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ف ي� هذا العدد..

•عبارات المرور
•استخدام عبارات المرور بشكل أمن
•الموارد

عبارات المرور
تمهيد

أصبحنــا ف� هــذه أ
اليــام نســتخدم كلمــات المــرور كل يــوم تقريبـاً ،للدخــول عــى
ي

ال�يــد إ ت ن
ال تن�نــت ،أو إســتخدام
و� ،إســتخدام الخدمــات المرصفيــة عـ بـر إ
ب
اللكــر ي
ـذك .كلمــات المــرور تعتـ بـر واحــدة مــن نقــاط الضعــف ،إذا عرف شــخص
هاتفــك الـ ي
مــا كلمــة المــرور ،فذلــك يمكنــه مــن رسقــة هويتــك وأخــذ أموالــك أو الدخــول إىل
معلوماتــك الشــخصية .كلمــات المــرور القويــة ض�وريــة لحمايــة نفســك .ف ي� هــذه
ش
النــرة ســوف نتحــدث عــن كيفيــة إنشــاء كلمــات مــرور قويــة ويمكــن حفظهــا

المحرر الضيف

قــاي برونــو مستشــار أمـن ي رفيــع المســتوى مــع ش�كــة  ،IPSSمــدرب ف ي� معهــد
ســانز ومع ـن ي بأمــن المعلومــات .قــاي يحمــل شــهادة  GSEمــن ش�كــة ســانز
ـوص الرقمــي مــن معهــد ســانز .يمكنــك متابعــة قــاي عــى
أنهــى برنامــج الـ ي

ت
تويــر  @GuyBruneauوعــى . handlers.sans.org/gbruneau

بســهولة وذلــك باســتخدام «عبــارات مــرور».

عبارات المرور

ال تن�نــت لديهــم أســاليب متطــورة لتخمـ ي ن
ـ� كلمــات المــرور ،وأن أســاليبهم عــى الــدوام ف� تطــور .هــذا يعـن ي أن بإمكانهــم
التحــدي الــذي نواجهــه جميعــا هــو أن مجرمــو إ
إكتشــاف كلمــة المــرور الخاصــة بــك إذا كانــت ضعيفــة أو يســهل تخمينهــا .خطــوة هامــة لحمايــة نفســك هــي اســتخدام كلمــات مــرور قويــة .كلمــا إحتــوت كلمــة المــرور
عــى حــروف أك ـرث  ،كلمــا كانــت أقــوى و كان مــن الصعــب تخمينهــا .ومــع ذلــك ،فــأن مثــل هــذه الكلمــات تكــون معقــدة و يكــون مــن الصعــب تذكرهــا .ولذلــك ننصــح
باســتخدام «عبــارات المــرور» .هــذه العبــارات أو الجمــل البســيطة يســهل تذكرهــا ،ولكــن يصعــب تخمينهــا .مثــال عــى تلــك العبــارات «أيــن صديقــي ســامي؟» .مــا
يجعــل هــذه العبــارة قويــة ليــس فقــط أنهــا طويلــة ولكــن اســتخدام حــروف ورمــوز (المســافات وعالمــة ت
ال�قيــم هــي الرمــوز) .يمكنــك أن تجعــل كلمــة المــرور الخاصــة
ال�نامــج
بــك أقــوى وذلــك باســتبدال الحــروف بأرقــام أو رمــوز ،مثــل اســتبدال الحــرف أ برقــم  1فتصبــح الجملــة «1يــن صديقــي س1مــي؟» ..إذا كان موقــع ويــب أو ب
القــى لعــدد أ
الحــرف اســتخدام الحــد أ
الــذي تســتخدمه ال يســمح لــك باســتخدام عــدد كبــر مــن أ
الحــرف المســموح بــه.
ي

استخدام عبارت المرور بشكل آمن

ت
أت
يل:
يجب عليك أن تكون حذراً عند استخدامك لعبارات المرور .،فلن يكون استخدامها مفيداً إذا تمكن مجرمو الن�نت من تخمينها أو كشفها بسهولة .لذا نق�ح ما ي
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١.١

تأكــد مــن اســتخدام عبــارة مــرور مختلفــة لــكل حســاب أو جهــاز لديــك.
عــى ســبيل المثــال ،ال تســتخدم نفــس عبــارة المــرور للعمــل أو حســابك
المـ ف ت
ـ� تســتخدمها للحســابات الشــخصية ،مثــل الفيســبوك ،يوتيوب
ي
ـر� كالـ ي
أو تويـ تـر .بهــذه الطريقــة ،إذا تــم اخـ تـراق أحــد حســاباتك ،فــان الحســابات
أ
الخــرى تبقــى آمنــة .إذا كان لديــك الكثـ يـر مــن عبــارات المــرور ،فانظــر ف ي�
اســتخدام أحــد برامــج إدارة كلمــات المــرور (برامــج تقــوم بتخزيــن كلمــات
المــرور بشــكل آمــن ).وبهــذه الطريقــة ،تحتــاج أن نتذكرفقــط عبــارة المــرور
لجهــازك و عبــارة المــرور بل�نامــج مديــر كلمــات المــرور.

٢.٢

ال تكشــف عبــارة المــرور الخاصــة بــك أو طريقــة تكوينهــا ألي شــخص ،بمــا
ف ي� ذلــك زمــاء العمــل .تذكــر أن عبــارة المــرور يجــن أن تحفــظ برسيّــة .إذا
عــرف أي شــخص آخــر عبــارة المــرور الخاصــة بــك ،فأنهــا لــم تعــد آمنــة.
إذا كشــفت عبــارة المــرور لشــخص آخــر ألي ســبب ،أو تعتقــد انــه قــد تــم

استخدام عبارات المرور هي إحدى الخطوات ال أ ث
ك�
ت
ال� يمكنك اتخاذها لحماية هويتك والمعلومات
فعالية ي
الخاصة بك.

ت
فغي�هــا عــى الفــور.
اخ�اقهــا أو رسقتهــا ،ي

٣.٣

تماما مثل كلمات المرور ،تجنب عبارات المرور ت
ال� يسهل تخمينها أو يشيع استخدامها.

٤.٤

ال تســتخدم أجهــزة الكمبيوتــر العامــة ،مثــل تلــك الموجــودة ف ي� الفنــادق أو المكتبــات ،لتســجيل الدخــول إىل حســاب العمــل أو البنــك .يمكــن ألي شــخص اســتخدام
هــذه الحواســيب ،ولهــذا فأنهــا قــد تكــون مصابــة بب�امــج خبيثــة و يمكــن تســجيل كل مــا تتــم كتابتــه باســتخدام لوحــة المفاتيــح .أســتخدم فقــط أجهــزة الكمبيوتــر
أو أ
الجهــزة النقالــة الموثــوق بهــا للدخــول اىل حســابات عملــك أو الحســابات المرصفيــة.

٥.٥

كــن حــذرا مــن المواقــع الـ تـ� تتطلــب منــك الجابــة عــى أســئلة شــخصية .هــذه أ
الســئلة تســتخدم عندمــا تنــى عبــارة المــرور وتحتــاج إىل إعــادة تعيينهــا.
إ
ي
أ
ف
ف
ال تن�نــت أو حـ تـى ي� صفحــة الفيســبوك الخاصــة بــك .تأكــد مــن أن إجابتــك عــى
المشــكلة هــي أن إجابــات هــذه الســئلة كثـ يـرا مــا يمكــن العثــور علىهــا � شــبكة إ
الســئلة الشــخصية ال تســتخدم معلومــات متاحــة عــى أ
أ
ال تن�نــت .يمكــن أن يســاعدك برنامــج مديــر كلمــات المــرور لتخزيــن المعلومــات الـ تـى تســاعدك عــى
أجابــة أ
الســئلة الشــخصية .
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٦.٦

العديــد مــن الحســابات عــى ت
ـ�» ،والمعــروف أيضــا ب «التحقــق بخطوتـ ي ن
االن�نــت تقــدم مــا يســمى «التوثيــق بعاملـ ي ن
ـ�» .ف� هــذه الحالــة تحتــاج إىل أكـرث مــن مجــرد
عبــارة المــرور لتســجيل الدخــول .تحتــاج اىل ش ئ
ـذك .هــذا الخيــار هــو أكـرث أمنــا مــن مجــرد عبــارة المــرور.
� اخــر مثــل رمــز المــرور الــذى يتــم إرســاله إىل هاتفــك الـ ي
كلمــا أمكــن ذلــك ،اســتخدم دائمــا التوثيــق بعاملـ ي ن
ـ�

٧.٧

غالبـاً مــا تتطلــب أ
الجهــزة النقالــة «رمــز» لحمايــة الوصــول إليهــا .تذكر»الرمــز» ليــس أكـرث مــن كلمــة مــرور أخــرى .كلمــا كان «الرمــز» معقــدا ،كلمــا كان أكـرث أمنــا.
أ
بتغي�»الرمــز» اىل عبــارة مــرور.
العديــد مــن الجهــزة المحمولــة تســمح لــك ي

٨.٨

وأخ�ا ،إذا كنت لم تعد تستخدم أحد حساباتك ،تأكد من إغالقه أو حذفه أو تعطيله.
ي

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�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
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.
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