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بهار 1393

جملـه  از  اطالعـات  نشـت 
در  کـه  اسـت  مباحثـی 
رشـد  بـا  اخیـر  سـال های 
تقاضـای بسـیاری در عرصه 
بـوده  روبـرو  بین المللـی 
اسـت. ایـن رونـد در عرصه 
انتشـار  از  بعـد  جهانـی 
اطالعـات محرمانـه آمریـکا 
توسـط سـایت ویکی لیکـس و پس از آن رابرت اسـنودن با شـدت بیشـتری مـورد توجه 
دولت هـا و سـازمان های مختلـف دولتـی و خصوصـی قرارگرفـت. متاسـفانه در ایران هم 
مـا از نشـت اطالعـات مصون نبوده و نیسـتیم و سـازمان ها و مراکز مختلف با مشـکالت 
عدیـده ای در ایـن زمینـه روبـرو بوده اند کـه مثال های عینی در این زمینه بسـیار اسـت. 
بـه عنـوان یکـی از نمونه هـای مشـهور آن می توانیم به موضوع افشـای شـماره های سـه 
میلیـون کارت بانکـی اشـاره کنیم که باعث بروز بحرانی در سـطح جامعـه و بی اعتمادی 

مـردم بـه نظـام بانکـی گردیـد.
از دیگر سو، سازمان های بسیاری به دنبال افزایش کارایی، سرعت عملیات و کاهش هزینه ها 

هستند که مخاطراتی مانند نشت اطالعات مغایر با این اهداف می باشد.
نکته مهم این است که فرقی ندارد که نشت داده توسط کارمندانی انجام می شود که بدون 
سوءنیت و سهواً اطالعات مهم را در معرض خطر قرار می دهند؛ یا از طریق نفوذگرانی 
صورت می گیرد که در پی اهداف خرابکارانه هستند. نتیجه هر دو اقدام یکی است و آن 

به خطرافتادن سرمایه های ناملموس سازمان ها و تهدیدشدن حیثیت کاری آنان می باشد.
شرکت ایدکو پس از شروع همکاری با شرکت اینفوواچ به عنوان یکی از رهبران ارائه این 
راهکارها در سطح جهان، فرهنگ سازی در این رابطه را نیز در دستور کار قرارداد. به همین 
منظور گزارش جهانی نشت داده ها که حاصل کار البراتوار تحقیقی اینفوواچ است را منتشر 

می نماید.
در این گزارش که تاکنون مشابه آن به زبان فارسی برگردانده نشده، می بینیم که روند 
نشت داده ها در سطح جهان افزایشی نگران کننده دارد. ضمن آنکه هزینه های مربوط به 
نشت داده برای سازمان ها )شامل هزینه های خنثی سازی تاثیر نشت ها، بررسی های قانونی، 

پرداخت های جبرانی( طی نیمه نخست 2013 بالغ برحدود 3.67 میلیارد دالر بوده است.
اینجا ضمن آنکه شما را به مطالعه و بررسی این گزارش مفصل دعوت می نمایم،  در 
خاطرنشان می کنم که متاسفانه تاکنون نه تنها موضوع نشت داده در کشورمان جدی 
گرفته نشده، بلکه هیچگونه برنامه ای هم برای بررسی علل آن و جمع آوری آمارهای مربوطه 
وجود ندارد. امیداست که انتشار این قبیل گزارش ها بتواند توجه همه دست اندرکاران را به 

موضوع جلب نماید.

دراهمیتنشتدادهها

 سینا بقایی-  مدیر عامل 
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هفته های طالیی کسپرسکی آنالین
خریداران محصوالت کسپرسکی به صورت آنالین در هفته های طالیی کسپرسکی 

حضور خواهند داشت.

اول  از  محصوالت  آنالین  خریداران  برای  که  کسپرسکی  طالیی  هفته های 
اردیبهشت ماه آغاز شده به مدت دو ماه و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.

در این طرح کلیه خریداران محصوالت مختلف کسپرسکی اعم از خانگی، ادارات 
کوچک و همچنین کلیه محصوالت سازمانی که اقدام به خرید اینترنتی نمایند، 

در قرعه کشی هفتگی یک ربع سکه بهار آزادی شرکت خواهد کرد.

شرکت ایدکو، توزیع کننده محصوالت کسپرسکی آنالین با اعالم شروع این 
جشنواره خاطرنشان کرده است: قرعه کشی هفتگی بین خریداران هر هفته، 
در پایان همان هفته انجام خواهد شد و نام برنده به همراه عکس او بر روی 
سایت کسپرسکی آنالین )به نشانیwww.irkaspersky.com( و سایت سایر 

نمایندگان فعال قرار خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید: کلیه نمایندگان مجاز کسپرسکی آنالین در جشنواره حضور 
داشته و نام برندگان هفتگی به طور هماهنگ از طریق نمایندگان اطالع رسانی 
خواهند شد. ضمن آنکه برای خریداران، هر فاکتور فروش یک امتیاز در نظر گرفته 
خواهد شد. شرکت ایدکو تصریح کرده است که این جشنواره صرفا برای خریداران 

نهایی محصوالت می باشد.

سیری بر رخنه ی جاسوسان بر خونریزی قلبی
چندی پیش بود که بحث خونریزی قلبی در اینترنت گرم شد اما این بار موضوع 
بر سر مسائل پزشکی و تعداد کسانی که از خونریزی قلبی جان خود را از دست 
داده اند نبود، این بار کامیوترها و امنیت مردم دنیا در شبکه های مجازی دست 
خوش یک حفره امنیتی شده که به راحتی می توانست تمامی اطالعات را غارت 

کند.

خونریزی قلبی یک اشکال نرم افزاری در کتابخانه رمزنگاری متن باز SSL بود که 
به مهاجم اجازه خواندن حافظه رایانه ای را می داد. این باگ همچنین به زمینه 
بازیابی کلیدهای شخصی SSL را برای مهاجمان فراهم می کرد و در پی یک 

اشتباه در کدنویسی Open SSL بوجود آمد.

در زمان شناسایی این حفره امنیتی )هفتم آوریل 2014(، چنین تخمین زده شد 
که حدود 17 درصد، معادل نیم میلیون عدد از وب سرورهایی که توسط مراجع 
صدور گواهی دیجیتال برای آنها گواهی امنیتی SSL صادر شده است، در برابر 

این نوع از حمله آسیب پذیر هستند.

بنیـاد مرزهای الکترونیکی ارز تکنیکا و رمزنگار آمریکایی بروس ِشـنایر، همگی 

در توصیـف ایـن حفـره امنیتـی از واژه »catastrophic« بـه معنـی »فاجعـه 
آفریـن« اسـتفاده کردنـد. سـتون نـگار امنیـت سـایبری مجلـه فوربـز، جوزف 
اشـتاینبرگ، در توصیف این اشـکال امنیتی می نویسـد »از زمانی که بانکداری 
الکترونیکـی در اینترنـت به راه افتاد، هیچ اشـکال امنیتی مانند ایـن باگ دارای 

پتانسـیل تخریبی نبوده اسـت«.

مدتـی بعد از اینکه این حفره امنیتی مشـخص شـد، پچ هـای امنیتی برای حل 
ایـن مشـکل روی اینترنـت قرار گرفـت. کاربران با نصب این پچ می توانسـتند تا 

حـد زیـادی جلوی نفوذ مهاجمان به سـرور مرکزی خـود را بگیرند.

چنـدی بعد از مشـخص شـدن این حفـره در اینترنت، پای آژانـس امنیت ملی 
آمریـکا نیـز بـه قضیـه باز شـد. بلومبـرگ اعالم کـرده کـه آژانـس امنیت ملی 
آمریـکا )NSA( دسـت کم دو سـال از وجـود ایـن آسـیب پذیری امنیتـی آگاه 
بـوده و بـه تنـاوب از این حفـره برای نفوذ به سیسـتم های کاربـران گوناگون در 

سراسـر جهـان بهره گرفته اسـت.

توصیه اکید متخصصان امنیت به کاربران اینترنت در شرایط کنونی این است که 
همه پسوردهای خود برای ورود به سرویس هایی که روزانه از آنها استفاده می کنند 
را در اسرع وقت تغییر دهند. اگر از پسوردهای مشابه برای سرویس های گوناگون 
استفاده می کردید٬ حتما همه پسوردهای خود را تغییر دهید و برای هر سرویس 

پسوردی جداگانه تعیین کنید.

یک پنجم شهروندان آمریکایی قربانی سرقت اطالعات 
شخصی شده اند

بر اساس آخرین نظر سنجی از هر پنج شهروند آمریکایی یک نفر طی سال 
گذشته مورد حمله مهاجمان و هکرها قرار گرفته و اطالعات شخصی آنها به 

سرقت رفته است.

شرکت پو ریسرچ، اعالم کرده است که حجم حمله هکرها و مهاجمان در فضای 
اینترنت در حال افزایش است.

در این تحقیق که از بین بیش از 1002 نفر از شهروندان آمریکایی صورت گرفته 
است بالغ بر 18 درصد افراد اعالم کرده اند که اطالعات شخصی آنها در فضای 

مجازی طی سال گذشته به سرقت رفته است.

میزان 18 درصد کنونی قربانیان سال جاری سرقت اطالعات در فضای مجازی 
افزایش چشم گیری را نسبت به 11 درصد سال گذشته داشته است که نشان از 

افزایش حمالت به حساب های شخصی افراد دارد.

اطالعات سرقت شده از حساب کاربری قربانیان شامل شماره های امنیت اجتماعی، 
اطالعات عابر بانک ها و اطالعات بانکی آنها بوده که حفظ این اطالعات برای آنها 

بسیار حیاتی بوده است.

طی نظر سـنجی سـال جاری و سـال گذشـته بالغ بر 21 درصد از کاربران اعالم 
کرده اند حسـاب پسـت الکترونیکی آنها در طی دو سـال گذشته یا مورد حمله 

قرار گرفته و یا بطور کلی توسـط فرد دیگری دزدیده شـده اسـت.

اگرچه میزان حمالت گزارش شده در بین تمام گروه های سنی افزایش یافته 
است اما این حمالت در بین گروهای سنی 18 تا 2۹ و 50 تا 64 سال از افزایش 

بیشتری برخوردار بوده است.

تـازه های امنیت
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کاربران  به  که  است  سرویسی   ADFS

و  سرور ها  روی  بر  دسترسی  اجازه 
سیستم های شبکه چه از راه دور و چه 
 Single sign( از داخل شبکه را به صورت
امن می دهد. عملیات  بسیار  و   )on SSO
دقیق  بسیار  سرور  این   Authentication
از  شبکه  در  سرور  این  ارتباط  تمام  و 
روشی  می باشد.   XML کد های  طریق 
 Authentication برای  سرویس  این  که 
 Claims Based روش  می کند  استفاده 
در   Authentication برای   Authentication
 Internet Facing( روش  و  شبکه  داخل 
دسترسی  برای   )Deployment: IFD

کاربران به سرور ها و سرویس های داخل 
هر  در  است.  شبکه  از  خارج  از  شبکه 
Rule های  باید  روش ها شما  این  از  کدام 
کننده  تعیین  که  آن روش  به  مخصوص 
کاربر  ارتباط  شرایط  و  ارتباط  چگونگی 

مورد نظر است، تنظیم کنید. 

برای  فقط  ارتباط  این  که  بدانید  را  این  البته 
داخل و خارج سازمان نیست و حتی برای ارتباط 
Trust شده بین دو سازمان برای ایجاد دو حوزه 

برای  می رود.  بکار  نیز  کنترل  تحت  و  امنیتی 
درک بیشتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. 
می خواهم به شکلی نحوه ارتباط Secure سرویس 
ارتباط کاربر با صفحه وب CRM را  ADFS برای 

برایتان مثال بزنم.
 

 CRM .آشنا هستید CRM احتماال اغلب شما با
نرم افزار ارتباط با مشتری Microsoft می باشد که 
قرار  کاربران  دسترس  در   Web-Base صورت  به 
ما  کنید  تصور  کنند.  استفاده  آن  از  تا  می گیرد 
که  هستیم  جدا  سازمان   2 یا  امنیتی  حوزه   2
 CRM به   Identity Provider حوزه  از  می خواهیم 
هر  شویم.  متصل   Resource Provider حوزه 
برای  و  می کنند  استفاده   ADFS از  سازمان  دو 
Authentication شدن کاربران باید از این دو فیلتر 

عبور کنند تا به منابع شبکه دسترسی پیدا کنند.

ما در حوزه Resource Provider سرور CRM را 
ایجاد یک Trust بین سرور CRM و  با  داریم که 
ADFS این حوزه توانسته ایم به صورت یک لینک  

ارتباطی بر پایه XML این Trust را برقرار کنیم. 
بعد از برقراری این Trust تمامی Authentication ها 

از داخل فیلتر ADFS عبور می کند.

همانطور که می بینید در مسیر شماره 1 اولین 
وصل  برای  کاربر   Browser طرف  از   Request

شدن به CRM به سرور CRM فرستاده می شود. 
سپس در مسیر شماره 2 سرور CRM که وظیفه 

 ADFS و امنیت ارتباط خود را به Authentication

سپرده است Request کاربر را به سمت سرویس 
ADFS منتقل میکند تا  ADFS پس از چک کردن 

به کاربر مورد  باید  آیا  بگیرد که  Rule ها تصمیم 

نظر اجازه دسترسی به CRM را بدهد یا خیر. حال 
در مسیر شماره 3 سرور ADFS یک Token برای 
ایجاد ارتباط کاربر با CRM برای کاربر ایجاد کرده 
و ارسال می کند.)این Token یک رمز برای تایید 

هویت کاربر مورد نظر هست.(

حوزه   ADFS سرور   4 شماره  مسیر  در  اکنون 
شده  ایجاد   Trust بوسیله   Resource Provider

 Identity حوزه ADFS تقاضای کاربر را برای سرور
ارسال  است  کاربر  همان  حوزه  که   Provider

آغاز  کاربر   Authentication عملیات  تا  می کند 
 ADFS سرور   5 شماره  مسیر  در  سپس  شود. 
کاربر  خود  از  را  آن  هویت  و  کاربر  اطالعات 
دریافت کرده و در مسیر شماره 6 این اطالعات 
با سرور Active Directory چک می کند تا هویت 
کاربر ابتدا در محل خود کاربر تایید گردد. سپس 
در مسیر شماره 7 اطالعات کاربر به سمت سرور 
ADFS حوزه Resource Provider فرستاده می شود 

و  شود.  هویت  تایید  حوزه  این  در  کاربر  این  تا 
به  کاربر  اطالعات   8 شماره  مسیر  در  انتها  در 
 ۹ شماره  مسیر  در   . شده  فرستاده   CRM سرور 
 Single Sign on صفحه الگین امن و CRM سرور
سرور ADFS را برای کاربر فرستاده می شود. این 
صفحه الگین درست به همان Browser که کاربر 
 CRM سرور URL در آن درخواست دسترسی به

را داشته است فرستاده می شود.

که  است  سرویسی   ADFS که  بدانید  را  این 
یعنی  مایکروسافت  اصلی  سرویس های  با  کامال 
 Active Directory Application و Active Directory

اصوال  و  بوده   Integrate کامال    )Mode )ADAM

 Microsoft IIS سرویس  با  آن  اصلی  ارتباط 
برای   50۹.X قوی  استاندارد  از   ADFS می باشد. 
ایجاد Certificate ها برای برقراری Trust بین یک 
استفاده   Resource Provider و   Identity Provider

نظر  زیر  بخواهد  که   Application هر  و  میکند 
ADFS کاربران به آن دسترسی داشته باشند باید 

که  شود  ایجاد  تغییراتی  برنامه  آن  کد های  در 
به سمت  برنامه  این  توسط  ارتباط دریافت شده 

سرور ADFS فرستاده شود.

یـک Object مهـم در ADFS وجـود دارد که در 
تاییـد هویـت و دسترسـی کاربـر بـه شـبکه ای 
دارد  برعهـده   ADFS را  آن   Authentication کـه 
نقـش بـه سـزایی دارد و حتـی زیر سـاخت تمام 
Rule هایـی اسـت که در سـرور ADFS می سـازیم 

و ارتبـاط کاربـر با ADFS را کنتـرل کرده و آن را 
رمـز نـگاری می کنـد کـه Claim نـام دارد. اصوال 
Claim هـا اطالعاتـی دربـاره کاربـر می باشـند که 

توسـط یکی از سـرویس های زیر مجموعه سـرور 
 Security Token یـا STS یعنـی سـرویس ADFS

مدیریـت  و  کـردن  ایجـاد  وظیفـه  کـه   Service

ایجـاد می شـوند.  Token هـا را هـم دارد  کـردن 
امنیـت  دربـاره  اصلـی  فاکتـور   5 از  Claim هـا 

کاربر تشـکیل می شـوند کـه عبارتنـد از Name و 
Identity و Key و Group و Privilege .Claim ها سه 

نـوع هسـتند طبـق 3 فاکتـور سـاخته می شـوند 
 Common و   E-Mail و   UPN از:   عبارتنـد  کـه 
Name کـه اصـوال Claim Rule هـا بـر این اسـاس 

سـاخته می شـوند.

ســرویس خوش فکــر  ماجــرای  بــود  ایــن 
مایکروســافت کــه البتــه ایــن همــه ماجــرا 
نیســت چــون بــرای درک ADFS بایــد بــه داخل 

آن دقیق تر نگاه کنید. 

حسین ظفری
کارشناس فنی

ADFS ،سرویس خوش فکر مایکروسافت

5
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گزارش جهانی
نــشـت داده 

البراتوارتحلیلی اینفوواچ
مـنـتـشـر  کـــــرد

حقایق کلیدی
   درطــی نیمــه ی نخســت ســال 2013، تعــداد 496 مــورد نشــت اطالعــات محرمانــه اتفــاق افتــاد کــه در رســانه های 
ــد  ــداد 18درص ــن تع ــدند. ای ــایی ش ــا شناس ــر دنی ــوواچ در سراس ــوار اینف ــط البرات ــا توس ــد و ی ــزارش ش ــون گ گوناگ

بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در دوره مشــابه ســال قبــل ثبــت گردیــد.

   همچنیـن بیشـتر از 258 میلیـون حسـاب های مربوط بـه افراد به سـرقت رفتند، حسـاب هایی که شـامل داده های مالی 
و شـخصی می شدند.

   روسـیه با سـبقت از بریتانیا، دومین کشـور نشـت های گزارش شـده شـناخته شـد. در روسـیه و طی شـش ماه نخسـت 
2013، تعداد 42 مورد نشـت داده های محرمانه گزارش شـد که نسـبت به سـال گذشـته حدود 30 درصد بیشـتر شـده اسـت.

ــند.  ــردی می باش ــایی ف ــای شناس ــت داده ه ــع نش ــن مناب ــان مهمتری ــهرداری ها همچن ــی و ش ــازمان های دولت   س
ــهرداری ها  ــه ش ــته ب ــازمان های وابس ــی و س ــازمان های دولت ــه از س ــی ک ــت داده های ــبت نش ــان، نس ــر جه در سرتاس

ــد. ــد می باش ــاالی 30 درص ــت و ب ــان ثاب ــرد همچن ــمه می گی سرچش

   تعداد نشت های داده مربوط به حساب ها در شرکت های متوسط )بین 50 تا 500 کامپیوتر( تقریباً برابر با شرکت های بزرگ است.

   اکثریت نشت های داده ها – 93.8 درصد – مربوط به داده های شخصی است.

   بـر اسـاس گـزارش رسـانه ها، هزینه هـای مربـوط به نشـت داده برای سـازمان ها )شـامل هزینه هـای خنثی سـازی تاثیر 
نشـت ها، بررسـی های قانونـی، پرداخت هـای جبرانی( طـی نیمه نخسـت 2013 برای شـرکت ها حـدود 3.67 میلیـارد دالر 

بوده اسـت.

خالصه
گـزارش جهانـی نشـت داده بـرای نیمه نخسـت 2013، کاری از البراتوار تحلیلی اینفوواچ اسـت. این تحقیق درباره ی نشـت اطالعـات محرمانه، تخمینی از 
سـطح حفاظـت در مقابـل نشـت داده در سـازمان های تجـاری، سـازمان های دولتی و موسسـه های آموزشـی را ارائه می دهد. بـه عالوه، این بـرآورد نه تنها 
بـر اسـاس تعـداد نشـت داده هـا، بلکـه بر اسـاس تعداد اطالعـات افرادی اسـت که به نوعـی به سـرقت رفته اند. افزایـش تعـداد اطالعاتی که در هـر رویداد  6
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بـرای نخسـتین بـار در البراتوارهـای تحلیلـی اینفـوواچ، مولفـان ایـن 
گـزارش از تعـداد اطالعـات بـه سـرقت رفته بـه عنـوان یـک پارامتـر 
اسـتفاده  داده هـا در صنایـع  نشـت  ایجـاد طبقه بنـدی  بـرای  اصلـی 
کردنـد. ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه ایـن گونـه تجزیـه، که شـامل 
اطالعاتـی دربـاره ی تعـداد نشـت داده ها و تعـداد کلی تعـداد اطالعات 
نشـت شـده می باشـد، تدویـن شـده اسـت. اطالعـات مربوط به نشـت 
اندازه هـای  بـا  مختلـف  شـرکت های  از  فـردی  شناسـایی  داده هـای 
مختلـف و از بخش هـای مختلـف ترکیب شـده و در یـک دیاگرام واحد 

بـه تصویـر کشیده شـده اسـت.

ایـن تحقیـق، بنیان هایـی را بـرای بررسـی های عمیـق تـر دربـاره ی 
موضـوع حفاظـت از اطالعـات محرمانـه ارائه می دهد، که هم بر اسـاس 

صنایـع مختلـف و هـم انـدازه شـرکت ها تحلیـل شـده اند.

ــی،  ــاس جهان ــک مقی ــه در ی ــات محرمان ــت اطالع ــه ی نش ــا مطالع ب
می تــوان یــک تصویــر کلــی ســاخت از نشــت اطالعــات در کشــورهایی 
ــوده  کــه دارای قوانیــن »پیشــرفته« در زمینــه ی امنیــت اطالعــات ب
ــان  ــه قانونگذاری هایش ــورهایی ک ــا( و کش ــده، بریتانی ــاالت متح )ای
کمتــر ســطح بــاال و پیشــرفته هســتند )کشــورهای اروپایــی(. شــرایط 
ــان،  ــی زب ــورهای انگلیس ــتند. در کش ــم نیس ــد ه ــا مانن در کل دنی
نشــت داده هــا تهدیــدات بســیار جــدی محســوب می شــوند، در 

ــد روی  ــی تاثیــرات شــگرفی کــه نشــت داده هــا می توان ــه خوب ــوز ب ــای شــرقی و آســیا، کســب وکارها و قانونگذاری هــا هن حالیکــه در کشــورهای اروپ
ــد. ــد را درک نکرده ان ــته باش ــرکت داش ــک ش ــه ی کار ی ــی ادام ــعه و حت توس

اکنـون آمادگـی بـرای روبروشـدن بـا چالش هـای امنیت اطالعات ضروری اسـت زیـرا تاثیرات تهدیـدات داخلی هر سـاله در حال افزایش اسـت، و از جانب 
قانونگذار هـا و مراجـع قانونـی توجـه زیـادی را بـه سـوی مسـائل مربـوط بـه حفاظـت از اطالعات محرمانـه و داده های شـخصی جلـب کرده اسـت. در این 

رابطـه، تحلیـل وقـوع نشـت داده در ایـن کشـورها بسـیار مفید اسـت زیرا کـه در مبـارزه علیه آن ها بسـیار موثر می باشـد.
تنهـا راه بـرای اینکـه شـرکت ها را متوجـه خطـرات مربـوط به نشـت اطالعات محرمانـه بکنیم، اسـتفاده از مثال هـای واقعی اسـت. همچنین ایـن تنها راه 

بـرای مراجـع قانونی اسـت تـا تاثیر اقدامـات خود روی بـازار را مدلسـازی کنند.

در مقایسـه بـا گزارش هـای پیشـین، مولفـان ایـن گـزارش برخـی از سـواالت بحث برانگیـز را شفاف سـازی کرده انـد. در ایـن گـزارش شـرکت ها بر اسـاس 
صنایـع و تعـداد کامپیوترهایـی کـه درون سازمان هایشـان قـرار گرفتـه اسـت معرفـی شـده اند، و طبقـه بنـدی کانال های نشـت نیز بروزرسـانی شـده اند.

روش شناسی
ایـن گـزارش بـر اسـاس دیتابیـس شـرکت اینفـوواچ تهیـه شـده  کـه از سـال 2004 توسـط متخصصـان داخلـی ایـن شـرکت تهیه و تکمیل شـده اسـت. 
دیتابیـس اینفـوواچ شـامل اطالعاتـی دربـاره نشـت هایی اسـت کـه در نتیجـه ی اقدامـات عمـدی یـا غیرعمـدی کارمندان اتفـاق افتـاده و در رسـانه ها یا 
دیگـر منابـع اطالع رسـانی )ماننـد وبالگ هـا و انجمن هـای اینترنتی( منتشـر شـده اسـت. هم اکنـون پایگاه داده نشـت های اینفـوواچ حـاوی چندین هزار 

رکـورد در مـورد رویدادهای نشـت داده می باشـد.

کارمنـدان در البراتوارهـای تحلیلـی اینفـوواچ ایـن نشـت ها را در پایگاه هـای داده ای طبقـه بنـدی می کننـد. هنگامـی کـه یک رویـداد به این پایـگاه داده 
اضافـه می شـود، بـر اسـاس برخـی معیارها طبقـه بندی می شـود: اندازه سـازمان، صنعت، میزان خسـارت، نوع نشـت داده )عمـدی یا غیرعمـدی*(، کانال 

نشـت، نـوع داده ی به سـرقت رفتـه و غیره.

منبـع داده هـای جمـع آوری شـده در مـورد نشـت ها، میـزان زیان هـا و تعـداد رکوردهای 
بـه سـرقت رفتـه، رسـانه های جمعـی و گزارش هـای خبرگزاری ها می باشـد. ایـن مطالعه 
تنهـا بخـش کوچکـی از )بیـن 1 تا 5 درصـد( از تمام نشـت های اتفاق افتاده در سرتاسـر 

دنیـا را پوشـش می دهد. 

* توضیح: در تقسیم بندی نشت ها که بر اساس قصد و هدف می باشد، نشت های عمدی به رویدادهایی 
اشاره دارد که کاربر مرتبط با داده ها از اهمیت یا محرمانه بودن این اطالعات و عواقبی که افشای آن 
به همراه داشته باخبر بوده و در این مورد هم به وی اخطار داده شده است، ولی با این وجود فرد با زیر 

7پا گذاشتن قوانین و یا تعهدات خویش، دست به اقدامی می زند که به افشای این اطالعات می انجامد.
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بـا ایـن وجـود، مالک هـای طبقـه بنـدی طوری انتخاب شـده اند کـه تضمین شـود گروه هـای بررسی شـده )طبقه بندی هـا( حاوی تعـدادی کافی یـا مازاد 
از نشـت های واقعـی داده خواهـد بـود. از ایـن رو، بـرای مالک اندازه شـرکت، سـه دسـته شناسـایی شـده اند: کوچک، متوسـط و بزرگ. برای مـالک »نوع 

نشـت« نیـز دو دسـته معرفی شـده اند: عمدی، غیرعمـدی و غیره.

هنـگام طبقه بنـدی صنعتـی ایـن رکوردهـا، مـا عمـدا نشـت هایی که حـاوی تعداد بسـیار زیـاد داده های شـخصی بودنـد را حـذف کردیم، تـا همگن بودن 
مثال هـای خـود را حفـظ کنیـم. بـرای مثـال، رویدادهایـی کـه در آن تعـداد رکوردهـای به سـرقت رفته بیـش از 3 تـا 4 برابـر میانگین بود، حذف شـدند 
)مجموعـا 4 رویـداد کـه باعـث نشـت بیش از 240 میلیون رکورد شـدند(. همچنین نشـت هایی کـه در آن تعداد ناچیـزی از رکوردها )کمتـر از 100مورد( 
بـه سـرقت رفتنـد نیـز از جامعـه نمونـه مـا حذف شـدند. ایـن گـزارش، رویدادهایـی کـه در آن اطالعـات سـازمانی در نتیجه ی حمـالت خارجی یـا دیگر 

رویدادهـای امنیـت اطالعـات )DDoS، فیشـینگ، دسترسـی غیرمجـاز بـه اطالعـات، خرابـکاری کارمندان( به سـرقت رفته اند را نیز شـامل نمی شـود.

 آمار و ارقام
در طـی نیمـه نخسـت 2013، البراتوارهـای تحلیلـی اینفـوواچ 4۹6 موردرویـداد نشـت اطالعـات خصوصی را ثبـت کردنـد )2.7 رویداد در هـر روز، 82.6 
رویـداد در مـاه(. ایـن عـدد 18 درصـد بیشـتر از تعـداد رویدادهـای نشـت داده در همین بازه ی زمانی در سـال گذشـته اسـت )41۹ مورد نشـت(. در طی 
ایـن بـازه ی زمانـی، میـزان رشـد 2 درصـد بیشـتر از سـال 2012 بـود که در رشـد نسـبت به سـال 2011 ، شـانزده درصد بـود. اگر ایـن روند ادامـه یابد، 

تعـداد نشـت در پایـان سـال 2013 بـرای نخسـتین بار از مـرز هزار رویـداد بگذرد.

شکل 1. تعداد نشت اطالعات، 2006 تا نیمه اول 2013

بـه طـور کلـی، اینفـوواچ افزایـش تعـداد نشـت ها را بـه این واقعیت نسـبت می دهد کـه مراجع قانونـی، دولت ها، رسـانه ها و دیگـر ذینفعان توجه بیشـتری 
را بـه مسـئله امنیـت داده هـا معطـوف کرده انـد. ایـن امـر در روسـیه نیـز برقـرار اسـت. تعداد نشـت داده ها در روسـیه نسـبت به سـال 2012 حـدود 27 

درصـد افزایـش بـه خود دیده اسـت.

تعـادل میـان نشـت های عمـدی و تصادفـی از وضعیـت سـال پیش خیلی متفاوت نیسـت )شـکل 2(. سـهم نشـت های عمدی نسـبت به پارسـال 3 درصد 
افزایـش داشـته اسـت، درحالـی که سـهم نشـت های تصادفی 8 درصد افزایش داشـته اسـت.

شکل 2. نسبت نشت های عمدی به غیر عمدی، نیمه اول 2012 تا نیمه اول 2013
8

بـهـار 1393



ایـن افزایـش در سـهم هـر کـدام از ایـن نشـت ها نتیجه ی کاهش نشـت ها در زمینه ی »مشـخص نشـده« می باشـد. از این رو، سـهم نشـت داده هـا در این 
دسـته باکاهش مواجه شـده اسـت.

رسـانه ها بـه طـور روزافـزون اطالعـات شـفافی را درمـورد نـوع نشـت ها و موقعیـت مجرمـان یـا کارمندانـی کـه بـا بی احتیاطـی خـود موجب نشـت داده 
شـده اند را منتشـر می کننـد. در بسـیاری مـوارد، منشـاء ایـن اطالعـات خود شـرکت ها هسـتند کـه با کمـک اقدامـات امنیتی فنـی، رویدادهـا و مجرمان 
را شناسـایی کـرده، کـه در غیـر ایـن صـورت ناشـناس باقـی می ماندنـد. در بسـیاری مـوارد، شـرکت ها می تواننـد نـه تنهـا نـوع نشـت داده ها )عمـدی یا 

غیرعمـدی( بلکـه مجـرم را نیز شناسـایی کنند.

روزنامـه نیوزلنـد هرالـد می نویسـد: بیش از هشـتادهزار نفر از سـاکنان شـهر کرایسـت چرچ )نیوزلند( قربانی نشـت داده های شـخصی شـدند کـه عامل آن 
بـی دقتـی اعضـای کمیسـیون زلزلـه شـهر می باشـد. این رویـداد یکـی از بزرگترین نشـت های اطالعـات محرمانه اسـت که در سـازمان های دولتـی اتفاق 
می افتـد. ایـن نشـت در نتیجـه ی یـک ایمیـل اتفـاق افتـاد که اشـتباهی بـه یکـی از پیمانکاران این کمیسـون ارسـال شـده بـود و حاوی درخواسـت های 

مربـوط بـه جبـران خسـارت های زلزله، شـامل اطالعات شـخصی سـاکنان کرایسـت چرچ می شـد.

رشـد تعـداد نشـت های عمـدی و غیـر عمـدی طـی شـش سـاله اخیـر در شـکل 3 بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. می توانیـد مالحظـه کنید که نسـبت 
نشـت های عمـدی بـه غیـر عمـدی از سـال 2008 متزلـزل بـوده اسـت، ولـی کمـی تـا قسـمتی بـدون تغییر باقـی مانده اسـت.

شکل 3. نسبت نشت های عمدی و غیرنقدی، از 2006 تا نیمه اول 2013

نـه درصـد )43 رویـداد امنیتـی طی بازه ی زمانی تحقیق( رویدادهای نشـت داده در دسـته ی »مشـخص نشـده« قـرار می گیرند – که عدد ناچیزی نیسـت. 
نسـبت نشـت های قـرار گرفتـه در ایـن دسـته بـه احتمـال زیـاد کاهـش می یابد ولی دسـته ی »مشـخص نشـده« همچنـان وجود خواهـد داشـت، زیرا در 
بسـیاری مـوارد نمی تـوان مشـخص کـرد کـه نشـت انجـام گرفتـه عمـدی و یـا غیرعمـدی بوده اسـت، برای مثـال در مـواردی که به سـرقت یک دسـتگاه 
موبایـل، حافظـه فلـش، یـا سـرقت لپ تـاپ مربـوط می شـود. در بسـیاری مـوارد نمی توان گفـت که تجهیـزات نامبرده به سـرقت رفتـه و یـا اینکه صاحب 

آن ادعـا کـرده کـه دسـتگاه گـم شـده تا ایـن حقیقت را پنهـان کند کـه داده های محرمانه افشـا شـده اند.
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کاربـری کـه بـه صـورت قانونـی به اطالعـات موجود در یـک لپ تاپ سـازمانی دسترسـی دارد، معموالً عواقب ناشـی از جا گذاشـتن آن در ماشـین خود را 
نادیـده می گیـرد چـرا کـه سـرقت یـک لپ تـاپ به نشـت داده ها منجر می شـود )اگـر داده هـای موجـود در آن رمزنگاری نشـده باشـد(. یک کاربـر ممکن 

اسـت وانمـود کنـد کـه اطالعـات وی به سـرقت رفته ولـی داده هـای مهـم را بـه کامپیوتر رقیب ارسـال کند کـه این نمونه ای از نشـت عمدی اسـت.

اگـر سـازمان دارای یـک خـط مشـی قـوی در مـورد اسـتفاده از دسـتگاه های قابـل حمـل باشـد، می توانـد در مقابـل نشـت های ناشـی از »گـم شـدن 
دسـتگاه ها« یـا »سـرقت دسـتگاه های ذخیره سـازی« حفاظـت شـده باقـی بمانـد. بـرای مثال شـرکت می تواند یـا اسـتفاده از دسـتگاه های قابـل حمل را 
کامـال ممنـوع کـرده و یـا صرفـاً اسـتفاده از دسـتگاه های رمزنـگاری شـده را مجـاز اعالم کنـد. ولی همه ی سـازمان ها ایـن رویکردهـا را دنبـال نمی کنند.

بر اسـاس بررسـی های ihotdesk.co.uk تحقیقات اخیر توسـط بخش کسـب و کار دیجیتال VAIO از شـرکت سـونی نشـان داده که طی دوازده ماه گذشـته 
بیـش از دو میلیـون لپ تـاپ حـاوی اطالعـات ارزشـمند شـرکتی گـم شـده اند. نماینـدگان 600 شـرکت بریتانیـای در ایـن تحقیق شـرکت کردنـد و 46 
درصـد آن هـا اعـالم کردنـد کـه اگر شـرکت ها از آن ها می خواسـتند از چیـزی کـه آن را فناوری های غیراسـتاندارد می خواندند اسـتفاده کنند، خط مشـی 

امنیـت اطالعـات شـرکت را نادیـده گرفتـه و از دسـتگاه های خود اسـتفاده می کردند.

نشـت های مربـوط بـه نشـت داده هـای پشـتیبان یـا سـرقت داده هـا حیـن تعمیـر و نگهـداری تجهیـزات نیـز تنهـا در حالتـی اتفـاق می افتـد کـه در آن 
شـرکت ها قوانیـن سـفت و سـختی را بـرای کار بـا اطالعـات و دسـتگاه های ذخیـره سـاز تدویـن و اجرایـی نکرده انـد.

نتیجه گیری:
نشـت اطالعـات محرمانـه کمـاکان در حـال افزایـش اسـت. نـرخ رشـد در امسـال از سـال پیـش سـبقت گرفتـه اسـت. کاهش نسـبت نشـت هایی که در 
دسـته ی »مشـخص نشـده« قـرار گرفتنـد و همچنیـن دسـته بندی نشـت ها بر اسـاس قصد، اتفـاق مثبتی اسـت. این ممکن اسـت به این معنی باشـد که 

سـازمان ها در شناسـایی نشـت ها، نـوع آن هـا و همچنیـن مجرمـان، پیشـرفت کرده اند.

کانال های نشت داده
کانـال نشـت داده پارامتـری اسـت کـه کاربـرد عملـی مسـتقیمی دارد. بسـته بـه بسـامد نشـت هایی کـه از کانال های مختلـف صورت 

می پذیرنـد، سـازمان ها می تواننـد تدابیـر امنیتـی خـود و اولویت هـا را مشـخص کنندکـه چـه کانال هایـی نیـاز دارند که 
زودتـر ایمن شـوند.

متاسفانه، تغییرات صورت گرفته در سهم داده های به سرقت رفته از طریق کانال های مختلف 
را نمی توان به عنوان شاخصی از موثر بودن سیستم های حفاظت در مقابل نشت داده در نظر 
گرفت. نسبت نشت های صورت گرفته از طریق کانال هایی که می توانستند از تدابیر فنی برای 
جلوگیری از آن ها استفاده کنند کاهش نیافته است. در عوض، گسترش تدابیر امنیتی فنی 
به نظر می رسد افزایش در سهم نشت های صورت گرفته از طریق این کانال ها را ناشی شود. 10

بـهـار 1393



شکل 4. توزیع نشت ها در کانال های مختلف، نیمه اول 2012 تا نیمه اول 2013

یـک وضعیـت جالـب اتفـاق افتـاده اسـت: در کانال هایـی کـه روی آن هـا مانیتورینگ بیشـتری بوده اسـت، نشـت داده ی بیشـتری اتفـاق افتاده اسـت. در 
واقـع شـرکت ها نشـت هایی را شناسـایی می کننـد کـه در صـورت نداشـتن سیسـتم پایـش، نمی توانسـتند شناسـایی کنند.

کاهش نشت هایی که در دسته ی »مشخص نشده« قرار می گیرند دال بر این واقعیت است که اقدامات امنیتی در مقابل نشت ها گسترش یافته اند.

ایـن امـر بـه یـک نتیجه گیـری متناقض منجر می شـود – گسـترش تدابیـر امنیتی فنی باعث افزایش نسـبت نشـت هایی می شـود که از طریـق کانال هایی 
کـه توسـط ایـن تدابیـر مانیتـور می شـوند، انجـام می پذیرنـد. با کمـک تدابیر امنیتـی فنـی، شـرکت ها می توانند نشـت های بیشـتری را شناسـایی کنند، 

امـری کـه پیشـتر غیرممکـن بود و نشـت های زیادی ناشـناس باقـی می ماندند.

تـا پایـان نیمـه اول 2013، سـهم نشـت هایی کـه توسـط وب صـورت گرفتنـد )اسـتفاده از مرورگر ها بـرای انتقـال اطالعات، سـرقت داده ها بـرای مقاصد 
مخـرب روی اینترنـت( تقریبـاً دو برابـر شـد )11.7 درصـد در مقابـل 6.7 درصـد برای نیمـه اول 2012(. نشـت داده ها از طریـق ایمیل نیـز 7.7 درصد از 

نشـت ها را بـه خود اختصـاص داد.

سـهم نشـت داده هـای مربـوط بـه اسـناد کاغـذی در حال افزایش اسـت )بـا 4.4 درصـد افزایش بـه 25.4 درصد رسـیده اسـت( همچنین تغییـر کوچکی 
در سـهم نشـت های ناشـی از دسـتگاه های سـیار )سـرقت و گم شـدن گوشـی های هوشـمند و تبلت هـا( مشـاهده می شـود. ایـن حقیقـت کـه نشـت های 
کمـی از طریـق دسـتگاه های موبایـل صـورت می پذیـر دال بـر این مسـاله اسـت که کارمنـدان خیلی 
بـه نـدرت از ایـن دسـتگاه ها بـرای ذخیره کـردن اطالعـات سـازمانی اسـتفاده کـرده و هنـوز ترجیـح 
می دهنـد بـرای ایـن کار از روش هـای دیگـر ماننـد اسـناد کاغذی اسـتفاده کننـد. دوم اینکـه ما فکر 
می کنیـم دسـتگاه های موبایـل بسـیار کمتـر توسـط شـرکت ها کنترل می شـوند، از این رو نشـت های 

صـورت گرفتـه از طریـق ایـن کانال شناسـایی نشـده و ناشـناخته باقـی می ماند.

کاهـش پنـج درصـدی سـهم نشـت های ناشـی از »سـرقت یـا گـم شـدن دسـتگاه ها« مشاهده شـده 
اسـت. ایـن اتفـاق در حالـی رخ داده کـه از سـال 2013، ایـن دسـته نـه تنهـا شـامل داده هـای بـه 
سـرقت رفته حین سـرقت و یـا تعمیرات و نگهـداری کامپیوترها، سـرورها و دیگر تجهیزات 
)شـامل سیسـتم های ذخیره سـازی داده(، بلکـه دربرگیرنده ی نشـت های ناشـی از سـرقت 

لپ تاپ هـا نیـز بـوده اسـت.

اکنـون در می یابیـم کـه تجزیـه بـر اسـاس کانـال تا چه میـزان بـرای نشـت های عمدی و 
غیرعمـدی متفاوت اسـت.
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شکل 5. توزیع نشت های تصادفی و عمدی بر اساس کانال ها، نیمه اول 2013

نسـبت نشـت های عمـدی و غیرعمـدی از طریـق اسـتفاده از دسـتگاه های موبایـل کمـاکان ناچیـز باقـی مانـده اسـت. تا حـد زیادی ایـن امر بـه ادعاهای 
برخی از متخصصان اشـاره دارد که تهدیداتی جدی به واسـطه ی گسـترش دسـتگاه های سـیار در محیط های سـازمانی متوجه کسـب وکارها اسـت. البته 
ایـن امـر کـه یـک سـند محرمانه را از طریق یک دسـتگاه موبایل از شـرکت خـارج کرد، امری ممکن اسـت، و از ایـن رو این کانال نیز باید محافظت شـود. 
همانطـور کـه پیشـتر ذکـر شـد، این نشـت ها به انـدازه کافی مـورد مطالعه قـرار نگرفته انـد. اگرچه، واضح اسـت که این یـک کانال »محبوب« برای نشـت 
داده هـا نمی باشـد – نشـت های عمـده بیشـتر از طریـق کانال های شـناخته شـده تری انجـام می پذیرند: ایمیل هـا، وب، اسـناد کاغذی، و سـرقت لپ تاپ ها.

بـه گـزارش Komonews.com، یـک لپ تـاپ سـازمانی از ماشـین یـک کالنتر شـهر کینـگ کانتی )واشـنگتن، ایـاالت متحده( به سـرقت رفت. ایـن لپ تاپ 
حـاوی داده هـای شـخصی )شـامل شـماره های شناسـنامه و جزئیـات مربـوط بـه شـماره های گواهینامه( مربـوط به چندیـن هـزار آمریکایی بـود. مدیران 
دفتـر کالنتـری کینـگ کانتـی اعـالم کردنـد که 60 درصـد کامپیوترهـای ایـن نهـاد دارای نرم افزارهای رمزنگاری هسـتند، ولـی لپ تاپ ربوده شـده هیچ 

نـوع رمزنگاری داده نداشـت.

نسـبت بزرگـی کـه متعلـق بـه نشـت های انجـام گرفتـه از طریـق دسـتگاه های ذخیره سـازی قابـل حمل اسـت منطقی بـه نظر می رسـد زیرا کـه همگان 
معتقدنـد کـه حافظه هـای فلـش خیلـی راحـت گـم می شـوند. و ایـن در حالتی اسـت کـه به راحتـی می تـوان اسـتفاده از حافظه هـای فلش و اسـتفاده از 

پورت هـای USB را ممنـوع کـرد. ایـن حقیقـت کـه ایـن کار انجـام نمی شـود سـوالی جدی اسـت که نیاز اسـت بـه آن پرداخته شـود.

نسـبت نشـت های عمـدی صـورت گرفتـه از طریق دسـتگاه های قابل حمل، کوچک تر از نسـبت نشـت های تصادفی و سـهوی ناشـی از همان کانال اسـت. 
اگرچـه می تـوان زیان هایـی کـه در نتیجـه ی ایـن نشـت ها متحمـل سـازمان ها می شـود را در قالـب صدهـا، هـزاران و حتـی میلیون هـا دالر بـرآورد کرد. 
بـه عنـوان یک قانـون، نشـت های عمدی کـه از طریق دسـتگاه های 
جداشـدنی انجـام می پذیرنـد بـه سـرقت داده هـای حسـاس مربوط 

می شـوند – رازهـای تجـاری، دارایی هـای فکری.

 AMD چندتـن از کارمنـدان شـرکت ،www.pcper.com بـه گـزارش
قبـل از تـرک شـرکت و پیوسـتن بـه NVIDIA حـدود یکصدهـزار 
در  را  شـرکت  بـه  مربـوط  محرمانـه ی  فایـل 
درایوهـای فلـش کپـی کردنـد. پـس از کشـف 
ایـن سـرقت، متخصصـان AMD اعـالم کردنـد 
برنامه ریـزی  قبـل  از  عملیـات  ایـن  تمـام  کـه 
 AMD شـده بود.کارمنـدان تصمیـم گرفتنـد تـا
را  تجـاری شـرکت  رازهـای  و  کـرده  تـرک  را 
بـا خـود ببرنـد. بـرای ایـن منظـور، آن هـا بـه 
کامپیوترهای ایمن شـده دسترسـی پیـدا کرده 
و طـی یک دوره شـش ماهه، اطالعـات را جمع 
آوری کردنـد. از کسـانی کـه متهـم انجـام ایـن 
سـرقت بودنـد، رابـرت فلدشـتاین نیـز بـود که 
نایـب رئیـس توسـعه اسـتراتژیک AMD بـود. 12
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تجزیـه نشـت های تصادفـی و عمـدی بـر حسـب کانال هـا بـر ایـن تئـوری تاییـد می کند کـه اقدامـات امنیتـی فنـی هنـوز روی شناسـایی و جلوگیری از 
نشـت تصادفی داده ها متمرکز هسـتند. نسـبت نشـت عمدی داده ها از طریق ایمیل، وب و دیگر دسـتگاه های جداشـدنی بسـیار کوچکتر از نسـبت نشـت 

تصادفـی از طریـق همیـن کانال ها می باشـد.

یادکـردن از یـک کانـال بسـیار نامعمـول نیـز در اینجـا الزم اسـت – نشـت اطالعـات از طریـق سـرویس های پیام رسـانی آنـی. این کانال مسـئول نسـبت 
بسـیار کمـی از نشـت های تصادفـی می باشـد یعنـی 0.4 درصـد. ضمنـاً 1.7 درصـد نشـت های مخـرب از طریق ایـن کانال صـورت می پذیرند کـه گواه بر 

ایـن واقعیـت قدیمـی اسـت کـه در فضـای امنیـت اطالعـات، چیـزی به اسـم کانال نشـت غیرمهم یـا جنبی وجـود ندارد.

نتیجه گیری:
آمـار و ارقـام به دسـت آمـده از رویدادهـای اخیـر نشـان می دهـد کـه بخـش عمـده ی نشـت های تصادفـی از طریق کانال هـای »سـنتی« انجـام می پذیرد 
– پسـت، ایمیـل، نسـخه های کاغـذی، سـرقت و یـا گم شـدن تجهیـزات و شـرکت ها هنـوز نتوانسـته اند امنیـت ایـن کانال هـا را تضمین کنند. هنوز سـهم 

نشـت هایی کـه از طریـق کانال هـای جدیـد ماننـد دسـتگاه های موبایـل انجـام می پذیرد ناچیز اسـت.

طبقه بندی صنایع
سـال 2012 سـال نشـت داده هـا از سـازمان های دولتـی بـود. آمارهـای مربوط به نیمه نخسـت سـال 2013 نشـان می دهد کـه هنوز هم سـازمان ها توجه 
کافـی را بـه مشـکالت ناشـی از نشـت اطالعـات معطوف نمی کننـد. در واقع، میزان نشـت اطالعات از سـازمان های دولتـی در نیمه نخسـت 2013 روندی 

افزایشـی از خود نشـان داد و به 30 درصد رسـید.

شکل 6. نسبت نشت های تصادفی به نشت های عمدی، نیمه اول 2012 تا نیمه اول 2013

بـه واسـطه کاهـش سـهم نشـت ها از شـرکت هایی که در کالس »مشـخص نشـده« قرار می گرفتند، سـهم نشـت از شـرکت های »تجـاری« افزایـش یافته 
اسـت. بـا تحلیلـی گذشـته نگر از اعـداد نشـت ها بر اسـاس ایـن پارامتر، بـه تصویر زیر می رسـیم )شـکل 7(:

جای تامل دارد که از سال 2008 سهم نشت از سازمان های دولتی و شهرداری ها در مقایسه با نشت از شرکت های تجاری تا حد زیادی تغییرنکرده است 
)غیر از سال بعد از بحران، 200۹(. در این زمینه، »جهشی« 

افتاد،  اتفاق  در 2013-2012  »دولتی«  نشت های  در  که 
غیرمنتظره به نظر می رسد. اکثریت نشت ها نیز به سرقت 

داده های شخصی مربوط می شوند.

به   8 در شکل  داده ها  نوع  اساس  بر  نشت ها،  توزیع 
این  در  پیش،  سال  یک  است.  شده  کشیده  تصویر 
به  مربوط  نشت های  نسبت  که  کردیم  بحث  مورد 
داده های شخصی افزایش یافته است )تا 8۹ درصد(. 
امسال نیز سهم نشت های مربوط به داده های شخصی 

13بیشتر نیز شده است )۹3.8 درصد(.
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شکل 7. تعداد نشت ها بر اساس نوع شرکت ها، 2006 تا نیمه اول 2013

بــا درنظــر داشــتن مهمتریــن نشــت ها )120 میلیــون رکــورد از وزارت مالــی یونــان نشــت کــرد، 60 میلیــون رکــورد پزشــکی از ســرویس درآمدهــای 
داخلــی ایــاالت متحــده بــه ســرقت رفــت، و برخــی رویدادهــای دیگــر(، بیــش از 258 میلیــون رکــورد از ســازمان های مختلفــی در نیمــه اول 2013 

نشــت کــرد.

هشــتم ژانویــه، مســکو – بــه گــزارش خبرگــزاری ریانوســتی، بیــش از 120 میلیــون رکــورد مربــوط بــه مالیــات از شــهروندان یونانــی توســط یکــی از 
کارمنــدان از یــک شــرکت مســتقر در حومــه آتــن بــه ســرقت رفــت. متخصصــان تخمیــن می زننــد کــه ارزش ایــن حجــم از داده در بــازار ســیاه بــه 

ــد. ــورو می رس ــزار ی یکصده

طـی ایـن بـازه زمانـی، تنهـا چهـار نشـت ثبـت شـدند کـه طـی آن هـا رکوردهـای به سـرقت رفته بـه بیـش از یـک میلیون عـدد رسـید، ولی تعـداد کل 
رکوردهایـی کـه طـی ایـن نشـت ها بـه سـرقت رفـت در مجمـوع بـه 240 میلیـون می رسـد )بیـش از ۹3 درصـد کل رکوردهـا(. بنابرایـن، اگر نشـت های 
مربـوط بـه داده هـای شـخصی را تجزیـه کنیـم، بـرای اینکه تصویر نادرسـتی ارائـه ندهیـم، بزرگترین نشـت ها را در این آنالیزهـا دخلی نکردیـم. همچنین 

نشـت هایی کـه در آن هـا تعدادکمتـر از 100 رکـورد بـه سـرقت رفتنـد نیـز نادیده گرفته شـدند.

نشـت داده هـای شـخصی معمـوالً نسـبت بـه اسـرار تجـاری یـا دولتی زیان هـای مالـی کمتـری را متوجـه سـازمان ها می کنند. یـک رویداد که به سـرقت 
فناوری هـا منجـر شـود می توانـد زیان هـای چندمیلیون دالری را ناشـی شـود.

وزارت دادگسـتری ایـاالت متحـده شـرکت چینـی Sinovel، تولیدکننـده ی توربین هـای بادی را به سـرقت فناوری از شـرکت آمریکایـی AMSC متهم کرد. 
خسـارت های ناشـی از ایـن اقـدام چینی هـا بـرای شـرکت AMSC حـدود 800 میلیـون دالر بـرآورد شـده اسـت. عـالوه بر این شـرکت، سـه نفر مسـئول 
ایـن سـرقت ها شـناخته شـدند: دو کارمنـد شـرکت سـینوول، سـو لی یینـگ و ژائو هایچـون، و دژان کاراباسـویچ از کارمنـدان اسـبق یکـی از شـرکت های 

وابسـته ی AMSC در اتریش.

شکل 8. توزیع نشت ها بر اساس نوع داده ها

خیلـی سـخت اسـت کـه زیان هـای چندصـد میلیـون دالری ناشـی از نشـت اطالعـات شـخصی را متصـور شـد. بـا ایـن وجـود، این گونـه نشـت ها تا حد 
زیـادی نمایانگـر سـطح امنیـت اطالعـات در یـک صنعـت خاص می باشـد.

14
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همبسـتگی میـان تعـداد نشـت ها و حجم داده های نشـت شـده باعث می شـود که بتـوان در مورد اینکـه چه صنایعی امنیـت بهتری داشـته، و چه صنایعی 
وضعیـت بدتـری دارنـد، تخمین هایـی ارائـه داد. اگـر سـازمان ها یا شـرکت های دولتی وظیفه سـاده خود بـرای ایمن کـردن داده های شـخصی را به خوبی 

انجـام ندهنـد، می تـوان بـه طـور قطع گفت که سـطح حفاظـت برای اطالعـات محرمانه در این صنایع بسـیار کم اسـت.

طبقه بنـدی نشـت های اطالعـات شـخصی بـر اسـاس صنایـع در شـکل ۹ بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. از شـکل مشـخص اسـت کـه نهادهـای دولتی و 
موسسـه های وابسـته بـه شـهرداری ها منابـع اصلـی ایـن نشـت ها هسـتند. اینفوواچ تعـداد 68 مورد نشـت مربوط بـه داده های شـخصی را از سـازمان های 
بـزرگ دولتـی، و 78 نشـت را از سـازمان های متوسـط ثبـت کـرده اسـت. در مجمـوع، 2.12 میلیـون رکـورد حـاوی اطالعاتـی دربـاره ی شـهروندان از 
سـازمان های دولتـی نشـت کردنـد )در تصویـر فـوق، تعـداد کلـی رکوردهـای نشـت پیـدا کـرده از هـر صنعت خاص بـا انـدازه »دایـره« مربوط بـه آن به 

تصویـر کشـیده شـده اسـت، در حالیکـه تعـداد نشـت ها بـا میله هایی عمـودی نشـان داده شـده اند(.

رتبـه دوم در باالتریـن تعـداد نشـت ها )14۹( در شـرکت های دارویـی اتفـاق افتاد )1.73 میلیـون رکورد( و سـازمان های مالی با 53 رویـداد و حدود 0.33 
میلیـون رکورد در رتبه سـوم قـرار گرفتند.

شـکل 10 میانگیـن تعـداد رکوردهـای نشـت پیـدا کـرده بـرای هر صنعـت را نشـان می دهد. بـاز هم سـازمان های دولتـی در ایـن طبقه بنـدی در جایگاه 
باالیـی قـرار می گیرنـد. تنهـا شـرکت های فناوری اطالعـات و مخابراتی، به عالوه موسسـه های آموزشـی هسـتند که در هـر رویداد نشـت داده، رکوردهای 

بیشـتری را از دسـت می دهنـد )نشـت های عمـده در دانشـگاه ها و مراکز آموزشـی اتفـاق می افتد(.

شکل ۹. تجزیه نشت های مربوط به داده ای شخصی بر اساس صنعت

طبقه بندی نشت داده های شخصی بر اساس صنایع مختلف کاماًل تصویری و نمایان است. هنوز توجهات باید به یک حقیقت مهم معطوف شود: در اکثریت 
صنایع، شرکت های با اندازه متوسط و شرکت های بزرگ بر حسب تعداد رویدادهای نشت داده و تعداد رکوردهای مربوط به داده های شخصی که نشت پیدا 
می کنند، کامال شبیه به هم هستند. در برخی صنایع )فناوری اطالعات و مخابرات( حتی شرکت های با اندازه متوسط از شرکت های بزرگ پیشی گرفته اند.

15
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شکل 10. تعداد متوسط رکوردهای نشت پیدا کرده در هر رویداد، نیمه اول 2013

نتیجه گیری:
نشـت از سـازمان های دولتـی و نهادهـای وابسـته بـه شـهرداری ها روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت. داده هـای شـخصی مربوط به شـهروندان نشـت پیدا 
می کننـد. حفاظـت از ایـن اطالعـات وظیفه مسـتقیم سـازمان های دولتی اسـت، ولـی آن ها این کار را بـه صورت ناکارآمـد مدیریت می کننـد. این وضعیت 
در سرتاسـر جهـان صـادق اسـت. ضعـف موجـود در سـازمان های دولتی درباره حفاظـت از داده های شـخصی می تواند افزایش نشـت داده های شـخصی در 
مقایسـه بـا دیگـر انـواع داده هـا را توضیـح دهد. از طـرف دیگر، تعداد بسـیار زیادی از نشـت داده ها از سـازمان های با اندازه متوسـط سرچشـمه می گیرند. 
از ایـن رو، مسـاله حفاظـت از داده هـای شـخصی بـه همـان انـدازه کـه برای شـرکت های بـزرگ اهمیت می یابـد، برای شـرکت های بـا اندازه متوسـط نیز 

مهم اسـت.

طبقه بندی نشت ها بر اساس منطقه
طبـق معمـول، ایـاالت متحـده بـا 312 نشـت یا 62.۹ درصد از کل نشـت ها، رده نخسـت را برای نیمـه اول 2013 در اختیار دارد. سـهم نشـت های ایاالت 
متحـده نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد 5 درصـدی داشـته اسـت. نکتـه جالـب توجـه این اسـت کـه روسـیه بـا 42 نشـت داده بـه رده دوم صعـود کرد و 

بریتانیا را پشـت سـر گذاشت.

کانـادا و نیوزلنـد نیـز کمـاکان در میـان پنـج کشـور نخسـت قـرار دارنـد. یک اتفـاق غیرمنتظـره دیگر این بـود که آلمـان با 13 نشـت ثبت شـده در رده 
ششـم قـرار گرفت.

شکل 11. توزیع نشت ها بر اساس کشورها 16
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خالصه و نتیجه گیری
تحلیلـی  البراتورهـای   ،2013 نخسـت  نیمـه  در 
اینفـوواچ 4۹6 رویـداد نشـت اطالعـات محرمانـه را 
ثبـت کردنـد، که این عـدد 18 درصـد از همین دوره 

در سـال گذشـته بیشـتر اسـت. 

بــه  وابســته  نهادهــای  و  دولتــی  ســازمان های 
نشــت  ســوم  یــک  معــرض  در  شــهرداری ها 
داده هــا قــرار گرفته انــد. تعــداد نشــت هایی کــه 
یــا  )عمــدی  مشخص شــده بودند  آن هــا  نــوع 
ــن نشــان می دهــد  ــد. ای غیرعمــدی( افزایــش یافتن
کــه شــرکت ها نــه تنهــا آمادگــی اعــالم ایــن 
حقیقــت را کــه یــک نشــت اتفــاق افتــاده اســت )در 
ــه انجــام  ــد، بلکــه ب نتیجــه فشــارهای قانونــی( دارن
بررســی های دقیــق دالیــل و عوامــل ایــن رویدادهــا 

می پردازنــد. نیــز 

هماننـد گذشـته، اکثریـت نشـت ها – ۹3 درصـد – 
شـامل داده های شـخصی می باشـد. در طی نیمه اول 
2013، بیـش از 258 میلیون رکورد شـامل داده های 
مالـی، شـماره های ملـی، اطالعـات پزشـکی و دیگـر 
دنیـا  سرتاسـر  سـازمان های  از  شـخصی  داده هـای 

نشـت پیـدا کردند.

تعـداد زیـادی از نشـت ها از شـرکت های بـا انـدازه 
متوسـط صـورت گرفتند. ایـن یعنی مسـاله حفاظت 
بـرای  انـدازه کـه  بـه همـان  از داده هـای شـخصی 
بـا  شـرکت های  اسـت،  رایـج  بـزرگ  شـرکت های 
انـدازه متوسـط را نیـز در معرض خطر قـرار می دهد.

آمار هـا در ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه سـطح 
اسـت.  پاییـن  هنـوز  جهـان  سرتاسـر  در  حفاظـت 
را  نشـت ها  می توانـد  کـه  سیسـتم هایی  گسـترش 
مانیتـور کـرده و از آن هـا جلوگیـری کننـد، یـا تـا 
حـدی در مقابـل نشـت های داخلـی مقابلـه کننـد، 
وضعیـت را بـرای برخـی صنایـع بهبود بخشـیده اند 
)بانکـداری و مالـی، فنـاوری اطالعـات و مخابـرات(. 
اگرچـه وضعیـت در دیگر صنایـع را نمی توان رضایت 

بخـش اعـالم کـرد.

بـر اسـاس گزارش هـای رسـانه ها، زیان هـای ناشـی 
شـده  وارد  سـازمان ها  بـه  کـه  داده هـا  نشـت  از 
نشـت ها،  تاثیـر  سـازی  خنثـی  )هزینه هـای  اسـت 
بـه  جبرانـی(  پرداخت هـای  قانونـی،  بررسـی های 

می رسـد. دالر  میلیـارد   3.67

بایـد یـادآور شـد کـه آمارهـای فـوق بـه نشـت هایی 
مربـوط می شـود کـه در رسـانه ها منتشـر شـده اند، 
یعنـی حـدود یـک تـا پنـج درصـد مجمـوع نشـت 
واقعیـت، میـزان  ایـن  نظـر گرفتـن  بـا در  داده هـا. 
زیان هـای بالقـوه که متحمل سـازمان ها شـده اسـت 
را می تـوان ده هـا، شـاید هـم صدهـا میلیـارد دالر 

17برآورد کرد.  
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