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أ
استخدام تطبيقات الجهزة الذكية بشكل آمن
لمحة عامة

أ
الجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة واحــدة مــن التقنيــات
أ
جوشــوا رايــت  Joshua Wrightمديــر تقــن ي ف ي� مؤسســة
الساســية ت
الــ� نســتخدمها ف ي� حياتنــا الشــخصية والمهنيــة عــى
ف
ي
 Counter Hackوأيضــا مــدرب ي� ســانز  . SANSمؤلــف دورة
الجهــزة المحمولــة و القرصنــة أ
امــن أ
حــد ســواء .والــذي يجعــل االجهــزة المحمولــة متعــددة الجوانــب
الخالقيــة و كشــف ارسار
القرصنــة لشــبكات الــواي فــاي تطبيقــات أ
ماليــ� التطبيقــات ت
ين
الجهــزة الذكيــة
الــ� يمكننــا االختيــار
واالســتخدامات توفــر
ي
ـ� تويـ تـر .@joswr1ght
ـ
ع
ـوش
ـ
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ـ
تاب
.SEC575
ـن
ـ
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ي
بينهــا .هــذه التطبيقــات تمكننــا ان نكــون اكـ ثـر انتاجيــة ورسعــة ي�
التواصــل والمشــاركة مــع االخريــن .كمــا تتوفــر تطبيقــات تعليميــة
وترفيهيــة ف� مختلــف المجــاالت ومختلــف أ
العمــار .لكــن هنــاك مخاطــر عديــدة قــد تحــدث عنــد اســتخدام تلــك التطبيقــات .وإليــك
ي
ت
ـ� يمكنــك اتخاذهــا الســتخدام هــذه التطبيقــات بشــكل آمــن.
بعــض الخطــوات الـ ي

المحرر الضيف

الحصول عىل تطبيقات أ
الجهزة الذكية

الخطــوة االوىل يجــب عليــك التأكــد مــن تحميــل التطبيقــات مــن مصــادر آمنــة وموثوقــة .حيــث أن قراصنــة ت
االن�نــت لديهــم القــدرة عــى
إنشــاء وتوزيــع تطبيقــات خبيثــة لمختلــف أ
الجهــزة الذكيــة تبــدو كأنهــا �ش عيــة .عنــد تثبيتــك ألي مــن هــذه التطبيقــات يتمكــن القراصنــة
مــن الســيطرة عــى جهــازك المحمــول .عــن طريــق تحميــل التطبيقــات مــن مصــادر موثوقــة وآمنــة تقلــل احتماليــة ثبيــت تطبيــق خبيــث.
ماقــد التدركــه هــو ان نــوع الجهــاز المحمــول الــذي تســتخدمه يحــدد الخيــارات الخاصــة بــك عنــد تحميــل التطبيقــات .حيــث ان اجهــزة
ابــل مثــل أي-بــاد و أي-فــون يمكنهــا فقــط تحميــل تطبيقــات الجــوال مــن متجــر ابــل .ومـ ي ز
ـرة هــذا ان إدارة متجــر ابــل تقــوم بفحــص
لجميــع التطبيقــات قبــل اتاحتهــا عــى المتجــر .قــد ال تســتطيع إدارة المتجــر اكتشــاف جميــع التطبيقــات المصابــة .ولكنهــا تقــوم بإزالــة
ت
ـ� تكتشــف أو تشــتبه بهــا انهــا خبيثــة.
التطبيقــات الـ ي
يســتخدم نظــام وينــدوز أ
للجهــزة الذكيــة نهجــا مماثـا ً ألبــل إلدارة متجــر التطبيقــات .أمــا نظــام اندرويــد فيمنــح مســتخدميه مرونــة
أكـ بـر حيــث يســمح بت�نز يــل التطبيقــات مــن اي موقــع عــى شــبكة ت
االن�نــت .لكــن هــذه المرونــة تتطلــب منــك أن تكــون اكـ ثـر حــذرا عنــد
ت�نز يــل التطبيقــات مــن مواقــع غـ يـر موثوقــة .لقــد تمكنــت جوجــل مــن تطويــر متجــر لتطبيقــات المحمــول مماثــل شل�كــه ابــل واســمته
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 .Google playوتقــوم إدارة متجــر قوقــل بمراجعــة التطبيقــات
ش
ـوص بشــدة بتحميــل تطبيقــات أندرويــد مــن
قبــل ن�هــا .لــذا نـ ي
متجــر  Google playفقــط.
ولمزيــد مــن الحمايــة يمكنــك تثبيــت أحــد تطبيقــات مكافحــة
ـذك .بغــض النظــر عــن الجهــاز الــذي
ي
الف�وســات عــى جهــازك الـ ي
ت
�نز
ال�
تســتخدمه ،ننصحــك بتجنــب ت يــل التطبيقــات الجديــدة ،أو ي
ت
ين
ـ� ليــس
تــم تحميلهــا مــن عــدد قليــل مــن المسـ
ـتخدم� ،أو الـ ي
اليجابية.التطبيقــات
لهــا ســوى عــدد قليــل جــدا مــن التعليقــات إ
أ
أ
صمام المان الستخدام تطبيقات الجهزة الذكية بشكل
المتاحــة منــذ مــدة طويلــة وتــم تحميلهــا مــن قبــل عــدد كبـ يـر مــن
آمن هو تثبيت التطبيقات من مصادر موثوق بها فقط،
النــاس وتحتــوي عــى الكثـ يـر مــن التعليقــات االيجابيــة هــي فقــط
وتثبيت تحديثاتها عندما تكون متاحة ،ومنح أذونات
الموثــوق فيهــا ويمكنــك تحميلهــا  .باالضافــة اىل ذلــك ثبــت فقــط
التطبيق بحذر.
ت
الــ� تحتاجهــا وتســتخدمها .اســال نفســك هــل انــا
التطبيقــات ي
فعــا احتــاج لهــذا التطبيــق؟ حيــث ان هــذه التطبيقــات ال تجلــب
فقــط نقــاط ضعــف جديــدة ولكــن مــن المحتمــل ان تنتهــك
ن
ـوص بحذفــه مــن جهــازك.
خصوصيتــك .عندمــا تتوقــف عــن اســتخدام تطبيــق معـ يـ� نـ ي
�ش
ـ�
أخـ يـرا ..التقــم بعمــل كــر لحمايــة جهــازك باســتخدام  jailbreakاو  .rootهــذه العمليــة تســمح بتحميــل تطبيقــات غـ يـر عيــة عـ ي
ـرات أ
جهــازك وتقــوم بتغـ يـر الكثـ يـر مــن وظائــف الجهــاز .وال تقتــر عــى بعــض المـ ي ز
المنيــة ف ي� جهــازك ولكــن تــؤدي ايضــا يال فقــدان
الضمــان والدعــم الفـن للجهــاز مــن ش
ال�كــة المصنعــة.
ي

الصالحيات

عندمــا تقــوم بتثبيــت تطبيقــات الجــوال مــن مصــدر موثــوق .تأكــد مــن إعــداده بامــان وحمايــة خصوصيتــك .دائمــا فكــر قبــل اعطــاء
ت
ـ� يطالــب بهــا؟ هــل انــت تحتــاج هــذا التطبيــق حقــا ؟
الســماح لتطبيقــات الجــوال بالدخــول ،هــل تريــد منــح التطبيــق الصالحيــة الـ ي
ف
ـرا� اذا ســمحت لهــذا التطبيــق بمعرفــة موقعــك دائمــا  .يمكــن لصاحــب
عــى ســبيل المثــال بعــض التطبيقــات تســتخدم الموقــع الجغـ ي
ـال يتمكــن مــن بيــع تلــك المعلومــات لالخريــن .اذا كنــت الترغــب ف ي� منــح هــذه الصالحيــات وتــم
التطبيــق ان يتعقــب تحركاتــك وبالتـ ي
ـ� االحتياجــات الخاصــة بــك .تذكــر ،لديــك الكثـ يـر مــن الخيــارات.
رفــض طلبــك مــن قبــل التطبيــق يمكنــك تحميــل تطبيــق اخــر يلـ ب ي
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تحديث التطبيقات

ت
المخ�قــون يبحثــون
تطبيقــات الجــوال يجــب تحديثهــا باســتمرار تمامــا مثــل أنظمــة التشــغيل ألجهــزة الكمبيوتــر و المحمــول .حيــث ان
باســتمرار عــن نقــاط الضعــف ف ي� التطبيقــات ليطــوروا هجمــات الســتغالل نقــاط الضعــف هــذه .كمــا ان المطــورون الذيــن انشــأوا
النظــام يقومــون باطــاق تحديثــات جديــدة الصــاح نقــاط الضعــف وحمايــة الجهــاز المحمــول الخــاص بــك .لذلــك مــن االفضــل ان
أ
ئ
ـا� للتطبيقــات .نــوص بتفعيــل هــذه المـ ي ز
ز
ـرة لجميــع
تتاكــد دائمــا مــن تثبيــت التحديثــات  .معظــم الجهــزة تتيــح مـ يـرة التحديــث التلقـ ي
ي
ـبوع� عــى أ
التطبيقــات عــى جهــازك .إذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا ،فإننــا ننصــح ان تتحقــق كل أسـ ي ن
القــل للحصــول عــى تحديثــات لتطبيقــات
الجــوال الخــاص بــك .وأخـ يـرا ،عندمــا يتــم تحديــث التطبيقــات دائمــا تأكــد مــن الصالحيــات الجديــدة لتلــك التطبيقــات وعــل ترغــب
باســتمرار اســتخدامها.

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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