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ــدی در  ــش کلی ــی نق ــبکه های اجتامع ــه ش ــرد ک ــان ک ــپ اذع ــد ترام دونال

پیــروزی او در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا داشــت. او گفــت 

درســت اســت کــه تاکنــون فعالیــت زیــادی در فیس بــوک و توییــر نداشــته 

ــه  2017 در شــبکه های اجتامعــی فعالیــت  ــم دارد پــس از ژانوی ــی تصمی ول

داشــته باشــد.

همیــن اظهــارات اســت کــه کارشناســان امنیتــی در آمریــکا را نگــران کــرده 

چــرا کــه بــا فعالیــت دونالــد ترامــپ در شــبکه های اجتامعــی، او در معــرض 

حمــات زیــادی قــرار خواهــد گرفــت بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه او از 

یــک تلفــن همــراه اندرویــدی نیــز اســتفاده می کنــد.

هرچنــد برخــی از پســت هایی کــه ترامــپ در طــول پویــش انتخاباتــی خــود 

ارســال کــرده، از یــک دســتگاه آیفــون ارســال شــده، امــا محققــان امنیتــی 

ــد، متوجــه  کــه فعالیت هــای او در شــبکه های اجتامعــی را تحلیــل می کردن

شــدند عمــده فعالیت هــای ترامــپ بــا یــک تلفــن همــراه اندوریــدی انجــام 

شــده اســت.

ــادی قــرار خواهــد داد چــرا  ایــن مســئله ترامــپ را در معــرض خطــرات زی

ــه  ــی ادام ــبکه های اجتامع ــت در ش ــه فعالی ــان ب ــد همچن ــه او می خواه ک

دهــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه پرونده هــا یــا پیوندهــای مخــرب بــرای 

او ارســال شــوند.

مارتیــن الدرســون، بنیان گــذار یــک رشکــت امنیتــی تلفــن همــراه می گویــد: 

ــتفاده ی  ــرای اس ــده ب ــراه اصاح ش ــن هم ــک تلف ــا ی ــور اوبام ــس جمه »رئی

شــخصی خــود دارد کــه تنهــا بــه برقــراری متــاس تلفنــی محــدود شــده اســت. 

ــط  ــا را توس ــن توییت ه ــز ای ــب نی ــور منتخ ــم رئیس جمه ــر می کن ــن فک م

ــد.« یــک دســتیار اختصاصــی ارســال می کن

ــس امنیــت  ــات شــد، توســط آژان ــروز انتخاب ــا پی ــاراک اوبام ــه ب هنگامــی ک

ملــی آمریــکا، دســتگاه امن شــده ی بلک بــری بــرای مــدت طوالنــی به عنــوان 

دســتگاه تلفــن همــراه او انتخــاب شــده بــود ولــی اخیــراً مشــاهده شــده کــه 

ــده  ــاب ش ــا انتخ ــاراک اوبام ــرای ب ــونگ S4 ب ــن از سامس ــخه ی ام ــک نس ی

اســت.

ــختی را در  ــکا کار س ــی آمری ــت مل ــس امنی ــپ، آژان ــد ترام ــورد دونال در م

ــان از  ــه کاخ ســفید، همچن ــس از ورود ب ــش دارد. ترامــپ اعــام کــرده پ پی

تلفــن همــراه شــخصی خــود اســتفاده خواهــد کــرد ولــی محققــان امنیتــی 

ــت. ــر نیس ــئله امکان پذی ــن مس ــد ای می گوین

ــرای  ــوای خاصــی را ب ــه محت ــزاری را توســعه داده اســت ک ــوک نرم اف فیس ب

ــه  ــا ایــن کار در تــاش اســت ب ــد. فیس بــوک ب کشــور چیــن سانســور می کن

مســدود بــودن رسویــس خــود در ایــن کشــور پایــان دهــد.

ــی  ــه ی جغرافیای ــک منطق ــزار پســت های ارســالی از ی ــن اب ــوک در ای فیس ب

خــاص را کــه پســت های خــری بــرای مــردم ارســال می کننــد، سانســور 

می کنــد. ایــن غــول شــبکه ی اجتامعــی در تــاش اســت بــا ایــن کار اســتفاده 

ــوک در ســال 2009  ــد. فیس ب ــی کن ــاره عملیات ــن را دوب ــوک در چی از فیس ب

ــده  ــدود ش ــن مس ــور چی ــش در کش ــس از رشوع فعالیت ــال پ ــک س ــا ی تنه

اســت.

ــا  ــن ب ــت در چی ــرای موفقی ــوک ب ــه فیس ب ــی از آن اســت ک ــا حاک گزارش ه

نــرد بزرگــی مواجــه اســت. در ایــن کشــور تنهــا چنــد هــزار کاربر وجــود دارد 

کــه ایــن رسویــس بــرای آن هــا مســدود شــده اســت و از آن زمــان تاکنــون 

ــن  ــد. ای ــوک را رشوع کرده ان ــا فیس ب ــت ب ــی رقاب شــبکه های اجتامعــی چین

.Sina Weibo و Tencent QQ، WeChat :رســانه های اجتامعــی عبارتنــد از

ــزاری کــه فیس بــوک توســعه داده، می توانــد رشکت هــای شــخص  ــن اب آخری

ثالــث را قــادر ســازد تــا خودشــان به جــای فیس بــوک تصمیــم بگیرنــد 

ــن  ــش داده شــود. ای ــران منای کــه چــه پســت هایی در فیدهــای خــری کارب

ــران  ــه کارب ــی ک ــر روی محتوای ــازد ب ــادر می س ــا را ق ــن آ ن ه ــزار همچنی اب

می خواننــد و بــه اشــراک می گذارنــد کنــرل داشــته و بتواننــد بخــش مــورد 

نظــر خــود را سانســور کننــد.

ــده  ــه نش ــن ارائ ــه چی ــوز ب ــزار هن ــن اب ــت ای ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه

اســت. ایــن ابــزار هنــوز در مرحلــه ی آزمایــش قــرار دارد و به طــور واقعــی 

ــم  ــل گفتی ــا از قب ــت: »م ــه ای گف ــوک در بیانی ــت. فیس ب ــده اس ــر نش منت

کــه بســیار بــه چیــن عاقه منــد هســتیم و مــدت زمــان زیــادی را بــرای درک 

و یادگیــری ایــن کشــور رصف کردیــم.« در ادامــه ی ایــن بیانیــه آمــده اســت 

ــری  ــن تصمیم گی ــه چی ــبت ب ــوک نس ــی فیس ب ــرد آت ــاره ی رویک ــوز درب هن

نشــده اســت.

درخواســت های دولتــی کــه اخیــراً بــه فیس بــوک ارســال شــده، نشــان 

ــه هــم  ــی بیگان ــوا خیل ــه سانســور محت ــن وب گاه نســبت ب می دهــد کــه ای

نیســت. هرچنــد ایــن رشکــت تنهــا بــا حکــم دادگاه بــه ایــن سانســور محتــوا 

دســت زده اســت.

فیس بوک برای چین ابزارِ  سانسور طراحی 
می کند

به راحتی می توان به تلفن همراِه اندرویدی 
دونالد ترامپ نفوذ کرد



ضدویــروس  محصــوالت  بــا  را  آن  کــه  کسپرســکی  معــروف  رشکــت 

می شناســیم، از ســامانه عامــل ضدنفــوذ خــود رومنایــی کــرد. طراحــی ایــن 

ســامانه عامــل 14 ســال طــول کشــیده و بــر اســاس طــرح اولیــه ی لینوکــس 

ــت. ــده اس ــی ش طراح

ــرای  ــکی ب ــل کسپرس ــامانه  عام ــرد س ــوان ک ــت عن ــن رشک ــل ای ــر عام مدی

اولیــن بــار بــر روی ســوئیچ الیــه Kraftway 3 رشوع بــکار کــرده اســت. او 

جزئیــات بیشــری راجع بــه ایــن ســامانه عامــل جدیــد ارائــه نکــرده اســت.

ــل  ــامانه عام ــرای س ــرای اج ــع ب ــیار رسی ــزاری بس ــه 3 اب ــوئیچ الی ــک س ی

کسپرســکی اســت کــه بــرای شــبکه های زیرســاخت و حیاتــی کــه بــه 

امنیــت بســیار بــاالی اطاعــات نیــاز دارنــد و همچنیــن بــرای دســتگاه های 

ــده اســت. ــی ش ــیاء طراح ــت اش اینرن

ــه  ــبت ب ــری نس ــای دیگ ــه قابلیت ه ــکی چ ــد کسپرس ــل جدی ــامانه عام س

ســایر ســامانه های عامــل دارد؟

ــه  ــت ک ــته اس ــامری میکروهس ــر مع ــی ب ــکی مبتن ــل کسپرس ــامانه عام س

کاربــران را قــادر می ســازد ســامانه ی عامــل خــود را سفارشــی کننــد. 

بنابرایــن بســته بــه نیازمنــدی هــر کاربــر، ســامانه عامــل کسپرســکی 

می توانــد بــا قطعه هــای مختلــف ســامانه عامــل طراحــی شــود.

بــه گفتــه ی رشکــت کسپرســکی تنهــا طــرح اولیــه  از لینوکــس گرفتــه و دیگــر 

ــدارد و واســط  ــس وجــود ن ــل لینوک ــامانه عام ــه س ــباهتی ب ــن ش کوچکری

گرافیکــی کاربــر نیــز در آن بســیار کــم اســت.

چه چیزی سامانه عامل کسپرسکی را ضد نفوذ می کند؟

ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــی طراح ــت امنیت ــک رشک ــل در ی ــامانه عام ــن س ای

ــار متامــی برنامه هــای کاربــردی و ماژول هــای  ــد رفت ســامانه عامــل می توان

ســامانه عامــل را کنــرل کنــد. کسپرســکی ادعــا می کنــد ایــن ســامانه عامــل 

عمــاً ضدنفــوذ اســت و مهاجــم بــرای دسرســی غیرمجــاز بــه ســامانه بایــد 

ــن  ــد را بشــکند و ای ــی کــه از حســاب ها محافظــت می کن امضــای دیجیتال

ــی دارد. ــه رایانه هــای کوانتوم ــاز ب کار نی

ــراً  ــع رسویــس توزیع شــده کــه اخی ــات من ــوص حم ــکی در خص کسپرس

بســیاری از وب گاه هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده، صحبــت کــرده اســت. ایــن 

ــد  رشکــت ضامنــت کــرده ســامانه عامــل کسپرســکی از دســتگاه هایی مانن

ســامانه های کنــرل صنعتــی، SCADA یــا ICS و دســتگاه های اینرنــت 

اشــیاء در برابــر چنیــن حماتــی محافظــت خواهــد کــرد.

ــام  ــا ن ــه منــع رسویــس کــه ارائه دهنــده رسویــس DNS ب بزرگ تریــن حمل

Dyn را هــدف قــرار داده بــود،.

ــود، در  ــرده ب ــه ک ــکو حمل ــی سان فرانسیس ــوط ریل ــه خط ــه ب ــی ک مهاجم

طــول یــک مــاه گذشــته بــا انجــام چنــد حملــه، 100 هــزار دالر بدســت آورده 

اســت. وجــود ایــن نفوذگــر زمانــی فــاش شــد کــه خــود او نیــز مــورد نفــوذ 

واقــع شــد.

ــم  ــناس تصمی ــق ناش ــک محق ــس، ی ــی کرب ــق امنیت ــزارش وب گاه محق ــه گ ب

ــران  ــه مدی ــود ب ــی خ ــام باج خواه ــم در پیغ ــه مهاج ــه ای ک ــت رایانام گرف

ــن  ــراً ای ــکند. ظاه ــود را بش ــرده ب ــه ک ــکو ارائ ــی سان فرانسیس ــوط ریل خط

ــن  ــذرواژه ی ای ــی، گ ــؤال امنیت ــِخ س ــدِس پاس ــا ح ــت ب ــته اس ــق توانس محق

رایانامــه را بازنشــانی کنــد. در ایــن رایانامــه پیــام باج خواهــی کــه بــه مدیــران 

ــف  ــال شــده و بیــش از 12 کی ــکو ارس ــل سان فرانسیس ــامانه ی حمل ونق س

پــول بیت کویــن دیــده می شــود. تخمیــن زده می شــود از طریــق ایــن کیــف 

پول هــا مهاجــم توانســته اســت از مــاه آگوســت تاکنــون، از رشکت هــای 

ــد. ــت کن ــاج دریاف ــش از 140 هــزار دالر ب ــف بی مختل

و ساخت وســاز  تولیــدی  باج افــزار رشکت هــای  ایــن  نظــر می رســد  بــه 

آمریــکا را هــدف قــرار داده بــود و بــرای برگردانــدن هــر کارگــزار 730 دالر 

ابزارهــای منت بــاز  از  ایــن نفوذگــر  )1 بیت کویــن( درخواســت می کــرد. 

بــر روی کارگــزار اوراکل بــرای پویــش دســتگاه های متصــل بــه اینرنــت 

ــت  ــه ی مدیری ــه برنام ــن او ب ــت. همچنی ــرده اس ــتفاده ک ــیب پذیر اس و آس

ــت. ــته اس ــه داش ــز عاق ــروژه ی Primavera نی پ

در گــزارش ارائه شــده در وب گاه کربــس، ادعــا شــده اســت کــه برخــی 

رشکت هــا بــرای بازگردانــدن اطاعــات خــود، حتــی مبالــغ بیشــری پرداخــت 

کرده انــد. در مــواردی مشــاهده شــده کــه قربانیــان نــکات امنیتــی را 

از مهاجــم درخواســت کــرده و در ازای آن بیت کویــن بیشــری پرداخــت 

کرده انــد.

بــا بررســی اطاعــات موجــود بــر روی کارگــزار و رکوردهــای ثبت شــده اعــم 

ــکان  ــی از م ــات جالب ــوان اطاع ــامانه، می ت ــه س ــان ورود ب ــخ و زم از تاری

ــه  ــوط ب ــد 300 آدرس مرب ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــدا ک ــم پی ــی مهاج جغرافیای

ــند  ــران باش ــه ای ــوط ب ــده، مرب ــام ش ــه از روی آن انج ــه حمل ــزاری ک کارگ

هرچنــد یــک حســاب میزبانــی دیگــر نیــز بــر روی ایــن کارگــزار وجــود دارد و 

شــامره متــاس آن +78234512271 بــوده و مربــوط به روســیه اســت. همچین 

ترجمه هایــی کــه بــا مرجــم گــوگل انجــام شــده نشــان می دهــد عبــارات از 

زبــان فارســی بــه انگلیســی برگردانــده شــده اســت. فارســی زبــان معمــول در 

ــه اســت.  ــران و بخش هــای دیگــری از خاورمیان کشــور ای

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

شرکت کسپرسکی از سامانه عامِل امن خود 
رونمایی کرد
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