
دانشگاه خوارزمی“ آپا”خبرنامه   

  

دانشگاه خوارزمی“ آپا”خبرنامه   

 در این شماره خواهید خواند:

-شوینده”پذیری امنیتی  ماشین  آسیب

ی پزشکی هوشمند کننده “ ضدعفونی  

تواند که    پس از یک بار دسترسی، مهاجم می      

اطالعات حساسی کهه در سهر ر یخه هره             

اند را به دست آ رده    حتی کد مخرب            شده

خودش را  ارد کرده، از سر ر بخواهد که آن         

 3صفحه  -را اجرا کند. 

 ی جدید از بدافزار نسخهXagent 

این بدافزار قادر به سرقت پسوردها، پشت بهان        

 2صفحه -های آیفون    اسکرین شات هاست 

 D-Linkانتشار آپدیت سوییچ های 

D-Link             آپدیت سخت افزار مربوط به

را برای    stackable managedسوی چ های   

پوشش دادن آس ب پذیرهای جدی که منجر        

به نفوی از راه د ر به ابزار م شد را منتشر               

 4صفحه  -کرده است.

  Zero-dayپذیری جدی آسیب

  IOS/IOS XEبرای

 «Vault 7»س سکو در هنگام تهحهله ه         

پذیری را در محصول      باالترین سطح از آس ب   

 ۱۶۷۸خود شناسایی کرده است.  تقهریهبها            

ی گهذشهتهه تهوسه             سند   فای  در هفته    

کردند به    ل کس منتشر شد که ادعا می        یکی

ههای سهازمهان       جزی ات ابزار هک   تاکت ک   

-انهد.     اطالعات مرکزی )س ا( دست یهافهتهه         

 ۷صفحه 

 “ دامنه نما“تکنیک 

دامنه نما ر ش بازرسی اطالعات بهه شهکه          

جانبی ست که شام  تغ  ر ق افه دادن عبهور         

  مر ر م شود تا بنظر ب اید به م زبهانهی کهه             

بازرس اطالعات به آن مجوز داده است م ر د،        

 cloudflare-مث  گوگ ، آماز ن یا کلودفلر    

  Open Whisperشرکت س سهتهم ههای      

افهزار     اخ را ر شی برای کمک به کاربران نهرم       

س گنال در مصر   امهارات بهرای عهبهور از                

 5صفحه  -سانسور د لتی، انجام داده است.

 Microsoft Wordنقص امنیتی در 

محققان امن تی یک حمله ر ز صفهر جهدیهد          

کشف کردند که به طور پنههانهی از طهریه             

Microsoft word      قادر به نصب بهد افهزار

 ۶صفحه  -برر ی کامپ وترها می باشد. 

 پایان راه ویندوز ویستا

 یند ز  یستا، یکی از منفورترین  رژن ههای         

س ستم عام  مایکر سافت، برای هم شه بهه        

 ۸۸خاطره ها پ وست. طب  گزارشات گذشته،    

آپری  ر ز پایان زندگی این س ستهم عهامه            

قدیمی معرفی شده بود. از این پهس هه هچ              

آپدیت امن تی   غ ر امن تی، پشت بانی رایگان       

  یا پولی از سوی مایکر سهافهت بهرای ایهن           

 ۱صفحه  -س ستم عام  ارائه نخواهد شد.

 ۸33۷فر ردین  -شماره سوم 



دانشگاه خوارزمی“ آپا”خبرنامه   

2 

 macOSبرای   Xagentی جدید از بدافزار نسخه

این بدافزار قادر به سرقت پسوردها، پشت بهان        

 های آیفون    اسکرین شات هاست.

محققان امن ت در شرکت نرم افزاری آنهتهی          

، نسخه جهدیهدی از        ”بایت دیفندر “ یر س  

را مورد هدف     macOSکه    Xagentبدافزار  

قرار می دهد، شناسایی کردند. این بدافزار می         

تواند به عنوان یک تر جان   بر اساس اهداف          

حمله سفارشی شود. محققان شباهت هایی را        

در کدهایی که با نسخه هایی از بهدافهزارههای           

APT28             جود دارد، دنبال کهرده انهد کهه 

گر ه هک در سال گذشته، بهه ههک کهردن             

کم ته ملی دموکرات ک ایاالت متحده آمریکها       

 متهم شد.  

شرکت بایت دیفندر، به طور کام  مطمهنهن       

 Xagentن ست که چگونه نسخه مهک از          

توزیع شد ،اما می گوید از طری  یک دانلودر         

کهه     macOSبدافزار شناخته شهده ی         

Komplex          نام ده می شود، در س سهتهم

ثبت می شود.  قتی این دانلودر نصب شهد،           

تر جان حضور دیباگر را بررسی می کهنهد.          

اگر چ زی را شناسایی کهرد، بهه مهنهظهور             

جلوگ ری از اجراء، خود برنامه را خاتمه مهی      

دهد. در غ ر اینصهورت، مهنهتهظهر اتصهال            

 C&Cاینترنتی می ماند تا بها سهر یهس             

 ارتباط برقرار کند.  

، شامه  مهد ل     Xagentظرف ت بارگذاری   

هایی می شود که قهادر بهه جسهتهجهوی               

پ کربندی س ستم مک، بارگ ری فرآیندهای     

در حال اجراء   کدهای اجرایی اسهت. ایهن            

قابل ت ها شام  رمزهای  ر د، خواندن فای        

ها، عکس برداری از صفحه نمایش   سرقهت         

که در  اسهطهه مهک           iOSپشت بان های  

 یخ ره شده است. 

شرکت بایت دیفندر خاطر نشان می سهازد         

در    Xagentکه سرمایه گذاری اش درباره      

حال حاضر ادامه دارد. کاربران تهوصه هه مهی          

شوند از دانلود هرچ زی که از مک اپ استهور          

ن ست، اجتناب نمایند؛ یا اینکهه بهه خهوبهی            

 توسعه دهنده را بشناسند.

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   



دانشگاه خوارزمی“ آپا”خبرنامه   

3 

ی پزشکی  کننده “ ضدعفونی-شوینده”پذیری امنیتی  ماشین  آسیب

 هوشمند

-Internet)های دارای اینترنت اش اء   دستگاه

of-Things) ی صنایع را بهه سهمهت           ، همه

دهند   مهوجهب        صنایع کامپ وتری سوق می 

کنندگان تصهور کهنهنهد           شوند که مصرف    می

ههای     ها با استفهاده از دسهتهگهاه            زندگی آن 

 تر خواهد شد. هوشمند بس ار راحت

قطعاْ، برخی دالی  خوب برای  صه  بهودن           

ها به اینترنت  جود دارد. بهه          بعضی از دستگاه  

از راه د ر چند      A\Cطور مثال، ر شن کردن     

دق قه قب  از رس دن به خانه به جای اینهکهه           

آن را در ک  ر ز در حالی که ر شن است رها           

 کن م.

اما آیا  الزم است که همه چیز به اینترنت          

 متصل باشند؟

قطعْا نه. یک مثال آخرین گزارش مشهکهلهی            

است که در مورد یک دستگهاه شهویهنهده                

کننده هوشمند)تول د شده تهوسه          ضدعفونی

 ، منتشر شده است. (Mieleشرکت آلمانی 

 Miele Professional PGدسههتههگههاه    

، که در موسسات درمانی برای تهمه هز          8528

هها         کردن   ضدعفونی کردن آزمهایشهگهاه       

شهد، بهه یهک           ابزارهای جراحی استفاده می  

پذیری پ مایش دایرکتوری  ب سهر ر         آس ب

(Web Server Directory Traversal 

vulnerability) .دچار است 

Jens Regel    ای آلهمهانهی      از شرکت مشا ره

-CVE-2017)ش ندلر اند  لف نهقهصهی          

دههد     را پ دا کرده است که اجازه می (7240

یک مهاجِم از راه د ِر بتواند به جای افهرادی           

شوند بهه      که از طرف سر ر مجاز شناخته می      

 دایرکتوری دسترسی داشته باشند.

تواند که    پس از یک بار دسترسی، مهاجم می      

اطالعات حساسی کهه در سهر ر یخه هره             

اند را به دست آ رده    حتی کد مخرب            شده

خودش را  ارد کرده، از سر ر بخواهد که آن         

 را اجرا کند.

Regel           توض ح داد:  ب سهر ِر مهربهوطهه

PST10 WebServer     معموال به پهورت

ی    کند   در مهعهرح حهملهه       گوش می  ۱۸

 Directory)په همهایهش دایهرکهتهوری            

Traversal attack)    است. همچن ن یهک

مهاجم ممکن است از این مهوضهوب بهرای            

دسترسی به اطالعات حساس برای استفهاده       

 «در حمالت پس از آن سوءاستفاده کند

Regel  همچن ن اثبات مفهوم(PoC)   کهد

پذیری را منتشر کرد،   مخرب برای این آس ب   

که این به این معناسهت کهه حهاال ههکهر                

پذیری قب  از ایهنهکهه         تواند از این آس ب     می

عرضه شود، سوءاستهفهاده    (patch)یک پچ   

 کند.

بهرای      PoCاجرا کردن این اکسهپهلهویهت       

 همگان راحت است:

GET /../../../../../../../../../../../../

etc/shadow HTTP/1.1 to what-

ever IP the dishwasher has on 

the LAN. 

از چهه        Mieleاگرچه معلوم ن سهت کهه      

کتابخانه هایی برای سهاخهتهن  ب سهر ر            

استفاده کرده است، با توجه بهه سهخهنهان             

Regel  ی       ، ا  قادر است که به فای  سهایهه

 embedded system’sشده  س ستم تعب ه 

shadow file        ،با افزایش سطح دسترسهی  

 به هر فایلی درخواست دهد.

پذیهری را بهه         این آس ب     کارشناسان امن تی، 

در نهوامهبهر          Mieleصورت خصوصی برای  

فاش کردند اما برای ب ش از سهه مهاه             2۸۸۷

پاسخی از سمت ا   دریافت نکردند.  بنابرایهن،    

پهذیهری  جهود        اینکه آیا پچی برای این آسب     

دارد یا خ ر   یا زمان مورد انتطهار بهرای آن            

 نامعلوم است.

بنابراین، بهترین انتخاب برای اینکه خهود را          

ایمن نگه دارید، قطع کردن اتصال دستگاه از         

 اینترنت تا زمانی است که پچ آن منتشر شود.

 گردآورنده: حسین علمیرادی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   
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  D-Linkانتشار آپدیت سوییچ های 

D-Link             آپدیت سخت افزار مربوط به

را برای    stackable managedسوی چ های   

پوشش دادن آس ب پذیرهای جدی که منجر        

به نفوی از راه د ر به ابزار م شد را منتشر               

 کرده است.

محققان امن تی آدیت ا کی سود    رنگ ام ن        

شرکت   DGS-1510 دریافتند سوی چ های     

D-link        که برای بنگاه های اقتصادی کوچک

  متوس  توص ه می شوند دارای طراحی            

احراز هویت ناامن هستند.  به گفته این              

محققان، یک مهاجم از راه د ر می تواند با            

بهره گ ری از ع وب د ر زدن احراز هویت            

دستوراتی را ر ی سوی چ اجرا کند                  

 پ کربندی   اطالعات دیگری را استخراج کند.

محققان یک ر ند اثبات ایده را در اخت ار              

securityweek       قرار دادند که نشان م دهد

چطور یک مهاجم احراز هویت نشده، می            

تواند اطالعات کاربر که شام  نام کاربری             

رمزعبور می شود را به دست آ رد   یا یک            

کاربری با دسترسی مدیر اضافه کند. این           

ر ند اثبات ایده در زمان دیگری در دسترس        

 عموم قرار خواهد گرفت.

ام ن   همکارانش ب ان کردند که چندین          

س ستم ر ی شبکه شناسایی کرده اند اما          

نتوانسته اند به طور دق   مشخص کنند به         

چه تعداد  س له تحت  ب از راه د ر نفوی            

 شده است. 

D-link         در پاسخ توض ح داد که این آس ب

پذیری ها تحت عنوان فرمان د ر زدن احراز        

هویت نشده   افشاگری اطالعات احراز            

شوند. این ع وب     بندی می   هویت نشده طبقه  

 در مدل های

  DGS-1510-28XMP  

 DGS-1510-28X 

 DGS-1510-52X 

 DGS-1510-52 

 DGS-1510-28P 

 DGS-1510-28   

 DGS-1510-20  

نام برده که سخت افزار با نسخه قب  هست          

۸.3۸.B003  می باشد 

به ر ز رسانی سخت افزاری که حفره های            

امن تی را پوشش م دهد هم اکنون در               

 ضع ت بتا می باشد  در صورتی که تست            

های ک ف ت بلند مدت را با موفق ت پشت سر         

بگذارد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.         

گزارش   D-linkاین مشکالت در ژانویه به         

فوریه در دسترس عموم قرار         2۸شد   در     

گرفت.  حفره های امن تی جدی در                 

یافت شده است که شام        D-linkمحصوالت  

د رب ن ها، نقاط دسترسی، مودم ها، ر ترها           

محصوالت یخ ره سازی اطالعات   سایر           

محصوالت متص  خانگی می شود. در ا ای           

ژانویه کم س ون تجارت فدرال آمریکا شکایتی      

عل ه این تام ن کننده تایوانی تجه زات شبکه       

ثبت کرد که در آن این شرکت را متهم به              

ادعاهای نادرست در خصوص امن ت               

تصم م دارد به     D-linkمحصوالتش نمود.      

جنگ آنچه اتهامات بی پایه   غ ر  اقعی              

 خوانده بر د.

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   
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توانست “ دامنه نما“با تکنیک APT29یک گروه جاسوسی روسی بنام 

 تر کندهای هدف سختعبور و مرورهای غیرعادی را برای سازمان

دامنه نما ر ش بازرسی اطالعات به شک             

جانبی ست که شام  تغ  ر ق افه دادن عبور         

  مر ر م شود تا بنظر ب اید به م زبانی که             

بازرس اطالعات به آن مجوز داده است م ر د،        

 cloudflare-مث  گوگ ، آماز ن یا کلودفلر     

  Open Whisperشرکت س ستم های     

افزار   اخ را ر شی برای کمک به کاربران نرم        

س گنال در مصر   امارات برای عبور از                

 سانسور د لتی، انجام داده است.

براساس گزارش فایر آی؛ این ر ش حداق           

سال است بوس له ی عام  تهدیدآم ز             2

APT29            استفاده م شود، که بنامهای

ها، خرس راحت   د ک راحت ن ز              د ک

شناخته م شود. این گر ه بعنوان عام  پشت        

صحنه ی حمله ی انتخاباتی اخ ر در آمریکا           

باال را در      لشکری که سازمانهای مشخصات     

 نر ژ هدف قرار دادند شناخته م شود.

APT29      از شبکه تُر-Tor-     برای ارتباط با

ماش نهای آلوده شده استفاده کرده است، که        

م توانست توس  بعضی از پدافندگرها             

مشکوک بحساب آید. برای تغ  ر ق افه دادن        

عبور   مر ر ُتر  به عبور   مر ر ظاهرا قانونی،            

جاسوسان سایبری از م ک استفاده کردند،         

یک پالگ ن از ُتر که جلوقراردادن دامنه را          

اجرا م کند   به کاربران اجازه م دهد که           

ضرر   عبور   مر ر را با شک  درخواست بی          

HTTPS POST            به گوگ ، به ُتر

 بفرستند.

    PowerShellاز    APT29در حمالتش،   

 Torبرای نصب      batیک فای  با پسوند       

client            پالگ ِن م ک  -   Meek 

plugin-          .در س ستم هدف، استفاده کرد

آنها به شاهکاری نفوی کردند که شام              

خص صه ی دسترسی کل دهای چسبنده         

م شد، جایی که آنها اجراپذیر قانونی را با           

Windows Command Prompt 

(cmd.exe)       جابجا کردند. چن ن چ زی

برای مهاجم شرایطی  را فراهم  م کند تا از           

آن برای دستورات اجرایی با امت ازات در           

استفاده   (SYSTEM-level)سطح س ستم   

کنند که شام  اضافه کردن یا مدیریت حساب     

 م شود.

مح طی  که شاهکار کل دهای چسبنده را           

اجرا م کند، سر یس  یند زی را ن ز بنام            

بوجود می آ رد برای       “  بر زرسانی گوگ   ”

اطم نان از راه فراری که حتی بعد از د باره            

 راه اندازی س ستم باقی بماند.

 APT29مت و دان   دی از فایر آی م گوید:         

دامنه نما را خ لی قب  تر از این شهرت               

گسترده، در ب ن خود پذیرفت. با بکارگ ری          

یک اجرای در دسترس عموم، قادر شدند که          

ای خود، بهمراه تحق            عبور   مر ر شبکه    

توسعه ی جزئی   با ابزارهایی که حم  آنها            

سخت است را پنهان کنند. تشخ ص این            

فعال ت ر ی شبکه، ن ازمند پدیداری در            

ای موثر      امضاهای شبکه     TLSارتباطات  

 است.

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   
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که بر روی  IOS/IOS XEبرای  Zero-dayپذیری جدی سیسکو نسبت به یک آسیب

 گذارد، هشدار داده است! از سوییچ هایش تاثیر می  مدل ۰۳۳بیش از 

 «Vault 7»این شرکت در هنگام تحهله ه        

پذیری را در محصهول       باالترین سطح از آس ب   

سند   ۱۶۷۸خود شناسایی کرده است.  تقریبا        

ل کهس    ی گذشته توس   یکی       فای  در هفته   

کردند به جزی ات ابهزار       منتشر شد که ادعا می    

های سازمان اطالعات مرکهزی       هک   تاکت ک  

 اند. )س ا( دست یافته

پذیری در پهر تهکه  مهدیهریهت              این آس ب 

 Cisco اقع اسهت کهه        (CMP)ای  خوشه

IOS      افههزار     نههرمCisco IOS XE      را

 کند.   پردازش می

تواند بهه   می  CVE-2017-3881اکسپلویت

د رِ غ رمجاز اجازه دهد کهه          یک مهاجم از راه   

بوت ر ی یک دسهتهگهاه          سبب انجام یک ری   

قربانی شود یا اینکه از راه د ر کدهای مخهرب      

ی کهنهتهرل         ر ی دستگاه اجرا کند   ههمهه       

 دستگاه را در دست بگ رد.

برای این طراحی شده اسهت         CMPپر تک   

ای    های خوشهه    که اطالعات مربوط به سوی چ    

(switch clusters)  ای ب ن اعضای خوشه  

کهنهنهد       استفاده می  SSHیا   Telnetکه از 

 راعبور دهد.

پذیهری بهر ر ی په هکهربهنهدی                این آس ب 

  های قربانی   جهود دارد،         فرح دستگاه   پ ش

ههای     حتی اگر کاربر هبچ کهدام از فهرمهان           

ای را اجرا نکند. این نهقهص            پ کربندی خوشه 

با ههر    Telnet sessionتواند در   امن تی می 

 IPv6یها      IPv4کهدام از نسههخههه هههای       

 اکسپلویت شود.

، این بها   Ciscoی محققان  با توجه به گفته   

رخ    CMPبا استفاده از     Telnetدر اتصاالت 

 دهد   د  عام  باعث رخداد آن است: می

پر تک ، استفاده از گهزیهنهه  مهخهصهوص              

Telnet درCMP     را فق  برای ارتبهاطهات

ای محد د    داخلی   محلی ب ن اعضای خوشه     

کند؛ در عوح، پر تک  هر فرمانی  ر ی          نمی

به یک دستگاه  قربانی را   Telnetهر اتصال 

 کند. قبول   پردازش می

کهه     Telnetهای ناقص   پردازش غل  آپشن  

 هستند.  CMPمخصوص

گویند برای اکسپلهویهت کهردنِ       محققان می 

در “تواند     پذیری، یک مهاجم می     این آس ب 

در حهال       Talent sessionحالی که یک  

را بها      Telnetهای ناقص ایجاد است، آپشن 

استفاده از یک دستگاه قربانی  کهه بهرای             

پ کهربهنهدی شهده         Telnetقبول اتصاالت 

 ”است ارسال کند.

این اکسپول ت کردن ممکن است به مهاجهم     

اجازه دهد که از راه د ر کد مخربی را اجهرا            

کند   کنترل کام  دستگاه  را بهه دسهت            

لهود شهدِن دسهتهگهاه             گ رد یا سبب ری    

 دیده شود. آس ب

Telnet پهذیهر      ههای آسه هب      را ر ی مدل

 پچ هنوز در دسترس ن ست –غ رفعال کن د 

 Catalyst  2۷4پهذیهری ر ی       این آس ب 

switches    ،5۸  industrial Ethernet 

switches     3          دستگاه دیگر کهه شهامه

 گذارد: موارد زیر است، تاث ر می

 Catalyst switches 

  Embedded Service 2020 

switches  

 E n h a n c e d  L a y e r  2 / 3  

EtherSwitch Service Module 

  ME 4924-10GE switch    ،IE 

Industrial Ethernet switches 

   RF Gateway 10       ،SM-X 

L a y e r  2 / 3  E t h e r S w i t c h 

Service Module 

  Gigabit Ethernet Switch Module 

(CGESM)  برایHP  

نشهده      پذیهری پهچ      در حال حاضر، این آس ب    

های آن در دسهتهرس         است   تا زمانی که پچ     

به کاربرانش په هشهنهههاد      Ciscoقرار بگ رند،   

به دستگاه سوی هچ   Telnetکند که اتصال    می

 غ رفعال کنند.  SSHرا به خاطر

ی انجام هه هچ    راهنمای امن تی  شرکت درباره    

اکسپلویتی با استفاده از این نقص صهحهبهت           

کند اما اگر موردی  جود داشته باشهد،بهه           نمی

ها هزار، اگهر صهدهها ههزار              رسد، ده   نظر می 

های نصب شده در سرتاسهر        نباشند، از دستگاه  

جهان در معرح یک ریسک بزر  برای یهک         

 مدت نامعلوم قرار خواهند داشت. 

Cisco    افزار ی نرم ابزار بررسی کنندهIOS   زا

ها ب ر ن به هایهنهد،          بالفاصله پس از اینکه پچ    

 آپدیت خواهد کرد.

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   
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در اسناد  Zero-dayهکرها در حال استفاده از یک نقص امنیتی 

Microsoft Word  !برای نفوذ هستند 

محققان امن تی یک حمله ر ز صفهر جهدیهد          

کشف کردند که به طور پنههانهی از طهریه             

Microsoft word      قادر به نصب بهد افهزار

برر ی کامپ وترهایی که به طور کامه  دارای         

 تمامی  صله های نرم افزاری می باشند.

مطلبهی    McAfee   FireEyeشرکت های 

را در بال  خود مطلبی مبنی بر کشف یهک           

حمله قرار دادند که این حمله با یهک فهایه              

مخرب که به یک ایم   پ وست شهده اسهت           

 wordشر ب می شود. در این مهورد، سهنهد        

جاسازی شده   exploitگفته شده شام  یک   

می باشد. زمانی که این سند باز می شود، یک        

به آدرسهی کهه تهحهت            HTTPدرخواست  

کنترل حمله کننده است فرستاده می شود تا        

 (HTA)باقی فای  های برنامه های مهخهرب       

 هستند دانلود شود. RTFکه در قالب فرمت 

به صورت خودکار اجرا  می شود            hta.فای   

به حمله کننده اجازه می دهد تها از اجهرای             

کدها بهره برداری کاملی داشته باشد   بهاقهی          

فای  های مورد ن هاز را از خهانهواده ههای                

 بدافزاری شناخته شده مختلف دانلود کند.

یات این حمله به گونه ای است که می توانهد           

اکثر طراحی های مبنی بر کاهش حافظهه ی          

مایکر سافت را د ر بزند. این حمله بهرخهالف          

برر ی تهمهامهی      wordهای exploitباقی  

نسخه های س ستم عام   یهنهد ز، حهتهی           

قاب  اجرا می باشد. این حهملهه            ۸۸ یند ز  

 wordها در    Macroن ازی به فعال بودن     

ندارد. این حمله باعث می شود تا یک سنهد           

word             جعلی به کاربر نمایش داده شهود

فعال ت ها به صورت پنهانی برر ی کامپ وتر        

 قربانی انجام گ رد.

اعهالم   McAfee     FireEyeشرکت های   

کردند که این آس ب پذیری مربوط به بخش        

در  یهنهد ز    (OLE)ارتباط   تعب ه ی اش ا  

می باشد که ابزاری برای ارتبهاط   په هاده             

 تعب ه ی اسناد به سایر اش ا می باشد.

اعالم کرده کهه آن هها          FireEyeشرکت  

چندین هفته می باشد کهه در حهال کهار              

برر ی این آس ب پذیری می باشند   قهرار           

بوده که تا زمانی که مایکر سافت یک  صلهه         

نرم افزاری برای آن ارائه نکرده این امهر را            

فاش نسازند. اما پس از اعالم این اطهالعهات           

، آنان ن ز تصم م به ارائهه    McAfeeتوس   

 ی اطالعاتی کردند که به آن دست یافته اند.

مایکر سافت اعالم نموده کهه اصهالا ایهن           

مورد به صورت بخشی از آپدیت ههای نهرم           

افزاری ماهانه در دسترس قرار خواهد گرفهت.        

اما هم شه به خاطر داشته بهاشه هد کهه در              

خصوص فای  های مشکوکی که توس  ایم         

برای شما می آیند، حتی اگر فرستنده آن را           

 می شناس د کامال هوش ار باش د.

 گردآورنده: محمد مرتضوی

1396فر ردین ماه  -شماره سوم   
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 پایان راه ویندوز ویستا

 یند ز  یستا، یکی از منفورترین  رژن ههای         

س ستم عام  مایکر سافت، برای هم شه بهه        

 ۸۸خاطره ها پ وست. طب  گزارشات گذشته،    

آپری  ر ز پایان زندگی این س ستهم عهامه            

قدیمی معرفی شده بود. از این پهس هه هچ              

آپدیت امن تی   غ ر امن تی، پشت بانی رایگان       

  یا پولی از سوی مایکر سهافهت بهرای ایهن           

 س ستم عام  ارائه نخواهد شد.

درصد از  ۸.۶2 یند ز  یستا هنوز انتخاب ا ل   

کاربران س ستم عام   یند ز می باشد. به این        

م ل ون کاربهر     ۸۸الی    ۸۸معنی که در حد د     

از این س ستم عام  استفاده می کهنهنهد. در             

 ۶.44مقایسه با  یند ز اکس پی، این مقهدار          

 درصد می باشد.

 ۸۸مایکر سافت اعالم کرده است بهه مهدت           

سال از این س ستم عام  پشت بانی شده است        

اما زمان آن فرا رس ده است که با توجهه بهه             

شرکای سخت افزاری   نرم افزاری، منابهع را          

برر ی تکنولوژی های جدیدتر برای رسه هدن        

 به تجرب ات بزر  سرمایه گزاری کنند.

آپهریه     ۸۸پشت بانی اصلی از  یستا در تاریخ     

به پایان رس ده بود اما برای سهر یهس           2۸۸2

پک د  این س ستم عام ، این پشت بانی برای        

 مشتریان تجاری ادامه داشت.

به گفته ی برخی از کاربران،  یند ز  یسهتها          

سزا ار به دست آ ردن شهرت نبود   مسائ         

مربوط به عملکرد آن به دله ه  اسهتهفهاده             

شدنش توس  کامپ وترهای خهانهگهی مهی          

باشد. عال ه بر این، از ر ی عالقه س هسهتهم            

عام   یستا را می توان به عهنهوان سهنهگ             

 دانست. ۶فرش راه  یند ز 

افرادی که به استفاده از  یند ز  یستا ادامهه         

می دهند از امر ز به بعد ممکهن اسهت در             

مقاب  ریسک ها    یر س ها آس ب پهذیهر           

باشند. همچن ن با پشت بانی نکردن  ینهد ز        

از ایهن پهس         3 یستا از اینترنت اکسپلورر     

افرادی که از این    

مر رگر استفهاده   

می کنند ب شتهر    

در مههقههابهه       

خطرات تههدیهد    

مههی شههونههد.      

مههر رگههرهههای   

دیگری مهانهنهد     

گوگ  کر م ن هز    

قب  تر پشت بانی خودرا از  ینهد ز  یسهتها           

 پایان داده بودند.

مایکر سافت اضافه کرد: همانطور که شهرکهت         

های سخت افزاری   نرم افزاری به هشهتهری            

محصوالتشان را برای نسخه نهایی سه هسهتهم          

عام   یند ز به نه می کنند، شما با بهرنهامهه           

های کاربردی ب شتر مواجه خواه د شد که بها         

 این  یند ز دیگر سازگاری نخواهند داشت.

سال دیگر نوبت بهه   3خدانگهدار  یستا. حد د   

 خواهد رس د.   ۶ یند ز 

 گردآورنده: محمد مرتضوی
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 تلفن:

345۶5۸۸2۸2۷ 

02634575018 

 ۸2۷345۶3۷۸۸(  2۷22)داخلی 

 وب سایت:

http://cert.khu.ac.ir/ 

Kharazmi CERT Coordinator Center 


