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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
•إختيار مزود خدمة الحوسبة السحابية
•ضمان أمن بياناتك الخاصة

إستخدام الحوسبة السحابية بشكل آمن
نظرة عامة

«الحوســبة الســحابية» هــي تقنيــة قويــة يســتعملها ت ز
ب�ايــد كال مــن المنظمــات
و أ
الفــراد .وقــد يطلــق مصطلــح «الحوســبة الســحابية» عــى أشــياء مختلفــة،
ولكــن بشــكل عــام هــي تعــن ي إســتخدام مــزود خدمــة لتخزيــن وإدارة
ال تن�نــت .تمتــاز «الحوســبة الســحابية» بســهولة
بياناتــك الخاصــة عــى إ
مزامنــة البيانــات مــع الكثــر مــن أ
الجهــزة ف ي� أي مــكان ف ي� العالــم ،ولكــن
ي

المحرر الضيف

ـ� تــاراال ( )@isaudit / @kellitaralaخبـ يـران رئيســيان ف ي� ش�كة
جيمــس و كيـ ي
«  « Enclave Securityوقــد أعــدا الكثـ يـر مــن الــدورات التدريبيــة ف ي� معهــد
ســانز والـ تـى تتضمــن مقــرر « Audit 566تنفيــذ ومراجعــة الضوابــط أ
المنيــة
ي
ف
�ش
الحرجــة الع يــن» ومقــرر « MGT 415مقدمــة عمليــة ي� تقييــم المخاطــر».

يمكنــك أيضــا تبــادل المعلومــات الخاصــة بــك مــع أي شــخص تريــد .الســبب
ف� تســمية هــذه الخدمــة «الحوســبة الســحابية» هــو أنــك ف� أغلــب أ
الحيــان ال تعــرف أيــن يتــم تخزيــن بياناتــك الخاصــة .وتشــمل أمثلــة «الحوســبة الســحابية»
ي
إنشــاء وثائــق عــى محــرر مســتندات «جوجــل» ،وتبــادل الملفــات عـ بـر «دروب بوكــس» ،وإقامــة الخــادم الخــاص بــك عــى أمــازون «كالود» ،و تخزيــن
ال تن�نــت لديهــا القــدرة عــى جعلــك أكـ ثـر إنتاجيــة ،لكنهــا لهــا مخاطرهــا الخاصــة بهــاا .ف ي�
الموســيقى أو الصــور عــى «أبــل أى كالود» .هــذه الخدمــات عـ بـر إ
الســتفادة مــن «الحوســبة الســحابية» بشــكل آمــن.
هــذه النـ شـرة نـ شـرح كيــف يمكنــك إ

إختيار مزود خدمة الحوسبة السحابية

«الحوســبة الســحابية» أداة الدارة بياناتــك  ،ســوا ًء الخاصــة بالعمــل أو الم ـن ز ل .عنــد اســتخدامك ل»الحوســبة الســحابية» فإنــك تســلم بياناتــك الخاصــة
ألشــخاص غربــاء وتتوقــع منهــم أن يبقــوا هــذه البيانــات آمنــة ومتاحــة لــك عنــد احتياجــك لهــا .ولهــذا يجــب أن تختــار مــزود خدمــة «الحوســبة الســحابية»
بحكمــة وحــذر .فيمــا يخــص البيانــات ذات الصلــة بالعمــل ،تحقــق مــع ادارة تقنيــة المعلومــات ف ي� جهــة عملــك لمعرفــة مــا إذا كان بإمكانــك إســتخدام
ين
والقوانــ� المنظمــة لذلــك .إمــا إذا كنــت ترغــب ف ي�
الخدمــات الســحابية ومــن هــم مــزودي الخدمــة المعتمديــن لــدى جهــة عملــك ومــا هــي االنظمــة

ـ�:
اســتخدام الخدمــة لبياناتــك الخاصــة فننصحــك بمراعــاة مــا يـ ي
الجابــة عــى
١.١توفــر الدعــم :تأكــد أن مــزود الخدمــة الــذي تختــاره يوفــر الدعــم الف ـن ي بشــكل جيــد .هــل مــن الســهل الحصــول عــى المســاعدة أو إ
ت ن
التصــال بــه؟ هــل هنــاك خيــارات أخــرى للحصــول عــى الدعــم :،مثــل المنتديــات العامــة
و� يمكنــك إ
أســألتك؟ هــل هنــاك رقــم هاتــف أو بريــد إلكــر ي
أو أســئلة وأجوبــة عــى الموقــع عــى ت
االن�نــت؟

الســتخدام أصعــب ،كلمــا زادت
٢.٢ســهولة االســتخدام . :اخـ تـر مــزود خدمــة يوفــر خطــوات ســهلة وواضحــة لتخزيــن البيانــات واسـ تـرجاعها .كلمــا كان إ

`سبتم� (أيلول) 2014
أوتش! |
ب
لتشــف� إ ســتخد ا م الحو ســبة ا لســحا بية بشــكل آ مــن
ا
ي
أ
ت
ـى قــد تســبب فقــد بعــض البيانــات أو
احتماليــة حــدوث الخطــاء الـ ي
كلهــا.

٣.٣أمــن المعلومــات :تأكــد مــن توفــر أن مــزود الخدمــة يوفــر مســتوى
عــال مــن أمــن المعلومــات .مثــا ،عنــد نقــل بياناتــك مــن جهــازك
ي

ـف�؟ كيــف يتــم
إىل الســحابة ،هــل إ
التصــال مؤمــن عــن طريــق التشـ ي
تشــف�ها ،ومــن الذيــن
تخزيــن بياناتــك ف ي� الســحابة ،هــل ســيتم
ي
التشــف�؟
يمكنهــم فــك
ي
 ٤.٤ش�وط االســتخدام :تأكــد مــن قــراءة ش�وط االســتخدام ومــا هــي
حقوقــك القانونيــة.

ين
تأم� بياناتك الخاصة

بعــد اختيــارك لمــزود خدمــة جيــد ,فــإن الخطــوة التاليــة هــي التأكــد مــن

إســتخدامك للخدمــة بشــكل آمــن .كيفيــة الوصــول وتبــادل البيانــات لــه أثــر
أ
ف
ت
ـى يمكنــك
كبـ يـر عــى أمنهــا � .مــا يــى نطــرح بعــض الخطــوات الساســية الـ ي
اتباعهــا:

«الحوسبة الســحابية» تجعل الوصول اىل بياناتك
أســهل و يمكن أن تســاعدك لجعلك ث
أك� إنتاجية ،ولكن
كن حذراً عند تخزين ومشــاركة بياناتك.

ن
ـوص بشــدة
١.١التوثيــق :إســتخدم كلمــة مــرور قويــة لتوثيــق حســابك السـ ب
ـحا� .إذا كان مــزود الســحابة الخاصــة بــك يوفــر التوثيــق بخطوتـ يـ� ،فإننــا نـ ي
بــأن تســتخدم هــذه الخاصيــة.

٢.٢مشــاركة البيانــات« :الحوســبة الســحابية» تجعــل مــن الســهل جــداً مشــاركة البيانــات مــع آ
الخريــن .مــن أســوأ مايمكــن حدوثــه عــن طريــق الخطــأ أن
أ
تقــوم بجعــل جميــع ملفاتــك متاحــة للجميــع عــى شــبكة إ ت
ـاس هــو عــدم اتاحــة البيانــات ألي شــخص .يمكنــك
الن�نــت .نــوىص بــأن يكــون خيــارك السـ ي
بعــد ذلــك الســماح ألشــخاص محدديــن بالوصــول إىل بياناتــك أو بعضهــا حســب الحاجــة .عندمــا ال يصبــح بعــض االشــخاص بحاجــة اىل تلــك البيانــات
ننصــح بازالتهــا أو الغــاء خاصيــة المشــاركة مــع هــؤالء أ
الشــخاص .مــزود الســحابة الخاصــة بــك ينبغــي أن يوفــر طريقــة ســهلة لمعرفــة مــن يمكنــه

الوصــول إىل بياناتــك.

٣.٣تبــادل الملفــات  /المجلــدات عــن طريــق الروابــط :يوفــر عــدد مــن مــزودي الخدمــات الســحابية مـ ي ز
ـ�ة إنشــاء رابــط يشـ يـر إىل بعــض الملفــات أو
المجلــدات بحيــث يســمح لــك هــذا الرابــط بتبــادل الملفــات مــع أي شــخص ببســاطة عــن طريــق ارســال الرابــط لــه .تكمــن المشــكلة ف ي� أن هــذه الطريقــة
تمكــن أي شــخص يعــرف ضلــك الرابــط مــن الوصــول إىل ملفاتــك أو مجلداتــك .إذا قمــت بإرســال رابــط لشــخص واحــد فقــط ،فــإن هــذا الشــخص
يمكنــه أن يتبــادل هــذا الرابــط مــع آ
ـ�ة ،ننصحــك بتعطيــل الرابــط بعــد أن تنتهــي الحاجــة إليــه .إذا توفــرت مـ ي ز
الخريــن .إذا اســتخدمت هــذه المـ ي ز
ـ�ة
اســتخدام كلمــة مــرور الســتخدام الرابــط  ،ننصــح باســتخدام كلمــة مــرور قويــة وارســالها ف ي� بريــد مســتقل او رســالة جــوال للشــخص المســتفيد.
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لتشــف� إ ســتخد ا م الحو ســبة ا لســحا بية بشــكل آ مــن
ا
ي
٤.٤العــدادات :إفهــم إعــدادات أ
المــن المقدمــة مــن قبــل مــزود الخدمــة .عــى ســبيل المثــال ،إذا شــاركت مجلــد أو ملــف مــع شــخص آخــر ،فهــل يمكــن
إ
لهــذا الشــخص مشــاركة الملــف مــع آ
الخريــن دون علمــك؟
ال�امــج الخبيثــة عــى جهــازك وعــى أي جهــاز آخــر يســتخدم لتبــادل
٥.٥مكافحــة ب
ال�امــج الخبيثــة :تأكــد مــن تثبيــت أحــدث إصــدار مــن برنامــج مكافحــة ب
الجهــزة أ
بياناتــك .إذا كنــت تشــارك ملــف مصــاب فــإن أ
الخــرى الـ تـى تصــل إىل ذلــك الملــف يمكــن أيضــا أن تكــون مصابــة.
الحتياطيــة :ال تعتمــد فقــط عــى أن مــزود الخدمــة يقــوم بالنســخ االحتياطــي لبياناتــك ،قــم أنــت بنســخ إحتياطــي خــاص بــك .هــذا االجــراء
٦.٦النســخ إ
ف
الحتياطيــة محليــا بــدال
يوفــر لــك الوصــول لبياناتــك ي� حــال توقــف مــزود الخدمــة العمــل لســبب مــا ،كمــا يمكنــك مــن إســتعادة البيانــات مــن النســخة إ
ت
ـى يقــوم بهــا مــزود الخدمــة (عــدد المــرات  -التكــرار –
مــن النســخة إ
الحتياطيــة عــى الســحابة .أيضــا ،تأكــد مــن تفاصيــل عمليــة النســخ االحتياطــي الـ ي
ت
ـى تبقــي النســخ االحتياطيــة متاحــة لــك)
مواعيــد النســخ االحتياطــي – امكانيــة اســتعادة إ
الصــدارات الســابقة مــن ملفاتــك  -المــدة الـ ي

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.
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