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آسـیب  رایانـه ای  بـه  می توانـد  بدافـزار  یـک  هـرگاه 
وارد کنـد و یـا یـک نفوذگـر و یـا فـرد مخـرب، قـادر 
بـه نفـوذ به سیسـتم و یـا تخریب آن اسـت، پـای یک 
آسـیب پذیری در میـان اسـت. از همیـن رو، دو راهـکار 
مـوازی بـرای مقابله بـا حمله بدافـزاری و یـا نفوذگرانه 
بـه رایانه هـا وجـود دارد. راهـکار اول، می گویـد رایانـه 
بایـد بـه ابزار هـای امنیتـی توانمنـدی مجهز باشـد که 
نفوذگرانـه  حمـالت  و  بدافزار هـا  شناسـایی  بـه  قـادر 
باشـد، بـه طـوری کـه حتـی اگـر رایانـه آسـیب پذیر 
ایـن  بمانـد.  باقـی  نـاکام  مهاجـم  عامـل  بـود،  هـم 
راهـکار، کاربـران را بـه بـه کارگیـری آنتی ویروس ها، 
فایروال هـا و دیگـر ابزار هـای امنیتـی دعـوت می کند. 
در عیـن حـال، متخصصـان امنیـت معتقدنـد کـه اگـر 
نباشـند،  آسـیب پذیر  نرم افزار هـا  و  سیسـتم عامل ها 
آنتی ویـروس،  بـدون  حتـی  می توانـد  رایانـه  یـک 
فایـروال و انـواع ابزار هـای امنیتـی دیگـر، ایمـن باقی 
بمانـد، بـه شـرط این کـه بالفاصلـه پس از تشـخیص 
هـر آسـیب پذیری ممکـن، ایـن حفـره برطـرف شـود.
کـه  امنیتـی  اقدامـات  مهمتریـن  از  یکـی  بنابرایـن 
به روزرسـانی  دهـد،  انجـام  بایـد  رایانـه  کاربـر  هـر 
کاربـران  از  بسـیاری  اسـت.  سیسـتم عامل 
نصـب  بـه  ایـران  در  وینـدوز  سیسـتم عامل های 
آنتی ویـروس و بـه روزرسـانی کـردن آن توجـه جـدی 
نشـان می دهنـد. اگـر چه معمـوال بیشـتر افـراد حاضر 
بـه صـرف هزینـه بـرای ایـن موضـوع نیسـتند امـا با 
همـان آنتی ویروس هـای کـرک شـده و یـا مجانـی، 
بـه حفاظـت از رایانه هـای خـود اقـدام می کننـد اما در 
مقابـل، تعـداد کسـانی کـه هـر روز به روزرسـانی های 
مایکروسـافت را دانلـود و نصـب کننـد، بسـیار انـدک 
اسـت و ایـن رویکـرد، حاکـی از ایـن موضـوع اسـت 
کـه کاربـران توجه زیـادی به رفـع آسـیب پذیری های 

سیسـتم عامل و نرم افزار هـای کاربـردی خـود نشـان 
دهنـد. نمی 

خـوب اسـت بدانیـد سـه شـنبه دوم هـر ماه میـالدی، 
شـرکت  امنیتـی  وصله هـای  مهمتریـن  ارائـه  زمـان 
سال هاسـت  مایکروسـافت  اسـت.  مایکروسـافت 
هـر  و  اسـت  کـرده  حفـظ  را  زمان بنـدی  ایـن  کـه 
آسـیب پذیری  مهمتریـن  کـه  فهمیـد  می تـوان  مـاه 

اسـت. بـوده  چـه  وینـدوز  سیسـتم عامل های 
مایکروسـافت در گذشـته هـم اعتـراف کرده اسـت که 
نسـخه های قبلـی وینـدوز نظیـر نسـخه های وینـدوز 
هفـت، هشـت و ویسـتا، ضعفی بسـیار جـدی در تعامل 
بـا دسـتگاه های بلوتـوث دارنـد و این نسـخه ضعف در 
نسـخه های اولیه ویندوز 10 هم مشـاهده شـده اسـت.
سـخنگوی مایکروسـافت اعالم کرد که مایکروسـافت 
یـک وصلـه امنیتـی مهـم بـرای رفـع آسـیب پذیری 
کـه  اسـت  کـرده  منتشـر  وینـدوز  سیسـتم عامل های 
مجهـز  دسـتگاه های  در  جـدی  آسـیب پذیری  یـک 
سیسـتم عامل های  می کنـد.  رفـع  را  بلوتـوث  بـه 
در  هسـتند،  لپ تاپ هـا  معمـوال  کـه  آسـیب پذیر 
بلوتـوث  بـه  مجهـز  دسـتگاه های  دیگـر  بـا  تعامـل 
ماننـد تلفن هـای همـراه هوشـمند و یـا لپ تاپ هـای 
بـه  را  رایانـه  شـبکه  از آدرس هـای  اطالعاتـی  دیگـر، 
دسـت  در  کلیـد  کـه  می کننـد  ارائـه  مقابـل  دسـتگاه 
گرفتـن کنتـرل رایانه انـد. مهاجمـی که ایـن اطالعات 
را در اختیـار داشـته باشـد، به سـادگی می توانـد کنترل 
سیسـتم عامل را از طریـق شـبکه اینترنـت و یـا حتـی 
شـبکه بلوتـوث در اختیـار بگیـرد و درسـت ماننـد یک 
دسترسـی  رایانـه  منابـع  بـه   Administrator کاربـر 
داشـته باشـد. بدیهـی اسـت کـه پـس از دسـت یافتن 
بـه  مهاجـم  خطرناکـی،  توانمنـدی  چنیـن  ایـن  بـه 
سـادگی قـادر بـه سـرقت اطالعـات بسـیار محرمانـه 

کاربـران خواهـد بـود. مهاجـم می توانـد از طریـق این 
رایانـه  روی  بلوتـوث،  شـبکه  بسـتر  در  آسـیب پذیری 
آسـیب پذیر برنامـه و یـا بدافـزار نصـب کنـد. بـا توجه 
به سـرعت نسـبتا مناسـب شـبکه بلوتوث در بسـیاری 
از رایانه هـا و تلفن هـای همـراه امـروزی ایـن چنیـن 
اقدامـی بـه کمتـر از چنـد ثانیـه زمـان نیاز منـد اسـت. 
رایانـه  فایل هـای  از  یـک  هـر  بـه  می توانـد  مهاجـم 
شـما دسترسـی داشـته باشـد و یا بـه سـادگی آن ها را 

ویرایـش و یـا حتـی حـذف کنـد.
در صورتـی کـه رایانـه و یـا لپ تـاپ شـما به دسـتگاه 
بلوتـوث مجهز اسـت، هـر چه سـریع تر وصلـه امنیتی 
سـازگار بـا نسـخه وینـدوز خـود را پیـدا کـرده و آن را 
از سـایت مایکروسـافت دانلـوده کـرده و بـرای نصـب 
آن اقـدام کنیـد تـا آسـیب پذیری وینـدوز خـود را رفع 
کنیـد. حتـی بـا توجـه بـه این کـه ایـن آسـیب پذیری 
بـه  مایکروسـافت  اسـت،  شـده  رفـع   10 وینـدوز  در 
کـرد  توصیـه  وینـدوز  سیسـتم عامل های  کاربـران 
را  خـود  رایانـه  کابلـی  و   Wi-Fi ،بلوتـوث شـبکه  کـه 
در هنگامـی کـه بـه آن هـا نیـازی ندارنـد، خامـوش 
کننـد. شـبکه بلوتـوث یکـی از فعال ترین واسـط های 
ارتباطـی بـا دسـتگاه های تلفـن همـراه و رایانه هـای 
دیگـر اسـت، به طـوری که همـه دسـتگاه های مجهز 
بـه ایـن واسـط در هنـگام فعـال بـودن آن، دائمـا در 
مجـاورت  در  کـه  دیگـر  دسـتگاه های  جسـت وجوی 
آن هـا قـرار دارنـد، خواهنـد بـود. وقتـی در حـال یـک 
سـفر شـهری با مترو هسـتید و یا آسـوده روی نیمکت 
رهگـذر  یـا  همسـفر  یـک  نشسـته اید،  پـارک  یـک 
می توانـد اطالعـات حیاتـی رایانـه شـما را بـه دسـت 
آورده و خیلـی زود بـه سـراغ رایانه شـما بیاید.همیشـه 
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه پیش گیـری واقعـا خیلی 

بهتـر از درمـان اسـت.

ترفندویندوز

تعمیرکار را به خانه بیاورید

ـــه  ـــکلی در رایان ـــه مش ـــد ک ـــده باش ـــش آم ـــان پی ـــال برایت ـــه ح ـــا ب ـــت ت ـــن اس ممک
ـــع  ـــه رف ـــا ب ـــد، ی ـــک بگیری ـــی کم ـــد از راه دور از کس ـــید و بخواهی ـــته باش ـــود داش خ
ـــدوز  ـــن کار در وین ـــد. ای ـــک کنی ـــود کم ـــنایان خ ـــا آش ـــتان و ی ـــی از دوس ـــکل یک مش
ـــن  ـــوی Start روی آیک ـــت از من ـــی اس ـــط کاف ـــت. فق ـــانی اس ـــد کار آس ـــه بع ـــت ب هف
ـــاز  ـــره ب ـــد. در پنج ـــاب کنی ـــرده Properties را انتخ ـــک ک ـــت کلی Computer راس

ـــد. پنجـــره  ـــه Remote Settings در ســـمت راســـت کلیـــک کنی ـــر روی گزین شـــده ب
ـــش  ـــه Win XP در بخ ـــال ب ـــرای اتص ـــد. ب ـــاهده می کنی System Propertiesرا مش

 Allow Connections from Computers :ـــی ـــه دوم یعن Remote Desktop گزین

Running... را تیـــک بزنیـــد. بـــرای اتصـــال بـــه وینـــدوز گزینـــه ســـوم را تیـــک 

ـــد. بزنی
 TeamViewer روش ســـاده تر و آســـان تر کنتـــرل از راه دور، اســـتفاده از نرم افـــزار
ـــر  ـــت. روی ه ـــود اس ـــت موج ـــگان در اینترن ـــورت رای ـــه ص ـــزار ب ـــن نرم اف ـــت. ای اس
دو سیســـتم بایـــد ایـــن نرم افـــزار نصـــب باشـــد. پـــس از نصـــب نرم افـــزار، ID و 
Password نمایـــش داده می شـــود. کافـــی اســـت ID شـــریک خـــود را بگیریـــد و 

ـــت  ـــود، الزم اس ـــاز می ش ـــری ب ـــره دیگ ـــپس پنج ـــد، س ـــی کنی ـــوط کپ ـــد مرب در فیل
Password را نیـــز وارد کنیـــد. بـــه محـــض ورود بـــه برنامـــه، خواهیـــد توانســـت 

سیســـتم شـــریک خـــود را کنتـــرل نماییـــد. معمـــوال در این گونـــه دسترســـی های 
ـــرعت کم  ـــی، س ـــران ایران ـــد کارب ـــای بان ـــت پهن ـــه محدودی ـــه ب ـــا توج از راه دور، ب
ـــال  ـــرف اتص ـــر دو ط ـــر ه ـــا اگ ـــت ام ـــراه اس ـــی هم ـــا تاخیر های ـــا ب ـــود و ی ـــد ب خواه
ــاهده  ــا مشـ ــوع تاخیر هـ ــن نـ ــند، ایـ ــد باشـ ــبی بهره منـ ــد مناسـ ــای بانـ از پهنـ

ـــد. ـــد ش نخواه
عـــالوه بر دسترســـی از راه دور، ایـــن نرم افـــزار امکانـــات دیگـــری نیـــز در اختیـــار 
شـــما قـــرار می دهـــد. بـــرای مثـــال، انتقـــال فایـــل بـــه راحتـــی و بـــا ســـرعتی 
ـــه  ـــت روی گزین ـــی اس ـــود. کاف ـــد ب ـــن خواه ـــزار ممک ـــن نرم اف ـــق ای ـــب از طری مناس
ـــت  ـــن اس ـــزار ای ـــن نرم اف ـــای ای ـــی از مزیت ه ـــد. یک ـــک کنی ـــه آن کلی ـــوط ب مرب
کـــه کار بـــا آن بســـیار ســـاده و راحـــت اســـت و پیچیدگـــی چندانـــی نـــدارد امـــا 
ـــاد  ـــر اعتم ـــه یکدیگ ـــبت ب ـــن نس ـــت، طرفی ـــات الزم اس ـــه اقدام ـــش از این گون پی
ـــه  ـــدارد، ب ـــود ن ـــادی وج ـــن اعتم ـــه این چنی ـــی ک ـــند. در صورت ـــته باش ـــی داش کاف
ـــرا  ـــد، چ ـــرار ندهی ـــری ق ـــخص دیگ ـــار ش ـــی را در اختی ـــوز دسترس ـــوان مج ـــچ عن هی
ـــد  ـــد همانن ـــد، می توان ـــت می کن ـــوزی را دریاف ـــن مج ـــن چنی ـــه ای ـــی ک ـــه کس ک

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــه دسترس ـــود در رایان ـــات موج ـــه اطالع ـــما، ب ـــخص ش ش

پیش گیری، همیشه بهتر از درمان
برخی از سیستم عامل ها در شبکه های بلوتوث آسیب پذیرند


