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در این شماره خواهید خواند:
آزمون نفوذپذیری، پوشاندن مسیر

توسعه نرم افزار به روش اسکرام، بخش دوم
هک ناتو با استفاده از آسیب پذیری day-0 توسط مهاجمان روسی

گوش دادن به تماسهای تلفنی خصوصی کوتاه و  خوانده شدن پیام های 
وصله امنیتی سیستم عامل MAC برای اولین بار

یندوز دیگر باال نمی آید! وقتی و
ZeroAcces دانلود برنامه های مخرب در نسخه جدید

یتم های شناسایی بدافزارها ، بخش دوم الگور

هرساختمانبزرگ،زمانیفقطیکنقشهسادهبوده

مهمنیستکهامروزدرچهمرحلهایهستید

مهمآیندهشماستوچیزیکهبهآنخواهیدرسید...

بخش هشتم

آزمون نفوذپذیری

پوشــــــــــــــــاندن مسیـــــــــــــــــــر

از  جلوگیری  منظور  به  مهاجم  سیستم،  یک  موفق  برداری  بهره  از  پس 
ابزارهای دیواره آتش و یا سیستم های تشخیص نفوذ،  شناسایی توسط 
پیش  چالش  فاز،  این  در  دارد.  خود  فعالیت های  نمودن  پنهان  به  نیاز 
از  از شناسایی شدن  در زمان سوء استفاده  که  روی مهاجم این است 

سیستم قربانی جلوگیری نماید.  
مدیران سیستم از تکنیک های مشابه به منظور شناسایی فعالیت های 
فایل های  سیستم،  مدیران  منظور  بدین  می نمایند.  استفاده  مخرب 
کشف  منظور  به  را  نصب  حال  در  بردی  کار برنامه های  و وقایع  ثبت 
آنها همچنین می توانند  نظاره می کنند.  و مخرب  نامعتبر  رشته داده ی 
که در صورت  فرآیندهای در حال اجرا بر روی سیستم ها را بررسی نمایند 
و  پشتی  در برنامه های  همچون   ( نامناسب  و  مخرب  برنامه های  وجود 
را  آنها  می گردد(،  استفاده   brute force حمله  منظور  به  که  ابزارهایی  یا 
که از  کرده و سیستم های خود را به صورتی پیکربندی نمایند  شناسایی 
کرده و هشدار  هرگونه تغییری در فایل های اساسی سیستم ها جلوگیری 
کننده، حتی بعد از سوء  که یک آزمون  دهد. به همین خاطرچالش هایی 

استفاده از سیستم هدف با آن مواجه می شود، بسیار متعدد می باشد.
که به ندرت  در یک آزمون نفوذ حرفه ای، "پوشاندن ردپا" ازمراحلی است 

صورت می گیرد اما با این حال بسیارمهم می باشد.

دستکاری فایل های ثبت وقایع
فعالیت مخرب  به محض مشاهده یک  که مدیران سیستم  اولین قدم 
کلی  طور  به  است.  وقایع  ثبت  فایل های  مشاهده ی  می دهند،  انجام 
توسط  که  وقایع  ثبت  فایل های   -1 دارد:  وقایع وجود  ثبت  فایل  نوع  دو 

می شود  تولید  سیستم 
وقایع  ثبت  فایل های   -2

بردی  کار برنامه  توسط  که 
به  توجه  با  می شود.  تولید 

می دهد،  انجام  مهاجم  که  آنچه 
کدام  که  دهد  تشخیص  می تواند 

نوع از فایل های ثبت وقایع را بابد مورد توجه قرار دهد.
ینه  گز دو  مهاجم  وقایع،  ثبت  فایل های  تغییر  هنگام  در 

خواهد داشت. 1- حذف نمودن تمام وقایع ثبت شده 2- تغییر 
محتوای فایل های ثبت وقایع. در صورت حذف تمام فایل های 

که فعالیت هایش  ثبت وقایع، مهاجم می تواند اطمینان داده باشد 
وقایع،  ثبت  فایل های  حذف  صورت  در  می باشد.  یابی  مسیر قابل  غیر 

ایجاد  از  جلوگیری  منظور  به  را  فراوانی  تالش  باید  سیستم  مدیران 
حمله  مجدد توسط مهاجم بر روی سیستم هایشان بکنند. این 
خود  یت  هو نمودن  پنهان  به  نیاز  مهاجم  که  صورتی  در  عمل 

فایل های  نمودن  ک  پا اما  بود.  خواهد  مفید  بسیار  باشد  داشته  را 
ثبت وقایع چندین عیب دارد. زمانیکه یک فایل ثبت وقایع حذف 

این  متوجه  مدیر  سیستمی،  وقایع  ثبت  فایل  یک  مخصوصا  می گردد، 
که یکی  یرا فایل های ثبت وقایع به چندین دلیل  موضوع خواهد شد. ز

این  از  دارد.  وجود  می باشد،  مخرب  فعالیت های  شناسایی  آنها  از 
یک  سالمتی  و  وضعیت  شناسایی  منظور  به  وقایع  ثبت  فایل های 

مورد  و  وضعیت  یک  مشاهده  محض  به  و   می شود  استفاده  سیستم 

گر این فایل به صورت  یعا به این فایل ها مراجعه می کنند. ا نادرست، سر
مدیران  باشد،  نادرست  اندازه اش  یا  و  باشد  نداشته  وجود  گهانی  نا

بر مخرب مشکوک می گردند.  کار سیستم غالبا به وجود یک 
وقایع  ثبت  فایل های  تغییر  دارد،  وجود  مهاجم  برای  که  ینه  گز دومین 
باشد،  باال  بر روی سرور  که حق دسترسی مهاجم  می باشد. در صورتی 
ک نموده و حذف  که تمامی فعالیت های خود را با پا وی قادر خواهد بود 
این صورت،  در  نماید.  پنهان  را  وقایع  ثبت  فایل  در  موجود  دادهای 
زمانی که مدیر سیستم فایل ثبت وقایع را بررسی می نماید هیچ گونه خطا 

و یا فعالیت مشکوکی را مشاهده نمی نماید. 
یکی دیگر از فعالیت هایی که مهاجم در طول آزمون نفوذ باید انجام دهد 
که فایل هایی را باید بر روی سرور اضافه و یا نصب نماید. در  این است 
که این فایل های اضافه شده به صورت پنهان شده باشد، مدیر  صورتی 

سیستم قادر به تشخیص آنها نیز نخواهد بود.
اتخاذ تصمیم در مورد حذف و یا تغییر فایل های ثبت وقایع بستگی به 
تمامی  وقایع  ثبت  فایل های  حذف  دارد.  نفوذ  تست  در  مهاجم  هدف 
پنهان  را  مهاجم  وجود  اما   برد،  خواهد  بین  از  را  مهاجم  فعالیت های 
و  مهاجم  وجود  وقایع،  ثبت  فایل های  تغییر  حالیکه  در  نمود،  نخواهد 
که  فعالیت های آن را پنهان می نماید. اما نکته قابل توجه این می باشد 
در هردو حالت ذکر شده، مهاجم باید دارای حق دسترسی باال بر روی 

سرور باشد. 
که غالبا توسط مهاجمین  گام های آزمون نفوذ  در این شماره، به یکی از 
این  باالیی می باشد پرداخته شد.  انجام نمی پذیرد ولی دارای اهمیت 

گام از آزمون نفوذ می باشد. ین  گام آخر
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گردید،  اشاره  اسکرام  پیدایش  و  یخچه  تار بررسی  به  پیشین  شماره  در 
قرار  بررسی  مورد  اسکرام  تیم  اعضای  وظایف  و  نقش ها  شماره  این  در 

می گیرد.

نقش اعضای تیم در پروژه چابک اسکرام 
یت پروژه سنتی شامل نقش های بسیاری از جمله مدیر  روش های مدیر
که تمامی این نقش ها الزامی نبوده و  محصول، راهنمای تیم وغیره است 
کلیدی تقسیم شده است  از تیم های اسکرام حذف شده و به 3 دسته 
آنها وهمچنین انجمن هایشان به طور مشخص و به  از  که نقش هر یک 
کلیدی و  تفکیک آورده شده است. در ادامه به بررسی 3 عضو سهامدار 

سپس چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است.

• صاحب محصول
که  که چشم انداز پروژه )یا محصولی  صاحب محصول شخصی است 
یت  اولو را  ساخت  مورد  قسمت های  می کند.  ارائه  را  شود(  تولید  باید 
کلیدی را انجام  گیری های  کرده و از طرف تیم برای پروژه تصمیم  بندی 
پروژه، صاحب محصول مسئول  که در حین اجرای  می دهد. در حالی 
کارهای ناتمام، ایجاد ارتباط بین سهامدران و توسعه دهندگان،  انجام 

 )ROI( بودجه  یت  مدیر و  مشتری(  )یا  نهایی  بر  کار انتظارات  یت  مدیر
کیفیت  باره  که مسئول پاسخگویی در کسی است  می باشد، همچنین 
صاحب  می باشد.  نیاز  مورد  ارتقا  هرگونه  دادن  انجام  یا  و  محصول 
که مسئول نهایی شکست و  کسی است  محصول بودن، به معنی بودن 

یا پیروزی محصول می باشد.

• مدیر اسکرام
که تیم در حال ساخت  مدیر اسکرام مسئول حل هرگونه مشکلی است 
تمامی  اسکرام  مدیر  که  نیست  نیازی  می شود.  مواجه  آن  با  محصول، 
در  حل  راه  کردن  پیدا  به  قادر  باید  فقط  او  بلکه  کند  درک  را  الزامات 
ین شرایط کاری ممکن را برای اعضای  شرایط مختلف باشد. او باید بهتر
اهداف هر  به  موثر  به طور  که اعضاء  به طوری  کند  و حفظ  ایجاد  گروه 
ساخت  تیم،  هدایت  مسئول  همچنین  او  کنند.  پیدا  دست  ینت  اسپر
کره و ارتباطات و از  یک محیط قابل اعتماد در تیم، تسهیل بحث، مذا

بین بردن موانع و مشکالت می باشد.

• تیم توسعه اسکرام
محصول  توسعه  مسئول  که  است  متقابل  عملکرد  تیم  یک  اسکرام  تیم 

گران  کوچکی متشکل از توسعه دهندگان، تحلیل  می باشد. اسکرام تیم 
کنندگان و غیره است. تیم اسکرام به صورت ایده آل  کار، تست  کسب و 
برای  با هم و پشت سرهم  تیم  از 2-+7 فرد تشکیل شده است. اعضای 
تیم  اعضای  از  یک  هر  فعالیت های  می کنند.  کار  برنامه  یک  ساخت 
ینت خاص بدست آید.  طوری چیده شده که اهداف مرتبط به یک اسپر
اعضای تیم همچنین مسئول شناسایی پیچیدگی وظایف )تخصیص 
آنها  به  ساعت/روز(  تالش)به  میزان  وتخصیص  آنها(  به  شده  داده 
با  که  ومسائلی  خود  روزانه  پروژه  وضعیت  که  مسئولند  آنها  می باشند. 
گزارش داده و یک نسخه نمایشی  آنها مواجه می شوند را به مدیر اسکرام 
ینت به پایان رسیده  که توسط آنها در طول بررسی اسپر از فعالیت هایی 
که به  که وظایفی  آنها هستند  ارائه دهند. در واقع  به صاحب محصول 

صاحبان محصول و مدیران اسکرام مرتبط است را در دست دارند.

روابط متقابل بین سهام داران:
یر به هم مرتبط هستند: 3 سهام دار در قالب ز

- صاحب محصول بین تیم اسکرام و دارنده سهام پلی ایجاد می کند.
و  است  مرتبط  کار  و  کسب  صاحب  به  چنین  هم  محصول  صاحب   -

ارتباط اهداف مالک با تیم اسکرام را نگاه می دارد.

کار و  تیم اسکرام در ارتباط  کسب و  - مدیر اسکرام با هر دو، صاحب 
است.

که تیم اسکرام با آن مواجه می شود کمک  - مدیر اسکرام در حل مسائلی 
می کند.

مدل  یک  و  گسترده  همکاری  خود  میان  در  اسکرام  تیم  اعضای   -
همکاری توسعه محصول رادنبال می کنند.

کار را به مدیر اسکرام و تیم اسکرام  کسب و  - صاحب محصول الزامات 
بوط می سازد. مر

باره چگونگی پیاده سازی اسکرام و همچنین  در شماره بعد به توضیح در
کرده اند پرداخته می شود. که از اسکرام استفاده  تجربه پروژه هایی 

بخش دوم

توسعه نرم افزار به روش اسکرام1  

1. Scrum
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یندوز وجود داشته، سوء استفاده  و که در سیستم عامل های  از آسیب پذیری  از مهاجمان روسی،  گروهی 
نموده اند. این گروه، از این آسیب پذیری day-0  به منظور هک نمودن سیستم های کامپیوتری که توسط ناتو، 
استفاده می شده  ایاالت متحده  و سازمان دانشگاهی  انرژی  پا، بخش  ارو کراین، شرکت مخابرات  ا دولت 
ینت است  پو که شامل یک فایل مخرب پاور کرده اند.  این حمله با یک ایمیل فیشینگ  است، سوء استفاده 

که از آسیب پذیری سوء استفاده می نماید و ماشین قربانی را به یک بدافزار آلوده می کند. آغاز شده 
اجازه ی دانلود   )packager.dll )فایل   OLE بسته  به  یندوز،  و که  این دلیل وجود دارد  به  پذیری  این آسیب 
که  یندوز  INF را می دهد. این آسیب پذیری بر روی تمامی نسخه های سیستم عامل و و اجرای فایل های 

یندوز سرور 2008 و 2012  قابل اجرا می باشد. یندوز 8/1 و و یس پک 1 تا و یستا، سرو یندوز و شامل و

محققین امنیت یک نقص بزرگ امنیتی یافته اند که به مهاجمان اجازه ی استراق سمع پیام های خصوصی 
کوتاه را در یک دامنه وسیع فراهم می نماید. و خواندن پیام های 

است   7 سیگنال  سیستم  عنوان  به  شده  شناخته  جهانی،  مخابراتی  شبکه های  در  امنیتی  نقص  این 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد   Verizon و   AT&T مانند  تلفنی  یس  سرو کننده  فراهم  شرکت های  توسط  که 
یابی تماس های تلفنی، پیام ها و دیگر خدمات را می دهد. این آسیب پذیری توسط  همچنین، اجازه مسیر

کشف و شناسایی شده است.  محققان امنیتی آلمانی 
کثر اپراتورهای مخابراتی در سراسر جهان به منظور ارتباط با یکدیگر در زمان  که توسط ا SS7 پروتکلی است 
به حامالن  پروتکل  این  اینترنتی استفاده می گردد.  و داده های  پیام ها  تلفنی،  نمودن تماس های  هدایت 

گذاشتن آن را به یکدیگر می دهد. ک  تلفن همراه اجازه جمع آوری اطالعات محل سکونت از برج های تلفن همراه و به اشترا
یرساخت های از رده خارج شده SS7، این امر را برای مهاجمان به منظور هک نمودن آسان می نماید.  گفته ی محققان امنیتی، ز طبق 

که با استفاده از این آسیب پذیری ها،  گونه سوء استفاده ای از این آسیب پذیری منتشر نگردیده است، اما این اعتقاد وجود دارد  کنون، هیچ  تا
بران را پیش از ارسال به مقصد به سمت خود هدایت نمایند و در زمانی  کار مهاجمان می توانند تماس های تلفنی و پیام های رمزنگاری شده 

دیگر آنها را رمزگشایی نمایند.
اهمیت  باشد، دارای  پیشرفته  میزان  به چه   Verizon و   AT&T مانند  تلفن  اپراتورهای  استفاده  مورد  رمزنگاری  یتم های  الگور اینکه  همچنین، 
برای  باز  پشتی  امر یک در این  که  استفاده می نمایند  ارسال داده ها در طول شبکه ها  منظور  به   SS7 قدیمی ناامن   پروتکل  از  آنها  یرا  ز نیست 

مهاجمان می باشد.

هک ناتو با استفاده از آسیب پذیری day-0 توسط مهاجمان روسی

گوش دادن به تماس های تلفنی خصوصی کوتاه و  خوانده شدن پیام های 

عامل  سیستم  با  کامپیوتری  سیستم های  برای  امنیتی  وصله  اولین  اپل  شرکت  یخ،  تار در  بار  اولین  برای 
بران بسیار پرخطر بوده ، عرضه نموده است. کار که برای  OSX را 

که با اجازه آنها به صورت دستی و یا اتوماتیک   ،mac بران کار برخالف سکوت و به روز رسانی اتوماتیک 
که  خود   X عامل  سیستم  اجزای  از  یکی  در  مهمی  امنیتی  وصله  اپل  شرکت  بار  این  می پذیرفت،  انجام 

پروتکل زمان شبکه )NTP( می باشد را منتشر نموده است.
دیگر  و   OS X جمله  از  عامل  سیستم های  تمامی  است،  شده  کشف  تازگی  به  که  پذیری  آسیب  این 
که از پروتکل NTP4 پیش از نسخه 4.2.8 استفاده می نمایند را آسیب پذیر  یع های لینوکس و یونیکس  توز
اینترنت  سراسر  در  کامپیوتری  سیستم های  بین  ساعت ها  سازی  هماهنگ  منظور  به   NTP است.  نموده 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 ،ntpd یق استفاده از حق دسترسی پروسه که به صورت از راه دور کدهای دلخواه خود را از طر آسیب پذیری NTP به مهاجم این اجازه را می دهد 

ک حمله DDOS تبدیل می نمایند.  بران MAC را به عامل های خطرنا کار اجرا نماید و 
 OS X Mountain Lion v10.8.5, رسانی برای که این وصله را "هر چه زودتر" اعمال نمایند. بروز بران توصیه نموده است  کار شرکت اپل به تمامی 

OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10.1 وجود دارد و قابل دانلود می باشد. 

این وصله امنیتی سیستم عامل MAC برای اولین بار این که  می افتند.  خطر  به  دیگر  تجهیزات  و  سرور  میلیون ها   Shellshock آسیب پذیری  از  استفاده  با 
گسترش یافته و چه مشکالت مالی را ایجاد نموده است، هنوز مشخص نشده  آسیب پذیری به چه میزان 
ک تر  که Shellshock از آسیب پذیری Heartbleed خطرنا که مشخص است این است  است. اما موضوعی 

است.
آسیب پذیری Heartbleed تنها برنامه ای که توسط سرور به منظور رمزنگاری و ایمن نمودن ارتباطات استفاده 
می شود را تحت تاثیر قرار داده است. این آسیب پذیری به مهاجمان اجازه می دهد که به اطالعات حساسی 
کلمات عبور را از سرورهای آسیب پذیر، دست یابد. اما Shellshock به  کلیدهای رمزنگاری و یا  همچون 
و  کامل  دسترسی  ایجاد  منظور  به  آسیب پذیری  این  از  می توانند  آنها  می دهد.  بیشتری  قدرت  مهاجمان 

بری و رمز عبور استفاده نمایند. به منظور سوء استفاده از این آسیب پذیر نیازی به مهارت خاصی وجود ندارد. کنترل سیستم بدون داشتن نام کار
کند، می تواند از آن به منظور ایجاد یک "کرم"  کد از راه دور بر روی یک سیستم استفاده  به دلیل این که مهاجم می تواند از Shellshock برای اجرای 

که با استفاده از آن به سیستم های دیگر حمله  می کند و آن ها را به مخاطره می اندازد. استفاده نماید 
کامپیوتر است،  آسیب پذیری Shellshock   در بسته ی نرم افزاری Bash، مفسر خط فرمان یا شل، که روشی قدرتمند در اجرای فرمان ها بر روی یک 
می باشد. این بسته نرم افزاری به صورت پیش فرض برروی تمامی سیستم عامل های لینوکس و اپل وجود دارد. همچنین Bash به منظور ایجاد 

بین ها و سایر تجهیزات می تواند به خطر بیفتد.  ارتباط با تجهیزات دیگر استفاده می شود. در نتیجه نه تنها سرورها بلکه روترهای خانگی، دور
گزارش داده شد. الزم به  گزارش شد، شواهدی مبنی بر استفاده از این آسیب پذیری در یک محدوده وسیع   Shellshock   زمانی که آسیب پذیری

که شرکت ها و سازمان ها باید اقدامات پیشگیرانه ای به منظور جلوگیری از اجرای این حمله در خود، انجام دهند. ذکر است 

کتر است! آسیب پذیری Shellshock از آسیب پذیری Heartbleed خطرنا

77 خبر

که به رمز نگاری تمام فایل های اطالعاتی سیستم قربانی  Cryptomalware یک نوع خاص از بدافزار می باشد 
یافت پول از قربانی، فایل های او را به حالت اولیه برگرداند. از انواع این  پرداخته و سپس تالش می کند تا با در
که فایل های اطالعاتی )سند، عکس  بدافزارها می توان:  Cryptowall و Cryptodefense  را نام برد. از آنجایی 
کار آمدی برای باج  یابی آن ها را دارد، بنابراین بسیار روش  زش باالیی دارد و فرد تمایل به باز و ..( برای افراد ار

گسترش است.  گیری بوده و در حال 
ز بوده و حمالت جدید توسط بدافزار  گسترش و تعداد حمالت در استرالیا بسیار بار که  این در حالی است 
cryptolocker صورت می گیرد. این نمونه توسط شبکه های اجتماعی بر اساس ایمیل گسترش داده می شود. 
البته جزئیات حمالت بر اساس منطقه جغرافیایی که در حال گسترش است، متفاوت می باشد. برای مثال در استرالیا مهاجم تالش می کند تا خود 
یژگی های  که بیان شد یک سری و را جای یک شرکت محلی، مثل: شرکت عرضه انرژی جهت پرداخت قبض ها و یا اداره پست جا بزند. همان طور 

که عبارت است از: خاص تمامی این ایمیل ها دارا می باشند 
کاال و ... می باشد. که شامل اطالعاتی در مورد قبض، پیشنهادها، تحویل  یافت می کند  بر به صورت غیر منتظره ایمیلی را در کار • یک 

کند تا محتوای دقیق پیغام را مشاهده نماید. کلیک  بر خواسته می شود تا لینکی را  کار • از 
که شرکت های امنیتی در حال دانلود فایل  کار مهاجم میخواهد مطمئن شود  کدی را وارد نماید. با این   CAPTCHA بر خواسته می شود تا کار • از 

مخرب او نیستند.
که شامل یک فایل اجرایی  کد، یک فایل zip شروع به دانلود می کند. این فایل باید در واقع شامل یک فایل متنی باشد در حالی  کردن  • با وارد 

می باشد.
کرده و آنها را رمز نگاری می نماید. گر فایل دانلود و اجرا شد، در واقع بدافزار اجرا شده و شروع به جستجو برای فایل های اطالعاتی  • ا

گشته است و برای بازگرداندن فایل هایش چه  که متوجه می شود آلوده  بر پیغامی را مشاهده می کند  کار • در نهایت وقتی تمام فایل ها رمز شدند، 
کند. مراحلی را باید طی 

کارهایی می توانند بکنند: برها چه  کار
یافتی خود بسیار مشکوک باشید. • نسبت به ایمیل های در

که آدرس سایت قانونی باشد. کنید  کنید، حتما دقت  کرد تا فرمی را پر  گر ایمیلی شما را به صفحه ای راهنمایی  • ا
یپت ها)exe, .com, .scr, .bat, .js, .jse, .vbe, .wsf, .cmd.( را دانلود نکنید.  • فایل های آرشیو)zip, .rar, .tar, .msi, .jar,.7z.( و اجرایی /اسکر

شرکت ها نیاز به ارسال فایل هایی از نوع متن برای مستندات خود دارند.
ید. کرده و آن را همواره به روز نگه دار یروس نصب  • روی سیستم خود آنتی و

گرفتن نسخه پشتیبان دوره ای و منظم از اطالعات خود داشته باشید. • عادت به 
باز  را  فایل های شما   ، پرداخت پول  با وجود  که  ندارد  یرا هیچ ضمانتی وجود  ز ید  نپرداز ینه ای  به خالف کاران هز آلوده شدید،  که  • در صورتی 

گسترش این نوع حمالت شده و خالف کاران را به این سمت جذب می کند. گردانند. عالوه بر آن پرداخت باج به آنها موجب 

استرالیایی ها در چنگ  Cryptomalware ها

www.amnpardaz.com
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که ویندوزتان  کنون با این مشکل مواجه شده باشید  ممکن است تا 
کجا می تواند باشد؟ باال نیاید. مشکل از 

برخی  باشد.  شده  یروسی  و سیستمتان  که  دارد  وجود  امکان  یک 
یروس ها هستند که به شکلی سیستم را آلوده می کنند که سیستم عامل  و

کاری بر نمی آید. یروس هم  دیگر باال نمی آید. در این شرایط از آنتی و

دقیقا چه اتفاقی برای سیستم افتاده؟
اساس  از  می توانند  Rootkitها  مانند  بدافزارها،  انواع  ین  بدتر از  برخی 
که  کسازی خود از درون سیستم عامل را از بین ببرند و تا زمانی  امکان پا

ک سازی سیستم از شر آن غیرممکن باشد. بدافزار در حال اجراست، پا
کرد؟  چه باید 

 Rescue CD یا  نجات  دیسک  از  استفاده  که  است  شرایطی  چنین  در 
توصیه می شود. 

دیسک نجات چیست؟
صورت  به  که  است  یروس  ضدو از  نسخه ای  واقع  در  نجات  دیسک 
معموال  و  می شود  اجرا  آن  آمدن  باال  از  قبل  و  عامل  سیستم  از  مستقل 
نسخه  این  که  آنجایی  از  داراست.  را  خود  مخصوص  سیستم عامل 

بدافزار  فعال شدن  بدون  و  سیستم عامل  راه اندازی  بدون  یروس  ضدو
اجرا می شود، می تواند هرگونه آلودگی سیستم عامل را از بیرون تشخیص 
سیستم  روی  از  را  آن  بدافزار  سمت  از  مزاحمتی  هرگونه  بدون  و  داده 

کند. ک سازی  حذف و پا

پیشنهاد شما چیست؟
می کنیم.  پیشنهاد  شما  به  را  یش  پادو نجات  دیسک  از  استفاده  ما 
گروه  از  پرداز  امن  نرم افزاری  شرکت  محصول  یش  پادو نجات  دیسک 
که به دست توانمند متخصصان  یش است  یروس پادو محصوالت ضدو
قابل  رایگان  طور  به  و  شده  تهیه  کشور  اطالعات  فناوری  امنیت  حوزه 

دانلود و استفاده است.

آدرس دانلود دیسک نجات پادویش چیست؟
http://www.padvish-antivirus. آدرس  از  را  یش  پادو نجات  دیسک 

com/contents.php/126 دانلود نمایید.

روش استفاده از دیسک نجات چیست؟
که می بایست بر روی یک  که دانلود می کنید یک فایل iso است  فایلی 

عدد CD/DVD خام رایت شده و سیستم با استفاده از آن بوت شود.

کنم؟ چگونه فایل iso را رایت 
برای استفاده از محصول ابتدا می بایست فایل ISO محصول را بر روی 
است  الزم   7 یندوز  و در  کار  این  انجام  برای  نمایید.  رایت   CD/DVD

یر را انجام نمایید: مراحل ز
را   Burn disc image ینه ی  گز و  کرده  راست  کلیک   ISO فایل  برروی   .1

کنید.  انتخاب 
رایت  برای  حال  شده،  باز   Windows Disc Image Burner پنجره ی   .2
صحت  بررسی  منظور  به  کنید،  انتخاب  را   Burn ینه  گز فایل ها  کردن 
را تیک   Verify disc after burning ینه ی گز رایت ISO image می توانید 
 CD/DVD با موفقیت به روی ISO image بزنید. طولی نمی کشد که فایل

رایت می شود.
  در ادامه CD/DVD نرم افزار را درون درایو سیستم خود قرارداده، سیستم 
یق درایوCD/DVD سیستم را بوت نمایید. پس  را Restart نموده و از طر
روی  بر  نجات  دیسک  افزار  نرم  بری  کار واسط  بوت،  فرایند  تکمیل  از 

نمایشگر ظاهر می شود.
روش  همین  از  می توانید  نیز   Vista و   8 یندوز  و در  کار  این  انجام  برای 

استفاده نمایید.

رایت سی دی،  این شیوه  از   XPیندوز و که  این نکته الزم است  به  توجه 
مثل  ابزارهایی  یق  طر از  باید  حتما  یندوز  و این  در  نمی کند.  پشتیبانی 
را   رایت  عمل  وغیره   ImgBurn ،ISO Recorder ،Nero Burning Rom

انجام دهید.

کرد؟ پس از بوت شدن چه باید 
استفاده  یش  پادو کامل  یش  پو امکان  از  می شود  پیشنهاد  بوت  از  پس 
یش  از پو از آن پایگاه امضا به روز شود.  پس  شود. فقط الزم است قبل 
کسازی شده و سیستم عامل  پا یروس  از و رایانه  به احتمال خوبی  کامل 

باال می آید.

چگونه پایگاه امضا را به روز نمایم؟
http://www.padvish-antivirus.com/ آدرس  به  کار  این  برای 

روی  و  دانلود  را  رسانی  روز  به  فایل  و  کنید  مراجعه   contents.php/31
یک رسانه مثل فلش ذخیره نمایید. سپس فلش را به رایانه آلوده متصل 

برخط آن را به روز نمایید نموده و با استفاده از امکان به روز رسانی غیر
 

وقتی ویندوز دیگر باال نمی آید!
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شناخته  نیز   Sirefef و   Zaccess نام های  به  که   zeroAccess بدافزار 
یخ  2011/13/07 شناخته شد .  می شود، در تار

می کرد.  عمل   kernel mode روتکیت  صورت  به  بدافزار  این  اولیه  گونه 
یسی می کرد ولی در  Zeroaccess کد خود را روی یک درایور انتخابی بازنو
صورتی که درخواستی برای دسترسی به درایور انتخابی از طرف پردازه ای 
غیر از پردازه ی خود بدافزار روی می داد؛ این بدافزار طی عملیاتی درایور 
اصلی را در پاسخ این درخواست به پردازه نمایش می داد و درایور اصلی 
از  آینده دانلود می کرد در یک بخش  که در  به همراه تمام فایل هایی  را 
نرمال  صورت  به  بخش  این   . می کرد  ذخیره  شده  رمزنگاری  که  حافظه 
روتکیت  صورت  به  بدافزار  این  جدید،  گونه  در   . نبود  دسترسی  قابل 

ادامه  در  که  می پردازد  خود  فعالیت های  سازی  پنهان  به   user     mode
یح خواهد شد. ییات این فعالیت ها تشر جز

کرده و  که فایل های مخرب ای را دانلود  بدافزار Zaccess تروجانی است 
بر پنهان می سازد. کار آن ها را با فعالیت های روتکیتی سطح 

ژن  ور وطبق  کرده  کشی  وا را  جاری  عامل  سیستم  نسخه  بدافزار  این 
انجام  تحلیل  در  می شود.  مشخص  برنامه  اجرای  روند  عامل  سیستم 
شده مشخص شد بدافزار مذکور سیستم عامل های vista و xp را هدف 

یب را بر روی این سیستم ها انجام می دهد. قرار داده و تخر
این بدافزار به فعالیت پردازه های در حال اجرای آمده در جدول 1 خاتمه 

می دهد.

دانلود برنامه های مخرب
ZeroAccess در نسخه جدید

پردازهعملکرد

این پردازه وظیفه ی اطالع رسانی در مورد تنظیمات امنیتی مختلف از قبیل فایروال و 
یروس را بر عهده دارد. به روز رسانی خودکار و حفاظت از و

Wscntfy.exe )Windows Security Center Notification(

که وظیفه ی  این پردازه قسمتی ازنرم افزار  Windows Defender anti-spyware است 
اسکن نرم افزارهای جاسوسی  را انجام می دهد.

MSASCui.exe

به  که  است   Microsoft Windows Defender Antispyware به  متعلق  فرایند  یک 
و  جاسوسی  افزارهای  نرم  قبیل  از  اینترنتی  تهدیدات  برابر  در  رایانه  از  محافظت 

تروجان ها می پردازد. 

MpCmdRun.exe

 Windows این پردازه متعلق به نرم افزار خدمات اجرایی است و به عنوان مولفه اصلی
Defender شناخته می شود.

MsMpEng.exe

بر Microsoft Security Essentials است. کار گرافیکی  Msseces.exeاین پردازه رابط 

که بدافزار به اجرای آنها خاتمه می دهد جدول 1.  پردازه هایی 

کرده و  یس های آماده در جدول 2 را غیر فعال  همچنین این بدافزار سرو
که در راه اندازی مجدد سیستم  گونه ای تغییر می دهد  تنظیمات آن را به 

کار نکنند. نیز دوباره شروع به 
فعال  غیر  همچنین  و  امنیتی  پردازه های  دادن  کارخاتمه   Zaccess
یس های امنیتی را با هدف فراهم آوردن محیطی برای دانلود  کردن سرو
دانلود  فایل های  بدافزار  سپس  می دهد.  انجام  مخرب  برنامه های 
808a24c9-60e5-3928-799e-{ مشابه  نام  با  پوشه ای  در  را  شده 

 Access Control Lists با  است(  تصادفی  نامی  )که   }5b79b3a31ebd
متفاوت از پوشه های طبیعی قرار می دهد. تغییر دادن Acl با هدف عدم 

دستیابی به فایل های داخل پوشه است .
که داخل این پوشه قرار می گیرند عبارتند از: فایل هایی 

کپی از بدافزار است. که   googleupdater  فایل •
که بدافزار با وصل  یات آن لیستی از IP هایی است  که محتو • فایل @  

شدن به آنها برخی فایل ها را دانلود می کند.
گونه قبلی این بدافزار هم دیده شده  که این دو پوشه ها در    L و U پوشه •

گرفته است. که دانلود شده اند قرار  بود. در پوشه U  فایل هایی 
از هر یک از فایل ها و پوشه های مذکور دو نسخه ساخته می شود و در دو 

یر قرار می گیرند: مسیر ز
1. C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Ap-
plication Data\Google\Desktop\Install\}808a24c9-60e5-3928-
799e-5b79b3a31ebd{\???\???\???\}808a24c9-60e5-3928-
799e-5b79b3a31ebd{\

2. C:\Program Files\Google\Desktop\Install\}808a24c9-60e5-
3928-799e-5b79b3a31ebd{\???\???\???\\}808a24c9-60e5-
3928-799e-5b79b3a31ebd{

کلید رجیستری به مسیر  ابتدا یک value key به نام Google update در 
یر می سازد: ز

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Run
که به هنگام  و برای مقدار Data، مسیر ذکر شده در اول را  تنظیم می کند 
از  راه اندازی مجدد این فایل اجرامی شود. در صورت اجرای این فایل 

موجب  به  که  می شود  انجام   services پردازه  در  یق  تزر شده  ذکر  مسیر 
کرده و به آدرس های موجود  یق، به فایلی به نام @ دسترسی پیدا  این تزر
در آن وصل شده و فایل های مورد نظرش را در پوشه ای با نام U ذخیره 

می کند.
یر  ز مسیر  به  رجیستری  کلید  در   Gupdate نام  به   value key سپس  

می سازد:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\ gupdate 
کار  این  با  می کند.  تنظیم  را  دوم  شده  ذکر  مسیر   ،Data مقدار  برای  و 
راه اندازی  بار  هر  در  که  می شود  فراهم  یسی  سرو اندازی  راه  مقدمات 
یس  بدافزار شود. مشخصات سرو فایل  اجرای  باعث   )restart( سیستم 

یر است: مذکور به شرح ز
display name : Google Update Service )gupdate(
description : Keeps your Google software up to date. If this service 
is disabled or stopped, your Google software will not be kept up to 
date, meaning security vulnerabilities that may arise cannot be fixed 
and features may not work. This service uninstalls itself when there 
is no Google software using it.

یق در پردازه explorer انجام  با اجرای این فایل از مسیر دوم، این بار تزر
یاتی از لیست ip ها  که محتو یق پیشین به فایل @  می شود و به مانند تزر
کرده و به این آدرس ها وصل می شود. بدافزار برای  است دسترسی پیدا 
اتصال به IP های موجود در فایل @ سوکت زده و سپس برای این سوکت 
به  بوط  مر  I/O درخواست  اتمام  از  پس  که  می کند  تنظیم  callback ای 
که callback اجرا  این سوکت، تابع callback اجرا خواهد شد. در صورتی 
یق در پشته پردازه  suspend اجرا شده و تزر شود، پردازه cmd به صورت 
cmd انجام می شود و سپس دستور اجرای پردازه داده می شود. به موجب 
اجرا    callback که  صورتی  در  می شود.  ک  پا اصلی  فایل  پردازه  اجرای 
نشود، بدافزار با استفاده از تابع CreateTimerQueueTimer زمانی را مقرر 
کرده است  که تنظیم  که در لحظه اتمام این زمان callback ای  می کند 
که به واسطه ی اجرای callback تنظیم شده انجام  کاری  فراخوانی شود. 

یق در پشته پردازه cmd است. می شود تزر

پردازهعملکرد

بلوک  را  یا  شبکه(  و  اینترنت  )از  کامپیوتر  به  که دسترسی غیر مجاز  یسی است  سرو
می کند. 

Mpssvc)The Windows Firewall Service(

که برای ترجمه آدرس شبکه استفاده می شود.  یسی است  )SharedAccess )The Internet Connection Sharing Serviceسرو

و  محلی  محیط های  در  کار  و  کسب  برای  یابی  مسیر خدمات  ارائه  برای  یسی  سرو
گسترده است. شبکه 

RemoteAccess)Routing and Remote Access(

کالینت و سرور در شبکه های  یسی  برای  ارائه خدمات امنیتی end-to-end بین  سرو
TCP / IP است.

PolicyAgent)IPsec Policy Agent(

که قابلیت اتصال را فراهم می کند.  یسی است  )iphlpsvc )IP Helper serviceسرو

انجام  را  کامپیوتر  روی  بر  امنیتی  تنظیمات  گزارش  و  نظارت  که  است  یسی  سرو
می دهد. 

wscsvc )Windows Security left Service(

یس پشتیبانی از  )PCA( را فراهم می کند. )PcaSvc)Program Compatibility Assistant Serviceاین سرو

گزارش آمار در مورد فایروال  یت سیاست های فایروال و  که برای مدیر یسی است  سرو
استفاده می شود. 

BFE )Base FilteringEngine Service(

که بدافزار آنها را غیر فعال می کند یس هایی  جدول 2.  سرو
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الگوریتم های شناسایی بدافزارها 

بدافزارها  شناسایی  یتم های  الگور مقاالت  سری  از  پیشین  شماره  در 
بر  کشف  روش های  شده  گفته  و  شد  داده  توضیح  یروس ها  و کشف 
بوطه اجرا شود یا خیر  اساس اینکه آیا در زمان بررسی، می بایست فایل مر
یا  . در  گروه تقسیم می شود : 1. شناسایی ایستا   2. شناسایی پو به دو 

یم. یا می پرداز این شماره به شرح روش های ایستا و پو

روش های ایستا
که در آن شناسایی بدافزار بدون اجرای فایل  مورد نظر انجام  به روشی 
آلوده  به  می توان  روش  این  مزایای  از  می گوییم.  ایستا  شناسایی  گیرد، 
یروس و سرعت باالی شناسایی اشاره  نشدن سیستم در حال اجرای و
اساس  بر  شناسایی  به  می توان  حوزه  این  در  موجود  روش های  از  کرد. 

کرد. کتشاف اشاره  امضا و شناسایی بر اساس ا

• شناسایی بر اساس امضا
شناسه  یک  نیازمند  شود  شناسایی  بتواند  اینکه  برای  بدافزاری  هر 
باینری  از  مشخصی  قسمت های  می تواند  شناسه  این  می باشد.  یکتا 

بوط به فایل باشد یا اینکه می تواند یک مجموعه رفتار یکتا از بدافزار  مر
شده  گرفته  امضا  می شود،  گفته  بدافزار  امضای  به  اصطالحًا  که  باشد 
آن  توسط  خانواده  آن  از  یادی  ز حجم  بتواند  که  باشد  گونه ای  به  باید 
یروس ها فقط توسط یک  یادی از و کار حجم ز گرفته شود، با این  امضا 
امضا شناسایی می شود. این امضاها در ساختارهای مختلف در یک 
فایل،  یش  پو زمان  و در  قرار می گیرند  کنار هم  یروس در  آنتی و افزار  نرم 
تطابق  صورت  در  و  می شود  بررسی  امضاها  این  با  فایل ها  محتوای 
استفاده  می شود.  شناخته  یروس  و یک  عنوان  به  جستجو  مورد  فایل 
مناسب  مصرفی  حافظه  و  سرعت  در  که  فایل  یش  پو یتم های  الگور از 

ین موارد شناسایی بر اساس امضا هستند. باشند یکی از مهمتر

• شناسایی بر اساس اکتشاف 
که  که دارای مشخصه هایی باشد   یک فایل حاوی بدافزار ممکن است 
یژگی ها و مشخصه ها را ندارد. برخالف روش  یک فایل سالم معمواًل آن و
که بیشتر در یک خانواده به دنبال یک مشخصه خاص برای اعالم  قبل 
به دنبال مشخصه های  این روش  در  فایل می نمود،  آن  بودن  یروسی  و

بخش دوم
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بر  یتم های  الگور از  استفاده  با  و  آن ها  بوسیله  بتوانیم  که  هستیم  عامی 
که از آن ها امضایی وجود  پایه هوش مصنوعی به شناسایی بدافزارهایی 

یم. ندارد و ناشناخته هستند بپرداز
که می توانند خاصیت      در این روش ها معمواًل یکسری از هیورستیک ها 
ترکیبی  نهایت  در  و  می شوند  بررسی  ببرند  باال  را  فایل  بودن  بدافزاری 
می شود.  معرفی  بودن  یروسی  و جهت  احتمال  یک  عنوان  به  این ها  از 
هیورسیتیک های همچون حلقه های رمزگشا، فراخوانی توابع و API های 
که ایجاد خاصیت بدافزاری می کنند  کلیدواژه های  مشکوک، رشته ها و 
و... . همچنین ممکن است از هیورستیک های استفاده شود که احتمال 
بری  کار واسط  از  بدافزار  اینکه  مانند  کند،  کمتر  را  فایل  بودن  بدافزار 
مزایای  ین  از مهمتر یکی  کند.  استفاده   Pop-up پنجره های  یا  گرافیکی 
این روش این است که بسیاری از بدافزارها هستند که ممکن است هنوز 
کنون ایجاد نشده باشد،  ناشناخته مانده باشند و امضای برای آن ها تا
که  یژگی ها و خصیصه هایی  با استفاده از این روش می توان با توجه به و
کشف بدافزار  که باعث  آن بدافزار دارد احتمالی را به آن اختصاص دهد 
خطاهای  وجود  دارد،  وجود  روش  این  از  استفاده  در  که  نگرانی  شود. 
از  استفاده  با  مختلف  یروس های  و آنتی  که  می باشد،  کاذب  مثبت 
کاذب را به  که این خطای مثبت  روش های مختلف سعی بر آن دارند 

ین حد ممکن برسانند. پایین تر

شناسایی پویا
گیرد،  که در آن شناسایی بدافزار با اجرای فایل  مورد نظر انجام  به روشی 
که بدافزار در  یا می گوییم. در این روش سعی بر این است  شناسایی پو
گیرد  یک محیط مجازی اجرا شود و تمامی رفتارهای آن مورد بررسی قرار 
بودن  یروسی  و شده،  اجرا  فایل  رفتارهای  بودن  مشکوک  صورت  در  و 
قابل  ایستا  حالت  در  که  هستند  بدافزارها  از  بسیاری  شود.  اعالم  آن 
رمزشده  به صورت  بدافزار  آن  با  مرتبط  فایل  که  نیستند، چرا  شناسایی 
بدافزار  شناسایی  برای  الزم  اطالعات  نمی توان  رو  این  از  و  می باشد، 
بدافزار  شناسایی  باعث  که  یژگی های  و یا  یروس  و امضا  وجود  همچون 
یق روش های هیورستیک است را استخراج نمود و برای شناسایی  از طر
کرد ، در شناسایی  گونه ای بدافزار را رمزگشایی  این نوع بدافزارها باید به 
یم. اما از معایب  گذر از این موانع دار کردن بدافزار سعی در  یا با اجرا  پو
که فعال شدن آن ها نیازمند  کرد  این روش می توان به بدافزارهایی اشاره 
که بدافزار در  برآورده شدن شرایطی خاص باشد، و ممکن است زمانی 
که با استفاده  حال اجرا است شرایط الزم برای آن مهیا نشود، در صورتی 
کنیم  یژگی هایی را استخراج  که بتوان و از روش های ایستا امکان داشت 
که بدافزار به راحتی قابل شناسایی باشد. در مجموع جهت شناسایی 
بتوان دقت  تا  از هر دو روش استفاده شود  ترکیبی  از  بهتر است  بدافزار 

تر برد. شناسایی را بدین ترتیب باال
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