نگاهی به مهمترین تهدیدات امنیتی در سال 96

سایه باج افزارها بر سرکاربران ایرانی
میترا جلیلی
روزنامه نگار

امروزهبیشترمردمایرانکاربراینترنتهستندوبخش
عمــدهایهمازتلفنهوشــمند،لــپتاپ،تبلــتو...
اســتفادهمیکنند؛وســایلدیجیتالیکهبیتوجهیبه
آنها،میتواندفرصتمناســبیبرایهکرهاایجادوهر
کاربرشخصییاسازمانیرابهقربانییکحملهسایبری
تبدیلکنــد.بامحمدتســلیمیرئیسمرکــزمدیریت
امدادوهماهنگیعملیاترخدادهایرایانهای(ماهر)
توگونشســتیمتابامهمترینآسیبپذیریهاو
بهگف 
تهدیداتفضایسایبریکشوردرسال ۹۶وراهکارهای
سادهممانعتازاینحملههایهکریآشناشویم.
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انتشارسریعباجافزارها
رئیــسمرکــزماهــرانتشــاروســیعباجافزارهــارایکیاز
مشــکالتبــزرگامنیتســایبریدرســال ۹۶ومهمترین
چالش فضــای ســایبری دنیــا و بهتبــع آن ،ایران دانســت.
ازنــگاهمحمدتســلیمی،بــاجافزارهایکــیازمخربترین
تهدیداتوحمالتســایبریهســتندکهگاهزیانعمدهای
ب ه قربانیان وارد میکنند .این فعال حوزه ســایبری معتقد
است،تهدیدهایناشــیازباجافزارهابهمحلجغرافیایی
یا نوع سیستم و سیســتمعامل خاصی محدود نمیشود و
میتوانندرویهرنوعوهرتعداددستگاهعملکنند.نمونه
آن Wannacryمهمترین باج افزار سال 96است که باعث
افزایش قابــل توجــه ارزش(BitCoinارز دیجیتال) در دنیا
شد.امانکتهجالباینجاستکهکاربرانتنهابارعایتچند
موضوعسادهمیتوانستندازدامهکرهابگریزند.
رئیــس مرکز ماهر کــه مهمترین دالیل آســیبدیدگی
کاربــرانرابیاطالعــیوبیاحتیاطــیآنهاوعدماســتفاده
ازنرمافزارهــایآنتیویــروسمعتبرمیداند،یادآورشــد:
متأسفانهباوجودهزینهبسیاراندک،شمارکمیازکاربران
غیرسازمانینسبتبهتهیهآنتیویروساقدامکردهوعمالً
خود را به یک هدف ســهل الوصول برای مهاجمان تبدیل
میکنند.تســلیمییکــیدیگرازحملههایســایبریمهم
 ۹۶کهناشــیازبیتوجهیبههمینمواردســادهبودراهک
ســرورهای وینــدوزی در شــرکتها و ســازمانهای بزرگ و
کوچکدانست.
راهیابیهکرهابهبازاربیتکوین
رئیسمرکزماهرهمچنینبااشارهبهمحبوبیتارزهای
دیجیتــالگفــت:درســال ۹۶دســتهجدیــدیازبدافزارهــا
باهــدف اســتخراج ارزهــای دیجیتالینظیــربیتکوین،با
سوءاســتفاده از منابــع پردازشــی قربانیــان ظهــور یافــت و
بررسیهانشانمیدهدکهدرنیمهدومسالدرمدتیکوتاه،
حجمعظیمیاززیرســاختهایپردازشــیشــبکهکشــور
موردسوءاســتفادهقرارگرفتهاست.تسلیمیافزود:دریک
مرحله با اسکن وبسایتهای کشور متوجه شدیم تعداد
زیادیازوبسایتهایکشوربهصورتناخواسته،آلودهبه
ابزارهایاستحصالبیتکوینشدهاندکهاینمسألهمی
تواندیکیازچالشهایمهمدرسال97نیزباشد.
خطردرکمینمودمها
آلودگــیگســتردهمودمهــایخانگیوتهدیــداتIOT
نیــزازموارددیگریاســتکهرئیسمرکزماهــربرآنتأکید
داشت.تســلیمیدراینبارهگفت:یکیازتهدیداتعمده
 96وجود شــمار زیــادی مودم خانگی آســیبپذیر(عمدتاً
شــامل مودمهــای  ADSLو تعــداد کمتــری مودمهــای
 wimaxو)4G/3Gبــودکــهالبتهاکثرآنهاازبرندهایبینام
ونشــانچینــیهســتند.ایــنمودمهــاآســیبپذیریهای
متعددی دارندکهبهمرورشناســاییمیشــوند.بسیاری از
اینمودمهافاقدپشــتیبانیوبهروزرســانیهســتندکهاین
موضــوعمنجربــهعدمامــکاندفــعتهدیداتشناســایی
شده میشود .به گفته وی ،در ســال گذشته خانواده بدافزار
 MIRAIباسوءاســتفادهگســتردهازمودمهایآسیبپذیر،

باعثحمالت DDOSوسیعواختاللدرشبکهاینترنتدر
ایرانوجهانشد.
اما پیشــگیری و مقابله با این تهدیــدات چگونه ممکن
اســت؟تســلیمیمعتقداســتتنهاراهکاردرامانماندن
از این حمالت سایبری ،بهروزرســانی firmwareمود مها و
تنظیممناسبآنهاست.
دانلودفقطازفروشگاهمعتبر
یکی از اخبار مهم سایبری ســال گذشته ،رتبه دوم ایران
در زمینــه تهدیدات و حملــه بدافزارهای موبایلی در ســال
۲۰۱۷بنابرگزارششرکتکسپرسکیبود.رئیسمرکزماهر
عنوانکرد:ازآنجاکهگوگلپلی(فروشــگاهاپلیکیشــنهای
اندرویدی)ازگذشــتهتاامروزمحدودیتهــایزیادیبرای
کاربــرانایرانیاعمالکردهاســت،بنابرایــنگاهکاربراندر
تنظیمات اندروید ،قابلیت نصب اپلیکیشن ازunknown
 sourceرا فعــال میکننــد کــه ایــن ،تــازه آغاز ماجراســت.
درواقــعهنــگامدانلــوداپهــاازمســیرهاینامعتبرنظیر
شــبکههایاجتماعییاوبســایتهایآلوده،گوشیبهباج
افزارهاآلودهمیشــود.تســلیمیادامهداد:لذاکاربرانباید
اپلیکیشــنهایموبایلرافقطازبازارهایمعتبردریافتو
نصبکنندوبههیچعنوانازبرنامههاییکهدرشــبکههای
اجتماعی ارســال شــده یــا در فروشــگاهها و تعمیرگاههای
موبایــلروی CDبــهفــروشمیرســداعتمــادنکننــد.وی
همچنین از کاربران خواســت از روت کردن سیســتم عامل
خــودداری کنند(روت کــردن در اصطالح بــه معنی حذف
محدودیتهایدسترسیاپلیکیشنهایاندرویدیاست).

مرکز ماهر دراین باره گفت :مســلماًبهرهبرداری از فضای
ب و کارهای قانونی و
مجازی برای تبلیغات و معرفی کســ 
معتبربسیارمفیداستاماکاربرانبایداحتیاطکنندچون
ب و کارها در
کســب اطمینان از اصالت و اعتبار افراد و کســ 
این فضا به آسانی امکان پذیر نیست .تسلیمی همچنین
ســطح پایین همکاری شــبکههای اجتماعــی خارجی در
فرایندهای قضایی را مانع بزرگی در راه پیگیری شــکایات
و اختالفهای احتمالی ایجاد شده در این مسیر دانست.
حمالتDDOS
رئیــس مرکــز ماهــر حمــات ( DDOSحمــات انکار
سرویس) را نیز یکی از حملههای سایبری خطرناک سال
 ۹۶دانســت و گفت :دراین حمله که مبدأ آن سیستمهای
آلــوده بــه انــواع مختلــف باتهاســت ،درخواســتهای
متعــدد و هماهنــگ از ســوی صدهــا یــا هــزاران رایانــه
بهســمت یــک ســرویسدهنده صــورت میگیــرد و عمالً
ســرویس از دســترس خــارج میشــود .تســلیمی یــادآور
شــد :اکنون بزرگترین منشــأ حمــات ،DDOSمودمهای
کاربــران خانگی هســتند که با توجه به آســیبپذیریهای
متعدد و ســهولت نفوذ ،به ابزار مطلــوب مهاجمان برای
سوءاســتفاده تبدیل شدهاند .وی منشأ دوم این حمالت را
نیز رایانههای حفاظتنشده کاربران دانست که به باتها
آلوده شــدهاند و افزود :تنها با دو اقدام ســاد ه بهروزرسانی
و تنظیمات امنیتی مناســب مودمها و نیز تجهیز رایانهها
به آنتی ویروس میتوان تا حــد زیادی آمار این حمالت را
کاهش داد.

اینمحدودیتهابهصورتپیشفرضتوسطتولیدکننده
سیســتمعامــلاعمــالشــدهوهیــچیــکازاپهــااجــازه
دسترسی در سطح مدیر سیستم (یا همان حساب کاربری
روت)rootراندارند.
اماکاربرانگوشیهایهوشمندونیزرایانههاکهعالوهبر
سیستمعاملبهدههانرمافزارسیستمیوکاربردیگوناگون
مجهــزهســتندچگونــهمیتواننــدامنشــوند؟تســلیمی
بهروزرسانینرمافزارها(اعمازسیستمعامل،نرمافزارهای
سیســتمی و کاربردی) به آخرین نسخه منتشر شده توسط
تولیدکنندهرایکاقداممناسببرایکاهشخطردانست
چراکــه در این بهروزرســانیها ،آســیبپذیریهای امنیتی
شناساییوبهاصطالح،وصلهورفعمیشوند.ویهمچنین
ازکاربرانخواســتازنصبنرمافزارهایقدیمیهمچون
سیستمهایعاملویندوزXPوویندوز۲۰۰۳کهدیگرتوسط
تولیدکنندهپشتیبانینمیشود،خودداریکنند.
یبربسترشبک ههایاجتماعی
کالهبردار 
یکی دیگر از مواردی که در ســال  ۹۶مورد توجه فعاالن
مرکــز ماهــر قرار گرفــت ،خرید و فــروش از فروشــگاههای
ی بر بســتر شــبکههای
مجازی بینام و نشــان و کالهبردار 
اجتماعــی بود .با توجه به عــدم امکان پیگیریهای دقیق
بوکارها،تخلفات
قانونیوکنترلونظارتبراینگونهکس 
وکالهبرداریهایزیادینیزمشاهدهوگزارششد.رئیس

هکودیفیسوبسایتها
ازدیگرمواردتهدیداتسایبریسال۹۶کهتوجهمتولیان
امنیــتوحتیفضایعمومیکشــوررابهخــودجلبکرد،
هک و دیفیس وبسایتها است .رئیس مرکز ماهر یادآور
شد:وبسایتهایقربانیسال۹۶ازسایتهایشخصیرها
شــدهتاسایتهایاطالعرســانیراشاملشدند.تسلیمی
البتهتوضیحداد:عموماًوبسایتهایاطالعرسانیحتی
درمــواردیکــهمتعلقبهســازمانهاودســتگاههایمهم
دولتیباشد،حاویاطالعاتیحساسنیستندودرواقعاین
تصورکهنفوذبهیکسایت،منجربهدسترسیبهاطالعات
ســازمانمربوطهشده،غلطاســت.یکیدیگرازجنبههای
سوءاســتفاده ،قــرار دادن محتوای دســتکاری شــده و اخبار
جعلی روی ســایت هک شده اســت که البته بخش بزرگی
از این حــوادث بــا امنســازی و رعایت دســتورالعملهای
امنیتیتوســطمدیرانسیستمامکانپذیراست.تسلیمی
خاطرنشانکرد:امامسألهمهمترساماندهیتولیدکنندگان
وب ســرویسها و سیســتمهای مدیریــت محتــوا()CMS
است .متأســفانه بیتوجهی به برنامهنویسی امن در تولید
چنیــننرمافزارهاییموجبمیشــودهکرهــابهراحتیبا
ایجــادرخنهدروبســایتهااقدامبهکنکاشوتغییرشــکل
ســایتهاکنندوگاهنیزباعثالتهابدرفضایاجتماعیو
سیاسیکشورشوند.

