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ف ي� هذا العدد..
•نظرة عامة
•أساسيات
أ
• أ
الطفال الصغر سنا

أ
الفجوة التقنية ي ن
ب� الجيال
نظرة عامة

الكثـ يـر منــا يشــعر بالراحــة مــع التقنيــة ،و يشــمل هــذا كيفيــة اســتخدامها
بشــكل آمــن .لكــن يوجــد بيننــا مــن ال يشــعر بالراحــة مــع التقنيــة ،وخصوصــا
إن لــم يكونــوا ترعرعــوا ف� زمــن أجهــزة الحاســب أو إ ت
ـ�
الن�نــت .وفيمــا يـ ي
بعــض الخطــوات الـ تـى يمكنــك اتخاذهــا للمســاعدة ف� تأمـ ي ن
ـ� الفجــوة التقنيــة
ي
ي
بـ ن أ
بالضافــة إىل ذلــك ،قــد تتخــذ خطــوات لتأمـ ي ن
ـ� أطفالــك عنــد
ـ� الجيــال .إ
ي

المحرر الضيف

برايــن هونــان (تويـ تـر )@brianhonanهــو مستشــار أمــن معلومــات مســتقل
أ
المركــزالول ل  CERTف ي�
مقــره ف ي� دبلــن ،أيرلنــدا ،هــو مؤســس ورئيــس
أيرلنــدا ،ومستشــار خــاص لمركــز ال�ش طــة أ
الوروبيــة ( )EC3للجرائــم
ال ت
لك�ونيــة .يــدرس أمــن المعلومــات ف ي� كليــة دبلــن الجامعيــة ،وقــد قــام
إ
بتأليــف عــدد مــن الكتــب والمقــاالت العلميــة.

اســتخدام التقنيــة ف� الم ـنز ل ،ولكــن قــد ال تكــون هــذه الخطــوات أ
المنيــة
ي
أ
موجــودة عندمــا يــزور أطفالــك مـنز ل أحــد القربــاء .ســوف نغطــي ف� هــذه النـ شـرة أيضــا كيفيــة المســاعدة ف� خلــق بيئــات أكـ ثـر أمنــا عــى ت
االن�نــت.
ي

أساسيات

ـ� الحيــاة الرقميــة .هــذه الخطــوات يمكــن ف� الغالــب ألي فــرد مــن أفــراد أ
تطبيــق بعــض الخطــوات أ
الساســية يمكــن أن يقطــع شــوطاً طوي ـا ً لتأمـ ي ن
الرسة
ي
تطبيقهــا .إذا كان بـ ي ن
ـ� أفــراد أرستــك مــن ال يســتطيع تطبيــق هــذه الخطــوات ،عليــك أن تســاعدهم لفهمهــا و ممارســتها.
ف
الحتيــال و الخــداع موجــود منــذ آالف السـ ي ن
ـن�،
الهندســة االجتماعيــة :ا�ش ح مفهــوم الهندســة االجتماعيــة ي� أبســط صــورة حـ تـى يتسـ نـى للجميــع فهمهــا .إ
والهجمــات الـ تـى تعتمــد عــى الحتيــال و الخــداع ليســت جديــدة .الفــرق الوحيــد آ
ـ� و المخادعـ ي ن
الن هــو ان المحتالـ ي ن
ـ� يطبقــون نفــس المفاهيــم ولكــن عــى
إ
ي
أ
ال ت
لك�ونيــة االحتياليــة أو المكالمــات الهاتفيــة الزائفــة
ال تن�نــت .خــال �ش حــك ،إعطــى أمثلــة مــن الحيــل و الخــداع الكـ ثـر شــيوعاً اليــوم ،مثــل :الرســائل إ
إ
الفصــاح عــن كلمــات المــرور الخاصــة بهــم ألي
الـ تـى تدعــى تقديــم خدمــات المســاعدة التقنيــة .إحــرص عــى أن جميــع أفــراد أرستــك يفهمــون خطــورة إ
شــخص وأنهــم لــن يســمحوا ألى شــخص بالوصــول «عــن بعــد» إىل أجهــزة الحاســب الخاصــة بهــم .تأكــد مــن أنهــم ســيلجأون إليــك لــو شــعروا بعــدم
ـ� أو كان لديهــم أســئلة أو استفســارات حــول موضــوع معـ ي ن
االرتيــاح مــن رســالة أو اتصــال معـ ي ن
ـ�.
ـ� شــبكة «واي فــاي» ف� المـنز ل .كحــد ن
شــبكة «واي فــاي» ن ز
أد� ،تأكــد مــن تغيـ يـر كلمــة المــرور ت
الم�ليــة :خــذ وقتــك للتأكــد مــن تأمـ ي ن
االف�اضيــة وأن كلمــة
ي
المــرور قويــة وأن االتصــال بالشــبكة يســتخدم أحــدث التشــف�ات .قــد تحتــاج أيضــا إىل النظــر ف� اســتخدام نمــوذج خدمــات تحويــل أســماء النطاقــات آ
المنــة
ي
ي
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ا لفجــو ة ا لتقنيــة بـ ي ن
ـ� ا أل جيــال
مثــل  .www.opendns.orgالـ تـى ال تســاعد فقــط عــى منــع المســتخدم مــن
زيــارة المواقــع الضــارة ،ولكــن يمكــن أن تعطيــك الســيطرة عــى المواقــع
الـ تـى يمكــن أو ال يمكــن زيارتهــا.
تحديــث أنظمــة التشــغيل وبرامــج التطبيقــات :تحديــث أنظمــة
ت
ـى
التشــغيل وبرامــج التطبيقــات بشــكل مســتمر أحــد أهــم الخطــوات الـ ي
يمكنــك اتخاذهــا للحمايــة .تأكــد مــن تحديــث جميــع أنظمــة التشــغيل
الجهــزة ف� م�نز لــك ،بمــا ف� ذلــك أ
وبرامــج التطبيقــات عــى جميــع أ
الجهــزة
ي
ي
ئ
المحمولــة .أفضــل طريقــة لضمــان ذلــك هــي ي ن
التلقــا�
تمكــ� التحديــث
ي
كلمــا كان ذلــك ممكنــا.
ال�مجيــات الضــارة :قــد تصلنــا بعــض التطبيقــات الضــارة
مكافحــة ب
ال�مجيــات الضــارة
وربمــا قمنــا بتثبيتهــا عــن طريــق الخطــأ .برامــج مكافحــة ب
ال�مجيــات الضــارة ،و لكنهــا ال تســتطيع
يمكــن أن تكشــف عــدد كبـ يـر مــن ب

علينا مساعدة الأجيال ال أ بك� سنا ف� ي ن
تأم� شبكاتهم
ي
نز
وتوف� بيئة آمنة للأطفال الزوار الأصغر سناً .
الم�لية
ي

ال�مجيــات
ال�مجيــات .تأكــد أن برنامــج مكافحــة ب
الكشــف عــن جميــع هــذه ب
الضــارة مثبــت ومحــدث عــى جميــع أجهــزة الحاســب الم�نز ليــة.

الجهــزة والحســابات أ
كلمــات المــرور :كلمــات المــرور القويــة هــي المفتــاح لحمايــة أ
لك�ونيــة عــى ت
ال ت
االن�نــت .ع ّلــم أفــراد عائلتــك كيفيــة إنشــاء كلمــات
مــرور قويــة و ســهلة االســتخدام والتذكــر .يمكــن ايضــا أن تعلمهــم اســتخدام برنامــج «إدارة كلمــات المــرور» .قــد يرغــب البعــض ف ي� كتابــة كلمــات المــرور
الخاصــة بهــم عــى ورقــة ثــم يخزنونهــا ف� مــكان آمــن .ال بــأس بذلــك إذا كات ذلــك المــكان ال يصــل إليــه أحــد ســواهم .للحســابات أ
ال ت
لك�ونيــة الهامــة
والحسساســة عليــك نصحهــم بأســتخدام طريقــة التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� عندمــا تكــون متاحــة.
النســخ االحتياطــي :عندمــا تفشــل كل الحلــول ،النســخة االحتياطيــة هــي المنقــذ  .تأكــد مــن وجــود نظــام نســخ إحتياطــي موثــوق بــه وإن كان بســيطاً
ومتوفــر الســتخدام جميــع أفــراد عائلتــك.
ننصح بمراجعة جميع هذه النقاط بشكل دوري والتأكد منها ,كما ننصح بتتفعيل خاصية التحكم عن بعد ولكن تأكد من اختيار كلمة مرور قوية.

الزيارات

الطفــال الصغــار م ـنز ل أحــد أ
عندمــا يــزور أ
القــارب مثــل أجدادهــم ،نجــد أن عــدد مــن هــذه الخطــوات غـ يـر مطبقــة ،ننصــح بتطبيــق الخطــوات التاليــة
للمســاعدة ف� حمايــة أ
الطفــال بشــكل خــاص.
ي
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ا لفجــو ة ا لتقنيــة بـ ي ن
ـ� ا أل جيــال
ـ� :مــن المفيــد أن تقــوم بوضــع عــدد مــن أ
أنظمــة وقوانـ ي ن
ـ� فيمــا يخــص اســتخدتم أجهــزة الحاســب أو ت
النظمــة والقوانـ ي ن
االن�نــت .عــى ســبيل المثــال،
الجهــزة النقالــة .الـ شـرح يقــع عــى عاتقــك ألن أطفالــك لــن ي�ش حــوا قواعــد آ
االن�نــت أو عــى أ
المــدة الـ تـى يقضيهــا االطفــال للعــب عــى ت
المــان ألجدادهــم
المــان» وتبــادل هــذه التعليمــات مــع أ
الرسة .يمكنــك عمــل «ورقــة تعليمــات آ
أو غ�هــم مــن أفــراد أ
القــارب عنــدم يزورهــم أوالدك.
ي
الطفــال ف� الم ـنز ل لمنعهــم مــن الوصــول اىل مواقــع معينــة .ربمــا يحــاول أ
التحكــم :قــد تكــون وضعــت بعــض برامــج التحكــم عــى أجهــزة أ
الطفــال
ي
القــارب .تأكــد مــن ابــاغ أ
الوصــول اىل هــذه المواقــع مــن خــال اجهــوة أ
القــارب بعــدم اعطــاء االطفــال أي حقــوق إداريــة عــى اجهزتهــم.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل 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.

مصادر إضافية

			
الجتماعية “:
عدد أوتش “الهندسة إ
�نز
عدد أوتش ي ن
			
“تأم� الشبكة الم لية “:
ز
		
االنجل�ية):
عدد أوتش “عبارات المرور” (باللغة
ي
		
الف�وسات”:
عدد أوتش “ماهي برامج مكافحة ي
عدد أوتش “حماية أ
البناء من مخاطر ت
		
االن�نت”:
يز
		
االنجل�ية):
الدعم الف�ن ي للحيل الهاتفية (باللغة
ز
االنجل�ية):
ملصق التوعية بأمن المعلومات (باللغة
ي

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201411_aa.pdf
http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201401_aa.pdf
http://www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2015#april2015
http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201412_aa.pdf
http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201304_aa.pdf
http://www.onguardonline.gov/articles/0346-tech-support-scams
http://www.securingthehuman.org/resources/posters

.

الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
النســان ويتــم توزيعهــا بموجــب الرخصــة  Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة �ش ط إ
أَوتــش! تنـ شـر مــن قبــل برنامــج «ســانْس» لحمايــة إ
أ
التصــال عــىouch@securingthehuman.org :
إســتخدامها لغ ـراض تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
مجلس التحرير :بيل واميان ،والت سكريفن ،فيل هوفامن ،النس سبيتسرن ،كارمن رويل هاردي
ترجمها إىل العربية :طالل موىس الخرويب ،فرج أحمد عز الدين.

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

