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اخبار
گزارش:	لزوم	تغییر	در	نحوه	عملکرد	پنتاگون	در	خصوص	هوش	مصنوعی	

کارشناسان	درب	پشتی	مستقر	در	شبکه	آژانس	های	فدرال	ایاالت	متحده	را	کشف	کردند	
فیشــرها	بــرای	جمــع	آوری	اطالعــات	بانکــی	و	ســایر	مــدارک	هویتــی	خــود	را	بــه	جــای	

فایزر	جا	می	زنند	
یک	باگ	بلوتوث	سبب	خطا	و	مثبت	شدن	تست	COVID-19	می	شود	

بایدن	برترین	مؤسسه	پزشکی	نظامی	چین	را	در	لیست	سیاه	کنترل	صادرات	قرار	داد	

توییتر،	متا	و	تیک	تاک	به	دلیل	محتوای	ممنوعه	در	روسیه	جریمه	شدند	
رقابت	های	جنگی	اوکراین	شبکه	برق	این	کشور	را	محک	می	زند	

گــزارش:	تحقیقــات،	جاســوس	افــزار	پگاســوس	در	تلفــن	همســر	جمــال	خاشــقجی	را	بــه	
ماموران	امارات	متحده	عربی	مربوط	می	کند	

مرکز	جدید	کنترل	و	فرماندهی	سایبری	اسرائیل	برای	حفظ	ایمنی	حمل	و	نقل
ارتش	اسرائیل	و	ایاالت	متحده	مانور	مشترک	امنیت	سایبری	را	به	پایان	رساندند	

آموزش	و	پرورش	باید	بر	امنیت	سایبری	توجه	کند	
روندهای	امنیتی	برای	سال	2022	-	نیاز	به	استعدادها	و	مهاجرت	ابری	
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امنیت سایبری     

مجمــع	ایرانــی	دفــاع	از	حقیقــت	مــادام	همــه	تــالش	خــود	را	انجــام	می	دهــد	کــه	بــا	بــه	کارگیــری	شــبکه	ای	از	
ــردارد.	 ــری	از	ایجــاد	ســوءتفاهم	ب ــی	در	جهــت	جلوگی ــف	سیاســی	و	شــناختی	گام ــگان	در	حوزه	هــای	مختل نخب
در	همیــن	خصــوص	مــا	در	مجمــع	ایرانــی	دفــاع	از	حقیقــت	رســالت	خــود	میدانیــم	تــا	بــا	تهیــه	دیدبان	هایــی	
از	موضوعاتــی	کــه	بــه	عنــوان	کارویــژه	بــرای	خــود	انتخــاب	کرده	ایــم،	چشــم	انــدازی	از	مســیر	را	ارائــه	داده	و	در	
صــورت	تــوان	پیشــنهاداتی	نیــز	بــرای	کاهــش	ایــن	ســوءتفاهم	ها	در	آنــان	جــای	دهیــم.	ناگفتــه	نمــاد	کــه	ایــن	

دیدبــان	خــود	بخشــی	از	راه	حــل	کاهــش	ســوءتفاهم	اســت.			

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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امنیت سایبری     

ــایبر	 ــده«،	»س ــاالت	متح ــن	»ای ــت	عناوی ــش	تح ــار	بخ ــایبری	ICDT،	در	چه ــت	س ــزارش	امنی ــماره	از	گ ــن	ش ای
ــت	 ــش	نخس ــت.	بخ ــده	اس ــم	ش ــردی«	تنظی ــای	راهب ــرائیل«	و	»گزارش	ه ــایبری	اس ــط	س ــل«،	»محی بین	المل
ــک	 ــکا	بی	ش ــر	امری ــات	اخی ــن	و	اقدام ــردازد.	قوانی ــده	می	پ ــاالت	متح ــایبری	ای ــار	س ــه	اخب ــته	ب ــون	گذش هم	چ
ــرای	 ــه	آنهــا	ب ــر	فضــای	جهانــی	ســایبر	بــه	همــراه	خواهــد	داشــت	کــه	توجــه	ب تحوالتــی	را	در	ســالهای	آتــی	ب

ــت.	 ــت	اس ــز	اهمی ــا	حائ ــی	رونده پیش	بین

بخــش	دوم	تحــت	عنــوان	ســایبر	بیــن	الملــل،	بــه	فعالیت	هــای	روســیه	در	محیــط	ســایبر	متمرکــز	اســت.	بخــش	
ســوم	نیــز	تحــوالت	ســازمانی	و	ســاختاری	اســرائیل	و	اقدامــات	ایــن	کشــور	در	عرصــه	ســایبری	را	مــورد	بررســی	
قــرار	داده	اســت.	بخــش	پایانــی	نیــز	بــه	دو	گــزارش	راهبــردی	در	زمینــه	آمــوزش	الکترونیکــی	و	تحلیــل	روندهــای	

ســایبری	در	ســال	آینــده	میــالدی	اختصــاص	یافتــه	اســت.

ــا	مســائل	 ــا	ب ــن	امــکان	را	فراهــم	می	ســازد	ت ــاالت	متحــده	ای ــار	و	وضعیــت	فضــای	ســایبر	در	ای اطــالع	از	اخب
ــب	 ــه	آن	مصائ ــز	ب ــا	نی ــه	کشــور	م ــن	ک ــش	از	ای ــن	پی ــن	حــوزه	ســریع	تر	آشــنا	شــده	و	هم	چنی و	مشــکالت	ای
ــه	در	 ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــی،	ب ــم.	از	طرف ــی	نمایی ــی	را	پیش	بین ــای	اصالح ــردد،	راهکاره ــار	گ ــواری	ها	دچ و	دش
اظهــارات	عمومــی	و	جلســات	رســمی	مقامــات	ایــن	کشــور	برخــی	از	نقــاط	ضعــف	دشــمن	در	زمینــه	ســایبری	و	
فناوری	هــای	نویــن	بیــان	می	گــردد	و	بــا	توجــه	بــه	ایــن	نکتــه	کــه	بخــش	ســایبری	ایــران	توانایــی	آن	را	دارد	کــه	
ــذا	می	توانیــم	 ــه	بزنــد؛	فل ــرداری	کنــد	و	بــه	دشــمن	ضرب ــا	ایــاالت	متحــده	از	همیــن	ضعف	هــا	بهره	ب در	تقابــل	ب
از	نقــاط	ضعــف	حریــف	اســتفاده	نماییــم	و	زمیــن	بــازی	را	بــه	نفــع	خــود	تغییــر	دهیــم	و	در	موضــع	آفنــدی	قــرار	

بگیریــم.

ایــن	تذکــر	ضــروری	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	پیشــگامی	کشــور	امریــکا	در	عرصــه	تکنولــوژی،	بررســی	پیشــرفت	ها	
ــده	را	 ــوژی	در	آین ــاوری	پیش	بینــی	مقصــد	نهایــی	مســیر	تکنول ــه	فن و	برنامه	ریزی	هــای	کالن	ایــن	کشــور	در	زمین

ــازد.	 ــن	می	س ممک

ــن	 ــای	نوی ــوژی	و	فناوری	ه ــایبر،	تکنول ــوزه	س ــات	کالن	ح ــار	و	اتفاق ــم	اخب ــد	اه ــار	داری ــه	در	اختی ــی	ک در	بولتن
جمــع	آوری	شــده	اســت	تــا	مخاطبیــن	و	فعالیــن	در	ایــن	زمینــه	بتواننــد	نســبت	بــه	وضعیــت	ایــاالت	متحــده	از	

ــه	روز	برخــوردار	شــوند.	 نگاهــی	جامــع،	کالن	و	ب

دیدکلی

مقدمه
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گزارش:	لزوم	تغییر	در	نحوه	عملکرد	پنتاگون	
در	خصوص	هوش	مصنوعی

متــن	ذیــل	ترجمــه	و	تلخیصــی	از	گــزارش	وب	ســایت	
ــد: Cyber Security Inteligence	می	باش

خودکارســازی	 و	 تکنولوژیکــی	 ســریع	 تغییــرات	
سیســتم	ها	ماهیــت	بســیاری	از	امــور	و	کارهــا	را	بــه	
ــن	 ــز	ای ــد	داد	و	تمرک ــر	خواه ــرز	چشــمگیری	تغیی ط
ــژه	در	 ــه	وی ــی	ب ــای	نظام ــر	کاربرده ــا	ب دگرگونی	ه

ــت. ــی	)AI(	اس ــوش	مصنوع ــوزه	ه ح

وقتــی	 متحــده	 ایــاالت	 نخبــگان	 و	 کارشناســان	
ــان	 ــه	می ــی	ب ــاوری	هــوش	مصنوع ــت	از	فن صحب
می	آیــد،	مبتنــی	بــر	ایــن	فــرض	کــه	پیشــقدم	
ــزرگ	محســوب	 شــدن	در	ایــن	حــوزه	یــک	مزیــت	ب
می	شــود،	تــالش	می	کننــد	تــا	رهبــری	نظامــی	
ــن	 ــا	چی ــی	ب ــک	رقابت ــکا	در	حوزه	هــای	تکنولوژی امری

ــد. ــه	نماین را	توجی

	)DoD(	متحــده	ایــاالت	دفــاع	وزارت	راســتا،	همیــن	در
در	حــال	بررســی	تغییــرات	ســازمانی	بــه	منظــور	
ایجــاد	یــک	رویکــرد	یکپارچــه	تــر	در	قبــال	داده	هــا	
و	هــوش	مصنوعــی	اســت؛	از	جملــه	ایجــاد	»منصــب	
.)CDAO(	»ــی افســر	ارشــد	داده	و	هــوش	مصنوع

ــتلزم	 ــک	مس ــری	تکنولوژی ــان	رهب ــر	کارشناس از	نظ
موثــر	بــودن	مدیریــت	داده	و	هــوش	مصنوعــی	
ــه	 ــروز	ب ــه	ام ــا	ب ــون	ت ــای	پنتاگ ــت	و	تالش	ه اس
ــی	 ــی	تلق ــن	ناکاف ــا	چی طــور	گســترده	در	مقایســه	ب
ــه	 ــود	ک ــور	می	ش ــال،	تص ــوان	مث ــه	عن ــود.	ب می	ش
15	مؤسســه	جداگانــه	تحــت	مدیریــت	پنتاگــون	
بــا	 مرتبــط	 فناوری	هــای	 روی	 کــه	 دارد	 وجــود	
هــوش	 اصلــی	 قابلیت	هــای	 مصنوعــی،	 هــوش	

ــرمایه	گذاری	 ــردی	س ــای	کارب ــا	برنامه	ه ــی	ی مصنوع
ــی	 ــعه	صنعت ــی	در	توس ــوش	مصنوع ــد	و	از	ه می	کنن
ــد.	هرکــدام	از	ایــن	موسســات	دارای	 اســتفاده	می	کنن
فرآیندهــا،	داده	هــا،	دســتورالعمل	ها	و	برنامه	هــای	
جداگانــه	ای	هســتند.	هماهنگــی	ســاختاریافته	کافــی	
ــا	نظــارت	از	طریــق	یــک	“هــاب	هــوش	 بیــن	آنهــا	ی
ــه	 ــر	ب ــن	ام ــدارد	و	همی ــود	ن ــزی	وج ــی”	مرک مصنوع
ــری	 ــرای	رهب ــده	را	ب ــاالت	متح ــی	ای ــی	توانای تنهای

می	کنــد. تضعیــف	 فناوری	هــای	جدیــد	

نظــارت	یکپارچــه	از	طریــق	ایجــاد	یــک	CDAO	توانمند	
ــن	 ــا	مطمئ ــد	ت ــک	کن ــاع	کم ــه	وزارت	دف ــد	ب می	توان
ــتن	را	 ــوق	داش ــرای	تف ــاز	ب ــورد	نی ــای	م ــود	ابزاره ش
ــده	 ــاالت	متح ــی	ای ــت	دفاع ــوردار	اســت	و	صنع برخ

هم	چنــان	پیشــتازی	می	کنــد.

پذیــرش	فناوری	هــای	نوظهــور	مســتلزم	آزمایــش	
ســاختارهای	نهــادی	الزم	بــرای	اســتفاده	از	آنهــا	
  DDS	دفاتــر	و	،	CDO	،	JAIC	دفتــر	ادغــام	اســت.
ــوه	 ــه	بالق ــک	لحظ ــده	ی ــان	دهن ــت	CDAO	نش تح
ــدی	 ــورد	ج ــاع	در	م ــرای	وزارت	دف ــازمانی	ب ــد	س رش
ــت. ــور	اس ــای	نوظه ــاوری	ه ــا	و	فن ــن	داده	ه گرفت

ــا	در	 ــی	داده	ه ــت	و	هماهنگ ــئول	مدیری • CDO	مس
ــاع	اســت. ــر	وزارت	دف سرتاس

• JAIC	بــرای	کمــک	بــه	وزارت	دفــاع	در	فعــال	کــردن	
و	پیــاده	ســازی	اســتفاده	از	هــوش	مصنوعــی	ایجــاد	

شــد.

ــرای	 ــه	ب ــم	داده	اســت	ک ــژه	عل ــم	وی ــک	تی • DDS	ی
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ــه	داده	هــا	و	 ــوط	ب ــی	و	مرب ــه	مســائل	امنیت رســیدگی	ب
ــات	طراحــی	شــده	اســت. اطالع

ــل	 ــن	در	ســال	،2021	JAIC	یــک	منصــب	ذی پیــش	از	ای
ــه	افســر	 ــاًل	ب ــام	قب ــن	مق ــد.	ای ــاع	ش ــر	دف ــاون	وزی مع
ــر	 ــن	خاط ــه	همی ــی	داد	و	ب ــزارش	م ــات	گ ارشــد	اطالع
حــدود	وظایــف	ایــن	بخــش	نامشــخص	و	مورد	مناقشــه	
ــرویس	های	 ــه	س ــدارد	ک ــار	را	ن ــن	اختی ــود.	JAIC	ای ب
نظامــی	و	ســایر	موسســات	را	مجبــور	بــه	همــکاری	کنــد.

ــع	 ــا	موان ــد	ب ــنهادی	می	توان ــدد	پیش ــازمان	دهی	مج س
بوروکراتیکــی	روبــرو	شــود	کــه	هــدف	رهبــری	یکپارچــه	
ــال	را	 ــا	و	دیجیت ــی،	داده	ه ــوش	مصنوع ــای	ه بخش	ه
ــکیالت	 ــن	تش ــال،	ای ــوان	مث ــه	عن ــد.	ب ــف	می	کن تضعی
همچنیــن	بــه	ایــن	اختیــار	نیــاز	دارد	کــه	اجــزای	مختلــف	
پنتاگــون،	بــه	ویــژه	ســرویس	های	نظامــی	منحصــر	
بــه	فــرد	را	بــرای	بــه	اشــتراک	گذاشــتن	داده	هــا	از	
پایگاه	هــای	داده	ای	کــه	هرگــز	بــرای	اشــتراک	گذاری	

ــد. ــور	کن ــده	اند،	مجب ــی	نش طراح

ــرا	 ــه	نظــر	مــی	رســد	زی ســازماندهی	مجــدد	ضــروری	ب
نهادهــای	موجــود	تمرکــزی	بــرای	هماهنگــی	مؤثــر	

ــد. ــون	ندارن ــای	پنتاگ ــالش	ه ت

ــه	 ــته	ب ــت	بس ــنهادی	در	نهای ــدد	پیش ــازماندهی	مج س
ــون	 ــد	پنتاگ ــری	ارش ــوی	رهب ــه	از	س ــی	ک ــزان	حمایت می
ــه	 ــت	مواج ــا	شکس ــت	ی ــا	موفقی ــد،	ب ــت	می	کن دریاف
خواهــد	شــد.	ایــاالت	متحــده	توانایی	فنــی	و	مالــی	برای	
تبدیــل	شــدن	بــه	یــک	رهبــر	جهانــی	در	هــوش	مصنوعی	
را	دارد،	امــا	بــرای	موفقیــت	بایــد	اقدامــات	الزم	را	جهــت	

ــد. ــام	ده ــی	انج ــای	فن ــرش	نوآوری	ه پذی
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کارشناسان	درب	پشتی	مستقر	در	شبکه	آژانس	های	فدرال	
ایاالت	متحده	را	کشف	کردند

یــک	کمیســیون	دولــت	فــدرال	ایــاالت	متحــده	مرتبــط	بــا	حقــوق	بین	الملــل	بــه	واســطه	یــک	درب	پشــتی	هــدف	
قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	طبــق	گزارش	هــا	شــبکه	داخلــی	آن	را	بــه	خطــر	انداختــه	اســت.

ــاره	گفــت:	“ایــن	 شــرکت	امنیتــی	Avast	کشــور	چــک	طــی	گزارشــی	کــه	هفتــه	گذشــته	منتشــر	شــد	در	ایــن	ب
حملــه	مــی	توانــد	افشــای	کامــل	شــبکه	و	کنتــرل	کامــل	یــک	سیســتم	را	بــه	همــراه	داشــته	باشــد	و	بنابرایــن	مــی	
توانــد	بــه	عنــوان	اولیــن	گام	از	یــک	حملــه	چنــد	مرحلــه	ای	بــرای	رخنــه	عمیــق	تــر	بــه	ســایر	شــبکه	هــا	اســتفاده	

شــود.”

ــیون	آزادی	 ــه	کمیس ــای	Ars Technica	و	The Record	آن	را	ب ــا	گزارش	ه ــد،	ام ــاش	نش ــدرال	ف ــاد	ف ــام	نه ن
ــود	را	در	 ــای	خ ــه	ه ــه	یافت ــت	ک ــد.	Avast	گف ــط	می	کن ــده	)USCIRF(	مرتب ــاالت	متح ــی	ای ــی	بین	الملل مذهب
ــق	 ــوذ	و	از	طری ــه	آژانــس	در	مــورد	نف ــرای	اطــالع	رســانی	مســتقیم	ب صــورت	عــدم	موفقیــت	تــالش	هایــش	ب

ــد. ــی	مــی	کن ــاالت	متحــده	ایجــاد	شــده،	علن ــت	ای ــه	توســط	دول ــال	هــای	دیگــری	ک کان

در	ایــن	مرحلــه،	تنهــا	“بخــش	هایــی	از	پــازل	حملــه”	کشــف	شــده	اســت،	و	بــا	توجــه	بــه	ماهیــت	ســیر	دسترســی	
اولیــه	مــورد	اســتفاده	بــرای	رخنــه	بــه	شــبکه	و	توالــی	اقدامــات	پــس	از	بهــره	بــرداری	توســط	بازیگــر	مجهــوالت	

بی	پاســخ	بســیاری	باقــی	مانــده	انــد.

آنچــه	مشــخص	اســت	ایــن	اســت	کــه	ایــن	حملــه	در	دو	مرحلــه	بــرای	اســتقرار	دو	باینــری	مخــرب	انجــام	شــده	
اســت،	مرحلــه	اول	بــه	طــور	بالقــوه	دشــمن	ناشــناس	را	قــادر	مــی	ســازد	تــا	ترافیــک	اینترنــت	را	رهگیــری	کــرده	
و	کــد	مــورد	نظــر	خــود	را	اجــرا	کنــد	و	بــه	اپراتورهــا	اجــازه	مــی	دهــد	تــا	کنتــرل	کامــل	بــر	سیســتم	هــای	آلــوده	
را	در	دســت	بگیرنــد.	بــا	ســوء	اســتفاده	از	WinDivert،	یــک	ابــزار	قانونــی	ضبــط	بســته	بــرای	وینــدوز،	بــه	ایــن	

امــر	دســت	مــی	یابــد.

شــباهت	هــای	ایــن	حملــه	بــا	»عملیــات	امضــای	ســرخ«	در	ســال	2018	کــه	ســازمان	هــای	کــره	جنوبــی	را	هــدف	
قــرار	داده	بــود	باعــث	شــده	تــا	تیــم	اطالعاتــی	Avast Threat	مشــکوک	شــود	کــه	مهاجمــان	بــه	کــد	منبــع	دومــی	

دسترســی	داشــته	انــد	یــا	خیــر.
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فیشرها	برای	جمع	آوری	اطالعات	
بانکی	و	سایر	مدارک	هویتی	خود	را	

به	جای	فایزر	جا	می	زنند

ــا	13	دســامبر،	شــرکت	حفاظــت	پســتی	 ــن	15	اوت	ت بی
410	INKY،	ایمیــل	فیشــینگ	را	شناســایی	کــرد	کــه	
ــک	ســری	کالهبرداری	هــای	 ــد	Pfizer	را	در	ی ــت	برن هوی

ــد. ــل	نمودن RFQ		جع

ــای	 ــم	از	روش	ه ــا	ه ــه	هکره ــرد	ک INKY	خاطرنشــان	ک
ــور	 ــه	منظ ــن	ب ــطح	پایی ــم	س ــاال	و	ه ــطح	ب ــی	س فن
ــد.	روش	 ــتفاده	می	کنن ــینگ	اس ــد	فیش ــرار	از	رادار	ض ف
ــازه	ایجــاد	شــده	و	 ــی	پیشــرفته	شــامل	دامنه	هــای	ت فن
ــرای	ارســال	ایمیل	هــای	فیشــینگ	 رایگانــی	اســت	کــه	ب
راه	انــدازی	شــده	اند	و	باعــث	ایجــاد	دفــاع	اولیــه	از	
ایمیــل	نمی	شــوند.	روش	فنــی	ســطح	پاییــن	یــک	
پیوســت	ســاده	PDF	بــود	کــه	هیــچ	لینــک	مخــرب	یــا	
بدافــزاری	در	پیوســت	یــا	خــود	ایمیــل	وجــود	نداشــت.	
تــا	 شــده	اند	 طراحــی	 صراحــت	 بــه	 عناصــر	 ایــن	
آنالیزهــای	ضــد	فیشــینگ	را	تحریــک	نکننــد	و	شناســایی	

ــوار	شــود. ــا	دش آنه

ایمیل	هــای	فیشــینگ	خــود	از	مجموعــه	ای	از	دامنه	هــای	
 pfizer-nl[.]com، می	گیرنــد:	 سرچشــمه	 گیج	کننــده	
pfizer-bv[.]org،	 pfizerhtlinc[.]xyz،	 pfizertenders[.]

.xyz

ــه	 ــه	ب ــده	اند	ک ــی	ش ــه	ای	طراح ــه	گون ــا،	ب ــن	دامنه	ه ای
نظــر	می	رســد	توســط	Pfizer	کنتــرل	می	شــوند،	همگــی	
ــا	 ــده	و	ب ــاد	ش ــرداری	ایج ــرای	کالهب ــح	ب ــور	صری به	ط
ــده	 ــت	کنن ــن	ثب ــده	اند.	ای ــت	ش ــام	Namecheap	ثب ن
دامنــه،	ارز	دیجیتــال	را	بــه	عنــوان	پرداخــت	مــی	پذیــرد.

از	 را	 	Pfizer جعلــی	 ایمیل	هــای	 از	 برخــی	 فیشــرها	
 Gmail،	در	شــده	انــدازی	راه	ایمیلــی	رایــگان	های	حســاب

Outlook	و	Ziggo	ارســال	کردنــد.

اگرچــه	INKY	نتوانســت	ایــن	کالهبــرداری	را	تــا	حــل	آن	
دنبــال	کنــد،	ولــی	آنهــا	شــواهدی	از	دو	نتیجــه	احتمالــی	

دیــده	انــد:

ــات	 ــایر	اطالع ــی	و	س ــات	بانک ــد	اطالع ــل	تهدی ــا	عام ی
ــق	 ــا	از	طری ــل	ی ــادل	ایمی ــق	تب ــا	را	از	طری ــاری	آنه اعتب
تلفــن	جمــع	آوری	کــرده	اســت،	یــا	ایــن	کــه	کالهبــرداران	
بــدون	آن	کــه	هرگــز	پولــی	پرداخــت	کننــد،	کاالهایــی	را	
ــد. ــه	ان ــازار	ســیاه	فروخت ــاره	آن	را	در	ب ــده	و	دوب خری
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یک	باگ	بلوتوث	سبب	خطا	و	مثبت	
شدن	تست	COVID-19	می	شود

بایدن	برترین	مؤسسه	پزشکی	
نظامی	چین	را	در	لیست	سیاه	

کنترل	صادرات	قرار	داد

در	تســت	خانگــی	 آســیب	پذیری	 یــک	 از	 محققــان	
معــروف	Ellume COVID-19	کــه	ســبب	آزمایــش	مثبــت	

ــد. ــرداری	کردن ــرده	ب ــد	پ می	ش

 Ellume COVID-19 Home	بحــث	مــورد	آزمایــش	کیــت
ــور	 ــه	ط ــه	ب ــی	ک ــی	ژن ــش	آنت ــک	آزمای ــود،	ی Test	ب

ــود. ــی	ش ــام	م ــرانه	انج خودس

ایــن	آزمایــش	بــا	یــک	آناالیــزر	بلوتــوث	کار	مــی	کنــد	و	
ســبب	کنارگذاشــته	شــدن	مراکــز	انجــام	تســت	می	شــود	
و	نتیجــه	را	از	طریــق	برنامــه	موبایــل	Ellume	در	اختیــار	

کاربــر	و	مقامــات	بهداشــتی	قــرار	مــی	دهــد.

ــوث	 ــالی	از	بلوت ــک	ارس ــوع	ترافی ــه	دو	ن ــی	ک از	آنجای
دســتگاه	تســت	بــه	دیوایــس	مصرف	کننــدگان،	مســئول	
آزمایــش	کرونــا	هســتند،	محققــان	 بــودن	 مثبــت	
ــه	 ــتند	ک ــک	را	نوش ــوص	ترافی ــای	مخص ــکریپت	ه اس

ــرد. ــل	ک ــت	تبدی ــه	مثب ــی	را	ب ــه	منف نتیج

حتــی	اگــر	آزمایــش	منفــی	بــود،	محققــان	اســکریپتهایی	
نوشــتند	کــه	نتیجــه	را	بــه	مثبــت	تغییــر	مــی	داد.	در	عمل،	
ــتند	 ــی	توانس ــا	م ــه	هکره ــی	اســت	ک ــدان	معن ــن	ب ای
ــرای	شــرکت	در	فعالیــت	هــای	خــاص	در	 گواهــی	الزم	ب
ــود	 ــرای	خ ــور	را	ب ــن	کش ــه	ای ــده	و	ورود	ب ــاالت	متح ای

ــد. مهندســی	کنن

دولــت	بایــدن	اعــالم	کــرد	کــه	بــه	دلیــل	نگرانــی	فزاینــده	
ــر	اینکــه	پکــن	از	فناوری	هــای	پزشــکی	نوظهــور	 مبنــی	ب
و	»ســالح	های	کنتــرل	مغــز«	بــرای	تقویــت	ارتــش	خــود	
و	ســرکوب	اقلیت	هــای	مســلمان	در	چیــن	اســتفاده	
می	کنــد،	یکــی	از	مراکــز	تحقیقاتــی	نظامــی	چیــن	را	بــه	

ــد. ــه	می	کن ــرل	صــادرات	اضاف فهرســت	ســیاه	کنت

آکادمــی	علــوم	پزشــکی	ارتــش	وابســته	بــه	PLA		و	تقریبًا	
ــه	لیســت	ســیاه	ایــن	 ده	هــا	مؤسســه	تحقیقاتــی	آن	ب
ــکا	را	 ــاوری	آمری ــادرات	فن ــه	ص ــدند	ک ــه	ش ــاد	اضاف نه
بــدون	مجــوز	دولــت	ایــاالت	متحــده	ممنــوع	مــی	کنــد.	
ایــن	وزارتخانــه	گفــت	کــه	اســتفاده	چیــن	از	داده	هــای	
ــز”	 ــرل	مغ ــه	اصطــالح	“کنت بیولوژیکــی	و	ســالح	هــای	ب

ــزه	ایــن	ممنوعیــت	اســت. انگی

آکادمــی	علــوم	پزشــکی	نظامــی	ممکــن	اســت	بــه	دلیــل	
همــکاری	بــا	CanSino Biologics	بــرای	تولیــد	واکســن	
چینــی	کوویــد	موســوم	بــه	Convidecia	در	ســطح	جهانی	
ــه	 ــن	ب ــه	چی ــت	ک ــنی	اس ــن	واکس ــود.	ای ــناخته	ش ش
ــرده	اســت.	وزارت	 ــه	ک ــال	توســعه	ارائ کشــورهای	در	ح
ــی	 ــده	مدت ــاالت	متح ــی	ای ــه	اطالعات ــه	و	جامع خارج
اســت	کــه	گفتــه	انــد	ارتــش	چیــن	از	فنــاوری	پیشــرفته	
بــرای	ســرکوب	اویغورهــا	و	ســایر	اقلیــت	هــای	مســلمان	
ــن	کشــور	 ــی	ای ــگ	در	شــمال	غرب ــتان	ســین	کیان در	اس

اســتفاده	کــرده	اســت.

ــخیص	 ــزار	تش ــرم	اف ــی	از	ن ــات	چین ــن،	مقام ــم	چنی ه
ــاکنان	 ــر	س ــی	ب ــارت	جمع ــرای	نظ ــک	ب ــره	بیومتری چه
ایــن	اســتان	اســتفاده	کــرده	اند	و	نمونــه	هــای	DNA	را	از	
مــردم	ســین	کیانــگ	بیــن	ســنین	12	تــا	65	ســال	جمــع	

ــد. ــرده	ان آوری	ک

ــام	 ــا	ن ــون	ب ــه	اکن ــوک	-	ک ــه،	فیس	ب ــی	جداگان در	اقدام
ــر	خــود	 ــه	حــدود	50000	کارب ــا	شــناخته	می	شــود	-	ب مت
هشــدار	داد	کــه	ممکــن	اســت	هــدف	نرم	افزارهــای	
ــرویس	 ــت	س ــه	هف ــرد	ک ــالم	ک ــند	و	اع ــی	باش نظارت
ســایت	های	 از	 را	 جاسوســی	 کاربــری	 بــا	 تجــاری	
رســانه	های	اجتماعــی	خــود	حــذف	خواهــد	کــرد.	یکــی	
از	ایــن	ســازمان	ها	و	ســرویس	های	ارائــه	دهنــده	در	

ــت. ــتقر	اس ــن	مس چی
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دادگاه	مســکو	در	آخریــن	اقــدام	از	سلســله	جرائــم	علیــه	
ــیه	 ــه	روس ــرد	ک ــالم	ک ــی	اع ــاوری	خارج ــرکت	های	فن ش
توییتــر،	متــا	-پلتفــرم	مالــک	فیــس	بــوک-	و	تیــک	تــاک	
ــت	آن	را	 ــه	دول ــی	ک ــذف	محتوای ــدم	ح ــل	ع ــه	دلی را	ب

غیرقانونــی	مــی	دانــد	جریمــه	کــرده	اســت.

مســکو	امســال	طــی	سلســله	اقداماتــی	کــه	منتقــدان	آن	
را	تالشــی	از	ســوی	مقامــات	روســی	بــرای	اعمــال	کنتــرل	
ــد،	فشــارها	را	 ــی	کنن ــف	م ــت	توصی ــر	اینترن شــدیدتر	ب
بــر	شــرکتهای	بــزرگ	فنــاوری	افزایــش	داده	اســت؛	ایــن	
ــرای	ســرکوب	 ــدی	ب ــدان	تهدی ــه	منتق ــه	گفت ــات	ب اقدام

ــد. ــه	شــمار	می	آی ــی	ب ــردی	و	جمع آزادی	ف

دادگاه	منطقــه	تاگانســکی	مســکو	اعــالم	کــرد	کــه	

توییتر،	متا	و	تیک	تاک	به	دلیل	محتوای	ممنوعه	
در	روسیه	جریمه	شدند

ــه	 ــه	ب ــده	اداری	جداگان ــه	پرون ــا	در	س ــای	ِمت پلتفرم	ه
دلیــل	حــذف	نکــردن	محتــوا	در	مجمــوع	13	میلیــون	روبل	
)176926	دالر(	جریمــه	شــده	اســت.	بــه	گفتــه	خبرگــزاری	
ــل	 ــون	روب ــده	10	میلی ــر	در	دو	پرون ــی،	توییت ــای	روس ه
ــل	 ــون	روب ــه	TikTok 4	میلی ــن	آن	ک ــد،	ضم ــه	ش جریم

ــرد. ــت	ک ــه	دریاف جریم

رگوالتــور	ارتباطاتــی	Roskomnadzor	اعــالم	کــرده	اســت	
کــه	روســیه	از	مــاه	مــارس	ســرعت	توییتــر	را	بــه	دلیــل	
پســت	های	حــاوی	هرزه	نــگاری	کــودکان،	اطالعــات	
ســوءمصرف	مــواد	مخــدر،	یــا	فراخــوان	افــراد	زیــر	ســن	
ــوان	یــک	اقــدام	تنبیهــی	 ــه	عن ــه	خودکشــی	ب ــی	ب قانون

کاهــش	داده	اســت.
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ــیه	 ــا	روس ــی	ب ــای	ژئوپلیتیک ــه	تنش	ه ــی	ک از	آن	جای
ــناس	 ــا	کارش ــت،	صده ــش	اس ــال	افزای ــان	در	ح همچن
ســایبری	اوکراینــی	در	یــک	تمریــن	واکنشــی	در	مقیــاس	
بــزرگ	علیــه	شــبکه	انــرژی	ایــن	کشــور	شــرکت	کرده	انــد.

ســری	 یــک	 جمعــه	 روز	 پوتیــن	 رئیس	جمهــور	
ــه	 ــه	اینک ــرد،	از	جمل ــادر	ک ــی	ص ــت	های	امنیت درخواس
ناتــو	اســتقرار	نیروهــا	و	تســلیحات	را	در	مرزهــای	شــرقی	
اوکرایــن	بــا	روســیه	محــدود	کنــد	و	ایــن	کشــور	متعهــد	

ــدد. ــی	نپیون ــالف	نظام ــه	ائت ــز	ب ــه	هرگ ــود	ک ش

ایــن	کشــور	نســبت	بــه	وقــوع	بحــران	نظامــی	در	منطقــه	
در	صــورت	عــدم	بــرآورده	شــدن	خواســته	هایــش	
ــرباز	را	 ــر	100000	س ــال	حاض ــیه	در	ح ــدار	داد.	روس هش
در	کنــار	موشــک	و	توپخانــه	در	ســمت	مــرز	خــود	جمــع	

ــرده	اســت. ک

ــامبر	2015	و	 ــی	دس ــا	نگران ــا	ب ــی	ه ــیاری	از	اوکراین بس
2016	را	بــه	یــاد	می	آورنــد	کــه	هکرهــای	مــورد	حمایــت	
ــد	و	صدهــا	 ــل	کردن ــرق	را	مخت ــت	روســیه	شــبکه	ب دول
ــد	ســاعت	در	تاریکــی	و	ســرمای	 ــرای	چن ــر	را	ب هــزار	نف

ــد. زمســتان	رهــا	کردن

در	تمریــن	اخیــر	250	شــرکت	کننــده	و	49	تیــم	بــه	
ــع	 ــک	توزی ــه	ی ــی	ب ــه	احتمال ــری	از	حمل ــور	جلوگی منظ
ــن	 ــد.	ای ــت	کردن ــم	رقاب ــا	ه ــرژی	ب ــاختگی	ان ــده	س کنن
تمریــن	چنــد	ســاعته	کــه	توانایــی	متخصصــان	صنعتــی	
بخــش	خصوصــی	و	شــرکت	کنندگان	از	دانشــگاه	ها	و	
ســایر	موسســات	را	بــه	نمایــش	گذاشــت،	بــر	ســه	عنصــر	
کلیــدی	متمرکــز	بــود:	کشــف	آنچــه	اتفــاق	افتــاده،	بیرون	
ــران	و	اصــالح	سیســتم	های	آســیب	دیده. ــدن	اخاللگ ران

رقابت	های	جنگی	اوکراین	شبکه	
برق	این	کشور	را	محک	می	زند	
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گزارش:	تحقیقات،	جاسوس	افزار	
پگاسوس	در	تلفن	همسر	جمال	
خاشقجی	را	به	ماموران	امارات	
متحده	عربی	مربوط	می	کند

واشــنگتن	پســت	اولیــن	بــار	در	روز	ســه	شــنبه	
ــی	 ــده	عرب ــارات	متح ــوران	ام ــه	مام ــزارش	داد	ک گ
ــل	از	 ــزار	جاسوســی	پگاســوس	را	مــاه	هــا	قب ــرم	اف ن
مــرگ	همســر	جمــال	خاشــقجی،	در	تلفــن	همــراه	وی	

ــد. ــذاری	کردن بارگ

ــد	 ــف	ش ــط	Citizen Lab	کش ــزار	توس ــرم	اف ــن	ن ای
کــه	بــه	درخواســت	همســر	خاشــقجی،	حنــان	االتــر،	

ــرد. ــتگاه	را	بررســی	ک دس

بــه	گفتــه	محققــان،	مامــوران	پــس	از	دســتگیری	او	از	
فــرودگاه	دبــی	در	آوریــل	2018	و	بازجویــی	از	او،	ایــن	
ــد.	 ــرار	دادن ــن	او	ق ــی	را	روی	تلف ــزار	جاسوس ــرم	اف ن
ــط	 ــدی	او	را	ضب ــی	اندروی ــا	دو	گوش ــی	ه در	بازجوی

کردنــد.	

ــه	 ــاه	ژوئی ــار	در	م ــن	ب ــرای	اولی ــت	ب ــنگتن	پس واش
ــرم	افزارهــای	 ــان	االتــر	توســط	ن گــزارش	داد	کــه	حن
ــی	 ــای	متن ــام	ه ــق	پی ــی	Pegasus	از	طری جاسوس
هــدف	قــرار	گرفتــه	اســت،	امــا	محققــان	نمــی	تواننــد	
تشــخیص	دهنــد	کــه	آیــا	هــک	موفقیــت	آمیــز	بــوده	
ــق	آزمایشــگاه	 ــزاک،	محق ــل	مارک ــر.	بی ــا	خی اســت	ی
Citizen Lab	بــه	واشــنگتن	پســت	گفــت:	مشــخص	
ــدازی	 ــی	راه	ان ــزار	جاسوس ــرم	اف ــا	ن ــه	آی ــت	ک نیس
شــده	توســط	عوامــل	امــارات	بــر	روی	تلفــن	نصــب	
ــای	 ــال،	یافته	ه ــن	ح ــا	ای ــر.	ب ــا	خی ــت	ی ــده	اس ش
ــک	 ــتقیمًا	ی ــه	مس ــت	ک ــوردی	اس ــن	م ــد	اولی جدی
آژانــس	دولتــی	امــارات	متحــده	عربــی	را	بــه	اســتفاده	
از	جاســوس	افزار	بــر	روی	یکــی	از	نزدیــکان	خاشــقجی	
ــد. ــط	می	کن ــل	وی	مرتب ــه	قت ــی	ب ــای	منته در	ماه	ه
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مرکز	جدید	کنترل	و	فرماندهی	
سایبری	اسرائیل	برای	حفظ	ایمنی	

حمل	و	نقل	

حمل	ونقــل	 حــوزه	 در	 تکنولوژیــک	 پیشــرفت	های	
هوشــمند	تهدیــدات	پیچیــده	ای	را	در	زمینــه	ســایبری	
ــی	راه	 ــل	و	ایمن ــل	و	نق ــال	دارد.	وزارت	حم ــه	دنب ب
ــی	 ــی	مل ــرل	و	فرمانده ــز	کنت ــکیل	مرک ــرائیل	تش اس
ــز	 ــل	)مرک ــل	و	نق ــوزه	حم ــایبری	در	ح ــدات	س تهدی
عملیــات	امنیتــی	-	SOC(	را	بــه	پایــان	رســانده	اســت.

ــرائیل	 ــوردی	اس ــازمان	هوان ــط	س ــز	توس ــن	مرک ای
ــز	 ــک	مرک ــر	ی ــال	حاض ــه	در	ح ــد	ک ــد	ش اداره	خواه
بــن	 فــرودگاه	 در	 کنتــرل	ســایبری	 و	 فرماندهــی	
گوریــون	دارد.	بــه	گفتــه	وزارت	حمــل	و	نقــل،	انتظــار	
ــل	 ــل	و	نق ــام	نهادهــای	حم ــر	تم ــی	رود	نظــارت	ب م
ــر	 ــر	یــک	ســقف،	امــکان	شناســایی	و	نظــارت	بهت زی

ــد. ــم	کن ــالت	را	فراه حم

ایــن	مرکــز	در	کنــار	مقابلــه	بــا	حمــالت	ســایبری	بــه	
آن	هــا	 بــا	 مقابلــه	 و	 آســیب	پذیری	ها	 شناســایی	
ــز	 ــن	مرک ــای	ای ــت	ه ــره	ماموری ــردازد.	در	زم می	پ
راهنمایــی	و	 بــر	عملکــرد	چــراغ	هــای	 نظــارت	
ــل	و	 زیرســاخت	هــای	جــاده	ای،	شــرکت	هــای	حم
ــر	 ــادر	و	همچنیــن	نظــارت	ب ــزرگ،	بن نقــل	عمومــی	ب
عملکــرد	راه	آهــن	اســرائیل،	راه	آهــن	ســبک	و	غیــره	

ــود. ــد	ب خواه
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ارتش	اسرائیل	و	ایاالت	متحده	مانور	
مشترک	امنیت	سایبری	را	به	پایان	

رساندند

بخــش	مشــترک	دفــاع	ســایبری	)JCDD(	نیروهــای	
ــاالت	 ــایبری	ای ــی	س ــرائیل	)IDF(	و	فرمانده ــی	اس دفاع
متحــده	ششــمین	مانــور	ســاالنه	امنیــت	ســایبری	خــود	
ــی	از	تاسیســات	ســایبری	 ــام	Cyberdome	در	یک ــا	ن را	ب

ــاندند. ــان	رس ــه	پای ــاالت	متحــده	ب ای

ایــن	رزمایــش	ســناریوهای	نبــرد	در	حــوزه	ســایبری	
ــرای	 ــی	هــر	دو	کشــور	ب ــا	آمادگ ــرد	ت را	شــبیه	ســازی	ک
ــد. ــود	بخش ــد	را	بهب ــه	رش ــایبری	رو	ب ــدات	س تهدی

ایــن	رزمایــش	توســط	اداره	خدمــات	کامپیوتــری	ارتــش	
ــش	 ــایبری	ارت ــی	س ــکاری	فرمانده ــا	هم ــرائیل	و	ب اس
ــایت	 ــزارش	وب	س ــه	گ ــد.	ب ــری	ش ــده	رهب ــاالت	متح ای
ارتــش	اســرائیل،	ایــن	مانــور	در	مرکــز	فرماندهی	ســایبری	
در	ایــاالت	متحــده	برگــزار	شــد	و	توســط	ارتــش	اســرائیل	
بــه	عنــوان	تجلــی	همــکاری	اســتراتژیک	ضــروری	و	بــزرگ	

میــان	دو	ارتــش	توصیــف	شــد.





گزارش های راهبردی
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آموزش	و	پرورش	باید	بر	امنیت	سایبری	توجه	کند

ــه	 ــا	هم ــه	ب ــن،	ک ــری	آنالی ــمت	یادگی ــه	س ــر	ب تغیی
ــر	 ــادی	ب ــر	زی ــده،	تأثی ــریع	گردی ــد19-	تس ــری	کووی گی
ســازمان	های	آموزشــی	در	سراســر	جهــان	داشــته	اســت؛	
ــور	 ــه	ط ــه	ب ــی	ک ــازمان	های	آموزش ــته	س ــه	آن	دس چ
کامــل	بــه	یادگیــری	آنالیــن	روی	آورده	انــد	چــه	آن	دســته	
ــی	 ــری	ترکیب ــرد	یادگی ــه	از	رویک ــی	ک ــات	آموزش موسس
ــه	 ــد.	آنچــه	واضــح	اســت	آن	اســت	ک اســتفاده	می	کنن

ــت. ــد	یاف ــه	خواه ــی	ادام ــوزش	الکترونیک آم

حفاظــت	از	مؤسســات	آموزشــی	بــه	دلیــل	حجــم	بــاالی	
دســتگاه	های	مدیریــت	نشــده	و	کاربرانــی	کــه	بــه	
ــش	 ــدیدًا	چال ــوند،	ش ــی	ش ــل	م ــا	متص ــبکه	های	آنه ش
برانگیــز	هســتند.	ایــن	امــر	حفاظــت	از	داده	هــای	
شــخصی	دانــش	آمــوزان،	ســوابق	کارمنــدان،	داده	هــای	
محرمانــه،	نتایــج	تحقیقــات	و	ســایر	دارایــی	هــای	

ــد. ــی	کن ــده	م ــوی	را	پیچی معن

بــه	گفتــه	شــرکت	مشــاوره	وکتــور	اســترالیا،	ایــن	
ــه	 ــی	ب ــات	آموزش ــگاه	ها	و	مؤسس ــه	دانش ــت	ک واقعی
طــور	فزاینــده	داده	هــای	حســاس	را	بــا	شــرکای	صنعتــی	
و	دولت	هــا	بــه	اشــتراک	می	گذارنــد،	آنهــا	را	هــدف	
ــی	 ــات	آموزش ــد.	مؤسس ــرار	می	ده ــان	ق ــوه	مهاجم بالق
ــه	 ــددی	ارائ ــان	متع ــه	ذینفع ــادی	را	ب ــات	زی ــد	خدم بای
دهنــد	و	بــا	مجموعــه	داده	هــای	بــزرگ	و	بــدون	ســاختار	
ســروکار	دارنــد؛	بــه	همیــن	خاطــر	هــدف	مطلوبــی	بــرای	
ــر	ایــن،	پذیــرش	 هکرهــا	محســوب	می	شــوند.	عــالوه	ب

ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	معن ــه	ای ــی	ب ــاوری	آموزش ــریع	فن س
ارائــه	دهنــدگان	خدمــات	آموزشــی	در	معــرض	خطــرات	
بیشــتری	در	ارتبــاط	بــا	امنیــت	ســایبری	قــرار	گرفتــه	انــد.

ــک	از	 ــوزش	الکترونی ــدگان	آم ــه	دهن ــه	ارائ ــن	ک ــا	ای ب
ــه	 ــد	GDPR	اتحادی ــا،	مانن ــت	از	داده	ه ــن	حفاظ قوانی
اروپــا	یــا	CCPA	کالیفرنیــا	پیــروی	مــی	کننــد،	ولــی	بــاز	
هــم	بــرای	موسســات	ضــروری	اســت	کــه	کنتــرل	کاملــی	
ــی	 ــه	توانای ــند.	از	جمل ــته	باش ــود	داش ــای	خ ــر	داده	ه ب
ــره	داده	 ــکان	ذخی ــوه	و	م ــورد	نح ــری	در	م ــم	گی تصمی

هــای	خــود.	

پرکاربــرد آموزشــی	 نرم	افــزار	 در	 مثــال،	 عنــوان	  بــه	
مدیــران	 	،Moodle Workplace و	 	Moodle LMS
را	تعریــف	 می	تواننــد	نقش	هــای	کاربــری	متفاوتــی	
ــوه	 ــور	انب ــی«	را	به	ط ــا	»قابلیت	های ــا	ی ــد	و	مجوزه کنن
ــد	 ــان	حاصــل	کنن ــد،	و	اطمین ــه	آن	هــا	اختصــاص	دهن ب
ــد	 ــد«	دارن ــای	»معتم ــه	نقش	ه ــی	ک ــا	کاربران ــه	تنه ک
ــه	داده	هــای	خاصــی	 ــر،	کارفرمــان(	ب ــم،	مدی )مثــال	معل
دسترســی	داشــته	باشــند	–	در	حالــی	کــه	ســایر	کاربــران	

ــد. ــکان	را	ندارن ــن	ام ــجویان«	ای ــد	»دانش مانن

بــه	حفــظ	حریــم	 بــر	نگرانی	هــای	مربــوط	 عــالوه	
ــی	 ــوزان	و	کارکنان ــود	زبان	آم ــا	وج ــا،	ب خصوصــی	داده	ه
دور	 راه	 از	 ورود	 بــرای	 دســتگاه	های	شــخصی	 از	 کــه	
اســتفاده	مــی	کننــد،	بــه	خطــر	افتــادن	کاربــر	و	باج	افــزار	
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ــرای	 ــایبری	ب ــت	س ــن	مســائل	امنی ــورد	از	رایج	تری دو	م
ارائه	دهنــدگان	آمــوزش	عالــی	هســتند.	روشــی	کــه	
تیم	هــای	فنــاوری	اطالعــات	در	مؤسســات	آموزشــی	
ــالت	 ــد	حم ــد،	مانن ــورد	می	کنن ــائل	برخ ــن	مس ــا	ای ب
فیشــینگ	یــا	تهدیــد	بــه	انتشــار	داده	هــای	خصوصــی	که	
ــد،	بایــد	شــامل	فعــال	 ــه	آنهــا	دسترســی	دارن هکرهــا	ب
کــردن	احــراز	هویــت	چنــد	عاملــی	در	سیســتم	مدیریــت	
یادگیــری	)LMS(	آنهــا	باشــد،	از	جملــه	رمزگــذاری	داده	ها	

ــری. ــا	انجــام	منظــم	پشــتیبان	گی ی

ــد	 ــازمان	،	کلی ــی	در	کل	س ــت	امنیت ــک	ذهنی ــط	ی بس
مؤسســات	 در	 ســایبری	 امنیــت	 خطــرات	 کاهــش	

آموزشــی	اســت.

برخــی	از	ابتکاراتــی	کــه	مؤسســات	آموزشــی	مــی	تواننــد	
ــطح	 ــی	در	س ــر	امنیت ــرز	فک ــن	ط ــر	روی	ای ــرای	کار	ب ب
سازمانشــان	اجــرا	کننــد	عبارتنــد	از:	کمپیــن	هــای	داخلی	
شــناخت	فیشــینگ	،	آمــوزش	اجتنــاب	از	رفتارهــای	
ــت	از	 ــه	حفاظ ــوزش	اولی ــایبری	و	آم ــز	س ــره	آمی مخاط

ــا	اســت. داده	ه

ــری	 ــق	سیســتم	مدیریــت	یادگی ــا	از	طری ــر	همــه	اینه اگ
خــود	مؤسســه	ارائــه	شــود،	بــه	کاربــران	کمــک	مــی	کنــد	
ایــن	آمــوزش	هــا	را	در	متــن	امــر	بیاموزنــد	و	ابزارهــای	
حفــظ	حریــم	خصوصــی	را	کــه	پلتفــرم	خودشــان	ارائــه	

مــی	دهــد	درک	کننــد.
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روندهای	امنیتی	برای	سال	2022	-	نیاز	به	
استعدادها	و	مهاجرت	ابری

۱۲	مــاه	پرتالطــم	در	امنیــت	ســایبری	بــا	چندیــن	نقــض	
بــزرگ	ظــرف	یــک	ســال	اخیــر	همــراه	بــوده	اســت.

 Colonial	ــه ــزاری	ب ــاج	اف ــرب	ب ــه	مخ ــاهد	حمل ــا	ش م
ــتان	 ــن	داس ــب	تری ــی	از	پرمخاط ــم،	یک Pipeline	بودی
هــای	امنیتــی	ســال.	ایــن	حملــه	باعــث	تعطیلــی	یــک	
ــرقی	 ــواحل	ش ــل	در	س ــول	5500	مای ــه	ط ــه	ب ــط	لول خ
ــرات	 ــورد	خط ــا	در	م ــی	ه ــد	و	نگران ــده	ش ــاالت	متح ای
ــای	 ــره	ه ــی	و	زنجی ــای	حیات ــه	زیرســاخت	ه ــوط	ب مرب

ــرد. ــدید	ک ــی	را	تش ــن	جهان تامی

ــی	 ــان	اجرای ــدن«	فرم ــم	»بای ــاهد	بودی ــی،	ش ــاه	م در	م
ــائل	 ــا	مس ــتقیم	ب ــه	مس ــرای	مقابل ــه	ب ــرد	ک ــا	ک را	امض
امنیــت	ســایبری	کشــور،	از	جملــه	امنیــت	زنجیــره	
تامیــن،	طراحــی	شــده	بــود	و	شــاید	مهم	تریــن	دســتور	
اجرایــی	بــود	کــه	از	ســازمان	های	دولتــی	اتخــاذ	رویکــرد	

ــود. ــی	نم ــب	م ــر”	)zero trust(	را	طل ــاد	صف “اعتم

همچنیــن	ســال	2021،	ســال	ارزهــای	دیجیتــال،	فنــاوری	
شــیادی	های	 و	 کالهبرداری	هــا	 رشــد	 و	 دیپ	فیــک	

ــود. ــری	ب ــا	همه	گی ــط	ب مرتب

هنگامــی	کــه	بــه	12	مــاه	آینــده	ایــن	صنعــت	نــگاه	مــی	
کنیــم،	روی	دو	رونــد	بــرای	ســال	2022	تمرکــز	مــی	کنیــم.

1. کمبود استعداد

ــی	 ــا	کالج	هــای	محل ــرد	ب ــالم	ک ــرًا	اع مایکروســافت	اخی
ــگان	 ــع	رای ــه	مناب ــرای	ارائ ــده	ب ــاالت	متح ــر	ای در	سراس
بــه	منظــور	پایــان	دادن	بــه	کمبــود	متخصصــان	امنیــت	
ســایبری	تــا	ســال	2025،	همــکاری	خواهــد	کــرد.	ســوال	
ایــن	اســت	کــه	آیــا	ایــن	کمبــود	اســتعدادهای	در	

دســترس	بــر	صنعــت	امنیــت	در	ســال	آینــده	یــا	پــس	
از	آن	تأثیــر	خواهــد	گذاشــت	و	بخــش	فنــاوری	چگونــه	

ــد. ــک	کن ــکین	آن	کم ــه	تس ــد	ب می	توان

در	آینــده	نزدیــک،	کمبــود	اســتعداد	همچنــان	یــک	
مشــکل	عمــده	باقــی	خواهــد	مانــد.	لکــن	اگــر	حــوادث	
ــرای	مدیریــت	وجــود	داشــته	باشــد،	 ــری	ب ــی	کمت امنیت
ــن	 ــد	در	ای ــتعدادهای	جدی ــه	جــذب	اس ــری	ب ــاز	کمت نی
ــا	حــد	 ــود	اســتعداد	ت ــر	کمب صنعــت	وجــود	دارد	و	تأثی

ــد. ــی	یاب ــادی	کاهــش	م زی

ــص	 ــانی	متخص ــروی	انس ــود	نی ــه	کمب ــی	ک از	آن	جای
ــد	 ــن	بای ــی	رود،	بنابرای ــن	نم ــا	از	بی ــن	زودی	ه ــه	ای ب
راهکارهــای	مــورد	اســتفاده	بــرای	مقابلــه	بــا	تهدیــدات	
ــرل	و	هدایــت	خــودکار	ماشــینی	ســوق	 ــه	صــورت	کنت ب

ــد.	 ــدا	کنن پی

2. کوچ به فضای ابری

ــع،	فرایندهــای	 ــی	کــه	مدتــی	پیــش	ســایر	صنای در	حال
ــی	 ــد،	تردیدهای ــل	کردن ــری	منتق ــه	فضــای	اب خــود	را	ب
بــرای	دور	شــدن	از	عملیــات	هــای	نــرم	افــزاری	در	
محــل	بــرای	رهبــران	امنیتــی	وجــود	داشــت.	بــه	دلیــل	
ــش	 ــدان	و	افزای گســترش	انجــام	دورکاری	توســط	کارمن
ــر	 ــی	دیگ ــران	امنیت ــایبری،	رهب ــده	س ــدات	پیچی تهدی
ــه	 ــبکه	ها	ب ــا	و	ش ــت	از	رایانه	ه ــرای	حفاظ ــد	ب نمی	توانن
سیســتم	های	قدیمــی	وابســته	باشــند	بلکــه	می	بایســت	
راه	حل	هــای	متناســب	بــا	فضــای	رایانــش	ابــری	را	

ــد. اتخــاذ	نماین

ــه	ســمت	فضــای	 ــردم	و	کســب	وکارها	را	ب ــا	آنچــه	م ام
ابــری	ســوق	می	دهــد،	احســاس	نیــاز	بــه	امنیــت	اســت.	
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