رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻠﯿﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯽ

در ﺳﺎل  ،2015ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2013و  2014ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2015اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﺗﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در  53درﺻﺪ ﻣﻮارد ،ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ رﮐﻮرد ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻣﺰﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ) (encryptionﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺰ
ﺑﻪآراﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪاندور ،رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻓﻨﺎوری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪه
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﺑﻮس ﺑﺰرگ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰﮔﺬاری ) (encryptionﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دادهﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﺳﻮی  ،BLIﺳﺮﻧﺎم  ،Breach Level Indexدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی  1673ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ دادهای در
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه )ﺷﮑﻞ  (1و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  707.5ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد ﺣﺴﺎس و ﻧﯿﻤﻪﺣﺴﺎس از ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (2در  58درﺻﺪ ﻣﻮارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای از ﺳﻮی
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و
ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و  53درﺻﺪ دادهﻫﺎی ﺑﻪﺳﺮﻗﺖرﻓﺘﻪ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻗﺘﯽ  22درﺻﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻧﻘﺺ دادهای و ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  43درﺻﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد .ﻫﮑﺮﻫﺎ و
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ وﺟﻮد
دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

شکل  :1تعداد
حوادث مبتنی بر
رخنهها بر
مبنای مبدا
آنها

آﯾﺎ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ؛ رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،2016ﻫﻨﻮز از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد؛ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،راهﺣﻞ ﺷﻤﺎ رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و
در اداﻣﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﻓﮑﺮ ﻧﻔﻮذ و ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدن ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎل  2015ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ارزش و دوام
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت
زﻣﺎندار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ
ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﺣﻤﻼت را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪراﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﻤﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺧﺎذیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شکل  :2تعداد
رکوردهای
بهسرقترفته در سال
2015

ﻫﮑﺮﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره
ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺨﺼﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪای را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد
ﮐﺎرﺑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ .در ﻗﺮن  21دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻗﻠﺐ ﺗﭙﯿﻨﺪه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﻂدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﻣﯽرود؟ در ﻋﺼﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ﮐﻤﺘﺮ ﻫﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻫﺪاف ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻣﯽرود.

ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺮ زﻣﺎن درﺑﺎره ﻧﻘﺺﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﮐﻮردﻫﺎی ﺑﻪﺳﺮﻗﺖرﻓﺘﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺠﺖﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮوﮐﺎر دارد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﮑﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی در دادهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﮑﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻣﺠﺰا از
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن رﻗﯿﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽاﻃﻼع از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
دادهﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دادهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺪﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻮدی ﻧﺪارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و
ﺳﺮﺳﺎمآور روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻬﺎم و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﺘﺒﺎرش از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮای ﻣﺎ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ
دادهﻫﺎی ﻣﺎ آن اﻧﺪازه ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  1600ﻧﻘﺺ دادهای در ﺳﺎل 2015
ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دادهﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم اول :ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻓﮑﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪآراﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻮی ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی
ﮐﻪ دادهﻫﺎ روی آن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ آن را روی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮔﺠﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮔﺠﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮ از اﺗﺼﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮردی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﮔﺎم دوم :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮاﻗﺺ دﻓﺎﻋﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وب ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﺰاران
دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﺣﻤﻼت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﺷﮑﺎف ﮐﻮﭼﮏ در ارﺗﺒﺎطﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﺑﺰارﻫﺎی
دﻗﯿﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وارد و ﺧﺎرجﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درونﺷﺒﮑﻪای ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم :ﻧﻈﺎرت دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﺣﺴﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻫﻤﺎن دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دادهﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻣﺰﮔﺬاری ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎ ،ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ .رﻫﺒﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﮐﺸﻒﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻋﻼﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ دادهای ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻘﺺ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ داراﯾﯽﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﮑﺮ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺧﻨﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻫﺒﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻓﮑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ  -ﮔﺎﻫﯽ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوﻋﺎﻣﻠﯽ -اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ
ﺣﻤﻠﻪای رخ دﻫﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻦ )secure
 (breachﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و در ﺟﻌﺒﻪ را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪان ﺑﺎارزش و ﻣﻔﯿﺪی را ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دادهﻫﺎ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ ﻗﻔﻞ
ﺷﺪه و رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.

رﻣﺰﮔﺬاری؛ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  48ﻣﻮرد
از ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﺳﺎل  2015ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر درﺻﺪ رﺧﻨﻪﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،از درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از رﻣﺰﮔﺬاری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﻫﻤﻮاره رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ
آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻼح ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎن رﻣﺰﮔﺬاری ) (encryptionاﺳﺖ.

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

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎدﻣﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﻫﮏ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﺑﺎ وایﻓﺎی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ »اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای« را ﻫﻢ دور ﻣﯽزﻧﺪ!

ﻫﮏ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ دِرون

ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری

ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﻟﻮ ﻣﯽدﻫﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1395  ﻣﺮداد25

https://www.shabakeh-mag.com/security/4056 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

