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ــني المعلوماتي
غ ـي ــر امل ـق ـص ــود ل ـل ـب ـيــانــات م ــن قـبــل
املوظفني ينجم عنه حاليًا فقدان أكبر
لـلـبـيــانــات ،م ـقــارنــة ب ــاألض ــرار التي
تسببها الثغر األمنية في البرامج.
وي ـع ـت ـبــر هـ ـ ــذان املـ ـ ـص ـ ــدران ل ـف ـقــدان
البيانات من املخاطر املنتشرة على
نطاق واســع في الشركات الناشطة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات االسـتـهــاكـيــة
والطاقة واالتصاالت.
َ
ووفـ ـق ــا ل ــدراس ــة كــاس ـبــرس ـكــي الب،
ف ـ ــإن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة كــانــت
األك ـث ــر ان ـت ـش ــارًا ،وق ــد بـلـغــت نسبة
التسريب غير املقصود للبيانات من
قـبــل املــوظـفــن  .%25ونـسـبــة فـقــدان
أو ســرقــة األج ـهــزة املتنقلة مــن قبل
املوظفني  %25ونسبة الثغر األمنية
في البرامج  %23لجميع الشركات.
م ـ ــن ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،ك ــان ــت
املـ ـص ــادر األكـ ـب ــر ل ـف ـق ــدان ال ـب ـيــانــات
 %19ن ــات ـج ــة مـ ــن ف ـ ـقـ ــدان األجـ ـه ــزة
املتنقلة من قبل املوظفني ،و %17من
الـتـســريــب غـيــر امل ـق ـصــود للبيانات

التهديدات الداخلية كانت
األكثر انتشارًا ،وقد بلغت نسبة
التسريب غير المقصود للبيانات من
قبل الموظفين %25

 75باملئة من مديري أمن املعلومات
يرون أن أدواتهم األمنية فعالة جدًا
أو فائقة الفعالية ،بينما قال أقل من
 50باملئة من املشاركني في الدراسة
إنهم يستخدمون األدوات املعيارية،
كالترقيع والتكوين ،للمساعدة في
تـجـنــب االخ ـ ـتـ ــراق األم ـن ــي وض ـمــان
استعمال أح ــدث اإلص ـ ــدارات .كانت

 Heartbleedهـ ــي ن ـق ـط ــة ال ـض ـعــف
األبرز العام املاضي ،ولكن  %56من
إص ـ ـ ــدارات  OpenSSLع ـمــرهــا أكـثــر
م ــن  4.5أع ـ ـ ــوام .وه ـ ــذا م ــؤش ــر قــوي
على أن فرق األمن ال تقوم بتحديث
اإلصدارات وسد الثغر.
وفيما يعتقد العديد من املوجودين
فـ ــي ج ــان ــب ال ـ ــدف ـ ــاع أن عـمـلـيــاتـهــم

األمنية في أفضل مستوياتها ،وأن
األدوات األم ـن ـي ــة ف ـع ــال ــة ج ـ ـدًا ،ف ــإن
الجاهزية األمنية في الواقع تحتاج
إلى الكثير من التحسني.
.www.cisco.com/go/asr2015

دراسة كاسبرسكي الب
أظهرت البيانات العاملية أن التبادل

من قبل املوظفني ،و %14ناتجة من
حالة وجود ثغر في البرامج.
وم ــن األم ـث ـلــة األخ ـ ــرى ع ــن املـخــاطــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى ح ــاالت
ف ـق ــدان ال ـب ـيــانــات ،ت ـســرب الـبـيــانــات
ال ــدول ـي ــة م ــن ق ـبــل امل ــوظ ـف ــن وفـشــل
امل ـ ــوردي ـ ــن مـ ــن ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــال ــث فــي
تــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة األم ـن ـي ــة ال ــازم ــة.
وتشير هذه األرقام إلى أن الشركات
تحرز تقدمًا بطيئًا في إطار تقليص
ح ـج ــم ال ـث ـغ ــر فـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ،إال أن
ظاهرة فقدان البيانات ال تزال تشكل
مصدر قلق بالغ.
ّ
وقد دلت تحقيقات كاسبرسكي الب
حــول املخاطر الداخلية أيضًا على
وجود بعض االتجاهات التي تدعو
إلى القلق في القطاعات الرئيسية.
عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ،ج ــاء ت شــركــات
االت ـ ـصـ ــاالت األعـ ـل ــى ن ـس ـبــة ()%42
مــن حـيــث الـتـســريــب غـيــر املـقـصــود
للبيانات وتبادل البيانات من قبل
املــوظـفــن ،فــي حــن استحوذ قطاع

ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـهــاك ـيــة وال ـطــاقــة
عـلــى ثــانــي أعـلــى نـسـبــة ( )%33من
حيث التعرض لهذه املخاطر ،فيما
جــاء قـطــاع التصنيع ثــالـثــا بنسبة
.%31
وك ـش ــف ال ـت ـقــريــر أي ـض ــا ع ــن وج ــود
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــي
ت ـع ــرض ــت مل ـخ ــاط ــر ال ـث ـغ ــر األم ـن ـي ــة
ف ــي ال ـب ــرام ــج خـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي.
مــن ضـمــن الـقـطــاعــات الـتــي واجـهــت
تـلــك الـتـهــديــدات ،شــركــات مــن قطاع
الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة وال ـط ــاق ــة
ب ـن ـس ـب ــة  %40وم ـ ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـق ــل
والخدمات اللوجستية بنسبة %36
وم ــن ق ـطــاع االت ـص ــاالت والتصنيع
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  .%35وع ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا ت ــوف ــر
ال ـش ــرك ــات امل ـت ـخ ـص ـصــة بــالـحـمــايــة
اإللكترونية عددًا من التكنولوجيات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـح ـك ــم ب ــال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
والتخلص من الثغر األمنية للبرامج
وإجراء الرقابة الدائمة على األجهزة
املتنقلة وتـقــديــم ت ـصــورات ال نظير
لـهــا ح ــول ال ـت ـهــديــدات اإللـكـتــرونـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف أنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ـح ـكــم
الـصـنــاعـيــة .ولـحـمــايــة االحـتـيــاجــات
املـحــددة للتصنيع ،وبيئات البنية
الـتـحـتـيــة الـصـنــاعـيــة امل ـه ـمــة ،تـقــدم
ال ـش ــرك ــات امل ـت ـخ ـص ـصــة بــالـحـمــايــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة نـسـخــا مـصـمـمــة وفــق
أغــراض محددة من برنامج حماية
ن ـقــاط الـنـهــايــة والـ ــذي يـتــم ابـتـكــاره
إلعدادات التصنيع والبنى التحتية
الصناعية .كما توفر املـســاعــدة في
ت ــدري ــب امل ــؤس ـس ــات ع ـلــى مــواج ـهــة
ال ـه ـج ـم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـت ــي مــن
املمكن أن تؤثر على البنية التحتية
ملنشآتهم.
ومـ ــن امل ـع ـل ــوم أن م ـع ـظــم ال ـش ــرك ــات
املتوسطة والصغيرة الحجم تعاني
مــن نقص حــاد فــي بــرامــج الحماية
ب ـس ـب ــب ضـ ـع ــف املـ ـي ــزانـ ـي ــة وغـ ـي ــاب
ثقافة الحماية ،إضافة الى االعتماد
على البرامج املقرصنة والتي عادة
مــا تـنـهــار أم ــام هـجـمــات إلكترونية
ح ـ ـ ــادة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
الـحـمــايــة لـنـقــاط الـنـهــايــة للشركات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــاألنـ ـظـ ـم ــة
الصناعية .وينبغي على املؤسسات
وض ـ ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة ش ــام ـل ــة
وب ــرام ــج تــوع ـيــة فــاع ـلــة لـلـمــوظـفــن
بحيث تساعدهم على الفهم والتقيد
بـسـيــاســات وأنـظـمــة األم ــن املـعـمــول
بها في الشركة.

 OpenMindsوتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة

وسيكون هناك كارهون ألديداس

كشفت جمعية  OpenMindsأنها بصدد االتفاق مع عشر شركات
كبرى على توظيف أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة،
آملة" :أن يتجاوز عدد الشركات التي تحذو هذا الحذو أكثر من
مئة قريبًا ،بحيث يصبح هؤالء الشباب منتجني في االقتصاد
الوطني" .وأكدت الجمعية خالل عشائها السنوي الذي أقامته أن
"هم األهل هو االطمئنان إلى مستقبل أبنائهم ذوي االحتياجات
الخاصة ،وإلى استيعاب املجتمع لهم عندما يصبحون وحدهم
في الحياة" ،داعية إلى تغيير نظرة املجتمع في هذا املجال.

ّ
ّ
واملتميز ألنهم يرغبون
تحت شعار "سيحسدونكم على حذائكم الجديد
ً
بمثله" ،احدثت شركة أديداس ثورة في عالم الرياضة ،من خالل ابتكار
ّ
الخاصة بكرة القدم ،تتألف من أربعة
مجموعة جديد ٍة ومتألقةٍ من األحذية
نماذج اطلقت عليها أديداس اسم “" ”THERE WILL BE HATERسيكون
لكم كارهون" وهي adizero F50 :و  Predatorو Nitrochargeو.11Pro
ُ
ابتكرت هذه املجموعة من األحذية معتمدة "التكنولوجيا الحديثة" من
أديداس لتضمن شعورًا بالثقة لكل محترف يطأ امللعب .واختارت الشركة
ّ
ّ
املسددين في عالم كرة القدم مثل غاريب بال ،لويس سوارز،
أبرز اللعبني
جايمس رودريغاز وكريم بانزاما ،لترويج الحملة.

كامري وكوروال الجديدتان
اعلنت شركة "تويوتا موتور" انها ستكشف النقاب عن
نسختني جديدتني إحداهما من سيارتها السيدان متوسطة
الحجم "كامري" واألخرى من "كوروال" ،خالل معرض "شيكاغو
للسيارات" األسبوع املقبل .وستطلق الشركة التصميم املطور
من سيارتها الفاخرة متوسطة الحجم "أفالون"  .2016وستقدم
كذلك نسخة خاصة من "تويوتا كامري" ،السيارة األفضل مبيعًا
في الواليات املتحدة .من جهة ثانية ،ستضيف "تويوتا" ميزات
رياضية خاصة على "تويوتا كوروال" ،ومن املتوقع ان تنتج
الشركة املوديل الخاص من هذه الفئة بني آب وكانون األول
 2015الحالي وسيكون محدودًا عند  8آالف وحدة فقط.

