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 در این شماره خواهید خواند:

تمامی کسب و کارهای اقتصادی در یک سال 

ی سایبببری گذشته، حداقل یکبار مورد حمله

قرار گرفته اند. براین اساس اخیرا تحبیبیبیبی 

، تهدید در حبوزه منتشر شد که پژوهشگران

و  2صفحه  -موبایل را مورد بررسی قرار دادند
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افراار ر نرر د   OSX.Protonتروجان

Elmedia  

 Eltimaاگر شما هم محصولی از کبمبنبانبی

اید باید گفت که کامال اوضبا  را نصب کرده

 Eltimaاید. شرکت نرم افزاری پیچیده کرده

 Floxو  Elmediaکه بخاطر دو نرم افزار 

بسیار مشهور و سرشناخته است، اعتراف کرده 

که این دو برنامه به طور ناخبواسبتبه حباوی 

 5صفحه  -هستند.  OSX.Protonتروجان 

 6331آذر  -شماره یازدهم 

 حمالت سایبری به کسب و کارها!

محییان در میکروترند نشان دادند که اولین 

ی بدافبزار ببرای سبو قسمت شناخته شده

های تازه پچ شبده استفاده از آسیب پذیری

 گذارد.روی ویژگی توست در اندروید اثر می

 4صفحه  -

سوءاستفاده بدافاار اندرویدی از آسیب 

 ”Toast“پذیری 
مرکا تخصصی آپا خوارزمی در هرفرتره 

 پژوهش

غرفه مرکز تخصصی آپا خوارزمی در هبفبتبه 

پژوهش پذیرای دانشبوبویبان، اسباتبیبد و 

ی فبنباوری اطبالعبا  و عالقمندان حبوزه

ارتباطا  بود. در این نمایشگاه مرکز آپا نیز به 

معرفی خود و دستاوردهای خود پرداخت کبه 

در ادامه خبر به شرح آن پرداخته شده است. 

ی ی فعالیت نمایشگاه افراد برجسبتبهدر ادامه

علمی، معاونین دانشگاه و مشباور شبهبردار 

بخشی از بازدیدگان غرفه مرکز آپبا ببودنبد.  

دکتر سبحان اللهی رییس دانشگاه خوارزمبی، 

دکتر مشهدی زاده سبرپبرسبت مبعباونبت 

پژوهشی، دکتر قبادیان مبعباون آمبوز  و 

پژوهش وزار  صنعت، معدن و توار ، دکتر 

پور مشاور شهردار تهران، دکتبر رسول رسولی

عبداللهی ریاست پردیس بین الملل دانشگباه 

ی غرفه مرکبز آپبا خوارزمی نیز بازدیدکننده

بودند که وجود آپا را یبک فبرصبت بسبیبار 

ارزشمند برای دانشگاه دانستند و بر گستر  

هرچه بیشتر همکاری و روابط ببیبن مبرکبز 

 -تخصصی آپا و دانشگاه تاکیبد داشبتبنبد. 

 7صفحه 

محییان امنیتی یک تروجان دسترسی از راه 

دور را که موددا حرکتش را بعد از گذشبت 

انبد. سال شرو  نموده است کشف کبرده 61

ین ببدافبزار را ا  Cylanceمحییان امنیتی

Hacker Door  نامیدند. این بدافزار توسط

 Winntiگروهی از هکرهای چینی به نام 

 1صفحه  -شود. هدایت می

Hacker Door  
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 حمالت سایبری به کسب و کارها! 

تمامی کسب و کارهای اقتصادی در یک سال 

ی سایبببری گذشته، حداقل یکبار مورد حمله

قرار گرفته اند. براین اساس اخیرا تحبیبیبیبی 

، تهدید در حبوزه منتشر شد که پژوهشگران

موبایل را مورد بررسی قرار دادند. این گزار  

تاثیر حمله سایبری موبایل بر کسب ” با عنوان 

اولین مطالعه است که بررسی حوم و “  و کار

تاثیر حمال  سایبری موبایل در محیط کسب 

و کار و بازرگانی پرداخته است. آنالیز مطالعا  

بر روی تهدیدا  اندازه گیری شده انوام شده 

است. اطالعا  به دست آمده از تحبیبیبیبا  

های موبایل تبحبت دهد که شرکتنشان می

های حمال  مداوم هستند و در سیستم عامل

iOS  و اندروید بر تمام مناطق و صنایب  اثبر

گذارند.  این تهدیدا  به کاربران تبلبفبن می

همراه اغلب پیچیده است  و در نهایت قادر به 

بخطر انداختن دستگاه است که دسبتبرسبی 

غیرمواز به اطالعا  حسباس شبخبصبی و 

 سازد.ها را ممکن میشرکت

های کلیدی از گزار  امنیتبی تبلبفبن یافته

 همراه عبارتند از:

  هر شرکتی مورد نوعی از حمله موببایبل

 قرارگرفت.

 ی صنای  آسیب دیبده، اراهبه دهبنبده

 خدما  مالی و دولتی هستند.

 هبای حمال  سایبری موبایل در فعالیبت

 دهد.اقتصادی در آمریکا رخ می

 های دستگاهiOS  دارای نیص هستند و

بی نیص نیستند اما اکثر حبمبال  ببه 

 دهد.سیستم عامل اندروید رخ می

اطالعا  در گزار  چاپ شده، از اسبتبیبرار 

سبازمبان از  051، در تیم بررسی موبایل

جم  آوری  2167تا جوالی  2161جوالی 

شده است. در ایبن نبمبونبه مبطبالبعبا ،  

های دارای تبکبنبولبو ی نمایندگان کمنانی

های امبن، %( از دستگاه32باباالترین درصد )

هبا %(، مثل ببانبک26پس از خدما  مالی )

های بیمه قرار داشتند. ها و شرکتکارگزاری

% از جامعه آمباری را 65تولیدکنندگان که 

هبای دادند؛ به هبمبراه شبرکبتتشکیل می

%(، و 7%(، خبرده فبروشبان)62مخابراتی )

%(، باعب  گبردکبردن 5های دولتی)سازمان

 نتایج آنالیز شدند.

%(، ببا 21%( و دولبت )23خدما  مالی )

ترین حمال  موبایل، فراتر از نسبببت مخرب

ی آماری مورد تهباجبم حضورشان در جامعه

واق  شدند. هردو حوزه، دارای پبتبانسبیبل 

ارزمندی برای حمله بودند؛ ماننبد مبخبازن 

های بزرگ اطالعا  مالی و شخصی.  شرکت

ی نبرم دارای تکنولو ی هم به شد  به وسیله

افزارهای مخرب تحت تاثیر قرار داشتبنبد. در 

این پزوهش نیز نتایوی در مورد حبمبلبه ببه 

ببه  iOSهای دارای سیستم عبامبل دستگاه

به طور کلی پلتفرم امن تری  iOSدست آمد. 

را درمیایسه با اندروید، نظر گرفته اسبت. در 

ها ببهبتبر اسبت از نتیوه، کارمندان سازمان

ببه دلبیبل  iOSهای دارای سیستم دستگاه

هبای امنیت باالتر استفاده کننبد. بباببررسبی

در  iPadو  iPhoneموردی مشخص شد که 

برابر حمال  مخرب در هرشبرایبطبی ایبمبن 

 نیستند.

 

 

 

 

 

 ادامه خبر در صفحه بعد.

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396آذر ماه  -شماره یازده   
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 )ادامه...(حمالت سایبری به کسب و کارها!  

تمام بدافزارهایی که نمونه مورد بررسی ایبن 

تحییق بوده اند؛ خدما  مالی با درنظر گرفتن  

% از کل حمال ، پبیبشبرو ببود. 41داشتن 

% کل به شبد  21های دولتی نیز با دستگاه

-مورد هدف قرار گرفتند و پس از آن، شرکت

% از 3های فناوری و تولیدکنندگان هرکدام با 

 کل حمال .

تبریبن آمریکا در این مورد بررسی نبهبفبتبه

حمال  را ثبت کرد. کشبورهبای آسبیبا و 

اقیانوسیه، با یک سوم کل،  با وجود حبوبم 

کمتر در جامعه آماری، مبحبمبل حبمبال  

توان ببه موبایل قرار داشتند. این مورد را می

ی وجود چند موموعه کمنین بدافزار وسیله

ترین نیاط آسبیبا در طبول که در جنوبی

یکسال گذشته قرار داشتنبد؛ کبه شبامبل 

Hummingbad  وCopyCat شبونبد؛ مبی

ای نبیبز روی حبمبال  توضیح داد. مطالعه

بدافزارها روی وسایل صنای  کلیبدی انبوبام 

هبای ببیبمبه، گرفته است. یعنی شبمبارنبده

های آگهی ناهنوبار و اطالعا  سارقان، شبکه

های دسترسی از راه دور تلفن همراه )تروجان

mRATSهای آتی به اطبال  ( که در فرصت

 مندان خواهد رسید.عالقه

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396آذر ماه  -شماره یازده   
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 ”Toast“سوءاستفاده بدافاار اندرویدی از آسیب پذیری 

محییان در میکروترند نشان دادند که اولبیبن 

ی ببدافبزار ببرای سبو قسمت شناخته شده

های تازه پبچ شبده استفاده از آسیب پذیری

 گذارد.روی ویژگی توست در اندروید اثر می

ی محییان در شبکه های پالو آلتو، طبق گفته

سازد تا حمالتی های مخرب را قادر میبدافزار

نبدرویبد ا  Toastرا با سوء استفاده از ویژگی 

هبا راه اندازی کند، که این اتفاق به اپلیکیشن

هبا را ها و نوتیفیکیشبندهد تا پیاماجازه می

 Toastها نمایش دهند. این ویژگی باالی اپ

هبا درسبت شود چون نوتیفیکیشننامیده می

-ی نمایش ظاهر میروی صفحه Toastمثل 

عموعبمبا تبوسبط  Overlayشوند. حمال  

بدافزار اندروید برای حمال  فیشینگ استفاده 

شامل مبزایبایبی   Toastشود استفاده ازمی

ی مشابه مثل ازجمله این که نیاز به نو  اجازه

دهبد ها را ندارد و به یک اپ اجازه مبیویندوز

ی نمایبش داخبلبی تا یک ویندوز که صفحه

پوشاند را اجرا کبنبد. آسبیبب دستگاه را می

-CVE-2017پذیری ردیابی شده با عنوان 

و دسته بندی شده در گبروه ریسبک  0752

هبای باال، توسط گوگل در سنتامبر با آپبدیبت

امنیتی اندروید ماهانه پچ شده است. حمبال  

Toast هایی که از انبدرویبد برروی دستگاه

0.1 Oreo  کند. کنند، اثر نمیاستفاده می 

-محییان ترند میکرو دریافتند که اولین قطعه

-ی نفوذ بدافزار با سوءاستفاده از در ببرنبامبه

وجود   Smart AppLockerهایی به عنوان

در دسترس بود،  Google Playدارد که در 

جایی که صدها هزار بار دانبلبود شبده ببود. 

 ها تاکنون از گوگل پلی حذف شده اند. برنامه

های مخرب ادعای امنیت و محافظبت از اپ

دستگاه را با یک پین کد دارند. به مبحب  

ی ها از کارببر درخبواسبت اجبازهنصب آن

کنند کبه دسترسی دارند و کاربر را آگاه می

ها )اپ ها( احتیاج به اسکن گوشی ببرای آن

های حفاظت نشده را دارند. سوءاستفباده اپ

ی در حالت نمایش یک صبفبحبه Toastاز 

شود، اما در انوام می“  اسکن” پیشرفت برای 

پس زمینه بدافزار دستوراتی را از مهاجمبان 

کند و قسمت دوم بدافزار را کبه از اجرا می

 AMIGOCLICKERطرف ترند میکرو

کند. عبالوه ببر نامیده شده است، نصب می

 TOASTAMIGOدانلو سایر بدافزارها، 

هبای تواند منور به ایبن شبود کبه اپمی

امنیتی موبایل محدود شوند و کبارهبایبی 

دیگری انوام دهد که خود را از حذف شدن 

 AMIGOCLICKERمحافظت کبنبد.

قابلیت خود مراقبتی دارد، اما میتواند اکانت 

های گوگل را جم  آوری کبنبد، ببر روی 

های سیستم کلیک کبنبد، ها در پنورهدکمه

روی تبلیغا  فیس بوک کلیک کبنبد و در 

 گوگل پلی به خود امتیاز پنج ستاره بدهد.  

محییان ترند میکرو در یک پسبت وببالگبی 

های مبخبرب ای از عملکردموموعه” گفته اند: 

بدافزار، در ترکیب با یک بردار حمله ی نسبتا 

های معتبری ها را به تهدیدمنحصر به فرد، آن

کند. در واق  عملکردهایی کبه در تبدیل می

فوق ذکر شده است برای حمال  سبایبببری 

“ بببیببشببتببری قببابببل اصببالح اسببت.

و   TOASTAMIGOچببببببببون

AMIGOCLICKER توانند از ویژگبی می

دسترسی اندروید طوری سوءاستفاده کنند که 

عمال قادر به انوام هرکاری باشد، این ببدافبزار 

-هنگام دریافت دستور از راه دور سبرور، مبی

 تواند خود  را آپدیت کند. 

 

 گردآورنده: حسین علیمرادی

1396آذر ماه  -شماره یازده   
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  Elmediaافاار در نر   OSX.Protonتروجان 

 Eltimaاگر شما هم محصولی از کبمبنبانبی

اید باید گفت که کامال اوضبا  را نصب کرده

 Eltimaاید. شرکت نرم افزاری پیچیده کرده

 Floxو  Elmediaکه بخاطر دو نرم افزار 

بسیار مشهور و سرشناخته است، اعتراف کرده 

که این دو برنامه به طور ناخبواسبتبه حباوی 

 هستند. OSX.Protonتروجان 

این تعطیال ، یک تعطیال  ناخوشایند ببرای 

بباشبد. آنبان ببا می Macبرخی از کاربران 

شوند که نیاز اسبت سیستم عاملی مواجه می

موددا پاک و دوباره نصب گردد. زیرا هکبرهبا 

ها قانونی قبرار بدافزارهای خود را درون برنامه

 اند.داده

این تعطیال ، یک تعطیال  ناخوشایند ببرای 

بباشبد. آنبان ببا می Macبرخی از کاربران 

شوند که نیاز اسبت سیستم عاملی مواجه می

موددا پاک و دوباره نصب گردد. زیرا هکبرهبا 

ها قانونی قبرار بدافزارهای خود را درون برنامه

 اند.داده

که بخاطر دو نرم  Eltimaشرکت نرم افزاری 

بسیبار مشبهبور و  Floxو  Elmediaافزار 

سرشناخته است، اعتراف کرده کبه ایبن دو 

برنامه به طور ناخواسبتبه حباوی تبروجبان 

OSX.Proton  هستند. این تروجان که ببه

نرم افزار فوق تزریق گردیده اسبت تبوسبط 

شناسایی گبردیبده  ESETفروشگاه امنیتی 

اطال  داده شبده  Elmediaاست و مراتب به 

دهبد کبه از روی است. تحیییا  نشان می

اشتباه این بدافزار به سرور توسعه دهنبدگبان 

راه یافته است و بدافزار توانسته خود را درون 

های دانلود جای دهد. از این رو شرکبت فایل

 نام برده نیز اقدام به پخش آنان کرده است.

یک تروجان کنترل از راه  Protonبدافزار 

 Macباشد که برای سیستم عامبل دور می

طراحی گردیده است. این بدافزار یک درب 

پشتی برای در اختیار گرفتن کنتبرل خبط 

تواند پسوردها، کند و میفرمان قربانی باز می

هبای و پبول VPNها، کلیدهای رمزنگاری

موازی را به سرقت ببببرد. ایبن ببدافبزار 

همچنین قابلیت دسبتبرسبی ببه اکبانبت 

iCloud و سیستم احراز هویت دو مرحلبه-

ای قربانیان را نیز دارد. این بدافزار با قیمبت 

دالر در ماه مارچ به فرو  گذاشتبه  51111

 شد.

در دانبلبود  ESETبدافزار نام برده توسط 

های جدید از این کمنانی تشبخبیبص برنامه

آن را  3:61در ساعت  Eltimaداده شد و 

از روی سرورهای خود پاک نمود. اگر شبمبا 

قبال این دو برنامه را دانلود و آپدیبت کبرده 

باشید این اطمینان خاطر وجود دارد که در 

ی جدید تروجانی وجبود نبدارد. امبا نسخه

برای اطمینان، انوام یک اسکن در خصبو  

 های زیر مفید است:فایل

 

/tmp/Updater.app/ 

/Library/LaunchAgents/

com.Eltima.UpdaterAgent.plist 

/Library/.rand/ 

/Library/.rand/updateragent.app/ 

 

های باال موجود باشد یعنی اگر هر یک از فایل

اید. اگبرچبه آلوده شده Protonاینکه شما به 

این بدافزار توسط آنتی ویروس شما نیز ممکن 

است تشخیص داده شود اما پاک کبردن آن 

بسیار دشوار بوده و نیاز است تا کل سیستم را 

 از اتصال خارج کنید.

تنها راه مطمئن برای "   Eltimaی طبق گفته

از بین بردن این بدافزار، پاک و نصب مبوبدد 

. این کار یبک رو  " باشدسیستم عامل می

هایی ببا دسبتبرسبی استاندارد برای سیستم

Admin باشد.می 

 گردآورنده: محمد مرتضوی

1396آذر ماه  -شماره یازده   
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Hacker Door  

محییان امنیتی یک تروجان دسترسی از راه 

دور را که موددا حرکتش را بعد از گبذشبت 

انبد. سال شرو  نموده است کشف کبرده 61

این ببدافبزار را  Cylanceمحییان امنیتی 

Hacker Door  نامیدند. این بدافزار توسبط

 Winntiگروهی از هکرهای چینی به نبام 

 شود.هدایت می

 Hacker’s Doorباج افزار جدیدی که به 

هبای مشهور است بسیار شبیه ببه تبروجبان

( بوده که در سال RATدسترسی از راه دور )

به همین نام نامیده شد ولی در سبال  2114

های جدیدی به روز رسبانبی با ویژگی 2115

هبای شد. هم اکنون این بدافزار ببا ویبژگبی

جدید خود توانایی ادامه فبعبالبیبت ببرروی 

بیتی را دارد. این ور ن جدید  14های سیستم

هبای  Rootkitها و  Back Doorحاوی 

ی بسیاری است که امکان دسترسی به هستبه

دهبد، از ایبن رو سیستم عامل را به آن می

تواند به اطالعا  سیستم، لیبسبت مهاجم می

ها و اجرای فرامین دسترسی داشتبه پرداز 

باشد. محییین همچنین متوجه شدنبد کبه 

ها و تصاویری این بدافزار قابلیت سرقت فایل

ها و ابزارهای اضافبه و از صفحه، دانلود فایل

 را دارد. Telnetباز کردن پور  

این ابزار همچنین قباببلبیبت اسبتبخبراج 

های فعال Sessionهای کاربر در اعتبارنامه

بباشبد. و سایر اطالعا  سیستم را دارا مبی

ور ن جدید این بدافزار قابلیت پشتیبانی از 

ی را دارد امبا تبا لبحبظبه 0.6و  7ویندوز 

نگار  این خبر شواهدی از قابلیت تبحبت 

در این ببدافبزار  61تاثیر قرار دادن ویندوز 

 یافت نشده است. 

همچنان مشخص نیست که هدف از اجرا و 

باشد اما در به کار گیری این بدافزار چه می

گذشته هکرها برای ایواد درسترسی از راه 

های مالی از آن استفاده دور برای انوام تیلب

هبای شبرکبت کردند. این گروه ببررویمی

دارویی بزرگ و شرکت بازی سازی تمبرکبز 

مبحبیبق ارشبد  Tom Bonnerدارد، اما 

Cylance  ور ن کنونی ” بیان نموده است که

در صنعت هوافضا  Hacker’s Doorبد افزار 

 “یافت شده است.

همانند موارد گذشته، این ببدافبزار تبوسبط 

ا  به فرو  گذاشته شده و با یبک نویسنده

گواهی سرقت شده، امضا شده است. این امبر، 

آلوده کردن کامنیوترها را با دور زدن شبرایبط 

حفاظتی طراحی شده در آنان برای شناسایبی 

 کند.های بدون امضا را بسیار ساده میکد

گویند که این احبتبمبال محییان امنیتی می

وجود دارد که این ابزار همچنان بعنوان بخشی 

از حمال  هدفمند برای طوالنی مد  بباشبد، 

زیرا سهولت استفاده و عملکرد پبیبشبرفبتبه 

RAT  باع  می شود کهHacker’s Door 

 برای مرکز تسلیحاتی دشمنان باشد.

 

 

 گردآورنده: محمد مرتضوی

1396آذر ماه  -شماره یازده   
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 مرکا تخصصی آپا خوارزمی در هفته پژوهش

غرفه مرکز تخصصی آپا خوارزمی در هبفبتبه 

ام آذر در  63ام تبا  66پژوهش در تاریخ 

ام در  20ام تا  21پردیس کرج و در تاریخ 

پردیس تهران دانشگاه خبوارزمبی پبذیبرای 

ی دانشوویان، اساتید و عالقبمبنبدان حبوزه

فناوری اطالعا  و ارتباطا  بود. در راسبتبای 

برگزاری این نمایشگاه، غرفه تخبصبصبی آپبا 

خوارزمی توسط مسئولین مورد بازدیبد قبرار 

گرفت. در این نمایشگاه مرکز آپبا نبیبز ببه 

معرفی خود و دستاوردهای خود پرداخت کبه 

 در ادامه خبر به شرح آن پرداخته شده است.

های مرکز تخصصبی آپبا و مبرکبز در غرفه

فناوری اطالعا  و ارتباطا  دانشبگباه ببرای 

های ایران آنتی ویبروس اولین بار در دانشگاه

سیمانتک اورجینال به رایگان در دسبتبرس 

دانشوویان و اعضای محترم هیئت علمی قرار 

ی گرفت. همچنین در این نمایشگاه به کلبیبه

عالقمندان و بازدید کنندگان، خبدمباتبی از 

قبیل دسترسی به آرشیو کامل ماهنامبه، وب 

ها، شبکه اجتبمباعبی اپلیکیشن واکاوی پور 

شاب و خبرخوان خبوارزمبی اراهبه گبردیبد. 

خدما  نامبرده با استیبال پرشور دانشوویان 

 و سایر عالقمندان همراه بود.

همچنین غرفه مرکز تخصصی آپا با استفباده 

های خبود ی فعالیتاز شرایط موجود به اراهه

در زمینه آموز ، امنیت و تبولبیبد اببزار 

پرداخت و با توضیح و معرفی دستباوردهبای 

-خود به عالقمندان در این نمایشگاه، زمینه

های همکاری جدیدی را برای دانشبوبویبان 

 فراهم نمود.

ی ی فعالیت نمایشگاه افراد برجستهدر ادامه

علمی، معاونین دانشگاه و مشباور شبهبردار 

بخشی از بازدیدگان غرفه مرکز آپا ببودنبد.  

دکتر سبحان البلبهبی ریبیبس دانشبگباه 

خوارزمی، دکتر مشهدی زاده سبرپبرسبت 

معاونت پژوهشی، دکتر قبادیان معاون آموز  

و پژوهش وزار  صنعت، معبدن و تبوبار ، 

پور مشاور شهردار تبهبران، دکتر رسول رسولی

دکتر عبداللهی ریاست پردیس بیبن البمبلبل 

ی غبرفبه دانشگاه خوارزمی نیز بازدیدکننبده

مرکز آپا بودند که وجود آپا را یبک فبرصبت 

بسیار ارزشمند برای دانشگاه دانستنبد و ببر 

گستر  هرچه بیشتر همکاری و روابط ببیبن 

 مرکز تخصصی آپا و دانشگاه تاکید داشتند.

 

 گردآورنده: محمد مرتضوی
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 مرکا آپا دانشگاه خوارزمی

 

 رییس مرکا:

 دکتر امید مهدی عبادتی

 

 اعضای هیات علمی:

 دکتر احسان ملکیان

 دکتر امید مهدی عبادتی

 

 کارشناسان مرکا:

 محمدحسین خدامی

 سمیه نیا خلیلی

 محمد مرتضوی

 امین زمانی

 حسین علیمرادی

 شیوا بهادری

 محسن نادری

 نژادمحسن یزدی

 

 

 

 نشانی:

ی کبتباببخبانبه -دانشگاه خوارزمی  -کرج 

 مرکز آپا -ی همکف طبیه -مرکزی 

 

 تلفن:

34575162121 

02634575018 

 12134573111(  2122)داخلی 

 

 پست الکترونیک:

cert@khu.ac.ir 
 

 وب سایت:

http://cert.khu.ac.ir/ 

 دانلود رایگان:

 

هبا از دانلود رایگان موموعه کامل خببرنبامبه

 طریق اسکن کد زیر در دسترس است.

Kharazmi CERT Coordinator Center 


