


خطوات عملية يف الحامية الرقمية
خالصة ورشات تطبيقية حول األمن الرقمي

املادة العلمية: وائل موىس
إعداد: نينار خليفة

تصميم الغرافيك: نينوس شابو

الطبعة األوىل: ترشين الثاين/نوفمرب 2018
حقوق النرش: هذا العمل مرخص برخصة نسب املصنف - غري تجاري 0.4 دويل املشاع اإلبداعي 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 ملشاهدة نسخة من هذه الرخصة، قم بزيارة
 editor@stj-sy.org :إلبداء الرأي واملالحظات حول هذا الدليل يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين التايل



:“LIFELINE”مرشوع اليفالين
مجموعة  يدعم  مرشوع  عن  عبارة  وهو 
التي  املدين  املجتمع  منظامت  من  متنوعة 
اإلنسان وتعزيزها  بالدفاع عن حقوق  تقوم 

وحاميتها و/أو العمل يف هيئة رقابية، مبا يف ذلك منظامت حقوق اإلنسان 
وجمعيات الصحفيني ومجموعات الطالب والنقابات العاملية ومراكز الفكر 

وغريها.

منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: 
هي منظمة سورية مستقلة، غري حكومية وغري 

ربحية، تأسست عام 2015.
تعمل املنظمة من أجل ”سوريا“ التي يتمتع فيها 

املتساوية،  اإلنسان  والعدالة وحقوق  بالكرامة  واملواطنات  املواطنني  جميع 
ويرتكز عملها بشكل أسايس عىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا 

وقضايا املنارصة يف املحافل الدولية.

LIFELINE بدعم من STJ تم إنجاز هذا الدليل من قبل منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

 editor@stj-sy.org :إلبداء الرأي واملالحظات حول هذا الدليل يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين التايل



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

4

07  .................................................................................. وأهميته  الرقمي  األمن  األول:  الفصل 

10  ...................................................................................... والرسية  الخصوصية  الثاين:  الفصل 

12  .................................................................................... االجتامعية  الهندسة  الثالث:  الفصل 

16  ...................................................................................... االجتامعي  التواصل  الرابع:  الفصل 

18  ................................................................................. والتحديثات  الربامج  الخامس:  الفصل 

24  ............................................................................... املحمول  الهاتف  أمن  السادس:  الفصل 

26  .................................................................................................. الرس  كلمة  السابع:  الفصل 

34  .................................................................. الخدمة  ومزود  اإلنرتنت  عمل  الثامن:  الفصل 

36  ....................................................................................................... التشفري  التاسع:  الفصل 

54  ....................................................... االحتياطي  والنسخ  البيانات  تخزين  العارش:  الفصل 

60  ............................................................ البيانات  وحذف  استعادة  عرش:  الحادي  الفصل 

64  ................................................................. الفريوسات  من  الحامية  عرش:  الثاين  الفصل 

72  .............................................................................. اإلنرتنت  مواقع  عرش:  الثالث  الفصل 

الفهرس



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

5

مقدمة:

يف عاملنا اليوم، بات التعرّف عىل مفهوم “األمن الرقمي” و “وسائل الحامية اإللكرتونية” رضورة ُملّحة لضامن سالمة األفراد 
واملؤسسات، وحامية خصوصيتهم ورّسية بياناتهم، فقد أصبحت املخاطر والتهديدات تزداد يوماً بعد يوم عىل مستخدمي 
تكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك وسائل التواصل الحديثة وما أنتجته من طفرة رقمية هائلة. ومن هنا تأيت أهّمية القدرة 
عىل التحكم باملخاطر والتهديدات من خالل إجراءات أمنيّة بسيطة ومتاحة، وقد يؤدي إهامل هذه اإلجراءات ألمننا الرقمي 
إىل نتائج كارثية ال تحمد عقباها، والتي قد ال تستثني أيًا مّنا وخاصة يف حاالت االخرتاق والقرصنة واالبتزاز ورسقة البيانات 

والتعّدي عىل الخصوصية وامللكية الفكرية والتي باتت حوادث نسمع عنها بشكل يومي.
ويف الوقت الذي أصبح فيه حفظ وتخزين وتبادل املعلومات بالوسائل اإللكرتونية أمراً أساسياً يف حياتنا اليومية، ازدادت 
يف املقابل نسبة حاالت “الجرائم اإللكرتونية” ورسقة املعلومات الشخصية أو املتبادلة إلكرتونياً. وكام أنّنا نعتمد يف “حياتنا 
الواقعية” طرقًا ووسائل لحامية ممتلكاتنا من الرسقة أو االعتداء، عن طريق إقفال أبواب منازلنا واستخدام كامريات املراقبة 
وأجهزة اإلنذار عىل سبيل املثال، فإّن “حياتنا اإلفرتاضية/الرقمية” تستدعي رضورة تحصينها من املخرتقني والعابثني أيضاً. 
ومع التطور املتسارع يف عامل التكنولوجيا، تغدو مواكبة مستجدات أدوات ووسائل “األمن والحامية الرقمية” عملية مستمرة، 

تستدعي تحديث معرفتنا باملامرسات األمنية وإعادة تقييمها بشكل دوري.

إّن حقيقة كون بياناتنا ومعلوماتنا محمية يف الشهر أو األسبوع املايض، ال تعني أنّها ال تزال آمنة اليوم !
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هدف الدليل:

يأيت هذا الدليل يف إطار مرشوع طموح من قبل سوريون 
من أجل الحقيقة والعدالة ورشكائها الدوليني، ويهدف إىل 
نرش الوعي يف مجال األمن الرقمي والحامية ضمن فئات 
املجتمع السوري، وخاّصة تلك التي تعمل يف إطار توثيق 
ومنظامت  اإلعالم  ووسائل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

املجتمع املدين.

تدريبية  ورشات  لست  كحصيلة  الدليل  هذا  جاء  وقد 
ُعقدت يف الفرتة ما بني شهري آذار/مارس 2018 ومتّوز/

يوليو 2018، حيث تضّمنت تلك الورشات طرح مفاهيم 
خطوات  لرشح  باإلضافة  الرقمي”  “األمن  حول  أساسية 
األكرث  أدواته  واستخدام  تثبيت  حول  وتطبيقية  عملية 
االعتامد  ميكن  التي  الحلول  عرض  جانب  إىل  أهمية، 
وحامية  الرقمية  الخصوصية  عىل  الحفاظ  بهدف  عليها 
املعلومات الحساسة، األمر الذي يتيح العمل يف بيئة أكرث 
أمناً بعيداً عن مختلف أنواع التهديدات التي قد تواجهنا 

من جهات عديدة.

اإلنرتنت  شبكة  استخدام  فيه  أصبح  الذي  الوقت  ففي 
الخصوص حاجة  االجتامعي عىل وجه  التواصل  ووسائل 
أمنية  تحديات  برزت  عنها،  االستغناء  يستحيل  يومية 
أنفسهم  حامية  يف  تكمن  املستخدمني،  أمام  جديدة 
عىل  بالتعّدي  قامت  وتعّقب  مراقبة  منظومة  من 
وبياناتهم  الشخصية  معلوماتهم  وحّولت  خصوصياتهم، 
أدوات  وإىل  أحياناً،  ربحيّة  تجارية  سلعة  إىل  اليومية 
لتهديد استقرار دول والتدّخل يف شؤونها يف أحيان أخرى.

عن الحق يف الخصوصية:

يف  تعسفي  لتدخل  أحد  تعريض  يجوز  “ال 
مسكنه  أو  أرسته  شؤون  يف  أو  الخاصة  حياته 
لحمالت متّس رشفه وسمعته،  وال  مراسالته  أو 
ولكل شخص حق يف أن يحميه القانون من مثل 

ذلك التدخل أو تلك الحمالت.”

املادة ١٢ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
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الفصل األول: األمن الرقمي وأهميته:
--------------------------------------

أ. مفهوم األمن الرقمي:

بيانات  حامية  باتت  الحايل  عرصنا  يف 
الذي  واملحتوى  ومراسالتهم  املستخدمني 

التواصل  مواقع  عىل  معه  يتفاعلون 
االجتامعي، تشكل جزءاً ال يتجزأ 
أهمية  يقّل  ال  وهو  أمنهم،  من 

ومقّربيهم  أنفسهم  حامية  عن 
وممتلكاتهم املادية عىل أرض الواقع.
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تعاريف:

Information :املعلومات
وهي كافة البيانات املقروءة واملسموعة واملرئية مهام 

كانت طبيعة محتوياتها.

  Technology Information :تكنولوجيا املعلومات
أجهزة  )خاصة  األنظمة  استخدام  أو  دراسة  هي 
الكمبيوتر واالتصاالت( لتخزين املعلومات واسرتجاعها.

Security Information :أمن املعلومات
وهي حامية معلومات معينة )قد تكون مكتوبة عىل 
أن  من  اإلنرتنت(  عىل  ما  ملف  يف  موجودة  أو  ورق 
أو  بذلك،  لهم  ُمخّول  غري  أشخاص  قبل  من  تستخدم 

من أن تُكشف للعلن، أو تُوزع، أو تُعّدل، أو تُحذف.

Security Digital :األمن الرقمي
استخدامها  يتم  التي  والتطبيقات  األدوات  مجموعة 

لحامية املعلومات عىل الكمبيوتر واالنرتنت.

ب. أهمية األمن الرقمي:

التهديدات  من  بياناتنا  لحامية  الرقمي  األمن  أهمية  تأيت 
االلكرتونية املتمثلة بـ: 

Malware :1. الربمجيات الخبيثة
هي برمجيات مصممة للقيام بأفعال غري مرغوب بها عىل 
جهاز املستخدم دون علمه أو موافقته بهدف إيذائه، وقد 
تسجيل  أو  الرس  كلامت  رسقة  عىل  الربامج  هذه  تعمل 
ويرتاوح  بياناته،  حذف  أو  رسي  بشكل  املستخدم  أنشطة 
الصلب  القرص  أذاها بني مجرد عرض اإلعالنات، إىل تدمري 

وعرقلة نظام التشغيل.     
ومن أشهرها: الفريوسات، والديدان، وأحصنة طروادة.

Spyware :2.  برمجيات التجسس
وهي الربامج التي تنقل معلومات من جهاز املستخدم إىل 
مكان آخر عرب شبكة اإلنرتنت دون علمه، عرب مراقبة الكتابة، 
املعلومات  وتجميع  يزورها،  التي  اإللكرتونية  املواقع  أو 
رسقة  بهدف  ذلك  يكون  وقد  عنه،  املتنوعة  الشخصية 

املعلومات مثل كلمة املرور، أو التجسس ألغراض تجارية.
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وهي ليست برامج نقوم بتنصيبها، وإمنا إحدى اإلضافات 
عاًدة  وتكون  آخر،  برنامج  مع  موجودة  تكون  قد  التي 

مخفيّة عن أنظار املستخدمني.

 Phishing :3. التصيد
مالية  أو  معلومات شخصية  للحصول عىل  محاولة  وهو 
إلكرتونية  رسائل  إرسال  املستهدف، عن طريق  للشخص 
املستخدم  بتوجيه  تقوم  روابط  عىل  تحتوي  قد  زائفة 
معلومات  لرسقة  خصيصاً  ُمصّممة  الكرتونية  مواقع  إىل 
خبيثة  برامج  بتحميل  املتصيد  يقوم  قد  كام  املستخدم. 
عىل جهاز الضحية تسمح له بالوصول إىل معلوماته، أو 
قد يستخدم أسلوب الهندسة االجتامعية دون اللجوء إىل 
أي أدوات وذلك عرب خداع الضحية واستدراجه للحصول 

عىل ما يرغب فيه.

Identitie User Falsifying :4. انتحال الشخصية
الشخصية إىل استخدام هوية شخص آخر  يعمد منتحل 
يف العامل االفرتايض، وذلك بهدف الحصول عىل معلومات 
غري  معلومات  مستخدًما  مالية  مبالغ  أو  أمنية  أو  رسية 

متاحة  تكون  قد  التي  املعلومات  من  أو غريها  صحيحة 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، والتي يرى فيها املنتحلون 
كنزاً معروًضا أمامهم الستخدامها يف عملياتهم االحتيالية، 
أو قد يقوم املنتحل بإرسال رسالة تتضمن روابط صفحات 
املستخدم  من  طالباً  األصيل  للموقع  متاًما  مشابهة 
معلومات معيّنة عنه، كأن يطلب تحديث بياناته البنكية 
يلجأ  قد  أخرى  أحيان  ويف  أخرى،  رّسية  معلومات  أو 
املنتحل إىل االتصال املبارش بالشخص املستهدف وطلب 
النظام  معلومات رسية بحجة أنه بحاجة إليها لتحديث 

كونه يعمل يف رشكة االتصاالت.

attacks Ransom :5. هجامت الفدية
حاسوب  بيانات  تشفري  عىل  تعمل  ألنها  بذلك  ُسّميت 
الضحية يتبعها عملية ابتزاز للضحية لدفع مبلغ من املال 
مقابل فك التشفري مرة أخرى، بدون وجود أي ضامنات 
حقيقية لفك التشفري يف حال إرسال املبلغ. ومن الطرق 
إلكرتوين  بريد  رسالة  لإلخرتاق:  القراصنة  يعتمدها  التي 
تتضّمن مرفًقا ُملوثًا بالفريوس، الروابط امللغومة، املواقع 

الوهمية.
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الفصل الثاين: الخصوصية والرسية:
----------------------------------

من حّق كّل شخص االحتفاظ مبعلوماته مخفية عن 
ارتىض إظهارها، كام من واجب  إاّل ما  اآلخرين 

وحفظه،  الحق  بهذا  له  االعرتاف  اآلخرين 
واالنرتنت  الحاسوب  استخدام  ولكن 

السهل  الدخول  أتاح  واسع  نحو  عىل 
هو  ما  وحتى  للمعلومات،  والرسيع 
بإمكان  صار  رسي  أو  خصويص  منها 
الخبيثة  النوايا  ذوي  أو  املتطفلني 
لغايات  واستغالله  إليه  الوصول 

استفزازية أو ربحية.
وتؤدي مثل هذه االنتهاكات 

ـ والتي تعتمد عىل االستخدام السلبي 
االجتامعي  التواصل  ووسائل  لإلنرتنت 

واستغاللها ألغراض غري قانونية وغري أخالقية ـ  إىل إلحاق 
الرضر باألفراد، ويتعّداه ذلك إىل الرضر العام بالدول، إذ 
الخاصة  تلك  مثل  الحساسة  اإللكرتونية  املواقع  أصبحت 

بأجهزة الدولة والتي تحمل ملفات رسية يف غاية األهمية، 
إىل  االعتداءات  هذه  حّول  الذي  األمر  لالخرتاق،  عرضة 

حروب إلكرتونية بني الدول.
ويف حني تسعى قوانني الجرائم اإللكرتونية املطبّقة 
يف بعض الدول للحفاظ عىل الخصوصية واألمان 
القوانني  هذه  تبقى  اإلنرتنت،  ملستخدمي 
تقع  عام  وبشكل  أخرى،  دول  غائبة يف 
مسؤولية  اإلنرتنت  مستخدمي  عىل 
شخيص  بشكل  الرقمي  أمنهم  حفظ 
والرسية  الخاصة  معلوماتهم  وحامية 

عن طريق أخذ االحتياطات الالزمة.

ترتاوح  عدة   مستويات  للمعلومات 
كل  وإن  والرسي،  والخاص  العام  بني 
قابلة  طبيعتها  كانت  مهام  املعلومات 
لالستخدام، لذلك فمن الرضوري األخذ 
املتلقي،  حسب  املعلومة  مستوى  متييز  االعتبار  بعني 

وعدم االستهتار بأية معلومة ميكن خسارتها.



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

11

درجات  الدول  من  العديد  يف  القانون  “يُجرّم 
بينام  الفردية،  الخصوصية  انتهاك  من  معينة 
بانتهاك  الوقت  نفس  يف  كثرية  حكومات  تقوم 

خصوصية األفراد من خالل التجسس عليهم”

والرسية  الخصوصية  مفهومي  بني  التفريق  ميكن 
اإللكرتونية عىل النحو التايل:             

 
الرسية: هي حالة حفظ أو االحتفاظ باملعلومة مخفية إال 

عن األشخاص املخّولني باالطالع عليها.
عىل  الحفاظ  يجب  التي  املعلومات  عىل  األمثلة  ومن 

رسيتها: كلامت مرور الحسابات االلكرتونية والبنكية.
الخصوصية: هي الحد الذي يفصل بني ما يحق للمجتمع 
لهم  يحق  ال  وما  الخاصة  حياتنا  عن  معرفته  )اآلخرين( 

معرفته.
ويف تعريف آخر: هي قدرة أو حق شخص أو مجموعة 
من األشخاص يف البت مبا ميكن نرشه من معلومات عنهم 

عىل العلن وما ال ميكن نرشه. 

معلومات  تتضمن  أن  اإلنرتنت  عىل  للخصوصية  وميكن 
ميالده  كتاريخ  اإلنرتنت  مستخدم  لشخصية  محددة 
غري  معلومات  أو  سفره،  جواز  أو  هويته  ورقم  وعنوانه 
عىل  ما  ملوقع  ما  زائر  سلوك  مثل  للشخصية  محددة 

اإلنرتنت.
بإعدادات  االجتامعي  التواصل  وسائل  اهتامم  رغم 
الخصوصية واعتامدها آليات لتأمني هذه املواقع، إال أنه 
من  ويبقى  لها،  الكاملة  الحامية  لتوفري  وسيلة  توجد  ال 

الرضوري اتخاذ خطوات احرتازية.
املعلومات  عىل  للحصول  حياًل  املخرتقون  يستخدم  قد 
التواصل  مواقع  عىل  حساباتهم  عرب  لألشخاص  الرسية 
االجتامعي، واستخدامها يف أغراض غري مرشوعة قد تصل 
إىل ارتكاب جرائم كاالبتزاز واالحتيال املرصيف واالستغالل 

الجنيس.
متّكن  ثغرات  عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتحتوي 
من ميكن اعتبارهم طرفًا ثالثًا من الوصول إىل املعلومات 
الخاصة. فعىل سبيل املثال: تتضمن الخصوصية عىل موقع 
فيس بوك اختيار فيام إذا كنا نريد أن يكون املنشور عاماً 
أو مقترصاً عىل األصدقاء، إاّل أن غالبية األشخاص لديهم 
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عدد كبري من األصدقاء االفرتاضيني دون معرفتهم يف العامل 
الحقيقي، ومن الصعب التعرف عىل من قد يقوم بانتهاك 
دون  استخدامها  أو  نرشها  كإعادة  معلوماتنا  خصوصية 

معرفتنا مثاًل.

البيانات  قانون حامية  أيار/مايو 2018 دخل   25 بتاريخ 
العام  RPDG حيز  البيانات  أم ما يعرف بنظام حامية 
حامية  إىل  يسعى  والذي  األوروريب  االتحاد  يف  التنفيذ 
خالل  من  األورويب  االتحاد  ملواطني  الرقمية  الحقوق 
إدارة  لكيفية  أكرب  ومراقبة  للبيانات  رصامة  أكرث  قوانني 
أن  وميكن  لألشخاص،  الشخصية  للموعلومات  الرشكات 

إىل  الجديدة  بالالئحة  االلتزام  عدم  يؤدي 
مليون   20 إىل  تصل  غالامات  فرض 

يورو.

الفصل الثالث: الهندسة االجتامعية:
------------------------------------

من  الحامية  بربمجيات  أجهزتنا  تحصني  يكفي  ال  قد 
من  لحاميتها  وغريها  الفريوسات  ومكافحة  القرصنة 
النظم  ملطّوري  ميكن  ما  كل  فمع  اإللكرتوين،  االخرتاق 
رمبا  آخر  لجانب  يبقى  املجال،  هذا  يف  ابتكاره  األمنية 
البرشي  العنرص  وهو  ذلك  يف  دوًرا  أهمية  أكرث  يكون 

املتمثل باملستخدم.
للوصول  فقط  البرشي  العنرص  املخرتق عىل  يعتمد  وقد 
أساليب  مستخدًما  رسية  معلومات  من  يريده  ما  إىل 
الحنكة واملكر، ومن دون أن تتوافر لديه بالرضورة معرفة 
تقنية عميقة، هذا األسلوب هو ما بات يعرف بالهندسة 

االجتامعية.
أمن  سياق  يف  االجتامعية  الهندسة  تعريف  ميكن 
املعلومات عىل أنها استخدام الخداع للتالعب باألفراد من 
أجل الكشف عن معلوماتهم الرسية أو الشخصية والتي 

ميكن استخدامها ألغراض احتيالية. 
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فن  أنها  عىل  االجتامعية  الهندسة  تُعرّف  األساس  ويف 
طريق  عن  البيانات  أو  األنظمة  أو  املباين  إىل  الوصول 
تقنيات  استخدام  بداًل من  البرشي  النفس  استغالل علم 

القرصنة التقنية. 

أ- أساليب الهندسة االجتامعية:

يُطّور “املهندسون االجتامعيون” بشكل مستمر أساليب 
الهندسة  أساليب  ومن  ضحاياهم  لخداع  جديدة 

االجتامعية:

1ـ استغالل الشائعات: 
تنترش  والتي  الشائعات  االجتامعيون  املهندسون  يستغل 
كغالف  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  رسيع  بشكل 
جذاب لتمرير محتواهم الخبيث، ليصبح كل من يساهم 
يف نرش الشائعة عرضة الخرتاق حساباته االجتامعية ورمبا 

أجهزته.

2ـ استغالل عواطف الضحية وطباعه الشخصية:
أجل  من  الضحية  عواطف  االجتامعي  املهندس  يستغل 
جمع بيانات عنه، واستخدام هذه البيانات يف الدخول إىل 
الخاصة  االجتامعي  التواصل  الشخصية ومواقع  حساباته 
عاطفة  تخاطب  صوراً  أو  نصوصاً  يستخدم  كأن  به. 
الضحية )انتقام، حقد، حب، شوق…( أو تؤجج مشاعره 

الدينية أو القومية، وتوقعه يف فخ فتح الرابط الخبيث.

3ـ استغالل املواضيع الساخنة: 
التي  الساخنة  املواضيع  االجتامعيون  املهندسون  يستغل 
لتمرير  اإلعالم  بوسائل  عاجلة  أخبار  شكل  عىل  تنترش 
عملياتهم االحتيالية، مستفيدين من اهتامم الجمهور بها 
مام يجعلها طعاًم مالمئًا إليهام الضحية بأنها روابط آمنة. 

الخربة  وضعف  الرقمي  األمن  موضوع  استغالل  4ـ 
التقنية للضحية:

مستعار  حساب  إلنشاء  االجتامعي  املهندس  يعمد  قد 
خربة  ضعف  يستغل  قد  كام  الضحية،  عىل  للتحايل 
الضحية مبوضوع األمن الرقمي عرب دفعه لفتح رابط أو 

ملف خبيث عىل أنه آمن.
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5ـ انتحال الشخصية:
الضحية  مع  املبارش  للتواصل  االجتامعي  املهندس  يعمد 
عرب الهاتف أو من خالل إنشاء حسابات وهمية مطابقة 
بعدها  ليقوم  الضحية  من  مقرب  أو  صديق  إلسم 

باالستجرار التدريجي للمعلومات.

6ـ استغالل السمعة الجيدة لتطبيقات معينة:
أو  ملًفا  بأّن  للضحية  باإليحاء  االجتامعي  املهندس  يقوم 
يكون  بينام  معني  تطبيق  عن  محّدثة  نسخة  هو  رابطًا 

رابطًا خبيثًا.

7ـ  اصطياد كلامت الرس:
يعمد املهندس االجتامعي إىل الخداع من أجل الحصول 
صفحة  الضحية  إىل  يرسل  فقد  الضحية،  رس  كلمة  عىل 
من تصميمه تشبه صفحة تسجيل الدخول ألحد املواقع 
الشهرية من حيث الشكل، لكنها تحمل عنوانًا مختلًفا عن 
العنوان األصيل، وعندما يُدخل الضحية كلمة الرس للولوج 
يف حسابه تصل بكل بساطة إىل املخرتق ويكون الضحية 

قد وقع بالفخ دون أن يشعر بالخداع. 

من  قريبًا  للمهاجم  الفيزيايئ  التواجد  استغالل  8ـ 
الضحية:

نفس  يف  والضحية  االجتامعي  املهندس  يتواجد  فعندما 
املكان يتمكن املهاجم من الوصول إىل جهاز الضحية عرب 

الحنكة.
 )WIFI( الوصول  نقطة  االجتامعي  املهندس  يرتك  فقد 
مفتوحة عمًدا حتى يتصل بها الضحية فيخرتق حاسوبه، 
مام  جهازه  مع  ذاكرة  بطاقة  توصيل  منه  يطلب  قد  أو 
نظام  يف  لالنتشار  الخبيثة  امللفات  أمام  املجال  يفسح 

الحاسوب وتدمري البيانات.

9ـ خيانة الثقة:
قد يكون املهندس االجتامعي صديًقا أو زمياًل يف العمل، 
جهازه  الخرتاق  الضحية  من  له  املمنوحة  الثقة  يستغل 

والتلصص عليه. 
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ب- نصائح للحامية من الهندسة االجتامعية: 

التثقيف مبجال األمن الرقمي وأساليب االخرتاق 	 
املتجددة. 

بيانات 	  أو  رسية  معلومات  أي  إعطاء  تجنب 
الشخص  هوية  من  التأكد  بعد  إال  شخصية 
أو  االتصال تم من جهة رسمية  املتحدث، وأن 

معروفة. 
مع 	  الشخصية  األرسار  يف  الحديث  تجنب 

التواصل  وسائل  عرب  املجهولني  األصدقاء 
االجتامعي. 

عدم فتح مرفقات الربيد اإللكرتوين املرسل من 	 
أشخاص غري معروفني. 

العمل عىل تأمني هواتفنا أو حواسيبنا واستخدام 	 
برامج ملكافحة الفريوسات.
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الفصل الرابع: التواصل االجتامعي: 
----------------------------------

أمام  واسًعا  املجال  االجتامعي  التواصل  وسائل  أتاحت 
مشاعرهم  ومشاركة  أنفسهم،  عن  للتعبري  مرتاديها 
ومشاريعهم وأفكارهم مع اآلخرين، وإىل جانب توفريها 
تداول  وسهولة  ورسعة  األفراد،  بني  التواصل  سهولة 
تعليمية  خدمات  الشبكات  هذه  أّمنت  املعلومات، 

وإخبارية وتجارية وخدمية وحكومية.

ولكن مبوازاة ذلك ومن جانب آخر سّهلت هذه الشبكات 
البعض  استخدمها  كام  الكاذبة،  واألخبار  الشائعات  نرش 
يف عمليات التحايل والتزوير والنصب واالبتزاز، فضالً عن 

انتحال الشخصيات وانتهاك الخصوصية. 

فكيف ميكن التعامل مع شبكات التواصل االجتامعي وما 
هي املعلومات التي يجب عدم ذكرها.
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ج. معلومات رسية: 
املعلومات الرسية أياً كان نوعها يجب تجّنب تداولها عرب 
الرسائل  ضمن  ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
أو  ألقاب  )كاستخدام  ممّوهة  كانت  وإن  حتى  الخاصة 

أسامء مزيفة أو تعابري متّفق عليها(.

تنقسم املعلومات التي يتوجب عدم ذكرها عىل وسائل 
التواصل االجتامعي إىل:

أ. معلومات خاصة:  
التي ال نرغب مبشاركتها مع 	  الصور الشخصية: 

الجميع حتى وإن تم إرسالها عرب رسالة خاصة.
اآلراء الشخصية: التي تؤثر عىل الوضع املهني/ 	 

أو  الحايل  االجتامعي  السيايس/  القانوين/ 
املستقبيل.

معينة 	  حالة  عن  الناتجة  النفسية:  التعبريات 
كالغضب والحقد والقدح والذم والتهديد.

ب. معلومات حساسة: 
معلومات الهوية الشخصية )تاريخ امليالد، اسم 	 

رقم  الوالدة،  مكان  اإلقامة،  مكان  الوالدين، 
القيد، رقم الهوية، رقم الهاتف الشخيص(.

أنشطة غري مرغوب فيها من قبل جهات قادرة 	 
عىل أن تشكل خطرًا عىل مامرسيها.

وأثناء 	  قبل  التنقل  وأماكن  مواعيد  تحديد 
الحدث.
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الفصل الخامس: الربامج والتحديثات:
-------------------------------------

Pirated software :أ. الربامج املقرصنة
االستخدام  أو  التوزيع  أو  النسخ  هي  الربامج  قرصنة 

الحاسوب  لربامج  القانوين  غري 
املختلفة.

مع  القرصنة  ظاهرة  بدأت 
الحاسوب،  ظهور  بدايات 
مع  كبري  بشكل  وازدادت 
الشبكات،  تقنية  استخدام 
برسعة  تتطور  عملية  وهي 
تقنيات  باستخدام  فائقة 
حديثة، وبات من املتاح بشكل 
شائع رؤية مواقع عىل االنرتنت 
الربامج  برتويج  مختّصة 

أو مقابل مبلغ  املقرصنة مجاناً 
مادي رمزي.

انتباه جامعات  الربامج تجارة مربحة لفتت  تعّد قرصنة 
إىل  تؤدي  وهي  البلدان،  من  عدد  يف  املنظمة  الجرمية 
تستطيع  قد  التي  للرشكات  جًدا  باهظة  مادية  خسائر 
الرشكات  إفالس  إىل  تفيض  بينام  مقاومتها  منها  الكبرية 

الناشئة.

الربامج  قرصنة  دفعت  وقد 
صناعة  يف  املختصة  الرشكات 
وإنشاء  االتحاد  إىل  الربامج 
منظمة خاصة ملراقبة وتحليل 
“منظمة  الربمجيات  سوق 
األعامل” برمجيات   اتحاد 
Business Software Alli-“

باختصار  تعرف  ance”والتي 
تم  للمنظمة  ووفًقا   ،”BSA“
جميع  من   %36 نحو  رسقة 
الربامج املستخدمة عام 2005.



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

19

يف عام 2010 بلغت الخسائر بسبب قرصنة   	

العامل.  مستوى  عىل  دوالر  مليار   59  الربامج  

من بني 3000 لعبة تم تطويرها مل تحقق   	

األموال  اسرتداد  يضمن  نجاًحا  لعبة   150 سوى 

املستثمرة وتحقيق هامش ربح جيد.

رشكة مايكروسوفت

مخاطر الربامج املقرصنة: 
تعود قرصنة الربامج بأرضار عىل كل من الرشكات املنتجة 

لربامج الحاسوب، وعىل املؤلفني واملستخدم نفسه.
إذ يسهم شيوع استخدام الربامج األصلية بني املستهلكني 
الربامج  عىل  االعتامد  يؤدي  بينام  أسعارها،  خفض  يف 
املقرصنة إىل ارتفاع أسعار هذه الربامج، وذلك فضاًل عن 
أن القرصنة ستؤدي إىل زيادة تكلفة املنتجات بسبب دفع 

الرشكات مبالغ كبرية لحامية منتجاتها منها.
متويل  مصادر  عىل  مبارش  بشكل  كذلك  القرصنة  وتؤثر 
والتي سيخىش مستثمروها من  الربامج،  تطوير  عمليات 
بسبب  الربح  تحقق  ال  قد  بربامج  أموالهم  يف  املخاطرة 

السطو عليها ونرشها.
والذين  الربامج،  ومطورو  مؤلفو  يتأثر  السياق  ذات  ويف 
الربامج  لهذه  املستمر  التطوير  ووقتًا عىل  جهًدا  يبذلون 
ذلك  يف  معتمدين  املستهلكني  أمام  لالستخدام  وعرضها 

عىل األرباح التي سيجنوها من بيع منتجاتهم.

املستخدمني  عىل  املقرصنة  للربامج  كبرية  مخاطر 
يتوجب الحذر منها: 

غالباً تحتوي الربامج املقرصنة عىل برمجيات خبيثة تعمل 
عىل تجميع املعلومات وإرسالها بشكل دوري، األمر الذي 
املعلومات  لبيع  تصل  قد  متعددة  عنه مخاطر  ينتج  قد 
الشخصية، أو حتى إلستخدام الجهاز املصاب كأداة لتنفيذ 

عمليات إجرامية دون علم صاحب الجهاز.
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ماذا يؤّمن استخدام الربامج األصلية؟ 
بإمكان مستخدمي الربامج األصلية ضامن التمتع بالدعم 

الفني وخدمات ما بعد البيع والتي تشمل:
نسخة 	  استبدال  وإمكانية  الجودة  ضامن 

الربنامج يف حال وجود أي خلل فيها.
املنتج 	  مع  الهاتفي  التواصل  إمكانية 

استفسار،  أي  عن  لإلجابة 
أحدث  عىل  لالطالع  أو 

اإلصدارات.
عىل 	  التدريب  إمكانية 

استخدام الربنامج.
الحاسوب 	  حامية جهاز 

من الفريوسات.

يف  أكرب  بشكل  الربامج  قرصنة  تنترش 
املتقدمة  بالدول  مقارنة  النامية  الدول 

مكافحة  قوانني  تعتمد  التي  تلك  خاصة 
حقوق  وحامية  االلكرتونية  الجرائم 
امللكية. ويعود ذلك ألسباب عدة منها: 

غياب الرقابة الحكومية عىل من ينرشون املنتجات املقرصنة 
امللكية لآلخرين، وغالء  ينتهكون حقوق  عىل اإلنرتنت ومن 
أسعار املنتجات األصلية مقارنة مبتوسط دخل الفرد، وانتشار 
واملكتبات،  واألسواق  اإلنرتنت  يف  بكرثة  املقرصنة  املنتجات 
املصدر  مفتوحة  الربمجيات  حول  املعرفة  عن ضعف  فضاًل 

والتي سنتعرف عليها يف الفقرة القادمة.

املصدر  مفتوحة  الربامج  ب. 
)الربمجيات الحرة(: 

Open source software
هي الربامج التي تتيح االستخدام 
إذ  قيود،  دون  والنرش  والتعديل 
متاحة  الربمجية  شفرتها  تكون 
هذه  تطوير  وميكن  للجميع، 
ميكن  أي  تعاونية،  بطريقة  الربامج 
ألي شخص التعديل عىل النسخة األصلية 
نسخته  يصنع  بحيث  الربنامج  من 

الخاصة منه. 
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املصدر  مغلقة  الربامج  عن  تختلف  بذلك  وهي 
“االحتكارية” والتي ال تتيح شفرة املصدر الخاصة بها، وال 

تسمح إال للمطورين الرسميني بالتعديل عليها.

فوائد الربامج مفتوحة املصدر: 
من 	  مفتوحة  ملراقبة  تخضع  ألنها  آمنة 

املطّورين.
مجانية أو بتكلفة بسيطة ألنها غري قامئة عىل 	 

الربح فقط.
مستمرة يف التطور والنمو بالتناسب مع عدد 	 

املستخدمني.

ال ميكن اعتبار الربامج مفتوحة املصدر غري ربحية متاماً، 
عرب  الدوالرات  ماليني  من جني  الرشكات متكنت  فبعض 

بيع الربامج مفتوحة املصدر وتسويقها ودعمها.
النقالة  الهواتف  تشغيل  نظام  الربامج:  هذه  ومن 
“أندرويد”، املتصفح غوغل كروم، وبرنامج االتصال اآلمن 

تور.

أمثلة عىل برامج مفتوحة املصدر: 
واملرّخص  املفتوح  مبصدره  برنامج  أي  إيجاد  ميكن 
لالستخدام مجانًا بشكل قانوين عرب محركات البحث من 
املصدر”  “مفتوح  عبارة  مع  للربنامج  كتابة وصف  خالل 

باللغتني العربية أو اإلنجليزية.

مفتوحة  لربامج  ومشهور  آمن  ملستودع  رابط  ييل  فيام 
https://sourceforge.net/ :املصدر
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Updates :ج. التحديثات

أهميتها  حول  تساؤالت  التحديثات  مع  التعامل  يطرح 
ومخاطر إهاملها، وقد يلجأ البعض إلغالقها بشكل نهايئ، 
أو تركها بحسب إعداداتها االفرتاضية، بينام يعاين البعض 

اآلخر من صعوبة الحصول عليها .

فام هي هذه التحديثات وكيف ميكن االستفادة منها؟
التحديثات: هي عملية إجراء تعديل أو استبدال أو إضافة 
عىل املميزات بعد صدورها من قبل املطّور، وذلك لتوفري 
مزايا جديدة أو إغالق ثغرات أو حل مشاكل، وأهم ما يف 

هذه التحديثات هي التحديثات األمنية.

الحامية  تأمني  عىل  عام  بشكل  التحديثات  تعمل 
وأنظمة  للتطبيقات  األمنية  التحديثات  أن  إذ  ألجهزتنا، 
تفتح  قد  التي  الثغرات  معالجة  عىل  تعمل  التشغيل 
تؤمن هذه  وبالتايل  املعلومات،  للتجسس ورسقة  املجال 

التحديثات حامية كبرية لخصوصيتنا.

وكمثال عىل ذلك: التحديث الذي أطلقه تطبيق واتساب 
لتفعيل ميزة جديدة للتشفري من املستخدم إىل املستخدم.

ميزة جديدة  التحديث عىل  يحتوي  أن  بالرضورة  وليس 
موجودة  ميزة  ملعالجة  يهدف  أن  املمكن  من  إذ  متاًما، 
تتمكن  ليك  الحامية  برامج  تحديثات  مثل  مسبًقا، 
الحديثة،  والتهديدات  الفريوسات  عىل  التعرف  من 
بعض  تعالج  التي  التشغيل  أنظمة  عىل  كالتحديثات 
أدوات  بوجه  الثغرات  وسد  قدراتها  لتطوير  املميزات 

التجسس واملراقبة.

إن الهدف األسايس للتهديدات التي تعمل عىل استغالل 
اخرتاقا  يشكل  ما  وهو  املعلومات  رسقة  هو  الثغرات 
املختلفة  النهائية  النتائج  عن  النظر  بغض  للخصوصية، 
عىل  التهديدات  هذه  قدرة  فلوال  التهديد،  نوع  بحسب 
ملا  خاصة  معلومات  عىل  والتعرف  الخصوصية  اخرتاق 
متكنت من الوصول لهدفها النهايئ، والذي قد يكون تدمري 

امللفات أو تشفريها أورسقتها.
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أهمية التحديثات:
الربمجيات  رشكات  ترسل  أمنية:  تحديثات  1ـ 
حرًصا  مستمر،  بشكل  رضورية  أمنية  تحديثات 
منها عىل سد الثغرات التي قد تُكتشف يف برامجها 

وأنظمتها.

الرشكات  تعمل  املثال  األداء: عىل سبيل  2- تحسني 
الخاص  املعالج  أداء  تحسني  ميكنها  تحديثات  عىل 
بالجهاز وبالتايل رفع كفاءته، أو العمل عىل تحسني 

كفاءة ذاكرة الجهاز وبالتايل تأمني رسعة أكرب له.

3ـ توافق أفضل مع األجهزة والتطبيقات: قد تواجه 
بعض املستخدمني مشكلة يف عدم توافق أجهزتهم مع 
بعض التطبيقات التي يرغبون يف تحميلها، ولتفادي 
ذلك تقوم الرشكات بإطالق تحديثات جديدة دوًما 
وذلك  للنظام،  رئيسية  تحديثات  بعد صدور  خاصة 
لجعلها متوافقة مع اإلصدارات الجديدة، بالتايل من 

الرضوري تحديثها حتى تكون مستقرة.

الوقت  طوال  الرشكات  تسعى  جديدة:  ميزات  4ـ 
إلطالق املزيد من امليزات الجديدة، يف محاولة منها 
املزيد  وجذب  عليهم  واإلبقاء  املستهلكني  إلرضاء 

منهم.

بشكل  مرتبط  دائم  بشكل  برامجنا  لتحديث  حاجتنا  إن 
وثيق بأهمية الحفاظ عىل بياناتنا وخصوصيتنا، لذلك من 
وعدم  وصولها  فور  التحديثات  عىل  الحصول  الرضوري 

تجاهلها.
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الفصل السادس: أمن الهاتف املحمول: 
--------------------------------------

زيادة  مع  كبرية  أهمية  املحمول  الهاتف  ألمن  أصبح 
وسيلة  يعد  مل  فهو  اليومية،  حياتنا  يف  عليه  اعتامدنا 
نُخزّن عليه معلوماتنا  بتنا  الهاتفي فحسب، بل  لالتصال 
الشخصية والتجارية، ومشاريعنا العملية والحياتية، فضاًل 

عن كونه يرافقنا يف كل األوقات واألماكن.
إىل  الوصول  ميزة  الذكية  الهواتف  أتاحت  لذلك  إضافة 
التواصل  ووسائل  اإللكرتوين  الربيد  واستخدام  اإلنرتنت 

االجتامعي وتحميل التطبيقات واأللعاب.
عىل  مخاطر  من  ذلك  يشكله  قد  ما  كّل  مع  وغريها 

خصوصيتنا التي أصبحت سهلة االخرتاق.

لذلك يجب التعرّف عىل وسائل الحامية لهواتفنا، وطرق 
بشكل  منعها  ميكن  ال  والتي  اإللكرتونية  املخاطر  تقليل 

كامل.
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هاتف  عىل  للحصول  بها  نقوم  أن  يجب  خطوات 
آمن: 

1- اختيار جهاز من رشكة تهتم بإصدار التحديثات.
الهاتف  لقفل  طريقة  أفضل  للهاتف:  قفل  استخدام   -2

هي اختيار الرقم الرسي.
غوغل:  من  الثنائية  املصادقة  خاصية  استخدام   -3

“التحقق بخطوتني”.
4- استخدام التطبيقات حرًصا من متجر غوغل “للهواتف 
التي  “للهواتف  آيتون  و  أندرويد”،  بنظام  تعمل  التي 
حول  املعلومات  لتفّقد  االنتباه  مع   ”IOS بنظام  تعمل 

املنتج للتطبيق، وإلقاء نظرة عىل آراء املستخدمني.
5ـ استخدام تشفري الجهاز الكامل: تحتوي أنظمة تشغيل 
تفعيلها عن  الهاتف ميكن  لتشفري  الهواتف عىل خاصية 

طريق اإلعدادات يف الهاتف ثم األمان أو الحامية.
الخارجية  الذاكرة  لبطاقة  التشفري  تفعيل  ميكن  كام 

.SDcard
6- استخدام VPN لتشفري االتصال باالنرتنت عند الحاجة:

أماناً  األكرث  الطريق  وهي  االفرتاضية”  الخاصة  “الشبكة 

بيانات  عىل  باملحافظة  تقوم  إذ  باالنرتنت،  لالتصال 
املستخدمني ونشاطاتهم مخفية ومشفرة عرب إنشاء نفق 
يعني عدم  الجهاز ومزود خدمة VPN مام  بني  وهمي 

قدرة أي أحد عىل اعرتاضها.
واستخدام  املتصفح  املرور عىل  كلامت  تجنب حفظ   -7

برنامج إدارة كلامت املرور:
بسبب  اإلنرتنت  عىل  االخرتاق  عمليات  أبرز  تحدث 
ضعف كلامت املرور واالستخدام املتكرر لها يف حسابات 
أحد  استخدام  هو  األفضل  الحل  يكون  ولذلك  متعددة، 
الدخول  معلومات  لحفظ  املرور  كلامت  إدارة  برامج 

بالحسابات املختلفة.  
8- استخدام برنامج مكافحة الفريوسات: 

تعمل برامج مكافحة الفريوسات عىل اكتشاف التطبيقات 
أنها  الهاتف وإزالتها، كام  التي قد تصيب جهاز  الخبيثة 
لحامية  وناصح  كمراقب  املدفوعة  النسخ  يف  تعمل  قد 

الخصوصية أثناء التصفح واستخدام تطبيقات وغريها.
9- إغالق االتصال باالنرتنت يف حال عدم الحاجة إليه.

10- إزالة التطبيقات التي ال نستخدمها.
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الفصل السابع: كلمة الرس: 
---------------------------

املفتاح  مبثابة  املرور  كلمة  أو  الرس  كلمة  تعترب 
الشخصية  وبياناتنا  معلوماتنا  كافة  إىل  للوصول 
مفتاح  باختيار  نعتني  وكام  أجهزتنا،  عىل  املخزّنة 

محكم ملنزلنا أو خزانة أموالنا يجب أخذ االحتياطات 
الالزمة لتكون كلمة رسنا قوية تتميز بتشفري عال ووثوقية 
تامة، بحيث يصعب رسقتها واستخدامها يف فتح حساباتنا 

أو انتحال شخصيتنا.

الرس  كلمة  كشف  من  القراصنة  يتمكن  كيف  أ. 
الخاصة بنا؟

يستعمل القراصنة عدة طرق منها استخدام برامج التنبؤ 
بكلامت الرس، والتي تجرّب برسعة فائقة عدد كبري من 
بعد  الرس  كلمة  ملعرفة  الواحدة  بالدقيقة  االحتامالت 
تزويدها ببعض املعلومات حول صاحب الحساب والتي 
وسائل  خالل  من  بسهولة  إليها  الوصول  املمكن  من 

التواصل االجتامعية وغريها.

باإلضافة إىل العديد من طرق االحتيال أو التجسس التي 
الوعي  توفر  الرس. ويف حال  لكلمة  الوصول  متكنهم من 
الكايف والحامية لدى املستخدم يبقى الخيار الوحيد املتاح 
للقراصنة هو عرب التنبؤ الذي قد يكون سهالً فيام لو مل 

نقم باختيار كلمة الرس بشكل صحيح.
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ب. نقاط مهمة عند اختيار كلمة الرس: 

1- أن تكون طويلة بحدود 14 حرفًا عىل األقل، إذ 
يسهل اخرتاق كلامت الرس القصرية بواسطة الربامج 

التي تحدثنا عنها يف الفقرة السابقة.
كبرية  حروف  عىل  تحتوي  أي  معقدة  تكون  أن   -2
وصغرية وأرقام ورموز، وهو األمر الذي يزيد صعوبة 

اخرتاقها.
3- أن تكون عشوائية ال تستخدم أمناط معتادة مثل: 

.QWEASD 1234 أو
الهوية  عن  معلومات  أية  عىل  تحتوي  ال  أن   -4
أرقام  أو  امليالد  مكان  أو  تاريخ  مثل  الشخصية 
هواتف أو حتى معلومات متعلقة بصاحب الحساب 

مثل طعامه املفضل أو املدينة التي يقطنها.
الحاجة  دون  تذكرها  ميكن  رس  كلمة  تكون  أن   -5
كتخزين  فتحه،  يسهل  ملف  أو  ورقة  عىل  لكتابتها 
 Ig3GaM20bFmf :كلمة الرس يف ملف إكسل، مثال
 I got 3 gifts at :وهي اختصارات لعبارة باإلنكليزية

my 20th birthday from my friends

6- أن تكون كلمة رس فريدة ال تُستخدم نفسها ألكرث 
قد  الذي  الرضر  حجم  لتقليص  وذلك  حساب  من 

يحدث يف حال اكتشافها.
7- تغيري كلمة الرس بشكل دوري “كل ثالثة شهور 

فرتة جيدة”.
8- التعرّف عىل كيفية استعادة كلمة الرس أثناء إنشاء 
أدوات الستعادة  إذ تستخدم مواقع عدة  الحساب، 
كلمة الرس، وهنا يجب الحرص عىل أن تكون عملية 
االستعادة آمنة، ففي حال استخدام سؤال الستعادة 
كلمة الرس يجب أن تنطبق عىل جوابه نقاط اختيار 

كلمة الرس نفسها.
أو  عامة  أجهزة  عىل  الرس  كلمة  كتابة  عدم   -9
أجهزة األصدقاء، إذ تقوم برامج رصد لوحة املفاتيح 
الحاسوب،  عىل  طباعتها  يتم  كلمة  أي  بتسجيل 

ويصبح باإلمكان سحب كلامت الرس بسهولة.
مام  الرس  كلامت  إلدارة  آمن  برنامج  استخدام   -10
الحاجة  دون  قوية  رس  كلامت  اختيار  عىل  يساعد 

.KeePass لحفظها جميًعا مثل برنامج
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ج. ما هو برنامج كيباس 
KeePass ؟

برنامج مجاين مفتوح املصدر 
أنظمة  جميع  عىل  يعمل 
كام  وماكنتوش،  ويندوز 
لألجهزة  نسخ  منه  يتوفر 
 ،ipad  ،iphone الذكية 

وإنشاء  إدارة  إىل  يهدف   ،BlackBerry  ،Android
كلامت مرور الحسابات الخاصة بك ضمن قاعدة بيانات 

الكرتونية، محمية برقم رسي. 
الحسابات  من  كبري  عدد  حفظ  الربنامج  هذا  يتيح 
كام  حساب،  لكل  املستخدم  واسم  الرس  كلمة  متضمنة 
يقرتح كلامت رس صعبة تتكون من أحرف ورموز وأرقام 
من خالل مولّد كلامت الرس الذي يحتويه، باإلضافة إىل 
ضمن  بها  الخاصة  الرس  وكلامت  الحسابات  ينظم  أنه 
مجموعات، عىل سبيل املثال: مجموعة حسابات الشبكات 

االجتامعية، مجموعة حسابات الربيد اإللكرتوين.

ميزات أخرى للربنامج:
سهولة االستخدام إذ أن الربنامج بسيط وواضح 	 

الحاجة  بسهولة دون  منه  نسخة  وميكن حمل 
Por-  إىل تنصيب، فهو متوفر بنسخة محمولة

.table
إمكانية نقل ملف الحسابات وكلامت الرس عىل 	 

عىل  حفظها  أو  مضغوط  قرص  عىل  أو  فالشة 
التخزين السحايب الستخدامها عىل أجهزة أخرى.

إىل 	  الرس  وكلامت  الحسابات  تصدير  إمكانية 
 ،XML ،HTML ،TXT العديد من الصيغ مثل

.CVS
من 	  الرس  وكلامت  الحسابات  استرياد  إمكانية 

عدة أنواع من امللفات.
حساب 	  عن  الربنامج  ضمن  البحث  إمكانية 

معني.
الربنامج متوفر بثالثني لغة.	 

الرابط  عىل  ادخل  الرسمي  املوقع  من  الربنامج  لتحميل 
https://keepass.info/download.html :التايل
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طريقة االستخدام 
1. بعد تحميل الربنامج قم بعملية التثبيت عىل جهازك، 
الواجهة  لك  ستظهر  األوىل  للمرة  الربنامج  فتح  عند 

الرئيسية للربنامج
2. إضغط عىل األيقونة املشار إليها يف الصورة أسفله ليتم 

OK إنشاء قاعدة البيانات ومن بعدها اضغط عىل

3. ثم ستظهر نافذة تطلب منك اختيار اسم ومسار حفظ 
قاعدة البيانات 

4. بعدها ستظهر لك نافذة تطلب منك إنشاء كلمة مرور 
لقاعدة البيانات

أ. يف خانة Master password اكتب الرقم الرسي 
الرئييس 

ب. أعد كتابته يف خانة Repeat password سيظهر 
ed quality لك مدى قوة الكلمة الرئيسية بجانب-

Estimat

بعد اإلنشاء ستظهر لك نافذة تطلب منك وضع إعدادات 
اضافية لقاعدة البيانات مثل 

Database name أ. االسم يف خانة
Database description ب. الوصف يف خانة

 for new entries ج. اسم مستخدم افرتايض يف خانة
Default user name

زر  عىل  القامئة  يف  اضغط  للقاعدة  رس  كلامت  إلضافة 
Add Entry الفأرة األمين ثم إضغط عىل زر
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ستظهر لك هذه النافذة للبدء بادخال البيانات
1. يف خانة  Title أكتب عنوان الحساب مثل الفيس 

بوك 
او  املستخدم  اسم  اكتب   Username خانة  يف   .2

االمييل
3. يف خانة Password اكتب الرقم الرسي

4. يف خانة  Repaet أعد إدخال الرقم الرسي
تسجيل  صفحة  عنوان  اكتب   URL خانة  يف   .5

الدخول أو رابط املوقع الرئييس.
حول  مالحظات  كتابة  ميكنك   NoteS خانة  يف   .6

الحساب 
صالحية  مدة  وضع  ميكنك   Expires خانة  من   .7
لتقوم  بانتهائها  سيذكرك  والربنامج  الرس  لكلمة 

بحذفها أو تغيريها
ميكنك نسخ اسم الحساب أو كلمة املرور بالضغط 

عليهام يف الصفحة الرئيسية للربنامج 
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د. وسائل أمان إضافية:
مختلفة  طرق  عىل  الحديثة  التواصل  وسائل  تعتمد 
املستخدم  اسم  إضافة  يطلب  أغلبها  الدخول،  لتسجيل 
وكلمة الرس مثل: الربيد اإللكرتوين جيميل، وموقعي فيس 
تسجيل  يطلب  اآلخر  وبعضها  وغريهام..،  وتويرت  بوك 
الهاتف فقط مثل: واتساب وتيليغرام وغريهام من  رقم 

الوسائل املشابهة.
حال  يف  حساباتنا  أمان  من  نزيد  أن  ميكننا  كيف  ولكن 

فقدان كلمة الرس أو رسقتها؟
أمان  خيارات  االجتامعي  التواصل  وسائل  أغلب  توفر 
الرس  كلمة  عىل  فقط  نعتمد  ال  فنحن  وبالتايل  إضافية، 

لحامية حساباتنا.
استخدامها  علينا  يتوجب  التي  الوسائل  هذه  أهم  ومن 

هي استخدام بريد بديل، والتحقق بخطوتني.
إلكرتوين 	  بريد  إضافة  إن  بديل:  بريد  استخدام 

مستوى  من  يرفع  الحساب  إنشاء  عند  بديل 
مخرتق  أي  محاولة  عند  يؤمن  ما  وهو  األمان، 
آخر،  الحساب من جهاز  الدخول عىل  تسجيل 
املستخدم  بريد  عىل  تحذيرية  رسالة  وصول  

كلمة  وتغيري  حسابه،  تأمني  من  متّكنه  البديل 
الرس إن اقتىض األمر ذلك.

التي 	  الخاصيات  من  هي  بخطوتني:  التحقق 
حسابات  حامية  تعزيز  طرق  ضمن  تندرج 
خالل  من  التأكيد  تطلب  أنها  إذ  املستخدم، 
وسيلة مختلفة عىل أن عملية تسجيل الدخول 
كلمة  إدخال  فبعد  الحساب،  صاحب  عرب  تتم 
الرس يحتاج املستخدم إىل رمز إضايف قد يكون 
الرموز  مولد  برنامج  باستخدام  او  الهاتف  عرب 
تحصني  يف  يساهم  الذي  األمر  غوغل،  من 

الحساب.
هوية  انتحال  من  كثريًا  بخطوتني  التحقق  خاصية  تُقلل 
معلوماته  إىل  به  املرُّصح  غري  والدخول  املستخدم، 
وسائل  كافة  باتت  وقد  عليها.   واالستيالء  الحساسة 
بخطوتني،  التحقق  ميزة  تستخدم  االجتامعي  التواصل 

والتي ميكن تفعيلها من خالل عدة طرق منها :
.”SMS“ 1- الرسائل النصية

2ـ تطبيق إنشاء الرموز.
3ـ رموز االسرتداد.
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استخدام الرسائل النصية:
بخطوتني  التحقق  تفعيل  طرق  من  طريقة  أسهل  تعترب 
برقم  املستخدم  ربط حساب  عرب  وتتم  انتشاًرا،  وأكرثها 

هاتفه، وبناًء عىل هذا اإلجراء ويف حال وجود 
أي محاولة لتسجيل الدخول عىل حساب 

يتطلب  جديد،  جهاز  من  املستخدم 
الحساب  صاحب  أنه  تأكيد  ذلك 

باستخدام الرمز املُرسل إىل هاتفه.
تظهر نقاط ضعف هذه الوسيلة 

أو  الهاتف،  فقدان  حال  يف 
بلدان  يف  التواجد  عند 
إىل  حكوماتها  تعمد 
اعرتاض الرسائل النصية 
أصحابها،  إذن  دون 
أرقام  استخدام  إىل  أو 
وإعادة  هواتفهم، 
الرس  كلمة  ضبط 

الخاصة بهم.

     تطبيق مولد الرموز من غوغل: 
مؤقتة 	  تحقق  رموز  بتوليد  التطبيق  هذا  يقوم 

أهم  أحد  يعترب  وهو  الحساب،  إىل  للدخول 
املصدر،  مفتوحة  الرموز  إنشاء  تطبيقات 
ويعمل عىل أجهزة الهواتف الذكية ذات أنظمة 

آندرويد وآيفون وبالك بريي.
عشوائية 	  أمان  رموز  التطبيق  هذا  يولّد   

الستخدامها أثناء الحاجة للتحقق من أن تسجيل 
الحساب عند  يتم من قبل صاحب  الدخول 
غري  جديد  جهاز  من  الدخول  محاولة 

معروف.
مبستوى 	  التطبيق  هذا  يتميز 

بخاصية  مقارنة  األمان  من  أعىل 
عن  بعيد  فهو  النصية،  الرسائل 
مشغيل  أو  الحكومات،  وصول 
أو أي جهة أخرى  املحمول،  الهاتف 
النصية،  الرسائل  اعرتاض  عىل  قادرة 
أثناء  حتى  منه  االستفادة  ميكن  كام 

عدم توفر االتصال باإلنرتنت. 
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تدعم عدد كبري من الرشكات خاصية استخدام 	 
التحقق عرب أداة إنشاء رموز، ومن بينها رشكتي 
جوجل ومايكروسوفت بكافة خدماتهام، إضافة 

إىل العديد من وسائل التواصل االجتامعي.

رموز االسرتداد:
قد يتعذر الوصول لوسائل األمان السابقة كونها مرتبطة 
بجهاز الهاتف، أما يف حال فقدان الهاتف ألي سبب من 

األسباب، فيمكننا االعتامد عىل رموز االسرتداد.
من  عليها  الحصول  ميكن  رموز  عرشة  عن  عبارة  وهي 
طباعتها  أو  نسخها  ليتم   الحساب،  أمان  إعدادات 
الرموز يف  وحفظها يف مكان آمن، وميكن استخدام هذه 
الوصول  بهدف  فقط  واحدة  ملرة  الهاتف  فقدان  حال 
جديدة  رموز  عىل  الحصول  ميكننا  وعندها  للحساب، 

لحاالت الطوارئ املشابهة الحًقا.

وسائل أمان إضافية خاصة ببعض الرشكات:
 تُقّدم بعض الرشكات وسائل أمان إضافية مختلفة، عىل 
سبيل املثال تقدم رشكة “فيس بوك” ميزة اختيار جهات 
اتصال موثوقة، بحيث ميكن اختيار من ثالثة إىل خمسة 
الحساب،  إىل  الوصول  تعذر  وعند  بهم،  نثق  أشخاص 
الحسابات  مبساعدة  استعادته  من  صاحبه  يتمكن 
إذ ترسل الرشكة رمز لكل شخص مختلف عن  املوثوقة، 
الحساب  الرموز سيحصل صاحب  اآلخر، وبتجميع هذه 

عىل الرمز الكامل للوصول لحسابه من جديد.
 

حساب  لكل  األمان  إعدادات  “تفقدوا 
تستخدمونه، وتأكدوا من أنكم قد فّعلتم عىل 
األقل وسيلتي أمان إضافيتني، فمن شأن ذلك أن 

يعّزز من أمان حساباتكم”
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الفصل الثامن: عمل اإلنرتنت ومزود الخدمة 
--------------------------------------------

دخول  مع  يوم  بعد  يوًما  اإلنرتنت  مستخدموا  يتزايد 
إىل  وعملهم  اليومية  حياتهم  تفاصيل  التكنولوجيا  هذه 
درجة صعوبة تخيلهم العيش بدونها، وإىل جانب سهولة 
استخدام شبكة اإلنرتنت يُطلق أصحاب االختصاص أجهزة 
جديدة تُسّهل االندماج مع اإلنرتنت تتطور ميزاتها برسعة 
عملها  وطريقة  الشبكة  هذه  ماهية  تبقى  ولكن  فائقة. 
مهّب  يف  يضعهم  قد  مام  للكثريين  بالنسبة  مبهم  يشء 

مخاطر عديدة تفرضها قوانني هذا العامل الخفي.
من القارات إىل املحيطات وحتى الفضاء ميتد عمل شبكة 

اإلنرتنت، فام هي آلية عملها؟

أ. البنية التحتية:
التي  األجهزة  من  مجموعة  من  اإلنرتنت  شبكة  تتكون 
الخلوية  الهواتف  وأبراج  واملخّدم  كالراوتر  تدعمها 
الذكية.  والهواتف  الراديو  وأجهزة  االصطناعية  واألقامر 
ضوئية  ألياف  تكون  قد  التي  النقل  لخطوط  باإلضافة 

وأسالك تحمل البيانات إىل حواسيبنا، أو إشارات السلكية 
وليك  الرابع.  الجيل  أبراج  أو  االصطناعية  األقامر  من 
وهو  الربوتوكول  لعنرص  الشبكة  تحتاج  العملية  تكتمل 
جميع  تتبعها  القوانني  من  موحدة  مجموعة  عن  عبارة 
واللغة  الطريقة  لها  توفر  باإلنرتنت  املوصولة  األجهزة 

املشرتكة لنقل البيانات بني بعضها البعض.
كل 	  مع  مرنة  بطريقة  اإلنرتنت  نظام  يستجيب 

أو  أجهزة  كإنضامم  العامل  حول  يحصل  تغيري 
مغادرتها.

أي 	  قدرات  يتجاوز  اإلنرتنت  خدمة  تقديم  إن 
مزود خدمة إنرتنت واحد يف أي مكان يف العامل.

تعمل األلياف الضوئية عىل نقل كم هائل من 	 
البيانات ولتقوم بهذه العملية يلزمها طاقة.

لضامن 	  البحر  يف  احتياطية  كابالت  يوجد 
أي  تعرض  حال  يف  املعلومات  تدفق  استمرار 

كابل ملشكلة ما.
معدة 	  بها  الخاصة  الطاقة  وموصالت  الكابالت 

 25 ملدة  لصيانتها  الحاجة  عدم  يضمن  بشكل 
عاماً.
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ISP ب. مزود خدمة اإلنرتنت
:)Internet Servise Provider(

يتمثل بالرشكات التي تكون صلة الوصل بني مستخدمي 
اإلنرتنت والشبكة العاملية.

باإلضافة  باإلنرتنت  االتصال  خدمة  الرشكات  هذه  تقدم 
لخدمات أخرى متعلقة بها مثل خدمات الربيد اإللكرتوين 
أسامء  وتسجيل  السحايب  والتخزين  املواقع  واستضافة 

النطاق وغريها..
وهي عادة ما تكون رشكات ربحية خاصة مختصة بتقديم 
للهواتف  ذلك  يف  مبا  عام  بشكل  االتصاالت  خدمات 

املحمولة واألرضية.

ج. كيف يراقبنا مزود خدمة اإلنرتنت؟
مير عرب مزود خدمة اإلنرتنت كل ما نتبادله من طلبات 
اإلنرتنت من صفحات وعناوين، مام  وبيانات مع شبكة 
نرسلها  التي  البيانات  كافة  قراءة  من  ببساطة  ميّكنه 
ونستقبلها، وبالتايل تتبعنا ومراقبتنا، واالحتفاظ بسجالت 
ح كل مستخدم وتحليلها بهدف استنباط معلومات  تصفُّ
إىل  وغريها..وذلك  وعاداته  باهتامماته  تتعلق  قد  عنه 
جانب قدرته عىل منع املستخدم من الوصول إىل صفحة 

أو خدمة ما عىل اإلنرتنت.
الدول  معظم  يف  اإلنرتنت  خدمة  مزودات  تحجب 
الديكتاتورية مواقع ذات طبيعة سياسية أو توعوية.كام 
ما  املستخدمني ومتنع عنهم كل  أنها ال تحرتم خصوصية 
عن  بعيًدا  النظر  وجهات  وتبادل  التواصل  من  ميّكنهم 

رقابة األجهزة األمنية.

:)Internet Protocol( IP د. عناوين اإلنرتنت الـ
نظراً ألن اإلنرتنت هي شبكة عاملية من أجهزة الكمبيوتر 
يتعنّي أن يكون لكل جهاز متصل باإلنرتنت عنوان فريد 
مييزه عن غريه من األجهزة، مهمته تحديد عنوان الجهاز 
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ليتمكن من التواصل مع األجهزة األخرى يف هذه الشبكة 
واستقبالها  خالله  من  االتصاالت  إجراء  يتم  إذ  الواسعة، 

عليه.

وتعتمد عناوين اإلنرتنت نفس مبدأ رقم الهاتف:
رمز البلد، رمز املدينة، رمز املنطقة، الرقم الشخيص

nnn.nnn.nnn.nnn :وتأخذ شكل
حيث يجب أن يكون nnn رقم من 0 إىل 552

مثال: 0.0.0.271

مزود 	  خالل  من  باإلنرتنت  باالتصال  قمت  إذا 
تعيني  يتم  ما  فعادة   )ISP( اإلنرتنت  خدمة 
الخاصة  االتصال  عنوان IP مؤقت ملدة جلسة 

بك.
اتصال 	  باإلنرتنت من شبكة  باالتصال  إذا قمت 

الكمبيوتر  لجهاز  يكون  فقد   )LAN( محلية 
أو قد يحصل عىل  دائم   IP الخاص بك عنوان
بروتوكول   )DHCP( خادم  من  مؤقت  عنوان 

التكوين الدينامييك للمضيف.

:DNS هـ. خادم اسم النطاق
نظرًا ألنه يتعّذر عىل مستخدم شبكة اإلنرتنت حفظ رقم 
مبرتجم  الشبكة  رفد  تّم  زيارته،  يريد  موقع  لكل   IP الـ 
عناوين  إىل  األرقام  هذه  تحويل  عىل  يعمل   )DNS(
مع  للتعامل  سهلة  طريقة  بذلك  يوفّر  وهو  )أحرف(، 

عناوين اإلنرتنت واالتصال بها.
نكتب:  ”غوغل“  موقع  إىل  الدخول  نريد  عندما  مثال: 
نقصد  أننا   DNS خادم  يعرف  google.comوعندها 

401.531.58.902 فيحولنا إليه.
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وعندما نريد الدخول إىل موقع ”ويكيبيديا“ نكتب: 
املوقع  عنوان  إىل  فيحولنا   wikipedia.org

.602.131.241.702
وعند كتابة أرقام الـ IP السابقة عوًضا عن أسامء املواقع 

سنحصل عىل النتائج نفسها.

تخزين 	  عىل  عمله  يف   DNS خادم  يعتمد 
املعلومات املتعلقة بأسامء النطاقات املوجودة 
هذه  وربط  اإلنرتنت،  شبكة  بيانات  قاعدة  يف 

البيانات والعناوين بأسامء النطاقات املرتبطة.
البيانات 	  قاعدة  عىل   DNS خادم  يحتوي  ال 

بالكامل بل عىل مجموعة فرعية فيها، وعندما 
عىل  الحصول  أجل  من  طلبًا  املستخدم  يرسل 
يقوم   SND خادم تتوفر ضمن  وال  املعلومات 
 SND خادم إىل  الطلب  توجيه  بإعادة  الخادم 

آخر لتنفيذه.

و. الشبكات العامة:
1. تعريف الشبكات: 

هي ربط جهازين أو أكرث مع بعضهم البعض بهدف تبادل 
ثالثة  إىل  مبهمتها  للقيام  الشبكات  تحتاج  املعلومات. 
وسط  االستقبال،  وحدة  اإلرسال،  وحدة  هي:  مكونات 
االتصال الذي قد يكون خط هاتفي أو كابل اتصال من 

نوع معني أو اتصال السليك.

2. تعريف الشبكة العامة:
هي شبكة ميكن ألي شخص االتصال بها.

شبكة  هي  وأوسعها  العامة  الشبكات  عىل  مثال  أفضل 
اإلنرتنت والتي تعترب أكرب شبكة عىل األرض.

الشبكات  هي  بكرثة  واملنترشة  البسيطة  األمثلة  ومن 
واملطارات  املقاهي  يف  العام  لالستخدام  املفتوحة 

والحدائق.

3. تعريف الشبكة الخاصة: 
هي أي شبكة يتم تقييد الوصول إليها العتبارات معينة، 

مثل الشبكات يف املنازل أو الرشكات.
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عند االتصال باإلنرتنت عرب شبكة WIFI عامة ويف حال 
ذلك  ألن  االنتباه،  املهم  من  مرور  كلمة  أي  وجود  عدم 
ومن  آمنة،  وغري  نهائيًا  مشفرة  غري  الشبكة  أن  يعني 
توفره  والذي  للرضورة  مشفر  اتصال  استخدام  األفضل 
عرب  النشاطات  كل  تشفري  ستؤمن  التي   VPN خدمة 
اإلنرتنت وبالتايل منع أي شخص من االطالع عىل بياناتكم.

أما عند استخدام كلمة مرور فمن املهم االنتباه ألن تكون 
القدمية  التشفري  أنواع  بعض  أن  إذ  آمنة،  التشفري  نوعية 
مثل WEP مل تعد آمنة وميكن اخرتاقها، ومن األفضل أن 

.WPA2 يكون نوع التشفري
ـ قد يتمكن القامئون عىل الشبكات العامة أو املخرتقون 
من مراقبة جميع املعلومات غري املشفرة التي يتم تبادلها 
عن  فضاًل  اإللكرتونية،  الرسائل  ذلك  يف  مبا  اإلنرتنت  عرب 
أن بعض الحكومات التي ال تحرتم الخصوصية تعمد إىل 

مراقبة النقاط العمومية التي تؤمن اإلنرتنت.
الحواسيب  استخدام  عند  أخرى  أمنية  مشاكل  تظهر  ـ 
العامة املتاحة يف مقاهي اإلنرتنت، والتي قد تحتوي عىل 
برمجيات خبيثة منّصبة مسبًقا كالربامج التي تعمل عىل 
كلامت  مراقبة  بإمكانها  والتي  املفاتيح  رضبات  تسجيل 

الرس التي سيتم إدخالها، أو تلك التي تقوم بأخذ لقطات 
للشاشة تلقائيًا، أو برامج مراقبة حركة تبادل املعلومات 
عرب اإلنرتنت. ويف هذه الحاالت يكون االحرتاز الذي يجب 
اتخاذه هو استخدام حاسوبكم الخاص أو حاسوب شخص 

تثقون به، فال يشء ميكنه أن يحميكم من هذه الربامج.

الفصل التاسع: التشفري:
-----------------------

عىل  ويُطلق  التعمية،  علم  إطار  ضمن  التشفري  يدخل 
الواضح  أو  املقروء  شكلها  من  املعلومات  تحويل  عملية 
للُمرّصح  إال  معاينتها  أو  قراءتها  معه  ال ميكن  إىل شكل 

لهم بذلك.
ُعرف علم التشفري منذ القدم حيث استُخدم يف املجالني 
أّول  الفراعنة هم  أّن  التاريخ  ويذكر  والعسكري،  الحريب 
من قام بعملية تشفري للرتاسل بني قطاعات الجيش وذلك 
يف عام 2000 قبل امليالد، كام استخدمه الصينيون لنقل 
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للعرب محاوالت يف  كان  وكذلك  الحروب،  أثناء  الرسائل 
الرومان فقد كانوا أفضل من استخدمه  هذا املجال، أما 
الحرب  لقادة  املوجهة  الرسائل  تشفري  وُعرف  قدميًا 
آنذاك بإسم ”تشفري قيرص“ نسبًة إىل اإلمرباطور الروماين 

يوليوس قيرص.
عىل  الحفاظ  يف  جوهرية  قيمة  املعلومات  فلتشفري  إًذا 
معلوماتهم  رسية  وحامية  للمستخدمني  الرقمي  األمن 
وخصوصيتها، إذ أنه يتيح إخفاء محتوى الرسائل املتبادلة 
بني شخصني عن أي شخص ثالث قد يعرتضها، كام أنه يف 
حال وقوع امللفات املشّفرة بالخطأ يف أيدي أشخاص غري 
مرّصح لهم قراءتها فسيبقى محتوى الرسائل غري مقروء 

بالنسبة لهم.

يُقابل علم التشفري علم آخر قائم بحد ذاته يعمل عىل 
كرس التشفري وخرق االتصاالت اآلمنة، يستخدمه معرتضو 

البيانات املشّفرة للتعرّف عىل محتوى هذه البيانات.
هذا األمر دفع مطورو الربامج إىل تحديث وسائل التشفري 
أكرث  تشفري  وسائل  لتوفري  ومتسارٍع  مستداٍم  نحٍو  عىل 
لرفع  التشفري  كرس  عىل  القامئون  أيًضا  دفع  ما  جودة، 

مستوى وسائلهم املتبعة.
املستمرة بني  املطاردة  أّدى إىل خلق حالة من  كل ذلك 
عىل  التفوق  طرف  كل  من  محاولة  يف  العلمني،  هذين 

الطرف اآلخر.

ضعيًفا،  أو  قويًا  التشفري  يكون  قد 
صعوبة  مبدى  التشفري  قوة  وتُقاس 
األدوات  وتوفر  الوقت،  مع  كشفه 

الالزمة لذلك من عدمها
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 أ. أنواع التشفري: 

 :Cryptography Symmetric 1ـ التشفري املتامثل
 

خالله  من  يتم  التقليدي،  التشفري  أيًضا  عليه  يُطلق 
استخدام نفس املفتاح للتشفري وفك التشفري، لذلك يكون 
املرسل  بني  املفتاح  لنقل  آمنة  طريقة  اعتامد  املهم  من 
فك  املفتاح  ميلك  الذي  للشخص  ميكن  إذ  واملستلم، 

التشفري وقراءة محتوى امللفات أو الرسائل.

2ـ التشفري الغري املتامثل 
:Cryptography Asymmetric

 
يعتمد عىل  العام، وهو  املفتاح  تشفري  أيًضا  عليه  يُطلق 
مبدأ زوج املفاتيح، أي يتم استخدام مفتاحني مختلفني يف 

عمليتي التشفري وفك التشفري.
يستخدم  وهو  العمومي  باملفتاح  األول  املفتاح  يُعرف 
الخاص  باملفتاح  فيُعرف  اآلخر  أما  الرسائل،  لتشفري 

ويُستخدم لفك تشفري الرسائل.
لجميع  العام  املفتاح  إرسال  يتم  العملية  هذه  يف 
الخاص فيحتفظ به صاحبه وال  املفتاح  أما  املستخدمني، 

يرسله ألحد.
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:Encrypted connection ب. االتصال املشّفر

إىل 	  جهاز  من  نقلها  أثناء  البيانات  تشفري  يوفّر 
حامية  الالسليك  االتصال  أو  اإلنرتنت  عرب  آخر 
فّعالة من اعرتاض االتصال من قبل طرف ثالث.

استخدام 	  أيًضا  الجيدة  املامرسات  من  يُعترب 
عرب  بيانات  أي  إرسال  عند  املشّفر  االتصال 
شبكة اتصال السلكية مثل WIFI، أو عندما متر 

البيانات عرب شبكة غري موثوق بها.
اتصال غري آمن 	  بيانات مشّفرة عرب  ميكننا نقل 

إرسال  املثال:  آمنة، عىل سبيل  بياناتنا  بقاء  نع 
مرفق مشّفر ضمن رسالة بريد إلكرتوين.

تأمني 	  مثل  اآلمنة  االتصال  طرق  استخدام  إن 
ظاهرية  خاصة  شبكة  أو   TLS النقل  طبقة 

يف  االتصال  محتوى  فهم  عدم  سيضمن   VPN
تنفيذ  يتم  أن  اعرتاضه، وذلك رشيطة  تّم  حال 

الطريقة بشكل صحيح.
تقنية 	  استخدام  بدون  أنه  التذكري  املهم  من 

من  التخزين،  مكان  يف  نفسها  للبيانات  تشفري 
آمن،  بشكل  مشّفر  اتصال  عرب  نقلها  املمكن 
فقط،  النقل  أثناء  البيانات  تشفري  سيتم  وهنا 
الشكل  بنفس  املستلم  لدى  تخزينها  وسيتم 
السابق كام كانت قبل اإلرسال أي بدون تشفري.  

:VPN ج. الشبكة الخاصة االفرتاضية

وهي خدمة تؤّمن تشفري تنقالت املستخدمني عرب اإلنرتنت 
وحامية هويتهم اإللكرتونية، وذلك من خالل إنشاء نفق 
تتم  الشبكة،  خدمة  ومزود  املستخدم  جهاز  بني  وهمي 
من خالله جميع االتصاالت الخاصة باملستخدم، مام يعني 
القدرة عىل فهمها من قبل أي طرف ثالث يحاول  عدم 
املعلومات املشّفرة  اعرتاضها، وهو ما يجعل قراءة هذه 

أمرًا مستحياًل.



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

42

توفّر هذه الخدمة:
 

اتصال آمن باإلنرتنت: خاصة يف حال استخدام 	 
شبكة WIFI عمومية. 

تضمن 	  بحيث  اإلنرتنت:  عرب  كاملة  خصوصية 
بروتوكول  وعنوان  مشّفرة  البيانات  تكون  أن 

اإلنرتنت )IP( محمي.
يجعل 	  آمنة:  بطريقة  املحتوى  مشاهدة 

اإلنرتنت  بروتوكول  عنوان  الشبكة  استخدام 
الخاص باملستخدم يبدو وكأنه موجود فعليًا يف 
مكان آخر مام يساعده عىل الدخول إىل مواقع 
بياناته  بقاء  عىل  ويحافظ  املحظورة  الويب 

الخاصة آمنة يف الوقت نفسه.

يوجد العديد من الحاالت التي يكون فيها استخدام شبكة 
خاصة افرتاضية رضورة وأمرًا جديًا:

استخدام شبكة WIFI عمومية:
تؤمن الخدمة ضامن تصفح آمن لإلنرتنت بدون الخوف 
الخاصة،  الصور  أو  امللفات  أو  املرور  كلامت  رسقة  من 
الشبكات  استخدام  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  وذلك 

العمومية محفوفًا باملخاطر.

يف حاالت السفر:
بفعل  البلدان  بعض  يف  محجوبة  املواقع  بعض  تكون 
الصني  الحكومة يف  املثال: تحجب  حكوماتها، عىل سبيل 
هذه  توفر  بوك،  فيس  موقع  ضمنها  من  املواقع  بعض 
وذلك  املحجوبة،  املواقع  لكافة  اآلمن  الدخول  الخدمة 
بتغيري عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص باملستخدم ليبدو 

وكأنه يتصفح اإلنرتنت من مكان مختلف.

تفادي املراقبة الحكومية:
مينح استخدام شبكة خاصة افرتاضية موثوقة وال تحتفظ 



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

43

بالسجالت درجة عالية من الخصوصية، كونها تحمي من 
التعّقب، ومن سطوة املراقبة الحكومية.

الرغبة يف حامية الرسائل الحساسة:
والباحثون  الصحفيون  إرسالها  إىل  يضطر  قد  والتي 
توفر  ال  التي  البلدان  يف  خاصة  السياسيون،  والنشطاء 

حرية الرأي والتعبري. 

د. أمناط تشفري البيانات:

 :VeraCrypt برنامج

مفتوح  مجاين  برنامج  هو 
بتعمية  لك  يسمح  املصدر، 
ُمحّدثة  نُسخة  وهو  ملفاتك، 
تروكربت  مرشوع  من 
ڤرياكربت  يتوفر  املتوقف.  

كام  لينكس.  أو  ماك،  ويندوز،  مايكروسوفت  ألنظمة 
يُعالج الثغرات األمنية املُكتشفة يف تروكربت.

الرابط  عىل  ادخل  الرسمي  املوقع  من  الربنامج  لتحميل 
التايل:

https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html

بداية يجب عليك أن تعلم أنه باستخدامك لـ فرياكربت 
ستتمكن من إنشاء نوعني من املجلدات املعمية:

1. املجلدات العادية: تتطلب كلمة مرور واحدة.
أحدهام  مجلدين  تحتوي  املخفية:  املجلدات   .2

ظاهري وآخر مخفي وبالتايل تتطلب كلمتي مرور.

من املمكن استخدام املجلدات املخفية لفتح مجلد ممّوه 
املخفية  املجلدات  تحتفظ فيه مبلفات خاصة لكن ميزة 
متكنك من اتباع اسرتاتيجية للكشف عن املجلد الظاهري 
عىل  يبقي  مام  الضغط،  تحت  لذلك  اضطررت  حال  يف 
بامللفات  االحتفاظ  ميكن  وبذلك  آمن  املخفي  القسم 
بيانات  حفظ  يتم  فيام  املخفي  املجلد  داخل  الحساسة 

عادية ضمن القسم الظاهري.



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

44

1. املجلدات العادية: 
عند فتح الربنامج ستظهر لك الواجهة الرئيسية للربنامج، 
حينها اضغط عىل )أنشئ مجلًدا( للبدء بالعملية. بعدها 

قم باختيار نوع املجلد الذي تريد إنشاءه. 
اخرت اسم وموقع املجلد الذي ترغب بإنشائه، ستظهر لك 
التعمية، والتي ميكنك من خاللها تحديد  نافذة خيارات 
خوارزمية التعمية التي تريدها، مع العلم بأن الخيارات 
املسبقة يف الربنامج هي األفضل وال حاجة للتعديل عليها.

بإنشائه  ترغب  الذي  املُعمى  املجلد  حجم  باختيار  قم 
معتمداً عىل الحجم املتوقع للملفات التي تود تعميتها.

كتابتها  األوىل وأعد  الخانة  للمجلد يف  اخرت كلمة مرور   
بشكل متطابق يف الخانة الثانية.

املرور  كلامت  إدارة  برامج  باحد  االستعانة  هنا  يفضل 
إلنشاء كلمة مرور قوية.

الخطوة التالية هي اختيار نوع نظام امللفات، الخيارات 
 FAT املعدة مسبقاً من الربنامج مناسبة، خاصة أن نظام

مناسب لجميع الحاالت وأنظمة التشغيل
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يجب تحريك مؤرش الفأرة لتوليد رموز املجمع العشوايئ 
إىل أن يتم ملئ الرشيط بالكامل باللون األخرض مام يزيد 

من قوة التعمية.
بعد انتهاء عملية التهيئة ستظهر لك نافذة تُعلملك بأنه 
تم إنشاء املجلد بنجاح، بعدها ستتمكن من الخروج أو 

إنشاء مجلد آخر

2ـ املجلدات املخفية: 
 سيتم اتّباع نفس الخطوات األولية إلنشاء امللف العادي 
اآلن  سنختار  حيث  املجلد  نوع  اختيار  إىل  نصل  أن  إىل 

مجلد مخفي.
هناك  أن  سنجد  ستظهر  مخفي،  ملجلد  اختيارنا  عند 

طريقتني إلنشاء مجلد مخفي: 

إنشاء مجلد عادي 	  العادي: وهو عملية  الطور 
ومجلد مخفي جديد غري موجود مسبًقا.  

الطور املُبارش: وهو عملية إنشاء مجلد مخفي 	 
ملجلد عادي موجود مسبقاً. 

عملية اإلنشاء تعتمد عىل نفس الخطوات األولية وهي 
نافذة  لك  ستظهر  بعدها  املجلد،  ومكان  اسم  اختيار 
تطلب منك إدخال كلمة مرور مجلد فرياكربت العادي/

الخارجي املوجود الذي أنشأته مسبًقا.
 

ستبدأ بعدها بالتحضري لعملية إضافة املجلد املخفي إليه 
عملية  يف  كام  وحجمه  املجلد  تعمية  خيارات  وتحديد 
عملية  إىل  تصل  أن  إىل  عادي،  فرياكريبت  مجلد  إنشاء 
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أن  عىل  املخفي  فرياكريبت  ملجلد  املرور  كلمة  وضع 
تكون مختلفة عن التي اخرتتها  للمجلد العادي، والتنىَس 

استخدام برنامج إدارة كلامت املرور.  

بعد إدخال كلمة املرور ستكون الخطوة اآلن عملية تهيئة 
مجلد ڤرياكربت املخفي، بعدها سيعرض الربنامج رسالة 

تُعلمك بانتهاء عملية إنشاء املجلد.

ميكنك اآلن تخزين ملفاتك يف املجلد املخفي ولن تكون 
ظاهرة حتى ملن ميلك كلمة مرور املجلد العادي.

فرياكريبت  خالل  من  إنشاؤه  تم  معمى  مجلد  ولفتح 
حرف  أي  اخرت  ثم  للربنامج  الرئيسية  النافذة  بفتح  قم 
محرك أقراص من األقراص الظاهرة لديك، ثم اضغط عىل 
)اختيار ملف( لتحديد امللف املعمي الذي تود فتحه، ثم 

اضغط عىل )أوصل(.

بعدها قم بإدخال كلمة مرور ملجلد فريا كريبت العادي 
أو املخفي ثم الضغط عىل زر )موافق(

بعد إدخال كلمة املرور سيقوم فرياكربت بتوصيل املجلد 
املعمى كقرص تخزين عىل الجهاز

ميكنك اآلن الدخول إىل املجلد املعمي من خالل الضغط 
ملجلدك  واخرتته  سبق  الذي  القرص  حرف  عىل  مرتني 
لتقوم بإضافة امللفات التي تود تعميتها أو التعديل عىل 

امللفات املخزنة سابقاً
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بعد االنتهاء من عملك قم بفصل مجلد فرياكربت حتى 
ال يتمكن أي أحد من استخدامه، من خالل اختيار حرف 
فرياكربت  نافذة  يف  الظاهرة  األقراص  قامئة  من  القرص 

الرئيسيّة واضغط عىل زر )أفصل(.

من املمكن أيضاً استخدام الربنامج لتعمية أقراص تخزين 
ثابتة أو قابلة لإلزالة الخطوات مشابهة ملا سبق يف عملية 
يتم  الحالة  هذه  يف  لكن  مخفي  أو  عادي  مجلد  انشاء 
اختيار قرص كامل موصول بالجهاز، وقد تتطلب عملية 

تعمية القرص وقت بحسب حجم القرص.

برنامج  باستخدام  مشفرة  اقراص  توصيل  عند  مالحظة: 
اقراص معطوبة وقد يطلب منا  فرياكربت ستظهر كأنها 
كافة  بفقدان  يتسبب  قد  مام  تهيئتها  التشغيل  نظام 
املعلومات املخزنة بداخله بشكل نهايئ، إال أن هذا األمر 
يزيد من قوة الحامية لعدم الوصول للمعلومات املخزنة 

بداخله من أشخاص غري مرصح لهم.

تشفري الرسائل: 
يعترب تشفري الرسائل أمرًا يف غاية األهمية يف الحاالت التي 
تبادلها مصدًرا  يتم فيها نقل رسائل حساسة، قد يشكل 

كبريًا للخطر عىل ناقليها، خاصًة يف الدول التي تقمع 
الحريات، األمر الذي قد يكلّفهم حياتهم.

محمي،  غري  أمر  العادية  اإللكرتونية  الرسائل  إرسال  إّن 
املعلومات  ورسقة  واخرتاقها  إليها  الوصول  ميكن  إذ 
من  أو  اإلنرتنت،  قراصنة  قبل  من  سواء  تحتويها،  التي 
الخدمة، أو قد تقوم بذلك  التي توفّر هذه  قبل الرشكة 

الحكومات.
يوجد العديد من 

الربامج التي تعمل 
عىل تشفري رسائل 
الربيد اإللكرتوين، 
األمر الذي يقي 

من مخاطر كشف 
مضمونها أو حتى 

معرفة صيغة 
مرفقاتها الحقيقية.
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عىل 	  القدرة  املشّفر  اإللكرتوين  الربيد  يوفر  أن  ميكن 
وكمثال  اإللكرتونية،  الرسائل  ومرفقات  جسم  تشفري 
 S-MIME و  OpenPGP عىل ذلك تستخدم معايري
من  تنفيذها  تّم  التي  التشفري  طرق  واسع  نطاق  عىل 
قبل مجموعة من منتجات الربمجيات الحرة والتجارية.

غري 	  تشفري  نوع  املشّفر  اإللكرتوين  الربيد  يستخدم 
متامثل، ويتطلّب من املستخدم إنشاء زوج مفاتيح قبل 
أن يتمكن من إرسال بريد إلكرتوين مشّفر، ويجب عىل 
املستخدمني أيًضا تبادل املفاتيح العامة قبل إرسال بريد 
إلكرتوين مشّفر بينهم، فيام يبقى املفتاح الخاص رّسيًا.

ميكن أن يتسبب تكوين الربيد اإللكرتوين املشّفر داخل 	 
بيئة رشكة يف حدوث  مشاكل، وذلك نظرًا ألن املحتوى 
بشكل  حظرها  يتّم  ورمّبا  مشّفرة  ستكون  واملرفقات 

نشط بواسطة برنامج املسح. 
التوافق 	  يف  مشكالت  أيًضا  هناك  يكون  أن  ميكن  كام 

أو  التلقائية،  اإللكرتوين  الربيد  معالجة  أنظمة  مع 
املوظفني،  من  العديد  بني  خاصة  مفاتيح  عدة  إدارة 
يف  مشرتك  بريد  صندوق   ، املثال  سبيل   عىل 

support@example.com

أيًضا عىل بعض األفراد تثبيت 	  وقد يكون من الصعب 
رضورة  وتقدير  مفاتيح  أزواج  وإنشاء  متوافقة  برامج 
الخاص  املفتاح  فقدان  أّن  عن  فضاًل  املفاتيح،  إدارة 
اإللكرتوين  الربيد  إىل عدم فك تشفري رسائل  يؤدي  قد 
العام  املفتاح  باستخدام  تشفريها  تّم  التي  املستلمة 

املرتبط.
من الرضوري وجود سياسة تحّكم يف الربيد اإللكرتوين 	 

مبا  املؤسسة،  البيانات يف  تحّكم  لدى وحدات  املشّفر، 
املوظفني من فهم متى  مُتّكن  التي  اإلرشادات  يف ذلك 
عدم  أو  املشّفرة  الرسائل  استخدام  عليهم  يتوّجب 
استخدامها.عىل سبيل املثال: قد يتضّمن دليل املؤسسة 
إلكرتوين  بريد  أي  إرسال  عند  يتوّجب  أنه  إىل  إشارة 
النص أو  بيانات شخصية حساسة )إما يف  يحتوي عىل 

كمرفق( أن يكون مشّفرًا. 
الربيد 	  عرب  مشّفر  ملف  إرسال  املمكن  من 

امللف  تشفري  يتم  إذ  املرفقات،  ضمن  اإللكرتوين 
ثم  ومن  املرسل  جهاز  عىل  برنامج  خالل  من 
اإللكرتوين. الربيد  إىل  مرفق  كملف   تحميله 



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

49

لتحقيق الحد األقىص من الضامنات التي ميكن تقدميها 	 
عن طريق استخدام املرفقات املشفرة، يف حال استخدام 
التشفري املتامثل يجب توصيل املفتاح عرب قناة اتصال 
منفصلة، كأن يتّم الكشف عن كلمة املرور عرب وسيلة 
إرسال  يف  املستخدم  الربيد  عن  مختلفة  آمنة  اتصال 

املرفقات املشفرة.

:kleopatra برنامج
برنامج مجاين مفتوح املصدر يعتمد 
عىل أداة GpgPG األساسية للتشفري 
وهو مخصص ألنظمة ويندوز، ميكن 
ألنظمة  مناسبة  برامج  استخدام 
بنفس  تعمل  مختلفة  تشغيل 
تعتمد  وجميعها  متاماً  األسلوب 
تشفري  برنامج  وهو   ،GpgPG أداة 

للملفات ورسائل الربيد اإللكرتوين.

لتحميل الربنامج من املوقع الرسمي ادخل عىل الرابط التايل: 
https://www.gpg4win.org/get-gpg4win.html

جهازك،  عىل  التثبيت  بعملية  قم  الربنامج  تحميل  بعد 
عند   ،  kleopatra الشهادات  مدير  نفتح  التثبيت  بعد 
الرئيسية  الواجهة  لك  األوىل ستظهر  للمرة  الربنامج  فتح 

للربنامج
اضغط New Key Pair يف حال أردت إنشاء زوج مفاتيح 
جديدة و Import يف حال أردت استرياد مفتاح عام أو 

مفاتيحك الخاصة املوجود مسبًقا. 
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عند إنشاء زوج مفاتيح جديدة ستظهر لك الواجهة أدناه 
إلدخال اسم وبريد اإللكرتوين )اختيارية وليست رضورية 
ليعمل املفاتيح بشكل صحيح وميكن فقط اختيار أي اسم 

واملتابعة(. 

بعدها ستظهر لك نافذة تطلب منك إنشاء كلمة مرور. 
إنشاء  تم  انه  توضح  التي  الشاشة  لك  ستظهر  بعدها 
زوج املفاتيح بنجاح مع خيارات إلنشاء نسخة احتياطية 
باإلضافة  اإللكرتوين،  الربيد  عرب  العام  املفتاح  ارسال  و 
متاح  عامة  مفاتيح  العام ملستودع  املفتاح  رفع  إلمكانية 
العام قبل  للجميع عىل االنرتنت وال ننصح برفع املفتاح 
انشاء شهادة ابطال، بعد رفع املفتاح العام ال ميكن حذفه 
من املستودع عىل السريفر ومن املمكن حينها استخدام 

شهادة االبطال.

مفتاح  مفاتيح،  زوج  عىل  هذه  التشفري  طريقة  تعتمد 
الراغبني يف  الطرفني  عام ومفتاح خاص، ويجب عىل كال 
استخدام هذا النمط من التشفري للمراسالت معرفة كيفية 

استخدام هذه الطريقة.

املفتاح العام: ميكننا ارساله ألي شخص يرغب يف 	 
مراسلتنا بشكل آمن ومشفر، وبالتايل سيتمكن 
االخرين من تشفري رسالة مخصصة لنا باستخدام 
املفتاح العام، وال ميكن معرفة محتواها إال من 
صاحب املفتاح العام الذي ميلك املفتاح الخاص 

لفك التشفري.
لفك 	  الشخيص  املفتاح  هو  الخاص:  املفتاح 

باستخدام  إعدادها  تم  التي  الرسائل  تشفري 
آمن  بشكل  به  االحتفاظ  يجب  العام،  املفتاح 

وعدم تبادله مع أي طرف آخر.

العام  املفتاح  تصدير  ميكننا  املفاتيح  زوج  إنشاء  بعد 
مشفرة  رسالة  إنشاء  من  الثاين  الطرف  ليتمكن  وارساله 

باستخدام املفتاح العام الخاص بنا.
 Export حدد املفتاح الذي قمت بإنشاءه ثم اضغط عىل
الكومبيوتر، اآلن  ثم حدد مكان حفظ امللف عىل جهاز 
ميكن ارسال امللف الذي قمنا بتصديره للطرف الثاين عرب 

الربيد اإللكرتوين أو بأي وسيلة ارسال مناسبة.
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إلرسال رسالة مشفرة إىل طرف آخر يجب أن يكون لدينا 
عىل  الحصول  بعد  اآلخر،  بالطرف  الخاص  العام  املفتاح 
الضغط  خالل  من  االسترياد  بعملية  نقوم  العام  املفتاح 
الذي  العام  املفتاح  موقع  نحدد  ثم   ،Import زر  عىل 

نرغب يف استرياده.

وهو   SMC بتنسيق  ملف  من  االسترياد  عملية  اثناء 
التنسيق األسايس أثناء التصدير ستظهر النافذة التالية:

من  بالتأكد  قمتم  أنكم  وتحديد  املفتاح  تحديد  يجب 
رمز البصمة )هذا الرمز للتأكد من أن املفتاح الذي نقوم 
التحقق من  باسترياده هو فعالً املفتاح الصحيح، وميكن 
بأي  املفتاح  املبارش مع صاحب  التواصل  ذلك من خالل 
وسيلة مناسبة والتأكد من أن الرمز متطابق مع املفتاح 

العام الذي ارسله لنا(

بعد املتابعة تظهر لنا نافذة متكننا من اختيار املصادقة لنا 
فقط ويجب استخدام مفتاحنا الخاص للمصادقة وبعدها 

ادخال كلمة رس املفتاح الخاص بنا.

يتم  الخيار  هذا  ومع  للجميع  للمصادقة  الثاين  الخيار 
ارسال املفتاح العام إىل مستودع املفاتيح عىل السريفر مع 

معلومات انه مصادق من طرفنا.

ال ميكن تجاوز خيار املصادقة اال يف حال استرياد املفتاح 
العام بصيغة نص TXT وعند استرياد املفتاح العام بهذه 

الطريقة لن يكون خيار املصادقة إلزامي.
 Notepad زر  عىل  اضغط  مشفرة،  رسالة  إلنشاء  اآلن 
الرسالة  لكتابة  مخصص  مكان  فيها  نافذة  لك  لتظهر 

املطلوب تشفريها.
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األشخاص  نحدد  أن  يجب  الكتابة  من  االنتهاء  بعد 
.Recipients املستلمني من خالل الزر

هنا يجب علينا تحديد املفتاح العام للشخص الذي نرغب 
عدة  ندخل  أن  ميكننا  كام  له،  مشفرة  رسالة  ارسال  يف 
الرسالة  توقيع  تحديد  وميكن  واحد،  وقت  يف  مستلمني 
أيضاً  ويوجد  الخيار،  هذا  تجاوز  وميكن  املرسل  ملعرفة 

خيار تشفري الرسالة يل.
بعد تحديد املستلمني ميكن اآلن الضغط عىل زر توقيع 

Sign / Encrypt Notepad وتشفري الرسالة

يف حال قمنا بتحديد توقيع الرسالة او تشفريها باستخدام 
بإدخال  التأكيد  سيطلب  الخاص  مفتاحنا  مع  املصادقة 
سيتم  الخيار  هذا  نستخدم  مل  حال  ويف  الرسية،  العبارة 

تشفري الرسالة فوراً دون املصادقة.

وسيلة  أي  عرب  مبارشة  وإرسالها  الرموز  نسخ  ميكن  اآلن 
باإلرسال  كنتم ستقومون  املطلوب، يف حال  الشخص  اىل 
 TXT عرب الربيد اإللكرتوين ننصح بنسخ الرموز إىل ملف

وارفاقه يف الرسالة.

زر عىل  الضغط  ميكن  رسالة  تشفري   لفك 
الكتابة  مساحة  يف  الرموز  ولصق   Notepad
والتحقق التشفري  زر  عىل  الضغط   ثم 

الرسالة  كانت  حال  يف   ،Decrypt/Verfiy  Notepad
سيطلب  بكم،  الخاص  العام  املفتاح  باستخدام  مشفرة 
الرسالة  نص  بعدها  ليظهر  الرسية  العبارة  ادخال 

ومعلومات حول التوقيع إن كانت الرسالة موقعة.
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تشفري امللفات:
الفرق  الرسالة،  تشفري  لعملية  مشابهة  الخطوات  جميع 
حال  يف  تشفريه  فك  أو  وتشفريه  ملف  تحديد  هو  هنا 
كنت املستلم، وذلك عرب الضغط مبارشة عىل زر توقيع 
تحديد  ثم  املطلوب  امللف  تحديد  ثم  األعىل  وتشفري يف 

مكان حفظ امللف بعد تشفريه او فك تشفريه.
 ميكن االستفادة من تشفري امللفات وارسالها بأي وسيلة 
ملفات  تشفري  املمكن  ومن  امللف،  لحجم  وفقاً  مناسبة 

بأحجام كبرية.

مالحظة:
شخص  مع  الرسي  املفتاح  لتبادل  بحاجة  كنتم  حال  يف 
بنفس  املفتاح  ارسال  عدم  الرضوري  فمن  به،  تثقون 
ارسال  ميكنك  إذ  بينكم،  املشفرة  الرسائل  ارسال  وسيلة 
الرسالة عىل الربيد االكرتوين واملفتاح عىل الواتساب عىل 

سبيل املثال.
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الفصل العارش: تخزين البيانات والنسخ االحتياطي:
---------------------------------------------------

فال  الحاسوب  مكونات  أهم  من  التخزين  وسائط  تعد 
ميكنك االحتفاظ بالبيانات عىل الجهاز إال من خاللها.

تقسم وسائط التخزين إىل:
داخلية: تكون مرتبطة يف الجهاز واللوحة األم، 	 

مثل: القرص الصلب.
خارجية: تستخدم عند نقل البيانات من جهاز 	 

كام   .USB أو الليزرية  األقراص  مثل:  آخر،  إىل 
ميكن تصنيفها إىل: 

ذاكرة  مثل  أسايس،  تخزين  جهاز   .1
 .RAM الوصول العشوايئ

محرك  مثل  ثانوي،  تخزين  جهاز   .2
األقراص الثابتة، وميكن أن يكون قاباًل 

لإلزالة أوداخيل أو خارجي.

ونتج عن التطور التكنولوجي املتسارع يف عامل الحاسوب، 
تخزين  وسعات  عالية  برسعات  تخزين  وسائط  ظهور 
التطور  بسبب  التخزين  وسائط  أنواع  كرثة  وتأيت  هائلة. 
مع  تكلفة  واألقل  واألرسع  األفضل  إليجاد  والحاجة 

مساحات تخزين أكرب.
أنواعها  اختالف  عىل  التخزين  وسائط  تبقى  ولكن 

ومواصفاتها وطريقة عملها معرّضة للتلف.

إّن استخدام أكرث من 70% من مساحة 
التخزين عىل أي نوع من أنواع وسائط 

التخزين يتسبب يف ضعف األداء ويعرّض 
أداة التخزين للتلف
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:Cloud Storage أ. التخزين السحايب
عىل  بها  االحتفاظ  تُتيح  البيانات  لتخزين  طريقة  وهي 

اإلنرتنت بدل تخزينها عىل وسائط محلية.

مزايا التخزين السحايب:
ميكن الوصول إىل البيانات من أي جهاز حاسوب 	 

ومن  مكان،  أي  ومن  اإلنرتنت،  بشبكة  متصل 
أجهزة متعددة يف الوقت نفسه.

محّددين 	  أشخاص  مع  امللفات  مشاركة  سهولة 
أو إتاحة البيانات للعاّمة.

أّن 	  يعني  اإلنرتنت  شبكة  عىل  امللفات  تخزين 
تعرّض  حال  يف  محفوظة  ستكون  منها  نسخة 

جهاز الحاسوب ألي عطل طارئ. 
التخزين 	  أنظمة  تستخدم 

اسرتاتيجية  السحايب 
يف  البيانات  لحفظ 
مام  مختلفة  أماكن 
وآمنة  متاحة  يجعلها 
يف حال وقوع كوارث.

عيوب التخزين السحايب: 
يُشكل استخدام التخزين السحايب نقطة ضعف 	 

من ناحية األمن الرقمي نتيجة لوجود امللفات 
بيد طرف آخر.

وجود 	  حال  يف  للكشف  البيانات  تتعرّض  قد 
حسابكم  تعرض  إذا  أو  الرشكة  من  خطأ  أي 
البيانات  تشفري  األفضل  من  لذلك  لالخرتاق، 
السحايب،  التخزين  عىل  رفعها  قبل  الحساسة 
مشفرًا  اتصااًل  العاملية  الرشكات  أغلب  وتؤّمن 

أثناء تحميل ورفع البيانات.
التخزين  مزود  يف  برمجي  خطأ  أسفر   2011 حزيران  يف 
جميع  إتاحة  عن   Drop  Box بوكس  دروب  السحايب 

املحتويات املخزنة أمام الجميع وذلك لفرتة من الزمن.
من الرشكات األكرث انتشاًرا يف تزويد خدمة التخزين 
السحايب هي دروب بوكس Dropbox ،  غوغل 
درايف Google Drive، مايكروسوفت 

rosoft  One  Drive درايف   -ون 
 ،Apple ICloud أبل آي كالود ،Mic

.Team Drive و تيم درايف
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:Backups ب. النسخ االحتياطي

املهمة  الرقمية  امللفات  من  نسخة  إجراء  عملية  هي 
“الشخصية أو ملفات العمل” بغرض حفظها من الضياع، 

وضامن سالمة املعلومات واستمرارية العمل. 
املحمول  الهاتف  أو  الشخيص  الحاسب  يتعرّض  فقد 
للرسقة، أو لهجوم رقمي خبيث، كام قد تُحذف امللفات 
عن طريق الخطأ أو بشكل متعّمد من قبل أحد املخربني، 

أو  للحرائق  التعرض  بسبب  التلف  حاالت  عن  فضاًل 
الكوارث الطبيعية.

جًدا 	  هامة  االحتياطي  النسخ  عملية  تُعترب 
الحاجة  وتزداد  قيمة،  ملفات  ميتلك  من  لكل 
والحروب  النزاعات  ظروف  يف  الستخدامها 
وحقوق  الصحافة  مجال  يف  للعاملني  خاصة 
ُعرضة  تكون  التي  املهن  من  وغريها  اإلنسان 

لالستهداف واالخرتاق.. 
ملفات 	  لكلٍّ من:  احتياطية  نسخة  إجراء  ميكن 

والصور  واملستندات  التشغيل  ونظام  الفيديو 
املخزّنة محليًا، رسائل الربيد اإللكرتوين، حسابات 

التواصل االجتامعي، املواقع اإللكرتونية.

توفر العديد من الرشكات العاملية مساحات 
مجانية للمشرتكني: )غوغل 15 جيغا، دروبوكس 
2 جيغا، مايكروسوفت ون درايف 5 جيغا ...( 
مام أدى إىل انتشار التخزين السحايب عىل نحو 

واسع يف السنوات األخرية.
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:Cobian برنامج
املصدر  مفتوح  مّجاين  برنامج 
ويندوز  أنظمة  جميع  عىل  يعمل 
لجدولة  يُستخدم  وماكنتوش، 
عمليات النسخ االحتياطي للملفات 

املحددة إىل مكان مخصص.
الرابط  عىل  ادخل  الرسمي  املوقع  من  الربنامج  لتحميل 

التايل: 
http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm

بعد تحميل الربنامج قم بعملية التثبيت عىل جهازك، عند 
مبارشة،  الواجهة  ظهور  دون  تشغيله  يتم  الربنامج  فتح 

ستجدون ايقونة الربنامج مصغرة يف رشيط املهام.
 

وفًقا إلحصائية موقع “اليوم العاملي للنسخ 
االحتياطي” فإن 30% من األشخاص ال يقومون 

بالنسخ االحتياطي، ويضيع 113 هاتًفا جواالً 
كل دقيقة، و 29% من الكوارث التقنية سببها 

خطأ غري مقصود، و 1 من أصل 10 أجهزة 
 كمبيوتر تصاب بامللفات الخبيثة شهريًا.

نقاًل عن موقع سالمتك
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عند الضغط عىل األيقونة املصغرة تظهر واجهة الربنامج 
وتحتوي عىل قسمني، األول قامئة بأسامء املهام املجدولة 
بعد انشائها والقسم الثاين يظهر فيه معلومات تفصيلية 

حول املهمة املحددة
 

مع  االحتياطي  النسخ  عملية  إدارة  من  الربنامج  ميكن   
قوائم  عدة  انشاء  ميكننا  حيث  مفيدة،  كثرية  خيارات 
مهمة  إلنشاء  متعددة،  مهام  عىل  قامئة  كل  لتحتوي 
الظاهر   )+( زر  من خالل  أو   Task القامئة  من  جديدة 
املناسب  االحتياطي  النسخ  نوع  اختيار  علينا  القامئة،  يف 

للمهمة املطلوبة:

Full  1. نسخ كامل
يتم  مرة  كل  يف  كاملة  نسخة  بإنشاء  الخيار  هذا  يقوم 
فيها تشغيل املهمة حتى للملفات التي مل يتم إجراء أي 

تغيريات عليها.

Incremental 2. نسخ تزايدي
يقوم هذا الخيار عند تشغيله بعد النسخ االحتياطي ألول 
تم  والتي  الجديدة  امللفات  ونسخ  امللفات  بفحص  مرة 
التعديل عليها بعد آخر عملية نسخ احتياطي مام يوفر 

يف الوقت واملساحة.
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Diffierential 3. نسخ تفاضيل
يقوم هذا الخيار بالعمل بشكل مشابه للنسخ التزايدي، 
آخر  مع  ويقارنها  املصدر  امللفات يف  بفحص  يقوم  لكنه 
االحتياطية  للنسخة  باإلضافة  احتياطي  نسخ  عملية 
الكاملة ويف حال اختالف أي ملف عن الوجهة يقوم فقط 

بنسخ امللفات التي تم التعديل عليها.

 Dummy .4
هذا الخيار ال يقوم بأي عملية نسخ احتياطي، وتم وضعه 
أو  كتشغيل  مهام  جدولة  إضافة  بغرض  فقط  ليكون 
إيقاف خدمة أو برنامج أو إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

لتحديد   Files الخيارات،  بني  للتنقل  اليسار  يف  القامئة 
edule والوجهة،   نسخها  املطلوب  املعلومات  -مصدر 

يف  األولوية  لتحديد   Dynamics الزمنية،  للجدولة   Sch
وبقية  نوعها،  االحتياطية بحسب  النسخ  املعالجة وعدد 
غري  لكنها  للبعض  مفيدة  تكون  قد  إضافية  الخيارات 

إلزامية إلنشاء مهمة نسخ احتياطي.
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الفصل الحادي عرش: استعادة وحذف البيانات:
-----------------------------------------------

أ. استعادة البيانات:
يعتقد كثريون أّن امللفات التي يتم حذفها من الحاسب 
الشخيص أو الهاتف الذيك ال ميكن الوصول إليها مجدًدا، 
قد  الحقيقة  يف  لكن  األبد.  إىل  خسارتها  متّت  وبالتايل 
متعددة،  إليها ألسباب  نحتاج  التي  البيانات  بعض  نفقد 
عند  حتى  ولكن  الخطأ،  طريق  عن  بحذفها  نقوم  كأن 
اختيار الحذف النهايئ من جهاز الحاسب أو تفريغ سلة 
هذه  فقدان  تم  قد  أنه  يعني  ال  ذلك  فإن  املحذوفات، 
هي  متت  التي  الحذف  فعملية  كامل،  بشكل  البيانات 
فقط عملية مسح سجل هذه البيانات من نظام التشغيل.

برامج مخصصة  البيانات يجب علينا استخدام  الستعادة 
كافة  رسد  ثم  التخزين  مساحة  فحص  بعملية  تقوم 
البيانات املوجودة فيها والتي مل يعد لها سجالت يف نظام 

التشغيل.
ميكن  ولكن  معقًدا،  أمرًا  الحاسب  بيانات  تخزين  يعترب 

تقسيمه إىل ثالث عمليات أساسية: 

عىل  يسهل  بسيطة  أرقام  إىل  البيانات  تحويل  يتم  أواًل: 
الحاسب تخزينها، أرقام ثنائية 0 و1. 

ثانيًا: يتم تسجيل األرقام بواسطة جهاز داخل الحاسب.
ثالثًا: يتم تنظيم األرقام ضمن مساحة التخزين ونقلها إىل 

التخزين املؤقت ملعالجتها بواسطة الربامج.
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:Recuva برنامج
مفتوح  مّجاين  برنامج  هو 
اسرتجاع  عىل  يعمل  املصدر، 
جهاز  أي  من  املحذوفة  امللفات 
للربنامج  ميكن  كام  كمبيوتر، 
املحذوفة  امللفات  استعادة 
 MP3 ومشغالت   USB من 

وبطاقات الذاكرة.
وويندوز7   XP ويندوز  أنظمة  عىل  الربنامج  يعمل 

وويندوز فيستا.

الرابط  عىل  ادخل  الرسمي  املوقع  من  الربنامج  لتحميل 
https://www.ccleaner.com/recuva    :التايل

بعد تحميل الربنامج قم بعملية التثبيت عىل جهازك، عند 
فتح الربنامج ستظهر لك الواجهة الرئيسية للربنامج

بعد الضغط عىل زر Next ستظهر لك الشاشة أدناه والتي 
تطلب منك تحديد نوع امللفات التي تريد استعادتها 

بعدها ستختار مكان البحث أي تحديد املجلد أو القرص 

le Deep Scan اختيار فيه، ميكنك  البحث  تريد  -الذي 
Enab من أجل البحث العميق مع العلم ان هذا الخيار 

قد يتطلب الكثري من الوقت. 
تريد  التي  امللفات  بتحديد  قم  البحث  من  االنتهاء  عند 
استعادتها واضغط عىل زر Recover وقم باختيار املجلد 

الذي تود حفظ امللفات املستعادة فيه.
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ب. حذف البيانات:
تشّكل عملية حذف البيانات بشكل 
عىل  األهمية  غاية  يف  أمرًا  نهايئ 
وأمنهم  األشخاص  حامية  مستوى 
الرقمي، فقد تتمكن أجهزة األمن عىل 
معنّي  ملف  استعادة  من  املثال  سبيل 
كان صاحبه يعتقد أنه قد حذفه نهائيًا.

حذف  خطوات  فإّن  سابًقا  ذكرنا  كام 
عىل  بالضغط  تتمثل  والتي  امللف 

كافية  ليست  بعدها  املحذوفات  سلة  وإفراغ   ”Delete“
إلزالة امللف نهائيًا من الجهاز، فامللفات املحذوفة تبقى 
خبري  شخص  ألي  وميكن  الصلب،  القرص  عىل  موجودة 

استعادة جزء كبري من هذه امللفات بسهولة ورسعة.
يقوم بحذف  التشغيل  نظام  أن  ما يحصل فعليًا هو  إّن 
أّن  أي  القرص،  عىل  املحذوف  امللف  وجود  إىل  اإلشارة 

امللف سيبقى قاباًل لالستعادة حتى تتّم الكتابة فوقه.
غري  نهايئ  بشكل  معنّي  ملف  حذف  من  نتمّكن  حتى 
قابل لالستعادة يجب االستعانة بربامج خاّصة تعمل عىل 

حذف امللف غري املريئ املوجود عىل القرص الصلب.

تنبيه:
عىل  فقط  تتم  ناجح  بشكل  النهايئ  الحذف  عملية  إن 
الفالش  عىل  تنطبق  وال  املغناطيسية  التخزين  وسائل 

DSS ميموري أو

:BleahBit برنامج
برنامج مّجاين مفتوح املصدر، 
يهدف إىل إزالة امللفات الغري 
تشغيل  أنظمة  من  الرضورية 
إس  أو  ماك  لنكس،  ويندوز، 
وتاريخ  املؤقتة  كامللفات 
وغريها  الويب  عىل  التصفح 

إىل  باإلضافة  الربامج عىل حاسوبكم  ترتكها  من مخلّفات 
إزالة امللفات بشكل آمن ونهايئ.

الرابط  عىل  ادخل  الرسمي  املوقع  من  الربنامج  لتحميل 
التايل:

https://www.bleachbit.org/download 
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قم  الربنامج  تحميل  بعد 
عىل  التثبيت  بعملية 
جهازك، عند فتح الربنامج 
ستظهر  األوىل  للمرة 
الرئيسية  الواجهة  لك 
بإختيار  قم  للربنامج. 
امللفات التي تريد حذفها 
 Clean ثم اضغط عىل زر
الصورة،  يف  أليه  املشار 
عملية  ستبدأ  بعدها 
عملية  تتطلب  الحذف، 
الوقت،  بعض  الحذف 
 Deep scan وعند اختيار
قد  العميق(  )البحث 

تستمر العملية لساعات.
 

تعلمك  واجهة  لك  ستظهر  الحذف،  من  االنتهاء  عند 
بانتهاء العملية واملساحة التي تّم فحصها وعدد امللفات 

املحذوفة ونوعها.

كام ميكنك من خالل الضغط عىل File اختيار ملفات أو 
مجلدات محددة من أجل حذفها نهائيًا. 

بعد انتهاء العملية سيتّم حذف املجلد نهائيًا من حاسوبك 
ولن يستطيع أي أحد استعادته بعد اآلن.

الخالية  املساحة  وتعمية  تنظيف  أردت  حال  يف  أما 
تقنية  استخدام  فيمكنك  املجلدات  أو  األقراص   من 

Wipe Free Space كام هو موضح يف الصورة أدناه.
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الفصل الثاين عرش: الحامية من الفريوسات:
-------------------------------------------

من  الحاسوب  الفريوسات وحامية  مكافحة  تُعترب عملية 
األهم  الخطوة  املخرتقني،  وهجامت  الخبيثة  الربمجيات 
يف  املستخدمة  األساليب  من  أي  وجدوى  فّعالية  لتأمني 

حامية الخصوصية وزيادة األمان الرقمي.

والفريوسات هي برمجيات تعمل عىل اخرتاق الحاسوب 
عدوى  ميكنها  كام  هائلة،  برسعة  داخله  واالنتشار 
إذن  أو  معرفة  دون  وذلك  السليمة،  األخرى  الحواسيب 
امللفات  محتويات  تغيري  عىل  قادرة  وهي  املستخدم، 
بهذا  وسّميت  نهائيًا،  حذفها  وحتى  ورسقتها  اإللكرتونية 
االسم لتشابهها الكبري مع الفريوسات الحية التي تتطّفل 

عىل اإلنسان.

وإزالة  اكتشاف  يف  الفريوسات  مكافحة  برامج  تساعد 
الربمجيات الخبيثة، ووقاية األجهزة من اإلصابة بها.

ينبغي تحديث برنامج مكافحة الفريوسات بشكل دوري 
املنترشة  الفريوسات  ألحدث  التصدي  من  يتمّكن  حتى 
برمجيات  مجال  يف  العاملون  يقوم  إذ  اإلنرتنت،  عرب 
مكافحة الفريوسات بتطوير برمجيات جديدة عىل الدوام 
وإجراء تحديثات عىل برمجيات موجودة، وذلك ملواجهة 
الربمجيات  مطوروا  يفرضها  التي  املتجددة  التحديات 
عن  الدائم  بالبحث  بدورهم  يقومون  والذين  الخبيثة، 
التشغيل  أنظمة  ضمن  ثغرات  الستغالل  جديدة  طرق 
الوصول إىل جهاز  أو خصائص ضمن املتصفحات بهدف 

الضحية.

أ. عوارض الفريوسات والربمجيات الخبيثة:

وجود  عىل  تدل  التي  املؤرشات  من  العديد  يوجد 
خالل  من  مالحظتها  ميكن  الحاسب  جهاز  يف  فريوسات 
يف  سببها  يكون  استخدامه،  أثناء  تظهر  غريبة  ترصفّات 

الغالب الربمجيات الخبيثة.
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1: العوارض التي تؤثر عىل برامج الحامية املثبتة:
إنذاًرا 	  للفريوسات  املضاد  الربنامج  يعطيكم 

بوجود برمجيات قد تكون خبيثة.
تعمل برمجيات خبيثة تظهر كأنّها برامج حامية 	 

بإظهار نوافذ منبثقة تّدعي أّن جهازكم مصاب 
بفريوس.

وال 	  تلقايئ  بشكل  الحامية  برنامج  تعطيل  يتم 
ميكنكم إعادة تشغيله.

تظهر إنذارات متكررة لتثبيت برنامج لتنظيف 	 
جدار  تخطّي  يحاول  أنّه  حني  يف  جهازكم 

الحامية.
اختفاء برنامج الحامية من الجهاز بشكل تام.	 

2: العوارض التي تؤثر عىل اإلنرتنت:
يبدو أن متصّفح اإلنرتنت يترصّف بشكل غري طبيعي:

عدم تجاوب متصفح اإلنرتنت، أو إغالقه بشكل 	 
تلقايئ، أو عدم القدرة عىل إغالقه.

تحميل 	  ميكنكم  ال  بأنه  تُفيد  رسالة  ظهور 
الصفحة املطلوبة.

بشكل 	  املتصّفح  من  الرئيسية  الصفحة  تغيري 
تلقايئ.

يتم فتح صفحات مل تطلبوها.	 
متصفح 	  عىل  املنبثقة  النوافذ  من  العديد  فتح 

اإلنرتنت.
أعىل 	  يف  تلقايئ  بشكل  أدوات  أرشطة  إضافة 

املتصّفح.
عدم القدرة عىل االتصال باإلنرتنت.	 
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3: العوارض التي تؤثر عىل نظام التشغيل:
قد تُشبه هذه العوارض يف بعض األحيان تلك الناتجة عن 
لذاكرة  سيّئ  أداء  أو  والربامج،  األجهزة  بني  توافق  عدم 

الوصول العشوائية، وهي:
عدم القدرة عىل فتح الربامج.	 
توقّف نظام التشغيل عن العمل بشكل متكرر.	 
ظهور برامج جديدة مل تقوموا بتثبيتها.	 
عىل 	  تغيريات  ظهور  أو  امللفات  بعض  اختفاء 

بعضها اآلخر، كأن يتغري شكل املجلد ليبدو عىل 
أنه اختصار للمجلد.

لفرتات 	  االستجابة  عن  وتوقف  األداء،  يف  بطء 
معينة.

إنذارات غري اعتيادية، كظهور 	 
بعض  إن  تقول  خطأ  رسالة 

امللفات ناقصة أو تالفة.
رغم 	  الجهاز  موارد  استهالك 

يف  برنامج  أي  استخدام  عدم 
انشغال  كمالحظة  حينها، 
استخدام  أو  الصلب،  القرص 

باستخدامه،  تقومون  ال  أنكم  حني  يف  اإلنرتنت 
مام يدل أن الفريوس يقوم بإرسال معلومات.

التواصل  وسائل  عىل  تؤثر  التي  العوارض   :4
االجتامعي والربيد االلكرتوين:

وصول رسائل بدون عنوان أو موضوع.	 
وصول رسائل بريدية لعناوين الربيد اإللكرتوين 	 

من  مرسلة  رسالة  أنها  عىل  لديكم  املخزّنة 
بريدكم.

يبدأ حساب التواصل االجتامعي بإرسال رسائل 	 
لألصدقاء وينرش روابط وصور بشكل تلقايئ.

أو  تجسس  لحاالت  أخرى  عوارض   :5
عمليات خداع:

يّدعي 	  هاتفي  إتصال  يصلكم 
مثل  ما  لرشكة  الدعم  قسم  من  أنه 
فيسبوك،  أو  جوجل  أو  مايكروسوفت 
أن تقوم  أبداً  أنّه من غري املرّجح  علاًم 
مع  بالتواصل  الرشكات  هذه  مثل 
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عمالئها بهذه الطريقة ألي سبب كان.
تشغيل ضوء الكامريا رغم عدم استخدامها األمر 	 

الذي يدل عىل وجود تجّسس. 
عىل 	  السابقة  العوارض  من  أّي  تظهر  ال  قد 

خبيثة،  برمجيات  وجود  رغم  الحاسب  جهاز 
أي  إعطاء  دون  واالختباء  التسلّل  بإمكانها  إذ 
يقوم  منها  بعًضا  أّن  اإلنذارات، حتى  من هذه 
بإزالة غريها من الربمجيات الخبيثة إلخفاء هذه 
برامج  عن  االستغناء  ميكن  ال  لذلك  العوارض، 
مكافحة الفريوسات، والتي تقوم بفحص دورّي 

للجهاز من تلقاء نفسها. 

العوارض  مواجهة  حال  يف  فعله  علينا  ماذا  ب. 
السابقة؟

األحيان  بعض  يف  الفريوسات  مكافحة  برنامج  يفشل  قد 
أصاب  قد  يكون  العهد  برنامج خبيث حديث  بإكتشاف 
املطّورة  الرشكة  إىل  الفريوس  هذا  وصول  لعدم  جهازك، 

بعد. 

يف حالة إصابة جهاز الحاسب الخاص بك بربنامج خبيث 
ألي سبب كان، أو يف حالة الشك باإلصابة “بعد فتح ملف 

مشبوه عىل سبيل املثال”، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
أّي  إرسال  لتجنب  اإلنرتنت  عن  الجهاز  فصل   .1

معلومات.
مبا  الجهاز يف حال عدم معرفتك  تشغيل  إيقاف   .2
يجب عليك فعله، ألن ذلك يساعد عىل إيقاف نشاط 

الفريوس عىل الحاسب.
3. فحص الجهاز باستخدام أداة حامية، بعد التأكد 
أداة  بيانات  لقاعدة  تحديثات  عىل  الحصول  من 

الحامية.
ميزة  باستخدام  سابقة  لفرتة  الحاسب  استعادة   .4

.System Restore
االجتامعي  التواصل  وسائل  رس  كلامت  تغيري   .5
اخرتاق  عدم  ضامن  يف  يساعد  اإللكرتوين  والربيد 

الحسابات.
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ج. أنواع التهديدات:
والحواسب  اإللكرتونية  والنظم  املعلومات  نظم  تتعرّض 
تسبب  مفتعلة  إلكرتونية  لهجامت  األجهزة  من  وغريها 
لها الرضر وتهدد بيانات املستخدمني، ميكن تصنيفها إىل: 

 	Viruses الفريوسات
 	Woroms الديدان
 	Trojans حصان طروادة
التجسس 	  برامج 

Spyware
 	Phishing الخداع
ف 	  ستخفا ا / مزح / لنكت ا

Jokes

:Viruses الفريوسات
بشكل  األجهزة  يصيب  خارجي  برنامج  هو  الفريوس 
متعمد، ويعمل عىل تغيري خصائص امللفات التي يصيبها 
التعديل  أو  باإلزالة  إما  األوامر،  بعض  بتنفيذ  لتقوم 
بالحاسب  الرضر  إلحاق  بغرض  التخريب...وذلك  أو 

املستهدف أو السيطرة عليه أو رسقة بياناته. 

:Woroms الديدان
الشبكة  موارد  الضارة  الربامج  من  النوع  هذا  يستخدم 
لالنتشار، وقد ُسّميت بالديدان بسبب ميزتها الغريبة يف 
“للتسلل” من حاسب إىل آخر باستخدام الشبكة أوالربيد 

اإللكرتوين أو أي قناة معلومات أخرى. 
اعتامدها  وعدم  باستقالليتها  الديدان  خطورة  تكمن 
عىل برامج أخرى تلتحق بها مام يعطيها حرية كاملة يف 
االنتشار الرسيع، وتُعترب رسعة انتشار الديدان عالية جًدا، 

وهي أرسع من الفريوسات.
عناوين  وتحسب  الحاسب،  جهاز  إىل  الديدان  تتسلل 
إىل  وترسل  األخرى  الحواسب  بأجهزة  الخاصة  الشبكة 
هذه العناوين نسخها، وباإلضافة إىل عناوين الشبكة يتم 
عىل  عالوًة  أيًضا.  الربيد  عمالء  عناوين  بيانات  استخدام 
بعض  الضارة يف  الربامج  من  النوع  هذا  مثل  يقوم  ذلك 

األحيان بإنشاء ملفات العمل عىل أقراص النظام.
الرسائل اإللكرتونية املفخخة هي من أشهر وسائل انتشار 
جذابة  عناوين  الرسائل  هذه  تحمل  ما  وعادًة  الديدان، 
“كدعوة ملشاهدة صورة أحد املشاهري”، لذلك يجب عدم 
من  خالية  أنها  من  متاًما  التأكد  بعد  إاّل  رسالة  أي  فتح 
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الرضر حتى وإن كان مصدرها معروفًا، ألن بعض الديدان 
االمييالت  لجميع  بريد  أي  من  نفسها  إرسال  عىل  تعمل 

املضافة بدفرت العناوين.

: Trojans Horses  أحصنة طروادة
هي برامج متخفية تنّفذ نشاطها عىل أجهزة الحواسب من 
دون علم أصحابها، أي أنّها قد تعمل بشكل تلقايئ عىل 
ورسقة  النظام،  وتجميد  األقراص،  من  املعلومات  حذف 
تغيريها  يتم  التي  الرس  أو كلامت  الشخصية،  املعلومات 

واستخدامها كوسيلة لالبتزاز..وهنا تكمن خطورتها.
الفهم  يف  فريوًسا  ليس  الضارة  الربامج  من  النوع  هذا 

التقليدي )أي أنه ال يصيب الربامج أو البيانات األخرى(.
بنفسها،  الحاسب  اخرتاق  طروادة  أحصنة  تستطيع  ال 
وتنترش عىل أنها برامج “مفيدة” و “رضورية”، وما يزال 
الرضر الناجم عنها أعىل من هجوم الفريوسات التقليدي.

للطريقة  نسبًة  طروادة”  “حصان  باسم  الربنامج  ُسّمي 
طروادة  مدينة  فتح  يف  اليونانيون  استخدمها  التي 
التقليدية،  بالطرق  اقتحامها  عن  عجزوا  والتي   ،)Troy(
ببناء مجّسم كبري جًدا عىل شكل حصان خشبي  فقاموا 

ُمفّرغ من الداخل، ووضعوا بداخله جنود، وتركوه كهدية 
املدينة  أهايل  فقام  منها،  وانسحبوا  املدينة  حصون  عند 
األعداء،  عىل  لالنتصار  رمز  معتربينه  املجسم  بإدخال 
وفتحوا  املّجسم  من  الجنود  خرج  الليل  منتصف  وعند 
أسوار املدينة للجيش اليوناين الذي قام بالدخول ومن ثم 

احتالل املدينة.

:Spyware برامج التجسس
عن  البيانات  بجمع  تسمح  التي  الربامج  هي 

مستخدم معني أو منظّمة معينة، 
ممن ليسوا عىل دراية بها، فقد 
برامج  وجود  حتى  تُخّمن  ال 

تجسس عىل جهاز الحاسب الخاص بك.
تتبّّع  فيكون:  التجسس  برامج  هدف  أّما 

“مثل  الحاسب  عىل  املستخدم  إجراءات 
يتصفحها”،  التي  اإلنرتنت  مواقع  رصد 

الصلب،  القرص  محتويات  حول  معلومات  وجمع 
وجودة االتصال، وطريقة االتصال، ورسعة املودم وما 

إىل ذلك.
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ال يعّد جمع املعلومات الوظيفة الرئيسية لهذه الربامج، 
بل إنها تهّدد األمن أيًضا، وميكنها تغيري إعدادات الحاسب 

والتحّكم فيه.

: Phishing الخداع/التصيّد
عن  التواصل  خالل  من  التهديد  من  النوع  هذا  يتم 
أخرى  تواصل  وسيلة  أي  أو  اإللكرتوين  الربيد  طريق 
بهدف الحصول عىل معلومات مالية أو رسية مّهمة من 

املستخدم.
أي أّن التصيّد هو شكل من أشكال الهندسة االجتامعية، 
يتميّز مبحاوالت للحصول عىل معلومات حّساسة بشكل 
بطاقة  تفاصيل  أو  املرور  كلامت  يستهدف  فهو  احتيايل، 
خالل  من  الهامة،  املعلومات  من  غريها  أو  االئتامن 
التزييف ومحاولة املهاجم للظهور كشخص جدير بالثقة.

خبيثة  صفحة  بتصميم  املهاجم  يقوم  املثال  سبيل  عىل 
تشبه صفحة تسجيل الدخول ألحد املواقع الشهرية “فيس 
بوك أو جيميل”  لكّنها تحمل عنوانًا مختلًفا عن العنوان 
املوقع  إىل  الضحية  بتوجيه  املهاجم  يقوم  ثم  األصيل، 
أو رسالة فورية،  إلكرتوين  بريد  الخبيث سواء عرب رسالة 

تحتوي هذه الرسائل عىل رابط إىل املوقع الزائف حيث 
يُقرتح عىل املستخدم إدخال رقم بطاقة االئتامن الخاصة 

به ومعلومات رسية أخرى.

للتحّقق من أّن املوقع ليس خبيثًا يتوّجب: 
للتأكد  املوقع  1. معاينة رشيط عنوان 

الصحيح  العنوان  أنّه  من 
تسجيل  ترغبون  الذي  للموقع 

الدخول فيه.
2. التأكد من أّن الربوتوكول 

عنوان  خانة  يف  املستخدم 
.Https املوقع هو بروتوكول

3. وجود رمز القفل بجانب العنوان.

:Jokes النكت/املزاح/استخفاف
بشكل  املستهدف  الحاسب  بجهاز  ترض  ال  برامج  هي 
مبارش ولكنها تعرض الرسائل التي ستتسبّب الحًقا الرضر.

غري  خطر  من  املستخدم  الربنامج  هذا  يحّذر  ما  غالبًا   
موجود، كأن يعرض له رسائل حول تهيئة القرص الصلب 
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عن  رسائل  أو  تهيئة(،  أي  الرغم من عدم حدوث  )عىل 
امللفات )والتي تكون غري مصابة(  اكتشاف فريوسات يف 

وما إىل ذلك. 
مثل:  التهديدات  من  اعتبارها  ميكن  أخرى  أنواع  يوجد 
الربامج  ضمن  مرفقة  تكون  ما  عادة  والتي  الدعايات 

املجانية، والربيد العشوايئ.
برامج  توليد  مهّمتها  تكون  التي  الضارة  الربامج  بعض 
“مثل  مختلفة  ألغراض  املصاب  الجهاز  عىل  أخرى  ضارّة 
عىل  التجسس   ،DDOS الخدمة   منع  هجامت  تنظيم 
أجهزة أخرى،” عادًة ما تكون أداة للمخرتقني أو ملنشئي 

الفريوسات. 

د. استخدام أدوات الحامية:
مّجاين  بعضها  للحامية،  األدوات  من  العديد  يتوفر   -1

وبعضها اآلخر يكون مقابل اشرتاك مادي.
بدونها  إذ  الحامية هاّمة جًدا  برامج  تحديثات  تُعترب   -2
ال ميكن لربامج الحامية التعرف عىل الفريوسات الحديثة.

لفحص  التالية  املّجانية  الربامج  أحد  استخدام  ميكن   -3
األجهزة املصابة وإزالة الفريوسات:

 	Microsoft Malware Remover
 	BitDefender Free Edition
 	Kaspersky Virus Removal Tool
 	Malwarebytes

4- يف بعض الحاالت يكون من األسهل واألضمن 
كامل،  بشكل  الحاسب  تهيئة  إعادة 
التأكّد  بذلك  القيام  قبل  ويتوّجب 

الخاصة  البيانات  نسخ  من 
خارجي،  تخزين  جهاز  إىل 

تهيئة  عملية  إمتام  وبعد 
أداة  تثبيت  يجب  الحاسب 
حامية وفحص جهاز التخزين 

أّن  من  للتأكد  وذلك  الخارجي 
البيانات  مع  ينتقل  مل  الفريوس 

أثناء نقلها.
عرب  فتحها  قبل  املجهولة  الروابط  املمكن فحص  من   -5
https://www.virustotal.com/ar        :موقع
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الفصل الثالث عرش: مواقع اإلنرتنت:
------------------------------------

 
يُعترب موقع اإلنرتنت مركزًا للعديد من الصفحات املختلفة 
خالل  من  إليها  الوصول  ميكن  والتي  جميعها  واملرتبطة 

الصفحة الرئيسية.

موقع  أّول  إطالق  تّم 
 1991 عام  يف  إنرتنت 
والتعرّف  زيارته  وميكننا 
الرابط  خالل  من  عليه 

التايل:
http://nfio.cern.ch/

اإلنرتنت  مواقع  تعتمد 
تحتوي  صفحات  عىل 

حاسب  لغات  وهي  ترميز،  لغات 
العنارص  لتحديد  عالمات  تستخدم 

من  للقراءة  قابلة  وهي  املستند،  داخل 

تحتوي عىل كلامت  الرتميز  ملفات  أّن  أي  اإلنسان،  قبل 
 Markup Language  قياسية، ومن أشهر لغات الرتميز

HTML“ Hypertext” لغة ترميز النصوص التشعبية.

أن  املمكن  من  أنّه  كام  اإلنرتنت،  مواقع  أنواع  تتعّدد 
يتضّمن موقع اإلنرتنت الواحد عّدة أنواع يف نفس الوقت، 
عىل  “تويرت”  موقع  يُصّنف  املثال:  سبيل  فعىل 
يُعترب  أنّه  كام  إجتامعي  تواصل  موقع  أنّه 
التدوين  الوقت أحد مواقع  يف نفس 

.Microblog website املصّغر

كام يحتوي “غوغل” عىل 
من  األنواع  من  العديد 
اإللكرتوين  كالربيد  املواقع 
باإلضافة  البحث  ومحرك 
واملدونات  للمنتديات 

وغريها.



خطوات عملية يف الحامية الرقمية

73

يتّم إنشاء مواقع اإلنرتنت وتصميمها بعّدة طرق، ونتيجة 
التي  الربامج  من  العديد  توافرت  املجال  هذا  يف  التطور 
تساعد يف إنشاء مواقع إنرتنت بوقت أرسع وتكاليف أقل، 
املحتوى،  إدارة  برامج  و  واإلسقاط،  السحب  برامج  مثل 

ومنصات إنشاء مواقع الواجهة األمامية.

كيف تعمل مواقع االنرتنت؟
يتّم حفظ مستندات املوقع وتطبيقاته عىل خادم إنرتنت

وطريقة  املوقع  نوع  عن  النظر  وبغّض   ،  web  server
إنشائه يحتاج املوقع ليعمل إىل ُمخّدم ويب، وهو عبارة 
عن جهاز حاسب مخّصص لالتصال باإلنرتنت بشكل دائم، 
الستقبال وإرسال وحفظ البيانات، ويختلف عن الحاسب 
واملاوس  املفاتيح  لوحة  تحّكم مثل  لقطع  يحتاج  بأنه ال 

كام أنه ال يوجد شاشة عرض.
مخّصصة  تشغيل  أنظمة  عرب  الويب  مخّدم  تشغيل  يتّم 
التي نستخدمها عىل أجهزتنا  التشغيل  ومشابهة ألنظمة 
الويب  خدمات  عمليات  لدعم  ُمعّدة  لكّنها  الشخصية، 

مسبًقا، ومن أهم أنواع أنظمة تشغيل مخّدم الويب: 
املصدر  مفتوح  لينكس:  من   CentOSوويندوز لينكس 

مّجاين وال يستهلك الكثري من موارد الجهاز واملساحة.
ويندوز سريفر من مايكروسوفت ويندوز: مغلق املصدر 
وبحاجة لرشاء ترخيص، يستهلك موارد من املخّدم بشكل 
مخّدم  استضافات  تُعترب  لذلك  لينكس،  نظام  من  أكرب 

ويندوز مكلفة أكرث.
مُتاثل املخاطر والتهديدات التي تواجه مخّدم الويب تلك 
تحّدثنا عنها سابًقا،  والتي  الشخصية  األجهزة  تهّدد  التي 
ولكّن االختالف الوحيد يكمن يف طريقة عمل مستخدم 

مخّدم الويب وإدارته عن بعد.

ما الذي يحصل يف الخلفية؟
طلبه  أثناء  طبيعي  بشكل  اإلنرتنت  موقع  يعمل  ليك 
نقل  التطبيقات مهّمتها  العديد من  يوجد  اإلنرتنت،  عرب 

ومعالجة البيانات مثل:
IIS )Internet Information Servive(

Apache ,NGINX ,Microsoft
كام يتم استخدام برامج قواعد البيانات مثل:
LQSergtsoP ,SQL Server ,PostgreSQL
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ولتسهيل عملية استضافة موقع إنرتنت عرب مخّدم ويب، 
إدارة  عىل  تساعد  التي  التطبيقات  من  كبري  عدد  يتوفّر 
 WHM و   CPanel التحكم  لوحة  مثل:  االستضافة 
الظاهرية  واملخدمات  الويب  مخدمات  تعمل عىل  التي 
العاملة بأنظمة تشغيل لينكس، وميكن من خاللها إدارة 

التطبيقات وإضافتها والتحكم بها.
التطبيقات عىل خادم  كبري من  يوجد عدد  عام  وبشكل 
الويب التي تعمل يف الخلفية لتشغيل موقع اإلنرتنت، من 
إحداها خطرًا عىل موقع  إىل  الوصول  أن يشكل  املمكن 

الويب ومحتوياته.

ما الذي يجب مراعاته يف حامية مواقعنا عىل اإلنرتنت؟
اليوم عىل أنفسهم يف  الكثري من أصحاب املواقع  يعتمد 
العملية،  هذه  تُسّهل  عّدة  وسائل  توفر  نتيجة  إنشائه 
املحتوى  إدارة  منصات  أو   ،Blogger عرب  مدّونة  كإنشاء 
مثل ووردبرس ودروبال، أو أحد برامج السحب واإلسقاط.

إنرتنت، وذلك  املهّمة ملطّوري مواقع  يوكل آخرون هذه 
جيدة،  ظهور  وبتنسيقات  أفضل  أداؤها  مواقع  إلنشاء 

بغض النظر عن نوعية املوقع وطريقة إنشائه.

ويف كلتا الحالتني يوجد عدة نقاط مهمة يجب مراعاتها 
لحامية مواقعنا ومحتوياتها:

صالحيات الوصول: لكل تطبيق أو واجهة تحّكم 	 
صالحيات وصول معيّنة تتطلب اسم مستخدم 
وكلمة رس، كام أن لالستضافة حساب مستخدم 
الواجهات  لهذه  الوصول  صالحيات  مينحه 
عملية  تتم  أن  مراعاة  املهم  ومن  والتطبيقات، 
آمن،  بشكل  الرس  وكلامت  الحسابات  إنشاء 
إدارة  برنامج  استخدام  املستحسن  من  كام 
كلامت املرور كيباس إلنشاء كلامت مرور قوية 

ومختلفة.
وّضحنا 	  كام  آمنة:  أدوات  باستخدام  التصميم 

سابًقا يوجد عدد كبري من الطرق إلنشاء مواقع 
أمن  االعتبار  بعني  األخذ  املهم  ومن  إنرتنت، 
أثناء اختيار طريقة إنشائه، مثل اختيار  املوقع 
وآمنة  املصدر  مفتوحة  محتوى  إدارة  منصة 
التحديثات، أو اختيار أطر عمل  والحفاظ عىل 

تأخذ بعني االعتبار العوامل األمنية.
أن 	  من  التأكد  يجب  الويب:  خادم  تهيئة 
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إعدادات خادم الويب تحتوي عىل خيارات أمان 
مناسبة، مثل الحّد من عمليات الوصول إلدارة 
الفاشلة، وتعليق عنوان اإلنرتنت ضمن  الخادم 
الئحة الحظر، وتشغيل التصّفح اآلمن باستخدام 
شهادات تشفري HTTPS لخادم الويب واملوقع.

العديد 	  يتوفّر  فحص وحامية:  أدوات  استخدام 
الويب  مبخّدم  الخاصة  الحامية  أدوات  من 
عىل  يعمل  بعضها  املحتوى،  إدارة  منصات  أو 
فحص بنية املوقع واكتشاف األخطاء والثغرات 
تشّكل  قد  التي  الضعف  ومواطن  التصميم  يف 
تهديد، وبعضها اآلخر ميكنه مراقبة الطلبات من 
مثل  املشبوهة،  النشاطات  من  والحّد  العمالء 
محاوالت تسجيل الدخول ملنّصة إدارة املحتوى، 

أو الحّد من هجامت منع الخدمة.
صالحيات الوصول للمستخدمني: من املهم جًدا 	 

يف املواقع التي تتطلّب وجود عّدة مستخدمني 
إلدارة محتوى املوقع، تحديد صالحيات وصول 
مناسبة للمستخدمني تضمن منحهم ما يناسب 
من صالحيات كافية فقط إلمتام مهّمتهم، دون 

التعديل  مثل  كاملة،  صالحيات  عىل  الحصول 
عىل التصميم وقواعد البيانات وغريها.

املتصّفح: يجب 	  البيانات من  تطهري 
الواردة  بالبيانات  الوثوق  عدم 

من املتصّفح إىل املوقع، ومن 
يتّم  أنّه  من  التأكّد  املهم 

قبل  وتطهريها  فحصها 
واستخدامها  معالجتها 
قواعد  استعالمات  يف 
حفظها  أو  البيانات 
لنظام  متريرها  أو 
إتاحة  مثل  التشغيل، 

بإدخال  للعمالء  املجال 
ملّفات،  رفع  أو  بيانات 

استخدام  إساءة  يتّم  فقد 
نصوص  وإدخال  امليزات  هذه 

يف  تنجح  مصابة  ملّفات  أو  برمجية 
إىل  للوصول  الطرق  هذه  واستغالل  التسلل، 

املوقع دون الحصول عىل إذن وترصيح.




