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مقدمه

سفری امن داشته باشید

هــدف مــا ایــن اســت کــه به شــما کمــک کنیــم تــا بتوانیــد حداکـ ثـر اســتفاده
خ�نامــه بــه شــما
را از تکنولــوژی  -حـ تـی در مســافرت  -بب�یــد .در ایــن ب
خواهیــم گفــت کــه چگونــه ابــزار خــود را در طــول مســافرت بصــورت
امــن بــه ت
این�نــت وصــل کنیــد و از آن اســتفاده کنیــد.

برریس قبل از سفر

رسدب� مهمان
ی

مــارک ویلیــام ،معمــار امنیــت در شــرکتها اســت کــه بــرای بلوکــراس
بلوشــیلد در ایالــت تنســی کار میکنــد .وی همچنیــن بعنــوان مــدرس
 SANSو رییــس (ISSA(Information Systems Security Association
در حــوزه چاتانــگا (شــهری در جنــوب غربــی ایالــت تنســی) میباشــد.
مــارک بدلیــل مســافرتهای فــراوان ،شــناخت خوبــی دارد نســبت بــه
مســائل امنیتــی کــه ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد بــرای دســتگاههایی کــه
در مســافرت همــراه داریــد.

بــا فــرض اینکــه شــبکه شــما در خانــه و یــا محــل کار ممکــن اســت امــن
باشــد بایــد توجــه داشــته باشــید شــبکه هـ یـا� کــه در طــول مســافرت بــه آن وصــل میشــوید بــه هیــچ عنــوان قابــل اعتمــاد نیســتند .شــاید شــما ندانیــد
کــه آیــا شــخص دیگــری در آن شــبکه اســت و یــا در حــال انجــام چــه کاری اســت.قدم هــای ســاده ای کــه الزم اســت قبــل از مســافرت و بــه منظــور
حفاطــت از خــود و داده هــای خــود برداریــد بــه ش�ح ذیــل اســت :
•اطالعــات زمـ ن
ـا� امــن تــر هســتند کــه شــما آنهــا را بهمــراه نداشــته باشــید .بــرای ایــن منظــور بهـ تـر اســت داده هـ یـا� را کــه نیــاز نیســت بهمــراه
تجهـ ی ز
ـرات خــود داشــته باشــید را شناسـ یـا� و ســپس آنهــا را حــذف کنید.بــا ایــن کار میتوانیــد تــا حــد قابــل توجهــی اثــرات مخــرب نـ ش
ـا� از گــم
کــردن تجهـ ی ز
ـرات  ،دزدی و یــا توقیــف آنهــا در گمــرکات و یــا مرزهــای امنیـ تـی بکاهیــد .درصورتیکــه بــه مســافرت کاری یم�ویــد از رسپرســت
خــود پب�ســید کــه آیــا ش�کــت بــرای مســافرت هــای کاری تجهـ ی ز
ـرات مختــص مســافرت ارائــه میدهــد یــا خـ یـر.
•موبایــل و لــب تــاپ خــود را بــا اســتفاده از پســوردهای ســخت قفــل کنیــد .بدیــن ترتیــب در صــورت دزدیــده و یــا گــم شــدن تجهـ ی ز
ـرات
،امــکان دسـ تـریس بــه اطالعــات موجــود در آنهــا وجــود نخواهــد داشــت .عــاوه بــر ایــن رمزگــذاری کامــل حافظــه را بــر روی موبایــل و یــا
لــب تــاپ خــود فعــال نماییــد .در بســیاری از تجهـ ی ز
ـرات موبایــی وقـ تـی قفــل دسـ تـریس روی دســتگاه میگذاریــد ،رمزگــذاری بصــورت خــودکار
فعــال میشــود.
•نــرم افــزاری بــر روی دســتگاه نصــب کنیــد کــه در صــورت گــم شــدن و یــا دزدیــده شــدن آن بتوانیــد از راه دور آن را ردیـ بـا� کنیــد و یــا حــیت
اطالعــات آن را از راه دور پــاک کنیــد.
ئ
ت
ن
•قبــل از ســفر ،دســتگاه هــا  ،برنامــه هــا و آنــی ویــروس خــود را بــروز کنیــد و مطمــ� شــوید کــه آخریــن ویرایــش در حــال اجراســت .بســیاری
از حمــات بــر روی دســتگاه هـ یـا� رخ میدهنــد کــه نــرم افــزار هــای بــروز ندارنــد.
ق
بگ�یــد .بدیــن ترتیــب اگــر در طــول مســافرت اتفــا� بــرای آن بیافتــد شــما همچنــان اطالعــات اصــی
•از کلیــه دســتگاه هــای خــود پشــتیبان ی
خــود را در جــای امــن نگــه داشــته ایــد .
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•قبــل از مســافرت خارجــی میبایســت بــرریس کنیــد کــه چــه
طــرح خدمـ ت
ـا� از طــرف ش�کــت ارائــه دهنــده خدمــات موباییل
بــر روی گـ ش
ـو� شــما فعــال اســت .اغلــب رسویــس دهنــدگان
موبایــل بــرای اســتفاده از داده فرامــرزی هزینــه باالتــری را
مطالبــه میکننــد لــذا شــما ممکــن اســت بخواهیــد در زمــان
مســافرتهای بــرون مــرزی خدمــات داده را بــرای تلفــن خــود
غــر فعــال نماییــد و یــا ســیم کارت محــی پیــش پرداخــت
ی
شــده تهیــه نماییــد.

گم شدن  /دزدیده شدن دستگاه ها

بــه محــض اینکــه مســافرت خــود را ش�وع کردیــد از امنیــت ی ز
ف�یــی
برای امن ماندن در طول مسافرت ،دستگاههایتان را
دســتگاه هــای خــود اطمینــان حاصــل کنید.بعنــوان مثــال  ،بــه هیــچ
ـرات خــود را در داخــل ماشـ ی ن
عنــوان تجهـ ی ز
ـ� کــه بــه راحـ تـی قابــل دیــدن
قبل سفر امن کنید ،مواظب باشید گم نکنید یا دزدیده
اســت نگذاریــد در ایــن صــورت ممکــن اســت افــراد بزهــکار پــس از
نشوند و همه داده های بر خط را رمزگذاری کنید.
شکســ� شیشــه خــودرو هــر ی ز
تن
چــر بــا ش
ارز� کــه میبیننــد را بدزدنــد.
گرچــه دزدیــدن وســایل شــما محتمــل اســت ویل بــر اســاس تحقیقــات
اخـ یـر  ، Verizonاحتمــال اینکــه مــردم وســایل خــود را گــم کننــد صــد
ت
بیشــر از دزدیــده شــدن آن اســت .بنابرایــن همیشــه در طــول
برابــر
مســافرت بــا بــرریس مجــدد مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه وســایل خــود را فرامــوش نکــرده ایــد .بعنــوان مثــال زمانیکــه در فــرودگاه در حــال عبــور از بخــش امنیـ تـی
هســتید و یــا در حــال پیــاده شــدن از تاکــی و یــا خــروج از رســتوران هســتید و یــا در حــال تحویــل اتــاق هتــل خــود هســتید و یــا قبــل از پیــاده شــدن
از هواپیمــا هســتید بــرریس کنیــد کــه وســایل خــود را فرامــوش نکــرده ایــد.

ت
دس�یس به شبکه های بیسیم

این�نــت در طــول مســافرت بــه معـ نـی اســتفاده از اکســس پوینــت هــای عمومــی نظــر هتــل  ،ف
دسـ تـریس بــه ت
کا� شــاپ و یــا فــرودگاه اســت .اســتفاده
ی
از ایــن شــبکه هــای بیســیم عمومــی دارای دو اشــکال اســایس اســت .اوال شــما نمیدانیــد کــه چــه کــی آنهــا را راه انــدازی کــرده و ثانیــا چــه کسـ ن
ـا� بــه
ـ� دانســت و حقیقــت ایــن مســئله کــه چــرا بایــد قبــل از مســافرت تجهـ ی ز
آنهــا وصــل هســتند .بــه ایــن دلیــل میبایســت آنهــا را نامطمـ ئ ن
ـرات خــود را امــن
کنیــد همـ ی ن
ـو� اســتفاده میشــود و ایــن بــه ایــن مفهــوم اســت کــه افــرادی در نزدیــی شــما
ـ� اســت .عــاوه بــر ایــن ،در شــبکه ب� ســیم از امــواج رادیـ ی
بطــور بالقــوه قابلیــت ترجمــه و نظــارت بــر ارتباطــات شــما را دارنــد .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل در صورتیکــه از شــبکه هــای ب� ســیم عمومــی اســتفاده میکنیــد،
میبایســت حتمــا کلیــه فعالیــت هــای برخــط شــما رمزگــذاری شــود .بعنــوان مثــال زمانیکــه بــا مرورگــر خــود و بصــورت برخــط بــه سـ ت
ـای� وصــل
میشــوید مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه ارتبــاط شــما رمزگــزاری شــده اســت.در ایــن صــورت میتوانیــد بــا پیــدا کــردن کلمــه « »HTTPS://و یــا شــکل یــک قفــل
بســته را کنــار آدرس  URLخــود از رمزگــذاری شــدن آن ارتبــاط مطمـ ئ ن
ـ� شــوید.عالوه بــر ایــن شــما ممکــن اســت از (VPN(Virtual Private Network
اســتفاده کنیــد کــه قــادر اســت کلیــه فعالیــت هــای برخــط شــما را رمزگــذاری کنــد VPN .ممکــن اســت از طــرف ش�کــت بــرای شــما فعــال شــود و یــا
ممکــن اســت شــما بــرای اســتفاده شــخیص آن را خریــداری کنیــد .اگــر نگــران هســتید کــه نتوانیــد شــبکه ب� ســیم مطمئـ نـی را بیابیــد میتوانیــد از ت
این�نــت
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ـو� هوشــمند خــود اســتقاده کنیــد .هشــدار :همانگونــه کــه قبــا گفتــه شــد اســتفاده از ت
گـ ش
این�نــت همــراه در مســافرت هــای فرامــرزی میتوانــد گــران
باشــد  .الزم اســت هزینــه هــا را بــا ش�کــت ارائــه دهنــده خدمــات بــرریس کنیــد.

ن
همگا�
کامپیوترهای

ـگا� نظــر کامپیوتــر هــای موجــود در ال� هتــل هــا و یــا ف
هرکــز از کامپیوتــر هــای همـ ن
کا� نــت هــا بــرای ورود بــه حســاب هــا و دسـ تـریس بــه اطالعــات
ی
ب
حســاس اســتفاده نکنیــد .شــما نمــی دانیــد چــه کسـ ن
ـا� قبــا از آن کامپیوتــر هــا اســتفاده کردنــد و ممکــن اســت عمــدی و یــا ســهوی آنهــا را آلــوده کــرده
ـ� و قابــل کنـ تـرل هســتند .در ت
ـتگاهها� اســتفاده کنیــد کــه مطمـ ئ ن
به�یــن حالــت ،کامپیوتــر هــای عمومــی تجهـ ی ز
ـر تا�
باشــند .در صــورت امــکان تنهــا از دسـ
ی
مناســب بــرای دریافــت اطــاع از وضعیــت آب و هــوا و یــا خوانــدن اخبــار هســتند .ورود بــه هــر نــوع حســاب شــخیص نظـ یـر حســاب گــوگل میتوانــد
چــراغ سـ ب ز
ـری بــرای هکرهــا باشــد کــه ممکــن اســت شــما را تحــت نظــر گرفتــه باشــند .

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
حلهــای افزایــش آگاهیهــای امنیـ تـی موسســه SANSبیشـ تـر بدانیــد.
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :

پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� در:
www.safenet-co.net

منابع

گذرعبارت				:

				
پشتبان یگ�ی:
					
بدافزار:
				
رمزگذاری:
		
خ�نامه وای!:
آرشیو ترجمه های ب

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#april2015
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#august2015
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#march2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#june2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/archives

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـرش و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

