ﭼﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﻨﺪوز  10را در ﻣﺴﯿﺮش ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﻨﺪوز 10

ﻫﺮ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﻨﺪوز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ وﯾﻨﺪوزم از ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﻨﺪوزم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
وﯾﻨﺪوز  10اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻮ ﺑﻠﻔﯿﻮری در وﺑﻼگ وﯾﻨﺪوز ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ
وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »دﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﻨﺪوز  7و 10
وﯾﻨﺪوز  7ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد و در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺎ اراﺋﻪ داد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره وﯾﻨﺪوز  7وﺟﻮد دارد .وﯾﻨﺪوز  7ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺤﯽ از ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻻﯾﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺛﺎﻟﺚ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ
ﮐﻪ ﻫﺮ روزه درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Windows Hello
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﻨﺪوز  10آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﻨﺪوز زﻣﺎن و اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺻﺮف ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺑﺮ و درک آنﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ در
وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .آن وﻋﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ  Windows Helloرﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪWindows Hello .
ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ  Windows Helloﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮه ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10روی آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ او را دارﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  Windows Helloراﺣﺖﺗﺮ از ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺬرواژه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻦﺗﺮ ﻫﻢ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژهای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﯾﺎ در ﺳﺮور ﺷﺒﮑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 Windows Helloﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭼﻬﺮه،
ﻋﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﻦﺗﺮ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .رﻣﺰ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  Windows Helloدر ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺮار دارد .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ از ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﻫﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﮐﺎرﺑﺮ
را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از وﯾﻨﺪوز  10ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وارد
ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﮐﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد از
 Windows Helloاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﯾﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ Windows Hello ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار
وﯾﮋهای ﮐﻪ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ Windows Hello ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1کپی برابر اصل نیست!

دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﯾﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ Windows Hello .ﯾﮏ درﺟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﻣﺮوزه ﮔﺬرواژهﻫﺎ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﮔﺬرواژهﻫﺎ
دردﺳﺮﺳﺎز و ﻧﺎاﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺳﺎدهای ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺳﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از دهﻫﺎ ﮔﺬرواژه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ) Passport .ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ( ﻧﺎم
وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان آیﺗﯽ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺮماﻓﺰار و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان
روش اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ از ﯾﮏ راز
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت اﻣﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮔﺬرواژهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺬرواژه ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ روی ﺳﺮورﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهای از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﮑﺮﻫﺎ
آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﯾﻨﺪوز  10از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻦﮐﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ  Passportاﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری را ﮐﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ Passport .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺮوﯾﺲ  Azure Active Directoryﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﺬف ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  FIDOدر
ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﮔﺬرواژهﻫﺎ را
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده از  Windows Helloرا از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮان از  Windows Helloاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﻖ زﯾﺎد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ
وﯾﮋﮔﯽ  Windows Helloو  Passportﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ زﯾﺎد ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )دورﺑﯿﻦﻫﺎی  .(RealSenseﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ارزانﻗﯿﻤﺘﯽ )ﺑﺎ وبﮐﻢﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖ( ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺎژولﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل از دورﺑﯿﻦﻫﺎ درون ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻮتﺑﻮک ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  7و  8وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز 10
را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ روی آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از  Windows Helloو اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دو وﯾﮋﮔﯽ  Windows Helloو  Passportرا ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی وﯾﮋه
ﮐﻪ از  Windows Helloﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
 Windows Helloاز آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﯾﻨﺪوز  10ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ )K-Byte Biometric Fingerprint
 (Scannerﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  11دﻻر ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﮐﺎﺑﻞ ﯾﻮاسﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2سیستم بیومتریک  K-Byteکه برای احراز هویت مورد استفاده قرار میگیرد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﯾﻮاسﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3تجهیزات احراز هویت K-Byte

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﭻ دراﯾﻮری ﻧﯿﺎز

ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﺸﺎﻧﯽ >Settings-
 Accounts-> Sign-inو ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Windows Helloو اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Faceﯾﺎ  Fingerprintﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4فرآیند تنظیم Windows Hello

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﺎ  PIN/Passwordﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮب از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،رﻫﮕﯿﺮی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و از وﯾﻨﺪوز  10ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .در ورود ﻣﺠﺪد ﮔﺰﯾﻨﻪای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5گزینه احراز هویت اثر انگشت با استفاده از Finger Print Reader

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ از ﯾﮏ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ورود
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ.(6

شکل  Windows Hello :6بهسرعت نامعتبر بودن اثر انگشت را شناسایی میکند.

Device Guard
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻤﻼت دو زاوﯾﻪ اوﻟﯿﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ و
ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و دوم اﺟﺮای ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب از درون ﺳﺎزﻣﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺣﻤﻼت ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ را در ﺧﻮد
ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در آن ﺧﻮش
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10روی آن ﻧﺼﺐ ﺑﻮده و
 Device Guardروی آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 Device Guardﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎز ﺷﻮد.

 Windows Helloکاربر توانایی نشان دادن چهره یا اثر انگشت خود را به
دستگاههای جدیدی که ویندوز  10روی آنها اجرا میشود خواهد داشت ،به طوری که
این دستگاهها در یک بازه زمانی کوتاه توانایی شناسایی او را دارند.

اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻫﮑﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل روی ﮐﺮﻧﻞ وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد،
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر درﺑﺎره آنﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  Device Guardاز ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزﻣﺤﻮر ،ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ از ﮐﺮﻧﻞ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ Device Guard .ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از

اﻣﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا از  Device Guardاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﻣﻀﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﺎع ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪDevice Guard .
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 Device Guardﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 Device Guardﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺮ ﭘﺮدازهای را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﺧﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮔﺬاری و
اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ درون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای اﺟﺮای  Device Guardﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
•  Device Guard :Windows10ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
•  :UEFIﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ  UEFIﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم راهاﻧﺪازی اﻣﻦ  Secure Bootﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻔﺖاﻓﺰار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﯾﻨﺪوز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
•  :Trusted Bootﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ راهاﻧﺪازی اﯾﻤﻦ  UEFIﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راهاﻧﺪازی اﯾﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت روتﮐﯿﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راهاﻧﺪازی وﯾﻨﺪوز را دﺳﺖﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

اگر دستگاه شما به یک حسگر اثر انگشت مجهز باشد ،شما میتوانید برای باز کردن
دستگاه خود از  Windows Helloاستفاده کنید.

Virtualization-based security -1
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه  Hyper-Vاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﺴﺎس وﯾﻨﺪوز  10را اﯾﺰوﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺮﻧﻞ وﯾﻨﺪوز  10در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دﺳﺖﮐﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﻪ در
ﺣﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎز روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :مایکروسافت زیر تیغ تیز منتقدین به خاطر نقض حریم خصوصی

Package inspector tool -2
اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ وﯾﻨﺪوز
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  Device Guardدر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

) Enterprise Data Protection -3ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،رﯾﺴﮏ اﻓﺸﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﯾﺴﮏ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  EDPﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﮋهای را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ EDP ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) RMSﺳﺮﻧﺎم Rights
 (Management Servicesﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺗﺪاوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی  EDPﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.

زمانی که یک حمله فیشینگ از طریق ایمیل روی دستگاهی رخ دهد که ویندوز 10
روی آن نصب بوده و  Device Guardروی آن فعال است ،نصب برنامه مخرب متوقف
میشود ،زیرا آن برنامه قبل از آنکه اجرا شود ،توسط یک منبع قابل اعتماد امضا
نشده است.

Microsoft Passport -4
در وﯾﻨﺪوز  Microsoft Passport ،10ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ Microsoft Passport .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﮐﺘﯿﻮداﯾﺮﮐﺘﻮری ) ،(Active Directoryﯾﮏ ﺣﺴﺎب
 (Microsoft Azure Active Directory (ADﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ )Fast ID
 Online (FIDOﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اوﻟﯿﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺛﺒﺖ Microsoft
 Passportاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
دارد ﺗﺎ از ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن  Windows Helloﯾﺎ  PINاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ژﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،وﯾﻨﺪوز از  Microsoft Passportﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
Provisioning packages -5
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ
از آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ) (Provisioning Packageﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ اﺳﺖ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی Provisioning packages
 ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ؛ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ؛ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ) MDMﺳﺮﻧﺎم Mobile Device(Management؛
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪای را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻼﭘﯽ دراﯾﻮﻫﺎی ﯾﻮاسﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت  SDﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ؛ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ. -آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ﺷﺒﮑﻪای داﻧﻠﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟
در وﯾﻨﺪوز  10ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  Windows Imagesو اﺑﺰار ) Conﬁguration Designer (ICDﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ  Windows ICDو ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ Windows Assessment and
 Deployment Kit (ADK) RCرا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻘﺮار وﯾﻨﺪوز ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آن را از  Windows Insiderو از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﺮای
داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻀﻮی از  Windows Insiderﺑﺎﺷﯿﺪ(:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ  ADKsetup.exeﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• Deployment Tools
)• Windows Preinstallation Environment (Windows PE
)• Windows Imaging and Conﬁguration Designer (ICD
(• Windows User State Migration Tool (USMT
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای درﺳﺖ  Windows ICDﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ Windows
 ICDرا در وﯾﺰارد ﻧﺼﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  Windows ICDرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.

فونتهامیتوانند آسیبپذیریهایی را که به حملات )سرنام EOP (Elevation of
 Privilegeمنجر میشوند ،تولید کنند .حملات  EOPامکان دسترسی از راه دور به
سیستم کاربر را به یک هکر میدهد.

Untrusted font blocking -6
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دادهای ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درون ﺻﻔﺤﺎت وب و اﺳﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت )ﺳﺮﻧﺎم  EOP (Elevation of Privilegeﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﻼت  EOPاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺣﺎل ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮور وب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 :Onزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  GDIﺑﻪ ﮐﺎر رود ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﭘﻮﺷﻪ  windir%/Fonts%ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻓﻬﺮﺳﺖ روﯾﺪادﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 :Auditﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :Exclude apps to load untrusted fontsﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری درآورﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺸﺪه را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 -1رﺟﯿﺴﺘﺮی را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ ﺑﺮوﯾﺪ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel

 -2اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ  MitigationOptionsوﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ را ) QWORD (64-bitاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ

ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎم آن را  MitigationOptionsﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -3از ﮐﻠﯿﺪ  MitigationOptionsﻣﻘﺪار  Value Dateرا ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
To turn this feature on. Type 1000000000000
To turn this feature oﬀ. Type 2000000000000
To audit with this feature. Type 3000000000000
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در  MitigationOptionsوﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1000اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  1000000001000ﺑﺎﺷﺪ.
 -4در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺎﻇﺮ روﯾﺪادﻫﺎ  Event Viewerﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 09ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1403 :

