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  گان چت و ايميل کنند ثبت

ه يشونده و چتها ته  واردشونده و خارجيلهايمي از تمام اي متنيک کپي   کنندگان ن ثبتيا
  .کند ين روش استفاده مي به کرات از اي خانگ ک جاسوسي. کنند يم

  کنندگان کليد و کلمات عبور ثبت

ستاده است و ي سر شما اير باالک نفيد، يوتر هستي که شما مشغول کار با کامپيهنگام
 کلمات عبور يعنيکند  ين کار را ميکننده کلمه عبور ا ثبت! کند ياعمال شما را نظارت م

شود، ثبت  يپ ميد تمام آنچه را که تايکننده کل اما ثبت. کند ي ميريشده را ردگ پيتا
  .کند يم

  

  !حشرات وبي
. شوند يغ شناخته مي تبليافزارها ا نرميکننده  غي بعنوان جاسوسان تبليحشرات وب

 کارها، يد، بعد از انجام بعضيوتر خود داري کامپي رويافزار ن نرمي که شما چنيهنگام
 را ي خاصيغاتي تبل  ونده بازشيها ک موتور جستجو، پنجرهي در يپ کردن عباراتيمانند تا

 يتوانند زمان ي مي گاهيغات حتين تبليا. ديکن يافت مين مورد جستجو دريمرتبط با عناو
 ربار يوسته زياگر بطور پ.  صفحه شما ظاهر شونديد، بر رويستينترنت متصل نيکه به ا
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 وتر شما نصب شدهي کامپي بر رويک حشره وبيد، احتماال ي قرارداريغاتيصفحات تبل

  .است

  !مرورگر ربايان
 يافزارها رند ـ کاربران نرميگ ي استفاده خودشان بخدمت ميوتر شما را برايها کامپ يبعض

نترنت يا دهنده سيق سرويشان از طريها  ارسال اسپميتوانند اتصال شما را برا ي ميجاسوس

ق ي را از طريپمل اسيميتواند هزاران ا يساز انگل م ک اسپمي که ين معنيبه ا!!! نديشما، بربا
 با سرعت و يهايدسترس.  شما، ارسال کندISPنترنت و آدرس يوترتان به اياتصال کامپ

ان متوجه ياغلب قربان. رنديگ ين نوع کاربران قرار مينترنت معموال هدف ايحجم باال به ا

، ها ه اسپميت علينکه به خاطر شکايشوند که از اعتبار آنها سوءاستفاده شده است، تا ا ينم
  .نترنت اتصالشان را قطع کنديا دهنده سيسرو

  !مودم ربايان
! مرام يک فرد بيد، يکن يک مودم و خط تلفن استفاده مينترنت از ي اتصال به اياگر برا

نترنت بر يد ايک اتصال جدي ي برقرارين براير آناليگ ک شمارهيممکن است قادر باشد 
نه باال يک اتصال راه دور با هزيت ن اتصال ممکن اسيا. وتر شما نصب کندي کامپيرو

ن يا. رسد، به شما شک وارد خواهد شدي که قبض تلفن بدستان ميهنگام. باشد
.  قرار دارندي مربوط به امور جنسيلهايمي اغلب داخل اسپم و اي جاسوسيافزارها نرم

 !ن افراد بدذاتيا. ر شوديگ  باعث آغاز نصب شمارهيتواند بصورت سهويل ميميبازکردن ا
کنند که شما قبض تلفن را  يقت حساب مين حقي ايست، روي نيشان کار آسانيريگ يکه پ

 .ديکن يد، پرداخت مي داشته باشيريگينکه فرصت پيقبل از ا
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PCربايان !  

PCيانبرهايان ميربا(shortcuts)را در فولدر ينترنتي ا Favorites شما بدون 
 از ي بطور اتفاقياريشوند که بس يا باعث مانبرهين ميا. دهنديخبردادن به خودتان قرار م

ت خود را باال يک ساي آمار ترافيب بصورت تصنعين ترتيد و به ايدن کنيتشان ديسا وب
دهد  يتشان ميغات در ساي را بابت تبليشتريافت مبالغ بين اتفاق به آنها اجازه دريا. برند يم

. شود يت که از شما گرفته م اسي بانديشده آن در واقع زمان و پهنا نه پرداختيکه هز
 کاذب رها Fovoritesن ينترنت خود از دست اي اير انتخابهاييد با تغيممکن است بتوان

 مزاحم پاک کردن آنها از داخل ينکهاين لي تنها راه خالص شدن از شر ايد، اما گاهيشو

  شده باشد کهي طراحي طوريافزار جاسوس ن نرميبهرحال، ممکن است ا.  استيستريرج
تنها راه حل .  قرار دهديستريوتر خودش را در داخل رجي مجدد کامپيانداز با هر بار راه

ا استفاده يوتر يفرمت کردن هارد کامپ! ن نوع جاسوس متجاوزي کشتن اي شما برايش پايپ
  .ار قدرتمند استيک برنامه ضدجاسوس بسياز 

  ها ترواها و ويروس

افزار  ن نرميورود به شهر تروا استفاده کردند، ا يان برايوناني تروا که يمانند اسب چوب
 شما ممکن يتايد. اورديضرر درم ي بيوتر شما، خود را به شکلي سوءاستفاده از کامپيبرا

ن تفاوت که قدرت يز مشابه تروا است با ايروس نيو. ب شوديا تخريع ي، توزياست کپ
 يبهرحال، هردو.  شوديترشي بيوترهايه خود را دارد تا باعث خسارت به کامپيجاد شبيا
را کاربر ي ز رند،ي قرار بگيافزار جاسوس ف نرميتوانند تحت تعر يرسان م بين قطعات آسيا

  .داند ي آنان را نمياطالع است و هدف واقع ياز وجودشان ب
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 )۳( و مقابله با آنها ي جاسوسيافزارها نرم

   

  ش مقابله به آنو رو افزار جاسوسي روي کامپيوتر  چگونگي قرارگرفتن نرم

وتر شما قرار ي کامپيست که چه مدت روين ني ايافزار جاسوس تنها مساله در مورد نرم
وتر ين برنامه وارد کامپينکه چگونه و از کجا ايدن اي دارد، بلکه فهميداشته و چه قصد

  .شما شده است، در درجه اول قرار دارد

. مي و عملکرد آنها آشنا شد انواع و ي جاسوسيافزارها با نرم) ۲(و ) ۱ (يها در شماره
 هرز که بدون سروصدا هنگام قدم زدن در جنگل به جوراب شما يدرست مانند علفها

 يافزار جاسوس د، نرمينترنت هستي که مشغول گشت و گذار در ايچسبند، هنگام يم
 يزينکه هرچياما قبل از ا! چسباند يوتر شما مي به کامپيک مسافر قاچاقيخودش را مانند 

 را باز يا ا برنامهيک ي کليزي چيد رويوتر شما نصب گردد، معموال باي کامپيبتواند رو
 يدادن کاربران برا بي فري مورد استفاده براين روشهاير چند تا از معمولتريدر ز. ديکن

  :ان شده استي بي جاسوسيافزارها نصب نرم

  يل اسپميميبازکردن ا   ·

  بندهيده فر بازشونيها  پنجرهيک کردن رويکل   ·

  رهيها، ابزارها و غيها، باز گان برنامهيدانلود کردن را   ·

 لي اشتراک فايها برنامه   ·
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  ! ناجوريتهايسا مشاهده وب   ·

  ني آناليري و تصوي صوتيلهاي فاي اجرايافزارها نرم   ·

 اعمال شما ي تماشاينترنت قرار دارد که براي اي از محتوا رويکه حجم فراوانيدرحال
خارج وجود   رده ا ازيگان ي رايافزارها  از نرمياري نشده است، بسي طراحي پنهانبصورت

افزار  نرم. شود يوتر شما مي وارد کامپيافزار جاسوس سروصدا همراه با نرم يدارد که ب
تواند منجر به  يسازد، بلکه م يکنندگان آشکار م غي تبلي نه تنها عالئق شما را برايجاسوس

سک شما ي هارددي چگونه رويافزار جاسوس م نرمينيبب. ز شودي ني اطالعات شخصيافشا
  .ديد بکنيتوان ي از آن چه ميري جلوگيرد و شما برايگيقرار م

ن است که قبل از شروع يدهند اي که کاربران انجام مين اشتباهاتي از بزرگتريکياوال، 

سطح . کنند يمن انتخاب ييار پاي خود را بسيتيمات سطح امنيگشت و گذار در وب تنظ
ره شدن در ي اجازه ذخي به سادگي جاسوسيها ها و برنامه ين به تمام کوکيي پايتيامن

 يافزارها  دور نگهداشتن نرميد برايتوان ي که شما مييکارها. دهديوتر را ميحافظه کامپ

  :ر استيد شامل موارد زيستم خود انجام دهي از سيجاسوس

  ا باالتريده يگز شي به سطح پيتيم سطح امنيتنظ   ·

  ديکن يق بر آنچه دانلود مينظارت دق   ·

 وتريعامل کامپ ستميروز نگهداشتن س  به   ·

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 126 

  

  !رديد، بگيده ي آنچه را که از دست مي که جلويک برنامه ضدجاسوسينصب    ·

اند،   را که بدون اطالع شما وارد شدهي جاسوسيها  محل برنامهيبرنامه ضدجاسوس
  . کند ينه و سپس پاک ميرنطکند، آنها را ق ين مييتع

  

ا قابل اعتماد ي آشنا ياگر منبع! ديزه خود رجوع کني، به احساس و غريدر مرحله بعد
. دينيت را نبيسا د و وبيک نکني را کلpopupد، يل را باز نکنيميرسد، ا يبنظر نم

 يها اوقات برنامه يگاه. ديافت کنياز خود را از منبع قابل اعتماد دري مورد نيها برنامه

د يکن يبنده برخورد ميشنهاد فريک پي که به يهنگام!  را ندارندي ارزش دردسر بعديمجان
رائه  اي مرتب مجانيهايروزرسان خواهد به شما به يک نفر ميچرا . ديزه آن دقت کنيبه انگ
  .ديدنبالش نرو! دهد؟

 يها افزارها درون خود به برنامه نکه کدام نرميدن اي فهميگران برايات دياز تجرب
د تا ي انجام دهييد جستجويتوان يه ميدر عرض چند ثان. دياند، استفاده کن  پناه دادهيجاسوس

  يگذار شتراک به ايها  توام با جاسوس، شامل برنامهيافزارها گران در مورد نرميد ديبفهم
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 يريتصو ي صوتيلهاي فاي اجرايافزارها و نرم) BearShare و Kazzaمانند (لها يفا
 ي جاسوسيافزارها ه نرميعل!  اعتراضيدر مورد دوم صداها. نديگو ين چه ميآنال
ک برنامه يرا يات معروف اخيک برنامه محاسبه مالي مثال، يبرا. رگذار خواهد بوديتاث

 مقاصد ي برايش ـ حتيلهاي از فايبردار ي از هر گونه کپيريجلوگ را بمنظور يجاسوس
 همان خانواده ـ داخل محصول خود قرار ير اعضايا استفاده سايبان يه پشتي مانند تهيقانون

 نظارت بر رفتارشان را ييافزار توانا ن نرمي بودند که اين مساله ناراضيان از اياما مشتر. داد
 به يافزار شرکت نرم. اعتراض کردند!  بلندي سازنده با صداهيل برعلين دليدارد، و بهم

به فروش !  فضوليافزار را بدون برنامه جاسوس حرف آنها گوش کرد و سال بعد نرم
  .رساند

افت ي دريکنندگان برا د، نصبييگو ي م”نه“ ي جاسوسيافزارها از آنجا که شما به نرم

 ي بعض !!! جوانمردانه ندارندي انجام باز بهي اعتقادياري ـ بس!شوند ياجازه مزاحمتان نم
. کنند يوتر شما استفاده مي کامپيشان رو  نصب جاسوسي براي عاديها ابان از حقهيبازار

 يکند شما را برا ي وجود دارد که تالش مGatorافزار به نام  ک نرمي از ي مثال، بخشيبرا

شنهاد يه شما به پ کيهنگام. ب دهدي فريغاتي تبلpopupک يق ينصب محصولش از طر
ا يآ“پرسد که  يشود و م ي دوم ظاهر مpopup، )ديپنجره را ببند(د يي بگو” نه“دانلود 

ک جواب دهند، يشود که افراد با کل ير مبهم باعث ميخ/ين سوال آري ا”د؟يمطمئن هست
 .شود ي کاربر، دانلود آغاز ميب بدون آگاهين ترتيکه به ا
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شود،  يوتر شما مي کامپي رويافزار جاسوس  نرمشدن ادهي که باعث پيگريروش د
drive-by downloadرا ! الحال ت معلوميسا ک وبي شما يوقت. شود يده مي نام

. خواهد ي دانلود ميد که از شما اجازه برايخور ي برمpopupک يد، به يکن يمشاهده م
از يبه دانلود ندن صفحه وب بازشده ي ديد که برايشود که شما باور کن يام باعث ميپ! لحن

وتر شما دانلود يد، برنامه جاسوس در کامپيي بگو” بله“اگر .  نباشديازي اگر نياست، حت

شوند تا  ي ظاهر ميها در صفحات بعدpopupد، ي بدهياما اگر پاسخ منف. شود يم
ب برنامه ين ترتيد و به ايفته شوي از آنها فريکي يک کردن رويباالخره شما به کل

  !کند ي خاموش کار خود را آغاز م به صورتيجاسوس

ن ي ايوقت. کنند ي استفاده ميغاتي تبلي جاسوسيافزارها  شرکتها از نرميبعض
adwareستم شما نصب شدند، شروع به بازکردن ي سيها روpopupيغاتي تبليها 

 باند، يپهنا(تان يوتري شما و منابع کامپي شخصيها لقهيب شما سين ترتيبه ا. کنند يم
ار شما خارج خواهد شد، اما در عوض ياز اخت) وتريترنت و زمان پردازش کامپنياتصال ا

ل يمي آدرس ايافزار جاسوس  و اگر نرميغاتيد آورد بجز بمباران تبليز بدست نخواهيچ چيه
 .ها  از اسپميشما را بدست آورد انبوه
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 ي جاسوسيافزارها وتر شما توسط نرميد آلوده کردن کامپي جديها چون همواره روش
افزار به منظور کشف  ن نرميا. دي نصب کنيافزار ضدجاسوس ک نرميجاد است، يدر حال ا

 اگر.  شده استيندازند، طراحيزحمت ب نکه شما را بهيها قبل از ا کردن جاسوس رونيو ب
 يد، شما را از دانلودهاياستفاده کن!  خود بعنوان سگ محافظيشما از برنامه ضدجاسوس

کند و منجر  يجاد مي مزاحمت ايافزار جاسوس نرم. خبر، آگاه خواهد کرد يبدون اجازه و ب
د از دردسر يتوان يد، ميت کنياط را رعاياگر شما مراتب احت. شود ي مي جديبه دردسرها

  .ديز نگه داريوترتان را تميد و کامپيز کني پرهياحتمال
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     ي اجتماعي بر مهندسيحمالت مبتن                           

 باشيد که به ظاهر افراد و نحوه برخورد آنان بسيار ي ميآيا شما از جمله افراد
يک انب آنان، هر آنچه را که در ارتباط با جيک سوال از " اهميت داده و با طرح صرفا

 تواند در ي دهيد؟ رفتار فوق گرچه مي دانيد در اختيار آنان قرار ميموضوع خاص م
 حاالت ي در برخي شما بدنبال داشته باشد، ولي را براي مثبتي دستاوردهايموارد زياد

.  شما و يا سازمان شما، ايجاد نمايدي را براينيز ممکن است چالش ها و يا مسائل خاص
 ي که با داده هايسازمان" خصوصا(يد در يک سازمان مدرن اطالعاتآيا وجود اينگونه افرا

قابل امنيت آن سازمان محسوب  در مي تواند تهديدينم) حساس و مهم سروکار دارد
   ؟ به منظور ارائه اطالعات حساس خود و يا سازمان خود از چه سياست ها و گردد

      بع مجموعه مقررات و  تاي آيا در چنين موارد   نمائيد؟ي استفاده ميرويه هائ
 که شما به هر يک از سواالت فوق ي باشيد؟ صرفنظر از پاسخي مي خاصيسياست ها

 بايست همواره به آن اعتقاد يخواهيد داد، يک اصل مهم در اين راستا وجود دارد که م
هرگز اطالعات حساس خود و يا سازمان خود را در اختيار ديگران قرار نداده : "داشت
 بايست ي نمايد و مي است که ادعا مين که مطمئن شويد که آن فرد همان شخصمگر اي

 ."  داشته باشديبه آن اطالعات نيز دستياب

    چيست ؟ي اجتماعييک حمله مهندس
، ي اجتماعي يک تهاجم از نوع حمالت مهندسيبه منظور تدارک و يا برنامه ريز

روابط ( خاصي اجتماعي از مهارت ها ارتباط با کاربران و استفادهييک مهاجم با برقرار
 نمايد به اطالعات حساس يک سازمان و ي مي، سع)...، ظاهري آراسته و  مناسبيعموم

يک مهاجم ممکن است خود را به .  و يا به آنان آسيب رساندييا کامپيوتر شما دستياب
 . متواضع و قابل احترام نشان دهديعنوان فرد
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مند جديد است، يک تعمير کار است و يا يک محقق وانمود نمايد که يک کار" مثال

.  خود را به منظور تائيد هويت خود به شما ارائه نمايدي اطالعات حساس و شخصيو حت
 تواند به يم  بين آنان،ي يک ارتباط منطقياالت متعدد و برقرارؤيک مهاجم، با طرح س

 پيدا يازمان شما دستياب از اطالعات مورد نياز خود به منظور نفوذ در شبکه سيبخش هائ
 که يک مهاجم قادر به اخذ اطالعات مورد نياز خود از يک منبع نگردد، يدر صورت. نمايد

 از همان سازمان ارتباط برقرار نموده تا با کسب ي ممکن است با شخص ديگريو
 خود را ي و تلفيق آنان با اطالعات اخذ شده از منبع اول، توانمندياطالعات تکميل

  !).  ديگرييک قربان(.دهدافزايش 
   چيست ؟Phishingيک حمله 

 بوده که با هدف ي اجتماعي از حمالت مهندسياين نوع از حمالت شکل خاص
 و يا Email يدر حمالت فوق از آدرس ها. رداري و شيادي سازماندهي مي شوندکالهب

 آنان ي مخرب به منظور جلب نظر کاربران و دريافت اطالعات شخصيوب سايت ها
 با Emailمهاجمان ممکن است با ارسال يک .  گرددي استفاده مينظير اطالعات مال

، از شما يو يا موسسات مال  ي قابل قبول و از يک شرکت معتبر کارت اعتباريظاهر
 و اغلب عنوان نمايند که يک مشکل خاص ايجاد شده   را نمودهيدرخواست اطالعات مال

، يس از پاسخ کاربران به اطالعات درخواستپ.  باشيمياست و ما در صدد رفع آن م
استفاده   ي و بانکي به ساير اطالعات مالي اطالعات اخذ شده به منظور دستياب مهاجمان از

  . نماينديم
   ي و کالهبرداري اجتماعي از حمالت مهندسينحوه پيشگير

ر ناخواسته بوده و د"  که عموماي و مالقات هائي الکترونيکي، نامه هابه تلفن ها •
 خاص در مورد کارکنان و يا ساير اطالعات يآنان از شما درخواست اطالعات

 يدر صورت.  گردد، مشکوک بوده و با ديده سوء ظن به آنان نگاه کنيدي ميشخص
 نمائيد با ي، سعنمايد که از يک سازمان معتبر است يکه يک فرد ناشناس ادعا م

 .ويت وي کسب تکليف کنيد نسبت به ه   تماس گرفته و  ي ويسازمان مورد ادعا
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•   
ساختار و " مثال( و يا اطالعات مربوط به سازمان خود را يهرگز اطالعات شخص •

که   در اختيار ديگران قرار ندهيد، مگر اين که اطمينان حاصل گردد) يا شبکه ها
         دارا    راي به اطالعات درخواستي مجور الزم به منظور دستيابيفرد متقاض

  . باشديم
   و به    افشاء نکرده email خود را در يک ي و يا مالي اطالعات شخصزهرگ •

    که درخواست اين نوع اطالعات را از شما ي ناخواسته اي الکترونيکينامه ها
 ي الکترونيکي موجود در اينگونه نامه هايبه لينک ها(  نمايند، پاسخ ندهيديم

  ).  نداشته باشيديناخواسته نيز توجه
را بر روي اينترنت  خود و يا سازمان خود يحساس و مهم شخصهرگز اطالعات  •

    Privacy بايست يقبل از ارسال اينگونه اطالعات حساس، م. ارسال ننمائيد
وب سايت مورد نظر به دقت مطالعه شده تا مشخص گردد که اهداف آنان از جمع 

 شما چيست و نحوه برخورد آنان با اطالعات به چه ي اطالعات شخصيآور
  ورت است؟ ص

  وب .  يک وب سايـت را داشته باشيدURLدقت الزم در خصوص آدرس  •
 مخرب ممکن است خود را مشابه يک وب سايت معتبر ارائه نموده که يسايت ها
.  شناخته شده باشدي با وب سايـت هاي تفاوت اندکي آنان داراURLآدرس 

    تفاوت در نام سايت و يايوجود تفاوت اندک در حروف استفاده شده برا
domainمثال( باشند ي در اين زمينه مي ، نمونه هائ "com در مقابل  net.(   

 نمائيد با ي سع ،ي دريافتEmailدر صورت عدم اطمينان از معتبر بودن يک  •
نسبت به هويت آن اطمينان حاصل    تماس مستقيم با شرکت مربوطهيبرقرار
 به منظور تماس با آنان  يک سايت مخربياز اطالعات موجود بر رو. نمائيد

  ديگر هدايت نمايد ي تواند شما را به مسيرياستفاده نمائيد چراکه اين اطالعات م
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                   ازيبه منظور آگاه. اهداف مهاجمان را تامين نمايد" که صرفا   •
  توانيد به آدرسياين نوع حمالت که تاکنون بوقوع پيوسته است، م

    http://www.antiphishing.org/phishing_archive.html   

  .  نمائيد   مراجعه  

 ي ويروس، فايروال ها و فيلترينگ نامه هاي آنتي نرم افزارهايبا نصب و نگهدار •
 مناسب به منظور ي نمائيد يک سطح حفاظتي، سع)spam( ناخواستهيالکترونيک

  . کاهش اين نوع حمالت را ايجاد نمائيد

  تهاجم اقدامات الزم در صورت بروز 
 اطالعات حساس سازمان خود را در ي کنيد به هر دليلي که فکر ميدر صورت •

قرار داده ايد، بالفاصله موضوع را به اطالع افراد ) افراد غير مجاز(اختيار ديگران 
 توانند در يآنان م. برسانيد) مديران شبکه" مثال(ذيربط شاغل در سازمان خود 

 الزم را در يهشدارها ويا مشکوک، غيرمعمول يخصوص هرگونه فعاليت ها
  .اسرع وقت در اختيار ديگران قرار دهند

 شما ممکن است در معرض تهديد قرار ي کنيد اطالعات مالي که فکر ميدر صورت •
 ي خود تماس حاصل نموده و تماميگرفته شده باشد، بالفاصله با موسسه مال

رابطه الزم است در اين   . در معرض تهديد را مسدود نمائيدي ماليحساب ها
 ي بانکيدقت، حساسيت و کنترل الزم در خصوص هر گونه برداشت از حساب ها

  .خود را داشته باشيد
 يآن را در اختيار سازمان ها   در خصوص نوع تهاجم را تهيه نموده ويگزارش •

  .  قرار دهيديذيربط قانون
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  کامپيوتري شناسايي مزاحم

   
به . ت وصل است همواره در معرض انواع تهديدات هستيداگر کامپيوتر شما به اينترن   

هايي که  ها و کرم  به انواع ويروس توان به امکان آلودگي دستگاه ترين مورد مي عنوان رايج
افزارهاي جاسوس نمونه ديگري از اين  نرم. شوند اشاره نمود از طريق اينترنت توزيع مي

هاي کاربر و همينطور  گرفته، فعاليتها هستند که بر روي دستگاه قرار  دست برنامه
را ثبت ... هاي اعتباري و ها، اطالعات مربوط به کارت واژه اطالعات شخصي مانند گذر

هاي کاربران و انجام  نفوذ در سيستم. دهند کنندگان خود گزارش مي کرده و به منتشر
ينترنت را اعمال نامطلوب آنان از جمله موارد ديگري است که کامپيوترهاي متصل به ا

شود و در بسياري از مواقع کاربر  هاي مختلفي انجام مي نفوذ به روش. نمايد تهديد مي
کنند به  حتي بعضي از نفوذگران ردپاي خود را هم پاک مي. شود متوجه اين مسئله نمي

   .نحوي که حمله به سيستم قابل آشکارسازي نيست

  
   

. گذارند با اين وجود نفوذکنندگان به سيستم به صورت معمول ردپاهايي از خود باقي مي
هايي که در  با وجودي که تشخيص بعضي از ردپاها دشوار است ولي با استفاده از گام

  . دادتوان بسياري از نفوذها را تشخيص شوند مي ادامه بيان مي
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مشابه (افزارهاي موجود در محيطي آزمايشي  عامل و نرم به عنوان اولين گام بايد سيستم

ها در حال  توصيف به اين معناست که عملکرد برنامه. شوند توصيف) شرايط عملياتي
اجرا بررسي شده و موارد مختلفي مانند سرعت، زمان پاسخ، نحوه عمل و غيره به صورت 

ها را اجرا نموده و آنها را در شرايطي مشابه  بنابراين بايد برنامه. دقيق شناسايي شوند
  .حالت عملياتي قرار داد، سپس رفتار آنها را به دقت بررسي نمود

   

    
   

ترين ابزارها براي  يکي از رايج. اي توصيف استفاده نمودافزاره در گام بعدي، بايد از نرم
افزار  اين نرم.  استtripwiresecurity.com محصول TripWireافزار  اين کار نرم

هاي آن به  هاي مختلف دارد و متن برنامه بعضي نسخه عامل هايي براي سيستم نسخه
 نيز وجود دارند که همين افزار ابزارهاي ديگري غير از اين نرم. شود کاربران عرضه مي

       افزارها در رده ابزارهاي تشخيص نفوذ اين دسته نرم. دهند عملکرد را نشان مي
host-basedهاي ديگري نيز  توان برنامه با جستجو بر روي اينترنت مي. گيرند  قرار مي

  .با عملکرد مشابه يافت
کربندي سيستم شناسايي شده و ها، تجهيزات و پي ها، دايرکتوري در نهايت بايد همه فايل

در محيط آزمايشي کنترل شده، شرايط . تغييرات آنها در زمان مورد بررسي قرار گيرند
 به خاطر داشته باشيد هرگاه سيستم وارد فاز عملياتي شود، . شود طبيعي شناسايي مي
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هاي تست خوب و قوي  شوند، زيرا هرچقدر که سيستم شرايط طبيعي بهتر شناسايي مي

بايد مجموعه تغييرات . طراحي شوند تنها نشان دهنده تخميني از محيط عملياتي هستند
  .جديد را درک کرده و آنها را در توصيف سيستم وارد نمود

ها، تجهيزات و پيکربندي تنها بخشي از توصيف کامل سيستم  ها، دايرکتوري فايل
  :باشند  زير ميساير مواردي که بايد بررسي شوند به شرح. کامپيوتري هستند

  
   هاي در حال اجرا برنامه •

به عنوان . دهند و زمان اجراي آنها ها مورد استفاده قرار مي منابعي که اين برنامه
شود،  هاي پشتيبان هر روزه در زمان مقرري اجرا مي  تهيه کننده نسخه مثال اگر برنامه

دازي که مدت زمان پر شود؟ در مورد برنامه واژه آيا اين فعاليت طبيعي قلمداد مي
   را اشغال نموده است چطور؟CPUزيادي از وقت 

  
  ترافيک شبکه •

   طبيعي است؟ email توسط سرور HTTPآيا ايجاد ناگهاني تعداد زيادي اتصال 
  شود؟ افزايش ناگهاني بار سرور وب چگونه ارزيابي مي

  
  کارايي •

يت چه تعداد آيا سرعت وب سرور کاهش يافته است؟ سرور تراکنش، توان مدير
  تراکنش را دارد؟

  
  سيستم عامل •

اي عوض کنند که  توانند عملکرد سيستم عامل را به گونه نفوذگذان در سيستم مي
 تصور کنيد . هاي کاربردي بدون اينکه تغيير کنند رفتاري متفاوت نشان دهند برنامه
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مه يک فراخواني سيستم عامل که بايد منجر به اجراي يک برنامه شود، برنا

  .ديگري را اجرا نمايد

  
    

افزارهايي که  سفانه ابزارهايي که براي بررسي اين پارامترها وجود دارند به اندازه نرمأمت
با اين . اند کنند، رشد نداشته ميها، تجهيزات و پيکربندي را بررسي  ها، دايرکتوري فايل

ها بايد اين پارامترها هم به صورت دقيق در  وجود براي مديريت هوشيارانه سيستم
  .توصيف سيستم قيد شوند

توان به  تنها در صورت انجام دقيق موارد فوق و نظارت بر تغيير مشخصات سيستم مي
  .امن بودن کامپيوتر خود اميدوار بود
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   ي الکترونيکيضمائم نامه ها                               

 به يارسال فايل و ساير مستندات به عنوان فايل ضميمه همراه يک نامه الکترونيک
    فوق،ي ويژگي و پتانسل هاي مزايايعليرغم تمام . متداول تبديل شده استيامر

   توزيع ويروس، تبديل  به منظور ي از منابع اصلييک   بهي الکترونيکيضمائم نامه ها
 ينمودن فايل ها  بايست در زمان بازي، مي الکترونيکياستفاده کنندگان نامه ها. شده اند

 ي الکترونيکيولو اينکه اين نوع ضمائم و نامه ها.(ضميمه، دقت الزم را داشته باشند
 ). ي گردد که شما آنان را مي شناسيد ارسال ميتوسط افراد

  :   توانند خطرناک باشندي ميلکترونيک ايچرا ضمائم نامه ها
     ي الکترونيکي شما مطرح شده باشد که چرا ضمائم نامه هايشايد اين سوال برا

در اين رابطه .  اطالعات باشند؟ي در مقابل ايمن سازي توانند خطرناک بوده و تهديديم
  :  گردديبه موارد زير اشاره م

 بسيار ي الکترونيکيحرکت نامه هاچرخش و : ي الکترونيکيچرخش آسان نامه ها •
 از ماشين ها ي تعداد زيادي توانند در مدت زمان کوتاهيساده بوده و ويروس ها م

 به اين موضوع نياز نخواهند داشت که ياکثر ويروس ها حت. را آلوده نمايند
ويروس ها، کامپيوتر کاربر را به .  را فوروارد نمايندي الکترونيکيکاربران نامه ها

 پويش نموده و به صورت ي الکترونيکي از ليست آدرس نامه هاير آگاهمنظو
 موجود در ي هر يک از آدرس هاي آلوده براياتوماتيک اقدام به ارسال پيام ها

مهاجمان از اين واقعيت ناگوار .  نماينديم  ،دفترچه آدرس نامه هاي الکترونيکي
 بهمراه ضمائم مربوطه از يل ارساي نمايند که اکثر کاربران به نامه هاياستفاده م

  ). سوء استفاده از حسن اعتماد کاربران( نماينديجانب هر شخص اعتماد م
.  نمايندي کاربران مي نيازهاي در تامين تمامي، سعي پست الکترونيکيبرنامه ها •

 . تواند به عنوان يک فايل ضميمه در نظر گرفته شوديهر نوع فايل م" تقريبا
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•  
         در خصوص نوع ويروس ها، ي عمل زيادي آزاديارامهاجمان د   بنابراين •

  . باشنديم
 در سطح اليه رابط ي امکانات گسترده و متعددي داراي پست الکترونيکيبرنامه ها •

     از اين نوع برنامه ها، امکان دريافت اتوماتيک ضمائم يبرخ.  باشنديکاربر م
 سيستم يتيب، امکان آلودگبدين تر.  نمايندي را فراهم مي الکترونيکينامه ها

  .ل ضميمه آلوده افزايش خواهد يافتبدليل دريافت يک فاي

  مراحل الزم به منظور حفاظت خود و ساير افراد موجود در ليست دفترچه آدرس 

 که از هويت فرد ي در موارديدقت الزم در خصوص ضمائم ناخواسته حت •
 يکه يک نامه الکترونيکصرف اين .  الزم وجود داشته باشديارسال کننده، آگاه

 آنان    ارسال شده باشد، به منزله ايمن بودن   از طرف برادر، دوستان و يا همکاران
آدرس و نمايش آن به " جعل" از ويروس ها قادر به يتعداد زياد.  باشدينم

در صورت امکان و قبل . ارسالي توسط اشخاص ديگر مي باشندصورت يک پيام 
 الزم در خصوص هويت فرد ارسال کننده فايل ي بررساز باز نمودن فايل ضميمه،

 ي در ظاهري الکترونيکي موارد اين نوع نامه هايدر برخ. ضميمه را انجام دهيد
 جديد، Patchو يا   در خصوص ارائه يک محصوليخيرخواهانه و اطالع رسان

گز فراموش نکنيم که توليدکنندگان نرم افزار، هر . نماينديمخاطبان خود را شکار م
patch نمايندي، ارسال نميمحصول جديد خود را از طريق نامه الکترونيک   و يا  . 

 
 که شما مجبور به باز يدر صورت :  ضمائم قبل از باز نمودن آنانيذخيره و بررس •

  باشيد، پيشنهاد ي منبع ارسال کننده آن مينمودن يک فايل ضميمه قبل از بررس
 : گردد، مراحل زير دنبال شوديم
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  . ويروس خود مطمئن شويدي از بهنگام بودن نرم افزار آنت□
  
  . کامپيوتر خود ذخيره نمائيدي فايل ضميمه ارسال شده را بر رو□
 فايل ذخيره ي الزم در خصوص آلودگي، بررساستفاده از نرم افزار آنتي ويروسبا  □

  .شده را انجام دهيد
، مي توان آن را  فايل ضميمهي پس از انجام مراحل فوق و اطمينان از عدم آلودگ□

  . فعال نمود

به منظور تسهيل .  ضميمهي دريافت اتوماتيک فايل هايغير فعال نمودن ويژگ •
 پست ي از برنامه هاي، تعداد زيادي الکترونيکي نامه ها در امر دريافت و مشاهده

 را در برنامه ي الکترونيکي، امکان دريافت اتوماتيک ضمائم نامه هايالکترونيک
 الزم در خصوص تنظيمات ي گردد بررسيپيشنهاد م.  نموده انديخود پيش بين

 انجام و در ي الکترونيکيموجود نرم افزار استفاده شده به منظور دريافت نامه ها
 .  فوق، آن را غيرفعال نمائيديصورت وجود ويژگ
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   Chat و IM يبرنامه ها                              

 مناسب به منظور ارتباط با ساير افراد ي ، روشChat و IM يه برنامه هابا اين ک
 تواند ي مonline   ي اين نوع از مبادالت اطالعاتي استفاده شده براي باشند، ابزارهايم

 .  را به دنبال داشته باشدينتايج مخرب خطرناک بوده و

   online مبادالت ي استفاده شده برايتفاوت ابزارها
     استفاده ي متعددي اينترنت، از ابزارهاي بر روonline  يبادله اطالعاتبه منظور م

هديدات مربوطه، امکان م موجود بهمراه تي هر يک از اين ابزارهاي ويژگيبررس.  گردديم
  .  نمايدياستفاده ايمن و مطمئن از اين نوع ابزارها را فراهم م

 برنامه ها به از اين نوع:   )Instant messaging ) IM يبرنامه ها •
 با ساير افراد ي و يا تصويري، ارسال پيام، ارتباط صوت، سرگرميمنظور تفريح

 فوق در سازمان ها به منظور ارتباط بين کارکنان ياز برنامه ها.  مي گردداستفاده
 ، اين نوع برنامه ها بستر IM يصرفنظر از نوع برنامه انتخاب.  گرددينيز استفاده م

     . نمايديرتباط يک به يک را ايجاد م به منظور ايمناسب
 بودن، ي بودن و يا خصوصي چت صرفنظر از عمومياطاق ها:  چتياطاق ها •

 . باشندي خاص از مردم و به منظور ارتباط با يکديگر مي گروههاي برايتاالرهائ
 ياطالق هائ" مثال:  باشندي مي بر خصايص مشترکي چت مبتنياکثر اطاق ها

 سرويس يبا اينکه اکثر برنامه ها. خاص و يا عالئق مشترکرادي با سن مختص اف
 همچنان و بر اساس روش IM ي کنند، برنامه هاي از چت، حمايت مIMگيرنده 

 به   که چتيدر حال.  باشندي ارتباطات يک به يک مي براي خود ابزاريسنت
 يحبه منظور طرا.  باشدي ارتباط چند نفر به چند نفر مي براي ابزاريصورت سنت
  و ياIM ، IRC:  نظيري متعددي هاي فوق از فن آوري برنامه هايو پياده ساز
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Jabber  ارائه شدهي از نرم افزارهايبرخ.  گرددي استفاده م                    
  . متنوع کاربران باشندي خواسته هايبا ترکيب چندين قابليت توانسته اند پاسخگو

  تهديدات اين نوع برنامه ها چيست ؟ 

 ي موارد نه تنها شناسائيدر برخ. وجود ابهام در خصوص هويت مخاطب •
 باشد بلکه ماهيت ي هستيد مشکل مي که در حال ارتباط با ويمخاطب و شخص

مردم ممکن است در رابطه .  نخواهد بودي نيز قابل پيش بيني وي و رفتاريانسان
وء ظن  ها ممکن است در معرض سaccountبا هويت خودشان، گزاف گفته، 

 يدر برخ.  را فراموش نمايندlogoutباشند و يا ممکن است کاربران عمليات 
 توسط چندين نفر و به صورت مشترک استفاده accountموارد ممکن است يک 

 و ي توان بطور واقعي است بر اين ادعا که نمي موارد فوق، دليليتمام.  گردديم
 هستيد، قضاوت کرده ي با و که در حال گفتگوي در رابطه با ماهيت شخصيحقيق

     .و به يک سطح مطلوب از اطمينان دست پيدا کرد
 بقبوالنيد که ي کنيد به شخصيسع.  باشنديکاربران، مستعد انواع حمالت م   •

 يک برنامه به ياجرا.  يک لينک، کليک نمايدي را اجراء و يا بر رويبرنامه ا
 از يتوسط سايرين، يک ي يک لينک پيشنهاديتوصيه ديگران و يا کليک بر رو

 اين موضوع در .  باشدي تهاجمات مي متداول به منظور انجام برخيروش ها
 که يدر محيط.  متداول و مرسوم استي امرIM ي چت و يا برنامه هاياطاق ها

يک کاربر در اين انديشه است که در يک جو مطمئن و اعتمادپذير در حال گفتگو 
 ي براي تواند شانس بيشتريک مهاجم مبا اشخاص است، يک کد مخرب و يا ي

  .  و به دام انداختن ساير افراد را داشته باشد  رسيدن به اهداف خود
 : الزم در خصوص ساير افراد درگير و يا ناظر گفتگويعدم وجود آگاه   •

 که شما از يک سرويس ي گردند و در صورتي ذخيره مي بسادگonlineمبادالت 
  ي تواند بر روي انجام شده ميائيد، ماحصل گفتگو نمي رايگان استفاده مياقتصاد
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                يو شما هيچگونه کنترل) logs(يک سرويس دهنده ذخيره شده  

 دانيد که آيا اشخاص و افراد يشما نم.  نخواهيد داشتlogs در خصوص اين    
  اقدامي تواند بسادگي باشند يا خير؟ يک مهاجم ميديگر نظاره گر اين گفتگو م
 انجام شده در اطاق ي آنان از طريق مبادالت اطالعاتيبه شنود اطالعات و ره گير

  . چت نمايديها
 نقاط ي نمائيد ممکن است داراي که شما بدين منظور استفاده مينرم افزار •

 چت، ممکن يهمانند ساير نرم افزارها، نرم افزارها. آسيب پذير خاص خود باشد
 توانند به يشند که مهاجمان با استفاده از آنان م باي نقاط آسيب پذيرياست دارا

  . اهداف خود نائل گردند
 نشده ي مقداردهي پيش فرض انجام شده، ممکن است به درستيتنظيمات امنيت •

 خيرخواهانه و ساده در ي چت، با نگرشي در نرم افزارهايتنظيمات امنيت. باشند
 را در اختيار ي بيشتريهانظر گرفته شده تا بدينوسيله و به زعم خود پتانسيل 

رويکرد فوق، کاربران و استفاده کنندگان از اين نوع برنامه ها . متقاضيان قرار دهند
  .  نمايديرا مستعد انواع حمالت توسط مهاجمان م

   توان از اين ابزارها به صورت ايمن استفاده نمود ؟يچگونه م
است تنظيمات پيش فرض در اين رابطه الزم  :ي تنظيمات امنيتي و ارزيابيبررس   •

مطمئن شويد که  . گرددي آنان بررسييتن اميدر نرم افزار به منظور بهينه ساز
  از يبرخ. ، غير فعال شده باشد)Download( دريافت اتوماتيک فايل يويژگ

 که يدر صورت.  نمايدي چت، امکان ارتباط محدود با افراد را ارائه مينرم افزارها
  .  فوق فعال گرددي گردد ويژگي نمائيد، پيشنهاد ميستفاده ماز اين نوع برنامه ها ا

 که نسبت به هويت يتا زمان.  اطالعاتي و دقت الزم در خصوص افشايهشيار •
 اطالعات يطرف درگير در ارتباط اطمينان الزم را کسب نکرده ايد، از افشا

       چت يمبادله اطالعات در اطاق ها. اجتناب کنيد"  و مهم خود جدايشخص
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              هرگز اطالعات  . بايست با دقت و حساسيت باال، انجام شوديم 

 ي چت و يا برنامه هاي اطاق ها  و حساس مربوط به سازمان خود را دريتجار 
  . افشاء و برمالء ننمائيد  IM يعموم

 يدر برخ. ) المقدوريحت( هويت افراديکه در حال گفتگو با آنان هستيديشناسائ •
 باشيد، چندان حائز ي مي که در حال گفتگو با ويخيص هويت فردموارد تش
 از اطمينان در خصوص ي که شما نيازمند سطح خاصيدر صورت.  باشدياهميت نم

 را داريد، ي خاص با وي باشيد و يا قصد اشتراک اطالعاتيشخص مورد نظر م
 که در يمطمئن شويد شخص( هويت مخاطب بسيار حائز اهميت استيشناسائ

  ). هستيد، همان شخص مورد نظر شما استيل گفتگو با وحا
 که شما از طريق يک اطاق ياطالعات و يا توصيه هائ :عدم اعتماد و باور هر چيز •

   ي نمايد، ممکن است نادرست، غلط و حتي دريافت مIM يچت و يا برنامه ها
 الزم در خصوص ي بايست در ابتدا بررسيدر اينگونه موارد م. مخرب باشند

 ارائه شده، انجام و در ادامه از آنان استفاده يحت اطالعات و يا دستورالعمل هاص
  . گردد

 نرم افزارها شامل نرم افزار يفرآيند بهنگام ساز: بهنگام نگه داشتن نرم افزارها •
 و يچت، مرورگر وب، سيستم عامل، برنامه سرويس گيرنده پست الکترونيک

 تواند ي فوق ميبودن هر يک از برنامه هاعدم بهنگام .  ويروس استيبرنامه آنت
 . زمينه بروز تهاجمات توسط مهاجمان را فراهم نمايد
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  انتخاب و محافظت از کلمات عبور

قت در خط مقدم يوتر هستند و در حقيت کامپي از امنيکلمات عبور بخش مهم  
ست منجر به ک کلمه عبور نامناسب ممکن اي. رندي گيحفاظت از اکانت کاربران قرار م

مانکاران و فروشندگان يل تمام کارمندان شامل پين دليبهم. سوءاستفاده از کل شبکه شود

 دارند مسوول انتخاب کلمه عبور مناسب و محافظت از آن يستم شرکت دسترسيکه به س
  .هستند
 و محافظت از آنها و زمان يجاد کلمات عبور قوي در مورد اي به نکاتقسمتن يدر ا

 هستند که ين مقاله تمام افراديقت مخاطب ايدر حق.  شودير آنها اشاره مييغانقضاء و ت
 يرعموميا اطالعات غيق آن به شبکه ي هستند که از طريستميا هر سيمسوول اکانت 

 . دارنديدسترس
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  سياست کلي

  .دـــکبار عوض شونيد حداقل سه ماه ي با  تمـــسيتمام کلمات عبور در سطح س  ·
ر ييد هر شش ماه تغيبا) وتريا کامپيل يميمانند ا(تمام کلمات عبور سطح کاربر  ·

  . شوديه مير چهار ماهه توصييکنند که البته تغ
 داشته ي عبورد کلماتيستم دارند باي سطح سي که مجوزهاي کاربرياکانتها  ·

  .آن کاربر متفاوت باشد   يگر اکانتهايباشند که با کلمات عبور د
  . درج شونديکي ارتباطات الکترونير شکلهايا سايلها يميد در ايکلمات عبور نبا ·
ت يستم و سطح کاربر رعاير در تمام کلمات عبور سطح سي زيد رهنمونهايبا  ·

  .شود

  راهنماييها  

  عبور ساخت کلمه ي کلييراهنما

 از استفاده يتعداد.  شوندي در شرکتها استفاده مي اهداف گوناگونيکلمات عبور برا
  :نها هستندي معمول ايها

   سطح کاربرياکانتها  ·
   به وبي دسترسياکانتها  ·
  ليمي اياکانتها  ·
  توريحفاظت از مون  ·

  يکلمه عبور صندوق پست  ·
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  يورود به روتر محل  .

مانند کلمات ( کنند يکبارمصرف استفاده مي ي نشانه ها ازيار کمي بسيستمهايچون س

د از نحوه انتخاب کلمات عبور ي باي، هرکس) شونديکبار استفاده ميک که فقط يناميعبور د
  .مناسب آگاه باشد

   
   

  :عيف معموال مشخصات زير را دارندکلمات عبور ض
  .کلمه عبور شامل کمتر از هشت حرف است  ·
  . شوديافت ميک فرهنگ لغت ي است که در يکلمه عبور کلمه ا  ·
  وانات ي، حينام خانوادگ : دارد مانندي است که کاربردعموميکلمه عبور کلمه ا  ·

طالحات نامها و اص  رهي وغيالي خيت هاي، دوستان، همکاران، شخصياهل
  .تها، شرکتها، سخت افزار و نرم افزاري، فرمانها، سايوتريکامپ

  .ن ناميا کلمات مشتق شده از اينام شرکت 

  . تلفني مانند آدرس ها و شماره هاير اطالعات شخصي تولد و سايخ هايتار. 
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         ،aaabbb ،qwertyها مانند  ا شمارهيکلمات  يالگوها .

zyxwvuts ،123321رهي و غ.  

  .هرکدام از عبارات فوق بطور برعکس .

  . شوديم ا به آن ختمي   ک رقم شروعيهرکدام از عبارات فوق که تنها با   .

  :ر را دارنديکلمات عبور مناسب مشخصات ز  
  ) A-Z و a-z(شامل هم حروف کوچک و هم بزرگ هستند   ·
 و 9-0انند  شود ميعالوه بر حروف از ارقام و نشانه ها هم در آنها استفاده م  ·

!@#$%^&*()_+|~=’{}[];<>?./  
  .حداقل هشت حرف دارند   ·
  .ستنديا صنف خاص نيش يچ زبان، گوي در هيکلمه ا  ·
  .ستنديل نيا فامي، اسم يه اطالعات شخصيبرپا  ·
 يد کلمات عبوري کنيسع. ره شوندي ذخييا جايد نوشته يکلمات عبور هرگز نبا  ·

   ن کار، يک روش انجام اي. دي ذهن داشته باش دريد براحتيد که بتوانيانتخاب کن
  . ا عبارت استيک ترانه يه يجاد کلمه عبور بر پايا

 و ”This May Be One Way To Remember“ مثال عبارت يبرا

 از يگريا انواع دي ”~Tmb1W>r“ا ي ”!TmB1w2R“ تواند يکلمه عبور م
  .ن الگو باشديهم

 .ديعبور استفاده نکنن مثالها را بعنوان کلمه يا: توجه    
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  استانداردهاي حفاظت از کلمه عبور        

 استفاده ي شخصي هاي شرکت و دسترسي اکانتهاياز کلمات عبور مشترک برا

 مختلف شرکت استفاده يازهاي ني ممکن است، از کلمه عبور مشترک براييتا جا. دينکن
ک کلمه عبور يد و ينتخاب کنک کلمه عبور اي ي مهندسيستمهاي سي مثال، برايبرا. دينکن

 کلمات عبور UNIX و NT ي استفاده از اکانتهاين برايهمچن . IT يستمهاي سيگر برايد
  .ديمتفاوت انتخاب کن

د يبا. ديان نگذاري ها در مياران و منشيچ کس از جمله دستيکلمات عبور شرکت با ه
  .دبا تمام کلمات عبور بصورت اطالعات حساس و محرمانه برخورد شون

  . شوديها اشاره م” ديانجام نده“ از يستينجا به ليدر ا  

  .دييچ کس نگويق تلفن به هيکلمه عبور را از طر· 
  .ديل فاش نکنيميق ايکلمه عبور را از طر· 
  .دييس نگويکلمه عبور را به رئ· 
  .ديگران صحبت نکني ديدر مورد کلمه عبور در جلو· 
  )يال نام خانوادگمث (.ديبه قالب کلمه عبور اشاره نکن· 
  .دي درج نکنيتي امنيا فرمهاي فهرست سواالت يکلمه عبور را رو· 
  .ديان نگذاري خانواده در ميکلمه عبور را با اعضا· 
  .دييد به همکاران نگوي هستي که در مرخصيکلمه عبور را هنگام· 

لعه کند ن مطلب را مطايد که ايشان بخواهيد، از اي از شما کلمه عبور را پرسياگر کس  
 .رديت اطالعات تماس بگي در قسمت امنينکه با کسيا اي
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وتر استفاده يا حفظ کلمه عبور در کامپي ”Remember Password“ يژگياز و
  .دينکن

ستم يا هر سيل يد و در فايسي محل کار خود ننويچ جاي، کلمات عبور را در همجدداً
  .ر با رمزکردنمگ) ي دستيوترهايشامل کامپ(ديره نکني ذخيوتريکامپ

د يستم که بايبجز کلمات عبور سطح س(ديکلمات عبور را حداقل هر شش ماه عوض کن
  ). ر کنندييهر سه ماه تغ

ت يرود، به بخش امنياستفاده از آن م ا کلمه عبور احتمال فاش و سوءياگر هر اکانت 
  .دير دهييد و تمام کلمات عبور را تغي اطالع ده،اطالعات

 توسط يا اتفاقيک زمان متناوب ي کلمه عبور ممکن است در ا حدس زدنيشکستن 
ن ي از ايکياگر کلمه عبور در طول .  آن رخ دهدي هايدگيا نمانيت اطالعات يبخش امن

  . ر دهدييا شکسته شود، از کاربر خواسته خواهد شد که آن را تغيش ها حدس زده يمايپ
 افراد کمک ي شخصيسمتهاشتر از اطالعات و قيت موارد مذکور، به حفاظت بيرعا

 .خواهد کرد
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 سياست هاي امنيتي

   
 باشد، هر ي سطح باال و ارتباطات گسترده مي که وجه مشخصه آن فناورييايدر دن
در هر لحظه . باشند دارد  ن شده ي که مدبرانه تدويتي امنياست هاياز به سي نيسازمان

 ي خارجيا کشورهاي، رقبا و رون و درون سازمان توسط هکرهاي از بيخطرات مختلف
ف روال ها، راهنماها و ي تعريتي امنياست هايهدف س.  کنديد ميمنافع سازمان را تهد

ق ي دقيبا اجرا. دي نمايت ميريط سازمان برقرار و مديت را در محي است که امنيناتيتمر
  .دات را کاهش دهندي توانند تهدي، سازمان ها ميتي امنياست هايس

   
  مفاهيم

ه ي محافظت سرماي سازمان براي است که برنامه هايک سازمان سندي يتيت امناسيس
 به عنوان يتياست امنيبه س. دي نمايان مي ارتباطات را بي و مرتبط با فناوريکيزي فيها
چ گاه متوقف يل و اصالح آن هيند تکمين معنا که فراي شود، بديسته ميک سند زنده نگري

 شامل ين سنديچن.  شودي کاربران به روز ميازهاي و نير فناوريينشده، متناسب با تغ
ح ي مقابله با خطرات، توضيط استفاده مجاز کاربران، برنامه آموزش کاربران برايشرا
است ي موثر بودن سيابيه ارزيان رويت سازمان و بي سنجش و روش سنجش امنيارهايمع
  . باشدي آنها مي و راه کار به روز رسانيتي امنيها

 در مورد راه ي سازمان است ولي و تجاريتي مشخص کننده اهداف امنيتي امناستيهر س
 سازمان يتياست امنيسند س.  کندي نمين اهداف بحثي اياده سازي و پي مهندسيکارها

ر، ي امکان پذين از نظر اقتصادير متناقض باشد، عالوه بر اينانه و غيد قابل فهم، واقع بيبا
ت آن سطح يريناسب با اهداف سازمان و نظرات مد قابل انعطاف و متياز نظر عمل

 .دي را ارائه نماي قابل قبوليحافظت
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  تدوين سياست

. ت اسيتياست امنيت اطالعات، فرموله نموده سي به امنيابي دستين روش برايبهتر
به ( افراد ين سطح دسترسييد امن شوند و تعي که باي اصليه هايمشخص نمودن سرما

د انجام ين گام بايدر اول)  دارندي دسترسييه هاي به چه سرماينکه چه افراديگر ايعبارت د
 يين است که کاربران بدانند مجاز به چه کارهاي ايتياست امني از سيهدف اصل. شود

 و يکربندي پي برايريم گيستم و سازمان را در تصميران سيگر مدي ديهستند و از سو
  . رساندياريستم ها ياستفاده از س

 يي توان به روش هاي سازمان، ميسک هايل ري پس از تحليتياست امنين سي تدويبرا
ع مشابه انجام ي که قبال در صنايديمعموال تجارب مف. ده اند متوسل شديگران برگزيکه د

 گزارش شده و در قالب يجه شده است به صورت عموميز آنها نت ايج خوبيشده و نتا
ن کار وجود ي ايز براي نيشده ا   شناخته ياستانداردها.  گردندي ارائه ميمقاالت تخصص

  . توان از آنها هم بهره گرفتيدارد که م
 روش يروي خود ناچار به پيتيامن  است يف سي تعري بزرگ و متوسط برايسازمان ها

ن به باال يين کار به روش پاي کوچک انجام اي سازمان هاي برايول.  باشندين مييباال به پا
 . شودي موجود بهره گرفته مي ابزارهايت هاين حالت از قابليدر ا. ر استيز امکان پذين
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ن ي تدويطي در شرايتياست امنين سي دهد، بهترياست فوق نشان ميانگونه که هرم سهم

 اصول ياده سازيا دستور پي را ارائه نموده و ياست کليت سازمان سيري گردد که مديم
ت خود را بر يد فعالياست سازمان باين کنندگان سيتدو.  را در سازمان صادر کنديتيامن
ه يرو. انجام دهند HIPAAا ي و ISO17799 مانند يعت صنيه اصول و استانداردهايپا

 ي در سازمان هايتي امنيجاد و توسعه فناوري اي برايه ايات پايراهنماها و تجرب ها، 
است ها و ياست را با سي و انعطاف سي سازگارESM مانند يمحصوالت. مختلف هستند

. ندي نماي ميابي ارزي کاربرديگاه داده ها و برنامه هايستم عامل ها، پاي سيتي امنيروال ها
 . و شبکه سازمان در تعامل باشنديوتريط کامپين ابزارها ممکن است با محيا
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  استانداردها و روال هاي امنيتي

ت يري مدياتيه انتظارات، برنامه ها و اهداف عملي دربردارنده کليتي امنياست هايس
د با استفاده از ي بايتياست امنيس و قابل اجرا بودن، ياتي عمليبرا.  باشديسازمان م

ه ي کلينان از سازگاريف شود که اطمي شناخته شده تعريه هاياستانداردها، راهنماها و رو
  . حاصل گردديتي امنياست هاي با سييات اجرايعمل

 کنند و کاربران، ياست را ارائه مي از سير خاصياستاندارها، راهنما ها و روال ها تفس
  . ندي نماياست آماده مي سياده سازي پيازمان را براران سيان و مديمشتر

   
  ساختار سياست امنيتي

  : باشدير مي مرکب از اجزاء زيتياست امنيساختار س
   استي در رابطه با موضوع سيعبارت •
   ط سازمانياست در محي سي اجرايچگونگ •
   استير گذار در سيت افراد مختلف تاثينقش و مسئول •
   ر است؟ي پذزان انعطافياست به چه ميس •
   ر مجازي مجاز و غيندهايت ها و فراياعمال، فعال •
   استي و عدم انعطاف سيريموارد سخت گ •
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 سه محور اصلي در کنترل دسترسي در شبکه

 
AAA (Authentication, Authorization and Accounting) 

  
AAA    که مخفف Authentication, Authorization and Accounting 

ن بخش در مورد ي در شبکه هستند که در اي در کنترل دسترسي سه محور اصلاست
ن يک از اي از هريفيابتدا تعر. شود يک از آنها به طور مجزا و مختصر صحبت ميهر

  .ميده يم ارائه ميمفاه
۱ - Authentication 

  Authentication مفهوم - ۱-۱

 ييافزارها ا نرميزات ي تجه  کاربر،يو ارائه شده از سيي عناصر شناساي وارسي    به معنا
 در ييعناصر شناسا.  به منابع شبکه را دارندي استفاده و دسترسياست که تقاضا

از يدر صورت ن. باشند ي و کلمه عبور مين حالت شامل نام کاربريتر ن و معموليتر ييابتدا

 نمودن عناصر توان با اضافه يت، مي هويند کنترل و وارسي فرايدگيچيبه باالتر بودن پ
 است که با اضافه نمودن فاکتورها و عناصر  يهيبد. افتين مهم دست ي به اييشناسا
 از موارد ياري مورد نظر و در بسيا  دادهيها گاهي، نوع خادم مورد استفاده، پاييشناسا

رات اعمال شده در نظر گرفته شوند تا ييد مطابق با تغيز بايها و استانداردها ن پروتکل
  . در ارائه خدمات در کل شبکه حفظ شوديکساني
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 و کلمه عبور را با يستم کد کاربري، سي متقاضي از سويي    پس از ارائه عناصر شناسا

رش يا عدم پذيرش يسه کرده و پذي مقاي کاربريي شناساي مختص کدهايبانک اطالعات
  .کند ي به منابع را صادر ميدسترس

 با حجم کم و متوسط عموماً توسط ييها  شبکه ي، در طراحAuthentication    عمل 

ن روش مجتمع يعلت استفاده از ا. رديگ ي آتش انجام ميوارهايا دي و يابيريزات مسيتجه
با استفاده از امکانات .  استAuthentication عمل يساز ادهي پي و ساده سازيساز

 يان دسترسيت متقاضيرش هوي صدور پذيک خادم مجزا براياز به استقرار يموجود ن

  .گردد يمرتفع م
 عموماً با توجه به پردازش   نسبتاً باال،يدگيچي با حجم و پيها گر در شبکهي دي    از سو

ن امر ي بصورت مستقل و مجزا به اي، خادمAuthentication مختص عمل يباال
 همچون ي مختلفيها ن روش از استانداردها و پروتکليدر ا. ابدي ياختصاص م

TACACS+ و RADIUSگردد ي استفاده م.  

  Authentication  فعال نمودن - ۱-۲
 يزات مورد استفاده در شبکه عملي تجهيبر رو Authentication    فعال نمودن 

 :شود  ياست که عموماً در چهار مرحله انجام م

   مورد نظريافزارها  سختي بر روAAA فعال نمودن -الف 
 يها زات شبکه به همراه کلمهيا تجهي کاربران يکاربر ي از کدهايا  داده گاهيجاد پاي  ا-ب 

زات مورد استفاده در يتواند در داخل تجه يگاه مين پايهمانگونه که ذکر شد، ا. عبور
 از به ي با حجم نسبتاً باال که در آنها نيها در شبکه.  شوديساز ادهي با حجم کم پيها شبکه
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زات فعال يشود، تجه ياحساس م Authentication مختص عمل ياستفاده از خادم
 را با استفاده از Authenticationشوند که عمل  ي ميکربندي پيا شبکه به گونه

  . انجام دهند ند،ين فراي مختص ايها  خادمي مستقر بر رويا  دادهيها گاهيپا
ن ييها به تع ن فهرستيا. Authenticationروش انجام عمل ) يها(جاد فهرستي ا–ج 

  . صاص دارندت اخAuthentication عمل ي برا مورد نظر روش
  .روش ساخته شده ار مرحله قبل) يها( اعمال فهرست–د 
  

 ين چهار مرحله بر روي، اAuthenticationاز به عمل ي    در هر شبکه، در صورت ن
  .شوند ي نقش دارند اجرا مAAA  که در عمل يزاتي تجهيتمام

۲ – Authorization  
 Authorization مفهوم - ۲-۱

    Authorizationيزات متقاضيا تجهي آن به کاربران و ي است که طيندي فرا 
ان يبه ب. شود ي شبکه داده ميا منابع مستقر بر روي به منابع، امکان استفاده از منبع يدسترس

ک از منابع شبکه، ي به هرين نوع دسترسييران شبکه امکان تعي مدين عمل برايگر ايد
 . کند ي از آنها، را فراهم ميا گروهي و يان دسترسي تک تک متقاضيبرا

ن شده به ييش تعي شناخته شده و از پيها  عمل امکان اختصاص آدرس گر،ي دي    از سو
 به شبکه متصل PPP که با استفاده از پروتکل يانيزات، همچون متقاضيا تجهيکاربران 

ا ي ار استانداردها ي از نوع خاص را ملزم به استفادهين عمل متقاضيا. دهد ي را م شوند، يم
 .کند ير شبکه مي مورد نظر مدي ارتباطيها يکربنديپ
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 که يا  شبکه فعال شده باشد، خادم شبکهي بر روAuthorization که ي    زمان
گاه داده ي پاي را بر عهده دارد اطالعات کاربر را از روAuthorizationت يمسئول

 يا بر روي بوده و ي خادم محليتواند بر رو يگاه داده مين پايا. کند يکاربرها استخراج م
  . مجزا قرار داشته باشديگاهيپا

 کاربر يت با تقاضايري مورد قبول مديت دسترسين اطالعات، وضعي    پس از استخراج ا
 يا منبع مورد نظر متقاضيس يد اجازه استفاده از سروييا عدم تايد ييده و تاياس گرديق

  .شود يصادر م

  Authorization برقراري – ۲-۲
 Authentication مشابه فعال نمودن ي عملAuthorization و فعال نمودن يبرقرار
د فعال ي باAuthorization ،Authentication و فعال نمودن ي برقراريبرا. است

 :رخالصه نموديتوان به شکل ز يه مراحل را ميگر کليبه عبارت د. شده باشد

  
همانگونه که .  مورد نظريافزارها  سختي بر روAuthentication فعال نمودن -الف 

 ي بر روAAA يساز  ند، فعالين فراي ايساز فعال ن مرحله از چهار مرحلهيذکر شد اول
  .زات استيتجه
ها عالوه بر  ن فهرستيا. Authorizationروش انجام عمل ) يها(جاد فهرستي ا–ب 
 عمل يس مورد نظر براين سروي، مبAuthorization عمل ي مورد نظر برا ن روشييتع

Authorizationباشند يز مي ن . 
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 .روش ساخته شده ار مرحله قبل) يها( اعمال فهرست–ج 

۳ - Accounting  
 Accounting مفهوم – ۳-۱

Accountingيند جمعين بخش از فراي آخر AAAاز يند، گزارشين فراي ايط.  است 
 و Authentication اعمال يت آنها طي هو کهييافزارها ا سختيعملکرد کاربران 

Authorizationد شده است، توسط خادم يي تاAAAتواند  ين عمل ميا. شود يه مي ته
 و +TACACS چون ييها و استانداردها  که اس پروتکلي خارجيبا استفاده از خادم ها

RADIUSرديکنند انجام گ ي استفاده م . 

، پس ي بعديريگي و پ ن برداشته،يشيتر از دو مرحله پ فراين عمل قدمي ا گر،يان دي    به ب

 يزاتيان تجهي م  به شکل رکورد،Accounting يها اميپ. دهد يت را انجام مياز احراز هو
ل ي از قبيا  دادهيها گاهي درخواست شده و پاي متقاضيق آنها دسترسيکه از طر

TACACS+ ا يRADIUSگردد ي، تبادل م.  

  Accounting فعال سازي – ۳-۲
ن يتر  است که مهمAuthorization مشابه Accounting يند فعال سازي    فرا

   و اعمال آنهاستAccounting روش يها جاد فهرستيمراحل شامل ا
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               روشهاي پنهان سازي سرورهاي وب براي افزاياي ايمني  
  

ات هويتي اي پوشش دادن يا پنهان كردن يك وب سرور شامل از بين بردن جزئي 
است كه هكرها مي توانند براي كشف سيستم عامل و وب سرور نصب شده روي آن 

اين اطالعات در حالي كه هيچ استفاده اي براي بهره برداران  .مورد استفاده قرار دهند
 .مشروع ندارد، اغلب نقطه شروعي براي هكرها مي باشد

يم با به كارگيري آنها خطر شناسايي دراين مقاله به بررسي برخي راهكارهايي كه مي توان
زيرا .  ميكروسافت مي باشدIISبيشتر مثالها مربوط به . را به حداقل برسانيم، مي پردازد

. بخاطر آسيب پذيري زيادش به طور وسيعي مورد توجه نفوذگران قرار گرفته است
. اهد شدهمچنين يك سري از اقدامات پيشگيرانه شناسايي براي آپاچي سرور نيز ذكر خو

غير قابل شناسايي كردن سرور وظيفه همه كساني است كه مسئوليت اجرايي وب سرور را 
  .بر عهده دارند

  
  نفوذگران از اينجا شروع مي كنند ، چرا شما از اين نقطه شروع نمي كنيد ؟

آسيب پذيريهاي امنيتي متكي بر نسخه . بگذاريد از نقطه نظر مهاجمين نگاه كنيم
)Version ( وع نرم افزار دارندو ن.  

يك نفوذگر براي نفوذ به يك وب سرور بايد بداند وب سرور از چه نوعي و داراي چه 
دانستن جزئيات يك وب سرور كارآمدي هرگونه تهاجمي را به مقدار . ورژني مي باشد

  .زياد افزايش مي دهد
  

Server Headerها همه چيز را مي گويند :  
 سيستم عاملي را كه بر روي آن نصب هستند به هر بسياري از وب سرورها خودشان و

 .كسي كه بخواهد معرفي مي نمايند
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