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نظرسـنجی اخیـر موسسـه Ponemon کـه بیـش از 
شـرکت  آن  در  اطالعـات  فنـاوری  کارشـناس   550
پاسـخ  از  درصـد   63 می دهـد  نشـان  بودنـد،  کـرده 
دهنـدگان نمی تواننـد هنگام خروج از شـبکه شـرکت، 
بر دسـتگاه های موجـود در آن نظـارت کننـد در حالـی 
اطالعـات  حـاوی  دسـتگاه ها  ایـن  از  درصـد   55 کـه 

حسـاس هسـتند.

ضعف شرکت ها در برابر تهدیدات
شـرکت ها،  از  درصـد  نظرسـنجی، 56  ایـن  بر اسـاس 
حمـالت  بـا  مقابلـه  بـرای  مشـخصی  اسـتراتژی 
سـایبری ندارنـد.70 درصـد از ایـن شـرکت ها اعـالم 
کرده انـد توانایـی محـدودی برای بـه حداقل رسـاندن 
آسـیب های امنیتـی دارنـد. تنهـا 28 درصـد از پاسـخ 
دهنـدگان در مواجهـه بـا ایـن آسـیب ها بـه تحلیـل و 
بررسـی می پردازنـد.48 درصـد از آن هـا نیـز از راه حل 
امنیتـی خـود بـرای مقابلـه بـا تهدیـد رضایـت کافـی 
 Ponemon ندارنـد. در همیـن راسـتا رئیـس موسسـه

بـرای  واقعـی  مشـکالت  بـا  است:"شـرکت ها  گفتـه 
محافظـت از داده هـا در برابر تهدیدات سـایبری مواجه 
هسـتند". همچنیـن معـاون اجرایی این موسسـه معتقد 
اسـت بازگشـت حمالت فیشینگ، اسـتفاده از مجموعه 
داده هـای  پایـگاه  و  فـروش  بـرای  بـزرگ  داده هـای 
آسـیب پذیر از بزرگتریـن مشـکالت امنیتـی می باشـد 

کـه مدیـران شـرکت ها بـا آن مواجـه هسـتند.

افزایش حمالت سایبری
بـرای  دالر  میلیـون   3,4 سـاالنه  کـه  ایـن  وجـود  بـا 
اختصـاص  ناامـن  نقـاط  کـردن  محـدود  و  شناسـایی 
داده می شـود، 53 درصـد از شـرکت کنندگان در ایـن 
نظرسـنجی اعـالم کرده انـد تعـداد دسـتگاه های آلوده 
بـه بدافزار طی یک سـال گذشـته افزایش یافته اسـت. 
در 3 ماهـه اول سـال 2017 بیش از 1200 شـکایت در 
مـورد نقـض حریم شـخصی صـورت گرفته اسـت. در 
یـک نظرسـنجی دیگـر کـه توسـط ISACA در میـان 
633 متخصـص امنیـت شـبکه های رایانـه ای انجـام 

شـده اسـت، 53 درصـد از آن هـا بر این عقیده هسـتند 
کـه حمـالت سـایبری در سـال 2016 افزایـش یافتـه 
اسـت و 80 درصـد از افـراد پیش بینـی کرده انـد کـه 
در سـال آینـده یـک حملـه سـایبری جدیـد را تجربـه 

کرد. خواهنـد 

لزوم آموزش و افزایش بودجه
ایـن  بـه  می تـوان  نظرسـنجی  دو  ایـن  مجمـوع  در 
نتیجه رسـید که شـکاف قابـل توجهی میـان تهدیدات 
سـایبری سـازمان و آمادگی برای رسـیدگی بـه موقع و 
موثر بـه آن ها وجـود دارد. به همین علـت متخصصان 
امنیـت شـبکه های رایانـه ای بـا تقاضای فـراوان برای 
هسـتند.  مواجـه  سـازمان ها  زیرسـاخت های  تامیـن 
در  مشـخصی  تیم هـای  بایسـتی  می رسـد  نظـر  بـه 
سـازمان های مختلـف بـه درسـتی آمـوزش ببیننـد و 
بـا افزایـش منابـع بـه ویـژه بودجه بـرای شناسـایی و 
مقابلـه بـا حمـالت سـایبری آمادگی بیشـتری نسـبت 

بـه گذشـته کسـب کنند.

تشخیص محتوا
فایل های خود را بر اساس محتوای متن جست وجو کنید

فایل ها  تشخیص  و  جست وجو  جهت  برنامه ای  به  هفته  این  نرم افزاری  پیشنهاد  اولین 
بر اساس محتوای فایل اختصاص دارد. File Investigator Tools نرم افزاری مفید در 
زمینه جست وجو و تشخیص فایل ها بر حسب محتوای داخل فایل بدون نیاز به پسوند 
ذخیره سازی  روش  پلتفرم،  محتوا،  فایل،  انوع  جست وجوی  برای  نرم افزار  این  می باشد. 
 DOS داده ها و ویژگی های دیگر فایل، با جست وجوگر فایل ویندوز و فرمان دایرکتوری
کار می کند. این برنامه کاربردی دارای قابلیت تشخیص بیش از 3000 نوع فایل بر اساس 
محتوای داخلی فایل می باشد. همین امر موجب شده که شما در هنگام جست وجو نیازی 
به، به خاطر سپردن پسوند ها نداشته باشید و به راحتی بتوانید فایل ها را جست وجو کنید. 
به کمک ابزار های کاربردی موجود در نرم افزار پیش رو می توانید عملیات جست وجوی 
فایل ها را بر اساس دسته بندی هایی مانند داده های شخصی کاربر و فایل های وابسته به 

سیستم عامل Palm انجام دهید.
مگابایت فایل:5  www.fid3.com حجم 

ادیت فایل
فایل ها را به صورت حرفه ای ویرایش کنید و نمایش دهید

مربوط  هگزادسیمال  صورت  به  فایل ها  ادیت  به  هفته  این  بعدی  پیشنهادی  نرم افزار 
صورت  به  فایل ها  نمایش  و  ویرایش  زمینه  در  حرفه ای  نرم افزاری   Winhex .می شود
هگزادسیمال می باشد. با این نرم افزار فایل های روی هارد دیسک، فالپی دیسک و سی 
 Ram دی خوانده و ویرایش می شود. گفتنی است که فایل های موجود در حافظه موقت
را نیز به کمک این نرم افزار می توان خواند و حتی ویرایش کرد. همچنین با این برنامه 
اگر اطالعات کافی در زمینه تغییرات داشته باشید، می توانید اطالعات حذف شده را هم 
بازیابی کنید. بیشتر کاربران متقاضی استفاده از این نرم افزار پیشرفته، برنامه نویسان و 
کرکر های حرفه ای هستند. این نرم افزار با تمامی فایل های سیستم سازگاری دارد و قادر 
است تمام اطالعات روی هارد دیسک هایی که فایل سیستم آن ها دچار آسیب شده اند 

را بازیابی کند.
مگابایت فایل:5  www.x-ways.net حجم 

پردازش تگ
فایل های صوتی را به صورت دسته ای تگ کنید

آخریـن پیشـنهاد ایـن هفتـه دربـاره نرم افـزار تغییر تـگ فایل هـای صوتی بـه صورت 
دسـته ای می باشـد. در حـال حاضـر نرم افزارهای بی شـماری بـرای پـردازش تگ های 
فایل هـای موزیـک در اینترنـت موجـود اسـت امـا نرم افـزار Tag&Rename می تواند 
ایـن نـوع پـردازش را به طور متفـاوت انجام دهـد. این نرم افـزار ابـزار قدرتمندی جهت 
مدیریـت فایل هـای موسـیقی می باشـد. بـا ایـن نرم افزار شـما قـادر خواهید بود بسـیار 
سـریع و آسـان مجموعه موسـیقی های خود را تغییر نـام داده، اطالعت موجـود در فایل 
موسـیقی را ویرایـش کـرده، اطالعاتی را بر اسـاس نام موسـیقی در فایـل وارد کرده و یا 
اطالعـات موسـیقی را از سـرور های دیگـر در فایـل وارد کنیـد. همچنین ایـن نرم افزار 
بسـیاری از فیلد هـای اطالعاتـی موجـود در فایل هـای موسـیقی را پشـتیبانی می کنـد. 
ضمـن این کـه ایـن نرم افـزار از تگ هـای مخصـوص موسـیقی های کالسـیک نیـز 

می نماید. پشـتیبانی 
مگابایت فایل:17/7  www.softpointer.com حجم 

 تغییر قرارداد برای کسب رضایت
بـه نظر می رسـد تصمیم شـرکت مخابرات بـرای حذف 
سـرویس نامحـدود و ارائـه اینترنـت حجمـی قطعی تـر 
شـده اسـت. هفتـه گذشـته معـاون شـرکت مخابـرات 
اعـالم کرد علـت نارضایتی برخی از مشـتریان از کیفیت 
اینترنـت این شـرکت، وجـود قرارد ادهای قدیمـی برای 
اسـتفاده از خدمـات اینترنـت نامحـدود با سـرعت پایین 
اسـت کـه بایـد فسـخ شـود. بـه گفتـه داوود زارعیـان 
بیشـترین نارضایتی مشـترکان اینترنت مخابرات مربوط 
به اسـتان تهران می باشـد. این مقام مسـئول به کاربران 
توصیـه کرده اسـت کـه از اینترنت حجمی اما با سـرعت 
مناسـب اسـتفاده کنند تـا مشـکل نارضایتـی آن ها حل 
شـود. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه اگـر شـرکت 

مخابـرات اطمینـان دارد اسـتفاده از خدمـات نامحـدود 
عامـل نارضایتی مشـترکان از کیفیت اینترنت می باشـد 
بهتـر اسـت بـه جای پیشـنهاد بـه کاربـران بـرای تغییر 
قـرارداد، این سـرویس را حذف کند تا حق افـرادی که از 
اینترنـت حجمی اسـتفاده می کنند ضایع نشـود. در حالی 
شـرکت مخابرات کاربران خـود را به اسـتفاده از اینترنت 
کارشناسـان  از  برخـی  کـه  می کنـد  تشـویق  حجمـی 
از  می داننـد.  وارد  خدمـات  از  نـوع  بر ایـن  را  ایراداتـی 
طرف دیگـر برخی از کاربران نیز بر اسـتفاده از سـرویس 
اینترنت نامحـدود مخابرات اصـرار دارند. انتظـار می رود 
هر چـه زودتر کیفیـت اینترنت مخابرات بهبـود پیدا کند 

تـا نارضایتی مشـترکان از این بیشـتر نشـود.

رشیـد     زارعی 

با وجود افزایش تهدیدات سایبری، شرکت ها برنامه مشخصی برای مقابله ندارند

دفاع ضعیف در برابر حمالت قوی

پیشنهادهفته


