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ـف�» وأهميــة اســتخدامه لحمايــة
ربمــا ســمعت مــن البعــض كلمــة «التشـ ي
ملفاتــك وتعامالتــك التقنيــة .ولكــن ف ي� الحقيقــة
التشــف� قــد يكــون
ي
ث
تعقيــدا مــن ذلــك وعليــك أن تفهــم إمكانياتــه وحــدوده .ف ي� هــذا
أكــر
ً
العــدد سـ ش
ـف� بشــكل مبســط وكيــف يمكــن اســتخدامه بالشــكل
ـن�ح التشـ ي
الصحيــح لحمايتــك.

المحرر الضيف

فرانسيســكا بوســكو ( )@franciboscoباحثــة وتديــر عــدة
ال ت
لك�ونيــة،
مشــاريع متعلقــة بأمــن المعلومــات ،الجرائــم إ
واالســتخدام
التخريــ� للتقنيــة .تعمــل ف ي� معهــد أبحــاث
بي
أ
الجريمــة والعدالــة االقليمــي التابــع للمــم المتحــدة ،أحــد
مؤســ� مركــز التقنيــة والقانــون .Tech and Law Cente
ي

لــدي الكثــر منــا العديــد مــن الملفــات الهامــة والحساســة موزعــة ف� أجهــزة متعــددة .ف� حــال رسقــة أو ضيــاع أحــد هــذه أ
الجهــزة ،ربمــا يتمكــن مــن
ي
ي
ي
يحصــل عــى ذلــك الجهــاز مــن االطــاع عــى تلــك الملفــات الحساســة والمهمــة .وكذلــك الحــال بالنســبة لتعامالتــك الماليــة أو ش
ال تن�نــت،
ال�ائيــة عـ بـر إ
ـف� يحميــك ف ي� هــذه
ـ� أو رقــم بطاقــة االئتمــان .التشـ ي
أي شــخص يســتطيع مراقبــة هــذه العمليــات ربمــا يتمكــن مــن رسقــة بياناتــك وحســابك البنـ ي
ـرح لــه مــن الوصــول أو تعديــل بياناتــك الحساســة.
الحــاالت المختلفــة مــن خــال ضمــان عــدم قــدرة أي شــخص غـ يـر مـ ّ
أ
ـن� ،واليــوم التشـ ي ث
ـف� قديمــة منــذ آالف السـ ي ن
ـكان
فكــرة التشـ ي
رسي مــن مـ ٍ
ـف� أكــر تعقيـ ًـدا مــن المــس ،ولك ّنــه يــؤدي نفــس الغــرض -نقــل رســالة بشــكل ّ
ـرح لــه فقــط باالطــاع عليهــا .عندمــا تكــون المعلومــات غـ يـر مشــفرة تســمى نــص
إىل آخــر ،مــع ضمــان حفــظ رسيــة المعلومــة بحيــث يتمكــن مــن يُـ ّ
ـف� يحــول هــذه المعلومــات إىل نــص غـ يـر قابــل للقــراءة يســمى
عــادي ( ،)plain-textوهــي تعـن ي أن أي شــخص قــادر عــى قراءتهــا والوصــول لهــا .التشـ ي
ـف� اليــوم يتــم مــن خــال اســتخدام عمليــات رياضيــة معقــدة وباســتعمال مفاتيــح محــددة لتحويــل المعلومــات إىل
نــص مشـفّر ( .)cipher-textالتشـ ي
ف
ت
و� معظــم الحــاالت ،ترتبــط هــذه المفاتيــح بكلمــة المــرور
ـ� تغلــق الوصــول إىل المعلومــات المشــفرة أو تفتحــه .ي
نــص مشـفّر .هــذه المفاتيــح هــي الـ ي
أو رمــز الدخــول الخــاص بمســتخدم الجهــاز.

تشف�ه ؟
ما الذي تستطيع ي

ـف� البيانــات اثنــاء ارســالها مــن خــال شــبكة ت
ـف� البيانــات الخزنــة أمــر هــام
االن�نــت تشـ ي
ـف� البيانــات المخزنــة وتشـ ي
ـ� أهميــة تشـ ي
ســنوضح فيمــا يـ ي
لحمايــة المعلومــات ف� حالــة فقــدان جهــازك أو رسقتــه .أ
الجهــزة المحمولــة والهواتــف الذكيــة تحتــوى عــى قــدر كبـ يـر مــن المعلومــات ،ولكــن لالســف
ي
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التشــف�
ي
يمكــن فقــدان أو رسقــة هــذه أ
الجهــزة بســهولة ،كمــا هــي الحــال مــع
وســائط التخزيــن المتنقلــة مثــل أ
القــراص المدمجــة ،ذاكــرة الفــاش أو

أ
القــراص الصلبــة الخارجيــة .توفــر معظــم االجهــزة الحديثــة خاصيــة
ـف� كافــة البيانــات المخزنــة عليهــا .تحتــاج ف ي� االغلــب لتفعيــل هــذه
تشـ ي
تشــف� كل مــا تقــوم بتخزينــه تلقائيــا ،ولــن تحتــاج
الخاصيــة ليتــم
ي
ـف�ها.
ـف�ها وبيانــات ال يجــب تشـ ي
لتصنيــف البيانــات كبيانــات يجــب تشـ ي
ت
«تشــف� القــرص
تــأ� مــع خيــار
ي
اليــوم ،معظــم أجهــزة الحاســب ي
الكامــل» ،ويمكــن أن تمكــن هــذا الخيــار تلقائيــا أو يدويــا .هــذا الخيــار
يســمى بتســميات مختلفــة بأختــاف نظــام التشــغيل.
عنــد ارســال البيانــات مــن خــال شــبكة ت
االن�نــت تكــون عرضــة للخطــر.
تشــف� هــذه البيانــات ،فإنــه يمكــن لمجرمــي الشــبكة
إذا لــم يتــم
ي

هــو طريقــة قويــة لمســاعدتك عىل تأمـ ي ن
ـ� بياناتك،
ـف�
لكــن قوتــه تعتمد عــى قوة مفتاح التشـ ي
الخاص بك.

االطــاع عليهــا أو تعديلهــا .لــذا فعليــك التأكــد مــن أن جميــع المعلومات
ت
ال تن�نــت تتــم مــن خــال اتصــال
عــر إ
الــ� يتــم تبادلهــا ب
الحساســة ي
ـف� شــيوعا عــى ت
االن�نــت الــذي يتــم مــن
مشــفر .أحــد أكـ ثـر أنــواع التشـ ي
ـ� المتصفــح عــى جهــازك وموقــع ت
خــال المواقــع الـ تـ� تبــدأ ب  .httpsهــذا يعـن أن جميــع اليانــات المتبادلــة بـ ي ن
ـف�ها .عندمــا تقوم
االن�نــت يتــم تشـ ي
ي
ي
بالتصــال بأحــد المواقــع الـ تـ� توفــر هــذه الخاصيــة ســتجد رمــز القفــل ف� المتصفــح الخــاص بــك( ،وربمــا تحــول �ش يــط عنــوان صفحــة ت
االن�نــت إىل
ي
ي
أ
ف
ن
ت
و� .حيــث توفــر
ال�يــد إ
ـف� رســائل ب
ـف� البيانــات عنــد ارســالها يتــم مــن خــال تشـ ي
اللــون الخـ ضـر ي� بعــض برامــج التصفــح) .مثــال آخــر عــى تشـ ي
اللكــر ي
ال�يــد إ ت ن
ـف� للرســائل المرســلة والمســتقبلة ويمكنــك تفعيــل هــذه الخاصيــة اذا رغبــت ف ي� ذلــك مثـ ٌ
ـال ثالــث هــو
و� خاصيــة التشـ ي
معظــم برامــج ب
اللكــر ي
ـف� ف ي� هــذه التطبيقــات
ـف� الرســائل المتبادلــة مــن خــال برامــج الدردشــة مثــل إي-مســج ،ويكــر ،ســقنل ،واتــس-أب أو تيليقــرام .تفعيــل التشـ ي
تشـ ي
آ
ت
ـ� يتــم تبادلهــا.
يمنــع الخريــن مــن الوصــول إىل البيانــات أو الصــور الـ ي

التشف� بالشكل الصحيح
ي

التشف� ،من المهم جدا التأكد من استخدامه بالشكل الصحيح.
لك تكون متأكدا من حماية بياناتك بواسطة
ي
ي
ـف� ،إذا اســتطاع أي شــخص تخمينــه او الحصــول عليــه  ،ســوف يصــل يال جميــع
ـاس عــى قــوة مفتــاح التشـ ي
•قــوة التشـ ي
ـف� تعتمــد بشــكل أسـ ي
ـف� الخاصــة بــك .إذا كنــت تســتخدم عبــارة مــرور لحمايــة مفتــاح
البيانــات المشــفرة باســتخدام ذلــك المفتــاح .قــم بحمايــة مفتاتيــح التشـ ي
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التشــف�
ي
ـ� كلمــة المــرور
التشـ ي
ـف� ،تأكــد مــن انهــا كلمــة مــرور قويــة ,كلمــا زاد طــول الكلمــة وتعقيدهــا كلمــا كان إكتشــافها أو تخمينهــا أصعــب .ال تنـ ي
ـف� بياناتــك والوصــول اليهــا .إذا كنــت ال تســتطيع تذكــر كلمــات
ـف� فبــدون ذلــك لــن تســتطيع فــك تشـ ي
ـف� أو مفتــاح التشـ ي
الخاصــة بالتشـ ي

المــرور قــم باســتخدام أحــد برامــج إدارة كلمــات المــرور.
أ
ف
ال�مجيــات الخبيثــة فقــد
ـف� هــو مــدى أمــان الجهــزة المســتخدمة .إذا كان تــم اخـ تـراق جهــازك أو أصيــب بأحــد ب
•أمــر آخــر يؤثــر ي� قــوة التشـ ي
ـف� والوصــول ال بياناتــك .مــن الهــام جــدا أن تتخــدد إجــراءات اخــري لتأمـ ي ن
ـ� أجهزتــك وتحديــث
يســتطيع مخـ تـرق الجهــاز مــن تخطــي التشـ ي
ي
ال�مجيــات الخبيثــة باســتمرار.
برنامــج مكافحــة ب

ـف� لحمايــة بياناتــك واتصاالتــك .إذا كانــت تطبيقاتــك ال تقــدم
•العديــد مــن تطبيقــات المحمــول وتطبيقــات الحاســوب تقــدم خدمــات التشـ ي
ـف� قــم بالبحــث عــن بديــل عنهــا.
خدمــة التشـ ي
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