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یخچه اسکرام، نقش ها و وظایف هر یک از آن ها  در شماره های پیشین تار
توضیح  نیز  فعالیت ها  انجام  در  آن  اثرات  و  دمینگ  چرخه  و  شده  بررسی 
داده شد. در این شماره به بررسی روش اسکرام نسبت به روش های سنتی 
که در پروژه های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد، پرداخته  مطرح دیگر 

می شود.
مورد  دیگر  روش های  از  بیشتر  که  سنتی،  روش های  شاخه های  از  یکی 
پیاده سازی  ادامه  در  که  دارد  نام  آبشاری  روش  است،  گرفته  قرار  استفاده 

این روش با اسکرام بررسی می شود.
کثر پروژه های نرم افزاری و در راستای  که در ا این روزها روش سنتی رایجی 
از  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کوچک  و  بزرگ  شرکت های  در  نرم افزار  تولید 
و  که شامل تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست  پنج مرحله ای  یک چرخه 

نگهداری است، تبعیت می کند.
کارگیری و اجرای آن  که دلیل اصلی به  ین مزایای این روش  یکی از مهم تر
کثر پروژه های نرم افزاری است، سادگی و قابل فهم بودن آن برای تمامی  در ا
فعالیت ها،  کامل  اتمام  از  این روش پس  در  پروژه می باشد.  در  فعال  افراد 
آغاز  چرخه  این  از  جدیدی  مرحله  و  شده  بسته  کامل  طور  به  قبل  مرحله 
ین و  کامل و دقیقی تدو نیز مستندات  از مراحل  پایان هر یک  می شود. در 
ین مرحله از این چرخه، محصولی قابل ارائه جهت  ارائه می گردد. نتیجه آخر

تست و نگهداری می باشد.
اما علی رغم مزایای فراوان این روش، همانند تمامی روش های دیگر، معایبی 
را هم شامل می شود که می توان در ادامه نگاهی گذرا به این معایب داشت.

خالقیت مهار شده
چرخه  ابتدای  در  محصول  برای  ایده ها  و  خالقیت ها  تمامی  روش  این  در 
مورد بررسی واقع شده و پس از آن در برنامه اجرایی قرار داده می شوند. این 
گاه در انتهای  که ایده های خالقانه در حین اجرای پروژه و  در حالی است 
که در این حالت ایده ها از نقش خود خارج شده و به  پروژه بدست می آید 

جای فرصت نقش تهدید را ایفا می کنند.

محدودیت مستندات
تبادل اطالعات در  به منظور  از مستندات  یادی  ز آبشاری حجم   در روش 
که  ییات فراوانی  که علی رغم جز گرفته  بین افراد و تیم ها مورد استفاده قرار 
آن ها  توسط  اطالعات  و  دانش  انتقال  است،  شده  ذکر  مستندات  این  در 

یادی را در طول زمان بوجود می آورد. محدودیت ها و سوء تفاهم های ز

پیش بینی دقیق
یزی های بلند مدت جهت انجام فعالیت ها در   زمانی که در پروژه ها برنامه ر
نظر گرفته می شود، متغیرهایی از قبیل تغییرات بازار، تغییر نیازهای مشتری، 
تغییرات تکنولوژی و ... باعث ایجاد انحراف معیار از برنامه اصلی می گردد.

یسک و عدم  از دیگر معایب این روش می توان به مواردی از قبیل باال بودن ر
و طوالنی مدت  پروژه های پیچیده  برای  کارایی  قطعیت و همچنین عدم 

کرد. نیز اشاره 

دیدی متفاوت
با دیدی  و  ارائه چارچوبی مناسب  با  تا  در روش اسکرام سعی شده است 

متفاوت از بوجود آمدن مشکالت ذکر شده تا حد خوبی جلوگیری شود. 
اشاره  یر  ز موارد  به  با روش های سنتی دیگر می توان  تفاوت های اسکرام  از 

کرد:
یزی انطباقی  • در روش اسکرام تمامی تالش ها جهت اجرایی شدن برنامه ر
است، اما این در حالی است که در روش آبشاری تالش جهت اجرایی شدن 

برنامه های اولیه است.
استفاده  جهت  نرم افزاری  خود،  مدت  کوتاه  بازه های  تمامی  در  اسکرام   •
مشتری ارائه می دهد؛ در حالی که روش آبشاری در پایان چرخه خود نرم افزار 

کامل و قابل استفاده ای را جهت ارائه به عنوان خروجی نمایش می دهد.
یان  تیم در جر افراد فعال  تمامی  که  این است  بر  آبشاری فرض  • در روش 
که اسکرام فرض را بر  گرفته و دانش آن را نیز دارند، در حالی  همه چیز قرار 

یادگیری افراد در حین اجرای فعالیت ها قرار می دهد.
این  اما  بوده،  تغییرات  کاهش  جهت  در  تالش ها  کثر  ا آبشاری  روش  در   •
بهبود  تغییرات  راستای  را در  که اسکرام تمامی تالش خود  در حالی است 

دهنده قرار می دهد.
گاهی  یزی انجام شده در روش اسکرام  • تغییرات به وجود آمده در برنامه ر

می تواند مفید باشد، اما در روش آبشاری تغییر به منزله تهدید است.
که  کارها را در اختیار تیم قرار می دهد، در حالی  • اسکرام مسئولیت انجام 

در روش آبشاری تمامی مسئولیت ها با مدیر پروژه می باشد.
پرداخته  کامل  طور  به  روش  این  چارچوب های  بررسی  به  بعد  شماره  در 

می شود.

بخش چهارم
توسعه نرم افزار به روش اسکرام1  

1. Scrum

در این شماره خواهید خواند:
توسعه نرم افزار به روش اسکرام

یستی« گاهی خودکار از تغییرات و مشکالت در پیکربندی شبکه IT سازمان »نگرشی ز آ
اخبار فناوری اطالعات

یروس روی رایانه های سازمانتان الزم است به آن ها توجه داشته باشید... که در نصب آنتی و نکاتی 
کاخ سفید حمله هدفمند cozyDuke به 

بدافزار مرموز سیمدا

بزرگی میگفت راز شادکامی در این است که : 

به اندازه ای که تلاش کرده ایم آرزو کنیم،

یا هر آرزو یی داریم، به اندازه آن تلاش کنیم ...
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مقدمه
از زمان پیدایش فرآیندهای مهندسی و معماری در صنعت، مهندس ها 
در  شده  برده  به کار  مکانیزم های  مطالعه  به  یادی  ز عالقه ی  معمارها  و 
طبیعت داشته و دارند. بسیاری از ساخته های بشر مشابه ساخته های 
که  که طبیعت یک مهندسی  بسیار عظیم است  طبیعت می باشند، چرا

ین شکل ممکن حل نموده  است.  نیازمندی های خود را به بهتر
یان فاصله  از این جر نرم افزار و سخت افزار  نیز مهندسین   IT در حوزه ی 
ساخت  و  طراحی  برای  طبیعت  در  موجود  الگوهای  از  و  نگرفته اند 
الگوهای  و  یتم ها  الگور از  بسیاری  گرفته اند.  الهام  خود  محصوالت 
در  مشابه ای  موارد  با  می توان  را  سخت افزارها  و  نرم افزارها  در  طراحی 

طبیعت نگاشت داد.
یستی بدن انسان  پیکربندی شبکه IT سازمان را می توان به ساختمان ز
یق  از طر کنترل و فرماندهی بدن،  انسان به عنوان مرکز  کرد. مغز  تشبیه 
یستی باخبر می گردد  یع شده در بدن از اندام های ز شبکه ی عصبی توز
نرمال  وضعیت  در  تغییری  هرگاه  می کند.  نظارت  آن ها  عملکرد  بر  و 
گیرد، رشته  سلول های عصبی  )نورون ها( پیامی  اندام های بدن صورت 
می سازند.  گاه  آ جدید  وضعیت  از  را  مغز  و  می کنند  ارسال  مغز  برای 
یستی یاد شده حیات اندام را تهدید  که تغییر وضعیت اندام ز درصورتی 
برطرف  را  تهدید  می کند  سعی  ایمنی،  مکانیزم های  توسط  مغز  نماید 
کردن تهدید زمان بر یا موقتًا قابل رفع نباشد،  که برطرف  کند. درصورتی 
می کند  ارسال  فرد  یا  انسان  ذهن  گاه  خودآ ضمیر  به  را  تهدید  پیام  مغز 
گردد و فعالیتی عقالنی برای برطرف کردن  تا فرد از تهدید موجود باخبر 

کند یا ...( یی مصرف  تهدید صورت دهد )مثاًل دارو
اما ممکن است تغییر وضعیت از نظر ایمنی، تهدیدی برای حیات اندام 
ذهن  و  می سپارد  حافظه  به  را  یافتی  در اطالع  تنها  مغز  نشود،  محسوب 
بوی  و  با رنگ  پیامی  البته ممکن است  تهدید نمی کند  را درگیر  انسان 
کند تا آرامش را به فرد القاء نماید. گاه ذهن ارسال  آرامش به ضمیر خودآ
که در باال یاد شد را  فرآیند بسیار شگفت انگیز و پیچیده ی بدن انسان 

 IT سازمان به کار برد. تجهیزات IT یت پیکربندی شبکه می توان در مدیر
یستی می باشند  ینترها، سرورها و ... همانند یک اندام ز مانند PCها، پر
 IT یت که حیات آن ها از نظر ارائه خدمات فناوری اطالعات برای مدیر
نیز همانند  یت فناوری اطالعات سازمان  با اهمیت است. مدیر بسیار 
کلیه  کرد تا  گر بتوان مکانیزمی پیاده  مرکز فرماندهی مغز عمل می کند. ا
تغییرات در تجهیزات IT )اندام های حیاتی شبکه( به صورت خودکار به 
کارشناسان IT سازمان می توانند  گردد، مدیران و  مرکز فرماندهی مخابره 
را  الزم  فعالیت های  آن،  بودن  تهدیدآمیز  صورت  در  و  بررسی  را  تغییر 

صورت دهند.
گرفتن شباهت مابین بدن انسان و  در این مقاله سعی شده تا با در نظر 
که مغز انسان برای برطرف نمودن  پیکربندی شبکه IT سازمان، فرآیندی 
شبکه  پیکربندی  در  می کند،  تهدید  را  اندام ها  حیات  که  تی  مشکال
گردد تا مشکالت بوجود آمده در پیکربندی IT همانند بدن  پیاده سازی 

گردند. انسان رفع 

پیاده سازی شبکه عصبی بدن انسان در اسکلت شبکهIT سازمان
در  انسان  بدن  عصبی  شبکه ی  پیاده سازی  چگونگی  به  اینجا  در 
یم. در بدن انسان هرگاه تغییری در وضعیت نرمال  شبکه ي IT می پرداز
)این  می گردد  ارسال  مغز  به  مشخص  پیامی  گیرد،  صورت  اندام ها 
که شما در چه  از اندام ها سؤال می پرسد  که مغز مدام  باور غلط است 

وضعیتی هستید!( 
بطور مثال هرگاه انگشت شما جسم تیزی را لمس نماید، ساختار فضایی 
کنار هم قرار گرفتن پروتئین های موجود در سلول عصبی دچار تغییر شده 
که در وضعیت  یزد(  و موجب می شود یون هایی  )این ساختار بهم می ر
یکی ایجاد  تعادل قرار دارند از این وضعیت خارج شده و دو قطبی الکتر
همین  شود.  ایجاد  شما  انگشت  از  نقطه  آن  در  ضعیفی  یان  جر و  کنند 
را در  یان قوی تری  تا مکانیزمی پیچیده تر، جر کافیست  یان ضعیف  جر

یکی به مغز هدایت شود. یان الکتر رشته های عصبی بایاس نماید و جر

سازمان   IT شبکه  پیکربندی  در  مشکالت  و  تغییرات  از  خودکار  گاهی  آ
»نگرشی زیستی«

توان سلول  اینجا مطرح می گردد این است: چگونه می  که  حال سؤالی 
عصبی را در پیکربندی IT سازمان پیاده سازی نمود؟

نمود. یک  پیاده سازی  نرم افزاری  برنامه  با یک  را می توان  سلول عصبی 
و  نصب  تجهیزات  از  یک  هر  در  می بایست  نرم افزاری   Agent یا  عامل 
باید  شده،  نصب   Agent برای  تجهیز  نرمال  وضعیت  گردد.  راه اندازی 
منابع  نظر  از   S1 سرور   نرمال  وضعیت  مثال  بطور  شود.  داده  توضیح 

می تواند این شاخص ها را داشته باشد:
متوسط CPU Usage در یک دقیقه از ۵۰ درصد افزایش نیابد

مقدار استفاده از Hard Drive از ۹۰ درصد افزایش نیابد
یس دهی باشند برنامه های A , C همیشه فعال بوده و آماده سرو

و …
که نسبت به تغییر  یسی نماییم  کافیست Agent را این گونه برنامه نو حال 
یک از  در شاخص های یاد شده حساس بوده و در صورت تغییر در هر

این شاخص ها، اطالع الزم را به نرم افزار مرکز فرماندهی اطالع دهد. 
البته ممکن است وظایف افزوده ی دیگری نیز به این Agent ها محول 
گردد. بطور مثال هر Agent موظف است صفت های مهم هر تجهیز را در 
زمان های مشخص به مرکز اطالع دهد. این صفت ها شامل مشخصات 

سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.

تعریف بدن از میزان درد و مدیریت دانش در سازمان
که محیط  نیازی  به  هر موجود زنده ای در طی دوران تکامل خود بسته 
یف منحصربه  کرده یا بر حسب انتخاب طبیعی خود، تعار برایش ایجاد 
ین سلول های عصبی بدن انسان نیز از  فردی از درد داشته است. بنابر
می کنند  استفاده   تغییر  و  درد  میزان  تشخیص  برای  مشخصی  یف  تعر
شده(  یف  تعر پیش  از  )برنامه های  ژنتیک  یق  طر دو  از  یف  تعار این  که 
دانش  عصبی  سلول  هر  ین  بنابر شده اند.  کسب  محیطی  تجربه ی  و 
منحصربه فرد خود را برای تشخیص تغییر دارد. بطور مثال سلول عصبی 
عصبی  سلول های  و  می کند  مخابره  را  محیط  هوای  تغییرات  بینی 

بری و نرمی را مخابره می کنند. انگشتان تغییر ز
کار یک سازمان نیز مشکل و تغییر یک مفهوم انتزاعی و نسبی  در ساز و 

می باشد. این مفاهیم برای هر سازمان قطعًا متفاوت خواهد بود. لذا از 
یت دانش برای ما فراهم می سازد می توان برای  که مدیر یق امکاناتی  طر
یف نمود. از طرفی هر  یفی مشخص از مشکل و تغییر تعر هر سازمان تعر
یفی متفاوت از مشکل برای خود خواهد داشت. بطور  نوع تجهیز نیز تعر
 PC در سرور با شاخص  مشکل در CPU بوط به مثال شاخص مشکل مر
 CPU که درصد باالیی از قطعًا متفاوت است. سرورها تجهیزاتی هستند 
کمی از CPU دارند.  را استفاده می کنند اما PC ها بطور متوسط استفاده 

تر از PC می باشد.  لذا آستانه درد برای سرور خیلی باال
گفته شده در این بخش، ابتدا باید تغییر و مشکل را  با توجه به مطالب 
یت دانش صورت می گیرد. یق مدیر کار از طر که این ساز و  کرد،  یف  تعر

تشخیص تکاملی آستانه ی درد
آستانه ی درد برای هر موجود زنده متفاوت است و این تفاوت به دلیل 
که وابسته به شرایط محیطی و  روند تکامل آن موجود پدید آمده  است 
سنجاب  نوعی  مثال  بطور  است.  متغیر  آستانه  این  موجود  آن  تعاملی 
وجود دارد که سم مار بر او تأثیری ندارد. به نظر می رسد فرآیند تالش برای 
بقا در این سنجاب باعث ایجاد یک جهش ژنتیکی شده و باعث شده 
مولکول های  با  حیاتی  سلول های  در  موجود  پروتئین های  مولکول های 
یختگی و نابودی سلول ها  سم مار ترکیب نشوند و در نتیجه موجب بهم ر

نگردند.
چگونه  و  معناست  چه  به  کامپیوتری  تجهیز  یک  در  درد  آستانه ی  اما 
چند  یا  یک  وقوع  احتمال  معنای  به  تجهیز  در  درد  می گردد؟  مشخص 
از  بیش  افزایش  مثال  بطور  تجهیز می باشد.  در  ارائه خدمت  در  مشکل 
کار افتادن  حد استفاده از CPU در PCها می تواند باعث سوختگی یا از 
در   CPU از  استفاده  درصد  آیا  است؟  مقدار  چه  حد  این  اما  شود.  آن 
گرافیست  کامپیوتر  در   CPU استفاده  درصد  با  سازمان  منشی  کامپیوتر 
کامپیوتر  که درصد استفاده از CPU در  سازمان یکسان است؟ آیا زمانی 

گرافیست از ۵۰ باال رفت باید نگران شد؟ 
کرده است،  تغییر  زمان  مرور  به  آستانه ی درد در سنجاب  که  همانطور 
کرد. تشخیص  کامپیوتری نیز تغییر خواهد  آستانه درد برای یک تجهیز 
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هوشمند  بصورت  می تواند  کامپیوتری  تجهیز  یک  در  درد  آستانه ی 
از  استفاده  نحوه ی  یخچه ی  تار گرفتن  نظر  در  با  یعنی  گردد.  تعیین 
یخچه ی  تار بررسی  با  مثال  بطور  گردد.  تعیین  درد  آستانه ی  تجهیز، 
گرافیست سازمان، مشاهده خواهد شد  کامپیوتر  در   CPU از  استفاده 
امری   ۵۰ مقدار  از   CPU از  استفاده  درصد  رفتن  باال  روز  طول  در  که 
یت مرکزی  گزارش Agent، سامانه ی مدیر طبیعی ست بنابر  این پس از 
نخواهد  گزارش  را  دردی  و  شد  نخواهد  حساس  مقدار  این  به  نسبت 

کرد! 
یستی  ز ساختار  ژنتیکی  جهش  شد،  زده  سنجاب  از  که  مثالی  در 
در  نماید.  تغییر  درد  آستانه ی  تا  داد  تغییر  را  سنجاب  سلول های 
)مانند  مجازی  یا  ابری  بصورت  منابع  که  کامپیوتری  شبکه های 
ژنتیکی  جهش  می توان  می گیرد،  قرار  تجهیزات  اختیار  در   )vmware
تجهیزات  عملکردی  یخچه ی  تار ما  کافیست  نمود.  پیاده سازی  را 
تجهیز  پردازنده  از  استفاده  یخچه  تار بررسی  مثاًلدر  نماییم.  بررسی  را 
پردازشی  منبع  به  نیاز  تجهیز،  این  که  شد  خواهد  مشاهده  گرافیست 
و  داد  افزایش  را  منبع  این  خودکار  بطور  می توان  لذا  دارد،  بیشتری 

آستانه ی درد را افزایش داد.

مکانیزم مدیریت تغییرات و مشکالت
برای  خاصی  معنای  می شود  مخابره  ها   Agent توسط  که  تغییری  هر 
با  ای   Agent گر  ا مثال  بطور  داشت.  خواهد   IT کارشناسان  و  مدیران 
را  سخت افزار  یک  در  تغییر  یک  از  گزارشی   ،C1 تجهیز  در   A1 عنوان 
کرد(  گیگ تغییر  گیگ به دو  کند )مثاًل حافظه ی تجهیز از یک  مخابره 

برای مدیر چند سؤال مطرح می گردد.
گرفته است؟ کارشناس صورت  کدام  - این تغییر توسط 

کدامین نیازمندی و تیکت ثبت شده، صورت  - این تغییر در راستای 
گرفته است؟

- آیا قطعه نصب شده از انبار استخراج شده است؟
کجاست؟ آیا اسقاط شده است؟ کنون  - قطعه برداشته شده هم ا

- و …
یافت پیام مخابره  که مغز پس از در تی است  این سؤاالت مشابه سواال

شده، مطرح می کند تا بتواند تصمیم بگیرد.
ین پس از مخابره ی تغییر توسط Agent، مکانیزمی باید اتخاذ شود  بنابر
تا به سؤاالت یاد شده پاسخ داده شود. این مکانیزم می تواند یک فرم 
قرار  فرماندهی  مرکز  کارشناس  یا  مدیر  اختیار  در  که  باشد  نرم افزاری 
یافت و اقدام های  تش را از فرم در می گیرد و مدیر می تواند جواب سواال

الزم را صورت دهد.
یق  طر از  ین  بنابر باشد،  مشکل  نوع  از  شده،  مخابره  تغییر  نوع  گر  ا
کردن مشکل،  برطرف  به  یت مشکالت می بایست نسبت  فرآیند مدیر

گیرد.  اقدام های الزم صورت 
 ،S1 سرور CPU Usage بطور مثال در یک دقیقه ی اخیر متوسط میزان
عدد ۸۷ درصد مخابره شده است. این یک تهدید در یکی از اندام های 
به  مشکل  یک  باید  لذا  می شود.  محسوب  سازمان    IT شبکه  حیاتی 

گردد.  گردد و فرآیند رسیدگی به مشکل آغاز  مدیر IT مخابره 

فرآیند رسیدگی به مشکالت
اقدام  شده  مخابره  تهدیدهای  رفع  به  نسبت  روش  سه  به  انسان  مغز 
کلیه  می کند  تهدید  رفع  به  اقدام  مغز  خود  اول  روش  در  می نماید. 
گاه ما ارسال  که در بدن رخ می دهد و پیامی به ضمیر خودآ تی  مشکال
نمی شود جز این دسته محسوب می شوند. مغز ما را باخبر نمی کند چرا 

کند. که امیدوار است خود بتواند مشکل را حل 
سازد.  خبر  با  آمده  بوجود  مشکل  از  را  فرد  کمی  مغز  است  الزم  گاهی 
گاه  خودآ ضمیر  به  درد  مثاًل  می کند.  اتخاذ  را  دومی  روش  ین  بنابر

مخابره می شود تا فرد عکس العمل الزم عقالنی را صورت دهد. 
فرد مخابره  گاه  به ضمیر خودآ پیام های اساسی  اما در شرایط سخت 

می کند و فرد را برای رفع مشکل به یاری می طلبد!
یق  طر سه  به  می توان  نیز  را   IT مشکالت  به  رسیدگی  فرآیند  ین  بنابر

انجام داد:

- بصورت تمام خودکار
می گردد.  برطرف  خودکار  مکانیزم های  بصورت  مشکل  روش  این  در   
یک  خودکار  اجرای  با  شد،  پر  سرور  یک   Hard درصد   ۹۰ گر  ا مثاًل 

خبر

گردد. یپت منابع بیشتری به Hard موجود اضافه  اسکر

- بصورت نیمه خودکار
در این روش، فرآیند رفع مشکل شامل فعالیت های دستی و تمام خودکار 
کارشناس  پر شد،  Hard یک سرور  ۹۰ درصد   گر  ا مثال  بطور  می باشد. 
یپت را اجرا می کند تا مقدار Hard افزایش یابد. بصورت دستی یک اسکر

-بصورت دستی
دستی  بصورت  فرآیند  به  بوط  مر فعالیت های  کلیه ی  روش  این  در 

صورت می گیرد. 
شده  داده  تشخیص  مشکل  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  ین  بنابر

توسط یکی  از فرآیندهای یاد شده، بر طرف می گردد.

فواید
که با نگرشی   IT روش یاد شده برای رفع مشکالت در پیکربندی شبکه
یت  مدیر برای  مهمی  بسیار  فواید  گرفت  قرار  شما  اختیار  در  یستی  ز
به  یر  ز در  که  داشت  برخواهد  در سازمان  اطالعات  فناوری  خدمات 

برخی از آن ها اشاره خواهد شد
- گزارش خودکار مشکالت احتمالی در پیکربندی به مدیران و کارشناسان 

IT
انجام   IT شبکه  پیکربندی  در  عصبی  حسگر  یک  عنوان  به   Agent هر 
که حیات تجهیز را به خطر  وظیفه می کند و درصورت مشاهده تغییری 
می اندازد، آن را به نرم افزار مرکزی مخابره می کند تا چرخه ی رسیدگی به 

کار نماید. مشکل آغاز به 

- مکانیزم تشخیص خودکار مشکالت
تشخیص  روش،  این  از  بهره مندی  شاخصه های  ین  مهمتر از  یکی 
کافیست مشکالت  خودکار مشکالت در پیکربندی شبکه IT می باشد. 
یف شود تا مبتنی  یت دانش برای Agent ها تعر یق فرآیندهای مدیر از طر
یف شده هر یک از Agent ها مشکالت را تشخیص و برای  بر دانش تعر

نرم افزار مرکزی ارسال نمایند.

-رفع خودکار برخی مشکالت
برخی از مشکالت تشخیص داده شده را می توان بصورت خودکار برطرف 
تی را که   می توان بصورت خودکار برطرف نمود وابسته  نمود. تعداد مشکال
به معماری شبکه و تکنولوژی های بکار برده شده متغیر خواهد بود. اما 
برطرف  خودکار  بصورت  را  رایج  مشکالت  از  برخی  می توان  کل  طور  به 

نمود.

کیفیت خدمات کنترل   -
صفت های  مخابره ی  و  تجهیز  وضعیت  ین  آخر از  خودکار  گزارش 
فراهم   IT مدیران  برای  را  امکان  این  تجهیز،  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
خبر  با  خدمت  ارائه  در  شده  گزارش  تغییر  گرفتن  صورت  از  تا  می کند 

کنترل نمایند. کیفی مطالعه و  گردند و خدمت را از نظر 

که قادر است این راه حل را برای  نرم افزار میزکار امن پرداز نرم افزاری 
سازمان شما پیاده سازی نماید

حوزه ی  در  نرم افزاری   ،Amnpardaz Service Desk امن پرداز  میزکار 
استاندارد  بر  مبتنی  که  بوده   Help Desk و   Service Desk نرم افزارهای 

ITIL می باشد و ده سال تجربه موفق در این عرصه را تجربه می کند. 
تغییرات  یت  مدیر  ،Service Desk در  مطرح  استانداردهای  از  یکی 
می باشد. نرم افزار میزکار امن پرداز این مؤلفه ی بسیار مهم را برای سازمان 
در  صورت گرفته  تغییرات  بر  دقیق  نظارتی  تا  است  کرده  فراهم  شما 

پیکربندی شبکه IT، داشته باشید. 
امن پرداز  میزکار  تغییرات  یت  مدیر مؤلفه ی  در  شده  برده  بکار  الگوی 
ین و مورد  مطابق با مقاله ی یاد شده است. این مؤلفه یکی از محبوب تر
و  دارد  قرار  امن پرداز  میزکار  نرم افزار  در  که  امکانی است  ین  استفاده تر
یق یک شبکه ی عصبی  تمامی تجهیزات حیاتی IT سازمان شما را از طر
ین  گیر به واحد مرکزی نرم افزار میزکار متصل می سازد و شما را از آخر فرا
تغییرات و مشکالت احتمالی رخ داده در پیکربندی شبکه سازمان، با 
تا  می کند  فراهم  کارشناسان  و  مدیران  برای  مکانیزمی  و  می سازد  خبر 
برطرف  را  مشکل  روش،  ین  بهتر به  اما  زمان  و  ینه  هز ین  کمتر صرف  با 

نمایید.
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به نقل از خبرگزاری The Hacker News، پژوهشگران امنیتی نوع جدیدی از بدافزار )Malware( را 
یه  که اقدامات بسیار هوشمندانه ای را برای فرار از تشخیص )Detection( و یا تجز کرده  اند  کشف 
آلوده  را  کامپیوتری  سیستم  یک  بدافزار  این  که  صورتی  در  می  دهد.  انجام   )Analysis( تحلیل  و 
نهاده اند.   "Rombertik" را  بدافزار  این  نام  استفاده می  سازد.پژوهشگران  را غیرقابل  آن  کند، عمال 
علت این نام گذاری، تکنیک منحصر به  فرد مورد استفاده در این بدافزار برای فرار از تشخیص و یا 
 Self-destructing که اصطالحا یه و تحلیل است. این تکنیک در میان دیگر بدافزارهای مشابه  تجز

malware خوانده می  شوند، بسیار منحصر به فرد بوده و تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته  است.
بر قربانی مثل مقادیر اعتباری  کار که طراحی شده  تا به صورت مداوم اطالعات آنالین  Rombertik قطعه  ای پیچیده از یک ابزار جاسوسی است 

کند. ورود )Login Credential( و هرگونه اطالعات مهم و حساس دیگری را جمع آوری 
گ رسمی  کارکرد این بدافزار در وبال که در تحلیل نحوه  دوتن از پژوهشگران امنیتی شرکت سیسکو به نام  های "بن ِبیکر" و "الکس چی  یو" در پستی 
بری  کار بران ارسال می  شود. وقتی  کار که این بدافزار به پیوست )Attachment( یک ایمیل فیشینگ برای  گفته  اند  کرده  اند،  شرکت سیسکو منتشر 
 Anti-analysis( ابتدا مجموعه ای از بررسی ها Rombertik کند، بدافزار روی سیستم وی ذخیره خواهد  شد. پس از آن کلیک  روی این پیوست 
گر محیط ایزوله نباشد، Rombertik خود را  که آیا در یک محیط ایزوله )SandBox( اجرا شده  است یا خیر. ا Checks( را انجام می  دهد تا ببیند 
کند. نسخه دوم شامل قابلیت  های  که نسخه دوم خود را نیز اجرا  کرده و بر روی ماشین قربانی نصب خواهد  نمود. پس از آن اجازه دارد  رمزگشایی 
بر قربانی، Rombertik بار دیگر یک بررسی نهایی  کار اصلی جاسوسی بدافزار است. پس از تکمیل مراحل مذکور و پیش از آغاز جاسوسی در مورد 
که هرگونه نشانه  ای از یک ابزار تحلیل  گر  برای اطمینان از آنالیز نشدن خود توسط ابزارهای تحلیل  گر بدافزار در حافظه انجام می  دهد. در صورتی 
یست می کند. حال به دلیل عدم  کرده و سپس یکبار آن را ر کامپیوتر آلوده   Master Boot Record )MBR( کردن بیابد، Rombertik اقدام به نابود 
که  کامپیوتر است  یست  شدن می  افتد.MBR اولین سکتور از هارد درایو یک  کامپیوتر قربانی داخل چرخه بی  انتهای ر وجود MBR در هارد درایو، 

گر MBR از دست برود، چاره ای جز نصب مجدد سیستم  عامل نخواهد  بود. سیستم پیش از بارگذاری سیستم عامل، به دنبال آن می گردد. ا
کامپیوتر قربانی بیابد، با نوشتن داده  های بی  استفاده و تصادفی در حافظه به تعداد  گر بدافزار پس از اجرا، خود را در یک محیط ایزوله در  حال ا
کل  که ابزار تحلیل  گر بدافزار بخواهد از  گفته  اند در صورتی  کردن ابزارهای تحلیل  گر بدافزار می  کند. پژوهشگران  گمراه   ۹۶۰ میلیون مرتبه، سعی در 
گر ابزار تحلیل  گر امکان  گ  برداری کند، نیاز به فضایی معادل 1۰۰گیگابایت خواهد داشت. حتی ا "۹۶۰  میلیون مرتبه نوشتن داده بر روی حافظه" ال
کشید تا این حجم از داده بر روی هارد درایو یک  بررسی چنین حجم عظیمی از داده را داشته  باشد، مدت زمانی حدود ۲۵دقیقه طول خواهد 
 Rombertik ،یر میکروسکوپ ابزارهای تحلیل  گر بدافزار و یا پژوهشگران امنیتی بیابد کامپیوتر معمولی ذخیره شود.در صورتی که این بدافزار خود را ز
کرده  کامپیوتر قربانی از بین می  برد. پژوهشگران امنیتی عملیات مهندسی معکوس را روی این بدافزار پیاده   یات هارد درایو  خود را به همراه محتو

کد این بدافزار، بی  استفاده )Garbage Code( است. که قسمت عظیمی از  و متوجه شده اند 
انجام عملیات مخرب  که مسئول  بدافزار  در  بسته اصلی  که  متوجه شدند  آن ها   ،Rombertik )Unpack(گشودن برای  پژوهشگران  از تالش  پس 

گشایش )درحالت packed(  1۲۶۴کیلوبایت بوده  است. که سایر بسته بدافزار پیش از  است، تنها ۲۸کیلوبایت سایز دارد، در حالی 
که هرگز مورد استفاده قرار نمی  گیرند ! تنها راه  پیشنهادی در برابر حمالت چنین بدافزارهایی،  یاد، شامل ۷۵ تصویر و ۸۰۰۰ تابع است   این حجم ز

کرد. کردن ایمیل  ها و یا لینک  های مشکوک باید به طور جدی پرهیز  کامپیوتر است. همچنین از باز  یروس  ها بر روی  ین آنتی  و استفاده از بهتر

ین نسخه بتای سیستم عامل iOS 8.4  شرکت اپل  به نقل از خبرگزاری The Hacker News، در آخر
که به تازگی منتشر شده، آسیب پذیری بسیار مهمی یافت شده است. 

نام  که  ایسر"  "استفان  آقای  نام  به  سرشناس  و  خبره  بسیار  هکر  یک  توسط  آسیب پذیری  این 
مستعارشان "i0n1c" است و عضو انجمن Jailbreak هستند، یافت شده  است.

بردن  بین  از  هدفشان  که  هستند  هکرها  از  جامعه ای   Jailbreak پدیا،  یکی  و سایت  گفته  به 
کار  محدودیت های سخت افزاری در سیستم عامل انحصاری شرکت اپل، iOS است. آن ها این 
بر  نرم افزارهای موجود  یا   و  از آسیب پذیری های موجود در سخت افزارها  یق سوءاستفاده  از طر را 

انجام می دهند. عملیات Jailbreaking اجازه ی  اپل  یون های  تلویز و نسل دوم   iPhone، iPod، iPad اپل مثل تولیدی شرکت  روی دستگاه های 
بردی، افزونه  و قالب هایی را می دهد  کار یتی را می دهد. همچنین اجازه دانلود برنامه های  دسترسی در سطح root به فایل های سیستمی و مدیر

که به طور معمول در AppStore موجود نیست.
یدیو مذکور یک تلفن همراه مدل  کرده است. در و یدیو برای اثبات ادعای خود )proof-of-concept( نیز منتشر  آقای استفان ایسر همچنین یک و
گرفته است. که بر روی آن سیستم عامل iOS 8.4 beta نصب شده و عملیات Jailbreaking بر روی آن صورت  iPhone 6 plus نمایش داده می شود 
استفاده  مورد  ابزارهای  یا  و  کار  توضیح روش  به  اما  نمایش داده است،  را   JailBreaking از نشانه های واضحی  یدیو  و این  در  ایسر  استفان  آقای 
سیستم  تمام  برنامه ی  کد  از  قسمتی  بلکه  نیست،  جدیدی  مورد  شده  یافت  آسیب پذیری  که  است  گفته   ایسر  استفان  آقای  است.  نپرداخته 

عامل های iOS است و در حقیقت همیشه آنجا بوده است و خواهد ماند.

که همگان را به ترس و تحسین واداشته است Rombertik، بدافزاری 

گرداب سیاهی و تباهی، اپل را به خود می خواند !

که   PayPal  ک در سایت از خبرگزاری The Hacker News، یک آسیب  پذیری بسیار خطرنا به نقل 
گزارش شده   است. کشف و  ید و فروش آنالین eBay می  باشد،  کمپانی خر متعلق به 

اجازه  آنها  به  بگیرد،  قرار  سوءاستفاده  مورد  هکرها  توسط  شده  یافت  آسیب  پذیری  که  صورتی  در 
بردی تحت وب سامانه پرداخت آنالین  کار کدهای دلخواه خود را بر روی سرور برنامه  می  دهد تا 

PayPal اجرا نمایند.
کشف شده است.  این آسیب  پذیری توسط یک پژوهشگر امنیتی مستقل به نام "میالن سوالنکی" 
که این رقم  گفته پژوهش گاه CVSS، برابر با ۹/3 از 1۰ امتیاز شده است،  رتبه این آسیب پذیری  به 

بیانگر میزان حساسیت و مخرب بودن این آسیب  پذیری است.
که به منظور ارتباط  آسیب  پذیری مذکور در پروتکل JDWP  در وب  سرور سامانه پرداخت آنالین PayPal یافت شد ه است. JDWP  پروتکلی است 
 Debugger را انجام می  دهد، استفاده می  شود. این مرحله یکی از الیه  های معماری Debug  که عملیات میان Debugger و سیستم مجازی جاوا 

پلت فرم جاوا )Java Platform Debugger Architecture - JPDA( است.
در یک حمله موفق که با سوءاستفاده از آسیب  پذیری مذکور انجام  شود، مهاجمان می  توانند بدون داشتن مجوز، اقدام به اجرای کدهای خاصی 
نمایند که نیاز به دسترسی  های سطح سیستمی دارد. آن ها با انجام این کار می  توانند کل سرور وب را بدون اینکه نیازی به اخذ دسترسی خاصی 

بر باشد، در دست بگیرند. کار داشته باشند و یا نیاز به برقراری ارتباط با 
از jdwp-shellifier tool اقدام به اسکن  یدیو با استفاده  کرده  اند. ایشان در این و یدیو نیز منتشر  آقای سوالنکی برای اثبات ادعای خود یک و
یس ایجاد می  کند و موجب می  شود بدون اینکه  کرده و درمی  یابد که پورت ۸۰۰۰ باز است.این پورت باز ارتباطی با سرو سایت  های تجارت آنالین 

کند. کدهای مورد نظر خود را در سمت سرور اجرا  یتی صورت بگیرد، وی  بتواند  گونه احراز هو هیچ 

یع تر  گوگل به عنوان یکی از پرچمداران دنیای IT، در تالش است تا تجربه ای از اینترنت سر شرگت 
بران رقم زند. کار را برای 

 QUIC( شرکت گوگل اعالم کرد که طرحی در زمینه "پروتکل شبکه های خانگی" که به اختصار آن را
را  طرح  این  دارند  قصد  آن ها  است.  کرده  ین  تدو می نامند،   )Quick UDP Internet Connection
به سازمان جهانی استاندارد سازی پروتکل های اینترنت، IETF، به عنوان نسل بعدی استاندارد 
یق UDP، برای نقل و انتقال با  که از طر QUIC پروتکلی است  پروتکل های اینترنتی ارائه نمایند. 
کردن داده های  که معموال برای ردوبدل  کار می رود. UDP یک پروتکل اینترنت است  کم به  تاخیر 
گوگل برای اولین بار در ماه ژوئن سال ۲۰13 از این پروتکل رونمایی نمود و از  یس VoIP استفاده می شود. شرکت  رسانه ای )Media(، بازی ها و سرو
یژگی برجسته آن اجرای  یژگی های جدید است، اما و کرد. این پروتکل در حال حاضر شامل انواع و کروم استفاده  آن به صورت آزمایشی در مرورگر 
بردی تحت  کار که باعث شکل گیری این پروتکل شد، باالبردن سرعت در برنامه های  عملیات Multiplexing در پروتکل UDP می باشد. ایده ای 
که برای برقرای ارتباط با سرور می باشد،  کاهش مقدار )RTT)Round Trip Time در شبکه  که باید با سرعت باالیی اجرا شوند. این عمل با  وب بود 

یر است: که در این پروتکل به چشم می خورد شامل موارد ز یژگی های جدید و چشمگیری  صورت پذیرفته است. و
Packet pacing to reduce packet loss •

A pluggable congestion control mechanism •
UDP transport to avoid TCP head-of-line blocking •

High security similar to Transport Layer Service )TLS(•
Packet error correction to reduce retransmission latency •

A connection identifier to reduce reconnections for mobile clients •
Fast )0-RTT( connectivity similar to TLS Snapstart combined with TCP Fast Open •

گوگل در مسیر بهبود دنیای اینترنت  یع تر می کند، اما مسلم است  که نمی داند پروتکل QUIC تا چه اندازه دنیای اینترنت را سر گفته است  گوگل   
گام برمی دارد.

PayPal کابوس شبانه

گوگل، طالیه دار مسیر پیشرفت در دنیای تکنولوژی
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کاخ سفید حمله هدفمند cozyDuke به 
cozyDuke یک مهاجم دقیق می باشد. نشانه هایی از حمله این بدافزار 
کره جنوبی  یکا، آلمان،  به ادارات دولتی و موجودیت های تجاری در آمر
و  سفید  کاخ  هدف   ۲۰1۴ سال  در  است.  شده  مشاهده  بکستان  از و 

یکا بوده است. وزارت امور خارجه آمر
توجه  جالب  جنبه  چندین  بردارنده  در  بدافزار  این  به  بوط  مر عملیات 

می باشد:
کرده است. • هدف ها و قربانیان به شدت حساس را انتخاب 

• در بردارنده توانایی های ضد تشخیص و رمزنگاری می باشد .
با  را  او  بدافزار،  این  ساختاری  شباهت های  همچنین  و  قوی  عملکرد   •
و  است  داده  پیوند   OnionDukeو  CosmicDuke و   MiniDuke بدافزار 

یسنده آن ها یکی بوده یا همکار باشند. که نو احتمال می رود 
حاوی  که  است  خود  قربانیان  به  ایمیل  ارسال  بدافزار  این  انتشار  روش 
است.  شده  هک  مهاجم  توسط  که  است  سایتی  به  مخرب  لینک  یک 
که در  بعضی مواقع این وب سایت، یک سایت قانونی و معتبر می باشد 
بردارنده یک فایل فشرده است. این فایل فشرده بدافزار را روی سیستم 
کرده  و یک PDF خالی را نمایش می دهد. در برخی موارد مهاجم  نصب 
یدئو  یدئو تقلبی به عنوان پیوست ایمیل می پردازد. این و به ارسال یک و

تقلبی بدافزار را اجرا می کند.
یر می گردد تا آنها را از سر  بدافزار در ادامه به دنبال محصوالت امنیتی ز

کند: خود باز 
Crystal, Kaspersky, Sophos, DrWeb, Avira, Comodo Dragon

 xml فرمت به  و  کرده  باره سیستم جمع آوری  را در بدافزار اطالعاتی  این 
به   beacon را رمزنگاری می نماید. در آخر یک سیگنال آورده و آن ها  در 
نظر  به  که  سایتی  می کند،  ارسال   www.sanjosemaristas.com سایت 
مورد  و  است  افتاده  خطر  به  بار  چندین  گذشته  سال های  در  می رسد 

گرفته است.  سوءاستفاده قرار 

 C&C از  استفاده  با  جدید  ماژول های  و  دستورات  ارسال  به  مهاجم 
به  آن ها  رمزگشایی  نماید.  اجرا  قربانی  سیستم  در  را  آن ها  تا  می پردازد 

ایجاد یک مجموعه فایل منتهی می شود.
 )desktop( میزکار  کل  از   screenshot گرفتن  برای   screenshot_task.dll  
گرفته می شود   screenshot که مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد دفعاتی 
گردیده است. عالوه بر  که در فایل xml بیان  بستگی به تنظیماتی دارد 
که خالصه عملکرد آن به  این ها Cache.dll یک فایل در پشتی می باشد 

یر می باشد: قرار ز
گشایی urlها. • رمز 

کامپیوتر،  یت سیستم قربانی مثل: نام  • جمع آوری داده های تعیین هو
یندوز بر، IP ,MAC آدرس، نسخه و کار نام 

• رمزگذاری داده های جمع آوری شده
یافت دستورات • فرستادن داده ی دزدیده شده به urlها و در

که  کدام از این فایل ها به همراه یک فایل تنظیمات ارسال می شوند  هر 
این فایل توضیح می دهد چگونه فایل اصلی باید اجرا شود. قسمت ها 
بوط به بخش نصب شدن بدافزار و بخش جاسوسی معموال  و اجزای مر
این  عملکرد  اما  می باشند  دارا  را  خود  عمومی  کارکرد  و  یژگی ها  و همان 
پیدا  تغییر  تیم  نیاز  براساس  مواقع  بعضی  در  جزئی  صورت  به  فایل ها 
جالب  بسیار  بدافزار  کد  گسترش  و  توسعه  در  باال  سرعت  این  می کند. 

توجه می باشد.

www.amnpardaz.com

یروس  که امنیت شبکه را تامین می کند، نصب یک آنتی و یکی از مواردی 
یروس یابی، از  یروس  با عملکرد خوب، عالوه بر و خوب می باشد. آنتی و

اجرای هرگونه بدافزار جلوگیری می نماید.
توصیه  نماییم،  استفاده  یروس  آنتی و از  بخواهیم  وقتی  شبکه  یک  در 
استفاده  مرکزی  یت  مدیر کنسول  و  سرور  تحت  یروسی  آنتی و از  می شود 
شبکه  در  یروس  آنتی و یتی  مدیر کنسول  یک  شما  وقتی  که  چرا نماییم؛ 
که در شبکه وجود داشته  خود داشته باشید، به روی هر تعداد سیستم 
یق کنسول بدون حضور در محل  باشد، می توانید بصورت همزمان و از طر

یروس را نصب نمایید.  سیستم ها، آنتی و
آ ن ها  روی  بر  که  سیستم هایی  کلیه  یت  مدیر می توانید  همچنین 
طور  به  باشید.  داشته  را  است  گردیده  نصب  سرور  تحت  یروس  آنتی و
یروسی در حال اجرا باشد،  یروس و یا ضدو گر به روی یک سیستم و مثال ا
را  عملکرد  آن  یخ  تار و  زمان  سیستم،  نام  شامل  گزارشی  می توانید  شما 

داشته باشید.

 جهت پیاده سازی این امر در شبکه باید یک سری اقدامات قبل از هر 
کار انجام شود:

یر انجام شود : که می بایست به شرح ز کردن ارتباط شبکه  1. چک 
یخ و ساعت: • تنظیم تار

کلیه سیستم های موجود در شبکه را  یخ و ساعت  قبل از هر چیز ابتدا تار
رسانی  کار باعث می شود تا در فعال سازی و یا به روز به روز نمایید. این 

ید. یروس دچار مشکل نشو آنتی و
• تنظیم نام سیستم:

گزارش گیری نام سیستم شخص  با تنظیم نام سیستم می توانید در هنگام 
یتی مشاهده نمایید . کنسول مدیر یا اشخاص مورد نظر را در 

• روشن یا خاموش بودن فایروال:
تا  نمایید  چک  دارند،  یندوز  و سیستم عامل  که  سیستم هایی  روی  به 
یندوز آن ها خاموش باشد تا سرور بتواند سیستم را  هنگام نصب فایروال و

کرده و عمل Push Install را انجام دهد.  ping

کردن ارتباط در شبکه  • چک 
چک  باشند.  ارتباط  در  شبکه  با  سیستم ها  کلیه  تا  نمایید  چک  حتما 
گرفته و می تواند Gateway  خود  نمایید تا هر سیستم IP Address درست 

را Ping  نماید. 
کارت شبکه می باشند، چک نمایید  که دارای ۲  ۲. به روی سیستم هایی 
تا حتما به روی یکی از آن ها Gateway  تنظیم شده باشد. در نظر داشته 
با  ارتباط  که  شود  تنظیم  شبکه ای  کارت  روی  به    Gateway باید  باشید 

یروس دارد.   سرور آنتی و
گر به روی سیستمی IP Address را بصورت دستی تنظیم می نمایید  3. ا

چک نمایید تا حتما در شبکه IP Conflict  رخ ندهد.   
کردید  حاصل  اطمینان  بران  کار سیستم  تنظیمات  از  آنکه  از  پس   .۴
برقرار  ارتباط  این  آنکه  برای  نمایید.  چک  را  یروس  آنتی و سرور  با  ارتباط 
 IP Address کرده ببینید با یروس را چک  باشد، IP Address سرور آنتی و
متفاوت  آنها   vlan گر  ا باشند،   vlan یک  در  شبکه،  داخل  سیستم های 
سرور  با  سیستم ها  ارتباط  تا  نمایید  چک  شبکه  فایروال  در  حتما  بود، 

یروس تنظیم شده باشد.  آنتی و
یر را در نظر داشته  یش می باشد موارد ز یروس انتخابی شما پادو گر آنتی و ا

باشید:
کالینت ها باید پورت 13۹11 باز باشد. کنسول سرور با  • جهت ارتباط 

کنسول و تنظیمات آن، هنگامی که در نظر داشتید  • پس از نصب سرور و 
تا از Push Install استفاده کرده و به روی تمامی کالینت های داخل شبکه 

یروس را نصب نمایید چند نکته را حتما در نظر داشته باشید: آنتی و
کنسول با سیستم ها باز باشد. - پورت ارتباطی سرور و 

که هنگام Push Install از شما می خواهد، حتما آن  - شناسه و رمز عبوری 
گروه Domain Admin  باشد. شناسه عضو 

- حتما در نظر داشته باشید هنگام Push Install، File Sharing  در شبکه 
بر  فرض  )با  سیستم ها  سیستم عامل  درایو  ساده تر  بیان  با   . باشد  فعال 
قابل   C$ یعنی باشد(  C نصب شده  اینکه سیستم عاملشان روی درایو 

دسترسی باشد.

یروس روی رایانه های سازمانتان  که در نصب آنتی و نکاتی 
الزم است به آن ها توجه داشته باشید...
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بدافزار مرموز سیمدا
سیمدا  نت  بات  کردن  مغلوب  جهت  شده  هماهنگ  عملیات  یک 
پلیس  رهبری  به  و  مختلف  امنیتی  شرکت های  و  سازمان ها  توسط 
هلند،  در   C&C سرور   1۴ تالش ها،  این  براساس  شد.  ایجاد  بین الملل 
کار انداخته شدند.  یکا، لوکزانبورگ، لهستان و روسیه شناسایی و از  امر
نشان  را  کشور   1۹۰ از  لیست  یک  گرفته  صورت  مقدماتی  تحلیل های 

گردیده اند.    کشورها به بات نت سیمدا آلوده  که این  می دهند 
فضای  جرایم  آن  هدف  که  می باشد  مرموز  بسیار  بات نت  یک  سیمدا 
ناخواسته )PUA( می باشد.  نرم افزارهای  و  بدافزارها  انتشار  مثل  مجازی 
که با وجود اینکه این  این بات مرموز نامیده شده است، دلیل این است 
کرده و به خطر می اندازد، اما  بران را آلوده  کار یادی از  بات هر روز تعداد ز
امر  این  می شود. دلیل  مشاهده  امنیت  شبکه ی  رادارهای  در  ندرت  به 
را می توان توانایی شناسایی او در وجود شبیه ساز )emulation(، ابزارهای 
روش های  بدافزار  این  برد.  نام   )VM( مجازی  ماشین های  و  امنیتی 
داراست  تحقیقاتی  کس  سندبا های  محیط  شناسایی  برای  متفاوتی 
تمام منابع  به مصرف  از تشخیص وجود چنین سیستمی، شروع  و پس 
این شبکه   IP آدرس  ادامه  و در  یب دهد  فر را  تا محقق  نموده  پردازشی 
و  بودن  یختی  ر چند  می رساند.  خود  صاحب  اطالع  به  را  تحقیقاتی 
محدود بودن طول عمر این بدافزار دالیل دیگری بر ناتوانی در تشخیص 

و مرموز بودن آن می باشد.
بات با استفاده از آدرس IP، میزان پیشرفت اجرای بدافزار روی سیستم 
را به صاحب خود اطالع می دهد. این بدافزار به دانلود و اجرای  قربانی 
که آن ها را از سرورهای خود می گیرد، پرداخته و می تواند  عناصر دیگری 
اول   نگاه  در  کار  این  اینکه  وجود  با  دهد.  تغییر  را  سیستم   Host فایل 
کامال  کار او، یک تکنیک  واضح و بدیهی به نظر می رسد اما در واقع این 

جالب می باشد.

یسندگان بدافزارها به دستکاری و تغییر فایل Host می پردازند  معمواًل نو
تا با استفاده از آن بتوانند خروجی موتورهای جستجوگر را دستکاری کرده 

و یا وب سایت های امنیتی به خصوصی را مسدود نمایند. 
کار چیست؟ دلیل آن دقیقا مشخص نیست. اما این اعتقاد  دلیل این 
که همان پخش  که جواب این سوال به هدف اصلی سیمدا  وجود دارد 
تجاری جنایی ممکن  این مدل  باشد.  مرتبط  بدافزارها می باشد،  دیگر 
یع و گسترش بدافزارها به صورت انحصاری  یچه ای را به سوی توز است در
کنند  گارانتی  کنندگان می توانند  یع  که توز بگشاید. این بدان معناست 
بات،  این  به  آلوده شده  تمام ماشین های  آن ها روی  بدافزار مشتری  که 

نصب خواهد شد. 
یافت  برای محقق شدن این امر، سیمدا دستوری را از سرورهای خود در
کردن خود می پردازد. برای این  می کند، با این پیغام سیمدا به غیرفعال 
و  می کند  جلوگیری  سیستم  بعدی  بوت  در  خود  مجدد  اجرای  از  کار 
کردن  غیرفعال  با  همزمان  البته  می نماید.  متوقف  یعا  سر را  خود  اجرای 
خود، فایل هاست سیستم را نیز دستکاری می نماید. در واقع به عنوان 
که روی سیستم می گذارد، یک فایل هاست از بدنه خود  ین  تاثیری  آخر

کرده و بجای فایل هاست اصلی سیستم قرار می دهد. استخراج 
کار چه کمکی به او می کند؟ در واقع دامین هایی که در فایل هاست  این 
قرار  استفاده  مورد  جستجو  نتایج  ایجاد  برای  دیگر  شده اند،  دستکاری 
توسط  گذشته  در  که  ماشین هایی  تمام  کار،  این  با  بلکه  نمی گیرند، 
گاه گاهی به ارسال تقاضای HTTP  به سرورهای  سیمدا آلوده شده اند، 
مخرب ادامه خواهند داد. این اتفاق، ارسال تقاضا، ممکن است زمانی 
که یک بدافزار مشتری نیاز به اجرا شدن روی سیستم قربانی  روی دهد 

دارد. در نتیجه بدافزار مشتری در سیستم اجرا می شود.
کل جهان موجود می باشد. براساس تخمین حدود صدها هزار قربانی در 
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