
 امنيت
Security

محمدمهدي واعظي نژاد
ــا و نقاط  ــا حفره ه ــزار Java ب ــا نرم اف ــن روزه اي
ــه با وجود  ــده ك ــناخته اي مواجه ش ضعف جديد و ناش
ــيب پذيري ها و  ــن آس ــراي ترميم اي ــام تالش ها ب تم
ــان به صورت  ــده، همچن ــر ش ــاني هاي منتش به روز رس
ــط هكرها مورد سوء استفاده و حمالت  گسترده اي توس

خرابكارانه قرار مي گيرد.
 Security ــي  امنيت ــركت  ش ــش،  پي روز  ــد  چن
ــايي دو  از شناس ــر  ــتان، خب لهس  Explorations
ــه از  ــزار Java داد ك ــد در نرم اف ــي جدي ــره امنيت حف
ــات امنيتي  ــراي دور زدن امكان ــيب پذيري ها ب اين آس
Sandbox در نرم افزار Java 7 و دسترسي غيرمجاز 
ــود. اگرچه  ــيب پذير استفاده مي ش ــتم هاي آس به سيس
ــيب پذيري ها  ــار اين آس ــد روز پيش از انتش Java چن
به روز شده بود (Java 7 update 15)، اما خبر وجود 
اين دو حفره، بار ديگر آن را با چالش هاي جدي روبه رو 

كرد.
 Java ــاري ــه حقوق انحص ــركت Oracle ك ش
ــاي امنيتي اين  ــراي ترميم حفره ه ــده دارد، ب را برعه
نرم افزار تالش فراواني داشته و با انتشار اصالحيه هاي 
و  Java 7 update 15 ـ  ــاده  فوق الع و  ــوري   ف

ــعي دارد اعتماد كاربران را  Java 6 update 41 ـ س
جلب كند. ـ هرچند شركت اوراكل اعالم كرده است از 
فوريه 2013 ديگر به روزرساني را براي نسخه 6 منتشر 
ــت براي  ــت كرده اس نخواهد كرد و از كاربران درخواس
ــدن جاوا و پيشگيري از حمالت به واسطه  بهتر اجرا ش
ــخه 7 را روي سيستم هايشان  نقاط ضعف نسخه 6 نس
نصب كنند ـ سعي اراكل در اصالح و برطرف كردن پنج 
ــخه قبل Java فرصت  نقطه ضعف جديد را كه در نس
ــوان نمونه هايي از اين  ــت، مي ت ترميم آنها وجود نداش

تالش بي وقفه دانست.
ــده جديد، چهار نقطه  ــج نقطه ضعف اصالح ش از پن
ــق مرورگرها بوده كه  ــتفاده از طري ضعف، قابل سوءاس
ــورد از آنها با درجه  ــه م از اين چهار نقطه ضعف نيز س
ــركت  ــن درجه بندي امنيتي ش ــت 10، از باالتري اهمي
ــتند. نقطه ضعف پنجم نيز كه  Oracle برخوردار هس
ــده Java ترميم شده مربوط  ــخه هاي به روز ش در نس
 Java Secure Socket Extention ــش به بخ

است.
ــرويس دهنده  ــه تا از اين روزنه ها در دو حالت س س
(Server) و سرويس گيرنده (Client) عمل مي كنند 

ــران اجازه مي دهند  ــه در نتيجه به نفوذگ ك
ــي كه از  ــط برنامه هاي وب ــي و توس براحت
ــا اينترفيس هاي  ــتفاده كرده اند ي ــاوا اس ج

ــت اطالعات را از  ــت درياف وبي كه درخواس
برنامه هاي مرتبط با جاوا دارند، به سيستم هاي 
ــرويس گيرنده نفوذ كرده،  سرويس دهنده يا س
ــان را دچار  اطالعات آنها را دزديده يا عملكردش

اختالل كنند.
ــئوالن  ــن اصالحيه ها، مس ــار اي ــس از انتش پ
شركت Oracle اعالم كردند براي آن كه بتوانند 

ــاي مرتبط با  ــه تهديده ــريع تري ب عكس العمل س
ــاني  ــان دهند، فاصله هاي زماني به روز رس Java نش
ــالي دو يا سه بار است، كاهش  Java را كه معموال س

خواهند داد.
ــخه  ــت كه نس ــالم كرده اس ــن اع اوراكل همچني
ــاني جديد خود براي جاوا را در هجدهم ژوئن  به روزرس

2013 منتشر خواهد كرد.
 Java نرم افزار Apple ــركت دو هفته قبل نيز ش
ــتم عامل Mac OS X خود  ــران سيس ــراي كارب را ب

ــتر به رايانه هاي  ــاني كرد تا بتواند از نفوذ بيش به روز رس
شركت خود با سوء استفاده از يك نقطه ضعف موجود در 

اين نرم افزار جلوگيري كند.
الزم به ذكر است كه شركت Apple به دليل ضعف هاي 
امنيتي متعدد در نرم افزار Java آن را در سيستم  هاى عامل  
خود كنار گذاشته و كاربران نيز در صورت نصب Java روي 
ــان بايد خود به روز رساني ها و رفع اشكاالت  سيستم هايش
ــركت Oracle پيگيري كنند  اين نرم افزار را از طريق ش
 Java هيچ اقدامي براي به روز رساني Apple ــركت و ش

 روي سيستم هاى عامل جديد Lion يا 

ــاني هاي  ــد كرد. به روز رس Mountion Lion نخواه
ــتم عامل  ــران سيس ــراي كارب ــده نيز فقط ب ــر ش منتش
ــام  ــه ن ــه ب ــت ك ــي Mac OS X 10.6 اس  قديم
 Java for Mac OS X v 10.6 update 13
ــه ضعف در  ــم 30 نقط ــراي ترمي ــود و ب ــناخته مي ش  ش
Java 6 بوده و همچنين حاوي سه اصالحيه جديد براي 
ــه اخيرا مورد  ــت ك برطرف كردن نقاط ضعف جديدي اس
ــتفاده قرار گرفته و امكان دسترسي غيرمجاز را به  سوء اس

سيستم هاي قرباني مي دهد.
ــيا و اقيانوسيه  پائول داكلين، مدير فناوري بخش آس
ــركت Sophos اعالم كرد با توجه به خطرات رخ  ش
ــه بمراتب بزرگ تر  ــوي جاوا ك داده براي كاربران از س
ــيب پذيري هاي فايل هاي باينري يا اجرايي تحت  از آس
سيستم عامل ويندوز است، ديگر كاربران عالقه چنداني 
ــان ندارند و به همين  ــه حفظ جاوا روي سيستم هايش ب
ــتفاده  دليل كاربراني كه به اجراي برنامه هاي جاوا يا اس
ــراي برنامه هاي تحت وب نياز ندارند،  از پالگين جاوا ب

جاوا را از روي سيستم هايشان پاك كرده اند.
ــران توصيه مي كند  ــول همچنين به تمامي كارب  پائ
ــد آن را روي  ــه اي نياز نداري ــه به برنام ــي ك در صورت

سيستم خود نصب نكنيد، حتي اگر جاوا باشد.
 Sophos ــر فناوري ــم اين توصيه مهم مدي به  رغ
ــوص نصب  ــه درخص ــياري ك ــتورالعمل هاي بس و دس
ــا وجود دارد،  ــاني آنه ــاي مورد نياز و به روزرس برنامه ه
ــي كه آزمايشگاه كسپرسكي انجام داده  مطابق پژوهش
است، بيشتر كاربران تمايلي به به روزرساني نرم افزارهاي 
ــاني دچار  ــم آن دارند كه با به روزرس ــود ندارند و بي خ
ــاني ها حياتي و  ــد به روزرس ــوند؛ هر چن ــكاالتي ش اش

برطرف كننده خطرات امنيتي نرم افزارها باشد.
ــش اوراكل چهاردهم فوريه 2012،  طبق اين پژوه
ــيب پذيري هاي نسخه هاي 6 و  براي برطرف كردن آس

7 جاوا، به روزرساني را منتشر كرد. 
ــم آوريل نيز به روزرساني  ــركت بيست وشش اين ش
ــه دوازدهم ژوئن  ــرده و در ادام ــر ك ــري را منتش ديگ
ــدام كرد،  ــاني اق ــار به روزس ــز به انتش ــال ني همان س
ــت پس از انتشار نسخه به روزرساني  اوراكل انتظار داش
ــطه  ــه، 54 درصد كاربراني كه به واس ــم فوري چهارده
آسيب پذيري هاي پيشين در معرض تهديد قرار داشتند، 
ــود، اما اين شركت دريافت پس از  مشكالتشان حل ش
ــاني دوازدهم ژوئن، 37 درصد كاربران  انتشار به روزرس
ــتند كه هنوز نسخه  در معرض تهديد، كاربراني هس
به روزرساني چهاردهم فوريه را روي سيستم هايشان 

نصب نكرده اند.
اين گزارش همچنين مي افزايد، هنوز 37 درصد 
از 800 رخنه آسيب پذيري كه سال گذشته ميالدي 
ــت، روي 10 درصد سيستم هاي دنيا  افشا شده اس

وجود دارد.
پس به هوش باشيد، زيرا هكرها مانند كاربران 
ــتند و آنها مترصد كوچك ترين رخنه اي  تنبل نيس

هستند تا بتوانند نفوذ خود را انجام دهند.
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