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حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی 
رژیم صهیونیستی

برخی منابع خبری عصر یکشنبه از حمله به شبکه تأمین 
آب شرب رژیم صهیونیستی خبر دادند.

فارس- ب��ه گفته این مناب��ع، این حمله ظرف ش��نبه و 
یکش��نبه انجام شده اس��ت. هنوز جزئیات بیش��تری از این 
حمله از جمله میزان خس��ارت وارده و مبدأ حمالت منتشر 

نشده است.
چندی قب��ل »بنیامی��ن نتانیاه��و« نخس��ت  وزیر رژیم 
صهیونیس��تی در س��خنانی که در حس��اب توئیتری دفتر 
نخس��ت وزیری این رژیم منتشر ش��د از انجام شمار زیادی 
حمله س��ایبری به منافع و تأسیسات این رژیم داخل اراضی 

اشغالی خبر داد.

حمایت آلمان از اپلیکیشن کرونایی 
گوگل و اپل

دولت آلمان روز گذشته از اپلیکیشن مشترک اپل و گوگل 
برای ردگیری و شناسایی بیماران مبتال به کرونا حمایت کرد. 
این حمایت در شرایطی صورت می گیرد که در مورد میزان 

امنیت این برنامه تردید وجود دارد.
فارس- دولت آلمان اع��الم کرده که از اس��تفاده از یک 
نرم افزار غیرمتمرکز برای ذخیره س��ازی داده های کاربران 
گوشی های هوشمند حمایت می کند و اگر این کار از طریق 
یک پایگاه داده متمرکز صورت بگیرد می تواند امنیت و حریم 

شخصی افراد را بیشتر به خطر بیندازد.
برنامه مش��ترک اپل و گ��وگل در صورتی ک��ه فردی در 
نزدیکی یک ش��خص مبتال ب��ه کرونا قرار بگی��رد به وی در 
این زمینه هش��دار می دهد. ای��ن برنامه بر مبن��ای فناوری 
بلوتوث کار می کند و با توجه به نقص ه��ای امنیتی بلوتوث 
نگرانی هایی در مورد سوءاس��تفاده هکرها از قابلیت یادشده 
وجود دارد. قرار اس��ت اپراتورهای تلفن هم��راه نیز با اپل و 
گوگل همکاری کنند تا در صورت تماس با افراد مبتال نیز فرد 

از موضوع مطلع شود.
پیش از این آلمان و چند کشور اروپایی برای طراحی یک 
برنامه ردگیری کرونای مش��ترک به ن��ام PEPP-PT در 
تالش بودند. این برنامه با همکاری 130 دانش��مند اروپایی 
ابداع شده است. اما انتقادها از این برنامه به علت ذخیره سازی 
داده های میلیون ها اروپایی بر روی یک سرور واحد که زمینه 

نقض حریم شخصی افراد را فراهم می کند باال گرفته است.
منتق��دان می گویند دولت های اروپای��ی می توانند از این 
اطالعات برای جاسوس��ی س��ایبری از میلیون ها ش��هروند 
اس��تفاده کنند و این کار پیامدهای جب��ران ناپذیری دارد. 
دو روز پبش حدود 300 استاد دانش��گاه اروپایی در نامه ای 
مشترک از دولت های این قاره خواستند تا رویکرد تمرکزگرا 
برای جمع آوری اطالعات شهروندان به بهانه مبارزه با کرونا 

را کنار بگذارند.
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 تا به ح��ال با خ��ود فک��ر کردید نش��تی های 
اطالعاتی چ��ه پیامدهایی ب��رای کارمندان یک 
شرکت دارد؟ برای پاس��خ به این سوال ابتدا علل 
اکثر این رخدادها را مورد بررس��ی قرار می دهیم؛ 
رخدادهایی که بنابر تجربه هایی که داشتیم بیشتر 
ریشه در س��هل انگاری، بی مس��وولیتِی کارمند یا 
مدیریت ناکارامد داش��ته اند. به بیانی دیگر، فرقی 
ندارد چطور به آن نگاه می کنید، به هر حال عامل 

انسانی پشت این ماجرا خوابیده است. 
در ادام��ه ارتباط بی��ن نش��تی های اطالعاتی و 

انگیزه  کارمند را بررسی می کنیم.
وقت�ی کارمن�دان مس�وولیت قب�ول 

نمی کنند
از کارمندان بپرس��ید چه تغییرات��ی در جریان 
کاری ش��ان باعث خواهد شد تا س��طح بهره وری 
و رضایتمندِی شغلی ش��ان ارتقا پی��دا کند. افراد 
معموالً جایی کار می کنند که برای ش��ان مناسب 
اس��ت و هیچ چی��زی ه��م در فرآیند کارش��ان 
تداخل ایجاد نمی کن��د. برای مث��ال، آن ها روی 
کامپیوترهای ش��ان حق��وق ادمی��ن می گیرند تا 
بتوانند هر نرم افزاری را نصب ک��رده، به داده ها و 
سیس��تم های تیم خود دسترس��ی داشته باشند، 
میهمانان��ی ب��ه اداره دعوت ک��رده و چیزهایی از 
این قبیل. در عین حال، تقریباً هیچکس آماده ی 
پذیرفتن مس��وولیت آنچ��ه می خواهد و ی��ا به او 
احس��اس راحت��ی می  دهد نیس��ت. بس��یاری از 
کارمندان )و برخی اوقات مدیران آن ها( این توهم 
را دارند که یک جورهایی همیشه تحت محافظت 
قرار دارند. گمان دارن��د فارغ از هر کاری که انجام 
می دهند امدادی غیب��ی از آن ها مراقبت می کند. 
البته که ما متخصصین امنیت س��ایبرِی سازمانی 
همواره در تالشیم بهترین محافظت را از کاربران 

بعمل آوریم اما دیگر قادر مطلق هم نیستیم.
 تصمیم گیری های بد مدیریتی

علت دیگر بیش��تر این رخداده��ای جدی )به 
معنای گسترده ی آن( مدیریت ناکارامد پروسه ی 
تجاریست که همچنین اقدامات یا تنبلی پرسنل 
بخش آی تی و امنیت اطالعاتی را نیز دربرمی گیرد. 
ش��رکتی که مبحث امنی��ت س��ایبری را جدی 
می گیرد چندان آسیب جدی نخواهد خورد. در هر 
موردی، زنجیره ای از خطاها می بایست در ترکیبی 

مناسب رخ دهد:
فرآیند کسب وکار طوری ساماندهی شده است 

که اجازه  چنین خطایی را بدهد،

فردی مرتکب اش��تباه ش��ده و یا سیاست های 
امنیت اطالعات را زیر پا گذاشته است،

سیس��تم های اطالعات��ی ی��ا س��رویس های 
زیرساختی شامل آس��یب پذیری هایی پچ نشده و 

یا شناسایی نشده بودند،
سیستم ها بس��یار پیچیده بودند و همین باعث 
ش��ده برای تضمین امنیت تنظیمات  منابع الزم 
وجود نداش��ته باش��د، مدیریت پچ و پیاده سازی 

اقدامات امنیتی به موقع نباشد.
دپارتمان امنیت )به دلیل عدم مهارت یا فرصت( 
نتوانسته پیش از بروز آسیب، رخداد را شناسایی 

کند.
بگذارید مثالی بزنیم: بانکی مکرراً رخدادهایی را 
تجربه می کند که در نهایت هم به حمالت خارجی 
و هم خطاهای کارمندان ختم می شود. در نتیجه، 
سیستم های بانک مدتی از کار می افتد. مدیریت 
که سعی داشت همان اندازه که به کارکنان مسئول 
خود انگیزه می داد کسانی که کوتاهی کرده  بودند 
را نیز تنبیه کند، ش��روع کرد ک��ه اخراج چندین 
کارمند خود در بخش آی ت��ی و امنیت اطالعات. 
همزم��ان، گرچه مدیریت می دانس��ت سیس��تم 
خودکار بانکداری آسیب پذیری های معماری دارد؛ 
اما هیچ بودجه ای را برای ساخت سیستمی جدید 
و یا رفع سیس��تم قبلی اختصاص نداد. کارمندان 

باتجرب��ه آگاه بودند که هر ک��س می تواند روزی 
مرتکب اشتباهی شود و این ش��رکت ترجیح داد 
به جای حل این این مش��کل زیربنایی، نیروهای 
جدید به خدمت گیرد؛ حاال همان کارمندان ناآگاه 
اخراج شده در جاهای دیگر مشغول به کار شده اند. 
کارمندان جدید هم درکی از سیس��تم ش��رکت 
نداشتند و در نتیجه حتی نسبت به کارمندان سابق 
هم بیشتر مرتکب خطا شدند و وقت بیشتری سر 
تعمیر و نگهداری سیس��تم ها هدر شد. در نتیجه، 
مش��تریان قید این بانک را زدند و این سازمان از 

جایگاه 50 بانک برتر به جایگاه 200 تنزل کرد.
 چه کار باید کرد؟

پس یادتان باشد هیچگاه انگیزه را در کارمندان 
خود نکش��ید. در عوض، به آن ها کم��ک کنید تا 
نسبت به مسوولیت های خود، ارزش های شرکت 
و اهمیت مشارکت های همکارانش��ان به درک و 
آگاهی برسند. شما می توانید تمام اینها را از طریق 
پشتیبانی مادی، احترام متقابل و تعیین قوانین و 

موازین شفاف به آن ها نشان دهید.
قوانین امنیت اطالعات س��ازمانی باید ساده بیان 
شود و شفاف مطرح ش��ود چه چیزی به طور خاص 
مجاز است و چه چیز غیرمجاز؛ کدام نیروها باید در 
صورت رخداد س��ایبری ف��الن کار را انجام دهند و 
کدام ها نباید. رهبر تیم می بایست روشن و شفاف به 

افراد گروه اطالعات را منتقل کرد و حین )و بعد از( 
رخداد سایبری مشکل پیش آمده و پیامدهای آن را 
برای شان توضیح دهد )مجازات هم شامل می شود(. 
این کار، اتمسفر تیم را سالمت نگه می دارد و جلوی 
اشتباه های تکراری را می گیرد. شما می توانید برای 
تمرکز روی انگیزه تیم و کاهش تأثیر رخداد سایبری 

از نقشه   راه امنیت اطالعات زیر استفاده کنید:
نه تنه��ا برای جلوگی��ری از چنین مش��کالتی 
که همچنی��ن برای اینکه یاد بدهید یک مش��کل 
می تواند چه شکلی باشد، کارکنان خود را آموزش 

دهید.
به کارمندان خود انگیزه دهید.

س��عی کنید قرائن و قوانین امنی��ت اطالعاتی 
شرکت )و اقدامات نظارتی( ش��فاف و بدون ابهام 

باشد.
از ابزار شناس��ایی و واکنش به رخداد اس��تفاده 

کنید.
برای محافظت ش��رکت از خطاه��ا، رفتارهای 
س��هل انگارانه یا احمقانه و اقدامات آلوده ی افراد 

برون سازمانی سیستم هایی را پیاده سازی کنید.
به صورت دوره ای اقدامات فوق را تحلیل کنید 
تا میزان احتمال ارتکاب مش��کل س��ابق کاهش 

داده شود.
  منبع: کسپرسکی آنالین 

روباتی که خانه را ضدعفونی می کند
یک روبات کوچک ساخته شده که با کمک نور »یو وی 
سی« سطوح خانه و آش��پزخانه را پاکسازی و ضدعفونی 

می کند.
مهر- روب��ات کوچکی س��اخته ش��ده ک��ه می تواند 
آش��پزخانه و خانه را ضدعفون��ی کند. ای��ن روبات برای 
فرایند ضدعفونی و پاکس��ازی کردن از نور مافوق بنفش 

استفاده می کند.
ایده ساخت این روبات در حقیقت مربوط به روبات های 
بیمارستانی است که با اس��تفاده از همین فناوری محیط 
را پاکسازی می کنند.روبات های بیمارستانی با استفاده از 

اشعه UVC سطوح را تمیز می کنند.
انرژی UVC بیش��ترین اث��ر میکروب کش��ی را دارد. 
این اش��عه باکتری را از بین می برد و ب��ه آن اجازه تکثیر 
نمی ده��د. طی��ف مختلف این ان��رژی را می ت��وان برای 
پاکسازی س��طوح و لوازم خانگی و بیمارستانی استفاده 

کرد.
این روبات دارای یک المپ مخصوص اس��ت که اشعه 

UVC تولید می کند.

سرمایه بنیاد »بیل گیتس«
 صرف مقابله با کرونا می شود

بیل گیت��س در مصاحبه ای اعالم ک��رده بنیاد »بیل و 
ملیندا گیتس« تمام توجه و سرمایه خود را صرف مقابله 

با پاندمیک کووید1۹ می کند.
مهر- طبق گزارشی جدید بنیاد بیل گیتس تمام منابع 

مالی خود را برای مقابله با کووید 1۹ صرف می کند.
مؤسس مایکروسافت در مصاحبه ای با روزنامه فایننشال 
تایمز اعالم کرده بنیاد »بیل و ملیندا گیتس« با س��رمایه 
ی��ش از 40 میلی��ارد دالر تم��ام توجه خ��ود را معطوف 

پاندمیک کووید 1۹ کرده است.
او در این باره گفت: در س��ال های آین��ده فعالیت های 
اقتصادی به شدت کاهش می یابد و ده ها هزار میلیارد دالر 

به اقتصاد جهانی خسارت وارد می شود.
این بنیاد تاکنون 250 میلیون دالر به مقابله با ویروس 
کرونا کمک کرده و بخش های دیگر این بنیاد که مشغول 
مقابله با بیماری های دیگر بوده اند نیز اکنون تمام تالش و 

توجه خود را معطوف کووید 1۹ کرده اند.
گیتس در ادامه سخنانش در برابر اتهامات دونالد ترامپ، 
از سازمان جهانی بهداشت دفاع کرد و گفت: سازمانی که 
قباًل روی ریشه کن کردن اچ آی وی، ماالریا و فلج اطفال 
تمرکز کرده بود اکنون تمام توجه خود را معطوف ویروس 

کرونا کرده است.
مؤسس مایکروسافت در این باره گفت: سازمان جهانی 
بهداش��ت اهمیت بس��یار زیادی دارد و بای��د طی دوران 
پاندمیک کووید 1۹ از پشتیبانی بیشتری برخوردار شود.
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