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البقاء آمنا أثناء السفر
نظرة عامة

ف
ال تن�نــت
التصــال بشــكل آمــن بشــبكة إ
ي� هــذه النـ شـرة ســنعرض كيفــة إ
وإنجــاز المهــام أثنــاء الســفر.

الستعداد للسفر
إ

المحرر الضيف

ت
آرمســرونغ هــو المديــر الفــن ي ل «CyberCPR at Logically
ســتيف
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معهــد ســانز .يمكنــك متابعتــه عــى تويـ تـر  @Nebulatorوعــى جوجــل

.+SteveArmstrongSecurity
الشــبكة الخاصــة بــك ف ي� المــنز ل أو ف ي� شــبكة جهــة عملــك تكــون عــاد ًة
آمنــة ،و لكــن أثنــاء الســفر يجــب أن نفـ تـرض دائمــا أن أي شــبكة نقــوم
باالتصــال بهــا غـ يـر موثوقــة .فنحــن ال نعلــم مــن يتصــل بتلــك الشــبكة،
ومــا التهديــدات الـ تـى قــد يشــكلونها .نتحــدث ف� مايــى عــن بعــض التدابـ يـر الـ تـى ننصــح بالقيــام بهــا قبــل الســفر ،بأســبوع أو أسـ ي ن
ـبوع� ،لحمايــة البيانــات
ي
ي
الخاصــة بــك أثنــاء الســفر.

ت
ـى لــن تحتاجهــا أثنــاء ســفرك ثــم قــم بإزالتهــا مــن الجهــاز الــذي ستســتخده أثنــاء الســفر .هــذا ســيقلل مــن تأثـ يـر
•حــدد مــا هــي البيانــات الـ ي
فقــدان أو رسقــة جهــازك أو إذا تــم حجــزه مــن قبــل الجهــات أ
المنيــة أو الجمركيــة أثنــاء ســفرك .إذا كنــت تســافر ف ي� مهمــة عمــل ,اســتفرس
إذا مــا كانــت توفــر جهــة عملــك بعــض االجهــزة الســتخدام الموظفـ ي ن
ـ� أثنــاء الســفر.
ف
ت
ت
ـى ستســافر إليهــا ،قــد تحتــاج ألخــذ وصلــة كهربائيــة
•للســفر الـ ي
ـدول ،تحقــق مــن أشــكال الوصــات الكهربائيــة الــى تســتخدم � الدولــة الـ ي
ت
ش
ـى تتعامــل معهــا لمعرفــة تكاليــف االتصــال
خاصــة لتتمكــن مــن شــحن أجهزتــك .إ
وبالضافــة إىل ذلــك ،تحقــق كذلــك مــن �كــة االتصــاالت الـ ي
ف
ف
ت
ت
ـى ســتتواجد بهــا أثنــاء ســفرك .ي� الغالــب يكلــف اســتخدام البيانــات أثنــاء الســفر اســعارا مرتفعــة
بشــبكة االن�نــت ي� الدولــة (الــدول) الـ ي
ف
ت
ت
ت
دول
جــداً ،لهــذا ننصحــك بعــدم الســماح لجهــازك الجــوال باالتصــال باالن�نــت أثنــاء الســفر دوليــا أو عليــك االشــراك ي� خدمــة ان�نــت ي
بســعر مناســب.
ال�امــج الـ تـى تمكنــك مــن تتبــع جهــازك عــن بعــد ،كمــا تمكنــك ايضــا ان مســح بيانــات الجهــاز إذا تمــت رسقتــه أو فقدانــه .العديــد
•ثبــت أحــد ب
مــن أ
ف
الجهــزة الذكيــة تحــوي هــذه الخاصيــة ،عليــك تمكينهــا والجهــاز بحوزتــك لتتمكــن مــن اســتخدامها ي� حــال فقــد منــك .تذكــر أن هــذه
بال تن�نــت لتقــوم بمهمتهــا.
ال�امــج تتطلــب أن يكــون الجهــاز متصـا ً إ
ب
قبل السفر بيوم أو ي ن
يوم�:
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ا لبقــاء آ منــا أ ثنــاء ا لســفر
للف�وســات
وال�مجيــات المضــادة ي
•حــدث جميــع التطبيقــات ب
الصــدارات.
بحيــث تقــوم بتشــغيل أحــدث إ
•قــم بتفعيــل كافــة إعــدادات أ
المــان المناســبة عــى جهــازك،
مثــل جــدار الحمايــة.
أ
•اســتخدم كلمــة مــرور قويــة لقفــل جميــع الجهــزة النقالــة
الخاصــة بــك ,فبهــذه الطريقــة ال يســتطيع أحــد الوصــول إىل
معلوماتــك الخاصــة ف ي� حــال إذا فقــدت جهــازك.
•قــم بتشــف� كافــة البيانــات جميــع أ
الجهــزة الخاصــة بــك
ي
بحيــث إذا فقــدت أو رسقــت ،فــإن البيانــات ال يمكــن الوصــول
أ
ـف� تلقائيــا
إليهــا .بعــض الجهــزة مثــل «اى فــون» تقــوم بالتشـ ي
إذا قمــت بتعيـ ي ن
ـ� كلمــة أو رمــز مــرور عــى الجهــاز.
•قــم بعمــل نســخة احتياطيــة كاملــة لجهــازك .بهــذه الطريقــة
ش
�ء أثنــاء الســفر فــان لديــك نســخة مــن
إذا حــدث أى ي
المعلومــات محفوضــة ف ي� موقــع آمــن.

للبقــاء آمناً أثناء الســفر عليك ي ن
تأم� الأجهزة الخاصة
ف
بــك قبل أن تغــادر ن ز
مكان آمن،
الم�ل ،حافظ عليها ي� ٍ
بال تن�نت.
واســتخدم
التشف� عند االتصال إ
ي

ضياع أورسقة أ
الجهزة

كــن حــذراً أثنــاء الســفر حـ تـى ال تفقــد أجهزتــك بضيــاع أو رسقــة .عــى ســبيل المثــال ،ال تـ تـرك أ
الجهــزة ف ي� الســيارة بحيــث يمكــن للمــارة رؤيتها بســهولة،
للســتيالء عــى مــا فيهــا .كمــا ننصــح أن تســتخدم الكيبــل الخــاص بربــط أجهــزة الحاســب المحمــول إذا أمكن
فقــد يقــوم أحدهــم بكــر زجــاج الســيارة إ
ذلــك .بالرغــم مــن انتشــار الرسقــات بشــكل كبـ يـر إال أن إحتماليــة فقــدان جهــازك تقــدر ب  15مــرة أكـرث مــن احتماليــة رسقتــه .حيــث يمكــن أن تتفقــد
جهــازك ف ي� أحــد المطــارات أو ف ي� ســيارة أجــرة أو ف ي� أحــد المطاعــم ،أو عنــد مغادرتــك غرفــة الفنــدق أو قبــل الـنز ول مــن الطائــرة.

شبكات «واي فاي» العامة

أ
ف
ن
ت
الوصــول إىل إ ت
ـى توفرهــا الفنــادق أو المقاهــى أو
الن�نــت أثنــاء الســفر ي� كثـ يـر مــن الحيــان يعـ ي اســتخدام نقــاط «واي فــاي» العامــة ،مثــل تلــك الـ ي
المطــارات .تكمــن المشــكلة مــع نقــاط «واي فــاي» أن مــن يديرهــا قــد ال يكــون موثوقـاً كمــا أن مــن يتصــل بهــا غـ يـر معــروف لديــك .لــذا ينبغــي التعامــل
مــع هــذه الشــبكات عــى أنهــا غـ يـر آمنــة .ف� الواقــع لهــذا الســبب ت
اق�حنــا االحتياطــات الســابقة لتأمـ ي ن
ـ� أجهزتــك قبــل أن تســافر.
ي
باالضافــة إىل ذلــك ،شــبكة «الــواي فــاي» تســتخدم موجــات الراديــو لالتصــال ،ممــا يعـن ي أن أي شــخص بالقــرب منــك يمكنــه أن يراقــب اتصاالتــك.
ـف� ف� جميــع اتصاالتــك عنــد اســتخدام شــبكة «واي فــاي» العامــة .فمثـا ً عنــد االتصــال عـ بـر ت
االن�نــت باســتخدام
لهــذا الســبب عليــك اســتخدام التشـ ي ي
ت
ـف� (يكــون هــذا واضحـاً عندمــا تــرى صــورة قفــل مغلــق ف ي� أســفل المتصفــح) .بالنســبة
ـى تزورهــا تســتخدم التشـ ي
المتصفــح ،تأكــد مــن أن المواقــع الـ ي
ت
ت
ت
ـى تشــفر كل البيانــات المتبادلــة عنــد اســتخدامها .يمكنــك
لالتصــاال الخاصــة بالعمــل فنقــرح اســتخدام مــا يســمى (الشــبكة االف�اضيــة الخاصــة) والـ ي
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ا لبقــاء آ منــا أ ثنــاء ا لســفر
طلــب حســاب خــاص لهــذه الخدمــة مــن مكتــب الدعــم الفـن ي بجهــة عملــك .كمــا يمكنــك الحصــول عــى حســاب لالســتخدام الشــخصىمن إحــد مــزودي
الخدمــة .إذا كنــت تشــعر بالقلــق مــن عــدم وجــود نقــاط «واي فــاي» العامــة يمكنــك الوثــوق بهــا ،يمكنــك االتصــال أ
بال تن�نــت مــن خــال هاتفــك
ـذك( .تحذيــر :كمــا ذكرنــا ســابقا ،هــذا االتصــال عــاد ًة مــا يكــون مكلفــا جــدا عنــد الســفر ،تحقــق مــع مــزود الخدمــة أوال).
الـ ي

أجهزة الحاسب ف� أ
الماكن العامة
ي

ف
ف
ال تن�نــت .فــأن ال تعــرف مــن الــذي اســتخدم هــذا
ال تســتخدم أي أجهــزة حاســب عامــة ،مثــل أجهــزة الحاســب ي� الفنــادق والمكتبــات أو ي� مقاهــي إ
ال�امــج المؤذيــة بقصــد أو بــدون قصــد .كلمــا أمكــن ذلــك ،اســتخدم أجهــزة يمكنــك التحكــم
الجهــاز قبلــك ،قــد يكــون هــذا الجهــاز مصاب ـاً بأحــد ب
والثقــة بهــا .إذا كان البــد مــن اســتخدام جهــاز حاســب عــام ،ال تســتخدم أي خدمــة تتطلــب منــك تســجيل الدخــول أو كتابــة كلمــة المــرور الخاصــة بــك.
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