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فصلنامه خبری ایدکو به ایستگاه هفتـم رسیده 
در  ایـدکـو  تالش�هـای  خوشبختـانـه  است. 
جهت جلب رضایت مشتریـان و وفـاداری به 
تعهـدات خود، ثمرهـای فراوانی داشته است و 
این فصلنـامه نیـز یکی از محمل�هـای دریافت 

بازخوردهای مشتریـان بوده است.
از این شماره، خبرنامه�های ایدکو را بهبه صورت 
الکترونیکی و در صورت تمـایل نسخه چـاپی در 
جهت حفاظت از محیط زیست دریافت خواهید نمود. این تغییر در استراتژی 
انتشار همزمان نسخه الکترونیکی و کاغذی، در جهت توسعه هرچه بیشتر 

گستـره توزیع نشریه و جلوگیـری از هـدررفت کاغذ است.
درطی مدت زمـانی که از انتشـار این خبرنـامه گذشتـه است، به کـرات با 
درخواست دریافت نسخه الکتـرونیکی نشریه روبرو بوده�ایم. مخاطبـان عزیزی 
که ترجیج می�دادند نسخه پی�دی�اف نشریه را آرشیـو کنند. ضمن آنکه بسیاری 
نیز برای ارسال نسخه کاغذی نشریه برای بخش های مختلف سازمان با مشکل 
روبرو بودند و برایشان آسان تر بود که فایل�هـای نشریه را برای همکارانشـان 

ایمیـل کنند.
به مررو، از این پس نسخه الکترونیکی برای همه مشترکان و نسخه کاغذی تنها 

با درخواست مخاطبان ارسـال خواهد شد.
نکته دیگر درخصوص فعالیت�هـای شرکت ایدکـو، افزوده شدن تازه�هـایی به 
سبد محصوالت است. محصوالت Storage Craft که راهکارهای مطمئنی 
برای تهیه نسخه�های پشتیبان هستند به عالوه راهکارهـای مجـاری�سـازی 
VMWare را از این پس همراه با خدمـات پشتیبانی و گارانتی ایدکو می�توانید 
دراختیار داشته باشیـد. به زودی نیز خبرهای دیگری دربـاره محصوالت جدید 

در ایدکو خواهیـد شنید.

امیـدواریم همچـون گذشته همراهیمـان کنید و سال نو مبارک !
سینـا بقایی - مدیـرعامل
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اطالعـات حاضر در این فهرست صد تایی: 

مدیرعـامل  اشمیت  اریک   :3۵ رتبـه 
گوگـل)200۱ – 20۱۱( 

رتبـه 41: جـان تـامسون مدیرعـامل سیمـانتک 
 )200۹-۱۹۹۹(

 NTT رتبـه 49: تـومئـو کانـابایـاشی مدیـرعـامل
 )۱۹۹۹ -۱۹۹5 Data

رتبـه ۸1: تیم کوگل مدیرعـامل یـاهو )۱۹۹5-
)200۱

پیش بینی�هـا نشـان می�دهـد که در سـال 20۱3 
حمالت بدافزارهـا بیش تـر برروی  پلت فرم�های همراه 
باشد و کمتر از طریق سوءاستفـاده از سیستم هـای 

امنیتی قدیمی شرکت هـا صورت بگیرد. 

آخـرین گزارش�هـا نشـان می دهـد که 80 درصـد 
حمالت بدافزارها در سـال 20۱2 از طریق سایت های 
معتبر اتفـاق افتاده اند و از این سـایت ها به سایت های 

مخرب هدایت شده اند. 

همچنیـن بر اسـاس بررسی�هـا پـرخطرتـریـن و 
بدافزارهـا  حمالت  برابـر  در  کشورهـا  امـن تـرین 
مشخص شده�اند. هنگ کنگ به عنوان خطرناک ترین 
کشـور با 23.5 درصد در صدر قرار دارد و کشورهای 
تایـوان، امـارات متحـده عربی، مکزیک و هنـد در 
به  با ۱.8۱ درصد  نروژ  رده هـای بعدی قرار دارند. 
عنوان امن ترین کشور شنـاخته می شود و کشورهـای 
سوئد، ژاپن، انگلستـان و سوئیس در رده های بعدی 

قرار گرفته اند.

این فهرست را از آن خود کرده�اند.
در این بررسی، عملکرد بلند مدت هر مدیرعامل، از 

ابتدا تا انتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

رتبـه یک: استیو جـابز مدیرعامل اپل
تعجبـی نـدارد که بهتـرین مدیرعـامل طـی ۱7 
سـال گذشته، استیـو جابز مدیرعـامل شرکت اپل 
بوده است. وی رتبـه نخست این فهـرست را به خـود 

اختصـاص داده است.

رتبـه دوم: جف بزوس مدیر عامل شرکت آمازون 
دات کام

در سالهای اخیر این شرکت خرده فروشی آنالین، 
عالوه بر فعالیت در زمینه های تخصصی اش ، وارد 
حوزه های کاری جدید مانند خدمات رایانش ابری 
نیز شده است. بر اساس آمار منتشر شده هیچ نشانی 

از روند کند فروش در این شرکت وجود ندارد .

رتبـه سوم: یـون جونگ - یونگ مدیر عـامل 
سـامسونگ  الکترونیک

وی از سال ۱۹۹6 تا 2008 مدیر عامل سامسونگ 
فناوری  صنعت  در  شرکت  این  بود.  الکترونیک 
سرمایه  بازگشت  شاهد  و  دارد  فعالیت  اطالعات 

مناسب بوده است. 

رتبـه نهم: مـارگـارت وایتمـن مدیرعامل شرکت 
 eBay

عملکرد وی به عنوان مدیر عـامل شرکت eBay از 
۱۹۹8 تا 2008 موجب شد وی به رتبه ۹ در بین 

مدیـران عـامل سراسر جهـان برسد.

رتبـه دهم: جـان چمبـرز مدیـر عـامل شرکت 
سیسکو سیستم 

چمبـرز که شرکتش در زمینـه فنـاوری اطالعـات 
بازگشت  توانسته  تاکنـون  از ۱۹۹5  دارد  فعـالیت 

سرمایه 564 درصدی را ایجاد کند. 
دیگر مدیران عامل فعال در حوزه دیجیتال و فناوری 

برآوردهـای مـوسسه پژوهشـی آی دی سـی نشـان 
می دهد در دنیـای آی تـی تقاضا برای استخدام افراد 
دارای مهارت هـای مرتبط با فناوری هـای پـردازش 

ابری در حـال افـزایش است. 

پیش بینـی  گزارشـی  در  سـی  دی  آی  موسسه 
کـرده است که فرصت های شغلی مرتبط با فناوری 
پردازش ابری تا سال 20۱5 به طور متوسط سالیانه 
26 درصد رشد خواهـد یافت. اما فقـدان مهارت و 
گواهینامه های الزم باعث خواهـد شد بسیاری از این 

جایگاه های شغلی بالتصدی و خـالی بماند. 

موسسه آی دی سی که این برآورد هـا را به سفـارش 
شرکت مـایکروسافت انجـام داده، گفتـه تا سـال 
20۱5 حـدود 7 میلیـون فرصت شغلـی مرتبط بـا 
فناوری هـای پردازش ابـری در جهـان وجود خواهد 

داشت. 

پیش بینی رشد 26 درصدی برای فرصت های شغلی 
مرتبط با فناوری های پردازش ابری در حالی صورت 
می گیرد که اداره آمارهـای کار در آمریکـا پیش بینی 
کرده است دیگر فرصت های شغلی در دنیـای آی تی 
تا سال 2020 رشد ساالنه ای بین ۱. ۱ تا 7. 2 درصد 

خواهند داشت. 

بر اساس گزارش آی دی سی، یکی از دالیل افـزایش 
تقاضـا برای استخـدام نیروهـای دارای مهارت هـای 
مرتبط با فنـاوری پردازش ابـری این است که دو 
حال  در  مطالعه  مورد  کارهـای  و  کسب  از  سوم 
حـاضر یا از ایـن فناوری هـا استفـاده می کننـد و یا 
بـرای استفـاده از آن در آینده ای نزدیک برنامه�ریـزی 
می کننـد. بیش از 50 درصـد از کسب و کار هـا نیـز 
گفته انـد پردازش ابـری از اولویت هـای بسیار مهم 

آن هـا خـواهد بـود.

ماهنامه هاروارد بیزینس ریویو در جدیدترین شماره 
خود فهرست ۱00 مدیرعامل برتر دنیا را در حوزه 
بین،  این  در  که  است  کرده  منتشر  مختلف  های 
فناوری  دیجیتالی،  های  شرکت  اجرایی  مدیران 
اطالعات و فناوری های پیشرفته، رتبه های باالی 
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شاید چند وقت پیش برای همه کسانی مثل من که 
یکی از کاربران پر و پا قرص کامپیوتر هستند، قدم 
زدن در پاساژهای کامپیوتر و نگاه کردن به ویترین 
بود  بخش  لذت  مغازه�ها خیلی  رنگ  و  آب  خوش 
اما حاال که فکرش را می�کنم، با این همه مشغله و 
ترافیک و دود و دم خیابان�ها، عطای لذت تماشای 
ویتـرین مغـازه�ها را باید به لقـایش بخشید. حاال 
ترجیح می�دهم وقتم را به جای صرف کردن پشت 
چراغ قرمز و شلوغی خیابان�ها در منزل پای لپ تاپ 

و یا گوشی موبایلم بگذرانم. 
این مقدمه را گفتم تا بروم سر اصل مطلب و یک 
تجربه را با شما در میان بگذارم. از چند وقت پیش 
که اینترنت برام از نان شب هم واجب�تر شده و البته 
و  عناوین  به  ویروس�ها  اقسام  و  انواع  نماند  ناگفته 
روش�های مختلف به سیستم�ام حمله ور می�شدند، 
انتخاب و خرید یک آنتی�ویروس هم به دغدغه اصلی 
من تبدیل شده بود. از همان سال�ها تا به حال که 
شمارش  که  وقتی  بوده  کسپرسکی  اولم  انتخاب 
سر  ویروسم  آنتی  مصرف  تاریخ  انقضای  معکوس 
می�رسید من هم در این پاساژهای کامپیوتری دنبال 

نسخه بروز کسپرسکی بودم.
آخرین باری که اعتبار آنتی ویروسم سر رسیده بود 
همین طور که داشتم در فضای مجازی طبق معمول 
گشت و گذار می�کردم چشمم به خبری خورد که در 
مورد تخفیف 30 درصدی خرید آنالین آنتی ویروس 
کسپرسکی بود. خیلی خوشحال شدم که حداقل 
برای یکبار هم که شده قرار است پول پس انداز کنم! 
به سایت irkaspersky.com رفتم. وقتی خوب 
همه جای سایت را برانداز کردم تازه فهمیدم تخفیف 
30 درصدی کمترین امتیازی است که من با خرید 
آنالین به دست می آورم. من همان روز آنتی ویروس 
کسپرسکی ام را در کمتر از ۱0 دقیقه خریدم. آن روز 
خرید من تا حدی به سرعت، دقت و مطمئن اتفاق 
افتاد که فکر کردم باید این تجربه شیرین را با همه 
کسانی که به امنیت سیستم��شان اهمیت می دهم 

در میان بگذارم. 
اگر شما هم قصد خرید یک آنتی ویروس اورجینال 
و مطمئن را در سایت irkaspersky.com دارید 
روی گزینه فروش آنالین کلیک کنید. بعد از کلیک 
صفحه�ای برای شما باز می�شود که امکان انتخاب 

را  کاربران  تعداد  همچنین  و  نظر  مورد  محصول 
خواهید داشت.

در مرحله بعـدی روی کلید خریـد کلیک می�کنیـد 
و محصول به سبد خریـد شمـا اضـافه می�شـود. در 
قسمت بعدی وارد صفحه�ای می شوید که باید آدرس 
ایمیل خود را وارد کنیـد تا کد فعـال سـازی محصول 
و الیسنس برای شما ارسال شود و در آخـرین مرحله 
با هر کارت شتابی که دارید می�توانید مبلغ محصول 

را پرداخت کنید. 
ساده  خیلی  نظرتان  به  چیز  همه  اینجا  تا  شاید 
و عادی باشد اما نکته�ای که برای من واقعاً جالب 
بود، در ایمیلم اتفاق افتاد. وقتی منتظر دریافت کد و 
الیسنس از سایتی بودم که از آن خرید کرده بودم، 
دیدم از طرف شرکت کسپرسکی اصلی، فاکتور خرید 
برایم ارسال شده است. واقعا برایم جالب بود که از 
سایت داخل کشور خرید کرده بودم اما فاکتور خرید 
از طرف شرکت کسپرسکی بود. این به من نشان داد 
که راه را اشتباه نرفته�ام و انتخابم برای خرید آنالین 
درست بود. درست ۱0 دقیقه بعد دوباره ایمیلی از 
طرف شرکت کسپرسکی برای من ارسال شد که در 
ضمیمه یک فایل PDF داشت. فایل PDF حاوی 
الیسنس و یک کد 20 رقمی فعال سازی بود. خوب 
همه اینها به من این اطمینان را می�داد که یک آنتی 
ویروس اورجینال خریداری کردم. چون یکی دو سال 
قبل یکی از دوستانم که به پیشنهاد و توصیه من 
آنتی ویروس کسپرسکی را از یکی از فروشگاه�های 
لوازم کامپیوتری خریداری کرده بود، به جای 365 

روز اعتبار تنها 200 روز اعتبار و پشتیبانی داشت.
راستی گفتم پشتیبانی و یاد این مزیت دیگر خرید 
آنـالین هم افتـادم. پشتیبـانی آنـالین. در سـایت 
irkaspersky گزینـه�ای به نام پشتیبـانی آنـالین 
دیدم. با وارد شدن به این بخش ابتـدا یک حساب 
از  در هر ساعت  آن  از  بعد  و  بسازید  باید  کاربری 
شبـانه روز که سیستم شما دچار مشکل خاصی شد، 
می�توانید سواالت خود را در این بخش مطرح کنید و 

جواب آن را در ایمیل خود بگیرید.
اگـرچـه تا بـه حـال بـرای آنتـی�ویـروس و امنیت 
سیستـم مـن مشکلـی پیش نیـامده تـا از بخـش 
پشتیبانی آنالین کمک بگیـرم اما ممکن است بـرای 

شما پیش بیـاید!!!    
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o   همـوارساز شمـاره 1
فرض اینکه داده ها در مرکز داده�هـا قرار دارند

مدیـران  اکثـر  که  بگیرید  نظـر  در  را  مسئله  این 
اجـرایی شرکت یک نسخه از نامـه الکترونیکـی خود 
را در تلفـن هوشمند )آی فون، بلکبـری و غیـره(، یک 
نسخه ثانـوی را در لپ�تاپ و یک نسخه سـوم را نیز در 
سـرور پست شرکت خـود در اختیـار دارند. این امـر به 
روشنی نشـان می دهد که داده هـای موجود در خـارج 
از مرکز داده ها دو برابر داده هـای موجود در داخل مرکز 
داده هـاست. اگر حافظـه های فلش USB، سی دی هـا، 
نوارهای پشتیبـان، نرم افزارهای مبتنی بر فنـاوری ابري 
و تبـادل داده هـا با شرکای تجاری را نیز اضـافه کنید، 
تعداد این مـوارد از آنچـه معموالً در نظـر می گیـریم، 

بسیار بیشتـر است.
ما به طور ذاتـی در می یابیـم که داده هـا تحت کنتـرل 
نیستنـد. با این وجود بخـش های فنـاوری اطالعـات 
شـرکت تصور می کننـد که هست. چرا زمـان و هزینه 
نامتنـاسبی را صرف تقویت محیـط پیرامـون مرکـز 
داده هـا با فنـاوری هایی نظیـر تـأیید اعتبـار، مدیریت 
دستـرسی، فـایروال هـا، جلوگیـری از نفـوذ در شبکـه 
و غیـره می کنیـم؟ البتـه منظور مـا این نیست کـه این 
فناوری هـا مهم نیستنـد. آن�ها قطعـاً مهم هستنـد، 
امـا باید بر محیطـی که داده هـای ما در حـال حـاضر 
در آن قـرار دارنـد تمرکز کنیـم؛ یعنی محیـط بیرون 

در سطح کـاربر نهـایی.
داده هـا در سیلو قرار ندارند. آن�هـا به راحتـی در خـارج 
از مرکز داده ها انتقـال می یابند. در واقـع، تحقیقـات 
شرکت بین المللـی داده هـا )ICD( نشـان می دهـد که 
رایانه هـای رومیـزی یا لپتاپ هـا جدی تـرین دغدغـه 
 )DLP( برای جلوگیـری از، از دست رفتـن داده هـا
به شمـار می روند. داده هـای IDC همچنیـن نشـان 
می دهنـد که قـابلیت انتقـال مهم تریـن عـامل صرف 
هزینه هـای جدیـد امنیتی است و به ایـن موضـوع 
اقدامـات  به  بیشتـری  دارد که سازمـان های  اشاره 
امنیتـی در خـارج از محیط پیرامـون مـرکز داده هـای 
افـزایش  را  اقـدامات  این  و  می کننـد  توجـه  خود 

می دهنـد .

o   همـوارساز شمـاره 2
عدم شناخت ارزش داده های موجود دردستگاه های 

همراه
وقت شمـا ارزشمنـد است. ساعـات بیشمـاری کـه 
داده هـا  تحلیـل  و  تجـزیه  و  گزارش  تهیـه  صرف 
برای اتخاذ تصمیم هـای مطمئن تجـاری می کنیـم، 
هفته هـایی که صرف نامه هـای الکترونیکـی و ارائـه 
سخنرانـی می کنیـم و برنامه ریـزی دقیـق در مـورد 
فرصت هـای تجـاری کـه حسـاسیت زمانـی دارنـد، 
همگـی مقـادیر بسیار زیادی داده را ایجـاد می کننـد 

چگونه 
فناوری  بخش 
اطالعات به طور آگاهانه از طریق دادن اجازه 
دسترسی به سیستم ها و داده ها به تبهکاران 
سایبری به دلیل مجموعه ای از تصورات غلط 
و فرضیات نادرست، تبهکاری سایبری را میسر 

می سازد.
تقاضای کاربران نهایی برای دسترسی به شبکه 
جهانی وب و همه وسایل ارتباطی که این شبکه 
فراهم می کنند همیشه باالست. نیاز شرکت ها به 
این وسایل ارتباطی نیز در حال افزایش است. قابلیت 
انتقال داده های کارکنان و شرکت، چالش فزاینده ای را 
مطرح می کند و ادامه کار با وجود تهدید فزاینده تبهکاری 

سایبری نگران کننده است.
در نتیجه این مسئله و اغلب عدم آگاهی و درک آن، بسیاری از 
بخش های فناوری اطالعات در تبهکاری سایبری مشارکت می کنند. 
این سند طرق مختلفی را شرح می دهد که بخش فناوری اطالعات شرکت ها، 
تبهکاری سایبری را در محیط ما میسر می سازند، و خط مشی هایی را برای جلوگیری 

از تداوم این اقدامات مخرب و خطرآفرین فراهم می کند.
در این مقاله 9 طریق که بخش های فناوری اطالعات امروزه تبهکاری سایبری را میسر 
می سازند شرح داده شده است، و روش هایی برای متوقف کردن آن�ها بر اسـاس 
تحقیق و تجزیه و تحلیل شخص ثالث که متخصصین آزمایشگاه کسپرسکی انجام 
داده اند، ارائه داده شده است. سازمان شما چگونه با این خطرات بسیار رایج برخورد 

می کند؟

منبع: آزمایشگاه کسپرسکی )بخش تحقیقات آنتی�ویروس(
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کـه بـر روی سیستـم هـای قـابـل حمـل بارگـذاری 
می شـوند.

با این وجود، بخش هـای فنـاوری اطالعـات با یک 
لپ�تـاپ مانند یک بطـری نوشـابه برخـورد می کننـد. 
وقتـی یک دستگـاه مفقـود می شـود یا به سرقت 
می رود، حـق بیمـه فقط شـامل ارزش بطـری خـالی 
می شـود و همه داده های ارزشمنـدی که در دستگـاه 

موجـود بـوده است نـادیده گرفته می شـود.
به ایـن دلیل، طرح های محـافظت از دستگـاه های 
همـراه معموالً به جای در نظـر گرفتن ارزش داده هـا 
ارزش دستگـاه را مورد بررسی قـرار می دهنـد. واقعیت 
این است که در اکثر مواقـع ارزش داده هـای موجـود 
در دستگـاه بیشتـر از ارزش خود دستگـاه است، اغلب 
صدهـا برابر بیشتر. استفاده از فناوری هـای مدیریت 
شده ضد بدافزار، ضد سرقت و حـریم خصوصـی برای 
تلفن همراه شـروع خوبی برای پرداختـن به مسئـله 

محـافظت از داده هـای همـراه است.
در بین شرکت هـا یک رویه مرسوم شده است که در 
سطح اجرایی آغاز می شود و به کاربران اجـازه می دهد 
ساخت و مدل مورد انتخاب خود را در هنگام خریداری 
یک دستگاه همـراه مهم تجاری نظیر لپ تاپ یا تلفن 
هوشمند انتخـاب کنند. تعداد فزاینده آی فون هـایی 
که در شبکه شرکت هـا پشتیبـانی می شـوند، یک 

نمونه برجستـه است.
فنـاوری  فروشگاه هـای  و  تاجـران  اکثـر  متاسفانه، 
اطالعات به جـای ارزش داده هـای موجود در دستگاه، 
دستگـاه  تعویض  برای  الزم  زمـان  و  هزینـه  برای 

اهمیت قـائل هستند.
کارکنـان به جـای اینکه به دستگاهـی کـه بـرای 
فناوری هـای مدیریت شده ضد بدافزار، ضد سرقت و 
حریـم خصوصی بهینه شـده  است مجهز شـوند، به 
دستگـاه مورد انتخـاب خود تجهیـز می شـوند. نتیجـه 
امـر توسعه و گستـرش انـواع مختلف دستگاه هـا، 
سیستم های عامل، حامل ها، پروفایل هـای امنیتی و 
فناوری های دیگر موجود در شبکه تجـاری است. برای 
سازمان هایی که کارکنـان امنیتـی محدودی دارند، 
نیـاز به تضمین امنیت بین پلتفرم هـا می تـواند از 

ظرفیت آن�هـا برای پشتیبـانی فراتـر رود.

o   همـوارساز شمـاره 3
در نظر گرفتن لپتاپ هـا و دستگاه های همراه به 
کاربرد  برای  هرگز  که  دارایی های شرکت  عنوان 
شخصی مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ با این باور که 
داده های شرکت هرگز به سیستم های خانگی راه 

پیدا نمی کنند
چند سال پیش، شبکه فنـاوری اطالعـات شرکت هـا 
با یک محیط مطمئـن تعریف می شد. فنـاوری های 
محـافظت بیشتـر مثـل یک سنـگر در پیرامـون یک 

قلعـه قرون وسطایی، موارد داخلـی و خارجی شبکه 
را به طور آشکـار مشخص می کردند. دستگاه هـای 
خارجی، غیر قابل اطمینـان در نظر گرفتـه می شـدند 
و دستگاه هـای داخلـی از محافظت فـایروال شرکت که 
شبـاهت زیادی به دیوارهـای قلعـه داشت برخـوردار 

می شـدند.
شرکت های سراسـر جهـان مزایـای فزاینـده حاصل از 
مجهز کردن کارکنـان در راه دور یا در حـال حرکت 
همـراه  فنـاوری  پیشرفت هـای  می کننـد.  را درک 
به شرکت هـا امکـان داده است کارکنانی»همیشـه 
منـابع  به  می تواننـد  که  باشنـد  داشته  متصـل« 
شرکت نظیر برنامه هـا، اسنـاد و ایمیل هـا از هر جـای 
دنیا در حیـن حرکت دسترسی کامل داشته باشنـد. 
این دسترسی شامل دستگـاه های دستـی می شـود. 
کارکنـانی که در سفـر هستنـد از طریق اتصـاالت 
اینتـرنتی موجود در سـالن فرودگاه هـا، اتاق هتـل هـا 
و هواپیماهـا که همگی نا امن هستنـد به شبکه هـا 
در  می کننـد.  پیدا  دستـرسی  داده هـای شرکت  و 
ندرت  به  معمـول  اداری  کـاری  سـاعات  نتیجـه، 
به بیـن سـاعت ۹ تا سـاعت 5 محدود می شـود. 
افـراد کار می کننـد؛ به روزتـرین اطالعات را مشـاهده 
پاسـخ  فـوراً  به تمـاس های مشتری هـا  می کننـد، 
می دهنـد و به خیلی دیگـر از امور روزمـره در طول 24 
ساعت شبانـه روز رسیدگی می کننـد. اما این محیط 
یک آسیب پذیری جدید را برای شرکت ها ایجاد کرده 
است که احتمـاالً هدف تهدیدهای در حال ظهـور قرار 

.)IDC - می گیـرد )امنیت همراه
یک خط مشی امنیتـی قوی برای یک رایانه لپ�تاپ با 
نظیر این خط مشی برای یک رایانـه رومیزی اساسـاً 
متفـاوت است. اغلب اوقـات، رایانه هـای رومیـزی که 
فقط در محل کـار مورد استفـاده قرار می گیـرند، به 
جداگـانه  فایروال هـای  نظیر  خـاصی  فناوری های 
نیـاز ندارند. امـا لپ�تاپ ها به آگـاهی موقعیتی نیاز 
دارند. وقتی آن�هـا از پوشش ایمنی نسبی شبکـه 
تجـاری خـارج می شـوند ، ارتقاهای امنیتی باید به 
برنامه ریـزی  شدن«  »فعـال  جهـت  خـودکار  طور 
شـوند. اقدامات امنیتی نظیر فعـال�سازی فایروال، غیر 
فعـال�سازی اتصـاالت بی سیـم و بلوتـوث که بـدون 
استفـاده از رمز عبـور فعـال می شـوند و افـزایش 
رسیـدگی به دستگاه های USB باید در هر زمـان که 
یک لپ�تاپ از شبکـه شرکت خـارج می شـود، به طور 

خودکار فعـال شوند.

o   همـوارساز شمـاره 4
به کارگیری رسانه های اجتماعی بدون محافظت

شبکه های اجتمـاعی باید باقی بماننـد. این شبکه هـا 
فنـاوری »ضـروری« جدیدی هستنـد که بخش هـای 
مختلف شرکت شمـا برای رشد به آن�ها نیـاز دارند. 

اگـر از آن�ها به طور مناسب استفاده شود، می توانند به 
طور قابل توجهی مفید باشند.

ده سال پیش، فشار روی بخش های فناوری اطالعات 
به خاطر دسترسی ابتدایی به اینترنت بود. سپس نیاز 
به پست الکترونیکی شرکت و بعد نیاز به برنامه های 
پیام رسانی فوری به میان آمد. هر یک از این موارد 
سرانجام به ابزارهای کاری ضروری برای انجام مأموریت 
بعدی  موج  نیز  اجتماعی  رسانه های  شدند.  تبدیل 

هستند و باید خود را برای مواجهه با آن آماده کنیم.
خیلی از سازمان ها با این مسئله که چگونه به کارکنان 
خود اجازه دهند از ابزارهای Web 2.0 به طور مسئوالنه 
و بدون قربانی کردن الزامات انطباق امنیتی و نظارتی 
از  اگر  می کنند.  نرم  پنجه  و  کنند، دست  استفاده 
فناوری های Web 2.0 و رسانه های اجتماعی به طور 
ایمن استفاده شود، می تواند به سازمان ها در افزایش 
همکاری و بهره وری و ایجاد درآمد کمک کند. الزم 
سازمان ها  که  شود  تمرکز  مسئله  این  روی  است 
رسانه های اجتماعی را به روشی ایمن بپذیرند، زیرا 
به استثنای چند مورد، ممنوعیت کامل رسانه های 

اجتماعی نهایتاً غیرعملی خواهد بود.
ایجاد یک خط مشی رسمی برای کنترل دسترسی 
و مدیریت رسانه های اجتماعی امری ضروری است. 
برای مثال، اگر یک شرکت از محیط پیرامون خود 
در برابر حمله های ضد بدافزاری محافظت کند اما 
نظارت کافی روی دسترسی به شبکه اجتماعی نداشته 
باشد، بی دقتی یک کارمند ممکن است به آلودگی 
شبکه شرکت به وسیله بدافزار منجر شود و خسارات 
غیر  با  مستقیم  طور  به  را  توجهی  قابل  اقتصادی 
مستقیم به وجود آورد. شبکه های اجتماعی همچنین 
یک ابزار محتمل برای افشای اطالعات توسط کارکنانی 
هستند که اطالعات را به طور داوطلبانه با اشخاص 

ثالث به اشتراک می گذارند.
به استثنای چند محیط آموزشگاهی بسیار کنترل 
شده، ممنوعیت رسانه های اجتماعی در نهایت غیر 
عملی خواهد بود. یک روش عملی، به کارگیری یک 
فناوری است که بر ترافیکی که از وب سایت رسانه های 
و  کند  نظارت  دقت  به  می کند،  عبور  اجتماعی 

سایت های مخرب شناخته شده را مسدود کند.

o   همـوارساز شمـاره ۵
تمرکز بر محافظت در برابر شناسایی و واکنش

طرح هـای امنیتی جـامع چنـد قـابلیت را در نظـر 
می گیرند. این قابلیت های اساسی شـامل محافظت، 
شناسـایی و واکنش هستند. محصوالت ضـد ویروس 
اغلب نادیـده گرفته می شـوند و به عنـوان کاال در نظر 
گرفتـه می شوند، و هر سـال به طور خودکـار تجدید 
می شونـد. این امر به کیفیت شناسایی منجـر می شود 
و قابلیت هـای واکنش نیز نادیده گرفته می شـوند. 
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همـان طـور کـه نشـان داده ایـم، این مـوارد عنـاصر 
ضـروری در راهبـرد امنیتی شما هستنـد. همچنین 
در ایـن صنعت انـواع مختلف محـافظت، کـارایی، 
قـابلیت مدیـریت، قـابلیت به کـارگیری و پشتیبـانی 

وجـود دارد.
تمرکـز خیلـی از سـازمان هـاي در حـال تغییـر بـر 
فنـاوری های امنیتی جدیدتر نظیر DLP، رمزگـذاری 
و غیره است. در حالی که این ابزارهـا مفید هستنـد، 
بدافـزاری  آلودگی هـای  و  رویدادهـا  کلـی  تعـداد 
همچنان در حـال افـزایش است. طـي یک نظرسنجی 
IDC مشخص شد که 46 درصد از سازمان هـا افزایش 

در رویدادهای بدافزاری را تجـربه کرده اند، در حالی 
که ۱6 درصـد از آن�هـا بـا کـاهش مواجـه شده انـد. 
 SMB چشمگیرتـرین اختالف در محیط شرکت هـاي
)با 500-24۹۹ کارمنـد( دیده شـد، به طـوری که 
44 درصـد از کارکنـان شـاهد رشد بدافـزارها بودنـد 
و فقـط 7 درصـد از آن�هـا کـاهش بدافـزار را تجـربه 

کرده بودنـد.
این مسئلـه بدین معنـاست که بدافـزار هنـوز از موانـع 
امنیتی پیشـرفته عبور می کنـد و نشـان می دهد کـه 
الزم است بر قابلیت هـای شناسـایی و واکنش به طـور 
فزاینده تأکید شود. بخش هـای فنـاوری اطالعات روی 
مکانیسم هـای محافظتی در دروازه سرمایـه گذاری 
کرده انـد و هنـوز درهـای وسیعی را برای وبگـردی 
کارکنان بدون قـرار دادن مکانیسم هـای محـافظتی 
مناسب برای اطمینـان از اینکه تبهکـاران شناسـایی 
می شوند و راه آن�ها به طور مؤثر مسدود می شـود، باز 

می گـذارند.
از آنجـا که امروز تبهکاران سایبری کاربران نهایی را 
هدف قرار می دهند، فناوری قـوی شناسایی و واکنش 
بایـد در سطح کاربران نهـایی به کار گرفتـه شود تـا 
از آن�هـا در برابـر بدافـزارهایی کـه تبهکـاران سایبـری 
بـرای سرقت داده هـا، اعتبارنامه ها و درآمدها طراحی 

کرده انـد، محـافظت شود.

o   همـوارساز شمـاره 6
عدم ارتقـای فرهنگ آگـاهی

آگـاهی و آموزش کاربر نهـایی در همه مراحل و سطوح 
امنیت اطالعـات، ضروری هستند. برای مثـال، کارکنان 
باید برای دفاع از خود در برابر کدهای مخرب، وبگردی 
ایمن و اجتناب از برچسب ضمیمه جـاسـوس افزار و 
باج افزار آموزش داده شوند. خط مشـی هـای رمز عبـور 

نیز باید ضمن اطالع رسانی به اجرا درآیند.
آگـاهی از تهدیدهـا، تأثیر آنها و روش هـای تکثیر 
آن�هـا در حفظ هوشیـاری کاربـران مؤثـر است و 
ممکن  که  تصمیم هـای ضعیف  گرفتن  از  را  آن�ها 
است موجب آلـوده�شدن سیستم آن�هـا شـود، بـاز 
مـی دارد. انجـام اقدامـات مکـرر در جهت آگـاهی 

امنیتی بـرای حفظ آگاهی کارکنـان و محـافظت از 
آن�هـا ضـروری است. البتـه اینکـه کارکنـان فنـاوری 
فعلـی  مسیرهـای  و  فناوری هـا  دربـاره  اطالعـات 
تهدیـد به خـوبی آموزش دیـده باشنـد تا بتـواننـد 
فنـاوری هـای  دربـاره  را  آگاهـانـه ای  تصمیم هـای 
محـافظت و پیشگیری بگیـرند، از اهمیت بسیـاری 

برخـوردار است.

o   همـوارساز شمـاره 7
کاهش میـزان گزارش نقض هـای امنیتی

اگرچه نقض هـای امنیتی از طریق تبهکـاری سایبـری 
بیش از 23 درصد افزایش یافته است و هزینـه این 
نقض هـا بیش از دو برابـر شده است، این مسئلـه 
 FBI فقط بخشـی از مشکل است. این داده هـا کـه
آن�هـا را منتشـر کرده است، گمراه کننده هستنـد؛ 
زیرا شرکت هـا عمومـاً نقض هـای امنیتی را گـزارش 
نمی کننـد. شرکت ها صرفـاً نمی خواهنـد دنیا بداند که 
امنیت آن�ها نقض شده است، زیرا هراس دارند کـه این 
امر روی سهام، ارزش، نـام تجـاری و شهرت آن�ها تأثیر 

منفی بگـذارد.
در حالـی که میل به پنهـان کـردن نقض امنیتـی 
طبیعی است، نتیجه امر، به وجود آمـدن یک دیدگاه 
نـادرست دربـاره افـزایش تهـدید در سراسر اینتـرنت 
است. کاهش میـزان گـزارش، این تصور نـادرست را به 
شرکت ها می دهد که تهدیدهای بدافزاری بسیار ناچیز 
هستند و درباره افزایش تبهکاری سایبری اغـراق شده 
است. واقعیت این است که این تهدیدهـا بیش از 23 
درصد افزایش یافته است و FBI به دلیـل عدم گـزارش 
نقض های امنیتی که هر روز روی می دهـد نمی تـوانـد 
تعداد آنها را تعیین کند. شرکت هایی مثل شرکت شمـا 
با شناسایی نقض هایی که روی می دهد، چگونگی انجام 
آنها و اینکه چگونه می توان از خود در برابر یک حمله 

مشابه محافظت کرد، سود بسیاری می برند.

o   همـوارساز شمـاره ۸
آمـاده شدن برای انطبـاق

همیشه  اطالعات  فناوری  امنیت  و  نظارتی  انطباق 
معـانی یکسـانی ندارند. به آسـانی می توانیـد از یک 
سازمـان نظارتی تبعیت کنید و در عین حـال بسیـار 
نا امـن باشید. خیلی از سازمـان ها محـافظت در برابـر 
بدافزار را به عنـوان یک مورد بازبینی در نظر می گیـرند 
- »من بـاید آن را داشتـه باشم و باید آن را حفظ کنم، 

اما این تنها کاری است که باید انجام دهـم.«
انطباق نظارتی اغلب شامل یک رویکـرد » از باال به 
پاییـن« می شـود. یک الگو ماننـد قـالب برش خمیر 
شیرینـی معموالً ابتکـار عمـل را تعریف می کنـد. 
شرکت باید برای تعییـن اینکـه چگونـه می توانـد با 
این الگو همـاهنگ شـود، محصوالت و فراینـده ای 

خود را بررسـی کند.
درستـی  به  که  صورتی  در  دیگر  طرف  از  امنیت 
برقرار شود یک ابتکار عمل پایین به باالست. تفاوتی 
طراحی  را  نرم افـزاری  محصول  یک  که  نمی کنـد 
ساختار شبکه جدید  طراحی  حال  در  یا  می کنید 
سازمان خود هستید. در هر حال عناصر امنیتی باید 
گنجانده شوند. برای مثال، وقتی ساختار محصول را 
طراحی می کنید، درست همان طـور که طرح ابتـدایی 
یک گذرگاه خوب، ارتباطات، موقعیت هـا، مدل هـا و 
غیـره را توصیف می کند، این محصول نیز باید عناصر 
امنیتـی که الزم است در کاربرد آن از روز اول تعبیه 
شوند را نیز توصیف کند. عناصر امنیتی باید در طول 

تکامل طرح بازبینی و اصالح شوند. 
انطباق ممکن است درک نادرستی از امنیت را برای 
افرادی که پیچیدگی های برقراری امنیت در دنیای 
تجاری دیجیتال را درک نمی کننـد به وجود آورد. 

انطباق به تنهایی نباید هدف نهایی باشد.

o   همـوارساز شمـاره 9
فرض اینکه همه چیـز خوب است

اگرچه سیستم ها ممکن است ضدگلولـه و بسیـار امـن 
باشنـد، در نهایت انسـان ها با آن�هـا کار می کننـد. در 
بسیاری موارد، مشکالت در نتیجه این عنصر انسانی 
یعنی اشتباهـات صادقانـه و ساده یا نداشتن آگاهی 
الزم و عدم استفـاده از بهتـرین شیوه هـا به وجود 
مدیریت  دربـاره  بایـد  شرکت  کارکنان  می آینـد. 
اطالعات آموزش دیـده باشند؛ از جملـه اینکـه بداننـد 
در شـرایط خـاص چگونه عمل کننـد، از خط مشی هـا 
و رویـه های آشکـار ایمنی در سطـح شرکت چگونـه 
پیـروی کننـد، چگونه با هوشیـاری و احتیـاط از 
بدافزار دوری کننـد و در صورتی که بـدافزار در شبـکه 
و  برای حفظ داده هـا  باشـد، چگونـه  نفـوذ کـرده 
جلوگیـری از خسـارات بیشتـر اقدامـات درستـی را 

انجـام دهنـد.
احتمال وقوع یک رویداد امنیتـی در شرکت خود را به 
دقت بررسی کنید. ممکن است مشکلی وجود داشته 
باشد. همه ما می توانیم برای اطمینان از اینکه داده های 
حیاتی شرکت در اختیار تبهکـاران قرار نمی گیرند، 

اقدام بهتـری انجام دهیم.

خالصـه
تبهکـاران سایبـری هر روز راه هـای جدیدی را بـرای 
نفوذ کردن به سطح کاربـر نهایی شرکت هـا صرفـاً به 
منظور سرقت داده ها و پول پیـدا می کنند. بر اساس 
گـزارش SANS.org تحت عنوان »مهم تریـن خطرات 
امنیتی سایبری«، شرکت هـا در حـالی که گمـان 
می کننـد در امنیت هستند، روزانـه هزاران دالر ضـرر 

می کننـد.
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مجازی�سازی سرورها فقط برای شرکت�های بزرگ نیست. سیستم های مجازی سازی رایگان یا ارزان است و به همین دلیل مزایای بسیاری دارد. )از جمله می�توان 
به صرفه جویی در هزینه�ها اشاره کرد(. مسئله این نیست که »آیا شما باید سرور خود را مجازی کنید« بلکه مسئله این است که »چه زمانی شما باید سرور خود را 

مجازی کنید«.

درک منافع ناشی از فرآیند مجازی سازی
در زیر فهرستی از دالیل وجود دارد که نشان می�دهد چرا اکثر مدیران IT مجبور هستند با فرآیند مجازی سازی سرورهای خود کنار آیند.

o حفظ زمان: مدیریت سرورهای مجازی روی سرورهای فیزیکی می�تواند تأثیر زیادی در صرفه جویی وقت داشته باشد.

1- افزایش بهره�وری از منابع موجود:
و  متمرکز  طور  به  مشترک  زیرساخت�های  تجمیع 
سنت�شکنی در شعار »یک سرور برای یک سرویس« 

به روش تلفیق سرورها 
کاهش  بوسیله  داده  مراکز  هزینه�های  کاهش   -2

: IT ساختار فیزیکی و نظارت مدیر
کاهش سرورها و سخت�افزار مربوط به آن به معنای کاهش در مصرف قدرت و امکانات خنک�کننده مورد نیاز است. ابزارهای 
مدیریتی بهتر این امکان را برای شما جهت افزایش نظارت مدیر IT بر سرورها فراهم می�کندکه این خود می�تواند منجر به کاهش 

تعداد پرسنل واحد IT و کاهش هزینه�های مربوط به نیروی انسانی شود. 
3- قـابلیت افـزایش سخت�افـزارهـا و نرم�افزارهـا در راستای تداوم سرویس�دهی

پشتیبانی مطمئن و انتقال بی�نقص اطالعات به محیط مجازی بدون وقفه در سرویس دهی صورت میگیرد و به این ترتیب مشکل 
downtime ها و recovery فوری ناشی از مسائل پیش�بینی نشده رفع می�گردد.

4- افـزایش انعطاف پذیری موثر:
پاسخ به تغییرات بازار با داشتن منابع مدیریتی پویا، تامین ذخیره سریع سرور و ارتقا یافتن کامپیوترهای شخصی و گسترش 

برنامه�های کاربردی .
۵- ارتقـا امنیت در مدیریت کامپیوترهای شخصـی :

گسترش، مدیـریت و مانیتور امنیت محیط�های کامپیوتر شخصی که کاربران می توانند دسترسی در محل یا از راه دور با اتصال به 
شبکه یا بدون آن داشته باشند. این تکنولوژی تقریبا هر نوع کامپیوتری را ساپورت میکند.
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o صرفه جویی در هزینه: هر طور که آنرا ارزیابی کنید 

در می�یابید که فرآیند مجازی کردن به عنوان یک 
تلقی می�شود.  به صرفه و کم هزینه  طرح مقرون 
با گذاشتن وقت کمتر برای مدیریت پول بیشتری 
پس�انداز می�شود، از طرفی نیاز به فراساختار و انرژی 

کاهش می�یابد.

o تسهیل مدیـریت: فرآیند مجـازی�سـازی، کاربـرد 
منابع،  بهینه�سازی  از جمله  پیشرفته  ویژگی�هـای 
قابلیت دسترسی بیشتر و ثبت لحظـه�ای عملیات 

سرورهـا را قادر می�سـازد.

o نجات از بحـران: داشتن یک طرح واکنشـی در 
مقـابل خطر نرم�افزاری و سخت�افـزاری برای ادامه 
استقالل  باعث  مجازی�سازی  است.  الزم  تجـارت 

سخت افزار شده و زمان بازیابی را کاهش می�دهد.
حاال که شمـا و تیم مدیریتی شما متقـاعد شد که 
مجازی�سـازی تصمیم درستی برای شرکت شماست 

می�توانید به مرحله بعد بروید.

ارزیابی یک راه حل مجـازی سـازی

هیچ کس دیگر در بازار نسبت به تولید نسل دیگر 
یا بهتر VMware موفق نشده است. اکثر اوقات آنچه 
که رقابت نتیجه می�دهد ادعای داشتن یک برچسب 
قیمت کمتر است اما مطمئـن باشید که شما یک 
رقـابت با قیمت ارزان انجـام می دهید نه بیشتـر 

و نه کمتـر.

o جدیدترین یا ارزانترین راه حل را فقط به این دلیل 
که جدید است و هزینه کمتری دارد انتخاب نکنید.

o به دنبال راه حلی باشید که برای مدت طوالنی 
قابل کاربرد و موفق باشد و تضمین کند که فن�آوری 
با کاربردهای بسیاری مورد تست و بررسی قرار گرفته 

است.

 IT به دنبال راه حلی باشید که در محیط تولید o

اثبات شده است.
o به دنبال راه حلی باشید که قابل انعطاف بوده و 

نیازهای شرکت شما را تامین کند. 

اگر نرم�افـزارهای کاربـردی با فرآیند مجـازی 
سازی به خوبی عمل می�کنـد آن�ها را مشخص 

کنید

نگرانی�های مدیران IT که هنوز  از مهم�ترین  یکی 
که  است  این  نکرده�اند  مجازی  را  خود  سرورهای 
آنها باور می�کنند که سیستم�های آن�ها ممکن است 
ممکن  حالیکـه  در  نشود  مجازی�سازی  خوبی  به 
است موارد متعددی وجود داشته باشد که در آن 
که  سرورهـایی  تعـداد  کند.  صدق  موضوع  این 
نمی�تـواند مجازی شود بسیار کم است. در تجـاربی 
که داشتـه�ایم اگر شما سیستم را ارزیابی کنید، در 
تبدیل یک سرور فیزیکی به محیط مجازی مشکلی 

نخواهید داشت. 
هزینه فرآیند مجازی سازی فراساختار سرور خود را 

ارزیابی کنید.
همان طور که همه ما برای شرکت�های تجاری کار 
کرده�ایم می�دانیم که هدف همه آنها افزایش سود 
است. این بدان معناست که قبل از شروع هر فرآیند 
مجازی�سازی هزینه ها و شرایط مالی را ارزیابی کنید. 
برای شرکت�هایی که ROI )بازگشت سرمایه�گذاری( 
برایشان ارزش دارد فرآیند مجازی�سازی همیشه اجرا 
می�شود، اما سوال این است که چقدر طول می�کشد 

که به ROI دسترسی یابیم.

امکان  این   VMware حساب  ماشین  از  استفاده  با 
وجود دارد که این محـاسبات را انجام دهید.

o سرورهای کمتـر
o هزینـه زیـرساختـار کمتـر، خنک�سـازی، UPS و 

ژنراتـور
o مصرف کمتـر برق

IT فضای کمتـر برای زیرساختار o
o زمان کمتـر برای مدیریت و کنترل سرورها
o واکنش سریعتـر نسبت به نیازهـای تجاری

اگر شما سیستمی را نصب کنید که تمام این شرایط 
با داشته باشد سریعاً هزینه خود را در می�آورید.

میان  در  قیمت�ها  مقایسه  مهم،  نکات  از  یکی 
بعضی  فروشندگان محصوالت مجازی�سازی است. 
سیتـریکس  و  میکروسـافت  مثل  فروشنـدگان  از 
اختیـار  در  رایگـان  به طـور  را  راه�حل�هـای خـود 
مشتـریان قرار می�دهند. ما می�دانیـم که هر راه�حلی 
که شما به آن اعتمـاد دارید می�تواند رایگـان باشد. 
این فروشندگـان روی قیمت�های ساده قیمت شکنی 
کرده و هزینه�های سیستم های مدیریتی را افزایش 
می�دهند. VMware روشی را برای مقایسه هزینه هر 

سیستم ارائه داده است.

زمـان و مهـارت الزم بـرای مجـازی�سـازی 
زیرسـاخت سرور

خواندن،  طریق  از   VMware Vsphere مورد  در   •
 VMware آموزش تصویری یا کالس�های

• نرم�افزار VMware Vsphere را در یک روز پیکربندی 
و نصب کنید.

• سرورها را با استفاده از مبدل VMware تست کنید.
این فقط یک تصمیم به فرضیات ساخته شده است. 
فرآیند  مورد  یادگیری در  همان طور که می�دانید 
پیکر  ساختار،  فرا  نصب  طریق  از  سازی  مجازی 
بندی، تبدیل 20 سرور به 3 سرور در عـرض 2 هفته 
سرمایه�گـذاری نسبتـاً کمـی از نظر زمـان است. که 
باعث سود بسیار و سرعت باالی ROI برای شرکت 
 VMware ESxi شما می�شود. بخاطر داشته باشید که
یکی از راه�حل�هـای مناسب است که بهینـه�سـازی 
سـرور را موجب می�شـود که در نتیجه زمان راکاهش 

می�دهـد.
مجازی�سازی فقط برای شرکت�هـای بزرگ نیست. 
شکـی نیست کـه شمـا بایـد سرورهـای خـود را 
مجـازی�سازی کنید. ما معتقدیـم زمان مجـازی�سازی 
فرا رسیـده است اما شمـا باید از شرکت خود شـروع 
کنید و قبـل از هر تصمیمـی از 5 مرحله ذکـر شده 

پیـروی کنید.
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تفـاوت یک موشک اتمـی و یک بـدافزار 
در چیست؟

ایـن سـؤال هـوشمندانـه ای نیست. یـک بـدافزار 
می توانـد کنتـرل یک موشک را بـه دست بگیـرد امـا 
یک موشک نمی توانـد یک بـدافزار را از بیـن ببـرد. 
با ابـزار درست می تـوان یک موشک را تـوسط یک 
بدافـزار منحرف کرد امـا به محض آنکه یک نرم افـزار 
آسیب رسـان و مخرب فعـال شود، هیچ ابزار مخرب 

جنگی نمی توانـد جلوی آن را بگیـرد.
فزار می توانـد  بر خالف اسلحه هـای قدیمی، یک بدـا
با  و  کنـد  تکثیر  نامحـدودی  صورت  به  را  خـود 
ایـن حـال که یک موشک به طرقی قـابل کنتـرل 
نـامحسوسی  به طور  افـزار  بد  یک  است،  شـدن 
حملـه می کنـد و به آسـانی قابل شناسـایی نیست. 
حمله  نقطه  کـدام  از  بدافـزار  نمی دانـد  هیچ کس 
خواهـد کرد یا مسیـر مرمـوز خـود را از کجا پیـدا 
آنکـه  به محـض  به کجـا می رسـد. و  می کنـد و 
به  آرام گـرفت، شـروع  نامتنـاهی وب  در فضـای 
تکثیـر کدهـای مخـرب خود می کنـد تا به هدفش 
نایـل شـود. هـر چیزی امکان پذیر است. نمی توان 
تأثیرات آن را محاسبه کرد. یا اینکه دریافت که کدام 
بخش هـا ممکن است به طور اتفـاقی آلـوده شوند 
خود  سـازنده  سمت  به  می تـواند  چطور  حتی  یا 
برگردد و به منـافع او آسیب برساند. در هر کاری، 
احتمـال خطا وجود دارد و کد نویسی، چه از نـوع 
مخرب باشـد یا هر نـوع کد دیگری، نیز از این قاعـده 
مستثنـا نیست. نمونه هـای بسیاری از این تخریب را 

می تـوان ذکر کرد. 

خوشبختـانه حـوزه امنیت در حال تنگ تـر کـردن 
بزرگـانی  و  ا ست  سـایبری  مجرمـان  برای  عرصه 
مانند مایکروسافت و ارگان های نیمه  دولتـی نیز در 
این روند شریک هستنـد. گرچـه من شخصـا به 
وجـه دیگـری از حـوزه  امنیت اینترنتـی توجـه دارم. 
حیله هـای یک مجرم سـایبری در مقابل یک جنـگ 
سایبری در مقیـاس بزرگ در وب، چیـزی نیست و 
اصالً به حسـاب نمی آیـد. بله! درست متوجه شدید: 
یک جنگ سـایبری در وب! اینجـا همـان جـایی ست 
که در آن همه چیز بسیـار پیچیده و مبهم می شود. 

حقـایق اینهـا هستند:
تهیه  مشغول  مختلف  کشورهای  در  ارتش  اول، 
یونیت های سایبری و اسلحه های سایبری  است )به 
عنوان مثالی از این کشورها می توان به آمریکا، هند، 
انگلیس، آلمان، فرانسه، امارات، کشورهای ناتو، چین، 

کره  جنوبی و کره  شمالی اشاره کرد(

قبیل  این  و  صنعتی  جاسوسی  موارد  آنکه،  دوم 
خرابکاری ها جزء دانش عمومی هستنـد )حمله های 
سطح باالیـی ماننـد استـاکس نت و دوکـو، که پشت 
قضیـه هستنـد، مثـال های عمـومی از ایـن دست 

می باشنـد(
اخبـاری کـه دربـاره  حمـله هـای  تعـداد  و سـوم 
به طور  منتشر می شوند،  دقیق  و  برنامه ریزی شده 
هشدار دهنده و نگران کننده ای رو به افزایش است )و 
هرکس استنباط خود را از اینکه چه کسی در این 
باره مسئول است، دارد( و حتی اصطالح جدیدی هم 

.APT :برای آن ساخته اند
شکی نیست که تمام اینها که گفته شد تنها نوک کوه 
یخی  است که بخش اعظم آن هنوز از دیدرس پنهان 
است. هروقت که ما برنامه  مخرب تازه ای به سبک 

استاکس نت را کشف می کنیم، معلوم می شود که:
بدافزار به علت یک اشتباه یا به طور تصادفی رو شده 

است.
خیلـی آرام و بی صـدا و برای مدتـی طوالنـی بر روی 
شبکه هـای زیـادی نشسته بوده و تنهـا می توانیـم 
را حـدس  آن  تخریب هـای  محـدوده ی  و  میـزان 

بزنیـم. 
بسیـاری از ویژگی های تکنیکی بدافزار و انگیزه های 

خالقش همچنان مبهم مانـده است.

مـی فهمیـد کـه منظـورم چیست؟
ما گویی در یک بشکه باروت به سر می بریم. ما در 
حال بریدن شاخه ای هستیم که کل اینتـرنت روی 
آن نشسته و زیربنای کل دنیا دقیقاً کنار آن قـرار 
دارد. این ارتش در حال تبـدیل تدریجی اینتـرنت 
یک  فشـار  و  است.  گستـرده  مین  زمین  یک  به 
دکمه ممکن است موجب چنـان هرج و مرجـی 
باقـی  مصون  آسیب  این  از  هیچ کس  که  گـردد 
نمـاند. نـه فقط کامپیوترهـا، بلکه می توانـد همه 
چیـز را متوقف کنـد و این انعکـاس زنجیـروار به جز 
دنیـای مجـازی، تمـام دنیای واقعـی، و شاید حتی 
نیروگاه هـای هستـه ای را هم درگیر خود می کنـد. 
یک تداخـل در شبکه  ظرف چشم برهم�زدنـی ممکن 
است تبدیل به یک آشوب نظامی شود. این اغـراق و 
توهـم نبـود که باعث شد آمریکا جواب هکرها را با 
یک حمله کوبنده بدهد. آن�هـا کـامال از پیامدهـای 
احتمالی آگاه هستنـد و ما هرچـه دقیق�تـر نگـاه 
کنیم، این قضیه ترس�بارتـر می نمـاید. این بدافزارهـا 
در کدهـای خود اشتبـاهات�هـایی نیز دارند که به 
هر دلیلـی، ایجـاد شده )شـاید خوب تست نشده 
یا طـراحش در حیـن کار، حـال خـوبی نـداشته(. 



13

استـاندارد  نرم افـزار  یک  در  استانـدارد  باگ  یک 
معمـوال تـاثیـر مشخصی را می گـذارد. نهـایت آن 
است که کامپیوترها یا توربین هـا از کار می افتنـد 
یا در بـدترین حـالت، یک چیـزی در یک جـایی 
خراب می شـود و فـرو می ریـزد. در مورد موشک 
کنتـرل شونـده هـم، ممکـن است در جـا یـا زمـانی 

که نبـاید، منفجـر شـود. 
اشتباه  یک  نظامی،  بدافزارهای  جدید  موج  با  اما 
پی  در  را  بسیار وحشتناکی  می تواند خسارت های 
داشته باشد و به یک فاجعه منجر شود. چه می شود 
اگر کد مخرب تنها به هدف مورد نظر نخورد و تمام 
موردهای شبیه به آن را هدف قرار بدهد؟ چگونه 
هدف واقعی را از هدف بی اهمیت تشخیص خواهـد 
داد؟ اگـر بـدافزار، ایستگاه نیـروی هستـه ای خاصی 
اما به سمت  باشد،  به عنوان هدف خود داشته  را 
تمامی ایستگاه های نیروی هستـه ای حمله کنـد، 
چه خواهد شد؟ اینترنت هیچ محدودیتـی ندارد و 
اکثر ایستگاه های نیرو بر اساس حداقل استانداردها 
سـاخته شده اند. با اینکه ممکن است تنها یک هدف 
مّدنظر باشد، اما تعداد مواردی که احتمال قربانی 
شدن دارند، باالست. و ممکن است در هر نقطـه ای 
خـودم  که  امیـدوارم  واقعـاً  من  باشنـد.  دنیـا  از 
معبری در این میـان نباشم. مثـل اتفـاقی که بـرای 
کرم هـای خودکششی )self-propelled( افتـاد و 

پروژه هـای صنعتـی را هدف گرفته بود.
 

حرفـه ای  عـده ای  توسط  نظامـی  بـدافزار  ایـن 
مـادی  و  تکنیکی  منـابع  به  و  می شود  پشتیبانی 
فکـر  آنهـا  بـدون  دارد.  دسترسی  قدرتمنـدی 
می کنید چگونـه می تـوان استـاکـس نت را ویـژه  
سانتـریفیـوژهـای ایـرانی برنـامه ریزی کـرد. بعـد 
از آن کلیـد طالیـی سانتریفیـوژهـای دیجیتالـی 
می  باشنـد که در حـال حاضر گارانتـی اعتمـاد در 
وب هستنـد )یک زنگ هشدار دیگـر!(. من تنهـا 
می توانـم درباره  اسلحه هـای سـایبری که سـاخته 
آینـده  امـا  بزنـم.  حدسیـاتی  شده انـد،  آمـاده  و 
مطمئنی را نمی بینـم. تمـامی منطقـه از کنتـرل 
آن،  در  که  است  اغتشـاشی   است.  خارج  جـامعه 
هرکس هرکـاری را انجـام می دهـد که مـایل است. 
همـان طور که استـاکس نت هم به مـا نشان داده، 
مثـال مقـایسه  با موشک، بسیـار دقیـق و صحیح 

است. 
بدافزار نیز در قـالب یک اسلحـه  سـایبری می تـواند 
گرچه  باشد.  ویرانگـر  و  مخرب  انـدازه  همـان  به 
اسلحـه ای،  دارد. هر  تفـاوتی وجـود  دو  این  بیـن 

به ویـژه اسلحه های کشتـار انبوه در کنـار تکنولـوژی 
هستـه ای، کمـابیش تحت کنتـرل هستنـد )الاقل 
انرژی  آژانس  ملل  سازمان  می شود(.  فرض  چنین 
هسته ای خود را دارد و یک سیستم بین المللی در 
خصوص توافقات عدم تکثیر وجود دارد و )همان طور 
که ایـران دریافته است( مجمـع امنیت سازمـان ملل 
در مقابل هر تالشی برای الحـاق به کلوپ هستـه ای، 

به شدت مقـابله خواهد کرد. 

البتـه سیاست هـا، بهانه هـا و استـانداردهای مضـاعف 
با  قضیـه  ایـن  اما  دارند،  نقشی  اینجـا  در  همگی 
موضوعـی که من در اینجا به بحث آن می پـردازم، 
ربطـی ندارد. و آن ایـده به شرح زیـر است. با در 
نظـر گرفتـن این حقیقت که صلح و پایداری جهـانی 
به شدت به اینتـرنت بستگی دارد، الزم است تـا یک 
سازمـان بین المللـی ایجـاد شود تا بر اسلحه هـای 

سایبـری نظارت کنـد.
نوعـی آژانس انـرژی اتمـی بیـن المللـی که خـاص 
فضـای مجازی باشد. در یک دنیـای ایـده آل، امنیت 
را در  بازسازی کرده و آن  را  سازه هـای هستـه ای 
فضـای مجازی اِعمال می کنـد. باید مـوارد استفـاده 
از اسلحه هـای سایبری را به عنـوان یک ابزار متجـاوز 
بین المللی در نظر گرفت  و آن را با تروریسم سـایبری 
در یک دسته جـای داد. روش صحیح و ایده آل�تـرین 
شیوه این است که اینترنت را به عنـوان یک فضـای 
کامالً غیر نظامی معرفی کنیم. من مطمئن نیستم 
از  فرصت  باشد.  امکان پذیر  مطلق  خلع سالح  که 
دست رفته، سرمـایه گذاری هـا انجام شده، اسلحه هـا 
هذیـان گویی  و  جنـون  زمان  و  شده انـد  ساخته 
فرارسیـده است. امـا فرضات و تفکرات حداقل باید 
بر سر قوانین و کنتـرل اسلحه هـای سایبری اتفـاق 
نظـر داشته باشنـد. من متوجه هستم که اجـرای این 

ایده اصالً آسان نیست. 

جـامعه هنـوز کامپیوتـر و اینتـرنت را به عنـوان 
حقیقتـی مجـازی می شنـاسد؛ اسباب بازی هـایی که 
هیچ تداخلـی با دنیـای واقعـی ندارنـد و هیچ آسیبی 
به آن نمی زننـد. این کامالً اشتبـاه است. اینترنت 
بخش بزرگـی از حقیقت روزمـره  مـاست و من در 
باال ذره ای از خطـرات آن را ذکـر کـرده ام و گفتـه ام 
پی  در  پیامدهـایی  چـه  سهل انگـاری  ایـن  که 
خـواهد داشت. پیش تـر و به مدت سال هـا دربـاره ی 
آن در دامنـه ی امنیت حرفـه ای بحث شـده است. 
من فقط اولیـن کسی هستـم که ایـن موضـوع را در 

بـرابـر عموم، بیـان می کنـم.
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ایـن بـررسی مـوردی کـوتـاه دربـاره استـراتـژی 
بک آپ توضیح می دهـد کـه من چگـونه از دیتاهـای 
شخصـی و کاری خـودم، بک آپ هـایی تهیه می کنـم. 
گرچه شیـو ای که من در این کار پیش گرفته ام، زیاد 
رایج نیست و ممکـن است مورد استفـاده بسیـاری 
از افـراد نباشد اما برای من بسیار کارآمـد و مفیـد 
بوده و امیـدوارم جنبه هایی از آن، برای سایرین نیز 

مفید واقـع شود.  
این مقـاله دربـاره  اصول بک آپ گرفتـن از اطالعـات 
و  مهـم  عـوامل  از  تعدادی  توضیح  به  و  می باشد 
نهفتـه ای می پردازد که الزم است در هنگام تهیه  
فرمولی برای استراتژی بک آپ خـود، از آن�هـا آگـاه 
باشیـد که مسلمـا بخش مهمی از نقشه  امنیتی 

کلـی شمـا خواهد بود.
 

تهیه  پشتیبـان، استمـرار امور شخصـی 
و کـاری

 ،Backup در زمان فرمول بندی برای یک استراتژی
مجازی  طور  به  پی�بردم:  این  مانند  حقایقی  به 
از  دسته  آن  به  وابسته  نحوی  به  من  درآمد  تمام 
فعالیت�های من است که با کامپیوترم انجام می�دهم. 
تجارت و امور مشاوره ای آنالین من به طور آشکاری 
اینترنتـی ام وابسته است؛ ماننـد  به این تعـامالت 
سالمت  کـارورزان  تک  تک  برای  که  مشـاوره ای 
ذهنی انجـام می�دهم. کار من با افـراد، کـارم در وب 
سایت هـا و بسیـاری تعـامالت شخصی ام با دوستـان 
کامپیوتر  در  دیجیتالـی  قالب هـای  در  خانواده  و 
شکل می گیـرد. در هر زمان یا مکـانی من مشغول 
از مشتری هـایم هستم و  به عده ای  دادن  مشاوره 
این افـراد از من انتظار دارند که همیشه در سوی 

دیگر اینترنت برای آن�هـا در دستـرس باشـم و مثاًل 
یک غیبت من، به دلیـل از بین رفتـن دیتـاها یا هر 
دلیل دیگـری، نه تنها روی من و کار من، بلکه روی 
مشتری ها و زنـدگی آن�هـا هم تأثیـر می گـذارد. اگر 
زمانـی مدارک و فایل هـای دیجیتالـی من از بیـن 
برود، کارم و ارتبـاطاتم با سایرین نابود خواهند شد 
و من حتـی قادر نخواهـم بود که به اکثر این افـراد 
تلفنی بزنم یـا به آن�هـا نـامه�ای بنویسم؛ البته به جز 
از  زیادی  و دیتاهایی که زمان  در مـورد اطالعات 
نگهداری آن�هـا گذشته و حاال، زیاد مورد استفاده 

من نیستند.
برای من اجرای یک استراتژی بک آِپ امن، نه تنها 
و  دوستی  تداوم  بلکه  است،  کاری  ضرورت  یک 

ارتباطاتم به  آن بستگی دارد. 

نکـاتـی در مـورد تصمیـم�گیـری دربـاره 
انتخاب نوع پشتیبان 

از آنجایی که حفظ داده هـای دیجیتالـی من، اهمیتی 
شخصی و کاری دارد، چندین مرجع کلیدی در این 

زمینه را شناسایی کردم:
o  من به بک آپ�هـایی نیـاز دارم که به آسـانی قـابل 
دسترسی باشند و این قبیل مشکالت را به خـوبی 

رفع نمـایند. 
o  بتوانند در زمـان اندکی بک آپ هـایی تهیه کـرده 

و سریع هم اجـرا شوند. 
o  در مقـابل نفوذهـا و دسترسی�هـای دزدانه و بدون 

اطالع یا اجـازه من به اطالعـاتم، امن باشنـد. 
o  به سرعت برای من در دستـرس باشنـد و در 
عیـن حال، در زمان از بین رفتن بخش�های سخت 

افـزاری، سالم بماننـد. 

o  من به نسخه هـاي پشتیباني نیـاز دارم که بدون 
نیاز به دخالت زیاد من، اتوماتیک، سریع و آسان کار 

کنند. 
این معیارهایی که برای استراتژی بک آپ خودم در 
نظر گرفته بودم، مرا به مسیری هدایت کرد که در 

ادامه توضیح خواهم داد.
کامل، قابل توسعه، کنتـرل از راه دور، امن و خـودکار

هسته استـراتژی بک آپ من به سـاخت اتومـاتیک 
یک سری یا تمـام کلـون هـایی بستگی دارد که طبق 
یک برنـامه منظم، قابل جـابه جایی و جایگـزین�شدن 

باشنـد. 

رسـانه�پشتیبـان و محلی در مقـابل شیوه  
راه دور

دیسک  هارد  یک  روی  بر  من  اولیه  بک آپ  بسته 
خارجی نگهداری می شود که به دستگاه اصلی کار 
پردازشگـر،  دو  با   Power Mac G5 یک  من، 
این  هارددیسک،  انتخـاب  دلیل  می�شـود.  متصل 
بـود که به راحتی از یک دستگـاه جـدا و به دستگاه 
دیگری وصل می�شـود که این امـر، به نوبـه خود 
دستـرسی سریع و آسـان به اطالعـات را ممکـن 
)برگرداندن  دستگـاه  کردن   Restore می کنـد. 
نیز طی چند  قبلی(  به حالت  تنظیمات دستگـاه 
ثانیـه یا چنـد دقیقه انجـام می گیـرد. پارتیشن بنـدی 
یا دسته بنـدی هـارددیسک به گونـه ای است که یک 
کپـی قـابل بوت شدن کامل از تمام نرم افزار سیستم 
من در جایی، جـدا از کپی هـای قـابل تغییـر سـایر 
دیتـاهـا نگهداری می شود. )مراجعه شود به بررسی 

اخیـر دربـاره� سخت افزارهـای بک آپ(. 
یک سری کپی از داده هـای غیر قـابل جایگـزین�شدن 
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نگهـداری  دیگر  حـامل  یا  دستگـاه  یک  روی 
می شـود. در حالـی که شرکت هـای پشتیبـان گیري 
فضـای  از  بخشـی  شـارژ  به  تمـایل  دور،  راه  از 
ذخیره سـازی خود را دارنـد. البتـه راه ارزان دیگـری 
 )host( هم وجـود دارد: یک شرکت وب میزبـان
قابل اعتمـاد پیدا کنیـد که هم فضـای ذخیره زیادی 
را در اختیارتان قرار بدهد و هم پهنـای بانـد وسیعی 
به شمـا ارائـه بدهـد. زیـرا بسیاری وب سایت هـای 
میزبـان هستند که یک فضای ذخیـره و پهنای باند 
را، به چند متقـاضی ارائـه می دهنـد )به عبـارتی، 
یک گزینه را چند بار می فروشنـد(؛ با این فـرض که 
هر کاربـر تنهـا کسـری از پهنـای بـاند تقاضـا  شـده 
را استفـاده می�کنـد و هرگز به بقیـه فضـا احتیـاج 

پیـدا نمی کنـد. 
به محض اینکه حساب تـازه ای برای خود می خرید، 
 home روی بخش FTP بک آپ�هایتـان را از طریق
خودتان آپلـود نمایید )نه روی فضـای وب واقعی، 
روی بخش home که از طریق وب قـابل دسترسی 
نیست که یک وب  نیـازی  اصالً  واقع  در  نیست(. 
سـایت را در اکـانت خودتـان راه�انـدازی کنید. آنچـه 
که نیـاز دارید، فضا و پهنـای بانـدی است که بـرای 
آنجـا  از  به آن احتیاج دارید.  آپلودهـای خودتـان 
که بسیـاری از میـزبان هـای شناختـه شده، بک آپ 

فایل�هـای مشتری�هـای خود را هم نگـه می�دارنـد، 
شما یک بک آپ مضـاعف از بک آپ هـای خودتـان را 

هم خواهیـد داشت. 
در پایـان، برای تهیه بک آپ هایی از تعدادی دیتـای 
 DVD مشخـص و غیـر قـابل جایگـزین شـدن، از
استفـاده کردم اما این بخشی از سیستـم منظـم و 
اتومـاتیکی نیست که من بـه دنبـالش بـوده ام یا 

بخواهـم دائمـی آن را اجـرا کنم. 

قـالب و نـرم افـزار پشتیبـان  
من کلون هـای کـامل و جزئـی را به عنـوان فرمت 
بک آپ  برای خـودم انتخاب کردم زیرا به بک آپ هـایی 
احتیاج دارم که به سرعت قابل دسترسی باشنـد و 
برای خروج و استفاده از آن�ها از منبع ذخیـره، بـه 
نرم�افـزار خاصی، ماننـد Retrospect نیـازنداشتـه 

باشم. 
دو تـا از بهتـرین گزینه�ها برای کلون سـازی مستقیم 
دیتـا در مک، Copy Cloner و محصول تجـاری 
انجام  مورد  در  من  که  هستند   SuperDuper
کارهـای پیچیده تـر بـا نسخـه شیپینگ )ارسالی( 
مورد دوم، به مشکالتی برخورد کـرده ام. اما آخـرین 
نسخه بتـای ورژن 2 از این نرم افـزار، به نظر کاراریی 
روان تـری از نسخه هـای پیشین خـود دارد. بـرای 

بـازار  پلتفورم هـای دیگر، محصوالت مشـابهی در 
موجـود است. 

امنیت پشتیبـان هـا
رمـزدار  imageهـای  بـرای  من  پشتیبـان هـای 
دیسک هـا ساختـه شـده اند، بدین معنا که خـود 
فـایل�هـای  از  تعـداد کمی  این بک آپ هـا شـامل 
فـایل،  هـر  که  هستنـد  دیسک هـا  از   image
صـورت  در  همچنیـن  است.  شـده  رمـزگـذاری 
دزدیده�شدن هارد دیسکـم و یا مـورد تهـدید واقـع 
شدن اکانت ذخیـره اطالعـاتم، داده هـای موجـود 
در آن�هـا برای سوءاستفـاده افراد متجـاوز غیـرقـابل 
برای  مـانعی  ایجـاد  بـا  بـود.  خـواهد  دستـرسی 
شکستن  بـرای  که  فرضی  رایـانه اي  فناوري هـای 
کدهـا و نفوذ به اطالعـات طراحی شده انـد )و حتـی 
قادر هستند از کدهای اطالعـات مؤسسات مـالی، 
نیروهـای ارتشی و آژانس�هـای دولتی عبـور کننـد( 

امنیت دیتاهـا تا حدی حفظ خواهـد شد. 
Imageهـای رمـزدار را می�تـوان بـا امکـاناتی کـه 
در خـود دستگـاه Mac OS X وجـود دارد یـا بـا 
 PGP استفـاده از نـرم افزارهـای مستقلي همچـون
)که ایـن نیـز برای انواع پلتفرم�هـا موجـود است( 

تهیـه نمـود.
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مجله فوربس به تازگی فهرستی از قدرتمندترین 
زنان جهان در سال گذشته میالدی را منتشر 
از  بیش  میان  از  ترتیب  این  به  است.  کرده 
دویست نفر کاندیدای این بررسی در سرتاسر 
جهان، باالخره صد نفر از بهترین هـا انتخاب 
شدند. این فهرست شامل صد نفر از بانفوذترین 
ثروت،  مختلف  زمینه  هفت  از  جهـان  زنان 
و  سرگرمی  )شـامل  زندگـی  سبک  تجارت، 
NGO غیرانتفاعی،  فعالیت های  رسانه،  مد(، 
این  از  البته تکنولـوژی است.  و  ها، سیاست 
میـان شانزده نفر ، از بزرگان و فعاالن حوزه 
تکنولوژی هستند تا به این ترتیب نشان دهند 
از  بزرگی  سهم  سال ها  این  در  تکنولوژی  که 
رشد و توسعه کشورهای جهان در عرصه های 

مختلف را به خودش اختصاص داده است.

زنان در دهه های اخیر حضور پر رنگ و موفقی در 
عرصه های مهم و کلیدی سیاسی، اقتصادی، تجاری 
و البته تکنولوژی داشته و درست به همین دلیل هم 
هست که مجله معتبر فوربس هر سال به بررسی، 
انتخاب و معرفی با نفوذترین و قدرتمندترین زنان 

جهان می پردازد.

این مجله به تازگی فهرستی از قدرتمندترین زنان 
جهان در سال گذشته میالدی را منتشر کرده است. 
به این ترتیب از میان بیش از دویست نفر کاندیدای 
از  نفر  باالخره صد  در سرتاسر جهان،  بررسی  این 
بهترین ها انتخاب شدند. این فهرست شامل صد نفر 
از بانفوذترین زنان جهان از هفت زمینه مختلف ثروت، 
تجارت، سبک زندگی )شامل سرگرمی و مد(، رسانه، 
فعالیت های غیرانتفاعی، NGO ها، سیاست و البته 

تکنولوژی است. 

در همین راستا برای انتخاب این زنان عوامل مختلفی 
البته  و  رسانه ها  در  مانند سرمایه شخصی، حضور 
میزان تاثیرگذاری آنها و غیره مورد بررسی قرار گرفته 
است. از میان این فهرست صد تایی از تاثیرگذارترین 
و قدرتمندترین زنان جهان، شانزده نفر از بزرگان و 
فعاالن حوزه تکنولوژی هستند تا به این ترتیب نشان 
دهند که تکنولوژی در این سال ها سهم بزرگی از 
رشد و توسعه کشورهای جهان در عرصه های مختلف 
اوصاف  این  با  است.  داده  اختصاص  خودش  به  را 
جهان  در  تکنولـوژی  عرصه  زنان  تاثیرگذارتریـن 

عبـارتنـد از:

ویرجینیـا رومتی:............................................
او مدیر عامل و رییس هیات مدیره 55 ساله شرکت 
بزرگ IBM است که در حال حاضر جایگاه پانزدهـم 
را در فهرست قدرتمندترین زنان جهان در اختیـار 
دارد. رومتی متاهل و ساکن نیویورک بوده و مدرک 
نورث  دانشگاه  از  را  علوم  و  هنـر  رشته  در  خـود 
وستـرن گرفته است. او سی سـال یکی از کارمندان 
عالی رتبـه شرکت IBM بوده است و انتظار دارد با 
ورود به عرصـه رایانش ابـری تا سـال 20۱5 بتواند 
20 میلیارد دالر به درآمدهـای شرکتـش بیفزاید. 
درآمد او در حـال حـاضر به حدود ۱07 میلیـون دالر 

می رسـد.

اورسوال برنـز:...................................................
قدیمی  مدیره شرکت  هیات  رییس  و  عامل  مدیر 
عنوان  حاال  سن  سال   54 با  زیراکس  بزرگ  و 
هفدهمین زن تاثیرگذار جهان را هم در اختیار دارد. 
او فارغ�التحصیل رشته علوم از دانشگاه کلمبیا بوده 
و در حال حاضر درآمدی برابر 22 میلیون و 664 
هزار دالر دارد. او بعد از سومین سال حضورش در 
زیراکس تالشش برای اصالح و تغییر این شرکت 

به  فتوکپی  و  پرینتر  فروشنده دستگاه های  از یک 
به  کرد.  شروع  را  تجاری  خدمات  ارائه دهنده  یک 
این ترتیب شروع به خرید شرکت های کوچک در 
زمینه تکنولوژی و پزشکی کرد و تجارت زیراکس را 
گسترش داد و به این ترتیب به اولین زن سیاه پوستی 
تبدیل شد که یک شرکت بزرگ آمریکایی را مدیریت 

می کند.

مگ وایتمـن:....................................................
هجدهمین زن قدرتمند جهان مدیر عامل 56 ساله 
با سرمایه خالص ۱/7  او  بزرگ HP است.  شرکت 
افراد جهان و  از ثروتمندترین  میلیارد دالری یکی 
ایاالت متحده آمریکا به حساب می آید. هر چند بخش 
زیادی از این سرمایه را به صورت شخصی بدست 
هم   eBay شرکت  در  موفق اش  حضور  اما  آورده، 
تاثیر زیادی در گسترش منابع ثروت او داشته است. 
او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه 
هاروارد است و در سال 20۱0 هم کاندیدای انتخابات 
فرمانداری ایالت کالیفرنیا شده بود. HP امسال شاهد 
کاهش قیمت سهامش تا یک سوم بود و او اعالم کرد 
که چهار یا پنج سال زمان برای اصالح این شرکت 

بزرگ الزم دارد.
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پادمـاسری واریور:...........................................
رتبه پنجاه و هشتم از قدرتمندترین زنان جهان هم 
به مدیر ارشد تکنولوژی و استراتژی در شرکت بزرگ 
او 52 ساله و یک هندی االصل  Cisco می رسد. 
 ،Cisco ساکن کالیفرنیا است. او قبل از حضورش در
همین سمت را در شرکت Motorola داشته است. 
درآمد او در حال حاضر به بیش از 45 و نیم میلیون 

دالر می رسد.

سو گاردنـر:.......................................................
بنیاد  اجرایی  تاثیرگذار جهان مدیر  هفتادمین زن 
WikiMedia و 45 ساله است. او عالوه بر تکنولوژی 
در زمینه  کارهای بشردوستانه هم فعالیت می کند و 
در حال حاضر سرمایه ای برابر 2۱ میلیون دالر دارد. 
بسیاری معتقدند که دانشنامه Wikipedia قبل 
و بعد از حضور گاردنر دو ماهیت متفاوت داشته و 
بنیاد WikiMedia بعد از حضور او افزایش ساالنه 3 
میلیون دالری در درآمدش داشته است. »چو ساک 
کونگ« مدیر عامل شرکت مخابراتی سنگاپور به نام 
SingTel، »کی ران ماسومدار شاو« موسس و مدیر 
شرکت هندی Biocon که در زمینه بیوتکنولوژی 
موسسان  از  یکی  دای«  »ویلی  می کند،  فعالیت 
شرکت Marrvell Technology که در زمینه 
تولید تراشه فعالیت می کند و باالخره »سان یافانگ« 
 Huaweiمخابراتی شرکت  هیات مدیره  رییس 
و  هفتاد  رتبه های  با  ترتیب  به   Technologies
چهارم، هشتادم، هشتاد و نهم و نود و یکم دیگر زنان 

قدرتمند و تاثیرگذار در عرصه تکنولوژی هستند.

ماریسا مایر:......................................................
مدیر عـامل 37 ساله شرکت Yahoo در حال حاضر 
بیست و یکمین زن تاثیر گذار جهان است. مایر که 
فارغ التحصیل رشته علوم از دانشگاه استنفـورد و یکی 
از اولین کارمنـدان شرکت گوگل بوده است از ماه 
جوالی گذشته به عنوان مدیر عامل Yahoo کـارش 
از وضعیت  را  این شرکت  تـا  است  کرده  را شروع 
رکـود نجـات بدهد. درآمد او در حـال حـاضر برابر 

4 میلیـون و ۹80 هزار دالر است.

سوزان وجسیکـی:..........................................
از معاونان گوگل در بخش تبلیغات است.  او یکی 
وجسیکی 44 ساله فارغ التحصیل رشته علوم و هنر 
از دانشگاه هـاروارد است و در حال حاضر درآمدی 
برابر 3۹ میلیون و ۹75 هزار دالر دارد. او در واقع 
مسوول ۹6 درصد از درآمدهای گوگل در سال 20۱۱ 
بوده است. بد نیست بدانید که خواهرش »آنه« همسر 
سرگی برین یکی از موسسان گوگل است. وجسیکی 
در حال حاضر رتبـه 25 را در فهرست قدرتمندتـرین 
زنان جهان و باالتـر از ملکه الیـزابت دوم در اختیـار 

دارد.

سافرا کتـز:.......................................................
چهل و هشتمین زن قدرتمند جهان با 5۱ سال سن، 
مدیر ارشد تکنولوژی و رییس هیات مدیره شرکت 
مدیره  هیات  که  است  سال ها  او  است.   Oracle

نرم افزاری را مدیریت می کند و  این شرکت بزرگ 
پیش بینی کرده است که این شرکت در سال جدید 
میالدی بیشترین میزان سودش را به دست خواهد 
آورد. درآمد او در حال حاضر به بیش از 37 میلیون 

دالر می رسد.

 
لـورن پاول جابـز:.............................................

بیـوه 4۹ سـاله استیو جاـبز نابغـه محبـوب دنیـای 
تکنولـوژی، بـا سرمـایه ۱۱ میلیـارد دالری اش یکـی از 
ثروتمندتـرین زنـان جهـان و آمریکـا است و در حـال 
حـاضر رتبـه 4۹ را در فهرست تاثیـرگذارتـریـن زنان 
جهـان در اختیــار دارد. او موسس و رییس شرکت 
Emerson Collective هم هست. او حـاال وارث 
تمام دارایی های موسس و مدیرعامل شرکت اپـل که 
ارزشمندتـرین شرکت تکنولـوژی جهـان است، به 

حساب می آیـد.

شـر وانگ:........................................................
موسس و رییس 54 ساله شرکت HTC حاال پنجاه 
و ششمین زن تاثیرگذار جهان است. او فارغ التحصیل 
رشته علوم از دانشگاه برکلی کالیفرنیا است و درآمد 
۱4 و نیم میلیـون دالری دارد. شرکت او در حـال 
حاضر یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان موبایل های 
هوشمند در دنیا است و خودش یکی از ثروتمندان 

کشور تایوان به حساب می آید.
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