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نظرة عامة

نهاية نظام ويندوز إكس ب ي�
المحرر الضيف

يعتـ بـر «وينــدوز إكــس ب�» أحــد أكـ ثـر أنظمــة التشــغيل إســتخداماً ،وقبــل
فـ تـرة قريبــة كان أكـ ثـر نظــام مســتخدم عــى أجهــزة الحاســبات الشــخصية
حــول العالــم  .ولكــن «وينــدوز إكــس ب�» أصبــح قديم ـاً وســوف ينتهــى
دعــم «مايكروســوفت» لــه قريبــا .ظهــر أول إصــدار ل «وينــدوز إكــس ب�»
ن
ث
ـ� عـ شـر عامــا ،وقــد جدولــت «مايكروســوفت» إنتهــاء
منــذ أكــر مــن إثـ ي
ف
ن
ـ� أنهــا لــن
دورة حيــاة «وينــدوز إكــس ب�» �  8إبريــل 2014م  .هــذا يعـ ي
تصــدر أي تحديثــات بعــد هــذا التاريــخ .أ
ولنــه مــازال مــا يقــرب مــن 25٪
مــن أجهــزة الحاســب حــول العالــم تســتخدم نظــام «وينــدوز إكــس �» (والــذي يعتــر المركــز الثـ ن ف
النتشــار بعــد نظــام «وينــدوز  ،)»7فــإن ي ن
مالي�
ـا� ي� إ
ب
ب
ي
ـتخدم� ســيكونون معرضـ ي ن
ين
ـ� لخطــر أكـ بـر عندمــا يحــدث ذلــك .المســتخدمون العاديــون ليســوا وحدهــم الذيــن ســيتأثرون فهنــاك اســتخدام
المسـ
أ
أ
أ
آ
ف
واســع النطــاق ل «وينــدوز إكــس ب�» � نظــم التحكــم الصناعيــة ،وآالت الــراف ال يل ،والنظمــة الطبيــة  ،ونقــاط البيــع التجاريــة ،والجهــزة الخــرى.
ت
ـ� يمكنــك إتخاذهــا لحمايــة نفســك.
أدنــاه نصــف مــا هــي المخاطــر المتوقعــة عندمــا يصبــح «وينــدوز إكــس ب�» غـ يـر معتمــد و الخطــوات الـ ي

جيســون فوسـ ي ن
ـ� متخصــص ف ي� أمــن نظــام تشــغيل وينــدوز
ف ي� ش�كــة إنكليــف لالستشــارات «Enclave Consulting
 ،»LLCوهــو مؤلــف مقــرر ( )SEC505تأمـ ي ن
ـ� نظــام وينــدوز
ف�  6أيــام مــع الضوابــط أ
ف
المنيــة الحرجــة ي� معهــد ســانز
يويوفــر نصــوص برمجيــة أمنيــة «� »PowerShell scriptف
ي
موقــع .http://cyber-defense.sans.org/blog

دورة حياة نظام التشغيل

ين
ـتخدم� أن لــكل نظــام تشــغيل فـ تـرة حيــاة محــدودة مــن ال�ش كــة الموفــرة لذلــك النظــام تقــوم خــال هــذه الفـ تـرة
قــد ال يعــرف الكثـ يـر مــن المسـ
ـ� أ
ـرات جديــدة  ،ويســاعد ذلــك عــى تحسـ ي ن
بإصــدار التحديثــات والتعديــات المطلوبــة أو تضيــف مـ ي ز
الداء والحفــاظ عــى أمــن النظــام وجعلــه أكـ ثـر
ن
ت
�ش
ـ� أنهــا لــن تصــدر أي تحديثــات أو
إســتقراراً .المشــكلة تبــدأ عندمــا تتهــي فــرة الحيــاة المقــررة لنظــام التشــغيل مــن ال كــة المنتجــة وهــذا يعـ ي
أ
أ
أ
ن
ـ� أنــه عنــد ظهــور ثغــرات جديــدة ف ي� النظــام ســيكون مــن
تعديــات للنظــام القديــم لنهــا تريــد أن تركــز مواردهــا عــى النظمــة الحــدث وهــذا يعـ ي
ال تن�نــت ت
إخ�اقــه .هــذا هــو مــا ســيحدث بعــد إبريــل 2014م بالنســبة لمســتخدمي نظــام «مايكروســوفت وينــدوز إكــس ب ي�».
الســهل عــى مجرمــي إ

حماية نفسك

لحمايــة نفســك تحتــاج إىل اســتخدام نظــام تشــغيل نشــط والجهــة المنتجــة للنظــام مســتمرة ف ي� توفـ يـر الدعــم لذلــك النظــام .ننصحــك بـ شـراء جهــاز
أ
ت
ـ� تشــغل «وينــدوز إكــس ب�» ال يمكــن أن تدعــم أنظمــة التشــغيل الحديثــة .إذا كنــت
جديــد أن كان ذلــك ممكنـاً لن العديــد مــن أجهــزة الحاســب الـ ي
ال تســتطيع ش�اء جهــاز حاســب جديــد ،عــى أ
القــل قــم تب�قيــة نظــام التشــغيل لنظــام مدعــوم .للمؤسســات ،قــد يكــون التحــول إىل «وينــدوز « 7
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بــدال مــن «وينــدوز  « 8أقــل إربــاكا ألن الواجهــة الرســومية ف ي� «وينــدوز
 « 7مماثلــة ل «وينــدوز إكــس ب�»  .ومــع ذلــك  ،فــإن «وينــدوز  « 8هــو
ف
ال�مجيــات.
أكـ ثـر إصــدارات وينــدوز أمان ـاً بســبب تحســينات كبـ يـرة � ب
بالضافــة إىل ذلــك ،هنــاك نظــم تشــغيل أخــرى يمكنــك أن تســتخدمها،
إ
آ
مثــل «اّبــل مــاك» .ف� كلتــا الحالتـ ي ن
ـ� ،الن هــو الوقــت المناســب للتغيـ يـر،
ي
للنتظــار .إذا كان ال يمكنــك أن تغـ يـر
ال يوجــد لديــك الكثـ يـر مــن الوقــت إ
قبــل إبريــل  ،2014فانظــر ف ي� الخطــوات التاليــة.
•إســتخدام جهــاز «الوينــدوز أكــس ب�» فقــط للوظائــف أو
التطبيقــات ال�ض وريــة فقــط  .عــى ســبيل المثــال ،قــد يكــون
ت
الــ� تعمــل فقــط عــى
لديــك بعــض التطبيقــات القديمــة ي
«وينــدوز إكــس ب�» وهــذا هــو الســبب الــذي يحــول بينــك
بــ� ت
و ين
ال�قيــة إىل نظــام اّخــر .فننصــح ف ي� هــذه الحالــة أن
تســتخدم جهــاز يحــوي نظام إلكــس ب ي� لتشــغيل هــذا التطبيق
أ
ال�يــد إ ت ن
و�
دون اســتخدامه ليــة أغــراض أخــرى ،مثــل ب
اللكــر ي
ال تن�نــت.
أو تصفــح إ

عندما يتوقف دعم نظام تشغيل «ويندوز إكس
�» ،أفضل طريقة لحماية نفسك هي أ
النتقال
بي
إىل نظام تشغيل حديث ومعتمد من قبل
ال�ش كة المنتجة ،والتأكد من تحديثه باستمرار.

ال تن�نــت ،فتوقــف عــن إســتخدام ت
«إن�نــت إكســبلورر» وتحــول إىل متصفــح آخــر
•إذا كان يجــب إســتخدام «وينــدوز إكــس ب�» لتصفــح إ
للســتعمال مــع
ـال وأنــه مدعــوم إ
مثــل «موزيــا فايرفوكــس» « ،جوجــل كــروم» ،أو «أوبــرا»  .تأكــد مــن أنــك دائمــا تحــدث المتصفــح الحـ ي
«وينــدوز إكــس ب�» .
ال تن�نــت ،مثــل «وينــدوز ميديــا باليــر»  .بــدال عــن
•توقــف عــن إســتخدام أيــة تطبيقــات مضمنــة مــع «وينــدوز إكــس ب�» تفتــح الملفــات مــن إ
ذلــك ،إســتخدام تطبيقــات منفصلــة مــن ش�كات أخــرى تحديثهــا متواصــل وأحتفــظ بهــا محدثــة.
•أنظــر ف ي� إســتخدام خدمــات وتطبيقــات تســاعد ف ي� حمايــة جهــازك مثــل «فــرى أوبــن د .ن .س .».خدمــات مثــل هــذه تحمــى جهــازك مــن
ال�امــج الخبيثــة ف ي� جهــازك.
زيــارة مواقــع غـ يـر معروفــة أو مواقــع خبيثــة .إ
بالضافــة إىل ذلــك ،تقــوم بعــض التطبيقــات بالكشــف عــن ب
أ
ت
الف�وســات ،ال تــزال مدعومــة وتعمــل بكفائمــة مــع نظــام «وينــدوز
ـ� قمــت بتثبيتهــا ،مثــل برامــج مكافحــة ي
•تأكــد مــن أن برامــج المــان الـ ي
أكــس ب�» .
بال تن�نــت (عــى ســبيل المثال ،كنت تســتخدمه فقــط لمعالجــة النصوص بإســتخدام «ميكروســوفت
•إذا لــم يكــن مــن الـ ضـروري وصــل الجهــاز إ
وورد») ،فننصــح بفصــل الجهــاز مــن الشــبكة .أمــا إذا كان يجــب أن تكــون متصــا بالشــبكة ،كــن متأكــدا مــن أن الجهــاز وراء جــدار الحمايــة
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أ
ت
ـ� تعمــل بنظــام «وينــدوز إكــس ب�» عــى شــبكة
( ،)firewallوأن جــدار الحمايــة معــد بشــكل صحيــح .ننصــح أن يتــم عــزل جميــع الجهــزة الـ ي
منفصلــة ،للحــد مــن إصابــة الشــبكة ف� حــال أصيبــت أي مــن هــذه أ
الجهــزة.
ي
أ
ت
ـ� تعمــل بنظــام «وينــدوز إكــس ب�» لتتمكــن مــن
•ننصــح بعمــل بنســخ إحتياطــي للبيانــات بشــكل مســتمر لجميــع البيانــات عــى الجهــزة الـ ي
اســتعادتها ف� حــال إصابــة الجهــاز .إحتفــظ عــى أ
القــل بنســخة واحــدة عــى محــرك أقــراص خارجــى .إذا أصيــب الجهــاز فننصحــك بإســتعادة
ي
أ
الصابــة ســتحصل مــرة أخــرى وذلــك بســبب عــدم وجــود تحديــث
البينــات عــى جهــاز آخــر بنظــام تشــغيل حديــث لنــه مــن المرجــح أن إ
لنظــام «وينــدوز أكــس ب�».
ف
ال ت ز
تداب�عىل المدى
إذا كنت تستخدم ي� العمل «ويندوز إكس ب�» ،قد يكون لجهة عملك متطلبات إضافية يجب عليك إ
ل�ام بها .تذكر ،هذه هي فقط ي
القص� و لسد الفجوة ،و إنها ليست بديال عن الحصول عىل نظام تشغيل حديث و اّمن .عاجال أم آجال ،سوف تضطر إىل التحول إىل نظام تشغيل
ي
جديد .

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول اىل أ
أوتش الشهرية! ن�ش 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
تتم ترجمة هذه الن�ش ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.

مصادر إضافية

				
إعالن مايكروسوفت حول انهاء دعم نظام ويندوز إكس ب ي�:
www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx
نظام أسماء النطاقات المفتوح:
www.opendns.org
				
دليل التحول من نظام إكس ب ي�:
http://www.zdnet.com/windows-xp-end-of-life-migration-guide-7000023800/
				
ن�ش ة أوتش حول النسخ االحتياطي:
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013
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