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ف ي� هذا العدد..
•كلمات المرور
•المصادقة الثنائية
•كيف يعمل

ين
تأم� بيانات الدخول
مقدمة
عمليــة المصادقــة ،أو التحقــق مــن الشــخصية ،هــو المفتــاح لحمايــة
ت ن
و� ،وســائل التواصــل
المعلومــات الخاصــة بــك مثــل بريــدك االلكــر ي

ال تن�نــت .يمكــن تصنيــف
عــر إ
االجتماعيــة أو الحســابات المرصفيــة ب
ش
�ء تعرفــه:
وســائل التحقــق مــن الشــخصية ضمــن ثــاث فئــات )1( :ي

ش
ش
�ء منــك
مثــل كلمــة المــرور ( )2ي
�ء تملكــه :مثــل رخصــة القيــادة ( )3ي

المحرر الضيف

ن
ـوينيك  Tiffany Schoenikeهــي مديــر الحمــات والمبــادرات
تيفـ ي
ـا� شـ ي
ف� التحالــف الوطـ نـى أ
للمــن المعلومــات ( . )@staysafeonlineف ي� عــام
ي
ي
أ
أ
ـوينك مــع الحكومــة المريكيــة والبيــت البيــض
 2016عملــت الســيدة شـ ي
ن
لتطويــر وإطــاق حملــة تأمـ يـ� بيانــات الدخــول ..توقف..فكر..اتصــل
 ™.STOP. THINK. CONNECTبواســطة التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ�.

الكـ ثـر شــيوعا هــي باســتخدام كلمــات المــرور .لكــن أ
أنــت :مثــل بصمــة إصبعــك .لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات مزايــا وعيــوب .طريقــة المصادقــة أ
للســف
اســتخدام كلمــات المــرور لوحدهــا غـ يـر أمــن .ف� هــذه النـ شـرة نـ شـرح كيفيــة حمايــة نفســك وتأمـ ي ن
ـ� تســجيل الدخــول بطريقــة أفضــل باســتخدام
ي

المصادقــة الثنائيــة.

كلمات المرور لم تعد كافية

كلمــات المــرور تتحقــق مــن شــخصيتك مــن خــال ش�ء تعرفــه .ولكــن إذا تمكــن شــخص مــا مــن تخمـ ي ن
ـ� أو الوصــول إىل كلمــة المــرور الخاصــة بــك،
ي
أ
ت
المخ�قــة .لهــذا
فبإمكانــه انتحــال شــخصيتك والوصــول إىل كافــة معلوماتــك .أصبحــت كلمــات المــرور المرسوقــة أحــد الســباب الرئيســية للحســابات

الخريــن تخمينهــا ،واســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل حســاب وعــدم إطــاع آ
ننصــح دائمــا باســتخدام كلمــة مــرور يصعــب عــى آ
الخريــن عــى
كلمــات المــرور الخاصــة بــك .ف� حـ ي ن
ـ� أن هــذه النصيحــة ال تــزال صحيحــة ،كلمــات المــرور لوحدهــا لــم تعــد فعالــة .لحســن الحــظ ،هنــاك طريقــة
ي
بســيطة ورسيعــة للســيطرة عــى أ
المــر وجعــل معلوماتــك الشــخصية أكـ ثـر أمنــا ،انهــا تســمى المصادقــة الثنائيــة.

المصادقة الثنائية

المصادقــة الثنائيــة (وتســمى أيضــا التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� ،المصادقــة متعــددة العوامــل ،أو  )2FAهــي أقــوى بكثـ يـر مــن مجــرد اســتخدام كلمــات المــرور
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ين
اســلوب� مــن أســاليب
لوحدهــا .ويتــم ذلــك مــن خــال اســتخدام
التحقــق مــن الشــخصية .ومــن أ
المثلــة الجيــدة عــى ذلــك بطاقــة
الل .عنــد ســحب المــال مــن جهــاز الــراف آ
آ
ال يل ،انــت ف ي�
الــراف ي
الواقــع تســتخدم التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� .لســحب النقــود تحتــاج إىل أمريــن:
آ ش
(�ء تملكــه) والرقــم الــري  PINالخــاص بــك
بطاقــة الــراف ال يل ي
ش(�ء تعرفــه) .إذا فقــدت أو رسقــت بطاقــة الــراف آ
ال يل الخاصــة بــك،
ي
ال يســتطيع الســارق ســحب أموالــك دون معرفــة الرقــم الــري .يجــب
أن يكــون كل مــن بطاقــة الــراف آ
ال يل الخاصــة بــك ليتمكــن مــن ســحب
أ
المــوال .المصادقــة الثنائيــة تســتخدم نفــس المفهــوم.

كيف تعمل

استخدام المصادفة الثنائية كلما كان ذلك ممكنا  ،فهي
ت
ال� يمكنك اتخاذها لحماية نفسك
إحدى أقوي الخطوات ي
ال تن�نت.
عل إ
ي

المصادقــة الثنائيــة تســتخدم عــى نطــاق واســع ف ي� معظــم البنــوك

وال�يــد إ ت ن
وغ�هــا مــن المواقــع.
و� والشــبكات االجتماعيــة ي
الكـ بـرى ب
اللكــر ي
بالضافــة إىل ذلــك ،توفــر معظــم هــذه المواقــع تعليمــات بســيطة خطــوة بخطــوة كيفيــة تشــغيل المصادقــة الثنائيــة (لمزيــد مــن المعلومــات انظــر
إ
ن
ـال .أوال ،يمكنــك تســجيل الدخــول إىل حســابك باســتخدام اســم
قســم المصــادر االضافيــة) .بمجــرد تمكـ يـ� المصادقــة الثنائيــة المتوقــع أن تعمــل كالتـ ي
الول ش�ء تعرفــه .ثــم ســوف تتلقــى رمــز تفعيــل ،ف� كثــر مــن أ
المســتخدم وكلمــة المــرور ،تمامــا كمــا كنــت تفعــل دائمــا .هــذا هــو العامــل أ
الحيــان
ي ي
ي
ف
ن
ـا�  -يجــب أن يكــون هاتفــك
ـذك .عليــك إدخــال هــذا الرمــز ي� شاشــة تســجيل الدخــول .هــذا هــو العامــل الثـ ي
عــن طريــق رســالة نصيــة إىل هاتفــك الـ ي
آ
ال تن�نــت مــن رسقــة كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،فإنهــم ال
معــك لتلقــي هــذا الرمــز .الن حســابك مؤمــن بشــكل صحيــح .حـ تـى إذا تمكــن مجرمــو إ
يســتطيعون الوصــول إىل حســابك مــا لــم يكــن لديهــم هاتفــك.
ـذك .هــذا التطبيــق يولــد رمــز التفعيــل ف ي�
بــدال مــن تلقــي رمــز التحقــق عـ بـر الرســائل النصيــة ،يمكنــك تثبيــت تطبيــق مصادقــة خــاص عــى هاتفــك الـ ي
كل مــرة تريــد تســجيل الدخــول .مزايــا اســتخدام التطبيــق المحمــول هــو أنــه أكـ ثـر أمنــا حيــث يتــم إنشــاء الرمــز مــن خــال التطبيــق وال يتــم إرســاله
وبالضافــة إىل ذلــك ،فهــو أكـ ثـر مالءمــة ألنــك ال تحتــاج إىل أن تكــون متصــا بخدمــة الهاتــف لتلقــي الرمــز .التطبيــق يولــد
عـ بـر الرســائل النصيــة .إ
باســتمرار رمــوز جديــدة يمكنــك اســتخدامها لتســجيل الدخــول إىل حســابك.
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كبــر .ال تنتظــر ت
قــد تبــدو المصادقــة الثنائيــة تحتــاج المزيــد مــن العمــل ف� البدايــة ،لكــن معلوماتــك الشــخصية ســتكون ث
حــى
أكــر أمنــا إىل حــد ي
ي
ـ� المصادقــة بخطوتـ ي ن
ـ� عاملـ ي ن
يتــم اخـ تـراق حســاباتك ،أمــن تســجيل الدخــول الخــاص بــك عــن طريــق تمكـ ي ن
ال�يــد
ـ� عــى حســاباتك الرئيســية مثــل ب
إ ت ن
و� ،والخدمــات المرصفيــة أو وســائل التواصــل االجتماعيــة والتمتــع براحــة أكـ بـر ألنــك أكـ ثـر أمنــا بكثـ يـر.
اللكــر 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
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