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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

رو� دیجیتال
خانه ب
مفدمه
ش
بســیاری از مــا منتظــر بهــار هســتیم مناظــر زیبــا در حــال شــکل گـ یـری اســت ،گل هــا �وع بــه شــکوفه مــی کننــد و
رو� ،تمـ ی ز
ـر و مرتــب کــردن معمــول بــه نظــر مــی آیــد،
رو� اســت .در حــایل کــه خانــه ب
بســیاری از مــا بهــار زمــان نخانــه ب
رو� دیجیتــایل ممکــن اســت چنــدان آشــکار نباشــد .در اینجــا چنــد نکتــه کوتــاه بــرای
امــا لــزوم نیــاز بــه گهمچنـ یـ� خانــه ب
منظــم کــردن زنــد� دیجیتــایل و ایجــاد عــادات جدیــد دیجیتــال آورده شــده اســت:
پشــتیبان گـ یـری :مــا ایــن مــورد را اول ذکــر میکنیــم زیــرا در طـ ن
ـوال� مــدت ،ایــن یــی از ت
مهم�یــن و البتــه گامــی
اســت کــه قبــل از کارهــای دیگــر بایــد انجــام دهیــد .مهــم نیســت کــه چقــدر مــوارد ایمـ نـی را رعایــت میکنیــد،
بعـ ضـی وقتهــا ،شــما بــه احتمــال زیــاد بــه بازیـ بـا� اطالعــات مهــم خــود نیــاز داریــد کــه اهمیــت پشــتیبان گـ یـری
خــرا� هــارد دیســک ،از دســت دادن
مشــخص خواهــد شــد .دالیــل اســتفاده از پشــتیبان مــی توانــد شــامل ب
دســتگاهی یــا آلــوده شــدن بــه بــد افزارهـ یـا� ماننــد بــاج افزارهــا باشــد .ایجــاد و برنامــه ریــزی پشــتیبان گـ یـری
خــودکار بــه شــما اطمینــان مــی دهــد کــه مــی توانیــد ت
مهم�یــن اطالعــات خــود را در زمــان نیــاز بازیـ بـا� کنیــد.
حــذف :برنامــه هــا یــا برنامــه هــای بالاســتفاده در دســتگاه هــای تلفــن همــراه و رایانــه هــای خــود را حــذف کنیــد.
برخــی از برنامــه هــا بــه مقادیــر زیــادی فضــای ذخـ یـره ســازی نیــاز دارنــد ،کــه مــی تواننــد آســیب پذیــری هــای
جدیــدی را بــرای شــما ایجــاد کننــد و حـ تـی ممکــن اســت رسعــت آن را کنــد کننــد .هرچــه برنامــه هــای کمـ تـری
داشــته باشــید ،سیســتم و اطالعــات شــما از امنیــت بیشـ تـری برخــوردار اســت .بســیاری از دســتگاه هــا بــه شــما
آخریــن بــاری کــه از برنامــه ای اســتفاده کــرده ایــد را نشــان میدهنــد .اگــر بیــش از چنــد مــاه بیشـ تـر باشــد ،احتمــال
دارد کــه بــه برنامــه نیــاز نداشــته باشــید!
ـا� :همــه دســتگاه هــا و برنامــه هــای خــود را بــه روز کنیــد و هــر جــا ممکــن اســت بــه روز رسـ ن
بــه روز رسـ ن
ـا�
خــودکار را فعــال کنیــد .بــه ایــن ترتیــب ،دســتگاه هــا و برنامــه هــای شــما بــه روز میماننــد ،نــه تنهــا عملکــرد آنهــا
رسیــع تــر خواهــد بــود ،بلکــه هــک کــردن آنهــا نـ ی ز
ـر بســیار ســخت تــر خواهــد بــود.
گــذر واژه هــا :آنهــا را بازنگــری کنیــد .اگــر از چندیــن رمــز عبــور یکســان بــرای چندیــن حســاب اســتفاده مــی
کنیــد ،آنهــا را تغیـ یـر دهیــد تــا هــر حســاب دارای یــک رمــز عبــور منحــر بــه فــرد باشــد .نمــی توانیــد تمــام
رمزهــای عبــور منحــر بــه فــرد خــود را بــه خاطــر بســپارید؟ از نــرم افزارهــای مدیریــت گــذرواژه اســتفاده
کنیــد .همچنـ ی ن
ـ� از تأییــد اعتبــار دو عامــی ( )2FAهــر جــا ممکــن اســت اســتفاده کنیــد ،خصوصـاً بــرای هرگونــه
ایمیــل یــا حســاب کاربــری مــایل (ماننــد حســاب بانــک ت
این�نـ تـی) فعــال کنیــد.
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حســاب هــای مــایل :حتمــا حســاب هــای بانــی ،حســاب هــای کارت اعتبــاری و حســاب هــای بازنشســت� بــه گونــه
ای تنظیــم شــوند کــه هــر زمــان تراکنـ شـی انجــام شــد ،بــه خصــوص بــرای خریدهــای بــزرگ یــا نقــل و انتقــال
کاله�دارانــه شــوید ،زودتــر مــی
فعالیــت هــای ت ب
پــول زیــاد ،بــه شــما هشــدار دهنــد .هرچــه زودتــر متوجــه گ
ن
بگ�یــد .بســته بــه اینکــه در کــدام کشــور زنــد� مــی کنیــد ،بســ� حســاب اعتبــاری مــی توانــد
توانیــد جلــوی آن را ی
یــی از موثرتریــن راههــای محافظــت از هویــت شــما باشــد.
مرورگــر :همــه افزونــه هــا و یــا پالگـ ی ن
ـ� هــای نصــب شــده در مرورگــر خــود را بازنگــری کنیــد .تنظیمــات مجــوز
داده شــده بــه افزونــه هــا را مــرور کنیــد .آیــا ایــن افزونــه هــا واقعـاً نیــاز بــه دسـ تـریس بــه موقعیــت مـ ن
ـکا� ،رمــز
ن
عبــور یــا لیســت تمــاس هــای شــما دارنــد؟ اگــر دیگــر از افزونــه هــای خــایص اســتفاده نمــی کنیــد ،یــا نگــرا� هـ یـا�
دربــاره مـ ی ز
ـران رعایــت حریــم خصــویص توســط آنهــا داریــد ،آنهــا را حــذف کنیــد.
شــبکه هــای اجتماعــی :حضــور آنالیــن خــود را بــرریس کنیــد .تنظیمــات حریــم خصــویص خــود را مــرور کنیــد و
هرگونــه عکــس و فیلــم کــه دیگــر بــه آنهــا دسـ تـریس نداریــد یــا نیــاز نداریــد ،حــذف کنیــد .همچنـ ی ن
ـ� مــی توانیــد
خــود را در موتورهــای جســتجو جســتجو کنیــد و ببینیــد چــه اطالعـ ت
ـا� در مــورد شــما وجــود دارد .بــه یــاد داشــته
ـران اطالعـ ت
ت
باشــید ،خــوب اســت کــه مـ ی ز
ـا� را کــه بــه اشـ تـراک مــی گذاریــد را محــدود کنیــد ،و حــی اینکــه بــا چــه
ت
کــی تصمیــم داریــد آن را بــه اشــراک بگذاریــد.
ـر کار خــود را تمـ ی ز
ـر کار :کشــو مـ ی ز
مـ ی ز
ـر کنیــد ،هــر دیســک درایــو قدیمــی یــا فلــش  USBکــه اطالعــات غـ یـر نیــاز روی
ت
ت
ن
آن اســت را پــاک کنیــد .حــی یادداشــت هــا بــا اطالعــات بیــش از حــد نیــاز را از بـ یـ� بب�یــد .در صــور� کــه دســتگاه
خردکننــده اســناد نداریــد ،بــد نیســت کــه بخرید.
ایمیــل :ایمیــل هــا و فایلهــای ضمیمــه آنهــا کــه الزم نداریــد را حــذف کنیــد و آنچــه نگــه میداریــد را ســازماندهی
کنیــد .بــه مــدارک حســاس ماننــد آنهـ یـا� کــه تاریــخ تولــد یــا شــماره تأمـ ی ن
ـ� اجتماعــی خــود را دارنــد توجــه ویــژه
داشــته باشــید و آن را از پوشــه ایمیلهــای وارده خــود خــارج کنیــد!
اگرچــه بــه نظــر ایــن پاکســازی هــا یــک کار وقــت گـ یـر بــه نظــر مــی آیــد ،امــا مطمـ ئ ن
ـ� باشــید کــه دســتگاه هــا و اطالعــات
شــما محفــوظ خواهنــد مانــد و درد رسهــای بعــدی کمـ تـری خواهیــد داشــت .اگــر همــه ایــن کارهــا کــه گفتیــم زیــاد بــه
نظــر مــی آیــد ،فقــط چنــد مـ گـورد را انتخــاب کنیــد یــا ســعی کنیــد یــک مــورد را در روز یــا هفتــه انجــام دهیــد .هــر قــدم
کوچــی برداریــد ،قــدم بــزر� در راه محافظــت از شــما خواهــد بــود.

رسدب� مهمان
ی

کـ تـی نیکلــز  @LiketheCoinsیــک تحلیلگــر ارشــد اطالعــات ش�کــت  Red Canaryو همچنـ ی ن
ـر�
ـ� مـ ب
موسســه  SANSدر درس  FOR578: Cyber Threat Intelligenceاســت .وی بیــش از یــک دهــه در
ـای�ی فعالیــت داشــته اســت.
زمینــه امنیــت شــبکه ،واکنــش رسیــع و بخــش اطالعــات تهدیــد سـ ب
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