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جناب آقای /سرکار خانم
معاون محترم  /رئیس محترم  /مدیر محترم
با سالم
احتراماً ،با توجه به لزوم دقت پرسنل دانشگاه به مقوله امنيت اطالعات در استفاده از امکانات رايانهای موجود در مراکز مختلف و با توجه به حمالت
سايبری اخير به برخی مراکز توسط بدافزارهای پيشرفته جديد از جمله بدافزار  Remsecکه توسط دو گروه جاسوسی سايبری حرفهای با نامهای
'' ''Striderو '' ''Project Sauronکه جهت حمله به اهدافی گزينش شده از بين نهادهای دولتی ،مراکز تحقيقاتی و علمی ،سازمانهای نظامی،
مخابراتی و مؤسسات مالی  03کشور از جمله ايران طراحی و منتشر گرديده است ،خواهشمند ترتيبی اتخاذ فرماييد که کليه کارکنان و دست اندرکاران
احتياط و هوشياری بيشتری داشته و از مفاد اين نامه مطلع گردند .برخی از مخاطرات و روشهای مقابله با بد افزارهای فوق به شرح زير است:
 .1اين بدافزار بيشتر در شبکههای سازمانی فعاليت داشته و رايانههای فردی مورد هدف نيستند.
 .2از قابليتهای اين بدافزار ،در دست گرفتن کنترل کامل رايانههای قربانی و عدم کنترل اپراتور روی سيستم هدف است.
 .0ضبط اطالعات صفحه کليد کاربر جهت دستيابی به رمزهای عبور از طريق گزارش صفحه کليد و حتی مکانيابی نشانگر جهت اين هدف از ديگر
مخاطرات اين بدافزار است.
 .4سرقت فايلها و اطالعات رايانههای حاوی مطالب حساس نظامی ،اقتصادی و علمی از ديگر اهداف اين بدافزار است.
 .5اين بدافزار از توان شناسائی راههای فرار و بررسی پروتکلهای خروجی بهره برده و قادر است پس از جمعآوری اطالعات مورد نياز از طريق حتی يک
دستگاه فلش مموری از شبکههای محلی فاقد اينترنت خارج شده و خود را جهت انتقال اطالعات به اولين ترمينال اطالعاتی در دسترس بين المللی
(اينترنت) برساند.
لذا از اين رو جهت امنيت هرچه بيشتر رايانههای مورد استفاده در آن مرکز توجه به نکات مشروحه زير توسط کارکنان و همکاران کليه واحدهای مستقر
الزامی است:
 .1به همه همکاران يادآوری شود که رايانه های مرکز ،اموال سازمانی بوده ،و استفاده از آنها جز برای استفاده در فعاليتهای دانشگاه شرعاو قانونا مجاز
نيست.
 .2عدم استفاده از ويندوز  XPو لزوم استفاده از نسخههای به روز ويندوز  SP1, 7و باالتر (خيلی مهم).
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 .0استفاده از نسخه  130204و باالتر آنتی ويروس کسپرسکی روی کليه رايانهها (خيلی مهم).
 .4عدم استفاده از هرگونه حافظه قابل حمل يا ديسک فشرده ناشناس يا غير قابل اطمينان.
 .5عدم اتصال گوشیهای تلفن همراه به رايانههای مرکز (خيلی مهم).
 .6عدم گشودن لينکهای نا مطمئن در ايميلها و صفحات وب.
 .7عدم استفاده از شبکههای اجتماعی روی رايانههای مرکز.
 .8عدم گشودن ايميلهای ناشناس روی رايانههای مرکز.
 .9عدم نصب هرگونه نرم افزار متفرقه و غير اداری روی سيستمها.
 .13عدم استفاده از صفحات وب دارای محتوای غير قانونی همانند سايتهای ارائه کننده کرک و سريال برنامهها و فيلمها و سريالهای دارای حق کپی
رايت.
 .11از به روز بودن آنتی ويروس رايانه های مورد استفاده دانشجويان در کتابخانه ها ،سالن های کامپيوتر و مانند آن اطمينان حاصل گرديده ،و ترتيبی
اتخاذ شود که اين گروه از رايانه ها ،از رايانه های سازمانی ايزوله گردد.
 .12به عدم اطمينان شبکه های بی سيم توجه نموده و حتی االمکان برای اتصال به سامانه های دانشگاهی از رايانه های روميزی استفاده شود.
در خاتمه يادآور ميشود ،همه همکاران موظفند وقوع هر نوع مخاطراتی از اين دست را سريعا به مسئولين مربوطه از جمله پست الکترونيک
 itcenter@tums.ac.irگزارش نمايند.
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