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متصفح الويب هو بوابة مفتوحة عىل عالم من املعلومات...
والتهديدات ً
أيضا .ولهذا ،ما الذي يمكنك فعله كي تحمي رشكتك؟
متصفحات الويب أمامها الكثري لتواجهه .يف استبيان حديث مع
 400من مديري أقسام تكنولوجيا املعلومات ،رصّ حَ  %68منهم
أن الجرائم اإللكرتونية صارت اآلن أكثر تعقيدًاّ ,
ّ
وأن فرق عملهم
1
تكافح للتمييز بني املواقع اآلمنة وغري اآلمنة  .ولهذا السبب ليس من
املستغرب أن نعرف ّ
أن  70%من متخصيص تكنولوجيا املعلومات
يواجهون هجمات تصيد احتيايل أسبوعيًا – وليس عرب الربيد
اإللكرتوني فقط .2فالقراصنة املحرتفون يستخدمون اآلن شبكات
التواصل االجتماعي ،واإلعالنات ،والتهجئة الخاطئة ألسماء املواقع
اإللكرتونية الشهرية كي يخدعوا املوظفني ويجعلوهم يُفصحون عن
معلوماتهم الشخصية الحساسة .تزداد صعوبة التعرف عىل عمليات
التصيد االحتيايل يومً ا بعد يوم ،والرشكات تعاني من أجل حماية
موظفيها من هذه الهجمات.
فعىل الرغم من زيادة الوعي واالستثمار يف برامج الحماية وتدريب
املوظفنيّ ،إل ّ
أن هناك قفزة بلغت نسبتها  %232يف عدد الهجمات
اإللكرتونية عىل أجهزة الكمبيوتر املحمولة وأجهزة الكمبيوتر املكتبية
عىل مدار السنوات الست املاضية .3فالقراصنة اإللكرتونيون ما زالوا
يُحرزون تقدمً ا؛ ّ
ألن األرقام تشري إىل ذلك .و من هنا ،تبذل الرشكات
جهدًا مهوال ً كي تحمي بياناتها ،ثم تأتي نقرة واحدة من أحد
املوظفني عىل رابط ضار فيُهدَم كل هذا الجهد وتنهار رشكتك أمام
الهجمة اإللكرتونية.
الهجمات اإللكرتونية عرب وسائل التواصل االجتماعي تحتل الجزء
األكرب من هذه املشكلة .فشبكات التواصل االجتماعي ،مثل فيسبوك
وتويرت ،تُعد بيئة خصبة للمجرمني اإللكرتونيني .فهي ليست مصممة
للتفاعل والتواصل فقط ،بل هي ً
أيضا سهلة االستخدام ويمكن

الوصول إليها بأقل التكاليف .من السهل جدًا إنشاء حسابات مزيفة
وبدء نرش محتوى ضار ،يتنوّ ع ما بني الروابط الضارة وجمع
البيانات ،وحتى الصفحات الرئيسية للمواقع املشتملة عىل نوافذ
منبثقة غري موثوق بها.
غالبية هذه األنشطة اإللكرتونية تقوم عىل تقنيات التصيد االحتيايل،

ً
سابقا أن تكون مع رسائل الربيد اإللكرتوني فقط .تفتح
والتي اعتدنا

وسائل التواصل االجتماعي قنوات تواصل بني األشخاص ،وال يتطلب
األمر جهدًا كبريًا للتأسيس لشخصية ما ذات مصداقية ومتابعتها
بواسطة مستخدمني حقيقيني يف تلك الشبكات.
كانت رشكة “فيفو” املتخصصة يف بث الفيديو عىل اإلنرتنت هي آخر
ضحايا الخرق الهائل للبيانات .فلقد تم استهداف أحد موظفيها عن
طريق حيلة تصيّد عىل شبكة التواصل املهني “لينكد إن” ،وهو ما

أدّى إىل ترسيب حوايل  3.12تريابايت من امللفات الداخلية للرشكة

عىل اإلنرتنت .والتي اشتملت عىل فيديوهات ،ومستندات مكتبية،
ومواد إعالنية ،ومحتوى لوسائل تواصل اجتماعي كان مجه ًزا
الحقا ،ومعلومات عن املطربني ا ُمل ّ
لالستخدام ً
وقعني مع رشكات
شاركة.4
التسجيل ا ُمل ِ

ولقد أعلن فريق القرصنة ( OurMineآورماين) مسؤوليته عن
تلك الهجمة ،وذلك بعد مشادة حدثت عرب الربيد اإللكرتوني مع أحد
املوظفني يف رشكة فيفو .وهذا يُرينا مدى خطورة التصيد االحتيايل

ا ُملوجّ ه ،وهو هجمة موجهة يحاول القرصان من خاللها رسقة بيانات
ّ
يتخفى القرصان خلف
معيّنة من شخص مستهدف معني .عاد ًة ما
ستار الصداقة أو املصادر املوثوق فيها (مثال ،املرصف الذي تتعامل
معه) كي يخدع الشخص املستهدف ليُفيش املعلومات الخاصة به؛

وهذه الحيلة كانت السبب وراء  %91من الهجمات.

بالنسبة إىل غالبية الرشكات التي تقع فريسة ملثل هذه الهجمات ،مثل
رشكة فيفوّ ،
فإن العواقب قد تكون كارثية وتدوم لفرتة طويلة .فهي قد
ال تتسبب يف ضياع مجهودات املوظفني وبيانات العمالء فحسب ،ولكن
ً
أيضا يف ضياع العمالء أنفسهم .وذلك ّ
ألن ثقة عمالئك يف رشكتك قد
تهتز بصورة كبرية ج ّراء خرق أمني مثل هذا – فبالنسبة لهم لم تعُ د
تستحق الثقة املوضوعة فيك لالحتفاظ بمعلوماتهم .وعىل الرغم من
إمكانية معالجة ذلك يف أغلب األحيانّ ،إل ّ
أن آثاره تكون دائمة.
يف الربع األخري من عام  ،2017ارتفع معدل هجمات التصيد
االحتيايل عرب وسائل التواصل االجتماعي إىل  ،%500والتي كانت
غالبيتها عبارة عن حسابات مزيفة تدّعي من خالل منشوراتها أنّها
حسابات خدمة عمالء لعالمات تجارية شهرية .5وهذا التطور صار
يُسمّ ى بالتصيد االحتيايل بأسلوب الصنارة ،وذلك ّ
ألن القرصان يقوم
بإعداد ُ
طعم وانتظار التقاط مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
له .والستخدامه نفس العالمة التجارية واسم حساب يظهر بمظهر
الحساب األصيل ،يقع ماليني من األشخاص الذين يعتمدون عىل
وسائل التواصل االجتماعي القائمة عىل الويب فريسة ملثل هذه
الهجمات ا ُملقنعة .وبعد ذلك ،بمجرد أن يتفاعل املستخدم ،يقوم
الحساب املزيّف بإرسال موقع احتيال ويطلب من املستخدم تسجيل
الدخول فيه ،وهو ما يُتيح للشخص املحتال أن يصل إىل صيده
الكبري ،وهو الحصول عىل البيانات الخاصة.
من أسهل الطرق ملنع موظفيك من الوقوع فريسة لالحتيال عرب
وسائل التواصل االجتماعي هي تحفيزهم عىل تغيري سلوكياتهم أثناء
العمل .وهو ما ينبغي أن يساعد موظفيك عىل تجنُّب هذا النوع من
األخطاء البسيطة التي قد تؤدي إىل وقوع عواقب وخيمة عىل رشكتك:
.1

اقتصار التفاعل عىل املستخدمني الذين يمكنك الثقة فيهم

.2

عدم الضغط عىل روابط قادمة من مصدر غري معتمد

.3

عدم تحميل أي ملفات مرفقة عرب وسائل التواصل االجتماعي

.4

َ
بعامل ْ أمان عىل جميع أجهزتك
تمكني املصادقة
وحساباتك عىل وسائل التواصل االجتماعي –
فهذا سيُصعّ ب مهمة اخرتاقها

.5

إخضاع املوظفني من ذوي امتيازات الوصول الخاص أو
القائمني عىل حسابات التواصل االجتماعي لتدريبات إضافية

وهناك جانب أسايس آخر من خطتك لألمان ينبغي عليك االلتفات
إليه ،وهو التقنيات التي تستخدمها للحفاظ عىل مرونتك يف العالم
اإللكرتوني .فعائلة أجهزة  ،HP Eliteعىل سبيل املثال ،عبارة عن
أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة كمبيوتر مكتبية تم تصميمها عىل
أساس األمان من جميع األوجه.

التصيد االحتيايل لم يعُ د
يستهدف رسائل الربيد
اإللكرتوني فحسب

ومن بني هذه امليزات تقنية  ،HP Sure Clickوالتي تكون متاحة
بشكل
عىل أجهزة  HP Eliteمختارة ،حيث تتعامل مع أمان التصفح
ٍ
مختلف .فبدال ً من تمييز املواقع الخطرية كي يتجنّبها املستخدمون
فحسب ،فهي تقوم ً
أيضا بمنع الربامج الضارة ،وبرامج طلب الفدية
مقابل املعلومات املرسوقة ،والفريوسات من إلحاق الرضر بعالمات
تبويب املتصفح األخرى والنظام بأكمله .فعند بدء املستخدم لجلسة
عمل عىل املتصفحّ ،
فإن كل موقع يزوره يقوم بتشغيل تقنية HP
 .Sure Clickعىل سبيل املثال ،يف كل مرة يقوم املستخدم بزيارة
موقع إلكرتوني ،تقوم تقنية  HP Sure Clickبإنشاء جلسة عمل
للتصفح معزولة وقائمة عىل املكونات الداخلية للجهاز ،بحيث تعيق
قدرة املوقع اإللكرتوني عىل إلحاق الرضر بعالمات التبويب األخرى
أو النظام نفسه.
عندما يتعلق األمر بتغيري الرشكات السرتاتيجيتها
املتعلقة باألمان وامتالك مثل تلك األجهزة املتطورة ،مثل سلسلة
 ,HP EliteBook 800 Seriesاملزوّدة اختياريًا بمعالجات
™ Intel® Coreمن الجيل الثامن ،فستشعر ّ
كأن الكالم رائع،
ولكن التنفيذ صعب .وهنا يأتي دور ح ٌل مثل .استخدام األجهزة
كخدمات من HP ( ،)DaaSوهو نموذج استهالك ألجهزة
الكمبيوتر حديث ي ّ
ُبسط كيفية تزويد املؤسسات التجارية
ملوظفيها باألجهزة وامللحقات املناسبة ،وإدارة أساطيل األجهزة
متعددة أنظمة التشغيل ،والحصول عىل خدمات إضافية إلدارة
دورة عمر األجهزة .تقدم خدمة  HP DaaSخط ً
طا بسيطة مرنة،
بسعر مُوحّ د لكل جهاز ،كي يظل كل يشء يعمل بسالسة وكفاءة.
ويف نهاية املطافّ ،
فإن حصولك عىل فريق جيد التدريب وأجهزة تم
تطويرها ألغراض األمان سيساعدك عىل مكافحة الجرائم اإللكرتونية
عرب وسائل التواصل االجتماعي ،والتي صارت من أكرب املخاطر
املوجودة يف الفضاء اإللكرتوني .هذه املخاطر ستصبح أكرب وأكثر
رشاسة ،ولذا ،فقد حان اآلن الوقت لرتقية دفاعاتك.

استكشف مزايا حلول األمان ا ُملقدَّمة من  HPلرشكتك.
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