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امنيـت در جهـان امـروز کـه بيشـتر بخش هـای آن بـر 
پايـه رايانـه و اينترنت و ديگر ابزارهای ديجيتالی اسـتوار 
اسـت، از اهميـت بسـيار بااليـی برخوردار اسـت. يکی از 
شـرکت هايی که در چند سـال اخير توانسـته به واسـطه 
عملکرد موفقی که داشـته اسـت، محبوبيـت زيادی را در 
ميـان کاربـران ديجيتالـی، کسـب کند، شـرکت بزرگ و 
معتبـر کسپرسـکی اسـت کـه در زمينـه امنيـت و توليـد 
محصوالتـی ماننـد آنتی ويـروس فعاليـت دارد. بنيانگذار 
اين شـرکت آقای يوجين کسپرسـکی اسـت. او در رشته 
رياضيـات و رمزنـگاری درس خوانـده اسـت و در حـال 
حاضـر او را به عنوان يکـی از برترين کارآفرينان IT و از 
حرفـه ای ترين کارشناسـان امنيت در جهان می شناسـند. 
يـک مجلـه آلمانـی بـا نـام اشـپيگل مصاحبـه ای را بـا 
يوجين کسپرسـکی در مـورد موضوعاتی چون حمله های 
سـايبری اخيـر بـه شـرکت های چند مليتـی انجـام داده 
اسـت و همچنيـن در ايـن مصاحبـه بـه مـواردی ماننـد 
آن چـه که در گذشـته در پشـت پـرده طراحـان ويروس 
اسـتاکس نت وجود داشـته هم اشـاره شـده اسـت. آقای 
کسپرسـکی اعتقاد دارد که خشـونت در فضـای اينترنت 
در حـال گسـترش اسـت و بهتـر اسـت کـه بـه طريقی 
جلـوی آن گرفته شـود تا جوانان و نوجوانانـی که امروزه 
بيشـتر سـاعات خـود را در طـول شـبانه روز در جهـان 
مجـازی می گذراننـد به خاطر مسـائلی چـون نبود امنيت 
يـا وجـود خشـونت، ضـرر نکننـد. در ادامه ايـن مصاحبه 

را بـا هـم می خوانيم.

 يادتان می آيد که آخرين بار کی هک شديد؟ آيا 

اصال اين اتفاق تا به حال برای شما افتاده است؟
بلـه بـه تازگـی دو بـار رايانه من بـه ويروس آلوده شـده 
اسـت. دفعـه اول زمانـی بود که در يـک کنفرانس، فلش 
يکـی از دوسـتانم را بـه سيسـتمم زدم کـه در ايـن بـار 
آنتـی ويـروس شـرکتمان توانسـت مشـکلم را حـل کند 
و بـار دوم هـم زمانـی بـود که به وب سـايت آلـوده يک 
هتـل قبرسـی وارد شـدم و فهميـدم که بد افـزاری روی 

سيسـتمم جـا خوش کرده اسـت.

 آيـا هنـوز هـم پيـش می آيـد زمانی کـه از 
فنـاوری بـه کار گرفتـه شـده در سـاختار يک 

ويـروس هيجان زده شـويد؟
بـه نظـر مـن هـر چه کـه يـک ويـروس دارای سـاختار 
پيچيده تـری باشـد، شکسـتن الگوريتـم آن هـم لـذت 
زمانـی  در  مـن  داشـت.  خواهـد  همـراه  بـه  بيشـتری 
کـه الگوريتـم يـک ويـروس را می شـکنم هـم بسـيار 
احتـرام  حـس  از  سرشـار  هـم  و  می شـوم  خوشـحال 
نسـبت بـه نويسـنده ويـروس می شـوم و خالقيتـش را 
تحسـين می کنـم. امـا بـه هر حـال مـواردی هـم وجود 
دارد کـه ايـن احسـاس ذوق زدگـی و احتـرام بـه حـس 
تاسـف تبديـل می شـود زيـرا نوشـتن ويروس يـک جرم 
اسـت و مـن بـه هيـچ عنـوان در هيـچ زمانی بـا هکرها 

کار نخواهـم کـرد.

 در چنـد سـال اخيـر کـه بـه نوعـی جنـگ 
سـايبری در ميان ملل مختلف شـدت بيشتری 
گرفته اسـت، شـرکت شـما موفق ظاهر شده 

داريـد؟ نظـری  چـه  زمينـه  ايـن  در  اسـت، 
بـه نظـر من در ايـن جنگ هيچ برنـده ای وجـود ندارد و 
تنهـا کاری کـه از دسـت مـا برمی آيـد ايـن اسـت که بر 
ايـن امـر نظـارت کنيم تـا اوضـاع از تحت کنتـرل خارج 
نشـود. تنهـا در يـک صـورت می تـوان جلـوی جنـگ 
سـايبری گرفـت و آن هم اين اسـت که يـا جلوی مردم 
را بگيريـم و يـا جلـوی رايانه هـا را کـه ايـن امـر هـم 

غيرممکـن می باشـد.

 کمی در مورد کسپرسـکی لب توضيح دهيد.
مـا در حـال حاضـر بيـش از ۲۰۰۰ کارمند داريم و شـايد 
بتـوان گفـت کـه در مقايسـه بـا ديگـر شـرکت ها مانند 
مکافـی يـا سـيمانتک کـه سال هاسـت در ايـن زمينـه 
فعاليـت دارنـد، شـرکت کوچکـی بـه حسـاب آمـده و 
هنـوز در ابتـدای راه هسـتيم. البتـه کارشناسـان مـا بـه 
بگويـم کـه مـن  بايـد  و  شـدت مشـغول کار هسـتند 
معتقـدم بهتريـن برنامـه نويسـان جهـان در مسـکو قرار 
دارنـد و بـودن شـرکت مـا در روسـيه يک مزيـت بزرگ 
برايمـان بـه حسـاب می آيـد. خوشـبختانه دانشـگاه های 
مسـکو در ايـن شـاخه پيشـرفت چشـم گيری داشـته اند 
و از نظـر فنـی بـه شـکلی متمايـز از ديگـر شـرکت ها 
عمـل می کنيـم و در نوشـتن نـرم افزارهـای حرفـه ای و 

تخصصـی کامـال تبحـر داريم.

 محصوالت شـما در کدام کشـورها بيشـتر 
مـورد اسـتفاده قـرار می گيرد؟

مـا در آلمـان رتبـه اول را کسـب کرده ايـم و در آمريـکا 
هم رشـد بسـيار سـريعی را داشـته ايم و مشـتری های ما 

در سراسـر جهـان در حال افزايش هسـتند.

 بيشـتر ويروس ها، از کـدام مناطق می آيند؟
در  تنها  ما  و  ندارند  متاسفانه ويروس ها کارت شناسايی 
از  را  زبان فرد ويروس نويس  از موارد می توانيم  بعضی 
نحوه ارتباط با ويروسش و دستوراتی که به آن می دهد، 
شناسايی  دقيقا  نمی توان  همين  برای  دهيم.  تشخيص 
کرد که ويروس ها بيشتر در چه مناطقی طراحی می شود.

معتبری  شرکت های  به  هکرها  اخيرا،  چرا   
مانند گوگل يا سونی حمله ور شده اند؟

هکرهـا بـه شکسـتن سيسـتم های امنيتـی مسـتحکم 
دسـتيابی  بـه  آن  از  بيشـتر  و  دارنـد  بسـياری  عالقـه 
بـزرگ و معتبـر  بـه اطالعـات محرمانـه شـرکت های 
عالقه مندنـد. بـا ايـن حسـاب جـای تعجب وجـود ندارد 
کـه چـرا هکرهـا بـه گـوگل زيـاد حملـه می کننـد. البته 
ايـن ماجـرا بيشـتر بـه صنعـت جاسوسـی خصوصـی در 
جهـان بـاز می گردد که بسـياری از کشـورها هـم در آن 

هسـتند. دخيل 

حواشـی  و  دردسـرها  امـا  می گـذرد  کاخ سـفيد  بـه  ترامـپ  ورود  از  ماهـی  چنـد 
انتخـاب او بـه عنـوان رئيـس جمهـور منتخـب آمريـکا تمامـی نـدارد و هنـوز هـم 
بسـياری از مـردم ايـن کشـور، نمی تواننـد قبـول کننـد کـه چنيـن فـردی رئيـس 
جمهـور آن هـا باشـد. بـه هـر حـال ترامـپ از ابتـدای ورودش تـالش کـرده اسـت 
بـا خـودش همـگام  را  تاثيـر گـذار در کشـورش  افـراد  از صنايـع و  تـا بسـياری 
کنـد و تـا بـه حـال اقدامـات متفاوتـی در ايـن زمينـه انجـام داده اسـت. يکـی از 
ايـن اقدامـات بـه ايـن صـورت اسـت کـه رئيـس جمهـور ايـاالت متحـده قـرار 
 اسـت گـروه جديـدی را  تحـت عنـوان دفتـر نوآوريهـای آمريکايـی کاخ سـفيد

- The White House Office of American Innovation- تشکيل دهد که هدف 
 ايـن دفتـر طبق جمـع آوری ايده های تجاری از سرتاسـر جهان اسـت. طبق گزارش

Washington Post، تيـم کـوک مديـر عامـل شـرکت اپـل، نيـز قـرار اسـت بـه 

عنـوان يکـی از رهبـران سرشـناس حـوزه تجارت بـا اين تيـم جديد همـکاری کند. 
ترامـپ در مـاه دسـامبر در جلسـه ای در بـرج ترامـپ کـه کـوک و ايالن ماسـک و 
تعـداد ديگری از مديران ارشـد شـرکتهای تکنولوژی حضور داشـتند کليـد راه اندازی 
ايـن تيـم از مشـاوران تکنولـوژی را زد هرچند در ادامه بسـياری از شـرکت کنندگان 
در ايـن جلسـه را بـه بـی توجهـی و فرامـوش کـردن رفتـار ترامـپ بـا شـرکت ها و 
کارکنـان آنهـا مـورد انتقـاد قرار دادنـد. تمرکـز اصلی تيـم نـوآوری روی تکنولوژی 
و داده هـا خواهـد بـود و افـراد سرشناسـی همچـون تيـم کـوک مديرعامل شـرکت 
اپـل، بيـل گيتس مديـر عامل شـرکت مايکروسـافت، مـارک بنيوف رئيس شـرکت 
Salesforce و ايـالن ماسـک مديـر و موسـس شـرکت بـزرگ تسـال در ايـن تيم 

حضـور خواهنـد داشـت. ايـن گـروه تا کنـون بارها جلسـاتی متشـکل از صـد نفر از 
مقامـات و مسـئوالن دولتـی و تجـاری برگزار کرده اسـت. تيم کـوک در اعالميه ای 
بـه کارمنـدان خـود اعـالم کـرد کـه بـا وجـود مخالفـت بـا سياسـت های ترامـپ، 
در ايـن تيـم همـکاری خواهـد کـرد زيـرا هيـچ کـس نمی توانـد بـا عقـب نشـينی، 
مشـکالت دنيـا را برطـرف کنـد. وی در اعالميـه خـود گفـت: » به عقيده شـخصی 
مـن، حاشـيه و کناره گيـری جايـی نيسـت کـه افـراد موفـق در آن قـرار بگيرنـد. ما 
بايـد تـالش کنيـم تـا جـای ممکـن در مسـائل دنيا درگيـر باشـيم و از هيـچ کاری 
بـرای حـل مسـائل بغرنج دنيـا دريغ نکنيم. همـکاری با افـرادی که مخالـف نظرها 
و سياست هايشـان هسـتيم، دليـل بـر تاييـد رفتارهـا و اعمـال آنها نيسـت. همانطور 
کـه بـا داد و فريـاد و عصبانيـت معضلـی حـل نخواهـد شـد، عقـب نشـينی و کناره 
گرفتـن نيـز چيـزی را تغييـر نخواهـد داد. ما بايد بـرای تحقق اهداف مسـالمت آميز 
خـود بجنگيـم و دسـت از تـالش برنداريم.« مجمع نوآوری کاخ سـفيد توسـط داماد 
ترامـپ، Jared Kushner رهبـری خواهـد شـد کـه گزارش هـای عملکـرد خود را 
بـه صـورت مسـتقيم بـه ترامـپ ارجـاع خواهـد داد. ايـن مجمـع توسـط کارمنـدان 
و مسـئوالن سـابق شـرکت های تجـاری اداره خواهـد شـد و قـرار اسـت راه ورود 
ايده هـای جديـد و نوآورانـه را به شـهر واشـنگتن باز کنـد. يکی ديگـر از اهداف اين 
مجمـع، ايجـاد شـرايط دسترسـی تمـام شـهروندان آمريکايی بـه اينترنت اسـت که 
بـه عنـوان بخشـی از پـروژه زيرسـازی 1T$ معرفـی شـده اسـت. خبرهـای مربوط 
بـه بازگشـايی ايـن مجمـع دقيقا زمانی منتشـر شـد کـه جو متشـنجی عليـه رئيس 
جمهـور آمريـکا بـه راه افتاده اسـت و ترامپ تـالش زيادی می کند تا بـه هر طريقی 
ايـن جـو را بـه نفـع خـود بازگرداند. حال بايـد ديد که بـا راه افتادن اين تيـم، ترامپ 
تـا چـه حـد می تواند طرفداران شـرکت های فنـاوری مختلـف را با خـود موافق کند.

نقش اپل در تیم نوآوری کاخ سفید
 گلسـا ماهيـان

مردی برخاسته از میان ویروس ها

يوجين کسپرســکی، يکی از برتريــن کارآفرينــان IT و از حرفه ای ترين 
کارشناسان امنيت در جهان است
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