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ت
نز
ش
�ء بســيط ،حيــث
قبــل عــدة ســنوات كان جعــل الم ـ ل أمــن الك�ونيــا ي

يوجــد شــبكة واي فــاي وبعــض أجهــزة حاســوب مرتبطــة بهــا .االن
ف
رث
ش
�ء تقريبــا مــن حياتنــا.
أصبحــت التقنيــة أكــ تعقيــدا ودخلــت ي� كل ي
مــن أجهــزة المحمــول ال أجهــزة أ
اللعــاب يال ترموســتات الحــرارة وربمــا
ي
ت
ن
ز
ـ� أربــع محــاور هامــة لجعــل الم ـ ل آمــن الك�ونيــا.
الثالجــة .فيمــا يـ ي
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ت
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شبكة واي فاي

أ
أصبــح وجــود شــبكة واي فــاي ن ز
بال تن�نــت .يتــم التحكــم ف ي� معظــم
م�ليــة أمــراً شــائعاً .فهــذه الشــبكة هــي مــا تُمكــن الجهــزة المختلفــة مــن االتصــال إ
الشــبكات الالســلكية ن ز
ال تن�نــت  Routerأو نقطــة وصــول الســلكية  .Access Pointكالهمــا يعمــل بنفــس الطريقــة مــن خــال بــث
الم�ليــة بواســطة موجــه إ
الشــارات الالســلكية ،أ
ن
ن
والجهــزة ف� ن ز
ـاس مــن حمايــة
بال تن�نــت عـ بـر هــذه إ
م�لــك تتصــل إ
إ
ي
الشــارات .هــذا يعـ ي أن تأمـ يـ� شــبكة واي فــاي هــو جــزء أسـ ي
نز
الجــراءات التاليــة:
ـوص باتخــاذ إ
م�لــك .نـ ي
غــر كلمــة المــرور ت
ال تن�نــت Routerأو نقطــة الوصــول الالســلكية  ، Access Pointحســاب Admin
االف�اضيــة لحســاب  Adminلموجــه إ
• ي
بالعــدادات الخاصــة شــبكة واي فــاي.
يســتطيع التحكــم إ
أ
•تأكــد مــن أن أ
الشــخاص الذيــن تثــق بهــم فقــط يمكنهــم االتصــال بشــبكتك الالســلكية .قــم بذلــك عــن طريــق تفعيــل خيــارات المــان القويــة.
حاليــا الخيــار أ
الفضــل هــو اســتخدام آليــة أمنيــة تســمى  .WPA2مــن خــال تفعيلهــا ســيتوجب عــى مــن يريــد الربــط مــع الشــبكة إدخــال
ت
ـى يتــم تبادلهــا مــن خــال الشــبكة الالســلكية.
كلمــة مــرور ،وســيتم تشـ ي
ـف� جميــع بيانــات الـ ي
•تأكــد مــن اســتخدام كلمــة مــرور قويــة لالتصــال بشــبكتك الالســلكية وأنهــا مختلفــة عــن كلمــة مــرور  .adminتذكــر أنــك تحتــاج إىل إدخــال

كلمــة المــرور مــرة واحــدة عنــد توصيــل جهــاز جديــد بالشــبكة ،اذ أن الجهــاز ســيقوم بتخزينهــا الســتخدامها لالتصــال بالشــبكة بعــد ذلــك.
بال تن�نــت ،ولكــن يحمــي الشــبكة ن ز
الم�ليــة
•العديــد مــن الشــبكات الالســلكية تدعــم مــا يســمى بشــبكة الضيــوف .هــذا يســمح للــزوار باالتصــال إ
الجهــزة أ
الخاصــة بــك ألنــه ال يمكنهــم مــن االتصــال بــأي مــن أ
الخــرى عــى الشــبكة .إذا قمــت بإضافــة شــبكة ضيــوف ،تأكــد مــن تمكـ ي ن
ـ� WPA2
وكذلــك كلمــة مــرور خاصــة لهــذه الشــبكة.
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لك� و نيــة
جعــل ا لمـن ز ل آ مــن مــن الهجمــات إ
إن كنــت غـ يـر متأكــد مــن كيفيــة تنفيــذ هــذه الخطــوات يمكنــك طلــب
ال تن�نــت الخــاص بــك أو زيــارة موقــع
المســاعدة مــن مــزود خدمــة إ
ت
ت
تــأ� مــع جهــاز
الــى ي
الويــب الخــاص بهــم ،والتحقــق مــن الوثائــق ي
ال تن�نــت  Routerأو نقطــة الوصــول الالســلكية Access Point
التوجيــه إ
 ،أو الرجــوع إىل موقــع الويــب الخــاص بهــا.

أ
الجهزة نز
الم�لية

عليــك التأكــد مــن أن جميــع أ
الجهــزة المرتبطــة مــع الشــبكة الالســلكية
تــم تأمينهــا بشــكل جيــد .قــد تكــون هــذه العمليــة بســيطة أن كان
ش
�ء
هنــاك جهــاز أو جهازيــن فقــط .لكــن اليــوم يمكــن توصيــل كل ي
تقريبــاً بالشــبكة مثــل أ
الجهــزة اللوحيــة الذكيــة ،أجهــزة التلفــاز،

اللعــاب ،أجهــزة مراقبــة أ
أجهــزة أ
الطفــال ،الســماعات وحـ تـى الســيارة.
بقــم بحــر جميــع هــذه أ
الجهــزة ثــم قــم بتأمينهــا جميع ـاً .أفضــل

اتبع هذه النصائح البسيطة لجعل ن ز
ال تن�نت :قم
الم�ل آمن إ
بتام� شبكه واي فاي الخاصة بك  ،قم ي ن
ين
بتمك� التحديث
ئ
التلقا�  ،استخدام عبارات مرور قوية ،وقم بعمل نسخ
ي
احتياطية دورية لجميع الملفات والبيانات الهامة.

طريقــة لعمــل ذلــك هــو ي ن
تمكــ� التحديثــات التلقائيــة كلمــا كان ذلــك
ممكنــا .مجرمــو الشــبكة يطــورون باســتمرار وســائل وطــرق الخـ تـراق
الخــرى تتلقــي أخــر التحديثــات أ
والجهــزة أ
الجهــزة وأنظمــة التشــغيل الخــاص بهــا .بتفعيــل التحديثــات التلقائيــة ،أجهــزة الحاســوب أ
أ
المنيــة ممــا
ت
المخ�قـ ي ن
ـ� عملهــم.
يصعــب كثـ يـراً عــى

كلمات المرور

أ
ال تن�نــت .هــل تعبــت مــن محــاوالت الحصــول
مــن المهــم اســتخدام كلمــة مــرور قويــة وفريــدة لــكل جهــاز مــن الجهــزة والحســابات المرتبطــة بشــبكة إ
عــى كلمــات مــرور معقــدة؟ كلنــا كذلــك! ،بــدال مــن ذلــك اســتخدم عبــارات مــرور .هــذا النــوع مــن كلمــات المــرور يســتخدم سلســلة مــن الكلمــات

ســهلة التذكــر ،مثــل» »?Where is my coffeeأو «  .»sunshine-doughnuts-happy-lostكلمــا زاد طــول عبــارة المــرور كان ذلــك أفضــل وأقــوى .كلمــة
بال تن�نــت .بهــذه الطريقــة لــو تــم كشــف كلمــة مــرور لحســاب واحــد ،تبقــي
مــرور فريــدة معنــاه اســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل حســاب مرتبــط إ
الجهــزة أ
الحســابات و أ
الخــرى أمنــة .وإذا كنــت ال تســتطيع تذكــر كل تلــك الكلمــات الفريــدة والقويــة ،ال تقلــق ،حـ تـى نحــن ال نســتطيع ذلــك .نحــن
ـوص باســتخدام تطبيــق إدارة كلمــات المــرور ،وهــو عبــارة عــن تطبيــق لحفــظ كلمــات المــرور وتســهيل اســتخدامها.
نـ ي
بال تن�نــت .التحقــق بخطوتـ ي ن
أخـ يـرا ،قــم بتفعيــل التحقــق بخطوتـ ي ن
ـ� أقــوي بكثـ يـر .فهــو
ـ� كلمــا كان ذلــك ممكن ـاً ،خصوصــا للحســابات المرتبطــة إ
ـذك يولــد
يســتخدم كلمــات المــرورـ لكــن أيضــا يســتخدم وســيلة إضافيــة ،مثــا رقــم خــاص يُرســل يال جهــازك المحمــول أو تطبيــق عــى جهــازك الـ ي
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لك� و نيــة
جعــل ا لمـن ز ل آ مــن مــن الهجمــات إ
ذلــك الرقــم .التحقــق بخطوتـ ي ن
بال تن�نــت.
ـ� هــي طريقــة ســهلة وفعالــة لحمايــة نفســك أثنــاء اتصالــك إ

النسخ االحتياطي

ت
ـى نتخذهــا قــد نتعــرض أحيان ـاً لالخـ تـراق .إذا حــدث ذلــك ،غالبــا الطريقــة الوحيــدة الســتعادة ملفاتــك الشــخصية هــي
رغــم كل االحتياطــات الـ ي
اســتعاداها مــن النســخ االحتياطــي .تأكــد دائمــا مــن عمــل نســخ احتياطيــة دوريــة لجميــع الملفــات والبيانــات الهامــة .معظــم أ
الجهــزة الذكيــة

ـحا� .كذلــك تتوفــر تطبيقــات للنســخ االحتياطــي ألجهــزة الحاســوب ســهلة ف ي� االســتخدام
ـ� التخزيــن السـ ب ي
المحمولــة تدعــم النســخ االحتياطــي عـ ي
وبأســعار مناســبة.
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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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