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استخدام تطبيقات الجوال بشكل أمن
نظرة عامة

الجهــزة المحمولــة مثــل الهواتــف الذكيــة و أ
أصبحــت أ
الجهــزة اللوحيــة
أ
ت
ـ� نســتخدمها ف ي� حياتنــا الشــخصية والمهنيــة.
مــن التقنيــات الساســية الـ ي
حاليـاً يوجــود الماليـ ي ن
ـ� مــن التطبيقــات للهواتــف الذكيــة .هــذه التطبيقــات
تمكننــا أن نكــون أكـ ثـر إنتاج ـاً ،نتواصــل عــى الفورمــع آ
الخريــن ،نتــدرب
ت
تــأ� مخاطــر عديــدة مــع هــذه
ونتثقــف ،أو فقــط للتســلية .لكــن ي
ت
ـ� يمكنــك اتخاذهــا الســتخدام
التطبيقــات .فيمــا يـ ي
ـ� بعــض الخطــوات الـ ي
هــذه التطبيقــات بشــكل آمــن.

المحرر الضيف
كــراول ( )@CCrowMontance; +ChrisCrowleyهــو
كريســتوفر
ي
خبــر استشــاري مســتقل و مــدرب معتمــد لــدى معهــد ســانز
ي
ومؤلــف لعــدة مقــررات.

الحصول عىل التطبيقات

الوىل هــى التأكــد مــن أنــك دائمــا تحصــل عــى التطبيقــات مــن مصــدر موثــوق وآمــن .تذكــر ،بأنــه أ
الخطــوة أ
بالمــكان ألي شــخص عمــل تطبيــق،
ال تن�نــت بإنشــاء وتوزيــع تطبيقــات تبــدو مفيــدة ولكنهــا مؤذيــة .إذا
ـ� التطبيقــات .يقــوم مجرمــو إ
لذلــك فعليــك أن تكــون حــذراً عنــد الحصــول عـ ي
قمــت بتثبيــت أحــد هــذه التطبيقــات ،يمكــن لهــؤالء المجرمـ ي ن
ال�يديــة ،واالســتماع إىل محادثاتــك
ـ� الســيطرة عــى جهــازك المحمــول وقــراءة رســائلك ب
والحصــول عــى جهــات االتصــال الخاصــة بــك .حرصــك عــى تحميــل التطبيقــات مــن مصــادر موثوقــة ومعروفــة يقلــل فرصــة تثبيــت تطبيــق مــؤذي.
عــاد ًة يحــدد نــوع جهــازك النقــال (أو نظــام التشــغبل الــذي يحملــه) الخيــارات المتاحــة أمامــك عنــد تحميــل التطبيقــات.
فمث ـاً ،أجهــزة «أبــل» مثــل «آي بــاد» أو «آي فــون» يمكنهــا فقــط تحميــل تطبيقــات الجــوال مــن بيئــة مــدارة مثــل متجــر «أبــل للتطبيقــات» .المـ ي ز
ـرة
هنــا أن «أبــل» تختــار بشــكل أمــن كل التطبيقــات .عــى الرغــم مــن أن هــذا االجــراء ال يمكــن أن يكتشــف جميــع التطبيقــات المؤذيــة ،إال أنــه يســاعد ف ي�
بالضافــة إىل ذلــك ،عندمــا تجــد «أبــل» تطبيــق مــؤذي فإنــه ســيتم إزالتــه مــن متجــر أبــل برسعــة
الحــد بشــكل كبـ يـر مــن خطــر تثبيــت تطبيــق مــؤذي .إ
ت
ـ� تعمــل بنظــام «وينــدوز» نهجـاً مماثـا ً إلدارة تطبيقــات «أبــل»
 .تســتخدم الهواتــف الذكيــة الـ ي
ت
ـ� تعمــل بنظــام «أندرويــد» تنهــج نهجـاً مختلفـاً .حيــث تمنحــك هــذه االجهــزة المزيــد المرونــة مــن خــال قدرتهــا عــى تحميــل
الهواتــف الذكيــة الـ ي
ت
التطبيقــات مــن أي موقــع عــى شــبكة إ ت
ـأ� المزيــد مــن المســؤولية .عليــك أن تكــون أكـ ثـر حــذراً عنــد تحميــل هــذه
الن�نــت .ولكــن مــع هــذه المرونــة تـ ي
التطبيقــات ألن بعضهــا قــد يكــون مصابـاً .كمــا أن ش�كــة «قوقــل» المطــور لنظــام أندرويــد تديــر بيئــة مماثلــة لبيئــة أبــل تدعى «قوقــل بــى» .التطبيقات
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ت
ـ� توجــد عــى متجــر «قوقــل بــاي» تكــون قــد تمــت مراجعتهــا بشــكل
الـ ي
نــوص بتحميــل تطبيقــات جوالــك مــن متجــر
أســاس .و لهــذا فإننــا
ي
ي
«قوقــل بــاي» فقــط .تجنــب تحميــل تطبيقــات «آندرويــد» مــن مواقــع
أ
ف
ال تن�نــت إنشــاء
أخــرى ﻷنــه يمكــن لي شــخص ،بمــا ي� ذلــك مجرمــو إ
وتوزيــع تطبيقــات خبيثــة تتســبب ف ي� إصابــة جهــازك .و لحمايــة إضافيــة،
الف�وســات عــى جهــازك المحمــول.
ثبــت أحــد تطبيقــات مكافحــة ي
لتقليــل المخاطــر بشــكل أكـ بـر ،تجنــب التطبيقــات الجديــدة ،والتطبيقــات
ت
ين
ـ� لديهــا
يال لــم يقــم بتحميلهــا إال عــدد قليــل مــن المسـ
ـتخدم� ،أو الـ ي
اليجابيــة .كلمــا ض
مــى وقــت أطــول
عــدد قليــل جــداً مــن التعليقــات إ
أ
عــى وجــود التطبيــق ف ي� المتجــر كلمــا كان مــن الرجــح أنــه موثــوق بــه.
ت
ـ� تحتــاج يإل اســتخدامها.
إ
بالضافــة إىل ذلــك ،ثبــت فقــط التطبيقــات الـ ي
اســأل نفســك ،حقــاً هــل أنــا بحاجــة إىل هــذا التطبيــق؟ التطبيقــات
الجديــدة ال تجلــب نقــاط ضعــف فقــط بــل أيضــا تعــرض الخصوصيــة
للخطــر .إذا توقفــت عــن اســتخدام تطبيــق معـ ي ن
ـ� قــم بأزلــه مــن جهازك
(يمكنــك دائم ـاً ف ي� وقــت الحــق إضافتــه مــرة أخــرى إذا أحتجــت إليــه).

مفتاح الأســتخدام الآمن لتطبيقات الجوال هو أن
تثبــت التطبيقات مــن مصادر موثوقة فقط وتتأكد
ت
ال�
مــن تحديث التطبيقــات وتتحقق من الصالحيات ي
يطلبها كل تطبيق.

ت
نوص
وأخـ يـرا ،قــد يقــوم البعــض بإخــراق نظــام التشــغيل عــى جهــازه الـ ي
ـذك لتثبيــت تطبيقــات غـ يـر معتمــدة أو لتغيـ يـر بعــض االعــدادات المعتمــدة .ي
المنيــة كمــا أنــه ف� كثــر مــن أ
بشــدة بعــدم القيــام بذلــك ألنــه يعطــل الكثــر مــن الضوابــط أ
الحيــان يلغــى ضمــان المصنــع وعقــد الدعــم الفـن ي .
ي ي
ي

الصالحيات

بمجــرد تثبيــت التطبيــق عــى جهــازك المحمــول مــن مصــدر موثــوق ،فــإن الخطــوة التاليــة هــي التأكــد مــن إعــداده بأمــان وأنــه يحمــي خصوصياتــك -
يتطلــب تثبيــت التطبيقــات ف� كثــر مــن أ
الحيــان منــح هــذه التطبيقــات صالحيــات معينــة .دائمـاً فكــر قبــل الســماح لهــذه الصالحيــات و اســال نفســك:
ي ي
ف
ـرا�.
هــل تحتــاج هــذه التطبيقــات لهــذه الصالحيــات للقيــام بعملهــا؟ عــى ســبيل المثــال ،بعــض التطبيقــات تطلــب صالحيــة معرفــة الموقــع الجغـ ي
إذا ســمحت لمثــل هــذه التطبيقــات فــأن موقعــك دائم ـاً معــروف و يمكــن تعقــب تحركاتــك .بــل ربمــا تبــاع هــذه المعلومــات آ
للخريــن .إذا لــم تكــن
ف
ت
ـ� احتياجاتــك .تذكــر دائمــا أن لديــك العديــد مــن الخيــارات .أجهــزة
ترغــب ي� الســماح للتطبيــق بالصالحيــات الـ ي
ـ� يطلبهــا ،أبحــث عــن تطبيــق اّخــر يلـ ب ي
ف
ـرا� مــن عدمــه  .نظامــي «وينــدوز»
«أبــل» تســمح بتغيـ يـر الصالحيــات عنــد إعــداد التطبيــق وكذلــك عنــد تشــغيله مثــل الســماح بمعرفــة موقعــك الجغـ ي
ت
ـ� يطلبهــا
و»أندرويــد» تختلــف عــن نظــام «أبــل» بحيــث ليــس لديــك خيــار تحديــد الصالحيــات عنــد التشــغيل ،إن لــم تســمح للتطبيــق بالصالحيــات الـ ي
فلــن يتــم تثبيتــه.
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تحديث تطبيقات

يجــب تحديــث نظــام التشــغيل وتطبيقــات الجــوال ،تمامــا مثــل نظــام التشــغيل وتطبيقــات جهــاز الكمبيوتــر الشــخص .مجرمــو ت
االن�نــت يبحثــون
ي

باســتمرار عــن نقــاط ضعــف التطبيقــات ،ثــم يطــورون هجمــات ﻻســتغالل نقــاط الضعــف هــذه .المطــورون الذيــن أنشــأوا التطبيقــات ينشــأون أيضــا
الجهــزة .عليــك البحــث عــن التحديثــات بشــكل مســتمر .معظــم أنظمــة تشــغيل أ
تحديثــات لصــاح نقــاط الضعــف وحمايــة أ
الجهــزة الذكيــة تســمح لــك
إ
أ
بتحديــث تطبيقــات الجــوال تلقائيـاً ،نــوص بتفعيــل هــذا الخيــار .إذا لــم يكــن هــذا ممكنـاً ،فإننــا ننصــح بالتحقــق كل أسـ ي ن
ـبوع� عــى القــل مــن وجــود
ي
ت
ـ� قــد تحتاجهــا هــذه التطبيقــات.
تحديثــات لتطبيقــات جوالــك .ومــع ذلــك ،عندمــا يتــم تحديــث التطبيقــات ،دائمـاً تأكــد مــن الصالحيــات الجديــدة 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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