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همراه اندرویدی
به راحتی میتوان به تلفن
دونالد ترامپ نفوذ کرد

فیسبوک برای چین ابزار ِ سانسور طراحی
میکند

دونالــد ترامــپ اذعــان کــرد کــه شــبکههای اجتامعــی نقــش کلیــدی در
پیــروزی او در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا داشــت .او گفــت
درســت اســت کــه تاکنــون فعالیــت زیــادی در فیسبــوک و توییــر نداشــته
ولــی تصمیــم دارد پــس از ژانوی ـ ه  2017در شــبکههای اجتامعــی فعالیــت
داشــته باشــد.
همیــن اظهــارات اســت کــه کارشناســان امنیتــی در آمریــکا را نگ ـران کــرده
چـرا کــه بــا فعالیــت دونالــد ترامــپ در شــبکههای اجتامعــی ،او در معــرض
حمــات زیــادی ق ـرار خواهــد گرفــت بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه او از
یــک تلفــن هم ـراه اندرویــدی نیــز اســتفاده میکنــد.
هرچنــد برخــی از پسـتهایی کــه ترامــپ در طــول پویــش انتخاباتــی خــود
ارســال کــرده ،از یــک دســتگاه آیفــون ارســال شــده ،امــا محققــان امنیتــی
کــه فعالیتهــای او در شــبکههای اجتامعــی را تحلیــل میکردنــد ،متوجــه
شــدند عمــده فعالیتهــای ترامــپ بــا یــک تلفــن همـراه اندوریــدی انجــام
شــده اســت.
ایــن مســئله ترامــپ را در معــرض خط ـرات زیــادی ق ـرار خواهــد داد چ ـرا
کــه او میخواهــد همچنــان بــه فعالیــت در شــبکههای اجتامعــی ادامــه
دهــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه پروندههــا یــا پیوندهــای مخــرب بـرای
او ارســال شــوند.
مارتیــن الدرســون ،بنیانگــذار یــک رشکــت امنیتــی تلفــن هم ـراه میگویــد:
«رئیــس جمهــور اوبامــا یــک تلفــن همــراه اصالحشــده بــرای اســتفادهی
شــخصی خــود دارد کــه تنهــا بــه برقـراری متــاس تلفنــی محــدود شــده اســت.
مــن فکــر میکنــم رئیسجمهــور منتخــب نیــز ایــن توییتهــا را توســط
یــک دســتیار اختصاصــی ارســال میکنــد».
هنگامــی کــه بــاراک اوبامــا پیــروز انتخابــات شــد ،توســط آژانــس امنیــت
ملــی آمریــکا ،دســتگاه امنشــدهی بلکبــری بـرای مــدت طوالنــی بهعنــوان
دســتگاه تلفــن همـراه او انتخــاب شــده بــود ولــی اخیـرا ً مشــاهده شــده کــه
یــک نســخهی امــن از سامســونگ  S4بــرای بــاراک اوبامــا انتخــاب شــده
اســت.
در مــورد دونالــد ترامــپ ،آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا کار ســختی را در
پیــش دارد .ترامــپ اعــام کــرده پــس از ورود بــه کاخ ســفید ،همچنــان از
تلفــن هم ـراه شــخصی خــود اســتفاده خواهــد کــرد ولــی محققــان امنیتــی
میگوینــد ایــن مســئله امکانپذیــر نیســت.

فیسبــوک نرماف ـزاری را توســعه داده اســت کــه محتــوای خاصــی را ب ـرای
کشــور چیــن سانســور میکنــد .فیسبــوک بــا ایــن کار در تــاش اســت بــه
مســدود بــودن رسویــس خــود در ایــن کشــور پایــان دهــد.
فیسبــوک در ایــن اب ـزار پس ـتهای ارســالی از یــک منطق ـهی جغرافیایــی
خــاص را کــه پســتهای خــری بــرای مــردم ارســال میکننــد ،سانســور
میکنــد .ایــن غــول شــبکهی اجتامعــی در تــاش اســت بــا ایـنکار اســتفاده
از فیسبــوک در چیــن را دوبــاره عملیاتــی کنــد .فیسبــوک در ســال 2009
تنهــا یــک ســال پــس از رشوع فعالیتــش در کشــور چیــن مســدود شــده
اســت.
گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه فیسبــوک ب ـرای موفقیــت در چیــن بــا
نــرد بزرگــی مواجــه اســت .در ایــن کشــور تنهــا چنــد هـزار کاربر وجــود دارد
کــه ایــن رسویــس ب ـرای آنهــا مســدود شــده اســت و از آن زمــان تاکنــون
شــبکههای اجتامعــی چینــی رقابــت بــا فیسبــوک را رشوع کردهانــد .ایــن
رســانههای اجتامعــی عبارتنــد از Tencent QQ، WeChat :و .Sina Weibo
آخریــن اب ـزاری کــه فیسبــوک توســعه داده ،میتوانــد رشکتهــای شــخص
ثالــث را قــادر ســازد تــا خودشــان بهجــای فیسبــوک تصمیــم بگیرنــد
کــه چــه پس ـتهایی در فیدهــای خــری کارب ـران منایــش داده شــود .ایــن
ابــزار همچنیــن آنهــا را قــادر میســازد بــر روی محتوایــی کــه کاربــران
میخواننــد و بــه اش ـراک میگذارنــد کنــرل داشــته و بتواننــد بخــش مــورد
نظــر خــود را سانســور کننــد.
گزارشهــا حاکــی از آن اســت ایــن ابــزار هنــوز بــه چیــن ارائــه نشــده
اســت .ایــن اب ـزار هنــوز در مرحل ـهی آزمایــش ق ـرار دارد و بهطــور واقعــی
منتــر نشــده اســت .فیسبــوک در بیانی ـهای گفــت« :مــا از قبــل گفتیــم
کــه بســیار بــه چیــن عالقهمنــد هســتیم و مــدت زمــان زیــادی را بـرای درک
و یادگیــری ایــن کشــور رصف کردیــم ».در ادامـهی ایــن بیانیــه آمــده اســت
هنــوز دربــارهی رویکــرد آتــی فیسبــوک نســبت بــه چیــن تصمیمگیــری
نشــده اســت.
درخواســتهای دولتــی کــه اخیــرا ً بــه فیسبــوک ارســال شــده ،نشــان
میدهــد کــه ایــن وبگاه نســبت بــه سانســور محتــوا خیلــی بیگانــه هــم
نیســت .هرچنــد ایــن رشکــت تنهــا بــا حکــم دادگاه بــه ایــن سانســور محتــوا
دســت زده اســت.

عامل امن خود
شرکت کسپرسکی از سامانه
ِ
رونمایی کرد

آیا مهاجمی که خطوط ریلی سانفرانسیسکو را
هدف قرار داده بود ،یک نفوذگر ایرانی است؟

رشکــت معــروف کسپرســکی کــه آن را بــا محصــوالت ضدویــروس
میشناســیم ،از ســامانه عامــل ضدنفــوذ خــود رومنایــی کــرد .طراحــی ایــن
ســامانه عامــل  14ســال طــول کشــیده و بــر اســاس طــرح اولیـهی لینوکــس
طراحــی شــده اســت.
مدیــر عامــل ایــن رشکــت عنــوان کــرد ســامان ه عامــل کسپرســکی بــرای
اولیــن بــار بــر روی ســوئیچ الیــه  Kraftway 3رشوع بــکار کــرده اســت .او
جزئیــات بیشــری راجعبــه ایــن ســامانه عامــل جدیــد ارائــه نکــرده اســت.
یــک ســوئیچ الیــه  3ابــزاری بســیار رسیــع بــرای اجــرای ســامانه عامــل
کسپرســکی اســت کــه بــرای شــبکههای زیرســاخت و حیاتــی کــه بــه
امنیــت بســیار بــاالی اطالعــات نیــاز دارنــد و همچنیــن بـرای دســتگاههای
اینرتنــت اشــیاء طراحــی شــده اســت.
ســامانه عامــل جدیــد کسپرســکی چــه قابلیتهــای دیگــری نســبت بــه
ســایر ســامانههای عامــل دارد؟
ســامانه عامــل کسپرســکی مبتنــی بــر معــاری میکروهســته اســت کــه
کاربــران را قــادر میســازد ســامانهی عامــل خــود را سفارشــی کننــد.
بنابرایــن بســته بــه نیازمنــدی هــر کاربــر ،ســامانه عامــل کسپرســکی
میتوانــد بــا قطعههــای مختلــف ســامانه عامــل طراحــی شــود.
بــه گفتـهی رشکــت کسپرســکی تنهــا طــرح اولیـ ه از لینوکــس گرفتــه و دیگــر
کوچکرتیــن شــباهتی بــه ســامانه عامــل لینوکــس وجــود نــدارد و واســط
گرافیکــی کاربــر نیــز در آن بســیار کــم اســت.
چه چیزی سامانه عامل کسپرسکی را ضد نفوذ میکند؟
ایــن ســامانه عامــل در یــک رشکــت امنیتــی طراحــی شــده اســت .ایــن
ســامانه عامــل میتوانــد رفتــار متامــی برنامههــای کاربــردی و ماژولهــای
ســامانه عامــل را کنــرل کنــد .کسپرســکی ادعــا میکنــد ایــن ســامانه عامــل
عمـاً ضدنفــوذ اســت و مهاجــم بـرای دسرتســی غیرمجــاز بــه ســامانه بایــد
امضــای دیجیتالــی کــه از حســابها محافظــت میکنــد را بشــکند و ایــن
کار نیــاز بــه رایانههــای کوانتومــی دارد.
کسپرســکی در خصــوص حمــات منــع رسویــس توزیعشــده کــه اخیــرا ً
بســیاری از وبگاههــا را تحــت تأثیــر قـرار داده ،صحبــت کــرده اســت .ایــن
رشکــت ضامنــت کــرده ســامانه عامــل کسپرســکی از دســتگاههایی ماننــد
ســامانههای کنــرل صنعتــی SCADA ،یــا  ICSو دســتگاههای اینرتنــت
اشــیاء در برابــر چنیــن حمالتــی محافظــت خواهــد کــرد.
بزرگتریــن حملــه منــع رسویــس کــه ارائهدهنــده رسویــس  DNSبــا نــام
 Dynرا هــدف قـرار داده بــود.،

مهاجمــی کــه بــه خطــوط ریلــی سانفرانسیســکو حملــه کــرده بــود ،در
طــول یــک مــاه گذشــته بــا انجــام چنــد حملــه 100 ،هـزار دالر بدســت آورده
اســت .وجــود ایــن نفوذگــر زمانــی فــاش شــد کــه خــود او نیــز مــورد نفــوذ
واقــع شــد.
بــه گ ـزارش وبگاه محقــق امنیتــی کربــس ،یــک محقــق ناشــناس تصمیــم
گرفــت رایانامــهای کــه مهاجــم در پیغــام باجخواهــی خــود بــه مدیــران
خطــوط ریلــی سانفرانسیســکو ارائــه کــرده بــود را بشــکند .ظاهــرا ً ایــن
ِ
حــدس پاســ ِخ ســؤال امنیتــی ،گــذرواژهی ایــن
محقــق توانســته اســت بــا
رایانامــه را بازنشــانی کنــد .در ایــن رایانامــه پیــام باجخواهــی کــه بــه مدیـران
ســامانهی حملونقــل سانفرانسیســکو ارســال شــده و بیــش از  12کیــف
پــول بیتکویــن دیــده میشــود .تخمیــن زده میشــود از طریــق ایــن کیــف
پولهــا مهاجــم توانســته اســت از مــاه آگوســت تاکنــون ،از رشکتهــای
مختلــف بیــش از  140ه ـزار دالر بــاج دریافــت کنــد.
بــه نظــر میرســد ایــن باجافــزار رشکتهــای تولیــدی و ساختوســاز
آمریــکا را هــدف ق ـرار داده بــود و ب ـرای برگردانــدن هــر کارگ ـزار  730دالر
( 1بیتکویــن) درخواســت میکــرد .ایــن نفوذگــر از ابزارهــای منتبــاز
بــر روی کارگــزار اوراکل بــرای پویــش دســتگاههای متصــل بــه اینرتنــت
و آســیبپذیر اســتفاده کــرده اســت .همچنیــن او بــه برنامــهی مدیریــت
پــروژهی  Primaveraنیــز عالقــه داشــته اســت.
در گــزارش ارائهشــده در وبگاه کربــس ،ادعــا شــده اســت کــه برخــی
رشکتهــا ب ـرای بازگردانــدن اطالعــات خــود ،حتــی مبالــغ بیشــری پرداخــت
کردهانــد .در مــواردی مشــاهده شــده کــه قربانیــان نــکات امنیتــی را
از مهاجــم درخواســت کــرده و در ازای آن بیتکویــن بیشــری پرداخــت
کرد هانــد.
بــا بررســی اطالعــات موجــود بــر روی کارگ ـزار و رکوردهــای ثبتشــده اعــم
از تاریــخ و زمــان ورود بــه ســامانه ،میتــوان اطالعــات جالبــی از مــکان
جغرافیایــی مهاجــم پیــدا کــرد .بــه نظــر میرســد  300آدرس مربــوط بــه
کارگــزاری کــه حملــه از روی آن انجــام شــده ،مربــوط بــه ایــران باشــند
هرچنــد یــک حســاب میزبانــی دیگــر نیــز بــر روی ایــن کارگـزار وجــود دارد و
شــاره متــاس آن  78234512271+بــوده و مربــوط به روســیه اســت .همچین
ترجمههایــی کــه بــا مرتجــم گــوگل انجــام شــده نشــان میدهــد عبــارات از
زبــان فارســی بــه انگلیســی برگردانــده شــده اســت .فارســی زبــان معمــول در
کشــور ای ـران و بخشهــای دیگــری از خاورمیانــه اســت.
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