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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
•لماذا يتم استهدافك؟
•كيف تحمي نفسك؟

نظرة عامة

ف
نعم ...ي� الواقع  ..أنت هدف

ثمة مفهوم خاطئ شائع ي ن
كث�ا من الناس هو أنهم ليسوا هدفاً
ب� ي
للجرائم المعلوماتية ،وذلك ألنه يعتقدون أنهم أو أجهزتهم ليس لها
أي قيمة وهذا المفهوم يغ� صحيح .إذا كان لديك جهازحاسب ،جهاز
ت ن
محمول ،حساب عىل إ ت
و� ،بطاقات إئتمان،
الن�نت ،عنوان بريد إلك� ي
الكث� لدى مجرمي
أو لديك أي نشاط آخر عىل إ
ال تن�نت ،فأنت تساوي ي
ال تن�نت .ف ي� هذه ش
الن�ة سنفرس لماذا يتم استهدافك ،وكيف تتم
إ
مهاجمتك ،وماذا يمكنك أن تفعل لحماية نفسك.

المحرر الضيف

إريــك كونــراد – الرئيــس والرئيــس التنفيــذي للتقنيــة لباك-شــور
ـ� لكتــاب
لالتصــاالت» »Backshore Communicationsوهــو المؤلــف الرئيـ ي
ال ت
ح�فيــة « -»CISSPالطبعــة
دليــل الدراســة لشــهادة أمــن المعلومــات إ
ت
الثانيــة ،وكتــاب أحــد ش
الح�فيــة
عــر ســاعة لشــهادة أمــن المعلومــات إ
ف
« -»CISSPالطبعــة الثانيــة .وهــو أيضــا مؤلــف مشــارك ي� مقــرر ســتة أيــام
متواصلــة مــن المراقبــة والعمليــات أ
المنيــة ( )SEC511ف ي� معهــد ســانز.

لماذا يتم استهدافك؟

وال ت ز
ب�از منذ بدأت الحضارات ،فهي جزء من حياتنا اليومية .هدف المجرم دائما هو :كسب ما أمكن من
الحتيال وأنتحال الشخصية إ
وجدت جرائم إ
ين
المجرم� مقيدون بمواقعهم وكان عليهم الذهاب بأنفسهم إىل أماكن تواجد
المال ،بأسهل الطرق ،ومع أقل قدر ممكن من الخطورة .ف ي� السابق كان
آ
ين
تغ�ت الجريمة
ضحاياهم .وهذا الوضع لم يقلل فقط من الضحايا المتوقعة لهؤالء
كث�ة .الن ،ي
المجرم� ،لكنه أيضا كان يضع المجرم أمام مخاطر ي
آ
ين
المستخدم� تقريباً ف ي� أي مكان من العالم وبتكلفة
ال تن�نت يمكنهم بسهولة إستهداف جميع
ال تن�نت والتكنولوجيا .الن مجرمو إ
جذريا مع ظهور إ
منظم� ويعملون بكفاءة عالية ،مما يتيح لهم أن يكونوا ث
ين
أك�
ال تن�نت
بالضافة إىل ذلك ،أصبح مجرمو إ
ضئيلة أو معدومة ،ودون وجود مخاطرة تذكر .إ
فعالية من أي وقت ض
م�.
االن�نت هو الحصول عىل أرباح أعىل وهذا ت
اخ�اق حسابات مرصفية ث
أك� ،ت
يتأ� برسقة بيانات بطاقات االئتمان ث
هدف مجرمي ت
أك� ،كشف كلمات رس
ث
ين
بال تن�نت بما فيهم أنت .مهاجمة ي ن
مالي�
المستخدم� ف ي� جميع أنحاء العالم قد يبدو عمال ً
أك� .لهذا ،فإنهم يحاولون استهداف أي مستخدم متصل إ
سهل جداً ألن مجرمي أ
صعباً ،ولكنه ف� حقيقة أ
المر ٌ
ال تن�نت يستخدمون برمجيات خاصة تقوم بالعمل نيابةً عنهم .عىل سبيل المثال ،يقوم مجرموا

ت ن
ال�يد إ ت ن
ت
االن�نت بإعداد قائمة تحتوي عىل عدة ي ن
و� عىل
مالي� من عناوين ب
و� ثم يقومون باستخدام برنامج بسيط يقوم بارسال رسالة تصيد إلك� ي
اللك� ي
ال�يد إ ت ن
االن�نت أجهزة حاسب ت
و� ال تكلف شيئا تقريباً .وقد يستخدم مجرمو ت
مخ�قة  -ربما جهازك  -للقيام
كل هذه العناوين .إرسال رسائل ب
اللك� ي
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بهذا العمل .وهذا يعطينا مثال ألهمية جهازك بالنسبة لمجرمي ت
االن�نت
حيث أنهم عىل أقل تقدير يمكنهم استخدام جهازك ت
الخ�اق أو إيذاء
آ
ين
المجرم� ال يعرفون من سيقع
الخرين .ف ي� نهاية المطاف ،هؤالء
ت
ال� يتم ارسالها ،لكنهم يعرفون أن إرسال
ضحية لهجمات التصيد ي
ت ن
و� ث
أك� يزيد احتمالية وقوع ضحايا .مثال آخر وهو
رسائل بريد إلك� ي
أن يقوم مجرمو ت
االن�نت بباختبار كافة االجهزة عىل الشبكة بحثا عن
ثغرات أمنية ،مرة أخرى يتم استخدام أجهزة ت
مخ�قة مسبقاً للقيام
بهذا العمل .تذكر ،ال يجري إستهدافك بشكل خاص ،ولكن كما ذكرنا أن
هؤالء المجرمون يستهدفون الجميع.

كيف تحمي نفسك؟

ين
المستخدم� ف ي� جميع
ال تن�نت مهاجمة جميع
عندما يحاول مجرمو إ
أنحاء العالم ،هم ف ي� العادة يستخدمون أساليب بسيطة نسبياً .لحسن
الحظ ومن خالل إتباع بعض الخطوات البسيطة التالية يمكنك أن تحمي
جهازك وبياناتك من ت
االخ�اق أو الكشف:

قــد ال تدرك ذلك ،ولكن بياناتك والأجهزة
الخاصــة بك لهــا قيمة هائلة لدى مجرمي إال تن�نت
حول العالم.

أ
ال تن�نــت .تبــدأ العديــد مــن الهجمــات بمحاولــة خداعــك مثــل جعلــك تفتــح ملــف
•كــن حــذراً :أنــت خــط الدفــاع الول ضــد أي هجــوم عـ بـر إ
ال�يــد إ ت ن
و� أو خداعــك لــى تفصــح عــن كلمــة الــر الخاصــة بــك عـ بـر الهاتــف .الحــدس الســليم هــو أفضــل دفــاع
مصــاب مرفــق مــع ب
اللكــر ي
لديــك :إذا كان هنــاك ش�ء يبــدو غريبـاً أو مشــبوهاً ،فإنــه عــى أ
الرجــح هجــوم ضــدك.
ي
•التحديــث المســتمر للتطبيقــات :تأكــد مــن أن أي جهــاز حاســب أو جهــاز هاتــف نقــال تســتخدمه يتــم تحديثــه باســتمرار .هــذا ال يشــمل
ت
ـ� تســتخدمها .بمحافظتــك عــى تحديــث النظــم والتطبيقــات،
فقــط نظــام التشــغيل ،ولكنــه يشــمل جميــع التطبيقــات أو إ
الضافــات الـ ي
يمكنــك حمايــة نفســك ضــد الهجمــات أ
الكـرث شــيوعا.
ـكل مــن حســاباتك .بهــذه الطريقــة عندمــا يحصــل كشــف الحــدى كلمــات المــرور
•كلمــات المــرور :إســتخدم كلمــة مــرور قويــة ومختلفــة لـ ٍ
الخــرى آمنــة .تأكــد أيضــا أن جميــع أ
الحــدى حســاباتك تبقــى حســاباتك أ
الجهــزة الخاصــة بــك محميــة بكلمــة مــرور قويــة ومختلفــة لــكل

جهــاز .لحفــظ كل كلمــات المــرور الخاصــة بــك والمحافظــة عــى رسيتهــا نقـ تـرح اســتخدام أحــد التطبيقــات المســماة»مدير كلمــة المــرور».

أوتش! | نيسان/أبريل 2014
نعــم  . . .ف ي� الو ا قــع  . .أ نــت هدف
•بطاقــات الئتمــان :تحقــق مــن البيانــات الماليــة الخاصــة بــك ،نــوص بالتحقــق مــرة كل أســبوع عــى أ
القــل .بمجــرد رؤيــة أي معامــات
إ
ي
أ
ف
ت ن
و� أو رســالة
لــم تقــم بهــا ي� ســجل بطاقــة إ
الئتمــان ،عليــك عــى الفــور البــاغ عنهــا .إذا كان مرصفــك يتيــح لــك خدمــة إرســال بريــد إلكــر ي
نصيــة لــكل عمليــة تتــم عــى بطاقتــك ننصحــك بتفعيــل هــذه الخدمــة.
•الشــبكة االســلكية ف� المـنز ل :قــم بتأمـ ي ن
ـ� نقطــة الوصــول لشــبكة ال «واي فــاي» ن ز
الم�ليــة الخاصــة بــك بكلمــة مــرور قويــة لــى تضمــن
ي
أ
ن
ز
أن الوصــول للشــبكة هــو للمــرح لهــم فقــط .أيضــا تأكــد مــن تحديــث كافــة الجهــزة المتصلــة بالشــبكة الم�ليــة.
ال تن�نــت ،كلمــا وضعــت نفســك ف ي� خطــر أكـ بـر .المعلومــات الـ تـى
الجتماعــي :كلمــا قمــت بنـ شـر معلومــات أكـرث عــى إ
•مواقــع التواصــل إ
ش
ال تن�نــت إســتهدافك وخداعــك فقــط ،ولكنهــا تجعلــك هدفــا أكـرث «جاذبيــة».
تن�هــا ال تجعــل مــن الســهل عــى مجرمــي إ

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
			
عدد أوتش! حور تطبيقات إدارة كلمات المرور:

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201310_aa.pdf

تأم� الشبكة ن ز
عدد أوتش! حول ي ن
			
الم�لية:

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201401_aa.pdf

ال�يد إ ت ن
و�:
عدد أوتش! حول هجمات تصيد المعلومات بع� ب
اللك� ي

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201302_aa.pdf
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