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اﻣﻨﯿﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
دوره آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ،دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽاﺟﺎزه ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان )در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎری دول دﯾﮕﺮ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻨﻮد و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت را در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﻪﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎتﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺪون
ﺣﻔﻆ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،داده و اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن ﻧﯿﺰ از ﺧﻄﺮ دﺳﺘﺮﺑﺮد در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻋﺎدت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻣﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،داﻧﺶ
و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻬﺪﯾﺪات را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ دوره ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر درس اﺳﺖ:
•

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ.

•

اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ از داده و اﻃﻼﻋﺎت.

•

اﯾﻤﻦﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.

درس ﯾﮏ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ
فهرست عنواین
.I

.II

.III

.IV

.V

.VI

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .Iﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 .IIﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 .IIIﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ :ﺟﻌﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ(
 .Iﺟﻌﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ( ﭼﯿﺴﺖ؟
 .IIﭼﺮا آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
 .IIIاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 .IVﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻠﻪ در اﯾﺮان
 .Vاﯾﻤﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ؟
 .VIﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮏ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎره  :۲ﺑﺪاﻓﺰار
 .Iﺑﺪاﻓﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟
 .IIﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﻢ؟
 .IIIاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 .IVآﯾﺎ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه؟
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎره  :۳ﺣﻤﻼت ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ،و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
 .Iﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
 .IIاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 .IIIﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؟
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ :ﻗﺴﻤﺖ ۱
 .Iاﻟﻒ .اﺑﺰار ،ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ،و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ :ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
 .IIب .ﮐﺎرﺑﺮی :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﻘدﻣﮫ
ﺗﮭدﯾدھﺎ در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﮐداﻣﻧد؟
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .iﮔﺮوه اول ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،داده و
اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﻓﺘﺎده ﯾﺎ در اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ/درﯾﺎﻓﺘﯽﺗﺎن و وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
 .iiﮔﺮوه دوم ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ،اﻣﮑﺎن دارد ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ،اﻣﻨﯿﺖﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ،
ﻋﻤﻞﮐﺮد راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ )دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن( ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را از دﺳﺖ داده ،ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.
ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس آﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺗﮭدﯾدھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد؟
روشﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮان و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
درس ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮل از اﯾﻦ روشﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ :ﺟﻌﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ)ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ( ،ﺑﺪاﻓﺰار و ﺣﻤﻼت ﺑﺎواﺳﻄﻪ.
ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در درسﻫﺎی ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد:
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ،ﻧﻈﺎرت ،و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از اداﻣﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 ๏ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در اﯾﺮان  -رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ )ﻓﺎرﺳﯽ(
 ๏آزادی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺧﺎﻧﻪ آزادی )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
 ๏دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ :اﯾﺮان  -ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﯾﺖاﻟﻠﻪﻫﺎ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
 ๏دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -اﯾﺮان )ﮔﺰارش  : (۲۰۱۴ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ )ﻓﺎرﺳﯽ(

ﺗﮭدﯾد ﺷﻣﺎره ﯾﮏ :ﺟﻌل اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ(
ﺟﻌل اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ( ﭼﯾﺳت؟
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ .ﻫﺪف او از اﯾﻦ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرواژه )ﭙﺴﻮرد( ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰار روی راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).در
اداﻣﻪ ،درﺑﺎره ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.

ﭼرا آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﻧوع ﺣﻣﻠﮫ اھﻣﯾت دارد؟
ﻧﻔﻮذﮔﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻤﯿﻞ ،ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺬرواژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﮔﺬرواژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دارد.
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
ﻧﻔﻮذﮔﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﺨﺎص
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی  xxxxx@gmail.comاز آدرس اﯾﻤﯿﻞ  xxxxx@yahoo.comاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺮایﺗﺎن
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽاش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
آدرس ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  facebookﯾﺎ  Gmailاﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف ) faceboook.comﺑﻪ ﺟﺎی
 .(facebook.comﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ
آدرس واﻗﻌﯽ ﭘﺸﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﻇﺮﯾﻒاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ
آن ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﻔﻮذﮔﺮان اﺳﺖ.

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
✓
✓

✓
✓
✓

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽرﺑﻂ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﺎ روی ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی درون اﯾﻤﯿﻞ را ﭘﯿﺶ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی آن ﺣﺘﻤﺎ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ؟
آﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه درون اﯾﻤﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮدهاﯾﺪ؟

نمونههای واقعی حمله در ایران
در پاییز سال  ،۱۳۹۰یک نفر با ربودن مجوزهای امنیت دیجیتالی ،برای مقامات امنیتی ایران این امکان را فراهم ساخت تا
صفحات جعلی ورود به حساب کاربری گوگل و برخی سایتهای دیگر را شبیهسازی کنند .این مجوزهای دیجیتالی
نفوذگران را قادر ساخت تا صفحه ایمیل گوگل ) (mail.google.comرا بازسازی کرده ،ردیابی حمله را بسیار دشوارتر
سازند.
نمونه دیگر ،گزارش  Citizen Labاز حمالت پیشرفته فیشینگ علیه کاربران ایرانی و بیناملللی فعال در زمینه ایران است
که با هدف هک کردن رمز عبور دو مرحلهای انجام شده .در این نوع حمالت ،حملهکنندگان با کمک اطالعات و دانش پیش
گردآوری شده در مورد قربانیان ،روابط و فعالیتهای آنان سعی میکردهاند تا حسابهای کاربری که از رمز عبور دو
مرحلهای استفاده میکردند را هک کنند.
گزارش فارسی سیتیزنلب در مورد این حمالت را اینجا بخوانید .گزارش انگلیسی از طریق این لینک قابل دسترسی است.

اﯾﻣﯾل واﻗﻌﯽ ﺑود ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ؟ روی ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

Subject: Balatarin Account Verification
Date: Fri, xxxxxxxxxxxxx
>From: "Balatarin" <accounts@balatarin.com
Reply-To: accounts@balatarin.com
To:
کاربر گرامی،
بنا به دالیلی معتقدیم که گذرواژه یا اطالعات حساب کاربری شما احتماال رخنه پذیر شده و ایمن نیست.
خواهشمند است از طریق لینک زیر اقدام فرمائید:
?http://arribba.cgi3.balatarin.com/aw-cgi/balatarinISAPI.dll
UpdateInformationConfirm&bpuser=1

لطفا اطالعات مورد نیاز را در فرم ارائه شده وارد کنید .دریافت این
اطالعات برای ارائه خدمات امن به شما کاربر گرامی توسط باالترین
الزامی است.
با تشکر
مدیریت حسابهای کاربری
طبق توافقنامه کاربری ،سایت باالترین هر چند وقت یکبار گزارشی از
تغییرات ایجاد شده و بهبود کارآئی وبسایت برای شما ارسال میکند.
پاسخ به پرسشهای خود دراین باره را در صفحه توافقنامه کاربری و سیاست حریم خصوصی بیابید.
Copyright © 2015 Balatarin, LLC

اﯾن ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ اﺳت.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎوس روی ﻧﺸﺎﻧﯽ وب ،ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ -
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی راﯾﺞ در ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.

تهدید شماره  :۲بدافزار
ﺑداﻓزار ﭼﯾﺳت؟
ﺑﺪاﻓﺰار اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﺨﺮب ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع وﯾﺮوسﻫﺎ ،ﮐﺮمﻫﺎ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن .ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺑﻮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎیﺗﺎن  -ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  -ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪاﻓﺰار ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎیﺗﺎن
را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی راﯾﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪاﻓﺰار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• وﯾﺮوس ،ﮐِﺮم و ﺑﺎت .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ
ﻓﻨﯽ ،ﯾﮏ وﯾﺮوس ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ،ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد اﯾﻤﯿﻞ ،اﻣﺎ ِﮐﺮم ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه از اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
• اﺳﺐ ﺗﺮوﯾﺎ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪ اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را درون ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺐ ﺗﺮوﯾﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪاﻓﺰار در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪش را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﭼرا ﺑﺎﯾد درﺑﺎره اﯾن ﻧوع ﺣﻣﻠﮫ ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷم؟
ﺑﺪاﻓﺰار راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺧﻨﻪﮔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐدﯾﺪن از ﺳﻮی ﺑﺪاﻓﺰار اﺳﺖ.
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار از راهﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺑﻪ
راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺧﻄﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه
اﺑﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﯾﻮ.اس.ﺑﯽ دراﯾﻮ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ )ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻓﺰار روی راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ از اﯾن ﺗﮭدﯾد در اﯾران ﻧﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﺑران اﺳﺗﻔﺎده ﺷده؟
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪاﻓﺰار ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،اﺳﺐ ﺗﺮوای ﺳﯿﻤﺮغ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ وﯾﮋه از آن رو ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء آزادی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﻣﺎﻧﺪ.

تهدید شماره  :۳حمله فرد میانی ،نظارت گزینشی ،و فیلترینگ
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ/درﯾﺎﻓﺘﯽﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺗﮏﺗﮏ ﮔﺮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای رخ دﻫﺪ .ﮔﺮه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛ از ﻣﻮدم ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻏﯿﺮه .ﺣﻠﻤﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮهﻫﺎی ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺮده ،اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﻮری را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
در ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ،ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ،ﮔﺮه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارد ،ﯾﺎ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺺ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺎرتﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

به خاطر داشته باشید
بهطور معمول ،در حمله فرد میانی ،شخص ثالثی با
دستکاری رایانهتان جریان داده را تغییر میدهد .اما
همچنین ممکن است شبکه میزبان یا ارائه کننده خدمات
اینترنتی نیز از جایگاه خود سوء استفاده کرده ،کد
ارتباطاتی را بشکند یا به نحوه دیگری ارتباطاتتان را
دستکاری کند.

ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺣﻣﻠﮫ ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Public Wifiرخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان را رﺻﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﮔﺮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن و رﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﯾﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ داﻣﻨﻪ وب را از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿﺪی از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﺸﺪه( ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﺧﻄﺎر ﻣﺠﻮز ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺳﺮ
ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻣﺮور و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
اﻃﻼﻋﺎت را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺠﻮز
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎری ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
)ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﻄﺎری ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از آن
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ(.
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺗﮭدﯾد در اﯾران ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد؟
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی داد ﮐﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺠﻮز ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ
در ﻣﺎه ﻣﺮداد  ۱۳۹۰ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺴﺘﺠﻮیﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ارزیابی میزان خطر :قسمت ۱
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻃﺮز
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻓﺮاد و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع
اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ از ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮐﻤﯿﻦﺗﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی از را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در آن از راﯾﺎﻧﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد از اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی .در درسﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺷﻤﺎ را در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﻟف .اﺑزار ،ﺣﺳﺎب ھﺎ ،و ﺷﺑﮑﮫھﺎ :ﺗرﺳﯾم ﺗﮭدﯾدھﺎی ﭘﯾش روی
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ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .روز ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه؟ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و
دوﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﺪ .زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﯾﮏ روز ﻋﺎدی را در ﺟﺪوﻟﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از روز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﯾﺎ در راه رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ از روز ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺣﺎل در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ از ﭼﻪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ (… ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻓﻬﺮﺳﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺠﺎ از اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ از ﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ( ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر(؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ
ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﭼﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻤﯿﻞ ،ﮐﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎل ﻧﻘﺸﻪای در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ و
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻣﻦﺗﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،در درسﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب .ﮐﺎرﺑری :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾد
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره روش اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه.
درسﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
-

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ۱اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاﻧﺪ؟ ﯾﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻗﻔﻞ1ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺟﻠﻮی ﻧﺎم آن ﯾﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی »ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎﻣﻞ
وﯾﺮوسﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و دﯾﮕﺮ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﺮان ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻮازم راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .روشﻫﺎی ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار از وﯾﺮوس در درسﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﭼﻪ ﻣﺮورﮔﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم از از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻣﻦﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم راه ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﯽﻣﯿﻞ را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺟﯽﻣﯿﻞ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

-

آﯾﺎ از اﻓﺰاﯾﻪﻫﺎ )ﭘﻼﮔﯿﻦ( در ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰاﯾﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻓﺰاﯾﻪﻫﺎ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽﺷﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

-

آﯾﺎ در وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدناش را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮔﺬرواژهﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ

 1سیستمعامل نرمافزاری است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم میسازد که نرمافزار کاربردی
اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند .منبع :ویکیپدیا سیستمعاملهای معروف عبارتند از MS Windows، OSX، IOS
و .Linux

آورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎیﺗﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .درس دو اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺬرواژه اراﺋﻪ ﮐﺮده،
راهﻫﺎی ﺳﺎدهای را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.
-

آﯾﺎ ﮔﺬرواژهﻫﺎیﺗﺎن از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺣﺪس زدن ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﺘﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدی ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﺪسزدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

-

آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻣﺰﮔﺬاری از ﺣﺮﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ رﻣﺰﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره در درسﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-

آﯾﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎیﺗﺎن از وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻤﯿﻞ؟ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ؟

-

آﯾﺎ از ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار و ﻓﺎﯾﺮوال )دﯾﻮار آﺗﺶ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﺑﺰارﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

-

آﯾﺎ از  ،VPNﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ از ﮐﺠﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ؟
ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ و  VPNﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ.

-

آﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و آﻧﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اقدامات عملی
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﯾﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
)ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽآﯾﺪ(.
ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهام:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهام.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ،ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهام.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪام را ﺑﻪ ﻧﻮع رﺳﻤﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪدار ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهام.
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮیام را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪام.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﭼﺖ ،و دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻪ روزﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻨﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﯾﺎ درﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
از ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻤﻦﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺰاﯾﻪﻫﺎ )ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ(ی ﻧﺼﺐﺷﺪه روی ﻣﺮورﮔﺮم را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪام.
ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار و ﻓﺎﯾﺮوال ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل  -ﺑﺎﻻوﯾﺰﯾﻮن )ﻓﺎرﺳﯽ(

درس دو :ایمنسازی رایانه
فهرست عنواین
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
 .Iﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .IIﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 .IIIﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪ
 .IVﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .Iﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 .IIراهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ
 .IIIراهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
 .IVﯾﻮاسﺑﯽ ،ﺳﯽ دی ،و دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺧﺎرﺟﯽ
 .Vوﯾﻨﺪوز
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مقدمه
ﺑﻪ درس دو از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻧﺒﺾاﯾﺮان ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .در درس ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎر اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داده و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ درس ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﻦﺳﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ
"دﺷﻮارﺳﺎزی" دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ درس از ﺳﺎﯾﺖ  Security in a Boxﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﺑﻪ روز
ﻧﯿﺴﺖ.
راﯾﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دروازهای
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺑﺰارﻫﺎیﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن
راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وﻗﺖ و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ داﻧﺶﺗﺎن در زﻣﯿﻨﻪ روشﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﻔﻮذﮔﺮان در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺎﻓﺰاﺋﯿﺪ ،ارزشاش را دارد .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از
ﻫﺸﯿﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ درس ،از ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ از راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

سیستمعامل
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ راﯾﺎﻧﻪای )ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﻟﭗﺗﺎپ( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎزار ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ داغﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ زﯾﺮا .۱ :وﻗﺘﯽ ﻗﻔﻞ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درون آن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ردﭘﺎﺋﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .۲ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۹۴ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ،روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﺮماﻓﺰاری
را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮاق ﺻﻤﻊ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﺮﻗﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان
ﺳﯾﺳﺗمﻋﺎﻣل ﭼﯾﺳت؟
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﻫﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی اﺟﺮا ﺷﺪه و از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ «.2وﯾﻨﺪوز ،ﮔﻨﻮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و  OSXاز ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺳﯾﺳﺗمﻋﺎﻣل ﻣﻧﺎﺳب ﮐدام اﺳت؟
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ
و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ.

 2منبع ویکیپدیا :سیستمعامل

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ورد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
اﭘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد(.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻋﺪم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎمﺳﺎزیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺪ-ﺑﺎز ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎری ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و اﻣﻦﺗﺮ ﺷﺪه ،راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻨﻮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ روی ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع راﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺪ-ﺑﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ IOS ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ،وﯾﻨﺪوز
و  .Andriodﻫﻤﭽﻮن راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  Androidﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ
اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻦ-ﺑﺎز ﻫﻤﭽﻮن اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ
وﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺧﻮدﺗﺎن از وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺗﻬﯿﻪ
و روی راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی  Androidو Ubuntu
 Phoneﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

به خاطر داشته باشید
بدافزارهای نصبشده روی سیستمعاملهای قفلشکسته را
شاید حتی نتوان با بهترین ضدویروسهای موجود
شناسائی و خنثی کرد .بهخصوص اگر سیستمعامل به
هنگامسازی نشود.

تمرین امنیت دیجیتال :چگونه تهدیدهای امنیتی را شناسایی کنیم؟
ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ درس ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﻫﺎ،
ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻼت دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ :آن اﺑﺰار ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دور از ﺧﻄﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ ﺑﺨﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از وﺟﻮدﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦﺷﺎن
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎیﺗﺎن در ﮐﺸﻒ ﺗﻬﺪﯾﺪات را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﻫﺪف
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ در درس ﯾﮏ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ؟
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

تهدیدهای ناشی از اینترنت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی وب ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس و
دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﻔﻮذﮔﺮان از آن ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐدادنﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖﺗﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ،از درس ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎ زده ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮﺑﯽ را روی راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮارد زﯾﺮ روشﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ
ﺑﻮدن ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﭘﯽ ﺑﺮد:
• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﻬﺎد
دوﻟﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
• ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﭘﯿﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﯾﺎ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺗﺎن ،ﺑﺎ »ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮاﻣﯽ«» ،دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ« ﯾﺎ »ﺳﻼم« آﻏﺎز ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺷﺨﺎص
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﯾﺎ در
ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻠﯽ از ﻟﻮﮔﻮی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؟
ﻼ ،ﻧﺎم
• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺜ ً
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮔﺬرواژه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺴﺎبﺗﺎن ﻣﻮرد
رﺧﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﻄﻔﺎً روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖﺗﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد«.
• ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﻣﺮ ﻓﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻇﺮف  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﭘﺎک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
در ﺿﻤﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﯾﺘﺮ ،ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽﺷﺎن از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺎر ﻧﻔﻮذﮔﺮان را ﺑﺮای ﺟﻌﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﺒﻪ واﻗﻌﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده.
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راهﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﮏ روش ﻣﺮﺳﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮهای در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ وب
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
✓

✓
✓
✓

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ وب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﮔﺎه
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺲ وب
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ۱ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺘﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽاش ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان و روشﻫﺎی ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را از ﻧﻈﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 وبﺳﺎﯾﺖ  Phishtankﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺖ Phishtank .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ در  Phishtankدﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ رأی دادن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎوی
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺿﺪوﯾﺮوس ﻧﻮرﺗﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  .Safewebاﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻮرﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺼﺐﺷﺪه آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻟﻮده ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ وب آن ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮرﺗﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  URL Voidﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﺑﻮده ﯾﺎاز ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮان آن را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
  .Google Chrome, Google account password alertاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞﮐﺮوم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﻏﯿﺮ از ﺻﻔﺤﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ و ﺟﯽﻣﯿﻞ
ﺷﻤﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ راه ،اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ زدهاﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد و
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺧﺎﺻﯽ رادر ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
• ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺗﻤﺎم راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺎ ﺿﺪ وﯾﺮوس و ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺳﭙﺲ ﮔﺬرواژه ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎیﺗﺎن از ﺗﻬﺪﯾﺪ رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
•
•
•

ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﺎز ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در در اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ،ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن روی ﻫﯿﭻ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻤﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﯾﮏ راه ﺧﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﻮﺟﻮد )در اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ( ،ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده ،ﻧﺸﺎﻧﯽ آن را ﮐﭙﯽ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ آنﭼﻪ در اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ.
•

•

ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ،ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬرواژه ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرد اﻋﺘﺒﺎری ،ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻬﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ
ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﺎﻫﻮ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﺘﺮ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺟﻬﻨﺪه در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﺟﺎی ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی "ﺑﻠﻪ" ﯾﺎ "اوﮐﯽ" آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ » «Xدر ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﻧﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ " "Cancelﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون ﻓﺮم ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺎوس ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﻨﺴﻞ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﭙﻨﻬﺎن ﺷﺪه در زﯾﺮ آن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -اﻣﺎ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮔﺎه ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻤﻠﻪ را ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎن  Pop-up blockerرا در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮی ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﺟﻬﻨﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
•
•

ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اوﭘﺮا اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪودﺳﺎزی  javaScriptرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روش
اﻣﮑﺎن ورود ﺑﺪاﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﻧﯿﺰ ﺳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﯽﻣﯿﻞ )و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی داﻧﻠﻮد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ " "Viewاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ درون ﭘﺮوﻧﺪه را از ﭼﺸﻢ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﺪ اﻓﺰار اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در راﯾﺎﻧﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه درون ﭘﺮوﻧﺪه ،در
به خاطر داشته باشید
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪاﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﯽﻣﯿﻞ
حتی ایمیل دریافتی از افرادی که به آنها اعتماد دارید
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را در  Google Driveذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،ﺑﺪون داﻧﻠﻮد میتواند ناقل ویروس باشد؛ پروندههای ارسالی از
رایانههای آلوده به احتمال زیاد خود آلوده هستند .بهطور
ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
کلی ،از بازکردن پرونده ضمیمه ایمیل از منابع ناشناس
ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
خودداری کنید .اگرمیبایست پرونده ضمیمه را باز کنید،
توصیه ما این است که ابتدا آن را بر روی رایانهتان ذخیره
کرده ،پس از اسکن با برنامه ضدویروس از آن پرونده
استفاده کنید.

ﯾواسﺑﯽ ،ﺳﯽ دی ،و دﯾﮕر اﺑزار ﺧﺎرﺟﯽ
ﯾﻮاسﺑﯽ ﻓﻠﺶ دراﯾﻮ ،ﺳﯽ دی ،و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داده و
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﯿﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﺮان ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺧﻮد از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ داﻧﻠﻮد
ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺪ-ﺑﺎز ) (Open sourceاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس و ﺑﺪاﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،راهﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭼﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻮع راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
وﯾﻨﺪوز
اﮔﺮ ﯾﮏ اﺑﺰار ذﺧﯿﺮه ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯽدی ،دیویدی ﯾﺎ ﯾﻮاسﺑﯽدراﯾﻮ را ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
وﯾﻨﺪوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  AutoPlayﯾﺎ  AutoRunرا در وﯾﻨﺪوز ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .روش اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ از وﯾﻨﺪوز  ۲۰۰۰ﯾﺎ  XP3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ راهﻧﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ و  ۷اﯾﻨﺠﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 3به یاد داشته باشید که شرکت مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز  XPرا متوقف کرده .این بدان معنی است که دیگر ایرادات
امنیتی این نسخه از ویندوز به طور مجانی برطرف نخواهد شد .ما توصیه میکنیم که اگر هنوز از این نسخه از ویندوز
استفاده میکنید ،هرچه زودتر آن را به نسخه باالتری که به صورت قانونی از شرکت مایکروسافت خریداری شده ارتقاء داده،
یا آن را با سیستمعامل مجانی و کد-باز گنو لینوکس جایگزین کنید.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی Mac
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﻮاسﺑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯽدی ﯾﺎ
دیویدی ﺑﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Autoplayرا روی دراﯾﻮ ) (CD/DVDﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ،ﺑﻪ System
 Preferencesرﻓﺘﻪ و ﺑﺮ " "CDs & DVDsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ واﮐﻨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﯽدی ﯾﺎ دیویدی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
" "Ignoreﯾﺎ " "Ask me what to doرا ﺑﺮای ﺳﯽدی و دیویدی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮏ ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺿﺪوﯾﺮوس اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺛﺎل :١
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﻮب ،ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻫﺸﺪار ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ وراﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪوﯾﺮوس اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

حفاظت از خود در برابر بدافزارها و هکرها
ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﯾﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰاز ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از راﯾﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺳﭙﺲ
راهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﻋﻤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻧرماﻓزارھﺎی ﺿدوﯾروس و ﺿدﺟﺎﺳوساﻓزار :دو وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻔﯾد ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ راﯾﺎﻧﮫ
وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺪام ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ
ﺳﺎزی آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮐﺜﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات
را ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺿﺪوﯾﺮوس
ﺿﺪوﯾﺮوس ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع
وﯾﺮوس و ﮐﺮم راﯾﺎﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه
وﯾﺮوسﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوس ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻓﺰاری
در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺿﺪوﯾﺮوس آن را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﮐﺪ آﻟﻮده را ﭘﺎک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪ اﻓﺰار در ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﻮاسﺑﯽ ﯾﺎ دیویدی( ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﺿﺪوﯾﺮوس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر زﯾﺎدی از او ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊ
ﺧﺎرﺟﯽ از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

به خاطر داشته باشید
تحت هیچ شرایطی از ضدویروسهای قفل
شکسته استفاده نکنید .همیشه
ضدویروستان را ثبت کنید تا بهطور مداوم به
روز رسانی شود.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ:
•

•

دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪوﯾﺮوس را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﯾﺎ اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎع اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﯾﺎ آن را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﺪوﯾﺮوس ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺪوﯾﺮوس را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ روی راﯾﺎﻧﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آن ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺪ-ﺑﺎز ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻬﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪه.

ﺗﻮﺟﻪ :ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ درس ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺿﺪوﯾﺮوس ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺷﮏ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
زﻣﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺧﻮدﺗﺎن از وبﺳﺎﯾﺖ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺑﺎرﮔﯿﺮی و
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
•

•

اﮔﺮ ﺿﺪوﯾﺮوسﺗﺎن دارای ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Always Onاﺳﺖ ،آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪReal» :
.«Time Protection»، «Resident Protection
راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دارای ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ« ﺑﺎﺷﺪ (.اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺳﮑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Public Wifiﯾﺎ
دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ وﺻﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﻮاسﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه از راﯾﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮدﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎنﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او ﭘﺮوﻧﺪه
رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﺮوﺳﯽ داﺷﺘﻪ؛ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺎ ﺿﺪوﯾﺮوس اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار
ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ) (Anti-Spywareاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ وﯾﺮوسﻫﺎ،
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﮐﺸﻒ و ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری؛ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ (.ﻃﺮز ﻋﻤﻞ
ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮدوﻧﻮع ﻧﺮماﻓﺰار را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎ ،ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار روی راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ
ﺷﻮد.
وبﮔردی اﻣن :در و ﭘﻧﺟرهھﺎ را ﻣﺣﮑم ﺑﺑﻧدﯾد
ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن دروازه ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ
راه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺪف دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺎر
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از
راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺪ-ﺑﺎز و
اﺳﺘﻘﻼل از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺟﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .زﯾﺮا
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺷﮑﺎﻻت آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮورﮔﺮ  FireFoxرا در ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه آن در
اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

به خاطر داشته باشید
همیشه مرورگرتان را به طور مستقیم از وبسایت
اصلی آن دانلود کنید .هیچگاه مرورگرها را از
روی سیدیهایی که در بازار به فروش رسیده یا
دست به دست میگردد نصب نکنید.

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .دورهﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم و
ﻣﻮزﯾﻼ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ زﺑﺎﻧﯽ راﯾﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ راه ﺳﻬﻞ و آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و
ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت راﯾﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﻧﺸﺪهای ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذﮔﺮان از راه آن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

دﯾوار آﺗش :ﺣﻔﺎظ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ
راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار آﺗﺶ ) (Firewallﻧﯿﺎز دارد .دﯾﻮار آﺗﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺼﺎری ﺑﻪ دور
راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ وارد ﯾﺎ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در دﯾﻮار آﺗﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﻮار آﺗﺶ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﻃﻼﻋﺎت از راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ دﯾﻮار آﺗﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را در ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﯿﺮد .اواﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ از راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن،
دﯾﻮار آﺗﺶ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

آموختههایتان را در عمل به کار بگرید
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ درس را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،راهﻫﺎی درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧرماﻓزارھﺎی ﺿدوﯾروس و ﺿدﺟﺎﺳوساﻓزار
ﺿﺪوﯾﺮوس
درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوس ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ روی راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺿﺪوﯾﺮوس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺿﺪوﯾﺮوسﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻣﻨﯿﺖﺗﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻫﺮدو ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺿﺪوﯾﺮوسﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎلﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ:
•
•
•

ﺿﺪوﯾﺮوس ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی راﯾﺎﻧﻪ ،ﻟﭗﺗﺎپ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ آن ﺑﻪ دﺳﺖﺗﺎن رﺳﯿﺪه؛
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺿﺪوﯾﺮوس ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﯾﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺿﺪ وﯾﺮوس ! avastرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺿﺪوﯾﺮوس ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ آن ﺳﺎده اﺳﺖ و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺿﺪوﯾﺮوس ! avastرا در وبﺳﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﺒﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ! avastﺿﺪوﯾﺮوس  AVGﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً ،اﯾﻦ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺻﻔﺤﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده .دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن  Avira AntiVir Personal Editionاﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮده ﺷﺪه )ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﯾﻨﺪوز( ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﯽدیﻫﺎی ﻧﺠﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ  ISOداﻧﻠﻮد ﮐﺮد ISO .ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯽدی و دیویدی اﺳﺖ.
ﺳﯽدیﻫﺎی ﻧﺠﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری  AVG Rescue CDو  Kaspersky Rescue Diskرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ از
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ )ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه( ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻳﺴﮏﻫﺎی ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﺪ:
 .Iﭘﺮوﻧﺪه  ISOرا از ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
 .IIﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯽدی ﻣﺜﻞ  ImgBurnروی ﻳﮏ ﺳﯽدر ﮐﭙﻲ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﯽدی را در راﻳﺎﻧﻪ آﻟﻮده
ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و راﻳﺎﻧﻪ را  restartﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از روی ﺳﯽدی ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد راﻳﺎﻧﻪ ،ﮐﻠﻴﺪ
 F۱۰ﻳﺎ  F۱۲روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﺳﯽدی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎکﺳﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از راهاﻧﺪازي ﻣﺠﺪد ،راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺿﺪوﯾﺮوس و ﺿﺪﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﻪ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺠﺎت اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯽدیﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار
ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار  Spybot Search & Destroyرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ از وبﺳﺎﯾﺖ آن ﺑﺎرﮔﯿﺮی و روی راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی اﻧﻮاع ﺑﺪاﻓﺰار و ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و
ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و از آﻟﻮده ﺷﺪن آن در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺰﯾﯿﺎت درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش ﻧﺼﺐ آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(.
Google Drive
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ راه اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
از ﻧﺴﺨﻪ وب اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺪوﯾﺮوس اﺳﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺎن
اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﮑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺑﮕردی اﻣن
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮور وب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ از ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ) (Pluginﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا NoScript ،ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ در
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را در وبﺳﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾوارآﺗﺷﯾن )(Firewall
اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﮏ ﯾﺎ ﮔﻨﻮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﯾﻮار آﺗﺸﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﮔﻨﻮ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  GUFWﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  NoobProofﯾﺎ  IPSecuritasرا ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارآﺗﺸﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺎ دﯾﻮار آﺗﺸﯿﻦ ﮐﻮﻣﻮدو ) (Comodoرا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار را در وبﺳﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

منابع مفید
-

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ(.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ )ﻣﻮﺳﺴﻪ SANS).
ﭼﮕﻮﻧﻪ از راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ ))(Security in a boxاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻓﺎرﺳﯽ(.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻓﺎرﺳﯽ(.
ﺧﻮدآﻣﻮز اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻓﺎرﺳﯽ(.
ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاری ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ(.
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

درس سه :ایمنسازی ذخیره اطالعات
فهرست عنواین
 .Iﻣﻘﺪﻣﻪ
 .IIداده ،اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮوﻧﺪه
 .Iﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از راﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 .IIدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 .IIIﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ
 .Iاﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
 .IIﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
 .IIIاﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری
 .IVﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ
 .Vﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت

مقدمه
ﺑﻪ درس ﺳﻪ از دوره اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺒﺾاﯾﺮان ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .در دو درس ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در راﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﻮدﻣﻨﺪی در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻔﻮذﮔﺮاﻧﯽ آن ﺑﯿﺮون ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎیﺗﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
رﺑﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از دو راه ﮐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 .Iﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻼ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮ.
 .IIدوم ،از ﻃﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﺜ ً
ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ از راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ
از راه دور را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﺑﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺷﻮار ﺳﺎزﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را در
ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را در راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎ در اﺑﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزﯾﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
راهﺣﻞﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺧﻮدآﻣﻮز اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽﺗﺮ از ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

داده ،اطﻼﻋﺎت و ﭘروﻧده
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن داده ،اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮوﻧﺪه در دﻧﯿﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
داده واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﮑﻞ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﮏ ﮐﻼس ،ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻣﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
درآﻣﺪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از داده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ داده ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ را داراﺳﺖ ،ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،داده ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮑﻞ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﺪ .درز اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ،ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﺎن را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ﺳﺎزد .ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎ زده ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎنﺗﺎن را
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای داده و اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داده ،ﻣﺘﻦ ،ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.
ﻧﻔﻮذﮔﺮان و رﺑﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ داده ،اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣراﻗﺑت ﻓﯾزﯾﮑﯽ از راﯾﺎﻧﮫ و دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوﺷﻣﻧد
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،راﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارﯾﻢ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺑﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و رﻗﺒﺎی ﮐﺎری ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ راﯾﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ.

به خاطر داشته باشید
اگر رایانه یا دستگاه هوشمندتان که به سرقت رفته بود یا توسط نیروهای امنیتی ضبط
شده بود را دوباره به دست آوردید ،احتمال دارد روی آن برنامههای استراق سمعی
نصب شده باشد که در آینده اطالعات ،پروندهها و حتی مکاملات روزمره و مکانتان را به
بیرون گزارش دهد.

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ روشﻫﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮﺿﺮوری آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان آن ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ راﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﻠﻔن ھﻣراه و دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوﺷﻣﻧد
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽرود ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد راﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﺗﻔﻠﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖ و  (..آنﻫﺎ را ﺿﺒﻂ و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ
زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
•
•
•
•
•
•

•

ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﮐﺎﺑﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭗﺗﺎپ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮔﺬرواژه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺬرواژه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ از  ۱۲ﺣﺮف
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﮔﺬرواژه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﮔﺬرواژه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ )و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی(ﺗﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،روی داده ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری آن از دﺳﺖﺑﺮد ﺳﺎرﻗﺎن ﯾﺎ ﯾﻮرش ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻣﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﺎﯾﭗ( ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺘﻨﯽ )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی( را روی راﯾﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺣﺴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎتﺗﺎن را ﻧﯿﺰ درﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

طرح اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ رو را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ،ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام ﭼﺎرهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد و ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح روی ﮐﺎﻏﺬ آورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 frontlinedefenders.orgرا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده،
ﺷﯿﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

اﻧﺗﺧﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ذﺧﯾرهﺳﺎزی
داده ،اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺘﻦ ،ﺻﺪا ،ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ در دﻧﯿﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ) (fileذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در راه ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﮑﺎنﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 .Iراﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻏﯿﺮه.
 .IIﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ،ﯾﻮاسﺑﯽ دراﯾﻮ ،ﺳﯽدی ،دیویدی و ﻏﯿﺮه.
 .IIIاﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آﻧﻼﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ،اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ،آﻣﺎزون دراﯾﻮ و ﻏﯿﺮه.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ آن رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از ﮔﺬرواژه اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
به خاطر داشته باشید:
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و اﻗﺎﻣﺖﺗﺎن وﺟﻮد دارد ،اﺳﺘﻔﺎده
اگر برای ذخیرهسازی پروندههای حساس از سیستمهای
از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
ابر اینترنتی استفاده میکنید ،در انتخاب شناسه کاربری
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
بسیار محتاط باشید .شناسه کاربری که قابل حدس زدن
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در
بوده ،یا به هر نوعی بتوان آن را به شما ربط داد گزینه
ﮐﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
مناسبی نیست .برای مثال ،از نام واقعی خود در انتخاب
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن را از ﺗﻔﺘﯿﺶ دوﻟﺘﯽ
شناسه کاربری استفاده نکنید.
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،آن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه در راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه دارد ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺟﻮد دارد .رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه ،آن را ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت دو روش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺧﻔﯽﺳﺎزی و رﻣزﮔذاری اطﻼﻋﺎت
ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺪارک ﻣﻬﻢ ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﺮآﻻت اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﺎوﺻﻨﺪوق اﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﯽ
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ را ﺑﺮایﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ،اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻄﯽ در راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی داﺧﻞ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬرواژه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آنﻫﺎ را
رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﮐﺮده ،و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ،ﺣﺘﻤﺎ دوﺑﺎره رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﻤﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رﻣﺰﮔﺬاری از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. رﻣﺰﮔﺬاری ﭼﯿﺴﺖ؟ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﮐﺪ در آﻣﺪ ،داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را دراﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار داد )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

به خاطر داشته باشید:
تعیین گذرواژه برای ورود به سیستم ویندوز )یا دیگر سیستمعاملها( ،باعث رمزگذاری و
حفاظت از پروندههای درون رایانه نمیشود .راههای بسیاری برای ورود به رایانه و دور
زدن این مانع وجود دارد .با این حال ،ما استفاده از گذرواژه برای دسترسی به رایانه ،و
دستگاههای هوشمند را توصیه میکنیم زیرا تا حدی از دسترسی افراد ،بدون اجازه شما
به سیستم جلوگیری میکند.

اﺑزارھﺎی رﻣزﮔذاری
ﻧﺮماﻓﺰار  TrueCryptاﺑﺰار ﮐﺪ-ﺑﺎز و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪه .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺪﯾﻦﺳﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺾاﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  TrueCryptوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
•

•
•

زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی  .TrueCryptﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  TrueCryptﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎز اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﺪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ،ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮاردادن ﮐﺪ  TrueCryptاﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﺎزهای ﮐﺮدهاﻧﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ از اﯾﻦ دﺳﺖ:
•  ،CipherShedﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی  TrueCryptاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ اﯾﻦ درس ،ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮده.
•  ،VeraCryptﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی  TrueCryptاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی  TrueCryptرا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ داده ،ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮادات اﻣﻨﯿﺘﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده.
 ،BitLockerﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز اﻣﮑﺎن رﻣﺰﮔﺬاری دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ،ﯾﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻣﯽدﻫﺪ BitLocker .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ روی ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را ﻧﺪارد.
 ،FileVaultﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ درﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ  info at nabz-iran.comﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ آیﻓﻮنﺗﺎن را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

ﻣﺧﻔﯽﺳﺎزی ﭘروﻧدهھﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﺎل ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ،اﮔﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن دارﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺣﺘﯽ اراﺋﻪ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺸﻒ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه
در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮏ و ﺿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
آن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﮐﺠﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه را ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  TrueCryptراه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  TrueCryptﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﻨﻬﺎنﻧﮕﺎری ) ،(Steganographyداﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه درون ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭘﺮوﻧﺪه .ﻧﺮماﻓﺰار  TrueCryptو ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺎوﺻﻨﺪوﻗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮد ،ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻔﻮذﮔﺮی ﺑﻪ رﻣﺰ
ﮔﺎوﺻﻨﺪوق دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺨﻔﯽ درون آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ،روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮔﺬرواژه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ،ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ،
ﻼ ﭘﺮوﻧﺪه رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪهای در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﻧﮑﺎر
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﺎجﮔﯿﺮی و  ..اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﺻ ً
ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ) (Plausible deniabilityﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻧﺪارم ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪهای
ﻫﻢ در راﯾﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺎن ﮐﺸﻒ ﻧﺸﻮد .ﻧﺮماﻓﺰار  TrueCryptﭘﺎ را اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﮑﺎن آن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را درون ﻓﻀﺎی
رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی ﮐﺮد؛ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺨﻔﯽ درون ﮔﺎوﺻﻨﺪوق .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﮔﺬرواژه  TrueCryptرا ﻟﻮ داده ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ از ﭼﺸﻢ ﻧﻔﻮذﮔﺮان دور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮد ﻧﺮماﻓﺰار رﻣﺰﮔﺬاری را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮد؟  TrueCryptراه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار
 TrueCryptرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﻧﺼﺐ روی راﯾﺎﻧﻪ ،از
روی ﯾﻮاسﺑﯽدراﯾﻮ اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از
به خاطر داشته باشید
آن روی راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
نکته دیگر خود نرمافزار رمزگذاری است .به یاد بیاورید که
از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﺴﺎس در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در برخی کشورها ،بارگیری ،نصب یا استفاده از
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ  TrueCryptﯾﮏ ﻓﻀﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪ اﯾﺠﺎد
نرمافزارهای رمزگذاری جرم شناخته میشود .در موارد
ﮐﻨﯿﺪ؟
دیگر ،وجود نرمافزار رمزگذاری خود نشانهای خواهد بود از
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  TrueCryptﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎت
وجود پروندههای رمزگذاری شده.
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری و ﭘﻨﻬﺎنﻧﮕﺎری
)ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺎن  ،TrueCryptﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦﺗﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﺧﻮد را اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ  DiskCryptorﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﭘروﻧدهھﺎ و اطﻼﻋﺎت
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.
داﻧﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ﮔﺴﺘﺮدهای ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه در ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎر از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻤﯿﻠﯽ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﮑﺴﯽ را از ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﯿﺲﺑﻮکﺗﺎن ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ )و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺻﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺷﺪن ،در ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،ﺣﺬف ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﻓﺮاد ﺑﻪ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای
ﺣﺬف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ،آن را در ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﻮد را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن
را ﻣﺤﺪود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

به خاطر داشته باشید
این ممکن است با سیاست نگهداری اطالعات و دادههای حساس در ابرهای اینترنتی در
تضاد به نظر برسد .موقع استفاده از چنین سرویسهایی باید در نظر داشته باشید که در
صورت لو رفنت حساب کاربری ،چه اطالعاتی از شما یا دیگران نیز لو خواهد رفت و
میبایست حد میتوان از بارگذاری آن اطالعات جلوگیری کرد.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،
به خاطر داشته باشید
ﺣﺬف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ
اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲﻫﺎ
پس به یاد داشته باشید که حذف فیزیکی پروندهها و
ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
اطالعات تنها در رایانه شخصی و برخی حافظههای قابل
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ
حمل ،جایی که شما همه دسترسیهای ممکن را دارید
ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه
امکانپذیر است .هرچند ممکن است به آن سادگیها عملی
در ﺣﺎﻓﻈﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺪاد ،در دﻧﯿﺎی
نباشد؛ برای اینکار به نرمافزارهای خاصی نیاز دارید.
راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﮐﺮدن و دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻨﻮز اﺛﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ از وﺟﻮدﺷﺎن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ روی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه  Wordﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ در دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ) (Hard diskراﯾﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻼش و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،درﺻﺪی از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﺗﺎن را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه دارد .ﺑﺠﺰ  ،Wordدﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  ،Oﬃceﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،اﺑﺰارﻫﺎی
اﯾﻤﯿﻞ و دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ردﭘﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺧﻮد وﯾﻨﺪوز ﻫﻢ ،ﮔﺎه ﮔﺬرواژهﻫﺎ و
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮور وب و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن را روی راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس از وبﺳﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻨﻮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ()اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﭘﻞ()اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز()اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت  -ﺑﺎﻻوﯾﺰﯾﻮن )ﻓﺎرﺳﯽ(دو اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد؛  Eraserو  .CCleanerاﺑﺰار ﻧﺨﺴﺖ ،Eraser ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎص را
از روی دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﻮاسﺑﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ روی دﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﭘﺎک ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ دور از ﭼﺸﻢﺗﺎن
ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
 -راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ  Eraserدر وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

-

ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

اﺑﺰار ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ CCleaner ،ﻧﺎم دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Eraserﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻزم ﺷﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ CCleaner ،وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮور وب و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ در راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﺑﺎر ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ Eraser ،را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ دو ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﻫﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ﻧﺼﺐ  CCleanerدر ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  -ﺣﺬف ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﻦ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﭘﯿﺮاﻣﻮن .CCleanerﭘﺎک ﮐﺮدن ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯽدی ،دیویدی و ﻏﯿﺮه از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﭽﯽ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﻮزاﻧﺪن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﺎﺑﻮدی اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ info@nabz-iran.com :ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

درس چهار :ایمنسازی ارتباطات
فهرست عنواین
 .IIIﻣﻘﺪﻣﻪ
 .IVاﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
 .Iاﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰﮔﺬاری
 .IIﻣﺰﮔﺬاری ﭼﯿﺴﺖ؟
 .Vاﻣﻨﯿﺖ در وبﮔﺮدی
 HTTPS .Iاز ﭼﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 HTTPS .IIاز ﭼﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
 .IIIﺗﺸﺨﯿﺺ HTTPS
 .IVاﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ
 VPN .VIﭼﯿﺴﺖ؟
 .Iاﻣﻨﯿﺖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 .IIرﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ
 .IIIاﻣﻨﯿﺖ ﭼﺖ )ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(
 .VIIاﻣﻨﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 .Iﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﻠﻔﻦ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 .IIﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .IIIﺗﻠﻔﻦ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 .IVاﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 .Vاﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
 .VIﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .VIIﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
.VIIIارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ) 3Gو ﻏﯿﺮه(
.VIIIﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  Wifiﻧﺎ اﻣﻦ
 .IXﺷﻨﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲآپ ،واﯾﺒﺮ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﻏﯿﺮه
 .Xﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ
 .Iﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
 .IIروش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬرواژه ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .IIIورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
 .IVاﯾﻤﯿﻞ
 .Vﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
 .XIﻣﻨﺎﺑﻊ

مقدمه
ﺑﻪ درس ﭼﻬﺎر از دوره اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺒﺾاﯾﺮان ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .در درسﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ،ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﭘﻨﻬﺎن و ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻤﻦﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻼﯾﻦ )ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ درس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای درﺧﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن را از دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻣﺰﮔﺬاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎتﺗﺎن را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن درسﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ درس ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ درس را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

امنیت حساب کاربری
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم،
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه را از ﮐﺎﺑﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن :ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ،ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬرواژه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن ﻧﺒﻮده و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،دو روش ﺑﺮای ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺮ دوی آن ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 .Iروش ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮل زدن ﺷﻤﺎ ،ﮔﺬرواژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﺪﺳﺖ آورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪسزدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
 .IIروش دوم ،ﻫﮏ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﺎت ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺣﺮوف و اﻋﺪادی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،ﺗﺎ آن را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮐﻤﯽ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﯿﺰ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ
از ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .درﺿﻤﻦ ،ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺬرواژه ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه؟ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻦ ﮔﺬرواژه ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ KeePass ،ﻧﺎم دارد.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

امنیت ارتباط از طریق رمزگذاری
رﻣزﮔذاری ﭼﯾﺳت؟

رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺨﺺ
ﮔﯿﺮﻧﺪهای ﮐﻪ "ﮐﻠﯿﺪ" رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻣﺤﺘﻮای
ﭘﯿﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
)ﻣﺘﻦ ،ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ( را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺧﺎم اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ
اﻧﺘﻘﺎل از وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،و دﯾﮕﺮ ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮ راه ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ) (Wifiﻏﯿﺮرﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺺ ردﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده" ،رﻣﺰﮔﺬاری
ارﺗﺒﺎﻃﺎت" ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .رﻣﺰﮔﺬاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن
ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

ﺷﺑﮑﮫ Wifi
اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ  Wifiﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻤﮕﯽ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را دارﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺰرگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی Wifi
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻗﻔﻞ را ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺳﺮ ﻧﺰﻧﯿﺪ و از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎریﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
 -اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ  - Wifiوﯾﺪﺋﻮی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮﮔﻞ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

اﻣﻧﯾت در وبﮔردی
ﺑﺮﺧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺻﻔﺤﺎتﺷﺎن را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﯾﮕﺮان
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎص ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺐ از آن وبﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در آن وبﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او واﻗﻌﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ
رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم HTTPS
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،از ﻣﺴﯿﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺘﭽﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮﮐﺲ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﺘﻦ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺣﺎل
روﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺤﺘﻮای آن ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  HTTPSﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آن وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﻣﺮورﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﺑﺎ آن اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .از آن ﭘﺲ،
ﻣﺮورﮔﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ آن وبﺳﺎﯾﺖ اﺧﻄﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدن ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و آن وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

 HTTPSاز ﭼﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد؟
 HTTPSاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد را رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ HTTPS ،ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 HTTPSاز ﭼﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟
•
•
•
•

ﻧﺸﺎﻧﯽ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
اﮔﺮ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ HTTPS ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺬرواژه را ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد.
اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ HTTPS ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ روی ﺳﺮور آن ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ
دارﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
• ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن وﺑﻼگ در اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮد .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺷﺧﯾص HTTPS
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان از اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  HTTPSﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد:
• آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ  //:httpsﺷﺮوع ﺷﻮد.
• ﭘﯿﺶ از آدرس وبﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻗﻔﻞ را ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ روی اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ آدرس وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور و اﻧﻘﻀﺎء اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ و روش رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ  HTTPSدر
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﻌﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱دو ﺷﺮﮐﺖ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﯿﻠﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﺟﺎی وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻧﺎن از ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺑﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﺼﯽ آن ﻧﺒﻮد .آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ ورودی  GMailﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﻟﻐﻮ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار آن در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ HTTPS .اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺧﺒﺎر ﭼﯿﺰی از ﻫﮏ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﮔﻮشﻫﺎیﺗﺎن ﺗﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ،
ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر داده ﺷﻮد.

 VPNﭼﯾﺳت؟
 VPNﯾﺎ  Virtual Private Networkﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای وبﮔﺮدی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن
ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ،از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد VPN .ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻣﻨﯿﺖ  VPNﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه آن .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎرج
ﻧﺸﯿﻦﺗﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  VPNﺑﺮایﺗﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻦ اﺳﺖ.
به خاطر داشته باشید
در ایران گاه کدهای اتصال به شبکههای  VPNدست به دست میشود ،بدون آنکه کسی بداند
سرویسدهنده آن کیست .گاه این سرویسها را سازمانهای امنیتی ،افراد سودجو یا هکرها راهاندازی
میکنند تا به اطالعات شخصی شما دسترسی پیدا کنند .اگر به سرویسدهنده  VPNاعتماد داشته
باشید ،استفاده از آن امنیت ارتباطاتتان را تا حد قابل مالحظهای افزایش خواهد داد .یکی از معتبرترین
سرویسهای  VPNتوسط  RiseUP VPNارائه میشود.

ﻓرق ﺑﯾن  VPNو  HTTPSﭼﯾﺳت؟
 VPNﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از ﻣﺠﺮاﺋﯽ ﺟﺪا از اراﺋﻪدﻫﻨﺪهای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزدHTTPS .
ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪهای ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

امنیت پست الکترونیک
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
رﻣﺰﮔﺬاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت دارد .اﮔﺮ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎتﻣﯿﻞ ،ﺟﯽﻣﯿﻞ و اﻣﺜﺎل آن(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ HTTPS ،اﻣﻨﯿﺖ
ارﺗﺒﺎطﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺮور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از HTTPS
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺑﺪون
 HTTPSﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺎﻫﻮ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻪ از ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺶ اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺜ ً
رؤﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﯽﻣﯿﻞ HTTPS ،را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎص ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﯽﻣﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ،از ﺟﯽﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای اﻣﻦﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﯽﻣﯿﻞ:
✓ ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای :ﺣﺘﻤﺎ از روش ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ورود دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﯾﺎ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژه
اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
✓ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی :ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺷﺎن را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﯾﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺷﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻤﯿﻞ روی ﻋﺒﺎرت »Last account
 «activityﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از POP
و  ،IMAPﮐﻪ در اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞﺧﻮان ﻫﻤﭽﻮن  MS Outlookﯾﺎ  Thunderbirdاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  VPN، Proxyﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ واﻗﻌﯽﺗﺎن ﮔﺰارش ﺷﻮد.

✓ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر :ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﯽﻣﯿﻞ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﯽﻣﯿﻞ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎریﺗﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار داده ،از آن ﭘﺲ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ آنﭼﻪ
ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
) (settingsﺣﺴﺎب ﺟﯽﻣﯿﻞﺗﺎن ،ﻗﺴﻤﺖ  Forwarding and POP/IMAPرا ﭼﮏ ﮐﺮده از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را دوﺑﺎره ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
✓ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﺖ :ﺟﯽﻣﯿﻞ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭼﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﮔﭗﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ  Settingﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب Never Save Chat History
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

رﻣزﮔذاری ﻣﺗن اﯾﻣﯾل
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻤﯿﻠﯽﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻨﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای ﻧﻔﻮذﮔﺮان
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺘﻦ ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن .ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ آن ﺳﻮی ﺧﻂ ،ﻃﺮف ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیاش ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎتﺗﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﯾﻤﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
به خاطر داشته باشید
رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ
هرچند این روش رمزگذاری معتبرترین روش مرسوم
رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ آن را در دﺳﺖ دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رمزگذاری است ،اما نمیتواند در موارد زیر از شما
روش ﮐﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای
محافظت کند:
ﺧﻮد دو ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
• کلید خصوصی به هر شکلی لو رفته باشد.
دﯾﮕﺮی ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
• اگر منت ایمیل ،پیش یا پس از رمزگذاری شنود شده
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
باشد .مثال ،اگر در رایانه فرستنده یا گیرنده)گان(
ﮐﺴﺎﻧﯽ داد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮایﺗﺎن اﯾﻤﯿﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه
ایمیل جاسوسافزاری برای تصویربرداری از صفحه
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؛ در ﺑﺨﺶ اﻣﻀﺎی اﯾﻤﯿﻞ ،روی ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ
مانتیور یا ثبت فعالیت صفحهکلید نصب شده باشد.
وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ و ﻏﯿﺮه .اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ آن اﺳﺖ .آن ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻠﯿﺪ-ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن  Thunderbirdو
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .روش ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ:
 ﭼﮕﻮﻧﻪ  Thunderbirdرا داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن را در  Thunderbirdاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ  GPGرا داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ  Enigmailرا داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ  Public Keyو  Private Keyاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ( اﯾﻤﯿﻞ اﻣﻦ  -ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی  Thunderbird، Enigmailو  OpenGPGدر وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( -اﺳﺘﻔﺎده از  PGPدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮏ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

امنیت چت )گپ اینترنتی(
ﭼﺖ ﯾﺎ ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮفدار ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از رﻣﺰﮔﺬاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﭗﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ .از آن ﺑﺪﺗﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن  ،Skypeﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﭗﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺗﺎن را در ﭘﺮوﻧﺪهای ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ﯾﮏ راه اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Pidginاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن  Yahoo، Gmailو ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد Pidgin .اﻓﺰوﻧﻪای دارد ﺑﻪ ﻧﺎم OTR
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
روش ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی  Pidginو اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ:
-

ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﻦ  -راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی  Pidginﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ  OTRدر وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
اﺳﺘﻔﺎده از  OTRدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮏ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
اﺳﺘﻔﺎده از  OTRدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

ﻧﮑﺘﻪ :ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ اﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

امنیت مکاملات اینترنتی
 Voice Over Internet Protocolﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ/ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﻓﻦآوری ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
 Skypeاﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ/ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰﮔﺬاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯽدی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ روی آن ﺟﺎﺳﻮساﺑﺰاری
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﮑﺎن ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎتﺗﺎن را ﺑﺪﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  Skypeﺣﺘﻤﺎ ﻧﺮماﻓﺰار آن را از وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽhttp://www.skype.com:
ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﺳﺎﯾﺖ  Skypeﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و
ﺑﺎرﮔﯿﺮی  Skypeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺪار اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ  Skypeﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
 Jitsiازﻣﻌﺪود اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ/ﺗﺼﻮﯾﺮی از راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮐﺪ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،Jitsi .اﻣﮑﺎن اﺟﺮا روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ،وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ و ﮔﻨﻮ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪGoogle ،
 Talk، ِYahooو ﻏﯿﺮه از  Jitsiاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از  Jitsiاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ/ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎ اﻣﻦ و رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ Jitsi .ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف را رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ارﺗﺒﺎط از  Jitsiاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﮔﭗ ﻫﻤﻪ رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﺎﻫﻮ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و
ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺑﺰار و روش ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی آن ،ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ،ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از  Jitsiدر وبﺳﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن  Jitsiدر ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺧﻮف )ﻓﺎرﺳﯽ(ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

تلفن همراه و تلفن و دستگاههای هوشمند
ﺗﻠﻔن ھﻣراه
اﻣﺮوزه ،ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﺳﯿﻠﻪای راﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ و ﻣﺘﻨﯽ
)ﭘﯿﺎﻣﮏ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﮑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن
ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ را ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮان از راه دور ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺮای ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت )ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد و ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،روش ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
اﻣﻦ و رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺷﻤﺎره
ﺳﯿﻢﮐﺎرت و ﺷﻤﺎره دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن را در ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ،ﺑﺎﺗﺮی آن را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﻤﺎنﺟﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﻠﺴﻪ روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاون اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻦﺗﺮ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

ﺗﻠﻔن و دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوﺷﻣﻧد
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽﻣﺎن
ﺑﺎز ﮐﺮده .ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در واﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻓﺸﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ را در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻋﻼم ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﻫﻤﻪﺟﺎ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ را ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺿﺒﻂ و در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﯽ VoIP ،و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن در آن
ﺳﻮی ﺟﻬﺎن در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺎزهای از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده .ﻣﮑﺎنﺗﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ
ﺛﺒﺖ )و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد( ،ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﺣﺘﯽ
آﮔﺎﻫﯽﺗﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﺎنﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارد .از اﯾﻦ رو ،اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻫﻢ
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ.

اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای از آدم ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ اﻗﻼﻣﯽ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد:
•
•
•
•
•

ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲآپ و اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﺳﻮاﺑﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
از آن.
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺗﻤﺎس ،اﯾﻤﯿﻞ و آدرس اﺷﺨﺎص.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻬﻢ.
و ﻏﯿﺮه.

ﺑﺪﺗﺮ آنﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﮔﻢ
ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ
ﮔﺬرواژه را ﺑﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﺬرواژه ﺧﻮب و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪسزدن اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر رﻣﺰﮔﺬاری ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ،ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ  ROOTﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی LUKS Manager
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای  iPhoneﺗﺎن را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

اﻣﻧﯾت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺳﯾﺳﺗمﻋﺎﻣل ﺗﻠﻔن ھﻣراه
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از Android،
 iOSو  .Windowsدر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن Android ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺪ-ﺑﺎز و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮدن در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮﻓﺪار دارد و اﮐﺜﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری  -اﻣﻨﯿﺘﯽﺷﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﯿﺮا در اﯾﺮان اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎنﺷﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان )ﻓﺎرﺳﯽ(
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ آیﻓﻮن و وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮات ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را
در آن اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ردی از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.

ﯾﮏ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان از  CyanogenModﻧﺎم ﺑﺮد CyanogenMod .ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪهای از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آن
روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺮ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ راﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ .در
ﺿﻤﻦ CyanogenMod ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  VPNﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای وبﮔﺮدیﻫﺎی اﻣﻦ و دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪن روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر
اﮐﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ از وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ،
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯽدیﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺮدد ﯾﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧرماﻓزارھﺎی ﻧﺻب ﺷده روی ﺗﻠﻔن ھﻣراه
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 .١ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮔﺎه
دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار )ﻣﺠﺎﻧﯽ( از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﯽدیﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،راهﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  F-Droidﺑﺎﺷﺪ F-Droid .ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ
ﮐﺪ-ﺑﺎز را ﭘﯿﺪا ،ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻮدن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺎزهای از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
 .٢ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﭘﻞ و اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ )Appﻫﺎ( ﻧﺼﺐ آن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ واﺗﺲآپ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺗﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ  appاﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺲآپ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻗﺼﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از آن ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﯾﮏ  appﺧﺒﺮﺧﻮان ﻗﺼﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦﺗﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
 .٣ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺑﯽدﻗﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ارﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮ را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮ ﺑﺮود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺷﻤﺎ
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ،ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
) (privacyدﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ appﻫﺎی ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
 ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ. ،ANDROID PRIVACY GUARD -اﺑﺰاری ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ.

ارﺗﺑﺎط از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت اراﺋﮫ ﺷده روی ﺗﻠﻔن ھﻣراه ) 3Gو ﻏﯾره(
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  Wifiاﻣﻦ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ردﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺬارد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ دور
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﺮماﻓﺰار  OrBotو  OrWebرا ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن از
ﭼﺸﻢ ﭘﺎﯾﺸﮕﺮان ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ) OrBotاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﺷﯿﻮه ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ) OrWebاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(ﺷﺑﮑﮫھﺎی  Wifiﻧﺎاﻣن
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  Wifiدر ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮاﻇﺐ اﻃﻼﻋﺎت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از appﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽ ،از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﻮذﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻤﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻧود اﺑزارھﺎی ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ و ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ھﻣﭼون واﺗسآپ ،واﯾﺑر ،اﺳﮑﺎﯾپ و ﻏﯾره
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ .در اﯾﺮان ،واﺗﺲآپ و واﯾﺒﺮ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ )ﺗﻠﻔﻨﯽ( رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﮑﺒﻮت ،ﺳﻌﯽ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ دارﻧﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارد.
ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از VPNﻫﺎی اﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
 VPNدر اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ/ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و آﻧﻼﯾﻦ راهاﻧﺪازی و اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ RiseUp .ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻣﻦ  VPNدر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ:
-

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WhatsAppﻗﺎﺑﻞ ﻫﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ؟ )ﻓﺎرﺳﯽ(
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
 Signalاﺑﺰاری ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻣﻦ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
 Signalﻣﻌﺎدل اﭘﻞ  RedPhoneاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ) Signalاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی  ،ChatSecureاﺑﺰار ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آیﻓﻮن و اﻧﺪروﯾﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
 ،CSipSimpleاﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪهاﻧﺪ.

بهکارگیری آنچه آموختهاید
ﺧﻮب ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﺧﯽ راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻋﻤﻞ ﮐﺪام راه ﺣﻞﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،ﭼﻪ ﺳﺒﮏ رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
HTTPS
ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ  HTTPSﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ وب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﯾﻪ HTTPS
 Anywhereاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اوﭘﺮا را دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺴﺨﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ را ﭼﮏ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) HTTPS Anywher :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎل ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﮔﺬرواژه ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮑﺮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮔﺬرواژه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد؟
روش ﺗوﻟﯾد ﮔذرواژه ﻣﻧﺎﺳب
ﯾﮏ روش ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬرواژه ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮه
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮان از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻟﻐﺎت
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺜﻼ.baniadamazayehamand :
راهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرواژه را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ:
 .BaniaDaMaZAyehamanDﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ .B@n!aDaMaZ4y€hamand :ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ )ﻓﯿﻨﮕﻠﯿﺸﯽ( ،ﺗﺮﮐﯽ و  ..ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬرواژهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪی و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی روز ﺑﻪ روز درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪوﻗﺖ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬرواژه ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده ،در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎ KeePass ،ﻧﺎم دارد KeePass .ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺪ-ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻣﯽﺗﻮان روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راﯾﺎﻧﻪ ،و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ،راهاﻧﺪازی و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
-

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ  KeePassروی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﯾﻨﺪوز )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
 KeePassﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
ﮐﺎرﺑﺮد ) KeyPassاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ) KeePassﻓﺎرﺳﯽ(.
ﮔﺬرواژه )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮔﺬرواژه )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺬرواژه )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.

ورود دو ﻣرﺣﻠﮫای
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ،ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،ﺣﺘﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﯽﻣﯿﻞ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و دراپﺑﺎﮐﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻌﯽ در ﺣﺼﻮل
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ دارد .اﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﺑﺎ ﮔﻮل زدن اﻓﺮاد ﮐﺪ دوم را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮاد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﺪ )ﻓﺎرﺳﯽ(

اﯾﻣﯾل
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ وﺟﻮد دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎتﻣﯿﻞ ،ﺟﯽﻣﯿﻞ و ﯾﺎﻫﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻮد و زﯾﺎنﻫﺎی
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ
اﻣﻦ و رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻤﯿﻞﺗﺎن در ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺑﺎ
 HTTPSﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ از آن ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی Connection Security ،ﺑﺎﯾﺪاز ﻧﻮع  SSLﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور اﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦﮐﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد .اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  RiseUpوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮء ﻇﻦﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن دارﯾﺪ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر آن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ،از ﻧﺎم واﻗﻌﯽ
ﺧﻮد در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻤﯿﻞ  -ﺑﺎﻻوﯾﺰﯾﻮن )ﻓﺎرﺳﯽ(

نرمافزارهای مفید
-

-

ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن.
 ،phishtankاﺑﺰار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ.
 ،onlinelinkscanاﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺪاﻓﺰار ،ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﯾﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در آنﻫﺎ.
 K9ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﮑﺎن ﻣﺮزﮔﺬاری ،رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ و اﻣﻀﺎء دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 OBSCURACAMﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺣﺬف ﺻﻮرت اﻓﺮاد را
در ﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ORBOTﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺼﺎل اﻣﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  TORدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 ،ORWEBﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺪ-ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ORBOTاﻣﮑﺎن ﻣﺮور اﻣﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

درس ﭘﻧﺞ :ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻓﮭرﺳت ﻋﻧواﯾن
.I
.II
.III
.IV

.V

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮوه
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرزار
 .Iﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﭼﺖ(
 .IIﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 .IIIﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ
 .IVﮔﺮوهﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
 .Vﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
 .VIﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

مقدمه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻨﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ،از ﺣﺎل و روز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺪه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه ﺳﻬﻞ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮده ،آﻧﺎن
را ﺧﻄﺎب ﮐﺎرزارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار داد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻧﺎم،
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺮاد ﺷﺪه ،در ﻣﻮاردی ﺟﺎن و ﻣﺎلﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .از اﯾﻦ روی ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
-

ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از »ﭘﺮوژه ﻋﻨﮑﺒﻮت« ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک.
وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ :ﭘﺮوژه ﻋﻨﮑﺒﻮت.

موارد کلی پیرامون امنیت در شبکههای اجتماعی

اﻣﻧﯾت ﻓردی ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﮔروه
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم از دو زاوﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺐ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی
ﺧﻮدﺗﺎن ،اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽﺗﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،رواﺑﻂ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﺗﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻓﺎﯾﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮح ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ،در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .در ﻣﻮاردی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از
آن ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎرزار
اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن در ﮐﺎرزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎمﺗﺎن ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﮐﺎرزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔپ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﭼت(
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻣﮑﺎن ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﭼﺖ ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﭗ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽاش از ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه  HTTPSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﭗ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﮔﺎه ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﭗﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ دﺷﻮار اﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺳﺎبھﺎی ﮐﺎرﺑری ﻣرﺗﺑط
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﯾﺘﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داد ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻮﯾﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ
از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد در دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻘﺪور از ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺳطﺢ دﺳﺗرﺳﯽ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ﺷﻣﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻣﻮاردی
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ( ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در آن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﮔﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در دﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎص دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
•

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﮐﺠﺎ ارﺳﺎل
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺗﺎن در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری از
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اداره ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ  IPراﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽﺗﺎن را ﺣﺪس زده آن را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ارﺳﺎﻟﯽﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ :ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن از
اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ آنﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و روﻧﺪ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎیﺗﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺘﯽ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﺷﻤﺎا ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ را درون ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮﺗﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن را در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ:
• اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﻮدی در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
• ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• اﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﭼﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎنام ﮔﺮدد.

•

ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ،رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻣﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ دوﺳﺘﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﯾﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دم در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎنﺗﺎن را ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟

•

ﮔروهھﺎ و اﻧﺟﻣنھﺎ
ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺿوﺷﺎن ﻣﯽﺷوﯾد
ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در آن ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮔﺎه اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ:
✓ آﯾﺎ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ از وﺟﻮد آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
✓ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
✓ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮوه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
✓ آﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﻔﯽ؟

دوﺳتﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ از ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺗﺎن ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮد را دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺮاﻗﺐ
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ در دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺪه
ﮐﻤﯽ از ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺﺗﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺑﺪ
ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ :از ﺧﻮد و دادهﻫﺎیﺗﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛
ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای و ...اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .وبﺳﺎﯾﺖ
اﻣﻨﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﺘﺮ ،ﻓﻠﯿﮑﺮز و
ﯾﻮﺗﯿﻮب .ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
)در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ
 info@nabz-iran.comدر ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ(.

