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دراین شماره..

•مقدمه
•پنج گام اسایس

مقدمه

پنج گام برای امن ماندن

گ
گ
پیچید� آن ی ز
ن�
هرچه تکنولوژی نقش مهم تری در زند� ما پیدا میکند،
تغی�ات فن آوری ،به روز ماندن با
افزایش می یابد .با توجه به شتاب ی
توصیه های ت
امنی� هم مشکل میشود .به نظر می رسد همیشه توصیه های
جدید در مورد اینکه چه باید و چه نباید انجام داد وجود دارد .با این حال،
تغی� کند،
در حایل که ممکن است جزئیات چگونه امن ماندن در طول زمان ی
ویل یک رسی گامهای اسایس هست که ق
فر� نمیکنند و همیشه می توانید
برای کمک به امن ماندن آنها را انجام دهید .رصف نظر از اینکه چه نوع
فن آوری و یا اینکه کجا از آن استفاده میکنید ،پنج گام اسایس زیر را توصیه
میکنیم.

رسدب� مهمان
ی
ل ـین زلتــر ( )Lenny Zeltserدر ش�کــت NCR Corpدر زمینــه امنیــت خدمــات فــن
آوری اطالعــات مشـ تـریان کار میکنــد و در موسســه  SANSدوره مبــارزه بــا بــد افزارهــا
را تدریــس میکنــد .لـین در توییـ تـر بــا نــام کاربــری  @lennyzeltserفعــال اســت و در
وبالگــش در آدرس  blog.zeltser.comدر مــورد امنیــت مــی نویســد.

پنج گام اسایس

هر یک از پنج گام زیر مخترص بیان شده است .برای کسب اطالعات ت
خ�نامه مراجعه کنید.
بیش� در مورد هر گام ،به بخش منابع در پایان این ب
ـ� و ت
۱.شــما :اولـ ی ن
مهم�یــن نکتــه کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه تکنولــوژی بــه تنهـ یـا� نمــی توانــد شــما را محافظــت کنــد .هکرهــا فهمیــده
انــد کــه ســاده تریــن راه بــرای دور زدن فــن آوریهــای امنیـ تـی فریــب شماســت .اگــر آنهــا بخواهنــد رمــز عبــور یــا کارت اعتبــاری شــما را بدســت آورنــد،
ســاده تریــن کار بــرای آنهــا ایــن اســت کــه شــما را فریــب دهنــد تــا ایــن اطالعــات را بــه آنهــا بدهیــد .بــه عنــوان مثــال ،آنهــا مــی تواننــد بــا شــما تمــاس
گرفتــه و تظاهــر کننــد کــه کارشــناس پشـ ن
ـتیبا� ف ـین مایکروســافت هســتند و ادعــا کننــد کــه رایانــه شــما آلــوده شــده اســت ،ویل در واقــع آنهــا فقــط
بگ�نــد و شــما بــه آنهــا امــکان دسـ تـریس بــه رایانــه تــان را بدهیــد .یــا اینکــه ممکــن اســت
ـای�ی هســتند کــه مــی خواهنــد از شــما اطالعــات ی
مجرمــان سـ ب
آنهــا بــه شــما ایمیــی بفرســتند بــا ایــن مضمــون کــه بســته ارســایل بــه شــما را نمــی تواننــد تحویــل دهنــد و از شــما بخواهنــد کــه بــا کلیــک بــر روی لینــی
ـر� بکشــانند یــا اینکــه
یــا بــاز کــردن فایــل ضمیمــه ایمیــل ،آدرس خــود را تاییــد کنیــد ،در حالیکــه در واقــع آنهــا مــی خواهنــد شــما را بــه وب ســایت مخـ ب
بــا اجــرای بدافــزاری رایانــه شــما را هــک کننــد .در نتیجــه ،ت
بزرگ�یــن دفــاع در برابــر حملــه هکرهــا ،خــود شــما مــی باشــید .همیشــه بــه مــوارد یغ�عــادی
مشــکوک باشــید ،و بــا اســتفاده از کمــی دقــت و هوشــیاری مــی توانیــد متوجــه موضــوع شــده و از حمــات بیشـ تـر جلوگـ یـری کنیــد.
۲.بــه روز بــودن :حتمــا رایانــه خــود ،دســتگاه هــای تلفــن همــراه ،برنامــه هــای روی آنهــا و هــر چـ ی ز
ـ� دیگــری متصــل بــه شــبکه را مــدام بــه روز کنیــد
ـ� رخنــه هــا و نقــاط ضعــف و نفــوذ فــن آوری هــا هسـ ت ن
و آخریــن نســخه از نــرم افــزار را اجــرا کنیــد .هکرهــا بــه طــور مــداوم در پ� یافـ ت ن
ـ� تــا از آنهــا
اســتفاده کننــد .هنگامــی کــه آنهــا ایــن نقــاط ضعــف را کشــف کردنــد ،بــا اســتفاده از برنامــه هــای ویــژه ای از آســیب پذیــری و نقظــه نفــوذ فــن آوری
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پنــج گا م بــر ای ا مــن ما نــد ن
مــورد اســتفاده شــما یعـین شــبکه ،رایانــه و دســتگاه هــای تلفــن همــراه
اســتفاده میکننــد .در همـ ی ن
ـ� حــال ،ش�کــت هـ یـا� کــه ایــن فــن آوری
هــا را ســاخته انــد بــا تــاش مــداوم ســعی میکننــد کــه آنهــا را بــه روز
نگــه دارنــد .وقـ تـی یــک آســیب پذیــری پیــدا شــد ،ش�کــت تولیــد کننــده
آن وســیله یــا فــن آوری ،یــک تکــه برنامــه بــرای رفــع آن آســیب انتشــار
میدهــد و در دسـ تـرس عمــوم میگــذارد .بــا حصــول اطمینــان از اینکــه
رایانــه و دســتگاه هــای تلفــن همــراه مــدام بــه روز هســتند ،تعــداد
آســیب پذیــری هــای شــناخته شــده را کاهــش مــی دهیــد ،و ایــن اقــدام
شــما ،کار را بــرای کــی کــه میخواهــد شــما را هــک کنــد بســیار ســخت
تــر میکنــد .بــرای همیشــه بــه روز بــودن ،گزینــه به روز رسـ ن
ـا� خــودکار
را فعــال کنیــد .ایــن قانــون در مــورد تقریبــا هــر تکنولــوژی متصــل
بــه شــبکه ،از جملــه تلویزیونهــای متصــل بــه ت
این�نــت ،دســتگاههای
گ
مراقبــت از کــودک ،روترهــای خانــی ،کنســول هــای بــازی و یــا حـ تـی
اتومبیــل شــما صــادق اســت .اگــر سیســتم عامــل رایانــه شــما ،دســتگاه
تلفــن همــراه و یــا هــر تکنولــوژی دیگــری کــه شــما از آن اســتفاده
ـتیبا� نمیشــود و دیگــر هیــچ بــه روز رسـ ن
میکنیــد دیگــر پشـ ن
ـا� دریافــت
نمیکنیــد ،توصیــه مــی کنیــم یــک نســخه جدیــد کــه پشـ ن
ـتیبا� مــی شــود
خریــداری کنیــد.

با برداشـ ت ن
ـ� پنج گام اســایس ،شما گام بزرگ برای حفاظت
از خــود در عـ ی ن
ـ� بهره مندی از آخرین فن آوری ها را
برداشته اید.

۳.رمــز عبــور :گام بعــدی بــرای محافظــت از خــود اســتفاده از رمــز عبــور قــوی و منحــر بــه فــرد بــرای هــر یــک از دســتگاه هــا و حســاب هــای
آنالیــن و برنامــه هــای کاربــردی اســت .مشــخصه مهــم و اصــی رمزهــا در اینجــا قــوی و منحــر بــه فــرد بــودن مــی باشــد .رمــز عبــور قــوی بــه
معـین آن اســت کــه نمــی توانــد بــه راحـ تـی توســط هکرهــا و یــا برنامــه هــای خــودکار آن را حــدس زد .بــه جــای یــک کلمــه ،از یــک کلمــه عبــور طـ ن
ـوال�
اســتفاده کنیــد کــه متشــکل از چنــد کلمــه باشــد و نمادهــا و اعــداد نـ ی ز
ـ� در آن گنجانــده شــده باشــد .منحــر بــه فــرد بــودن رمــز عبــور یعـین اســتفاده از
رمــز عبورهــای متفــاوت بــرای هــر دســتگاه و حســاب آنالیــن کــه داریــد .بــه ایــن ترتیــب اگــر یــک رمــز عبــور لــو بــرود ،همــه حســاب و دســتگاه هــای
دیگــر شــما هنــوز ب� خطــر هســتند .اگــر نمــی توانیــد تمــام رمزهــای عبــور قــوی و منحــر بــه فــرد را بــه خاطــر بســپارید ،نگــران نباشــید ،کمـ تـر کــی
میتوانــد .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل اســت کــه اســتفاده از یــک برنامــه مدیریــت رمــز عبــور کــه یــک نــرم افــزار تخصــی بــرای ذخـ یـره امــن رمزهــای عبــور روی
گـ ش
ـو� هــای هوشــمند و یــا رایانــه اســت را توصیــه میکنیــم .در نهایــت ،اگــر هــر یــک از حســاب هــای شــما تأییــد دو مرحلــه را حمایــت میکنــد ،مــا بــه
شــدت توصیــه میکنیــم کــه همیشــه آن را فعــال کنیــد ،ایــن یــی از قــوی تریــن راه بــرای محافظــت از حســاب شــما اســت.
۴.رمزگــذاری :گام چهــارم کــه توصیــه مــی کنیــم اســتفاده از رمزگــذاری اســت .رمزگــذاری ایــن اطمینــان را میدهــد کــه تنهــا شــما و یــا کسـ ن
ـا� کــه
مــورد اعتمــاد شــما هســتند بــه اطالعــات شــما دسـ تـریس پیــدا مــی کننــد .داده هــا را میشــود در دو محــل رمزگــذاری کــرد :داده هــای ذخـ یـره شــده ،داده
هــای در حــال انتقــال .رمزگــذاری داده هــای ذخـ یـره شــده بــه معـین محافظــت از آنهــا اســت زمـ ن
ـا� کــه بــر روی هــارد دیســک و یــا حافظــه  USBذخـ یـره
گ
شــده انــد .بیشـ تـر سیســتم عاملهــا امــکان رمزگــذاری خــودکار تمــام اطالعــات را بــا اســتفاده از ویــژ� هـ یـا� از قبیــل رمزگــذاری کامــل دیســک میدهنــد.
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه شــما ایــن امــکان را هــر زمــان ممکــن اســت فعــال کنیــد .رمزگــذاری داده هــای در حــال انتقــال بــه معـین رمزنــگاری داده هــا
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پنــج گا م بــر ای ا مــن ما نــد ن
اســت وقـ تـی از رایانــه و یــا دســتگاه شــما بــه دیگــران انتقــال مییابــد .ماننــد زمـ ن
ـا� کــه شــما عملیــات بانــی آنالیــن انجــام میدهیــد .یــک راه ســاده بــرای
بــرریس اینکــه آیــا ارتبــاط شــما رمزگــذاری شــده اســت ،نــگاه بــه آدرس وب ســایت شــما اســت و اطمینــان از اینکــه آدرس بــا « »https:ش�وع میشــود و
اینکــه نمــاد قفــل بســته در کنــار آن هســت.
۵.پشــتیبان گـ یـری :گاهــی اوقــات ،هــر چقــدر هــم مراقــب باشــید ،ممکــن اســت یــی از دســتگاه هــا و یــا حســابهای شــما هــک شــود .اگــر ایــن مــورد
اتفــاق افتــاد ،اغلــب تنهــا گزینــه بــرای اطمینــان از خــایل بــودن رایانــه یــا دســتگاه تلفــن همــراه شــما از نــرم افزارهــای مخــرب ایــن اســت کــه بــه طــور
کامــل داده هــا را پــاک کــرده و دوبــاره آن را از ابتــدا بریزیــد .هکــر حـ تـی ممکــن اســت شــما را از دسـ تـریس بــه فایــل هــای شــخصیتان ،عکــس هــا و ســایر
اطالعــات ذخـ یـره شــده بــر روی سیســتم جلوگـ یـری کنــد .تنهــا گزینــه شــما ممکــن اســت بازگردانــدن تمــام اطالعــات شــخیص شــما از نســخه پشــتیبان
بگ�یــد و بــرریس کنیــد کــه مــی توانیــد آنهــا را بــه حالــت اول بازگردانیــد.
تهیــه شــده باشــد .حتمــا بطــور منظــم از هــر گونــه اطالعــات مهــم پشــتیبان ی
اکـرث سیســتم عامــل هــا و دســتگاه هــای تلفــن همــراه امــکان پشــتیبان گـ یـری خــودکار را دارنــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل
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