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مقدمه

استفاده امن از برنامه های موبایل
رسدب� مهمان
ی

دســتگاه هــای قابــل حمــل مثــل تبلــت هــا و گـ ش
ـو� هــای هوشــمند بــه یــی از
گ
فــن آوری هــای بســیار کاربــردی کــه مــا در هــر دو زنــد� شــخیص و حرفــه
مــر� مــورد
کریــس کــراویل ( )Chris Crowleyمشــاور مســتقل ،ب
ای اســتفاده مــی کنیــم تبدیــل شــده اســت .چـ ی ز
ـری کــه دســتگاه هــای قابــل
ت
توییــر بــا
تاییــد و مولــف کتــب دریس  SANSاســت .او در
حمــل را همــه کاره کــرده اســت میلیــون هــا برنامــه ای اســت کــه مــی توانیــم
ن
ن
نشــا�
نشــا�  @CCrowMontanceو در Google Plusبــه
کارآ� مــا ،برقــراری
از میــان آنهــا انتخــاب کنیــم .ایــن برنامــه هــا در افزایــش ی
 +ChrisCrowleyفعــال اســت.
ارتبــاط رسیــع بــا دیگــران و بــه اشـ تـراک گــذاری مطالــب بــا دیگــران ،آمــوزش
و تعلیــم ،و یــا حـ تـی رسگرمــی بــه مــا کمــک میکننــد .بــا ایــن حــال ،همــراه بــا
تمــام ایــن امکانــات برنامــه هــای تلفــن همــراه ،خطـ ت
ـرا� هــم وجــود دارد .در
اینجــا برخــی از اقدامـ ت
ـا� کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد تــا از ایــن برنامــه هــا بطــور امــن و بــا خیــال راحــت اســتفاده کنیــد ذکــر میشــود.

اخذ برنامه ها

گام اول ایــن اســت کــه شــما همیشــه آنهــا را از منبعــی امــن و قابــل اعتمــاد دانلــود کنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید ،هــر کــی مــی توانــد برنامــه تلفــن همــراه
بســازد ،بنابرایــن بایــد مراقــب باشــید کــه آنهــا را از کجــا دریافــت میکنیــد .هکرهــای ت
این�نـ تـی در طــی ایــن ســالها در ایجــاد و توزیــع برنامــه هــای آلــوده
موبایــل کــه بــه نظــر ســالم یم�ســند متبحــر شــده انــد .اگــر یــی از ایــن برنامــه هــای آلــوده را نصــب کنیــد ،ایــن هکرهــا مــی تواننــد کنـ تـرل دســتگاه تلفــن
همــراه شــما را بدســت گرفتــه و کارهـ یـا� از قبیــل خوانــدن ایمیــل هــای شــما ،گــوش دادن بــه مکالمــات شــما و رسقــت شــماره تلفــن هــا و اطالعــات تمــاس
روی دســتگاه شــما را انجــام دهنــد .بــا دانلــود برنامــه هــا تنهــا از منابــع شــناخته شــده و مــورد اعتمــاد ،شــانس نصــب برنامــه آلــوده را کاهــش میدهیــد.
مــارک دســتگاه تلفــن همراهــی کــه اســتفاده مــی کنیــد تعیـ ی ن
ـ� کننــده گزینــه هــای شــما میباشــد.
بــرای دســتگاه هــای اپــل ماننــد آی پــد یــا آی فــون ،شــما مــی توانیــد تنهــا برنامــه هــای تلفــن همــراه از منبعــی مدیریــت شــده ،یعـ نـی فروشــگاه برنامــه هــای
اپــل ( )Apple app storeدانلــود کنیــد .مزیــت ایــن مــورد ایــن اســت کــه ش�کــت اپــل هــم خــود برنامــه و هــم ســازنده آن را بــرریس میکنــد کــه مشــکل امنیـ تـی
نداشــته باشــند .در حــایل کــه اپــل نمــی توانــد همــه بدافزارهــا و افــراد بــا نیــت شــوم را شناسـ یـا� کنــد ،ویل ایــن منبــع مدیریــت شــده کمــک مــی کنــد تــا بــه
گ
ـمگ�ی خطــر آلــود� دســتگاه شــما بــا نصــب یــک برنامــه آلــوده کاهــش یابــد .عــاوه بــر ایــن ،اگــر ش�کــت اپــل برنامــه ای را در فروشــگاهش یافــت
طــور چشـ ی
ن
کــه بــاور دارد آلــوده اســت آن را بــه رسعــت از فهرســت برنامــه هــا حــذف خواهــد کــرد .تلفــن هــای وینــدوزی هــم از همـ یـ� روش مدیریــت برنامــه هــای
مشــابه اســتفاده میکنــد.
دســتگاه هــای تلفــن همــراه آندرویــدی متفــاوت هســتند .آندرویــد بــه شــما انعطــاف بیشـ تـری میدهــد تــا بتوانیــد برنامــه هــای موبایــل را از هــر جــا در ت
این�نت
خواســتید دانلــود کنیــد .بــا ایــن انعطــاف بیشـ تـر ،مســئولیت بیشـ تـری پیــش مــی آیــد .شــما بایــد در مــورد هــر برنامــه ای کــه دانلــود و نصــب میکنیــد مواظــب
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ا ســتفاد ه ا مــن از بر نا مــه هــای مو با یــل
باشــید چــون همــه آنهــا موشـ ف
ـکا� و بــرریس نشــده انــد .گــوگل نـ ی ز
ـر فروشــگاه
نــرم افــزار مدیریــت شــده شــبیه بــه اپــل ،بــه نــام  Google Playدارد.
برنامــه هــای تلفــن همراهــی کــه شــما از  Google Playدانلــود میکنیــد،
بطــور مختــر بــرریس شــده انــد .بــه ایــن ترتیــب ،توصیــه میکنیــم برنامــه
هــای تلفــن همــراه خــود را بــرای دســتگاه هــای اندرویــد فقــط از Google
 Playدانلــود کنیــد .از دانلــود برنامــه هــای موبایــل آندرویــد از وب ســایت
هــای دیگــر خــودداری کنیــد ،چــون هــر کــس از جملــه هکرهــای ت
این�نـ تـی
مــی تواننــد بــه راحـ تـی برنامــه هــای تلفــن همــراه مخــرب ایجــاد و توزیــع
کننــد ،و شــما را بــه آلــوده کــردن دســتگاه تلفــن همــراه تــان فریــب دهنــد.
بــه عنــوان یــک الیــه حفاظــت اضـ ف
ـا� ،آنـ تـی ویــرویس بــر روی دســتگاه تلفــن
همــراه خــود نصــب کنیــد.

کلید اســتفاده امن از برنامه های تلفن همراه این اســت که
برنامــه هــا را فقط از منابع مــورد اعتماد و ئ ن
مطم� دانلود کنید

گ
بــرای کاهــش خطــر آلــود� ،برنامــه هـ یـا� کــه جدیــد هســتند و تعــداد کمــی
از مــردم آنهــا را دانلــود کــرده انــد ،و یــا تعــداد بســیار کمــی نظــرات مثبــت
و برنامه های خود را به روز رسـ ن
ـا� کرده و اجازه دسـ تـریس آنها
در مــورد آن نوشــته انــد خــودداری کنیــد .هــر چــه برنامــه مــدت زمــان
را برریس کنید.
ت
ت
بیشــری
بیشــری از زمــان تولیــدش گذشــته باشــد و یــا نظــرات مثبــت
داشــته باشــد ،احتمــال اعتمــاد بــه برنامــه بیشـ تـر اســت .عــاوه بــر ایــن،
فقــط برنامــه هـ یـا� کــه نیــاز داریــد و اســتفاده میکنیــد را نصــب کنیــد .از
خــود پب�ســید ،آیــا مــن واقعــا نیــاز بــه ایــن برنامــه دارم؟ هــر برنامــه جدیــد بــه طــور بالقــوه نــه تنهــا آســیب پذیــری هــای جدیــد ،بلکــه مشــکالت جدیــد
حفــظ حریــم خصــویص نـ ی ز
ـر ارمغــان مــی آورد .اگــر دیگــر از برنامــه ای اســتفاده نمیکنیــد ،آن را از دســتگاه تلفــن همــراه خــود حــذف کنیــد (شــما همیشــه
مــی توانیــد آن را دوبــاره نصــب کنیــد اگــر بــه آن نیــاز پیــدا کردیــد).
در نهایــت ،شــما ممکــن اســت وسوســه شــوید قفــل دســتگاهتان را بشــکنید یــا بــه سیســتم عامــل دســتگاه تلفــن همــراه خــود دسـ تـریس کامــل پیــدا کنیــد .ایــن
فراینــد هــک کــردن آن و یــا نصــب برنامــه تاییــد نشــده و یــا تغیـ یـر کارا� هــای ن
درو� دســتگاه اســت .مــا بــه شــدت شــما را از ایــن شکسـ ت ن
ـ� قفــل یــا دسـ تـریس
ی
ت
ت
کامــل بــه سیســتم عامــل بــر حــذر میداریــم ،زیــرا نــه تنهــا بســیاری از کنــرل هــای امنیــی تعبیــه شــده در دســتگاه تلفــن همــراه شــما را دور مــی زنــد و یــا
حــذف مــی کنــد ،بلکــه ضمانــت نامــه و قــرارداد پشـ ن
ـتیبا� را باطــل مــی کنــد.

اجازه ها

هنگامــی کــه برنامــه تلفــن همراهــی را از یــک منبــع قابــل اعتمــاد نصــب کردیــد ،گام بعــدی ایــن اســت کــه مطمـ ئ ن
ـ� شــوید تنظیمهــای آن امــن و حریــم
خصــویص شــما را بــه خطــر نمــی انــدازد .نصــب و /یــا تنظیــم برنامــه هــای تلفــن همــراه اغلــب مســتلزم آن اســت کــه شــما اجــازه دسـ تـریس خــاص بــه آنهــا
بدهیــد .همیشــه قبــل از دادن اجــازه دسـ تـریس از خــود پب�ســید ،آیــا ایــن برنامــه واقعـاً نیــاز بــه آن اجــازه بــرای انجــام کارهایــش دارد؟ بــه عنــوان مثــال،
ـ� محــل جغرافیــا� اســتفاده میکننــد .اگــر شــما اجــازه بدهیــد بــه برنامــه کــه همیشــه موقعیــت مـ ن
برخــی از برنامــه هــا از خدمــات تعیـ ی ن
ـکا� شــما را بدانــد،
ی
شــما ممکــن اســت بــه تولیــد کننــده آن برنامــه اجــازه ردیـ بـا� حــرکات خــود را داده باشــید ،شــاید آنهــا حـ تـی ایــن اطالعــات را بــه دیگــران بفروشــند .اگــر نمــی
خواهیــد بــه برنامــه مجــوزی کــه درخواســت میکنــد را بدهیــد ،بــه دنبــال برنامــه دیگــری بگردیــد کــه مطابــق بــا نیازهــای شــما باشــد .بــه یــاد داشــته باشــید،
انتخــاب هــای زیــادی داریــد .دســتگاه هــای اپــل اجــازه مــی دهنــد برخــی از مجوزهــا در بخــش تنظیمــات دســتگاه و یــا در زمــان اجــرا تغیـ یـر دهیــد ماننــد
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ا ســتفاد ه ا مــن از بر نا مــه هــای مو با یــل
دسـ تـریس بــه اطالعــات مــکان یـ بـا� .دســتگاه هــای تلفــن همــراه وینــدوز و آندرویــد متفــاوت هســتند ،رویکــرد آنهــا بــه شــما همــه یــا هیــچ اســت .اگــر شــما
تمــام مجوزهــای خواســته شــده برنامــه را اعطــا نکنیــد ،نمــی توانیــد برنامــه را نصــب کنیــد.

به روز ن
رسا� برنامه ها

برنامــه هــای موبایــل ،درســت مثــل کامپیوتــر شــما و سیســتم عامــل دســتگاه همــراه ،بایــد بــه منظــور رفــع اشــکالها مــدام بــه روز شــوند .مجرمــان بــه طــور
ـ� نقــاط ضعــف در نــرم افزارهــا هســتند .ســپس آنهــا از ایــن نقــاط ضعــف بهــره بــرداری میکننــد .تولیــد کننــدگان برنامــه شــما نـ ی ز
مــداوم در جســتجو و یافـ ت ن
ـر
ایــن ضعــف هــا را یافتــه و برنامــه ای بــرای رفــع ایــن ضعــف هــا و حفاظــت از دســتگاه شــما در مقابــل بهــره بــردای از ایــن ضعفهــا میســازند .هــر چــه بیشـ تـر
ـا� را نصــب میکنیــد ،بهـ تـر اســت .اکـ ثـر سیســتم عامــل هــا بــه شــما اجــازه تنظیــم سیســتم بــرای بــه روز رسـ ن
شــما نســخه هــای بــه روز رسـ ن
ـا� برنامــه هــای
تلفــن همــراه بــه صــورت خــودکار را دارنــد .توصیــه میکنیــم دســتگاه را اینگونــه تنظیــم کنیــد .اگــر ایــن امــکان پذیــر نمــی باشــد ،توصیــه مــی کنیــم حداقــل
هــر دو هفتــه وجــود نســخه بــه روز رسـ ن
ـا� را بــرریس کنیــد .درعـ ی ن
ـ� حــال ،هنگامــی کــه برنامــه هــای شــما بــه روز میشــوند ،مجوزهــای جدیــد کــه آنهــا ممکــن
اســت نیــاز داشــته باشــند را بــرریس کنیــد.

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.

منابع

				
مهندیس اجتماعی:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#november2014

انهدام دستگاه تلفن همراه خود:
		
امن کردن تبلت جدیدتان:
اصطالحات امنیت اطالعات متداول:
 :SEC575دوره امنیت دستگاه تلفن همراه:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#june2014
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#december2013
http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms
http://www.sans.org/sec575

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

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

