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ف ي� هذا العدد..

•نظرة عامة
•خمس محاور رئيسية

خمس محاور تبقيك آمناً
نظرة عامة

كلمــا اكتســبت التكنولوجيــا دورا أكـ ثـر أهميــة ف ي� حياتنــا ،كلمــا ازدات التقنية
تعقيــدا .ونظــرا لرسعــة تغ�هــا ،فــإن مواكبــة النصائــح أ
المنيــة يمكــن أن
ي
تكــون مربكــة .ســتجد أن هنــاك دائمــا إرشــادات جديــدة بشــأن ماينبغــي أو
ماالينبغــي أن تفعــل .ومــع ذلــك ،فحيــث أن تفاصيــل كيفيــة البقــاء آمــن

المحرر الضيف

ن
زيلتســر يعمــل ف ي� ش�كــة  NCRضمــن فريــق ويركــز عــى الحفــاظ
ي
ليــ ي
«ال�مجيــات الخبيثــة» ف ي� معهــد .SANS
عــى أمــن العمــاء ويقــم مقــرر ب
تويتــر  @lennyzeltserويكتــب مدونــة أمنيــة ف ي�
حســاب ليــن ي عــى
ي
.blog.zeltser.com

قــد تتغـ يـر مــع مــرور الوقــت ،فهنــاك دائمــا أشــياء مهمــة يمكنــك القيــام
ت
ـى تســتخدمها حاليـاً أو
بهــا لحمايــة نفســك .بغــض النظــر عــن التقنيــة الـ ي
ـوص بخمــس خطــوات رئيســية كاال ّ ت�.
المــكان الــذي تســتخدم فيــه هــذه التكنولوجيــا ،نـ ي

خمس محاور رئيسية

ف
�ش
يل ولمعرفة المزيد حول كل محور ،راجع «موارد اضافية» ف ي� نهاية الن�ش ة.
كل محور من هذه المحاور الخمس سن حه ي� ما ي
ش
�ء ،ضــع ف ي� اعتبــارك أن التكنولوجيــا وحدهــا ال يمكــن أن تحميــك .المهاجمــون تعلمــوا أن أســهل طريقــة لتجــاوز معظــم
١.١أنــت :أوال وقبــل كل ي
أ
ش
�ء بالنســبة
التقنيــات المنيــة هــي مــن خــال مهاجمــة المســتخدم .إذا كانــوا يريــدون كلمــة الــر أو بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك فــإن أســهل ي
ـ� تمنحهــم هــذه المعلومــات .عــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يتصلــوا بــك هاتفيــا ويتظاهــروا بأنهــم مــن ش�كــة
لهــم هوالقيــام إ
بالحتيــال عليــك لـ ي
ف
و� الواقــع هــم مجرمــو ت
إن�نــت ويريــدون أن يصلــوا إىل جهــازك .أو ربمــا يرســلوا لــك رســالة
«مايكروســوفت» و يدعــوا أن جهــازك مصــاب ،ي
بال�يــد إ ت ن
و� توضــح أن هنــاك بضاعــة مرســلة لــك ويطلــب منــك النقــر عــى رابــط لتأكيــد عنوانــك ،و ف� الحقيقــة أنــه يــراد منــك زيــارة موقــع
ب
اللكــر ي
ف
ال تن�نــت لــى يخـ تـرق جهــازك � .نهايــة المطــاف ،أعظــم دفــاع ضــد المهاجمـ ي ن
ـ� هــو أنــت .كــن حــذرا ،بإســتخدام الحــس
خبيــث عــى شــبكة إ
ي
الســليم يمكنــك التغلــب عــى معظــم الهجمــات.

٢.٢التحديــث :تأكــد أن جميــع أجهــزة الحاســب أ
والجهــزة النقالــة ،والتطبيقــات وأي جهــاز آخــر متصــل بالشــبكة يقــوم بتشــغيل أحــدث إصــدار مــن
ف
ت
ال�امــج .مجرمــو إ ت
ـى تســتخدمها .عندمــا يكتشــفون نقــاط الضعــف ،يســتخدمون
ب
الن�نــت يبحثــون باســتمرار عــن نقــاط الضعــف ي� التقنيــات الـ ي
أ
ف
ف
و� الوقــت نفســه ،يبــذل مطــوروا
برامــج خاصــة إلســتغالل الضعــف وإقتحــام كل مــا تســتخدم بمــا ي� ذلــك الشــبكة ،جهــازك والجهــزة النقالــة .ي

(ت�ين أ
أوتش! | أكتوبر ش
الول) 2014
خمــس محــا و ر تبقيــك آ من ـاً
ال�مجيــات مـ ف
ـا� وســعهم للحفــاظ عــى تحديــث برامجهــم .عنــد
ب
اكتشــاف إحــدى نقــاط الضعــف ،فــإن المطــور يقــوم بإصالحهــا
وطــرح تحديــث يحتــوي ذلــك االصــاح وعليــك عنــد ذلــك الحصول
عــى التحديــث بــارسع مــا يمكــن .مــن خــال تحديــث أجهــزة
الحاســب أ
والجهــزة النقالــة ،يمكنــك تقليــل عــدد نقــاط الضعــف
المعروفــة ،ممــا يجعــل مــن الصعــب ت
إخــراق جهــازك .لضمــان
ئ
ـا� كلمــا أمكــن
حصولــك عــى أحــدث تحديــث ،مكــن التحديــث التلقـ ي
ذلــك .تنطبــق هــذه القاعــدة عــى االجهــزة المتصلــة بالشــبكة،
ف
بال تن�نــت ،أجهــزة
بمــا ي� ذلــك التلفزيــون والشاشــات المتصلــة إ
التوجيــه الم�نز ليــة وأجهــزة أ
اللعــاب .إذا كان نظــام التشــغيل،

الخــاص بالحاســب أو الجهــاز المحمــول أو أي جهــاز آخــر تســتخدمه
ـوص بتغـ يـر ذلــك
لــم يعــد معتمــدا ،ولــن يتلقــى أيــة تحديثــات ،نـ ي

النظــام والحصــول عــى اصــدار جديــد ومعتمــد.

تعت� الأهم
« هذه المحاور الخمس الرئيســية  ،ب
لحماية نفســك ف
و� نفس الوقت تســاعك عىل االستفادة
من أحدث التقنيات.

٣.٣كلمــات المــرور :الخطــوة التاليــة لحمايــة نفســك تنطــوي عــى
اســتخدام كلمــة مــررو قويــة و فريــدة لــكل مــن أ
الجهــزة والحســابات والتطبيقــات الخاصــة بــك .الكلمــات الرئيســية هنــا هــي «قويــة» و»فريــدة».
كلمــة المــرور القويــة ال يمكــن تخمينهــا بســهولة مــن قبــل مجومــو ال تن�نــت أو مــن قبــل برامجهــم آ
الليــة .بــدال مــن كلمــة واحــدة ،إســتخدم كلمــة
إ
مــرور طويلــة تتكــون مــن كلمــات متعــددة مــع بعــض الرمــوز أ
والرقــام« .فريــدة» تعـ نـى إســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل حســاب و جهــاز

االن�نــت .بهــذه الطريقــة إذا تــم اكتشــاف كلمــة مــرور واحــدة ،فــكل حســاباتك أ
عــى ت
الخــرى ال تــزال آمنــة .ال يمكــن أن نتذكــر كل تلــك الكلمــات
ف
ـوص بإســتخدام أحــد تطبيقــات ادارة كلمــات المــرور وهــو عبــارة
الفريــدة و القويــة؟ ال تقلــق ،ال يمكننــا نحــن كذلــك .وهــذا هــو الســبب ي� أننــا نـ ي
ـذك أو الحاســب يمكنــك مــن تخزيــن جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بــك بشــكل آمــن و مشــفر .أخـ يـرا ،إذا كان أي
عــن تطبيــق مخصــص للهاتــف الـ ي
ن
ـوص بشــدة أن تمكــن ذلــك دائمــا ألن هــذا الخيــار هــو واحــد مــن أقــوى الطــرق
مــن حســاباتك يدعــم التحقــق باســتخدام خطوتـ يـ� ،نحــن نـ ي
لحمايــة حســابك.
ـف� البيانــات المخزنــة عــى
ـف� :وهــو يضمــن لــك أنــك أنــت فقــط و أشــخاص تثــق بهــم يمكنهــم االطــاع عــى معلومــات معينــة .يمكــن تشـ ي
٤.٤التشـ ي
ـف� البيانــات المخزنــة عــى جهــازك يعـن ي حمايــة المعلومــات المخزنــة
ـف� المعلومــات عنــد ارســالها عـ بـر الشــبكة .تشـ ي
جهــازك كمــا يمكنــك تشـ ي
ـف� بياناتــك تلقائيــا باســتخدام مـ ي ز
ـف� القــرص كامــا».
ـرات مثــل «تشـ ي
كملفــات عــى القــرص الثابــت .معظــم أنظمــة التشــغيل تســمح لــك بتشـ ي
ـ� هــذه المـ ي ز
ننصحــك بتمكـ ي ن
ـف� البيانــات عندمــا تنتقــل مــن جهــازك إىل
ـف� البيانــات عنــد ارســالها عـ بـر الشــبكة يعـن ي تشـ ي
ـرة كلمــا أمكــن ذلــك .تشـ ي
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أجهــزة آ
الخريــن .للتحقــق مــن ان اتصالــك بصفحــة معينــة (كصفحــة البنــك مثــا) عليــك التأكــد مــن أن عنــوان الموقــع الــذي تــزوره يبــدأ ب «
 »httpsوأنــه توجــد صــورة قفــل مغلــق بجانبــه.
الحتياطيــة :مهمــا كنــت حــذراً قــد يتعــرض أحــد مــن أجهزتــك أو حســاباتك للخطــر .إذا حــدث هــذا ،فخيــارك الوحيــد ف ي� كثـ يـر مــن
٥.٥النســخ إ
أ
ال�مجيــات الخبيثــة هــو أن تمســح بشــكل كامــل كل المعلومــات وتعيــد بنــاء الجهــاز «مــن الصفــر» .المهاجم
ـال مــن ب
الحيــان لضمــان أن جهــازك خـ ٍ
وغ�هــا مــن المعلومــات المخزنــة عــى النظــام .الخيــار الوحيــد يمكــن أن يكــون بإســتعادة كافــة
قــد يمنعــك مــن الوصــول إىل ملفاتــك وصــورك ي
معلوماتــك مــن النســخة االحتياطيــة .تأكــد مــن أنــك تقــوم بأخــذ نســخ احتياطيــة بانتظــام وتحقــق مــن أنــه يمكنــك إســتعادة المعلومــات مــن
أ
ئ
ـا�.
هــذه النســخ .معظــم أنظمــة التشــغيل والجهــزة المحمولــة تدعــم النســخ االحتياطــي التلقـ ي

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.
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