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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

ش ئ
أن� كلمات مرور سهلة
نظرة عامة

ـ� لحمايــة حســابك ،لذلــك فــإن الكثـ يـر مــن المقــاالت تقــوم بنصحــك باســتخدام كلمــات
تعتـ بـر طريقــة اختيــارك لكلمــات المــرور هــي المفتــاح الرئيـ ي
المــرور المعقــدة لحمايــة حســابك ،ولكــن نــادراً مــا يتــم إعطــاؤك طريقــة بســيطة إلنشــاء وإدارة جميــع كلمــات المــرور بشــكل آمــن .سنســتعرض ثــاث
طــرق لتســهيل آليــة اختيــار كلمــات المــرور ،وتأمـ ي ن
ـ� حســاباتك وحمايــة مســتقبلك.

عبارات المرور

ف
ت
ـى ترهقــك ف ي� تذكرهــا أو كتابتهــا قــد انتهــت ،ومــع تطــور أجهــزة الحاســوب فائقــة
إن الطريقــة التقليديــة ي� اختيــار كلمــات المــرور المعقــدة الـ ي
أ
ت
ت
ت
ن
ـاس الختيــار كلمــات المــرور هــو أن تتكــون مــن خانــات كثـ يـرة
ـى تُ َمكــن المهاجمـ يـ� عـ بـر االن�نــت مــن اخ�اقهــا بســهولة .إن المعيــار السـ ي
الرسعــة الـ ي
أي جعــل كلمــة المــرور طويلــة وليــس أ
الســاس التعقيــد لكملــة المــرور فقــط .لذلــك يمكنــك االســتعاضة بكلمــة المــرور المعقــدة وصعبــة الكتابــة
والحفــظ بجملــة قصـ يـرة أو كلمــات عشــوائية وبذلــك تعتـ بـر كلمــة المــرور قويــة وســهلة الحفــظ ،وعــى ســبيل المثــال لعبــارات المــرور:
«حان وقت القهوة القوية!»
«خرس الحلزون الزحف للشاطئ»
كالهمــا قــوي مــع أكـ ثـر مــن ش
ع�يــن حر ًفــا ،يسـ ُهل تذكرهــا ،ســهلة ف ي� الكتابــة ولكــن يصعــب كرسهــا وهــو أمــر جيــد .تَذكــر أن طــول كلمــات المــرور
هــو أ
الهــم.

إدارة كلمات المرور

تحتــاج إىل كلمــة مــرور فريــدة لــكل حســاب خــاص بــك .إذا قمــت بإعــادة اســتخدام نفــس كلمــة المــرور لحســابات متعــددة ،فإنــك تُ َعـ ِـرض نفســك
ت ن
لخطــر كبـ يـر .كل مــا يحتاجــه المهاجــم إ ت ن
ت
و� تســتخدمه ،ورسقــة جميــع كلمــات المــرور بمــا ف ي� ذلــك كلمــات المــرور
و� هــو اخــراق موقــع الكــر ي
اللكــر ي
الخــرى .وهــو مــا يحــدث ف� كثــر أ
الخاصــة بــك ،ثــم اســتخدام كلمــة المــرور لتســجيل الدخــول إىل جميــع حســاباتك أ
الحيــان وللتأكــد مــن أن حســابك
ي ي
ت
ت
ـال . www.haveibeenpwned.comلذلــك
ـى ســجلت بهــا مســبقا يمكنــك التحقــق مــن خــال الموقــع التـ ي
غـ يـر مخــرق مــن خــال أحــد المواقــع الـ ي
فالبــد لــك مــن اســتخدام كلمــة مــرور فريــدة لــكل حســاب وهــو مــا يُعــد أمــر مرهــق للمســتخدم ل َتذَ ُكــر كلمــات المــرور المتعــددة .إذن مــا الــذي يجــب
عليــك فعلــه؟ اســتخدم مديــر كلمــات المــرور.
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وم َشـفَر ومــا عليــك إال أن تتذكــر كلمــة مــرور
ـو� يقــوم بتخزيــن جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بــك بشــكل آمــن ُ
مديــر كلمــات المــرور هــو برنامــج حاسـ ب ي
أ
ت
واحــدة وهــي كلمــة المــرور الخاصــة بب�نامــج مديــر كلمــات المــرور وبعــد إدخالهــا بشــكل صحيــح يقــوم هــذا التطبيــق باســرداد كلمــات المــرور الخــرى
ـرات أخــرى مثــل تخزيــن إجاباتــك عــى أ
ويتيحهــا لــ� تســتخدمها بســهولة .كمــا أن بل�نامــج إدارة كلمــات المــرور ممـ ي ز
الســئلة الرسيــة ،وتحذيــرك عنــد
ي
ـرات أ
ز
بالضافــة ألن مديــري كلمــات المــرور
ـرى.
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تقريبــا ،لذلــك بغــض النظــر عــن النظــام الــذي تســتخدمه ،يكــون لديــك وصــول ســهل وآمــن إىل جميــع
ت�امــن بشــكل آمــن عـ بـر أي كمبيوتــر أو جهــاز ً
كلمــات المــرور الخاصــة بــك.
أخـ يـرا  ..تأكــد مــن كتابــة كلمــة المــرور بل�نامــج إدارة كلمــات المــرور وتخزينهــا ف� مــكان آمــن ف� المـ ن ز
ـرل .إن بعــض برامــج مديــري الكلمــات تتيــح لــك آليــة
ي
ي
طباعــة كلمــات المــرور الرئيســية الســتعادة الحســاب .بهــذه الطريقــة إذا نســيت كلمــة المــرور بل�نامــج مديــر كلمــة المــرور لديــك نســخة احتياطيــة .كمــا
يتيــح لــك مــن خــال زوجتــك أو أحــد افــراد أرستــك الموثوقـ ي ن
ـ� اسـ تـرداد المعلومــات نيابــة عنــك ف ي� حــال مرضــت أو وجــدت نفســك ف ي� حالــة طارئــة.

ين
خطوت�)
المصادقة الثنائية (التحقق من

ـ� (غالبــا مــا يســمى المصادقــة الثنائيــة أو المصادقــة متعــددة العوامــل) طبقــة إضافيــة مــن أ
يضيــف التحقــق المكــون مــن خطوتـ ي ن
المــان .حيــث يتطلــب
ً
منــك الحصــول عــى شـ ي ن
ـذك أو مكالمــة إىل هاتفــك.
ـيئ� عنــد تســجيل الدخــول إىل حســاباتك ،كلمــة المــرور ورمــز رقمــي يتــم إنشــاؤه بواســطة هاتفــك الـ ي
ال تن�نــت عــى كلمــة المــرور ،فــا يــزال غـ يـر قــادر عــى الوصــول إىل حســاباتك .لعــدم تمكنــه
حيــث تضمــن هــذه العمليــة أنــه حـ تـى لــو حصــل مهاجــم إ
العــدادات وعــادة مــا تحتــاج إىل
ـذك .وتعتـ بـر آليــة المصادقــة الثنائيــة ســهلة إ
مــن الحصــول عــى الرمــز الرقمــي الــذي غالبـاَ مــا يُرســل يإل هاتفــك الـ ي
اســتخدامه مــرة واحــدة عنــد تســجيل الدخــول مــن جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز جديــد .وينصــح باســتخدام هــذه المصادقــة كلمــا أمكــن ال سـ ِـيما بالنســبة
إىل أهــم حســاباتك ،مثــل حســاباتك البنكيــة أو التقاعديــة أو الوصــول إىل بريــدك إ ت ن
و� .إذا كنــت تســتخدم برنامــج مديــر كلمــات المــرور ،فإننــا
اللكــر ي
نــوص بشــدة بحمايتهــا باســتخدام عبــارة مــرور قويــة والتحقــق مــن خطوتـ ي ن
ـ�.
ي
أ
ف
المال.
قد يبدو المر بسيطاً ،لكن هذه الخطوات الثالث البسيطة تقطع شو ًطاً طويال ً ي� حماية وظيفتك وسمعتك ومستقبلك ي

الضيف المحرر

أ
ف
بالضافــة لكونــه
( Justin Henderson (@SecurityMapperهــو المؤســس المشــارك ي� ش�كــة  H & Aللحلــول المنيــة ،إ
مــدرب معتمــد ف ي� ش�كــة  SANSومؤلــف منهــاج  ،Cyber Defense and SIEMكمــا أنــه يحــب العمــل ف ي� مجــال االمــن
ـي� ن يا�  ،يعمــل كمستشــار ف ي� هــذا المجــال ألكـ ثـر مــن خمســة عـ شـر عامــا.
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https://haveibeenpwned.com/
https://twofactorauth.org/
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
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