Çalışanlarınız görsel
saldırılar için hareketli
birer hedeftir
Emre Gursoy tarafından yazıldı

Ayrintili bilgi edinin

HP Sure View ile işyeri cihazlarınızın
ekranlarını izleyen gözlerden koruyun.
Tüm saldırganlar eşit nitelikte değildir. İşletmeler
savunmalarını gelişmiş siber saldırılara karşı
güçlendirdikçe, birçoğu görsel saldırı gibi düşük
teknolojili tehditlere karşı tetikte olmayı unuttu.

yanlış ellere düştüğü takdirde müşterilerinizin
güvenini ve itimadını sarsabilecek, bu da
işletmenizin geleceği için tahrip edici olacaktır.

Görsel saldırı, başkalarının bilgisayar ekranlarını ve
masaüstlerini omuzlarının üzerinden gözetlemek
(shoulder surfing) ve yetkisiz kullanım için
sınıflandırılmış bilgiyi almak anlamına gelir.
Hiçbir iz bırakmadığı ve BT uzmanları tarafından
genellikle fark edilmediği için, dikkate alınmayan
düşük teknolojili tehditler arasında beşinci
sıradadır. Her yerde, her zaman, herkesin başına
gelebilir. Bu durum meydana geldiğinde, etkileri
anında ve geri alınamaz nitelikte olur.

Özellikle de mobil üzerinden çalışmanın
sıklaşması nedeniyle çalışanlarınızın hassas
iş verilerini korumalarını sağlamak bir işletme
önceliği olmalıdır. Günümüz çalışanları trende,
paylaşılan bir ofiste ya da bir kafeteryada
çalışırken mobil teknolojinin imkânlarını sonuna
kadar kullanmaktan ve işini ofis duvarları dışına
taşımaktan korkmuyor. Ancak bu şekilde, dijital
bilgilerini saklamak için daha az bariyere sahip
oluyorlar. Bunun yerine, yakından geçen kişilerin
ekranlarını daha fazla görmesine sebep olup
görsel saldırılara olası hedef haline geliyorlar. Bu
faktörlerin tümü bir araya geldiğinde işletmenizin
güvenliği riske giriyor.

Ponemon Enstitüsü tarafından yürütülen bir
deneyde görsel saldırı girişimlerinin %91’inin
başarılı olduğu ve %52’sinin, çalışanların bilgisayar
ekranlarından alınan hassas bilgileri kullandığı
bulunmuştur1. Çalınan kullanıcı oturum açma
ayrıntılarından gizli müşteri bilgilerine kadar
her şeyin saldırıya uğrama ihtimali olduğu
düşünüldüğünde, bu saldırıların sonuçları ağ
ihlalleri kadar zarar verici olabilmektedir. Bu
yüzden bu istatistikler sinir bozucudur. Bu veri

İşletmeler giderek büyüyen bu düşük teknolojili
tehdidi daha fazla göz ardı etmemeli, harekete
geçerek siber güvenlik önlemlerini ikiye
katlamalıdır. Bu da daha iyi yazılım, güvenlik
eğitiminde en iyi uygulamalar ve yerleşik güvenlik
özellikleri olan cihazlar anlamına gelir; örneğin
HP Sure View (HP EliteBook 800 Serisi’nde; isteğe
bağlı 8. Nesil Intel® Core™ İşlemcileri ile birlikte)
zira dünyadaki en güvenli ve yönetilebilir kişisel
bilgisayardır2.

Çalışanlarınız
görsel saldırılar
için hareketli birer
hedeftir

HP Sure View, HP’nin güvenlik çözümleri
serisinden biridir ve dünyanın tek entegre PC
gizli ekranıdır3.
“PC güvenlik çözümlerimize HP Sure View
eklenmesi […] müşterilerimize tek bir düğmeye
dokunarak halka açık alanlarda daha güvenli ve
verimli şekilde çalışma özgürlüğü veriyor.”
-Alex Cho, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür,
HP Ticari Bilgisayarlar
Bir düğmeye basarak görünebilir ışığın %95’e kadar
azaltılması ile çalışıyor ve yan açı görünümünü
izleyerek bilgi elde etmeye çalışan saldırganlardan
koruyor. Ekranda ne olduğu yalnızca doğrudan
bakan kullanıcılar tarafından görülebilir. Böylece
nerede çalıştığınıza bakılmaksızın, bilginizin
korunduğu ve yanlış ellere geçmeyeceği
konusunda güvende hissedebilirsiniz.
Ancak bu gibi son teknoloji ürünü cihazlarına
erişim konusu olduğunda, söylemek yapmaktan
daha kolay olabilmektedir.
Bu noktada, HP Hizmet Olarak Cihaz (DaaS) gibi
programlama çözümleri yardımcı olabilir. Ticari
kuruluşların çalışanlarını doğru donanım ve
aksesuarlarla donatma, çoklu işletim sistemi
filolarını yönetme ve ek yaşam döngüsü
hizmetlerini sağlama yollarını basitleştiren
modern bir PC tüketim modelidir. HP DaaS, cihaz
başına tek fiyatla basit fakat esnek planlar sunar.
Bu çözümü HP EliteBook 800 Serisi (isteğe bağlı
8. Nesil Intel® Core™ İşlemcileri ile birlikte) gibi bir
cihazla birleştirerek işletmenizin sorunsuz ve etkili
şekilde faaliyet göstermesini sağlayabilirsiniz.

Şirket cihazlarınızı nasıl koruyacağınız konusunda daha fazla bilgi edinmek için, en yeni
HP Sure View İş Raporunu okuyun ve HP güvenlik çözümlerinin işinize faydalarını keşfedin.
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