أوتش! | ديسم� (كانون أ
الول) 2014
ب

ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
الف�وسات
•كيف تعمل برامح مكافحة ي
الف�وسات
•نصائح عامة الستخدام برامج مكافحة ي

الف�وسات
ما هي برامج مكافحة ي
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المحرر الضيف

الف�وســات هــو تطبيــق يتــم تثبيتــه عــى جهــاز
برنامــج مكافحــة ي
الصابــة بب�امــج خبيثــة.
ـى أو المحمــول لحمايتــه مــن إ
المحــرر الضيــف .جيــك وليامــز مؤســس Rendition Infosec
الكمبيوتــر المكتـ ب ي
ال�امــج الضــارة مثل
«ال�مجيــات الخبيثــة» يشــمل أي نــوع مــن ب
مصطلــح ب
وم ِعــد لبعــض
) (www.renditioninfosec.comوهــو مــدرس معتمــد ُ
الف�وســات والديــدان الشــبكية وأحصنــة طــروادة وبرامــج التجســس.
ي
ت
تويــر @MalwareJake
الــدورات بمعهــد ســانز .وهــو نشــط عــى
ت
ن
ن
ـى «الخبيثــة»
مصطلــح  malwareيـ ي
ـأ� مــن الجمــع بـ يـ�  maliciousوتعـ ي
ولــه مدونــة .malwarejake.blogspot.com
ن
«ال�مجيــات» .إذا أصبــح جهــازك مصابــاً بأحــد
وsoftware
وتعــى ب
ي
ت
الن�نــت مــن أحــد وربمــا كل
ال�مجيــات الخبيثــة ،فهــذ يمكــن مهاجمــي إ
ب
الطــاع عــى ملفــات المســتندات الخاصــة بــك ،أو اســتخدام جهــازك لمهاجمــة
االمــور لتاليــة :تخزيــن كل تتــم كتابتــه باســتخدام لوحــة المفاتيــح ،إ
آ
ف
ين
ـتخدم� ،جميــع أنظمــة التشــغيل ،بمــا ي� ذلــك «مــاك» و «لينكــس» ،يمكــن أن تتعــرض لالصابــة.
الخريــن .عــى عكــس مــا يعتقــد بعــض المسـ
يمكنــك ش�اء برنامــج مكافحــة الف�وســات ك�نامــج مســتقل ،أو ف� كثــر مــن أ
الحيــان يكــون مثبت ـاً عــى االجهــزة الجديــدة عندمــا تشـ تـريها .المشــكلة
ي ي
ب
ي
ت
ال�مجيــات الخبيثــة باســتمرار.
الف�وســات لــم تعــد قــادرة عــى مواكبــة مهاجمــي إ
الن�نــت الذيــن يطــورون أنــواع جديــدة مــن ب
هــي أن برامــج مكافحــة ي
ال�مجيــات
هنــاك الكثـ يـر مــن إ
الف�وســات الكشــف والحمايــة مــن كل هــذه ب
لل�امــج الخبيثــة كل يــوم وال يمكــن بل�نامــج مكافحــة ي
الصــدارات الجديــدة ب
ال�مجيــات
الف�وســات تســاعد عــى حمايــة جهــازك ،فإنــه ال يمكنهــا اكشــاف جميــع أنــواع ب
الخبيثــة .ولــذا علينــا أن نعــرف أنــه رغــم أن برامــج مكافحــة ي
ف
للف�وســات.
ال�امــج المضــادة ي
الخبيثــة .لــى يتضــح المفهــوم ،دعونــا ننظــر ي� كيــف تعمــل معظــم هــذه ب

الف�وسات
كيف تعمل برامج مكافحة ي

ال�امــج الضــارة .كشــف التوقيــع وكشــف الســلوك .كشــف التوقيــع
للف�وســات تســتخدم طريقتــان للكشــف عــن ب
ال�امــج المضــادة ي
بشــكل عــام ،ب
ش
يعمــل مثــل نظــام المناعــة البــري و يقــوم بمســح جهــازك و يبحــث عــن الخصائــص أو التوقيعــات المعروفــة بل�امــج خبيثــة .هــذا المســح
ال�مجيــات الخبيثــة المعروفــة ،إذا كان هنــاك برنامــج عــى جهــازك يطابــق أحــد التوقيعــات ف ي� هــذه
يســتخدم قائمــة تحتــوي عــى توقيعــات عــى ب
ش
ال�نامــج يصنــف بك�نامــج خبيــث .مثــل نظــام المناعــة البــري ،هــذه القائمــة ال بــد أن تحــدث باســتمرار ،مثــل لقــاح االنفلونــزا،
القائمــة ،فهــذا ب
ـ� مســتمرون �ف
ف
للحمايــة ضــد ســاالت جديــدة .كشــف التوقيــع يمكــن أن يحمــي فقــط ضــد مــا يطابــق نمــط � القائمــة .المشــكلة هــي أن المهاجمـ ي ن
ي
ش
ـا� مــع هــذه الرسعــة.
تطويــر برمجيــات خبيثــة جديــدة وبرسعــة عاليــة ممــا يجعــل مصممــي برامــج مكافحــة ي
الف�وســات غـ يـر قادريــن عــى التمـ ي
أ
ال�مجيــات الخبيثــة)  ،فهنــاك دائمــا برامــج خبيثــة جديــدة ال يمكــن
ونتيجــة لذلــك ،حـ تـى وإن كنــت تمتلكآخــر التحديثــات (اقائمــة الحــدث لتواقيــع ب
الف�وســات كشــفها.
بل�نامــج مكافحــة ي
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مــا هــي بر ا مــج مكا فحــة ا ي
أ
ال�مجيــات الخبيثــة هــي مــن خــال
الطريقــة الخــرى للكشــف عــن ب
ال�امــج المثبتــة عــى جهــازك .عندمــا يقــوم برنامــج
مراقبــة ســلوك ب
بعمــل مثـ يـر للريبــة مثــل محاولــة الوصــول إىل ملــف محمــي أو تعديــل
الف�وســات الكاشــف للســلوك
برنامــج آخــر ،يقــوم برنامــج مكافحــة ي
أ
بتنبيهــك إىل ذلــك .هــذه الطريقــة توفــر حمايــة ضــد النــواع جديــدة
ت
ـى ال تكــون موجــودة بعــد ف ي� قائمــة التواقيــع.
مــن ب
ال�مجيــات الخبيثــة الـ ي
ت
الــى
المشــكلة مــع هــذا النهــج هــو أنــه يحــذرك مــن جميــع ب
ال�امــج ي
تنهــج ســلوك معـ ي ن
ـ� (حـ تـى التطبيقــات الغـ يـر خبيثــة) أي أن الكثـ يـر مــن
هــذه التحذيــرات غـ يـر صحيحــة .أنــت كمســتخدم للجهــاز ،قــد تكــون
غــر متأكــد هــل تســمح بل�نامــج ي ن
معــ� بتنفيــذ مــا يحــاول فعلــه أم
ي
ال ,وبمرورالوقــت تصبــح أنــت غـ يـر مبــاىل بهــذه التحذيــرات .و بهــذه
ال�امــج للتخلــص مــن التحذيــر ممــا قــد
الطريقــة قــد توافــق لجميــع ب
ف
وبالضافــة إىل ذلــك ،ف ي� الوقــت الــذي يتــم
يتســبب ي� اصابــة جهــازك .إ
ال�نامــج الخبيــث
فيــه الكشــف عــن ســلوك برنامــج خبيــث ،فــان هــذا ب
قــد يكــون بالفعــل أشــتغل عــى جهــازك وأنــت ال تعــرف مــاذا فعــل هــذا
ال�نامــج الخبيــث بجهــازك قبــل كشــفه.
ب

الف�وســات هي
عىل الرغم من أن برامج مكافحة ي
وســيلة ض�ورية لحماية جهازك ضد الهجمات .فهذه
بال�امج ال يمكنها الكشــف عــن جميع بال�امج الخبيثة.
أ
ف
ـاس ي ف� حماية
ي� النهاية فأنت صاحب الدور السـ ي
جهازك.

الف�وســات جــزء مهــم لتأمـ ي ن
ـ� جهــازك ،كلمــا أمكــن ذلــك نحــن
مكافحــة ي
ت
ـى يعمــل بهــا برنامــج مكافحــة
ننصحــك بتثبيتهــا واســتخدامها .ومــع ذلــك ،فــإن النقطــة الرئيســية هــي ان نتذكــر أنــه بغــض النظــر عــن الكيفيــة الـ ي
ف
ال�مجيــات ال تســتطيع وحدهــا حمايتــك،
ال�مجيــات الخبيثــة .ي� نهايــة المطــاف ،هــذه ب
الف�وســات ،فإنــه ال يمكــن أبــدا حمايتــك مــن جميــع أنــواع ب
ي
أ
ف
ت
ن
ـاس ي� حمايــة جهــازك ضــد مهاجمـ يـ� االن�نــت.
فأنــت صاحــب الــدور السـ ي

الف�وسات
نصائح عامة الستخدام برامج مكافحة ي

ـ� ت
الف�وســات فقــط مــن مصــادر معروفــة و موثــوق بهــا .هنــاك حيلــة منتـ شـرة يســتخدمها مهاجمـ ي ن
االن�نــت
١.١الحصــول عــى برنامــج مكافحــة ي
بتوزيعهــم برامــج مكافحــة يف�وســات وهميــة هــي ف ي� الواقــع برامــج خبيثــة.
الف�وســات يتــم تحديثــه تلقائيــاً .إذا لــم تتصــل
الف�وســات وأن برنامــج مكافحــة ي
٢.٢تأكــد مــن أن لديــك أحــدث نســخة مــن برنامــج مكافحــة ي
ت
الف�وســات
الف�وســات فمــن المهــم جــداً تحديــث برنامــج مكافــة ي
باالن�نــت مــن جهــازك لفـ تـرة مــن الوقــت ،ولــم تحــدث برنامــج مكافحــة ي
بمجــرد جهــازك بشــبكة أ
ال تن�نــت.
الف�وسات يقوم بفحص وسائط التخزين الخارجية مثل وصلة  USBبمجرد توصيلها بالجهاز.
٣.٣تأكد من أن برنامج مكافحة ي
ت
ت
الف�وســات .تشــمل معظــم التنبيهــات خيــار
ـى يتــم يصدرهــا برنامــج مكافحــة ي
ـى تظهــر عــى الشاشــة والتنبيهــات الـ ي
٤.٤انتبــه إىل التحذيــرات الـ ي
الحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات أو توصيــة حــول مــا يجــب القيــام بــه .إذا كنــت تســتخدم الجهــاز الخــاص بجهــة عملــك فعليــك االتصــال
ن
ـى لمســاعدتك ف ي� اتختــذ القــرار عنــد ظهــور رســالة التحذيــر.
بمكتــب الدعــم الفـ ي
الف�وســات ألنــك تشــعر أنــه يبطــئ جهــازك ويمنعــك مــن الوصــول اىل موقــع مــا عــى شــبكة ت
االن�نــت
٥.٥ال تعطــل أو تلغــى تثبيــت برنامــج مكافحــة ي
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مــا هــي بر ا مــج مكا فحــة ا ي
أو يمنعــك مــن تثبيــت تطبيــق أو برنامــج معـ ي ن
الف�وســات يعــرض جهــازك لمخاطــر عديــدة و يمكــن أن يــؤدي إىل وقــوع
ـ� .تعطيــل برنامــج مكافحــة ي
ن
ت
ـى خطـ يـر لجهــازك .إذا الحظــت وجــود مشــكالت مســتمرة عــى الجهــاز الخــاص بجهــة عملــك فعليــك التواصــل مــع مكتــب الدعــم
أخــراق أمـ ي
ن
ن
ـى
ـى لمســاعدتك .أمــا إذا ا الحظــت وجــود مشــكالت مســتمرة عــى جهــاز الخــاص بجهــة عملــك فعليــك التواصــل مــع مكتــب الدعــم الفـ ي
الفـ ي
لمســاعدتك ســتمرت التحذيــرات عــى جهــازك لحــاص عليــك االتصــال ش
الف�وســات الــذي تســتخدمه أو زيــارة
بال�كــة المــوردة بل�نامــج مكافحــة ي
موقعهــم عــى ت
الف�وســات بب�نامــج آخــر.
االن�نــت لمزيــد مــن المعلومــات أو اســتبدال برنامــج مكافحــة ي
٦.٦ال تثبــت أكـرث مــن برنامــج لمكافحــة الف�وســات عــى جهــازك ف� نفــس الوقــت .القيــام بذلــك عــى أ
الرجــح يســبب تعــارض ويمكــن أن يقلــل مــن
ي
ي
أمــن جهــازك.
ت
الف�وســات الــذي تســتخدمه .المهاجمــون قــادرون عــى انشــاء مواقــع
ـى تصــدر مــن برنامــج مكافحــة ي
٧.٧تعلــم كيفيــة التعــرف عــى التحذيــرات الـ ي
خبيثــة تصــدر تحذيــرات مماثلــة لمــا تصــدره برامــج مكافحــة الف�وســات وتتــوي هــى رابــط لحــل المشــكلة واقــع أ
المــر أن هــذا الرابــط ســيأخذك
ي
لموقــع بــه برمجيــات خبيثــة يمكنهــا مهاجمــة جهــازك بمجــرد زيارتهــا.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول اىل أ
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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

يز
االنجل�ية):
الف�وسات والمقارنة بينها (باللغة
موقع لتقييم برامج مكافحة ي

http://www.av-test.org/en/

عدد أوتش حول الهندسة االجتماعية				:
ال�يد إ ت ن
		
و�:
عدد أوتش حول ھجمات تصيد المعلومات بع� ب
اللك� ي
آ
عدد أوتش حول “تم ت
			
اخ�اق جهازي ،ماذا أفعل الن:

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201411_aa.pdf
http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201302_aa.pdf
http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-2014-05_aa.pdf

.

الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
النســان ويتــم توزيعهــا بموجــب الرخصــة  Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
أَوتــش! تنـ شـر مــن قبــل برنامــج «ســانْس» لحمايــة إ
أ
التصــال عــىouch@securingthehuman.org :
إســتخدامها لغ ـراض تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
مجلس التحرير :بيل واميان ،والت سكريفن ،فيل هوفامن ،النس سبيتسرن ،كارمن رويل هاردي
ترجمها إىل العربية :طالل موىس الخرويب ،فرج أحمد عز الدين.
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