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ف ي� هذا العدد..

•شبكتك الالسلكية
•نظام أسماء النطاقات المفتوح
• أ
الجهزة

ين
تأم� الشبكة نز
الم�لية
نظرة عامة

قبل عدة سنوات كانت الشبكات ن ز
الم�لية إىل حد ما بسيطة ،وغالباً نقطة
وصول السلكية واحدة وجهاز حاسب أو ي ن
ال تن�نت
اثن� تستخدم لتصفح إ
أ
ال ت
لك�ونية .إال أن الشبكات ن ز
الم�لية ازدادت تعقيدا.
أو لتشغيل اللعاب إ
وهذا اليخص فقط ربط المزيد من أ
الجهزة بالشبكات ن ز
الم�لية ،ولكن
مجاالت استخدامها تنوعت كذلك .سنقوم ف ي� هذا العدد بالحديث عن
بعض الخطوات أ
م�لية ث
الساسية إلنشاء شبكة ن ز
أك� أمانا.

المحرر الضيف

كيفــن جونســون هــو الرئيــس التنفيــذي ل�ش كــة
ِســكيور آيديــاز ( ،)Secure Ideasويديــر موقــع
 .MySecurityScanner.comوهــو كذلــك مــدرب بــارز
بمعهــد «ســانْس» .للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن زيــارة:
www.secureideas.com

شبكتك الالسلكية

(وال� تسمى غالباً «واي -فاي» ( .))Wi-Fiويمكنك ذلك من الربط الالسلك ألي من أ
الم�لية عىل شبكة السلكية ت
تشتمل معظم الشبكات ن ز
الجهزة الخاصة
َ
ي
ي
أ
أ
ف
ال ت
لك�ونية .وليتم
بال تن�نت ،بما ي� ذلك أجهزة الحاسب المحمولة والجهزة اللوحية إضافةً إىل أجهزة التلفاز ووحدات التحكم الخاصة باللعاب إ
بك إ
ال تن�نت بواسطة سلك
ذلك ،تحتاج الشبكة الالسلكية الخاصة بك إىل ما يسمى بنقطة الوصول الالسلكية .يتم توصيل نقطة الوصول الالسلكية بموجه إ
(تتضمن عدد من موجهات ال تن�نت نقطة وصول السلكية) وترسل إشارات السلكية تمكن أ
الجهزة الخاصة بك من االتصال بها .عندما يتم ربط هذه
إ
ُ ِ
َُ
أ
التصال بأجهزة أخرى عىل الشبكة ن ز
تعت�
التصال إ
بالضافة إىل إ
الم�لية إ
الجهزة بنقطة الوصول الالسلكية ،يصبح بإمكانها إ
بال تن�نت .ونتيجة لذلك ،ب
نقطة الوصول الالسلكية إحدى أ
الجزاء الرئيسية من الشبكة ن ز
نوص بالخطوات التالية لتأمينها.
الم�لية ،ولذلك
ي
الفـ تـرا�ض لدخــول «المســؤول» بمــا ف ي� ذلــك كلمــة المــرور يكــون معروفــا ،وغالبــا مــا
•بالنســبة لمعظــم نقــاط الوصــول الالســلكية ،التســجيل إ
ال تف�اضيــة بحيــث ال يعرفهــا أحــد غـ يـرك .تأكــد مــن أن كلمــة
ال تن�نــت .لذلــك ،تأكــد مــن تغيـ يـر كلمــة المــرور إ
تنـ شـر هــذه المعلومــات عــى إ
المــرور الجديــدة مختلفــة عــن كلمــات المــرور لحســاباتك أ
الخــرى.
•خيــار آخــر ســوف تحتــاج إليــه وهــو تكويــن إســم الشــبكة الالســلكية الخاصــة بــك .هــذا هــو الســم الــذي تتعــرف عليــه أ
الجهــزة عنــد البحــث
إ
عــن الشــبكات الالســلكية المحليــة .إعــط للشــبكة الخاصــة بــك إســما فريــدا بحيــث يمكنــك التعــرف عليــه بســهولة ،ولكــن تأكــد مــن أنــه ال

يحتــوي عــى أي معلومــات شــخصية .بالنســبة لخيــار جعــل الشــبكة مخفيــة (أو غـ يـر باثــة) فهــو ال يفيــد كثـ يـراً حيــث أن معظــم أدوات المســح
الالســلكية يســتخدمها مهاجمــون مهــرة تمكنهــم بســهولة مــن إكتشــاف تفاصيــل الشــبكة المخفيــة.
أ
التصــال وإســتخدام الشــبكة
•الخطــوة التاليــة هــي التأكــد مــن أن الشــخاص الذيــن تعرفهــم و تثــق بهــم هــم الذيــن يمكنهــم فقــط إ

ن
الثا�) OUCH! 2014
يناير (كانون ي
تأ ي ن
مــ� ا لشــبكة ا ن ز
لم� ليــة
التصــاالت مشــفرة .نريــد
الالســلكية الخاصــة بــك ،وأن هــذه إ
أن نكــون عــى ي ن
الجــران أو الغربــاء ال يمكنهــم
يقــ� مــن أن ي
التصــال أو مراقبــة الشــبكة الخاصــة بــك .يمكنــك بســهولة
إ
تخفيــف هــذه المخاطــر مــن خــال ي ن
التصــال بنقطــة
تأمــ� إ
الوصــول الالســلكية .حاليــا أفضــل خيــار هــو إســتخدام آ
الليــة

أ
المنيــة المعروفــة ب « .»WPA2ببســاطة عنــد تفعيلــك لهــذه
أ
للتصــال بالشــبكة،
الليــة يحتــاج كل مســتخدم إىل كلمــة مــرور إ
ـف� المعلومــات المتبادلــة بـ ي ن
ـ� المســتخدم ونقطــة
ويتــم تشـ ي
الوصــول .تأكــد مــن أنــك ال تســتخدم أســاليب حمايــة قديمــة
مثــل « .»WEPكذلــك ال ت
تــرك شــبكتك ن ز
الم�ليــة مفتوحــة،
أ
للتصــال بالشــبكة
فالشــبكة المفتوحــة تســمح لي شــخص إ
الالســلكية دون أي مصادقــة.

ت
ـ� تســتخدم لالتصــال بالشــبكة
• تأكــد مــن أن كلمــات المــرور الـ ي

لحماية الشبكة ن ز
الم�لية تأكد أن لديك شبكة السلكية
آمنة ،وأنك تستخدم نظام أسناء النطاقات المفتوح
أو خدمة مماثلة ،أن جميع أ
الجهزة عىل الشبكة
تحتوي أحدث أنظمة التشغيل الخاصة بها.

الالســلكية قويــة ومــن الصعــب تخمينهــا ،وأنهــا تختلــف عــن
كلمــة مــرور مســؤول الشــبكة .تذكــر أنــه عــى أ
الرجــح ســوف

تقــوم بإدخــال كلمــة المــرور مــرة واحــدة فقــط لــكل جهــاز،
وســوف يقــوم الجهــاز بتخزيــن تلــك الكلمــة واســتخدامها كلمــا قمــت باالتصــال بالشــبكة .
ت
ـ� تســمح للــزوار باســتخدام نقطــة الوصــول الالســلكية الخاصــة
•توفــر العديــد مــن نقــاط الوصــول الالســلكية خاصيــة شــبكة الضيــف والـ ي
بــك بغــرض الوصــول إىل ال تن�نــت  ،لكنهــا ال تســمح لهــم باالتصــال بــأي مــن أ
الجهــزة الموجــودة عــى الشــبكة .إذا قمــت بتفعيــل هــذه
إ
الخاصيــة ،تأكــد مــن تمكـ ي ن
ـ� خيــار  WPA2وحــدد كلمــة مــرور مختلفــة خاصــة بشــبكة الضيــف.
كث�ة ت
نق�ح أن تستخدم أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور لتخزينها بشكل آمن .
•إذا كنت ال تستطيع تذكر كلمات مرور ي

نظام أسماء النطاقات المفتوح

بعد االنتهاء من إعداد الشبكة الالسلكية ننصحك باعداد الشبكة ن ز
الم�لية الستخدام نظام أسماء النطاقات المفتوح (أو خدمة مماثلة مثل نورتون
للم�ل)  .عند كتابة اسم موقع ما ف� المتصفح يقوم خادم أسماء النطاقات بتحويل االسم إىل عنوان ت
 ConnectSafeن ز
االن�نت الخاص بالخادم الذي
ي
يحتوي عىل الصفحة المطلوبة .نظام أسماء النطاقات المفتوح ( )Open DNSوالخدمات المماثلة لديها سجل بالمواقع المؤذية وتقوم بمنع أي جهاز
الم�لية من زيارة هذه المواقع .بالضافة إىل ذلك ،هذه أ
النظمة غالبا ما تعطي لك القدرة عىل ت
متصل بالشبكة ن ز
فل�ة وحجب المواقع المشكوك فيها.
إ
ما يجعل هذا النهج فعاال جدا هو أنك ال تحتاج لتثبيت برامج معينة عىل أ
الجهزة ،ما تحتاجه فقط أن تعد نقطة الوصول الالسلكية بشكل صحيح .
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تأ ي ن
مــ� ا لشــبكة ا ن ز
لم� ليــة

أ
الجهزة

أ
الخطوة التالية هي ن أ
ف
ت
ت
ال� تتصل بالشبكة ن ز
نز
الم�لية
ي
ال� تتصل بالشبكة الم�لية .كان هذا العمل سهال ي� السابق عندما كان عدد الجهزة ي
تأم� الجهزة ي
أ
أ
أ
ال ت
ال ت
لك�ونية وأجهزة مراقبة
لك�ونية يمكنها االتصال بالشبكة مثل أجهزة التلفزيون ،وأجهزة اللعاب إ
قليال .أما هذه اليام فالعديد من الجهزة إ
أ
أ
ت
ت
ال� تستخدم الشبكة ن ز
الطفال والسماعات ي ز
الم�لية الخاصة بك .أفضل طريقة للحفاظ عىل
وم�ان الحرارة وربما ح� سيارتك .ستفاجأ بعدد الجهزة ي
كل من هذه أ
ئ
التلقا� كلما أمكن
الجهزة آمنة التأكد من أنها دائما تستخدم أحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بها .تأكد من تفعيل خيار التحديث
ي
ال تن�نت
بالضافة إىل ذلك ،تأكد من زيارة موقع مزود خدمة إ
ذلك .إذا لم يكن ذلك متاحا ،عليك بمراجعة وتحديث أنظمة التشغيل بشكل دوري .إ
تأم� شبكة ن ز
الخاص بك ،ألنه قد يوفر أدوات وخدمات مجانية لمساعدتك عىل ي ن
م�لك.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول اىل أ
أوتش الشهرية! ن�ش ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
تتم ترجمة هذه الن�ش ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.

مصادر إضافية

يز
				
االنجل�ية):
نظام أسماء النطاقات المفتوح(.باللغة

http://www.opendns.com/

يز
االنجل�ية):
نورتون (. ConnectSafeباللغة

https://dns.norton.com/dnsweb/dnsForHome.do

أ ن
يز
				
االنجل�ية):
م� للشبكات (.باللغة
المسح ال ي

http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/network-security-scan.aspx

يز
			
االنجل�ية):
إدارة كلمات المرور (.باللغة
http://www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2013#october2013

.

الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
النســان ويتــم توزيعهــا بموجــب الرخصــة  Creative Commons BY-NC-ND 3.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
أَوتــش! تنـ شـر مــن قبــل برنامــج «ســانْس» لحمايــة إ
أ
التصــال عــىouch@securingthehuman.org :
إســتخدامها لغ ـراض تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
مجلس التحرير :بيل واميان ،والت سكريفن ،فيل هوفامن ،النس سبيتسرن ،كارمن رويل هاردي
ترجمها إىل العربية :طالل موىس الخرويب ،محمد حسيني صقيل ،فرج أحمد عز الدين ،حكيم عديش ،زبري بيق.

