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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
مؤ�ات حدوث ت
• ش
االخ�اق
•ماذا تفعل بعد حدوث ت
االخ�اق

آ
تم ت
اخ�اق جهازي ،ماذا أفعل الن؟
نظرة عامة

نحــن نعــرف أنــك تشــعر بالقلــق و تريــد أن تحمــي جهــازك الحاســوب وتتخذ

المحرر الضيف

الخطــوات الالزمــة لذلــك .ومــع ذلــك ،فتمام ـاً مثــل قيــادة الســيارة ،مهمــا
كنــت تقــود بأمــان ،عاجـا ً أو آجـا ً قــد يحــدث لــك حــادث .ف ي� هــذه النـ شـرة،
ســنقوم بتقيــم بعــض الخطــوات لمعرفــة مــا إذا كان جهــازك مخـ تـرق أم ال،
وإذا كان أ
المــر كذلــك فنقــدم لــك بعــض ت
المق�حــات لمــا يمكنــك القيــام بــه

لل�مجيــات الخبيثــة» ( )FOR610لــدى معهــد ســانز.يمكن متابعــة
العكســية ب

الخــراء ف ي� «  .« CSR Groupوهــو أيضــا مؤلــف
كبــر
ب
جيــك ويليامــز هــو ي
مشــارك ف ي� مقــرر «الطــب ش
ال�عــي للذاكــرة» ( )FOR526ومقــرر «الهندســة
ويليامــز عــى (@MalwareJake؛ )malwarejake.blogspot.com

ف
الســتجابة إلخـ تـراق
حيــال ذلــك .ي� نهايــة المطــاف ،كلمــا أرسعــت بالكشــف و إ
جهــازك ،كلمــا كان ذلــك أفضــل ف ي� تخفيــف الـ ضـرر لــك أو لجهــة عملــك.

مؤ�ات حدوث ت
ش
االخ�اق

يجــب أن تعــرف أنــك تحتــاج عــاد ًة لعــدد مــن الخطــوات للكشــف عــن حــدوث اخـ تـراق لجهــازك .فعليــك مراقبــة العديــد مــن المـ ش
ـؤ�ات لمعرفــة أن جهــازك
اخ�اقــه .إليــك بعــض أ
قــد تــم ت
المثلــة:
ال�نامــج غـ يـر قــادر عــى
ال�مجيــات الخبيثــة عــى جهــازك بوجــود برمجيــات خطــرة ،وخاصــة إذا كان ضمــن التنبيــه أن ب
•تنبيــه مــن برنامــج مكافحــة ب
إزالــة أو عــزل الملفــات المتأثــرة.
تغ�ت بشكل يغ� متوقع أو أن المتصفح يأخذك إىل مواقع ال تريد الذهاب إليها.
•الصفحة الرئيسية لمتصفح إ
ال تن�نت ي
•هناك حسابات جديدة عىل جهازك لم تقم بإنشائها.

•هناك برامج جديدة مثبتة عىل جهازك لم تقم بتثبيتها.

•جهازك يتوقف عن العمل بإستمرار أو يعمل بشكل بطيء للغاية.

تغي�ات عىل الرغم من أنك لم تثبت أو تحدث أي من التطبيقات.
•النظام يطلب إ
الذن إلجراء ي
ال تن�نت.
الذن للوصول إىل إ
•تنبيهات من جدار الحماية بأن برنامج غريب يطلب إ
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ماذا تفعل بعد حدوث ت
االخ�اق

إذا عرفــت أنــه قــد تــم إخـ تـراق جهــازك ،فعليــك أن تتــرف برسعــة .كلمــا
أرسعــت بمعالجــة الوضــع كلمــا كان ذلــك أفضــل .إذا كان الجهــاز الــذي

تســتخدمه يخــص جهــة عملــك ،ال تحــاول إصــاح الجهــاز بنفســك وال تطفئ
الجهــاز .فهــذا قــد يتســبب ف� ضا�ار أكـ ثـر ،كمــا يمكــن أن يزيــل أدلــة قيمــة
الخـ تـراق ومــن هــو المهاجــم .عليــك أن
يمكــن إســتخدامها لمعرفــة أســباب إ
تبلــغ الجهــة المختصــة بجهــة عملــك عــن الحــادث فــوراً .إن كنــت تشــعر
بالقلــق إزاء تأخــر الجهــة المختصــة بالتــرف قــم بفصــل الجهــاز مــن
الشــبكة ومــن ثــم ضعــه ف ي� وضعيــة « »sleepأو « .»hibernationإذا كنــت
تشــك ف� وجــود اخـ تـراق ولــم تكــن متأكــداً ،فمــن أ
الفضــل أن تبلــغ الجهــة
ي
أ
المختصــة بجهــة عملــك عــن شــكوكك ،فلديهــم عــى الرجــح إجرائــات
وفريــق للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت.

ت
لالخ�اق .كلما
عاجالً أو أجالً ســيتعرض جهازك
تم اكتشــاف المشكلة واجراء الالزم بشكل أرسع
كلما كنت االســتجابة أفضل.

ت
ت
ـ�
إذا حــدث االخــراق لجهــازك الشـ ي
ـخص فهنــاك عــدد مــن الخطــوات الـ ي
يمكنــك إتخاذهــا بنفســك:
الحتياطيــة .أهــم خطــوة يمكنــك إتخاذهــا هــي إعــداد نســخ إحتياطيــة مســبقا .تحديــدا ،أعمــل نســخ إحتياطيــة بشــكل منتظــم ودوري
•النســخ إ
الحيــان ،عندمــا يتــم إخـ تـراق جهــازك ،الخيــار أ
و تأكــد مــن القــدرة عــى إســتعادة الملفــات مــن النســخ الحتياطيــة .ف� كثــر مــن أ
الفضــل لديــك
إ
ي ي
هــو مســح القــرص الصلــب و إعــادة تثبيــت نظــام التشــغيل .وعندهــا تحتــاج النســخ االحتياطيــة إلسـ تـرداد البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك.
•تغيـ يـر كلمــات المــرور الخاصــة بــك :تأكــد مــن تغيـ يـر جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بــك .هــذا ال يشــمل فقــط كلمــات المــرور عــى أجهــزة
أ
ال تن�نــت .تأكــد مــن أن تقــوم بتغـ يـر كلمــات المــرور مــن جهــاز آخــر
الحاســب والجهــزة النقالــة ،ولكــن كل كلمــات المــرور الخاصــة بــك عــى إ
موثــوق وآمــن.

ت
ـوص بها
•برامــج مكافحــة ب
ـ� يـ ي
ال�مجيــات الخبيثــة .إذا أعلمــك برنامــج مكافحــة بال�مجيــات الخبيثــة بإصابــة ملــف ،يمكنــك إتبــاع إالجــراءات الـ ي
بال�نامــج .هــذه التوصيــات عــادة تشــمل عــزل الملــف ،تنظيفــه أو حذفــه .معظــم برامــج مكافحــة بال�مجيــات الخبيثــة تعطيــك روابــط يمكنــك إتباعهــا
ت
ـ� تــم اكتشــافها .إن لــم يتمكــن بال�نامــج مــن عــزل أو تنظيــف الملــف المصــاب عليــك أن تقــوم بحــذف الملــف.
لمعرفــة المزيــد حــول إالصابــة الـ ي
•إعــادة التثبيــت .إذا لــم تتمكــن مــن ازالــة ال�مجيــات الخبيثــة بإســتخدام برنامــج مكافحــة ال�مجيــات الخبيثــة  ،فــإن واحــدة مــن الطــرق أ
الكـ ثـر
ب
ب
أمانــا هــى إعــادة تثبيــت نظــام التشــغيل .أوال ،قــم بفصــل الجهــاز مــن الشــبكة ثــم إتبــع تعليمــات ش
ال�كــة المصنعــة للنظــام الخــاص بــك ،ف ي�
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ف
ال�نامــج مفقــود أو مصــاب ،إتصــل ش
بال�كــة
ال�نامــج المدمــج ي� إعــادة تثبيــت نظــام التشــغيل .إذا كان ب
معظــم الحــاالت ،هــذا يعـن ي إســتخدام ب
الحتياطيــة بهــا نقــاط
الحتياطيــة .قــد تكــون النســخ إ
ال�نامــج .ال تعيــد تثبيــت نظــام التشــغيل مــن النســخ إ
المصنعــة و أطلــب منهــا إرســال ب
ت
ت
ش
الحتياطيــة هــو البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك .أيضــا،
ـ�ء الوحيــد الــذي تســتخدمه مــن النســخ إ
ـ� ســمحت إلخــراق جهــازك .الـ ي
الضعــف الـ ي
للصالحــه.
إذا كان جهــازك قديــم ،فقــد يكــون أســهل (وربمــا أرخــص) ش�اء جهــاز جديــد بــدال مــن قضــاء ســاعات إ
•المســاعدة الفنيــة :إذا كنــت تشــعر بالقلــق إلخـ تـراق جهــازك ،ولكــن تشــعر أنــك تملــك المهــارات أو المعرفــة الالزمــة إلصالحــه ،نقـ تـرح أن
الحتياطيــة غـ يـر مكتملــة أو
تأخــذ الجهــاز لشــخص أو جهــة أكـ ثـر مهنيــة .عــى ســبيل المثــال ،بعــد أن تــم إخـ تـراق جهــازك ،أدركــت أن النســخ إ

قديمــة .قــد تميــل لنقــل ملفــات مهمــة مثــل الصــور والوثائــق مــن الجهــاز المصــاب والجهــاز الجديــد .إىل لكــن مــن خــال ذلــك ،يمكنــك عــن غـ يـر
قصــد نقــل برامــج خبيثــة وإصابــة الجهــاز الجديــد .ثمــة بديــل أكـ ثـر أمانـاً بكثـ يـر وهــو أن تأخــذ الجهــاز المصــاب إىل شــخص فـن ي مؤهــل إلســتعادة
الملفــات بأمــان دون المخاطــرة بنقــل العــدوى إىل جهــازك الجديــد.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول اىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
تتم ترجمة هذه ش
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.

مصادر إضافية
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