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مقدمه

استفاده امن از برنامه های موبایل

نظــر تبلــت ،ش
گــو� و ســاعت هوشــمند بــه یــی از
دســتگاههای همــراه ی
گ
تکنولــوژی هــای اصــی کــه در زنــد� شــخیص و حرفــه ای مــا بــه وفــور
گــر شــدن آنهــا وجــود
اســتفاده میشــوند تبدیــل شــده انــد .علــت همــه ی
میلیونهــا برنامــه کاربــردی اســت کــه میتــوان از آنهــا بهــره بــرد .اســتفاده از

ایــن برنامــه هــا موجــب میشــود تــا بهــره وری باالتــری داشــته باشــیم ،بــدون
وقفــه بــا یکدیگــر ارتبــاط و اشـ تـراک داشــته باشــیم ،در آمــوزش و پــرورش

رسدب� مهمان
ی

جاشــوا رایــت مدیــر فنــی شــرکت  Counter Hackو مــدرس
ارشــد موسســه  SANSاســت .وی مولــف SEC575 : Mobile
 Device and Ethical Hackingو همچنیــن کتــاب Hacking
 Exposed : Wirelessمیباشــد .بــرای ارتبــاط بــا  Joshبــه
حســاب توییتــری وی بــه آدرس  @joswr1ghtســر بزنیــد.

از آنهــا اســتفاده کنیــم و یــا فقــط از کار بــا آنهــا لــذت بب�یــم .در کنــار همــه
ایــن مزایــا اســتفاده از ایــن ابــزار خطـ ت
ـرا� نـ ی ز
ـر دارد.در ایــن مقالــه بــه قدمهـ یـا� اشــاره میشــود کــه بــرای اســتفاده امــن از ایــن ابــزار هــا بایــد برداشــته شــود
تــا ت
به�یــن اســتفاده را از آنهــا داشــت.

تهیه برنامه های همراه

ـای�ی مهارتهــای خــود را در نوشـ ت ن
بعنــوان اولـ ی ن
ـ� و توزیــع برنامــه
ـ� قــدم حتمــا ایــن ابــزار هــا را از منبــع امــن و قابــل اطمینــان دانلــود کنیــد .مجرمــان سـ ب
هــای آلــوده افزایــش داده انــد و بــه نحــوی کــه ایــن برنامــه هــا قانـ ن
ـو� بــه نظــر یم�ســند .بــا نصــب یــی از ایــن برنامــه هــای آلــوده ،مجرمــان کنـ تـرل کامــل
دســتگاه همــراه را در دســت خواهنــد داشــت .بــا دانلــود و نصــب برنامــه هــای کاربــردی از منابــع شــناخته شــده و مطمـ ئ ن
ـ� ،احتمــال نصــب برنامــه هــای آلــوده
کاهــش خواهــد یافــت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه نــوع وســیله همــراه تعیـ ی ن
ـ� میکنــد کــه چــه گزینــه هـ یـا� بــرای دانلــود برنامــه هــا داریــد.

بــرای دســتگاههای ش�کــت اپــل نظـ یـر  iPadو  iPhoneبرنامــه هــای همــراه فقــط از اپ اســتور ش�کــت اپــل دانلــود میشــوند .مزیــت ایــن کار ایــن اســت کــه
ش�کــت اپــل قبــل از اینکــه ابزارهــا را در دسـ تـرس عمــوم قــرار دهــد آنهــا را از نظــر امنیــت بــرریس میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه ش�کــت اپــل قــادر بــه تشــخیص
همــه برنامــه هــای آلــوده نیســت ،وجــود ایــن محیــط مدیریــت شــده تــا حــد زیــادی خطــر نصــب برنامــه هــای آلــوده را کاهــش میدهد.عــاوه بــر ایــن در
گ
ـر بــا همـ ی ن
ـود� یــک برنامــه در اپ اســتور شــود بــه رسعــت آن را حــذف خواهــد کــرد .موبایــل وینــدوز نـ ی ز
ـ� روش برنامــه
صورتیکــه ش�کــت اپــل متوجــه آلـ
هــا را کنـ تـرل میکنــد.
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دســتگاههای موبایــل اندرویــدی متفــاوت هســتند .اندرویــد انعطــاف
جــا� از ت
این�نــت دانلــود کنیــد .امــا
پذیرتــر اســت چــون قادریــد از هــر ی
ایــن انعطــاف پذیــری مســئولیت پذیــری بیشـ تـری مــی طلبــد .بــا توجــه بــه
اینکــه همــه برنامــه هــا بــرریس نمیشــوند میبایســت بــا مراقبــت بیشـ تـری
برنامــه هــا را دانلــود و نصــب کــرد .ش�کــت گــوگل هــم مشــابه ش�کــت اپــل
محیــط مدیریــت شــده ای بــرای برنامــه هــای موبایــل ایجــاد کــرده اســت
کــه بــه آن  Google Playمیگوینــد .برنامــه هــای همــراه کــه از گــوگل پــی
ت
امنیــی اولیــه عبــور میکننــد.
دانلــود میشــوند از برخــی از بــرریس هــای
غــر از گــوگل پــی
از دانلــود کــردن برنامــه هــای اندرویــد از
ســایتها� ی
ی

ـای�ی میتواننــد
خــودداری کنیــد چــون هــر شــخیص از جملــه مجرمــان سـ ب
برنامــه هــای مخــرب را بنویســند و توزیــع کننــد و در نهایــت موجــب آلــوده
شــدن وســیله همــراه شــما شــوند .بــرای حفاظــت مضاعــف در صــورت
امــکان بــر روی تجهـ ی ز
ـرات خــود آنـ تـی ویــروس نصــب کنیــد.

کلید استفاده امن از برنامه های موبایل نصب آنها تنها
مطم� ،نصب بروز ن
ار منابع ی ن
رسا� ها و تنها تایید
اجازه ت
دس�یس های الزم می باشد.

رصف نظــر از اینکــه از چــه وســیله ای اســتفاده میکنیــد قــدم دیگــری
کــه میتوانیــد برداریــد خــودداری از نصــب برنامــه هـ یـا� اســت کــه جدیــد

هســتند و تعــداد کمــی از افــراد آن را دانلــود کردنــد و یــا بــرای آنهــا تعــداد کمــی نظــرات مثبــت ثبــت شــده اســت .قدیمــی بــودن یــک برنامــه بــه ایــن مفهــوم
ـر بیشـ تـر اســت .همچنـ ی ن
اســت کــه تعــداد بیشـ تـری از افــراد از آن اســتفاده کــرده انــد و تعــداد نظــرات مثبــت آنهــا نـ ی ز
ـ� برنامــه هـ یـا� را نصــب کنیــد کــه بــه آنهــا
نیــاز داریــد .از خودتــان پب�ســید کــه آیــا واقعــا بــه ایــن برنامــه احتیــاج داریــد؟ هــر برنامــه ای بطــور بالقــوه آســیب پذیــری هــای جدیــدی را بــه همــراه مــی
اورد و همچنـ ی ن
ـ� بــرای حریــم خصــویص افــراد مشــکل ایجــاد خواهــد کــرد .در صورتیکــه از یــک برنامــه اســتفاده نمیکنیــد ،آنــرا از وســیله همــراه خــود حــذف
کنیــد ( شــما میتوانیــد در هــر زمـ ن
جیل�یــک و یــا روت نکنیــد.
ـا� کــه نیــاز داشــتید آن را مجــددا نصــب کنیــد ) .در آخــر بــه هیــچ عنــوان وســیله همــراه خــود را ب
جیل�یــک و یــا روت کــردن نوعــی هــک کــردن دســتگاه اســت کــه بــا ایــن روش امــکان نصــب برنامــه هــای تاییــد نشــده و یــا تغیـ یـر عملکــرد اصــی برنامــه
ب
امــکان پذیــر میشــود .ایــن کار نــه تنهــا باعــث محــدود کــردن و یــا دور زدن بســیاری از کنـ تـرل هــای امنیـ تـی موجــود دردســتگاه شــما میشــود بلکــه موجــب از
ـ� قراردادهــای پشـ ن
ـتیبا� و گارانـ تـی نـ ی ز
ـ� رفـ ت ن
بـ ی ن
ـر خواهــد شــد.

مجوز ها

ـ� بــر روی دســتگاه خــود نصــب کردیــد مطمـ ئ ن
زمانیکــه یــک برنامــه را از یــک منبــع مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه آن برنامــه بطــور امــن پیکربنــدی شــده و از حریــم خصویص
شــما نـ ی ز
ـر محافظــت میکنــد .قبــل از اینکــه بــه یــک برنامــه اجــازه دسـ تـریس دهیــد بــه دقــت فکــر کنیــد .آیــا میخواهیــد مجــوز درخواسـ تـی برنامــه را بــه آن بدهیــد
یــا خـ یـر؟ آیــا آن برنامــه واقعــا بــه آن ســطح دسـ تـریس نیــاز دارد؟ بعنــوان مثــال ،بعـیض از برنامــه هــا از ( )geo-location servicesاســتفاده میکننــد .در صورتیکه

شــما بــرای همیشــه بــه یــک برنامــه اجــازه بدهیــد کــه موقعیــت شــما را بدانــد ،در واقــع بــه نویســنده آن برنامــه اجــازه دادیــد کــه مسـ یـر حرکـ تـی شــما را رد یـ بـا�
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کننــد و آن اطالعــات را بــه دیگــران بفروشــند .اگــر نمیخواهیــد بــه یــک برنامــه اجــازه دسـ تـریس بدهیــد ،درخواســت دسـ تـریس را رد کنیــد و یــا برنامــه دیگــری کــه
بــا نیازمنــدی هــای شــما مطابقــت کنــد تهیــه کنیــد .همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حــق انتخــاب زیــادی دراپ اســتور و یــا گــوگل پــی داریــد.

ن
بروزرسا� برنامه ها

برنامــه هــای همــراه نـ ی ز
ـر ماننــد سیســتم عامــل هــای موجــود در رایانــه و موبایــل ،بایــد بــه نســخه جدیــد بــروز شــوند .مجرمــان دایمــا در حــال بــرریس و
پیــدا کــردن ضعــف در برنامــه هــا هســتند .قــدم بعــدی بــرای مجرمــان بهــره بــرداری از ایــن ضعــف هاســت .نویســندگان آن برنامــه نـ ی ز
ـر بــرای ترمیــم نقــاط
ـا� را ارائــه میدهنــد .هــر چقــدر بیشـ تـر امــکان نصــب نســخه هــای بــروز رسـ ن
ضعــف و حفاظــت از دســتگاه شــما نســخه هــای بــروز رسـ ن
ـا� را چــک کنیــد بهـ تـر
اســت .اغلــب دســتگاه هــا بــه شــما اجــازه میدهنــد تــا برنامــه هــای خــود را بصــورت خــودکار بــروز رسـ ن
ـا� کنیــد و توصیــه مــا اســتفاده از ایــن تنظیمهــا اســت.
ـا� را بــرریس کنیــد و در آخــر ،بعــد از انجــام بــروز رسـ ن
ـد� نیســت توصیــه میشــود هــر  2هفتــه آخریــن نســخه بــروز رسـ ن
اگــر ایــن کار شـ ن
ـا� همیشــه بــرریس
کنیــد کــه آیــا برنامــه نیــاز بــه مجــوز دسـ تـریس جدیــد دارد یــا خـ یـر.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
بیشــر بدانیــد.
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :

پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

منابع

مهندیس اجتماعی				:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017

			
نابودی دستگاه موبایل:
				
امن کردن تبلت:
			
آرشیو ها و ترجمه های :SANS
			
درس امنیت دستگاه موبایل:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#december2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#january2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#june2016
https://sans.org/sec575

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

