مستند فني

أبواب بدون أقفال

تبني الدراسات أن الطابعات تبقى مكشوفة أمام هجمات
القراصنة

بينما تركز طواقم تقنية املعلومات على نقاط طرفية أخرى ،تبقى حماية
طابعات الشركات متخلفة

تعد الطابعات أهدافًا سهلة :ذلك أن عددًا كبيرًا ج ًّدا من الطابعات املتصلة
بالشبكة ليست محمية بأية قيود فتأمينها دون املستوى الالزم.
هذا مع أن اخلطر واقعي ال يستحق التجاهل .لقد تطورت طابعات الشركات فأصبحت أجهزة متصلة
قوية ذات نفس نقاط الضعف مثل أي جهاز طرفي متصل آخر .ونظرًا لعدم توفير احلماية لتلك املداخل
وقعيا ج ًّدا؛ عالوة على ذلك قد تتيح
إلى الشبكة في معظم احلاالت ،فهجمات القراصنة تصير خطرًا
ًّ
األجهزة املذكورة الوصول إلى بيانات شركتك املالية واخلصوصية مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة ج ًّدا على
أعمالك.
 Sمؤخرًا والتي شملت
متاما مع هذه املعطيات فإن دراسة أجربت من قبل شركة  piceworks
ومبا يتناقض ً
أكثر من  00 3من ذوي النفوذ في مجال تقنية املعلومات في مختلف الشركات أظهرت أن  16 %فقط
أمنيا كبيرًا ،وهو معدل قليل ج ًّدا
ممن أجاب على السؤال اعتقدوا أن الطابعات متثل ثغرة أمنية أو خطرًا ًّ
1
بالنسبة إلى اآلراء الشائعة بخصوص أجهزة الكمبيوتر املكتبية أو احملمولة واألجهزة احملمولة األخرى.
وكان هذا االعتقاد هو الذي أضفى الصبغة السائدة على نظرية طواقم تقنية املعلومات جتاه أمان
الشبكات .ومع أن معدل الشركات التي حتمي طابعاتها بشكل أو بآخر يبلغ ثالت من ضمن كل خمس
شركات ،إال أن هذا املعدل يعد أقل بكثير نسبة إلى النقاط الطرفية األخرى — مما يترك الطابعات
ضعيفة ،بالرغم من وجود حلول سهلة ملعاجلة هذا النوع املعني من نقاط الدخول إلى الشبكة.
ويقدم هذا املستند الفني املعلومات عن أمان الطابعات استنادًا إلى استطالع الرأي املذكور لشركة
Spiceworks ،إلى جانب تداعيات الثغرات األمنية وبعض ميزات األمان احلديثة املدمجة املصممة حلماية
الطابعات ضد هجمات القراصنة.

%16 فقط ممن أجاب على السؤال اعتقدوا أن الطابعات
1
أمنيا كبيرًا.
متثل ثغرة أمنية أو خطرًا ًّ
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أبواب مفتوحة للهجمات
في استطالع الرأي لشركة Spiceworks ،أجاب 74  %مما رد على السؤال (صافي) أن شركتهم كانت
قد تعرضت لنوع واحد على األقل من انتهاكات أو تهديدات تقنية املعلومات اخلارجية في السنة
املنصرمة .بينما تعرض  70 %منهم (صافي) النتهاكات أو تهديدات على أمان تقنية املعلومات كان
مصدرها داخل املؤسسة ،والتي كانت من بني أسبابها الشائعة أخطاء املستخدمني أو استخدام
أجهزة شخصية ألغراض العمل أو استخدام املوظفني الشبكات املنزلية أو العمومية ألغراض
1
العمل.

أبرز تهديدات/انتهاكات أمان تقنية املعلومات اخلارجية شوهدت

%38

%32

البرامج
الضارة

%30
التصيد
االحتيالي

الفيروسات

وكانت أغلبية التهديدات قد نتجت وجتسدت عبر استخدام الكمبيوترات املكتبية واحملمولة ،بينما
جنمت األخرى عن األجهزة احملمولة والطابعات1. (ويعد معدل  %16وهو نسبة التهديدات التي نفذت
 Sعام
عبر الطابعات أعلى بكثير من املعدل الذي وجدته دراسة مشابهة أجرته شركة  piceworks
أيضا أن عدد الهجمات التي يتم تنفيذها عبر
2014 والذي لم يبلغ أكثر من %4) .ومن احملتمل ً
الطابعات ال ينال القدر الالزم من االهتمام ألن الطابعات لم تتم مراقبتها بشكل كثيف مثل أجهزة
الكمبيوتر واألجهزة احملمولة.

تهديد/انتهاك األمان اخلارجي

تهديد/انتهاك األمان الداخلي

املكتبية
احملمولة

%81
%80

الطابعات

األجهزة
احملمولة

%36
%38
%16
%16
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إننا نهمل طابعاتنا
 Sأن حماية الطابعات لم ننتبه إليها عادة إال بعد
كانت احلالة مهما كانت ،تبني دراسة  piceworks
حدوث املشكلة.
خاصا بأهمية حماية الشبكة والنقاط الطرفية والبيانات .فقد تبني
وتكترث الشركات اكتراث ًا ًّ
أن أكثر من ثالثة أرباع ممن أجاب على السؤال يستخدمون وسائل حماية الشبكة أو التحكم في
1
الوصول وإدارته أو حماية البيانات أو حماية النقاط الطرفية أو حلوال ً تدمج بني التقنيات املذكورة.
ولكن هذه احللول ال جتد طريقها إلى الطابعات في معظم احلاالت .ومع أن  83 %من اجمليبني
يستخدمون وسائل حماية الشبكات على أجهزة الكمبيوتر املكتبية/احملمولة و  55 %على األجهزة
1
احملمولة ،ال يطبقها على الطابعات سوى  %41منهم.
وتكون هذه الفجوة بالنسبة للنقاط الطرفية أوسع:

%77
أجهزة
الكمبيوتر

%28

%61

الطابعات

األجهزة احملمولة

عالوة على ذلك ،ال يطبق شهادات األمان على الطابعات سوى أثل من ثلث اجمليبني (%28) ،مقارنة
بنسبة  79 %ألجهزة الكمبيوتر و  54 %لألجهزة احملمولة1.
أبرز ممارسات احلماية اخلاصة بالنقاط الطرفية

%79

أمان الشبكة

%78

التحكم في الوصول أو إدارته

حماية البيانات

%75

أمان األجهزة

%74

ومن وسائل احلماية املستخدمة بالنسبة لألجهزة الطرفية العامة كانت أكثر وسائل احلماية تطبيقً ا
على الطابعات حماية املستندات ،وحماية الشبكة ،والتحكم في الوصول ،ولكن نسبة أقل من
1
نصف اجمليبني أفادوا بأن شركاتهم تطبق أية الوسائل املذكورة على طابعاتها.
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ومع أن بعض الشركات تطبق ممارسات األمان اخلاصة بالطابعات بالفعل ،إال أن املمارسات املذكورة
تتفاوت بشكل كبير بني الشكرات اخملتلفة 40 . %من الشركات فقط أو ما يزيد عنها بقليل كانت قد
طبقت مصادقة املستخدم ،وأقل من  40 %منها كانت تستخدم كلمات مرور املسؤول على واجهة
التكوين عبر الويب. 1حيث أنه للحصول على دفاع ميكن اعتباره قوي ،على كل شركة أن تستخدم
مزيجا من تلك االجتاهات — وأكثر.
ً
أبرز ممارسات احلماية اخلاصة بالطابعات

%41
%39
%35
%34
%32

مصادقة املستخدم من خالل اجلهاز
كلمات مرور املسؤولني
واجهة التكوين عبر الويب (EWS)

تقييد ميزات الطابعة
كلمة مرور إدارية خلصائص SNMP
إدارة سياسات األمان

ومبا يخص امتثال النقاط الطرفية وممارسات التدقيق ،فوسائل التحكم في الطابعات تتخلف وراء
جميع ممارسات النقاط الطرفية تقري ًبا .فمع أن نسبة  90 %من الشركات تتمتع بتطبيق سياسة
أمان ،ال جتد تلك السياسات طريقها إلى الطابعات عادةً ،كما ذكرنا .وعلى سبيل املثال ،بينما قال
 57 %من اجمليبني أنهم يطبقون وسائل مكافحة البرنامج الضارة على أجهزة الكمبيوتر ،لم يطبقها
1
على الطابعات سوى  17 %منهم.

 9من 10 أخصايي تقنية املعلومات تفيد بأن لشركتهم
سياسة متعلقة بأمان املعلومات
لألسباب اآلتية:

%65
االلتزام بتنظيمات أو مقاييس
االمتثال

%61
تفادي اخملاطر
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%60
وضع ممارسات/سياسات إلدارة
اخملاطر/األمان إللزام املستخدم
النهائي

من الواضح أن الشركات لم تكرس املستوى الالزم من االهتمام للطابعات — فيجب أن تفعل بال أدنى
شك.
"هناك العديد من الطابعات التي لم تزل لديها كلمات املرور االفتراضية أو أنها لم تكن محمية
بكلمة مرور على اإلطالق ،أو يستخدمها عشرة مستخدمني بنفس كلمة املرور" ،هكذا قال مايكل
 Cفي شهر يونيو" .تعد الطابعات
هوارد ،مستشار األمان الرئيسي لدى HP ،جمللة  omputerworld
منجم ذهب بالنسبة للقراصنة .ومن االنتهاكات الشائعة ج ًّدا هجوم
غير احملمية بكلمات مرور
َ
بواسطة عامل وسيط حيث تتم السيطرة على الطابعة وحتويل [املستندات الواردة] إلى الكمبيوتر
2
احملمول قبل أن تصل مرحلة الطباعة .هكذا ميكنهم مشاهدة جميع ما يطبعه الرئيس التنفيذي".

التأثير احملتمل الختراق الطابعات
وفقً ا ملا أفاد به أحد كبار اخلبراء في مجال حتليل التهديدات اإللكترونية في شركة Bitdefender،
بوغدان بوتزاتو ،متثل الطابعات ثغرة أمنية محتملة كبيرة" .إننا نتلقىالعديد من املعلومات
واملعطيات في مختبراتنا اخملصصة لتقييم نقاط الضعف .وتفيد هذه املعلومات أن املوجهات لم تعد
3
أسوأ جهاز على شبكة اإلنترنت .فاليوم إنها الطابعات التي احتلت هذا الدور".
وقد تؤثر نقطة الضعف هذه على الشركات بشكل خطير .ذلك أن طابعة واحدة غير محمية تكفي
لتعريض كامل شبكة األجهزة املتصلة اخلاصة بك للهجمات اخملتلفة ،مانح ًة القراصنة القدرة على
التجسس على أجهزتك املتصلة — إلى جانب الطعن في أمان الشبكة بأسرها.

1 .عدد متزايد من املكاملات
مع مكتب املساعدة وزيادة
الوقت املكرّس لعمليات
الدعم

2 .تقليل اإلنتاجية/الفاعلية

4 .زيادة الوقت اخملصص
ملكاملات الدعم

3 .زيادة وقت تعطيل
األنظمة

5 .زيادة األنشطة التطبيقية
لسياسات املستخدم النهائي

 Sسرد
جميعا تأثيرات انتهاكات األمان .ففي استطالع الرأي لشركة  piceworks
لقد شاهدنا
ً
1
اجمليبون أبرز التأثيرات اخلمس لالنتهاكات هي:
جميعا ،وبخاصة
علما بأن انتهاكات األمان الناجمة عن الطابعات قد تكون أكثر جسامة منها
ً
ً
إلكترونيا .فمهام
إن كنت تستخدم طابعة متعددة الوظائف قادرة على تخزين البيانات املطبوعة
ًّ
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الطباعة اخملزنة في التخزين املؤقت للطابعة قد تتيح للقراصنة الوصول إلى معلومات شخصية أو
جتارية حساسة.
وهناك مخافة أكثر أال وهي فتح اجملال أمام القراصنة للوصول إلى شبكة الشركة األوسع عبر
الطابعات غير احملمية ،وسرقة أشياء مثل أرقام التأمني الوطني ،أو املعلومات املالية أو املذكرات
واملستندات الداخلية .حيث من احملتمل أال ّ تؤثر املعلومات املسروقة على األفراد من املوظفني فحسب
بل أن يستخدمها املنافسون أو أن تؤدي إلى الطعن في سمعة الشركة بشكل خطير.

احلل البسيط :ميزات األمان املضمنة
ال شك أن الشركات يلزمها معاجلة مسائل األمان حتى في طابعاتها .تقدم بعض الطابعات احلديثة
املعدة للشركات ميزات األمان املدمجة السهلة االستخدام والتي تكافح التهديدات على الطابعات.
مبا في ذلك:

االكتشاف التلقائي للهجمات واحلماية واالسترداد التلقائيني
تعقب االستخدام لتجنب االستخدام غير املصرح به
 Pأو البطاقات الذكية
خيارات تسجيل الدخول البسيطة مثال ً أرقام  IN
قارئ بطاقات استشعاري يتيح للمستخدمني إجراء املصادقة السريعة
والطباعة اآلمنة من عند الطابعة أو باستخدام بطاقات التعريف.
الطباعة املشفرة اآلمنة للمستندات احلساسة

عند اعتبارك شراء طابعتك القادمة ،سواء املكتبية أو املتعددة الوظائف ،ال تنس
التحقق من وجود وسائل أمان مدمجة — كما ال تنس تنشيطها .فمع مثل
هذه امليزات البسيطة املكيفة للطابعة ،ال يبقى أي سبب لإلصرار على تعريض
طابعاتك للمخاطر؛ فمع انتشار إنترنت األشياء هناك نقاط وصول عديدة أخرى تثير
القلق — يجب أال ّ تكون طابعاتك منها.
هل تبحث عن طابعة أكثر أمانًا؟
معرفة املزيد ›

املصادر:
 Eو APAC ،بطلب من HP ،نوفمبر 2016.
 Sشارك فيه  09 3من أصحاب القرار في مجال تقنية املعلومات في أمريكا الشمالية ومناطق  MEA
 1استطالع للرأي لشركة  piceworks
2“Printer Security:I s your company’s data really safe?”Computerworld, June 1, 2016.
http://www.computerworld.com/article/3074902/security/printer-security-is-your-companys-data-really-safe.html
3“Printers Now the Least-secure Things on the Internet,” The Register, September 8, 2016.
/http://www.theregister.co.uk/2016/09/08/the_least_secure_things_on_the_internet
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