
مقدمه
اســتفاده راحــت و امــن از تکنولــوژی میتوانــد بــه نظــر ســخت و گیــج کننــده برســد. بــا ایــن وجــود، رصفنظــر از اینکــه از چــه تکنولــوژی و یــا  چگونــه 

اســتفاده میکنیــد، چهــار قــدم ســاده میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا امــن و امــان بمانیــد.

یــن  ی، بایــد بدانیــد کــه تکنولــوژی بــه تنهــا�ی نمیتوانــد از شــما بطــور کامــل محافظــت کنــد، خــود شــما به�ت ز 1. خــود شــما: مهمــ�ت از هــر چــ�ی

دفــاع هســتید. مهاجمــان آموختــه انــد کــه ســاده تریــن روش بــرای بدســت آوردن آنچــه میخواهنــد، هــدف قــرار دادن خــود شماســت، نــه 

ل دســتگاه شــما را بدســت  ات شــما. اگــر میخواهنــد پســورد و یــا کارت اعتبــاری شــما را بدســت بیاورنــد و یــا کنــ�ت ز رایانــه و یــا ســایر تجهــ�ی

نــد، تــاش میکننــد تــا بــا فریــب شــما در قالــب ایجــاد حــس فوریــت، بــه آنچــه میخواهنــد برســند. بعنــوان مثــال، آنهــا میتواننــد بــا شــما  بگ�ی

نــد و وانمــود کننــد کــه از بخــش پشــتیبا�ز فــیز مایکروســافت هســتند و ادعــا کننــد کــه دســتگاه شــما آلــوده شــده اســت، درحالیکــه  تمــاس بگ�ی

یس بــه دســتگاه خــود را بدهیــد. یــا شــاید بــرای شــما یــک ایمیــل  ی هســتند و از شــما میخواهنــد بــه آنهــا اجــازه دســ�ت آنهــا مجرمــان ســای�ب

هشدارارســال کننــد کــه نمیتواننــد بســته پســیت شــما را تحویــل دهنــد و از شــما بخواهنــد بــا کلیــک کــردن بــر روی یــک لینــک، آدرس پســیت 

یــن  خــود را تاییــد کنیــد، درحالیکــه بــا فریــب دادن شــما میخواهنــد وارد یــک ســایت مخــرب شــوید تــا دســتگاه شــما هــک شــود. در نهایــت به�ت

دفــاع در قبــال مهاجمــان خــود شــما هســتید. بــا اســتفاده از عقــل ســلیم میتوانیــد حمــات را تــا حــد زیــادی کــم و یــا متوقــف کنیــد.

ی منســوخ و آســیب پذیرشــوند. زمانیکــه یــک ســایت از شــما  2. عبــارات عبــور: رسعــت محاســبات مــدرن باعــث شــده تــا رمــز عبــور 8 کاراکــ�ت

میخواهــد تــا رمــز عبــور بــرای خودتــان ایجــاد کنیــد، بجــای رمــز عبــور یــک عبــارت عبــور قــوی و منحــر بفــرد درســت کنیــد. عبــارت عبــور 

د ، ماننــد »بــاران زنبــور عســل  یــک نــوع رمــز عبــور اســت کــه از یــک رسی کلمــات اســتفاده مــی کنــد کــه بــه راحــیت مــی تــوان بــه خاطــر ســ�پ

بوربــون«. هرچــه عبــارت عبــور طــوال�ز تــر باشــد ، قــوی تــر اســت. عبــارت عبــور منحــر بــه فــرد بــه معنــای اســتفاده از عبــارات مختلــف 

بــرای هــر دســتگاه یــا حســاب آنایــن اســت. بــه ایــن ترتیــب اگــر یــک عبــارت بــه خطــر بیافتــد ، حســاب هــا و دســتگاه هــای دیگــر شــما همچنــان 

ــد.  ــت پســورد اســتفاده کنی ــد از برنامــه هــای مدیری ــه خاطــر بســپارید میتوانی ــور خــود را ب ــارات عب ــه عب ــد کلی ــر نمیتوانی ایمــن هســتند. اگ

مدیریــت پســورد برنامــه هــای ویــژه ای هســتند کــه بــا اســتفاده از آنهــا میتوانیــد کلیــه عبــارات عبــور خــود را بصــورت امــن و رمزگــذاری شــده 

ه کنیــد) بهمــراه بســیاری از قابلیــت هــای دیگــر(. ذخــ�ی
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ز گفتــه میشــوند( را فعــال کنیــد. ایــن قابلیــت عــاوه  در نهایــت، قابلیــت تاییــد دو مرحلــه ای ) کــه احــراز هویــت دوعامــی و یــا چنــد عامــی نــ�ی

بــر رمــز عبــور، قــدم دیگــری هــم بــرای تاییــد هویــت اضافــه میکنــد، مثــا ارســال کــد بــه تلفــن هوشــمند و یــا برنامــه ای کــه کــد را بــرای شــما 

یــن قدمــی اســت کــه شــما میتوانیــد بــرای محافظــت از حســاب هــای آنایــن خــود برداریــد و  تولیــد میکنــد. تاییــد دو مرحلــه ای احتمــاال مهم�ت

اســتفاده از آن بســیار آســان تــر از آن اســت کــه فکــرش را بکنیــد.

ــرم  ــن نســخه ن ــا اخری ــد ب ــر، تلفــن همــراه، برنامــه و اپلیکیشــیز کــه اســتفاده میکنی ــد کــه هــر کامپیوت ــان حاصــل کنی : اطمین 3. بروزرســا�ن

ات  ز ی دائمــا در حــال جســتجو بــرای آســیب پذیــری هــای جدیــد در نــرم افــزار هــا و یــا تجهــ�ی افــزاری خــود اجــرا میشــوند. مهاجمــان ســای�ب

شــما هســتند. زمانیکــه یــک آســیب پذیــری را کشــف کننــد، برنامــه هــای خــایص را بــرای ســوء اســتفاده از آنهــا و هــک کــردن دســتگاه هــا بــکار 

ز بــه شــدت در حــال تــاش هســتند تــا بــا ارائــه بروزرســا�ز  کــت هــای تولیــد کننــده آن نــرم افــزار هــا نــ�ی ز حــال، رسش خواهنــد گرفــت. در عــ�ی

ات همــراه شــما بــه رسعــت ایــن آپدیــت هــا  ز هــای جدیــد ایــن آســیب پذیــری هــا را برطــرف نماینــد. بــا اطمینــان از اینکــه کامپیوترهــا و تجهــ�ی

را نصــب کــرده انــد، موجــب خواهیــد شــد تــا هــک کــردن شــما بــه مراتــب ســخت تــر شــود. بــا فعــال کــردن بروزرســا�ز خــودکار، همیشــه 

ز هــای  ، مانیتــور کــودکان، دوربــ�ی نــیت نــت وصــل میشــود، نظــ�ی تلوزیــون این�ت بروزبمانیــد. ایــن قاعــده بایــد بــر روی هــر تکنولــوژی کــه بــه این�ت

، کنســول هــای بــازی و حــیت خــودروی شــما اعمــال گــردد.
گ

، روترهــای خانــی امنیــیت

: گاهــی اوقــات هــر چقــدر هــم کــه مراقــب باشــید ممکــن اســت هــک شــوید. در ایــن صــورت، اغلــب تنهــا راه  ی و بازیــا�ب 4.پشــتیبان گــ�ی

بازیــا�ب اطاعــات شــخیص، اســتفاده از نســخه پشــتیبان اســت. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بصــورت منظــم از اطاعــات مهــم پشــتیبان تهیــه 

ات همــراه از  ز ز شــوید کــه میتوانیــد اطاعــات خــود را از نســخه پشــتیبان بازیــا�ب کنیــد. بیشــ�ت سیســتم عامــل هــا و تجهــ�ی میکنیــد و مطمــ�ئ

ی خــودکار بــر روی هــارد درایــو خارجــی و یــا سیســتم ابــری حمایــت میکننــد. قابلیــت پشــتیبان گــ�ی
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رسدب�ی مهمان
اســتیو آنســون، مــدرس مــورد تاییــد SANS، راهنمــا�ی هــا�ی را بــرای تیــم هــای امنیــیت آی �ت و ســازمانها در رسارس دنیــا فراهــم میکنــد 

تــا وضعیــت امنیــیت خــود را بهبــود ببخشــند. اســتیو نویســنده کتــاب Applied Incident Response اســت کــه بــه زودی منتــرش میشــود 

و در ســایت www.AppliedIncidentResponse.com منابــع رایــگان بــرای متخصصــان امنیــت فراهــم میکند.
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