اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻮط؛ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﻌﻮد

ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎریﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎریﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آراﻣﺶ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺳﺎﯾﺖ » «cioاز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و رﺧﺪادﻫﺎی روز ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ؟« اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرم آورﯾﻞ  2016ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﺷﺎرون ﻓﻠﻮرﻧﺘﺎﯾﻦ« ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه
در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺑﻪ دور از اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻧﻬﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮگﺑﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ
ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺑﯽﻗﺮاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺨﺮب
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
و دﻗﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎده دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ،آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم

اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ» .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮐﺮو« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ »ﺑﺎرﮐﻠﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎدهای را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و از آنﻫﺎ در زﻣﺎن
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ درک آنﻫﺎ از اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ) (Security Policyروﯾﮑﺮد دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎرش ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎرش ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆاﻻت راﻫﺒﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ و آﻣﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﭘﯿﺪا
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ در ﻣﺪتزﻣﺎن دو روز ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  80ﺻﻔﺤﻪای را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ
دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن
دردﺳﺮﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﯾﮋه ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه ،اﻟﮕﻮی ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮی
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎ و زﻧﺪهای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

پشتیبانی مدیران اجرایی برای اجرا و حمایت از خط مشی امنیتی ،از ارکان اصلی
موفقیت برنامه امنیت اطلاعات است

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﺧﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻣﺪون و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؟ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .در ﮔﺎم
اول ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و روﺷﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد و دوم اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺼﻮد
) ،(Purposeﻫﺪف ) ،(Objectiveﮐﺎرﮐﺮد ) ،(Applicabilityﺗﻮزﯾﻊ ) ،(Distributionاﺟﺮا ) (Enforcementو ﻧﻈﺎرت
) (Monitoringاﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ISO/IEC 27001:2005ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺨﺎﻃﺮات
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ  ، NSPMﺳﺮﻧﺎم  ،Network Security Policy Manualﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ، ISFﺳﺮﻧﺎم  ،Information Security Forumﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت  260ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﺰو  17799:2005ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ISO
اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  NSPﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ و در ﮐﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﺶ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ،NISTﺳﺮﻧﺎم
 ،National Institute of Standards and Technologyدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺧﻂ
ﻣﺸﯽﻫﺎ در اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .روش ﺳﺎده ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .در زﻣﺎن
ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﻫﻢ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISFو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺰو  17799ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﯿﺐ ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ISF Network Resilience Controlم)(NW1.3.3
ﻣﻘﺪﻣﻪ :رﯾﺴﮏ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰار ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺒﮑﻪ را در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺒﮑﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪف
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ را دارﻧﺪ.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه » «SplashDataﻫﺮ ﺳﺎل از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  123456ﯾﺎ  Passwordﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ارﺳﺎل دﻋﻮتﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ از
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راهﺣﻞ :ﮐﺮو در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﯾﻤﻦ را دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﯾﺎدآوری آنﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﻪرو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آنﻫﺎ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ارﺳﺎل وﯾﺮوس ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎلﺷﺪه ﺣﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ.
راه ﺣﻞ :ﮐﺮو در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎوس روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﯾﺎ اﺑﺮﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ
ﻟﯿﻨﮑﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،روی آن ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪای را ﮐﻪ
ﺑﺮای آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ«.

ابزارها و دستگاههایی که تازه به بازار عرضه میشوند ،بیشتر همراه با
برنامههای تبلیغاتی در اختیار کاربران قرار میگیرند .در بیشتر موارد این
برنامههای تبلیغاتی آسیبپذیریهای مختلفی را در خود جای دادهاند

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﻤﻼت ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز

ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ» .اﻟﯿﻨﻮر ﺳﺎﯾﺘﺎ« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ » «International Modern Mediaدر اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﺰارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ«.
ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﻮﭘﺮﻓﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻟﻨﻮو در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد «.ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ در ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه روی آنﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ،روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﺤﻮه
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺣﻞ :در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ
در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪوﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ اﯾﺮادات ﯾﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﻧﺼﺐ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ وﺻﻠﻪﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻧﺮماﻓﺰاری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮐﺮو در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه زﻣﺎن را ﻫﺪر ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺻﻠﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
راه ﺣﻞ :ﮐﺮو در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﺻﻠﻪﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ و وﺻﻠﻪﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ وﺻﻠﻪای را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد«.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دارد ،وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺮو در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
راه ﺣﻞ :ﮐﺮو ﺑﺮای دوری از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ»:در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  VPNاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺮاﻓﯿﮏ را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ را اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎر  VPNرا
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﯾﺪ«.

رایگان بودن و عمومی بودن همیشه به معنای در اختیار داشتن فناوری به شکل
ایمن نیست .این چنین ارتباطاتی به میزان قابل توجهی خطرناک هستند

ﺑﻪﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ
»اﻟﮑﺲ اﺳﺘﺎﻣﻮس« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک درﺑﺎره ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﮐﺎﻣﻼ ً آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ راه دﻓﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .اﻣﺎ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آن ﻫﻢ در ردهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد«.
راه ﺣﻞ :اﺳﺘﺎﻣﻮس در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ

ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را ﮐﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻫﮏ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدآوری ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد وﺟﻮد دارد.
راه ﺣﻞ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ» .ﻟﻮﯾﯿﺲ ﮐﺮﻧﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻼود ﺷﺮﮐﺖ »ﭘﺎﻧﺪا« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺬرواژهای
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﯾﺎدآوری ﺳﺎده آن ،ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ
 bank.comواژه  bank-را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺴﻮﻧﺪ ﮔﺬرواژه ﯾﺎ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از -
 linkedinﯾﺎ  twit-و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺴﻮﻧﺪ ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﻞ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای و ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ روی
ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮده ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ،ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد را در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ :ﮐﺮو در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﮑﺮار ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،رﻣﺰ دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ «.ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ۳ + ۲ + ۱ :

==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻘﺮار  ERPدر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

 10ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ERPرا ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ آرم

 10ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﮐﺘﺮی

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﻗﯽ

 6وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ اﯾﻦ ده ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

 ۵اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ERP

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 13ﺧﺮداد 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/3441 :

