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مقدمة عن أمن أنظمة  Appleاألساسية

مقدمة عن أمن أنظمة  Appleاألساسية

بناء على تجربة إنشاء أكثر أنظمة تشغيل األجهزة
تصمم  Appleاألمن في صميم أنظمتها األساسية.
ً
املحمولة تطو ًرا في العالم ،أنشأت  Appleهياكل أمنية تلبي املتطلبات الفريدة للجوال والساعة
وسطح املكتب واملنزل.

معا لتوفير
يجمع كل جهاز من أجهزة  Appleبني املكونات املادية والبرامج والخدمات املصممة للعمل ً
أقصى درجات األمن وتسهيل تجربة املستخدم في خدمة الهدف النهائي املتمثل في الحفاظ على أمان

املعلومات الشخصية .على سبيل املثال ،تعمل األجهزة األمنية واألجهزة املزودة بالسيليكون املصممة

من ِقبل  Appleعلى تشغيل ميزات األمن املهمة .كما تعمل وسائل حماية البرامج للحفاظ على حماية نظام

التشغيل وتطبيقات الجهات الخارجية .وأخي ًرا ،توفر الخدمات آلية لتحديثات البرامج األمنية في الوقت املناسب،
وتشغيل منظومة محمية للتطبيقات ،وتسهيل االتصاالت وعمليات الدفع اآلمنة .نتيجة لذلك ،ال تحمي أجهزة
 Appleالجهاز وبياناته فحسب بل النظام البيئي بأكمله ،بما في ذلك كل ما يفعله املستخدم محل ًيا وعلى

الشبكات ومع خدمات اإلنترنت الرئيسية.

في حني أننا نصمم منتجاتنا لتكون بسيطة وبديهية وذات إمكانيات ،فإننا نصممها لتكون آمنة .ال يمكن

تعطيل ميزات األمن الرئيسية ،مثل تشفير الجهاز القائم على املكونات املادية ،عن طريق الخطأ .امليزات

األخرى ،مثل  Face IDو  ،Touch IDتعمل على تحسني تجربة املستخدم من خالل جعلها أبسط وأكثر بديهية

وأسهل لتأمني الجهاز .ونظ ًرا ألنه يتم تمكني العديد من هذه امليزات بشكل افتراضي ،فال يحتاج املستخدمون

موسعة.
أو أقسام تقنية املعلومات إلى إجراء تكوينات
َّ

توفر هذه الوثائق تفاصيل حول كيفية تطبيق تقنية األمن وميزاته في أنظمة  Appleاألساسية .وتساعد ً
أيضا

املؤسسات على دمج تقنية األمن وميزاته في أنظمة  Appleاألساسية مع سياساتها وتدابيرها الخاصة لتلبية
احتياجاتها األمنية املحددة.

يتم تنظيم املحتوى في مجاالت املوضوعات التالية:

•أمن املكونات املادية واملقاييس الحيوية :الرقاقات واملكونات املادية التي تشكل أساس األمن على

أجهزة  ،Appleبما في ذلك رقاقات  Appleو  Secure Enclaveومحركات التشفير و  Face IDو Touch ID

•أمن األنظمة :وظائف املكونات املادية والبرامج املتكاملة التي توفر التمهيد اآلمن والتحديث والتشغيل
املستمر ألنظمة التشغيل في Apple

•التشفير وحماية البيانات :البنية والتصميم اللذان يحميان بيانات املستخدم في حالة ضياع الجهاز أو
مخولة استخدامه أو تعديله
سرقته ،أو عند محاولة شخص بال تصريح أو عملية غير
َّ

نظاما بيئ ًيا آمنًا للتطبيقات وتمكّن تشغيل التطبيقات بأمان
•أمن التطبيقات :البرامج والخدمات التي توفر
ً
ودون املساس بتكامل النظام األساسي
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•أمن الخدمات :خدمات  Appleلتحديد الهوية وإدارة كلمات السر وعمليات الدفع واالتصاالت والعثور
على األجهزة املفقودة

•أمن الشبكات :بروتوكوالت الشبكات املعيارية التي توفر مصادقة آمنة وتشفير البيانات أ ثناء اإلرسال

•أمن مجموعة أدوات املطورين :إطارات العمل "مجموعة األدوات" املصممة لإلدارة اآلمنة والخاصة لكل من
املنزل والصحة ،باإلضافة إلى توسيع إمكانيات جهاز  Appleوخدماتها لتشمل تطبيقات الجهات الخارجية

•إدارة األجهزة اآلمنة :الط ُر ق التي تسمح بإدارة أجهزة  Appleوتساعد على منع االستخدام غير املصرح به
وتمكّن املسح عن ُبعد في حالة ضياع الجهاز أو سرقته

االلتزام بتحقيق األمن

تلتزم  Appleباملساعدة في حماية العمالء من خالل تقنيات الخصوصية واألمن الرائدة املصممة

لوقاية املعلومات الشخصية ،بجانب األساليب الشاملة التي تساعد في حماية بيانات الشركات في

البيئات املؤسسية .وتكافئ  Appleالباحثني نظير عملهم في الكشف عن الثغرات األمنية بتقديم

مكافآت  Appleلإلسهامات األمنية .تفاصيل البرنامج وفئات املكافآت متوفرة على
.https://developer.apple.com/security-bounty/

إننا نحتفظ بفريق أمني مكرّس لدعم جميع منتجات  .Appleيوفر الفريق عمليات تدقيق واختبار أمنية
للمنتجات ،التي قيد التطوير والتي تم إصدارها على حد سواء .ويوفر فريق ً Apple
أيضا أدوات وتدريبات
أمنية ،ويراقب بفعالية التهديدات والتقارير املتعلقة باملشكالت األمنية الجديدة Apple .عضو في

منتدى فر ق االستجابة للحوادث واألمن .)FIRST(

تواصل  Appleتخطي حدود املمكن في مجالي األمن والخصوصية .حيث تستخدم رقاقات مخصصة عبر قائمة

ال إلى رقاقة  Apple T2األمنية و  Macاملزود
املنتجات؛
بدءا من  Apple Watchإلى  iPhoneو  iPadوصو ً
ً
برقاقة Apple؛ والتي ال يقتصر عملها على الحوسبة الفعالة فقط ،بل األمن ً
أيضا .على سبيل املثال ،تعمل

رقاقات  Appleعلى تشكيل األساس للتمهيد اآلمن و  Face IDو  Touch IDوحماية البيانات .باإلضافة إلى

ذلك ،تقوم ميزات األمن املوجودة على األجهزة التي يتم تشغيلها بواسطة رقاقات —Appleمثل حماية تكامل
 Kernelورموز مصادقة املؤشر وقيود األذونات السريعة—باملساعدة على إحباط أنواع الهجمات اإللكترونية

الشائعة .لذا ،حتى إذا تم تنفيذ التعليمات البرمجية للمهاجم بطريقة ما ،فإن الضرر الذي يمكن أن ُتحدثه يتم
الحد منه بشكل كبير.

لتحقيق أقصى استفادة من امليزات األمنية الشاملة املضمنة في أنظمتنا األساسية ،نحث املؤسسات على
مراجعة سياسات تقنية املعلومات واألمن لديها للتأكد من أنها تستفيد استفادةً تامةً من طبقات التقنية

األمنية التي توفرها هذه األنظمة األساسية.

ملعرفة املزيد حول اإلبالغ عن املشكالت إلى  Appleواالشتراك في إشعارات األمن ،راجع اإلبالغ عن ثغرة في
األمان أو الخصوصية.

تؤمن  Appleبأن الخصوصية حق أساسي من حقوق اإلنسان ،ومن ثم وضعت العديد من الضوابط والخيارات

ُضمنة التي تتيح للمستخدمني تحديد كيفية وتوقيت استخدام التطبيقات ملعلوماتهم ،وكذلك
امل َّ
املعلومات التي يتم استخدامها .ملعرفة املزيد حول نهج الخصوصية املُتَّبع في  Appleوضوابط الخصوصية

في أجهزة  Appleوسياسة خصوصية  ،Appleانظر .https://www.apple.com/ae-ar/privacy

مالحظة :ما لم ُيذكر خالف ذلك ،تغطي هذه الوثائق إصدارات أنظمة التشغيل اآلتية iOS 15.4 :و iPadOS 15.4
و  3macOS 12.3و  tvOS 15.4و watchOS 8.5.
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أمن املكونات املادية واملقاييس الحيوية

نظرة عامة على أمن املكونات املادية

مدمجا .ولهذا السبب تتمتع
لكي يكون البرنامج آمنًا ،يجب أن يرتكز على األجهزة التي تتضمن أمنًا
ً
أجهزة Apple؛ املثبت عليها  iOSأو  iPadOSأو  macOSأو  watchOSأو tvOS؛ بإمكانات أمنية مصممة

في  .Siliconتتضمن هذه اإلمكانات وحدة املعالجة املركزية  )CPU(التي تدعم ميزات أمان النظام ،وكذلك

علما بأن املكونات املادية التي تركز على األمن تتبع مبدأ
السيليكون اإلضافي املخصص لوظائف األمان.
ً
دعم الوظائف املحدودة واملُحدّدة بدقة من أجل تقليل األجزاء املعرضة للهجوم إلى أدنى حد .وتتضمن هذه
املكونات ذاكرة  ROMللتمهيد ،والتي تشكل جذر ثقة في املكونات املادية للتمهيد اآلمن ،ومحركات AES

ال عن  Secure Enclave. Secure Enclaveعبارة
مخصصة للتشفير وفك التشفير بطريقة فعالة وآمنة ،فض ً
عن نظام على شريحة  )SoC(يتم تضمينه في جميع أجهزة  iPhoneو  iPadو  Apple Watchو Apple TV
و  HomePodالحديثة وعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleوكذلك املزودة بشريحة

 Apple T2األمنية .ويتبع  Secure Enclaveنفسه املبدأ ذاته الذي يتبعه تصميم نظام  ،SoCإذ يحتوي

على  ROMللتمهيد املنفصل خاص به ومحرك  .AESيوفر  Secure Enclaveكذلك األساس إلنشاء املفاتيح

الضرورية لتشفير البيانات غير النشطة وتخزينها بأمان ،كما أنه يحمي بيانات املقاييس الحيوية و ُيق ّيمها
بالنسبة إلى كل من  Face IDو.Touch ID

ال .في الوقت نفسه ،ال يمكنه كشف البيانات (أو مادة املفاتيح)
يجب أن يكون تشفير التخزين
سريعا وفعا ً
ً
التي يستخدمها إلنشاء عالقات مفتاحية مشفرة .ويقوم محرك  AESاملادي بحل هذه املشكلة عن طريق
إجراء التشفير وإلغاء التشفير على الخط بسرعة أ ثناء كتابة امللفات أو قراءتها .توفر قناة خاصة من

 Secure Enclaveمادة مفاتيح ضرورية ملحرك  AESدون كشف هذه املعلومات ملعالج التطبيقات (أو

وحدة املعالجة املركزية) أو نظام التشغيل العام .ويساعد ذلك على ضمان أن تقوم حماية البيانات وتقنيات
 FileVaultمن  Appleبحماية ملفات املستخدمني دون الكشف عن مفاتيح التشفير طويلة األجل.

صممت  Appleالتمهيد اآلمن لحماية أدنى مستويات البرامج من العبث وللسماح بتحميل برامج نظام

التشغيل املوثوقة فقط من  Appleعند بدء التشغيل .يبدأ التمهيد اآلمن بتعليمات برمجية ثابتة تسمى
 Boot ROMيتم وضعها أ ثناء تصنيع شريحة  Apple SoCوتكون معروفة باسم جذر الثقة في املكونات

املادية .على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بشريحة  ،T2تبدأ الثقة في التمهيد اآلمن لـ  macOSبشريحة .T2
(تقوم كل من شريحة  T2و  Secure Enclaveكذلك بتنفيذ عمليات التمهيد اآلمن الخاصة بهما باستخدام

ال دقيقً ا لكيفية تمهيد شرائح A-series
ذاكرة  ROMللتمهيد منفصلة لكل منهما—و ُيعد هذا تمثي ً
وعائلة  M1بشكل آمن).

يعالج  Secure Enclaveكذلك  Touch IDوبيانات الوجه من مستشعرات  Face IDو  Touch IDعلى أجهزة

 .Appleوهذا يوفر مصادقة آمنة مع الحفاظ على خصوصية وأمن بيانات املستخدم البيومترية .كما يتيح ذلك

للمستخدمني االستفادة من أمن رموز املرور وكلمات السر األطول واألكثر تعقي ًدا ،مع سهولة املصادقة
السريعة للوصول أو الشراء في العديد من الحاالت.
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أمن Apple SoC

يشكل السيليكون الذي تصممه  Appleبنية عامة في كل منتجات  ،Appleوأصبح اآلن متوف ًرا في الـ Mac
وكذلك الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  Apple TVوالـ  .Apple Watchعلى مدار عقد من الزمان ،كان فريق تصميم
السيليكون عاملي املستوى التابع لشركة  Appleيعمل على تصميم وتحسني األنظمة على شرائح )SoCs(

في  .Appleوقد أسفرت تلك الجهود عن بنية قابلة للتطوير مصممة لكل األجهزة التي تتصدر املجال من ناحية
أساسا مشتركًا مليزات األمن التي ال يمكن الحصول عليها إال من شركة تصمم
اإلمكانيات األمنية .وهذا يوفر
ً

السيليكون الخاص بها لتشغيله مع برامجها.

خصيصا لتمكني ميزات أمان النظام املفصلة أدناه.
وصنع
صمم ُ Apple Silicon
ُ
ً

امليزة

A10

S3 ،A11

S5 ،A13

S4 ،A12

 A14و A15
و  S6و S7

وعائلة M1

حماية تكامل
Kernel

قيود األذونات
السر يعة

حماية تكامل

املعالج الثانوي

للنظا م

رموز مصادقة
املؤشر

راجع املالحظة

طبقة حماية

أدناه.

ا لصفحة

مالحظة :تتطلب طبقة حماية الصفحة  )PPL(تنفيذ النظام األساسي للتعليمات البرمجية املُو ّقعة واملوثوق
بها فقط ،وهذا نموذج أمن ال ينطبق على .macOS

يقوم السيليكون الذي تصممه ً Apple
أيضا على وجه التحديد بتمكني إمكانات حماية البيانات املوضحة أدناه.
امليزة

A10

A11, S3

A12, S4

A13, S5

 A14و  A15و S6
و  S7وعائلة M1

حماية املفاتيح

املؤمنة )SKP(
- recoveryO S

محمي بكل فئات
حماية البيانات
أنماط التمهيد

البديلة لكل من

 DFUوالتشخيصات
والتحديث  -حماية

البيانات من الفئة A

وBوC

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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Secure Enclave

 Secure Enclaveهو نظام فرعي آمن مخصص لإلصدارات األحدث من  iPhoneو  iPod touchو Mac

و  Apple TVو  Apple Watchو .HomePod

نظرة عامة

 Secure Enclaveعبارة عن نظام فرعي آمن مخصص ُمدمج في األنظمة على الشرائح  )SoCs(التي تقدمها
 .Appleويتم عزل  Secure Enclaveعن املعالج الرئيسي لتوفير طبقة إضافية من األمن ،وهو مصمم للحفاظ

على أمن بيانات املستخدم الحساسة حتى عند اختراق نواة معالج التطبيقات .ويتبع مبادئ التصميم ذاتها التي
يتبعها —SoCذاكرة  ROMللتمهيد إلنشاء جذر الثقة للمكونات املادية ،ومحرك  AESلعمليات التشفير الفعالة

واآلمنة ،والذاكرة املحمية .بالرغم من أن  Secure Enclaveال يتضمن التخزين ،ولكنه يشتمل على آلية لتخزين
املعلومات بأمان على وحدة التخزين املتصلة بشكل منفصل عن تخزين فالش  NANDاملُستخدم من قبل

معالج التطبيقات ونظام التشغيل.

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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ويعد  Secure Enclaveميزة من ميزات املكونات املادية في معظم إصدارات الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ Mac

والـ  Apple TVوالـ  Apple Watchوالـ  ،HomePodوهي:
• iPhone 5sأو أحدث
• iPad Airأو أحدث

•أجهزة كمبيوتر  MacBook Proالتي تحتوي على  2016( Touch Barو  )2017املزودة بشريحة Apple T1
•أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelالتي تحتوي على شريحة  Apple T2األمنية
•أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple
• Apple TV HDأو أحدث

• Apple Watch Series 1أو أحدث
• HomePodو HomePod mini

معالج Secure Enclave

يوفر معالج  Secure Enclaveقوة الحوسبة الرئيسية لـ  .Secure Enclaveولتوفير أقصى مستوى من

العزلة ،تم تخصيص معالج  Secure Enclaveالستخدام  Secure Enclaveفقط .يساعد ذلك في منع هجمات

القنوات الجانبية التي تعتمد على البرامج الضارة التي تشترك في نفس محور التنفيذ مثل البرامج املستهدفة
املعرضة للهجوم.

يقوم معالج  Secure Enclaveبتشغيل إصدار  microkernel L4مخصص لـ  .Appleوقد تم تصميمه

للعمل بكفاءة على سرعة ساعة أقل ،ما يساعد على حمايته من هجمات الساعة والطاقة .يتضمن معالج
بدءا من  A11و  ،S4محركًا بذاكرة محمية وذاكرة مشفرة مع إمكانات مكافحة إعادة
،Secure Enclave
ً

التشغيل والتمهيد اآلمن ومولد األرقام العشوائي املخصص ومحرك  AESالخاص به.

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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محرك حماية الذاكرة

يعمل  Secure Enclaveمن منطقة مخصصة بذاكرة  DRAMفي الجهاز .وتعمل طبقات الحماية املتعددة
على عزل ذاكرة  Secure Enclaveاملحمية عن معالج التطبيقات.

عند بدء تشغيل الجهاز ،يقوم  Boot ROMفي  Secure Enclaveبإنشاء مفتاح حماية ذاكرة مؤقت عشوائي

ملحرك حماية الذاكرة .وعندما يكتب  Secure Enclaveفي منطقة الذاكرة املخصصة له ،يعمل محرك حماية

الذاكرة على تشفير كتلة الذاكرة باستخدام  AESفي نمط ) ،Mac XEX (xor-encrypt-xorويحتسب عالمة

املصادقة للذاكرة الخاصة برمز مصادقة الرسائل املستندة إلى التشفير  .)CMAC(ويخزّن محرك حماية الذاكرة

عالمة املصادقة بجانب الذاكرة املشفرة .عندما يقرأ  Secure Enclaveالذاكرة ،يتحقق محرك حماية الذاكرة من

عالمة املصادقة .وفي حالة تطابق عالمة املصادقة ،يعمل محرك حماية الذاكرة على فك تشفير كتلة الذاكرة.
أما إذا لم تتطابق العالمة ،يشير محرك حماية الذاكرة إلى خطأ في  .Secure Enclaveبعد حدوث خطأ في
مصادقة الذاكرة ،يتوقف  Secure Enclaveعن قبول الطلبات حتى تتم إعادة تشغيل النظام.

بدءا من أنظمة  SoCsمن الفئة  A11و  S4املتوفرة من  ،Appleيضيف محرك حماية الذاكرة ميزة حماية
ً
إعادة التشغيل لذاكرة  .Secure Enclaveللمساعدة على منع إعادة تشغيل البيانات ذات األهمية األمنية،
يعمل محرك حماية الذاكرة على تخزين رقم فريد ملرة واحدة يسمى قيمة عشوائية لكتلة الذاكرة بجانب
عالمة املصادقة .يتم استخدام القيمة العشوائية كمفتاح إضافي لعالمة مصادقة  .CMACتتم حماية

القيم العشوائية لجميع كتل الذاكرة باستخدام شجرة تكامل متجذرة في ذاكرة  SRAMاملخصصة داخل

 .Secure Enclaveبالنسبة إلى عمليات الكتابة ،يعمل محرك حماية الذاكرة على تحديث القيمة العشوائية

ال إلى  .SRAMبالنسبة إلى عمليات الكتابة ،يعمل محرك حماية الذاكرة
وكل مستوى من شجرة التكامل وصو ً
ال إلى  .SRAMيتم التعامل مع حاالت
وصو
التكامل
شجرة
من
مستوى
وكل
على التحقق من القيمة العشوائية
ً
عدم تطابق القيمة العشوائية بشكل مشابه لحاالت عدم تطابق عالمة املصادقة.

على الـ  Apple A14و  A15وعائلة  M1و  SoCاألحدث ،يدعم محرك حماية الذاكرة وجود مفتاحني لحماية الذاكرة
املؤقتة .يتم استخدام األول للبيانات الخاصة في  ،Secure Enclaveبينما يتم استخدام الثاني للبيانات

املشتركة مع  Neural Engineاآلمن.

يعمل محرك حماية الذاكرة بشكل مضمن وشفاف في  .Secure Enclaveيقرأ  Secure Enclaveالذاكرة

ويكتب فيها كما لو كانت ذاكرة  DRAMعادية غير مشفرة ،بينما ال يرى أي مراقب خارج Secure Enclave

ُصادق عليه من الذاكرة فقط .وينتج عن ذلك حماية قوية للذاكرة بدون مقايضات
سوى اإلصدار املُش ّفر وامل َ

األداء أو تعقيدات البرامج.
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 ROM Bootفي Secure Enclave

تحتوي  Secure Enclaveعلى  Boot ROMمخصص لـ  .Secure Enclaveوعلى غرار  Boot ROMفي معالج
التطبيقات ،فإن  Boot ROM Secure Enclaveعبارة عن تعليمة برمجية ثابتة تؤسس لجذر الثقة في
املكونات املادية في .Secure Enclave

عند بدء تشغيل النظام ،يعمل  iBootعلى تعيني منطقة مخصصة من الذاكرة إلى  .Secure Enclaveقبل

استخدام الذاكرة ،يقوم  Boot ROMفي  Secure Enclaveبتهيئة محرك حماية الذاكرة لتوفير حماية تشفير

لذاكرة  Secure Enclaveاملحمية.

ثم ُيرِسل معالج التطبيقات صورة  sepOSإلى  Boot ROMفي  .Secure Enclaveوبعد نسخ صورة sepOS
في الذاكرة املحمية الخاصة بـ  ،Secure Enclaveيتحقق  Boot ROMفي  Secure Enclaveمن تجزئة التشفير

وتوقيع الصورة للتحقق من أن صورة  sepOSمصرح لها بالعمل على الجهاز .إذا تم توقيع صورة  sepOSبشكل

صحيح للعمل على الجهاز ،فإن  Boot ROMفي  Secure Enclaveينقل التحكم إلى  .sepOSإذا كان التوقيع
غير صالح ،فقد تم تصميم  Boot ROMفي  Secure Enclaveملنع أي استخدام إضافي لـ Secure Enclave
حتى إعادة تعيني الشريحة التالية.

في  A10 Appleوأنظمة  SoCsاألحدث ،يعمل  Boot ROMفي  Secure Enclaveعلى قفل تجزئة sepOS

في سجل مخصص لهذا الغرض .يستخدم ُمسرّع املفتاح العام هذه التجزئة للمفاتيح املرتبطة بنظام التشغيل
(املرتبطة بنظام التشغيل).

مراقب التمهيد في Secure Enclave

في  Apple A13وأنظمة  SoCsاألحدث ،يشتمل  Secure Enclaveعلى مراقب تمهيد تم تصميمه لضمان

تكامل أقوى في تجزئة  sepOSالتي تم تمهيدها.

عند بدء تشغيل النظام ،يعمل تكوين حماية تكامل املعالج الثانوي للنظام  )SCIP(الخاص بمعالج

 Secure Enclaveللمساعدة على منع معالج  Secure Enclaveمن تنفيذ أي تعليمة برمجية بخالف

 Boot ROMفي  .Secure Enclaveيساعد مراقب التمهيد على منع  Secure Enclaveمن تعديل تكوين

 SCIPمباشرةً  .لجعل صورة  sepOSالتي تم تحميلها قابلة للتنفيذ ،يرسل  Boot ROMفي Secure Enclave

طل ًبا إلى مراقب التمهيد يتضمن عنوان وحجم صورة  sepOSالتي تم تحميلها .عند استالم الطلب ،يقوم مراقب
التمهيد بإعادة تعيني معالج  ،Secure Enclaveوتجزئة صورة  sepOSالتي تم تحميلها ،وتحديث إعدادات SCIP
للسماح بتنفيذ صورة  sepOSالتي تم تحميلها ،وبدء التنفيذ داخل التعليمة البرمجية التي تم تحميلها حدي ًثا.

ومع استمرار النظام في التمهيد ،يتم استخدام هذه العملية نفسها كلما تم جعل تعليمة برمجية جديدة قابلةً

للتنفيذ .وفي كل مرة ،يعمل مراقب التمهيد على تحديث تجزئة تشغيل في عملية التمهيد .يتضمن مراقب
ً
أيضا معاِمالت أمن مهمة في تجزئة التشغيل.
التمهيد

عند اكتمال التمهيد ،يقوم مراقب التمهيد بإنهاء تجزئة التشغيل وإرسالها إلى ُمسرّع املفتاح العام
الستخدامها مع املفاتيح املرتبطة بنظام التشغيل .وهذه العملية مصممة بحيث ال يمكن تجاوز ربط مفتاح
نظام التشغيل حتى مع وجود ثغرة أمنية في  Boot ROMفي .Secure Enclave

مولّد األرقام العشوائية الحقيقية

ُيستخدم مول ّد األرقام العشوائية الحقيقية ) (TRNGإلنشاء بيانات عشوائية آمنة .ويستخدم Secure Enclave

مول ّد  TRNGعندما ُينشئ مفتاح تشفير عشوائ ًيا أو جذر مفتاح عشوائ ًيا أو إنتروبيا أخرى .يعتمد  TRNGعلى
عدة مذبذبات حلقية تمت معالجتها الحقً ا باستخدام ( CTR_DRBGخوارزمية تستند إلى تشفير الكُتل في نمط
العدّاد).
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مفاتيح التشفير الجذرية

يحتوي  Secure Enclaveعلى مفتاح تشفير جذري للمعرف الفريد  .)UID(ويكون  UIDفري ًدا لكل جهاز على حدة

وال يرتبط بأي معرف آخر على الجهاز.

بدءا من  ،A9 SoCيتم إنشاء  UIDمن خالل
ويتم دمج  UIDاملُنشأ عشوائ ًيا في النظام وقت تصنيع .SoC
ً
 TRNG Secure Enclaveأ ثناء التصنيع ويتم كتابته إلى املنصهرات باستخدام عملية برمجية تجري بالكامل في
 .Secure Enclaveتحمي هذه العملية معرّف املستخدم من أن يكون مرئ ًيا خارج الجهاز أ ثناء التصنيع وبالتالي
ال يتوفر للوصول إليه أو تخزينه من ِقبل  Appleأو أي من مورديها.

تستخدم صورة  sepOSمعرف  UIDلحماية األسرار الخاصة بالجهاز .ويتيح املعرف الفريد ربط البيانات بشكل

مشفر بجهاز معني .على سبيل املثال ،يتضمن التسلسل الهرمي للمفتاح الذي يحمي نظام امللفات املعرف

الفريد ،لذلك إذا تم نقل شرائح تخزين  SSDالداخلية فعل ًيا من جهاز إلى آخر ،فلن يكون الوصول إلى امللفات

ممكنًا .تتضمن األسرار األخرى املحمية الخاصة بالجهاز بيانات  Face IDأو  .Touch IDفي أي  ،Macال يتلقى
هذا املستوى من التشفير سوى التخزين الداخلي الكامل املرتبط بمحرك  .AESعلى سبيل املثال ،ال

يتم تشفير أجهزة التخزين الخارجية املتصلة عبر  USBأو وحدة التخزين املستندة إلى  PCIeاملضافة إلى

 2019 Mac Proبهذه الطريقة.

كما يتضمن  Secure Enclaveمعرف مجموعة  )GID(للجهاز ،ويكون مشت َركًا لجميع األجهزة التي تستخدم SoC
معينًا (على سبيل املثال ،تشترك جميع األجهزة التي تستخدم  SoC Apple A15في معرف  GIDذاته).

وال يتوفر  UIDو  GIDعبر مجموعة إجراءات االختبار املشتركة  )JTAG(أو واجهات تصحيح األخطاء األخرى.

محرك  AESفي Secure Enclave

استنادا إلى تشفير
محرك  AESفي  Secure Enclaveعبارة عن كتلة مادية ُتستخدم إلجراء تشفير متماثل
ً

 .AESوقد تم تصميم محرك  AESملقاومة تس ُّرب املعلومات باستخدام التوقيت وتحليل الطاقة الثابتة .)SPA(
بدءا من  ،SoC A9يتضمن محرك ً AES
أيضا إجراءات مضادة لتحليل الطاقة الديناميكية .)DPA(
ً
يدعم محرك  AESمفاتيح املكونات املادية والبرامج .يتم اشتقاق مفاتيح املكونات املادية من معرّف  UIDأو
 GIDالخاصني بـ  .Secure Enclaveوتظل هذه املفاتيح داخل محرك  AESوال تكون مرئية حتى لبرنامج .sepOS
بالرغم من أن البرنامج يمكنه طلب عمليات التشفير وفك التشفير باستخدام مفاتيح املكونات املادية ،فإنه ال
يمكنه استخراج املفاتيح.

في  A10 Appleوأنظمة  SoCsاألحدث ،يتضمن محرك  AESوحدات بت جذرية قابلة للقفل تعمل على تنويع
املفاتيح املشتقة من  UIDأو  .GIDوهذا يسمح بأن يكون الوصول إلى البيانات مشروطًا بوضع التشغيل

على الجهاز .على سبيل املثالُ ،تستخدم وحدات البت الجذرية القابلة للقفل لرفض الوصول إلى البيانات

املحمية بكلمة سر عند التشغيل من نمط تحديث البرنامج الثابت للجهاز  .)DFU(ملزيد من املعلومات ،انظر
رموز الدخول وكلمات السر.

محرك AES

يحتوي كل جهاز  Appleمزود بـ ً Secure Enclave
أيضا على محرك تشفير  AES256مخصص (محرك )AES

من في مسار الوصول إلى الذاكرة املباشرة  )DMA(بني تخزين فالش ( NANDغير املتطاير ) وذاكرة النظام
مض ّ
الرئيسية ،مما يجعل تشفير امللفات عالي الكفاءة .في معالج  A9أو معالجات السلسلة  Aاألحدث ،يوجد

النظام الفرعي لتخزين الفالش على ناقل معزول ال ُيسمح له بالوصول إلى الذاكرة التي تحتوي على بيانات
املستخدم من خالل محرك تشفير .DMA
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في وقت التمهيد ،تقوم  sepOSبإنشاء مفتاح تغليف عشوائي باستخدام  .TRNGوينقل Secure Enclave
هذا املفتاح إلى محرك  AESباستخدام واصالت مخصصة مصممة ملنع الوصول إليه بواسطة أي برنامج خارج

 .Secure Enclaveبعد ذلك ،تستطيع  sepOSاستخدام مفتاح التغليف العشوائي لتغليف مفاتيح امللفات

الستخدامها بواسطة برنامج تشغيل نظام ملفات معالج التطبيقات .عندما يقوم برنامج تشغيل نظام امللفات
بقراءة ملف أو كتابته ،يرسل املفتاح املغلّف إلى محرك  ،AESوالذي يقوم بفك تغليف املفتاح .ال يعرض محرك
 AESاملفتاح غير املُغلّف للبرنامج أب ًدا.

مالحظة :محرك  AESعبارة عن مكون منفصل عن كل من  Secure Enclaveومحرك  AESفي

 ،Secure Enclaveولكن تشغيله مرتبط بشكل وثيق بـ  Secure Enclaveكما هو موضح أدناه.

ُمس ّرع املفتاح العام

ُمسرّع املفتاح العام  )PKA(عبارة عن كتلة مادية ُتستخدم إلجراء عمليات التشفير غير املتماثل .يدعم PKA
ص ِّمم  PKAملقاومة تس ُّرب املعلومات عبر
خوارزميات التوقيع والتشفير  RSAو ( ECCمنحنى القطع الناقص)ُ .
التوقيت وهجمات القناة الجانبية مثل  SPAو .DPA

يدعم  PKAمفاتيح البرامج واملكونات املادية .يتم اشتقاق مفاتيح املكونات املادية من معرّف  UIDأو GID
الخاصني بـ  .Secure Enclaveوتظل هذه املفاتيح داخل  PKAوال تكون مرئية حتى لبرنامج .sepOS
بدءا من  ،A13 SoCsثبت أن تطبيقات تشفير  PKAصحيحة رياض ًيا باستخدام تقنيات التحقق الرسمية.
ً

على  A10 Appleوأنظمة  SocSاألحدث ،يدعم  PKAاملفاتيح املرتبطة بنظام التشغيل ،و ُيشار إليه ً
أيضا
باسم حماية املفاتيح املؤمنة  .)SKP(يتم إنشاء هذه املفاتيح باستخدام مجموعة من  UIDللجهاز وتجزئة

 sepOSالتي تعمل على الجهاز .يتم توفير التجزئة بواسطة  Boot ROMفي  ،Secure Enclaveأو من خالل

مراقب التمهيد في  Secure Enclaveعلى  Apple A13وأنظمة  SoCsاألحدثُ .تستخدم هذه املفاتيح ً
أيضا
للتحقق من إصدار  sepOSعند تقديم طلبات إلى خدمات  Appleمعينة ،كما ُتستخدم ً
أيضا لتحسني أمن

البيانات املحمية برمز دخول من خالل املساعدة على منع الوصول إلى مادة املفاتيح في حالة إجراء تغييرات

هامة على النظام من دون تفويض من املستخدم.

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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التخزين غير املتطاير اآلمن

تم تزويد  Secure Enclaveبجهاز تخزين غير متطاير آمن مخصص .يتم توصيل التخزين غير املتطاير اآلمن

بـ  Secure Enclaveباستخدام ناقل  I2Cمخصص ،بحيث ال يمكن الوصول إليه إال من خالل .Secure Enclave

جميع مفاتيح تشفير بيانات املستخدم متجذرة في اإلنتروبيا املخزنة في التخزين غير املتطاير في
.Secure Enclave

في األجهزة املثبت عليها  A12و  S4وأنظمة  SoCsاألحدث ،يتم إقران  Secure Enclaveمع مكون تخزين آمن

لتخزين اإلنتروبيا .تم تصميم مكون التخزين اآلمن ذاته مع تعليمات  ROMبرمجية ثابتة ومول ّد أرقام عشوائية
مادي ومفتاح تشفير فريد لكل جهاز ومحركات تشفير واكتشاف العبث املادي .يتواصل Secure Enclave
ومكون التخزين اآلمن باستخدام بروتوكول مشفر ومصادق عليه يوفر الوصول الحصري إلى اإلنتروبيا.

تم تزويد األجهزة التي تم إصدارها ألول مرة في خريف  ٠٢٠٢أو أحدث بمكون تخزين آمن من الجيل الثاني .ويضيف

مكون التخزين اآلمن من الجيل الثاني صناديق قفل ذات عدّادُ .يخزّن كل صندوق قفل ذي عدّاد قيمةً عشوائيةً
ومتحقِّ ق من رمز الدخول من  128بت ،وعدّاد من  8بت ،وقيمة محاوالت قصوى من  8بت .ويتم
من  128بتُ ،
الوصول إلى صناديق القفل ذات العدّاد عبر بروتوكول مشفر ومصادق عليه.
تحمل صناديق القفل ذات العدّاد اإلنتروبيا الالزمة لفتح قفل بيانات املستخدم املحمية برمز دخول .للوصول
إلى بيانات املستخدم ،يجب على  Secure Enclaveاملقترن اشتقاق قيمة إنتروبيا لرمز الدخول الصحيح من

رمز الدخول الخاص باملستخدم ومعرف  UIDالخاص بـ  .Secure Enclaveال يمكن التعرف على رمز دخول

املستخدم باستخدام محاوالت فتح القفل املرسلة من مصدر غير  Secure Enclaveاملقترن .إذا تم تجاوز حد

محاوالت إدخال رمز الدخول (على سبيل املثال 10 ،محاوالت على الـ  ،)iPhoneيتم مسح البيانات املحمية برمز
الدخول بالكامل بواسطة مكون التخزين اآلمن.

إلنشاء صندوق قفل ذي عدّاد ،يرسل  Secure Enclaveإلى مكون التخزين اآلمن قيمة إنتروبيا رمز الدخول
وقيمة الحد األقصى للمحاوالت .ويقوم مكون التخزين اآلمن بإنشاء قيمة عشوائية باستخدام ُمول ّد األرقام

العشوائية الخاص بها .ثم تستخرج قيمة تحقق من رمز الدخول وقيمة إنتروبيا لصندوق القفل من إنتروبيا

رمز الدخول املرفق ومفتاح التشفير الفريد ملكون التخزين اآلمن والقيمة العشوائية .يعمل مكون التخزين

اآلمن على تهيئة صندوق القفل ذي العدّاد بعدد ، 0وقيمة الحد األقصى للمحاوالت املُقدّمة ،وقيمة التحقُّ ق
املشتقة ،والقيمة العشوائية .يقوم مكون التخزين اآلمن بعد ذلك بإرجاع قيمة إنتروبيا صندوق القفل

املنشأة إلى .Secure Enclave

السترداد قيمة إنتروبيا صندوق القفل من صندوق قفل ذي عدّاد الحقً ا ،يرسل  Secure Enclaveإنتروبيا رمز

ال على زيادة عدّاد صندوق القفل .وإذا تجاوز
الدخول إلى مكون التخزين اآلمن .يعمل مكون التخزين اآلمن أو ً
العداد املتزايد القيمة القصوى لعدد املحاوالت ،فإن مكون التخزين اآلمن يطمس صندوق القفل ذي العدّاد.

إذا لم يتم الوصول إلى الحد األقصى لعدد املحاوالت ،يحاول مكون التخزين اآلمن اشتقاق قيمة التحقق من رمز

الدخول وقيمة إنتروبيا صندوق القفل باستخدام نفس الخوارزمية املستخدمة إلنشاء صندوق القفل ذي العدّاد.
إذا كانت قيمة التحقق من رمز الدخول املشتقة مطابقة لقيمة التحقق من رمز الدخول املخزنةُ ،يرجع مكون

التخزين اآلمن قيمة إنتروبيا صندوق القفل إلى  Secure Enclaveو ُيعيد تعيني العدّاد إلى .0

تكون املفاتيح املستخدمة للوصول إلى البيانات املحمية بكلمة سر متجذرةً في إنتروبيا املُخزّنة في صناديق

القفل ذات العدّاد .ملزيد من املعلومات ،انظر نظرة عامة على حماية البيانات.

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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يتم استخدام التخزين غير املتطاير اآلمن لكل الخدمات املضادة إلعادة التشغيل في .Secure Enclave

ُتستخدم الخدمات غير القابلة إلعادة التشغيل على  Secure Enclaveإلبطال البيانات عبر األحداث التي تم ّيز

الحدود غير القابلة إلعادة التشغيل ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
•تغيير رمز الدخول

•تمكني أو تعطيل  Face IDأو Touch ID

•إضافة وجه في  Face IDأو بصمة إصبع في  Touch IDأو إزالتهما
•إعادة تعيني  Face IDأو Touch ID
•إضافة أو إزالة بطاقة Apple Pay

•مسح جميع املحتويات واإلعدادات

في ال ُبنى التي ال تحتوي على مكون تخزين آمن ،يتم استخدام ذاكرة ( EEPROMذاكرة للقراءة فقط قابلة

للمسح والبرمجة كهربائ ًيا) لتوفير خدمات تخزين آمنة في  .Secure Enclaveوكما هو الحال مع مكونات
التخزين اآلمنة ،فإن ذاكرة  EEPROMيتم إرفاقها والوصول إليها فقط من  ،Secure Enclaveولكنها ال تحتوي

على ميزات أمن مادية مخصصة وال تضمن الوصول الحصري إلى إنتروبيا (باستثناء خصائص التوصيل املادي) أو
وظيفة صندوق القفل ذي العدّاد.

املحرك العصبي اآلمن

على األجهزة املزودة بـ  ،Face IDيحول املحرك العصبي اآلمن الصور ثنائية األبعاد وخرائط العمق إلى تمثيل

رياضي لوجه املستخدم.

على  A11وحتى  ،A13 SoCsتم دمج املحرك العصبي اآلمن في  .Secure Enclaveيستخدم املحرك العصبي

اآلمن الوصول املباشر للذاكرة  )DMA(لتحقيق أداء عاٍل .تقوم وحدة إدارة ذاكرة إدخال/إخراج  )IOMMU(بتقييد
الواقعة تحت سيطرة نواة  sepOSهذا الوصول املباشر إلى مناطق الذاكرة املصرح بها.

بدءا من  A14وعائلة  ،M1يتم تطبيق  Neural Engineاآلمن كوضع آمن في  Neural Engineملعالج
ً
التطبيقات .تقوم وحدة تحكم أمن املكونات املادية املخصصة بالتبديل بني مهام معالج التطبيقات ومهام

 ،Secure Enclaveوإعادة تعيني حالة املحرك العصبي في كل انتقال للحفاظ على أمن بيانات  .Face IDويقوم

محرك مخصص بتطبيق تشفير الذاكرة واملصادقة والتحكم في الوصول .في الوقت نفسه ،يستخدم مفتاح
تشفير ونطاق ذاكرة منفصلني لقصر املحرك العصبي اآلمن على مناطق الذاكرة املصرح بها.

برامج مراقبة الطاقة والساعة

ص ِّممت جميع األجهزة اإللكترونية لتعمل في نطاق جهد وتردد محدود .يمكن أن تتعطل األجهزة اإللكترونية
ُ

ص ِّمم  Secure Enclaveبدوائر مراقبة
عند تشغيلها خارج هذا الغالف ،ومن ثم قد يتم تجاوز ضوابط األمنُ .
وص ِّممت دوائر املراقبة هذه بحيث يكون لها غالف
للمساعدة على ضمان بقاء الجهد والتردد في نطاق آمنُ .
تشغيل أكبر بكثير من باقي  .Secure Enclaveإذا اكتشفت الشاشات نقطة تشغيل غير قانونية ،فإن
الساعات في  Secure Enclaveتتوقف تلقائ ًيا وال ُيعاد تشغيلها حتى تتم إعادة تعيني  SoCالتالية.

أمن أنظمة  Appleاألساسية
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ملخص ميزة Secure Enclave

مالحظة :تتضمن منتجات  A12و  A13و  S4و  S5التي تم إصدارها ألول مرة في خريف  2020الجيل الثاني

من مكون التخزين اآلمن ،بينما تتضمن املنتجات األقدم التي تعتمد على  SoCsالجيل األول من مكون
التخزين اآلمن.
SoC

محرك حماية الذاكرة

التخزين اآلمن

محرك AES

PKA

A8

التشفير واملصادقة

EEPROM

نعم

ال

A9

التشفير واملصادقة

EEPROM

حماية DPA

نعم

A10

التشفير واملصادقة

EEPROM

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة بنظام

A11

التشفير واملصادقة ومنع EEPROM

( A12أجهزة  Appleالتي

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من

البت الجذرية القابلة

للقفل

تم إصدارها قبل خريف

)٠٢٠٢

( A12أجهزة  Appleالتي
تم إصدارها بعد خريف

)٠٢٠٢

( A13أجهزة  Appleالتي

تم إصدارها قبل خريف

)٠٢٠٢

( A13أجهزة  Appleالتي

تم إصدارها بعد خريف

)٠٢٠٢

إعادة التشغيل

إعادة التشغيل

الجيل األول

الجيل الثاني

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

الجيل األول

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

البت الجذرية القابلة

للقفل

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

حماية  DPAووحدات

الجيل الثاني

A15 ،A14

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

الجيل الثاني

S3

التشفير واملصادقة

EEPROM

S4

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من

( S5أجهزة  Appleالتي

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة

للقفل

ا لتمهيد

البت الجذرية القابلة

بنظام التشغيل ومراقب

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة

للقفل

ا لتمهيد

البت الجذرية القابلة

بنظام التشغيل ومراقب

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة

للقفل

ا لتمهيد

البت الجذرية القابلة

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

بنظام التشغيل ومراقب

نعم

للقفل

تم إصدارها قبل خريف

)٠٢٠٢

( S5أجهزة  Appleالتي
تم إصدارها بعد خريف

)٠٢٠٢

S7 ،S6
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إعادة التشغيل

إعادة التشغيل

الجيل األول

الجيل األول

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

الجيل الثاني

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من
إعادة التشغيل

الجيل الثاني

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

حماية  DPAووحدات
البت الجذرية القابلة

للقفل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل

املفاتيح املرتبطة بنظام

ا لتشغيل
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SoC

محرك حماية الذاكرة

التخزين اآلمن

محرك AES

PKA

T2

التشفير واملصادقة

EEPROM

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة بنظام

وعائلة M1

التشفير واملصادقة ومنع مكون التخزين اآلمن من

البت الجذرية القابلة

للقفل
إعادة التشغيل

الجيل الثاني

ا لتشغيل

حماية  DPAووحدات

املفاتيح املرتبطة

للقفل

ا لتمهيد

البت الجذرية القابلة

بنظام التشغيل ومراقب

 Face IDو Touch ID

أمن  Face IDو Touch ID

تعد رموز الدخول وكلمات السر ضرورية ألمان أجهزة  .Appleفي الوقت نفسه ،يحتاج املستخدمون إلى التمتع
بإمكانية الوصول السلس إلى أجهزتهم ،غال ًبا أكثر من مائة مرة في اليوم .توفر املصادقة البيومترية طريقة
لالحتفاظ باألمن الذي يوفره رمز الدخول القوي؛ أو حتى تعزيز رمز الدخول أو كلمة السر حيث لن يلزم إدخال

يدويا؛ مع توفير رفاهية فتح القفل السريع بضغطة إصبع أو مجرد نظرة .وال يحل  Face IDو Touch ID
أيهما
ً
محل رمز املرور أو كلمة السر ،ولكن في معظم الحاالت يجعالن الوصول أسرع وأسهل.

تعتمد بنية أمان املقاييس الحيوية من  Appleعلى فصل صارم للمسؤوليات بني مستشعر املقاييس
الحيوية و  ،Secure Enclaveواتصال آمن بني االثنني .يلتقط املستشعر صورة املقاييس الحيوية

وينقلها بأمان إلى  .Secure Enclaveأ ثناء التسجيل ،يعمل  Secure Enclaveعلى معالجة بيانات قوالب

 Face IDو  Touch IDاملقابلة وتشفيرها وتخزينها .أ ثناء املطابقة ،يقارن  Secure Enclaveالبيانات

الواردة من مستشعر املقاييس الحيوية بالقوالب املخزنة لتحديد ما إذا كان سيتم فتح قفل الجهاز أو الرد

بأن املطابقة صالحة (لـ  Apple Payوداخل التطبيق واالستخدامات األخرى لكل من  Face IDو .)Touch ID

ال من املستشعر و ( Secure Enclaveمثل  iPhoneو iPad
تدعم البنية األساسية األجهزة التي تتضمن ك ً
ماديا إلى جهاز طرفي يتم إقرانه بأمان
ال عن القدرة على فصل املستشعر
والعديد من أنظمة  ،)Macفض ً
ً
بـ  Secure Enclaveفي  Macمزود برقاقات .Apple

أمن Face ID

بنظرة بسيطة ،يفتح  Face IDقفل أجهزة  Appleاملدعومة بشكل آمن .ويوفر مصادقة بديهية وآمنة

يتم تمكينها من خالل نظام كاميرا  TrueDepthالذي يستخدم تقنيات متقدمة لرسم خريطة هندسية لوجه
املستخدم بدقة .يستخدم  Face IDشبكات عصبية لتحديد االنتباه واملطابقة ومكافحة تزييف الهوية،

بحيث يمكن للمستخدم فتح قفل هاتفه بنظرة خاطفة ،حتى عند ارتداء قناع عند استخدام األجهزة املدعومة.
ويتكيف  Face IDتلقائ ًيا مع التغييرات في املظهر ،ويحمي خصوصية وأمن بيانات املقاييس الحيوية
للمستخدم بعناية.

تم تصميم  Face IDلتأكيد انتباه املستخدم وتوفير مصادقة قوية مع خفض معدل املطابقة الخاطئة ومكافحة

تزييف الهوية الرقمي واملادي.

تبحث كاميرا  TrueDepthتلقائ ًيا عن وجه املستخدم عندما ُين ّبه املستخدم جهاز  Appleالذي يحتوي على
( Face IDعن طريق رفعها أو الضغط على الشاشة) ،وكذلك عندما تحاول هذه األجهزة مصادقة املستخدم من

أجل عرض إشعار وارد أو عندما يطلب أي تطبيق مدعوم مصادقة  .Face IDبعد اكتشاف الوجه ،تؤكد Face ID

االنتباه والعزم على فتح القفل عن طريق اكتشاف أن عيني املستخدم مفتوحتان وأن انتباهه موجه نحو جهازه؛
ويتم تعطيل فحص انتباه  Face IDعند تنشيط  ،VoiceOverلتسهيالت االستخدام؛ ويمكن تعطيله بشكل
دائما عند استخدام  Face IDعند ارتداء قناع.
منفصل ،إذا لزم األمر .يلزم كشف االنتباه
ً
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بعد أن تؤكد كاميرا  TrueDepthوجود وجه منتبه ،تعرض وتقرأ آالف النقاط باألشعة تحت الحمراء لتشكيل

خريطة عمق للوجه ،بجانب صورة ثنائية األبعاد باألشعة تحت الحمراء .و ُتستخدم هذه البيانات إلنشاء

تسلسل من الصور ثنائية األبعاد وخرائط العمق يتم توقيعها رقم ًيا وإرسالها إلى .Secure Enclave
ملواجهة عمليات تزييف الهوية الرقمية واملادية ،تعمل كاميرا  TrueDepthعلى عشوائية تسلسل الصور

خاصا بالجهاز .يح ّول جزء من املحرك العصبي
ثنائية األبعاد ولقطات خريطة العمق ،وترسم نمطًا عشوائ ًيا
ً
اآلمن؛ املحمي داخل Secure Enclave؛ هذه البيانات إلى تمثيل رياضي ويقارن هذا التمثيل ببيانات الوجه
ال رياض ًيا لوجه املستخدم الذي تم التقاطه
املسجلة .وتمثّل بيانات الوجه املسجلة هذه في حد ذاتها تمثي ً
عبر مجموعة متنوعة من األشكال.

أمن Touch ID

 Touch IDهو نظام استشعار بصمات األصابع الذي يجعل الوصول اآلمن إلى أجهزة  Appleاملدعومة أسرع

وأسهل .تقرأ هذه التقنية بيانات بصمة اإلصبع من أي زاوية وتتعلم املزيد عن بصمة إصبع املستخدم مع مرور

الوقت ،مع استمرار املستشعر في توسيع خريطة بصمة اإلصبع كلما تم التعرف على ُعقد متداخلة إضافية مع
كل استخدام.

يمكن فتح قفل أجهزة  Appleاملزودة بمستشعر  Touch IDباستخدام بصمة إصبع .ال يحل  Touch IDمحل

الحاجة إلى رمز دخول الجهاز أو كلمة سر املستخدم ،حيث يظل أحدهما مطلو ًبا بعد بدء تشغيل الجهاز أو إعادة
تشغيله أو تسجيل الخروج منه (على أي  .)Macفي بعض التطبيقات ،يمكن ً
ال
أيضا استخدام  Touch IDبد ً
من رمز دخول الجهاز أو كلمة سر املستخدم ،على سبيل املثال لفتح قفل املالحظات املحمية بكلمة سر

في تطبيق املالحظات وفتح قفل مواقع الويب املحمية بسلسلة املفاتيح وفتح قفل كلمات سر التطبيقات

دائما إدخال رمز دخول الجهاز أو كلمة سر املستخدم في بعض السيناريوهات (على
املدعومة .ومع ذلك ،يلزم
ً

سبيل املثال ،لتغيير رمز دخول الجهاز املوجود أو كلمة سر املستخدم املوجودة أو إلزالة تسجيالت بصمات

األصابع املوجودة أو إنشاء تسجيالت جديدة).

عندما يكتشف مستشعر بصمة اإلصبع ملسة إصبع ،يشّغل مصفوفة التصوير املتقدمة ملسح اإلصبع ويرسل
اعتمادا على ما إذا كان
نسخة املسح إلى  .Secure Enclaveتختلف القناة املستخدمة لتأمني هذا االتصال،
ً

موجودا في جهاز طرفي منفصل.
مستشعر  Touch IDمضمنًا في الجهاز مع  Secure Enclaveأو
ً

أ ثناء توجيه املسح النقطي لبصمات األصابع للتحليل ،يتم تخزينه مؤقتًا في ذاكرة مشفرة داخل

 Secure Enclaveومن ثم يتم تجاهله .يستخدم التحليل تعيني زاوية تدفق النتوء تحت الجلد ،وهي عملية

تتسم بفقدان البيانات بحيث إنها تتجاهل "البيانات التفصيلية لإلصبع" التي قد تكون مطلوبة إلعادة بناء بصمة

العقد الناتجة بتنسيق مشفر ال يمكن قراءته إال
إصبع املستخدم الفعلية .أ ثناء التسجيل ،يتم تخزين خريطة ُ
بواسطة  Secure Enclaveكقالب للمقارنة به في عمليات املطابقة املستقبلية ،ولكن بدون أي معلومات

هوية .وال تغادر هذه البيانات الجهاز أب ًدا .وال ُترسل إلى  ،Appleوال يتم تضمينها في ال ُنسخ االحتياطية للجهاز.

أمن قناة  Touch IDاملضمنة

يتم االتصال بني  Secure Enclaveومستشعر  Touch IDاملضمن عبر ناقل واجهة طرفية تسلسلية .ويقوم

املعالج بإعادة توجيه البيانات إلى  Secure Enclaveولكن ال يمكنه قراءتها .ويتم تشفيرها ومصادقتها

باستخدام مفتاح جلسة يتم التفاوض عليه باستخدام مفتاح مشترك يتم توفيره لكل مستشعر Touch ID

قويا وعشوائ ًيا
و  Secure Enclaveاملقابل له في املصنع .لكل مستشعر  ،Touch IDيكون املفتاح املشترك
ً

مفتاحا عشوائ ًيا ينشئ
ومختلفً ا .يستخدم تبادل مفتاح الجلسة تغليف مفتاح  ،AESحيث يوفر كال الجانبني
ً
مفتاح الجلسة ويستخدم تشفير النقل الذي يوفر املصادقة والسرية (باستخدام .)AES-CCM
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 Magic Keyboardاملزودة بـ Touch ID

توفر  Magic Keyboardاملزودة بنظام ( Touch IDوكذلك  Magic Keyboardاملزودة بنظام Touch ID
و  )Keypad Numericمستشعر  Touch IDفي لوحة مفاتيح خارجية يمكن استخدامها مع أي  Macمزود

برقاقات  .Appleتؤدي  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDدور مستشعر املقاييس الحيوية؛ ال تخزن

قوالب املقاييس الحيوية وال تقوم بإجراء املطابقة الحيوية ،أو تفرض سياسات األمان (على سبيل املثال،
االضطرار إلى إدخال كلمة السر بعد  48ساعة دون فتح القفل) .يجب أن يتم إقران مستشعر Touch ID

في  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDبشكل آمن مع  Secure Enclaveعلى الـ  Macقبل تمكني

استخدامه ،ثم يقوم  Secure Enclaveبإجراء عمليات التسجيل واملطابقة ويفرض سياسات األمن بالطريقة

ذاتها التي ُيستخدم بها في مستشعر  Touch IDمضمن .تعمل  Appleعلى تنفيذ عملية االقتران في املصنع

ألي  Magic Keyboardمزودة بـ  Touch IDالتي تأ تي برفقة أي جهاز  .Macيمكن ً
أيضا إجراء االقتران بواسطة

املستخدم إذا لزم األمر .يمكن إقران  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDبشكل آمن مع جهاز Mac

واحد فقط في كل مرة ،ولكن يستطيع  Macالحفاظ على االقتران اآلمن مع ما يصل إلى خمس لوحات مفاتيح
 Magic Keyboardمختلفة مزودة بـ .Touch ID

تتوافق  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDومستشعرات  Touch IDاملضمنة .إذا تم وضع إصبع

تم تسجيله في مستشعر  Touch IDمضمن بأي  Macعلى  Magic Keyboardمزودة بـ  ،Touch IDفإن
 Secure Enclaveفي  Macتعالج املطابقة بنجاح ،والعكس صحيح.

لدعم االقتران اآلمن وبالتالي االتصال بني  Secure Enclaveو  Magic Keyboardاملزودة بـ Touch ID

على  ،Macتم تجهيز لوحة املفاتيح بجهاز ُمسرّع املفتاح العام  ،)PKA(لتوفير التوثيق ،وبمفاتيح مستندة إلى
األجهزة ،لتنفيذ عمليات التشفير الالزمة.

االقتران اآلمن

قبل أن تتمكن من استخدام  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDلتنفيذ عمليات  ،Touch IDيجب

إقرانها بأمان مع الـ  .Macلإلقران ،فإن  Secure Enclaveعلى الـ  Macوحزمة  PKAفي Magic Keyboard

املزودة بـ  Touch IDتتبادالن املفاتيح العامة ،املتجذرة في  CA Appleاملوثوق بها ،وتستخدمان مفاتيح
التوثيق املحمولة باألجهزة ومفتاح  ECDHسريع الزوال لتوثيق هويتهما بشكل آمن .على الـ  ،Macتكون

هذه البيانات محمية بواسطة Secure Enclave؛ وعلى  Magic Keyboardاملزودة بـ  ،Touch IDتكون هذه

البيانات محمية بواسطة حزمة  .PKAبعد االقتران اآلمن ،يتم تشفير جميع بيانات Touch IDاملتصلة بني

الـ  Macو  Magic Keyboardاملزودة بـ  Touch IDبواسطة  AES-GCMبطول مفتاح  256بت ،باستخدام

استنادا إلى الهويات املخزنة( .يتم تبادل
مفاتيح  ECDHسريعة الزوال التي تستخدم منحنى NIST P-256
ً

ضغطات املفاتيح العادية باستخدام أمن الـ  Bluetoothبالطريقة نفسها التي يتم بها استخدام أي لوحة
مفاتيح .)Bluetooth
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غرض اإلقران اآلمن

إلجراء بعض عمليات  Touch IDألول مرة ،مثل تسجيل بصمة إصبع جديدة ،يجب على املستخدم تأكيد غرضه

ماديا الستخدام  Magic Keyboardمزودة بـ  Touch IDمع  .Macيتم تأكيد الغرض املادي بالضغط مرتني على
ً

زر الطاقة في  Macعند اإلشارة إليه بواسطة واجهة املستخدم ،أو عن طريق مطابقة بصمة إصبع تم تسجيلها
سابقً ا مع  Macبنجاح .ملزيد من املعلومات ،انظر الغرض اآلمن واالتصاالت اآلمنة مع .Secure Enclave

يمكن مصادقة معامالت  Apple Payبمطابقة  Touch IDأو عن طريق إدخال كلمة سر مستخدم macOS
والضغط مرتني على زر  Touch IDفي  Magic Keyboardاملزودة بـ  .Touch IDيعمل األخير على تمكني

املستخدم من تأكيد الغرض املادي حتى دون مطابقة .Touch ID

أمن قناة  Magic Keyboardاملزودة بـ Touch ID

للمساعدة على ضمان وجود قناة اتصال آمنة بني مستشعر  Touch IDفي  Magic Keyboardمزودة

بـ  Touch IDو  Secure Enclaveعلى  Macاملقترن ،يلزم ما يلي:

•االقتران اآلمن بني  Keyboard Magicمزودة بحزمة  PKAالخاصة بـ  Touch IDو Secure Enclave
كما هو موضح أعاله

•قناة آمنة بني  Keyboard Magicاملزودة بمستشعر  Touch IDوحزمة  PKAالخاصة بها

تم إنشاء القناة اآلمنة بني  Magic Keyboardاملزودة بمستشعر  Touch IDوحزمة  PKAالخاصة بها

في املصنع باستخدام مفتاح فريد مشترك بني االثنني( .تلك هي التقنية نفسها املستخدمة إلنشاء
القناة اآلمنة بني  Secure Enclaveعلى  Macواملستشعر املضمن به ،على أجهزة كمبيوتر Mac
املزودة بـ  Touch IDمضمن).
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 Face IDو  Touch IDورموز املرور وكلمات السر

الستخدام  Face IDأو  ،Touch IDيتعني على املستخدم إعداد جهازه بحيث يلزم إدخال رمز مرور أو كلمة سر
لفتح القفل .عندما يكتشف  Face IDأو  Touch IDمطابقة ناجحة ،يتم إلغاء قفل جهاز املستخدم دون طلب

رمز املرور أو كلمة السر للجهاز .وهذا ُيضفي مزي ًدا من القابلية التطبيقية على استخدام رمز دخول أو كلمة
سر أطول وأكثر تعقي ًدا حيث إنه ال يتعني على املستخدم إدخال أيهما بهذا الشكل املتكرر .ال يحل Face ID
ال إلى الجهاز ضمن حدود
ال سه ً
و Touch IDمحل رمز املرور أو كلمة السر للمستخدم؛ ولكنهما يوفران وصو ً
مهما ألن رمز الدخول القوي أو كلمة السر القوية بمثابة األساس الذي
مدروسة وقيود زمنية .ويعد ذلك
ً

يشكّل كيفية عمل جهاز  iPhoneأو  iPadأو  Macأو  Apple Watchالخاص باملستخدم على حماية بيانات

املستخدم بطريقة مشفرة.

متى يلزم وجود رمز الدخول أو كلمة السر للجهاز

ال من  Face IDأو  ،Touch IDلكن ثمة
يستطيع املستخدم استخدام رمز املرور أو كلمة السر في أي وقت بد ً
دائما ما تتطلب العمليات الحساسة لألمن التالية إدخال
حاالت ال ُيسمح فيها باستخدام املقاييس الحيوية.
ً
رمز دخول أو كلمة سر:
•تحديث البرامج
•مسح الجهاز

•عرض إعدادات رمز الدخول أو تغييرها
•تثبيت ملفات تعريف التكوين

•فتح قفل جزء األمن والخصوصية في تفضيالت النظام على الـ Mac

•فتح قفل جزء "املستخدمون واملجموعات" في تفضيالت النظام على الـ ( Macفي حالة تشغيل )FileVault

يلزم كذلك إدخال رمز املرور أو كلمة السر إذا كان الجهاز في أي من الحاالت اآلتية:
•تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله.

•تسجيل خروج املستخدم من حسابه على الـ ( Macأو عدم تسجيل دخوله حتى اللحظة).
•عدم فتح قفل املستخدم لجهازه ألكثر من  ٨٤ساعة.

•عدم استخدام املستخدم رمز الدخول أو كلمة السر لفتح قفل جهازه ملدة  156ساعة (ستة أيام ونصف)،
وعدم استخدام املستخدم املقاييس الحيوية لفتح قفل جهازه خالل  4ساعات.

•استقبال الجهاز ألمر قفل عن ُبعد.

ال على أي من زري مستوى الصوت وزر
•يمكن للمستخدم إنهاء إيقاف التشغيل/طوارئ  SOSبالضغط مطو ً
إسبات/تنبيه في نفس الوقت ملدة ثانيتني ثم الضغط على إلغاء.

•تتوفر خمس محاوالت غير ناجحة ملطابقة املقاييس الحيوية (لسهولة االستخدام ،قد يعرض الجهاز إدخال
ال من استخدام املقاييس الحيوية بعد عدد أقل من املحاوالت الفاشلة).
رمز دخول أو كلمة سر بد ً

متاحا ملدة  6.5ساعات بعد أحد إجراءات
عند تمكني  Face IDعلى  iPhoneمع ارتداء قناع ،يكون
ً

املستخدم اآلتية:

•محاولة ناجحة ملطابقة ( Face IDباستخدام قناع أو من دونه)
•التحقق من صحة رمز املرور للجهاز

•فتح الجهاز باستخدام Watch Apple

عند تنفيذ أي من تلك اإلجراءات ،تطول الفترة ملدة  6.5ساعات إضافية.
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عند تمكني  Face IDأو  Touch IDعلى الـ  iPhoneأو الـ  ،iPadيتم قفل الجهاز فو ًرا عند الضغط على إسبات/
تنبيه ،ويتم قفل الجهاز في كل مرة يدخل فيها حالة اإلسبات .يتطلب  Face IDو  Touch IDمطابقة ناجحة—
اختياريا—مع كل تنبيه.
أو استخدام رمز املرور
ً

ُتعد احتمالية فتح شخص عشوائي من السكان لـ  iPhoneأو  iPadللمستخدم أقل من  1في 1,000,000

باستخدام —Face IDبما في ذلك تشغيل  Face IDمع ارتداء قناع .بالنسبة إلى طرز  iPhoneو  iPadو Mac

الخاصة باملستخدم واملزودة بـ  Touch IDوتلك املقترنة بـ  ،Magic Keyboardفإن االحتمالية أقل من  1في

 .50,000وتزداد هذه االحتمالية مع وجود العديد من بصمات األصابع املسجلة (حتى  1من  10000مع خمس

بصمات أصابع) أو الهيئات (حتى  1من  500000مع هيئتني) .ملزيد من الحماية ،يسمح كل من Face ID

و  Touch IDبخمس محاوالت مطابقة غير ناجحة فقط قبل املطالبة بإدخال رمز مرور أو كلمة سر للوصول إلى

جهاز املستخدم أو حسابه .عند استخدام  ،Face IDتكون احتمالية املطابقة الخاطئة أعلى في الحاالت اآلتية:
•التوائم واألشقاء الذين يشبهون املستخدم

عاما (حيث إن مالمح وجوههم املميزة ربما لم تتطور بشكل كامل)
•األطفال الذين تقل أعمارهم عن ً 13

تزداد احتمالية املطابقة الخاطئة في تلك الحالتني عند استخدام  Face IDمع ارتداء قناع .إذا شعر املستخدم
بالقلق إزاء مطابقة خاطئة ،توصي  Appleباستخدام رمز دخول للمصادقة.

أمن مطابقة الوجوه

خصيصا لهذا الغرض .طورت
تتم مطابقة الوجوه داخل  Secure Enclaveباستخدام الشبكات العصبية املدربة
ً
 Appleشبكات عصبية ملطابقة الوجوه باستخدام أكثر من مليار صورة ،بما في ذلك صور األشعة تحت الحمراء
 )IR(والصور العميقة التي تم جمعها في الدراسات التي أُجريت بموافقة املشاركني املستنيرة .بعد ذلك ،عملت
 Appleمع املشاركني من جميع أنحاء العالم لتضمني مجموعة تمثيلية من األشخاص ،مع مراعاة الجنس

والعمر والعر ق وعوامل أخرى .تمت زيادة الدراسات حسب الحاجة لتوفير درجة عالية من الدقة على مجموعة

متنوعة من املستخدمني .تم تصميم  Face IDللعمل في ظل وجود القبعات واألوشحة والنظارات والعدسات

الالصقة والعديد من النظارات الشمسية .يدعم نظام  Face IDكذلك فتح القفل باستخدام قناع على أجهزة

بدءا من  iPhone 12و iOS 15.4أو أحدث .عالوة على ذلك ،تم تصميمه للعمل في البيئات الداخلية
ً iPhone
والخارجية وحتى في الظالم الدامس .كما توجد شبكة عصبية إضافية مدربّة على اكتشاف ومكافحة تزييف

الهوية تدافع ضد محاوالت فتح قفل الجهاز باستخدام الصور أو األقنعة .يتم تشفير بيانات  ،Face IDبما في ذلك
التمثيالت الرياضية لوجه املستخدم ،وال تكون متاحة إال لـ  .Secure Enclaveوال تغادر هذه البيانات الجهاز أب ًدا.
وال ُترسل إلى  ،Appleوال يتم تضمينها في ال ُنسخ االحتياطية للجهاز .يتم حفظ بيانات  Face IDاآلتية ،مشفرةً

لالستخدام بواسطة  Secure Enclaveفقط ،أ ثناء التشغيل العادي:
•التمثيالت الرياضية لوجه املستخدم املحسوبة أ ثناء التسجيل

•التمثيالت الرياضية لوجه املستخدم املحسوبة أ ثناء بعض محاوالت فتح القفل إذا رأى  Face IDأنها مفيدة
لرفع مستوى املطابقة املستقبلية

ال يتم حفظ صور الوجه امللتقطة أ ثناء التشغيل العادي ،ولكن يتم تجاهلها على الفور بعد حساب التمثيل

املسجلة.
الرياضي إما للتسجيل أو املقارنة مع بيانات Face ID
َّ
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تحسني مطابقات Face ID

لتحسني أداء املطابقة ومواكبة التغييرات الطبيعية للوجه والشكل ،يعمل  Face IDعلى زيادة التمثيل

الرياضي املخزّن لديه مع مرور الوقت .عقب املطابقة الناجحة ،قد يستخدم  Face IDالتمثيل الرياضي املحسوب
حدي ًثا—إذا كانت جودته كافية—لعدد محدود من املطابقات اإلضافية قبل تجاهل تلك البيانات .وعلى العكس
من ذلك ،إذا فشل  Face IDفي التعرف على الوجه ،لكن جودة املطابقة أعلى من حد معني وأدخل املستخدم
رمز املرور عقب املحاولة الفاشلة مباشرةً  ،يأخذ نظام  Face IDعملية التقاط أخرى ويزيد من بيانات Face ID
املسجلة لديه باستخدام التمثيل الرياضي املحسوب حدي ًثا .يتم تجاهل بيانات  Face IDالجديدة إذا توقف
َّ

املستخدم عن املطابقة معها أو بعد عدد محدود من املطابقات؛ كما يتم تجاهل البيانات الجديدة عند تحديد

خيار إعادة تعيني  .Face IDتتيح عمليات إثراء البيانات هذه لـ  Face IDمواكبة التغييرات الهائلة في شعر وجه
املستخدم أو استخدامه املاكياج ،مع تقليل نسبة القبول الخاطئ.

استخدامات  Face IDو Touch ID
فتح قفل جهاز أو حساب مستخدم

عند إيقاف تشغيل  Face IDأو  ،Touch IDعند قفل الجهاز أو الحساب ،يتم تجاهل مفاتيح أعلى فئة من حماية

البيانات—املخزنة في  .Secure Enclaveيتعذر الوصول إلى امللفات وعناصر سلسلة املفاتيح املوجودة في

تلك الفئة حتى يفتح املستخدم قفل الجهاز أو الحساب بإدخال رمز الدخول أو كلمة السر.

ال من ذلك ،يتم
عند تشغيل  Face IDأو  ،Touch IDال يتم تجاهل املفاتيح عند قفل الجهاز أو الحساب؛ وبد ً
تغليفها بمفتاح تم توفيره لنظام  Face IDأو  Touch IDالفرعي داخل  .Secure Enclaveوإذا اكتشف الجهاز

مطابقة ناجحة عندما يحاول املستخدم فتح قفل الجهاز أو الحساب ،يوفر الجهاز ُ
املفتاح إللغاء تغليف مفاتيح
َ
حماية البيانات ،ويتم فتح قفل الجهاز أو الحساب .توفر هذه العملية حماية إضافية من خالل طلب التعاون بني
النظامني الفرعيني لحماية البيانات و  Face IDأو  Touch IDلفتح الجهاز.

عند إعادة تشغيل الجهازُ ،تفقد املفاتيح املطلوبة لـ  Face IDأو  Touch IDلفتح الجهاز أو الحساب؛ تتجاهلها
 Secure Enclaveبعد استيفاء أي شرط يتطلب إدخال رمز املرور أو كلمة السر.
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تأمني الشراء باستخدام Apple Pay

يمكن للمستخدم كذلك استخدام  Face IDو  Touch IDمع  Apple Payإلجراء عمليات شراء سهلة وآمنة في

املتاجر والتطبيقات وعلى الويب:

•استخدام  Face IDفي املتاجر :لتخويل الدفع في املتاجر باستخدام  ،Face IDيجب على املستخدم

ال تأكيد نيته للدفع من خالل النقر مرتني على الزر الجانبي .ويلتقط هذا النقر املزدوج نية املستخدم
أو ً
باستخدام إيماءة فعلية مرتبطة مباشرة بـ  Secure Enclaveومقاومة ألي عملية تزييف تتم من خالل
العمليات الضارة .ثم يقوم املستخدم باملصادقة باستخدام  Face IDقبل وضع الجهاز بالقرب من قارئ

الدفع غير التالمسي .يمكن تحديد طريقة دفع مختلفة عبر  Apple Payبعد مصادقة  ،Face IDالتي تتطلب
إعادة املصادقة ،ولكن لن يتعني على املستخدم النقر مرتني على الزر الجانبي مرة أخرى.

•استخدام  Face IDفي التطبيقات وعلى الويب :إلجراء عملية دفع داخل التطبيقات وعلى الويب ،يؤكد
املستخدم نية الدفع من خالل النقر مرتني على الزر الجانبي ،ثم يقوم باملصادقة باستخدام Face ID

لتخويل الدفع .إذا لم تكتمل معاملة  Apple Payفي غضون  60ثانية من النقر مرتني على الزر الجانبي ،يجب

مجددا.
على املستخدم إعادة تأكيد نية الدفع من خالل النقر مرتني
ً

•استخدام  :Touch IDمع  ،Touch IDيتم تأكيد نية الدفع باستخدام إيماءة تنشيط مستشعر Touch ID
مدمجة مع مطابقة ناجحة لبصمة إصبع املستخدم.

استخدام واجهات برمجة التطبيقات املقدمة من النظام

يمكن أن تستخدم تطبيقات الجهات الخارجية واجهات  APIالتي يوفرها النظام ملطالبة املستخدم باملصادقة
باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور أو كلمة السر ،بينما التطبيقات التي تدعم  Touch IDتدعم

 Face IDتلقائ ًيا دون أي تغييرات .عند استخدام  Face IDأو  ،Touch IDيتم إعالم التطبيق فقط بما إذا كانت
املصادقة ناجحة أم ال؛ وال يمكنه الوصول إلى  Face IDأو  Touch IDأو البيانات املرتبطة باملستخدم املسجل.

حماية عناصر سلسلة املفاتيح

يمكن كذلك حماية عناصر سلسلة املفاتيح باستخدام  Face IDأو  ،Touch IDبحيث ال يتم إصدارها إال

بواسطة  Secure Enclaveفقط عن طريق مطابقة ناجحة أو رمز مرور الجهاز أو كلمة سر الحساب .تتوفر لدى
مطوري التطبيق واجهات  APIللتحقق من تعيني رمز املرور أو كلمة السر بواسطة املستخدم ،قبل طلب

 Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور أو كلمة السر لفتح عناصر سلسلة املفاتيح .يمكن ملطوري التطبيقات
القيام بأي مما يلي:

•املطالبة بأال تعود عمليات  APIللمصادقة إلى كلمة سر التطبيق أو رمز دخول الجهاز .كما يمكنهم

ال أم ال ،ما يسمح باستخدام  Face IDأو  Touch IDكعامل ثاٍن في
االستعالم عما إذا كان املستخدم مسج ً
التطبيقات الحساسة أمن ًيا.

 Eداخل  Secure Enclaveبحيث يمكن حمايتها
•إنشاء واستخدام مفاتيح منحنى القطع الناقص  CC)(
دائما داخل
بواسطة  Face IDأو  .Touch IDيتم تنفيذ العمليات التي تحتوي على هذه املفاتيح
ً
 Secure Enclaveبعد أن تصرّح باستخدامها.

إجراء عمليات الشراء واملوافقة عليها

يمكن للمستخدمني كذلك تكوين  Face IDأو  Touch IDللموافقة على عمليات الشراء من iTunes Store

و  App Storeو  Apple Booksواملزيد ،بحيث ال يضطر املستخدمون إلى إدخال كلمة سر  Apple IDالخاصة
بهم .عند إجراء عمليات الشراء ،يتحقق  Secure Enclaveمن حدوث املصادقة البيومترية ،ثم يطلق مفاتيح
 ECCاملستخدمة لتوقيع طلب املتجر.
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الغرض اآلمن واالتصاالت اآلمنة مع Secure Enclave

يوفر الغرض اآلمن طريقة لتأكيد غرض املستخدم دون أي تفاعل مع نظام التشغيل أو معالج التطبيقات.
ويكون االتصال عبارة عن رابط مادي  -من زر مادي إلى  - Secure Enclaveيتوفر في التالي:
• iPhone Xأو أحدث

• Apple Watch Series 1أو أحدث
•( iPad Proكل الطرز )
•)2020( iPad Air

•أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

باستخدام هذا الرابط ،يمكن للمستخدم تأكيد غرضه في إكمال عملية ما بطريقة تم تصميمها بحيث

ال يمكن حتى للبرامج التي تتمتع بامتيازات جذرية أو تعمل في ملحقات  kernelأن تكون مخادعة.
ُتستخدم هذه امليزة لتأكيد غرض املستخدم أ ثناء معامالت  Apple Payوعند االنتهاء من إقران

 Magic Keyboardمزودة بـ  Touch IDعلى أي  Macمزود برقاقات  .Appleيشير الضغط مرتني على الزر

املناسب (لـ  )Face IDأو املسح الضوئي لـ ( Touch IDلـ  )Touch IDعندما ُيطلب منك ذلك من خالل واجهة
املستخدم إلى تأكيد غرض املستخدم .ملزيد من املعلومات ،انظر تأمني الشراء باستخدام  .Apple Payيتم

دعم آلية مماثلة  -تعتمد على  Secure Enclaveوبرامج  T2الثابتة  -في طرز  MacBookاملزودة بشريحة

 Apple T2األمنية وال تحتوي على .Touch Bar
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قطع اتصال مكون امليكروفون املادي

تتميز جميع أجهزة الـ  Macاملحمولة املزودة بسيليكون  Appleوجميع أجهزة الـ  Macاملحمولة املزودة

بشريحة  Apple T2األمنية بقطع اتصال املكونات املادية الذي يضمن تعطيل امليكروفون كلما تم إغالق

الغطاء .على كل أجهزة كمبيوتر  MacBook Proو  MacBook Airاملحمولة مقاس  13بوصة املزودة بشريحة

 ،T2وجميع أجهزة  MacBookاملحمولة املزودة بشريحة  T2من  2019أو أحدث ،وأجهزة  Macاملحمولة

املزودة بسيليكون  ،Appleيتم تنفيذ قطع االتصال هذا في املكونات املادية وحدها .تم تصميم قطع االتصال

ملنع أي برنامج—حتى البرامج التي تتمتع بامتيازات الجذر أو النواة في  ،macOSوحتى البرامج على شريحة

 T2أو برنامج ثابت آخر—من إشراك امليكروفون عندما يكون الغطاء مغلقً ا( .ال يتم قطع اتصال الكاميرا في
تماما مع إغالق الغطاء).
املكونات املادية ،ألن مجال الرؤية لديها محجوب
ً

بدءا من ً 2020
أيضا بفصل مكون امليكروفون املادي .عند توصيل حافظة متوافقة
تتميز طرز الـ iPad
ً
مع ( MFiمثل تلك التي تبيعها  )Appleبـ  iPadوإغالقها ،يتم فصل امليكروفون في املكونات املادية.

وقد تم تصميم ذلك ملنع إتاحة بيانات صوت امليكروفون ألي برنامج ،حتى مع امتيازات الجذر أو النواة في
 iPadOSأو أي برنامج ثابت للجهاز.

يتم تنفيذ وسائل الحماية في هذا القسم مباشرةً باستخدام منطق املكونات املادية ،وفقً ا ملخطط
الدائرة التالي:

في كل منتج به فصل مادي للميكروفون ،يكتشف مستشعر الغطاء اإلغالق املادي للغطاء أو العلبة

باستخدام بعض الخصائص املادية (على سبيل املثال ،مستشعر تأ ثير القاعة أو مستشعر زاوية املفصلة)

للتفاعل .بالنسبة ألجهزة االستشعار التي تكون املعايرة ضرورية فيها ،يتم تعيني املعاِمالت أ ثناء إنتاج الجهاز
ماديا ال يمكن التراجع عنه نتيجة ألي تغييرات الحقة على املعاِمالت الحساسة
ال
وتتضمن عملية املعايرة قف ً
ً
على املستشعر .تصدر هذه املستشعرات إشارة مكونات مادية مباشرة تمر عبر مجموعة بسيطة من منطق

تنبيها و/أو تباطؤً ا و/أو تأخي ًرا يصل إلى  ٠٠٥مللي
املكونات املادية غير القابلة إلعادة البرمجة .يوفر هذا املنطق
ً
ثانية قبل تعطيل امليكروفون .وحسب طراز املنتج ،يمكن تنفيذ هذه اإلشارة إما عن طريق تعطيل الخطوط

التي تنقل البيانات بني امليكروفون والنظام على الشريحة  )SoC(أو عن طريق تعطيل أحد خطوط اإلدخال إلى

وحدة امليكروفون التي تتيح لها أن تكون نشطة ،على سبيل املثال ،خط الساعة أو أداة تحكم فعالة مماثلة.
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البطاقات السريعة في نمط توفير الطاقة

إذا لم يتم تشغيل  iOSألن الـ  iPhoneيحتاج إلى الشحن ،فربما ال تزال هناك طاقة كافية في البطارية لدعم

معامالت البطاقة السريعة .أجهزة الـ  iPhoneاملدعومة تدعم هذه امليزة تلقائ ًيا مع:
•بطاقات الدفع أو املواصالت املصممة كبطاقات ترانزيت سريع
•بطاقات هويات الطالب التي تم تشغيل النمط السريع عليها
•مفاتيح السيارات التي تم تشغيل النمط السريع عليها
•مفاتيح املنزل التي تم تشغيل النمط السريع عليها

•بطاقات وصول الضيافة أو الشراكة التي تم تشغيل النمط السريع عليها

يعرض الضغط على الزر الجانبي (أو على ( iPhone SEالجيل الثاني) ،زر الشاشة الرئيسية) أيقونة البطارية

املنخفضة باإلضافة إلى نص يشير إلى توفر البطاقات السريعة لالستخدام .تن ّفذ وحدة تحكم  NFCمعامالت

البطاقة السريعة في ظل نفس الظروف التي يتم فيها تشغيل  ،iOSباستثناء أنه يتم اإلشارة إلى املعامالت

بإشعار حسي فقط (ال يتم عرض إشعار مرئي) .على  iPhone SEالجيل الثاني ،قد تستغر ق املعامالت املكتملة

بضع ثواٍن لتظهر على الشاشة .ال تتوفر هذه امليزة عند تنفيذ إيقاف تشغيل مبدوء من مستخدم قياسي.
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أمن األنظمة

نظرة عامة على أمن األنظمة

ال عن التحكم في الوصول
بناء على اإلمكانات الفريدة للمكونات املادية في  ،Appleيكون أمن األنظمة مسؤو ً
ً
إلى موارد النظام في أجهزة  Appleدون املساس بسهولة االستخدام .ويشمل أمن األنظمة عملية التمهيد

وتحديثات البرامج وحماية موارد نظام الكمبيوتر مثل وحدة املعالجة املركزية والذاكرة والقرص والبرامج
والبيانات املخزنة.

مهما من أمن ،Apple
جزءا
اإلصدارات األحدث من أنظمة تشغيل  Appleهي األكثر أمنًا .يعد التمهيد اآلمن
ً
ً
والذي يحمي النظام من اإلصابة بالبرامج الضارة في وقت التمهيد .يبدأ التمهيد اآلمن في املكونات املادية
ويبني سلسلة ثقة من خالل البرامج ،حيث تم تصميم كل خطوة لتضمن عمل الخطوة التالية بشكل صحيح
قبل تسليم التحكم .ال يدعم نموذج األمن هذا التمهيد االفتراضي ألجهزة  Appleفحسب ،بل يدعم ً
أيضا

األنماط املختلفة لالستعادة والتحديثات في الوقت املناسب على أجهزة  .Appleوتعمل املكونات الفرعية،
مثل شريحة  T2و  ،Secure Enclaveعلى تنفيذ عملية التمهيد اآلمن الخاصة بها للمساعدة على ضمان

عدم تمهيد سوى التعليمات البرمجية التي تعرف  Appleأنها جيدة .صمم نظام التحديث للمساعدة على منع
هجمات اإلرجاع إلى إصدار أقدم ،بحيث ال يمكن إرجاع األجهزة إلى إصدار أقدم من نظام التشغيل (والذي يعرف
املهاجم كيفية اختراقه) كوسيلة لسرقة بيانات املستخدم.

تتضمن ً
أيضا أجهزة  Appleوسائل حماية التمهيد ووقت التشغيل بحيث تحافظ على سالمتها أ ثناء التشغيل

ممته  Appleعلى أجهزة  iPhoneو  iPadو  Apple Watchو Apple TV
املستمر .يوفر السيليكون الذي ص ّ
و  HomePodوأجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleبنيةً عامةً لحماية سالمة أنظمة التشغيل.

ويضم ً macOS
أيضا مجموعة موسعة وقابلة للتكوين من إمكانيات الحماية لدعم نموذج الحوسبة املختلف

ال عن اإلمكانيات املدعومة على جميع األنظمة األساسية ملكونات الـ  Macاملادية.
الذي يتميز به ،فض ً
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التمهيد اآلمن

عملية التمهيد على أجهزة  iOSو iPadOS

تحتوي كل خطوة من خطوات عملية بدء التشغيل على مكونات مو ّقعة بطريقة مشفرة من ِقبل Apple

لتمكني فحص التكامل بحيث ال يتابع التمهيد عمله إال بعد التحقق من سلسلة الثقة .تتضمن هذه املكونات

ممت سلسلة
ص ّ
ُمح ّ
مالت اإلقالع و  Kernelوملحقات  Kernelوالبرامج الثابتة للنطاق األساسي الخلوي .وقد ُ
التمهيد اآلمن هذه لضمان عدم العبث بأدنى مستويات البرامج.

عند تشغيل جهاز  iOSأو  ،iPadOSيقوم معالج التطبيق الخاص به على الفور بتنفيذ التعليمات البرمجية من

ذاكرة للقراءة فقط ُيشار إليها باسم  .Boot ROMيتم وضع هذه التعليمات البرمجية الثابتة ،املعروفة باسم
جذر الثقة في املكونات املادية ،أ ثناء تصنيع الشريحة وتتم الثقة بها ضمن ًيا .تحتوي تعليمات Boot ROM

مل اإلقالع
البرمجية على املفتاح العام للجهة املوثقة ) Apple Root (CAالذي ُيستخدم للتحقق من أن ُمح ّ
 iBootموقع من ِقبل  Appleقبل السماح له بالتحميل .هذه هي الخطوة األولى في سلسلة الثقة ،حيث تتحقق

كل خطوة من توقيع الخطوة التالية من ِقبل  .Appleعندما ينتهي  iBootمن مهامه ،يقوم بالتحقق من kernel

في  iOSأو  iPadOSوتشغيله .بالنسبة إلى األجهزة التي تتضمن معالج  A9أو إصدا ًرا أقدم من سلسلة  ،Aيتم
مل إقالع املستوى األدنى  )LLB(إضافية والتحقق منها بواسطة  Boot ROMوتحميل iBoot
تحميل مرحلة مح ّ

بدوره والتحقق منه.

تتم معالجة الفشل في تحميل املراحل التالية أو التحقق منها بشكل مختلف حسب املكونات املادية:
•ال يستطيع  Boot ROMتحميل ( LLBاألجهزة القديمة) :وضع ترقية البرنامج الثابت للجهاز )DFU(
• LLBأو  :iBootوضع االسترداد

ال بـ ( Finderفي  macOS 10.15أو أحدث) أو iTunes
في كلتا الحالتني ،يجب أن يكون الجهاز متص ً
(في  macOS 10.14أو أقدم) عبر  USBوأن تتم استعادته إلى إعدادات املصنع االفتراضية.

ُيستخدم سجل تقدّم التمهيد  )BPR(بواسطة  Secure Enclaveلتقييد الوصول إلى بيانات املستخدم في
أوضاع مختلفة ويتم تحديثه قبل الدخول في األوضاع التالية:
•وضع  :DFUيعيّ بواسطة  Boot ROMعلى األجهزة التي تحتوي على  Apple A12أو  SoCsأحدث

•وضع االسترداد :يعيّ بواسطة  iBootعلى األجهزة التي تحتوي على  A10أو  S2أو  SoCsأحدث

على األجهزة ذات الوصول الخلوي ،يقوم النظام الفرعي للنطاق األساسي الخلوي بإجراء تمهيد آمن إضافي
باستخدام البرامج واملفاتيح املوقعة التي تم التحقق منها بواسطة معالج النطاق األساسي.

ُين ّفذ ً Secure Enclave
أيضا عملية تمهيد آمنة تفحص برنامجها  )sepOS(وتتأكد من صحته وتوقيعه

بواسطة .Apple
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تنفيذ  iBootاآلمن للذاكرة

في  iOS 14و  ،iPadOS 14قامت  Appleبتعديل سلسلة أدوات برنامج  Cالتحويلي املستخدمة لتصميم

مل إقالع  iBootلتحسني مستوى أمنه .تم تصميم سلسلة األدوات املعدلة لتنفيذ التعليمات البرمجية
ُمح ّ
ملنع مشكالت الذاكرة واألمان التي تحدث عادةً في برامج  .Cعلى سبيل املثال ،فإنها تساعد في منع معظم
الثغرات في الفئات التالية:

•تجاوز سعة املخزن املؤقت ،وذلك من خالل التأكد من أن جميع املؤشرات تحمل معلومات الحدود التي يتم
التحقق منها عند الوصول إلى الذاكرة

•استغالل كومة الذاكرة املؤقتة ،عن طريق فصل بيانات كومة الذاكرة املؤقتة عن بيانات التعريف الخاصة
بها والكشف الدقيق عن حاالت الخطأ مثل التح ُّر ر املزدوج من األخطاء

•االرتباك في تحديد النوع ،من خالل التأكد من أن جميع املؤشرات تحمل معلومات نوع وقت التشغيل التي
يتم التحقق منها أ ثناء عمليات توجيه املؤشر

•االرتباك في تحديد النوع الناتج عن أخطاء االستخدام بعد التحر ّر ،وذلك عن طريق فصل كل تخصيصات الذاكرة
الديناميكية حسب النوع الثابت.

هذه التقنية متوفرة على الـ  iPhoneاملزود بـ  Apple A13 Bionicأو أحدث ،والـ  iPadاملزود بشريحة
.A14 Bionic
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أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple
عملية التمهيد في أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

عند تشغيل كمبيوتر  Macمزود بسيليكون  ،Appleيقوم بعملية تمهيد مشابهة كثي ًرا لعملية تمهيد

الـ  iPhoneوالـ .iPad

تعمل الشريحة على تنفيذ التعليمات البرمجية من  Boot ROMفي الخطوة األولى في سلسلة الثقة .ويعمل
التمهيد اآلمن في  macOSعلى  Macمزود بسيليكون  Appleعلى التحقق من التعليمات البرمجية لنظام

التشغيل نفسه ،وكذلك سياسات األمن وحتى عناصر ( kextsاملدعومة ،لكن غير موصى بها) التي يقوم
املستخدمون املصرح لهم بتكوينها.

مل إقالع املستوى األدنى) ،فإنه يتحقق من صحة التوقيعات ويقوم بتحميل
عند تشغيل ( LLBالذي يعني مح ّ
البرامج الثابتة املقترنة بالنظام ملحاور  ،Intra-SoCمثل وحدات التخزين وشاشة العرض وإدارة النظام ووحدات
تحكم  .Thunderboltويتحمل ً LLB
أيضا مسؤولية تحميل  ،LocalPolicyوهو ملف موقع بواسطة معالج

 .Secure Enclaveيصف ملف  LocalPolicyالتكوين الذي اختاره املستخدم لسياسات أمن تمهيد النظام

ووقت التشغيل .تتمتع  LocalPolicyبنفس تنسيق بنية البيانات الذي تتمتع به جميع كائنات التمهيد

األخرى ،ولكن يتم توقيعها محل ًيا بواسطة مفتاح خاص يتوفر فقط داخل  Secure Enclaveالخاص بجهاز
ال من توقيعها بواسطة خادم  Appleمركزي (مثل تحديثات البرامج).
كمبيوتر معني ،بد ً

للمساعدة على منع إعادة تشغيل أي  LocalPolicyسابقة ،يجب أن يقوم  LLBبالبحث عن قيمة عشوائية
من مكون التخزين اآلمن–املرتبط بـ  .Secure Enclaveللقيام بذلك ،يتم استخدام  Boot ROMفي

 Secure Enclaveوالتأكد من أن القيمة العشوائية في  LocalPolicyتطابق القيمة العشوائية في مكون

التخزين اآلمن .ويساعد هذا اإلجراء على منع إعادة تطبيق  LocalPolicyقديمة—كان من املمكن تكوينها

لتوفير مستوى أمني أقل—على النظام بعد ترقية املستوى األمني .والنتيجة هي أن التمهيد اآلمن على Mac
مزود بسيليكون  Appleيساعد على الحماية من التراجع إلى إصدارات نظام التشغيل األقدم ،وكذلك الحماية

ضد خفض سياسات األمان.

تكتشف  LocalPolicyما إذا كان نظام التشغيل قد تم تكوينه لتوفير التأمني الكامل أو املنخفض أو

األقل تقيي ًدا.
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•التأمني الكامل :يتصرف النظام مثل  iOSو  ،iPadOSويسمح فقط ببرنامج التمهيد الذي كان معروفً ا أنه
األحدث في وقت التثبيت.

•التأمني املنخفض :يتم توجيه  LLBإلى الثقة في التوقيعات "العاملية" املرفقة مع نظام التشغيل.

ويسمح ذلك للنظام بتشغيل إصدارات أقدم من  .macOSنظ ًرا ألن اإلصدارات األقدم من  macOSتحتوي
حتما على ثغرات أمنية لم يتم إصالحها ،يتم وصف وضع األمن هذا على أنه منخفض .وهذا هو ً
أيضا مستوى
ً
السياسة املطلوب لدعم تمهيد ملحقات .)kexts( kernel

تقييدا :يتصرف النظام مثل سلوك التأمني املنخفض من حيث أنه يستخدم التحقق من
•التأمني األقل
ً
التوقيعات العاملية لـ  iBootوما بعده ،ولكنه يخبر ً iBoot
أيضا بأنه يجب عليه قبول بعض كائنات التمهيد
التي يتم توقيعها بواسطة  Secure Enclaveبنفس املفتاح املستخدم لتوقيع  .LocalPolicyيدعم

مستوى السياسة هذا املستخدمني في إنشاء ملحقات  XNU kernelsاملخصصة الخاصة بهم وتوقيعها

وتمهيدها.

إذا أشارت  LocalPolicyإلى  LLBبأن نظام التشغيل املحدد يعمل في التأمني الكامل ،يقوم  LLBبتقييم

التوقيع املخصص لـ  .iBootإذا كان يعمل في التأمني املنخفض أو التأمني األقل تقيي ًدا ،فإنه يق ّيم التوقيع

العام .تؤدي أي أخطاء في التحقق من التوقيع إلى قيام النظام بالتمهيد إلى  recoveryOSلتوفير خيارات
اإلصالح.

بعد تسليم  LLBإلى  ،iBootيقوم بتحميل البرامج الثابتة املقترنة بـ  macOSمثل تلك الخاصة باملحرك العصبي

اآلمن واملعالج دائم التشغيل والبرامج الثابتة األخرى .ويبحث ً iBoot
أيضا عن معلومات حول  LocalPolicyالتي
تم تسليمها إليه من  .LLBإذا كانت  LocalPolicyتشير إلى أنه يجب أن يكون هناك مجموعة  Kernelمساعدة

 ،)AuxKC(فإن  iBootيبحث عنه في نظام امللفات ،ويتحقق من توقيعه بواسطة  Secure Enclaveبنفس

املفتاح املوجود في  LocalPolicyويتحقق من تطابق التجزئة الخاص به مع التجزئة املخزنة في .LocalPolicy

إذا تم التحقق من  ،AuxKCفسيضعه  iBootفي الذاكرة مع مجموعة  ،Kernel Bootقبل تأمني منطقة الذاكرة

الكاملة التي تغطي مجموعة  Kernel Bootو  AuxKCباستخدام حماية تكامل املعالج الثانوي للنظام .)CTRR(

إذا أشارت السياسة إلى وجوب وجود  AuxKCفي حني أنها غير موجودة ،فسيستمر النظام في التمهيد إلى

 macOSبدونها .كما أن  iBootمسؤول ً
أيضا عن التحقق من تجزئة الجذر الخاصة بوحدة تخزين النظام املوقَّ عة

 ،)SSV(للتحقق من أن نظام امللفات الذي سيقوم  kernelبتحميله قد تم التحقق من سالمته بالكامل.
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أنماط التمهيد في أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

تحتوي أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleعلى أنماط التمهيد املوضحة أدناه.
الوضع

مجموعة املفاتيح

macOS

من حالة إيقاف التشغيل ،اضغط على زر

الطاقة واتركه.

الوصف
ُ 1.يسلّم  MOR tooBإلى .BLL

2.يقوم  BLLبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بالنظام
وسياسة  yciloPl acoLلنظام  SOcamاملحدد.

3.يقوم  BLLبتأمني إشارة في سجل تقدّم التمهيد  ) RPB(
بأنه يقوم بالتمهيد إلى  ،SOcamثم ُيسلّم إلى .tooBi

4.يقوم  tooBiبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بـ SOcam
وذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها وشجرة الجهاز ومجموعة
.lenreK tooB

5.إذا سمحت  yciloPl acoLبذلك ،يقوم  tooBiبتحميل

مجموعة  lenreKاملساعدة  )CKxuA(من  stxekالتابعة لجهات

خارجية.

6.إذا لم تقم  yciloPlacoLبتعطيله ،يتحقق  tooBiمن
تجزئة توقيع الجذر لوحدة تخزين النظام املوقَّ عة . )VSS(

recoveryO S

املقترن

ال
من حالة إيقاف التشغيل ،اضغط مطو ً
على زر الطاقة.

ُ 1.يسلّم  MOR tooBإلى .BLL

2.يقوم  BLLبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بالنظام
وسياسة  yciloPl acoLلـ .SOy revocer

3.يقوم  BLLبتأمني إشارة في سجل تقدّم التمهيد بأنه
يقوم بالتمهيد إلى  SOyrevocerاملقترن ،ثم ُيسلّم إلى tooBi
لـ  SOy revocerاملقترن.

4.يقوم  tooBiبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بـ SOcam
وذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها وشجرة الجهاز ومجموعة
.lenreK tooB

5.إذا فشل تمهيد  SOy revocerاملقترن ،تتم محاولة
التمهيد في  SOyrevocerاالحتياطي.

مالحظة :ال ُيسمح بخفض مستوى األمن في LocalPolicy
لـ  recoveryOSاملقترن.

recoveryO S

من حالة إيقاف التشغيل ،اضغط مرتني

النمط اآلمن

قم بالتمهيد إلى نظام  recoveryOSكما

اال حتياطي

ال على زر الطاقة.
مطو ً

ُ 1.يسلّم  MOR tooBإلى .BLL

2.يقوم  BLLبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بالنظام
وسياسة  yciloPl acoLلـ .SOy revocer

3.يقوم  BLLبتأمني إشارة في سجل تقدّم التمهيد بأنه
يقوم بالتمهيد إلى  SOyrevocerاملقترن ،ثم ُيسلّم إلى tooBi
لـ .SO y revocer

4.يقوم  tooBiبتحميل البرامج الثابتة املقترنة بـ SOcam
وذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها وشجرة الجهاز ومجموعة
.lenreK tooB

مالحظة :ال ُيسمح بخفض مستوى األمن في LocalPolicy
لـ  recoveryOSاملقترن.
ال على
هو مذكور أعاله ،ثم اضغط مطو ً
مفتاح العالي أ ثناء تحديد وحدة تخزين بدء
ا لتشغيل .

1.يتم التمهيد إلى  SOy revocerكما ورد أعاله.

2.يؤدي الضغط على مفتاح العالي أ ثناء تحديد وحدة
تخزين إلى قيام تطبيق  rekciPt ooBباعتماد  SOcamهذا

للتشغيل ،كاملعتاد؛ كما يقوم بتعيني متغير  marvnيخبر i
 tooBبعدم تحميل  CKxuAفي التمهيد التالي.

3.يقوم النظام بإعادة التشغيل والتمهيد إلى وحدة
التخزين املستهدفة ،لكن  tooBiال يقوم بتحميل .CKx uA
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قيود  recoveryOSاملقترن

على الـ  macOS 12.0.1أو األحدث ،يقوم كل تثبيت جديد على  macOSبتثبيت إصدار  recoveryOSمقترن

بمجموعة وحدات التخزين  APFSاملطابقةُ .يعد هذا التصميم مألوفً ا ملستخدمي أجهزة كمبيوتر Mac
املستندة إلى  ،Intelلكن على الـ  Macاملزود برقاقات  ،Appleفإنه يوفر ضمانات أمن وتوافق إضافية .ونظ ًرا

إلى أن كل تثبيت على  macOSيحتوي اآلن على  recoveryOSمقترن ومخصص ،فإن هذا يساعد على ضمان
عدم إمكانية تنفيذ عمليات خفض مستوى األمن إال من خالل  recoveryOSاملقترن املخصص .وهذا بدوره
يساعد على حماية عمليات تثبيت اإلصدارات األحدث من  macOSمن العبث الذي يتم بدؤه من اإلصدارات

األقدم من  macOSوالعكس صحيح.

يتم فرض قيود االقتران على النحو اآلتي:

•يتم إقران جميع عمليات تثبيت  macOS 11بـ  .recoveryOSإذا تم تحديد تثبيت  macOS 11للتمهيد

افتراض ًيا ،فسيتم تمهيد  recoveryOSبالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل في وقت التمهيد على
الـ  Macاملزود برقاقات  .Appleيمكن لـ  recoveryOSخفض مستوى إعدادات األمن ألي عمليات تثبيت
على  ،macOS 11ولكن ليس ألي عمليات تثبيت على macOS 12.0.1.

•إذا تم تحديد تثبيت  macOS 12.0.1أو أحدث للتمهيد افتراض ًيا ،فسيتم تمهيد  recoveryOSاملقترن
بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل في وقت تشغيل  .Macيمكن لـ  recoveryOSاملقترن خفض

مستوى إعدادات األمن لعملية التثبيت على  macOSاملقترن ،ولكن ليس ألي عملية تثبيت على macOS
آخر.

للتمهيد إلى  recoveryOSاملقترن ألي عملية تثبيت على  ،macOSيجب تحديد هذا التثبيت كإعداد افتراضي،

ويتم ذلك باستخدام قرص بدء التشغيل في تفضيالت النظام أو عن طريق بدء أي  recoveryOSمع الضغط
باستمرار على الخيار أ ثناء تحديد وحدة تخزين.

مالحظة :ال يستطيع  recoveryOSاالحتياطي خفض مستوى أي عمليات تثبيت على الـ .macOS
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تتحكم سياسة أمن قرص بدء التشغيل في أجهزة
كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple
نظرة عامة

على عكس سياسات األمن على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  ،Intelفإن سياسات األمن على أجهزة

كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleتناسب كل نظام تشغيل مثبت .وهذا يعني أن العديد من مثيالت

 macOSاملثبتة التي لها إصدارات وسياسات أمن مختلفة تكون مدعومة على  Macذاته .ولهذا السبب ،تمت

إضافة منتقي نظام التشغيل إلى أداة أمن بدء التشغيل.

في أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleتشير أداة أمن النظام إلى حالة األمن الكلية التي تم

تكوينها بواسطة املستخدم لنظام  macOSمثل تمهيد  kextأو تكوين حماية تكامل النظام  .)SIP(إذا

كان تغيير إعدادات األمن سيؤدي إلى تدهور الحالة األمنية بشكل كبير أو تسهيل اختراق النظام ،يجب على

ال على زر الطاقة (حتى ال تتمكن البرامج الضارة
املستخدم الدخول إلى وضع  recoveryOSمن خالل الضغط مطو ً
من تشغيل اإلشارة ،بحيث تقتصر إمكانية تنفيذ ذلك على التدخل البشري املادي فقط) ،إلجراء التغيير .ولهذا
السبب ،فإن أي  Macمزود بسيليكون  Appleلن يشترط (أو يدعم) وجود كلمة سر خاصة بالبرنامج الثابت

ً
أيضا ،فكل التغييرات املهمة يتم تمريرها بالفعل من خالل تفويض املستخدم .ملزيد من املعلومات حول ،SIP

انظر حماية تكامل النظام.

يمكن تعيني التأمني الكامل والتأمني املنخفض باستخدام أداة أمن بدء التشغيل من  .recoveryOSولكن

التأمني األقل تقيي ًدا ال يمكن الوصول إليه إال من خالل أدوات سطر األوامر للمستخدمني الذين يقبلون مخاطر

جعل الـ  Macالخاص بهم أقل تأمينًا.
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سياسة التأمني الكامل

"تأمني كامل" هو اإلعداد االفتراضي ،ويتصرف مثل  iOSو  .iPadOSفي الوقت الذي يتم فيه تنزيل البرنامج

ال من استخدام التوقيع العام الذي يتوفر مع البرنامج ،يتواصل  macOSمع نفس خادم
وإعداده للتثبيت ،بد ً
توقيعا جدي ًدا "بطابع شخصي" .يتم تخصيص توقيع
توقيع  Appleاملستخدم في  iOSو  iPadOSويطلب
ً

- Eوهو معرف فريد خاص بوحدة املعالجة املركزية من Apple
عندما يتضمن معرف الشريحة الحصري  CID)(

ال لالستخدام
في هذه الحالة -كجزء من طلب التوقيع .ويكون التوقيع الذي يرجع من خادم التوقيع فري ًدا وقاب ً
فقط بواسطة وحدة املعالجة املركزية من  Appleاملعينة هذه .عندما تكون سياسة التأمني الكامل سارية

موقعا من ِقبل  Appleفحسب ،بل تم توقيعه
املفعول ،يضمن  Boot ROMو  LLBأن ال يكون التوقيع املحدد
ً

لهذا الـ  Macبالتحديد ،ويربط هذا اإلصدار من  macOSبشكل أساسي مع ذلك الـ .Mac

يوفر استخدام خادم توقيع على اإلنترنت ً
أيضا حماية أفضل ضد هجمات التراجع مقارنةً بأساليب التوقيع العام

النموذجية .في نظام التوقيع العام ،كان من املمكن أن تتعرض الحقبة األمنية للتراجع عدة مرات ،لكن أي نظام

لم يشهد أحدث البرامج الثابتة أب ًدا لن يعرف ذلك .على سبيل املثال ،الكمبيوتر الذي يعتقد حال ًيا أنه موجود
في الحقبة األمنية  1يقبل البرامج من الحقبة األمنية  ،2حتى إذا كانت الحقبة األمنية الفعلية الحالية هي .5
باستخدام نظام التوقيع عبر اإلنترنت من سيليكون  ،Appleيمكن لخادم التوقيع رفض إنشاء توقيعات إال

للبرامج املوجودة في أحدث حقبة أمنية.

باإلضافة إلى ذلك ،إذا اكتشف أحد املهاجمني ثغرة أمنية بعد تغيير الحقبة األمنية ،فلن يتمكن ببساطة من

العرضة للتهديدات من حقبة سابقة من النظام أ وتطبيقها على النظام ب ملهاجمته .حقيقة أن
انتقاء البرامج ُ

البرامج العرضة للتهديدات من حقبة قديمة قد تم تخصيصها للنظام أ يمنعها من أن تكون قابلة للنقل وبالتالي

معا لتوفير ضمانات أقوى بكثير تمنع املهاجمني
يمنع استخدامها ملهاجمة النظام ب .تعمل كل هذه اآلليات ً
من وضع البرامج العرضة للتهديدات عن قصد على  Macللتحايل على وسائل الحماية التي توفرها أحدث البرامج.

دائما اختيار سياسة
ولكن املستخدم الذي يمتلك اسم مستخدم وكلمة سر كمسؤول للـ  Macيظل بإمكانه
ً
األمن التي تناسب حاالت االستخدام الخاصة به.
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سياسة التأمني املنخفض

يشبه سلوك التأمني املنخفض سلوك التأمني املتوسط على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى Intel

املزودة بشريحة  ،T2حيث يقوم فيها البائع (في هذه الحالة )Apple ،بإنشاء توقيع رقمي للتعليمة البرمجية

لتأكيد صدورها من البائع .يساعد هذا التصميم على منع املهاجمني من إدخال تعليمات برمجية غير موقعة.

تشير  Appleإلى هذا التوقيع على أنه توقيع "عام" ،ألنه يمكن استخدامه على أي  ،Macألي فترة زمنية ،ألجهزة
كمبيوتر  Macالتي تم تعيني سياسة التأمني املنخفض بها حال ًيا .ال يوفر التأمني املنخفض في حد ذاته

الحماية من هجمات التراجع (على الرغم من أن التغييرات غير املصرح بها في نظام التشغيل قد تؤدي إلى جعل

الوصول إلى بيانات املستخدم غير ممكن .ملزيد من املعلومات ،انظر ملحقات  Kernelفي أجهزة كمبيوتر Mac
املزودة بسيليكون .Apple

باإلضافة إلى تمكني املستخدمني من تشغيل إصدارات أقدم من  ،macOSفإن التأمني املنخفض مطلوب
لإلجراءات األخرى التي يمكنها تعريض أمن نظام املستخدم للخطر ،مثل تقديم ملحقات  kernelالتابعة

لجهات خارجية  .)kexts(تتمتع  Kextsبنفس االمتيازات التي تتمتع بها  ،kernelوبالتالي فإن أي ثغرات أمنية
في  kextsالتابعة لجهات خارجية يمكن أن تؤدي إلى اختراق نظام التشغيل بالكامل .وهذا هو السبب في

تشجيع املطورين بشدة على اعتماد ملحقات النظام ،قبل إزالة دعم  kextمن  macOSألجهزة كمبيوتر Mac

املستقبلية املزودة بسيليكون  .Appleحتى عند تمكني  kextsالتابعة لجهات الخارجية ،فال يمكن تحميلها في
ال من ذلك ،يتم دمج  kextsفي مجموعة  Kernelاملساعدة  )AuxKC(التي يتم تخزين
 kernelعند الطلب .بد ً
عالمة تجزئتها في  ،LocalPolicyومن ثم يتطلب ذلك إعادة تمهيد .ملزيد من املعلومات حول إنشاء ،AuxKC

انظر ملحقات  Kernelفي .macOS
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تقييدا
سياسة التأمني األقل
ً

التأمني األقل تقيي ًدا مخصص للمستخدمني الذين يقبلون املجازفة بتعريض الـ  Macلحالة أمنية دون
املستوى املفترض .ويختلف هذا النمط عن نمط "بال تأمني" على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى Intel
املزودة بشريحة  .T2باستخدام التأمني األقل تقيي ًدا ،ال يزال التحقق من التوقيع يتم على طول سلسلة
التمهيد اآلمن بالكامل ،ولكن يتم تعيني السياسة على إشارات أقل تقيي ًدا إلى  iBootبأنه يجب أن يقبل
كائنات التمهيد املوقعة محل ًيا من ِقبل  ،Secure Enclaveمثل ذاكرة التخزين املؤقت مللحقات مجموعة

 Kernel Bootالتي ُينشئها املستخدم ويتم تصميمها من مصدر ملحق  kernel XNUمخصص .بهذه الطريقة،
يوفر "التأمني األقل تقيي ًدا" ً
أيضا قدرة معمارية لتشغيل  kernelعشوائي "غير موثوق به مطلقً ا على نظام

التشغيل" .عند تحميل مجموعة  Boot Kernelمخصصة أو نظام تشغيل غير موثوق به بالكامل على النظام،

تماما
تصبح بعض مفاتيح فك التشفير غير متاحة .وقد تم تصميم ذلك ملنع أنظمة التشغيل غير املوثوق بها
ً
من الوصول إلى البيانات من أنظمة التشغيل املوثوق بها.

هام :ال توفر  Appleملحقات  XNUاملخصصة أو تدعمها.

هناك طريقة أخرى تختلف بها سياسة "التأمني األقل تقيي ًدا" عن سياسية "بال تأمني" على أجهزة كمبيوتر Mac

املستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة  :T2لقد صارت شرطًا أساس ًيا لبعض التراجعات األمنية التي كانت في
املاضي يمكن السيطرة عليها بشكل مستقل .والجدير بالذكر أن تعطيل حماية تكامل النظام  )SIP(على أجهزة

كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleيتطلب من املستخدم اإلقرار بأنه يضع النظام في نمط التأمني األقل

دائما إلى وضع النظام في حالة تجعل اختراق  kernelأسهل
تقيي ًدا .ويكون ذلك مطلو ًبا ألن تعطيل  SIPيؤدي
ً
بكثير .على وجه الخصوص ،يؤدي تعطيل  SIPعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleإلى تعطيل
فرض توقيع  kextأ ثناء وقت إنشاء  ،AuxKCمما يسمح بتحميل أي  kextعشوائي في ذاكرة  .kernelتم إجراء

تحسني آخر على  SIPعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleحيث تم نقل مخزن السياسات من

 NVRAMإلى  .LocalPolicyومن ثم فإن تعطيل  SIPيتطلب مصادقةً من ِقبل مستخدم لديه حق الوصول إلى

ال على زر الطاقة).
مفتاح توقيع  ،LocalPolicyمن ( recoveryOSالذي يتم الوصول إليه عن طريق الضغط مطو ً
هذا يجعل األمر أكثر صعوبة على مهاجم البرامج فقط ،أو حتى املهاجم املوجود فعل ًيا ،لتعطيل .SIP

ليس من املمكن إرجاع مستوى األمن إلى التأمني األقل تقيي ًدا من تطبيق أداة أمن بدء التشغيل .وال

يمكن للمستخدم خفض مستوى األمن إال من خالل تشغيل أدوات سطر األوامر من الوحدة الطرفية في

 ،recoveryOSمثل ( csrutilلتعطيل  .)SIPبعد أن يقوم املستخدم بخفض مستوى األمن ،تنعكس حقيقة

حدوث ذلك في أداة أمن بدء التشغيل ،وبالتالي يمكن للمستخدم تعيني األمان بسهولة إلى نمط أكثر أمنًا.
مالحظة :جهاز  Macاملزود بسيليكون  Appleال يتطلب أو يدعم سياسة معينة لتمهيد الوسائط ألن كل

عمليات التمهيد يتم تنفيذها محل ًيا من الناحية الفنية .إذا اختار املستخدم التمهيد من وسائط خارجية ،يجب
ال تخصيص إصدار نظام التشغيل هذا باستخدام عملية إعادة تمهيد ُمصادق عليها من  .recoveryOSوتؤدي
أو ً
إعادة التمهيد هذه إلى إنشاء ملف  LocalPolicyعلى محرك األقراص الداخلي الذي ُيستخدم إلجراء تمهيد
موثوق به من نظام التشغيل املُخزَّن على الوسائط الخارجية .وهذا يعني أن تكوين التمهيد من الوسائط

دائما على أساس كل نظام تشغيل ،ويتطلب بالفعل مصادقة املستخدم،
الخارجية يتم تمكينه بشكل صريح
ً
لذا فال يلزم وجود تكوين أمني إضافي.
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إنشاء مفتاح توقيع  LocalPolicyوإدارته
اإلنشاء

عند تثبيت  macOSألول مرة في املصنع ،أو عند إجراء تثبيت-محو ُمق ّيد ،يقوم الـ  Macبتشغيل التعليمات
البرمجية من قرص  RAMلالستعادة املؤقتة لتهيئة الحالة االفتراضية .أ ثناء هذه العملية ،تنشئ بيئة

زوجا جدي ًدا من املفاتيح العامة والخاصة يتم االحتفاظ بها في  .Secure Enclaveو ُيشار إلى املفتاح
االستعادة
ً
الخاص باسم مفتاح هوية املالك  .)OIK(في حالة وجود أي  OIKبالفعل ،يتم إتالفه كجزء من هذه العملية.
تعمل بيئة االستعادة ً
أيضا على تهيئة املفتاح املستخدم لقفل التنشيط؛ مفتاح هوية املستخدم .)UIK(

يوجد جزء من هذه العملية يكون فري ًدا ألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleوهو أنه عندما ُتطلب

شهادة  UIKلقفل التنشيط ،يتم تضمني مجموعة من القيود املطلوبة التي سيتم فرضها في وقت التحقق

في  .LocalPolicyوإذا لم يتمكن الجهاز من الحصول على ُ UIKمعتمدة لقفل التنشيط (على سبيل املثال،
قدما
نظ ًرا ألن الجهاز مرتبط حال ًيا بحساب "العثور على الـ  "Macوتم اإلبالغ عن فقدانه) ،فلن يتمكن من املضي
ً
إلنشاء سياسة محلية .إذا تم إصدار شهادة هوية مستخدم  )ucrt(لجهاز ما ،فإن هذه الشهادة تحتوي على
قيود السياسة املفروضة على الخادم وقيود السياسة التي يطلبها املستخدم بامتداد .X.509 v3

عندما يتم استرداد قفل تنشيط ucrt/بنجاح ،يتم تخزينه في قاعدة بيانات على جانب الخادم وإعادته كذلك إلى

الجهاز .وبعد أن يحتوي الجهاز على  ،ucrtيتم إرسال طلب شهادة للمفتاح العام الذي يتوافق مع  OIKإلى خادم

مرجع التوثيق األساسي  .)BAA(ويتحقق  BAAمن طلب شهادة  OIKباستخدام املفتاح العام من شهادة ucrt

املخزنة في قاعدة بيانات  BAAالتي يمكن الوصول إليها .إذا تمكّن  BAAمن التحقق من الشهادة ،فإنه يصادق

على املفتاح العام ،و ُيعيد شهادة هوية املالك  )OIC(املوقَّ عة من ِقبل  BAAوتحتوي على القيود املخزنة في

 .ucrtويتم إرسال  OICمرة أخرى إلى  .Secure Enclaveمنذ ذلك الحني ،كلما و ّقع  Secure Enclaveعلى

 LocalPolicyجديدة ،فإنه يربط  OICبـ  .Image4تحتوي  LLBعلى ثقة مضمنة في شهادة  BAAالجذرية ،مما

يجعلها تثق في  ،OICمما يجعلها تثق في توقيع  LocalPolicyالعام.
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قيود RemotePolicy

تحتوي جميع ملفات  ،Image4وليست السياسات املحلية فقط ،على قيود على تقييم ملف بيانات .Image4
وهذه القيود يتم ترميزها باستخدام معرفات كائنات خاصة  )OID(في شهادة الطرف .تبحث مكتبة التحقق من
 Image4عن  OIDالخاص بقيد الشهادة الخاصة من شهادة أ ثناء تقييم التوقيع ،ومن ثم تعمل على تقييم

القيود املحددة فيه آل ًيا .وتكون القيود على األشكال التالية:
•يجب وجود X

•يجب عدم وجود X

•يجب أن يحتوي  Xقيمة معينة

لذلك ،على سبيل املثال ،بالنسبة للتوقيعات "الشخصية" ،ستحتوي قيود الشهادة على القيد "يجب وجود

"ECID؛ وبالنسبة للتوقيعات "العامة" ،ستحتوي على القيد "يجب عدم وجود  ."ECIDتم تصميم هذه القيود

لتضمن أن تكون جميع ملفات  Image4املُو ّقعة بواسطة مفتاح معني متوافقة مع متطلبات معينة لتجنب
إنشاء ملف بيانات ُ Image4مو ّقع بشكل خاطئ.

في سياق كل ُ ،LocalPolicyيشار إلى قيود شهادة  Image4هذه باسم  .RemotePolicyيمكن أن توجد
 RemotePolicyمختلفة لسياسات  LocalPoliciesفي بيئات التمهيد املختلفة .و ُتستخدم RemotePolicy

لتقييد  LocalPolicyعلى  recoveryOSبحيث عند تمهيد  recoveryOSيمكن أن تتصرف فقط كما لو كانت

تقوم بالتمهيد وفقً ا لسياسة التأمني الكامل .ويؤدي ذلك إلى زيادة الثقة في سالمة بيئة تمهيد recoveryOS
كمكان يمكن تغيير السياسة منه .تقوم  RemotePolicyبتقييد  LocalPolicyالحتواء  ECIDالخاص بـ Mac
الذي تم إنشاء  LocalPolicyعليه ،والتجزئة العشوائية للسياسة البعيدة  )rpnh(املحددة املخزنة في

مكون التخزين اآلمن على هذا الـ  .Macيتغير  ،rpnhوبالتالي  ،RemotePolicyفقط عند اتخاذ إجراءات مليزة

العثور على الـ  Macوقفل التنشيط ،مثل التسجيل وإلغاء التسجيل والقفل عن ُبعد واملسح عن ُبعد .يتم
تحديد قيود السياسة البعيدة وتخصيصها في وقت اعتماد شهادة مفتاح هوية املستخدم  )UIK(ويتم تسجيلها
في شهادة هوية املستخدم الصادرة  .)ucrt(ويتم تحديد بعض قيود السياسة البعيدة ،مثل  ECIDو ChipID

و  ،BoardIDبواسطة الخادم .وقد تم تصميم ذلك ملنع جهاز واحد من توقيع ملفات  LocalPolicyلجهاز آخر .قد

يتم تحديد قيود السياسة البعيدة األخرى بواسطة الجهاز ملنع خفض املستوى األمني للسياسة املحلية دون
توفير كل من املصادقة املحلية املطلوبة للوصول إلى  OIKالحالي واملصادقة عن ُبعد للحساب الذي تم قفل
تنشيط الجهاز له.

محتويات ملف  LocalPolicyألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

 LocalPolicyهو ملف  Image4مو ّقع بواسطة  .Secure Enclaveبينما  Image4عبارة عن تنسيق بنية

بيانات ُمش ّفر بواسطة ُ DER )One Notation Syntax Abstract( ASN.1يستخدم لوصف معلومات حول

كائنات سلسلة التمهيد اآلمن على أنظمة  Appleاألساسية .في نموذج التمهيد اآلمن املستند إلى ،Image4
يتم طلب سياسات األمن في وقت تثبيت البرنامج الذي يتم بدؤه بواسطة طلب توقيع إلى خادم توقيع

 Appleمركزي .إذا كانت السياسة مقبولة ،يقوم خادم التوقيع بإرجاع ملف ُ Image4موقَّ ع يحتوي على مجموعة

متنوعة من تسلسالت الرموز املكونة من أربعة أحرف ( .)4CCويتم تقييم ملفات  Image4املُوقَّ عة ورموز
 4CCsهذه في وقت التمهيد بواسطة برنامج مثل  Boot ROMأو .LLB
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تسليم امللكية بني أنظمة التشغيل

ُيشار إلى الوصول إلى مفتاح هوية املالك  )OIK(باسم "امللكية" .وتكون امللكية مطلوبة للسماح للمستخدمني
بإعادة توقيع  LocalPolicyبعد إجراء تغييرات في السياسة أو البرنامج .وتتم حماية  OIKبنفس التسلسل

الهرمي للمفاتيح كما هو موضح في حماية املفاتيح املؤمنة  ،)SKP(مع حماية  OIKبنفس مفتاح تشفير

املفاتيح  )KEK(املستخدم في مفتاح تشفير وحدة التخزين  .)VEK(وهذا يعني أنه عادةً ما يكون محم ًيا بكلمات
سر املستخدم وقياسات نظام التشغيل والسياسة .يوجد  OIKواحد فقط لجميع أنظمة التشغيل على
الـ  .Macلذلك ،عند تثبيت نظام تشغيل ثاٍن ،يلزم الحصول على موافقة صريحة من املستخدمني على نظام
التشغيل األول لتسليم امللكية إلى املستخدمني في نظام التشغيل الثاني .ومع ذلك ،فإن املستخدمني

غير موجودين حتى اآلن لنظام التشغيل الثاني ،عند تشغيل املُثبت من نظام التشغيل األول .وال يتم إنشاء
املستخدمني في أنظمة التشغيل بشكل طبيعي حتى يتم تمهيد نظام التشغيل وتشغيل مساعد اإلعداد.
وبالتالي ،يلزم اتخاذ إجراءين جديدين عند تثبيت نظام تشغيل ثاٍن على  Macمزود

بسيليكون :Apple

•إنشاء  LocalPolicyلنظام التشغيل الثاني

•تحضير "مستخدم تثبيت" لتسليم امللكية

عند تشغيل مساعد التثبيت والتثبيت املستهدف لوحدة تخزين فارغة ثانوية ،تظهر مطالبة لسؤال املستخدم
ما إذا كان يرغب في نسخ مستخدم من وحدة التخزين الحالية ليكون املستخدم األول لوحدة التخزين الثانية
ع ّ

أم ال .إذا وافق املستخدم ،فإن "مستخدم التثبيت" الذي يتم إنشاؤه يكون ،في الواقع KEK ،مشتق من كلمة

سر املستخدم املحدد ومفاتيح املكونات املادية ،والذي ُيستخدم بعد ذلك لتشفير  OIKعند تسليمه إلى

نظام التشغيل الثاني .ثم من داخل مساعد تثبيت نظام التشغيل الثاني ،يطلب كلمة سر هذا املستخدم

للسماح له بالوصول إلى  OIKفي  Secure Enclaveلنظام التشغيل الجديد .إذا اختار املستخدمون عدم نسخ

مستخدم ،فستظل عملية إنشاء مستخدم التثبيت جاريةً بالطريقة ذاتها ،ولكن يتم استخدام كلمة سر فارغة

ال من كلمة سر املستخدم .وهذا التدفق الثاني موجود لبعض سيناريوهات إدارة النظام .ومع ذلك ،يجب على
بد ً
املستخدم الذين يرغب في إجراء عمليات تثبيت متعددة الوحدات ويريد إجراء تسليم امللكية بالطريقة األكثر
دائما نسخ مستخدم من نظام التشغيل األول إلى نظام التشغيل الثاني.
أمانًا أن يختار
ً

 LocalPolicyعلى  Macمزود بسيليكون Apple

بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleتم تفويض عنصر التحكم في سياسة األمن

املحلية ليكون تطبيقً ا يعمل في  .Secure Enclaveويمكن لهذا البرنامج استخدام بيانات اعتماد املستخدم

ووضع التمهيد لوحدة املعالجة املركزية األساسية لتحديد من يمكنه تغيير سياسة األمن وتحديد بيئة التمهيد
التي تسمح بذلك .ويساعد ذلك على منع البرامج الضارة من استخدام عناصر التحكم في سياسة األمن ضد

املستخدم من خالل خفض مستواها للحصول على مزيد من االمتيازات.

خصائص ملف بيانات LocalPolicy

يحتوي ملف  LocalPolicyعلى بعض رموز  4CCsالهيكلية املوجودة في معظم ملفات  - Image4مثل لوحة

أو مع ِّرف الطراز  ،)BORD(مما يشير إلى شريحة  Appleمعينة  ،)CHIP(أو مع ِّرف الشريحة الحصري  .ECID)(لكن
عناصر  4CCsالواردة أدناه تركز فقط على سياسات األمن التي يمكن للمستخدمني تكوينها.

مالحظة :تستخدم  Appleمصطلح ) One True recoveryOS (1TRاملقترن لإلشارة إلى التمهيد في

ال .ويختلف هذا عن تمهيد recoveryOS
 recoveryOSاملقترن باستخدام زر طاقة مادي بضغطة واحدة مطو ً
ال أو عند حدوث أخطاء عند بدء التشغيل .يؤدي
العادي الذي يحدث باستخدام  NVRAMأو الضغط املزدوج مطو ً
الضغط على الزر املادي من نوع معني إلى زيادة الثقة في أن بيئة التمهيد ال يمكن الوصول إليها بواسطة

مهاجم برمجي فقط استطاع اختراق .macOS
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التجزئة العشوائية لـ )LocalPolicy (lpnh
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :يتم استخدام  lpnhملكافحة إعادة تشغيل  .LocalPolicyوهذه هي تجزئة  SHA384الخاصة

بالقيمة العشوائية لـ  )LPN( LocalPolicyالتي يتم تخزينها في مكون التخزين اآلمن ويمكن الوصول

إليها باستخدام  ROM Bootفي  Secure Enclaveأو في  .Secure Enclaveوال تكون القيمة العشوائية
األولية مرئية مطلقً ا ملعالج التطبيقات ،ولكن تكون مرئية لـ  sepOSفقط .سيحتاج املهاجم الذي يريد

إقناع  LLBبأن  LocalPolicyالسابقة التي تم اكتشافها كانت صالحة ،وإلى وضع قيمة في مكون التخزين
اآلمن التي يتم تجزئتها بنفس قيمة  lpnhاملوجودة في  LocalPolicyالتي يريد إعادة تشغيلها .عادةً ما

يوجد  LPNواحد صالح على النظام—باستثناء أ ثناء تحديثات البرامج ،عندما يوجد اثنان صالحان في الوقت

نفسه—للسماح بإمكانية العودة إلى تمهيد البرنامج القديم في حالة حدوث خطأ في التحديث .عند تغيير

أي  LocalPolicyألي نظام تشغيل ،تتم إعادة توقيع كل السياسات بقيمة  lpnhالجديدة املطابقة لـ LPN

الجديد املوجود في مكون التخزين اآلمن .يحدث هذا التغيير عندما يغير املستخدم إعدادات األمان أو ينشئ
أنظمة تشغيل جديدة باستخدام  LocalPolicyجديدة لكل منها.

التجزئة العشوائية للسياسة البعيدة )rpnh(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :تعمل  rpnhبالطريقة نفسها التي تعمل بها  ،lpnhولكن ال يتم تحديثها إال عند تحديث السياسة

ال عند تغيير حالة التسجيل في تطبيق تحديد املوقع .يحدث هذا التغيير عندما يغير املستخدم
البعيدة ،مث ً
حالة تطبيق تحديد املوقع على الـ  Macالخاص به.

التجزئة العشوائية لـ )ronh( recoveryOS
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :تعمل  ronhبالطريقة نفسها التي تعمل بها  ،lpnhولكن تكون موجودة بشكل حصري في

 LocalPolicyلنظام  .recoveryOSويتم تحديثها عند تحديث نظام  ،recoveryOSمثلما يحدث عند تحديث

البرامج .يتم استخدام قيمة عشوائية منفصلة عن  lpnhو  rpnhبحيث عندما يتم وضع الجهاز في حالة

تعطيل بواسطة تطبيق تحديد املوقع ،يمكن تعطيل أنظمة التشغيل الحالية (عن طريق إزالة  LPNو RPN
ال للتمهيد .وبهذه الطريقة ،يمكن
من مكون التخزين اآلمن) ،مع االستمرار في ترك نظام  recoveryOSقاب ً
إعادة تمكني أنظمة التشغيل عندما يثبت مالك النظام سيطرته على النظام عن طريق إدخال كلمة سر

 iCloudالخاصة به املستخدمة لحسابه في تطبيق تحديد املوقع .يحدث هذا التغيير عندما يقوم املستخدم

بتحديث نظام  recoveryOSأو إنشاء أنظمة تشغيل جديدة.
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تجزئة ملف بيانات  Image4للمرحلة التالية )nsih(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :يمثل حقل  nsihتجزئة  SHA384لبنية بيانات ملف بيانات  Image4التي تصف  macOSالذي
تم تمهيده .يحتوي ملف بيانات  Image4الخاص بـ  macOSعلى قياسات لكل كائنات التمهيد ،مثل

 iBootوذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها وشجرة الجهاز ومجموعة  Kernel Bootوتجزئة جذر وحدة تخزين
النظام املوقَّ عة  .)SSV(عند توجيه  LLBإلى تمهيد  macOSمعني ،تم تصميم ذلك ليضمن أن تكون تجزئة

ملف بيانات  Image4الخاصة بـ  macOSاملرفقة مع  iBootمطابقة ملا تم التقاطه في حقل  nsihفي

 .LocalPolicyوبهذه الطريقة ،تكتشف  nsihهدف املستخدم في نظام التشغيل الذي أنشأ املستخدم

سياسة  LocalPolicyلهاُ .يغ ّير املستخدمون قيمة  nsihضمن ًيا عند تنفيذ تحديث للبرامج.

تجزئة سياسة ذاكرة التخزين املؤقت مللحقات  Kernelاملساعدة )auxp( )AuxKC(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرةmacOS :

•الوصف auxp :عبارة عن تجزئة  SHA384لسياسة قائمة  kextاملصرح بها من ِقبل املستخدم .)UAKL(

و ُتستخدم وقت إنشاء  AuxKCللمساعدة على ضمان تضمني  kextsاملُصرّح بها من ِقبل املستخدم فقط
في  .AuxKCو ُيعدّ  smb2شرطًا أساس ًيا إلعداد هذا الحقل .و ُيغ ّير املستخدمون قيمة  auxpضمن ًيا عندما
يغ ّيرون  UAKLمن خالل املوافقة على  kextمن جزء األمن والخصوصية في تفضيالت النظام.

تجزئة ملف بيانات  Image4لذاكرة التخزين املؤقت مللحقات  Kernelاملساعدة )auxi( )AuxKC(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرةmacOS :

•الوصف :بعد أن يتحقق النظام من تطابق تجزئة  UAKLمع محتويات الحقل  auxpفي  ،LocalPolicyيطلب
توقيع  AuxKCبواسطة تطبيق معالج  Secure Enclaveاملسؤول عن توقيع  .LocalPolicyثم ُتوضع
تجزئة  SHA384الخاصة بتوقيع ملف بيانات  Image4 AuxKCفي  ،LocalPolicyلتجنب احتمال خلط

ومطابقة  AuxKCsاملُو ّقعة سابقً ا مع نظام تشغيل في وقت التمهيد .إذا عثر  iBootعلى حقل  auxiفي

 ،LocalPolicyيحاول تحميل  AuxKCمن وحدة التخزين ويتحقق من صحة توقيعه .ويتحقق ً
أيضا من تطابق

تجزئة ملف بيانات  Image4املرفق بـ  AuxKCمع القيمة املوجودة في حقل  .auxiإذا فشل تحميل AuxKC

ألي سبب من األسباب ،يستمر النظام في التمهيد بدون كائن التمهيد هذا ،وبالتالي بدون تحميل أي

ملفات  kextsتابعة لجهات خارجية .يعتبر الحقل  auxpشرطًا أساس ًيا لتعيني الحقل  auxiفي .LocalPolicy
و ُيغ ّير املستخدمون قيمة  auxiضمن ًيا عندما يغ ّيرون  UAKLمن خالل املوافقة على  kextمن جزء األمن

والخصوصية في تفضيالت النظام.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

44

تجزئة إيصال ذاكرة التخزين املؤقت مللحقات  Kernelاملساعدة )auxr( )AuxKC(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرةmacOS :

•الوصف auxr :عبارة عن تجزئة  SHA384إليصال  ،AuxKCتشير إلى مجموعة  kextsالدقيقة التي تم

تضمينها في  .AuxKCيمكن أن يكون إيصال  AuxKCمجموعة فرعية من  ،UAKLألنه يمكن استبعاد kexts

مصرحا بها من ِقبل املستخدم ،إذا كانت معروفة بأنها ُتستخدم لتنفيذ الهجمات.
من  AuxKCحتى لو كانت
ً
باإلضافة إلى ذلك ،قد تؤدي بعض  kextsالتي يمكن استخدامها لكسر حدود  kernelالخاصة باملستخدم
إلى تقليل الوظائف مثل عدم القدرة على استخدام  Apple Payأو تشغيل محتوى  4Kو  .HDRأما

املستخدمون الذين يرغبون في الحصول على هذه اإلمكانيات ،فعليهم باختيار تضمني  AuxKCأكثر تقيي ًدا.

يعتبر الحقل  auxpشرطًا أساس ًيا لتعيني الحقل  auxrفي  .LocalPolicyويغ ّير املستخدمون قيمة auxr
ضمن ًيا عند إنشاء  AuxKCجديد من جزء األمن والخصوصية في تفضيالت النظام.

تجزئة ملف بيانات  )coih( Image4لـ CustomOS
•النوعOctetString (48) :
•البيئات املتغيرة1TR :

•الوصفُ :تعد  coihتجزئة  SHA384مللف بيانات  Image4على ُ .CustomOSتستخدم حمولة ملف البيانات
ال من  )XNU kernelلنقل التحكم .يغير املستخدمون قيمة  coihضمن ًيا عند
هذا بواسطة ( iBootبد ً
استخدام أداة سطر األوامر  kmutil configure-bootفي .1TR

معرف  UUIDملجموعة وحدات تخزين )vuid( APFS
•النوع)16( OctetString :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصفُ :يشير  vuidإلى مجموعة وحدات التخزين التي يجب أن يستخدمها  kernelكجذر .هذا الحقل

معلوماتي بشكل أساسي ،وال ُيستخدم لقيود األمن .ويتم تعيني  vuidهذا من ِقبل املستخدم ضمن ًيا عند
إنشاء تثبيت جديد لنظام التشغيل.

معرف  UUIDللمجموعة ملفتاح تشفير املفاتيح )kuid( )KEK(
•النوع)16( OctetString :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصفُ :يشير  kuidإلى وحدة التخزين التي تم تمهيدها .كان يتم استخدام مفتاح تشفير املفاتيح عادةً

لحماية البيانات .لكل  ،LocalPolicyيتم استخدامه لحماية مفتاح توقيع سياسة  .LocalPolicyويتم تعيني
 kuidمن ِقبل املستخدم ضمن ًيا عند إنشاء تثبيت جديد لنظام التشغيل.

قياس سياسة التمهيد املوثوقة لـ  recoveryOSاملقترن )prot(
•النوعOctetString (48) :

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :قياس سياسة التمهيد املوثوقة لـ  recoveryOSاملقترن  )TBPM(عبارة عن عملية حساب

تجزئة  SHA384تكرارية خاصة عبر ملف بيانات  Image4الخاص بسياسة  ،LocalPolicyمع استثناء القيم
العشوائية ،من أجل تحديد قياس ثابت مع مرور الوقت (نظ ًرا ألنه يتم تحديث القيم العشوائية مثل lpnh

بشكل متكرر ) .ويوجد حقل  protلكل سياسة  LocalPolicyفي  ،macOSويوفر إقرانًا لإلشارة إلى سياسة
 LocalPolicyلـ  recoveryOSالتي تتوافق مع سياسة  LocalPolicyلـ .macOS
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ّ
موقعة بواسطة )hrlp( Secure Enclave
يحتوي على سياسة محلية لـ
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :يشير  hrlpإلى ما إذا كانت قيمة (protأعاله) هي قياس سياسة  LocalPolicyلـ recoveryOS

مو ّقعة بواسطة  Secure Enclaveأم ال .فإذا لم يكن األمر كذلك ،يتم توقيع  LocalPolicyلـ recoveryOS
بواسطة خادم التوقيع على اإلنترنت من  ،Appleوالذي يقوم بتوقيع أشياء مثل ملفات .Image4 macOS

إصدار نظام التشغيل املحلي )love(
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة 1TR :و  recoveryOSو macOS

•الوصف :يشير  loveإلى إصدار  OSالذي تم إنشاء  LocalPolicyألجله .يتم الحصول على اإلصدار من بيان
الحالة اآلتي أ ثناء إنشاء  LocalPolicyويتم استخدامه لفرض قيود اقتران .recoveryOS

تمهيد متعدد آمن ()smb0
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة 1TR :و recoveryOS

وصحيحا ،يسمح  LLBبالتوقيع على ملف بيانات  Image4الخاص باملرحلة
موجودا
•الوصف :إذا كان smb0
ً
ً
ال من طلب توقيع مخصص .ويمكن للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام أداة أمن بدء
التالية عامل ًيا ،بد ً
التشغيل أو  bputilإلرجاع مستوى األمن إلى تأمني منخفض.

تمهيد متعدد آمن ()smb1
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

وصحيحا ،يسمح  iBootللكائنات مثل مجموعة  kernelمخصصة بأن تكون
موجودا
•الوصف :إذا كان smb1
ً
ً
ُمو ّقعة من ِقبل  Secure Enclaveباستخدام املفتاح نفسه املوجود في  .LocalPolicyويعد وجود smb0
شرطًا أساس ًيا لوجود  .smb1ويمكن للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام أدوات سطر األوامر مثل

 csrutilأو  bputilإلرجاع مستوى األمن إلى تأمني أقل تقيي ًدا.

تمهيد متعدد آمن ()smb2
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

وصحيحا ،فإن  iBootيسمح ملجموعة  Kernelاملساعدة بأن تكون موقعة
موجودا
•الوصف :إذا كان smb2
ً
ً
بواسطة  Secure Enclaveبنفس مفتاح  .LocalPolicyويعد وجود  smb0شرطًا أساس ًيا لوجود .smb2

ويمكن للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام أداة أمن بدء التشغيل أو  bputilإلرجاع مستوى األمان
إلى تأمني منخفض وتمكني  kextsالتابعة لجهات خارجية.
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تمهيد متعدد آمن ()smb3
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

وصحيحا ،فقد اختار املستخدم على الجهاز السماح لحل إدارة جهاز الجوال
موجودا
•الوصف :إذا كان smb3
ً
ً
 MDMبالتحكم في نظامه .يؤدي وجود هذا الحقل إلى جعل سياسة  LocalPolicyاملتحكمة في تطبيق

ال من طلب مصادقة املستخدم املحلي .ويمكن
معالج  Secure Enclaveتقبل مصادقة  MDMبد ً
للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام أداة أمن بدء التشغيل أو  bputilلتمكني التحكم املُدار في kexts
التابعة لجهات خارجية وتحديثات البرامج( .في  macOS 11.2أو أحدث ،يستطيع ً MDM
أيضا بدء تحديث إلى
أحدث إصدار من  macOSإذا كان نمط األمن الحالي هو التأمني الكامل).

تمهيد متعدد آمن ()smb4
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرةmacOS :

وصحيحا ،فقد اختار الجهاز السماح لـ  MDMبالتحكم في نظام التشغيل
موجودا
•الوصف :إذا كان smb4
ً
ً

باستخدام  Apple School Managerأو .Essentials Business Apple Business ManagerApple
يؤدي وجود هذا الحقل إلى جعل سياسة  LocalPolicyاملتحكمة في تطبيق  Secure Enclaveتقبل

ال من طلب مصادقة املستخدم املحلي .يتم تغيير هذا الحقل بواسطة حل  MDMعندما
مصادقة  MDMبد ً
يكتشف ظهور الرقم التسلسلي للجهاز في أي من هذه الخدمات الثالث.

حماية تكامل النظام ()sip0

•النوع :عدد صحيح غير ُموقَّ ع من  64بت
•البيئات املتغيرة1TR :

•الوصف :تحتوي  sip0على وحدات بت سياسة حماية تكامل النظام  )SIP(املوجودة والتي تم تخزينها سابقً ا

ال من استخدام حقول  LocalPolicyمثلما هو
في ُ .NVRAMتضاف وحدات بت سياسة  SIPالجديدة هنا (بد ً
موضح أدناه) ،إذا كانت ُتستخدم في  macOSفقط ،وال ُتستخدم بواسطة  .LLBويمكن للمستخدمني تغيير
هذا الحقل باستخدام  csrutilمن  1TRلتعطيل  SIPوإرجاع مستوى األمان إلى تأمني أقل تقيي ًدا.

حماية تكامل النظام ()sip1
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

•الوصف :إذا كانت  sip1موجودة وصحيحة ،فسوف يسمح  iBootبحاالت الفشل في التحقق من تجزئة جذر

وحدة تخزين النظام املوقَّ عة  .)SSV(ويمكن للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام  csrutilأو  bputilمن

.1TR

حماية تكامل النظام ()sip2
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

•الوصف :إذا كانت  sip2موجودة وصحيحة ،فلن يقوم  iBootبقفل سجل أجهزة منطقة القراءة فقط للنص

القابل للتكوين  )CTRR(التي تحدد ذاكرة  kernelعلى أنها غير قابلة للكتابة .ويمكن للمستخدمني تغيير

هذا الحقل باستخدام  csrutilأو  bputilمن .1TR
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حماية تكامل النظام ()sip3
•النوع :قيمة منطقية

•البيئات املتغيرة1TR :

•الوصف :إذا كانت  sip3موجودة وصحيحة ،فلن يفرض  iBootقائمة السماح املضمنة الخاصة به ملتغير
 ،NVRAM boot-argsوالذي قد يؤدي إلى تصفية الخيارات التي يتم تمريرها إلى  .kernelويمكن

للمستخدمني تغيير هذا الحقل باستخدام  csrutilأو  bputilمن .1TR

الشهادات و RemotePolicy

كما هو موضح في إنشاء مفتاح توقيع  LocalPolicyوإدارته ،تحتوي ً LocalPolicy Image4
أيضا على شهادة
هوية املالك  )OIC(و  RemotePolicyاملضمنة.
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أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى Intel
عملية التمهيد على  Macمستند إلى Intel
 Macاملستند إلى  Intelاملزود بشريحة  Apple T2أمنية

عند تشغيل كمبيوتر  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة  Apple T2األمنية ،تن ّفذ الشريحة عملية تمهيد

آمن من  Boot ROMالخاص بها بالطريقة ذاتها كما في الـ  iPhoneوالـ  iPadوأجهزة كمبيوتر  Macاملزودة

مل إقالع  iBootو ُيعدّ الخطوة األولى في سلسلة الثقة .كما يتحقق
بسيليكون  .Appleوهذا يتحقق من ُمح ّ
الحقً
ا من برنامج
 iBootمن  kernelوالتعليمات البرمجية مللحق  kernelعلى شريحة  ،T2والتي تتحقق
 UEFI Intelالثابت .يتوفر برنامج  UEFIالثابت والتوقيع املقترن به مبدئ ًيا على شريحة  T2فقط.

بعد التحقق ،يتم تعيني صورة برنامج  UEFIالثابت في جزء من ذاكرة شريحة  .T2يتم توفير هذه الذاكرة لوحدة

املحسنة  .)eSPI(عندما تقوم وحدة معالجة Intel
معالجة  Intelاملركزية من خالل الواجهة الطرفية التسلسلية
ّ

املركزية بالتمهيد ألول مرة ،فإنه يقوم بإحضار برنامج  UEFIالثابت عبر  eSPIمن نسخة تم التحقق من سالمتها
وتعيينها إلى الذاكرة للبرنامج الثابت املوجود على شريحة .T2

يستمر تقييم سلسلة الثقة على وحدة معالجة  Intelاملركزية ،مع قيام برنامج  UEFIالثابت بتقييم توقيع

مل إقالع  .macOSيتم تخزين توقيعات التمهيد اآلمن في  macOSاملتواجد في Intel
 ،boot.efiوهو مح ّ
بنفس تنسيق  Image4املستخدم في التمهيد اآلمن في  iOSو  iPadOSوشريحة  ،T2والتعليمات البرمجية

املحصنة من عملية تطبيق التمهيد اآلمن في iOS
التي تحلل ملفات  Image4هي نفس التعليمات البرمجية
ّ
و  iPadOSالحالي .يتحقق  Boot.efiبدوره من توقيع ملف جديد ،يسمى  .immutablekernelعند تمكني
التمهيد اآلمن ،يمثل ملف  immutablekernelاملجموعة الكاملة من ملحقات  Apple kernelاملطلوبة

لتشغيل  .macOSتنتهي سياسة التمهيد اآلمن عند التسليم إلى  ،immutablekernelوبعد ذلك ،تصبح

سياسات األمن في ( macOSمثل حماية تكامل النظام وملحقات  kernelاملو ّقعة) سارية املفعول.
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في حالة وجود أي أخطاء أو إخفاقات في هذه العملية ،يدخل الـ  Macفي وضع االسترداد أو وضع استرداد

شريحة  Apple T2األمنية أو وضع ترقية البرنامج الثابت للجهاز  )DFU(في شريحة  Apple T2األمنية.

 Microsoft Windowsعلى  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة T2

بشكل افتراضي ،ال تثق أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelالتي تدعم التمهيد اآلمن إال باملحتوى

املو ّقع من  .Appleومع ذلك ،لتحسني أمن عمليات تثبيت  ،Camp Bootتدعم ً Apple
أيضا التمهيد اآلمن
لـ  .Windowsيتضمن البرنامج الثابت لواجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسعة املوحدة  )UEFI(نسخة من

مالت إقالع .Microsoft
شهادة ُ 2011 CA Production Windows Microsoftتستخدم ملصادقة ُمح ّ

مالحظة :ال توجد حال ًيا أي ثقة تم توفيرها لـ  ،Microsoft Corporation UEFI CA 2011والتي قد تسمح
بالتحقق من التعليمات البرمجية املوقَّ عة من ِقبل شركاء ُ .Microsoftيستخدم  CA UEFIهذا بشكل شائع
مالت اإلقالع ألنظمة التشغيل األخرى ،مثل متغيرات .Linux
للتحقق من أصالة ُمح ّ

ال من ذلك ،يتم تمكينه باستخدام
ال يتم تمكني دعم التمهيد اآلمن لنظام  Windowsبشكل افتراضي؛ بد ً
مساعد  .)BCA( Camp Bootعندما يقوم أحد املستخدمني بتشغيل  ،BCAتتم إعادة تكوين  macOSللوثوق
في التعليمات البرمجية املُو ّقعة من الطرف األول في  Microsoftأ ثناء التمهيد .بعد اكتمال  ،BCAفي حالة

فشل  macOSفي اجتياز تقييم ثقة الطرف األول من  Appleأ ثناء التمهيد اآلمن ،يحاول برنامج  UEFIالثابت

تقييم ثقة الكائن وفقً ا لتنسيق التمهيد اآلمن في  .UEFIإذا نجح تقييم الثقة ،يستمر الـ  Macفي العمل ويقوم
بتمهيد  .Windowsوإذا لم ينجح ،يدخل الـ  Macفي وضع  recoveryOSو ُيبلغ املستخدم بفشل تقييم الثقة.

أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelغير املزودة بشريحة T2

أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelغير املزودة بشريحة  T2ال تدعم التمهيد اآلمن .لذا ،يقوم البرنامج

الثابت لواجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسعة املوحدة  )UEFI(بتحميل برنامج إقالع  )boot.efi( macOSمن

نظام امللفات دون التحقق ،ويقوم برنامج اإلقالع بتحميل  )prelinkedkernel( kernelمن نظام امللفات دون
التحقق .لحماية تكامل سلسلة التمهيد ،يجب على املستخدمني تمكني جميع آليات األمن التالية:

•حماية تكامل النظام  :)SIP(يتم تمكينها افتراض ًيا ،مما يحمي جهاز اإلقالع و  kernelمن عمليات الكتابة
الضارة من داخل  macOSالجاري تشغيله.

• :FileVaultيمكن تمكينها بطريقتني :بواسطة املستخدم أو بواسطة مسؤول إدارة جهاز الجوال .)MDM(

وهذا يحمي ضد املهاجم املوجود فعل ًيا الذي يستخدم نمط القرص املستهدف الستبدال برنامج اإلقالع.

•كلمة سر البرنامج الثابت :يمكن تمكينها بطريقتني :بواسطة املستخدم أو بواسطة مسؤول .MDM

وهذا يساعد على الحماية ضد املهاجم املوجود فعل ًيا الذي يحاول تشغيل أنماط التمهيد البديلة مثل
 recoveryOSأو نمط املستخدم الواحد أو نمط القرص املستهدف التي يمكن من خاللها استبدال برنامج

اإلقالع .كما يساعد ً
أيضا على منع التمهيد من الوسائط البديلة التي يمكن للمهاجم من خاللها تشغيل
تعليمات برمجية الستبدال برنامج اإلقالع.
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أنماط التمهيد على  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة  Apple T2أمنية

تحتوي أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة  Apple T2أمنية على مجموعة متنوعة من

أنماط التمهيد التي يمكن دخولها في وقت التمهيد عن طريق الضغط على مجموعات مفاتيح ،والتي يتم التعرف
عليها بواسطة برنامج  UEFIالثابت أو برنامج اإلقالع .لن تعمل بعض أوضاع التمهيد ،مثل نمط املستخدم
الواحد ،ما لم يتم تغيير سياسة األمن إلى "بال تأمني" في أداة أمن بدء التشغيل.

الوضع

مجموعة املفاتيح

الوصف

تمهيد macOS

ال شيء

يقوم برنامج  UEFIالثابت بالتسليم إلى برنامج إقالع macOS

مدير بدء التشغيل

الخيارات (⌥)

يقوم برنامج  UEFIالثابت بتشغيل تطبيق  UEFIاملضمن الذي

T

يقوم برنامج  UEFIالثابت بتشغيل تطبيق  UEFIاملضمن الذي

(تطبيق  ،)UEFIالذي بدوره يقوم بالتسليم إلى .kernel macOS

عند التمهيد القياسي للـ  Macمع تمكني  ،FileVaultيعرض برنامج
إقالع  macOSواجهة نافذة تسجيل الدخول التي تأخذ كلمة السر

لفك تشفير التخزين.

نمط القرص

املستهدف )TDM(

يعرض للمستخدم واجهة تحديد جهاز التمهيد.

يعرض جهاز التخزين الداخلي كجهاز تخزين أولي مستند إلى الكتلة

عبر  FireWireأو  Thunderboltأو  USBأو أي مجموعة من الثالثة
(حسب طراز الـ .)Mac

نمط املستخدم

األوامر (⌘)-S

recoveryO S

األوامر (⌘)-R

يقوم برنامج  UEFIالثابت بتحميل الحد األدنى من  macOSمن ملف

 recoveryO Sعلى

الخيارات (⌥)-األوامر (⌘)-R

يتم تنزيل صورة القرص املوقّعة من اإلنترنت باستخدام .HTTP

ا لتشخيصا ت

D

يقوم برنامج  UEFIالثابت بتحميل الحد األدنى لبيئة تشخيصات

تشخيصات اإلنترنت

الخيارات (⌥)-D

يتم تنزيل صورة القرص املوقّعة من اإلنترنت باستخدام .HTTP

تمهيد Windows

ال شيء

إذا تم تثبيت  Windowsباستخدام  ،Boot Campفإن برنامج UEFI

الواحد

يمرر  kernel macOSعالمة  -sفي متجه وسيطة  ،launchdثم

ينشئ  launchdمكون  shellللمستخدم الفردي في  ttyالخاص
بتطبيق وحدة التحكم.

مالحظة :في حالة خر وج املستخدم من  ،shellيستمر  macOSفي
التمهيد إلى نافذة تسجيل الدخول.

اإلنترنت

صورة القرص املو قّعة ( )dmg.على جهاز التخزين الداخلي.

 UEFIمن ملف صورة القرص املوقّعة على جهاز التخزين الداخلي.

الثابت يقوم بالتسليم إلى برنامج إقالع  Windowsالذي يقوم
بالتسليم إلى .Windows kernel
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أداة أمن بدء التشغيل على  Macمزود بشريحة  Apple T2أمنية
نظرة عامة

على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة  Apple T2أمنية ،تتعامل أداة أمن بدء

التشغيل مع عدد من إعدادات سياسة األمن .يمكن الوصول إلى األداة عن طريق التمهيد في recoveryOS
وتحديد أداة أمن بدء التشغيل من قائمة األدوات املساعدة ،وتحمي إعدادات األمن املدعومة من التالعب
السهل من ِقبل أي مهاجم.

تتطلب تغييرات السياسة الجوهرية وجود مصادقة ،حتى في وضع االسترداد .عند فتح أداة أمن بدء التشغيل

ألول مرة ،فإنها تطالب املستخدم بإدخال كلمة سر املسؤول من تثبيت  macOSاألساسي املرتبط

بـ  recoveryOSالذي يتم تمهيده حال ًيا .في حالة عدم وجود مسؤول ،يجب إنشاء واحد قبل تغيير السياسة.
تتطلب شريحة  T2تمهيد كمبيوتر  Macحال ًيا في  recoveryOSوأن تتم املصادقة مع بيانات اعتماد مدعومة
من  Secure Enclaveقبل إجراء مثل هذا التغيير في السياسة .تحتوي تغييرات سياسة األمن على متطلبني

ضمنيني .يجب على :recoveryOS

•أن يتم تمهيده من جهاز تخزين متصل مباشرةً بشريحة  ،T2ألن األقسام املوجودة على األجهزة األخرى ال
تحتوي على بيانات اعتماد مدعومة من  Secure Enclaveمرتبطة بجهاز التخزين الداخلي.

موجودا على وحدة تخزين تستند إلى  ،APFSنظ ًرا لعدم وجود دعم إال لتخزين بيانات اعتماد
•أن يكون
ً
املصادقة في االسترداد املرسلة إلى  Secure Enclaveعلى وحدة تخزين " APFSما قبل التمهيد" بمحرك
األقراص .ال يمكن لوحدات التخزين بتنسيق  HFS plusاستخدام التمهيد اآلمن.

ال يتم عرض هذه السياسة إال في أداة أمن بدء التشغيل على  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة  .T2على

الرغم من أن معظم حاالت االستخدام يجب أال تتطلب تغييرات في سياسة التمهيد اآلمن ،إال أن املستخدمني

يتحكمون في النهاية في إعدادات أجهزتهم ،وقد يختارون ،حسب احتياجاتهم ،تعطيل وظيفة التمهيد اآلمن على
الـ  Macالخاص بهم أو إرجاعها إلى إصدار قديم.

ال تنطبق تغييرات سياسة التمهيد اآلمن التي تم إجراؤها من داخل هذا التطبيق إال على تقييم سلسلة الثقة
دائما.
التي يتم التحقق منها على معالج  .Intelويكون خيار "التمهيد اآلمن لشريحة  "T2ساري املفعول
ً

يمكن تكوين سياسة التمهيد اآلمن إلى أحد اإلعدادات الثالثة :تأمني كامل وتأمني متوسط وبال تأمني" .بال

تماما على معالج  Intelويسمح للمستخدم بتمهيد كل ما يريد.
تأمني" يعط ّل تقييم التمهيد اآلمن
ً
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سياسة تمهيد التأمني الكامل

سياسة التأمني الكامل هي سياسة التمهيد االفتراضية ،وتتصرف بشكل مشابه لـ  iOSو  iPadOSأو التأمني
الكامل على  Macمزود برقاقات  .Appleفي الوقت الذي يتم فيه تخفيض مستوى أمن البرنامج وتحضيره

للتثبيت ،يتم تخصيصه بتوقيع يتضمن معرف الشريحة الحصري - ECID)(وهو معرف فريد خاص بشريحة  T2في

ال لالستخدام فقط
هذه الحالة  -كجزء من طلب التوقيع .ويكون التوقيع الذي يرجع من خادم التوقيع فري ًدا وقاب ً
بواسطة شريحة  T2املعينة هذه .تم تصميم البرنامج الثابت لواجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسعة املوحدة

موقعا من
 )UEFI(لضمان أنه عندما تكون سياسة التأمني الكامل سارية املفعول ،ال يكون التوقيع املحدد
ً
ِقبل  Appleفحسب ،بل تم توقيعه لهذا الـ  Macبالتحديد ،ويربط هذا اإلصدار من  macOSبشكل أساسي

بهذا الـ  .Macوهذا يساعد في منع هجمات التراجع كما هو موضح في سياسة التأمني الكامل على  Macمزود

بسيليكون .Apple

سياسة تمهيد التأمني املتوسط

تشبه سياسة تمهيد التأمني املتوسط إلى حد ما سياسة تمهيد  UEFIاآلمن التقليدية ،حيث يقوم املورّد
(الذي تمثله  Appleفي هذه الحالة) بإنشاء توقيع رقمي للتعليمات البرمجية لتأكيد أن مصدرها هو املورّد.

وبهذه الطريقة ،يتم منع املهاجمني من إدراج تعليمات برمجية غير مو ّقعة .ونُشير إلى هذا التوقيع على أنه

توقيع "عام" ،ألنه يمكن استخدامه على أي  ،Macألي فترة زمنية ،ألجهزة كمبيوتر  Macالتي تم تعيني سياسة

التأمني املتوسط بها حال ًيا .ال يدعم  iOSأو  iPadOSأو شريحة  T2ذاتها التوقيعات العامة .وال يحاول هذا
اإلعداد منع هجمات التراجع.

سياسة تمهيد الوسائط

ال توجد سياسة تمهيد الوسائط إال على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة T2

وهي مستقلة عن سياسة التمهيد اآلمن .حتى إذا عط ّل املستخدم التمهيد اآلمن ،فإن هذا ال يغير السلوك
االفتراضي املتمثل في منع تمهيد الـ  Macمن أي شيء آخر غير جهاز التخزين املتصل مباشرة بشريحة .T2

(سياسة تمهيد الوسائط غير مطلوبة على  Macمزود بسيليكون  .Appleملزيد من املعلومات ،انظر التحكم
في سياسة أمن قرص بدء التشغيل).
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حماية كلمة سر البرنامج الثابت في  Macمستند إلى Intel

يدعم  macOSعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة  Apple T2أمنية استخدام

كلمة سر البرنامج الثابت للمساعدة على منع التعديالت غير املقصودة على إعدادات البرنامج الثابت على

 Macمعني .تم تصميم كلمة سر البرنامج الثابت ملنع تحديد أنماط التمهيد البديلة مثل التمهيد في نمط
 recoveryOSأو نمط املستخدم الواحد أو التمهيد من وحدة تخزين غير مصرح بها ،أو التمهيد في نمط

القرص املستهدف.

مالحظة :كلمة سر البرنامج الثابت غير مطلوبة على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleألن

وظيفة البرنامج الثابت املهمة التي تعمل على تقييدها قد تم نقلها إلى  ،recoveryOSثم (عند تمكني
 )FileVaultيتطلب  recoveryOSمصادقة املستخدم قبل تمكني الوصول إلى وظائفه املهمة.

يمكن الوصول إلى النمط األساسي لكلمة سر البرنامج الثابت من أداة كلمة سر البرنامج الثابت في

 recoveryOSعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelغير املز ودة بشريحة  ،T2ومن أداة أمن بدء

التشغيل على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملز ودة بشريحة  .T2وتتوفر الخيارات املتقدمة (مثل
إمكانية املطالبة بكلمة السر في كل عملية تمهيد) من أداة سطر األوامر  firmwarepasswdفي .macOS

مهما بشكل خاص للحد من مخاطر الهجمات على أجهزة كمبيوتر Mac
يعد تعيني كلمة سر للبرنامج الثابت أم ًرا
ً

املستندة إلى  Intelغير املزودة بشريحة  T2من مهاجم له وجود مادي في املكان .تستطيع كلمة سر البرنامج

الثابت أن تساعد في منع املهاجم من التمهيد إلى نمط  recoveryOSالذي يمكن من خالله تعطيل حماية

تكامل النظام  .)SIP(وبتقييد تمهيد الوسائط البديلة ،ال يستطيع املهاجم تنفيذ التعليمات البرمجية املميزة
من نظام تشغيل آخر ملهاجمة البرامج الثابتة الطرفية.

توجد آلية إلعادة تعيني كلمة سر البرنامج الثابت ملساعدة املستخدم الذي ينسى كلمة السر الخاصة به.

يضغط املستخدم على مجموعة مفاتيح عند بدء التشغيل ،ويتم تزويده بسلسلة خاصة بالطراز لتقديمها إلى

ُ .AppleCareتو ّقع  AppleCareرقم ًيا على َم ْورد يتم التحقق من التوقيع عليه بواسطة معرف املوارد املنتظم

خاصا بالـ  Macاملحدد ،يزيل برنامج  UEFIالثابت كلمة سر البرنامج
صالحا واملحتوى
 .)URI(وإذا كان التوقيع
ً
ً
الثابت.

بالنسبة للمستخدم الذي ال يريد ألحد غيره إزالة كلمة سر البرنامج الثابت الخاصة به عن طريق البرامج ،تمت

إضافة خيار  -disable-reset-capabilityإلى أداة سطر األوامر  firmwarepasswdفي  macOS 10.15.وقبل
تعيني هذا الخيار ،يجب على املستخدم اإلقرار بأنه في حالة نسيان كلمة السر والحاجة إلى إزالتها ،يجب أن

يتحمل املستخدم تكلفة استبدال اللوحة املنطقية الالزمة لتحقيق ذلك .يجب على املؤسسات التي تريد

حماية أجهزة كمبيوتر  Macالخاصة بها من املهاجمني الخارجيني ومن املوظفني تعيني كلمة سر للبرنامج

الثابت على األنظمة اململوكة للمؤسسة .يمكن إتمام ذلك على الجهاز بأي من الطر ق التالية:
يدويا
•في وقت التوفير ،باستخدام أداة سطر األوامر firmwarepasswd
ً

•باستخدام أدوات إدارة الجهات الخارجية التي تستخدم أداة سطر األوامر firmwarepasswd
•باستخدام إدارة جهاز الجوال )MDM(
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 recoveryOSوبيئات التشخيص على  Macمستند إلى Intel
recoveryOS

تماما عن  macOSالرئيسي ،ويتم تخزين املحتويات بالكامل في ملف صورة
ال
يكون  recoveryOSمنفص ً
ً
قرص يسمى  .BaseSystem.dmgتوجد ً
أيضا  BaseSystem.chunklistمقترنة ُتستخدم للتحقق من تكامل
 BaseSystem.dmg. chunklistعبارة عن سلسلة من عالمات التجزئة لشرائح من BaseSystem.dmg

بحجم  10ميغابايت .يق ّيم البرنامج الثابت لواجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسعة املوحدة  )UEFI(توقيع ملف

 ،chunklistثم يق ّيم التجزئة لشريحة واحدة في املرة الواحدة من  .BaseSystem.dmgوهذا يساعد على
ضمان مطابقتها للمحتوى املو ّقع املوجود في  .chunklistفي حالة عدم تطابق أي من عالمات التجزئة هذه،

ال
يتم إلغاء التمهيد من  ،recoveryOSويحاول برنامج  UEFIالثابت التمهيد من  recoveryOSعلى اإلنترنت بد ً
من ذلك.

في حالة اكتمال عملية التحقق بنجاح ،يقوم برنامج  UEFIالثابت بتحميل  BaseSystem.dmgباعتباره قرص

 RAMويقوم بتشغيل ملف  boot.efiاملوجود فيه .ال توجد حاجة إلى برنامج  UEFIالثابت من أجل إجراء فحص

معني لـ  ،boot.efiوال إلى  boot.efiمن أجل فحص  ،kernelألن محتويات نظام التشغيل املكتملة (التي ال

تشكل هذه العناصر منها سوى مجموعة فرعية) قد تم بالفعل التحقق من تكاملها.

تشخيصات Apple

إن إجراء تمهيد بيئة التشخيص املحلية هو في الغالب نفس إجراء تشغيل ُ .recoveryOSتستخدم ملفات

 AppleDiagnostics.dmgوكذلك  AppleDiagnostics.chunklistمنفصلة ،لكن يتم التحقق منهما بنفس

ال من تشغيل  ،boot.efiيشّغل برنامج  UEFIالثابت ملفً ا داخل صورة القرص
طريقة ملفات  .BaseSystemبد ً
ال عن استدعاء مجموعة متنوعة من برامج تشغيل UEFI
(ملف  )dmg.باسم  ،diags.efiيكون بدوره مسؤو ً

األخرى التي يمكنها التفاعل مع املكونات املادية والتحقق من وجود أخطاء بها.

 recoveryOSعلى اإلنترنت وبيئات التشخيص

إذا حدث خطأ في تشغيل االسترداد املحلي أو بيئات التشخيص ،يحاول برنامج  UEFIالثابت تنزيل الصور

ال من ذلك( .يمكن للمستخدم ً
أيضا أن يطلب جلب الصور من اإلنترنت بشكل خاص باستخدام
من اإلنترنت بد ً
تسلسالت املفاتيح الخاصة املحفوظة عند التمهيد ).يتم إجراء التحقق من تكامل صور القرص وقوائم

 chunklistsالتي يتم تنزيلها من خادم استرداد نظام التشغيل بنفس الطريقة املتبعة مع الصور املُستردة

من جهاز تخزين.

على الرغم من أن االتصال بخادم استرداد نظام التشغيل يتم باستخدام  ،HTTPإال أن املحتويات الكاملة التي

يتم تنزيلها تظل خاضعة لعملية التحقق من تكاملها كما هو موضح سابقً ا ،وبالتالي تكون محمية ضد تالعب أي
مهاجم يتحكم في الشبكة .في حالة فشل جزء فردي في تخطي التحقق من التكاملُ ،يطلب مرة أخرى من خادم

استرداد نظام التشغيل  11مرة ،قبل التخلي عنه وعرض الخطأ.

عندما تمت إضافة أنماط االسترداد على اإلنترنت والتشخيص إلى أجهزة كمبيوتر  Macفي عام  ،2011تقرر أنه

ال
من األفضل استخدام عملية نقل أبسط عبر  HTTPومعالجة مصادقة املحتوى باستخدام آلية  ،chunklistبد ً
من تنفيذ وظيفة  HTTPSاألكثر تعقي ًدا في برنامج  UEFIالثابت وبالتالي زيادة أجزاء البرنامج الثابت املعرضة
للهجوم.
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َّ
املوقعة على iOS
أمن وحدة تخزين النظام
و  iPadOSو macOS

بالنسبة إلى  ،macOS 10.15قدمت  Appleوحدة تخزين نظام للقراءة فقط ،وهي وحدة تخزين مخصصة

ومعزولة ملحتوى النظام .يضيف  macOS 11أو أحدث حماية تشفير قوية إلى محتوى النظام باستخدام وحدة

تخزين نظام ُم ّ
وقعة  .)SSV(يتميز  SSVبآلية  kernelتتحقق من تكامل محتوى النظام في وقت التشغيل،

بدءا من iOS 15
سواء كانت تعليمات برمجية أو غيرها -بدون توقيع تشفير صالح من .Appleوترفض أي بيانات
ً
ً
و  ،iPadOS 15تكتسب كذلك وحدة تخزين النظام على أجهزة  iOSو  iPadOSحماية تشفير لوحدة تخزين
النظام املوقَّ عة.

جزءا من نظام التشغيل ،ويجعل ً
أيضا تحديث
يساعد  SSVفي منع العبث بأي برنامج من برامج  Appleيمثل
ً
برامج  macOSأكثر موثوقية وأكثر أمانًا .وألن  SSVيستخدم لقطات ) ،APFS (Apple File Systemيمكن

استعادة إصدار النظام القديم دون إعادة التثبيت إذا تعذر إجراء تحديث.

منذ طرح  ،APFSعمل على توفير تكامل بيانات تعريف نظام امللفات باستخدام مجاميع اختبارية غير مشفرة
على جهاز التخزين الداخلي .يعزز  SSVآلية التكامل عن طريق إضافة تجزئات التشفير ،ومن ثم توسيعها

لتشمل كل بايت من بيانات امللف .تتم تجزئة البيانات من جهاز التخزين الداخلي (بما في ذلك بيانات تعريف

نظام امللفات) بشكل مشفر في مسار القراءة ،ثم تتم مقارنة التجزئة بقيمة متوقعة في بيانات تعريف نظام

امللفات .في حالة عدم التطابق ،يفترض النظام أن البيانات قد تم التالعب بها ،ولن ُيعيدها إلى البرنامج الذي
يطلبها .

يتم تخزين كل تجزئة  SSV SHA256في شجرة بيانات تعريف نظام امللفات الرئيسي ،والتي تكون مجزأةً

بحد ذاتها .وألن كل عقدة في الشجرة تتحقق بشكل متكرر من تكامل تجزئات فروعها—على غرار شجرة التجزئة

الثنائية —Merkle)(فإن قيمة تجزئة عقدة الجذر ،تسمى الختم ،تشمل كل بايت من البيانات في  ،SSVما يعني

أن التوقيع املشفر يغطي وحدة تخزين النظام بالكامل.

أ ثناء تثبيت  macOSوتحديثه ،تتم إعادة حوسبة الختم من نظام امللفات على الجهاز ويتم التحقق من هذا

مل
القياس مقابل القياس املوقَّ ع من  .Appleعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleيتحقق ُمح ّ

التمهيد من الختم قبل نقل التحكم إلى  .kernelعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة

مل التمهيد بإعادة توجيه القياس والتوقيع إلى  ،kernelوالذي يتحقق بعد ذلك
 Apple T2أمنية ،يقوم ُمح ّ
من الختم مباشرةً قبل تثبيت نظام امللفات الجذر .في كلتا الحالتني ،إذا فشل التحقق ،ستتوقف عملية بدء

التشغيل ،وس ُيطلب من املستخدم إعادة تثبيت  .macOSيتكرر هذا اإلجراء في كل عملية تمهيد إال إذا اختار

املستخدم الدخول في وضع تأمني أقل من حيث املستوى وقر ّر بشكل منفصل تعطيل وحدة تخزين النظام
ا ملُو ّقعة.
أ ثناء تحديثات برامج  iOSو  ،iPadOSيتم إعداد وحدة تخزين النظام وإعادة حوسبتها بطريقة مماثلة .تتحقق

مالت إقالع  iOSو  iPadOSمن سالمة الختم وكونه مطابقً ا لقيمة موقَّ عة من  Appleقبل السماح للجهاز
ُمح ّ
ببدء تشغيل  .kernelتدفع حاالت عدم التطابق أ ثناء التمهيد املستخدم لتحديث برنامج النظام على الجهاز .ال
ُيسمح للمستخدمني بتعطيل حماية وحدة تخزين نظام موقَّ عة على  iOSو .iPadOS

 SSVوتوقيع التعليمات البرمجية

موجودا ويتم فرضه بواسطة  .kernelتقوم وحدة تخزين النظام املُو ّقعة
ما يزال توقيع التعليمات البرمجية
ً
بتوفير الحماية عند قراءة أي بايت على اإلطالق من جهاز التخزين الداخلي .بينما يوفر توقيع التعليمات البرمجية
الحماية عندما يتم تعيني كائنات  Machفي الذاكرة على أنها قابلة للتنفيذ .يعمل كل من  SSVوتوقيع

التعليمات البرمجية على حماية التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ على جميع مسارات القراءة والتنفيذ.
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 SSVو FileVault

في  ،macOS 11يوفر  SSVحماية مكافئة ملحتوى النظام أ ثناء عدم النشاط ،وبالتالي لم تعد وحدة تخزين

النظام بحاجة إلى أن تكون مشفرة .سيكتشف نظام امللفات أي تعديالت يتم إجراؤها على نظام امللفات

أ ثناء عدم نشاطه عند قراءتها .إذا قام املستخدم بتمكني  ،FileVaultفإن محتوى املستخدم في وحدة تخزين
البيانات يظل مشف ًرا بسر يوفره املستخدم.

إذا اختار املستخدم تعطيل  ،SSVيصبح النظام عرضة للعبث أ ثناء عدم نشاطه ،ويمكن لهذا التالعب أن ُيمكّن

املهاجم من استخراج بيانات املستخدم املُش ّفرة عند بدء تشغيل النظام التالي .لذلك ،لن يسمح النظام

للمستخدم بتعطيل  SSVفي حالة تمكني  .FileVaultويجب تمكني الحماية أ ثناء عدم النشاط أو تعطيلها لكلتا
وحدتي التخزين بطريقة متسقة.

في  macOS 10.15أو أقدم ،يحمي  FileVaultبرامج نظام التشغيل أ ثناء عدم نشاطها عن طريق تشفير

محتوى املستخدم والنظام بمفتاح محمي بواسطة سر يحدده املستخدم .وهذا يحمي من املهاجم الذي لديه
وصول مادي إلى الجهاز من الوصول إلى نظام امللفات الذي يحتوي على برامج النظام أو تعديله بشكل فعال.

 SSVو  Macمزودة بشريحة  Apple T2أمنية

على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بشريحة  Apple T2أمنية ،ال يحمي  SSVسوى  macOSنفسه فقط .بينما

البرنامج الذي يتم تشغيله على شريحة  T2ويتحقق من  macOSيكون محم ًيا بواسطة التمهيد اآلمن.

تحديثات البرامج اآلمنة

األمن مجرد عملية؛ وال يكفي التمهيد املوثوق إلصدار نظام التشغيل املُث ّبت في املصنع ،بل يجب ً
أيضا وجود
آلية للحصول على آخر تحديثات األمن بسرعة وأمان .تصدر  Appleتحديثات البرامج بانتظام ملعالجة الدواعي
األمنية الناشئة .يتلقى مستخدمو أجهزة  iOSو  iPadOSإشعارات التحديث على الجهاز .تتوفر التحديثات

ملستخدمي الـ  Macفي تفضيالت النظام .يتم تسليم التحديثات السلك ًيا من أجل االعتماد السريع ألحدث
اإلصالحات األمنية.

عملية التحديث

تستخدم عملية التحديث نفس جذر الثقة املستند إلى املكونات املادية الذي يستخدمه التمهيد اآلمن

ً
أيضا تخويل برامج
املصمم لتثبيت التعليمات البرمجية املوقعة من  Appleفقط .تستخدم عملية التحديث

النظام للتحقق من عدم تثبيت سوى نُسخ إصدارات نظام التشغيل التي يتم توقيعها بفعالية من ِقبل Apple

على أجهزة  iOSو  iPadOSأو أجهزة كمبيوتر  Macالتي تم تكوين إعداد التأمني الكامل عليها كسياسة

للتمهيد اآلمن في أداة أمن بدء التشغيل .مع وجود هذه العمليات اآلمنة في مكانها الصحيح ،تستطيع Apple
منع التوقيع على إصدارات أقدم من أنظمة التشغيل ذات ثغرات معروفة ،وبالتالي املساعدة في منع هجمات
اإلرجاع إلى إصدار أقدم.

ال فعل ًيا بالـ  ،Macيتم
للحصول على مزيد من األمن لتحديث البرامج ،عندما يكون الجهاز املطلوب ترقيته متص ً
تنزيل نسخة كاملة من  iOSأو  iPadOSوتثبيتها .ولكن بالنسبة لتحديثات البرامج عبر األثير ) ،(OTAال يتم

تنزيل إال املكونات املطلوبة إلكمال التحديث فقط ،مما يؤدي إلى تحسني كفاءة الشبكة من خالل عدم تنزيل

نظام التشغيل بالكامل .يمكن تخزين تحديثات البرامج مؤقتًا على أي  Macمثبت عليه  macOS 10.13أو أحدث
مع تشغيل ميزة التخزين املؤقت للمحتوى ،بحيث ال تحتاج أجهزة  iOSو  iPadOSإلى إعادة تنزيل التحديث
لزاما عليها االتصال بخوادم  Appleإلكمال عملية التحديث).
الضروري عبر اإلنترنت( .يظل
ً
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عملية التحديث املخصصة

أ ثناء الترقيات والتحديثات ،يتم االتصال بخادم ترخيص تثبيت  Appleالذي يتضمن قائمة من قياسات التشفير

لكل جزء من حزمة التثبيت املطلوب تثبيتها (على سبيل املثال iBoot ،و  kernelوصورة نظام التشغيل)

 Eالفريد للجهاز.
وقيمة عشوائية غير قابلة إلعادة التشغيل (قيمة عشوائية) ومعرف الشريحة الحصري  CID)(

يتحقق خادم التخويل من قائمة القياسات املق َّدمة مقابل اإلصدارات التي ُيسمح لها بقبول التثبيت ،ويضيف
 ECIDإلى القياس ويو ّقع النتيجة إذا وجد مطابقة .ويمرر الخادم مجموعة كاملة من البيانات املوقَّ عة إلى الجهاز
كجزء من عملية الترقية .تؤدي إضافة  ECIDإلى "تخصيص" تخويل الجهاز الطالب .من خالل التخويل والتوقيع

تماما كما قدمته .Apple
للقياسات املعروفة فقط ،يضمن الخادم أن يتم التحديث
ً

يتحقق تقييم سلسلة الثقة في وقت التمهيد من أن التوقيع يأ تي من  Appleوأن قياس العنصر الذي يتم

دمجا مع  ECIDالخاص بالجهاز ،يطابق ما ُيغطيه التوقيع .تم تصميم هذه الخطوات
تحميله من جهاز التخزينُ ،م ً
لتضمن أنه على األجهزة التي تدعم التخصيص ،يكون التخويل لجهاز معني وأن نظام تشغيل أقدم من إصدار

البرنامج الثابت من جهاز ما ال يمكن نسخه إلى جهاز آخر .تساعد القيمة العشوائية على منع املهاجم من حفظ
استجابة الخادم واستخدامها للعبث بجهاز أو تغيير برامج النظام بطريقة أخرى.

دائما لتحديث أي جهاز مزود
إن عملية التخصيص هي السبب وراء ضرورة اتصال الشبكة بشركة Apple
ً
بسيليكون  ،Appleبما في ذلك أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelاملزودة بشريحة  Apple T2األمنية.

وأخي ًرا ،ال يتم تحميل وحدة تخزين بيانات املستخدم أ ثناء تحديث البرنامج مطلقً ا ،مما يساعد على منع قراءة أي
شيء من وحدة التخزين هذه أو كتابته إليها أ ثناء التحديثات.

على األجهزة التي تتضمن  ،Secure Enclaveيستخدم هذا املكون املادي تخويل برامج النظام بطريقة مماثلة

للتحقق من تكامل برامجه واملساعدة على منع عمليات تثبيت إصدار أقدم.
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تكامل نظام التشغيل

تم تصميم برامج أنظمة التشغيل في  Appleمع توفير األمان في صميمها .يتضمن هذا التصميم جذ ًرا للثقة
في املكونات املادية  -تم تعزيزه لتمكني التمهيد اآلمن  -وعملية تحديث برامج آمنة تتميز بالسرعة واألمان.
تستخدم أنظمة التشغيل في ً Apple
أيضا إمكانات املكونات املادية املزودة بالسيليكون املصممة لهذا
الغرض للمساعدة في منع االستغالل أ ثناء تشغيل النظام .تعمل ميزات وقت التشغيل هذه على حماية

سالمة التعليمات البرمجية املوثوق بها أ ثناء التنفيذ .وباختصار ،فإن برامج أنظمة التشغيل في  Appleتساعد
في الحد من الهجمات وتقنيات االستغالل سواء كانت ناشئة عن تطبيق ضار أو من الويب أو من خالل أي قناة

أخرى .تتوفر وسائل الحماية املذكورة هنا على األجهزة التي تحتوي على أنظمة  SoCاملصمم بواسطة Apple
املدعوم ،بما في ذلك  iOSو  iPadOSو  tvOSو  watchOSواآلن  macOSعلى  Macمزود برقاقات .Apple

امليزة

A10

A11, S3

A12, S4

A13, S5

 A14و A15
و  S6و S7

وعائلة M1

حماية تكامل
Kernel

قيود األذونات
السر يعة

حماية تكامل

املعالج الثانوي

للنظا م

رموز مصادقة
املؤشر

طبقة حماية
ا لصفحة

راجع املالحظة

أدناه.

مالحظة :تتطلب طبقة حماية الصفحة  )PPL(أن يقوم النظام األساسي بتنفيذ التعليمات البرمجية املُو ّقعة
واملوثوق بها فقط ،وهذا نموذج أمن ال ينطبق على .macOS

حماية تكامل Kernel

بعد اكتمال تهيئة مكونات  kernelفي نظام التشغيل ،يتم تمكني حماية تكامل  )KIP( Kernelللمساعدة على

منع تعديالت  kernelوالتعليمات البرمجية لبرنامج التشغيل .توفر وحدة تحكم الذاكرة منطقة ذاكرة فعلية
محمية يستخدمها  iBootلتحميل  kernelوملحقات  .kernelبعد اكتمال بدء التشغيل ،ترفض وحدة تحكم

الذاكرة الكتابة إلى منطقة الذاكرة الفعلية املحمية .ويتم تكوين وحدة إدارة الذاكرة  )MMU(الخاصة بمعالج

التطبيقات للمساعدة على منع تعيني التعليمات البرمجية املميزة من الذاكرة الفعلية خارج منطقة الذاكرة
املحمية وللمساعدة على منع تعيينات الذاكرة الفعلية القابلة للكتابة داخل منطقة ذاكرة .kernel

ملنع إعادة التكوين ،يتم قفل املكونات املادية املستخدمة لتمكني  KIPبعد اكتمال عملية التمهيد.
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قيود األذونات السريعة

بدءا من  Bionic A11 Appleو  ،SoCs S3تم تقديم مجموعة أولية جديدة للمكونات املادية .تتضمن قيود
ً
األذونات السريعة األولية هذه سجل وحدة معالجة مركزية يق ّيد األذونات لكل سلسلة بسرعة .باستخدام
قيود األذونات السريعة (املعروفة ً
أيضا باسم سجالت  ،)APRRيمكن ألنظمة التشغيل املدعومة إزالة

أذونات التنفيذ من الذاكرة دون تكلفة إضافية الستدعاء النظام وتمرير صفحة من الجدول أو محاذاتها .توفر

هذه السجالت مستوى إضاف ًيا للحد من الهجمات من الويب ،خاصةً بالنسبة إلى التعليمات البرمجية التي يتم
تماما)  -ألن الذاكرة ال يمكن تنفيذها بفاعلية في
تجميعها في وقت التشغيل (يتم تجميعها في الوقت املحدد
ً
الوقت نفسه الذي تجري فيه القراءة منها والكتابة إليها.

حماية تكامل املعالج الثانوي للنظام

يتعامل البرنامج الثابت الخاص باملعالج الثانوي مع العديد من مهام النظام الهامة — على سبيل املثال،

جزءا أساس ًيا من أمن
 Secure Enclaveومعالج مستشعر الصور ومعالج الحركة الثانوي .وبالتالي يعد أمنه
ً
النظام ككل .ملنع تعديل البرامج الثابتة للمعالج الثانوي ،تستخدم  Appleآلية تسمى حماية تكامل املعالج

الثانوي للنظام .)SCIP(

تعمل  SCIPبطريقة تشبه كثي ًرا حماية تكامل  :)KIP( Kernelفي وقت التمهيد ،يقوم  iBootبتحميل البرنامج
الثابت لكل معالج ثانوي في منطقة ذاكرة محمية ،وهي منطقة محجوزة ومنفصلة عن منطقة  .KIPثم يقوم

 iBootبتكوين وحدة ذاكرة كل معالج ثانوي للمساعدة على منع:

•التعيينات القابلة للتنفيذ خارج الجزء الخاص به من منطقة الذاكرة املحمية

•التعيينات القابلة للكتابة داخل الجزء الخاص به من منطقة الذاكرة املحمية

ً
أيضا في وقت التمهيد ،لتكوين  SCIPلـ  ،Secure Enclaveيتم استخدام نظام تشغيل .Secure Enclave

بعد اكتمال عملية التمهيد ،يتم قفل املكونات املادية املستخدمة لتمكني  .SCIPوقد تم تصميم ذلك ملنع

إعادة التكوين.
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رموز مصادقة املؤشر

ُتستخدم رموز مصادقة املؤشر  )PACs(للحماية من استغالل أخطاء تلف الذاكرة .وتستخدم برامج النظام

والتطبيقات املضمنة  PACللمساعدة على منع تعديل مؤشرات الوظائف وعناوين اإلرجاع (مؤشرات

التعليمات البرمجية) .يستخدم  PACخمس قيم  128بت سرية للتوقيع على تعليمات وبيانات  ،kernelوتوجد

لكل عملية في مساحة املستخدم مفاتيح  Bالخاصة بها .وتكون العناصر عشوائية وموقَّ عة كما هو موضح أدناه.
ا لعنصر

املفتاح

القيمة العشوائية

Function Return Address

IB

عنوان التخزين

Function Pointers

IA

0

Block Invocation Function

IA

عنوان التخزين

Objective-C Method Cache

IB

عنوان التخزين  +الفئة  +املح ِّد د

V-Table Entries ++C

IA

عنوان التخزين  +التجزئة (اسم أسلوب

Computed Goto Label

IA

التجزئة (اسم الوظيفة)

Kernel Thread State

GA

•

User Thread State Registers

IA

عنوان التخزين

V-Table Pointers ++C

DA

0

مش ّو ه)

يتم تخزين قيمة التوقيع في وحدات بت املساحة املتروكة غير املستخدمة في الجزء العلوي من مؤشر

 64بت .ويتم التحقق من التوقيع قبل االستخدام ،وتتم استعادة املساحة املتروكة للمساعدة على ضمان

الحصول على عنوان مؤشر يعمل بكفاءة .ويؤدي عدم نجاح التح ّقق إلى إحباط العملية .يزيد هذا التحقق من

الصعوبة التي تواجه العديد من الهجمات ،مثل هجوم البرمجة املوجهة لإلرجاع  ،)ROP(الذي يحاول خداع الجهاز

لتنفيذ التعليمات البرمجية املوجودة بشكل ضار من خالل معالجة عناوين إرجاع الوظائف املخزنة على املكدس.

طبقة حماية الصفحة

تم تصميم طبقة حماية الصفحة  )PPL(في  iOSو  iPadOSو  watchOSملنع تعديل التعليمات البرمجية

وبناء على حماية تكامل  Kernelوقيود
ملساحة املستخدم بعد اكتمال التحقق من توقيع التعليمات البرمجية.
ً
األذونات السريعةُ ،تدير  PPLتجاوزات أذونات جداول الصفحات للتأكد من أن  PPLوحدها يمكنها تغيير الصفحات
ً
انخفاضا كبي ًرا في عدد
املحمية التي تحتوي على تعليمات املستخدم البرمجية وجداول الصفحات .يوفر النظام
األجزاء املعرضة للهجوم من خالل دعم فرض تكامل التعليمات البرمجية على مستوى النظام ،حتى في مواجهة
 kernelمخترقة .ال تتوفر هذه الحماية في  macOSألن  PPLتنطبق فقط على األنظمة التي يجب أن يتم فيها

توقيع جميع التعليمات البرمجية املنفذة.
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اإلمكانات اإلضافية ألمن األنظمة في macOS
اإلمكانات اإلضافية ألمن األنظمة في macOS

يعمل  macOSعلى مجموعة أوسع من املكونات املادية (على سبيل املثال ،وحدات املعالجة املركزية

املستندة إلى  ،Intelووحدات املعالجة املركزية املستندة إلى  Intelواملزودة بشريحة  Apple T2األمنية،

ووحدات  SoCاملزودة بسيليكون  ،)Appleكما يدعم مجموعة من حاالت استخدام الحوسبة ذات األغراض

العامة .بينما يكتفي بعض املستخدمني باستخدام التطبيقات األساسية املُثبتة مسبقً ا فقط أو تلك املتوفرة
من  ،App Storeيمثّل اآلخرون املتسللني إلى  kernelالذين يحتاجون إلى تعطيل جميع وسائل حماية النظام
األساسي بصورة أساسية حتى يتمكنوا من تشغيل واختبار التعليمات البرمجية الخاصة بهم أ ثناء تنفيذها
بأعلى مستويات الثقة .ويقع معظمهم في مكان ما في الوسط ،بينما العديد منهم لديهم أجهزة طرفية

وبرامج تتطلب مستويات مختلفة من الوصول .صممت  Appleنظام  macOSاألساسي من خالل منهج متكامل

هل التكوين والنشر
للمكونات املادية والبرامج والخدمات  -نظام أساسي يوفر األمن حسب التصميم ويس ّ
واإلدارة ،مع الحفاظ على قابلية التكوين التي يتوقعها املستخدمون .ويتضمن ً macOS
أيضا تقنيات األمن

الرئيسية التي يحتاجها متخصصو تقنية املعلومات للمساعدة في حماية بيانات الشركة واالندماج في بيئات
الشبكات املؤسسية اآلمنة.

توفر اإلمكانات التالية الدعم واملساعدة لتأمني االحتياجات املتنوعة ملستخدمي  .macOSوتتضمن:
•أمن وحدة تخزين النظام
•حماية تكامل النظام

•ذاكرات التخزين املؤقتة املوثوق بها

•حماية األجهزة الطرفية

•دعم وأمن ( Rosetta 2الترجمة التلقائية) ألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

•دعم  DMAووسائل الحماية

•دعم وأمن ملحقات )kext( Kernel
•دعم وأمن  ROMاالختياري

•أمن البرنامج الثابت لـ  UEFIعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى Intel

حماية تكامل النظام

يستخدم  macOSأذونات  kernelللحد من إمكانية الكتابة في ملفات النظام املهمة باستخدام ميزة تسمى

حماية تكامل النظام  .)SIP(وتكون تلك امليزة منفصلة وبجانب ميزة حماية تكامل  )KIP( Kernelاملستندة إلى

املكونات املادية املتوفرة على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ، Appleوالتي تحمي تعديل kernel
في الذاكرة .يتم االستفادة من تقنية التحكم في الوصول اإللزامي لتوفير ذلك باإلضافة إلى عدد من وسائل

الحماية األخرى على مستوى  ،kernelبما في ذلك وضع الحماية ومخزن البيانات.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

62

عناصر التحكم في الوصول اإللزامية

قيودا أمنية ،يتم إنشاؤها بواسطة
يستخدم  macOSعناصر التحكم في الوصول اإللزامية—وهي سياسات تضع
ً
املطور ،وال يمكن تجاوزها .ويختلف هذا النهج عن عناصر التحكم في الوصول االختيارية ،التي تتيح للمستخدمني

تجاوز سياسات األمن وفقً ا لتفضيالتهم.

ال تكون عناصر التحكم في الوصول اإللزامية مرئية للمستخدمني ،لكنها تمثل التقنية األساسية التي تساعد
على تمكني العديد من امليزات املهمة ،بما في ذلك وضع الحماية واإلشراف العائلي والتفضيالت املُدارة
وامللحقات وحماية تكامل النظام.

حماية تكامل النظام

تعمل حماية تكامل النظام على تقييد املكونات لتكون للقراءة فقط في مواقع محددة مهمة في نظام

امللفات للمساعدة على منع التعليمات البرمجية الضارة من تعديلها .حماية تكامل النظام عبارة عن إعداد
خاص بالكمبيوتر يكون قيد التشغيل بشكل افتراضي عندما يقوم املستخدم بالترقية إلى  OS X 10.11أو
أحدث .على  Macاملستند إلى  ،Intelيؤدي تعطيله إلى إزالة الحماية لجميع األقسام املوجودة على جهاز

التخزين الفعلي .ويطبق  macOSسياسة األمن هذه على كل عملية يتم تشغيلها على النظام ،بغض النظر
عما إذا كان يتم تشغيلها في وضع الحماية أم بامتيازات إدارية.

ذاكرات التخزين املؤقتة املوثوق بها

ُتعدّ ذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها الثابتة أحد الكائنات املضمنة في سلسلة التمهيد اآلمن ،وهي عبارة
عن سجل موثوق به يضم جميع ثنائيات  Mach-Oالتي يتم التحكم فيها في وحدة تخزين النظام املُوقَّ عة .ويتم
تمثيل كل  Mach-Oبتجزئة دليل تعليمات برمجية .للبحث الفعال ،يتم فرز هذه التجزئات قبل إدراجها في ذاكرة

التخزين املؤقت للثقة .دليل التعليمات البرمجية عبارة عن نتيجة عملية التوقيع التي يتم تنفيذها بواسطة
 .)codesign(1لفرض ذاكرة التخزين املؤقت للثقة ،يجب أن يظل  SIPممكّنًا .لتعطيل فرض ذاكرة التخزين
املؤقت للثقة على  Macمزود بسيليكون  ،Appleيجب تكوين التمهيد اآلمن إلى التأمني األقل تقيي ًدا.

عند تنفيذ ملف ثنائي (سواء كجزء من إنتاج عملية جديدة أو تعيني تعليمة برمجية قابلة للتنفيذ في عملية

موجودة) ،يتم استخراج دليل التعليمات البرمجية الخاص به وتجزئته .إذا تم العثور على التجزئة الناتجة في ذاكرة

التخزين املؤقت املوثوق بها ،فسيتم منح التعيينات القابلة للتنفيذ التي تم إنشاؤها للملف الثنائي امتيازات

النظام األساسي ،أي أنها قد تمتلك أي استحقاق ويتم تنفيذها دون إجراء مزيد من التحقق من صحة التوقيع.

وهذا على النقيض من أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  ،Intelحيث يتم نقل امتيازات النظام األساسي إلى

محتوى نظام التشغيل بواسطة شهادة  Appleالتي تو ّقع على امللفات الثنائية( .ال ُتق ّيد هذه الشهادة أي
استحقاقات قد يمتلكها امللف الثنائي).

يجب أن تحتوي امللفات الثنائية غير املرتبطة بالنظام األساسي (على سبيل املثال ،التعليمات البرمجية

التابعة لجهات خارجية موثوقة) على سالسل شهادات صالحة لتنفيذها ،كما أن االستحقاقات التي قد تمتلكها

تكون ُمق ّيدة بملف تعريف التوقيع الصادر عن برنامج مطوري  Appleإلى املطور.

يتم توقيع كل امللفات الثنائية الواردة مع  macOSباستخدام مع ّرف نظام أساسي .في أجهزة كمبيوتر Mac
املزودة بسيليكون ُ ،Appleيستخدم هذا املعرّف لإلشارة إلى أنه على الرغم من توقيع  Appleعلى امللف
الثنائي ،إال أن تجزئة دليل التعليمات البرمجية الخاصة به يجب أن تكون موجودة في ذاكرة التخزين املؤقت

املوثوق بها من أجل التنفيذ .وفي أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى ُ ،Intelيستخدم معرّف النظام األساسي
لتنفيذ عملية إبطال مستهدفة لثنائيات من إصدار أقدم من macOS؛ ويساعد هذا اإللغاء املستهدف على

منع تنفيذ هذه الثنائيات على اإلصدارات األحدث.

تقوم ذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها الثابتة بقفل مجموعة من الثنائيات بشكل كامل إلى إصدار معني من

 .macOSويساعد هذا السلوك على منع إدخال الثنائيات املُوقَّ عة من ِق َبل  Appleبشكل شرعي من أنظمة
التشغيل القديمة إلى أنظمة تشغيل أحدث من أجل تمكني املهاجم من اكتساب املزايا.
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تعليمات النظام األساسي البرمجية الواردة من خارج نظام التشغيل

ُتجري  Appleتثبيتًا مسبقً ا لبعض الثنائيات التي يتم توقيعها بمعرّف نظام أساسي — على سبيل املثال،
مسموحا بتنفيذها مع وجود امتيازات النظام األساسي
 Xcodeومجموعة أدوات التطوير .وحتى مع ذلك ،ما يزال
ً

على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسليكون  Appleوتلك التي تحتوي على شريحة  .T2نظ ًرا ألنه يتم تثبيت
برنامج النظام األساسي هذا مسبقً ا بشكل مستقل عن  ،macOSفإنه ال يخضع لسلوكيات اإللغاء التي تفرضها
ذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها الثابتة.

ذاكرات التخزين املؤقتة املوثوق بها القابلة للتحميل

ُتجري  Appleتثبيتًا مسبقً ا لِحزم برامج معينة مع ذاكرات تخزين مؤقتة موثوق بها قابلة للتحميل .وتحتوي

ذاكرات التخزين املؤقتة هذه على نفس بنية البيانات املوجودة لدى ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها الثابتة.

دائما في
ولكن على الرغم من وجود ذاكرة تخزين مؤقتة موثوق بها ثابتة واحدة ،ويتم ضمان قفل محتوياتها
ً
نطاقات للقراءة فقط بعد اكتمال التهيئة املبكرة مللحق ُ ،kernelتضاف ذاكرات التخزين املؤقتة املوثوق بها
القابلة للتحميل إلى النظام في وقت التشغيل.

تتم مصادقة ذاكرات التخزين املؤقتة املوثوق بها هذه إما من خالل نفس اآللية التي تصادق على البرامج الثابتة

للتمهيد (التخصيص باستخدام خدمة التوقيع املوثوق به من  )Appleأو ككائنات ُموقَّ عة عامل ًيا (ال تربطها
توقيعاتها بجهاز معني).

مثال على ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها املخصصة هي ذاكرة التخزين املؤقتة املثبتة مسبقً ا مع صورة

القرص املستخدمة إلجراء تشخيصات ميدانية على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  .Appleيتم

تخصيص ذاكرة التخزين املؤقت املوثوق بها هذه ،إلى جانب صورة القرص ،ويتم تحميلها إلى  kernelالخاص

بكمبيوتر  Macاملحدد أ ثناء تمهيده في وضع التشخيص .وتتيح ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها تشغيل

البرامج داخل صورة القرص في وجود امتياز النظام األساسي.

يتم توفير مثال لذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها املُوقَّ عة عامل ًيا مع تحديثات برامج  .macOSتسمح ذاكرة

التخزين املؤقتة املوثوق بها هذه بتشغيل جزء من التعليمات البرمجية ضمن تحديث البرامج—مخ التحديث—

في وجود امتياز النظام األساسي .يقوم مخ التحديث بإجراء أي عمل لتنظيم مراحل تحديث البرامج ألن النظام
املضيف يفتقر إلى القدرة على األداء بطريقة متسقة عبر اإلصدارات.
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أمن معالج الجهاز الطرفي في أجهزة كمبيوتر Mac

تحتوي جميع أنظمة الحوسبة الحديثة على العديد من معالجات األجهزة الطرفية املضمنة املخصصة ملهام

مثل الشبكات والرسومات وإدارة الطاقة واملزيد .غال ًبا ما تكون معالجات األجهزة الطرفية هذه أحادية الغرض
وتكون أقل قوة بكثير من وحدة املعالجة املركزية األساسية .وتصبح األجهزة الطرفية املضمنة التي ال تن ّفذ

ال للمهاجمني الذين يسعون إلى أهداف أسهل الستغاللها ثم إصابة نظام التشغيل
أمنًا كاف ًيا هدفً ا سه ً
إصابةً دائمةً  .بعد إصابة البرنامج الثابت ألحد املعالجات الطرفية ،يمكن للمهاجم استهداف البرامج على وحدة
املعالجة املركزية األساسية ،أو التقاط البيانات الحساسة مباشرةً (على سبيل املثال ،يمكن لجهاز إيثرنت
رؤية محتويات الِحزم غير املشفرة).

تعمل  Appleعلى تقليل عدد املعالجات الطرفية الالزمة وعلى تجنب التصميمات التي تتطلب برامج ثابتة،

كلما أمكن ذلك .ولكن عندما تكون املعالجات املنفصلة مع برامجها الثابت مطلوبةُ ،تبذل الجهود للمساعدة
على ضمان عدم قدرة املهاجم على إصابة هذا املعالج إصابةً دائمةً  .يمكن أن يتم ذلك عن طريق التحقق من

املعالج بإحدى طريقتني:

•تشغيل املعالج بحيث يقوم بتنزيل البرامج الثابتة التي يتم التحقق منها من وحدة املعالجة املركزية
األساسية عند بدء التشغيل

•ضمان قيام املعالج الطرفي بتنفيذ سلسلة التمهيد اآلمن الخاصة به ،للتحقق من البرنامج الثابت
للمعالج الطرفي في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الـ Mac

تعمل  Appleمع املوردين ملراجعة عمليات التنفيذ لديهم ،وتحسني تصميماتهم لتشمل
الخصائص املطلوبة مثل:

•ضمان الحد األدنى من نقاط قوة التشفير

عال للبرامج الثابتة الضارة املعروفة
•ضمان اإلبطال الف ّ
•تعطيل واجهات تصحيح األخطاء

•توقيع البرنامج الثابت باستخدام مفاتيح التشفير املخزّنة في وحدات أمن املكونات املادية  )HSMs(التي
تتحكم فيها Apple

في السنوات األخيرة ،عملت  Appleمع بعض املوردين الخارجيني العتماد نفس ُبنى البيانات " "Image4ورمز
التحقق والبنية األساسية للتوقيع املستخدمة بواسطة سيليكون .Apple

عندما ال تكون عملية التشغيل الخالية من التخزين أو التخزين باإلضافة إلى التمهيد اآلمن خيا ًرا ،فإن التصميم
يفرض أن يتم توقيع تحديثات البرامج الثابتة بشكل مشفر والتحقق منها قبل تحديث التخزين الثابت.

 Rosetta 2على  Macمزود بسيليكون Apple

يمكن ألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleتشغيل التعليمات البرمجية التي يتم تجميعها

ملجموعة التعليمات  x86_64باستخدام آلية ترجمة تسمى  .Rosetta 2هناك نوعان من الترجمة املعروضة:

في الوقت املناسب ،وقبل املوعد.

الترجمة في الوقت املناسب

في قناة الترجمة في الوقت املناسب  ،)JIT(يتم تحديد كائن  x86_64 Machمبك ًرا في مسار تنفيذ الصورة.
ال من محرر الروابط
عند مواجهة هذه الصور ،ينقل  kernelالتحكم إلى كعب روتني ترجمة  Rosettaخاصة بد ً
الديناميكي ) .dyld(1يقوم كعب روتني الترجمة بعد ذلك بترجمة صفحات  x86_64أ ثناء تنفيذ الصورة .تحدث

هذه الترجمة بالكامل داخل العملية .ويظل  kernelيتحقق من تجزئات التعليمات البرمجية لكل صفحة x86_64

مقابل توقيع التعليمات البرمجية املرفق بامللف الثنائي كما هو خاطئ .في حالة عدم تطابق التجزئة ،يفرض
 kernelسياسة اإلصالح املناسبة لتلك العملية.
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الترجمة قبل املوعد

في مسار الترجمة قبل املوعد  ،)AOT(تتم قراءة ثنائيات  x86_64من وحدة التخزين في األوقات التي يراها
النظام مثالية لالستجابة بالنسبة لتلك التعليمات البرمجية .تتم كتابة األعمال املُترجمة إلى وحدة التخزين

كنوع خاص من ملف كائنات  .Machويشبه هذا امللف صورة قابلة للتنفيذ ،ولكن يتم تمييزها لإلشارة إلى أنها

ُترجم لصورة أخرى.
املنتج امل َ

في هذا النموذج ،تستمد أعمال  AOTجميع معلومات الهوية الخاصة بها من صورة  x86_64األصلية القابلة

للتنفيذ .لفرض هذا االرتباط ،يقوم كيان ذو امتيازات خاص بمساحة املستخدم بالتوقيع على أعمال الترجمة

باستخدام مفتاح خاص بالجهاز تتم إدارته بواسطة  .Secure Enclaveال يتم تحرير هذا املفتاح إال إلى الكيان ذي
االمتيازات الخاص بمساحة املستخدم ،والذي يتم تعريفه على أنه يستخدم استحقاقات ُمق ّيدة .يتضمن دليل

التعليمات البرمجية الذي تم إنشاؤه ألعمال الترجمة تجزئة دليل التعليمات البرمجية لصورة  x86_64األصلية
القابلة للتنفيذُ .يعرف التوقيع على أعمال الترجمة نفسها باسم التوقيع التكميلي.

ال من محرر
تبدأ قناة  AOTبشكل مشابه لقناة  ،JITحيث تنقل  kernelالتحكم إلى  Rosettaوقت التشغيل بد ً
الروابط الديناميكية ) .dyld(1ولكن  Rosettaوقت التشغيل ُيرسل بعد ذلك استعالم التواصل بني العمليات

 )IPC(إلى خدمة نظام  ،Rosettaوالذي يسأل عما إذا كانت هناك ترجمة  AOTمتاحة للصورة الحالية القابلة

للتنفيذ أم ال .وفي حالة العثور عليها ،توفر خدمة  Rosettaمؤش ًرا لهذه الترجمة ،ويتم تعيينها في العملية
وتنفيذها .أ ثناء التنفيذ ،يفرض  kernelتجزئات دليل التعليمات البرمجية ألعمال الترجمة التي تمت مصادقتها

من خالل التوقيع املتجذر في مفتاح التوقيع الخاص بالجهاز .وال يتم تضمني تجزئات دليل التعليمات البرمجية
الخاصة بصورة  x86_64األصلية في هذه العملية.

يتم تخزين األعمال املترجمة في مخزن بيانات ال يمكن ألي كيان الوصول إليه في وقت التشغيل باستثناء

خدمة  .Rosettaوتدير خدمة  Rosettaالوصول إلى ذاكرة التخزين املؤقت الخاصة بها عن طريق توزيع واصفات

ملفات للقراءة فقط على أعمال الترجمة الفردية؛ وهذا يحد من الوصول إلى ذاكرة التخزين املؤقت ألعمال .AOT

يتم عن عمد تضييق نطاق التواصل بني العمليات الخاص بهذه الخدمة وكذلك البصمة التابعة لها بغرض تقليل

أجزائها املعرضة للهجوم.

إذا كانت تجزئة دليل التعليمات البرمجية لصورة  x86_64األصلية ال تتطابق مع نظيرتها املشفرة في

توقيع أعمال ترجمة  ،AOTفإن هذه النتيجة تعتبر مكافئة لتوقيع تعليمات برمجية غير صالح ،ويتم اتخاذ

إجراء اإلنفاذ املناسب.

إذا قامت عملية عن ُبعد باالستعالم عن  kernelلالستحقاقات أو خصائص هوية تعليمات برمجية أخرى مللف
ترجم ،يتم إرجاع خصائص الهوية لصورة  x86_64األصلية إليها.
 AOTتنفيذي ُم َ
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محتوى ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها الثابتة

مزودا بثنائيات  ”fat“ Machتحتوي على شرائح من التعليمات البرمجية للكمبيوتر
يأ تي  macOS 11أو أحدث
ً
 x86_64و  .arm64على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleقد يقرر املستخدم تنفيذ شريحة

 x86_64مللف نظام ثنائي من خالل قناة  ،Rosettaعلى سبيل املثال لتحميل مكون إضافي ال يحتوي على
متغير  arm64أصلي .ولدعم هذا األسلوب ،تحتوي ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها الثابتة التي تأ تي مع
 ،macOSبشكل عام ،على ثالث تجزئات دليل تعليمات برمجية لكل ملف من ملفات كائنات :Mach
•تجزئة دليل تعليمات برمجية لشريحة arm64

•تجزئة دليل تعليمات برمجية لشريحة x86_64

•تجزئة دليل تعليمات برمجية لترجمة  AOTلشريحة x86_64

يعتبر إجراء ترجمة  Rosetta AOTحتم ًيا إذ يعيد إنتاج مخرجات متطابقة ألي إدخال معني ،بغض النظر عن وقت
إجراء الترجمة أو نوع الجهاز الذي يتم إجراؤها عليه.
أ ثناء إنشاء  ،macOSيتم تشغيل كل ملف من ملفات كائنات  Machمن خالل قناة ترجمة Rosetta AOT
املرتبطة بإصدار  macOSالجاري إنشاؤه ،ويتم تسجيل تجزئة دليل التعليمات البرمجية الناتجة في ذاكرة

التخزين املؤقتة املوثوق بها .لتحقيق الكفاءة ،ال يتم توفير املنتجات املترجمة الفعلية مع نظام التشغيل
ويتم إعادة تكوينها عند الطلب عندما يطلبها املستخدم.

عند تنفيذ صورة  x86_64على كمبيوتر  Macمزود بسيليكون  ،Appleإذا كانت تجزئة دليل التعليمات البرمجية
ً
أيضا أن تكون تجزئة دليل
لهذه الصورة موجودة في ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها الثابتة ،فمن املتوقع

التعليمات البرمجية ألعمال  AOTالناتجة موجودة في ذاكرة التخزين املؤقتة املوثوق بها الثابتة .وال يتم توقيع
مثل هذه املنتجات بواسطة املفتاح الخاص بالجهاز ،ألن سلطة التوقيع تكون متجذرة في سلسلة التمهيد

اآلمن في .Apple

تعليمات  x86_64البرمجية غير امل َّ
ُوقعة

ال تسمح أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleبتنفيذ تعليمات  arm64البرمجية األصلية بدون

إرفاق توقيع تعليمات برمجية صالح .يمكن أن يكون هذا التوقيع بسيطًا مثل التوقيع الذي ُيسمى بتوقيع
التعليمات البرمجية "املخصص" () )cf. codesign(1الذي ال يحمل أي هوية فعلية من النصف السري لزوج
مفاتيح غير متماثل (إنه ببساطة قياس غير مصادق عليه للملف الثنائي).

ُيسمح بتنفيذ تعليمات  x86_64البرمجية املترجمة من خالل  Rosettaبدون معلومات توقيع ،ألسباب
تتعلق بتوافق امللف الثنائي .ال يتم نقل أي هوية محددة إلى هذه التعليمات البرمجية من خالل إجراء توقيع

 Secure Enclaveالخاص بالجهاز ،ويتم تنفيذه بدقة بالقيود ذاتها التي تنفذها التعليمات البرمجية األصلية غير

املُوقَّ عة على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى .Intel
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وسائل حماية الوصول إلى الذاكرة املباشرة في أجهزة كمبيوتر Mac

لتحقيق إنتاجية عالية على الواجهات عالية السرعة مثل  PCIeو  FireWireو  Thunderboltو  ،USBيجب أن

تدعم أجهزة الكمبيوتر الوصول املباشر للذاكرة  )DMA(من األجهزة الطرفية .وهذا يعني أنه يجب أن يكون

بإمكانها القراءة والكتابة إلى  RAMدون مشاركة مستمرة من وحدة املعالجة املركزية .منذ  ،2012طبقت

أجهزة كمبيوتر  Macتقنيات عديدة لحماية  ،DMAمما أدى إلى الوصول إلى أفضل وأشمل مجموعة من وسائل

حماية  DMAعلى أي كمبيوتر.

وسائل حماية الوصول إلى الذاكرة املباشرة على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة
بسيليكون Apple

تحتوي األنظمة على شرائح من  Appleعلى وحدة إدارة ذاكرة إدخال/إخراج  )IOMMU(لكل وكيل  DMAفي

النظام ،بما في ذلك منافذ  PCIeو  .Thunderboltوألن لكل  IOMMUمجموعتها الخاصة من جداول ترجمة

العناوين لترجمة طلبات  ،DMAفال يمكن لألجهزة الطرفية املتصلة بواسطة  PCIeأو  Thunderboltالوصول

إال إلى الذاكرة التي تم تعيينها صراحةً الستخدامها .ال يمكن لألجهزة الطرفية الوصول إلى الذاكرة التي تنتمي
إلى أجزاء أخرى من النظام—مثل  kernelأو البرامج الثابتة—أو الذاكرة املخصصة لألجهزة الطرفية األخرى .إذا

اكتشفت  IOMMUمحاولةً من جهاز طرفي للوصول إلى ذاكرة لم يتم تعيينها الستخدام هذا الجهاز الطرفي،
فإنها تعمل على تشغيل حالة خطأ في .kernel

وسائل حماية الوصول إلى الذاكرة املباشرة على  Macمستند إلى Intel

تعمل أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelمع تقنية Intel Virtualization Technology for Directed
 )VT-d( I/Oعلى تهيئة  ،IOMMUمما يتيح إعادة تعيني  DMAوإعادة تعيني املقاطعة ،في وقت مبكر ج ًدا

من عملية التمهيد للتخفيف من فئات مختلفة من الثغرات األمنية .يبدأ مكون  IOMMUاملادي من Apple

في العمل بسياسة رفض افتراضي ،لذا فإنه فور تشغيل النظام ،يبدأ تلقائ ًيا بحظر طلبات  DMAمن األجهزة
الطرفية .بعد التهيئة بواسطة البرنامج ،تبدأ وحدات  IOMMUفي السماح بطلبات  DMAمن األجهزة الطرفية
إلى مناطق الذاكرة التي تم تعيينها بشكل صريح الستخدامها.

مالحظة :إعادة تعيني املقاطعة لـ  PCIeليست ضرورية على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

حيث تتعامل كل  IOMMUمع وحدات  MSIلألجهزة الطرفية الخاصة بها.

بدءا من  ،macOS 11تقوم جميع أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بشريحة  Apple T2األمنية بتشغيل برامج
ً
تشغيل  UEFIالتي تسهل الوصول املباشر للذاكرة  DMAفي بيئة الحلقة  ٣املقيدة عندما يتم إقران برامج
التشغيل هذه بأجهزة خارجية .تساعد هذه الخاصية في التخفيف من الثغرات األمنية التي قد تحدث عندما

يتفاعل جهاز ضار مع برنامج تشغيل  UEFIبطريقة غير متوقعة في وقت التمهيد .على وجه الخصوص ،يقلل من
تأ ثير الثغرات األمنية في برامج التشغيل التي تتعامل مع مخازن  DMAاملؤقتة.
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ملحقات  Kernelفي macOS

بدءا من  ،macOS 11إذا تم تمكني ملحقات  kernelالتابعة لجهات خارجية  ،)kexts(فال يمكن تحميلها في
ً
ال من ذلك ،يتم دمجها في مجموعة  kernelاملساعدة  ،)AuxKC(والتي يتم تحميلها
بد
الطلب.
عند
kernel
ً
أ ثناء عملية التمهيد .بالنسبة ألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleيتم تسجيل قياس AuxKC
في ( LocalPolicyبينما في األجهزة السابقة ،يوجد  AuxKCعلى وحدة تخزين البيانات) .وتتطلب إعادة بناء

 AuxKCموافقة املستخدم وإعادة تشغيل  macOSلتحميل التغييرات إلى  ،kernelكما تتطلب تكوين التمهيد

اآلمن على مستوى التأمني املنخفض.

هام :لم يعد من املستحسن تشغيل  Kextsلـ ُ .macOSتخاطر  Kextsبتكامل وموثوقية نظام التشغيل،

وتنصح  Appleاملستخدمني بتحديد الحلول التي ال تتطلب توسيع .kernel

ملحقات  Kernelفي أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Apple

يجب تمكني  Kextsبشكل صريح ألجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون Appleعن طريق الضغط على زر

الطاقة عند بدء التشغيل للدخول في نمط  ،)1TR( One True Recoveryثم الرجوع إلى التأمني املنخفض

وتحديد املربع لتمكني ملحقات  .kernelيتطلب هذا اإلجراء ً
أيضا إدخال كلمة سر املسؤول لتفويض الرجوع إلى

إصدار أقدم .يجعل الجمع بني متطلبات  1TRوكلمة السر من الصعب على املهاجمني الذين يستخدمون البرامج
بدءا من داخل  macOSإدخال  kextsفي  ،macOSوالتي يمكنهم استغاللها بعد ذلك للحصول على
فقط
ً
امتيازات .kernel

بعد أن يأذن املستخدم بتحميل  ،kextsيتم استخدام تحميل ملحقات  Kernelاملعتمدة من املستخدم أعاله

للسماح بتثبيت  .kextsيستخدم التفويض املستخدم للتدفق أعاله ً
أيضا اللتقاط تجزئة  SHA384لقائمة kext

ال عن التحقق من
املعتمدة من املستخدم  )UAKL(في  .LocalPolicyيعد برنامج إدارة  )kmd( kernelمسؤو ً
صحة  kextsاملوجودة في  UAKLلتضمينها في .AuxKC
•إذا تم تمكني حماية تكامل النظام  ،)SIP(يتم التحقق من توقيع كل  kextقبل تضمينه في .AuxKC
•إذا تم تعطيل  ،SIPفال يتم فرض توقيع .kext

جزءا من برنامج
يسمح هذا األسلوب بتدفقات التأمني األقل تقيي ًدا للمطورين أو املستخدمني الذين ليسوا
ً
مطوري  Appleباختبار  kextsقبل التوقيع عليها.

بعد إنشاء  ،AuxKCيتم إرسال القياس إلى  Secure Enclaveليتم توقيعه وإدراجه في بنية بيانات Image4
والتي يمكن تقييمها بواسطة  iBootعند بدء التشغيل .وكجزء من إنشاء  ،AuxKCيتم ً
أيضا إنشاء إيصال

 .kextيحتوي هذا اإليصال على قائمة  kextsالتي تم تضمينها بالفعل في  ،AuxKCألن املجموعة يمكن

أن تكون مجموعة فرعية من  UAKLإذا حدثت  kextsمحظورة .يتم تضمني تجزئة  SHA384لهيكل بيانات

 AuxKC Image4وإيصال  kextفي  .LocalPolicyيتم استخدام تجزئة  AuxKC Image4للتحقق اإلضافي

بواسطة  iBootعند بدء التشغيل للمساعدة على التأكد من أنه ال يمكن بدء تشغيل ملف AuxKC Image4
أقدم ُمو ّقع من ِقبل  Secure Enclaveباستخدام  LocalPolicyأحدث .يتم استخدام إيصال  kextبواسطة

أنظمة فرعية مثل  Apple Payلتحديد ما إذا كان هناك أي  kextsتم تحميلها حال ًيا والتي يمكن أن تتداخل مع

مصداقية  .macOSوفي حالة وجودها ،يمكن بعد ذلك تعطيل إمكانات .Apple Pay
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بدائل ( Kextsعلى  macOS 10.15أو أحدث)

يتيح  macOS 10.15للمطورين توسيع إمكانات  macOSعن طريق تثبيت وإدارة ملحقات النظام التي تعمل
ال من العمل على مستوى  .kernelمن خالل التشغيل في مساحة املستخدم،
في مساحة املستخدم بد ً
تزيد ملحقات النظام من استقرار وأمن  .macOSوبالرغم من تمتع  kextsبطبيعتها بالوصول الكامل إلى

نظام التشغيل بأكمله ،فإن امللحقات التي تعمل في مساحة املستخدم ال ُتمنح إال االمتيازات الالزمة لتنفيذ

وظيفتها املحددة.

يمكن للمطورين استخدام إطارات العمل بما في ذلك  DriverKitو EndpointSecurity

و  NetworkExtensionلكتابة برامج تشغيل  USBوالواجهات البشرية وأدوات أمن نقطة النهاية (مثل منع

فقدان البيانات أو وكالء نقطة النهاية اآلخرين) و  VPNوأدوات الشبكة ,كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة .kexts

وال ينبغي استخدام وكالء األمن التابعني لجهات خارجية إال إذا استخدموا واجهات  APIهذه أو كانت لديهم
خريطة طريق قوية لالنتقال إليها وبعي ًدا عن ملحقات .kernel

تحميل ملحقات  Kernelاملعتمدة من املستخدم

لتحسني األمن ،يجب موافقة املستخدم على تحميل ملحقات  kernelاملثبتة مع تثبيت  macOS 10.13أو
بعده .و ُتعرف هذه العملية باسم تحميل ملحق  Kernelالذي يوافق عليه املستخدم .يلزم الحصول على

ال في الحاالت التالية:
تخويل من املسؤول للموافقة على ملحق  .kernelال تتطلب ملحقات  Kernelتخوي ً
•عند تثبيتها على  Macمثبت عليه  macOS 10.12أو أقدم
ال مللحقات معتمدة سابقً ا
•إذا كانت بدي ً

مسموحا لها بالتحميل دون موافقة املستخدم باستخدام أداة سطر األوامر  spctlاملتاحة عند
•إذا كان
ً
تمهيد  Macمن recoveryOS

مسموحا لها بالتحميل باستخدام تكوين إدارة جهاز الجوال )MDM(
•إذا كان
ً

بدءا من  ،macOS 10.13.2يمكن للمستخدمني استخدام  MDMلتحديد قائمة ملحقات  kernelالتي يتم
ً
تحميلها دون موافقة املستخدم .يتطلب هذا الخيار جهاز  Macيعمل بـ  macOS 10.13.2مسجل في

—MDMمن خالل  ،Apple School Managerأو  Apple Business Managerأو تسجيل  MDMمعتمد
من ِقبل املستخدم.
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أمن  ROMاالختياري في macOS

مالحظة :وحدات  ROMاالختيارية غير مدعومة حال ًيا في أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون .Apple

أمن  ROMاالختياري على  Macمزود بشريحة  Apple T2األمنية

يمكن أن تحتوي أجهزة  Thunderboltو  PCIeعلى " "ROM Optionأو  )OROM(متصل فعل ًيا بالجهاز( .ال يعد
ال من ذلك شريحة قابلة إلعادة الكتابة ُتخزّن البرامج الثابتة ).في األنظمة
هذا عادةً  ROMحقيق ًيا ،ولكنه بد ً
املستندة إلى  ،UEFIيكون هذا البرنامج الثابت عادةً برنامج تشغيل  UEFIالذي تتم قراءته بواسطة برنامج

 UEFIالثابت ثم تنفيذه .من املفترض أن تقوم التعليمة البرمجية التي تم تنفيذها بتهيئة وتكوين املكونات

املادية التي تم استردادها منها ،بحيث يمكن جعل املكونات املادية قابلة لالستخدام بواسطة باقي البرامج

الثابتة .وهذه اإلمكانية مطلوبة حتى تتمكن املكونات املادية املتخصصة التابعة لجهات خارجية من التحميل

والتشغيل خالل مراحل بدء التشغيل األولى—على سبيل املثال ،لبدء التشغيل من صفائف  RAIDالخارجية.
عموما ،إذا استبدل أحد املهاجمني  OROMالخاص بجهاز طرفي
لكن نظ ًرا ألن  OROMsقابلة إلعادة الكتابة
ً

شرعي ،فقد يتم تنفيذ تعليمات املهاجم البرمجية في وقت مبكر من عملية التمهيد ويكون بإمكانه العبث

في بيئة التنفيذ وانتهاك سالمة البرامج التي يتم تحميلها الحقً ا .وباملثل ،إذا قدّم املهاجم أجهزته الضارة إلى
ً
أيضا تنفيذ تعليمات برمجية ضارة.
النظام ،فسيكون بإمكانه

في  ،macOS 10.12.3تم تغيير سلوك أجهزة كمبيوتر  Macاملباعة بعد  2011إلى عدم تنفيذ OROMs

افتراض ًيا في الوقت الذي يتم فيه تمهيد الـ  ،Macما لم يتم الضغط على مجموعة مفاتيح خاصة .وتكون
مجموعة املفاتيح هذه محمية ضد  OROMsالضارة التي يتم إدخالها عن غير قصد في تسلسل تمهيد .macOS
تم تغيير السلوك االفتراضي ألداة كلمة سر البرنامج الثابت ً
أيضا ،بحيث عندما يقوم املستخدم بتعيني كلمة

سر للبرنامج الثابت ،ال يمكن تنفيذ  OROMsحتى إذا تم الضغط على مجموعة املفاتيح .وذلك يؤدي إلى الحماية

ماديا يحاول عن قصد إدخال  OROMضار .بالنسبة للمستخدمني الذين ما زالوا
ضد أي مهاجم بحوزته الجهاز
ً

بحاجة إلى تشغيل  OROMsبينما لديهم مجموعة كلمات سر للبرامج الثابتة ،يمكن تكوين خيار غير افتراضي

باستخدام أداة سطر األوامر  firmwarepasswdفي .macOS
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أمن  OROMمحدود الوصول

في  ،macOS 10.15تم تحديث برنامج  UEFIالثابت بحيث يحتوي على آلية إلدخال  OROMsفي وضع الحماية

ولتجريدها من امتيازاتها .عادةً ما ينفذ برنامج  UEFIالثابت جميع التعليمات البرمجية ،بما في ذلك ،OROMs

على مستوى االمتياز األقصى لوحدة املعالجة املركزيةُ ،يدعى الحلقة ، 0ومساحة ذاكرة ظاهرية مشتركة واحدة
لجميع التعليمات البرمجية والبيانات .تمثل الحلقة 0مستوى االمتياز الذي يتم تشغيل  kernelفي macOS
عليه ،في حني أن مستوى االمتياز األدنى ،الحلقة  ،3هو مكان تشغيل التطبيقات .إن وضع حماية OROM

يجرّد  OROMsمن امتيازاتها عن طريق االستفادة من فصل الذاكرة الظاهرية مثلما يفعل  ،kernelثم تشغيل
 OROMsفي الحلقة .3

يعمل وضع الحماية ً
أيضا على إضافة مزيد من القيود املشددة على كل من الواجهات التي تستطيع OROMs
االتصال بها (فيما يشبه تصفية اتصاالت النظام في  ،)kernelsونوع الجهاز الذي يستطيع  OROMالتسجيل

باسمه (فيما يشبه وضع اعتماد التطبيقات) .تكمن فائدة هذا التصميم في أن  OROMsالضارة لم تعد قادرة

ال من ذلك تقتصر على واجهة وضع الحماية الضيقة
على الكتابة مباشرةً في أي مكان داخل ذاكرة الحلقة . 0وبد ً
ج ًدا واملحددة جي ًدا .وتعمل هذه الواجهة املحدودة على تقليل األجزاء املعرضة للهجوم بشكل كبير و ُتجبر
ال من وضع الحماية وتصعيد االمتياز.
املهاجمني على الخروج أو ً
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أمن البرنامج الثابت لـ  UEFIفي  Macمستند إلى Intel

ُيقدّم  Macاملستند إلى  Intelاملزود برقاقة  Apple T2أمنية وسائل تأمني باستخدام البرنامج الثابت
.)Intel(  UEFI

نظرة عامة

برنامجا ثابتًا من
منذ  ،2006تستخدم أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بوحدة معالجة مركزية تستند إلى Intel
ً
 Intelيستند إلى اإلصدار  1أو اإلصدار  2من مجموعة أدوات التطوير  )EDK(لواجهة البرامج الثابتة القابلة

للتوسعة  .)EFI(تتوافق التعليمات البرمجية التي تستند إلى  EDK2مع مواصفات واجهة البرامج الثابتة القابلة

للتوسعة املوحدة  .)UEFI(ويشير هذا القسم إلى برنامج  Intelالثابت باعتباره برنامج  UEFIالثابت .كان برنامج
 UEFIالثابت أول تعليمة برمجية يتم تنفيذها على شريحة .Intel

بالنسبة ألجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelالتي ال تحتوي على شريحة  Apple T2األمنية ،يكون جذر

الثقة لبرنامج  UEFIالثابت الشريحة املخزّن عليها البرنامج الثابت .وتو ّقع  Appleتحديثات برنامج  UEFIالثابت

رقم ًيا ويتحقق منها البرنامج الثابت قبل تحديث وحدة التخزين .للمساعدة على منع هجمات التراجع ،يجب
دائما على إصدار أحدث من اإلصدار املوجود .ومع ذلك ،من املحتمل أن يتمكن للمهاجم
أن تحتوي التحديثات
ً
الذي لديه وصول مادي إلى الـ  Macاستخدام املكونات املادية لتوصيل شريحة تخزين البرامج الثابتة وتحديث

الشريحة لوضع محتوى ضار .وباملثل ،إذا تم العثور على ثغرات أمنية في عملية التمهيد املبكرة لبرنامج UEFI

الثابت (قبل أن تق ّيد الكتابة على شريحة التخزين) ،فقد يؤدي ذلك ً
أيضا إلى إصابة دائمة في برنامج  UEFIالثابت.

وهذا عبارة عن قيد بنيوي في املكونات املادية شائع في معظم أجهزة الكمبيوتر املستندة إلى  Intelوموجود

في جميع أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelالتي بدون شريحة .T2

تصميما جدي ًدا ألجهزة كمبيوتر
للمساعدة في منع الهجمات املادية التي ُتفسد برنامج  UEFIالثابت ،وضعنا
ً
 Macلغرس جذور الثقة في برنامج  UEFIالثابت في شريحة  .T2على أجهزة كمبيوتر  Macهذه ،يكون جذر الثقة
لبرنامج  UEFIالثابت هو برنامج  T2الثابت على وجه الخصوص ،كما هو موضح في قسم عملية التمهيد على
 Macمستند إلى .Intel

املكون الفرعي ملحرك إدارة )ME( Intel

يعد البرنامج الثابت ملحرك إدارة  )ME( Intelأحد املكونات الفرعية املخزنة داخل برنامج  UEFIالثابت .و ُيستخدم
—MEوهو معالج منفصل ونظام فرعي في شرائح —Intelبشكل أساسي لحماية حقوق النشر الخاصة بالصوت

والفيديو على  Macيحتوي على رسومات تستند إلى  Intelفقط .لتقليل األجزاء املعرضة للهجوم في هذا

املكون الفرعي ،تقوم أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelبتشغيل برنامج  MEثابت مخصص تمت إزالة
معظم املكونات منه .نظ ًرا ألن برنامج  MEالثابت على الـ  Macالناتج أصغر من الحد األدنى االفتراضي للبنية

التي توفرها  ،Intelفإن العديد من املكونات التي تعرضت لهجمات عامة من قبل الباحثني األمنيني في املاضي
لم تعد موجودة.

نمط إدارة النظام)SMM(

لدى معالجات  Intelنمط تنفيذ خاص متميز عن التشغيل العادي .ذلك النمط ،الذي ُيسمى نمط إدارة النظام

 ،)SMM(تم تقديمه في األصل للتعامل مع العمليات الحساسة للوقت مثل إدارة الطاقة .لكن لتنفيذ مثل

قديما تستخدم وحدة تحكم دقيقة منفصلة تسمى وحدة تحكم إدارة
هذه اإلجراءات ،كانت أجهزة كمبيوتر Mac
ً
النظام  .)SMC(لم تعد  SMCوحدة تحكم دقيقة منفصلة ،فقد تم دمجها في شريحة .T2
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أمن األنظمة لـ watchOS

تستخدم  Apple Watchالعديد من نفس إمكانات أمن النظام األساسي القائمة على املكونات املادية التي

يستخدمها  iOSو  .iPadOSعلى سبيل املثال:Apple Watch ،
•تن ّفذ التمهيد اآلمن وتحديثات البرامج اآلمنة
•تحافظ على تكامل نظام التشغيل

•تساعد في حماية البيانات  -سواء على الجهاز أو عند االتصال بهاتف  iPhoneمقترن أو باإلنترنت

وتتضمن التقنيات املدعومة تلك التقنيات املدرجة في أمن األنظمة (على سبيل املثال KIP ،و  SKPو )SCIP

باإلضافة إلى حماية البيانات وسلسلة املفاتيح وتقنيات الشبكة.

تحديث watchOS

يمكن تكوين  watchOSليتم تحديثه خالل ساعات الليل .ملزيد من املعلومات حول كيفية تخزين رمز دخول
 Apple Watchواستخدامه أ ثناء التحديث ،انظر حاويات املفاتيح.

اكتشاف املعصم

إذا تم تمكني اكتشاف املعصم ،يتم قفل الجهاز تلقائ ًيا بعد فترة وجيزة من إزالته من معصم املستخدم .وإذا
تم تعطيل اكتشاف املعصم ،يوفر مركز التحكم خيا ًرا لقفل  .Apple Watchعند قفل  ،Apple Watchال يمكن
استخدام  Apple Payإال عن طريق إدخال رمز الدخول على  .Apple Watchويتم إيقاف اكتشاف املعصم
باستخدام تطبيق  Apple Watchعلى الـ  .iPhoneيمكن ً
أيضا فرض هذا اإلعداد باستخدام حل إدارة جهاز
الجوال .)MDM(

قفل التنشيط

عند تشغيل تحديد املوقع على  ،iPhoneتستطيع  Apple Watchاملقترنة به استخدام ميزة قفل التنشيط.
عب قفل التنشيط على أي شخص استخدام أو بيع  Apple Watchالتي تعرضت للفقدان أو السرقة.
و ُيص ّ
يتطلب قفل التنشيط  Apple IDوكلمة السر الخاصني باملستخدم إللغاء إقران  Apple Watchأو مسحها أو
إعادة تنشيطها.
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اإلقران اآلمن مع الـ iPhone

يمكن إقران  Apple Watchبجهاز  iPhoneواحد فقط في املرة الواحدة .عندما تكون  Apple Watchغير مقترنة،
يقوم الـ  iPhoneبإرسال التعليمات ملسح كل املحتوى والبيانات من الساعة.

يتم تأمني اقتران  Apple Watchمع الـ  iPhoneباستخدام عملية خارج النطاق لتبادل املفاتيح العامة ،متبوعة

بالسر املشترك لرابط  Bluetoothمنخفض الطاقة  .)BLE(تعرض  Apple Watchنمطًا متحركًا يتم التقاطه

بواسطة الكاميرا على الـ  .iPhoneويحتوي النمط على سر مشفر ُيستخدم في اقتران  4.1 BLEخارج النطاق.

يستخدم إدخال مفتاح مرور  BLEالقياسي كطريقة اقتران احتياطية ،إذا لزم األمر.

بعد إنشاء جلسة  BLEوتشفيرها باستخدام أعلى بروتوكول أمني متاح في مواصفات  Bluetoothاألساسية،
ومفاتيح تبادل  iPhoneو  Apple Watchباستخدام أي مما يلي:

•عملية مقتبسة من خدمة الهوية من  )IDS( Appleكما هو موضح في نظرة عامة على أمن .iMessage

•تبادل املفاتيح باستخدام  .IKEv2/IPsecتتم مصادقة تبادل املفاتيح األولي باستخدام إما مفتاح جلسة

( Bluetoothلسيناريوهات االقتران) أو مفاتيح ( IDSلسيناريوهات تحديث نظام التشغيل) .ويقوم كل جهاز

بإنشاء زوج مفاتيح  Ed25519عام وخاص سعة  ٦٥٢بت عشوائ ًيا وخالل عملية تبادل املفاتيح األولية ،يتم
تبادل املفاتيح العامة.

بناء على إصدارات نظام التشغيل
مالحظة :تختلف اآللية املستخدمة لتبادل املفاتيح والتشفير ،وذلك
ً
على  iPhoneو  .Apple Watchوتستخدم أجهزة  iPhoneاملثبت عليها  iOS 13أو أحدث عند إقرانها
بـ  Apple Watchمثبت عليها  watchOS 6أو أحدث  IKEv2/IPsecفقط لتبادل املفاتيح والتشفير.
بعد استبدال املفاتيح:

•يتم تجاهل مفتاح جلسة  Bluetoothويتم تشفير جميع االتصاالت بني  iPhoneو  Watch Appleباستخدام
إحدى الطر ق املذكورة أعاله — مع  Bluetoothاملشفرة و  Wi-Fiوالروابط الخلوية التي توفر طبقة تشفير
ثانوية.

•( IKEv2/IPsecفقط) يتم تخزين املفاتيح في سلسلة مفاتيح النظام واستخدامها ملصادقة

جلسات  IKEv2/IPsecاملستقبلية بني األجهزة .يتم تشفير االتصال اإلضافي بني هذه األجهزة

وحماية تكاملها باستخدام  AES-256-GCMعلى أجهزة  iPhoneاملث ّبت عليها  iOS 15أو أحدث
مقترنة بـ  4 Series Watch Appleأو أحدث مث ّبت عليها  watchOS 8أو أحدث( .يتم استخدام

 ChaCha20-Poly1305مع مفاتيح  ٦٥٢بت على األجهزة األقدم أو األجهزة املثبت عليها
إصدارات نظام تشغيل أقدم).

يتم تدوير عنوان جهاز  Bluetoothمنخفض الطاقة على فترات زمنية مدتها  15دقيقة لتقليل مخاطر تعقب

الجهاز محل ًيا إذا لجأ شخص ما إلى بث معرّف دائم.

لدعم التطبيقات التي تحتاج إلى تدفق البيانات ،يتم توفير التشفير باستخدام الطر ق املوضحة في

أمن  ،FaceTimeوذلك باستخدام إما خدمة الهوية من ) Apple (IDSالتي يوفرها الـ  iPhoneاملقترن

أو اتصال إنترنت مباشر.

تنفذ  Apple Watchتخزينًا مشف ًرا باملكونات املادية وحماية على أساس الفئة للملفات وعناصر سلسلة

املفاتيح .كما يتم استخدام حاويات املفاتيح التي يتم التحكم في الوصول إليها لعناصر سلسلة املفاتيح .يتم

ً
أيضا تأمني املفاتيح املستخدمة لالتصال بني الـ  Apple Watchوالـ  iPhoneباستخدام الحماية املستندة إلى
الفئة .ملزيد من املعلومات ،انظر حافظات املفاتيح لحماية البيانات.
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فتح القفل التلقائي و Apple Watch

ملزيد من الراحة عند استخدام أجهزة  Appleمتعددة ،يمكن لبعض األجهزة فتح قفل األجهزة األخرى تلقائ ًيا في
مواقف معينة .يدعم فتح القفل التلقائي ثالثة استخدامات:
•يمكن فتح قفل  Watch Appleبواسطة .iPhone
•يمكن فتح قفل  Macبواسطة .Watch Apple

•يمكن فتح قفل  iPhoneبواسطة  Watch Appleعندما يتم اكتشاف املستخدم أ ثناء تغطية أنفه وفمه.

صادق
جميع حاالت االستخدام الثالثة مبنية على األساس الرئيسي نفسه :بروتوكول محطة إلى محطة ُ )STS(م َ
عليه بشكل متبادل ،مع مفاتيح طويلة األجل يتم تبادلها في وقت تمكني امليزة ومفاتيح جلسة مؤقتة

فريدة يتم التفاوض عليها لكل طلب .بغض النظر عن قناة االتصال األساسية ،يتم التفاوض على معبر STS
مباشرة بني  Secure Enclavesفي كال الجهازين ،ويتم االحتفاظ بجميع مواد التشفير داخل هذا النطاق

اآلمن (باستثناء أجهزة كمبيوتر  Macالتي ال تحتوي على  ،Secure Enclaveوالتي تنهي معبر  STSفي ملحق
.)kernel

فتح القفل

ال ،يقوم الجهاز الذي يتم فتح قفله ("الهدف") بإنشاء
يمكن تقسيم تسلسل فتح القفل الكامل إلى مرحلتني .أو ً

سر فتح قفل مشفر وإرساله إلى الجهاز الذي ين ّفذ فتح القفل ("البادئ") .بعد ذلك ،يقوم البادئ بفتح القفل
باستخدام السر الذي تم إنشاؤه سابقً ا.

لتأمني فتح القفل التلقائي ،يتصل الجهازان ببعضها باستخدام اتصال  .BLEثم يتم إرسال سر فتح قفل مكون

من  32بايت تم إنشاؤه عشوائ ًيا بواسطة الجهاز املستهدف إلى البادئ عبر معبر  .STSأ ثناء عملية فتح القفل
التالية باستخدام املقاييس الحيوية أو رمز الدخول ،يعمل الجهاز املستهدف على تغليف املفتاح املشتق من
رمز الدخول  )PDK(الخاص به بسر فتح القفل ويتجاهل سر فتح القفل من ذاكرته.

لتنفيذ فتح القفل ،يقوم الجهازان ببدء اتصال  BLEجديد ثم استخدام شبكة  Wi-Fiمن نظير إلى نظير لتقريب
املسافة بينهما بشكل آمن .إذا كان الجهازان ضمن النطاق املحدد وتم استيفاء سياسات األمن املطلوبة،

يرسل البادئ سر فتح القفل الخاص به إلى املستهدف عبر معبر  .STSيقوم املستهدف بعد ذلك بإنشاء سر

جديد لفتح القفل مكون من  32بايت وإعادته إلى البادئ .إذا نجح سر فتح القفل الحالي الذي أرسله البادئ في

فك تشفير سجل فتح القفل ،فسيتم فتح قفل الجهاز املستهدف وإعادة تغليف  PDKبسر جديد لفتح القفل.
أخي ًرا ،يتم بعد ذلك تجاهل سر فتح القفل الجديد و  PDKمن ذاكرة الجهاز املستهدف.

سياسات أمن فتح القفل التلقائي على Apple Watch

ملزيد من الراحة ،يمكن فتح قفل  Apple Watchبواسطة  iPhoneمباشرةً بعد بدء التشغيل األولي دون

ال بإدخال رمز املرور على  Apple Watchنفسها .لتحقيق ذلك ،يتم استخدام سر فتح
مطالبة املستخدم أو ً
القفل العشوائي (الذي تم إنشاؤه أ ثناء تسلسل فتح القفل األول بعد تمكني امليزة) إلنشاء سجل ضمان

طويل األجل ،يتم تخزينه في حاوية مفاتيح  .Apple Watchيتم تخزين سر سجل الضمان في سلسلة مفاتيح
 iPhoneويتم استخدامه لبدء جلسة جديدة بعد كل إعادة تشغيل على .Apple Watch
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سياسات أمن فتح القفل التلقائي على iPhone

تنطبق سياسات األمن اإلضافية على فتح القفل التلقائي على  iPhoneباستخدام  .Apple Watchال يمكن

ال من  Face IDعلى  iPhoneفي عمليات أخرى ،مثل  Apple Payأو تفويضات
استخدام  Apple Watchبد ً
التطبيق .عندما تنجح  Apple Watchفي فتح قفل  iPhoneمقترن ،تعرض الساعة إشعا ًرا وتقوم بتشغيل
إشعار حسي مرتبط .إذا ضغط املستخدم على زر قفل  iPhoneفي اإلشعار ،ترسل الساعة إلى  iPhoneأمر

ال من  Face IDوفتح القفل باستخدام
قفل عبر  .BLEعندما يتلقى  iPhoneأمر القفل ،فإنه يقفل ويعطل ك ً
 .Apple Watchيجب إجراء فتح قفل  iPhoneالتالي باستخدام رمز دخول .iPhone

يتطلب فتح قفل  iPhoneمقترن بنجاح من ( Apple Watchعند التمكني) استيفاء املعايير التالية:
•يجب أن يكون  iPhoneقد تم فتح قفله باستخدام طريقة أخرى مرة واحدة على األقل بعد وضع
 Watch Appleاملرتبطة على املعصم وفتح قفلها.

•يجب أن تكون املستشعرات قادرة على اكتشاف تغطية األنف والفم.
•يجب أن تكون املسافة املقاسة من مترين إلى ثالثة أمتار أو أقل
•يجب أال تكون  Watch Appleفي نمط وقت النوم.

•يجب أن يكون قد تم فتح قفل  Watch Appleأو  iPhoneمؤخ ًرا ،أو يجب أن تكون  Watch Appleقد
نائما).
تعرضت لحركة جسدية تشير إلى أن مرتديها نشط (على سبيل املثال ،ليس
ً

•يجب أن يكون  iPhoneقد تم فتح قفله مرة واحدة على األقل خالل آخر  5,6ساعات.

•يجب أن يكون  iPhoneفي حالة ُيسمح فيها مليزة  Face IDبفتح قفل الجهاز( .ملزيد من املعلومات ،انظر
 Face IDو  Touch IDورموز املرور وكلمات السر ).

املوافقة في  macOSباستخدام Watch Apple

عند تمكني فتح القفل التلقائي باستخدام  ،Apple Watchيمكن استخدام  Apple Watchفي مكانها أو مع

 Touch IDللموافقة على مطالبات التخويل واملصادقة من:
•تطبيقات  macOSو  Appleالتي تطلب التخويل
•تطبيقات الجهات الخارجية التي تطلب املصادقة
•كلمة سر  Safariاملحفوظة
•املالحظات اآلمنة
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االستخدام اآلمن لـ  Wi-Fiوالبيانات الخلوية و  iCloudو Gmail

ال من ذلك.
عندما ال تكون  Apple Watchضمن نطاق  ،Bluetoothيمكن استخدام  Wi-Fiأو الشبكة الخلوية بد ً
تنضم  Apple Watchتلقائ ًيا إلى شبكات  Wi-Fiالتي تم االنضمام إليها بالفعل على الـ  iPhoneاملقترن والتي

تمت مزامنة بيانات اعتمادها مع  Apple Watchأ ثناء وجود كال الجهازين في النطاق .يمكن بعد ذلك تكوين

سلوك االنضمام التلقائي على أساس كل-شبكة في قسم  Wi-Fiفي تطبيق إعدادات  .Apple Watchويمكن

يدويا في قسم  Wi-Fiفي تطبيق
ربط شبكات  Wi-Fiالتي لم يتم االنضمام إليها من قبل على أي من الجهازين
ً
إعدادات .Apple Watch
عندما تكون  Apple Watchوالـ  iPhoneخارج النطاق ،تتصل  Apple Watchمباشرة بخوادم iCloud

ال من مزامنة بيانات البريد مع الـ  iPhoneاملقترن عبر اإلنترنت .بالنسبة لحسابات
و  Gmailلجلب البريد ،بد ً
 ،Gmailيجب على املستخدم املصادقة مع  Googleفي قسم البريد في تطبيق  Watchعلى الـ .iPhone

ُيرسل رمز  OAuthالذي تم استالمه من  Googleإلى  Apple Watchبتنسيق مشفر عبر خدمة الهوية من
 Aحتى يمكن استخدامه لجلب البريد .وال ُيستخدم رمز  OAuthهذا مطلقً ا لالتصال بخادم  Gmailمن
) pple (IDS
الـ  iPhoneاملقترن.

اإلنشاء العشوائي لألرقام

تعد مولدات األرقام العشوائية الزائفة املشفرة  )CPRNG(لبنة مهمة للبرامج اآلمنة .تحقيقً ا لهذه الغاية ،توفر
برنامجا موثوقً ا به  CPRNGيعمل في  kernelsالخاصة بكل من  iOSو  iPadOSو  macOSو tvOS
Apple
ً

ال عن تجميع اإلنتروبيا األولية من النظام وتوفير أرقام عشوائية آمنة للمستهلكني
و  .watchOSويكون مسؤو ً
في كل من  kernelومساحة املستخدم.

مصادر اإلنتروبيا

يتم نشر  kernel CPRNGمن مصادر إنتروبيا متعددة أ ثناء التمهيد وعلى مدى عمر الجهاز .وهذا يتضمن
(يتوقف على مدى التوفر ):

•مكون  TRNGاملادي في Secure Enclave

معة أ ثناء التمهيد
•التشوهات القائمة على التوقيت املج ّ
•اإلنتروبيا املجمعة من مقاطعات املكونات املادية

•ملفً ا أصل ًيا ُيستخدم للتخزين الدائم لإلنتروبيا عبر عمليات التمهيد

•تعليمات  Intelالبرمجية العشوائية ،على سبيل املثال RDSEED ،و RDRAND
(على  Macمستند إلى  Intelفقط)

Kernel CPRNG

أرقاما عشوائية
 kernel CPRNGعبارة عن تصميم مشتق من  Fortunaيستهدف مستوى أمن  256بت .يوفر
ً
عالية الجودة للمستهلكني في مساحة املستخدم باستخدام واجهات  APIالتالية:
•استدعاء نظام )getentropy(2

•الجهاز العشوائي ()dev/random/

يقبل  kernel CPRNGإنتروبيا يتم توفيرها بواسطة املستخدم من خالل عمليات الكتابة على
الجهاز العشوائي.
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جهاز األبحاث األمنية من Apple

جهاز األبحاث األمنية من  Appleعبارة عن  iPhoneمدمج بشكل خاص للسماح للباحثني في مجال األمن بإجراء

أبحاث على  iOSمن دون الحاجة إلى إلغاء أو تعطيل ميزات أمن النظام األساسي للـ  .iPhoneباستخدام هذا

الجهاز ،يمكن للباحث تحميل املحتوى الجانبي الذي يعمل بأذونات مكافئة للنظام األساسي ،وبالتالي إجراء بحث
على نظام أساسي يقوم بنمذجة أجهزة اإلنتاج بشكل أوثق.

للمساعدة على ضمان عدم تأ ثر أجهزة املستخدم بسياسة تنفيذ جهاز األبحاث األمنية ،يتم تنفيذ تغييرات

السياسة في متغير من  iBootوفي مجموعة  .Kernel Bootوتفشل هذه العناصر في التمهيد على مكونات

املستخدم املادية .يتحقق  iBootالبحثي من وجود حالة اندماج جديدة ويدخل في حلقة مشكلة إذا تم
تشغيله على مكونات مادية مدمجة غير بحثية.

يتيح النظام الفرعي للتشفير للباحث تحميل ذاكرة تخزين مؤقت موثوق بها مخصصة وصورة قرص تحتوي على
املحتوى املطابق .وقد تم اتخاذ عدد من التدابير الدفاعية املتعمقة للمساعدة على ضمان عدم سماح هذا

النظام الفرعي بالتنفيذ على أجهزة املستخدم:

•ال ُيحمل  launchdقائمة خصائص  launchdعلى  cryptexdإذا اكتشف جهاز عميل عادي.
•يتم إلغاء  cryptexdإذا اكتشف جهاز عميل عادي.

•ال تعمل  AppleImage4على توريد قيمة عشوائية تستخدم للتحقق من تشفير البحث على
جهاز عميل عادي.

•يرفض خادم التوقيع تخصيص صورة قرص تشفير لجهاز ليس في قائمة السماح الصريحة.

الحترام خصوصية الباحث األمني ،ال يتم إرسال سوى قياسات (مثل التجزئات) للعناصر التنفيذية أو ذاكرة

التخزين املؤقت لـ  kernelومعرفات جهاز األبحاث األمنية إلى  Appleأ ثناء التخصيص .وال تتلقى  Appleمحتوى
التشفير الذي يتم تحميله على الجهاز.

لتجنب محاولة جهة ضارة التنكُّر بجهاز بحث في هيئة جهاز مستخدم لخداع هدف الستخدامه بغرض االستخدام
اليومي ،يحتوي جهاز األبحاث األمنية على االختالفات التالية:

•يبدأ تشغيل جهاز األبحاث األمنية أ ثناء الشحن فقط .ويمكن أن يكون هذا باستخدام كبل  Lightningأو

شاحن  Qiمتوافق .إذا لم يكن الجهاز في وضع الشحن أ ثناء بدء التشغيل ،يدخل الجهاز في نمط االسترداد.
إذا بدأ املستخدم الشحن وأعاد تشغيل الجهاز ،يتم بدء تشغيله كاملعتاد .بمجرد بدء تشغيل  ،XNUال

يحتاج الجهاز إلى الشحن ملواصلة التشغيل.

•يتم عرض الكلمات  Security Research Deviceأو "جهاز أبحاث أمنية" أسفل شعار  Appleأ ثناء بدء
تشغيل .iBoot

•يتم تمهيد ملحق  XNU kernelفي وضع .verbose

•يظهر اسم الجهاز على الجانب في رسالة "ملكية  ."Appleسري وخاضع للملكية .اتصل
بالرقم ".+1 877 595 1125
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فيما يلي إجراءات إضافية يتم تنفيذها في البرنامج الذي يظهر بعد التمهيد:

•يتم عرض النص  Security Research Deviceأو "جهاز أبحاث أمنية" أ ثناء إعداد الجهاز.

•يتم عرض الكلمات  Security Research Deviceعلى شاشة القفل وفي تطبيق اإلعدادات.

يوفر جهاز األبحاث األمنية للباحثني اإلمكانات التالية التي ال يوفرها جهاز املستخدم .يمكن للباحثني:

•تحميل تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ بشكل جانبي على الجهاز مع استحقاقات عشوائية على مستوى
اإلذن نفسه ،مثل مكونات نظام تشغيل Apple

•بدء الخدمات عند بدء التشغيل

•اإلبقاء على املحتوى عبر عمليات إعادة التشغيل

•استخدام استحقاق  research.com.apple.license-to-operateللسماح بعملية لتصحيح أي عملية
أخرى على النظام ،بما في ذلك عمليات النظام.

يتم احترام مساحة اسم  research.فقط من خالل متغير  RESEARCHالخاص بامتداد

AppleMobileFileIntegrity kernel؛ كما يتم إنهاء أي عملية بهذا االستحقاق على جهاز العميل أ ثناء

التحقق من صحة التوقيع.

•تخصيص ذاكرة التخزين املؤقت املخصصة لـ  kernelواستعادتها
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التشفير وحماية البيانات

نظرة عامة على التشفير وحماية البيانات

تساعد إمكانات سلسلة التمهيد اآلمن وأمن األنظمة وأمن التطبيقات على التح ّقق من عدم تشغيل سوى

التعليمات البرمجية والتطبيقات املوثوق بها على الجهاز .تحتوي أجهزة  Appleعلى ميزات تشفير إضافية

لحماية بيانات املستخدم ،حتى في حالة تعرض أجزاء أخرى من البنية األساسية األمنية لالختراق (على سبيل
املثال ،في حالة فقدان الجهاز أو تشغيل تعليمات برمجية غير موثوق بها) .كل هذه امليزات تعود بالنفع على

كل من املستخدمني ومسؤولي تقنية املعلومات في حماية املعلومات الشخصية واملؤسسية وتوفير طر ق

للمسح عن ُبعد الفوري والكامل في حالة سرقة الجهاز أو فقدانه.

تستخدم أجهزة  iOSو  iPadOSمنهجية لتشفير امللفات تسمى حماية البيانات ،في حني أن البيانات

املوجودة على أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelتكون محمية بتقنية لتشفير وحدات التخزين تسمى

نموذجا هجينًا يدعم حماية البيانات ،مع وضع األمرين
 .FileVaultيستخدم الـ  Macاملزود بسيليكون Apple
ً
التاليني في االعتبار :مستوى الحماية األدنى (الفئة  )Dغير مدعوم ،واملستوى االفتراضي (الفئة  )Cيستخدم

تماما مثل  FileVaultعلى  Macمستند إلى  .Intelفي كل الحاالت ،تمتد جذور
مفتاح وحدة تخزين ويعمل
ً
التسلسالت الهرمية إلدارة املفاتيح إلى السليكون املخصص لـ  ،Secure Enclaveويدعم محرك  AESمخصص

التشفير بسرعة الخط ويساعد في ضمان عدم تعرض مفاتيح التشفير طويلة األجل إلى نظام تشغيل  kernelأو

وحدة املعالجة املركزية (حيث قد تتعرض للخطر )( .ال يستخدم أي  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة  T1أو ال

يحتوي على  Secure Enclaveالسيليكون املخصص لحماية مفاتيح تشفير  FileVaultالخاصة به).

إلى جانب استخدام حماية البيانات و  FileVaultللمساعدة على منع الوصول غير املصرح به إلى البيانات،

تستخدم  Appleملحقات  kernelفي نظام تشغيل لفرض الحماية واألمن .يستخدم  kernelعناصر التحكم في

الوصول لوضع التطبيقات في وضع الحماية (الذي يقيد البيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها) وآلية تسمى

ال من تقييد
مخزن البيانات (التي تقيد الوصول إلى بيانات التطبيق من جميع التطبيقات األخرى التي تطلبها ،بد ً
عمليات االستدعاء التي يمكن أن يقوم بها التطبيق).

رموز الدخول وكلمات السر

لحماية بيانات املستخدم من الهجمات الضارة ،تستخدم  Appleرموز املرور على الـ  iOSو  iPadOSوكلمات
السر على الـ  .macOSكلما زاد طول رموز املرور وكلمات السر ،زادت قوتهما—وأصبح من السهل مكافحة

محدودا
وعددا
هجمات القوة الغاشمة .لزيادة مكافحة الهجمات ،تفرض  Appleتأخي ًرا زمن ًيا (لـ  iOSو )iPadOS
ً
ً
من محاوالت كلمة املرور (لـ .)Mac

على  iOSو  ،iPadOSيقوم املستخدم بتمكني حماية البيانات تلقائ ًيا عند إعداد رمز املرور أو كلمة السر .ويتم

تمكني حماية البيانات كذلك على األجهزة األخرى التي تدعم نظام  Appleعلى شريحة —)SoC(مثل الـ Mac

املزود برقاقات  Appleو  Apple TVو  .Apple Watchعلى الـ  ،macOSتستخدم  Appleبرنامج تشفير وحدة
التخزين املضمن لـ .FileVault
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كيف تعمل رموز املرور وكلمات السر القوية على زيادة األمن

يدعم  iOSو  iPadOSرموز املرور األبجدية املكونة من ست خانات وأربع خانات والطويلة بشكل عشوائي.

باإلضافة إلى فتح قفل الجهاز ،يوفر رمز الدخول أو كلمة السر إنتروبيا لبعض مفاتيح التشفير .وهذا يعني أن

املهاجم الذي بحوزته الجهاز ال يمكنه الوصول إلى البيانات في فئات حماية محددة دون رمز الدخول.

يكون رمز الدخول أو كلمة السر متشابكًا مع معرف  UIDالخاص بالجهاز ،لذلك يجب تنفيذ محاوالت القوة

الغاشمة على الجهاز الذي يتعرض للهجوم .ويتم استخدام عدد تكرار كبير لجعل كل محاولة أبطأ .كما تتم

معايرة عدد التكرار بحيث تستغر ق املحاولة الواحدة حوالي  80مللي ثانية .في الواقع ،قد يستغر ق أكثر من
خمس سنوات ونصف لتجربة جميع مجموعات رموز الدخول األبجدية الرقمية املكونة من ستة أحرف وبها

أحرف وأرقام صغيرة.

كلما كان رمز دخول املستخدم أقوى ،يصبح مفتاح التشفير أقوى .وباستخدام  Face IDو ،Touch IDيمكن

للمستخدم إنشاء رمز مرور أقوى بكثير من وصفه بأنه عملي .يؤدي رمز الدخول القوي إلى زيادة مقدار اإلنتروبيا
عال الذي يحمي مفاتيح التشفير املستخدمة لحماية البيانات ،دون التأ ثير سل ًبا على تجربة املستخدم في
الف ّ
فتح قفل الجهاز عدة مرات على مدار اليوم.

ال من
إذا تم إدخال كلمة سر طويلة تحتوي على أرقام فقط ،يتم عرض لوحة مفاتيح رقمية في شاشة القفل بد ً
لوحة املفاتيح الكاملة .قد يكون إدخال رمز دخول رقمي أطول أسهل من إدخال رمز دخول أبجدي رقمي أقصر ،مع
توفير مستوى أمني مماثل.

يمكن للمستخدمني تحديد رمز دخول أبجدي رقمي أطول عن طريق تحديد رمز أبجدي رقمي مخصص في خيارات
رمز الدخول في اإلعدادات >  Touch IDورمز الدخول أو  Face IDورمز الدخول.
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كيف تعمل التأخيرات الزمنية املتصاعدة على مكافحة هجمات القوة
الغاشمة (على الـ )iPadOS ،iOS

على  iOSو  ،iPadOSملزيد من مكافحة هجمات القوة الغاشمة على رمز املرور ،ثمة تأخيرات زمنية متصاعدة
بعد إدخال رمز مرور غير صالح على شاشة القفل ،كما هو موضح في الجدول أدناه.

املحاوالت

التأخير املفر وض

4–1

ال شيء

5

دقيقة واحدة

6

 5دقائق

8–7

 51دقيقة

9

ساعة واحدة

إذا تم تشغيل خيار مسح البيانات (في اإلعدادات >  Touch IDورمز الدخول) ،تتم إزالة جميع املحتويات

واإلعدادات من جهاز التخزين بعد  10محاوالت غير صحيحة متتالية إلدخال رمز الدخول .وال يتم حساب املحاوالت

املتتالية لنفس رمز الدخول غير الصحيح في حدود هذا الحد .يتوفر هذا اإلعداد ً
أيضا كسياسة إدارية من خالل
حل إدارة جهاز الجوال  )MDM(الذي يدعم هذه امليزة وعبر  ،Microsoft Exchange ActiveSyncويمكن
تعيينه على حد أقل.

على األجهزة التي تحتوي على  ،Secure Enclaveيتم فرض التأخير بواسطة  .Secure Enclaveوإذا تمت
إعادة تشغيل الجهاز أ ثناء تأخير زمني ،يظل التأخير ساري النفاذ ،مع بدء املؤقت من جديد للفترة الحالية.
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كيف تعمل التأخيرات الزمنية املتصاعدة على مكافحة هجمات القوة
الغاشمة (على الـ )macOS

للمساعدة على منع الهجمات بقوة غاشمة ،عند بدء تشغيل الـ  ،Macال ُيسمح بأكثر من  10محاولة لكلمة
السر في نافذة تسجيل الدخول أو استخدام نمط القرص املستهدف ،ويتم فرض تأخيرات زمنية متصاعدة بعد

عدد معني من املحاوالت غير الصحيحة .يتم فرض التأخيرات بواسطة  .Secure Enclaveوإذا تمت إعادة تشغيل
الـ  Macأ ثناء تأخير زمني ،يظل التأخير ساري النفاذ ،مع بدء املؤقت من جديد للفترة الحالية.

يوضح الجدول أدناه التأخيرات بني محاوالت كلمة السر على الـ  Macاملزود برقاقات  Appleوالـ Mac

املزود بشريحة .T2
املحاوالت

التأخير املفر وض

5

دقيقة واحدة
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ساعة واحدة

01

ُمعطَّل

للمساعدة على منع البرامج الضارة من التسبب في فقدان دائم للبيانات من خالل محاولة مهاجمة كلمة

سر املستخدم ،ال ُتفرض هذه الحدود بعد أن يسجل املستخدم الدخول إلى  Macبنجاح ،ولكن ُيعاد فرضها

بعد إعادة التشغيل .إذا تم استنفاد املحاوالت العشرة ،تكون هناك  10محاوالت أخرى متاحة بعد التمهيد في
 .recoveryOSوإذا تم استنفاد تلك املحاوالت ً
أيضا ،تكون هناك  10محاولة إضافية متاحة لكل آلية استرداد

( FileVaultاسترداد  iCloudومفتاح استرداد  FileVaultواملفتاح املؤسسي) ،بحد أقصى  30محاولة إضافية.

بعد استنفاد تلك املحاوالت اإلضافية ،تصبح  Secure Enclaveغير قادرة على معالجة أي طلبات لفك تشفير

وحدة التخزين أو التحقق من كلمة السر ،وتصبح البيانات املوجودة على محرك األقراص غير قابلة لالسترداد.

للمساعدة على حماية البيانات في بيئة مؤسسية ،يجب على قسم تكنولوجيا املعلومات  )IT(تحديد سياسات

تكوين  FileVaultوفرضها باستخدام حل  .MDMويتوفر لدى املؤسسات العديد من الخيارات إلدارة وحدات

التخزين املشفرة ،بما في ذلك مفاتيح االسترداد املؤسسية أو مفاتيح االسترداد الشخصية (التي يمكن تخزينها

اختياريا باستخدام  MDMللضمان) أو مزيج من االثنني .يمكن ً
أيضا تعيني تدوير املفاتيح كسياسة في .MDM
ً

على الـ  Macاملزود بشريحة  Apple T2األمنية ،تؤدي كلمة السر وظيفة مماثلة ،باستثناء أن املفتاح املنشأ
ال من حماية البيانات .كما يوفر  macOSخيارات إضافية السترداد كلمة السر:
ُيستخدم لتشفير  FileVaultبد ً
•استرداد iCloud

•استرداد FileVault

•مفتاح  FileVaultاملؤسسي
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حماية البيانات

نظرة عامة على حماية البيانات

تستخدم  Appleتقنية تسمى حماية البيانات لحماية البيانات املخزنة في وحدة تخزين فالش على األجهزة التي

تدعم —SoC Appleمثل الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  Apple Watchوالـ  Apple TVوالـ  Macاملزود برقاقات
 .Appleباستخدام حماية البيانات ،يمكن ألي جهاز االستجابة لألحداث الشائعة ،مثل املكاملات الهاتفية

الواردة ،مع توفير مستوى عاٍل من التشفير لبيانات املستخدم في الوقت نفسه .تقوم بعض تطبيقات النظام

(مثل الرسائل والبريد والتقويم وجهات االتصال والصور ) وقيم بيانات الصحة باستخدام حماية البيانات بشكل
افتراضي .تتلقى تطبيقات الجهات الخارجية هذه الحماية تلقائ ًيا.

التنفيذ

يتم تنفيذ حماية البيانات من خالل إنشاء وإدارة تسلسل هرمي للمفاتيح ،وتعتمد على تقنيات تشفير

املكونات املادية املضمنة في أجهزة  .Appleويتم التحكم في حماية البيانات على أساس كل ملف عن طريق

تعيني كل ملف إلى فئة؛ ويتم تحديد إمكانية الوصول وفقً ا ملا إذا كان قد تم فتح قفل مفاتيح الفئات أم ال.
 Aلنظام امللفات بإمكانية تقسيم املفاتيح إلى أساس لكل مدى (حيث
يسمح ) pple File System (APFS

يمكن وجود مفاتيح مختلفة ألجزاء من امللف).

في كل مرة يتم فيها إنشاء ملف على وحدة تخزين البيانات ،تنشئ حماية البيانات مفتاح  256بت جديد

(مفتاح لكل ملف) وترسله إلى محرك  AESاملادي الذي يستخدم املفتاح لتشفير امللف أ ثناء كتابته إلى تخزين

الفالش .على أجهزة  A14و  A15وعائلة ُ ،M1يستخدم التشفير  AES-256في نمط  XTSحيث يمر  256بت
مفتاح لكل ملف من خالل وظيفة اشتقاق املفاتيح (إصدار  NISTالخاص  )800- 108الشتقاق قرص  256بت

ومفتاح تشفير  256بت .كما أن األجهزة من أجيال  A9إلى  A13و  S5و  S6و  S7تستخدم  AES-128في نمط

 ،XTSحيث يتم تقسيم  256بت مفتاح لكل ملف لتوفير قرص  128بت ومفتاح تشفير  128بت.

على الـ  Macاملزود برقاقات  ،Appleيتم تعيني حماية البيانات بشكل افتراضي على الفئة ( Cانظر فئات

ال من مفتاح لكل نطاق أو لكل ملف—وهذا يعمل على
حماية البيانات) ،ولكنها تستخدم مفتاح وحدة تخزين بد ً
إعادة إنشاء نموذج أمن  FileVaultلبيانات املستخدم بفعالية .يجب على املستخدمني مواصلة االشتراك في
 FileVaultلتلقي الحماية الكاملة لتشابك التسلسل الهرمي ملفاتيح التشفير مع كلمة السر الخاصة بهم.

ويستطيع املطورون ً
مفتاحا لكل ملف أو لكل نطاق.
أيضا االشتراك في فئة حماية أعلى تستخدم
ً
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على أجهزة  Appleاملزودة بحماية البيانات ،يكون كل ملف محم ًيا بمفتاح فريد لكل ملف (أو لكل نطاق).
واملفتاح ،الذي تم تغليفه باستخدام خوارزمية تغليف مفاتيح  ،NIST AEDيتم تغليفه ً
أيضا بأحد مفاتيح الفئات
اعتمادا على تحديد كيفية الوصول إلى امللف .بعد ذلك يتم تخزين املفتاح لكل ملف املغلّف في
املتعددة،
ً

بيانات التعريف الخاصة بامللف.

قد تدعم األجهزة التي بتنسيق  APFSاستنساخ امللفات (نُسخ ذات تكلفة صفرية تستخدم تقنية النسخ عند

الكتابة) .إذا تم استنساخ ملف ،يحصل كل نصف من النسخة املستنسخة على مفتاح جديد لقبول عمليات

الكتابة الواردة حتى تتم كتابة البيانات الجديدة على الوسائط باستخدام مفتاح جديد .بمرور الوقت ،قد يصبح

امللف مرك ًبا من نطاقات متعددة (أو أجزاء) ،يتم تعيني كل منها إلى مفاتيح مختلفة .ومع ذلك ،تتم حماية كل
النطاقات التي ُتك ّون امللف بواسطة نفس مفتاح الفئة.
عند فتح ملف ما ،يتم فك تشفير بيانات التعريف الخاصة به باستخدام مفتاح نظام امللفات ،مع الكشف عن

املفتاح لكل ملف املغلّف بجانب تعليق حول الفئة التي تحميه .يتم فك تغليف املفتاح لكل ملف (أو لكل
مدى) باستخدام مفتاح الفئة ،ثم يتم توفيره ملحرك  AESاملادي ،الذي يفك تشفير امللف أ ثناء قراءته من

مساحة تخزين الفالش .تحدث معالجة جميع مفاتيح امللفات املغلفة في Secure Enclave؛ ال يتم كشف

مفتاح امللف مباشرةً ملعالج التطبيقات أب ًدا .عند بدء التشغيل ،يتفاوض  Secure Enclaveعلى مفتاح مؤقت

مع محرك  .AESعندما يفك  Secure Enclaveتغليف مفاتيح امللف ،تتم إعادة تغليفه باملفتاح املؤقت ويتم
إرساله مرة أخرى إلى معالج التطبيقات.

يتم تشفير بيانات التعريف لجميع امللفات في نظام ملفات وحدة تخزين البيانات باستخدام مفتاح

وحدة تخزين عشوائي يتم إنشاؤه عند تثبيت نظام التشغيل ألول مرة أو عند مسح املستخدم للجهاز.

يتم تشفير هذا املفتاح وتغليفه بواسطة مفتاح تغليف مفاتيح ال تعرفه سوى  Secure Enclaveمن أجل
التخزين طويل األجل .يتغير مفتاح تغليف املفاتيح مع كل مرة يمسح فيها املستخدم جهازه .في SoCs
على ( A9وأحدث) ،تعتمد  Secure Enclaveعلى إنتروبيا ،مدعومة بأنظمة غير قابلة إلعادة التشغيل،

لتحقيق قابلية املسح ولحماية مفتاح تغليف املفاتيح الخاص بها ،من بني األصول األخرى .ملزيد من
املعلومات ،انظر التخزين غير املتطاير اآلمن.

تماما مثل املفاتيح لكل ملف أو لكل مدى ،فإن مفتاح بيانات التعريف الخاص بوحدة تخزين البيانات ال ُيكشف
ً
ال من ذلك.
أب ًدا ملعالج التطبيقات بشكل مباشر؛ توفر  Secure Enclaveإصدا ًرا سريع الزوال لكل تمهيد بد ً
عند التخزين ،يتم تغليف مفتاح نظام امللفات املُش ّفر ً
أيضا بواسطة "مفتاح قابل للمسح" مخزن في التخزين

القابل للمسح أو باستخدام مفتاح تغليف مفتاح الوسائط ،ومحمي بآلية  Secure Enclaveغير القابلة إلعادة

سريعا عند
ال من ذلك ،تم تصميمه ليتم مسحه
التشغيل .وال يوفر هذا املفتاح سرية إضافية للبيانات .بد ً
ً
الطلب (بواسطة املستخدم عبر خيار "مسح جميع املحتويات واإلعدادات" أو عن طريق مستخدم أو مسؤول

ُيصدر أمر مسح عن ُبعد من أحد حلول إدارة جهاز الجوال  )MDM(أو  Microsoft Exchange ActiveSyncأو
 .)iCloudويؤدي مسح املفتاح بهذه الطريقة إلى جعل جميع امللفات غير قابلة للوصول إليها بطريقة مشفرة.

قد يتم تشفير محتويات امللف باستخدام مفتاح واحد أو أكثر من املفاتيح لكل ملف (أو لكل مدى) يتم تغليفها
بمفتاح فئة وتخزينه في بيانات التعريف الخاصة بامللف ،والذي بدوره يتم تشفيره باستخدام مفتاح نظام

امللفات .ويكون مفتاح الفئة محم ًيا بواسطة معرف  UIDللمكونات املادية ،ورمز دخول املستخدم بالنسبة
لبعض الفئات .يوفر هذا التسلسل الهرمي املرونة واألداء .على سبيل املثال ،ال يتطلب تغيير فئة امللف إال

إعادة تغليف املفتاح لكل ملف الخاص به ،ويؤدي تغيير رمز الدخول فقط إلى إعادة تغليف مفتاح الفئة.
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عند إنشاء ملف جديد على األجهزة التي تدعم حماية البيانات ،يتم تعيينه إلى فئة بواسطة التطبيق الذي
يقوم بإنشائه .وتستخدم كل فئة سياسات مختلفة لتحديد متى يمكن الوصول إلى البيانات .يتوفر وصف

علما بأن أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة برقاقات  Appleال
للفئات والسياسات األساسية في األقسام التالية.
ً
تدعم الفئة  :Dال توجد حماية ،ويتم تحديد حد أمني حول تسجيل الدخول والخروج (ال يتم القفل أو إلغاء القفل

كما هو الحال على الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ .)iPod touch
ا لفئة

نوع الحماية

الفئة  :Aالحماية الكاملة

NSFileP rotectionComplete

الفئة  :Bمحمية ما لم تُفتح

NSFileProtectionCompleteU nlessOpen

الفئة  :Cمحمية حتى أول مصادقة من املستخدم

مالحظة :يستخدم  macOSمفتاح وحدة تخزين إلعادة إنشاء

NSFileProtectionC ompleteU ntilF irstU serAuthentication

خصائص حماية .FileVault

الفئة  :Dبال حماية

مالحظة :غير مدعومة على .macOS

NSFileP rotectionNone

الحماية الكاملة

 :NSFileProtectionCompleteيكون مفتاح الفئة محم ًيا بمفتاح مشتق من رمز دخول أو كلمة سر
املستخدم ومعرف  UIDللجهاز .وبعد فترة وجيزة من قفل املستخدم للجهاز ( 10ثواٍن ،إذا كان إعداد "يلزم

إدخال كلمة السر" هو "فو ًرا") ،يتم تجاهل مفتاح الفئة الذي تم فك تشفيره ،ما يجعل الوصول إلى جميع البيانات
في هذه الفئة غير ممكن حتى ُيدخل املستخدم رمز املرور مرة أخرى أو يفتح قفل الجهاز (يسجل الدخول إليه)
باستخدام  Face IDأو .Touch ID

في  ،macOSبعد تسجيل خروج املستخدم األخير بفترة وجيزة ،يتم تجاهل مفتاح الفئة الذي تم فك تشفيره،

مما يجعل الوصول إلى كل البيانات في هذه الفئة غير ممكن حتى ُيدِخل أي مستخدم رمز الدخول مرة أخرى أو
يس ّجل الدخول إلى الجهاز باستخدام .Touch ID

محمية ما لم ُتفتح

 :NSFileProtectionCompleteUnlessOpenقد تكون هناك حاجة إلى كتابة بعض امللفات أ ثناء قفل الجهاز
أو عند تسجيل خروج املستخدم .من األمثلة الجيدة على ذلك تنزيل مرفق بريد في الخلفية .يتم تحقيق هذا

السلوك باستخدام تشفير منحنى القطع الناقص غير املتماثل ( ECDHعبر  .)Curve25519ويكون املفتاح لكل

ملف املعتاد محم ًيا بواسطة مفتاح مشتق باستخدام اتفاقية مفتاح  One-Pass Diffie-Hellmanكما هو
موضح في .NIST SP 800-56A
يتم تخزين املفتاح العام سريع الزوال لالتفاقية إلى جانب املفتاح لكل ملف املغلّف .إن  KDFهي وظيفة

اشتقاق مفتاح التسلسل (البديل املعتمد  )1كما هو موضح في البند  5.8.1من  .NIST SP 800-56Aتم

إهمال  AlgorithmID. PartyUInfoو  PartyVInfoهما املفتاحان العامان سريع الزوال والثابت ،على التوالي.
ويتم استخدام  SHA256كدالة تجزئة .بمجرد إغالق امللف ،يتم مسح املفتاح لكل ملف من الذاكرة .لفتح

امللف مرة أخرى ،تتم إعادة إنشاء السر املشترك باستخدام املفتاح الخاص للفئة "محمية ما لم ُتفتح" واملفتاح

العام سريع الزوال للملف ،اللذين يتم استخدامهما لفك تغليف املفتاح لكل ملف الذي يتم استخدامه بعد
ذلك لفك تشفير امللف.

في  ،macOSيمكن الوصول إلى الجزء الخاص بـ  NSFileProtectionCompleteUnlessOpenطاملا تم تسجيل

دخول أي مستخدم على النظام أو تمت املصادقة عليه.
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محمية حتى أول مصادقة من املستخدم

 :NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthenticationتتصرف هذه الفئة بنفس طريقة "الحماية

الكاملة" ،باستثناء أن مفتاح الفئة الذي تم فك تشفيره ال تتم إزالته من الذاكرة عند قفل الجهاز أو تسجيل خروج

املستخدم .وتتمتع الحماية في هذه الفئة بخصائص مشابهة لتشفير وحدة التخزين الكاملة لسطح املكتب،

وتحمي البيانات من الهجمات التي تنطوي على إعادة تشغيل .هذه هي الفئة االفتراضية لجميع بيانات تطبيقات
الجهات الخارجية التي لم يتم تخصيصها بأي بطريقة إلى فئة من فئات حماية البيانات.

في  ،macOSتستخدم هذه الفئة مفتاح وحدة تخزين يمكن الوصول إليه طاملا تم تركيب وحدة التخزين ،وتعمل
تماما مثل .FileVault
ً

بال حماية

 :NSFileProtectionNoneيكون مفتاح الفئة هذا محم ًيا بمعرف  UIDفقط ،ويتم االحتفاظ به في التخزين
القابل للمسح .نظ ًرا ألن جميع املفاتيح الالزمة لفك تشفير امللفات في هذه الفئة مخزنة على الجهاز ،فإن

التشفير ال يتيح إال ميزة املسح السريع عن ُبعد .إذا لم يتم تعيني امللف إلى فئة من فئات حماية البيانات،
يظل ُمخزنًا في شكل مشفر (كما هو الحال مع جميع البيانات املوجودة على جهاز  iOSو .)iPadOS
وهذا غير مدعوم في .macOS

مالحظة :في  ،macOSبالنسبة لوحدات التخزين التي ال تتوافق مع نظام التشغيل الذي تم تمهيده ،يمكن

الوصول إلى كل فئات حماية البيانات طاملا تم تثبيت وحدة التخزين .وتعد الفئة NSFileProtectionCompl

 eteUntilFirstUserAuthenticationفئة حماية البيانات االفتراضية .تتوفر وظيفة املفتاح لكل مدى لكل من

 Rosetta 2والتطبيقات األصلية.

حافظات املفاتيح لحماية البيانات

يتم جمع وإدارة املفاتيح الخاصة بكل من فئات حماية البيانات في امللفات وسلسلة املفاتيح في حافظات
املفاتيح على  iOSو  iPadOSو  watchOSو  .tvOSوتستخدم أنظمة التشغيل حافظات املفاتيح التالية:

املستخدم والجهاز والنسخ االحتياطي والضمان ونسخ  iCloudاالحتياطي.

حافظة مفاتيح املستخدم

حافظة مفاتيح املستخدم هي املكان الذي يتم فيه تخزين مفاتيح الفئات املغلفة املستخدمة في التشغيل

العادي للجهاز .على سبيل املثال ،عند إدخال رمز دخول ،يتم تحميل  NSFileProtectionCompleteمن

حافظة مفاتيح املستخدم ويتم تغليفها .إنه ملف قائمة خصائص ثنائية ( )plist.مخزّن في الفئة "بال حماية".

بالنسبة لألجهزة التي تحتوي على  SoCsأقدم من  ،A9يتم تشفير محتويات ملف  plist.بمفتاح محفوظ في

التخزين القابل للمسح .لتوفير األمن لحافظات املفاتيح ،يتم مسح هذا املفتاح ومنحه من جديد في كل مرة

يغ ّير فيها املستخدم رمز الدخول الخاص به.

مفتاحا يشير إلى تخزين حافظة
بالنسبة إلى األجهزة املزودة بـ  SoCsمن فئة  A9أو أحدث ،يتضمن ملف plist.
ً
املفاتيح في خزانة محمية بواسطة قيمة عشوائية مضادة إلعادة التشغيل–تتحكم فيها .Secure Enclave

تدير  Secure Enclaveحافظة مفاتيح املستخدم ويمكن االستعالم عنها فيما يتعلق بحالة قفل الجهاز .وتشير
إلى أنه لم يتم فتح قفل الجهاز إال إذا كان يمكن الوصول إلى جميع مفاتيح الفئات املوجودة في حافظة مفاتيح
املستخدم وتم فك تغليفها بنجاح.
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حافظة مفاتيح الجهاز

ُتستخدم حافظة مفاتيح الجهاز لتخزين مفاتيح الفئات املُغلفة املستخدمة في العمليات التي تتضمن بيانات

خاصة بالجهاز .وتحتاج أجهزة  iPadOSالتي تم تكوينها لالستخدام املشترك في بعض األحيان إلى الوصول إلى

بيانات االعتماد قبل قيام أي مستخدم بتسجيل الدخول؛ ولذلك ،يلزم وجود حافظة مفاتيح غير محمية برمز
دخول املستخدم.

ال يدعم  iOSو  iPadOSالفصل املشفر ملحتوى نظام امللفات لكل مستخدم ،مما يعني أن النظام يستخدم

مفاتيح الفئات من حافظة مفاتيح الجهاز لتغليف املفاتيح لكل ملف .ومع ذلك ،فإن سلسلة املفاتيح تستخدم

مفاتيح الفئات من حافظة مفاتيح املستخدم لحماية العناصر املوجودة في سلسلة مفاتيح املستخدم .في

أجهزة  iOSو  iPadOSالتي تم تكوينها لالستخدام من ِقبل مستخدم واحد (التكوين االفتراضي) ،تصبح حافظة

مفاتيح الجهاز وحافظة مفاتيح املستخدم واحدة ومتماثلة ومحمية بواسطة رمز دخول املستخدم.

حافظة مفاتيح النسخ االحتياطي

يتم إنشاء حافظة مفاتيح النسخ االحتياطي عند عمل نسخة احتياطية مشفرة بواسطة ( iTunesفي

 macOS 10.15أو أقدم) أو ( Finderفي  macOS 10.14أو أحدث) وتخزينها على الكمبيوتر الذي تم عمل

نسخة احتياطية من الجهاز عليه .ويتم إنشاء حافظة مفاتيح جديدة بها مجموعة جديدة من املفاتيح ،وتتم

إعادة تشفير البيانات املنسوخة احتياط ًيا لهذه املفاتيح الجديدة .كما هو موضح سابقً ا ،تظل عناصر سلسلة
املفاتيح غير املرتحلة مغ ّلفةً باملفتاح املشتق من  ،UIDمما يسمح باستعادتها إلى الجهاز الذي تم نسخها

احتياط ًيا منه في األصل ولكن يتم جعلها غير قابلة للوصول إليها على جهاز مختلف.

يتم تشغيل حافظة املفاتيح  -املحمية بمجموعة كلمات السر  -من خالل  10ماليني تكرار من وظيفة اشتقاق
املفتاح  .PBKDF2وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من التكرارات ،ال يوجد رابط بجهاز معني ،وبالتالي يمكن

نظريا شن هجوم القوة الغاشمة بشكل متواٍز عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر على حافظة املفاتيح املنسوخة
ً
احتياط ًيا .يمكن التخفيف من شدة هذا التهديد بكلمة سر قوية بما فيه الكفاية.

إذا اختار املستخدم عدم تشفير النسخة االحتياطية ،فال يتم تشفير امللفات بغض النظر عن فئة حماية

البيانات الخاصة بها ولكن تبقى سلسلة املفاتيح محمية بمفتاح مشتق من  .UIDوهذا هو السبب في أن
عناصر سلسلة املفاتيح ال تنتقل إلى جهاز جديد إال إذا تم تعيني كلمة سر للنسخة االحتياطية.
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حافظة مفاتيح الضمان

يتم استخدام حافظة مفاتيح الضمان للمزامنة مع ( Finderفي  macOS 10.15أو أحدث) أو ( iTunesفي

 macOS 10.14أو أقدم) عبر  USBوإدارة جهاز الجوال  .)MDM(وتتيح حافظة املفاتيح هذه لكل من  Finderأو

 iTunesإجراء النسخ االحتياطي واملزامنة دون مطالبة املستخدم بإدخال رمز دخول ،كما تتيح لحل  MDMمسح
رمز دخول املستخدم عن ُبعد .ويتم تخزينها على الكمبيوتر الذي ُيستخدم للمزامنة مع  Finderأو  iTunesأو

على حل  MDMالذي يدير الجهاز عن ُبعد.

تعمل حافظة مفاتيح الضمان على تحسني تجربة املستخدم أ ثناء مزامنة الجهاز ،مما قد يتطلب الوصول

إلى جميع فئات البيانات .عند توصيل جهاز مقفل برمز الدخول بـ  Finderأو  iTunesألول مرة ،تتم مطالبة

املستخدم بإدخال رمز دخول .و ُينشئ الجهاز بعد ذلك حافظة مفاتيح ضمان تحتوي على نفس مفاتيح الفئات
املستخدمة على الجهاز ،وتكون محمية بمفتاح تم إنشاؤه حدي ًثا .يتم تقسيم حافظة مفاتيح الضمان واملفتاح

الذي يحميها بني الجهاز واملضيف أو الخادم ،مع تخزين البيانات على الجهاز في الفئة "محمية حتى أول مصادقة

من املستخدم" .لهذا السبب يجب إدخال رمز دخول الجهاز قبل قيام املستخدم بالنسخ االحتياطي باستخدام
 Finderأو  iTunesألول مرة بعد إعادة التمهيد.

في حالة تحديث البرامج عبر األثير ) ،(OTAتتم مطالبة املستخدم برمز الدخول عند بدء التحديث .و ُيستخدم ذلك

إلنشاء رمز فتح القفل ملرة واحدة بشكل آمن ،والذي يفتح قفل حافظة مفاتيح املستخدم بعد التحديث .ال

يمكن إنشاء هذا الرمز دون إدخال رمز دخول املستخدم ،ويتم إبطال أي رمز تم إنشاؤه سابقً ا في حالة تغيير رمز
دخول املستخدم.

إن رموز فتح القفل ملرة واحدة مخصصة إما للتثبيت املراقب أو غير املراقب لتحديث البرامج .ويتم تشفيرها

باستخدام مفتاح مشتق من القيمة الحالية لعدّاد رتيب في  Secure Enclaveومعرف  UUIDالخاص بحافظة
املفاتيح ومعرف  UIDالخاص بـ .Secure Enclave

على  SoCsفي (A9وأحدث) ،لم يعد رمز فتح القفل ملرة واحدة يعتمد على العدّادات أو التخزين القابل
ال من ذلك ،يكون محم ًيا من ِقبل قيمة عشوائية مضادة إلعادة التشغيل تتحكم فيها
للمسح .لكنه ،بد ً
.Secure Enclave

تنتهي صالحية رمز فتح القفل ملرة واحدة لتحديثات البرامج املراقبة بعد  20دقيقة .في iOS 13

و  iPadOS 13.1أو أحدث ،يتم تخزين الرمز في خزانة محمية بواسطة  .Secure Enclaveقبل  ،iOS 13كان يتم

تصدير هذا الرمز من  Secure Enclaveوتتم كتابته على التخزين القابل للمسح أو يكون محم ًيا بواسطة آلية
 Secure Enclaveغير القابلة إلعادة التشغيل .ويزيد مؤقت السياسة من قيمة العداد في حالة عدم إعادة

تمهيد الجهاز في غضون  ٠٢دقيقة.

صحيحا:
تجري تحديثات البرامج غير املراقبة عندما يكتشف النظام وجود تحديث متوفر وعندما يكون أي مما يلي
ً
•تكوين تحديثات تلقائية في  iOS 12أو أحدث.

•اختيار املستخدم "تثبيت الحقً ا" عند إخطاره بالتحديث.

صالحا في
بعد أن ُيدخل املستخدم رمز الدخول ،يتم إنشاء رمز فتح القفل ملرة واحدة ويمكن أن يظل
ً
 Secure Enclaveملدة تصل إلى  ٨ساعات .إذا لم يكن قد تم التحديث بعد ،يتم إتالف رمز فتح القفل ملرة

واحدة مع كل قفل و ُيعاد إنشاؤه مع كل فتح قفل الحق .ومع كل فتح قفل يبدأ اإلطار الزمني الذي مدته 8
ساعات من جديد .بعد  ٨ساعات ،يقوم مؤقت السياسة بإبطال رمز فتح القفل ملرة واحدة.

حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي

تشبه حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي حافظة مفاتيح النسخ االحتياطي .وتكون جميع مفاتيح الفئات

في حافظة املفاتيح هذه غير متماثلة (باستخدام  ،Curve25519مثل فئة حماية البيانات "محمية ما لم ُتفتح").
ً
أيضا للنسخ االحتياطي في جانب استرداد سلسلة املفاتيح من سلسلة
و ُتستخدم حافظة مفاتيح غير متماثلة

مفاتيح .iCloud
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حماية املفاتيح في أنماط التمهيد البديلة

تم تصميم حماية البيانات لتوفير الوصول إلى بيانات املستخدم بعد املصادقة الناجحة فقط ،وللمستخدم

ُعتمد فقط .وتم تصميم فئات حماية البيانات لدعم مجموعة متنوعة من حاالت االستخدام ،مثل القدرة على
امل َ
ال (ولكن بعد إلغاء القفل ألول مرة) .يتم اتخاذ خطوات
قراءة بعض البيانات وكتابتها حتى عندما يكون الجهاز مقف ً
إضافية لحماية الوصول إلى بيانات املستخدم أ ثناء أنماط التمهيد البديلة مثل تلك التي يتم استخدامها في

نمط تحديث البرنامج الثابت للجهاز  )DFU(أو نمط االسترداد أو تشخيصات  Appleأو حتى أ ثناء تحديث البرامج.

وتستند هذه اإلمكانات إلى مزيج من ميزات املكونات املادية والبرامج ،وقد تم توسيعها مع تطور السيليكون
الذي صممته .Apple

امليزة

A10

A11, S3

A12, S4

A13, S5

 A14و  A15و S6
و  S7وعائلة M1

االسترداد :محمي

بكل فئات حماية

البيانات

أنماط التمهيد

البديلة لكل من نمط

 DFUواالسترداد

وتحديثات البرامج:

حماية البيانات من

الفئة  Aو  Bو C

تم تزويد محرك  AES Secure Enclaveبوحدات بت جذرية برمجية قابلة للقفل .عند إنشاء املفاتيح من ،UID

يتم تضمني وحدات البت الجذرية هذه في دالة اشتقاق املفتاح إلنشاء تسلسالت هرمية إضافية للمفاتيح.
تختلف طريقة استخدام البت الجذري وفقً ا للنظام املوجود على الشريحة:

بدءا من  SoCsمن فئة  A10 Appleو  ،S3تم تخصيص بت جذري لتمييز املفاتيح املحمية برمز دخول
• ً
املستخدم .يتم تعيني البت الجذري للمفاتيح التي تتطلب رمز دخول املستخدم (بما في ذلك مفاتيح الفئة

 Aوالفئة  Bوالفئة  Cلحماية البيانات) ،ومسحه للمفاتيح التي ال تتطلب رمز دخول املستخدم (بما في ذلك
مفتاح بيانات تعريف نظام امللفات ومفاتيح الفئة .)D

•في  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث على األجهزة التي تحتوي على  A10أو أحدث ،يتم جعل جميع
بيانات املستخدم غير قابلة للوصول إليها بطريقة مشفرة عند تمهيد األجهزة في نمط التشخيصات .ويتم
تحقيق ذلك من خالل إدخال بت جذري إضافي يتحكم إعداده في القدرة على الوصول إلى مفتاح الوسائط،

وهو ضروري بحد ذاته للوصول إلى بيانات التعريف (وبالتالي املحتويات الخاصة بجميع امللفات) املوجودة

على وحدة تخزين البيانات املشفرة باستخدام حماية البيانات .تشمل هذه الحماية امللفات املحمية في
جميع الفئات ( Aو  Bو  Cو  ،)Dوليس فقط تلك التي تتطلب رمز دخول املستخدم.

•في  ،SoCs A12تقوم  ROM Bootفي  Secure Enclaveبقفل البت الجذري لرمز الدخول إذا كان معالج

التطبيقات قد دخل في نمط ترقية البرنامج الثابت للجهاز  )DFU(أو وضع االسترداد .عند قفل البت الجذري

لرمز الدخول ،ال ُيسمح بإجراء أي عملية لتغييره .وهذا يمنع الوصول إلى البيانات املحمية برمز دخول

املستخدم.
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تؤدي استعادة الجهاز بعد دخوله إلى وضع  DFUإلى إعادته إلى حالة جيدة معروفة مع التأكد من وجود رمز
يدويا.
موقع من ِقبل  Appleغير معدّل فقط .يمكن الدخول في وضع DFU
ً
راجع مقاالت دعم  Appleالتالية حول كيفية وضع جهاز في وضع :DFU

الجهاز

املقال

 iP honeأو  iPadأو iPod touch

إذا نسيت رمز مر ور iP hone

Apple TV

إذا ظهر لك رمز تحذير على Apple TV

 Macمز ود بسيليكون Apple

استرداد أو استعادة  Macمز ود بسيليكون Apple

حماية بيانات املستخدم في مواجهة الهجوم

غال ًبا ما يحاول املهاجمون الذين يحاولون استخراج بيانات املستخدم استخدام عدد من التقنيات :استخراج
البيانات املُشفَّ رة إلى وسيطة أخرى بهدف شن هجوم بقوة غاشمة أو التالعب بإصدار نظام التشغيل أو تغيير

سياسة األمن للجهاز أو إضعافها لتسهيل الهجوم .وغال ًبا ما تتطلب مهاجمة البيانات على الجهاز االتصال بالجهاز
باستخدام واجهات مادية مثل  Lightningأو  .USBوتتضمن أجهزة  Appleميزات للمساعدة في منع مثل هذه
الهجمات.

تدعم أجهزة  Appleتقنية تسمى حماية املفاتيح املؤمنة  )SKP(مصممة لضمان عدم توفر مواد التشفير خارج

الجهاز ،أو يتم استخدامها إذا تم إجراء عمليات تالعب في إصدارات نظام التشغيل أو إعدادات األمن دون الحصول

على تصريح مناسب من املستخدم .ال تتوفر هذه امليزة بواسطة  ،Secure Enclaveبل تدعمها سجالت

املكونات املادية املوجودة في الطبقة السفلى لتوفير طبقة إضافية من الحماية للمفاتيح الضرورية لتشفير
بيانات املستخدم املستقلة عن .Secure Enclave

مالحظة :ال يتوفر  SKPإال على األجهزة التي تحتوي على  SoCاملصمم من .Apple
امليزة

A10

A11, S3

A12, S4

A13, S5

 A14و  A15و S6
و  S7وعائلة M1

حماية املفاتيح

املؤمنة

يمكن ً
أيضا تكوين الـ  iPhoneوالـ  iPadلتنشيط اتصاالت البيانات فقط في الحاالت التي من املرجح أن تشير
إلى أن الجهاز ما يزال تحت التحكم املادي للمالك املعتمد.
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حماية املفاتيح املؤمنة)SKP(

في أجهزة  Appleالتي تدعم حماية البيانات ،تتم حماية (أو تأمني) مفتاح تشفير املفاتيح  )KEK(باستخدام

قياسات البرامج على النظام ،باإلضافة إلى ربطه بمعرف  UIDاملتوفر فقط من  .Secure Enclaveعلى أجهزة

كمبيوتر  Appleاملزودة بسيليكون  ،Appleيتم تعزيز حماية  KEKمن خالل دمج معلومات حول سياسة األمن
على النظام ،ألن  macOSيدعم تغييرات سياسة األمن املهمة (على سبيل املثال ،تعطيل التمهيد اآلمن أو
 )SIPغير املدعومة على أنظمة أساسية أخرى .على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleتتضمن

هذه الحماية مفاتيح  ،FileVaultألنه يتم تنفيذ  FileVaultباستخدام ميزة حماية البيانات (الفئة .)C

ُيطلق على املفتاح الناتج عن تشابك كلمة سر املستخدم ومفتاح  SKPطويل األجل ومفتاح الجهاز ( 1معرف

 UIDمن  )Secure Enclaveاملفتاح املشتق من كلمة السرُ .يستخدم هذا املفتاح لحماية حاوية مفاتيح
املستخدم (على جميع األنظمة األساسية املدعومة) و ( KEKعلى  macOSفقط) ،ثم تمكني فتح القفل
باملقاييس الحيوية أو فتح القفل التلقائي باستخدام األجهزة األخرى مثل .Apple Watch

يلتقط مراقب التمهيد في  Secure Enclaveقياس نظام تشغيل  Secure Enclaveالذي يتم تحميله .عندما
تقيس  Boot ROMالخاصة بمعالج التطبيقات ملف بيانات  Image4املرفق بـ  ،LLBيحتوي ملف البيانات

هذا على قياس لكل البرامج الثابتة األخرى املقترنة بالنظام والتي يتم تحميلها ً
أيضا .تحتوي LocalPolicy

على التكوينات األمنية األساسية لـ  macOSالتي يتم تحميلها .وتحتوي ً LocalPolicy
أيضا على الحقل nsih

وهو تجزئة مللف بيانات  Image4على  .macOSيحتوي ملف بيانات  Image4في  macOSعلى قياسات لكل

البرامج الثابتة املقترنة بـ  macOSوكائنات تمهيد  macOSاألساسية مثل مجموعة  Kernel Bootأو تجزئة جذر
وحدة تخزين النظام املوقَّ عة .)SSV(

إذا تمكّن املهاجم من تغيير أي من البرامج الثابتة أو البرامج أو مكونات التكوين األمني املقيسة الواردة

أعاله بشكل غير متوقع ،فإنه يقوم بتعديل القياسات املُخزّنة في سجالت املكونات املادية .يتسبب

تعديل القياسات في اشتقاق مفتاح جذر قياس النظام  )SMRK(املشتق من مكونات التشفير املادية

إلى قيمة مختلفة ،كسر الختم بشكل فعال على التسلسل الهرمي للمفاتيح .وهذا يؤدي إلى انعدام

ثم ا
إمكانية الوصول إلى مفتاح جهاز قياس النظام  ،)SMDK(مما يتسبب بدوره في جعل  ،KEKومن َّ
لبيانات ،منيعةً ضد الوصول إليها.
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ومع ذلك ،يجب أن يستوعب النظام الذي ال يتعرض للهجوم تحديثات البرامج الشرعية التي تغ ّير قياسات
البرامج الثابتة والحقل  nsihفي  LocalPolicyلإلشارة إلى قياسات  macOSالجديدة .في األنظمة األخرى التي

تحاول تضمني قياسات البرامج الثابتة ،ولكن ليس لها مصدر معروف لتقصي الحقائقُ ،يطلب من املستخدم
تعطيل األمن وتحديث البرنامج الثابت ثم إعادة تمكينهما بحيث يمكن التقاط أساس جديد للقياس .وهذا

النظام حقيق ُة أن ملف
يزيد بشكل كبير من خطر عبث املهاجم بالبرامج الثابتة أ ثناء تحديث البرامج .و ُتساعد
َ
بيانات  Image4يحتوي على جميع القياسات املطلوبة .كما يمكن للمكونات املادية التي تفك تشفير SMDK
باستخدام  SMRKعندما تتطابق القياسات أ ثناء التمهيد العادي ،تشفير  SMDKإلى أحدث مقترح .SMRK

من خالل تحديد القياسات املتوقعة بعد تحديث البرنامج ،يمكن للمكونات املادية تشفير  SMDKالذي يمكن
ال للوصول إليه في نظام التشغيل األحدث .وباملثل،
الوصول إليه في نظام التشغيل الحالي ،بحيث يظل قاب ً
عندما يقوم العميل بتغيير إعدادات األمن بشكل مشروع في  ،LocalPolicyيجب تشفير  SMDKإلى SMRK
استنادا إلى قياس  LocalPolicyالتي سيقوم  LLBبحسابها عند إعادة التشغيل التالية.
األحدث
ً

تنشيط اتصاالت البيانات بشكل آمن في  iOSو iPadOS

على أجهزة  iOSأو  ،iPadOSإذا لم يتم إنشاء اتصال بيانات مؤخ ًرا ،يجب على املستخدمني استخدام Face ID

أو  Touch IDأو رمز املرور لتنشيط اتصاالت البيانات عبر واجهة  Lightningأو  USBأو .Smart Connector

ويعمل هذا على تقييد األجزاء املعرضة للهجوم في األجهزة املتصلة فعل ًيا مثل أجهزة الشحن الضارة مع
االستمرار في تمكني استخدام امللحقات األخرى ضمن قيود زمنية معقولة .إذا مر أكثر من ساعة منذ أن تم قفل
جهاز  iOSأو  iPadOSأو منذ انتهاء اتصال بيانات امللحق ،فلن يسمح الجهاز بإنشاء أي اتصاالت بيانات جديدة

حتى يتم فتح قفل الجهاز .وخالل فترة الساعة هذه ،لن يتم السماح إال باتصاالت البيانات من امللحقات التي تم

يوما بعد آخر مرة من
توصيلها سابقً ا بالجهاز أ ثناء وجوده في حالة فتح القفل .يتم تذكر هذه امللحقات ملدة 30
ً

اتصالها .ستؤدي املحاوالت التي يقوم بها ملحق غير معروف لفتح اتصال بيانات خالل هذه الفترة إلى تعطيل

جميع اتصاالت بيانات امللحقات عبر  Lightingو  USBو  Smart Connectorحتى يتم فتح قفل الجهاز مرة
أخرى .فترة الساعة هذه:

•تساعد على ضمان أال يضطر املستخدمون الذين يترددون على االتصال بأي  Macأو  PCأو ملحقات أو الربط
سلك ًيا بـ  CarPlayإلى إدخال رموز الدخول الخاصة بهم في كل مرة يقومون فيها بربط أجهزتهم

•تعد ضرورية ألن النظام البيئي امللحق ال يوفر طريقة موثوقة للتشفير لتحديد هوية امللحقات قبل إنشاء
اتصال بيانات

باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان قد مر أكثر من  3أيام منذ إنشاء اتصال بيانات بامللحق ،فإن الجهاز لن

يسمح باتصاالت البيانات الجديدة بعد قفله .وهذا لزيادة الحماية للمستخدمني الذين ال يستخدمون

مثل هذه امللحقات في كثير من األحيان .يتم ً
أيضا تعطيل اتصاالت البيانات عبر  Lightningو USB

و  Smart Connectorعندما يكون الجهاز في حالة يتطلب فيها رمز دخول إلعادة تمكني املصادقة البيومترية.

يمكن للمستخدم اختيار إعادة تمكني اتصاالت البيانات دائمة التشغيل في اإلعدادات (إعداد بعض األجهزة
املساعدة يقوم بذلك تلقائ ًيا).
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دور Apple File System

 Aهو نظام ملفات خاص تم تصميمه مع وضع التشفير في االعتبار .ويعمل
) pple File System (APFS

 APFSعبر جميع أنظمة  Appleاألساسية؛ لكل من  iPhoneو  iPadو  iPod touchو  Macو Apple TV

و  .Apple Watchوبجانب تحسينه لتخزين الفالش ،SSD/يتميز بتشفير قوي وبيانات تعريف النسخ عند الكتابة

ومشاركة املساحة واستنساخ امللفات والدالئل واللقطات والتحجيم السريع للدالئل وأولويات ذات حفظ آمن

محسنة باإلضافة إلى تصميم فريد للنسخ عند الكتابة يستخدم إدماج اإلدخال/
ذرّي وأساسيات لنظام امللفات
ّ
اإلخراج لتقديم أقصى أداء مع ضمان موثوقية البيانات.

مشاركة مساحة التخزين

يخصص  APFSمساحة التخزين عند الطلب .عندما تحتوي حاوية  APFSواحدة على وحدات تخزين متعددة ،تتم

مشاركة املساحة الخالية في الحاوية ويمكن تخصيصها ألي من وحدات التخزين الفردية حسب الحاجة .تستخدم
جزءا واح ًدا فقط من الحاوية الكلية ،وبالتالي فإن املساحة املتاحة هي الحجم الكلي للحاوية
كل وحدة تخزين
ً

مطروحا منها املساحة املستخدمة في جميع وحدات التخزين في الحاوية.
ً
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وحدات التخزين املتعددة

في  macOS 10.15أو أحدث ،يجب أن تحتوي حاوية  APFSاملستخدمة لبدء تشغيل الـ  Macعلى خمس

وحدات تخزين على األقل ،يتم إخفاء أول ثالث وحدات تخزين منها عن املستخدم:

•وحدة تخزين التمهيد املسبقُ :تعد وحدة التخزين غير مشفرة كما تتضمن البيانات الالزمة لتمهيد كل
وحدة تخزين للنظام في الحاوية.

•وحدة تخزين ُ :VMتعد وحدة التخزين غير مشفرة كما ُتستخدم بواسطة  macOSلتخزين ملفات املبادلة
املشفرة.

•وحدة تخزين االستردادُ :تعد وحدة التخزين هذه غير مشفرة ،كما يتعني توافرها دون فتح قفل وحدة تخزين
النظام للبدء في .recoveryOS

•وحدة تخزين النظام :تحتوي على التالي:
•جميع امللفات الالزمة لبدء الـ Mac

•جميع التطبيقات املث ّبتة في األساس بواسطة ( macOSالتطبيقات التي ُتستخدم للبقاء في مجلد /
 Applicationsتبقى اآلن في )System/Applications/

مالحظة :بشكل افتراضي ،ال تستطيع أي عملية الكتابة إلى وحدة تخزين النظام ،حتى عمليات النظام
من .Apple

•وحدة تخزين البيانات :تحتوي على بيانات قابلة للتغيير ،مثل:

•أي بيانات داخل مجلد املستخدم ،بما في ذلك الصور واملوسيقى والفيديوهات واملستندات
•التطبيقات التي ث ّبتها املستخدم ،بما في ذلك تطبيقات  AppleScriptو Automator

•إطارات العمل املخصصة والبرامج الخفية املث ّبتة من ِقبل املستخدم أو املؤسسة أو تطبيقات الجهات
الخارجية

•املواقع األخرى اململوكة والقابلة للكتابة بواسطة املستخدم ،مثل  Applications/و  Library/و Users/
و  Volumes/و  usr/local/و  private/و  var/و tmp/

يتم إنشاء وحدة تخزين بيانات لكل وحدة تخزين نظام إضافية .وتتم مشاركة جميع وحدات تخزين التمهيد
املسبق و  VMواالسترداد وال يتم تكرارها.

على الـ  macOS 11أو أحدث ،يتم التقاط لقطة لوحدة تخزين النظام .يقوم نظام التشغيل بالتمهيد من لقطة

لوحدة تخزين النظام ،وليس مجرد من تحميل للقراءة فقط لوحدة تخزين النظام القابلة للتغيير.
في  iOSو  ،iPadOSيتم تقسيم مساحة التخزين إلى مجلدي  APFSعلى األقل:
•وحدة تخزين النظام

•وحدة تخزين البيانات
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حماية بيانات سلسلة املفاتيح

تحتاج العديد من التطبيقات إلى التعامل مع كلمات السر وغيرها من أجزاء البيانات القصيرة والحساسة في
الوقت ذاته ،مثل املفاتيح ورموز تسجيل الدخول .توفر سلسلة املفاتيح طريقة آمنة لتخزين هذه العناصر.
تستخدم أنظمة تشغيل  Appleاملختلفة آليات مختلفة لفرض الضمانات املرتبطة بفئات حماية سلسلة

املفاتيح املختلفة .في ( macOSبما في ذلك أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،)Appleال يتم استخدام

حماية البيانات بشكل مباشر لفرض هذه الضمانات.

نظرة عامة

يتم تشفير عناصر سلسلة املفاتيح باستخدام مفتاحي  AES-256-GCMمختلفني :مفتاح جدول (بيانات

تعريف) ومفتاح لكل صف (مفتاح سري) .يتم تشفير بيانات تعريف سلسلة املفاتيح (جميع السمات األخرى

بخالف  )kSecValueباستخدام مفتاح بيانات التعريف إلجراء عمليات بحث سريعة ،ويتم تشفير القيمة السرية

 )kSecValueData(باستخدام املفتاح السري .وتتم حماية مفتاح بيانات التعريف بواسطة ،Secure Enclave
ولكن يتم تخزينه مؤقتًا في معالج التطبيقات للسماح باالستعالمات السريعة لسلسلة املفاتيح .يتطلب
دائما رحلة ذهاب وإياب من خالل .Secure Enclave
املفتاح السري
ً

يتم تطبيق سلسلة املفاتيح كقاعدة بيانات  SQLiteمخزنة على نظام امللفات .ال توجد سوى قاعدة بيانات

واحدة ،ويحدد برنامج  securitydالخفي عناصر سلسلة املفاتيح التي يمكن لكل عملية أو تطبيق الوصول إليها.
تؤدي واجهات  APIالخاصة بالوصول إلى سلسلة املفاتيح إلى إجراء اتصاالت بالبرنامج الخفي الذي يستعلم عن

استحقاقات " "Keychain-access-groupsو " "application-identifierو " "application-groupالخاصة
ال من تقييد الوصول إلى عملية واحدة ،تسمح مجموعات الوصول بمشاركة عناصر سلسلة
بالتطبيق .بد ً
املفاتيح بني التطبيقات.
ال يمكن مشاركة عناصر سلسلة املفاتيح إال بني التطبيقات التي من نفس املطور .ملشاركة عناصر

سلسلة املفاتيح ،يجب السماح لتطبيقات الجهات الخارجية باستخدام مجموعات الوصول مع بادئة

مخصصة لها من خالل  Apple Developer Programعبر مجموعات التطبيقات .يتم تطبيق متطلبات

البادئة وتفرد مجموعة التطبيقات من خالل توقيع التعليمات البرمجية وملفات تعريف التموين وبرنامج
.Apple Developer Program

تتم حماية بيانات سلسلة املفاتيح باستخدام بنية فئة مماثلة لتلك املستخدمة في حماية بيانات امللفات.

تحتوي هذه الفئات على سلوكيات مكافئة لفئات حماية البيانات ،ولكنها تستخدم مفاتيح ووظائف مميزة.
التوفر

حماية بيانات امللفات

حماية بيانات سلسلة املفاتيح

عند فتح القفل

NSFileP rotectionComplete

kSecAttrAccessibleWhenU nlocked

أ ثناء القفل

NSFileP rotectionCompleteU nlessOpen

غير متوفر

بعد فتح القفل األول

NSFileP rotectionCompleteU ntilF irstU ser

kSecAttrAccessibleAfterF irstU nlock

دائما
ً

NSFileP rotectionNone

kSecAttrAccessibleAlways

تمكني رمز الدخول

غير متوفر

kSecAttrAccessibleW henPasscodeSet
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يمكن للتطبيقات التي تستخدم خدمات تحديث الخلفية استخدام kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlock

لعناصر سلسلة املفاتيح التي يجب الوصول إليها أ ثناء تحديثات الخلفية.

تتصرف الفئة  kSecAttrAccessibleWhenPasscodeSetThisDeviceOnlyمثل

kSecAttrAccessibleWhenUnlocked؛ لكنها ال تكون متوفرة إال عند تكوين الجهاز برمز دخول .وال تكون هذه
الفئة موجودة إال في حافظة مفاتيح النظام؛ وهي:
•ال تتم مزامنتها مع سلسلة مفاتيح iCloud
•ال يتم نسخها احتياط ًيا

•ال يتم تضمينها في حافظات املفاتيح املودعة في الضمان

إذا تمت إزالة رمز الدخول أو إعادة تعيينه ،تصبح العناصر عديمة الفائدة من خالل تجاهل مفاتيح الفئات.

دائما محم ًيا بمعرف  UIDعند
تشتمل فئات سلسلة املفاتيح األخرى على نظير "هذا الجهاز فقط" ،والذي يكون
ً
نسخه من الجهاز أ ثناء النسخ االحتياطي ،مما يجعله عديم الفائدة إذا تمت استعادته إلى جهاز مختلف .حققت
 Appleالتوازن بني األمن وقابلية االستخدام بعناية عن طريق اختيار فئات سلسلة املفاتيح التي تعتمد على

نوع املعلومات التي يتم تأمينها وعند الحاجة إليها من قبل  iOSو  .iPadOSعلى سبيل املثال ،يجب أن تكون

دائما حتى يحتفظ الجهاز باتصال مستمر ،ولكن يتم تصنيفها على أنها "غير مرتحلة" ،ومن ثم
شهادة  VPNمتاحة
ً

ال يمكن نقلها إلى جهاز آخر.
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وسائل حماية فئة بيانات سلسلة املفاتيح

يتم فرض وسائل حماية الفئات الواردة أدناه لعناصر سلسلة املفاتيح.
ا لعنصر

يمكن الوصول إليه

كلمات سر Wi-Fi

بعد فتح القفل األول

حسابات البريد

بعد فتح القفل األول

حسابات ActiveSync Exchange Microsoft

بعد فتح القفل األول

كلمات سر VPN

بعد فتح القفل األول

LDAP, CalDAV, CardDAV

بعد فتح القفل األول

رموز حسابات شبكات التواصل االجتماعي

بعد فتح القفل األول

مفاتيح تشفير إعالنات Handoff

بعد فتح القفل األول

رمز iCloud

بعد فتح القفل األول

مفاتيح iM essage

بعد فتح القفل األول

كلمة سر املشاركة املنزلية

عند فتح القفل

كلمات سر Safari

عند فتح القفل

إشارات  Safariاملرجعية

عند فتح القفل

/Finderنسخ  iTunesاالحتياطي

عند فتح القفل ،غير مرتحل

املفاتيح الخاصة املثبتة بواسطة ملف تعريف التكوين

عند فتح القفل ،غير مرتحل

شهادات VPN

دائما ،غير مرتحل
ً

مفاتيح ®Bluetooth

دائما ،غير مرتحل
ً

رمز خدمة إشعارات  Pushمن )APNs( Apple

دائما ،غير مرتحل
ً

شهادات  iC loudواملفتاح الخاص

دائما ،غير مرتحل
ً

SIM PIN

دائما ،غير مرتحل
ً

الشهادات املثبتة بواسطة ملف تعريف التكوين

دائما
ً

رمز تحديد املوقع

دائما
ً

البريد الصوتي

دائما
ً
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التحكم في الوصول إلى سلسلة املفاتيح

يمكن أن تستخدم سالسل املفاتيح قوائم التحكم في الوصول  )ACLs(لتعيني سياسات ملتطلبات إمكانية

الوصول واملصادقة .يمكن للعناصر وضع الشروط التي تتطلب وجود املستخدم عن طريق تحديد عدم إمكانية

الوصول إليها ما لم تتم املصادقة باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو عن طريق إدخال رمز املرور أو كلمة السر
الخاصة بالجهاز .يمكن كذلك تقييد الوصول إلى العناصر عن طريق تحديد أن تسجيل  Face IDأو  Touch IDلم

يتغير منذ إضافة العنصر .يساعد هذا القيد في منع املهاجم من إضافة بصمة إصبعه الخاصة للوصول إلى عنصر

من عناصر سلسلة املفاتيح .يتم تقييم قوائم  ACLداخل  Secure Enclaveوال يتم إصدارها إلى  kernelإال في
حالة استيفاء قيودها املحددة.

بنية سلسلة املفاتيح في macOS

يقدم ً macOS
ال إلى سلسلة املفاتيح لتخزين أسماء املستخدمني وكلمات السر بكل سهولة وأمان،
أيضا وصو ً
بما في ذلك الهويات الرقمية ومفاتيح التشفير واملالحظات اآلمنة .ويمكن الوصول إليه عن طريق فتح تطبيق
الوصول إلى سلسلة املفاتيح في  ./Applications/Utilities/و ُيلغي استخدام سلسلة املفاتيح الحاجة إلى
إدخال — أو حتى تذكر — بيانات االعتماد لكل مورد .يتم إنشاء سلسلة مفاتيح افتراضية أولية لكل مستخدم
 ،Macعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمني إنشاء سالسل مفاتيح أخرى ألغراض محددة.

باإلضافة إلى االعتماد على سالسل مفاتيح املستخدم ،يعتمد  macOSعلى عدد من سالسل املفاتيح على
مستوى النظام تحافظ على أصول املصادقة التي ال تخص املستخدم ،مثل بيانات اعتماد الشبكة وهويات

البنية األساسية للمفتاح العام  .)PKI(إحدى سالسل املفاتيح هذه ،وهي جذور النظام ،غير قابلة للتغيير وتخزّن

شهادات الجهة املوثقة  )CA(الجذرية لـ  PKIعلى اإلنترنت لتسهيل املهام الشائعة مثل الخدمات املصرفية

عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية .يمكن للمستخدم كذلك نشر شهادات الجهة املوثقة التي يتم توفيرها داخل ًيا

ألجهزة كمبيوتر  Macاملُدارة للمساعدة في التحقق من صحة املواقع والخدمات الداخلية.
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FileVault
تشفير وحدة التخزين باستخدام  FileVaultفي macOS

توفر أجهزة كمبيوتر  Macميزة  ،FileVaultوهي إمكانية تشفير مضمنة لتأمني جميع البيانات غير النشطة.

يستخدم  FileVaultخوارزمية تشفير البيانات  AES-XTSلحماية وحدات التخزين الكاملة على أجهزة التخزين
الداخلية والقابلة لإلزالة.

يتم تنفيذ  FileVaultعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleباستخدام حماية البيانات من

الفئة  Cمع مفتاح وحدة تخزين .على أجهزة كمبيوتر  Macالتي تحتوي على شريحة  Apple T2األمنية وكذلك
أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  ،Appleتعمل أجهزة التخزين الداخلية املشفرة املتصلة مباشرةً

بـ  Secure Enclaveعلى االستفادة من اإلمكانات األمنية في املكونات املادية وكذلك الخاصة بمحرك .AES
بعد قيام املستخدم بتشغيل  FileVaultعلى الـ  ،Macتكون بيانات االعتماد الخاصة به مطلوبة أ ثناء عملية

التمهيد.

تشغيل التخزين الداخلي باستخدام FileVault

بدون بيانات اعتماد تسجيل دخول صالحة أو مفتاح استرداد تشفير ،تظل وحدات تخزين  APFSالداخلية

مشفرة ومحمية من الوصول غير املصرح به حتى إذا تمت إزالة جهاز التخزين الفعلي وتوصيله بكمبيوتر آخر.

بدءا من ،macOS 11
ال من وحدة تخزين النظام ووحدة تخزين البيانات.
في  ،macOS 10.15يتضمن ذلك ك ً
ً
تتم حماية وحدة تخزين النظام بوحدة تخزين النظام املُو ّقعة  ،)SSV(ولكن تظل وحدة تخزين البيانات محمية

بالتشفير .يتم تنفيذ تشفير وحدة التخزين الداخلية على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleوكذلك
املزودة بشريحة  T2من خالل إنشاء وإدارة تسلسل هرمي للمفاتيح ،والبناء على تقنيات تشفير املكونات

املادية املضمنة في الشريحة .تم تصميم هذا التسلسل الهرمي للمفاتيح لتحقيق أربعة أهداف في وقت واحد:
•طلب كلمة سر املستخدم لفك التشفير

•حماية النظام من الهجوم بقوة غاشمة مباشرةً مقابل وسائط التخزين التي تمت إزالتها من الـ Mac
•توفير طريقة سريعة وآمنة ملسح املحتوى عن طريق حذف مواد التشفير الالزمة

•تمكني املستخدمني من تغيير كلمات السر الخاصة بهم (وبدورها مفاتيح التشفير املستخدمة لحماية
ملفاتهم) دون الحاجة إلى إعادة تشفير وحدة التخزين بأكملها

على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleوتلك املزودة بشريحة  ،T2تحدث جميع عمليات

معالجة مفاتيح  FileVaultفي Secure Enclave؛ ال ُتكشف أب ًدا مفاتيح التشفير لوحدة معالجة Intel
املركزية مباشرة .يتم إنشاء جميع وحدات تخزين  APFSباستخدام مفتاح تشفير وحدة التخزين بشكل

افتراضي .يتم تشفير محتويات وحدة التخزين وبيانات التعريف باستخدام مفتاح تشفير وحدة التخزين هذا،

والذي يتم تغليفه بمفتاح الفئة .وتتم حماية مفتاح الفئة بتركيبة من كلمة سر املستخدم ومعرف UID
للمكونات املادية عند تشغيل .FileVault
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إيقاف التخزين الداخلي باستخدام FileVault

إذا لم يكن  FileVaultقيد التشغيل على  Macمزود بسيليكون  Appleأو  Macمزود بشريحة  T2أ ثناء

عملية مساعد اإلعداد األولية ،تظل وحدة التخزين مشفرةً ولكن مفتاح تشفير وحدة التخزين ال يكون محم ًيا إال

بواسطة معرف  UIDللمكونات املادية في .Secure Enclave

إذا تم تشغيل  FileVaultالحقً ا—وهي عملية تكون فورية ألنه قد تم تشفير البيانات بالفعل—فإن آلية

(استنادا إلى معرف  UIDللمكونات
مكافحة إعادة التشغيل تساعد على منع استخدام املفتاح القديم
ً
املادية فقط) لفك تشفير وحدة التخزين .ومن ثم تتم حماية وحدة التخزين بتركيبة من كلمة سر
املستخدم ومعرف  UIDللمكونات املادية كما هو موضح سابقً ا.

حذف وحدات تخزين FileVault

عند حذف وحدة تخزين ،يتم حذف مفتاح تشفير وحدة التخزين الخاص بها بشكل آمن بواسطة

 .Secure Enclaveوهذا يساعد على منع الوصول في املستقبل باستخدام هذا املفتاح حتى بواسطة

 .Secure Enclaveباإلضافة إلى ذلك ،يتم تغليف جميع مفاتيح تشفير وحدات التخزين بمفتاح وسائط .ال يوفر

ال من ذلك تم تصميمه لتمكني الحذف السريع واآلمن للبيانات
مفتاح الوسائط سرية إضافية للبيانات ،ولكنه بد ً
ال.
ألنه بدونه يكون فك التشفير مستحي ً

على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleوتلك املزودة بشريحة  ،T2يكون مضمونًا أن يتم حل

مفتاح الوسائط بواسطة تقنية  Secure Enclaveاملدعومة ،على سبيل املثال بواسطة أوامر  MDMالبعيدة.

ويؤدي مسح مفتاح الوسائط بهذه الطريقة إلى جعل وحدة التخزين غير قابلة للوصول إليها بطريقة مشفرة.

أجهزة التخزين القابلة لإلزالة

ال يستخدم تشفير أجهزة التخزين القابلة لإلزالة اإلمكانات األمنية في  ،Secure Enclaveويتم تنفيذ تشفيرها
بنفس الطريقة املستخدمة في أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى  Intelغير املزودة بشريحة .T2
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إدارة  FileVaultفي macOS

في  ،macOSيمكن للمؤسسات إدارة  FileVaultباستخدام  SecureTokenأو رمز .Bootstrap

استخدام الرمز اآلمن

 Aفي  macOS 10.13أو أحدث كيفية إنشاء مفاتيح تشفير  .FileVaultفي
يغير ) pple File System (APFS

اإلصدارات السابقة من  macOSعلى وحدات تخزين  ،CoreStorageكان يتم إنشاء املفاتيح املستخدمة في
عملية تشفير  FileVaultعند قيام املستخدم أو املؤسسة بتشغيل  FileVaultعلى الـ  .Macفي macOS

على وحدات تخزين  ،APFSيتم إنشاء املفاتيح إما أ ثناء إنشاء املستخدم ،أو تعيني كلمة سر املستخدم األول،

أو أ ثناء تسجيل الدخول األول بواسطة مستخدم الـ  .Macيعد هذا التطبيق ملفاتيح التشفير ،عند إنشائها،

جزءا من ميزة ُتعرف باسم الرمز اآلمن .وعلى وجه التحديد ،فإن الرمز اآلمن هو إصدار مغلف من
وكيفية تخزينها
ً
مفتاح تشفير املفاتيح  )KEK(محمي بكلمة سر املستخدم.
عند نشر  FileVaultعلى  ،APFSيمكن للمستخدم متابعة التالي:

•استخدام األدوات والعمليات املوجودة ،مثل مفتاح االسترداد الشخصي  )PRK(الذي يمكن تخزينه باستخدام
حل إدارة جهاز الجوال  )MDM(للضمان

•إنشاء مفتاح استرداد مؤسسي  )IRK(واستخدامه

•تأجيل تمكني  FileVaultحتى يقوم املستخدم بتسجيل الدخول إلى الـ  Macأو الخروج منه

في  ،macOS 11يؤدي تعيني كلمة السر األولية للمستخدم األول على الـ  Macإلى منح هذا املستخدم رمزًا

آمنًا .في بعض عمليات سير العمل ،قد ال يكون هذا هو السلوك املطلوب ،كما في السابق ،فمنح أول رمز آمن
يتطلب من حساب املستخدم تسجيل الدخول .ملنع حدوث ذلك ،أضف  ;DisabledTags;SecureTokenإلى

سمة املستخدم التي تم إنشاؤها برمج ًيا  AuthenticationAuthorityقبل تعيني كلمة سر املستخدم كما هو
موضح أدناه:
sudo dscl . append /Users/<user name> AuthenticationAuthority
"";DisabledTags;SecureToken

استخدام رمز Bootstrap

ق َّدم  macOS 10.15ميزة جديدة—رمز —Bootstrapللمساعدة على منح رمز آمن لكل من حسابات الجوال
وحساب املسؤول الذي أنشأه تسجيل الجهاز االختياري ("املسؤول املُدار") .على الـ  ،macOS 11يمكن
لرمز  Bootstrapمنح رمز آمن ألي مستخدم يقوم بتسجيل الدخول إلى كمبيوتر  ،Macبما في ذلك حسابات

املستخدمني املحليني .يتطلب استخدام ميزة رمز  Bootstrapفي  macOS 10.15أو أحدث ما يلي:

•تسجيل الـ  Macفي  MDMباستخدام  Apple School Managerأو  ،Manager Business Appleمما
خاضعا لإلشراف
يجعل الـ Mac
ً

•دعم مورد MDM

على الـ  macOS 10.15.4أو أحدث ،يتم إنشاء رمز  Bootstrapوإيداعه في الضمان لدى  MDMمع تسجيل

الدخول األول من ِقبل أي مستخدم تم تمكني الرمز اآلمن لديه–إذا كان حل  MDMيدعم تلك امليزة .يمكن ً
أيضا
إنشاء رمز  Bootstrapوإيداعه في الضمان لدى حل  MDMباستخدام أداة سطر األوامر  ،profilesإذا لزم األمر.

على الـ  macOS 11يمكن كذلك استخدام رمز  Bootstrapألكثر من مجرد منح رمز آمن لحسابات املستخدمني.
على الـ  Macاملزود برقاقات  ،Appleيمكن استخدام رمز  ،Bootstrapإذا كان متوف ًرا ،للسماح بتثبيت كل من

ملحقات  Kernelوتحديثات البرامج عند إدارتهما باستخدام .MDM
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كيفية حماية  Appleلبيانات املستخدمني الشخصية
حماية وصول التطبيقات إلى بيانات املستخدم

باإلضافة إلى تشفير البيانات غير النشطة ،تساعد أجهزة  Appleفي منع التطبيقات من الوصول إلى معلومات
املستخدم الشخصية دون إذن باستخدام تقنيات متنوعة مثل مخزن البيانات .في اإلعدادات في iOS

و  iPadOSأو تفضيالت النظام في  ،macOSيمكن للمستخدم معرفة التطبيقات التي سمح لها بالوصول إلى

معلومات معينة ،وكذلك منح أو إبطال أي وصول في املستقبل .يتم فرض الوصول في التالي:

• iOSو  iPadOSو  :macOSالتقويمات والكاميرا وجهات االتصال وامليكروفون والصور والتذكيرات والتعرف
على الكالم

• iOSو  Bluetooth :iPadOSواملنزل والوسائط وتطبيقات الوسائط و  Music Appleوالحركة واللياقة

• iOSو  :watchOSصحتي

• :macOSمراقبة اإلدخال (على سبيل املثال ،النقرات على لوحة املفاتيح) واملطالبة وتسجيل الشاشة
(على سبيل املثال ،لقطات الشاشة الثابتة والفيديو) وتفضيالت النظام

في  iOS 13.4أو أحدث و  iPadOS 13.4أو أحدث ،تتم حماية بيانات جميع التطبيقات التابعة لجهات خارجية

تلقائ ًيا في مخزن بيانات .يساعد مخزن البيانات على الحماية من الوصول غير املصرح به إلى البيانات ،حتى من
العمليات التي ليست في وضع الحماية في حد ذاتها .الفئات اإلضافية على الـ  iOS 15أو أحدث ،بما في ذلك
الشبكة املحلية والتفاعالت القريبة ومستشعر البحث وبيانات االستخدام والتركيز.

إذا سجل املستخدم الدخول إلى  ،iCloudيتم منح التطبيقات في  iOSو  iPadOSالوصول بشكل افتراضي

إلى  .iCloud Driveيمكن للمستخدمني التحكم في وصول كل تطبيق ضمن  iCloudفي اإلعدادات .ويوفر iOS

و ً iPadOS
قيودا تمنع حركة البيانات بني التطبيقات والحسابات املثبتة بواسطة أحد حلول إدارة جهاز
أيضا
ً
الجوال  )MDM(وتلك التي قام املستخدم بتثبيتها.
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حماية الوصول إلى البيانات الصحية للمستخدم

مركزيا لبيانات الصحة واللياقة البدنية على الـ  iPhoneوالـ  .Apple Watchوتعمل
مستودعا
توفر HealthKit
ً
ً
ً HealthKit
أيضا بشكل مباشر مع أجهزة الصحة واللياقة ،مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب املتوافقة

التي تعمل بتقنية  Bluetoothمنخفض الطاقة  )BLE(ومعالج الحركة الثانوي املضمن في العديد من أجهزة

 .iOSتتطلب جميع تفاعالت  HealthKitمع تطبيقات الصحة واللياقة ومؤسسات الرعاية الصحية وأجهزة الصحة

واللياقة إذنًا من املستخدم .ويتم تخزين هذه البيانات في فئة حماية البيانات "محمية ما لم ُتفتح" .يتم التخلي
عن الوصول إلى البيانات بعد  10دقائق من قفل الجهاز ،وتصبح البيانات قابلة للوصول في املرة التالية التي
ُيدخل فيها املستخدم رمز املرور أو يستخدم  Face IDأو  Touch IDلفتح قفل الجهاز.

تجميع بيانات الصحة واللياقة البدنية وتخزينها

تقوم ً HealthKit
أيضا بتجميع وتخزين بيانات اإلدارة ،مثل أذونات الوصول للتطبيقات وأسماء األجهزة املتصلة
بـ  HealthKitوجدولة املعلومات املستخدمة لتشغيل التطبيقات عند توفر بيانات جديدة .يتم تخزين هذه

البيانات في فئة حماية البيانات "محمية حتى أول مصادقة من املستخدم" .وتخزن ملفات دفتر اليومية املؤقتة
السجالت الصحية التي يتم إنشاؤها عندما يكون الجهاز مغلقً ا ،مثلما يحدث عند ممارسة املستخدم التمارين
الرياضية .ويتم تخزين هذه البيانات في فئة حماية البيانات "محمية ما لم ُتفتح" .وعند فتح قفل الجهاز ،يتم

استيراد ملفات دفتر اليومية املؤقتة إلى قواعد بيانات الصحة األساسية ،ثم يتم حذفها عند اكتمال الدمج.

يمكن تخزين بيانات تطبيق صحتي في  .iCloudيتطلب التشفير الكامل لبيانات تطبيق صحتي تثبيت  iOS 12أو

أحدث واملصادقة بخطوتني .بخالف ذلك ،تظل بيانات املستخدم مشفرة في التخزين والنقل لكنها غير مشفرة

ال .بعد أن يقوم املستخدم بتشغيل املصادقة بخطوتني والتحديث إلى  iOS 12أو أحدث ،يتم ترحيل
تشفي ًرا كام ً

بيانات صحة املستخدم إلى التشفير الكامل.

إذا عمل املستخدم نسخة احتياطية من جهازه باستخدام ( Finderفي  macOS 10.15أو أحدث) أو iTunes
(في  macOS 10.14أو أقدم) ،فال يتم تخزين بيانات الصحة إال إذا تم تشفير النسخة االحتياطية.

سجالت الصحة السريرية

يمكن للمستخدمني تسجيل الدخول إلى أنظمة الصحة املدعومة في تطبيق صحتي للحصول على نسخة من
سجالت الصحة السريرية الخاصة بهم .عند اتصال املستخدم بأحد أنظمة الصحة ،يقوم املستخدم باملصادقة

باستخدام بيانات اعتماد عميل  .2 OAuthبعد االتصال ،يتم تنزيل بيانات سجل الصحة السريرية مباشرةً من

مؤسسة الرعاية الصحية باستخدام اتصال  TLS 1.3محمي .بمجرد التنزيل ،يتم تخزين سجالت الصحة السريرية
بشكل آمن إلى جانب بيانات الصحة األخرى.

تكامل بيانات تطبيق صحتي

تشتمل البيانات املخزَّنة في قاعدة البيانات على بيانات تعريف لتتبع مصدر كل سجل بيانات .وتتضمن بيانات
التعريف هذه معرف تطبيق يحدد التطبيق الذي قام بتخزين السجل .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يحتوي عنصر

بيانات تعريف اختياري على نسخة من السجل موقَّ عة رقم ًيا .ويهدف هذا إلى توفير تكامل البيانات للسجالت
املنشأة بواسطة جهاز موثوق به .التنسيق املستخدم للتوقيع الرقمي هو صياغة رسالة الترميز )CMS(
املحدد في .RFC 5652
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وصول التطبيقات الخارجية إلى بيانات تطبيق صحتي

يتم التحكم في الوصول إلى  HealthKit APIمن خالل االستحقاقات ،ويجب أن تتوافق التطبيقات مع القيود

املفروضة على كيفية استخدام البيانات .على سبيل املثال ،ال ُيسمح للتطبيقات باستخدام بيانات الصحة
ً
أيضا مطالبة بتزويد املستخدمني بسياسة خصوصية توضح استخدامها
لإلعالن .وتكون التطبيقات
لبيانات الصحة.

يتم التحكم في وصول التطبيقات إلى بيانات الصحة من خالل إعدادات الخصوصية لدى املستخدمُ .يطلب من
املستخدمني منح حق الوصول عندما تطلب التطبيقات الوصول إلى بيانات الصحة ،على غرار جهات االتصال

ال لقراءة البيانات
ال منفص ً
والصور ومصادر بيانات  iOSاألخرى .ولكن ،مع بيانات الصحةُ ،تمنح التطبيقات وصو ً
وكتابتها ،باإلضافة إلى وصول منفصل لكل نوع من أنواع بيانات الصحة .يمكن للمستخدمني عرض وإلغاء

األذونات التي منحوها للوصول إلى بيانات الصحة ضمن اإلعدادات > صحتي > الوصول إلى البيانات واألجهزة.

إذا تم منح اإلذن لكتابة البيانات ،يمكن للتطبيقات ً
أيضا قراءة البيانات التي تكتبها .وفي حالة منح اإلذن

لقراءة البيانات ،يمكن للتطبيقات قراءة البيانات التي تكتبها جميع املصادر .ومع ذلك ،ال يمكن للتطبيقات

تحديد الوصول املمنوح للتطبيقات األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن للتطبيقات أن تحدد بشكل قاطع ما إذا
كانت قد ُمنحت حق الوصول لقراءة بيانات الصحة أم ال .عندما ال يمتلك أحد التطبيقات حق الوصول للقراءة ،ال
تنتج أي بيانات من جميع االستعالمات—تنتج نفس االستجابة كقاعدة بيانات فارغة .وقد تم التصميم بتلك
الطريقة ملنع التطبيقات من استنتاج الحالة الصحية للمستخدم من خالل معرفة أنواع البيانات التي
يتتبعها املستخدم.

الهوية الطبية للمستخدمني

يوفر تطبيق صحتي للمستخدمني خيار ملء نموذج الهوية الطبية بمعلومات قد تكون مهمة أ ثناء املشكالت

يدويا وال تتم مزامنتها مع املعلومات املوجودة في قواعد
الطبية الطارئة .ويتم إدخال املعلومات أو تحديثها
ً

بيانات الصحة.

يتم عرض معلومات الهوية الطبية عن طريق الضغط على زر الطوارئ على شاشة القفل .ويتم تخزين

املعلومات في الجهاز باستخدام فئة حماية البيانات "بال حماية" بحيث يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى

إدخال رمز دخول الجهاز .الهوية الطبية هي ميزة اختيارية تمكّن املستخدمني من تحديد كيفية تحقيق التوازن

بني اهتمامات السالمة والخصوصية على حد سواء .يتم نسخ هذه البيانات احتياط ًيا في نسخ iCloud
االحتياطي في  iOS 13أو أقدم .في  ،iOS 14تتم مزامنة الهوية الطبية بني األجهزة باستخدام CloudKit
ويكون له نفس خصائص التشفير مثل بقية البيانات الصحية.

مشاركة البيانات الصحية

على الـ  iOS 15يمنح تطبيق "صحتي" املستخدمني خيار مشاركة البيانات الصحية الخاصة بهم مع مستخدمني

آخرين .تتم مشاركة البيانات الصحية بني املستخدمني باستخدام تشفير  iCloudالكامل وال يمكن لـ Apple

الوصول إلى البيانات التي يتم إرسالها عبر مشاركة البيانات الصحية .الستخدام هذه امليزة ،يجب أن يعمل كل
من املستخدمني املرسلني واملستقبلني على الـ  iOS 15أو أحدث وأن تكون لديهم مصادقة ثنائية ممكّنة.
يمكن للمستخدمني كذلك اختيار مشاركة بياناتهم الصحية مع مقدم الرعاية الصحية لديهم باستخدام ميزة

املشاركة مع املوفر على تطبيق "صحتي" .البيانات التي تتم مشاركتها باستخدام هذه امليزة متاحة فقط

للمؤسسات الصحية التي يختارها املستخدم باستخدام التشفير الكامل وال تحتفظ  Appleبمفاتيح التشفير وال

تكون لديها إمكانية الوصول إليها لفك تشفير البيانات الصحية التي تمت مشاركتها أو عرضها أو الوصول إليها

بأي طريقة أخرى من خالل ميزة املشاركة مع املوفر .يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول كيفية حماية
تصميم هذه الخدمة للبيانات الصحية للمستخدمني في قسم األمان والخصوصية في دليل تسجيل Apple
ملؤسسات.
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التوقيع الرقمي والتشفير

قوائم التحكم في الوصول

يتم تقسيم بيانات سلسلة املفاتيح وحمايتها باستخدام قوائم التحكم في الوصول  .)ACLs(ونتيجةً لذلك ،ال

يمكن الوصول إلى بيانات االعتماد التي تخزّنها تطبيقات الجهات الخارجية بواسطة تطبيقات ذات هويات مختلفة

ما لم يوافق عليها املستخدم صراحةً  .تو ّفر هذه الحماية اآللية الالزمة لتأمني بيانات اعتماد املصادقة في أجهزة
 Appleعبر نطاق واسع من التطبيقات والخدمات داخل املؤسسة.

البريد

في تطبيق البريد ،يمكن للمستخدمني إرسال رسائل موقعة رقم ًيا ومشفرة .يكتشف تطبيق البريد تلقائ ًيا
موضوع عنوان البريد اإللكتروني الحساس لحالة األحرف  RFC 5322املالئم أو األسماء البديلة للموضوع في
شهادات التوقيع الرقمي والتشفير على رموز مصادقة رقم التعريف الشخصي املرفقة  )PIV(في البطاقات

الذكية املتوافقة .إذا تطابق حساب بريد إلكتروني تم تكوينه مع عنوان بريد إلكتروني على شهادة توقيع

رقمي أو تشفير على رمز  PIVمرفق ،يعرض تطبيق البريد تلقائ ًيا زر التوقيع في شريط األدوات في نافذة رسالة

جديدة .وإذا كان تطبيق البريد لديه شهادة تشفير البريد اإللكتروني للمستلم أو يمكنه اكتشافها في قائمة

العناوين العامة  )GAL(في  ،Exchange Microsoftتظهر أيقونة غير مقفلة في شريط أدوات الرسائل الجديد.

تشير أيقونة القفل املُقفل إلى أنه سيتم إرسال الرسالة مشفرةً باستخدام املفتاح العام للمستلم.

 S/MIMEلكل رسالة

يدعم  iOSو  iPadOSو  macOSميزة  S/MIMEلكل رسالة .وهذا يعني أنه يمكن ملستخدمي S/MIME
دائما بشكل افتراضي أو توقيع وتشفير رسائل فردية بشكل انتقائي.
اختيار توقيع الرسائل وتشفيرها
ً

يمكن تسليم الهويات املستخدمة مع  S/MIMEإلى أجهزة  Appleباستخدام أحد ملفات تعريف التكوين

أو حلول إدارة جهاز الجوال  )MDM(أو بروتوكول التسجيل البسيط للشهادات  )SCEP(أو الجهة املوثقة

لـ .Directory Active Microsoft
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البطاقات الذكية

دعما أصل ًيا لبطاقات  .PIVو ُتستخدم هذه البطاقات على نطاق واسع في
يتضمن  macOS 10.12أو أحدث
ً

املؤسسات التجارية والحكومية لكل من املصادقة بخطوتني والتوقيع الرقمي والتشفير.

تتضمن البطاقات الذكية هوية رقمية واحدة أو أكثر تحتوي على زوج من املفاتيح العامة والخاصة وشهادة

مقترنة .ويوفر فتح قفل البطاقة الذكية برقم التعريف الشخصي  )PIN(الوصول إلى املفاتيح الخاصة املستخدمة

في عمليات املصادقة والتشفير والتوقيع .تحدد الشهادة ما يمكن استخدام املفتاح له وما السمات املرتبطة

به وما إذا كان قد تم التحقق من صحته (توقيعه) من ِقبل شهادة الجهة املوثقة  )CA(أم ال.

يمكن استخدام البطاقات الذكية للمصادقة بخطوتني .العامالن الالزمان لفتح قفل البطاقة هما "شيء يمتلكه
املستخدم" (البطاقة) و"شيء يعرفه املستخدم"  .)PIN(يحتوي  macOS 10.12أو أحدث ً
أيضا على دعم أصلي

ملصادقة نافذة تسجيل دخول البطاقة الذكية ومصادقة شهادة العميل إلى مواقع الويب على  .Safariويدعم
ً
أيضا مصادقة  Kerberosباستخدام أزواج املفاتيح  )PKINIT(لتسجيل الدخول املوحد إلى الخدمات املدعومة

من  .Kerberosملعرفة املزيد حول البطاقات الذكية و  ،macOSانظر مقدمة عن تكامل البطاقات الذكية في

نشر جهاز .Apple

صور األقراص املشفرة

في  ،macOSتعمل صور األقراص املشفرة بمثابة حاويات آمنة يمكن للمستخدمني من خاللها تخزين أو نقل

املستندات الحساسة وامللفات األخرى .ويتم إنشاء صور األقراص املشفرة باستخدام أداة القرص ،املوجودة
في  ./Applications/Utilities/يمكن تشفير صور القرص باستخدام تشفير  AESسعة  128بت أو  256بت.

ملة ُتعامل على أنها وحدة تخزين محلية متصلة بالـ  ،Macيمكن للمستخدمني
نظ ًرا ألن صورة القرص املح ّ
نسخ امللفات واملجلدات املخزَّنة فيها ونقلها وفتحها .كما هو الحال مع  ،FileVaultيتم تشفير محتويات

صورة القرص وفك تشفيرها في الوقت الفعلي .باستخدام صور األقراص املشفرة ،يمكن للمستخدمني تبادل

املستندات وامللفات واملجلدات بأمان عن طريق حفظ صورة قرص مشفرة إلى وسائط قابلة لإلزالة أو إرسالها
كمرفق برسالة بريد أو تخزينها على خادم بعيد .ملزيد من املعلومات حول صور األقراص املشفرة ،انظر دليل
مستخدم أداة القرص.
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أمن التطبيقات

نظرة عامة على أمن التطبيقات

تعتبر التطبيقات اليوم من بني العناصر األكثر أهمية في بنية األمن .وعلى الرغم من أن التطبيقات توفر فوائد
ً
أيضا بإمكانية التأ ثير سل ًبا على أمن النظام واستقراره وبيانات
إنتاجية مذهلة للمستخدمني ،إال أنها تتمتع

املستخدم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

لذلك ،توفر  Appleطبقات من الحماية للمساعدة في ضمان خلو التطبيقات من البرامج الضارة املعروفة

وعدم العبث بها .هذا باإلضافة إلى وسائل حماية تفرض مراعاة الحرص عند الوصول من التطبيقات إلى بيانات

نظاما أساس ًيا مستق ًرا وآمنًا للتطبيقات ،مما يمكّن آالف
املستخدم .توفر عناصر التحكم في األمن هذه
ً
املطورين من تقديم مئات اآلالف من التطبيقات لكل من  iOSو  iPadOSو  — macOSكل ذلك دون التأ ثير
على سالمة النظام .ويمكن للمستخدمني الوصول إلى هذه التطبيقات على أجهزة  Appleالخاصة بهم دون
خوف ال مبرر له من الفيروسات أو البرامج الضارة أو الهجمات غير املصرح بها.

على الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  ،iPod touchيتم الحصول على جميع التطبيقات من  — App Storeوجميع

تشددا.
التطبيقات تكون في وضع الحماية — لتوفير أكثر عناصر التحكم
ً

على الـ  ،Macيتم الحصول على العديد من التطبيقات من  ،App Storeلكن مستخدمي الـ  Macيقومون

ً
أيضا بتنزيل التطبيقات واستخدامها من اإلنترنت .لدعم التنزيل من اإلنترنت بأمان ،يضع  macOSطبقات من

ال ،بشكل افتراضي في  macOS 10.15أو أحدث ،يجب توثيق جميع تطبيقات الـ Mac
عناصر التحكم اإلضافية .أو ً

بواسطة  Appleلبدء تشغيلها .ويساعد هذا املتطلب في ضمان خلو هذه التطبيقات من البرامج الضارة

املعروفة ،دون اشتراط توفير التطبيقات من خالل  .App Storeباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن  macOSأحدث

حماية من الفيروسات لحظر البرامج الضارة وإزالتها إذا لزم األمر.

كعنصر تحكم إضافي عبر األنظمة األساسية ،يساعد وضع الحماية في حماية بيانات املستخدم من وصول

التطبيقات غير املصرح به .وفي  ،macOSتكون البيانات املوجودة في املناطق الحرجة محمية بحد ذاتها ،مما

يساعد في ضمان استمرار سيطرة املستخدمني على الوصول إلى امللفات في سطح املكتب واملستندات

والتنزيالت واملناطق األخرى من جميع التطبيقات ،سواء كانت التطبيقات التي تحاول الوصول موجودة في
وضع الحماية بحد ذاتها أم ال.
اإلمكانية األصلية

املكافئ الخارجي

قائمة املكونات اإلضافية غير املعتمدة ،قائمة ملحقات  Safariغير

تعريفات الفير وسات/البرامج الضارة

عزل امللف

تعريفات الفير وسات/البرامج الضارة

توقيعات XProtect/Yara

تعريفات الفير وسات/البرامج الضارة؛ حماية نقطة النهاية

املعتمدة
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اإلمكانية األصلية

املكافئ الخارجي

Gatekeeper

حماية نقطة النهاية؛ تفرض توقيع التعليمات البرمجية على

التطبيقات للمساعدة على ضمان تشغيل البرامج املوثوق فيها
فقط.

eficheck

(ضر ورية ألجهزة كمبيوتر  Macالتي ال تحتوي على شريحة

حماية نقطة النهاية؛ اكتشاف rootkit

 Apple T2أمنية)

جدار حماية التطبيقات

حماية نقطة النهاية؛ تفعيل جدار الحماية

فلتر الحزم )pf(

حلول جدار الحماية

حماية تكامل النظام

مضمنة في macOS

عناصر التحكم في الوصول اإللزامية

مضمنة في macOS

قائمة استبعاد Kext

مضمنة في macOS

توقيع التعليمات البرمجية للتطبيقات اإللزامي

مضمنة في macOS

توثيق التطبيق

مضمنة في macOS

أمن التطبيقات في  iOSو iPadOS

مقدمة عن أمن التطبيقات في  iOSو iPadOS

بخالف األنظمة األساسية لألجهزة املحمولة األخرى ،ال يسمح  iOSو  iPadOSللمستخدمني بتثبيت التطبيقات

غير املوقعة التي قد تكون ضارة من مواقع الويب أو تشغيل تطبيقات غير موثوق بها .في وقت التشغيل ،يتم

إجراء عمليات فحص توقيع التعليمات البرمجية لجميع صفحات الذاكرة القابلة للتنفيذ أ ثناء تحميلها للمساعدة
على التأكد من أنه لم يتم تعديل التطبيق منذ تثبيته أو آخر تحديث له.

بعد التحقق من أن التطبيق وارد من مصدر معتمد ،يفرض  iOSو  iPadOSتدابير أمنية مصممة ملنعه من
اختراق التطبيقات األخرى أو بقية النظام.

عملية توقيع التعليمات البرمجية للتطبيقات في  iOSو iPadOS

في  iOSو  ،iPadOSتوفر  Appleأمن التطبيقات من خالل أشياء مثل توقيع التعليمات البرمجية اإللزامي

وتسجيل الدخول الصارم للمطور واملزيد.

توقيع التعليمات البرمجية اإللزامي

بعد بدء تشغيل  kernelفي  iOSأو  ،iPadOSيتحكم في عمليات املستخدم وتطبيقاته التي يمكن تشغيلها.

للمساعدة على ضمان أن ترد جميع التطبيقات من مصدر معروف ومعتمد وعدم العبث بها ،يتطلب iOS

و  iPadOSتوقيع جميع التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ باستخدام شهادة صادرة من  .Appleيتم توقيع

التطبيقات املتوفرة مع الجهاز ،مثل البريد و  ،Safariبواسطة  .Appleيجب ً
أيضا التحقق من صحة تطبيقات

الجهات الخارجية وتوقيعها باستخدام شهادة صادرة من  .Appleويعمل توقيع التعليمات البرمجية اإللزامي على
توسيع مفهوم سلسلة الثقة من نظام التشغيل إلى التطبيقات ،ويساعد على منع تطبيقات الجهات الخارجية

من تحميل موارد التعليمات البرمجية غير املو ّقعة أو استخدام تعليمات برمجية ذاتية التعديل.
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كيفية توقيع املطورين تطبيقاتهم

يمكن للمطورين توقيع تطبيقاتهم من خالل التحقق من صحة الشهادة (من خالل برنامج

 .)Apple Developer Programويمكنهم ً
أيضا تضمني إطارات العمل داخل تطبيقاتهم والتحقق من صحة هذه

التعليمة البرمجية من خالل شهادة صادرة من ( Appleمن خالل سلسلة معرّف الفريق).

•التحقق من صحة الشهادة :لتطوير وتثبيت التطبيقات في أجهزة  iOSأو  ،iPadOSيجب على املطورين
التسجيل لدى  Appleواالنضمام إلى برنامج  .Apple Developer Programتتحقق  Appleمن الهوية

فردا أم شركة ،قبل إصدار الشهادة .وتتيح هذه الشهادة للمطورين توقيع
الفعلية لكل مطور ،سواء كان
ً
التطبيقات وإرسالها إلى  App Storeللتوزيع .نتيجةً لذلك ،تم تقديم جميع التطبيقات في  App Storeمن
ِقبل شخص أو مؤسسة بهوية معروفة ،مما يعمل كمانع إلنشاء تطبيقات ضارة .وتمت مراجعتها ً
أيضا من

ِقبل  Appleللمساعدة على التأكد من أنها تعمل بشكل عام كما هو موضح وال تحتوي على أخطاء واضحة أو

غيرها من املشكالت البارزة .باإلضافة إلى التقنية التي تمت مناقشتها بالفعل ،تمنح عملية التمحيص هذه

املستخدمني الثقة في جودة التطبيقات التي يشترونها.

•التحقق من صحة توقيع التعليمة البرمجية :يسمح  iOSو  iPadOSللمطورين بدمج إطارات العمل داخل
تطبيقاتهم ،ومن ثم يمكن استخدامها من خالل التطبيق نفسه أو من خالل امللحقات املدمجة داخل

التطبيق .لحماية النظام والتطبيقات األخرى من تحميل تعليمات برمجية تابعة لجهات خارجية داخل مساحة
العنوان ،يقوم النظام بإجراء تحقق من صحة توقيع التعليمات البرمجية لجميع املكتبات الديناميكية التي

ترتبط بها عملية ما وقت بدء التشغيل .ويتم إتمام عملية التحقق من الصحة هذه من خالل معرف الفريق

الذي يتم استخراجه من الشهادة الصادرة من  .Appleمعرف الفريق عبارة عن سلسلة أبجدية رقمية مكونة

من  01أحرف ،مثل  .1A2B3C4D5Fقد يرتبط البرنامج مع أي مكتبة للنظام األساسي تتوفر مع النظام أو أي
مكتبة تحمل معرف الفريق ذاته في توقيع التعليمات البرمجية الخاص بها باعتباره العنصر الرئيسي القابل

للتنفيذ .ونظ ًرا ألن العناصر القابلة للتنفيذ التي تتوفر كجزء من النظام ال تحمل معرف فريق ،فال يمكنها
االرتباط إال باملكتبات التي تتوفر مع النظام نفسه.

التحقق من ملكية التطبيقات الداخلية

تمتلك الشركات املؤهلة كذلك إمكانية كتابة تطبيقات داخلية مملوكة لالستخدام داخل
أروقتها وتوزيعها على موظفيها .وتستطيع الشركات واملؤسسات التقدم إلى برنامج

 .)ADEP( Apple Developer Enterprise Programملزيد من املعلومات وملراجعة متطلبات

األهلية ،انظر موقع برنامج  Apple Developer Enterprise Programاإللكتروني .بعد أن تصبح

عضوا في برنامج  ،ADEPيمكنها التسجيل للحصول على ملف تعريف تموين يسمح
املؤسسة
ً
للتطبيقات الداخلية اململوكة بالعمل على األجهزة التي ُتصرّح لها.

يجب أن يكون لدى املستخدمني ملف تعريف التموين مث ّبت لتشغيل تلك التطبيقات .وهذا يساعد
على ضمان عدم تمكُّن غير املستخدمني املقصودين في املؤسسة من تحميل التطبيقات على أجهزة iOS

و  iPadOSالخاصة بهم .وتكون التطبيقات املُث َّبتة من خالل إدارة جهاز الجوال  )MDM(موثوقً ا بها ضمن ًيا ألن
العالقة بني املؤسسة والجهاز قد تم تأسيسها بالفعل .بخالف ذلك ،يتعني على املستخدم املوافقة على
ملف تعريف التموين الخاص بالتطبيق في اإلعدادات .يمكن للمؤسسات كذلك تقييد موافقة املستخدمني
على التطبيقات من مطورين غير معروفني .عند التشغيل األول ألي تطبيق داخلي مملوك ،يجب أن يتلقى
الجهاز تأكي ًدا إيجاب ًيا من  Appleبأنه مسموح بتشغيل التطبيق.
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أمن املعالجة وقت التشغيل في  iOSو iPadOS

يساعد  iOSو  iPadOSعلى ضمان أمن وقت التشغيل باستخدام "وضع الحماية" واالستحقاقات املعلنة
وعشوائية تخطيط مساحة العنوان .)ASLR(

وضع الحماية

تكون جميع تطبيقات الجهات الخارجية في "وضع الحماية" ،لذا فهي ممنوعة من الوصول إلى امللفات املخزنة

بواسطة تطبيقات أخرى أو من إجراء تغييرات على الجهاز .وقد تم تصميم وضع الحماية لحماية التطبيقات من

جمع أو تعديل املعلومات املخزنة بواسطة التطبيقات األخرى .يحتوي كل تطبيق على دليل رئيسي فريد يضم

ملفاته ،ويتم تعيينه عشوائ ًيا عند تثبيت التطبيق .إذا احتاج تطبيق جهة خارجية إلى الوصول إلى معلومات
أخرى غير معلوماته الخاصة ،فإنه ال يفعل ذلك إال باستخدام الخدمات الحصرية التي يوفرها  iOSو .iPadOS
ملفات النظام وموارده محمية ً
أيضا من تطبيقات املستخدم .تعمل غالبية ملفات وموارد  iOSو iPadOS

مثل "جوال" مستخدم ال يتمتع بامتيازات ،كما تفعل جميع تطبيقات الجهات الخارجية .ويتم تحميل قسم

نظام التشغيل بالكامل للقراءة فقط .بينما األدوات غير الضرورية ،مثل خدمات تسجيل الدخول عن ُبعد ،ال يتم
تضمينها في برامج النظام؛ وواجهات  APIال تسمح للتطبيقات بتصعيد امتيازاتها الخاصة لتعديل التطبيقات
األخرى أو  iOSو .iPadOS

استخدام االستحقاقات

تتحكم االستحقاقات املعلنة في إمكانية الوصول من خالل تطبيقات الجهات الخارجية إلى معلومات املستخدم
وإلى امليزات مثل  iCloudوإمكانية التوسعة .االستحقاقات عبارة عن أزواج قيم أساسية يتم تسجيل دخولها

إلى أحد التطبيقات وتسمح باملصادقة بما يتجاوز عوامل وقت التشغيل ،مثل معرف مستخدم  .UNIXنظ ًرا ألن
االستحقاقات يتم توقيعها رقم ًيا ،ال يمكن تغييرها .و ُتستخدم االستحقاقات على نطاق واسع بواسطة تطبيقات
النظام والبرامج الخفية لتنفيذ عمليات ذات امتيازات خاصة قد تتطلب تشغيل العملية كجذر .وهذا يقلل بشكل

كبير من احتمال تصعيد االمتياز بواسطة تطبيق نظام ُمخت َر ق أو برنامج خفي.

باإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن للتطبيقات إجراء معالجة في الخلفية إال من خالل واجهات  APIالتي يوفرها النظام.
يتيح ذلك للتطبيقات االستمرار في العمل دون تدهور في األداء أو التأ ثير بشكل كبير في عمر البطارية.

عشوائية تخطيط مساحة العنوان

إن عشوائية تخطيط مساحة العنوان  )ASLR(تساعد على الحماية من استغالل أخطاء فساد الذاكرة .وتستخدم
التطبيقات املضمنة تقنية  ASLRللمساعدة على ضمان عشوائية جميع مناطق الذاكرة عند التشغيل.

باإلضافة إلى العمل عند التشغيل ،تقوم  ASLRبالترتيب العشوائي لعناوين الذاكرة الخاصة بالتعليمات

البرمجية القابلة للتنفيذ ومكتبات النظام ووحدات البناء البرمجية ذات الصلة ،ما يقلل احتمال وقوع العديد من
الهجمات .على سبيل املثال ،يحاول هجوم  return-to-libcخداع الجهاز لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة من خالل

التالعب بعناوين الذاكرة الخاصة بمكتبات املكدس والنظام .ومن ثم فإن عشوائية تعيني موضع هذه املكتبات

يجعل تنفيذ الهجوم أكثر صعوبة ،خاصة عبر أجهزة متعددة .تقوم  Xcodeوبيئات تطوير  iOSأو  ،iPadOSبتجميع

برامج الجهات الخارجية تلقائ ًيا مع تشغيل دعم .ASLR
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ميزة عدم التنفيذ

يوفر  iOSو  iPadOSمزي ًدا من الحماية باستخدام ميزة عدم التنفيذ مطلقً ا  )XN(في  ،ARMوالتي تم ّيز صفحات
الذاكرة على أنها غير قابلة للتنفيذ .وال يمكن استخدام صفحات الذاكرة التي تم تمييزها على أنها قابلة للكتابة

وقابلة للتنفيذ إال بواسطة التطبيقات تحت ظروف محكمة للغاية :يتحقق  kernelمن وجود استحقاق توقيع

التعليمات البرمجية الديناميكي من  Appleفقط .وحتى ذلك الحني ،يمكن إجراء اتصال  mmapواحد فقط لطلب

صفحة قابلة للتنفيذ وقابلة للكتابة يتم منحها عنوانًا عشوائ ًيا .يستخدم  Safariهذه الوظيفة لبرنامج التحويل
البرمجي  JavaScript Just-in-Time (JIT)الخاص به.

دعم امللحقات في  iOSو  iPadOSو macOS

يسمح  iOSو  iPadOSو  macOSللتطبيقات بتوفير وظائف للتطبيقات األخرى من خالل توفير امللحقات.

امللحقات عبارة عن ثنائيات قابلة للتنفيذ موقَّ عة ألغراض خاصة ،يتم تعبئتها داخل التطبيق .أ ثناء التثبيت،

يكتشف النظام تلقائ ًيا امللحقات ويجعلها متاحة للتطبيقات األخرى باستخدام نظام مطابقة.

نقاط امللحقات

تسمى منطقة النظام التي تدعم امللحقات نقطة امللحق .وتوفر كل نقطة ملحق واجهات  APIوتفرض

بناء على قواعد املطابقة الخاصة بنقطة
سياسات لهذه املنطقة .يحدد النظام امللحقات التي تكون متاحة
ً
امللحق .و ُيشّغل النظام تلقائ ًيا عمليات امللحقات حسب الحاجة ويتحكم في مدة تشغيلها .يمكن استخدام
االستحقاقات لتقييد إتاحة امللحق لتطبيقات نظام معينة .على سبيل املثال ،ال تظهر أداة عرض اليوم إال

في مركز اإلشعارات ،وال يتوفر ملحق املشاركة إال من جزء املشاركة .من أمثلة نقاط امللحقات ،أدوات اليوم
واملشاركة واإلجراءات وتحرير الصور وموفر امللفات ولوحة املفاتيح املخصصة.

طريقة تواصل امللحقات

تعمل امللحقات في مساحة العنوان الخاصة بها .إن التواصل بني امللحق والتطبيق الذي تم تنشيطه منه
يستخدم االتصاالت بني العمليات بوساطة إطار عمل النظام .وال تكون لديها إمكانية الوصول إلى ملفات

ً
ً
بعضا ،وعن
صممت امللحقات بحيث تكون معزولة عن بعضها
بعضهم
بعضا أو مساحات الذاكرة لكل منها .فقد ُ
التطبيقات التي تحتويها ،وعن التطبيقات التي تستخدمها .وتكون في وضع الحماية مثل أي تطبيق آخر تابع
لجهة خارجية ولها حاوية منفصلة عن حاوية التطبيق الذي يحتويها .ومع ذلك ،فإنها تشترك في نفس إمكانية

الوصول إلى ضوابط الخصوصية التي يتمتع بها التطبيق الحاوي .لذلك إذا منح املستخدم جهات االتصال حق
الوصول إلى أحد التطبيقات ،يتم تمديد هذه املنحة لتشمل امللحقات املضمنة في التطبيق ولكن ليس
امللحقات التي يتم تنشيطها بواسطة التطبيق.

طريقة استخدام لوحات املفاتيح املخصصة

خاصا من امللحقات نظ ًرا ألن املستخدم ُيمكّنها للنظام بأكمله .بعد
نوعا
تعد لوحات املفاتيح املخصصة
ً
ً
التمكنيُ ،يستخدم ملحق لوحة املفاتيح ألي حقل من حقول النص باستثناء إدخال رمز الدخول وأي طريقة عرض
آمنة للنصوص .لتقييد نقل بيانات املستخدم ،يتم تشغيل لوحات املفاتيح املخصصة بشكل افتراضي في
وضع حماية مق ّيد للغاية يمنع الوصول إلى الشبكة وإلى والخدمات التي تنفذ عمليات الشبكة نيابة عن عملية
ما وإلى واجهات  APIالتي قد تتيح للملحق تسريب بيانات الكتابة .ويمكن ملطوري لوحات املفاتيح املخصصة

املطالبة بأن تكون ملحقاتهم ذات وصول مفتوح ،مما يتيح للنظام تشغيل امللحق في وضع الحماية االفتراضي
بعد الحصول على موافقة من املستخدم.
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 MDMوامللحقات

بالنسبة لألجهزة املسجلة في حل إدارة جهاز الجوال  ،)MDM(تلتزم ملحقات املستندات ولوحة املفاتيح بقواعد
(إدارة "فتح في") .على سبيل املثال ،يمكن أن يساعد حل  MDMعلى منع املستخدمني من تصدير مستند من

تطبيق ُمدار إلى مزود مستندات غير ُمدار ،أو يساعد على منعها من استخدام لوحة مفاتيح غير ُمدارة مع تطبيق
ُمدار .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن ملطوري التطبيقات منع استخدام ملحقات لوحات املفاتيح التابعة لجهات خارجية
داخل تطبيقاتهم.

حماية التطبيقات ومجموعات التطبيقات في  iOSو iPadOS

في  iOSو  ،iPadOSيمكن للمؤسسات حماية التطبيقات بأمان باستخدام  SDK IOSواالنضمام إلى مجموعة
التطبيقات في .Apple Developer Portal

اعتماد حماية البيانات في التطبيقات

هل
تقدّم  )SDK(مجموعة أدوات تطوير برامج  iOSلكل من  iOSو  iPadOSمجموعة كاملة من واجهات  APIتس ّ

على مطوري الجهات الخارجية واملطورين الداخليني اعتماد حماية البيانات واملساعدة في ضمان أعلى مستوى

من الحماية في تطبيقاتهم .وتتوفر حماية البيانات لواجهات  APIللملفات وقواعد البيانات ،بما في ذلك
 NSFileManagerو  CoreDataو  NSDataو .SQLite

يتم ً
أيضا تخزين قاعدة بيانات تطبيق البريد (بما في ذلك املرفقات) والكتب املُدارة وإشارات  Safariاملرجعية

وصور تشغيل التطبيق وبيانات املوقع من خالل التشفير ،مع مفاتيح محمية برمز دخول املستخدم على جهازه.

ويط ّبق التقويم (باستثناء املرفقات) وجهات االتصال والتذكيرات واملالحظات والرسائل والصور استحقاق
حماية البيانات "محمية حتى أول مصادقة من املستخدم".

التطبيقات التي ُيث ّبتها املستخدم وال تكون ضمن فئة حماية بيانات محددة تندرج ضمن الفئة "محمية حتى أول
مصادقة من املستخدم" بشكل افتراضي.

االنضمام إلى مجموعة تطبيقات

جزءا من
يمكن للتطبيقات وامللحقات التي يملكها حساب مطور معني مشاركة املحتوى عند تكوينه ليكون
ً
مجموعة تطبيقات .ويقرر املطور ما إذا كان يريد إنشاء املجموعات املناسبة على Apple Developer Portal

جزءا من مجموعة
وتضمني املجموعة املطلوبة من التطبيقات وامللحقات أم ال .بمجرد تكوين التطبيقات لتكون
ً

تطبيقات ،يمكنها الوصول إلى التالي:

•حاوية مشتركة على وحدة التخزين مخصصة للتخزين وتبقى على الجهاز طاملا تم تثبيت تطبيق واحد على
األقل من املجموعة

•التفضيالت املشتركة

•عناصر سلسلة املفاتيح املشتركة

يساعد  Apple Developer Portalعلى ضمان أن تكون معرّفات مجموعة التطبيقات  )GID(فريدة عبر النظام
البيئي للتطبيق.
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التحقق من امللحقات في  iOSو iPadOS

يوفر برنامج ترخيص  Made for iPhoneو  Made for iPadو  )MFi( Made for iPod touchلجهات تصنيع

امللحقات املعتمدة إمكانية الوصول إلى بروتوكول ملحقات  )iAP( iPodواملكونات املادية الداعمة الالزمة.

عند اتصال أحد ملحقات  MFiبجهاز  iOSأو  iPadOSباستخدام موصل  Lightningأو  USB-Cأو عبر ،Bluetooth
يطلب الجهاز من امللحق إثبات أنه حاصل على ترخيص من  Appleعن طريق االستجابة بشهادة مقدمة من

تحديا يجب أن يجيب عليه امللحق باستجابة موقَّ عة .وتتم معالجة
 Appleيتحقق منها الجهاز .ثم ُيرسل الجهاز
ً

هذه العملية بالكامل بواسطة دائرة متكاملة  )IC(مخصصة توفرها  Appleلجهات تصنيع امللحقات املعتمدة
وتكون شفافة بالنسبة للملحق نفسه.

يمكن أن تطلب امللحقات إمكانية الوصول إلى طر ق النقل والوظائف املختلفة؛ على سبيل املثال ،الوصول

إلى تدفقات الصوت الرقمية عبر كبل  Lightningأو  USB-Cأو معلومات املوقع املتوفرة عبر  .Bluetoothتم

تصميم الدائرة املتكاملة للمصادقة لضمان عدم منح حق الوصول الكامل إلى الجهاز إال للملحقات املعتمدة

فقط .وإذا كان امللحق ال يدعم املصادقة ،فإن وصوله يقتصر على الصوت التناظري ومجموعة فرعية صغيرة من

عناصر التحكم في تشغيل الصوت التسلسلي .)UART(

تستخدم ً AirPlay
أيضا الدائرة املتكاملة للمصادقة بغرض التحقق من اعتماد  Appleألجهزة االستقبال.

تستخدم تدفقات صوت  AirPlayوفيديو  CarPlayبروتوكول ( MFi-SAPبروتوكول االرتباط اآلمن) ،الذي يشفر

االتصال بني امللحق والجهاز باستخدام  AES128في نمط العداد  .)CTR(ويتم تبادل املفاتيح سريعة الزوال
باستخدام تبادل مفاتيح ) ECDH (Curve25519وتوقيعها باستخدام مفتاح  RSAسعة  1024بت الخاص
بالدائرة املتكاملة للمصادقة كجزء من بروتوكول محطة إلى محطة .)STS(

أمن التطبيقات في macOS

مقدمة عن أمن التطبيقات في macOS

يتكون أمن التطبيقات في  macOSمن عدد من الطبقات املتداخلة؛ أولها خيار تشغيل التطبيقات املوقَّ عة

واملوثوق بها فقط من  .App Storeباإلضافة إلى ذلك ،يضع  macOSطبقات من الحماية للمساعدة على ضمان

أن تكون التطبيقات التي يتم تنزيلها من اإلنترنت خالية من البرامج الضارة املعروفة .ويوفر  macOSتقنيات

الكتشاف البرامج الضارة وإزالتها ،بجانب وسائل حماية إضافية مصممة ملنع التطبيقات غير املوثوق بها من

الوصول إلى بيانات املستخدم .تم تصميم خدمات  Appleمثل التوثيق وتحديثات  XProtectللمساعدة على
منع تثبيت البرامج الضارة .عند الضرورة ،تحدد هذه الخدمات مواقع البرامج الضارة التي ربما تكون قد تجنبت

الكشف عنها في البداية ثم تزيلها بسرعة وكفاءة .وفي النهاية ،يتمتع مستخدم  macOSبحرية العمل في

إطار النموذج األمني الذي يكون منطق ًيا بالنسبة له — بما في ذلك تشغيل التعليمات البرمجية غير املوقَّ عة
تماما.
وغير املوثوق بها
ً
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عملية توقيع التعليمات البرمجية للتطبيقات في macOS

تو ّقع  Appleعلى كل التطبيقات املتوفرة من  .App Storeوقد تم تصميم هذا التوقيع لضمان عدم العبث بها
أو تبديلها .كما تو ّقع  Appleعلى أي تطبيقات تتوفر مع أجهزة .Apple

في  ،macOS 10.15يجب أن يو ّقع املطور جميع التطبيقات املوزَّعة خارج  App Storeباستخدام شهادة معرّف
املطور الصادرة من ( Appleمدمجة مع مفتاح خاص) وأن يتم توثيقها من ِقبل  Appleكي تعمل وفقً ا إلعدادات
 Gatekeeperاالفتراضية .يجب ً
أيضا توقيع التطبيقات التي تم تطويرها داخل ًيا باستخدام معرف املطور الصادر

من  Appleبحيث يستطيع املستخدمون التحقق من سالمتها.

في  ،macOSيعمل توقيع التعليمات البرمجية والتوثيق بشكل مستقل — ويمكن تنفيذهما بواسطة جهات

فاعلة مختلفة — لتحقيق أهداف مختلفة .يتم تنفيذ توقيع التعليمات البرمجية بواسطة املطور باستخدام

شهادة معرف املطور الخاصة به (الصادرة من  ،)Appleبينما التحقق من هذا التوقيع ُيثبت للمستخدم أن برنامج

املطور لم يتم العبث به منذ أن قام املطور بتصميمه وتوقيعه .ويمكن تنفيذ التوثيق بواسطة أي شخص في
سلسلة توزيع البرامج و ُيثبت أنه قد تم تزويد  Appleبنسخة من التعليمات البرمجية للتحقق من وجود برامج

ضارة ولم يتم العثور على برامج ضارة معروفة .ناتج التوثيق عبارة عن تذكرة يتم تخزينها على خوادم Apple

اختياريا بالتطبيق (من ِقبل أي شخص) دون إبطال توقيع املطور.
ويمكن تدبيسها
ً

تتطلب عناصر التحكم في الوصول اإللزامية  )MACs(توقيع التعليمات البرمجية لتمكني االستحقاقات املحمية

بواسطة النظام .على سبيل املثال ،يجب أن تكون التطبيقات التي تتطلب الوصول عبر جدار الحماية ذات
تعليمات برمجية موقَّ عة باستخدام استحقاق  MACاملناسب.
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 Gatekeeperوحماية وقت التشغيل في macOS

يوفر  macOSتقنية  Gatekeeperوحماية وقت التشغيل للمساعدة على ضمان تشغيل البرامج املوثوقة
فقط على  Macالخاص باملستخدم.

Gatekeeper

يتضمن  macOSتقنية أمن تسمى  ،Gatekeeperاملصممة لتساعد على ضمان تشغيل البرامج املوثوقة

فقط على الـ  Macالخاص باملستخدم .عندما يقوم املستخدم بتنزيل وفتح تطبيق أو مكون إضافي أو حزمة

ُمث ّبت من خارج  ،App Storeيتحقق  Gatekeeperمن أن البرنامج من مطور معلوم الهوية ،وأنه تم توثيقه

بواسطة  Appleعلى أنه خاٍل من املحتوى الضار املعروف ،ولم يتم تغييره .تطلب ً Gatekeeper
أيضا موافقة

املستخدم قبل فتح البرنامج الذي تم تنزيله ألول مرة للتأكد من عدم خداع املستخدم لتشغيل تعليمات
برمجية قابلة للتنفيذ يعتقد أنها مجرد ملف بيانات.

بشكل افتراضي ،تساعد  Gatekeeperعلى ضمان أن تكون جميع البرامج التي يتم تنزيلها موقَّ عة بواسطة
كل من عملية مراجعة
 App Storeأو موقَّ عة بواسطة مطور
مسجل ومو َّثقة من ِقبل  .Appleتم تصميم ٌ
َّ

 App Storeوقناة التوثيق لضمان خلو التطبيقات من البرامج الضارة املعروفة .لذلك ،يتم بشكل افتراضي
فحص جميع البرامج املوجودة في ً macOS
بحثا عن املحتويات الضارة املعر وفة عند فتحها ألول مرة ،بغض
النظر عن كيفية وصولها إلى الـ .Mac

ال من ذلك ،يمكن
يتوفر لدى املستخدمني واملؤسسات خيار السماح بالبرامج املثبتة من  App Storeفقط .بد ً
للمستخدمني تجاوز سياسات  Gatekeeperلفتح أي برنامج ،ما لم يكن مق ّي ًدا بواسطة أحد حلول إدارة جهاز

الجوال  .)MDM(وبإمكان املؤسسات استخدام  MDMلتكوين إعدادات  ،Gatekeeperبما في ذلك السماح
بالبرامج املوقَّ عة بهويات بديلة .ومن املمكن ً
أيضا تعطيل  Gatekeeperبالكامل ،إذا لزم األمر.

توفر ً Gatekeeper
أيضا حماية ضد توزيع املكونات اإلضافية الضارة مع التطبيقات غير الضارة .إذ يؤدي استخدام

التطبيق إلى تحميل مكون إضافي ضار دون علم املستخدم .وعند الضرورة ،تفتح  Gatekeeperالتطبيقات من

مواقع عشوائية في وضع القراءة فقط .وقد تم تصميم ذلك ملنع التحميل التلقائي للمكونات اإلضافية املوزَّعة

مع التطبيق.

حماية وقت التشغيل

تكون ملفات النظام وموارده و  kernelالخاصة به محمية من مساحة التطبيقات الخاصة باملستخدم .و ُتوضع

كل التطبيقات املتوفرة من  App Storeفي وضع الحماية لتقييد الوصول إلى البيانات املخزنة بواسطة

التطبيقات األخرى .إذا احتاج تطبيق وارد من  App Storeإلى الوصول إلى بيانات من تطبيق آخر ،فال يمكنه
القيام بذلك إال باستخدام واجهات  APIوالخدمات التي يوفرها .macOS
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ُتشّغل  Appleعملية تحليل التهديدات لتحديد البرامج الضارة وحظرها بسرعة.

ثالث طبقات للحماية

ويتم تنظيم وسائل الحماية من البرامج الضارة في ثالث طبقات:

 .١منع تشغيل البرامج الضارة أو تنفيذها App Store :أو  Gatekeeperإلى جانب التوثيق
 .٢حظر تشغيل البرامج الضارة على أنظمة العمالء Gatekeeper :والتوثيق و XProtect
 .٣معالجة البرامج الضارة التي تم تنفيذهاXProtect :

تم تصميم الطبقة األولى من الحماية إلعاقة توزيع البرامج الضارة ومنع بدء تشغيلها حتى ولو ملرة واحدة—
ُيعد هذا هدف  App Storeو  Gatekeeperإلى جانب وظيفة التوثيق.

تهدف طبقة الحماية التالية إلى املساعدة على ضمان أنه في حال ظهور برامج ضارة على أي  ،Macيتم التعرّف
عليها وحظرها بسرعة ،وذلك إليقاف االنتشار وإصالح أنظمة  Macالتي نجحت في التسلل إليها بالفعل .تتم
إضافة  XProtectإلى طبقة الحماية هذه ،إلى جانب  Gatekeeperوالتوثيق.

وأخي ًرا ،تعمل  XProtectعلى معالجة البرامج الضارة التي نجحت في التسلل إلى النظام.

تجتمع وسائل الحماية هذه ،التي تم تناولها بالتفصيل أدناه ،لدعم أفضل ممارسات الحماية من الفيروسات

والبرامج الضارة .وتوجد وسائل حماية إضافية ،خاصةً على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بسيليكون  Appleللحد

من الضرر املحتمل للبرامج الضارة التي تنجح في التسلل إلى النظام .انظر حماية وصول التطبيقات إلى بيانات
املستخدم لالطالع على الطر ق التي يمكن أن يساعد بها  macOSفي حماية بيانات املستخدم من البرامج

الضارة ،وكذلك تكامل نظام التشغيل ملعرفة الطر ق التي يستطيع بها  macOSالحد من اإلجراءات التي يمكن
أن ُتجريها البرامج الضارة على النظام.

التوثيق

التوثيق عبارة عن خدمة للبحث عن البرامج الضارة تقدمها  .Appleيقوم املطورون الذين يرغبون في توزيع

تطبيقات  macOSخارج  App Storeبإرسال تطبيقاتهم إلجراء الفحص كجزء من عملية التوزيع .تفحص Apple
هذا البرنامج بح ًثا عن برامج ضارة معروفة ،وإذا لم يتم العثور على أي منها ،فإنها ُتصدر تذكرة توثيق .ويقوم
املطورون عادةً بإرفاق هذه التذكرة في تطبيقاتهم حتى يتمكن  Gatekeeperمن التحقق من التطبيق وبدء

تشغيله ،حتى دون اتصال باإلنترنت.

بإمكان ً Apple
أيضا إصدار تذكرة إلغاء للتطبيقات املعروفة بأنها ضارة ،حتى لو كانت قد تم توثيقها سابقً ا.

ويقوم  macOSبانتظام بالتحقق من وجود تذاكر إلغاء جديدة بحيث يكون لدى  Gatekeeperأحدث املعلومات

ويمكنه حظر تشغيل مثل هذه امللفات .يمكن لهذه العملية حظر التطبيقات الضارة بسرعة كبيرة ألن

التحديثات تجري في الخلفية بشكل أكثر تكرا ًرا من تحديثات الخلفية التي تدفع توقيعات  XProtectالجديدة.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تطبيق هذه الحماية على التطبيقات التي تم توثيقها سابقً ا ،والتي لم يتم توثيقها.
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XProtect

يتضمن  macOSتقنية حماية من الفيروسات مضمنة تسمى  XProtectللكشف عن البرامج الضارة وإزالتها

استنادا
استنادا إلى التوقيع .يستخدم النظام تواقيع  ،Yaraوهي أداة ُتستخدم إلجراء الكشف عن البرامج الضارة
ً
ً
إلى التوقيعات ،والتي تحرص  Appleعلى تحديثها بشكل منتظم .تراقب  Appleحاالت العدوى واإلصابة بالبرامج

الضارة الجديدة و ُتحدّث التوقيعات تلقائ ًيا — بشكل مستقل عن تحديثات النظام — للمساعدة في حماية

أجهزة كمبيوتر  Macضد اإلصابات بالبرامج الضارة .ويقوم  XProtectتلقائ ًيا باكتشاف البرامج الضارة املعروفة

ومنع تنفيذها .في  macOS 10.15أو أحدث ،يتحقق  XProtectمن املحتوى الضار املعروف عند:
•تشغيل تطبيق ألول مرة

•تغيير تطبيق (في نظام امللفات)
•تحديث توقيعات XProtect

عندما يكتشف  XProtectبرامج ضارة معروفة ،يتم حظر البرنامج وإعالم املستخدم ومنحه خيار نقل البرنامج
إلى سلة املهمالت.

مالحظة :تكون عملية التوثيق فعالة ضد امللفات املعروفة (أو تجزئات امللفات) ويمكن استخدامها على

التطبيقات التي تم تشغيلها سابقً ا .و ُتعدّ قواعد  XProtectاملستندة إلى التوقيعات أكثر عمومية من تجزئة
ملف معني حيث يمكنها العثور على متغيرات لم تعرفها  .Appleتفحص  XProtectالتطبيقات التي تم تغييرها
أو التطبيقات عند تشغيلها ألول مرة فقط.

في حال وصول برنامج ضار إلى أي  ،Macفإن  XProtectتتضمن كذلك تقنية ملعالجة حاالت اإلصابة .على سبيل

بناء على التحديثات التي يتم توفيرها تلقائ ًيا
املثال ،تتضمن محركًا يعمل على معالجة اإلصابات بالبرامج الضارة
ً
من ( Appleكجزء من التحديثات التلقائية مللفات بيانات النظام وتحديثات األمن) .كما تزيل البرامج الضارة

عندما تتلقى معلومات مح َّدثة وتستمر في البحث بشكل دوري عن اإلصابات بالبرامج الضارة .وال ُتعيد XProtect
تشغيل الـ  Macتلقائ ًيا.

التحديثات األمنية التلقائية لـ XProtect

استنادا إلى أحدث معلومات متوفرة عن التهديدات .وبشكل
ُتصدر  Appleتحديثات لـ  XProtectتلقائ ًيا
ً
افتراضي ،يتحقق  macOSمن هذه التحديثات يوم ًيا .تكون تحديثات التوثيق التي يتم توزيعها باستخدام مزامنة
 CloudKitأكثر تكرا ًرا.

كيف تستجيب  Appleعند اكتشاف برامج ضارة جديدة

عند اكتشاف برامج ضارة جديدة ،يمكن تنفيذ عدد من الخطوات:
•يتم إلغاء أي شهادات مرتبطة بمعرّف املطور.

•يتم إصدار تذاكر إلغاء التوثيق لكل امللفات (التطبيقات وامللفات ذات الصلة).
•يتم تطوير توقيعات  XProtectوإصدارها.

يتم تطبيق هذه التوقيعات ً
أيضا بأ ثر رجعي على البرامج التي تم توثيقها سابقً ا ،ويمكن أن تؤدي أي

اكتشافات جديدة إلى حدوث إجراء أو أكثر من اإلجراءات السابقة.

في النهايةُ ،تطلق عملية الكشف عن البرامج الضارة سلسلة من الخطوات على مدار الثواني والساعات واأليام

التالية لنشر أفضل وسائل حماية ممكنة ملستخدمي الـ .Mac
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التحكم في وصول التطبيقات إلى امللفات في macOS

تؤمن  Appleبأنه من حق املستخدمني امتالك الشفافية الكاملة وحرية املوافقة والرفض والتحكم في ما

تفعله التطبيقات ببياناتهم .في  ،macOS 10.15يفرض النظام هذا النموذج للمساعدة على ضمان اشتراط
حصول جميع التطبيقات على موافقة املستخدم قبل الوصول إلى امللفات املوجودة في املستندات

والتنزيالت وسطح املكتب و  iCloud Driveووحدات التخزين على الشبكة .في  macOS 10.13أو أحدث،

التطبيقات التي تتطلب الوصول إلى جهاز التخزين بالكامل يجب إضافتها بشكل صريح في تفضيالت النظام.

باإلضافة إلى ذلك ،تتطلب إمكانيات الوصول واألتمتة إذن املستخدم للمساعدة على ضمان عدم التحايل على

بناء على سياسة الوصول ،قد ُيطلب من املستخدمني أو ُيشترط عليهم تغيير اإلعداد
وسائل الحماية األخرى.
ً
في تفضيالت النظام > األمن والخصوصية > الخصوصية:
ا لعنصر

مطالبة املستخدم حسب التطبيق

وجوب تحرير إعدادات خصوصية النظام
بواسطة املستخدم

إمكانية الوصول
الوصول الكامل إلى التخزين الداخلي
امللفات واملجلدات

مالحظة :تتضمن سطح املكتب

واملستندات والتنزيالت ووحدات التخزين

على الشبكة ووحدات التخزين القابلة لإلزالة
األتمتة (أحداث )Apple

تكون العناصر املوجودة في سلة مهمالت املستخدم محمية من أي تطبيقات تستخدم الوصول الكامل

إلى القرص؛ لن تتم مطالبة املستخدم بمنح التطبيق حق الوصول .إذا أراد املستخدم وصول التطبيقات إلى
امللفات ،يجب نقلها من سلة املهمالت إلى موقع آخر.

ُيطلب من املستخدم الذي يقوم بتشغيل خزنة امللفات على الـ  Macتوفير بيانات اعتماد صالحة قبل متابعة
عملية التمهيد واكتساب حق الوصول إلى أوضاع بدء التشغيل املتخصصة .بدون بيانات اعتماد تسجيل دخول

صالحة أو مفتاح استرداد ،تظل وحدة التخزين بأكملها مشفرة ومحمية من الوصول غير املصرح به ،حتى إذا تمت

إزالة جهاز التخزين الفعلي وتوصيله بكمبيوتر آخر.

لحماية البيانات في بيئة مؤسسية ،يجب على قسم تقنية املعلومات تحديد وفرض سياسات تكوين

 FileVaultباستخدام إدارة جهاز الجوال  .)MDM(ويتوفر لدى املؤسسات العديد من الخيارات إلدارة وحدات

التخزين املشفرة ،بما في ذلك مفاتيح االسترداد املؤسسية أو مفاتيح االسترداد الشخصية (التي يمكن تخزينها

اختياريا باستخدام  MDMللضمان) أو مزيج من االثنني .يمكن ً
أيضا تعيني تدوير املفاتيح كسياسة في .MDM
ً
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امليزات اآلمنة في تطبيق املالحظات

يتضمن تطبيق املالحظات ميزة املالحظات اآلمنة—على الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  Macوموقع iCloud

اإللكتروني—التي تتيح للمستخدمني حماية محتويات مالحظات محددة .يمكن للمستخدمني كذلك مشاركة
مالحظات مع اآلخرين بشكل آمن.

املالحظات اآلمنة

ال باستخدام عبارة دخول يقدمها املستخدم تكون مطلوبة لعرض
يتم تشفير املالحظات اآلمنة تشفي ًرا كام ً
املالحظات على أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSوموقع ويب  .iCloudيمكن أن يكون لكل حساب iCloud

(بما في ذلك حسابات "على الجهاز الخاص بي") عبارة دخول منفصلة.

عندما ُيؤ ّمن املستخدم املالحظة ،يتم اشتقاق مفتاح  16بايت من عبارة دخول املستخدم
باستخدام  PBKDF2و  .SHA256ويتم تشفير املالحظة وجميع مرفقاتها باستخدام  AESمع

 .)AES-GCM( Mode Galois/Counterكما يتم إنشاء سجالت جديدة في  Core Dataو  CloudKitلتخزين

املالحظة املشفرة واملرفقات والعالمات ومتجه التهيئة .بعد إنشاء السجالت الجديدةُ ،تحذف البيانات األصلية

غير املشفرة .وتشمل املرفقات التي تدعم التشفير الصور والرسومات والجداول والخرائط ومواقع الويب .ال

يمكن تشفير املالحظات التي تحتوي على أنواع أخرى من املرفقات ،وال يمكن إضافة املرفقات غير املدعومة
إلى املالحظات اآلمنة.

لعرض مالحظة آمنة ،يتعني على املستخدم إدخال عبارة الدخول أو املصادقة باستخدام  Face IDأو

 .Touch IDبعد مصادقة املستخدم بنجاح ،سواء لعرض أو إنشاء مالحظة آمنة ،يفتح تطبيق املالحظات جلسة
آمنة .أ ثناء فتح الجلسة اآلمنة ،يمكن للمستخدم عرض أو تأمني املالحظات األخرى دون مصادقة إضافية .لكن

لزاما على املستخدم
ال تنطبق الجلسة اآلمنة إال على املالحظات املحمية بعبارة الدخول املقدمة .ويظل
ً
مصادقة املالحظات املحمية بعبارة دخول مختلفةُ .تغلق الجلسة اآلمنة في الحاالت التالية:
•عند ضغط املستخدم على زر القفل اآلن في تطبيق املالحظات

•عند تبديل تطبيق املالحظات إلى الخلفية ألكثر من  3دقائق ( 8دقائق في )macOS

•عند قفل جهاز  iOSأو iPadOS

لتغيير عبارة الدخول في مالحظة آمنة ،يجب على املستخدم إدخال عبارة الدخول الحالية ،نظ ًرا إلى عدم توفر
 Face IDو  Touch IDعند تغيير عبارة الدخول .بعد اختيار عبارة دخول جديدةُ ،يعيد تطبيق املالحظات ،في
نفس الحساب ،صياغة مفاتيح جميع املالحظات املوجودة املشفرة بعبارة عبارة الدخول السابقة.

مقدما من
تلميحا
إذا أخطأ املستخدم في كتابة عبارة الدخول ثالث مرات متتالية ،يعرض تطبيق املالحظات
ً
ً
املستخدم ،إذا كان املستخدم قد قام بتوفير واحد عند اإلعداد .وإذا ظلّ املستخدم ال يتذكر عبارة الدخول،

يمكنه إعادة تعيينها في إعدادات تطبيق املالحظات .تتيح هذه امليزة للمستخدمني إنشاء مالحظات آمنة

جديدة باستخدام عبارة دخول جديدة ،ولكنها لن تسمح لهم بعرض املالحظات التي تم تأمينها سابقً ا .ويظل

من املمكن عرض املالحظات التي تم تأمينها سابقً ا في حالة تذكر عبارة الدخول القديمة .تتطلب إعادة تعيني

عبارة الدخول وجود عبارة دخول حساب املستخدم على .iCloud

املالحظات املشتركة

ال باستخدام عبارة دخول .وتظل
يمكن أن تشارك مع اآلخرين املالحظات التي ال تكون مشفرة تشفي ًرا كام ً
املالحظات املشتركة تستخدم نوع البيانات املشفرة في  CloudKitألي نص أو مرفقات يضعها املستخدم

دائما باستخدام مفتاح يتم تشفيره في  .CKRecordوال يتم تشفير بيانات
في املالحظة .ويتم تشفير األصول
ً
التعريف ،مثل تواريخ اإلنشاء والتعديل .تدير  CloudKitالعملية التي يمكن للمشاركني من خاللها تشفير وفك
ً
بعضا.
تشفير بيانات بعضهم
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امليزات اآلمنة في تطبيق االختصارات

اختياريا عبر أجهزة  Appleباستخدام  .iCloudيمكن ً
أيضا
في تطبيق االختصارات ،تتم مزامنة االختصارات
ً
مشاركة االختصارات مع مستخدمني آخرين عبر  .iCloudويتم تخزين االختصارات محل ًيا بتنسيق مشفر.

االختصارات املخصصة متعددة االستخدامات — فهي تشبه البرامج النصية أو البرامج .عند تنزيل االختصارات

من اإلنترنت ،يتم تحذير املستخدم من أن  Appleلم تراجع االختصار و ُيمنح الفرصة لفحص االختصار .للحماية من

االختصارات الضارة ،يتم تنزيل تعريفات البرامج الضارة املح َّدثة لتحديد االختصارات الضارة في وقت التشغيل.
يمكن لالختصارات املخصصة ً
أيضا تشغيل  JavaScriptمحدد من ِقبل املستخدم على مواقع الويب في

 Safariعند االستدعاء من صفحة املشاركة .للحماية ضد  JavaScriptالضارة التي ،على سبيل املثال ،تخدع

املستخدم لتشغيل برنامج نصي على موقع ويب خاص بالوسائط االجتماعية يجمع بياناته ،يتم التحقق

من صحة  JavaScriptوفقً ا لتعريفات البرامج الضارة سالفة الذكر .في املرة األولى التي ُيشّغل فيها أحد
املستخدمني  JavaScriptعلى أحد املجاالتُ ،يطلب من املستخدم السماح بتشغيل االختصارات التي تحتوي
على  JavaScriptفي صفحة الويب الحالية لهذا املجال.
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أمن الخدمات

نظرة عامة على أمن الخدمات

صممت  Appleمجموعة قوية من الخدمات ملساعدة املستخدمني في تحقيق أقصى قدر من االستفادة

واإلنتاجية على أجهزتهم .توفر هذه الخدمات إمكانات قوية للتخزين السحابي واملزامنة وتخزين كلمات السر

واملصادقة والدفع واملراسلة واالتصاالت وغير ذلك ،وكل ذلك مع حماية خصوصية املستخدمني وأمن بياناتهم.

يتناول هذا الفصل تقنيات األمن املستخدمة في  iCloudوتسجيل الدخول باستخدام  AppleوApple Pay
و  iMessageو  Apple Messages for Businessو  FaceTimeوتحديد املوقع واالستمرارية.

مالحظة :ال تتوفر بعض خدمات ومحتويات  Appleفي بعض البلدان أو املناطق.
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 Apple IDو  Apple IDاملُدار
نظرة عامة على أمن Apple ID

 Apple IDهو الحساب املستخدم في تسجيل الدخول إلى خدمات  .Appleمن املهم للمستخدمني إبقاء

حسابات  Apple IDالخاصة بهم آمنة ملنع الوصول غير املصرح به إلى حساباتهم .وللمساعدة في ذلك ،تتطلب

حسابات  Apple IDكلمات سر قوية تتوفر بها الشروط التالية:
•يجب أال يقل طولها عن ثمانية أحرف
•يجب أن تحتوي على حروف وأرقام

•يجب أال يحتوي على ثالثة أحرف متطابقة متتالية أو أكثر
•ال يمكن أن تكون كلمة سر شائعة االستخدام

من املستحسن أن يتجاوز املستخدمون هذه اإلرشادات بإضافة املزيد من األحرف وعالمات الترقيم لجعل

كلمات السر أشد قوة.

تقوم  Appleكذلك بإبالغ املستخدمني بالبريد اإللكتروني أو اإلشعارات املوجهة أو كليهما عند إجراء تغييرات
مهمة على حساباتهم—على سبيل املثال ،إذا تم تغيير كلمة السر أو معلومات الفوترة أو في حالة استخدام

 Apple IDلتسجيل الدخول على جهاز جديد .وإذا بدا أي شيء غير مألوفُ ،يطلب من املستخدم تغيير كلمة سر
 Apple IDالخاص به على الفور.
باإلضافة إلى ذلك ،تستعني  Appleبمجموعة متنوعة من السياسات والتدابير املصممة لحماية حسابات

املستخدمني .وذلك يتضمن تقييد عدد محاوالت تسجيل الدخول وإعادة تعيني كلمة السر الفاشلة ،واملراقبة

النشطة لعمليات االحتيال للمساعدة في اكتشاف الهجمات فور حدوثها ،واملراجعة املنتظمة للسياسات مما
يتيح لشركة  Appleالتكيف مع أي معلومات جديدة قد تؤثر على أمن املستخدم.

مالحظةُ :تعيَّ سياسة كلمة سر  Apple IDاملُدار بواسطة أحد املسؤولني في  Apple School Managerأو
.Apple Business Manager

املصادقة بخطوتني

ملساعدة املستخدمني على تأمني حساباتهم بشكل أكبر ،تستخدم  Appleبشكل افتراضي املصادقة

بخطوتني—طبقة إضافية من األمن لحسابات  s% .Apple IDمصممة لضمان عدم وصول أي شخص غير

شخصا آخر يعرف كلمة السر .باستخدام املصادقة بخطوتني ،ال يمكن
مالك الحساب إلى الحساب ،حتى لو كان
ً
الوصول إلى حساب املستخدم إال على األجهزة املوثوق بها ،مثل الـ  iPhoneأو الـ  iPadأو الـ iPod touch

أوالـ  Macالخاص باملستخدم ،أو على أجهزة أخرى بعد إكمال عملية تحقق عبر أحد هذه األجهزة املوثوق بها
أو رقم هاتف موثوق به .لتسجيل الدخول ألول مرة على أي جهاز جديد ،يلزم توفر معلومتني — كلمة سر

ً
ال
 Apple IDورمز تحقق مكون من ستة أرقام يكون
معروضا على أجهزة املستخدم املوثوق بها أو مرس ً
إلى رقم هاتف موثوق به .بإدخال الرمز ،يؤكد املستخدم أنه يثق بالجهاز الجديد وأنه آمن لتسجيل الدخول.

ونظ ًرا ألن كلمة السر وحدها لم تعد كافية للوصول إلى حساب املستخدم ،فإن املصادقة بخطوتني تعمل
على تحسني أمن  Apple IDالخاص باملستخدم وجميع معلوماته الشخصية التي ُيخزّنها لدى  .Appleويتم
دمجها مباشرةً في  iOSو  iPadOSو  macOSو  tvOSو  watchOSوأنظمة املصادقة املستخدمة من

ِقبل مواقع  Appleعلى الويب.
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عندما يس ّجل املستخدم الدخول إلى موقع من مواقع  Appleعلى الويب عبر متصفح ويب ،يتم إرسال طلب
خطوة ثانية إلى جميع األجهزة املوثوق بها املرتبطة بحساب املستخدم على  ،iCloudلطلب املوافقة على

جلسة الويب .وفي الحاالت التي يسجل فيها املستخدم الدخول إلى موقع من مواقع  Appleعلى الويب من

ً
معروضا محل ًيا على الجهاز الذي يستخدمه .عندما ُيدخل املستخدم
متصفح على جهاز موثوق به ،يرى رمز التحقق
الرمز على ذلك الجهاز ،تتم املوافقة على جلسة الويب.

إعادة تعيني كلمة السر واستعادة الحساب

في حال نسيان كلمة سر حساب  ،Apple IDيمكن للمستخدم إعادة تعيينها على جهاز موثوق به .في حالة

عدم توفر جهاز موثوق به مع معرفة كلمة السر ،يمكن للمستخدم استخدام رقم هاتف موثوق به للمصادقة من
خالل التحقق عبر خدمة الرسائل القصيرة .باإلضافة إلى ذلك ،لتوفير االسترداد الفوري لحساب  ،Apple IDيمكن
استخدام رمز دخول مستخدم سابقً ا إلعادة التعيني بالتزامن مع الرسائل القصيرة .إذا لم تكن هذه الخيارات

ممكنة ،يجب اتباع عملية استرداد الحساب .ملزيد من املعلومات ،انظر مقال دعم  Appleكيفية استخدام

استراد الحساب عندما ال تستطيع إعادة تعيني كلمة سر .Apple ID

أمن  Apple IDاملُدار

تعمل حسابات  Apple IDاملُدارة بطريقة مماثلة إلى حد كبير لحساب  ،Apple IDلكنها تملكها وتتحكم فيها

مؤسسة أو منشآت تعليمية .ويمكن لهذه املؤسسات إعادة تعيني كلمات السر وتقييد عمليات الشراء

واالتصاالت مثل  FaceTimeوالرسائل وإعداد أذونات تستند إلى األدوار للموظفني وأعضاء الفريق واملدرسني
والطالب.

بالنسبة لحسابات  Apple IDاملُدارة ،يتم تعطيل بعض الخدمات (على سبيل املثال Apple Pay ،وسلسلة

مفاتيح  iCloudو  HomeKitوتحديد املوقع).

فحص حسابات  Apple IDاملُدارة

تدعم حسابات  Apple IDاملدارة الفحص ً
أيضا ،مما يتيح للمؤسسات االمتثال للوائح القانونية ولوائح

الخصوصية .يستطيع مسؤول  Apple School Managerأو املدير أو املدرس التحقق من حسابات

ُ Apple IDمدارة معينة.

يستطيع املراقبون مراقبة الحسابات التي تحتهم فقط في التسلسل الهرمي للمؤسسة .على سبيل

املثال ،يمكن للمدرسني مراقبة الطالب ،ويستطيع املديرون فحص حسابات املدرسني والطالب ،وبإمكان
املسؤولني فحص حسابات املديرين واملدرسني والطالب.

عند طلب فحص بيانات االعتماد باستخدام  ،Apple School Managerيتم إصدار حساب خاص يمتلك حق

الوصول إلى  Apple IDاملُدار الذي تم طلب الفحص له فقط .ويمكن للمراقب بعد ذلك قراءة وتعديل محتوى
املستخدم املخزّن في  iCloudأو في التطبيقات التي تدعم  .CloudKitيتم تسجيل كل طلب للوصول إلى

التدقيق في  .Apple School Managerوتوضح السجالت هوية املراقب وحساب  Apple IDاملُدار الذي طلب

املراقب الوصول إليه ووقت الطلب وما إذا تم إجراء الفحص أم ال.

حسابات  Apple IDاملُدارة واألجهزة الشخصية

يمكن ً
أيضا استخدام حسابات  Apple IDاملُدارة مع أجهزة  iOSو  iPadOSوأجهزة كمبيوتر  Macاململوكة

لألشخاصُ .يس ّجل الطالب الدخول إلى  iCloudباستخدام  Apple IDاملُدار الصادر من املؤسسة وكلمة سر
إضافية لالستخدام املنزلي تمثل الخطوة الثانية في عملية املصادقة بخطوتني باستخدام  .Apple IDوبينما
يستخدم الطالب ُ Apple IDمدا ًرا على جهاز شخصي ،ال تتوفر سلسلة مفاتيح  ،iCloudوقد تق ّيد املؤسسة

علما بأن أي مستندات في  iCloudينشئها الطالب عند تسجيل
ميزات أخرى مثل  FaceTimeأو الرسائل.
ً
دخولهم تخضع للتدقيق كما هو موضح سابقً ا في هذا القسم.
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iCloud
نظرة عامة على أمن iCloud

ُيخزّن  iCloudجهات االتصال والتقويمات والصور واملستندات وغيرها من العناصر الخاصة باملستخدم ،ويواصل

ال بأول عبر جميع أجهزته تلقائ ًيا .ويمكن ً
أيضا استخدام  iCloudبواسطة تطبيقات الجهات
تحديث املعلومات أو ً
الخارجية لتخزين ومزامنة املستندات والقيم الرئيسية لبيانات التطبيقات كما هو محدد بواسطة املط ّور .يقوم
املستخدم بإعداد  iCloudمن خالل تسجيل الدخول باستخدام  Apple IDواختيار الخدمات التي يرغب في

استخدامها .يستطيع مسؤولو تقنية املعلومات تعطيل بعض ميزات  iCloudو  iCloud Driveونسخ iCloud
االحتياطي باستخدام ملفات تعريف تكوين إدارة جهاز الجوال  .)MDM(وال تتك ّون لدى الخدمة أية فكرة حول ما
يتم تخزينه وتتعامل مع جميع محتويات امللفات بالطريقة ذاتها ،مثل مجموعة من وحدات البايت.

يؤمن  iCloudمعلومات املستخدم عن طريق تشفيرها أ ثناء نقلها وتخزين نسخة مشفرة منها وتأمني مفاتيح

التشفير الخاصة بها في مراكز بيانات  .Appleعند معالجة البيانات املخزنة في مركز بيانات تابع لجهة خارجية ،ال

يتم الوصول إلى مفاتيح التشفير إال من خالل برنامج  Appleالذي يعمل على خوادم آمنة ،وأ ثناء إجراء املعالجة

ال ،ما يعني أن
الضرورية فقط .ملزيد من الخصوصية واألمن ،تستخدم عديد من خوادم  Appleتشفي ًرا كام ً

املستخدم فقط من يستطيع الوصول إلى معلوماته وعلى األجهزة املوثوق بها فقط التي قام املستخدم

بتسجيل الدخول إليها باستخدام  Apple IDالخاص به.

أمن iCloud Drive

تضيف خدمة  iCloud Driveمفاتيح مستندة إلى الحساب لحماية املستندات املخزنة في  .iCloudوتقوم

 iCloud Driveبتقسيم وتشفير محتويات امللفات وتخزين األجزاء املشفرة كما هو موضح في "نظرة عامة

على أمن  ."iCloudولكن يتم تغليف مفاتيح محتوى امللف بمفاتيح السجل املخزنة مع بيانات تعريف

 .iCloud Driveوتكون مفاتيح السجل هذه بدورها محمية بمفتاح خدمة  iCloud Driveالخاص باملستخدم،

الذي يتم تخزينه بعد ذلك مع حساب املستخدم على  .iCloudيستطيع املستخدم الوصول إلى بيانات تعريف
مستندات  iCloudمن خالل املصادقة مع  ،iCloudولكن يجب أن يمتلك ً
أيضا مفتاح خدمة iCloud Drive

لكشف األجزاء املحمية في تخزين .iCloud Drive
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نسخ  iCloudاالحتياطي

يعمل ً iCloud
أيضا نسخًا احتياطية من املعلومات — بما في ذلك إعدادات الجهاز وبيانات التطبيقات والصور

والفيديوهات في ألبوم الكاميرا واملحادثات في تطبيق الرسائل — يوم ًيا عبر  .Wi-Fiويقوم  iCloudبتأمني
املحتوى عن طريق تشفيره عند إرساله عبر اإلنترنت وتخزينه بتنسيق مشفر واستخدام رموز آمنة للمصادقة .ال

ال باإلنترنت عبر .Wi-Fi
ال بمصدر طاقة ومتص ً
ال وموصو ً
يحدث نسخ  iCloudاالحتياطي إال عندما يكون الجهاز مقف ً
نظ ًرا للتشفير املستخدم في  iOSو  ،iPadOSتم تصميم نسخ  iCloudاالحتياطي للحفاظ على أمن البيانات مع
السماح بحدوث عمليات النسخ االحتياطي واالستعادة بشكل تدريجي دون مراقبة.

ال ،يتم تشفير
عند إنشاء ملفات في فئات حماية البيانات التي ال يمكن الوصول إليها عندما يكون الجهاز مقف ً
مفاتيح كل ملف لتلك امللفات باستخدام مفاتيح الفئات من حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي ،ويتم

نسخ امللفات احتياط ًيا إلى  iCloudفي حالتها املشفرة األصلية .يتم تشفير جميع امللفات أ ثناء النقل؛ وعند

تخزينها ،يتم تشفيرها باستخدام مفاتيح مستندة إلى الحساب ،كما هو موضح في .CloudKit

تحتوي حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي على مفاتيح ( )Curve25519غير متماثلة لفئات حماية البيانات
ال .و ُتخزَّن مجموعة النسخ االحتياطي في حساب املستخدم
التي ال يمكن الوصول إليها عندما يكون الجهاز مقف ً
علما بأن
على  iCloudوتتكون من نسخة من ملفات املستخدم وحافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي.
ً
حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي تكون محمية بمفتاح عشوائي يتم تخزينه ً
أيضا مع مجموعة النسخ

االحتياطي( .ال ُتستخدم كلمة سر  iCloudالخاصة باملستخدم للتشفير ،لذلك لن يؤدي تغيير كلمة سر iCloud
إلى إبطال ال ُنسخ االحتياطية املوجودة).

في حني أن قاعدة بيانات سلسلة املفاتيح الخاصة باملستخدم يتم نسخها احتياط ًيا إلى  ،iCloudفإنها تظل
محمية بمفتاح  UIDمتشابك .وهذا يسمح بعدم استعادة سلسلة املفاتيح إال إلى الجهاز ذاته الذي نشأت منه،
مما يعني أنه ال يمكن ألي شخص آخر ،بما في ذلك  ،Appleقراءة عناصر سلسلة املفاتيح الخاصة باملستخدم.

عند االستعادة ،يتم استرداد امللفات املنسوخة احتياط ًيا وحافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي ومفتاح
حافظة املفاتيح من حساب املستخدم على  .iCloudويتم فك تشفير حافظة مفاتيح نسخ  iCloudاالحتياطي
باستخدام مفتاحها ،ثم ُتستخدم املفاتيح لكل ملف في حافظة املفاتيح لفك تشفير امللفات في مجموعة

النسخ االحتياطي ،والتي تتم كتابتها كملفات جديدة في نظام امللفات ،وبالتالي إعادة تشفيرها وفقً ا لفئة

حماية البيانات الخاصة بها.
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أمن نسخ  iCloudاالحتياطي

يتم نسخ املحتوى التالي احتياط ًيا باستخدام نسخ  iCloudاالحتياطي:

•سجالت املوسيقى واألفالم وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب املشتراة .يتضمن نسخ  iCloudاالحتياطي
الخاص باملستخدم معلومات حول املحتوى املشترى املوجود على جهاز املستخدم ،ولكن ليس املحتوى
املشترى بعينه .وعندما يستعيد املستخدم املحتوى من نسخ  iCloudاالحتياطي ،يتم تنزيل املحتوى

املشترى تلقائ ًيا من  Store iTunesأو  Store Appأو تطبيق  Apple TVأو  .Books Appleال يتم تنزيل
بعض أنواع املحتوى تلقائ ًيا في بعض البلدان أو املناطق ،وقد ال تتوفر عمليات الشراء السابقة إذا تم
استرداد ثمنها أو لم تعد متوفرة في املتجر .يرتبط سجل تاريخ الشراء الكامل بحساب  Apple IDالخاص

باملستخدم.

•الصور والفيديوهات على أجهزة املستخدم .الحظ أنه إذا شّغل املستخدم صور  iCloudفي  iOS 8.1أو

أحدث أو  iPadOS 13.1أو أحدث أو  OS X 10.10.3أو أحدث ،فهذا يعني أن الصور والفيديوهات الخاصة به

ُمخزَّنة بالفعل في  ،iCloudوبالتالي ال يتم تضمينها في نسخ  iCloudاالحتياطي الخاص باملستخدم.

•جهات االتصال وأحداث التقويم والتذكيرات واملالحظات

•إعدادات الجهاز

•بيانات التطبيقات

•الشاشة الرئيسية وتنظيم التطبيقات

•تكوين HomeKit

•بيانات الهوية الطبية

•كلمة سر البريد الصوتي املرئي (تتطلب بطاقة  SIMالتي كانت قيد االستخدام أ ثناء النسخ االحتياطي)

•رسائل  iMessageو  Apple Messages for Businessوالرسائل النصية  )SMS(ورسائل ( MMSتتطلب
بطاقة  SIMالتي كانت قيد االستخدام أ ثناء النسخ االحتياطي)

عند تمكني تطبيق الرسائل في  ،iCloudتتم إزالة رسائل  iMessageو Apple Messages for Business

والرسائل النصية  )SMS(ورسائل  MMSمن نسخ  iCloudاالحتياطي الحالي الخاص باملستخدم ،ويتم تخزينها

ال لتطبيق الرسائل .ويحتفظ نسخ iCloud
ال من ذلك في إحدى حاويات  CloudKitاملشفرة تشفي ًرا كام ً
بد ً
االحتياطي الخاص باملستخدم بمفتاح لتلك الحاوية .إذا عطَّل املستخدم الحقً ا نسخ  iCloudاالحتياطي ،يتم

إلغاء مفتاح تلك الحاوية ،ويتم تخزين املفتاح الجديد في سلسلة مفاتيح  iCloudفقط (ال يمكن الوصول إليه
من ِقبل  Appleوأية جهات خارجية) ،وال يمكن فك تشفير البيانات الجديدة املكتوبة إلى الحاوية باستخدام

مفتاح الحاوية القديم.

يتم وضع املفتاح املستخدم الستعادة الرسائل في نسخ  iCloudاالحتياطي في موضعني :سلسلة مفاتيح
 iCloudونسخة احتياطية في  .CloudKitويتم إجراء النسخ االحتياطي في  CloudKitإذا تم تمكني نسخ
 iCloudاالحتياطي واستعادته دون شرط سواء كان املستخدم يستعيد نسخة  iCloudاحتياطية أم ال.
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تشفير  CloudKitالكامل

إن العديد من خدمات  ،Appleاملدرجة في مقال دعم  Appleنظرة عامة على أمن  ،iCloudتستخدم التشفير

الكامل مع مفتاح خدمة  CloudKitمحمي بواسطة مزامنة سلسلة مفاتيح  .iCloudبالنسبة إلى حاويات

 CloudKitهذه ،يتم وضع التسلسل الهرمي للمفاتيح في جذور سلسلة مفاتيح  ،iCloudوبالتالي فإنه يشارك

خصائص سلسلة مفاتيح  iCloudاألمنية — أي أن املفاتيح ال تكون متوفرة إال على أجهزة املستخدم املوثوق
بها ،وليس لدى  Appleأو أي جهة خارجية .في حالة فقدان الوصول إلى بيانات سلسلة مفاتيح  ،iCloudتتم

إعادة تعيني البيانات في CloudKit؛ وإذا كانت البيانات متوفرة من الجهاز املحلي املوثوق به ،يتم تحميلها مرة

أخرى إلى  .CloudKitملزيد من املعلومات ،انظر أمن الضمان في سلسلة مفاتيح .iCloud

تطبيق الرسائل في iCloud

يستخدم تطبيق الرسائل في  ،iCloudالذي يحافظ على تحديث سجل رسائل املستخدم بالكامل وإتاحته على
جميع األجهزة ،تشفير  CloudKitالكامل مع مفتاح خدمة  CloudKitاملحمي بواسطة مزامنة سلسلة مفاتيح

 .iCloudإذا قام املستخدم بتمكني نسخ  iCloudاالحتياطي ،فإن مفتاح خدمة  CloudKitاملستخدم لتطبيق

الرسائل في حاوية  iCloudيتم نسخه احتياط ًيا كذلك إلى  iCloudللسماح للمستخدم باستعادة رسائله ،حتى
إذا فقد الوصول إلى سلسلة مفاتيح  iCloudوأجهزته املوثوق بها .يتم إلغاء مفتاح خدمة  iCloudهذا عندما
يوقف املستخدم نسخ  iCloudاالحتياطي.
حالة نسخ  iCloudاالحتياطي

الوصول إلى األجهزة املوثوق بها

خيارات االسترداد لتطبيق الرسائل في
iCloud

مفعل

يتمتع املستخدم بإمكانية الوصول إلى جهاز

يمكن استرداد البيانات باستخدام نسخ i

مفعل

ال يتمتع املستخدم بإمكانية الوصول إلى

ُمعطَّل

يتمتع املستخدم بإمكانية الوصول إلى جهاز

ُمعطَّل

ال يتمتع املستخدم بإمكانية الوصول إلى

موثوق به

 Cloudاالحتياطي أو الوصول إلى جهاز

موثوق به أو استرداد سلسلة مفاتيح i
.Cloud

جهاز موثوق به

موثوق به

جهاز موثوق به

يمكن استرداد البيانات باستخدام نسخ i
 Cloudاالحتياطي أو استرداد سلسلة

مفاتيح .iC loud

يمكن استرداد البيانات باستخدام جهاز

موثوق به أو استرداد سلسلة مفاتيح i
.Cloud

ال يمكن استرداد البيانات إال باستخدام
استرداد سلسلة مفاتيح .iC loud

إخفاء العنوان باستخدام iCloud

يساعد إخفاء العنوان باستخدام  iCloudعلى حماية املستخدمني بشكل أساسي أ ثناء تصفح الويب

باستخدام تطبيق  ،Safariولكنه يتضمن ً
أيضا جميع طلبات تحليل اسم  .DNSويساعد ذلك في ضمان عدم
تمكن أي طرف ،حتى  ،Appleمن ربط عنوان  IPالخاص بك بنشاط تصفحك .ويقوم بذلك عن طريق استخدام

مزود محتوى .الستخدام إخفاء العنوان
وكالء مختلفني ،وكيل دخول ،تديره شركة  Appleووكيل خروج يديره
ِّ
باستخدام  iCloudيتعني على املستخدم تثبيت  iOS 15أو أحدث ،أو  iPadOS 15أو أحدث ،أو macOS 12.0.1

أو أحدث ،ويقوم بتسجيل الدخول إلى حساب  +iCloudباستخدام حساب  Apple IDالخاص به ،ومن ثم يمكن
تشغيل إخفاء العنوان باستخدام  iCloudمن اإلعدادات >  iCloudأو تفضيالت النظام > .iCloud

ملزيد من املعلومات ،انظر نظرة عامة على إخفاء العنوان باستخدام .iCloud
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أمن جهة اتصال استرداد الحساب

يمكن للمستخدمني إضافة ما يصل إلى خمسة أشخاص يثقون بهم كجهات اتصال استرداد الحساب

ملساعدتهم على استرداد حساب  iCloudوبياناته ،بما في ذلك البيانات املشفرة بالكامل ،مثل Health

و  Homeوكلمات سر سلسلة مفاتيح  .iCloudال تمتلك  Appleوال جهة اتصال االسترداد البيانات الالزمة

بشكل فردي لفك تشفير بيانات املستخدم املشفرة بالكامل على .iCloud

صممت جهات اتصال استرداد الحساب مع مراعاة خصوصية املستخدم .في وقت التكوين ،ال تعرف Apple
ُ
الشخص الذي عينه املستخدم كجهة اتصال السترداد الحساب .ال يمكن لـ  Appleتحديد جهة اتصال االسترداد
الخاصة باملستخدم إال بعد بدء عملية االسترداد ،وال يتم تسجيل هذه املعلومات.

عملية أمن جهة اتصال االسترداد

عندما يقوم املستخدم بإعداد جهة اتصال استرداد ،يتم تشفير مفتاح الوصول إلى بيانات املستخدم (بما في

ال) بمفتاح عشوائي يتم تقسيمه بعد ذلك بني جهة اتصال االسترداد
ذلك بيانات  CloudKitاملشفرة تشفي ًرا كام ً
و  .Appleفي وقت االسترداد ،فقط عندما يتم الجمع بني الجزئني ،يمكن استرداد املفتاح األصلي والوصول إلى

بيانات جهة االتصال.

إلعداد جهة اتصال استرداد ،يتصل جهاز املستخدم بخوادم  Appleلتحميل الجزء الذي تحتفظ به  Appleمن

ال مع جهة اتصال االسترداد ملشاركة
معلومات املفتاح .ثم يتم إنشاء حاوية  CloudKitمشفرة تشفي ًرا كام ً
الجزء الذي تحتاجه جهة اتصال االسترداد .تتلقى كل من  Appleوجهة اتصال االسترداد نفس مفتاح سر التخويل

من املستخدم ،وهو مطلوب الحقً ا لالسترداد .ويحدث االتصال لدعوة وقبول جهات اتصال االسترداد من خالل

املصادقة املتبادلة لخدمة الهوية  .)IDS(تقوم جهة اتصال االسترداد تلقائ ًيا بتخزين املعلومات املستلمة في

سلسلة مفاتيح  iCloudلديها .ال تستطيع  Appleالوصول إلى محتويات حاوية  CloudKitأو سلسلة مفاتيح
 iCloudالتي تخزن هذه املعلومات .عند إجراء املشاركة ،ال تعرض خوادم  Appleسوى معرف مجهول لجهة

اتصال االسترداد.

الحقً ا ،عندما يحتاج املستخدم إلى استرداد حسابه وبياناته ،يمكنه طلب املساعدة من جهة اتصال االسترداد.
في هذا الوقت ،يتم إنشاء رمز استرداد بواسطة جهاز جهة اتصال االسترداد ،الذي توفره بعد ذلك جهة اتصال

االسترداد للمستخدم خارج النطاق (على سبيل املثال ،شخص ًيا أو عبر مكاملة هاتفية) .يقوم املستخدم بعد

ذلك بإدخال رمز االسترداد على جهازه إلنشاء اتصال آمن بني األجهزة باستخدام بروتوكول  ،+SPAKE2والذي ال
تستطيع  Appleقراءة محتوياتهُ .ينظم هذا التفاعل باستخدام خوادم  ،Apple IDلكن ال يمكن لـ  Appleبدء
عملية االسترداد.

بعد إنشاء االتصال اآلمن وإكمال جميع عمليات التحقق من األمان املطلوبة ،يقوم جهاز جهة اتصال االسترداد

بإرجاع الجزء الخاص به من معلومات املفتاح إلى املستخدم الذي يطلب االسترداد باإلضافة إلى سر التخويل

املحدد مسبقً ا .يقدم املستخدم سر التخويل هذا إلى خوادم  ،Appleوالتي تخوله الوصول إلى معلومات

املفتاح التي تخزنها  .Appleيؤدي توفير سر التخويل ً
أيضا إلى تخويل إعادة تعيني كلمة سر الحساب الستعادة
الوصول إلى الحساب.

أخي ًرا ،يقوم جهاز املستخدم بإعادة تجميع معلومات املفتاح الواردة من  Appleوجهة اتصال االسترداد ،ثم

يستخدمها لفك تشفير بيانات  iCloudواستعادتها.

توجد إجراءات وقائية ملنع "جهة اتصال االسترداد" من بدء االسترداد دون موافقة املستخدم ،والتي تشمل

التحقق من مدى فعالية حساب املستخدم .إذا كان الحساب قيد االستخدام النشط ،فإن االسترداد باستخدام

جهة اتصال االسترداد يتطلب ً
أيضا معرفة أحدث رمز دخول للجهاز أو رمز أمن .iCloud
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أمن جهة االتصال الوارثة

إذا أراد املستخدم أن تكون بياناته في متناول أشخاص مستفيدين معينني بعد وفاته ،يمكنه إعداد جهة اتصال

وارثة على حسابه .يتم إنشاء جهة االتصال الوارثة مثل جهة اتصال االسترداد ،باستثناء أن معلومات املفتاح

التي يستخدمها املستفيد ال تشمل املعلومات الالزمة لفك تشفير سلسة مفاتيح  iCloudالخاص باملتوفى.

ُيشار إلى معلومات املفتاح التي يتلقاها املستفيد باسم "مفتاح الوصول" في الوثائق التي تواجه املستخدم

النهائي ،و ُتحفظ تلقائ ًيا على األجهزة املدعومة ،ويمكن ً
أيضا طباعتها وتخزينها في وضع عدم االتصال

لالستخدام .ملزيد من املعلومات ،انظر مقال دعم  Appleتعرف على كيفية إضافة جهة االتصال الوارثة إلى

حساب  Apple IDالخاص بك.

بعد وفاة املستخدم ،تسجل جهات االتصال الوارثة الدخول إلى موقع مطالبة  Appleاإللكتروني لبدء الوصول.

يتطلب هذا شهادة وفاة ومصرح به جزئ ًيا مع سر التفويض املذكور في القسم السابق .بعد اكتمال جميع
فحوصات األمنُ ،تصدر  Appleاسم مستخدم وكلمة سر للحساب الجديد و ُتصدر معلومات املفاتيح الضرورية
لجهة االتصال الوارثة.

إلدخال مفتاح الوصول بسهولة أكبر عند الحاجة ،يتم تقديمه كرمز أبجدي رقمي مع رمز  QRاملرتبط .بعد إدخاله،
يتم استعادة الوصول إلى بيانات املتوفى .يمكن إجراء ذلك على جهاز أو يمكن إنشاء الوصول عبر اإلنترنت.

ملزيد من املعلومات ،انظر مقال دعم  Appleطلب الوصول إلى حساب  Appleكجهة اتصال وارثة.
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إدارة رموز الدخول وكلمات السر

نظرة عامة على أمن كلمة السر

يسهل  iOSو  iPadOSو  macOSعلى املستخدمني املصادقة على تطبيقات ومواقع ويب الجهات الخارجية

التي تستخدم كلمات السر .وأفضل طريقة إلدارة كلمات السر تتمثل في عدم الحاجة إلى استخدام كلمة سر.
يتيح تسجيل الدخول باستخدام  Appleللمستخدمني تسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع ويب الجهات

الخارجية دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كلمات سر إضافية وإدارتها مع حماية عملية تسجيل الدخول

باستخدام املصادقة بخطوتني لحساب  .Apple IDوبالنسبة للمواقع التي ال تدعم تسجيل الدخول باستخدام
 ،Appleتتيح ميزة كلمة السر القوية التلقائية تمكني أجهزة املستخدم من إنشاء كلمات سر قوية فريدة

للمواقع والتطبيقات ومزامنتها وإدخالها تلقائ ًيا .في  iOSو  ،iPadOSتُحفَ ظ كلمات السر في سلسلة مفاتيح
خاصة لتعبئة كلمة السر تلقائ ًيا ،ويتم التحكم فيها وإدارتها بواسطة املستخدم باالنتقال إلى اإلعدادات >

كلمات السر.

في  ،macOSيمكن إدارة كلمات السر املحفوظة في تفضيالت كلمات السر الخاصة بتطبيق  .Safariويمكن

ً
يدويا بواسطة املستخدم.
أيضا استخدام نظام املزامنة هذا ملزامنة كلمات السر املنشأة
ً

أمن تسجيل الدخول باستخدام Apple

ال ألنظمة تسجيل الدخول املوحد األخرى يحافظ على الخصوصية.
يعد تسجيل الدخول باستخدام  Appleبدي ً
ويوفر أريحية وكفاءة تسجيل الدخول بضغطة واحدة مع منح املستخدم مزي ًدا من الشفافية والتحكم في
معلوماته الشخصية.

يتيح تسجيل الدخول باستخدام  Appleللمستخدم إعداد حساب وتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع

الويب باستخدام  Apple IDالذي لديه بالفعل ،ويمنحه مزي ًدا من التحكم في معلوماته الشخصية .يمكن
للتطبيقات أن تطلب فقط اسم املستخدم وعنوان البريد اإللكتروني عند إعداد حساب ،ويكون للمستخدم

دائما حرية االختيار :يمكنه مشاركة عنوان بريده اإللكتروني الشخصي مع التطبيق ،أو اختيار االحتفاظ بخصوصية
ً

ال من ذلك.
بريده اإللكتروني الشخصي واستخدام خدمة ترحيل البريد اإللكتروني الخاصة الجديدة من  Appleبد ً
وتقوم خدمة ترحيل البريد اإللكتروني هذه بمشاركة عنوان بريد إلكتروني فريد مجهول الهوية ُيعيد التوجيه إلى
عنوان املستخدم الشخصي بحيث يظل بإمكانه تلقي االتصاالت املفيدة من املط ّور مع الحفاظ على درجة من

الخصوصية والتحكم في معلوماته الشخصية.

تم تصميم تسجيل الدخول باستخدام  Appleألغراض أمنيةُ .يطلب من كل مستخدم يستخدم تسجيل الدخول
باستخدام  Appleتمكني املصادقة بخطوتني لحساب  Apple IDالخاص به .وتساعد املصادقة بخطوتني في
تأمني ليس فقط  Apple IDالخاص باملستخدم ،بل ً
أيضا الحسابات التي ينشئها من خالل تطبيقاته .عالوة

على ذلك ،ط ّورت  Appleإشارة ملكافحة االحتيال مناسبة للخصوصية ودمجتها في ميزة تسجيل الدخول
أشخاص
باستخدام  .Appleهذه اإلشارة تمنح املطورين الثقة بأن املستخدمني الجدد الذين يحصلون عليهم
ٌ
حقيقيون وليسوا روبوتات أو حسابات مبرمجة.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

132

كلمات السر القوية التلقائية

عند تمكني سلسلة مفاتيح ُ ،iCloudينشئ  iOSو  iPadOSو  macOSكلمات سر قوية عشوائية فريدة عند

قيام املستخدمني بتسجيل الدخول أو تغيير كلمة السر على موقع ويب في  .Safariفي  iOSو ،iPadOS

يتوفر ً
أيضا إنشاء كلمات السر القوية التلقائية في التطبيقات .ويجب على املستخدمني إيقاف استخدام

ال بأول عبر األجهزة
كلمات السر القويةُ .تحفظ كلمات السر املنشأة في سلسلة املفاتيح ويتم تحديثها أو ً
باستخدام سلسلة مفاتيح  ،iCloudعند التمكني.

بشكل افتراضي ،يبلغ طول كلمة السر املنشأة بواسطة  iOSو  iPadOS 20حرفً ا .وتحتوي على رقم واحد

وحرف كبير واثنتني من الواصالت و 61حرفً ا صغي ًرا .وتكون كلمات السر املنشأة هذه قوية ،حيث إنها تحتوي على
 71وحدة بت من اإلنتروبيا.

بناء على األساليب البحثية التي تحدد ما إذا كانت واجهة حقل كلمة السر مخصصة
يتم إنشاء كلمات السر
ً
إلنشاء كلمة السر أم ال .إذا فشلت األساليب البحثية في التعرف على كلمة السر الخاصة بالسياق التي يتم

استخدامها عند إنشاء كلمة سر ،يمكن ملطوري التطبيقات تعيني  UITextContentType.newPasswordفي
حقل النص ،ويمكن ملطوري الويب تعيني ” autocomplete= “new-passwordفي عناصر <.>input

لضمان توافق كلمات السر املنشأة مع الخدمات ذات الصلة ،يمكن للتطبيقات ومواقع الويب وضع القواعد.
يضع املطورون هذه القواعد باستخدام  UITextInputPasswordRulesأو سمة  passwordrulesفي عناصر
اإلدخال .ومن ثم تنشئ األجهزة أقوى كلمة سر يمكنها استيفاء هذه القواعد.
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أمن التعبئة التلقائية لكلمة السر

تعمل التعبئة التلقائية لكلمة السر على ملء بيانات االعتماد املخزنة في سلسلة املفاتيح تلقائ ًيا .ويوفر مدير

كلمات سر سلسلة مفاتيح  iCloudوميزة التعبئة التلقائية لكلمة السر امليزات التالية:
•تعبئة بيانات االعتماد في التطبيقات ومواقع الويب
•إنشاء كلمات سر قوية

•حفظ كلمات السر في كل من التطبيقات ومواقع الويب في Safari
•مشاركة كلمات السر بشكل آمن مع جهات اتصال املستخدم

•توفير كلمات السر لجهاز  Apple TVقريب يطلب بيانات اعتماد

ال يتوفر إنشاء كلمات السر وحفظها داخل التطبيقات ،باإلضافة إلى توفير كلمات السر لجهاز  ،Apple TVإال في
 iOSو .iPadOS

التعبئة التلقائية لكلمة السر في التطبيقات

يتيح  iOSو  iPadOSللمستخدمني إدخال أسماء املستخدمني وكلمات السر املحفوظة في الحقول ذات

الصلة ببيانات االعتماد في التطبيقات ،على غرار طريقة عمل التعبئة التلقائية لكلمة السر في  .Safariفي iOS

و  ،iPadOSيضغط املستخدم على عنصر مفتاح وظيفي في شريط  QuickTypeبلوحة املفاتيح البرمجية .وفي
 ،macOSبالنسبة للتطبيقات املنشأة باستخدام  ،Mac Catalystتظهر قائمة منسدلة باسم كلمات السر

أسفل الحقول املرتبطة ببيانات االعتماد.

عندما يرتبط أحد التطبيقات ارتباطًا وثيقً ا بموقع ويب باستخدام نفس آلية اقتران التطبيق بموقع الويب،

مدعوما بملف  apple-app-site-associationنفسه ،فإن شريط  QuickTypeفي  iOSو  iPadOSوالقائمة
ً
املنسدلة في  macOSتقترح بيانات اعتماد للتطبيق ،إذا تم حفظ أي منها في سلسلة مفاتيح التعبئة

التلقائية لكلمة السر .يتيح ذلك للمستخدمني اختيار الكشف عن بيانات االعتماد املحفوظة في Safari
للتطبيقات التي لها نفس الخصائص األمنية ،دون الحاجة إلى اعتماد واجهة  APIفي التطبيقات.

ال تكشف ميزة التعبئة التلقائية لكلمة السر عن أية معلومات متعلقة ببيانات االعتماد لتطبيق ما حتى يوافق

املستخدم على الكشف عن بيانات االعتماد للتطبيق .يتم سحب قوائم بيانات االعتماد أو عرضها من خالل
عملية التطبيق.

عندما يكون بني التطبيق وموقع الويب عالقة موثوق بها و ُيرسل املستخدم بيانات االعتماد داخل التطبيق،
فقد ُيطالب  iOSو  iPadOSاملستخدم بحفظ بيانات االعتماد هذه في سلسلة مفاتيح التعبئة التلقائية لكلمة
السر الستخدامها الحقً ا.
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وصول التطبيق إلى كلمات السر املحفوظة

يمكن أن تطلب تطبيقات  iOSو  iPadOSو  macOSمساعدة سلسلة مفاتيح التعبئة التلقائية
لكلمة السر لتسجيل دخول مستخدم باستخدام  ASAuthorizationPasswordProviderو

 .SecAddSharedWebCredentialويمكن استخدام موفر كلمة السر وطلبه بالتزامن مع ميزة تسجيل الدخول

باستخدام  ،Appleبحيث يتم استدعاء واجهة  APIذاتها ملساعدة املستخدمني على تسجيل الدخول إلى

التطبيق ،بغض النظر عما إذا كان حساب املستخدم يستند إلى كلمة السر أو تم إنشاؤه باستخدام ميزة

تسجيل الدخول باستخدام .Apple

ال تستطيع التطبيقات الوصول إلى كلمات السر املحفوظة إال إذا وافق مطور التطبيق ومسؤول موقع الويب
بجانب موافقة املستخدم .ويعرب مطورو التطبيقات عن نيتهم في الوصول إلى كلمات السر املحفوظة في

 Safariعن طريق تضمني استحقاق في تطبيقاتهم .ويسرد االستحقاق أسماء النطاقات كاملة األهلية ملواقع

الويب املرتبطة بها ،ويجب أن تضع مواقع الويب ملفً ا على الخادم الخاص بها يسرد معرّفات التطبيقات الفريدة
للتطبيقات املعتمدة من ِقبل .Apple

عند تثبيت تطبيق به االستحقاق  ،com.apple.developer.associated-domainsيقدم  iOSو iPadOS
طلب  TLSإلى كل موقع ويب مدرج ،لطلب ملف من امللفات التالية:
•apple-app-site-association

•well-known/apple-app-site-association.

إذا كان امللف يسرد معرف التطبيق الخاص بالتطبيق الجاري تثبيته ،فإن  iOSو  iPadOSيم ّيزان موقع الويب
والتطبيق على أن بينهما عالقة موثوقً ا بها .فقط عند استدعاء عالقة موثوق بها لواجهتي  APIهاتني تنتج

مطالبة إلى املستخدم ،الذي يجب أن يوافق قبل إصدار أي كلمات سر إلى التطبيق أو تحديثها أو حذفها.
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توصيات أمن كلمة السر

تشير قائمة كلمات السر الخاصة بالتعبئة التلقائية لكلمة السر على  iOSو  iPadOSو  macOSإلى كلمات سر
سيعاد استخدامها مع املواقع اإللكترونية األخرى وكلمات السر التي تعد ضعيفة،
املستخدم املحفوظة التي
ُ
وكذلك كلمات السر التي تم اختراقها بسبب تسريب البيانات.

نظرة عامة

قد يؤدي استخدام كلمة السر نفسها ألكثر من خدمة واحدة إلى جعل هذه الحسابات عرضة لهجوم تكديس

بيانات االعتماد .إذا تم اختراق إحدى الخدمات وتسربت كلمات السر ،فقد يجرّب املهاجمون بيانات االعتماد ذاتها
على خدمات أخرى الختراق حسابات إضافية.

•يتم تمييز كلمات السر بوصفها كلمات سر ُمعاد استخدامها إذا تم اكتشاف استخدام كلمة السر ذاتها ألكثر
من كلمة سر محفوظة عبر نطاقات مختلفة.

•يتم تمييز كلمات السر بأنها ضعيفة إذا زادت احتمالية تخمينها بسهولة من ِقبل املهاجمني .ويكتشف

 iOSو  iPadOSو  macOSاألنماط الشائعة املستخدمة إلنشاء كلمات سر يسهل تذكرها ،مثل استخدام

ال من
الكلمات املوجودة في القواميس ،أو بدائل األحرف الشائعة (مثل استخدام " "p4ssw0rdبد ً
" ،)"passwordأو األنماط املوجودة بلوحة مفاتيح (مثل ""q12we34rمن لوحة مفاتيح  ،)QWERTYأو

التسلسالت املتكررة (مثل" .)"123123غال ًبا ما ُتستخدم هذه األنماط إلنشاء كلمات سر تستوفي الحد

األدنى ملتطلبات كلمة السر بالنسبة للخدمات ،ولكنها ُتستخدم ً
أيضا بشكل شائع من ِقبل املهاجمني
الذين يحاولون الحصول على كلمة السر باستخدام القوة الغاشمة.

نظ ًرا ألن العديد من الخدمات تتطلب تحدي ًدا رمز  PINاملكون من أربعة أو ستة أرقام ،يتم تقييم رموز
شيوعا،
الدخول القصيرة هذه باستخدام قواعد مختلفة .و ُيعتبر رمز  PINضعيفً ا إذا كان من رموز  PINاألكثر
ً
متناقصا مثل " "1234أو " ،"8765أو إذا اتبع نمط تكرار مثل " "123123أو
ال متزاي ًدا أو
أو إذا كان تسلس ً
ً
"."123321

•يتم تمييز كلمات السر على أنها ُمس ّربة إذا تمكنت ميزة مراقبة كلمات السر من التث ُّبت من أنها كانت
موجودة في تسريب البيانات .ملزيد من املعلومات ،انظر مراقبة كلمات السر.

تتم اإلشارة إلى كلمات السر الضعيفة واملُعاد استخدامها واملُسرّبة إما في قائمة كلمات السر  )macOS(أو
تكون موجودة في واجهة توصيات األمن املخصصة ( iOSو  .)iPadOSوإذا س ّجل املستخدم الدخول إلى موقع
ويب في  Safariباستخدام كلمة سر محفوظة سابقً ا تتسم بالضعف الشديد أو تم اختراقها بواسطة تسريب
بيانات ،يظهر له تنبيه يحثّه بشدة على الترقية إلى كلمة سر قوية تلقائية.
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ترقية أمن مصادقة الحساب على  iOSو iPadOS

يمكن للتطبيقات التي ُتط ّبق ملحقات تعديل مصادقة الحساب (في إطار عمل خدمات املصادقة) توفير ترقيات
سهلة بضغطة زر للحسابات املستندة إلى كلمة السر—أي أنه يمكن تحويلها إلى استخدام تسجيل الدخول
باستخدام  Appleأو استخدام كلمة سر قوية تلقائية .وتتوفر نقطة امللحق هذه في  iOSو .iPadOS

إذا قام أحد التطبيقات بتطبيق نقطة امللحق وكان ُمثبتًا على الجهاز ،فسيرى املستخدمون خيارات ترقية
امللحق عند عرض توصيات األمن لبيانات االعتماد املقترنة بالتطبيق في إدارة كلمات سر سلسلة مفاتيح

 iCloudفي اإلعدادات .يتم ً
أيضا عرض الترقيات على املستخدم عندما يس ّجل الدخول إلى التطبيق باستخدام

بيانات االعتماد املعرضة للخطر .تتمتع التطبيقات بإمكانية إبالغ النظام بعدم عرض خيارات الترقية على

املستخدمني بعد تسجيل الدخول .باستخدام واجهة برمجة تطبيقات  AuthenticationServicesالجديدة،

يمكن للتطبيقات ً
أيضا استدعاء امللحقات الخاصة بها وتنفيذ الترقيات بنفسها ،وعادةً ما يتم ذلك من خالل
إعدادات الحساب أو شاشة إدارة الحساب في التطبيق.

يمكن للتطبيقات اختيار دعم ترقيات كلمات السر القوية ،أو ترقيات تسجيل الدخول باستخدام  ،Appleأو

كليهما .في ترقية كلمة السر القوية ،يقوم النظام بإنشاء كلمة سر قوية تلقائية للمستخدم .وعند الضرورة،

يمكن للتطبيق توفير قواعد مخصصة لكلمة السر التباعها عند إنشاء كلمة السر الجديدة .عندما ُيح ّول
املستخدم حسا ًبا من استخدام كلمة السر إلى استخدام "تسجيل الدخول باستخدام  ،"Appleيوفر النظام

بيانات اعتماد جديدة مليزة "تسجيل الدخول باستخدام  "Appleإلى امللحق لربط الحساب به .وال يتم توفير

البريد اإللكتروني لحساب  Apple IDالخاص باملستخدم كجزء من بيانات االعتماد .بعد نجاح ترقية "تسجيل

الدخول باستخدام  ،"Appleيحذف النظام بيانات اعتماد كلمة السر املستخدمة سابقً ا من سلسلة املفاتيح

الخاصة باملستخدم ،إذا كانت محفوظة هناك.

تتوفر مللحقات تعديل مصادقة الحساب فرصة إجراء مصادقة إضافية للمستخدم قبل تنفيذ الترقية .وبالنسبة
إلى الترقيات التي تبدأ ضمن إدارة كلمات السر أو بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق ما ،يوفر امللحق اسم

املستخدم وكلمة السر للحساب املطلوب ترقيته .أما بالنسبة إلى الترقيات داخل التطبيق ،يتم توفير اسم

املستخدم فقط .إذا كان امللحق يتطلب مصادقة إضافية من املستخدم ،يمكنه طلب إظهار واجهة مستخدم
مخصصة قبل االستمرار في الترقية .إن حالة االستخدام املقصودة إلظهار واجهة املستخدم هذه هي أن يقوم
املستخدم بإدخال عامل ثاٍن من املصادقة لتخويل الترقية.
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مراقبة كلمات السر

تعد مراقبة كلمات السر ميزة ُتطابق كلمات السر املُخزّنة في سلسلة مفاتيح التعبئة التلقائية لكلمة السر
ومحدثّة باستمرار تضم كلمات السر املعروف أنها قد تعرضت للتسريب
الخاصة باملستخدم مع قائمة ُم ّ
نسقة ُ
من مؤسسات مختلفة عبر اإلنترنت .إذا كانت تلك امليزة قيد التشغيل ،فإن البروتوكول األساسي يراقب

ُنسقة.
باستمرار كلمات سر سلسلة مفاتيح التعبئة التلقائية لكلمة السر الخاصة باملستخدم مع القائمة امل ّ

طريقة عمل املراقبة

ُيجري جهاز املستخدم باستمرار عمليات تحقق ذات ترتيب دوري من كل كلمات سر املستخدم ،مع االستعالم
على أساس فاصل زمني عن استقاللية كلمات سر املستخدم أو أنماط استخدام مدير كلمات السر .وهذا

ُنسقة التي تضم كلمات السر املُتسرّبة.
يساعد على ضمان بقاء حاالت التحقُّ ق ُمحدّثة وفقً ا للقائمة الحالية امل ّ
للمساعدة على منع تسرّب املعلومات املتعلقة بعدد كلمات السر الفريدة التي لدى املستخدم ،يتم تجميع
الطلبات وتنفيذها بالتوازي .كما يتم التحقق من عدد محدد من كلمات السر بالتوازي مع كل عملية تحقُّ ق ،وإذا

كان لدى املستخدم عدد أقل من هذا الرقم ،يتم إنشاء كلمات سر عشوائية وإضافتها إلى االستعالمات بهدف
تعويض النقص.

كيفية مطابقة كلمات السر

شيوعا في قائمة
تتم مطابقة كلمات السر في عملية من ش ّقني .يتم تضمني كلمات السر املتسربة األكثر
ً
محلية على جهاز املستخدم .وإذا ظهرت كلمة سر املستخدم في هذه القائمة ،يتم إعالم املستخدم على الفور
من دون أي تفاعل خارجي .وقد تم التصميم بتلك الطريقة لضمان عدم تسرب أي معلومات حول كلمات السر

التي لدى املستخدم وتكون عرضة للخطر بشكل كبير بسبب خر ق كلمة السر.

شيوعا.
شيوعا ،تتم مطابقتها مع كلمات السر املتسربة األقل
إذا لم تكن كلمة السر موجودة في قائمة األكثر
ً
ً
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نسقة
مقارنة كلمات سر املستخدمني بقائمة ُم ّ

للتحقق من عدم وجود كلمة السر في القائمة املحلية ،تتم عملية مطابقة تتضمن بعض التفاعل مع خوادم

 .Appleللمساعدة في ضمان عدم إرسال كلمات سر املستخدمني السليمة إلى  ،Appleتم إرسال نموذج من

نماذج تقاطع مجموعة تشفير خاصة تقارن كلمات سر املستخدمني بمجموعة كبيرة من كلمات السر املسربة.

وقد تم التصميم بتلك الطريقة لضمان عدم مشاركة معلومات قليلة مع  Appleحول كلمات السر األقل عرضة

لخطر االختراق .وبالنسبة إلى كلمة سر املستخدم ،تقتصر هذه املعلومات على بادئة مكونة من  ٥١بت من تجزئة

علما بأن إزالة كلمات السر التي يتم تسريبها بشكل متكرر من هذه العملية التفاعلية ،باستخدام
التشفير.
ً
القائمة املحلية لكلمات السر التي يتم تسريبها بشكل شائع ،تقلل معدل التكرار النسبي لكلمات السر في

مجموعات خدمة الويب ،مما يجعل من غير العملي استنتاج كلمات سر املستخدم من عمليات البحث هذه.

ُنسقة ،والتي تحتوي على ما يقرب من  ٥,١مليار كلمة سر
يقسم البروتوكول األساسي قائمة كلمات السر امل ّ
ِّ

في وقت كتابة هذا التقرير ،إلى  ٥١٢مجموعة مختلفة .تستند املجموعة التي تنتمي إليها كلمة السر إلى أول

 15وحدة بت من قيمة تجزئة  SHA256الخاصة بكلمة السر .باإلضافة إلى ذلك ،ترتبط كل كلمة سر مسربة ،أو
 ،pwبنقطة منحنى بيضاوي على منحنى ) ،NIST P256: Ppw = ⍺·HSWU(pwحيث  ⍺عبارة عن مفتاح عشوائي

سري ال تعرفه سوى  ،Appleبينما  HSWUعبارة عن دالة عشوائية من  Oracleتربط كلمات السر بنقاط املنحنى

باستخدام طريقة  .Shallue-van de Woestijne-Ulasتم تصميم هذا التحويل إلخفاء قيم كلمات السر حساب ًيا
واملساعدة على منع الكشف عن كلمات السر املُسرّبة حدي ًثا من خالل مراقبة كلمات السر.
لحساب تقاطع املجموعة الخاصة ،يحدد جهاز املستخدم الحاوية التي تنتمي إليها كلمة سر املستخدم

باستخدام  ،λبادئة من  ٥١بت لـ ) ،SHA256(upwحيث تعد  upwإحدى كلمات سر املستخدم .يعمل الجهاز

على إنشاء ثابت عشوائي خاص به ،β ،ويرسل النقطة  )upw(HSWU·β = Pcإلى الخادم ،إلى جانب طلب للحاوية
املقابلة لـ  .λوهنا يقوم  βبإخفاء املعلومات املتعلقة بكلمة سر املستخدم ويقصر على  λاملعلومات

املكشوفة من كلمة السر إلى  .Appleوأخي ًرا ،يأخذ الخادم النقطة التي يرسلها جهاز املستخدم ،ويحسب،
) ،⍺Pc = ⍺β·HSWU(upwويعرض الناتج ،إلى جانب مجموعة من النقاط املناسبة ) Bλ={ Ppw | SHA256(pwتبدأ
بالبادئة  }λللجهاز.

تسمح املعلومات التي تم إرجاعها للجهاز بحساب  ،}B’λ={β·Ppw | Ppw∈Bλوتتأكد من تسرب كلمة سر
املستخدم إذا كان .⍺Pc ∈B'λ
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إرسال كلمات السر إلى مستخدمني آخرين أو أجهزة  Appleأخرى

ترسل  Appleكلمات السر بشكل آمن إلى املستخدمني اآلخرين أو أجهزة  Appleباستخدام  AirDropوعبر

.Apple TV

حفظ بيانات االعتماد على جهاز آخر باستخدام AirDrop

عند تمكني  ،iCloudيمكن للمستخدمني استخدام  AirDropإلرسال بيانات اعتماد محفوظة إلى جهاز آخر.

وتتضمن بيانات االعتماد اسم املستخدم وكلمة السر واملواقع اإللكترونية املحفوظة من أجلها .ويعمل إرسال

دائما في نمط جهات االتصال فقط ،بغض النظر عن إعدادات املستخدم.
بيانات االعتماد باستخدام AirDrop
ً

على جهاز االستقبال ،بعد موافقة املستخدم ،يتم تخزين بيانات االعتماد في سلسلة مفاتيح التعبئة التلقائية
لكلمة السر الخاصة باملستخدم.

تعبئة بيانات االعتماد في التطبيقات على Apple TV

تتوفر ميزة التعبئة التلقائية لكلمة السر لتعبئة بيانات االعتماد في التطبيقات على  .Apple TVعندما يركز

املستخدم على حقل النص الخاص باسم املستخدم أو كلمة السر في  ،tvOSيبدأ  Apple TVفي اإلعالن عن

طلب التعبئة التلقائية لكلمة السر عبر  Bluetoothمنخفض الطاقة .)BLE(

يعرض أي  iPhoneأو  iPadأو  iPod touchقريب مطالبةً تدعو املستخدم ملشاركة بيانات االعتماد مع

 .Apple TVوفيما يلي كيفية إنشاء طريقة التشفير:

•إذا كان الجهاز و  Apple TVيستخدمان نفس حساب  ،iCloudيحدث التشفير بني الجهازين تلقائ ًيا.

•إذا تم تسجيل دخول الجهاز إلى حساب  iCloudغير الحساب الذي يستخدمه ُ ،Apple TVيطلب من

املستخدم إنشاء اتصال مشفر من خالل استخدام رمز  .PINلتلقي هذه املطالبة ،يجب أن يكون الـ iPhone
غير مقفل وعلى مقربة من  Remote Siriاملقترن بجهاز  Apple TVهذا.

بعد إجراء االتصال املشفر باستخدام تشفير رابط  ،BLEيتم إرسال بيانات االعتماد إلى  Apple TVوتعبئتها

تلقائ ًيا في حقول النص ذات الصلة في التطبيق.

ملحقات موفر بيانات االعتماد

في  iOSو  iPadOSو  ،macOSيمكن للمستخدمني تعيني تطبيق مشارك تابع لجهة خارجية كموفر بيانات

اعتماد مليزة التعبئة التلقائية لكلمة السر في إعدادات كلمات السر ( iOSو  )iPadOSأو في إعدادات امللحقات
في تفضيالت النظام  .)macOS(وهذه اآللية مبنية على ملحقات التطبيق .يجب أن يوفر ملحق موفر بيانات
اختياريا بيانات تعريف حول بيانات
االعتماد طريقة عرض الختيار بيانات االعتماد ،ويمكن أن يوفر امللحق
ً

االعتماد املحفوظة حتى يمكن تقديمها مباشرة على شريط ( QuickTypeعلى  iOSو  )iPadOSأو في

اقتراح اإلكمال التلقائي (على  .)macOSوتتضمن بيانات التعريف موقع الويب الخاص ببيانات االعتماد واسم

املستخدم املرتبط ،ولكن ليس كلمة السر الخاصة به .ومن ثم يتواصل  iOSو  iPadOSو  macOSمع امللحق

للحصول على كلمة السر عندما يختار املستخدم تعبئة بيانات اعتماد في تطبيق أو موقع ويب في  .Safariيتم

تخزين بيانات التعريف الخاصة ببيانات االعتماد داخل حاوية التطبيقات لدى موفر بيانات االعتماد ،وتتم إزالتها

تلقائ ًيا عند إلغاء تثبيت التطبيق.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

140

سلسلة مفاتيح iCloud
نظرة عامة على أمن سلسلة مفاتيح iCloud

يتيح  iCloudللمستخدمني مزامنة كلمات السر بشكل آمن بني أجهزة  iOSو  iPadOSوأجهزة كمبيوتر Mac

دون كشف هذه املعلومات لشركة  .Appleباإلضافة إلى املستوى العالي من الخصوصية واألمن ،كانت سهولة

االستخدام والقدرة على استرداد أي سلسلة مفاتيح ضمن األهداف األخرى التي أ ثرت بشدة على تصميم وهيكل
سلسلة مفاتيح  .iCloudوتتكون سلسلة مفاتيح  iCloudمن خدمتني :مزامنة املفاتيح واسترداد سلسلة
املفاتيح.

صممت  Appleسلسلة مفاتيح  iCloudواسترداد سلسلة املفاتيح بحيث تظل كلمات سر املستخدم محمية
في األحوال التالية:

•اختراق حساب املستخدم على .iCloud

•اختراق  iCloudبواسطة مهاجم خارجي أو موظف.
•وصول جهة خارجية إلى حسابات املستخدم.

تكامل مدير كلمات السر مع سلسلة مفاتيح iCloud

يستطيع  iOSو  iPadOSو  macOSإنشاء سالسل عشوائية قوية مشفرة تلقائ ًيا الستخدامها ككلمات سر
للحساب في  .Safariويستطيع  iOSو ً iPadOS
أيضا إنشاء كلمات سر قوية للتطبيقات .ويتم تخزين كلمات

السر املُنشأة في سلسلة املفاتيح ومزامنتها مع األجهزة األخرى .ويتم نقل عناصر سلسلة املفاتيح من جهاز
آلخر عبر خوادم  ،Appleولكن يتم تشفيرها بطريقة ال ُتمكّن  Appleواألجهزة األخرى من قراءة محتوياتها.

مزامنة سلسلة املفاتيح بشكل آمن

عندما يمكّن املستخدم سلسلة مفاتيح  iCloudألول مرة ،يبني الجهاز دائرة ثقة وينشئ هوية مزامنة لنفسه.

تتكون هوية املزامنة من مفتاح خاص ومفتاح عام ويتم تخزينها في سلسلة مفاتيح الجهازُ .يوضع املفتاح العام

ال بواسطة املفتاح الخاص لهوية املزامنة ،ثم
لهوية املزامنة في الدائرة ،ويتم التوقيع على الدائرة مرتني :أو ً
مرة أخرى باستخدام مفتاح بيضاوي غير متناظر (باستخدام  )P-256مشتق من كلمة سر حساب  iCloudالخاص
باملستخدم .و ُتخزَّن كذلك في الدائرة املعاِمالت (القيمة العشوائية املضافة والتكرارات) املستخدمة إلنشاء

املفتاح الذي يستند إلى كلمة سر  iCloudالخاصة باملستخدم.

بالنسبة إلى حسابات املصادقة بخطوتني ،يتم إنشاء دائرة مزامنة إضافية مشابهة وتخزينها في .CloudKit
تتكون هويات الجهاز في هذا النظام من زوجني من املفاتيح البيضاوية غير املتناظرة (باستخدام )P-384

وكذلك املخزنة في سلسلة املفاتيح .يحتفظ كل جهاز بقائمة الهويات التي يثق بها ويوقع هذه القائمة
باستخدام مفتاح من مفاتيح الهوية الخاصة به.

تخزين  iCloudلدائرة املزامنة

ُتخزَّن دائرة املزامنة املوقَّ عة في منطقة تخزين قيمة مفتاح  iCloudالخاصة باملستخدم .وال يمكن قراءتها دون
معرفة كلمة سر  iCloudالخاصة باملستخدم ،كما ال يمكن تعديلها بشكل صحيح دون امتالك املفتاح الخاص

لهوية املزامنة الخاصة بعضوها.

بالنسبة إلى حسابات املصادقة بخطوتنيُ ،تخزَّن قائمة مزامنة كل جهاز في  .CloudKitوال يمكن قراءة القوائم

دون معرفة كلمة سر  iCloudالخاصة باملستخدم ،كما ال يمكن تعديلها دون امتالك املفاتيح الخاصة للجهاز
املالك.
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كيفية إضافة أجهزة املستخدم األخرى إلى دائرة املزامنة

تنضم األجهزة الجديدة ،عند تسجيل الدخول إلى  ،iCloudإلى دائرة مزامنة سلسلة مفاتيح  iCloudبإحدى

طريقتني :إما عن طريق االقتران بجهاز سلسلة مفاتيح  iCloudحالي وتكون مدعومة من ِقبله أو باستخدام
استرداد سلسلة مفاتيح .iCloud

أ ثناء تدفقات االقتران ،ينشئ الجهاز مقدم الطلب هويات مزامنة جديدة لكل من دائرة املزامنة وقوائم املزامنة
(لحسابات املصادقة بخطوتني) ويقدمها إلى الجهاز الراعي .يضيف الجهاز الراعي املفتاح العام للعضو الجديد إلى

دائرة املزامنة ويوقع عليه مرة أخرى باستخدام كل من هوية املزامنة الخاصة به واملفتاح املشتق من كلمة

سر  iCloudالخاصة باملستخدم .و ُتوضع دائرة املزامنة الجديدة في  ،iCloudحيث يتم توقيعها باملثل بواسطة

العضو الجديد في الدائرة .في حسابات املصادقة بخطوتني ،يزود الجهاز الراعي كذلك الجهاز املنضم بقسيمة

موقعة باستخدام مفاتيح الهوية الخاصة به ،ما يوضح أنه يجب الوثوق في الجهاز مقدم الطلب .ومن ثم يحدث
قائمته الفردية لهويات املزامنة املوثوقة لتشمل مقدم الطلب.

يوجد اآلن عضوان في دائرة التوقيع ،ولدى كل عضو املفتاح العام الخاص بنظيره .يبدآن اآلن في تبادل عناصر
سلسلة املفاتيح الفردية عبر تخزين قيمة مفتاح  iCloudأو تخزينها في  ،CloudKitأيهما أكثر مالءمةً لهذا

املوقف .إذا كان لدى عضوِي الدائرة تحديثات على العنصر نفسه ،يتم اختيار أحدهما أو اآلخر ،ما ينتج عنه توافق
في النهاية .يتم تشفير كل عنصر تمت مزامنته بحيث ال يمكن فك تشفيره إال عن طريق جهاز داخل دائرة ثقة
املستخدم؛ ال يمكن فك تشفيره بواسطة أي أجهزة أخرى أو بواسطة .Apple

عند انضمام أجهزة جديدة إلى دائرة املزامنة ،يتم تكرار "عملية االنضمام" هذه .على سبيل املثال ،عند انضمام

جهاز ثالث ،يمكن إقرانه بأي من الجهازين املوجودين .عند إضافة نظراء جدد ،يتزامن كل نظير مع النظير الجديد.
وقد تم التصميم بتلك الطريقة لضمان حصول جميع األعضاء على عناصر سلسلة املفاتيح ذاتها.

تتم مزامنة عناصر معينة فقط

بعض عناصر سلسلة املفاتيح تعد خاصة بالجهاز ،مثل مفاتيح  ،iMessageولهذا يلزم بقاؤها على الجهاز .ومن
ثم ،يجب تمييز كل عنصر ستتم مزامنته بوضوح بالسمة .kSecAttrSynchronizable

ع ّينت  Appleهذه السمة لبيانات مستخدم ( Safariبما في ذلك أسماء املستخدمني وكلمات السر وأرقام
بطاقات االئتمان) ،وكذلك كلمات سر  Wi-Fiومفاتيح تشفير  HomeKitوعناصر سلسلة املفاتيح األخرى التي
تدعم تشفير  iCloudالكامل.

باإلضافة إلى ذلك ،ال تتم مزامنة عناصر سلسلة املفاتيح املضافة بواسطة تطبيقات الجهات الخارجية ،بشكل

افتراضي .ويجب على املطورين تعيني السمة  kSecAttrSynchronizableعند إضافة عناصر إلى
سلسلة املفاتيح.
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أمن استرداد سلسلة مفاتيح iCloud

تعمل سلسلة مفاتيح  iCloudعلى إيداع بيانات سلسلة املفاتيح الخاصة باملستخدمني مع  Appleدون

السماح لشركة  Appleبقراءة كلمات السر والبيانات األخرى التي تحتوي عليها .حتى إذا كان لدى املستخدم

جهاز واحد فقط ،يوفر استرداد سلسلة املفاتيح شبكة أمان ضد فقدان البيانات .يكون لذلك أهمية خاصة عند
استخدام  Safariإلنشاء كلمات سر عشوائية وقوية لحسابات الويب ،ألن التسجيل الوحيد لكلمات السر هذه
يكون في سلسلة املفاتيح.

من الركائز األساسية في استرداد سلسلة املفاتيح املصادقة الثانوية وخدمة الضمان اآلمن املنشأة من ِقبل
خصيصا لدعم هذه امليزة .يتم تشفير سلسلة مفاتيح املستخدم باستخدام رمز دخول قوي ،وال توفر
Apple
ً

خدمة الضمان نسخة من سلسلة املفاتيح إال في حالة استيفاء مجموعة صارمة من الشروط.

استخدام املصادقة الثانوية

توجد عدة طر ق إلنشاء رمز دخول قوي:

•إذا تم تمكني املصادقة بخطوتني لحساب املستخدم ،يتم استخدام رمز دخول الجهاز السترداد سلسلة
املفاتيح املودعة في الضمان.

•وإذا لم يتم إعداد املصادقة بخطوتنيُ ،يطلب من املستخدم إنشاء رمز أمن  iCloudمن خالل توفير رمز
ال من ذلك ،دون املصادقة بخطوتني ،يمكن للمستخدم تحديد رمز أطول
دخول مكون من ستة أرقام .بد ً
خاصا به أو يمكنه السماح لجهازه بإنشاء رمز عشوائي مشفر يمكنه تسجيله واالحتفاظ به.
يكون
ً

عملية إيداع سلسلة املفاتيح

بعد إنشاء رمز الدخول ،يتم إيداع سلسلة املفاتيح لدى  .Appleفي البدايةُ ،يصدّر جهاز  iOSأو  iPadOSأو
 macOSنسخة من سلسلة مفاتيح املستخدم ،ثم يش ّفرها ُمغلفةً باملفاتيح في حافظة مفاتيح غير متماثلة،
ويضعها في منطقة تخزين قيمة مفتاح  iCloudالخاصة باملستخدم .ويتم تغليف حافظة املفاتيح برمز أمن

 iCloudالخاص باملستخدم وباملفتاح العام ملجموعة وحدات أمن املكونات املادية  )HSM(التي ُتخزّن سجل

الضمان .ويصبح هذا سجل ضمان  iCloudالخاص باملستخدم .بالنسبة إلى حسابات املصادقة بخطوتني ،يتم
تخزين سلسلة املفاتيح كذلك في  CloudKitوتغليفها بمفاتيح وسيطة يمكن استردادها فقط باستخدام
محتويات سجل ضمان  ،iCloudومن ثم يتم توفير مستوى الحماية ذاته.

تسمح محتويات سجل الضمان كذلك لجهاز االسترداد باالنضمام مرة أخرى إلى سلسلة مفاتيح  ،iCloudما
يثبت ألي أجهزة موجودة أن جهاز االسترداد قد نجح في تنفيذ عملية الضمان ،ومن ثم تم التصريح به من
ِقبل مالك الحساب.

ال من تحديد رمز خاص به أو استخدام قيمة
مالحظة :إذا قرر املستخدم قبول رمز أمن عشوائي مشفر ،بد ً
ال من ذلكُ ،يستخدم رمز أمن  iCloudلتغليف املفتاح
مكونة من أربعة أرقام ،فال يلزم وجود سجل ضمان .وبد ً
العشوائي مباشرةً .

ثانويا من ا
باإلضافة إلى إنشاء رمز أمن ،يجب على املستخدم تسجيل رقم هاتف .وهذا يوفر مستوى
ً
ملصادقة أ ثناء استرداد سلسلة املفاتيح .يتلقى املستخدم رسالة  SMSيجب الرد عليها حتى تتم

متابعة عملية االسترداد.
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أمن الضمان في سلسلة مفاتيح iCloud

يوفر  iCloudبنية تحتية آمنة لتأمني سلسلة املفاتيح للمساعدة في ضمان عدم تمكّن سوى املستخدمني

املعتمدين واألجهزة املعتمدة من إجراء االسترداد .بشكل طوبوغرافي ،تقع خلف  iCloudمجموعات وحدات

أمن املكونات املادية  )HSMs(التي تحمي سجالت الضمان .كما هو موضح سابقً ا في هذا املستند ،تحتوي كل
مجموعة على مفتاح ُيستخدم لتشفير سجالت الضمان التي تحت مراقبتها.

السترداد سلسلة املفاتيح ،يجب على املستخدم املصادقة باستخدام حساب  iCloudوكلمة السر والرد على

رسالة  SMSاملرسلة إلى رقم هاتفه املسجل .وبعد القيام بذلك ،يجب على املستخدم إدخال رمز أمن .iCloud
تتحقق مجموعة  HSMمن أن املستخدم يعرف رمز أمن  iCloudالخاص به باستخدام بروتوكول كلمة السر

رسل الرمز نفسه إلى  .Appleويتحقق كل عضو من أعضاء املجموعة بشكل مستقل
البعيدة اآلمنة )SRP(؛ وال ُي َ

من أن املستخدم لم يتجاوز الحد األقصى لعدد املحاوالت املسموح بها الستعادة سجله ،كما هو موضح أدناه.
وإذا وافقت األغلبية ،تقوم املجموعة بفك تغليف سجل الضمان وإرساله إلى جهاز املستخدم.

بعد ذلك ،يستخدم الجهاز رمز أمن  iCloudلفك تغليف املفتاح العشوائي املستخدم لتشفير سلسلة مفاتيح
املستخدم .ومن ثم فإن سلسلة املفاتيح التي تم استردادها من تخزين قيمة-مفتاح  iCloudو CloudKit

يتم فك تشفيرها واستعادتها إلى الجهاز ،باستخدام هذا املفتاح .ال يسمح  iOSو  iPadOSو  macOSإال بعشر

محاوالت فقط ملصادقة واسترداد سجل الضمان .وبعد عدة محاوالت فاشلة ،يتم قفل السجل ويجب على

املستخدم االتصال بدعم  Appleملنحه املزيد من املحاوالت .بعد املحاولة الفاشلة العاشرة ،تقوم مجموعة

 HSMبإتالف سجل الضمان وتُفقَ د سلسلة املفاتيح إلى األبد .وهذا يوفر الحماية ضد محاولة الهجوم بقوة
ردا على ذلك.
غاشمة السترداد السجل ،على حساب التضحية ببيانات سلسلة املفاتيح ً

يتم ترميز هذه السياسات في برنامج  HSMالثابت .ويتم إتالف بطاقات الوصول اإلداري التي تسمح بتغيير

البرنامج الثابت .ومن ثم فإن أي محاولة لتغيير البرنامج الثابت أو الوصول إلى املفتاح الخاص تؤدي إلى قيام

مجموعة  HSMبحذف املفتاح الخاص .في حالة حدوث ذلك ،يتلقى مالك كل سلسلة مفاتيح تحميها املجموعة

رسالة إلعالمه بأن سجل الضمان الخاص به قد تعرض للفقدان .ويمكنه بعد ذلك اختيار إعادة التسجيل.
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Apple Pay
نظرة عامة على أمن Apple Pay

باستخدام  ،Apple Payيستطيع املستخدمون استخدام أجهزة الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ Mac

والـ  Apple Watchاملدعومة للدفع بطريقة سهلة وآمنة وخاصة في املتاجر والتطبيقات وعلى الويب في
 .Safariويمكن للمستخدمني كذلك إضافة بطاقات مواصالت تدعم  Apple Payوبطاقات هوية الطالب

وبطاقات الوصول إلى  .Apple Walletإنها خدمة سهلة للمستخدمني ومصممة بأمان متكامل في كل من
املكونات املادية والبرامج.

تم تصميم  Apple Payلحماية معلومات املستخدم الشخصية ً
أيضا .وال تجمع  Apple Payأي معلومات عن

املعامالت يمكن إعادة ربطها باملستخدم .كما تتم معامالت الدفع بني املستخدم والتاجر وجهة إصدار البطاقة.
َ

أمن مكونات Apple Pay

يستخدم  Apple Payالعديد من ميزات املكونات املادية والبرامج لتوفير عمليات شراء آمنة وموثوقة.

Secure Element

 Secure Elementعبارة عن شريحة معتمدة قياسية مثبت عليها نظام  Java Cardاألساسي ،وهي متوافقة

مع متطلبات القطاع املالي فيما يتعلق بعمليات الدفع اإللكترونية .وقد تم اعتماد  ICونظام Java Card

األساسي لـ  Secure Elementوفقً ا لعملية التقييم األمني من  .EMVCoبعد االنتهاء بنجاح من التقييم

األمني ،تصدر  EMVCoشهادة فريدة لكل من  ICوالنظام األساسي.

تم اعتماد  ICلـ  Secure Elementوفقً ا ملقاييس شهادة املعايير العامة .ملزيد من املعلومات ،انظر شهادات

األمن ملعالج  Secure Enclaveفي شهادات األمن ومركز االمتثال.

وحدة تحكم NFC

تعالج وحدة تحكم  NFCبروتوكوالت االتصال بالحقل القريب وتو ّجه االتصاالت بني معالج التطبيق
و  ،Secure Elementوبني  Secure Elementوالوحدة الطرفية لنقطة البيع.

Apple Wallet

ُيستخدم تطبيق  Apple Walletإلضافة بطاقات االئتمان والسحب واملتاجر وإدارتها وكذلك إلجراء عمليات
الدفع باستخدام  .Apple Payويمكن للمستخدم عرض بطاقاته وقد يتمكن من عرض معلومات إضافية

مقدمة من جهة إصدار البطاقة ،مثل سياسة خصوصية جهة إصدار البطاقة واملعامالت األخيرة واملزيد في
 .Apple Walletويستطيع املستخدم ً
أيضا إضافة بطاقات إلى  Apple Payفي:
•مساعد اإلعداد واإلعدادات في  iOSو iPadOS

•تطبيق  Watchفي Watch Apple

• Walletو  Apple Payفي تفضيالت النظام على أجهزة كمبيوتر  Macالتي بها Touch ID

باإلضافة إلى ذلك ،يتيح  Apple Walletللمستخدمني إضافة وإدارة بطاقات املواصالت وبطاقات املكافآت

وبطاقات صعود الطائرة والتذاكر وبطاقات الهدايا وبطاقات هويات الطالب وبطاقات الوصول واملزيد.
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Secure Enclave

على الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  Apple Watchوأجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بـ  Touch IDوأجهزة كمبيوتر Mac

املزودة برقاقات  Appleالتي تستخدم الـ  Magic Keyboardاملزودة بـ  ،Touch IDيدير Secure Enclave
عملية املصادقة ويسمح بمتابعة معاملة الدفع.

على  ،Apple Watchيجب فتح قفل الجهاز ويجب على املستخدم النقر مرتني على الزر الجانبي .يتم اكتشاف

متاحا ،دون املرور
النقر املزدوج وتمريره مباشرة إلى  Secure Elementأو  Secure Enclaveحيثما كان ذلك
ً
عبر معالج التطبيق.

خوادم Apple Pay

تدير خوادم  Apple Payإعداد وتوفير بطاقات االئتمان والسحب واملواصالت وهوية الطالب وبطاقات الوصول

في تطبيق  .Apple Walletوتدير الخوادم ً
أيضا أرقام حسابات الجهاز املخزنة في  .Secure Elementوتتواصل

مع كل من الجهاز ومع شبكة الدفع أو خوادم جهة إصدار البطاقة .كما أن خوادم  Apple Payمسؤولة ً
أيضا عن

إعادة تشفير بيانات اعتماد الدفع لعمليات الدفع داخل التطبيقات أو على الويب.

كيف يحافظ  Apple Payعلى حماية مشتريات املستخدمني
Secure Element

خصيصا إلدارة  .Apple Payوتتضمن ً
أيضا تطبيقات صغيرة
مصمما
تستضيف  Secure Elementتطبيقً ا صغي ًرا
ً
ً
رسل بيانات بطاقة االئتمان أو السحب أو البطاقة
معتمدة من شبكات الدفع أو جهات إصدار البطاقاتُ .ت َ

مسبقة الدفع من شبكة الدفع أو جهة إصدار البطاقة ُمشفرةً إلى هذه التطبيقات الصغيرة باستخدام مفاتيح
ال تكون معروفة إال لشبكة الدفع أو جهة إصدار البطاقة ونطاق أمن التطبيقات الصغيرة .ويتم تخزين هذه

البيانات داخل هذه التطبيقات الصغيرة وحمايتها باستخدام ميزات  Secure Elementاألمنية .أ ثناء املعاملة،
تتصل الوحدة الطرفية مباشرةً بـ  Secure Elementمن خالل وحدة تحكم االتصال بالحقل القريب  )NFC(عبر

ناقل مادي مخصص.

وحدة تحكم NFC

باعتبارها بوابة إلى  ،Secure Elementتساعد وحدة تحكم  NFCعلى ضمان إجراء جميع معامالت الدفع غير

التالمسية باستخدام وحدة طرفية لنقطة البيع تكون على مسافة قريبة من الجهاز .وتقوم وحدة تحكم NFC
بتمييز طلبات الدفع الواردة من وحدة طرفية في املجال فقط على أنها معامالت غير تالمسية.

بعد اعتماد عملية دفع عبر بطاقة ائتمان أو سحب أو بطاقة مسبقة الدفع (بما في ذلك بطاقات املتجر ) من
ِقبل حامل البطاقة باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور أو على  Apple Watchغير مقفلة عن

طريق النقر مرتني على الزر الجانبي ،يتم توجيه الردود غير التالمسية التي أعدّتها تطبيقات الدفع الصغيرة داخل

حصريا بواسطة وحدة التحكم إلى حقل  .NFCوبالتالي ،يتم تضمني تفاصيل تخويل الدفع
Secure Element
ً
ملعامالت الدفع غير التالمسية في حقل  NFCاملحلي وال يتم كشفها أب ًدا ملعالج التطبيق .في املقابل ،يتم
توجيه تفاصيل تخويل الدفع لعمليات الدفع التي تتم داخل التطبيقات وعلى الويب إلى معالج التطبيق ،ولكن ال
يتم ذلك إال بعد التشفير بواسطة  Secure Elementإلى خادم .Apple Pay
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بطاقات االئتمان والسحب والبطاقات مسبقة الدفع
نظرة عامة على أمان توفير البطاقة

عندما يضيف املستخدم بطاقة ائتمان أو سحب أو بطاقة مسبقة الدفع (بما في ذلك بطاقات املتجر ) إلى

 ،Apple Walletترسل  Appleبشكل آمن معلومات البطاقة ،إلى جانب معلومات أخرى حول حساب املستخدم

وجهازه ،إلى جهة إصدار البطاقة أو موفر الخدمة املعتمد لدى جهة إصدار البطاقة .باستخدام هذه املعلومات،
تحدد جهة إصدار البطاقة ما إذا كانت ستوافق على إضافة البطاقة إلى  Apple Walletأم ال .كجزء من عملية

توفير البطاقة ،تستخدم  Apple Payثالثة اتصاالت على جانب الخادم إلرسال واستقبال االتصال مع جهة إصدار
البطاقة أو الشبكة:

•الحقول املطلوبة
•فحص البطاقة
•الربط والتوفير

وتستخدم جهة إصدار البطاقة أو الشبكة هذه االتصاالت للتحقق من البطاقات واملوافقة عليها وإضافتها إلى
 .Apple Walletتستخدم جلسات العميل-الخادم هذه بروتوكول  TLS 1.2لنقل البيانات.

ال من ذلك ،يتم إنشاء رقم حساب
ال يتم تخزين أرقام البطاقات الكاملة على الجهاز أو على خوادم  .Apple Payبد ً
جهاز فريد وتشفيره ثم تخزينه في  .Secure Elementويتم تشفير رقم حساب الجهاز الفريد هذا بطريقة ال

ُتمكّن  Appleمن الوصول إليه .ويكون رقم حساب الجهاز فري ًدا ومختلفً ا عن معظم أرقام بطاقات االئتمان أو
السحب؛ ويمكن لجهة إصدار البطاقة أو شبكة الدفع منع استخدامه على بطاقات األشرطة املمغنطة أو عبر

الهاتف أو على مواقع الويب .ال يتم أب ًدا تخزين رقم حساب الجهاز املوجود في  Secure Elementعلى خوادم
 Apple Payأو نسخه احتياط ًيا إلى  ،iCloudويكون في معزل عن أجهزة  iOSو  iPadOSو  watchOSوعن
أجهزة كمبيوتر  Macالتي تحتوي على .Touch ID

يتم توفير بطاقات لالستخدام مع  Apple Watchلخدمة  Apple Payباستخدام تطبيق  Apple Watchعلى
الـ  iPhoneأو داخل تطبيق جهة إصدار البطاقة على الـ  .iPhoneوتتطلب إضافة بطاقة إلى Apple Watch
أن تكون الساعة ضمن نطاق اتصاالت  .Bluetoothيتم تسجيل البطاقات على وجه التحديد لالستخدام مع

 Apple Watchويكون لها أرقام حسابات األجهزة الخاصة بها ،والتي يتم تخزينها داخل  Secure Elementعلى
.Apple Watch

عند إضافة بطاقات ائتمان أو سحب أو بطاقات مسبقة الدفع (بما في ذلك بطاقات املتجر ) ،تظهر في قائمة

بطاقات أ ثناء تشغيل مساعد اإلعداد على األجهزة التي تم تسجيل دخولها إلى حساب  iCloudنفسه .وتظل

هذه البطاقات في تلك القائمة طاملا كانت نشطة على جهاز واحد على األقل .بينما تتم إزالة البطاقات من هذه

القائمة بعد إزالتها من جميع األجهزة ملدة  7أيام .تتطلب هذه امليزة تمكني املصادقة بخطوتني على حساب
 iCloudذي الصلة.
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إضافة بطاقات ائتمان أو سحب إلى Apple Pay

يدويا إلى  Apple Payفي أجهزة .Apple
يمكن إضافة بطاقات االئتمان
ً

يدويا
إضافة بطاقة ائتمان أو سحب
ً

يدويا ،يتم استخدام االسم ورقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم  CVVلتسهيل عملية
إلضافة بطاقة
ً

التوفير .من داخل اإلعدادات أو  Apple Walletأو تطبيق  ،Apple Watchيمكن للمستخدم إدخال هذه

املعلومات إما عن طريق الكتابة أو باستخدام كاميرا الجهاز .عندما تلتقط الكاميرا معلومات البطاقة ،تحاول
 Appleتعبئة االسم ورقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصالحية .وال يتم حفظ الصورة على الجهاز أو تخزينها في

مكتبة الصور .بعد ملء جميع الحقول ،تقوم عملية التحقق من البطاقة بالتحقق من الحقول األخرى غير .CVV
ويتم تشفيرها بعد ذلك وإرسالها إلى خادم .Apple Pay

إذا أسفرت عملية التحقق من البطاقة عن معرف بنود وشروط ،تقوم  Appleبتنزيل وعرض بنود وشروط جهة

إصدار البطاقة للمستخدم .وإذا قبل املستخدم البنود والشروط ،ترسل  Appleمعرف البنود التي تم قبولها

وكذلك رقم  CVVإلى عملية الربط والتوفير .باإلضافة إلى ذلك ،كجزء من عملية الربط والتوفير ،تشارك Apple

املعلومات من الجهاز مع جهة إصدار البطاقة أو الشبكة .هذا يشمل معلومات إزاء (أ ) نشاط حساب املستخدم
على  iTunesو ( App Storeعلى سبيل املثال ،ما إذا كان لدى املستخدم سجل طويل من املعامالت داخل

 )iTunesو(ب) جهاز املستخدم (على سبيل املثال ،رقم الهاتف واالسم وطراز جهاز املستخدم باإلضافة إلى أي
جهاز  Appleمصاحب ضروري إلعداد  )Apple Payو(ج ) املوقع التقريبي للمستخدم في الوقت الذي يضيف فيه

املستخدم بطاقته (إذا كان املستخدم قد قام بتمكني خدمات املوقع) .باستخدام هذه املعلومات ،تحدد جهة
إصدار البطاقة ما إذا كانت ستوافق على إضافة البطاقة إلى  Apple Payأم ال.
نتيجة لعملية الربط والتوفير ،يحدث أمران:

•يبدأ الجهاز بتنزيل ملف بطاقة  Apple Walletالذي يمثل بطاقة االئتمان أو السحب.
•يبدأ الجهاز في ربط البطاقة بـ .Secure Element

يحتوي ملف البطاقة على عناوين  URLلتنزيل غالف البطاقة وبيانات التعريف حول البطاقة مثل معلومات

االتصال وتطبيق جهة اإلصدار ذات الصلة وامليزات املدعومة .ويحتوي ً
أيضا على حالة البطاقة ،والتي تتضمن

معلومات مثل ما إذا كان إضفاء الطابع الشخصي على  Secure Elementقد اكتمل أم ال ،أو ما إذا كانت

البطاقة موقوفة حال ًيا من ِقبل جهة إصدار البطاقة أم ال ،أو ما إذا كان يلزم إجراء تحقق إضافي قبل أن تتمكن

البطاقة من إجراء عمليات دفع باستخدام  Apple Payأم ال.

إضافة بطاقات االئتمان أو السحب من حساب iTunes Store

بالنسبة لبطاقات االئتمان أو السحب في ملف على  ،iTunesقد ُيطلب من املستخدم إعادة إدخال كلمة سر
 .Apple IDويتم استرداد رقم البطاقة من  ،iTunesوتبدأ عملية التحقق من البطاقة .إذا كانت البطاقة مؤهلة
الستخدام  ،Apple Payيقوم الجهاز بتنزيل وعرض البنود والشروط ،ثم ُيرسل مباشرةً معرف البنود ورمز أمن

البطاقة إلى عملية الربط والتوفير .وقد يحدث التحقق اإلضافي لبطاقات حساب  iTunesاملوجودة في امللف.
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إضافة بطاقات االئتمان أو السحب من تطبيق جهة إصدار البطاقة

عند تسجيل تطبيق لالستخدام مع  ،Apple Payيتم إنشاء مفاتيح للتطبيق ولخادم جهة إصدار البطاقة.

و ُتستخدم هذه املفاتيح لتشفير معلومات البطاقة التي يتم إرسالها إلى جهة إصدار البطاقة .وقد تم التصميم
بتلك الطريقة ملنع جهاز  Appleمن قراءة املعلومات .يتشابه تدفق التوفير مع التدفق املستخدم للبطاقات
ال من .CVV
املضافة
يدويا ،املوضحة سابقً ا ،باستثناء كلمات السر ملرة واحدة التي يتم استخدامها بد ً
ً

إضافة بطاقات االئتمان أو السحب من املوقع اإللكتروني لجهة إصدار البطاقة

توفر بعض جهات إصدار البطاقات القدرة على بدء عملية توفير البطاقة لـ  Apple Walletمباشرةً من املواقع

اإللكترونية الخاصة بها .في هذه الحالة ،يبدأ املستخدم املهمة عن طريق تحديد بطاقة لتوفيرها على املوقع
اإللكتروني الخاص بجهة إصدار البطاقة .ومن ثم يتم توجيه املستخدم إلى تجربة تسجيل دخول مستقلة من

( Appleمضمنة في نطاق  )Appleو ُيطلب منه تسجيل الدخول باستخدام  Apple IDالخاص به .عقب تسجيل
الدخول بنجاح ،يختار املستخدم جهازًا واح ًدا أو أكثر لتوفير البطاقة له ويطلب منه تأكيد نتيجة التوفير على كل
جهاز مستهدف معني.

إضافة عملية تحقق إضافية

يمكن لجهة إصدار البطاقة أن تقرر ما إذا كانت بطاقة االئتمان أو السحب تتطلب عملية تحقق إضافي أم

ال .وحسب ما تقدمه جهة إصدار البطاقة ،قد يكون بإمكان املستخدم االختيار بني خيارات مختلفة للتحقق

اإلضافي ،مثل رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكاملة خدمة العمالء أو طريقة في تطبيق تابع لجهة خارجية

معتمدة ،إلكمال عملية التحقق .بالنسبة للرسائل النصية أو البريد اإللكتروني ،يختار املستخدم من معلومات
االتصال التي لدى جهة اإلصدار في امللف .يتم إرسال رمز يجب إدخاله في  Apple Walletأو اإلعدادات أو

تطبيق  .Apple Watchبالنسبة لخدمة العمالء أو التحقق باستخدام تطبيقُ ،تجري جهة اإلصدار عملية االتصال
الخاصة بها.
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تخويل الدفع باستخدام Apple Pay

بالنسبة لألجهزة التي تحتوي على  ،Secure Enclaveال يمكن إجراء أي عملية دفع إال بعد تلقي تخويل من
 .Secure Enclaveوعلى الـ  iPhoneأو الـ  ،iPadيتضمن ذلك تأكيد قيام املستخدم باملصادقة باستخدام

 Face IDأو  Touch IDأو رمز مرور الجهاز .يعد  Face IDأو  ،Touch IDإذا كان متوف ًرا ،الطريقة االفتراضية ،ولكن

يمكن استخدام رمز املرور في أي وقت .يتم تقديم رمز الدخول تلقائ ًيا بعد ثالث محاوالت فاشلة ملطابقة بصمة
اإلصبع أو محاولتني فاشلتني ملطابقة الوجه؛ ويلزم إدخال رمز الدخول بعد خمس محاوالت فاشلة .ويلزم
إدخال رمز املرور كذلك في حالة عدم تكوين أو تمكني  Face IDأو  Touch IDالستخدام  .Apple Payإلجراء
عملية الدفع على  ،Apple Watchيجب فتح قفل الجهاز برمز الدخول ويجب النقر مرتني على الزر الجانبي.

استخدام مفتاح اقتران مشترك

يجري االتصال بني  Secure Enclaveو  Secure Elementعبر واجهة تسلسلية ،مع توصيل Secure Element

بوحدة تحكم  ،NFCوالتي بدورها تكون متصلة بمعالج التطبيق .على الرغم من عدم االتصال املباشر ،تستطيع
 Secure Enclaveو  Secure Elementالتواصل بشكل آمن باستخدام مفتاح اقتران مشترك يتم توفيره

أ ثناء عملية التصنيع .ويستند تشفير االتصال واملصادقة عليه إلى  ،AESمع استخدام قيم عشوائية مشفرة

من ِقبل كال الجانبني للحماية من هجمات إعادة التشغيل .يتم إنشاء مفتاح االقتران داخل Secure Enclave
من مفتاح  UIDالخاص به ومعرف  Secure Elementالفريد .بعد ذلكُ ،ينقَ ل مفتاح االقتران بشكل آمن من

 Secure Enclaveإلى وحدة من وحدات أمن املكونات املادية  )HSM(في املصنع ،والتي تحتوي على املادة

األساسية املطلوبة لتضمني مفتاح االقتران في  Secure Elementالحقً ا.

تخويل املعامالت اآلمنة

عندما يصرّح املستخدم بإجراء معاملة تتضمن إيماءة فعلية يتم توصيلها مباشرةً إلى ،Secure Enclave
ترسل  Secure Enclaveبيانات ُموقَّ عة حول نوع املصادقة وتفاصيل حول نوع املعاملة (غير تالمسية أو
داخل التطبيقات) إلى  ،Secure Elementوتكون مرتبطة بقيمة تخويل عشوائي  .)AR(يتم إنشاء قيمة

ال بتوفير بطاقة ائتمان مع استمرار ذلك أ ثناء تمكني
 ARفي  Secure Enclaveعندما يقوم املستخدم أو ً
 ،Apple Payوتكون محمية بتشفير  Secure Enclaveوآلية مكافحة التراجع .ويتم تسليمها بشكل

آمن إلى  Secure Elementمن خالل االستفادة من مفتاح االقتران .عند استالم قيمة  ARجديدة ،تقوم
 Secure Elementبتمييز أي بطاقات تمت إضافتها سابقً ا على أنها محذوفة.

استخدام تشفير الدفع لألمن الديناميكي

تتضمن معامالت الدفع التي تنشأ من تطبيقات الدفع الصغيرة تشفي ًرا لعملية الدفع بجانب رقم حساب الجهاز.
ويتم حساب هذا الرمز املشفر املخصص لالستخدام مرة واحدة باستخدام عدّاد معامالت ومفتاح .ويزداد عدّاد

املعامالت مع كل معاملة جديدة .بينما يتم توفير املفتاح في تطبيق الدفع الصغير أ ثناء التخصيص ويكون

معروفً ا لدى شبكة الدفع أو جهة إصدار البطاقة أو كليهما .وحسب نظام الدفع ،قد ُتستخدم ً
أيضا بيانات أخرى
في عملية الحساب ،بما في ذلك التالي:

•رقم وحدة طرفية غير متوقع ملعامالت االتصال بالحقل القريب )NFC(
•قيمة عشوائية لخادم  ،Apple Payللمعامالت داخل التطبيقات

يتم تقديم رموز األمن هذه إلى شبكة الدفع وإلى جهة إصدار البطاقة ،مما يتيح لجهة اإلصدار التحقق من كل
بناء على نوع املعاملة.
معاملة .وقد يختلف طول رموز األمان هذه
ً
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الدفع بالبطاقات باستخدام Apple Pay

يمكن استخدام  Apple Payلدفع مقابل املشتريات في املتاجر وداخل التطبيقات وفي املواقع اإللكترونية.

الدفع باستخدام البطاقات في املتاجر

إذا كان الـ  iPhoneأو الـ  Apple Watchقيد التشغيل واكتشف حقل  ،NFCفإنه يقدم للمستخدم البطاقة

املطلوبة (إذا كان التحديد التلقائي قيد التشغيل لتلك البطاقة) أو البطاقة االفتراضية التي تتم إدارتها في
اإلعدادات .ويمكن للمستخدم كذلك االنتقال إلى  Apple Walletواختيار بطاقة ،أو عند قفل الجهاز يمكنه:
•النقر مرتني على الزر الجانبي على األجهزة التي بها Face ID

•النقر مرتني على زر الشاشة الرئيسية على األجهزة التي بها Touch ID

•استخدام ميزات إمكانية الوصول التي تشغل  Apple Payمن شاشة القفل

بعد ذلك ،قبل إرسال معلومات الدفع ،يجب على املستخدم املصادقة باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو
رمز املرور الخاص به .عند فتح قفل  ،Apple Watchيؤدي النقر مرتني على الزر الجانبي إلى تنشيط البطاقة
االفتراضية للدفع .وال يتم إرسال معلومات الدفع دون مصادقة املستخدم.

بعد مصادقة املستخدم ،يتم استخدام رقم حساب الجهاز ورمز األمن الديناميكي الخاص باملعاملة عند معالجة
عملية الدفع .وال ترسل  Appleأو جهاز املستخدم أرقام بطاقات االئتمان أو السحب الكاملة إلى التجار .وقد
تتلقى  Appleمعلومات مجهولة عن املعاملة مثل الوقت واملوقع التقريبيني للمعاملة ،مما يساعد في

تحسني  Apple Payومنتجات وخدمات  Appleاألخرى.

الدفع باستخدام البطاقات داخل التطبيقات

يمكن استخدام ً Apple Pay
أيضا إلجراء عمليات الدفع داخل تطبيقات  iPhoneو  iPadو Mac

و  .Apple Watchعندما يدفع املستخدمون داخل التطبيقات باستخدام  ،Apple Payتتلقى Apple

معلومات املعاملة املشفرة .وقبل إرسال هذه املعلومات إلى املطور أو التاجر ،تقوم  Appleبتشفير
املعاملة باستخدام مفتاح خاص باملطور .وتحتفظ  Apple Payبمعلومات املعاملة املجهولة ،مثل

مبلغ الشراء التقريبي .وال يمكن ربط هذه املعلومات باملستخدم وال تتضمن مطلقً ا معلومات حول ما
يشتريه املستخدم.

عندما يبدأ أحد التطبيقات معاملة دفع عبر  ،Apple Payتتلقى خوادم  Apple Payاملعاملة املشفرة من

الجهاز قبل التاجر الذي يستلمها .ومن ثم تقوم خوادم  Apple Payبإعادة تشفير املعاملة باستخدام مفتاح
خاص بالتاجر قبل ترحيلها إلى التاجر.

عندما يطلب أحد التطبيقات إجراء عملية دفع ،فإنه يستدعي واجهة  APIلتحديد ما إذا كان الجهاز يدعم
 Apple Payأم ال وما إذا كان لدى املستخدم بطاقات ائتمان أو سحب يمكنها إجراء عمليات دفع على

شبكة دفع يقبلها التاجر أم ال .ويطلب التطبيق أي معلومات يحتاجها ملعالجة املعاملة وإتمامها ،مثل

عنوان الفوترة والشحن ومعلومات االتصال .يطلب التطبيق بعد ذلك من  iOSأو  iPadOSأو watchOS
تقديم ورقة  Apple Payالتي بدورها تطلب معلومات للتطبيق ،باإلضافة إلى املعلومات الضرورية
األخرى ،مثل البطاقة التي يتم استخدامها.

في تلك األثناء ،يتم تزويد التطبيق بمعلومات املدينة والوالية والرمز البريدي لحساب تكلفة الشحن
النهائية .كما ال يتم توفير مجموعة املعلومات املطلوبة بالكامل للتطبيق حتى يخ ّول املستخدم

عملية الدفع باستخدام  Touch IDأو  Face IDأو رمز مرور الجهاز .وبعد تخويل الدفع ،يتم نقل
املعلومات املقدمة في ورقة  Apple Payإلى التاجر.
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تخويل الدفع عبر التطبيق

عندما يخ ّول املستخدم عملية الدفع ،يتم إجراء اتصال بخوادم  Apple Payللحصول على قيمة عشوائية مشفرة
غير مشابهة للقيمة املرتجعة بواسطة وحدة  NFCالطرفية املستخدمة في املعامالت التي تتم داخل املتجر.
ويتم تمرير القيمة العشوائية بجانب بيانات املعاملة األخرى إلى  Secure Elementإلحصاء بيانات اعتماد

لعملية الدفع يتم تشفيرها باستخدام مفتاح  .Appleيتم إعادة بيانات اعتماد عملية الدفع املشفرة إلى خوادم
 Apple Payالتي تفكّ تشفير بيانات االعتماد وتتحقق من القيمة العشوائية املوجودة في بيانات االعتماد

مقابل القيمة العشوائية التي أرسلتها في األصل خوادم  Apple Payوتعيد تشفير بيانات اعتماد عملية الدفع
باستخدام مفتاح التاجر املرتبط بمعرف التاجر .وبعد ذلك يتم إرجاع عملية الدفع إلى الجهاز ،الذي بدوره يعيدها

إلى التطبيق من خالل واجهة  .APIومن ثم يقوم التطبيق بتمريرها إلى نظام التاجر للمعالجة .يستطيع التاجر

بعد ذلك فك تشفير بيانات اعتماد عملية الدفع باستخدام مفتاحه الخاص للمعالجة .وهذا ،باإلضافة إلى التوقيع
من خوادم  ،Appleيتيح للتاجر التحقق من أن املعاملة كانت مخصصة له بعينه.

تتطلب واجهات  APIاستحقاقً ا يحدد معرفات التجار املدعومة .يمكن أن يتضمن التطبيق ً
أيضا بيانات إضافية

(مثل رقم الطلب أو هوية العميل) إلرسالها إلى  Secure Elementلتوقيعها ،مما يضمن أنه ال يمكن تحويل

املعاملة إلى عميل آخر .ويتم تحقيق ذلك بواسطة مطور التطبيق ،الذي يمكنه تحديد  applicationDataفي
 .PKPaymentRequestيتم تضمني تجزئة هذه البيانات في بيانات عملية الدفع املشفرة .ومن ثم يتحمل

التاجر مسؤولية التحقق من أن تجزئة بيانات التطبيق الخاصة به تتطابق مع ما يتم تضمينه في بيانات عملية
الدفع.
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الدفع باستخدام البطاقات على مواقع الويب

يمكن استخدام  Apple Payإلجراء عمليات الدفع على مواقع الويب على الـ  iPhoneوالـ iPad

والـ  Apple Watchوأجهزة كمبيوتر  Macاملزودة بـ  .Touch IDيمكن ً
أيضا بدء معامالت  Apple Payعلى
 Macوإكمالها على  iPhoneأو  Apple Watchيدعم  Apple Payباستخدام حساب  iCloudنفسه.

تتطلب  Apple Payعلى الويب من جميع مواقع الويب املشاِركة أن تقوم بالتسجيل لدى  .Appleبعد تسجيل

النطاق ،يتم التحقق من صحة اسم النطاق فقط بعد أن تصدر  Appleشهادة عميل  .TLSو ُيشترط على مواقع
الويب التي تدعم  Apple Payتقديم محتواها عبر  .HTTPSبالنسبة لكل معاملة دفع ،تحتاج مواقع الويب إلى
الحصول على جلسة تاجر آمنة وفريدة مع خادم من خوادم  Appleباستخدام شهادة عميل  TLSالصادرة من
 .Appleويتم توقيع بيانات جلسة التاجر بواسطة  .Appleبعد التحقق من توقيع جلسة التاجر ،قد يستعلم

موقع الويب عما إذا كان لدى املستخدم جهاز يدعم  Apple Payأم ال وما إذا كانت لديه بطاقة ائتمان أو سحب
أو بطاقة مسبقة الدفع منشطة على الجهاز أم ال .وال تتم مشاركة تفاصيل أخرى .إذا كان املستخدم ال يريد

مشاركة هذه املعلومات ،يمكنه تعطيل استعالمات  Apple Payفي إعدادات خصوصية  Safariعلى أجهزة
الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ .Mac

بعد التحقق من صحة جلسة التاجر ،تكون جميع إجراءات الخصوصية واألمن مماثلة لنظيرتها التي تتم عند قيام
املستخدم بالدفع داخل التطبيق.

إذا كان املستخدم ينقل معلومات متعلقة بعملية الدفع من  Macإلى  iPhoneأو  ،Apple Watchتستخدم

 Aذات التشفير الكامل لنقل املعلومات
 Handoffفي  Apple Payبروتوكول خدمة الهوية من ) pple (IDS

املتعلقة بالدفع بني الـ  Macالخاص باملستخدم وجهاز التخويل .يستخدم عميل  IDSعلى  Macمفاتيح جهاز

املستخدم لتنفيذ التشفير بحيث ال يستطيع أي جهاز آخر فك تشفير هذه املعلومات ،وال تكون املفاتيح متاحة
لشركة  .Appleتحتوي معلومات اكتشاف الجهاز بالنسبة لـ  Handoffفي  Apple Payعلى النوع واملعرف

الفريد لبطاقات ائتمان املستخدم إلى جانب بعض بيانات التعريف .وال تتم مشاركة رقم حساب الجهاز الخاص
ببطاقة املستخدم ويظل ُمخزنًا كما هو بشكل آمن على الـ  iPhoneأو الـ  Apple Watchالخاص باملستخدم.

تنقل ً Apple
أيضا معلومات االتصال وعناوين الشحن والفوترة املستخدمة مؤخ ًرا الخاصة باملستخدم عبر

سلسلة مفاتيح  iCloudبشكل آمن.

بعد أن يخ ّول املستخدم عملية الدفع باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو رمز مرور أو النقر مرتني على الزر
الجانبي في  ،Apple Watchيتم بشكل آمن نقل رمز دفع مشفر بشكل فريد لكل شهادة من شهادات تجار

املواقع اإللكترونية من الـ  iPhoneأو الـ  Apple Watchالخاص باملستخدم إلى الـ  Macالخاص به ،ثم تسليمه

إلى املوقع اإللكتروني الخاص بالتاجر.

ال يمكن طلب الدفع وإكماله إال من ِقبل األجهزة القريب بعضها من بعض فقط .ويتم تحديد التقارب من خالل
إعالنات  Bluetoothمنخفض الطاقة .)BLE(
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البطاقات الذكية في Apple Pay

لنقل البيانات من البطاقات املدعومة إلى وحدات  NFCالطرفية املتوافقة ،تستخدم  Appleبروتوكول خدمات
القيمة املضافة ( )Apple VASمن  .Appleيمكن تطبيق بروتوكول  VASعلى الوحدات الطرفية غير التالمسية
أو في تطبيقات الـ  iPhoneويستخدم  NFCللتواصل مع أجهزة  Appleاملدعومة .كما يعمل بروتوكول VAS

على مسافة قصيرة ويمكن استخدامه لتقديم البطاقات غير التالمسية بشكل مستقل أو كجزء من معاملة
.Apple Pay

عندما يكون الجهاز بالقرب من وحدة  NFCالطرفية ،تبدأ الوحدة الطرفية في تلقي معلومات البطاقة عن طريق
إرسال طلب للحصول على بطاقة .إذا كان لدى املستخدم بطاقة بها معرف خاص بموفر البطاقةُ ،يطلب من

املستخدم تخويل استخدامها باستعمال  Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور .و ُتستخدم معلومات البطاقة

وطابع الوقت ومفتاح  ECDH P-256عشوائي لالستخدام مرة واحدة مع املفتاح العام ملوفر البطاقة الشتقاق
مفتاح تشفير لبيانات البطاقة يتم إرساله إلى الوحدة الطرفية.

يدويا قبل تقديمها إلى وحدة  NFCالطرفية
من  iOS 12.0.1إلى  ،iOS 13يمكن للمستخدم تحديد بطاقة
ً
يدويا إما للمطالبة
املحددة
البطاقات
تكوين
البطاقات
الخاصة بالتاجر .وفي  iOS 13.1أو أحدث ،يمكن ملوفري
ً
بمصادقة املستخدم أو الستخدامها دون مصادقة.

جعل البطاقات غير صالحة لالستخدام مع Apple Pay

ال يمكن استخدام بطاقات االئتمان والسحب والبطاقات مسبقة الدفع املضافة إلى  Secure Elementإال

إذا تم تقديم  Secure Elementمع تخويل باستخدام نفس مفتاح االقتران وقيمة تخويل عشوائي  )AR(من

تاريخ إضافة البطاقة .عند استالم قيمة  ARجديدة ،تقوم  Secure Elementبتمييز أي بطاقات تمت إضافتها

سابقً ا على أنها محذوفة .وهذا يسمح لنظام التشغيل بتوجيه  Secure Enclaveإلى جعل البطاقات غير صالحة
لالستخدام من خالل تمييز نسختها من  ARباعتبارها غير صالحة وفقً ا للسيناريوهات التالية:
الطر يقة

الجهاز

تم تعطيل رمز املر ور.

 iP honeأو  iPadأو Watch Apple

تم تعطيل كلمة السر.

Mac

يقوم املستخدم بتسجيل الخر وج من .iCloud

 iP honeأو  iPadأو  Macأو Watch Apple

يقوم املستخدم بتحديد مسح جميع املحتويات واإلعدادات.

 iP honeأو  iPadأو  Macأو Watch Apple

تم استعادة الجهاز من وضع االسترداد.

 iP honeأو  iPadأو  Macأو Apple Watch

إلغاء االقتران

Apple Watch
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تعليق البطاقات وإزالتها ومسحها

يمكن للمستخدم تعليق  Apple Payعلى الـ  iPhoneوالـ  iPadوالـ  Apple Watchمن خالل وضع أجهزته

في نمط الفقدان باستخدام تحديد املوقع .كما يمكن للمستخدمني إزالة بطاقاتهم ومسحها من Apple Pay
باستخدام تحديد املوقع أو  iCloud.comأو مباشرةً على أجهزتهم باستخدام  .Apple Walletعلى

 ،Apple Watchيمكن إزالة البطاقات باستخدام إعدادات  iCloudأو تطبيق  Apple Watchعلى الـ iPhone

أو مباشرة على الساعة .يتم تعليق إمكانية إجراء عمليات الدفع باستخدام البطاقات املوجودة على الجهاز أو
إزالتها من  Apple Payبواسطة جهة إصدار البطاقة أو شبكة الدفع املعنية ،حتى إذا كان الجهاز دون اتصال

باإلنترنت وغير متصل بشبكة خلوية أو شبكة  .Wi-Fiويمكن للمستخدمني كذلك االتصال بجهة إصدار البطاقة

الخاصة بهم لتعليق البطاقة أو إزالتها من .Apple Pay

عندما يمسح املستخدم الجهاز بالكامل؛ باستخدام مسح جميع املحتويات واإلعدادات أو باستخدام

تحديد املوقع أو استعادة جهازه؛ تقوم أجهزة  iPhoneو  iPadو  iPod touchو  Macو Apple Watch

بتوجيه  Secure Elementلتمييز جميع البطاقات على أنها محذوفة .ويكون لذلك تأ ثير تغيير البطاقات على
الفور إلى حالة غير صالحة لالستعمال حتى يمكن االتصال بخوادم  Apple Payملسح البطاقات بالكامل من

 .Secure Elementوبشكل مستقل ،تم ّيز  Secure Enclaveقيمة  ARعلى أنها غير صالحة بحيث ال يمكن
ال باإلنترنت ،يحاول االتصال
إجراء املزيد من تخويالت الدفع للبطاقات املسجلة سابقً ا .عندما يكون الجهاز متص ً
بخوادم  Apple Payلضمان مسح جميع البطاقات في .Secure Element
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أمن Apple Card

في الطرز املدعومة من الـ  iPhoneوالـ  ،Macيمكن للمستخدم التقدم بأمان للحصول على .Apple Card

تطبيق Apple Card

في  iOS 12.4أو أحدث ،و  macOS 10.14.6أو أحدث و  watchOS 5.3أو أحدث ،يمكن استخدام Apple Card

مع  Apple Payإلجراء عمليات الدفع في املتاجر وفي التطبيقات وعلى الويب.

للتقدم بطلب للحصول على  ،Apple Cardيجب تسجيل دخول املستخدم إلى حساب  iCloudالخاص به على

جهاز  iOSأو  iPadOSمتوافق مع  Apple Payمع إعداد املصادقة بخطوتني على حساب  .iCloudبعد املوافقة

على الطلب ،تتوفر  Apple Cardفي  Apple Walletأو ضمن اإلعدادات >  Walletو  Apple Payعبر أي من
األجهزة املؤهلة التي سجل املستخدم الدخول إليها باستخدام  Apple IDالخاص به.

عندما يتقدم املستخدم بطلب للحصول على  ،Apple Cardيتم التحقق من معلومات هوية املستخدم بشكل

آمن بواسطة شركاء موفري الهويات من  Appleثم مشاركتها مع  USA Bank Sachs Goldmanألغراض
تقييم الهوية واالئتمان.

يتم نقل املعلومات ،مثل رقم الضمان االجتماعي أو صورة وثيقة الهوية ،املق َّدمة أ ثناء الطلب بشكل آمن إلى
شركاء موفري الهويات من  Appleو/أو ُ Goldman Sachs Bank USAمشفرةً باستخدام مفاتيحها ذات الصلة.
وال تستطيع  Appleفك تشفير هذه البيانات.
يتم نقل معلومات الدخل املقدمة خالل الطلب ومعلومات الحساب البنكي املستخدمة لدفع الفواتير بشكل

آمن إلى ُ Goldman Sachs Bank USAمشفرةً باستخدام مفاتيحها .و ُتحفظ معلومات الحساب البنكي في
سلسلة املفاتيح .وال تستطيع  Appleفك تشفير هذه البيانات.

عند إضافة  Apple Cardإلى  ،Apple Walletفإن املعلومات ذاتها التي تتوفر عندما يضيف مستخدم

بطاقة ائتمان أو سحب قد تتم مشاركتها مع بنك  ،USA Bank Sachs Goldmanشريك  ،Appleومع شركة

 .Apple Payments Inc.وال ُتستخدم تلك املعلومات إال الستكشاف األخطاء وإصالحها ومنع االحتيال
ولألغراض التنظيمية.

في  iOS 14.6أو أحدث و  iPadOS 14.6أو أحدث و  watchOS 7.5أو أحدث ،يمكن ملنظم عائلة iCloud

عاما .تلزم
باستخدام بطاقة  Apple Cardمشاركة بطاقته مع أفراد عائلة  iCloudالذين تزيد أعمارهم عن ً 13
مفتاحا في  Secure Enclaveلحساب توقيع يربط
مصادقة املستخدم لتأكيد الدعوة .يستخدم Apple Wallet
ً
املالك واملدعوين .يتم التحقق من صحة هذا التوقيع على خوادم .Apple

اختياريا ،يمكن للمنظم تعيني حد معاملة للمشاركني .يمكن كذلك قفل بطاقات املشاركني إليقاف إنفاقهم
ً
عاما الدعوة
18
عن
عمره
يزيد
مشارك
أو
مشارك
مالك
يقبل
عندما
.Apple
Wallet
خالل
من
وقت
أي
في
مؤقتًا
ً
ويقدمها ،يخضع لعملية التقديم نفسها كما هو محدد في قسم تطبيق  Apple Cardفي .Apple Wallet

استخدام Apple Card

يمكن طلب بطاقة حقيقية من  Apple Cardفي  .Apple Walletبعد أن يستلم املستخدم البطاقة الحقيقية،

يتم تنشيطها باستخدام عالمة  NFCاملوجودة في ُمغلّف البطاقة الحقيقية ثنائي الط ّيات .وتكون العالمة
ال من ذلك ،يمكن تنشيط البطاقة
فريدة لكل بطاقة وال يمكن استخدامها لتنشيط بطاقة مستخدم آخر .بد ً

يدويا في إعدادات  .Apple Walletباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمستخدم كذلك اختيار قفل أو فتح قفل البطاقة
ً
الحقيقية في أي وقت من .Apple Wallet
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عمليات الدفع باستخدام  Apple Cardوتفاصيل بطاقة Apple Wallet

يمكن إجراء املدفوعات املستحقة على حساب  Apple Cardمن  Apple Walletفي  iOSباستخدام

 Apple Cashوحساب بنكي .ويمكن جدولة مدفوعات الفواتير على أنها متكررة أو بوصفها مدفوعات ملرة واحدة

بتاريخ محدد باستخدام  Apple Cashوحساب بنكي .عندما يجري املستخدم عملية دفع ،يتم إجراء اتصال

بخوادم  Apple Payللحصول على قيمة عشوائية مشفرة كما هو الحال مع  .Apple Cashويتم تمرير القيمة

العشوائية ،إلى جانب تفاصيل إعداد عملية الدفع ،إلى  Secure Elementلحساب توقيع .وبعد ذلك يتم إرجاع

التوقيع إلى خوادم  .Apple Payوتتحقق خوادم  Apple Payمن مصادقة عملية الدفع وتكاملها وصحتها من

خالل التوقيع والقيمة العشوائية ويتم تمرير الطلب إلى  USA Bank Sachs Goldmanللمعالجة.

يتم استرداد رقم  Apple Cardبواسطة  Apple Walletعن طريق تقديم شهادة .يتحقق خادم Apple Pay
من صحة الشهادة للتأكد من أن املفتاح تم إنتاجه في  .Secure Enclaveومن ثم يستخدم هذا املفتاح

لفك تشفير رقم  Apple Cardقبل إعادته إلى  ،Apple Walletحتى ال يتمكن سوى الـ  iPhoneالذي طلب

 Apple Cardمن فك تشفيره .بعد فك التشفير ،يتم حفظ رقم  Apple Cardفي سلسلة مفاتيح .iCloud

إن عرض تفاصيل رقم  Apple Cardفي البطاقة باستخدام  Apple Walletيتطلب مصادقة املستخدم

باستخدام  Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور .ويمكن استبدالها بواسطة املستخدم في قسم معلومات

البطاقة ،وتعطيل البطاقة السابقة.

حماية متقدمة من االحتيال

في  iOS 15أو أحدث و  iPadOS 15أو أحدث ،يمكن ملستخدم  Apple Cardتمكني الحماية املتقدمة من

االحتيال في  .Apple Walletعند التمكني ،يتم تحديث رمز أمن البطاقة كل بضعة أيام.
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أمن Apple Cash

في  iOS 11.2أو أحدث ،و iPadOS 13.1أو أحدث ،و  watchOS 4.2أو أحدث ،يمكن استخدام  Apple Payعلى
أي  iPhoneأو  iPadأو  Apple Watchإلرسال األموال واستقبالها وطلبها من املستخدمني اآلخرين .عندما

يتلقى املستخدم األموال ،تتم إضافتها إلى حساب  Apple Cashالذي يمكن الوصول إليه في Apple Wallet
أو ضمن اإلعدادات >  Walletو  Apple Payعبر أي من األجهزة املؤهلة التي سجل املستخدم الدخول إليها

باستخدام  Apple IDالخاص به.

في  iOS 14و  iPadOS 14و  ،watchOS 7يمكن ملنظم عائلة  iCloudالذي أ ثبت هويته باستخدام

اختياريا،
عاما .ويمكن للمنظم،
ً
 Apple Cashتمكني  Apple Cashألفراد عائلته الذين تقل أعمارهم عن ً 18
تقييد إمكانيات إرسال األموال لهؤالء املستخدمني على أفراد العائلة فقط أو جهات االتصال فقط .إذا كان فرد

عاما يمر عبر استرداد حساب  ،Apple IDيجب على منظم العائلة إعادة تمكني
العائلة الذي يقل عمره عن ً 18
جزءا من عائلة
ا
عام
18
عن
عمره
يقل
الذي
العائلة
فرد
يعد
لم
إذا
ا.
يدوي
املستخدم
بطاقة  Apple Cashلهذا
ً
ً
ً
 ،iCloudفسيتم نقل رصيد  Apple Cashالخاص به تلقائ ًيا إلى حساب املنظم.

عندما يقوم املستخدم بإعداد  ،Apple Cashفإن املعلومات ذاتها التي تتوفر عندما يضيف املستخدم بطاقة
ائتمان أو سحب قد تتم مشاركتها مع بنك  Bank Dot Greenالشريك لنا ومع  ،Apple Payments Inc.وهي

شركة فرعية مملوكة بالكامل تم تأسيسها لحماية خصوصية املستخدم من خالل تخزين املعلومات ومعالجتها

بشكل منفصل عن بقية شركة  Appleوبطريقة ال تعرفها بقية شركة  .Appleوال ُتستخدم هذه املعلومات إال
الستكشاف األخطاء وإصالحها ومنع االحتيال ولألغراض التنظيمية.

استخدام  Apple Cashفي iMessage

الستخدام عمليات الدفع من شخص آلخر و  ،Apple Cashيجب تسجيل دخول املستخدم إلى حساب iCloud

الخاص به على جهاز متوافق مع  Apple Cashوأن يتم إعداد املصادقة بخطوتني على حساب  .iCloudيتم بدء

طلبات وتحويالت األموال بني املستخدمني من داخل تطبيق الرسائل أو عن طريق سؤال  .Siriوعندما يحاول

ال .وإذا
املستخدم إرسال األموال ،يعرض  iMessageورقة .Apple Pay
دائما ما ُيستخدم رصيد  Apple Cashأو ً
ً
لزم األمرُ ،تسحب أموال إضافية من بطاقة ائتمان أو سحب ثانية أضافها املستخدم إلى .Apple Wallet
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استخدام  Apple Cashفي املتاجر والتطبيقات وعلى الويب:

يمكن استخدام بطاقة  Apple Cashفي  Apple Walletمع  Apple Payإلجراء عمليات في املتاجر

والتطبيقات وعلى الويب .ويمكن ً
أيضا تحويل األموال املوجودة في حساب  Apple Cashإلى حساب بنكي.

باإلضافة إلى األموال التي يتم تلقيها من مستخدم آخر ،يمكن إضافة األموال إلى حساب  Apple Cashمن
بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع في .Apple Wallet

تقوم  .Apple Payments Incبتخزين بيانات معامالت املستخدم ،وقد تستخدمها الستكشاف األخطاء

وإصالحها ومنع االحتيال ولألغراض التنظيمية بمجرد إتمام املعاملة .وال تعرف بقية  Appleمن أرسل

املستخدم األموال إليه أو من تلقى املستخدم األموال منه أو مكان شراء املستخدم باستخدام بطاقة
 Apple Cashالخاصة به.

ال
ال إلى حساب  Apple Cashأو يح ّول أموا ً
ال باستخدام  Apple Payأو يضيف أموا ً
عندما يرسل املستخدم أموا ً
إلى حساب بنكي ،يتم إجراء اتصال بخوادم  Apple Payللحصول على قيمة عشوائية مشفرة مشابهة للقيمة

التي يتم إرجاعها لـ  Apple Payداخل التطبيقات .ويتم تمرير القيمة العشوائية ،بجانب بيانات املعاملة األخرى،
إلى  Secure Elementلحساب توقيع لعملية الدفع .يتم إرجاع التوقيع إلى خوادم  .Apple Payوتتحقق خوادم

 Apple Payمن مصادقة املعاملة وتكاملها وصحتها من خالل توقيع عملية الدفع والقيمة العشوائية .يتم بعد

ذلك بدء تحويل األموال وإخطار املستخدم بمعاملة مكتملة.

إذا كانت املعاملة تتضمن:

•بطاقة سحب إلضافة األموال إلى Apple Cash

•توفير أموال إضافية إذا كان رصيد  Apple Cashغير كاٍف

يتم كذلك إنتاج بيانات اعتماد دفع مش ّفرة وإرسالها إلى خوادم  ،Apple Payعلى غرار طريقة عمل Apple Pay

داخل التطبيقات واملواقع اإللكترونية.

بعد أن يتجاوز رصيد حساب  Apple Cashمبلغً ا معينًا أو في حالة اكتشاف نشاط غير عادي ،تتم مطالبة

املستخدم بالتحقق من هويته .املعلومات املقدمة للتحقق من هوية املستخدم؛ مثل رقم الضمان االجتماعي

أو اإلجابات على األسئلة (على سبيل املثال ،لتأكيد اسم الشارع الذي عاش فيه املستخدم سابقً ا)؛ يتم نقلها
بشكل آمن إلى شريك  Appleوتشفيرها باستخدام مفتاحها .وال تستطيع  Appleفك تشفير هذه البيانات .تتم

مطالبة املستخدم بإثبات هويته مرة أخرى إذا قام باسترداد حساب  ،Apple IDقبل استعادة الوصول إلى رصيد
 Apple Cashالخاص به.
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أمن Tap to Pay on iPhone

تتيح ميزة  ،Tap to Pay on iPhoneاملتوفرة في  iOS 15.4للتجار في الواليات املتحدة قبول Apple Pay

واملدفوعات غير التالمسية األخرى باستخدام  iPhoneوتطبيق  iOSالذي يدعمه الشريك .بفضل تلك الخدمة،

يمكن للمستخدمني الذين لديهم أجهزة  iPhoneاملدعومة قبول املدفوعات غير التالمسية وبطاقات

 Apple Payالتي تدعم  NFCبأمان .باستخدام  ،Tap to Pay on iPhoneال يحتاج التجار إلى مكونات مادية
إضافية لقبول املدفوعات غير التالمسية.

صممت ميزة  Tap to Pay on iPhoneلحماية املعلومات الشخصية للمسدد .ال تجمع هذه الخدمة معلومات

املعامالت التي يمكن إعادة ربطها باملسدد .يتم تأمني معلومات بطاقة الدفع مثل رقم بطاقة االئتمان/
عن
َ
السحب  )PAN(بواسطة  Secure Elementوتكون غير متاحة للتاجر .تبقى معلومات بطاقة الدفع بني مقدم

خدمة الدفع للتاجر واملسدد وجهة إصدار البطاقة .باإلضافة إلى ذلك ،ال تجمع خدمة  Pay to Tapأسماء
املسددين أو عناوينهم أو أرقام هواتفهم.

تم تقييم ميزة  Tap to Pay on iPhoneخارج ًيا من ِقبل مختبر أمن معتمد وتمت املوافقة عليها بواسطة
 American Expressو  Discoverو  Mastercardو .Visa

أمن مكون الدفع غير التالمسي

• :Secure Elementيستضيف [ Secure Elementرابط إلى قسم  Secure Elementفي ]Apple Pay
أنوية الدفع التي تقرأ بيانات بطاقة الدفع غير التالمسية وتؤمنها.

•وحدة تحكم  :NFCتعالج وحدة تحكم  NFCبروتوكوالت االتصال بالحقل القريب وتو ّجه االتصاالت بني معالج
التطبيق و  ،Secure Elementوبني  Secure Elementوبطاقة الدفع غير التالمسية.
•خوادم  :Tap to Pay on iPhoneتدير خوادم  Tap to Pay on iPhoneإعداد أنوية الدفع وتوفيرها في

الجهاز .تراقب الخوادم كذلك أمن أجهزة  Tap to Pay on iPhoneبطريقة متوافقة مع معيار املدفوعات غير

التالمسية في البرمجيات التجارية الجاهزة  )CPoC( )COTS(من مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع
( )PCI SSCوتكون متوافقة مع معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (.)PCI DSS
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كيف تقرأ خدمة  Pay to Tapبطاقة االئتمان والسحب والبطاقات مسبقة الدفع
نظرة عامة على أمن التوفير

عند أول استخدام لخدمة  Tap to Pay on iPhoneباستخدام تطبيق مؤهل بشكل كاٍف ،يحدد خادم

 Tap to Pay on iPhoneما إذا كان الجهاز يفي بمعايير االستحقاق مثل طراز الجهاز وإصدار الـ  iOSوما

إذا كان قد تم تعيني رمز مرور .بعد إتمام هذا التحقق ،يتم تنزيل تطبيق قبول الدفع الصغير من خادم

 Tap to Pay on iPhoneويتم تثبيته على  Secure Elementبجانب تكوين نواة الدفع املقترنة .يتم تنفيذ

هذه العملية بأمان بني خوادم  Tap to Pay on iPhoneو  .Secure Elementيتحقق  Secure Elementمن
سالمة هذه البيانات وصحتها قبل التثبيت.

نظرة عامة على أمن قراءة البطاقة

عندما يطلب تطبيق  Tap to Pay on iPhoneقراءة بطاقة من إطار عمل  ،ProximityReaderيتم عرض

ورقة—يتحكم فيها —iOSويطلب من املستخدم الضغط على بطاقة دفع .يقوم  iOSبتهيئة قارئ بطاقة الدفع
ثم يطلب أنوية الدفع في  Secure Elementلبدء قراءة البطاقة.

في هذه املرحلة ،يبدأ  Secure Elementفي السيطرة على وحدة تحكم  NFCفي وضع القارئ .يتيح هذا الوضع

بتبادل بيانات البطاقة فقط بني بطاقة الدفع والـ  Secure Elementمن خالل وحدة تحكم  .NFCال يمكن قراءة
بطاقات الدفع إال في هذا الوضع.

بعد إكمال تطبيق قبول الدفع الصغير املوجود على  Secure Elementقراءة البطاقة ،يفك تشفير بيانات

البطاقة ويوقع عليها .تبقي بيانات البطاقة مشفرة ومصادق عليها حتى تصل إلى مقدم خدمة الدفع .مقدم

خدمة الدفع الذي يستخدمه التطبيق لطلب قراءة البطاقة هو فقط من يستطيع فك تشفير بيانات البطاقة.
يتعني على مقدم خدمة الدفع طلب مفتاح فك تشفير بيانات البطاقة من خادم .Tap to Pay on iPhone

يرسل خادم  Tap to Pay on iPhoneمفاتيح فك التشفير إلى مقدم خدمة الدفع بعد التحقق من سالمة

البيانات وصحتها ،وبعد التحقق من أن قراءة البطاقة كانت في غضون  ٠٦ثانية من قراءة البطاقة على الجهاز.

يساعد هذا النموذج على ضمان عدم إمكانية فك تشفير بيانات البطاقة من ِقبل أي شخص آخر غير مقدم خدمة
الدفع ،الذي ُيعد هذه املعاملة لصالح التاجر.
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استخدام Apple Wallet

إمكانية الوصول باستخدام Apple Wallet

في  Apple Walletعلى أجهزة  iPhoneو Apple Watchاملدعومة ،يمكن للمستخدمني تخزين مفاتيح منازلهم

وسياراتهم وغرف الفندق الخاصة بهم .ويمكنهم كذلك تخزين شارات الشركات وبطاقات هوية الطالب .عندما
يصل مستخدم إلى أي باب ،يتم تقديم املفتاح الصحيح تلقائ ًيا ،ما يتيح له الدخول بنقرة واحدة باستخدام
االتصال بالحقل القريب .)NFC(

راحة املستخدم

عند إضافة مفتاح أو بطاقة أو بطاقة هوية الطالب أو شارة شركة إلى  ،Apple Walletيتم تشغيل النمط

السريع بشكل افتراضي .وتتفاعل البطاقات في النمط السريع مع قبول الوحدات الطرفية دون استخدام

 Face IDأو  Touch IDأو مصادقة رمز املرور أو النقر املزدوج على الزر الجانبي في  .Apple Watchلتعطيل

هذه امليزة ،يمكن للمستخدمني إيقاف النمط السريع عن طريق الضغط على زر املزيد في مقدمة البطاقة في
 .Apple Walletوإلعادة تشغيل النمط السريع ،يتعني عليهم استخدام  ،Face IDأو  Touch IDأو رمز املرور.
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الخصوصية واألمن

تستفيد املفاتيح في  Apple Walletاستفادة كاملة من الخصوصية واألمن املدمجني في الـ iPhone

والـ  .Apple Watchال تتم مشاركة معلومات بشأن الوقت أو املكان الذي يستخدم فيه شخص ما مفاتيحه
في  Apple Walletمع  Appleأو تخزينها على خودام  ،Appleويتم تخزين بيانات االعتماد بأمان داخل

خصوصا إلدارة مفاتيح
 Sلألجهزة املدعومة .يستضيف  SEالتطبيقات الصغيرة املصممة
) ecure Element (SE
ً
الوصول وتخزينها بأمان ،ما يضمن عدم إمكانية استخراج تلك املفاتيح.

قبل توفير أي من مفاتيح وصول ،يتعني على املستخدم تسجيل الدخول إلى حساب  iCloudلديه على جهاز
 iPhoneمتوافق وتفعيل املصادقة بخطوتني لحساب  iCloudالخاص به ،باستثناء هوية الطالب ،حيث ال

تتطلب تفعيل املصادقة بخطوتني.

عندما يبدأ مستخدم عملية التوفير ،تحدث خطوات مماثلة لتلك املتضمنة لتوفير بطاقة االئتمان والسحب،

مثل الربط والتوفير .أ ثناء املعاملة ،يتصل القارئ بـ  Secure Elementمن خالل وحدة تحكم االتصال بالحقل

القريب  )NFC(باستخدام قناة آمنة ثابتة.

يتم تحديد عدد األجهزة ،بما في ذلك الـ  iPhoneوالـ  ،Apple Watchالتي يمكن تزويدها بمفتاح وصول والتحكم
فيها بواسطة كل شريك ويمكن أن يختلف األمر من شريك إلى آخر .يسمح هذا النهج لكل شريك بالتحكم في

الحد األقصى لعدد مفاتيح الوصول املتوفرة لكل نوع جهاز بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة .ولتحقيق هذا

الهدف ،تزود  Appleالشركاء بنوع الجهاز ومعرّفات الجهاز مجهولة املصدر .تختلف املعرفات لكل شريك ألسباب
تتعلق بالخصوصية واألمن.
يمكن تعطيل املفاتيح أو إزالتها عن طريق:

•مسح الجهاز عن ُبعد باستخدام تحديد املوقع

•تمكني نمط الفقدان باستخدام تحديد املوقع

•تلقي أمر مسح برنامج إدارة األجهزة املحمولة  )MDM(عن ُبعد
•إزالة كل البطاقات من صفحة حساب  Apple IDالخاصة
•إزالة كل البطاقات من iCloud.com

•إزالة كل البطاقات من Apple Wallet
•إزالة البطاقة في تطبيق جهة اإلصدار

مزدوجا على الزر الجانبي لـ  iPhoneمزود بـ  Face IDأو
في  iOS 15.4أو أحدث ،عندما ينقر املستخدم نق ًرا
ً
مزدوجا على زر الشاشة الرئيسية لـ  iPhoneمزود بـ  ،Touch IDال يتم عرض بطاقته وتفاصيل مفتاح
ينقر نق ًرا
ً

الوصول حتى يقوم باملصادقة على الجهاز .يلزم وجود  Face IDأو  Touch IDأو املصادقة برمز املرور قبل تمرير
معلومات محددة بما في ذلك تفاصيل حجز الفندق املعروضة في .Apple Wallet
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أنواع بيانات اعتماد الوصول

ثمة أنواع مختلفة من الوصول من خالل  ،Apple Walletمثل الضيافة وشارات الشركات وهويات الطالب
ومفاتيح املنازل ومفاتيح السيارات.

الضيافة

بدءا من
تساعد مفاتيح غرف الفندق املوجودة في  Apple Walletعلى توفير تجربة سهلة وغير تالمسية
ً
تسجيل الوصول إلى تسجيل املغادرة ،مع توفير مزايا إضافية إزاء الخصوصية واألمن للنزالء ،باإلضافة إلى

بطاقات مفاتيح الفنادق البالستيكية التقليدية .يمكن لنزالء الفنادق املوجودين في أماكن مدعومة النقر إللغاء

القفل باستخدام مفاتيح الغرفة ااملوجودة في  Apple Walletعلى الـ  iPhoneوApple Watch Series 4
أو أحدث.

خصوصا لتقليل التواصل للعميل:
صممت اإلمكانات في Apple Wallet
ً

•توفير مسبق من تطبيق الفندق إلضافة بطاقة إلى  Apple Walletقبل اإلقامة

•بطاقات تسجيل الدخول لبدء عمليات تسجيل الدخول وعمليات تخصيص الغرفة من Apple Wallet
•تحديثات املفتاح الالحقة لعملية التوفير ،لدعم تمديد اإلقامات الحالية أو تعديلها
•دعم املفتاح متعدد الغرف لبطاقة واحدة في Apple Wallet

•أرشفة تلقائية للمفاتيح منتهية الصالحية في Apple Wallet

شارات الشركات

يمكن إضافة شارات املوظفني للشركاء املدعومني إلى  Apple Walletعلى الـ  iPhoneوالـ ،Apple Watch

ما يتيح للموظفني في جميع أنحاء العالم بالدخول إلى أماكن عملهم دون تالمس .إلضافة شارة ،يجب أن يكون

لدى املوظف مصادقة متعددة العوامل مفعلة على حسابه املستخدم لتسجيل الدخول إلى التطبيق املقدم
من صاحب العمل.

تستفيد شارة املوظف من إمكانات الوصول الخاصة بـ  ،Appleما يتيح للمستخدمني اآلتي:

•إضافة شارة موظف تلقائ ًيا إلى  Watch Appleاملقترنة من خالل توفير الدفع الذي ال يتطلب تثبيت تطبيق
الشر يك

•الوصول بسالسة إلى وسائل الراحة املكتبية باستخدام النمط السريع
•إمكانية الوصول إلى مكان العمل حتى بعد نفاد بطارية iPhone

بطاقات هويات الطالب

في  iOS 12أو أحدث ،يمكن للطالب وأعضاء هيئة التدريس وفريق العمل في الجامعات املشاركة إضافة

بطاقات هويات الطالب الخاصة بهم إلى  Apple Walletعلى طرز الـ  iPhoneوالـ  Apple Watchاملدعومة

للوصول إلى املواقع والدفع أينما يتم قبول بطاقتهم.

يضيف مستخدم بطاقة هوية الطالب الخاصة به إلى  Apple Walletمن خالل تطبيق تقدمه جهة إصدار البطاقة

علما بأن العملية التقنية التي يحدث هذا من خاللها هي العملية نفسها املوضحة في
أو املدرسة املشاركة.
ً

إضافة بطاقات االئتمان أو السحب من تطبيق جهة إصدار البطاقة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تدعم التطبيقات

املُصِدرة املصادقة بخطوتني في الحسابات التي تحمي الوصول إلى هويات الطالب .ويمكن إعداد بطاقة في
الوقت ذاته على أي جهازين كحد أقصى من أجهزة  Appleاملدعومة التي تم تسجيل دخول إليها باستخدام

 Apple IDنفسه.
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منازل متعددة العائالت

يمكن للمستأجرين والعاملني في املرافق الشريكة املدعومة استخدام مفتاح املنزل في Apple Wallet

للدخول إلى املبنى والوحدة واملناطق العامة التابعة لهم .كما يمكن توفير مفتاح املنزل من التطبيق املقدم

من الشريك .وبالنسبة إلى الشركاء الذين يدعمون عملية توفير من دون تواصل ،يمكن ملديري العقارات إرسال
رابط إلى املستأجرين لبدء عملية التوفير باستخدام قناة املراسلة املفضلة لديهم (على سبيل املثال ،البريد

اإللكتروني أو الرسائل النصية  )SMSبحيث ال يحتاج املستأجر سوى إلى النقر فوق الرابط السترداد املفتاح .توفر

كذلك عينات التطبيق تجربة آمنة وسلسة ،ما يجعل من املمكن توفير مفتاح دون تثبيت تطبيق الشريك .ملزيد
من املعلومات ،انظر مقال دعم  Appleاستخدام عينات التطبيقات على الـ .iPhone

مفتاح املنزل

يمكن استخدام مفتاح املنزل في  Apple Walletلفتح أقفال األبواب املدعومة التي تدعم  NFCبنقرة

بسيطة على الـ  iPhoneأو  .Apple Watchملزيد من املعلومات حول كيفية إعداد املستخدم مفتاح املنزل
واستخدامه ،انظر مقال دعم  Appleفتح قفل الباب باستخدام مفتاح املنزل على الـ .iPhone

عندما يقوم املستخدم بإعداد مفتاح منزل ،يتلقى جميع املقيمني في منزله كذلك مفتاح املنزل تلقائ ًيا.
ملشاركة مفتاح منزل أو إزالة فرد من منزل مشترك على نطاق واسع ،يمكن ملالك املنزل استخدام تطبيق

املنزل إلدارة الدعوات واألفراد .عندما يختار مستخدم قبول دعوة لالنضمام إلى منزل باستخدام مفتاح املنزل،

فيبدأ هذا التطبيق في توفير مفتاح املنزل في  Apple Walletعلى جهازه .إذا اختار املستخدم مغادرة املنزل

أو إذا سحب مالك املنزل إمكانية الوصول ،فإن هذه اإلجراءات تزيل كذلك مفتاح املنزل من .Apple Wallet

مفتاح السيارة

مدعوما في األساس في أجهزة الـ  iPhoneاملدعومة
يكون تخزين مفاتيح السيارة رقم ًيا في Apple Wallet
ً
وأجهزة  Apple Watchاملقترنة .ويتم تمثيل مفاتيح السيارة بوصفها بطاقات (أنشأ تها  Appleنيابةً عن صانع
السيارة) في  Apple Walletوتدعم دورة حياة بطاقة  Apple Payبالكامل (نمط الفقدان في  iCloudواملسح

عن ُبعد وحذف البطاقة املحلية ومسح كل املحتوى واإلعدادات) .وباإلضافة إلى إدارة بطاقة Apple Pay
القياسية ،يمكن حذف مفاتيح السيارة املشتركة من الـ  iPhoneوالـ  Apple Watchالخاصني باملالك وفي
واجهة .Human Machine Interface (HMI)

يمكن استخدام مفاتيح السيارة لفتح قفل السيارة وقفلها وبدء تشغيل املحرك أو ضبط السيارة في وضع

القيادة .توفر "املعاملة القياسية" مصادقة متبادلة وهي إلزامية لبدء تشغيل املحرك .قد تستخدم معامالت
فتح القفل أو إغالقه "املعامالت السريعة" عند الحاجة ألسباب تتعلق باألداء.

يتم إنشاء املفاتيح من خالل إقران  iPhoneبسيارة مملوكة ومدعومة .ويتم إنشاء كل املفاتيح على

استنادا إلى إنشاء مفتاح قطع ناقص ( )NIST P-256على اللوحة (،)ECC-OBKG
من
 Secure Elementاملُض ّ
ً

وال تغادر املفاتيح الخاصة  Secure Elementمطلقً ا .يستخدم االتصال بني األجهزة والسيارة إما  NFCأو مزيج
بني تقنية  Bluetoothمنخفض الطاقة  )LE(وتقنية النطاق فائق العرض  ،)UWB(كما تستخدم إدارة املفاتيح

واجهة  APIمن  Appleإلى خادم الشركة املصنعة للسيارة مع مصادقة  TLSمتبادلة .بعد إقران املفتاح

بالـ  ،iPhoneتستطيع أي  Apple Watchمقترنة بهذا الـ  iPhoneتلقي مفتاح كذلك .عند حذف مفتاح سواء من

السيارة أو على الجهاز ،ال يمكن استعادته .يمكن تعليق واستئناف املفاتيح املوجودة على األجهزة املفقودة أو

املسروقة ،ولكن إعادة توفيرها على جهاز جديد يتطلب اقترانًا أو مشاركة جديدة.
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أمن مفاتيح السيارة في iOS

يمكن للمطورين دعم استخدام طر ق آمنة دون مفاتيح فعلية للتعامل مع السيارة من خالل الـ iPhone
املدعوم والـ  Apple Watchاملقترنة.

إقران املالك

يجب أن يثبت املالك امتالكه للسيارة (تعتمد الطريقة على الشركة املصنعة للسيارة) ويمكنه بدء عملية

اإلقران في تطبيق الشركة املصنعة للسيارة ،باستخدام رابط بريد إلكتروني يتم تلقيه من الشركة املصنعة
للسيارة أو من قائمة السيارة .في جميع الحاالت ،يجب على املالك تقديم كلمة سر إقران سرية ملرة واحدة

إلى الـ  ،iPhoneو ُتستخدم إلنشاء قناة إقران آمنة باستخدام بروتوكول  +SPAKE2مع منحنى .NIST P-256

عند استخدام التطبيق أو رابط البريد اإللكتروني ،يتم نقل كلمة السر تلقائ ًيا إلى الـ  iPhoneبينما يجب إدخالها
يدويا عند بدء اإلقران من السيارة.
ً

مشاركة املفتاح

يستطيع الـ  iPhoneاملقترن الخاص باملالك مشاركة املفاتيح مع أفراد العائلة املؤهلني وأجهزة الـ iPhone

الخاصة باألصدقاء (وأجهزة  Apple Watchاملقترنة الخاصة بهم) عن طريق إرسال دعوة خاصة بالجهاز باستخدام
 iMessageوخدمة الهوية من ) .Apple (IDSويتم تبادل جميع أوامر املشاركة باستخدام ميزة  IDSاملشفرة

بالكامل .يمنع الـ  iPhoneاملقترن الخاص باملالك قناة  IDSمن التغيير أ ثناء عملية املشاركة بهدف الحماية

من إعادة توجيه الدعوة.

مفتاحا رقم ًيا و ُيرسل سلسلة شهادة
عند قبول الدعوةُ ،ينشئ الـ  iPhoneالخاص بفرد العائلة أو صديقه
ً

إنشاء املفتاح مرة أخرى إلى الـ  iPhoneاملقترن الخاص باملالك للتحقق من إنشاء املفتاح على جهاز Apple
مصادقُ .يو ّقع الـ  iPhoneاملقترن الخاص باملالك مفتاح  ECCالعام الخاص بالـ  iPhoneالخاص بفرد العائلة

أو أحد األصدقاء و ُيرسل التوقيع مرة أخرى إلى الـ  iPhoneالخاص بفرد العائلة أو أحد الصديق .تتطلب عملية
التوقيع في جهاز املالك مصادقة املستخدم ( Face IDأو  Touch IDأو إدخال رمز مرور ) ومقصد مستخدم آمن

موصوفة في استخدامات  Face IDو ُ .Touch IDيطلب التخويل عند إرسال الدعوة ويتم تخزينه في العنصر
اآلمن الستخدامه عندما يقوم الجهاز الصديق بإعادة إرسال طلب التوقيع .يتم تقديم استحقاقات املفتاح إلى
السيارة إما عبر اإلنترنت بواسطة خادم الشركة املصنعة للمعدات األصلية للسيارة أو من خالل االستخدام

األول للمفتاح املشترك في السيارة.
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حذف املفتاح

يمكن حذف املفاتيح املوجودة على الجهاز حامل املفاتيح من جهاز املالك وفي السيارة .تكون عمليات الحذف
على الـ  iPhoneحامل املفاتيح فعالة على الفور ،حتى إذا كان حامل املفاتيح يستخدم املفتاح .لذلك يظهر

تحذير قوي قبل الحذف .قد يكون حذف املفاتيح في السيارة ممكنًا في أي وقت أو قد يكون ممكنًا فقط عندما
تكون السيارة متصلة باإلنترنت.

وفي كلتا الحالتني ،يتم اإلبالغ عن الحذف على الجهاز حامل املفاتيح أو السيارة إلى خادم تخزين املفاتيح )KIS(

الخاص بالشركة املصنعة للسيارة ،والذي يسجل املفاتيح الصادرة للسيارة ألغراض التأمني.

ال إلى الشركة املصنعة
يمكن للمالك طلب الحذف من الجزء الخلفي من بطاقة املالك .يتم إرسال الطلب أو ً
للسيارة إلزالة املفتاح من السيارة .تحدد الشركة املصنعة للسيارة شروط إزالة املفتاح من السيارة .فقط عند
إزالة املفتاح من السيارةُ ،يرسل خادم الشركة املصنعة للسيارة طلب إنهاء عن ُبعد إلى الجهاز حامل املفاتيح.
عندما يتم إنهاء مفتاح في جهاز ما ،يقوم التطبيق الصغير الذي يدير مفاتيح السيارة الرقمية بإنشاء شهادة

إنهاء موقعة مشفرة ،والتي يتم استخدامها كدليل على الحذف بواسطة الشركة املصنعة للسيارة ويتم

استخدامها إلزالة املفتاح من خادم .KIS

معامالت  NFCالقياسية

بالنسبة إلى السيارات التي تستخدم مفتاح  ،NFCيتم بدء قناة آمنة بني القارئ والـ  iPhoneعن طريق إنشاء

أزواج من املفاتيح املؤقتة على القارئ والـ  .iPhoneباستخدام طريقة اتفاقية املفتاح ،يمكن اشتقاق سر

مشترك على كال الجانبني واستخدامه إلنشاء مفتاح متماثل مشترك باستخدام  ،Diffie-Hellmanوهي وظيفة
اشتقاق مفاتيح وتوقيعات من املفتاح طويل األجل الذي تم إنشاؤه عند االقتران.

يتم توقيع املفتاح العام املؤقت الذي يتم إنشاؤه على جانب السيارة باملفتاح الخاص طويل املدى للقارئ،

مما يؤدي إلى مصادقة القارئ بواسطة الـ  .iPhoneمن منظور الـ  ،iPhoneتم تصميم هذا البروتوكول ملنع

الكشف عن بيانات الخصوصية الحساسة ألي جهة تعترض االتصال.

وأخي ًرا ،يستخدم الـ  iPhoneالقناة اآلمنة املنشأة لتشفير ُمع ِّرف مفتاحه العام جن ًبا إلى جنب مع التوقيع

املحسوب على بيانات القارئ املستمدة من التحدي وبعض البيانات اإلضافية الخاصة بالتطبيق .هذا التحقق من
توقيع الـ  iPhoneبواسطة القارئ يسمح للقارئ بمصادقة الجهاز.

املعامالت السريعة

ُينشئ الـ  iPhoneتشفي ًرا مستن ًدا إلى سر تمت مشاركته سابقً ا أ ثناء معاملة قياسية .ويسمح هذا التشفير

للسيارة بمصادقة الجهاز بسرعة في سيناريوهات حساسة لألداء .وبشكل اختياري ،يتم إنشاء قناة آمنة بني

السيارة والجهاز من خالل اشتقاق مفاتيح الجلسة من سر تمت مشاركته مسبقً ا خالل معاملة قياسية وزوج

مفاتيح مؤقتة جديد .تقوم قدرة املركبة على إنشاء قناة آمنة بمصادقة السيارة على الـ .iPhone
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معامالت  BLE/UWBالقياسية

بالنسبة إلى السيارات التي تستخدم مفتاح  ،UWBيتم إنشاء جلسة  Bluetoothمنخفضة الطاقة  )LE(بني
السيارة وجهاز الـ  .iPhoneعلى غرار معاملة  ،NFCيتم استخراج سر مشترك من كال الجانبني واستخدامه

إلنشاء جلسة آمنةُ .تستخدم هذه الجلسة الحقً ا الستخراج مفتاح سري بنطاق  )URSK( UWBواملوافقة عليه.
يتم توفير مفتاح  URSKإلى أجهزة راديو  UWBفي جهاز املستخدم وفي السيارة لتفعيل التركيز الدقيق لجهاز
املستخدم إلى موقع محدد بالقرب من السيارة أو داخلها .ثم تستخدم السيارة موضع الجهاز التخاذ قرارات إزاء

السماح بفتح أو تشغيل السيارة .تتمتع مفاتيح  URSKبـ  TTLمحددة سابقً ا .ولتجنب انقطاع النطاق عند انتهاء
صالحية  ،TTLيمكن استخراج مفاتيح  URSKسابقً ا في  SEالخاص بالجهاز و SE/MSHالخاص بالسيارة عندما

يكون النطاق اآلمن غير نشط ولكن تكون تقنية  BLEمتصلة .وهذا من شأنه إلغاء الحاجة إلى معاملة قياسية

الستخراج مفتاح  URSKجديد في األوقات الحرجة .يمكن أن ينتقل مفتاح  URSKاملستخرج سابقً ا بسرعة كبيرة
إلى أجهزة راديو  UWBالخاصة بالسيارة والجهاز لتجنب انقطاع نطاق .UWB

الخصوصية

ال ُيخزّن خادم تخزين املفاتيح  )KIS(الخاص بالشركة املصنعة للسيارة ُمع ِّرف الجهاز أو  SEIDأو  .Apple IDبل
يخزن فقط ُمع ِّرفً ا متغي ًرا ،وهو معرف  CAاملثيل .ال يرتبط هذا املُع ِّرف بأي بيانات خاصة في الجهاز أو بواسطة

تماما (باستخدام مسح جميع املحتويات واإلعدادات).
الخادم ،و ُيحذف عندما يمسح املستخدم جهازه
ً
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إضافة بطاقات مواصالت و  eMoneyإلى Apple Wallet

في العديد من األسواق العاملية ،يمكن للمستخدمني إضافة بطاقات مواصالت و  eMoneyمدعومة إلى

 Apple Walletعلى طرز الـ  iPhoneوالـ  Apple Watchاملدعومة .حسب املشّغل ،قد يتم ذلك عن طريق

نقل القيمة أو بطاقة السفر (أو كليهما) من بطاقة حقيقية إلى تمثيل رقمي مقابل في  Apple Walletأو عن

طريق توفير بطاقة مواصالت أو  eMoneyجديدة من  Apple Walletأو تطبيق جهة إصدار البطاقة .بعد إضافة

بطاقات املواصالت إلى  ،Apple Walletيمكن للمستخدم ركوب املواصالت ببساطة عن طريق تقريب iPhone
أو  Apple Watchمن قارئ بطاقات املواصالت .ويمكن كذلك استخدام بعض بطاقات املواصالت إلجراء
عمليات الدفع.

كيف تعمل بطاقات املواصالت والـ eMoney

ترتبط بطاقات املواصالت والـ  eMoneyاملضافة بحساب املستخدم على  .iCloudإذا أضاف املستخدم أكثر

من بطاقة واحدة إلى  ،Apple Walletفقد تتمكن  Appleأو جهة إصدار البطاقة من ربط املعلومات الشخصية

للمستخدم ومعلومات الحساب املرتبطة بني البطاقات .وتتم حماية بطاقات املواصالت والـ eMoney
واملعامالت بواسطة مجموعة من مفاتيح التشفير الهرمية.

أ ثناء عملية نقل الرصيد من بطاقة حقيقية إلى ُ ،Apple Walletيطلب من املستخدمني إدخال معلومات خاصة

بالبطاقة .وقد يحتاج املستخدم ً
أيضا إلى تقديم معلومات شخصية إلثبات حيازة البطاقة .عند نقل البطاقات
من الـ  iPhoneإلى  ،Apple Watchيجب أن يكون كال الجهازين متصلني باإلنترنت.

يمكن إعادة شحن الرصيد بأموال من بطاقات االئتمان والسحب والبطاقات مسبقة الدفع من خالل

 Apple Walletأو من خالل تطبيق جهة إصدار بطاقة املواصالت أو الـ  .eMoneyلفهم أمن إعادة تحميل الرصيد

عند استخدام  ،Apple Payانظر الدفع باستخدام البطاقات داخل التطبيقات .ملعرفة كيفية توفير البطاقة من
داخل تطبيق جهة إصدار البطاقة ،انظر إضافة بطاقات االئتمان أو السحب من تطبيق جهة إصدار البطاقة.

مدعوما ،فإن جهة إصدار بطاقة املواصالت أو الـ  eMoneyتكون بها مفاتيح
إذا كان التوفير من بطاقة حقيقية
ً
التشفير الالزمة للمصادقة على البطاقة الحقيقية والتحقق من بيانات املستخدم املُدخلة .وبعد التحقق من
البيانات ،يمكن للنظام إنشاء رقم حساب الجهاز لـ  Secure Elementوتنشيط البطاقة املضافة حدي ًثا في
 Apple Walletمع الرصيد املنقول .بالنسبة إلى بعض البطاقات ،بعد اكتمال التوفير من البطاقة الحقيقية،

يتم تعطيل البطاقة الحقيقية.

بعد انتهاء أي نوع من أنواع التوفير ،إذا كان رصيد البطاقة مخزّنًا على الجهاز ،يتم تشفيره وتخزينه في تطبيق

صغير مخصص في  .Secure Elementوتكون لدى املشّغل مفاتيح تنفيذ عمليات التشفير على بيانات البطاقة

ملعامالت الرصيد.
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بشكل افتراضي ،يستفيد مستخدم بطاقة املواصالت من تجربة املواصالت السريعة السلسة التي تتيح له

الدفع وركوب املواصالت دون الحاجة إلى  Face IDأو  Touch IDأو رمز مرور .يمكن الوصول إلى معلومات مثل

املحطات التي تمت زيارتها مؤخ ًرا وسجل تاريخ املعامالت وتذاكر إضافية بواسطة أي قارئ بطاقات ذكي قريب
تم تمكني النمط السريع عليه .يستطيع املستخدم تشغيل متطلب التخويل باستخدام  Face IDأو Touch ID
أو رمز املرور في إعدادات  Walletو  Apple Payعن طريق تعطيل املواصالت السريعة .النمط السريع غير
مدعوم لبطاقات .eMoney

كما هو الحال مع بطاقات  Apple Payاألخرى ،يمكن للمستخدمني تعليق أو إزالة بطاقات  eMoneyعن طريق:
•مسح الجهاز عن ُبعد باستخدام تحديد املوقع

•تمكني نمط الفقدان باستخدام تحديد املوقع

•الدخول في أمر مسح إدارة جهاز الجوال  )MDM(عن ُبعد
•إزالة كل البطاقات من صفحة حساب  Apple IDالخاصة
•إزالة كل البطاقات من iCloud.com

•إزالة كل البطاقات من Apple Wallet
•إزالة البطاقة في تطبيق جهة اإلصدار

تقوم خوادم  Apple Payبإخطار مشّغل البطاقة بتعليق هذه البطاقات أو تعطيلها .إذا أزال املستخدم بطاقة

املواصالت أو الـ  eMoneyمن جهاز متصل باإلنترنت ،يمكن استرداد الرصيد عن طريق إضافة البطاقة مرة أخرى
إلى جهاز تم تسجيل الدخول إليه باستخدام  Apple IDذاته .إذا كان الجهاز غير متصل باإلنترنت أو متوقفً ا عن

التشغيل أو غير صالح لالستخدام ،فقد ال يكون االسترداد ممكنًا.

إضافة بطاقات مواصالت و  eMoneyإلى  Watch Appleالخاصة بفرد من العائلة

في  iOS 15و  ،watchOS 8يمكن ملنظم عائلة  iCloudإضافة بطاقات مواصالت و  eMoneyإلى أجهزة

 Apple Watchالخاصة بأفراد عائلته من خالل تطبيق  Watchعلى الـ  .iPhoneعند توفير بطاقة من تلك

البطاقات إلى  Apple Watchالخاصة بفرد من العائلة ،يجب أن تكون الساعة قريبة ومتصلة بجهاز الـ iPhone
الخاص باملنظم باستخدام  Wi-Fiأو ُ .Bluetoothيطلب من أفراد العائلة تشغيل املصادقة بخطوتني

لـ  Apple IDالخاص بهم حتى يحدث ذلك.

يمكن ألفراد العائلة إرسال طلب إلضافة أموال إلى بطاقة مواصالت أو  eMoneyمن  Apple Watchلديهم

باستخدام  .iMessageيتم حماية محتوى الرسالة باستخدام تشفير كامل ،كما هو موضح في نظرة عامة

على أمن  .iMessageيمكن إضافة أموال إلى بطاقة على  Apple Watchالخاصة بأحد أفراد العائلة عن ُبعد
باستخدام الـ  Wi-Fiأو اتصال خلوي .التقارب غير مطلوب.

مالحظة :قد ال تكون هذه امليزة متوفرة في جميع البلدان أو املناطق.
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بطاقات االئتمان والسحب

في بعض املدن ،تقبل قارئات بطاقات املواصالت بطاقات ( EMVالذكية) لدفع تكاليف ركوب وسائل النقل.

عندما يقوم املستخدم بتقديم بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب من نوع  EMVإلى هذه القارئات ،فإن مصادقة

تماما ،كما هو الحال عند استخدام "الدفع بواسطة بطاقات االئتمان والسحب في
املستخدم تكون مطلوبة
ً
املتاجر".

في  iOS 12.3أو أحدث ،يمكن تفعيل بعض بطاقات االئتمان/السحب الحالية من نوع  EMVفي Apple Wallet
من أجل املواصالت السريعة .يتيح "املواصالت السريعة" للمستخدمني دفع رحلة في مشغالت وسائل

مواصالت مدعومة من دون طلب  Face IDأو  Touch IDأو رمز مرور .عندما يقدّم مستخدم بطاقة ائتمان
أو سحب من نوع  ،EMVفإن أول بطاقة يتم توفيرها لـ  Apple Walletيتم تفعيلها للمواصالت السريعة.

يستطيع املستخدم الضغط على زر املزيد في مقدمة البطاقة في  Apple Walletوتعطيل املواصالت

السريعة لتلك البطاقة عن طريق تعيني إعدادات املواصالت السريعة إلى "ال شيء" .ويمكن للمستخدم كذلك

تحديد بطاقة ائتمان أو سحب مختلفة لتكون بطاقة املواصالت السريعة الخاصة به باستخدام .Apple Wallet
يلزم إدخال  Face IDأو  Touch IDأو رمز مرور إلعادة تفعيل أو تحديد بطاقة مختلفة للمواصالت السريعة.
 Apple Cardو  Apple Cashمؤهلة للترانزيت السريع.
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الهويات في Apple Wallet

على  iPhone 8أو أحدث املثبت عليه  iOS 15.4أو أحدث و  Apple Watch Series 4أو أحدث املثبت عليها

 watchOS 8.4أو أحدث ،يمكن للمستخدمني إضافة هوية الوالية أو رخصة القيادة إلى  Apple Walletوالضغط
على الـ  iPhoneأو الـ  Apple Watchلتقديمها بسالسة وأمان عند املواقع املشاركة.
مالحظة :هذه امليزة متاحة فقط في واليات الواليات األمريكية املشاركة.

تستخدم الهويات في  Apple Walletميزات أمن مدمجة في املكونة املادية والبرامج لجهاز املستخدم

للمساعدة على حماية هويته واملساعدة على بقاء معلوماته الشخصية آمنة.

إضافة رخصة قيادة أو هوية والية إلى Apple Wallet

على الـ  ،iPhoneيمكن للمستخدمني ببساطة الضغط على زر اإلضافة ( )+أعلى الشاشة في Apple Wallet

لبدء إضافة رخصة القيادة أو الهوية .إذا كان لدى املستخدمني  Apple Watchمقترنة في وقت اإلعداد،

فسيطلب منهم كذلك إضافة رخصة القيادة أو الهوية إلى  Apple Walletعلى الـ .Apple Watch

في البداية ،يطلب من املستخدمني استخدام الـ  iPhoneملسح الجزء األمامي والخلفي من رخصة القيادة

الحقيقية أو بطاقة هوية الوالية .يطور الـ  iPhoneجودة الصور ونوعها ليساعد على ضمان أن الصور املقدمة
مقبولة من ِقبل جهة اإلصدار الخاصة بالوالية .تكون صور بطاقة الهوية تلك مشفرة إلى مفتاح جهة اإلصدار

الخاصة بالوالية على الجهاز ثم يرسل إلى جهة اإلصدار الخاصة بالوالية.

بعد ذلكُ ،يطلب من املستخدم إكمال سلسلة من حركات الوجه والرأس .يتم تقييم هذه الحركات بواسطة
جهاز املستخدم ومن خالل  Appleللمساعدة على تقليل مخاطر استخدام شخص ما لصورة أو فيديو أو قناع

ملحاولة إضافة هوية شخص آخر إلى ُ .Apple Walletترسل نتائج تحليل هذه الحركات بعد ذلك إلى جهة اإلصدار
الخاصة بالوالية ،وليس فيديو الحركات ذاتها.

للمساعدة على التأكد من أن الشخص الذي يضيف بطاقة الهوية إلى  Apple Walletهو الشخص نفسه الذي

تنتمي إليه بطاقة الهويةُ ،يطلب من املستخدمني التقاط صورة شخصية .قبل إرسال صورة املستخدم إلى
جهة اإلصدار الخاصة بالوالية ،تقارن خوادم  Appleوجهاز املستخدم الصورة بمظهر الشخص الذي أجرى سلسلة
حركات الوجه والرأس وتساعد على ضمان أن الصورة املقدمة هي لشخص حي يشبه الشخص نفسه املوجود
في بطاقة الهوية .بعد القيام باملقارنة ،يتم تشفير الصورة على الجهاز ثم إرسالها إلى جهة اإلصدار الخاصة

بالوالية ملقارنتها بصورتها املسجلة في ملف الهوية.

أخي ًراُ ،يطلب من املستخدمني إجراء مصادقة باستخدام  Face IDأو  .Touch IDيربط جهاز املستخدم
املقاييس الحيوية لـ  Face IDأو  Touch IDالفردية املطابقة بهوية الوالية للمساعدة على ضمان أن الشخص

الذي أضاف الهوية إلى الـ  iPhoneهذا هو الوحيد الذي يمكنه تقديمها؛ ال يمكن استخدام معلومات املقاييس

الحيوية األخرى املسجلة للتخويل بتقديم الهوية .يحدث هذا بشكل صارم على الجهاز وال يتم إرساله إلى جهة
اإلصدار الخاصة بالوالية.

ستتلقى جهة اإلصدار الخاصة بالوالية املعلومات الالزمة إلعداد الهوية الرقمية .يتضمن ذلك صو ًرا للجزء األمامي
والخلفي لهوية املستخدم والبيانات املقروءة من الرمز الشريطي PDF417 ،باإلضافة إلى الصورة الشخصية
التي التقطها املستخدم كجزء من عملية التحقق من الهوية .تتلقى كذلك الوالية املصدرة قيمة مكونة من

استنادا إلى أنماط استخدام جهاز املستخدم وبيانات اإلعدادات
رقم واحد ،تستخدم لتساعد على منع االحتيال،
ً
واملعلومات حول  Apple IDالشخصي .ومن ثم ،فإن القرار النهائي بقبول إضافة الهوية إلى  Apple Walletأو
رفضها يعود إلى الوالية املصدرة.
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بعد أن تصرح جهة اإلصدار الخاصة بالوالية إضافة هوية الوالية أو رخصة القيادة إلى  ،Apple Walletيتم إنشاء
زوج مفاتيح في  Secure Elementبواسطة الـ  iPhoneالذي يربط هوية املستخدم بهذا الجهاز املحدد .في

حالة اإلضافة إلى  ،Apple Watchيتم إنشاء زوج مفاتيح في  Secure Elementبواسطة .Apple Watch

بعد إضافة الهوية إلى الـ  ،iPhoneيتم تخزين البيانات املوجودة في هوية املستخدم في Apple Wallet
كنسخة مشفرة ومحمية بواسطة .Secure Enclave

استخدام رخصة قيادة أو هوية والية في Apple Wallet

الستخدام الهوية في  ،Apple Walletيحتاج املستخدمون املصادقة باستخدام  Face IDأو Touch ID
في الجهاز املقترن بالهوية في  Apple Walletقبل أن يقدم  iPhoneاملعلومات إلى قارئ الهوية.

الستخدام الهوية في  Apple Walletعلى الـ  ،Apple Watchيحتاج املستخدمون لفتح قفل الـ iPhone

باستخدام مظهر  Face IDاملقترن أو  Touch IDفي كل مرة يرتدون فيها الـ  .Apple Watchومن ثم،

يمكنهم استخدام هويتهم في  Apple Walletمن دون الحاجة إلى املصادقة مرة أخرى حتى يخلعوا
مجددا .تستفيد هذه اإلمكانية من إمكانات الفتح التلقائي األساسية املوضحة
الـ Apple Watch
ً

بالتفصيل في أمن النظام لـ .watchOS

تنبيها
عندما يحمل املستخدمون الـ  iPhoneأو الـ  Apple Watchبالقرب من قارئ الهوية ،يرى املستخدمون
ً

فوريا على الجهاز يعرض املعلومات املحددة التي يتم طلبها ومن ِقبل َمن وما إذا كانوا يعتزمون تخزينها .بعد
ً
التخويل باستخدام الـ  Face IDأو الـ  ،Touch IDيتم تحرير معلومات الهوية املطلوبة من الجهاز.

هام :ال يحتاج املستخدمون إلى فتح قفل جهازهم أو عرضه أو تسليمه لعرض هويتهم.

إذا كان لدى املستخدمني ميزة إمكانية الوصول مثل التحكم الصوتي أو التحكم بالتبديل أو

ال من تفعيل الـ  Face IDأو الـ  ،Touch IDيمكنهم استخدام رمز املرور
الـ  Assistive Touchبد ً
للوصول إلى املعلومات وعرضها.

يتبع نقل بيانات الهوية إلى قارئ الهوية معيار  ،ISO/IEC 18013-5الذي يوفر آليات أمن متعددة

متاحة وقادرة على كشف املخاطر األمنية ومنعها وتخفيف آ ثارها .وتتكون هذه اآلليات من سالمة

بيانات الهوية ومكافحة تزييفها وربط الجهاز واملوافقة املستنيرة وسرية بيانات املستخدم عبر
االرتباطات الالسلكية.
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سالمة بيانات الهوية ومكافحة تزييفها

تستخدم الهويات في  Apple Walletالتوقيع املقدم من جهة اإلصدار للسماح ألي قارئ متوافق مع معيار

 ISO/IEC 18013-5بالتحقق من هوية املستخدم في  .Apple Walletباإلضافة إلى ذلك ،يتم حماية جميع

عناصر بيانات الهوية في  Walletبشكل فردي من االحتيال .يتيح ذلك لقارئ الهوية طلب مجموعة فرعية محددة

من عناصر البيانات املوجودة على الهوية في  ،Apple Walletوبالنسبة إلى الهوية في  Apple Walletيتيح لها
الرد باملجموعة الفرعية ذاتها ،ومن ثم مشاركة البيانات املطلوبة فقط وزيادة خصوصية املستخدم.

ربط الجهاز

تستخدم الهويات في مصادقة  Apple Walletتوقيع الجهاز للحماية من استنساخ الهوية وإعادة تشغيل

معاملة الهوية .من خالل تخزين املفتاح الخاص ملصادقة الهوية في الـ  Secure Elementبجهاز ،iPhone
تكون الهوية مرتبطة بالجهاز نفسه الذي أنشأت جهة اإلصدار الخاصة بالوالية الهوية له.

املوافقة املستنيرة

تصادق الهويات في مصادقة قارئ  Apple Walletقارئ الهوية باستخدام البروتوكول املحدد في معيار

 .ISO/IEC 18013-5أ ثناء التقديم ،يتم عرض رمز مستخرج من شهادة القارئ لها ملنح املستخدم تأكي ًدا
على أنه يتفاعل مع الطرف املقصود.

سرية بيانات املستخدم عبر االرتباطات الالسلكية

يساعد تشفير الجلسة على ضمان أن جميع معلومات التعريف الشخصية  )PII(متبادلة بني الهوية في

 Apple Walletوأن قارئ الهوية مشفر .يتم إجراء التشفير بواسطة طبقة التطبيق .لذلك ال يعتمد أمن تشفير

الجلسة على األمن الذي توفره طبقة النقل (على سبيل املثال NFC ،و  Bluetoothو .)Wi-Fi

تساعد الهويات في  Apple Walletعلى الحفاظ على خصوصية معلومات املستخدمني
تلتزم الهويات في  Apple Walletبعملية "استرداد الجهاز" املوضحة في معيار  .ISO/IEC 18013-5يغني

استرداد الجهاز عن الحاجة إلى إجراء مكاملات الخادم أ ثناء العرض ،ومن ثم حماية املستخدمني من تعقب Apple
وجهة اإلصدار.
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iMessage
نظرة عامة على أمن iMessage

 iMessage Appleعبارة عن خدمة مراسلة ألجهزة  iOSو  iPadOSو  Apple Watchوأجهزة كمبيوتر .Mac

وتدعم  iMessageالرسائل النصية واملرفقات مثل الصور وجهات االتصال واملواقع والروابط واملرفقات

التي يتم إرفاقها مباشرةً في الرسالة ،مثل أيقونة إبهام ألعلى .وتظهر الرسائل على جميع أجهزة املستخدم
املسجلة بحيث يمكن متابعة املحادثة من أي جهاز من أجهزة املستخدم .وتستخدم  iMessageخدمة

إشعارات  Pushمن  )APNs( Appleعلى نطاق واسع .ال تسجل  Appleمحتويات الرسائل أو املرفقات ،والتي

يحميها التشفير الكامل بحيث ال يستطيع أحد سوى املُرِسل واملُستقِبل الوصول إليها .وال تستطيع Apple
فك تشفير البيانات.

عندما يشّغل املستخدم  iMessageعلى أي جهاز ،يقوم الجهاز بإنشاء أزواج من مفاتيح التشفير والتوقيع

لالستخدام مع الخدمة .بالنسبة للتشفير ،يوجد مفتاح تشفير  RSAبمعدل  1280بت وكذلك مفتاح تشفير

 ECبمعدل  256بت على منحنى  .NIST P-256بالنسبة للتوقيعات ،يتم استخدام مفاتيح التوقيع  256بت

من خوارزمية التوقيع الرقمي ملنحنى القطع الناقص  .)ECDSA(و ُتحفظ املفاتيح الخاصة في سلسلة املفاتيح

رسل املفاتيح العامة إلى خدمة الهوية من )،Apple (IDS
الخاصة بالجهاز وال تتوفر إال بعد فتح القفل األولُ .ت َ

حيث يتم ربطها برقم هاتف املستخدم أو عنوان بريده اإللكتروني ،باإلضافة إلى عنوان  APNsللجهاز.

عندما ُيمكّن املستخدمون أجهزة إضافية لالستخدام مع  ،iMessageتتم إضافة املفاتيح العامة للتشفير
والتوقيع وعناوين  APNsوأرقام الهواتف املرتبطة الخاصة بهم إلى خدمة الدليل .ويمكن للمستخدمني ً
أيضا

إضافة املزيد من عناوين البريد اإللكتروني ،والتي يتم التحقق منها عن طريق إرسال رابط تأكيد .ويتم التحقق

من أرقام الهواتف بواسطة شبكة االتصاالت وبطاقة  .SIMفي بعض الشبكات ،يتطلب ذلك استخدام SMS

(يتم تقديم مربع حوار تأكيد إلى املستخدم إذا كانت  SMSبال تصنيف) .وقد يتطلب األمر التحقق من رقم الهاتف

الستخدام عدٍد من خدمات األنظمة باإلضافة إلى  ،iMessageمثل  FaceTimeو  .iCloudتعرض جميع أجهزة

املستخدم املسجلة رسالة تنبيه عند إضافة جهاز أو رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني جديد.
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كيفية إرسال واستقبال  iMessageللرسائل بشكل آمن.

يبدأ املستخدم محادثة  iMessageجديدة بإدخال عنوان أو اسم .وإذا أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني،

يتصل الجهاز بخدمة الهوية من ) Apple (IDSالسترداد املفاتيح العامة وعناوين  APNsلجميع األجهزة املرتبطة

ال تطبيق جهات اتصال لدى املستخدم لجمع أرقام
باملرسل إليه .إذا أدخل املستخدم
اسما ،يستخدم الجهاز أو ً
ً
الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني املرتبطة بهذا االسم ،ثم يحصل على املفاتيح العمومية وعناوين APN
من .IDS

يتم تشفير رسالة املستخدم الصادرة بشكل فردي لكل جهاز من أجهزة املُستقِبل .ويتم استرداد مفاتيح

التشفير العامة ومفاتيح التوقيع الخاصة بأجهزة االستقبال من  .IDSبالنسبة لكل جهاز استقبال ،ينشئ جهاز

اإلرسال قيمة  ٨٨بت عشوائية ويستخدمها كمفتاح  HMAC-SHA256إلنشاء قيمة  ٠٤بت مشتقة من املفتاح
العام للمرسل واملُستقِبل والنص العادي .يعمل تسلسل قيمتي  ٨٨بت و ٠٤بت على إنشاء مفتاح  ٨٢١بت

الذي يش ّفر الرسالة التي تحتوي عليه باستخدام  AESفي نمط العداد  .)CTR(و ُتستخدم قيمة  40بت من جانب
املُستقِبل للتحقق من تكامل النص العادي غير املشفر .يتم تشفير مفتاح  AESهذا لكل رسالة باستخدام
 RSA-OAEPإلى املفتاح العام لجهاز االستقبال .يتم بعد ذلك تجزئة مجموعة نص الرسالة

املشفرة ومفتاح الرسالة املشفرة باستخدام  ،SHA-1ويتم توقيع التجزئة مع خوارزمية التوقيع الرقمي

ملنحنى القطع الناقص  )ECDSA(باستخدام مفتاح التوقيع الخاص لجهاز اإلرسال .في  iOS 13أو أحدث
و  iPadOS 13.1أو أحدث ،قد تستخدم األجهزة تشفير نظام التشفير املتكامل ملنحنى القطع الناقص

ال من تشفير .RSA
 )ECIES(بد ً

تتكون الرسائل الناتجة ،رسالة لكل جهاز استقبال ،من نص الرسالة املشفرة ومفتاح الرسالة املشفرة والتوقيع
الرقمي للمرسل .ثم يتم إرسالها بعد ذلك إلى  APNsللتسليم .وال يتم تشفير بيانات التعريف ،مثل طابع

الوقت ومعلومات توجيه  .APNبينما يتم تشفير االتصاالت مع  APNsباستخدام قناة  TLSذات توجيه سري.
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تستطيع  APNsترحيل الرسائل التي يصل حجمها إلى  4أو  16كيلوبايت فقط ،حسب إصدار  iOSأو .iPadOS

ال ج ًدا أو إذا تم تضمني مرفق مثل صورة ،يتم تشفير املرفق باستخدام  AESفي نمط
إذا كان نص الرسالة طوي ً
 CTRبمفتاح  256بت منشأ عشوائ ًيا وتحميله إلى  .iCloudبعد ذلك ،يتم إرسال مفتاح  AESالخاص باملرفق
ومعرف املوارد املنتظم  )URI(وتجزئة  SHA-1للنموذج املشفر إلى املستلم كمحتويات  ،iMessageمع
حماية سريتها وتكاملها من خالل تشفير  iMessageالعادي ،كما هو مبني في املخطط التالي.

بالنسبة للمحادثات الجماعية ،تتكرر هذه العملية لكل مستلم وأجهزته.

على الجانب املستقِبل ،يتلقى كل جهاز نسخته من الرسالة من  ،APNsوإذا لزم األمر ،يسترد املرفق من

 .iCloudوتتم مطابقة رقم الهاتف الوارد أو عنوان البريد اإللكتروني للمرسل مع جهات اتصال املستقِبل بحيث

يمكن عرض االسم عندما يكون ذلك ممكنًا.

كما هو الحال مع جميع اإلشعارات املوجهةُ ،تحذف الرسالة من  APNsبعد تسليمها .ولكن على عكس إشعارات

 APNsاألخرىُ ،توضع رسائل  iMessageفي قائمة االنتظار للتسليم إلى األجهزة غير املتصلة باإلنترنت .و ُتخزَّن

يوما.
الرسائل على خوادم  Appleملدة تصل إلى ٠٣
ً
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أمن مشاركة اسم وصورة iMessage

تتيح مشاركة اسم وصورة  iMessageللمستخدم مشاركة االسم والصور باستخدام  .iMessageويمكن

للمستخدم تحديد معلومات "بطاقتي" الخاصة به أو تخصيص االسم وتضمني أي صورة يختارها .بينما
نظاما من مرحلتني لتوزيع االسم والصورة.
تستخدم مشاركة اسم وصورة iMessage
ً

كل مشفرة ومصادق عليها بشكل منفصل وكذلك مصادق عليها
يتم تقسيم البيانات في الحقولٌ ،
مع العملية أدناه .توجد ثالثة حقول:
•االسم

•الصورة

•اسم ملف الصورة

تتمثل الخطوة األولى إلنشاء البيانات في إنشاء مفتاح  128بت للسجل بشكل عشوائي على الجهاز.
ثم يتم اشتقاق مفتاح السجل هذا مع  HKDF-HMAC-SHA256إلنشاء ثالثة مفاتيح فرعية:

)” .Key 1:Key 2:Key 3 = HKDF(record key, “nicknamesبالنسبة لكل حقل ،يتم إنشاء متجه تهيئة

 )IV(بمعدل  96بت عشوائي ويتم تشفير البيانات باستخدام  AES-CTRواملفتاح  .1يتم بعد ذلك حساب رمز
مصادقة الرسالة  )MAC(مع  HMAC-SHA256باستخدام املفتاح  2مع تغطية اسم الحقل وقيمة  IVللحقل

والنص املشفر للحقل .أخي ًرا ،تتم سلسلة مجموعة قيم  MACالفردية للحقل ويتم حساب  MACالخاص بها مع
 HMAC-SHA256باستخدام املفتاح  .3يتم تخزين  MACسعة  256بت جن ًبا إلى جنب مع البيانات املشفرة.
يتم استخدام قيمة  ٨٢١بت األولى لهذا الـ  MACباعتبارها .RecordID

يتم بعد ذلك تخزين هذا السجل املشفر في قاعدة بيانات  CloudKitالعامة تحت  .RecordIDوال يتم تغيير

هذا السجل أب ًدا وعندما يختار املستخدم تغيير االسم والصورة ،يتم إنشاء سجل جديد مشفر في كل مرة.
عندما يختار املستخدم  ١مشاركة االسم والصورة مع املستخدم  ،٢يرسل مفتاح السجل مع  recordIDداخل

حمولة  iMessageالخاصة به ،والتي يتم تشفيرها.

عندما يتلقى جهاز املستخدم  2حمولة  iMessageهذه ،يالحظ أن الحمولة تحتوي على  recordIDومفتاح

لالسم املستعار والصورة .ينتقل جهاز املستخدم  ٢بعد ذلك إلى قاعدة بيانات  CloudKitالعامة السترداد
االسم املشفر والصور املشفرة في معرف السجل ويرسلهما عبر .iMessage

بعد استرداد الرسالة ،يفك جهاز املستخدم  2تشفير الحمولة ويتحقق من التوقيع باستخدام  recordIDنفسه.
إذا تم تجاوز ذلك ،يتم تقديم االسم والصورة إلى املستخدم  ،٢ويمكنه اختيار إضافة تلك املعلومات إلى جهات

االتصال لديه أو استخدامها في الرسائل.
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أمن Apple Messages for Business

 Apple Messages for Businessهي خدمة مراسلة تتيح للمستخدمني التواصل مع الشركات باستخدام

دائما في وضع التحكم في
تطبيق الرسائل .باستخدام  ،Apple Messages for Businessيكون املستخدم
ً
املحادثة .يمكنه ً
أيضا حذف املحادثة ومنع الشركة من مراسلته في املستقبل .بالنسبة للخصوصية ،ال تتلقى

ال من
الشركة رقم هاتف املستخدم أو عنوان بريده اإللكتروني أو معلومات حساب  iCloudالخاص به .بد ً
ذلك  ،يتم إنشاء مع ِّرف فريد مخصص يسمى املع ِّرف غير الشفاف بواسطة خدمة الهوية من )Apple (IDS
ومشاركته مع الشركة .يعد املع ِّرف غير الشفاف معرفً ا مميزًا للعالقة بني  Apple IDالخاص باملستخدم
ومع ِّرف النشاط التجاري .ويكون للمستخدم مع ِّرف غير شفاف مختلف لكل شركة يتواصل معها باستخدام

 .Apple Messages for Businessيقرر املستخدم ما إذا كان سيشارك معلومات التعريف الشخصية مع
الشركة ومتى يتم ذلك ،وال تخزن خدمة  Apple Messages for Businessسجل املحادثة إطالقً ا.

تدعم  Apple Messages for Businessحسابات  Apple IDاملُدارة من  Apple Business Managerوتحدد

ما إذا كانت ممكّنة لـ  iMessageو  FaceTimeفي .Apple School Manager

يتم تشفير الرسائل املرسلة إلى الشركة بني جهاز املستخدم وخوادم املراسلة لدى  Appleباستخدام نفس
وسائل األمن املستخدمة على خوادم املراسلة لدى  Appleفي  .iMessagesتقوم خوادم املراسلة لدى

 Appleبفك تشفير هذه الرسائل في ذاكرة  ،RAMونقلها إلى الشركة عبر رابط مشفر باستخدام  .TLS 1.2ال يتم

تخزين الرسائل في شكل غير مشفر أ ثناء النقل عبر خدمة  .Apple Messages for Businessيتم ً
أيضا إرسال

ردود الشركات باستخدام  TLS 1.2إلى خوادم املراسلة لدى  ،Appleحيث يتم تشفيرها باستخدام املفاتيح
العامة الفريدة لكل جهاز مستلم.

إذا كانت أجهزة املستخدم متصلة باإلنترنت ،يتم تسليم الرسالة على الفور وال يتم تخزينها مؤقتًا على خوادم

ال باإلنترنت ،فسيتم تخزين الرسالة املشفرة مؤقتًا
املراسلة لدى  .Appleوإذا لم يكن جهاز املستخدم متص ً
يوما لتمكني املستخدم من استالمها عند إعادة اتصال الجهاز باإلنترنت .بمجرد أن يعود الجهاز
ملدة تصل إلى ٠٣
ً

يوما ،تنتهي صالحية
إلى وضع االتصال باإلنترنت ،يتم تسليم الرسالة وحذفها من ذاكرة التخزين املؤقت .بعد ٠٣
ً

الرسالة املخزنة مؤقتًا التي لم يتم تسليمها ويتم حذفها نهائ ًيا.
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أمن FaceTime

تطبيق  FaceTimeعبارة خدمة مكاملات الفيديو والصوت من  .Appleعلى غرار  ،iMessageتستخدم مكاملات
 FaceTimeخدمة إشعارات  Pushمن  )APNs( Appleإلنشاء اتصال أولي بأجهزة املستخدم املسجلة .وتكون

محتويات الصوت/الفيديو في مكاملات  FaceTimeمحمية بالتشفير الكامل ،وبذلك ال يستطيع أحد سوى

املرسل واملستقبل الوصول إليها .وال تستطيع  Appleفك تشفير البيانات.

يتم إجراء اتصال  FaceTimeاألولي من خالل بنية خادم  Appleاألساسية التي تنقل حزم البيانات بني أجهزة

املستخدمني املسجلة .باستخدام إشعارات  APNsورسائل Session Traversal Utilities for NAT (STUN)

ُرحل ،تتحقق األجهزة من شهادات الهوية وتنشئ س ًرا مشتركًا لكل جلسة .و ُيستخدم
عبر االتصال امل َّ
السر املشترك الشتقاق مفاتيح الجلسة لقنوات الوسائط املتدفقة باستخدام بروتوكول النقل اآلمن

في الوقت الفعلي  .SRTP)(يتم تشفير حزم  SRTPباستخدام  AES256في نمط العدّاد ويتم املصادقة

ال من STUN
عليها باستخدام  .HMAC-SHA1بعد إعداد االتصال األولي واألمن ،يستخدم  FaceTimeك ً
و ) Internet Connectivity Establishment (ICEإلنشاء اتصال نظير إلى نظير بني األجهزة ،إن أمكن.

امتدادا لتطبيق  FaceTimeلدعم ما يصل إلى  33مشاركًا متزامنًا .وكما هو الحال مع
يعد  FaceTimeالجماعي
ً
 FaceTimeالتقليدي الفردي ،يتم تشفير املكاملات بالكامل بني أجهزة املشاركني املدعوين .على الرغم من
أن  FaceTimeالجماعي ُيعيد استخدام جزء كبير من البنية األساسية وتصميم  FaceTimeالفردي ،تتميز هذه
املكاملات الجماعية بآلية إنشاء مفاتيح مبنية على أعلى أسس األصالة التي توفرها خدمة الهوية من Apple

) .(IDSويوفر هذا البروتوكول سرية التوجيه ،ما يعني أن اختراق جهاز املستخدم لن يسرّب محتويات املكاملات
السابقة .يتم تغليف مفاتيح الجلسة باستخدام  AES-SIVويتم توزيعها بني املشاركني باستخدام بنية
 ECIESمع مفاتيح  ECDH P-256سريعة الزوال.

عند إضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني جديد إلى مكاملة  FaceTimeجماعي جارية ،تنشئ األجهزة

النشطة مفاتيح وسائط جديدة وال تشارك أب ًدا املفاتيح املستخدمة سابقً ا مع األجهزة التي تمت دعوتها حدي ًثا.
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تحديد املوقع

أمن تطبيق تحديد املوقع

ص ِّمم تطبيق تحديد املوقع ألجهزة  Appleعلى أساس تشفير املفتاح العام املتقدم.
ُ

نظرة عامة

يجمع تطبيق تحديد املوقع بني العثور على الـ  iPhoneوالعثور على أصدقائي في تطبيق واحد في iOS

و  iPadOSو  .macOSيستطيع تحديد املوقع مساعدة املستخدم على تحديد موقع جهاز مفقود ،حتى لو كان
 Macغير متصل باإلنترنت .يمكن للجهاز املتصل باإلنترنت اإلبالغ ببساطة عن موقعه للمستخدم عبر .iCloud

يعمل تحديد املوقع في وضع عدم االتصال عن طريق إرسال إشارات  Bluetoothقصيرة املدى من الجهاز

املفقود يمكن اكتشافها بواسطة أجهزة  Appleاألخرى املستخدمة في مكان قريب .ومن ثم تنقل هذه األجهزة

القريبة معلومات املوقع الذي تم اكتشافه للجهاز املفقود إلى  iCloudحتى يتمكن املستخدمون من تحديد

موقعه في تطبيق تحديد املوقع — كل ذلك مع حماية خصوصية وأمن جميع املستخدمني املعنيني .كما
يعمل تطبيق تحديد املوقع مع أي  Macغير متصل باإلنترنت وفي وضع اإلسبات.

باستخدام تقنية  Bluetoothومئات املاليني من أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSاملستخدمة بنشاط

في جميع أنحاء العالم ،يمكن ألي مستخدم تحديد موقع جهاز مفقود ،حتى إذا كان ال يمكنه االتصال بشبكة

 Wi-Fiأو شبكة خلوية .يمكن ألي جهاز مثبت عليه  iOSأو  iPadOSأو  macOSوممكّن عليه "العثور عند عدم

االتصال" في إعدادات تحديد املوقع أن يكون بمثابة "جهاز بحث" .وهذا يعني أن الجهاز يستطيع اكتشاف وجود
جهاز آخر مفقود في وضع عدم االتصال باستخدام  Bluetoothثم استخدام اتصاله بالشبكة إلبالغ مالك الجهاز
املفقود باملوقع التقريبي .وإذا كان الجهاز ممكّنًا عليه "العثور عند عدم االتصال" ،فهذا يعني ً
أيضا أنه يمكن

تاما ومجهول
تحديد موقعه بواسطة مشاركني آخرين بالطريقة نفسها .هذا التفاعل بأكمله مشفر تشفي ًرا ً

ال في استخدام البطارية والبيانات .ثمة تأ ثير ضئيل في عمر البطارية واستخدام خطة
الهوية ومصمم ليكون فعا ً
البيانات الخلوية ،ويتم حماية خصوصية املستخدم بشكل أفضل.

مالحظة :قد ال يكون تطبيق تحديد املوقع متوف ًرا في بعض البلدان أو املناطق.
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التشفير الكامل

تم تصميم تطبيق تحديد املوقع على أساس تشفير املفتاح العام املتقدم .عند تمكني "العثور عند عدم

االتصال" في إعدادات تحديد املوقع ،يتم إنشاء زوج مفاتيح تشفير خاص  (EC) P-224باسم} {d,Pمباشرةً

على الجهاز حيث  dهو املفتاح الخاص بينما  Pهو املفتاح العام .باإلضافة إلى ذلك ،تتم تهيئة  SK0سري 256
رسل زوج املفاتيح الخاص هذا والسر إلى  Appleمطلقً ا وال تتم مزامنتهما إال بني
بت وعداد  iإلى صفر .وال ُي َ

أجهزة املستخدم األخرى بطريقة مشفرة بالكامل باستخدام سلسلة مفاتيح ُ .iCloudيستخدم السر والعداد
الشتقاق مفتاح

SKI

املتماثل الحالي بالبناء التكراري التالي:

)”SKi = KDF(SKi-1, “update

بناء على املفتاح  ،SKiيتم حساب عددين صحيحني كبيرين  uiو  viمع ()” .ui,vi) = KDF(SKi, “diversifyيتم
ً
اشتقاق كل من املفتاح الخاص  P-224املشار إليه بالحرف  dواملفتاح العام املقابل املشار إليه بالحرف P
باستخدام عالقة تآلفية تتضمن العددين الصحيحني لحساب زوج مفاتيح قصير األمد :املفتاح الخاص املشتق

هو diحيث( di = ui * d + viباقي قسمة ترتيب منحنى  )P-224واملفتاح العام املقابل هو  Piويتحقق من أن

Pi = ui*P + vi*G.

عندما ُيفقد جهاز ما وال يستطيع االتصال بشبكة  Wi-Fiأو شبكة خلوية—على سبيل املثال ،عند ترك
ي للمفتاح العام املشتق  Piلفترة محدودة من
 MacBook Proعلى مقعد في حديقة—يبدأ في بث دور ّ
الوقت في حمولة  .Bluetoothباستخدام  ،P-224يمكن أن يتناسب تمثيل املفتاح العام مع حمولة

 Bluetoothواحدة .ومن ثم تستطيع األجهزة املحيطة املساعدة في العثور على الجهاز غير املتصل باإلنترنت

عن طريق تشفير موقعه إلى املفتاح العام .كل  15دقيقة تقري ًبا ،يحل مفتاح جديد محل املفتاح العام

باستخدام قيمة متزايدة من العداد والعملية املذكورة أعاله بحيث ال يمكن تعقب املستخدم بواسطة معرف
ثابت .وقد تم تصميم آلية االشتقاق ملنع املفاتيح العامة  Piاملختلفة من االرتباط بالجهاز ذاته.

إخفاء هوية املستخدمني واألجهزة

باإلضافة إلى التأكد من تشفير معلومات املوقع والبيانات األخرى بشكل كامل ،تظل هويات املشاركني سرية
ً
بعضا وبالنسبة لشركة  .Appleوال تحتوي حركة املرور املرسلة إلى  Appleبواسطة أجهزة
بالنسبة لبعضهم

البحث على أي معلومات مصادقة في املحتويات أو الرؤوس .نتيجة لذلك ،ال تعرف  Appleهوية الباحث أو

جهازه الذي تم العثور عليه .عالوة على ذلك ،ال تسجل  Appleمعلومات قد يكون من شأنها أن تكشف عن هوية

الباحث ،وال تحتفظ بأي معلومات قد تسمح ألي شخص بالربط بني الباحث واملالك .وال يتلقى مالك الجهاز سوى
معلومات املوقع املشفرة التي يتم فك تشفيرها وعرضها في تطبيق تحديد املوقع دون أي إشارة إلى هوية
من عثر على الجهاز.
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استخدام تطبيق تحديد املوقع لتحديد موقع أجهزة  Appleاملفقودة

يستطيع أي جهاز من أجهزة  Appleضمن نطاق  Bluetoothممكّن عليه "العثور عند عدم االتصال" اكتشاف

إشارة من جهاز  Appleآخر تم تكوينه للسماح بميزة تحديد املوقع وقراءة مفتاح البث الحالي  .Piباستخدام بنية
 ECIESواملفتاح العام  Piمن البث ،تُشفِّ ر أجهزة البحث معلومات موقعها الحالي وتنقلها إلى  .Appleيرتبط

املوقع املشفر بفهرس خادم يتم حسابه كتجزئة  SHA256ملفتاح  P-224العام  Piالذي تم الحصول عليه من

حمولة  .Bluetoothوال تمتلك  Appleمفتاح فك التشفير مطلقً ا ،لذلك ال تستطيع  Appleقراءة املوقع املشفر

بواسطة جهاز البحث .ويمكن ملالك الجهاز املفقود إعادة بناء الفهرس وفك تشفير املوقع املشفر.

عند محاولة تحديد موقع الجهاز املفقود ،يتم تقدير النطاق املتوقع لقيم العدّاد لفترة البحث عن املوقع.
وبمعرفة املفتاح  P-224الخاص األصلي  dوالقيم السرية  SKiفي نطاق قيم العدّاد لفترة البحث ،يستطيع

املالك إعادة بناء مجموعة القيم } {di, SHA256(Pi)لفترة البحث بأكملها .كما يمكن لجهاز املالك املستخدم

لتحديد موقع الجهاز املفقود إجراء استعالمات إلى الخادم باستخدام مجموعة قيم الفهرس  SHA256(Pi)وتنزيل

املواقع املشفرة من الخادم .ومن ثم يفكّ تطبيق تحديد املوقع تشفير املواقع املشفرة محل ًيا باستخدام
موقعا تقريب ًيا للجهاز املفقود في التطبيق .وبعد ذلك يدمج تطبيق املالك
املفاتيح الخاصة diاملطابقة ويعرض
ً
تقارير املوقع الواردة من أجهزة بحث متعددة لتكوين معلومات أكثر دقة عن املوقع.
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تحديد موقع األجهزة غير املتصلة باإلنترنت

إذا كان املستخدم قد مكّن العثور على الـ  iPhoneعلى جهازه ،يتم تمكني "العثور عند عدم االتصال" بشكل

افتراضي عند ترقية الجهاز إلى  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث و  macOS 10.15أو أحدث .وقد

تم التصميم على هذا النحو لضمان أن تتوفر لكل مستخدم أفضل فرصة ممكنة لتحديد موقع جهازه في حالة

فقدانه .ومع ذلك ،إذا قرر املستخدم في أي وقت عدم املشاركة ،بمكنه تعطيل "العثور عند عدم االتصال" في

إعدادات تحديد املوقع على جهازه .عند تعطيل "العثور عند عدم االتصال" ،يتوقف الجهاز عن العمل كجهاز بحث

وال تستطيع أجهزة البحث األخرى اكتشافه .ومع ذلك ،يظل بإمكان املستخدم تحديد موقع الجهاز طاملا يمكنه
االتصال بشبكة  Wi-Fiأو شبكة خلوية.

عند تحديد موقع جهاز مفقود غير متصل باإلنترنت ،يتلقى املستخدم إشعا ًرا ورسالة بريد إلكتروني إلعالمه

بالعثور على الجهاز .لعرض موقع الجهاز املفقود ،يفتح املستخدم تطبيق تحديد املوقع ويحدد عالمة تبويب

ال من إظهار الجهاز على خريطة فارغة كما كان سيظهر قبل تحديد موقع الجهاز ،يعرض تحديد املوقع
األجهزة .وبد ً
موقعا على خريطة مع عنوان تقريبي ومعلومات حول توقيت اكتشاف الجهاز .في حالة ظهور املزيد من تقارير
ً

املوقع ،يتم تحديث كل من املوقع وطابع الوقت الحالي تلقائ ًيا .بينما ال يمكن للمستخدم تشغيل صوت
على جهاز غير متصل باإلنترنت أو مسحه عن ُبعد ،إال أنه يمكنه استخدام معلومات املوقع لتقفي أ ثره أو اتخاذ
إجراءات أخرى ملساعدته على استرداده.
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االستمرارية

نظرة عامة على أمن االستمرارية

تستفيد ميزة االستمرارية من تقنيات مثل  iCloudو  Bluetoothو  Wi-Fiلتمكني املستخدم من متابعة

نشاط من جهاز إلى آخر وإجراء واستقبال املكاملات الهاتفية وإرسال واستالم الرسائل النصية ومشاركة اتصال
إنترنت خلوي.

أمن Handoff

تتعامل  Appleمع عمليات  Handoffبشكل آمن ،سواء من جهاز إلى آخر أو بني تطبيق محلي واملوقع

اإللكتروني—حتى في حالة عمليات  Handoffبكميات كبيرة من البيانات.

كيفية عمل  Handoffبأمان

باستخدام  ،Handoffعندما تكون أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSالخاصة باملستخدم بالقرب من بعضها

ً
بعضا ،يستطيع املستخدم تلقائ ًيا تمرير كل ما يعمل عليه من جهاز إلى اآلخر .تتيح  Handoffللمستخدم
التبديل بني األجهزة ومواصلة العمل على الفور.

عندما يسجل املستخدم الدخول إلى  iCloudعلى جهاز ثاٍن يدعم  ،Handoffينشئ الجهازان إقران Bluetooth

منخفض الطاقة  BLE) 4.2(خارج  -النطاق باستخدام  .APNsيتم تشفير الرسائل الفردية بطريقة تشبه كثي ًرا ما

ال  256بت يتم تخزينه
يحدث للرسائل في  .iMessageبعد إقران الجهازين ،ينشئ كل جهاز مفتاح  AESمتماث ً
في سلسلة املفاتيح بالجهاز .ويستطيع هذا املفتاح تشفير ومصادقة إعالنات  BLEالتي ُتبلغ النشاط الحالي
للجهاز بأجهزة  iCloudاألخرى املقترنة باستخدام  AES256في وضع  ،GCMمع تدابير حماية إعادة التشغيل.

ال
في املرة األولى التي يتلقى فيها الجهاز إعالنًا من مفتاح جديد ،ينشئ اتصال  BLEبالجهاز املصدر و ُيجري تباد ً
ملفتاح تشفير اإلعالنات .ويتم تأمني هذا االتصال باستخدام تشفير  BLE 4.2القياسي وكذلك تشفير الرسائل

ال من
رسل هذه الرسائل باستخدام  APNsبد ً
الفردية الذي يشبه طريقة تشفير  .iMessageفي بعض الحاالتُ ،ت َ
 .BLEوتتم حماية حمولة النشاط ونقلها بالطريقة ذاتها املتبعة في .iMessage
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التسليم بني التطبيقات األصلية ومواقع الويب

يتيح التسليم لتطبيقات  iOSأو  iPadOSأو  macOSاألصلية استئناف نشاط املستخدم على صفحات الويب

في النطاقات التي يتحكم فيها مطورو التطبيقات بصورة مشروعة .ويتيح ً
أيضا استئناف نشاط مستخدم
التطبيق األصلي في متصفح الويب.

للمساعدة في منع التطبيقات األصلية من املطالبة باستئناف مواقع الويب التي ال يتحكم فيها املطور ،يجب

مشروعا في نطاقات الويب التي يريد استئنافها .ويتم تأسيس التحكم في نطاق
تحكما
أن ُيظهر التطبيق
ً
ً
موقع الويب باستخدام آلية بيانات اعتماد الويب املشتركة .ملعرفة التفاصيل ،انظر وصول التطبيق إلى كلمات
السر املحفوظة .يجب على النظام التحقق من صحة التحكم في اسم النطاق الخاص بالتطبيق قبل السماح
للتطبيق بقبول تسليم نشاط املستخدم.

يمكن أن يكون مصدر تسليم صفحة الويب أي متصفح يعتمد واجهات  APIلتطبيق  .Handoffوعندما يعرض

املستخدم صفحة الويبُ ،يعلن النظام عن اسم نطاق صفحة الويب في وحدات بايت إعالن التسليم املشفر.
يمكن ألجهزة املستخدم األخرى فقط فك تشفير وحدات بايت اإلعالن.

على جهاز االستقبال ،يكتشف النظام أن التطبيق األصلي املثبت يقبل التسليم من اسم النطاق املعلن

ويعرض أيقونة التطبيق األصلي كخيار للتسليم .عند بدء التشغيل ،يتلقى التطبيق األصلي عنوان  URLالكامل
وعنوان صفحة الويب .وال يتم تمرير أي معلومات أخرى من املتصفح إلى التطبيق األصلي.

في االتجاه املعاكس ،قد يحدد التطبيق األصلي عنوان  URLاحتياط ًيا عندما ال يكون جهاز استقبال التسليم
مثبتًا عليه التطبيق األصلي ذاته .وفي هذه الحالة ،يعرض النظام املتصفح االفتراضي للمستخدم كخيار لتطبيق

( Handoffإذا كان ذلك املتصفح قد اعتمد واجهات  APIلتطبيق  .)Handoffعند طلب التسليم ،يتم تشغيل
املتصفح وتحديد عنوان  URLاالحتياطي الذي يوفره التطبيق املصدر .وال يوجد أي متطلب بأن يقتصر عنوان
 URLاالحتياطي على أسماء النطاقات التي يتحكم فيها مطور التطبيق األصلي.

تسليم البيانات الكبيرة

باإلضافة إلى استخدام امليزة األساسية في  ،Handoffقد تختار بعض التطبيقات استخدام واجهات  APIالتي

تدعم إرسال كميات أكبر من البيانات عبر تقنية  Wi-Fiمن نظير إلى نظير التي أنشأ تها ( Appleمثل AirDrop

بشكل كبير ) .على سبيل املثال ،يستخدم تطبيق البريد واجهات  APIهذه لدعم تسليم مسودات البريد التي
قد تتضمن مرفقات كبيرة.

تماما كما في  .Handoffلكن بعد
عندما يستخدم أحد التطبيقات واجهات  APIهذه ،يبدأ التبادل بني الجهازين
ً
ال جدي ًدا
استالم الحمولة األولية باستخدام تقنية  Bluetoothمنخفض الطاقة  ،)BLE(يبدأ جهاز االستقبال اتصا ً
عبر  .Wi-Fiيتم تشفير هذا االتصال (باستخدام  )TLSويستمد الثقة من خالل هوية مشتركة من ِقبل سلسلة

رسل بيانات
مفاتيح  .iCloudيتم التحقق من الهوية املوجودة في الشهادات مقابل هوية املستخدم .كما ُت َ
الحمولة اإلضافية عبر هذا االتصال املشفر حتى اكتمال النقل.

الحافظة العامة

تستفيد الحافظة العامة من  Handoffلنقل محتوى حافظة املستخدم بأمان عبر األجهزة بحيث يتمكن من
النسخ على جهاز واللصق على جهاز آخر .وتتم حماية املحتوى بنفس طريقة حماية بيانات  Handoffاألخرى

ومشاركته بشكل افتراضي مع الحافظة العامة ،إال إذا اختار مطور التطبيق عدم السماح باملشاركة.

تستطيع التطبيقات الوصول إلى بيانات الحافظة بغض النظر عما إذا كان املستخدم قد لصق الحافظة في

التطبيق أم ال .باستخدام الحافظة العامة ،يمتد هذا الوصول إلى البيانات ليشمل التطبيقات التي تعمل على
أجهزة املستخدم األخرى (كما هو محدد من خالل تسجيل دخولها إلى .)iCloud
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أمن ترحيل املكاملات الخلوية على الـ iPhone

عندما يكون الـ  Macأو الـ  iPadأو الـ  iPod touchأو الـ  HomePodالخاص باملستخدم على شبكة Wi-Fi

ذاتها املتصل بها الـ  iPhoneالخاص به ،يمكنه إجراء واستقبال املكاملات الهاتفية باستخدام االتصال الخلوي

على الـ  .iPhoneويتطلب التكوين تسجيل دخول األجهزة إلى كل من  iCloudو  FaceTimeباستخدام حساب

 Apple IDذاته.

عند وصول مكاملة واردة ،يتم إعالم جميع األجهزة التي تم تكوينها باستخدام خدمة إشعارات  Pushمن Apple

 ،)APNs(مع استخدام كل إشعار نفس التشفير الكامل املستخدم في  .iMessageوتعرض األجهزة املتصلة

بالشبكة ذاتها واجهة مستخدم إشعارات املكاملات الواردة .عندما يرد املستخدم على املكاملةُ ،ينقل الصوت

بسالسة من الـ  iPhoneالخاص باملستخدم عبر اتصال نظير إلى نظير آمن بني الجهازين.

عند الرد على مكاملة على أي جهاز ،يتم إنهاء رنني األجهزة املقترنة بـ  iCloudالقريبة من خالل اإلعالن لفترة
وجيزة باستخدام  Bluetoothمنخفض الطاقة  .)BLE(ويتم تشفير وحدات بايت اإلعالن باستخدام طريقة

إعالنات  Handoffذاتها.

يتم ً
أيضا ترحيل املكاملات الصادرة إلى الـ  iPhoneباستخدام خدمة  ،APNsكما يتم نقل الصوت بطريقة مماثلة
عبر رابط نظير إلى نظير آمن بني األجهزة .ويمكن للمستخدم تعطيل ترحيل املكاملات الهاتفية على جهاز ما
بإيقاف مكاملات  iPhoneخلوية في إعدادات .FaceTime

أمن تحويل الرسائل النصية على الـ iPhone

يعمل "تحويل الرسائل النصية" تلقائ ًيا على إرسال رسائل  SMSالنصية املستلمة على جهاز  iPhoneإلى أي
 iPadأو  iPod touchأو  Macمس ّجل لدى املستخدم .ويجب تسجيل دخول كل جهاز إلى خدمة iMessage
باستخدام حساب  Apple IDذاته .عند تشغيل تحويل الرسائل النصية ،يكون التسجيل تلقائ ًيا على األجهزة

املوجودة داخل دائرة ثقة املستخدم إذا تم تمكني املصادقة بخطوتني .وخالف ذلك ،يتم التحقق من التسجيل
على كل جهاز عن طريق إدخال رمز رقمي عشوائي مكون من ستة أرقام منشأ بواسطة الـ .iPhone

بعد ربط األجهزة ،يقوم الـ  iPhoneبتشفير وتحويل رسائل  SMSالنصية الواردة إلى كل جهاز ،باستخدام الطر ق

املوضحة في نظرة عامة على أمن  .iMessageويتم إرسال الردود مرة أخرى إلى الـ  iPhoneباستخدام الطريقة

ذاتها ،ثم يرسل الـ  iPhoneالرد كرسالة نصية باستخدام آلية نقل رسائل  SMSالخاصة بشركة االتصاالت .يمكن

تشغيل أو إيقاف تحويل الرسائل النصية في إعدادات الرسائل.
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أمن Instant Hotspot

تقوم  Instant Hotspotبتوصيل أجهزة  Appleاألخرى بنقطة اتصال شخصية على  iOSأو  .iPadOSوتستخدم

أجهزة  iOSو  iPadOSالتي تدعم  Instant Hotspotتقنية  Bluetoothمنخفض الطاقة  )BLE(الكتشاف

جميع األجهزة التي سجلت الدخول إلى حساب  iCloudالشخصي ذاته والتواصل معها أو الحسابات املستخدمة
مع املشاركة العائلية (في  iOS 13و  .)iPadOSوتستخدم أجهزة كمبيوتر  Macاملتوافقة املثبت عليها
 10.10 X OSأو أحدث التقنية ذاتها الكتشاف أجهزة  iOSو  iPadOSاملثبت عليها Instant Hotspot

والتواصل معها.

في البداية ،عندما ُيدخل املستخدم إعدادات  Wi-Fiعلى الجهازُ ،يصدر الجهاز إعالن  BLEيحتوي على معرف
تتفق عليه جميع األجهزة التي سجلت الدخول إلى حساب  iCloudذاته .ويتم إنشاء املعرف من ( DSIDمعرف
تبادل إشارات الوجهة) املرتبط بحساب  ،iCloudويتم تدويره بشكل دوري .عندما تكون األجهزة األخرى التي

سجلت الدخول إلى حساب  iCloudذاته على مقربة من بعضها وتدعم نقطة اتصال شخصية ،فإنها تكتشف

اإلشارة وتستجيب لها ،مما يشير إلى توفر استخدام .Instant Hotspot

جزءا من املشاركة العائلية ،أي  iPhoneأو  iPadلنقطة اتصال شخصية،
عندما يختار املستخدم ،الذي ليس
ً
رسل الطلب عبر رابط يتم تشفيره باستخدام
رسل طلب لتشغيل نقطة االتصال الشخصية إلى هذا الجهاز .و ُي َ
ُي َ

تشفير  ،BLEكما يتم تشفير الطلب بطريقة مماثلة لتشفير  .iMessageيستجيب الجهاز بعد ذلك عبر رابط BLE

نفسه باستخدام التشفير ذاته لكل رسالة مع توفير معلومات االتصال بنقطة االتصال الشخصية.

جزءا من املشاركة العائلية ،تتم مشاركة معلومات اتصال نقطة االتصال
بالنسبة للمستخدمني الذين يمثلون
ً
الشخصية بشكل آمن باستخدام آلية مشابهة لتلك املستخدمة من قبل أجهزة  HomeKitملزامنة املعلومات.
وعلى وجه التحديد ،يتم تأمني االتصال الذي يشارك معلومات نقطة االتصال بني املستخدمني باستخدام

مفتاح ) ECDH (Curve25519سريع الزوال الذي تمت مصادقته باستخدام مفاتيح  Ed25519العامة الخاصة

بكل جهاز للمستخدم .وتكون املفاتيح العامة املستخدمة هي تلك التي تمت مزامنتها سابقً ا بني أعضاء
املشاركة العائلية باستخدام  IDSوقت إنشاء املشاركة العائلية.
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أمن الشبكات

نظرة عامة على أمن الشبكات

منة التي تستخدمها  Appleلحماية البيانات املخزّنة على أجهزة  ،Appleيوجد
باإلضافة إلى الضمانات املض ّ
العديد من التدابير التي يمكن للمؤسسات اتخاذها للحفاظ على أمن املعلومات أ ثناء انتقالها من الجهاز وإليه.
وكل هذه االحترازات والتدابير تندرج تحت أمن الشبكات.

نظ ًرا ألنه يجب أن يمتلك املستخدمون إمكانية الوصول إلى شبكات الشركات من أي مكان في العالم ،فمن
املهم التأكد من أنهم مصرح لهم بذلك وأن تكون بياناتهم محمية أ ثناء اإلرسال .ولتحقيق هذه األهداف األمنية،
يعمل كل من  iOSو  iPadOSو  macOSعلى دمج التقنيات املجرّبة وأحدث املعايير لكل من اتصاالت Wi-Fi
ال للمطور إلى —
وشبكة البيانات الخلوية .ولهذا السبب تستخدم أنظمة التشغيل لدينا — وتوفر وصو ً

بروتوكوالت الشبكات القياسية لالتصاالت املصادق عليها واملصرح بها واملشفرة.

أمن TLS

يدعم  iOSو  iPadOSو  macOSأمن طبقة النقل ( TLS 1.0و  TLS 1.1و  TLS 1.2و  )TLS 1.3وأمن طبقة

ال من  AES128و  ،AES256ويفضل مجموعات
نقل مخططات البيانات  .)DTLS(ويدعم بروتوكول  TLSك ً
التشفير سرية التوجيه .تستخدم تطبيقات اإلنترنت مثل  Safariوالتقويم والبريد تلقائ ًيا هذا البروتوكول
هل واجهات  APIعالية املستوى (مثل
لتمكني قناة اتصال مشفرة بني الجهاز وخدمات الشبكةُ .تس ّ

 )CFNetworkعلى املطورين اعتماد  TLSفي تطبيقاتهم ،بينما توفر واجهات  APIمنخفضة املستوى (مثل

تحكما دقيقً ا .وال يسمح  CFNetworkبـ  ،SSL 3و ُيحظر على التطبيقات التي تستخدم
)Network.framework
ً
( WebKitمثل  )Safariإجراء اتصال .SSL 3

مسموحا بها التصاالت  TLSما لم
في  iOS 11أو أحدث و  macOS 10.13أو أحدث ،لم تعد شهادات SHA-1
ً
تكن خاضعة لثقة املستخدم .كما أن الشهادات التي تحتوي على مفاتيح  RSAتقل عن  2048بت غير مسموح

بها .تم إبطال مجموعة التشفير املتماثلة  RC4في  iOS 10و  macOS 10.12.وبشكل افتراضي ،عمالء  TLSأو
الخوادم التي يتم تطبيقها باستخدام واجهات  APIلـ  SecureTransportال يتم تمكني مجموعات تشفير RC4

بها ،وال يكون بإمكانها االتصال عندما تكون  RC4هي مجموعة التشفير الوحيدة املتاحة .ملزيد من األمن ،يجب

ترقية الخدمات أو التطبيقات التي تتطلب  RC4الستخدام مجموعات التشفير اآلمنة .في  ،iOS 12.1الشهادات

الصادرة بعد  15أكتوبر  2018من شهادة جذر يثق بها النظام ،يجب تسجيلها في أحد سجالت شفافية الشهادة

املوثوق بها حتى ُيسمح لها بإجراء اتصاالت  .TLSوفي  ،iOS 12.2يتم تمكني  TLS 1.3بشكل افتراضي لواجهات
 APIفي كل من  Network.frameworkو  .NSURLSessionوال يمكن لعمالء  TLSالذين يستخدمون واجهات
 APIلـ  SecureTransportاستخدام .TLS 1.3
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أمن نقل التطبيقات

يوفر أمن نقل التطبيقات متطلبات االتصال االفتراضية بحيث تلتزم التطبيقات بأفضل ممارسات االتصاالت

اآلمنة عند استخدام واجهات  APIفي  NSURLConnectionأو  CFURLأو  .NSURLSessionبشكل افتراضي،
يعمل أمن نقل التطبيقات على تقييد تحديد التشفير ليشمل فقط املجموعات التي توفر سرية التوجيه،
وتحدي ًدا:

• ECDHE_ECDSA_AESو  ECDHE_RSA_AESفي نمط )GCM(  Galois/Counter

•نمط تسلسل كتلة التشفير )CBC(

ويكون بإمكان التطبيقات تعطيل متطلبات سرية التوجيه لكل مجال ،وفي هذه الحالة تتم إضافة RSA_AES
إلى مجموعة الشفرات املتاحة.

يجب أن تدعم الخوادم  TLS 1.2وسرية التوجيه ،ويجب أن تكون الشهادات صالحة وموقَّ عة باستخدام SHA256

أو أقوى مع مفتاح  RSAسعة  ٨٤٠٢بت أو مفتاح منحنى القطع الناقص سعة  ٦٥٢بت كحد أدنى.

ودائما
ستفشل اتصاالت الشبكة التي ال تستوفي هذه املتطلبات ،إال إذا تجاوز التطبيق أمن نقل التطبيقات.
ً

ما تؤدي الشهادات غير الصالحة إلى فشل كبير وعدم االتصال .يتم تطبيق أمن نقل التطبيقات تلقائ ًيا على
التطبيقات التي يتم تجميعها في  iOS 9أو أحدث و  macOS 10.11أو أحدث.

التحقق من صالحية الشهادة

يتم تنفيذ تقييم الحالة املوثوقة لشهادة  TLSوفقً ا للمعايير املهنية املعمول بها ،على النحو املنصوص

عليه في  ،RFC 5280ويتضمن املعايير الناشئة مثل ( RFC 6962شفافية الشهادة) .في  iOS 11أو أحدث
و  macOS 10.13أو أحدث ،يتم تحديث أجهزة  Appleبشكل دوري بقائمة متجددة تضم الشهادات املُلغاة

واملق ّيدة .يتم تجميع القائمة من قوائم إلغاء الشهادات  )CRLs(التي تنشرها كل جهة من جهات إصدار
املضمنة التي تثق بها  ،Appleباإلضافة إلى جهات إصدار الشهادات التابعة لها .وقد تشمل
الشهادات الجذرية
َّ

القائمة ً
قيودا أخرى وفقً ا لتقدير  .Appleيتم الرجوع إلى هذه املعلومات عند استخدام أي وظيفة API
أيضا
ً
للشبكة إلجراء اتصال آمن .في حالة وجود عدد كبير ج ًدا من الشهادات املُلغاة من جانب إحدى جهات إصدار

ال من ذلك وجود استجابة لحالة الشهادة
الشهادات التي تتطلب إدراجها بشكل فردي ،قد يتطلب تقييم الثقة بد ً
عبر اإلنترنت  ،)OCSP(ويفشل تقييم الثقة في حالة عدم توفر االستجابة.
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أمن IPv6

توفر جميع أنظمة التشغيل من  Appleدعم  ،IPv6وتنفذ عدة آليات لحماية خصوصية املستخدمني واستقرار
حزمة الشبكات .عند استخدام التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة  ،)SLAAC(يتم إنشاء عناوين IPv6

لكل الواجهات بطريقة تساعد على منع أجهزة التعقب عبر الشبكات وفي الوقت نفسه تسمح بتجربة جيدة

للمستخدم من خالل ضمان استقرار العنوان عند عدم حدوث أي تغييرات في الشبكة .تستند خوارزمية إنشاء
العناوين إلى عناوين تم إنشاؤها بطريقة مشفرة وفقً ا للمعيار  ،3972 RFCويتم تحسينها بواسطة ُمع ِّدل

خاص بالواجهة لضمان أن يكون للواجهات املختلفة ً
أيضا على الشبكة نفسها عناوين مختلفة في النهاية .عالوة
على ذلك ،يتم إنشاء العناوين املؤقتة بعمر مفضل يبلغ  ٤٢ساعة ،ويتم استخدامها افتراض ًيا ألي اتصاالت

واستنادا إلى ميزة عنوان  Wi-Fiالخاص املتوفرة في  iOS 14و  iPadOS 14و  ،watchOS 7يتم
جديدة.
ً
إنشاء عنوان رابط محلي فريد لكل شبكة  Wi-Fiينضم إليها الجهاز .ويتم دمج  SSIDالخاص بالشبكة كعنصر
إضافي إلنشاء العنوان ،على غرار معاِمل  Network_IDفي  .RFC 7217يستخدم هذا األسلوب في iOS 14
و  iPadOS 14و watchOS 7.

للحماية من الهجمات التي تستند إلى رؤوس امتداد  IPv6والتجزئة ،تنفذ أجهزة  Appleإجراءات الحماية املحددة

في  RFC 6980و  RFC 7112و  .RFC 8021من بني مقاييس أخرى ،تمنع هذه الهجمات حيث ال يمكن العثور

ً
غموضا في
على رأس الطبقة العليا إال في الجزء الثاني (كما هو موضح أدناه) ،والذي بدوره يمكن أن يسبب
ضوابط األمن مثل فالتر الحزم عديمة الحالة.

باإلضافة إلى ذلك ،للمساعدة على ضمان موثوقية حزمة  IPv6ألنظمة تشغيل  ،Appleتفرض أجهزة Apple

قيودا مختلفة على هياكل البيانات املتعلقة بـ  ،IPv6مثل عدد البادئات لكل واجهة.
ً
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أمن الشبكات الخاصة الظاهرية)VPN(

تتطلب خدمات الشبكة اآلمنة مثل الشبكات الخاصة الظاهرية الحد األدنى من اإلعداد والتكوين للعمل مع
أجهزة  iOSو  iPadOSو .macOS

البروتوكوالت املدعومة

وتعمل هذه األجهزة مع خوادم  VPNالتي تدعم البروتوكوالت وطر ق املصادقة التالية:

• IKEv2/IPsecمع املصادقة عن طريق السر املشترك أو شهادات  RSAأو شهادات خوارزمية التوقيع
الرقمي ملنحنى القطع الناقص  )ECDSA(أو  EAP-MSCHAPv2أو EAP-TLS

• SSL-VPNالذي يستخدم تطبيق العميل املناسب من App Store

• L2TP/IPsecمع مصادقة املستخدم عن طريق كلمة سر  MS-CHAPV2ومصادقة الجهاز عن طريق السر
املشترك ( iOSو  iPadOSو  )macOSو  SecurID RSAأو  macOS( CRYPTOCardفقط)

• IPsec Ciscoمع مصادقة املستخدم عن طريق كلمة سر و  SecurID RSAأو  CRYPTOCardومصادقة
الجهاز عن طريق السر املشترك والشهادات ( macOSفقط)

عمليات نشر  VPNاملدعومة

يدعم  iOSو  iPadOSو  macOSالتالي:

• VPNحسب الطلب :للشبكات التي تستخدم املصادقة املستندة إلى الشهادة .وتحدد سياسات تقنية
املعلومات املجاالت التي تتطلب اتصال  VPNباستخدام ملف تعريف تكوين .VPN

• VPNلكل تطبيق :لتسهيل اتصاالت  VPNعلى أساس أكثر دقة .تستطيع حلول إدارة جهاز الجوال )MDM(
تحديد اتصال لكل تطبيق ُمدار ومجاالت محددة في  .Safariوهذا يساعد في ضمان انتقال البيانات اآلمنة
دائما من شبكة الشركة وإليها مع عدم انتقال أي بيانات شخصية خاصة باملستخدم.
ً

يدعم  iOSو  iPadOSامليزات التالية:

• VPNدائم التشغيل :لألجهزة املُدارة من خالل حل  MDMواإلشراف عليها باستخدام

 Apple Configuratorللـ  Macأو  Apple School Managerأو ُ .Apple Business Managerيلغي

 VPNدائم التشغيل حاجة املستخدمني إلى تشغيل  VPNلتمكني الحماية عند االتصال بالشبكات الخلوية

وشبكات  .Wi-Fiكما يتيح للمؤسسة إمكانية التحكم الكامل في حركة املرور على الجهاز من خالل نقل
حركة مرور  IPبالكامل إلى املؤسسة مرة أخرى .يؤمن التبادل االفتراضي للمعلمات واملفاتيح الخاصة

بالتشفير الالحق ،IKEv2،نقل حركة مرور البيانات من خالل تشفير البيانات .ويمكن للمؤسسة مراقبة

وتصفية حركة املرور من أجهزتها وإليها وتأمني البيانات داخل شبكتها وتقييد وصول األجهزة إلى اإلنترنت.
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أمن Wi-Fi

الوصول اآلمن إلى الشبكات الالسلكية

تدعم جميع أنظمة  Appleاألساسية بروتوكوالت مصادقة وتشفير  Wi-Fiمتوافقة مع املعايير املهنية ،لتوفير

وصول معتمد وسرية تامة عند االتصال بالشبكات الالسلكية اآلمنة التالية:
• WPA2شخصي

• WPA2على مستوى املؤسسة
• WPA2/WPA3انتقالي
• WPA3شخصي

• WPA3على مستوى املؤسسة

•أمن  WPA3على مستوى املؤسسة  192بت

يعمل كل من  WPA2و  WPA3على مصادقة كل اتصال ،ويوفر تشفير  AESسعة  128بت للمساعدة على

ضمان سرية البيانات املرسلة عبر األثير .وهذا يمنح املستخدمني أعلى مستوى من الضمان بأن تظل بياناتهم

محمية عند إرسالهم واستقبالهم االتصاالت عبر اتصال شبكة .Wi-Fi

دعم WPA3

 WPA3مدعوم على أجهزة  Appleالتالية:
• iPhone 7أو أحدث

• iPadالجيل الخامس أو أحدث
• Apple TV 4Kأو أحدث

• Apple Watch series 3أو أحدث

•أجهزة كمبيوتر ( Macأواخر  2013أو أحدث ،مع  802.11acأو أحدث)

تدعم األجهزة األحدث املصادقة باستخدام أمن  WPA3على مستوى املؤسسة  192بت ،بما في ذلك دعم

تشفير  AESسعة  256بت عند االتصال بنقاط وصول السلكي متوافقة  .)APs(وهذا يوفر وسائل حماية أقوى
لسرية حركة املرور املرسلة عبر األثير .أمن  WPA3على مستوى املؤسسة  192بت مدعوم على iPhone 11

و  iPhone 11 Proو  iPhone 11 Pro Maxوأجهزة  iOSو  iPadOSاألحدث.
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دعم PMF

باإلضافة إلى حماية البيانات املرسلة عبر األثير ،تقوم أنظمة  Appleاألساسية بتوسيع نطاقات الحماية

على مستوى  WPA2و  WPA3لتشمل إطارات إدارة البث األحادي والبث املتعدد من خالل خدمة إطار اإلدارة

املحمي  )PMF(املحددة في  .802.11wويتوفر دعم  PMFعلى أجهزة  Appleالتالية:
• iPhone 6أو أحدث

• iPad Air 2أو أحدث

• Apple TV HDأو أحدث

• Apple Watch series 3أو أحدث

•أجهزة كمبيوتر ( Macأواخر  2013أو أحدث ،مع  802.11acأو أحدث)

باستخدام دعم  ،802.1Xيمكن دمج أجهزة  Appleفي نطاق واسع من بيئات مصادقة  .RADIUSطر ق

املصادقة الالسلكية  802.1Xاملدعومة تشمل  EAP-TLSو  EAP-TTLSو  EAP-FASTو EAP-SIM
و  PEAPv0و .PEAPv1

وسائل حماية األنظمة األساسية

تعمل أنظمة التشغيل في  Appleعلى حماية الجهاز من الثغرات األمنية في البرنامج الثابت ملعالج الشبكة.
وهذا يعني أن وحدات التحكم في الشبكة املزودة بتقنية  Wi-Fiتتمتع بوصول محدود إلى ذاكرة معالج
التطبيقات.

•عند استخدام  USBأو ( SDIOاإلدخال/اإلخراج الرقمي اآلمن) للتفاعل مع معالج الشبكة ،ال يستطيع معالج
الشبكة بدء معامالت الوصول املباشر للذاكرة  )DMA(إلى معالج التطبيق.

علما بأن وحدة إدارة ذاكرة
•عند استخدام  ،PCIeيكون كل معالج شبكة على ناقل  PCIeمعزول خاص به.
ً
اإلدخال/اإلخراج  )IOMMU(على كل ناقل  PCIeتق ّيد وصول  DMAالخاص بمعالج الشبكة إلى الذاكرة
واملوارد فقط التي تحتوي على ِحزم الشبكة وهياكل التحكم الخاصة به.

البروتوكوالت املهملة

تدعم منتجات  Appleبروتوكوالت مصادقة وتشفير  Wi-Fiاملهملة التالية:
• WEPمفتوح ،مع كل من مفاتيح  40بت و 401بت

• WEPمشترك ،مع كل من مفاتيح  40بت و 401بت
• WEPديناميكي

•بروتوكول تكامل املفتاح املؤقت )TKIP(
•WPA

• WPA/WPA2انتقالي

لم تعد هذه البروتوكوالت آمنة ،وال ُينصح مطلقً ا باستخدامها ألسباب تتعلق بالتوافق واملوثوقية واألداء
واألمن .ويتم دعمها ألغراض التوافق مع اإلصدارات القديمة فقط ،ويمكن إزالتها في إصدارات البرامج
املستقبلية.

نوصي بأن يتم ترحيل عمليات تنفيذ  Wi-Fiإلى  WPA3شخصي أو  WPA3على مستوى املؤسسة ،لتوفير
اتصاالت  Wi-Fiأكثر قوة وأمنًا وتوافقً ا قدر اإلمكان.
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خصوصية Wi-Fi
عشوائية عنوان MAC

تستخدم أنظمة  Appleاألساسية عنوانًا عشوائ ًيا لوحدة تحكم وصول الوسائط (عنوان  )MACعند إجراء
عمليات بحث عن  Wi-Fiأ ثناء عدم االرتباط بشبكة  .Wi-Fiويمكن إجراء عمليات البحث هذه للعثور على شبكة

 Wi-Fiمعروفة واالتصال بها أو ملساعدة خدمات املوقع في التطبيقات التي تستخدم السياج الجغرافي ،مثل

التذكيرات املستندة إلى املوقع أو تحديد موقع في خرائط  .Appleالحظ أن عمليات البحث عن  Wi-Fiالتي

تحدث أ ثناء محاولة االتصال بشبكة  Wi-Fiمفضلة ال يتم جعلها عشوائية .دعم عشوائية عنوان  MACلشبكة
 Wi-Fiمتوفر على  iPhone 5أو أحدث.

تستخدم أنظمة  Appleاألساسية ً
أيضا عنوان  MACعشوائ ًيا عند إجراء عمليات بحث لتفريغ الشبكة املفضلة
املحسن  )ePNO(عندما ال يكون الجهاز مرتبطًا بشبكة  Wi-Fiأو عندما يكون معالج الجهاز في حالة إسبات.
ّ

ويتم تشغيل عمليات بحث  ePNOعندما يستخدم الجهاز خدمات املوقع في التطبيقات التي تستخدم السياج

الجغرافي ،مثل التذكيرات املستندة إلى املوقع التي تحدد ما إذا كان الجهاز بالقرب من موقع معني أم ال.

نظ ًرا ألن عنوان  MACالخاص بالجهاز يتغير عند قطع اتصاله بشبكة  ،Wi-Fiفال يمكن استخدامه لتعقب الجهاز
ال بشبكة خلوية .أبلغت
باستمرار بواسطة املراقبني السلبيني لحركة مرور  ،Wi-Fiحتى عندما يكون الجهاز متص ً
 Appleالجهات املصنعة لشبكات  Wi-Fiأن عمليات البحث عن  Wi-Fiفي  iOSو  iPadOSتستخدم عنوان

 MACعشوائ ًيا ،وأنه ال يمكن لشركة  Appleأو الجهات املصنعة التنبؤ بعناوين  MACالعشوائية هذه.

في الـ  iOS 14أو أحدث و  iPadOS 14أو أحدث و  watchOS 7أو أحدث ،عند اتصال  iPhoneأو  iPadأو

 iPod touchأو  Apple Watchبشبكة  ،Wi-Fiيعرّف نفسه بعنوان ( Macعشوائي) فريد لكل شبكة .ويمكن
تعطيل هذه امليزة إما بواسطة املستخدم أو باستخدام خيار جديد في حمولة  .Wi-Fiفي ظل ظروف معينة،
يرجع الجهاز إلى عنوان  MACالفعلي.

ملزيد من املعلومات ،انظر مقال دعم  Appleاستخدام عناوين  Wi-Fiخاصة في  iPhoneو iPad

و  iPod touchو .Apple Watch
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عشوائية الرقم التسلسلي إلطار Wi-Fi

رقما تسلسل ًياُ ،يستخدم بواسطة بروتوكول  802.11منخفض املستوى لتمكني اتصاالت
تتضمن إطارات Wi-Fi
ً
 Wi-Fiالفعالة واملوثوقة .ونظ ًرا ألن هذه األرقام التسلسلية تزداد على كل إطار مرسل ،يمكن استخدامها لربط

املعلومات املرسلة أ ثناء عمليات البحث عن  ،Wi-Fiمع اإلطارات األخرى املرسلة بواسطة الجهاز نفسه.

لتجنب ذلك ،تقوم أجهزة  Appleبالتوزيع العشوائي لألرقام التسلسلية كلما تم تغيير عنوان  MACإلى عنوان

عشوائي جديد .وذلك يتضمن التوزيع العشوائي لألرقام التسلسلية لكل طلب بحث جديد يتم تشغيله أ ثناء
عدم ارتباط الجهاز .هذا التوزيع العشوائي مدعوم على األجهزة التالية:
• iPhone 7أو أحدث

• iPadالجيل الخامس أو أحدث
• Apple TV 4Kأو أحدث

• Apple Watch series 3أو أحدث

• 27 ،Retina 5K( iMac Proبوصة )2017 ،أو أحدث
• 13( MacBook Proبوصة )2018 ،أو أحدث
• 15( MacBook Proبوصة )2018 ،أو أحدث

• 13 ،Retina( MacBook Airبوصة )2018 ،أو أحدث
• )2018( Mac miniأو أحدث

• 21,5 ،Retina 4K( iMacبوصة )2019 ،أو أحدث
• 27 ،Retina 5K( iMacبوصة )2019 ،أو أحدث
• )2019( Mac Proأو أحدث

اتصاالت Wi-Fi

تنشئ  Appleعناوين  MACعشوائية التصاالت  Wi-Fiمن نظير إلى نظير املستخدمة في  AirDropو .AirPlay

و ُتستخدم العناوين العشوائية ً
أيضا لنقطة االتصال الشخصية في  iOSو ( iPadOSمع بطاقة  )SIMوملشاركة
اإلنترنت في .macOS

يتم إنشاء عناوين عشوائية جديدة عند بدء واجهات الشبكة هذه ،ويتم إنشاء عناوين فريدة بشكل مستقل
لكل واجهة حسب الحاجة.

الشبكات املخفية

يتم تعريف شبكات  Wi-Fiباسم الشبكة الخاص بها ،واملعروف باسم مع ِّرف مجموعة الخدمات  .)SSID(ويتم
تكوين بعض شبكات  Wi-Fiإلخفاء  SSIDالخاص بها ،مما يؤدي إلى عدم بث نقطة الوصول الالسلكية السم

الشبكة .وتلك هي الشبكات املعروفة باسم الشبكات املخفية .يكتشف  6s iPhoneواألجهزة أحدث تلقائ ًيا
الحاالت التي تكون الشبكة فيها مخفية .إذا كانت الشبكة مخفية ،يرسل جهاز  iOSأو  iPadOSطلب فحص

يتضمن  SSIDفي البحث — ال شيء غير ذلك .وهذا يساعد على منع الجهاز من بث أسماء الشبكات املخفية
ال بها من قبل ،وبالتالي ضمان الخصوصية بشكل أكبر.
التي كان املستخدم متص ً
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أمن Bluetooth

هناك نوعان من  Bluetoothفي أجهزة  ،Appleهما  Bluetoothالكالسيكي و  Bluetoothمنخفض الطاقة

 .)BLE(يتضمن نموذج أمن  Bluetoothلكال اإلصدارين ميزات األمن املميزة التالية:
•االقتران :عملية إنشاء مفتاح أو أكثر من املفاتيح السرية املشتركة

•الربط :تخزين املفاتيح املنشأة أ ثناء االقتران الستخدامها في االتصاالت الالحقة من أجل تكوين زوج جهاز
موثوق به

•املصادقة :التحقق من أن الجهازين لهما نفس املفاتيح

•التشفير :سرية الرسالة

•تكامل الرسالة :الحماية ضد تزوير الرسائل

•االقتران البسيط اآلمن :الحماية ضد التنصت السلبي والحماية ضد هجمات الوسيط

أضاف اإلصدار  4.1من  Bluetoothميزة االتصاالت اآلمنة إلى النقل املادي ( )BR/EDRمن Bluetooth
الكالسيكي.

فيما يلي ميزات األمن لكل نوع من أنواع .Bluetooth
الد عم

 Bluetoothالكالسيكي

 Bluetoothمنخفض الطاقة

االقتران

منحنى القطع الناقص P-256

الخوارزميات املعتمدة من FIPS (AES-CMAC

الربط

تُخزَّن معلومات االقتران في موقع آمن

تُخزَّن معلومات االقتران في موقع آمن في أجهزة

في أجهزة  iOSو  iPadOSو macOS
و  tvOSو watchOS

ومنحنى القطع الناقص )P-256

 iOSو  iPadOSو  macOSو  tvOSو watchOS

املصادقة

الخوارزميات املعتمدة من FIPS

ا لتشفير

تشفير  AES-CCMالذي يتم تنفيذه

تشفير  AES-CCMالذي يتم تنفيذه في وحدة

تكامل الرسالة

ُ ،AES-CCMيستخدم لتكامل الرسالة

ُ ،AES-CCMيستخدم لتكامل الرسالة

االقتران البسيط اآلمن :الحماية ضد التنصت

تبادل منحنى القطع الناقص Diffie-

تبادل منحنى القطع الناقص Diffie-Hellman

االقتران البسيط اآلمن :الحماية ضد هجمات

طريقتان رقميتان يساعد فيهما

ا لسلبي

الوسيط )MITM(

 (HMAC-SHA256و )AES-CTR

في وحدة التحكم

 Hellman (ECDHE)سريع الز وال

املستخدم :املقارنة العددية أو إدخال
مفتاح املر ور

 Bluetooth 4.1أو أحدث

 iM acأواخر  2015أو أحدث

 Bluetooth 4.2أو أحدث

 iP hone 6أو أحدث

 MacB ook Proأوائل  2015أو أحدث

الخوارزميات املعتمدة من FIPS

ا لتحكم

(ECDHE)

طريقتان رقميتان يساعد فيهما املستخدم:

املقارنة العددية أو إدخال مفتاح املر ور

تتطلب عمليات االقتران استجابة من املستخدم،

بما في ذلك جميع أنماط االقتران بخالف MITM
 iOS 9أو أحدث

 iPadOS 13.1أو أحدث

 macOS 10.12أو أحدث
 tvOS 9أو أحدث

 watchOS 2.0أو أحدث
 iOS 9أو أحدث

 iPadOS 13.1أو أحدث

 macOS 10.12أو أحدث
 tvOS 9أو أحدث

 watchOS 2.0أو أحدث
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خصوصية  Bluetoothمنخفض الطاقة

للمساعدة في تأمني خصوصية املستخدم ،تشتمل  BLEعلى امليزتني التاليتني :عشوائية العنوان واشتقاق
مفتاح النقل املتقاطع.

عشوائية العنوان ميزة تقلل من القدرة على تعقب جهاز  BLEعلى مدار فترة زمنية من خالل تغيير عنوان

جهاز  Bluetoothعلى أساس متكرر .ليتمكن الجهاز الذي يستخدم ميزة الخصوصية من إعادة االتصال باألجهزة

ال للحل من ِقبل الجهاز اآلخر .يتم
املعروفة ،يجب أن يكون عنوان الجهاز ،املشار إليه باسم العنوان الخاص ،قاب ً
إنشاء العنوان الخاص باستخدام مفتاح حل هوية الجهاز الذي تم تبادله أ ثناء إجراء االقتران.

يتمتع كل من  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث بالقدرة على اشتقاق مفاتيح الربط عبر عمليات النقل،
وهي ميزة معروفة باسم اشتقاق مفتاح النقل املشترك .على سبيل املثال ،يمكن استخدام مفتاح رابط

تم إنشاؤه بواسطة  BLEالشتقاق مفتاح رابط  Bluetoothكالسيكي .باإلضافة إلى ذلك ،أضافت  Appleدعم
 Bluetoothالكالسيكي إلى  BLEلألجهزة التي تدعم ميزة االتصاالت اآلمنة التي كانت مقدمة في مواصفات

 Bluetoothاألساسية ( 4.1انظر مواصفات  Bluetoothاألساسية .)5.1
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تقنية النطاق فائق العرض في iOS

تستخدم شريحة  U1الجديدة التي صممتها  Appleتقنية النطاق فائق العرض لتوفير الوعي املكاني—السماح
لكل من  11 iPhoneو  iPhone 11 Proو  iPhone 11 Pro Maxأو طرز الـ  iPhoneاألحدث بتحديد موقع أجهزة
 Appleاملزودة بشريحة  U1على وجه الدقة .تستخدم تقنية النطاق فائق العرض التقنية ذاتها لتخصيص

البيانات املوجودة في أجهزة  Appleاملدعومة األخرى:
•عشوائية عنوان MAC

•عشوائية الرقم التسلسلي إلطار Wi-Fi

أمن تسجيل الدخول املوحد

تسجيل الدخول املوحد
أمن تسجيل الدخول املوحد

يدعم  iOSو  iPadOSاملصادقة لشبكات املؤسسات من خالل تسجيل الدخول املوحد  .)SSO(ويعمل SSO

مع الشبكات املستندة إلى  Kerberosملصادقة املستخدمني للخدمات املخ ّول لهم الوصول إليها .ويمكن
استخدام  SSOملجموعة من أنشطة الشبكات ،من جلسات  Safariاآلمنة حتى تطبيقات الجهات الخارجية.
املصادقة املستندة إلى الشهادة ،مثل  ،PKINITمدعومة ً
أيضا.

يدعم  macOSاملصادقة لشبكات املؤسسات باستخدام  .Kerberosويمكن للتطبيقات استخدام Kerberos

ملصادقة املستخدمني للخدمات املخ ّول لهم الوصول إليها .كما يمكن ً
أيضا استخدام  Kerberosملجموعة من
أنشطة الشبكات ،من جلسات  Safariاآلمنة ومصادقة نظام ملف الشبكة حتى تطبيقات الجهات الخارجية.

املصادقة املستندة إلى الشهادة مدعومة ،على الرغم من أن اعتماد التطبيق لواجهة  APIخاصة باملط ّور
مطلوب.

يستخدم  SSOفي  iOSو  iPadOSو  macOSرموز  SPNEGOوبروتوكول  HTTP Negotiateللعمل مع

بوابات املصادقة املستندة إلى  Kerberosوأنظمة املصادقة املتكاملة لـ  Windowsالتي تدعم تذاكر
 .Kerberosويستند دعم  SSOإلى مشروع  Heimdalمفتوح املصدر.

أنواع التشفير التالية مدعومة في  iOSو  iPadOSو :macOS
•AES-128-CTS-HMAC-SHA1-96
•AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
•DES3-CBC-SHA1
•ARCFOUR-HMAC-MD5

يدعم  Safariميزة  ،SSOكما يمكن ً
أيضا تكوين تطبيقات الجهات الخارجية التي تستخدم واجهات  APIلشبكات
 iOSو  iPadOSالقياسية بغرض استخدامها .لتكوين  ،SSOيدعم  iOSو  iPadOSحمولة ملف تعريف تكوين

تتيح لحلول إدارة جهاز الجوال  )MDM(دفع اإلعدادات الضرورية إلى أسفل .ويتضمن ذلك تعيني اسم املستخدم

الرئيسي (أي ،حساب مستخدم  )Active Directoryوإعدادات مجال  ،Kerberosباإلضافة إلى تكوين التطبيقات
وعناوين  URLالخاصة بـ  Safariعلى الويب التي يجب السماح لها باستخدام .SSO

لتكوين  Kerberosفي  ،macOSاحصل على تذاكر باستخدام عارض التذاكر ،أو س ّجل الدخول إلى مجال
 ،Windows Active Directoryأو استخدم أداة سطر األوامر .kinit
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تسجيل الدخول املوحد القابل للتجديد

يمكن ملطوري التطبيقات توفير عمليات تنفيذ تسجيل الدخول املوحد الخاصة بهم باستخدام ملحقات .SSO
يتم استدعاء ملحقات  SSOعندما يحتاج تطبيق أصلي أو تطبيق ويب إلى استخدام أي موفر هوية ملصادقة
املستخدم .ويمكن للمطورين توفير نوعني من امللحقات :تلك التي ُتعيد التوجيه إلى  HTTPSوتلك التي

تستخدم آلية التحدي/االستجابة مثل  .Kerberosوذلك يتيح إمكانية دعم أنظمة مصادقة  OpenIDو OAuth
و  SAML2و  Kerberosبواسطة تسجيل الدخول املوحد القابل للتجديد.

الستخدام أحد ملحقات تسجيل الدخول املوحد ،يمكن للتطبيق إما استخدام واجهة

 AuthenticationServices APIأو يمكنه االعتماد على آلية اعتراض عناوين  URLالتي يوفرها نظام التشغيل.
يوفر  WebKitو  CFNetworkطبقة اعتراض تتيح الدعم السلس لتسجيل الدخول املوحد ألي تطبيق أصلي
أو تطبيق  .WebKitلكي يتم استدعاء أحد ملحقات تسجيل الدخول املوحد ،يجب تثبيت أي تكوين يوفره

املسؤول من خالل أحد ملفات تعريف إدارة جهاز الجوال  .)MDM(باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تستخدم ملحقات
نوع إعادة التوجيه حمولة املجاالت املرتبطة إلثبات أن خادم الهوية الذي تدعمه يدرك وجودها.

امللحق الوحيد املتوفر مع نظام التشغيل هو ملحق .SSO Kerberos
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أمن AirDrop

تستخدم أجهزة  Appleالتي تدعم  AirDropتقنية  Bluetoothمنخفض الطاقة  )BLE(وتقنية  Wi-Fiمن نظير
إلى نظير التي أنشأ تها  Appleإلرسال امللفات واملعلومات إلى األجهزة القريبة ،بما في ذلك أجهزة  iOSالتي

تدعم  AirDropوأجهزة  iPadاملثبت عليها  iOS 7أو أحدث وأجهزة كمبيوتر  Macاملثبت عليها OS X 10.11

أو أحدث .يتم استخدام تردد  Wi-Fiالالسلكي لالتصال مباشرة بني األجهزة دون استخدام أي اتصال إنترنت أو

نقطة وصول  )AP(السلكية .يكون هذا االتصال مشف ًرا باستخدام .TLS

يتم تعيني  AirDropللمشاركة مع جهات االتصال فقط بشكل افتراضي .ويمكن للمستخدمني ً
أيضا اختيار

استخدام  AirDropللمشاركة مع الجميع أو إيقاف امليزة بالكامل .يمكن للمؤسسات تقييد استخدام AirDrop
لألجهزة أو التطبيقات التي تتم إدارتها باستخدام حل إدارة جهاز الجوال .)MDM(

عملية تشغيل AirDrop

يستخدم  AirDropخدمات  iCloudملساعدة املستخدمني على املصادقة .عندما يس ّجل املستخدم الدخول
إلى  ،iCloudيتم تخزين هوية  RSAسعة  2048بت على الجهاز وعندما يقوم املستخدم بتشغيل ،AirDrop

بناء على عناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف املرتبطة
يتم إنشاء تجزئة هوية قصيرة لإلرسال السريع
ً
بحساب  Apple IDالخاص باملستخدم.

عندما يختار املستخدم  AirDropكطريقة ملشاركة العنصرُ ،يصدر جهاز اإلرسال إشارة  AirDropعبر تقنية BLE
تتضمن تجزئة الهوية القصيرة لـ  AirDropالخاصة باملستخدم .أجهزة  Appleاألخرى التي تكون نشطة وعلى
ومشغل عليها  ،AirDropتكتشف اإلشارة وتستجيب باستخدام  Wi-Fiمن نظير إلى نظير ،بحيث يمكن
مقربة
ٌ

لجهاز اإلرسال اكتشاف هوية أي أجهزة مستجيبة.

في نمط جهات االتصال فقط ،تتم مقارنة تجزئة الهوية القصيرة لـ  AirDropاملُستلَمة مع تجزئات األشخاص في

تطبيق جهات االتصال في جهاز االستقبال .وفي حالة العثور على تطابق ،يستجيب جهاز االستقبال عبر Wi-Fi
من نظير إلى نظير مع معلومات هويته .وإذا لم يوجد تطابق ،فال يستجيب الجهاز.

في نمط الجميعُ ،تستخدم العملية الكلية ذاتها .لكن يستجيب جهاز االستقبال حتى إذا لم يوجد تطابق في

تطبيق جهات االتصال بالجهاز.

ثم يبدأ جهاز اإلرسال اتصال  AirDropباستخدام  Wi-Fiمن نظير إلى نظير ،باستخدام هذا االتصال إلرسال

تجزئة هوية طويلة إلى جهاز االستقبال .وإذا تطابقت تجزئة الهوية الطويلة مع تجزئة شخص معروف في جهات
االتصال بجهاز االستقبال ،يستجيب جهاز االستقبال بتجزئة هويته الطويلة.

موجودا في جهات االتصال) في
إذا تم التحقق من التجزئات ،يتم عرض االسم األول والصورة للمستلم (إذا كان
ً

ورقة مشاركة  AirDropالخاصة باملرسل .في  iOSو  ،iPadOSيتم عرضهما في قسم "األشخاص" أو "األجهزة".

يتم عرض األجهزة التي لم يتم التحقق منها أو مصادقتها في ورقة مشاركة  AirDropالخاصة باملرسل وعليها

أيقونة صورة ظلية واسم الجهاز ،كما هو محدد في اإلعدادات > عام > حول > االسم .وفي  iOSو  ،iPadOSيتم
وضعها في قسم "أشخاص آخرون" في ورقة مشاركة .AirDrop

يمكن بعد ذلك للمستخدم املرسل تحديد من يريد املشاركة معه .عقب انتهاء املستخدم من التحديد ،يبدأ

جهاز اإلرسال اتصال  )TLS(مشف ًرا مع جهاز االستقبال يتم خالله تبادل شهادات هويات  iCloudالخاصة بهما.
يتم التحقق من الهوية املوجودة في الشهادات مقابل تطبيق جهات االتصال لدى كل مستخدم.

إذا تم التحقق من الشهاداتُ ،يطلب من املستخدم املُستقِبل قبول عملية النقل الواردة من املستخدم أو
الجهاز املعرّف .في حالة تحديد مستلمني متعددين ،تتكرر هذه العملية لكل وجهة.
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أمن مشاركة كلمة سر  Wi-Fiعلى  iPhoneو iPad

تستخدم أجهزة  iOSو  iPadOSالتي تدعم مشاركة كلمة سر  Wi-Fiآلية مماثلة لـ  AirDropمن أجل إرسال
كلمة سر  Wi-Fiمن جهاز إلى آخر.

عندما يحدد املستخدم شبكة ( Wi-Fiالطالب) و ُيطلب منه كلمة سر  ،Wi-Fiيبدأ جهاز  Appleإعالن
 Bluetoothمنخفض الطاقة  )BLE(لإلشارة إلى أنه يريد كلمة سر  .Wi-Fiبينما أجهزة  Appleاألخرى التي تكون

نشطة وعلى مقربة ولديها كلمة سر شبكة  Wi-Fiاملحددة تتصل باستخدام  BLEلدى الجهاز الطالب.

يتطلب الجهاز الذي يحتوي على كلمة سر ( Wi-Fiاملانح ) معلومات جهة االتصال الخاصة بالطالب ،ويجب على

الطالب إثبات هويته باستخدام آلية مماثلة لـ  .AirDropبعد إثبات الهوية ،يرسل املانح إلى الطالب رمز الدخول
الذي يمكن استخدامه لالنضمام إلى الشبكة.

يمكن للمؤسسات تقييد استخدام مشاركة كلمة سر  Wi-Fiلألجهزة أو التطبيقات التي تتم إدارتها عبر حل

إدارة جهاز الجوال .)MDM(

أمن جدار الحماية في macOS

منًا لحماية الـ  Macمن وصول الشبكة وهجمات قطع الخدمة .ويمكن تكوينه
يتضمن  macOSجدار حماية مض ّ
في جزء األمن والخصوصية في تفضيالت النظام ويدعم التكوينات التالية:
•حظر جميع االتصاالت الواردة ،بغض النظر عن التطبيق.

•السماح تلقائ ًيا للبرامج املضمنة بتلقي االتصاالت الواردة.

•السماح تلقائ ًيا للبرامج التي تم تنزيلها وتوقيعها بتلقي االتصاالت الواردة.
بناء على التطبيقات التي يحددها املستخدم.
•إضافة أو رفض الوصول
ً

•منع الـ  Macمن االستجابة لطلبات فحص ( ICMPبروتوكول رسائل مراقبة اإلنترنت) وطلبات فحص املنافذ.
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أمن مجموعة أدوات املطورين

نظرة عامة على أمن مجموعة أدوات املطورين

عددا من إطارات العمل "مجموعة أدوات" لتمكني مطوري الجهات الخارجية من توسيع خدمات
توفر Apple
ً
 .Appleتم تصميم إطارات العمل هذه مع وضع خصوصية املستخدم وأمنه في جوهرها:
•HomeKit
•CloudKit
•SiriKit
•DriverKit
•ReplayKit
•ARKit

أمن HomeKit

أمن اتصاالت HomeKit

توفر  HomeKitبنية أساسية ألتمتة املنزل تستخدم أمن  iCloudو  iOSو  iPadOSو  macOSلحماية

البيانات الخاصة ومزامنتها دون كشفها لشركة .Apple

تستند هوية وأمن  HomeKitإلى أزواج املفاتيح العامة-الخاصة  .Ed25519يتم إنشاء زوج مفاتيح Ed25519

على جهاز  iOSو  iPadOSو  macOSلكل مستخدم يستخدم  ،HomeKitوالذي يصبح هوية  HomeKitالخاصة

به .و ُيستخدم ملصادقة االتصال بني أجهزة  iOSو  iPadOSو  ،macOSوبني أجهزة  iOSو  iPadOSو macOS
وملحقاتها.
دائما تحديث املفاتيح —املخزنة في سلسلة املفاتيح واملضمنة فقط في ال ُنسخ االحتياطية لسلسلة
يتم
ً
متاحا .يتلقى
املفاتيح املشفرة— بني األجهزة التي تستخدم سلسلة مفاتيح  ،iCloudحيثما كان ذلك
ً

 HomePodو  Apple TVاملفاتيح باستخدام الضغط لإلعداد أو نمط اإلعداد املوضح أدناه .وتتم مشاركة
املفاتيح من  iPhoneإلى  Apple Watchمقترنة باستخدام خدمة الهوية من ).Apple (IDS
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التواصل بني ملحقات HomeKit

تنشئ ملحقات  HomeKitزوج مفاتيح  Ed25519الخاص بها الستخدامه في التواصل مع أجهزة  iOSو iPadOS

و  .macOSوإذا تمت استعادة امللحق إلى إعدادات املصنع ،يتم إنشاء زوج مفاتيح جديد.

لتأسيس عالقة بني جهاز  iOSو  iPadOSو  macOSوملحق  ،HomeKitيتم تبادل املفاتيح باستخدام

بروتوكول كلمة السر البعيدة اآلمنة (٢٧٠٣بت) باستخدام رمز من ثمانية أرقام توفره الجهة املصنعة للملحق،

و ُيدخله املستخدم على جهاز  iOSو  ،iPadOSثم يتم تشفيره باستخدام  AEAD ChaCha20-Poly1305مع
مفاتيح  HKDF-SHA512املشتقة .يتم التحقق من شهادة  MFiالخاصة بامللحق ً
أيضا أ ثناء اإلعداد .ويمكن
للملحقات التي ال تحتوي على شريحة  MFiإنشاء دعم ملصادقة البرامج في  iOS 11.3أو أحدث.

عندما يتواصل جهاز  iOSو  iPadOSو  macOSمع ملحق  HomeKitأ ثناء االستخدام ،يصادق كل منهما اآلخر

باستخدام املفاتيح املتبادلة في العملية املذكورة أعاله .ويتم إنشاء كل جلسة باستخدام بروتوكول محطة

بناء على مفاتيح  Curve25519لكل
إلى محطة ويتم تشفيرها باستخدام مفاتيح  HKDF-SHA512مشتقة
ً
جلسة .ينطبق هذا على كل من امللحقات املستندة إلى بروتوكول  IPوملحقات  Bluetoothمنخفض
الطاقة .)BLE(

بالنسبة ألجهزة  BLEالتي تدعم إشعارات البث ،يتم تزويد امللحق بمفتاح تشفير بث بواسطة جهاز iOS

و  iPadOSو  macOSمقترن عبر جلسة آمنة .و ُيستخدم هذا املفتاح لتشفير البيانات املتعلقة بتغييرات

الحالة على امللحق ،والتي يتم اإلبالغ بها عبر إعالنات  .BLEمفتاح تشفير البث عبارة عن مفتاح HKDF-SHA512
مشتق ،ويتم تشفير البيانات باستخدام خوارزمية  AEADفي  .ChaCha20-Poly1305يتم تغيير مفتاح تشفير

البث بشكل دوري بواسطة جهاز  iOSو  iPadOSو  macOSوتحديثه على األجهزة األخرى باستخدام  iCloudكما

هو موضح في أمن بيانات .HomeKit

 HomeKitو Siri

يمكن استخدام  Siriلالستعالم عن امللحقات والتحكم فيها ،ولتنشيط املشاهد .ويتم توفير الحد األدنى من
املعلومات حول تكوين املنزل بشكل مجهول إلى  ،Siriلتوفير أسماء الغرف وامللحقات واملشاهد الضرورية

للتعرف على األوامر .قد يشير الصوت املرسل إلى  Siriإلى ملحقات أو أوامر محددة ،ولكن ال ترتبط بيانات Siri
هذه بميزات  Appleاألخرى مثل .HomeKit
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ملحقات  HomeKitالتي تدعم Siri

يمكن للمستخدمني تمكني ميزات جديدة مثل  Siriوميزات  HomePodاألخرى ،مثل أجهزة ضبط الوقت وأجهزة

اإلنذار واالتصال الداخلي وجرس الباب ،على امللحقات التي تدعم  Siriباستخدام تطبيق املنزل .عند تمكني تلك

امليزات ،يقوم امللحق بالتنسيق مع  HomePodاملقترن بالشبكة املحلية التي تستضيف ميزات  Appleهذه.

يتم تبادل الصوت بني األجهزة عن طريق القنوات املشفرة التي تستخدم بروتوكوالت  HomeKitو .AirPlay

عند تشغيل استمع إلى "يا  ،"Siriيستمع امللحق إلى عبارة "يا  "Siriباستخدام محرك اكتشاف عبارة التشغيل
الذي يتم تشغيله محل ًيا .إذا اكتشف هذا املحرك العبارة ،فإنه يرسل إطارات الصوت مباشرةً إلى HomePod
مجددا من الصوت وقد يلغي الجلسة الصوتية إذا لم
املقترن باستخدام  .HomeKitيقوم  HomePodبالتحقق
ً
ُتظهر العبار ُة احتواءها على عبارة التشغيل.

عند تشغيل  ،Siri for Touchيمكن للمستخدم الضغط على زر مخصص على امللحق لبدء محادثة مع  .Siriيتم

إرسال إطارات الصوت مباشرة إلى  HomePodاملقترن.

بعد اكتشاف استدعاء ناجح لـ  ،Siriيقوم  HomePodبإرسال الصوت إلى خوادم  Siriويفي بمقصد املستخدم
باستخدام إجراءات حماية األمن والخصوصية والتشفير ذاتها التي يطبقها  HomePodعلى استدعاءات

املستخدم إلى  HomePodنفسه .وإذا كان لدى  Siriرد صوتي فسيتم إرسال استجابة  Siriعبر القناة الصوتية
 AirPlayإلى امللحق .تتطلب بعض طلبات  Siriمعلومات إضافية من املستخدم (على سبيل املثال ،السؤال

ما إذا كان املستخدم يريد سماع املزيد من الخيارات) .في هذه الحالة ،يتلقى امللحق إشارة بوجوب مطالبة
ع ّ

املستخدم ،ويتم بث الصوت اإلضافي إلى .HomePod

يجب أن يتضمن امللحق مؤش ًرا مرئ ًيا لإلشارة إلى مستخدم عندما يستمع بشكل نشط (على سبيل املثال،
مؤشر  .)LEDليس لدى امللحق علم باملقصد من طلب  ،Siriباستثناء الوصول إلى التدفقات الصوتية ،ال يتم
تخزين أي بيانات للمستخدم على امللحق.

أمن بيانات HomeKit

يمكن تحديث بيانات  HomeKitبأمان بني أجهزة املستخدم  iOSو  iPadOSو  macOSباستخدام iCloud

وسلسلة مفاتيح  .iCloudوأ ثناء هذه العملية ،يتم تشفير بيانات  HomeKitباستخدام مفاتيح مشتقة من
هوية  HomeKitللمستخدم وقيمة عشوائية ويتم التعامل معها مثل كائن كبير ثنائي معتم أو كتلة .يتم

تخزين الكتلة األحدث في  ،iCloudولكنها ال ُتستخدم ألي غرض آخر .نظ ًرا ألنها يتم تشفيرها باستخدام املفاتيح
املتوفرة فقط على أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSالخاصة باملستخدم ،فإن محتوياتها ال يمكن الوصول إليها

أ ثناء النقل وتخزين .iCloud

تتم مزامنة بيانات ً HomeKit
أيضا بني عدة مستخدمني في املنزل نفسه .وتستخدم هذه العملية املصادقة

والتشفير ذاتهما املستخدمني بني جهاز  iOSو  iPadOSو  macOSوملحق  .HomeKitتعتمد املصادقة على
مفاتيح  Ed25519العامة التي يتم تبادلها بني األجهزة عند إضافة مستخدم إلى املنزل .بعد إضافة مستخدم

جديد إلى املنزل ،تتم مصادقة جميع االتصاالت اإلضافية وتشفيرها باستخدام بروتوكول محطة إلى محطة
ومفاتيح لكل جلسة.

يمكن للمستخدم الذي قام في البداية بإنشاء املنزل في  HomeKitأو مستخدم آخر لديه أذونات التحرير إضافة

مستخدمني جدد .و ُيك ّون جهاز املالك امللحقات باستخدام املفتاح العام للمستخدم الجديد بحيث يمكن للملحق

مستخدما جدي ًدا،
املصادقة على أوامر املستخدم الجديد وقبولها .عندما يضيف مستخدم لديه أذونات التحرير
ً
يتم تفويض العملية إلى جهاز توزيع منزلي إلكمال العملية.
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 HomeKitو Apple TV

يتم تنفيذ عملية توفير  Apple TVلالستخدام مع  HomeKitتلقائ ًيا عندما يسجل املستخدم الدخول إلى
 .iCloudويحتاج حساب  iCloudإلى تمكني املصادقة بخطوتني .يتبادل  Apple TVوجهاز املالك مفاتيح

 Ed25519العامة املؤقتة عبر  .iCloudعندما يكون جهاز املالك و  Apple TVعلى نفس الشبكة املحلية ،يتم

استخدام املفاتيح املؤقتة لتأمني اتصال عبر الشبكة املحلية باستخدام بروتوكول محطة إلى محطة ومفاتيح

لكل جلسة .وتستخدم هذه العملية املصادقة والتشفير ذاتهما املستخدمني بني جهاز  iOSو iPadOS

و  macOSوملحق  .HomeKitعبر هذا االتصال املحلي اآلمن ،ينقل جهاز املالك أزواج املفاتيح العامة-الخاصة
 Ed25519إلى  .Apple TVثم ُتستخدم هذه املفاتيح لتأمني االتصال بني  Apple TVوملحقات HomeKit

ً
جزءا من منزل .HomeKit
وأيضا بني  Apple TVوأجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSاألخرى التي تعد ً

إذا لم يكن لدى املستخدم أجهزة متعددة ولم يمنح مستخدمني إضافيني حق الوصول إلى منزله ،فال يتم نقل
أي بيانات  HomeKitإلى .iCloud

بيانات املنزل والتطبيقات

يتم التحكم في وصول التطبيقات إلى بيانات املنزل من خالل إعدادات الخصوصية لدى املستخدمُ .يطلب من
املستخدمني منح حق الوصول عندما تطلب التطبيقات بيانات املنزل ،على غرار جهات االتصال والصور ومصادر
بيانات  iOSو  iPadOSو  macOSاألخرى .وإذا وافق املستخدم ،يمكن للتطبيقات الوصول إلى أسماء الغرف

وأسماء امللحقات وبيانات الغرفة التي يوجد بها كل ملحق وغيرها من املعلومات كما هو مفصل في وثائق
مطور  HomeKitعلى .https://developer.apple.com/homekit/

التخزين املحلي للبيانات

يخزّن  HomeKitالبيانات املتعلقة باملنازل وامللحقات واملشاهد واملستخدمني على أجهزة  iOSو iPadOS

و  macOSالخاص باملستخدم .ويتم تشفير هذه البيانات املخزّنة باستخدام مفاتيح مشتقة من مفاتيح هوية

 HomeKitللمستخدم ،باإلضافة إلى قيمة عشوائية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخزين بيانات  HomeKitباستخدام
فئة حماية البيانات "محمية حتى أول مصادقة من املستخدم" .يتم نسخ بيانات  HomeKitاحتياط ًيا في
عمليات النسخ االحتياطي املشفرة فقط ،لذا على سبيل املثال ،فإن عمليات النسخ االحتياطي غير املشفرة

إلى  macOS 10.15( Finderأو أحدث) أو ( iTunesفي  macOS 10.14أو أقدم) عبر  USBال تحتوي على بيانات

.HomeKit
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تأمني أجهزة التوجيه باستخدام HomeKit

تتيح أجهزة التوجيه التي تدعم  HomeKitللمستخدم تحسني أمن شبكته املنزلية من خالل إدارة وصول

 Wi-Fiاملتوفر لدى ملحقات  HomeKitإلى شبكته املحلية وإلى اإلنترنت .تدعم أجهزة التوجيه ً
أيضا مصادقة

 PPSKالخاصة  ،)PPSK(وبذلك يمكن إضافة امللحقات إلى شبكة  Wi-Fiباستخدام مفتاح خاص بامللحق ويمكن

إبطاله عند الحاجة .تعمل مصادقة  PPSKعلى تحسني األمن من خالل عدم كشف كلمة سر  Wi-Fiالرئيسية
للملحقات ،وكذلك بالسماح لجهاز التوجيه بالتعرف على امللحق بشكل آمن حتى لو كان بغرض تغيير عنوان
 MACالخاص به.

باستخدام تطبيق املنزل ،يمكن للمستخدم تكوين قيود الوصول ملجموعات من امللحقات على النحو التالي:
•ال توجد قيود :السماح بالوصول غير املق َّيد إلى اإلنترنت والشبكة املحلية.

بناء على قائمة تضم
•تلقائي :هذا هو اإلعداد االفتراضي .السماح بالوصول إلى اإلنترنت والشبكة املحلية
ً
مواقع اإلنترنت واملنافذ املحلية يتم تقديمها إلى  Appleبواسطة جهة تصنيع امللحق .تشمل هذه

القائمة جميع املواقع واملنافذ التي يحتاج إليها امللحق للعمل بشكل صحيح( .ال ُتفرض أي قيود حتى يتم

توفير مثل هذه القائمة).

•تقييد إلى تطبيق املنزل :ال يمكن الوصول إلى اإلنترنت أو الشبكة املحلية باستثناء االتصاالت التي

يتطلبها  HomeKitالكتشاف امللحق والتحكم فيه من الشبكة املحلية (بما في ذلك االتصاالت من جهاز
التوزيع املنزلي لدعم التحكم عن بعد).

 PPSKهي عبارة مرور  WPA2شخصي قوية خاصة بامللحق يتم إنشاؤها تلقائ ًيا بواسطة  ،HomeKitويتم
إبطالها في حالة إزالة امللحق الحقً ا من تطبيق املنزل .و ُتستخدم  PPSKعند إضافة ملحق إلى شبكة Wi-Fi

بواسطة  HomeKitفي تطبيق املنزل الذي تم تكوينه باستخدام جهاز توجيه HomeKit؛ وتنعكس هذه اإلضافة

على أنها بيانات اعتماد ُ HomeKit :Wi-Fiمدار على شاشة اإلعدادات الخاصة بامللحق في تطبيق املنزل .تتم
إعادة تكوين امللحقات املضافة إلى شبكة  Wi-Fiقبل إضافة جهاز التوجيه الستخدام  PPSKإذا كان امللحق
يدعم ذلك ،وإال ستحتفظ ببيانات االعتماد املوجودة.

كتدبير أمني إضافي ،يجب على املستخدم تكوين جهاز توجيه  HomeKitباستخدام تطبيق جهة تصنيع جهاز

التوجيه ،بحيث يمكن للتطبيق التحقق من أن املستخدم لديه حق الوصول إلى جهاز التوجيه ويمكنه إضافته إلى
تطبيق املنزل.

أمن كاميرا HomeKit

ترسل الكاميرات املزودة بعنوان بروتوكول اإلنترنت (عنوان  )IPفي  HomeKitتدفقات الفيديو والصوت مباشرة
إلى جهاز  iOSو  iPadOSو  tvOSو  macOSعلى الشبكة املحلية التي تتمتع بالوصول إلى التدفق .يتم

تشفير التدفقات باستخدام مفاتيح منشأة عشوائ ًيا على الجهاز وكاميرا بروتوكول اإلنترنت (كاميرا  ،)IPحيث يتم

موجودا على الشبكة املحلية ،يتم ترحيل
تبادلها عبر جلسة  HomeKitاآلمنة إلى الكاميرا .عندما ال يكون الجهاز
ً
التدفقات املشفرة عبر جهاز التوزيع املنزلي إلى الجهاز .ال يقوم جهاز التوزيع املنزلي بفك تشفير التدفقات،
ويعمل فقط كترحيل بني الجهاز وكاميرا  .IPعندما يعرض أحد التطبيقات عرض فيديو كاميرا IP HomeKit

للمستخدم ،يعرض  HomeKitإطارات الفيديو بشكل آمن من عملية نظام منفصلة .نتيجة لذلك ،يتعذر على

التطبيق الوصول إلى تدفق الفيديو أو تخزينه .باإلضافة إلى ذلك ،ال ُيسمح للتطبيقات بالتقاط لقطات شاشة
من هذا التدفق.
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فيديوهات  HomeKitاآلمنة

يوفر  HomeKitآلية خاصة وآمنة شاملة لتسجيل وتحليل وعرض املقاطع من كاميرات  IP HomeKitدون

كشف محتويات تلك الفيديوهات لشركة  Appleأو ألي جهة خارجية .عندما تكتشف كاميرا  IPالحركة ،يتم

إرسال مقاطع الفيديو مباشرة إلى جهاز  Appleيعمل كجهاز توزيع منزلي ،باستخدام اتصال شبكة محلية

مخصص بني جهاز التوزيع املنزلي وكاميرا  .IPيتم تشفير اتصال الشبكة املحلية باستخدام زوج مفاتيح HKDF-

 SHA512مشتق لكل جلسة يتم التفاوض عليه عبر جلسة  HomeKitبني جهاز التوزيع املنزلي وكاميرا .IP

يفكّ  HomeKitتشفير تدفقات الصوت والفيديو على جهاز التوزيع املنزلي ويحلّل إطارات الفيديو محل ًيا ألي
حدث مهم .في حالة اكتشاف حدث مهم ،يفك  HomeKitتشفير مقطع الفيديو باستخدام  AES-256-GCMمع

مفتاح  AES256يتم إنشاؤه عشوائ ًيا .ينشئ ً HomeKit
أيضا إطارات ملصقات لكل مقطع ويتم تشفير إطارات
امللصقات هذه باستخدام نفس مفتاح  .AES256يتم تحميل إطار امللصق املشفَّ ر وبيانات الصوت والفيديو
إلى خوادم  .iCloudكما يتم تحميل بيانات التعريف ذات الصلة لكل مقطع بما في ذلك مفتاح التشفير إلى
 CloudKitباستخدام تشفير  iCloudالكامل.

بالنسبة لتصنيف الوجه ،تخزّن  HomeKitكل البيانات املستخدمة لتصنيف وجه شخص معني في CloudKit

ال عن
باستخدام تشفير  iCloudالكامل .وتتضمن البيانات املُخزّنة معلومات عن كل شخص ،مثل االسم ،فض ً
الصور التي تمثل وجه ذلك الشخص .يمكن الحصول على صور الوجه هذه من الصور الخاصة باملستخدم إذا اختار

ذلك ،أو يمكن تجميعها من فيديو كاميرا  IPالذي تم تحليله سابقً ا .تستخدم جلسة تحليل فيديوهات HomeKit

اآلمنة بيانات التصنيف هذه للتعرف على الوجوه في تدفق الفيديو اآلمن الذي تتلقاه مباشرةً من كاميرا IP
وتتضمن معلومات التعريف هذه في بيانات تعريف املقطع املذكورة سابقً ا.

عند استخدام تطبيق املنزل لعرض مقاطع من الكاميرا ،يتم تنزيل البيانات من  iCloudويتم فك تغليف

املفاتيح املستخدمة لتشفير التدفقات محل ًيا باستخدام فك التشفير الكامل من  .iCloudيتم إجراء تدفق
ملحتوى الفيديو املشفر من الخوادم وفك تشفيره محل ًيا على جهاز  iOSقبل عرضه في العارض .وربما يتم

تقسيم كل جلسة من جلسات مقاطع الفيديو إلى أقسام فرعية حيث يقوم كل قسم فرعي بتشفير تدفق
املحتوى باستخدام مفتاحه الفريد الخاص.
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أمن  HomeKitعلى Apple TV

يقوم  HomeKitبتوصيل بعض ملحقات التحكم عن ُبعد التابعة لجهات خارجية بأمان بـ  Apple TVويدعم إضافة

ملفات تعريف املستخدم إلى مالك  Apple TVفي املنزل.

استخدام ملحقات التحكم عن ُبعد التابعة لجهات خارجية على Apple TV

توفر بعض ملحقات التحكم عن ُبعد التابعة لجهات خارجية أحداث تصميم الواجهات البشرية  )HID(وصوت
 Siriإلى  Apple TVمرتبط تمت إضافته باستخدام تطبيق املنزل .يرسل جهاز التحكم عن ُبعد أحداث HID
عبر الجلسة اآلمنة إلى ُ .Apple TVيرسل جهاز التحكم عن ُبعد في التلفاز الذي يدعم  Siriبيانات الصوت

إلى  Apple TVعندما يقوم املستخدم صراحةً بتنشيط امليكروفون على جهاز التحكم عن ُبعد باستخدام زر
مخصص لـ  .Siriيرسل جهاز التحكم عن ُبعد إطارات الصوت مباشرة إلى  Apple TVباستخدام اتصال شبكة
محلية مخصص .يتم استخدام زوج مفاتيح  HKDF-SHA 512مشتق لكل جلسة يتم التفاوض عليه عبر

جلسة  HomeKitبني  Apple TVوجهاز التحكم عن ُبعد الخاص بالتلفزيون لتشفير اتصال الشبكة املحلية.
يقوم  HomeKitبفك تشفير إطارات الصوت على  Apple TVوإعادة توجيهها إلى تطبيق  ،Siriحيث يتم

التعامل معها باستخدام نفس وسائل حماية الخصوصية مثل جميع مدخالت  Siriالصوتية.

ملفات تعريف  Apple TVومنازل HomeKit

عندما يضيف أحد املستخدمني في منزل  HomeKitملف التعريف الخاص به إلى مالك  Apple TVفي املنزل،

فإنه يمنح ذلك املستخدم إمكانية الوصول إلى برامج التلفاز واملوسيقى وملفات البودكاست الخاصة به .وتتم
مشاركة اإلعدادات لكل مستخدم فيما يتعلق باستخدام ملف التعريف الخاص به على  Apple TVإلى حساب

 iCloudالخاص باملالك باستخدام تشفير  iCloudالكامل .وتكون البيانات مملوكة ملستخدمها وتتم مشاركتها

مع املالك للقراءة فقط .يمكن لكل مستخدم للمنزل تغيير هذه القيم في تطبيق املنزل ويستخدم Apple TV

الخاص باملالك هذه اإلعدادات.

عند تشغيل إعداد ،تتم إتاحة حساب  iTunesالخاص باملستخدم على  .Apple TVوعند إيقاف إعداد ،يتم حذف

جميع الحسابات والبيانات املتعلقة بهذا املستخدم على  .Apple TVيبدأ جهاز املستخدم مشاركة CloudKit
األولية ويتم إرسال الرمز املميز إلنشاء مشاركة  CloudKitاآلمنة عبر نفس القناة اآلمنة التي يتم استخدامها
ملزامنة البيانات بني مستخدمي املنزل.
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أمن CloudKit

 CloudKitعبارة عن إطار عمل يتيح ملطوري التطبيقات تخزين بيانات القيمة األساسية والبيانات املهيكلة

ال من
واألصول في  .iCloudوتتحكم استحقاقات التطبيقات في الوصول إلى  .CloudKitتدعم  CloudKitك ً
قواعد البيانات العامة والخاصةُ .تستخدم قواعد البيانات العامة بواسطة جميع نُسخ التطبيق ،وعادةً لألصول
العامة ،وال يتم تشفيرها .وتخزن قواعد البيانات الخاصة بيانات املستخدم.

كما هو الحال مع  ،iCloud Driveيستخدم  CloudKitمفاتيح مستندة إلى الحساب لحماية املعلومات املخزنة

في قاعدة بيانات املستخدم الخاصة ،وعلى غرار خدمات  iCloudاألخرى ،يتم تقسيم امللفات وتشفيرها

ال هرم ًيا للمفاتيح ،على غرار حماية
وتخزينها باستخدام خدمات الجهات الخارجية .تستخدم  CloudKitتسلس ً
البيانات .ويتم تغليف املفاتيح لكل ملف بواسطة مفاتيح سجالت  .CloudKitتكون مفاتيح السجالت ،بدورها،

محمية بواسطة مفتاح على مستوى املنطقة محمي بواسطة مفتاح خدمة  CloudKitالخاص باملستخدم .يتم
تخزين مفتاح خدمة  CloudKitفي حساب املستخدم على  iCloudوال يتوفر إال بعد مصادقة املستخدم مع
.iCloud
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أمن  SiriKitلـ  iOSو  iPadOSو watchOS

يستخدم  Siriنظام ملحقات التطبيقات للتواصل مع تطبيقات الجهات الخارجية .ويستطيع  Siriعلى أي جهاز

الوصول إلى معلومات االتصال الخاصة باملستخدم وموقع الجهاز الحالي .ولكن قبل أن يوفر البيانات املحمية

ألحد التطبيقات ،يتحقق  Siriمن أذونات الوصول التي يتحكم فيها املستخدم الخاصة بالتطبيق .وفقً ا لتلك

األذونات ،يقوم  Siriبتمرير املقطع ذي الصلة فقط من نُطق املستخدم األصلي إلى ملحق التطبيق .على

سبيل املثال ،إذا لم يكن للتطبيق حق الوصول إلى معلومات االتصال ،فلن يحل  Siriالعالقة في طلب

املستخدم مثل "ادفع لوالدتي  ٠١دوالرات باستخدام تطبيق الدفع" .في هذه الحالة ،لن يشاهد التطبيق إال
املصطلح الحرفي "والدتي".

لكن إذا منح املستخدم التطبيق حق الوصول إلى معلومات االتصال ،فسيتلقى التطبيق معلومات تم حلها عن

والدة املستخدم .إذا تمت اإلشارة إلى عالقة في الجزء األساسي من الرسالة؛ على سبيل املثال" ،أخبر والدتي
على تطبيق الرسائل بأن أخي رائع"؛ ال يحل  Siriكلمة "أخي" بغض النظر عن أذونات التطبيق.

يمكن للتطبيقات التي تدعم  SiriKitإرسال مفردات خاصة بالتطبيق أو خاصة باملستخدم إلى  ،Siriمثل أسماء

جهات االتصال لدى املستخدم .تتيح هذه املعلومات التعرف على الكالم في  Siriوفهم اللغة الطبيعية

للتعرف على املفردات الخاصة بهذا التطبيق ،وترتبط بمعرف عشوائي .وتظل املعلومات املخصصة متوفرة

طاملا أن املعرف قيد االستخدام ،أو حتى يقوم املستخدم بتعطيل تكامل  Siriفي اإلعدادات بالتطبيق ،أو
حتى يتم إلغاء تثبيت التطبيق الذي يدعم .SiriKit

بالنسبة ملنطوق مثل "خذني في رحلة إلى منزل أمي باستخدام  ،"RideShareAppيطلب الطلب بيانات

املوقع من جهات اتصال املستخدم .بالنسبة لهذا الطلب فقط ،يوفر  Siriاملعلومات املطلوبة إلى ملحق

التطبيق ،بغض النظر عن إعدادات أذونات املستخدم للموقع أو معلومات االتصال الخاصة بالتطبيق.

أمن  DriverKitلـ macOS

 DriverKitهو إطار العمل الذي يسمح للمطورين بإنشاء برامج تشغيل لألجهزة يقوم املستخدم بتثبيتها على

ال من ملحقات kernel
الـ  .Macتعمل برامج التشغيل املضمنة مع  DriverKitفي مساحة املستخدم ،بد ً
هل التثبيت ويزيد من استقرار وأمن .macOS
 ،لتحسني أمن النظام واستقراره .وهذا يس ّ

يقوم املستخدم ببساطة بتنزيل التطبيق (ليست املُث ّبتات ضرورية عند استخدام ملحقات النظام أو
 )DriverKitوال يتم تمكني امللحق إال عند الحاجة .وتحل هذه العناصر محل  kextsفي العديد من حاالت
االستخدام ،والتي تتطلب امتيازات املسؤول للتثبيت في /النظام/املكتبة أو /املكتبة.

بالنسبة ملسؤولي تقنية املعلومات الذين يستخدمون برامج تشغيل األجهزة وحلول التخزين السحابي

والشبكات وتطبيقات األمن التي تتطلب ملحقات ُ ،kernelي ّ
فضل االنتقال إلى إصدارات أحدث تكون مبنية على

ملحقات النظام .هذه اإلصدارات األحدث تقلل إلى حد كبير من إمكانية حدوث مشكالت  kernelعلى الـ Mac

وكذلك تقلل من األجزاء املعرضة للهجوم .وتعمل هذه امللحقات الجديدة في مساحة املستخدم ،ولن تتطلب

امتيازات خاصة مطلوبة للتثبيت ،وتتم إزالتها تلقائ ًيا عند نقل تطبيق التجميع إلى سلة املهمالت.

يوفر إطار عمل  DriverKitفئات  C++لخدمات  I/Oومطابقة الجهاز وواصفات الذاكرة وقوائم انتظار اإلرسال .كما

أنه يحدد أنواع  I/Oاملناسبة لألرقام واملجموعات والسالسل واألنواع الشائعة األخرى .يستخدم املستخدم

هذه العناصر مع إطارات عمل برامج التشغيل الخاصة بالعائلة مثل  USBDriverKitو  .HIDDriverKitيمكنك
استخدام إطار عمل ملحقات النظام لتثبيت برنامج تشغيل وترقيته.
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أمن  ReplayKitفي  iOSو iPadOS

ُيعد  ReplayKitإطار عمل يسمح للمطورين بإضافة إمكانات التسجيل والبث املباشر إلى تطبيقاتهم .باإلضافة
إلى ذلك ،يتيح للمستخدمني التعليق على تسجيالتهم وبثّهم باستخدام الكاميرا األمامية وامليكروفون في

الجهاز.

تسجيل األفالم

منة في تسجيل األفالم:
توجد عدة طبقات من األمن مض ّ

تنبيها بموافقة املستخدم يطلب من
•مربع حوار األذونات :قبل بدء التسجيل ،يعرض ReplayKit
ً
املستخدم تأكيد قصد تسجيل الشاشة وامليكروفون والكاميرا األمامية .يتم تقديم هذا التنبيه مرة واحدة
لكل عملية في التطبيق ،ويتم تقديمه مرة أخرى إذا ُترك التطبيق في الخلفية ملدة تزيد عن  8دقائق.

•التقاط الشاشة والصوت :يحدث التقاط الشاشة والصوت خارج عملية التطبيق في إعادة تشغيل البرنامج
الخفي في  .ReplayKitوقد تم التصميم بتلك الطريقة لضمان عدم تمكني الوصول إلى املحتوى املُس ّجل

أب ًدا من خالل عملية التطبيق.

•التقاط الشاشة والصوت في التطبيق :يسمح هذا للتطبيق بالحصول على الفيديو وعينات املخازن
املؤقتة ،والتي يحرسها مربع حوار األذونات.

•إنشاء األفالم والتخزين :تتم كتابة ملف الفيلم إلى دليل ال يمكن الوصول إليه إال في أنظمة ReplayKit
الفرعية وال يستطيع أي تطبيق الوصول إليه .وهذا يساعد على منع الجهات الخارجية من استخدام

التسجيالت دون موافقة املستخدم.

•املعاينة واملشاركة من ِقبل املستخدم النهائي :تتوفر لدى املستخدم إمكانية معاينة ومشاركة

الفيلم عبر واجهة مستخدم توفرها  .ReplayKitيتم تقديم واجهة املستخدم خارج العملية من خالل البنية
األساسية مللحقات  iOSويكون لديها حق الوصول إلى ملف الفيلم املنشأ.
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بث ReplayKit

منة في ّ
بث األفالم:
توجد عدة طبقات من األمن مض ّ

•التقاط الشاشة والصوت :تشبه آلية التقاط الشاشة والصوت أ ثناء البث تسجيل األفالم وتحدث في
.replayd

•ملحقات البث :لكي تشارك خدمات الجهات الخارجية في بث ُ ،ReplayKitيطلب منها إنشاء ملحقني
جديدين يتم تكوينهما باستخدام نقطة نهاية :com.apple.broadcast-services

•ملحق واجهة مستخدم يسمح للمستخدم بإعداد البث الخاص به

•ملحق تحميل يعالج تحميل بيانات الفيديو والصوت إلى خوادم الخدمة الخلفية

تضمن البنية أن ال تمتلك تطبيقات االستضافة أي امتيازات ملحتويات الفيديو والصوت التي يتم بثها.
ويكون حق الوصول لدى  ReplayKitوملحقات البث التابعة لجهات خارجية فقط.

•منتقي البث :باستخدام منتقي البث ،يبدأ املستخدمون عمليات البث في النظام مباشرةً من تطبيقاتهم
باستخدام نفس واجهة املستخدم املحددة من ِقبل النظام التي يمكن الوصول إليها باستخدام مركز

التحكم .يتم تطبيق واجهة املستخدم باستخدام  APIخاص وتكون عبارة عن ملحق يتواجد ضمن إطار عمل
 .ReplayKitويكون هذا امللحق خارج العملية من تطبيق االستضافة.

•ملحق التحميل :يستخدم امللحق الذي تنفذه خدمات البث التابعة لجهات خارجية ملعالجة محتوى الفيديو

والصوت أ ثناء البث عينات من املخازن املؤقتة األولية غير املشفرة .أ ثناء نمط املعالجة هذا ،تتم سلسلة

بيانات الفيديو والصوت وتمريرها إلى ملحق التحميل التابع لجهة خارجية في الوقت الفعلي من خالل اتصال
 XPCاملباشر .يتم تشفير بيانات الفيديو عن طريق استخراج كائن  IOSurfaceمن عينة املخزن املؤقت

للفيديو ،وترميزها بشكل آمن ككائن  ،XPCوإرسالها عبر  XPCإلى ملحق الجهة الخارجية ،وفك تشفيرها مرة
أخرى بشكل آمن إلى كائن .IOSurface
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أمن  ARKitفي  iOSو iPadOS

 ARKitعبارة عن إطار عمل يسمح للمطورين بإنتاج تجارب الواقع املُعز ّز في تطبيقاتهم أو ألعابهم.

يمكن للمطورين إضافة عناصر ثنائية األبعاد أو ثالثية األبعاد باستخدام الكاميرا األمامية أو الخلفية
في جهاز  iOSأو .iPadOS

صممت  Appleالكاميرات مع مراعاة الخصوصية ،ويجب أن تحصل تطبيقات الجهات الخارجية على موافقة

املستخدم قبل الوصول إلى الكاميرا .في  iOSو  ،iPadOSعندما يمنح املستخدم أحد التطبيقات حق

الوصول إلى الكاميرا ،يمكن لهذا التطبيق الوصول إلى الصور في الوقت الفعلي من الكاميرات األمامية
والخلفية .وال ُيسمح للتطبيقات باستخدام الكاميرا في الخفاء دون إيضاح أن الكاميرا قيد االستخدام.

قد تحتوي الصور والفيديوهات التي تم التقاطها بالكاميرا على معلومات أخرى ،مثل مكان وزمان التقاطها

وعمق املجال وااللتقاط الزائد .إذا كان املستخدم ال يريد أن تتضمن الصور والفيديوهات امللتقطة باستخدام

موقعا ،يمكنه التحكم في ذلك في أي وقت من خالل االنتقال إلى اإلعدادات > الخصوصية >
تطبيق الكاميرا
ً
موقعا عند
خدمات املوقع > الكاميرا .إذا كان املستخدم ال يرغب في أن تتضمن الصور والفيديوهات
ً
املشاركة ،يمكنه إيقاف املوقع في قائمة خيارات في صفحة املشاركة.

لتحسني تجربة  ARلدى املستخدم ،يمكن للتطبيقات التي تستخدم  ARKitاستخدام معلومات التعقب

العاملي أو تعقب الوجه من الكاميرا األخرى .يستخدم التعقب العاملي خوارزميات على جهاز املستخدم

ملعالجة املعلومات من هذه املستشعرات لتحديد موضعها بالنسبة إلى الح ّيز الفعلي .ويتيح التعقب
العاملي ميزات مثل التوجه البصري في الخرائط.
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إدارة األجهزة اآلمنة

نظرة عامة على إدارة األجهزة اآلمنة

يدعم  iOSو  iPadOSو  macOSو  tvOSسياسات وتكوينات األمن املرنة التي يسهل تنفيذها وإدارتها .ومن
خاللها ،يمكن للمؤسسات حماية معلومات الشركة واملساعدة على ضمان استيفاء املوظفني للمتطلبات

املؤسسية ،حتى إذا كانوا يستخدمون األجهزة التي أحضروها بأنفسهم—على سبيل املثال ،كجزء من برنامج

"أحضر جهازك الخاص" .)BYOD(

تستطيع املؤسسات استخدام موارد مثل حماية كلمة السر وملفات تعريف التكوين واملسح عن ُبعد وحلول
إدارة جهاز الجوال  )MDM(التابعة لجهات خارجية إلدارة جموع األجهزة واملساعدة في الحفاظ على أمن بيانات

الشركة ،حتى عند وصول املوظفني إلى هذه البيانات على أجهزتهم الشخصية.

في  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث و  macOS 10.15أو أحدث ،تدعم أجهزة  Appleخيار

خصيصا لبرامج  .BYODتوفر تسجيالت املستخدمني مزي ًدا من االستقاللية
مصمما
تسجيل مستخدم جديد
ً
ً
للمستخدمني على أجهزتهم الخاصة ،بينما تزيد من أمن بيانات املؤسسة عن طريق تخزينها على وحدة تخزين

 )Apple File System( APFSمنفصلة ومحمية بالتشفير .ويوفر ذلك توازنًا أفضل بني األمن والخصوصية وتجربة

املستخدم لبرامج .BYOD
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أمن نموذج االقتران للـ  iPhoneوالـ iPad

يستخدم  iOSو  iPadOSنموذج اقتران للتحكم في الوصول إلى الجهاز من كمبيوتر مضيف .يؤسس االقتران
عالقة ثقة بني الجهاز واملضيف املتصل به ،ويتم التدليل على ذلك بتبادل املفاتيح العامة .ويستخدم iOS

و ً iPadOS
أيضا داللة الثقة هذه لتمكني وظائف إضافية مع املضيف املتصل ،مثل مزامنة البيانات .في iOS 9
أو أحدث ،ينطبق ما يلي على الخدمات:

•ال يمكن بدء الخدمات التي تتطلب االقتران إال بعد أن يفتح املستخدم قفل الجهاز

•لن تبدأ الخدمات إال إذا كان قد تم فتح قفل الجهاز مؤخ ًرا

•قد تتطلب بعض الخدمات (مثل مزامنة الصور ) فتح قفل الجهاز للبدء

تتطلب عملية االقتران من املستخدم فتح قفل الجهاز وقبول طلب االقتران من املضيف .في  iOS 9أو أحدث،

ُيطلب من املستخدم ً
أيضا إدخال رمز الدخول ،وبعد ذلك يقوم املضيف والجهاز بتبادل وحفظ مفاتيح RSA
سعة  2048بت العامة .بعد ذلك ،يتم تزويد املضيف بمفتاح  256بت يمكنه فتح قفل حافظة مفاتيح ضمان

مخزنة على الجهاز .و ُتستخدم املفاتيح املتبادلة لبدء جلسة  SSLمشفرة ،األمر الذي يتطلبه الجهاز قبل إرساله

البيانات املحمية إلى املضيف أو بدء أي خدمة (مزامنة  iTunesأو  Finderونقل امللفات وتطوير  Xcodeوما

إلى ذلك) .الستخدام هذه الجلسة املشفرة في جميع االتصاالت ،يحتاج الجهاز إلى اتصاالت من مضيف عبر ،Wi-Fi
لذلك يجب أن يكون قد تم إقرانه سابقً ا عبر  .USBو ُيمكّن االقتران ً
أيضا العديد من اإلمكانات التشخيصية .في

 ،iOS 9إذا لم ُيستخدم سجل االقتران ألكثر من ستة أشهر ،تنتهي صالحيته .ويتم اختصار هذا اإلطار الزمني إلى

يوما في  iOS 11أو أحدث.
٠٣
ً

تكون بعض الخدمات التشخيصية ،بما في ذلك  ،com.apple.mobile.pcapdمق َّيدة بالعمل فقط عبر .USB
باإلضافة إلى ذلك ،تتطلب خدمة  com.apple.file_relayتثبيت ملف تعريف تكوين موقَّ ع من ِقبل .Apple

في  iOS 11أو أحدث ،يستطيع  Apple TVاستخدام بروتوكول كلمة السر البعيدة اآلمنة إلنشاء عالقة اقتران

السلك ًيا.

ويمكن للمستخدم مسح قائمة املضيفني املوثوق بهم باستخدام خيارات إعادة تعيني إعدادات الشبكة أو
إعادة تعيني املوقع والخصوصية.
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إدارة جهاز الجوال

نظرة عامة على أمن إدارة جهاز الجوال

تدعم أنظمة تشغيل  Appleإدارة جهاز الجوال  )MDM(التي تتيح للمؤسسات تكوين وإدارة عمليات نشر أجهزة
 Appleمحددة الحجم بشكل آمن.

كيفية عمل  MDMبأمان

وتعتمد إمكانات  MDMعلى تقنيات نظام التشغيل املوجودة ،مثل ملفات تعريف التكوين ،والتسجيل عبر
األثير وخدمة إشعارات  Pushمن  .)APNs( Appleعلى سبيل املثالُ ،تستخدم  APNsلتنشيط الجهاز حتى

يتمكن من التواصل مباشرة مع حل  MDMالخاص به عبر اتصال آمن .ومع  ،APNsال يتم نقل أي معلومات
سرية أو ذات ملكية خاصة.

باستخدام  ،MDMيمكن ألقسام تقنية املعلومات تسجيل أجهزة  Appleفي بيئة مؤسسية وتكوين اإلعدادات
وتحديثها السلك ًيا ومراقبة االمتثال لسياسات الشركة وإدارة سياسات تحديث البرامج وحتى مسح أو قفل
األجهزة املُدارة عن ُبعد.

باإلضافة إلى تسجيالت األجهزة التقليدية املدعومة بواسطة  iOSو  iPadOSو  macOSو  ،tvOSتمت إضافة
نوع تسجيل في  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث و  macOS 10.15أو أحدث — تسجيل املستخدم.

تسجيالت املستخدمني عبارة عن تسجيالت  MDMتستهدف بشكل خاص عمليات نشر "أحضر جهازك الخاص"

 )BYOD(حيث يكون الجهاز مملوكًا لشخص ولكن ُيستخدم في بيئة ُمدارة .وتمنح تسجيالت املستخدمني حل
 MDMاملزيد من االمتيازات املحدودة مقارنةً بتسجيالت الجهاز غير الخاضعة لإلشراف ،وتو ّفر إمكانية فصل
تشفير بيانات املستخدم والشركة.

أنواع التسجيل

•تسجيل الجهاز املؤتمت :يتيح تسجيل الجهاز التلقائي للمؤسسات تكوين األجهزة وإدارتها من اللحظة التي
يتم فيها إخراج األجهزة من علبة البيع (في عملية معروفة باسم النشر بالتقدم التلقائي) .وتكون هذه

األجهزة معروفة على أنها خاضعة لإلشراف ،ويتوفر للمستخدمني خيار منع إزالة ملف تعريف  MDMمن

ِقبل املستخدم .تم تصميم تسجيل الجهاز املؤتمت لألجهزة التي تملكها املؤسسة.

يدويا ،ثم إدارة
•تسجيل الجهاز :يتيح تسجيل الجهاز للمؤسسات السماح للمستخدمني بتسجيل األجهزة
ً
العديد من جوانب استخدام الجهاز املختلفة ،بما في ذلك إمكانية مسح الجهاز .يتضمن تسجيل الجهاز ً
أيضا
مجموعة أكبر من الحموالت والقيود التي يمكن تطبيقها على الجهاز .عندما ُيزيل املستخدم ملف تعريف
التسجيل ،تتم إزالة كل ملفات تعريف التكوين وإعداداتها والتطبيقات املُدارة املستندة إلى ملف تعريف
ً
أيضا.
التسجيل هذا

•تسجيل املستخدم :تم تصميم تسجيل املستخدم لألجهزة التي يملكها املستخدم ويتم دمجها مع

جزءا
حسابات  Apple IDاملُدارة لتأسيس هوية للمستخدم على الجهاز .تعد حسابات  Apple IDاملُدارة
ً
من ملف تعريف تسجيل املستخدم ،ويجب على املستخدم املصادقة بنجاح من أجل إكمال التسجيل.

سجل املستخدم الدخول به بالفعل.
يمكن استخدام  Apple IDاملُدار إلى جانب  Apple IDالشخصي الذي
َّ
تستخدم التطبيقات والحسابات املُدارة  Apple IDاملُدار ،وتستخدم التطبيقات والحسابات الشخصية

 Apple IDشخصي.
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قيود الجهاز

يمكن للمسؤولني تمكني القيود ،أو تعطيلها في بعض الحاالت ،للمساعدة على منع املستخدمني من الوصول

املسجل في
إلى تطبيق معني أو خدمة أو وظيفة معينة على الـ  iPhoneأو الـ  iPadأو الـ  Macأو Apple TV
َّ

جزءا من ملف تعريف التكوين .قد يتم عكس
حل  .MDMويتم إرسال القيود إلى األجهزة في حمولة قيود تعد
ً
بعض القيود املفروضة على  iPhoneعلى  Apple Watchمقترنة.

إدارة إعدادات رمز الدخول وكلمة السر

بشكل افتراضي ،يمكن تحديد رمز دخول املستخدم على أنه رمز  PINرقمي .في أجهزة  iOSو  iPadOSالتي

تحتوي على  Face IDأو  ،Touch IDيبلغ الحد األدنى لطول رمز الدخول أربع خانات .نظ ًرا ألن رموز الدخول األطول
واألكثر تعقي ًدا يصعب تخمينها أو مهاجمتها ،فإنه من املستحسن استخدامها.
يمكن للمسؤولني فرض متطلبات وسياسات أخرى أكثر تعقي ًدا لرمز الدخول باستخدام  MDMأو
يدويا.
 ،Microsoft Exchange ActiveSyncأو عن طريق مطالبة املستخدمني بتثبيت ملفات تعريف التكوين
ً
ويلزم توفير كلمة سر أحد املسؤولني لتثبيت حمولة سياسة رمز دخول  .macOSقد تتطلب بعض سياسات
طول معينًا لرمز الدخول أو تكوينه أو سمات أخرى.
رموز الدخول
ً

فرض ملف تعريف التكوين

ملفات تعريف التكوين هي الطريقة األساسية التي يقدم بها حل  MDMالسياسات والقيود على األجهزة

املُدارة ويديرها .إذا كانت املؤسسات تريد تكوين عدد كبير من األجهزة أو تقديم الكثير من إعدادات البريد

اإللكتروني املخصصة أو إعدادات الشبكة أو الشهادات لعدد كبير من األجهزة ،فإن ملفات تعريف التكوين تعد
طريقة آمنة لتنفيذ ذلك.

ملفات تعريف التكوين

ملف تعريف التكوين عبارة عن ملف ( XMLينتهي باملقطع  )mobileconfig.يتكون من حموالت تقوم

بتحميل اإلعدادات ومعلومات التخويل على أجهزة  .Appleتقوم ملفات تعريف التكوين بالتنفيذ التلقائي

لتكوين اإلعدادات والحسابات والقيود وبيانات االعتماد .يمكن إنشاء هذه امللفات بواسطة حل  MDMأو

يدويا .قبل أن ترسل املؤسسات ملف تعريف التكوين إلى
 Configurator Appleللـ  ،Macأو يمكن إنشاؤها
ً

جهاز  ،Appleيجب عليها تسجيل الجهاز في حل  MDMباستخدام ملف تعريف التسجيل.

ملفات تعريف التسجيل

ملف تعريف التسجيل هو ملف تعريف تكوين مع حمولة  MDMيقوم بتسجيل الجهاز في حل  MDMاملحدد

لهذا الجهاز .ويتيح ذلك لحل  MDMإرسال األوامر وملفات تعريف التكوين إلى الجهاز واالستعالم عن بعض

الجوانب في الجهاز .عندما ُيزيل املستخدم ملف تعريف التسجيل ،تتم إزالة كل ملفات تعريف التكوين
وإعداداتها والتطبيقات املُدارة املستندة إلى ملف تعريف التسجيل هذا ً
أيضا .وال يمكن وجود سوى ملف

تعريف تسجيل واحد فقط على الجهاز في كل مرة.
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إعدادات ملف تعريف التكوين

يحتوي ملف تعريف التكوين على عدد من اإلعدادات في حموالت معينة يمكن تحديدها ،بما في ذلك (على

سبيل املثال ال الحصر ):

•سياسات رمز الدخول وكلمة السر

•القيود على ميزات الجهاز (على سبيل املثال ،تعطيل الكاميرا)
•إعدادات الشبكة و VPN

•إعدادات Exchange Microsoft
•إعدادات البريد

•إعدادات الحساب

•إعدادات خدمة دليل LDAP

•إعدادات خدمة تقويم CalDAV
•بيانات االعتماد واملفاتيح
•تحديثات البرامج

توقيع وتشفير ملف التعريف

يمكن توقيع ملفات تعريف التكوين للتحقق من مصدرها وتشفيرها وللمساعدة على ضمان سالمتها وحماية

محتوياتها .ويتم تشفير ملفات تعريف التكوين لكل من  iOSو  iPadOSباستخدام صياغة رسالة الترميز )CMS(
املحددة في  ،5652 RFCمع دعم  3DESو .AES128

تثبيت ملف التعريف

يمكن للمستخدمني تثبيت ملفات تعريف التكوين مباشرةً على أجهزتهم باستخدام Configurator Apple
للـ  Macأو يمكن تنزيلها باستخدام  Safariأو إرسالها مرفقة برسالة بريد أو نقلها باستخدام  AirDropأو

تطبيق امللفات في  iOSو  iPadOSأو إرسالها عبر الهواء باستخدام حل برنامج إدارة األجهزة املحمولة .)MDM(

عندما يقوم املستخدم بإعداد جهاز في  Apple School Managerأو  ،Apple Business Managerيقوم

الجهاز بتنزيل وتثبيت ملف تعريف لتسجيل  .MDMلالطالع على معلومات حول كيفية إزالة ملفات التعريف،
انظر مقدمة عن إدارة جهاز الجوال في نشر أجهزة .Apple

مالحظة :على األجهزة الخاضعة لإلشراف ،يمكن ً
أيضا قفل ملفات تعريف التكوين على الجهاز .وقد تم تصميم

تماما أو للسماح باإلزالة فقط باستخدام رمز دخول .نظ ًرا ألن العديد من املؤسسات تمتلك
ذلك ملنع إزالتها
ً
أجهزة  iOSو  iPadOSالخاصة بها ،يمكن إزالة ملفات تعريف التكوين التي تربط الجهاز بحل  — MDMلكن ذلك

يؤدي ً
أيضا إلى إزالة جميع معلومات التكوين والبيانات والتطبيقات املُدارة.
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تسجيل الجهاز املؤتمت

تستطيع املؤسسات تسجيل أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSو  tvOSتلقائ ًيا في إدارة جهاز الجوال )MDM(
دون الحاجة إلى ملس األجهزة أو إعدادها باليد قبل أن يحصل عليها املستخدمون .بعد التسجيل في إحدى

الخدمات ،يس ّجل املسؤول الدخول إلى موقع الويب الخاص بالخدمة ويربط البرنامج بحل  MDMالخاص به.
ويمكنه بعد ذلك تعيني األجهزة التي يشتريها للمستخدمني من خالل  .MDMأ ثناء عملية تكوين الجهاز ،يمكن

زيادة أمن البيانات الحساسة عن طريق ضمان وجود التدابير األمنية املناسبة .على سبيل املثال:

•اطلب من املستخدمني املصادقة كجزء من تدفق اإلعداد األولي في مساعد اإلعداد بجهاز  Appleأ ثناء
التنشيط.

•قم بتوفير تكوين أولي ذي وصول محدود واشترط تكوينًا إضاف ًيا بالجهاز للوصول إلى البيانات الحساسة.

بعد تعيني املستخدم ،يتم تلقائ ًيا تثبيت أي تكوينات أو قيود أو عناصر تحكم يحددها  .MDMويتم تشفير جميع
االتصاالت بني األجهزة وخوادم  Appleأ ثناء النقل من خالل ).HTTPS (TLS
يمكن زيادة تبسيط عملية اإلعداد للمستخدمني عن طريق إزالة خطوات محددة في مساعد اإلعداد باألجهزة،

بحيث يصبح املستخدمون جاهزين للعمل بسرعة .ويمكن للمسؤولني ً
أيضا التحكم فيما إذا كان يمكن

للمستخدمني إزالة ملف تعريف  MDMمن الجهاز واملساعدة على ضمان وجود قيود على الجهاز خالل دورة

حياة الجهاز .بعد فتح الجهاز وتنشيطه ،يمكن تسجيله في حل  MDMللمؤسسة — ويتم تثبيت جميع إعدادات
اإلدارة والتطبيقات والكتب وفقً ا ملا يحدده مسؤول .MDM

 Apple Business Managerو Apple School Manager
 Apple Business Essentialsو

ُتعد  Apple School Managerو  Apple Business Managerو  Essentials Business Appleخدمات

ملسؤولي تقنية املعلومات لنشر أجهزة  Appleالتي اشترتها مؤسسة ما مباشرةً من  Appleأو من شركات
االتصاالت وجهات التوزيع املشاركة املعتمدة لدى .Apple

عند استخدامها مع حل  ،MDMيمكن للمسؤولني تبسيط عملية اإلعداد للمستخدمني وتهيئة إعدادات الجهاز

وتوزيع التطبيقات والكتب التي تم شراؤها على هذه الخدمات الثالث .كما تتكامل Apple School Manager

مع أنظمة معلومات الطالب  )SISs(مباشرةً أو باستخدام  SFTPويمكن للخدمات الثالث استخدام نظام إلدارة

هوية النطاق املتقاطع  )SCIM(أو املصادقة املوحدة مع )Microsoft Azure Active Directory (Azure AD

حتى يتمكن املسؤولون من إنشاء حسابات بسرعة.

تحتفظ  Appleبالشهادات على أساس االمتثال ملعياري  ISO/IEC 27001و  ISO/IEC 27018 لتمكني عمالء

ال إزاء ممارسات
 Appleمن تلبية التزاماتهم التنظيمية والتعاقدية .وتوفر هذه الشهادات لعمالئنا توثيقً ا مستق ً
خصوصية وأمن املعلومات التي تنتهجها  Appleلألنظمة الواقعة ضمن النطاق .ملزيد من املعلومات ،انظر
شهادات أمن خدمات اإلنترنت من  Appleفي شهادات األمن ومركز االمتثال.

مالحظة :ملعرفة مدى توافر برنامج من برامج  Appleفي بلد أو منطقة معينة ،انظر مقال دعم  Appleمدى
توفر برامج  Appleوطر ق الدفع للتعليم واألعمال.

اإلشراف على الجهاز

بشكل عام ،يعني اإلشراف أن الجهاز مملوك للمؤسسة ،مما يمنحها مزي ًدا من التحكم في تكوين الجهاز
وقيوده .ملزيد من املعلومات ،انظر حول اإلشراف على جهاز  Appleفي نشر أجهزة .Apple
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أمن قفل التنشيط

اعتمادا على ما إذا كان الجهاز عبارة عن  iPhoneأو  iPadأو Mac
تختلف طريقة تطبيق  Appleلقفل التنشيط
ً
مزود بسيليكون  ،Appleأو  Macمستند إلى  Intelمزود بشريحة  Apple T2األمنية.

السلوك على  iPhoneو iPad

على أجهزة  iPhoneو  ،iPadيتم فرض قفل التنشيط من خالل عملية التنشيط بعد شاشة تحديد  Wi-Fiفي

مساعد إعداد  iOSو  .iPadOSعندما يشير الجهاز إلى أنه قيد التنشيط ،فإنه يرسل طل ًبا إلى خادم Apple
للحصول على شهادة تنشيط .األجهزة التي تم قفل التنشيط عليها تطالب املستخدم ببيانات اعتماد iCloud
للمستخدم الذي قام بتمكني قفل التنشيط في هذا الوقت .ولن يتقدم مساعد إعداد  iOSو  iPadOSما لم

يتم الحصول على شهادة صالحة.

السلوك على  Macمزود بسيليكون Apple

على الـ  Macاملزود برقاقات  ،Appleيتحقق  LLBمن وجود  LocalPolicyصالحة للجهاز وأن القيم العشوائية

لسياسة  LocalPolicyتطابق القيم املخزنة في مكون التخزين اآلمن .يعمل  LLBبالتمهيد إلى recoveryOS
في الحاالت التالية:

•عدم وجود  LocalPolicyفي  macOSالحالي
•عدم صالحية  LocalPolicyلهذا الـ macOS

•عدم تطابق قيم تجزئة القيمة العشوائية لسياسة  LocalPolicyمع عالمات تجزئة القيم املخزنة في مكون
التخزين اآلمن

يكتشف  recoveryOSأن كمبيوتر  Macلم يتم تنشيطه ويتصل بخادم التنشيط للحصول على شهادة

تنشيط .إذا تم قفل تنشيط الجهاز ،فإن  recoveryOSيطالب املستخدم ببيانات اعتماد  iCloudللمستخدم

الذي قام بتمكني قفل التنشيط في هذا الوقت .بعد الحصول على شهادة تنشيط صالحة ،يتم استخدام مفتاح
شهادة التنشيط هذا للحصول على شهادة  .RemotePolicyيستخدم كمبيوتر  Macمفتاح LocalPolicy

وشهادة  RemotePolicyإلنتاج  LocalPolicyصالحة .لن يسمح  LLBبتمهيد  macOSما لم توجد
 LocalPolicyصالحة.

سلوك أجهزة كمبيوتر  Macاملستندة إلى Intel

في الـ  Macاملستند إلى  Intelاملزود بشريحة  ،T2يتحقق البرنامج الثابت لشريحة  T2من وجود شهادة

تنشيط صالحة قبل السماح للكمبيوتر بالتمهيد إلى  .macOSويكون برنامج  UEFIالثابت الذي يتم تحميله

بواسطة شريحة  T2هو املسؤول عن االستعالم عن حالة تنشيط الجهاز من شريحة  T2وتشغيل نظام

ال من التمهيد إلى  macOSفي حالة عدم وجود شهادة تنشيط صالحة .يكتشف recoveryOS
 recoveryOSبد ً
أن الـ  Macلم يتم تنشيطه ويتصل بخادم التنشيط للحصول على شهادة تنشيط .إذا تم قفل تنشيط الجهاز،

فإن  recoveryOSيطالب املستخدم ببيانات اعتماد  iCloudللمستخدم الذي قام بتمكني قفل التنشيط في

هذا الوقت .لن يسمح برنامج  UEFIالثابت بتشغيل  macOSما لم يتم الحصول على شهادة تنشيط صالحة.
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نمط الفقدان املُدار واملسح عن ُبعد

ُيستخدم نمط الفقدان املُدار لتحديد موقع األجهزة الخاضعة لإلشراف في حالة سرقتها .بعد تحديد موقعها،

يمكن قفلها أو مسحها عن ُبعد.

نمط الفقدان املُدار

إذا تم فقد أو سرقة جهاز  iOSأو  iPadOSخاضع لإلشراف مثبت عليه  iOS 9أو أحدث ،يستطيع مسؤول إدارة

جهاز الجوال  )MDM(تمكني نمط الفقدان على هذا الجهاز عن ُبعد (يسمى نمط الفقدان املُدار ) .عند تمكني نمط
الفقدان املُدار ،يتم تسجيل خروج املستخدم الحالي وال يمكن فتح قفل الجهاز .وتعرض الشاشة رسالة يمكن
للمسؤول تخصيصها ،مثل عرض رقم هاتف لالتصال به إذا تم العثور على الجهاز .يستطيع املسؤول أن يطلب

اختياريا .عندما يقوم
من الجهاز إرسال موقعه الحالي (حتى إذا كانت خدمات املوقع معطلة) وتشغيل صوت
ً
املسؤول بإيقاف نمط الفقدان املُدار ،الذي يعد الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الخروج من النمط ،يتم إعالم

املستخدم بهذا اإلجراء من خالل رسالة على شاشة القفل أو تنبيه على الشاشة الرئيسية.

املسح عن ُبعد

يستطيع املسؤول أو املستخدم مسح أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSعن ُبعد (ال يتوفر املسح عن ُبعد

الفوري إال إذا كان قد تم تمكني  FileVaultعلى الـ  .)Macيتم املسح عن ُبعد الفوري بتجاهل مفتاح الوسائط

من التخزين القابل للمسح بأمان ،مما يجعل جميع البيانات غير قابلة للقراءة .بالنسبة للمسح عن ُبعد عبر
 ،Microsoft Exchange ActiveSyncيتحقق الجهاز من خالل خادم  Exchange Microsoftقبل إجراء املسح.

عند تشغيل أمر مسح عن ُبعد بواسطة  MDMأو  ،iCloudيرسل جهاز  iPhoneأو  iPadأو  iPod touchأو Mac
تأكي ًدا إلى حل  MDMوينفذ املسح.

وال يمكن إجراء املسح عن ُبعد في الحاالت التالية:
•مع تسجيل املستخدم

•استخدام  ActiveSync Exchange Microsoftعندما يكون الحساب املث ّبت يستخدم تسجيل املستخدم
خاضعا لإلشراف
•استخدام  Microsoft Exchange ActiveSyncإذا كان الجهاز
ً

يمكن للمستخدمني ً
أيضا مسح أجهزة  iOSو  iPadOSاملوجودة بحوزتهم باستخدام تطبيق اإلعدادات .وكما

ُذكر ،يمكن تعيني أجهزة  iOSو  iPadOSعلى املسح تلقائ ًيا بعد سلسلة من محاوالت إدخال رمز الدخول
الفاشلة.
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أمن الـ  iPadاملشت َرك في iPadOS

الـ  iPadاملشت َرك عبارة عن وضع متعدد املستخدمني ُيستخدم في عمليات نشر الـ  .iPadويسمح
للمستخدمني بمشاركة الـ  iPadمع الحفاظ على فصل املستندات والبيانات لكل مستخدم .يحصل كل

مستخدم على موقع تخزين خاص به ومحجوز له ،يتم تنفيذه كوحدة تخزين )Apple File System( APFS

محمية ببيانات اعتماد املستخدم .يتطلب  iPadاملشترك استخدام ُ Apple IDمدار الصادر واململوك من ِقبل
املؤسسة.
باستخدام  iPadاملشترك ،يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى أي جهاز تملكه املؤسسة وتم تكوينه

كل في مجاالت حماية
قسم بيانات املستخدم إلى أدلة منفصلةٌ ،
لالستخدام من ِقبل عدة مستخدمنيُ .ت َّ
البيانات الخاصة بها وتكون محمية بواسطة أذونات  UNIXووضع الحماية .في  iPadOS 13.4أو أحدث ،يمكن
ً
أيضا تسجيل الدخول إلى جلسة مؤقتة .عندما يقوم املستخدم بتسجيل الخروج من الجلسة
للمستخدمني

املؤقتة ،يتم حذف وحدة بيانات  APFSالخاصة به ،ويتم إرجاع املساحة املحجوزة إلى النظام.

تسجيل الدخول إلى الـ  iPadاملشترك

يتم دعم كل من حسابات  Apple IDاملُدارة املحلية واملوحدة عند تسجيل الدخول إلى الـ  iPadاملشت َرك .عند
حد للمرة األولىُ ،يعاد توجيه املستخدم إلى بوابة تسجيل دخول موفر الهوية  .)IdP(بعد
استخدام حساب مو ّ
املصادقة ،يتم إصدار رمز وصول قصير األجل لحسابات  Apple IDاملُدارة املساندة ،وتستمر عملية تسجيل

الدخول بشكل مشابه لعملية تسجيل الدخول إلى حسابات  Apple IDاملُدارة األصلية .بعد تسجيل الدخول،

يطالب مساعد اإلعداد على الـ  iPadاملشت َرك املستخدم بإنشاء رمز دخول (بيانات اعتماد) ُيستخدم لتأمني
البيانات املحلية على الجهاز واملصادقة على شاشة تسجيل الدخول في املستقبل .مثل جهاز املستخدم

الفردي ،الذي يس ّجل معه املستخدم الدخول مرة واحدة إلى  Apple IDاملُدار الخاص به باستخدام حسابه
املوحد ثم يفتح قفل جهازه باستخدام رمز الدخول الخاص به ،يقوم املستخدم على الـ  iPadاملشت َرك بتسجيل
َّ
املكون الخاص به.
املوحد ،ومن ذلك الحني يستخدم رمز الدخول
الدخول مرة واحدة باستخدام حسابه
َّ
َّ
عندما يسجل املستخدم دخوله دون مصادقة موحدة ،تتم مصادقة  Apple IDاملُدار مع خدمة الهوية من

 Aباستخدام بروتوكول  .SRPوإذا نجحت املصادقة ،يتم منح رمز وصول قصير األجل خاص بالجهاز.
) pple (IDS

إذا كان املستخدم قد استخدم الجهاز من قبل ،فلديه بالفعل حساب مستخدم محلي تم فتح قفله باستخدام

بيانات االعتماد ذاتها.

إذا لم يكن املستخدم قد استخدم الجهاز من قبل أو كان يستخدم ميزة الجلسة املؤقتة ،فإن

الـ  iPadاملشت َرك يوفر معرف مستخدم  UNIXجدي ًدا ووحدة تخزين  APFSلتخزين البيانات الشخصية
للمستخدم وسلسلة مفاتيح محلية .نظ ًرا ألنه يتم تخصيص (حجز ) مساحة التخزين للمستخدم وقت إنشاء

وحدة تخزين  ،APFSفقد ال تكون هناك مساحة كافية إلنشاء وحدة تخزين جديدة .في هذه الحالة ،يحدد النظام

موجودا انتهت مزامنة بياناته مع السحابة ويمسح بيانات ذلك املستخدم من الجهاز بحيث يتمكن
مستخدما
ً
ً
املستخدم الجديد من تسجيل الدخول .وفي الحاالت نادرة الحدوث التي لم يكتمل فيها تحميل البيانات

السحابية لجميع املستخدمني املوجودين ،يفشل تسجيل دخول املستخدم الجديد .لتسجيل الدخول ،سيحتاج

املستخدم الجديد إلى انتظار انتهاء مزامنة بيانات أحد املستخدمني ،أو أن يقوم املسؤول بحذف حساب أحد
املستخدمني املوجودين دون انتظار ،وبالتالي املخاطرة بفقدان البيانات.

ال باإلنترنت (على سبيل املثال ،إذا لم يكن لدى املستخدم نقطة وصول إلى شبكة
إذا لم يكن الجهاز متص ً
 ،)Wi-Fiفقد تحدث املصادقة على الحساب املحلي لعدد محدود من األيام .في هذه الحالة ،ال يمكن تسجيل

الدخول إال للمستخدمني الذين لديهم حسابات محلية موجودة سابقً ا أو للجلسات املؤقتة .وبعد انتهاء املهلة
الزمنيةُ ،يطلب من املستخدم املصادقة عبر اإلنترنت ،حتى في حالة وجود حساب محلي بالفعل.

بعد فتح قفل الحساب املحلي للمستخدم أو إنشائه ،إذا تمت مصادقته عن ُبعد ،يتم تحويل الرمز قصير األجل
الصادر من خوادم  Appleإلى رمز  iCloudيسمح بتسجيل الدخول إلى  .iCloudبعد ذلك ،تتم استعادة إعدادات
املستخدم وتتم مزامنة مستنداته وبياناته من .iCloud
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بينما تكون جلسة املستخدم نشطة مع استمرار اتصال الجهاز باإلنترنت ،يتم تخزين املستندات والبيانات

على  iCloudعند إنشائها أو تعديلها .باإلضافة إلى ذلك ،تساعد آلية مزامنة الخلفية على ضمان دفع التغييرات

إلى  iCloudأو لخدمات الويب األخرى باستخدام جلسات  NSURLSessionفي الخلفية ،بعد تسجيل خروج

املستخدم .بعد اكتمال مزامنة الخلفية لهذا املستخدم ،يتم إلغاء تثبيت وحدة تخزين  APFSللمستخدم وال
مجددا.
يمكن تثبيتها مرة أخرى دون تسجيل دخول املستخدم
ً

ال تقوم الجلسات املؤقتة بمزامنة البيانات مع  ،iCloudوعلى الرغم من أن الجلسة املؤقتة تستطيع تسجيل
الدخول إلى خدمة مزامنة تابعة لجهة خارجية مثل  Boxأو  ،Drive Googleفال توجد إمكانية ملواصلة مزامنة
البيانات عند انتهاء الجلسة املؤقتة.

تسجيل الخروج من الـ  iPadاملشت َرك

عندما يسجل املستخدم الخروج من الـ  iPadاملشت َرك ،يتم قفل حاوية مفاتيح هذا املستخدم على الفور ويتم

إيقاف تشغيل جميع التطبيقات .لتسريع حالة تسجيل دخول مستخدم جديد ،يؤ ّجل  iPadOSبعض إجراءات
تسجيل الخروج االعتيادية مؤقتًا ويقدّم نافذة تسجيل دخول للمستخدم الجديد .وإذا س ّجل أحد املستخدمني
دخوله خالل هذا الوقت (حوالي  30ثانية) ،ين ّفذ الـ  iPadاملشت َرك عملية التنظيف املؤجلة كجزء من تسجيل
ال ،يتم تشغيل عملية التنظيف
الدخول إلى حساب املستخدم الجديد .لكن إذا ظل الـ  iPadاملشت َرك خام ً
املؤجلة .أ ثناء مرحلة التنظيفُ ،يعاد تشغيل نافذة تسجيل الدخول كما لو أن تسجيل خروج آخر قد حدث.
عند انتهاء الجلسة املؤقتة ،ينفذ الـ  iPadاملشت َرك تسلسل الخروج الكامل ويحذف وحدة تخزين APFS

للجلسة املؤقتة على الفور.
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 Apple Configuratorلحماية الـ Mac

يتميز  Configurator Appleللـ  Macبتصميم مرن آمن متمركز على الجهاز يتيح للمسؤول تكوين جهاز واحد أو
عشرات من أجهزة  iOSو  iPadOSو  tvOSاملتصلة بالـ  Macعبر ( USBأو أجهزة  tvOSاملقترنة عبر )Bonjour

بسرعة وسهولة قبل تسليمها للمستخدمني .باستخدام  Configurator Appleللـ  Macيمكن للمسؤول

تحديث البرامج وتثبيت التطبيقات وملفات تعريف التكوين وإعادة تسمية خلفية الشاشة وتغييرها على
األجهزة وتصدير معلومات الجهاز واملستندات واملزيد.

كما يمكن لـ  Configurator Appleللـ  Macإنعاش أو استعادة أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة برقاقات Apple
وتلك املزودة بشريحة  Apple T2األمنية .عندما يتم إنعاش  Macأو استعادته بهذه الطريقة ،يتم تنزيل

امللف الذي يحتوي على آخر التحديثات الثانوية ألنظمة التشغيل ( macOSأو  recoveryOSلرقاقات Apple

أو  )T2 for sepOSبأمان من خوادم  Appleوتثبيته مباشرة على الـ  .Macبعد اإلنعاش أو االستعادة الناجحة،

يتم حذف امللف من جهاز الـ  Macالذي يشغل  .Configurator Appleال يمكن للمستخدم في أي وقت فحص

هذا امللف واستخدامه خارج .Configurator Apple

يمكن للمسؤولني كذلك اختيار إضافة أجهزة إلى  Apple School Managerأو Apple Business Manager

أو  Essentials Business Appleباستخدام  Configurator Appleللـ  Macأو Configurator Apple

للـ  ،iPhoneحتى إذا لم يتم شراء األجهزة مباشرةً من  Appleأو موزّع معتمد من  Appleأو شركة اتصاالت

يدويا ،فإنه يتصرف مثل أي جهاز آخر مسجل في
خلوية معتمدة .عندما يقوم املسؤول بإعداد جهاز تم تسجيله
ً
إحدى تلك الخدمات ،مع إشراف إلزامي وتسجيل في برنامج إدارة األجهزة املحمولة  .)MDM(بالنسبة إلى األجهزة
يوما لتحرير الجهاز من إحدى تلك
التي لم يتم شراؤها مباشرةً  ،تكون لدى املستخدم فترة مؤقتة مدتها 30
ً
الخدمات واإلشراف وحل .MDM

يمكن للمؤسسات كذلك استخدام  Configurator Appleللـ  Macلتنشيط أجهزة  iOSو  iPadOSو tvOS

التي ال تحتوي على اتصال باإلنترنت على اإلطالق من خالل توصيلها بجهاز  Macمضيف متصل باإلنترنت أ ثناء

إعداد األجهزة .يستطيع املسؤولون استعادة األجهزة وتنشيطها وإعدادها باستخدام تكوينها الضروري ،بما في

ذلك التطبيقات وملفات التعريف واملستندات ،دون حتى الحاجة إلى االتصال إما بشبكات  Wi-Fiأو الشبكات

الخلوية .وال تسمح هذه امليزة للمسؤول بتجاوز أي متطلبات حالية لقفل التنشيط تكون مطلوبة عادةً أ ثناء
التنشيط غير املُق ّيد.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

225

أمن مدة استخدام الجهاز

ُتعد مدة استخدام الجهاز ميزة مضمنة لرؤية وإدارة الوقت الذي يقضيه البالغون وأطفالهم على التطبيقات
واملواقع اإللكترونية واملزيد .ثمة نوعان من املستخدمني :البالغون واألطفال (املُدارون).

على الرغم من أن مدة استخدام الجهاز ليست ميزة أمن جديدة في النظام ،فمن املهم فهم كيفية حمايتها
لخصوصية وأمن البيانات التي يتم تجميعها ومشاركتها بني األجهزة .تتوفر ميزة مدة استخدام الجهاز على

 iOS 12أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث و  macOS 10.15أو أحدث وبعض ميزات  watchOS 6أو أحدث.
يوضح الجدول الوارد أدناه امليزات الرئيسية في خاصية مدة استخدام الجهاز.
امليزة

نظام التشغيل املدعوم

عرض بيانات االستخدام

iOS
iPadOS
macOS

فرض قيود إضافية

iOS
iPadOS
macOS
watchOS

تعيني حدود استخدام الويب

iOS
iPadOS
macOS

تعيني حدود التطبيق

iOS
iPadOS
macOS
watchOS

تكوين وقت التوقف

iOS
iPadOS
macOS
watchOS

بالنسبة للمستخدم الذي يدير استخدام جهازه الخاص ،يمكن مزامنة عناصر التحكم وبيانات االستخدام في مدة

استخدام الجهاز عبر األجهزة املرتبطة بحساب  iCloudنفسه باستخدام تشفير  CloudKitالكامل .وهذا يتطلب
أن يكون حساب املستخدم قد تم تمكني املصادقة بخطوتني عليه (تكون املزامنة قيد التشغيل بشكل

افتراضي) .تحل ميزة مدة استخدام الجهاز محل ميزة القيود املوجودة في اإلصدارات السابقة من  iOSو iPadOS
وميزة اإلشراف العائلي املوجودة في اإلصدارات السابقة من .macOS

في  iOS 13أو أحدث و  iPadOS 13.1أو أحدث و  macOS 10.15أو أحدث ،يشارك مستخدمو ميزة مدة

استخدام الجهاز واألطفال املُدارة حساباتهم استخدامهم تلقائ ًيا عبر األجهزة إذا تم تمكني املصادقة بخطوتني
لحسابات  iCloudالخاصة بهم .وعندما يمسح املستخدم سجل تاريخ  Safariأو يحذف تطبيقً ا ،تتم إزالة بيانات
االستخدام املقابلة من الجهاز وجميع األجهزة املتزامنة.
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أولياء األمور ومدة استخدام الجهاز

يستطيع أولياء األمور ً
أيضا استخدام ميزة مدة استخدام الجهاز في أجهزة  iOSو  iPadOSو  macOSلفهم

منظما للعائلة (في املشاركة العائلية على ،)iCloud
استخدام أطفالهم للجهاز والتحكم فيه .إذا كان ولي األمر
ً
يمكنه عرض بيانات االستخدام وإدارة إعدادات مدة استخدام الجهاز ألطفاله .يتم إخبار األطفال عندما يشغل

أولياء أمورهم مدة استخدام الجهاز ،ويمكنهم مراقبة استخدامهم الخاص ً
أيضا .عندما يشّغل أولياء األمور مدة

استخدام الجهاز ألطفالهم ،يقوم أولياء األمور بتعيني رمز دخول حتى ال يتمكن أطفالهم من إجراء تغييرات .وبعد
أن يبلغ الطفل سن البلوغ (يختلف العمر حسب البلد أو املنطقة) ،يمكنه إيقاف هذه املراقبة.

ُتنقل بيانات االستخدام وإعدادات التكوين بني جهازي ولي األمر والطفل باستخدام بروتوكول خدمة الهوية من

ال .وقد يتم تخزين البيانات املشفرة لفترة وجيزة على خوادم  IDSحتى تتم
) pple (IDS
 Aاملشفرة تشفي ًرا كام ً
قراءتها بواسطة جهاز االستقبال (على سبيل املثال ،بمجرد تشغيل الـ  iPhoneأو الـ  iPadأو الـ ،iPod touch

إذا كان مغلقً ا) .وال تتوفر لدى  Appleإمكانية قراءة هذه البيانات.

تحليالت مدة استخدام الجهاز

إذا شّغل املستخدم مشاركة تحليالت  iPhoneو ،hctaWفال يتم جمع سوى البيانات املجهولة التالية حتى

تتمكن  Appleمن فهم كيفية استخدام ميزة مدة استخدام الجهاز بشكل أفضل:

•هل تم تشغيل مدة استخدام الجهاز أ ثناء مساعد اإلعداد أم الحقً ا في اإلعدادات
يوما)
•التغيير في استخدام الفئة بعد إنشاء حد له (خالل 90
ً

•هل تم تشغيل مدة استخدام الجهاز
•هل تم تمكني وقت التوقف

•عدد مرات استخدام استعالم "طلب املزيد"
•عدد حدود التطبيقات

•عدد املرات التي عرض فيها املستخدمون معلومات االستخدام في إعدادات مدة استخدام الجهاز ونوع كل
مستخدم ونوع كل عرض (محلي أم بعيد أم أداة)

•عدد مرات تجاهل املستخدمني للحد ،حسب نوع املستخدم
•عدد مرات حذف املستخدمني للحد ،حسب نوع املستخدم

ال تجمع  Appleبيانات أي تطبيق محدد أو استخدام للويب .عندما يرى املستخدم قائمة التطبيقات في

معلومات استخدام ميزة مدة استخدام الجهاز ،يتم سحب أيقونات التطبيقات مباشرةً من  ،App Storeومن ثم

ال يتم االحتفاظ بأي بيانات من هذه الطلبات.
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املعجم

إدارة جهاز الجوال  )MDM(خدمة تتيح للمسؤول إدارة األجهزة املسجلة عن ُبعد .بعد تسجيل الجهاز،
يمكن للمسؤول استخدام خدمة  MDMعبر الشبكة لتكوين اإلعدادات وتنفيذ مهام أخرى على الجهاز
دون تدخل املستخدم.

البرامج الثابتة لواجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسعة املوحدة  )UEFI(تقنية بديلة لـ ُ BIOSتستخدم
لربط البرامج الثابتة بنظام التشغيل الخاص بجهاز الكمبيوتر.

التخزين القابل للمسح مساحة مخصصة لتخزين ُ NANDتستخدم لتخزين مفاتيح التشفير ويمكن معالجتها

مباشرةً ومسحها بشكل آمن .وعلى الرغم من أنها ال توفر الحماية إذا كان الجهاز بحوزة املهاجم فعل ًيا ،يمكن
استخدام املفاتيح املوجودة في التخزين القابل للمسح كجزء من تسلسل هرمي للمفاتيح لتسهيل املسح
السريع واألمن املتقدم.

التشابك العملية التي يتم من خاللها تحويل رمز الدخول الخاص باملستخدم إلى مفتاح تشفير وتعزيزه

باستخدام معرف  UIDللجهاز .وتساعد هذه العملية على ضمان حتمية تنفيذ الهجوم بقوة غاشمة على جهاز

معني ،وبالتالي يكون بمعدل محدود وال يمكن تنفيذه بشكل متواٍز .خوارزمية التشابك هي  PBKDF2التي
تستخدم  AESمرتبطًا بمعرف  UIDالخاص بالجهاز كوظيفة عشوائية زائفة  )PRF(لكل تكرار.

الدائرة املتكاملة  )IC(معروفة ً
أيضا باسم رقاقة.

املعرف الفريد  )UID(مفتاح  AESسعة  256بت يتم نسخه في كل معالج عند التصنيع .وال يمكن قراءته

بواسطة البرامج الثابتة أو البرامج ،وال ُيستخدم إال بواسطة محرك  AESفي مكونات املعالج املادية .للحصول
على املفتاح الفعلي ،سيتعني على املهاجم شن هجوم مادي متطور ومكلف للغاية على السيليكون املوجود
في املعالج .وال يرتبط معرف  UIDبأي معرف آخر على الجهاز بما في ذلك ،على سبيل املثال ال
الحصر ،معرف .UDID

املفتاح املشتق من رمز الدخول  )PDK(مفتاح التشفير املشتق من تشابك كلمة سر املستخدم مع مفتاح
 SKPطويل األجل واملعرف الفريد الخاص بـ .Secure Enclave

الوصول إلى الذاكرة املباشرة  )DMA(ميزة تتيح لألنظمة الفرعية للمكونات املادية الوصول إلى الذاكرة
الرئيسية مباشرةً  ،متجاوزة وحدة املعالجة املركزية .)CPU(

تبادل منحنى القطع الناقص  )ECDHE( Diffie-Hellmanسريع الز وال آلية تبادل املفاتيح املستندة إلى

منحنيات القطع الناقص .يتيح  ECDHEللطرفني االتفاق على مفتاح سري بطريقة تمنع من اكتشاف املفتاح
بواسطة أي متنصت يراقب الرسائل بني الطرفني.

تخويل برامج النظام عملية تجمع بني مفاتيح التشفير املضمنة في املكونات املادية مع خدمة عبر اإلنترنت

للتحقق من عدم توفير وتثبيت غير البرامج الشرعية من  ،Appleاملناسبة لألجهزة املدعومة ،في وقت الترقية.

تعيني زاوية تدفق النتوء تمثيل رياضي التجاه وعرض النتوءات املستخرجة من جزء من بصمة إصبع.

أمن أنظمة  Appleاألساسية

228

تغليف املفاتيح تشفير مفتاح واحد مع آخر .يستخدم  iOSو  iPadOSتغليف املفاتيح  ،NIST AESوفقً ا
ملعيار .RFC 3394

حافظة املفاتيح بنية بيانات ُتستخدم لتخزين مجموعة من مفاتيح الفئات .ويكون لكل نوع (مستخدم أو
جهاز أو نظام أو نسخة احتياطية أو ضمان أو نسخة  iCloudاحتياطية) نفس التنسيق.

يحتوي الرأس على التالي :اإلصدار (تم تعيينه على أربعة في  iOS 12أو أحدث) والنوع (نظام أو نسخة احتياطية
أو ضمان أو نسخة  iCloudاحتياطية) ومعرف  UUIDلحافظة املفاتيح و  HMACإذا تم توقيع حافظة املفاتيح

والطريقة املستخدمة في تغليف مفاتيح الفئات — تشابك مع  UIDأو  ،PBKDF2بجانب القيمة العشوائية
املضافة وعدد التكرار.

قائمة مفاتيح الفئات :معرف  UUIDللمفتاح والفئة (امللف أو فئة حماية بيانات سلسلة املفاتيح) ونوع
التغليف (مفتاح مشتق من معرف  UIDفقط؛ مفتاح مشتق من معرف  UIDومفتاح مشتق من رمز
الدخول) ومفتاح الفئة املغلف ومفتاح عام للفئات غير املتماثلة.

حماية البيانات آلية حماية امللفات وسلسلة املفاتيح ألجهزة  Appleاملدعومة .ويمكن أن تشير ً
أيضا

إلى واجهات  APIالتي تستخدمها التطبيقات لحماية امللفات وعناصر سلسلة املفاتيح.

حماية املفاتيح املؤمنة  )SKP(توجد تقنية في آلية حماية البيانات تعمل على حماية أو تأمني مفاتيح
التشفير باستخدام قياسات البرامج على النظام واملفاتيح املتوفرة في الجهاز فقط (مثل معرف UID
الخاص بـ .)Secure Enclave

حماية تكامل املعالج الثانوي للنظام  )SCIP(آلية تستخدمها  Appleمصممة ملنع تعديل البرامج الثابتة

للمعالج الثانوي.

خدمة إشعارات  Pushمن  )APNs( Appleخدمة عاملية تقدمها ُ Appleتسلّم اإلشعارات املوجهة إلى
أجهزة .Apple

 Aدليل  Appleملفاتيح  iMessageالعامة وعناوين  APNsوأرقام الهواتف
خدمة الهوية من ) pple (IDS
وعناوين البريد اإللكتروني املستخدمة للبحث عن املفاتيح وعناوين األجهزة.

خوارزمية التوقيع الرقمي ملنحنى القطع الناقص  )ECDSA(خوارزمية توقيع رقمي تستند إلى تشفير

منحنى القطع الناقص.

تقدم التمهيد  )BPR(مجموعة من عالمات املكونات املادية لنظام على شريحة  )SoC(يمكن للبرامج
سجل
ّ
استخدامها لتعقب أوضاع التمهيد التي يدخلها الجهاز ،مثل وضع تحديث البرنامج الثابت للجهاز  )DFU(ووضع

االسترداد .بعد تعيني عالمة سجل تقدم التمهيد ،ال يمكن محوها .وهذا يتيح للبرامج الالحقة الحصول على
مؤشر موثوق به لحالة النظام.

سلسلة املفاتيح البنية األساسية ومجموعة واجهات  APIالتي تستخدمها أنظمة تشغيل Apple

وتطبيقات الجهات الخارجية لتخزين واسترداد كلمات السر واملفاتيح وبيانات االعتماد الحساسة األخرى.

عشوائية تخطيط مساحة العنوان  )ASLR(تقنية تستخدمها أنظمة التشغيل لجعل نجاح هجوم األخطاء
البرمجية أكثر صعوبة .ومن خالل التأكد من عدم إمكانية التنبؤ بعناوين الذاكرة واإلزاحة ،ال تستطيع
التعليمة البرمجية للهجوم وضع تعليمات برمجية مضمنة في هذه القيم.

قيمة عشوائية رقم فريد ُيستخدم مرة واحدة على عديد من بروتوكوالت األمن.

مجموعة إجراءات االختبار املشتركة  )JTAG(أداة تصحيح أخطاء املكونات املادية القياسية التي يستخدمها
املبرمجون ومطورو الدوائر.

محرك تشفير  AESمكون مادي مخصص يقوم بتنفيذ .AES
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محمل إقالع املستوى األدنى  )LLB(على أجهزة كمبيوتر  Macاملزودة ببنية تمهيد ذات مرحلتني،
ّ
يحتوي  LLBعلى رمز يتم استدعاؤه بواسطة  ،Boot ROMوبدوره يقوم بتحميل  ،iBootكجزء من
سلسلة التمهيد اآلمن.

مخزن البيانات آلية يتم فرضها بواسطة  kernelللحماية من الوصول غير املصرح به إلى البيانات بغض النظر

عما إذا كان التطبيق مق ِّدم الطلب في حد ذاته محم ًيا.

معرف الشريحة الحصري  ( ECID)معرف  64بت يكون فري ًدا للمعالج في كل جهاز  iOSو  .iPadOSعند الرد
على مكاملة من أي جهاز ،يتم إنهاء رنني األجهزة املقترنة بـ  iCloudالقريبة من خالل اإلعالن لفترة وجيزة عبر

 Bluetoothمنخفض الطاقة  .4.0 )BLE(ويتم تشفير وحدات بايت اإلعالن باستخدام طريقة إعالنات Handoff

ذاتها .ويتم استخدامه كجزء من عملية التخصيص ،وال يعتبر س ًرا.

معرف املجموعة  )GID(مثل  ،UIDولكنه مشترك مع كل معالج في الفئة.

معرف املوارد املنتظم  )URI(سلسلة من األحرف التي تعرّف املورد املستند إلى الويب.

مفتاح الوسائط جزء من التسلسل الهرمي ملفاتيح التشفير الذي يساعد على توفير مسح آمن وفوري .في

 iOSو  iPadOSو  tvOSو ُ ،watchOSيغلّف مفتاح الوسائط بيانات التعريف على وحدة تخزين البيانات
ال ،مما يجعل الوصول إلى امللفات املحمية
(وبالتالي بدونه يكون الوصول إلى جميع مفاتيح امللفات مستحي ً
بحماية البيانات غير ممكن) .في  ،macOSيغلّف مفتاح الوسائط املادة املحمية باملفاتيح وجميع بيانات
التعريف والبيانات املوجودة على وحدة تخزين  FileVaultاملحمية .وفي كلتا الحالتني ،يؤدي مسح مفتاح

الوسائط إلى جعل الوصول إلى البيانات املشفرة غير ممكن.

مفتاح لكل ملف املفتاح الذي تستخدمه حماية البيانات لتشفير ملف على نظام امللفات .يتم تغليف

املفتاح لكل ملف بواسطة مفتاح فئة ويتم تخزينه في بيانات تعريف امللف.

مفتاح نظام امللفات املفتاح الذي يش ّفر بيانات تعريف كل ملف ،بما في ذلك مفتاح الفئات الخاص به.
ال من السرية.
ويتم االحتفاظ به في التخزين القابل للمسح لتسهيل املسح السريع ،بد ً

مكافآت  Appleلإلسهامات األمنية مكافأة تقدمها  Appleللباحث الذي يبلّغ عن ثغرة أمنية تؤثر على

أحدث إصدار من أنظمة التشغيل ،وعلى أحدث املكونات املادية عند االقتضاء.

مكون التخزين اآلمن شريحة تم تصميمها مع تعليمات  ROMبرمجية ثابتة ومول ّد أرقام عشوائية مادي

ومحركات تشفير واكتشاف العبث املادي .في األجهزة املدعومة ،يتم إقران  Secure Enclaveمع مكون

تخزين آمن لتخزين القيم العشوائية غير القابلة إلعادة التشغيل .لقراءة وتحديث القيم العشوائية ،تستخدم
ال آمنًا يساعد على ضمان الوصول الحصري إلى القيم
 Secure Enclaveوشريحة التخزين اآلمنة بروتوكو ً
العشوائية .وتوجد أجيال متعددة من هذه التقنية مع ضمانات أمنية مختلفة.

ملف تعريف التموين قائمة خصائص (ملف  )plist.موقَّ عة من ِقبل  Appleتحتوي على مجموعة من الكيانات

واالستحقاقات التي تسمح بتثبيت التطبيقات واختبارها على جهاز  iOSأو  .iPadOSيسرد ملف تعريف التموين

للتطوير األجهزة التي اختارها املطور للتوزيع املخصص ويحتوي ملف تعريف التموين للتوزيع على معرف
التطبيق الخاص بالتطبيق الذي تم تطويره على مستوى املؤسسة.

نظام على شريحة  )SoC(دائرة متكاملة  )IC(تضم مكونات متعددة في شريحة واحدة .و ُيعد معالج التطبيق
و  Secure Enclaveواملعالجات الثانوية األخرى من مكونات .SoC

واجهة الطرفيات املتسلسلة املحسنة  )eSPI(ناقل الكل في واحد مصمم لالتصال املتسلسل املتزامن.
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وحدات البت الجذرية البرمجية وحدات بت مخصصة في محرك  Secure Enclave AESيتم إلحاقها بمعرف

 UIDعند إنشاء مفاتيح من  .UIDكل بت جذري برمجي به بت قفل مقابل .يستطيع  Boot ROMفي

 Secure Enclaveونظام التشغيل أن يغيرا بشكل مستقل قيمة كل بت جذري برمجي طاملا لم يتم تعيني

بت القفل املقابل .بعد تعيني بت القفل ،ال يمكن تعديل بت الجذر البرمجي أو بت القفل .تتم إعادة تعيني
وحدات البت الجذرية البرمجية وأقفالها عند إعادة تمهيد .Secure Enclave

وحدة إدارة ذاكرة اإلدخال/اإلخراج  )IOMMU(وحدة إدارة ذاكرة اإلدخال/اإلخراج .نظام فرعي في شريحة مدمجة

يتحكم في الوصول إلى مساحة العنوان من أجهزة اإلدخال/اإلخراج واألجهزة الطرفية األخرى.

وحدة أمن املكونات املادية  )HSM(كمبيوتر متخصص مقاوم للعبث يحمي ويدير املفاتيح الرقمية.

وحدة تحكم الذاكرة النظام الفرعي في نظام على شريحة يتحكم في الواجهة بني النظام على شريحة وذاكرته
الرئيسية.

وحدة تحكم  SSDنظام فرعي للمكونات املادية يدير وسائط التخزين (محرك األقراص ذو الحالة الصلبة).

وضع االسترداد وضع ُيستخدم الستعادة العديد من أجهزة  Appleإذا لم يتعرف على جهاز املستخدم بحيث
يتمكن املستخدم من إعادة تثبيت نظام التشغيل.

وضع ترقية البرنامج الثابت للجهاز  )DFU(وضع تنتظر فيه تعليمة  Boot ROMالبرمجية الخاص بجهاز ما

أن يتم استردادها عبر  .USBوتكون الشاشة سوداء عندما تكون في وضع  ،DFUلكن عند االتصال بكمبيوتر

يشّغل  iTunesأو  ،Finderيتم عرض املطالبة التالية" :اكتشف ( iTunesأو  )Finderجهاز ( iPadأو  iPhoneأو

 )iPod touchقيد وضع االسترداد .يتعني على املستخدم استعادة هذا الـ ( iPadأو  iPhoneأو )iPod touch
قبل أن يكون باإلمكان استخدامه مع ( iTunesأو ".)Finder

( AESمعيار التشفير املتقدم) معيار تشفير عاملي شائع ُيستخدم لتشفير البيانات للحفاظ على خصوصيتها.

 AES-XTSوضع  AESمحدد في  IEEE 1619-2007معني بالعمل على تشفير وسائط التخزين.

 )Apple File System( APFSنظام امللفات االفتراضي لكل من  iOSو  iPadOSو  tvOSو  watchOSوأجهزة

كمبيوتر  Macاملثبت عليها  macOS 10.13أو أحدث .يتميز  APFSبالتشفير القوي ومشاركة مساحة التخزين
حسنة.
واللقطات والتحجيم السريع للدليل وأساسيات نظام ملفات ُم َّ

 Apple Business Managerبوابة ويب بسيطة مخصصة ملسؤولي تقنية املعلومات ،توفر للمؤسسات

طريقة سريعة ومبسطة لنشر أجهزة  Appleالتي اشترتها مباشرةً من  Appleأو من موزع مشارك معتمد من
 Appleأو من شركة اتصاالت .يمكنها تسجيل األجهزة تلقائ ًيا في حل إدارة جهاز الجوال  )MDM(الخاص بها دون

الحاجة إلى ملس األجهزة فعل ًيا أو تحضيرها قبل أن يحصل عليها املستخدمون.

 Apple School Managerبوابة ويب بسيطة مخصصة ملسؤولي تقنية املعلومات ،توفر للمؤسسات طريقة

سريعة ومبسطة لنشر أجهزة  Appleالتي اشترتها مباشرةً من  Appleأو من موزع مشارك معتمد من Apple

أو من شركة اتصاالت .يمكنها تسجيل األجهزة تلقائ ًيا في حل إدارة جهاز الجوال  )MDM(الخاص بها دون الحاجة
إلى ملس األجهزة فعل ًيا أو تحضيرها قبل أن يحصل عليها املستخدمون.
 Boot Campأداة من أدوات  Macتدعم تثبيت  Windows Microsoftعلى أجهزة كمبيوتر  Macاملدعومة.

 Boot ROMأول تعليمة برمجية ينفذها معالج الجهاز عند تمهيده ألول مرة .وكجزء ال يتجزأ من املعالج ،ال

يمكن تبديله بواسطة  Appleأو أي مهاجم.

 CKRecordقاموس ألزواج القيم األساسية التي تحتوي على بيانات محفوظة في  CloudKitأو تم جلبها منه.
 Gatekeeperفي  ،macOSيعد تقنية مصممة للمساعدة على ضمان تشغيل البرامج املوثوقة فقط على

الـ  Macالخاص باملستخدم.
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 HMACرمز مصادقة الرسائل املستند إلى التجزئة على أساس وظيفة تجزئة التشفير.

مل اإلقالع من املرحلة  2ألجهزة  .Appleتعليمة برمجية تقوم بتحميل  ،XNUكجزء من سلسلة
ُ iBootمح ّ

مل إقالع
التمهيد اآلمن.
استنادا إلى إنشاء نظام على شريحة  ،)SoC(قد يتم تحميل  iBootبواسطة مح ّ
ً
املستوى األدنى أو مباشرةً بواسطة .Boot ROM
 NANDذاكرة فالش غير متطايرة.

استنادا إلى إصدار  microkernel L4مخصص لـ .Apple
 sepOSبرنامج  Secure Enclaveالثابت،
ً

 xARTاختصار لتقنية ممتدة ملكافحة إعادة التشغيل .مجموعة من الخدمات التي توفر تخزينًا مستم ًرا مشف ًرا
استنادا إلى بنية التخزين الفعلي .انظر
ومصدقً ا عليه لـ  Secure Enclaveمع إمكانات مكافحة إعادة التشغيل
ً

مكون التخزين اآلمن.

 XNUالنواة في قلب أنظمة تشغيل  .Appleومن املفترض أن تكون موثوقة ،وتفرض تدابير أمنية مثل توقيع

التعليمات البرمجية ووضع الحماية والتحقق من االستحقاقات وعشوائية تخطيط مساحة العنوان .)ASLR(

استنادا إلى
 XProtectفي  ،macOSيعد تقنية حماية من الفيروسات للكشف عن البرامج الضارة وإزالتها
ً

التوقيع.
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التار يخ

ا مللخص

مايو ٢٢٠٢

•تم تحديثه لكل من:
•iOS 15.4

•iPadOS 15.4
•macOS 12.3
•tvOS 15.4

•watchOS 8.5

•املوضوعات املضافة:

•قيود  recoveryO Sاملقترن

•إصدار نظام التشغيل املحلي )love(
•مشاركة البيانات الصحية

•إخفاء العنوان باستخدام i Cloud

•أمن جهة اتصال استرداد الحساب
•أمن جهة االتصال الوارثة

•أمن Tap to Pay on iPhone

•إمكانية الوصول باستخدام Apple Wallet
•أنواع بيانات اعتماد الوصول

•الهويات في Apple Wallet

•ملحقات  Home Kitالتي تدعم Siri
•املوضوعات ا ملُحدّثة:

• Magic Keyboardاملز ودة بـ Touch ID

• Face IDو  Touch IDورموز املر ور وكلمات السر

•أمن مطابقة الوجوه

•البطاقات السريعة في نمط توفير الطاقة

•أنماط التمهيد في أجهزة كمبيوتر  Macاملز ودة بسيليكون Apple
•محتويات ملف  LocalPolicyألجهزة كمبيوتر

 Macاملز ودة بسيليكون Apple

•أمن وحدة تخزين النظام املوقَّ عة على  iOSو  iPadOSو macOS
•أمن األنظمة لـ watchOS

•جهاز األبحاث األمنية من Apple
•دور Apple File System

•حماية وصول التطبيقات إلى بيانات املستخدم
•مقدمة عن أمن التطبيقات في macOS
•الحماية ضد البرامج الضارة في macOS

•نظرة عامة على أمن iCloud

•مزامنة سلسلة املفاتيح بشكل آمن

•أمن استرداد سلسلة مفاتيح iCloud

•الدفع بالبطاقات باستخدام Apple Pay
•البطاقات الذكية في Apple Pay

•جعل البطاقات غير صالحة لالستخدام مع Apple Pay
•تطبيق Apple Card
•أمن Apple Cash

•إضافة بطاقات مواصالت و  eMoneyإلى Apple Wallet
•أمن Apple Messages for Business
•أمن FaceTime

•أمن مفاتيح السيارة في iOS
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التار يخ

ا مللخص

مايو 2021

•تم تحديثه لكل من:
•iOS 14.5

•iPadOS 14.5
•macOS 11.3
•tvOS 14.5

•watchOS 7.4

•املوضوعات املضافة:

• Magic Keyboardاملز ودة بـ .Touch ID

•الغرض اآلمن واالتصاالت اآلمنة مع .Secure Enclave
•فتح القفل التلقائي و .Apple Watch

•تجزئة ملف بيانات  )coih( Image4لـ .Custom O S
•املوضوعات ا ملُح َّر رة:

•تمت إضافة معاملتني جديدتني في النمط السريع ضمن

قسم البطاقات السريعة في نمط توفير الطاقة.
•تم تحرير ملخص ميزة .Secure Enclave

•تمت إضافة محتوى تحديث البرامج إلى التمهيد املتعدد اآلمن (.)smb3
•محتوى إضافي في قسم حماية املفاتيح املؤمنة .)SKP(
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التار يخ

ا مللخص

فبراير ١٢٠٢

•تم تحديثه لكل من:
•iOS 14.3

•iPadOS 14.3
•macOS 11.1
•tvOS 14.3

•watchOS 7.2

•املوضوعات املضافة:

•تنفيذ  iB ootاآلمن للذاكرة

•عملية التمهيد في أجهزة كمبيوتر  Macاملز ودة بسيليكون Apple
•أنماط التمهيد في أجهزة كمبيوتر  Macاملز ودة بسيليكون Apple
•تتحكم سياسة أمن قرص بدء التشغيل في أجهزة

كمبيوتر  Macاملز ودة بسيليكون Apple

•إنشاء مفتاح توقيع  LocalPolicyوإدارته

•محتويات ملف  LocalPolicyألجهزة كمبيوتر

 Macاملز ودة بسيليكون Apple

•أمن وحدة تخزين النظام املوقَّ عة على  iOSو  iPadOSو macOS

•جهاز األبحاث األمنية من Apple
•مراقبة كلمات السر
•أمن IPv6

•أمن مفاتيح السيارة في iOS
•املوضوعات ا ملُحدّثة:
•Secure Enclave

•قطع اتصال مكون امليكر وفون املادي

• recoveryO Sوبيئات التشخيص على  Macمستند إلى Intel

•وسائل حماية الوصول إلى الذاكرة املباشرة في أجهزة كمبيوتر Mac
•ملحقات  Kernelفي macOS
•حماية تكامل النظام

•أمن األنظمة لـ watchOS

•إدارة  FileVaultفي macOS

•وصول التطبيق إلى كلمات السر املحفوظة

•توصيات أمن كلمة السر
•أمن Apple Cash

•أمن Apple Messages for Business
•خصوصية Wi-Fi

•أمن قفل التنشيط

• Apple Configuratorلحماية الـ Mac
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أبريل 2020

•تم تحديثه لكل من:
•iOS 13.4

•iPadOS 13.4

•macOS 10.15.4
•tvOS 13.4

•watchOS 6.2

•التحديثات:

•إضافة معلومات عن ميزة قطع اتصال مكون امليكر وفون املادي

في الـ  iPadإلى قسم قطع اتصال مكون امليكر وفون املادي.
•مخازن البيانات املضافة إلى حماية وصول

التطبيقات إلى بيانات املستخدم.

•تحديثات على إدارة  FileVaultفي  macOSوأدوات سطر األوامر.
•معلومات مضافة عن أداة إزالة البرامج الضارة في

قسم الحماية ضد البرامج الضارة في .macOS

•تحديثات على قسم أمن الـ  iPadاملشت َر ك في .iPadOS

ديسمبر 2019

•تم دمج دليل أمن  iOSونظرة عامة على أمن macOS

ونظرة عامة على شريحة  Apple T2األمنية
•تم تحديثه لكل من:
•iOS 13.3

•iPadOS 13.3

•macOS 10.15.2
•tvOS 13.3

•watchOS 6.1.1

•تمت إزالة ضوابط الخصوصية و  Siriواقتراحات  Siriومنع التعقب

الذكي في  .Safariانظر https://www.apple.com/ae-ar/privacy/

لالطالع على أحدث املعلومات حول تلك امليزات.
مايو 2019

•تم تحديثه لـ iOS 12.3
•دعم TLS 1.3

•مراجعة وصف أمن AirDrop
•نمط  DFUووضع االسترداد

•متطلبات رمز الدخول لتوصيل امللحقات
نوفمبر 2018
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سبتمبر 2018

•تم تحديثه لـ Secure Enclave iOS 12

•حماية تكامل نظام التشغيل

•البطاقة السريعة في نمط توفير الطاقة
•نمط  DFUووضع االسترداد

•ملحقات  TV Remoteالتي تدعم HomeKit
•البطاقات الذكية

•بطاقات هويات الطالب
•اقتراحات Siri

•االختصارات في Siri
•تطبيق االختصارات

•إدارة كلمات سر املستخدم
•مدة استخدام الجهاز

•شهادات األمن والبرامج األمنية
يوليو 2018

•تم تحديثه لـ iOS 11.4

•سياسات املقاييس الحيوية
•HomeKit
•Apple Pay

•محادثة الشركات

•الرسائل في iCloud
•Apple Business Manager
ديسمبر 2017

•تم تحديثه لـ iOS 11.2
•Apple Pay Cash

أكتوبر 2017

•تم تحديثه لـ iOS 11.1

•شهادات األمن والبرامج األمنية
•Face ID/Touch ID

•املالحظات املشتركة

•تشفير  Cloud Kitالكامل

•تحديث TLS

• ،Apple Payالدفع باستخدام  Apple Payعلى الويب

•اقتراحات Siri

•الـ  iPadاملشت َرك
يوليو 2017

•تم تحديثه لـ iOS 10.3
•Secure Enclave

•حماية بيانات امللفات
•حافظات املفاتيح

•شهادات األمن والبرامج األمنية
•SiriKit
•HealthKit

•أمن الشبكات
•Bluetooth

•الـ  iPadاملشت َرك

•نمط الفقدان

•قفل التنشيط

•ضوابط الخصوصية
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مارس 2017

•تم تحديثه لـ  iOS 10أمن األنظمة
•فئات حماية البيانات

•شهادات األمن والبرامج األمنية

•SiriKit ،ReplayKit ،HomeKit

•Apple Watch
•VPN ،Wi-Fi

•تسجيل الدخول املوحد

• ،Apple Payالدفع باستخدام  Apple Payعلى الويب

•توفير بطاقة االئتمان والسحب والبطاقة مسبقة الدفع
•اقتراحات Safari
مايو 2016

•تم تحديثه لـ iOS 9.3
• Apple IDا ملُدار

•املصادقة بخطوتني لـ Apple ID
•حافظات املفاتيح
•شهادات األمن

•نمط الفقدان ،قفل التنشيط
•املالحظات اآلمنة

•Apple School Manager

•الـ  iPadاملشت َرك
سبتمبر 2015

•تم تحديثه لـ  iOS 9قفل تنشيط Apple Watch
•سياسات رمز الدخول

•دعم  IPAفي Touch ID

•حماية البيانات في  A8تستخدم Apple Watch
•حافظات املفاتيح لتحديثات البرامج دون مراقبة
•تحديثات الشهادات

•نموذج الثقة في تطبيقات املؤسسات

•حماية البيانات إلشارات  Safariاملرجعية

•أمن نقل التطبيقات
•مواصفات VPN

•الوصول إلى  i Cloudعن ُبعد لـ Home Kit

•بطاقات الجوائز في  ،Apple Payتطبيق جهة إصدار بطاقة Apple Pay
•فهرسة  thgiltopSعلى الجهاز
•نموذج اقتران iOS

•Apple Configurator 2

•القيود
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Apple Inc.
©  Apple Inc. 2202جميع الحقوق محفوظة.
إن استخدام شعار  Appleالذي يظهر بالضغط على (الخيارات-العالي )-Kعلى "لوحة املفاتيح" ألغراض تجارية دون الحصول على موافقة

كتابية مسبقة من  Appleقد يشكل انتهاكًا للعالمات التجارية واملنافسة غير املشر وعة في انتهاٍك للقوانني على املستوى الفيدرالي
واملحلي.

تعد  Appleوشعار  Appleو  AirDropو  AirPlayو  Apple Booksو  Apple Cardو  Apple Musicو  Apple Payو Apple TV
و  Apple Walletو  Apple Watchو  AppleScriptو  ARKitو  Bonjourو  Boot Campو  CarPlayو  Face IDو FaceTime

و  FileVaultو  Finderو  FireWireو  Handoffو  HealthKitو  HomeKitو  HomePodو  HomePod miniو  iMacو iMac Pro
و  iMessageو  iPadو  iPadOSو  iPad Airو  iPad Proو  iPhoneو  touch iPodو  iTunesوسلسلة املفاتيح و Lightning

و  Macو  Mac Catalystو  Mac miniو  Mac Proو  MacBookو  MacBook Airو  MacBook Proو  macOSو Keyboard Magic
و  Objective-Cو  OS Xو  QuickTypeو Retinaو Rosettaو  Safariو  Siriو  Siri Remoteو  SiriKitو  Swiftو Spotlight

و  Touch IDو  TrueDepthو  tvOSو  watchOSو  Xcodeعالمات تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات املتحدة ودول

ومناطق أخرى.

تُعد  App Clipsو  My Findو  Touch Barعالمات تجارية لشركة Apple Inc.

تُعد  App Storeو  AppleCareو  CloudKitو  iCloudو  iCloud Driveوسلسلة مفاتيح  iCloudو  iTunes Storeعالمات خدمة لشركة
 ،Apple Inc.مسجلة في الواليات املتحدة ودول ومناطق أخرى.

تُعد  Apple Messages for Businessعالمة خدمة لشركة Apple Inc.
Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

USA

apple.com
تُعد  SOIعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  Ciscoفي الواليات املتحدة ودول أخرى ،ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

تعد عالمة الكلمة ® Bluetoothوشعاراتها عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام ملثل هذه
العالمات بواسطة  Appleيتم بموجب ترخيص.

تعد  avaJعالمة تجارية مسجلة لشركة  Oracleو/أو شركاتها الفرعية.
تعد ® UNIXعالمة تجارية مسجلة لشركة .The Open Group

أسماء الشركات واملنتجات األخرى املذكورة هنا قد تكون عالمات تجارية للشركات املالكة لها.

تم بذل جميع الجهود لضمان دقة املعلومات الواردة في هذا الدليل .تُعد  Appleغير مسؤولة عن أخطاء الطباعة أو الكتابة.
ال للتغيير.
ال تتوفر بعض التطبيقات في جميع املناطقُ .يعد توافر التطبيقات أم ًرا قاب ً
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