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مقدمه

پایان حیات ویندوز ایکس پ�

وینــدوز ایکــس پ� یــی از محبــوب تریــن سیســتم عاملهــا در تاریــخ رایانــه
شــناخته میشــود ،و در برهــه ای از زمــان بــر روی بســیاری از رایانــه هــا در

رسارس جهــان نصــب بــوده اســت .بــا ایــن حــال وینــدوز  XPقدیمــی اســت و
پشـ ن
ـتیبا� مایکروســافت از آن بــه زودی بــه پایــان خواهــد رســید .اولـ ی ن
ـ� بــار
گ
بیــش از دوازده ســال پیــش منتـ شـر شــد و مایکروســافت پایــان زنــد� ()EOL
وینــدوز ایکــس پ� را بــرای تاریــخ  8آوریــل  4102برنامــه ریــزی کــرده اســت.
یعـ نـی مایکروســافت دیگــر هیــچ بــه روز رسـ ن
ـا� یــا وصلــه هــای امنیـ تـی بــرای

رسدب� مهمان
ی

جیســون فوســن( )Jason Fossenمتخصــص امنیــت وینــدوز در ش�کــت
ین
همچنــ� نویســنده محتــوای دوره  6روزه ی ن
مشــاوره ،Enclave
تامــ�
ت
ت
ت
امنیــت وینــدوز بــا اســتفاده از کن�لهــای امنیــی حیــا� ( )SEC505در
موسســه  SANSاســت .او همچنـ ی ن
ـ� برنامــه هــای PowerShellاســکریپت
امنیـ تـی مینویســد کــه در آدرس http://cyber-defense.sans.org/blog/
در دسـ تـرس عمــوم اســت.

کاربــر نهـ یـا� ارائــه نخواهــد داد .بــا لحــاظ اینکــه حــدود  52درصــد از رایانــه هــای رومـ ی ز
ـری جهــان هنــوز هــم وینــدوز ایکــس پ� (فقــط وینــدوز  7محبــوب تــر
اســت) روی آنهــا نصــب اســت ،هنگامــی کــه ایــن اتفــاق بیافتــد ،میلیونهــا کاربــر در معــرض خطــر بیشـ تـری خواهنــد بــود .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کاربــران
خانـ گـی تنهــا کسـ ن
ت
صنع� ،دســتگاه
ـا� نیســتند کــه تحــث تاثـ یـر قــرار خواهنــد گرفــت بلکــه ایکــس پ� هنــوز بــه طــور گسـ تـرده ای در ادارات ،سیســتم هــای کنـ تـرل
هــای خودپــرداز ،سیســتم هــای پزشــی ،پایانــه هــای فــروش و دســتگاه هــای دیگــر مــورد اســتفاده هســتند .در زیــر دربــاره خطرهــای احتمــایل زمـ ن
ـا� کــه
وینــدوز ایکــس � دیگــر پشـ ن
ـتیبا� نمیشــود توضیــح داده و مراحــی کــه شــما مــی توانیــد بــرای محافظــت از خودتــان برداریــد ،گفتــه میشــود.
پ

چرخه حیات یک سیستم عامل

ممکــن اســت ندانیــد ،امــا سیســتم عامــل رایانــه شــما طــول عمــر محــدودی دارد .فروشــنده ای کــه سیســتم عامــل را ایجــاد کــرده ،بــه روز رسـ ن
ـا� هــا و وصلــه
هـ یـا� ارائــه میدهــد کــه امکانــات جدیــد بــرای بهبــود عملکــرد و ثبــات و سیســتم شــما و امــن نگــه داشـ ت ن
ـ� آن فراهــم خواهــد کــرد .مشــکل ایــن اســت کــه در
نهایــت فروشــنده دیگــر سیســتم عامــل خــود را پشـ ن
ـتیبا� نمیکنــد و آنهــا ترجیــح میدهــد کــه منابــع خــود را روی آخریــن و ش
پی�فتــه تریــن فــن آوری هــای

خــود متمرکــز کننــد .ایــن بدیــن معناســت کــه وقـ تـی سیســتم عامــی دیگــر پشـ ن
ـتیبا� نمــی شــود ،بــا اینکــه آنهــا مــی داننــد کــه رایانــه شــما آســیب پذیــر اســت،
فروشــنده دیگــر وصلــه و یــا بــه روز رسـ ن
ـا� ارائــه نمیکنــد تــا مجرمــان ت
این�نـ تـی نتواننــد رایانــه شــما را هــک کننــد .و ایــن چـ ی ز
ـری اســت کــه قــرار اســت بــرای
وینــدوز  XPپــس از آوریــل رخ دهــد .اگرچــه مایکروســافت میدانــد وینــدوز  XPرایانــه شــما آســیب پذیــر اســت و مجرمــان ت
این�نـ تـی شــاید فعاالنــه از ایــن
آســیب پذیــری هــا بهــره بــرداری کننــد ،ویل میکروســافت تـ ش
ـا� بــرای رفــع مشــکل نمیکنــد.
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حفاظت از خودتان

بــرای حفاظــت از خــود ،شــما نیــاز بــه اســتفاده از سیســتم عامــی هســتید
کــه فعاالنــه پشـ ن
ـتیبا� مــی شــود .اگــر توانـ یـا� خریــد آن را داریــد ما به شــدت
خریــد یــک رایانــه جدیــد را توصیــه میکنیــم .بســیاری از رایانــه هــای دارای
،Windows XPسیســتم عامــل هــای جدیدتــر را حمایــت نمــی نماینــد .اگــر
نمــی توانیــد رایانــه جدیــد بخریــد ،حداقــل سیســتم عامــل خــود را ارتقــاء
دهیــد .بــرای ســازمان هــا ،انتقــال بــه وینــدوز  7بــه جــای وینــدوز  8کــه
رابــط گرافیــی در وینــدوز  7شــبیه بــه وینــدوز ایکــس پ� اســت ،شــاید هزینه
کمـ تـری داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،وینــدوز  8امــن تــر از نســخه هــای قبــی
اســت بــا توجــه بــه ش
پی�فــت هــای قابــل توجهــی کــه در نــرم افــزار رخ داده

اســت .عــاوه بــر ایــن ،سیســتم عاملهــای دیگــری هــم در بــازار هســت کــه
بگ�یــد ،ماننــد سیســتم عامــل اپــل مکینتــاش .در
شــما مــی توانیــد در نظــر ی
هــر حــال ،اکنــون زمــان تغیـ یـر اســت و شــما زمــان زیــادی بــرای صـ بـر کــردن
گ
نداریــد .اگــر بــه ســاد� نمــی توانیــد قبــل از آوریــل وینــدوز ایکــس پ� را
بگ�یــد:
تغیـ یـر دهیــد ،ایــن مراحــل را در نظــر ی

ن
پشتیبا� نشود ،ت
ت
به�ین
وق� ویندوز ایکس پ� دیگر
راه برای محافظت از خود ،نصب یک سیستم عامل
ن
پشتیبا�
جدید است که فعاالنه توسط فروشنده آن
میشود ،و اطمینان از به روز بودن مداوم آن است.

•از رایانــه بــا وینــدوز  XPتنهــا بــرای عملیــات و یــا برنامــه هــای کاربــردی اســتفاده کنیــد کــه چــاره دیگــری نداریــد .بــه عنــوان مثــال ،شــاید شــما یــا
ســازمان شــما برنامــه هــای قدیمــی دارد کــه فقــط در  XPاجــرا مــی شــود کــه ایــن میتوانــد دلیــی باشــد کــه شــما نمــی توانیــد ارتقــاء دهیــد .اگــر
ایــن مــورد اســت ،پــس ایــن رایانــه را بــرای اهــداف دیگــر ،ماننــد ایمیــل یــا مــرور ت
این�نــت اســتفاده نکنیــد.

این�نــت اســتفاده کنیــد ،از ت
•اگــر شــما بایــد از رایانــه وینــدوز ایکــس پ� خــود بــرای ت
این�نــت اکســپلورر اســتفاده نکنیــد و در عــوض از مرورگرهــای
دیگــر ماننــد موزیــا ،فایرفاکــس و گــوگل کــروم یــا اپــرا اســتفاده کنیــد .حتمــا از آخریــن نســخه آن مرورگــر اســتفاده کنیــد و مطمـ ئ ن
ـ� باشــید کــه
تولیدکننــده مرورگــر همچنــان از وینــدوز ایکــس � پشـ ن
ـتیبا� میکنــد.
پ
ت
•از ســایر برنامــه هـ یـا� داخــی وینــدوز ایکــس پ� کــه فایــل هــا را از این�نــت بــاز میکننــد ،ماننــد وینــدوز مدیــا پلـ یـر اســتفاده نکنیــد .در عــوض از
برنامــه هــای جداگانــه ای اســتفاده کنیــد کــه تولیدکننــدگان آن فعاالنــه آنهــا را بــه روز نگــه مــی دارنــد.
بگ�یــد .خدمــات ماننــد ایــن از سیســتم شــما از بازدیــد وب ســایت هــای
•اســتفاده از رسویــس رایــگان امنیـ تـی شــبکه ماننــد OpenDNSرا در نظــر ی
مخــرب شــناخته شــده محافظــت میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،برخــی از خدمــات تشــخیص میدهنــد اگــر رایانــه شــما قصــد اتصــال بــه  Botnetشــناخته
شــده فرماندهــی و کنـ تـرل رسور دارد ،شــاخیص کــه نشــان میدهــد کــه سیســتم شــما آلــوده باشــد.
ـ� شــوید هــر نــرم افــزار امنیـ تـی را نصــب میکنیــد ،ماننــد آنـ تـی ویــروس ،هنــوز هــم فعاالنــه بــرای وینــدوز ایکــس � پشـ ن
•مطمـ ئ ن
ـتیبا� و نگهــداری
پ
میشــود.
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•اگــر رایانــه شــما نیــازی بــه اتصــال بــه ت
این�نــت نــدارد (بــرای مثــال شــما از آن فقــط بــرای تایــپ اســتفاده میکنیــد) پــس آن را از شــبکه قطــع کنیــد.

اگــر بایــد بــه یــک شــبکه متصــل شــود ،حتمــا پشــت یــک دیــوار آتــش باشــد و ایــن دیــوار آتــش هیچگونــه ترافیــک بــه آن را مســدود نمیکنــد .بــرای
ســازمانها ممکــن اســت بخواهیــد تمــام رایانــه هــای وینــدوز ایکــس � را بــر روی یــک شــبکه مجــزا قــرار دهیــد ،تــا زمـ ن
ـا� اگــر آنهــا آلــوده شــوند،
پ
بقیــه ســازمان را آلــوده نکننــد.

•بــه طــور منظــم از داده هــا در رایانــه هــای وینــدوز ایکــس پ� خــود پشــتیبان تهیــه کنیــد تــا در صــورت آلــوده شــدن آمــاده باشــید .حداقــل یــی از
ایــن پشــتیبان هــا را آفالیــن مثــا بــر روی درایــو  USBنگــه داریــد .اگــر مجبــور بــه بازیـ بـا� سیســتم شــدید ،بــه شــدت توصیــه میشــود کــه بــه یــک

رایانــه جدیــد بازیـ بـا� کنیــد .اگــر شــما بــه وینــدوز ایکــس پ� بازیـ بـا� کنیــد بــه احتمــال زیــاد دوبــاره آلــوده خواهــد داشــت.

اگــر از وینــدوز  XPدر ســازمان خــود اســتفاده مــی کنیــد ،کارفرمــای شــما ممکــن اســت اقدامــات دیگــری نـ ی ز
ـر بــه شــما توصیــه کنــد .بــه یــاد داشــته باشــید،
ایــن اقدامــات تنهــا راه حــل موقــت و کوتــاه مــدت هســتند ،و اصــا جایگزیـ نـی بــرای یــک سیســتم عامــل بــه روز و امــن نیســتند .دیــر یــا زود ،شــما بایــد بــه
سیســتم عامــل جدیــدی کــوچ کنیــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامه آگاهی از امنیت ! OUCHت
با مراجعه به آدرس زیر ،ت
دس�یس داشته باشید ،و در مورد راه حلهای افزایش
مش�ک ماهنامه ! OUCHشوید و به آرشیو ب
امنی� موسسه SANSت
آگاهیهای ت
بیش� بدانید.

آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع
خ� پایان حیات ایکس پ� توسط مایکروسافت:
اعالن ب

http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx

:OpenDNS

www.opendns.org

تغی� سیستم عامل از ویندوز اکس پ�:
راهنمای ی

/http://www.zdnet.com/windows-xp-end-of-life-migration-guide-7000023800

بازیا�:
ذاهنمای پشتیبان یگ�ی و ب

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013
گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 3.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشـ تـر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

