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ف ي� هذا العدد..
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ـف�» وكيــف يجــب
فقــد تســمع الكثـ يـر مــن النــاس تســتخدام مصطلــح «التشـ ي

اســتخدامه لحمايــة نفســك والمعلومــات الخاصــة بــك .ومــع ذلــك ،قــد يبــدو
ش
ـف� ال يمكنــه حمايتــك
ـ�ء كمــا أن التشـ ي
مفهــوم التشـ ي
ـف� غامضــا بعــض الـ ي
ف
ش
ـف�
�ء .ي� هــذه النـ شـرة نـ شـرح بعبــارات بســيطة جــداً مــا هــو التشـ ي
مــن كل ي

المحرر الضيف
ـراول ( )@CCrowMontance; +ChrisCrowleyهــو مستشــار
كريســتوفر كـ ي
يســكن ف ي� واشــنطن عاصمــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة .وهــو المــدرب
الجهــزة المحمولــة و القرصنــة أ
الرئيــ� مقــرر «أمــن أ
الخالقيــة ()SEC575
ي
ومؤلــف مقــرر «إدارة فريــق االســتجابة للحــوادث ()MGT535

ولماذا يجب استخدامه وكيفية تنفيذ ذلك بشكل صحيح.
أ
وال�يــد إ ت ن
و� ،و الســجالت الطبيــة.
لديــك كميــة هائلــة مــن المعلومــات الحساســة عــى الجهــزة الخاصــة بــك ،مثــل المســتندات الماليــة ،والصــور ،ب
اللكــر ي
مــاذا ســيحصل اذا فقــدت أحــد هــذه االجهــزة أو رسق منــك؟ ســتكون كل تلــك المعلومــات ماليــة جــداً عرضــةً ألن يطلــع عليهــا أشــخاص آخــرون .يمكــن
لمجرمــي الشــبكة اســتخدام يعــض هــذه المعلومــات الجــراء معامــات الماليــة أو التســوق مــن خــال حســاباتك البنكيــة .اذا كانــت البيانــات عــى جهــازك
ـال لــن يتمكــن مــن اســتغاللها.
مشــفرة فلــن يتمكــن غـ يـرك مــن إ
الطــاع عليهــا وبالتـ ي
ـف� هــذه البيانــات يحولهــا لشــكل
ـف� البيانــات ،فهــذا يع ـن ي أن أي شــخص يمكنــه بســهولة قــراءة هــذه البيانــات أو الوصــول إليهــا .تشـ ي
عندمــا ال يتــم تشـ ي
ـف� باســتخدام عمليــات حســابية معقــدة باســتخدام «مفتــاح» رسي لتحويــل البيانــات الخاصــة بــك إىل
غـ يـر قابــل للقــراءة و يســمى نــص مشــفر .يتــم التشـ ي
ـف� البيانــات ،تمامــا كمــا نســتخدم مفتــاح البــاب لفتــح أو قفــل البــاب .يمكــن اعتبــار كلمــة المــرور
ـف� أو لفــك تشـ ي
نــص مشــفر .يجــب اســتخدام المفتــاح لتشـ ي
ـف� بحيــث يتمكــن الشــخص الــذي يعــرف كلمــة المــرور مــن الوصــول إىل البيانــات الخاصــة بــك .لحمايــة المعلومــات الخاصــة بــك مشــفرة
كمفتــاح التشـ ي
ـف�
ـف� البيانــات عنــد تخزينهــا (مثــل البيانــات المخزنــة عــى جهــازك المحمــول) كمــا يمكــن تشـ ي
تحتــاج إىل حمايــة المفتــاح الخــاص بــك .بشــكل عــام يمكــن تشـ ي
ال تن�نــت) .
البيانــات عنــد ارســالها (مثــل نقــل المعلومــات عـ بـر إ

تشف� البيانات عند تخزينها
ي

ـف� البيانــات عنــد تخزينهــا هــو حمايــة البيانــات ف ي� حالــة فقــدان أو رسقــة الجهــاز الخــاص بــك .منــذ خمســة عـ شـر عام ـاً لــم تكــن
ـ� لتشـ ي
الهــدف الرئيـ ي
الن أ
الل كبــرة وثقيلــة ومــن الصعــب تحركهــا .أم آ
آ
فالجهــزة المحمولــة خفيفــة وســهلة النقــل ومــع
المشــكلة كبـ يـرة حيــث كانــت معظــم أجهــزة الحاســب ي ي
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التشــف�
ي
ذلــك فهــي أجهــزة عاليــة المواصفــات وســعتها التخزينيــة كبـ يـرة .كمــا أن
وســائط التخزيــن الحاليــة (مثــل  USBفــاش) كبـ يـرة الســعة وخفيفــة الحمــل
ويمكــن فقدهــا بســهولة .أ
الن توفــر أنظمــة التشــغيل الحديثــة خاصيــة
ت
ن
الــى يتــم
ي
تشــف� القــرص الكامــل ( )FDEوهــذا يعــ ي أن كل البيانــات ي
ـف�ها تلقائيـاً .فمــا عليــك فعلــه ببســاطة هــو تفعيــل هــذه
تخزينهــا يتــم تشـ ي
الخاصيــة .عــى ســبيل المثــال ،اذا كان لديــك نظــام التشــغيل Mac OS
 Xفيمكنــك اســتخدام  FileVaultأمــا بالنســبة لنظــام  Windowsفيمكنــك
ـف� كامــل
اســتخدام  Bitlockerإذا كان نظــام التشــغيل لديــك يدعــم «تشـ ي
ـوص بشــدة بتفعيــل هــذه الخاصيــة .كمــا تدعــم معظــم
القــرص» ،نحــن نـ ي
«تشــف� القــرص الكامــل» ألجهــزة التخزيــن
الهواتــف الذكيــة خاصيــة
ي

ـف� وســيلة قوية للحفاظ عىل رسية المعلومات
التشـ ي

الداخليــة الخاصــة بهــا بمجــرد أن يقــوم المســتخدم باختيــار رمــز مــرور

ـف� تعتمد عىل قوة ورسية
الخاصة بك ،ولكن قوة التشـ ي

لقفــل الهاتــف .لمعرفــة مــا إذا كان جهــازك يدعــم هــذه الخاصــة يمكنــك
االستفســار مــن ش
ال تن�نــت.
ال�كــة المصنعــة أو البحــث عــن الموضــوع عـ بـر إ

ـف� الخاص بك.
مفتاح التشـ ي

تشف� البيانات عند ارسالها
ي

عنــد اســتخدامك للشــبكات الســلكية أو االســلكية فانــك تقــوم بارســال بيانــات مــن جهــازك عـ بـر الشــبكة الــى اجهــزة اخــرى وخــال االرســال تكــون هــذه
آ
أ
ت
ـى
البيانــات معرضــه لن يطلــع عليهــا الخــرون .إذا لــم يتــم تشـ ي
ـف� البيانــات قبــل ارســالها ،فإنــه يمكــن أن يقــوم أحدهــم برصــد وتســجيل البيانــات الـ ي
ـف� البيانــات قبــل ارســلها وخصوصــا عندمــا تتصــل عــى موقــع البنــك الخــاص بــك أو عندمــا
قــام جهــازك بارســالها .لــذا ,فمــن المهــم جــدا أن يتــم تشـ ي
ت ن
ـف� االك ـرث اســتخداما عــى الشــبكة هــو
و� ،أو ربمــا حـ تـى عنــد الدخــول عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .نظــام التشـ ي
تقــوم باســتعراض بريــدك االلكــر ي
االن�نــت الــذي تســتخدمه وموقــع ت
ـ� متصفــح ت
نظــام  .HTTPSوهــذا يعـن أن جميــع البيانــات المتبادلــة بـ ي ن
االن�نــت الــذي تتصفحــة مشــفرة .يمكنــك معرفــة
ي
ف
ـف�ها مــن خــال وجــود عبــارة  //:httpsي� عنــوان الموقــع أو عندمــا يتحــول لــون ش�يــط العنــوان  URLاىل أخـ ضـر أو عنــد
ان البيانــات المتبادلــة يتــم تشـ ي
ظهــور ايقونــة القفــل عــى شاشــة المســتعرض (قــد تشــاهد الثــاث عالمــات ســويا ف ي� بعــض المتصفحــات) .عنــد االتصــال بشــبكة واي فــاي عامــة ،تأكــد مــن
ال�يــد إ ت ن
و� الخــاص بــك .يمكــن لموفــر خدمــة
ـف� عنــد دخولــك لموقــع ب
ـف� عندمــا يكــون ذلــك ممكنـاً .كمــا ننصحــك باســتخدام التشـ ي
اســتخدام التشـ ي
اللكــر ي
ال تن�نــت الخــاص بــك مســاعدتك ف� تمكـ ي ن
ـف�.
إ
ـ� التشـ ي
ي

التشف� بشكل صحيح
تنفيذ
ي

التشف� الذي تستخدمه عليك اتباع النصائح التالية الستخدامه بشكل صحيح.
بغض النظر عن نوع
ي
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ي
ـف� قويــة فســيكون مــن الســهل كشــف
ـف� بشــكل رسي واختيــاره بشــكل يصعــب تخمينــه ،فمهمــا كانــت عمليــة التشـ ي
•عليــك الحفــاظ عــى مفتــاح التشـ ي
البيانــات المشــفرة اذا تــم كشــف المفتــاح

ـف� ،تأكــد مــن أنهــا كلمــة مــرور قويــة وحافــظ عليهــا بشــكل رسي وآمــن ألن فقدهــا أو نســيانها
•إذا كنــت تســتخدم كلمــة مــرور لحفــظ مفتــاح التشـ ي
سيســبب كشــف بياناتــك أو فقدهــا.
ـف�،لذا
•إذا حــدث أن تــم اخـ تـراق جهــازك مــن خــال الشــبكة فذلــك يمكــن المهاجــم مــن االطــاع عــى بياناتــك دون الحاجــة لمعرفــة مفتــاح التشـ ي
عليــك انخــاذ االحتياطــات الالزمــة البقــاء جهــازك آمــن ضــد االخـ تـراق.
التشف� المتاحة لديك.
•عليك دائما اختيار أقوى أنواع
ي

إعرف ث
أك�

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