
 

 

 

 

 

 

 

 ویروس کرونا  ماموریت دوگانه امنیت سایبری در بحران
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گیر، باید میان دو اولویت مهم تعادل ایجاد کنند: جلوگیری از همهاین بیماری  در مواجهه باارشد اطلاعاتی  مدیران

 تواند به حفظ این تعادل کمک کند.استراتژیک میچهار اصل وکار. تهدید سایبری جدید و حفظ تداوم کسب

 

به منظور مراقبت از کارمندان و خدمت رسانی به مشتریان،  ،11 یدکوو بیماری گیریها در طول همهسازمان از بسیاری

د. دههای سایبری قرار میدر معرض تهدید بیشتر ها راسازمان ها،اند. این فعالیتنظیری را انجام دادهبیهای فعالیت

استفاده بیشتر از و  4مشتریسمت های ها در شبکه، افزایش فعالیتدورکاریاز تکنولوژی برای  گستردهاستفاده 

 های سایبری به وجود آورده است. های آنلاین، بستر مناسبی را برای حملهسرویس
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د؛ دهنهایشان انجام میای را برای حفاظت از سازمانهای امنیت سایبری، اقدامات گستردهارشد اطلاعاتی و تیم مدیران

ه بهای امنیت سایبری که خدمات وب تیمها بدون وقفه ادامه پیدا کنند. مثلا شود که عملیاتاین اقدامات باعث می

هایی همزمان امنیت ابزارها و تکنولوژی دهند و به سرعت رشد را نشاهای امنیتیباید برنامه ،کنندمی ارائهمشتریان 

 باید این امکان را به  اعضای تیم مدیرانشوند. به علاوه این را تامین کنند که برای دورکاری استفاده میمتعددی 

 هایشان در برابر بحران سلامتی مراقبت کنند.شان بدهند که از خود و خانوادهامنیتی

وگوهای اخیر با رهبران امنیت ی نیست اما گفتآسان کار ،ندناسازگار هم  گاهی این نیازهای متنوع که سریعرفع 

ن رو شوند. ایروبهها تر با این چالشاند راحترعایت چند اصل اساسی توانسته این افراد با دهد کهسایبری نشان می

 هایی، ارزیابی برنامهتمرکز بر نیازهای ضروری عملیات عبارتند از:؛ که این اصول کندمقاله چهار اصل را بیان می

و حفظ تعادل میان برقراری امنیت  ها، کنترل و نظارت بر تهدیدهای سایبری جدیدامنیت و خطرات تکنولوژی مدیریت

 وکار.و تداوم کسب

هایشان را به صورت ها و افراد، میزان زیادی از فعالیت، سازمانشدهمحدود های حضوری اجتماعجایی که سفرها و از آن

های شان از سرویساند و برای انجام کارها و تکالیفآموزان در خانه ماندهدهند. کارمندان و دانشدیجیتالی انجام می

ی آزاد به صورت آنلاین به هاکنند. این افراد در زمانهای همکاری و دیگر ابزارها استفاده میپلتفرمویدیو کنفرانس، 

ت امنیی هاها فشار زیادی را به عملیاتپردازند. تمام این فعالیتوگو، بازی و تماشای فیلم میخرید، مطالعه، گفت

 عبارتند از: های اصلی امنیتییپذیرآسیبکند. برخی از سایبری وارد می

 با روی آوردن وسیع مردم به باز کرده است. های سایبری حمله را برایمسیرهای زیادی دورکاری  :دورکاری

ها عبارتند از: انتقال این چالش است. شدههای دیرینه امنیت سایبری تقویت ، چالشدورکاریهای فعالیت

کاهش و پیشگیری  هایسیاستکنند، اجرای ضعیف استفاده نمی VPNهای ناامن توسط افرادی که از داده

 مندان برای پیش بردنشود کارجسمی و روحی که باعث می یزاای استرسهریسک )فایروال انسانی( و عامل

برای دسترسی به اطلاعات و  ،قرنطینه در خانه مندانکارها، نظارت و کنترل را نادیده بگیرند. هرچه کار

امنیت  هاید. تیماستفاده کننهای کاری خطرناک از محیط خواهندمی بیشتر ،تلاش کنند بیشتر هاسیستم

بندی را ارزیابی و رده دهیها و ابزارهای پاسخVPNو  کردههای دورکاری را تامین سایبری باید امنیت سیستم

ریق بتوانند از ط سترسی را بازبینی کنند تا کارمندانریت دباید رویکردهای مدی ها، آنعلاوه بر این کنند.

 های بحرانی دسترسی پیدا کنند. ی به زیرساختهای باز اینترنتهای شخصی یا کانالدستگاه

 :ها برای های مهندسی اجتماعی در حال افزایش است. در این ترفندها، مهاجمترفند مهندسی اجتماعی

های مپینک با هاشرکت زنند.شده، به کاربران قانونی حقه می های حفاظتدستیابی به اطلاعات، پول و سیستم

 هایانرسانی و سازمکمک، خدمات بهداشتیها با نام ، این کمپینشوندمیرو بیشتری روبه ایمیلیفیشینگ 

نگ ظاهر شده و با استفاده از فیشی شرکت  پشتیبانی به عنوان تیم کنند. کلاهبردارهاکلاهبرداری می خیریه

یار خود را در اخت منیتیاعتبارنامه اخواهند تا می از کارمندانمتن )اسمیشینگ( و فیشینگ صدا )ویشینگ( 

ا و هعملیات تا برای تامین بودجه فروشندگان، اندکردهایمیلی مدیران را وادار  کلاهبردارهای آنان بگذارند.

 های مربوط به ویروس کرونا پول واریز کنند.فعالیت

 اهبدافزار هایی که امنیت ضعیفی دارند برای رسیدن بههای سایبری از سایتمهاجم های سایبری:مهاجم 

ها از جدید برای مبارزه با ویروس کرونا، این مهاجمهای ها و سایتکنند. با به وجود آمدن حوزهاستفاده می

گسترش  drive-byکنند تا بدافزارها را از طریق دانلودهای ها استفاده میهای امنیتی این سایتنظارتضعف 



 

 

های گرمایی ویروس نقشه در ( AZORult)مانند  موجودتوان بدافزارهای از طریق رویکردی رایج می دهند.

عاملی تهدیدکننده، بدافزاری  ،در یک مورد های هشدار دهنده را به راحتی پنهان کرد.اپلیکیشن در کرونا یا

ای رسمی از کرونا بود و آن سند را به صورت اعلامیه ویروسگیری را در سندی قرار داد که مربوط به همه

های مخرب، ض نصب شدن این اپلیکیشنمورد هدف قرار دهد. به محرا طرف دولت جلوه داد تا نهادی دولتی 

اطلاعات محرمانه کاربران )مانند اطلاعات شخصی، اطلاعات کارت اعتباری و کلیدهای کیف پول بیت کوین(  

اربر ای سیستم ککنند، به گونههای مخرب به صورت باج افزار حمله میخی از اپلیکیشنرود. بربه سرقت می

باز  را ها واریز نکند، سیستمرا قفل کرده و تا زمانی که کاربر مقداری معین از پولی را به حساب مهاجم

 د. نکننمی

 ریکای شمالیزرگ در آمب دولتی ا زیر فشار شدیدی هستند. یک نهادهاین سازمان های دولتی:سازمان 

ای قرار گرفت که به منظور مختل کردن خدمات و انتشار اطلاعات منع سرویس توزیع شدهمورد هدف حمله 

در اروپا مورد حمله سایبری قرار گرفت و مجبور شد عملیات  نادرست طراحی شده بود. بیمارستانی بزرگ

خود را از کار بیندازد و بیماران دارای شرایط حاد  ITریزی شده خود را به حالت تعلیق درآورد، شبکه برنامه

 یچنین یک سازمان دولتی محلی که سایت خود را با باج افزار کدگزاررا به مرکز دیگری منتقل کند. هم

 های خاص شد.   به پرونده ات را نداد و مانع دسترسی کارمندانکرده بود به مسئولین خود اجازه انتشار اطلاع

 

 .های سایبری باز کرده استدورکاری مسیرهای زیادی را برای حملهتصویر. 

 

 تغییر حقوق دسترسی به اپلیکیشن

 لثهای سایبری )مدر برابر حمله آن حساسیت نین موجود، دسترسی به هر اپلیکیشن بر اساس میزانبر اساس قوا 

هایی یشناپلیک دنتوانها میحال این اپلیکیشن متفاوت است. ها(ی دادهتها یا از بین بردن سیستم محافظنفوذ به داده

)مثل  پیدا کرددسترسی توان به آن میجا ای باشند که از همهگونهرند یا از آنتری دادسترسی آسان باشند که

قط ها از طریق اکسترانت یا فهایی باشند که دسترسی به آنتوانند از آن دسته از اپلیکیشنهای عمومی(، یا میشبکه

توان به آن دسترسی توانند از آن نوعی باشند که فقط از طریق سایت میپذیر است و در آخر میامکان VPNطریق  از

 های تجاری یا خزانه داری(.پیدا کرد )مثل اپلیکیشن

 های ضروری، حقوق دسترسیکند با ایجاد دسترسی خارج سایت به برخی از اپلیکیشنها را مجبور میسازمان ،دورکاری 

 دهد.د. این کار خطرهای سایبری را افزایش میندهافزایش را 

   .ممکن است برخی کاربران به دلیل حقوق دسترسی محدود، سیستم احراز هویت چندعاملی پرقدرتی نداشته باشند

 . باشدای دیگر از تهدید سایبری نهگوتواند میتغییر در حقوق دسترسی همراه با احراز هویت ضعیف نیز، 

 ها و ابزارهای شخصیاستفاده از دستگاه



 

 

 های شخصی خود استفاده کنند و از ان را داشته باشند که  برای دورکاری از دستگاهاین امک مندانبرخی کار شاید

ها و عملیات پچینگ، کنترل دسترسی شبکهشوند )به علت آنجایی که این دستگاه به طور مرکزی کنترل نمی

 .به حساب آیندهای امنیت سایبری پذیریتوانند جزو آسیبها(، میهای حفاظتی دادهسیستم

 کنند که در حد مصرف کننده هایی استفاده میها و دستگاهبرای به اتمام رساندن کارها، از ابزارها، حساب مندانکار

 گذارند.های ناامن و کنترل نشده به اشتراک میو اطلاعات را از طریق کانالباشد 

 

 عدم نظارت اجتماعی

 سپر محافظت انسانی»های مشکوک صحبت کنند، ها یا تماسبا یکدیگر در مورد ایمیل مندانکه کاردر صورتی»  

 رسند.های جعلی به اهداف خود میهای فیشینگ بالا رفته و مرکز تماسشود و میزان باز کردن ایمیلشکسته می

 

های های سایبری فعالیتهاجماقتصادی اجتماعی جامعه، م هایهمزمان با شیوع ویروس کرونا و تغییر عملکرد سیستم

ارشد اطلاعاتی  مدیران های دیجیتالی ادامه خواهند داد.پذیریو آسیب یمانهاخود را به منظور سو استفاده از ترس

 که بتوانند هشیارانه و موثر عمل کنند به رویکردهای جدیدی نیاز خواهند داشت.برای آن

 

خط مقدم، نقش رمندان اند، کاعادی کم اهمیت شدهفرض و اقدامات امنیتی پیشجایی که از آن

 خواهند داشت.ای در حفظ امنیت سازمان ویژه

 

 ارشد اطلاعاتی مدیرانتژیک برای های استراها: فعالیتنحوه برخورد با چالش

از خطرات  ، برای جلوگیری11در مراحل اولیه شیوع بیماری کووید و دیگر مدیران ارشد اطلاعاتی مدیرانکه با وجود این

گیری این بیماری به شدت بالا بوده و زمان از بین رفتن میزان همه، های گذشته خود استفاده کردندسایبری از تجربه

ارشد اطلاعاتی وجود ندارد اما با این حال، طبق  مدیرانبینی است. هیچ کتاب راهنمایی برای غیرقابل پیشکاملا  آن

صل ا ارشد اطلاعاتی و امنیت سایبری داشتیم، متوجه شدیم که عمل به چهار نمدیرابا تعدادی از وگوهایی که گفت

 ای مفید واقع شود:العادهتواند به طرز فوقزیر می

  :ها و ویژگی های جدید وسرویس برباید  تنها ،خطرات امنیتی و فناوری جلوگیری از هایتیمتمرکز

 هایی کهبرخی از حوزه ها ضروری است.هایی از امنیت و فناوری تمرکز کنند که برای انجام عملیاتقابلیت

 ها،عبارت است از: تامین امنیت عملیات ،دنتر شووسیعتوانند میهای آینده در هفته نیاز به تمرکز دارند و
باید سیستم  هااین تیم چنینافزار. همهای توسعه نرممحیطکاهش خطرات دسترسی به اطلاعات از راه دور و 

باید ها علاوه بر این سازمان کنند.خانه کار می در که ایجاد کنند چندعاملی را برای کارمندانیهویت احراز 

تهدیدها و نحوه  های شناساییو روش را برای کارمندان بازگو کرده سازمان های امنیت دورکاریپروتکل



 

 

جایی که اقدامات امنیتی ها توضیح دهند. از آند با تهدیدها در هنگام شدت گرفتن را دوباره برای آنبرخور

ای در حفظ امنیت سازمان خواهند خط مقدم، نقش ویژه رمندان دراند، کافرض و عادی کم اهمیت شدهپیش

 داشت.

 :تر ، هر چه سریعای را درنظر گرفته استبرنامه ا فناورینوع خطر امنیتی ی اگر سازمان شما  برای هر ارزیابی

وکار، بازیابی فاجعه، ، تداوم کسبدهی به رخدادهایی مثل پاسخها را ارزیابی کنید؛ برنامهاین برنامه

 هاییدر دست اجرا ندارد، برنامه را های مناسبیها. اگر هم سازمان برنامهپروری استعدادها و فروشندهجانشین

ها را ارزیابی کنید. شما باید میزان موثر بودن و کارآمدی رویکرد سازمان برای ده و سپس آنرا طراحی کر

 توانید احتمالناممکن است اما می کاری از بین بردن خطرات و رخدادهادهی به خطرات را تعیین کنید. پاسخ

 ای را کاهش دهید که با پاسخی ضعیف همراه است.خطر تهدید تشدید شده

 :نظارت . کنددهی به خطر را فعال میهای بازیابی و پاسخسیستم نظارتی را در بگیرید کهمنابع مام ت نظارت

های جزو نظارت ی جدید،شناسایی بدافزارها به منظور هااز راه دور بر ابزارهای همکاری و نظارت بر شبکه

به وجود آمدن  تا قبل از وندشها کنترل میکارمندان و خروجیها، نظارتاین چنین در پیشرفته است. هم

 کنند.که رخدادها را ایجاد می فتندهایی به دام بیها، دادهخطری در عملیات

 :های سازمان ممکن است برای پیش بردن کارهایشان و معاف شدن از رعایت اصول امنیتی، سایر تیم تعادل

های امنیت سایبری از تیم )مثلاهای اضطراری زیادی را ارائه دهند های امنیت سایبری درخواستبه تیم

امکان  را بدهند.( USB درایوهای اجازه استفاده از هابه آن های جدید را تایید کنند یانصب اپلیکیشن بخواهند

ها را رد کنند اما باید ارشد اطلاعاتی برای جلوگیری از ایجاد خطرهای ناخواسته، این درخواست مدیراندارد 

وکار برای همکارانشان امری مهم برهه حساس و چالش برانگیز، حفظ تداوم کسب در نظر بگیرند که در این

ها، باید در مدتی کوتاه، کمی بیشتر ریسک کرده ارشد اطلاعاتی برای حمایت از تداوم عملیات مدیراناست. 

ازگار ی سرویکرد ها را متوقف کنند.پوشی کنند یا به طور موقت بعضی از نظارتو گاهی از بعضی چیزها چشم

این بر اساس ملات تجاری ریسک کنند. اکند تا هوشمندانه در معوجود دارد که کارمندان را تشویق می

سازمان را در برابر خطرها  ها به طور دائمپوشینباید اجازه دهند این چشم ارشد اطلاعاتی مدیرانرویکرد، 

های ها، باید ارزیابیتوقف کردن نظارتو مپوشی کردن ارشد اطلاعاتی در صورت چشم مدیرانتضعیف کند. 

های مجدد و متناوب ایجاد های زمانی برای ارزیابیرسمی انجام داده، فرآیندها را بازبینی کرده و محدودیت

 هایی خاص از کاربران محدود کنند.  ها را برای دستهپوشیکنند یا این چشم

 

 شغلید همزمان هم وظایف نخواهمی همه یک چالش انسانی است. ،بیش از هر چیز دیگری 11بحران بیماری کووید

های آینده چه ها و ماههای مهم شخصی خود بپردازد. مشخص نیست که در هفتهرا انجام دهند و هم به فعالیت خود

توانند تعادل( میارشد اطلاعاتی با عمل به اصولی که ارائه کردیم )تمرکز، ارزیابی، نظارت و  مدیراناتفاقی خواهد افتاد. 

وکار را حفظ کنند و در عین شان به بهترین نحو انجام دهند، تداوم کسبوظایف خود را در زمینه حفظ امنیت موسسه

 هایشان ادا کنند.حال تعهدات خود را نسبت به تیم

 

 


