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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
•اختيار مزود الخدمة
• ين
تأم� بياناتك

استخدم الحوسبة السحابية بأمان
لمحة عامة

ن
ين
مختلفــ�،
تعــ� أشــياء مختلفــة ألنــاس
الحوســبة الســحابية ،يمكــن أن ي
ولكــن عــادة مــا ن
ال تن�نــت
تعــ� اســتخدام مــزود خدمــة عــى شــبكة إ
ي
لتخزيــن وإدارة البيانــات .أهــم مــا يمـ ي ز
ـ� الحوســبة الســحابية هــو امكانيــة

المحرر الضيف

ديــف شــاكيلفورد ( )@daveshacklefordمستشــار محـ تـرف يملــك
ش�كــة  Voodoo Securityوهــو مؤلــف للعديــد مــن دورات ســانس
التعليميــة مــن ضمنهــا SANS Security 579: Virtualization and Private

مزامنــة البيانــات والوصــول إليهــا بســهولة مــن أجهــزة متعــددة مــن أي
.Cloud Security and Security 524: Cloud Security Fundamentals
مــكان ف ي� العالــم ،ويمكنــك أيضــا مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــك مــع
أي شــخص تريــد .ونحــن نطلــق عــى هــذه الخدمــات «الســحابية» ألنــك
الحيــان ال تعــرف أيــن يتــم تخزيــن البيانــات الخاصــة بــك بشــكل حقيقــي .وتشــمل أ
ف� كثــر مــن أ
المثلــة عــى الحوســبة الســحابية إنشــاء وثائــق عــى
ي ي
مســتندات جوجــل ،وتبــادل الملفــات عـ بـر دروب بوكــس ، Dropboxتجهـ ي ز
ـ� الخــادم الخــاص بــك عــى ســحابة أمــازون  ،Amazon Cloudتخزيــن بيانــات
ف
ال تن�نــت أن تجعلــك أكـ ثـر إنتاجيــة،
العمــاء ي�  Salesforceأو أرشــفة الملفــات الصوتيــة أو ملفــات الصــور عــى  .iCloudويمكــن لهــذه الخدمــات عـ بـر إ
ت
ـأ� أيضــا مــع مخاطــر عديــدة .ف ي� هــذه النـ شـرة ســوف نعــرض كيــف نســتخدم الحوســبة الســحابية بشــكل أمــن.
ولكنهــا تـ ي

اختيار مزود الخدمة

ـ� أو جيــد ،بــل هــي أداة لنجــاز أ
العمــال ،ســواء ف� العمــل أوالمـ ن ز
ش
�ء سـ ي ئ
ـ�ل .ومــع ذلــك ،عنــد اســتخدام هــذه الخدمــات
إ
ي
الحوســبة الســحابية ليســت ي
أنــت تســلم بيانــات خاصــة آ
وتوف�هــا كلمــا احتجــت إليهــا .يجــب أن نقــوم باختيــار مــزود الحوســبة
للخريــن ،وتتوقــع منهــم تخزينهــا بشــكل أمــن
ي
أ
ف
الدارة المعنيــة ف ي� مــكان عملــك لمعرفــة مــا
الســحابة بحكمــة .بالنســبة لجهــزة الكمبيوتــر ي� عملــك أو المعلومــات ذات الصلــة بالعمــل ،تحقــق مــن إ

إذا كان يمكنــك اســتخدام الخدمــات الســحابية للملفــات الخاصــة بالعمــل ،ومــا هــي سياســات االســتخدام والقواعــد الواجــب اتباعهــا .أمــا إذا كنــت
ف
ـ�:
ـخص تأكــد ممــا يـ ي
تفكــر ي� الخدمــة الســحابية لالســتخدام الشـ ي

ن
ت ن
و� يمكنــك
ـ� :هــل مــن الســهل الحصــول عــى مســاعدة اذا كان لديــك استفســار عــن الخدمــة؟ هــل هنــاك عنــوان بريــد إلكــر ي
١.١الدعــم الفـ ي
االتصــال بــه؟ أومنتديــات عامــة يمكنــك نـ شـر أ
الســئلة بهــا ،أو أســئلة وأجوبــة عــى موقــع الخدمــة عــى ت
االن�نــت؟.
٢.٢ســهولة االســتخدام :مــا مــدى ســهولة اســتخدام الخدمــة؟ كلمــا كانــت الخدمــة أكـ ثـر تعقيــدا ،كلمــا زادت احتماليــة حــدوث اخطــاء واحتمــال
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ب
ا ســتخد م الحو ســبة ا لســحا بية بأ مــا ن
فقــدان البيانــات أو كشــفها .اخـ تـر خدمــة ســحابية ســهلة ف ي� الفهــم

واالعــداد واالســتخدام.

أ
ت
ـ� يتــم جمعهــا عنــك ،إن وجــدت؟
٣.٣المــان :مــا هــي البيانــات الـ ي

كيفيــة الحصــول عــى البيانــات مــن جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك إىل
الســحابة وكيــف يتــم تخزينهــا ف ي� الســحابة – هــل هي مشــفرة؟ وإذا
أ
ـف� البيانــات الخاصــة بــك؟
كان المــر كذلــك مــن يمكنــه فــك تشـ ي
 ٤.٤ش�وط االســتخدام :توقــف لحظــة لمراجعــة ش�وط الخدمة(من
الســهل قراءتهــا) .تأكــد مــن يمكنــه الوصــول إىل البيانــات الخاصــة

بــك ومــا هــي الحقــوق القانونيــة الخاصــة بــك .أخـ يـرا ،تأكــد مــن
أ
ت
ـ� يتحملهــا مقــدم الخدمــة تجاهــك.
المســؤوليات المنيــة الـ ي

ين
تأم� بياناتك

الحوسبة السحابية تمكنك من مشاركة البيانات بسهولة
و تجعلك ث
أك� إنتاجية ،ولكن كن حذراً عند مشاركة
المعلومات الخاصة بك.

بمجــرد االنتهــاء مــن اختيــار مــزود خدمــة جيــد ،فــإن الخطــوة التاليــة

هــي التأكــد مــن أنــك تســتخدم الخدمــات الســحابية بشــكل صحيــح .ان
كيفيــة الوصــول إىل بياناتــك وكيفيــة تبادلهــا ،لــه تأثـ يـر كبـ يـر عــى أمــن
ف
ت
ـ� يمكنــك اتخاذهــا:
بياناتــك .ي� مــا يـ ي
ـ� الخطــوات الرئيســية الـ ي
١.١المصادقــة  :اســتخدم كلمــة مــرور قويــة و فريــدة مــن نوعهــا للمصادقــة عــى حســاب الخدمــة الســحابية الخــاص بــك .إذا كان خيــار التحقــق
ت
ن
ـ� يمكنــك اتخاذهــا لحمايــة حســابك.
ـوص بشــدة أن تقــوم بتفعيلــه .هــذه الخطــوة مــن أهــم الخطــوات الـ ي
مــن خطوتـ يـ� متاحــا فنحــن نـ ي
٢.٢مشــاركة الملفــات  /المجلــدات :الحوســبة الســحابية تجعــل المشــاركة ســهلة لدرجــة خطـ يـرة .فربمــا وأنــت تحــاول مشــاركة بعــض الملفــات
الخاصــة مــع شــخص معـ ي ن
ال تن�نــت .أفضــل طريقــة لحمايــة نفســك هــي عــدم مشــاركة أي
ـ� ،تقــوم بمشــاركتها مــع جميــع مســتخدمي شــبكة إ
ين
مــن الملفــات الخاصــة بــك مــع أي شــخص بشــكل افـ تـرا�ض  .ثــم الســماح فقــط ألشــخاص معينـ ي ن
ـتخدم�) الوصــول إىل
ـ� (أو مجموعــة مــن المسـ
ي
ملفــات أو مجلــدات معينــة عــى حســب الحاجــة .قــم بازالــة الصالحيــات الغـ يـر ض�وريــة بشــكل دوري .ينبغــي أن يوفــر مــزود الســحابة الخــاص
بــك طريقــة ســهلة لمعرفــة مــن يمكنــه الوصــول إىل الملفــات والمجلــدات الخاصــة بــك.
٣.٣مشــاركة الملفــات  /المجلــدات باســتخدام الروابــط :مـ ي ز
ـ�ة مشـ تـركة ف ي� الخدمــات الســحابية هــي القــدرة عــى إنشــاء رابــط يشـ يـر إىل
الملفــات أو المجلــدات الخاصــة بــك .هــذه المـ ي ز
ـ�ة تســمح لــك بتبــادل الملفــات مــع أي شــخص تريــد ببســاطة عــن طريــق توفـ يـر رابــط .ولكــن هــذه
الطريقــة غـ يـر أمنــة اطالقــا ،أي شــخص يعــرف هــذا الرابــط يمكنــه الوصــول إىل الملفــات أو المجلــدات الشــخصية الخاصــة بــك .إذا قمــت بإرســال
الرابــط لشــخص واحــد فقــط ،يمكنــه أن يشــارك هــذا الرابــط مــع آ
الخريــن أو أنهــا يمكــن أن تظهــر عــى محــركات البحــث .إذا كنــت مضطــراً
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ب
ا ســتخد م الحو ســبة ا لســحا بية بأ مــا ن
لتبــادل البيانــات باســتخدام الروابــط ،تأكــد مــن تعطيــل الرابــط اذا لــم تعــد هنــاك حاجــة إليهــا مــن خــال وضــع تاريــخ انتهــاء الصالحيــة أو إذا
أمكــن ،حمايــة الرابــط بكلمــة مــرور.
أ
ت
ـ� يوفرهــا مــزود خدمــة الســحابة الخــاص بــك .عــى ســبيل المثــال ،إذا كنــت تشــارك مجلــد مــع شــخص
٤.٤االعــدادات :فهــم إعــدادات المــان الـ ي
آخــر ،فهــل يســتطيع مشــاركة البيانــات الخاصــة بــك مــع آ
الخريــن دون علمــك؟ .انظــر أيضــا إذا كانــت هنــاك طــرق لمعرفــة مــن الــذي شــاهد
ن
ـ� إمكانيــة تعديــل
مجلــدات المشــاركة الخاصــة بــك ،وهــل يمكنــك تقييــد المشــاركة»للقراءة فقــط» مقابــل منــح «قــراءة  +كتابــة» وهــو مــا يعـ ي
الملفــات؟
الف�وســات عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك وعــى أي كمبيوتــر
الف�وســات :تأكــد مــن تثبيــت أحــدث إصــدار مــن برنامــج مكافحــة ي
٥.٥مضــاد ي
آخــر يســتخدم لتبــادل البيانــات الخاصــة بــك .ف� حالــة إصابــة ملــف وهــو ف� جهــاز معـ ي ن
ـ�‘ فعنــد نقلــه للســحابة ،يمكــن بســببه أن يصــاب أي جهــاز
ي
ي
آخــر عنــد محاولــة الوصــول إليــه.
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أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! ن�ش ة توعوية أ
ت
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العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
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النسخة العربية

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

مصادر إضافية

ين
			
خطوت�:
عدد أوتش حول التحقق باستخدام

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201509_aa.pdf

				
عدد أوتش حول عبارات المرور:
ال ي ز
		
نجل�ية):
عدد أوتش حول مدير كلمات المرور (باللغة إ

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201504_aa.pdf
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201510_en.pdf

			
ال�مجيات الخبيثة:
عدد أوتش حول ما هي ب

http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_aa.pdf

ال ي ز
نجل�ية)https://sans.org/sec524 :
دورة من سانس عن اساسيات أمن الحوسبة السحابية(باللغة إ

.

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 ,شرييل كونيل
ترجمها إىل العربية :طالل موىس الخرويب ،محمد رسور

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

