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نحــن نعلــم بأنــك تهتــم بحمايــة أجهزتــك وهواتفــك المحمولــة وتتخــذ الخطــوات
آ
الالزمــة لضمــان ذلــك .ولكــن ،مهمــا كان اســتخدامك المــن للتقنيــة ،عاجـا ً أم آجال ً
قــد تتعــرض أحــد أجهزتــك لالخـ تـراق .ســنعرض ف ي� هــذا العــدد كيــف تعــرف إذا
كان جهــازك أو هاتفــك المحمــول قــد تعــرض لالخـ تـراق ،وكيــف تتعامــل مــع ذلــك.
وبالتأكيــد ،بقــدر رسعتــك ف ي� مالحظــة هــذا االخـ تـراق والتعامــل معــه بشــكل رسيــع،
بقــدر مــا تقلــل حجــم الـ ضـرر الــذي قــد يســببه.

المحرر الضيف
ســامانثا داڤيســون ( )@sam_e_davisonهــي مديــرة برنامــج
التعليــم والتوعيــة أ
المنيــة شب�كــة أوبــر ،تـ شـرف عــى توعيــة

موظفــي ش
ال�كــة ف ي� أكـ ثـر مــن  ٣٥٠مدينــة حــول العالــم.

دالئل عىل حدوث ت
االخ�اق

ربمــا يكــون مــن الصعــب أن تعــرف إذا مــا كان جهــازك أو هاتفــك المحمــول قــد تعــرض لالخـ تـراق ،لعــدم وجــود طريقــة واحــدة لمعرفــة ذلــك .عنــد حــدوث اخـ تـراق
ـؤ�ات تزيداحتماليــة أن جهــازك قــد تــم ت
ـؤ�ات .وبحســب ظهــور هــذه المـ ش
عــادة ماتكــون هنــاك عــدد مــن الدالئــل أو المـ ش
اخ�اقــه.
الف�وســات لديــك يُظهــر بشــكل متكــرر العديــد مــن التنبيهــات بــأن نظامــك مصــاب بفايــروس ،وأنــه غـ يـر قــادر عــى حــذف الفايــروس أو عــزل
•برنامــج مكافحــة ي
الملفــات المصابة.
تغ�ت بشكل مفاجئ ،أو أن المتصفح ينقلك لمواقع لم تطلبها.
•الصفحة الرئيسية للمتصفح ي

ين
مستخدم� جدد عىل جهازك لم تضفهم مسبقًا ،أو برامج جديدة عىل جهازك لم تقم بتثبيتها.
•وجود

•جهازك أو بعض التطبيقات المثبتة عليه تتوقف عن العمل بشكل متكرر ،وكذلك وجود أيقونات لتطبيقات مجهولة أو ظهور نوافذ منبثقة بشكل غريب.
•تطبيق يطلب إذنك ف ي� إجراء تعديالت ف ي� النظام ،عىل الرغم من عدم تحديث أو تثبيت أي تطبيقات.
•كلمة المرور ال تعمل لديك عندما تحاول الدخول عىل نظامك أو أحد حساباتك بع� ت
االن�نت ،عىل الرغم من تأكدك من صحة كلمة المرور.
•يسألك أصدقاءك عن سبب إرسالك رسائل بريد ت
إلك�ونية مزعجة لم ترسلها مطلقًا.
قص�ة  SMSلخدمات مدفوعة بدون إذنك.
•هاتفك المحمول يرسل رسائل ي
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كبــرة مــن البيانــات أو البطاريــة
•هاتفــك المحمــول يســتهلك كميــة ي
بشــكل مفاجــئ.

كيف تترصف عند حدوث ت
اخ�اق

ت
لالخــراق ،فعليــك
إذا إكتشــفت أن جهــازك أو هاتفــك المحمــول قــد تعــرض
التــرف برسعــة ،فبقــدر رسعتــك ف ي� التعامــل معــه ،بقــدر مــا تقلــل حجــم
الـ ضـرر الــذي قــد يســببه .إذا كان الجهــاز الــذي تــم ت
اخ�اقــه يخــص جهــة عملــك،

ال تحــاول حــل المشــكلة بنفســك .فقــد يســبب ذلــك ضأ�ارا ث
أكــر مــن النفــع،
أ
ت
الــى يمكــن اســتخدامها للتحقيــق ف ي�
كمــا يمكــن أن تفقــد بعــض الدلــة القيمــة ي
مــا حــدث .عوضــاً عــن ذلــك ،تواصــل ش
مبــا�ة بمكتــب الدعــم الفــن ي ف ي� جهــة
عملــك وأبلغهــم بمــا حــدث .إذا لــم تتمكــن مــن االتصــال بمكتــب الدعــم الفـن ي ،
تأخــر ف ي� التــرف ،عليــك بفصــل الجهــاز عــن
أو كنــت تشــعر بالقلــق إزاء أي ي
الشــبكة ومــن ثــم وضعــه ف ي� حالــة نــوم أو تعليــق أو وضــع الطائــرة .حـ تـى إذا
لــم تكــن متأكــداً مــن حــدوث االخـ تـراق ،فمــن أ
الفضــل أن تقــوم بإبــاغ مكتــب

عاجال أم آجال هناك احتمال لحصول ت
اخ�اق الحد
أجهزتك .إذا إكتشفت حدوث ت
االخ�اق ،فعليك الترصف
برسعة ،فبقدر رسعتك ف ي� التعامل معه ،بقدر ما تقلل
حجم ال�ض ر الذي قد يسببه.

الدعــم الف ـن للتحقــق مــن ذلــك .إذا كان الجهــاز الــذي تــم ت
اخ�اقــه يخصــك،
ي
ت
ـى يمكــن القيــام بهــا.
أدنــاه بعــض الخطــوات الـ ي
•تغيــر كلمــات المــرور :وهــذا يشــمل ليــس فقــط تغيــر كلمــات المــرور عــى أجهــزة الكمبيوتــر أ
والجهــزة النقالــة ،ولكــن لجميــع حســاباتك عــى ت
االن�نــت .تأكــد
ي
ي
مــن أنــك ال تســتخدم الجهــاز المخـ تـرق لتغيـ يـر كلمــات المــرور .أســتخدم جهــاز آمــن للقيــام بذلــك

ت
ال�نامــج .هــذه
الف�وســات قــد وجــد ملفــا مصابــا ،فيمكنــك اتبــاع إ
ـوص بهــا هــذا ب
الف�وســات .إذا كان برنامــج مكافحــة ي
•برنامــج مكافحــة ي
ـى يـ ي
الجــراءات الـ ي
الف�وســات توفــر معلومــات إضافيــة حــول
الوصايــا عــادة مــا تتضمــن عــزل الملــف ،أو إزالــة الفـ يـروس منــه أو حــذف الملــف .معظــم برامــج مكافحــة ي
ت
الف�وســات
ـى يتــم اكتشــافها ،ننصحــك بقرائــة هــذه المعلومــات لمعرفــة المزيــد عــن االخـ تـراق الــذي حصــل .إذا لــم يتمكــن برنامــج مكافحــة ي
ي
الف�وســات الـ ي
مــن إزالــة الفـ يـروس أو عــزل الملــف فننصحــك بحــذف الملــف المصــاب.

•إعــادة بنــاء النظــام .إذا كنــت غـ يـر قــادر عــى اصــاح جهــازك او اردت التأكــد مــن ان النظــام امــن تمامــا .الخيــار االكـ ثـر امانــا هــو اعــادة بنــاء النظــام .بالنســبة
ألجهــزة الكمبيوتــر اتبــع تعليمــات ش
ال�كــة المصنعــة الخاصــة بــك .ف ي� معظــم الحــاالت هــذا يعـن ي اســتخدام االدوات المســاعدة المدمجــة ف ي� اعــادة تثبيــت
بال�كــة المنتجــة لجهــازك او قــم بزيــارة موقعهــا عــى ت
نظــام التشــغيل .إذا كانــت هــذه االدوات مفقــودة او تالفــة او مصابــة قــم باالتصــال ش
االن�نــت .ال
ت
ـى مــن خاللهــا تــم اخـ تـراق جهــازك .النســخة االحتياطيــة
تقــم بإعــادة تثبيــت نظــام التشــغيل مــن النســخة االحتياطيــة قــد يكــون بهــا نفــس نقــاط الضعــف الـ ي
ال�كــة المصنعــة للجهــاز .معظــم منتجــي أ
تســتخدم فقــط الســتعادة البيانــات الخاصــة بــك .بالنســبة للهاتــف المحمــول اتبــع تعليمــات ش
الجهــزة يقومــون
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االن�نــت الخــاص بهــم .ف� كثــر مــن أ
بتوفـ يـر هــذه المعلومــات عــى موقــع ت
الحيــان يمكــن اســتخدام خيــار «اعــادة ضبــط المصنــع» مــن بـ ي ن
ـ� خيــارات الضبــط
ي ي
ـوص باالســتعانة بشــخص متخصــص .إذا كان جهــازك او هاتفــك قديــم ،قــد
لهاتفــك المحمــول .إذا لــم تكــن لديــك الخـ بـرة الكافيــة العــادة بنــاء النظــام ،نـ ي
يكــون مــن أ
الفضــل (وأحيانـاً أقــل كلفــة) أن تقــوم بـ شـراء جهــاز جديــد .اخـ يـرا ،إذا عملــت عــى اعــادة بنــاء النظــام عــى الجهــاز المخـ تـرق او قمــت بـ شـراء جهــاز

ئ
ت
ـا� كلمــا كان ذلــك ممكنـاً.
ـى قمــت بتثبيتهــا واجعــل التحديــث يعمــل بشــكل تلقـ ي
جديــد تأكــد مــن تحديــث نظــام التشــغيل وجميــع التطبيقــات الـ ي
ت
ـى يمكنــك اتخاذهــا لحمايــة بياناتــك ف ي� حــال حــدوث اخـ تـراق هــو القيــام بالنســخ االحتياطــي المنتظــم .كلمــا قمــت
•النســخ االحتياطــي .مــن اهــم الخطــوات الـ ي
ئ
ـا� للملفــات كل ســاعة.
بذلــك بشــكل أكـ بـر كلمــا كان ذلــك أفضــل .بعــض تطبيقــات النســخ االحتياطــي تتيــح لــك القيــام بعمليــة النســخ االحتياطــي بشــكل تلقـ ي
بغــض النظــر عــن أي مــن تطبيقــات النســخ االحتياطــي تقــوم باســتخدامه عليــك التأكــد بشــكل دوري مــن إنــك قــادر عــى اســتعادة هــذه الملفــات .عليــك
تجربــة اســتعادة البيانــات مــن النســخة االحتياطيــة مــن حـ ي ن
ـ� آلخــر.

•إبالغ الجهات المختصة .إذا تعرضت ألي تهديد باي شكل من االشكال .عليك إبالغ الجهات المختصة ف ي� بلدك.
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أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
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بالمن
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ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
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