاده ســـازی
کنترلهـــای منطقـــی و فیزیکی اســـت.
کنترلهـــای منطقـــی و فیزیکـــی پیـــاده
ســـازی و ابزاری برای اعمـــال کنترلهای
مدیریتی هســـتند.

ب -کنترل منطقی:
کنتـــرل منطقـــی (کنترل فنی) اســـتفاده
از نرم افـــزار ،ســـخت افـــزار و دادهها
اســـت برای نظـــارت و کنترل دسترســـی
به اطالعـــات و سیســـتمهای کامپیوتری.
به عنـــوان مثال  :گـــذرواژه ،فایروالهای
شبکه و ایســـتگاههای کاری ،سیستمهای
تشـــخیص نفوذ به شـــبکه ،لیســـتهای
کنتـــرل دسترســـی و رمزنـــگاری دادهها
نمونه هایی از کنترل منطقی می باشـــند.
ج -کنترل فیزیکی:
کنتـــرل فیزیکی برای حفاظـــت و کنترل
محیـــط کار و تجهیـــزات کامپیوتـــری و
نحـــوه دسترســـی بـــه آنهـــا اســـت که
جنبـــه فیزیکـــی دارند .به عنـــوان مثال:
درب ،قفـــل ،گرمایـــش و تهویـــه مطبوع،
آژیـــر دود و آتش ،سیســـتم دفع آتش
ســـوزی ،دوربینهـــا مداربســـته ،موانع،
حصارکشـــی ،نیرویهای محافـــظ و غیره.

احراز هویت
()Autentication

غیره) رمز شـــده باقـــی میمانـــد .همچنین
دسترســـی به اطالعـــات و سیســـتمها نیز
محدود میشـــود .اگـــر فردی غیـــر مجاز به
شـــماره کارت بـــه هـــر نحوی دســـت یابد،
نقـــض محرمانگی رخ داده اســـت.
نقـــض محرمانگـــی ممکن اســـت اشـــکال
مختلـــف داشـــته باشـــد .مثال اگر کســـی از
پشـــت ســـر شـــما اطالعات محرمانه نمایش
داده شـــده روی صفحه نمایش کامپیوتر شما
اح ــراز هوی ــت تش ــخیص هوی ــت کس ــی ی ــا
 OSIبـــه عنوان یـــک دیدگاه مطـــرح ،معماری را بخوانـــد .یا درصورت فروش یا ســـرقت
چیـــزی اســـت .ایـــن هویـــت ممکـــن اســـت
امنیتـــی را در الیـــه هـــای ذیل طبقـــه بندی کامپیوتر که حاوی اطالعات حســـاس باشـــدو
توســـط فـــرد ادعـــا شـــود و یـــا مـــا خـــود
یا دادن اطالعـــات محرمانـــه از طریق تلفن،
کرده اســـت:
تش ــخیص دهی ــم .اگ ــر ی ــک ف ــرد میگوی ــد
حملـــه امنیتی :تـــاش برای نقـــض امنیت همه مـــوارد نقض محرمانگی اســـت.
"ســـام ،نـــام مـــن علـــی اســـت "ایـــن یـــک
می باشـــد.
ادع ــا اس ــت .ام ــا ای ــن ادع ــا ممک ــن اس ــت
مکانیـــزم امنیتی :فرایندی برای تشـــخیص،
کنترل دسترسی
درســـت یـــا غلـــط باشـــد .قبـــل از اینکـــه
جلوگیری و بازســـازی در برابر حمالت است.
()Access Control
بـــه علـــی اجـــازه دسترســـی بـــه اطالعـــات
ســـرویس امنیتـــی :فراهم کننـــده امنیت
حفاظـــت شـــده داده شـــود ضـــروری اســـت
توســـط مکانیزم ها اســـت.
ک ــه هوی ــت ای ــن ف ــرد بررس ــی ش ــود ک ــه او
چ ــه کس ــی اس ــت و آی ــا همان ــی اس ــت ک ــه
ادعـــا میکنـــد.
محرمانگی ()Privacy
تصدیق هویت

)(Confirmation of Identity

محرمانگـــی یعنـــی جلوگیـــری از افشـــای
اطالعـــات بـــه افراد غیـــر مجاز .بـــه عنوان
مثال ،بـــرای خرید بـــا کارتهـــای اعتباری
بـــر روی اینترنت نیاز به ارســـال شـــماره
کارت اعتبـــاری از خریدار به فروشـــنده و
ســـپس به مرکز پـــردازش معامله اســـت.
در این مورد شـــماره کارت و دیگر اطالعات
مربوط به خریـــدار و کارت اعتباری او نباید
در اختیـــار افـــراد غیرمجاز بیافتـــد و این
اطالعات باید محرمانه بمانـــد .در این مورد
برای محرمانه نگهداشـــتن اطالعات ،شماره
کارت رمزنگاری میشـــود و در طی انتقال یا
جاهایی که ممکن اســـت ذخیره شـــود (در
پایگاههـــای داده ،فایلهـــای ثبـــت وقایع
سیســـتم ،پشـــتیبان گیری ،چاپ رسید ،و

برای حراســـت از اطالعات ،باید دسترســـی
به اطالعات کنترل شـــود .افـــراد مجاز باید
و افـــراد غیرمجاز نباید توانایی دسترســـی
داشـــته باشـــند .بدین منظـــور روشها و
تکنیکهای کنترل دسترســـی ایجاد شـــده
اند کـــه در اینجا توضیح داده میشـــوند.
دسترســـی بـــه اطالعـــات حفاظـــت شـــده
باید محدود باشـــد بـــه افـــراد ،برنامههای
کامپیوتـــری ،فرایندها و سیســـتم هایی که
مجاز بـــه دسترســـی به اطالعات هســـتند.
این مســـتلزم وجـــود مکانیزمهایـــی برای
کنتـــرل دسترســـی بـــه اطالعـــات حفاظت
شـــده می باشد.
پیچیدگـــی مکانیزمهای کنترل دسترســـی
باید مطابق بـــا ارزش اطالعات مورد حفاظت
باشـــد .اطالعات حســـاس تر و با ارزش تر
نیاز بـــه مکانیـــزم کنترل دسترســـی قوی
تـــری دارند .اســـاس مکانیزمهـــای کنترل
دسترســـی بـــر دو مقولـــه احـــراز هویت و
تصدیق هویت اســـت.
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عمـــل تاییـــد هویـــت اســـت .زمانـــی کـــه
"حمیــد "بــه بانــک میــرود تــا پــول برداشــت
کن ــد ،او ب ــه کارمن ــد بان ــک م ــی گوی ــد ک ــه
او "حمیـــد" اســـت (ایـــن ادعـــای هویـــت
اســـت) .کارمنـــد بانـــک کارت شناســـایی
عکـــس دار تقاضـــا میکنـــد ،و "حمیـــد"
ممکـــن اســـت گواهینامـــه رانندگـــی خـــود
را ارئـــه دهـــد .کارمنـــد بانـــک عکـــس روی
کارت شناس ــایی ب ــا چه ــره "حمی ــد" مطابق ــت
میدهـــد تـــا مطمئـــن شـــود کـــه فـــرد ادعـــا
کنن ــده "حمی ــد" اس ــت .اگ ــر عک ــس و ن ــام
ف ــرد ب ــا آنچ ــه ادع ــا ش ــده مطابق ــت دارن ــد
تصدیـــق هویـــت انجـــام شـــده اســـت.

تلگرام محصول مشترک
Mossad ،MI6، BND

مدیـــر ســـایت تلگـــرام پـــاول دروف و
بـــرادر وی نیکـــوالی بـــوده کـــه مدیـــر
سابق شـــبکه اجتماعی وی کی(بزرگترین
شـــبکه اجتماعی دنیا بعد از فیســـبوک)
می باشـــد کـــه بـــه زاکربرگ روســـی و
یـــا زاکربـــرگ دوم معروف اســـت ،جالب
آنکـــه این شـــبکه ضـــد اجتماعـــی جزء
ســـایت های محبـــوب در ســـرزمین های
اشـــغالی و در میان صهیونیست هاست.
پـــاول دروف دارای مـــدرک دکتری زبان
شناســـی و از تیزهوش ترین دانشجویان
دانشگاه ســـن پترزبورگ بوده و پدر وی
نیز از یهودیانی اســـت که استاد فلسفه
دانشگاه محســـوب می شود.
پـــاول در جریـــان کودتـــای آمریکایـــی
اوکرایـــن ،دســـتور ســـرویس امنیتـــی
روســـیه  FSBرا جهت مســـدود ســـازی
صفحـــات رهبـــران کودتـــا اوکرایـــن در
شـــبکه اجتماعی وی کـــی و دادن اطالعات
لیدرهـــای میدانـــی کودتـــا را رد کرده و
عمال ً باعـــث گردید که دولت روســـیه که
بر ســـر باقی مانـــدن اوکرایـــن در اتحاد
با خود یـــا پیوســـتن به اتحاد دشـــمنان
خـــود تحت فشـــار بـــود ،بـــا وی برخورد
کـــرده و وی نیز همراه با اعالم اســـتعفاء
خـــود ســـندی را دال بر فشـــار والدیمیر
پوتین و دســـتگاه امنیتی روســـیه در وی
کـــی انتشـــار داد و اعالم کـــرد هرگز به
روســـیه برنخواهد گشـــت.پاول بوسیله
کمک دوســـت هم دانشـــگاهی خود یعنی
پســـر "مایکل میری الشـــویلی"که سهام
دار وی کـــی نیز بود و همراه با ســـرمایه
وی با کمک مالی شـــرکتی به نـــام " قلعه
دیجیتـــال " کـــه در آمریـــکا قـــرار دارد
دفتـــری در آلمان بوجود مـــی آورد.

مایکل میری الشـــویلی میلیاردر یهودی-
صهیونیست روسی -گرجستانی و صاحب
شـــرکت کســـب و کار میری الشـــویلی و
یکـــی از بزرگترین تاجران طـــا و جواهر
دنیـــا و رهبر کنگـــره یهودیان روســـیه
ا ست .
وی تاثیرگذارتریـــن عضـــو  WJCکنگـــره
جهانی یهود بوده و در حال حاضر ســـاکن
تل آویو اســـت .مایـــکل از حامیان تجهیز
ارتـــش رژیم صهیونیســـتی بـــه آخرین
ســـاح هـــای روز دنیا و افزایـــش بودجه
نظامـــی ایـــن رژیم مـــی باشـــد و بارها
در کنگـــره جهانـــی یهود ایـــن موضوع را
مطرح کرده اســـت.
جالب آنکه ســـرور نـــرم افـــزار تلگرام
در کشـــور انگلیس و شـــهر لنـــدن بوده
و این ســـوال بی پاســـخ مانـــده که چطور
می شـــود که شـــرکتی در برلیـــن آلمان
مســـتقر می باشـــد چرا باید ســـرور آن
در لنـــدن و آن هـــم بر یک ســـرور کامال ً
دولتـــی که ســـایت های دولتـــی انگلیس
بر آن ســـوار اســـت باشد؟!
بـــا توجـــه به اســـناد یاد شـــده شـــکی
نیســـت که تلگـــرام صرفا ً بـــه این دلیل
ایجاد شـــده که با شـــعار تضمین امنیت
کاربـــران خصوصـــا ً کشـــورهای هـــدف
صهیونیســـت ها در برهه ای که اســـناد
متقنـــی در بـــاب جاسوســـی و فـــروش
اطالعـــات توســـط وایبـــر ،واتـــس آپ و
اینســـتاگرام و ...در فضای مجازی پخش
گر د ید .
گردیـــد و اذهـــان عمومـــی را مشـــوش
ســـاخت در لـــوای ایـــن ادعـــای دروغین
ماموریت جمـــع آوری اطالعـــات کاربران
اینگونـــه نـــرم افزارها را بـــدون وقفه
ادامـــه دهند.
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حفظ حریم خصوصی
در تلگرام

 .1در تلگـــرام براحتی افـــراد می توانند
با جســـتجوی یـــک یوزر عکـــس پروفایل
شـــخصی فـــرد را مشـــاهده کننـــد پس
حتی المقـــدور برای پروفایـــل خود یوزر
انتخـــاب نکنیـــد  ،اگـــر هـــم در مـــوارد
خـــواص مجبور به ســـاخت یـــوزر بودید
پس از انجـــام کارتان ،آنـــرا حذف کنید.
.2حتـــی المقـــدور در گـــروه هایـــی که
عضـــو هســـتید از عکس شـــخصی برای
پروفایلتـــان اســـتفاده نکنید.
 .3از متن هـــای بدافزاری کـــه با عنوان
” ایـــن را فالنـــي طراحی کرده ،بفرســـت
به یـــک نفر دیگه اســـمش میـــاد و … ”
منتشـــر می شـــود به هیچ وجـــه آنها را
کپی نکنید چـــون دارای کدهـــای مخرب
هســـتند کـــه بعـــد از کپـــی کـــردن به
موبایـــل شـــما و به حریم خصوصی شـــما
نفوذ مـــی کند.
 .4با این کار عکس شـــما را فقط کســـانی که
شماره شـــما را در داخل گوشـــی خود ذخیره
دارنـــد مـــی توانند عکـــس شـــما را ببینید
بـــرای ایـــن منظـــور بـــه قســـمت settings
تلگرام رفته ســـپس privacy and security
و ســـپس  last seenســـه گزینه در باال وجود
دارد  everbodyو  ۲گزینـــه دیگر  ،که اولی
بـــرای همه عکـــس شـــما نمایـــش داده می
شـــود  ،دومیـــن گزینه فقط برای کســـانی که
شماره شـــما را دارند و ســـومین گزینه برای
هیچکـــس نمایش داده نمی شـــود.
"يادمـــان باشـــد شـــبكه هـــاي اجتماعي
بـــراي هيچ كس مـــرزي قائل نيســـتند".

توســـعه داده شده اســـت .این وسیله
ماننـــد قـــاب به گـــوش شـــما متصل
میشـــود و سراســـر گردن شـــما را از
پشـــت احاطـــه میکنـــد و با اســـتفاده
از سنســـورهایش حالت بد نشســـتن
شـــما و همچنین خم شـــدن زیاد شـــما
رو بـــه جلـــو را تشـــخیص میدهد.

نسل های مختلف
اینترنت همراه

 : H-HSDPAنســـخه کمـــی کندتـــر HSDPA+
می باشـــد که ســـرعت انتقـــال داده ی
آن چیـــزی در حـــدود  ۱/۷۵مگابایت
برثانیـــه می باشـــد کـــه با اســـتفاده
از ایـــن نســـل می تـــوان ویدئـــو های
موجـــود در اینترنت را بـــا وضوح HD
بـــه راحتی مشـــاهده کرد .این نســـل
براســـاس  3Gکار می کند کـــه گاها ً به
این نســـل  G 3.5نیز گفته می شـــود و
در گوشـــی های همراه با نمـــاد  Hقابل
آیـــا تاکنـــون بـــه عالمت هـــای مختلف مشـــاهده می باشد.
که در گوشـــی هـــای هوشـــمند و نوار
وضعیـــت آن هـــا مشـــاهده می شـــود  : H+نســـل HSDPA+نســـخه سریعتر
 HSDPAمی باشـــد که سرعت دریافت
توجـــه نمـــوده اید؟
داده هـــا در ایـــن نســـل  ،حـــدود ۲۱
پـــس از تشـــخیص وضعیت بد شـــما،
مگابایـــت بـــر ثانیه می باشـــد .نســـل
: GPRS
به شـــما با اســـتفاده از لرزش و ویبره
مخفـــف  HSDPA Plus General Packet Radio Serviceدر تلفـــن های همراه با
هشـــدار میدهد تا نحوه ی نشســـتن
می باشـــد که با نماد Gدرگوشـــی های نماد  H+نشـــان داده می شـــود.
خـــود را اصـــاح کنیـــد .همچنیـــن با
هوشـــمند قابل مشـــاهده می باشد.به
اســـتفاده از یک نرم افـــزار میتوانید
این ســـرویس  ،اینترنت نسل دوم نیز  4G : 4G-LTEنســـل چهـــارم شـــبکه
زمان لرزشهـــا را نیز بـــه اختیار خود
می گویند که ســـرعت تبـــادل اطالعات هـــای تلفـــن همراه مـــی باشـــد که در
تنظیـــم کنید.یقینا ً ابتـــدای کار با این
آن چیـــزی در حـــدود  115کیلوبیت بر حال حاظر ســـریع تریـــن و جدیدترین
وســـیله مشـــکل اســـت ،اما اگر شـــما
ثانیـــه معادل ( 14کیلوبایـــت بر ثانیه) نســـل این شـــبکه ها می باشد.سرعت
به هشـــدارهای این دســـتگاه توجه و
دریافـــت داده در ایـــن نســـل حدود
می باشد.
نحوه ی نشســـتن خـــود را اصالح کنید
 150مگابیـــت برثانیـــه می باشـــد.
بـــه طور حتـــم کمـــک بزرگی بـــه حفظ
: E-EDGE
ســـامتی خود انجـــام داده اید.
 Enhanced Data Rates for GSM Evolutionفناوری : 5G
 E-EDGEماننـــد  GPRSدر نســـل دوم همانگونـــه کـــه گفتیم ســـرعت دانلود
تخته پاک کن هوشمند
شـــبکه های تلفـــن همراه قـــرار دارد بـــا  4Gبـــه  150مگابیت بـــر ثانیه می
بـــا این تفـــاوت کـــه ســـرعت دریافت رســـد و این در حالیســـت که ســـرعت
اطالعـــات در آن بیشـــتر و در حـــدود  ۶۶ ،5Gبرابـــر بیشـــتر و  10گیگابیت
 48کیلوبایـــت بر ثانیه می باشـــد .به بر ثانیه اســـت .این ســـرعت به حدی
 EDGEنســـل  G2.5نیز گفته می شـــود باالســـت کـــه مـــی توانید یـــک فیلم
و در تلفـــن های همراه بـــا نماد  Eقابل کامـــل را فقط در ۴ثانیـــه دانلود کنید.
مشـــاهده می باشد.
 : 3Gنســـل ســـوم تلفن همـــراه که به
تازگـــی در ایران ارائه شـــده اســـت،
 3Gنام دارد کـــه مخفف عبارت UMTS
می باشـــد .ســـرعت انتقـــال داده در
ایـــن نســـل حـــدود  ۳۹۵کیلوبایت بر
ثانیـــه بـــوده و امکان برقـــراری تماس
تصویـــری نیز یکـــی از قابلیت های این
نســـل می باشد.

گجت پوشیدنی Alex
گجـــت پوشـــیدنی کـــه حالت درســـت
نشســـتن را به ما هشـــدار مـــی دهد.
ایـــن گجـــت پوشـــیدنی کـــه  Alexنام
دارد ،حالـــت درســـت نشســـت را به
مـــا هشـــدار مـــی دهـــد ALEX .در
کـــره ی جنوبـــی و در شـــهر ســـئول
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ایـــن تخته پـــاک کن در دانشـــگاه کره
جنوبی اســـت که در حین پـــاک کردن
تختـــه از کلیه متـــون اســـکن کرده و
دانشـــجوها در پایان کالس از اســـکن
اســـتفاده می نمایند.

رمز عبور چیست؟

امـــروزه هر فـــردی بـــرای اســـتفاده
از خدمـــات بانکی چـــه از طریـــق عابر
بانک و چـــه از طریـــق اینترنـــت و ...
نیـــاز به اســـتفاده از رمز عبـــور دارد.
بســـیاری از افـــراد هنـــوز از رمزهای
ســـاده ای مثل  1234برای دسترســـی
به عابربانـــک و یا سرویســـهای مختلف
کامپیوتر خود اســـتفاده مـــی کنند اما
ایـــن کار به شـــدت خطرناک اســـت و
همواره توصیه می شـــود کـــه رمزهای
قـــوی و پیچیده و متفاوتـــی برای انواع
ســـرویس ها و نرم افزارهای کاربردی
خود داشـــته باشید.

ویژگی های رمز عبور خوب:

در واژهنامهها یافت نشود.
حـــاوی اعـــداد و کاراکترهـــای ویژه
باشـــد ،ترکیبـــی از حـــروف کوچـــک و
بزرگ باشـــد.
طول آن کمتر از  10کاراکتر نباشد.
به ســـادگی نتـــوان آن را بر اســـاس
اطالعات شـــخصی شـــما (ماننـــد تاریخ
تولد ،کـــد پســـتی خانه ،شـــماره تلفن
و )...حـــدس زد.

تعیین میزان امنیت رمز عبور:

حـــال که رمز عبـــور مورد نظـــر خود را
ســـاختهاید بهتر اســـت ببینیـــد که آیا
رمـــزی قدرتمنـــد انتخـــاب کردهاید یا
ضعیف .البته بســـیاری از سرویسهاي
اینترنـــت در این بخش به شـــما کمک
ميکنند .
به عنـــوان مثال در هنـــگام تعیین رمز
عبور در ســـرویس پســـت الکترونیکی

یاهو و یـــا جیمل ،زمانی کـــه رمز عبور
خـــود را وارد ميکنیـــد به شـــما گفته
ميشـــود که میـــزان نفوذپذیـــری رمز
مـــورد نظرتان چند درصد اســـت.
اما حال که شـــیوه حرفـــهاي رمزگذاری
را یـــاد گرفتیـــد بهتـــر اســـت تعیین
میـــزان قـــدرت رمز مـــورد نظـــر خود
را هـــم بهطـــور حرفـــهاي بســـنجید.
ســـایتهاي اینترنتـــی زیـــادی بـــرای
کار وجـــود دارد کـــه یکـــی از بهترین
آنها www.passwordmeter.com
اســـت .در این ســـایت و بـــا تایپ رمز
عبور مـــورد نظر ،اطالعـــات زیادی پس
از تجزیـــه و تحلیـــل رمز عبـــور مورد
نظرتـــان به شـــما داده ميشـــود.

کلمات عبور را بـــر روی کاغذ و یا در
هیچ جـــای محل کارتان ننویســـید و در
کامپیوتر خـــود ذخیره نکنید.
از ویژگـــی Password Remember
یـــا یـــادآوری کلمـــه عبـــور اســـتفاده
نکنیـــد .ایـــن کار باعـــث ميشـــود که
اگـــر زمانـــی فـــردی دیگر بـــه غیر از
شـــما به کامپیوترتان دسترســـی پیدا
کرد بـــه راحتی بتواند بـــه فعالیتهاي
اینترنتی شـــما دسترســـی پیدا کرده و
رمـــز عبور شـــما را عـــوض کند.

در آخر:

بـــرای حفظ رمـــز عبور چـــه کارهایی
نبایـــد کرد:

کلمـــه عبـــور را از طریـــق تلفـــن به
هیـــچ کس نگوییـــد .کلمه عبـــور را از
طریـــق ایمیل فـــاش نکنید.
در مـــورد کلمـــه عبـــور در جلـــوی
دیگران صحبت نکنید .بارها مشـــاهده
شـــده اســـت که در هنگام خرید و به
منظور اســـتفاده از دســـتگاههاي کارت
خوان در فروشـــگاه ها ،فروشنده رمز
عبـــور کارت بانکی را از شـــما ســـوال
ميکنـــد .در ایـــن جـــور مواقـــع ،خود
رمز عبـــور را وارد کنید و از گفتن رمز
عبور خـــود آن هم با صـــدای بلند خود
داری کنید.
ترجیحـــا ً کلمـــه عبـــور را بـــا اعضای
خانواده خـــود هم در میـــان نگذارید.
کلمـــه عبـــور را هنگامـــی کـــه در
مرخصـــی هســـتید بـــه همکارانتـــان
نگوییـــد.
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کلمات عبـــور را حداقل هر شـــش ماه
و کلمات عبـــور مهم تر را هر ســـه ماه
عوض کنیـــد .در مورد رمـــز کارتهاي
بانکی کـــه عموما چهار رقمی هســـتند
پیشـــنهاد ميشـــود کـــه از اعـــداد به
هم ریخته اســـتفاده کنیـــد .به عنوان
مثـــال  .3907هیچگاه از اعداد ســـری
ماننـــد  1111و یـــا  0000اســـتفاده
نکنید .همچنیـــن رمزهـــای عبوری که
از اعداد پشـــت ســـر هم تشکیل شده
باشـــند ( )1234هم از امنیت بســـیار
پایینی برخوردار هســـتند .اســـتفاده
از رمز مشـــابه برای چنـــد کارت بانکی
و ديگر مـــوارد امنیتی گفته شـــده در
مورد رمز عبـــور کارتهـــاي بانکی هم
صادق اســـت.

تروجان  ،Asacubخطری
برای کاربران اندروید

از این تروجان برای فیشـــینگ ،توزیع بدافزارها
و یا حتی تهدیدات ســـایبری اســـتفاده میشود.
در مـــاه ژانویـــه البراتـــوار کسپرســـکی یـــک
تروجـــان  Asacubفعـــال را کشـــف کـــرد که به
حســـابهای کاربـــران اندرویـــد حملهور شـــده
بـــود .کارشناســـان موفق به ردیابی ســـیر تکامل

ایـــن تروجان شـــدند.
به گـــزارش ایدکـــو ،تروجانهای بانکـــی یک نوع
نرمافـــزار مخـــرب میباشـــند کـــه بـــا نصب بر
روی یـــک دســـتگاه تلفن همـــراه با اســـتفاده از
روشهای خـــاص از کارتهای اعتبـــاری کاربران
پـــول ســـرقت میکننـــد .در نســـخههای اخیـــر
تروجان Asacubفریب کاربران توســـط ارســـال
پـــول از کارتهای اعتباری به صفحات فیشـــینگ
انجام شـــده است.
بدیهـــی اســـت کـــه ایـــن کار را هیـــچ بانکـــی
انجـــام نمیدهـــد.در ابتـــدای تحقیـــق ،محققان
متوجه شـــدند که ایـــن تروجان بانکـــی انحصارا
کشـــورهای روســـیه و اوکرایـــن را مـــورد هدف
قرار داده اســـت .این مســـئله از طریق شباهت
صفحـــات بانکهـــای روســـی و اوکراینـــی بـــه
صفحات فیشـــینگ شـــده فاش شـــد.
به کارشناســـان البراتوار کسپرســـکی اجازه داده
شـــد تا یـــک بانک بـــزرگ آمریکایی کـــه کاربران
زیادی در ایـــاالت متحده دارد را مـــورد آزمایش
قـــرار بدهند .کارشناســـان پس از ســـاختن یک
صفحـــه فیشـــینگ و قـــرار دادن بدافـــزار در
سیســـتم متوجه شـــدند که اطالعـــات کارتهای
اعتبـــاری در مســـیر انحرافـــی قـــرار نمیگیرند.
پس طبـــق ایـــن شـــرایط به نظـــر میرســـد که

ســـازندگان ایـــن تروجـــان را بـــرای بانکهـــای
خاصی ســـاختهاند.
ب ــا ای ــن وج ــود تروج ــان Asacubکارهای ــی خیل ــی
بیش ــتر از ی ــک فیش ــینگ س ــاده میتوان ــد انج ــام
دهـــد .تواناییهـــای ایـــن تروجـــان بـــا بررســـی
ســـیر تکامـــلآن از نســـخههای اولیـــه تـــا نســـخه
اخیرکامـــا مشـــخص شـــده اســـت .الزم بـــه ذکـــر
اســـت کـــه نســـخه هـــم خانـــواده ایـــن تروجـــان
بنـــام Banker.AndroidOS.AsacubTrojan

توسط تیم تحقیقاتی البراتوار کسپرسکی
در ماه ژوئن  ۲۰۱۵کشف شد.

زمانیکـــه اولیـــن نســـخه  Asacubبـــر روی یک
دســـتگاه آســـیبدیده نصب میشـــد قـــادر بود
تـــا اطالعات خاصی را از قبیل ارســـال فهرســـت
برنامههـــا ،تاریخچه مرورگر وفهرســـت تماسها

را انجـــام دهد و اینگونه اطالعـــات را بر روی یک
ســـرور کنترل از راه دور  C&Cمیفرســـتاد.
نســـخه جدیـــد  Asacubدر مـــاه جوالی کشـــف
شـــد .این نســـخه دارای مجموعه ابزارهای بسیار
پیشـــرفتهای میباشـــد .عـــاوه بـــر قابلیتهای
قبلـــی ،این مجموعـــه قادر اســـت مدیریت چرخه
ارتباطـــات  ،C&Cرهگیـــری و یا حـــذف پیامهای
متنـــی و بارگـــذاری تاریخچه پیامهـــای کوتاه به
ســـرور را از راه دور انجـــام دهد.
نســـخههای جدیدتر دارای قابلیتهای انگشتشماری
از قبیـــل :قطع تلفن ،فعال نگه داشـــتن  CPUحتی در
زمانـــی که صفحـــه نمایش خاموش اســـت و دادن این
دسترســـیها به مجرمین میباشـــد.
نســـخهای کـــه از این تروجـــان در ماه ســـپتامبر
کشـــف شـــد نشـــان داد که عالوه بر قابلیتهای
فوق توانایی فیشـــینگ صفحه نمایش و ســـرقت
اطالعـــات کارتهای بانکـــی کاربـــران را از طریق
تلفن همـــراه دارد .این تروجـــان از طرف قربانی
تمـــاس تلفنی ،ارســـال درخواســـتهای ،USSD
دانلـــود و اجـــرای فایلهـــا از روی  URLهـــا را
انجـــام میداد.
محققـــان البراتـــوار کسپرســـکی از تکـــرار چند
بـــاره این نرمافـــزار آگاه بودند امـــا هیچ حمالت
گســـتردهای را از طـــرف آن مشـــاهده نکردنـــد
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تـــا زمانیکـــه در کریســـمس متوجه چنـــد برنامه
مشـــکوک شدند.
 Unecek Romanیکـــی از کارشناســـانی بود که
تروجان  Asacubرا کشـــف کرد .وی گفته اســـت:
"ایـــن بدافزار در طـــول تعطیالت کریســـمس در
رادار مـــا قـــرار گرفـــت و مشـــخص شـــد که در
نهایـــت یکـــی از بدنامترین تهدیداتی میباشـــد
کـــه بر علیـــه تلفنهـــای همراه در ســـال 2016
ساخته شـــده است".
در واقـــع محققان بیـــش از  6500تروجان بانکی
فعال  Asacubرا در هفته اول شناســـایی کردند
و در حـــال حاضر بیـــش از  ۳۷۰۰۰نـــوع از این
آلودگی به ثبت رســـیده اســـت.
 Asacubمیتوانـــد تمـــام دارایـــی یـــک هکـــر
باشـــد .از این تروجان بـــرای فیشـــینگ ،توزیع
بدافزارها و یا حتی تهدیدات ســـایبری اســـتفاده
میشـــود .در حـــال حاضر بـــه نظر میرســـد که
مهاجمین و اســـتفاده کنندگان ایـــن بدافزار فقط
در حـــال آزمایش ابزارهای موجود آن میباشـــند
و ما بایـــد آماده یـــک مبارزه عظیـــم و پیشبینی
شـــده باشیم.

تنهـــا یـــک راه کاربردی بـــرای حفاظـــت از ما در
برابر ایـــن تهدید وجود دارد :یـــک آنتیویروس
قـــوی Security Internet Kaspersky .اندروید
قـــادر بـــه تشـــخیص و مســـدود کـــردن تمـــام
نســـخههای موجود یـــک  Asacubاســـت .اگر از
نســـخه رایگان آنتیویـــروس اســـتفاده میکنید
فرامـــوش نکنید که بـــرای جلوگیـــری از آلودگی
توســـط ایـــن تروجان باید اســـکن را بـــه صورت
دســـتی و منظم انجـــام دهید.

