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   شنود بسته هاي اطالعات-۱۲

 که در حال يتا را از اطالعاتي است که دي، برنامه اي اطالعاتيک برنامه شنود بسته هاي
تا ممکن است شامل نام کاربران، ين ديا. ردي گيار مي شبکه هستند، در اختيانتقال در رو

نکه رمز ي شبکه و بدون اي باشد که رويگري ديکلمات عبور و هر اطالعات اختصاص
ن ي شده توسط اا هزاران کلمات عبور گرفتهيد صدها يبا شا.  کننديشده باشند، حرکت م

ن ينصب چن. اده کننديستمها پي سي را روي توانند حمالت گسترده اين ميبرنامه، مزاحم

  .اج نداردير احتي مدي لزوما به سطح دسترسيبرنامه ا

  
 در معرض خطر ي کابلي، کاربران مودمهايخطوط تلفن سنت و DSLنسبت به کاربران 

ک ي از يه بخشي همساي کابليرا که تمام کاربران مودمهاي شنود قرار دارند، زي برايشتريب
LANممکن يوتر هر کاربر مودم کابلي کامپيک برنامه شنود نصب شده روي.  هستند 

افت ي دريگي در همان همساگر راي ديتا ارسال شده توسط هر مودم کابلياست بتواند د

  .کند
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 دانيد؟ از کوکي چه مي

  کوکي چيست؟ 

سرور براي ذخيره در  بخش کوچکي از اطالعات فرستاده شده توسط وب» کوکي«
ديتاي ذخيره شده . مرورگر است تا بتواند بعدا از طريق آن مرورگر، دوباره خوانده شود

سايت  درباره بازديدکننده آن وبسرور يک سايت، اطالعات مشخصي را  براي اينکه وب
کوکي فرمت فايل متني را دارد که در دايرکتوري مربوط به . خاص بداند، مفيد است

 قرار RAMشود و در هنگامي که مرورگر در حال اجراست در حافظه  مرورگر ذخيره مي
 سايت خاصي خارج شد، در هارد تواند هنگامي که کاربر از وب اين اطالعات مي. گيرد مي

.  روي وب هستندstateها ابزار بسيار مهمي براي نگهداشتن  کوکي. درايو ذخيره شود
stateبراي مثال،. اي اشاره دارد  به توانايي يک برنامه براي کار با کاربر بصورت محاوره  

در روز سفر، هنگامي که بليت را . کنيد شما براي استفاده از قطار يا اتوبوس بليت رزرو مي
يد، اجازه خواهيد يافت که وارد قطار يا اتوبوس شويد، در غيراينصورت ده نشان مي

در حقيقت در اينجا . داند که آيا شما اين اجازه را داريد يا خير مسوول وسيله نقليه نمي
يک پروتکل  HTTP.  بين شما و مسوول قطار مهم استstateبليت براي نگهداشتن 

ه هر بار مشاهده يک سايت توسط سرور بعنوان به اين معني ک.  استstateبدون قابليت 
به اين معني که سرور همه چيز را بعد از هر درخواست . شود اولين مشاهده کاربر تلقي مي

کننده براي يادآوري آينده به سرور به طريقي  کند، مگر اينکه يک بازديد فراموش مي
 .دهند ها اين کار را انجام مي کوکي. مشخص گردد
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ايد  سرور بگويند که آيا شما قبال هم از سايت ديدن کرده توانند به وب ط ميها فق کوکي
کنيد از خود  در مرتبه بعد که از سايت ديدن مي) مثال يک شماره کاربر(و اطالعات کمي 

شويد از بين  ها هنگامي که از مرورگر خارج مي بيشتر کوکي. سرور به آن برگردانند وب
ها بعنوان کوکي ماندگار وجود دارند که تاريخ انقضاء دارند  نوع ديگري از کوکي. روند مي

تواند براي ردگيري  کوکي ماندگار مي. مانند و تا آن تاريخ روي هارددرايو شما باقي مي
کردن وي هنگام مراجعه مجدد به يک سايت مورد  عادات وبگردي يک کاربر با مشخص

جا هستيد و به چه صفحات وبي سر اطالعات در مورد اينکه اهل ک. استفاده قرار گيرد
تواند براي ردگيري رفتار وبگردي  سرور وجود دارد و مي زنيد در فايلهاي الگ يک وب مي

  .کنند ها آن را آسانتر مي کاربران مورد استفاده قرار گيرند، اما کوکي

  هاي ماندگار روي سيستم مطلع شد؟ توان از وجود کوکي چگونه مي  

مکانهاي مختلفي روي سيستم شما بسته به مرورگر وب و هاي ماندگار در  کوکي
هاي ماندگارش  اسکيپ تمام کوکي نت. شوند کنيد، ذخيره مي اي از آن که استفاده مي نسخه

اسکيپ ذخيره   روي کامپيوتر شما در دايرکتوري نتcookies.txtرا در فايلي به نام 
از و ويرايش کنيد و يا هر کوکي را که توانيد اين فايل را با يک ويرايشگر متن ب مي. کند مي

ها خالص  خواهيد از دست تمام کوکي خواهيد نگهداريد، پاک کنيد و چنانچه مي نمي
هاي ماندگار را در فايلهاي جداگانه  اکسپلورر کوکي اينترنت. شويد، فايل را پاک کنيد

 است، نامگذاري کند و توسط نام کاربر و نام دامنه سايتي که کوکي را فرستاده ذخيره مي
 ها در دايرکتوري  اين کوکي  .john@wsiac.txt براي مثال . کند مي
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/Windows/cookies   يا/Windows/profiles/cookies   شوند ذخيره مي .
توانيد اين فايلها را  مي. خواهيد، پاک کنيد ها را که نمي توانيد هرکدام از اين کوکي مي

بينيد محتويات  براي مثال آنچه مي. ند و چه اطالعاتي دارندا بازکنيد تا ببينيد از کجا آمده
   . هستند IEيک کوکي 

WEBTRENDS_ID 
61.1.129.58-1041789995.121030 
www.bazwe.com/ 
1024 
3872737152 
30271763 
3731731632 
29537508 

 شناسه فرد وارد شونده abishek@www.birt.txt) abishekاين فايل کوکي 
ها ممکن است اطالعات مختلفي را دربرداشته  کوکي.  ناميده شده است)به سايت است

   )61.1.129.58( فرد نيزIPدر اين کوکي . باشند که بسته به کوکي متفاوت است

  .در اينجا قصد وارد شدن به جزئيات را نداريم. ذخيره شده است
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  شوند؟ ها براي چه استفاده مي کوکي

سايتهاي خاص  هاي براي وب ها براي ذخيره کلمات عبور و شناسه يک استفاده از کوکي
در . شوند همچنين براي ذخيره اولويتهاي کاربران در صفحات آغازين نيز استفاده مي. است

پيوتر شما براي ذخيره اين اطالعات از مرورگرتان تقاضا اين حالت مقداري از هارد کام

شويد مرورگر شما بررسي  سايت وارد مي بدين طريق، هر زمان که به آن وب. شود مي
براي آن سرور مشخص داريد يا ) کوکي ( شده کند که ببيند آيا الويتهاي از پيش تعيين مي

ضاي شما براي صفحه وب، به اگر اينطور باشد، مرورگر کوکي را همراه با تقا. خير
هايي براي ايجاد  اسکيپ از کوکي مايکروسافت و نت. سرور ارسال خواهد کرد وب

 هاي معمول که  استفاده. کنند سايتهايشان استفاده مي صفحات آغازين شخصي روي وب
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کنند شامل سيستمهاي سفارش آنالين،  شرکتها بخاطر آنها از کوکي استفاده مي
سازي  شخصي. ها منافعي دارند کوکي .شود سايتها مي يتها و ردگيري وبسازي سا شخصي

 CNNبراي مثال، فردي وارد سايت . ها است هاي کوکي سايت يکي از مفيدترين استفاده
اين سايت به فرد . خواهد اخبار تجاري را ببيند شود اما نمي مي) MyYahooيا حتي (

اين ) شود يا تا زمانيکه کوکي منقضي مي(د از اين به بع. دهد اجازه اين انتخاب را مي
حتما تا حاال . بيند شود، نمي  متصل ميCNNشخص اخبار تجاري را وقتي به سايت 

شويد،  سايتها هنگامي که با استفاده از شناسه و گذرواژه وارد مي ايد که در بعضي وب ديده
 اين امر با ذخيره شدن .وجود دارد» مرا دفعه بعد بخاطر داشته باش«انتخابي تحت عنوان 

بعضي  .شود عبور شما در يک کوکي روي کامپيوترتان، ميسر مي  شناسه و کلمه
سايتهايي که  پندارند براي وب بازديدکنندگان آن را بعنوان تعرض به حريم خصوصي مي

کند که اطالعات و  اين کمک مي. کنند روند فعاليتشان روي يک سايت را ردگيري مي
 جستجو را بسرعت بيابيد و بدون تاخير به سر کار اصلي خودتان هاي مورد سرويس
گاهي مدير سايت نياز دارد . آمار براي طراحي مجدد سايت بسيار مهم هستند. برگرديد

 بطور  )يا روبات(اند يا فقط يک فرد   نفر مختلف از سايتش بازديد کرده۱۰۰بداند آيا 
ها  کوکي.  را انتخاب کرده است)refreshيا  (reload مرتبه دکمه ۱۰۰پيوسته 

اجازه . کاربردهاي ديگري نيز دارند و يکي از آنها امکان ردگيري فعاليت کاربران است
   سيستمي است که توسطDoubleClickNetwork. دهيد که يک مثال را ببينيم

DoubleClickCorporation ايجاد شده است تا پروفايل افرادي را   
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                    هاي تجاري  کنند ايجاد کند و آگهي ده ميکه از وب استفا        

سايتهايي   وب  DoubleClickهاي  مشتري. شان را به آنها ارائه کند متناسب با عالقه
هر عضو اين شبکه ميزباني براي تبليغ ساير . هستند که قصد تبليغ خدماتشان را دارند

غ خود را ايجاد و در اختيار سرور شود تبلي سايت که عضو مي هر وب. شود اعضاء مي
DoubleClick   رود، يک  هنگامي که يک کاربر به يکي از اين سايتها مي. دهد قرار مي

با هربار بارگذاري .  ارائه شده به کاربر وجود داردHTMLآگهي از ساير سايتها نيز در 
بليغات با ساير از نظر کاربران اين ت. شود مجدد صفحه، آگهي متفاتي به کاربر ارائه مي

هنگامي که کاربري براي اولين بار به . تبليغات تفاوتي ندارند، در حاليکه اينطور نيست
کند  شود، سرور يک کوکي براي آن مرورگر ايجاد مي  متصل ميDoubleClickسرور 

از آن به بعد هر زمان که کاربر به يکي از . که يک شماره مشخصه يکتا در بردارد
شود  شود، شماره مذکور به سرور ارسال مي  متصل ميDoubleClick سايتهاي عضو وب

با گذشت زمان و داشتن اطالع از سايتهايي که کاربر . شود و کاربر تشخيص داده مي
با داشتن اين . گيرد بازديد کرده است، پروفايلي از عالئق کاربر در اختيار سرور قرار مي

يغاتي را که بيشتر مورد نظر کاربر است تواند تبل  ميDoubleClickپروفايل، سرور 
تواند از اين اطالعات براي دادن بازخورد مناسب به اعضا مانند  بعالوه مي. انتخاب کند

براي اينکه بفهميد آيا توسط . پروفايل کاربران و ميزان تاثير تبليغاتشان استفاده کند

DoubleClick   امتحان کنيد و ببينيد هاي مرورگر خود را ايد يا نه، کوکي ردگيري شده 
 ad.doubleclick.net FALSE / FALSE 942195440 :آيا چيزي شبيه به اين

IAA d2bbd5ها وجود دارد يا خير  در کوکي.  
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 ها و مسائل امنيتي کي کو

   بررسي انواع کوکي

 که در مقاله قبل در مورد آن صحبت شد، ماندگار و موقت يها يعالوه بر کوک

  :ز دارندي نيگري ديدبن ها دسته يکوک

اول از   شخصيک کوکي: ثالث شخص يها يدر مقابل کوک! اول شخص يها يکوک

شود که در آن زمان در حال مشاهده آن  يا به آن فرستاده ميرد يگ ي نشات ميتيسا وب

. شوند ي شما استفاده ميتهايره اطالعات مانند اولوي ذخيها معموال برا ين کوکيا. ديهست
د نشات يت متفاوت با آنچه در حال مشاهده آن هستيسا ثالث از وب شخص يک کوکي
 ي روياتيثالث معموال محتو  شخصيتهايسا وب. شود يا به آن فرستاده ميرد يگ يم

غات يتها از تبلي ساياري مثال، بسيبرا. کنند يد، ارائه مي که در حال مشاهده هستيتيسا وب
  استفاده يتها ممکن است از کوکيسا  وبکنند و آن يثالث استفاده م  شخصيتهايسا وب

 يوب شما برا  استفاده از صفحهيابي ردين نوع از کوکي ايک استفاده معمول براي. کنند
  .ا ماندگار باشنديتوانند موقت  يها م ين نوع کوکيا.  استيابير مقاصد بازاريا سايغات يتبل

 ييها يکوک. شوند يده مي نامنديناخوشا يها يها هستند که بعنوان کوک ي از کوکينوع

 ي شما را براييشناسا  به اطالعات شخصا قابليهستند که ممکن است اجازه دسترس

  .ه بدون اجازه شما، فراهم کنندياهداف ثانو
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  ها از ديد کاربران اينترنت مزايا و معايب کوکي

 ي خوبياد که کابردهيدان ي دارند، اما اکنون ميها تصورات بد يها از کوک يلياگرچه خ
 يکس (”بردار بزرگ“را آنها را ابزار يها را دوست ندارند ز ي از افراد کوکياريبس. ز دارندين

توسط   شدن يابي بعلت رديبعبارت. دانند يم) که همواره ناظر بر اعمال و رفتار آنهاست
سط تواند تو ي ميرين نوع ردگيد بدانند که اين افراد بايا. ها، به آنها سوءظن دارند يکوک
ر يشتر آنها نسبت به سايل ثبات بيها بدل يرد، اما از کوکيز انجام گيگر ني ديها کيتکن

کنند  ينترنت چه ميگران بدانند در اي آنان که دوست ندارند ديبرا. شود يها استفاده م روش
  .ن امر مساله ساز استيزنند، ا يتها سر ميا به کدام ساي

مگر . دانند ي م”رکاهيز آب”   يرا آنها را موجوداتيها دوست ندارند، ز يمردم همچنان کوک
 د از يده ي که انجام ميماتيد با تنظيد تا بتوانيد مرورگرها را داشته باشي جديها نکه نسخهيا

. شوند ي وارد هارد شما ميچ نشانينصورت آنها بدون هير ايد، در غيورود آنها مطلع شو

د هدف قرار دادنتان يشا( انجام دهند ي خاصيتوانند بدون اطالع کاربر کارها يس ميس
  ). يغاتي اعمال تبليبرا

 يک عالئق خصوصينده نزديست که در آيند نين موضوع خوشايبهرحال فکر کردن به ا
 يب اصلي و عين نگرانيا. م، فاش شودي که دوست نداري کسانيما ممکن است برا

  ي نگرانيست و جاين ن فعال ممکيق کوکيروس از طريبا قرار دادن ويتقر. هاست يکوک
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 هارد يا از آنچه رويتوانند به هارد شما صدمه وارد کنند،  يها نم ين کوکيهمچن. ندارد

ها فقط آنچه را شما  يکوک. نهايه اي شبيگريا هر کار ديه کنند ي تهيريد، تصويخود دار
د، مطمئنا ي کن وارديتيسا  را در وبيبهرحال اگر شما اطالعات. گوييد، ميدانند به آنها مي

د با يها با ي کوکينده بجاي آينهايگزيجا.  قرار خواهد گرفتيک کوکي در ييدر جا

ها ي از نگرانيز را حل نکنند، اما بعضيرفته شود و اگرچه ممکن است همه چيآغوش باز پذ
  .ن خواهند برديرا از ب

  ها مسائل امنيتي مربوط به کوکي  

 يها  که بستهيتوانند توسط افراد يم. وندش ي ميتي خطرات امنيها باعث بعض يکوک
 ي استفاده شوند و باعث دسترسيراخالقي اهداف غيکنند برا ي را شنود مياطالعات

 يوتريستم شنود، کامپيک سي. (رمجاز شوندي غيها ا تراکنشيها  تيسا رمجاز به وبيغ

شونده را  ارج وارد و خTCP/IP يها کند تا تمام بسته ي را اجرا مييافزارها است که نرم
  ) کند  يبررس
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تشان را ي بهتر به سايسازند تا امکان دسترس يها را م يتها کوکيسا جادکنندگان وبيا

د از امکان يآنها با. شوند يده مگر تراکنش با سرورشان استفايا در انواع ديفراهم کنند، 

 کنند تا خطر را به حداقل ممکن ي طراحيستم را طورين امر مطلع باشند و سيوقوع ا
  .برسانند

  :تواند انجام دهد يت ميسا جادکننده وبيچند مورد وجود دارد که ا

  . را دربردارندين اطالعات خصوصيها کمتر يمطمئن شود که کوک ·

. شود ي ميشه رمزنگاريها هم ي حساس قرارگرفته در کوکمطمئن شود که اطالعات  ·
ره ينشده استفاده و ذخ د بصورت متن رمزيها و کلمات عبور نبا هرگز و هرگز شناسه(

 . را رمز کنديکل کوک ·)شوند

، مجاز به ينکه فرد استفاده کننده از کوکيد ايي تاي را برايد اطالعات کافيها با يکوک  
ز ير را ني، اطالعات زيکننده از کوک  استفادهيتهايشتر سايب. را باشنداستفاده از آن است، دا

  :کنند يلحاظ م
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   دادن اجازه به فردياطالعات الزم برا  ·

  خيساعت و تار  ·

   استفاده کننده وبIPآدرس   ·

  خ انقضاءيتار  ·

  ) MAC) Message Authenticity Checkکد   ·

د شود که آدرس يي تاي تنها در صورتين منظور است که کوکي به اIPقراردادن آدرس 
IPشده در سرور با آدرس  رهي ذخIPخ انقضاء يتار. کسان باشدي ي مرورگر فرستنده کوک

 يکند که کوک ين مي تضمMACکند و  ي را محدود ميک کوکيمدت زمان استفاده از 

  .ر نشده استييدچار تغ

 است يک رشته مخفي و ي داده در کوکيلدهاي از فيک رشته ادغامي شامل MACکد 

شود و دوباره کد  يشود سپس مجددا ادغام م ياطالعات کد م. شود يکه به آن اضافه م
گردد،  ي به سرور برمي که کوکيهنگام. رديگ ي قرار مي در داده کوکييجه نهاينت. شود يم

در . کند يسه مي مقاي موجود در کوکMACکند و با  يد مي را تولMACسرور خود، 
 . استير کوکييبودن، نشانه عدم تغکسان يصورت 
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  ها کار با کوکي  

مات يد تنظيتوان يدهند؛ م يها را به شما م يد اجازه نحوه کار با کوکي جديمرورگرها
وترتان خبر ي کامپي رويد که به شما قبل از قراردادن کوکي انجام دهيمرورگر خود را طور

ا يد ي را بدهيد که اجازه قراردادن کوکده ين امکان را مين کار به شما ايا. (داده شود
  .ديريها را بگ ي ورود تمام کوکيد توسط مرورگر خود جلويتوان ين مي؛ همچن)ريخ

  
 يتهايها از سا يرد با کوکم نحوه برخوينترنت اکسپلورر امکان تنظيبعنوان مثال در ا

ها  يشتر از نحوه کار با کوکيافتن بي اطالع يبرا. تها وجود دارديمشخص گرفته تا کل سا
 .دي مرورگر خود را مطالعه کنيراهنما
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  يمحتويات فعال و کوک                                 

 

 ي يا وبالگ هاهر يک از ما در مدت زمان اتصال به اينترنت از وب سايت ها و
طراحان و پياده کنندگان وب سايت ها و وبالگ ها به منظور .  نمائيمي ديدن ميمتعدد

 استفاه ي متفاوتي هايارائه خدمات مورد نظر خود از امکانات و يا بهتر بگوئيم تکنولوژ
 ها نداشته و ي نسبت به اين تکنولوژياغلب مالقات کننده گان، احساس خاص.  نمايند يم

 .  اهميت استي آنان نوع سرويس ها و خدمات ارائه شده داراي برا"صرفا

 ي مهم به ابزارهائ   مثبت وي استفاده شده عليرغم داشتن جنبه هاي هاي از تکنولوژيبرخ
  کاربران را به مخاطرهيم خصوصـــ حمالت تبديل شده و حريي برخي برنامه ريزيبرا

از جمله ) Cookies (   هايو کوک) Active contents(محتويات فعال .  اندازديم 
 . باشنديموارد فوق، م

   محتويات فعال چيست ؟
 قابل ارائه به کاربران و يا تزئين يدر اغلب وب سايت ها به منظور افزايش پتانسيل ها

 شود، استفاده ي مرورگر وب مي برنامه ها بر روي که باعث اجرايسايت از اسکريپت هائ
 متفاوت در يک ي گرافيکي و يا انجام افکت هاDrop-down يايجاد منوها.  گردديم

محتويات "اين نوع اسکريپت ها که به .  باشندي در اين زمينه ميصفحه وب، نمونه هائ
 سرقت اطالعات و يا    انواع حمالت نظيري برايمعروف شده اند، اغلب به روش"فعال
 .  کامپيوتر کاربران، تبديل شده اندي مخرب بر روي کدهاياجرا

  

 ي اسکريپت نويسي از متداولترين زبان هايجاوا اسکريپت يک : جاوا اسکريپت •
 . گرددي که در اکثر وب سايت ها از آن استفاده م در وب است
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•  )VBscript,ECMAScript و Jscriptباشند ي ديگر در اين زمينه مي نمونه هائ  .(
ستفاده و ترکيب  در اي از خواسته ها، عملکرد مناسب، سادگيتامين طيف وسيع

 اسکريپت يآسان با ساير نرم افزارها از جمله داليل گسترش استفاده از زبان ها
 ي ارائه شده توسط زبان هايمهاجمان نيز از پتانسيل ها. باشدي در وب مينويس

" مثال.  نمايند ي به منظور نيل به اهداف مخرب خود استفاده مياسکريپت نويس
 پذيرد، هدايت يمحوريت جاوا اسکريپت صورت م از حمالت متداول که با ييک

کاربران از يک وب سايت مطمئن به يک وب سايت مخرب است که در آن اقدام 
  . گرددي کاربران مي اطالعات شخصي ويروس ها و يا جمع آورdownloadبه 

 ي جاوا و کنترل هاياپلت ها:  اکتيوايکسي جاوا و کنترل هاياپلت ها •
 و يا از    کامپيوتر شما مستقر شدهي باشند که بر روي مياکتيوايکس برنامه هائ

 که اينگونه يدر صورت.  گردندي مdownload مرورگر شما يطريق شبکه بر رو
توسط مهاجمان مديريت و هدايت )  اکتيوايکسيکنترل ها" خصوصا(برنامه ها 

.  کامپيوتر شما وجود خواهد داشتي بر رويگردند، امکان انجام هر گونه عمليات
اين نوع از برنامه .  گردنديدريک محيط محدودتر اجراء م"  جاوا معموالياپلت ها

 به منظور ي مناسبي مناسب محيط ايجاد شده، فرصت هايها در صورت عدم ايمن
  . نمايندي مهاجمان فراهم ميانواع حمالت را برا

ه خطرناک  اکتيوايکس، همواري جاوا و کنترل هاياستفاده از جاوا اسکريپت، اپلت ها
 ي براي ابزارهائ  بايست به اين موضوع دقت شود که امکانات فوق بهي ميول.  باشدينم

 در خصوص يبه منظور پيشگير. انواع حمالت توسط مهاجمان، تبديل شده اند
 شده است که با استفاده ي در اکثر مرورگرها پيش بينيمحتويات فعال ، امکانات متعدد

.  مناسب را ايجاد نمودي توان يک سطح ايمني موجود ميامترهااز آنان و تنظيم بهينه پار
 مرورگر خود به منظور برخوردبا محتويات فعال، ممکن يبموازات افزايش ضريب ايمن

  ي ارائه شده توسط برخي هاي ويژگي در خصوص برخي خاصياست محدوديت ها
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يد که نسبت به آن  نمائي که از يک وب سايت ديدن ميدر صورت. سايت ها، ايجاد گردد
 الزم در خصوص غير فعال نمودن ي بايست پيشگيري وجود ندارد، ميشناخت کاف

 پست ي تواند متوجه برنامه هاي نيز ميتهديدات مشابه. محتويات فعال را انجام داد
 مشابه ي از برنامه هاي پست الکترونيکي از برنامه هايتعداد زياد.  باشديالکترونيک

بنابراين امکان تهديد محتويات .  نمايند ي استفاده مHTML نمايش مرورگرها به منظور
به منظور  . تواند وجود داشته باشدي نيز مي الکترونيکيفعال در خصوص نامه ها

 به صورت متن   توان پيام ها راي الزم در خصوص اين نوع تهديدات ميپيشگير
  . ، مشاهده نموديمعمول

 و ذخيره اطالعات شما وجود ين جمع آوردر زمان استفاده از اينترنت، امکا
 در خصوص کامپيوتر شما ي عمومياطالعات فوق ممکن است اطالعات. خواهد داشت 

 استفاده شده به منظور ارتباط با اينترنت، نوع مرورگر و Domain ، نام IPنظير آدرس 
رين  نظير آخي تواند شامل موارد خاصي شده مياطالعات جمع آور. سيستم عامل، باشد

 شما در زمان يو يا اطالعات شخص   که يک وب سايت را مالقات نموده ايديمرتبه ا
  .  باشدياستفاده از يک وب سايت خاص نظير آدرس پست الکترونيک

• Session cookie . مرورگر    که ازيو تا زمان"  ها صرفاياين نوع کوک 
ورگر اطالعات از  پس از بستن مر   را ذخيره نموده وي گردد، اطالعاتياستفاده م

 ها، ارائه تسهيالت الزم در ي اين نوع کوکيهدف از بکارگير.  روديبين م
تشخيص مشاهده يک صفحه " مثال. خصوص حرکت بين صفحات متعدد است

  .  مرتبط با يک صفحهي در خصوص داده هاي اطالعاتيخاص و يا نگهدار
• Presistent cookie : کامپيوتر شما ي را بر روي ها اطالعاتياين نوع کوک 

 مرتبط با شما ي اطالعات شخصيبدين ترتيب امکان نگهدار.  نماينديذخيره م
  توان يک مدت ي ها مي اين نوع از کوکيدر اکثر مرورگرها برا.  گردد يفراهم م
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•  
 ي که يک مهاجم امکان دستيابيدر صورت ).عمر مفيد(زمان خاص را مشخص نمود •

 فوق به ي تواند با مشاهده محتويات فايل هاي مبه کامپيوتر شما را پيدا نمايد،
  . نمايدي شما دسترسياطالعات شخص

 الزم در خصوص اعمال ي بايست تنظيمات امنيتي خود، ميبه منظور افزايش سطح ايمن
در . ، انجام دادي ها را در جهت حفظ حريم خصوصيمحدوديت و يا بالک نمودن کوک

 ها را غير فعال ي بايست کوکي نمائيد، ميده م استفاي که از يک کامپيوتر عموميصورت
 شما ، صورت ي سايرين به اطالعات شخصي الزم در خصوص دستيابينموده تا پيشگير

  . پذيرد 
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  حساس يداده ها                                       

 ديگر قرار بگيرد، آيا يفرض کنيد هاردديسک کامپيوتر شما در اختيار فرد و يا افراد
 که ي نوع فعاليت هائ   در خصوص شما وي آن اطالعات خاصي توانند با بررسيآنان م

 ي بايست با صراحت گفت که چنين امري نمايند؟ در پاسخ م   دهيد را کسبيانجام م
   در اين مطلب قصد داريم.  دهيدي که احتمال آن را ميميسر است و شايد بيش از آنچيز

 اطالعات کامپيوتر ي که چگونه يک کارشناس کالبد شکاف  اين موضوع بپردازيميبه بررس
"  حذف و ظاهرا   کامپيوتري را که به نظر شما مدت ها است از رويقادر است داده هائ

 اين يبررس.  جان دوباره داده و از آنان استفاده نمايد  گردد راي از آنان مشاهده نمياثر
 که قصد بازيافت ي افرادياول برا: د مفيد باشد توانيموضوع از دو زاويه م

 خواهند مقاومت سيستم ي که مي افراديخود را دارند و دوم برا) recovery(اطالعات
  . غيرمجاز، افزايش دهندي هايخود را در مقابل بازبين

 ي کامپيوتر خود و حفاظت از اطالعات حساس موجود بر رويبه منظور ايمن ساز
 نسبت به يکامپيوتر باشيم، با اندک دانش  ييک کارشناس حرفه ا" ماآن الزم نيست که حت

 توان اقدامات ي کامپيوتر نظير ويندوز، مينحوه عملکرد سيستم عامل نصب شده بر رو
، ديسک هاردي اطالعات حساس موجود بر رويافشا.  در اين خصوص را انجام داد  الزم
 downloadه از طريق اينترنت  کي مشاهده شده و فايل هائي از وب سايت هايآگاه

 تواند توسط ي باشند که مي مي از جمله موارد   حذف شده،ي فايل هايو بازياب شده اند
 در رابطه با ي دانش مختصري نمايد و داراي پيدا مي که به سيستم شما دستيابيهر فرد

يار گرفتن افراد فوق با در اخت. نحوه بازيافت اطالعات است، مورد سوء استفاده قرار گيرد
   يبا اهداف خيرخواهانه طراح"  موجود که بدين منظور و گاهاي از ابزارهايمجموعه ا

آنان را حذف "  نمايند که شما قبالي داده هائي اقدام به بازيابي توانند حتيشده اند، م
 . نموده ايد
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 در  از بيت ها و بايت ها نموده وي مجموعه ايآنان در اين رابطه اقدام به بازياب

 و مشاهده اطالعات حذف شده يادامه با قرار دادن آنان در کنار يکديگر، قادر به دستياب
  . خواهند بود

    و نحوه يافتن آناني مخفيداده ها
 است که کاربران ي موجود در منازل و يا سازمان ها مملو از داده هائيکامپيوترها

 از کارشناسان ي تعداد زياديحت.  باشندي اطالع مي ب   سيستم خودياز وجود آنان بر رو
بر .  ندارند   راي اطالعات نيز در اين رابطه اطالعات و يا شناخت مناسبي فن آوريحرفه ا

با   شده وي وجود دارد که داده ها در آنجا مخفي دنج و خلوتي کامپيوتر مکان هايرو
 آنان وجود  و سوء استفاده ازياحتمال بازياب   آنان،يشناخت مناسب نسبت به محل اختفا

 ي به جا مانده بر روي داده هاي ردپاي فوق و بررسي مکان هايبا بازرس. خواهد داشت
 ي در خصوص استفاده کننده کامپيوتر و نوع فعاليت هاي توان اطالعات زياديم سيستم،

.  ارتباط داشته استي با چه سرويس دهندگاني متوجه شد که ويو حت   را کسب نموديو
  .  متداولترين موارد در اين خصوص خواهيم پرداختيدر ادامه به بررس

    مشاهده شدهي از وب سايت هايآگاه  
 موقت اينترنت ي مرورگر و فايل هاhistory ي دانيم که با بررسي ميجملگ

)Cache(مشاهده شده توسط کاربر ي الزم در خصوص وب سايت هاي توان آگاهي، م 
 ي استفاده از وب بر روي خواهيم ردپايم که نيدر صورت. يک کامپيوتر را پيدا نمود

 ساده در اکثر يفرآيند.(  بايست اين نوع فايل ها را حذف نمودي بماند، ميسيستم برجا
 نبوده و ي کافي يک دکمه به منظور حذف يک فولدر به تنهائيکليک بر رو  ).مرورگرها

ام به پاک نمودن  که اقدي در موارديحت.  آنان وجود خواهد داشتيهمچنان احتمال بازياب
historyفايل ها حذف نخواهند شدي شود، تمامي مرورگر م !     

 شده و همچنان ي ديگر مخفي مشاهده شده در مکان هائيسرنخ وب سايت ها
 توان ي نيز م  Bookmarks و يا Favorites   ي فولدرهايبا بررس.  خواهند مانديباق

  گردديبر به تناوب استفاده م که توسط يک کاري در خصوص سايت هائياطالعات زياد
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دهنده سايت   تواند نشانينيز م) Cookies (ي فولدر کوکيبررس.  را پيدا نمود

 که در بخش ينظر شما در رابطه با آدرس هائ.  مشاهده شده توسط يک کاربر باشديها
        گردد و ادامه آن به صورت اتوماتيک توسط برنامه مرورگر درج يآدرس مرورگر تايپ م

، متوجه تر مي تواند با تايپ تصادفي حروف گردد، چيست؟ يک فرد آشنا به کامپيويم
آدرس وب . تايپ نموده ايد"  را در اين بخش مستقيمايچه آدرس هائ"  قبال  شود که شما

منظور ( نمائيديدر بخش آدرس يک مرورگر تايپ م"  را که شما مستقيمايسايت هائ
  :  گردندي زير ذخيره ميدر کليد ريجستر)  باشدينم pop up ي لينک هايکليک بر رو

  
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\TypedURLs 

  
در .  گردديم تايپ شده URLs باعث حذف IE در مرورگر history   حذف

.  انجام داد regedit برنامه يو با اجرا"  توان اين عمليات را مستقيماي م  صورت تمايل،
يافتن کليد (حذف نمود"  را مستقيماURLs توان يک و يا چندين ي ميدر چنين موارد

، کليک سمت راست و فعال URLs اشاره شده، انتخاب يک و يا چندين يريجستر
 temp ي هاي و دايرکتورMy Download ي فولدرهايررسب). Deleteنمودن دکمه 

  .  شده توسط شما باشدDownlaod ي تواند مشخص کننده فايل هاينيز م
 ي تمامي توان به سادگي شده است، مي که بدين منظور طراحيبا استفاده از نرم افزارهائ

ک  ، يWeb Cache Illuminator.  سيستم پاک نموديرا از رو"  وب ينشانه ها"
 . نمونه در اين رابطه است
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 نمائيد، در اغلب ي که شما از طريق يک فايروال از اينترنت استفاده ميدر صورت

 مشاهده ي از وب سايت هاي ليستيموارد فايروال مربوطه و يا سرويس دهنده پروکس
  .  نمايدي موجود در شبکه را ثبت ميشده توسط کاربران و يا کامپيوترها

   ي مخفياده ها ديساير مکان ها
     وب "  داده ها خصوصايعالوه بر موارد اشاره شده در خصوص محل اختفا

  ي نيز وجود دارد که احتمال ذخيره سازي ديگري مشاهده شده، مکان هايسايت ها
 :  آنان توسط افراد غير مجاز وجود خواهد داشت   )بازيافت(ي و بالطبع بازياب داده ها

  
       را ايجاد ي موقتي که فايل هايو ساير برنامه هائ واژه پرداز يبرنامه ها •

 و پس از خروج از برنامه و  به صورت اتوماتيک" اين فايل ها معموال.  نماينديم
 فوق ممکن است در يفايل ها.  گردندي کامپيوتر، حذف نمي راه اندازييا حت
ور توسط  که بدين منظي موقتي مشابه با محل نصب برنامه و يا فولدرهايفولدر

 . گردد، ذخيره شونديبرنامه ايجاد م
 
•  Clipboardرا که اخيراي تواند داده هائيم،  مربوط به ويندوز و يا آفيس  "

 که ي در صورتيحت. ( شده اند، افشاء نمايدCopy و Cut   سند مربوطه توسط
 ي تواند شامل چندين آيتمي، ميس آفClipboard). سند مورد نظر حذف گردد

شامل آخرين آيتم " صرفا( شده اند Copy و Cut مراحل قبل ير طباشد که د
 ). نمي باشد

  
 يممکن است بگونه ا  Instant Messenger يا IM يبرنامه ها •

 شده باشند که ماحصل مکالمه و يا محاوره انجام شده را در يک فايل و يپيکربند
 . هارد ديسک ذخيره نماينديبر رو
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 سرويس دهنده که از طريق يک سرويس -  سرويس گيرندهIM ي سيستم ها •

 نمايند، ممکن است ماحصل مکالمه ي امکان ارتباط را فراهم مي مرکزIMدهنده 
ليست تماس و .  سرويس دهنده ذخيره نمايندي انجام شده را بر رويو يا گفتگو

 است که شما ي موجود در اين نوع نرم افزارها نيز نشاندهنده افرادbuddyيا 
 ). چت" مثال( نمائيد ينان ارتباط برقرار مبا آ" عموما

 ، مربوط به نگهداري ليست تماس شما و يا برنامهينرم افزار پست الکترونيک •
،  آدرس پست الکترونيکي  در آن نظير اطالعات موجود يممکن است باعث افشا

.  گردد که شما با آنان در ارتباط هستيديشماره تلفن افراد   وي فيزيک آدرس
 اطالعات شما را ي تواند برخي روزمره نيز ميويم و ليست فعاليت هاهمچنين تق
 .افشاء نمايد

 نموده ايد با آنان کار" که اخيرا اسنادي را تواندي نيزمMy Documentsفولدر •
 و بخش Media Player ي مربوط به نرم افزارهاplaylist .را مشخص نمايد

historyباشد که آنان ي و صوتيتصوير  يدهنده فايل ها  تواند نشاني آنان نيز م 
 .را مشاهده و يا گوش داده ايد

 نيز ممکن  فلشي و حافظه هاي، فالپي دي، سtape مربوط به يدرايوها •
از    باشند که شما آنان راي از اسناد و فايل هائي نسخه هائياست همچنان دارا

 . کامپيوتر حذف نموده ايديرو

، ممکن است همچنان و نان نموده ايدشما اقدام به حذف آ"  که اخيرايطالعاتا •
 يفايل ها(وتر در حافظه و يا حافظه مجازي  نمودن کامپيShut downتا زمان 
swap ( موجود باشند.  

    حذف شدهيفايل ها
 که شما يزمان" مثال.  گرددي کامپيوتر شما پاک نميبا حذف يک فايل آن فايل از رو

  به يک فولدر ديگر " ام حذف شده صرفا نمائيد، پيي را حذف مييک نامه الکترونيک
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)Deleted Items(گردد ي مي که فولدر فوق خاليزمان.  گرددي، منتقل م )يدست 

 موجود به صورت پيش ي آيتم هاي، تمام)ي پست الکترونيکيو يا بر اساس برنامه زمانبند
 Recycle Bin در صورت تخليه يحت.  گردندي منتقل م  Recycle Binفرض به 

 ديسک حذف ي حذف شده توسط سيستم عامل از رويا خاتمه نيافته و فايل هاماجر
"  از فايل ها، صرفاي و يا مجموعه ا  در حقيقت پس از حذف يک فايل. نخواهند شد
 کنند از جدول سيستم فايل حذف شده و ي فوق اشاره مي که به فايل هاياشاره گرهائ

قابل استفاده "  ديسک، عالمت يرو حذف شده بر ي استفاده شده توسط فايل هايفضا
  موجود در يک فايل را تشکيل ي که داده هايصفرها و يک هائ.  شوديدرج م" مجدد 

 تمام و يا ي مورد نظر خود موجود بوده و احتمال بازيابي دهند، همچنان در مکان هايم
 ي با فرمت کردن هارد ديسک، فايل هايحت.  از آنان وجود خواهد داشتيبخش هائ

 شما ياين سوال برا" حتما.  آن، دور انداخته نخواهند شديذف شده موجود بر روح
 کامپيوتر چه تهديدات يمطرح شده است که وجود اين نوع اطالعات حذف شده بر رو

 امکان ي را ايجاد خواهد کرد و يا چگونه و با استفاده از چه روش و يا روش هائيامنيت
  ت؟بازيافت مجدد آنان وجود خواهد داش

  
 قادر به ي خاصيمهاجمان و يا بهتر بگوئيم افراد غير مجاز با استفاده از نرم افزارها

 ي همچنان بر رويو از ديد کاربر حذف شده ول"  باشند که عمالي ميبرگرداندن داده هائ
فرآيند بازيافت و " معموال.  باشندي نظير هاردديسک موجود ميمحيط ذخيره ساز

            است يبديه . استي پيچيده و در عين حال طوالني اطالعات عملياتيريکاور
 :  باشند، بسيار گرانقيمت باشندي مي که قادر به انجام اينچنين عملياتينرم افزارهائ

• File Scavenger   
• GetDataBack   
• Back2Life   
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 ارزان قيمت و ي نرم افزارهاي توان از برخي اطالعات حذف شده ميبه منظور بازياب
 توان با مراجعه به ي فوق را مي از نرم افزارهايبرخ. ايگان موجود نيز استفاده نموديا ر

  http://free-backup-software.net/data-recovery.htm:آدرس
  . دريافت نمود

 ي شده اند که اگر شما به صورت تصادفي فوق با اين هدف طراحياکثر نرم افزارها
 مجدد آنان را در اختيار شما قرار يشيد، امکان بازياب را حذف کرده بايفايل و يا فايل هائ

 ي توانند با استفاده از نرم افزارهايمتاسفانه مهاجمان و ساير افراد غيرمجاز نيز م. دهند
  . پيدا نمايندي سيستم شما دستيابي از اطالعات موجود بر رويفوق به برخ

 که ممکن است ين هائ الزم در خصوص مکاي آگاهيدارا  افراد غير مجاز  مهاجمان و
 نمودن ي از کاربران به منظور مخفيبرخ.  باشندي شده اند نيز ميداده ها در آنجا مخف

   خاصي مورد نظر خود، آنان را در يک مکان غيرمتداول و در يک دايرکتوريفايل ها
 ي نوع هاي ساده براييک جستجو.  نمايندي سيستم ذخيره مي هاينظير دايرکتور

  يمخف"  با ظرفيت باال که تعمدايو يا فايل هائ) gif و يا jpegنظير( از فايل يخاص
 که اقدام به کنکاش در يمهاجمان و افراد غيرمجاز . گرددي آنان ميشده اند، باعث افشا

 نمايند که پس از اتمام عمليات خود وضعيت يم ي نمايند، سعييک سيستم م
 به اين که هر گونه تالش در جهت با توجه.  برگردانند  هاردديسک را به حالت اوليه

 يک هارد ي موجود بر رويبازيافت اطالعات ممکن است تغيير داده و ساختار اطالعات
 ديسک را بدنبال داشته باشد،

    کـ يي ثانويه از اطالعات موجود بر روي مهاجمان در ابتدا اقدام به ايجاد نسخه ها

 دهند ي آنان انجام ميود را بر روهاردديسک نموده و در ادامه عمليات مورد نظر خ
   موارد مهاجمان و افراد غير يدر برخ ). گرددي ثانويه در سطح بيت ايجاد مينسخه ها(
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 بر يو يا سخت افزار خاص) ي جاسوسيبرنامه ها (Spywareمجاز اقدام به نصب 

 و ارسال اطالعات به يک آدرس ي اقدام به جمع آوري سيستم نموده تا به سادگيرو
 موسوم به يدر اينجا الزم است به نقش خطرناک نرم افزارها. شخص شده را بنمايندم

    ارائهي و يا نرم افزارينيز اشاره گردد که به صورت سخت افزار) loggers(الگرها
ثبت .  باشندي ميالگرها، قادر به انجام عمليات متفاوت و در ابعاد گسترده ا.  شونديم

سط صفحه کليد، مانيتور نمودن صفحه نمايشگر و گرفتن  اطالعات تايپ شده تويتمام
 و ي پست الکترونيکيتکثير پيام ها  نمايشگر،يتصاوير الزم از اطالعات موجود بر رو
 ي خاص بر روي ارسال آنان به افراد و يا مراکزيذخيره آنان در يک فولدر خاص و يا حت

  .  باشديرب الگرها م از عملکرد مخي کاربران، نمونه هائياينترنت بدون آگاه

    سيستمينحوه حفاظت و ايمن ساز

  :  توان اقدامات زير را انجام داديدر اين رابطه م

 برنامه پست Deleted Items بودن فولدر يحصول اطمينان از خال   •
    موقتي مربوط به نگهدار  Cache مرورگر و history، حذف يالکترونيک

  Sign on در زمان temp ي فايل هاي تمام   و   اينترنتيفايل ها
 ، الگ Downloads   موجود در فولدريحساسيت الزم در خصوص فايل ها •

   متفاوت ي برنامه ها history lists   ، و )IM   نظير برنامه(مربوط به برنامه ها
با آنان کار "  که اخيراي از اسنادي ليستي سيستم به منظور عدم نگهداريپيکربند •

 شده است

      اطالعات حساسي حاويايل ها اسناد و فيرمزنگار •
 و ساير Email مربوط به  account عبور مناسب در رابطه با ياستفاده از رمزها •

    حفاظت شدهينرم افزارها
 يخاموش نمودن کامپيوتر به منظور پاک نمودن حافظه اصل •
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•       
 قبل از خاموش ي مربوط به حافظه مجازswap و يا   page يحذف فايل ها •

 مجدد کامپيوتر ايجاد خواهند ي فوق پس از راه اندازيفايل ها(نمودن سيستم 
 سيستم خود را داريد و نگران ي که قصد فروش و يا ارتقايدر صورت). شد

 ي باشيد، فرمت کردن آن به تنهائي هارد ديسک آن مياطالعات موجود بر رو
 به overwriting    الزم است از يک برنامهيدر چنين موارد. کفايت نخواهد کرد

.  آنهم چندين مرتبه، استفاده گردد ديسک وي اطالعات بر رويمنظور بازنويس
  . مونه هائي در اين زمينه مي باشند زير نيبرنامه ها

• Cyber scrub   
• Wipe Drive   
• Data Gone   

اهميت اين .  باشندي در عصر حاضر مي اساسي نقشيداده ها و يا اطالعات دارا
کامپيوتر نيز در اين . ر را عصر اطالعات ناميده اند است که عصر حاضيموضوع به حد

، سرعت مطلوب در امر ذخيره و ست با توجه به توان باالي پردازشهنگامه توانسته ا
صيانت از اطالعات .  و تعيين کننده را برعهده بگيردي محوري اطالعات نقشيبازياب

 يبرخ. کامپيوتر است هر کاربر ي مهم براي هر کامپيوتر وظيفه ايحساس موجود بر رو
 نگاه ي مخفي کامپيوتر ذخيره و بنوعي بر روي خاصي حساس در مکان هاياز داده ها

 و کنکاش در يمهاجمان و يا افراد غير مجاز که تمايل و عالقه به وارس.  شونديداشته م
 ي داده ها و بازيابي توانند با مراجعه به محل اختفاي را دارند، مي کاميپوتريسيستم ها

 صبر و يبا کم.  را در خصوص استفاده کننده کامپيوتر کسب نمايندينان، اطالعات زيادآ
 الزم در اين خصوص يامنيت  توان تمهيداتي نسبت به کامپيوتر ميحوصله و دانش اندک
 حساس توسط ي و استفاده از داده هايدستياب.  الزم را انجام داديرا انديشيد و پيشگير

 بايست همواره نسبت ي در حال حاضر است که ميتهديد امنيتافراد غيرمجاز مهمترين 
  .  را داشتيبه آن حساسيت خاص

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 107 

                                                Spam   

Spam دارا بودن يک   ي ترين جنبه هاي در عين حال منف  از متداولترين وي يک 
 موجود ي هايتکنولوژبا اين که در حال حاضر و با توجه به .  استEmailآدرس 

 توان ي مي ناخواسته وجود ندارد، ولي الکترونيکيامکان حذف کامل اين نوع از نامه ها
 .  موجود تعداد آنان را کاهش دادي روش هايبا استفاده از برخ

Spamچيست ؟    
Spamواژه . است" نامه هاي بدرد نخور " ي از  ، نسخه الکترونيکSpam به   

 ارتباط ي الکترونيکياين نوع از نامه ها.  گرددي ناخواسته، اطالق مي الکترونيکيپيام ها
 که از منابع معتبر ارسال شده اند ي ممکن است پيام هائي با ويروس نداشته و حتيمستقيم

     .نيز در زمره اين گروه قرار گيرند
   را کاهش داد ؟Spam    توان ميزانيچگونه م

  :  کاهش دادي را بطرز محسوسي دريافتSpam توان ميزان ي نکات، ميبا رعايت برخ

 يآدرس ها .  خود را بدون دليل در اختيار ديگران قرار ندهيدEmailآدرس    •
 ي هر فرمي توانيد بر روي متداول شده اند که شما مي به اندازه ايپست الکترونيک

 به ي شود، وجود فيلد خاصيکه به منظور کسب اطالعات شما در نظر گرفته م
 از مردم بدون ي زياديتعداد.  را مشاهد نمائيدEmailيافت آدرس منظور در

 ي و يا هر فرمي خود را در هر محلEmail، آدرس يدرنظر گرفتن مسائل جانب
 ثبت تا ي، اغلب آدرس ها را در يک بانک اطالعاتشرکت ها" مثال.  نماينديدرج م

 اوقات، اطالعات يبرخ. بتوانند وضعيت مشتيريان خود را در آينده دنبال نمايند
 آنان، فراهم يفوق به ساير شرکت ها فروخته شده و يا امکان استفاده مشترک برا

 و از Email شما يک ي ممکن است براي است در چنين موارديبديه.  گردديم
 ي مبني ارسال شود که نه توقع آن را داشته ايد و نه از آنان درخواستيطرف شرکت

 . شته ايد را دايبر ارائه اطالعات خاص
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 خود به صورت Emailقبل از ارسال آدرس . ي محرمانگي سياست هايبررس •
online بدنبال ،Privacyسايت   از يتعداد بسيار زياد . سايت مورد نظر بگرديد

 سايت خود به منظور ي يک لينک خاص بر روي شناخته شده و خوشنام دارايها
 نحوه برخورد با اطالعات  آن سايت در خصوصي کاربران با سياست هايآشنائ
 آيا ما   خود مطرح نمائيد کهيهمواره اين پرسش را برا( .شما مي باشند يارسال

 نمائيم که نسبت به آنان شناخت يدرج م  يسايت هائ  خود را در Emailآدرس
 خود و يا ساير Email بايست قبل از ارسال آدرس يشما م  ). داريم ؟يکاف

الم شده توسط سايت مورد نظر را مطالعه  اعي، سياست هاياطالعات شخص
نموده و از اين موضوع آگاه شويد که مالکين و يا مسئولين سايت قصد انجام چه 

  .  شما دارندي را با اطالعات ارساليکار
.  که به صورت پيش فرض فعال شده انديدقت الزم در خصوص گزينه هائ •

 را sign inد عمليات  جدي Account دريافت خدمات و يا ي که شما برايزمان
 از ي وجود داشته باشد که به شما مجموعه اي دهيد، ممکن است بخشيانجام م
     در خصوص محصوالت و يا emailها را در خصوص دريافت  گزينه

 مواقع، گزينه ها به صورت پيش فرض يدر برخ.  جديد، ارائه نمايديسرويس ها
 يآنان را به همان وضعيت باق که شما يانتخاب شده اند، بنابراين در صورت
 ي الکترونيکي از نامه هاي شما حجم زياديبگذاريد، در آينده نه چندان دور برا
  .  ارسال گردد که شايد انتظار آنان را نداشته باشد،

 امکان فيلترينگ ي پست الکترونيکي از برنامه هاي زياديتعداد: استفاده از فيلترها •
 يوق به شما اين اجازه را خواهد داد که آدرس هاپتانسيل ف. را ارائه مي نمايند

از طريق ليست تماس "  را بالک نموده و يا امکان دريافت نامه را صرفايخاص
 مراکز ارائه دهنده خدمات يبرخ.  کامپيوتر خود، داشته باشيديموجود بر رو

  Spam مربوط به مقابله با يو عالمت گذار  نيز سرويس فيلترينگ) ISP(اينترنت
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 ي که بدرستي معتبري ممکن است پيام هايدر چنين موارد.  نماينديرا ارائه م •
 درنظر گرفته شده و هرگز به صندوق spam نشده باشند به عنوان يطبقه بند

  . شما ارسال نگردنديپست
 از يبرخ.  ، کليک ننمائيد Spam موجود در يک ي لينک هايهرگز بررو   •

ر در يک ـــ متغي Email ياـــــدرس ه با ارسال آSpam منابع ارسال کننده
Domainدر تشخيص معتبر بودن يک آدرس ي خاص، سع Emailنمايندي م . 

 و يا hotmail ي معتبر موجود بر رو Email يتشخيص آدرس ها" مثال(
yahoo( . توسط يک ي يک لينک ارسالي که شما بر رويدر صورت Spam 

.  خود را به اطالع آنان رسانده ايدEmailمعتبر بودن آدرس " ، صرفاکليک نمائيد
 وسوسه انگيز را در اختيار  "عدم عضويت " که يک گزينه ي ناخواسته ايپيام ها

 ي آدرس هاي به منظور جمع آوري دهند، اغلب به عنوان روشيشما قرارم
Email معتبر مورد استفاده قرار گرفته که در آينده از آنان به منظور ارسال 
Spamدد استفاده گر .  

 با ي الکترونيکيغيرفعال نمودن گزينه دريافت اتوماتيک گرافيک در نامه ها •
 را با فرمت ي الکترونيکي از شرکت ها، نامه هاي تعداد زياد .HTMLفرمت 

HTML  که در ادامه از آن    لينک شده ارسال نمودهي و همراه با يک فايل گرافيک 
.  نمايندي باز نموده است، استفاده م راي که پيام الکترونيکي فرديبه منظور ردياب

 download شما، اقدام به ي که برنامه سرويس گيرنده پست الکترونيکيزمان
يام الکترونيکي را  دانند که شما پي نمايد، آنان ميگرافيک از سرويس دهنده آنان م

 پيام ها با فرمت    و مشاهدهHTML mailبا غير فعال نمودن . باز نموده ايد
  .  الزم در خصوص اين مسئله را انجام دادي توان پيشگيرين، ممت" صرفا

 از سايت ها، يتعداد زياد: ي جديد اضافي هاAccountنمودن  ايجاد و يا باز •
 . نمايندي به صورت رايگان مياقدام به عرضه آدرس پست الکترونيک
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 نمائيد يخود م   Email که شما بطور مداوم اقدام به ارسال آدرسي در صورت •
، ممکن است مجبور به ايجاد يک ... ) ، دريافت سرويس و online خريد يبرا(

account ديگر به منظور حفاظت آدرس account اوليه خود در مقابل 
spamبايست از يک يشما همچنين م.  شويد accountکه ي ديگر در زمان 
 ي چت، ليست هاي، اطاق هاonline ي خبري بولتن هاي را بر روياطالعات

يب تبدين تر.  نمائيد، استفاده نمائيدي ارسال مUSENET و يا Mailing يمومع
 به آدرس spam مناسب در خصوص دريافت ي توان يک سطح حفاظتيم

Emailاوليه خود را ايجاد کرد .  
در . يک کاربر متعهد و دلسوز باشيد.  ارسال ننمائيدSpam  سايرينيبرا •

. آنان را داريد، سختگيرانه عمل کنيد که قصد فوروارد نمودن يخصوص پيام هائ
   هر شخص موجود در ليست دفترجه آدرس خودي را برايهرگز هرگونه پيام

 فوروارد ننمائيد، ي وي را براي از شما بخواهد که پيامي و اگر فرد  فوروارد نکرده
  .  احترام بگذاريديو  به درخواست
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Spyware                                      

  
 دهد و اين پديده ي همچنان به رشد خود ادامه مي باورنکردنياينترنت با سرعت     
 قرار ي افراد و سازمان ها با اهداف مثبت و منفيجديد بشريت مورد توجه تمام" نسبتا

 از جمله موارد فوق ي و بازرگاني تجاري هاي آگهياستفاده از اينترنت برا .گرفته است
 و رضايت استفاده کننده ي با آگاهي تجاري هاي که فرآيند پخش آگهيرتدر صو. است

 که فرآيند فوق بدون ي در صورتي توان چندان بر آن خرده گرفت ولينم اينترنت باشد،
      و يا کسب مجوز کاربران انجام شده و با نصب يک برنامه ناخواسته از يآگاه

 کاربران ياستفاده شود، حريم خصوص ي تجاري هاي ارسال آگهي آنان برايسيستم ها
 را ي بمراتب خطرناکتري تواند پيامدهايدر معرض تهديد قرار گرفته و اين موضوع م

 است که اينگونه نرم افزارها از محدوده وظايف خود يبدنبال داشته باشد و آن زمان
  وي کاربران، بدون آگاهي و ارسال اطالعات شخصي نموده و اقدام به جمع آوريتعد

 ي جاسوسي از نرم افزارهايما امروزه شاهد تولد نسل جديد.  نماينديرضايت آنان م
 ينصب اينگونه نرم افزارها.  گرددي ياد مSpyware باشيم که از آنان با نام يم

  . براي کاربران بدنبال خواهد داشت راي مسائل متعدد  ناخواسته،

  
SpyWareچيست ؟    

Spywareبدون ي اطالعات شخصيام به جمع آور است که اقدي ، نرم افزار 
 تواند شامل ليست ي شده مياطالعات جمع آور.  نمايدي و يا اجازه کاربران ميآگاه

 نظير نام و رمز ي اطالعات بمراتب حساس تر  مشاهده شده توسط کاربر و يايسايت ها
 پس از  فوقينرم افزارها.  شودي نيز گفته مadwareبه اين نوع برنامه ها . عبور باشد

 دايت مرورگر به ، هpop-up ي تجاري هاي ارسال آگه قادر به  کامپيوتر،ينصب بر رو
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 مشاهده شده توسط کاربر و يا ي، ارسال ليست سايت ها وب سايت هائي خاص

 ي از برنامه هايبرخ.  باشنديمانيتورينگ عملکرد کاربران در زمان اتصال به اينترنت م
Spywareو تشخيص اطالعات تايپ شده از طريق صفحه کليد نيز ي ، قادر به ردياب 

 ي توسط اينگونه نرم افزارها، سيستم هاي اضافيبا توجه به انجام پردازش ها.  باشنديم
در صورت دريافت   .نان بطرز محسوسي کاهش خواهد يافت آيکاربران کند و کارآئ

 ناامن و يا ساير يايت ها رايگان از سي هاي اشتراک فايل، بازيموزيک از طريق برنامه ها
نرم افزارها از منابع ناشناخته، شرايط الزم به منظور نصب اينگونه نرم افزارها و در نهايت 

 . گرددي سيستم فراهم ميآلودگ

  
    Spywareنحوه تشخيص 
  :  يک کامپيوتر باشدي بر روSpyware تواند نشاندهنده نصب يعالئم زير م

   يآگه pop-up ينمايش مستمر پنجره ها •
 که هرگز نام آنان در مرورگر تايپ يهدايت ناخواسته کاربران به وب سايت هائ •

  . نشده است
   جديد و ناخواسته در مرورگر وب Toolbarsنصب  •
   )home page(  مرورگري غيرمنتظره صفحه اصل   ويتغيير ناگهان •
 Search دکمه ي مرتبط با مرورگر پس از کليک بر رويتغيير موتور جستجو •

 اه مرورگرهمر

 ي که بر روي زمانTabنظير کليد (  کليدها در مرورگر يعدم عملکرد صحيح برخ •
 )  شودي يک فرم حرکت ميفيلدها

  خطاءي پيام هاينمايش تصادف •

 يکاهش ملموس سرعت کامپيوتر در زمان فعال نمودن برنامه ها و يا انجام عمليات   •
 ...)ذخيره فايل ها و ( خاص 
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 خاص ي بدون انجام عملياتي آگهي بدنبال آن وب سايت هافعال شدن مرورگر و •
 توسط کاربر

  همراه يک برنامهيعدم کارکرد صحيح لينک ها •

  و غيرمنتظره مرورگر وب يتوقف ناگهان   •

   از عناصر سيستم عامل و يا ساير برنامه ها يعدم عملکرد صحيح برخ    •

    Spyware از نصب ينحوه پيشگير
با توجه به .  pop-up ي موجود در پنجره هايا لينک هيعدم کليک بر رو •

   Spyware از ي اغلب محصول و يا نوع خاصpop-up ياين که پنجره ها
 Spyware تواند باعث نصب يک نرم افزار ي آنان مي باشند، کليک بر رويم

در ( استفاده گرددtitlebarدر " X" بستن اين نوع پنجره ها از آيکون يبرا. گردد
  ).  همراه پنجرهcloseمقابل لينک 

 که ي محاوره ايدر صورت برخورد با جعبه ها:  به سواالت ناخواستهيپاسخ منف •
 را ي و يا قصد انجام عمليات خاص ديگر  نموده  يک برنامه رايدرخواست اجرا

 توان يدر موارد خاص م . انتخاب گرددCancel    و ياNO همواره گزينه  دارند،
  . استفاده نمودtitlebarموجود در " X" آيکون   از

 يسايت ها:  رايگان از اينترنتيدقت الزم در خصوص دريافت نرم افزارها •
   ي خاص ديگري هاي و يا ويژگي سفارشي هاToolbar اقدام به ارائه يزياد

 که نسبت به ايمن بودن اين نوع سايت ها اطمينان حاصل يتا زمان.  نماينديم
 Download    را از طريق آنانينامه ا فايل و يا بر  بايستينشده است، نم

     . نمود
      ارائه يک ي که ادعاEmail موجود در ي لينک هايعدم کليک بر رو   •

  ، ي کامپيوترينظير ويروس ها.  را دارندAnti-Spywareنرم افزار 

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 114 

  

 را دنبال ي ممکن است اهداف سودمندي الکترونيکي موجود در نامه هايلينک ها    
  .  سيستم شما را بدنبال داشته باشندي بر روSpyware ننموده و نصب

 کامپيوتر ي شود بر روي که احساس ميدر موارد" و خصوصا  عالوه بر موارد فوق
Spyware نصب شده است و قصد داشته باشيم عملکرد آن را به حداقل مقدار خود 

  :  توان عمليات زير را انجام داديبرسانيم م
 ازطريق ي و کوکPop-up يا پنجره هااعمال محدوديت در رابطه ب •

اسکريپت ها و     از يتوسط نوع خاص   pop-up يپنجره ها: تنظيمات برنامه مرورگر
با تنظيم . ايجاد مي گردند)  اکتيوايکسي، کنترل هااپلت هاي جاوا(يا محتويات فعال

، اپلت اسکريپت ها  ياجرا  توان محدوديت الزم دري برنامه مرورگر، ميمناسب پارامترها
عملکرد .  را اعمال نمودpop-up ي اکتيو ايکس و تعداد پنجره هاي جاوا، کنترل هايها

 باشند، چراکه از طريق آنان مشخص يم         Spyware ها مشابه ي از کوکيبرخ
 برنامه يبا تنظيم پارامترها.  را مشاهده نموده ايديخواهد شد که شما چه وب سايت هائ

   .  ها را اعمال نموديديت الزم در خصوص ايجاد کوک توان محدويمرورگر م

   Spywareنحوه حذف 
 ي از نرم افزارهايبرخ:  يک برنامه ضد ويروس و پويش کامل کامپيوترياجرا •

  .  باشندي مSpyware  ي ويروس قادر به يافتن و حدف برنامه هايآنت
.  شده استي طراحSpyware يک برنامه معتبر که مختص حذف ياجرا •

   ي وحذف برنامه هاي را به منظور شناسائي از توليدکنندگان محصوالتيداد زيادتع
Spywareارائه داده اند ، . 

LavaSoft's Adaware, Webroot's SpySweeper, PestPatrol, 
Spybot Search and Destroyباشندي در اين زمينه مي ، نمونه هائ .   

 
 

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 115 

 )۱( و مقابله با آنها ي جاسوسيافزارها نرم

  
  ست؟ي چيافزار جاسوس نرم

 مختلف يها نترنت ناگهان پنجرهيش آمده است که در حال کار با ايتان پيحتما تاحاال برا

 نام دارند و وقت popup windowsشوند که اصطالحا  يل شما باز مي بدون مياديز
ز کوره عا ايد سريحوصله باش اگر در آن موقع کم. دي بستن آنها صرف کنيد براي را باياديز

 مزاحم از کجا يها ن پنجرهيد ايکند که متوجه شو ين مطلب به شما کمک ميا! ديو ريدر م
  .نديآ يم

  

عات را بطور وتر شماست که اطالي کامپي رو ا برنامهي ي هر نوع فناوريافزار جاسوس نرم

 مند   عالقهيها ر گروهيا به سايکنندگان  غيتا سپس به تبلين ديا. کند ي ميآور  جمعيپنهان
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. شود متفاوت است ي ميآور وتر شما جمعي که از کامپينوع اطالعات. شود يفروخته م

 مانند نوع –کنند  ي ميابي شما را رديستمي فقط اطالعات سي جاسوسيافزارها  نرميبعض
 اطالعات ي جاسوسيافزارها ه نرميبق. وترتانيعامل کامپ ستمينترنت و سيصال شما به اات

نترنت ي عادات و عالئق شما در هنگام کار با ايريکنند ـ مانند ردگ ي ميآور  را جمعيفرد

ت ي بدون رضايافزار جاسوس نرم.  شما سروکار دارندي شخصيلهاي بدتر، با فايا گاهيو 
د، يتا را بدهي ديآور ک شرکت اجازه جمعيچنانچه به . (گردد يمو اجازه کاربر نصب 

تا ي ديشه قبل از اجازه دادن، موارد افشاين هميست، بنابراي نين عمل جاسوسيگر نام ايد

شات ي که گراي عمومي افراد به جاسوسي بعض ).دين را با دقت بخوانيبصورت آنال
 را شامل نشود، يکه اطالعات مشخصه فردييکند تا جا ي ميري را ردگيافزار  و نرمينترنتيا

شود،  يوترشان برداشته مي که بدون اجازه از کامپييتايه به هر نوع دياما بق.  ندارندياعتراض
افزار  کند، نرم ي ميآور ن اطالعات را جمعي که ايا ابزاريافزار  بهرحال، نرم. معترض هستند

  . شود يده مي ناميجاسوس
دن يت، ديسا ک وبيتواند با مشاهده  يوتر شما مي کامپي رويافزار جاسوس نصب نرم

. آغاز شود) pop-up(ک پنجره بازشونده يکردن  کيا با کلي HTML ل به فرمت يميک اي
ک ي يرايوترتان پذينکه کامپين شما از ايشود، بنابرا يروند دانلود به شما اطالع داده نم

  . د ماندياطالع خواه ي شده است، بيافزار جاسوس نرم

  افزارهاي جاسوسي تولد نرم

 ييهاbannerق قرار دادن ي از طرينترنتيغ اي تبلي جاسوسيافزارها قبل از ظهور نرم
 ک ي، و کاربران با کل)البته هنوز هم وجود دارند(بود که در صفحات وب قابل مشاهده بود 
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ج ياما بتدر. دافتني ي ميشده به دلخواه آگاه ا خدمات ارائهي آنها از اطالعات يکردن رو

کنندگان در حال  غيب تبلين ترتيبودند و به ا غ خسته شدهين نحو تبليکاربران از ا
دکنندگان يک از طرف بازديزان کليزان درآمد آنها متناسب با ميرا مي بودند، زيورشکستگ

  .دادند يت خود قرار ميسا  وبي بود که بر رويغاتي تبليبر رو

نترنت درآمد داشته باشند، يق ايخواهند از طر ي همچنان مافتند که اگريکنندگان در غيتبل
 يزان واقعيافت خود را بر اساس مي از آنها درياريبس. شان هستنديکهاير تاکتييمجبور به تغ

دند که به ي تازه رسيآنها به روش. غ فکر کردنديد تبلي جديه به راههايبق. فروش قرار دادند

ن يداد و به ا يدهنده م سيا سرويت يسا اشتن وبغ محصوالت را بدون ديآنها اجازه تبل
  .د آمدندي پدي جاسوسيافزارها ب نرميترت

ها به  گرفت، اما بعده يگان قرار مي رايها  در دل برنامهيافزار جاسوس در ابتدا نرم
 نصب ي براي هکريها رو آوردند و آن استفاده از سوءاستفاده! يتر في کثيها حقه
د يکن يج استفاده مي عامل رايها ستمياگر از س. وترهاستيامپ کي رويافزار جاسوس نرم

توان  ي ميبراحت. شتر استيتان ب ستمي سي رويافزار جاسوس  داشتن نرميشانس شما برا
  . دارند! وتر خود جاسوسي کامپي بر روي از کاربران خانگياريادعا کرد که بس
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  انواع نرم افزارهاي جاسوسي

 است که اطالعات را از ي هر نوع نرم افزاريهمانطور که گفته شد، نرم افزار جاسوس
ن نوع نرم افزارها در ي از اياديانواع ز. اوردي کاربر بدست ميوتر بدون آگاهيک کامپي
  :م کرديها را به دو گروه عمده تقستوان آنينترنت فعال هستند اما ميا

  )Domestic Spyware(افزار جاسوسي خانگي  نرم

رات يافتن از تاثي يوترها بمنظور آگاهي است که معموال توسط صاحبان کامپيافزار نرم
ران از يمد.  گرددي و نصب ميداري خودشان، خريوتري کامپي شبکه هاينترنت بررويا
ز ي افراد نيبعض.  کنندين کارمندان استفاده مي آناليتهايعال از في آگاهين نرم افزار برايا

ات يمانند مشاهده محتو( کنند ير اعضاء خانواده استفاده مي سايتهاي اطالع از فعاليبرا
  ) کنندي که کودکانشان در آنها شرکت ميني گفتگو توسط والدياتاقها

وتر يصاحب کامپ ي را بدون آگاهيافزار جاسوس  تواند نرميز ميک شخص ثالث ني
 يت مجرمانيافتن از فعالي ي آگاهي براي جاسوسيان قانون از نرم افزارهايمجر. نصب کند
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 حصول ي براي جاسوسين نرم افزارهاين مجرمان خود از هميکنند که اي استفاده م

  .اند ها استفاده کرده يي داراي به قصد دزدي شخصيوترهاياطالعات از کامپ

   )Commercial Spyware(اري نرم افزار جاسوسي تج

 ي است که شرکتها برايافزار شود، نرم يز شناخته مي نadwareافزار که بعنوان  ن نرميا
ن شرکتها اغلب اطالعات يا.  کنندينترنت استفاده مي کاربران اي وبگرديتهايب فعاليتعق

هدف قرار غات خاص مورد ي فروشند و آنها کاربران را با تبليابان ميحاصل را به بازار
 ياد براي است که با عالئق کاربر مطابقت دارد و به احتمال زيغاتي منظور تبل -دهند  يم
  . جذاب استيو

سابقا، . شود يکنندگان م غي تبلي موجب خوشحالين سادگيبدست آوردن اطالعات به ا
رد مشابه ا مواي مسابقات يق برگزاريد آنها را از طريدن عالئق افراد باي فهميابان برايبازار
 هنوز وجود دارد، اما در آن روشها ي کسب اطالعات شخصيآن روشها.  کردنديع ميتطم

رفتن آنها توسط يا نپذيرفتن ي و پذيقدرت خواندن و اطالع از سرنوشت اطالعات شخص
 با استفاده از نرم ي شما بصورت پنهانيها قهيبهرحال، اطالع از سل. افراد وجود دارد

   ارائهيابي به صنعت بازايار کاملترير بسيار آسانتر است و تصوي بسي جاسوسيافزارها
 .  همه جا هستندي جاسوسي توان ادعا کرد که نرم افزارهايدر کل م.  کنديم
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 )۲( و مقابله با آنها ي جاسوسيافزارها نرم

   

   مختلفي جاسوسيافزارها انواع و اهداف نرم

وتر يک عامل آزاردهنده است که سرعت کامپي هرچه نباشد، حداقل يافزارجاسوس نرم 
 ي برايوتر شما را به هدفيکند و کامپ يجهت پر م يستم را بيسک سيکند، هاردد يرا کم م

 يافزار جاسوس  شما، نرمي از اطالعات خصوصيفراتر از آگاه. کند يل ميکنندگان تبد غيتبل
در . ردي مورد استفاده قرار گيي مانند تقلب در شناساي جرائمي برايتواند بعنوان ابزار يم

  .شود ي و هدفشان ارائه مي جاسوسيافزارها  از انواع مختلف نرميستيادامه ل

  

  هاي وب و صفحات نمايش کنندگان نشاني ثبت

. کنند ي ميابيشده را رد دهيتها و صفحات ديسا وب وب، يها يکنندگان نشان ثبت
کردن حجم   کميبرا(د کوچک يوسف اهير سيک تصويتوانند  يش مينما کنندگان صفحه ثبت
ر را بدون اطالع شما ين تصاويرند و اي شما در هر زمان بگيرو شياز صفحه پ) ريتصو
  .ل هستند متداوي خانگيها ي جاسوسين روشها برايا. ا ارسال کننديره يذخ
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