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   3 مقدمة حول الثقة الصفرية  |

بعد مرور أكثر من عقد عىل طرحه، استحوذ مفهوم الثقة الصفرية أخيرًا عىل االهتمام الذي 

يستحقه، وذلك ألسباب وجيهة. بفضل العمل عن بُعد، وباالقتران مع التحول الرقمي والزيادة 

الواسعة النطاق في الخدمات السحابية وإنترنت األشياء والتكنولوجيا التشغيلية المتصلة، 

أصبحت حدود األمان التقليدية قديمة وغير فعالة.

ولكي يعمل كبار موظفي أمن المعلومات بصورة آمنة وفعالة، يتعين عليهم تكييف 

استراتيجيتهم األمنية للتعامل مع واقع عصر الحوسبة منعدم الحدود الذي نعايشه. من خالل 

التركيز عىل تأمين الموارد )البيانات والهويات والخدمات( بدالً من تأمين الشبكة المادية، تمنح 

بنية الثقة الصفرية لكبار موظفي أمن المعلومات الثقة في منح الوصول إىل مستحقينه، 

ورفضها لمن ال ينبغي لهم ذلك، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة أو موقع هذا الوصول.

تتطلب الثقة الصفرية طريقة مختلفة مغايرة للتفكير في بنية األمان. إنه ليس "العمل الذي 

ينتهي في جلسة واحدة". ال يوجد منتج واحد للثقة الصفرية. بدالً من ذلك، تم بناء الثقة 

الصفرية ضمن نموذج أمان يتمحور حول الهوية والذي يغير تماًما من ماهية نماذج األمن 

المعلوماتي الحالية والقديمة وكذلك نماذج تكنولوجيا المعلومات. مثل أي تحول، يُعد تطبيق 

مفهوم الثقة الصفرية رحلة، وقد يبدو األمر شاًقا في البداية.

لحسن الحظ، فإن طريق هذه الرحلة ليس مقفرًا. إذ تمهد المؤسسات األخرى الطريق 

 لتسهيل األمر عىل اآلخرين أن يحذوا حذوها.

تقدم هذه الوثيقة مفهوم النظام البيئي للثقة الصفرية وتوضح كيف 

أننا في LogRhythm قد شرعنا في رحلتنا نحو الثقة الصفرية 

عىل أمل تقديم التوجيه والدروس المستفادة. 

 LogRhythm انتهاج

لمبدأ الثقة الصفرية 

 جيمس كاردر

كبير مسؤولي األمن في LogRhythm ونائب الرئيس، 

LogRhythm Labs
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ما المقصود بالثقة الصفرية؟

في عام 2009، قدم المحلل John Kindervag لدى شركة فورستر 

مفهوم الثقة الصفرية لتلبية االحتياجات األمنية المستجدة 

للشركات التي تعمل عىل تحويل تطبيقاتها إىل السحابة وتعبئة 

قوتها العاملة. يتمحور الهدف من الثقة الصفرية حول توفير 

هويات موثوقة مع إمكانية الوصول إىل التطبيقات واألنظمة 

والشبكات والبيانات لمستحقيها فقط، وذلك استناًدا إىل دورهم 

في أداء وظائفهم، كما يتم التحقق من هذه الثقة في كل خطوة 

لضمان موثوقية هوية الموظفين. 

تم إرساء مبادئ الثقة الصفرية عىل افتراض أن شبكة الشركة 

)أي شبكة في الواقع( معادية في جميع األوقات. وبالمثل، ال 

يوجد كيان موثوق به بطبيعته أو يُمنح حق الوصول بناًء عىل 

سمة واحدة. عىل سبيل المثال، لم يعد الموقع الجغرافي مصدر 

الثقة الوحيد؛ بدالً من ذلك، يتم التعامل معه كأحد السمات 

المستخدمة لقياس الثقة عبر المستخدمين واألجهزة والشبكات 

والوصول إىل الموارد الحساسة.

إذا تم تنفيذها جيًدا، فإن فرضية الثقة الصفرية تعني منع 

حدوث الخرق من خالل احتواء الحادث أو الحدث. في بنية الثقة 

الصفرية، ال تشكل الحادثة التي تنطوي عىل خرق لنوع هوية 

واحد )مستخدمون، أجهزة، حركة مرور الشبكة، تطبيقات( اختراًقا 

لجميع أنواع الهوية. إذا تم اختراق أحد المستخدمين، فيجب عىل 

المهاجم اختراق ثقة النظام وثقة الشبكة وثقة السلوك كل عىل 

حدة قبل أن يتمكن من الوصول إىل البيانات التي يسعى إليها. 

باإلضافة إىل ذلك، ال يشكل اختراق مستخدم أو جهاز واحد اختراًقا 

للشركة بأكملها. 

في أبسط أشكاله، ينقل نموذج الثقة الصفرية بؤرة التركيز من 

أنواع المصادقة المختلفة وضوابط الوصول )بما في ذلك مغالطة 

محيط األمان الواحد(، إىل ضوابط مخصصة حول مخازن البيانات 

الحساسة والتطبيقات واألنظمة والشبكات. تستفيد هذه 

الضوابط من الهويات )في شكل مستخدم وأدوار ونظم( وتفويض 

المستخدمين وإلغاء تفويضهم والتوسط في إمكانية وصولهم 

استناًدا إىل دورهم. يتمركز كل هذا عىل رأس بنية الشبكة التي 

تعزز التجزئة الدقيقة، ومراقبة األمان واالستجابة )التحليالت 

والسلوكيات واألتمتة والتنسيق واالستجابة والذكاء(، والضوابط 

الحمائية/الوقائية العامة )خاصة في الجهاز(. 
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كانت Google أول مؤسسة تنفذ نموذج الثقة الصفرية بنجاح، 

وذلك بعد ست سنوات تقريًبا من طرحه. في ذلك الوقت، كان 

ال بد من تطوير العديد من التقنيات الالزمة لنظام الثقة الصفرية 

 Beyond ،بتطوير نسختها الخاصة Google البيئي. قامت

Corp، وتطبيقها. اليوم، يمكن للمؤسسات شراء تطبيق 

Beyond Corp المقدم من Google وإعماله كخدمة، لكن القيام 

 Google بذلك يتطلب من المؤسسة استخدام جميع منتجات

المتضمنة: Google Cloud وGoogle Identity وحزمة خدمات 

G-Suite بالكامل، كما يجب أن يمتلك جميع المستخدمين 

 .Chromebook أجهزة

هناك خيارات أخرى لتطبيق الثقة الصفرية دون تقيدك بنظام 

 NIST Special Publication 800-207 البيئي. يقدم Google

نهجًا ذو طابع رسمي لتطبيق نموذج الثقة الصفرية. 

تحدد الوثيقة المكونات المنطقية لبنية نموذج الثقة الصفرية، 

وسيناريوهات النشر، وخطوات الترحيل إىل بنية أمان الثقة 

الصفرية، والموارد المفيدة األخرى إلجراء ذلك بنفسك. كما 

يقدم أيًضا تحالف األمان المحدد للهوية نظاًما بيئًيا رسمًيا 

وبنية هيكلية مزودة بمواد مرجعية حول كيفية إنشاء بنية الثقة 

الصفرية.

بغض النظر عن النهج الذي تتبعه، من المهم مالحظة أن الثقة 

الصفرية يمكن أن تستغرق عدة أشهر أو حتى مسيرة متعددة 

السنوات. بينما تختلف رحلة كل مؤسسة، قد تكون االستراتيجية 

بمثابة النهج المتبع للمضي قدًما. 

مبادئ الثقة الصفرية

افتراض أن جميع الشبكات غير موثوقة
تحقق من كل طلب كما لو كان مصدره شبكة مفتوحة

تطبيق الوصول إىل االمتيازات األقل
تقييد الوصول عىل أساس الحد األدنى من األذونات المطلوبة 

لتنفيذ مهمة

افتراض الخرق
 قلل المخاطر من خالل فحص ومراقبة كل شيء
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تتمثل الخطوة األوىل في استراتيجية أمان الثقة الصفرية في تحديد مخازن البيانات الحساسة وتصنيفها. وهي 

البيانات التي، إذا تم اختراقها، من شأنها أن تتسبب في خسارة المؤسسة. فيما سبق، تضمنت جهود تصنيف 

البيانات تصنيف كافة األشياء. في كثير من األحيان، يفشل هذا النهج في التصنيف بسبب النطاق الهائل 

للمشروع. يقلل التركيز عىل البيانات المهمة فقط لألعمال من حجم الجهد ويضمن حماية البيانات األكثر أهمية

. 

بعد تحديد البيانات الحساسة، قم بتعيين تدفقات حركة المعامالت حول البيانات وفهم كيفية تفاعل 

المستخدمين واألدوار والتطبيقات. بمعنى آخر، حدد آلية تحرك البيانات الحساسة في جميع أنحاء المؤسسة. 

تتمتع الغالبية العظمى من المؤسسات بالفهم الجيد لمكان تواجد البيانات، بينما يعانوا محدودية الفهم فيما 

يخص هوية األشخاص التي بمقدورها الوصول للبيانات وسبل وصولهم. إذا كانت لديك مستندات تتضمن 

معلومات حساسة، فأمعن التفكير في من يمكنه الوصول إليها، وما هي األدوار التي يجب السماح لها بالوصول 

إليها بناًء عىل متطلبات الوظيفة، وكيفية مشاركة هذه المستندات. هل يتم إرسالها عبر البريد اإللكتروني، عىل 

سبيل المثال؟ إذا كانت البيانات موجودة ضمن قاعدة بيانات، فكيف يتم الوصول إليها؟ كيف يتم استخدام 

البيانات من ِقبل التطبيقات، وما أنواع المستخدمين الذين يجب عليهم الوصول إليها ومن ال يجب عليهم 

الوصول إليها وما هي الظروف المتحكمة؟ 

المعامالت

تخطيط االستراتيجية
الثقة الصفرية هي التطور التالي لنموذج األمان في الصناعة. إنه ينقل المؤسسات بعيًدا عن محيط الشركات 

الواسع النطاق ذات الضوابط األمنية التعويضية المتعددة الطبقات أو المدعمة، إىل نموذج يتكون من عدة 

محيطات صغيرة ضمن كل نوع هوية. يُعد تخطيط االستراتيجية أمرًا ضروريًا إلجراء االنتقال بنجاح.

الخطوات الرئيسية الستراتيجية الثقة الصفرية 

البيانات

كيفية تأسيس نظام بيئي وفق مفهوم الثقة الصفرية
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باالنتقال إىل مرحلة التطبيق، اكتب القواعد األولية عىل بوابة التجزئة الخاصة بك بناًء عىل 

السلوكيات المتوقعة للبيانات والمستخدمين والتطبيقات. من الناحية النظرية، تكمن الفكرة في 

فهم بياناتك ومستخدميك وقواعد الوصول المتعلقة بهم. لقد حددت مجموعة من المنتجات، 

واآلن تحتاج إىل تطبيق المنطق الذي يصف ما حددته في الخطوات الثالث األوىل. 

ملحوظة: سيتطلب بناء عمليات التكامل واألتمتة وتدفق العمل بين مختلف المنتجات الجاهزة 

مزيجًا من دعم مقدمي الخدمات واألمان وموارد هندسة الشبكات. هيكلة الميزانية وفًقا لذلك.

التجزئة

المراقبة، الكشف، االستجابة

استناًدا إىل الخطوتين السابقتين، قم بهيكلة حل مصمم خصيًصا لعمليات األعمال والمخاطر 

المحددة في بيئتك. تُعد هذه بنية منطقية قد تتطلب حلواًل تقنية جديدة ولكن يمكنها أيًضا 

االستفادة من الحلول القائمة. حدد النهج المتبع لحماية البيانات الحساسة، وكيفية الوصول إليها، 

والتطبيقات التي يستخدمها المستخدمون، وكيف سيتم هيكلة ذلك من المنظور المفاهيمي 

والحلول التي تحتاجها. 

الحلول
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وختاًما، قم بمراقبة الشبكة وفحص حركة مرور السجالت وتحديث القواعد بناًء عىل المعلومات 

التي تحصل عليها من أنظمة تحليالت األمان الخاصة بك. باستخدام النمذجة القائمة عىل السلوك، 

يمكن للنظام بناء وجهة نظر مستندة إىل السلوك لنشاط الموظف، والذي يمكن استخدامها بعد 

ذلك كخط أساس الكتشاف السلوك الشاذ. وهذا بدوره قد يؤدي إىل استجابة تلقائية، مثل فرض 

ضوابط إضافية مثل مصادقة الخطوات لضمان إثبات سمات معينة بحيث يمكن إعادة تأسيس 

الثقة. يمكن أيًضا استخدام السلوك للمساعدة عىل ضبط تدفقات العمل والتجزئة الدقيقة. باإلضافة 

إىل ذلك، ال يزال هناك دور للمخاطر المعلوماتية والتأكد من تضمينها كسمة مهمة في التحقق من 

الثقة. يمكن أن تكون برامج تنسيق األمان واألتمتة واالستجابة بمثابة الرابط بين مكونات التكنولوجيا 

وبعضها لضمان استجابتها وفًقا لذلك.
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 ،LogRhythm في Beyond Corp بدالً من استخدام حل

قررنا تصميم نموذج الثقة الصفرية الخاص بنا استناًدا 

إىل العمل الذي أنجزته Google بالفعل. عندما تقوم 

بتفكيك قدرات Beyond Corp المختلفة، فهناك 

العديد من المنتجات التكنولوجية الجاهزة التي يمكن 

استخدامها لتكرار هذا النموذج:

إدارة الهوية والوصول. 	

إدارة امتيازات الوصول. 	

	 .)SASE( ميزة خدمات الوصول اآلمن

الجيل التالي من المعلومات األمنية و إدارة . 	

األحداث )SIEM( أو تحليالت سلوك المستخدم 

)UEBA( لمراقبة األمان واالستجابة

الجهة الموثقة. 	

التجزئة الدقيقة . 	

هيكلة الحلول

كيف حققنا ذلك في 

LogRhythm
بدأنا مسيرتنا نحو نموذج الثقة الصفرية في بداية 

عام 2018. كنا نستعد، في ذلك الوقت، للتعليمات 

القادمة من النظام األوروبي العام لحماية البيانات 

)GDPR(. ألغراض بدء مساعي جهود الثقة 

 GDPR الصفرية، قمنا بتوسيع نطاق مشروع

الخاص بنا لفهم جميع المستخدمين واألدوار 

ومصادر البيانات الحساسة والتدفقات بين جميع 

األنظمة والتطبيقات والمستخدمين بما يفوق 

مستوى معلومات التعريف الشخصية. 

قررنا االستفادة من أنظمة الموارد البشرية لدينا 

كمصدر وحيد للمعلومات لتفويض المستخدمين 

وإلغاء تفويضهم، وأدوارهم، وإمكانية وصولهم، 

وقمنا بإنشاء تكامل مع هذا المنتج. تتمثل 

فلسفتنا في أنه إذا كان الشخص يحصل عىل 

راتب من الشركة، فهناك احتمال كبير أنه موظف 

شرعي. إذا كان الشخص يتلقى راتًبا وليس موظًفا 

في LogRhythm، فلدينا مشكلة مختلفة تماًما 

يجب معالجتها. فضالً عن ذلك،

لتعزيز إدارة المستخدم لدينا،

لقد قللنا بشكل كبير من عبء إدارة المستخدم 

عىل قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا، والتي 

كانت ميزة غير متوقعة في وقت مبكر من 

المشروع

كيفية تأسيس نظام بيئي وفق مفهوم الثقة الصفرية
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.

 Okta بدأنا عام 2018 بتنفيذ إدارة الوصول والهوية

والمصادقة متعددة العوامل لجميع المستخدمين 

 )SaaS( والتطبيقات )كل من البرمجيات كخدمة

والبرمجيات المحلية المثبتة عىل جهاز العميل(. قمنا 

بتنفيذ التكامل مع نظام الموارد البشرية لدينا كمصدر 

 LogRhythm وحيد للمعلومات. ثم قمنا بدمج حل

NextGen SIEM وUEBA لتوفير المراقبة وتحديد 

سلوك المستخدم. قدم هذا األساس لتدابير التحكم 

في الوصول التكيفية، واالستفادة من تكامل واجهة 

 .Okta برمجة التطبيقات مع

لقد كرسنا عام 2019 للتقييم والتحسين، مع التركيز 

عىل االستفادة بشكل أكبر مما لدينا في البنية 

التحتية الحالية. 

في عام 2020، طبقنا إدارة األجهزة المحمولة لضمان 

ثقة الجهاز وأمانه. نحن ننفذ حالًيا حالً متميزًا إلدارة 

الوصول، ونخطط لتنفيذ مزيج من حل SASE الخاص 

بنا وجدار حماية Palo Alto Networks المصغر 

)لكمية صغيرة جًدا من الخدمات المحلية المستضافة 

ذاتًيا( للتجزئة الدقيقة ووساطة السياسات كأجزاء 

تقنية نهائية في بنية الثقة الصفرية الشاملة.

هيكلة الحلول

خارطة طريق LogRhythm نحو نموذج الثقة الصفرية

كيفية تأسيس نظام بيئي وفق مفهوم الثقة الصفرية
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كيفية تأسيس نظام بيئي وفق مفهوم الثقة الصفرية

كيف تدعم شركة LogRhythm مبادرة 

الثقة الصفرية الخاصة بك

ال تلغي الثقة الصفرية الحاجة إىل مراقبة المخاطر والتعامل معها. 

يُعد كل من حل المعلومات األمنية وإدارة األحداث )SIEM( أو حل 

الكشف واالستجابة الممتدان )XDR( عنصرين مهمين في بنية 

الثقة الصفرية. سيوفر ذلك رؤية واضحة لسلوكيات المستخدم 

والكيان، مما يتيح أساليب األمان التكيفية بناًء عىل التغييرات 

في سلوك المستخدم وأحدث المخاطر المعلوماتية، باإلضافة إىل 

توفير نظرة ثاقبة حول مدى فعالية عمل البنية كنظام بيئي. 

يمكن استخدام تنسيق أمان LogRhythm وأتمته واستجابته 

)SOAR( لتنظيم اإلجراءات بين المنتجات المختلفة في النظام 

البيئي للثقة الصفرية. إذا كانت هناك مشكالت في التفويض، 

فلنفترض أن المستخدم بدأ المصادقة مستخدًما اسم مستخدم 

وكلمة مرور من أحد المواقع وتم إرسال موافقة المصادقة 

 Okta إخبار LogRhythm الثنائية من موقع مختلف، يمكن لـ

بتعزيز عملية المصادقة، وإعادة تقييم الثقة استناًدا إىل هذه 

السمات وغيرها، وعزل المستخدم أو النظام أو إمكانية الوصول 

NIST Computer Security Resource Center, "SP 800-2017, Zero Trust Architecture." August 2020.

إىل التطبيقات والبيانات أو تضمينهم. بمجرد االنتهاء من ذلك، 

يمكن للنظام التحقق من هوية المستخدم مقابل سياسة 

الوصول أو وساطة السياسة. 

نتائج وثمار أعمالنا

مكننا تطبيق نموذج الثقة الصفرية من تبسيط نظام األمن 

المعلوماتي لدينا وتحقيق وفورات في التكاليف. لقد قللنا بشكل 

كبير من اعتمادنا عىل برنامج VPN، ونتوقع القضاء عليه تماًما. 

نحن أيًضا بصدد تقليل جدران الحماية المحيطة بالشركة وإزالتها.

ساعد خفض تكاليف الصيانة لهذين العنصرين وحدهما عىل دعم 

تكلفة التقنيات اإلضافية لتطبيق نموذج الثقة الصفرية. نتطلع 

أيًضا إىل القضاء عىل "الدليل النشط " تماًما باستخدام تكامل 

الموارد البشرية وإدارة الهوية والوصول كمخزن الهوية الوحيد 

للموظفين.
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كيفية تأسيس نظام بيئي وفق مفهوم الثقة الصفرية

ابدأ رحلتك نحو نموذج 

الثقة الصفرية اليوم
قبل البدء في هذه الرحلة المتعددة السنوات، ستحتاج أوالً إىل تمويل المبادرة، ويبدأ هذا بخطة عمل 

قوية تُظهر االستثمارات الجديدة وتكلفتها، وخفض التكاليف، وعائد االستثمار من مكاسب/تكاليف 

األمان والكفاءة التشغيلية. عىل الرغم من أن نموذج الثقة الصفرية ال يتطلب عادًة عدًدا إضافًيا من 

الموظفين، إال أنك ال تزال بحاجة إىل التخطيط لتكاليف األفراد المباشرة وغير المباشرة. ضع في 

اعتبارك أن تهميش التقنيات القديمة سيقلل من التكاليف ويوفر التمويل لالستثمارات الجديدة. 

يمكن أن يكون تحويل البنية التحتية التقنية الخاصة بك عمالً طويالً ومضجرًا، ومن المحتمل أن تعمل 

في وضع مختلط يجمع ما بين الثقة الصفرية والتقنيات القديمة لفترة من الوقت. ابدأ بتنفيذ مبادئ 

الثقة الصفرية وتغييرات العمليات وحلول أصول البيانات األعىل قيمة، وال تستبعد المكاسب المتزايدة 

التي تحققها. يُعد تطبيق إدارة الهوية والوصول )IAM( أوMFA، عىل سبيل المثال، خطوة ال تقدر بثمن 

وفارقة في تحقيق هدفك. 

بعد أن خضنا األمر بأنفسنا في LogRhythm، نعلم مدى صعوبة المسير نحو نموذج الثقة الصفرية 

وإىل أي مدى قد تكون مثمرة، ويسرنا مساعدتك في رحلتك. قم بجدولة عرض توضيحي لمعرفة 

كيف يمكن أن تدعم LogRhythm مسيرتك نحو الثقة الصفرية. 

logrhythm.com/demo

   11 ابدأ رحلتك اليوم نحو نموذج الثقة الصفرية  |



LogRhythm نبذة عن

تساهم منصة شركة LogRhythm الحائزة عىل جوائز NextGen SIEM في جعل العالم أكثر أمانًا من خالل حماية 

المؤسسات والموظفين والعمالء من أحدث المخاطر اإللكترونية. تقوم بذلك من خالل توفير منصة شاملة بأحدث 

وظائف األمان، بما في ذلك التحليالت األمنية وكشف الشبكة واالستجابة لها )NDR( وتحليالت سلوك المستخدم 

.)SOAR( والتنسيق األمني والتشغيل اآللي واالستجابة )UEBA( والكيان

.logrhythm.com بتمكين الشركات من جعل األمن في مقدمة أولوياتهم عىل LogRhythm تعرّف عىل كيفية قيام
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