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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

یز
تجه�ات همراه خود را امن کنید
مقدمه

تجه�ات همراه ابزار جال� هستند که با استفاده از آنها به ت
یز
راح� میتوان با دوستان خود در ارتباط بود ،عملیات بانیک و خرید های آنالین انجام داد،
ب
گ
آنجا� که این ی ز
تجه�ات بخش بسیار مهمی از زند� شما هستند ،در این مقاله چند
فیلم دید ،بازی کرد و بسیاری از فعالیت های دیگر را انجام داد .از ی
روش ساده را ذکر میکنیم تا با استفاده از آنها ی ز
تجه�ات خود را امن کنید.

یز
تجه�ات خود را امن کنید

ت
بزرگ�ین خطر برای ی ز
تجه�ات همراه نه هکرها بلکه به احتمال زیاد خود شما هستید .احتمال زیادی وجود
شاید برای شما تعجب آور باشد که بدانید
جا� فراموش کنید و بعد کیس آن را هک کرده و وارد آن وسیله شود .ی ن
اول� کاری که باید برای محافظت از
دارد که وسیله خود را گم کنید و یا ی
یز
تجه�ات خود بکنید فعال کردن قفل شدن خودکار صفحه آن است که به آن  Screenlockگفته میشود .با این کار هر زمان که نیاز داشتید وارد سیستم
نظ� اثر انگشت و یا رمز های عبور قوی باز کنید .به این ترتیب اطمینان حاصل خواهید
خود شوید ابتدا میبایست صفحه آن را با استفاده از
روشها� ی
ی
ت
ت
کرد که اگر دستگاه شما دزدیده شود و یا آن را را گم کنید کیس قادر نیست به محتویات آن دس�یس پیدا کند .عالوه بر این ،در ذیل روشهای بیش�ی
را مرور میکنیم که به شما کمک میکند تا از ی ز
تجه�ات خود محافظت کنید .

بروز ن
رسا�

قابلیــت بــروز رسـ ن
ـ�ات خــود فعــال کنیــد .بــه ایــن ترتیــب ایــن تجهـ ی ز
ـا� خــودکار را در تجهـ ی ز
ـ�ات همیشــه دارای آخریــن نســخه از سیســتم عامــل و
ـ�ات نـ ی ز
برنامــه هــای کاربــردی خواهنــد بــود .هکرهــا همیشــه بدنبــال جدیدتریــن نقــاط ضعــف در نــرم افزارهــا هســتند و ســازندگان تجهـ ی ز
ـ� دائــم
در حــال ارائــه بــروز رسـ ن
ـا� هــای جدیــد کــه آن نقــاط ضعــف را از بـ ی ن
ـ� بب�نــد .بــا اجــرای آخریــن نســخه بــروز شــده سیســتم عامــل و برنامــه هــای
موجــود در تجهـ ی ز
ـ�ات امــکان هــک کــردن آنهــا را بســیار ســخت خواهیــد کــرد.

ردیا�
ب

برنامــه هـ یـا� را کــه امــکان ردیـ بـا� تجهـ ی ز
ـ�ات همــراه را بــه شــما میدهنــد فعــال و یــا اگــر قبــا نصــب نکــرده ایــد آن را نصــب کنیــد .بــا ایــن روش
اگــر وســیله شــما گــم یــا دزدیــده شــود ،میتوانیــد از طریــق ت
این�نــت بــه آن متصــل شــده و مــکان آن را بیابیــد ،و یــا در بدتریــن ش�ایــط از راه دور
کلیــه اطالعــات موجــود در آن را از بـ ی ن
ـ� بب�یــد.

برنامه های قابل اعتماد

تنهــا برنامــه هـ یـا� را دانلــود کنیــد کــه بــه آن نیــاز داریــد و حتمــا ایــن کار را از طریــق منابــع قابــل اطمینــان انجــام دهیــد .بــرای  iPadو iPhone
برنامــه هــا را از طریــق فروشــگاه ش�کــت اپــل( )Apple App Storeو بــرای اندرویــد را از گــوگل پــی( )Google Playو بــرای تبلــت هــای آمــازون از
www.sans.org/security-awareness

طریــق فروشــگاه آمــازون( )Amazon App Storeدانلــود کنیــد .زمانیکــه برنامــه هــا را از ســایتهای غـ یـر اصــی دانلــود میکنیــد ،عملکــرد آن برنامــه
هــا بــرریس و نقــد نشــده و احتمــال بســیاری وجــود دارد کــه آلــوده بــه ویــروس باشــند .همچنـ ی ن
ـ� قبــل از دانلــود برنامــه ای حتمــا نظــرات کاربــران
ـ� شــوید کــه بطــور دایمــی توســط ســازنده آن بروزرسـ ن
را در مــورد آن بخوانیــد مطمـ ئ ن
ـا� میشــود .از اســتفاده از برنامــه هــای جدیــد کــه دارای
تعــداد کمــی نظــر از طــرف اســتفاده کننــدگان هســتند و یــا بــه نــدرت بروزرسـ ن
ـا� میشــوند ،خــودداری کنیــد .در آخــر ،جــدای از اینکــه برنامــه را
از چــه منبعــی دانلــود کردیــد ،در صورتیکــه از آن برنامــه زیــاد اســتفاده نمیکنیــد ،توصیــه مــا ایــن اســت کــه آن را از روز دســتگاه خــود پــاک کنیــد.

گزینه های حریم خصویص

زمانیکــه یــک برنامــه جدیــد را نصــب میکنیــد ،حتمــا گزینــه هــای حریــم خصــویص را بــرریس کنیــد .بعنــوان مثــال ،آیــا برنامــه ای کــه شــما دانلــود
کردیــد واقعــا نیــاز دارد کــه بــه اطالعــات تمــام دوســتان و شــماره تمــاس هــای شــما دسـ تـریس داشــته باشــد؟ توصیــه دیگــر مــا ایــن اســت کــه ردیـ بـا�
مـ ن
ـکا� ( )location Trackingبــرای برنامــه غـ یـر فعــال کنیــد ،و فقــط آن را بــرای برنامــه هـ یـا� کــه احســاس میکنیــد بــه آن نیــاز دارنــد فعــال کنیــد.
اگــر در حـ ی ن
ـ� اســتفاده از یــک برنامــه نســبت بــه نیازهــای دسـ تـریس آن راحــت نیســتید ،ســعی کنیــد برنامــه دیگــری را پیــدا کنیــد کــه بــا ش�ایــط شــما
منطبــق باشــد .در مجمــوع ،بصــورت دوره ای حــق دسـ تـریس هــای برنامــه هــا را چــک کنیــد و مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه تغیـ یـر نکــرده انــد.

پشتیبان ها

بگ�یــد .بــرای تجهـ ی ز
ـ�ات همــراه حجــم زیــادی از اطالعــات نظـ یـر عکــس هــا و یــا پیــام هــا ،بصــورت خــودکار
همیشــه از داده هــای خــود پشــتیبان ی
ن
ـ� پشــتیبان گرفــت و بــه آســا� و در زمــان از دســت رفـ ت ن
پشــتیبان گـ یـری میشــوند .ویل میتــوان از پیکربنــدی هــا و برنامــه هــا نـ ی ز
ـ� وســیله اطالعــات
را بازیـ بـا� کــرد و یــا آن را بــر روی دســتگاه جدیــد منتقــل نمــود.

ین
ح� کار

در محــل کار ،بســیار مراقــب باشــید کــه از جاهـ یـا� کــه حــاوی اطالعــات حســاس هســتند ،مثــل صفحــه کامپیوترهــا و یــا وایــت بردهــا ،فیلــم و
نگ�یــد.
یــا عکــس ی

یز
تجه�ات همراه شما ابزار قدرتمندی هستند ،که میخواهیم از استفاده از آنها لذت بب�ید .برای این کار کافیست قدمهای کوچک ذکر شده در باال را
گ
بردارید و تا قدم بزر� برای امن کردن خود و ی ز
تجه�ات خود برداشته باشید.
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :
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