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  حراستدفتر
       علوم پزشکی گناباد  دانشگاه 

  



 

٢ 
 

کارت و گوشی تشکیل شده که از هر دو ناحیه تهدیدپذیر است یا به عبارت  تلفن همراه از دو بخش اساسی سیم
هاي موبایل انجام  افزاري که در گوشی افزاري و نرم به عنوان مثال به وسیله تغییرات سخت. دیگر قابل شنود است

شود و اطالعات با ارزشی را به جاسوسان  ها بدون این که صاحب آنها متوجه باشند، روشن می دهند این گوشی می
هاي شنود به  ها به دست افراد، راه ي رسیدن این گوشیها بنابراین در این نوشتار به طور خالصه راه. رسانند می

  .شود هاي جاسوسی و راهکارهاي مقابله با شنود بیان می ها و گوشی ها، انواع شرکت وسیله این گوشی

هاي  طلبی که اهداف گوناگونی براي جاسوسی از طریق تلفن همراه دارند، از روش افراد فرصت
ترین راه، گوشی موردنظر خود را در  در ساده. کنند فاده میمختلفی براي رسیدن به هدف خود است

هاي  این افراد از راه. گذارند تا با این روش ساده به مقاصد شوم خود برسند اختیار دیگران می
  :توان به  رسانند که از جمله آنها می مختلفی گوشی مورد نظر خود را به شخص مورد نظرشان می

  اهداي گوشی به فرد مورد نظر، ارائه گوشی با قیمت نازل،  -الف

  هاي تبلیغاتی  افزار، روش گرفتن موقت گوشی به عنوان تعمیرات یا ارتقاي نرم -ب

  .کند، اشاره کرد هر روش دیگري که شخص را ترغیب به خرید گوشی موردنظر می -ج

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ما این که چه تهدیدات ناشی از تلفن همراه وجود دارد، میاا

  ـ تهدیدات ناشی از شنود سیگنال1

  ها ـ تهدیدات ناشی از دسترسی به مسیر داده2

  ـ تهدیدات ناشی از نفوذ عوامل جاسوسی3

  افزاري هاي نرم ـ تهدیدات ناشی از تعبیه حفره4
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  هاي تلفن همراه ـ تهدیدات ناشی از انفجار باطري 5

  ن امنیت مخابراتـ تهدیدات ناشی از فقدا6

  هاي تلفن همراه ـ تهدیدات ناشی از تشعشعات گوشی7

با این حال در این گفتار ما قصد داریم که به اهداف شوم جاسوسان از طریق تلفن همراه بپردازیم 
صلی اهاي ا آوري اطالعات از طریق تلفن همراه یکی از هدف که در این میان شنود و جمع

همراهی داراي یک میکروفون بسیار حساس است که همواره قابلیت هر تلفن . جاسوسان است
فعال کردن این میکروفون نیازي به برقراري تماس با گوشی مزبور و فعال . فعال شدن را دارد

هاي پرسود  امروزه یکی از تجارت. شدن سیم کارت گوشی یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد
هاي تلفن  کننده میکروفون هاي فعال راه، فروش دستگاههاي هم هاي سازنده تلفن براي شرکت

  .هاي فعال شده است همراه و امکانات شنود این میکروفون

توانند به راحتی تلفن  دهد که با استفاده از آن می هایی به خریداران آنها می ها قابلیت ین دستگاهاا
کلیه مکالمات وي در محل همراه شخص موردنظر خود را به میکروفون مخفی خود تبدیل کنند و 

  .کار، منزل یا حتی در جمع دوستان را به راحتی شنود کنند

شود چرا که  هاي همراه تولید نمی هاي سازنده تلفن هاي شنود فقط توسط شرکت البته این دستگاه
توانند در صورت داشتن کدهاي نفوذ به  هاي موبایل نیز می افزار هاي تولیدکننده نرم سایر شرکت

هاي  افزار مناسب شنود این نوع تلفن هاي همراه شرکتی خاص مانند نوکیا، نرم هاي تلفن دستگاه
  .همراه را تولید کنند

افزار مربوطه روي تلفن همراه افراد قربانی  فعال کردن این نوع سیستم، عموماً نیاز به نصب نرم
در صورتی که . انجام گیرد دارد که این عمل ممکن است از طریق ارسال پیامک، بلوتوث و غیره

افزار مخفی استفاده کند، پیامکی  فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامک براي نصب این نرم
کند و مشترکان  عمومی مانند تبریک سال نو به طیف وسیعی از مشترکان یک شهر ارسال می
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این جاسوس کوچک  هاي همراه نیز پس از خواندن این پیامک، فرد مهاجم را در جایگذاري تلفن
  .رسانند یاري می

تواند یک جاسوس بالقوه باشد که حتی در صورت  آوري، هر تلفن همراه می با استفاده از این فن
تواند بسته به حساسیت میکروفون خود، امواج صوتی را  خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می

ت که این سیستم جاسوسی فقط الزم به ذکر اس. از شعاعی از محیط خود، جذب و ارسال کند
هاي  ها قادر هستند به تمامی بخش شود بلکه این دستگاه محدود به شنود مکالمات محیطی نمی

ها و غیره دسترسی پیدا  هاي کوتاه، لیست تماس هاي شخصی، پیام تلفن همراه از قبیل یادداشت
  .کنند

  .روش هاي جمع آوري و شنود تلفن همراه

  شماره خاص در گوشیریزي یک  برنامه-1 

افزاري خاص طوري تنظیم  کننده در گوشی فرد شنودشونده با نرم در این روش، شماره فرد شنود
خورد ولی  گیرد، گوشی زنگ نمی شود که وقتی فرد جاسوس با شخص مورد نظر تماس می می

  .تواند شنود را انجام دهد شود و جاسوس می میکروفون دهنی آن روشن می

  یا شنود پس از خاموش شدن گوشی توسط سوژه Switched Offـ روش 2

پس از خاموش . در این روش پس از خاموش کردن گوشی توسط کاربر احتمال شنود وجود دارد
کننده که قبالً در  گیري عناصر شنود شدن صفحه نمایش به صورت خودکار اقدام به شماره

اي مخفی براي  ري ارتباط، به فرستندهکند سپس با برقرا افزاري ثبت شده است می هاي نرم حفره
  .شود شنود تبدیل می

تواند یک راهکار براي جلوگیري از  باید توجه داشت که در این مورد، درآوردن باطري نمی
جاسوسی باشد زیرا ممکن است باطري کوچک قابل شارژي از قبل در مدارات آن تعبیه کرده 
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  .باشند

  کارته کردن گوشی روش دو سیم-3 

شود که  افزار کوچک جانبی در گوشی جاسازي می کارت ثانویه با یک سخت این روش یک سیمدر 
در این روش در صورت تماس با . کارت باشد تواند واقعی یا کپی یک سیم کارت می این سیم

شود بدون این که هیچ گونه عالمتی نشان داده شود و به این  کارت دوم، گوشی روشن می سیم
  .شود ود بدون اطالع سوژه انجام میترتیب عملیات شن

  روش ترکیبی-4 

یعنی جاسوس از سه روش قبلی به صورت ترکیبی . این روش ترکیبی شامل سه روش قبلی است
  .کند استفاده می

افزاري بدون وابستگی به شماره تلفن و با شماره گیري خاص در  هاي نرم استفاده از حفره -5
در . که داراي دو وضعیت هستند Spy phoneهایی هستند به نام  گوشی:  ههاي دو منظور تلفن

کنند ولی در وضعیت جاسوسی به گونه دیگري عمل  وضعیت عادي به طور معمول انجام وظیفه می
افزاري این  هاي نرم شود که در حفره اي در گوشی برنامه ریزي می در این حالت شماره. کنند می

گوشی تماس گرفته شد، گونه تعریف شده است که به محض این که از شماره جاسوس با این 
  .این روش تقریباً مشابه همان روش اول است. میکروفون گوشی بدون هیچ عالمتی روشن شود

  شنود به هنگام برقراري ارتباط-6 

گیري کرد، این ارتباط به طور  هر زمان صاحب گوشی اقدام به شماره
ریزي  اي که در گوشی برنامه شده تعیین همزمان به شماره ازپیش

  .شود است ارسال و به اشتراك گذاشته میشده 
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  کارت مشترکین گیري از کپی سیم شنود به روش بهره-7

  .توان مکالمات را شنود کرد کارت مشترکین می با استفاده موازي از کپی سیم

  هاي نسل سوم عملیات نفوذ با استفاده از اینترنت مخصوص گوشی -8 

  .شود نفوذ در گوشی براي جاسوس میسر میهنگام برقراري ارتباط با اینترنت عملیات 

  : تر هستند مانند هاي شنود دیگري نیز وجود دارند که اندکی تخصصی روش

، شنود از طریق )OMC(شنود از طریق مرکز نگهداري و عملیات هاي کنترل، شنود از طریق کانال
تلفن همراه، تخلیه هاي احتمالی از  هاي جاسازي شده در داخل تلفن همراه، سوءاستفاده فرستنده

  .اطالعات تلفن همرا از طریق بلوتوث و غیره

هایی این فن آوري را در  شوند و چه شرکت هایی براي جاسوسی در نظر گرفته می چه گوشی
  .پردازیم ترین آنها می برند در ادامه به معرفی معروف ها بکار می گوشی

  :Endoacosticaـ شرکت ایتالیایی 

گیري از فنون خاص دو وضعیت عادي و جاسوسی به روش استفاده از  این شرکت با بهره 
هاي دو منظوره  گیري خاص در تلفن افزاري بدون وابستگی به شماره تلفن و با شماره هاي نرم حفره

6500و  6100و  3390و  3250و  3330و  3310و  2100هاي  هاي نوکیا مدل را براي گوشی
هاي  هاي زیمنس مدل و گوشی 8850و  8310و  8290و  8250و  8210و  7250و  6610و 
c55  وs55  وm50 تعبیه کرده است.  

  : Simـ شرکت آلمانی 
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  کرده است SIM-A-85هایی تحت عنوان  این شرکت اقدام به طراحی گوشی

  .دهند کارته کردن گوشی، شنود انجام می که با روش دوسیم 

  : IBHـ شرکت آلمانی 

  هاي مینیاتوري به جاسازي فرستندهاقدام 

  .کرده است Panasonicهاي تلفن همراه  در داخل گوشی 

  : Cofrexportشرکت فرانسوي ـ 

آن را براي اقدامات جاسوسی مهیا کرده  Ericssonهاي  افزاري روي گوشی هاي نرم با تعبیه حفره
  .معرفی کرده است cof1107که تحت عنوان 

هاي  توان از شنود و نفوذ جاسوسان به تلفن آید که چگونه می بوجود میهایی  به طور حتم پرسش
هاي همراه  توان جاسوسان تلفن همراه جلوگیري کرد؟ باید گفت که با رعایت چند نکته ساده می

  .را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشت

  :هاي پیشگیري از شنود مکالمات به وسیله تلفن همراه روش

  ظتیرعایت اصول حفا-1

در صورت استفاده از این وسیله ، . تلفن همراه را به عنوان یک وسیله امن ارتباطی انتخاب نکنید *
  . را اتخاذ کنید  تمهیدات امنیتی از جمله رمز کننده اي مناسب

  هنگام خرید سازمانی تلفن همراه ، اصول و مقررات حفاظتی در این زمینه را رعایت کنید  *
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اهتان به دیگران خودداري راز کپی سیم کارت شما از واگذار کردن تلفن همبه دلیل جلوگیري * 
  .کنید

جاسوسی باید تعویض، خرید، فروش و واگذاري سیم کارت و  جهت جلوگیري از تهدیدات* 
  . گوشی ، تحت تدابیر خاص امنیتی انجام گیرد

سان مجرب مورد بررسی و بعد از خرید تلفن همراه ، آن را از لحاظ سخت افزاري با نظر کارشنا* 
  .کنترل قرار دهید

  پیشگیري از ورود تلفن همراه به اماکن مهم و جلسات  -2

  انجام اختالل عمدي  -3

 GSMبراي تلفن هاب همراهی که متکی به شبکه   GSMاستفاده از مختل کننده هاي سیگنال 

  .است 

  . یک دستگاه شنود شنود تلفن همراه به منظور شناسایی عوامل نفوذي به وسیله -4

  شناسایی انجام شنو دبه روش برنامه ریزي یک شماره خاص در گوشی  -5

کنترل مرتب و دوره اي تماس هاي برقرار شده با گوشی ، شماره ناشناسی را که در یک زمان قابل 
  . مورد نظر تماس برقرار نموده می توان بدست آورد  تامل با گوشی

  ""Switched Offشناسایی انجام شنود به روش  -6

در این روش بعد از خاموش شدن گوشی ، باگ  هاي نرم افزاري به دو روش ایجاد ارتباط می 
در صورتی که از طریق سیم کارت سوزه این عمل صورت گیرد با کنترل مرتب و دوره اي . کنند 

در صورت استفاده از سیم کارت کپی . فهرست مکالمات می توان شماره ناشناس را بدست آورد 
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مدارها ي آن باگ سخت افزاري  جاسازي شده را ... ن از طریق باز کردن گوشی و شده می توا
  . کشف کرد 

  شناسایی انجام شنود به روش دوسیم کارته کردن گوشی  -7

، باگ سخت افزاري را در صورت وجود کشف می توان با باز کردن گوشی  و کنترل مدار هاي آن 
  .کرد

  شناسایی عملیات شنود به روش ترکیبی  -8

براي شناسایی عملیات شنود به این روش می توان راهکار هاي مربوط به روش هاي مختلف را به 
  . طور موازي دنبال کرد 

  شناسایی انجام شنود به روش استفاده از حفره هاي نرم افزاري بدون وابستگی به شماره تلفن -9

با بهره گیري از دستگاه آشکار ساز ،در هنگام ورود یک تماس ،در حین برقراري یک تاس و در 
، یا به صورت اعالم یک صداي هشدار   LEDحین شروع یک تماس ، به وسیله روشن کردنیک 

دهنده می توانوقوع یک تماس را اعالم کرد و طبیعی است که اگر هیچ یک از اعضاي حاضر در 
یک عملیات عکس العملی ئر مقابل تلفن همراه خود نداشته باشند ، این به معناي ... سالن جلسه و 

  .شنود است

  راهکار مقابله با گوشی هاي مظنون به جاسوسی پس از شناسایی

  استفاده نکردن از گوشی جاسوسی*

  از بین بردن و انهدام آن * 
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فرستنده هاي مینیاتوري که اغلب پر بررسی دقیقبه منظور از بین بردن حفره هاي نرم افزاري و * 
   .هزینه است

استفاده نکردن از گوشی بر اساس یک برنامه ریزي مناسب و * 
   .فریب عناصر شنوديسناریوي تعریف شده به منظور 

  شنهاداتتوصیه ها و پ

  .ـ پیشگیري از ورود تلفن همراه به اماکن مهم و جلسات1

  .هاي الکترونیکی دستگاهـ انجام اختالالت عمدي به وسیله 2

هاي گرفته شده  هاي دریافتی و تماس ـ چک کردن دائمی تماس3
  .در گوشی

  .هاي امواج ـ استفاده از آشکارساز4

  .ـ اجتناب از خرید گوشی دست دوم 5

هاي تلفن همراه به لحاظ جاسازي مواد منفجره، جاسازي ابزارآالت  ـ بررسی و کنترل باطري6
  .شرایط خاصجاسوسی و انفجار در 

  .افزاري افزاري و سخت هاي نرم ـ کنترل گوشی از لحاظ حفره7

  .هاي گرفته شده از طریق گوشی اي مکالمات وارده به گوشی و تماس ـ کنترل منظم و دوره 8

اي مکالمات انجام شده توسط گوشی از طریق فهرست مکالماتی شرکت  ـ کنترل منظم و دوره9
  .مخابراتی سرویس دهنده
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هاي آشکارساز در سالن یا اتاق جلسات مورد نظر به منظور کنترل  استفاده از دستگاهـ 10
  .انتشارات الکترومغناطیسی

هاي سازنده تلفن همراه مانند نوکیا به  ـ در صورتی که سیستم جاسوسی توسط یکی از شرکت11
نگام حضور در توان انجام داد جز این که به ه فرد مهاجم فروخته شود، در عمل هیچ کاري نمی
شود، باتري  رد و بدل می) مانند اطالعات مالی(جلسات کاري و خصوصی که اطالعات با ارزشی 

  .موبایل خود را خارج کرده و فضاي کاري را عاري از دستگاه تلفن همراه شرکت مورد نظر کنید

  .کنید Banکند را  هاي گروهی ارسال می هایی که پیامک االمکان شماره ـ حتی12

رسد و داراي حجمی بیش از یک اس ام اس است را باز  هایی که از افراد ناشناس می پیامک ـ13
  .نکنید

  .قرار دهید Offـ بلوتوث دستگاه موبایل خود را در مواقع غیرضروري در حالت 14

ـ اطالعات شخصی و حساس خود مانند رمز عبور سامانه بانکی، شماره حساب و غیره را در 15
  .راه خود ذخیره نکنیددستگاه تلفن هم

  .کنید Formatهاي زمانی کوتاه، دستگاه تلفن همراه خود را  ـ در بازه16

هاي همراه نسل قدیم به دلیل قدرت پردازش و  هاي تلفن ـ به یاد داشته باشید که دستگاه17
  .هاي نسل جدید برخوردار هستند فضاي حافظه اندك از امنیت به مراتب باالتري نسبت به تلفن

ـ همیشه به یاد داشته باشید که در خلوت مکالمات شما این امکان وجود دارد که نفر سومی هم 18
  .در میان باشد
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  :ترین تهدید امنیتی براي گوشی همراه زرگب
هاي  ترین تهدید براي گوشی خطر گم شدن گوشی یا جا ماندن آن در تاکسی بزرگ

اطالعات حساس و مهم خود را روي گوشی ذخیره بهترین راه این است که . همراه است
اگر هم مجبور به این کار شدید، براي گوشی خود کلمه رمز بگذارید و اطالعات را . نکنید

میلی برایتان برسد، گوشی از شما کلمه رمز  بدین ترتیب هر بار که اي .مخفی کنید
و . آن را حدس نزندقدر قوي باشد که یک غریبه  سعی کنید کلمه رمزتان آن. خواهد می

 .یک نکته مهم؛ به طور منظم از اطالعاتتان نسخه پشتیبان تهیه کنید

توانید در صورت دزدیده شدن، گوشی را از راه دور قفل کنید یا  هایی هم هست که می راه
  ، با یک تماس با این شرکت، AT & T به گفته سخنگوي. اطالعاتشان را پاك نمایید

 .شود به اطالعات گوشی غیرممکن میدسترسی هر شخص دیگري 

یک سرویس بر پایه Lookoutمثال . افزارهاي مفیدي هم در این زمینه وجود دارند نرم
توانید با آن از اطالعاتتان نسخه پشتیبان بگیرید، اطالعات  دهد که می اینترنت به شما می

ا ضد ویروس و این برنامه به شم .را از راه دور پاك کنید و جاي گوشی را پیدا کنید
 .دهد فایروال هم می

هاي  برنامه .باید حواستان به جا گذاشتن گوشی یا قرض دادن آن باشد  ها، عالوه بر این
تواند بدون این  شود، می بري نصب می که روي بلک (PhoneSnoop) اسنوپ مانند فون

ه در که شما بدانید میکروفون گوشی همراه را روشن کند و بدین ترتیب مکالماتی ک
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 .نزدیکی آن صورت بگیرند، شنیده خواهند شد

  ویروسی شدن

میل و گاهی  ها اغلب توسط اي آن. ها وجود دارند ها و تروژن ها، کرم هاست که ویروس سال
ها باید از  بنابراین کاربران گوشی. شوند هم از راه پیامک و سایر ابزارها منتقل می

 .افزارهاي ضد ویروس استفاده کنند نرم

اما تنها  ور شدند،  فون حمله هاي زیادي به آي کرم  ،سال گذشته آبان/ ماه نوامبردر 
دادند که هر  شکسته بودند و اجازه می هایی نفوذ کنند که قفل توانستند به گوشی

تمام   هاي همراه، شکستن قفل گوشی  به گفته متخصصین،. اي رویشان نصب شود برنامه
اگر هم ناچارید که قفل آن را بشکنید، فقط کلمه رمز اصلی  .برد ها را از بین می امنیت آن

 .را نصب نکنید (SSH)فرض را تغییر بدهید و پروتکل شبکه سکیور شل پیش

 ها سایر انواع حمله
هاي هوشمند هم خطر حمله از طریق  براي کاربران گوشی  درست مانند کاربران رایانه،

هاي  پیامک هم راه دیگري براي حمله به گوشی. هاي اینترنتی وجود دارد میل و سایت اي
میل یا  هایی که از طریق اي بنابراین کاربران نباید روي آدرس سایت .هوشمند است

 .کلیک نمایند کنند،  پیامک دریافت می

  فاي  –بولوتوث و واي 

اگر کار . تواند امن نباشد تواند امن باشد و هم می فاي هم می -استفاده از بلوتوث و واي
از اینترنت رایگان یک   دهید، هاي بانکیتان انجام می حساسی مانند چک کردن حساب

بلکه   شاپ استفاده نکنید که احتمال دسترسی دیگران به اطالعات شما وجود دارد، کافی
روشن گذاشتن . از اینترنت خانگی خودتان که کلمه رمز خودتان را دارد استفاده نمایید

به این معناست که هر وسیله   اي مانند هدست، باط با هر وسیلهبلوتوث براي برقراري ارت
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تواند  تواند گوشی شما را بشناسد و این یعنی می دیگري که به بلوتوث مجهز باشد، می
اطالعاتتان را دستکاري کند یا حتی بدزدد و یا   هاي ناخواسته بفرستد، براي شما پیام

فاي  -بهترین راه این است که بلوتوث و واي. حتی دستگاه شما را به ویروس آلوده نماید
 .ها نیاز داشته باشید خود را روشن نکنید، مگر این که واقعا به آن

  هاي همراه معمولی و استاندارد  امنیت گوشی

هاي اینترنتی در  هاي هوشمند از طرف حمله هاي معمولی به اندازه گوشی البته گوشی
ها هم ممکن است اطالعات مهمی باشد که  شیروي همین گو  با این حال،. خطر نیستند

براي نمونه، اطالعات موجود در صندوق . ها دسترسی داشته باشد کسی بخواهد به آن
حل این است که  راه .تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد هاي ارسال شده می ورودي و پیام

وقت یه کلمه  هیچ  ه،به عالو .هاي دریافتی و ارسالی خود را به طور منظم پاك کنید پیام
مگر این   رمز، اطالعات حساب بانکی و مانند آن را به طور کامل از طریق پیامک نفرستید،

 .هاي ارسال شده پاك کنید که بالفاصله آن را از پیام

هاي  توانند درست مانند گوشی هایی که به جاوا مجهز هستند هم می البته گوشی
اي اشاره کرد که سرخود پیامک  توان به برنامه می براي نمونه، . هوشمند در خطر باشند

 آورد هاب کالن به بار می حساب فرستد و صورت می

 
 
  
 
 
 


