ﻧ ﻘ ﺪ و ﺑﺮ ر ﺳ ﯽ آ ﻧ ﺘ ﯽ و ﯾﺮ و س ﭘ ﺎد و ﯾ ﺶ ا ﯾﺮا ﻧ ﯽ ﻗ ﺴ ﻤ ﺖ  ) 7ﻧ ﺴ ﺨ ﻪ
ﭼ ﺎﭘﯽ(
اﺳﺘ ﻔﺎد ه از اﺑ ﺮ ﺟﻤﻊ آ و ر ی اﻃﻼﻋﺎت و ا ﻟﺒﺘ ﻪ  Honeypotﻫﺎ
ﻫﺮ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳـﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘـﺎدوﯾﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ داده ﻫـﺎی ﺧـﺎم ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﯾﺠﺎد  Signatureﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺪاﻓﺰاری در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺧﻮدش دارد  .ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع درﯾﺎﻓﺖ داده ﺧﺎم دارﻧـﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺷـﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﺗﺮاﻓﯿﮏ  Honeypotﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﺎدوﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از  Honeypotﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت  Honeypotﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودی از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داده وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﮐﺎﭼﯽ ﺑﻪ از ﻫﯿﭽﯽ اﺳﺖ  ،در ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﺑـﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد  Honeypotﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ داده ﺧﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در  Honeypotﺑﺘﻮان از آن ﺳـﺮ در آورد  .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﭘﺎدوﯾﺶ ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ  Honeypotﻫﺎ ورود ﮐﻨـﺪ  .داده ﻫﺎی ﺧﺎم ﻧﻮع دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎدوﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻨﺪه اﻃﻼع دارم اﯾﻦ ﺳـﺮوﯾﺲ اﺑﺮ ﭘﺎدوﯾﺶ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎر را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از داده ﻫـﺎی ﺧـﺎم ﭘﺮوژه  Honeynetﻣﻠﯽ !!! ﻫﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ !! دارﯾﻢ دﯾﮕﻪ ؟ ﻧـﺪارﯾﻢ ؟ ﻫﻤﻮﻧﯿﮑﻪ ﺣﻤﻼـت
ﺳﺎﯾﺒﺮی رو ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  CERTﻣﯽ رﺳﻮﻧﻪ ﮐﻪ  Downﻧﺸﻮﻧﺪ  ....اﺻﻼ ﺗﯿﮑﻪ ﻧﺒﻮد و ﮐﺎﻣﻼ دارﯾﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ....

ﻣ ﺸ ﮑ ﻞ راﺑ ﻂ ﮐﺎ رﺑ ﺮ ی و ﺗﺠ ﺮﺑ ﻪ ﮐﺎ رﺑ ﺮ ی
ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدوﯾﺶ و ﺑﺴـﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﭘﺎدوﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮور راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﮐﺎر دارد  ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﻓﺎ ﮐﺘﻮر ﺳـﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اﻣﻦ ﭘﺮداز در ﺧﺼﻮص ﻫﻢ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎدوﯾﺶ ) ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻗﺴـﻤﺖ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮﻧﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧـﺪارد ( ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺼﻮص واﺿـﺢ
ﻧﺒﻮدن ﻓﻮﻧﺖ ﻫـﺎ  ،ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ) اﻟﺒﺘﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻨﻔﺶ ( از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳـﻠﻄﻨﺖ  ،ارزش  ،ﺗﻘـﺪس و
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺸﻖ ،ﻓﺮدﯾﺖ و ﺗﺨﯿﻞ و رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﯿﺮه ﻧﻤﺎد ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎدوﯾﺶ از اﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻗﻀـﯿﻪ ﻫﯿـﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧـﺪارد و ﻣﻦ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮدم را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ را ﺳﺒﺰ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،ﺳﯿﺎﺳـﯿﺶ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿـﺪ ﻣﻦ ﻋـﺎﺷﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴـﺘﻢ و ﺑﺲ  .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘـﺎدوﯾﺶ از ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ  UIدر ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ  UXﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ از واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺘﯽ
وﯾﺮوس در وﯾﻨﺪوز را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺴـﺨﻪ ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼ ﺮا آﻧﺘ ﯽ وﯾ ﺮ و س ﭘﺎد وﯾ ﺶ ﺟ ﻬﺎﻧ ﯽ ﻓﮑ ﺮ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ؟
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﭘﺎدوﯾﺶ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺷﻨﯿﺪه ای از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﯾﮑﯽ از

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﭘﺎدوﯾﺶ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺷﻨﯿﺪه ای از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﯾﮑﯽ از
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﻼ
ﻫـﺪف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺻـﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺷـﻨﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮب آﺗﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس
ﻓﻘـﻂ ﻫـﺪﻓﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮدن ﺧﻮدش در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﺴﺖ و ﺑﺲ !! ﺧﻮب دوﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘـﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﭼﻨـﺪ ﻧﮑﺘﻪ رو ﻗﺒﻞ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯾﺘﻮن در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ  ،ﺷـﻤﺎ ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﭘﺎدوﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ وارد وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎدوﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺒﻠﻎ را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴـﯽ  DVDو  CDﺑﺮای ﮐﺴـﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎدوﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ !!
ﺧﻮب ﺑـﺎ ﮐـﺪام درﮔـﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ ؟ دوﺳﺖ ﮔﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘـﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻌﻼ ﺑﺎزار اﯾﺮان  ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼـﯾﻦ در اﺧﺘﯿـﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ،ا ﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿـﺪ راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ زﯾﺮا اﺳـﺘﺎرت آپ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜـﻞ ﻣﺎ ) ﺗﻮﺳـﯿﻨﺴﻮ ( ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻣﻌﻀﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ دارﯾﻢ  .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌـﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدوﯾﺶ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﻦ و ﺷـﻤﺎ و ﻧﻘـﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﺮان ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ آورده ﺑﺎﺷﻢ....
اداﻣﻪ دارد...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮی
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺟﺰﯾﺮه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

