جلسه چهارم  :امنیت کامپیوتر و وب
تهیه کننده :نیما راشدان

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Educationاختصاص
اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
غیر تجاری
اشتراک

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره برداری نخواهد شد. -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات را باید با
 E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.
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جلسه چهارم  :امنیت کامپیوتر و وب

راهنمای آموزش امنیت پسورد و حساب کاربری

برای دانشجویان شیوههای حدس پسورد به روش موسوم به دیکشنری را توضیح دهید و از آنان بخواهید چند پسورد
مختلف مثال  Ty@N14_B ، MyPassword ،Tehran1234 ، Shiva1363را با یکدیگر مقایسه کنند.


چند کاربر به کامپیوتر شما دسترسی دارند؟ بهترین حالت دسترسی یک کاربر یعنی شما ،با حق دسترسی ادمین
است .کاربرهای میهمان امنیت کامپیوتر شما را پایین میآورند.



اکثریت قریب به اتفاق کاربران کامپیوترهای شخصی از یک پسورد واحد برای ورود به کامپیوتر ،ایمیل،
اسکایپ و حتی بانک آنالینشان استفاده میکنند .برای دانشجویان توضیح دهید که چرا این روش به شدت خطر
آفرین است.
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استفاده و تایپ پسورد در کافی نتها یا کامپیوتری که متعلق به شما نیست ،درست مانند فریادکردن پسوردتان در
کوچه و خیابان است .حتی االمکان در چنین مواردی اوال از حالت ناشناس مرورگرها استفاده کنید و ثانیا از
اکانتهای خود کامال  Log outکرده ،فایلهای کمکی اینترنت را با دقت پاک کنید.

مثال  :امنیت جیمیل

شرکت گوگل با ارائه جیمیل امکانات مناسبی برای تبادل ایمیل فراهم آورده است .نگارنده استفاده از جی میل را به دالیل
فنی بسیار توصیه میکند .جی میل نیز مانند هر سرویس دهنده ایمیل دیگر صد درصد امن نیست بنابراین بهتر است چند
ایمیل مختلف داشته باشید و بسته به طبقه بندی و میزان اعتماد خود به افراد ایمیل متناسب با آن سطح را در اختیارشان
قرار دهید :
 Amir_Tafreshi@gmail.comبرای کارهای اداری ،دانشگاه و افرادی ناشناس برای مطالب عمومی
 Amir.Tafreshi@gmail.comبرای خانواده ،دوستان و نزدیکان و مطالب خصوصی اما با اهمیت متوسط
 Amr_Trfs@gmail.comبرای دوستان فوق العاده نزدیک ،مطالب فوق العاده حساس و خصوصی
ایران کشور مناسب یادگاری نگاه داشتن نیست ،ایمیل حاوی مطالب حساس را بالفاصله پس از مطالعه پاک کنید و دقت
کنید که از  Trashهم پاک شده باشند .امنیت شوخی بردار نیست .ارسال تصاویر میهمانی خصوصی و از آن حساستر
تصاویر خلوت  intimateافراد در ایران بهطور بالقوه به خطر انداختن تحصیل ،شغل و حتی جان آنهاست.
توصیههای عمومی مربوط به پسورد را در مورد پسورد ایمیل خود جدی بگیرید.
شرکت گوگل اخیرا سرویس دو مرحلهای پسورد خود را برای کاربران ایرانی فعال کرده است .2 step verification:
این تدبیر متعاقب حمالت سازماندهی شده توسط دولت ایران علیه کاربران ایرانی گوگل انجام پذیرفت.
به دانشجویان توصیه کنید از سایت امنیت گوگل به زبان فارسی و همچنین بخش امنیت سایبری رادیو فردا مرتبا بازدید به
عمل آورند.
http://googlepersianblog.blogspot.com/
http://www.radiofarda.com/content/f7_commentary_over_making_gmail_more_se
cure/24324496.html
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دو توصیه بسیار جدی در خصوص جیمیل :
 – 1به دانشجویان بیاموزید که به هیچ وجه  attachmentاز افراد ناشناس باز نکنند .متاسفانه بسیاری از
attachmentها به نام افراد آشنا ارسال میشود ،بنابراین بهتر است از بازکردن فایلهای  attachmentروی کامپیوتر
حساس خودداری نمایید.
 – 2تصویر زیر مقابل آدرس سایت جیمیل همواره میبایستی با رنگ سبز باشد ،امنیت گواهینامههای  SSLرا جدی
بگیرید :
جزییات بیشتر درباره پسوردهای دومرحلهای که تا حدود زیادی امکان جلوگیری از هکشدن و بازپسگیری اکانت
جیمیل در صورت هکشدن را فراهم میکند ،از اینجا بخوانید (به فارسی):
http://www.dw.de/dw/article/0,,15359369,00.html
این هم پست وبالگ رسمی گوگل به زبان فارسی درباره فعال شدن پسوردهای دومرحلهای برای کاربران ایرانی:
http://googlepersianblog.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
مشاهده این ویدئوی رسمی گوگل درباره پسوردهای دومرحلهای (با زیرنویس فارسی) هم به همه کاربران جیمیل توصیه
میشود:
http://www.youtube.com/embed/GtcVjOWHg9E?cc_load_policy=1&cc_lang_pref=fa
این هم چند نکته امنیتی مهم درباره جیمیل در وبالگ رسمی گوگل به زبان فارسی:
http://googlepersianblog.blogspot.com/2012/01/gmail.html
فراموش نکنید که برای افزایش امنیت ،همواره از  HTTPSبرای اتصال به جیمیل استفاده کنید .فعال کردن آن بسیار
ساده است.
بیشتر کاربران بیدقتیهای فاحشی در انتخاب پسوردهای اکانتهای گوناگون خود دارند .نگاهی به این اینفوگرافیک ساده،
میتواند نکات مهمی را به کاربران ارائه کند تا پسوردهای محکمتر و امنتری انتخاب کنند:
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اگر میخواهید جزئیات بیشتری درباره انتخاب پسوردهای محکم و امن بدانید ،مطالعه این بخش مفصل در وبسایت
الیفهکر توصیه میشودhttp://lifehacker.com/5876541/use-this-infographic-to-pick-a-good- :
strong-password
این مطلب هم اطالعات جالبی درباره ضعیفترین و پرکاربردترین پسوردهای کاربران اینترنت ارائه کرده است:
https://www.azadcyber.info/articles/2429
اگر میخواهید اشتباهات فاحش عموم کاربران در انتخاب پسوردها و راههای مقابله با آنها را ببینید ،این اینفوگرافیک را
مشاهده کنید:
http://protectme.webroot.com/wp-content/themes/webroot/images/passwordinfographic.png
افزایش امنیت ایمیلها با کدگذاری ارتباطات ایمیلی در Thunderbird
اگر از اکانت ایمیل خود (صرفنظر از اینکه از چه سرویسی استفاده میکنید؛ اعم از جیمیل ،یاهو ،هاتمیل و )...
برای انتقال دادههای حساس و محرمانه استفاده میکنید ،میتوانید برای افزایش امنیت از نرمافزار مدیریت ایمیلهای
کمپانی موزیال ،موسوم به  Thunderbirdاستفاده کنید .با فعال کردن امکان کدگذاری  PGPدر  Thunderbirdتنها
طرفین تماس با استفاده از کدهایی که پیشتر بر سر آن توافق کردهاند میتوانند محتوای محرمانه را رمزگشایی و مشاهده
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کنند .الگوریتم کدگذاری این سیستم بهگونهای است که میتوان گفت رمزگشایی از آن برای مهاجمان یا نیروهای کنترلگر
تقریبا غیرممکن است.
برای پیگیری جزییات این سیستم و یادگیری نحوه نصب و راهاندازی آن ،میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
http://lifehacker.com/180878/how-to-encrypt-your-email
در اینجا هم اطالعات مفیدی در اینباره خواهید یافت .اگر توصیهها را گام به گام اجرا کنید ،امنیت ایمیل و ارتباطات
ایمیلیتان بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت.
https://security.ngoinabox.org/en/thuderbird_encryption
استفاده از نرمافزارهای مدیریت پسوردها برای افزایش امنیت
پیشتر اشاره کردیم که استفاده از پسوردهای یکسان از جمله اشتباهات رایج در میان کاربران اینترنت در سراسر جهان
است که بر ضریب آسیبپذیری کاربران میافزاید .برای تسهیل استفاده از پسوردهای گوناگون برای سرویسهای مختلف
(که همیشه با معضل فراموشی کاربران مواجه است) میتوانید از برنامههای مدیریت پسورد استفاده کنید.
 KeePassیکی از این نرمافزارهاست .اطالعات مرتبط با آن را از اینجا بخوانیدhttp://keepass.info/ :
بسیاری از نرمافزارهای مدیریت پسورد اپلیکیشنهایی برای موبایل و تبلت هم ارائه میکنند و بههمین خاطر استفاده از
آنها بسیار ساده است و همهجا میتوانید به پسوردهایتان دسترسی داشته باشید یا در صورت لزوم برای اکانتتان پسورد
جدیدی تولید کنید.
از اینجا میتوانید اطالعات بیشتری درباره  ۵برنامه پرکاربرد مدیریت پسورد کسب کنید:
http://lifehacker.com/5042616/five-best-password-managers
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مثال  :امنیت دادهها با Ccleaner

در ایران چاره ای جز کدگذاری دادههای حساس نیست .در انتهای جلسه امروز نرم افزار کارآیی برای کدگذاری دادهها
معرفی میشود.
یک مثال ساده میتواند دانشجویان را برای فهم امنیت دادهها یاری کند :
یک کول دیسک  USBرا انتخاب کنید .سه عکس و یک فایل موسیقی  mp3را روی آن کپی کنید .از دانشجویان بخواهید
که این سه فایل را پاک کنند .سپس با نرم افزاری مثل  Recuvaفایلهای پاک شده را بازیافت کنید و به دانشجویان نشان
دهید.
ما برای پاک کردن دائمیدادهها نرم افزار قدرتمند ،سریع و رایگان  CCleanerاز شرکت  Trendmicroرا پیشنهاد
میکنیم :
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این نرم افزار قادر است ،فایلهای کمکی مرورگرهای شما را پاک کند و فایلهای پاک شده شما را نیز برای همیشه غیر
قابل بازیافت نماید .این نرم افزار همچنین توان پاک کردن دادههای اضافی در رجیستری و همچنین استارت آپ
کامپیوترهای ویندوز را نیز دارد.
مثال  :امنیت مسنجرها با Pidgin

تقریبا هرکس که تجربه کار با یاهو مسنجر را داشته باشد ،آلوده و هک شدن از طریق مسنجرها را تجربه کرده است
هکرها دهها و صدها ترفند متفاوت را برای نفوذ به کامپیوترها از طریق مسنجرها به کار میگیرند.
عالوه بر این شرایط ویژه ایران لزوم چت در حالت  SSLرا موجب شده است .ما برای ارتقای امنیت مبادالت متنی نرم
افزار  Pidginدر حالت  OTRرا
پیشنهاد میکنیم :
این پالگین برای پیجین در آدرس زیر
قابل دانلود است ،مستندات نصب و
استفاده از پالگین نیز توسط تهیه کنندگان
پالگین ارائه شده است :
http://www.cypherpunks.ca/o
tr/
برای نصب نرم افزار اصلی پیجین
میتوانید از لینک زیر استفاده کنید :
http://pidgin.im/download/
نکات عمومیحفظ امنیت در مسنجرها
قبال توضیح داده شده است ،مسنجرها
اساسا یکی از دروازههای عملیات
مهندسی اجتماعی است ،روی لینکهایی
که در مسنجرها دریافت میکنید کلیک
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نکنید و اساسا از چت کردن با افرادی که نمیشناسید حتی االمکان خودداری کنید.
با تنظیم پیجین میتوانید چت خود را در سرویسهای مختلف (جیمیل ،یاهو و  )...بهگونهای مدیریت کنید که محتوای
گفتوگوها کامال محرمانه بماند .پیجین برای «احراز هویت» طرف گفتوگو هم امکانات جالب و کمنظیری به کاربران
ارائه میکند که همه آنها در راستای افزایش امنیت و تضمین محرمانگی دادهها طراحی و پیادهسازی شدهاند.
وبسایت الیفهکر هم بهتازگی اطالعات جالب و کاربردی و مفیدی درباره نرمافزار محبوب پیجین ارائه کرده است که
از اینجا قابل دسترسی است:
http://lifehacker.com/356291/ten-must+have-plug+ins-to-power-up-pidgin
امنیت مرورگرها Browsers
آخرین نسخههای اینترنت اکسپلورر ،فایرفاکس  ،گوگل کروم و اپل سافاری و همچنین اپرا ،از قابلیت بلوک کردن و
محافظت کامپیوتر شما در برابر سایتهای حاوی نرم افزارهای آلوده و بدافزارها  malwareبرخوردارند.
استفاده از آخرین نسخه مرورگر کروم به کاربران اینترنت در ایران توصیه میشود.
امکانات امنیتی کروم :

 - 1مرورگری امن


تشخیص سایتهای حاوی  Malwareبا نمایش پیام !Warning: Something's Not Right Here



تشخیص سایتهای  Pishingبا نمایش پیام !Warning: Suspected phishing site

Sandboxing – 2
برای مقابله با خطر حمالت موسوم به  ، XSSگوگل کروم پنجرههای مختلف مرورگر را مستقل از یکدیگر مدیریت
میکند تا مهاجمان نتوانند مثال از پنجره یا  Tabجدیدی که برای مشاهده یک عکس بازکرده اید ،کوکیهای ایمیل شما را
که در پنجره یا  Tabدیگری باز است دستکاری کنند Sandboxing .الیه جدیدی از امنیت را برای مقابله با سایتهای
حاوی بدافزار که کدهای آلوده ای را به حافظه کامپیوتر شما منتقل میکنند ،ارائه نموده است.
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Auto Update – 3
بارها گفته شده مرورگرهای به روز نشده ،تهدید جدی علیه امنیت کامپیوتر شما هستند .گوکل کروم از امکان آپدیت
اتوماتیک برخوردار است.

فایرفاکس از امکان پیش ساخته ای برای تشخیص و مقابله با سایتهای پیشینگ  Anti Phishingاستفاده مینماید که به
گفته موزیال ،هر روز  84بار آپدیت میشود .همچنین سرویس مرور امن گوگل اینترنت یا google safe browsing
در فایرفاکس گنجانده شده است .این سرویس گوگل بر پایه شناسایی سایتهای آلوده به بدافزارها و کدهای مضر استوار
است .برای استفاده از سرویسهای فوق میبایستی هر دو سرویس را به شکل زیر فعال نمایید .گوگل کروم نیز امکان
کامال مشابهی را عرضه نموده است که میتوانید در قسمت مشابه تنظیمات کروم در صفحه بعد مشاهده نمایید:
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اینترنت اکسپلورر در مقابل از تکنولوژی به نام  SmartScreen technologyاستفاده میکند ،شایان توجه است که
این تکنولوژی در نسخه  9اینترنت اکسپلورر روی کامپیوترهای  Vistaو ویندوز  7قابل دسترسی است .تکنولوژی مورد
ادعای مایکروسافت قادر است آدرس  URLوبسایتهای آلوده ،سایتهای حاوی نرم افزارهای آلوده ،سایتهایclick-
jackingو از همه مهمتر سایتهای حاوی (  cross-site scriptingشیوه مورد استفاده ارتش سایبری سپاه برای هک
سایتهای باالترین ،زمانه و غیره) را بلوکه کند .این مرورگر همچنین برای جلوگیری از پیشینگ آدرس واقعی صفحه را
در قسمت باال ،به صورت برجسته نمایش میدهد تا کاربر به صورت لحظه ای در جریان تغییر آدرس صفحه باشند.
همچنین در این نسخه امکان automatic crash recoveryنیز گنجانده شده است.مایکروسافت راهنمای امکانات
امنیتی اینترنت اکسپلورر  9منتشر نموده است که در آدرس زیر قابل دسترسی و مطالعه است:
http://www.microsoft.com/en-gb/security/pc-security/ie9.aspx
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اینترنت اکسپلورر  ،9فایرفاکس ،سافاری و کروم هر چهار مرورگر قابلیت مرور صفحات و وبگردی با محافظت از
مشخصات خصوصی کاربران را دارند .در این حالت اوال کوکیها اجراء نشده و بسیاری از مشخصات خصوصی
کاربران محفوظ میماند و ثانیا اجزای صفحات وب ،تصاویر ،آدرسها و ویدئوها ،در قسمت حافظه موقت یا cache
ذخیره نخواهد شد .البته بایستی توجه داشت بسیاری از صفحات وب در این حالت برای اجراء با مشکل مواجه خواهند شد.
مثال دسترسی کاربران به صفحه  Gmailمحدود خواهد شد ،به همین دلیل میتوانید برخی از صفحات خود را از حالت
خصوصی مستثنی کنید.
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مرورگرهای مختلف از واژههای متفاوتی برای نامیدن حالت خصوصی خود استفاده نموده اند این واژهها به قرار زیر اند:
Internet Explorer InPrivate



Mozilla Firefox Private Browsing



Google Chrome Incognito



Safari Private Browsing



در مورد اجرای افزونههای مرورگرها مانند  Silverlightو  ، Flashبرخی از این افزونهها و نرم افزارها سابقا قادر
به ذخیره اطالعات خصوصی کاربران در حافظه موقت بوده اند اما به طور مثال شرکت ، Adobeنرم افزار فلش  11را
سازگار با حالت خصوصی یا  Privacy modeدر اینترنت اکسپلورر ،فایرفاکس ،کروم و سافاری عرضه نموده است.
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فعال کردن حالت خصوصی در سافاری ،فایرفاکس و کروم
افزایش امنیت در فایرفاکس با افزونه HTTPS Everywhere
یکی از راههای حصول اطمینان از امنیت ارتباطات ،استفاده از نسخه  HTTPSوبسایتها و سرویسها است .با
 HTTPSفرایند تبادل اطالعات میان کاربر و یک وبسایت یا سرویس آنالین ،محرمانه باقی میماند و چون روی این
www.tavaana.org
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پروتکل امن ،مرورگر کاربر دائما در حال تایید هویت و چک کردن وضعیت وبسرور است ،راهی برای نفوذ هکرها و
قرار گرفتن آنها در میانه مسیر ارتباطی باقی نمیماند.
اما همه کاربران حوصله و توان فعال کردن  HTTPSبرای سرویسهای گوناگون را ندارند .کاربرانی که از مرورگر
فایرفاکس برای وبگردی استفاده میکنند ،با نصب افزونه  HTTPS Everywhereکه از محصوالت بنیاد  EFFاست
میتوانند مطمئن شوند که اگر سایتی نسخه  HTTPSدارد ،مرورگر بهصورت اتوماتیک از نسخه امن آن سرویس
استفاده خواهد کرد.
برای خواندن توضیحات کامل درباره این افزونه (به زبان فارسی) میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
http://www.dw.de/dw/article/0,,15342696,00.html
مطلبی که در باال لینک آن را میبینید ،اطالعات مهم و کاربردی دیگری هم درباره افزایش امنیت دیجیتال ارائه کرده
است.

بدافزارها و نرم افزارهای شرکت Adobe

نرم افزارهای  Adobeمانند ،فلش  ،Flash Playerآکروبات
 Acrobatو غیره تقریبا روی همه کامپیوترهای شخصی نصب
شدهاند .همین ویژگی هکرها را به سمت سوءاستفاده از نرم افزارهای
کهنه و قدیمیشرکت  Adobeبرده است.
همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید سهم بدافزارهایی که برای
انتقال با نرم افزار آکروبات طراحی شده اند از  2درصد در سال
 2114به  %24در سال  2111رسیده است .آکروبات خود را دائما
به روز رسانی کنید.
فایلهای پیدی اف را با دقت بیشتر بررسی کرده و اسکن کرده و از پذیرش فایلهای پی دی اف از افراد ناشناس خودداری
کنید .درست به مانند خطرات آکروبات نرم افزار فلش از شرکت ادوبی میتواند حاوی همان خطرات و بدافزارها باشد.
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خطری به نام جاوا
اجرای چشم بسته و بدون کنترل اسکریپتهای جاوا ،سادهترین راه برای آلوده شدن به انواع و اقسام بدافزارهاست .تصویر
زیر رشد انفجار گونه حمالت متکی به جاوا اسکریپت را در سالهای گذشته نمایش داده و با خطرات ناشی از فایلهای
پیدیاف آلوده مقایسه میکند.

پیشنهاد برای مقابله با بدافزارهای جاوا :





اگر کامپیوترتان دارای اطالعات فوقالعاده حساس است ،جاوا را اساسا  uninstallکنید .جاوا برای اغلب
صفحات اینترنتی مسئله مرگ و زندگی نیست.
تنظیمات مرورگرتان برای حساسیت روی امنیت جاوا را به حداکثر افزایش دهید
از افزونههایی مثل  no-scriptبرای فایرفاکس استفاده کنید و یا برای صفحات غیرناشناس از حالت
 incognitoدر کروم
مایکروسافت در حال ساخت ابزاری به نام  Zozzleاست که بدافزارهای جاوا را تشخیص میدهد.
www.tavaana.org
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 Cross-site scripting XSSحمالت اینترنتی
در سالهای گذشته گروه موسوم به ارتش سایبری سپاه پاسداران ایران ،از روش Cross-site scriptingبرای بسیاری
از حمالت خود نظیر هک سایتهای باالترین ،سازگارا و یا رادیو زمانه استفاده نموده است.
حمالت  Cross-site scriptingغالبا به شیوه زیر انجام میپذیرند:
فرض کنید نام کاربری و رمز عبور پست الکترونیکی جی میل خود را وارد کرده مشغول بررسی ایمیلهای خود هستید،
در این حالت جی میل با ارسال و نصب تعدادی کوکی ،برخی از اطالعات ورودی شما را جمع آوری میکند .حمله
کنندگان با ارسال ایمیلی حاوی یک کد آلوده به شما ،پس از دریافت و فعال شدن این ایمیل با سوء استفاده از آسیب پذیری
صفحاتی نظیر جی میل ،برخی از اطالعات محرمانه کوکیهای جی میل را از کامپیوتر شما سرقت نموده و سپس با
استفاده از این اطالعات وارد حساب ایمیل میشوند .در عملیات ارتش سایبری از این ایمیل برای مراجعه به شرکتهای
ثبت دامنه سایتها استفاده شده بود ،حمله کنندگان با ادعای فراموش کردن رمز عبور از شرکتهای ثبت دامنه خواسته بودند
تا رمز عبور جدید را برایشان ارسال کند.
اگر چه در مورد پیش گفته متخصصان امنیت در گوگل آسیب پذیری جی میل را برطرف نمودند اما امکان حمالت
 ،Cross-site scriptingهیچگاه منتفی نیست .قربانیان حمالت  Cross-site scriptingمیتوانستند با غیرفعال
کردن امکان نمایش تصاویر و فایلهای الصاقی در حساب ایمیل خود ،احتماال جلوی اجرای بدافزار ارسالی حمله کنندگان
را سد کنند .راه حل دیگر نگهداری اطالعات فوق حساس نظیر اطالعات مربوط به دامینها ،هاستها بر روی ایمیلی
مخفی است که معموال از آن استفاده روزمره نمیکنید و البته امنیت بسیار باالیی دارد.
پیشنهادهایی برای مقابله با حمالت XSS
 – 1کروم و یا فایرفاکس را برای سایتهای ناشناس در حالت  incognitoیا  privateتنظیم نمایید.
 – 2برای کامپیوترهای حساس یا از  Javaو یا افزونههایی مانند  NotScriptsرا روی کروم و یا فایرفاکس نصب
کنید.
 – 3فلش هم نوعی جاوااسکریپت است ،استفاده از فلشهای ناشناس ریسک آلوده شدن دارد.
 – 8به آدرس لینکها دقت کنید ،سایتهای آلوده را با لینکهای آشنا برای شما میفرستند مثال به جای
 https://www.google.com/ممکن است لینکی به صورت  https://www.googles.com/برای شما ارسال
شده باشد که با کمیدقت متوجه تفاوت خواهید شد.
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 – 5مهاجمان پیشرفته میتوانند بدافزارهای خود را حتی داخل تصاویر نیز مخفی کنند .راهی برای تضمین صددرصدی
امنیت وجود ندارد .فایلهای  Cacheمرورگر خود را دائما پاک کنید .رفتار فایلهای باز در حافظه را کنترل نمایید.
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Comodo Secure DNS
سوال  :چرا به دانشجویان خود استفاده از  Comodo Secure DNSرا توصیه کنم؟
استفاده از  Comodo Secure DNSاوال سریع است ،سرورهای کمودو در پنج قاره جهان به صورت راهبردی به
شکلی پراکنده شدهاند که در کوتاهترین مدت زمان ممکن دامنه مورد نظر شما را پیدا میکنند.
ثانیا  Comodo Secure DNS :برخی از عمدهترین خطرات متوجه کامپیوتر شما را شناسایی و رفع میکنند .در
صورت استفاده از  Comodo Secure DNSشرکت کمودو به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ و پیشروی خدمات
امنیت سایبری توسط  Comodo Secure DNSبه شما قبل از ورود به سایتهای زیر هشدار میدهد :


سایتهای منتشر کننده پیشینگ



سایتهای منتشر کننده بدافزارها



سایتهای بمباران کننده با تبلیغات



سایتهای منتشر کننده جاسوسافزارها

همه دالیل فنی توصیه استفاده از  Comodo Secure DNSخصوصا به دانشجویان ساکن ایران در حوصله این جزوه
نمیگنجد .سازمانها و ارگانهای خاصی در ایران و متاسفانه ISPهای عموما مرتبط با همان سازمانها و ارگانها سابقه
دستکاری  DNSو در مواردی  Large scale DNS Cache Poisoningرا دارند .استفاده از Comodo
 Secure DNSتا حدی خطر این تهدید مشخص را کاهش میدهد.
برای نصب  Comodo Secure DNSکافیست دو آدرس  DNSخود را از حالت اتوماتیک خارج و به آدرسهای
زیر تبدیل کنید :
Preferred DNS server address for Comodo Secure DNS is: 8.26.56.26
Alternate DNS server address for Comodo Secure DNS is: 8.20.247.20
این کار را میتوانید در تنظیم پروتکل  TCP/IPواسط کامپیوتر خود با اینترنت مثال کارت شبکه یا مودم وایرلس و از آن
بهتر روی  Routerخود انجام دهید تا مستقیما برای کامپیوترهای متصل به  Routerاعمال شود.
اگر نحوه تغییر آدرس DNSها را نمیدانید روی لینکهای زیر کلیک کنید :
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Windows XP Instructions
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Mac OS X Instructions



Router Instructions



به روز رسانی سیستم عامل
به روزرسانی سیستم عامل مهمترین و تاکید میکنم مهمترین رکن امنیت کامپیوتر شماست ،ارائه کنندگان سیستم عامل مثال
مایکروسافت بعضا روزانه patchها و بستههای تکمیلی برای بستن حفرههای امنیتی نرم افزارشان ارائه مینمایند.
از دانشجویان با تاکید بخواهید به سیستم عامل اجازه دهند به صورت اتوماتیک آپدیت و به روز رسانی شود

کنترل به روز رسانی نرم افزارها با Secunia
بدون اطمینان از به روز بودن همه نرم افزارهای سیستم شما ،صحبت از امنیت کامپیوتری بی معناست .نرم افزارهایی
چون فلش پلیر ،آکروبات ریدر ،نرم افزار Winzipیا  Rarو Real Playerبر روی بیشتر کامپیوترهای شخصی یافت
میشوند .تبهکاران با دستکاری نسخههای قدیمیاین نرم افزارها ،راه نفوذ به کامپیوترقربانیان را باز میکنند .شرکتهای
سازنده نرم افزار با به روزرسانی مرتب برنامههایشان به سرعت آسیب پذیریهای و ایرادات امنیتی محصوالتشان را
بهبود میبخشند  ،به همین خاطر تمامی توصیه میشود ،برنامههای نرم افزاری  Softwareو یا میان افزاری
Firmwareکامپیوتر خود را دائما به روز رسانی کنید .این برنامهها میتواند از  Windows Updateتا یک داریور
ساده برای مودم کامپیوتر شما باشد.
سایت  Secuniaامکان اسکن و جستجوی آنالین آسیب پذیریهای کامپیوتر شما را فراهم آورده است با ورود به این
سایت در آدرس  : http://secunia.com/vulnerability_scanningمیتوانید کامپیوتر خود را در جستجوی نرم
افزارهای حامل ریسک و خارج از رده بکاوید.
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مهمترین نرم افزارها برای به روز رسانی عبارتند از:
سیستم عامل
آنتی ویروس و نرم افزارهای ضدجاسوس
مرورگرها
نرم افزارهای پردازشگر حروف نظیر ورد
نرم افزارهای عمومیپرطرفدار نظیر آکروبات

Secuniaدو نرم افزار رایگان به نامهای  OSIو  PSIرا برای ارتقاء امنیت کامپیوتر شما عرضه کرده است .برنامه
رایگان اول یا  OSIکامپیوتر شما را بدون نصب نرم افزار خاص و از طریق وصل شدن به سایت  Secuniaاسکن
میکند .برنامه دوم یا PSIبسته نرم افزاری رایگانی است که پس از نصب ،کامپیوتر شما را به دنبال برنامههای خارج
از رده و پالگینهای قدیمیو آسیب پذیر جستجو میکند.
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Cloud Computing

در تکنولوژی پردازش ابری ،روز به روز وابستگی شما به دستگاههای ذخیره سازی اطالعات نظیرهارد دیسک کاهش
یافته ،اطالعات و حتی برنامههای کاربردی شما روی سرورهای ابر ،ذخیره و یا اجراء میشوند.
شما احتماال با پردازش و ذخیره سازی ابری ،آشنایی دارید .سالها پیش از ظهور جی میل سرویس ایمیل گوگل برنامههایی
نظیر  Outlookایمیلهای شما را از سرور میل شما دانلود و رویهارد دیسک ذخیره میکردند ،امروز جی میل ،پست
الکترونیکی شما را ذخیره میکند و نیاز چندانی به ذخیره سازی ایمیلها رویهارد دیسک نیست .سرویسهای آنالین دیگر
گوگل نظیر  Google Docsنیز تالش دارند جایگزین برنامههای آفالین مشابه نظیر  Microsoft Officeشوند به
همین دلیل شرکت مایکروسافت نیز با ورود به این عرصه برنامههایی نظیر  Office 365را ارائه نموده است.
مشاهده این ویدئو میتواند به افزایش امنیت  Google Docsشما کمک شایانی کند:
http://www.youtube.com/watch?v=qo-ZrbrAhDI
استفاده از "ابر" را به دو شرط ذیل توصیه میکنیم:
الف  :به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید
ب  :شیوه مناسبی برای حفظ رمزهای کامپیوتر خود نزد دوستان و بستگان خود در خارج از ایران یافته اید
شما در صورت دسترسی به اینترنت پرسرعت میتوانید ،دادههای حساس ،ایمیلها ،تصاویر ،موزیک و ویدئوی خود را
روی " ابر " ذخیره نموده با دوستان خود به اشتراک گذارید .یکی از مشهورترین این سرویسها  Dropboxاست.
ترکیبی از  Dropboxو  TrueCryptمیتواند برای شما فضای ذخیره سازی آنالین بعالوه امکانات کدگذاری را فراهم
آورد .توجه داشته باشید که سرویسهای مشابهی امکان ذخیره اطالعات کدگذاری شده را ارائه میدهند ،فهرست
سرویسهای  Backupو ذخیره سازی آنالین را از این آدرس میتوانید مشاهده نمایید.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_backup_services
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امنیت حافظههای فلش USB Drive ،یا کول دیسک

اطالعات خود را به صورت کدگذاری شده روی درایوهای فلش ذخیره کنید تا
در صورت سرقت یا گم شدن حافظه فلش اطالعاتتان به راحتی قابل دستیابی
نباشند .دو نرم افزار پیشنهادی برای کدگذاری عبارتند از BitLocker to :
 Goو True Crypt
در بازار حافظههای فلش نظیر  Ironkeyوجود دارند که خود اطالعات را
کدگذاری میکنند .در برخی موارد اگر کسی پسورد را چند بار اشتباه وارد کند .حافظه فلش اطالعات شما را به صورت
خودکار از میان میبرد.
حالت Autorunهارد دیسکهای اکسترنال و حافظههای فلش را خاموش کنید .بسیاری از این دیسکها ،خصوصا
دیسکهای ناشناس حاوی خطرات جدی مثل تروجانها هستند و به محض اتصال به کامپیوتر شما ،بدافزارها را به صورت
خودکار نصب میکنند.

کدگذاری دادهها با TrueCrypt

نرم افزار رایگان کدگذاری  TrueCryptبه صورت رایگان شما را قادر به کدگذاری حافظههای فلش،هارددیسک و هر
نوع حافظه ذخیره سازی میکند .استفاده از  TrueCryptدادههای شما را در برابر تالش برای ورود با تایپ مجدد
پسورد یا نرم افزارهای پسورد شکن ایمن میکند.
www.tavaana.org
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 از مهمترین برنامههای رمزگذاری و پنهانسازی فایلها است و امکانات بسیار جالب و کمنظیری بهTrueCrypt
: از اینجا میتوانید به زبان فارسی جزئیات دریافت و نصب آن را بخوانید.کاربران ارائه میدهد
http://www.tafreevar.com/2603/truecrypt-safe-place-critical-information

برای مطالعه بیشتر
فهرست ذیل حاوی عمومیترین متدهای ارتش سایبری جمهوری اسالمی ایران و دیگر تبهکاران اینترنتی روی سایتهای
.آلوده است












SQL injection
Cross-Site Scripting(XSS)
HTTP Response Splitting
Open Redirect
Command Injection
Code Injection
Directory Traversal
XPATH Injection
LDAP injection
Forced Browsing
Blind SQL Injection
: برای مطالعه بیشتر راجع به مشخصات و نحوه مقابله با این حمالت میتوانید از منابع زیر استفاده کنید
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http://www.imperva.com/docs/HII_An_Anatomy_of_a_SQL_Injection_Attack_SQ
Li.pdf



https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prevention_Chea
t_Sheet



http://vimeo.com/28268598



http://www.slideshare.net/eoftedal/avoiding-cross-site-scripting-not-as-easy-asyou-might-think



http://www.slideshare.net/fmavituna/how-to-detect-xss



http://resources.infosecinstitute.com/http-response-splitting-attack/



http://www.slideshare.net/innotech_conference/owasptop-10

www.tavaana.org
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http://www.acunetix.com/websitesecurity/cross-site-scripting.htm



http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html



http://www.net-security.org/dl/articles/Javascript_malware.pdf



http://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-08/AlonsoParada/Whitepaper/bh-eu-08-alonso-parada-WP.pdf



http://www.acunetix.com/websitesecurity/directory-traversal.htm

www.tavaana.org

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Educationاختصاص
اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
غیر تجاری
اشتراک

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره برداری نخواهد شد. -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات را باید با
 E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.

www.tavaana.org
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