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ف ي� هذا العدد..

ال�مجيات الخبيثة
•ماهي ب
ال�مجيات الخبيثة
•من الذي يصدر ب
•كيف تحمي نفسك منها

ال�مجيات الخبيثة
ما هي ب
لمحة عامة

ربمــا ســمعت بعــض المصطلحــات عندمــا يتناقــش النــاس عــن أمــن المعلومــات،
مثــل فايــروس ( ،)Virusحصــان الطــروادة ( ،)Trojanبرمجيــات طلــب الفديــة

( ،)Ransomwareوأدوات التحكــم الخفــي ( .)Rootkitكل هــذه المصطلحــات
تنتمــي لمجموعــة برمجيــات يســتخدمها مجرمــو المعلومــات لمهاجمــة أجهــزة
االن�نــت .ال�مجيــات الخبيثــة ( )Malwareهــو المصطلــح أ
مســتخدمي ت
الشــمل
ب
أ
ف
و� هــذه النـ شـرة سـ ش
ـن�ح ممــا تتكــون هــذه
الــذي يعـ بـر عــن جميــع هــذه النــواع ،ي

المحرر الضيف

ن
زيلتســر متخصــص ف ي� حمايــة عمليــات تقنيــة المعلومــات
ي
ليــ ي
ف
بالضافــة لتدريســه مكافحــة
للعمــاء ي� ش�كــة ، Corp NCRإ
ف
ن
ب
ال�مجيــات الخبيثــة ي� معهــد ســانس .يمكــن التواصــل مــع لي ـ ي
ت
عــر تويــر ( )@lennyzelterوكذلــك االطــاع عــى مدونتــه عــن
ب
عــر (.)zeltser.com
أمــن المعلومــات ب

ال�مجيــات ،ومــن يصدرهــا ولمــاذا ،أ
والهــم مــن ذلــك مــا الــذي يمكنــك فعلــه للحمايــة منهــا.
ب

ال�مجيات الخبيثة؟
ماهي ب

ت
ـال فهــي برمجيــات تهــدف إلحــداث ض�ر
بــكل بســاطة ،ب
ـى برمجيــات  Softwareمــع كلمــة خبيــث  ،Maliciousوبالتـ ي
ال�مجيــات الخبيثــة ( )Mal-wareهــي نتــاج دمــج كلمـ ي
أ
ف
ت
ـى تحتويهــا هــذه
بالجهــزة المصابــة .مجرمــو إ
ال تن�نــت يحاولــون تثبيــت هــذه ب
ال�مجيــات ي� أجهــزة الحواســيب بغــرض التحكــم بهــا أو االطــاع عــى البيانــات الـ ي
ال�مجيــات ،يســتطيع مجرمــو ت
االن�نــت اســتخدامها للتجســس عليــك وعــى اســتخدامك للإ تن�نــت ،رسقــة كلمــات المــرور أو الملفــات ،أو
تثبــت هــذه ب
االجهــزة .عندمــا ّ
آ
ال�مجيــات تســتطيع كذلــك منعــك مــن الوصــول لبعــض ملفاتــك ،وطلــب فديــة ماليــة عليــك أن تدفعهــا لشــخص
حـ تـى اســتخدام جهــازك الخـ تـراق الخريــن .هــذه ب
معـ ي ن
ـ� ليعيــد لــك صالحيــة الوصــول لملفاتــك.

أ
أ
أ
ت
ت
ـى تعمــل بنظــام وينــدوز
العديــد مــن الشــخاص لديهــم التصــور الخاطــئ عــن ب
ـى تعمــل بنظــام وينــدوز فقــط .الجهــزة الـ ي
ال�مجيــات الخبيثــة بأنهــا تصيــب الجهــزة الـ ي
أ
أ
أ
أ
ت
ت
ـى تعمــل
تعــد الهــدف الهــم لنهــا تســتخدم بكـرث ة ،ولكــن هــذه ب
ـى تعمــل باالنظمــة الخــرى كذلــك ،ســواء كان مــن الحواســيب الـ ي
ال�مجيــات قــد تصيــب الجهــزة الـ ي
بنظــام ماكنتــوش ،الهواتــف الذكيــة و االجهــزة اللوحيــة الـ تـى تعمــل بنظــام أبــل أو أندرويــد .وكلمــا زاد عــدد أ
االن�نــت مــن ت
الجهــزة الـ تـى يتمكــن مجرمــو ت
اخ�اقهــا كلمــا
ي
ي
زاد قــدر المــال الــذي يســتطيعون جمعــه .لــذا فالجميــع مســتهدف مــن قبلهــم ،بمــا فيهــم أنــت.
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ال�مجيات الخبيثة
من الذي يصدر ب

ال تن�نــت
ال�مجيــات الخبيثــة مــن قبــل الهــواة فقــط  ،فمجرمــو إ
لــم يعــد إصــدار ب
يقومــون بإصــدار برمجيــات خبيثــة أك ـرث تطــورا وخطــورة .هدفهــم هــو كســب
المــال مــن صاحــب الجهــاز الــذي يتــم ت
اخ�اقــه ،وربمــا عــن طريــق بيــع البيانــات
الــى يمكنهــم رسقتهــا مــن أ
ت
الجهــزة المختلفــة حــول الشــبكة ،كمــا يقومــون
ي
بإرســال رســائل بريــد إ ت ن
و� مخادعــة ويطلقــون هجمــات تعطيــل الخدمــة
اللكــر ي
مــن أ
المخ�قــة .مجرمــو ت
ت
االن�نــت قــد يكونــوا افــرادا يعملــون النفســهم
الجهــزة
صغــرة وربمــا جــزء مــن جماعــات إجراميــة
وربمــا يكونــوا ضمــن مجموعــات
ي
منظمــة تنظيمــا جيــداً وقــد يكونــوا يعملــون لحســاب مؤسســات حكوميــة ف ي�
ال�مجيــات الخبيثــة أصبحــت أك ـرث تطــورا مــن ذي قبــل وأصبــح هنــاك
دولهــم .ب

مــن عملــه أ
بالضافــة إىل ذلــك،
ال
ال�مجيــات .إ
ســاس هــو إصــدار مثــل هــذه ب
ي
للفــراد أو المنظمــات أ
يقــوم بعــض مصــدري ال�مجيــات الخبيثــة ببيعهــا أ
الخــرى
ب

ال�مجيات الخبيثة عليك تثبيت أحد
لحماية نفسك من ب
ال�مجيات الخبيثة والتحديث المستمر لكافة
برامج مكافحة ب
ت
ال� تستخدمها والحذر من
التطبيقات عىل جميع االجهزة ي
الرسائل المشبوهة.

ويقــوم بتوفـ يـر تحديثــات منتظمــة الصداراتــه.

كيف تحمي نفسك منها

ال�مجيــات الخبيثــة مــن أحــد المنتجـ ي ن
ال�امــج تــم تصميمهــا لكشــف
ـ� الموثــوق بهــم .بالرغــم مــن أن هــذه ب
أحــد أهــم خطــوات الحمايــة هــي تثبيــت أحــد برامــج مكافحــة ب

ال�مجيــات الخبيثــة بشــكل مســتمر
ال�امــج الخبيثــة .مجرمــو إ
ال تن�نــت يعملــون عــى ابتــكار وتطويــر ب
ال�مجيــات الخبيثــة إال أنهــا ال يمكــن أن تمنــع أو تزيــل جميــع ب
ووقــف ب
ال�مجيــات الخبيثــة بتطويرهــا وتحديثهــا باســتمرار لزيــادة القــدرة عــى كشــف
ويحرصــون عــى تصميمهــا بحيــث ال يتــم كشــفها .بدورهــم يقــوم منتجــو برامــج مكافحــة ب
ـ� .ولكــن أ
للســف دائمــا مــا يكــون مجرمــو ت
ـ� الجانبـ ي ن
ال�امــج الخبيثــة وازالتهــا .أصبــح الوضــع يشــبه إىل حــد بعيــد ســباق التســلح بـ ي ن
االن�نــت هــم المتقدمــون .وبذلــك ال
ب
ال�مجيــات الخبيثــة وحدهــا ،فعلينــا اتبــاع الخطــوات الخطــوات التاليــة لتعزيــز الحمايــة:
يمكنــك االعتمــاد عــى برامــج مكافحــة ب
ف
ئ
ت
ن
ـا�
•مجرمــو االن�نــت غالبـاً مــا يحاولــون اســتغالل نقــاط الضعــف ي� أنظمــة التشــغيل والتطبيقــات المختلفــة .لذلــك ،تأكــد مــن تمكـ يـ� خاصيــة التحديــث التلقـ ي
أ
ت
ـى تســتخدمها.
لنظمــة التشــغيل والتطبيقــات لمختلــف االجهــزة الـ ي
ت
ال تن�نــت،
ال تن�نــت لمهاجمــة الهواتــف الذكيــة هــي عــن طريــق إنشــاء تطبيقــات خبيثــة ووضعهــا عــى شــبكة إ
ـى يســتخدمها مجرمــو إ
•أحــد الطــرق الشــائعة الـ ي
بالضافــة إىل
ومــن ثــم خــداع النــاس القناعهــم بتحميــل وتثبيــت هــذه التطيبيقــات .لذلــك عليــك تحميــل وتثبيــت التطبيقــات مــن المواقــع الموثــوق بهــا فقــط .إ
ذلــك ،تثبيــت التطبيقــات الـ تـى تــم شن�هــا عــى ت
ين
ـتخدم� ،ولهــا العديــد مــن المالحظــات
االن�نــت لفـ تـرة طويلــة ،وتــم تحميلهــا مــن قبــل عــدد كبـ يـر مــن المسـ
ي
ال يجابية.
إ
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•أحــرص عــى أن ال تســتخدم جهــاز الحاســب الخــاص بــك مــن خــال حســاب  administratorأو  rootولكــن انشــأ حســاب بصالحيــات محــدودة وقــم
ال�امــج الضــارة مــن أن تكــون قــادرة عــى تثبيــت نفســها.
باســتخدامه لعملــك اليومــي .هــذا االجــراء ســيوفر حمايــة إضافيــة مــن خــال منــع أنــواع عديــدة مــن ب
ت ن
•غالبــا مــا يقــوم مجرمــو ت
و� يظهــر
االن�نــت بخــداع النــاس القناعهــم بتثبيــت ب
ال�مجيــات الخبيثــة عــى اجهزتهــم .عــى ســبيل المثــال قــد يصلــك بريــد الكــر ي
أنــه مــن البنــك الــذي تتعامــل معــه أو مــن أحــد أصدقائــك أو زمالئــك ف ي� العمــل وقــد يحتــوي عــى رابــط يظهــر أنــه منطقــي أو مرفــق معــه ملــف أو أكـرث  ،إذا
قمــت بالضغــط عــى الرابــط او فتــح أحــد الملفــات المرفقــة فســوف يتــم تفعيــل برمجيــة خبيثــة وتثبيتهــا عــى جهــازك

•إذا كانــت الرســالة غـ يـر منطقيــة أو تطلــب منــك التــرف برسعــة كبـ يـرة فاالحتمــال قــوي أنــك تتعــرض لالحتيــال .كــن حــذراً فالحــس الســليم هــو مــن أفضــل
طــرق الدفــاع .
تشف� بياناتك أو محوها.
قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك بشكل منتظم فهذا يتيح لك الرجوع اىل بياناتك اذا تعرض جهازك للهجوم وتم 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
.http://www.securingthehuman.org
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الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
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