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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا

الشركات تحت رحمة أخطار الخرق األمـ
أظهرت تقارير الشركات المتخصصة بأنظمة الحماية أن الهجمات
على شبكات اإلنترنت باتت أكثر احترافية في استغالل الثغر األمنية وتجنب
االكتشاف وتمويه األنشطة الضارة .أما الدفاع المتمثل في فرق األمن
فعليه أن ّ
يحسن أساليبه باستمرار في حماية المؤسسة من تلك الهجمات
اإللكترونية متزايد التعقيد .ويتضاعف التعقيد بسبب الدوافع السياسية
لدى بعض المهاجمين ،والتضارب في متطلبات تحديد مواقع البيانات
وسيادة الدول
بسام القنطار
ك ـ ـشـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة "س ـي ـس ـك ــو"
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،2015
والـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــر األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ــاضـ ــي،
وي ـب ـح ــث ف ــي ت ــوج ـه ــات اس ـت ـق ـصــاء
الـتـهــديــدات واألم ــن اإللـكـتــرونــي ،أن
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات ت ـب ـن ــي مـنـهـجـيــة
ت ـع ــاون ـي ــة ش ــام ـل ــة ل ـح ـمــاي ـت ـهــا مــن
ال ـه ـج ـمــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .م ــن جهة
ث ــانـ ـي ــة ،ت ــوص ـل ــت دراسـ ـ ـ ــة أج ــرت ـه ــا
كاسبرسكي الب بالتعاون مع "B2B
 "Internationalحول املخاطر األمنية
لتكنولوجيا املـعـلــومــات للشركات
العاملية للعام  2014إلى أن  %24من
جـمـيــع ال ـشــركــات فــي دول الخليج،
فقدت بيانات مهمة تتعلق بأعمالها
نتيجة التهديدات الداخلية.

دليل سيسكو لألمن
تخلص نتائج تقرير سيسكو إلى
أن الــوقــت قــد حــان لتتولى مجالس
اإلدارة دورها في تحديد األولويات

 %75من مديري أمن المعلومات
يرون أن أدواتهم األمنية فعالة
جدًا أو فائقة الفعالية
األمنية والتوقعات في هذا الجانب.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــدلـ ـي ــل ،وهـ ـ ــو م ـج ـمــوعــة
مـ ــن امل ـ ـبـ ــادئ األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي تـشـكــل
أس ــاس ــا لـتـحـقـيــق األم ـ ـ ــن ،م ـســاعــدة
املديرين وفــرق األمــن واملستخدمني
ف ــي املــؤس ـســة لـتـحـقـيــق ف ـهــم أوس ــع
يمكنهم مــن الـتـجــاوب مــع تحديات
األمـ ـ ـ ـ ــن اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ع ــامل ـن ــا
امل ـع ــاص ــر .وي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره أســاســا
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـت ــي ت ـس ـعــى إلـ ــى ان

تصبح أكـثــر ديناميكية فــي منهج
ت ـعــام ـل ـهــا م ــع األمـ ـ ــن وال ـت ـك ـي ــف مــع
االب ـت ـكــارات بشكل تتفوق فيه على
خصومها.
وت ـنــص ه ــذه امل ـب ــادئ عـلــى ض ــرورة
أن يعمل األمــن بالتزامن مع البنية
ً
القائمة وأن يكون قابال لالستخدام،
وأن يتسم األمن بالشفافية وتقديم
املـعـلــومــات ،ويـتـيــح األم ــن إمـكــانــات
الرؤية والتصرف املالئم.
يعمل املهاجمون عبر اإلنترنت على
تعزيز أساليبهم وترسيخ مهمتهم
لـلـقـيــام بــالـهـجـمــات األم ـن ـيــة وجـعــل
الكشف عنها أكثر صعوبة.
وتتمثل أهم ثالثة توجهات كشفت
عنها سيسكو في مجال التهديدات:
 −البريد التطفلي بكميات بسيطة:
وهو توجه جديد ومفضل للهجوم
ب ـح ـيــث ي ــرس ــل امل ـه ــاج ـم ــون أعـ ـ ــدادًا
قليلة من رسائل البريد التطفلي من
ع ــدد كـبـيــر مــن عـنــاويــن بــروتــوكــول
اإلنترنت لتجنب اكتشافهم.
 −نقاط االستغالل املخبأة في مواقع
عادية :تتمكن الشركات األمنية من
تـفـكـيــك أدوات اس ـت ـغــال اإلن ـتــرنــت
ب ـســرعــة ،ول ـه ــذا أص ـبــح املـهــاجـمــون
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون وسـ ــائـ ــل أخ ـ ـ ــرى أق ــل
شيوعًا للنجاح في هجماتهم ،وهو
نـ ـم ــوذج م ـس ـت ــدام ل ــأع ـم ــال ألنـ ــه ال
يستقطب اهتمامًا كبيرًا.
 −الــدمــج بــن الـبــرمـجـيــات ال ـضــارة:
ع ــرف ــت ب ــرام ــج  FlashوJavaScript
ب ـك ــون ـه ــا غـ ـي ــر آم ـ ـنـ ــة بـ ـح ــد ذات ـ ـهـ ــا،
ول ـكــن ال ـت ـقــدم فــي م ـجــال األم ــن دفــع
املـهــاجـمــن إل ــى الــدمــج بــن أضعف
الـ ـنـ ـق ــاط فـ ــي ك ـل ـي ـه ـم ــا .ي ـم ـك ــن اآلن
للبرمجيات املضرة بتقنيات Flash
الـتـفــاعــل مــع بــرمـجـيــات JavaScript
وإرســال الثغرة في ملفني لكليهما.
وهــذا النوع من التهديدات يصعب
اكتشافه.

في المنتصف
وي ـ ـقـ ــول ال ـت ـق ــري ــر إن امل ـس ـت ـخــدمــن
عــالـقــون فــي املنتصف .فــإلــى جانب
ك ــونـ ـه ــم الـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ،ف ــإن ـه ــم
يساعدون املهاجمني اإللكترونيني
دون قصد أو علم .خــال عــام ،2014
ك ـش ـف ــت وح ـ ـ ــدة أب ـ ـحـ ــاث ال ـه ـج ـمــات

اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أن امل ـهــاج ـمــن نـقـلــوا
ت ــركـ ـي ــزه ــم مـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــوادم وأن ـظ ـم ــة
التشغيل ألن املزيد من املستخدمني
ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـ ـتـ ـن ــزي ــل مـ ـلـ ـف ــاتـ ـه ــم مــن
م ــواق ــع تـمــت مـهــاجـمـتـهــا ،م ــا سبب
زيـ ـ ــادة بـنـسـبــة  %280ف ــي هـجـمــات
سيلفراليت وارتـفــاع بنسبة %250
فـ ـ ــي ه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــد ال ـت ـط ـف ـل ــي

واإلعالن اإلغراقي.
وأظهرت دراســة سيسكو القياسية
لـلـتـهــديــدات ،وال ـتــي استطلعت آراء
ع ـ ــدد مـ ــن مـ ــديـ ــري أم ـ ــن امل ـع ـل ــوم ــات
ومسؤولي عمليات األمــن في 1700
شركة حول العالم ،وجود ثغرة تزداد
اتساعًا بني نية املدافع وتصرفاته.
وبشكل أوضح فإن الدراسة تبني أن

أحداث وصور
ّ
السنغال تكرم عميد اللبنانيين محمد بارود

"االتحاد" شركة طيران 2015

ّ
قلد رئيس جمهورية السنغال ماكي سال عميد اللبنانيني في السنغال
محمد بارود وسام  Grand-Croix National du Lionوهو أكبر وسام
يمنح لغير رؤساء الدول في احتفال تم في قاعة االحتفاالت في القصر
الجمهوري ،وكانت مناسبة لإلشادة بالدور الذي يلعبه بارود على
صعيد الحياة الوطنية واالجتماعية في البالد ال سيما رعاية العالقات
بني الجالية اللبنانية بمختلف مكوناتها والسلطات الرسمية في داكار
وكذلك على صعيد توثيق العالقات بني البلدين .وتجدر االشارة الى ان
بارود الذي يعمل منذ اكثر من نصف قرن في السنغال يحمل أوسمة
عدة من بلدان مختلفة في طليعتها السنغال ولبنان واليابان.

ّ
تسلمت شركة "االتحاد للطيران" جائزة شركة طيران عام
 2015الحالي من مجلة "إنفاليت" للتجهيزات الداخلية
على منت الطائرة وتقنيات املقصورة ،والتي تصدر من
قبل "إتش أم جي إيروسبيس" .وقد أقيمت مراسم حفل
جوائز "إنفاليت" في "معرض الشرق األوسط للتجهيزات
الداخلية للطائرات" ،والذي تم تنظيمه أخيرًا في دبي.
وتقوم لجنة تحكيم مستقلة ّ
مكونة من خبراء على
مستوى القطاع باختيار الفائزين استنادًا إلى مجموعة
محددة من املعايير.

" "Hintragاللبنانية تنضم لـ"إنديفور" العالمية
ّ
ّ
شركة " "Hintragللمواد الغذائية واملشروبات املجففة
تم اختيار مؤسسي
ّ
نعمان وسامر هاشم ،لتلقي الدعم واإلرشاد من منظمة "انديفور" ألجل
ّ
وتتميز " "Hintragبكونها شركة مواد
توسيع نشاطهما على املستوى العاملي.
ّ
تصدر منتجاتها من لبنان ،علمًا أن هذا البلد يعتمد إلى
استهالكية سريعة
ّ
حد كبير على املنتجات املستوردة .تم اختيار رائدي األعمال خالل انعقاد لجنة
االختيار الدولية السادسة والخمسني ملنظمة "إنديفور" في ميامي ،الواليات
املتحدة األميركية .قطاع الضيافة باململكة العربية السعودية يشهد نموًا كبيرًا

