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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

التنظيف الربيعي
نظرة عامة

ف
للكث�يــن تبــدأ الرغبــة للبــدء بيتنظيــف الربيــع .عــى
معظمنــا ينتظــر فصــل الربيــع! حيــث يبــدأ المشــهد الرائــع للطبيعــة ،والزهــور تبــدأ ي� إ
الزهــار ،وبالنســبة ي
نز
واضحــا للغايــة .فيمــا
ـ� ترتيــب حياتنــا الرقميــة ليــس
ً
الرغــم مــن أنــه قــد يكــون مــن الســهل رؤيــة الحاجــة إىل تطهـ يـر وترتيــب المـ ل ،إال أن إدراك الحاجــة إلـ ي
ـ� بعــض النصائــح الرسيعــة للحصــول عــى حيــاة رقميــة منظمــة وترتيــب عــادات رقميــة جديــدة:
يـ ي
أ
ت
ـى تريــد اتخاذهــا قبــل
النســخ االحتياطي:قمنــا بــإدراج هــذه الخطــوة أوال ً لنــه عــى المــدى الطويــل ،هــي واحــدة مــن أهــم الخطــوات الـ ي
االنتقــال إىل الخطــوات الالحقــة .بغــض النظــر عــن مــدى أمانــك ،ف� مرحلــة مــا ،ســتحتاج عــى أ
الرجــح إىل نســخ احتياطيــة الســتعادة معلوماتك
ي
أ
بال�امــج الضــارة مثــل برمجيــات الفديــة
المهمــة .يمكــن أن تشــمل الســباب فشــل محــرك القــرص الصلــب ،وفقــد الجهــاز ،إ
والصابــة ب
 .Ransomewareحيــث أن عمليــة جدولــة النســخ االحتياطيــة التلقائيــة تضمــن لــك إمكانيــة اسـ تـرداد معلوماتــك أ
الكـ ثـر أهميــة.
حــذف الملفات:احــذف أي برامــج أو تطبيقــات غـ يـر مســتخدمة عــى أجهزتــك المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر .تتطلــب بعــض التطبيقــات كميــات

كبـ يـرة مــن التخزيــن ،ويمكنهــا ان تتســبب بثغـرات جديــدة ،وقــد تــؤدي إبطــاء جهــازك .كلمــا كان لديــك عــدد أقــل مــن التطبيقــات ،كان نظامــك
أ
ت
ث
ـى اســتغرقتها منــذ أن اســتخدمت تطبي ًقــا  -إذا مــر أكـ ثـر مــن بضعــة أشــهر،
ومعلوماتــك أكــر أمانًــا .توضــح لــك العديــد مــن الجهــزة المــدة الـ ي
فمــن المحتمــل أنــك لســت بحاجــة إىل التطبيــق!
أ
ئ
ئ
ن
ـا� كلمــا كان ذلــك ممكنـاً .وبهــذه الطريقــة ،تظــل
التحديــث
التلقا�:قــم بتحديــث جميــع الجهــزة والتطبيقــات لديــك ،وتمكـ يـ� التحديــث التلقـ ي
ي
أجهزتــك وتطبيقاتــك محدثــة ،ليــس فقــط لضمــان تشــغيلها بشــكل أرسع ولكــن يصعــب عــى أي شــخص ت
اخ�اقهــا.
بتغي�هــا بحيــث يكــون
كلمــات المرور:مراجعــة كلمــات المــرور الخاصــة بــك إذا كنــت تســتخدم نفــس كلمــات المــرور لعــدة حســابات ،فقــم ي
لــكل حســاب كلمــة مــرور فريــدة .ال تســتطيع تذ ّكــر كل كلمــات المــرور؟ يمكنــك اســتخدام مديــر كلمــة المــرور .أخـ يـر ًا ،مــن المهــم أن تقــوم
أ
ت ن
ن
و� أو حســابات ماليــة.
بتمكـ يـ� المصادقــة الثنائيــة كلمــا كان ذلــك ممك ًنــا ،ال ســيما بالنســبة لي بريــد إلكــر ي
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الحســابات الماليــة :تأكــد مــن تفعيــل رســائل التنبيــه لــكل مــن حســاباتك المرصفيــة وحســابات بطاقــات االئتمــان وحســابات .التقاعــد
لتنبيهــك كلمــا تــم إجــراء معاملــة ،خاصــة بالنســبة لعمليــات ال ـرش اء الكبـ يـرة أو التحويــات الماليــة .بحيــث كلمــا حــددت نشــاطًا مخاد ًعــا،
كلمــا كنــت قــادرا عــى إيقافــه برسعــة .اعتمــا ًدا عــى البلــد الــذي تعيــش فيــه ،ايقــاف او تجميــد بطاقــات االئتمــان أحــد أكـ ثـر الطــرق فعاليــة
لحمايــة هويتــك.
متصفحــات ت
الضافــات المثبتــة ف ي� المتصفــح الخــاص بــك بشــكل دوري .باالضافــة
الضافيــة أو إ
االن�نت:عليــك مراجعــة جميــع الوظائــف إ
الضافيــة حــق الوصــول إىل موقعــك أو كلمــات المــرور أو قوائــم االتصــال؟ إذا لــم تعــد
يال مراجعــة الصالحيــات؛ هــل تحتــاج المكونــات إ
تســتخدم مكونــات إضافيــة ،أو كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالخصوصيــة ،قــم بحذفهــا.

وســائل التواصــل االجتماعي:تحقــق مــن حســاباتك ومــن ســيطرتك عليهــا .راجــع إعــدادات الخصوصيــة وحــذف أي صــور ومقاطــع فيديــو لــم
أيضــا البحــث عــن هويتــك مــن خــال محــرك بحــث مثــل جوجــل ومعرفــة المعلومــات الموجــودة عنــك.
يعــد الوصــول إليهــا مطلوبًــا .يمكنــك ً
ت
ـى تشــاركها ،وحـ تـى مــع مــن تختــار مشــاركتها معــه.
تذكــر أنــه مــن الجيــد تحديــد مقــدار المعلومــات الـ ي
المكتب:قــم بتنظيــف درج مكتبــك ،امســح أي محــركات أق ـراص صلبــة أو  ،BSUأيضــا قــم بتدمـ يـر أي أوراق مالحظــات الصقــة تحتــوي عــى
الكثـ يـر مــن المعلومــات .فكــر ف ي� �ش اء أداة تمزيــق المســتندات إذا لــم يكــن لديــك واحــد.
ال�يــد إ ت ن
ال�يــد إ ت ن
و� ،وحــذف مــا ال تحتــاج إليــه  ،وتنظيــم مــا تحتــاج .انتبــه بشــكل خــاص ألية مســتندات
و�:قــم بتنظيــف لملفــات ب
ب
اللكــر ي
اللك� ي
ت
ال�يد الــوارد.
ـ� تاريــخ ميــادك أو رقــم الضمــان االجتماعــي ،احــذف مثــل هــذه المســتندات مــن صنــدوق ب
ـى تحتــوي عـ ي
حساســة ،مثــل تلــك الـ ي
ربمــا تبــدو مهمــة شــاقة ،إال أنهــا ســتجعل أجهزتــك وبياناتــك محميــة أكـرث  .اذا بــدت لــك هــذه المهمــات كثـ يـرة ،اخـ تـر بضعــة عنــارص فقــط ،أو حــاول التحقــق
ـبوعيا .كل خطــوة صغـ يـرة تقطــع شــوطاً طويـا ً ف ي� حمايتــك.
يوميــا أو أسـ ً
مــن عنــر واحــد ً
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هل لديك نسخة احتياطية لبياناتك:
ش ئ
https://www.sans.org/sites/default/files/2019-04/201904-OUCH-April-Arabic.pdf
			
أن� كلمات مرور سهلة
ت
https://www.sans.org/sites/default/files/2019-01/201901-OUCH-January-Arabic.pdf
ابحث عن نفسك بع� االن�نت		
https://www.sans.org/sites/default/files/2019-03/201903-OUCH-March-Arabic.pdf
		
تخلص من هاتفك المحمول بأمان
أ
الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو إســتخدامها ألغـراض
! 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 ســكريفنز ،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 2020

