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دیگه چهخبر؟
یک سال سازمانی

اگر ش��ما هم جزو آن افرادی هستید که از خودتان میپرسید ما برای
چه س��ازمان نظ��ام صنفی رایانهای داریم؟ بد نیس��ت بدانید اخیرا پرویز
رحمتی رییس س��ازمان نظام صنفی رایانهای کش��ور در پنجمین سالگرد
تاسیس این سازمان گفته ،اس��ت« :بهرغم تلطیف روابطی که با نهادهای
مرتبط صورت گرفته اما هنوز در بسیاری از نهادهای دولتی به دلیل عدم
آش��نایی با نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهاد هنوز هم این مسیر توام
با آزمون و خطا است».
او همچنین در در خصوص لزوم وجود سازمان نظام صنفی رایانهای
گف��ت« :در پنجمین س��ال حیات س��ازمان ب��ا خود فکر میکنی��م که اگر
س��ازمان وجود نمیداش��ت ،کمیته فنی استاندارد  ITکش��ور را نداشتیم.
طرح ساماندهی بازار با مشارکت وزارت بازرگانی اجرا نمیشد .کارگروه
بررس��ی اشکاالت قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای وجود نداشت و به
طور کلی دس��تاوردهای کوچک و متوسط را در سال گذشته نمیداشتیم.
جامع��ه صنفی و س��ازمان نظام صنف��ی و اعضای آن به ای��ن حداقلها
دلخوش هس��تند ولی در عین حال فاصله میان آنچه که هست و آنچه که
باید باشد فاصله بسیار معنیداری است.

بنیاد  ICDLو همایش مدیران

از آنجا که کال فصل تابس��تان فصل گرما و اس��تخر و  ICDLو دست
ب��ر قضا این آخری هم ک��م هواخواه ندارد بنیاد  ICDLس��رانجام پس
از مدته��ا بیخبری ،چندی پیش جزیيات برگزاري همايش سراس��ري
مديران مراكز س��ال  89را اعالم کرد .عليرضا س��لطاني فرد مدير اجرايي
این بنیاد ،با اشاره به اینکه امسال بنیاد  ICDLقصد دارد به شیوه متفاوتی
ای��ن همای��ش را برگزار کند اعالم ک��رده که کلیه مدیران  ICDLکش��ور
میتوانن��د با مراجعه به س��ایت این بنی��اد ثبت نام ک��رده و با بخشنامه
جدید آن آشنا شوند.

نرمافزار تحت وب مدارس

هفته گذش��ته شرکت نرم افزاری پايابنيان صنعت جدیدترین نرمافزار
تح��ت وب مدارس موس��وم به پايا مدرس��ه را به ب��ازار معرفی کرد.این
ش��رکت که مدعی است پایا مدرس��ه جامعترین سيستم مديريت مدارس
اس��ت ،هدف آن را پيشبرد سطح علمي مدارس ،کاهش رفت و آمدهاي
غير ضروري ،ترويج فرهنگ اس��تفاده از اينترنت و کامپيوتر در مدارس،
کنترل و نظارت بيش��تر مدير بر عملکرد مدرس��ه و تعامل اوليا و مربيان
اعالم کرده است.

سیمانتک و نسخه تازه وارد سرور

گویا به تازگی بازار دانلود نرم افزار های امنیتی گرم ترازگذش��ته شده
است.چند روزپیش شرکت نرم افزاری سیمانتک نسخه سروری نرم افزار
امنیت��ی خود با ویرایش  32و  64بیت را جهت دانلود رایگان بر س��ایت
خ��ود قرار داد .این نرم افزار با عنوان Symantec Endpoint Protection
 11.0.6005.562در حقیقت نسخه فایروال دار آنتی ویروس Symantec
 Antivirus Corporate Editionاس��ت امکاناتی نظیرتشخیص نفوذهای
داخ��ل به خارج و برعکس ،کنترل برنامه های سیس��تم در دسترس��ی به
اینترنت و همچنین کنترل دسترس��یها به سیس��تم ش��ما از کامپیوترهای
شبکه را فراهم میکند.
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حافظههاي فلش در حال آلوده کردن رايانههاي کل کشور هستند

گسترش
ويروس
مرگبار

س��رویس گزارش -انتش��ار س��ريع ويروس��ي رايانهاي
موس��وم به  RootKit.T mpHiderموجبات نگراني جدي
تحليلگران امنيتي در کشور را فراهم آورده است.
به گزارش عصر ارتباط ،طي هفتههاي اخير اخبار متعددي
در فضاي مجازي از سوي کاربران که مبني بر افزايش خطاهايي
مانند  Script Errorو حتي در برخي موارد ظاهرشدن صفحه
آبي و خاموشش��دن ناگهاني دس��تگاهها به گوش ميرس��يد.
گمانهزنيها ورود يک ويروس جديد به ايران که ظاهرا با هيچ
يک از آنتيويروسهاي متعارف نيز قابل شناس��ايي نيست را
افزايش داد؛ تمرکز اين ش��کايتها در وبالگها و اجتماعات
مج��ازي فارس��يزبان نيز اين احتم��ال را به وج��ود آورد که
ويروس ياد شده يا در ايران طراحيشده يا دستکم هنوز هيچ
منبع جهاني موفق به شناسايي آن نشده است.
نشانههاي عجيب
ردگي��ري مجموعه اين اخب��ار پراکن��ده در نهايت نگاهها
را متــوج��ه انجم��ن ايـنتـــرنت��ي گريــ��نوي بـــ��ا آدرس
 greenway.irک��رد که در يکي از نوش��تههاي اخير خود خبر
از وجود يک فايل عجيب در فهرس��ت فايلهاي سيستم داده
و نوش��ته اس��ت« :طي روزهاي اخير گزارشه��اي زيادي از
كار نكردن برنامهها توس��ط توليدكنندگان نرمافزار و همچنين
كاربرها داش��تيم .خطاهاي اجرايي مانند  Script Errorيا عدم
نمايش فيلم برنامهه��ا از حدود يك ماه پيش افزايش يافته و
به نقطه بحراني رس��يده اس��ت .همچنين در اين مدت توسط
برخ��ي از كاربران نيز مورد لطف قرار گرفتهايم كه نتيجه همه
اين مشكالت با بررسي دو سيستم كه داراي رفتارهاي عجيب
بودهاند وجود يك  Rootkitجديد تش��خيص داده ش��د .براي
رفع مش��كل در سيستمها حتما توجه كنيد كه فايل MRxNet.
 sysاز زير فهرس��ت  system32driversسيس��تم شما حذف
شود.

اين انجمن فني در نوش��ته ياد شده از ويژگيهاي منحصر
به فرد اين فايل رفتار اين فايل ابراز ش��گفتي کرده و نوش��ته
اس��ت« :اين فايل بس��يار عجيب اس��ت ،اوال روالهاي اين
درايور به درستي نوشته نشده و در نتيجه اجازه نصب درايور
بع��دي در زنجي��ره را نميدهد .ثانيا فايلهاي مش��ابه ،داراي
امضا نيس��تند ولي اين فايل داراي امضاي ديجيتال اس��ت و
ثالثا ،با اين كه در قس��مت مشخصات فايل ،نام مايكروسافت
آورده شده ،اما امضا كننده فايل  Realtekاست.
در پاي��ان اين نوش��ته وعده مکاتبه با ش��ركتهاي امنيتي
متخصص در زمينه ويروسها داده شده تا منشا مشكل به طور
قطع يافت و نمون��ه فايل به بانك اطالعاتي ويروسكشهاي
مع��روف اضافه ش��ود .وعدهاي که در نهايت ما را به س��ايت
ويروسکش تازهوارد  VBA32رساند.
ويروس پولساز
ويروسکش ج��وان و تقريبا گمن��ام  VirusBlokAdaکه
بيش��تر با ن��ام تج��اري  VBA32ش��ناخته ش��ده اصالتا يک
ويروسکش متعلق به بالروس يا همان روس��يه س��فيد است
که در چند س��ال اخي��ر اندک اندک جايپاي��ي هم در بازار
نرمافزاري ايران براي خود باز کرده است.
س��ايت ايراني اين ويروسکش با آدرس vba32-ir.com
اولين س��ايتي است که به خبر انتش��ار RootKit.T mpHider
واکن��ش نش��ان داد .در بخ��ش اخب��ار اين س��ايت ويروس
 mpHiderويروس خطرناک خوانده شده و آمده است« :اين
وي��روس که از طريق حافظههاي فلش منتش��ر ش��ده و روي
سيس��تمهاي کاربران ايراني نيز ديده شده ،به محض باز کردن
حافظه فلش روي سيستم مينشيند و يک فايل با پسوند SYS
توليد و در پوشه  System32\Driversويندوز کپي ميکند».
در اين س��ايت ادعا شده  mpHiderبراي اولين بار توسط
نرمافزارهاي شرکت امنيتي  VirusBlockAdaکشف و رديابي

ش��ده اس��ت و ميتواند مش��کالت مهمي مانند ايجاد خطاي
 Blue Pageو  Resetش��دن سيس��تمها را روي کامپيوترهاي
آلوده شده به وجود بياورد .از کار انداختن قفلهاي نرمافزاري
روي ديسکهاي نوري از ديگر اثرات آلوده شدن سيستمهاي
کامپيوتري به اين روتکيت هس��تند .در اين صورت کاربراني
ک��ه از اين نرمافزارها اس��تفاده ميکنند ي��ا توليدکنندگاني که
روي محصوالت خود اين نرمافزار را استفاده کردهاند ،دچار
مشکل خواهند شد.
به گزارش اين سايت اين ويروس داراي امضاي Realtek
اس��ت .در نتيجه در صورتي که اين شرکت نتواند براي مقابله
با آن اقدامي کند ،از کار افتادن س��ختافزارهاي اين شرکت
روي سيس��تمها از ديگر عواقب انتشار و توزيع اين ويروس
جديد خواهد بود.
 RealTekهمان غول صنايع نيمههادي تايوانيهاس��ت که
کارتهاي صدايش بس��يار در ايران شناخته شده هستند ولي
محصوالت��ش طيف گس��تردهاي از تلويزيونهاي ديجيتالي تا
تجهيزات شبکه را شامل ميشود.
ناگفته نماند  VBA32نهايت استفاده را هم از اين ويروس
مرگبار و تازهوارد کرده و در همين س��ايت لينک شناس��ايي و
پاکسازي اين ويروس هم ارايه شده است.
گسترش سريع
تم��اس با عب��اس گنجخاني ک��ه البراتوارش در ش��رکت
بازياب��ي طالي��ي ژرف اولين گزارشها درب��اره اين ويروس
جدي��د را منتش��ر کرده ،جزييات بيش��تري از ابعاد جديد اين
آلودگي را به دست ميدهد.
مديرعامل ژرف با اش��اره به اين که لزوما پاک کردن فايل
 MRxNet.sysمشکالت کاربران با  mpHiderرا حل نخواهد
کرد ،گفت« :اين فايل  RootKitفقط س��اخته ميش��ود تا مانع
ديدهش��دن ويروس اصلي شود و استفاده از آنتي ويروس در

چنين شرايطي کامال ضروري است .چون آنتيويروس عالوه
بر حذف روتکيت ياد ش��ده رجيستري را هم اصالح ميکند
که با توجه به تغييراتي که  mpHiderدر قسمت SERVICES
رجيس��تري وين��دوز انجام ميده��د اصالح اي��ن بخش هم
ضروري است».
او با اش��اره به مکاتبات صورت گرفت��ه ميان  VBA32و
 Realtekگفت« :بدون ش��ک اين وي��روس خاص به ويژه با
توجه به داش��تن امضاي ش��رکت  RealTekدر البراتوارهاي
ويروسشناس��ي سراس��ر جه��ان در حال بحث اس��ت ولي
احتمال آن که اين ويروس در واقع بر اثر يک کارکرد نادرست
يکي از راهاندازهاي  Realtekبه وجود آمده باشد بسيار اندک
اس��ت .چون اين تغييرات پس از فعال ش��دن ويروس اعمال
ميشود».
ب��ه گفته گنجخاني تا کنون دس��تکم  30درصد رايانههاي
آمارگيري ش��ده توس��ط البرات��وار ش��رکت ژرف داراي اين
وي��روس بودهاند و ب��ا توجه به اين نکته ک��ه اين ويروس از
طري��ق حافظههاي فل��ش منتقل ميش��ود و اس��تفاده از اين
حافظهها در ايران بس��يار رايج است احتمال گستردهتر شدن
ابعاد آلودگي هم ميرود.
او ضمن اش��اره ب��ه اين نکته که حت��ي نمونههايي از اين
آلودگي در رايانهها و حتي س��رورهاي بانکهاي معتبر کشور
هم يافت ش��ده است ،هش��دار داد« :چون س��رورها معموال
قابليت اتصال به حافظههاي فلش را ندارند وجود mpHider
روي اين دس��تگاهها احتمال تکثير آن از طريق شبکه را باالتر
ب��رده اس��ت .در واقع خط��ر واقعي هنگامي ب��روز ميکند که
مش��خص بشود اين ويروس يا نسخههاي جديدتر آن عالوه
بر حافظههاي فلش امکان انتقال از طريق ش��بکه را هم دارد
که در اين صورت س��رعت گسترش و خسارات وارده توسط
 mpHiderوارد فاز بسيار جديتري خواهد شد».

