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تخلص بأمان من هاتفك المحمول
لمحة عامة

أ
الجهــزة النقالــة ،مثــل الهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة واالجهــزة
ئ
الجنــا� الرقمــي ف ي� ش�كــة
هيــذر ماهاليــك رائــدة ف ي� علــم التحقيــق
ي
اللوحيــة ،تواصــل التطــور واالبتــكار بشــكل رسيــع جــداً .ونتيجــة لذلــك،
 ،ManTech CARDتقــود فريــق التدريــس وتشــارك ف ي� تأليــف الــدورة
فــإن كثــر مــن النــاس يســتبدلون أجهزتهــم بشــكل دوري .ولكــن أ
للســف
ف
ي
ئ
ـذك ()FOR 585
المتقدمــة ي� علــم التحقيــق الجنـ ي
ـا� الرقمــي للهات أــف الـ ي
ف
ئ
الكثـ يـر منهــم ال يفكــرون ي� خصوصيــة بياناتهــم الموجــودة عــى أجهزتهم
ـا� الرقمــي لنظمــة وينــدوز (FOR
وتقــوم بتدريــس علــم التحقيــق الجنـ ي
ت
ـ� يقدمهــا معهــد ســانز ( .)SANSيمكــن متابعتهــا عــى العناوين
 )408والـ ي
القديمــة .ف ي� هــذه النـ شـرة ســوف نغطــي أنــواع المعلومــات الشــخصية
التاليــة.smarterforensics.com ; @HeatherMahalik ; +HMahalik :
ت
ـ� قــد تكــون عــى جهــازك المحمــول ،وكيــف يمكــن حذفهــا بشــكل آمــن
الـ ي
قبــل اســتبدال الجهــاز أو بيعــه أو إهــداؤه .إذا كان الجهــاز يخــص جهــة
ت
ـ� عليــك إتباعهــا.
عملــك ،أو لديــك بيانــات تخــص العمــل مخزنــه عــى جهــازك ،يجــب التأكــد مــع جهــة عملــك مــا هــي إ
الجــراءات المناســبة الـ ي

المحرر الضيف

البيانات الخاصة

و� كثــر مــن أ
ف
الحيــان أكـ ثـر مــن جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك.
أجهــزة الهواتــف الذكيــة تخــزن بيانــات أكـ ثـر حساســية بكثـ يـر ممــا يعتقــد كثـ يـر مــن النــاس ،ي ي
عــاد ًة مــا يشــمل ذلــك المعلومــات التاليــة:
أ
ت
ال� تزورها بشكل متكرر.
•عنوان سكنك وعملك والماكن ي
الرسة أ
•بيانات جهات االتصال الخاصة بك ،بما ف� ذلك أ
والصدقاء وزمالء العمل.
ي
•سجل المكالمات الواردة والصادرة ،والفائتة.
•الرسائل النصية ( ،)SMSوالرسائل الصوتية ورسائل الوسائط المتعددة.
ت
ال� تمت ضمن تطبيقات الدردشة ف ي� وسائل التواصل االجتماعية وااللعاب.
•المحادثات ي
أ
ت
ال� زرتها وسجل الربط مع أبراج الجوال.
•إحداثيات الماكن ي
ال تن�نت ،سجل البحث ،وملفات تعريف االرتباط  cookiesوالصفحات المخزنة عىل جهازك.
•سجل تصفح إ
ن
ت
و�.
ال�يد إ
•الصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية ورسائل ب
اللك� ي
ال�يد إ ت ن
و�.
•كلمات المرور المخزنة لحساباتك الشخصية ،مثل حساب البنك الذي تتعامل معه أو حساب ب
اللك� ي
•الوصول إىل الصور والملفات أو المعلومات المخزنة ف ي� السحابة.
•معلومات تتعلق بوضعك الصحي مثل العمر ،معدل ض�بات القلب  ،ضغط الدم إلخ.
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تخلــص بأ مــا ن مــن ها تفــك ا لمحمــول

طمس البيانات من الجهاز

كمــا ذكرنــا هنــاك قــدراً هائ ـا ً مــن المعلومــات الحساســة عــى جهــاز
الجــوال الــخ .بغــض النظــر عــن كيفيــة التخلــص مــن جهــاز الجــوال
الخــاص بــك ،مثــل التـ بـرع بــه ،اســتبداله بأخــر ،او اعطائــه ألحــد أفــراد
العائلــة ،بيعــه أو حـ تـى رميــه ،عليــك أن تكــون متأكــد مــن أنــك طمســت
تلــك المعلومــات الحساســة  .حــذف البيانــات ليــس كافيــا ،فإنــه يمكــن
بســهولة ت
اســردادها باســتخدام أدوات مجانيــة موجــودة عــى شــبكة
ال تن�نــت .بــدال مــن ذلــك تحتــاج إىل محــو آمــن لجميــع البيانــات
إ
الموجــودة عــى جهــازك ،وهــو مــا يســمى طمــس البيانــات .يتــم ذلــك
مــن خــال الكتابــة فــوق المعلومــات لضمــان أنــه ال يمكــن اسـ تـردادها.
تذكــر قبــل أن تمســح البيانــات ربمــا تــود عمــل نســخة احتياطيــة منهــا
أوال ،وبهــذه الطريقــة يمكنــك بســهولة اســتعادتها عــى جهــازك الجديــد.
أســهل طريقــة لمســح بياناتــك هــو اســتخدام وظيفــة «إعــادة ضبــط
ت
ـ� كان عليهــا عنــد ش�ائــه
المصنــع» .هــذا سـ يـرجع الجهــاز إىل حالــة الـ ي
أوال .إعــادة ضبــط المصنــع الطريقــة االســهل إلزالــة البيانــات مــن جهــاز
بــ� أ
الجــوال .تختلــف وظيفــة إعــادة ضبــط المصنــع ي ن
الجهــزة .تجــد
الجهــزة أ
أدنــاه خطــوات عمــل ذلــك عــى أ
الكـ ثـر شــعبية:

عند التخلص من الجهاز المحمول الخاص بك ،يجب
التأكد من أن القيام بإعادة ضبط المصنع وإزالة ش�يحة
الجوال  SIMوبطاقة الذاكرة .SD

•أي فون و أي باد :إعدادات | العام | إعادة ي ن
والعدادات.
تعي� | مسح جميع المحتويات إ
•أجهزة إندرويد :إعدادات | نسخ احتياطي واعادة ظبط | إعادة ضبط المصنع.
أ
ت
ـ� تعمــل بنظــام وينــدوز ليســت بهــذه البســاطة .يتــم إجــراء المزيــد مــن البحــوث عــى
للســف ،إزالــة البيانــات الشــخصية مــن أجهــزة الجــواالت الـ ي
طــرق آمنــة لضمــان طمــس البيانــات الشــخصية .إذا كان لديــك المزيــد مــن أ
الســئلة حــول كيفيــة القيــام بإعــادة ضبــط المصنــع ،راجــع دليــل المالــك
الخــاص بــك أو موقــع ش
ال�كــة المصنعــة .تذكــر ،ببســاطة حــذف البيانــات ليــس كافيــا ألنــه يمكــن اسـ تـردادها بســهولة.

ش�يحة الجوال  / SIMبطاقة الذاكرة SD

ف
ت
ش
ش
ـ� يتــم
إ
بالضافــة إىل البيانــات المخزنــة عــى جهــازك ،تحتــاج أيضــا إىل النظــر ي� مــا هــو مخــزن عــى �يحــة الجــوال � .SIMيحــة الجــوال هــي الـ ي
مــن خاللهــا االتصــال و تبــادل البيانــات عـ بـر شــبكة الهاتــف المحمــول .عنــد إجــراء إعــادة ضبــط المصنــع عــى الجهــاز الخــاص بــك ،تبقــى البيانــات
عــى ش�يحــة الجــوال كمــا هــي .يمكنــك غالبــا اســتخدام نفــس ش
ال�يحــة مــع الهاتــف الجديــد .ف ي� حــال لــم يكــن ذلــك ممكنـاً (عــى ســبيل المثــال إذا
كان الهاتــف الجديــد يســتخدم ش�يحــة جــوال بحجــم أصغــر) يمكنــك الحصــول عــى ش�يحــة جديــدة مــن مــزود الخدمــة .بالنســبة ش
لل�يحــة القديمــة
عليــك االحتفــاظ بهــا أو إتالفهــا لمنــع أي شــخص مــن إعــادة اســتخدامها أو االطــاع عــى البيانــات المخزنــة عليهــا.
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تخلــص بأ مــا ن مــن ها تفــك ا لمحمــول
وأخـ يـرا ،الكثـ يـر مــن أجهــزة الجــوال تســتخدم بطاقلــة تخزيــن إضافيــة  .SDبطاقــات التخزيــن غالبــا مــا تحتــوي عــى ملفــات الوســائط المتعــددة (الصور
ومقاطــع الفيديــو) وبعــض التطبيقــات وربمــا ملفــات أخــرى حساســة .تذكــر إزالــة بطاقــة التخزيــن مــن الجهــاز قبــل التخلــص منــه .بطاقــة  SDقــد
تكــون مخفيــة بجانــب بطاريــة الجهــاز ،أو وربمــا تحتهــا .غالبــا مــا يمكــن إعــادة اســتخدام بطاقــة الذاكــرة ف ي� الجهــاز الجديــد .كمــا يمكــن اســتخدامها
للتخزيــن العــام عــى جهــاز الكمبيوتــر باســتخدام قــاريء خــاص لهــذه ش
ال�ائــح يتــم توصيلــه حــال الكمبيوتــر مــن خــال  .USBإذا لــم يكــم مــن
الممكــن اســتخدام بطاقــة الذاكــرة مجــدداً عليــك اتالفهــا لمنــع أي شــخص مــن إعــادة اســتخدامها أو االطــاع عــى البيانــات المخزنــة عليهــا.
ت
ـ� تغطيهــا هــذه النـ شـرة ،خــذ الجهــاز إىل المتجــر الــذي اشـ تـريته منــه واحصــل عــى مســاعدة مــن
إذا لــم تكــن متأكــدا مــن أي مــن الخطــوات الـ ي
ف ـن مــدرب .وأخــرا ،إذا كنــت تــود التخلــص مــن جهــازك ،نقـ تـرح عليــك النظــر ف� التــرع بــه الحــدى الجمعيــات الخ�يــة الـ تـ� تســتقبل أ
الجهــزة
ي
ي ب
ي
ي
ي
المســتعملة.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية
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