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ساعد من حولك لحماية أنفسهم
مقدمة

الكثــر منــا يشــعر بالراحــة عنــد اســتخدام التقنيــة خصوصــاً عنــد مــا
ي
نعلــم أننــا نســتخدمها بأمــان .ولكــن قــد ال يشــعر بعــض أصدقائنــا
أو أفــراد عائلتنــا بذلــك .وربمــا يشــعرون بالخــوف عنــد التعامــل مــع
أ
بال تن�نــت .وهــذا يجعلهــم عرضــة لمخاطــر
الجهــزة أو االتصــال إ
االن�نــت .اســتخدام التقنيــة ال يجــب أن يكــون مخيف ـاً ،ف� الواقــع أ
ت
المــر
ي
بســيط جــداً بمجــرد فهــم أساســيات أمــن المعلومــات .وقــد تكــون أفضــل
مــن يســاعدهم عــى فهــم هــذه أ
الساســيات.

المحرر الضيف

ن
مارشي� ( )Twitter: @randymarchanyرئيس
راندي
ي
أمن المعلومات ف� معهد فرجيبنا للتقنية ،ومدرس معتمد �ف
ي
ي
معهد سانس .SANS

خمس محاور بسيطة

هنــا خمــس محــاور بســيطة يمكنــك العمــل مــن خاللهــا لمســاعدة آ
الخريــن للتغلــب عــى تلــك المخــاوف واالســتفادة بشــكل آمــن مــن التقنيــة .يمكنــك
المصادرالضافيــة ف ي� نهايــة هــذه النـ شـرة.
معرفــة المزيــد حــول ِكل مــن هــذه المحــاور مــن خــال قائمــة
إ
١.١الهندســة االجتماعيــة :الهندســة االجتماعيــة هــي تقنيــة شــائعة يســتخدمها مجرمــو ت
ين
ش
ـ�ء ال ينبغــي
االن�نــت إلقنــاع المسـ
ـتخدم� للقيــام بـ ي
القيــام بــه ،مثــل اطالعهــم عــى كلمــة المــرور الخاصــة بهــم ،تحميــل و تشــغيل برامــج مصابــة عــى أجهزتهــم أو الحصــول عــى بيانــات حساســة.
ـن� .الفــرق هنــا ان مجرمــي ت
هــذا ليــس شــيئا جديــدا ،فالتحايــل والخــداع موجــود منــذ آالف السـ ي ن
االن�نــت يطبقــون هــذه المفاهيــم مــن خــال
ث أ
آ
ت
شــبكة إ ت
ال تن�نــت ،مثــا عندمــا يطلــب منهــم
ـ� يســتخدمها مجرمــو إ
الن�نــت .يمكنــك مســاعدة الخريــن مــن خــال اعالمهــم بأكــر الســاليب الـ ي
شــخص مــا القيــام بعمــل معـ ي ن
ـ� بإلحــاح شــديد ،أو عندمــا يبلغهــم شــخص مــا بفوزهــم بمبلــغ ضخــم أو هديــة قيمــة جــداً ،أو عندمــا يدعــي
شــخص مــا أنــه أحــد أ
الصدقــاء القدامــى ولكنــه ال يعطــي الكثـ يـر مــن المعلومــات حــول شــخصيته .أطلــع أصدقــاءك ومعارفــك عــى أمثلــة مــن
ال�يــد إ ت ن
ت
ـ� تدعــي انهــا مــن الدعــم الف ـن ي شل�كــة كبـ يـرة
هــذه الهجمــات مثــل رســائل التصيــد مــن خــال ب
اللكــر ي
و� أو المكالمــات الهاتفيــة الـ ي
ش
�ء آخــر ،أحــرص دائمــا عــى ابــاغ جميــع مــن حولــك بأهميــة المحافظــة عــى رسيــة كلمــات المــرور الخاصــة بهــم وعــدم
(مايكروســوفت مثـاً) .ي
إطــاع أي شــخص عليهــا.
أ
٢.٢كلمــات المــرور :كلمــات المــرور القويــة أحــد أهــم الوســائل لحمايــة الجهــزة والحســابات عــى ت
االن�نــت .احــرص عــى تعليــم مــن حولــك كيــف
يمكنهــم إنشــاء كلمــات مــرور قويــة .تعتـ بـر عبــارات المــرور خيــار جيــد حيــث أنهــا أســهل ف ي� الكتابــة والتذكــر ،فهــي تتكــون مــن عــدة كلمــات يســهل
عــى المســتخدم تذكرهــا ويكــون مــن الصعــب عــى مجرمــي الشــبكة تخمينهــا .تأكــد مــن أنهــم يســتخدمون كلمــات مــرور مختلفــة للحســابات
بالضافــة إىل ذلــك ،يمكــن اعالمهــم بوجــود تطبيقــات تســاعد عــى حفــظ كلمــات المــرور بشــكل آمــن .إذا كان اســتخدام تطبيــق إدارة
المختلفــة .إ
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كلمــات المــرور صعــب عليهــم ،أبلغهــم بكتابــة كلمــات المــرور عــى
ورقــة وحفظهــا ف ي� مــكان آمــن للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة .وأخـ يـرا،
بالنســبة للحســابات الهامــة والحساســة (حســاب البنــك مثــاً)
ئ
ـا� مــن شــخصية
يمكنــك إعالمهــم بوجــود خيــارات للتحقــق الثنـ ي
ئ
ـا� أحــد أكـ ثـر
المســتخدم (المصادقــة الثنائيــة) .يعــد التحقــق الثنـ ي
ت
ـ� يمكنــك اتخاذهــا.
الخطــوات فعاليــة الـ ي
٣.٣تحديــث أ
النظمــة :مــن المهــم الحفــاظ عــى أنظمــة تشــغيل
أ
الجهــزة محدثــة باســتمرار فهــي خطــوة رئيســية لتأمينهــا .هــذا
الجهــزة المحمولــة ،أ
الجــراء هــام لجميــع أ
ولي جهــاز آخــر متصــل
إ
أ
بال تن�نــت مثــل أجهــزة اللعــاب ،والتلفــاز أو ت
حــى الســماعات.
إ
أ
تمكــ�ن
أبســط طريقــة لضمــان أن جميــع الجهــزة محدثــة هــو
ي
ئ
التلقــا� كلمــا كان ذلــك ممكنــاً.
التحديــث
ي
آ
ساعد الخرين عىل استخدام التقنية بشكل أفضل من خالل
أ
ف
الف�وســات :ي� بعــض الحيــان نقــوم بالنقــر عــى
٤.٤مكافحــة ي
هذه المحاور الخمس أ
الساسية.
الروابــط أو تثبيــت برامــج ربمــا ال ينبغــي أن نقــوم بتثبيتهــا ،أ
المــر
بال�مجيــات الضــارة .تــم تصميــم
الــذي يمكــن أن تصيــب أجهزتنــا ب
ال�مجيــات الضــارة لحمايتنــا عنــد حــدوث مثــل
تطبيقــات مكافحــة ب
تلــك أ
الخطــاء .ف� حـ ي ن
ال�مجيــات الضــارة ال
ـ� أن تطبيقــات مكافحــة ب
ي
يمكــن أن توقــف جميــع ال�مجــات الضــارة ،لكنهــا تســاعد عــى كشــف ووقــف الهجمــات أ
الكـ ثـر شــيوعا .تأكــد مــن تثبيــت وتفعيــل تطبيــق مكافحــة
ب
أ
ال�مجيــات الضــارة تحتــوي عــى حلــول أمنيــة إضافيــة مثــل جــدران
ال�مجيــات الضــارة عــى جميــع الجهــزة العديــد مــن تطبيقــات مكافحــة ب
ب
الحمايــة واكتشــاف المواقــع الضــارة.
٥.٥النســخ االحتياطــي :المحــاور أعــاه ال تمنــع حــدوث الهجــوم ولكنهــا تقلــل مــن احتماليــة نجاحــه .عنــد تعرضــك لهجــوم قــد تفقــد بســببه
ت
ـ� يمكــن مــن خاللهــا اسـ تـرداد البيانــات إن تــم حذفهــا بشــكل خاطــئ أو
بيانــات هامــة .النســخ االحتياطــي غالبــا مــا يكــون الطريقــة الوحيــدة الـ ي
بســبب هجــوم «ناجــح» مثــل هجــوم طلــب الفديــة  .Ransomwareأعلــم مــن حولــك بـ ضـرورة اســتخدامهم لنظــام نســخ احتياطــي للملفــات
ت
ـ� تقــوم بعمــل نســخ احتياطــي للملفــات الخاصــة بــك عــى الحوســبة الســحابية .يمكــن
بشــكل يآل .تتوفــر حالي ـاً العديــد مــن التطبيقــات الـ ي
تنفيــذ النســخ االحتياطــي كل يــوم أو كل ســاعة أو كلمــا قمــت بإجــراء تغيـ يـر عــى ملــف .هــذه الحلــول تســهل عمليــة النســخ االحتياطــي للبيانــات
واســتعادة البيانــات أيض ـاً.

حماية أ
البناء عند زيارتهم ألصدقائهم أو أقاربهم

القــارب ،مثــل أ
قــد تكــون اتخــذت االحتياطــات الالزمــة لحمايــة ابنائــك عنــد اســتخدامهم لل تن�نــت ف� م�نز لــك .لكــن زيــارة بعــض أ
الجــداد ،قــد ال يكــون
إ
ي
آ
أ
أ
ف
ت
ـ� يمكنــك اتخاذهــا للمســاعدة ي� حمايــة البنــاء عنــد زيارتهــم للخريــن،
لــدى هــؤالء القــارب مســتوى الحمايــة المناســب إليــك بعــض االجــرآت الـ ي
وخاصــة أ
القــارب
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• ش�وط االســتخدام :تأكــد مــن أن الـ شـروط الـ تـ� تطبقهــا ف� الم ـنز ل الســتخدام ت
االن�نــت مــن قبــل أبنائــك معروفــة للجميــع .عــى ســبيل
ي
ي
أ
أ
المثــال ،أقــى مــدة يمكــن أ
للبنــاء اســتخدام ت
االن�نــت لــكل يــوم ،مــن هــم الشــخاص الذيــن يمكــن لبنائــك التواصــل واللعــب معهــم عـ بـر
أ
ت
ت
ـ� يمكنهــم أو ال يمكنهــم اللعــب بهــا؟ ال تــدع أبنائــك هــم مــن يبلــغ هــذه الـ شـروط بــل قــم بطباعــة هــذه
االن�نــت أو مــا هــي اللعــاب الـ ي
الـ شـروط وتوزيعهــا عــى أقاربــك الذيــن يقــوم أبنائــك بزيارتهــم بشــكل متكــرر.
البنــاء لديهــم معرفــة جيــدة باســتخدام التقنيــة ربمــا أفضــل مــن الكثــر مــن أ
•التحكــم :بعــض أ
القــارب .فربمــا يقــوم االبــن بالحصــول
ي
أ
ت
ـ� قــد ال ترغــب ف ي� ان يقــوم
عــى كلمــة المــرور الخاصــة بجهــاز جــده ومــن خــال ذلــك يتمكــن مــن تحميــل بعــض ب
ال�امــج او اللعــاب الـ ي
القــارب يفهمــون أنــه ال ينبغــي إعطــاء أ
بتحميلهــا .تأكــد مــن أن أ
البنــاء أي كلمــات مــرور أو تمكينهــم مــن الوصــول اىل مســتخدم بحقــوق
إداريــة (.)administrator
وأخـ يـرا ،أنصــح مــن حولــك باالطــاع عــى نـ شـرة أوتــش! الشــهرية حـ تـى يمكنهــم معرفــة المزيــد حــول أمــن المعلومــات بأنفســهم .يتــم نـ شـر هــذه
النـ شـرة مجانــا بأكـ ثـر مــن  20لغــة .يمكــن االشـ تـراك مــن خــال الرابــط .https://securingthehuman.sans.org/ouch

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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