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تحلیل کسپرسکی در مورد ویندوز  ۱۰روسیه
را به این سامانهی عامل بدگمان کرده است

لینکدین در کشور روسیه مسدود شد

رسویــس مبــارزه بــا انحصارطلبــی فــدرال روســیه ( )FASدر حــال بررســی
اســت تــا متوجــه شــود کــه آیــا مایکروســافت بــه واســطهی وینــدوز  ۱۰در
جایــگاه خــود در بــازار تخطــی کــرده اســت یــا خیــر؛ در واقــع ایــن حرکــت
پــس آن آغــاز شــد کــه رشکــت مســتقر در مســکوی کسپرســکی بــه دیدهبــان
و مقامــات اتحادیــه اروپــا شــکایت کــرد.
بنیانگــذار رشکــت ضدبدافـزاری کسپرســکی ،یوجیــن کسپرســکی ،در پســتی
طوالنــی در وبالگ خــود اســتدالل کــرد کــه مایکروســافت ب ـه عمــد و بــه
وســیلهی وینــدوز  ۱۰ســازندگان برنامههــای کاربــردی شــخص ثالــث را
دردرس انداختــه اســت .وی بیــان داشــت کــه مایکروســافت مــدت زمــان الزم
ب ـرای آزمــون ســازگاری بــا ســامانهی عامــل جدیــدش را از  ۲مــاه بــه  ۶روز
کاهــش داده اســت.
در نتیجــه بــه کاربــران وینــدوز  ۱۰اعــام هشــدار شــده کــه فقــط از
برنامههــای مایکروســافت اســتفاده کننــد ،یــا نرمافزارهــای فروشــگاه
ردمونــد را ب ـرای کار خــود انتخــاب کننــد ،فروشــگاهی کــه مایکروســافت
بــا هــر بــار خریــد کاربــران از آن ســودی بــه جیــب میزنــد .عــاوه بــر
ایــن ،هنگامــی کــه کارب ـران مایکروســافت وینــدوز  ۱۰را نصــب میکننــد،
ایــن ســامانهی عامــل بســتههای امنیتــی را از کار میانــدازد و ضدبداف ـزار
 Defenderخــودش را بــه جــای آن بســتهها بــه اجــرا درمــیآورد و
بســتههای انتخابــی کاربــر را ناســازگار قلــمداد میکنــد.
آناتولــی گولومولزیــن ،معــاون  ،FASگفــت کــه زمــان کوتــاه اختصــاص یافتــه
بــه ســازندگان نرماف ـزار و ایــن حقیقــت کــه مایکروســافت بســتهی امنیتــی
ویــژهی خــودش را دارد« ،مزایــای غیرقابــل توجیهــی» را بــه ردمونــد اعطــا
میکنــد ،و بــه همیــن خاطــر اســت کــه ســازمان تحــت کنــرل وی مشــغول
بررســی و کاوش اوضــاع میباشــد.
یوجیــن کسپرســکی ادعاهایــی دیگــری را نیــز در خصــوص وینــدوز
 ۱۰مایکروســافت مطــرح کــرد :او اشــاره کــرد کــه کاربــران وینــدوز ۱۰
فقــط میتواننــد دو بســته را روی سامانههایشــان نصــب و اجــرا کننــد:
 Defenderو یــک مــورد دیگــر .حتــی در صورتــی کــه شــا  Defenderرا از
کار بیاندازیــد ،ایــن نرمافـزار گاهــی اوقــات خــود را بــه تکاپــو میانــدازد و
نتایــج را بــه کاربــر منایــش میدهــد تــا وی را ترغیــب بــه تجدیــد نظــر در
نرمافــزار مــورد اســتفادهاش منایــد.

خربهــا حاکــی از آن اســت کــه بزرگتریــن شــبکه حرف ـهای برخــط یعنــی
لینکدیــن قـرار اســت از روز دوشــنبه در روســیه ممنــوع شــود .ایــن تصمیــم
در پــی رأی دادگاهــی در مســکو اســت کــه میگویــد شــبکه اجتامعــی
لینکدیــن متعلــق بــه مایکروســافت ،قوانیــن حفاظــت از داده ایــن کشــور
را زیــر پــا گذاشــته اســت.در جــوالی  ،۲۰۱۴مــادهای بــه قانــون دادههــای
شــخصی روســی افــزوده شــد کــه رشکتهــای خارجــی را ملــزم میکــرد
از تاریــخ  ۱ســپتامرب  ،۲۰۱۵دادههــای شــخصی کاربــران روســی را در
داخــل روســیه ذخیــره کننــد .ایــن قانــون در جهــت محافظــت از دادههــای
شــهروندان روســی بــر اســاس افشــاگریهای ادوارد اســنودن تصویــب شــده
بــود .ســازمان تنظیــم مقررات رســانهای فدرال روســیه کــه Roskomnadzor
نــام دارد تهدیــد کــرده هــر رشکتــی کــه اطالعــات شــخصی کارب ـران روســی
را بــر روی کارگزارهــای غیــر روســی ذخیــره کننــد ،مســدود خواهــد کــرد.
نهتنهــا لینکدیــن ،بلکــه رشکتهــای بزرگتــری از جملــه واتــساپ،
فیســبوک و توییــر میتواننــد در فهرســت رشکتهایــی باشــند کــه اگــر بــه
ایــن قانــون عمــل نکننــد مســدود شــوند .رشکتهــای بزرگــی شــامل گــوگل،
اپــل و وایــر پیشتــر اعــام کردنــد برخــی از کارگزارهــای خــود را بــه روســیه
منتقــل کردهانــد ،امــا فیســبوک ،مایکروســافت و توییــر از پذیــرش ایــن
قانــون رس بــاز زدنــد.
بــر اســاس گـزارش نیویــورک تایمــز ،لینکدیــن نخســتین رشکتــی اســت کــه در
اثــر عــدم همــکاری بــا مقامــات محلــی روســی و بــر اســاس حکــم دادگاه از
فعالیــت در خــاک روســیه محــروم میشــود.
لینکدیــن میگویــد متایــل دارد مذاکراتــی را بــا مقامــات روســی بــرای
ادامــه فعالیــت خــود ترتیــب دهــد .ســخنگوی ایــن رشکــت میگویــد:
«تصمیــم دادگاه روســی ایــن قــدرت را دارد تــا دسرتســی بــه لینکدیــن را
بــرای میلیونهــا کاربــری کــه روســیه داریــم و همچنیــن رشکتهایــی
کــه از شــبکه مــا ب ـرای ارتقــا تجــارت خــود اســتفاده میکننــد قطــع کنــد.
مــا میخواهیــم مذاکراتــی را بــا  Roskomnadzorترتیــب دهیــم تــا
نگرانیهــای آنهــا را برطــرف کنیــم».
بــه نظــر میرســد  Roskomnadzorلینکدیــن را بــه دلیــل ســابقه بــد ایــن
رشکــت در مســائل امنیتــی بهعنــوان نخســتین هــدف خــود انتخــاب کــرده
اســت.

باجافزار  :Telecryptباجافزاری که از تلگرام
سوءاستفاده میکند

ارتش آمریکا :برنامهی پاداش در ازای اشکال
برگزار خواهیم کرد

محققــان اخی ـرا ً باجاف ـزار جدیــدی را کشــف و آن را  Telecryptنامگــذاری
کردهانــد .ایــن باجافــزار جدیــد از پیامرســان تلگــرام بــرای ارتباطــات
دســتور و کنــرل خــود اســتفاده میکنــد و همچنیــن اجــازه میدهــد
قربانیــان از طریــق تلگ ـرام بــا مهاجــم در ارتبــاط باشــند.
ایــن بدافــزار بــا نــام  Trojan-Ransom.Win32.Telecryptتوســط
محققــان آزمایشــگاه کسپرســکی کشــف شــده و معلــوم شــده کــه فقــط
کاربـران در روســیه را هــدف قـرار داده اســت .ایــن گــروه باجافـزاری بـرای
اینکــه رسویــس جدیــد ارتباطــی بـرای خودشــان طراحــی نکننــد از پروتــکل
ارتباطــی تلگــرام سوءاســتفاده کردهانــد.
ایــن تروجــان نوشتهشــده بــا دلفــی ،در مرحلــهی اول کــه اجــرا شــد،
یــک کلیــد رمزنــگاری و شناســهی آلودگــی تولیــد میکنــد .در ادامــه
ایــن بداف ـزار یــک بــات تلگ ـرام ایجــاد کــرده و از طریــق  APIتلگ ـرام بــه
مهاجــان اطــاع میدهــد کــه آلــوده کــردن قربانــی بــا موفقیــت انجــام
شــد .همچنیــن اطالعاتــی همچــون شــاره گفتگــو ،نــام رایانــه ،شناس ـهی
آلودگــی و مقــدار اولیــه مربــوط بــه کلیــد رمزنــگاری را بـرای مهاجــم ارســال
میکنــد.
پــس از اینکــه بدافـزار اطالعــات مربــوط بــه دســتگاه ِ آلــوده را جمـعآوری
کــرد ،بــر روی درایــو ســخت بــه دنبــال پروندههــای خاصــی گشــته و آنهــا
را رمزنــگاری میکنــد .در برخــی منونههــا مشــاهده شــده کــه باجافــزار
بــه انتهــای پروندههــای رمزنگاریشــده پســوند  Xcri.را اضافــه کــرده
اســت ولــی در برخــی مــوارد هــم پســوند خــود پرونــده دســتنخورده
باقــی مانــده اســت.
وقتــی پروندههــا رمزنــگاری شــدند ،بداف ـزار یــک پرونــدهی اجرایــی را از
یــک وبگاه وردپــرس آلــوده بارگیــری میکنــد .ایــن مــاژول بارگیریشــده
کــه مهاجــان بــه آن «اطالعدهنــده» نیــز میگوینــد ،پیغــام باجخواهــی
را بــه قربانــی منایــش میدهــد و ب ـرای برگردانــدن پروندههــا  77دالر بــاج
درخواســت میکننــد .ایــن بــاج میتوانــد از طریــق رسویــس پرداخــت
روشــی ماننــد  Qiwiیــا  Yandex.Moneyپرداخــت شــود.
صفحــهای کــه در آن پیــام باجخواهــی منایــش داده میشــود دارای یــک
بخــش متنــی نیــز هســت کــه از طریــق آن قربانیــان میتواننــد بــا مهاجــم
در ارتبــاط باشــند .ایــن بخــش نیــز از رسویسهــای تلگ ـرام سوءاســتفاده
میکنــد.

بعــد از موفقیتــی کــه در برنام ـهی پــاداش در ازای اشــکال پنتاگــون بــا نــام
«بــه پنتاگــون نفــوذ کنیــد!» حاصــل شــد ،اینــک ارتــش آمریــکا اعــام کــرده
کــه قصــد دارد در هفتههــای آتــی اولیــن برنام ـهی پــاداش در ازای اشــکال
خــود را اج ـرا کنــد.
وزارت دفــاع آمریــکا در مــاه گذشــته نزدیــک بــه  7میلیــون دالر ق ـرارداد بــا
گروههــای  HackerOneو  Synackمنعقــد کــرده تــا در اجـرای برنامههایــی
مشــابه بــا پــاداش در ازای اشــکا ِل پنتاگــون بــه ســازمانها کمــک کننــد.
برنام ـهی مربــوط بــه ارتــش آمریــکا اولیــن برنام ـهای اســت کــه بــا کمــک
 HackerOneق ـرار اســت انجــام شــود.
هــدف از ایــن برنامـهی پــاداش در ازای اشــکال کــه «بــه ارتــش نفــوذ کنیــد!»
نامگــذاری شــده ،تکمیــل کارهــای کارکنــان امنیــت ســایربی اســت .هنــوز
جزئیــات زیــادی از ایــن برنامــه منتــر نشــده اســت ولــی یــک خربگ ـزاری
اعــام کــرده ،بررســی نیازمندیهــای امنیتــی وبگاههــا و پایــگاه دادههایــی
کــه اطالعــات کارکنــان در آن ذخیــره میشــود ،هــدف اصلــی ایــن برنامــه
اســت.
کارکنــان ارتــش و دولــت میتواننــد در ایــن برنامــه رشکــت کننــد ولــی
مخاطــب اصلــی ایــن برنامــه متخصصــان امنیتــی خــارج ســازمانی هســتند.
برنام ـهی نفــوذ بــه پنتاگــون در مــاه آوریــل و مــی برگ ـزار شــد و هــر فــرد
فعــال در ایــن حــوزه میتوانســت در ایــن برنامــه ثبتنــام کنــد .در ایــن
برنامــه نزدیــک بــه  1400نفوذگــر ثبتنــام کــرده و  250نفــر حداقــل یــک
گ ـزارش آســیبپذیری ارســال کردنــد .از بیــن ایــن گزارشهایــی کــه ارســال
شــده بــود 138 ،مــورد قابــل قبــول بــوده و بــه آنهــا جایــزه تعلــق گرفــت.
هزین ـهی برگ ـزاری برنام ـهی نفــوذ بــه پنتاگــون نزدیــک بــه 150ه ـزار دالر
بــود کــه نصــف آن بهعنــوان جایــزه بــه رشکتکننــدگان پرداخــت شــد.
وزارت دفــاع حــدس میزنــد ب ـرای اج ـرای چنیــن آزمــون آســیبپذیری اگــر
میخواســت از متخصصــان خــارج از ســازمان اســتفاده کنــد ،نزدیــک بــه 1
میلیــون دالر بایــد هزینــه میکــرد.
برخــاف نهادهــای دولتــی ،بخــش خصوصــی مــدت زیــادی اســت کــه
فهمیــده برنامــهی پــاداش در ازای اشــکال بســیار مفیــد اســت .در حــال
حــارض رشکتهــای بزرگــی مثــل گــوگل ،یاهــو و فیسبــوک بــرای کشــف
آســیبپذیریها در محصــوالت خــود توســط متخصصــان حــوزهی امنیــت،
میلیونــی هزینــه میکننــد.
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