
  سالمتك
كيف نستخدم الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد على نحو آمن

 استخدم لكمة مرور لقفل شاشة اهلاتف ملنع اآلخرين من الدخول إليه. إن استخدام لكمة مرور تتحاوز
 األرقام األربعة اليت يستخدمها الغالبية عادة سيعزز من أمن هاتفك. ال تستخدم المنط لقفل الشاشة حيث ميكن

نخسه بهسولة (من خالل اثار أصابعك عىل الشاشة)

 مق بتنصيب مضاد للفريوسات مثل أفريا  عىل هاتقك الذيك وهو يساعدك عىل حتديد إعدادات األمن
 املناسبة, وعىل حتديد موقع هاتفك يف حال فقدانه, ومحايته من اهلجامت اخلبيثة اليت تصل عرب الراوبط الضارة

والرسائل القصرية والتطبيقات غري املوثوقه أو عندما تقوم بوصله مع جهاز حاسب.

 ال ترتك هاتفك يف متناول اآلخرين يف األماكن العامه ألن هذا يعرض معلوماتك وبياناتك للرسقة أو يحمس
لملتسللني بتنصيب برجميات خبيثة هيلع.

 إستخدم أحد تطبيقات التعمية أو املجهولية اكلشباكت اإلفرتاضية اخلاصة مثل أوروبوت  - تور
ألنردويد أو سايفون3  من مصادر موثوقه.

 ال تفتح أية حبفظ تأتيك من مصادر غري معروفه عرب الرسائل القصرية أو الربيد اإللكرتوين. قد حتتوي
هذه الرسائل عىل برجميات خبيثه حتاول اخرتاق جهازك

 ال تقم حبقظ إي من لكامت املرور اخلاصة بك عىل جهازك النقال ألن وقوعه يف أيدي خشص ما يعين
وصوله هلذه البيانات. مق حبفظ لكامت املرور اخلاصة بك يف برناجم لتخزين لكامت املرور مثل (يك باس دوريد

 مق بتشفري هاتقك وبطاقة الذاكرة. إن استخدام هذا اخليار جيعل من العسري جدا عىل املتطفلني الوصول
إىل معلوماتك وجسالت حمادثتك  يف حال متت رسقة اهلاتف.

 الهاتف الذكي هو هاتف متنقل بني على نظام تشغيل متنقل, ولكن بمزايا حاسوبية
 أكثر تطورا وخاصية االتصال باإلنترنت وهذا ما يميزه عن الهاتف النقال العادي. وتعتبر

 أجهزة أندوريد مثاال شائعا ومعروفا عن هذه األجهزة. تستخدم هذا األجهزة عادة لالتصال
 باإلنترنت واستخدام خدمات معينه مثل فيسبوك على سبيل المثال. تقوم هذه األجهزة

 بالتواصل مع أبراج الهاتف النقال التي تحدد موقع الجهاز بشكل دائم. لتعزيز أمن جهاز
هاتفك النقال, عليك أن تتبع عدد من الخطوات التي يبينها هذا الدليل.
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قبل الرشوع يف معلية تشفري اهلاتف, تأكد من أن اهلاتف محشون بشلك اكمل وأنه موصول مع خمرج للكهرباء
تنبيه هام: يف بعض اهلواتف يتطلب التشفري لكمة رس من مثانية أحرف, وهو أمر يقوم بإبطاء معلية التشفري

 •

 •

 مق بتفعيل قفل الرشحيه حبيث متنع اآلخرين من استخدامها. إذهب إىل اإلعدادات - مث األمن عىل
 أندرويد , وهذا مينع إماكنية استخدام الرشحيه يف هاتف آخر إلجراء ماكملات أو للحصول مهنا عىل معلومات من

دون استخدام لكمة مرور.
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https://www.avira.com/ar/index
https://www.torproject.org/docs/android.html.en 

https://s3.amazonaws.com/57wj-4j1q-wa7e/ar.html 
http://www.keepassdroid.com/
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https://salamatechwiki.org/index.php%3Ftitle%3D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2588%25D9%25863_Psiphon3
https://salamatechwiki.org/index.php%3Ftitle%3D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2588%25D9%25863_Psiphon3


هناك احمتاالت الستعادة جهات االتصال بك يف حال مت استخدام تقنيات متطورة 5

 مق بتخزين جهات االتصال عىل حسابك عىل غوغل فقط لتضمن أهنا خمزنه خارج اجلهاز. وهذا سيساعد
يف محاية جهات االتصال يف حال رسقة اهلاتف اخلاص بك.5

 تأكد من الرشكة اليت وضعت التطبيق لتضمن أنك تقوم بتزنيل نخسة مت رفعها من قبل املطورين أنفهسم
 تأكد من الصالحيات اليت يطلهبا التطبيق قبل تثبيته, وإذا طلب التطبيق صالحيات الوصول إىل بيانات ال

تعتقد أهنا رضورية لعمله مثل جهات اتصالك مثال, ال تقم بتثبيته.
 مق بإبطال خاصية املصادر غري املعروفه من ”اإلعدادات“  -“األمن“ ملنع تثبيت تطبيقات من قبل جهات غري

موثوقة عىل جهازك.

 مق بتعطيل البلوتوث والواي فاي عن العمل بشلك تلقايئ ملنع اجلهاز من االتصال باإلنرتنت دون
معرفتك. مق بإبطال العمل التلقايئ للربط والشباكت احملموله  من نافذة ”الشباكت الالسلكية وإعدادات الشبكة“.

 مق بتعطيل خدمات حتديد املوقع ملنع حتديد ماكنك. مق بتفعيلها عند حاجتك هلا فقط. ال تنس بأنه طاملا اكن
هاتفك يعمل, فإن رشاكت االتصال ستكون قاردة عىل حتديد موقعك

ملنع إماكنية حتديد موقعك بشلك اكمل, أطفئ اهلاتف ومق بإزالة البطارية منه.

 ال تقم باالتصال بالشباكت الالسلكية غري املوثوقه باستخدام هاتفك الذيك حيث يستطيع املخرتقون
 املتواجدون عىل الشبكه مراقبة نشاطك عىل الشبكة. يف حال اضطررت الستخدام شبكة السلكية عامه, مق

باستخدام أحد أدوات التصفح اآلمن مثل سايفون او تور محلاية اتصالك.
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مق بتثبيت الرباجم والتطبيقات من مصادر موثوقة فقط لتجنب الربجميات اخلبيثة.

 www.salamatechwiki.orgلالطالع على موضوعات األمن الرقمي, قم بزيارة موق




