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حمله به وب سایت های دولتی و فیلترینگی 
بعــد از چنــد ســاعت کار اگــر برنامــه مــورد نظــر شــما قفــل کنــد، واقعــا جــای 
عصبانیــت وجــود دارد، مخصوصــا اگــر کارهــای خــود را ذخیــره نکــرده باشــید. 
ــه در  ــد ک ــکان می دهن ــما ام ــه ش ــت ب ــت و هش ــدوز هف ــتم عامل وین دو سیس
ایــن گونــه شــرایط مدیریــت بهتــری روی نرم افــزار قفــل شــده داشــته باشــید. 
ــد. در  ــوازی کار می کن ــردازش م ــد پ ــرای چن ــا اج ــه ب ــر برنام ــدوز ه در وین
ــد  ــوازی کار می کنن ــور م ــه ط ــردازش ب ــل دو پ ــا حداق ــیاری از برنامه ه بس
تــا برنامــه اجــرا شــود امــا ایــن اقــدام متاســفانه احتمــال قفــل شــدن 
ــی  ــدن یک ــل ش ــات قف ــتر اوق ــد. در بیش ــش می ده ــی افزای ــا را کم برنامه ه
ــه  ــد. ب ــه رو کن ــکل رو ب ــا مش ــه را ب ــد کل برنام ــا می توان ــن پردازش ه از ای
ــرا  ــزا اج ــای مج ــا را در پردازش ه ــس افزونه ه ــر فایرفاک ــال مرورگ ــوان مث عن
ــته  ــا داش ــی آن ه ــای احتمال ــت خطاه ــتری در مدیری ــدرت بیش ــا ق ــد ت می کن

ــد. باش
ــد.  ــاهده کنی ــده را مش ــل ش ــای قف ــد برنامه ه در Taks Manager  می توانی
 Not Responding ایــن پردازش هــا و برنامه هــا در وینــدوز بــا عنــوان 
ــذف  ــا ح ــه ب ــد ک ــکان می ده ــر ام ــه کارب ــدوز  ب ــوند.  وین ــش داده می ش نمای
ــد.  ــادی بازگردان ــت ع ــه حال ــه را ب ــزار، برنام ــک نرم اف ــن ی ــاخه های زیری ش
ــاخه هایی  ــر، ش ــای دیگ ــی دارد و پردازش ه ــردازش اصل ــک پ ــزار ی ــر نرم اف ه
ــه  ــی ک ــوند. در صورت ــوب می ش ــزار محس ــردازش نرم اف ــی پ ــت اصل از درخ
یکــی از ایــن زیــر شــاخه ها حــذف شــود، درخــت اصلــی دوبــاره آن را 
 RESMON عبــارت Run فراخوانــی و اجــرا می کنــد. در وینــدوز ۷ در پنجــره
 Open ــا انجــام همیــن کار یــا فشــردن دکمــه را تایــپ کــرده در وینــدوز ۸ ب
 ،Task Manaer برنامــه Performance در ســربرگ Resource Monitor

ــردازش قفــل  ــد. حــال از بخــش CPU، پ برنامــه Resmon.exe را اجــرا کنی
ــک  ــت کلی ــرده و روی آن راس ــاب ک ــت،  انتخ ــگ اس ــز رن ــه قرم ــده را ک ش
ــردازش  ــا درخــت پ ــد ت ــه Analyze Wait Chain را انتخــاب کنی ــد. گزین کنی
شــما از شــاخه اصلــی بــه فرعــی نمایــش داده  شــود. در صورتــی کــه پــردازش 
ــار آن  ــت، کن ــت اس ــن درخ ــاخه زیری ــای ش ــی از پردازش ه ــده یک ــل ش قف
ــس از  ــد. پ ــه دهی ــه آن خاتم ــه End Process ب ــا دکم ــته و ب ــک گذاش تی
ــد  ــی خواه ــاره فراخوان ــه آن را دوب ــی برنام ــاخه اصل ــردازش، ش ــن پ ــذف ای ح
کــرد و برنامــه بــه کار خــود ادامــه می دهــد. در صورتــی کــه پــردازش اصلــی 

ــاز نخواهــد کــرد. ــن کار گرهــی از مشــکل شــما ب ــل شــده باشــد، ای قف

برخـی  و  مرکـزی  بانـک  وب سـایت  بـه  حملـه 
نابسـامانی  مجـدداً  کشـور،  دولتـی  وب سـایت های 
کشـید. رخ  بـه  را  سـایبری  فضـای  مدیریـت  در 

 هفتـه گذشـته، خبـری بـر روی خروجـی رسـانه ها قـرار 
گرفـت کـه کمـی نگران کننـده بـه نظـر می رسـید. از 
دسـترس خارج شـدن وب سـایت بانک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایـران، یکـی از مهم تریـن خبرهایی بـود که در 
ایـن زمینه منتشـر شـد و بعـد از آن، چندین وبـگاه دولتی 
ایجـاد  اختالالتـی  عملکـرد وب سایت هایشـان  در  هـم 
شـد. البتـه اپراتـور تلفـن همـراه ایرانسـل هـم یکـی از 
مجموعه هایـی بـود کـه در ایـن تاریـخ با مشـکل مواجه 
شـد. در ابتـدا، هیـچ خبـری مبنـی بـر بـروز اختـالل یـا 
حملـه سـایبری در ایـن زمینه، منتشـر نشـد و وب سـایت 
بانـک مرکـزی هم بعد از گذشـت مدتی، بـه حالت عادی 
بازگشـت. امـا ایـن پایـان ماجـرا نبـود و سـازمان فناوری 
اطالعـات ایـران، خبر حمله سـایبری به وب سـایت بانک 
مرکـزی و چنـد وب سـایت دولتـی دیگـر را تائیـد کـرد و 
البتـه، از کنترل شـدن ایـن حمله خبـر داد. ظاهراً عملکرد 
حملـه مذکور، همانند یـک حمله اختالل سـرویس توزیع 
شـده بـوده و مهاجمـان بـا ارسـال درخواسـت های متعدد 
بـه سـرورهای کنترل کننـده ایـن وب سـایت ها، عملکـرد 
آن هـا را بـرای سـاعاتی با اشـکال مواجه کردنـد. موضوع 
قابل تأمـل دیگـری که البتـه پیش ازایـن نیز اتفـاق افتاده 
بود، از کار افتادن ناگهانی سـامانه فیلترینگ کشـور، برای 
چند دقیقه و در دسـترس قرار گرفتن کلیه وب سـایت های 
حتـی غیراخالقی، بـدون اسـتفاده از نرم افزارهـای عبور از 
فیلترینـگ بـود. رخـدادی کـه پیش ازایـن نیـز مسـبوق 
فازهـای  راه انـدازی  اثـر  در  بـوده و ظاهـراً،  بـه سـابقه 
اسـت. پیوسـته  وقـوع  بـه  ملـی  اینترنـت  آزمایشـی 

باوجوداینکـه تاکنـون گروه یـا فرد خاصی مسـئولیت این 
حمـالت چنـد روز اخیـر را بر عهده نگرفته اسـت، اما بیان 

نکاتی چند، شـاید بتواند در موارد مشـابه، راهگشا بوده و از 
بروز خسـارات احتمالی در آینده نزدیـک، جلوگیری نماید.

بر اسـاس اسـناد و مـدارک موجود، ایاالت متحـده آمریکا، 
در مـوارد متعـددی پـرده از روی خصمانـه خـود در فضای 
سـایبری برداشـته و تقویـت عملکـرد تهاجمـی در ایـن 
فضـا را، به عنـوان یکـی از سیاسـت های آشـکار در زمینه 
بازدارندگـی در برابـر دشـمنانش عنـوان می کنـد. مقامات 
ارشـد و بلندپایـه سـایبری آمریـکا ازجمله مایـکل راجرز، 
فرمانده سـایبری آمریـکا و رئیس آژانـس امنیت ملی این 
کشـور، در سـخنرانی های اخیـر خـود، همـواره از افزایش 
چشـم گیر بودجه برای عملیاتی ساختن تیم های مأموریت 
سـایبری در این کشـور خبر می دهند و همـه این ها، مؤید 
خصمانه تر شـدن بیش ازپیش رفتار سـایبری آمریکا است.

از ابتـدای سـال جـاری و حتـی ماه هـای منتهی بـه پایان 
سـال گذشـته، هشـدارهای مکـرری نسـبت بـه احتمـال 
تهاجـم سـایبری کشـورهای متخاصـم بـه کشـورمان در 
سـال ۹۶ داده شـده بـود و ایـن موضوع، نیازمنـد توجه هر 
چه بیشـتر به امنیت زیرسـاخت های حیاتی در کشـورمان 
بـود. موضوعی کـه انتظار می رفـت با ابالغ برنامه ششـم 
توسـعه و تأکید آن بر امنیت زیرساخت ها، زمینه ساز انتشار 
هـر چـه سـریع تر راهبـرد فضای سـایبری کشـور باشـد. 
متأسـفانه این بی برنامگی در اداره فضای سـایبری کشـور، 
وجـود نهادهای مـوازی و اجرای برنامه های فرسایشـی در 
تمـام نهادهایـی که خود را متولی فضای سـایبری کشـور 
می داننـد، نه تنهـا سـبب امن تر شـدن این فضا نمی شـود، 
بلکـه میـدان را بـرای متخاصمیـن بـاز می کند تـا بتوانند 
به راحتـی هـر چه تمام تـر، اصلی تریـن نهاد پولـی و مالی 
کشـور و متولـی اصلـی سـازمان دهی بـازار پولـی را بـه 
چالش بکشـند و عملکـرد آن را بـا اختالل مواجه سـازند.

موضـوع فیلترینـگ در کشـور، برنامـه ای اسـت کـه از 
سـال های قبـل و بـا هـدف مقابله بـا محتوای نامناسـب 

بـا فرهنـگ سیاسـی و اجتماعـی در فضـای مجـازی بـه 
اجـرا گذاشـته شـد. در ابتـدا مقرر شـد کـه این برنامـه، با 
روش هـای ابتدایـی و به صـورت دسـتی پیـش بـرود و 
بعـدازآن، فیلترینگ هوشـمند به تدریج جایگزین آن شـود 
تـا بتوانـد محتوای نامناسـب را که هنوز به وفـور در فضای 
مجـازی کشـور یافت می شـود، پاالیش کـرده و در اختیار 
مخاطـب قـرار دهد. متأسـفانه هنوز با گذشـت مدت های 
مدیـد از اجـرای ایـن طـرح، نـه تنهـا شـاهد هوشـمند 
سـازی ایـن فضـا نیسـتیم، بلکـه حتـی بهره بـرداری از 
همـان روش هـای سـاده و ابتدایـی نیـز در مـواردی بـا 
مشـکل مواجـه شـده و شـاهد بـروز اختـالل سراسـری 
در زمان هایـی در موضـوع فیلترینـگ کشـور هسـتیم. 
موضوعـی کـه چنـد روز پیـش نیز بـا آن مواجه شـدیم و 
متأسـفانه مسـتهجن ترین محتواهـای موجـود در فضای 
مجـازی، به راحتـی در اختیار تمامـی کاربران قـرار گرفت.

کشـور  در  عظیـم  پـروژه ای  ملـی،  اینترنـت  راه انـدازی 
اسـت کـه اجـرای کامـل آن، نه تنهـا یک تحول شـگرف 
می شـود،  محسـوب  اطالعـات  فنـاوری  صنعـت  در 
بلکـه بسـیاری از حفره هـای امنیتـی را در سـامانه های 
اطالعاتـی کشـور از بیـن خواهـد بـرد و می تـوان امیدوار 
بـود کـه احتمـال حمـالت سـایبری بـه وب سـایت های 
حیاتـی کشـور را بـه حداقـل خواهـد رسـاند. متأسـفانه 
وجـود ابهامـات گسـترده در اجـرای ایـن پـروژه و عـدم 
اطالع رسـانی کافـی در ایـن زمینـه، سـبب شـده اسـت 
تـا نه تنهـا بی اعتمـادی عمومـی بـه اجـرای پروژه هـای 
ایجـاد  کالن در صنعـت فنـاوری اطالعـات در کشـور 
شـود، بلکـه شـایعات متعـدد در ایـن زمینـه، فضـا را بـه 
نحـوی مسـموم کنـد کـه میـدان را بـرای تاخت وتـاز 
معاندیـن بـاز کـرده و ایـده اینترنـت ملـی را کـه می تواند 
دنیـای مجـازی کشـورمان را متحـول سـازد، بـه اهرمی 
بـرای فشـار بـر جمهـوری اسـالمی ایـران تبدیـل نماید. 

کلید برنامه های قفل شده
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