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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

أربع خطوات سهلة لتبقي بأمان
نظرة عامة

ت
ش
ـى تســتخدمها أو كيفية اســتخدامها،
�ء صعــب .ومــع ذلــك ،وبغــض النظــر عــن التقنيــة الـ ي
االســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا بشــكل آمــن قــد يعتـ بـر ي

إليــك أربــع خطــوات بســيطة ستســاعدك عــى الحفــاظ عــى أمانك.

ش
�ء ،التكنولوجيــا وحدهــا ال تســتطيع حمايتــك بالكامــل ،فأنــت أفضــل خــط دفــاع .المهاجمــون يعلمــون أن أســهل
 .1أنــت :أوال ً وقبــل كل ي
الجهــزة أ
طريقــة للحصــول عــى مــا يريــدون هــو اســتهدافك ،بــدال مــن الكمبيوتــر أو أ
الخــرى .إذا كانــوا يريــدون كلمــة المــرور أو بطاقــة
ً
ف
باللحــاح .عــى
غالبــا عــن طريــق خلــق شــعور إ
ـخص ،فســيحاولون خداعــك إلعطائهــا لهــم ،وذلــك ً
االئتمــان أو التحكــم ي� حاســوبك الشـ ي
ويدعــون أن حاســوبك مصــاب ،ف� حـ ي ن
ـ� أنهــم
ســبيل المثــال ،يمكنهــم االتصــال بــك متظاهريــن بأنهــم دعــم فـن ي مــن ش�كــة ميكروســوفت َ
ي
ف� الحقيقــة مجرمــون ت
بال�يــد
إلك�ونيــون يريــدون منــك منحهــم إمكانيــة الوصــول إىل جهــازك الكمبيوتــر .أو ربمــا يرســلون إليــك رســالة ب
ي
إ ت ن
التــال لتأكيــد عنوانــك
و� تحــذر مــن أنــه ال يمكــن تســليم الحزمــة الخاصــة بــك وليتــم تســليمها عليــك بالضغــط عــى الرابــط
اللكــر ي
ي
ال�يــدي ،بينمــا هــم ف� الواقــع يخدعونــك لزيــارة موقــع ويــب ضــار يتســلل إىل جهــازك .ولذلــك فخالصــة أ
المــر ،أن أعظــم خــط دفــاع
ب
ي
ضــد المهاجمـ ي ن
ـ� هــو أنــت .بالحــرص والمنطــق الســليم ،يمكنــك اكتشــاف العديــد مــن الهجمــات وإيقافهــا.
 .2كلمــات المــرور :التطــور الرسيــع ف ي� أجهــزة الحاســوب جعــل كلمــات المــرور القديمــة المكونــة مــن  8أحــرف قابلــة للكــر .ولذلــك
فعندمــا يطلــب منــك موقــع مــا إنشــاء كلمــة مــرور ،قــم بإنشــاء عبــارة مــرور قويــة وفريــدة بــدال ً مــن ذلــك .عبــارة المــرور هــي نــوع مــن
ت
ت
ـى يســهل تذكرهــا ،مثــل «حــان وقــت القهــوة القويــة» .كلمــا كانــت عبــارة المــرور
ـى تســتخدم سلســلة مــن الكلمــات الـ ي
كلمــة المــرور الـ ي
أطــول ،كلمــا كانــت أقــوى .والبــد أن تكــون كلمــة المــرور فريــدة أي بمعـن ي آخــر اســتخدام كلمــة مــرور مختلفــة لــكل جهــاز أو حســاب عـ بـر
ال تن�نــت .وبهــذه الطريقــة ،ف� حالــة اخـ تـراق كلمــة مــرور واحــدة ،تظــل جميــع حســاباتك وأجهزتــك أ
الخــرى آمنــة .فــإن كنــت ال تســتطيع
إ
ي
تذكــر كل كلمــات المــرور الفريــدة؟ اســتخدم مديــر كلمــات المــرور ،وهــو برنامــج متخصــص يخــزن جميــع عبــارات المــرور الخاصــة بــك
أ
بشــكل آمــن بتنســيق مشــفر (والكثـ يـر مــن المـ ي ز
أيضــا).
ـرات الرائعــة الخــرى ً
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ـ� التحقــق مــن خطوتـ ي ن
وأخـ يـرا ،قــم بتمكـ ي ن
أيضــا مصادقــة ثنائيــة أو متعــددة العوامــل) .حيــث أنــه يســتخدم كلمــة المــرور
ـ� (وتســمى ً
ً
أ
ـذك أو تطبيــق ينـ ش ئ
ـ� الرمــز لــك .ربمــا يمثــل التحقــق مــن
الساســية ولكنــه يضيــف ً
أيضــا خطــوة ثانيــة ،مثــل رمــز يتــم إرســاله إىل هاتفــك الـ ي
خطوتـ ي ن
ال تن�نــت ،وهــي أســهل بكثـ يـر ممــا تعتقــد.
ـ� أهــم خطــوة يمكنــك اتخاذهــا لحمايــة حســاباتك عــى إ

 .3التحديــث :تأكــد مــن تحديــث جميــع ال�مجيــات والتطبيقــات إىل أحــدث إصــدار ف� جميــع أجهــزة الكمبيوتــر أ
والجهــزة المحمولــة.
ب
ي
ف
ال�نامــج الــذي تســتخدمه أجهزتــك .عندمــا يكتشــفون نقــاط
حيــث يبحــث مهاجمــو إ
ال تن�نــت باســتمرار عــن نقــاط ضعــف جديــدة ي� ب
أ
ف
ت
ت
ش
ـى أنشــأت
ـى تســتخدمها .ي
و� الوقــت نفســه ،فــإن الــركات الـ ي
الضعــف ،يســتخدمون برامــج خاصــة الســتغاللها والتســلل إىل الجهــزة الـ ي
ال�نامــج لهــذه أ
الجهــزة تعمــل بجــد إلصالحهــا مــن خــال إصــدار التحديثــات .وعليــك التأكــد بشــكل دوري مــن قيــام أجهــزة الكمبيوتــر
ب
أ
والجهــزة المحمولــة بتثبيــت هــذه التحديثــات عــى الفــور ،فإنــك تجعــل مــن الصعــب عــى شــخص مــا ت
اخ�اقــك .وللتأكــد مــن التحديــث

ئ
ن
تقريبــا ،بمــا
ـا� كلمــا أمكــن ذلــك .تنطبــق هــذه القاعــدة عــى أي تقنيــة متصلــة بشــبكة ً
الدائــم ،مــا عليــك ســوى تمكـ يـ� التحديــث التلقـ ي
الطفــال أو الكامــرات أ
ف� ذلــك أجهــزة التلفزيــون المتصلــة بال تن�نــت أو أجهــزة مراقبــة أ
المنيــة أو أجهــزة التوجيــه الم�نز ليــة أو أجهــزة
إ
ي
ي
أ
ت
اللعــاب أو حــى ســيارتك.
 .4النســخ االحتياطــي واالسـ تـرداد :ف� بعــض أ
الحيــان ،بغــض النظــر عــن مــدى حرصــك ،قــد يتــم ت
اخ�اقــك .إذا كان هــذا هــو الحــال،
ي
فغالبــا مــا تكــون الطريقــة الوحيــدة الســتعادة جميــع معلوماتــك الشــخصية هــي النســخة االحتياطيــة .تأكــد مــن عمــل نســخ احتياطيــة
ً
أ
أ
منتظمــة ليــة معلومــات مهمــة وتحقــق مــن أنــه يمكنــك اســتعادة بياناتــك منهــا .تدعــم معظــم أنظمــة التشــغيل والجهــزة المحمولــة
ـا� ،إمــا لمحــركات أ
ئ
القــراص الخارجيــة أو الســحابة.
النســخ االحتياطــي التلقـ ي

الضيف المحرر

ســتيف أنســون مــدرب معتمــد مــن  ،SANSويقــدم إرشــادات إىل فــرق أمــن تكنولوجيــا المعلومــات والحكومــات ف ي�
ـ� وضعهــم أ
جميــع أنحــاء العالــم لتحسـ ي ن
الم ـن ي  .ســتيف مؤلــف الكتــاب القــادم «االســتجابة للحــوادث التطبيقيــة»
ـارس أمــن تكنولوجيــا المعلومــات عــى موقــع .www.AppliedIncidentResponse.com
ويوفــر مــوارد مجانيــة لممـ ي
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! OUCHمــن قبــل فريــق الوعــي المـن ي ف ي�  SANSوتُـ ّ
ـوزع بموجــب  .Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
التصــال عــى | .www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletter :املجلــس التحريــري :والــت ســكريفنزِ ،فــل هوفــان ،أالن واجونــر ،شــريل
تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
كونــي |ترجمهــا إىل العربيــة :محمــد رسور ،فــؤاد أبــو عوميــر ،درويــش الحلــو ،اســام الكــرد

www.sans.org/security-awareness

© SANS Institute 2019

