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ف ي� هذا العدد..

االستعداد للسفر.
••فقدان أ
الجهزة أو رسقتها
•الربط مع شبكات واي فاي .Wi-Fi
•أجهزة الحاسوب العامة.

عل أمن بياناتك اثناء السفر
حافظ ي

تمهيد

نريــد الحصــول عــى أقــى فائــدة مــن التكنولوجيــا ف� جميــع أ
الوقــات،
ي
بمــا ف ي� ذلــك عنــد الســفر .ف ي� هــذه النـ شـرة ســوف نعــرض كيــف يمكنــك
بال تن�نــت واســتخدام أجهزتــك بشــكل آمــن أثنــاء الســفر.
االتصــال إ

االستعداد للسفر

المحرر الضيف

مــارك وليامــز هــو «مهنــدس المؤسســة أ
المنيــة» ف ي� بلويشــيلد
تينيــ� .وهــو أيضــا مــدرب ف ي� ســانز
بلوكــروس ف ي� واليــة
ي
 SANSورئيــس فــرع «شــاتانوغا  .« ISSAســافر كثـ يـراً ولديــه
معرفــة واســعة بالمخاطــر المتوقعــة أثنــاء الســفر.

شــبكة نز
م�لــك أو مــكان عملــك عــادة مــا تكــون آمنــة ،لكــن أثنــاء الســفر
يجــب أن نفـ تـرض أن أي شــبكة اتصــال اخــرى ال يمكــن الوثــوق بهــا .أنــت ال تعلــم مــن يســتطيع االتصــال بتلــك الشــبكات ومــاذا يمكنــه أن يفعــل .هنــا
ت
ـ� ســوف تؤمــن بشــكل كبـ يـر الحمايــة لــك ولبياناتــك قبــل الســفر.
بعــض الخطــوات البســيطة الـ ي
ت
ت
ت
ـ�
ـ� لــن تحتــاج إليهــا والبيانــات الـ ي
ـ� لــن تأخذهــا معــك عنــد ســفرك .قــم بتحديــد مــا هــي البيانــات الـ ي
•البيانــات المؤمنــة جيــدا هــي الـ ي
ســوف تحملهــا معــك .هــذا يمكــن أن يقلــل إىل حــد كبـ يـر خطــر تعــرض بياناتــك للكشــف ف ي� حــال فقــدان جهــازك أو رسقتــه أو تــم التحفــظ
عليهــا مــن قبــل الجمــارك أو أمــن الحــدود مثـاً .إذا كانــت رحلتــك تخــص العمــل اســال قســم تقنيــة المعلومــات ف ي� جهــة عملــك إذا كان هنــاك
أجهــزة مخصصــة للســفر.
•اقفــل أ
الجهــزة الخاصــة بــك بكلمــة مــرور قويــة .بهــذه الطريقــة اذا رسقــت أو فقــدت ،ال يمكــن الوصــول إىل البيانــات الخاصــة بــك عليهــا.
ـف� القــرص الكامــل عــى أجهــزة الهاتــف المحمــول وأجهــزة الحاســوب المحمولــة .بالنســبة
إ
وبالضافــة إىل ذلــك ،قــم بتثبيــت او تفعيــل تشـ ي
أ
لمعظــم الجهــزة المحمولــة  ،يتــم تمكـ ي ن
ـ� هــذا تلقائيــا عنــد اســتخدام قفــل الشاشــة .screenlock

•تثبيت أو ي ن
تمك� تطبيق عىل جهازك يمكنك من تتبعه عن بعد ،ومسح بياناتك الموجودة عليه إذا تم رسقة الجهاز او فقدانه.
أ
الصــدارات .حيــث تركــز
للف�وســات قبــل أن تســافر بحيــث تقــوم بتشــغيل أحــدث إ
•قــم بتحديــث الجهــزة والتطبيقــات وبرنامــج مضــاد ي
أ
ال�امــج القديمــة والغـ يـر محدثــة.
العديــد مــن الهجمــات عــى النظمــة و ب
ش
�ء مــا ألجهزتــك أثنــاء الســفر ال يــزال لديــك نســخة مــن البيانــات
•خــد نســخة احتياطيــة كاملــة مــن جميــع بياناتــك .بهــذه الطريقــة إذا حــدث ي
أ
الصليــة ف ي� مــكان آمــن.
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ـ� أ مــن بيا نا تــك ا ثنــاء ا لســفر
حا فــظ عـ ي
ت
ش
الــ�
•بالنســبة للســفر
ي
الــدول ،تحقــق مــن �كــة الجــوال ي
بال تن�نــت مــن
تتعامــل معهــا لمعرفــة تكاليــف االتصــال إ
جوالــك ف� البلــد الــذي تســافر إليــه .ف� كثــر مــن أ
الحيــان تكون
ي ي
ي
التكاليــف عاليــة جــداً .لــذا ننصــح بإيقــاف خاصيــة البيانــات
أثنــاء التجــوال و ش�اء ش�يحــة بيانــات أو اتصــال مســبق الدفــع
مــن البلــد الــذي تســافر إليــه.

فقدان أ
الجهزة أو رسقتها

ـ� ســامة أجهزتــك ،عــى ســبيل المثــال
بمجــرد أن تبــدأ الســفر حافــظ عـ ي
ال تـ تـرك أ
الجهــزة ف ي� الســيارة بحيــث يمكــن للنــاس أن تراهــم بســهولة،
ببســاطة يســتطيع أي شــخص تحطيــم زجــاج الســيارة واالســتيالء عــى
ش
�ء ذي قيمــة يمكــن أن يــراه .وفقــا لدراســة أجرتهــا ش�كــة فرايــزون
أي ي
لالتصــاالت  ،Verizonأن احتماليــة فقــد الجهــاز تصــل ألكــرث مــن 100

تأم� أ
للبقاء أمنا أثناء السفر ،عليك ي ن
الجهزة الخاصة بك
قبل مغادرة نز
وتشف�
الم�ل واالحتفاظ بها ف ي� مكان آمن
ي
أ
ال تن�نت من شبكات واي
جميع النشطة عند الدخول إىل إ
فاي العامة.

ضعــف مــن احتماليــة رسقتــه .لــذا تحــق بشــكل دائــم ومتكــرر مــن أن
أ
الجهــزة دائمــا معــك ،وخصوص ـاً بعــد التفتيــش االم ـن ي ف ي� المطــار ،أو
عنــد الـنز ول مــن ســيارة أ
الجــرة أو الخــروج مــن مطعــم ،أو عنــد مغــادرة غرفتــك ف ي� الفنــدق أو قبــل الـنز ول مــن الطائــرة .وتذكــر دائمــا تفقــد جيــب
مقعــد الطائــرة أو ســيارة أ
الجــرة.

الربط مع شبكات واي فاي .Wi-Fi

أ
ف
ن
ت
الوصــول إىل إ ت
ـ� توجــد ف ي� الفنــدق،
الن�نــت أثنــاء الســفر ي� كثـ يـر مــن الحيــان يعـ ي اســتخدام نقــاط وصــول الــواي فــاي  Wi-Fiالعامــة ،مثــل تلــك الـ ي
المقهــى أو المطــار .هنــاك مشــكلتان مــع خدمــة الــواي فــاي  Wi-Fiف� أ
الماكــن العامــة :ال تســتطيع معرفــة مــن يشــغلها و ال من يســتخدمها .لذلــك ينبغي
ي
النظــر اليهــا أنهــا غـ يـر آمنــة .ف� الواقــع هــذا هــو أهــم ســبب ألخــذ االحتياطــات الالزمــة لتأمـ ي ن
وبالضافــة إىل ذلــك ،تســتخدم
ـ� أجهزتــك قبــل الســفر .إ
ي
أ
خدمــة الــواي فــاي موجــات الراديــو ،وهــذا يمكــن أي شــخص يتواجــد بالقــرب منــك مــن مراقبــة اتصالــك .لهــذه الســباب ،إذا كنــت تســتخدم واي
ف أ
ال تن�نــت مشــفرة .عــى ســبيل المثــال ،عنــد االتصــال عـ بـر ت
االن�نــت
فــاي  Wi-Fiي� الماكــن العامــة ،تحتــاج إىل التأكــد مــن أن كل نشــاطك عــى شــبكة إ
ت
ـ� تزورهــا مشــفرة .يمكنــك التأكــد مــن هــذا مــن خــال البحــث عــن  HTTPS://أو صــورة
باســتخدام المتصفــح الخــاص بــك تأكــد مــن أن المواقــع الـ ي
ف
ت
ت
ـف� كل مــن
قفــل مغلــق ي� ش�يــط العنــوان .إ
ـ� تقــوم بتشـ ي
وبالضافــة إىل ذلــك ،قــد يكــون لديــك مــا يســمى ( VPNالشــبكة االف�اضيــة الخاصــة) الـ ي
نشــاطك عــى شــبكة إ ت
ش
ـخص .إذا كنــت قلقــا أنــه
الن�نــت .يمكنــك الحصــول عــى ال  VPNمــن جهــة عملــك كمــا يمكنــك �اء نســخة لالســتخدام الشـ ي
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ـ� أ مــن بيا نا تــك ا ثنــاء ا لســفر
حا فــظ عـ ي
ال يوجــد واي فــاي  Wi-Fiيمكنــك الوثــوق بهــا ،اســتخدم اتصــال البيانــات عـ بـر شــبكة الهاتــف الخــاص بــك .تحذيــر :كمــا ذكرنــا ســابقا ،هــذا يمكــن أن
تكــون مكلفــا عنــد الســفر دوليــا ،تحقــق مــع مــزود خدمــة الجــوال الخــاص بــك أوال.

أجهزة الحاسب العامة

ف
ف
ال تن�نــت ،لتســجيل الدخــول إىل أي مــن حســاباتك أو الوصــول
ال تســتخدم أجهــزة الحاســب العامــة ،مثــل تلــك الموجــودة ي� الفنــادق أو ي� مقاهــي إ
ال�مجيــات الخبيثــة (بتعمــد مــن
إىل المعلومــات الحساســة .فأنــت ال تعــرف مــن الــذي اســتخدم الجهــاز قبلــك ،وقــد يكــون الجهــاز مصــاب بأحــد ب
أ
ت
ـ� تثــق بهــا وتســتطيع التحكــم بهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــا .يمكنــك اســتخدام أجهــزة
مســتخدم ســابق أو ربمــا دون قصــد منــه) .اســتخدام الجهــزة الـ ي
الحاســب العامــة للحصــول عــى معلومــات عامــة مثــل أحــوال الطقــس أو تصفــح االخبــار .اذا قمــت بتســجيل الدخــول إىل أي مــن حســاباتك كحســاب
جوجــل مثـا ً فكأنــك وجهــت دعــوة للقراصنــة الخـ تـراق حســابك.

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
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