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 عامة:وإطاللة  تاريخية،ملحة 

إن أمنيةةةة اوماومةةةات مةةةاتاةةةة م  ااحةةةاعةةةة إال تنةةةالةةة  اوماومةةةات اا ةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ةةة  م  الم ةةةارات 

سوماء المسةةةة ية والوماوماةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةة  قدم ااحاعة  ن لوا.ة مسوا ااح ةةةار  م سةةة ا  ا ةةةة ان ال

 
ا
 فامه اة ي فسط كتامة الم ارات ماغت ا لاصةة،ن،شةة  وا ع ارام ا المسةةة ية  أما مال سةة ة  ،مثال

وذلةةال  ن السايةة  م  النةةاي وسةةةةةةةةةةةةةت يمون ل اء  ااح و   خةةا ةةةةةةةةةةةةةةة،بر لغةةة تاوم وفةةة وال ت  م

عوا وتامن ت تب مأةةةةاوع ومت.و  ن تام،ن  السةةةامس طسةةةي ةالصةةةةنية  تامن لنوات ا تصةةةا   ن 

 مت.و ا منية وث  قدا التنظيا علل ت  م  موضةةة   موثول،ن م اةةةةا،ن  علل اةةةةتخوااي السةةة  

الثسةةة لا. اةةةةةةةةةةةةةةة  ولةةامايتةةه  ن أن ا سا مات ظةةا مةةاووالك أو اووال  ال ت ف  ةةا ا.ة  أن تتم   

 الم ارات لالمت اك 

ن طسةةةةكب اك أةةةةا  أمظ.ة ااحاةةةةة ات واةةةةةتخواا شةةةة  ات ااحاةةةةة ة الواةةةةةمة م،ن الوو ، فا    

 ا وال(،الس ن المأ ي  لو غ،ر مصور  ملحوظة موى م اقيا ااح.ااة   ن ااحاة ات او ة   ) 

 فان ا منية ال ،زاائية ومم ا ةةةةةةةةةةةةةةياةةةةةةةةةةةةةةة ا ختيار اوالئا لا اار المام   ن ااحاةةةةةةةةةةةةةة ة تان تافيا

لة  قدا أ ةةةةةةةةة   غ،ر تا  وغ،ر م ن طمو اك أةةةةةةةةةا  أمظ.ة  اةةةةةةةةةة ات اوأةةةةةةةةةاركة  ا منية لتام،ن 

( وال ت تتةةةةةألك م  عةةةةةو  ما ةةةةةات ط فيةةةةةة مو عةةةةةة  ن مسةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةة Time-Sharingمنيةةةةةة )الز 

 عغ افية واةمة  

ت ا لةترومية  ن موء ظ ورقا لا اة  قاما  ن اتصةةةةةةةةةةا ،م  ااجوا  مالدك  أن ام  وةةةةةةةةةةةالمة     

ممظا اوماومات امل زومة ف  ا لا تة  ذات  سةةاةةةية ك ،ر ، طمةه ما ن عايه اليوا، إذ تا.ا 

ت وارت من لي.ة اوماومات امل زومة  ن ااحاة ات ا لةترومية تا.ا ا ااات ال غ ة لوى ا ااا

طمض ا ف اا ملحةةاولةةة الو ةةةةةةةةةةةةةو  إل  ةةا م  اعةة  التخ يةةب أو م  اعةة  الةسةةةةةةةةةةةةةةب غ،ر اوأةةةةةةةةةةةةة و  

مواةةةة ة ميم ا إال ااج ات ال اغ ة مدلال، لدا فسو أ ةةة   ام  قدم اوماومات علل ارعة ك ،ر  

أن الت ةةاون  ن قةةدا ا م  لةةو ا اك الةث،ر، وكث،را مةةا م ةةال   ن ال ةةةةةةةةةةةةةحك ع   م  ا ق.يةةة، ك.ةةا

لياا  ةةةة ا  منال ماةةةةةتخواا تو ةةةةياته انلية لتاوي  مسوا إال  سةةةةامه اا ا ، أو  سةةةة.  ع  

عامث  ن ع ا   اةةةةةةةةة ة الةترومية لاا مااخا  رةةةةةةةةةالته اا ا ةةةةةةةةة علل لنا  تا زيومية ع  ط يس 

    .الصناعية الوخو  علل ا و لنوات ا ل.ار 

قناك المواو م  اوسةةةةةائ  ل   م  أمظ.ة  اةةةةةة ات اوأةةةةةاركة الزمنية وشةةةةة  ات ااحاةةةةةةوع،     

وان قةةدم اوسةةةةةةةةةةةةةةةائةة  ل ةةا ارت ةةاص وثيس اح.ةةااةةة لنوات ا تصةةةةةةةةةةةةةةةا  وال ت   ت  ط فسط املح ةةات 

ال  فية إال ما اساما ا م  ااحاةةةةةةةةةةةةةة ات لة  إضةةةةةةةةةةةةةافة إال ذلال ل ا الساماية  ن تةوي  شةةةةةةةةةةةةة  ات 

(  طسةةةةةةةكب اا ا ةةةةةةةية ال  يمية  ي لنا  اتصةةةةةةةا  ، فان Hostصةةةةةةةا  م  ااحاةةةةةةةة ة او ةةةةةةةي ة )ات
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لوانا وةط اتصا  والدي ا.ة  لاموو الو و  إليه ، ل دا فان ااح.ااة ال ،زاائية لةسن ذي 

فةةةةةةائةةةةةةو    الوةةةةةةةةةةةةةةياةةةةةةة الو يةةةةةةو  لتسويةةةةةةة ااح.ةةةةةةااةةةةةةة  ن لنوات ا تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  قو مت  يس ال أةةةةةةةةةةةةة ،ر 

(Cryptography ) 

أخ ى، فان تواعو عو  م امج لا.ست يوا  وال ت  أارك م ه موارا ااحاة ة  سكب لدلال،    

لدلال ، فان مي اميةية ةةةةةةةةي     (  Illegal سةةةةةةة  ات لا.ماومات غ،ر السامومية ) غ،ر الأةةةةةةة عية 

( للحاةةب ااب أن ت ة.  ت اع  يةحي  م،ن مختاك م امج  Access Controlالو ةو  )

ثن مااولة و ةةةةةو  غ،ر لامومية، فان قدا الو ةةةةةو  ااب (   إذا  وProcesses اوسةةةةةت يو )

 أن ا.ن  أو وماق وان مظاا ال أغي  ااب عايه  سجي  قدم املحاولة  

( تاريخ طوي  ولو اةةةةةةةةةةةتخومه اوصةةةةةةةةةة يون السوماء ل   ماو  Cryptographyلا أةةةةةةةةةة ،ر )     

 ياة ةةةةةةةةةةةةةةنة و له اور فاع   ن ةةةةةةةةةةةةةةنوات الس ن المأةةةةةةةةةةةةة ي   يث لمب اورا  اةةةةةةةةةةةةةة.ا  ن م 4000

ش ااح  ،ن الماويت،ن ) ا وال والثامية ( وعلل قدا ا ةةةاي فان له اور مسةةي    ن ماا ت ااجة

)املجا ت المسةةةةةةةةةةةة ية ( و ال ماليات الوماوماةةةةةةةةةةةةية و م اا ااحةومات طأةةةةةةةةةةة   عاا  اةةةةةةةةةةةةتخوا 

  تا ةتراتياياال أ ،ر تأاا  م  اع   .ااة ا ة ار الوولية و 

أ ةة   م   1960ن أع ز  ااحاةةةوع و أمظ.ة ا تصةةا ت و خا ةةة عاا طمو التزااو الواضةةف       

و ذلةةةال ااةةةب توف   (Digital) ال ةةةةةةةةةةةةة وري توف،ر وةةةةةةةةةةةةةةةةائةةة  اح.ةةةااةةةة اوماومةةةات اوت.ثاةةةة مةةةأرلةةةاا

مةةةةةوااةةةةةة  ن  IBMخةةةةةومةةةةةات أمنيةةةةةة أخ ى تا مةةةةةد  اوزيةةةةةو م  ااج وا او ث   م  ل ةةةةة  شةةةةةةةةةةةةة كةةةةةة 

 Data Encryption) السةةةةةةةةةةةةة مينةةةةةةات لغ   ت لت ط يسةةةةةةة  أةةةةةةةةةةةةة ،ر لا.ماومةةةةةةات ةةةةةةةةةةةةةة.يةةةةةةن

Standard DES لو ( وال ت  متبر م  ال  ق ال أةةةةة ،راة اوم وفة  ن تاريخ اراةةةةةةة ال أةةةةة ،ر و

 وةياة فمالة لغ   تأم،ن أمنية لا.ماومات ا لتصاااة  ن ماا  اووارا اوالية   اعتبرت

 Diffe) م  ااك وقيا.ان   أ  ت  الواضف عنوما م ةةةة وث ت ور له أث   1970الماا  ن 

& Hellman) ميالا  أةةةةةةةةةةةةة ،ر او تةةا  المةةاا ) اإلعالن ع م  خاللةةه    ماثةةا تاPublic – 

Key  Cryptography  و تا كدلال توف،ر ط يسة عواو  لت اا  او تا  ، و ال ت  ملت أن )

(  Intractability(  مت.ةةو  ن ا ةةةةةةةةةةةةةةةاي علل  ةةةةةةةةةةةةة ةةة )  ةةةةةةةةةةةةةمو ةةة ااحةة Securityا منيةةة )

(  ، و علل قدا   Discrete Logarithm Problem صةةةةةةةةةةةةةاة  )وغاريثا اونالا.أةةةةةةةةةةةةة اة ال

ي ةا ةاي فأن فة   او تا  الماا  أ  ان واضحة و ذات اقت.اا  واة    ن ماا  ال أ ،ر  ف

(  (Adleman, Shamir, Rivestان  ةةةة  وااوةةةة  راا سن وشاميةةةة  مةةةة  كةةةةت.ة 1970الماا 

ال ل.يةةةة المةةةاا و كةةةدلةةةال التوالي   و  علل او تةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  اك أةةةةةةةةةةةةةةةا  أو  ط يسةةةة  أةةةةةةةةةةةةة ،ر ممت.

(Digital Signature  ( و أطاسوا علل قدم ال  يسة مةةة )RSA  س ة إال أة.اء  ) مة أ   ا 

 ال ياضةةةةةةةةية و التمسيو  ن اا  وات  مالصةةةةةةةةمو ة أو مسةةةةةةةةالة رياضةةةةةةةةية تت.،ز  علل RSA مت.و الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
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 Prime Integers)( لألرلاا ا ولية الة ،ر   Factoringاوسةةةةةتخومة  ن تااي  الموام  )

عواو  و ك وء   اةةةةةتاواث ط ق اا  وات ال ياضةةةةية فسو تا  مأةةةة اة  ةةةةمو ةو ماةةةةةتخواا  ( 

دا الت  يس لا.أ اة ال ياضية الصم ة ااح  ( أعاا ااحيا  ةةةةةة) ق الموامةةةةةة  ممت.وا علل تااي  

ك ،را  ن ع وا المثور علل ط ق أكثر ك ةةاء  لتاايةة  الموامةة   إن الث.ةةامةنةةات لةةو أظ  ت تسةةومةةا 

 Insecure)أم،ن  غ،ر  RSAالة ( لا اام  مظاا  تالتسوميا ن قدا املجا  ولة  أي ) م  قدم 

(  نةةةةك م  ال أ ،ر ات.تةةةة  مسو  ك ،ر  ممت.ةةةةوا  ن ذلال  EI-Gamalأوعو )  1985 ن الماا  ( 

 (   Public-Key Schemeعاةا فة   او تا  المةاا )

  ال ل.يةا  ن اةةةةةةةتخواا او تا  الماا قو توف،ر التوالي  ا و اوظاق  او .ة و الواضةةةةةةحة اومال

و  RSAماةةةةةةةةةةةةةةتخواا ط يسة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( وذلال  digital signatureلسو تا إاااا تولي  رلمت ) 

 (  (EI-Gamalي ماةتخواا ط يسة ة  رل.ةاا توليةا إااةدلال تةك

  اليا،ر اوتوف   التاسةةةةنات وي اميةيات ال أةةة ، الماا،أن ال اث ع  ط ق عواو لا. تا      

(  Standards) لياةةةةةةةةةات دلالل لسو تا وضةةةةةةةة  ةةةةةةةةة  مة واث ات السةةةةةةةة ية اةةةةةةةةةت. ت مخ وات 

مختا ة و لى تاتية وال ت  أت.  علل ال أ ،ر واةتخومن قدم السياةات  ن الت  يس الم.لن 

( لغ    Security Productsطأةةةةةةة   فما  إضةةةةةةةافة إال ذلال، تا ت وي  منتاات ا منية )

 اوماومةةةةاتيةةةةة،ر مت ا ةةةةات ا منيةةةةة او او ةةةةة  ن املجت.مةةةةات او  يةةةةة  ن  مةةةةامالم ةةةةا علل ت وي  وتوف

  واة   طأ  

 أم  اوماومات ، م   اوية اتااا.ية :

هو العلم الــذي يبحــ  في نظريــات واســـــــــــــتراتيجيــات توفير الحمــايــة للمعلومــات من املخــاطر التي 

ة ، هو الوســائل واالدوات واالجراءات الالزم تهددها ومن انشــطة االعتداء علاها . ومن زاوية تقني

توفيرها لضـــــــــــــمان حماية املعلومات من االخطار الداخلية والخارجية . ومن زاوية قانونية ، فان 

أمن املعلومـــات هو محـــل دراســـــــــــــــات وتـــدابير حمـــايـــة ســـــــــــــريـــة وســـــــــــــالمـــة محتو  وتوفر املعلومـــات 

كاب الجريمة ، وهو هدف وغرض ومكافحة انشـــــــــــــطة االعتداء علاها او اســـــــــــــتغالل نظمها في ارت

تشــراعات حماية املعلومات من االنشــطة غير املشــروعة وغير القانونية التي تســتهدف املعلومات 

 ونظمها ) جرائم الكمبيوتر واإلنترنت( . 

وان كان استخداما قديما سابقا لوالدة    Information Securityواستخدام اصطالح أمن املعلومات 

املعلومات ، اال انه وجد استخدامه الشائع بل والفعلي ، في نطاق انشطة معالجة ونقل وسائل تكنولوجيا 

البيانات بواسطة وسائل الحوسبة واالتصال ، اذ مع شيوع الوسائل التقنية ملعالجة وخزن البيانات  وتداولها 

املعلومات مساحة  احتلت ابحاث ودراسات أمن –وتحديدا اإلنترنت  -والتفاعل معها عبر شبكات املعلومات
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رحبة آخذة في النماء من بين أبحاث تقنية املعلومات املختلفة ، بل ربما أمست أحد الهواجس التي تؤرق 

 مختلف الجهات .

 

ما  ما بطر  معتب    و  بادل مع تطور التكنولوجيا ووسااااااااا ا تعزين المعبوماه وت

من تلك البيانات واملعلومات عبر الشـــبكة من موقع  خر أصـــبح النظر إلى أ نقل البيانات يساام 

من  علم أمن املعلومات أمر في غاية األهمية فظهر علم من علوم الحاســـــــــــــب وهتم بذلك اال وهو

خالل آرائكم وتعليقاتكم نود ان نصـــــــــل معا الى تعريف لذلك العلم وما يدور حوله من مفاهيم 

  ومعارف،

  موضوعنا تدور مالمحه االساسية حول العناوين التالية : 

 مفاهيم مهمة في أمن املعلومات . .1

 عناصر أمن املعلومات . .2

 تهديدات أمن املعلومات . .3

 أمثلة من حوادث انتهاك امن املعلومات . .4

 االلكترونية.في مكافحة الجرائم  اإلمارات العربية املتحدةأنظمة  .5

 م اقيا م .ة  ن أم  اوماومات

ا بطرق مختلفة أو ما يسمى نقل مع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين املعلومات وتبادله

 البيانات عبر الشبكة من موقع الخر أصبح النظر إلى أمن تلك البيانات واملعلومات مهم للغاية

أبسط  يمكن تعريف أمن املعلومات بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات

وسائل التعريف  .للتعريفالبطاقات الذكية املستخدمة  .كلمات السر بأنواعها أنواع الحماية

املفاتيح  البيولوجية والتي تعتمد على سمات الشخص املستخدم املتصلة ببنائه البيولوجي

 .املشفرة ويمكن ان تشمل ما يعرف باالقفال اإللكترونية التي تحدد مناطق النفاذ

 

 اوماومات أم  عنا   

ان املعلومات ال تكشــــف وال يطلع علاها وتعني التأكد من  : (CONFIDENTIALITY) السةةة ية أو اووثولية

ـــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . مــ

 

التأكد من ان محتو  املعلومات صــــــحيح ولم يتم تعديله او  : (INTEGRITY) الت اماية وةةةةةةالمة املحتوى 

العبــ  بــه و شــــــــــــــكــل خــا  لن يتم تــدمير املحتو  او تغيرل او العبــ  بــه في ايــة مرحلــة من مراحــل املعــالجــة او 

 . تـــبـــــــادل ســــــــــــــــواء فـــي مـــرحـــلـــــــة الـــتـــعـــــــامـــــــل الـــــــداخـــلـــي مـــع املـــعـــلـــومـــــــات او عـــن طـــريـــق تـــــــدخـــــــل غـــيـــر مشــــــــــــــــروعالـــ
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التأكد من اســــــتمرار عمل النظام املعلوماتي  -: (AVAILABILITY) اةةةةةةت. ارية توف  اوماومات او اا ومة

املعلومات لن واســــــــتمرار القدرة على التفاعل مع املعلومات وتقديم الخدمة ملواقع املعلوماتية وان مســــــــتخدم 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا او دخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . يـ

 

ـــمان عدم  -: (Non-repudiation)عدم إنكار التصــــــرف املرتبط باملعلومات ممن قام به  ويقصــــــد به ضـــ

ـــــرف ،  ـــــل باملعلومات او مواقعها انكار انه هو الذي قام  هذا التصــ ـــــرف ما متصــ ـــــخص الذي قام بتصــ انكار الشــ

 . ات ان تصرفا ما قد تم من  خص ما في وقت معينبحي  تتوفر قدرة اثب

 

 تاوماوما أم  م واوات

 الفيروسات : 

الفيروس هو برنامج صــــــــغير مكتوب بأحد للغات الحاســــــــب ويقوم بلحداث أضــــــــرار في الحاســــــــب 

  (واملــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــات ويــــــــــــنــــــــــــتشــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــراــــــــــــعــــــــــــا املــــــــــــوجــــــــــــودة مــــــــــــثــــــــــــل )فــــــــــــيــــــــــــروس الــــــــــــدودة

 
 هجوم تعطيل الخدمة :

فيه القرصــــان أو املعتدي بلجراء أعمال خاصــــة تؤدي إلى تعطيل  وهذا النوع من الخدمة يقوم

 .في الشبكات Server األجهزة التي تقدم الخدمة

 

 :مهاجمه المعلومات المرسله

 وهـــــــــــــو اعـــــــــــــتـــــــــــــراض املـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــات عـــــــــــــنـــــــــــــد ارســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــن جـــــــــــــهـــــــــــــة إلـــــــــــــى أخـــــــــــــر  

 
 :هجوم السيطرة الكاملة

ية والتحكم في جميع ملفاته في هذا النوع يقوم القرصــــــان بالســــــيطرة الكاملة على جهاز ال ــــــح

 .كــمــــــا لــو كــــــانــــــت فــي جــهــــــازل هــو ويــمــكــن لــلــقــرصـــــــــــــــــــان مــراقــبــــــة ال ـــــــــــــــحــيــــــة بصـــــــــــــــورة كــــــامــلــــــة

 
 :هجوم التضليل

 وفــــــــــــــيــــــــــــــه يــــــــــــــقــــــــــــــوم الــــــــــــــقــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــانــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــة مــــــــــــــوقــــــــــــــع عــــــــــــــام

 
 :الوصول المباشر لكوابل التوصيل 

 
لكنه يقوم املهاجم بالوصــــــــــول املباشــــــــــر ألســــــــــالك التوصــــــــــيل والتجســــــــــس على املعلومات املارة. و 

 هجوم صعب ويتطلب عتاد خا 
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 :في مكافحة الجرائم االلكترونية اإلمارات العربية املتحدةأنظمة 

 

 قانون حماية املصنفات الفكرية وحقوق املؤلف 

 قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

 قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

  والخا  باألرشيف 2008لسنة  7قانون رقم 

نظــام على الحــد من وقوع جرائم معلومــاتيــة وتحــديــد هــذل الجرائم والعقوبــات يســــــــــــــاعــد هــذا ال

 :وذلال وس ا ل   م.ا الناملقررة لكل منها 

 املساعدة على تحقيق االمن املعلوماتي  -

 املعلوماتية  ملشروع للحاسبات االلية والشبكاتحفظ الحقوق املترتبة على استخدام ا  -

 .، واالداب العامة حماية املصلحة العامة ، واالخالق   -

 حماية االقتصاد الوطني  -

 الت واوات ال ت تواع  ا اوماومات ومظا اوماومات :

 :امنية مظا اوماومات

إن موضـــــــــــــوع األمن في النظم ا ليـــة للمعلومـــات يعتبر من أكلر املواضـــــــــــــيع التي تنـــال اهتمـــام     

ا لية ودخولها املطرد في إدارة  الباحثين واملتعاملين مع تلك النظم، الشك إن انتشار الحاسبات

نظم املعلومات املختلفة قد اثر تأثيرا مباشرا في تطوير ورفع كفاءة تلك النظم، لكن يظل هناك 

ســـــــــــــؤاال مطروحا أال وهو إلى أي مد  يمكن االعتماد على هذل الحاســـــــــــــبات ا لية في إدارة تلك 

 ارنا وخصوصياتنا من االعتداء ؟النظم بصورة دائمة ودقيقة، وعن مد  قدرتها في حماية أسر 

إن الغرض األســـا ـــاي لهذا الفصـــل هو التعرض لهذا املوضـــوع الهام وتلخيص آراء ومقترحات     

بعض ذوي الخبرة في تصـــــميم الطرق العلمية التي تســـــاعد في رفع كفاءة األمنية، ومن ثم كفاءة 

 النظم ا لية للمعلومات.

 لا.ماومات:  ليةا ا مظ.ة  م  او وا  الموام  تااي 

بناء على مســــــئ إحصــــــائي عن حوادث امن املعلومات في النظم ا لية اعد من قبل الحكومة     

 األمريكية وجد إن العوامل املؤثرة وتأثير كل عامل هي على النحو التالي:

 % من نسبة الحوادث في امن املعلومات.50أ: األفعال غير املقصودة وتمثل 

 % من نسبة الحوادث.20-15ن في الحاسب ا لي وتمثل ب: عدم أمانة العاملي

 % من الحوادث..10ج: االبتزاز والضغط أملطلبي وتمثل 
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 %.10د: امليال والسوائل وعدم االلتزام باملواصفات البيئية وتمثل 

 %5ه: االعتداء الخارجي ال يتجاوز 

 %.10و: الكوارث الطبيعية والحريق ويمثل 

الثالثة األولى أي تلك التي مصــــدرها األفراد املتعاملين مع الحاســــب من هذا يت ــــئ إن العوامل 

املعلومات في حين إن العوامل التي  ألمن% من جملة الحوادث املهددة 80ا لي قد تســـــــــــــببت في 

% وان تأثير العامل البشـــــــــــــري الخارجي ال يتجاوز الـ 20فاها العامل البشـــــــــــــري ال تتعد   لال يدخ

 لي وســــــــــينظر إلى كل تلك ملشــــــــــكلة في األفراد املتعاملين مع الحاســــــــــب ا% مما يشــــــــــير إلى تركيز ا5

 شائ من التفصيل في األسطر التالية:العوامل ب

 

 اوماومات:  م  واو وا  اوسصوا  غ،ر  اوتماما،ن افما  : أ

إن األفعال غير املقصــــــــــودة التي تؤدي إلى تســــــــــرب معلومات إلى جهات غير ذات صــــــــــالحية أو      

معلومات هامة أو تغير في معلومات أو غير ذلك من مشـــاكل امن املعلومات تكون في  فقد ومســـئ

الغالب نتيجة إلى ضغط شديد في العمل أو ضعف في القدرات الذاتية في االنضباط واالهتمام 

 لد  املشغلين واملستخدمين.

املقصـــود أو  ر يفالتســـرب غير املقصـــود للمعلومات يتم مثال عن طريق إرســـال تقارير بالخطأ غ    

نسيان إغالق الشاشات فتبقى مفتوحة وهي عارضة لبيانات غير مسموح بعرضها أو استخدام 

أوراق الحاســـــــــــــب ا لي التالفة والتي تحتوي على بعض املعلومات الهامة في ملف الحاجيات أو 

 وضع كلمة السر في مكان يسهل معرفتها فيه أو نتيجة ملشاكل في األجهزة أو البرامج.

أمـــا املســـــــــــــئ غير املقصـــــــــــــود فيتم في الغـــالـــب بعمـــل تنظيم املجـــاري عن طريق الخطـــأ لقر      

يحتوي على معلومــات هــامــة أو الكتـــابــة على عـــــــــــــجالت تحتوي على معلومــات أو نقـــل امللف إلى 

 مساحة تالفة في القر ، أو نتيجة ملشاكل في األجهزة أو البرامج.

 الخطأ غير املقصود عند إدخال وتعديل البيانات.أما تغيير البيانات فاهم مسبباته هو     

 

 :اوماومات  م  واو وا  اوسصوا  اوتماما،ن افما  ع:

تشـــــمل األفعال املقصـــــودة بواســـــطة املتعاملين مع النظام معالجة محرفة أو تشـــــغيل محرف     

ا، أو نقل للبرنامج أو اإلطالع الشـــــــــــــخاـــــــــــــاي، أو إطالع ا خرين لبيانات غير مســـــــــــــموح اإلطالع علاه

بعض البرامج والبيانات الخاصة أو تدمير برنامج أو معلومة أو غير ذلك من األفعال املقصودة و 

 املهددة ألمن املعلومات.

أما األفعال ففي الغالب ما يحاول الفاعل فعلها بلدخال ضـــــــــــمن األفعال غير املقصـــــــــــود حتى     

 تختفي اإلغراض الخيانية فاها.
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التي تؤدي إلى خيــانــة املتعــاملين مع النظــام نجــدهــا تتــدرج من الخيــانــة  عنــد تحليــل الــدوافع    

العظمى وخدمة دولة محاربة بدافع اعتقادي أو ســـــــــيا ـــــــــاي أو مادي إلى خدمة مؤســـــــــســـــــــة أخر  

منافســة بدافع مادي أو انتقامي إلى خدمة أفراد بتمليكهم معلومات عن أفراد آخرين منافســين 

ات ذوي القر ى أو أصـــــــدقاء بتحســـــــين بيانات تخصـــــــهم إلى بدافع مادي أو دافع صـــــــداقة أو خدم

 االنتقام من زمالء أو غيرهم بدوافع وهو أدنى درجة من حي  الخطورة.

 

 او ابت: وال غط ا متزا   ج:

الشـــــــــك إن من أهم مميزات ا لية هو تقليص االعتماد على اإلنســـــــــان الذي هو معرض للتوقف 

افع تحسين واقعه املعيشاي بترك العمل واالنتقال إلى من العمل ألسباب صحية أو طبيعية أو بد

 جهة أخر  أو عن طريق الوسائل النقابية املعروفة.

وان كنا باإللية قد تخلصـــــــــــــنا لحد كبير من هذا النوع من املشـــــــــــــاكل إال أننا في الجانب األخر     

ز الحاســـب البد إن نكون في اشـــد الحذر من أننا ســـنكون تحت هيمنة تقصـــير املشـــرفين على مرك

ا لي، وربمــــا يكون هــــذا التقصـــــــــــــير مقصـــــــــــــود ألحــــد  الــــدوافع التي ذكرنــــاهــــا في تحليــــل األعمــــال 

املقصـــــــــــــودة واملؤثرة في امن املعلومــات أو غير مقصـــــــــــــودة لغســـــــــــــبــاب التي ذكرنــاهــا في إعمــال غير 

ظام العاملين في الحاسب ا لي أي دور في هذل الحوادث كأن يحدث انفجار في مواسير امليال أو ن

ميال وإطفاء الحريق ألســــــــــباب مجهولة أو تحت ذبذبة كهربية عالية جدا لعطب مفاج  في نظام 

 الكهرباء املركزي. 

 

 اا ارجن: ا عتواء  ه:

ونعني بـــاالعتـــداء الخـــارجي إن يتمكن  ـــــــــــــخص من غير املتعـــاملين مع النظـــام من اإلطالع أو      

 دم، وان كان هذا النوع من الحوادث ال يزيتغيير أو مســـئ أو ســـرقة بعض أو كل معلومات النظا

% من جملة الحوادث املهددة ألمن أنظمة املعلومات لكن في حالة الحاسبات الشخصية 5على 

والتي عم انتشـــارها في هذا العقد فصـــارت تعتمد علاها كثير من املؤســـســـات الصـــغيرة خاصـــة في 

شــــــــــارت دراســــــــــات أخر  في هذا املجال نظم األعمال املكتبية ربما تزيد هذل النســــــــــبة كثيرا كما أ

 وذلك لسهولة حملها وتشغيلها.

 

 وااح يس: ال  يمية الةوارث و:

إن الكوارث الطبيعيــــة والحريق يمثالن تهــــديــــدا امنيــــا لكــــل األنظمــــة وليس ألنظمــــة املعلومــــات 

وحـــدهـــا، لكن ذلـــك التهـــديـــد األمني ربمـــا يكون اقـــل خطورة وأيســـــــــــــر معـــالجـــة في األنظمـــة ا ليـــة 
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لومات حي  املرونة في خزن ومناقلة وإمكانية وجود نســـــــــــــم مســـــــــــــندة للبرامج والبيانات في للمع

 أماكن بعيدة ومتعددة. 

 

  :اوت ا ات ال نية  م  النظا ا لية لا.ماومات

ت،  متبر م  اة تااي  وتص.يا ام  النظاا م  أقا او ا    ن مناء ا مظ.ة انلية لا.ماوما    

منية، وذلال لتواخ  م  اة تص.يا ام  النظاا م  ت  او ا   ا خ ى م  وتساي ك اءته ا  

 وتأث،رم ف  ا علل ضوء تاارع اوص..،ن لانظا انلية لا.ماومات ع.وما واو ت.،ن م.اا  ا م 

  ن النظا انلية لا.ماومات 

 قناك عو  مت ا ات فنية أةةةةةةاةةةةةةية وضةةةةة ورية لتصةةةةة.يا ام  النظا انلية لا.ماومات ور .ا    

 أق. ا:

 النظا:  م  التااياية الوراةة أ:

إن الةةوراةةةةةةةةةةةةةةةة التاايايةةة لتاةةواةةو منةةاطس الت ةةواةةو  م  ومسةةةةةةةةةةةةةتوى اا  ور   ن تةة  من سةةة ثا 

تص.يا ط ق اإلمساذ م  ت  من سة م  مناطس الت واو  مو إن ت.ث  عزءا أةاةيا لاغااة عنو 

ا م سةةةةةةةةةةةةةةةه  مةةةو إن اوثس تاايةةة  وتصةةةةةةةةةةةةة.يا النظةةةاا انان لا.ماومةةةات ك.ةةةا إن مسةةةةةةةةةةةةةتخةةةوا النظةةةا

اا  وات الم.اية ال ت ااب إن اسوا ب ا  ن أي  الة م   ا ت الةوارث  ن كتةب اةةةةةةةةةةةةةةتخواا 

 النظاا  

 

 التوثيس: ع:

أكوت كث،ر م  الوراةات إن التوثيس  ن ا مظ.ة انلية لا.ماومات م  اضمك الثغ ات  ن     

ومة لا.ستخوم،ن واوأغا،ن وم  ومة ام  تاال ا مظ.ة وي و  التوثيس إال عم  ا مظ.ة م  

لا.ص..،ن   ى ا.ةن ا م  الصيامة اوستس اية وم  ومة لا.برما،ن   ى ات.ةنون م   يامة 

علل ضوء التص.يا وغ،رقا م  الصيامة الماااة  إن عم  ا مظ.ة م  ومة للج.ي  ت   جالبرام

ا اوبرمج ا ةاس ت لألمظ.ة ك.  ن مااله اامت ا مظ.ة م  ا ت ار أو امتزا  اوص.ا ا ةاس ت أو 

اام  ا ةتخواا وال أغي  غ،ر ماتة ا ل ئة ماوا ، ل دا ا م  التوثيس ا ةتخواا ا مث  

واوست.  لألمظ.ة و ن غ،ر ممت.و  علل أف اا  وم  ما ية أخ ى ااب م اعا  إن التوثيس ةال  

ون ل ا مدلال م.ا ذو  وا  في.ة  إن اةأك التوثيس او.تا  ا مظ.ة  ش ا  غ،ر مأذ

وستوعب ع.   .ااة خا ة وعيو  لوثائس النظاا ك.ا إن التوثيس ال ميك ا.ة  إن ا اي 

 إال فسوان السور   ن التاةا م  اةت. ارية الزم   
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 وال يامات: البرامج ام  ج:

لسو لو ظ إن كث،ر م  اوبرما،ن اسومون طم.  الصيامة الماااة  ن البرامج علل ال سخ     

ية لانظاا فاذا  وثن أي مأ اة  ن م مامج ما اصمب عا  ا م  لو وستاي  عا  ا متاطمة ا  ا

تاال اوأ اة لموا موافسة تاال البرامج موافسة تامة لاوثيسة ا ةاةية لانظاا  ل دا ااب 

 ا املحافظة علل ال س ة ا  اية لابرمامج اوصور وان اسوا اوبرماون طم.  اخت ارام ا و يامام

 ة أخ ى وعنو ا مت اء م  ع.  ا خت ارات وأعا    أغيا ا اتا  موا  ال س ة ا  اية علل  س

وتوثيس ذلال التموا  ثا مسا ا إال التن يد و ن ه ا ةاوع ااب التمام  م  ماك ال يامات 

خا ة اوا ات ال ئةسية فياب  سجي  أي  غي،ر ااوث  ن ماتويات تاال اوا ات لا. اعمة إذا 

 لزا ا م   

 

 :ال أغي  ام  ا:

وأ.  ام  ال أغي  التاةا  ن اإلاخا  والتموا  واإلطال   ن لسا اوستخوم،ن والت سيس     

والتأكو م   أغي  ا ع.ا  والبرامج  تم،ن لسا اوستخوا وااحاةب انان  ن تو    اوس وليا

  مس ة ال حياة  ن لسا ااحاةب انان وض.ان ال أغي  اوست.  لألع ز  م ى طاب ذلال

ال مك  ن ال أغي   ن عوا اة يماع اوأغا،ن لظ و  ال أغي  اة يماما عيوا أو مااولة  

 إث ات طم  ا عوا لور  ا خ  أو  غ،ر أولات الوواا أو ت ك الم.    أما مس ة ال مك ا ةاةية

  ن اةت. ارية ع.  ااحاةب انان تة.   ن عوا التزاا الأ تات طمسوا الصيامة  

 

 النظاا: ام  م امج ه:

م امج ام  النظاا  ن م امج مساعو  اتا تص.ي. ا لت.ة  م  م ال ة أي  غي،ر  ن اوا ات     

ا ةواء تامن م امج أو ميامات ويتا ذلال مال  يسة اا اماة و ن  سجي  أي  غي،ر مند ال وااة ليت

ة  مناء علل  ال يم اعمته م خ ا أو مال  يسة ااحية و ن عوا الس.ا  مالتغي،ر مند ال وااة إ  

مبرماة، إ  امه ااب ا م  ام قنا إال  مو ة التاةا  ن الماما،ن مااحاةب انان وخا ة 

 اوبرما،ن  س ة ا برم ا ولورم ا علل تااو  قدم البرامج  

كدلال تسوا م امج النظاا م أغي  مااو ت اختراق النظاا مث  مسف اوماومات  ن اواك     

و م  وعوا  س ة مسامو  ( أو ل   ااج ا  إذا  ص  اختراق الةترو ي أو امل ترق ) ط ما  م

 ع.   أ ،ر ممسو للح.ااة إذا  وث ا ختراق  

 

 ال يامات: ولواعو ا تصا ت مظا  ن ا م  و:



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

وأ.  ا م  قنا التوثس م  ال  فيات واوستخوم،ن وذلال مالتاةا ال ،زاائي )ة تم   له     

  أخ  ( والتاةا اون سي طم.  تا.ات الس  ور   ا منو  ا ةتخواا طش ئ م  الت صي   ن ماا

و غي،رقا م  ولن  خ  و  ماة ال  فيات لتن ص  أليا إذا ظان اون اةتخواا ل تر  ممينة أو 

 إذا اخ أ اوستخوا  ن تا.ات عو  م ات 

 

ةتخواا كدلال وأ.  ا م   ن مظا ا تصا   سجي  ت  اوال ظات  ن أي ط   ومو  ا      

إضافة مال    إال التم   علل الش ص اوستخوا ع  ط يس )رلا التم يك ( والتوثس منه 

م ا.ة الس  أو ال  الة او.غن ة أو غ،رقا ) التم   ( ور ط ذلال منو  م  ا ةتخواا ) 

الصال ية ( اتا ذلال  ن الغالب متركيب أو تص.يا مظاا اوماومات م  يسة منائية ت اماية اتا 

سا  فيه م  م ية إال أخ ى ع  ط يس م امج تاةا خا ة تسوا مخزن مماومات ع  ا مت

الش ص الدي اخ  إال قدم ال  ية وتاريخ وولن الوخو  ومو  ااح كة أو ا ةتخواا الدي لاا 

مه  قدم اا ا ية متوف    ن كث،ر م  مظا ال أغي  و ا خص  ن مظا لواعو اوماومات  يث 

 يوا   ن التمام  م  لاعو  اوماومات ت   ن ااجزئية وال  ية ال ت وأترك عوا ض ا م  اوست

 تخصه 

 

 النظا: وتن يد ت وي    :

ااب  اعنو ت وي  أو تص.يا أي مظاا ااب إت ا  ال  ق الما.ية ال حياة  ن التص.يا ك.    

 م اعمته عيوا واخت ارم والتأكو م  خاوم م  ا خ اء ل   موء التن يد وكدلال ااب التأكو

م  توريب موظ ي ال أغي  وا ةتخواا توري ا عيوا ا .   أغيا ا واةتخوام ا لانظاا 

 م  يسة أمنة ومتورعة ل   ا عت.اا تايا عايه 

 اوت ا ات ا اارية  م  النظا ا لية لا.ماومات:

 تة.اةةة اوت ا ةةات ال نيةةة ال ت ااةةب م اعةةام ةةا  ن منةةاء النظا انليةةة لا.ماومةةات اح.ةةااةةة تاةةال    

 النظا قناك عو  واع ات إاارية أق. ا:

 

 ا ااري: التنظيا أ:

اســـــــــة األمنية يأوال: تنظيم إدارة خاصـــــــــة بأمن النظم ا لية للمعلومات يناط  ها تحديد الســـــــــ    

التعديل ومن حي  ضمان استمرارية العمل بالكفاءة املطلوبة. بعد  اإلدخال،للنظام من حي  

ول اإلداري للحاســــــــب ا لي وكل ئوتوقيعها بواســــــــطة املســــــــ اســــــــة يجب توثيقهايتحديد هذل الســــــــ

 العاملين واملستخدمين.
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ثـــانيـــا: يحـــدد مشـــــــــــــرفـــا لغمن بـــالحـــاســـــــــــــــب ا لي تقع على عـــاتقـــه التـــأكـــد من التزام العـــاملين     

بالســــــــياســــــــة األمنية املرســــــــومة وتنســــــــيق التدريب الفني في هذا املجال واملســــــــاعدة في التصــــــــميم 

 طلبات   الفنية لهذل السياسة.والبرمجة لتنفيذ املت

ثالثا: يحدد مســـؤول امن يمثل املســـتخدم ويكون مســـؤال لد  الجهة املســـتخدمة للنظام من     

ضـــــمان التزام إدارة الحاســـــب ا لي بالســـــياســـــة األمنية املحددة وتحديد مســـــتو  الصـــــالحية لكل 

 املتعاملين مع النظام.

من مهمتــه عمــل وتنفيــذ نظــام دقيق للمخزون من رابعــا: يحــدد قســـــــــــــم للمراجعــة في إدارة األ     

أجهزة وأشـــــــــــــرطــــــة وأقرا  وتوثيق ومكتبــــــات وقطع غيــــــار وأوراق طبــــــاعــــــة وحبر وغيرهــــــا من 

 املستلزمات التشغيلية.

 

 ال وارئ: خ ط ع:

البد من وضـــــع الخطط الســـــتمرارية عمل النظام في حالة املشـــــاكل الكبيرة كتعطل الحاســـــب     

ير ذلــك من الحــاالت الطــارئــة البــد من قيــاس املشــــــــــــــاكــل التي ســـــــــــــيواجههــا ا لي تعطال طويال أو غ

مســـــتخدم النظام في هذل الحاالت ووضـــــع البدائل على ضـــــوء ذلك فمثال في النظم املصـــــرفية أو 

نظم الحجوزات الجوية حي  ال غنى عن الحاســب ا لي ولو بضــع دقائق يســتوجب وجود نظام 

يمكنها االســـــتغناء    هناك أنظمة أخر  أنارئ في حين مســـــاند يعمل بطريقة فورية في حالة الطو 

عن الحاسب ا لي عدة أيام دون إن تتأثر تأثرا كبيرا. هذا من ناحية االستمرار التشغيلي املباشر 

و أللحاسب ا لي أما النواحي األخر  الهامة غير املباشرة أو املساندة كالكهرباء املستمرة والثابتة 

فهي ضـــــــرورية للتشـــــــغيل الخالي من األخطاء إذ إن الزيادة الشـــــــديدة في  التبريد املوزون املســـــــتمر 

ــــــــــــــــــــــــــل في درجــات الحرارة كلهــا تؤدي إلى أخطــاء في تشـــــــــــــغيــل  التيــار الكهربــائي واالرتفــاع غير املحتمـ

ومعالجة البيانات. كذلك يجب مراعاة إن االنقطاع املفاج  للتيار واإلطفاء املباشـــــــــــــر للحاســـــــــــــب 

 ى فقد بعض املعلومات أو السجالت.ا لي كثيرا ما يؤدي إل

 

 ا ان: وااحاةب اوماومات و كز  ال ،زاائي ا م  ج:

حمايته من الحريق والسوائل والغبار  ا لييشمل األمن الفيزيائي بمركز املعلومات والحاسب     

نة والكهرواستاتيكا وكذلك ضمان الكهرباء الكافية واملستلزمات البيئية من حرارة ورطوبة موزو 

إضـــــــافة إلى التحكم في زيارة ودخول األفراد إلى املبنى أو املكاتب أو إلى املكاتب الحســـــــاســـــــة أو إلى 

مكتبات املراجع واألشـــــــــرطة واألقرا  ووثائق النظام أو إلى صـــــــــالة الحاســـــــــب ا لي أو إلى طرفية 

فيــات أو املشـــــــــــــغــل أو إلى مفــاتيح التبريــد، كــذلــك التحكم في الوصـــــــــــــول إلى املراكز الفرعيــة للطر 

 خطوط االتصال أو غيرها من األشياء املؤثرة في امن النظام ا لي للمعلومات.
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 اإلمارات  – 2008لسنة  7مثال : االئحة التنفيذية للقانون رقم 

 

 ا ف اا: م ال ة ا:

 أشرنايمثل األفراد خط الدفاع الرئيساي في امن املعلومات خاصة املتعاملين مع النظام كما     

 سابقا.

امن األنظمـة ا ليـة للمعلومـات يعتمـد أوال وأخيرا على أمـانـة األفراد املتعـاملين معهـا فال يكفي فـ

التـــأكـــد من أخالقيـــات املوهف وأهليتـــه عنـــد تعيينـــه بـــل يجـــب إن تســـــــــــــتمر مراقبتـــه الن التغيير 

الســلوكي متوقع في أي وقت كذلك يجب عدم االعتماد على موهف واحد بأي حال من األحوال 

ن البد من ذلك فيجب إن يشـــــــــــــمل ذلك املوهف إشـــــــــــــرافا ومراقبة دقيقة وتوثيقا دقيقا وان كا

ألعمال وتدريب مســـاعدين لهم. عند انتهاء خدمات أي موهف يجب عـــحب صـــالحيته قبل فترة 

 كافية فهناك عدة حوادث انتقام من موهفين أنهيت خدماتهم.

  والتام،ن: الصيامة ه:

األنظمة ا لية للمعلومات ووجود الصــيانة ضــمان  أمنثاني في تعتبر الصــيانة خط الدفاع ال    

للتشـــــــــــــغيــل املســـــــــــــتمر لغنظمــة كمــا إن التــامين التجــاري يغطي تكلفــة إرجــاع املعلومــات املفقودة 

وتغطية الخســـــــــــارة الناتجة عن تعطيل النظام إضـــــــــــافة لتغطية األجهزة إذا لم تغطى بواســـــــــــطة 

 عقود الصيانة.

  اومااجة: م ال ة -و:

ــــــــــــــة املعالجة التأكد من املعالجة الءــحيحة ) االبتداء الءــحيح للتشــغيل( ســواء      نعني بمراقبـ

كــان إدخــال أو تعــديــل أو اســـــــــــــتفســــــــــــــار ثم التوثق من إن هــذل املعــالجــة تمــت بــلذن الجهــات ذات 

إدخال الحركة هو اإلدخال الءـــــحيح وذلك أن الصـــــالحية ) صـــــالحية التشـــــغيل ( ثم التأكد من 

ل مثال وعمل شـــــــــاشـــــــــة مختلفة لكل نوع من اإلدخال إضـــــــــافة لذلك البد إن يكون بتكرار اإلدخا

للنظام خاصــــــــية التعرف على األخطاء والتعرف على عدم الدقة في املعالجة وعمل تقرير بذلك، 

وأخيرا يجـــب إن تخـــدم التقـــارير املطبوعـــة أهـــداف محـــددة إلدارات محـــددة كمـــا يجـــب تجنـــب 

لى تســـــــــــــرب املعلومـات وضـــــــــــــيـاع الورق. كـذلـك يجـب إن تعكس الطبـاعـة الزائـدة التي قـد تؤدي إ

التقـــارير املطبوعـــة األنشـــــــــــــطـــة املختلفـــة لغنظمـــة وتمثـــل  هـــذل مراجعـــة غير مبـــاشـــــــــــــرة للبيـــانـــات 

 واملعالجة وحركة النظام بصفة عامة. 

 

 اا ال ة:

 نخلص من الفقرات الســــــــــــــابقــة إن الكفــاءة األمنيــة أو امن النظم ا ليــة للمعلومــات تعتمــد    

ــــــــــ  % على األفراد املتعاملين مع تلك األنظمة وبصفة خاصة على مد  80بدرجة عالية تتجاوز الـ
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التزامهم األخالقي، وملـــا كـــان االلتزام األخالقي من املواضـــــــــــــيع الفلســـــــــــــفيـــة والنظريـــة املعقـــدة التي 

يصـــــــــــــعـــب التحكم فاهـــا. يصـــــــــــــبح الحـــل الواقجي هو تقليص االعتمـــاد على األفراد واالتجـــال نحو 

 فاءة اإلدارية. الك

فالتحكم في ا لية وضـــــــمان اســـــــتمرارية تشـــــــغيلها وحماية مباناها وبيئتها وغير ذلك مما يعرف     

بالحماية الفيزيائية أكلر أمكانا وعمال من مراقبة األفراد وســـــــــــلوكياتهم. بالطبع ليس من املعقول 

بأخالقيات املهنة من وقت التخلص من العامل البشري نهائيا لهذا كان مراجعة التزام العاملين 

ألخر والتأكد من وجود أفراد مســـاندين لهم عدة بدائل في كل عمل من املتطلبات األســـاســـية في 

 النظام.امن النظم ا لية للمعلومات إضافة إلى املراقبة واملراجعة املنتظمة لكل أنشطة 

  مال س ة لا.ماومات ؟؟  –موعه عاا  –ما الدي ما.يه 

 (   اوماومات) عنا   أم     

 

سواء من الناحية التقنية او االدائية  –ان اغراض ابحاث واستراتيجيات ووسائل أمن املعلومات 

وكذا هدف التدابير التشراعية في هذا الحقل ، ضمان توفر العناصر التالية الية معلومات يراد  -

 -توفير الحماية الكافية لها :

  

 أو اووثوليةةةةةة  السةةةةةةةةةةةةة يةةةةةة CONFIDENTIALITY  : التـــــأكـــــد من ان املعلومـــــات ال وتعني

 تكشف وال يطلع علاها من قبل ا خا  غير مخولين بذلك .

  الت اماية وةةالمة املحتوىINTEGRITY :  م ولالتأكد من ان محتو  املعلومات صـحيح

العب  به في اية يتم تعديله او العب  به و شـــــــــــكل خا  لن يتم تدمير املحتو  او تغيرل او 

احل املعالجة او التبادل ســـــــــــــواء في مرحلة التعامل الداخلي مع املعلومات او مرحلة من مر 

 عن طريق تدخل غير مشروع . 

  اةةةةةةةةةةةةت. ارية توف  اوماومات او اا ومةAVAILABILITY  :-  اســـــــــــتمرار عمل التأكد من

النظــام املعلومــاتي واســـــــــــــتمرار القــدرة على التفــاعــل مع املعلومــات وتقــديم الخــدمــة ملواقع 

 استخدامه لها او دخوله الاها . منعان مستخدم  املعلومات لن يتعرض الى ماتية و املعلو 

   عوا إم ار التصةةةةة   او ت ط ماوماومات م.  لاا مهNon-repudiation  :-  ويقصـــــد

به ضـــــمان عدم انكار الشـــــخص الذي قام بتصـــــرف ما متصـــــل باملعلومات او مواقعها انكار 

ي  تتوفر قدرة اثبات ان تصرفا ما قد تم من  خص انه هو الذي قام  هذا التصرف ، بح

 ما في وقت معين . 
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 اة مماومات عنا   ااح.ااة ذام ا و دات السور ؟؟   ق  تاتاج أ
 ) منطلقات خطة حماية المعلومات (      

 

اية ان ضمان عناصر أمن المعلومات كلها او بعضها يعتمد على المعلومات محل الحم
 خدمات المتصلة بها ، فليس كل المعلومات تتطلب السريةواستخداماتها وعلى ال

يث وضمان عدم االفشاء ، وليس كل المعلومات في منشأة واحدة بذات االهمية من ح
جابة الوصول لها او ضمان عدم العبث بها ، لهذا تنطلق خطط أمن المعلومات من اال

 -عن سلسلة تساؤالت متتالية :
   

 ؟؟ ما.يه ان  يوم الدي ما -: ا و   ال ساؤ  

واجابة هذا التساؤل تحدد تصنيف البيانات واملعلومات من حي  اهمية الحماية ، اذ تصنف  

املعلومات تبعا لكل حالة على حدل ، من معلومات ال تتطلب الحماية ، الى معلومات تتطلب 

 (.  1حماية قصو  ) انظر شكل 

 

        1ش   رلا       

 

    

    

    

    
 

 و وات اوماومات تاماة      

 

 

  ؟؟  .ااة قةدا تت اب ال ت امل اط    ن ما  -: الثا ي ال ساؤ  

 

وتبدا عملية تحديد املخاطر بتصور كل خطر قد يمس املعلومات محل الحماية او وهدد امنها ، 

بواحد او  ابتداء من قطع مصدر الكهرباء عن الكمبيوتر وحتى مخاطر اختراق النظام من الخارج

اكلر من وسائل االختراق عبر نقاط الضعف ، مرورا باساءة املوهفين استخدام كلمات السر 

العائدة لهم ، ويصار الى تصنيف هذل املخاطر ضمن قوائم تبعا الساس التصنيف ، فتصنف 

كمخاطر من حي  مصدرها  ومن حي  وسائل تنفيذها ، ومن حي  غرض املتسببين  هذل املخاطر 

مماومات   تت اب 

ااح.ااة لو اصا ا 

 م  وأاء 

مماومات اص  ال  ا 

 أش ا  ممين،ن  
مماومات ة ية لاغااة 

 اصا ا ش ص مم،ن فسط
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حي  اثرها على نظام الحماية وعلى املعلومات محل الحماية. وهو ما سنقف الحقا عليه  ، ومن

 بشكل تفصيلي . ومتى ما تم االنتهاء من هذا التحديد يجري االنتقال الى التساؤل التالي .

 
 

 )    تاواوقا تا ال ت امل اط   م  ما.ااته م غب وا ااح.ااة توف،ر  اتا كيك -: الثالث ال ساؤ  

  ؟؟ ( ااح.ااة ائ وة

 

وهنا تجد كل منشاة وكل هيئة طريقتها الخاصة في توفير األمن من املخاطر محل التحديد وبحدود  

متطلبات حماية املعلومات املخصوصة التي تم تحديدها وبحدود امكاناتها املادية وامليزانية 

اية وباملقابل ال تكون املخصصة للحماية ، فال تكون إجراءات األمن رخوة ضعيفة ال تكفل الحم

مبالغا  ها الى حد يؤثر على عنصر األداء في النظام محل الحماية ، اذ لو تصورنا  خصا أراد 

حماية النقود املوجودة في منزله ، فانه من املقبول وضعها مثال في قاصة حديدية ووضع حديد 

ل وربما يمكن قبول هذل حماية مثال على نوافذ املنزل ، او وضع جرس إنذار ألي اقتحام للمنز 

الوسائل الثالث لتوفير األمن من انشطة سرقة هذا املال . لكن ليس منطقيا بل مبالغا فيه ان 

يحمي هذا الشخص ماله بان يضع حراسا ) أ خاصا ( على منزله ، ويضع صواعق كهربائية على 

يف الى ذلك جرس األسوار الخارجية ، ومن ثم يضع حديد حماية على األبواب والنوافذ ، ويض

إنذار لكل نقطة في املنزل ، فلذا ما دخلنا الى املنزل وجدنا كاميرات مراقبة عند كل نقطة ، ووجدنا 

بعدها ان الغرفة التي تحتوي القاصة الحديدية ال يسمح بالدخول الاها اال بعد تجاوز إجراءات 

فلذا ما دخلنا الغرفة وجدنا تعريف خاصة كبطاقة تعريف او رقم سري على األقفال او غير ذلك ، 

اننا لسنا امام  قاصة حديدية عادية ، وانما خزانة حفظ تفتح بقفل وقتي او ساعة وقتية ، او 

تفتح بمفتاحين او اكلر وبارقام سرية متعددة او غير ذلك من انماط القاصات املعقدة بل ووجدنا 

. ان هكذا حماية ال يمكن ان  ان فتحها يتطلب ابتداء إلغاء جرس إنذار خا  بالقاصة نفسها

تكون مقبولة ، ألنها ببساطة تجعل عملية حصول الشخص نفسه على بعض املال من بين نقودل 

عملية معقدة قد تدفعه الحقا الى إهمال كل إجراءات األمن هذل فيكون اكلر عرضة للسرقة من 

املعلومات ، فمن الطبيجي مثال  غيرل ، وهذا ما نسميه التأثير على صحة األداء وفعاليته . وفي بيئة

ان نضع على جهاز الكمبيوتر الشخااي كلمة سر للولوج الى امللفات الهامة او حتى للنظام كله وان 

ال نعطي الكلمة الحد ، وان نضع برنامجا او اكلر ملقاومة الفيروسات اإللكترونية الضارة ، ونراعي 

رنت والتأكد من مصدر البريد اإللكتروني مثال . إجراءات مقبولة في حماية الدخول الى شبكة اإلنت

فلذا كان الكمبيوتر خا  بدائرة او منشاة  ويضم بيانات هامة ومصنف انها سرية ، كان لزاما 

زيادة إجراءات  األمن ، فمثال يضاف للنظام جدران نارية تحد من دخول ا خا  من الخارج 
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ملوقع املعلوماتي ، واذا كان النظام يتبادل وتمنع اعتداءات منظمة قد يتعرض لها النظام او ا

رسائل إلكترونية يخشاى على بياناتها من االفشاء ، تكون تقنيات التشفير مطلوبة بالقدر املناسب 

. لكن ال يقبل مثال على جهاز كمبيوتر خا  غير مرتبط بشبكة عامة ان توضع أنواع متعددة من 

قع اإلنترنت وسائل تعريف متعددة لشخص املستخدم الجدران النارية ، او ان يوضع على أحد موا

، ككلمة السر والبصمة اإللكترونية والبصمة الصوتية ، وان يخضع نظام املوقع الى عدد مبالغ 

به من الفلترات والجدران النارية ، وتشفير طويل املد  لكافة البيانات املوجودة عليه واملتبادلة 

م بيانات سرية للغاية مجرد االقتصار على كلمة سر للدخول عبرل ، وأيضا ال يقبل موقع أمني يض

للنظام . بمعنى ان إجراءات الحماية تنطلق من احتياجات الحماية املالءمة ، فان زادت عن حدها 

أمست ذات اثر سلبي على األداء ، فاصبح املوقع او النظام بطيئا وغير فاعل في أداء مهامه 

طلوب ، ازدادت نقاط الضعف واصبح اكلر عرضة لالختراق الطبيعية ، وان نقصت عن الحد امل

الداخلي والخارجي . فلذا فرغنا من اختيار وسائل الحماية التقنية واستراتيجياتها اإلدارية واالدائية 

 انتقلنا بعدئذ الى التساؤل االخير. املالئمة،

 

  ؟؟ ااةااح. وةائ  رغا امل اط   م  أي تاسس ان الم.  ما -: ال اط  ال ساؤ   

 

واجابة هذا التساؤل هو ما يعرف بخطط مواجهة األخطار عند حصولها ، وتتضمن مراحل  

متتالية ، تبدأ من مرحلة اإلجراءات التقنية واالدارية واالعالمية والقانونية الالزمة عند حصول 

ذلك ،  ومرحلة إجراءات التحليل لطبيعية املخاطر التي حصلت وسبب حصولها وكيفية منع 

حصولها الحقا . واخيرا إجراءات التعافي والعودة الى الوضع الطبيجي قبل حصول الخطر مع 

 مراعاة تنفيذ ما اههرل التحليل عن كيفية حصول املخاطر وضمان عدم حصولها . 

 

اذن ، وفي الوقت التي تتطلب بعض املعلومات كاملتصلة باالمن القومي واألسرار العسكرية مثال  

لسرية والتكاملية أقااى درجات االهتمام ، نجد بالنسبة للبنوك انه اضافة ايالء عنصري ا

للعنصرين املتقدمين يتعين بالنسبة للنظام نفسه ايالء عنصر االستمرارية ذات القدر من 

االهمية ، فان عملت املصارف في حقل البنوك اإللكترونية او الخدمات املصرفية اإللكترونية 

اإلنكار بنفس اهمية بقية العناصر . ونجد ان مواقع اإلنترنت مثال  عن بعد ، كان عنصر عدم 

تتطلب ايالء عنصر االستمرارية االهتمام االكبر ، في حين ان مواقع التجارة اإللكترونية من بين 

مواقع اإلنترنت تتطلب الحر  على توفير عناصر الحماية االر عة بنفس القدر واألهمية  اذ 

وتحديدا بالنسبة للبيانات الخاصة بالزبائن كأرقام بطاقات االئتمان ، تحتاج ضمان السرية ، 

وتتطلب التكاملية والسالمة بالنسبة للبيانات املتبادلة عبر الرسائل اإللكترونية بين الزبون 
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واملوقع ، فال يصل أمر الشراء مثال وقد لحقه تغيير او تحريف ما ، وتتطلب استمرارية املوقع في 

وقدرة الزبون على الولوج اليه طوال وقت سريان عملية التصفح والشراء بل وفي  تقديم خدماته

أي وقت يريد للدخول الى املوقع ، وتتطلب ضمان عدم انكار الزبون ان التصرف الذي اجرال 

على املوقع ) كطلب الشراء ( قد صدر عنه او انكار املوقع نفسه انه تعاقد مع الزبون في شان ما 

. 

 

      ؟؟ اوماومات مةئة  ن وا عتواءات امل اط   تتاه اا  

تطال املخاطر واالعتداءات في بيئة املعلومات أر عة مواطن أساسية هي مكونات تقنية املعلومات 

  -في احدث تجلياتها :

   وهي كافة املعدات واالدوات املادية التي تتكون منها النظم ، كالشاشات والطابعات -:ا ع ةةز 

 الداخلية ووسائط التخزين املادية وغيرها .ومكوناتها 

 :  و اوهي االوامر املرتبة في نسق معين النجاز االعمال ، وهي اما مستقلة عن النظام  -البرامةةج

 مخزنة فيه . 

 :  انها الدم الحي لغنظمة ، وما سيكون محال لجرائم الكمبيوتر كما سنر  ،  -اوم يةات

املعلومات املستخرجة عقب معالجتها ، وتمتد بمعناها الواسع وتشمل كافة البيانات املدخلة و 

للبرمجيات املخزنة داخل النظم . واملعطيات قد تكون في طور االدخال او االخراج او التخزين 

بين النظم عبر الشبكات ، وقد تخزن داخل النظم او على وسائط التخزين خارجه  او التبادل

. 

 : صال التي تربط اجهزة التقنية بعضها بعض محليا ونطاقيا وتشمل شبكات االت -ا تصةا ت

ودوليا ، وتتيح فرصة اختراق النظم عبرها كما انها بذاتها محل لالعتداء وموطن من مواطن 

 الخطر الحقيقي.

ومحور الخطر ، االنسان ، سواء املستخدم او الشخص املناط به مهام تقنية معينة تتصل 

حدود صالحياته ، وادراكه اليات التعامل مع الخطر ، وسالمة بالنظام ، فادراك هذا الشخص 

الرقابة على انشطته في حدود احترام حقوقه القانونية ، مسائل رئيسة يعنى  ها نظام األمن 

 الشامل ، تحديدا في بيئة العمل املرتكزة على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات 

 

مواط  

 ا عتواء
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 تصاة مأم  اوماومات ؟؟ما  ن ع.ايات اوماومات ال ئةسة او
 

تتعدد عمليات التعامل مع املعلومات في بيئة النظم وتقنيات املعالجة واالتصال وتبادل البيانات ، ولكن 

  -يمكن بوجه عام تحديد العمليات الرئيسة التالية :

  -: classification Information اوماومات تص يك 

في بيئة أي نشاط يتعلق باملعلومات  وتختلف التصنيفات حسب وهي عملية اساسية لد  بناء أي نظام او 

املنشاة مدار البح  ، فمثال قد تصنف املعلومات الى معلومات متاحة ، وموثوقة ، وسرية ، وسرية للغاية  

 او قد تكون معلومات متاح الوصول الاها واخر  محظور التوصل الاها وهكذا .

  -: Documentation التوثيس 

عمليات املعلومات اساسا اتباع نظام توثيق خطي لتوثيق بناء النظام وكافة وسائل املعالجة والتبادل وتتطلب 

ومكوناتها . و شكل رئيس فان التوثيق الزم وضروري لنظام التعريف والتخويل  ، وتصنيف املعلومات ، 

جية او سياسة األمن موثقة واالنظمة التطبيقية . وفي اطار األمن ، فان التوثيق يتطلب ان تكون استراتي

ومكتوبة  وان تكون إجراءاتها ومكوناتها كاملة محل توثيق ، اضافة الى خطط التعامل مع املخاطر والحوادث 

، والجهات املسؤولة ومسؤولياتها  وخطط التعافي وادارة االزمات وخطط الطوارئ املرتبطة بالنظام عند 

 حدوث الخطر .

 

  Responsibilities  Personnel and Administration والش صية ةاإلااري والواع ات او اا 

:-  

ان مهام املتصلين بنظام أمن املعلومات تبدأ في االساس من حسن اختيار االفراد املؤهلين وعمق معارفهم 

ة النظرية والعملية ، على ان يكون مدركا ان التأهيل العملي يتطلب تدريبا متواصال وال يقف عند حدود معرف

وخبرة هؤالء لد  تعيينهم ، و شكل رئيس فان املهام اإلدارية او التنظيمية تتكون من خمسة عناصر او 

تحليل املخاطر ، وضع السياسة او االستراتيجية ، وضع خطة األمن ، وضع البناء التقني  -مجموعات  رئيسة  :

 والسياسات .توهيف االجهزة واملعدات والوسائل ، واخيرا تنفيذ الخطط  –االمني 

ومن املهم ادراك ان نجاح الواجبات اإلدارية او الجماعية للمنشأة يتوقف على ادراك كافة املعنيين في اإلدارة 

) بمهامهم التقنية واإلدارية واملالية ( استراتيجية وخطة وواجبات األمن  والتزام املؤسسة باعتبار مسائل األمن 

فة ويتمكن الكل من التعامل مع ما يخص واجباتهم من بين عناصر واحدا من املوضوعات التي يدركها الكا

 األمن . 

ا تصا  ا ع ز 

 ت

  م مايات مم يات

 ا  سان
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وعلى املستو  الشخااي او مستو  املستخدمين ، فان على املؤسسة ان تضع التوجاهات الكافية لضمان 

وعي عام ودقيق بمسائل األمن ، بل املطلوب بناء ثقافة األمن لد  العاملين والتي تتوزع بين وجوب مراعاة 

القيات استخدام التقنية وبين اإلجراءات املتطلبة من الكل لد  مالحظة أي خلل ، وعلى املؤسسة ان أخ

تحدد للمستخدمين ما يتعين علاهم القيام به  واالهم ما يحظر علاهم القيام به في معرض استخدامهم 

 للوسائل التقنية املختلفة .

 

and Identification  ا ةتخواا يات ال  و ووا اوستخوم،ن م  والتوثس التم يك وةائ 

Authorization :-  

ان الدخول الى أنظمة الكمبيوتر وقواعد البيانات ومواقع املعلوماتية عموما ، يمكن تقييدل بالعديد من 

وسائل التعرف على  خصية املستخدم وتحديد نطاق االستخدام ، وهو ما يعرف بأنظمة التعريف والتخويل 

Identification and Authorization systems.  والتعريف او الهوية مسالة تتكون من خطوتين .

، األولى وسيلة التعريف على  خص املستخدم ، والثانية قبول وسيلة التعريف او ما يسمى التوثق من صحة 

 الهوية املقدمة . 

لى املعلومات او الخدمات ووسائل التعريف تختلف تبعا للتقنية املستخدمة ، وهي نفسها وسائل أمن الوصول ا 

االعمال اإللكترونية ، و شكل عام ، فان هذل الوسائل  تفي قطاعات استخدام النظم او الشبكات أو قطاعا

  -تتوزع الى ثالثة أنواع :

 ش ئ ما ا.اةه الش ص مث  ال  الة ال الة يةية او غ،ر ذلال    - 1    

مز او ال لا الش ص ت غ،ر ش ئ ما وم فه الش ص مث  تا.ات الس  او ال   – 2    

    ذلال

ش تء ما ا ت ط مدات الش ص او موعوا فيه مث  مص.ة ا     او مص.ة   –3   

 الم،ن والصوت وغ،رقا   

وتعد وسائل التعريف والتوثق االقو  ، تلك الوسائل التي تجمع بين هذل الوسائل جميعا على نحو ال يؤثر 

 .  على سهولة التعريف وفعاليته في ذات الوقت

  ، فانها بذاتها وبما authenticationوايا كانت وسيلة التعريف التي سيستتبعها توثق من قبل النظام 

ستصل باستخدامها تخضع لنظام أمن وارشادات امنية يتعين مراعاتها ، فكلمات السر على سبيل املثال ، 

من حي  طولها ومكوناتها وهي االكلر شيوعا من غيرها من النظم ، تتطلب ان تخضع لسياسة مدروسة 

واالبتعاد عن تلك الكلمات التي يسهل تخمينها او تحروها  وكذلك خضوع االستخدام لقواعد عدم االطالع 

 وعدم االفشاء والحفاظ علاها .

ومتى ما استخدمت وسائل تعريف مالئمة التاحة الوصول للنظام ، ومتى ما تحققت عملية التوثق واملطابقة 

التعريف )الهوية( فان املرحلة التي تلي ذلك هي تحديد نطاق االستخدام والتأكد من صحة 

Authorization   وهو ما يعرف بالتخويل او التصريح باستخدام قطاع ما من املعلومات في النظام ، وهذل

 Access Controlاملسالة تتصل بالتحكم بالدخول او التحكم بالوصول الى املعلومات او اجزاء النظام  

system  ( 5. ) انظر البند 
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  -: Loggingسج  ا ااء  2-1

تحتو  مختلف أنواع الكمبيوترات نوعا ما من السجالت التي تكشف استخدامات الجهاز وبرمجياته والنفاذ 

الى النظام  ، تتخذ عجالت األداء اهمية استثنائية في  سجالت الن اذاو  طسجالت ا ااءاليه ، وهي ما يعرف 

دمين وتحديدا في حالة شبكات الكمبيوتر التي يستخدم مكوناتها اكلر من  خص ، وفي حال تعدد املستخ

هذل الحالة تحديدا ، أي شبكات املستخدمين ، فان هناك اكلر من نوع من أنواع عجالت األداء وتوثيق 

اء االستخدامات ، كما ان عجالت األداء تتباين من حي  نوعها وطبيعتها وغرضها ، فهناك عجالت األد

التاريخية والسجالت املؤقتة ، وعجالت التبادل وعجالت النظام وعجالت األمن وعجالت قواعد البيانات 

والتطبيقات وعجالت الصيانة او ما يعرف بسجالت األمور التقنية وغيرها .  و شكل عام فان عجالت األداء 

الستخدام  ) محتوال ( واية منوط  ها ان تحدد  خص املستخدم ووقت االستخدام ، ومكانه ، وطبيعة ا

 معلومات إضافية أخر  تبعا للنشاط ذاته .

 

  -: up-Backع.ايات ااح ظ  2-2

وعمليات الحفظ تتعلق بعمل نسخة إضافية من املواد املخزنة على إحد  وسائط التخزين سواء داخل 

مكتوبة ويجري النظام او خارجه ، وتخضع عمليات الحفظ لقواعد يتعين ان تكون محددة سلفا وموثقة و 

 االلتزام  ها لضمان توحيد معايير الحفظ وحماية النسم االحتياطية .

 

ويمثل وقت الحفظ ، وحماية النسخة االحتياط ، ونظام الترقيم والتبويب ، وآلية االسترجاع واالستخدام ، 

اتخاذ معايير  ومكان الحفظ وامنه ، وتشفير النسم التي تحتوي معطيات خاصة وسرية ، مسائل رئيسة يتعين

 واضحة ومحددة بشأنها .

 

 

  -وةائ  ا م  ال نية ومظاا من  ا ختراق : 2-3

تتعدد وسائل األمن التقنية املتعين استخدامها في بيئة الكمبيوتر واإلنترنت ، كما تتعدد أغراضها ونطاقات 

ووسائل التعريف األخر  االستخدام ، وقد تناولنا فيما تقدم مسائل التعريف والتوثيق وتحديدا كلمات السر 

، وكذلك نظم التحكم في  cryptography ، اضافة للتشفير Firewalls. وتتخذ الجدران النارية 

، وأنظمة وبرمجيات  Intrusion Detection Systems (IDS)الدخول و نظام تحري االختراق  

ستخدمة ، بل هي اضافة لوسائل مقاومة الفيروسات اهمية متزايدة ، لكنها ال تمثل جميعها وسائل األمن امل

التعريف والتوثيق املتقدم االشارة الاها تمثل اهم وسائل األمن التقنية في الوقت الحاضر ، وسنعرض لهذل 

الوسائل بالقدر املتاح مع بيان اهم مسائلها من خالل ادلة األمن املعتمدة دوليا و عض املعايير واملقاييس 

 ن هذا الفصل . م 5-1السائدة بشأنها في البند 

 

 -: Incident Handling Systemمظاا التمام  م  ااحوااث   2-4
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بغض النظر عن حجم وسائل األمن التقنية املستخدمة ، ومعايير األمن وإجراءاته املتبعة ، فانه ال بد من 

سات توفر نظام متكامل للتعامل مع املخاطر والحوادث واالعتداءات ، واعدو متطلبا رئيسا بالنسبة ملؤس

  االعمال كما في حالة البنوك واملؤسسات املالية .

اول ما يتعين ادراكه في هذا الصدد ان التعامل مع الحوادث عملية وليست مجرد مشروع او خطوة واحدة و

، بمعنى انها عملية متكاملة تتصل باداء متواصل متدرج خاضع لقواعد محددة سلفا ومتبعة بدقة وانضباط 

امل مع الحوادث على انها مجرد حالة تنشا عند الحادث كنا امام حالة قصور تمثل بذاتها ، ومتى ما تم التع

 . األمنأحد عناصر الضعف في نظام 

وتختلف مكونات ومراحل وخطوات  نظام التعامل مع الحوادث من مؤسسة الى أخر  تبعا لعوامل عديدة 

وما أههرته استراتيجية األمن املوضوعة في املؤسسة تتعلق بطبيعة األخطار التي أههرتها عملية تحليل املخاطر 

، وتبعا للنظام محل الحماية وما اذا كنا نتحدث عن نظم كمبيوتر مغلقة أم مفتوحة او قواعد بيانات او 

شبكات او مزيج منها وما اذا كنا نتحدث عن نظام خدمة مخصو  أم عن خدمات للعامة عبر الشبكة خاصة 

وهيفة التطبيق محل الحماية ، اذ تتباين خطوات ومحتو  وعناصر خطط التعامل كانت أم دولية  وتبعا ل

مع الحوادث لد  بنوك اإلنترنت مثال عنها لد  املواقع املعلوماتية ، ومع ذلك ، وبوجه عام ، فان نظام 

وال ظة  ا عواا اوس س  والتا ي وا -التعامل مع الحوادث يتكون عادة من ستة مراحل ) خطوة فخطوة ( هي :

  ا  تواء وا ة ئصا  ، التما ن والموا  لاوض  ال  يعن ، واوتاطمة  

 

واموا  الهج.ةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وا عتواءات  ال مك ومساص والت واوات امل اط   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ما   3

 التسنية ؟ واةاليب ا
 

  - ن او اقيا وا   ال ات : 3-1   

ر واضـــــــــــــحـــــة املعـــــالم في بيئـــــة الكمبيوتر ان الحـــــدود بين الجريمـــــة والفعـــــل غير االخالقي تبـــــدو غي

واإلنترنت ، وتمييز وضبط هذل الحدود هو املسألة الجوهرية لتحديد متى يمكن ان يعد فعل ما 

جريمة من بين جرائم الكمبيوتر واإلنترنت او انه مجرد إســـــــاءة اســـــــتخدام ال ينطوي على قصـــــــد 

ت وحتى منتصــــــف الســــــبعينات جرمي  وهي املســــــألة التي أحدثت جدال واســــــعا في مطلع الســــــتينا

وهي ذات الفترة التي شـــــــــــــهـــدت ميالد هـــاهرة جرائم الكمبيوتر ، ومن جـــديـــد يعود هـــذا الجـــدل 

بســــبب شــــيوع اســــتخدام اإلنترنت وما حملته من انشــــطة جديدة ال يزال الخالف قائما حول ما 

 لى حد الجريمة. اذا كانت جريمة أم انها مجرد ممارسة غير مقبولة كسلوك أخالقي لكنها ال ترقى ا

فعلى ســــــبيل املثال ، ثمة جدل واســــــع في هذل األيام حول ما اذا كانت رســــــائل البريد اإللكتروني 

اإلعالنية التي توجه بكميات كبيرة الى املســـــــــــــتخدم دون رغبته او دون طلبها من قبيل ممارســـــــــــــة 

ت كثيرة ل ـــم خاطئة أم فعال يوجب املســـاءلة ، فمع اتســـاع هذل الظاهرة واســـتخدامها في حاال 

آالف الرســـــــــــــائل الى نظام معين في وقت معين بقصـــــــــــــد تعطيل عمله ، ومن اجل تحقيق اعتداء 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

انكــار الخــدمــة ، والتــذرع بعــد ذلــك ان الفعــل ليس اكلر من خطــا في عمليــة اإلرســــــــــــــال لرســــــــــــــائــل 

دد إعالنية ســبق إرســالها للموقع ، ومع بروز الكثير من املشــكالت املتصــلة  هذل الظاهرة والتي ته

نفسها  ةالخصوصية وتهدد أيضا سالمة استخدام النظام نفسه ، وجدت املؤسسات التشراعي

في العــديــد من الــدول مضـــــــــــــطرة الى إعــادة تقييم املوقف من البريــد اإللكتروني والرســــــــــــــائــل غير 

في  ةاملرغوب  ها ، وهو ما أد  الى تقديم مجموعة من التشـــــــراعات امام املؤســـــــســـــــات التشـــــــراعي

يـــة كمـــا في أمريكـــا واالتحـــاد األورو ي تنظم مســـــــــــــــائـــل البريـــد اإللكتروني وتهـــدف الى الـــدول الغرب

مكافحة املظاهر الســـــلبية واألفعال غير املشـــــروعة التي تنطوي علاها هذل الظاهرة ، ومع ذلك ال 

يزال ثمة جدال فيما اذا كانت هذل انشـــــــــــــطة جريمة أم انها ســـــــــــــلوكيات قد ال تكون مقبولة من 

 قية واملهنية لكنها ال تشكل جرما . الناحية األخال

ان غرض هذا التقديم محاولة تقديم تحديد منضبط لالصطالحات املستخدمة في عالم جرائم 

الكمبيوتر واإلنترنت ، لجهة التمييز بين العديد من االصــطالحات التي يجري الخلط بينها ، فثمة 

ب املعلومــات ، املخــاطر ، الحوادث ، فرق بين الجريمــة اإللكترونيــة ، اإلرهــاب اإللكتروني ، حر 

 نقاط الضعف ، واألخطاء ، االختراقات ، حرب املعلومات ....... وغيرها .

 

واعني الخطر املحتمل الذي يمكن ان يتعرض له نظام املعلومات وقد يكون  : Threatsالت واو 

الجهزة او البرامج او  خصا ، كاملتجسس او املجرم املحترف او الهاكرز املخترق ، او شيئا وهدد ا

 املعطيات ، او حدثا كالحريق وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية . 

 

وتعني عنصر او نقطة او موقع في النظام يحتمل  :  Vulnerabilities مساص ال مك او الثغ ات  

ستخدمون ان ينفذ من خالله املعتدي او يتحقق بسببه االختراق  فمثال يعد األ خا  الذين ي

النظام نقطة ضعف اذا لم يكن تدريبهم كافيا الستخدام النظام وحمايته ، وقد يكون االتصال 

باإلنترنت نقطة ضعف مثال اذا لم يكن مشفرا . وقد يكون املوقع املكاني للنظام نقطة ضعف 

كأن يكون غير مجهز بوسائل الوقاية والحماية ، وبالعموم فان نقاط الضعف هي األسباب 

حركة لتحقيق التهديدات او املخاطر . ويرتبط  هذا االصطالح اصطالح وسائل الوقاية امل

Countermeasures   وتعني التكنيك املتبع لحماية النظام ككلمات السر واألقفال ووسائل :

 الرقابة والجدران النارية وغيرها . 

 

ديد ، مع انها حقيقة تتصل بأثر التهديدات فانها تستخدم بشكل مترادف مع تعبير الته :  Risks اما امل اط  

وتااي  ،   Risk analysis تااي  امل اط  عند حصولها ، وتقوم استراتيجية أمن املعلومات الناجحة على 

وليست مجرد خطة محصورة ، وهي تبدأ من التساؤل حول التهديدات ثم  Processامل اط   ن ع.اية  

 ناسبة للتعامل مع التهديدات ووسائل منع نقاط الضعف . نقاط الضعف واخيرا وسائل الوقاية امل
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فهو اصطالح متسع يشمل املخاطر واشمل األخطاء ، وهو باملعنى املستخدم في   -: Incident اما ااحوااث

دراسات أمن املعلومات التقنية يشير الى األفعال املقصودة او غير املقصودة ، واغطي االعتداءات واألخطاء 

له اإلداري  واإلطار القانوني ، يتعين ان يحم –غير ان التوصيف الدقيق لهذا املفهوم في اإلطار االدائي الفنية ، 

على الحوادث غير املقصودة والتي قد تكون مخاطر بفعل الطبيعة ودون عامل قصدي او تكون أخطاء فنية 

 غير مقصودة .

  

ائجها او بموضع االستهداف ، فنقول  هجمات فهو اصطالح لوصف االعتداءات بنت  Attacksاما الهج.ات 

انكار الخدمة ، او هجمات إرهابية ، او هجمات البرمجيات ، او هجمات املوهفين الحاقدة  او الهجمات املزاحية 

وهو اصطالح توصف ،  Breachesا خال ت ا خترالات او  . واستخدم كاصطالح رديف للهجمات اصطالح

 ، وبالتالي يكون مرادفا أيضا لالعتداءات . التسنية  ا عتواءات به مختلف انماط

 

فانه من املهم في هذا  –وهو ما سنتناوله تفصيال في الفصل الثاني  – اما  ن اطار ا   ال ات السامومية

ااج ائا املقام تحديد الفرق بين ثالث اصطالحات تستخدم في ميدان الدراسات القانونية، االول وهو اصطالح 

وهو الدال على مختلف جرائم الكمبيوتر واإلنترنت في الوقت الحاضر بالرغم  Cyber crime ية اإللةتروم

من ان استخدامه ابتداء كان محصورا بجرائم شبكة اإلنترنت وحدها ، وهو ما نعالج محتوال الحقا بشكل 

 مفصل في معرض بيان االصطالحات القانونية الدالة على جرائم الكمبيوتر . 

، وهي هجمات تستهدف   Cyber Terrorismإرقاع المالا اإللةترو ي إرقاع السيبر او ي فهو اما الثان

نظم الكمبيوتر واملعطيات ألغراض دينية او سياسية او فكرية او عرقية  وفي حقيقتها جزء من السيبر كرايم 

لكنها تتميز عنها بسمات  باعتبارها جرائم إتالف للنظم واملعطيات او جرائم تعطيل للمواقع وعمل األنظمة  ،

أبرزها انها ممارسة لذات مفهوم األفعال اإلرهابية  –سنقف علاها لد  بحثنا ألنماط جرائم الكمبيوتر  -عديدة 

العالية  -أي مجرمي الكمبيوتر الحاقدين  –لكن في بيئة الكمبيوتر واإلنترنت وعبر اإلفادة من خبرات  الكريكرز 

  ع ، ف و ا  ال  تتوفر في جماعات الجريمة املنظمة .  اما االصطالح الثال   ، وفي اطار ذات السمات التي

اصطالح ههر في بيئة اإلنترنت للتعبير عن اعتداءات تعطيل ، وقو  Information warfareاوماومات 

بلة هي املواقع وإنكار الخدمة واالستيالء على املعطيات ، وكما يشير االصطالح فان الهجمات والهجمات املقا

التي تدل على وجود حرب حقيقية، وبما انها حرب فهي حرب بين جهات تتناقض مصالحها وتتعارض مواقفها 

، لهذا تكون في الغالب هجمات ذات بعد سيا اي ، او هجمات  منافسين حاقدين في قطاع االعمال  ، وهو ما 

هاكرز اليوغسالفيين على مواقع الناتو يجعلها مترادفة هنا مع أعمال إرهاب السيبر ،  ولذا وصفت حمالت ال

ابان ضربات الناتو بانها حرب معلومات ، ووصفت كذلك هجمات املخترقين األمريكان على مواقع صينية في 

اطار حملة أمريكية على الصين تحت ذراعة حقوق االنسان والتي تمت بدعم حكومي أمريكي بانها حرب 

ة حتى وقت إعداد هذا الدليل املعركة املستعرة بين الشباب العرب معلومات ، وأشهر حروب املعلومات القائم

واملسلم  وتحديدا شباب املقاومة اللبنانية واملدعومين من خبراء اختراق عرب ومسلمين ، وبين جهات تقنية 

ذل صهيونية في اطار حرب تستهدف اثبات املقدرات في اختراق املواقع وتعطيلها او االستيالء على بيانات من ه

املواقع . وهذا االصطالح في حقيقته اصطالح إعالمي اكلر منه أكاديمي ، واستخدم مرادفا في غالبية التقارير 
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ونجدل لد  الكثيرين اصطالح واسع الداللة لشمول كل انماط   الصطالح الهجمات اإلرهابية اإللكترونية

صر استخدامه على الهجمات والهجمات مخاطر وتهديدات واعتداءات وجرائم البيئة اإللكترونية ، ونر  ق

املضادة في ضوء حروب الرأي واملعتقد لتمييزل عن بقية انشطة تعطيل املواقع التي ال تنطلق من مثل هذل 

 األغراض.  

 

 تاواو امل اط  ومساص ال مك وأم.اص ا عتواءات التسنية  3-2

( ، و عد إيضاح عدد من املفاهيم املتصلة 3-1اذن ، و عد ان تبينا مواطن االعتداء في البيئة اإللكترونية )بند 

باملخاطر واالعتداءات ، يثور التساؤل ؟؟ ما هي املخاطر وثغرات األمن وأنماط االعتداءات التي تواجه تقنية 

 املعلومات ؟؟ وهل هي مخاطر واحدة أم تتباين تبعا لوسائل التقنية واستخداماتها وأغراضها ؟؟؟ 

  -التساؤالت من املهم االشارة الى عدد من الحقائق : قبل ان نقف على إجابة هذل

  -: 1 سيسة 

علينا ان ندرك ابتداء ان الكمبيوتر ا من على نحو مطلق هو فقط الكمبيوتر الذي لم يوصل بعد بمصدر 

الكهرباء ، وما يزال داخل الصندوق ، ولم يستعمل بعد . ومتى ما وضع الكمبيوتر في االستخدام تبدأ املخاطر 

، وهي مخاطر تتراوح بين املخاطر التقليدية التي يتعرض لها أي مال منقول ، وتمتد ملخاطر خاصة بطبيعة 

 هذا الجهاز ووهائفه ، وتنتهي بمخاطر يكون هو فاها  مصدر الخطر ملصالئ وحقوق ا خرين . 

  -: 2 سيسة 

ليس توصيفا ألنماط جرائم الكمبيوتر ان الحدي  عن املخاطر والثغرات األمنية وأنماط االعتداءات التقنية 

( ، الن جريمة إتالف املعطيات على سبيل املثال ، تنطوي بذاتها على انماط متعددة  2واإلنترنت ) انظر فصل 

من املخاطر وترتبط بأنماط مختلفة من االعتداءات التقنية  ومصدرها العديد من ثغرات األمن ، فالفيروسات 

املعطيات  لكن أيضا يمكن إتالف املعطيات بالعديد من وسائل الهجوم وسيلة هجوم شائعة التالف 

ومسمياته املختلفة وعن طريق تقنيات مختلفة تحقق هذا الغرض ، بل يمكن تحقيقه ماديا عن طريق 

انشطة التدمير املادي . وبالتالي قد نجد الحدي  عن املخاطر يتقاطع كثيرا حين نتحدث عن الجرائم ونسجى 

وتحديدها ، وهذا التقاطع ال يتعين ان يوقعنا في خلط ، اذ جريمة الدخول غير املصرح به مثال او لتوصيفها 

التوصل غير املصرح به ، جريمة تنطوي على العديد من أنواع الخطر وانواع الهجمات او االعتداءات ، غالبا 

املصرح به مع نظام الكمبيوتر  ما تحمل ذات املسمى ، كالتوصل غير املصرح به مع الشبكة ، او التوصل غير 

وغير ذلك .  لهذا فاننا سنقف على انماط جرائم الكمبيوتر واإلنترنت وعلى واقعها وحجم الظاهرة واتجاهات 

التقنية  االخسائر واالضرار الناجمة عنها في الفصل الثاني ، لكننا  نقف هنا امام أنواع الهجمات وأساليبه

فلذا ما قرأت هذل املخاطر واألساليب مع انماط الجرائم تكاملت الصورة بشان واملخاطر و الثغرات التقنية ، 

 تحديد مخاطر أمن املعلومات وثغرات األمن وطبيعة االعتداءات .

  -: 3 سيسة 

مع كل يوم جديد ، ثمة جديد في ميدان الثغرات األمنية ، ألننا ببساطة وفي كل يوم امام جديد من التقنيات 

روتوكوالت ، وفي كل يوم امام مبرمج يتفتق ذهنه عن جديد في عالم الكمبيوتر واإلنترنت ، والبرمجيات والب

وهو اما جديد إيجا ي يستخدم في رخاء البشرية وضمن االستخدام اإليجا ي لإلبداع العقلي ، او جديد سلبي 

 االخالقي القويم .يستثمر لتحقيق اغراض غير مشروعة او ارتكاب أفعال مجرمة او أفعال يأباها السلوك 
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فان تحديد املخاطر والثغرات واالعتداءات عملية مستمرة ، يوما بعد يوم ، وهي هنا ما يميز خطط و التاان ، 

 األمن بعضها عن بعض . 

  -: 4 سيسة 

ثمة تحديد للمخاطر على ضوء الوسائل وعلى ضوء طبيعة املعلومات وعلى ضوء االستخدام، وثمة تحديد 

ة على ضوء بيئة وواسطة التقنية مدار البح  ، لهذا فان الحقيقة األولى ، انه ال يوجد مؤلف للثغرات األمني

او باح  او مرجع يقدم قائمة شاملة للمخاطر واالعتداءات وثغرات الحماية ، الن ذلك يعني الوقوف على كل 

ل تصورل من اغراض الوسائل التقنية والوقوف على كل االستخدامات اضافة الى تصور ما ال يمكن للعق

وبواع  محركة للهجمات  تمتد عبر طريق يضم اكلر األ خا  احترافا للجريمة مع أكلرهم بساطة ، ويضم 

هواة وخبراء ، ويضم حاقدين وحسني النية ، ويضم جواسيس يلفظهم املجتمع وآخرين يتظاهر من اجلهم 

 بوصفهم ابطاال شعبيين مثل روبن هود. 

 
نظريات وآليات تحديد قائمة املخاطر واالعتداءات احسائس واو اقيا اوتسومة ، فان وعايه واعت.ااا علل ا

تتباين تبعا لنظرية التصنيف واساسه ، وهي نظريات ومعايير مختلفة تختلف تبعا لها قائمة املخاطر ضيقا 

 واتساعا واحيانا تختلف من حي  التسميات فقط مع تغطيتها لذات املخاطر .

 
  -لهج.ات  ن ضوء مناطس وما  ااح.ااة :تص يك ا 3-2-1

 

في الحقل التقني ، قد نحمي ويتعين ان نحمي البيئة املادية املحيطة باألجهزة والنظم ، وهذا ما يعرف بالحماية 

املادية ، وهذل مستهدفة من أنواع معينة من االعتداءات واملخاطر . ويتعين ان نحمي املنشاة من املخاطر 

، وبالتالي ثمة اعتداءات تتصل بشؤون املوهفين واأل خا  ، وهناك اعتداءات تتصل  املتصلة باملوهفين

باملعطيات ذاتها ونظم التوصل الاها ، واخيرا ثمة اعتداءات تتعلق بعمليات النظام ذاته  ، وهذا التصنيف 

 ث  تاواوا من   ا  ا.الذي قال به قطاع عريض من الخبراء التقنيين او الباحثين في حقل أمن املعلومات ، 

وان كان تحديدا يتصف بقدر واسع من الشمولية ، ومرد ذلك ان االعتداء الواحد قد يجد موضعه في طائفة 

  -او اكلر من هذل التقسيمات  وبالعموم ، تصنف املخاطر واالعتداءات وفق هذل الرؤيا على النحو التالي:

 

 Physical security  Breaches ofخ ق ااح.ااة اواااة  -أو  : 

ويقصد به قيام املهاجم بالبح  في مخلفات   Dumpster divingالت تةش  ن مخا ات التسنية   -

املؤسسة من القمامة واملواد املتروكة بحثا عن أي شايء يساعدل على اختراق النظام ، كاألوراق املدون 

، او االقرا  الصلبة املرمية  علاها كلمات السر ، او مخرجات الكمبيوتر التي قد تتضمن معلومات مفيدة

بعد استبدالها ، او غير ذلك من املواد املكتوبة او االقرا  او املالحظات او أي أمر يستدل منه على اية 

معلومة تساهم في االختراق .  وحتى ندرك مخاطر قمامة التقنية ، فقد حصل ان بيعت من قبل وزارة 

ن تقرر اتالفها ، وكان من ضمنها نظام كمبيوتر يحتو  قرصه العدل األمريكية مخلفات اجهزة تقنية بعد ا

الصلب على كافة العناوين الخاصة ببرنامج حماية الشهود ، وبالرغم من انه لم يتم فعليا استثمار هذل 
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املعلومات ، اال ان مخاطر كشف هذل العناوين استدعى إعادة نقل كافة الشهود وتغيير مواطن اقامتهم 

 تطلب كلفا مالية ضخمة  ال لشايء اال لالخفاق في إتالف االقرا  بطريقة صحيحة. وهوياتهم وهو ما

واملقصود هنا ببساطة التوصل السلكي املادي مع الشبكة او  -:  Wiretappingا لتساص السا ي   -

توصيالت النظام لجهة استراق السمع او سرقة واالستيالء على املعطيات املتبادلة عبر األسالك ، وهي 

 شطة تتم بطرق سهلة او معقدة تبعا لنوع الشبكة وطرق التوصل املادي . ان

: ويتم ذلك باستخدام لواقط تقنية   Eavesdropping on Emanations اةتراق ا مواج  -

لتجميع املوجات املنبعثة من النظم باختالف أنواعها كالتقاط موجات شاشات الكمبيوتر الضوئية او 

 من أجهزة االتصال .  التقاط املوجات الصوتية 

واملقصود هنا االضرار املادي  -:  Denial or Degradation of Serviceام ار او إلغاء اا ومة  -

بالنظام ملنع تقديم الخدمة ، اما ان كنا نتحدث عن انكار الخدمة مثال على مواقع اإلنترنت فان ذلك يتم 

 ة دفعة واحدة لتعطيل النظام . عبر تقنيات مختلفة ، ك م الرسائل البريدية اإللكتروني

 

 Personnel security  Breaches     خ ق ااح.ااة اوتماسة ما ش ا  وش ون اووظ ،ن -ثاميا :

of 
تعد املخاطر املتصلة باال خا  واملوهفين ، وتحديدا املخاطر الداخلية منها ، واحدة من مناطق االهتمام 

فرصة الن يحقق ا خا  من الداخل ما ال يمكن نظريا ان يحققه  العالي لد  جهات أمن املعلومات ، اذ ثمة

أحد من الخارج ، وتظل أيضا مشكلة صعوبات كشف هؤالء قائمة ان لم يكن ثمة نظام أداء وصالحيات 

يتيح ذلك  ، وبالعموم ثمة مسميات وطوائف عديدة لهذل املخاطر نتناول تاليا أبرزها ، على ان يكون مدركا 

الخطار الداخلية والخارجية معا ، وقبل ان ننتقل لهذا البيان ، ثمة فائدة في تقديم قائمة من انها تتعلق با

 اهم مواقع اإلنترنت وافضل املعالجات التي تناولت املخاطر الداخلية .

 

واملقصود هنا الدخول الى النظام -:   Masqueradingالتخ ي مامتاا   ال يات ش ص م و   -

عريف العائدة ملستخدم مخول  هذا االستخدام ، كالستغالل كالمة سر أحد عبر استخدام وسائل الت

املستخدمين واسم هذا املستخدم ، او عبر استغالل نطاق صالحيات املستخدم الشرعي  ومع ان هذا 

النمط من االختراقات هو الشائع سواء في البيئة الداخلية للمنشاة او الخارجية ، اال ان وضعه ضمن 

راقات املتصلة باملوهفين ومستخدمي النظام من الداخل مصدرل حصوله الغالب في هذل طائفة االخت

البيئة بسبب أخطاء تشارك املوهفين كلمات السر ووسائل التعريف ، و سبب امكان الحصول علاها عن 

 طريق استراق النظر او نحو ذلك من االساليب التي تتواجد في بيئة العمل الداخلي وتتيح الحصول على

 كلمات املرور او وسائل التعريف . 

ويصنف هذا االسلوب ضمن الحماية املادية احيانا     Social Engineeringال نوةة ا عت.اعية  -

ويرجع الى  انشطة الحصول على معلومات تيهئ االقتحام من خالل عالقات اجتماعية  وذلك باستغالل 

مر يؤدي الى حصول هذا الشخص على كلمة باوهامه باي أ –ا خاصه  –الشخص أحد عناصر النظام 

مرور او على اية معلومة تساعد في تحقيق اعتدائه ، وابسط مثال ان يتصل  خص باحد العاملين 
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ويطلب منه كلمة سر النظام تحت زعم انه من قسم الصيانة او قسم التطوير او غير ذلك ، ولطبيعة 

 االعتداء سميت الهندسة االجتماعية .  االسلوب الشخااي في الحصول على معلومة االختراق او 

وهي تهديدات يندرج تحتها أشكال عديدة من االعتداءات  -:  Harassment ا  عاج والتا ش  -

واألساليب ، ويجمعها توجيه رسائل االزعاج والتحرش وربما التهديد واالبتزاز او في احيان كثيرة رسائل 

، وليست حكرا على البريد اإللكتروني بل تستغل مجموعات  املزاح على نحو يحدث مضايقة وازعاجا بالغين

الحوار واالخبار والنشرات اإللكترونية في بيئة اإلنترنت والويب  ، كما انها ليست حكرا على بيئة املوهفين 

واملستخدمين ، بل هي نمط متواجد في مختلف التفاعالت عبر الشبكة وعبر البريد اإللكتروني ، والءحيح 

اكلر منها ما ش ا  عة كاعتداءات من خارج اطار املنشأة وتغلب ان تكون مشكلة تتصل انها شائ

 مؤسسات االعمال ، ومن هنا يصنفها اصحاب هذا التصنيف ضمن هذل الطائفة. 

وقرصنة البرامج تتحقق عن طريق نسخها دون تصريح او    Software Piracy تل  نة البرمايا  -

تخويل  هذا االستغالل ، او تقليدها ومحاكاتها واالنتفاع املادي  ها على نحو استغاللها على نحو مادي دون 

يخل بحقوق املؤلف ، وهو نشاط يندرج في حقيقته ضمن طائفة االعتداءات واملخاطر التي تستهدف 

البرمجيات عموما ، وهو قطاع استقل بذاته من بين قطاعات جرائم الكمبيوتر ، وهو ما نخصص له 

ل  من هذل املوسوعة ،  لكن وضعها من قبل اصحاب هذا التصنيف ضمن قائمة االخالالت الكتاب الثا

املتصلة باال خا  وشؤون املوهفين يرجع الى االنشطة التي تتم عن طريق نسم األ خا  واملوهفين 

قربائهم لتبادلها مع اصدقائهم وا –وهنا في الغالب املوجودة على الوسائط واالوعية املستقلة  –البرمجيات 

 او الستغاللها في بيئات عمل أخر  .

 
 خ ق ااح.ااة اوتصاة ما تصا ت واوم يات -ثالثا :

      Communications and Security     Breaches of 
  -واملقصود  هذل الطائفة االنشطة التي تستهدف املعطيات والبرمجيات ذاتها وتشمل طائفتين :

  هج.ات اوم ياتData Attacks    

وهي العملية الشائعة  -:Unauthorized Copying of Dataال سخ غ،ر اوص   مه لا.م يات  -

التي تستتبع الدخول غير املصرح به للنظام ، حي  يمكن االستيالء عن طريق النسم على كافة أنواع 

 املعطيات ، وهنا تشمل البيانات واملعلومات واالوامر والبرمجيات وغيرها . 

الفكرة هنا ببساطة ان الهجوم ينصب على دراسة أداء  -:  Traffic Analysis ا ت تااي  ا تص -

النظام في مرحلة التعامل ومتابعة ما يتم فيه من اتصاالت وارتباطات بحي  يستفاد منها في تحديد 

مسلكيات املستخدمين وتحديد نقاط الضعف ووقت الهجوم املناسب وغير ذلك من مسائل يجمعها 

 ابة على حركة النظام بغرض تيسير الهجوم عليه . فكرة الرق

وهي عمليا صورة من صور اعتداءات التخزين ، حي   -: Covert Channelsالسنوات امل  ية  -

يخفي املقتحم معطيات او برمجيات او معلومات مستولى علاها كأرقام بطاقات ائتمان في موضع معين 

ون تمهيدا لهجوم الحق او تغطية اقتحام سابق او مجرد من النظام ، وتتعدد اغراض االخفاء ، فقد تك

 تخزين ملعطيات غير مشروعة . 

  هج.ات البرمايات Software Attacks  
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رق األبواب الخلفية ثغرة او منفذ في برنامج يتيح للمخت  -:  Trap Doors اوصائو اوا مواع اا ا ية  -

وح تماما كالباب الخلفي للمنزل الذي ينفذ الوصول من خالله الى النظام ، انه ببساطة مدخل مفت

 منه السارق .

  

 Sessionالس لة او اختالي اوماومة او ا ةتخواا اللحظي ) ة لة او اخت ا  ااجاسات (  -

Hijacking  :-  وليس املقصود هنا انشطة االستيالء على البيانات عبر واحد او اكلر من االساليب

نما املقصود ان يستغل الشخص استخداما مشروعا من قبل غيرل التقنية املتقدمة او الالحقة ، ا

لنظام ما ، فيسترق النظر او يستخدم النظام عندما تتاح له الفرصة النشغال املستخدم دون علمه 

، او ان يجلس ببساطة مكان مستخدم النظام فيطلع على املعلومات او يجري اية عملية في النظام ، 

بيانات او الحصول على معلومات تستخدم في اختراق او اعتداء الحق او وذلك بقصد االستيالء على 

 لتنفيذ نشاط تدميري آني او لكشف معطيات بشكل فوري .

انفاق النقل في االصل  -:   Tunnelingالهج.ات عبر التالعب منس  اوم يات عبر ام اق النس   -

فقة، لكنها تصبح طريقة اعتداء عندما طريقة تقنية  مشروعة لنقل املعطيات عبر الشبكات غير املتوا

 تستخدم حزم املعطيات املشروعة لنقل معطيات غير مشروعة .

وهي هجمات تتم بطرق تقنية معقدة للوصول غير املصرح   Timing attacks الهج.ات الولتية   -

مع فواصل به الى البرامج او املعطيات ، وتقوم جميعها على فكرة استغالل وقت تنفيذ الهجمة متزامنا 

الوقت التي تفصل العمليات املرتبة في النظام ، وتضم في نطاقها العديد من االساليب التقنية لتنفيذ 

 Raceالهجوم ، منها  إساءة استغالل االوضاع او االنماط العادية لالداء والكيفية  في النظام 

conditions   غالل ترتيب تنفيذ العمليات والهجمات غير املتزامنة او غير املتوافقة املتصلة باست

   Asynchronous attacksاالعتيادية 

 Trojan وحصـــان طروادة   Viruses كالفايروســـات   Malicious Codeالبرمجيات الخبيثة 

Horses   ً والـدودة اإللكترونيـة Warms   والســـــــــــــالميSalamis   والقنـابـل املنطقيـة Logic 

Bombs  :- يات انها برمجيات ضـــــــــارة تســـــــــتغل للتدمير ســـــــــواء الجامع املشـــــــــترك بين هذل البرمج

تــدمير النظــام او البرمجيــات او املعطيــات او امللفــات او الوهــائف او تســـــــــــــتثمر للقيــام بمهــام غير 

مشروعة كانجاز احتيال او غش في النظام ، والحقيقة انها ليست تسميات مترادفة للفيروسات 

كيبها احيانا واحيانا من حي  طريقة الشـــــــــــــائعة ، انها تختلف عن بعضـــــــــــــها البعض من حي  تر 

 احداث النتيجة واحيانا اسلو ها في الهجوم .

والفيروســـــــات تمثل حرب الهجمات القائمة والشـــــــائعة االن بســـــــبب اســـــــتغالل االنترنت وتوفيرها 

فرصـــــــة نشـــــــر البرمجيات الضـــــــارة حول العالم ، ولم تعد مجرد هجمة تســـــــتهدف نظاما بعينه او 

ومن باب التمثيل ، ات ، بل عدت هجمات منظمة تلحق خسائر باملاليين تلحق ضررا باحد امللف

ال اكلر ، فان هجمات الفايروســات وما الحقته من خســائر قد ال يتصــور البعض حجمها ، فاذا 

كمبيوتر عبر انتشارل الاها من  6000وضرب نحو  1988كان الفيروس الذي اطلقه موراس عام 
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حدثا اد  الى نماء االهتمام باملوضـــــوع لدرجة انه وصـــــف بانه خالل االنترنت  فاتحة الهجمات و 

محرك انشــــــــــطة مكافحة هجمات الفايروســــــــــات ، فان فايروس ميلســــــــــيا وفايروس الحب خالل 

العامين املاضـــــــــيين ، يذكران العالم بان )دودة موراس( كما عرفت في ذلك الوقت ، ليســـــــــت اال 

يـــة على التـــدمير وتعطيـــل اداء االنظمـــة افتتـــاحيـــة لحجم مخـــاطر الفـــايروســـــــــــــــات وقـــدراتهـــا العـــال

والشـــــبكات  وصـــــدقت النبوءة عندما مثل الفيروس املنتشـــــر وقت اعداد هذا الدليل )الشـــــيفرة 

الحمراء( الهجوم الذي الحق اكبر الخســـــــائر في بيئة الكمبيوتر واالنترنت قياســـــــا بغيرل من انماط 

لذي تشــــــــير احدث التقارير ان مصــــــــدرل جرائم الكمبيوتر واالنترنت حتى االن ، فهذا الفايروس  ا

مليار  وال يزال وهدد غالبية نظم الكمبيوتر  2.5الصين ، الحق خسائر اولية قدرت بما يزيد عن 

 والشبكات حول العالم .

 

 -:  Security Operations of Breaches  ااح.ااة طم.ايات اوتصاة وامل اط   الهج.ات -: راطما

 

 خاطر املتصلة بعمليات الحماية ذاتها ربما نكون في الحقيقة امام كافة أنواع املخاطر واذا ما اردنا ان نوصف امل

من االساليب ضمن هذل الطائفة  أنواعوالهجمات واالعتداءات ، لكن من زاوية تقنية ضيقة ، يشار الى خمسة 

ادخال ومعالجة  الدخول ، بعضها يستهدف نظام ة، بعضها يتصل بالهجمات التي تستهدف نظام او إستراتيجي

والبيانات ، و عضها يصنف كفعل اولي لتحقيق عمليات الدخول غير املصرح به الى مختلف أنواع الشبكات 

، وسنشير بايجاز الى هذل االساليب واالعتداءات ، مع إيضاح ملسميات أخر  من االنشطة واألساليب 

ضعف وفقا ملا توصلت اليه ادلة أمن واالعتداءات تتصل باختراق الشبكات تحديدا وبيان الهم نقاط ال

  -املعلومات املتخصصة جراء الدراسات البحثية :

 

واستهدف  هذا الهجوم او االعتداء تغيير البيانات  -:  Data Diddlingالم ث ) الغش ( مال يامات  -

ألساليب او انشاء بيانات وهمية في مراحل االدخال او االستخراج ، ويتم في الحقيقة بعشرات االنماط وا

 التقنية ، جامعها املساح بأمن وحماية مرحلة ادخال البيانات او استخراجها .

 

الحقيقة ان  -)التخ ي ماةتغال  م وتوكو ت النس  (: IP Spoofing خوا  م وتوكو  اإلمترمن -

 ال يعني التخفي ، فهو اصطالح يتعلق بالغش والخداع واالوهام والتقليد واملحاكاة Spoofingاصطالح 

والسخرية ، لكن استخدامه الشائع االن يتعلق بهجمات فايروسات اإلنترنت ، والفكرة هنا قريبة من 

فكرة التخفي التي عرضنا لها أعالل عندما يتخذ  خص او ينتحل صفة مستخدم آخر مخول 

باالستخدام ، لكن الفرق هنا ، اننا نتحدث عن وسيلة تقنية بحتة ، بحي  يقوم املهاجم عبر هذل 

طبعا املعتمد في تبادل  –الوسيلة بتزوير العنوان املرفق مع حزمة البيانات املرسلة بحي  يظهر للنظام 

على انه عنوان صحيح  –املعطيات على بروتوكوالت النقل واهمها هنا بروتوكول اإلنترنت االسا اي 

حزمة مشروعة ) ان مرسل من داخل الشبكة ، بحي  يسمح النظام لحزمة البيانات باملرور باعتبارها 

 جاز التعبير(.
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واذا كانت انشطة االعتداء  -:   Password Sniffing أ.ا تا.ات الس  ) ع.م ا والتساط ا (   -

التي تتم باستعمال كلمات السر كانت تتم غالبا فيما سبق عن طريق تخمين كلمات السر مستفيدة 

تتصل بمحيطهم االسري او محيط  من ضعف الكلمات عموما وشيوع اختيار االفراد لكلمات سهلة

العمل او حياتهم الشخصية ، فان الجديد استخدام برمجيات يمكنها تشمم او التقاط كلمات السر 

خالل تجوالها في جزء من الشبكة او أحد عناصرها ومراقبتها ومتابعتها لحركة االتصال على الشبكة 

من كل اتصال  –مثال  –بايت او اكلر  128، بحي  يقوم هذا البرنامج من حي  االصل بجمع اول 

بالشبكة التي تجري مراقبتها وتتبع حركة االتصال علاها ، وعندما يطبع املستخدم كلمة السر او اسم 

املستخدم ، فان البرنامج )الشمام( يجمع هذل املعلومات وينسخها  اضافة الى ان أنواع من هذل 

ا وربطها معا كما تقوم بعضها باخفاء انشطة االلتقاط البرامج تجمع املعلومات الجزئية وتعيد تحليله

 بعد قيامها بمهمتها . 

  او    ware dialer -وهو اسلوب يستخدم فيه برنامج )املاعئ -: Scanning اوسف وال سخ  -

demon dialer processes)  الذي هو برنامج احتماالت يقوم على فكرة تغيير التركيب او تبديل

، واستخدم تحديدا بشان احتماالت كلمة السر او رقم هاتف املوديم او نحو ذلك  احتماالت املعلومة

، وابسط نمط فيه عندما تستخدم قائمة االحتماالت لتغيير رقم الهاتف بمسئ قائمة أرقام كبيرة 

للوصل الى احدها الذي يستخدم موديم لالتصال باإلنترنت ، او اجراء مسئ الحتماالت عديدة لكلمة 

ل الى الكلمة الءحيحة التي تمكن املخترق من الدخول لنظام ، ومن جديد فان هذا اسلوب سر للوص

 تقني يعتمد واسطة تقنية هي برنامج ) املاعئ ( بدال من االعتماد على التخمين البشري .

الفكرة هنا تتصل بواحد من اهم   -:  Excess Privileges هجومات اةتغال   اوزااا ا ضافية   -

محدد له نطاق  –تحديدا داخل املؤسسة  –جيات الحماية ، فاالصل ان مستخدم النظام استراتي

االستخدام ونطاق الصالحيات بالنسبة للنظام ، لكن ما يحدث في الواقع العملي ان مزايا االستخدام 

يجري زيادتها دون تقدير ملخاطر ذلك او دون علم من الشخص نفسه انه يحظى بمزايا تتجاوز 

ورغباته ، في هذل الحالة فان أي مخترق للنظام لن يكون فقط قادرا على تدمير او التالعب  اختصاصه

ببيانات املستخدم الذي دخل على النظام من خالل اشتراكه او عبر نقطة الدخول الخاصة به ، انه 

ببساطة سيتمكن من تدمير مختلف ملفات النظام حتى غير املتصلة باملدخل الذي دخل منه النه 

استثمر املزايا االضافية التي يتمتع  ها املستخدم الذي تم الدخول عبر مدخله . واوضئ مثال على هذا 

الخطر في العالم املادي ، تمكن  خص من دخول غرفة مدير فندق مثال بقصد سرقته فيجد في 

وهذا وحدل غرفته مفاتيح كافة قاصات االمانات او مفتاح املاستر الذي يفتح غرف الفندق جميعها .  

يعطينا التصور الهمية استراتيجية أمن املعلومات في املنشاة  فتحديد االمتيازات والصالحيات قد 

يمنع في حقيقته من حصول دمار شامل ويجعل االختراقات غير ذي اثر ، ولن تسمح االستراتيجية 

 جودها اصال . الواعية للقول ان املستخدم الفالني لديه مزايا ال يعرف عنها بل لن تسمح بو 

 

 تص يك امل اط  ت ما ووض  اوماومة م  النظاا وت ما لاواة ة التسنية  3-2-2
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سواء قراءة او طباعة او  –ان املعلومات تتعرض للعديد من املخاطر في مراحل الجمع واملعالجة واالسترجاع  

، ختاك ت ما ل دم الم.ايات ذام ا وقدم امل اط  توفي مرحلة النقل والتبادل  وفي مرحلة التخزين ،  –تنزيال 

و شكل عام فان اغلب قوائم تصنيف املخاطر تعتمد   اذ لكل مرحلة مخاطرها ووسائل حمايتها الخاصة .

معيار موضع املعلومات من النظام ، ومن ذلك مثال قائمة منظمة الشرطة العاملية / االنتربول التي نعرضها 

على تبويب املخاطر تبعا ملوضع املعلومة أوال حي  تصنف الى ثالثة  -من ضمن معياروها  –تاليا والتي تقوم 

  -طوائف :

 

طائ ة امل اط  ال ت تتم   ل ا اوماومات  ن م  اة خاس واةترعا  و موا  والغاء اوماومات ،  -

 وعامم ا وعوا اوماومات ااخ  النظاا   

 - READ/CREATE/MODIFY/DELETE refers to information (data and 
software) inside the computer system  

 طائ ة امل اط  ال ت تتم   ل ا اوماومات  ن م  اة النس  ، أي الت اا  م،ن أمظ.ة الة. يوت      -

- TRANSPORT refers to information (data and software) 'transported' 
via a network or on media  

  ا اوماومات  ن م  اة التخزي  علل وةائط خارج النظاا   طائ ة امل اط  ال ت تتم   ل  -

- STORE refers to information (data and software) when it is stored on 
computer media and taken out of the computer system. (I.e. back-

up tapes/diskettes). 
 

، فليست مخاطر الشبكات والدخول  ومات موار ال اثلواة ة تسنية اوماكما ان املخاطر تختلف تبعا 

عبرها الى نظم الكمبيوتر ، كمخاطر الكمبيوترات غير املرتبطة بالشبكة ، ومخاطر االنترانت او االكسترانت 

تختلف عن مخاطر اإلنترنت ، وحماية الكمبيوتر الشخااي يختلف عن حماية السيرفرات العمالقة التي تدير 

كم  ها ، ومخاطر مواقع التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية على الشبكة تختلف شبكة معلومات وتتح

عن مخاطر موقع معلوماتي ليس اكلر من ) بروفايل ( إعالني ، كما ان ثغرات ونقاط الضعف تختلف تبعها 

 ات ةواء املحاية مخاط  وثغ ات الأ  -للوسيلة او الواسطة او التقنية مدار البح  . ومن هذل الزاوية ثمة :

اإلمترمن   وكدلال مخاط  وم واوات ا ع ز  مامواع ا ) الة. يوت ات الةبرى  –او اوناطسية او الوولية 

ال ئةسية ، الش صية ، املح.ولة    ااخ مخاط  ت ا  اوم يات والبرمايات م.ختاك مناطس وعواقا ااخ  

 وخارج النظاا 

جانب معيار موضع املعلومة االساس في قائمة املخاطر واألساليب التقنية  وهذا هو املعيار الثاني الذي يمثل الى

 .لالعتداء املحددة من قبل جهات عديدة لتنفيذ القانون منها الشرطة الدولية ) االنتربول (

  

تص يك امل اط  وا ةاليب التسنية  ن ا عتواء ت ما لأيو  اةاليب الهجوا وتسنياته واغ ا   3-2-3

  -.ة اوماومات :الهجوا ولي
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ومن زاوية ثالثة ، يمكن ان نصف العديد من قوائم تصنيف املخاطر واالعتداءات بانها ال تعتمد معيارا 

منضبطا ، بل تتعدد فاها معايير التقسيم ، وضمنها تختلف اوصاف االساليب واملخاطر وطبيعتها بل 

العتداءات واساليبها ، وهو ما قد يتاثر بالوقت واأل خا  الذين يرتكبون االعتداء تبعا لدرجة شيوع أنواع ا

شهد من بين الهجمات اتساعا كبيرا لهجمات انكار الخدمة التي  2000الذي تجري فيه املعالجة ، فالعام 

استهدفت مواقع اإلنترنت وشهد هجمات فايروسات عاملية ، في حين مثال نجد الحدي  في الوقت الحاضر قد 

لتي تستهدف مواقع االعمال اإللكترونية بغرض الحصول على املال عبر ما يعرف ازداد بشان االعتداءات ا

باحتيال اإلنترنت متعدد االنواع واالشكال  ونجد أيضا شيوعا لهجمات املضايقة والتحرش واالزعاج واثارة 

 االحقاد عبر رسائل البريد اإللكتروني .

 

ملعلومات موضوع االعتداء او الحماية  فقواعد معلومات وقد تصنف االعتداءات واملخاطر تبعا للدور املناط با

املواقع العسكرية مستهدفة من جهات عديدة ، اما جهات احترافية لغايات التجسس وكشف املعلومات ، قد 

تكون دوال او منظمات او افراد ، او جهات اختراق تسجى للتحدي واثبات القدرات  وهذل االخيرة قد تتوزع بين 

دي تتوفر لدوهم نوايا حاقدة وسيئة تجعلهم يقدمون على انشطة إتالف وتدمير وقد ال تعدو اكلر راغبين بالتح

من هجمات ال تستهدف اال االختراق ذاته دون مجرد التفكير بللحاق الضرر ، وباملقابل ، فان اختراقات نظم 

ني بقصد االستيالء على األموال كمبيوتر البنوك واملؤسسات املالية عادة ما تتم من قبل محترفي االجرام التق

وتحقيق مكسب مالي ، اما مواقع اإلنترنت فانها في الغالب عرضة اما لهجمات انكار الخدمة ، وغالبا ما تكون 

من جهات منافسة او موهفين يسعون لالنتقام من رب العمل  او عرضة لهجمات كشف الهوية وسرقة أرقام 

لمات السر في اطار عمل تحضيري لجرائم مالية اكبر واكلر خطورة . بطاقات االئتمان او أرقام التعريف وك

ويتزايد يوما بعد يوم مخاطر أمن اإلنترنت خاصة ما يتعلق بأمن الخادمات )أنظمة الكمبيوتر التي تستضيف 

 مواقع اإلنترنت او تقدم خدمات اإلنترنت( . 

اطر الشائعة وتضم عادة قوائم تبين في الى قوائم ترصد حركة املخ توتصنف املخاطر في مواقع الدراسا

  -الوقت املحدد اكلر املخاطر انتشارا في بيئة الكمبيوتر واإلنترنت ، وعادة تضم هذل املواقع توصيفا ملخاطر :

 Fraud and، الغش او ا  تيا  وا ة يالء علل ال يامات  Errors and Omissionsا خ اء التسنية 

Theft  ا ساا اووظ ،ن ،Disgruntled Employees  ا خ ار اواااة ،Physical and 

Infrastructure  الهج.ات ااحالو  ، التاسه الصناعن ،Industrial Espionage  والتاسه

وفيما    Malicious Code، البرامج اا  ةثة  Foreign Government Espionageااحةومي 

 وقت إعداد القائمة ) املثال ( . يلي نموذجا لقوائم املخاطر العشرة االكلر شيوعا في 

 

في احدث تصــنيف يســود االن على مختلف مواقع اإلنترنت املتخصــصــة ، تصــنف املخاطر وانواع الهجومات و

ـــال  ــ ــ ــ ــــف التقني متصـ ــ ــ ـــار الى تحديد املخاطر تبعا للوصــ ــ ــ ــ او االعتداءات تبعا ملناطق االختراق والثغرات ، وفاها يصـ

 .ظامبمصدر اإلقحام او نقطة الضعف في الن

ونكتفي هنا بتوصيف  –اما من زاوية تحديد الثغرات ونقاط الضعف فعادة ما تصنف الهجومات بوجه عام 

الوخو  غ،ر اوص   مه اال  -:الى   –هجومات الشبكة ملعالجة نقاط ضعف الهجمات الشائعة فيما تقدم 

 Unauthorized access toاو مصاار الأ ةة   Unauthorized LAN accessش ةة النظاا 
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LAN resources    والسي    علل اوم يات ، والتموا  غ،ر اوص   مه لا.م يات والبرامجThe 

unauthorized modification of data and software  وكأك   كة او ور علل الأ ةة ،

ونلحق تاليا ة او التخ ي لاو و  اال   كة او ور او الم ث ما كة او ور علل الأ ةة او  م ي  وظائك الأ ة

  -قائمة بأهم نقاط الضعف املتصلة  هذل املخاطر او أنواع االعتداء:
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احد اهم االنشطة الحديثة في ميدان بناء مشروعات املعلوماتية وتحديدا انشاء املواقع على شبكة االنترنت 

التجارة االلكترونية ومواقع االعمال املالية االلكترونية ، وضع تصور شامل للمخاطر كمواقع التسويق و 

القانونية املتوقع ان تواجه املوقع وتحديد االليات القانونية للتعامل معها ، وهي عملية تشبه تماما عملية 

علومات ، وال نبالغ ان قلنا تحليل املخاطر التقنية تباشرها الجهات القانونية املؤهلة في حقل قانون تقنية امل

ان مواقع االنترنت العربية ومشروعات االستثمار املعلوماتي العربية تفتقر لرؤيا وتصور في هذا الحقل  واذا 

كان خطر اغفال املخاطر القانونية يطال كافة املواقع واملؤسسات فانه يصبح خطرا مضاعفا في بيئتي التجارة 

ونية خاصة االعمال املصرفية الالسلكية واالعمال املصرفية االلكترونية على االلكترونية واالعمال االلكتر

 شبكة االنترنت .

وتحليل املخاطر القانونية عملية مستمرة تبدا من لحظة الشروع واالعداد للمشروع ، فتحدد كافة احتياجات 

واالدائية الداخلية والخارجية املشروع القانونية اضافة الى تحليل العمليات التقنية والتسويقية  والخدمية 

املتصلة باملشروع من زاوية العالقات القانونية واملسؤوليات القانونية ، وتحديد متطلبات الحماية القانونية 

 .ومواجهة املسؤوليات املتوقعة 
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ن ما نتحدث عنه هنا ليس تحديدا ملنتجات األمن التي ال يمر يوم دون وجود منتج جديد ، وال يمر يوم أيضا ا

دون إعادة تقييم لوســــــــــــــائل األمن ، وهي وســــــــــــــائل ومنتجات تتوزع بين الوســــــــــــــائل املادية للحماية  وبرمجيات 

ن ســــــوق وســــــائل األمن اصــــــبح يتقدم في وحلول الحماية ، ونظريات وبروتوكوالت الحماية ، وال نبالغ ان قلنا ا

عــدد منتجــاتــه على ســــــــــــــوق االجهزة ذاتهــا والحلول ، الن كــل منتج وكــل برنــامج جــديــد يتطلــب قــدرا معينــا من 

 وسائل الحماية الفنية . 

كما ان هذا الدليل ال يقيم وســــــــــــــائل األمن القائمة ، فيتحدث مثال عن مد  فعالية الجدران النارية او مد  

ات الخاصـــة االفتراضـــية على توفير األمن والثقة ، انما يعرض فقط للشـــائع من طوائف وســـائل مقدرة الشـــبك
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ـــــائل التي تتباين تبعا لالحتياجات  ــ ــ ــ ــ أمن املعلومات بوجه عام والتي تندرج في نطاق كل طائفة منها آالف الوسـ

 وتبعا لطبيعة محل الحماية .

  -: وث.ة االة ت صياية،  ث.ة من اس رئةهولهذا ، وعند الحدي  عن اية وسائل ، 

  

 اغ ا   ن تاا  أ ااحسيسي ا  تياج واغ ا  ا ةت ساخ  ن واا  ا ، وةائاه ل   -  اون اةةس

 ااح.ااة 

الخطأ الســــائد يكمن في االعتقاد ان نظم الكمبيوتر والشــــبكات تتشــــابه من حي  احتياجاتها األمنية، اذ حتى 

ـــغيــل او تعتمــد نفس في نطــاق الطــائفــة الواحــدة من أنظمــة الكم ــ ــ ــ ــ ـــــتخــدم نفس برمجيــات التشـــ ــ ــ ــ بيوتر التي تســـ

وســــــــــــــائل التشــــــــــــــبيك وحلول الشــــــــــــــبكات وتجهيزاتها ، فان اختالفا في متطلبات الحماية ملا يزل قائما ومرد لك 

ـــــهـــا ، والتبـــاين بين  ــ ــ ــ التبـــاين بين طبيعـــة العمليـــات التي يقوم  هـــا النظـــام والتبـــاين بين طبيعـــة املعطيـــات نفســـ

ـــتخدا ــ ــ ــ ـــــائل االسـ ــ ــ م واملســــــــــتخدمين ، واخيرا ، التباين في درجة التوازن املطلوبة ما بين إجراءات األمن واداء وسـ

 وفعالية النظام نفسه . 

 –ان بناء وســائل أمن فاعلة يتطلب االنطالق من احتياجات املؤســســة الخاصــة واغراض األمن فاها ، ويقوم 

دراك االحتياجات الداخلية  فما نحميه يختلف ، على ا  5-1كما سبق واوضحنا وكما سنوضئ تاليا في البند 

عما يحميه غيرنا ، ومصـــادر الخطر التي تواجه مؤســـســـة مالية مثال تختلف عن املخاطر التي تواجه مؤســـســـة 

ـــــتخدم فرد . واحتياجات حماية جهاز الكمبيوتر وبرمجياته واملعطيات  ــ ــ ــ ــــكرية او تواجه نظام كمبيوتر مســ ــ ــ ــ ــ عسـ

 ت حماية شبكة داخلية او حماية االرتباط بشبكة عاملية. املخزنة فيه يتخلف عن احتياجا

ـــــة املعتمدة على تقدير قائم على ركائز وحقائق  ــ ــ ــ ولهذا فان تقنيات الحماية مرتبطة بعامل االحتياجات الخاصـــ

ســـــــــــــليمة ، واعتمد أيضـــــــــــــا على التوازن بين متطلبات الحماية وســـــــــــــرعة األداء ، والتوازن أيضـــــــــــــا بين متطلبات 

ـــــركات ملجرد انها الحماية واملي ــ ـــــتخدام تقنيات إحد  الشــ ــ ــــائل األمن . ومنطق اســ ــ ــ ــــودة لتوهيف وسـ ــ ــ زانية املرصـ

وتحديا  –األمن ذاته ، وال نبالغ ان قلنا ان مئات املؤسـسـات  ةعاملية او مميزة ، منطق ال يتفق مع إسـتراتيجي

كانت فاعلة في حاالت  -ير استخدمت حزما من التقنيات في ضمنها مثال جدران نارية وبرمجيات تشف –املالية 

لم تكن لتحل مشكالتها األمنية ، وفي الوقت ذاته اذا تمكنت من حلها فانها أحدثت اثرا سلبيا على   -أخر   

 كفاءة األداء وفعالية النظام .  

 متنامية تخصصية وث.ة التسنية واالت ا م ةسام ا ا م  وةائ  م  طائ ة ل   - التسنية ا الة

    من ا ةياةو  ت  م اق  ن

ان ســـــــــوق الوســـــــــائل التقنية في مرحلة ما كان مجرد منتجات وخدمات مضـــــــــافة الى طائفة منتجات وخدمات 

شــــركات تقنية املعلومات املختلفة وغالبا ما تكون وســــائل في خدمة بقية منتجاتها وخدماتها  ومع ان شــــركات 

ات نشـــــــــاطها لوســـــــــائل األمن  فان ســـــــــوق تقنيات املعلومات ملا تزل في غالبيتها تخصـــــــــص وحدات من بين وحد

ـــــائله  ـــــركات عمالقة تعمل في حقل أمن املعلومات ، وسـ ـــــأت شـ ـــية ، فنشـ ــ ـــصـ ــ تقنية املعلومات انتقل الى التخصـ

وحلوله ، واتجهت الدراســـــــــات البحثية واالســـــــــتراتيجية والعلمية وحتى القانونية الى التعامل مع وســـــــــائل األمن 

لة في ميدان الفايروســــات ووســــائل مكافحتها  وثمة مثلها في ميدان على اســــتقالل ، فثمة ادلة ودراســــات شــــام

 التشفير وحلوله ، واخر  في ميدان وسائل التعريف والتحكم في الدخول الى النظام، وهكذا . 
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للوقاية من او وســــائل أمن املعلومات هي مجموعة من ا ليات واإلجراءات واالدوات واملنتجات التي تســــتخدم 

 تقليل املخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الكمبيوترات والشبكات وبالعموم نظم املعلومات وقواعدها . 

وكما أوضــحنا ، فان وســائل األمن متعددة من حي  الطبيعة والغرض ، لكن يمكننا بشــكل أســا ــاي تصــنيف 

 -هذل الوسائل في ضوء غرض الحماية الى الطوائف التالية :

  وعة وةةةةةةائ  ا م  اوتماسة مالتم يك طشةةةةة ص اوسةةةةةتخوا وموثولية ا ةةةةةةتخواا ومأةةةةة وعيتهما. -

Identification and authentication   ـــــمــان ــ ــ ــ ـــــائــل التي تهــدف الى ضـــ ــ ــ ــ ــ ، وهي الوســ

وتضم هذل الطائفة كلمات استخدام النظام او الشبكة من قبل الشخص املخول  هذا االستخدام ، 

الذكية املســـــتخدمة للتعريف ، ووســـــائل التعريف البيولوجية التي تعتمد  الســـــر بانواعها ، والبطاقات

ــلة ببنائه البيولوجي ، ومختلف أنواع املنتجات التي  ــ ــ ــ ـــــتخدم متصــ ــ ــ ـــــخص املسـ ــ ــ ـــــمات معينة في  ـ ــ ــ على سـ

تزود كلمات ســر آنية او وقتية متغيرة الكترونيا ، واملفاتيح املشــفرة ، بل تضــم هذل الطائفة ما يعرف 

 ترونية التي تحدد مناطق النفاذ .باألقفال اإللك

وهي  Access controlما.وعة الوةةةةةةةةةةائ  اوتماسة مالتاةا مالوخو  والن اذ اال الأةةةةةةةةة ةة  -

التي تســـاعد في التأكد من ان الشـــبكة ومصـــادرها قد اســـتخدمت بطريقة مشـــروعة ، وتشـــمل من بين 

ـــتخدمين  ما تشـــــــــمل الوســـــــــائل التي تعتمد على تحديد حقوق املســـــــــتخدمين ، او قوائم ــ ــ ـــخا  املســ ــ ــ ا ــ

ـــــائل التي تتيح  ــ ــ ــ ــ ـــــتخدامية او غير ذلك من اإلجراءات واالدوات والوسـ ــ ــ ــ ـــهم ، او تحديد املزايا االســـ ــ ــ ــ ــ أنفســـ

 التحكم بمشروعية استخدام الشبكة ابتداءا .

  

ما.وعة الوةائ  ال ت م و  اال من  افأاء اوماومات لغ،ر امل ول،ن مدلال وم و  اال تاسيس ة ية   -

، وتشمل هذل الوسائل من بين  Data and message confidentialityاوماومات 

ــــات   ــــات وامللفــ ـــــفير املعطيــ ــ ــ ــ ــــات تشـــ ـــــل تقنيــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ ـــــا تشــ  file and message encryptionمـ

technology,  ـــم الحفظ االحتيــاطيــة ــ ــ ــ ــ  protection for backupوإجراءات حمــايـة نســـ

copies on tapes, diskettes, etc,  ـــ ـــات والحمــــايــــة املــــادة لالجهزة ومكونـ ـــــبكـ ــ ــ ــ ات الشـــ

physical protection of physical LAN medium and devices  واستخدام

 الفلترات واملوجهات .

 Data and messageما.وعة الوةةةةةةةائ  ال اافة اح.ااة الت اماية ) ةةةةةةةالمة املحتوى (   -

integrity  وهي الوســـــــــــــــائــل املنــاط  هــا ضــــــــــــــمــان عــدم تعــديــل محتو  املعطيــات من قبــل جهــة غير

بــذلــك ، وتشــــــــــــــمــل من بين مــا تشــــــــــــــمــل تقنيــات الترميز والتواقيع اإللكترونيــة وبرمجيــات تحري مخولــة 

 الفايروسات وغيرها .

-Nonما.وعةةة الوةةةةةةةةةةةةةائةة  اوتماسةةة م.ن  ا م ةةار ) ام ةةار التصةةةةةةةةةةة فةةات الصةةةةةةةةةةةةاار  ع  الشةةةةةةةةةةة ص (  -

repudiation  وتهدف هذل الوسائل الى ضمان عدم قدرة  خص املستخدم من انكار انه هو ،

ـــــائل ذات اهمية بالغة في بيئة االعمال اإللكترونية والتعاقدات على ا ــ ــ ــ ــ ـــــرف ، وهي وسـ ــ ــ ــ لذي قام بالتصـــ
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ــــهادات التوثيق  ــ ـــــر على تقنيات التوقيع اإللكتروني وشــ ــ ــــائل في الوقت الحاضـ ــ الخط ، وترتكز هذل الوســ

 الصادرة عن طرف ثال . 

 Logging andخواا ( ) ا ةةةةةةةةةةتوةةةةةةةةةةائ  م ال ة ا ةةةةةةةةةةتخواا وت    سةةةةةةةةةجالت الن اذ او ا ااء  -

Monitoring  ـــخص ــ ــ ــ ــ ـــتخـدم ملراقبـة العـاملين على النظـام لتحـديـد الشـــ ــ ــ ــ ــ ، وهي التقنيـات التي تســـ

ـــــجالت اإللكترونية التي  ــ ــ ـــمل كافة أنواع البرمجيات والسـ ــ ــ ــ الذي قام بالعمل املعين في وقت معين ، وتشـ

 تحدد االستخدام. 

  -اوماومات :اا ا  موعز  و  اكثر وةائ  ا م  شيوعا  ن مةئة مظا   -

  م مايات كأك ومساومة ال اا وةات 

بالرغم من ان تقنيات مضــــادات الفيروســــات تعد االكلر انتشــــارا وتعد من بين وســــائل األمن املعروفة للعموم 

ــــف عن ثغرات كبيرة وعن  ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجــات وخطــة التعــامــل معهــا تكشــ ــ ــ ــ ــ ، اال انهــا حجم تطبيق هــذل التقنيــات واســـ

دات ، وبالعموم  ثمة خمســــــــة آليات اســــــــاســــــــية لكيفية تحري هذل املضــــــــادات أخطاء في فهم دور هذل املضــــــــا

ـــــائل والتي تعتمد في  ــ ــ ـــــية تحقق فعالية هذل الوســ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ـــيب النظام ، كما ثمة قواعد اســ ــ ــ ــ ـــــات التي تصــ ــ ــ للفيروســ

حقيقتها على املوازنة ما بين ضرورات هذل التقنيات لحماية النظام وما قد يؤثرل االستخدام الخاطئ لها على 

 .اء وفعالية النظام األد

  ااجوران الناريةFirewall  والأةةةةةةةةةةة  ات ا فتراضةةةةةةةةةةةية اا ا ةةةةةةةةةةةةةvirtual private 

networks    

تطورت الجدران النارية بشــــــــكل متســــــــارع منذ نشــــــــأتها حين كانت تقوم بتصــــــــفية حركة البيانات اعتمادا على 

ـــــتخــدام قوانين ومعــامالت بســــــــــــــيطــة . أمــا برمجيــات الجــدران النــاريــة الحــديثــة ، ور  ــ ــ ــ غم انهــا ال تزال تقوم بــاســـ

اســـلوب فلترة وتصـــفية البيانات الواردة ، فانها تقوم بعمل ما هو اكلر بكثير مثل انشـــاء الشـــبكات االفتراضـــية 

ـــــة  ــ ، رقابة محتو  البيانات  الوقاية من الفيروســـــــــات ، وحتى    vertual private networksالخاصــ

وهذل الخدمات جميعها تعتمد على ميزة اســــاســــية وهي ان  ،  quality of serviceادارة نوعية الخدمة 

الل العقد املاضــــــــــــــاي ، كانت الجدران النارية ببســــــــــــــاطة ، مجرد ، وخالجدران النارية تقع على طرف الشــــــــــــــبكة 

ـــبكة  أخر  او بكلمات  - لإلنترنتطة تعمل كمنفذ يبســـــــــــــ أدوات ــ ــ ــ ــ تقوم بتنظيم حركة  -كحراس على طرف الشــ

وكانت عبارة  1980لشــــــــــــــبكة . وقد ههرت اول الجدران النارية للشــــــــــــــبكات في عام ا أمنالبيانات وحفاظ على 

صغيرة . وكانت مثل هذل الجدران  LANعن موجهات تستخدم في تقسيم هذل الشبكات الى شبكات محلية 

.  األخر   األجزاءالنارية توضـــــــع في مواقعها هذل للحد من انتشـــــــار املشـــــــاكل التي يواجهها جزء من الشـــــــبكة الى 

التســــــــــــــعينــات ، وكــانــت عبــارة عن موجهــات  أوائــلفي  األمنوقــد تم اســــــــــــــتخــدام اول الجــدران النــاريــة لتحقيق 

ع مع قوانين فلترة كانت تبدوا كالتالي : اســـــــــــــمح لفالن بالدخول والنفاذ الى امللف التالي . او امن  IPلبروتوكول 

لية . وقد كانت هذل الجدران النارية فعالة ، فالن ) او برنامجا ( من الدخول من املنطقة ) او املناطق ( التا

من الصــعب في بعض و وضــع قوانين فلترة البيانات ،  إتقانولكنها محدودة . حي  كان من الصــعب في العادة 

كانت عناصر الشبكة  أخر  االحيان تحديد اجزاء التطبيقات املراد منعها من النفاذ الى الشبكة . وفي احيان 

ـــــمنها، مثل املوهفين العام ــ ــ ــ ـــــتدعي تغيير القوانين ، ، تتغير  لين ضــ ــ ــ ــ ولذلك ، كان الجيل التالي من  ،مما كان يســ

 الجدران النارية اكلر قدرة واكلر مرونة للتعديل . 
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واول جدار ناري    Bastion Hostالجدران النارية كانت توضـــــع على ما يعرف باملســـــتضـــــيفات الحصـــــينة و 

ـــــتخــدم الفالتر وبوابــات  ــ ــ ــ ـــــيطــة من هــذا النوع ، يســـ ــ ــ ــ ـــــركــة Proxyالتطبيقــات ) البرمجيــات الوســـ ــ ــ ــ ( كــان من شـــ

ـــــبكات التابعة  Decديجيتال اكويبمنت ، وكان يعتمد على الجدار الناري من شــــــــــــركة  ــ ــ ــ حي  ان مختبرات الشـ

ـــــركة  ــ ــ ـــــركة  1991هي التي وضــــــــــعت اول الجدران النارية التي انتجتها الشــــــــــركة . وفي يونيو  Decلشـ ــ ــ طرحت شـ

Dec  ن النارية وخالل الشهور التي تلت ذلك ، ابتكر  خص يدعى ماركوس رانوم في في االسواق اول الجدرا

ــــيطة  ــ ــ ــ ــ ـــــركة ديجيتال البرمجيات الوســ ــ ــ ــ عاد كتابة جزء من الكود الخا  بالجدران النارية ، وأ   Proxiesشـــ

من نظام خارجي يدعى بحارس البوابة في اول االمر والذي كان يتكون   Dec sealليتم بعد ذلك طرح منتج 

Gatekeeper  ـــــاوكــان هنــاك   اإلنترنــت، وهو النظــام الوحيــد الــذي يمكنــه مخــاطبــة ــ ــ ــ ــ بوابــة للفلترة ،  أيضـــ

 ومشبك داخلي للبريد .

من ســـــــــــوق ين للحصـــــــــــول على حصـــــــــــة ســـــــــــوقية دمن هذل البدايات البســـــــــــيطة ، دفع التنافس الحاد بين املزو 

الجدران النارية وتقديم خدماتها  أداءسراع ليس فقط في مجال ت، الى املزيد من االبتكارات الجدران النارية ، 

  -وتتمثل هذل القدرات بما يلي :،  األيامفي تلك  اكان متوفر ا ، بل وأيضا في تضمينها قدرات متعددة تفوق م

كانت  األولىاول ما اضـــــــــافة املطورون الى الجدران النارية ذلك ان   -:التاسس م  قوية اوسةةةةةةةتخوم،ن  -

ــــيات ، ن الهوية القدرات القوية للتحقق م ــ ــ ـــــياســ ــ ــ ـــمح  ةاملؤســــــــــســــــــــالتي تتبعها  األمنيةواذا كانت السـ ــ ــ ــ تسـ

ـــــبكـةبـالنفـاذ الى  ــ ــ ــ ـــــتخـدام ميكـانيكيـ اإلنترنـتمن شــــــــــــــبكـة خـارجيـة ، مثـل  الشـــ ــ ــ ــ مـا  ة، فـانـه ال بـد من اســـ

للتحقق من هوية املستخدمين . والتحقق من الهوية يعني  ببساطة التأكد من صحة هوية املستخدم 

ـــــيلة بشــــــكل يتجاوز مجرد ال ـــــرية والتي ال تعتبر بحد ذاتها وسـ ـــــتخدم والكلمات السـ ـــم املسـ ــ تحقق من اسـ

ــــلة غير مشـــــفرة عبر ذلك انه قوية للتحقق من هوية املســـــتخدمين . ــــلة غير خاصـــــة ، مثل وصـ وعلى وصـ

ـــماء، فان  اإلنترنت ــ ــ ـــتخدامها  أسـ ــ ــ ـــــخها واعادة اسـ ــ ـــــرية يمكن نسـ ــ ـــــتخدمين وكلماتهم السـ ــ  Replayاملسـ

Attacks   ،يب القوية للتحقق من هوية املســـتخدمين فتســـتخدم اســـاليب التشـــفير مثل أما االســـال

ــــهادات الرقمية  ـــــطة  Certificatesالشــ ـــــة . وبواسـ ـــــفرات الرقمية الخاصـ ـــــاب الشـ ، او برمجيات حسـ

ـــم املســــتخدم وكلماته  إعادةالشــــهادات الرقمية يمكن تفادي هجمات  ـــم اسـ االســــتخدام حي  يتم نسـ

 ذ الى الشبكة .السرية واعادة استخدامها للنفا

ـــــافةأما  -:الأةةةةة  ات ا فتراضةةةةةية اا ا ةةةةةة   - ـــــفير  لإلنترنتالثانية الى الجدران النارية  اإلضـ فكانت التشـ

 ansوكــــــان اول منتج من هــــــذا النوع هو   firewall - to firewallالبيني للجــــــدران النــــــاريــــــة 

interlock  ـــية ا ــ ــ ــ ــ ـــــبكات االفتراضـــ ــ ــ ــ ـــــة ، وهذل املنتجات هي ما ندعوها اليوم بالشـــ ــ ــ ــ ــ  virtualلخاصـ

private networks   تســـــتخدم التشـــــفير ، وهي افتراضـــــية خاصـــــة  ألنها. وهذل الشـــــبكات خاصـــــة

ـــــتخدم  ألنها ــ وشـــــــــبكات عامة لنقل املعلومات الخاصـــــــــة . ورغم ان الشـــــــــبكات االفتراضـــــــــية  اإلنترنتتســ

ـــــفير  مات او املوجهات يالخاصــــــــــــــة كانت متوفرة قبل برمجيات الجدران النارية باســــــــــــــتخدام املود ــ ــ ــ للتشـــ

ـــــتخدام تقنيات  لكنها اصــــــــــــــبحت تســــــــــــــتخدم فيما بعد ضــــــــــــــمن برمجيات الجدران النارية . ــ ــ ــ ويمكن باســـ

ـــ ــ ـــــاالت املؤجرة وقنوات بالشــ ـــتبدال مرافق االتصــ ــ ــــات باســ ــ ــــسـ ــ ـــــة ان تقوم املؤسـ ـــــية الخاصــ كات االفتراضــ

 . اإلنترنتمشفرة عبر الشبكات العامة مثل 
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استخدام لعامين املاضيين اصبح من الشائع وخالل ا -:  Content Screeningم ال ة املحتوى  -

 اقبة املحتو  الوارد الى الشبكة .ر الجدران النارية كادوات مل

مراقبة و ومن بعض االضافات التي وضعت في برمجيات الجدران النارية هي البح  عن الفيروسات ،  -

 .ات جافا ، وبرمجيات فحص ومراقبة الكلمات السريةي، منع برمج اإلنترنتعناوين 

وهو جيل جديد من الجدران النارية الذي  -:  firewall appliancesااجوران النارية اا ا ةةةة   -

بــدأ املزودون بطرحــه خالل العــام املــاضــــــــــــــاي .وهــذا الجيــل يحتوي على عــدد من التقنيــات بمــا في ذلــك 

ـــــتخــدم ويمكن إعــدادبمعنى انهــا ال تحتــاج الى   turnkeyحلول جــدران نــاريــة جــاهزة  ــ ــ ــ  من قبــل املســـ

البدء باستخدامها فور الحصول علاها دون الحاجة الى اجراء اية تعديالت خاصة على نظام التشغيل 

 او البنية التحتية املستخدمة .

 
ــــتويات الحماية الفردية او ذات االتجال الفردي ، التي تقوم على  ــ ــ ــــائل حماية اإلنترنت من مسـ ــ ــ لقد انتقلت وسـ

ة في املنطقة التي تفصــل الشــبكة الخاصــة عن املوجهات التي تنقل وضــع وســائل الحماية ومنها الجدران الناري

ـــبكة العاملية ) اإلنترنت ( ، الى مســـــتويات األمن املتعددة والتي تقوم على فكرة توفير خطوط  ـــال الى الشــ االتصــ

ـــــة ، وتعتمد  ـــبكة الخاصــ ــ ـــــبة لنوع معين من املعلومات او نظم املعلومات داخل الشــ ــــافية من الدفاع بالنســ إضـــ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام وسـ ـــــل لــــلــــنــــظــ ـــامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لــــتــــوفــــيــــر األمــــن الشـ ــــات مــــخــــتــــلــــفــ ــــات واالغــــراض آلــــيـــ ــــاهـــ ــ ـــــددة االتــــجـ ـــــل األمــــن مــــتــــعــ ئــ

COMPREHENSIVE SECURITY SYSTEM   وتتضـــــــــــمن ثالثة مناطق اســـــــــــاســـــــــــية ، األولى : ادارة .

ـــــهـــا وكـــذلـــك املنتجـــات وقواعـــد االنتـــاج و البحــ   ــ ــ ــ ـــتراتيجيـــات وأغراضـــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــل الخطط واالســـ ــ ــ ــ ــ خطوات األمن وتشــ

: أنواع الحمــايــة وتشــــــــــــــمــل الوقــايــة او الحمــايــة والتحقيق والتحري والتصــــــــــــــرف . والثــالثــة : والتحليــل . الثــانيــة 

 وسائل الحماية وتشمل حماية النظم والخوادم وحماية البنية التحتية للشبكة .

 
  ال أ ،ر 

تحظى تقنيات وسـياسـات التشـفير في الوقت الحاضـر باهتمام اسـتثنائي في ميدان أمن املعلومات ، ومرد ذلك 

ـــــرية والتكاملية وتوفير  ــ ــ ــ ـــــيلة االكلر اهمية لتحقيق وهائف األمن الثالثة ، الســـ ــ ــ ــ ـــــفير يمثل الوســـ ــ ــ ــ ان حماية التشـــ

املعلومات ، فالتشــــفير تقنيات تدخل في مختلف وســــائل التقنية املنصــــبة على تحقيق حماية هذل العناصــــر ، 

ـــــفير وترميز  ــ ـــــبح يعتمد من بين ما يعتمد على تشــ ــ ـــــرية املعلومات اصــ ــ ـــمان ســ ــ ــ ـــــفير فضــ ــ امللفات واملعطيات بل تشــ

وســــــــــائل التثبت وكلمات الســــــــــر ، كما ان وســــــــــيلة حماية ســــــــــالمة املحتو  تقوم على تشــــــــــفير البيانات املتبادلة 

والتثبت لد  فك التشفير ان الرسالة اإللكترونية لم تتعرض ألي نوع من التعديل او التغيير ،  واعد التشفير 

ـــــيلة الوحيدبوجه عام وتطبيقاته العديدة وفي مقد ــ ــ ــ ـــمان عدم  ةمتها التواقيع اإللكترونية ، الوســـ ــ ــ ــ ــ تقريبا لضـــ

ـــــمولية لتحقيق  ــ ــ ـــتراتيجية الشــ ــ ــ ــ ـــــفير يمثل االســ ــ ــ ـــــبكات اإللكترونية ، وبذلك فان التشــ ــ ــ ـــــرفات عبر الشــ ــ ــ انكار التصــ

اهـــــداف األمن من جهـــــة ، وهو مكون رئيس لتقنيـــــات ووســــــــــــــــــائـــــل األمن األخر  ، خـــــاصــــــــــــــــــة في بيئـــــة االعمــــال 

 جارة اإللكترونية والرسائل اإللكترونية وعموما البيانات املتبادلة بالوسائط اإللكترونية .االلكتروينة والت

ومن حي  مفهومه ، فان التشــــفير يمر بمرحلتين رئيســــتين ، األولى تشــــفير النص على نحو يحوله الى رموز غير 

الى وضعه السابق كنص مفهوم مفهومة او مقروءة بلغة مفهومة ، والثانية ، فك الترميز باعادة النص املشفر 

ومقروء ، وهــذل املســــــــــــــــالــة تقوم  هــا برمجيــات التشــــــــــــــفير التي تختلف أنواعهــا ووهــائفهــا . امــا من حيــ  طرق 
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التشـــــــــفير ، فثمة التشـــــــــفير الترميزي ، والتشـــــــــفير املعتمد على مفاتيح التشـــــــــفير ، التي قد تكون مفاتيح عامة او 

اغراض وعناصـــــــــر التشـــــــــفير وطرقه التقنية نورد تاليا مواد مختارة خاصـــــــــة او مزيجا منها ، وللوقوف على ابرز 

 تتناول هذل املسائل مع االشارة الى مصادرها . 

 
 

 ؟؟ مناءقاما  ن اةتراتياية أم  اوماومات وكيك اتا    5

 

  اولية وماواات م اقيا 5-1

  اوماومات  أم ما  ن اةتراتيايةSecurity Policy  ؟ 

 

د  ل األ خا املعلومات هي مجموعة القواعد التي يطبقها  أمنملعلومات ، او سياسة ا أمنان استراتيجية 

التعامل مع التقنية ومع املعلومات داخل املنشــــأة وتتصــــل بشــــؤون الدخول الى املعلومات والعمل على نظمها 

 وادارتها .

 اوماومات ؟ أم ياية تما  ن اقوا  اةترا  

  -: املعلومات الى أمنتهدف استراتيجية 

  تعريف املســــــــــــــتخـــــــدمين واالداريين بـــــــالتزامـــــــاتهم وواجبـــــــاتهم املطلوبـــــــة لحمـــــــايـــــــة نظم الكمبيوتر

ـــكالها ، وفي مراحل ادخالها ومعالجتها وخزنها  ــ ــ ــ ــ ـــــبكات وكذلك حماية املعلومات بكافة اشـــ ــ ــ ــ والشـــ

 ونقلها واعادة استرجاعها . 

  ـــتراتيجية الى تحديد ــ ــ ــ ــ تحقيق وتنفيذ الواجبات  التي يتم من خاللها ونيةاإللكتركما تهدف االســـ

 له عالقة باملعلومات ونظمها وتحديد املسؤوليات عند حصول الخطر . املحددة على كل من

  املتبعـة لتجـاوز التهـديـدات واملخـاطر والتعـامـل معهـا والجهـات املنـاط  هـا القيـام  اإلجراءاتبيـان

  ها بذلك . 

 

  م  اوماومات ؟؟ أم  الدي ومو اةتراتياية 

 

ـــــأن  إعدادد  ل ــ ـــتراتيجية بشـ ــ ــ املعلومات ، ولكي تكون هذل االســــــــتراتيجية فاعلة ومنتجة وهادفة ال  أمناية اسـ

بد ان يســـــاهم في اعدادها وتفهمها وتقبلها وتنفيذها مختلف مســـــتويات الوهيفة في املنشـــــأة الواحدة اضـــــافة 

ـــــة الى حـاجتهـا الى التعـاون والـدعم الكـامـل من الكـافـة ، من هنـا فـان املعنيين بـاعـدا ــ ــ ــ ــ ــــيـاســ ــ ــ ــ ــ املعلومـات  أمند ســ

املوقع ومديري  أمنيتوزعون الى مراتب وجهات عديدة داخل املنشــــــــــــــأة ، لكن بوجه عام تشــــــــــــــمل مســــــــــــــؤولي 

الشبكات وموهفي وحدة الكمبيوتر ومديري الوحدات املختلفة في املنشأة كوحدة االعمال والتسويق والبح  

ممثلي مجوعات املســــتخدمين ومســــتويات االدارة فريق االســــتجابة للحوادث واالعطال و  أيضــــاوغيرها وتشــــمل 

 رة القانونية .االعليا الى جانب االد

 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 اوماومات مان ا ماجحة ؟؟  ةتراتياية أم ام ى تو ك  -

 

ناجحة يتعين ان تعمم  أســـا ـــاياملعلومات بانها  أمنلكي توصـــف اســـتراتيجية  -م   يث فمالية ا ةةةتخواا :

ـــــامل على كافة قطاعات االد ــ ــ ــ ــ ـــكل شـ ــ ــ ــ ــ وان تكون مقبولة واقعية من املناط  ها تنفيذها الى جانب توفر رة ابشـــ

التنفيذ وعدم التقاعس فيه والتنفيذ هنا هو االســــتخدام الفعلي  إدامةاالدلة التوجاهية واالرشــــادية لضــــمان 

دوات الحمــايــة التقنيــة من جهــة والتطبيق الفعلي لقواعــد العمــل والتعــامــل مع البيــانــات ونظمهــا من جهــة أل 

، وال تحقق االســــــــــــــتراتيجيــة نجــاحــا ان كــان ثمــة غموض فاهــا لهــذا ال بــد ان تكون واضــــــــــــــحــة دقيقــة في  أخر  

 محتواها ومفهومة لد  كافة املعنيين . 

ـــايفان  -أما م   يث املحتوى : ــ ــ ــ ــــا ـ ــ ــ ــلة بنظم املعلومات  أمن أســ ــ ــ ــ املعلومات تمتد الى العديد من املناحي املتصــ

ئل املتعلقة باملعلومات ذاتها وتعامل الغير مع معلومات املنشـــــأة ، من وادارتها والتعامل معها اضـــــافة الى املســـــا

ـــــراء االجهزة التقنية وادواتها ، والبرمجيات ،  ــ ـــأن اقتناء وشـــ ــ ــ ـــــحة بشـــ ــ ـــــة واضـــ ــ ـــــياســـ ــ ـــتراتيجية ســـ ــ ــ ـــمل االســـ ــ ــ هنا تشـــ

 والحلول املتصـــلة بالعمل ، والحلول املتعلقة بادارة النظام . كما تشـــمل اســـتراتيجية الخصـــوصـــية املعلوماتية

، وهي التي تحدد مراتب املعلومات وقيمتها ووصــــــــــفها من حي  الســــــــــرية كما تبين االســــــــــتثناءات التي تعتمدها 

 اإللكترونياالســـتراتيجية على حق الخصـــوصـــية ملوهفي املنشـــأة مع مبررات هذل االســـتثناءات ، كرقابة البريد 

تخدمين باملنشــــأة . ومن حي  الدخول الى مثال او رقابة الدخول الى املنشــــأة او رقابة الوصــــول الى ملفات املســــ

الشـــــبكات واملعلومات فال بد من اســـــتراتيجية دخول واضـــــحة تحدد حقوق وامتيازات كل  ـــــخص في املنشـــــأة 

للوصــــول الى ملفات او مواقع معينة في النظام اضــــافة الى ســــياســــة بشــــأن التعامل مع االتصــــاالت الخارجية ، 

 ا خرينتخدمة ، اضافة البرامج الجديدة ، استراتيجيات املراسلة مع املعطيات  اجهزة ووسائل االتصال املس

 . 

ن اشــتراكات الغير أاســتراتيجية االشــتراكات التي تحدد ســياســة املنشــأة بشــ أيضــاوتضــم اســتراتيجية املعلومات 

ـــتراتيجيــات التعــامــل مع املخــاطر  ــ ــ ــ ــ ـــــبكتهــا او نظمهــا ، وكــذلــك اســـ ــ ــ ــ بحيــ  تحــدد مــاهيــة املخــاطر  واألخطــاءفي شـــ

 ابالغ عنها والتعامل معها والجهات املسؤولة عن التعامل مع هذل املخاطر . إجراءاتو 

 

 

  ؟؟ اوماومات أم  ايةياةترات واةاي من اسات  ن ما   5-2

 

ـــاييتعين ان تنطلق  ــ ــــا ــ ــ  وأنماطاملعلومات من تحديد املخاطر ، اغراض الحماية ، ومواطن الحماية ،  أمن أسـ

ـــترات وإجراءاتالحماية الالزمة ،  ــ ــ ــ ـــس التي تبنى علاها اسـ ــ ــ ــ جية يالوقاية من املخاطر ، وتتلخص املنطلقات واالسـ

 ماذا  -املعلومات القائمة على االحتياجات املتباينة لكل منشـــــــــأة من االجابة عن تســـــــــاؤالت ثالث رئيســـــــــة : أمن

 ا مت اوماومات ؟؟ كيك ا مت اوماومات ؟؟    ماذام   اريو ان ا مت ؟؟ 

 

   ال ئةسة اماتال ي  .ااة اغ ا 
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: التأكد من ان املعلومات ال تكشف وال يطلع علاها من قبل ا خا   CONFIDENTIALITYالس ية  - 1

 غير مخولين بذلك .

التأكد من ان محتو  املعلومات صــــــحيح لم يتم تعديله او  : INTEGRITYالت اماية وةةةةةةالمة املحتوى  - 2

 تغيرل عن طريق تدخل غير مشروع .  العب  به و شكل خا  لن يتم تدمير املحتو  او 

ـــــتخدم  املعلومات لن  -:  AVAILABILITYاةةةةةةةةةةةت. ارية توف  اوماومات او اا ومة  - 3 ــ ــ ــ التأكد من ان مســ

 يتعرض الى انكار استخدامه لها او دخوله الاها .

  

  

  اوماومات أم  مناطس 

 عملية تبادل البيانات من نظام الى اخر  من االتصاالت حماية املعلومات خاللأويراد ب ا تصا ت : أم  - 1

ـــغيل  أنواعهاويراد به حماية املعلومات داخل النظام بكافة  الة. يوت  : أم  - 2 ــ وانماطها كحماية نظام التشـ

 و حماية  برامج التطبيقات وحماية برامج ادارة البيانات وحماية قواعد البيانات بانواعها املختلفة . 

علومات دون توفير الحماية املتكاملة لهذين القطاعين عبر معايير امنية تكفل توفير هذل امل أمنوال يتحقق     

 متعددة ومختلفة من حي  الطبيعة .  أمنالحماية ، ومن خالل مستويات 

 

  اوماومات أم  ومستويات ام.اص

القفال ااعـدهـا كـوتشــــــــــــــمـل كـافـة الوســــــــــــــائـل التي تمنع الوصــــــــــــــول الى نظم املعلومـات وقو  ااح.ااة اواااة : - 1

والحواجز والغرف املحصــنة وغيرها من وســائل الحماية املادية التي تمنع الوصــول الى االجهزة الحســاســة 

 . 

ـــــائل  ااح.ااة الشةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةية : -2 ــ ــ ــ وهي تتعلق باملوهفين العاملين على النظام التقني املعني من حي  توفير وســ

ـــــائــل التعريف الخــاصـــــــــــــــة بكــل منهم وتحقيق التــدريــب والتــأهيــل للم ــ ــ ــ ــ الى جــانــب الوعي  األمنتعــاملين بوســ

 ومخاطر االعتداء على املعلومات .  األمنبمسائل 

ويراد  هـــا ســــــــــــــيطرة جهـــة االدارة على ادارة النظم املعلومـــات وقواعـــدهـــا مثـــل التحكم  : اإلااريةةةااح.ةةااةةة  - 3

ـــراف بالبرمجيات الخارجية او االجنبية عن املنشـــــــأة ، ومســـــــائل التحقيق باخالالت األمن ،  ــ ـــــائل االشــ ومســ

نشــطة الرقابة اضــافة الى القيام بانشــطة الرقابة ضــمن املســتويات العليا ومن ضــمنها مســائل ألواملتابعة 

 التحكم باالشتراكات الخارجية . 

ــــيطرة على  : اوم فيةةةة  -ااح.ةةةااةةةة ا عالميةةةة - 4 ــ ــ ــ ــ ـــــادر  إتالفانتــــاج املعلومــــات وعلى عمليــــة  إعــــادةكــــالســ ــ ــ ــ ــ ــ مصــ

 تخاذ القرار بعدم استخدامها . املعلومات الحساسة عند ا

 

 امل اط   -

وابرز هـــذل  اإللكترونيـــةالتجـــارة  أنظمـــةهنـــاك مخـــاطر عـــديـــدة يمكن ان تواجـــه نظـــام املعلومـــات بمـــا في ذلـــك 

 املخاطر ما يلي : 

نشطة غير أويتحقق ذلك بدخول  خص غير مخول بذلك الى نظام الكمبيوتر والقيام ب : ا مظ.ةاختراق  - 1

ـــــرح له  ها ــ ـــــرية او تدمير امللفات او البرمجيات او  مصـ ــ ـــــرقة البيانات السـ ــ كتعديل البرمجيات التطبيقية وسـ
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النظام او ملجرد االســتخدام غير املشــروع . ويتحقق االقتحام بشــكل تقليدي من خالل انشــطة ) التقنيع 

والتخفي ( ويراد بـــه تظـــاهر الشــــــــــــــخص املخترق بـــانـــه  ــــــــــــــخص اخر مصــــــــــــــرح لـــه بـــالـــدخول . او من خالل 

ــــيطرة والحماية او من خالل املعلومات التي  إجراءاتاســــــــــــتغالل نقاط الضــــــــــــعف في النظام كتجاوز  ــ ــ ــ الســ

يجمعها الشـــــــــــــخص املخترق من مصـــــــــــــادر مادية او معنوية ، كالتنقيب في قمامة املنشـــــــــــــأة للحصـــــــــــــول على 

كلمات الســــــــــــر او معلومات عن النظام او عن طريق الهندســــــــــــة االجتماعية كدخول الشــــــــــــخص الى مواقع 

 معلومات حساسة داخل النظام ككلمات السر او املكاملات الهاتفية . 

ويتم من خالل قيـــام الشــــــــــــــخص املخول لـــه اســــــــــــــتخـــدام النظـــام لغرض مــا  ا عتةةواء علل  س التخويةة  : - 2

خطـار أل بـاســــــــــــــتخـدامـه في غير هـذا الغرض دون ان يحصـــــــــــــــل على التخويـل بـذلـك ، وهـذا الخطر يعـد من ا

ــــأة ،  إســـــاءةالداخلية في حقل   األخطار  وهو قد يكون أيضـــــا من اســـــتخدام النظام من قبل موهفي املنشـ

كاســــــــــتخدام املخترق حســــــــــاب  ــــــــــخص مخول له باســــــــــتخدام النظام عن طريق تخمين كلمة ، الخارجية 

الســـــر الخاصـــــة به او اســـــتغالل نقطة ضـــــعف بالنظام للدخول اليه بطريق مشـــــروع او من جزء مشـــــروع 

 شروعة . ومن ثم القيام بانشطة غير م

ـــــرح له بذلك او من   راعة مساص ال ةةةةةةمك : - 3 ـــــخص غير مصــ عادة ينتج هذا الخطر عن اقتحام من قبل  ــ

خالل مســـــتخدم مشـــــروع تجاوز حدود التخويل املمنوح له بحي  يقوم الشـــــخص بزرع مدخل ما يحقق 

برنامج يؤدي  ، وهو عبارة عن طروادةاشــــــــــــــهر امثلة زراعة املخاطر حصــــــــــــــان  منو . له االختراق فيما بعد 

للقيام بنشاط غير مشروع ، كان يستخدم  اءفي الظاهر لكنه يمكن ان يستخدم في الخف امشروع اغرض

برنامج معالجة كلمات هاهريا لتحرير وتنســــــــــــيق النصــــــــــــو  في حين يكون غرضــــــــــــه الحقيقي طباعة كافة 

مللف والحصــــــول على ملفات النظام ونقلها الى ملف مخفي بحي  يمكن للمخترق ان يقوم بطباعة هذا ا

 محتويات النظام . 

بدون اختراق كمبيوتر املجني عليه يتمكن الجاني من الحصـــول على معلومات ســـرية  م ال ة ا تصةةا ت : - 4

ـــــاطة من خالل مراقبة  غالبا ما تكون من املعلومات التي تســـــــــــهل ــ ــ ــــــتقبال اختراق النظام وذلك ببســ ــ ــ له مسـ

 اتها . نقاط االتصال او حلق إحد االتصاالت من 

وكـــذلـــك بـــدون اختراق النظـــام يقوم الجـــاني في هـــذل الحـــالـــة بـــاعتراض املعطيـــات  اعترا  ا تصةةةةةةةةةةةةةا ت : - 5

املنقولة خالل عملية النقل ويجري علاها التعديالت التي تتناســـــــــب مع غرض االعتداء  واشـــــــــمل اعتراض 

يمر من خالله ويزود  االتصـــــــاالت قيام الجاني بخلق نظام وســـــــيط وهمي بحي  يكون على املســـــــتخدم ان

  .النظام بمعلومات حساسة بشكل طوعي 

نشـــــطة تمنع املســـــتخدم الشـــــرعي من الوصـــــول الى املعلومات أويتم ذلك من خالل القيام ب ام ار اا ومة : - 6

 اإللكترونياو الحصــــــــــــــول على الخدمة وابرز انماط انكار الخدمة ارســــــــــــــال كمية كبيرة من رســــــــــــــائل البريد 

وقع معين  هدف اســــــــقاط النظام املســــــــتقبل لعدم قدرته على احتمالها او توجيه عدد دفعة واحدة الى م

ـــلة فتؤدي الى اكتظاظ الخادم  اإلنترنتكبير من عناوين  ــ ــ ــ ــ على نحو ال يتيح عملية تجزئة حزم املواد املرســـ

 وعدم قدرته على التعامل معه . 

ـــــل  ويتمثل هذا الخطر في عدم عوا ا ل ار مالسياا مالتصةةةةةةةةةةة    : - 7 ــ ــ ــ ـــــل اليه او املرســ ــ ــ ــ ـــــخص املرســـ ــ ــ ــ اقرار الشـــ

  اإلنترنتبالتصرف الذي صدر عنه ، كأن ينكر انه ليس هو  خصيا الذي قام بارسال طلب الشراء عبر 
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وتنطلق االستراتيجية الفاعلة من القدرة على ايجاد نظام متواصل لعملية تحليل املخاطر وتحديد احتياجات 

في حقيقتها نظام متكامل للتحليل وسالمة التصرف  تبدأ من االعداد الحماية ، وعملية تحليل املخاطر هي 

الجيد القائم على فهم وادراك وتحديد عناصر النظام والعمليات واملخاطر ، ومن ثم تحديد معايير التهديد 

ور ونطاق الحماية املطلوب منها وتبعا له وسائل الحماية  ، لتنتهي ببيان معيار الخسارة املقبولة التي يتص

 تحققها بغض النظر عن مستو  الحماية ومستو  االستعداد للمواجهة.

 

 الولااة م  مخاط  ا عتواء علل اوماومات  -

ـــــاالت وحمـايـة الكمبيوتر يعبر عن  ــ ــ ــ ــ ـــــد  ها  األمنالوقـايـة بخـدمـات  إجراءاتفي ميـدان حمـايـة االتصــ ــ ــ ــ ــ ، وال يقصــ

ـــــة بأمن املعلومات تقدم الخدمات باملعنى املعروف ، وانما اطلق هذا التعبير جراء نشــــــــ ــ ـــصـ ــ ــ ـــــركات متخصـ ــ وء شـ

من تســـتهدف حماية خمســـة عناصـــر أل اســـاســـية لخدمات ا أنواعهذل الخدمات ، وبالعموم فان هناك خمســـة 

 رئيسة في ميدان املعلومات وهي : 

هــــذل  Identification and Authenticationخةةةومةةةات ) وةةةةةةةةةةةةةةةائةةة  (  .ةةةااةةةة التم يك  - 1

ـــــه فان هذل الخدمات تهدف الى التثبت من ال ــ ـــــخص ما بالتعريف عن نفســـ ــ هوية وتحديدا عندما يقوم  ـــ

الخدمات تهدف الى التثبت من انه هو الشــخص نفســه ولهذا فان التعريف يعد الوســائل التي تحمي من 

انشطة التخفي والتنكر ومن هنا فان هناك نوعين من خدمات التعريف االول تعريف الشخصية واشهر 

 صل الرسالة . أصل املعلومات كالتثبت من أا التعريف بوسائلها كلمات السر وثاناه

ـــــتخــدم  : Access Controlخةومةات ) وةةةةةةةةةةةةةائة  ( السةةةةةةةةةةةي    علل الةوخو   - 2 ــ ــ ــ وهــذل الخــدمــات تســـ

واالتصــــاالت واملعلومات واشــــمل مفهوم الدخول  األنظمةللحماية ضــــد الدخول غير املشــــروع الى مصــــادر 

ـــتخد األمنراض خدمات ألغغير املصــــــرح به  ام غير املصــــــرح به واالفشــــــاء غير املصــــــرح به ، والتعديل االســـ

غير املصرح به ، واالتالف غير املصرح به ، واصدار املعلومات واالوامر غير املصرح  ها ولهذا فان خدمات 

 التحكم بالدخول تعد الوسائل االولية لتحقيق التخويل والتثبت منه . 

هذل الخدمات  :Data and message Confidentialityخومات ) وةةةةةةةةةائ  ( السةةةةةةةة ية  - 3

تحمي املعلومات من االفشــاء للجهات غير املصــرح لها بالحصــول علاها ، والســرية تعني بشــكل عام اخفاء 

ـــبيل املثال او من خالل وســـــائل  كمنع التعرف على حجمها او  أخر  املعلومات من خالل تشـــــفيرها على ســ

 مقدارها او الجهة املرسلة الاها . 

: Data and message Integrity) وةةةةةةةةائ  (  .ااة الت اماية وةةةةةةةةالمة املحتوى خومات  - 4

هـــذل الخـــدمـــات تهـــدف الى حمـــايـــة مخـــاطر تغيير البيـــانـــات خالل عمليـــات ادخـــالهـــا او معـــالجتهـــا او نقلهـــا 

ـــجيل جزء منها او غير ذلك وتهدف  إعادةهنا االلغاء او التحوير او  األمنوعملية التغيير تعني بمفهوم  ــ ــ ــ تسـ

 دون تخويل .  إلغائهاالى الحماية من انشطة تدمير املعطيات بشكل كامل او  أيضاذل الوسائل ه

وهـذل الخـدمـات تهـدف الى منع الجهـة التي  :Non-repudiationخومات ) وةةةةةةةةةةةةةائ  ( من  ا م ار  - 5

 قامت بالتصرف من انكار حصول نقل البيانات او النشاط من قبلها . 

ـــــية في حقل املعلومات ، فالحماية يتعين ان تمتد وتعد الخدمات الخمس امل ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ تقدمة مناطق الحماية االســ

 الى التعريف ، انشطة الدخول ، السرية ، سالمة املحتو  ، منع عدم االنكار . 

 ؟؟؟  اإلمترمن أم  ةإةتراتيايماذا ع   -
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ــــب  ــ ــ ــ ـــايتنصــ ــ ــ ــ ــ ــــا ـ ــ ــ ــ ــــع ثالث : اإلنترنتمن  أمن املعلومات في حقل تحقيق أ أســ ــ ــ ــ ـــبكة ، من أ  -على مواضــ ــ ــ ــ ــ من أالشـ

 أنظمةويتعين ان تكون  األخر  من النظم . وكل منها ينطوي على قواعد ومتطلبات تختلف عن أالتطبيقات ، 

على  أيضابالعموم تنطوي  ألنهافي هذل املواضع الثالث متكاملة مع بعضها حتى تحقق الوقاية املطلوبة  األمن

ـــية والحماية العامة كالحماية امل األمناتصـــــــال وارتباط بمســـــــتويات  ــ ـــــخصــ والحماية  اإلداريةادية والحماية الشــ

من النظم والبرمجيات واملعطيات وبقي ان نشـــير في هذا أ. وفيما تقدم اشـــرنا الى العناصـــر املتصـــلة ب اإلعالنية

   -الشبكات : أمناملقام الى 

كة )النظام النهائي كمبيوترات الشب أحدالشبكة هو عملية االتصال والتبادل بين  أمنان ما يحمى من خالل 

ارتبط  فلذاســـــــــواء اكان نظام الزبون ان نظام املســـــــــتضـــــــــيف ) الخادم ( وبين كمبيوتر اخر ضـــــــــمن الشـــــــــبكة ، 

ـــبكة فان اية حزمة بيانات  أمنمباشــــــــرة دون وجود وســــــــائل  باإلنترنتالنظام النهائي  ــ ــ ما بين هذا النظام والشـ

 مرسلة قد يلحق  ها ما يلي : 

 ل عملية النقل قد يتم تغيرها خال -أ 

 قد ال تظهر من حي  مصدرها من الجهة التي قدمت منها  -ب 

 قد تكون جزء من هجوم يستهدف النظام  -ج 

 قد ال تصل الى العنوان املرسلة اليه  -د 

 ها من الغير . ؤ قد يتم قراءتها واالطالع علاها وافشا -هـ 

ـــها أخر  من الشــــــبكات من جهة أووهدف  ـــبكة نفســـ واههار الثقة لد  مســــــتخدم النظام النهائي  الى حماية الشـــ

ال  أمنبتوفر وســــــــــــائل الحماية في تعامله مع الشــــــــــــبكة وكذلك اههار الشــــــــــــبكة ذاتها بانها تحتو  على وســــــــــــائل 

 تتطلب معها ان يكون كمبيوتر املستخدم محتويا على وسائل خاصة . 

  -الشبكة ما يلي :  أمنوتتضمن وسائل 

الل تزويد نظام املســــتقبل بالثقة في حماية حزم املعلومات والتأكد من ان التعريف والســــالمة من خ - 1

 املعلومات التي وصلت لم يتم تعديلها . 

  .السري  : حماي  محتوى حزم المعبوماه من االفشاء اال لبجماه المرسب  اليما  - 2
 املستقبل . التحكم بالدخول : تقيد االتصاالت بحصرها ما بين النظام املرسل والنظام  - 3

 

 اا.ومة او اعمة واطار مناء خ ط واةتراتيايات ا م   –لوائا او اعمة والتوليس  5-3

هناك العديد من قوائم التدقيق واملراجعة حول مسائل أمن املعلومات ومتطلبات سياسات واستراتيجيات 

املراجعة الذي يساعد املؤسسات أمن املعلومات والنظم واالتصاالت ، وتقوم باالساس على توفير نوع من دليل 

او االفراد في بناء أسا اي األمن وتحديد اطار عام لواجبات املوهفين واملستشارين و املعنيين بشؤون ادارة نظم 

املعلومات واالتصال وتطبيقاتهما  وبنفس الوقت تقدم هذل القوائم او ادلة املراجعة املؤسسات واالفراد اطار 

 ت بناء نظم األمن الخاصة بالكمبيوتر والشبكات .عاما لفهم عناصر ومتطلبا

 -وم  م،ن اوسائ  ال ت  مااج ا عاا  قدم السوائا :

للتحقق من وجود سياسة أمن املعلومات موثقة ومكتوبة والتحقق من  واع ات ع ات ا اار مسائل  -

الت الخارجية ، ومد  وجود عمليات تحليل املخاطر وخطة األمن وبناء األمن التقني وسياسة ادارة االتصا
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معرفة واطالع املوهفين على السياسة األمنية ومعرفتهم بواجباتهم ، ومد  توفر تدريب على مسائل األمن 

 وما اذا كان يخضع املوهفون الجدد لتدريب وتعريف حول محتو  الخطة .

ما اذا كان ، والتي تتعلق بوجود  جهة مختصة بذلك في املؤسسة و  تنظيا ش ون ااار  ا م مسائل  -

التعامل مع إجراءات التنفيذ والتعريف والتعامل مع الحوادث  ةهنالك دليل مكتوب ، وخطط ومسؤولي

 ومع خطط الطوارئ وغيرها.

من حي  مد  فحص التأهيل  والكفاءة  ومد   التزام املوهفين بتحقيق معايير  اووظ ،ن أم س امسائل  -

واجباتهم ، وأغراضها املتصلة باالمن لد  تعيين املوهفين األمن على املستو  الشخااي او فيما يتعلق ب

وخالل عملهم ولد  انتهاء خدمتهم ألي سبب ، وتتصل أيضا بمد  توفر نصو  عقدية خاصة في عقود 

 املعلومات . اقاملوهفين ومد  توفر وصف دقيق بوجباتهم الوهيفية املتصلة بللح

رين واملدققين وغيرهم من حي  تغطية عقود التعامل كاملستشاع ات تزويو اا ومة او اوأور  مسائل  -

 معهم ملسائل األمن املختلفة .

 من حي  توفرها ومعاييرها . تص يك اوماوماتمسائل  -

من حي  سياسات شرائها واستخدامها وتنزيلها ومسائل الرخص املتصلة  ها وآليات البرمايات مسائل  -

لوصول الاها واستخدامها ، ومسائل حماية البرمجيات التعامل مع البرمجيات املطورة داخليا وحقوق ا

 التقنية والقانونية .

من حي  توفر تصور لالحتياجات وتوفير املتطلبات ومعايير توهيف االجهزة في  ا ع ز  واومواتمسائل  -

 العمل ، واعخداماتها والغاء استخدامها ومسائل صيانة والتدقيق .

  توفر استراتيجية توثيق لكافة عناصر النظام ولكافة مرتكزات ، وهي الذي تتعلق مد مسائ  التوثيس -

 وعمليات خطط األمن وسياساتها.

من حي  تحديد وسائط التخزين املستخدمة وتبويبها موةائط التخزي  خارج النظاا املسائل املتصلة  -

 وحفظها والوصول الاها وتبادلها واتالفها .

وحدود صالحيات والتفويض ، وتتعلق بالتحقق من  من  خصية املستخدم التم يك والتوثسمسائل  -

توفر سياسة التحكم  هذل العناصر والوسائل املستخدمة في تحديد الهوية والتوثق من املستخدم ، 

واستراتيجيات حماية وسائل التعريف تقنيا واداريا، ومد  صالحية املستخدمين من الخارج او من داخل 

قطاعات منها ، ومسائل التحقق من تصرفات املستخدم ، مسائل  املؤسسة بشأن الوصول للمعلومات او 

 أمن النظام من حي  توفر وسائل التثبت من حي  وقت االستخدام و املستخدمين .

من حي  السيطرة على وسائل وتطبيقات االتصاالت الداخلية والخارجية وتوثيق  ا تصا تمسائل  -

يير التقنية املستخدمة في ذلك واستراتيجيات سرية ورقابة حركات االتصال وحماية عمليات االتصال واملعا

 . يوتتبع واستخدام البريد اإللكترون

واستخدام النظام من حي  توفر وسائل توثيقها وارشفتها والتثبت اار  اوا ات وسجالت ا ااء مسائل ا -

 يقية .من جهات االنشاء والتعديل والتعامل مع امللفات وقواعد البينات والبرامج التطب

 امن البيانات من حي  وقت عمل النسم االحتياطية وتخزينها واستخداماته ال سخ ا  تياطيةمسائل  -

 وتبويبها  وتوثيقها  وتشفيرها  اذا كانت مما يتطلب ذلك .
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من حي  التوثق من توفير وسائل وإجراءات الحماية لالجهزة الكمبيوتر والشبكات  ااح.ااة اواااةمسائل  -

تحتية من ومسائل الطاقة والتوصيالت  ومد  توفر وسائل الوقاية من الحوادث الطبيعة او والبنى ال

املتعمدة اضافة الى وسائل حماية مكان وجود االجهزة والوسائط وادلة األمن املكتوبة ، والوسائل املادية 

 للوصول الى االجهزة واستخدامها من املخولين بذلك .

 

، من حي  توفر فريق لذلك وأغراضها التي يقوم  ها الفريق   عتواءاتالتمام  م  ااحوااث وامسائل  -

لهذل الغاية اضافة الى وجود ارتباط مع جهات التحقيق الرسمية وجهات تطبيق القانون وجهات الخبرة 

 املتخصصة باملسائل املعقدة او التي ال تتوفر كفاءات للتعامل معها داخل املؤسسة .

 

 لتخفيف االضرار والعودة للوضع الطبيجي . التما ن خ ط ال وارئ وخ طمسائل  -

املتعلقة باملعلومات املتعين وصولها للكافة او لقطاعات محددة والتحقق من وضوح ا عالا مسائل  -

 استراتيجية التعامل االعالمي مع الحوادث واالعتداءات املتحققة .

 خص الى اخر ، تبعا للواقع واالحتياجات ومع ان قوائم املراجعة هذل تتباين من مؤسسة الى أخر  ، ومن 

وطبيعة النظام واملعلومات والتطبيقات العملية  اال ان الكثير منها يصلئ كلطار عام ومرجعية لد  وضع هذل 

القوائم التي وضعها مجموعة خبراء في حقل أمن املعلومات واعتمدتها منظمة ومن ابرزها  ،القوائم واألدلة 

 تربول.االن –الشرطة الدولية 
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 الهكر
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 ال ة 

الكثير منــا يتعرض لعمليــة األختراق دون أن يعلم مــا هيــة األختراق وكيف يمكن أن يتم أختراق 

لعملية األختراق ) التجســــــــــــس ( بصــــــــــــفة ولغســــــــــــف هناك الكثير من الناس يتعرضــــــــــــون  األجهزة،

 مستمرة دون أن يشعروا بذلك

 

واجه هذا الخطر الخفى حي  إن هذا يديكم لنتعلم كيف نبين أ لذلك تم وضع هذل املعلومات

وكيف  ،القرصـــــــــــــنةالكثير من التســـــــــــــاؤالت التى تدور فى أذهان الكثير منا عن هذل  يتناول الجزء 

يســـــــــــــتطيع الهــــاكر الــــدخول إلى األجهزة والعبــــ   هــــا، وكيفيــــة الحمــــايــــه من األختراق ، واملنــــافــــذ 

 تهاوالثغرات التى يستطيع منها الهاكر الدخول إلى األجهزة وقرصن

 

  ؟ التاسه أو الھاكینج ع.ایة ھن ما

 
 أو التجســـــــــــــس عملیة العربیة باللغة ســـــــــــــمىيو  (Hacking) .... باإلنجليزیة االختراق ســـــــــــــمىي

 االختراق....

 بطریقة جھازك في التشــــغیل نظام إلى بالدخول  لھم مصــــرح الغير األ ــــخا  أحد یقوم حی 

 للشــــخص یتاح حی  التخریب أو الســــرقة أو التجســــس مثل ســــویة غير  وألغراض شــــرعیة غير

  أوبرامج ملفات یضیف أو یمسئ أو ینقل أن( الھاكر) املتجسس

 أو الطباعة أمر إعطاء مثل أوامر بلصــدار فیقوم التشــغیل نظام في یتحكم أن هبلمكان هأن كما

 .. التخزین أو التصویر

 
 

 ؟ الھاك    ھا م 

 
 أو ســـرقتھا أو ملفات من ها  ما مشـــاھدة فیســـتطیعون  األجهزة یخترقون  الذین األ ـــخا  ھم

 ..اإلنترنت شبكة على تفعلھ ما ومشاھدة التلصص أو جھازال تدمير

 
 

 ؟ عھا ك اختراق علل  ساعوھا ال ت ا شیاء ھن ما
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 ت وعان  أو ما ش ماك وعوا - 1

 
جود إال عن طريق ملف الباتش أو التروجان املو الكمبيوتر ال يســـــــــــــتطيع الهكر الدخول إلى جهاز 

 بجهاز ال حية.

 :  الباتش ملف

 ال حيه عند يفتح حتى  ضاأي فتحه ال حية على يجب و لل حية إرساله يجب ملف وهو     

  هاختراقه و التحكم فى جهازل و السيطرة علي الهكر يستطيع ثم    (port) منفذ

 

 -أشياء أساسية و هى : 4و أى برنامج باتش يحتوى على 

 

 :  server  الباتش ملف .1

 منفذ عندل يفتح حتى  ضـــــــاأي فتحه ال ـــــــحية على يجب و لل ـــــــحية إرســـــــاله يجب ملف وهو 

(port)   اختراقه ومنه يتم .. 

 :  Edit server   ملف -2

 .تغييرها أو الباتش إعدادات لوضع وهو 

 :Client األساسي البرنامج ملف -3

 ..جهازل في تحكمي و ل حيةمن خالله باالهاكر  تصلي الذي البرنامجوهو  

 : وغيرها dll ـال ملفات -4

 .. البرنامج يعمل ال دونها ومن التشغيل على البرنامج تساعد يتال وهي 

 

 و الســـيرفر اســـم تعني  Name حي   name.exe ب امتدادل يكون  ما دائما باتش أي ان كما

.exe  امللف شغيلتل  خا  شايء عن عبارة و األمتداد امتدادل، تعني 

   مثال: 

 امتداد ويكون  .… JPG – BMP – GIF- Jpeg) االمتدادات)  هذل الصور  امتداد يكون  ما دائما

   (…, wsf)و يكون أمتداد الفالش (XLS)األكسل وملفات   (DOC)الورد ملفات

    …   , html , txt , doc , pdf) ) ات القراءةلفو يكون أمتداد م

 MP3 (WAV)  األغاني وملفات

 (… AVI – ASF – MPG - mpeg).ديو الفي ملفات امتداد و 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 

 يكون  ما دائما بالطبع التنفيذية البرامج علاها يطلق ما أو األســــاســــية البرامج امتداد نلف لذلك

 بصـــــيغته األســـــاســـــية هو  كما إرســـــاله ال يتم الباتش ملف إرســـــال  عند لذلك (EXE) امتدادها

exe. األغانى أو الفيديو.....( إخفائه بأســـــــــــــتخدام أحد الصـــــــــــــيغ ) صـــــــــــــيغة الصـــــــــــــورة أو  يتم بل 

 طريق عن تنصـــــــيبه يتم لفم  أوة صـــــــور  مع مدمج إرســـــــاله يمكنك حي  إرســـــــاله في للتحايل

  .. ال حية يشك حتى ال الدوس عن طريق الباتش امتداد تغير املمكن من و ، البرامج بعض

 على يتم كتابته ما كل وحفظ و تســـــــجيل التنصـــــــت  خالل هذا البرنامج من كر ايســـــــتطيع اله 

 .     املفاتيح لوحة

 

 في يحتفظ انو هو برنامج يســـتطيع     Invisible KeyLloger يدعى برنامج و من هذل البرامج

 فيه قمت الذي والوقت بالتاريخ مءحوبة املفاتيح لوحة على بكتابته قمت ما بكل مخفي ملف

 على كتابته تم ما كل به املســــــجل امللف على ا إلطالع حي  ســــــيمكنك ، هذل الكتابة بعمليات

 واضعه . مكانه إال  معرفة أحد لن يستطيع والتي   الحاسب مفاتيح لوحة

 
  اإلمترمن طأ ةة ا تصا  - 2 

 كرالدخول إلى جهاز ال حية إال عن طريق أتصال ال حية باألنترنتاال يستطيع اله

ن بمجرد فلذا أحس ال ـــحية بلن  ـــخص ما يخترقه يقوم بســـرعة بفصـــل األتصـــال باألنترنت أل 

 الخا  بك IP address فصل األنترنت و عودة األتصال به مرة أخر  يتغير

 
ً
  فمثال

بعـــــد فصـــــــــــــــــل األنترنـــــت و العودة يتغير ليصـــــــــــــبح كـــــاألتى    212.123.123.200إذا كـــــان رقمـــــك 

 366بقى   200 التغير فى الجزء األخير من الحظ  212.123.123.366

 
 التاسه  م مامج - 3

تساعدل على  عن طريق أستخدام بعض البرامج التىدخول إلى جهاز ال حية يستطيع الهاكر ال

 األختراق 

 و م  أش  قا:

Web Cracker 4 ،Net Buster   ،Net Bus Haxporg  ،Net Bus 1.7   ،Girl Friend 

 ،BusScong  ، ،BO Client and Server  ،Hackers Utility  

 : هي الفيروسات من الحماية برامج قبل من تر  وال نزلت التي ويوجد بعض البرامج الحديثة

BEAST    ،CIA122b  ،OptixPro  ،NOVA 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 معينة برمجة لغة علىنفسهم أب كراصممها اله التي البرامجوطبعا الشهيرة  البرامج منوغيرها 

 .الحماية برامج قبل من تر   أشياء ال علاها يضيفوا ان يمكنهم فبالتالي 

 
 

 ؟ ع ا ك إال لوخو  ا م  ال اك  ات.ة  كيك

 
 على فلنه التروجان" أو الباتش " وهو التجسس بملف لإلصابة الكمبيوتر جهاز يتعرض عندما

 أن تجســس برنامج لديه من كل فيســتطيع جهازك داخل نفذم ( port)بورت بفتح يقوم الفور 

 يدخل التي السـرية بالنافذة أشـبه منطقة بفتح يقوم الذي امللف هذا خالل من جهازك يقتحم

 !! الهاكرز  وهم اللصو  منها

 
 -لتاال :ا ااوثعنو اإل امة م.اك ال ا ش 

 
 تقوم عندما  مرة كل في النظام ان حي  (registry)النظام  تسجيل ملف إلىيتجه  .1

 مثل النظام تسجيل ملف في املساعدة البرامج يقوم الويندز بتشغيل الويندوز  بتشغيل

  .وغيرها الفيروسات برامج

الدخول إلى  من كرابرنامج اله تمكن املصاب الجهاز داخل اتصال ملف حبفت يقوم .2

 .والتجسس عليهجهازك 

 حسب على أخر   أشياء عمل أو يحدث ما كل بتسجيل وذلك التجسس بعملية يقوم .3

 يريد. ما

 

 لإلختراق. مهيأ يصبح فلنه  أصيب إذا الجهاز ان هذا يعني و .4

 
 

 ؟ طمينه ك. يوت  ع ا  إال الوخو   م  ال اك  ات.ة  كيك

 : وهي أساسية شروط عدة توافرت إذا إال بعينه كمبيوتر جهاز يخترق  أن الهاكر يستطيع ال

 ". الباتش " التجسس ملف على وي تيح الكمبيوتر هذا كان إذا - 1

 ... الشخص االخا   هذ IP Address) ) أدرس  ي ا ي رقم يعرف الهاكر كان إذا - 2



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 من التجسس واالختراق برنامج استخدام بكيفية الهاكر ومعرفة رنتباإلنت ال حية اتصال  -3

 ! خالله

 
 -: protocol internet ( IP ( أاري بي اني رلا ھو ما

رف الذي الرقم أنھ أي اإلنترنت لشبكة مستخدم بكل الخا  العنوان ھو .1  مكان ُیعَّ

 اإلنترنت شبكة تصفح أثناء الكمبیوتر

 عنوان إلى یشير فأحدھا معين عنوان إلى یشير منھا ءجز وكل أرقام 4 من یتكون  وھو -1

 والرابع املستخدمة املؤسسة إلى والثال  املوزعة الشركة عنوان إلى یشير والتالي البلد

 . املستخدم ھو

 آخر بمعنى .. اإلنترنت إلى دخول  كل مع یتغير فھو ثابت وغير متغير  ي ا ي ورقم .2

 باالنترنت اتصلت أنك لنفرض

 212.123.123.200 :أنھ  فوجدت بك الخا   ي ا ي رقم إلى ونظرت .3

 فلن دقائق عدة بعد االتصال عاودت ثم االتصال أقفلت أو االنترنت من خرجت ثم .4

 : 212.123.123.366كالتالي لیصبح یتغير الرقم

   366       أصبح 200 األخيرة : الرقم األرقام في التغير الحظ .5

 
 ؟ ال ،روةات   ى أو التروعان أو ال ا ش م.اك عھا ك یصاع كیك

 : ا وال ال  يسة

 أحد لك یرســل أن وھي الشــات   أو  املحادثة عبر  ــخص خالل من التجســس ملف یصــلك أن

  ! التروجان أو الباتش على یحتوي  ملف أو صورة الھاكر

 إال معرفتھ تســـتطیع فال ملف أو صـــورة في الباتش یغرز  أن الھاكر بلمكان أنھ  تعلم أن والبد

 طبیجي بشــكل امللف أو الصــورة تشــاھد حی  الفيروســات أو الباتش كشــف برنامج باســتخدام

 الھاكر یدخلھا شــــوارع عن عبارة جھازك یجعل ربما فيروس أو باتش على یحتوي  أنھ تعلم وال 

 ! واملتطفلون 

 
 : ال  يسة الثامية 

 تعلم وال الرســــــالة مصــــــدر تعلم ال اإللكتروني البرید عبر رســــــالة خالل من الباتش یصــــــلك أن

 تعلم ال وأنت فتحھ ثم ومن الرســـــالة مع املرفق امللف بتنزیل فتقوم املرســـــل الشـــــخص ماھیة

 .. علیك ویتطفلون  جھازك إلى یدخلون  الجمیع سیجعل أنھ



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 : الثالثة ال  يسة

 تعلم وال الرســــــالة مصــــــدر تعلم ال اإللكتروني البرید عبر رســــــالة خالل من الباتش یصــــــلك أن

و يقول أدخل على الرابط التالى فتقوم بالدخول و من ثم األصـــــــــــابة  املرســـــــــــل شـــــــــــخصال ماھیة

 بملف الباتش.

 
 : ال اطمة ال  يسة 

 على تساعد التي املواقع أو الغير أخالقيه املواقع مثل مشبوھة مواقع من ملفات أو برامج إنزال

  ! التجسس تعلیم

 
 ال  يسة اا امسة:

 هـذل إلى دخولـك بمجرد أنـھ حیـ  الغير أخالقيـة ملواقعا مثـل مشـــــــــــــبوھـة مواقع إلى الـدخول 

 !! عنھا تدري  ال كوكيز بواسطة جھازك في امللف تنزیل یتم فلنھ قعااملو 

 الدخول  في الزوار أحد یرغب فعندما الصفحات بتفخیخ املواقع ھذل مثل أصحاب یقوم حی 

 ! جھازك في سالتجس ملف بتنزیل أمر بلصدار املوقع صفحات تقوم الصفحات ھذل إلى

 

 ؟ هاخترال یوا الدي ااجھا  الھاك  یختار كیك

 یعرف كان إذا إال الختراقھ بعینھ كمبیوتر اختیار من العادي الھاكر یســـــتطیع ال عام بشـــــكل

  بھ الخا  أدرس  ي ا ي رقم

  ذكرنا كما
ً
 برنامج في ال ــــحیة بكمبیوتر الخا  أدرس  ي ا ي رقم بلدخال یقوم فلنھ ســــابقا

 !! املطلوب الجھاز إلى الدخول  أمر  إصدار ثم ومن التجسس

 وھو  ي ا ي رقم كاشــــــف أو   ( IP Scan )مثل  برنامج باســــــتخدام یقومون  املخترقين وأغلب

 التي املضروبة باألجھزة تتعلق التي  ي ا ي أرقام على للحصول  باستخدامھ الھاكر  یقوم برنامج

 الباتش( ) التجسس ملف على تحتوي 

 یقوم أنھ أي .. افتراضــــــــیھ  ي آي أرقام بوضــــــــع املخترق  یقوم ثم البرنامج شــــــــغیلت یتمحي  

  بینھما البح  الجھاز من فیطلب مختلفين رقمين بوضع

 
ً
 : الرقمين ھذین یختار فمثال

212.224.123.10 
212.224.123.100 

 :  100 / 10وھما رقمين آخر الحظ



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 الكمبیوتر أجھزة بين (لف الباتشعلى م وي تیح) مضـــــــروب  كمبیوتر  عن البح  منھ فیطلب

  ي ا ي رقمي بين املوجودة

 بلعطائھ بعدها البرنامج یقوم  212.224.123.100 و  212.224.123.10   :التالیين أدرس

 : مثل تحدیدل تم الذي النطاق ضمن یقع مضروب كمبیوتر بأي الخا   ي ا ي رقم

212.224.123.50 
212.224.123.98 
212.224.123.33 
212.224.123.47 

 ملفات أو منافذ تحوي  التي املضــــــــــروبة باألجھزة الخاصــــــــــة  ي ا ي أرقام ھي ھذل أن فیخبرل

 الھاكر فیستطیع تجسس

 املضروبة األجھزة إلى الدخول  ثم ومن التجسس برنامج في ووضعھ  ي ا ي رقم أخذ من بعدھا

! 
 ؟ مال اا ا  با انى  م   كيك

 ME ، 98 لوینوو   مال س ة

 :التالي األمر كتبثم ن RUN نختار   START مة قائ من

 winipcfg 

 XPلویندوز  بالنسبة أما

 
 :التالي األمر كتبثم ن RUN نختار  START قائمة من

 cmd /k ipconfig 

 ؟مال ة  اا ا  با انى رلا  ستخ ج كيك

 :وتكتب RUN ثمSTART من قائمة 

 Command أو   cmd (for XP) 

 األمر ھذا تكتب داءالسو  الدوس ةشاش تفتح سوف

  netstat -n 

 netstat -nالكلمة  و الشرطة بين املسافة مالحظة مع

 :- األتي الشكل سوف يظهر لك األمر ةكتاب بعد

Proto ---- Local Address ---- Foreign Addres ---- State 

 
:Local Address    أنت بك الخا   ي ا ي رقم ھذا 

Foreign Addressبالهكر  الخا  ي يا   رقم : ھذا 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

: State يشير إلى رقم الهكر ويبقى مكتوب فيه TIME_WAIT  و الرقم املوجود أمامه هو رقم

    الهكر 

و املنفذ .. وهنا ألك ..مع رقم البورت  ة* سوف تجد فى الفورن ادرس ... ارقام مقدم الخدم 

 : تكون كاالتى الحالة ألنيجب ان تنتبه 

ForeignAddress                                       State                            
212.123.234.200:8080                           Established                      

 
     212.123.234.200      ا  ان االرقام ملقدم الخدمه هى

 8080 ثم تاتى بعدها نقطتين فوق بعض ... ياتى بعدها رقم البورت وهو

.. ا  Established.. ةكلم... ا  الحاله وتحتها Stateوهذا وضع طبيجى جدا ... ثم تاتى كلمه  

 . االتصال تام .. وهذا ايضا طبيجى

 التجدها و لكن time-wait* املهم فى االمر ليس من الضرور  أن تجد كلمة 
ً
إن  فأحيانا

فذ .. وهو الذ  ياتى بعد النقطتين وجدت أ  رقم ا   ى غريب ... وتتاكد من ذلك برقم املن

 التى فوق بعض ... مثال

Foreign Adress     State 
212.100.97.50:12345   Established 

امج املنفذ هو منفذ لبرن انظر الى رقم .. اال  .  ى ... ورقم املنفذ .. رقم اال   ى غريب.. ورقم

يوجد  خص االن فى داخل جهازك  بالفعل تجسس .. وحاله االتصال تام مع جهازك.. ا  انه

 يتجسس عليك

فى  البورتات املوجود .... ثم اتجه الى قائمه 12345اكتب رقم املنفذ ... وهو ...البورت ...  ...

التجسس وابح  عن اسم البرنامج  املوقع تحت عنوان ارقام البورتات املستخدمه فى برامج

 املصاب به جهازك لتنظيفه لكى تعرف امللف

سوف تجد رقم اال  ..فى حاله انزالك لبرنامج او استخدام ا  برامج تشات أنه ةمالحظمع  -*

البرنامج منه .. او رقم اال   ى الخا  بالشخص الذ    ى اما الخا  باملوقع الذ  تقم بانزال

 تتحدث اليه

اال  .  ى ... ال  جهاز  الطرق التى تستخدم ملعرفه رقم احد وكما سبق ان قلنا فهذل  ..

 يستخدم برامج التشات

 
  ع ا ك IP علل وااحصو   الت ة،ر  ط ق 

  ا وال ال  يسة 

 املاسنجر خالل من الخا  بك  ي أي كرااله استخراج :



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

كیلوبایت  25 عن یزید بحجم شـــايء أي أو صـــورة أو ملف أي لل ـــحیة كرااله يرســـل البدایة في

 :ا تيك هفتح ةوطریق الدوس بفتح كرااله يقوم بنجاح وصولها  و عد

 
 cmd (for XP)أو  command  ويكتب RUN يختار  ثمSTART من قائمة 

 السوداء الدوس شاشھ سوف تفتح

 
 netstat -nاألمر   فاها يكتب

 netstat -nالكلمة  و الشرطة بين املسافة مالحظة مع

   

 :- كر ااألتي لله الشكل يظهر األمر ةكتاب بعد

Proto ---- Local Address ---- Foreign Address ---- State 

 
:Local Address    بالهكر الخا   ي ا ي رقم ھذا 

Foreign Address: بال حية  الخا  ي ا ي رقم ھذا 

: State  ويبقى مكتوب فيه ال ـــــــــحيةيشـــــــــير إلى رقم TIME_WAIT  هو و الرقم املوجود أمامه

 ال حية رقم

 

  : الثامية ال  يسة 

  نار جدار برنامج كر بلستخدامام الهيقو  شاي أي أو برامج تحمیل بدون 

 مث :

Fire Wall 
ZONE ALARM  
BLACK ICE  

  ثم كر(ابه ) اله الخا   IP ـال أخذي - 1

  //:127.0.0.1http ھذا به بالشكل الخا   IPـ ال يكتب - 2

ـــــــــــــــال تحول  ما بعد - 3  ال ـــحیة الضـــغط من تطلب وصـــلة أو لینك لصـــورة الخا  بالهكر IP ـ

 ه.علی

  بالنت جھازك اتصال ناحیة كراناحیة اله یدفعھ راح ال حیة عند الذي باتشال - 4

 : الثالثة ال  يسة

 ا ی.ی  خال  م  اا ا  مال بي أي ال ة  اةتخ اج 

 األمر  علیھ دييز و  االیمیل يكتبف IP لكى يحصل على  لل حية إيميل بلرسال كر االه يقوم



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

confirm.TO  

  ــXXX@hotmail.comلذا فرضنا إن أيميلك ف

فيصــــــــــــبح  الخا  بال ــــــــــــحية البرید عنوان بعد    confirm.TO كر بلضــــــــــــافة كلمةايقوم اله

XXX@hotmail.com.confirm.TO 
 بنفسو الرسالة  كر رسالة تخبرل أن ال حية فتحاالرسالة يأتى لله وعندما يقوم ال حية بفتح

كر فيقوم االخـا  بـالهـ  ي ا ي بفتح الرســـــــــــــالـة و التى تكون رقم قوم ال ـــــــــــــحيـةي التى اللحظـة

 .  IPبأستخراج 
ً
 الخا  بال حية كما وضحنا سابقا

 لذلك ينءئ بعدم فتح أ  رسالة مجهولة املصدر أو الضغط على أ  لينك  ها

 
  : ال اطمة ال  يسة

  االیمیل خالل من الخا  بك  ي أي كرااله استخراج
ً
 أيضا

 
 IP إلى  ــــــــخص ما و أراد هذا الشــــــــخص أن يعرف ال  رســــــــالة أرســــــــلت حية أن ال ــــــــ لنفرض

 فيقوم بالتالى : ((HOTMAIL))من الرسالة  الخا  باملرسل

 optionsأختر  HOTMAIL ـ ال برید من

 Mail Display Settingsاختر  ثم

  message headersاختر  ثم

 advancedإلى  االختیار وغير

  األخر   املعلومات و عض IPيحصل على  فيروح الشخص لرسالة ال حية و 

 

  ؟ ال اك    عن ا ا اث ال ت ا شياء أقا  ن ما

 الذات وتحدي اإلمكانیات إلهھار وفرصـــــــــــــة كھوایة التجســـــــــــــس یمارســـــــــــــون  الھاكرز  بعض*  

 العمل ھذا یمارس ا خر والبعض

 : یلي ما منھا ونذكر  خر ھاكر من تختلف أھداف عدة تحقیق بدافع

 الحسابات أرقام مثل البنكیة املعلومات سرقة خالل من ملالا على الحصول  -1

 . االئتمانیة البطاقات أو

 أو مالیة ألغراض االبتزاز بدافع  خصیة صور  أو معلومات على الحصول  -2

 یستجبن لم إذا اإلنترنت على بنشر صورھن الفتیات بعض كتھدید انحرافیة

 !! مالیة أو انحرافیة ملطالب

mailto:XXX@hotmail.com


 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 أو بوینت الباور  أو األركامكس ملفات مثل یلةجم ملفات على الحصول  -3

 ... أو الصور  أو األصوات

 نصر بتحقیق لالفتخار وفرصة العقبات ومواجھة االختراق على القدرة إثبات -4

 .. املعلوماتیة األنظمة األجھزة أو أحد على الھاكر دخول  حال في

 على التجسس لھ لیتسنى اإللكتروني للبرید السریة الرموز  على الحصول  -5

 !! بأكملھ البرید اإللكتروني اسم سرقة أو الخاصة الرسائل

 في التغیير أو تدميرل بھدف املواقع ألحد السري  الرمز على الحصول  -6

 .. محتویاتھ

 .. إذاللھ أو قھرل بھدف جھازل وتدمير األ خا  أحد من االنتقام -7

 
  ؟ ال اك    م  للح.ااة اتخاذقا ااب ال ت ا  تياطات أقا  ن ما

 مسئ بعمل وقم والفيروسات الھاكرز  من الحمایة برامج أحدث تخدماس -1

  متقاربة فترات في جھازك على وشامل دوري
ً
 ممن كنت إذا خصوصا

 .. یومي بشكل اإلنترنت یستخدمون 

 تطرح نورتون  شركة( قلاأل على أسبوع كل فيروس االنتي تحدي  من التأكد -2

 )يومين أو يوم كل تحدي 

    onعلى وضعية  Firewall  أنالتأكد من  -3

ومتابعة االستفتاءات املختلفة على أفضل مضادات  جيد Anti-Virusوضع  -4

 الفيروسات حي  تختلف جودتها من حي  األفضلية من وقت  خر.

ال  عليك قام بالدخول  احد ان لو بحي  بالشبكة متصل طويلة مدة تظل ال -5

 للشبكة مرل اخر   دخولك و خروجك عندف يستطيع أن يخرب فى جهازك

 . ي االي من رقم آخر يغير

 التي واملواقع التجسس تعلم التي املواقع مثل املشبوھة املواقع إلى تدخل ال -6

  تحوي  التي املواقع أو الحكومات تحارب
ً
  أفالما

ً
 الھاكرز  ألن ال أخالقية وصورا

 حی  ال حایا إلى التجسس ملفات إدخال في املواقع ھذل أمثال یستخدمون 

 ( الباتش ) التجسس ملف تنصیب یتم
ً
 دخول  بمجرد الجھاز في تلقائیا

 !!    املوقع إلى الشخص

 یستخدمون  الھاكرز  ألن مجھول  مصدر من إلكترونیة رسالة أي فتح عدم -7

 . ال حایا إلى التجسس ملفات إلرسال اإللكتروني البرید رسائل



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 بھم موثوق  غير أ خا  من ) الشات ( أثناء ملفات أیة استقبال عدم -8

 أو (love.exe)  مثل   (exe)    امتداد تحمل امللفات ھذل كانت إذا ةوخاص

 أو (.bat  أو  (ahmed.pif.jpg)  مثل االمتدادین ذوي  من ملفات تكون  أن

dll. أو ( com. 

 جھــازك في التجســـــــــــــس ملفــات تزرع برامج عن عبــارة امللفــات ھــذل أمثــال وتكون 

 لك األذ  واملشــاكل وتســبب كجھاز  على الدخول  من بواســطتھا الھاكرز  فیســتطیع

.. 
 الخاصة كالرسائل جھازك داخل في  خصیة معلومات بأیة االحتفاظ عدم -9

 مثل بنكیةال علوماتامل من وغيرھا املھمة امللفات أو الفوتوغرافیة الصور  أو

 االئتمانیة.... البطاقات أو الحسابات أرقام

 من سو   فتحھا یستطیع ال حی  املھمة ملفاتك على سریة أرقام بوضع قم -10

  و سوف نشرحها   أنت وھو فقط السري  الرقم یعرف

 وتوخي اإلنترنت عبر األصدقاء من معين عدد لك یكون  أن اإلمكان قدر حاول  -11

 . واألخالق واألمانة الصدق فیھم

  حاول  -12
ً
ويفضل أن  لالختراق قابلة فھي دوریة بصورة السر كلمة تغیير دائما

  . ز يصعب تخمينهاتكون كلمة السر أرقام وحروف ورمو 

 . اإلنترنت استخدام من االنتھاء بعد باإلنترنت التوصیل سلك رفع من تأكد -13

 الشخااي جھازك في الصلب القر  على وتحمیلھ ملف أي بلستالم تقم ال -14

 . مصدرل من متأكدا تكن لم إن

 املوقع يرسلها ملفات عن عبارة أول بأول من جهازك هي cookiesقم بمسئ  -15

 ملتصفحك

 و املوقع هذا غير قراءته أي موقع يستطيع ال مكتوب ملف عن عبارة هي و -16

 األحيان بعض في مزعجه وهي... اشتراك أو موقع سر كلمات به يكون  قد

 و شاهدتها التي  الصفحات كل و دخلتها التي املواقع كل تسجل أنها حي 

 .... صفحه كل مشاهدة مدة

 التي امللفات حذف و  ها خا ال املجلد الذهاب طريق عن الكوكيز مســــــئ ويمكن

 املجلد هذا داخل توجد التي امللفات و حذف C:\WINDOWS\Cookies به  

ستظهر نافذة نمحو   OKثم  Cookiesونكتب فاها  Runنختار  Startأو من قائمة 

 كل ما فاها



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 الشتراكك  املرور كلمة مثل  جهازك على سر كلمات أو املرور كلمات تخزن  ال -17

  أو ...... الكتروني البريد وأ االنترنت في

 دخول  و خروج أو برامج اي في خلل مثل غريب شايء اي حدوث الحظت إذا -18

 .الجهاز نظافة من تأكد و فورا  باالنترنت االتصال افصل دي الساي

أغلق خاصية االكمال التلقائي من انترنت اكسبلورر .. وال تسمح بحفظ  -19

 املرور في النماذج . كلمات

 .. أو أّي من معلوماتك الخاصة من مقاهي االنترنت نهائياال تدخل بريدك  -20

تحفظ جميع النماذج التي تقوم بتعبئتها  فهناك برامج تعمل بشكل مخفي

 تشعر. أندون 

غّير كلمات مرورك بين فترة وأخر  .. وينءئ أن تكون الكلمة مكونة من  -21

ا الف ، ألن هناك برامج تقوم بتجريب  وأرقام كثيرة يصعب تخمينها حروف

املرور وتعمل مسئ على مدار الساعة .. فيدخل املخترق اسم  من كلمات

 ويطلب منه تخمين كلمة املرور ..  املستخدم للبرنامج

 علاها في وقت قيا اي فسوف يحصل 12345هذل  مثلفلذا كانت كلمة املرور سهلة 

فســـــــوف  Rhjju665dTpl,Q:4#6;/.gf9 ولكن إذا كانت كلمة املرور صـــــــعبة مثل 

ســــــنة وتزداد  100بالتخمين ولو بعد  يكون من الصــــــعب جدا أن يكتشــــــفها البرنامج

أحرف أخر  باللغة العربية في املواقع التي  الصعوبة أكلر إذا أضيف في كلمة املرور 

 . تسمح بذلك

ال تستخدم كلمة مرور موّحدة .. بل اجعل كلمة مرور بريدك تختلف عن  -22

معرفك في املنتديات األخر  .. ولو   بالساحة .. وأيضا تختلف عن معرفك

تجعل لكل منتد  أو بريد كلمة مرور مختلفة فافعل .. وضع  استطعت أن

 على مكتبك وليس في جهازك . جدوال   لكلمات املرور

يتم  احذر من مواقع الكراكات والسيرياالت واملواقع غير املوثوقة ففاها برامج -23

 .. وهي تتحّدث بشكل مستمر تحميلها في الخلفية أثناء تصفح املوقع ..

 وأحيانا تفشل برامج السباي وير في مقاومتها أو القضاء علاها .. وكذلك عند

تركيب كراك لبرنامج فكثير من هذل الكراكات يحتوي على باتش يمكن أن 

 . تشغيله ثغرة خطيرة في جهازك يكون عند

 عاملين بتلكللعلم مواقع املراسلة التي ههرت مؤخرا من السهل جدا جدا لل  -24

املوجودة  ها .. ولذا إذا استخدمتها  املواقع .. االطالع على محتويات الرسائل



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

واملرسلة منك عن طريقها مكشوفة   فكن على حذر .. فالرسائل الواردة إليك

 %!!  100بنسبة 

 

 على أسوأ االحتماالت ال تترك بيانات أو ملفات أو مستندات خاصة بك في -25

 أو االحتفاظ  ها في جهازك .. وأيضا بل بادر بمسحهابريدك االلكتروني .. 

لع علاها 
ّ
يفّضل أن تحفظ ملفاتك الشخصية الخاصة والتي ال ترغب أن يط

فالش ديسك أو هارديسك خارجي .. وتقوم بفصلها عند االتصال  أحد في

  .. باالنترنت

 وجدتعمل بح  على موقع و فلذا قمت بما يقوله جوجل صحيح .......... -26

ألنه قد يضر  ال تدخل على هذا املوقع يحذرك من هذا املوقع جوجل

دون على جهازك من  وسوف تنزل برمجيات خبيثة  فقد يحتو  علىبجهازك.....

 أن تشعر وسوف تكون بذلك ضحية أل  هاكر.

 تحتو  على أن مكنيرة...يمواقع خط spam ـفى رسايل ال املوجودةاملواقع  -27

 برمجيات خبيثة.

 ألنهم يسهلوا عملية األختراق. IRCو    ICQنامجى األبتعاد عن بر  -28

ايميالت واحد منها مخصص  3ان يكون له  كل مستخدم للكمبيوتر انءئ  -29

سينجرات و ايكون على الجي ميل حتى ال يستخدم في   امل للشبكة و يفضل ان

سرقة باسورد   ايميل للمراسالت الخاصة حتى ان تم سينجر واايميل اخر للم

هناك ضرر معين و ان يكون االيميل املخصص  نجر ال يكون سياايميل امل

كما انءئ الجميع عند ارسال  بأي اسم غير اسمك الحقيقي  للشبكة

 ايميالت لعدة اصدقاء ان يتم وضع

حتى ال ير  الجميع ايميالت االخرين و تكون فرصة  BCC خانة االيميالت في -30

 . احد  هذل االيميالت ثمينة ملن يخترق 

شبكة عرضة لإلصابة بالفيروسات في حالة مشاركة الزة املتصلة بجميع األجه -31

 امللفات فيما بينها 

لذلك يجب تعطيل وهيفة تبادل  .أو في حالة مشاركة االتصال باإلنترنت بينها -32

 امللفات والطابعات

 ..وتفعيل الدخول إلى الجهاز بكلمة سر حتى يتم تجنب املخاطر إلى حد كبير  



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

انترنت اكسبلورر او فاير فوكس او  أستخدامه سواءالذ  تقوم باملتصفح  -33

 نسخة موجودة أحدثيكون  البد أن غيرل ....

ما يله  إليه لص   ألنها أول  my recent document   تفراغ قائمة -34

 وما  ها من معلومات فيبح   املعلومات
ً
هو آخر ملفات تعاملت معها مؤخرا

 القائمة سالفة الذكر عنها على

على أي مكان خال فوق شريط  ائمة ننقر بزر املاوس األيمنلتفراغ هذل الق -35

ثم  start menu ثم    Propertiesرااملهام أسفل الديسك توب ثم نخت

 ok ثم نضغط clear list ثم زر  advanced ثم customize نضغط زر 

 . مرتين

 ما ش"؟ ف  ا موموج أى" ماغ.ة لال او ةاة الصور  أن م    كيك

 

 
ً
  صيغ تنفيذية وصيغ غير تنفيذية بوجودرف نع بد أنال  اوال

  bmb , png , jpg , jpeg , gif   مثــــــلصـــــــــــــيغتهــــــا غير تنفيــــــذيــــــة  التى تكون  الصـــــــــــــورةفــــــ

 scr    dll , cox , com , exe , bat , pif , vbs , dif ,   صورة صيغتها مثال  إذا وجدنا لكن 

, shs 
 ا صورةهتروجان ومدموج معها صورة ...وان أنها ليست منها نعرفصيغ تنفيذية و فهذل 

  م ا ) مخترق  ع ا ك أن  م   كيك
ا
 -: ( عوا

 ال  يسة ا وال  

  نفتح قائمة أبدأ

 
 Runثم نختار

 
  ثم نكتب االمر التالى

system.ini 
 okثم نضغط 

  ها بعض االوامر كما بالصورةnote pad  بعد ذلك سوف تظهر لنا مفكرة
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% وغير معرض  100كما هو محدد بالصورة فان جهازك سليم  850اذا ههر لك رقم 

 WOAالرمزأما اذا ههر لك  لالختراق

 
 

  يتم إختراقة فى أ  وقت فهذا يعنى ان جهازك مخترق وبه ملفات تجسس وسهل جدا ان
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 ويفضــــــل أن تقوم بمحو امللفات الخاصــــــة بأســــــرع وقت حتى ال يتم نقلها أو نقوم بعمل باســــــورد

 

 ال  يسة الثامية 

 
 run أختر  لثم تشغي   startإذهب إلى قائمة أبدا  -1 -2

 Cmd اكتب   Run   فىثم   -2 -3

  ( -) وعالمه  ( T ) والحظ املسافه بين حرف netstat –aثم اكتب هذا األمر   -3 -4

  ( Enter ) ثم اضغط -5

مباشرل اما  ( : ) سيتم عرض جميع املنافذ املفتوحه في جهازك والتي تكون بعد الرمز -6

تجهيز شبكه  تم تعريفه عندما قبل الرمز فهو اسم الكمبيوتر الخا  بك الذي 

  االتصال

  املنافذ التي واالن قارن ارقام املنافذ التي تظهر لك مع ارقام املنافذ التاليه وهي -7

 التخريب ... يفتحها في العادل ملف ) الباتش ( التي ببرامج التجسس او

وعليك  هكر فأن وجدت رقم من ضمن ارقام املنافذ فان جهازك قد اخترق من قبل  -8

  لذفي ه
ً
باغالق املنافذ  من ملف التجسس ثم بعد ذلك عليك الحالة التخلص اوال

 املفتوحه ....

الدوس فان جهازك في أمان ولم يتم  ل األرقام في تقريرذوان لم تجد رقم من ه  -9

  اختراقه

10- 10034 -1045 – 4590 – 6711 -7300 – 7301 - 7306 - 7303 - 7308 -
30029 – 30100 - 30101 - 30102 – 31337 – 30338 – 31339 – 31666 

– 54320-  54321 - 6711- 6776 - 1234 – 1999 – 0 - 43002 - 5401 - 
0954 - 1176 - 0037- 1037 - 6037 - 3037 - 8037 - 92003 - 00103 - 

10103 - 20103 - 73313 - 83313 - 93313 
 

 ال  يسة الثالثة

 تفتح معك نافذة إدارة املهام سوف   (Alt + ctrl + Delete ) .. عند الضغط على األزرار
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مرتفع ويمشاي بخط مستقيم ..      .. اذا وجدت الرسم البياني املشابة ملخطط القلب باالعلى

 . ، ولتقم بعمل الفورمات فورااااا أعرف ان جهازك مهكر

 

 -: م امج موون  ا ختراق م  ع ا ك تامت كيك

 ملفات  للجهاز تقوم بعمل فورمات أن  األفضـــــــــــــل عندما تكتشـــــــــــــف أن جهازك مخترق 
ً
ألن أحيانا

 الباتش تجدد نفسها حتى لو حذفتها أما إذا لم تستطع أو ال تريد عمل الفورمات

 -فعليك أتباع األتى:

 :األختراقهناك عدة طرق تستخدم لسد املنافذ فى جهازك التى تساعد على 

 - ا وال: ال  يسة

 النظاا  سجی  ماك ختراق مواة ةاد  ماك ال ا ش الدى وساعو علل ا  لا م

Registry     
 -و ذلال مأت ا  ال  يسة ا تية :  

 Runنختار  Start من قائمة  -

 regeditاألمر  Runالتشغیل  خانة في كتبثم ن -11
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 : Register Editorقائمة  في الترتیب حسب التالیة املجلدات فتحثم ن  -12

HKEY_LOCAL_MACHINE 
Software 
Microsoft 
Windows 
Current Version 

Run أو   Run once 

 
 بــالشــــــــــــــاشــــــــــــــة النــافــذة یمين إلي انظر Registry Editorالنظــام  تســـــــــــــجیــل نــافــذة من وا ن- 

 التشـــغیل بدء قائمة مع تعمل التي امللفات أســـماء   Names قائمة تحت ســـتشـــاھد املقســـومة

  . امللفات عناوین Data قائمة في ویقابلھا

ـــــــــــــــــــبال عنوان الیقابلة ملف وجدت فلن جیدا امللفات الحظ-   ســـــــھم أمامھ هھر قد أو Data ـ

 ز بالویندو  معين عنوان لھ لیس إذ تجسس ملف فھو <--- صغير

يعطيك ســــــــــوف و إذا لم تجدل تحقق من امللفات إذا وجدت أســــــــــم غريب أبح  عنه فى جوجل 

  امللف إن كان ضار أم ال  .  معلومات عن

 Deleteثم  للفارة األیمن الزر  على طبالضغ منھ تخلصفلذا وجدت ملف إختراق   -

 -:أ دف ا   Date   ل  وى المناوي  ا تية  اووعوا إلو وعوت  **

 
NET POWER 
C:\WINDOWS\NET POWER.EXE /nomsg 
Explorer32 
C:\WINDOWS\Expl32.exe 
ole C:\WINDOWS\SYSTEM.ljsgz.exe 
 

 : انتية التاسه ما ات ا د 

 Back Oriface    ا و   اواك

 :امللف هذا طريقة التخلص من

 Okثم  Regedit و اكتب Run اختر Start من قائمة البداية -

  من القائمة على اليسار اختر  -13

14- HKEY_LOCAL_MACHINE-----  ثم   ----- Software ثم----- Microsoft  

 .Run Once أو احيانا Run ثم -----   Current Version مث    Windows ----- ثم -15
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لكن يمكنك  EXE وهو متغيير من مكان  خر ولكن امتدادل دائما Server مللفاسم ا -16

عندما تجد امللف  exe ومن ثم وتظهر بعدل مسافة Server معرفته كون اسم امللف

 .. الغه تماما

 2000ال س ة ل                  Net Bus واك الثا يا

و اونافد  12345ستخوا اونافد كياو ماان و 470قو ا كثر ام أارا علل الأ ةة  حج.ه 

 . السي    ش ه ال اماة علل ع ا ك و قو ا.ة  امل ترق م 12346

 :ط يسة التخاص م  اواك

 OKثم    Regeditو اكتب Run اختر Start من قائمة  -

  من القائمة على اليسار اختر  -17

18- HKEY_LOCAL_MACHINE-----  ثم   ----- Software ثم----- Microsoft  

  Run services ثم -----   Current Version مث    Windows ----- ثم -19

هذا هو اسم امللف في الغالب  هكذا    NBsvr.exeابح  في القائمة على اليمين عن -20

عليك بالعالج التالي .وحتى و ان لم تجد امللف  انت على علم ان جهازك مصاب .. و

 .السابق اكمل الخطوات التالية

 NetBus Server  ثم ابح  عن مجلد اسمه HKEY_LOCAL_USER انتقل إلى -21

     DELETE اضغط على املجلد بزر الفأرة االيمن اختر

  DOS اختر إعادة تشغيل الجهاز بوضع دوسثم  -22

 CD لتنتقل إلى مجلد الوندو ثم اكتب Enter ثم إدخال Cd Winodw اكتب -23

system ثم إدخال Enter النظام و من ثم اكتب  لتنتقل إلى مجلد Del 

NBSvr.exe  ، ثم إدخال لحذف امللفDel NBHelp.dll و اخيرا أكتب Del 

Log.txt   ثمEnter اعد تشغيل جهازكو  امللف كذلك . لحذف . 

 
 a’Tack a’Heack               الثال  امللف

و  31787 و  31785م.ا اصمب الو و  اليه وستخوا اونافد رلا  FTP وستخوا م وتوت 

 31791و  31789

 :ريقة التخلص من امللفط

 OKثم    Regeditو اكتب Run اختر Start من قائمة  -

  من القائمة على اليسار اختر  -24
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25-  HKEY_LOCAL_MACHINE-----  ثم   ----- Software ثم----- Microsoft  

  Runأو احيانا Run ثم ----- Current Version   مث ----- Windows    ثم  -26

Once. 3-ابح  عن Explorer32 و الذي يوافق املسار 

C:\WINDOWS\Expl32.exe و قم بحذفه  

 NetSphere             الرابع امللف

  TCP 30100 - TCP 30101-TCP 30102 يستخدم املنافذ

 فطريقة التخلص من املل

 OKثم    Regeditو اكتب Run اختر Start من قائمة  -

  من القائمة على اليسار اختر  -27

28-  HKEY_LOCAL_MACHINE-----  ثم   ----- Software ثم----- Microsoft  

 .Run  ثم -----   Current Version مث    Windows ----- ثم  -29

 c:\windows\system\nssx.exe ابح  في الجهه اليمنى عن -30

 احذف هذا امللف . و اعد تشغيل الجهاز بواسطه الضغط على -31

CTRL+ALT+DELETE  

                     Net Bus Ver 1.6 & 1.7     اا امه اواك 

  :  م يك

الحقيقة ان النت با  أو أتوبيس الشبكة من أسهل برامج االختراق و أشهرها النتشار  -

  .. ملفه الخادم ..أو املسمى بالسيرفر

 .. النن ما  وستخوا ال ا ش ة،رف  و اختبئ  ن ال ياستري  -32

  : ولاتخاص منه ات   ان ي

  " safe mode " اه  ن وضمية السيك مواااب أو  إط اء ااج ا  و أغي -

 c:\windows\patch.exe:    : اتاه لا ياسترى ثا اماث ع  اواك ان ي -33

 ثا لا م.سحه واعو  أغي  ااج ا  م م أخ ى  -34

      2000Net Bus                     اواك السااي

  : تعريف

يمكن تغير  و لكن"  "  server.exe  يستخدم السيرفر العادي وهو 2000برنامج النت با  

  .. في منطقه أخر  في الريجستري  لكناالسم وهو يسجل نفسه و 

  : التخلص منه
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 HKEY_LOCAL_MACHIN   مو  م  ولة لاتخاص م  البرمامج لا مال اث ع  اواك و 

 HKEY_LOCAL_USERS   اتاه إال

  : ثا اماث ع 

إعاا   ،رف     ان وعوم ا لا ماط اء ااج ا  و ال ا.ة ال ت تات ا خط  ن اا ااا لابرمامج أو الس

 ثا تخاص م  اواك واعو  أغي  ااج ا (Safe Mode )   أغياه  ن وض  السيك موا

 
                   Master Paradise  اواك الساط 

 :  م يك

 ويختبئ أا ا  ن ال ياستري … ومتبر قدا البرمامج ةيو م امج ا ختراق 

  : التخاص م  اواك

 : اتاه لا ياسترى ثا اماث ع  امتواا اواك

“C:\windowds\nameofthe.exe"  
 عنوما تاو قدا اواك  ن ال ياستري لا م.سحه

 
  ICQ Torjan       اواك الثام 

 :  م يك

ع ةةةا ك  اسوا قةةةدا اواك طم.ةةة  ثغ م لا.خترل،ن ااخةةة  ع ةةةا ك م.ةةةا وسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةوقا علل اختراق

متغ،ر ا ةةةةةةةةةةةةيو  يو   وعنوما تصةةةةةةةةةةاع ماواك اسوا اواكماةةةةةةةةةةةتخواا السةةةةةةةةةة،رف  اا ا  ما ةةةةةةةةةةةة

 ICQ2.EXE و إطماام و غ،ر اة.ه ليص   ICQ.exe ااحسيسي لواال

  : التخاص منه

ا.ة  التخاص م  اواك م   ة وله اتاه إال اواك اا ا  ما ةةيو ولا ماد  ماك 

 ICQ.EXE  إال ICQ2.EXE ثا لا متموا  اةا ا ةةيو ااحسيسي ICQ.EXE ا ةةيو

 

 VBS.Freelink or freelink        اواك التاة 

 98     ى وموو   VB scryptingةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة توعا لغه ال و  وقو ومتبر اوا  مأةةةةةةةةة    وم.  تان اي ومو

-E ةةةةةةة     ويةون عنوان ال E-MAIL ا    وممظا ط ق اخولة اال ع ا ك ع  ط يس 2000  ووموو 

MAIL السااا اليال قو Check this اوصا  ة ل دا المنوان  ن ةوتةون ال ةال 

 Have fun with these links. Bye  ال ةةةةالة فامه اسوا م اشةةة   متا.ي   فاذا ل.ن م ت

 : ما ،ن علل ع ا ك ق.ا

c:\windows\links.vbs 
c:\windows\system\rundll.vbs 
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 ة اا ا ا يك ااجزء التاان اال ع ا ك علل ال

Window registry 

HKEY_LOCAL_MACHINE ---- Software----microsoft----windows---- 

CurrentVersion----Run----Rundll=RUNDLL.VBS 
  وبمو الت.ة  م  ع ا ك ةو  وم   علل الأاشة  نووق  غ،ر مالمنوان التاان

Free XXX links  

 : وتان المنوان تظ   ال ةالة التالية

This will add a shortcut to free XXX links on your desktop. Do you want 
to continue 

 : التالية CHAT طمو ذلال اسوا قدا البرمامج مال اث ع  م امج املحااثة

MIRC32.exe 
Pirch98.exe 

  و مو  اوا ات التالية

SCRIPT.INI 
EVENTS.INI 

اء ع.اية املحااثات م،ن ثناال اع ز  اخ ى ا LINKS.VBSة  وذلال   ى ات.ة  م  ارةا  ال

 : وا ة.اء اوستمار  ل دا البرمامج ال ت اتخ ا ب ا  ن  CHATTINGاوستخوم،ن

VBS 
Freelink 
Freelink 

  كيك  م   ان قدا البرمامج موعوا  ن ع ا ك وط يسة التخاص منه

 : قم بالبحث عن الملفات التالية:  اوال

LINKS.VBS 
RUNDLL.VBS 

 . ى جهازكالتي عل المشغالتتلك الملفات من جميع  بإلغاء قم  : ثانيا

 التالي :قم ايضا بحذف :  ثالثا

  وااجزء او اا  دفة قو  regeditماةتخواا ا م  win regitry ةااجزء التاان م  ال

HKEY_LOCAL_MACHINE----Software----microsoft----windows---- 
Curr entVersion----Run\Rundll=RUNDLL.VBS 

 
  Back Orifice 2000            اواك الماش 

 ان  ي    ووموو  98   ووموو  95  وقو مت.ة  م  وموو 
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ا م يةية و ن فسط اكبر حج.ا م  ال سةةةةةةةة ة  ول دا البرمامج  سةةةةةةةة ت،ن ا وال  سةةةةةةةةمى ال سةةةةةةةة ة 

 DES encryptionة ال س ة م،ز  اخ ى  م   م ا خ ى مالةياو اان اا ا ل د 

  اما ال س ة الثامية ف سمى ال س ة الوولية

 : مار  ل دا البرمامج ال ت اتخ ا ب ا  نا ة.اء اوست و

BO2K 
backdoor.BO2K 

 ط يسة مم فة وعوا   ن ع ا ك والتخاص منه اوعو ا ن م مامج وا و اح.ااتال م  قدا 

   :البرمامج تاوم  ن اوول  التاان

ice/backpiritone.com/~cbenson/current_projects/backorifhttp://www.s
orifice.htm  

     Zipped_files or explorezip Trojanاواك ااحااى عأ 

وقدا البرمامج خ ،ر م  ما ية فتةه  ن اوا ات فسو   تاو ماك تان ما مه موعوا وقو اا ا 

 ة ماةتخواا ال همن س هست ي   أ  م سان  ي   وقو و   ووموو  98   ووموو  95  مت.ة  م  وموو 

E-MAIL   لةفاذا ل.ن م تاة م  اE-MAIL  ةو  وم   ال ةالة التالية هماف : 

Cannot open file; it does not appear to be a valid archive. If this is part 
of a ZIP backup set, insert the last disk of the backup set and try again. 
Please press F1 for help. 

م   اخ ى  هاسوا مارةا  م س هماف   E-MAILة  وعنوما ات.ة  م   أ  م سة ماةتخواا ال

المناوي  ال ت اةتس ان من ا رةائ  ةامسة م فسا  اان ع.ي   Zipped_files.exe تان اةا

 : وورا وتان المنوان التاان مم ا ال ا.ات الس ية وال اي

Hi, (username)! 
I recieved your email and I shall send you a reply ASAP. 
Till then, take a look at this attached zip docs. 
Bye. 

  اا ا ةو  اسوا قدا البرمامج مالغاء ع.ي  اوا ات لواال واونت ية ما     التالية

 DOC,,XLS,,EXE,,PPT,,CPP ولالةك فامة  مب عوا ان  ستميو تاال اوا ات 

 undelete ماةتخواا ا م  

  ا ة.اء اوستمار  ل دا البرمامج ال ت اتخ ا تات ا  ن

worm.explore.zip 
win32.explore 
explore.zip 

http://www.spiritone.com/~cbenson/current_projects/backorif
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لا  98   ووموو  95  ط يسة مم فة وعوا   ن ع ا ك والتخاص منه فسط وستخومي وموو 

 وى قدم وعنو ظ ور شاشة ا غالق و  ظن ظ ور ا CTRL+ ALT+ DEL مال غط علل

 : موعوا  ن ع ا ك واوا ات  ن هاوا ات فام

Zipped_files 
Explore 
_setup 

فاذا   ظن   Explorerو ،ن اوتص    Explore وياب ان ت  ق م،ن اةا اواك السامس

 : ا وى قدم اوا ات السامسة فسا م اش   مالغاء اوا ات التالية

C:\windows\_setup.exe 
C:\windows\Explore.exe 

 طمو ذلال لا مالغاء ا ة   التالية واووعوا   ن

 WIN.INI   ماةتخواا ا م msconfig وا ة    ن : 

run=setup.exe 
run=c:\windows\system\explore.exe 

 اا ا لا مالغاء الس   التاان ماةتخواا ا م 

Regedit 

HKEY_CURRENT_USER----Software----Microsoft----Windows---- 

CurrentVersion----Windows----Run 
         Promail.Trojan اواك الثا ا عأ 

 shareware ة  و ال  freewareة  ام أ  كث،را قدا البرمامج م  يسة ال

 proml121.zip  ولو ام أ  تان قدا ا ةا

 promail.exe  وقو ماك غ،ر م غوص ااخ  قدا اواك

البراو  تا.ياة ما شةةةةةةةةةةةةةتراك م  اي شةةةةةةةةةةةةة كة ا وماتفاذا ل.ن متا.ياة علل ع ا ك ول.ن طمو 

تا.ة السةةةةةة  اا ا ةةةةةةة  ا لةترومية فان ع.ي  اوماومات ال ت اع يت ا ل دم الأةةةةةة كة إضةةةةةةافة اال

  مم و  اي م  يسة عأوائيه مال اسوا قدا البرمامج مارةال ا اال عنوان م يوي اخ  غ،ر

البرامج اسوا  و ا لةترو ي فانف ا.ا ل.ن طم.اية اشةةةةةةةتراك م  اي شةةةةةةة كة اخ ى ا ومات البرا

 . لا م اش   مالغاءم  Promailمن ه الم.اية السامسة   فسط اذا تان لواال قدا البرمامج

 

                              BackDOOR.Gاواك الثالث عأ 

  وقو اا ا ااتاج اال خااا ل أغياة

 ويوعو ا واري  م  قدا البرمامج  .

 :   لا م اش   مال اث ع  اوا ات التالية و دف الاتخاص م  ا  وار ا و 
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DATA2.EXE 
TINURAK.EXE 
WATCHING.DLL 

  ولاتخاص م  ا  وار الثا ي لا م اش   مال اث ع  اوا ات التالية و دف ا

WINDOW.EXE 
NODLL.EXE 
SERVER_33.DLL 

                            K2PS.EXEاواك ال اط  عأ 

أةةةةةةة  ع  ط يس البراو ا لةترو ي تان  ولو ام 98   ووموو  95  م  وموو  فسط وسةةةةةةةت ي  الت.ة 

 K2PS.EXE اةا

وامةةه م مةةامج م ةةةةةةةةةةةةةةاا ل ةةدا  TX-500  يةةث تسو  رةةةةةةةةةةةةةةةالتةةه اا  ةثةةة أن قنةةاك ف،روي اةةةةةةةةةةةةةة.ةةة

ليت.ة  م  الوخو  وةةةةةة لة مماومات اشةةةةةتراكال  ال ،روي   ط ما ك.ا  م   قد  ما ا كدمة

ال تا.ة السةةةة  اا ا ةةةةة مال والغ يب  ن قدا البرمامج أمه   ا م  مسوا خومة ا مترمن ما ضةةةةافة

 ال اةوورا م  وغ،ر ال اةوورا فال  ست ي  الوخو  م   ثامية اال الأ ةة الةه اةت ي طس لة

 خ ،ر قدا البرمامج  

 . متغ،ر تا.ة الس  وال  يسة او  اة اذا ا سسن ب دا التغ،ر لا م اش  

  م اش  ثا اماث ع  قدم اوا ات وا دف ا 

K2PS.EXE 
K2PS.CFG 

 : لا ماد   regeditثا ماةتخواا ا م 

HKEY_LOCAL_MACHINE  ----Software----  Microsoft ----Window----
CurrentVersion----  C:\WINDOWS\SYSTEM\K2PS.EXE 

 

                            Win32.PrettyParkاواك اا امه عأ 

دم ةةةةةةةةةو  اسوا  يفمنو تن  أةةةةةةةةار اا ةةةةةةةةا ع  ط يس البراو ا لةترو يقدا البرمامج وسةةةةةةةةت ي  ا م

وةةةةةةةةةةةةةو  اخبر  windows address book ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاال المناوي  اووعوام  ن ال همارةةةةةةةةةةةةةا  م سةةةةةةةةةةةة

وتا.ات السةةة    وةةةةو  اسوا م سةةةخ  ع  اعواات النظاا IRC اوسةةةتخوم،ن اووعواا  علل ا 

اا ةةةةةا ةةةةةةو   files32.VXD اواك م   windows system directory ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم سةةةةةة ااخ  ال

  اأةتان   HKEY_CLASSES_ROOT      ةاسوا م سجي  م سة ااخ  ال

exefile\shell\open\command\files32.vxd 

 Regedit.  فسط لا مالغاء ذلال ا ةا ماةتخواا ا م 
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 -: يةالثام ال  يسة

  msconfig  األمر : بواسطة - -1

 Start البدء زر  على انقر- -2

 msconfigالتالي  األمر Run التشغیل خانة في اكتب-  -3

 System Configuration Utility نافذة لك تظھر سوف-  -4

 Start upقسم  أعلى من النافذة ھذل من اختر-  -5

 تشغیل بدء مع مباشرة العمل تبدأ التي البرامج تعرض شاشة لك ستظھر-  -6

 . الجھاز

 أنت تقم لم ةغریب برامج بوجود شككت فلن بالنظر جیدا البرامج ھذل أفحص-  -7

 بذلكف لھ املقابل الصغير باملر ع اإلشارة الظاھرة بللغاء فقم بجھازك بتثبیتھا

 . بھا مرغوب الغير البرامج من غيرل أو التجسساي البرنامج عمل أوقفت قد تكون 

 Dos : الووي مأغ  مواة ة - -: ةالثالث ال  يسة

 ال ا ش مث  التاسةةةةةةةةةه  اتما إلظھار الوینوو   ظھور  ل    سةةةةةةةةةتخوا تامن ال  یسة ھدم

 : ال  ق  أةھ  م  وھن والتروعان

 عن طريق : الدوس افتح-

  start→programs→accessories→command prompt 
  dir patch   التالي :  األمر أكتب-  

 (the file is not foundإذا لم يوجد ملف الباتش سوف يقول لك أن امللف غير موجود )

 أكتب فى الشاشة السوداءالتالیة  بالطریقة بمسحة فقم الباتش ملف وجدت إن-

 del patch*.*  

 
  -: ال اطمة ال  يسة

   م   ا ع زم  اووعوام  ( ا منيةع.ي  ال ورتات ) الثغ ات  قدم ال  يسه  ست ي  تس ي 

  run ثم تشغيل   startإذهب إلى قائمة أبدا  -1

   command.comاكتب االمر التالي ثم  -2

 Enterثم أضغط    ping hostذة اكتب فاها هذل الكلمة ستظهر لك ناف -3

  Enterثم أضغط   ping portثم أكتب  -4

    Enterثم أضغط   ping port1027ثم إنتظر و أكتب   -5

 Enterثم أضغط  ping port80 و إنتظر ثم إكتب   -6
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    Enterثم أضغط      ***** ping   أو     proxy pingأو        pingثم اكتب  -7

    Enterأضغط   و         ping portتب ثم اك -8

 من  -9
ً
دقيقة واذا لم تختفي النافذة قم باغالقها واعد 20الى15انتظر لفترة تقريبا

 تشغيل الجهاز.

 

 -: اا امسة ال  يسة

  - خ اء ع ا ك م  الأ ةة موون م مامج :

 run  ثم تشغيل   startإذهب إلى قائمة أبدا  -1

 اشة سوداءسوف تظهر شCmd اكتب   Run   فى -2

 net Config Server /hidden:yesاكتب هذا األمر  -3

ثم انتظر نصف ساعة و ستجد ان جهازك قد اختفى من الشبكة مع العلم ان  -4

 Pcany  ـبرنامج مثل ال تستخدم كنت إذااو   Share  ـعلى اليؤثر  ذلك ال

Where   أوNet Support 

 Net Config Server     فى الشاشة السوداء و للتراجع عن هذا األمر اكتب -5

/hidden:no   
 للجهاز وسوف يظهر الجهاز كما كان  Restart  ثم انتظر نصف ساعة واعمل -6

  ملحوهه

  Domain  وتم تجربتة ايضا على شبكة بنظام،   Xp /sp2 وهذا األمر تم تجربتة على نسخة

 .بنجاحت وتم WorKGruop و على شبكة بنظام، 

 أهمية هذه الحركة
املســـتحيالت  وم بلخفاء جهازك عن الشـــبكة املحلية أو حتى العاملية ســـيكون من ســـابععندما تق

الحركة مهمه لكل واحد يشبك  م ربما فهذللأن يتم إختراق جهازك إال من أفضل مخترقين العا

 . على اإلنترنت أو حتى على شبكة محلية أو أي شبكة

 
 -: السااةة ال  يسة

   : ااسا  خا ية مأاركة اوا ات  -

 control panalثم    settings ثم    startإذهب إلى قائمة أبدا  -

 network  connectionsثم أدخل  -

  propertiesثم  click rightأضغط  -
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             أحذف عالمة صئ من أمام أختيار  -

File and printer sharing for Microsoft networks 

 ok ثم أضغط -

 -: الساطمة ال  يسة
 

 فسط  : ~ Xp وينوو    ات الوموو  إكه بي ~ثغ إلغالق -

 run ثم تشغيل   startإذهب إلى قائمة أبدا  -

 Cmd اكتب   Run   فى -35

 لتر  املنافذ املفتوحه    netstat -anoثم أكتب  -36

 listenمنفذ مفتوح وفي حالة استماع  17فيه حوالي         -37

  قم بنسم األوامر التالية وألصقها في الدوس -4 -38

sc config policyagent start= disabled 
sc config ssdpsrv start= disabled 
sc config messenger start= disabled 
sc config w32time start= disabled 
sc config netbt start= disabled 
exit 

 
 -: الثامنة ال  يسة

 -ق من قبل الهكرز :جميع البورتات واملنافذ  املفتوحه بجهازك لحمايتك من االخترا ألغالق -

 run  ثم تشغيل   startإذهب إلى قائمة أبدا  -1

 ftp –rc اكتب      Run   فى -2

 و  هذا تكون تكون قد اغلقت جميع البورتات املفتوحه بجهازك . -3

 -: التاةمة ال  يسة

  :-وات وبدون برامجخط 4الخا  بجهازك ب  IPاخفاء -

  واعتمد الهاكرز علي رقم األي للدخول الى جهازك الشبكة هو رقم جهازك علي IPرقم 

  .. اتبع التالي IP ـالخفاء ال

 run ثم تشغيل   startأبدا  إذهب إلى قائمة -1

 Command اكتب    Run   فى -2

http://www.rwa2an.net/vb/showthread.php?t=3660
http://www.rwa2an.net/vb/showthread.php?t=3660
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   Enter ثم إضغط drwatsonثم أكتب  -3

 ... اصفرعلى شريط املهام وسوف تظهر لك صورة رأس  خص شعرل

 .واذا أردت اههار األي  ي فقط اغلق اطار الدكتور واطسون 

 
 -: ا دفة ع ا ك  ن ا م يةية ا ةتخ ارات م  عاةوي الوى 

 قامت االستخبارت االمريكية بزراعة هذا الجاسوس في انظمة االكس  ي طبعا -

 وظي ه قدا ااجاةوي

في  في الــداخــل اضــــــــــــــافــة الى كــل العمليــات التي نقوم  هــايقوم بــارســــــــــــــال كــل املعلومــات املوجودة 

 حواسيبنا الشخصية

 -لاتخاص منه لا ما  ا : -

 run ثم تشغيل   startإذهب إلى قائمة أبدا  -

 Cmd اكتب   Run   فى -39

 net userثم أكتب  -40

 موجود فى نظام تشغيلك serverأذن Support_388945a0      -: إذا كانت النتيجة كالتالي

 -بكتابة األمر التالى مع مراعاة الفواصل : ثم قم

net user SUPPORT_388945a0 /delete 

 

 Exitثم أكتب األمر   

 و للتأكد من الحذف قم بأعادة الخطوات األولى ستجد أنه تم حذفه

   -: وو ( )ف،ر  ااح.ااة م امج أش    م 

 

 من ا قناك عو  م امج للح.ااة 

BlackICE Defender v2.5 co 
Norton Internet Security 2001 v 2.5 Family Edition  
Tiny Personal Firewall 2.0.14  
Zone alarm  
Intruder Alert '99  

  -:م  أش    امج مساومة ال ،روةات

 تعددت برامج الحماية من الفيروسات لكن هناك مجموعة تعد الشهيرة فى هذل البرامج 

Mcafee 
Norton Anti-Virus 
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Pc-cillin 
AntiViral Toolkit Pro (AVP) Gold  
AntiViral  
Norton Anti-Virus 2001  
Cleaner V.3.2  
Avira personnel 
 

 -: الن ما م  التمام   ن ااج.ي  م  الأواو ااحدر  توخن ااب الن ااة  ن

 

 
ا
 MAIL-E             -: أو 

  يجب الحر  الشديد على كلمة السر وتغيرها من فترة الى اخر   -

 املرسل  فتح الرسائل اذا لم تعرف مضمونها او اذا لم تعرف عنوان الشخص عدم -41

  ايضا تجنب اعطاء عنوانك البريدي الي  خص او شركة غير معروفين لديك -42

لفتح هذة  بعض الرسائل القادمة الى البريد االلكتروني تاتي بعناوين مغرية ومشوقة -43

ان كثير من  ءها وكما الحظت منالرسائل ولكن ال تقوم بفتحها بل قم مباشرة بالغا

 البريد االلكتروني  برامج االختراق والفيروسات تستطيع الدخول الى جهازك عن طريق

 . مهمة ايضا قم دائما بتنظيف بريدك من الرسائل القديمه والغير -44

 
ا
                GAMES  - :ثاميا

اج إلى تشــــات من املوقع خاصــــة التي تحت يجب الحر  ايضــــا من التعامل من العاب الكمبيوتر

 االلعاب وألعاب اليانصيب للحظ السعيد وغيرها من مثل  او التي تكون تحت عنواين مشبوهة

 

   :-   SCREEN SAVERS ثالثا 

من االنترنت النه قد يكون مرفق معها بعض   SCREEN SAVERSـ  احر  ايضا من تحميل ال

قد تؤثر على جهـازك فبعض املشـــــــــــــاكل التي  االختراق . ايضـــــــــــــافة الى انهـا الفيروســـــــــــــات او برامج

 SCREEN SAVERS ـ اجهزتنا يكون سببها هو ال تواجة

 

                  SOFTWARES  :-راطما

  بتحميل برامج عن طريق االنترنت من شركات ضعيفة او غير معروفة في عالم الكمبيوتر تقمال 

او  CD-Writer بـــاســـــــــــــتخـــدام ايضــــــــــــــــا حـــاول دائمـــا تحميـــل البرامج خـــارج ال  ـــــــــــــاي درايف اي 

 Zip-driveباستخدام
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                  chat  :-خامسا

  -:وايضا يفضل حذفها من الجهاز واذكر منها  األتيه تجنب التعامل مع برامج املحادثة

ICQ ------ MIRC ------ FREETEL ------ NETMEETING ------ irc 
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 أم  اوا ات :

 : مص.ة اواك  
ا
 and MAC Hashأو 

 .MD5 HASHكيف تتأكد من سالمة وصحة امللفات والبرامج من خالل فحص رمز 

 امتــدادل،ال أقصــــــــــــــد بــذلــك اســـــــــــــمــه أو  امللفــات،لكــل ملف على الكمبيوتر مــا يميزل عن غيرل من 

وهذا الرمز حســــــاس للغاية  ملف،فهو رمز واحد فقط لكل  ،HASHولكن أعنى ما يســــــمى بالـــــــــــــــــــ 

محتو  امللف ، وهــذا الرمز يمثــل البصـــــــــــــمــة داخــل امللف أو البرنــامج ، حيــ  يتغير بمجرد تغير 

 على سبيل املثال : ن يتشابه بين اثنين من امللفات .وهذا الرمز ال يمكن أ

ثم عاودت فحصــــــه مرة أخر  فســــــتجد  محتوال،إذا فحصــــــت رمز الهاش مللف ناــــــاي ثم عدلت 

.
ً
 اختالفا

 أثناء تحميلك 
ً
فعند تحميلك لبرنامج من املوقع الرســـمي  للبرامج،ولعلك رأيت هذا الرمز مســـبقا

وعند تحميلك لهذا البرنامج من مصـــــــــــــدر آخر يمكنك مقارنة هاش هذا  ،Hashله يعطيك رمز 

 امللف بالهاش األصلي من سالمة امللف أو البرنامج 

 على ماذا يدل اختالف الهاش ؟

 . ربما ليس هو امللف نفسه املطلوب 

 ر ما على محتويات امللف .يدل ربما على إجراء تغيي 

 كما يدل على إحتمالية اصابة امللف بفيروس 

  كما يدل على احتمالية أن يحتوي على ملفات تجسس أو غيرل من الوسائل الغير

 شرعية .

 استخدام رمز الهاش للتشفير 

 يمكن استخدام رمز الهاش ككلمة مرور بحي  لو تم اختراق املوقع فربما ال يستطيع فك الهاش 

 لسؤال ا ن كيف نحصل على هذا الرمز ؟ا

MD5  عبارة عن أداة تعمل على تخليق مجموعة من األرقام والحروف باتباع خوارزمية معينة

ـــــــــــــــــــ  للملف هو الكود الفالني ؛ حي  يحدد   MD5 HASH، فعندما يقول مطور البرنامج بأن الـ

امللف الذي قمنا بتحميله ، هذا فى كل برنامج أو ملف رســــــــمي يتم إصــــــــدارل ، فلننا نقارن ذلك ب

 فلن توافق كودا امللفان فامللف آمن .
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 : CHECK5MD م مامج ش  

 تثبيت البرنامج :
ً
 أوال

 

 
 

 
 



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 
 

 
 

 ما الهدف من تحديد الخيار فى الصورة السابقة ؟

إلى القائمة الفرعية  عند الضغط بالزر  … Get MD5CHECKSUMلكي يتم اضافة أمر  

 من فتحه ومن ثم استدعاء امللف املطلوب األيمن على أي 
ً
 لفتح امللف بدال

ً
ملف ، وتسهيال

 التعامل معه .
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 انتهى التثبيت .. والتالي واجهة البرنامج 

 
 

  ( نقوم باالستعراضBrowse  ثم نختار ملف ) 

  أو نضغط الزر األيمن على امللف ونختارGet MD5CHECKSUM … 
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ويمكننا التحقق من صحة  اخترنال،ههر رمز الهاش الخا  بامللف الذي  فى الصورة السابقة

هاش امللف بلصق الهاش الذي معنا ، وفى حال صحة الهاش تظهر لنا عالمة صئ وفى حالة 

 خطأ الهاش تظهر عالمة خطأ كما بالشكلين التاليين .
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:
ا
 :  ال أ ،ر  ثاميا

 : ال أ ،ر  قو  ما

 مسومة:

لتشــــــــفير أو التعمية منذ القدم، حي  اســــــــتخدم في املجال الحر ي والعســــــــكري. فقد ُعرف علم ا

ذكر أن أول من قام بعملية التشـــــــــــفير للتراســـــــــــل بين قطاعات الجيش هم الفراعنة. وكذلك ذكر 

أن العرب لهم محاوالت قديمة في مجال التشـــــــــفير. واســـــــــتخدم الصـــــــــينيون طرق عديدة في علم 

ائل أثناء الحروب. فقد كان قصـــــدهم من اســـــتخدام التشـــــفير هو التشـــــفير والتعمية لنقل الرســـــ

إخفاء الشكل الحقيقي للرسائل حتى لو سقطت في يد العدو فلنه تصعب عليه فهمها. وأفضل 

صـــــــــــــر جوليوس وهو أحــد قيــاصـــــــــــــرة الروم. أمــا في يطريقــة اســـــــــــــتخــدمــت في القــدم هي طريقــة الق

ط العالم اوذلك الرتب” التشــــــفير“العلم عصــــــرنا الحالي فقد باتت الحاجة ملحة الســــــتخدام هذا 

 
ً
ببعضــــه عبر شــــبكات مفتوحة. وحي  يتم اســــتخدام هذل الشــــبكات في نقل املعلومات إلكترونيا

بين املنظمات الخاصـــــــــة والعامة، عســـــــــكرية كانت أم مدنية.  أو ســـــــــواًء بين األ ـــــــــخا  العاديين 

من جميع أنحــاء العــالم فالبــد من طرق تحفظ ســـــــــــــريــة املعلومــات. فقــد بــذلــت الجهود الكبيرة 

إليجــــاد الطرق املثلى التي يمكن من خاللهــــا تبــــادل البيــــانــــات مع عــــدم إمكــــانيــــة كشـــــــــــــف هــــذل 

 البيانات.

 وذلك بســــــبب التطور الســــــراع للكمبيوتر 
ً
ومازال العمل والبح  في مجال علم التشــــــفير مســــــتمرا

 والنمو الكبير للشبكات وبخاصة الشبكة العاملية اإلنترنت.

 (:ةCryptography) التم.ية أو   ،ر ال أ قو  ما

ُنك  التشـــــفير هو العلم الذي يســـــتخدم الرياضـــــيات للتشـــــفير 
ّ
وفك تشـــــفير البيانات. التشـــــفير ُيمك

وعليه ال يمكن  - مثل اإلنترنت -من تخزين املعلومات الحساسة أو نقلها عبر الشبكات غير ا منة

  أن التشفير هو العلم املستخدم  خص ما عدا الشخص املرسل لـه. وحي أيقراءتها من قبل 

( هو علم لكســـــــــر Cryptoanalysisلحفظ أمن وســـــــــرية املعلومات، فلن تحليل وفك التشـــــــــفير )

 وخرق االتصاالت ا منة.

 ال أ ،ر:ة أقوا 

 يوجد أر عة أهداف رئيسية وراء استخدام علم التشفير وهي كالتالي:ـ 

 (:ة Confidentiality ) اا صو ية أو  الس ية -

دمة تســتخدم لحفظ محتو  املعلومات من جميع األ ــخا  ما عدا الذي قد صــرح لهم هي خ

 اإلطالع علاها.

 -(: Integrity) ال يامات ت ام  -
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وهي خــدمــة تســـــــــــــتخــدم لحفظ املعلومــات من التغيير ) حــذف أو إضــــــــــــــافــة أو تعــديــل ( من قبــل 

 األ خا  الغير مصرح لهم بذلك.

 (:ة Authentication ) ال وية إث ات -

 ي خدمة تستخدم إلثبات هوية التعامل مع البيانات ) املصرح لهم (.وه

 (:ة repudiation-Non ) ااجحوا عوا -

 وهي خدمة تستخدم ملنع الشخص من إنكارل القيام بعمل ما.

 الهدف األســــــــا ــــــــاي من التشــــــــفير هو توفير هذل الخدمات لغ ــــــــخا  ليتم الحفاظ على أمن 
ً
إذا

 معلوماتهم.

 ةال أ ،ر: ع.  كي ية

خوارزمية التشفير هو دالة رياضية تستخدم في عملية التشفير وفك التشفير. وهو يعمل باالتحاد 

 مع املفتاح أو كلمة السر أو الرقم أو العبارة، لتشفير النصو  املقروءة.

نفس النص املقروء يشفر إلى نصو  مشفرة مختلفة مع مفاتيح مختلفة. واألمن في البيانات 

 أمرين مهمين قوة خوارزمية التشفير وسرية املفتاح كما في الصورة ادنال: املشفرة يعتمد على

 ال أ ،ر  ع.  ط يسة

 ال أ ،ر:ة أموا 

 
ا
 تالتاان:ة وق.ا ال أ ،ر  م  موعان اوعو  اليا

 (  Cryptography Conventional ) التسايوي  ال أ ،ر  -

 (  Cryptography Key Public ) الماا  او تا   أ ،ر  -

:
ا
 التسايوي:ة  أ ،ر ال أو 

  وسمى
ا
 م تا  وستخوا وقو  ( Symmetric   Cryptography) اوت.اث  ال أ ،ر  أا ا

 او تا  ة ية علل ال أ ،ر  م  النو  قدا و مت.و لا يامات  ال أ ،ر  وفال ال أ ،ر  لم.اية اوا و

ا 
َ
 ائ ال ة ماتوى  ول اء  ال أ ،ر  فال مام امه او تا  ا.اال الدي الش ص أن  يث اوستخو

 آمنة ط يسة إاااا عايه ع يو، إال مأ    رةالة إرةا   يو أراا إذا ذلال؛ علل مثا  اوا ات  أو 

 ع.ي  ل اء  مام امه فان او تا  قدا علل ثالث ش ص أي  ص  فاذا ع يو  إال او تا  إلرةا 

 اامام: الصور   ن ك.ا وع يو  يو م،ن اوأ    ال ةائ 
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 املفتاح الواحد. توضئ عمل التشفير باستخدام

 التسايوي:ة ال أ ،ر  أمظ.ة علل ا مثاة طمض 

شيفرة قيصر: وهي طريقة قديمة ابتكرها القيصر جوليوس لعمل الرسائل املشفرة  -

بين قطاعات الجيش وقد أثبتت فاعليتها في عصرل. ولكن في عصرنا الحدي  ومع 

ف محتو  تطور الكمبيوتر ال يمكن استخدام هذل الطريقة وذلك لسرعة كش

الرسائل املشفرة  ها. املثال التالي يوضئ طريقة عمل شيفرة قيصر: إذا شفرنا كلمة 

“SECRET ” فلننا نقوم بتغيير مواضع الحروف ابتداًء من 3املفتاح  قيمةواستخدمنا ،

، وعليه فان ترتيب الحروف سوف يكون على الشكل ”C“الحرف الثال  وهو الحرف 

 التالي:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 تكون على الشكل الحالي:” 3“الحروف بعد استخدام القيمة الجديدة لها من املفتاح 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

 ، وهكذا.D à A ،B E à ،F à Cا ن قيمة الـ 

عطي أي  ــخص آخر إمكانية لت”. VHFUHW“ســوف تكون ” SECRET“ هذا الشــكل فان كلمة 

 ”.3“قراءة رسالتك املشفرة؛ يجب أن ترسل له قيمة املفتاح 

ور هذا النظام في نهاية السبعينيات من قبل وكالة  DESتشفير البيانات القيا اي ) -
ُ
(: ط

األمن القومي األمريكية، وهذا النظام بات من الجدو  عدم استخدامه مع تطور 

معالجته للبيانات، حي  أنه قد يتم كشف محتو   أنظمة الكمبيوتر وزيادة سرعة

 رسائل مشفرة به في وقت قصير.

     blowfish DES,3 IDEA, AES,   iii.:، عص ما  ن عوواقا وأث  ن ومت ور   واثة أمظ.ة و ن 

 ال أ ،ر  ماا   ن ااحاان

 ال أ ،ر  وفال ال أ ،ر  لم.اية الوا و او تا  م وأ علل ومت.و السامسة ا مثاة م  ذك   ما ت 
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 الماا: او تا   أ ،ر 

). تم تطوير هذا النظام في  Cryptography  Asymmetricأو ما يعرف بالتشفير الالمتماثل )

 على قطاعات معينة من الحكومة. واعتمد في 
ً
الســـــــــــــبعينات في بريطانيا وكان اســـــــــــــتخدامه حكرا

، Privet keyفتـــاح الخـــا  وامل Public keyمبـــدأل على وجود مفتـــاحين وهمـــا املفتـــاح العـــام 

حي  أن املفتاح العام هو لتشفير الرسائل واملفتاح الخا  لفك تشفير الرسائل. املفتاح العام 

يرســــــل لجميع الناس أما املفتاح الخا  فيحتفظ به صــــــاحبه وال يرســــــله ألحد. فمن يحتاج أن 

م باســتقبالها وفك يرســل لك رســالة مشــفرة فلنه يســتخدم املفتاح العام لتشــفيرها ومن ثم تقو 

 تشفيرها بمفتاحك الخا  كما في الصورة ادنال:

 
 اا ا   واو تا  الماا او تا  ماةتخواا ال أ ،ر  ع.  توضف

 الماا  او تا   أ ،ر  أمظ.ة علل ا مثاة طمض 

PGP, DSA, Deffie-Hellman, Elgamal, RSA 
لتشـــــــــــفير باســـــــــــتخدام املفتاح العام جميع هذل األنظمة تعتمد على مبدأ التشـــــــــــفير الالتماثلي أو ا

 واملفتاح الخا .

 الماا:ة او تا  ماةتخواا وال أ ،ر  التسايوي ال أ ،ر  وعيوع مزااا

التشــــــــفير التقليدي أســــــــرع بكثير باســــــــتخدام أنظمة الكمبيوتر الحديثة، ولكنه يســــــــتخدم مفتاح 

م مفتاحين في عملية واحد فقط. فهو عرضــة أكلر لالختراقات. أما تشــفير املفتاح العام فيســتخد

 التشفير وفك التشفير، وهو أقو  وأقل عرضة لالختراقات، ولكنه أبطأ من التشفير التقليدي.

ونتيجــة لهــذل املزايــا والعيوب أصـــــــــــــبحــت األنظمــة الحــديثــة تســـــــــــــتخــدم كال الطريقتين حيــ  أنهــا 

راف املتراســــلة تســــتخدم الطريقة التقليدية للتشــــفير وأما تبادل املفتاح الســــري الواحد بين األط

 تتم من خالل استخدام طريقة تشفير املفتاح العام.

 :ملحوظة

 عبر  اونسولة لا يامات م اقي.ه ما.ي  وا م  اا صو ية اوف   امه  يث ك ،ر ، ال أ ،ر  فائو 

 الس    الت ور  م   مه لوية  أ ،ر  ل  ق  ملحة ااحاعة ماتن فسو او تو ة  الأ  ات

https://mustafasadiq0.files.wordpress.com/2014/09/34.jpg
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 الولن تسص،ر   ملت الة. يوت   ة عة  ياا   ن وذلال ال أ ،ر؛ و ل م  انسص فامه لاة. يوت  

 مم،ن   أ ،ر  م تا  كأك أو  لةس   الة. يوت   ااتاعه الدي

 

 

 Private واا ا ة Public المامة او اتي - اوا ات  أ ،ر 

و تشــــفير امللفات و تصــــدير و حفظ املفاتيح  وكيفية فك الويندوز،التالي نظام تشــــفير امللفات في 

 لخاصة بالتشفيرا

 

 ( :Encrypting File Systemو هو اختصار لـ )  EFSنظام تشفير امللفات 

هي عبارة عن تقنية تســـــــــــــتخدم لتشـــــــــــــفير و فك تشـــــــــــــفير امللفات و املجلدات تحت نظام امللفات 

NTFS  باستخدام مفتاح عامPublic Key   و مفتاح خاPrivate Key . 

 تعريف التشفري:

انات إلى نص أو بيانات غير مفهومة باستخدام وسائل معينة ) مثل: هي عملية تحويل البي

( ، بحي  ال يتمكن من معرفة البيانات األصلية إال من قام بتشفير  Public Keyاملفتاح العام 

 Private Keyالبيانات أو بعبارة أعم من يملك مفتاح التشفير و هو ما يعرف باملفتاح الخا  

 :Key Private an Public  الماا و  اا ا  او تا 

هو الخوارزمية التي تطبق على النص بحي  تغير من شكل البيانات ، و هي بشكل عام عبارة 

ستخدم املفتاح الخا  عن معادلة رياضية معقدة جدا . يستخدم املفتاح العام للتشفير و ي

 لفك التشفير

ه كافي للمستخدم العادي نظام تشفير امللفات في الويندوز ليس بذلك النظام املعقد ، لكن

 بحي  يضمن عدم اطالع أي  خص كان على بياناته ، حتى لو كان يملك وصول مادي لها.

 كيك تسوا طم.اية ال أ ،ر :

  NTFSملحوظة:  مو أن اةون مظاا اوا ات 

 . Testاذهب إلى املجلد الذي تريد تشفيرل ، و ليكن مثال  -1

 (.Propertiesئص ) أشر عليه ، و بالزر األيمن اختر خصا -2
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 (.Advancedست تح لك النافذة التالي  ، من األس ا انقر عب  عياراه متقدم  )  -3
 

 
  

 ستظمر لك النافذة التالي  : -4
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(. ثم اضغط Encrypt contents to secure dataضع عالم  صح  مام )  -5
 (. OKموافق )

 سيظمر لك التالي : -6
 

 
  

( ليتم تطبيق  Apply changes to this folder, subfolders and filesفلي الذي به ) اختر الخيار الس

 التشفير على املجلد املحدد و املجلدات الفرعية منه. ثم اضغط موافق.

سيتم ا ن تشفير املجلد واملجلدات الفرعية منه ، و ستالحظ أن اسم املجلد  -7

 أصبح لونه أخضر ، و هذا داللة على تشفيرل.

ن لن يستطيع أي  خص الوصول مللفاتك و قراءتها مهما حاول، حتى لو كان ا   -8

مسئول على الجهاز و له صالحية كاملة ، لكن لن يستطيع مع ذلك قراءة امللفات 

أو فك التشفير عنها مادام أنه ال يملك املفتاح الخا . و حتى املستخدم الذي 
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سخها إلى جهاز آخر إال إذا صدر شفر املجلد لن يستطيع فتح ملفاته املشفرة إذا ن

 معها املفتاح الخا .

 كيك تسوا م ال ال أ ،ر ع  مااو: -9

، ثم قم بلزالة عالمة الءئ من  5اتبع نفس الخطوات املذكورة أعالل حتى تصل للخطوة رقم 

 ( ، ستظهر لك بعدها الصورة التالية:Encrypt contents to secure dataأمام ) 
 

 
  

 يتم فك التشفير عن املجلد.انقر موافق ، و س

 ط يسة تصوا او تا  اا ا  وستخوا:

الفائدة من تصدير املفتاح الخا  هي لكي يتم السماح ملستخدم محدد غير من شفر املجلد  -

بالوصول للملفات املشفرة ، و كذلك ستحتاجه للتمكن من الوصول مللفاتك املشفرة بعد 

 قيامك بعملية فورمات للجهاز.

 (. RUN( اذهب إل  تشغيا ) Start م  ابد  ) من قا -1
 

 
  

 كما في الصورة : Mmcاكتب األمر التالي  -2
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 سي تح لك النافذة التالي : -3
 

 
 

 كما في الصورة: Add/Remove Snap inثم اعتر  Fileاذهب إل   -4
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 من األس ا . ADDستظمر لك النافذة التالي  ، انقر عب   -5
 

 
  

 مر لك النافذة التالي  :ستظ -6
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 . ADDثم انقر عب   Certificates شر عب   -7
 . Finishستظمر لك النافذة التالي  ، انقر عب   -8

 
  

 ( لإلنماء. OKستظمر لك النافذة التالي  ، انقر عب  موافق )  -9
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 ستظمر لك النافذة التالي  : -10
 

 
  

الصورة أعالل ، و ستجد اسم املستخدم الذي قام بعملية اذهب إلى املسار الذي ترال في  -11

 التشفير.

( من داخل جميع املهام  Exportأشر على اسم املستخدم ، و بالزر األيمن اختر تصدير )  -12

 (All Tasks: كما في الصورة ) 
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 انقر على التالي بدون تغيير أي شايء.

 ستظهر لك النافذة التالية -17

:  
 لى التالي.قم بلدخال كلمة سر للتشفير و كررها للتأكيد. ثم انقر ع

 
 قم بتحديد  ين تريد ح ظ الشمادة + الم تاح كما ترى في الصور التالي : -18
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لإلنهاء ، و بعدها اذهب إلى املكان املحدد و ستجد ملف الشهادة +  Finishانقر على  -20

 املفتاح الخا  يظهر كما في الشكل :

 
تمت ا ن عملية حفظ املفتاح الخا  ، قم بحفظ هذا امللف لالستخدام في حال الفورمات 

 أو انقله إلى جهاز آخر ليتم فتح املجلد املشفر فيه.

 : اا ا  او تا  + الأ اا  ت كيب ع.اية

 ويندوز بتثبيتها لك. فقط قم بالنقر مرتين متتاليتين على ملف الشهادة و سيقوم
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 :
ا
 :اإللةترو ي التولي  ثالثا

 كمثال Microsoft Office ســـتخدام با إلكتروني توقيع انشـــاء كيفية الى هنا نتتطرق  ســـوف

 تطبيق

 :الخطوت يلي فيما إلكتروني توقيع انشاء على

 التوقيع وضع تريد الذي للمكان باملؤشر أذهب ثم Word File الكتابة ملف افتح 1(

 . هفي

 السهم اضغط ثم Signature Line اختار ثم Insert Tab الى أذهب 2(

 :الشكل في كما Microsoft Office Signature line واختر لالسفل املشير

 
 

 في كما )اإليميل,العنوان,اإلسم ( الشخصية بياناتك بمل  قم صندوق  يظهر سوف 3(

 :الشكل
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 اختر قم ثم X شكل على التوقيع عالمة في Right Click على بالضغط قم االن 4(

 …Sign االمر

 
 املتطلبات إمالء ثم الثاني اختر الشكل في كما خيارين تجد سوف بعدل 5(

 
 للتوقيع صورة او االسم تدخل ان منك يطلب سوف 6(



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

 
 . Word File امللف على اإللكتروني التوقيع عملية تمت االن 7(

 ثم Right click نضغط ثم التوقيع املؤشر نضع كترونياإلل التوقيع إزالة اردنا اذا 8(

 نحذفه ثم Remove Signature نختار

 
 , Data Integrity البيانات وسالمة تكاملية ضمنا قد نكون  وبذلك
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 Non-Repudiation لإلنكار قابلة قير بجعلها البيانات اثبات , البيانات وثوقية

 : 
ا
 Attack Surface Analyzerراطما

 وتريد ان تعرف ما هو تأثيرل على سالمة  هل قمت
ً
 او تنوي تنصيبه قريبا

ً
بتنصيب برنامج حديثا

النظام ومقدار تزايد او تناقص دائرة الخطر على الجهاز من ذلك التطبيق )هل ســـــــــــــيقوم بفتح 

 ثغرات اضافية في الجهاز تمكن املخترقين من التسلل الى جهازك؟(

لــة نعم فــالحــل هو بتنصـــــــــــــيــب هــذل االداة املجــانيــة من ان كــان الجواب على اي من هــذل االســـــــــــــئ

 Attack Surface Analyzer  مايكروسوفت والتي تسمى 

 
و عد التنزيل قم بتنصــيب البرنامج والذي ســيظهر  (download) االن قم بالنقر على زر التنزيل

 :واالن قم بفتحه لتظهر النافذة التالية Start بعدها في قائمة البدء
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قبل و عد تنصيب  (run new scan) ما هو واضئ من وصف البرنامج يمكنك تشغيلهواالن وك

تظهر  (run scan) اي برنامج لتر  ما هو تأثير تنصيب هذا البرنامج على النظام وعند النقر على

 :نافذة مشا هة للتالي

 

 .قةوبعد اكتمال الفحص يتم خزن النتائج في االمتداد المحدد في الصورة قبل الساب
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 واالن ماذا يجب ان نفعل؟

لك وذ قرائتهابعد الحصول على تقرير مخاطر االختراق يجب ان نحوله الى صيغة يسهل 

 Generate Standard   تشغيل البرنامج وهذه المرة ننقر على الخيار الثاني باعادة

attack surface report  كما في الصورة التالية: 

 
(ثم نضع في املر ع االول امتداد ا

ً
 مللف قبل تنصيب اي برنامج )للويندوز فارغا

 وفي املر ع الثاني امتداد ملف التقرير بعد تنصـــــيب اي برنامج نريد التأكد من تأثيرل على النظام

 نحـــــدد امتـــــداد ملف ال
ً
 ثم ننقر على الـــــذي نريـــــدل ان يضـــــــــــــم التقرير النهـــــائي (html) واخيرا

(generate)  من اي متصــــفح انترنت بعدما يكون قد خزن  بعدها يمكننا تصــــفح تقرير االمنية

 :لتظهر لنا واجهة مشا هة للواجهة التالية (Html) بصيغة
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للمســـــــــاعدة في  (help) ونر  ان كل منها يوجد معها ملف (security issues) واالن ننقر على

 فهم ما املشكلة في تلك الحالة وكيفية معالجتها ان امكن

 

 :
ا
  ن مظاا  أغي  الوينوو   !!وقامة مخ ية  أاوات خامسا

و هذا  املدفوعة املســــــــــــتخدمين ان بامكانهم االســــــــــــتغناء عن بعض البرامج من غير املشــــــــــــهور بين

 طبعا يجنبهم مشـــــــــــــاكل التفعيل في حالة كان البرنامج مدفوع
ً
  ا

ً
تجنب مشـــــــــــــكلة الحجم  و ايضـــــــــــــا

مكن تجنب اســـتعمال لبعضـــها و التي ال تشـــتغل اال على حاســـوب بامكانيات كبيرة ، نعم ي الكبير 

 والتالية إحداها.بعض البرامج باستخدام مجموعة من االدوات املدمجة مع نسم الويندوز 

  iexpressاداة  – 1

مخفية في الويندوز من خاللها يمكنك انشاء البرامج املحمولة التي ال تحتاج للتثبيت  أخر   أداة

 ى املذكورة اعالل .الههار االداة بنفس الخطوات املوجودة في االداة االول

 MdSchedاداة  – 2

هي من االدوات املميزة املخفية في نظام الويندوز يمكنك من خاللها عمل فحص شـــــامل للرام و 

 و الههار االداة ايضا بنفس الخطوة املذكورة اعالل . تاكد من سالمتها

 mrtاداة  – 3

وهـا من امللفـات الضــــــــــــــارة و اداة مخفيـة في الوينـدوز لفحص الحـاســـــــــــــوب و امللفـات و التـاكـد خل

 الفيروسات يمكنك فحص الحاسوب 
ً
 فحص امللفات كل واحد على حد  . أو  كامال

 هذل االداة لن تظهر لو كنت تستخدم نسخة ويندوز مقرصنة –مالحظة 
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 :
ا
 من  اوستخوم،ن م  تنصةب و د  وفت  طمض البرامج  ن ااحاةوعةااةا

 وحذفها:منع مستخدمي الحاسوب من تنصيب البرامج 

كثير منا يعاني من موضـــــــوع أن يقوم املســـــــتخدمون بتنزيل برامج على حواســـــــيبنا او الحواســـــــيب 

 
ً
 ألعاب ال يعرف لها أصــــــــال

ً
الخاصــــــــة بالعمل، وكثير منا يتفاجأ أن حاســــــــبه ممتل  ببرامج وأحيانا

الحالة وخاصــة إذا كان الحاســب في املنزل أو في املكتب أو في مقاهي االنترنت وللتخلص من هذل 

 وبدون برامج وباســــــــتخدام  آليةتتوفر 
ً
يوفرها نظام تشــــــــغيل الويندوز وكما  أدواتبســــــــيطة جدا

 يلي:

في أنظمة ويندوز تعتمد عملية تنصـــــــــــــيب أي برنامج على تخاطب برنامج التنصـــــــــــــيب املرفق مع 

هي خدمة أســــــــاســــــــية من   Windows Installerالبرنامج بخدمة أســــــــاســــــــية في النظام تســــــــمى 

ظـــام مهمتهـــا معـــالجـــة وإصـــــــــــــالح عمليـــات التنصـــــــــــــيـــب على النظـــام ، فـــالخطوة التي خـــدمـــات الن

ســـنتخذها ملنع املســـتخدمين من تنصـــيب البرامج على الحاســـب هي منعهم من الوصـــول إلى هذل 

 الخدمة .

وقبــل البــدء بــلجراءات املنع يجــب ان تحتوي الحــاســـــــــــــبــة املراد العمــل علاهــا على حســــــــــــــابين على 

( محمي بكلمــة ســـــــــــــر واعرفهــا فقط administrator user accountاالقــل احــدهمــا للمــدير )

مدير الحاســـبة واملســـؤول عن اجراءات املنع والتحكم وحســـاب اخر )او اكلر( من نوع مســـتخدم 

 ( والــــــذيــــن ســــــــــــــــنــــقــــوم بــــتــــطــــبــــيــــق اجــــراءاتــــنــــــا عــــلــــاــــهــــم.standard user accountقــــيــــــا ـــــــــــــاــــي )

انتقل إلى املجلد   Group Policyستظهر واجهة   gpedit.msc( اكتب runفي مر ع التشغيل )

Computer  Configuration    وفيه انتقل إلى املجلدAdministrative Templates   وفيه

 Windowsوفــــيــــــه انــــتــــقــــــل إلــــى املــــجــــلــــــد    Windows Componentانــــتــــقــــــل إلــــى املــــجــــلــــــد 

Installer   فيــــــه انتقــــــل إلى الواجهــــــة األخر  )الى اليمين( وانقر نقرتين على البنــــــدDisable 

Windows Installer   وســـــــــــــيكون غير مفعل في الوضـــــــــــــع التلقائي واالن قم بتفعيل هذا البند

 …إليقاف خدمة تنصيب البرامج للمستخدمين 
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 ” وعند اختيار الخيار  
ً
يمكن للمســــــــتخدم تنصــــــــيب البرامج وإعادة حذفها وإعادة ”  Neverأبدا

( فأننا enableنصـــيب وعند اســـتخدام )تنصـــيبها أو تصـــليحها أي أنه لديه جميع ســـماحيات الت

بذلك نمكن التعطيل لهذل الخاصـــــــــــــية وبذلك نمنع صـــــــــــــاحب الحاســـــــــــــوب ولجميع الحســـــــــــــابات 

االدارية واملســـــــــــــتخدم العادي من حذف او تنصـــــــــــــيب اي برامج وعند الحاجة الى التنصـــــــــــــيب او 

الحذف يســــــــتطيع فقط مدير الحاســــــــبة ان يعطل هذل الخاصــــــــية وينصــــــــب ويحذف ما يريد ثم 

 عيد تفعيلها.ي

https://mustafasadiq0.files.wordpress.com/2014/01/1.jpg
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 ممينة م امج  أغي  م  اوستخوم،ن من 

في بعض االحيان ننصب برامج ولكننا نريد ان نستخدمها فقط نحن كمالكين للحاسبة ومدراء  

 ( من استخدام هذل البرامج وكما يلي:standard usersلنظامها ونمنع املستخدمين االخرين )

 مــن  
ً
 Administrativeثــم إلــى   User Configurationانــتــقــــــل إلــى   gpedit.mscأيضـــــــــــــــــــا

Templates   ثــم إلــىSystem    فــي الــقــــــائــمــــــة األخــر  اضــــــــــــــغــط نــقــرتــيــن عــلــىDon’t Run 

Specified Windows Application    ســـــــــــــتظهر لــــك نــــافــــذة جــــديــــدة ، قم بــــالضـــــــــــــغط على

Options   لتظهر نــــافــــذة جــــديــــدة أخر  وفاهــــا أدخــــل مســــــــــــــــار البرنــــامج الــــذي تريــــد منعــــه عن

 دم .املستخ

 Windowsهــــــذل الخــــــاصـــــــــــــيــــــة تمنع املســـــــــــــتخــــــدمين من تشـــــــــــــغيــــــل البرامج التي تســـــــــــــتخــــــدم 

Explorer   بينمـــا ال تمنع املســـــــــــــتخـــدمين من تشـــــــــــــغيـــل البرامج التي تعتمـــد على الخـــدمــات مثـــل

Task Manager   ال تمنع املســـــــــــــتخدمين من تشـــــــــــــغيل البرامج التي تعتمد على األوامر 
ً
وأيضـــــــــــــا

 ولذا تعتبر ذات امكانيات محدودة. ( cmdطر االوامر )السطرية التي تشغل من خالل س

 

 (:registry) ال ياستري  خال  م  البرامج  أغي  م  اوستخوم،ن من 

 هناك طريقة ملنع املســــــتخدمين من تشــــــغيل البرامج وذلك من خالل الريجســــــتري ، حي  
ً
أيضــــــا

  ندخل إلى املسار التالي
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HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent 

VersionPoliciesExplorerDisallowRun  

ونســـــــــــــميه بالتســـــــــــــمية التي نريدها وفيه نعطي القيمة اســـــــــــــم   Stringوننشـــــــــــــائ مفتاح من النوع 

 وكما في النافذة التالية كمثال:   exeالبرنامج الذي نريدل ويتبعه الالحقة .

    

 : 
ا
 نوو  ( وط يسة منمه  ن الويBuffer Overflowهجوا ا  ) ةاطما

  (buffer overflow) من اهم انواع الهجمات االلكترونية في عالم االنترنت اليوم هو هجوم ال

والغاية منه جعل نظام التشــغيل او احد برامجه امللحقة او اي برنامج اخر مشــبول )يتم ارســاله 

ثناء عبر االنترنت وزرعه في الجهاز ال ــــحية( يقوم بالتجاوز على مســــاحة الخزن املخصــــصــــة له ا

التنفيذ مما يجعله يكتب الى ذاكرة غير مخصـــــــــــــصـــــــــــــة له وهو االمر الذي يؤثر على كيفية تنفيذ 

البرامج االخر  التي حين تريد التنفيذ فأنها تجد بيانات غير معرفة في الذاكرة املخصـــــــــــصـــــــــــة لها 

)قام البرنامج املخترق بوضـــــــــــــعها هناك( مما يســـــــــــــبب فشـــــــــــــل في عمل الكثير من البرامج في جهاز 

ل ــــحية وقد يصــــل االمر الى ضــــياع الكثير من البيانات املهمة وحتى ان يضــــرب النظام ويحتاج ا

 
ً
 .الى فرمتة ألعادته الى الحياة مجددا

الســــــؤال االن: كيف يمكننا االســــــتفادة من امكانيات نظام التشــــــغيل )الويندوز في هذل الحالة(  

 لضمان عدم حصول ذلك؟

 data execution) ئص نظام الويندوز واملســـــــماةخصـــــــا أحد باســـــــتخداموالجواب ببســـــــاطة: 

prevention) والتي يمكن الوصول الاها بأتباع الخطوات التالية: 

 .10او  8في الويندوز  (my computer) انقر نقرة يمين على

 :لتظهر الواجهة التالية (properties) اختر
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 :نختار الخيار املؤشر في الصورة اعالل لتظهر النافذة التالية

 
وننقر  (performance) في حقل ال (settings) ومنه نختار (advanced) ننقر على تبويب

 :علاها لتظهر النافذة التالية
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 :لتظهر الواجهة التالية (data execution prevention) من هذل النافذة نختار تبويب
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 قد اختار بشــــــــــكل تلقائي وهو  أعالل( يكون بالشــــــــــكل املبين  10النظام )بالنســــــــــبة للويندوز  ا ن

(turn on DEP …. For windows programs and services only)  قــد قــام  أنــه أي

بتفعيــل خيــار حمــايــة الجهــاز والنظــام من التجــاوز على ذاكرة البرامج االخر  فيمــا يخص نظــام 
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وهو التشـــــــــــــغيل وبرامجه وملحقاته فقط اي انه لو كان هناك برنامج قمنا بتنزيله من االنترنت 

فا  اا.ينا   (buffer overflow) يجعله ينفذ هجوم ال (script) ويحتوي على (hacked) مضــــــــــــروب

 .مظاا الوينوو  م  ذلال  منا اخترما أن ما.يه م  م سه وم  م اماه وملحساته فسط

 turn on DEP for all programs) أما إذا أراما ان م م  ااح.ااة علل ت  البرامج فنختار اا يار ا خ 

and services except those I select) وقنا اذا مس ما علل (apply) ثا (ok) فأن قدم ال  يسة للح.ااة 

 م  قدا الهجوا( ولة  اوأةة اة 
ا
ةةةت  س علل ت  البرامج واا ومات  ن ااج ا  )و ن ااح.ااة التامة ط ما

 ا ) ولدلال ماتاج ان ان طمض البرامج ال  يمية ة تم   ول   ست ي  الم.  )الةوت  ك وا ك.ث

: سةةةةةةةةةةةةت ن  ةةةةةةا م  قةةةةةةدا اا يةةةةةةار فنسوا مةةةةةةالنس  علل اا يةةةةةةار الثةةةةةةا ي ك.ةةةةةةا م شةةةةةةةةةةةة   ن النةةةةةةافةةةةةةد  التةةةةةةاليةةةةةةة

 
 :لتظهر الواجهة التالية (add) ثم ننقر على
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ونالحظ اننا نســـتطيع تصـــفح كل ملفات النظام ونختار البرنامج التنفيذي الذي نريدل وقد قمنا 

وكذلك  (ok)و (add) و عدها ننقر على أعاللهو واضــــــئ في النافذة كروم كما  الجوجل باختيار 

 .يمكننا تكرار ذلك مع كل البرامج االخر  

كل هذا الكالم جميل ويتم تطبيقه بشـــكل مباشـــر و ســـيط كما تم توضـــيحه بالنســـبة ملعماريات 

 ول فســـــنجد مالحظة صـــــغيرة في االســـــفل تق (bit 64) واما بالنســـــبة ملعماريات ال (bit 32) ال

(your computer processor support hardware based-DEP) نه معالج جهازك أي أ

بمجرد ترك الخيار  أنه أييدعم الحماية من تنفيذ البيانات خارج نطاق ذاكرتها بشـــــــكل تلقائي. 

 .بعد ذلك (buffer overflow) كما هو فال حاجة الى القلق من ال األول 

 

 : 
ا
 FTK  حدوفةإةترعا  ال يامات املثامنا

تعلم كيف يمكنك إسترجاع البيانات املحذوفة من اي قر  صلب او مفتاح يوإسبي على طريقة 

 الشرطة العلمية
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تعتمد عليه  الذيفي هذا الدرس سأقربك بشكل سطحي بمجال التحقيق الجنائي الرقمي 

ر  الصلب فلن الق باعادة تهيئةاالدلة الرقمية . فيعتقد الكثير ان  استنباط أجلالشرطة من 

اليمكن إسترجاعها مرة اخر  لكن مع تطور تقنيات التحقيق الجنائي الرقمي اصبح من  بياناتهم

كيف  سنعرفدرس هذا الالسهل بلستعمال بعض االجهزة او البرامج من إسترجاع البيانات . في 

 . اعادة تهيئتهبلسترجاع بيانات محذوفة من القر  الصلب ولو بعد  نقوم

 

 :
ا
    Firewall عوار ااح.ااةتاةما

 يشار إليه في بعض األحيان بعبارة "الجدار الناري"( .  Firewallجدار الحماية 

هو جهـــاز و/أو برنـــامج يفصـــــــــــــــل بين املنـــاطق املوثوق  هـــا في شـــــــــــــبكـــات الحـــاســـــــــــــوب، ويكون أداة  

مخصـــــــــــــصـــــــــــــة أو برنامج على جهاز حاســـــــــــــوب آخر، الذي بدورل يقوم بمراقبة العمليات التي تمر 

 لقواعد معينة.
ً
 بالشبكة ويرفض أو يسمح فقط بمرور برنامج طبقا

 

 الوظي ة
الحاســــوب وهيفة جدار الحماية األســــاســــية هي تنظيم بعض تدفق حزمة الشــــبكة بين شــــبكات 

التي تعتبر منطقـــة غير  -تعـــددة. ومن األمثلـــة على هــذا النوع اإلنترنــت ماملكونــة من منـــاطق ثقـــة 

لية ذات ثقة أعلى ، ومنطقة ذات مستو  ثقة متوسطة، متمركزة وأيضا شبكة داخ -موثوق  ها

 بين اإلنترنت والشبكة الداخلية املوثوق  ها، تدعى عادة باملنطقة منزوعة(.
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وهيفــة جــدار الحمــايــة من داخــل الشـــــــــــــبكــة هو مشــــــــــــــابــه إلى أبواب الحريق في تركيــب املبــاني. في 

، وفي الحالة الثانية يعطل دخول الحريق الحالة األولى يستعمل في منع اختراق الشبكة الخاصة

 من منطقة )خارجية( إلى  هو أو غرفة داخلية.

 ما يصـــــــــــــبح الجدار الناري عديم الفائدة. فممارســـــــــــــات األمان 
ً
من دون اإلعداد املالئم فلنه غالبا

" جدار الحماية، الذي من خالله يســـــــمح 
ً
املعيارية تحكم بما يســـــــمى بمجموعة قوانين "املنع أوال

ور وصــالت الشــبكة املســموح  ها بشــكل تخصــياــاي فحســب. ولســوء الحظ، فلن إعداد مثل بمر 

هذا يســــــــتلزم فهم مفصــــــــل لتطبيقات الشــــــــبكة ونقاط النهاية الالزمة للعمل اليومي للمنظمات. 

العديد من أماكن العمل ينقصـــــــهم مثل هذا الفهم وبالتالي يطبقون مجموعة قوانين "الســـــــماح 

"، الذي من خالله 
ً
.أوال

ً
 يسمح بكل البيانات باملرور إلى الشبكة ان لم تكن محددة باملنع مسبقا

 

 التاريخ

" قد اكتسب معنى جديدا في الوقت الحالي، إال أن تاريخ Firewallعلى الرغم من أن مصطلئ "

املصطلئ يعود إلى أكلر من قرن، حي  أن العديد من البيوت قد تم بنائها من طوب في الحائط 

 تقال النيران املحتملة، هذالحائط الطو ي يسمي بالـ"حائط الناري".بشكل يوقف ان

 ما من 
ً
ههرت تقنية الجدار الناري في أواخر الثمانينات عندما كانت اإلنترنت تقنية جديدة نوعا

حي  االســـــــــــــتخدام العاملي. الفكرة األســـــــــــــاســـــــــــــية ههرت اســـــــــــــتجابة لعدد من االختراقات األمنية 

قام موهف في مركز  1988لتي حدثت في أواخر الثمانينات . في العام الرئيسية لشبكة اإلنترنت ا

" التــابع لنــاســــــــــــــا في كــاليفورنيــا بــلرســــــــــــــال مــذكرة عن طريق البريــد االلكتروني إلى Amesابحــاث "

 فاهـــا "نحن ا ن تحـــت الهجوم من فيروس من اإلنترنـــت، لقـــد أصـــــــــــــيبـــت جـــامعـــات 
ً
زمالئـــه قـــائال

 ور، ستانفورد وناسا ايمز".بيركلي، سان دييغو، لورنس ليفير م

دودة موراس نشـــــــــــــرت نفســـــــــــــها عبر العديد من نقاط الضـــــــــــــعف في األجهزة في ذلك الوقت. على 

الرغم أنهــا لم تكن مؤذيــة في النيــة لكنهــا كــانــت أول هجوم من الحجم الكبير على أمن اإلنترنــت: 

 للتعامل معه
ً
 ا.املجتمع املوصول على الشبكة لم يكن يتوقع هجوما أو جاهزا

 

 (Filters Packet) الم و  م شحات ا و : ااجي 

( DEC، عندما قام مهندســـــــــــــون من )1988أول بح  نشـــــــــــــر عن تقنية الجدار الناري كانت عام 

بتطوير نظام مر ـــــــــئ عرف باســـــــــم جدار النار بنظام فلترة العبوة، هذا النظام األســـــــــا ـــــــــاي يمثل 

ظمة أمان اإلنترنت. في مختبرات الجيل األول الذي ســـــــــــوف يصـــــــــــبح عالي التطور في مســـــــــــتقبل أن

AT&T  قــام بيــل شـــــــــــــيزويــك وســـــــــــــتيف بيلوفين بمتــابعــة األبحــاث على ترشـــــــــــــيح العبوات وطوروا

 نسخة عاملة مخصصة لشركتهم معتمدة على التركيبة األصلية للجيل األول.
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( التي تمثــــــل الوحــــــدة األســــــــــــــــــاســـــــــــــيــــــة packetsتعمــــــل فلترة العبوات بــــــالتحقق من "العبوات")

قـل البيــانـات بين الحواســـــــــــــيــب على اإلنترنـت. إذا كـانـت العبوة تطــابق مجموعـة املخصـــــــــــــصــــــــــــــة لن

شـــــروطات مر ـــــئ العبوة ، فلن النظام ســـــيســـــمح بمرور العبوة أو يرفضـــــها )يتخلص منها ويقوم 

 بلرسال إشارة "خطأ" للمصدر(.

 من تيار املعلوم
ً
ات )ال هذا النظام من مر ــــــــــــحات العبوات ال يعير اهتماما إلى كون العبوة جزءا

يخزن معلومات عن حالة االتصـــــــــــــال(. وباملقابل فلنه ير ـــــــــــــئ هذل العبوات بناًء على املعلومات 

املختزنة في العبوة نفســـــــها )في الغالب يســـــــتخدم توليفة من مصـــــــدر العبوة املكان الذاهبة إليه، 

 الذي يشمل معظم تواصل اإلنترنت(. (UDP) (TCP)النظام املتبع، ورقم املرفأ املخصص ل

( في العادة تســــــــــتخدم مراف  معروفة إلى أنواع معينة من قنوات املرور، فلن UDP( و)TCPن )أل 

فلتر عبوة "عديم الحالة" يمكن أن تميز وتتحكم  هذل األنواع من القنوات )مثل تصـــفح املواقع، 

لى الطباعة البعيدة املد ، إرســـــــــــــال البريد اإللكتروني، إرســـــــــــــال امللفات(، إال إذا كانت األجهزة ع

 جانبي فلتر العبوة يستخدمان نفس املراف  الغير اعتيادية.

 "(]عو ["Filters Stateful) ااحالة ماوا فاتر  الثا ي: ااجي 

هنــــا يقوم جــــدار الحمــــايــــة بمراقبــــة حقول معينــــة في املظروف اإللكتروني، ويقــــارنهــــا بــــالحقول 

الســــياق هنا مجموعة املظاريف املناهرة لها في املظاريف األخر  التي في الســــياق نفســــه، ونعني ب

اإللكترنية املتبادلة عبر شـــــــــــــبكة اإلنترنات بين جهازين لتنفيذ عملية ما. وتجري غربلة املظاريف 

التي تنتمي لسـياق معين إذا لم تلتزم بقواعدل: ألن هذا دليل على أنها زرعت في السـياق وليسـت 

 أرسلها متطفل. جزءا منه، مما يثير الشكوك بأنها برامج مسيئة أو مظاريف

 (Firewall Layer Application) الت  يسات ط سات الثالث: ااجي 

، AT&Tبعض املنشــــــورات بقلم جين ســــــبافورد من جامعة بوردو، بيل شــــــيزويك من مختبرات 

 من الجدارن النارية عرف باســـــــــــــم "الجدار الناري لطبقات 
ً
 ثالثا

ً
وماركوس رانوم شـــــــــــــرحت جيال

(، وعرف أيضـــــــــــــــا بـــالجـــدار النـــاري املعتمـــد على Application Layer Firewallالتطبيقـــات" )

(. وعمل ماركوس رانوم قاد ابتكار أول نسخة تجارية من املنتج. Proxy serverالخادم النيا ي )

 ".SEAL" بلطالق املنتج تحت اسم "DECقامت "

إلى شـــــــــــــركـــة كيميـــائيـــة متمركزة على  1991أغســـــــــــــطس  13" كـــان في DECأول مبيع للمنتج من"

 الساحل الشرقي من الواليات املتحدة.

الفائدة الرئيسية من الجدار الناري لطبقات التطبيقات أنه يمكن أن "يفهم" بعض التطبيقات 

" تصـــــــــــــفح املواقع(، ويمكنــه أن يكتشـــــــــــــف إذا مــا كــان DNSواألنظمــة )مثــل نظــام نقــل امللفــات "

أو إذا كان هنالك نظام يتم  هنالك نظام غير مرغوب فيه يتم تســـــــــــــريبه عبر مراف  غير اعتيادية

 إساءة استخدامه بطريقة مؤذية ومعروفة.
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   سة ت وي ات

لبوب برادين وانييــت ديشـــــــــــــون في جــامعــة جنوب كــاليفورنيــا كــانوا يقومو بعمــل  1992في العــام 

" الذي كان النظام األول الذي له Visasتحســــــينات على مبدأ الجدار الناري. وكان اســــــم املنتج "

مرئية مع ألوان وأيقونات، األمر الذي ســـــــــــــهل عملية تطبيقه والوصـــــــــــــول له على  واجهة إدخال

. وفي MICROSOFT WINDOWS ،APPLE MACOSحاســوب مشــغل بأنظمة تشــيغيل مثل 

قامت شــــــركة إســــــرائيلية اســــــمها تشــــــك بوينت ببناء مثل هذا النظام داخل برنامج  1994العام 

 ".FireWall-1متوفر بشكل كبير اسمه"

لتحقق العميق للعبوة الحـــاليـــة للجـــدران الحـــديثـــة يمكن مشـــــــــــــــاركتهـــا مع أنظمـــة منع وهيفـــة: ا

 (.IPSاالختراق)

 على IETFمجموعة الصندوق األوسط لالتصاالت من قوة مهام هندسة النترنت )
ً
( تعمل حاليا

 تحديد األنظمة االعتيادية لتنظيم الجدران النارية والصناديق األوسطية األخر .

 ا موا 

العديد من فئات الجدران النارية بناًء على مكان عمل االتصــال، ومكان تشــفير االتصــال هنالك 

 والحالة التي يتم تتبعها.

 (Filters Packet and Layer Networkالم وات) وم اترات الأ ةة ط سات 1

الجدار الناري ذو طبقات الشـــــــبكة الذي يســـــــمى أيضـــــــا مفلترات العبوة، تعمل على رصـــــــة أنظمة 

TCP\IP  منخفضــــــــــــــة املســـــــــــــتو ، وال تســـــــــــــمح للعبوات بـاملرور عبر الجــدار النــاري دون أن تطــابق

مجموعة القوانين املحددة. يمكن للمســـــــــــــؤول عن الجدار الناري أن يحدد األوامر، وإن لم يتم 

 ".BSDهذا تطبق األوامر الطبيعية. املصطلئ فلتر العبوة نشأ في نطاق أنظمة تشغيل "

الشـــــــــــبكة عادة ينقســـــــــــم إلى قســـــــــــمين فرعيين اثنين، ذو الحالة وعديم  الجدار الناري ذو طبقات

 ،
ً
الحــــالــــة. تتحفظ الجــــدران النــــاريــــة ذات الحــــالــــة بنطــــاق يتعلق بــــالجلســــــــــــــــات املفتوحــــة حــــاليــــا

واســـــــــــتخدم معلومات الحالة لتســـــــــــراع معالجة العبوة. أي اتصـــــــــــال شـــــــــــبكي يمكن تحديدل بعدة 

"، واملرحلة الحالية من عمر TCP" " و"UDP  امور، تشـــــتمل على عنوان املصـــــدر والوجهة، مراف

االتصــــال )يشــــمل ابتداء الجلســــة، املصــــافحة، نفل البيانات، وإنهاء االتصــــال(. إذا كانت العبوة 

 ملجموعة األوامر لالتصـــــال الجديد، 
ً
ال تطابق االتصـــــال الحالي، فســـــوف يتم تقدير ماهيتها طبقا

على مقـارنـة عن طريق جـدول الحـاالت للحـائط  وإذا كـانـت العبوة تطـابق االتصــــــــــــــال الحـالي بنـاءً 

 الناري، فسوف يسمح لها باملرور دون معالحة أخر .

الجدار الناري العديم الحالة يحتوي على قدرات فلترة العبوات، ولكن ال يستطيع اتخاذ قرارات 

 معقدة تعتمد على املرحلة التي وصل لها االتصال بين املضيفين.
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يمكنهــا ان تفلترالقنوات معتمــدة على كثير من الجوانــب للعبوة، مثــل  الجــدران النــاريــة الحــديثــة

" WWWعنوان املصـــــــــــــدر، مرفأ املصـــــــــــــدر، عنوان الوجهة أو مرفأها، نوع خدمة الوجهة مثل"

 على أنظمة وقيم"FTPو"
ً
"، صــــــــندوق الشــــــــبكة للمصــــــــدر، اســــــــم TTL"، ويمكن أن يفلتر اعتمادا

  .النطاق للمصدر، والعديد من الجوانب األخر 

 IPFW" " (FREEBSD /MAC" )لعدة(، IPF" هي، "UNIXفالتر العبوات لنسـم متعددة من "

OS X) ،"PF" (OPEN BSD AND ALL OTHER BSD) ،IPTABELSIPCHAINS (LINUX). 

 (Layer Application) الت  يسات ط سات 2

ثل جميع " )مTCP\IPتعمل الجدران النارية لطبقات التطبيقات على مســــــتو  التطبيق لرصــــــة"

"، ويمكن أن يعترض جميع العبوات املنتقلة FTP" و"TELNETأزمة املتصـــــــــــــفح، أو جميع أزمة "

من وإلى التطبيق(. ويمكن أن يحجب العبوات األخر  دون إعالم املرســـــــــــل عادة. في املبدأ يمكن 

لجــدران التطبيقــات النــاريــة منع أي اتصــــــــــــــال خــارجي غير مرغوب فيــه من الوصـــــــــــــول إلى األجهزة 

 حمية.امل

عـنــــــد تـحـري الـعـبـوات جـمـيـعـهــــــا إليـجــــــاد مـحـتـو  غـيـر مـالئـم، يـمـكـن لـلـجــــــدار الـنــــــاري أن يـمـنـع 

( من االنتشـــــــار عبر الشـــــــبكة. ولكن Trojan horses( واألحصـــــــنة الطروادية )wormsالديدان)

 ومن الصعب تحقيقه )مع األخذ بعين االعتبار 
ً
عبر التجربة تبين أن هذا األمر يصبح معقدا جدا

ي التطبيقات وفي املضـــــــــــــمون املرتبط بالعبوات( وهذا الجدار الناري الشـــــــــــــامل ال يحاول التنوع ف

 الوصول إلى مثل هذل املقاربة.

 أكلر حداثة من جدار طبقات التطبيقات الناري. XMLالحائط الناري 
ً
 يمثل نوعا

 (Servers Proxy) النيامي،ن اا اام،ن 3

خصــــــصــــــة أو برامج األجهزة املتعددة الوهائف( الخادم النيا ي )ســــــواء أكان يعمل على معدات م

قد يعمل مثل كجدار ناري باالستجابة إلى العبوات الداخلة )طلبات االتصال على سبيل املثال( 

 بطريقة تشبه التطبيق مع املحافظة على حجب العبوات األخر .

ة يجعل الخادم النيا ي العب  باألنظمة الداخلية من شـــــــــــــبكة خارجية أصـــــــــــــعب ويجعل إســـــــــــــاء

اســتخدام الشــبكة الداخلية ال يعني بالضــرورة اختراق أمني متاح من خارج الجدار الناري )طاملا 

 بشــــــــكل مالئم(. باملقابل فلن املتســــــــللين قد يختطفون 
ً
 ومعدا

ً
بقي تطبيق الخادم النيا ي ســــــــليما

 للعامة واســــــــــتخدمونه كخادم نيا ي لغاياتهم الشــــــــــخصــــــــــية، عند اإن يتنكر الخاد
ً
 متاحا

ً
م نظاما

النيا ي بكونه ذلك النظام بالنســــــبة إلى األجهزة الداخلية. ومع أن اســــــتخدام مســــــاحات للمواقع 

" ملحاولة IP Spoofingالدخلية يعزز األمن، إال أن املشــــــــــقين قد يســــــــــتخدمون أســــــــــاليب مثل "

 تمرير عبوات إلى الشبكة املستهدفة.

 (Translation Address Network) الأ ةة عنوان ت ع.ة 4
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(، ويكون املضـــــــــيفين NATما تحتوي الجدران النارية على وهيفة ترجمة عنوان الشـــــــــبكة ) عادة

". RFC 1918محميين خلف جــدار نــاري يحتوي على مواقع ذو نطــاق خــاصــــــــــــــة، كمــا عّرفــت في"

تكون الجدران النارية متضــمنة على هذل امليزة لتحمي املوقع الفعلي للمضــيف املحمي. وباألصــل 

" املحدودة والتي يمكن اســـــــــــتخدامها IPv4" لتخاطب مشـــــــــــكلة كمية "NATتم تطوير خاصـــــــــــية "

وتعيينهـا للشـــــــــــــركات أو األفراد وباإلضـــــــــــــافة إلى تخفيض العـدد وبالتـالي كلفـة إيجـاد مواقع عامـة 

 متزايد األهمية للدفاع 
ً
كافية لكل جهاز في املنظمة. وأصـــــــــــــبح إخفاء مواقع اإلجهزة املحمية أمرا

 ضد استطالع الشبكات.

 

: عاش
ا
 ال نوةة ا عت.اعية ا

سوف نبين ماهية الهندسة االجتماعية، وسائلها، تأثيرها و الطرق املتبعة لكي يتجنب الوقوع  

ضحية لها. الهندسة االجتماعية كممارسة تركز على الحلقة األضعف في سلسلة أمن املعلومات 

املعلومات الخاصة  أال و هي العنصر البشري. و كعاملين في مجال يتطلب الحفاظ على سرية

باملنظمة من املهم أن يكون لدينا خلفية عن هذا النوع من التهديدات و التقنيات املستخدمة 

فاها و اإلجراءات املضادة لها للدفاع عن أمن املعلومات والتأكد بأن مقاييس الحماية املوضوعة 

 ليس من السهل السيطرة علاها و انتهاكها.

 

 (:Social engineering)  م يك ال نوةة ا عت.اعية

هي عملية القرصنة على األ خا  بشكل أسا اي عن طريق استخدام املهاجم للمهارات 

االجتماعية الكالمية مع أ خا  عاملين داخل منظمة يملكون الصالحيات التي تسهل عليه 

 الدخول إلى النظام الخا  باملنظمة. وكذلك تعرف على أنها طريقة لكسب معلومات ذات قيمة

كبيرة عن النظام من األ خا  بشكل عام حي  يقوم املهاجم باستخدام املعلومات القليلة 

التي يملكها ليكسب ثقة ضحيته و بواسطة هذل الثقة ينتهي األمر بال حية أن يقدم للمهاجم 

 معلومات حساسة يستطيع من خاللها اكتشاف خصائص النظام.

 آخ :  م يك

بفن اختراق العقول هي عبارة عن مجموعة من التقنيات  الهندسة االجتماعية أو ما يعرف

ستخدم الهندسة 
ُ
املستخدمة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفضون بمعلومات سرية. تـ

 ضمن احتيال اإلنترنت لتحقيق الغرض املنشود من ال حية، حي  أن 
ً
االجتماعية أحيانا

أو تافهة )عن طريق الهاتف أو  الهدف األسا اي للهندسة االجتماعية هو طرح أسئلة بسيطة
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البريد اإللكتروني مع انتحال  خصية ذي سلطة أو ذات عمل يسمح له بطرح هكذا أسئلة دون 

 إثارة الشبهات(.

 : آخ    م يك

يمكن تعريف الهندسة االجتماعية بأنها فن إستخراج أو جمع املعلومات عن ال حايا أو منهم و 

املساومة.....ويمكن -التشهير  -ض ال أخالقية مثل : السرقة استعمالها في غالب األحيان في اغرا

الحصول على معلومات حساسة من خالل  كذلك تعريفها بأنها التكتيك أو الخداع بغيت 

الرغبة في املساعدة  -الطمع  -الثقة  -إستغالل الثغرات املوجودة في طبيعة اإلنسان : كالخوف 

 ..... اإلنجذاب لال خا  املشا هين  -

 

 ا عت.اعية: ال نوةة وراء م  ا قوا 

الهدف األسا اي من الهندسة االجتماعية يماثل الهدف من عمليات اختراق األجهزة أال وهي 

إمكانية الدخول إلى نظام غير مصرح له بالدخول إليه أو الحصول على معلومات عن طريق 

حال  خصية أو تعطيل الخداع أو التطفل على الشبكة أو التجسس على خط اإلنتاج أو انت

 نظام أو شبكة.

عادة ما تكون شركات الهاتف ، الشركات ذات املكانة املهمة، املنظمات املالية، الجيش، الوكاالت 

الحكومية و املستشفيات أهداف لهذا النوع من الهجوم. كذلك اإلنترنت لها حصة كبيرة من هذا 

 األهداف الكبيرة.النوع من الهجمات لكن عادة ما يركز املهاجمين على 

 ألن املنظمات التي استهدفت 
ً
إن أيجاد مثال حي عن هجمات الهندسة االجتماعية صعب جدا

ال تفءئ عن تعرضها لهذا النوع من الهجمات ألن ذلك يجعلها تبدو بشكل  ايء أمام عمالئها و 

ذل املنظمة يؤثر على سمعة املنظمة حي  أن هذا النوع من الهجمات يبين على أن العاملين في ه

 ليسوا على مستو  الذكاء و الحر  املطلوبين.

 

 ا عت.اعن: او نوي ع.  كي ية

املهندس االجتماعي ليس ممثل جيد و حسب بل هو  خص يتمتع بحس عالي من الفراسة 

ومقدرة على معرفة ما الحيل التي من املمكن أن تنطلي على الشخص الذي يتعامل معه. فعندما 

م الخبرة التقنية مع مهارات الهندسة االجتماعية يصبح من السهل عليه يجتمع لد  املهاج

 اختراق أي شبكة و الوصول إلى املعلومات املطلوبة.

 

يعود نجاح بعض املهندسين االجتماعيين إلى القدرة العالية لدوهم على البح  حتى في سالل 

ملمكن أن ينتحل  خصية عامل املهمالت التابعة للمنظمة و إيجاد املعلومات الهامة. كما من ا



 

 

 األمن اإللكتروني –فتحي عبد العزيز 
 

الصيانة أو أن يعمل بدوام جزئي أو بشكل مؤقت كحاجب للشركة ليحصل على أمكانية الدخول 

إلى الشركة و االختالط باملوهفين الذين يملكون الصالحية لدخول نظام الشركة. بينما يقوم 

 عن الشركة وال يكون لهم أي تواجد جسدي ب
ً
 القرب منها.آخرين منهم بأعمالهم بعيدا

ولكي يحقق املهاجم الثقة املرجوة مع املوهف الهدف قد يستغرق األمر أيام و أسابيع من املجهود 

 أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.
ً
 املتواصل.وقد يتم ذلك بطرق عدة إما  خصيا

 

 ا عت.اعية: ال نوةة  ن اوت مة ا ةاليب

ن الهجمات منها: عن طريق الهاتف: أكلر هجمات الهندسة هناك عدة طرق متبعة في هذا النوع م

 أنه  خص ذو منصب له صالحيات  تس  ع  ط يس ال اتكاالجتماعية 
ً
. يتصل املهاجم مدعيا

 بسحب املعلومات من ال حية.
ُ
 و يقوم تدريجيا

 ما يتعرض مركز الدعم الفني إلى هذا النوع من الهجوم. يستطيع املهاجم اإلدعاء بأن
ً
ه غالبا

 هوية 
ً
يتكلم من داخل املنظمة بالقيام ببعض األالعيب على محول املكاملات داخل املنظمة. إذا

 الدفاع األفضل.
ً
 املتصل ليست دائما

مركز الدعم الفني ليس باملوقع املحصن ألنه مخصص لتقديم املساعدة مما يجعله موقع مهاجم 

 ظورة.من قبل األ خا  الراغبين بالحصول على املعلومات املح

موهفين الدعم الفني دربوا ليكونوا ودودين مع املتصلين و أعطائهم املعلومات التي يطلبونها 

 فيستغل املهاجم هذل النقطة لصالحه

فهم معتادين على  لذلككما أن موهفين الدعم الفني لدوهم خلفية ضعيفة عن أمن املعلومات 

لتالية و حر  بذلك أن يسبب فجوة هائلة في اإلجابة على االستفسارات و االنتقال إلى املكاملة ا

 أمن معلومات املنظمة.

هو نوع أخر منتشر من أساليب الهندسة االجتماعية. الكثير من املعلومات  ال اث  ن او .الت:

 الهامة عن املنظمة يمكن الحصول علاها من سلة مهمالت املنظمة.

ملنظمة مثل: دليل الهاتف، تقييمات هناك العديد من األشياء الهامة توجد في سلة مهمالت ا

املنظمة، املذكرات، قوانين املنظمة، تواريخ االجتماعات و األحداث و اإلجازات، إرشادات 

استخدام النظام، أوراق مطبوعة ملعلومات حساسة أو أسماء املستخدمين وكلمات السر 

بهي النظام، أقرا  املستخدمة للدخول إلى النظام، أوراق مطبوعة للكود األصلي الذي كتب 

أو أشرطة تحوي معلومات عن املنظمة، األوراق التي تحمل شعار املنظمة، األجهزة القديمة. 

 فمن هذل األشياء يمكن استخراج الكثير من املعلومات عن املنظمة.

: اإلنترنت أرض خصبة للباحثين عن كلمات السر. حي  يكمن الضعف في ع  ط يس اإلمترمن

مة السر الواحدة في الدخول لعدة أنظمة. لذالك عندما يحصل املهاجم على أعادة استخدام كل
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أحد كلمات السر يصبح من السهل عليه الدخول إلى عدة حسابات للشخص ذاته. قد يرسل 

  خصية أحد  املؤسسات التي يتعامل معها 
ً
املهاجم بريد إلكتروني لصاحب الحساب منتحال

وبذلك يحصل على املعلومات التي يريدها. عن طريق املستخدم يطلب منه تحدي  معلوماته 

: املهاجمين يتعلمون الهندسة االجتماعية من الناحية النفسية. فيركزون على تهيئة اإللنا 

 للهجوم.
ً
 البيئة املثالية نفسيا

 

  أ. : لإللنا  ا ةاةية ال  ق 

دعاء وجود معرفة إثارة انطباع جيد لد  ال حية، التملق، التكيف، تفريق املسؤوليات و ا

قديمة. الغرض من هذل الطرق إقناع ال حية بالسماح للمهاجم الحصول على املعلومات التي 

 للحصول على  ع  ط يس ال نوةة ا عت.اعية اوماكسة:يريدها. 
ً
هي طريقة متقدمة جدا

لب املعلومات املحظورة. يدعي املهاجم بأنه  خص ذو صالحيات عالية مما يدفع املوهفين إلى ط

املعلومات منه. إذا تم األمر كما خطط له فقد يحصل املهاجم على فرصة أكبر للحصول على 

معلومات ذات قيمة كبيرة من املوهف. لكن هذل الطريقة تتطلب التحضير املسبق بشكل كبير 

 و الكثير من األبحاث مع القدرة على الهروب في الوقت املناسب.

 

  اساة ا منيةاإل سان قو ااحاسة ا ضمك  ن الس

من أهم الوسائل التي يستعملها املهندس االجتماعي خالل جمعه للمعلومات سواء عن أ خا  

 أو مؤسسات :

 

: وذلك بلستغالل غريزة الخوف ، أو إحراج ال حية  ال غط الن س ت لتأث،ر علل الضحية -1

 من أجل اجبارل على تقديم املساعدة و تلبية كل ما تطلبه منه .

 

: بعض األوراق أو األجهزة اإللكترونية التي تبدو لك غير نافعة هي في  الت و امل ا اتاو . -2

 بالنسبة لبعض املخترقين ، انهم يقومون بالبح  في املهمالت لكي يجدو 
ً
بعض  األصل تعتبر كنزا

الفواتير أو وصول بنكية أو أجهزة مثل القر  الصلب والذي قد يحتوي على معلومات حساسة 

 ..... .....ومهمة 

: إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني ، يقوم املهاجم بلدعاء أنه البنك الذي  تسواا اوساعو  -3

تتعامل معه وأنه يجب عليك إصالح مشكل ما في حسابك البنكي وذلك عبر الضغط على رابط 

 د إخترق مرفق بالرسالة يطلب منك إدخال معلوماتك البنكية ، و بذلك يكون حسابك البنكي ق
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: كثير من الناس تصلهم رسائل تخبرهم بأنهم ربحوا في مسابقة لم  تسواا ع و  مغ ية -4

 يشاركوا فاها ، ومن أجل تحويل األموال يجب علاهم إرسال معلوماتهم الشخصية.

 

: وهو السؤال الذي يشير إلى اإلجابة ،كأن تقوم بتخيير  خص ما  الس ا  اإلااائي اووعة -5

 ت ثم تقوم باالنحياز لخيار ما بغيت التاثير على إختيار ال حية .بين خيارا

 

: طبيعة اإلنسان ميالة لتعاطف مع األ خا  املشا هين لها في الشخصية و التجارب  ال أامه -6

،لذلك فلن املهندس اإلجتماعي يلعب على هذا الوتر الحساس واستغله لكي يجمع املعلومات 

اإلدعاء بأنك من نفس املدينة التي ولد فاها ال حية أو أن لكما  من ال حية ، وكمثال على ذلك

 نفس اإلهتمامات )رغم بساطة هذل الطريقة إال أنها ذات مفعول عحري(.

 

 : طلب خدمة من  خص مع الوعد برد الجميل في مناسبة أخر .اوصلحة اوت االة -7

يستخدمها املهندس االجتماعي  (التي توفر مجموعة من الوسائل التيkali linux) هناك توزعة 

 (.social engineering toolsوتسمى ) 

 

 ا عت.اعية: ال نوةة م  ااح.ااة ط ق 

وضع قوانين للحماية األمنية للمنظمة: تقوم املنظمة بالتوضيح للعاملين فاها قوانين الحماية 

عم الفني املساعدة ضمن األمنية املتبعة و التي على العاملين تطبيقها. على سبيل املثال: يقدم الد

. وضع حماية أمنية ملبنى املنظمة: يمنع دخول األ خا  غير 
ً
أمور معرفة و محددة مسبقا

العاملين في املنظمة. و تحدد الزيارات في حدود األعمال بمعرفة سابقة لحراس األمن في املنظمة 

للمكاملات مع قدرة على  وتحت مراقبة منهم. التحكم باملكاملات الهاتفية: وذلك بوضع نظام امني

التحكم في من يستطيع مكاملة من. منع املكاملات الخاصة و حضر املكاملات الدولية و بعيدة املد  

إال للضرورة و بلذن املسئول عن املكاملات. عدم إههار مدخل للخط الهاتفي للمنظمة لتجنب 

 استخدام الهاتف من قبل  خص خارج املنظمة.

 

 التوريب: و  التمايا

تثقيف املوهفين داخل املنظمة بمجال أمن املعلومات و االختراقات التي من املمكن حصولها. 

تدريب املوهفين في مركز الدعم الفني و تثقيفهم على مستو  جيد من الناحية األمنية و توضيح 

أساليب املهاجمين و تدراسها لهم . تدريبهم على عدم إعطاء معلومات ذات سرية عالية إال بعد 

 للحد املسموح بيه. تدريبهم على كيفية رفض إعطاء املعلومات 
ً
التأكد من هوية الشخص و وفقا
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عند عدم اإلمكانية بأسلوب لبق. إستراتيجية التصرف في املواقف الحرجة: بأن يكون هناك 

إستراتيجية محددة تضعها املنظمة تمكن املوهف من التصرف إذا طلب منه معلومات سرية 

إتالف املستندات و األجهزة غير املستخدمة: وضع أجهزة إلتالف الورق داخل تحت ضغط ما. 

املنظمة كي ال يمكن استخدام املعلومات التي تحووها سواء كانت معلومات حساسة أو كلمات 

سر للدخول للنظام و نحو ذلك. إتالف أجهزة الكمبيوتر القديمة كي ال تستعمل باستخراج 

 معلومات سرية منها.

 

 ا عت.اعي،ن: او نوة،ن أش   

، ُيعّد كيفين ميتنيك 
ً
كيفن ميتنيك مجرم الحاسوب السابق واملستشار األمني التائب حاليا

(Kevin Mitnick من أبرع من استخدم أساليب الهندسة االجتماعية. حسب قوله، من األسهل )

بر أن الهندسة إقناع ال حية بجعله يفءئ عن كلمة مرورل مقارنة مع محاولة االختراق، واعت

 في جعبته. آخرون من بين املهندسين 
ً
االجتماعية هي أحد األسلحة الفريدة واألكلر تأثيرا

: فرانك أباغنال )
ً
 David(، ودايفيد بانون )Frank Abagnaleاالجتماعيين املشهورين أيضا

Bannon( بيتر فوستر ،)Peter Foster( خالد الفيومي ،)khaled alfaiomi.) 

 

 ا ربمة لا نوةة ا عت.اعية :او ا   

 . )....البح  عن الشركة أو املؤسسة أو الشخص الهدف )بنك . موقع 

  املوقع...( إنتقاء ال حية )موهف في بنك. مسير 

 . تطوير عالقة مع ال حية 

 . إستغالل تلك العالقة في تحقيق الهدف 

 ت.اعية :اإلع اءات ال ت ااب اتخااقا م  أع  ااحو م  مخاط  ال نوةة ا ع

 علل مستوى ال  ا :

عدم إستعمال األسماء ، األرقام الخاصة بالهاتف ،االهتمامات،تواريخ امليالد ككلمات  -

 عن ذلك قم 
ً
سرية،ألنها تكون الخيار األول الذي يجربه املهندس االجتماعي ، عوضا

 بلختيار كلمات مرور قوية وذلك بلستعمال حروف كبيرة و صغيرة ،رموز ،أرقام...

 دم نشر املعلومات الشخصية أو باألحر  مشاركتها على الشبكات االجتماعية .ع -

 الفواتير أو الوصول البنكية أو األجهزة اإللكترونية قبل تدميرها . عدم رمي  -

عدم تصديق الرسائل التي تصل على البريد اإللكتروني قبل التحقق من الروابط  -

 (.anti phishingاملرفقة معها ، و إستعمال برامج ) 
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 تحدي  برامج الحماية بشكل دوري ، تفعيل الجدار الناري . -

 : او ةسات مستوى  علل

 توعية املوهفين بكل هذل الوسائل وذلك بتوفير دورات في األمن املعلوماتي . -

 تخصيص الولوج للمعلومات  هدفتحديد سياسات واضحة داخل املؤسسة  -

 الحساسة من طرف أ خا  مؤهلين لهذل املهمة .

االجتماعية  للهندسةرغم ما   خصية . أغراضدم إستعمال حواسيب العمل في ع -

سواء على الفرد أو املجتمع ، إال أن لها استخدامات أخر  مثل  وأضرار من مخاطر 

استعملها بشكل معاكس أي استدراج املخربين واالطاحة  هم )داوها بالتي كانت هي 

 الداء(.

 the art ofاملوضوع انءحه بكتاب كيفن مثنيك )  لكل من يريد أن يعرف املزيد عن هذا

deceptive األوائل الذين اسسو هذا املفهوم( فن الخداع أو التضليل، وكيفن هو من.  

 

 و خصو يةض ورية  ةتخواا اإلمترمن مأمان  مصياة15  ااي عأ  :

 كيف  اإلمترمن أغلبنا يســـــــــتخدم
ً
 و ربما لســـــــــاعات طويلة في اليوم .. فهل فكرت يوما

ً
شـــــــــبه يوميا

 و تحــافظ على خصـــــــــــــوصـــــــــــــيــاتــك أثنــاء تصـــــــــــــفحــك لإلنترنــت و 
ً
تجعــل اســـــــــــــتخــدامــك لإلنترنــت آمنــا

 استخدامك له في مختلف املجاالت ؟؟ ..

بشــكل آمن اإلمترمن ن اســتخدامنقطة غاية في األهمية ضــعها نصــب عينيك لتتمكن م 15إليك 

 قدر اإلمكان 

و معرفة ما يمكن مشاركته  ااحه ا ملتالبداية من داخلك أنت .. يجب أن تتمتع بـ -

مع عامة الناس و ما يجب أن يكون للمقربين فقط ، و ما يمنع مشاركته إال للضرورة 

 القصو  .. 
ً
منه سو   عليك أن تعلم أن هذا العالم االفتراضاي ال يظهر لك مبدئيا

بضع سطور و بعض الصور .. هذل األشياء ترسم في مخيلتك صورة افتراضية عن 

الطرف الذي تتعامل معه .. و هذل الصورة ترسم بناء على خيالك أنت و مد  ترجمة 

عقلك الباطن لهذل النصو  و الكلمات .. و لعل أغلب عمليات الخداع و القرصنة 

قطة بالتحديد .. كأن يستدرج ال حية بلغراءل عبر اإلنترنت تتم بناء على هذل الن

 و تعامل مع 
ً
بشايء ما أو اللعب على وتر حساس في مشاعرل و رغباته .. كن حذرا

 
ً
الغرباء على اإلنترنت بمشاعر جافة و بعقالنية شديدة و حذر أشد ، حتى تطمئن تماما

 لغمر حينها يمكنك االنتقال لنوع آخر من التعامل .

http://www.geeks-way.com/2014/05/15-tips-for-a-safer-internet.html
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 أن كل تجربة معرضة لنوع من "رعم في ذهنك  - -
ً
" ، ال اوغام  " أو "امل اط  دائما

 أو تعرضت ملوقف عخيف ، فجميع 
ً
 بسيطا

ً
تنزعج بشدة إذا خسرت شيئا

على اإلنترنت تعلموا و اكتسبوا خبراتهم  هذل الطريقة .. ال  ا مان و ااح.ااةخبراء

تقع في نفس الفخ أكلر من خبرات وال مكاسب بال خسائر و ت حيات .. و لكن عليك أال 

 مرة واحدة ..

ضع في الحسبان أن كل شايء ترسله من جهاز الكمبيوتر الخا  بك إلى أي جهة كانت   -

، فقد يصل بطريقة أو أخر  إلى مكان ما أبعد مما تتخيل .. لذلك كن على حذر 

شديد أثناء ارسالك لبياناتك الشخصية و صورك و خصوصياتك ألي جهة كانت ، 

 به .. فقد يكون هذا الشخص ضحية لشخص آخر  فحتى و 
ً
 موثوقا

ً
إن كان  خصا

 دون أن يعلم .

" و مسا ن اإلمترمنو املفتوحة للجميع مثل " الأ  ات المامة ابتعد عن استخدام -

" و شبكات الجيران غير املحمية بكلمات مرور ، فمثل هذل مساص الو و  المامة"

 شديدة الخطورة
ً
للتجسس على خصوصياتك و قرصنة  الشبكات قد تكون فخاخا

حساباتك و ممتلكاتك الشخصية و مراقبة جميع نشاطاتك على اإلنترنت ، أقل األمور 

 هو خط اإلنترنت الشخااي املنزلي لديك أو مودم الـ
ً
الخا  بك ، وأكلرها  USBسوءا

 خطورة هي الشبكات املفتوحة أو العامة .

ير و حتى األصدقاء املقربين ، و أجهزة ابتعد قدر اإلمكان عن استخدام أجهزة الغ  -

مقاهي اإلنترنت ، و أية حواسيب عامة يستخدمها أ خا  كثيرون ، فهناك العديد 

ضغ ات أ رار لو ة  و تاسه مس ات ال أر  و م امج التاسه و او ال ة من

، مما يسهل عمليات سرقة البيانات للعديد من األغراض منها إعادة  او اتي 

 ي أعمال شريرة .استخدامها ف

في املواقع املختلفة ، يمكنك الرجوع  تأم،ن  ساماتال الش صية اعرف املزيد عن -6

تص   به ، لتتمتع بـ إرشااات ا مان و ااح.ااة لكل موقع على حدة ، و البح  في

 قدر اإلمكان . آم 

حينما تضطرك الظروف القصو  الستخدام أجهزة الغير ، احر  على أن يكون  -7

 أية بيانات هامة أو أسرار  خصية ، استخ
ً
دامك لها في أضيق الحدود ، ال تكتب أبدا

" في أغلب املتصفحات الشهيرة لكي تمنع اا ا  / وض  التص   اا  ياستخدم "

ما ات  الجهاز من تسجيل عناوين و أوقات املواقع التي قمت بالولوج إلاها ، و كذلك

و أسماء املستخدم التي تمتلكها   الخاصة بك ، البراو اإللةترو ي ، و عناوين التم يك
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 على أية مواقع أو منتديات .

من جميع البرامج التي  ال س ة ا  اية احر  قدر اإلمكان على استخدام -8

 من نظام التشغيل نفسه و حتى أبسط "املكونات اإلضافية" في 
ً
تستخدمها بدءا

 غير آمنة اوة كةها "املتصفحات ، و تجنب النسم املقرصنة أو ما يطلق علا
ً
" فهي غالبا

 بآخر التحديثات التي تطرحها الشركات املصنعة لها .  ، و احر 
ً
 على تحديثها دائما

م ااات  و ااحوائط النارية و م امج م ااات ال ،روةات احر  على تثبيت -9

و برامج حماية املستخدم أثناء تصفح اإلنترنت ، و احر  على تحديثها  التاسه

 ار  خر اإلصدارات املطروحة .باستمر 

تجنب الدخول للمواقع املشبوهة و اإلباحية و التي تقدم محتويات ممنوعة ،  -10

 عليك و على خصوصياتك و أمنك 
ً
فهذل هي أخطر املواقع على اإلطالق و أكلرها ضررا

 وسالمة جهازك الشخااي .

لفيديو الهامة عبر و صورك الخاصة و مقاطع ا  أ ،ر مياماتال ال امة احر  على -11

برامج حماية مخصصة تقوم بعمل حماية على املجلدات و تشفيرها بكلمة مرور 

 . لاة. يوت  و املح.و   خاصة ، و العديد من هذل البرامج متوافر

 نفس -12
ً
لكل املواقع و الخدمات التي تستعملها عبر  تا.ة الس  ال تستخدم مطلقا

مختلفة و معقدة و يصعب تخمينها ، تجنب اإلنترنت ، يفضل استخدام كلمات مرور 

كتابة كلمات املرور الخاصة بك في ملفات نصية و تخزينها على الكمبيوتر أو املحمول ، 

 إن كان ال بد .. فاكتبها في ورقة صغيرة واحتفظ  ها في مكان أمين داخل غرفة نومك!

 

 

ديد من املواقع تأكد من هوية املواقع التي تستخدمها و صحة عناوينها ، الع -13

املزيفة تحمل عناوين شديدة الشبه باملواقع األصلية ، و تستخدم نفس الواجهة بكل 

تفاصيلها ، و بمجرد أن تقوم بلدخال بيانات حسابك الشخااي تتم سرقته في الحال 

  URL، تأكد من حروف عنوان املوقع 
ً
،  Yaahoليست  Yahoo مثال

و هكذا .. العديد من   Outloakت ليس Outlook ، و Goggleليست Google و

 السرقات تمت  هذل الطريقة ..

و  مواقع التواصل االجتماعي افحص بعناية كافة الروابط التي تظهر لك على -14

تجنب الضغط على أية روابط غريبة و خاصة تلك التي بال مضمون واضئ ، أو تلك 

 وهو في
ً
 مجانيا

ً
األساس غير مجاني ،  التي تغريك بشايء ما ، أو تعرض عليك شيئا

والروابط العشوائية التي ترد عبر صندوق الرسائل و الدردشة ولو حتى من األصدقاء 
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 املقربين ، فقد يكونون ضحية لقرصان شرير دون أن يعلموا .

بالنسبة لـ"التعامالت املالية عبر اإلنترنت" ، فهذل هي األشد خطورة على اإلطالق  -15

 تتعامل إال مع املواقع املوثوقة و املضمونة و التي لها سمعة وأكلر املواضيع أهمية ، ال 

 
ً
الشراء عبر  واحدة في بطاقة ائتمانية نظيفة في التعامالت املالية ، استخدم دائما

وال تترك فاها مبالغ مالية كبيرة ، فقط قم بشحنها قبل عملية الشراء مباشرة  اإلنترنت

اها مبالغ كبيرة معرضة لخطر السرقة و بالقيمة التي ترغب  ها بحي  ال يتبقى ف

 استخدام أدوات دفع وسيطة مثل
ً
مما يقلل من  PayPalالقرصنة ، يفضل أيضا

فر  تتبع عمليات الشراء و يقلل من خطورة التعرض للسرقة ، كما عليك متابعة 

 للتأكد من عدم وقوع عمليات شراء مريبة لم تقم  ها ، هناك 
ً
عجالتك البنكية دائما

د من البنوك التي تقدم لك خدمة ارسال رسائل فورية فور استخدام البطاقة العدي

في أية عملية شراء أو عحب نقدي أو إيداع أو غيرها ، مما يمكنك من تقليل الخسائر 

 عبر االتصال بالبنك و إيقاف البطاقة فور اكتشاف أي شايء مريب .

 لامون م افاة ع ائا تسنية اوماوماتثا ي عأ  : 

 االمارات العربية املتحدةدولة 

  ( 2006/  2قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ) 

  1اواا  رلا 

في تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، املعاني املوضحة قرين كل 

 : منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك

 . الدولة: دولة اإلمارات العربية املتحدة

ت االلكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليدل ونقله بوسائل تقنية املعلومات املعلوما

 . بوجه خا  الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز واإلشارات وغيرها

البرنامج املعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات واألوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية 

 . ة النجاز مهمة مااملعلومات ومعد

نظم املعلومات االلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة ملعالجة وإدارة البيانات أو املعلومات 

 . أو الرسائل االلكترونية أو غير ذلك

الشبكة املعلوماتية: ارتباط بين أكلر من وسيلة لتقنية املعلومات للحصول على املعلومات 

 . وتبادلها

عجل أو مستند يتم انشاؤل أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو  املستند االلكتروني:

إبالغه أو استالمه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر، 
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 . ويكون قابال لالسترجاع بشكل يمكن فهمه

 . املوقع: مكان إتاحة املعلومات على الشبكة املعلوماتية

لومات: اية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو اية أداة وسيلة تقنية املع

أخر  تستخدم ملعالجة البيانات وأداء املنطق والحساب أو الوهائف التخزينية، واشمل اية 

 . قدرة تخزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل هذل األداة

نات الحكومة االتحادية والحكومات املحلية والهيئات البيانات الحكومية: واشمل ذلك بيا

 . العامة واملؤسسات العامة االتحادية واملحلية

 2اواا   

كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول املوقع أو  

تين النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بلحد  ها

 .العقوبتين

فلذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو تغيير أو إعادة نشر 2- 

بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحد  هاتين 

 .العقوبتين

ال تقل عن سنة فلذا كانت البيانات أو املعلومات  خصية فتكون العقوبة الحبس مدة 3- 

 .والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم أو بلحد  هاتين العقوبتين

  3اواا  رلا 

( من هذا القانون اثناء 2( من املادة )2كل من ارتكب ايا من الجرائم املنصو  علاها في البند )

ة التي ال أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرام

 .تقل عن عشرين ألف درهم أو بلحد  هاتين العقوبتين

  4اواا  رلا 

يعاقب بالسجن املؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة االتحادية أو املحلية أو 

 .الهيئات أو املؤسسات العامة االتحادية واملحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي

غرامة أو احد  هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من وتكون العقوبة الحبس وال

 .املستندات اذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر 

واعاقب بالعقوبة املقررة لجريمة التزوير حسب األحوال من استعمل املستند املزور مع علمه 

 .بتزويرل

  5اواا  رلا 

لى األجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إ
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أو املعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات 

 .يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بلحد  هاتين العقوبتين

  6اواا  رلا 

، ما من شأنه كل من ادخل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو احد  وسائل تقنية املعلومات

إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسئ حذف أو إتالف أو تعديل البرامج أو البيانات أو 

املعلومات فاها يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين الف درهم أو باحد  

 .هاتين العقوبتين

 
 

  7اواا  رلا 

ل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص يعاقب بالسجن املؤقت أو الحبس كل من عد

الطبي، أو العالج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال 

 .الشبكة املعلوماتية أو احد  وسائل تقنية املعلومات

  8اواا  رلا 

لشبكة كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق ا

املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بلحد  هاتين 

 .العقوبتين

  9اواا  رلا 

كل من استعمل الشبكة املعلوماتية أو احد  وسائل تقنية املعلومات في تهديد أو ابتزاز 

ال تزيد على سنتين  خص آخر لحمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه يعاقب بالحبس مدة 

وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين الف درهم أو بلحد  هاتين العقوبتين، فلن كان التهديد 

بارتكاب جناية أو بلسناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد 

 .على عشر سنوات

  10اواا  رلا 

احد  وسائل تقنية املعلومات إلى االستيالء  كل من توصل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو 

لنفسه أو لغيرل على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك باالستعانة بطريقة 

احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع 

لتي ال تقل عن ثالثين الف درهم املجني عليه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة ا

 .أو بلحد  هاتين العقوبتين
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  11اواا  رلا 

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات في الوصول دون وجه 

حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات االلكترونية يعاقب بالحبس 

ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من وبالغرامة فلن قصد من 

 .خدمات، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة

أو باحد  هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل 

االستيالء لنفسه أو عن ثالثين الف درهم او إحد  هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى 

 .لغيرل على مال الغير

  12اواا  رلا 

كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد االستغالل أو التوزاع أو العرض على الغير 

عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات ما من شأنه املساس با داب 

 .بالحبس وبالغرامة أو بلحد  هاتين العقوبتينمكانا لذلك، يعاقب  أدار العامة أو 

فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة 

 .التي ال تقل عن ثالثين الف درهم

  13اواا  رلا 

يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو أغوال الرتكاب الدعارة أو الفجور أو 

 .ل على ذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلوماتساعد

 .فلن كان املجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة

  14اواا  رلا 

كل من دخل، بدون وجه حق، موقعا في الشبكة املعلوماتية لتغيير تصاميم هذا املوقع أو 

فه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحد  هاتين الغائه أو إتال 

 .العقوبتين

  15اواا  رلا 

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحد  هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحد  الجرائم التالية 

 :عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات

 .ات أو الشعائر اإلسالميةاإلساءة إلى أحد املقدس1- 

اإلساءة إلى أحد املقدسات أو الشعائر املقررة في األديان األخر  متى كانت هذل املقدسات 2- 

 .والشعائر مصونة وفقا ألحكام الشراعة اإلسالمية

 .سب احد األديان السماوية املعترف  ها3- 
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 .حسن املعاصاي أو حض علاها أو روج لها4- 

مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين  وتكون العقوبة السجن

اإلسالمي أو جرحا لغسس واملباديء التي يقوم علاها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين 

اإلسالمي بالضرورة، أو نال من الدين اإلسالمي، أو بشر بغيرل أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي 

 .أو روج لهعلى شايء مما تقدم أو حبذ لذلك 

 

  16اواا  رلا 

 أو صورا تتصل بحرمة 
ً
كل من اعتد  على أي من املبادئ أو القيم األسرية أو نشر أخبارا

الحياة الخاصة أو العائلية لغفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحد  

ة التي ال تقل عن وسائل تقنية املعلومات، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرام

 .خمسين الف درهم أو باحد  هاتين العقوبتين

  17اواا  رلا 

كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية 

 .املعلومات، بقصد االتجار في األ خا  أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن املؤقت

  18اواا  رلا 

ا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية كل من أنشأ موقع

املعلومات، بقصد ترويج املخدرات أو املؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فاها 

 .وذلك في غير األحوال املصرح  ها قانونا، يعاقب بالسجن املؤقت

  19اواا  رلا 

قانون غسل األموال، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على مع مراعاة األحكام املنصو  علاها في 

سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين الف درهم وال تزيد على مئتي الف درهم، كل 

 .من قام بتحويل األموال غير املشروعة أو نقلها أو تمويه املصدر غير املشروع لها أو اخفائه

وال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير املشروع أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة األم

أو بتحويل املوارد أو املمتلكات مع العلم بمصدرها غير املشروع، وذلك عن طريق استخدام 

الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات بقصد إضفاء الصفة املشروعة على تلك 

 .اب أي من هذل األفعالاألموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا الرتك

  20اواا  رلا 

كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات 

ألية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها اإلخالل بالنظام العام وا داب 
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 .العامة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

  21ا  رلا اوا

كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات 

لجماعة إرهابية تحت مسميات تمووهية لتسهيل االتصاالت بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج 

أدوات تستخدم أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة، أو املتفجرة، أو اية 

 .في االعمال اإلرهابية، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

  22اواا  رلا 

يعاقب بالسجن كل من دخل و غير وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة 

املعلوماتية أو إحد  وسائل تقنية املعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية 

 .ا بطبيعتها أو بمقتضاى تعليمات صادرة بذلكسرية ام

فاذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو املعلومات أو إتالفها أو تدميرها أو نشرها، تكون 

 .العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات

واسري حكم هذل املادة على البيانات واملعلومات الخاصة باملنشآت املالية واملنشآت املالية 

 .األخر  والتجارية واالقتصادية

  23اواا  رلا 

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم املنصو  علاها في 

هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو املساعدة أو االتفاق يعاقب بذات 

 .العقوبة املقررة لها

  24اواا  رلا 

بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع األحوال بمصادرة األجهزة أو البرامج  مع عدم اإلخالل

أو الوسائل املستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم املنصو  علاها في هذا القانون أو األموال 

املتحصلة منها، كما يحكم باغالق املحل أو املوقع الذي يرتكب فيه أي من هذل الجرائم اذا 

 .ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغالقا كليا أو للمدة التي تقدرها املحكمةكانت الجريمة قد 

  25اواا  رلا 

فضال عن العقوبات املنصو  علاها في هذا القانون تقضاي املحكمة بلبعاد األجنبي الذي 

 .يحكم عليه بالحبس وفقا ألحكام هذا القانون 

  26اواا  رلا 

هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص علاها في قانون  ال يخل تطبيق العقوبات املنصو  علاها في

 .العقوبات أو أي قانون آخر
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  27اواا  رلا 

يكون للموهفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم واملخالفات التي تقع باملخالفة ألحكام هذا 

 ، وعلى السلطات املحلية باإلمارات تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء املوهفين لتمكينهمالقانون 

 .من القيام بعملهم

 أحكام ختامية - 27

  28اواا  رلا 

 .يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

  29اواا  رلا 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية واعمل به اعتبارا من تاريخ نشرل

 

 

 

 

 


