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عمليــة التثبــت (وتســمى أيضــا المصادقــة) هــى المفتــاح لحمايــة معلوماتــك.
المصادقــة القويــة تضمــن أنــك أنــت فقــط يمكنــك الوصــول إىل المعلومــات
ت ن
و� والصــور ،أو الحســابات المرصفيــة.
الخاصــة بــك ،مثــل بال�يــد إاللكــر ي
ش
�ء تعرفــه :مثــل
هنــاك ثــاث عوامــل مختلفــة للتأكــد مــن شــخصيتك :ي
ش
ش
�ء منك:مثــل بصمــات
�ء تملكــه :مثــل رخصــة القيــادة ،ي
كلمــة المــرور ،ي
الســلوب أ
أصابعــك .كل واحــدة مــن هــذه الطــرق لهــا مزاياهــا وعيوبهــا أ
الكـ ثـر

المحرر الضيف

كيــث بالمجريــن لديهــا ث
الخــرة ف ي�
أكــر مــن  30عامــاً مــن
ب
مجــال «أمــن المعلومــات» .وهــي مــدرب معتمــد مــن معهــد
 SANSومؤلفــة مقــرر  « SEC301مقدمــة خمســة أيــام ف ي� أمــن
بالضافــة للتدريــس ،كيــث تركــز عــى االستشــارات
المعلومــات» .إ
وكتابــة المشــاريع .يمكنــك متابعــة كيــث عــى .@kpalmgren

شــيوعاً هــو كلمــة المــرور ش(�ء تعرفــه) .ف� هــذه النـ شـرة سنســتعرض كيــف تحمــي نفســك مــن خــال التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
ـ� ،وهــو أكـ ثـر أمن ـاً مــن
ي
ي
اســتخدام كلمــات المــرور وحدهــا ويعــد أيضـاً بســيطا جــداً لالســتخدام .مــن أجــل فهــم التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
ـ� ،علينــا أن نبــدأ مــع كلمــات المــرور أوالً.

كلمات المرور

كلمــات المــرور تثبــت مــن أنــت .الخطــر مــع كلمــات المــرور أنــه إذا تمكــن شــخص مــا مــن تخمـ ي ن
ـ� أو كشــف كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،فــإن ذلــك يمكنــه مــن
الوصــول إىل جميــع معلوماتــك الـ تـى تــم تأمينهــا باســتخدامها .لهــذا الســبب ننصــح دائمــا باســتخدام كلمــات مــرور قويــة يصعــب عــى آ
الخريــن كشــفها،
ي
آ
ف
واســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل حســاب وعــدم مشــاركة كلمــات المــرور مــع الخريــن � .حـ ي ن
ـ� تبقــى هــذه النصيحــة صحيحــة ،فــان كلمــات المــرور
ي
فقــدت فائدتهــا ،فهــي لــم تعــد فعالــة .التقنيــات الحديثــة تجعــل مــن الســهل جــدا لمهاجمـ ي ن
ال تن�نــت كشــف كلمــات المــرور .مــا نحتاجــه هــو وســيلة ســهلة
ـ� إ

االســتخدام ،لكنهــا أكـ ثـر أمانــا للمصادقــة القويــة .لحســن الحــظ ،فــإن مثــل هــذا الخيــار متــاح آ
الن ،ش�ء يســمى التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
ـ�.
ي

ين
خطوت�
التحقق باستخدام

ئ
ـا�) هــو حــل أكـ ثـر أمان ـاً مــن كلمــات المــرور وحدهــا .وهــو يعمــل باســتخدام طريقتـ ي ن
ن
ـ�
التحقــق باســتخدام خطوتـ يـ� (يســمى أحيانــا عامــل التوثيــق الثنـ ي
الل .عنــد ســحب المــال مــن أجهــزة الــراف آ
آ
أ
ن
ال يل ،فانــك ف ي� الواقــع تســتخدم التحقــق
مختلفتـ يـ� للمصادقــة .ومــن المثلــة عــى ذلــك بطاقــة الــراف ي
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ا لتحقــق با ســتخد ا م خطو ي ن
تــ�
ين
خطوتــ� .لتتمكــن مــن ســحب المــال تحتــاج أمريــن ،بطاقــة
باســتخدام
ش
آ ش
(�ء تعرفــه) .إذا فقــدت
(�ء تملكــه) والرقــم الــرى ي
الــراف ال يل ي
بطاقــة الــراف آ
ال يل ،فــان أموالــك تبقــى آمنــة .ألن مــن وجــد البطاقــة
ال يمكنــه ســحب االمــوال الخاصــة بــك ألنــه ال يعــرف رقمــك الــرى (إال
إذا كنــت كتبــت الرقــم الــرى عــى بطاقتــك ،وهــذه فكــرة ســيئة جــداً).
ش
ـ�ء نفســه إذا كان لديهــم رقمــك الــرى فقــط وليــس لديهــم
وينطبــق الـ ي
ين
المهاجمــ� البطاقــة و الرقــم الــرى
البطاقــة .يجــب أن يكــون لــدى

ألخـ تـراق حســاب الــراف آ
ال يل .هــذا هــو مــا يجعــل التحقــق باســتخدام
خطوتـ ي ن
ـ� أكـ ثـر أمن ـاً ،لديــك طبقتــان مــن الحمايــة.

أستخدام التحقق
ين
خطوت�
بع�

ين
خطوت� كلما كان ذلك ممكناً،
استخدم التحقق بع�
ت
ال� يمكنك اتخاذها لحماية
فهو أحد أقوى الخطوات ي
المعلومات الخاصة بك.

لحســن الحــظ ،فالعديــد مــن الخدمــات عــر ال تن�نــت تقــدم آ
الن هــذه
ب إ
ف
ين
الخدمــة .واحــدة مــن ش
خطوتــ� هــى
عــر
الــركات الرائــدة ي� التحقــق ب
أ
ال تن�نــت ألنهــا توفــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المجانيــة عــى ت
االن�نــت لماليـ ي ن
ـ�
«جوجــل» .حســابات «جوجــل» أحــد الهــداف الرئيســية لمهاجمــي إ
النــاس ف� جميــع أنحــاء العالــم .ولهــذا فــان «جوجــل» توفــر مصادقــة قويــة وكانــت واحــدة مــن أوىل الـ شـركات الـ تـى طرحــت التحقــق مــن خــال خطوتـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
ـ� � «جوجــل» ،ســوف نفهــم كيــف يعمــل التحقــق مــن خــال خطوتـ ي ن
ال تن�نــت .إذا ش�حنــا كيــف يعمــل التحقــق مــن خــال خطوتـ ي ن
ـ�
لمعظــم خدماتهــا عـ بـر إ
ف� معظــم المواقــع أ
الخــرى مثــل «تويـ تـر»« ،فيســبوك»« ،أبــل»« ،إنســتاجرام» و الخدمــات المرصفيــة.

ـ� عــى حســابك ف� «جوجــل» وســجل رقــم هاتفــك المحمــول .وبمجــرد االنتهــاء ،يعمــل التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
أوال ،مكــن التحقــق مــن خــال خطوتـ ي ن
ـ�
أ
ش
�ء تعرفــه .بعــد ذلــك،
عــى النحــو التـ ي
ـال .تســجل الدخــول إىل حســابك كالمعتــاد بأدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور .هــذه هــى الخطــوة الوىل  -ي
يرســل «جوجــل» رســالة نصيــة لهاتفــك المحمــول تحتــوي عــى رقــم مــن ســتة خانــات .تمامـاً مثــل كلمــة المــرور ،أدخــل هــذه أ
الرقــا عــى م الســتة .هــذه
هــى الخطــوة الثانيــة .لذلــك فــأن الدخــول بنجــاح إىل حســابك ،يتطلــب أن تعــرف كلمــة المــرور و الرمــز الــذي تــم ارســاله لجوالــك ..حـ تـى لــو كان المهاجــم
لديــه كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،فإنــه ال يمكــن ان يصــل إىل حســابك إال إذا حصــل أيضــا هاتفــك .لضمــان أمــن حســابك ،فــأن «جوجــل» يرســل لــك رمــز
مختلفـاً ف ي� كل مــرة تدخــل فيهــا لحســابك.
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ا لتحقــق با ســتخد ا م خطو ي ن
تــ�
ـ� يســتعمله «جوجــل» والعديــد مــن المواقــع أ
هنــاك خيــار آخــر للتحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
الخــرى .بــدال مــن تلقــي رمــز فريــد عـ بـر الرســائل النصيــة ،يمكنك
تثبيــت تطبيــق المصادقــة عــى هاتفــك الــذك .التطبيــق يعطيــك رمــز مختلــف ف� كل مــرة تريــد الدخــول اىل التطبيــق .ومـ ي ز
ـرة اســتخدام التطبيــق المحمــول
ي
ي
وبالضافــة إىل ذلــك ،فبمــا أن الرمــز ينتــج
هــو أنــك ال تحتــاج أن تكــون متصــا بخدمــة الهاتــف الســتالم الرمــز ،هاتفــك الخــاص ينتــج هــذه الرمــوز لــك .إ
محليــا عــى هاتفــك ،فإنــه ال يمكــن ت
اع�اضــه.
ـ� أن التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
ـ� ليــس مفعــل تلقائيــا ،يجــب تفعيلــه لتتمكــن مــن اســتخدامه ف� حـ ي ن
تذكــر ،التحقــق باســتخدام خطوتـ ي ن
ـ� قــد يبــدو وكأنــه
ي
ف
ـا� ،نحــن نــوص باســتخدامه كلمــا كان ذلــك ممكن ـاً ،وخاصــة بالنســبة للخدمــات الحيويــة مثــل بريــدك إ ت ن
و� ،الخدمــات المرصفيــة عـ بـر
اللكــر ي
عمــل إضـ ي
ي
ال تن�نــت أو تخزيــن الملفــات الخاصــة بــك عــى ت
االن�نــت .التحقــق مــن خــال خطوتـ ي ن
ـ� يذهــب أبعــد مــن ذلــك بكثـ يـر لحمايــة المعلومــات الخاصــة بــك.
إ

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.

مصادر إضافية

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201504_aa.pdf

				
عدد أوتش “عبارات المرور”:
ت
ز
ن
االنجل�ية) https://twofactorauth.org :
خطوت� (باللغة
ال� تدعم التحقق باستخدام
ي
ي
قائمة المواقع ي
يز
ين
االنجل�ية))http://stopthinkconnect.org/2stepsahead :
خطوت� حماية لحياتك الرقمية ((باللغة
التحقق باستخدام
ين
			
خطوت� من جوجل:
التحقق باستخدام
يز
االنجل�ية):
نصيحة سانز اليومية حول أمن المعلومات (باللغة

http://www.google.com/landing/2step/
http://www.sans.org/tip_of_the_day.php

.
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