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ف ي� هذا العدد..
•أنت
•كلمات المرور
•التحديثات
•النسخ االحتياطي

لمحة عامة

لك تبقى بأمان
أربع محاور أساسية ي

التقنيــة أصبحــت أساســية ف ي� حياتنــا وتطورهــا المســتمر يجعــل مــن
الصعــب الحمايــة مــن مخاطرهــا .دائمــا هنــاك إرشــادات جديــدة بشــأن
مــا ينبغــي أو ال ينبغــي أن تقــوم بــه .ومــع ذلــك ،فــإن تفاصيــل كيفيــة
البقــاء بأمــان قــد تتغـ يـر مــع مــرور الوقــت ،دائمــا هنــاك أشــياء أساســية
ت
الــى
يمكنــك القيــام بهــا لحمايــة نفســك .بغــض النظــر عــن التقنيــة ي
ـوص بأربــع محــاور أساســية.
تســتخدمها أو المــكان الــذي تعمــل فيــه ،نـ ي

المحرر الضيف

ريــان جونســون بعمــل عــى التحقــق مــن جهوزيــة المنظمات
المختلفــة لالســتجابة المناســبة عنــد حــدوث ت
اخ�اقــات ف ي�
مجــال امــن المعلومــات ،يقــوم ريــان بتدريــس تقنيــات
التحــري المتقدمــة ف ي� مجــال أمــن الشــبكات ف ي� معهــد ســانس.
يمكــن متابعــة ريــان عــى تويـ تـر ().@ForensicRJ

لمعرفــة المزيــد عــن أي مــن المحــاور أدنــاه ،يرجــى الرجــوع إىل قســم المصــادر االضافيــة ف ي� نهايــة هــذه ش
النــرة.

١.١أنــت :أوال وقبــل كل ش�ء ،ضــع ف� اعتبــارك أن التقنيــة وحدهــا لــن تكــون قــادرة عــى توفـ يـر الحمايــة الكاملــة لــك .قــد يلجــأ مجرمــو ت
االن�نــت
ي
ي
ين
ـتخدم� عوضـاً عــن محاولــة اخـ تـراق تقنيــات الحمايــة الحديثــة .محاولــة خــداع المســتخدم للحصــول كلمــة المــرور أو رقــم
عــى مهاجمــة المسـ
بطاقــة االئتمــان أو بعــض البيانــات الشــخصية الخاصــة أســهل بكثـ يـر مــن اخـ تـراق جهــاز المســتخدم للحصــول عــى هــذه المعلومــات .عــى ســبيل
ال�مجيــات
المثــال ،يمكنهــم االتصــال والتظاهــر بأنهــم مــن الدعــم الف ـن ي شل�كــة مايكروســوفت وإبــاغ المســتخدم أن جهــازه مصــاب بأحــد ب
ت ن
ت
ـى
الخبيثــة ،ويحاولــون اقنــاع المســتخدم إلعطائهــم صالحيــة التحكــم بجهــازه .أو ربمــا تصلــك رســالة بريــد الكــر ي
و� تبلغــك أن البضائــع الـ ي
ال�يــد مــن تســليمها بســبب خطــأ ف ي� العنــوان وأن عليــك تعديــل العنــوان مــن خــال رابــط محــدد ،عنــد دخولــك عــى
طلبتهــا لــم تتمكــن ش�كــة ب
الرابــط المحــدد يتــم نقلــك اىل موقــع خبيــث مــن إعــداد مجرمــي ت
االن�نــت يتــم بواســطته اخـ تـراق جهــازك .هكــذا تبــدأ العديــد مــن الهجمــات
مثــل برمجيــات الفديــة  Ransomwareأو خدعــة الرئيــس التنفيــذي  . CEO Fraudف� نهايــة المطــاف ،أهــم وســيلة دفــاع ضــد المهاجمـ ي ن
ـ� هــو
ي
أنــت .كــن حــذراً دائمـاً .باســتخدام الحــس الســليم يمكنــك ايقــاف معظــم الهجمــات.

٢.٢كلمــات المــرور :المحــور التــال لحمايــة نفســك هــو اســتخدام كلمــة مــرور فريــدة وقويــة لــكل مــن أ
الجهــزة الخاصــة بــك وحســاباتك عــى
ي
ت
االن�نــت .المفتــاح هنــا أن تكــون كلمــات قويــة وفريــدة مــن نوعهــا .كلمــة مــرور قويــة تعـن ي كلمــة ال يمكــن تخمينهــا بســهولة مــن قبــل القراصنــة أو
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ـ� تبقــى بأ مــا ن
أر بــع محــا ور أ سا ســية لـ ي
مــن قبــل برمجيــات اخـ تـراق كلمــات المــرور .مشــكلة بعــض كلمــات
المــرور القويــة أنــه مــن الصعــب تذكرهــا ويصعــب ادخالهــا؟ حــاول
اســتخدام عبــارة مــرور بــدال مــن ذلــك .بــدال مــن كلمــة واحــدة،
اســتخدام عــدة كلمــات مــن الســهل أن تتذكرهــا ،مثــل «أيــن كــوب
ت
ـو�؟» .وكلمــا كانــت عبــارة المــرور اطــول كلمــا كانــت أفضــل.
قهـ ي
ال تن�نــت
اســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل جهــاز وحســاب عــى إ
يحميــك ف ي� حــال تــم اكتشــاف إحــدى كلمــات المــرور الخاصــة بــك،
أ
أ
الكث�
تبقــى كل مــن حســاباتك الخــرى والجهــزة آمنــة .ال يســتطيع ي
مــن النــاس تذكــر جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بهــم ،لــذا ننصــح
باســتخدام أحــد تطبيقــات إدارة كلمــات المــرور ،وهــي تطبيقــات
تقــوم بتخزيــن كلمــات المــرور الخاصــة بــك بشــكل آمــن ومشــفر.
ين
بخطوتــ�
وكحمايــة إضافيــة ننصــح بتفعيــل خاصيــة التحقــق

أ
كب�ة
هذه المحاور الربع الرئيسية ،تحقق حماية ي
لبياناتك وأجهزتك وأنت تتمتع باستخدام أحدث
التقنيات.

كلمــا كان ذلــك ممكنــاً ،فكلمــات المــرور وحدهــا لــم تعــد كافيــة
ش
�ء أقــوى .التحقــق
لحمايــة الحســابات ،ونحــن جميعــا بحاجــة إىل ي
بخطوتـ ي ن
ـ� يوفــر حمايــة أفضــل مــن كلمــة المــرور لوحدهــا .وهــو يســتخدم كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،ولكــن يضيــف وســيلة تحقــق أخــرى ،مثــل
رمــز يرســل كرســالة نصيــة إىل هاتفــك .التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� خطــوة ســهلة وفعالــة لحمايــة نفســك.
أ
ش
بال تن�نــت يتــم تحديثــه باســتمرار .مجرمــو
�ء آخــر متصــل إ
٣.٣التحديثــات :تأكــد مــن أن أجهــزة الكمبيوتــر والجهــزة المحمولــة والتطبيقــات وأي ي
ال تن�نــت يبحثــون باســتمرار عــن نقــاط ضعــف جديــدة ف� ال�امــج المســتخدمة عــى أ
الجهــزة المختلفــة .عندمــا يكتشــفون نقطــة ضعــف ف ي� نظــام
إ
ي ب
أ
ت
ت
ن
ـى تعمــل بذلــك النظــام .ف ي� الوقــت نفســه ،فــإن
معـ يـ� ،فإنهــم يكتبــون نصوصـاً برمجيــة خاصــة الســتغالل نقطــة الضعــف واخــراق الجهــزة الـ ي
الـ شـركات الـ تـى أنشــأت هــذه أ
النظمــة تعمــل عــى إصــاح أي نقــاط ضعــف تظهــر ف ي� أنظمتهــم عــن طريــق إطــاق التحديثــات .فــا بــد مــن تثبيــت
ي
أ
أ
ف
ت
ـ� تبقــي أجهزتــك محدثــة دائمــا ،ببســاطة قــم
ـال حمايــة الجهــزة مــن االخــراق .لـ ي
هــذه التحديثــات إلصــاح نقــاط الضعــف ي� تلــك النظمــة وبالتـ ي
ئ
ـا� كلمــا كان ذلــك ممكنــا .طبــق هــذه القاعــدة عــى أي جهــاز مربــوط بشــبكة ت
ن
االن�نــت ،بمــا ف ي� ذلــك التلفزيــون والشاشــات
بتمكـ يـ� التحديــث التلقـ ي
الطفــال ،وأجهــزة الراوتــر وأجهــزة أ
المتصلــة بال تن�نــت وأجهــزة مراقبــة أ
اللعــاب وربمــا حـ تـى الســيارة .إذ كانــت لديــك أجهــزة تســتخدم أنظمــة
إ
ت
ش
ـوص باســتبدالها بأخــرى جديــدة معتمــدة أو تغيـ يـر أنظمــة
ـى أنشــأتها تقــوم بإصــدار تحديثــات لهــا  ،فإننــا نـ ي
تشــغيل قديمــة لــم تعــد الــركات الـ ي
التشــغيل عليهــا إىل أنظمــة تشــغيل حديثــة.
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ـ� تبقــى بأ مــا ن
أر بــع محــا ور أ سا ســية لـ ي
٤.٤النســخ االحتياطــي :مهمــا كان االنســان حــذرا ،قــد يتــم اخـ تـراق أحــد أجهزتــه .وقــد يكــون الحــل الوحيــد الــذي أمامــه أن يقــوم بحــذف كافــة
ـف� كافــة البيانــات عــى الجهــاز المخـ تـرق أو مســحها بمــا ف ي�
البيانــات ويعيــد تســجيل جميــع محتوياتــه مــن جديــد .قــد يقــوم مخـ تـرق الجهــاز بتشـ ي
وغ�هــا مــن المعلومــات المخزنــة عــى النظــام .غالبــا مــا تكــون الطريقــة الوحيــدة الســتعادة كافــة المعلومــات
ذلــك الملفــات الشــخصية والصــور ي
الشــخصية الخاصــة بــك هــي النســخة االحتياطيــة .تأكــد مــن أنــك تفعــل النســخ االحتياطــي والقيــام بالتحقــق مــن أنــك تســتطيع اســتعادتهم
أ
ئ
ـوص بتخزيــن نســخة
ـا� .إ
عنــد الحاجــة .معظــم أنظمــة التشــغيل والجهــزة المحمولــة تدعــم النســخ االحتياطــي التلقـ ي
بالضافــة إىل ذلــك ،فإننــا نـ ي
احتياطيــة ف� الحوســبة الســحابية  Cloudأو ف� جهــاز معــزول عــن ت
التــاف.
االن�نــت لحمايتهــا مــن االخـ تـراق أو إ
ي
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
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية

ال ي ز
			
نجل�ية):
عدد أوتش حول التصيد (باللغة إ
ال ي ز
		
نجل�ية):
عدد أوتش حول مدير كلمات المرور (باللغة إ

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201512_en.pdf
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خطوت�:
عدد أوتش حول التحقق باستخدام
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عدد أوتش حول عبارات المرور:
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عدد أوتش حول النسخ االحتياطي واستعادة البيانات:
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