
 ارتباط امن
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ـ  7ـ مقدمه  1
اینترنت، یک شبکه عظیم اطالع رسانی و یک بانک وسیع اطالعاتی است که در آینده نزدیک 

دسترسی به آن براي تک تک افراد ممکن خواهد شد. کارشناسان ارتباطات، بهره گیري از این 

از هزاران شبکه کوچک تر  این شبکه که  شبکه را یک ضرورت در عصر اطالعات می دانند. 

این  است.  ساخته  مرتبط  هم  به  را  جهان  سراسر  جغرافیایی،  مرزهاي  از  فارغ  شده،  تشکیل 

تقریبًا  و  می شود  و   بدل  رد  کاربران  بین  اطالعاتی  بزرگراه هاي  در  تمام  سرعت  با  اطالعات 

هیچ گونه محدودیت و کنترلی بر وارد  کردن یا دریافت کردن داده ها اعمال نمی شود. حمایت 

به  اتصال  براي  بسترسازي  و  اطالعات  فناوري  روزافزون  گسترش  اطالعات،  آزاد  جریان  از 

شبکه هاي اطالع رسانی، شعار دولت هاست. این در حالی است که گستردگی و تنوع اطالعات 

آلوده روي اینترنت، موجب بروز نگرانی در بین کشورهاي مختلف شده است. هشدار، جریمه و 

بازداشت براي برپاکنندگان پایگاه هاي مخرب و فسادانگیز تدابیري است که کشورهاي مختلف 

جهان براي مقابله با آثار سوء اینترنت اتخاذ کرده اند. ترس و بیم از تخریب مبانی اخالقی و 

اجتماعی، ناشی از هجوم اطالعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت، واکنشی منطقی است، زیرا 

هرجامعه اي چارچوب هاي اطالعاتی خاص خود را دارد و طبیعی است که هر نوع اطالعاتی 

که این حد و مرزها را بشکند می تواند سالمت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. علی رغم 

وجود جنبۀ مثبت شبکه هاي جهانی، سوء استفاده از این شبکه هاي رایانه اي توسط افراد بزهکار، 

امنیت ملی را در کشورهاي مختلف با خطر روبه رو ساخته است. از این رو به کارگیري فیلترها 

و فایروال هاي مختلف براي پیشگیري از نفوذ داده هاي مخرب و مضر و گزینش اطالعات سالم 

در این شبکه ها رو به افزایش است. خوشبختانه با وجود هیاهوي بسیاري که شبکه اینترنت را 

غیرقابل کنترل معرفی می کند، فناوري الزم براي کنترل این شبکه و انتخاب اطالعات سالم روبه 

گسترش و تکامل می باشد.
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پیام های الکترونیکی ناشناس چه خطرات و مشکالتی برای من دربردارد؟

در حالی که بسیاری فناوری اطالعات و ارتباطات را باعث تسهیل در امر انتقال اطالعات می دانند، اما موضوع امنیت در 

تبادل اطالعات همواره به عنوان یکی از اصول غافل مانده به شکل یک معضل پنهان باقی می ماند. امنیت اطالعات برای 

بخش مهمی از فعاالن بخش فناوری اطالعات تنها زمانی به عنوان یک موضوع حاد مطرح می شود که مشکلی در سیستم 

به وجود آید. در اغلب مواقع این مشکالت باعث ضربه ای سنگین بر سیستم و یا به اطالعات موجود در آن می شود که 

در واقع می توان گفت رویکرد دیرهنگامی است. امروزه امنیت اطالعات در زمینه اینترنت از یک بحث حاشیه ای به یک 

بحث ضروری تغییر جهت داده است. هرگونه خرید و فروش روی اینترنت و یا انتقال داده ها باید تحت یک کنترل امنیتی 

صورت گیرد. اگر امنیت شبکه برقرار نگردد، مزیت های فراوان آن نیز به خوبی حاصل نخواهد شد و پول و تجارت 

الکترونیک، خدمات به کاربران خاص، اطالعات شخصی، اطالعاتی عمومی و نشریات الکترونیک همه و همه در معرض 

دستکاری و سوءاستفاده های مادی و معنوی قرار می گیرند. در ایران که بسیاری از نرم افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل 

و نرم افزارهای کاربردی و اینترنتی، از طریق واسطه ها و شرکت های خارجی تهیه می شود، بیم نفوذ از طریق راه های مخفی 

وجود دارد. هم اکنون نیز بانک ها و بسیاری از نهادها و دستگاه های دیگر از طریق شبکه به فعالیت می پردازند، به همین 

دلیل جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در شبکه به صورت مسئله ای استراتژیک درآمده که نپرداختن به آن باعث ایراد 

خساراتی خواهد شد. 

هويت مجازی 
به رغم معرفی سرویس های متعدد روی شبکه، تاکنون مهم ترین سرویس از میان سرویس های گوناگون اینترنت، سیستم 

از این بخش بیشتر از سایر امکانات فراهم آمده توسط این  اینترنت  الکترونیکی بوده است. بسیاری از کاربران  پست 

شبکه جهانی استفاده می کنند. امروزه، اقتصاد جهانی به پست الکترونیکی متکی شده است، بسیاری از پیام های رد و 

بدل شده بین کاربران حاوی یادداشت های شخصی است. گرچه اغلب پیام ها از متن ساده تشکیل شده اند، اما امکان 

پست الکترونیکی تمام انواع داده ها، مثل تصاویر، برنامه های کامپیوتری، سندهای صفحه گسترده و... نیز وجود دارد. 

با توجه به  این سرویس، اینترنت اجازه می دهد که افرادی که دور از هم هستند با یکدیگر در تعامل و کار باشند. پست 

ـ  7 2
خطرات و مشکالت پیغام های ناشناس
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الکترونیکی امروزه در تجارت و بانکداری الکترونیکی هم کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از تعیین هویت های مجازی 

امروزه توسط پست الکترونیک صورت می گیرد. در همین رابطه برای استفاده امن از پست الکترونیکی تذکراتی وجود 

دارد. درک تفاوت های پست الکترونیکی با پست عادی و یا گفت  وگوی تلفنی کمی دشوار است، ولی به کار بستن 

برخی نکات ساده می تواند در باال بردن امنیت هنگام به کارگیری این سرویس مؤثر باشد از جمله این موارد می  توان 

موارد زیر را نام برد:

بایستی همواره تصور شود که هیچ گونه اختفایی وجود ندارد. پیام هایی که به دالیلی نباید همه ببینند نباید از این طریق 

ارسال شود، بنابراین از ارسال نامه های بسیار خصوصی، سخنرانی های تند، بی احترامی های منظوردار و... باید احتراز 

شود. نباید فرض شود که پیام های حذف شده قابل بازیابی نیستند. چنانچه پیامی حذف شود، احتماالً در نسخه های 

پشتیبان که شب یا روز قبل تهیه شده است موجود است. در این سیستم ابزار مشابه کاغذ خردکن وجود ندارد. در 

متن های ارسالی باید محتاط بود. این طبیعت پست الکترونیکی است که مردم پیام های دریافتی خود را بیشتر از پیام های 

ارسالی جدی می گیرند. ضمن اینکه ارسال یادداشت سریع به هر جایی از جهان بسیار ساده است.

نگاهی به کشور ايران
بسیاری از اوقات هنگامی که برای چک کردن ایمیل خود به اینترنت وصل می  شوید، تعداد زیادی  ایمیل تبلیغاتی از فرستندگان 

ناشناس با اسامی غیر واقعی و عجیب و غریب را مالحظه می  نمایید که عناوین موضوعات آن نیز تعجب آور است. 

عناوينی مانند:
 کنجکاوی کنید! 

 سالم من منتظرم! 
 شما برنده شده  اید!
 این ایمیل را ببین!

 آیا می  خواهید یک شبه پولدار شوید؟!
 2 میلیون تومان درآمد در ماه! 

 در مورد فیلتر بیشتر بدانید.
 عضو برترین گروه دنیا شوید! 

 کجایی؟
 یک خبر جدید! 
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 چرا فیلتر؟
 با هر کلیک ١00 تومان دریافت کنید.

دسته ديگر، موضوعات تبلیغاتی کم اهمیت:
 پر فروش ترین فیلم سال

 فروش ویژه  اقساطی!
 ارزان سرای ما  !

 فرصت رو از دست نده
 بشتابید!                           

و هر روز سیل این ایمیل های مزاحم، کم اهمیت و فریبنده، کاربران را کالفه کرده و اکثراً از سوی فارسی زبانان داخل 

کشور ارسال می  شود. در برخی موارد صاحب ایمیل مجبور است این ایمیل ها را در  inbox وspam   یکجا حذف نماید 

که  ممکن است در بین آنها یک ایمیل مهم از دوست یا شرکتی را نیز، ناخوانده، قربانی مزاحمت دیگران نماید!

اگر این نوع ایمیل ها به عنوان مثال توسط یک  دانش آموز  باز شده و موجب ایجاد سؤال و تعجب برای او گردد، ممکن 

است وی برای یافتن پاسخ سؤال خود، که امری ضروری نیست، به دوستان، وبالگ ها و سایت ها و غیره مراجعه نماید 

تا اطالعاتی در مورد آن کسب نماید و موجب بروز مشکالتی جدی برای نسل نوجوان و جوان بشود.در نتیجه، ارسال 

این  گونه پیام ها امری ناپسند می باشد.اما لینک های فریبنده در برخی وبالگ هایی که از سوی فارسی زبانان داخل کشور 

معموالً با مقاصد مادی ساخته می شود، مشکالت و خطراتی را مخصوصاً برای خانواده هایی که دارای فرزندان دوره های 

ابتدایی تا دبیرستان می  باشند، به وجود آورده است. در این رابطه هشدار معلمان و اولیای آموزشی نیز به گوش می  رسدکه 

مراقب استفاده کودکان و نوجوانان خود از اینترنت باشید.

اما کاربران آگاه اینترنت می دانند که معموالً سایت هایی معتبر هستند که دارای Domain رسمی با درج شماره های تماس 

مدیر و توضیحاتی در مورد مؤسسان سایت، صفحات درباره ما ، تماس با ما و غیره هستند. اما سایت های معتبر از این نوع 

تبلیغات فریبکارانه)تکدی گری اینترنتی!( بی نیاز هستند و معموالً با صداقت در موتورهای جست وجو جایی برای خود  

باز کرده و بازدید کننده به صورت آگاهانه به سایتشان وارد می  شود.

در برخی وبالگ ها و سایت های فروش، اگر دیواره آتش و ویروس یاب شما فعال نباشد، با ورود به آنها، بدون اجازه شما، 

آدرس صفحه خانگی مرورگر وب شما به آدرس مورد نظر آنها تغییر می  یابد تا بلکه بار دیگر وارد آن آدرس شده و شاید 

خرید داشته باشید و معموالً این نوع کارها در سایت های معتبر و مفید، رخ نمی دهد و این اعمال بدون اجازه شما، توسط 

وبالگ های وابسته بدون نام و نشان سازنده ، به سایت اصلی انجام می شود.
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از دیگر اعمال ناپسند در اینترنت و در سایت و وبالگ های فارسی، که گاهاً موتور های جست  و  جو و بازدیدکنندگان را 

فریب می دهند، استفاده از تصاویر غیر مرتبط با شرح آن است . به عنوان مثال با درج عبارت: ورزش های مفید نوجوانان، 

تصویری نامناسب و غیر مرتبط  با آن را به بیننده معرفی می کنند!  

آسیب دیگر اینترنت در کشور، کپی برداری وبالگ ها و برخی سایت ها و اشخاص و عدم درج منبع بوده و جالب اینکه 

مطلب جالب یک نویسنده در صدها سایت و وبالگ دیگر به نام فرد دیگر درج شده و هر کسی بدون واهمه مجدداً از آن 

کپی برداری کرده و به نام خود در وبالگ یا سایتش استفاده کرده و امانت داری را رعایت نمی کنند. 

در مواجهه با موارد باال یا نظایر آن پیشنهاد می گردد:

1ـ از ثبت ایمیل خود در وبالگ و سایت های غیر ضروری، جهت عضویت و غیره خودداری نمایید تا از ایمیل های مزاحم 

تا حدودی در امان باشید.

2ـ اگر مجبورید ایمیل خود را در یک صفحه اینترنتی ثبت نمایید، پیشنهاد می گردد در صورت امکان آن را به صورت یک 

عکس کم حجم در معرض دید دیگران قرار دهید .

٣ـ به هیچ وجه روی لینک ها و ایمیل ها با عناوین فریبنده و غیر واقعی و ناشناس کلیک نکنید.

4ـ هرگز به یک ایمیل ناخواسته و مشکوک پاسخ ندهید، زیرا اینکار باعث خواهد شد که در آینده پیام های ناخواسته 

بیشتری برای شما ارسال شود.

5  ـ در خیلی از موارد الزم است والدین و بزرگترها برگشت و گذار کودکان و نوجوانان در اینترنت نظارت داشته باشند، 

توصیه می شود علی الخصوص کودکان را در استفاده بی قید و بند از اینترنت، آزاد نگذارید.

6  ـ اگر الزم است فرزندان شما مطالبی را جهت مطالعه از اینترنت دریافت نمایند، با همکاری یکدیگر و در زمان محدود 

این کار را انجام دهید.

٧ـ و مهم تر از همه: »روی هر لینکی کلیک نکنید«.

٨  ـ با تعیین یک آدرس یا ایمیل دریافتی به عنوان هرزنامه، می توانید سرویس دهندۀ پست الکترونیکی خود را برای موارد 

بعدی آگاه نمایید. )شکل 1ـ ٧(

شکل 1ـ7 تعیین آدرس يا يک ايمیل دريافتی 

به عنوان هرزنامه
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برخی جرائم در فضاي اينترنت 
در گفت وگو های روزمره، مواردی از این قبیل شنیده می  شود:

 برای فردی ایمیلی از یک کشور غربی رسیده که وی را به تحصیل در خارج دعوت کرده  اند! )در حالی که آن یک 
Spam بوده و برای هزاران نفر ارسال شده است(

 فردی چون ساعت های زیادی در اینترنت کار می کند، به تازگی  برنده ١0000 دالر شده اما شرایط دریافت آن کمی 
مشکل است.

اما کاربران آگاه اینترنتی می دانند چنین مواردی عاری از واقعیت است. به مثال دیگری توجه نمایید:

یک شهروند دیگر از یک بانک نامه اي دریافت کرده بود به این مضمون که »بیمه عمر یک فرد ثروتمند در دست ما 

است و از آنجایي که او مرده و ورثه اي هم ندارد شما مي توانید با ما همکاري کنید تا در استفاده از این پول با ما شریک 

شوید«. وقتي این شهروند با این بانک تماس گرفت، از او خواسته شد که ۲۵ دالر را همراه با اطالعاتش براي بانک 

بفرستد تا براي ایجاد پرونده مورد استفاده قرار گیرد. 

مثال ديگر: براي شهروند دیگري نیز ایمیلي ارسال شد که از او مي خواست که با پرداخت مبلغي در یک کار خیر 

شریک شود و بعداً در ازایش مبالغي را دریافت کند.

بعضي از افراد کالهبردار به همین وسیله شماره تلفن افراد را مي گیرند و سپس با گرفتن شماره تلفن آنها براي رسیدن 

به هدفشان بارها با آنها تماس مي گیرند و با سماجت و با دروغ هاي زیاد مي  کوشند توجه ایشان را به خود جلب کنند.

بنابراین مشخص است که فناوري جدید، جرائم جدید به همراه مي آورد. رایانه و اینترنت یک فناوري جدید است. 

مانند هر فناوري دیگري تا زماني که استفاده از رایانه و اینترنت عمومیت پیدا نکرده بود، هیچ پیش فرضي درباره مزایا 

و مخاطرات احتمالي آن وجود نداشت. اما اکنون به تدریج زوایاي بسیاري از آن آشکار مي شود. در کشورهاي پیشرفته 

که این فناوري گسترش زیادي پیدا کرده است، مردم بیشتر با مزایا و جرائمي که این فناوري با خود آورده آشنا شده اند 

و به تدریج قوانیني مناسب در حال ایجاد شدن است و این قوانین هر روز نیز در حال تکمیل شدن هستند. اما در کشور 

ما زوایاي مختلف این فناوري و تبعات مثبت و جرائم مربوط به آن به تدریج آشکار مي شود.

شهروندان باید درباره کالهبرداري هاي مختلف که از طریق اینترنت و پست الکترونیک صورت می پذیرد، آگاه باشند. 

در پیام هایي که به قصد کالهبرداري فرستاده مي  شوند، به مخاطبان خبر برنده شدن در یک قرعه کشي داده مي  شود 

و یا از افراد براي شرکت در قرعه کشي و یا شرکت در جابه  جایي پولي که منجر به کسب درآمد خواهد شد، دعوت 

مي  شود. در این پیام ها به کاربران اعالم مي  شود که مبالغ بسیار زیادي برنده شده  اند و کاربران با درخواست هایي مبني 

بر اعالم مشخصات مواجه مي  شوند. در قدم هاي بعدي، کاربر با این تصور که ثبت اطالعات مشکلي را متوجه    وي 
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نخواهد کرد، اقدام به ارسال اطالعات مي  کند و فرستندگان پیام نیز به محض دریافت پاسخ مثبت از سوي کاربر با 

ارسال مدارکي جعلي در پي القاي این موضوع برمي  آیند که گیرنده پیام در یکي از بانک هاي معتبر بین المللي برنده 

هزینه  عنوان  به  آن حساب ها  به  مبالغي  واریز  و  افتتاح حساب  درخواست  کاربران  از  بعدي  مرحله  در  است.  شده 

جابه  جایي مبالغ برنده شده مي  شود و از سوي ارسال کنندگان پیام اعالم مي  گردد که هزینه جابه جایي پول برعهده فرد 

برنده شده بوده و شرکت در این مورد هزینه اي را متقبل نمي شود. 

البته جرائم اینترنتي تنها محدود به کالهبرداري نمي شوند. انتشار اخبار کذب، افترا، آزار و اذیت، سوء استفاده از پست 

الکترونیک، ارسال مطالب و تصاویر و فیلم هاي مستهجن، هتک حرمت افراد با پخش مطلب یا تصاویر آنها، تالش 

براي به انحراف کشاندن و سوء استفاده از کودکان، نقض حق مالکیت مادي و معنوي افراد، هک کردن و ویروسي کردن 

سایت ها از جمله جرائم دیگر اینترنتي محسوب مي شوند. ظاهراً هنوز آمار دقیقي در زمینه میزان جرائم اینترنتي در 

کشور وجود ندارد. اما گفته مي شود که خالف کاران عالقه زیادي به پیدا کردن اطالعات شخصي افراد به ویژه براي 

خالي کردن حساب بانکي آنها و نفوذ به سیستم بانکي دارند.

اینترنت مزایاي زیادي دارد و یکي از فناوري هایي است که جهان امروز بدون آن قابل تصور نیست. از جمله مزایاي 

اینترنت، گسترش تجارت و در دسترس همگان بودن اطالعات است. بنابراین برخالف نظر برخي که فکر مي کنند براي 

کنترل برخي از عواقب سوء اینترنت باید از گسترش آن جلوگیري کرد، اما الزم است که به هر وسیله ممکن در صدد 

گسترش آن به همه نقاط کشور و در بین همه افراد اعم از شهري و روستایي باشیم. بعد هم مانند هر فناوري دیگري 

الزم است درباره جرائم اینترنتي اطالع رساني کنیم و به ویژه در این زمینه قوانین محکمي تدوین کنیم. طبیعي است که 

کالهبرداري اینترنتي با کالهبرداري سنتي متفاوت است و قوانین مناسب خود را مي خواهد و یا جرائمي مثل هک کردن 

وجود دارد که اصوالً مربوط به رایانه و اینترنت است. در بسیاري از کشورهاي پیشرفته هم تصحیح یا تغییر قوانین در 

این زمینه و سایر جرائم اینترنتي فرایندي مداوم است.

اینترنتي تدوین مي شود، الزم است حفظ احترام افراد و اعاده حیثیت آنها و  اینترنت و جرائم  قوانیني که در حوزه 

مجازات مجرمان را دنبال کند. طبیعي است که هرقدر فناوري توسعه مي یابد هم امکان به وجود  آمدن جرائم بیشتر 

مي شود و هم امکان کنترل همان جرائم به وجود مي  آید. مانند تلفن که عده اي براي مزاحمت و تهدید دیگران نیز 

از آن استفاده مي کردند، ولي بعداً هم امکان ردیابي مزاحمان به وجود آمد و حتي اکنون با وجود نمایش شماره تلفن 

تماس گیرنده، هر کسي شخصًا نیز قادر به پیدا کردن مزاحم است.
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چگونه می توانم رايانه ام را در مقابل ويروس های اينترنتی ايمن نمايم؟

ویروس هاي رایانه اي برنامه هایي هستند که مشابه ویروس هاي بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به رایانه 

اقدامات غیرمنتظره اي را انجام مي دهند. با وجودي که همه ویروس ها خطرناک نیستند، ولی جزئی از برنامه های مخرب 

هستند که در بیشتر موارد برای تخریب یا تغییر انواع مشخصي از پرونده ها، برنامه هاي کاربردي ، سیستم هاي عامل  یا 

سوء استفاده از آنها نوشته می شوند. ویروس ها هم مشابه همه برنامه هاي دیگر از منابع سیستم مانند حافظه و فضاي 

دیسک سخت، توان پردازنده و سایر منابع بهره مي گیرند و مي توانند اعمال خطرناکي را انجام دهند. در این بخش انواع 

برنامه های مخرب شامل ویروس، کرم، تروجان و کدهاي مخرب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عملکرد ويروس ها
تخريب: ویروس ها در ابتدا با همین هدف نوشته و توزیع مي شد که به کل یا قسمتي از اطالعات آسیب جزیي یا 
جدي برساند و در مواردي نادر کل اطالعات را از بین ببرد. فرض کنید یک فرد ناراضي ویروسي را در شبکه پلیس 

بردن  بین  از  احتماالً  این کار تخریب اطالعات و  از  نابود سازد. هدف وي  را  پرونده ها  تا کلیه  شهر پخش مي کند 

اطالعات مربوط به خود در نزد پلیس است. 

یا  و  ارزشمند  اطالعات  و  شبکه ها  به  که  کرد  پیدا  شیوع  ویروس هایی  مخرب،  ویروس های  ز  ا پس  جاسوسي: 
غیر ارزشمند دسترسي پیدا می کردند. فرض کنید فردی به شبکه بانک های شهر ویروس ارسال مي کند و مي  خواهد 

اطالعات حساب های بانکي را دریافت کرده و دستکاري یا از آنها سوء استفاده کند. 

کسب درآمد: می توان مواردی را مشخص کرد که فردي ویروسي را آماده مي کند، پس از توزیع در شبکه ها، به 
اقدام  کار  این  به  نسبت  رأساً  اینکه شرکت ها  یا  و  مي فروشد  مي نویسند،  را  افزار ضد  ویروس  نرم  ه  ک شرکت هایي 

مي کنند. البته در برخي موارد، ویروس نویس به صورت مستقیم با قرباني معامله مي کند. 

نکته
در اغلب کشورهاي دنیا نگارش، پخش و هرگونه دخالت در پدید آوردن یا استفاده از ویروس ها برای اعمال مجرمانه، 

جرم محسوب مي شود و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

3ـ7
مقابله با ويروس ها
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انواع برنامه های مخرب
ويروس: ویروس یک قطعه نرم  افزار کوچک بوده که بر دوش یک برنامه حقیقي حمل مي گردد. مثاًل یک ویروس 
مي تواند خود را به برنامه اي نظیر واژه پرداز متصل نماید. هر مرتبه که برنامه واژه پرداز اجرا شود، ویروس نیز اجرا می  شود 

و این فرصت )شانس( را پیدا خواهد کرد که ضمن این که نسخه اي از خود را مجدداً تولید )الحاق یک نسخه از خود به 

سایر برنامه ها( کند، فعالیت اصلی خود که ممکن است تغییر اطالعات ، تخریب آن یا جاسوسی را نیز انجام دهد. 

کرم: یک کرم، برنامه نرم افزاري کوچکي است که با استفاده از شبکه هاي رایانه ا ي و اشکاالت برنامه ای )حفره های امنیتي 
موجود(، اقدام به تکثیر خود مي کند و با تکثیر بیش از حد خود، عماًل سیستم ها را از کار مي اندازد. نسخه اي از »کرم«، 

شبکه را پیمایش تا ماشین هاي دیگر موجود در شبکه را که داراي حفره هاي امنیتي هستند، تشخیص و نسخه اي از خود 

را تکثیر کند. کرم ها با استفاده از حفره هاي امنیتي موجود، نسخه اي از خود را بر روي ماشین هاي جدید تکثیر مي کنند. با 

استفاده از شبکه هاي رایانه اي، کرم ها قادر به تکثیر باورنکردني خود در اسرع زمان مي باشند. مثاًل کرم »Code Red«، که 

در سال 200١ مطرح گردید، قادر به تکثیر خود به میزان 250000 مرتبه در مدت زمان 9 ساعت بود. کرم ها می توانند منابع 

رایانه ای و شبکه ای مانند زمان پردازنده، حافظه یا تمام یا قسمتی از امکانات شبکه را در اختیار خود بگیرند. 

تروجان: تروجان یا اسب تراوا، نوع خاصي از برنامه هاي مخرب هستند. برنامه هاي فوق در برخی موارد با ادعای کمک 
به کاربر در زمینه رفع مشکالت رایانه یا تحت عنوان بازی یا برنامه رایگان، کاربر را فریب داده و پس از اینکه توسط کاربر 

به رایانه او منتقل شد، برخالف ادعاي قبلی، باعث بروز آسیب هاي جدي مانند حذف اطالعات موجود دیسک سخت 

می  کنند. اسب هاي تراوا داراي روشي براي تکثیر خود نمي باشند. 

کدهاي جاسوس: برنامه هایي که بعد از قرار گرفتن در رایانه شما شروع به گردآوري اطالعات کرده و اطالعات شما 
را براي مقاصد مختلف از جمله تجاري و سیاسي جمع  آوري کرده و براي مرکز کنترل خود ارسال مي کنند. 

نحوه گسترش ويروس
روش هاي زیر از مهم ترین روش هاي انتقال و گسترش ویروس ها است:

 اجرای پرونده هاي ناشناس توسط کاربر روي رایانه. 
 انتقال از طریق CD، فالپي و یا کارت هاي حافظه از یک سیستم آلوده به سیستم دیگر. 

 انتقال از طریق شبکه و اینترنت. 
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عالئم وجود ويروس در يک رايانه 
چنانچه رایانه ویروسی باشد ممکن است یک یا چند مورد از عالئم زیر بروز کند:

 سرعت رایانه به شدت افت مي کند. 
 با پرونده هایي مواجه مي شوید که شما آن را ایجاد نکرده و با آن آشنا نیستید. 

 درخواست اتصال به اینترنت از طرف برنامه هاي خاص. 
 کند شدن سرعت دریافت و ارسال هاي اینترنتي.

 افزایش حجم اطالعات.
 ناپدید و گم شدن اطالعات.

 تخریب پرونده ها و اطالعات.
 کار نکردن برخی از قطعات سخت افزاری.

نحوه مقابله با ويروس ها
یکی از مهم ترین روش های مقابله با برنامه های مخرب پیشگیری از انتقال آن به رایانه است لذا باید روش های انتقال 

آنها را فرا گرفت و اقدامات پیشگیرانۀ الزم را انجام داد.

 استفاده از یک دیواره آتش1 : دیواره آتش، یک برنامه امنیتي است که از نفوذ انواع نرم افزارهاي مخرب جلوگیري مي کند. 
 از نرم افزارهایي که توسط منابع غیر مطمئن توزیع و ارائه مي گردند، اجتناب و نرم افزارهاي مربوطه را از منابع 

مطمئن تهیه و نصب کنید.

 امکان راه اندازی شدن از طریق دیسکت را با استفاده از برنامه BIOS، غیر فعال کرده تا بدین طریق امکان آلوده شدن 
ویروس از طریق یک دیسکت که به  صورت تصادفي در درایو مربوطه قرار گرفته شده است، اجتناب شود. 

اجراي  امکان  و هرگز  کرده  فعال  مایکروسافت  برنامه هاي  تمام  در  را  ویروس«  مقابل  در  ماکرو  »حفاظت  امکان   

ماکروهاي موجود در یک سند را تا حصول اطمینان از عملکرد واقعي آنها ندهید. 

 هرگز قبل از بررسی نشدن پیوست های یک نامه الکترونیکي ارسال شده که می توانند شامل کدهاي اجرایي  باشند، 

 ،)word پرونده هاي( DOC پیوست هایی که داراي پسوند ،Excel و word آنها را باز نکنید. در رابطه با پرونده هاي

پسوند XLS )صفحه گسترده(، به مسئله ماکرو و ویروس هاي مربوطه دقت گردد.

افرادی که می  شناسید معموالً خیلی بیشتر از غریبه هاست. بسیاری از  از  با کمال تعجب، احتمال  گرفتن ویروس   

کارشناسان امنیتی عقیده دارند که حتی اگر با اطالع قبلی نیز پیامی دریافت می کنید که فایلی به آن ضمیمه شده است، 

Firewall ـ1
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باز هم باید مراقب باشید، زیرا ممکن است فرستنده به طور ناخواسته فایل آلوده ای را ارسال کرده باشد. برخی از 

ویروس ها نیز می توانند از طریق اتصال به آدرس دفترچه آدرس شما را تکثیر کنند.

 معموالً پیام های متنی ساده نمی  توانند ویروسی باشند اما به عنوان مثال، پیام هایی که قالب آنها HTML است، 

می  توانند حامل یک ویروس بسیار خطرناک باشند.

 پرونده هاي با پسوند EXE ،COM و یا VBS اجرایی بوده و در صورت آلوده بودن به ویروس، با اجراي آنان بر 

روي سیستم خود زمینه فعال شدن آنها فراهم خواهد شد. بنابراین الزم است از اجراي هرگونه پرونده اجرایي که 

به  همراه پست الکترونیکي براي شما ارسال مي گردد )خصوصًا مواردي که آدرس فرستنده براي شما گمنام و ناشناخته 

است(، صرف نظر کنید. 

 Service Pack  هاي ویندوز را دانلود کنید و همیشه ویندوز خود را به روز نگه دارید. 

 استفاده از برنامه های ضدویروس )آنتي ویروس( ، ضد  جاسوسي و برنامه هاي امنیتي شبکه: این کار از جمله اقدامات 

الزم برای کاهش اثرات سوء برنامه های مخرب است. براي این کار باید برنامه های مذکور در سیستم نصب شوند و در 

وضعیت فعال یا حفاظت قرار بگیرند. 

.Pop Up استفاده از برنامه هاي ضد 

.Kazza عدم استفاده از برنامه هاي به اشتراک گذاري پرونده از جمله 

 عدم استفاده ارتباط شبکه  ای با پایگاه هاي ناشناخته و نامعتبر.

برنامه های ضد ويروس
ضد ویروس )آنتي ویروس( اصطالحي است که به برنامه یا مجموعه  اي از برنامه ها اطالق مي شود که براي محافظت از 

رایانه ها در برابر ویروس ها استفاده مي شوند. وظیفه اصلي این برنامه ها شناسایي پرونده هاي آلوده به ویروس و پاکسازي 

آنهاست. ضد ویروس متن پرونده هاي موجود در رایانه را با نشانه هاي ویروس هاي شناخته شده مقایسه مي نماید. در 

بین بردن ویروس است.  از  پاکسازي آن و  به  برنامه ضدویروس قادر  باشد،  آلوده  بیشتر موارد درصورتي که پرونده 

در مواردي که این عمل ممکن نباشد، مکانیزمي براي قرنطینه کردن پرونده آلوده وجود دارد و حتي مي توان تنظیمات 

ضدویروس ها را به گونه اي انجام داد که پرونده آلوده حذف شود. چند نمونه از ضد ویروس هاي رایج در ایران عبارتند از:

 )MacAfee( مک آفي 

 )Norton(نورتون 

 NOD  32 

AVIRA 

 Kaspersky 
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چند نمونه از نرم افزارهاي ضد جاسوسي رایج نیز عبارتند از:

 نرم افزار ضد جاسوسي مایکروسافت

Ad_ aware Standard Edition 

نکات مهم در انتخاب ضدويروس
برخی از نکات که الزم است در انتخاب ضدویروس، مورد توجه قرار گیرند، در این قسمت بیان شده است. توجه به 

این نکات سبب مي شود تا احتمال آلوده شدن رایانه به ویروس به کمترین حد ممکن برسد. 

 ضدویروس معروف و مطمئن انتخاب کنید.

 ضدویروس باید قابلیت به روز رساني را داشته باشد و بتواند بانک اطالعات خود در مورد ویروس ها و امکانات 

الزم برای شناسایی و پاک کردن آنها را از پایگاه شرکت تولید کننده به رایانه منتقل کند. )این گزینه اهمیت زیادي دارد 

چون به  طور متوسط در هر هفته صدها ویروس جدید تولید شده و در شبکه ها توزیع مي شوند.(

 داراي امکانات الزم برای بررسي)اسکن( درایوها به صورت کامل و منظم باشد.

 داراي ديواره آتش قدرتمند باشد. 

NOD 32 کاربرد ضدويروس
در این بخش عملکرد ضد ویروس NOD32 تشریح می  شود و اسکن درایوها، زمانبندي اجرا و به روز رساني نرم افزار 

به  صورت مختصر آموزش داده مي شود.

نکته
در صورتي که در رایانه شما برنامه ضد ویروس دیگري نصب شده باشد مي توانید همین عملیات را با آن نرم افزار 

انجام دهید.

به روز رساني 
همانطورکه قباًل بیان شد با توجه به تولید روزانه برنامه هاي مخرب جدید یکي از کارهایي که باید به صورت مرتب 

انجام دهید، به روز رساني نرم افزار ضد ویروس است تا در صورتي که ویروس هاي جدید رایانه را مورد حمله قرار 

دهد، بتواند نسبت به عملکرد مخرب آنها عکس العمل مناسب نشان دهد. به روز  رساني ضد ویروس به دو صورت 
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آنالین)Online( و آفالین )Off line( قابل انجام است. در حالت آنالین با برقراري اتصال اینترنتي ضد ویروس با 

توجه به تنظیم برقرار شده به صورت خودکار شروع به دریافت اطالعات الزم از پایگاه خود مي  کند یا مي  توان به 

  http://www.eset.com صورت دستي به روز رساني آنالین را انجام داد. در روش آفالین ابتدا باید وارد سایت

شوید در این سایت )شکل2ـ ٧( مي توانید با توجه به نوع نرم  افزار نصب  شده پرونده هاي مورد نظر را دانلود کنید. سپس 

از آنها براي Update   کردن نرم افزار ضد ویروس استفاده نمایید. 

NOD32 شکل 2ـ 7 به روزرسانی ضد ويروس

اگر رایانه اي را که نرم افزار ضد ویروس NOD32 روي آن نصب شده است را به شبکه اینترنت با سرعت مناسب متصل 

  Update نمایید، مي  توانید مستقیمًا به روز رساني را انجام دهید. براي این کار در پنجره اصلي نرم افزار روي بخش

)شکل  ٣ـ٧( کلیک کرده و گزینه Update virus signature database را انتخاب نمایید. نرم افزار به صورت خودکار 

به پایگاه مربوط متصل شده، پرونده هاي الزم براي به روز رساني را دریافت و به  روز رساني را انجام مي دهد.

شکل 3ـ7 به  روز رسانی نرم افزار
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زمان  بندي اجرا
این نرم افزار قابلیت زمان  بندي براي کارهاي مختلف مانند بررسي ویروس و به  روزرساني را دارد. براي تنظیم این 

زمان  بندي مي توانید در بخش Tools گزینه Scheduler را انتخاب و تنظیمات مربوط را انجام دهید)شکل 4ـ٧(.

شکل 4ـ7 زمان  بندی اجرای نرم افزار

تنظیم ويروس يابي  
براي تنظیم ویروس یابي در بخش Computer Scan دو گزینه بررسي استاندارد و بررسي سفارشي قابل انتخاب است.

شکل 5  ـ7
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ـ  7 4
اطالعات محرمانه، ريسک های امنیتی

ملزومات امنیتي يک صفحه اينترنتي براي ارائه خدمات پولي و تجاري چیست؟ 

بمباران اخبار،  اطالعیه ها و هشدارهاي پي در پي در خصوص مشکالت امنیتي موجود در بانکداري و تجارت آنالین، 

رسانه هاي گروهي جهان و مخاطبان آنها را بیش از خود تهدیدهاي امنیتي با سردرگمي مواجه کرده است! به نظر مي رسد 

جنگ بین امنیت و ضد امنیت پایاني نخواهد داشت و کاربران خدمات اینترنتي، تنها قربانیان این نبرد محسوب مي شوند؛ 

درست به این دلیل که هم مجرمان اینترنتي تا حد زیادي به اهداف خود مي رسند و هم شرکت هاي امنیتي، روز به روز بر 

تجارت و فروش نرم افزارهاي امنیتي خود مي افزایند. شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آنالین نیز آنقدر نقدینگي دارند که 

حتي ضررهاي هنگفت در نظر ما، براي آنها کاماًل قابل اغماض باشد.  

البته برخالف بزرگنمایي هاي رسانه اي و تحلیل هاي غیرواقعي بسیاري از کارشناسان، تهدیدهاي امنیتي معامالت الکترونیک 

دنیای  تولد جرایم  ابتداي  بررسي ها،  از  بدبینانه ترین  نیستند؛ چرا که حتي در  فلج کننده و غیرقابل کنترل  به هیچ وجه 

مجازی، مجموع درآمد ساالنه مجرمان اینترنتي از چندین میلیون دالر فراتر نرفته است، که این مبلغ و حتي چند برابر آن 

نیز،  در مقایسه با گردش جهاني پول کاماًل ناچیز است. به هر ترتیب اغراق و بزرگنمایي مشکالت امنیتي موجود، بي  انصافي 

است. نباید این گونه فکر کرد که تک تک اعمال،  رفتار و فعالیت هاي ما در اینترنت تحت کنترل تبهکاران و ابزار مخرب 

آنها قرار دارد. عالوه بر این، ابزار و نرم افزارهاي امنیتي هم چندان بي کفایت نیستند و قادر به کنترل و انسداد درصد 

بسیار باالیي از کدهاي مخرب و نفوذهاي غیرقانوني مي باشند و درست به همین دلیل تنها درصد محدودي از اقدامات 

خرابکارانه با هدف سرقت مستقیم یا غیرمستقیم پول به ثمر مي  نشینند و اغلب آنها به نحوي خنثي شده و ماهیت مجرمانه 

خود را از دست مي  دهند.  

آخرين حلقه زنجیر
هیچ دلیلي وجود ندارد که ریسک امنیتي خرید آنالین از یک فروشگاه معتبر،  کمتر از استفاده حضوري از کارت اعتباري 

و یا وجه نقد در محوطه فیزیکي آن فروشگاه باشد. احتمال اجراي تهدیدهاي اینترنتي آنالین، درست به اندازه این احتمال 

است که شخصي در محل خرید حضوري شما و بدون این  که متوجه شوید،  رمز و شماره کارت اعتباري تان را یادداشت 

کند و یا حتي خود آن را برداشته و پا به فرار بگذارد؛ نه بیشتر. تنها تفاوت موجود، محیط انجام معامله وعدم حضور 

تهدیدهاي فیزیکي و قابل مشاهده است.
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در مبادالت و معامالت آنالین احتمال نادیده انگاشتن جوانب امنیتي و عدم رعایت آن، فقط کمي بیشتر از داد  و ستدهاي 

حضوري  است. در حقیقت مجرمان اینترنتي معموالً به صورت مستقیم به شبکه هاي سازماني و سرورهاي اطالعاتي 

حمله نمي کنند؛  بلکه تمام تالش خود را بر روي آسیب پذیرترین حلقه زنجیر متمرکز مي  کنند و این حلقه شکننده 

چیزي و یا بهتر بگوییم کسي نیست به جزء کاربر نهایي. دسترسي به اطالعات حساس و با ارزش سازماني از طریق 

کاربران خانگي بسیار آسان  تر از شکستن الیه هاي مختلف امنیتي، نفوذ به یک پایگاه اطالعاتي و دسترسي به اطالعات 

رمزگذاري شده است. 

در اینجا مالحظاتی در رابطه با راهکارها و ملزومات حفاظتي که هر کاربري براي افزایش امنیت اطالعات و دریافت 

خدمات مطلوب در اینترنت،  باید از آنها آگاه باشد، آورده شده است.

صفحات اینترنتي که در آنها مبادالت آنالین و خدمات حساس مالي یا تجاري انجام مي  شود، باید داراي ملزومات 

زیر باشند: 

 تضمین این مسئله که داده هاي وارد شده براي انجام مبادالت و یا معامالت الکترونیک،  تنها توسط بخش ها یا افراد 

معیني قابل دسترسي است. این مسئله از طریق رمزگذاري انجام مي شود.

 صحت، درستي و عدم نقص اطالعات درطول عملیات نقل   و  انتقال؛ به منظور اطمینان از عدم سوء  استفاده از اطالعات 

حساس. این مسئله از طریق استفاده از امضاي دیجیتال انجام مي شود.

 در نهایت، هویت هر دو طرف رابطه تجاري، یعني ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات آنالین، باید کاماًل واضح و 

مشخص بوده و مورد تأیید و تصدیق قرار گیرد. مدارک هویت دیجیتالي براي رفع نگراني هاي موجود در این رابطه 

مورد استفاده قرار مي گیرند.

براي دسترسي به این ملزومات کلي، روش هاي ارتباطي استانداردي طراحي شده است که هر کدام وظایف خاصي را 

بر عهده دارند.

پروتکل هاي امنیتي
پروتکل هاي امنیتي قوانین و استانداردهایي هستند که براي محافظت از مبادالت و معامالت اینترنتي در برابر تهدیدهاي 

آنالین، وضع شده اند و دسترسي هاي غیرمجاز به اطالعات تبادل شده را محدود مي  کنند. به این ترتیب این پروتکل ها، نقش 

مهمي در محافظت از کاربران خانگي، شبکه هاي محلي، فروشگاه ها، سازمان ها و مؤسسات مالي تجاري دارند. تهدیدهایي 

چون سرقت اطالعات، سرقت مستقیم و یا غیر مستقیم پول، ایجاد توقف و اختالل در فرایندهاي تجاري، کالهبرداري هاي 

آنالین و غیره، تهدیدهایي هستند که از کوچک ترین نقص و اشتباه در کاربرد این پروتکل ها سود مي  برند.    
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