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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

ت
هل أنا ُمخ�ق؟

نظره عامه

مهمــا كنــت تعتـ بـر نفســك آمنــا ،فإنــك وكمــا الحــال ف ي� ســواقة الســيارة معــرض عاجــا أم آجــا للحــوادث .نــرد فيمــا يــ� دالئـا ً ومـ ش
ـؤ�ات تســاعدك
ي
لتعــرف مــا إذا تــم تعرضــك الخـ تـراق ومــا الــذي يتعـ ي ن
ـ� عليــك فعلــه لــو حصــل .فكلمــا أرسعــت ف ي� تحديــد وتشــخيص حالــة االخـ تـراق ،زادت حظوظــك
ف� إصــاح المشــكلة وتقليــل أ
ال ض�ار.
ي

ومؤ�ات ت
ش
االخ�اق
دالئل

الف�وســات لديــك بإعطــاء تنبيهــات بإصابــة الجهــاز .عليــك ان تنتبــه مــن أن هــذا التنبيــه تــم إصــداره مــن برنامــج الحمايــة
قيــام برنامــج فحــص ي
ف
ت
ـ� تهــدف الســتدراجك وتخويفــك لتقــوم بتحميــل
لديــك وليــس عـ بـر صفحــة او نافــذة منبثقــة خداعــة ي� صفحــات الويــب عـ بـر المتصفــح والـ ي
أ
برامــج ضــارة ت
يق�حونهــا عليــك .وان لــم تكــن متأكـ ًـدا اذهــب اىل ســجالت برنامــج الحمايــة لديــك وراجــع منهــا التنويهــات المنيــة.
يتع� عليك دفع الفدية ت
تشف�ها ولمنع ذلك ي ن
الس�جاعها.
تخ�ك بأن الملفات عىل حاسوبك ستشفر او تم ي
انبثاق نوافذ ب
ت
ال� ال ترغب بالوصول اليها.
يأخدك المتصفح ي
للكث� من المواقع ي
انهيار لنظام التشغيل او التطبيقات بشكل متكرر إضافة لظهور أيقونات لتطبيقات غريبة ونوافذ غريبة تنبثق بال سبب.
كلمات المرور لحساباتك لم تعد تعمل بالرغم من تأكدك من صحتها.
متعجب� من رسائل ت
ين
الك�ونية يغ� مرغوبه تصلهم من بريدك الخاص لم تكن فعال قد قمت بإرسالها.
يتصل بك اصدقاؤك
حصول سحوبات نقدية من حساباتك البنكية من خالل بطاقات االئتمان البنكية لم تقم بها ابداً.

كيف ستترصف؟

عندمــا تشــك بحصــول االخـ تـراق فإنــك كلمــا ارسعــت بالتــرف كلمــا كان أفضــل .وان كان هــذا االخـ تـراق ألجهــزة او حســابات متعلقــة بالعمــل فمــن
أ
بالصــاح بنفســك بــل قــم بتبليــغ الجهــات المســؤولة ف ي� العمــل .أمــا إن كان االخـ تـراق حاصــا لحســاباتك أو أجهزتــك الشــخصية
الفضــل أال تقــوم إ
ت
ـ� يمكنــك القيــام بهــا:
فإليــك بعــض الخطــوات الـ ي
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قــم بتغيـ يـر كلمــات المــرور :وهــذا ال يقتــر عــى حســابات الدخــول اىل الجهــاز أو الموبايــل فقــط بــل عــى كل الحســابات المســتخدمة ف ي�
تطبيقــات الويــب المختلفــة .وال تقــم بتغيـ يـر كلمــات المــرور مــن نفــس الجهــاز المخـ تـرق بــل قــم بذلــك مــن جهــاز مختلــف تكــون متأكــدا مــن
ســامته وأمانــه .وان كان لديــك الكثــر مــن الحســابات فابــدأ أ
بالهــم أوالً .وال ننصــح باســتخدام نفــس كلمــه المــرور لــكل الحســابات وإن لــم
ي
تســتطع تعقــب كلمــات المــرور المختلفــة يمكنــك اســتخدام برامــج إدارة لكلمــات المــرور.
الحســابات الماليــة :أ
للمــور المتعلقــة ببطاقــات االئتمــان قــم فــورا باالتصــال بالبنــك واالبــاغ .اتصــل بأرقــام البنــك الموثوقــة للتبليــغ أو قــم
بزيــارة موقــع البنــك عــى ت
االن�نــت مــن جهــاز موثــوق ،مــع االخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار طلــب توقيــف او تجميــد البطاقــة.
الف�وســات :ف� حــال إبالغــك عــن وجــود يف�وســات مــن خــال برنامــج الحمايــة لديــك فإنــه يتعـ ي ن
ـ� عليــك اتبــاع تعليمــات
برنامــج الحمايــة مــن ي
ي
ف
الف�وســات.
وتوجيهــات برنامــج الحمايــة ،أغلــب برمجيــات الحمايــة ســتعطيك روابــط وأدوات تســاعدك ي� معالجــة ي
إعــادة التنصيــب أو التهيئــة :ان لــم يكــن هنــاك وســيله لتنظيــف العــدوي أو الفايــروس فقــد يلزمــك حينهــا إعــادة التهيئــة والتنصيــب لنظــام
التشــغيل .وال نقــم باسـ تـرجاع نظــام التشــغيل مــن النســخ االحتياطيــة ،اســتخدمها السـ تـرجاع ملفاتــك الشــخصية فقــط .وان كنــت غـ يـر مرتاحـاً
إلعــادة التهيئــة لخشــيتك فقــد تطبيقــات حساســة أو نــادرة مث ـا ً يمكــن مراجعــه الخـ بـراء للمســاعدة .أيضــا ان كان جهــازك قديم ـاً فقــد يكــون
أجــدى لــك ش�اء جهــاز جديــد .أخـ يـراً ،بمجــرد إعــادة التهيئــة أو حـ تـى ش�اء جهــاز جديــد فانــت مطالــب بالتأكــد مــن حصــول نظــام التشــغيل
أ
ـ� مــا أمكــن.
عــى آخــر التحديثــات المنيــة مــع تفعيــل التحديــث االوتوماتيـ ي
النســخ االحتياطــي :أحــد االمــور الهامــة لحمايــة نفســك وعالمــك الرقمــي هــو اســتباق أ
الحــداث بأخــذ نســخ احتياطيــة مــن البيانــات بشــكل
ت
ن
ـ� بصــوره يوميــه او
دوري ومنتظــم .هنــاك الكثـ يـر مــن الحلــول ب
ـ� يمكنهــا تأمـ يـ� نســخ احتياطيــه مــن البيانــات وبشــكل اوتوماتيـ ي
ال�مجيــة والـ ي
ت
ال�نامــج المســتخدم عليــك التأكــد وبصــورة منتظمــة إمكانيــة اســرجاع الملفــات بشــكل ســليم .غالبـاً النســخ
حـ تـى كل ســاعة .وبغــض النظــر عــن ب
ـف�.
االحتياطيــة للبيانــات هــي مــاذك الوحيــد الســتعاده الملفــات الضائعــة ســواء باالخـ تـراق او التشـ ي
ئ
ـا� :إذا شــعرت بــأي شــكل مــن التهديــدات ،فأبلــغ ش
ال�طــة المحليــة عــن الحــادث .إذا كنــت ضحيــة «رسقــة الهويــة» راجــع
التدخــل القضـ ي
اقــرب مركــز ش
لل�طــة الخــاص ببلــدك.

الضيف المحرر

الدكتــور جوهانــس اولرتش()@johullrichكبـ يـر الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� معهــد  SANSللتقنيــة ،ومديــر برنامــج Internet Storm SANS
 Centerو  .SANS Fellowهــو مــن انشــأ منظومــه DShield collaborative sensorالتعاونيــة لتحليــل ســجالت الجــدار
النــاري  Firewallلدراســة وتحليــل وســلوك الهجمــات .كمــا أنــه يســتضيف البــث اليومــي لنـ شـرة أخبــار أمــن الشــبكات ف ي�
مركــز .Internet Storm
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