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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
•إصالح الثغرات ()Patching
•النسخ االحتياطي
•التصيد إ ت ن
و� ()Phishing
اللك� ي

الدروس المستفادة من هجوم “ “ WannaCry
نظرة عامة

المحرر الضيف

ت ن
و�
خــال االيــام القليلــة الماضيــة انتـ شـرت االخبــار حــول هجــوم إلكــر ي
الدكتــور يوهانــس أولريــش هــو “عميــد البحــوث” بمعهــد
ن
ـى باللغــة العربيــة أرغــب ف ي� البــكاء.
جديــد باســم  WannaCryوالــذي يعـ ي
ســانز ومؤســس  .DShield.orgومســؤول عــن مركــز عاصفــة
ال تن�نــت بمعهــد ســانزا لــذي يقــوم بمتابعــة التهديــدات
تمكــن هــذا الهجــوم مــن إصابــة أكـ ثـر مــن  200,000جهــاز حــول العالــم
إأ
المنيــة الحاســوبية الحاليــة .يقــوم بتدريــس مقــرر “أمــان
تطبيقــات ت
ف ي� جهــات مختلفــة تتضمــن مستشــفيات ف ي� بريطانيــا .هنــاك عــدة أســباب
االن�نــت” (“ ،)DEV522كشــف إالخـ تـراق” ()SEC503
و “بروتوكــول ت
االن�نــت االصــدار الســادس ).IPv6” (SEC546
كبــر :أوالً ،أنــه ش
انتــر
جعلــت هــذا الهجــوم يحصــل عــى اهتمــام ي
ت
ن
ـى تعمــل بنظــام وينــدوز مســتغال ً إحدى
برسعــة بـ يـ� اجهــزة الكمبيوتــر الـ ي
ف
ـف� الملفــات الموجــودة ف ي� الجهــاز
الثغــرات المكتشــفة ي� النظــام .ثانيــا أن الهجــوم كان مــن نــوع برامــج طلــب الفديــة وهــي برامــج تعمــل عــى تشـ ي
ـف� أو اســتعادتها
المصــاب وتمنــع الدخــول لهــذه الملفــات .الســبيل الوحيــد الســتعادة تلــك الملفــات هــو دفــع مبلــغ  300دوالر للمهاجــم لفــك التشـ ي
مــن النســخ االحتياطــي إن كان يتــم بشــكل منتظــم .ثالثـاً أن هــذا الهجــوم كان المفـ تـرض أن ال يحــدث ألنــه كان يســتغل إحــدى الثغــرات المكتشــفة ف ي�
ن
نظــام وينــدوز والـ تـى عرفتهــا ش
ـا� عــى موقعهــا إلصــاح هــذه الثغــرة منــذ عــدة أشــهر .مــا
ال�كــة المنتجــة للنظــام  Microsoftوأصــدرت تحديــث مجـ ي
ي
ين
ين
ـتخدم� ال يــزال يســتخدم نظــام
ـتخدم� لــم يقومــوا بتحميــل وتثبيــت التحديــث المطلــوب ،كمــا أن بعــض المسـ
حــدث كان بســبب أن بعــض المسـ
تشــغيل «وينــدوز إكــس ب ي�» وهــو إصــدار قديــم جــداً وقــد أعلنــت ش
ال�كــة عــن توقفهــا عــن دعــم هــذا االصــدار وعــن توفـ يـر اي تحديثــات لــه منــذ
عــدة ســنوات .نذكــر هنــا ثــاث خطــوات بســيطة يمكنــك القيــام بهــا لحمايــة نفســك مــن هجــوم .WannaCry

إصالح الثغرات )(Patching

أوال ً وقبــل كل ش�ء ،تأكــد مــن تحديــث أنظمــة التشــغيل والتطبيقــات المســجلة عــى جميــع االجهــزة المتصلــة ت
باالن�نــت مــن أجهــزة كمبيوتــر وأجهــزة
ي
ف
ال تن�نــت يبحثــون باســتمرار عــن ثغــرات قــد تكــون موجــودة ي� أنظمــة التشــغيل أو التطبيقــات المســتخدمة .عندمــا
نقالــة و أجهــزة لوحيــة .مهاجمــو إ
أ
ت
ت
ـى تســتخدمها.
يتــم اكتشــاف نقطــة ضعــف معينــة يقــوم المهاجمــون بكتابــة برامــج تســتطيع اســتغالل تلــك الثغــرة وتخــرق مــن خاللهــا الجهــزة الـ ي
ف
و� الوقــت نفســه تقــوم ش
لل�نامــج الــذي تــم اكتشــاف ثغــرة بــه بالعمــل جاهديــن الصــاح تلــك الثغــرة واصــدار تحديــث مناســب
ال�كــة المنتجــة ب
ي
ض
ت
ت
ـى اســتغلها هجــوم
لذلــك .تثبتــت ذلــك التحديــث �وري جــداً لمنــع أي مهاجــم يســتغل تلــك الغــرة مــن اخــراق جهــازك .مــن المزعــج أن الثغــرة الـ ي
ش
ـوال شــهرين .ورغــم ذلــك أبقــت بعــض الجهــات أجهــزة الكمبيوتــر
 WannaCryقــد تــم اكتشــافها واصــدار تحديــث لهــا مــن �كــة  Microsoftقبــل حـ ي

آوتش! | حزيران/يونيه 2017
ا لــدر وس ا لمســتفاد ة مــن هجــو م “ “ WannaCry
ئ
ن
ـا�  -كلما
ـوص بتمكـ يـ� التحديــث التلقـ ي
الخاصــة بهــم دون تحديــث .لــذا نـ ي
كان ذلــك ممكن ـاً  -لجميــع أ
الجهــزة المتصلــة بشــبكة ت
االن�نــت ويشــمل
ذلــك أجهــزة الكمبيوتــر أ
والجهــزة النقالــة وأجهــزة الجــوال وأجهــزة
توزيــع الشــبكة وأجهــزة أ
نــوص باســتبدال اي اجهــزة
اللعــاب .كمــا
ي
قديمــة تعمــل بنظــام التشــغيل .Windows XP

النسخ االحتياطية

ف
ال تن�نــت مثــل WannaCry
و� بعــض الحــاالت ،قــد تصيــب هجمــات إ
ي
حـ تـى أحــدث أ
النظمــة .مــن أنجــح الوســائل للرجــوع لبياناتــك ف ي� حــال
تــم ت
اخــراق جهــازك هــو وجــود نســخة إحتياطيــة لتلــك البيانــات.
ببســاطة النســخ االحتياطــي هــو نســخ المعلومــات المخزنــة إىل مــكان
آخــر للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة .أ
للســف ،ال يقــوم الكثـ يـر مــن النــاس

المفتاح لحماية نفسك من الهجمات مثل  WannaCryثالث
خطوات بسيطة :التحديث المستمر أ
للجهزة والحذر من
هجمات التصيد إ ت ن
و� والنسخ االحتياطي المنتظم.
اللك� ي

بتنفيــذ النســخ االحتياطــي عــى الرغــم مــن أنهــا عمليــة بســيطة وغـ يـر
مكلفــة .يمكــن تخزيــن النســخ االحتياطــي للبيانــات ف ي� وســائط ماديــة أو
ـحا� .لــكل نهــج مزايــاه وعيوبــه .يمكنــك
ارســال النســخة إىل التخزيــن السـ ب ي
ن ف
ت
ـى يجــب عليــك اســتخدامها.
اســتخدام كال النهجـ يـ� ي� نفــس الوقــت إذا كنــت غـ يـر متأكــد مــن الطريقــة الـ ي
القــراص الصلبــة الخارجيــة أو محــركات أ
نقصــد بالوســائط الماديــة مثــل محــركات أ
القــراص الموجــودة ف� الشــبكة الداخليــة .مـ ي ز
ـرة اســتخدام الوســائط
ي
الماديــة أنهــا تتيــح لــك النســخ االحتياطــي واســتعادة البيانــات برسعــة عاليــة .ومــن عيــوب هــذا النهــج إذا أصيــب أحــد أ
الجهــزة لديــك بب�نامــج خبيــث
يمكــن للعــدوى أن تنتقــل إىل النســخ االحتياطــي .إذا كنــت تســتخدم وســائط ماديــة للنســخ االحتياطــي يجــب تخزيــن الوســائط الماديــة بعيــداً عــن
أ
ف
ت
ت
ـى قمــت بتخزينهــا بشــكل صحيــح .النظــام
ـى تــم نســخها ي
و� مــكان أمــن .تأكــد مــن أن تتــم تســمية النســخ االحتياطيــة الـ ي
المــكان الــذي فيــه الجهــزة الـ ي
ال تن�نــت .عــادة ،يمكنــك االســتفادة مــن هــذه الخدمــة مــن خــال تثبيــت
ـحا� هــي خدمــة توفرهــا ش�كات مختلفــة لتخزيــن الملفــات عــى شــبكة إ
السـ ب ي
بالضافــة إىل ذلــك ،ف ي� حــال أصيــب
ـحا� ســهولة االســتخدام إ
برنامــج خــاص بتلــك الخدمــة عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك .مزايــا التخزيــن السـ ب ي
جهــازك بب�نامــج خبيــث فــا يمكــن للعــدوى االنتقــال إليــه .أهــم العيــوب هــو أن التخزيــن واســتعادة البيانــات يســتغرق وقت ـاً طوي ـا ً ويكــون عــاد ًة
مكلفـاً .تأكــد مــن الطــاع عــى بنــود الخصوصيــة أ
والمــن الــذي توفــره ش
ـف� البيانــات وهــل
إ
ـحا� وهــل توفــر خدمــة تشـ ي
ال�كــة الموفــرة للتخزيــن السـ ب ي
تنفــذ خاصيــة المصادقــة القويــة؟

آوتش! | حزيران/يونيه 2017
ا لــدر وس ا لمســتفاد ة مــن هجــو م “ “ WannaCry

التصيد إ ت ن
و� ()Phishing
اللك� ي

االن�نــت بتحديــث وتغيـ يـر أســاليب الهجــوم باســتمرار .أحــد الوســائل الحديثــة الـ تـى يقــوم مجرمــو ت
يقــوم مجرمــو ت
االن�نــت باســتخدامها هــو التصيــد
ي
ت ن
ت ن
إ ت ن
و� تحــاول اقنــاع المســتخدم بفتــح مرفــق مصــاب أو زيــارة
و� مــن خــال ارســال رســالة بريــد إلكــر ي
و� ( .)Phishingيتــم التصيــد االلكــر ي
اللكــر ي
و� ضــار .هجــوم  WannaCryلــم يســتخدم هــذا أ
ت ن
الســلوب ف ي� الهجــوم ،لكــن هنــاك هجمــات عديــدة يتــم تنفيذهــا بهــذه الطريقــة،
موقــع إلكــر ي
ف
وبالضافــة إىل ذلــك ،ســيقوم منفــذي هجــوم  WannaCryبــا شــك بتحديــث أســلوب الهجــوم ف ي�
بمــا ي� ذلــك معظــم أنــواع برامــج طلــب الفديــة .إ
أ
الشــهر المقبلــة واســتخدام تقنيــات جديــدة مثــل التصيــد إ ت ن
و� .المفتــاح لحمايــة نفســك ضــد هــذه الهجمــات هــو الحــذر عنــد فتــح رســائل
اللكــر ي
اللكـ تـر ن ت
ـى تبــدو غريبــةً أو مشــبوهة أو تعــد بجوائــز أو مبالــغ ماليــة ضخمــة.
ال�يــد إ
ب
ي
و� الـ ي

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و
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