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بررســی های اخيــر Haystax از ۵۰۸ عضو انجمن 
امنيــت اطالعــات در لينکدين کــه بزرگترين گروه 
تخصصی امنيت ســايبری در صنعت می باشد، نشان 
مــی دهد در طول يک ســال گذشــته ۴۹ درصد از 
ســازمان ها در برابر تهديدات سايبری داخل سازمان 

هيچ ايده ای نداشته اند.

مردم،	بزرگترين	تهديد	

 نتايج يک نظرســنجی نشــان می دهد 7۴ درصد از 
سازمان ها نسبت به تهديدات داخلی احساس آسيب 
پذيری کرده اند. ۶7 درصد از پاســخ دهندگان علت 
افزايش حمالت داخلی را دسترســی به شــبکه ها و 
خدمات می دانند و معتقد هســتند که تشــخيص و 
جلوگيــری از تهديدات داخلی از حمــالت اينترنتی 
 خارج از سازمان مشــکل تر است. مديرعامل شرکت

Haystax در بيانيه ای اعالم کرده اســت بزرگترين 

تهديد امنيتی برای يک سازمان، مردم هستند. 

اهداف	مهاجمان	

بر اســاس تحقيقات انجام شــده، ۵۵ درصد از پاســخ 
دهندگان هدف مهاجمان اينترنتی از دسترســی به داده 
های حســاس را کســب درآمد می دانند، ۵۱ درصد از 
آن ها می گويند تهديدکنندگان به دنبال تقلب هستند، 
۴۲ درصد از شــرکت کنندگان علت حمله را خرابکاری 
دانســته اند، ۳۹ درصد از آن ها اعــالم کرده اند هدف 
هکرها ســرقت IP می باشــد و ۳۸ درصد از پاســخ 
دهندگان معتقدند مهاجمان به دنبال جاسوسی هستند. 

مقابله	با	تهديد	

حدود ۵7 درصــد از متخصصان امنيتی بر اين باورند که 
علت افزايش تهديدات داخلی در ســال گذشته، راه حل 
های ناکافــی حفاظت از داده ها بوده اســت. همچنين 
۵۴ درصــد از آن ها علت را افزايش تعداد دســتگاه ها با 
دسترسی به داده های حساس عنوان کرده اند. با اين حال 

تنها ۴۲ درصد از سازمان ها به طور منظم بر رفتار کاربران 
درون سازمان نظارت می کنند و ۲۱ درصد از آن ها هيچ 
اقدامی در اين زمينه انجام نمی دهند. برخی از سازمان ها 
نيز در زمينه کاهش تهديدات سرمايه گذاری کرده اند که 
۶۱ درصد از آن ها بر بازدارندگی شامل کنترل دسترسی و 
رمزگذاری متمرکز شده اند و ۴۹ درصد بر تشخيص شامل 
نظارت و سيســتم های تشخيص نفوذ تمرکز داشته اند. 

نبود	آموزش	همراه	با	شکست	

در يک بررســی جداگانه از  ۴ هــزار کارمند در بريتانيا، 
فرانسه، آلمان و ايتاليا که توســط Forcepoint انجام 
شده است، ۴۳ درصد از آن ها سازمان خود را در معرض 
تهديدات امنيتی نمی دانند و ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان 
در ايــن باره مطمئن نيســتند. همچنيــن ۳۹ درصد از 
کارمندان اذعان کرده اند که هرگز در زمينه حفاظت داده 
ها آموزش نديده اند و ۲7 درصد از آن ها سازمان خود را 
در اجرای سياست های امنيتی شکست خورده می دانند.

حدی برای رضایت مردم وجود ندارد!
رشيـد     زارعی 

در ســال گذشــته يکی از پروژه های مهم وزارت 
ارتباطات در راســتای عمل به سياست های اقتصاد 
مقاومتــی، حمايــت از توليد محتــوای داخلی بود. 
با نزديک شــدن به پايان فعاليــت دولت يازدهم، 
کارنامــه ايــن وزارتخانه به ويژه در حــوزه اقتصاد 
مقاومتی توســط کارشناســان مــورد ارزيابی قرار 
می گيرد. اگرچه اقدامات مهمی در اين راســتا انجام 
شــده اســت و به گفته معاون برنامه ريزی وزارت 
ارتباطات  با راه اندازی شــبکه ملی اطالعات سهم 
محتــوای داخلی از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد رســيده 
اما به عقيده رئيس دفتر فنــاوری های نوين مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، دولت در اين حــوزه موثر 
عمل نکرده اســت. بنا به اظهارات اين مقام مسئول 

اعتبارات الزم اختصاص داده نشــده و راهکارهای 
حمايتــی از جمله تخصيص پهنــای باند رايگان به 
توليدکنندگان محتوای ديجيتال انجام نشــده است. 
البتــه ميزان رضايت کاربران نيز در ارزيابی عملکرد 
اين وزارتخانه بســيار مهم می باشد. در همين راستا 
معــاون برنامه ريــزی و نظارت راهبــردی وزارت 
ارتباطات گفته اســت: »هر چه ســرويس به مردم 
ارايه می شــود انتظارات مردم متناســب با آن، باال 
می رود و حدی بــرای رضايت مردم وجود ندارد«. 
نکته مهم اين اســت که مســئوالن بايد با توجه به 
نياز کاربــران برای ارائه خدمــات به آن ها تالش 
کنند و مشخص نبودن حد رضايت مردم نبايد بهانه 

ای برای کم کاری شود.

قفل فایل
پوشه های خود را قفل و از ویندوز خود محافظت نمایید

اولين نرم افزار پيشنهادی اين هفته به قفل گذاری بر روی پوشه ها و فايل ها اختصاص 
دارد .  Folder Lock يــک نرم افزار کاربردی برای قفل گذاری و مخفی ســازی 
فايل ها و پوشــه ها در ويندوز می باشــد . در صورتی که اطالعات مهم و محرمانه ای 
را در کامپيوتر خود ذخيره نموده ايد بهتر اســت با قفل گذاری و مخفی سازی آن ها 
مانع از دست رفتن اطالعات ويندوز شويد . نرم افزار فولدر الک يک روش کاربردی 
برای قفل گذاری و محافظت از اطالعات ويندوز می باشــد که از پروتکل های ذخيره 
سازی مختلفی از جمله NTFS در ديسک های سخت و ديگر روش ها در حافظه های 
جانبی پشــتيبانی می کند . فولدر الک به راحتی از انواع فضــا ها و فايل ها از جمله 
اطالعات سيســتمی و مربوط به سيستم عامل نيز پشتيبانی می کند و با قفل و مخفی 
سازی يک پوشه و يا فايل امکان مشاهده ، ويرايش ، انتقال و حذف فايل موردنظر را 

از ديگر کاربران سلب می کند .
حجم فايل : 10 مگابايت
www.newsoftwares.net

طراح بلندگو
پورت های اتصال طراحی و فرکانس بلندگو را تعیین نمایید

پيشنهاد نرم افزاری بعدی اين هفته درباره طراحی جعبه و سيستم بلندگو می باشد . 
LspCad يک نرم افزار طراحی سيستم بلندگو و جعبه های Crossover در ويندوز 

می باشد که با استفاده از آن می توانيد به راحتی سيستم جعبه های بلندگو را بر اساس 
استاندارد های مختلف طراحی نماييد . شــما می توانيد به راحتی طرح های دو بعدی 
خود را با جاگذاری باک و پورت های اتصال طراحی و فرکانس بلندگو را تعيين نماييد 
. عــالوه بر جعبه های بلندگو کاربران می توانند سيســتم های کراس اور را نيز بدون 
محدوديت طراحی نمايند و در صورتی که ايده خود را در يک قســمت از سيســتم 
کلــی داريد اجباری برای کار بر روی طراحی اول کراس اور و يا بلندگو وجود ندارد و 

می توانيد به دلخواه در منطقه موردنظر خود کار کنيد .
حجم فايل : ۹ مگابايت
www.ijdata.com

فلش تعاملی
به پخش بازی های هوشمند در اینترنت دسترسی داشته باشید
Adobe Shock-  آخرين پيشنهاد اين هفته درباره فايل های فلش تعاملی می باشد .

wave Player يک پالگين تحت وب برای نمايش و اجرای فايل های فلش تعاملی 

می باشد که امکان پخش انواع بازی های ويديويی و ويديوهای هوشمند را در اينترنت 
برای بيش از ۴۵0 ميليون کاربر فراهم کرده اســت . با اســتفاده از اين نرم افزار 
می توانيد محصــوالت نرم افــزار Adobe Director را دورن ويندوز و اينترنت به 
راحتــی پخش نماييد چرا که در صورت نصب نبودن ايــن پالگين بر روی کامپيوتر 
در هنگام پخش يک فايل فلش ممکن اســت با خطا رو به رو شــويد . توجه داشته 
باشــيد که کاربرد اين نرم افزار با ابــزار Flash Player تفاوت دارد و در زمانی که 
نياز به اجرای فايل های ارائه هوشــمند و بازی های تعاملی داريد می توانيد از شاکويو 
پلير استفاده نماييد . در غير اينصورت ابزار فلش پلير توانايی پخش فايل های فلش 

ساده را نيز دارا می باشد.
حجم فايل : 13 مگابايت
www.filehippo.com

پیشنهادهفته

نیمی از سازمان ها برنامه ای برای مقابله با تهدیدات سایبری ندارند

سردرگمی در عصر تهدید


