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MI5 )اداره امنیت داخلی بریتانیا( با همکاری 
پلی��س و س��ازمان امنیت ارتباط��ات بریتانیا 
)GCHQ( برای مقابله با حمله های س��ایبری 
ب��ه س��ازمان های غیردولت��ی و ش��رکت های 
خصوصی کم��ک می کند. طبق ط��رح دولت 
بریتانیا، ستادی با ۱۲ تا ۱۵ کارشناس تشکیل 
می شود. ش��رکت های خصوصی هدف حمله، 
اطالعات فنی مربوط به نوع حمله، منبع حمله 
و نحوه مقابله با آن را در این ستاد به اشتراک 
می گذارند. از یک س��ال پیش ۱۶۰ شرکت و 
س��ازمان فعال در زمینه های نظام��ی، انرژی، 
ارتباطات، امور مالی و دارو در فاز آزمایشی این 
طرح ش��رکت کرده اند. شرکت های خصوصی 
چندان رغبتی به انتش��ار اطالعات مربوط به 
حمله های س��ایبری به سیستم هایشان ندارند 
و ب��ا این کار دولت آنها را افش��ای حمله های 
ص��ورت گرفت��ه ترغیب می کن��د. بریتانیا بر 
خالف اتحادیه اروپا با اجبار شرکت ها به انتشار 
 .خبر مورد حمله قرار گرفتن مخالف است

تشکیل ستاد حمله های سایبری 
در بریتانیا

AV- موسس��ه  آزم��ون  تازه تری��ن  در 
Comparatives ک��ه ب��ا عن��وان حفاظت 
 Kaspersky  ،در دنی��ای واقعی انجام ش��د
 100 ب��ا   ،Internet Security2013
درصد کارآیی، عنوان نخس��ت را از آن خود 
ک��رد. به گزارش روابط عموم��ی پاد به نقل 
از کسپرس��کی، در این آزم��ون که با عنوان 
محافظ��ت در دنی��ای واقع��ی در م��اه مارچ 
2013 انج��ام ش��د، آنتی ویروس ه��ا از نظر 
محافظ��ت کامپیوتره��ای خانگ��ی در براب��ر 
حم��الت و تهدی��دات دنی��ای واقع��ی مورد 
س��نجش قرار گرفته و عملک��رد محصوالت 
مقاب��ل  پرطرف��دار در  و  امنیت��ی محب��وب 
حم��الت واقع��ی در دنیای مجازی بررس��ی 
ش��د. این موارد اغلب ش��امل وب گردی و 

استفاده از برنامه های کاربردی است. 
نتایج این آزمایش بر اس��اس 422 مورد زنده 
کاری،  آل��وده(، سوءاس��تفاده های  )URLهای 
URLه��ای متص��ل ب��ه خراب��کاری و ضمائم 
ویروسی ایمیل ها اس��ت. موارد زنده آزمایش 
تقریب��ًا تمام��ی تهدی��دات و حم��الت دنیای 
واقعی را پوش��ش می دهند. سیستم عامل پایه 
این آزمایش، ویندوز 7 ش��رکت مایکروسافت 

 Adobe ب��ود که برنامه های کارب��ردی مانند
آن  روی  ب��ر  و...   Reader، Flash، Java
نصب بوده است. در طول تست نیز لینک های 
آل��وده در کامپیوتر مورد نظر انتخاب ش��ده و 
رفت��ار آنتی ویروس پس از آن مورد بررس��ی 

قرار گرفت. 
 Kaspersky ،این موسس��ه براس��اس اعالم 
ب��ا  توانس��ت   Internet Security2013
خنثی ک��ردن 100 درصد حمالت عنوان اول 
را در ای��ن آزمایش از آن خود کند. البته این 
اولین بار نیس��ت که ش��رکت کسپرسکی در 
 AV-Comparatives آزمایش��ات ش��رکت
صاحب عنوان می ش��ود، این ش��رکت در سال 
2012 درجه Advanced+ را از این موسسه 
.برای مجموعه محصوالتش گرفته است

Kaspersky کارآمدترین آنتی ویروس در شرایط واقعی

اوباما، توئیتر و تهدید جاوا

خبرگ��زاری  توئیت��ر  اکان��ت  ش��دن  ه��ک 
آسوش��یتد پرس چن��د دقیقه ای بیش��تر طول 
نکش��ید که تنها برای انتشار یک خبر فرصت 
ب��ود: »دو انفجار در کاخ س��فید باعث زخمی 
اوبام��ا، رئیس جمه��ور آمریکا ش��د.  ش��دن 

اطالعات بیشتر متعاقبًا ارسال خواهد شد.«
ای��ن خب��ر باورنکردنی نبود، چرا ک��ه کمتر از 
یک هفت��ه پیش از انتش��ار آن، ب��ا انفجار دو 
بمب در مس��ابقات دو ماراتن بوستون، آمریکا 
مجددًا وارد فضای شوک و وحشت از حمالت 
تروریس��تی ش��ده بود. با اینکه ای��ن هک در 
ع��رض چند دقیقه کنترل و این خبر از س��وی 
خبرگزاری فوق تکذیب ش��د، ام��ا تاثیر منفی 
خود را بر بازار سهام آمریکا گذاشت. آیا باید 

به سادگی از کنار این خبر گذشت؟ 
با کمی تامل به چند نکته به صورت گذرا اشاره 
می کنم و نگاه موش��کافانه به چنین رویدادهایی 
را به مقاالت تخصصی ت��ری همچون »نفوذ به 

اسرار هکرها« می سپارم.

توان توئیتر در اطالع رس��انی: پیش از این هم 
بارها در نوشته های فراوان، دوستان روزنامه نگار 
و متخصصان ش��بکه های اجتماعی از قدرت و 
توان این رسانه های عصر نوین در اطالع رسانی 
س��خن گفته بودند ولی اکثر این دوستان ابعاد 
مثبت ش��بکه های اجتماعی را مدنظر قرار داده 
بودن��د. برای مثال نقش مثبت��ی که توئیتر در 
طوف��ان اخیر آمریکا برعهده گرفت، بر کس��ی 
پوشیده نیس��ت، اما همین شبکه های اجتماعی 
می توانند ابعاد منفی داشته باشند. صرف نظر از 
شوک اقتصادی انتشار این خبر کذب در بازار 
مالی آمریکا، جو منفی ایجاد ش��ده از انتش��ار 
این خبر می توانست صدمات زیادی به جامعه 

آمریکا وارد آورد.
تاکی��د روس��ای کش��ورها ب��ر حف��ظ امنیت 
س��ایبری: هم در شماره گذشته و هم در شماره 
اخیر ماهنامه، اخباری از توجه روس��ای جمهور 
آمریکا و روسیه و همچنین نخست وزیر انگلیس 
بر حفظ امنیت س��ایبری منتش��ر ش��ده است. 
امنی��ت این روزها تبدیل به یکی از دغدغه های 
بزرگ دولت ها ش��ده است. اما باید دانست که 
توجه به حفظ امنیت سازمان ها و مراکز دولتی، 
بدون توجه به امنیت مراکز پایین دس��تی چون 
بنگاه ه��ای خبری و یک ش��بکه اجتماعی مانند 
توئیتر کامل نخواهد بود و فقط هک ش��دن یک 
اکانت می تواند هرآنچه ساخته ایم را نابود سازد.

ترور س��ایبری: انجام بمب گ��ذاری و حمالت 
تروریس��تی ب��ه جز صدمات جان��ی و مالی که 
به اش��خاص صدم��ه دیده از ای��ن انفجار وارد 
می کن��د، هدف مهم تری ه��م دارد. مهم ترین 
هدف گروه های تروریس��تی شوک و ضربه ای 
اس��ت که ب��ه جامعه وارد می کنن��د. زخم ها و 
جراحات بهبودپذیر است و ساختمان ها قابلیت 
بازس��ازی دارند ولی بهبود شوک روانی که به 
جامعه وارد ش��ده سال ها زمان می برد. به نظر 
می رسد انتشار این خبر هم می تواند نوعی ترور 
س��ایبری تعبیر شود. خوش��بختانه این ترورها 
صدم��ات مالی و جانی ندارن��د ولی اگر کنترل 
نش��وند، می توانند شوک و ضربه ای مشابه یک 

حمله تروریستی به جامعه وارد آورند.
در انتها باید خوش��نودی خ��ود را از این مورد 
ابراز کنم که ش��بکه های اجتماعی چون توئیتر 
در ایران آنقدر گس��ترده نشده است که انتشار 
یک خبر ک��ذب، بازارهای مالی را با تالطمات 
فراوان مواج��ه نماید، اما الزم اس��ت همچون 
بخش��ی از فعاالن س��ایبری نگرانی های خود را 
نسبت به تهدیداتی چون حفره های جاوا اعالم 
کنم. در ضمن در خبرها بود که بدافزاری برای 
خاورمیانه طراحی ش��ده اس��ت، این اولین نوع 
این بدافزارها نیست و آخرین آن نخواهد بود. 
باید بیشتر هوشیار باشیم، حمالت سایبری هر 

 .روز ما را تهدید می کنند

behmand@ccwmagazine.com
یاشاربهمند
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در بین کش��ورهایی که بیش��ترین سهم را در 
انتش��ار هرزنامه ها داش��ته اند، هن��د در رتبه 
نخس��ت قرار دارد. به گزارش ایتنا و براساس 
گزارشی که در دانشگاه Twente انجام شده 
اس��ت، مقصد بیش از ۲۰ درصد هرزنامه های 
بررس��ی شده، کش��ور هند بوده است. در این 
تحقیق که در کشور هلند بر روی بیش از 42  
هزار ISP در سراس��ر جهان انجام شده است، 
ویتن��ام و برزیل بعد از کش��ور هند به عنوان 

بزرگ ترین ناشران هرزنامه معرفی شده اند. 
جووانی سزار، نویسنده این گزارش معتقد است 
که نحوه انتش��ار هرزنامه ها را باید براس��اس 
مناطق جغرافیایی بررسی کرد و راه های مقابله 
ب��ا آن را از این طریق ارایه نمود. وی کش��ف 
کرده است که شبکه های درگیر در فعالیت های 

نی��ز  مخ��رب 
ب��ه  تمای��ل 
در  تخص��ص 
یک نوع خاصی 
پیام ه��ای  از 
مخ��رب و ی��ا 
دارند.  حمل��ه 
به عنوان مثال، 

حم��الت  اکث��ر 
فیشینگ از ISPهای مستقر در ایاالت متحده 
آمده اس��ت. این تحقیق نش��ان داد که برخی 
از شبکه ها می تواند به عنوان »محله های بد« 
طبقه بندی ش��وند، زیرا درست مثل در دنیای 
واقعی، در این ش��بکه ها احتم��ال فعالیت های 

 .مخرب زیادتر بود

ش��رکت امنیتی FireEye اعالم کرد که محققان در پی بررسی های جدید 
خود موفق به کش��ف بدافزار جدیدی شده اند که به طور خاص دولت های 
منطقه خاورمیانه را هدف قرار داده اس��ت. به گزارش ایتنا، محققان مرکز 
امنیت��ی FireEye در بررس��ی های جدید خود موفق ش��دند بدافزاری را 
شناس��ایی کنند ک��ه در خان��واده برنامه های مخرب »تهدیده��ای مداوم 
پیش��رفته )API(« طبقه بندی می ش��ود و برای ورود به سیستم های دولتی 
در منطقه خاورمیانه و آس��یای مرکزی طراحی شده است. این بدافزار که 
با نام Trojan.APT.BaneChant شناخته می شود، از فناوری ها چندگانه 
شناسایی سیستم های رایانه ای استفاده می کند و سیستم مانیتورینگ ویژه ای 
دارد که کلیک های انجام شده توسط موشواره را نیز تشخیص می دهد و از 
این طریق کاربر فعالی که با رایانه آلوده ش��ده در تعامل است را شناسایی 
می کند. این بدافزار از طریق نرم افزار واژه پرداز Word منتش��ر می شود و 

روش گسترش آن از طریق انتشار 
پس��ت الکترونیکی آل��وده گزارش 
ش��ده است. این فایل های نوشتاری 
Islamic Jihad. آلوده شده با نام

doc به دست کاربران می رسند و 
این طور که گفته می شود، به محض 
کلی��ک کردن ب��رای بارگذاری آن 
از پس��ت الکترونیک��ی رایانه آلوده 
می شود. چانگ رانگ هوا از محققان 

مرکز امنیتی FireEye در این خصوص توضیح داد: »ما بر این باوریم که 
این فایل های آلوده شده به طور خاص با هدف ضربه زدن به سیستم های 

 ».دولتی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی فعالیت می کنند

کشف بدافزار جدید مخصوص دولت های خاورمیانه

 Symantec بر طبق نظر ش��رکت امنیت��ی
در ح��ال حاض��ر کارب��ران اینترن��ت دارای 
هرزنامه ه��ای کمت��ر اما حم��الت هدف دار 
بیشتری هستند. به گزارش سایسک، در این 
بررس��ی مشخص شده اس��ت که هرزنامه ها 
حدود ۶۹% از کل ایمیل ها را در سال ۲۰۱۲ 
تش��کیل داده اند. این بررس��ی از کاهش 6 
درصدی هرزنامه ها نس��بت به سال ۲۰۱۱ 
خبر می دهد. اما همچنان روزانه ۳۰ میلیارد 
هرزنامه فرس��تاده می ش��ود که این میزان 
بسیار زیاد اس��ت. بنابر این گزارش، در هر 
۲۹۱ ایمیل، یک بدافزار وجود دارد که %۲۳ 
از پیام ه��ای حامل بداف��زار، پیوندهایی را به 
س��ایت های مخرب در خود دارند. گزارش 
ش��رکت س��یمانتک از بلوکه ش��دن روزانه 
۲۴۷۳۵۰ حمل��ه بدافزاری خبر می دهد که 
نشان از افزایش 30 درصدی حمالت نسبت 

به سال ۲۰۱۱ است.
اما تعداد حمالت هدف دار نیز در سال 2012 
، ۴۲ درصد افزایش داشت. این بررسی ها از 
میانگین  ۱۱۶ حمله ه��دف دار در روز خبر 
می دهد که دزدی داده و جاسوس��ی صنعتی 
بیشترین منظور این حمالت بودند. در سال 
۲۰۱۲ ش��رکت های با کمتر از ۲۵۰ کارمند 
هدف ۳۱% از این حمالت بودند. س��یمانتک 
عقی��ده دارد ک��ه تجارت ه��ای کوچک تر به 
دلی��ل اینکه خیل��ی از آنها مث��ل بنگاه های 
بزرگ تر  سیس��تم امنیتی قوی ندارند، هدف 

 .قرار گرفته اند

سیمانتک: رشد 42 درصدی 
بر اس��اس نتایج مطالعه جدید، کاربران جهانی حمالت سایبری هدف دار

ت��ا پایان س��ال ۲۰۱۳ می��الدی ب��رای مقابله 
ب��ا بدافزاره��ا و برنامه های مخ��رب اینترنتی 
۲۲ میلی��ارد دالر هزینه می کنن��د و در مقابل 
ش��رکت ها و س��ازمان ها برای آنکه خود را در 
مقابل ابزارها و نرم افزارهای مخرب ایمن کنند، 
۱۱۴ میلی��ارد دالر می پردازند. به گزارش ایتنا 
بر اساس مطالعه جدیدی که انجام شده است، 
از سه کاربر معمولی که در سراسر جهان وجود 
دارد، ی��ک نفر در خطر حم��الت بدافزارها به 
نرم افزاره��ای مایکروس��افت ق��رار دارد و این 
در حالی اس��ت که از ه��ر ۱۰ کارمندی که در 
شرکت ها و سازمان های مختلف فعالیت می کنند، 
۳ نفر در معرض حمالت اینترنتی به محصوالت 
مایکروس��افت قرار دارند. مطالعه حاضر توسط 
شرکت تحقیقاتی IDC  در ۱۰ کشور جهان روی 
۱۱۰۴ کاربر معمولی، ۹۷۳ کاربر تجاری و ۲۶۸ 

مدیر IT و اطالعاتی در سازمان ها انجام شد. این 
بررسی نشان داد ۳۲ درصد رایانه های شخصی 
بدون فعال کردن سیس��تم امنیتی سیستم های 
عامل مورد اس��تفاده قرار می گیرند و ۱۲ درصد 
کاربران ابزارهای امنیتی پایه را هم مورد استفاده 

 .قرار نمی دهند

پیش بینی بازار 136 میلیارد دالری نرم افزارهای امنیتی در 2013

هند، پایتخت هرزنامه جهان
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در پی حمله وس��یع گروه هکر انانیمس به سایت های اینترنتی اسرائیلی، 
سازمان حماس از این بابت ابراز خوشحالی کرد. هنوز ابعاد خسارت های 
به بار آمده روش��ن نیس��ت ولی گفته می ش��ود که هکرهای اس��رائیلی 
حمله ای متقابل را ش��روع کرده اند. به گزارش ایتنا از دویچه وله، هدف 
این حمله وب س��ایت های دولت و بانک های اسرائیل بودند. پیش از این 
گروه��ی از هکرها که می گویند طرفدار فلس��طینیان و وابس��ته به گروه 
بین المللی انانیمس هستند، اعالم کرده بودند که دست به حمله ای وسیع 
خواهند زد. اسحاق بن اسرائیل، سخنگوی دولت اسرائیل در زمینه امور 
جنایی مربوط به اینترنت، گفت: »خس��ارت چندانی وارد نشده است.« 
ب��ه عقیده این مقام اس��رائیلی، این گروه با عملی��ات خود تنها می خواهد 

توجه رسانه ها را به موضوع هایی جلب کند که برایش مهم است.
طبق ویدئویی که این گروه پیش از حمله منتش��ر س��اختنه بود، ش��روع 
حمله را س��اعت ۸ بعدازظهر روز یکشنبه 7 آوریل معادل ۱8 فروردین 
اعالم نموده بود. در این روز مراسم گرامیداشت یاد قربانیان هولوکاست 
در اس��رائیل برگزار می ش��ود و به این مناس��بت مغازه ها، رستوران ها و 
بارها در این کش��ور بس��ته اند و برنامه ه��ای تفریحی نی��ز از تلویزیون 
پخش نمی ش��ود. رسانه های اسرائیلی در س��اعات بعد از این ساعات از 
کوتاه م��دت هکرها به وب س��ایت های بورس و وزارت دارایی اس��رائیل 
خب��ر داد ه اند. ی��ک نماینده حماس هم از حمله هکرها ابراز خوش��حالی 

کرد و بر صفحه فیس بوک 
خود نوشت: »خداوند جان 
الکترونیک  جنگ  سربازان 

را حفظ کند.«
اس��رائیل ب��رای مقابل��ه با 
حمل��ه هکره��ا ی��ک تلفن 
اضط��راری ب��رای کاربران 
در نظ��ر گرفت��ه اس��ت تا 
شهروندان اسرائیلی بتوانند 

حمله به وب س��ایت ها را گزارش دهند. همچنین از مردم خواسته شده 
که تا جایی که ممکن اس��ت برای ورود به ای میل های خود یا شبکه های 
اجتماعی و س��ایت های بانک ها از پسوردهای پیچیده استفاده کنند. این 
نخستین حمله وسیع به س��ایت های اینترنتی اسرائیل نیست. در ژانویه 
۲۰۱۲ ی��ک گروه هکر س��ایت بورس اس��رائیل را از کار انداخت. این 
گروه اعالم کرده بود که از عربس��تان س��عودی می آی��د. در ماه نوامبر 
۲۰۱۲ یک حمله س��ایبری وس��یع در جریان حمله های اسرائیل به نوار 
غزه صورت گرفت، اما خس��ارت زیادی به بار نیاورد. طبق اعالم منابع 
اس��رائیلی، در آن دوره ۶۰ میلیون حمله سایبری به سایت های اینترنتی 

 .اسرائیل ثبت شدند

حمله گسترده سایبری به وب سایت های اسرائیلی

اگر بخواهیم فهرس��تی از ش��رکت های بزرگ 
فن��اوری اطالع��ات که در س��ال ۱۳۹۱ هک 
ش��ده اند را تهیه کنی��م، باید ن��ام فیس بوک، 
توییتر، اپل و مایکروس��افت را در این فهرست 
قرار دهیم. به گ��زارش ایتنا از روابط عمومی 
ش��رکت ایمن رایانه پندار اواخر سال گذشته 
ابتدا توییتر، سپس فیس بوک، مدتی بعد اپل و 
در نهایت مایکروسافت به ترتیب طی مقاالت 
و اخباری که منتش��ر کردند، خبر از شناسایی 
حمالت گسترده هکری دادند. نکته اینجاست، 
گرچه این شرکت ها در به رسمیت شناختن هر 
ی��ک از این حمالت هکری واهمه دارند اما به 
واسطه یک تیم امنیتی قوی ، قادرند به سرعت 
این حمالت را شناسایی کرده و سرکوب کنند. 
متخصصان امنیتی متعقدن��د هیچ نقطه ای در 
جه��ان ۱۰۰ درصد ام��ن نیس��ت و دقیقًا به 
همین دلیل است که ش��ما باید کلیه اقدامات 
پیش��گیرانه را انجام دهید. چراکه ممکن است 
آسیب پذیری های جدید، خطاهای انسانی و یا 
یکی از ه��زاران حمله هکری به ش��رکت ها و 
س��ازمان ها بتواند راه نفوذ به سیس��تم شما را 

پیدا کند!
پس اگر شما در هر سمت و مسئولیتی هستید 
و حتی اگر کاربر سیس��تم خودت��ان در منزل 
هستید، تالش کنید تا تبدیل به هدف مطلوب 
هکرها نش��وید،  چ��را که تجربه نش��ان داده 
اس��ت، هکرها و تبهکاران رایانه ای در رسیدن 
به اهداف س��هل الوصول تالش می کنند. طبق 

گزارش سال ۲۰۱۲ شرکت پاندا سکیوریتی از 
تهدیدات امنیتی، یک سوم از کل کامپیوترهای 
دنیا به نوعی از بدافزارها آلوده هس��تند. پس 
اگر شما کامپیوتری بدون حفاظت کامل امنیتی 
دارید، اگر نرم افزارهای خود را بروز نمی کنید 
و یا اگر ی��ک برنامه امنیتی جدی برای تامین 
امنیت سیستم های خود ندارید، مطمئن باشید 
که هکرها دوست صمیمی ش��ما خواهند بود. 
ش��رکت پاندا س��کیوریتی به عن��وان یکی از 
بزرگ ترین ارائ��ه کنندگان راهکارهای امنیت 
اطالعات در ش��بکه های سازمانی و رایانه های 
خانگی، س��بد کاملی از محصوالت نرم افزاری 
و س��خت افزارهای امنیت��ی را به آنهایی که به 
دنبال تامین امنیت سیستم هایشان هستند ارائه 
می کند. شرکت ایمن رایانه پندار نیز به عنوان 
نماینده رسمی و انحصاری محصوالت پاندا در 
ایران، به شما پیش��نهاد می کند با شروع سال 
جدید و با کمک س��بد محصولی کامل پاندا به 

 .جهانی امن تر وارد شوید

در سال جدید امنیت را جدی تر بگیرید
مروری بر لیس��ت ش��هرهای آلوده اینترنتی 
گویای آن است که هم چنان تهران با اختالفی 
جدی نس��بت به اس��تان های دیگ��ر در صدر 
جدول آلوده های اینترنتی قرار دارد. به گزارش 
ایتنا براس��اس بررس��ی هایی که ب��ر وضعیت 
اینترنت در اسفند ماه سال قبل صورت گرفته، 
مشخص شده است که استان تهران با داشتن 
۲۳ نشانی ارسال کننده بدافزار آلوده ترین شهر 
اینترنتی کش��ور به ش��مار می رود که البته این 
عنوان برای چندمین ماه متوالی اس��ت که به 
این شهر اختصاص پیدا می کند. پس از تهران، 
گویا در میان تمام استان های کشور تنها گیالن 
ب��وده که ت��ا آدرس های آلوده کنن��ده متعدد 
مواجه بوده و با داشتن ۱۳ آدرس ارسال کننده 
بدافزار در رتب��ه  دوم آلوده های اینترنتی قرار 
گرفت��ه اس��ت. اصفهان و یزد ه��م هر یک با 
داشتن دو آدرس آلوده همزمان سومین استان 
آلوده و دومین اس��تان پاک به شمار می روند. 
بنابر اعالم مرکز ماهر، کرمان، فارس، سیستان 
و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری 
و ای��الم نیز اس��تان هایی بوده اند که هر یک با 
داشتن تنها یک آدرس ارسال کننده ی بدافزار 
به عنوان پاک ترین استان های اینترنتی کشور 
شناخته شده اند. اسفند ماه سال ۹۰، استان قم با 
داشتن ۵۱ آدرس آلوده، همدان با ۳۱ آدرس 
و آذربایجان ش��رقی با ۲۸ آدرس آلوده ترین 
اس��تان های اینترنتی کش��ور بودند و تهران با 
داشتن ۲۳ آدرس آلوده در رده  چهارم جدول 

 .آلوده ها قرار گرفته بود

آلوده ترین شهرهای اینترنتی کشور
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همكاری بدافزارها
محققان امنیتی Malwarebytes ادعا كرده اند 
كه یك نوع جدید از كیت سوء استفاده جاوا را 
كش��ف كرده اند كه دو بدافزار را در یك حمله 
 split فعال می نماید. این عمل توسط این گروه

نام گرفته است.
به گزارش ایتنا از مرکز ماهر،  كیت سوءاستفاده 
Redkit كه آس��یب پذیری های ج��اوا را مورد 
سوءاس��تفاده قرار می دهد، نخس��تین بار به طور 
گس��ترده در سال ۲۰۱۲ شناس��ایی شد. اكنون 
Malwarebytes ادع��ا كرده اس��ت كه این 
نخس��تین بار اس��ت كه یك كیت سوءاستفاده، 
به طور همزمان دو كد خرابكار را فعال می كند. 
 Malwarebytes یك محقق ارشد امنیتی در
كه در بالگ خود به ش��رح این موضوع و نحوه 
كش��ف این كیت سوء اس��تفاده پرداخته است، 
اظهار ك��رد كه احتمال م��ی رود این تكنیك به 
زودی گس��ترش بیش��تری پیدا كن��د. به گفته 
وی اگرچه به لحاظ تئوری این نوع كیت س��وء 
اس��تفاده split می تواند حاوی ه��ر تعداد فایل 
بدافزار باش��د، اما در عمل محدودیتی برای این 
موضوع وجود دارد، چرا كه با افزایش تعداد این 
بدافزارها، این كیت مش��كالتی برای خود ایجاد 

می كند.

عدم به روزرسانی جاوا در اکثر کاربران
گزارش��ی جدید از Websense نشان می دهد 
ك��ه ح��دود ۹۴ درص��د از نقاط پایان��ی كه از 
ج��اوای اوراكل اس��تفاده می كنند، آس��یب پذیر 
اس��ت، ام��ا كاربران اغل��ب به روزرس��انی ها را 
نادی��ده می گیرن��د. به گ��زارش ایتن��ا از مرکز 
 ،Websense ماهر، با توجه به گفت��ه محققان
تنها حمالت zero-day نیس��تند كه به عنوان 
یك تهدید دائمی به حس��اب می آیند، بلكه در 
حال حاضر سوءاس��تفاده از جاوا ابزاری محبوب 
برای مجرمان س��ایبری است. با توجه به تعداد 
آس��یب پذیری ها، به روز نگه داشتن مرورگرها، 
مسئله ای بسیار مهم است. به خصوص كه جاوا 
باید به طور مس��تقل از مرورگرهای مورد نظر 
و تلفن های همراه به روزرس��انی ش��ود. محققان 
دریافتن��د ك��ه تنه��ا ۵ درص��د از كارب��ران از 
جدیدترین نس��خه جاوا، نسخه ۱.۷.۱۷ استفاده 
می كنند و مابقی بیشتر از نسخه های قدیمی جاوا 
اس��تفاده می كنند و این امر باعث می شود تا در 

معرض حمالت مجرم��ان قرار گیرند. در حال 
حاضر نس��خه ۱.۶.۱۶ به طور گس��ترده توسط 
كاربران استفاده می شود. بیش از ۷۵ درصد از 
مرورگرها در حال استفاده از نسخه هایی از جاوا 
هستند كه ش��ش ماه گذشته به روزرسانی شده 
است و دو س��وم این نسخه ها یك سال گذشته 

به روزرسانی شده است.

نام��ه جمعی از فعاالن س��ایبری ب��ه اخوان در 
مورد خطر جاوا

ع��ده ای از فع��االن س��ایبری با نوش��تن نامه 
سرگشاده ای به رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
کش��ور، در م��ورد خطر ج��اوا هش��دار دادند. 
نگران��ی ای��ن فع��االن محودیت به روزرس��انی 
جاوای کاربران ایرانی توس��ط ش��رکت اوراکل 
است. توسط ش��رکت اوراکل مالک فعلی جاوا 
مدت هاس��ت ایران را بخاطر آنچه س��ازگاری 
این شرکت با قوانین ایاالت متحده عنوان شده 
تحریم کرده اس��ت. در نتیج��ه این محدودیت، 
نس��خه های به روزرسانی نش��ده جاوا که دارای 
نقیصه ه��ای امنیت��ی متع��ددی هس��تند، باعث 

آسیب پذیری مداوم رایانه ها می شود.
در ای��ن نامه به این ضمن اش��اره ب��ه این نکته 
که بخش وس��یعی از کاربران ایرانی از رایانه و 
ترکیب نرم افزارهایی اس��تفاده می کنند که جاوا 

در آن حضور دارد. به گفته این کارشناسان عدم 
به روزرسانی جاوا باعث ش��ده است که نقائص 
امنیت��ی این نرم افزار، کاربران ایرانی اینترنت را 
به سوژه های نفوذ سایبری و سوءاستفاده تبدیل 
کند. این فعالین امنیتی ضمن اشاره به مشکالت 
ج��اوا در ماه های اخیر از نه��اد اصلی مدیریتی 
فضای مجازی کش��ور 2 درخواس��ت را مطرح 

نموده اند.
صدور اعالم اخطار امنیت نرم افزاری فوری در 
مورد جاوا از طریق رس��انه های جمعی مختلف 
کش��وریکی از این درخواست هاس��ت. دومین 
درخواس��ت ای��ن فعالین حوزه امنی��ت لغو حق 
ش��رکت اوراکل در مالکی��ت حف��ظ آدرس و 
نام ه��ای اینترنتی )DNSه��ای مرتبط با اوراکل 
و ج��اوا( در فض��ای مج��ازی ای��ران و هدایت 
درخواست دسترس��ی به آدرس های مذکور به 
یک سرور ایرانی است. پیشنهاد این کارشناسان 
ارائه راهکارهای الزم جهت مدیریت امنیت به 
کاربران است. از جمله این راهکارها، روش های 
غیرفعال کردن جاوا، مقابله با سوءاس��تفاده ها از 
جاوا با نرم افزاری برای بررسی رایانه کاربران و 
همچنین ارائه نس��خه های به روز شده برای آن 
دس��ته از کاربرانی که به ه��ر دلیل فاقد امکان 
عدم بهره برداری فوری از جاوا هستند را شامل 

 .شود

داستان جاوا همچنان ادامه دارد!!!داستان جاوا همچنان ادامه دارد!!!
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 س��ابقه شما در زمینه افتا اولین سئوال ما 
در این مصاحبه است

فعالیت IT من از کهکش��ان آغاز ش��د و با 
ای��ن ش��رکت ادام��ه یافت و ام��روز با ۱۳ 
س��ال س��ابقه در س��مت قائم مقام کهکشان 
مش��غول به فعالیت هس��تم. اما بخش اصلی 
کهکش��ان که هم��ان آموزش اس��ت، ذات 
ش��رکت را دانش بنی��ان نموده اس��ت. این 
ذات دانش بنیان باعث ش��ده که مدرس��ان 
مجموعه، همگی در تمام سال ها تالش کنند 
ک��ه در صف مق��دم ورود فناوری اطالعات 
به شرکت باشند و امنیت هم از این مستثنا 
نب��ود. چون عالق��ه به امنی��ت در مجموعه 
کهکشان از همان روزهای اول وجود داشت 
و متخصص��ان زیادی نیز در مجموعه حاضر 
بودند، در سال ۸۴ شرکت کهکشان مشاور 
ایمن را به عنوان یک ش��رکت مش��اوره در 
حوزه امنیت در مجموعه کهکش��ان تاسیس 
کردیم و با این شرکت پروژه های مختلفی را 
انجام داده ایم. عالقه شخصی بنده در حوزه 
امنی��ت اطالعات ه��م در زمین��ه مدیریت 
فن��اوری اطالع��ات ب��ود و چ��ه در زمینه 
تدریس و آموزش و چه در حوزه پروژه های 
مش��اوره فناوری اطالعات که شرکت انجام 
داده در بخ��ش مدیری��ت امنیت اطالعات 
فعالیت داش��ته ام. کار دیگری که من انجام 
اس��تانداردهای حوزه  ممیزی های  می ده��م 
امنیت اس��ت و اکن��ون به عنوان س��رممیز 
 ISO27000، ISO20000 اس��نانداردهای

و ES2599 هستم.

 برای بررسی بازار امنیت نیاز به شناخت 
بازیگران این حوزه داریم. آیا ش��ما آماری 
از تعداد شرکت های فعال در حوزه امنیت و 

توانمندی های آنها دارید؟
متاس��فانه هی��چ دیتابیس قابل اس��تنادی در 
مورد تعداد ش��رکت های افتا در ایران وجود 

ندارد و یکی از کارهایی که در این کمیسیون 
مصر به انجام آن هس��تیم، برگزاری فراخوان 
و جمع آوری اطالعات این ش��رکت هاس��ت. 
متاسفانه شرکت های حوزه افتا در زمینه هایی 
که تاکنون وارد شده ایم همکاری های الزم را 
انج��ام نداده اند و اطالعات کامل خود را ارائه 
نکرده اند؛ ش��اید نگران اطالعات خود هستند 
یا این فراخوان ها را جدی نمی گیرند. اما پس 
از س��ال ها فعالیت در حوزه امنیت ما تعدادی 
از ش��رکت ها را به عنوان شرکت های حاضر 
در پروژه ها می شناس��یم، ای��ن عدد در حدود 
۱۴۰ الی ۱۵۰ ش��رکت اس��ت. ام��ا از اینکه 
گس��تره فعالیت این ش��رکت ها چقدر اس��ت 
و اینکه ش��رکت ها چه می��زان توانایی دارند، 

اطالع درستی نداریم.

 ب��ا توجه ب��ه اینکه خود ش��ما مدیریت 
بخ��ش آموزش موسس��ه ای آموزش��ی را بر 
عهده دارید، آی��ا می توانیم آماری از تعداد 

متخصصان امنیت فن��اوری اطالعات بخش 
خصوصی ارائه کنیم؟

تعداد دانشجوهایی که هر سال در موسسات 
آموزشی چون کهکش��ان به عنوان کارشناس 
امنیت تربیت می ش��وند، بسیار زیاد است اما 
فقط بخشی از این ها به متخصص ویژه امنیت 
تبدیل می شوند. بیشتر این کارشناسان افرادی 
هستند که دانش امنیتی را کسب می کنند که 
در کار خود از آن استفاده کنند ولی متخصص 
ویژه امنیت نیس��تند. تعداد متخصصین ویژه 
امنیت بسیار کم است. برای به دست آوردن 
برآورد س��اده ای از تعداد کارشناسان امنیت، 
به طور متوسط برای هر یک شرکت امنیتی ۶ 
یا ۷ کارمند در نظر می گیریم و با این برآورد 
تخمین ۱۰۰۰ نی��روی متخصص امنیت عدد 
دور از ذهنی نیس��ت. بار دیگر اعالم می کنم 
که هیچ ی��ک از این اعداد آمار واقعی و قابل 
استنادی محس��وب نمی شود و بیشتر بر روی 

حدس و گمان استوار است.

ساماندهی حوزه افتا از وظایف ماستساماندهی حوزه افتا از وظایف ماست

یاش��ار بهمند- همواره یکی از تالش های گروه های صنفی نظم بخش��ی و ساماندهی کسب و کار بوده و خواهد بود. نظام صنفی رایانه ای 
که از جوان ترین نهادهای صنفی کشور است هم از این امر مستثنی نبوده و یکی از اهداف خود را نظام مندی فعالیت های صنفی دانسته 
است.کمیس��یون افتا این س��ازمان که یکی از فعال ترین زیر مجموعه های سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شود، سال گذشته از 
فعال ترین کمیسیون های سازمان نظام صنفی در حوزه ساماندهی کسب و کار بوده است. در همین راستا و برای آشنایی با فعالیت های 
این کمیس��یون، به س��راغ رئیس کمیسیون، خانم بهناز آریا رفتیم تا خوانندگان ما با کارهای انجام گرفته در این کمیسیون از یک سو و 

از سوی دیگر با دیدگاه مسئول امنیت صنف IT نسبت به مسائل این صنف آشنا شوند. 

گفت وگوی بخش امنیت دنیای کامپیوتر و ارتباطات با
 رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای
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 با در نظر گرفتن تعداد حدودی شرکت ها 
و متخصصی��ن ح��وزه امنیت آی��ا می توانیم 
ب��رآورد صحیح��ی از ت��وان امنی��ت فناوری 

اطالعات در بخش خصوصی داشته باشیم؟
با توجه به انجام پروژه های ملی توسط بخش 
خصوص��ی می توانیم بگویی��م بخش خصوصی 
ما توانایی بس��یار باالی��ی دارد براحتی از پس 
بزرگ تری��ن پروژه ه��ا ب��ر آمده اس��ت. اما 
طب��ق آخرین برآوردی که س��ازمان فناوری 
اطالعات انجام داده، حدود ۳۶۰۰ س��ازمان 
دولتی شناس��ایی شده است که نیاز به گرفتن 
خدمات امنی��ت اطالعات از بخش خصوصی 
دارند. اگر به این تعداد سازمان های خصوصی 
شده و شرکت های خصوصی را اضافه کنید که 
حتی آنها هم بخشی از زیرساخت های حیاتی 
را تش��کیل می دهند با حجم ب��االی از نیاز به 
امنیت فناوری اطالعات مواجه می ش��ویم که 
باید توس��ط بخش خصوصی پشتیبانی گردند 
و بخ��ش خصوصی ما باید برای پاس��خگویی 
به ای��ن نیاز آمادگی الزم را داش��ته باش��د. 
امروز با توجه به تعداد حدودی ش��رکت های 
امنیتی فکر می کنم این تعداد پاسخگو نیست. 
از س��وی دیگر باید این نکته را نیز گوش��زد 
کنم که از بین ش��رکت های امنیتی فعال فقط 
تعداد مح��دودی از آنها )در ح��دود ۲۰ الی 
۳۰ ش��رکت( ت��وان واقعی ارائ��ه خدمات به 
س��ازمان ها و ش��رکت های ب��زرگ را دارند. 
این نکته بس��یار نگران کننده است و به نظر 
می رسد که هم از سوی بخش خصوصی و هم 
از س��وی بخش دولتی باید اقدامات بسیاری 

انجام شود.

 تعام��ل دول��ت و بخ��ش خصوص��ی در 
حوزه امنیت چگونه است؟ آیا حمایت های 
الزم از بخش خصوصی توس��ط دولت انجام 

می شود؟
در سال های گذش��ته وضعیت تعامل دولت 
با بخش خصوص��ی به ویژه در حوزه امنیت 
اصلًا خوب نبود. البته پروژه هایی از س��وی 
دول��ت تعریف و توس��ط بخ��ش خصوصی 
انج��ام می ش��د ول��ی منظ��ور م��ا از تعامل 
هماهنگی بیش��تر بی��ن صنف و بخش دولتی 
اس��ت که بس��یار ضعیف بود. البته در سال 
گذش��ته تعامالت خوبی بین بخش خصوصی 
و قسمت هایی از بدنه دولت انجام پذیرفت 
ول��ی همچنان برای ما راضی کننده نیس��ت. 
بزرگ ترین مس��ئله تا سال های گذشته عدم 
وج��ود سیاس��ت های کالن و س��اختارهای 
سیاس��تگذاری در دول��ت بود ک��ه آن هم 
با تش��کیل ش��ورای عالی فضای مجازی به 
انجام رس��ید. م��ا امیدواریم با تش��کیل این 

س��ازمان سطح تعامالت باالتر برود و بخش 
دولتی از توانایی های ش��رکت های خصوصی 
مطلع ش��وند. ما چند مشکل در تعامل بین 
مدیران بخش دولت��ی و خصوصی در حوزه 
امنی��ت داری��م که یک��ی از مهم تری��ن آنها 
عدم دیدگاه یکس��ان در بین این دو اس��ت. 
متاس��فانه بخش دولتی هنوز محصول محور 
عم��ل می کن��د و ایجاد امنی��ت را در خرید 
چند محص��ول نرم افزاری و س��خت افزاری 
مانن��د ضدبدافزارها می بینن��د، در صورتی 
که این محصوالت بخش��ی از دیدگاه فراگیر 
نسبت به مدیریت امنیت فناوری اطالعات 
اس��ت. مش��کل دیگ��ر دی��دگاه گروهی از 
مدیران دولتی اس��ت که امنیت را به عنوان 
بح��ث عمده نمی بینند و ت��ا جایی که ممکن 
اس��ت تالش می کنند هزینه ه��ای امنیتی را 
ک��م کنند. س��وی دیگر رفتار ای��ن مدیران 
وقتی اس��ت که از بخش خصوصی متوقعند 

که فضای بس��یار امنی را فراهم س��ازد که 
این ام��ر چی��زی در حد غیرممکن اس��ت. 
عدم پرداخت های به موقع در پروژه ها یکی 
دیگر از معضالت بخش خصوصی اس��ت که 
به ویژه ش��رکت های ارائه دهنده محصوالت 
خارج��ی با آن بیش��تر درگیرن��د و این امر 
باعث شده تعدادی از شرکت ها در وضعیت 

بحران به سر ببرند.

 پیش��تر از ای��ن بعض��ی از ش��رکت ها از 
نبود اعتم��اد بین بخش خصوص��ی و دولتی 
می گفتند، آیا این اعتماد ایجاد شده است؟

وضعیت اعتماد بس��یار بهتر ش��ده اس��ت. 
وقتی بخ��ش دولتی اجرای مرک��ز عملیات 
امنی��ت و همچنی��ن موضوع آم��وزش را به 
بخ��ش خصوص��ی می س��پارد یعن��ی اعتماد 
بس��یار بیشتر شده اس��ت. ولی اعتماد کافی 
نیست، اعتماد باید همراه با حمایت و تامین 
بودجه همراه باشد تا بخش خصوصی بتواند 

خودش را تقویت کند.

 برای این حمایت پیشنهاد خاصی دارید؟
مطمئنًا باید حمایت به صورت مالی باشد.

 آیا منظور شما اعطای وام و ... است؟
خی��ر. ما بخش خصوص��ی را آماده انجام کار 
و پ��روژه می دانیم. اگر تعداد پروژه ها بیش��تر 
ش��ود و حج��م مناقصات افزای��ش یابد قطعًا 
بخش خصوصی تقویت شده و می تواند باعث 
اطمین��ان دول��ت از جانب حمالت س��ایبری 
انجام شده باش��د. البته بسیاری از پروژه های 
تعریف شده باید با اعداد منطقی ارائه شوند تا 
بخش خصوصی بتواند امنیت را در سازمان ها 
اجرائی نماید. کش��ور ما هر روزه در معرض 
تعدیدات بسیاری قرار دارد و توقعات بخش 
دولتی از پیمانکاران خصوصی کم نیس��ت ولی 
با اعداد پایین نمی توان امنیت را به طور کامل 

پیاده سازی نمود.

 آیا سازمان نظام صنفی توانسته به نقطه 
تعامل بخش خصوصی و دولتی تبدیل شود؟
خوش��بختانه در س��ال گذش��ته تعامل بسیار 
خوبی با س��ازمان فناوری اطالعات داش��تیم. 
پیش از این هم که تعامالتی با سازمان پدافند 
غیرعام��ل و همچنین پلیس فتا داش��تیم. اما 
متاس��فانه با توجه به تازه کار بودن ش��ورای 
عالی فض��ای مجازی هن��وز نتوانس��ته ایم به 
میزانی که باید با این س��ازمان رابطه مناسبی 
داش��ته باشیم. تالش هایی در ش��روع به کار 
ش��ورای عالی فض��ای مجازی انجام ش��د تا 
نماینده ای از صنف در این ش��ورا حضور یابد 
ولی قرار شد بعد از مدتی از فعالیت این شورا 
س��از و کاری طراحی ش��ود که سازمان نظام 
صنفی رایانه ای به روش��ی مورد مش��اوره این 

شورا قرار بگیرد.

 تع��دد مراجع تصمیم گیری در حوزه افتا 
زیاد نیست؟

یک��ی از مش��کالت م��ا تع��دد ای��ن مراکز و 
موازی کاری ه��ای انج��ام ش��ده توس��ط ای��ن 
سازمان هاست. یکی از دالیلی که صنف فناوری 
اطالع��ات و یا به طور خاص کمیس��یون افتا از 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی استقبال نمود، 
امی��د به تصویب سیاس��ت های کالن در حوزه 
امنیت است. ما تک به تک با هما این سازمان ها 
همکاری الزم را داریم ولی سیاس��ت های اتخاذ 
ش��ده توس��ط برخی از این س��ازمان ها حتی با 
یکدیگ��ر تداخل دارد. برای مثال ش��رکت های 
فعال در ح��وزه افتا برای فعالیت در بخش های 
مختلف دولت باید مجوزهای الزم برای حضور 
در آن بخش خاص را کس��ب کنند. برای مثال 
مجوز فعالیت در حوزه نفت با مجوز فعالیت در 

یکی از دالیلی 
که صنف فناوری 

اطالعات و یا به طور 
خاص کمیسیون افتا از 

تشکیل شورای عالی 
فضای مجازی استقبال 
نمود، امید به تصویب 
سیاست های کالن در 

حوزه امنیت است
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حوزه مخابرات متفاوت اس��ت و ....  امید ما به 
ش��ورای عالی فضای مجازی تدوین استراتژی 
امنیت کش��ور و ایجاد تمرکز و خط مشی برای 

این سازمان هاست.

 کمیس��یون افتای نظ��ام صنفی چند عضو 
دارد و چه تعداد از ش��رکت های حوزه افتا 
در جلسات این کمیسیون شرکت می کنند؟
هریک از کمیس��یون های سازمان نظام صنفی 
۱۵ عضو دارد که این اعضا حق ش��رکت در 
رای گیری ها را دارند ولی در جلس��اتی مانند 
کارگروه ساماندهی ضدبدافزارها تا ۳۵ شرکت 
در برخی جلسات حضور پیدا می کردند. البته 
جون در اکثر موارد جلس��ات ما علنی اس��ت، 
در جلس��ات علنی حضور ش��رکت های عضو 
سازمان نظام صنفی در جلسات بالمانع است، 
برخی ش��رکت ها هم در این جلس��ات حضور 
پیدا می گردند. ولی به طور کل می توان گفت 
حدود ۵۰ ش��رکت فعال در ح��وزه امنیت با 

کمیسیون افتا سازمان ارتباط دارند.

 عمده فعالیت های کمیسیون افتا در این 
دوره را می توانید ذکر کنید؟

نمی توان برچس��ب زمان��ی ب��ر روی برخی از 
فعالیت های کمیسیون گذاشت، چرا که شروع 
این فعالیت ها در دوره گذش��ته ب��وده و در این 
دوره ادامه داشته اس��ت. یکی از این کارها که 
در سال گذشته نهایی شد، ارائه تعرفه خدمات 
امنیت فن��اوری اطالعات برای اولین بار بود. تا 
قبل از این حتی لیستی از خدمات امنیت فناوری 
اطالعات وجود نداش��ت و تهیه این لیس��ت و 
اس��تخراج تعرفه برای آنها حدود یک س��ال و 
نیم طول کش��ید. برای ۱۹۰ سرویس در حوزه 
امنیت تعرفه مشخص ش��ده است، حتی برای 
هریک از این خدمات سطح کارشناسی که آنها 
را ارائه می کند نیز مش��خص ش��ده است. این 
تعرفه به عنوان تعرفه کشوری در سازمان نشام 
صنفی کشور نیز به تصویب رسیده است و تنها 
تعرفه موجود در حوزه افتاست. هم اکنون تعرفه 
س��ال ۹۱ بر روی سایت سازمان قابل دسترس 
است و در ماه آینده این تعرفه بازنگری شده و 
با تغییراتی برای سال ۹۲ نیز عرضه خواهد شد. 
بسیاری از سازمان ها اکنون به صورت غیررسمی 
این تعرفه را لحاظ می کنند و تالش ما در سال 
جاری تعامل با برخی سازمان هاست تا این تعرفه 
را به صورت مرجع در پروژه ها و برآورد قیمت 
پایه استفاده نمایند. کمیسیون افتا یکی از اهداف 
خود را آگاهی رس��انی می دان��د و با این منظور 
سری سمینارهایی را با عنوان آشنایی با مفاهیم 
روز امنی��ت اطالعات برگ��زار می کنیم. از این 
مجموعه حدود ۱۰ س��مینار برگزار شده است 

و تالش ما این بوده که سطح عمومی امنیت را 
در بین کارشناسان باال ببریم. خوشبختانه از این 
سمینارها استقبال خوبی شده است و بسیاری از 
شرکت ها حتی مشتریان خود را برای حضور در 
این سمینار تش��ویق نموده اند. همانگونه که در 
پاسخ به یکی از سواالت شما گفتم یکی از اهداف 
ما در این کمیسیون تعامل با سازمان های فعال 
در ای��ن حوزه بود. نقطه پررنگ تعامالت ما در 
این دوره تعامل با سازمان فناوری اطالعات بود.

 اگر اشتباه نکرده باشم این تعامل همان 
موضوع مبحث س��اماندهی ضدبدافزارهای 

خارجی بود؟
بله، بع��د از اتفاقی که در س��ال گذش��ته برای 
سیس��تم های کامپیوتری ش��رکت نف��ت افتاد، 
آقای تقی پور وزیر پیش��ین فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات ورود نرم افزاره��ای امنیتی خارجی را 
ممنوع دانس��ت. تعامل در این امر بس��یار مهم 
ب��ود، چرا که به نظر ما این امر امکان پذیر نبود. 
بسیاری از شرکت های فعال در حوزه افتا به ارائه 
ضدبدافزارهای خارج��ی می پردازند و تنها یک 
شرکت تولیدکننده ضدبدافزار ایرانی وجود داشت 
که آن شرکت هم در شرف تعطیلی بود. ما هم 
مانند آنها معتقد بوده و هستیم که امنیت وارداتی 
نیس��ت و باید در حوزه امنیت بومی سازی انجام 
ش��ود، اما این را می دانس��تیم که در کوتاه مدت 
این امر ش��دنی نیست، پس به دنبال یک راه حل 
میان مدت بودیم. نتیجه تعامالت ما ساماندهی 
ضدبدافزارهای خارجی به جای ممنوعیت کامل 
آنها ب��ود. هدف ما از این س��اماندهی بیش��تر 
استخراج مالک هایی بود که از طریق آن بتوان به 

احراز صالحیت شرکت ها پرداخت.

 ساماندهی را باید یکی از کارهای اصلی 
شما دانست؟

واقعْا در تک تک احزای افتا نیاز به س��اماندهی 
داریم. ما در کمیسیون افتا ما به بحث ساماندهی 
بس��یار عالقه مندیم. چه در شرکت های فعال 
ب��ازار افتا، و چ��ه در تعرفه خدم��ات و یا در 
ضدبدافزارهای خارجی. به نظر من ساماندهی 

اصلی ترین وظیفه صنف است.

 ساماندهی ضدبدافزارها در ابتدا پرخبر 
و با س��ر و صدا بود ولی بعد از چند جلس��ه 

اول هیج خبری در این مورد منتشر نشد؟
ع��دم اطالع رس��انی در این حوزه نش��ان کار 
نکردن ما نبود. ۱۵ جلس��ه با حضور بیش��تر 
فعالی��ن این ح��وزه برگ��زار ش��د و از منظر 
فنی بحث های بس��یار زیادی انج��ام دادیم و 
تالش کردی��م بدون توجه به نام های تجاری، 
ش��اخص هایی اس��تخراج کنیم که ضدبدافزار 
مطلوب و ش��رکت های ارائه کنن��ده خدمات 
مناس��ب به س��ازمان های دولتی را شناسایی 
نمای��د. هدف م��ا این ب��ود ک��ه از این پس 
 Crack ش��رکتی نامعتبر نتواند آنتی ویروس
به س��ازمان های دولتی ارائه کند. اما ما برای 
اطالع رسانی دو چالش داشتیم. از یک سو ما 
تالش کرده بودیم تا بزرگان بازار و تاثیرذاران 
حوزه ضدبدافزار را در این جلس��ات دور هم 
جمع کنیم و از نظرات کارشناسی آنها استفاده 
کردیم. اطالع رسانی بدموقع می توانست مانع 
از به نتیجه رسیدن بحث های کارشناسی شود 
و موجب تش��تت آرا می ش��د. از سوی دیگر 
ن��گاه حاکمیت هم این بود ک��ه نتایج تا زمان 
نهایی نشدن ارائه نشود. نتایج این جلسات ۲ 
ماه قبل از عی��د آماده و جهت اعمال نظرات 
حاکمیتی تقدیم سازمان فناوری اطالعات شد. 
آخرین روزهای قبل از عید آخرین نس��خه از 
سوی س��ازمان فناوری اطالعات آماده شد و 
قرار ش��ده است در چند روز آینده در اختیار 
ما ق��رار بگیرد تا م��ا بتوانیم نظ��رات نهایی 
خود را بع��د از تغییرات اعالم کنیم. من فکر 
می کنم نتیجه این جلس��ات ت��ا یک یا دو ماه 

آینده رسمْا منتشر خواهد شد.

تعیی��ن  ج��ز  ب��ه  آیین نام��ه  ای��ن  در   
ش��اخص های ضدبدافزار مطلوب و همچنین 
شرکت ارائه دهنده خدمات، به چه مواردی 

اشاره شده است؟ 
ما ت��الش کردیم در ای��ن آیین نامه نکاتی از 
مدیری��ت امنیت اطالعات ذک��ر کنیم. مثال 
م��ا اولین قدم در تامین امنیت یک س��ازمان 
 )ISMS( را داشتن سیس��تم امنیت اطالعات
دانس��ته ایم. بع��د ت��الش کردی��م جای��گاه 
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ضدبدافزار در امنیت سیستم های کامپیوتری 
را معی��ن نماییم. تالش ما ای��ن بوده که این 
دی��دگاه که با نصب ضدبدافزار صرف امنیت 
اطالع��ات تامین می ش��ود را تغییر دهیم. در 
بخش��ی دیگ��ری از ای��ن آیین نام��ه وظایف 
س��رویس گیرنده و س��رویس دهنده مشخص 
ش��ده اس��ت. یعنی با مطالعه ای��ن آیین نامه 
می توان فهمید که چه انتظاری می توان از یک 
آنتی ویروس داشت. در آیین نامه مواردی را 
به احراز صالحیت ش��رکت های ارائه دهنده 

خدمات امنیتی اختصاص داده ایم.

 در س��ال گذش��ته مش��کالتی در حوزه 
UTM داش��تیم. از ی��ک س��و محص��والت 
خارج��ی فروخته ش��ده ک��ه پورت های آن 
بس��ته است و از یک سو تعداد شرکت هایی 
که مدع��ی تولید UTM ش��ده اند، در حال 
افزایش اس��ت. این آیین نامه ش��امل حوزه 

سخت افزارهای امنیتی هم می شود؟
 خی��ر. قدم اول مدیران دولت��ی و عالقه اصلی 
آنها، ساماندهی نرم افزارهای ضدبدافزار خارجی 
بود. اما همانگونه که گفتم، ما در این آیین نامه 
به ضدبافزارهای نرم افزاری به عنوان یک بخش 
از دیدگاه جامع امنیتی یک سازمان نگاه کردیم 
و قطع��ْا این برای کامل ش��دن دی��دگاه جامع 
باید به قطعات دیگ��ر این پازل هم توجه کرد. 
از جمله س��خت افزارهای امنیتی و آموزش در 
حوزه امنیت و... اما س��ازمان فناوری اطالعات 
به س��اماندهی این حوزه هم عالقه نش��ان داده 
اس��ت و این امر از س��ال گذش��ته آغاز ش��ده 
اس��ت. در مرحله اول فراخوان »ارزیابی امنیتی 
محص��والت ح��وزه فت��ا« بر روی س��ایت این 
س��ازمان قرار داده شده اس��ت و اکنون فقط از 
تجهیزاتی که مجوز آزمایشگاه های مورد تایید 
سازمان فناوری اطالعات را کسب کنند، امکان 
فروش به س��ازمان های حیاتی را دارند. اعضای 
کمیسیون افتا در بحث سخت افزار نیز با مدیران 
سازمان فناوری اطالعات در حال رایزنی هستند 
و قصد داریم در فاز بعدی، نسبت به ساماندهی 

سخت افزارها هم اجرا نماییم.

 در دو ج��ا به اهمیت آم��وزش در حوزه 
امنیت اش��اره کردید. آیا ساماندهی در این 

حوزه هم انجام خواهد شد؟
اگر ب��ه اتفاق های یک س��ال گذش��ته نگاهی 
بیاندازیم، بیش��تر رویدادهای امنیتی ماحصل 
عدم وجود دانش در یک سیس��تم بوده است. 
برای مثال در یکی از س��ازمان های بزرگ که 
س��ال گذش��ته مورد هدف قرار گرفت، الگ 
رفتار مشکوک در شبکه وجود داشته ولی عدم 
دانش باعث شد که این رفتار مشکوک به یک 

صدمه بزرگ منجر ش��ود. ما ارتقای دانش را 
به دو بخش آموزش و آگاهی رس��انی تقس��یم 
می کنیم. آم��وزش امنیت فن��اوری اطالعات 
ب��رای تربیت متخصصان امنیتی اس��ت اما در 
آگاهی رسانی، هدف آشنا ساختن افراد شرکت، 
جامعه، س��ازمان با مقوله امنی��ت اطالعات و 
آموزش آنهاست. در گام اول ما توجه افراد را 
به مقوله امنیت جلب می کنیم. اما در گام های 
بعدی نسبت به افزایش آگاهی افراد در حوزه 
امنیت اقدام می شود و در این مرحله به برخی 
از م��وارد موضوع��ات تخصصی نی��ز آموزش 
داده می ش��ود. م��ا در ه��ر دو بخش آموزش 
تخصصی و آگاهی رس��انی نیاز به س��اماندهی 
داریم. موسساتی داریم که به سازمان ها آگاهی 
غلط��ی ارائه می کنند، به ط��وری که در برخی 
م��وارد به ج��ای ایجاد دید مثبت نس��بت به 
امنیت، کارمندان را به مخالف درجه یک ایجاد 
امنیت در سازمان ها تبدیل کرده اند. در حوزه 
آموزش ه��م برخی از آموزش��گاه ها عالوه بر 
ارائه آموزش های غیراستاندارد و غیرکاربردی، 
مدارک خ��ارج از رده و بی اعتباری را معرفی 
می کنند و با ارائه اطالعات غلط دانش��جویان 
و عالقه مندان را منحرف می کنند. ما از س��ال 
گذشته با همکاری کمیسیون آموزش سازمان 
نظام صنف��ی اقدام ب��ه اجرای ف��از اول برای 

ساماندهی این حوزه نموده ایم.

 این کار توس��ط کمیس��یون افت��ا انجام 
می شود یا کمیسیون آموزش؟

کمیس��یون آموزش باید به ص��ورت افقی در 
چارت بقیه کمیسیون ها حضور داشته باشد و 
رفتار ایزوله این کمیسیون قابل تصور نیست، 
چرا که مبحث آموزش در تک تک کمیسیون ها 
وجود دارد و با این دیدگاه کمیسیون آموزش 

با همه کمیسیون ها همکاری می کند.

 آیا ب��ا س��اماندهی که انج��ام می دهید، 
نابسامانی در بخش مدارک هم حل می شود؟ 
این نابس��امانی که در حوزه م��دارک به آن 
اش��اره کردید، بیش��تر از س��وی تع��دادی از 
آموزش��گاه های متخلف هدایت و جهت دهی 
می ش��ود. بیش��تر مدارک موجود از س��وی 
موسس��ات معتب��ری ک��ه گس��تره فعالی��ت 
آنها بین المللی اس��ت، تعریف ش��ده اند. این 
موسس��ات که به دو صورت مستقل و وابسته 
به یک ش��رکت تولیدکننده هستند، مدارک 
خ��ود را در ه��ر ی��ک از حوزه ه��ای معی��ن 
تعری��ف می کنند. متقاضی ب��ا توجه به نیاز و 
درخواس��ت خود، می تواند در آزمون هایی که 
غالبْا به ص��ورت بین المللی برگزار می ش��ود، 
حض��ور پی��دا ک��رده و در ص��ورت کس��ب 

نم��رات،  مدرک را کس��ب نمای��د. اما نکته 
مهم اینجاس��ت که متقاضی بای��د با توجه به 
شرح شغلی خود برای اخذ این مدارک اقدام 
کند. یکی از عواملی که نابسامانی مورد اشاره 
را ایجاد نموده اس��ت، مش��خص نبودن شرح 
شغل هاست. س��ازمان فناوری اطالعات نظام 
ملی امنیت اطالعات)نما( را برای متخصصین 
و کارشناسان حوزه مدیریت امنیت اطالعات 
انجام ش��د. در این نظام برای تمامی مشاغل 
این بخش این کار انجام ش��د و مشخص شده 
است که تک تک افراد باید چه دانشی داشته 
باش��ند و چه مدارکی را باید گذرانده باشند. 
س��ال گذش��ته همکاری که ما با کمیس��یون 
آم��وزش انج��ام دادی��م، هم شناس��ایی تمام 
مشاغل موجود در حوزه امنیت بود. ما سطح 
حداقل مهارت و مدارک الزم برای هریک از 

این مشاغل را نیز استخراج نمودیم.

 ای��ن مصاحبه در قالب بخش ویژه امنیت 
ماهنام��ه دنیای کامپیوت��ر و ارتباطات چاپ 
خواهد ش��د. به عنوان آخرین سئوال به نظر 
شما رسانه و به ویژه رسانه های تخصصی در 
حوزه امنیت چه نقشی در چرخه امنیت دارند 
و ایجاد رس��انه تخصصی که فق��ط به مقوله 

امنیت بپردازد را چطور ارزیابی می کنید؟
در پاس��خ ب��ه س��ئواالت قبل��ی ش��ما من به 
نق��ش مهم آگاهی رس��انی و ارتقای دانش در 
تامین امنیت سازمان ها اش��اره کردم. رسانه 
مهم تری��ن نقش را در ارتق��ای دانش عمومی 
بازی می کند، اما متاس��فانه تا به حال این امر 
نه از س��وی صنف و نه از س��وی رسانه ها به 
قدر کافی جدی گرفته نش��ده اس��ت. یکی از 
وظای��ف ما به عن��وان فعالین ح��وزه امنیت، 
انتقال دانش به رسانه هاس��ت. حمایت بخش 
خصوصی و دولت از این رسانه ها الزم است. 
ای��ن حمایت ها می تواند انگی��زه الزم را برای 
انج��ام فعالیت آگاهی رس��انی به یک رس��انه 
بدهد. به نظر من تعریف بودجه هایی از طرف 
دولت باید برای این رس��انه ها باید در دستور 
کار مراج��ع ذی ربط ق��رار بگیرد. به نظر من 
انتق��ادی که به فعالین حوزه امنیت چه دولتی 
و چ��ه خصوصی وارد بود، عدم وجود رس��انه 
تخص��ص با رویکرد کاماْل امنیتی اس��ت. چرا 
نباید یک ماهنامه کاماْل امنیتی وجود داش��ته 
باشد؟ به نظر من این نقص بسیار بزرگی بود 
که با هوش��یاری مجموعه دنیای کامپیوتر در 
حال برطرف ش��دن است و در هر ُبعدی که 
ش��روع به فعالی��ت کنید، قابل تقدیر اس��ت. 
امیدوارم این اقدام ش��ما با حمایت شرکت ها 
و سازمان ها رشد کرده و به زودی به صورت 

 .کامل تر و پرمحتواتر انتشار یابد
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بسیاری از فعالین حوزه امنیت فناوری اطالعات 
موسسه AV-comparatives را می شناسند. 
این موسس��ه که یک��ی از معتبرتری��ن مراکز 
و البراتوارهای مهم و مس��تقل مقایس��ه کننده 
نرم افزارهای امنیتی است. این موسسه اتریشی 
به تازگی اق��دام به برگزاری یک نظرس��نجی 
از کاربران در زمین��ه آنتی ویروس ها و فرایند 
AV- تس��ت آنها نموده است. به گفته مدیران
comparatives ای��ن نظرس��نجی ب��ا هدف 
بهبود خدمات امنیتی برگزاری ش��د اس��ت. 
در ای��ن پژوهش ک��ه ۲۰  دس��امبر ۲۰۱۲ تا 
۲۰ ژانوی��ه ۲۰۱۳ انجام ش��ده اس��ت، ۴۷۱۵ 
پاس��خ معتبر از طرف کاربران دریافت ش��ده 
است. این نظرسنجی به گونه ای بود که بیشتر 
کارب��ران روزانه و پای��دار نرم افزارهای امنیتی 
مورد هدف قرار گرفتد و پاسخ کاربران عادی 

در نتایج حاصله لحاظ نشده است.
44 درصد از کاربران این نظرس��نجی از اروپا، 
حدود یک چهارم از آس��یا و ۱۶ درصد نیز از 
آمریکای ش��مالی بودند. در کل ۷۸/۹ درصد 
از سیس��تم عامل ویندوز ۷ یا س��ایر سیس��تم 
عامل های پیش��رفته تر اس��تفاده می کنند که بر 
اس��اس آمار این موسسه مشخص شد که ۱۷ 
درص��د افراد مورد هدف نظرس��نجی نیز جزو 
کاربران سیستم عامل ویندوز ۸ هستند که در 
مقایس��ه با آمار کلی جه��ان، رقم قابل توجهی 
اس��ت. 61/8 درصد از سیستم عامل ویندوز 
۷ ) ۳۲ ی��ا ۶۴ بیتی( اس��تفاده می کنند. نکته 
جالب این نظرس��نجی، تف��اوت در بین درصد 
کاربران نس��خه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز ۷ 
در جهان اس��ت. در قاره آسیا درصد کاربرانی 
نس��خه ۳۲ بیتی تا حدودی با کاربران سیستم 
عامل ۷ نسخه ۶۴ بیتی برابری می کند ولی این 
قضیه در آمریکای شمالی صدق نمی کند.)۳۲ 
بیت��ی ۱۱ درصد و ۶۴ بیت��ی 47/5 درصد(. 
یک هش��تم کاربران این نظرس��نجی همچنان 
از وین��دوز XP اس��تفاده می کنن��د و فقط ۲/۳ 
نظردهندگان کاربران سیستم عامل شرکت اپل 
بودند. جالب اینجاست که بیشترین محبوبیت 
سیستم عامل های ش��رکت اپل با ۷/۲ درصد 
در آمریکای شمالی است. علیرغم جنجال های 
رس��انه ای طرفداران سیستم عامل های متن باز 

و لینوک��س، این عده فقط ۲ درصد این جامعه 
آماری را تشکیل می دهند. 

اما آمار سیستم عامل های مختص تلفن همراه 
نیز قابل تأمل است. در حدود ۲۰ درصد افراد 
ش��رکت کننده در این نظرس��نجی تلفن همراه 
ندارند. اما از بین دارندگان تلفن همراه، سیستم 
عامل ۵۱ درص��د کاربران، آندرویید اس��ت. 
۲۱ درص��د کاربران سیس��تم عامل س��یمبیان 
 iOS و ۱۷ درص��د نیز کاربران سیس��تم عامل
هس��تند. با توجه به آمار فوق می توان استنباط 
نمود که طراحان و توس��عه دهندگان بدافزارها 
بیشتر برروی سیستم عامل آندرویید متمرکز 
خواهند ش��د. به نظر می رسد بلک بری با 4/8 
کمتر مورد توجه هکرها و بدافزار نویسان قرار 

خواهند گرفت.
رقابت ش��دید مرورگرها یک��ی از اتفاقات چند 
سال گذشته حوزه فناوری اطالعات بوده است. 
به نظر می رسد IE کم کم میدان رقابت را به دو 
رقی��ب خود فایرفاکس و کروم واگذار می کند. 

39/1 درصد یعنی تقریبًا دو 
پنج��م کاربرانی ک��ه در این 
داشتند،  ش��رکت  نظرسنجی 
ج��زو کارب��ران مرورگر وب 
هستند،   Mozila FireFox
تعداد کاربران مرورگر کروم 
نیز تقریبًا با کاربران مرورگر 
می کند.  براب��ری   FireFox
این ع��ده ب��ا 35/2 درصد 
رتبه دوم را در اختیار دارند. 
اما IE فقط 14/4 درصد رای 
کاربران را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اپ��را را دیگ��ر 
نمی ت��وان در مثل��ث قدرت 
مرورگره��ا گنجاند، ولی رای 
6/5 درصدی نشان می دهد 

ای��ن مرورگر همچنان طرفداران خاص خود را 
دارد. با مقایس��ه این اعداد با ه��واداران 1/5 
درصدی س��افاری مرورگر اپل می توان تحلیل 

بهتری از بازار به دست آورد. 
بسیاری از مخاطبان این نظرسنجی، سرنام های 
فع��ال در حوزه امنی��ت فن��اوری اطالعات را 
نمی شناس��ند. بیش��ترین ش��ناخت متعل��ق به 
ویروس ه��ای  پژوه��ش  )موسس��ه   EICAR
رایان��ه ای اتحادی��ه اروپا( ب��ود. 45/7 درصد 
کارب��ران این موسس��ه را به دلی��ل اینکه اکثر 
نرم افزاره��ای امنیتی متعلق اروپا اس��ت، بهتر 
می شناس��ند. شناخته شدن IEEE در آمریکای 
ش��مالی توانست متوسط جهانی آن را تا 28/9 
درص��د افزایش دهد. اما مابقی س��رنام ها زیاد 
برای مخاطبین مفهومی نداش��تند. نکته جالب 
این پژوهش این ب��ود که 41 درصد مخاطبان 
هیچک��دام از س��رنام های ای��ن موسس��ات را 
نمی شناختند. س��رنام های استفاده شده عبارت 

بودند از:
ویروس ه��ای  پژوه��ش  : موسس��ه  EICAR

رایانه ای اتحادیه اروپا
IEEE: موسسه مهندسان برق و الکترونیک

AMTSO: سازمان تدوین استاندارهای تست 
بدافزارها

ICRT: تست و پژوهش کاربران بین المللی
DAVFI: موسس��ه فرانس��وی فعال در زمینه 

نرم افزارهای ضدویروسی
اما س��ئوال بع��دی این نظرس��نجی درباره نوع 
استفاده از راه حل های امنیتی است که کاربران 
استفاده می کنند. نمودار 1 نتایج این نظرسنجی 

 AV-comparatives نظرسنجی جامع موسسه
در مورد آنتی ویروس ها

نمودار 1

mrezaeskandari@outlook.com
محمدرضااسکندری

 AV-comparatives نظرسنجی جامع موسسه
در مورد آنتی ویروس ها
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را نش��ان می دهد. براس��اس این نظرس��نجی 
ب��ه ط��ور جهان��ی 55/2 درصد کارب��ران از 
راه حل ه��ای پول��ی جه��ت برط��رف نم��ودن 
نیاز امنیتی خود در فضای س��ایبری اس��تفاده 
می نماین��د. اما 53/1 درصد کارب��ران نیز به 
جای اس��تفاده از بس��ته نرم افزاره��ای امنیتی 
اینترنتی از آنتی ویروس های معمولی اس��تفاده 
می نمایند. به طور کلی کاربران اروپایی بیش��تر 
از آمریکایی ها و آس��یایی ها حاضر به پرداخت 

هزینه بابت راه حل هستند.
جدول 1 اسامی ۱۲ شرکت برتر که محصوالتشان 
بیشتر از سایر رقبا مورد توجه کاربران است را 
به تفکیک هر قاره نشان می دهد. در جمع بندی 
کلی مقام های اول تا سوم در اختیار شرکت های 
Avast، Kaspersky و Avira اس��ت. جالب 
اینجاست که سایر نظرسنجی های مشابه نیز که 
بر اس��اس دادهای کامال متفاوت انجام شده، به 

همین نتایج ختم شده اند. 
۱۵ محصول برتری که مخاطبین این نظرسنجی 
به دیدن آنها در لیست پروسه تست و آزمایش 
 Avast، Kaspersky، عالقه دارند، عبارتند از
 Bitdefender، AVG، Avira، Symantec،
 Microsoft، ESET، F-Secure، Trend
 Micro، McAfee، Panda، G Data،
تمام��ی  ک��ه   BullGuard و   Sophos
 ،Symantec محص��والت فوق ب��ه اس��تثناء
AV- سال گذشته توس��ط متخصصان شرکت
comparatives مورد ارزیابی و تس��ت قرار 
گرفتند. البته باید گفت فقط نام محصوالتی که 
بیش از ۵۰ درصد کاربران به آنها رای داده اند 
در این لیس��ت آورده ش��ده اس��ت. البته باید 
متذکر ش��د که مخاطبین این نظرسنجی صرفًا 

محدود به انتخاب ۱۵ تا ۲۰ محصول بودند.
اکثر کاربران نس��بت به هش��دار نرم افزارهای 
امنیتی خود بی تفاوتند. این نظرس��نجی نش��ان 
می ده��د ک��ه 69/3 درص��د از کارب��ران در 
مواقعی که نرم افزار امنیتی اعالم خطر می کند، 
با ش��رکت تولید کننده تماس حاصل نکرده اند. 
اما در مقایس��ه بیش��ترین محافظ��ت در برابر 
تهدیدات و کمترین اثرگذاری بر روی کارآیی 
سیس��تم، حدود سه چهارم شرکت کنندگان در 
این امنیت باالتر را به کارآیی ترجیح داده اند.

ام��ا مهم تری��ن ویژگ��ی ب��رای کارب��ران در 
نرم افزارهای امنیتی چیست؟

در این نظرسنجی از کاربران خواسته شده است 
تا ۵ مورد از مهم ترین ویژگی های آنتی ویروس ها 
را انتخاب نمایند، که این پنج ویژگی مهم از نظر 

مخاطبین نظرسنجی به شرح زیر است: توانایی 
باال در شناس��ایی فایل های آل��وده به بدافزارها، 
توانایی باال در بداف��زار زدایی، کمترین تاثیر بر 

میزان کارایی سیستم کاربر، 
توانای��ی ب��اال در شناس��ایی 
heuristic و توانایی باال در 
مقابله با تهدیدات وب گردی 
که تمامی ۵ مورد فوق توسط 
در   AV-comparatives
محصوالت امنیتی مختلف با 
استفاده از تکنیک های متنوع 
مورد ارزیابی و سنجش قرار 
می گیرد. در نمودار ش��ماره 
2 ری��ز نتایج این پرس��ش 

مشخص شده است.
اما در بی��ن آزمون هایی که 
توس��ط موسس��ات ارزیابی 
برگزار می شوند، کدمیک از 
محبوبیت باالتری برخوردار 

اس��ت؟ همانط��ور ک��ه از نم��ودار ش��ماره 3 
پیداس��ت، از نظر اکثر کاربران )82/6 درصد( 
ارزیابی قابلیت شناس��ایی بدافزارها از اولویت 
باالتری برخوردار اس��ت. نکت��ه جالب در این 
سئوال عدم اطمینان کاربران )اعتماد فقط 5/3 
درصد( به تس��ت های انجام ش��ده توسط خود 
ش��رکت های تولیدکننده اس��ت. بیش از نیمی 
از مخاطبین نظرس��نجی ارزیابی می��زان تاثیر 
نرم اف��زار بر کارآیی سیس��تم و قدرت بدافزار 
زدایی را سودمند و مفید تلقی کرده اند و حدود 
۶۰ درصد مخاطبین، خواهان انجام تس��ت های 

proactive هستند.
رقابت بین شرکت های ارائه دهنده نرم افزارهای 
امنیت��ی باع��ث ش��ده اس��ت که موسس��ات و 
آزمایش��گاه های امنیت��ی زی��ادی در ای��ن حوزه 
فعالیت نمایند. اما س��ئوال اینجاست که کاربران 

به کدامیک ار موسسات بیشتر اطمینان دارند؟ 
در این نظرسنجی مخاطبین موظف به امتیازدهی 
موسس��ات فع��ال در زمینه تس��ت و س��نجش 

نمودار 2

نمودار 3

0 5 9



فروردین و اردیبهشت 1392   سال سیزدهم    شماره123
دنیای امنیتدنیای کامپیوتر و ارتباطات 0 6 0

اما در نهایت منابع خبری بررس��ی ش��ده است 
که کاربران اطمینان بیش��تری به آن دارند. در 
این پرس��ش نیز مخاطبین نظرس��نجی مجاز به 
امتیازدهی از ع��دد ۱ تا ۵ بودند، که ۵ بهترین 
امتیاز محس��وب می شود. نمودار شماره 6 نتایج 
امتیاز این موسسات را نشان می دهد. در حالت 
کل��ی گزارش��ات و خبرهای منتش��ر ش��ده در 
سایت های YouTube و Amazon زیاد قابل 
اطمینان نمی باش��د، زیرا بیش��تر توسط کاربران 
عادی و ناشناس فراهم می گردد که این کاربران 
نیز به علت منافع ش��خصی خود  به بدگویی و 
خوش گویی از یک محصول امنیتی می پردازند. 
یا حتی ممکن است که یک کاربر به علت عدم 
آش��نایی یا داشتن یک تجربه تلخ از نرم افزاری 
به بدگویی از آن بپردازد. جالب اینجاس��ت که 
بدانید اکثر بازبینی های منتشر شده در وبالگ ها 
و سایت ها قابل اطمینان نبوده و به صورت پولی 
انجام می ش��وند تا به این واس��طه نیز برخی از 
افراد فریب این تعریف و تمجدیدات را خورده 
.و شیفته خرید محصول نرم افزاری شوند

محصوالت امنیتی بودند 
که باید امتیازی ما بین ۱ 
تا ۵ را انتخاب می کردند 
ک��ه در این نظرس��نجی 
رقم ۵ به معنای اطمینان 
ب��ه  کارب��ران  ب��االی 
موسسه مورد نظر است 
و امتیاز ۱ نیز به معنای 
عدم اطمین��ان کاربر به 
موسسه  یا  آزمایش��گاه 
اس��ت. البته باید متذکر 
ش��د که همه کاربران با 
این موسس��ات آشنایی 
و صرفًا  نداش��ته  کامل 
موسس��اتی امتیازده��ی 
مخاطب  ک��ه  ش��ده اند 

نظرسنجی آشنایی نسبی با آنها داشته است. در 
 AV-comparatives، این نظرسنجی ۳ موسسه
AV-Test و Virus Bulletin باالتری��ن امتیاز 
را کس��ب کردن��د. همچنین این ۳ آزمایش��گاه 
جزو برترین موسس��ات فعال در زمینه تس��ت 
محصوالت امنیتی هستند. در نمودار شماره 4 با 

آمار دیگر موسسات می توانید آشنا شوید.
اما در نمودار شماره 5 قابلیت هایی را که کاربران 
انتظار دارند از تولیدکنندگان آنتی ویروس تا به 
محصوالتش��ان بیافزایند بیان ش��ده است. اکثر 
کاربران خواهان بهبود میزان تاثیر آنتی ویروس 
بر عملکرد سیس��تم هس��تند. بیش از نیمی از 
کاربران خواهان بهبود قابلی��ت بدافزارزدایی و 
قابلیت شناسایی ویروس ها بدون کمک کانکشن 
cloud هس��تند. نیم دیگ��ر از کاربران خواهان 
حذف toolbarهایی هس��تند که بعد از نصب 
آنتی وی��روس در راس مرورگرها، نرم افزارهای 
 windows explorer پس��ت الکترونیک��ی و
tool- کاربران همین  ررج می گ��ردد. به اعتقاد
barها عامل اصلی کاهش کارآیی سیستم است.

نمودار 4

نمودار 5

نمودار 6

بر طب��ق آخرین آزمون آزمایش��گاه امنیتی 
AV-Comparatives، آنتی وی��روس آویرا 
ب��ا کس��ب نش��ان Advance+ در ص��در 
جدول تس��ت تش��خیص فایل نرم افزارهای 
مخ��رب ق��رار گرفت. ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی ش��رکت آرکا، در این آزمون که 20 
آنتی ویروس حضور داش��تند، آنتی ویروس ها 
از نقطه نظر قدرت کش��ف بدافزاها بررسی 
ش��دند. روش کار این آزمون به این صورت 
بود که ه��ر ی��ک از آنتی ویروس ها بر روی 
PCه��ای فیزیکی )وین��دوز 7 ، 64 بیت( که 
تع��داد ۱۳۶۶۱۰ بدافزار ش��ناخته ش��ده بر 
روی آنها قرار داشت، نصب شدند. بعد از به 
روزرسانی انجام شده بر روی آنتی ویروس ها، 
دس��تور اس��کن کامپیوتر داده ش��ده است. 
آنتی ویروس ه��ا در مراحل تش��خیص امکان 
اتص��ال به اینترن��ت و اس��تفاده از داده های 

سرورهای خود را داشتند. 
در مرحله اول برترین آنتی ویروس محصولی 
بود که از بین این بدافزارها بیشترین تشخصی 
را انج��ام ده��د. در می��ان آنتی ویروس های 
 GDATA، Avira ش��رکت کننده به ترتیب
و F-Secure توانس��تند بهترین رتبه را در 
بین آنتی ویروس های ش��رکت کننده کسب 

نمایند.
اما چ��ون ی��ک آنتی وی��روس خ��وب نباید 
فایل های غیرآلوده را مخرب تش��خص دهد، 
مرحل��ه دوم این آزمون False Positive یا 
تعیین تعداد فایل های اش��تباه تشخیص داده 
شده است. کسب نمره ضعیف در این مرحله 
AV- رتب��ه آنتی وی��روس را در تس��ت های

Comparatives به شدت پایین میآورد.
 Microsoft، در ای��ن بخش نیز به ترتی��ب
Fortinet، Kaspersky و Avira توانستند 
بهتری��ن نمرات را کس��ب نماین��د. پس از 
بررسی های انجام ش��ده، آنتی ویروس آویرا 
با تش��خیص 99/6 درصد ویروس ها و تنها 
ب��ا 8 م��ورد تش��خیص اش��تنباه در مجموع 
دو آزم��ون در ص��در جدول ق��رار  گرفت. 
عالقمندان تس��ت رای��گان محصوالت آویرا 
و ارتباط با متخصصین شرکت رایان سامانه 
آرکا، نماینده انحص��اری آنتی ویروس آویرا 
www.arka. در ایران می توانید به س��ایت

 .مراجعه نمایند ir

AVIRA در صدر تشخیص 
بدافزارها
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اس��تفاده روز اف��زون کارب��ران از برنامه ه��ای 
کاربردی تحت وب، پتانس��یل پرخطِر بسیاری 
را از شبکه اینترنت به سمت کاربران آن سوق 
می دهد. عالوه بر این بروز خطاهای انس��انی و 
توس��عه برنامه های مبتنی بر وب توسط برنامه 
نویس��انی که آش��نایی کافی با مس��ائل امنیتی 
ندارند، س��رآغاز بروز تهدیدات امنیتی خواهد 
ش��د. وقوع حم��الت ع��الوه بر ب��ی اعتمادی 
کاربران نس��بت به این گونه برنامه ها و توسعه 
دهندگانش��ان، موجب کاه��ش امنیت عمومی 
در محی��ط وب گش��ته، فضای کس��ب و کار را 
به طورکلی نس��بت به وب بی اعتماد و هراسان 
می کند. حف��ظ امنیت این برنامه ها س��خت اما 
بس��یار ضروری اس��ت. از این رو شناخت این 
حمالت ب��رای توس��عه دهن��دگان برنامه های 
وب بسیار حیاتی اس��ت. در سناریوی حمالت 
تح��ت وب آنچه در ابت��دا مهاجم برای نفوذ به 
برنامه به آن نیازمند اس��ت، شناخت چگونگی 
عملک��رد برنام��ه مورد نظر و تش��خیص نوع و 
هویت برنامه می باش��د. در بیش��تر این موارد، 
نفوذگران به کمک ضعف های موجود، سعی در 
نفوذ، خرابکاری، س��رقت و یا عملیاتی می کنند 
ک��ه مجاز به انج��ام آن نیس��تند. در این مقاله 
سعی ش��ده است نقاط آس��یب پذیر برنامه های 
کاربردی تحت وب و روش های مورد اس��تفاده 
مهاجمان برای حمله بیان شود. دستیابی به این 
دانش و مطالعه دقیق این حمالت کمک می کند 
تا طراحی و مدیریت برنامه های کاربردی مورِد 

اس��تفاده به نحو مطلوب تری انجام پذیرفته و تا 
ح��د قابل قبولی آس��یب پذیری های آن کاهش 
یاب��د. بنابرای��ن با توجه به می��زان خطرپذیری 
مورد قبول و سیاس��ت های امنیتی تدوین شده، 
امنیت سیس��تم مورد نظر به س��طح مناس��بی 

خواهد رسید.

سرویس وب
س��رویس وب یک تکنولوژی اس��ت که امکان 
ارتب��اط نرم افزاره��ای کاربردی را مس��تقل از 
ن��وع سیس��تم عامل و زب��ان برنامه نویس��ی با 
یکدیگر میس��ر می سازد. این س��رویس شامل 
نرم افزارهایی اس��ت ک��ه از XML جهت انتقال 
اطالعات بین نرم افزارها، از طریق پروتکل های 
مت��داول اینترنتی اس��تفاده می کن��د. XML ها 
فایل های متنی هستند که برای ذخیره اطالعات 
ب��کار می رون��د. از XML همچنی��ن می ت��وان 
ب��رای ذخیره اطالع��ات در فایل ها و بانک های 
اطالعاتی استفاده نمود. به شکل ساده یک وب 
سرویس از طریق وب اعمالی را انجام می دهد و 
نتایج آنرا به سایر برنامه ها می فرستد. این بدین 
معنی اس��ت که برنامه ای که در یک کامپیوتر 
در حال اجرا می باش��د، اطالعاتی را به کامپیوتر 
دیگری می فرس��تد و از آن درخواس��ت جواب 
می کن��د. برنامه مس��تقر در کامپیوت��ر دوم نیز 
کارهای خواسته شده را انجام داده و نتیجه را به 
برنامه اول باز می گرداند. از میان تعداد بس��یار 
پروتکل های موجود، سرویس های وب بیشتر از 
HTTP که مهم ترین آنهاست استفاده می کنند. 
سرویس وب هر نوع خدمت رایج نظیر دریافت 
اخبار روزانه، ارتباطات پست الکترونیکی، انجام 

اعمال ریاضی، مش��اهده صورت حس��اب بانکی 
و... را می تواند انجام دهد. سرویس وب دارای 
خواصی اس��ت که آن را از دیگر تکنولوژی ها و 

مدل های کامپیوتری متمایز می نماید.

سیاستگذاری سرویس وب
سیاستگذاری  مدیران به سرویس های وب امکان 
می دهد نیازها، تنظیم��ات و توانایی های خود را 
براس��اس مجموعه ای از عوامل بیان و مس��تند 
س��ازی نمایند. البته تمرکز این سیاستگذاری ها 
بیشتر بر روی اهداف امنیتی قرار دارد و هرچه 
به جلو پیش می رویم بر اهمیت موضوع امنیت 
افزوده می شود. برای مثال سیاستگذاری امنیتی 
یک س��رویس وب می تواند برخی سازوکارهای 
امنیتی، نظیر رم��ز گذاری و امضای دیجیتال را 

شامل شود. 

امنیت سرویس وب
امنیت س��رویس وب مش��خصه ای جامع است 
که مجموعه ای از تکنولوژی های متداول امنیتی 
نظی��ر امضاهای دیجیتال و رمزگذاری مبتنی بر 
 X.509 برچسب های امنیتی، شامل گواهی های
را در خ��ود دارد. همانطور که پیش از این گفته 
ش��د، نرم افزارهای سرویس وب از XML برای 
جابجایی اطالعات اس��تفاده می کنن��د. بنابراین 
رمزی س��ازی این ارتباط بخش مهمی از امنیت 
س��رویس وب را پوش��ش می دهد. رمزنگاری 
XML مجموع��ه ای از عناص��ر XML و قواع��د 
پردازش��ی را تعریف می کند ک��ه محرمانگی را 
ایجاد نموده و آن را به انواع مختلفی از محتواها 
اضافه می کند. این رمزنگاری، محرمانگی را در 

انتقال و ذخیره سازی فراهم می نماید.

روش شناسی حمله به نرم افزارهای تحت وب
دسته بندی آنچه به آن روش شناسی حمالت به 
برنامه های تحت وب نامیده می شود، به صورت 

زیر است:
 حمله ردپا به زیرساخت وب

 حمله به سرورهای وب
 تحلیل نرم افزارهای تحت وب
 حمله به سازوکار احراز اصالت
 حمله به ساختار احراز اصالت

 حمله به سازوکار مدیریت نشست
 اجرای حمالت تزریق

 حمله به اتصال داده
 حمله به نرم افزارهای تحت وب مشتری

 حمله به سرویس های وب

حمله ردپا به زیرساخت وب
حمل��ه ردپا به زیرس��اخت وب اولی��ن گام در 
حمله به نرم افزارهای تحت وب می باش��د. این 
موض��وع در انتخاب قربانیان و شناس��ایی نقاط 
آس��یِب برنامه ه��ای تح��ت وب ب��ه مهاجمان 
کمک می کند. این حمله بر اساس چهار مرحله 

 نفوذ به اسرار هکرها
 بررسی روش های رخنه گری در برنامه های تحت وب

)بخش نخست(

 نفوذ به اسرار هکرها

mousavi@inbox.com
سیدمحمدرضاموسویپور
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اکتشاف س��رور، اکتشاف س��رویس، شناسایی 
سرور و اکتشاف محتوی پنهان آن دسته بندی 
می گردد. بدین صورت که مهاجم در ابتدا باید 
از موقعیت فیزیکی س��رور اط��الع پیدا نموده، 
س��پس خدمات در ح��ال اجرا بر روی س��رور 
وب را کش��ف نماید تا بتوان��د از آن به عنوان 
مس��یرهای حمله برای هک ک��ردن برنامه های 
وب اس��تفاده نمای��د. آنگاه مهاج��م به ربایش 
عالئم سرور نظیر نوع نرم افزار سرور و نگارش 
آن اقدام می کند و پس از آن نس��بت به کشف 
و اس��تخراج محتوای پنهان شده و به طور کلی 
قابلیت های پنهان ش��ده ای که به طور مستقیم 
قابل دسترس نیس��تند، می پردازد. در ادامه به 

بررسی این مراحل خواهیم پرداخت.
با یافتن س��رور قربانی، اطالعات��ی درباره محل 
سرورها و نیز روشن بودن سرور هدف بر روی 
اینترنت بدست می آید. این هدف همان مرحله 
اکتش��اف سرور اس��ت که به سه روش صورت 
می گی��رد. در روش اول ک��ه موس��وم به روش 
جس��تجوی Whois اس��ت می ت��وان اطالعات 
تماس را درباره آدرس آی پی سرور وب و نیز 
دامنه های آن، بدس��ت آورد. از طرفی می توان 
با عملیات تجسس��ی از DNS محل قرار گیری 
سرور و نوع آن را مش��خص نمود. پس از این 
مرحله مهاجم اقدام به کاوش درگاه های سرور 
جهت اتصال به مجموع��ه خاصی از درگاه های 
TCP و ی��ا UDP می کند ت��ا خدماتی را که بر 
روی س��رور وجود دارن��د را شناس��ایی نموده 
و جه��ت به��ره برداری های آینده خ��ود مورد 

استفاده قرار دهد. 
بنابراین یافتن درگاه های باز منجر به شناس��ایی 
س��رویس های فعال در سیستم می گردد. بدین 
ترتی��ب در مرحله اکتش��اف س��رویس مهاجم 
اقدام به کاوش س��رویس دهنده وِب مورد نظر 
جهت شناس��ایی درگاه های��ی می کند که در آن 
س��رویس دهنده های وب ب��رای ارائ��ه خدمات 
مختلف از آن اس��تفاده می کند. شناس��ایی این 
س��رویس ها به مهاجم کمک می کند تا از آن به 
عنوان مسیرهای حمله برای نفوذ به برنامه های 

تحت وب استفاده نماید.

س��رویس های معمول و درگاه های آن در 
HTTP پروت��کل

گام س��وم از حمل��ه ردپ��ا به زیرس��اخت وب، 
شناس��ایی س��رور و ربایش عالئم آن می باشد. 
ای��ن مرحل��ه با تجزی��ه و تحلیل فیلد س��راینِد 
پاس��ِخ س��رور برای شناسایی س��ازنده، مدل و 
نسخه نرم افزار س��رور وب انجام می گیرد. این 
اطالعات ب��ه مهاجمان کمک می کن��د تا برای 
حمله ب��ه س��رور وب و نرم افزارهای تحت آن 
رفتارشان را مطابق با قابلیت های آسیب پذیری 

پایگاه داده انتخاب نمایند.

شناسایی سرور و نوع آن
کش��ف محتوی پنهان آخرین مرحله این حمله 
می باش��د که هدف آن دس��تیابی ب��ه محتوایی 

اس��ت که از دید کاربر پنهان بوده و امکان بهره 
ب��رداری از آن توس��ط کاربر ممکن نیس��ت و 
ب��ه طور کلی از امتیازات نرم اف��زار برای کاربر 
نمی باش��د. این موضوع اجازه می دهد تا مهاجم 
رونوش��ت های پش��تیبان را از فایل های جاری، 
فایل های تنظیمات، فایل های ثبت وقایع ش��امل 
اطالعات حساس، آرشیو نسخه پشتیبان که خود 
نیز حاوی اطالعات لحظه ای از فایل های موجود 
در ریش��ه اصلی وب اس��ت و نی��ز قابلیت های 
جدیدی که به نرم افزار اصلی ارتباط داده نشده 

است و... را بدست آورد. 
یک روش برای کش��ف محتوای پنهان استفاده 
از جس��تجوگر عنکبوتی وب اس��ت. جستجوگر 
عنکبوت��ی به ط��ور خ��ودکار اقدام ب��ه بازیابی 
قابلیت ه��ا و محت��وای پنه��ان می نمای��د. این 
عمل به کم��ک تجزیه و تحلیل درخواس��ت ها 
و پاس��خ های متون اس��کریپ HTML از سمت 
کالینت ام��کان پذیر می گردد. ب��ه طور نمونه 
می توان به کمک نرم افزارهایی، جستجوگر وب 

را مانند یک پروکس��ی محل��ی تنظیم نمود و با 
ارسال فرم درخواست دسترسی امکان دستیابی 
ب��ه تمام برنامه های مورد نظ��ر در هر لینک یا 
آدرس موجود را فراهم نمود. همچنین می توان 
نگاهی به فعال یا غیرفعال بودن جاوا اسکریپت 
و فع��ال ی��ا غیرفعال بودن کوکی ه��ا انداخت و 
یا بوس��یله عامل جایگزین، نقش��ه سایت ایجاد 
شده را بررس��ی نموده و هر عملکرد یا محتوای 
پنه��ان مربوط به برنامه کاربردی را شناس��ایی 
نمود. ادامه این مراحل به صورت بازگش��تی تا 
آنجا ادامه می یابد تا تمام��ی محتوا و قابلیت ها 

شناسایی گردند. 
این جس��تجوی عنکبوتی به ش��یوه مستقیم نیز 

قابل انجام اس��ت. بدین ص��ورت که مهاجم به 
تم��ام قابلیت های نرم افزار کاربردی دسترس��ی 
پی��دا نموده و از ی��ک عام��ل جایگزین نفوذی 
جهت نظارت بر تمامی درخواس��ت ها و پاسخ ها 
اس��تفاده می کند. عامل جایگزین نفوذی تمامی 
پاس��خ های نرم افزار کاربردی را تجزیه کرده و 
قابلیت ها و محتوا کشف شده در آن را گزارش 

می نماید.

حمله به سرورهای وب
پس از شناس��ایی محیط و زیرساخت سرویس 
دهنده وب، جس��تجوی س��رویس دهنده برای 
شناس��ایی قابلی��ت آس��یب پذیری آن صورت 
می گیرد. سپس حمله به سرویس دهنده وب بر 
اس��اس بهره برداری از قابلیت های آسیب پذیر 
و شناخته ش��ده انجام می گیرد. این موضوع به 
کمک حمله اخالل در س��رویس در س��رویس 
دهن��ده وب انجام می گیرد. ب��رای این منظور، 
نرم افزارهایی این نقاط آسیب پذیر امنیتی را در 
نرم افزاره��ای وب به کمک اس��کن های تعاملی 
شناسایی می کنند. بنابراین مهاجم می تواند پس 
از شناس��ایی نق��اط آس��یب پذیر، حمالتی را به 

سرویس دهنده وب ترتیب دهد.

تحلیل نرم افزارهای تحت وب
تجزیه و تحلیل قابلیت ها و فناوری های نرم افزار 
فعال در یک سیس��تم به منظور شناسایی سطح 
حمله ای اس��ت که نرم افزار در معرض آن قرار 
دارد و مهاج��م می توان��د با توجه ب��ه نتایج آن 
تصمیم گیری نماید. این تقس��یم بندی ش��امل 
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شناس��ایی نقاط ورودی کاربر، شناسایی عملکرد 
برنامه های سمت س��رور، شناسایی فناوری های 
موجود در سرور و برنامه ریزی متناسب با سطح 

حمله می باشد.
کارب��ر  ورودی  نق��اط  شناس��ایی  ب��رای 
درخواس��ت های تولی��د ش��ده HTTP م��رور 
می گردند. محل قرار گیری فایل ها یا برنامه ها، 
سرآیند HTTP، پارامترهای رشته پرس و جو، 
داده ه��ای POST، و کوکی ها ب��ه منظور تعیین 
تمامی زمینه های ورودی کاربر مورد بررس��ی 

ق��رار می گیرن��د. 
پ��س از آن تکنیک ه��ای رمزگ��ذاری URL و 
دیگر اقدامات رمزگذاری که جهت امن نمودن 
ترافیک وب مانند SSL اجرا می گردند، مشخص 
 HTTP می گردد. از طرفی پارامترهای سرآیند
نیز که می تواند توسط نرم افزار به عنوان ورودی 
کاربر مورد پردازش قرار بگیرد، همچون عامل 
کارب��ر، ارج��اع، تایی��د، زباِن م��ورد پذیرش و 

سرایندهای میزبان شناسایی می گردند. 
شناس��ایی عملکرد برنامه های سمت سرور در 
گام بعدی دنبال می ش��ود. بدی��ن صورت که 
با مش��اهده و رص��د برنامه های��ی که از طرف 
س��رویس دهنده برای کاربر به نمایش گذارده 
می ش��وند، قابلیت ها و س��اختار آن شناس��ایی 
می گ��ردد. بنابرای��ن آدرس مناب��ع صفح��ات 
و URL آنها را مش��خص نم��وده و با تخمینی 
علم��ی و اصول��ی جهت تعیین س��اختار داخلی 
و قابلیت های نرم افزارهای وب، آن س��رویس 

دهنده را مدل س��ازی می کند. 

شناسایی URL سرویس دهنده وب
از طرف دیگر مهاجم اقدام به شناسایی فناوری های 
موج��ود در س��رور می نمای��د. فناوری های فعال 
موس��وم به اثر انگشت بر روی سرور با استفاده از 
تکنیک های مختلِف اثر انگش��ت از قبیل انگشت 

ن��گاری HTTP انجام می گیرد. در گام نخس��ت 
انگش��ت نگاری دقیقی از س��رویس دهنده انجام 
گرفته و هدرهای HTTP و کد منبع HTML مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا فناوری های سمت 

سرور شناسایی گردند. 
در مرحله بعد آدرس های URL برای شناسایی 
پسوندها، فهرست فایل های ذخیره شده و دیگر 
اطاالعات مورد بررس��ی ق��رار گرفته و پس از 
آن پیام های خطای صفحات بررسی می گردند و 
در انتها عالئم مشخصه نشست ها مورد ارزیابی 
ق��رار می گیرند. در انتها نیز حمالت قابل انجام 

مطابق با اطالعات بدست آمده از برنامه تحت 
وب را بررسی نموده و با استفاده از نرم افزارها و 
قابلیت های آسیب پذیری موجود در هر یک از 
آنها، سطح حمله قابل انجام را در چندین حالت 

شناسایی می کند.

یک نمونه گزارش فناوری های مورد اس��تفاده 
در سمت سرور

در این ش��ماره مروری کوتاه بر مفهوم سرویس 
وب، سیاس��تگذاری  و امنیت آن ارائه کردیم. 
همچنین فهرس��تی از روش های حمله مهاجمان 
به برنامه های کاربردی تحت وب معرفی گردید 
ک��ه برخی از آنها مورد بررس��ی ق��رار گرفت. 
در ش��ماره آینده، س��ایر موارد نظیر حمالت به 
س��ازوکار و س��اختار احراز اصالت و یا حمالت 
تزریق را که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند 
.به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد

 حمل��ه ای ک��ه کارشناس��ان امنیت 
اینترنت��ی آن را بزرگ تری��ن حمل��ه 
س��ایبری در نوع خود برمی شمارند، 
باعث شده سرعت اینترنت در نقاط 
مختل��ف جهان کند ش��ود. نیروهای 
پلیس س��ایبری پنج کش��ور مختلف 
مش��غول بررسی این حمالت هستند. 
به گزارش ایتنا از بی.بی.سی، اختالفی 
میان یک گ��روه مبارزه ب��ا هرزنامه 
)اس��پم( با یک شرکت ارائه خدمات 
میزبان��ی وب س��ایت ها )هاس��تینگ( 

ب��ه حمالتی منجر ش��ده ک��ه بخش های دیگر 
اینترنت را هم تحت تاثیر قرار داده بود. گروه 
اس��پم هاوس، یک س��ازمان غیرانتفاعی مبارزه 
ب��ا اس��پم، اخیرًا س��رورهای ش��رکت هلندی 
س��ایبربونکر را به لیست سیاه خود افزوده بود 
که این عمل اعتراض سایبربونکر را برانگیخت.

کس��ی که خ��ود را س��خنگوی س��ایبربونکر 
معرفی ک��رد، در بیانیه ای اس��پم هاوس را به 

سوءاس��تفاده از موقعیت خ��ود متهم نمود و 
مدعی شد که نباید گذاشت این گروه تصمیم 
بگیرد چه چیزی در اینترنت منتش��ر بشود و 
چه چیزی نشود. اما از سوی دیگر اسپم هاوس 
مدعی است که سایبربونکر پس از بسته شدن 
سرورهایش با همکاری »باندهای خالف کاران 
اروپای شرقی و روسیه« دست به حمالت اخیر 
زده اند. اس��تیو لینفورد، رئیس اسپم هاوس، به 
بی بی س��ی گفت که حجم این حمالت بی سابقه 

بوده است و مهاجمان به هر بخشی از 
زیرساخت های اینترنت که فکر کنند 
می توانند آن را از کار بیندازند، حمله 

می کنند.
این حمالت از ش��یوه حمله توزیع شده 
 )DDoS محروم سازی از سرویس )یا
روش  ای��ن  در  کرده ان��د.  اس��تفاده 
حمله کنندگان با تعداد زیادی کامپیوتر 
و شبکه هایی که در اختیار دارند، یک 
س��رور را هدف می دهند و با ارس��ال 
درخواست های جعلی انبوه، آن سرورها 
را از کار می اندازن��د. لینف��ورد در مورد حجم 
حمالت مدعی اس��ت که: »قدرت حمالت به 
اندازه ای بوده که می توانس��ته زیرس��اخت های 
اینترنتی یک دولت را از کار بیندازد.« پروفسور 
آلن وودوارد، استاد امنیت اینترنت در دانشگاه 
س��اری انگلس��تان، می گوید ک��ه ابعاد حمالت 
به اندازه ای اس��ت ک��ه خدمات اینترنتی را در 
 .مقیاس جهانی تحت تاثیر قرار داده است
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