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 :أمن وحماية المعلومات

 

أمن وحماية المعلومات يُعرف أمن المعلومات بأنّه أحد الفروع الرئيسية من العلم الباحث في مجال تامين الحماية الالزمة  

تهديد خارجي، ويشمل   محاولة من غير ذوي الصالحية، وحمايتها من أيّ  وتسريبهاالوصول إليها  وعدم تمكينللمعلومات 

من  الحماية من المخاطر التي  لتمكينالواجب توفّرها  وواإلجراءات الالزمة األدوات والطرق    العديد من هذا المصطلح

فرض  من المستخدم لتمكين  هادفنوعاً  النوع من العلوم. ويُعتبر هذا للمنظمة الخارجاو من الداخل  تحدث قد المحتمل 

من االطالع عليها أو إجراء أي تغيير   الغير مصرح لهم منع اآلخرينيطرته على المعلومات بشكل كامل، كذلك من س

من قبل  تطبيقها من العمليات والطرق واإلجراءات يتّم  سلسلةأمن المعلومات هي عبارة عن  لذلك عليها دون إذن مسبق،  

على المعلومات الخاصة بها وعلى أنظمتها    والتحكم  أقوى طرق الحماية  لفرضبعض القطاعات ومنّظمات التأمين  

مستمرة، أي   عملية وإجراءات الوصول إليها لغير المصّرح لهم بذلك. تمتاز حماية المعلومات بأنها  تمكين ووسائطها لمنع

ما  وأساليبها في حماية  االمن تقنياتومتطور من   جديدفي مواكبة كل ما هو  العمل بشكل دائمبالضرورة إلى   تتطلبإنها 

بفرض الرقابة على المخاطر وافتراضها، والسعي   بشكل دائم االستمرارية يجب، كما حساسة معلومات تملكه المنظمة من 

من  النظام المعلوماتي األمني الحقيقي على نظام أّي   يمن اطالقال  يجاد حلول وابتكارات دائمة، لذلكإل بشكل دوري

 وحفظ سرية المتعلقة في امنية والتقنية األمن  للعمليات  المواكبةومحققاً لالستمرارية في  عمليإال في حال كان  المؤسسات 

 .من المخاطر التي من الممكن تواجه المعلومات الخاصة بها احتماليةسعياً للوصول إلى أقل  المعلومات 

 منع تسريب البيانات خارج المنظمة:

 



Data Leakage Prevention (DLP) 

  

  نطاق  خارج إلى   تمتلكها التي للبيانات   المنظمات في  المسؤولين من  الكثير   لدى  هاجس  تشكل والمهمة السرية المعلومات 

  هذا  .للمنظمات  البيانات  تسرب عن تنج كبيرة خسائر  البيانات، على  االطالع  لهم   مصرح غير  ألشخاص  ووصولها   المنظمة

  يسمى ما أو  البيانات(  تسريب )منع المعلومات   أمن  استراتيجيات و  مفاهيم  أحد عن حديثنا  يكون  ان نركز  سوف المقال 

  وكالهما Prevention Loss Data أحيانا  عليه  يطلق و (Prevention Leakage Data DLP) ب

  تسرب حال في و متعمد بشكل التسريب يكون (Loss) فقدان  حال في  يطلق لكن  و  المفهوم  حيث من  المعنى  نفس يحمالن

  و  المفهوم  بهذا  متعلقة  أخرى مفاهيم  و  عديدة مسميات هناك   أن  إلى باإلضافة متعمد غير  بشكل يكون   (Leakage)   او

 كـ (DLP) من منبثقة

❖ information leak prevention (ILP) 

❖ Information leak detection and prevention (ILDP) 

❖ content monitoring and filtering (CMF) 

❖ information protection and control (IPC)  

❖ Finger printing 

❖ Data security and protection 

(Data Leakage Prevention (DLP استراتيجية أمنية شاملة للحفاظ على البيانات    هاتعريفها على ان يمكن

وحالة  باختالف أنواع البيانات خارج نطاق المنظمة  ومنع تداولها عليها  لهم باالطالعالمهمة من األشخاص الغير مصرح 

( أو  In-Useوالخوادم )( أو أجهزة المستخدمين In-restالبيانات سواء كانت مخزنة على وحدات التخزين ) هذه  ومكان

  (. In-motion) متنقلة من خالل الشبكة

ات من تداولها خارج نطاق  إن بناء استراتيجية شاملة للحفاظ على البيان اهم العوامل في حماية البيانات تكمن من خالل 

 Keywords)كذلك  (Data Classificationالمنظمة يعتمد بشكل أساسي على تصنيف هذه البيانات )

policies) ويساعد كثيرا  جدا  وأهميتها مهم   البيانات. فتطبيق سياسات تصنيف البيانات من قبل المنظمات من حيث سرية  

المناسبة لحماية البيانات. و كمثال على تصنيف البيانات في المنظمات )عام، هام،   والحلول األمنيةعند فرض القيود التقنية 

سري، سري للغاية( فجميع البيانات بشكل عام متفاوتة األهمية بحسب تصنيفها و أيضا هناك طرق إليضاح نوع التصنيف  

( و البيانات  Labelingأو مطبوع عليها ) على هذه البيانات بناء على هيأتها، فالبيانات الورقية يكون تصنيفها مرفق معها 

الكثير  لدى  Data Classification Toolبعض األدوات المخصصة لذلك مثل أداة  استخدام اإللكترونية تصنف عبر 

  . من شركات البرمجيات

 

  



:من خالل أحد البرمجيات طريقة تصنيف البيانات من خالل البريد االلكتروني  

  

 

 منها: هناك طرق كثيرة لتسريب البيانات 

 ما تحتويه بيانات المنظمة.  ماكن العامة على الحديث بصوت عالي في األ •

 clean deskسياسة المكتب النظيف تنص على عدم ترك ملفات بالمكتب من غير توقير حماية من السرقة )  •

policy) 

 . الملفات   او عدم حماية  ترك األجهزة بدون تسجيل خروج أو قفل للشاشة •

 . من الموظفينوالسرية المعلومات المهمة  الستخراج االحتيال  طرق  من خالل وخداع الموظفينالهندسة االجتماعية  •

 ( و نقلها خارج المنظمة. Usb,CD/DVD) المختلفة منهانسخ البيانات على أجهزة التخزين  •

 إخراجها خارج المنظمة.  وعدم اتالفها او  طباعة الملفات المهمة عن طريق األشخاص الغير مصرح لهم  •

صور للبيانات المهمة ويمكن من حمايتها عند تبني   اللتقاط  المحمولةالكاميرا المدمجة مع أجهزة الهواتف   استخدام  •

Data Leakage Prevention or Watermark 

 عبر البريد اإللكتروني. إرسال البيانات المهمة إلى خارج المنظمة بدون تصريح •

طريقها يتم الوصول    والتي عن وقواعد البياناتللتطبيقات Access Controlالوصول ضعف أنظمة تحكم   •

 للبيانات المهمة. 

المخترقين من عالم اإلنترنت إلى الشبكة الداخلية للمنظمة عبر الخدمات اإللكترونية المقدمة من خالل    وتمكن وصول •

 . اللكتروني من خالل البريدا التصيد او  االنترنت



 

 Data Leakageعدة أنظمة مخصصة الستراتيجيات الـ ) كثير من الشركات التقنية والبرمجية طرحت

Prevention (DLP .الجانببشكل عام عن أبرز النقاط التي يركز عليها الكثير من المهتمين بهذا   نكتب  وهنا سوف  

 : وهي كاالتيالفيزيائية( واإلدارية والمادية )التقنية  عدة جوانب منها  والتي تشمل لذلك واألنظمة المخصصة 

ات حسب أهميتها  البدء في حماية البيانات يجب على المسؤولين في أي منظمة تصنيف البيانأوال اهم خطوة قبل   •

 لكل تصنيف.   المناسبة ت اواإلجراءالحماية   وذلك التخاذوسريتها 

التعهد    وحثهم علىموظفي المنظمة عليها  وإطالع جميعالمتعلقة في بيانات المنظمة   األمنية  والبرامج بناء السياسات  •

 اتباعها.   على

 للحفاظ على سرية البيانات تُتبع عند التخلص منها سواء كانت هذه البيانات تقنية أو ورقية.  وتقنية إيجاد إجراءات أمنية •

 Phishing Email، Maliciousكـ ) المختلفة  تجاه المخاطر التقنية بشكل دوري المنظمة   وتوعية موظفيتثقيف  •

URL ) تساهم في تسريب البيانات خارج المنظمة.  والتي قد 

وحتى  سواء كانت على البيانات أو التطبيقات   داخل المنظمة   (Access Controlالوصول )أنظمة التحكم بإيجاد  •

 المنظمة يجب أن تكون متواجدة وفعالة بالقدر الذي يحمي البيانات من الوصول الغير مصرح له.   لدى المباني 

 Leastوفق الحاجة )على  وتطبيقاتها تستندالصالحيات الممنوحة لمستخدمي أنظمة المنظمة   التأكد من ان  •

Privileges .) 

 ,Usbالمستخدمين و تعطيل أو مراقبة األجهزة التي قد تساهم في تسريب البيانات مثل ) استخدام اجهزة  عدم السماح •

CD/DVD.) 

  



 أنواع البيانات المستهدفة:

 DATA IN REST :تخزينها عند البيانات

للشركات والحكومات   ذات أهمية بالنسبةالبيانات عند تخزينها تشير إلى البيانات المخزنة األرشفة. هذه المعلومات تكون 

استخدامها    ال يتم عندمامن قبل طرف غير مصرح به  او التسرب بشكل عام بسبب زيادة احتمالية تعرضها لالختراق 

تشفير البيانات وسياسات تطبق لحفظ   بالوصول،مثل التحكم  عدة طرقبشكل دوري. حماية هذه المعلومات يتضمن 

 .البيانات

 DATA IN USE استخدامها: عند البيانات

استخدامها تشير إلى البيانات التي يقوم المستخدم بالتعامل معها حاليا. نظم منع فقد البيانات تقوم   في حال تمالبيانات 

نشاطات غير مصرح بها مثل   إذا كان هناك ايوالتدقيق عليها وتحديد   مراقبة وتتبعهابحماية هذه البيانات عن طريق 

 .يانات حساسة سواء كانت عن عمد أم بدونهالنسخ واللصق وغيرها من محاوالت نقل ب للشاشة، التقاط صورة  

 DATA IN MOTION انتقالها:  عند البيانات

النهاية. شبكات االتصال قد تكون    الى جهةشبكة االتصال حتى تصل  من خالل البيانات عند انتقالها هي البيانات التي 

والتأكد عدم تسريب البيانات بشكل  منها الحساسةداخلية أو خارجية. نظم منع تقل البيانات تحمي هذه البيانات حيث تراقب 

 .حتى تعبر الشبكة عبر قنوات االتصال غير مصرح به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :How DLP Works  المعلوماتطريقة عمل برنامج تسرب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : DLP Implementation Phases  من التسرب  تالمعلوما   حمايةتطبيق برنامج  مراحل  
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تنبيه وتثقيف  
 المستخدمين 

 المراقبة والمتابعة 
Monitor and Audit 
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