خربنامو امنيت رايانو ای
کميتو امداد امام مخينی(ره)
ع ر ً ،رؽب سهرىفذىم

نتبوردًارآرسرىؾا درًرؽؼ

د اشرآم سرًر ن ًسور طالع ت
در ادامو بزرسی ابشارىای افشايش امنيت رايانو ای ،در اين شماره نزم افشار  ThreatFireمحصٌل
 PC Toolsرا بو شما معزفی می کنيم.
با ًجٌد سادگی آمٌسشيای اين بٌلتن ،لطفاً آنيا را فقط تحت نظارت يکی اس کارشناساا دفاتاز
آمار ً فناًری اطالعات انجام دىيد .تالش شده است تا حد امکا مطالب بو سبا ساده ً قابل فيم بزای
ىمو بيا شٌد ً با اين ًجٌد بزای افزاد با تجزبو نيش مطالب جديدی در اين خبزنامو ًجٌد داشتو باشد.
شما نيش می تٌانيد نياسىای خٌد را جيت طزح ً پاسخ ً يا مطالب ً مقاالت خٌد را جيت درج باا
نام خٌد در اين خبزنامو با ارسال بو دفتز آمار ً فناًری اطالعات مزکش با ما در ميا بگذاريد.

نرررررشا ر رررررض سر
 Threat Fireرکررو ر داررذ ر
درررو رنر ر ا رCyber Hawkر
محررررررکٌ رؽررررررشک ر
Novatixردورد ص سرعشضرور
ؽذهردٌدرًرپظر صرآنکرور
 PC Toolsرآنررش ريشاررذ سورنبررٌدردررور ا ر رن ر ار
عشضررورؽررذراکررهر صرديرراشا رنررشار ض سى ر ور
ىٌؽبنذرمق دلورد رًاشًط،ر عبرترشً ،رکرشار
ًرىشرنٌعردشن مورن يٌ عاورمهرد ؽذرکروردرور
صٌست رمکبر رىبرش هردر رنرشار ض سىر ورضرذر
ًاشًطرق د ر عاف دهرمهرد ؽذ.

دس رصرررفحو ر رررٌ  ،رسًو رGet Freeر
کلتکر شم اتذرت رد نلٌدرنشار ض سرد ردر صرؽرذنر
صررفحو ر و رم ننررذ رصاررش رآدرر ص رؽررٌدر .رمط درر ر
معبٌ رسًورSaveرکلتکرکنتذرت رآنش ردسرمحر ر
من عبهرريتشهرنب اتذرًردسر ناي ر جش رنب اترذر.ر
پظر صراکرد سرد نلٌد،ر ا رس رمهرتٌ نتذرکپرهر
نبٌدهرًرسًورچنذا رس ا نورنکبرنب اتذ.

رنغخورس اگ نر ار رنرشار
دش وردسا
ررض سرک تررغ ردررورآدسطرصاررشردشًاررذرًرسًور
لتنکرFree Downloadرکلتکر شم اتذ:
http://www.ThreatFire.com
پررظ ر ص رآن رصررفحور و رمررؾ دو رصاررشر
ظ ىشرمهرؽٌد:

پررظ ر ص رنررکب رک مرر ر،Threat Fireر
ؽب راکرآاکٌنردورؽک رآتؼرکرورنبر در ار ر
نررشار ررض سرمررهرد ؽررذردسرکنر سرعر ع رسًور
Task Barرًانذًصريٌدريٌ ىتذرد ؽ .
حرر ردس رصمرر نه رکررو رمنالررش رد نلررٌدر
ؽذنرىغاتذ،ردت اتذرکبهردترؾاشردر رىرذ ر
ا رنشار ض سرًرچگٌنگهرکبرکرآنردرور منتر ر
س ا نورم رآؽن رؽٌام.
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صفحو 2

دورؽک رد الردق رکنترذ،ر ار رؽرک رنرؾ نر معبٌ رجي ر جش را رعرذار جرش ورآنر صرؽرب ر جر صهر
مهردىذرکورد رًجٌدرد ؽا رنشار ض سى وريٌبرضرذر مهرگتشد.
ًاشًطرد صرىمر ا رنشار ض سرمهرتٌ نذردورؽب رکبرکر
عاف دهر صر ا رنشار ض سردورعنٌ نرمکب رضذر
کنذ.رچش ؟رچٌنرنشار ض سى ورضرذرًارشًطر دلربردرشر
ًاشًعي ورمعبٌ ردغت سرمفتذر ع رچش رکو:
ع طرؽن ع اهرارکرًارشًطرؽرن ياورؽرذهرکر سر
مهرکننذراعنهرپظر صرتٌلتذرًر ناؾ سرار ا رًارشًطر
جذاذ،ر ا رًاشًطردرورنٌعرهردروردعر رماخکرک نر
.1رىبتؾور داذ رًاشًعي رًردرذ ض سى رتٌلترذر
ؽشک رضرذرًارشًطرؽرب رمرهرسعرذرًرعرپظردسر مهرؽٌنذرًرضذرًاشًعي رد ر صلورصم نهرمهرتٌ ننذر
آصم اررؾگ ه رؽررشک رضررذ رًاررشًط ،رمؾخررک ت رآنر آني رس رؽن عر اهرکننرذرًردرورسًصرسعر نهردرورؽرب ر
ؽن ع اهرمهرؽٌدرکوردور ار رمؾخرک تر مر ور س ئورکننذرکورمبک ر ع رؽب رىمرد ر صلورصم نرهر
ًاشًطرمهرگٌاتمرًردورىبت ردلت ر ع رکوردورضرذر آنش رنکبرکنتذردسرناتجورگ ىهرسًصى ردعذر صرتٌلتذراکر
ًاشًعي ورمعبٌ رکروردرورؽن عر اهردرذ ض سى ردرشر دذ ض سرس ا نورؽب رد رضذرًاشًعي ورمعبرٌ رنرغب ر
مبن ور ا ر مر ى رمرهرپشد صنرذ ،رSignature-basedر دورآنر اب رمهرؽرٌدردسرحر لهرکرو ر Threat Fireردسر
گفاورمهرؽٌد.
ا رمذترنتضردورؽب رکبکرمهرکنذ.
 Threat Fireر صرررٌالز ر ص رعترررغام ر مررر ى ر
.2ر دسردشيررهرمررٌ سدراررکردررذ ض سر اش نررهرا ر ر
عرراف دهرنبررهرکنررذ ر( لباررورنررغخوردررتشرس اگ ر نرآنر نٌؽاورؽذهرمخکٌؿرصذمورصدنردورؽب رآنقذسرکرمر
مک ن تهردسر ار رصمتنرورىرمرد سدر) ردلکروردرشر عر طر دسردنت رپخؼرمهرؽٌدرکرور صرٌالزرپرظر صرچنرذرمر هر
س ا سى ر و ريطشن ر غ رًردررتشرمعبررٌ ردررورؽن ع ر اهر ىمرضذرًاشًطرؽب رق دسردورؽن عر اهرآنرنخٌ ىرذر
دذ ض سى رمهرپشد صد.
دٌدرًر انج رىم ر Threat Fireرت رحرذرصار دوردرورؽرب ر
ال رعررعه رمررهرکنررذردررور ا سورمهرسع نذ.
اررکردررذ ض سرمعبررٌ ز
ر
سه
رىبٌ
نذرت
ردنؾ
رسًورعتغامرؽب
طشاقهريٌدرس
 .3ر ع صنذگ نردرذ ض سى رىبرٌ سهردر رترترتش تر
جش رؽٌد،ر حاب الزر صراکرعتغامر Packingر عاف دهر کٌچکرک سورمهرکننذرکور م وردذ ض سؽر نرترتترشر
کشده ر عر رتر ر مر و رآنرتٌعرورضرذًاشًطردارذهر کنذرًردسرناتجوردًد سهرد اذرتٌعورضذرًاشًطرمعبرٌ ر
نررؾٌدرًرس ا سىرر وريطشن ر غرداگررشورم ر ر سعرر ر صر داذ رؽن ع اهرؽرذهرًردرورسًصرسعر نهرآنرتٌلترذر
ابت ،ردي ل ردسرع اشردشن مورى ،رترالػردسردصدارذنر ؽٌدرکورعببرمرهرؽرٌدردرورصرش رنرکبرد ؽرا ر
سمضى ورعبٌسر صرطشا رگٌػرکشدنردورکلتذى ورت اپر نشار ض سى ورضذرًاشًعي ورمعبٌ ،رحراهردسردش درشر
ؽذهرً...ر صريٌدردشًصرمهردىرذرکرورىبگرهرتٌعرور ًاشًعي ورؽن ياورؽذهرىمرک مالزر اب رنب ؽتذ.
 Threat Fireردشسعرره رًردس رصررٌستردررشًص رس ا ر سردتررشر
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تررکٌاشرد ر الرد ر ردًد ر سرکلتررکرعررشا رسًور
آاکٌنرآتؼرکن سرعر ع رکرورپترؾاشرگفارورؽرذر
ظ ىشرمهرؽٌد.
دورطٌسرپترؼر رش ر Security Statusر صر
منررٌورعررب رچررپر ناخر برؽررذهر عر رًرلررز ر
جذً ردضسگرنؾ نرد دهرؽذهردسرصفحورآم سورس ر
نؾ نرمهردىرذرکروردرشرحرغبرؽرش اورصم نرهر
ناخر برؽررذهرتعررذ درمررٌ سدرمررٌسدردشسعررهرقررش سر
گش اورًرمؾکالترًرنا اجرک سرنشار ض سرس ردورؽب ر
نؾ نرمهردىذ.
د ر ناخ بر Start Scanرصرفحورصارشرظ ىرشر
مرهرؽررٌدرکرورردسرآنردر ر ناخر ب ر Basicرار رFullر
تعتت رمهرکنتذرکرورتنير ردخرؾي ورحرغ طرار ر
نبررر ا ردخررررؾي ور
داررررغک رعررررخ ر
س ا نرررو رؽرررب ردرررور
دنبررررررر رRootkitر
اعنه ردذ ر ض سىر ور
عررررطت رىررررغاور
جغاجٌرؽٌد.

صفحو 8

دسردخرؼ ر Threat Controlرکررورعررٌمت ر
گضانررورمنررٌرمررهرد ؽررذرضررب رمررؾ ىذه ر Logرًر
ت ساخچورآنچورThreat Fireرا اورًرد صيٌسدرنؾ نر
د دهرؽذهردورآن،رمهرتٌ نتذرترتتش تهردسرآنچرور صر
نشار ض سريٌ عاور اذرىبٌ سهردورآنر ج صهردىذرار ر
نذىذر اج درنب اتذ.
دخؼرAdvanced Rulesرجير رعر يا ر
قٌ عذري ؿردش ور ا رنشار ض سردرورکر سرمرهرسًدر
کور گشچورع دهر ع ،ر عاف دهر صرآنش رتني ردش ور
ماخککت رتٌصتورمرهرکنترمر.ردسر ار ردخرؼردرور
عر دگهرمررهرتٌ نتررذرس ا سىر وردررتشرطبتعررهرًر
يطشن کهرس رکور حاب رمهردىتذرنرشار رض سردرور
يٌدوريٌدرق دسردورؽن ع اهرًرجلٌگتشور صرآني ر
نب ؽرررررذ ردرررررو رآنر
معش ررهرکنتررذرً ردسر
حقتق ردورع دگهر
آنش ردشن مرو رسارضو رًر
درررش و رنتررر ص ريرررٌدر
عف سؽهرنب اتذ.

صفحو 4
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دخؼرتنلتب تر
ا رىبر ن ر  Settingsرکرور
دس رؽررررک رسً ردررررو رسًرر
مررؾ ىذه رمرره رکنتررذ،ر
دش ورسًؽ را رير مٌػر
کشدنردخؾي ورمخالفر
نرررشا ر رررض س رً رتنلترررمر
عررطت رحغ عررت رآنر
(دخؾهرکروردسرؽرک ر
ناخر برؽررذهر)ردررورک ر سر
مهرسًد.
ح ل ر رمررؾ دور
تکٌاشرنؾ نرد دهرؽذهر
تنلتبررر ت رمطلرررٌب رس ر
نؾ نرمهردىرذر مر ردر ر
ض اؼرحغ عرت ردرور
عذدر 4رمرهرتٌ نترذرآنرش ر
حغ عررراش رکنترررذ رکرررور
گشچورمبک ر ع رکبهر ابنهرس رد الردبشد،رعرببر
ىررشر قررذ اردررورقشنطنررورس رتق ض ر رنب اتررذرکررور لباررور
يٌ ىذرؽرذردر رعرت التردترؼر صرحرذردرش ور جر صهر
ضشًسورنبهرد ؽذ.
گررش ا ر ص رؽررب رجيرر ر نجرر ا ر مررٌس رمعبررٌ رنررشار
متذً سامرد رمعش هر ا رنشار رض سرقذستبنرذر
ض سى اا نرمٌ جورؽٌاذ.
جي رنکبردرورعنرٌ نرمکبر رضرذرًارشًطر علرهر
پتررؾني درمررهرکنتررمرد ر رس ا ر ردرروردخررؼر
ؽب رتٌ نغاورد ؽتمرعطتر منت رس ا نورًرؽربکور
Quarantineر(قشنطتنو)رًرتتکرصدنرمشد رمشدرٌ ردرور
ؽب رس رد صرىمرد التشردربشامر.رمنالرشريبشن مرورىر ور
،Restore Pointرع يا راکرRestore Pointرقب ر صر
دعذورم رد ؽتذ.
پزسشيای خٌد را در ىز سمينو مزتاباط باا  ً ITرايااناو اس طازيات پ ات
الکتزًنيک يا نامو بو دفتز آمار ً فناًری اطالعات مزکش با ما در ميا بگذاريد تا پاسخ آناياا را
در ىمين خبزنامو دريافت کنيد.
ىمچنين در صٌرتی کو عالقمند بو ىمکاری با اين خبزنامو می باشيد ،می تاٌاناياد
مقاالت ً مطالب خٌد را اعم اس تأليف يا تزجمو در قالب يک فايال  Wordباو صاٌرت پ ات
الکتزًنيک يا بز رًی  CDبو دفتز آمار ً فناًری اطالعات ارسال نماييد تا پس اس بزرسی با نام
خٌد شما در اين خبزنامو درج شٌد.

تيتورؽذهردسرد اشرآم سرًر ن ًسور طالع ت
د رىبک سورؽشک رگغاشػر ن ًسور طالع ترًر ستب ط تري ًسمت نو
عشددتشرًرنل سترعلبه:ر حغ نرسا ضهر صفي نه

آدرس اينترنتی
http://www.Emdad.ir/security

