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شماره 68/ اردیبهشت ماه 1401
ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل

در این شامره می خوانید:

بهداشت و امنیت سایربی

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری: 
ــل در  ــد غیرعام ــات پدافن ــتانداردهای الزم و الزام ــت اس ــر رعای ب

ــرد ــد ک ــونگون تأکی ــس س ــع م ــورات مجتم ــی ام تمام

ــزان  ــی می ــور ارزیاب ــه منظ ــتان ب ــل اس ــد غیرعام ــان پدافن کارشناس
رعایــت الزامــات امنیتــی و پدافنــدی از جایگاه هــای ســوخت اســتان 

بازدیــد بــه عمــل آوردنــد

آسیب پذیری
آسیب پذیری بحرانی در سیستم عامل اندروید

دو آسیب پذیری با افزایش دسرتسی در سیستم عامل لینوکس

مهمرتین به روزرسانی های ماه جاری رشکت های تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار
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اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

بازدید کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل از بنیاد 
حفظ و نشر آثار ارزش های دفاع مقدس                                                               

بازدید از جایگاه های 
سوخت استان

ــاخت  ــه زیرس ــایبری ب ــدات س ــش تهدی ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــراه  ــتان هم ــل اس ــد غیرعام ــان پدافن ــور کارشناس ــای کش ه
ــئول  ــی و مس ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــده ش ــا نماین ب
ســامانه هوشــمند ســوخت بــه منظــور ارزیابــی میــزان 
ــگاه  ــن جای ــدی از چندی ــی و پدافن ــات امنیت ــت الزام رعای
ســوخت اســتان بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. در ایــن بازدیدهــا 
ــری از مخاطــرات  ــل جهــت جلوگی ــد غیرعام ــات پدافن الزام
فیزیکــی و ســایبری و بــه منظــور تــدام خدمــات رســانی در 

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــراری م ــرایط اضط ش
ــد از تعــدادی جایــگاه ســوخت در مناطــق راه  در ایــن بازدی
ــی  ــار راه عباس ــار، چه ــه، چایکن ــار راه الل ــز، چه ــن تبری آه
ــد و ضمــن گوشــزد  ــه عمــل آم ــد ب ــده بازدی ــدان فهمی و می

مشــکالت و نواقــص، توصیه هــای الزم بــه مســئولین جایــگاه 
هــا ارائــه شــد و کارشناســان اداره کل پدافنــد غیرعامل اســتان 
خواســتار آمادگــی و هوشــیاری حداکثــری مســئولین مربوطــه 
ــداوم  ــور ت ــه منظ ــایبری ب ــی و س ــرات امنیت ــر مخاط در براب
ــرایط  ــران در ش ــرت بح ــردم و مدی ــه م ــانی ب ــت رس خدم

اضطــراری شــدند.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــد  ــتی اداره کل پدافن ــایبری و زیس ــدی، س ــان کالب کارشناس
ــظ و  ــاد حف ــرقی از بنی ــان ش ــتانداری آذربایج ــل اس غیرعام
نشــر آثــار ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان بازدیــد بــه عمــل 

ــد. آوردن
ــل  ــی از قبی ــوارد امنیت ــت م ــزوم رعای ــد ل ــن بازدی ــی ای ط
ــوزه  ــه اداره کل و م حصارکشــی برخــی قســمت های محوط
ایــن بنیــاد واقــع در پــارک شــمیم پایــداری و ســایر تمهیــدات 
الزم بــرای ارتقــای امنیــت مــوزه توســط کارشناســان مربوطــه 

مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
ــت  ــای امنی ــتای ارتق ــل در راس ــد غیرعام ــان پدافن کارشناس
ــتگاه  ــط دس ــور توس ــل مذک ــطح بندی مح ــه، س ــن منطق ای
اجرایــی مربوطــه را خواســتار شــده و اشــاره نمودنــد کــه در 
صــورت قــرار گرفتــن ایــن مرکــز در رده هــای حســاس و یــا 
مهــم می بایســت نســبت بــه مطالعــه و تهیــه پیوســت پدافنــد 
گواهــی  دارای  شــرکت های  از  یکــی  توســط  غیرعامــل 
ــل  ــد غیرعام ــازمان پدافن ــل از س ــد غیرعام ــت پدافن صالحی

ــد  ــات پدافن ــت الزام ــن رعای ــردد. همچنی ــدام گ ــور اق کش
ــی ســاختمان  ــررات مل ــه مبحــث 21 مق ــوط ب ــل مرب غیرعام
ــوره  ــد منظ ــوره و چن ــن، دو منظ ــای ام ــاد فض ــل ایج از قبی
ســازی اماکــن جهــت اســکان اضطــراری و موقت در شــرایط 
بحــران و اســتفاده از مصالــح مقــاوم در برابــر حریــق مــورد 
تأکیــد کارشناســان اداره کل پدافنــد غیرعامــل قــرار گرفــت.

بازدیــد مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری و 
ــط زیســت و  ــت محی ــای ادارات  کل  حفاظ رؤس
منابــع طبیعــی اســتان از مجتمــع مــس ســونگون 
ورزقــان انجــام شــد. اعضــای حاضــر طــی 
ــه بررســی  ــد، نســبت ب ــش از بازدی جلســه ای پی
و  نظــرات  و  پرداختــه  موجــود  مشــکالت 

ــد.  ــه نمودن ــود را ارائ ــنهادات خ پیش
ضمــن  غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل  آقایــی 
تقدیــر و تشــکر از زحمــات چندیــن ســاله 
ــرد:  ــان ک ــه، بی ــن مجموع ــان ای ــران و کارکن مدی
ــود را  ــی خ ــای مطالعات ــونگون طرح ه ــس س م
ــایر  ــی و س ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــه محی ب
دســتگاه های مرتبــط جهــت راهنمایــی و اجرایــی 
نمــودن ارســال نمایــد. هــر طــرح مطالعاتــی مس 
ــگاه ها  ــک از دانش ــر ی ــط ه ــه توس ــونگون ک س
ــه  ــط ادارات مربوط ــد توس ــود بای ــه می ش مطالع
ــی طــرح  ــل از هــر اقدام ــد شــوند و قب ــز تأیی نی
توســط دســتگاه های اجرایــی مرتبــط تصویــب و 

ــوند.  ــرا وارد ش ــه اج ــه مرحل ــد ب ــد و بع تأیی
ــه  ــس ســونگون ب ــه م ــان مجموع ــی از کاکن آقای
عنــوان ســربازان و افســران اقتصــادی نــام بــرده و 
تعامــل، کمــک و همراهــی دســتگاه های اجرایــی 
بــه منظــور رفــع موانــع و مشــکالت مــس 

ــود:  ــه نم ــته و اضاف ــروری دانس ــونگون را ض س
ــع  ــد موان ــا همفکــری و همراهــی یکدیگــر بای ب
موجــود در مــس ســونگون در اســرع وقــت حــل 
ــط  ــی مرتب ــتگاه های اجرای ــود و دس ــل ش و فص
عــالوه بــر نظــارت بــر نحــوه اجــرای کار، 

راهنمایی هــای الزم را ارائــه دهنــد. 
مختلــف  قســمت های  بازدیــد،  جریــان  در 
ــورد  ــا م ــط اعض ــونگون توس ــس س ــع م مجتم
بازدیــد قــرار گرفتــه، تهدیــدات و نقــاط ضعــف 
ــورد  ــده م ــه ش ــنهادات ارائ ــرح و پیش ــا مط آن ه

ــت.  ــرار گف ــی ق ــث و بررس بح
ــتانداردهای  ــت اس ــتار رعای ــن وی خواس همچنی
الزم و الزامــات پدافنــد غیرعامــل در تمامــی 
امــورات ایــن شــرکت، چــه در تأسیســات قدیمی 
و چــه در طرح هــای جدیــد االحــداث شــد. 
همچنیــن بــه مســئله حفــظ جنگل هــا، درختــان، 
ــی و در  ــع طبیع ــع، مناب ــی، مرات ــای گیاه گونه ه
ــه حفــظ ســالمتی ســاکنین منطقــه  رأس آن هــا ب
ــی  ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــرد. محی ــد ک تأکی
ــام  ــظ تم ــت حف ــای الزم جه ــد راهنمایی ه بای
ــد  ــام دهن ــع انج ــه موق ــی را ب ــای گیاه گونه ه
ــن  ــای الزم در ای ــز هزینه ه ــونگون نی ــس س و م

ــد.  ــل نمای ــه را تقب زمین
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مقدمه
ــی  ــش اساس ــک چال ــه ی ــروز ب ــای ام ــایبری در دنی ــت س امنی
تبدیــل شــده اســت و نقــش اصلــی و فزاینــده ای در پیشــگیری 
بــه  ســایبری  حمــالت  دارد.  ســایبری  جرایــم  وقــوع  از 
ــزار  ــاج اف ــط ب ــتی توس ــازمان های بهداش ــا س ــتان ها ی بیمارس
ــت.  ــتی اس ــازمان های بهداش ــرای س ــزرگ ب ــی ب ــک نگران ی
ــل اصلــی حمــالت  ــن ســازمان ها یکــی از دالی عــدم توجــه ای
ســایبری اســت. ســازمان های بهداشــتی از حمــالت ســایبری و 
ــایبری  ــم س ــن حمــالت آگاه نیســتند. جرائ ــی ای ــن نظارت قوانی
ــن  ــان اســت. ای ــرکت در جه ــر ش ــرای ه ــد ب ــن تهدی بزرگتری
ــد  ــالمت تأکی ــوزه س ــایبری در ح ــت س ــر روی امنی ــه ب مقال
می کنــد. موضوعــات مهــم امنیــت ســایبری و پیامدهــای آن در 

ــرد. ــرار می گی ــش ق ــث و چال ــورد بح ــالمت م ــوزه س ح
جامعــه یکــی از بدتریــن همه گیري هــاي قــرن حاضــر را 
ــترده اي در  ــر گس ــد 19 تأثی ــري کووی ــد. همه گی ــه می کن تجرب
جهــان داشــته اســت. در ایــن زمــان امنیــت ســایبري از اهمیــت 
بیشــتري برخــوردار اســت زیــرا محیــط بــراي حملــه مجرمــان 
ــري،  ــن همه گی ــی ای ــه در ط ــت. جامع ــب تر اس ــی مناس اینترنت
شــاهد افزایــش گســترده حمــالت امنیــت ســایبري بــوده اســت. 

آمــوزش نخســتین اقــدام عملــی در مــورد نحــوه جلوگیــري از 
تهدیــدات امنیــت ســایبري اســت.

ــک  ــه ی ــال 2020 ب ــداي س ــه در ابت ــد 19 ک ــروس کووی وی
همه گیــري در جهــان تبدیــل شــد و تمــام کشــورهاي جهــان را 
درگیــر خــود کــرد، تأثیــرات زیانبــاري در حوزه هــاي مختلــف 
بــر کشــورها تحمیــل کــرد. ایــن ویــروس بــه طــور غیرمنتظره اي 
ــالمت،  ــادي، س ــاي اقتص ــر حوزه ه ــزي ب ــگفت انگی ــرات ش اث
فرهنگــی، سیاســی و حتــی نظامــی کشــورها داشــت بــه طــوري 
ــد.  ــه دار می دانن ــال ها ادام ــا س ــرات آن را ت ــان، اث ــه متخصص ک
ــان  ــا زی ــراي دنی ــري اگرچــه از جهــات مختلــف ب ــن همه گی ای
بــار بــوده اســت؛ ولــی در برخــی مــوارد ســبب شــد تغییراتــی 
در ســبک زندگــی و کار انســان ها رخ دهــد کــه ممکــن اســت 
ایــن اثــرات بــراي همیشــه مانــدگار باشــد. از جملــه ایــن اثــرات 
می تــوان بــه توجــه بیشــتر مــردم بــه رعایــت بهداشــت فــردي، 
ــه دورکاري کارکنــان،   افزایــش تمایــل شــرکت ها و کارمنــدان ب
انتقــال سیســتم آموزشــی از محیــط فیزیکــی بــه محیــط 
مجــازي، اســتفاده بیشــتر مــردم از خدمــات مالــی الکترونیکــی، 
ارائــه بیشــتر خدمــات دولتــی بــر بســتر اینترنــت و بــه صــورت 
ــوارد  ــیاري از م ــی و بس ــت محیط ــرات زیس ــوري، اث غیرحض

دیگــر اشــاره کــرد. 

ــرات همه گیــري کوویــد 19 اســتفاده حداکثــري  از مهمتریــن اث
از اینترنــت و فضــاي مجــازي بــراي انجــام فعالیت هــاي 
ــات  ــیاري از جه ــئله از بس ــن مس ــه ای ــت. اگرچ ــف اس مختل
پیامدهــاي مثبتــی خواهــد داشــت، ولــی حداقــل در بــازه 
ــتفاده   ــراي سوء اس ــی را ب ــري، فرصت ــن فراگی ــی شــروع ای زمان
ــتم ها  ــود در سیس ــی موج ــیب پذیري هاي امنیت ــدگان از آس کنن
ــواع  ــا ان ــایبري ب ــان س ــت. مجرم ــرده اس ــم ک ــبکه ها فراه و ش
ــت  ــده نهای ــه وجــود آم ــد از فرصــت ب روش هــا ســعی کرده ان
اســتفاده را ببرنــد و بــا اســتفاده از روش هــاي قدیمــی و جدیــد 
بــه اهــداف مختلــف خــود برســند؛ بــه عبــارت دیگــر، تحولــی 
در جهت گیــري مهاجمیــن ســایبري در سراســر دنیــا بــه دنبــال 
تغییــر در ســبک کاري شــرکت ها و ســازمان ها بــه وجــود 
ــایبري را  ــت س ــوزه امنی ــترده اي در ح ــرات گس ــاده و تأثی آم

موجــب شــده اســت. 
فناوری های مدرن و داده ها در بهداشت و درمان

ــرفته،  ــتگاه های پیش ــدرن و دس ــای م ــطه تکنولوژی ه ــه واس ب
ــر  ــد از ش ــور کارآم ــه ط ــی و ب ــه راحت ــد ب ــاران می توانن بیم
بیمــاری خــالص شــوند. فنــاوری دیجیتــال می توانــد بــه تغییــر 
نظــام بهداشــت و درمــان ناپایــدار بــه پایــدار و ایجــاد ارتباط بین 
متخصصــان پزشــکی و بیمــاران، کمــک کنــد و راه هــای مؤثرتــر، 

ــد. سیســتم های  ــم کن ــاری فراه ــرای بیم ــر ب ــریع تر و ارزان ت س
ــد  ــه بیمارســتان ها اجــازه می دهن ــه شــبکه ب ــه ای متصــل ب رایان
تــا تــک تــک جزئیــات هــر بیمــار را دســت انــدرکاران حــوزه 
ــدرن از  ــادی از فناوری هــای م ــداد زی ــد. تع ــت کنن ســالمت ثب
ــت مجــازی،  ــزوده، واقعی ــت اف ــی، واقعی ــوش مصنوع ــل ه قبی
ــتم بهداشــت  ــه سیس ــد ک ــن پتانســیل را دارن ــوژی ای نانوتکنول
ــه  ــد. چنانک ــی کنن ــاره طراح ــل دوب ــور کام ــه ط ــان را ب و درم
ــا  ــی ب ــاط نزدیک ــت و درمــان ارتب ــده پزشــکی و بهداش آین
ــق فناوری هــا از  ــرادی کــه از طری ــن اف توانمندســازی و همچنی

ســالمت خــود مراقبــت مــی کننــد، دارد.
ــام ســالمت  ــه نظ ــان ب ــا در بهداشــت و درم ــع آوری داده ه جم
ایــن اجــازه را می دهــد کــه دیــدگاه جامعــی از بیمــاران 
ــن  ــاط بی ــد، ارتب ــازی کنن ــا را شخصی س ــد، درمان ه ــاد کنن ایج
ــابقه  ــار و س ــوابق بیم ــد. س ــود دهن ــاران را بهب ــکان و بیم پزش
ــا  ــد ت ــه متخصصــان پزشــکی کمــک می کن ــاران ب ــته بیم گذش
ــا توجــه  ــد. ب ــر و کارآمــد درمــان کنن ــه طــور مؤث بیمــاران را ب
ــود.  ــار داده می ش ــه بیم ــب ب ــان مناس ــار، درم ــابقه بیم ــه س ب
ــه  ــت ک ــتمی اس ــالمت )EHR( سیس ــک س ــده الکترونی پرون
ــع  ــدادی از مناب ــار را از تع ــه ســالمت بیم ــوط ب ــات مرب اطالع
ــاهده  ــش، مش ــج آزمای ــامل نتای ــد. EHR ش ــع آوری می کن جم
ــده  ــرف ش ــای مص ــالمت، داروه ــی س ــکالت فعل ــی، مش بالین
توســط بیمــار، اقداماتــی کــه انجــام می شــود و همچنیــن شــامل 

ــت. ــاران اس ــی بیم ــات بانک ــی و جزئی ــه درمان ــای بیم داده ه
امنیت سایبری در بهداشت و درمان

امــروزه بســیاری از کشــورها و دولت هــا قوانیــن ســختگیرانه ای 
را در مــورد ایمنــی ســایبری بــرای جلوگیــری از، از بیــن رفتــن 
ــد  ــخاص بای ــد. اش ــال می کنن ــی اعم ــای حیات ــی از داده ه برخ
بــه مفاهیــم امنیــت ســایبری آشــنا شــوند و خــود را از جرایــم 
ســایبری فزاینــده مصــون نگــه دارنــد. امنیــت ســایبری هــم در 
مــورد ناامنــی ایجــاد شــده از طریــق ایــن فضــای جدیــد اســت 
ــازی  ــرای ایمن س ــی ب ــا رویه های ــات ی ــورد اقدام ــم در م و ه
ایــن فضــا و تحقــق ایــن امــر بــه تمرین هــا و اقدامــات زیــادی 

چــه بــه صــورت تخصصــی و چــه غیرتخصصــی نیــاز دارد.
در ســال 2008، انســتیتوی پزشــکی ایــاالت متحــده یــک 
ــات  ــاش خدم ــامانه آماده ب ــرای س ــه را ب ــوب هفت گان چارچ
ضــروری بهداشــت  عمومــی ارائــه کــرد کــه شــامل )1( 
ــی و  ــت داخل ــتی )2( امنی ــای بهداش ــه مراقبت ه ــتم ارائ سیس
امنیــت عمومــی. )3( کارفرمایــان و مشــاغل. )4( رســانه ها. )5( 
دانشــگاه؛ )6( جوامــع؛ و )7( زیرســاخت های بهداشــت عمومــی 
دولتــی اســت کــه مــورد آخــر بــه عنــوان یــک مرکــز ســازمانی 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــان عم ــایر ذینفع ــتر س ــی بیش ــرای هماهنگ ب

بهداشت و امنیت سایبری
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شماره 68/ اردیبهشت ماه 1401
ــه  ــرای درک عناصــر ب ــد ب ــی مفی ــد تحلیل ــک دی چارچــوب ی
هــم پیوســته آن ارائــه می دهــد کــه در مجمــوع بــرای آمادگــی 
ــور  ــه ط ــتند و ب ــروری هس ــی ض ــت عموم ــراری بهداش اضط
ــن  ــه ای ــد چگون ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــترده، دیدگاه گس
ــایبری در  ــدات س ــی ممکــن اســت توســط تهدی عناصــر حیات
ــه  ــن چارچــوب ب ــه ای ــد. در حالیک ــرار گیرن ــر ق ــرض خط مع
ــن  ــا ای ــد، ب ــاره نمی کن ــات اش ــاوری اطالع ــه فن ــت ب صراح
ــک از هفــت عنصــر  ــاوری اطالعــات توســط هــر ی وجــود فن
ــن سیســتم را  ــن همــه عناصــر ای آن اســتفاده می شــود و بنابرای

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
قســمت های مختلــف حــوزه امنیــت داخلــی و امنیــت عمومــی 
ــدات  ــترده ای از تهدی ــف گس ــر طی ــت تأثی ــت تح ــن اس ممک
ســایبری قــرار گیرنــد، ماننــد اختــالل در خطــوط تلفــن 
خدمــات  می توانــد  کــه   EMS سیســتم های  و  اضطــراری 
ــترس  ــد )در دس ــال کن ــا غیرفع ــد ی ــی را کن ــکی اورژانس پزش
ــی  ــت عموم ــی و امنی ــت داخل ــودن/ یکپارچگــی(. نقــش امنی ب
در مدیریــت تهدیداتــی کــه ناشــی از ترکیــب عناصــر ســایبری 

ــت. ــم اس ــتند، مه ــنتی هس ــلیحات س و تس
ــکی  ــک پزش ــده الکترونی ــود پرون ــه وج ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــی در  ــکی و بالین ــات پزش ــادی از اطالع ــر زی )EMR(، مقادی
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــره می ش ــازی ذخی ــای مج ــن پرونده ه ای
الکترونیکــی بیــن نهادهــای بهداشــت و درمــان توســط ارتبــاط 
ــکی  ــات پزش ــن اطالع ــردد. ای ــه می گ ــژه مبادل ــبکه ای وی ش
مســتعد ســرقت و سوء اســتفاده مجرمــان ســایبری اســت، 
ــد کنتــرل مســتقیم  ــر و مخــرب حتــی می توانن هکرهــای باج گی
دســتگاه های پزشــکی فعــال و غیرفعــال متصــل از طریــق 
ــه بیمــاران آســیب برســانند. ــد و ب اینترنــت را در دســت بگیرن
هرگونــه خلــل در فعالیــت کســب و کارهــای دیگــر نیــز 
می توانــد تأمیــن منابــع بهداشــت عمومــی را از طریــق ناتوانــی 
در تولیــد تجهیــزات پزشــکی یــا داروهــای مــورد نیــاز ناشــی از 
ــه و  توقــف تولیــد، از دســت دادن اطالعــات بهداشــتی محرمان
متعاقبــًا کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه دســتگاه های بهداشــتی، یــا 
ــدی  ــات کلی ــه خدم ــدگان در ارائ ــت خدمات دهن ــدم موفقی ع
بیمارســتانی کــه ممکــن اســت از نــرم افــزار گرفتــه تــا کارکنــان 
موقــت را شــامل شــود، بــه مخاطــره انــدازد. افزایش تــاب آوری 
سیســتم بهداشــت عمومــی در برابــر حمــالت ســایبری مســتلزم 

مشــارکت بخــش خصوصــی و دولــت اســت.
امنیت سایبری و تجزیه و تحلیل حمالت در عصر کرونا

همه گیــری مجموعــه ای از شــرایط منحصــر بــه فــرد مربــوط بــه 
جرایــم اینترنتــی را ایجــاد کــرد کــه جامعــه و تجــارت را نیــز 
تحــت تأثیــر قــرار داد. در طــی همه گیــری، مجرمــان اینترنتــی و 

گروه هــای تهدیــد پیشــرفته )APT( از هــدف قــرار دادن افــراد 
و سیســتم های آســیب پذیــر اســتفاده کرده انــد و افزایــش 
ــالت  ــت حم ــال موفقی ــری احتم ــی از همه گی ــراب ناش اضط
ســایبری و دامنــه آن را بیشــتر می کــرد. بیــن همه گیــری 
آســیب پذیر  بخش هــای  ســایبری  حمــالت  در  افزایــش  و 
ــتی  ــای بهداش ــازمان های مراقبت ه ــود دارد. س ــتگی وج همبس
یکــی از اصلی تریــن قربانیــان حمــالت ســایبری در طــی 
سرتاســر  در  شــرکت ها  و  ســازمان ها  هســتند.  همه گیــری 
ــد  ــه )WFH( را اجــرا کرده ان جهــان مــدل کســب و کار از خان
کــه بردارهــای حملــه و خطــرات مربــوط بــه داده هــای داخلــی 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــناریوها، ای ــتر س ــد. در بیش ــش می ده را افزای
و  شــخصی  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــه  کارمنــدان  نیــاز 
ــد امنیــت  ــًا فاق ــراً ذات شــبکه های خانگــی خــود اســت کــه اکث
هســتند و فاقــد تدابیــر امنیتــی اســتاندارد مــورد نیــاز می باشــند.
اصلــی  اهــداف  از  یکــی  بهداشــتی  مراقبت هــای  بخــش 
ــا  ــوده اســت. تالش ه ــری ب ــایبری در طــی همه گی حمــالت س
ــی مشــکالت  ــردن ســازمان های بهداشــتی و درمان ــرای هک ک ب
ــتی  ــای بهداش ــایبری در بخــش مراقبت ه ــت س ــا امنی ــط ب مرتب
ــر  ــای بهداشــتی در براب ــرار داده اســت. ســازمان ه را هــدف ق
حمــالت ســایبری آســیب پذیر هســتند ماننــد حملــه بــاج افــزار 
WannaCry کــه در ســال 2017 ســرویس بهداشــت ملــی 
)NHS( را از کار انداختــه اســت. یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امر 
محــدود بــودن بودجــه اســت کــه ایــن ســازمان ها مجبورنــد از 
ــد  ــت کنن ــات محافظ ــل امکان ــا حداق ــود ب ــتم های IT خ سیس
ــوان  ــه عن ــوند. ب ــن می ش ــه تأمی ــق بودج ــت از طری ــرا امنی زی
بهداشــتی  مراقبت هــای  ســازمان های  از  بســیاری  مثــال، 
ــل  ــتم عام ــر سیس ــا دیگ ــده ی ــوخ ش ــزاری منس ــرم اف ــوز ن هن
ــه پشــتیبانی نمی شــوند را  ــدوز XP ک ــا وین ــدوز 7 ی ــد وین مانن
ــتان ها  ــر بیمارس ــکی در سراس ــتگاه های پزش ــرل دس ــرای کنت ب
ــه  ــت ک ــار داش ــی اظه ــول در گزارش ــد. یوروپ ــتفاده می کنن اس
ــرای  ــودآور ب ــان و س ــی آس ــی هدف ــتی درمان ــات بهداش امکان
ــاج افــزار محســوب می شــود. امــروزه بیمارســتان های مــدرن  ب
ــه  ــیا ب ــت اش ــا و اینترن ــوند. رایانه ه ــه اداره می ش ــط رایان توس
ــر  ــره و نظــارت ب ــرای ذخی شــدت در بیمارســتان های مــدرن ب
داده هــای بیمــاران و همچنیــن کنتــرل تجهیــزات پزشــکی ماننــد 
واحــد مراقبت هــای ویــژه یــا ونتیالتورهــا مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد.
ــا و  ــطحی از نگرانی ه ــه س ــترده ب ــور گس ــه ط ــه ب کار در خان
چالش هــای مربــوط بــه امنیــت ســایبری تبدیــل شــده اســت کــه 
ــا آن روبــرو نبوده انــد. مجرمــان  صنعــت و شــهروندان هرگــز ب
اینترنتــی از ایــن فرصــت برای گســترش حمــالت خود اســتفاده 

ــم  ــاخت های مه ــن زیرس ــایبری همچنی ــالت س ــد. حم کرده ان
ــرار  ــدف ق ــتی را ه ــای بهداش ــات مراقبت ه ــد خدم ــی مانن مل
ــورد  ــد 19 م ــه کووی ــوط ب ــات مرب ــام اطالع ــت. تم داده اس
توجــه شــهروندان اینترنتــی قــرار می گیــرد و کالهبــرداران 
 phi ،( ــرب ــالت مخ ــات حم ــن اطالع ــتفاده از ای ــا سوء اس ب
ــرای  ــی را ب ــد و پیوندهای ــدارک و انجــام می دهن smi ،vi ( را ت
درخواســت کمــک در رابطــه بــا کوویــد 19 بــه قربانیــان ارســال 
می کننــد. هرزنامــه یکــی از روش هــای رایــج در انتشــار بدافــزار 
اســت. مــوارد اصلــی بــه عنــوان طعمــه بــرای تشــویق مــردم بــه 
ــا  ــد ی ــد کلیــک کــردن روی پیون ــاک مانن انجــام اقدامــی خطرن
بــاز کــردن پیوســت اســت. ضــروری اســت کــه کاربــران قبــل 
ــای  ــد و پیونده ــگاه کنن ــل ن ــده ایمی ــال کنن ــه ارس ــدام، ب از اق
ــب از  ــی اغل ــان اینترنت ــد. مجرم ــی کنن ــود در آن را بررس موج
پیش بینــی  می کننــد.  اســتفاده  هویــت  جعــل  تکنیک هــای 
ــد و  ــر درآم ــت پ ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی ب ــم اینترنت ــده جرای ش
ســطح کم خطــر درحــال پیشــی گرفتــن از جــرم ســنتی از نظــر 
ــد از  ــی می توانن ــان اینترنت ــرا مجرم ــه هســتند زی ــداد و هزین تع

ــد. ــا حمالتــی را انجــام دهن هرجــای دیگــر دنی
ــایبری،  ــوع جــرم س ــرای وق ــد ب ــث جــرم مشــخص می کن مثل
ــزه و  ــی، انگی ــد: قربان ــته باش ــود داش ــد وج ــل بای ــه عام س
فرصــت. قربانــی هــدف حملــه اســت، انگیــزه جنبــه ای اســت 
ــی  ــد و فرصت ــوق می ده ــه س ــمت حمل ــه س ــرم را ب ــه مج ک
ــای جــرم شناســی،  ــایر مدل ه ــکاب جــرم اســت. س ــرای ارت ب
ماننــد نظریــه فعالیــت معمــول )RAT( و مثلــث جــرم از عوامــل 
ــد، برخــی از  ــتفاده می کنن ــم اس ــف جرای ــرای توصی مشــابهی ب
آن هــا قربانــی را بــا اســتفاده از مهاجــم جایگزیــن می کننــد کــه 
می توانــد بــه عنــوان بخشــی از فرصــت در نظــر گرفتــه شــود.
حمــالت امــروزه بســته بــه انگیــزه مهاجــم پیچیده تــر و 
هدفمنــد بــا قربانیــان خــاص می شــوند، بــه عنــوان مثــال بــرای 
ســود مالــی، جاسوســی، زورگویــی یــا انتقــام. حمــالت هدفمند 
ــت  ــالت فرص ــت. »حم ــایع اس ــیار ش ــز بس ــب نی ــت طل فرص
طلبانــه« را حمالتــی گوییــم کــه قربانیــان را براســاس حساســیت 
آن هــا بــرای حملــه انتخــاب می کنــد. مهاجمــان فرصــت طلــب 
قربانیانــی را هــدف می گیرنــد کــه آســیب پذیری خاصــی 
دارنــد یــا، معمــوالً بــه صــورت فیشــینگ، مهندســی اجتماعــی 
بــرای ایجــاد ایــن آســیب پذیری هــا تــالش می کننــد. بنابرایــن 
ــتفاده  ــی اس ــک قربان ــردن ی ــراه ک ــرای گم ــم ب ــک مکانیس از ی

می کننــد.
ــی،  ــای زمان ــت، محدودیت ه ــایبری از مزاحم ــرداران س کالهب
ــالت  ــی حم ــرای کارای ــانی ب ــل انس ــایر عوام ــت و س وحش
ــا را  ــه آن ه ــه توج ــان از آنچ ــی قربانی ــد وقت ــتفاده می کنن اس

ــرت می شــود و باعــث وحشــت  ــد، حواسشــان پ ــب می کن جل
آن هــا می شــوند بیشــتر فریــب می خورنــد. بــه همیــن ترتیــب، 
ــتری  ــار بیش ــت فش ــان را تح ــی، قربانی ــای زمان محدودیت ه
قــرار می دهــد کــه می توانــد منجــر بــه اشــتباه شــود و 
ــش  ــالت را افزای ــرداری و حم ــدن، کالهب ــی ش ــال قربان احتم
ــت  ــر وضعی ــار کاری، تغیی ــامل فش ــر ش ــای دیگ ــد. مثال ه ده
شــخصی، مســائل پزشــکی یــا رویدادهایــی اســت کــه بــه طــور 
ــاد  ــه ایج ــیب زایی را در کل جامع ــق و آس ــرات عمی ــی تأثی کل
ــان  ــزرگ. مهاجم ــای ب ــی و فاجعه ه ــوارد فوت ــد م ــد مانن می کن
فرصــت طلــب همیشــه بــه دنبــال بــه حداکثــر رســاندن ســود 
خــود هســتند و بنابرایــن منتظــر بهتریــن زمــان بــرای حملــه بــه 
ــا  ــداوم ی ــی هســتند. یــک فاجعــه طبیعــی، یــک بحــران م جای
یــک رویــداد عمومــی قابــل توجــه مــوارد کاملــی از این شــرایط 
هســتند. کار در خانــه، عــدم تعامــالت اجتماعــی و فعالیــت بدنی 
ــیاری را  ــد بس ــرایط می توان ــن ش ــی ای ــدم آمادگ ــرس از ع و ت
تحــت فشــار قــرار دهــد و باعــث اســترس و اضطرابــی شــود 
ــد.  ــش ده ــی را افزای ــه قربان ــه ب ــال حمل ــد احتم ــه می توان ک
همچنیــن، تغییــر ناگهانــی زمینه هــای کار، بــه ایــن معنــی بــوده 
ــد  ــاختارهای جدی ــده اند س ــور ش ــرکت ها مجب ــه ش ــت ک اس
کاری را بداهــه کننــد، بــه دلیــل قابلیــت همــکاری، دارایی هــای 
شــرکت از محافظــت کمتــر نســبت بــه قبــل برخــوردار هســتند. 
ــای  ــری راه حل ه ــه انعطاف پذی ــوط ب ــد مرب ــای جدی چالش ه

ــت. ــی اس ــیار حیات ــتم ها بس ــرای سیس ــاوری ب فن
تأثیرات فوري کووید 19 بر سازمان ها

اثــرات همه گیــری، قرنطینــه جمعــی کارکنــان و اقدامــات 
انجــام شــده بــرای تســهیل کار از راه دور و مقاوم ســازی 
ــر  ــالت تأثی ــر حم ــود، در براب ــایبری موج ــاخت های س زیرس
ــش  ــه افزای ــا توجــه ب ــته اســت. ب ــروی کار داش ــر نی ــادی ب زی
ــه ســاختارهای مهــم، امنیــت اطالعــات از  حمــالت ســایبری ب

ــت. ــوردار اس ــری برخ ــت باالت اهمی
برخــی از تأثیراتــی کــه شــرکت ها و ســازمان ها در بــازه زمانــی 
ــامل  ــدند، ش ــه ش ــا مواج ــا آن ه ــا ب ــري کرون ــروع همه گی ش

مــوارد زیــر اســت:
* در فرهنــگ بحــران، اولویت بنــدي تــداوم عملیــات کســب و 

کار حفــظ خواهــد شــد.
* تعــداد زیــادي از نیروهــاي کار غائــب خواهنــد بــود و کارایی 

کاهــش خواهــد یافت.
ــراي  ــد و ب ــه دورکاري می رون ــه ســرعت ب * نیروهــاي کاري ب

کار از راه دور نیــاز بــه تکنولــوژي دارنــد.
ــا اختــالل  * تأمیــن کننــدگان حیاتــی ســازمان ممکــن اســت ب
ــی امنیتــی  ــه طــور بالقــوه فعالیت هــاي حیات مواجــه شــوند و ب

مقاالت علمیمقاالت علمی



11

ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل
شماره 68/ اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل

12

شماره 68/ اردیبهشت ماه 1401

مقاالت علمیمقاالت علمی

مختــل شــود.
ــته  ــیار وابس ــی از راه دور بس ــاي دسترس ــه فناوري ه ــازمان ب س
می شــوند کــه ممکــن اســت کارکنــان آن هــا آشــنایی کافــی بــا 

آن هــا نداشــته باشــند.
- افزایش ریسک دورکاري یا آموزش از راه دور

ــراي کار  ــردي ب ــاي کارب ــاخت ها و برنامه ه ــري زیرس بکارگی
ــه  ــور ب ــرکت ها مجب ــان ش ــه و کارکن ــش یافت از راه دور افزای
اســتفاده از سیســتم هاي شــخصی جهــت ادامــه کار بــراي 
ــا  ــیاري از تراکنش ه ــن بس ــند؛ بنابرای ــه می باش ــرکت مربوط ش
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــتم هاي امنیت ــبکه و سیس ــارج از ش در خ
ســازمان ها  مهــم  چالش هــاي  از  یکــی  امنیــت  حفــظ  و 
در ایــن دوران محســوب می شــود. انتقــال بــه دورکاري و 
اولولیت بنــدي عملیــات ســازمان ریســک هاي فــوري بــه 

ــت: ــد داش ــراه خواه هم
ــر روي سیســتم ها  * ممکــن اســت کنترل هــاي امنیتــی کافــی ب
ــاي از  ــور انجــام فعالیت ه ــه منظ ــه ب ــدي ک ــاي جدی ــا ابزاره ی
ــن  ــت ای ــرا اولوی ــود؛ زی ــال نش ــد، اعم ــکار می رون راه دور ب

اســت کــه اجــزا اصلــی ســازمان فقــط کار کننــد. 
ــا  ــادي کاره ــر انجــام ع ــی در براب ــان مانع ــه کارکن ــی ک * زمان
ــاي  ــا راهکاره ــود ی ــاي موج ــت فرآینده ــن اس ــد، ممک ببینن
عملــی خــوب را کنــار بگذارنــد )اصــاًل اســتفاده از آن هــا 

ــد(. ــدور نباش ــان مق برایش
ــتر  ــان بیش ــه کارکن ــی ب ــی اجتماع ــالت مهندس ــال حم * احتم

می شــود.
ــت  ــن اس ــی از راه دور ممک ــتم هاي دسترس ــه سیس ــکا ب * ات
ــد. ــیب پذیرتر کن ــالت DDOS آس ــر حم ــازمان ها را در براب س
ــی کار  ــا تکنولوژي های ــًا ب ــوند گاه ــور می ش ــان مجب * کارکن
ــود  ــن خ ــد و همی ــا ندارن ــا آن ه ــی ب ــنایی کاف ــه آش ــد ک کنن

ــی آورد. ــود م ــه وج ــدي را ب ــک هاي جدی ریس
ــن  ــوزش از راه دور در ای ــا آم ــزان دورکاري ی ــش می ــا افزای ب
دوران، ســرور VPN ســازمان ها تبدیــل بــه نقطــه  حیاتــی 
بــراي آن هــا شــده اســت و در دســترس بــودن و امنیــت آن هــا 
ــی  ــل ناگهان ــه دلی ــی برخــوردار شــده اســت. ب از اهمیــت باالی
ــی الزم  ــازمان ها آمادگ ــیاري از س ــري، بس ــن همه گی ــودن ای ب
بــراي انجــام کار یــا آمــوزش از راه دور را نداشــتند، بــه همیــن 
 VPN دلیــل بســیاري از آن هــا بــا پیکربنــدي ناقــص ســرورهاي
بســیاري از اطالعــات حســاس خــود را در معــرض دسترســی 
از اینترنــت و یــا حمــالت DOS قــرار داده انــد. عــالوه بــر ایــن 
ــخصی  ــاي ش ــت از کامپیوتره ــن اس ــدان ممک ــی از کارمن برخ
ــه  ــازمان مربوط ــا س ــرکت ی ــاي ش ــام کاره ــراي انج ــود ب خ

اســتفاده کننــد کــه ایــن مســئله ریســک زیــادي را براي ســازمان 
بــه همــراه خواهــد داشــت؛ بنابرایــن شــرکت ها بایــد از امنیــت 
ــد و  ــان یابن ــود اطمین ــرور VPN خ ــح س ــدي صحی و پیکربن
ــر  ــه از کامپیوت ــد ک ــه کنن ــود توصی ــدان خ ــه کارمن ــی ب از طرف

ــد. ــراي کارهــاي شــرکت اســتفاده نکنن شــخصی خــود ب
ــاي  ــرد تیم ه ــت عملک ــن اس ــري ممک ــن همه گی در دوران ای
ــود  ــبب می ش ــه س ــود ک ــالل ش ــار اخت ــازمان ها دچ ــت س امنی
ــی  ــخ ده ــده و پاس ــوار ش ــاي مخــرب دش تشــخیص فعالیت ه
ــر شــود. ایــن اختــالل باعــث آســیب پذیري  ــه آن هــا پیچیده ت ب

ــردد: ــر می گ ــک هاي زی ــال ریس ــش احتم و افزای
- آســیب پذیري هایی ممکــن اســت بــه وجــود آیــد کــه ناشــی 
 patch ــب ــدم نص ــل ع ــت مث ــی امنی ــه مبان ــه ب ــدم توج از ع
هــاي امنیتــی هســتند. دلیــل ایــن عــدم توجــه، متمرکــز کــردن 

منابــع در نقــاط دیگــر اســت.
ــرا  ــد؛ زی ــش یاب ــی افزای ــک هاي داخل ــت ریس ــن اس - ممک
ســازمان ها مجبــور می شــوند نیروهــاي اضافــی را تعدیــل 
کننــد و یــا ســاعات کاري را تقلیــل دهنــد؛ بنابرایــن برخــی از 
ــازمان  ــه س ــیب هایی را ب ــت آس ــن اس ــی ممک ــان ناراض کارکن

ــد. وارد کنن
ــی  ــه خوب ــایبري را ب ــالت س ــت حم ــن اس ــازمان ها ممک - س
ــت  ــش امنی ــان بخ ــیاري از کارکن ــرا بس ــد؛ زی ــخیص ندهن تش
ــر  ــاي دیگ ــام کاره ــه انج ــا را ب ــا آن ه ــد ی ــل کرده ان را تعدی

ــد. ــاص داده ان اختص
ــه  ــی ب ــور اثربخش ــه ط ــد ب ــت نتوانن ــن اس ــازمان ها ممک - س
ــه  ــا خــود را پــس از حمل ــد و ی حمــالت ســایبري پاســخ دهن
ــن  ــت، تأمی ــش امنی ــدي بخ ــان کلی ــرا کارکن ــد؛ زی ــم کنن ترمی
کننــدگان IT یــا دیگــر بخش هــاي امنیــت بــراي تصمیم گیــري 

ــند. ــترس نباش در دس
- افزایش تعداد مجرمان سایبري

بســیاري از شــرکت ها در ســطح جهــان نیروهاي کار خــود را در 
دوران همه گیــری تعدیــل کردنــد و تعــداد زیــادي از کارمنــدان 
در حــال حاضــر بیــکار شــده اند. ممکــن اســت برخــی از افــراد 
بــه ســمت فعالیت هــاي مجرمانــه ســایبري گرایــش پیــدا کننــد 
و یــا حتــی بعضــی از ایــن کارمنــدان ممکــن اســت بــه دالیلــی 
ماننــد انتقــام بخواهنــد بــا اطالعاتــی کــه در اختیــار دارنــد بــه 

شــرکت ســابق خــود آســیب برســانند.
انواع حمالت سایبری

دســتورالعمل های ســرویس پیگــرد قانونی CPS جرایم ســایبری 
ــه  ــم وابســته ب ــد: جرای ــه دو دســته گســترده تقســیم می کن را ب
ســایبر و جرایــم ســایبری وابســته بــه فضــای مجــازی. جرمــی 

اســت کــه فقــط بــا اســتفاده از رایانــه، شــبکه های رایانــه ای یــا 
هــر نــوع دیگــر از فنــاوری ارتباطــات اطالعاتــی قابــل ارتــکاب 
اســت. جرایــم مجهــز بــه ســایبر عبارتنــد از: »جرایــم ســنتی کــه 
می تواننــد بــا اســتفاده از رایانــه، شــبکه های رایانــه ای یــا ســایر 
اشــکال فنــاوری ارتباطــات اطالعاتــی در مقیــاس خــود افزایــش 
ــب  ــف شــده توســط CPS اغل ــد. برخــی از عناصــر توصی یابن
در یــک حملــه ســایبری بــه هــم پیونــد می خورنــد. بــه عنــوان 
ــه  ــا پیامــک فیشــینگ )ب ــال، ممکــن اســت از یــک ایمیــل ی مث
عنــوان مثــال SMS یــا WhatsApp(  بــرای جلــب نظــر قربانــی 
ــن  ــایت ممک ــود. وب س ــتفاده ش ــی اس ــایت تقلب ــک وب س ی
ــرداری  ــکاب کالهب ــرای ارت ــه ب اســت داده هــای شــخصی را ک
ــزار  ــت بداف ــن اس ــا ممک ــد ی ــع آوری کن ــتفاده و جم ــی اس مال
)بــه طــور خــاص، بــاج افــزار( را نصــب کنــد کــه ســپس بــرای 

اخــاذی اســتفاده کنــد.
حمــالت انــکار ســرویس بــه طــور فزاینــده ای توســط مجرمــان 
ــن  ــب توجــه مشــاغل تجــاری در حی ــه منظــور جل ــی ب اینترنت

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــرای هــک کــردن م تــالش ب
شــایع ترین و مؤثرتریــن حملــه در طــی ایــن بیمــاری همه گیــر، 
ــت،  ــت. در حقیق ــینگ اس ــرداری و فیش ــف کالهب ــواع مختل ان
حمــالت فیشــینگ 81% یــا بیشــتر موفقیــت دارنــد. فیشــینگ یا 
ــه طــور گســترده تر، شــامل وسوســه های  مهندســی اجتماعــی ب
ــام  ــرای انج ــراد ب ــردن اف ــد ک ــرای متقاع ــروع ب ــزاب نامش اح
عملــی )بــه عنــوان مثــال، بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات یــا 
ــن اســت کــه آن هــا  ــه ای ــه بهان ــد از یــک وب ســایت( ب بازدی
ــات از  ــب اوق ــوند. اغل ــر می ش ــی درگی ــزب قانون ــک ح ــا ی ب
ــک  ــات از پیام ــی اوق ــود، گاه ــتفاده می ش ــل اس ــای ایمی پیام ه
 smishing اســتفاده می شــود )کــه بــه آن WhatsApp یــا پیــام
گفتــه می شــود(. فارمینــگ مشــابه فیشــینگ اســت امــا مهاجمــان 
بــه جــای فریــب کاربــران بــرای بازدیــد از ســایت های 
مخــرب، سیســتم ها را فریــب می دهنــد )بــه عنــوان مثــال 
ــراد،  ــت اف ــرای هدای ــرورهای DNS( ب ــا س ــر ی ــتگاه کارب دس
ــد. ایــن  ــی اســتفاده می کنن ــه ســایت های غیرقانون غیرمســتقیم ب
نــوع حمــالت بــه طــور کلــی کمتــر معمــول اســت، زیــرا بــه 
دسترســی بیشــتر یــا توانایی هــای فنــی نیــاز دارد. کالهبــرداری 
ــا اســتفاده  ــا ســازمان ها ب ــراد ی ــب اف ــی معمــوالً شــامل فری مال
از فنــاوری بــرای برخــی از ســودهای مالــی مهاجــم یــا مجــرم 
اســت. اخــاذی بــه اعمالــی گفتــه می شــود کــه افــراد را تهدیــد 
یــا مجبــور بــه انجــام برخــی اقدامــات می کنــد، معمــوالً 

ــول اســت. درخواســت پ
بدافــزار: نــوع دیگــر از حمــالت ســایبری اســتفاده از بدافزارهــا 

ــا، اســب  ــه ای، کرم ه ــزار شــامل ویروس هــای رایان اســت. بداف
ــاج افــزار اســت. در طــی  تــروا، نــرم افزارهــای جاسوســی و ب
ــار  ــا انتش ــای APT ب ــایبری و گروه ه ــان س ــری، مجرم همه گی
انــواع بدافزارهــا از طریــق ایمیل هــا و وب ســایت ها در هــدف 
قــرار دادن افــراد و سیســتم های آســیب پذیــر سوء اســتفاده 
دیــده  آســیب  رایانه هــای  از   %11 حقیقــت،  در  کرده انــد. 
ناشــی از بدافــزار توســط یــک فروشــگاه آلــوده شــده اند. انــواع 
خاصــی از بدافزارهــا، از جملــه بــاج افــزار بــرای مؤسســاتی کــه 
بــه شــدت درگیــر مقابلــه بــا بیمــاری همه گیــر هســتند، مؤثرتــر 

خواهــد بــود.
توزیــع انــکار ســرویس )DDOS(: در نــوع دیگــر از حمــالت 
ــل  ــه دلی ــکار ســرویس )DDos( ب ــع ان ــام توزی ــه ن ــایبری ب س
ســادگی در شــروع حمــالت و تأثیــر آن بــر قربانــی، بــه 
عنــوان غیرقابــل دفاع تریــن حملــه ســایبری امــروزه محســوب 
 )DoS( ــرویس ــکار س ــنتی ان ــالت س ــالف حم ــود. برخ می ش
یــک حملــه DDOS از منابــع متعــدد حملــه اســتفاده می کنــد، 
بــا اســتفاده از چندیــن میزبــان بــرای انجــام یــک حملــه 
هماهنــگ DoS علیــه یــک یــا چنــد هــدف گســترش می یابــد 
کــه بــه طــور مؤثــر قــدرت حملــه را تشــدید می کنــد و دفــاع 
را پیچیده تــر می کنــد. از حمــالت DDOS نیــز بــرای تضعیــف 
ــود. ــتفاده می ش ــان اس ــر جه ــتی در سراس ــازمان های بهداش س
حمــالت هــک، بدافــزار و انــکار ســرویس )DoS( نوعــی جــرم 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــی م ــان فن ــه بیشــتر توســط مهاجم اســت ک
می گیــرد. هــک کــردن بــه معنــای بــه خطــر انداختــن رازداری 
ــی  ــارت کاف ــه مه ــت و ب ــتم اس ــک سیس ــی ی ــا یکپارچگ ی
سوء اســتفاده  شــامل  می توانــد  آن  تکنیک هــای  دارد.  نیــاز 
از آســیب پذیری هــای سیســتم بــرای ورود بــه سیســتم ها 
ــای  ــوع بدافزاره ــن ن ــی از مهم تری ــد. Ransomware یک باش
امــروزی اســت کــه بدافــزار را بــا تــالش بــرای اخــاذی ترکیــب 
ــد  ــرار می ده ــه سیســتم را هــدف ق ــد. DoS دسترســی ب می کن
ــی  ــت های غیرقانون ــا درخواس ــی ب ــات اصل ــان خدم ــا طغی و ب
ــورد  ــد م ــای بان ــرف پهن ــا مص ــدف در اینج ــد. ه کار می کن
ــور  ــت و بط ــرور اس ــاز س ــت های مج ــرای درخواس ــتفاده ب اس

ــد. ــدن می کن ــن مان ــه آفالی ــور ب ــرور را مجب ــان س همزم
از اطالعیه هــای  از کوویــد 19  کالهبــرداری منشــأ گرفتــه 
ــراب   ــرداری از اضط ــرای بهره ب ــی ب ــع علم ــردان و مناب دولتم
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــی اس ــع مال ــتجوی مناف ــران و جس کارب
ــل  ــینگ و ایمی ــالت فیش ــق حم ــوالً از طری ــرداری معم کالهب
انجــام شــده اســت. در یک مــورد، مجرمــان به عنــوان CDC در 
ــرام درخواســت  ــا احت ــد و ب ــه الکترونیکــی ارســال می کردن نام
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ــه  ــن هرگون ــد و همچنی ــن می کردن ــد واکس ــرای تولی ــک ب کم
روش هــای  از  و  می شــد  انجــام  بیت کویــن  بــا  پرداخــت 
ــات  ــری از اقدام ــف دیگ ــد. طی ــتفاده ش ــینگ اس ــول فیش معم
کالهبــرداری نیــز وجــود داشــت کــه عمدتــًا مبتنــی بــر تهدیــد 

ــود. ــد نظــر ب ــا تجدی ی
ــری  ــیوع کمت ــوارد ش ــه م ــا بقی حمــالت اخــاذی در مقایســه ب
ــد می کنــد  ــد یــک ایمیــل اخــاذی کــه تهدی داشــته اســت. مانن
ــوده  ــد 19 آل ــا کووی ــا را ب ــواده آن ه ــای خان ــده و اعض گیرن

ــود. ــام ش ــن انج ــت بیت کوی ــه پرداخ ــر اینک ــد مگ می کن
ــر  ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــزار ب ــاج اف ــازمانی، ب ــطح س در س
ــه  ــت ک ــته اس ــر گذاش ــتی تأثی ــای بهداش ــات مراقبت ه خدم
ــم  ــاخت های مه ــب زیرس ــکننده ترین ترکی ــت ش ــوان گف می ت

ــان اســت. ــن زم ــک کشــور در ای ــی ی مل
ــدن  ــر ش ــی همه گی ــزار در ط ــته بداف ــای برجس ــایر نمونه ه س
شــامل Trickbot: یــک تروجــان اســت کــه بــه طــور معمــول 
بــه عنــوان یــک قالــب بــرای نصــب ســایر بدافزارهــا در 
دســتگاه قربانیــان اســتفاده می کنــد. طبــق گفتــه مایکروســافت، 
ــد  ــه از کووی ــزار اســت ک ــن عملکــرد بداف Trickbot پرکارتری

19  اســتفاده می کنــد.
تأثیر ویروس کرونا بر امنیت سایبري

مجرمــان ســایبري از زمــان شــروع اپیدمــی در حال سوء اســتفاده 
ــود  ــرب خ ــاي مخ ــام فعالیت ه ــراي انج ــري ب ــن همه گی از ای
ــه  ــوط ب ــن انتشــار اســپم مرب ــن کمپی ــان چندی هســتند و همزم

ــد. ــدازي کرده ان ــروس را راه ان ــن وی ــیوع ای ش
1( افزایش حمالت سایبري

• انتشار اسپم
یکــی از حمــالت گســترده اي کــه بــا شــروع همه گیــري کرونــا 
توســط مهاجمیــن ســایبري مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، 
ارســال ایمیــل هــاي جعلــی یــا اســپم بــا اهــداف متنــوع بــوده 
اســت. بســیاري از ایــن ایمیل هــا حــاوي پیام هایــی بــراي 
ــا حــاوي  ــوده اســت و ی ــران ب ــرداري از کارب ــب و کالهب ترغی
پیوســت هاي مخــرب هســتند کــه بــا اجــراي آن، نفــوذ مهاجــم 
ــود. در  ــر می ش ــدي میس ــداف بع ــراي اه ــر ب ــتم کارب ــه سیس ب
ــرف  ــه از ط ــد ک ــا می کنن ــن ادع ــا، مهاجمی ــوع ایمیل ه ــن ن ای
ــتند و  ــت هس ــتی مشــغول فعالی ــدادي و بهداش ــازمان هاي ام س

ــد. ــن می کنن ــب بیت کوی ــی در قال ــک مال ــت کم درخواس
• حمالت فیشینگ

ــداد را  ــترین تع ــینگ بیش ــالت فیش ــري، حم در دوران همه گی
بــه خــود اختصــاص داده اســت. مجرمــان اینترنتــی بــا ارســال 
ــه اســت، از  ــاز جامع ــا نی ــط ب ــی مرتب ــه نوع ــه ب ــی ک ایمیل های

ــد. ــاذي می کنن ــران اخ کارب
• URL هاي جعلی

مجرمــان ســایبري تعــداد بســیاري دامین هــاي مرتبــط بــا کوویــد 
19 تولیــد کرده انــد تــا از آن هــا بــراي ایجــاد ســایت هاي 
ــل  ــورت عم ــن ص ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــتفاده کنن ــق بدافزاراس تزری
ــا دامین هــاي واقعــی  ــی بســیار مشــابه ب ــد کــه دامین های می کنن
و مفیــد مرتبــط بــا کوویــد 19 می ســازند. تعــداد زیــادی دامنــه 
مرتبــط بــا کرونــا ویــروس ثبــت شــده اســت کــه از ایــن بیــن 
ــه  ــرب از جمل ــد مخ ــراي مقاص ــایت ها ب ــن وب س ــب ای اغل
ــاًل  ــد کام ــی بای ــران اینترنت ــده اند. کارب ــري ش ــینگ بکارگی فیش

مراقــب URL هــاي جعلــی باشــند.
• باج افزارها

ــوان Virus Corona و Netwalker و  ــا عن ــی ب ــاج افزارهای ب
ــوارد  ــی م ــاي ردیاب ــا ادع ــی CovidLock )ب ــزار موبایل ــاج اف ب
ــه  ــران ب ــب کارب ــعی در ترغی ــا س ــروس کرون ــه وی ــال ب مبت

بارگــذاري و نصــب می کــرد( را می تــوان نــام بــرد.
• انتشار اطالعات غلط

بزرگتریــن تهدیــد در جامعــه در طــول همه گیــري، انتشــار 
اطالعــات غلــط اســت. در بســیاري از کشــورها، انتشــار اخبــار 
ــت  ــه دخال ــور ب ــا مجب ــه دولت ه ــیده ک ــی رس ــه جای ــی ب جعل
شــده اند و بــراي منتشــرکنندگان اطالعــات جعلــی جریمه هــاي 

ــد. ــر گرفته ان ــنگین در نظ س
• وب سایت هاي مخرب

ــا در  ــري کرون ــا همه گی ــط ب ــاي مرتب ــن نمونه ه ــی از اولی یک
ایــن حــوزه، طراحــی یــک وب ســایت جعلــی مرتبــط بــا نقشــه 
ــخه  ــت. در نس ــوده اس ــان ب ــطح جه ــا در س ــري کرون همه گی
ــک  ــد ی ــد از آن بای ــراي بازدی ــر ب ــایت کارب ــی وب س جعل
ــت  ــد. در حقیق ــب نمای ــود نص ــر خ ــر روي مرورگ ــن ب پالگی
ایــن پالگیــن دسترســی کاملــی بــه سیســتم کاربــر را در اختیــار 
ــایت هایی  ــر وب س ــه اي دیگ ــی داد. در نمون ــرار م ــن ق مهاجمی
در قالــب کانال هــاي ارتباطــی رســمی یــا مرکــز کنتــرل 
بیماري هــا طراحــی شــده اند کــه از کاربــران درخواســت 
می شــد کــه اســناد حــاوي نــکات ایمنــی را بارگیــري نمــوده و 
اســتفاده کننــد؛ امــا در اصــل ایــن فایل هــا حــاوي بدافزارهایــی 
بودنــد کــه بــراي ســرقت اطالعــات بانکــی و یــا انجــام عملیات 

ــد. ــده بودن ــی ش KeyLog طراح
2( روندهاي جدید

ــش  ــال افزای ــایبري در ح ــالت س ــر حم ــم تأثی ــال و ه احتم
ــه  ــده اي ب ــور فزاین ــه ط ــازمان ها ب ــه س ــان ک ــت و همچن اس
ــایبري  ــت س ــاي امنی ــوند، راهکاره ــته می ش ــوژي وابس تکنول

ــاهده  ــن مش ــند. همچنی ــو نباش ــر جوابگ ــت دیگ ــن اس ممک
ــد؛  ــر کرده ان ــه تغیی ــروع ب ــدات ش ــت تهدی ــه طبیع ــود ک می ش
ــابقه و  ــرایط بی س ــان، ش ــدم اطمین ــدگان از ع ــه کنن ــرا حمل زی
ــازمان ها و  ــده در س ــود آم ــی بوج ــرات ناگهان ــن تغیی همچنی
ــري  ــن همه گی ــیوع ای ــن ش ــد؛ بنابرای ــتفاده می کنن IT  سوء اس
ــور و  ــب و کار و ظه ــیوه کس ــی در ش ــرات اساس ــث تغیی باع

ــد. ــد ش ــدي خواه ــاي جدی ــروز رونده ب
کاهش و جلوگیری از حمالت سایبری

آمــوزش کاربــر: مــردم در بســیاری از سیســتم های امنیتــی 
ــش  ــن، افزای ــوند. بنابرای ــوب می ش ــه محس ــن حلق ضعیف تری
آگاهــی از امنیــت ســایبری در بیــن کاربــران بــا آمــوزش مــداوم 
ــازمان  ــک س ــه ی ــایبری ب ــرات حمــالت س ــش خط ــرای کاه ب

مهــم اســت.
شــبکه خصوصــی مجــازی )VPN(: یــک کانــال ارتباطــی 
ــرای محافظــت  ــت ب ــن دو نقطــه در اینترن رمزگــذاری شــده بی
از داده هــای ارســال شــده و دریافــت شــده اســت. اســتفاده از 
VPN بــرای گشــت و گــذار در اینترنــت امــری جدیــد اســت.
ــودن  ــه ب ــد: محرمان ــم می کن ــی را فراه ــه امنیت VPN  دو جنب
و صداقــت و بــه ســازمان ها اجــازه می دهــد سیاســت های 

ــد. ــترش دهن ــران از راه دور گس ــرای کارگ ــی را ب امنیت
احــراز هویــت چنــد عاملــی را فعــال کنیــد: MFA بــا نیــاز بــه 
نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه عــالوه کــد یکبــار مصرفــی کــه 
از طریــق پیــام کوتــاه یــا برنامــه احــراز هویــت بــه تلفــن همــراه 
ارســال می شــود، امنیــت را تقویــت می کنــد.MFA فاکتــور 
مهمــی بــرای کاهــش حــدس و کلمــه عبــور رمــز عبــور ماننــد 
ــه اســت. کارمنــدی کــه  ــی رحمان ــروی ب حمــالت ســایبری نی
ــدا  ــه شــبکه شــرکت خــود دسترســی پی ــه ب قصــد دارد از خان
ــام  ــی، ن ــه شــبکه داخل ــل از اجــازه دسترســی ب ــد قب ــد، بای کن
کاربــری و رمــز عبــور خــود را وارد کنــد و همچنیــن یــک کــد 
یکبــار بــه تلفــن همــراه خــود ارســال کنــد تــا هویــت خــود را 

تأییــد کنــد.
از بــه روز بــودن سیســتم عامــل دســتگاه اطمینــان حاصــل کنیــد: 
ــتگاه ها  ــه دس ــل هم ــتم عام ــه سیس ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین
ــح  ــرای تلقی ــی ب ــای امنیت ــن وصله ه ــا جدیدتری ــزات ب و تجهی
ــه روز  ــده ب ــناخته ش ــای ش ــیب پذیری ه ــر آس ــا در براب آن ه
ــر  ــت خط ــن اس ــه روز ممک ــم و ب ــای منظ ــتند. وصله ه هس

ــد. ــش دهن ــر را کاه ــه روز صف حمل
ــه  ــزار ب ــد بداف ــزار ض ــرم اف ــه ن ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین
روز در همــه دســتگاه های متصــل بــه شــبکه فعــال شــده 
ــراد  ــا، اف ــواع بدافزاره ــار ان ــا انتش ــایبری ب ــان س ــت: مجرم اس

ــاالنه  ــه س ــا ک ــد. از آنج ــرار می دهن ــدف ق ــیب پذیر را ه آس
ــاد  ــد در آن ایج ــارهای جدی ــد و فش ــزار جدی ــا بداف میلیون ه
می شــود، ممکــن اســت ضــد بدافــزار منظــم و بــه روز، خطــر 

ــد. ــش ده ــزار را کاه ــی از بداف ــایبری ناش ــالت س حم
سیاســت های آنالیــن قــوی شــرکت را فعــال کنیــد: ســازمان ها 
ــرای ســناریوی  ــاده شــدن ب ــرای آم ــا ب ــد و ی ــان کمــی دارن زم
 WFH ــع ــوی و جام ــت ق ــد. سیاس ــت ندارن ــچ وق WFH هی
ــری از حمــالت ســایبری  ــا و جلوگی ــرای محافظــت از داده ه ب
ــز از  ــامل پرهی ــوی ش ــت های WFH ق ــت. سیاس ــروری اس ض
ــط  ــی، فق ــار عموم ــاس در انظ ــات کاری حس ــراری مکالم برق
اســتفاده از خطــوط کنفرانــس صوتــی و تصویــری مــورد تأییــد 
شــرکت و غیــره اســت. همچنیــن ایــن سیاســت ها بایــد شــامل 
ــات  ــوی و اثب ــتیبان ق ــتراتژی پش ــکاوری و اس ــه ری ــک برنام ی
شــده باشــد. داشــتن یــک آزمایــش منظــم بــرای ایــن برنامه هــا 

نیــز ضــروری اســت.
ــر خانگــی: محافظــت فیزیکــی از وســایل  ــت فیزیکــی دفت امنی
ــد  ــی عبارتن ــزل مهــم اســت. رویکردهــای عمل ــر کار در من دفت
اطمینــان از اینکــه دســتگاه های کار بــدون مراقبــت باقــی 
ــاپ  ــپ ت ــا ل ــد ی ــتفاده می کنن ــل اس ــه قف ــد، از صفح نمی مانن
را قفــل می کننــد. همیشــه پــس از اســتفاده دســتگاه ها را 
از سیســتم خــارج کنیــد. در طــی همه گیــری، ســازمان های 
بهداشــتی و درمانــی کــه بــا کوویــد 19 ســروکار دارنــد، هــدف 
ــت  ــروری اس ــد. ض ــداوم بوده ان ــایبری م ــالت س ــی حم اصل
کــه ســازمان های مراقبت هــای بهداشــتی بــا بهبــود دفــاع، 
ــالت  ــر حم ــود در براب ــمند خ ــای ارزش ــا و دارایی ه از داده ه
ســایبری محافظــت کننــد. دو مؤلفــه مهــم در رابطــه بــا 
تشــخیص رفتــار مخــرب کــه می توانــد امنیــت و اعتمــاد یــک 
 )IDS( ــوذ ــدازد: سیســتم تشــخیص نف ــر بین ــه خط ــبکه را ب ش
ــور  ــه ط ــی )SIEM(. ب ــوادث امنیت ــوادث و ح ــت ح و مدیری
معمــول، یــک IDS بــا اســتفاده از تشــخیص ناهنجــاری، تجزیــه 
و تحلیــل پروتــکل بی نظیــر )بازرســی بســته عمیــق(، مطابقــت 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــه روش ب ــر س ــی از ه ــا ترکیب ــا ی امض
حمــالت ســایبری ورودی اســت. بــرای ایــن ســازمان های 
ــایبری  ــت س ــورد امنی ــی در م ــرد جامع ــه رویک ــت ک ــم اس مه
ــا  ــد، ام ــاوری نبینن داشــته باشــند و امنیــت را فقــط از منظــر فن
ــت  ــع امنی ــرد جام ــه ای از رویک ــا. نمون در چارچــوب  فراینده
 CERTانعطاف پذیــری مدیریــت  مــدل  شــامل  ســایبری 
CERT- RMM) مدیریــت ریســک و گنجانــدن امنیــت ســایبری 
ــزی اســتراتژیک و بودجه بنــدی وجــود دارد. ــد برنامه ری در رون

مقاالت علمیمقاالت علمی
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 آسیب پذیری
آسیب پذیری بحرانی در سیستم عامل اندروید

ــر  ــد منتش ــتم عامل اندروی ــی در سیس ــیب پذیری بحران ــک آس ی
شــد کــه بــه مهاجــم امــکان دسترســی از راه دور بــه رســانه ها 
و مکالمــات صوتــی قربانــی را خواهــد داد. رمزگشــاهای 
دارای   MediaTek و   Qualcomm تراشــه های  در  صوتــی 
ــن  ــورد از ای ــک م ــه ی ــتند ک ــی هس ــیب پذیری امنیت ــه آس س
ــدت  ــه  CVE-2021-30351 و ش ــیب پذیری ها دارای شناس آس
بحرانــی )9.8 از 10.0( می باشــد، دو مــورد دیگــر نیــز بــا 
بــه   CVE-2021-0675 و   CVE-2021-0674 شناســه های 
ترتیــب دارای شــدت های 5.5 و 7.8 گــزارش شــده اند و در 
صورتــی کــه کاربــر جهــت رفــع ایــن ســه نقــص امنیتــی اقــدام 
ــانه ها  ــه رس ــد از راه دور ب ــی می توان ــه راحت ــم ب ــد، مهاج نکن
ــته  ــی داش ــی دسترس ــراه قربان ــن هم ــی تلف ــات صوت و مکالم

باشــند.
محققــان امنیتــی در Check Point اظهــار داشــتند کــه مهاجــم 
ــا ارســال یــک فایــل صوتــی ســاختگی می توانــد بــه اجــرای  ب
ــیب پذیری در ــن آس ــد. ای ــدا کن ــی پی ــد از راه دور  دسترس ک
ALAC (Apple Lossless Audio Codec کشــف شــده است.
بیــش از یــک دهــه اســت کــه ALAC در بســیاری از دســتگاه ها 
ــود.  ــه می ش ــکار گرفت ــل ب ــای اپ ــر از برنامه ه ــای غی و برنامه ه
ــا  ــد- مبدل ه ــر اندروی ــی ب ــمند مبتن ــی های هوش ــد: گوش مانن
و  مبدل هــا  لینوکــس-  رســانه ای  پخش کننده هــای  و 

وینــدوز رســانه ای  پخش کننده هــای 
MediaTek وQualcom هــر دو، نقص هــای ALAC را در مــاه 

دســامبر 2021 برطــرف کردنــد.

ــی  ــدت بحران ــا ش ــیب پذیری ب ــن آس CVE-2021-30351: ای
)CVSS: 9.8( مربــوط بــه دسترســِی حافظــه خــارج از محــدوده 
ــه در  ــی ک ــدادی فریم های ــت تع ــنجی نادرس ــل اعتبارس ــه دلی ب

ــد. ــوند، می باش ــال می ش ــیقی ارس ــش موس ــگام پخ هن
ــط  ــدت متوس ــا ش ــیب پذیری ب ــن آس CVE-2021-0674: ای
)CVSS: 5.5(، مربــوط بــه اعتبارســنجی نامناســب ورود در 
ــه افشــای اطالعــات  رمزگشــای ALAC می باشــد کــه منجــر ب

ــود. ــد ش ــا وی خواه ــل ب ــه تعام ــدون هیچ گون ــر ب کارب
بــاال  شــدت  بــا  آســیب پذیری  ایــن   :CVE-2021-0675
)CVSS: 7.8( مربــوط بــه افزایــش امتیــاز محلــی در رمزگشــای 

می باشــد.  ALAC
ــد را  ــتم عامل اندروی ــا سیس ــتگاه های ب ــیب پذیری دس ــن آس ای
تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد و در صــورت اجــرای حملــه 
از راه دور، مــوارد زیــر در دســتگاه اندرویــد تحــت تأثیــر قــرار 
ــرای  ــزار، اج ــتقرار بداف ــا، اس ــض داده ه ــت: نق ــد گرف خواهن
ــون،  ــه میکروف ــر تنظیمــات دســتگاه، دسترســی ب ــزار، تغیی بداف

ــری. ــه دوربیــن، مدیریــت حســاب کارب دسترســی ب
آســیب پذیری های  تأثیــرات  کاهــش  جهــت  کارشناســان 
مذکــور اقدامــات زیــر را بــه کاربــران توصیــه کرده انــد: 
ــتفاده از راه  ــده، اس ــر ش ــانی منتش ــه روز رس ــن ب ــب آخری نص
ــا برنامــه AV، اســتفاده از از رمزهــای  حل هــای امنیتــی قــوی ی
عبــور پیچیــده، فعــال کــردن احــراز هویــت چنــد عاملــی، عــدم 
ــاب از  ــل اســتفاده شــده، اجتن ــور از قب اســتفاده از رمزهــای عب
ــکوک ــناس و مش ــع ناش ــی از مناب ــای صوت ــردن فایل ه ــاز ک ب

دو آسیب پذیری با افزایش دسترسی در سیستم عامل لینوکس
ــتم عامل  ــی در سیس ــطح دسترس ــش س ــیب پذیری افزای دو  آس
ــوه  ــور بالق ــه ط ــد ب ــه می توان ــده اســت ک ــس کشــف ش لینوک
مهاجمــان را قــادر بــه انجــام اقدامــات خرابکارانــه نمایــد. ایــن 
ــده می شــوند. مهاجمــان  ــًا »Nimbuspw« نامی نقص هــا مجموع
ــتفاده  ــا اس ــس ب ــتم های لینوک ــی root در سیس ــرای دسترس ب
ــک  ــد ی ــا را مانن ــد پی لوده ــیب پذیری می توانن ــن دو آس از ای
درب پشــتی root مســتقر کننــد و ســایر اقدامــات مخــرب را از 

طریــق اجــرای کــد root دلخــواه انجــام دهنــد.
 »CVE-2022-29799« ــه های ــا شناس ــیب پذیری ب ــن دو آس ای
 vector ــک ــوان ی ــه عن ــد ب و »CVE-2022-29800« می توانن

ــرفته تر  ــدات پیش ــتقرار تهدی ــت اس ــی root جه ــرای دسترس ب
ــه  ــیب پذیری ها ریش ــن آس ــوند. ای ــت ش ــزار تقوی ــد باج اف مانن
ــد،  ــده شــبکه دارن ــام توزیع کنن ــه ن ــه سیســتمی ب ــک مؤلف در ی
ــر شــبکه کــه  ــرای سیســتم مدی ــن عنصــر برنامــه ای اســت ب ای
ــی  ــبکه طراح ــت ش ــرات وضعی ــال تغیی ــت و ارس ــرای هدای ب
شــده اســت. سیســتم عامل لینوکــس از محصــوالت تحــت 

ــد. ــاب می آی ــیب پذیری بحس ــن آس ــر ای تأثی
ــه  ــه برنام ــود ک ــه می ش ــبکه توصی ــده ش ــران توزیع کنن ــه کارب ب
ــیل  ــا پتانس ــد ت ــانی کنن ــخه بروزرس ــن نس ــه آخری ــود را ب خ

بهره بــرداری از ایــن آســیب پذیری ها را کاهــش دهنــد.

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

شــرکت مایکروســافت، در اصالحیــه امنیتــی کــه اخیــراً 
ــه  ــیب پذیری )س ــًا 75 آس ــت در آن مجموع ــرده اس ــر ک منتش
ــن 75  ــت. از ای ــده اس ــرف ش ــرم( برط ــیب پذیری روز صف آس
آســیب پذیری، 8 مــورد دارای درجــه حساســیت بحرانــی و 66 
مــورد دارای درجــه حساســیت مهــم و یــک مــورد دارای درجــه 

حساســیت کــم طبقه بنــدی شــده اند.
این 75 نقص شامل آسیب پذیری های زیر بوده اند:

Elevation of Privilege 21 مورد    
Security Feature Bypass 4 مورد    

Remote Code Execution 26 مورد    
Information Disclosure 17 مورد    

Denial of Service 6 مورد    
Spoofing 1 مورد    

زیــر  شناســه های  شــامل  صفــرم  روز  آســیب پذیری های 
: ند می شــو

CVE-2022-26925 - NTLM Relay Attack using an 
LSARPC flaw
CVE -2022-22713 - Windows Hyper-V Denial of 
Service Vulnerability
CVE-2022-29972 - Magnitude Simba Amazon 
Redshift ODBC Driver
آســیب پذیری   دو  بــرای  مایکروســافت،  گــزارش  طبــق 
-2022-29972 و   CVE-2022-22713 شناســه های  بــا 
ــت.  ــده اس ــر ش ــپلویت منتش ــی اکس ــورت عموم CVE به ص
مایکروســافت اکیــداً توصیــه بــه به روزرســانی فــوری در 

محصــوالت تحــت تأثیــر داشــته اســت.

در مــاه مــه ســال 2022 شــرکت SonicWall از مشــتریان 
خواســت تــا وصلــه امنیتــی منتشــر شــده توســط ایــن شــرکت 
 SMA را جهــت رفــع  آســیب پذیری  پرخطــر در تجهیــزات

ــد. ــب کنن ــود نص ــتگاه های خ ــر روی دس 1000، ب
آســیب پذیری مذکــور بــا شناســه CVE-2022-22282 در 
SMA 1000 فریمــِور 12.4.0، 02965-12.4.1 و نســخه های 
ــای دسترســی  ــا مهاجــم کنترل ه ــد شــد ت ــر منجــر خواه قبل ت
ــی  ــد. گفتن ــدا کن ــی پی ــی دسترس ــع داخل ــه مناب را دور زده و ب
ــده  ــزارش ش ــاال )8.2( گ ــیب پذیری، ب ــن آس ــدت ای ــت ش اس
ــالت  ــد از راه دور در حم ــی می توان ــص امنیت ــن نق ــت. ای اس
بــا پیچیدگــی پاییــن مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد بــه 
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــر نباش ــا کارب ــل ب ــه تعام ــازی ب ــه نی ــوری ک ط
ــرای دور زدن  ــیب پذیری  ب ــن آس ــد از ای ــم می توان ــی مهاج کل
مجوزهــای کنتــرل دسترســی و بــه خطــر انداختــن دســتگاه های 

ــتفاده کنــد. ــیب پذیر سوءاس آس
SMA 1000 فریمــِور 12.4.0، 02965-12.4.1 و نســخه های 
 HTTP قبل تــر، دسترســی بــه منبــع را بــا اســتفاده از اتصــاالت
از یــک کاربــر غیرمجــاز، بــه اشــتباه محــدود می کنــد کــه ایــن 
امــر منجــر بــه ایجــاد نقــص در کنتــرل دسترســی خواهــد شــد.
 SonicWall ــوالت ــوادث محص ــتیبانی از ح ــی و پش ــم امنیت تی
ایــن  ناشــی  گرفتــه  صــورت  بهره برداری هــای  از  افــزود: 
ــت  ــن اس ــه ممک ــتریانی ک ــت و از مش ــیب پذیری آگاه اس آس
ــت  ــرع وق ــا در اس ــت ت ــد خواس ــرار گیرن ــر آن ق ــت تأثی تح

ــد. ــال کنن ــده را اعم ــر ش ــی منتش ــای امنیت وصله ه
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند سایربی

ــاب امنیــت ســایبری و حفاظــت از داده هــا نوشــته   کت
ســید تقــی کمالــی بــه اهمیــت حفــظ امنیــت در فضای 
ــه   ــان ب ــه جه ــد ک ــردازد و نشــان می ده ســایبری می پ
عنــوان یــک موجودیــت بــه هــم پیوســته و یکپارچــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــددی مواج ــای متع ــر چالش ه ــا اب ب

ــه آن هاســت. امنیــت ســایبری از جمل
امــروزه امنیــت در فضــای ســایبر بــا توجه به گســترش 
فنــاوری و تســهیالت، خدمــات و امکانــات برآمــده از 
آن ماننــد تجــارت الکترونیــک، آمــوزش الکترونیــک و 
ســالمت الکترونیــک اهمیــت برجســته ای می یابــد کــه 
در زندگــی و کســب  و کار افــراد ایفــای نقــش می کنــد 
و بــر اســاس آن الزم اســت متناســب با توســعه فرهنگ 
و مدنیــت ســایبری کــه بــه دنبــال پــرورش شــهروندان 

دیجیتــال می باشــد هــر 
ــگاه  ــر پای ــا مدی ــر ی کارب
ــت در  ــه امنی ــی ب اطالعات
ایــن فضــا آگاهــی داشــته 

باشــد.
ــه  ــه قاطب ــرایطی ک در ش
ــی  ــردی، اجتماع ــور ف ام
بســتر  بــر  ســازمانی  و 
انجــام  ســایبر  فضــای 
ایجــاد  می پذیــرد 
نظــام جامــع و فراگیــر 
و  ملــی  ســطوح  در 
ســازمانی و تدوین ســاز 
و کارهــای مناســب بــرای 
ــاختارهای  ــازی س ایمن س
حیاتــی، حســاس و مهــم 

در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ســامانه ها 
ــز اهمیــت اســت.  ــی بســیار حائ و شــبکه های اطالعات
امنیــت بزرگ تریــن چالشــی می باشــد کــه زیســت  بــوم 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا آن مواجــه می شــود 
و بــا گســترش فناوری هــای کوانتومــی، بــالک چیــن و 
حمــل  و نقــل هوشــمند بــر دامنــه فراگیــری آن افــزوده 
ــایبری  ــت س ــر امنی ــال های اخی ــد شــد. طــی س خواه
جــزء پنــج مخاطــره مهــم جهانــی شــمرده می شــود و 
بــه  عنــوان یــک رونــد مهــم بنــا بــر افزایــش وابســتگی 
ــی دارد.  ــادالت بین الملل ــی در مع ــش مهم ــایبری نق س
ــوان  ــه عن ــایبری ب ــت س ــای امنی ــف چارچوب ه تألی
ــت های  ــده از سیاس ــاری برآم ــتورالعمل های هنج دس
ارتباطــی اطالعاتــی بــه شــمار مــی رود کــه بــه عنــوان 
بخش هــای  از  یکــی 
ــعه  ــاد و توس ــی ایج اصل
راهبــردی  مناســبات 
اطالعــات  عصــر  در 
و  کشــورها  قلمــرو  در 
ســازمان ها جهــت حفــظ 
و بقــای موقعیــت، نقــش 
داشــته  مهمــی  بســیار 
جنبه هــای  تمامــی  و 
ــت  ــد مدیری ــدی مانن کلی
از  حکمرانــی  و 
ســازمانی  برنامه ریــزی 
عالــی  ســطوح  تــا 
دیپلماســی را تحــت تأثیر 

خــود قــرار می دهــد.

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.
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