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االستغناء عن جهازك المحمول
نظرة عامة

أ
الجهــزة المحمولــة ،مثــل الهواتــف الذكيــة والحواســب اللوحيــة ،تتطــور
كثــر مــن النــاس يســتبدلون
ـراول هــو مستشــار أمــن معلومــات يقيــم ف ي� منطقــة واشــنطن العاصمــة.
وتتقــدم بمعــدل مذهــل .ونتيجــة لذلــك ،ي
كريســتوفر كـ ي
أجهزتهــم المحمولــة كل  18شــهر تقريبـاً .أ
وهــو مــدرب رئيــ� لمقــرر «أمــن االجهــزة الذكيــة و القرصنــة أ
للســف الشــديد ،كثـ يـر مــن النــاس
الخالقيــة» ()SEC575
ي
يســتغنون ببســاطة عــن أجهزتهــم بــدون التفكـ يـر ف� البيانــات الشــخصية الـ تـى
ومعــد مقــرر «إدارة فريــق االســتجابة للحــوادث» ( )MGT535لــدى معهــد ســانز .يمكــن
تراكمــت ف� هــذه أ
الجهــزة .ف ي� هــذه النـ شـرة ،ســوف نغطــي أنــواع البيانــات
متابعــة كريســتوفر عــى ( )@CCrowMontance; +ChrisCrowley
الشــخصية الـ تـى قــد تكــون عــى جهــازك وكيــف يمكنــك حذفهــا بشــكل آمــن
قبــل التخلــص مــن الجهــاز أو اســتبداله .إذا كان جهــازك المحــول أو أى مــن
الجــراءات المناســبة الـ تـى
ـ� الجهــاز تخــص جهــة عملــك ،تأكــد مــن الجهــة المختصــة بحهــة عملــك حــول اعــداد نســخة احتياطيــة و إ
البيانــات المخزنــة عـ ي
آ
يجــب عليــك إتباعهــا قبــل متابعــة الخطــوات التيــة:

المحرر الضيف

بياناتك الشخصية

الجهــزة المحمولــة تخــزن بيانــات حساســة أكـ ثـر بكثــر ممــا تــدرك ،وعــى أ
أ
الرجــح أكـ ثـر مــن جهــاز الحاســب الخــاص بــك .الئحــة البيانــات الـ تـى يتــم تخزينهــا
ي
بواســطة الجهــاز المحمــول يمكــن أن تشــمل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ
ت
ال� تزورها بشكل متكرر
أين تعيش و تعمل والماكن ي
الرسة أ
دف� العناوين الخاص بك ،بما ف� ذلك أ
بيانات التصال لجميع أ
الشخاص ف� ت
والصدقاء وزمالء العمل.
إ
ي
ي
ف
ت
ال� لم ترد عليها
سجل المكالمات بما ي� ذلك الواردة والصادرة ،والمكالمات ي
الرسائل النصية والصوتية
أ
العالم االجتماعية
جلسات الدردشة بإستخدام تطبيقات مثل اللعاب ووسائل إ
تتبع أماكن تواجدك من خالل القمر الصناعي أو أبراج التغطية
ال تن�نت والصفحات المخزنة مؤقتا
سجل تصفح إ
لك�و�ن
ال ت
ال�يد إ
الصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية ورسائل ب
ي
ال�يد إ ت ن
و�
كلمات الرس المخزنة للوصول إىل الحسابات الشخصية ،مثل المرصف الذي تتعامل معه بع� إ
ال تن�نت أو ب
اللك� ي
السحا�
الوصول إىل الصور والملفات والمعلومات المخزنة ف ي� التخزين
بي
أي معلومات صحية ذات صلة ،بما ف� ذلك معدل دقات القلب ،ضغط الدم أو الحمية ت
ال� تتبعها
ي
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حذف البيانات من جهازك

كمــا تــرون ،قــد تكــون هنــاك كميــة هائلــة مــن البيانــات الحساســة عــى
جهــازك المحمــول .بغــض النظــر عــن كيفيــة التخلــص مــن جهــازك
المحمــول :مثــل التـ بـرع بــه ،إعطائــه ألحــد أفــراد العائلــة ،بيعــه أو حـ تـى
رميــه ،عليــك أن تكــون متأكــداً مــن أزالــة كل البيانــات الحساســة الخاصــة
بــك .كمــا يتوجــب عليــك حــذف البيانــات الخاصــة بــك إذا كنــت سـ تـرجع
الجهــاز أو ستســتبدله بجهــاز جديــد .إذا لــم تقــم بذلــك ،فــإن الشــخص
الــذى ســيأخذ جهــازك ســيكون قــادرا عــى الوصــول يإل المعلومــات
بســهولة .ولكــن ،قبــل أن تبــدأ ف� مســح البيانــات الخاصــة بــك ،عليــك
إعــداد نســخة إحتياطيــة لجميــع بياناتــك ،بمــا ف ي� ذلــك الصــور ،والفيديــو،
أو أي معلومــات أخــرى حيــث لــن تتمكــن مــن ت
إســرداد أي مــن البيانــات
المخزنــة عــى هــذا الجهــاز بعــد الحــذف.

عنــد التخلــص من جهازك المحمول ،تأكد من أن
تســتخدم وظيفة «إعادة ضبط المصنع» وإزالة ش�يحة

الحتياطــي للبيانــات الخاصــة بــك ،تحتاج
بمجــرد إ
النتهــاء مــن عمــل النســخ إ
إىل محوهــا بشــكل آمــن .حــذف الملفــات والصــور أو البيانــات ليــس كافيـاً.
ت
ـى تــم حذفهــا يمكــن إسـ تـردادها بســهولة بإســتخدام برمجيــات
البيانــات الـ ي
ال تن�نــت .بــدال مــن ذلــك ،تريــد حــذف جميــع
مجانيةمتوقــرة عــى شــبكة إ
آ
آ
البيانــات بشــكل آمــن ،وهــذا مــا يســمى المســح المــن « .»wipeالمســح المــن هــو كتابــة بيانــات جديــدة (غـ يـر مهمــة) عــى البيانــات القديمــة لضمــان عــدم
ت
ت
ـى كان عليهــا عندمــا
إســردادها .أســهل طريقــة للقيــام بذلــك هــو إســتخدام وظيفــة الجهــاز «إعــادة ضبــط المصنــع» .هكــذا يعــود الجهــاز إىل الحالــة الـ ي
الكـ ثـر أمانـاً أ
قمــت شب�ائــه ألول مــرة .لقــد وجدنــا أن وظيفــة «إعــادة ضبــط المصنــع» توفــر الطريقــة أ
والســهل إلزالــة البيانــات مــن جهــازك .وظيفــة «إعــادة
ضبــط المصنــع» تختلــف مــن جهــاز آلخــر ؛ نــدرج أدنــاه خطــوات تنفيــذ هــذه الوظيفــة لالنظمــة التاليــة:

الجوال وبطاقة الذاكرة.

والعدادات
العدادات | عامة | إعادة | محو جميع المحتويات إ
•أجهزة «أبل»  :إ
العدادات | الخصوصية | إعادة ي ن
تعي� بيانات المصنع
•أجهزة «أندرويد»:
إ
ن
تعي� هاتفك
•هواتف «ويندوز»:
إ
العدادات | حول | إعادة ي
إذا كنــت ال تــزال لديــك أســئلة حــول كيفيــة القيــام بإعــادة ضبــط المصنــع ،راجــع دليــل هاتفــك أو موقــع ش
ال�كــة المصنعــة .تذكــر ،ببســاطة حــذف البيانــات
الشــخصية الخاصــة بــك ليــس كافيـاً حيــث يمكــن إسـ تـردادها بســهولة.

ش�يحة الجوال وبطاقات التخزين الخارجية

بالضافــة إىل البيانــات المخزنــة عــى جهــازك ،فإنــك تحتــاج أيضــا إىل النظــر ف ي� مــا يجــب القيــام بــه تجــاه ش�يحــة الجــوال وبطاقــات التخزيــن الخارجيــة .قــد
إ
تحمــل ش�يحــة الجــوال بعــض البيانــات كدليــل الهاتــف وبعــض الرســائل وهــي عــادة ال تتأثــر بوظيفــة «إعــادة ضبــط المصنــع» .إذا كنــت تريــد الحفــاظ عــى
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رقــم هاتفــك ونقلــه إىل جهــازك الجديــد ،يمكنــك طلــب ذلــك مــن منــدوب المبيعــات لمســاعدتك ف ي� نقــل البطاقــة .قــد ال يكــون ذلــك ممكنـاً ،عــى ســبيل
المثــال إذا كان هاتفــك الجديــد يســتخدم بطاقــة بحجــم مختلــف ،عليــك اتــاف البطاقــة القديمــة وطلــب بطاقــة بالحجــم لجديــد مــن مقــدم الخدمــة الــذي
تتعامــل معــه.
بالنســبة لبطاقــات التخزيــن الخارجــي والـ تـى تســتخدمها بعــض أ
الجهــزة المحمولــة ،غالبــا مــا تحتــوي هــذه البطاقــات عــى صــور و تطبيقــات الهواتــف الذكيــة
ي
أ
وغ�هــا مــن المحتويــات الحساســة .تذكــر بــأن تزيــل كل بطاقــات التخزيــن الخارجيــة مــن الجهــاز قبــل التخلــص منــه (لبعــض الجهــزة ،قــد تكــون البطاقــات
ي
ف
مخفيــة بجانــب البطاريــة و ربمــا تحــت البطاريــة) .هــذه البطاقــات عــاد ًة يمكــن إعــادة إســتخدامها ي� جهــازك الجديــد ،أو يمكــن أن تســتخدم لتخزيــن بعــض
ـخص .إذا كان إعــادة إســتخدام بطاقتــك الرقميــة غـ يـر ممكــن ،ننصحــك باتالفهــا.
المعلومــات مــن خــال قــاريء خــاص يتــم توصيلــة عــى الحاســب الشـ ي
ت
ـى تــم ش�حهــا أعــاه ،خــذ جهــازك إىل فـن ي مــدرب ف ي� أحــد ورش الصيانــة الخاصــة بنــوع جهــازك .أخـ يـرا ،إذا لــم
إذا كنــت غـ يـر متأكــد مــن الخطــوات الـ ي
ف
الخ�يــة بــدال مــن رميــه.
تكــن ترغــب ي� بيــع جهــازك أو اهدائــه الحــد أقاربــك ننصحــك بالتـ بـرع بــه الحــدى الجمعيــات ي
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لالش�اك والوصول اىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
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النسخة العربية

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

مصادر إضافية
عدد أوتش! حول النسخ االحتياطي واستعادة البيانات الشخصيةhttp://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201309_aa.pdf :

.

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 ،فرج أحمد عز الدين.

