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دراین شماره..

•قبل از سفر
دستگاه های گم کرده  /به رسقت رفته
•• ت
دس�یس به Wi-Fi
•کامپیوترهای عمومی

مقدمه

سفری امن

در ایــن شــماره در مــورد اینکــه چگونــه ت
وقــی در مســافرت هســتید
میتوانیــد بصــورت امــن بــه ت
این�نــت وصــل شــوید و کارهایتــان را انجــام
دهیــد ،بحــث میکنیــم.

قبل از سفر

رسدب� مهمان
ی

آرمســرانگ ( )Steve Armstrongمدیــر ن
ت
فــی
رسدبــر مهمــان :اســتیو
ی
ن
ش
ـر� مــورد تاییــد  SANSو
 CyberCPRدر �کــت  Logically Secureهمچنـ یـ� مـ ب
نویســنده ســابق کتابهــای دریس موسســه  SANSاســت .او در تویـ تـر بــا شناســه
 @Nebulatorو در گــوگل پــاس بــا شناســه +SteveArmstrongSecurity

در حــایل کــه شــبکه شــما در خانــه یــا شــبکه محــل کارتــان ممکــن اســت امــن
باشــد ،ویل زمـ ن
ـا� کــه در ســفر هســتید ،همیشــه بایــد فــرض کنیــد کــه هــر
شــبکه ای کــه وصــل میشــوید غـ یـر قابــل اعتمــاد اســت .هرگــز نمــی دانیــد کــه
چــه کســان دیگــری بــر روی آن شــبکه هســتند و چــه خطرهـ یـا� از جانــب انهــا یــا آن شــبکه بــرای شــما در برخواهــد داشــت .برخــی از اقدامــات ســاده قبــل از
گ
ســفر مــی توانــد کمــک بــزر� بــه حفاظــت از اطالعــات شــما در طــی ســفر بکنــد .یــک یــا دو هفتــه قبــل از ســفر خــود:
فعــال اســت.

•داده هـ یـا� کــه نیــازی بــه همــراه داشـ ت ن
ـ� آن نداریــد و بــر روی دســتگاهتان اســت را شناسـ یـا� کنیــد و هــر گونــه اطالعــات غـ یـر ض�وری را حــذف
کنیــد .ایــن بــه طــور قابــل توجهــی مــی توانــد در کاهــش تبعــات منفــی کــه ممکــن اســت در اثــر گــم کــردن ،دزدیــده شــدن یــا از دســت دادن یــا
توقیــف توســط گمــرک یــا کارکنــان امنیــت مــرزی شــما را تهدیــد کنــد ،کمــک کنــد .اگــر ســفری کاری اســت از رسپرســت خــود پب�ســید کــه آیــا
ســازمان شــما دســتگاهی جایگزیــن کــه بــه طــور خــاص بــرای کار در حــال ســفردر نظــر گرفتــه شــده اســت دارد تــا اســتفاده کنیــد.
•بــرای مســافرت هــای بـ ی ن
ـ� الملــی ،بــرریس کنیــد چــه نــوع پریــز بــرق در آن کشــور اســتفاده مــی شــود ،چــون ممکــن اســت نیــاز بــه آداپتــوری بــرای
شــارژ دســتگاهتان داشــته باشــید .عــاوه بــر ایــن ،بــرریس کنیــد کــه چــه قــراردادی بــا ش�کــت مخابـ ت
ـرا� ارائــه دهنــده خدمــات تلفــن همــراه داریــد،
میگ�نــد ،ممکــن اســت بخواهیــد قابلیــت هــای داده تلفــن همــراه خــود
ـاال� بــرای اســتفاده از داده در ســفرهای خارجــی ی
ش�کتهــا اغلــب هزینــه بـ ی
را در حــایل کــه در ســفر خارجــی هســتید را غـ یـر فعــال کنیــد و یــا قــرارداد خدمــات خــود را بــرای مســافرت هــای بـ ی ن
ـ� الملــی تغیـ یـر دهیــد.
•نــرم افــزار ردیـ بـا� بــر روی دســتگاه خــود نصــب کنیــد ،تــا بتوانیــد از راه دور ردیـ بـا� کنیــد کــه دســتگاه شــما کجاســت ،و حـ تـی اگــر آن را از دســت
دادیــد و یــا بــه رسقــت رفــت از راه دور اطالعــات آن را پــاک کنیــد .بســیاری از دســتگاه هــای تلفــن همــراه در حــال حـ ض
ـا� ایــن قابلیــت را در خــود
دارنــد و فقــط ممکــن اســت بایــد آن را فعــال کنیــد (بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن امــکان نیــاز بــه دسـ تـریس بــه ت
این�نــت دارد تــا کار کنــد)
یک یا دو روز قبل از سفر:
•دستگاه ها ،برنامه ها و نرم افزار ضد ویروس را به روز ن
رسا� کنید تا حتما آخرین نسخه را داشته باشید.
•تمام تنظیمات ت
امنی� مناسب مانند فایروال را بر روی دستگاه خود فعال کنید.
•بــر روی تمــام دســتگاه هــای قابــل حمــل مثــل تلفــن همــراه خــود رمــز عبــوری قــوی و یــا کــد عبــور بگذاریــد .بــه ایــن ترتیــب اگــر دســتگاه خــود را
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ســفری امن
از دســت دادیــد و یــا بــه رسقــت رفــت ،دیگــران نمــی تواننــد بــه
اطالعــات شــما بــر روی آن دسـ تـریس پیــدا کننــد.
•تمــام اطالعــات روی دســتگاه هــای خــود را رمزگــذاری کنیــد بــه
طــوری کــه اگــر آنهــا را از دســت دادیــد و یــا بــه رسقــت رفــت،
داده هــا قابــل اســتفاده بــرای کــی نباشــد .برخــی دســتگاه هــا
ماننــد اپــل ایــن کار را بــه طــور خــودکار انجــام میدهنــد اگــر شــما
رمــز عبــور یــا کــد عبــوری بــر روی دســتگاه بگذاریــد.
•پشــتیبان کامــل از تمــام دســتگاه هــای خــود تهیــه کنیــد .بــه ایــن
ـ� ســفر اتفـ ق
ترتیــب اگــر در حـ ی ن
ـا� بــرای دســتگاهها یــا داده هــای
روی آنهــا افتــاد ،بــاز نســخه دیگــری از داده هــا را در جــای
امـ نـی داریــد.

دستگاههای از دست داده  /رسقت شده

نکته کلیدی در امن ماندن در حایل که در سفرهســتید ،امن

هنگامــی کــه ســفر خــود را ش�وع میکنیــد در مــورد ایمـ نـی ی ز
ف�یــی دســتگاه
هــای خــود مطمـ ئ ن
ـ� شــوید .بــه عنــوان مثــال ،هرگــز دســتگاه خــود را در
ماشـ ی ن
ـ� کــه مــردم میتواننــد بــه راحـ تـی داخــل آن را ببیننــد جــا نگذاریــد،
رمزگذاری تمام فعالیت های آنالین میباشــد.
گ
چــون تبهــکاران بــه ســاد� پنجــره ماشـ ی ن
ـ� را شکســته و بــدون رس و صــدا و
بــا شــتاب هــر چـ ی ز
می�نــد .یــک راه
ـ�ی ارزشــداری کــه بتواننــد را برسقــت ب
حــل ایــن اســت کــه کابــل و قفــل بــا خــود همــراه داشــته باشــید تــا از لحــاظ
ز
یز
ف�یــی بتوانیــد دســتگاهای خــود ماننــد لــپ تــاپ را هنگامــی کــه آنهــا را تــرک میکنیــد قفــل کنیــد .در حــایل کــه خطــر دزدیــدن هســت ،چـ یـ�ی کــه ممکــن
ـ� دســتگاه بیشـ تـر از بــه رسقــت رفـ ت ن
اســت مطلــع نباشــید ایــن اســت کــه احتمــال گــم کــردن یــا جاگذاشـ ت ن
ـ� آن اســت .بــا توجــه بــه مطالعــه انجــام شــده توســط
ورایــزون در بــازه ده ســاله ،احتمــال از دســت دادن یــک دســتگاه 51برابــر بیشـ تـر از رسقــت رفـ ت ن
ـ� آن اســت .ایــن بــه ایــن معـ نـی اســت کــه همیشــه دقــت کنیــد
کــه دســتگاه هــای خــود را در هنــگام ســفر همــراه داشــته باشــید ،مثــا زمـ ن
ـا� کــه وســائلتان را بعــد از کنـ تـرل امنیـ تـی در فــرودگاه بــر میداریــد ،یــا تاکــی یــا
رســتوران را تــرک میکنیــد ،یــا هتــل را تــرک میکنیــد و یــا قبــل از تــرک هواپیمــا.
کردن دســتگاه های خود قبل از خروج از خانه ،امن نگه
ـ� ی ز
ف�ییک آنها و دانسـ ت ن
داشـ ت ن
ـ� اینکه در هر لحظه کجا هســتند ،و

ت
دس�یس Wi-Fi

این�نــت � ســیمی کــه درداخــل هتــل ،ف
این�نــت در ســفر اغلــب بــا اســتفاده از نقــاط دسـ تـریس  Wi-Fiعمومــی اســت ،ماننــد ت
دسـ تـریس بــه ت
کا� شــاپ و یــا در
ب
فــرودگاه هســت .مشــکل ت
این�نــت  Wi-Fiعمومــی ایــن اســت نــه تنهــا شــما هرگــز نمیدانیــد کــه چــه کــی آنهــا را راه انــدازی کــرده ،بلکــه هیــچ وقــت نمــی
دانیــد کــه چــه کسـ ن
ـا� بــه آنهــا متصــل هســتند .بــه ایــن دلیــل آنهــا غـ یـر قابــل اعتمــاد در نظــر گرفتــه میشــوند ،در واقــع بــه ایــن دلیــل شــما بایــد تمــام
ـو� بــرای برقــراری ارتبــاط
اقدامــات را بــرای امــن کــردن دســتگاه هــای خــود قبــل از تــرک آنهــا انجــام دهیــد .عــاوه بــر ایــن ،فــن آوری  Wi-Fiاز امــواج رادیـ ی
از دســتگاه شــما بــه نقطــه دسـ تـریس ب� ســیم اســتفاده میکنــد .ایــن بــه ایــن معـ نـی اســت کــه هــر کــی بطــور ی ز
ف�یــی در نزدیــی شــما باشــد بــه طــور بالقــوه
مــی توانــد بــر ارتباطــات شــما رهگـ یـری و نظــارت داشــته باشــد.
بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل اســت کــه اگــرز Wi-Fiعمومــی اســتفاده میکنیــد ،حتمــا فعالیــت هــای آنالیــن شــما رمزگــذاری شــده باشــد .بــه عنــوان مثــال ،هنــگام اتصــال
آنالیــن بــا اســتفاده از مرورگــر خــود مطمـ ئ ن
ـ� شــوید وب ســایت هـ یـا� کــه بازدیــد میکنیــد رمزگــذاری شــده هســتند (یعـ نـی در آدرس وبســایت نوشــته شــده
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باشــد https://و یــک تصویــر قفــل بســته هــم بــاالی صفحــه باشــد) عــاوه بــر ایــن ،ممکــن اســت شــما از ( VPNشــبکه خصــویص مجــازی) اســتفاده کنیــد
کــه همــه فعالیــت هــای آنالیــن شــما رمزگــذاری خواهــد بــود .ایــن امــکان  VPNممکــن اســت بــه شــما از طریــق محــل کار داده شــود ،و یــا شــما مــی توانیــد
بــرای اســتفاده شــخیص خــود خریــده باشــید .اگــر شــما نگــران آن هســتند کــه هیــچ نقطــه دسـ تـریس  Wi-Fiکــه بتوانیــد اعتمــاد کنیــد وجــود نــدارد ،میتوانیــد
ـو� هــای هوشــمند متصــل شــوید و از ت
بــه گـ ش
این�نــت آن اســتفاه کنیــد( .هشــدار :همانطــور کــه پیشـ تـر اشــاره شــد ،ایــن مــی توانــد گــران قیمــت باشــد وقـ تـی
در مســافرت بـ ی ن
ـ� الملــی هســتید ،اول بــا ارائــه دهنــده خدمــات تلفــن همــراه خــود صحبــت کنیــد)

منابع عمومی

از کامپیوترهــای عمومــی ،ماننــد کامپیوتــر در بال� هتــل ،کتابخانــه و یــا در کافــه هــای ت
این�نـ تـی اســتفاده نکنیــد .شــما هیــچ نمیدانیــد کــه قبــل از شــما چــه کــی
از آن کامپیوتــر اســتفاده کــرده اســت ،آنهــا ممکــن اســت آن کامپیوتــر عمومــی را بــه طــور تصـ ف
ـاد� یــا بــه عمــد آلــوده کــرده باشــند .در صــورت امــکان ،تنهــا از
دســتگاه هـ یـا� کــه کنـ تـرل روی آنهــا داریــد و بــه آنهــا اعتمــاد داریــد بــرای هــر گونــه فعالیــت آنالیــن اســتفاده کنیــد .اگرمجبوریــد رایانــه ای عمومــی اســتفاده
کنیــد ،از هیــچ رسویــی کــه نیــاز بــه ورود رمــز عبــور بــرای ورود بــه سیســتم دارد اســتفاده نکنیــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

