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ــی های  ــردن گوش ــر ک ــرای نزدیک ت ــود را ب ــای خ ــن برنامه ه ــافت اولی مایکروس
ــن  ــاال ای ــرد و ح ــی ک ــال معرف ــل امس ــدوز ۱۰ اوای ــه وین ــون ب ــدی و آیف اندروی
ــران  ــوم کارب ــرای عم ــود را ب ــه خ ــعه یافت ــای توس ــان قابلیت ه ــرکت امتح ش
ــه  ــه هفت ــدوز ۱۰ ک ــش وین ــش نمای ــد پی ممکــن ســاخته اســت. در نســخه جدی
ــه  ــود برنام ــد ب ــادر خواهن ــد ق ــران گوشــی های اندروی ــی شــد، کارب گذشــته معرف
ــن  ــراری اتصــال بی ــرای برق ــد کــه ب ــد “Microsoft Apps” را امتحــان کنن جدی
ــه کامپیوتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مایکروســافت فعــال اعــالم  گوشــی ب
نکــرده اســت کــه کاربــران آیفــون چــه زمانــی قــادر خواهنــد بــود از ایــن امکانــات 
ــت  ــن قابلی ــد در امتحــان ای ــران اندروی ــال فقــط دســت کارب ــد و فع اســتفاده کنن

ــاز اســت. ب
از  می کنــد  ارائــه  جدیــدی  آزمایشــی  قابلیت هــای  شــده،  ارائــه  لینــک 
ــه  ــل ب ــک از روی موبای ــک لین ــتقیم ی ــذاری مس ــتراک گ ــه اش ــکان ب ــه ام جمل
ــا وینــدوز ۱۰ کــه ایــن فقــط یکــی از قابلیت هــای متعــددی اســت  کامپیوتــری ب
کــه مایکروســافت بــرای نزدیــک ســازی گوشــی های اندرویــدی و آی او اس 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــدوز ۱۰ عرض ــامل وین ــی ش ــی س ــای پ ــتم کامپیوتره ــه سیس ب
همچنیــن در آینــده ایــن شــرکت بــه برنامه هــا ایــن امــکان را خواهــد داد تــا بــه 
صــورت مســتقیم، مطالــب مــورد نظــر را از روی گوشــی بــه کامپیوترهــا منتقــل 

ــد.  کنن
عــالوه بــر ایــن قابلیت هــای جدیــد مخصــوص گوشــی، مایکروســافت در نســخه 
ــا داده  ــز ارتق ــا را نی ــمند کورتان ــتیار هوش ــدوز ۱۰ دس ــش وین ــش نمای ــد پی جدی
اســت. در ایــن نســخه از پیــش نمایــش کاربــر قــادر خواهــد بــود نتایــج جســتجو 
بــا کورتانــا را از طریــق گوشــی خــود و بــدون بــاز کــردن مرورگــر وب، مشــاهده 
کنــد. ایــن قابلیــت بــرای فیلم هــا، مشــاهده نتایــج بــورس، آب و هــوا، وضعیــت 
ــاه  ــای کوت ــه جواب ه ــتجو ک ــل جس ــج قاب ــر نتای ــی و دیگ ــای هواپیمای پروازه
دارنــد، کاربــرد دارد. همچنیــن بــه سیســتم دســتیار هوشــمند کورتانــا، جوابگویــی 
ــا، کامپیوتــر را ری اســتارت کــن«  بــه دســتور جدیــدی تحــت عنوان«هــی کورتان
ــن  ــردن و همچنی ــل ک ــوش، قف ــتارت، خام ــرای ری اس ــه ب ــده ک ــه ش ــز اضاف نی

ــرد دارد. ــا کامپیوتــر کارب خــارج شــدن از اکانــت مرتبــط ب
ــن ــود اپلیکیش ــدی خ ــل اندروی ــد روی موبای ــی بای ــن ویژگ ــان ای ــرای امتح  *ب
Microsoft App را نصــب کنیــد و از ســمت دیگــر وینــدوز ۱۰ شــما بایــد نســخه 

preview آخــر ایــن شــرکت یعنــی )build 16251( را داشــته باشــد.

همـان طـور کـه بارهـا گفته ایـم، بـه منظـور باالتـر 
رفتـن دانـش امنیتـی متخصصان بـه صورت سـالیانه 
آن هـا  در  کـه  می شـود  برگـزار  کنفرانس هایـی 
جدیدتریـن متدهـای هـک و ضد هک توسـط هکرها 
مطـرح می گـردد. هفتـه گذشـته در الس وگاس دو 
 کنفرانـس جـدا از هـم بـا نام هـای  Black Hat و

کنفرانس هـا  ایـن  در  و  شـد  برگـزار   Def Con

متخصصـان امنیـت گـرد هـم آمدنـد. همـان طـوری 
کـه می دانیـد هکرهای کاله سـفید عمدتـا هکرهایی 
هسـتند که بـا اهـداف خرابکارانه به سـرقت اطالعات 
شـما دسـت می زننـد و وجـود ایـن دسـته از هکرهـا 
باعـث پیدایـش هکرهای کاله سـفید شـده اسـت که 
دائمـا در حـال جلوگیری از عملیات هـک و روش های 
جدیـدی هسـتند کـه توسـط هکرهـای کاله سـیاه 
طراحـی می شـود. اگر دوسـت دارید که بدانیـد در این 
دو کنفرانـس در هفتـه گذشـته چـه گذشـته اسـت و 
چـه روش های جدیـدی توسـط هکرهای کاله سـیاه 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، در ادامه ایـن مطلب را 

نید. بخوا

  4G LTE 3 وG ردیابی کاربران شبکه های

نیروهـای امنیتـی و پلیس معموال بـدون گرفتن اجازه 
stingray de�  از ابزارهای نظارت و جاسوسـی به نام
vices بـرای ردیابی کاربران روی شـبکه های موبایل 

اسـتفاده مـی کننـد. این ابـزار نوعی شـبیه سـاز آنتن 
هـا و تجهیزات مخابراتی اسـت که بـه صورت پنهانی 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. در کنفرانـس امنیتی 
امسـال حفره هـای جدیـد روی مودم هـا و آنتن هـای 
3G و 4G نشـان داد کـه بـه راحتی هکرهـا و هر فرد 

دیگـری مـی تواند دیگـران را زیر نظـر بگیرد.

مک  به  مجهز  سیستم های  و  آیفون  پسورد 
روی آی کلود در معرض خطر هستند 

محقـق امنیتـی نشـان داد می تـوان بـا حفـره موجود 
 Keychain / در سیسـتم های اپـل، بـه کـی چیـن
آی کلـود بـه صـورت غیر قانونی دسـت یافـت. دلیل 
 end-to-end اصلـی رمزگـذاری ضعیف در بخـش
اسـت. هرچنـد اپـل اعـالم کـرد حفـره را پوشـانده 
اسـت امـا محققـان امنیتـی همچنـان قادرند پسـورد 
وای فـای را هـک کـرده و سـایت های مختلـف را 

کنند. بازدیـد 

هک سیستم کارواش 

محققـان نشـان دادنـد مـی تواننـد سیسـتم متصل به 
اینترنـت کارواش را بـه راحتـی هـک کـرده و درهای 
خـودرو را قفـل کـرده و راننـده را به زحمـت بیندازند. 
حبـس راننـده داخـل خـودرو هنـگام شسـتن خـودرو 
از طریـق سیسـتم کامپیوتـری کارواش نگـران کننده 

ست. ا

بکــدور جدیــد علیــه مــک کــه غیــر قابــل 
تشخیص است 

کنتـرل کامـل یـک سیسـتم مجهـز بـه مکینتـاش 
چیـزی اسـت کـه سـال هـا اپـل آن را نفـی کـرده 
امـا ایـن روزهـا نمونه هـای آن فـراوان نمایـش داده 
امنیتـی  کنفرانـس  در  آن  جدیدتریـن  کـه  می شـود 
نشـان داده شـد کـه چگونـه دوربین، صفحـه نمایش، 
کیبـورد و مـوس کاربری که با مکینتـاش کار می کند، 

می شـود. هایجـک 

خطر در بیخ گوشی صنایع هسته ای 

سیسـتم های مانیتورینـگ تاسیسـات هسـته ای مـی 
توانـد توسـط هکرهـا آسـیب دیـده و چیـزی خالف 
واقـع را در خـود نمایش داده و مهندسـان تاسیسـات 
موسـوم  هـای  سیسـتم  کنـد.  گمـراه  را  هسـته ای 
وظیفـه  کـه   radiation detection system بـه 
نمایـش میـزان تشتعشـعات رادیـو اکتیـو را دارنـد، 
از ایـن دسـته بـوده و هکرهـا بـا هـک این سیسـتم 
صنعتـی  مکان هـای  تریـن  حیاتـی  در  می تواننـد 

کنند. ایجـاد  ناامنـی 

 ATM هک ادامه دار

ناگهانـی  بـرای دریافـت  هـک دسـتگاه خودپـرداز 
مقادیـر زیـادی پـول در کنفرانس هر سـال جذابیت 
روی  داسـتان  ایـن  نیـز  امسـال  و  داشـته  خاصـی 
سیسـتم Diebold Nixdorf انجام شد. زدن یو اس 
بـی بـه خودپـرداز و اجـرای خـودکار برنامـه هکری 
بـرای برداشـت پـول نقـد کاری بـود کـه هکرهـا 
در کنفرانـس امسـال آن را بـه نمایـش گذاشـتند.

سـوء اسـتفاده از موبایـل هنـگام سـوئیچ از
 2G به LTE 

حفـره ای روی سـوئیچ LTE بـه 2G وجـود دارد کـه 
هکرهـا می تواننـد از طریـق آن خودشـان را جـای 
شـما جـازده و بـه جـای شـما اس ام اس بفرسـتند 
و یـا به فـرد دیگـری تلفن بزننـد. سـوئیچرهای بین 
شـبکه ای خطرنـاک بوده و اغلب شـان آسـیب پذیر 

. هستند

موبایل خود را به ویندوز 10 متصل کنید
کاله سیاه ها چه کرده اند؟
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