ملاذا تستطيع الدفاعات التلقائية
حماية أجهزة رشكتك؟
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كيف يمكنك مكافحة جريمة إلكرتونية متخفية تحت
دفاعاتك؟ أن تضع لها آلية دفاع تلقائي.
 338مليار جنيه إسرتليني يف العام؛ هذه هي قيمة الخسائر الحالية
بفعل الجرائم اإللكرتونية يف جميع أنحاء العالم .1وهذا الرقم يتزايد
باضطراد يف ظل تطور القراصنة وقدراتهم .من بني أحدث الهجمات
الفتاكة التي صارت كارثة بالنسبة ملديري تكنولوجيا املعلومات هي
الهجمات عىل نظام اإلدخال واإلخراج األسايس (.)BIOS
تضم ماليني األجهزة ثغرات أمان أساسية بنظام  ،BIOSوهذا معناه
ّ
شخص ما ،حتى لو كانت مهاراته
أن من املمكن اخرتاقها بواسطة
ٍ
يف القرصنة متوسطة .قام الباحثان زينو كوفا وكوري كالينربغ
بعرض نوع جديد من الهجمات يف مؤتمر منذ عدّة سنوات مضت،
حيث أظهرا أنّه يف خالل ساعات معدودة كان بإمكانهما اخرتاق
نظام اإلدخال واإلخراج األسايس ( )BIOSونرش فريوس يف العديد من
األنظمة عن بُعدّ .2
وألن غالبية أنظمة  BIOSتتشارك نفس التعليمات
الربمجية ،فما إن تم اخرتاق النظام األول ،كانت املسألة مجرد وقت
إىل أن صارت تلك املهارات نفسها قادرة عىل تجاوز دفاعات العديد
من األنظمة األخرى.
هذا النوع من الهجمات خطري للغاية ألنّه يستهدف أي مكان لم
تتم حمايته .هناك مكان خفي بني نظام التشغيل ومكونات األجهزة
الداخلية ،عاد ًة ما يتم تجاهله .وبينما تظهر شبكتك بمظهر الشبكة
القوية دونما ثغرة ،ويظهر جهازك محميًا خلف أفضل أنظمة األمان
يف العالم ،فهناك جزء من الثانية بني بدء تشغيل الجهاز وانطالق
دفاعاتك .يف هذه اللحظة يمكن أن يؤدي الهجوم العدائي عىل BIOS
إىل إحداث فوىض عارمة.

وبما ّ
أن معظم برامج األمان اإللكرتوني تعمل فقط عند مستوى
نظام التشغيلّ ،
فإن الربنامج الضار الذي تم حقنه يف نظام BIOS
(قبل بدء تشغيل النظام وانتقاله إىل وضع إدارة النظام «System
 )»Management Modeسيكون غري مرئي بالنسبة لربنامج
الحماية اإللكرتوني عىل الجهاز الطريف .ومن هناك ،سيقوم القراصنة
باستبدال نظام  BIOSاألصيل لديك باإلصدار ا ُملعدّل الخاص بهم،
والذي يمكن إدارته عن بُعد بال حدود .وأسوأ ما يف األمر ،أنه قد
يكون شبه مستحيل اكتشاف حدوث الخرق وقرصنة النظام من
األساس.
أفضل طريقة لحماية أجهزة رشكتك تتمثل يف استخدام األمان متعدد
الطبقات .ال ينبغي تضييق نطاق قدرات فريق تكنولوجيا املعلومات
برشكتك عىل الفحص الدائم واإلصالحات اليدوية للنظام .وذلك ألن
 HPتقدم نظام استجابة تلقائي – كجزء من مجموعة متنوعة من
حلول األمان – .HP Sure Start
«هذا جزء من جهد مشرتك مع مختربات  HPملساعدة الرشكات عىل
بشكل أفضل وحماية إنتاجية املستخدمني وفريق
إدارة املخاطر
ٍ
تكنولوجيا املعلومات من الهجمات الضارة ،أو تحديث فاشل ،أو أي
سبب آخر عارض أو غري معروف»
 ڤايل عيل ،كبري متخصيص األمان والخصوصية يف وحدةأعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية برشكة .HP

 HP Sure Startعبارة عن نظام حماية ذاتي اإلصالح عىل مستوى
نظام  .BIOSونحن نطلق عىل هذا املنهج «املرونة اإللكرتونية».
يعمل النظام عن طريق إنشاء «نسخة أصلية ( »)gold masterمن
نظام  ،BIOSبحيث يتم تشفريها مبارش ًة عىل الجهاز .وهكذا ،عندما
ٌ
شخص ما اخرتاق نظام  ،BIOSيقوم النظام بإعادة تشغيل
يحاول
نفسه تلقائيًا ،ثم تحميل «النسخة األصلية» ،ومحو امللف املصاب،
وإبالغك أنت وفريق عملك بحدوث الهجمة .خالصة القول ّ
أن الجهاز
يعالج نفسه بنفسه.
هذا يعني إنتاجية مستمرة دون انقطاع ،وتكاليف أقل .كما يعني
أجهزة أكثر امتثاال ً للمعايري .وعالوة عىل كل ذلك ،فهو حل أكثر
سهولة يف التنفيذ.
إذا كنت تبحث عن أسهل طريقة للحصول عىل أجهزة فائقة التطور
تشتمل عىل تقنية  HP Sure Startمُم ّكنة لدى املستخدمني،
فستجد ضالتك يف استخدام األجهزة كخدمات من HP .وهو نموذج
استهالك حديث ألجهزة الكمبيوتر الشخصية ي ّ
ُبسط كيفية تزويد
املؤسسات التجارية موظفيها 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.
ينبغي مراقبة األجهزة الطرفية املتصلة بالشبكة ونقاط الدخول عىل كل
مستوى .لقد حان وقت التوقف عن تجاهل األجزاء الخفية من أجهزتنا.
بمقدور كل شخص ،أو رشكة ،أو مؤسسة يف جميع أنحاء العالم أن
تصبح أكثر أمانًا ومرونة بفضل مجموعة منتجات  HPاملتنوعة ،والتي
من بينها سلسلة أجهزة  ،HP EliteBook 800 Seriesاملزوّدة
اختياريًا بمعالجات ™ Intel® Coreمن الجيل الثامن .كجزء من
عائلة  ،HP Eliteفهذا الجهاز مزوّد بتقنيات أمان بفضل ميزات األمان
املدمجة به مثل .HP Sure Start

َّ
تفضل بقراءة املستندات الرسمية عن ميزة ،HP Sure Start
للتع ّرف عىل املزيد عن كيفية حماية أجهزة رشكتك،
واستكشف مزايا حلول األمان املقدمة من  HPلرشكتك.
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