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 تهدید امنیتی 9
کنیم و برخی از کارهای ی ما از اینترنت استفاده میهمه

های مختلف آن انجام تکراری را بدون بررسی جنبه

 که بر امنیت برخط ما تاثیر منفی دارد. دهیم. در حالیمی

 های مختلفدانلود برنامه .1

ها های جدید به برنامهو افزونه هانصب برنامهبا دانلود و 

دانید دهید. اما  آیا میاجازه فعالیت در سیستم خود را می

 دهید؟هایی را میکاربردی اجازه چه فعالیت که به برنامه

درخواست را  بسیاریها قدرت دسترسی برخی برنامه

که این برای سیستم شما خطرناک است. پس کنند، می

 ها دقت لازم را داشت.پذیرش این حق دسترسیباید در 

 تنها رها کردن کامپیوتر .2

، شویدکامپیوتر خود جدا میاز که برای چند لحظه  زمانی

که این کار بسیار  رویدرها کرده میبدون قفل کردن آن را 

که شما پسورد قوی داشته  . تا زمانیباشدخطرناکی می

ه فراموش نکنیم کلی ندارد. اشکاکامپیوتر  رها کردن باشد

بینیم؛ در که ما از وارد کردن یک پسورد می آزاری میزان

مقابل دسترسی افراد دیگر به اطلاعات ما هیچ است. پس 

برای سیستم خود پسورد قوی تعریف کنید و هر زمان که 

 شوید صفحه آن را قفل کنید.از سیستم جدا می

 هانادیده گرفتن آپدیت .3

دهنده هستند. یاری از موارد آزاربسدر های آپدیت پیغام

پذیری از ویندوزها به دلیل آسیب %33دانید که اما آیا می

ها این برنامه کاربردی در خطر هک هستند؟هشت برنامه

 ،Adobe Flash playerکروم، فایرفاکس،  گوگلشامل 

Oracle Java Runtime Environment ،Adobe Air ،

Apple TV، Adobe Reader ،Adobe Acrobat  .هستند

ها را آپدیت به سرعت آن هاگان این برنامهکنندتولید

ها از خطرات محفوظ کنند و شما با دانلود این آپدیتمی

 خواهید ماند. 

 انجام دادن چند کار با هم .4

وری و انجام دادن چند کار به صورت همزمان نه تنها بهره

 به دهد، بلکه امنیت شما را نیزتمرکز شما را کاهش می

که شما چند صفحه را باهم باز  اندازد. زمانیخطر می

کز کافی بر روی آنچه باز، دانلود، یا نصب رکنید تممی

کنید، ندارید. پس بهتر است صفحات اضافه مرورگر می

 خود را ببندید.

 گردیوب .5

اگر شما جز افرادی هستید که با دیدن هر عنوان جالبی 

رک این عادت را ت ستا کنید. بهتربر روی سایت کلیک می

با این حال مخرب هستند.  هازیرا احتمالا این سایت کنید،

ید که آیا سایتی توان فهمنمی به سادگی متاسفانه

 های فیشینگ،داده . اما پایگاهخطرناک هست یا خیر

 های مشکوکهمچنین ابزارهای شناسایی فعالیتو بدافزار 

 .دیکنها استفاده از آن یدتوانوجود دارند که می

 دادهای هر برنامهذیرش قرارپ .6

تواند بسیار پذیرش هر قرادادی بدون خواندن آن می

خطرناک باشد پس قبل از نصب هر برنامه گواهی برنامه را 

 بخوانید و سپس تایید کنید.

 اجتماعی شبکهها با ورود به ثبت نام در برنامه .7

اجتماعی خود در جایی  حساب کاربری شبکهکه با  زمانی

های هشبکهک شود، تمام  شبکهاگر این  ،کنیدثبت نام می

شوند. همچنین شما با وارد کردن ن نیز هک میمرتبط به آ

اکانت خود اطلاعات زیادی را در اختیار سایت قرار 

دهید و شبیه به آن است که شما وارد فروشگاهی شوید می

ات خود مانند: که یک پوستر بزرگ از اطلاع در حالی

 کنید.های خود را حمل میها و سرگرمیعلایق، عادت

 ثبت نام در همه جا .8

ا هداشتن چندین اکانت با پسورد یکسان که برخی از آن

ها استفاده نشده است خطرناک است و ممکن برای سال

ها که مدت طولانی است اطلاعات شما از یکی از این اکانت

هایی را که استفاده اکانتاستفاده نشده افشا شود. پس 

 کنید، حذف کنید.نمی

 ارسال اطلاعات .9

ر دیگ دهید.قرار میشما اطلاعات خود را در اینترنت  وقتی

. ستافایده عمومی است و هر تلاشی برای پاک کردن بی

 .دیدقت کافی را داشته باش ،پس قبل از پست هر اطلاعات
  /https://www.kaspersky.com/blog منبع:
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  Wanna Simleافزار فارسی باج

افزار متن با الهام از باج Wanna Simleباج افزار موسوم به 

در فضای سایبری منتشر شده است که  HiddenTearباز 

 کند و بهخواهی به زبان فارسی استفاده میاز صفحه باج

شکلی طراحی شده است که بتواند کاربران فارسی زبان را 

دوز عامل وینیستم افزار برای سباجبدهد. این هدف قرار 

تواند خود را عامل نمی هاییستماست و بر روی دیگر س

با قفل کردن و  Wanna Simleافزار باج اجرا کند.

 05عامل اقدام به اخازی یستمس یهافایل گذاریرمز

 میلیون تومان است. 153کند که معادل کوین میبیت

شد، قبل از  Wanna Simleافزار آلوده به باج ایاگر سامانه

انجام هر عملی به سرعت باید سامانه را در حالت ایمن 

(Safeراه )افزار امنیتی اندازی کرد و اقدام به نصب نرم

SpyHunter  مربوط به ی هاکرد تا فایل سیستمبر روی

Wanna Simle سپس  عامل حذف کند.سیستم را از روی

توانید با رمزگشای ارائه شده را می گذاریهای رمزفایل

رمزگشایی کنید. شایان  Michael Gillespieشده توسط 

افزار توسط بسیاری از ذکر است، اکنون این باج

روزرسانی شده به که افزارهای امنیتی ضدویروسنرم

 قابل تشخیص است.باشند، 

وین ک: طرف حتی معلوم بوده با قیمت بیتنظر سردبیر

لار کوین برابر یک دکرده هر بیت هم آشنایی نداشته و فکر

کوین آخه بیت 05کوین بدید. بیت 05 نوشتههست که 

 برادر؟ 
 https://www.bleepingcomputer.comمنبع: 

 InPageشناسایی بدافزارها باقابلیت 

 InPageدهد وجود اختلال در های اخیر نشان میبررسی

شده عنوان یک بردار حمله شناساییبه Wordافزار نرم

های اردو، فارسی، پشتو و عربی پشتیبانی است که از زبان

های از بررسی امنیتی پسبسیاری از کارشناسان  کند.می

 دهدسایی اسنادی شدند که نشان میبه شنا خود موفق

درب پشتی  ،CONFUCIUS_B  مانند یافزارهاینرم

BioData  و درب پشتیMY24 های برنامه خطرناکترین از

پس از تحقیقات صورت گرفته  روند.به شمار می مخرب

برده با  گونه اعلام کردند که سه فایل ناممحققان این

در با یکدیگر  مشابهبسیار های Shellcodeاستفاده از 

ن وجود دارد که مهاجمان پشت بوده و این امکا ارتباط

کارشناسان امنیتی  د.باش تیم این حملات یک پرده

 هددهای صورت گرفته نشان میمعتقدند که سوءاستفاده

های اطلاعاتی و شرایط ها نظیر گزارشبیشتر فعالیت

انگیزه مهاجمان تنها  و است مربوط به هند بودهسیاسی 

ی اکساققان امنیتی موسسه کسپرمح .است سیاسی بوده

های خود اعلام کردند استفاده از این بررسی پس از

 تنها استفادهاز شد و ندرت دیده می حمله قبلاً به هایروش

توان حمله به مؤسسات مالی می ،حمله هایروشاین از 

 دهد کهتحقیقات اخیر نشان می کرد.شاره اآسیا 

های متعددی با استفاده از این حملات صورت سوءاستفاده

شت پ با اطلاعات قویتوسعه  تیمدهد یگرفته که نشان م

مشاهدات کارشناسان از نحوه  .اندبودهحملات قرار  این

یل پس از تکمکه این بدافزار  دهدفعالیت بدافزار نشان می

درک درست از محیط اطراف شروع به  و های خودبررسی

افزارهای کلیدی موجود در زیرساخت مورد بررسی نرم

این  .دهدهدف کرده و به آلوده کردن هدف خود ادامه می

 ،نظر در حالی است که پس از قرار گرفتن در سامانه مورد

 افزارنرم کند.به سرقت اطلاعات موردنظر میمهاجم شروع 

عنوان توسط مهاجم پس از اجرا بهاستفاده  مخرب مورد

 هایدهد که از قابلیتیک تروجان فعالیت خود را ادامه می

شتن دسترسی از راه دور توان به دااین تروجان مخرب می

گونه این، بررسی تکمیل فرآیند با کارشناسان .کرداشاره

 یکدر حملات های مخرب اعلام کردند که استفاده از فایل

است که امروزه بسیاری از مهاجمان از حمله قدیمی  روش

 های قدیمی برای پیش برد اهداف خود استفادهاین روش

اسناد به سرقت رفته همگی در ارتباط با بخش  کنند.می

دهنده حملات که این به نوبه خود نشان اندبودهصنعت 

س از کنند کاربران پکارشناسان توصیه می .فیشینگ است

به جذابیت نام سند  مواجهه با اسناد علمی و تحقیقاتی

های نو مهاجمان با استفاده از روش . در واقعتوجه نکنند

 برند.فعالیت مخرب خود را پیش می
 https://www.cyberbannews.com : منبع

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/the-week-in-ransomware-november-17th-2017-cryptomix-and-targeted-attacks/
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 7102آمار حملات فیشینگ در سال 
 Password Harvestingاز عبارت  Phishingکلمه 

Fishing  بدست آوردن رمز عبور از طریق "به معنای

بوده و یکی از حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی  "طعمه

است که با گول زدن و فریب دادن یک کاربر از پیش تعیین 

دار، اطلاعات شده یا گروهی از کاربران به صورت هدف

لاعات حساب بانکی، حساس وی مانند رمزهای عبور، اط

اطلاعات شخصی و اجتماعی و ... هدف را بدست آورده و 

 دهد.ها، کار مورد نظر خود را انجام میبا استفاده از آن

 

 
های هک و ورود به سیستم، در روش برخلاف سایر روش

ها و فیشینگ معمولاً هیچ نفوذی انجام نشده و از رخنه

ل این خود کاربر است شود. حاها استفاده نمیپذیریآسیب

های گوناگون فریب خورده و این که با استفاده از تکنیک

اطلاعات را در اختیار حمله کننده که به اصطلاح فیشر 

(Phisherنامیده می )دهد.شود، قرار می 

ای هدهای بسیار گسترده و یا حتی ادغام شاگرچه تکنیک

 سطوسازی حمله فیشینگ تتواند در طراحی و پیادهمی

در این جا لیستی از  .فیشر مورد استفاده قرار گیرد

 های رایج فیشینگ آمده است:تکنیک

 های فیشینگایمیل 

 های فیشینگوبسایت 

 هافیشینگ از طریق پیام رسان 

 فیشینگ از طریق تلفن 

 تغییر دادن لینک 

 های امنیتیفیشینگ از طریق رخنه 

 بد افزارهای فیشینگ 

صنایع مختلف سرتاسر دنیا در ها و شرکت 0565در سال 

ی اشناسایی حملات فیشینگ پیشرفت قابل ملاحظه

اند. سال جاری در یک نظر سنجی به طور میانگین داشته

درصد از پاسخ دهندگان قادر به شناسایی این  05تنها 

درصدی سال گذشته  03حملات نبودند که نسبت به آمار 

اساس گزارش این اعداد بر  دهد.کاهش خوبی را نشان می

Beyond the Phish Report   توسطWombat Security 

 .منتشر شده است

گوید: می Wombatرئیس و مدیر اجرایی « جو فرارا»

ست آمده در هر سال این طور توان از نتایج به دمی»

گیری کرد که تقویت و تمرین از عوامل مهم در نتیجه

آموزشی های یادگیری مراقبت صحیح است. همانند مهارت

ها باید در زمینه دانش و آگاهی از امنیت دیگر، سازمان

ها و سایبری تلاش بیشتری داشته باشند تا شاهد موفقیت

بر ایجاد  هایی کهباشند. سازمان متداومهای پیشرفت

کارکنان خود به عنوان  سازیفرهنگ امنیت و توانمند

 و کنند، پایدارترینحل تاکید میبخشی از برنامه و راه

های آموزشی آگاهی از امنیت را موفقیت آمیز ترین برنامه

 «کنند.برگزار می

همچنان فزایش آگاهی کاربران در سال جاری، با وجود ا

ایم که در بوده 0565شاهد وقوع حمله فیشینگ در سال 

زیر به آمار انواع حملات به ترتیب فراوانی صورت گرفته 

 کنیم:اشاره می

 (%09بانکداری ) .6

 (%05انه های پرداخت الکترونیکی )سام .0

 (%05جست و جوی اینترنتی و خدمات ناوبری ) .9

 (%66سخت افزار رایانه ) .5

 (%65خدمات مبتنی بر اطلاعات اینترنتی ) .0

 (%1شبکه های اجتماعی ) .1

 

 https://www.infosecurity-magazine.com  :6منبع

   https://sensorstechforum.com:0منبع

 

https://www.infosecurity-magazine.com/news/phishing-awareness-improves-in-2017/
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 و سعی در شروع جدید  NSAاوج ناامیدی 

 

با  "NSA" آمریکا ملی امنیت آژانسدانیم همانطور که می

موم ع برای این نفوذ آژانس اطلاعاتی است. قبلاترین نفوذ

آژانس خبر داد یکی از  تا اینکه نامعلوم بودکاملا مردم 

ادوارد اسنودن، اطلاعاتی  ،کارمندان قراردادی اخراجی خود

 NSAرا منتشر کرد که نشان داد چگونه  یبسیار حساس

ان را ها نفر از مردم در سراسر جهمخفیانه میلیون

افراد مختلف نظیر در مورد جاسوسی کرده و اطلاعاتی بی

 ذخیره کرده است.

 دهدا نشانهای خود با بررسی تایمز نیویورک حال، این با

در جاهای مختلف ها عمیقا در طول سال NSA که است

در  "ShadowBrokers" معروف گروهنفوذ کرده است. 

ریزی شده، ای برنامهطی حمله، 0561سال  آگوست 69

 بر روی آژانس امنیت آمریکا ایگسترده اطلاعات نقض

 این گروه بود. اطلاعات بسیار حساسانجام دادند که حاوی 

اعلام کرد که اطلاعاتی از سرورهای این سازمان را به سرقت 

آنها برخی  .را به صورت آنلاین به فروش گذاشتبرده و آنها 

کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران و کره  دربارهاطلاعات 

 سرقت هایدهدا .ندرا به صورت آنلاین منتشر کردشمالی 

افزاری و مختلف نرمهای های سیستمضعف شامل شده

 حملات در بعدها که بود سازمان سایبری ابزارهای نفوذ

 افزارهایدر باج حشت انگیز از جملهوو  گسترده

WannaCry ،Petya  وBadRabbit  مورد استفاده قرار

به اروپا و آمریکا حمله کردند و  ههر سه حملدر گرفت. 

ها کامپیوتر را آلوده کردند و میلیاردها دلار آسیب میلیون

 مجرمان مورد در هم هنوز متحده ایالات مقامات رساندند.

. به گفته تایمز، به منظور دقیقی هستند فاقد اطلاعات

ا و یا ارتباط آنها بحمله به آژانس افراد در پشت شناسایی 

ن اقرار گرفته و از کارش ردتحت پیگ آنکارکنان  ،گروه هک

 متخصصان از یکی ویلیامز، جک گفته به .اندمعلق شده

 NSA هک سازمان سابق اعضای از یکی و سایبری امنیت

این یک فاجعه در سطوح مختلف است. این شرم آور است 

 دیرم پانتا، لئون .اندمجازات نشده این امرکه افراد مسئول 

 ،هااافش این": گفت تایمز به اطلاعات، مرکزی آژانس سابق

 دهز آسیب العاده فوق ما سایبری هایتوانایی و اطلاعات به

آوری این اطلاعات )ضعف ها و جمع از اصلی هدف  .است

نفوذ  ایبر مؤثر طور به بتوانیم که است این ابزارهای نفوذ(

وری اطلاعات حیاتی مان به منظور جمع آبه دشمنان

 اب مردم که دهدمی نشان تایمز گزارش "استفاده کنیم.

 طلاعاتیا سازمان قدرتمندترین, ناتوانی از ترسناکی تصویر

 . است شده روبرو جهان
 

استفاده از آنتی ویروس ها برای نصب بدافزارها و 

 بهره برداری از آنها

 
یافت شده  AVGaterبا نام پذیری جدیدی سیبنوعی آ

است که از برنامه های آنتی ویروس برای نصب بدافزار بهره 

ی بازیابی ویژگ رسد، نفوذگر بامی. به نظر کندبرداری می

 برداری را انجام می دهد.این بهره (Quarentine) قرنطینه

 قرنطینه آنتی پوشهپذیری، بدافزار را از یک یباین آس

انتقال ک محل حساس دیگری ویروس و ذخایر آن به ی

-تیهای آنتولیدکنندگان برنامهپذیری . این آسیبدهدمی

،  ZoneAlarm اسکایکسپرویروس از جمله 

Malwarebytes ،Emsisoft ،Trend Micro  وIkarus  را

 زده کرد.کاملا شگفت



 دانشگاه محقق اردبیلی "آپا"خبرنامه  6931 آبان دوم نیمه – دومشماره 

 

 (50)96050563 ، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی محقق اردبیلی دانشگاهدرس: آ

cert.uma.ac.ir   | cert@uma.ac.ir 

6 

 

 BadRabbitباج افزار آشنایی با 

میلادی را  0565سال افزاری باجسومین حمله بزرگ 

اختصاص داد. باج افزاری که  BadRabbitتوان به می

همچنان با استفاده از ابزارهای اکسپولیت سازمان امنیت 

ازد. پردبهره برده و به انتشار خود می (NSA) ملی امریکا

 افزار به کشورهای اروپایی وبیشترین میزان آسیب این باج

به خصوص اروپای شرقی من جمله روسیه و اکراین بوده 

باج افزار از حملات دانلود ناخواسته  است. انتشار اولیه این

با استفاده از نصب کننده نرم افزار فلش پلیر تقلبی و 

خود را بر روی  SMB سرویس صورت گرفته و با کمک

 دهد.بستر شبکه انتقال می

های موجود در رفتار افزار شباهتنکته قابل توجه این باج

احتمال باشد که می NotPetyaافزار و سورس کد آن با باج

این  از جمله .کندیکی بودن مهاجمان را تقویت می

توان به یکی بودن ابزار مورد استفاده هر دو می هاشباهت

، DiskCryptorکل دیسک به نام  گذاریافزار برای رمزباج

)استفاده از هسته  کدهای بسیار در سورسوجود شباهت

و استفاده از  (BadRabbitتوسط  NotPetyaباج افزار 

البته باید توجه داشت که  .اشاره نمود رویکردهای مشابه

استفاده  EternalBlueاز اکسپلویت  NotPetyaافزار باج

اکسپلویت از  BadRabbitافزار ولی باجکند می

EternalRomance نماید.برداری میبهره 

اولین اسکن شبکه داخلی  BadRabbitبه گفته محققان، 

کند، یک لیست شروع می SMBرا برای سرویس 

ا کنند تافزاری از اعتبار های معمول که  استفاده میسخت

بین ببرد و همچنین از ابزار  افزارهای مخرب را ازنرم

Mimikatz های ستخراج اعتبار از سیستمبرای ا

همچنین  BadRabbit کند.دیده استفاده میآسیب

ت مدیریفرمان ابزار خط تواند رابط کاربری اسکریپتمی

های اجرای کد در سایر سیستمجهت  ( راWMICویندوز )

راه دور مورد به کمک کنترل در شبکه موجود ویندوز 

 دهد.استفاده قرار 

 کرده وها فایل گذاریدام به رمزاین باج افزار بعد از اجرا اق

ی کدها MBRسپس بعد از پاک کردن اطلاعات فضای 

 شده با یک کلید گذاریهشدار خود و کلید بازگشایی رمز

دهد و برای را به کاربر نمایش می RSA-2048عمومی 

 دلار )در  035که برابر با  بیت کوین 5,50بازگشایی مبلغ 

با وارد کردن کلید رمزشده در است را همراه  زمان انتشار(

 .کنددرخواست می Torیک وب سایت در شبکه مخفی 
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 راهکارهای پیشگیری:

اطلاعات خود نسخه پشتیبان به صورت متناوب از  *

 تهیه نمایید.

های ایمیل ،های پیوستاز دانلود و اجرای فایل *

 ها پرهیز کنید.و هرزنامه ناشناس
م سیستافزارهای و نرمسیستم عامل و آنتی ویروس  *

 روزرسانی کنید.به به صورت منظمخود را 

 c:\windows\infpub.dat فایل هایمسیر اجرایی * 

همچنین ، را مسدود نمایند c:\Windows\cscc.dat و 

همه دسترسی ها) از جمله دسترسی های ارث برده شده( 

 ؛را به این دو فایل قطع کنید.

را برای جلوگیری از  WMIدر صورت امکان سرویس * 

 .انتشار در شبکه غیر فعال کنید

زیر توانید در شکل روش کلی کار این باج افزار را می

 مشاهده نمایید.

 

 

 

 گردآوری: وحید فتحی 
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 کوینپادشاه این روزها: بیت
 

 
  بیت کوین چیست؟

با یک تفاوت  اما یک شکل جدید از پول دیجیتال است

هیچ کس آن را کنترل  ؛هاسایر پولنسبت به بزرگ 

 ست.کس نیای است که تحت کنترل هیچشبکه و کندنمی

های مرکزی ایجاد بانک های معمولی به وسیلهپول

 گیرند اینهای مرکزی تصمیم میدر واقع بانک. شوندمی

آن از دولت اوراق  ها وجود داشته باشند تا به وسیلهپول

ها و شبکه پرداخت آن را به قرضه خریداری کنند. بانک

شوند.  مندکنند تا بتوانند از امتیاز آن بهرهدقت کنترل می

کوین یک نوع مالی هستند. بیت های سیستما دروازههآن

ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری 

 شود و بهکند، چاپ نمیشود. کسی آن را کنترل نمیمی

ای که در سراسر جهان مشغول افزاهای رایانهوسیله نرم

ال این ارز دیجیت شود.حل مسائل ریاضی هستند، تولید می

است که با نام ارزهای رمز پایه اولین نمونه، از ارزهایی 

 شوند.شناخته می

  بیت کوین چگونه ساخته می شود؟

تولید و ساختن بیت کوین را هم برعهده دارد  شبکه وظیفه

شود، بلکه افرادی که از و به وسیله بانک مرکزی چاپ نمی

، کنندروی کامپیوتر خود استفاده می کاوشافزارهای نرم

ر واقع به این فرآیند استخراج کنند. دآن را تولید می

(Miningمی ) گویند. شبکه، قوانینی برای تولید بیت

و چه وقت یک بیت کوین را  کوین دارد، که چه کسی

 تولید کند.

  شوند؟در کجا نگهداری می

 د آنتوانیاین ارز دیجیتال جسم فیزیکی ندارد و شما نمی

فقط به خاطر اینکه شبکه ها ید. آنکن اندازرا در بانک پس

 قه. سابوجود دارند موافق این است که شما مالک آن باشید

مالکیت در یک دفتر کل، به نام بلاک چین 

(blockchainثبت می ) شود و توسط تمامی

 .شودکامپیوترهای موجود در شبکه مشاهده و نگهداری می

این دفتر کل سوابق کسانی که مالک این ارز دیجیتال 

کند؛ اما نه به صورت نام و حساب را نگهداری می هستند

های بیت کوینی این کار را بانکی، بلکه از طریق آدرس

دهد که از کاراکترهای تصادفی و طولانی ایجاد انجام می

توان پی برد که صاحب این آدرس شود. به سادگی نمیمی

چه کسی است و به این ترتیب اگر سیستم به صورت 

اده قرار بگیرد، کاملا ناشناس باقی خواهد صحیح مورد استف

وقتی کسی بیت کوینی را برای شخص دیگری ارسال  ماند.

 شود که دفترکل را بروزرسانیکند، به شبکه گفته میمی

کند و از آدرس بیت کوینی شخص فرستنده کم شده و به 

 خوب، شود.آدرس بیت کوینی شخص گیرنده اضافه می

ای جسم فیزیکی و قابل لمس اگر این ارز دیجیتال دار

نیست، پس چطور از آن نگهداری کنیم؟ در واقع شما از 

کنید، بلکه در واقع شما از سوابق نقل و آن نگهداری نمی

کنید. که آن هم از یک نگهداری می Bitcoinانتقال 

آدرس طولانی از عدد و حروف تشکیل شده است و به 

توانید این شود. شما میمثابه رمز عبور شما تلقی می

افزار کیف پول الکترونیکی نگهداری کنید آدرس را در نرم

یا حتی آن را روی کاغذ پرینت بگیرید. به خاطر داشته 

، اینکه کدام آدرس چه مقدار باشید که خود شبکه اطلاعات

در اختیار دارد را در خود ثبت کرده است. شما تنها چیزی 

ت کنید، همان آدرس یا رمز شخصی اسکه نگهداری می

های خود دسترسی کویندهد به بیتکه به شما اجازه می

 پیدا کنید و یا آن را به شخص دیگری منتقل کنید.

  پشتوانه بیت کوین چیست؟

های اصلی بیت کوین شفافیت آن است. با گییکی از ویژ

 تواندوجود اینکه تنها دارنده آن، آدرس یا رمز شخصی می

هایش دسترسی داشته باشد؛ ولی هر کسی به بیت کوین

های هر آدرس را تواند میزان بیت کویندر شبکه می

ها از کجا و به چه آدرسی مشاهده کند و اینکه بیت کوین

 گردآوری: وحید فتحی
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املا قابل مشاهده است. اما چون اند هم کمنتقل شده

ها کاملا ناشناس است، بیت کوین در واقع شفافیت آدرس

های بانکی که و محرمانگی را با هم دارد. برخلاف حساب

بیت کوین هرگز با نام  به نام شما متصل است، آدرس

کوین در واقع یک  بیت واقعی شما کاری نخواهند داشت.

شبکه پرداخت هم  ترکیب عجیب است. پولی است که

شود. ضمن محرمانگی، کاملا داد و ستد در آن محسوب می

شفاف است. کاملا غیر متمرکز است، اما قوانین سفت و 

 محکمی دارد.

  های رایج دارد؟چه تفاوتی با پول

توانید کالاها را به صورت مجازی کوین میبوسیله بیت

 استخرید کنید. از این منظر، درست شبیه دلار و یورو 

توان به صورت دیجیتالی در معاملات که از آنها نیز می

ترین تفاوت ذاتی این ارز با با این حال مهم استفاده کرد.

آن است. یک موسسه واحد، ها، عدم تمرکزگرایی سایر پول

کند. این موضوع برای کوین را کنترل نمیشبکه بیت

ای مایه خرسندی است چرا که هیچ بانک بزرگی، عده

نمودار قیمت بیت کوین  ترل پول آنها را به دست ندارد.کن

 در یک سال اخیر در شکل زیر نشان داده شده است.

  کوین چیست؟بیت هایویژگی

کوین چندین مشخصه دارد که باعث تفاوت آن با بیت

 شود:ارزهای رایج می

 .نداردتمرکزگرایی . 6

 .اندازی آن ساده استراه. 0

توانید شما می)شودرعایت میحریم خصوصی در آن . 9

در این شبکه چندین حساب کاربری داشته باشید که 

 (.به هیچ نام و نشانی مرتبط نیستند

اگر شما از یک ) کندبیت کوین شفاف عمل می. 5

آدرس عمومی بیت کوین استفاده کرده باشید هر کسی 

تواند بگوید چقدر بیت کوین در آن آدرس وجود می

که آن آدرس متعلق به چه کسی  دانندنمیدارد اما 

 (.است

 .هزینه انتقال ناچیز است. 0

 .بسیار سریع است. 1

 .قابل بازگشت نیست. 5

 های آتی به این پول بیشتر خواهیم پرداخت....در هفته

 
 

 05منبع:پیمنت
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آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگاه محقق 

 اردبیلی
 و لزوم ایحوادث امنیتی رایانهبا توجه به افزایش تعداد 

وجود مراکز تخصصی دانشگاهی برای پشتیبانی و رفع 

نیازهای پژوهشی جامعه در این حوزه، و با انگیزه ارتقای 

های دانش و توان مهندسی در حوزه امنیت سیستم

کامپیوتری و پردازش اطلاعات و انتقال نتایج به جامعه، 

ز اه محقق اردبیلی، اآزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگ

از زمان آغاز و  فعالیت خود را آغاز نمود 6935اواخر سال 

 است: صورت گرفتهزیر اقدامات ، فعالیت

ارزیابی امنیتی و انجام آزمون نفوذپذیری  .1

 ایای رایانههها و شبکهسامانه

تست نفوذ یا ارزیابی امنیتی روشی است که توسط آن قادر 

افزارها، شبکه، های موجود در نرمپذیریآسیب توانمی

های اطلاعاتی خود را شناسایی کرده و سایت و بانکوب

پیش از آنکه نفوذگران واقعی به سیستم وارد شوند، امنیت 

این روش با استفاده از ارزیابی . سیستم خود را افزایش داد

کند تا با کاهش دادن های مختلف امنیتی کمک میجنبه

های امنیتی موجود، احتمال نفوذ غیرمجاز به شبکه ریسک

 .کاهش یابد

ها و سامانهسازی مشاوره در زمینه امن .2

 ایرایانه شبکه

مرکز آزمایشگاه و های مختلفی که با توجه فعالیت

در زمینه تخصصی آپا دانشگاه محقق اردبیلی 

سازی سیستم مدیریت های امنیتی مانند پیادهزیرساخت

سازی انواع ابزارهای امنیتی، تدوین اطلاعات، پیادهامنیت 

الگوهای امنیتی داشته است، کارشناسان این مرکز دارای 

دیدی جامع نسبت به مسایل امنیتی با توجه به اهداف 

های هر استراتژیک و راهبردی و با توجه به موجودیت

دارند و آماده ارائه راهکار امنیت اطلاعات و شبکه  سازمان

های مختلف ها و موجودیتها با ویژگیمامی سازماندر ت

خدمات و راهکارهای امنیت اطلاعات و  باشند.می

 ی، با بررسی وضعیت فعلاین مرکزهای کامپیوتری سیستم

شود و با سیستم های موجود در سازمان آغاز می 

گیری از تکنولوژی و تخصص روز، با معماری و اجرای بهره

ایمن سازی سیستم های کامپیوتری ، های جامع راه حل

 .کامل می گردد

های آموزشی در زمنیه دانش برگزاری دوره .3

 ها و نهادهای زیربطنامنیتی برای سازما

ه را گام ب آنباید و  است یسایبری فرآیندفضای امنیت 

بنابراین آزمایشگاه و مرکز تخصصی  گام و به روز جلو برد

آپا دانشگاه محقق اردبیلی با هدف ارتقائ دانش امنیت 

و نیز به منظور تربیت  هااطلاعات متولیان فاوای سازمان

های آموزشی نیروهای متخصص چندین دوره کارگاه

 .نموده استبرگزار 

 رهای امنیتیافزاتولید نرم .4

دانشگاه محقق اردبیلی با آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا 

هدف ارتقا سطح امنیت فضای سایبری به تولید نرم 

 افزارهای امنیتی اقدام نموده است که عبارت است از:

 اربان، راددیده ،های اجرائی )ستفا(لگر فایسامانه تحلیل

   پاسخگویی به حملات .5

آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپای دانشگاه محقق اردبیلی 

درخواستی مبنی بر وقوع حملاتی تحت  به محض دریافت

های اداری و حملات ههای شبکه، سامانوب، زیرساخت

بدافزاری در اسرع وقت با سازمان مورد حمله ارتباط برقرار 

ربوط م هایو با شناسایی نوع و فرایند حمله، مولفه کندمی

ناسب برای پذیری سیستم، راهکارهای مبه آسیب

برداری از ضعف سیستم را بهرهو  جلوگیری از حمله مجدد

دهد همچنین با شناسایی نقاط ضعف سیستم و ه میائار

پذیر سیستم را در سیبآارائه مشاوره برای رفع این نقاط 

 .دزسامقاوم میدید ملات جحمقابل 

    آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگاه محقق اردبیلی
www.cert.uma.ac.ir 

 صاحب امتیاز: مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی 

 مدیرمسئول: شهرام جمالی
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