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 نظرة عامة 

نت ،   ي عبر اإلنبر
ومشاهدة  تعد األجهزة المحمولة طريقة رائعة وسهلة للتواصل مع األصدقاء، والتسوق أو التعامل المرصف 

األفالم، وممارسة األلعاب، وأداء عدد ال يحىص من األنشطة األخرى.  نظًرا ألن هذه األجهزة جزء مهم من حياتك، فمن  

وري الحفاظ عىل سالمتك وأمانك أنت وأجهزتك.   الرص 

 

ن أجهزتك   تأمي 
 ن عرفإ تتفاجأ قد 

 
ن ت أنت.  من المرجح أن تفقد  بلت  أن أكبر خطر عىل جهازك المحمول هو عىل األرجح ليس مجرمو اإلنبر

ء األول الذي يجب عليك فعله لحماية جهازك هو   ي
اقه.  الىس   بكثبر من أن يقوم شخص ما باخبر

 أكبر
ا
ا محموًل

ً
أو تنىس جهاز

ي وضع 
ي أنه الستخدام جهازك، يجب عليك إلغاء  عدم االستخدامتمكير  قفل الشاشة تلقائًيا عندما يكون الجهاز ف 

.  هذا يعن 

ي ضمان أنه قفل الشاشة
ا عىل   سيكون باستخدام رمز مرور قوي أو وجهك أو بصمة إصبعك.  يساعد هذا ف 

ً
من الصعب جد

ي حال فقد
النسبة لمعظم األجهزة المحمولة، يتيح تمكير   وبجهازك أو رسقته.   انأي شخص آخر الوصول إىل معلوماتك ف 

، مما يساعد عىل حماية البيانات الم ا التشفبر
ً
 خزنة عىل الجهاز.  قفل الشاشة أيض

 

ي حماية أجهزتك: 
 فيما يىلي العديد من النصائح اإلضافية للمساعدة ف 

 

ي عىل أجهزتك، بحيث تعمل دائًما عىل أحدث إصدار من نظام التشغيل التحديث .1
: قم بتمكير  التحديث التلقائ 

امج، ويقوم البائعون بإصدار تحديثات   ي البر
والتطبيقات. يبحث المهاجمون دائًما عن نقاط ضعف جديدة ف 

اقها أكبر صعوبة.  ع   Androidند اختيار جهاز وتصحيحات باستمرار إلصالحها.  إن تحديث أجهزتك يجعل اخبر

ام البائع بالحفاظ عىل تحديث الجهاز.  يتم تحديث أجهزة  كة   Apple iOSجديد، انظر إىل البر  من قبل الش 

المحمولة من قبل البائع الذي باع لك الجهاز ، وال يقوم جميع البائعير    Androidنفسها، بينما يتم تحديث أجهزة  

اء   بتحديث أجهزتهم بشكل نشط.  إذا كنت  ي رس 
ا قديًما لم يعد مدعوًما أو ال يمكن تحديثه، ففكر ف 

ً
تستخدم جهاز

 جهاز جديد مدعوم بالكامل. 

 

نت.  بهذه الطريقة، يمكنك  التتبع .2 : قم بتثبيت أو تمكير  برنامج موثوق به لتتبع جهازك المحمول عن ُبعد عبر اإلنبر

ي حالة 
نت والعثور عىل موقعه ف  ي أسوأ  انفقداالتصال به عبر اإلنبر

ه أو رسقته أو مسح جميع معلوماتك عن ُبعد ف 

 الحاالت. 

 

 

 تأمين أجهزتك المحمولة

 نشرة الوعي األمني اإلخبارية الشهرية للجميع 
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م بالمصادر الموثوقة.   تطبيقات األجهزة المحمولة  الموثوقة .3 ي تحتاجها والبر 
:  قم فقط بتثبيت التطبيقات النر

ي متجر تطبيقات iPhoneأو  iPadمثل أجهزة  Apple iOSبالنسبة ألجهزة 
جهزة  .  بالنسبة أل Apple، فهذا يعن 

Android استخدم ،Google Play ؛ ألجهزةAmazon  اللوحية، استخدم متجر تطبيقاتAmazon  عىل الرغم .

ح أن تكون مصابة   من أنك قد تكون قادًرا عىل تثبيت تطبيقات من مواقع أخرى، إال أنه لم يتم فحصها ومن المرج 

ا للتأكد من أن التطبيق يحتوي عىل الكثبر من  أو ضارة تماًما، وكالهما قد يعرض خصوصيتك للخطر.  تحقق 
ً
أيض

يله.  ابتعد عن التطبيقات الجديدة أو التطبيقات  المراجعات اإليجابية ويتم تحديثه بنشاط من قبل البائع قبل تب  

ي نادًرا ما يتم تحديثها. 
 ذات التعليقات القليلة أو التطبيقات النر

 

المحمولة بجمع معلومات شاملة عنك، خاصة وأنك تأخذها إىل أي مكان : تقوم األجهزة  خيارات الخصوصية .4

ي ذلك تتبع الموقع، وتأكد من عدم ظهور اإلشعارات  
تذهب إليه. راجع إعدادات خصوصية جهازك بدقة، بما ف 

 الحساسة )مثل رموز التحقق( عىل الشاشة عند قفل الجهاز. 

 

 

ي العمل.  كن حذًرا للغاية أثناء  : تأكد من أن أي جهاز محمول تستخدمه للعمالعمل  .5
ح به لالستخدام ف  ل ُمرص  

ا أي صور أو مقاطع فيديو قد تتضمن معلومات حساسة عن غبر قصد، مثل صور اللوحات  
ً
العمل وال تلتقط أبد

 البيضاء أو شاشات الكمبيوتر. 

 

اتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن أن يقطع  تعد أجهزتك المحمولة أداة قوية نريدك أن تستمتع بها وتستخدمها.  مجرد 

ي الحفاظ عىل أمانك وأجهزتك. 
 ف 
ا
ا طويال

ً
 شوط

 

 

 المحّرر الضيف 
Jeroen Beckers   ي

ي أمن األجهزة المحمولة ف 
،  MSTGو  OWASP MASVS، ومؤلف مشارك لـ NVISOهو خببر ف 

:  دورة أمان األجهزة المحمولة والقرصنة األخالقية.  يمكنك العثور عىل  SEC575ومؤلف   SANSومدرس لمعهد 

Jeroen    عبرLinkedIn   عىل https://www.linkedin.com/in/beckersjeroen  . 
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 محمد رسور، فؤاد أبو عويمر، جهاد أبو نعمة، اسالم الكرد ترجمها للعربية: 

 
OUCH !  نش

ُ
ي  OUCH! ت

ي ف 
ع بموجب  SANSمن قبل فريق الوعي األمن 

ّ
وز
ُ
ي المشاركة أو توزيــــع ND 4.0-NC-Creative Commons BYالرخصة وت

. لك الحرية ف 

ىلي ريدأوت، 
ط عدم تعديلها أو بيعها. الفريق التحريري: والت سكريفنس، ِفل هوفمان، أالن واغونر، لبر  ة اإلخبارية رس   . برينسيس يونغ هذه النش 

https://www.linkedin.com/in/beckersjeroen/
https://www.sans.org/newsletters/ouch/the-power-of-updating
https://www.sans.org/newsletters/ouch/securely-using-mobile-apps/
https://www.sans.org/newsletters/ouch/securely-using-mobile-apps/
https://www.sans.org/newsletters/ouch/messaging-smishing-attacks
https://www.sans.org/newsletters/ouch/making-passwords-simple
https://www.sans.org/newsletters/ouch/vishing
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode

