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الخصوصية على االنترنت
أي شخص يتصفح االنترنت فإنه يعرض نفسه لمجموعة من األخطار و المشاكل التي "قد" تنتج بسبب
سوء االستخدام أو سوء الفھم للخدمات أو المصطلحات التي يواجھھا المستخدم أثناء االبحار في عالم االنترنت،
تشمل ھذه التھديدات ،الفيروسات وبرامج التجسس واالختراقات و التعدي على الخصوصية و غيرھا ،قد يتفاجأ
الكثيرون عند إعالمھم بأن أجھزتھم مخترقة أو أن معلوماتھم الشخصية قد انتشرت على االنترنت ،وقد يكون
سبب ھذه المفاجأة ھو عدم تصورھم بأنھم معرضون للخطر أو مستھدفون.
مع تعدد أساليب االختراق و سرقة المعلومات و انتھاك الخصوصية ،أصبحت مسالة تعرض مستخدم بعينه
للتھديدات مسألة نسبية ،فبعض األشخاص قد يكون فعليا ً ھدفا ً لمجرمي االنترنت ولكن األغلب ال ،ولكن في
نفس الوقت فإن كثيراً من عمليات االختراق تتم بصورة عشوائية وواسعة النطاق وھو ما يعني أن أي شخص
قد يتم استھدافه دون وجود معرفة مسبقة بين الضحية والمھاجم ،و أما أھداف ھذه العمليات فتتراوح بين أھداف
شخصية ثأرية أو ربحية أو أنشطة تجسسية ،قد تكون األھداف الشخصية والتجسسية منطقية وواضحة للعديد
من مستخدمي عالم االنترنت ،ولكن قد يستغرب البعض عند ذكر "األھداف الربحية" .في ھذه النقطة يجدر بنا
أن نذكر بأن اغلب عمليات االختراق لألجھزة والمتصفحات و التي تتم حالياً ،تتم عبر برامج آلية )(robots
وھذه البرامج تقوم بنشر برامج التجسس المختلفة والتي قد تكون على شكل )برنامج حماية أو شاشة توقف أو
كسر حماية برنامج( ،وعند تثبيت ھذه البرامج على الحاسوب بدون علم المستخدم ،تقوم بعدھا بمراقبة عادات
المستخدم أثناء التصفح و عرض إعالنات أو تخصيص عرض محتوى الصفحات وفقا ً لما يتصفحه ،وھذه
العملية تكون ذات طابع ربحي عبر نشر اإلعالنات ألكبر عدد ممكن من المستخدمين ،طبعا ً ال تقتصر أساليب
ً
عامة فإن أغلب أساليب نشر برامج التجسس تكون عبر خداع
نشر البرامج على االختراق ولكن تتعدد و بصفة
المستخدمين ودفعھم لتثبيت البرامج بأنفسھم...
في ھذا الجزء من المادة التدريبية ،سنتطرق إلى مجموعة من التھديدات التي يمكن أن تواجه غالبية
مستخدمي الحاسوب واالنترنت ،وھي تشمل:
 (1تصيد االنترنت واالحتيال االلكتروني
 (2برامج مراقبة لوحة المفاتيح
 (3البرامج الخبيثة
 (4رسائل اإلزعاج
 (5اإلعالنات وأشرطة األدوات في متصفحات االنترنت
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أوالً :تصيد االنترنت واالحتيال االلكتروني

ھذا المصطلح يعني محاولة خداع المستخدم للحصول على معلومات حساسة تخصه و بإرادته الكاملة،
فمثالً يتم ارسال بريد الكتروني ألحد األشخاص بعنوان مزيف كشركة أو مؤسسة تطلب منه تأكيد معلومات
االشتراك الخاص به و تظھر له نافذة فارغة بھا االسم و كلمة المرور و البريد االلكتروني .و باالضافة للبريد
االلكتروني فإن ھناك طرق توجيه المستخدم أثناء التصفح لصفحات تحت أخرى غير المحتوى األصلي للموقع.
الشكل رقم ) (1يظھر مثاال ُ عن المواقع التي تقوم باصطياد متصفحي االنترنت ،فكمال في الصورة ،يظھر أنھا
تتبع شركة  Googleوتعمل على تحديث متصفح  Chromeآلخر االصدارات ،ولكن بالنظر إلى الرابط
الخاص بتحميل التحديث الظاھر في شريط األدوات في أسفل الصفحة يتضح أن الرابط يقوم بتحمي اللمتصفح
من مكان آخر غير  ،Googleوعلى األرجح أن ھذا البرنامج يحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات أو
أدوات إعالنية .و لذلك ينبغي الحذر عند الضغط على أي رابط في موقع مجھول الثقة ،أي ليس معروفا ً
لالستخدام بين رواد االنترنت .تكثر ھذه الحركات و الخدع في المواقع الخاصة بكسر حماية البرامج و
المنتديات التي تقوم عليھا الشركات اإلعالنية.

شكل رقم ) – (1العبث بروابط المواقع لخداع المستخدمين
بشكل عام فإن المتصفحات الحديثة مثل  Internet Explorerو  Mozilla Firefoxو أيضا ً برامج
الحماية على االنترنت مثل  Kaspersky Internet Securityتضيف عامل تصفية اضافي يطلق عليه اسم
موقع ما و التي تحتوي على
) (Phising Filterيعمل على فحص الروابط و عناوين البريد الظاھرة في
ٍ
روابط تخالف ما يظھر ،و حتى ھذا ال يعني االتكال كليا ً على ھذه البرامج و إنما يجب أن يكون الحذر دائما ً في
الحسبان .كما يمكن تحميل األدوات المختلفة التي تقوم بھذه المھمة وزيادة مثل McAfee Site Advisor
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وموقعه ، http://www.siteadvisor.com :تقوم ھذه األداة بفحص كافة المواقع وتقرير حالتھا للمستخدم،
وإعالمه في حال كانت ھذه المواقع حاوية على محتوى مشكوك به أو تعمل على اصطياد المستخدمين.

لتجنب الوقوع ضحية لھجمات االصطياد االلكتروني ،يجب على المستخدم التالي:
 .1تجنب الثقة العمياء و ال تفترض دائما ً حسن النية من األفراد الذين تربطك بھم عالقة عبر االنترنت أو من
المواقع االلكترونية المجھولة الھوية ،و إذا استقبلت بريداً الكترونيا ً من أحد األفراد باسم شركة معينة
فحاول التأكد من ھوية المرسل و لو عبر االتصال مباشر ًة مع الشركة.
 .2ال تقم بكتابة أي معلومات ھامة ،سوا ًء شخصية أو خاصة بالعمل ألي شخص إال بعد التأكد تماما ً من كونه
يحمل صالحيات االطالع على ھذه المعلومات.
 .3ال ترسل بياناتك المالية أو الشخصية الھامة عبر البريد االلكتروني أو المحادثات الفورية ،و ال تقم بالرد
على رسائل البريد االلكتروني المجھولة المصدر) ،مجرد الرد على ھذه الرسائل يؤكد الوجود الفعلي
ً
عرضة لرسائل مزعجة أكثر في المستقبل( ،كما ال تقم بتتبع روابط المواقع التي
لبريدك و قد تكون بذلك
قد تكون مدرجة في مثل ھذه الرسائل.
 .4توخ الحذر في استخدام مواقعك المفضلة ،و قم بالنظر دوما ً إلى عنوان الموقع  URLفقد يكون الموقع
مطابقا ً تماما ً لموقعك المفضل ،مع وجود اختالف في العنوان وھذا االختالف قد يكون فقط في النطاق
النھائي للموقع مثل  net.أو  com.أو  org.أو  info.أو غيرھا.
 .5عندما تستقبل رسالة بريد الكتروني و تشك في كونھا مزيفة ،قم بالبحث عنھا في االنترنت حيث يوجد
العديد من المواقع التي تقوم بتجميع و أرشفة ھذه الرسائل.
 .6غالبا ً ما تكون مواقع الـ Phishingمليئة بالفيروسات و ملفات التجسس و البرامج المخفية Trojans
ولھذا فإن استخدام برنامج حماية قوي يحد من تأثير ھذه المواقع و لكن ال يمنعھا بشكل كامل.
 .7قم باستخدام برامج الحماية ضد التصيد ) (Anti-Phishingمثل  McAfee SiteAdvisorأو أداة
 Phishing Filterضمن بيئة الـ  Internet Explorerأو ما يتوفر من البرامج المختلفة.
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مثال عملي :استخدام برنامج Site Advisor


قم أوالً بتحميل وتثبيت برنامج  McAfee Site Advisorمن الموقع التالي:
http://www.siteadvisor.com/



عن االنتھاء من التثبيت قم بإعادة تشغيل المتصفحات التي تستخدمھا )(Firefox, Chrome, IE



ستالحظ عند البحث على  Googleأو  Bingبأنه يتم اظھار تقييمات لنتائج البحث ،استخدم ھذه
التقييمات لتحدد ما إذا كنت ستستمر بزيارة الموقع أم ال.
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أوالً :برامج مراقبة لوحة المفاتيح )(Key‐Loggers

برامج مراقبة لوحة المفاتيح ،او ما تدرج تسميتھا بالـ  ،Keyloggersھي برامج تقوم بمراقبة كافة
األنشطة التي يقوم بھا المستخدم على جھاز الحاسوب وتخزينھا في ملفات خاصة أو ارسالھا لمصدر البرنامج
عبر شبكة االنترنت ،تتراوح األنشطة التي تتم مراقبتھا بين مراقبة المواقع والصفحات التي يتم فتحھا وبين
التقاط صور لسطح المكتب وأيضا ً مراقبة وتسجيل أزرار لوحة المفاتيح التي يتم النقر عليھا.
بعض المؤسسات تستخدم ھذه البرامج كجزء من عمليات الرقابة على الموظفين وبعضھا اآلخر يستخدمھا
ألغراض تتبع األعطال التقنية لألنظمة ،وأما االستخدام األشھر فيتم بسوء نية ومن أشخاص يرغبون بمراقبة
أنشطة اآلخرين ألغراض التجسس أو التطفل ،حيث يتم زرع ھذه البرامج في اجھزة الحاسوب العامة التي
يتناوب عدد كبير من المستخدمين عليھا ،أو يتم زرعھا في أجھزة أشخاص بعينھم إما بطريقة مباشرة أو
بطريقة غير مباشرة بارسالھا في البريد االلكتروني كملفات مرفقة .وتنبع خطورتھا في ھذه الحالة إلى كونھا
تقوم بكشف كافة بيانات كلمات المرور وبطاقات االئتمان التي تتم كتابتھا في جھاز الحاسوب الذي يحتوي على
برامج المراقبة المذكورة .كما يوجد العديد من برامج المراقبة المتوفرة في االنترنت بصورة مجانية كجزء من
برامج المراقبة ،و لكن كما أسلفنا يتم استخدامھا غالبا ً بصورة مشبوھة.

كيف تحمي نفسك من برامج مراقبة لوحة المفاتيح
يعتبر اكتشاف برامج المراقبة مھمة صعبة للغاية ،ألنھا غالبا ً ما تكون مزروعة على األجھزة بصورة
مخفية بين ملفات النظام ،ولكن على الرغم من ذلك يوجد بعض برامج الحماية التي لھا القدرة على اكتشاف و
إزالة عدد محدود من ھذه البرامج ،وأما البرامج التي توفر حماية أفضل فھي تلك التي تعمل على منع وافشال
الـ  Keyloggersمن الوصول لموارد النظام ومن ثم ابطال فاعليتھا وقدرتھا على ممارسة أنشطتھا
المشبوھة .ھذه البرامج ال تقوم بإزالة أو اكتشاف برامج الـ Keyloggersوأنما تبطل فاعليتھا كما ُذكر.
برامج ابطال فاعلية الـ  Keyloggersعديدة ومنھا برنامج  Anti-Keyloggerوموقع الشركة
االلكتروني ھو  /http://www.anti-keyloggers.comويتوفر البرنامج بصورة تجريبية ،كما يوجد
برنامج آخر يقوم بوظيفة مشابھة وھو  . I-Hate-Keyloggersوأما برامج اكتشاف وإزالة
الـ Keyloggersفھي أيضا ً متوفرة بكثرة ويتحسن أداؤھا باستمرار ومنھا برنامج Spyware Doctor
والذي له القدرة على اكتشاف وإزالة برامج التجسس ومنھا الـ  Keyloggersو لكن ينبغي االنتباه عند
استخدام ھذه الفئة من البرامج إلى ضرورة تحديثھا باستمرار حتى يتم دائما ً توفير بيانات الـ Keyloggers
الحديثة.
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أفضل حماية ممكنة ھي المزج ما بين األمور التالية:

 .1الوعي و الحذر واليقظة عند فتح أي بريد الكتروني ومعرفة ما يتم تثبيته على الحاسوب بالضبط.
 .2استخدام برنامج حماية من الـ  Keyloggersمن تلك الفئة التي تعمل على ابطال الفاعلية.
 .3استخدام حزمة حماية متكاملة تشتمل على برنامج حماية من الفيروسات وجدار ناري وبرنامج حماية
من البرامج الخبيثة بأنواعھا مثل:


Symantec Norton Internet Security



McAfee Internet Security



ESET Smart Security

مثال عملي :استخدام برنامج SpyShelter STOP‐LOGGER


قم بتحميل النسخة المجانية ) (Freeمن الموقع التالي:
http://www.spyshelter.com/download.php



قم بتثبيت البرنامج من خالل اتباع التعليمات



قم بإعادة تشغيل الحاسوب لتفعيل كل خيارات البرنامج



عند تشغيل البرنامج ستظھر النافذة التالية ،والتي توضح الخيارات المفعلة في البرنامج

ص.ب ،108 .اﻟرﻣﺎﻝ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﻳن

ﻓرﻋﻲ ) Ext. (1289ﻫﺎﺗف , Tel: +970 (8) 2860700ﻓﺎﻛس fax: +970 (8) 2860800
ist@iugaza.edu.ps

http://ist.iugaza.edu.ps/
ﺻﻔﺣﺔ ) 8ﻣن (46

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة

fax: +970 (8) 2860800 ﻓﺎﻛس, Tel: +970 (8) 2860700  ﻫﺎﺗفExt. (1289) ﻓرﻋﻲ
http://ist.iugaza.edu.ps/
(46  )ﻣن9 ﺻﻔﺣﺔ

ist@iugaza.edu.ps

، اﻟرﻣﺎﻝ،108 .ب.ص
 ﻓﻠﺳطﻳن،ﻏزة

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة
ثالثا ً :البرامج الخبيثة:

يُطلق مصطلح “البرامج الخبيثة” (Malicious Software) ،أو اختصاراً بـ  ،Malwareعلى أي
برامج يتم تثبيتھا على جھاز الحاسوب و تقوم بوظائف غير مرغوب فيھا ،و غالبا ً ما يكون مصدرھا جھات
ربحية إعالنية .تتراوح الوظائف التي تقوم بھا البرامج الخبيثة ما بين نشر اإلعالنات المزعجة إلى إحداث خلل
حقيقي في عمل النظام و قد يؤدي بدوره إلى تدمير البيانات على جھاز الحاسوب .باالضافة إلى عمليات سرقة
كلمات المرور و إصابة األجھزة األخرى على نفس الشبكة .تقوم بعض البرامج الخبيثة أيضا ً بمراقبة عادات
التصفح للمستخدم و إرسال ھذه البيانات إلى جھات خارجية بھدف االستفادة ألغراض إعالنية،

أنواع البرامج الخبيثة و آلية عملھا


الفيروسات ):(Viruses
ھي عبارة عن برامج لھا قابلية نسخ نفسھا و االنتشار إلى أجھزة الحاسوب األخرى و قد تقوم بدمج نفسھا

مع ملفات و بيانات موجودة بالفعل بما يسبب تلفا ً للبيانات و خلل في عمل البرامج المختلفة .و بعض الفيروسات
قد تستھلك ذاكرة الحاسوب بشكل كامل.



برامج اإلعالنات ):(Adware
ھي برامج يتم دعمھا ماديا ً من منتجھا أو من جھات آخرى ،و ھذه البرامج تقوم بعرض إعالنات للمستخدم

عند استخدامه لالنترنت ،و ھي غالبا ً ما تقوم بمراقبة المحتوى الذي يتصفحه المستخدم ة بنا ًء علٮھا يتم عرض
اإلعالنات المختلفة.



برامج التجسس ):(Spyware
ً
خلسة بجمع المعلومات عن المستخدمين و ارسالھا إلى جھات خارجية مھتمة بجمع
ھي برمجيات تقوم

البيانات ،و تترارح المعلومات التي يتم جمعھا ما بين قائمة المواقع التي يتصفحھا المستخدم إلى معلومات
متعلقة بعنوان المستخدم و نظام تشغليه و حتى بيانات بطاقات االئتمان و قوائم المحادثة و المراسالت و عناوين
البريد االلكتروني ،و أيضا ً قد تقوم بجمع معلومات عن نوع اتصال االنترنت لدى المستخدم و عنوان اآليبي
الخاص به.
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برامج التطفل على المتصفح ):(Browser Hijacking
و ھي برامج إعالنية و لكن بدالً من اظھار االعالنات بصورة صريحة تقوم بتغيير اإلعدادات في

المتصفح كإضافة أشرطة ادوات إعالنية و تغيير محرك البحث االفتراضي و الصفحة الرئيسية و قد تقوم
بانشاء اختصارات على سطح المكتب و قد تقوم أيضا ً بتحويل الروابط أثناء التصفح إلى مواقع و عناوين
أخرى.

طرق انتشار البرامج الخبيثة


ُمدمجة مع برمجيات أخرى:
وتكون بصورة مخفية و يطلق عليھا غالبا ً البرامج المخفية أو اصطالحا ً بأحصنة طروادة ) Trojan

 – (Horsesو ھي التسمية المتأثرة بالملحمة التاريخية التي تم تھريب الجنود فيھا داخل حصان خشبي كبير–
فمثالً يوجد بعض برامج المحادثة الفورية التي تقوم بتثبيت برامج تجسس مثل برنامج ،WildTangent
باالضافة إلى برامج المشاركة  P2Pمثل  Kazaaو  eMuleو  LimeWireو غيرھا من البرامج التي
تكون مدموجة مع برامج ذات أنشطة دعائية أو إعالنية ،و ھناك أيضا ً فئة من البرامج التي تدعي تسريع
التصفح و تقوم لذلك بتغيير إعدادات المتصفح ليتم استخدام إعدادات تخدم جھات خارجية ألغراض ربحية
دعائية.



استغالل الثغرات األمنية في متصفح االنترنت:
بعض البرامج الخبيثة يتم تثبيتھا على أجھزة المستخدمين عبر استغالل لبعض الثغرات األمنية في متصفح

االنترنت أو في بعض االضافات التي يدعمھا المتصفح ،فمثالً ھناك تقنية  ActiveXو التي ُتستخدم في ربط
التطبيقات المكتبية باالنترنت ،ھذه التقنية يتم استغاللھا من بعض المواقع لتثبيت البرامج على األجھزة و ذلك
عبر ظھور رسالة استعالم و عند الضغط على  Yesيتم تثبيت البرنامج ،وقد يتم تثبيت البرنامج إذا كانت
إعدادات األمان أقل من الوضع الطبيعي ،ھذه البرمجيات التي يتم تثبيتھا عبر  ActiveXاصبحت قليلة جداً و
قاربت على االنتھاء ألن المتصفحات الحديثة تقوم بحظر ھذه العناصر إال إذا تم السماح بھا من المستخدم بشكل
صريح ،و في المقابل فھناك نوع جديد من البرمجيات التي تقوم باستغالل تقنيات تفاعلية أخرى مثل الـ.Flash



حاجة بعض المواقع لبرامج خاصة:
بعض مواقع االنترنت تطلب من المستخدم تثبيت برامج خاصة ليتمكن من تصفح محتوى الموقع ،و عند

الموافقة على تثبيت البرنامج يتم زرع برامج مخفية و أما الرفض فقد يؤدي إلى ظھور رسائل خطأ عديدة و
التي غالبا ً ما تكون مزيفة .ھناك بعض المواقع التي تقوم باستخدام شھادات األمان  HTTPSو ُتعلم المستخدم
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بأن الموقع آمن بسبب استخدام شھادات األمان و ھذا يعتبر تفسير خاطئ لشھادات األمان التي تنحصر مھمتھا
في أمرين ،األول ھو اثبات ان الشركة التي تملك الموقع ھي نفسھا الشركة التي تم تسجيل الموقع باسمھا و
الثاني ھو أن البيانات المدخلة يتم تشفيرھا بحيث ال يتمكن أحد من قراءتھا سوى المستخدم و السيرفر فقط .و
في كال الحالتين فإن شھادات األمان ال تثبت ُحسن نية صاحب الموقع الذي يملك السيرفر على االطالق.



عبر البريد االلكتروني:
و ھي طريقة شائعة لنشر البرمجيات الخبيثة بأنواعھا ،فقد يتم ارسال ھذه البرامج من خالل مرفقات يتم

ارسالھا مع البريد االلكتروني أو قد تكون من خالل ارسال رسائل مزيفة أو وھمية )(Phishing or Spam
بحيث يتم وضع روابط لمواقع تحتوي على برمجيات خبيثة فيتم تثبيت ھذه البرمجيات من ھذه المواقع من
خالل الطرق المذكورة أعاله.

مظاھر وجود البرامج الخبيثة
فيما يلي مجموعة من المظاھر التي يمكن )في حال وجودھا( افتراض أن النظام يحتوي على برمجيات
خبيثة ،كما ويجب التأكيد أنه ربما يوجد مظاھر أخرى لم ُتذكر ولكنھا ُتسبب أدا ًء غير طبيعي للحاسوب:


ً
خاصة عند االتصال باالنترنت.
األداء السئ للحاسوب )أكثر من المعدل الطبيعي المتوقع(



توقف الحاسوب عن االستجابة بشكل متكرر بعد فترة كافية من العمل بدون مشاكل.



يستغرق الحاسوب فترة أطول أثناء بدء التشغيل.



اإلغالق الفجائي للمتصفح أو توقفه عن االستجابة.



نتائج البحث من موقع معين تقود إلى صفحات على مواقع غير الظاھرة في نتائج البحث



تحويل نتائج البحث في االنترنت إلى مواقع أخرى.



الضغط على روابط معينة قد ال يستجيب أو قد يتم التحويل إلى مواقع ليست ذات عالقة.



تغيير الصفحة الرئيسية للمتصفح ،و قد ال يكون من الممكن إعادة ضبطھا.



إعالنات منبثقة متكررة أثناء تصفح مواقع ال تحتويھا عاد ًة أو عند عدم تشغيل المتصفح أصالً.



وجود أشرطة أدوات اضافية في متصفح االنترنت.



إضافة بعض المواقع إلى المفضلة بدون تدخل المستخدم.



إضافة بعض األيقونات الدعائية لسطح المكتب بدون تدخل المستخدم.



تشغيل المتصفح بشكل آلي و عرض إعالنات لبعض المواقع.
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عند فتح المتصفح لعرض بعض المواقع ،يتم تشغيل صفحات آخرى إعالنية.



ً
خاصة برامج الحماية.
ال يمكن تشغيل بعض البرامج،



بعض مكونات نظام التشغيل أو برامجه تتوقف عن العمل.

منع البرامج الخبيثة والحد منھا:


استخدام نظام حماية من الفيروسات و البرامج الخبيثة األخرى مع ضرورة التحديث المستمر.



تغيير إعدادات األمان في المتصفح إلى مستوى مرتفع من الحماية.



حظر أو تقليل اإلعالنات المنبثقة ) (Pop-up Adsأثناء التصفح.



تحديث نظام التشغيل و المتصفح و تطبيق التحديثات األمنية بانتظام.



استخدام برامج فحص األمان للمواقع مثل McAfee Site Advisor



الحذر أثناء تصفح االنترنت و معرفة البرامج التي يتم تثبيتھا.
ويجدر الذكر في النھاية أن أفضل حماية ممكنة ھي عبارة عن الدمج بين استخدام برنامج قوي للحماية من

الفيروسات الباضافة إلى تغيير إعدادات األمان في المتصفح و أيضا ً الحرص و الحذر أثناء االستخدام .حيث ال
يوجد حتى اللحظة برنامج حماية يستطيع كشف كل البرامج الخبيثة و ذلك بسبب أعدادھا الكبيرة و التي تزيد
بشكل مھول كل يوم ،و لكن عند استخدام االنترنت بطريقة حذرة و حريصة فإن امكانية التثبيت الغير متعمد
للبرامج الخبيثة تقل كثيراً.

إزالة البرامج الخبيثة:


ال تحاول إزالة ھذه البرامج بشكل شخصي ،بل يمكن االتصال أوالً على مكتب الدعم الفني و الذين يمكنھم
تأكيد أو نفي وجود برامج خبيثة و عند وجودھا يمكنھم طلب احضار جھاز الحاسوب لتتم صيانته ،ھذه
العملية ضرورية حتى يتم الحفاظ على الملفات و البيانات الموجودة على الحاسوب .و في أسوأ الظروف
عندما يكون الخلل الناتج عن البرامج الخبيثة كبيراً و ال يمكن ازالته بالطرق التقليدية ،فعندھا يجب إعادة
تھيئة الحاسوب و تركيب نظام التشغيل من جديد عليه وإذا لم يتم الحفاظ على البيانات في أقراص منفصلة
أو في ُنسخ احتياطية على أقراص تخزين خارجية ،فعندھا قد يتم فقدان كافة البيانات الموجودة على
الحاسوب.
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قد تكون إزالة البرامج الخبيثة مھمة صعبة جداً ،و حتى عند إزالة البرامج الخبيثة عن طريق إضافة و
إزالة البرامج ،فإن أجزاء من ھذه البرمجيات غالبا ً ما تظل كامنة في النظام و تسبب تدھوراً في أداء
النظام.
يوجد بعض البرمجيات التي تم تصميمھا لفحص أجزاء معينة في النظام مثل سجل النظام و ملفات

البرامج:


Windows Defender



IOBit Security 360



MalwareBytes Anti Malware



ESET Smart Security



Kaspersky Internet Security

عند العزم على استخدام أي من ھذه البرامج ،يجب التأكد أوالً من الحصول على أحدث نسخة من
البرنامج ،كما يجب تحديثھا إن كانت قابلة للتحديث و من ثم تجريب استخدام مجموعة من ھذه البرامج و عدم
االقتصار على واحد فقط ،كما يستحسن تكرار الفحص أكثر من مرة.

مثال عملي :استخدام برنامج Spybot ‐ Search & Destroy


قم بتحميل البرنامج من الموقع الخاص بالشركة
http://www.safer-networking.org/personal/free-download/



قم باتباع التعليمات االفتراضية للتثبيت.



عند تشغيل البرنامج ستظھر النافذة التالية:
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: وسيبدأ البرنامج بتفحص النظام بحثا ً عن البرمجيات الخبيثة،Check for Problems انقر على
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عند االنتھاء ستظھر النافذة التالية والتي تحتوي على البرمجيات التي تم اكتشافھا..



انقر بعدھا على  Fix Selected Problemsليتم اصالح المشاكل وحذف البرمجيات من النظام،
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رابعا ً :رسائل اإلزعاج – SPAM & Hoax

 -1الرسائل الكاذبة Hoaxes -
مصطلح الـ  Hoaxيُترجم حرفيا ً إلى “الكاذب ”وھي تسمية دقيقة إلى ح ٍد ما ،حيث يطلق ھذا المصطلح
على البريد االلكتروني الذي ينشر أخباراً كاذبة ويطالب المستخدمين بنشرھا ،ويمكن أيضا ً تعريفھا بأنھا نشر
االشاعات عبر البريد االلكتروني ،وھي تختلف عن البريد المُخادع ) (Phishingفي كونھا ال تطلب من
المستخدمين زيارة مواقع خاصة وتزويدھم بمعلومات معينة ،ولكنھا في كثير من األوقات يمكن أن تحمل أنواعا ً
جديدة من الفيروسات والتي ُتنشر بحسن نية وبقصد المساعدة.

مخاطرھا
تعتبر الرسائل الكاذبة ) (Hoaxesمصدراً لالزعاج ،و باالضافة إلى ذلك فإن كثيراً من ھذه الرسائل
ُتسبب استھالك موارد سيرفرات البريد االلكتروني حيث تبطئ األداء العام للسيرفر بكونھا ترسل إلى مجموعة
كبيرة من األفراد والذين غالبا ً ما يقومون بارسالھا بدورھم ،وقد تحث بعض ھذه الرسائل المستخدمين على
حذف بعض الملفات الھامة في أجھزتھم كوسيلة لتحسين األداء أو زيادة األمان ،األمر الذي يؤدي غالبا ً إلى تلف
نظام التشغيل في حال التعاطي االيجابي مع مثل ھذه الرسائل.
وزياد ًة عما سبق ،فإن احتواء كثير من الرسائل الكاذبة على تحذيرات من فيروسات )كاذبة( معينة يؤدي
في النھاية إلى جعل المستخدم يتجاھل كافة التحذيرات عن الفيروسات الجديدة والتي قد يمكن أن تكون حقيقية
في حاالت قليلة جداً .وعالو ًة على ذلك فإن بعض ھذه الرسائل تكون بھدف جمع أكبر عدد ممكن من عناوين
البريد االلكتروني حتى يتم استخدامھا لنشر المواد االعالنية أو غيرھا.

التعرف على الرسائل الكاذبة
يوجد بعض االشارات العامة التي يمكن أن تكون مؤشراً على كذب ھذه الرسائل ومنھا:


مطالبة المستخدم بتمرير البريد االلكتروني إلى كل من يعرفھم.



وجود بعض االدعاءات في البريد ولكن بدون دليل داعم أو قد تكون مدعمة بأدلة مزيفة وغير حقيقية.



استخدام لغة تقنية متخصصة في الرسالة بصورة توحي باألھمية و تكون مبھمة في نفس الوقت.



االعتماد على مصداقية جھات خارجية لنشر أخبار باسمھا ،كأن يذكر أن الخير ورد على شبكة
 CNNدون ارفاق رابط للخبر أو دليل عليه.
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تحتوي الرسائل الكاذبة ) (Hoaxesبشكل عام على أمرين ،األول تھديد والثاني طلب ،يھدف التھديد إلى
جذب انتباه المستخدم ودفعة التمام القراءة وكثيراً ما يكون التھديد متعلقا ً بحماية الحاسوب من االختراق أو من
الفيروسات أو من منتجات لشركات معينة ،وأما الطلب فقد يكون للمستخدم ليقوم بنشر ھذا البريد وتعميمه وقد
يكون عبارة عن مطالبة المستخدم بالقيام باجراءات معينة كحذف برنامج أو تثبيت برنامج أو حتى مقاطعة منتج
معين ،والتي تكون ألسباب تجارية أوالً وقد تكون في حاالت معينة ألسباب حقيقية.

كيفية التعامل مع الرسائل الكاذبة


ال تقم بتمرير أي رسالة إال بعد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويھا ،فإن كان الموضوع عن
فتوى معينة يمكن مراجعة المواقع االسالمية المختصة ،وإن كان الموضوع عن حديث عن الرسول
)صلى ﷲ عليه وسلم( فيمكن مراجعة المواقع المختصة بالحديث ،وإن كان الموضوع عن خبر معين
يمكن مراجعة المواقع االخبارية المتخصصة.



عند احتواءھا على تحذير من فيروسات أو أي مشاكل تقنية أخري ،يمكن البحث باستخدام نص
الرسالة نفسھا أو يمكن مراجعة المواقع المتخصصة بذلك مثل:
McAfee:



o http://vil.mcafee.com/hoax.asp

Symantec:



o http://www.symantec.com/enterprise/security_response/threatexplorer/risks/hoaxes.jsp

 -2البريد العشوائي )(SPAM
البريد العشوائي أو الـ  Spamھو عبارة عن البريد االلكتروني الذي يحتوي على مواد إعالنية عن
منتجات معينة أو عن يسوق لخدمات ما .ھذا البريد ھو من النوع الذي ال يرغب أي شخص باستقباله ،وعاد ًة ما
يقوم مرسلو ھذا البريد أو الـ  Spammersبتجميع اعداد كبيرة من عناوين البريد االلكتروني عبر مجموعات
الحوار أو عبر ارسال بريد كاذب  Hoaxكما سبق وأن ُذكر ،أو حتى يقومون باستخدام برامج خاصة بتجميع
البريد االلكتروني الذي يتم نشره على المواقع المختلفة وھذه البرامج تقوم بفحص الموقع المدخل وعندما تجد
أي نص على الصيغة  xx@xx.xxxتقوم مباشر ًة باعتباره عنوان بريد الكتروني وتقوم بتسجيله في قاعدة
بيانات خاصة بذلك.
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بعض الطرق المتبعة لتقليل حجم الرسائل العشوائية
 .1عدم نشر البريد االلكتروني بصورة عشوائية

فمع انتشار استخدام البريد االلكتروني ،أصبحت غالبية الطلبات و النماذج التي يقوم المستخدمون بتعبئتھا
تحتوي على حقل الدخال البريد االلكتروني كوسيلة اتصال ،و لھذا يبدو ألغلب المستخدمين أن نشر بريدھم
االلكتروني بھذه الصورة وغيرھا غير مؤذٍ ،إال ان معظم الشركات تقوم بتخزين كافة عناوين البريد االلكتروني
في قواعد بيانات خاصة كما تلجأ بعض ھذه الشركات إلى مشاركة قواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين مع
شركات أخري ،ألغراض شراكة أو إعالن ،ولھذا فإن المستخدم في النھاية سيبدأ باستقبال مجموعة من الرسائل
الغير مرغوبة و التي لم يطلبھا المستخدم المطلق و ھو ما يعرف باسم  Unsolicited Mailو الذي يعتبر
بدوره من فئات البريد العشوائيSPAM.
 .2االطالع على بيان أو سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع قبل االشتراك
فقبل الموافقة على كتابة البريد االلكتروني في الحقل المخصص له ،قد يكون من المفيد لو أن المستخدم قام
باالطالع على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع ،حيث أن أغلب المواقع التي لھا قيمة و سمعة جيدة تقوم
بتوضيح آليات استخدام البيانات التي يقوم الموقع بجمعھا و أيضا ً إذا ما كانت الموقع أو الشركة تقوم بمشاركة
ھذه البيانات مع جھات أخرى و حجم و نوع البيانات التي يتم مشاركتھا.
 .3مراجعة خيارات االشتراك في المواقع قبل الموافقة
بعض مواقع االنترنت تحتوي على عدة خيارات أثناء التسجيل أو االشتراك في مجموعاتھم ،و بعض ھذه
الخيارات يكون له قيم افتراضية مُدخلة مسبقاً ،و لھذا ينبغي على المستخدم مراجعة الخيارات االفتراضية
للموقع قبل الموافقة حتى يتأكد من عدم وجود أي خيار قد يتعلق بارسال بريد الكتروني أو إعالنات عبر البريد
للمستخدم.
 .4استخدام ُمرشحات البريد )(Email Filters
فالعديد من برامج البريد االلكتروني و برامج الحماية تحتوي على وسائل اكتشاف البريد العشوائي و تبيانه
للمستخدم عبر حذفه أو نقله إلى مكان مخصص للبريد العشوائي أو مجرد الحاق محتوي البريد بكلمة داللية –
مثل – ] [SPAMتبين أن البريد المراد قراءته قد يكون بريداً عشوائياً ،و لھذا فإن التوظيف الجيد لھذه
المرشحات قد يخفض حجم الرسائل العشوائية بشكل كبير ،و لكن يبقى الضرر في كون ھذه المرشحات تستخدم
خوارزميات محددة مسبقا ً لتصنيف البريد و قد تقوم في بعض الحاالت بتصنيف بريد معين على أنه بريد
عشوائي بدون أن يكون ھذا التصنيف صحيح.
 .5رفع التقارير بالبريد العشوائي
ص.ب ،108 .اﻟرﻣﺎﻝ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﻳن

ﻓرﻋﻲ ) Ext. (1289ﻫﺎﺗف , Tel: +970 (8) 2860700ﻓﺎﻛس fax: +970 (8) 2860800
ist@iugaza.edu.ps

http://ist.iugaza.edu.ps/
ﺻﻔﺣﺔ ) 20ﻣن (46

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة

فمعظم مزودات البريد االلكتروني تقوم باضافة خيار ” “Mark as Spamأو ” “Report Spamو
التي تعني أنك تقوم بإبالغ الشركة بأن ھذا البريد االكتروني عشوائي ،و ھو االمر الذي يساعد مزودي خدمات
البريد االلكتروني في تحسين أداء المرشحات الخاصة بھم و حظر عناوين مرسلي ھذا النوع من البريد.
 .6تعطيل التحميل التلقائي للصور البريد
ألن العديد من الرسائل العشوائية تقوم بربط محتواھا في مواقع تابعة لمرسلي البريد العشوائي ،و عند
تحيل أي صورة مرتبطة بالبريد العشوائي ،يتم تسجيل عنوان البريد االلكتروني الذي تم طلب الصورة من
خالله و ھو األمر الذي يؤكد فعالية البريد االلكتروني للمستخدم مما يعرضه للمزيد من البريد العشوائي ،أو قد
يتم استدعاء أكواد برمجية خبيثة من خالل المحتوي الذي يتم تحميله بشكل تلقائي مثل الصور و عناصر الفالش
و غيرھا.
 .7انشاء بريد الكتروني اضافي لالستخدام
و ھو االمر الذي يمكن تحقيقه بسھولة حيث تتوفر خدمة البريد من خالل العديد من المزودات المجانية له،
و أما فوائد ھذا األمر فھي وجود بريد الكتروني غير ھام يتم استخدامه عند الحاجة الدخال بريد الكتروني في
مواقع االنترنت العامة مثل التعليقات على األخبار و االشتراك في المجموعات الحوارية و بھذا يتم حماية البريد
االلكتروني األساسي من احتمال ارسال رسائل عشوائية عليه ألن أي رسائل من ھذا النوع ستتوجه للبريد
االضافي.
 .8عدم ارسال بريد عشوائي لآلخرين
فقد يستلم بعض األشخاص بريداً عشوائيا ً و يقوم بإعادة توجيھه إلى قائمة االتصال لديه و ھو األمر الذي
يسبب ازعاجا ً
للمرسل إليھم و قد يقوم بعضھم برفع تقرير بريد عشوائي عن بريدك االلكتروني.
َ
 .9استخدام خيار BCCعند ارسال البريد لعدد كبير
و بھذا الخيار ال تظھر عناوين البريد االلكتروني لجھات االتصال في نص الرسالة مما يحميھم من أي
محاوالت تجميع عناوين البريد التي تتم من خالل ارسال الشائعات  Hoaxesو الرسائل العشوائية.

مثال عملي :التحقق من مصداقية إحدى الرسائل الكاذبة
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يؤكد نية
د
في  Googleففإنك ستصل إإلى الموقع التاالي الذي
نص الرسالة ي
إذا قمت بابالبحث عن ص
المذكورة في الرسالة ال تقم
ة
التضليل و يؤكد أن ھيئة )HM Revenue & Customss (HMRC
مثل ھذه الرسائل.
بإرسال ل
ww.hmrc.g
gov.uk/secu
urity/examples.htm
http://ww



أن ھذه الرسالة ھھي رسالة مخاددعة.
وبالتالي ن

اإلعالنات وأشرطة األألدوات في متتصفحات االنتترنت
ت
خامسا ً:
س
حة و
جزء من الصفح
عن تخصيص ج
ضعھا و ذلك ع
عالنات التي تض
المواقع تجني الربح عن طريق االع
ع
ككثير من
حتوى
يختلف كليا ً عن المح
ف
طار قد
تابعا ً لموقع آخر و بالتالي فإن ممحتوى ھذا االط
تحديد اطار “ ”Frrameيكون ع
األصللي للموقع بما في ذلك اإلعال
النات .باالضافةة لذلك فإن كثيير من المواقعع تقوم بتحميل شريط أدوات على
جھاز الحاسوب من أجل تقديم الحمماية كما تدعي و لكن عمليا ً ففإن أشرطة األددوات ھذه قد تققوم بجمع معلوومات
ً
ألدوات و االعال
عن اللمستخدم و عاددات التصفح لدديه .أشرطة األ
مصاحبة للكثير من البررامج
النات عاد ًة ما تأتي
كله يعمل على إببطاء
الدعائيية  Adwareو التجسسية “ ”Spywareو غيرھا من البرامج الضاارة .و ھذا ه
ً
عنه تدھور األدداء العام للحاس
الذاكرة فيه بشكل مھھول مما ينتج ع
ة
ستھالك
جھاز الحاسوب و اس
إضافة لمرراقبة
سوب
خدم.
الجراءات التي يقوم بھا المستخ
كافة اللمعلومات و اال

للحمايية من ھذه الببرمجيات ،ھنااك العديد من االخطوات ،منھھا:


قط و
صلي للموقع فقط
عدم االلتفاات إلى العناويين البراقة و الجذابة لالعالننات و تصفح المحتوى األص
خارجية.
ة
تجاھل أي روابط
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تثبيت براممج مكافحة التتجسس و الفيرروسات و خاص ً
حتوي على إمككانية
صة الحزم البررمجية التي تح
حديث ھذه البراممج باستمرار.
ھا ،و متابعة تحد
من كافة ھذه التھدديدات أو أغلبھا
الحماية ن



F
 Chو Firefox
كل من hrome
 AdBloفي ل
صائص حظر اإلعالنات مثل أدداة ock Plus
تفعيل خص



عطاء
الذي يعمل على إع
 McAffee Site Adو ي
 Site Advisorsمثل بررنامج dvisor
A
تثبيت براممج
صفحه المستخدم و مدى درجة الثقة به.
تقارير عن أي موقع يتص



ينصح و بشدة االط
ح
النترنت"،
حوارية "منتديات اال
ة
عند محاوللة تثبيت البرناامج من أي مج
طالع
جموعة
منھا قبل
على المواضيع و ذلك لمعرفة آرراء المستخدميين اآلخرين و االستفادة ا
على كافة التعليقات ى
أو تجربته.
محاولة تثبييت البرنامج و

متصفح (Chrome
ح
) AdBlockفي
A
P
Plus
مثال عملي :استخددام أداة


h
http://adblo
ockplus.org
قم بزيارة الموقع التاليg :



Installl Adblock Plus
P
على كلمة
قم بالنقر ع



من النافذة المنبثقة ،قم بالننقر على A
Add
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ستظھر النافذة المنسدلة التالية ومن ثم سيتم فتح صفحة ويب جديدة،



انتھى تثبيت االضافة ،وستقوم اآلن تلقائيا ً بحجب أغلب اإلعالنات على المواقع المختلفة ،ولكن في
حال لم تقم بإزالة إعالن معين ،يمكن اتباع الخطوات التالية لحظر اإلعالن يدويا ً.
 -1انقر على اإلعالن أو الصورة بالزر األيمن
 -2قم باختيار  ،Adblock Plusومن ثم الموافقة

ص.ب ،108 .اﻟرﻣﺎﻝ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﻳن

ﻓرﻋﻲ ) Ext. (1289ﻫﺎﺗف , Tel: +970 (8) 2860700ﻓﺎﻛس fax: +970 (8) 2860800
ist@iugaza.edu.ps

http://ist.iugaza.edu.ps/
ﺻﻔﺣﺔ ) 24ﻣن (46

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة

fax: +970 (8) 2860800 ﻓﺎﻛس, Tel: +970 (8) 2860700  ﻫﺎﺗفExt. (1289) ﻓرﻋﻲ
http://ist.iugaza.edu.ps/
(46  )ﻣن25 ﺻﻔﺣﺔ

ist@iugaza.edu.ps

، اﻟرﻣﺎﻝ،108 .ب.ص
 ﻓﻠﺳطﻳن،ﻏزة

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة

أساسيات برامج الحماية
في ھذا الجزء من المادة التدريبية ،سيتم التطرق لبعض آليات الحماية والبرمجيات المخلتفة المستخدمة في ھذا
الغرض ،وسيتم في ذلك اإلطار مناقشة المواضيع التالية:
 (1تحديثات البرامج واألنظمة
 (2برامج الحماية من الفيروسات
 (3الجدار النارية
 (4الحذف اآلمن للملفات
 (5أمان الشبكات الالسلكية
 (6النسخ االحتياطي

أوالً :تحديثات البرامج واألنظمة
يستخدم مصطلح “تحديثات” للداللة على اي اضافة برمجية ُتستخدم الصالح خلل ما في أي برنامج .و لكن
للتوضيح سيتم شرح الفرق بين عدد من المصطلحات الدارجة لوصف ھذه االضافات:
 .1الترقيعات )(Patches
ھذه التسمية تشبه إلى كبير التسمية التي ُتطلق على رُقع المالبس ،و الترقيعات البرمجية ھي عبارة عن
كود برمجي يتم اضافته و دمجه مع برنامج موجود و مُثبت كإصالح مؤقت لخلل برمجي في برنامج ما دون
أن يتم استبدال نسخة البرنامج .و عاد ًة يتم اصدار العديد من الترقيعات البرمجية في الفترة الزمنية بين طرح
اصدارين كاملين من البرنامح .و الترقيعات تكون في الغالب صغيرة الحجم و سريعة التثبيت و تقوم باصالح
خلل صغير بشكل سريع .و ھذا الخلل البرمجي الذي تعالجه الترقيعات قد يكون خلالً أمنياً ،أي أنه يكون الخلل
قد يصبح مصدراً لتھديدات تؤدي إلى السيطرة على النظام أو تخريب البيانات ،و قد يكون الخلل في األداء و
الوظيفة وھو عندما يكون الخلل سببا ً في تعطل بعض الوظائف في البرنامج أو يسبب نتائج غير صحيحة.
 .2التحديثات )(Updates
يُطلق مصطلح التحديثات على االضافات البرمجية التي تھدف إلى اضافة ميزات جديدة للبرنامج ،أو
تعجيل وظائف معينة في البرنامج لتحسين أداؤھا ،و التحديثات قد تكون أيضا ً أمنية فتقوم باضافة وظائف
اضافية استدراكية لمعالجة قصور ما في البرنامج أو قد تكون خدمية تضيف وظيفة ھامة ُتسھل من استخدام
البرنامج و تحسن اداءه.
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 .3الحزم الخدمية و التحديثات

مصطلح الحزمة الخدمية ) (Service Packيتم استخدامه من شركة مايكروسوفت ،و ھي عبارة عن
تجميع ضخم لعدد كبير من الترقيعات والتحديثات المُجمعة معا ً في حزمة واحدة ،و عاد ًة ما تكون الحزم
الخدمية كبيرة الحجم .و ھناك العديد من المؤسسات و مسئولي األنظمة الذين ال يحبذون تثبيت التحديثات أو
الترقيعات و يلجئون لتثبيت الحزم الخدمية فقط.
 .4الترقية
يُقصد بالترقية ) (Upgradeاالنتقال و استخدام اصدار جديد من البرنامج أو نظام التشغيل ،و عاد ًة ما
تكون الترقيات غير متوفرة للتحميل المباشر من االنترنت أو قد تكون بحاجة إلى رسوم مالية حتى يتم الحصول
عليھا و تثبيتھا .فمثالً يمكن ترقية نظام  Windows XPإلى Windows 7أو قد يتم ترقية الحزمة المكتبية
Office 2003إلى  Office 2007.و جدي ٌر بالذكر أنه عند اختيار الترقية لتطوير النظام المستخدم فإن
التكلفة المالية قد تكون أقل مما ھي عليه عند شراء نسخة كاملة من البرنامج.

فائدة التحديثات
إذا كان جھاز الحاسوب يعمل بشكل سلس و ال يوجد أي مشاكل ظاھرة عليه ،فإن البعض قد يتساءل عن
جدوى التحديثات و فائدتھا .كما سبق و أن ُذكر ،فإن التحديثات تقوم باصالح مشاكل و عيوب برمجية أو حتى
تعديلھا لتحسينھا و تأمينھا ،و غالبا ً ما تكون يتم استغالل الثغرات البرمجية لنشر البرامج الخبيثة و التطفل على
األنظمة و المستخدمين ،و لھذا فإن عدم تطبيق التحديثات بشكل منتظم يسبب ابقاء المجال مفتوحا ً أمام العديد
من الفيروسات و البرامج الخبيثة األخرى للوصول إلى النظام و العبث به ،و من الجدير ذكره أن الفترة الزمنية
بين اكتشاف الثغرات و بين االستغالل الفعلي لھا تقل باستمرار مما يزيد من مخاطر ھذه الثغرات على
المستخدمين و بالتالي يزيد من أھمية التحديثات الخاصة بھا.
باالضافة لما ُذكر ،فإن األعطال البرمجية قد تؤثر مستقبالً على صحة و دقة البيانات التي تتم معالجتھا ،و
ھذه األعطال قد ال تتطلب تدخالً خارجيا ً ليظھر تأثيرھا فمجرد استخدام برامج المحادثة الفورية أو متصفحات
االنترنت أو عرض الملفات الصوتية أو المرئية أو حتى الصور العادية قد يكون سببا ً في تعطيل النظام أو
االختراق إذا كان البرنامج المستخدم حاويا ً لخلل برمجي أمني أو وظيفي .و أما العيوب البرمجية في برامج
أجھزة السيرفرات فقد يكون تأثيرھا مدمراً حيث يمكن استغالل ھذه العيوب و الثغرات للسيطرة على
السيرفرات و اختراقھا و ال يحتاج ھذا سوى اتصال السيرفر باالنترنت فقط.
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ما الذي يتم تحديثه؟

بعض الثغرات في األنظمة و البرامج قد ال تكون ذات تأثير على االطالق ،و لكن البعض اآلخر قد يؤدي
الى انھيار النظام بأكمله و السيطرة عليه ،و كلما كان البرنامج المستخدم شائع االستخدام أكثر كلما زادت فرص
تعرضه للتخريب ،و بعض الشركات ال تقوم باصدار أي تحديثات على االطالق و لھذا ينبغي الحذر عند
استخدام أي برنامج والتأكد من التزام الشركة المنتجة باصدار التحديثات الالزمة و دون تأخير ،كما يجب أيضا ً
التعرف على مستويات الخطورة للثغرات كما ُتصنفھا الشركة و ايضا ً االشتراك في قوائم المراسلة التي يتم من
خاللھا نشر االنذارات عن اكتشاف الثغرات الخطيرة .كما أن برامج الحماية من الفيروسات قد تكون أيضا ً
بحاجة إلى الترقية أو التحديث حتى يتم دعم انواع حماية جديدة.

آلية التحديث لبرامج مايكروسوفت
تقوم شركة مايكروسوف باصدار التحديثات لبرامجھا بشكل دوري كل شھر )يوم الثالثاء الثاني من كل
شھر( ،و تقوم أيضا ً باصدار نشرات أمنية تعرض من خاللھا الثغرات الحديثة و التي عاد ًة ما تكون خطيرة .و
خاصية التحديث التلقائي الموجودة في أنظمة مايكروسوفت ُتستخدم العالم المستخدمين عن اي تحديثات جديدة
و البرامج التي تحتاجھا و تتيح أيضا ً امكانية تثبيت ھذه التحديثات بشكل تلقائي أو اختياري.

تدريب على تحميل تحديثات نظام :Windows 7


قم بالبحث عن  Windows Updatesمن خالل قائمة بدأ التشغيل ،مع مالحظة البحث عن
"التحديثات" في حال كان النظام باللغة العربية.
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قم بعد ذلك ،بالتأكد من قيام النظام بالتحديث ،وأيضا ً تاريخ آخر التحديثات التي تم تثبيتھا على الجھاز
 oعلى األقل سيتم التحديث مر ًة واحدة في الشھر.



في حال لم يكن النظام محدثا ً بصورة صحيحة ،قم بالنقر على ،Check online for updates
ليتم البحث عن أية تحديثات جديدة .وبعد ضلك يمكن تثبيت أية تحديثات جديدة من خالل نفس
الصفحة.
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ثانيا ً :برامج الحماية من الفيروسات

تختلف التفاصيل الدقيقة لمھام برامج مكافحة فيروسات الحاسوب باختالف البرامج نفسھا ،فكل شركة
منتجة لھذه البرمجيات تحاول أن تضيف مھاما ً جديدة حتى تنجح عملية التسويق لھا ،و لكن بشكل عام فإن
المھمة األساسية لھذه البرامج ھي اجراء فحوصات لملفات و ذاكرة الحاسوب بحثا ً عن أي تشابه مع أنماط
معينة يمكن أن تدل على وجود لفيروسات الحاسوب ،قد تكون ھذه األنماط عبارة عن مجموعة من التراتيب
الثابتة أو التواقيع ) (Signaturesمُخزنة في قاعدة بيانات بصيغة معينة و قد تكون عبارة عن أنشطة معينة
ُتستخدم عاد ًة ألغراض مشبوھة ،و حيث أن مبرمجي فيروسات الحاسوب يعملون باستمرار على انتاج
فيروسات جديدة و بأساليب برمجية مختلفة ،لذلك فمن الضروري أن يتم دائما ً الحصول على آخر تحديث
لقواعد البيانات التي تشتمل على أنماط الفيروسات المختلفة و تثبيتھا باستمرار.
عند تثبيت أي من برامج مكافحة فيروسات الحاسوب ،يُفضل القيام باجراء فحص كامل للحاسوب و بشكل
دوري ،و ھذه الفحوصات قد تكون آلية أو يدوية:


الفحص اآللي – و ھذا الخيار يعتمد على نوع برنامج مكافحة الفيروسات المستخدم ،فقد يتيح البرنامج
امكانية عمل إعدادات خاصة لكي يقوم البرنامج بفحص مجموعة من الملفات أو المجلدات بشكل آلي
و خالل فترات زمنية يتم تحديدھا أثناء اإلعداد.



الفحص اليدوي – و ھي الطريقة التي تتوفر غالبا ً في كافة برامج مكافحة الفيروسات ،و يفضل
توظيف ھذا الخيار باستمرار ،فمثألً يجب اجراء فحص يدوي للملفات التي يتم استقبالھا من مصادر
خارجية قبل تشغيلھا و استخدامھا ،و ھذه المصادر قد تكون:
 oاالنترنت – أي من خالل برامج المحادثة أو البريد االلكتروني أو من خالل التحميل المباشر
من مواقع المشاركة المختلفة.
 oوسائط البيانات – و التي تشمل أقراص الـ  CDأو  DVDأو ذواكر الـ .Flash

آلية التعامل مع الفيروسات ال ُمكتشفة:

يختلف التعامل مر ًة أخرى مع الفيروسات باختالف البرنامج المُستخدم ،كما يختلف التعامل إذا كان اكتشاف

الفيروس تم خالل الفحص اآللي أو من خالل الفحص اليدوي ،و في حاالت كثيرة سيقوم البرنامج باظھار
صندوق نصي إلعالم المستخدم عن اكتشاف فيروس و أيضا ً لسؤاله عن االجراء الذي سيقوم به سوا ًء كان ھذا
االجراء ھو تنظيف ) (Cleanالملف و ھذا الخيار يعني إزالة الفيروس و االحتفاظ بالملف المُصاب ـو قد يقوم
البرنامج بھذا االجراء بشكل آلي ،و عند نجاحه يقوم بإعالمك و أما عند عدم امكانية اجراء ) (Cleanيقوم
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بسؤال المستخدم عن بعض االجراءات األخرى ،من المفيد دائما ً أن يقوم المستخدم بالتعرف على كافة الميزات
التي يُقدمھا البرنامج حتى يمكن توظيفھا بأفضل طريقة ممكنة؟

اختيار البرنامج ال ُمناسب:
يوجد العديد من الشركات المتخصصة في انتاج برامج مكافحة الفيروسات ،لھذا فقد يكون اختيار برنامج
للحماية مھمة مُربكة إلى ح ٍد ما ،ألن كافة برامج مكافحة الفيروسات تقوم بشكل أساسي بنفس المھمة و ھي
الحماية و ھي اكتشاف و حذف فيروسات الحاسوب و عليه فإن اختيار برنامج مُعين يكون عاد ًة من خالل
توصيات المستخدمي أو من خالل الميزات و المھام االضافية الموجودة أو حتى من خالل سعر البرنامج نفسه.

يوجد العديد من مواقع االنترنت المُتخصصة و التي تقوم بعمل تقييمات دورية لبرامج مكافحة الفيروسات
المختلفة ،و ھذه المواقع تقوم عليھا غالبا ً جمعيات غير ربحية تھدف إلى زيادة درجة التنافس بين منتجي ھذه
البرامج و من ھذه المواقع:
http://www.av-comparatives.org/



http://www.virusbtn.com/



الحصول على التحديثات و معلومات الفيروسات:
ُتقدم كافة برامج مكافحة الفيروسات آليات لتحديث قواعد بيانات الحماية لديھا ،و ھذه اآلليات قد تكون
يدوية أو قد تكون تلقائية – و ھو الخيار المُقدم من أغلب برامج الحماية الحديثة .وألن أغلب الفيروسات الشائعة
المُكتشفة يتم اصدار تحديثات خاصة لتمكين برامج الحماية من اكتشافھا ،فمن المفيد تجاھل رسائل البريد
االلكتروني التي تدعي اكتشاف فيروسات خطيرة ستقوم بتدمير قرصك الصلب و غيرھا من التحذيرات التي
تبالغ بشكل كبير في وصف فيروسات قد تكون حقيقية و لكنھا قديمة جداً ،مثل ھذه الرسائل غالبا ً ُتصنف على
أنھا بريد مخادع ،يمكن مراجعة النشرة الخاصة بالبريد المخادع لالطالع على المزيد من المعلومات.
عند الشك باحتمال صدقية ھذه الرسائل يمكن دائما ً الرجوع إلى الشركة للمنتجة لبرنامج الحماية لديك و
التي بدورھا ستقوم غالبا ً بتوفير قاعدة معرفية عن كافة التساؤالت و االستفسارات و المعلومات عن مختلف
الفيروسات المنتشرة و ھذه المعلومات تكون حقيقية بخالف ما يتم نشره عبر الرسائل الكاذبة.
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تدريب عملي على تحديث برنامج ESET Smart Security


لفحص حالة تحديث البرنامج ،انقر بمفتاح الفأرة األيمن على أيقونة البرنامج واختر Open Window



اضغط على خانة  Updateتظھر لك الشاشة التالية التي يمكن من خاللھا معرفة آخر تحديث للبرنامج
كالتالي:



تأكد من تاريخ وقرب آخر التحديثات ،فمثالً في الصورة أعاله ،التاريخ ھو 2012/10/13م



إذا كان النظام غير محدث ستظھر النافذة التالية بدالً من السابقة ،وھي تعني أن التحديثات غير مثبته،



ص.ب ،108 .اﻟرﻣﺎﻝ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﻳن

قم بالنقر على  update the virus signature database againليقوم البرنامج بالتحديث،
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ثالثا ً :الجدر النارية – Firewalls

عند اتصالك بشبكة االنترنت ،فإنك ستكون قادراً على الوصول ألي موقع وألي صفحة تريدھا كما يمكنك
االتصال على من تريد طالما توفر لديھم اتصال انترنت ،وألنك قادر على الوصول لغيرك والتفاعل معھم فإن
اآلخرين قادرين على الوصول إليك وبنفس اآلليات ،أو قد تختلف بحسب نوايا اآلخرين ،الفكرة أن اتصالك
باالنترنت سيجعلك مُعرضا ً للھجمات والوصول الغير مرغوب فيه ولھذا فإنك بحاجة إلى وسائل حماية تعمل
على التحكم بوصولك لالنترنت ووضع قيود على وصول االنترنت إليك ،وھذا ھو الدور الذي تقوم به الجدر
النارية.

وظيفة الجدر النارية
كما سبق وذكر ،فإن الجدر النارية ھي بمثابة الدرع الواقي الذي يحمي مستخدم االنترنت من أي محاوالت
تسلل أو انشطة مؤذية يمكن أن يقوم بھا المستخدمون اآلخرون سواء من خالل الشبكة المحلية أو عبر
االنترنت .كما يمكن أن يتم عمل إعدادات خاصة للجدر النارية لمنع تدفق البيانات من مواقع أو عناوين محددة
أو قد يتم السماح بتدفق البيانات بأنواعھا من عناوين محددة .وتزيد أھمية استخدام الجدر النارية ألولئك الذين
يتصلون باالنترنت بشكل دائم ” “always onمثل االنترنت عبر الكوابل أو عبر خطوط الـADSL

أنواع الجدر النارية
تتوفر الجدر النارية في صورتين ،األولى ھي في صورة عتاد صلب ” “hardwareوتسمي الجدر النارية
الخارجية ،والثانية على صورة برامج حاسوب ” “softwareوتسمى الجدر النارية الداخلية .كل فئة لھا ما
يميزھا عن األخرى كما لھا ايجابياتھا وسلبياتھا:


الجدر النارية الخارجية )(Hardware

يتم عاد ًة وضع ھذه الجدر النارية ما بين أجھزة الحاسوب وبين جھاز االتصال باالنترنت سوا ًء كان الجھاز
ھو مودم  ADSLأو جھاز  Routerأو غيرھا .وغالبا ً ما يوفر موزعو خدمة االنترنت أجھزة راوتر تحتوي
على وظائف الجدار الناري ،وھذه األجھزة لھا فائدة كبيرة عند الحاجة إلى حماية مجموعة من أجھزة الحاسوب
من خالل جدار ناري مركزي ومن مميزات ھذا النوع ھو توفرھا على شكل أنظمة مستقلة والتي لھا
أنظمة التشغيل الخاصة بھا ھذا بدوره يزيد من كفاءتھا وفعاليتھا وأما العيب األكبر فھو التكلفة الخاصة بالجدار
ً
مقارنة مع أنظمة الجدر النارية البرمجية.
الناري والتي قد تكون باھظة


الجدر النارية الداخلية )(Software

تحتوي بعض أنظمة التشغيل الحديثة على برمجيات تقوم بوظيفة الجدر النارية والتي تشمل األنواع
المختلفة ألنظمة التشغيل مثل  Windowsأو  ، Linuxوفي حال توفر جدار ناري ضمن نظام التشغيل فإن
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من المستحسن جداً تفعيله واالستفادة منه .توفر الجدر النارية الداخلية طبقة حماية اضافية ألجھزة الحاسوب
المنفردة حتى لو توفر جدار ناري خارجي يحمي ھذه األجھزة من ھجمات االنترنت حيث أن الجدر النارية
الداخلية تعمل بشمل مستقل على أجھزة الحاسوب المنفردة ،فھي بذلك توفر حماية أدق سوا ًء من الھجمات عبر
االنترنت أو عبر الشبكة الداخلية التي لن تحتوي عاد ًة على جدار ناري خارجي.
تقوم البرمجيات الخاصة بالجدر النارية بنفس وظائف الجدر النارية الخارجية ،إال أن فوائدھا للمستخدم
النھائي قد تكون أفضل ،ألنھا يمكن تكييفھا وفقا ً لعادات المستخدم نفسه وليس وفقا ً للسياسات العامة والجماعية
التي يتم فرضھا من خالل الجدار الناري الخارجي.

كيفية إعداد الجدار الناري
أغلب الجدر النارية التجارية والمجانية تأتي عاد ًة مصحوبة بمجموعة من اإلعدادات اإلفتراضية والتي
بدورھا تعتبر إعدادات مقبولة من قبل شريحة واسعة من المستخدمين ،ورغم ذلك فإن عدد من المستخدمين قد
يرغب بتخصيص إعدادات الحماية أو تغييرھا .وأما اآلليات الالزمة لذلك فتختلف باختالف نوع الجدار
الناري ولكن تتشابه في بعض االمكانات المتشابھة فيھا مثل:


تحديد عنوان الـ  IPومن ثم منع أو السماح بتدفق البيانات ما بين الجھاز المحلي والجھاز البعيد
 oيفيد في حال الرغبة بحظر االتصال بشكل كامل مع مواقع بعينھا.



تحديد عنوان الـ  IPورقم المنفذ الخاص بالخدمة التي يمكن السماح بالوصول إليھا أو منعه

 oيفيد في حال الرغبة بمنع برنامج معين من االتصال باالنترنت
مالحظة ھامة /ال تقوم الجدر النارية بالحماية من البرامج الخبيثة التي يتم تشغيلھا على جھاز الحاسوب بشمل
مباشر ،ألن ھذه من مھام برامج الحماية من الفيروسات والبرامج الخبيثة.

رابعا ً :الحذف اآلمن للملفات
عند االنتھاء من استخدام جھاز الحاسوب أو عند الرغبة في التخلص منه أو من أقراص التخزين الملحقة،
أو حتى عند الرغبة في بيع القرص ،فإن الكثير يرغب بأن يتم حذف الملفات بشكل نھائي من الحاسوب ،حتى
ال تقع الملفات ،والتي قد تحتوي على ملفات خاصة ،بأيدي أي شخص .الخيار األكثر شيوعا ً ھو قيام
المستخدمين بحذف الملفات ومن ثم افراغ سلة المحذوفات واعتبار أن األمر قد انتھى بھذه الصورة ،أو قد يلجأ
ً
دراية باستخدام الحاسوب الجراء عملية تھيئة لألقراص وتفريغھا من محتوياتھا بشكل
المستخدمون األكثر
كامل .ولكن ھذه الخطوات في حاالت كثيرة ال تكون كافية ويمكن على الرغم من الحذف أو التھيئة استعادة
ً
كاملة أو بشكل جزئي.
الملفات إما
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تعتمد آليات الحذف على نظام التشغيل المستخدم ،وعلى الرغم من ذلك يوجد تشابه كبير في اآلليات التي
تتبعھا األنظمة المختلفة لتنظيم عملية الحذف .قد يتم قبل الحذف الفعلي يتم نقل الملفات المحذوفة إلى منطقة
خاصة أو مجلد خاص على القرص يُعرف باسم سلة المحذوفات وھذا المجلد الخاص يھدف بشكل اساسي
لحماية المستخدم من نفسه ،حتى يتمكن من استعادة الملف عند حذفه بطريق الخطأ .وحتى لو تم تفريغ سلة
المحذوفات بشكل نھائي ،يوجد قابلية السترجاع الملفات المحذوفة بشكل نھائي ،قد تكون عملية االسترجاع
صعبة ولكنھا ممكنة ،وبنفس الوسيلة يمكن ألي شخص ذو نوايا تخريبية استعادة الملفات بعد التخلص منھا ومن
القرص بشكل نھائي.

آليات التخزين:
قبل أن يصبح التخزين ألي بيانات على أي من وسائط التخزين متاحاً ،يجب أن يتم في البداية اجراء عملية
تھيئة لھذه الوسائط ،و ھذه التھيئة أو ) (Formatيجب أن تتم لكافة وسائط التخزين لمرة واحدة على األقل ،و
ھي تقوم بإعادة تنظيم األماكن المتاحة للتخزين على القرص بحيث تتوافق مع أحد أنظمة إدارة الملفات (File
)Systemsمثل نظام FAT32أو  NTFSأو غيرھا .عند انتھاء عملية التھيئة يصبح القرص مكونا ً “بشكل
منطقي” من جزءين أساسيين ،الجزء األول ھو الجزء الذي يتم تخزين معلومات الوصول للملفات من خاللھا و
ھي تشمل اسم الملف و عنوان أول جزء منه على القرص وحجمه وبعض أنظمة الملفات تحتوي على معلومات
اضافية كصالحيات االستخدام أو كونه للقراءة فقط أم يمكن الكتابة عليه .و أما الجزء الثاني فھو المكان الذي
يتم فيه تخزين المحتوى الفعلي للملفات.
تتشابه الحاجة إلى جزئين لتخزين الملفات على األقراص مع الحاجة إلى الفھارس في الكتب و
الموسوعات ،فوجود الفھرس في كتاب ما يساعد القارئ على تحديد الصفحة التي تحتوي على المقال أو
ً
بداية بالتوجه إلى الجزء
الموضوع الذي يرغب في االطالع عليه ،و بھذا الشكل فإن جھاز الحاسوب يقوم
األول و معرفة مكان تخزين الملف و من ثم يقوم بتحميل محتوي الملف أو جزء منه من خالل معرفة مكان
التخزين.

آليات الحذف:
عند حذف أي ملف على القرص فإن المستخدم يفترض أن الملف )أو المجلد( لم يعد موجوداً و أنه تم حذفه
بشكل كامل ،و ھو األمر الغير دقيق .فمجرد الحذف ألي ملف ال يعني اإلزالة الكاملة للملف عن وسائط
التخزين ،و لكن يتم ببساطة حذف المؤشر الذي يشير للملف و المُخزن في الجزء األول من المساحة التخزينية
و التي يتم انشاؤھا أثناء عملية التھيئة ،و بالرجوع إلى مثال الفھرس و الكتاب فإن شطب العنوان و رقم
ً
الصفحة من الفھرس ال يعني أن الموضوع نفسه تمت إزالته و إنما يصبح الوصول للملف صعبا ً جداً
خاصة
إذا ما كان حجم الكتاب كبير و أما الطريقة التي يمكن فيھا استرجاع محتوى الموضوع فھي عبر االطالع على
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كافة الصفحات في الكتاب و بترتيب معين ،و ھو ما ينطبق تماما ً على الحاسوب و وسائط التخزين ،فما يعنيه
حذف الملف ھو أن مكان التخزين للملف أصبح شاغراً و يمكن كتابة أي بيانات جديدة على البيانات القديمة
ً
مقارنة
بدون أي تعارضات ،و لكن في نفس الوقت فإن نظام التشغيل ال يقوم بإزالة المحتوي الفعلي للملفات و
مع مثال الكتاب ،فإن بعض البرامج الشائعة االستخدام يمكنھا القيام بتفحص كافة المساحة التخزينية لألقراص
)بدون الرجوع إلى عناوين الملفات المخزنة مسبقا ً( و استرجاع أي بيانات على القرص و في ھذه الحالة فھي
تقوم باسترجاع كافة الملفات بما فيھا الملفات المحذوفة و الملفات الغير محذوفة.

تھيئة األقراص:
بشكل عام فإن تھيئة األقراص التي تتم بعد المرة األولى ،تقوم فقط بحذف كافة البيانات الموجودة في
الجزء الخاص بتخزين العناوين ،و ھو الخيار االفتراضي عند اجراء عملية التھيئة لألقراص الصلبة أو أقراص
الفالش .و لھذا فإن عملية التھيئة السريعة أو االفتراضية ال تعني الحذف الكامل للملفات و البيانات و تعني أيضا ً
أنه يمكن استرجاع البيانات المحذوفة حتى بعد عملية التھيئة.

مسح وإزالة البيانات:
كما سبق و أن ذكر ،فإن الملفات المحذوفة تبقى مخزنة على القرص و لكن يتم تحديد المكان المُخزنة عليه
على أنه شاغر و يمكن الكتابة عليه و بھذا فإن البيانات ال ُتفقد فعليا ً إال إذا تم نسخ ملف )أو ملفات( جديد على
كافة األماكن التي كانت تحتوي على الملف القديم ،و ھذه الحقيقة تم استغاللھا في برمجة بعض األدوات التي
تقوم بعمل مسح للبيانات عن طريق كتابة بيانات عشوائية بدالً من البيانات الخاصة بالملفات المحذوفة و بھذا
يتم الغاء وجود البيانات األصلية بشكل كامل.
بعض البرامج تقوم بانشاء نسخا ً احتياطية أو تقوم بعمل حفظ تلقائي للملفات التي تتم معالجتھا من خالله
مثل برامج حزمة  Microsoft Officeالتي تقوم بانشاء ملفات مؤقتة لعمل الحفظ التلقائي فيھا أثناء العمل،
ھذه الملفات المؤقتة يتم تخزينھا على وسائط التخزين بشكل مؤقت و يتم حذفھا بشكل آلي عند إغالق البرنامج
أو عند حفظ الملف من قبل المستخدم ،و في كال الحالتين فإن البيانات الفعلية للملفات المؤقتة تبقى على القرص
حتى يتم كتابة بيانات جديدة في األماكن التي كانت تحتوي على البيانات المحذوفة.

أساليب الحذف اآلمن للملفات
 .1طريقة جوتمان ):(Gutmann Method
في العام  1996قام بيتر جوتمان بنشر بحثه المشھور والخاص بدراسة وسائل الحذف اآلمن للملفات من
األقراص المغناطيسية حيث الحظ أنه باالمكان استرجاع الملفات المحذوفة من ھذه األقراص عبر مالحظة
التأثيرات المغناطيسية المتبادلة بين أجزاء القرص المختلفة ومن خالل ھذه المالحظات يمكن تقدير القوة
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المغناطيسية المؤثرة في القطاعات الممسوحة وھذا بدوره يعني معرفة القيمة التي كانت مخزنة مسبقا ً في ھذا
القطاعات والذي يمكن ترجمته عمليا ً إلى استرجاع الملفات التي كانت تشغيل الحيز المشمول بالفحص
المغناطيسي.
خلص جوتمان إلى أن إعادة الكتابة مرة أو مرتين على نفس األماكن التي كانت تحتوي على الملفات
المحذوفة غير ذات جدوى كبيرة ويمكن استرجاع الملفات بطرق معينة ولھذا فإنه يوصي بإعادة الكتابة بعدد
كبير من المراتُ .تعرف ھذه الطريقة اآلن باسم طريقة جوتمان.
 .2توصيات وزارة الدفاع DoD 5220.22-M
تعتمد ھذه الطريقة على إعادة الكتابة فوق البيانات المحذوفة عدة مرات وباستخدام بيانات عشوائية ،ال
يوجد توصيات محددة لعدد مرات التكرار ،ولكن أصبح من المتعارف عليه أنه يتم تكرار عملية الكتابة ثالث
مرات ،تتشابه ھذه الطريقة في نتائجھا مع طريقة جوتمان ولكنھا ال تستھلك الوقت والموارد كما في الحالة
األولى.
 .3الحذف البسيط )(Single Pass
كما يبدو من االسم فإن ھذه الطريقة ھي األسھل واألسرع حيث يتم من خاللھا حذف الملفات ومن ثم إعادة
الكتابة فوقھا مرة واحدة فقط ،وتتم إعادة الكتابة باستخدام قيم األصفار فقط ) (0وفي كثير من الحاالت يكون
التأثير المتوقع من ھذه الطريقة ھو نفسه التأثير الحاصل من طريقة جوتمان أو بتطبيق توصيات وزارة الدفاع.
مالحظة /كما يبدو واضحا ً اختالف المسميات بين طرق الحذف اآلمن ھو بسبب عدد مرات التكرار لعملية
إعادة كتابة الملفات ،ولھذا فإذا الحظ المستخدم كريقة أخرى للحذف فھو بشكل أساسي يحتاج لمعرفة عدد
مرات تكرار عملية كتابة الملفات فقط.

بعض برامج الحذف اآلمن
وسائل الحذف المتاحة
DoE M 205.1-2
German VSITR standard
)U.S. DoD 5220.22-M(ECE
)U.S. DoD 5220.22-M(E
Peter Gutmann Method
One random pass
Gutmann

اسم البرنامج

BCWipe

Eraser
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Gutmann Lite
DoD 5220.22-M
RCMP TSSIT OPS-II
Schneir
German VSITR
British HMG IS5
USAF 5020
AR380-19
Russian GOST P50739-95
DoD 5220.22-M
German VSITR
Bruce Schneier’s Algorithm
Peter Gutmann’s Algorithm
Royal Canadian Mounted Police
DSX Method

CBL Data Shredder

 لحذف الملفاتEraser تدريب عملي على استخدام برنامج
:قم بتحميل البرنامج وتثبيه من خالل الرابط التالي



http://eraser.heidi.ie/download.php
 قم بالنقر على أي ملف تريد بزر الفأرة األيمن واختبر،عند االنتھاء من عملية التثبيت



EraserErase
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الصورة التالية تظھر نتيجة محاولة استرجاع الملفات المحذوفة ومنا ھو واضح ،فإن الملف الذي تم
حذفه باستخدام  Eraserيظھر على شكل بيانات عشوائية بخالف الملفات المحذوفة حذفا ً عادياً ،وھو
األمر الذي يجدث بسبب قيام برنامج  Eraserبالكتابة ببيانات عشوائية فوق البيانات األصلية للملف.

خامسا ً :أمان الشبكات الالسلكية
الشبكات الالسلكية ھيو تلك الشبكات التي تتيح لالجھزة االتصال ببعضھا البعض و باالنترنت بدون الحاجة
إلى استخدام الكوابل واألسالك ،ينتشر استخدام ھذه النوع من الشبكات في المكاتب و البيوت و المطارات و
حتى في المقاھي و المطاعم و ذلك لسھولة نشرھا ة تنصيبھا و أيضا ً لسھولة االتصال بھا .كما أنه يمكن
الوصول إلى ھذه الشبكات من أي مكان طالما أن ھذا المكان يقع ضمن تغطية الشبكة الالسلكية.
تعتمد الشبكات الالسلكية على موجات الراديو الرسال البيانات كبديل عن الكوابل ،و لكي يتم االتصال
الالسلكي ،فإنه يجب توفير الجھاز المُرسل ) (Transmitterو الذي يعرف باسم البوابة ) (Gatewayأو
نقطة االتصال الالسلكي ) (Wireless Access Point – WAPو ھذا الجھاز المرسل يتصل سلكيا ً مع
مصدر االنترنت الفعلي و لكن يتصل بمستخدمي االنترنت و الشبكة بصورة السلكية .ھذا التشكيل بشكله الكامل
)نقطة االتصال الالسلكي  +اتصال انترنت فعلي( يُعرف باسم النقطة الساخنة (Hotspot).تشتمل النقاط
الساخنة على معلومات مميزة مثل مُعرّ ف الخدمة )(Service Set Identifierو يختصر غالبا ً بـ  SSIDو
ھذا المعرف يساعد المستخدم على تمييز الشبكات الالسلكية ومصادرھا عن بعضھا البعض .و لكي يتم االتصال
الالسلكي من قبل المستخدم ،يجب أن يحتوى جھاز الحاسوب )المكتبي أو المحمول( على بطاقة اتصال شبكة
تدعم االتصال الالسلكي المستخدم ،و بعد ذلك يقوم جھاز الحاسوب بالبحث اآللي على النقاط الساخنة المتوفرة
أو قد يتم البحث بصورة يدوية.

التھديدات األمنية المرتبطة بالشبكات الالسلكية
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تعتبر سھولة االتصال بالشبكات الالسلكية و عدم استخدام الكوابل للتواصل بين أجھزة الشبكة عامالً
مساعداً ،ليس فقط لالستفادة و انما أيضا ً للتخريب .فھذه السھولة تتيح ألي شخص بنوايا سيئة اكتشاف كافة
الشبكات الالسلكية أو النقاط الساخنة المتواجدة في الجوار .يعرف ھذا النشاط عاد ًة باسم  Wardrivingو ھو
عبارة عن قيام بعض األفراد بالتجوال و في حوزتھم حاسوب أو ھاتف محمول يدعم االتصال الالسلكي و أيضا ً
برامج خاصة باكتشاف الشبكات الالسلكية و تحديد مواقعھا عبر النظام العالمي لتحديد المواقع ، GPSھذا
النشاط بحد ذاته غير مؤذ ألن طبيعة الشبكات الالسلكية تتطلب نشر معلوماتھا ليتمكن المستخدمون من االتصال
بھا و لكن ھذا النشاط يقوم به عاد ًة األفراد الذين لھم نوايا سيئة و ذلك عبر اعتراض االتصال أو تخريب موجة
االتصال أو حتى عبر نشر شبكات السلكية مزيفة بنفس األسماء المستخدمة .و لمواجھة ھذه التھديدات و غيرھا
يمكن استخدام عدة أساليب كما ھو مبين في الجزء التالي من النشرة.

الوسائل الالزمة لتقليل مخاطر الشبكات الالسلكية
ھذه الوسائل تھدف باألساس إلى حماية الشبكات الالسلكية المنزلية ،و لكن يمكن استخدامھا لحماية
الشبكات الالسلكية األكبر حجما ً و التي تكون في بيئة قابلة للتحكم مثل الشبكات المكتبية .بعضھا قد ال يصلح
لحماية الشبكات العشوائية كتلك المنتشرة في المطارات و المقاھي و األماكن العامة.


تغيير كلمات المرور االفتراضية – فأغلب نقاط االتصال الالسلكي ) (WAPتأتي مصحوبة بمجموعة
من اإلعدادات االفتراضية و التي تشتمل على كلمة مرور خاصة بإدارة نقطة االتصال ،و يمكن
الحصول على كلمات المرور االفتراضية ألنواع معينة من ھذه االجھزة بسھولة عبر االنترنت ،و لھذا
فإن تغيير كلمات المرور االفتراضية سيعقد امكانية تغيير اإلعدادات و التحكم بنقطة االتصال
الالسلكي.



تقليل الصالحيات – بحيث ال يتم السماح إال لألشخاص المخولين بالوصول للشبكة الالسلكي ،و ھذا
األمر يمكن أن يتم عبر العنوان الخاص ببطاقة االتصال و ھو العنوان الذي يعرف باسم MAC
 ،addressو للقيام بذلك يمكن من خالل إعدادات نقطة االتصال الالسلكي نفسھا تحديد قائمة
بعناوين الـ  MACالمسموحة لالتصال على الشبكة ،إذا لم يوجد مثل ھذا الخيار في إعدادات نقطة
االتصال الالسلكي فإنه بالتأكيد سيكون موجوداً في نقطة اتصال أحدث من تلك التي يتم استخدامھا.



استخدام آلية خاصة بتشفير حزم البيانات – يوجد عدة بروتوكوالت تستخدم لتشفير البيانات في
االتصاالت الالسلكية و منھا  WEPأو Wired Equivalent Privacyو  WPAأو Wi-Fi
 ،Protected Accessو ھذين النوعين يقومان بتشفير البيانات المرسلة بين جھاز المستخدم و بين
نقطة االتصال الالسلكي ،إال أن البروتوكول األول يعاني من عدة نقاط ضعف تجعله أقل فاعلية من

ص.ب ،108 .اﻟرﻣﺎﻝ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﻳن

ﻓرﻋﻲ ) Ext. (1289ﻫﺎﺗف , Tel: +970 (8) 2860700ﻓﺎﻛس fax: +970 (8) 2860800
ist@iugaza.edu.ps

http://ist.iugaza.edu.ps/
ﺻﻔﺣﺔ ) 40ﻣن (46

P.O. Box 108, Rimal,
Gaza, Palestine

ﺷﺌﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Services & Technology
The Islamic University of Gaza

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻏﺰة

 ،WPAو لھذا فمن الضروري عند شراء نقطة اتصال السلكي اختيار النوع الذي يدعم بروتوكول
WPAو حديثا ً ، WPA2يفيد تشفير البيانات في منع المتطفلين من اكتشاف محتوى البيانات
المرسلة.


حماية اسم معرف الخدمة ) – (SSIDو ذلك عن طريق عدم نشر اسم المعرف و جعله ظاھراً عند
البحث على الشبكات لالسلكية و ھذا يفيد لتجنب اتصال الغرباء بالشبكة الالسلكية المنزلية ،يمكن
االستعانة عاد ًة بالكتيب الخاص بنقطة االتصال لمعرفة كيفية تغيير اسم المعرف إلى اسم يصعب
استنتاجه و أيضا ً عن كيفية إعداد أجھزة المستخدمين لالتصال اليدوي بھذه النقاط.



استخدام جدار حماية ناري – و ھو من اجراءات األمان المستحسنة أيضاً ،راجع النشرة الخاصة
بالجدر النارية



استخدام نظام حماية من فيروسات الحاسوب – و ھو أيضا ً من اجراءات األمان العامة و المستحسنة،
كما يمكن مراجعة النشرة الخاصة ببرامج الحماية من فيروسات الحاسوب للتعرف على ھذه البرامج و
كيفية عملھا.

سادسا ً :النسخ االحتياطي
تعتبر عملية النسخ االحتياطي للملفات من أھم اجراءات األمان والتعافي من الكوارث ،فمن خالل انشاء نسخ
اضافية من الملفات الھامة في أكثر من مكان أن يكون سببا ً في الحفاظ على استمرارية العمل حتى بعد حدوث
دمار كبير وعطل دائم في أنظمة الحاسوب.
نستعرض في ھذه النشرة بعض االرشادات الھامة التي يمكن اتخاذھا حتى يتم انشاء نسخ احتياطية من الملفات
والمستندات والصور أو أي بيانات أخرى يراھا مستخدم الحاسوب على أنھا بيانات ھامة وضرورية ،كما يمكن
اتباع ھذه االرشادات في أي مكان سوا ًء ضمن آليات النسخ االحتياطي في العمل أو في المنزل.
 .1تحديد الملفات والبيانات الھامة – تختلف أولويات الحماية من شخص آلخر ،ولكن في الخالصة فإن كل
مستخدم ألنظمة الحاسوب له بعض الملفات التي قد تعتبر ھامة من وجھة نظره وبحسب طبيعة عمله،
بعض البيانات التي يمكن االھتمام بانشاء نسخ احتياطية منھا تشتمل على:
أ -محتويات المواقع المفضلة
ب -مجلد المستندات بكافة ملفاته
ج -الصور الشخصية وملفات الفيديو
د -رسائل البريد االلكتروني والملفات المرفقة وعناوين البريد االلكتروني
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ه -مجلد خاص بملفات الدراسة أو العمل
و -البرامج األكثر استخداما ً
ز -االرقام السرية وبيانات الترخيص للبرامج
ح -محتويات سطح المكتب

 .2اختيار آليات النسخ االحتياطي –

يقوم كثير من مستخدمي الحاسوب بتحديد الطرق المثلى للنسخ

االحتياطي بطريقتھم الخاصة ،وقد يستخدمون في أثناء ذلك عدداً من برامج المساعدة في النسخ
االحتياطي ،والتي قد تكون برامج مثالية .عند حدوث خلل معين في أحد مراحل النسخ االحتياطي فعندھا قد
ال يجد المستخدم من يستطيع مساعدته على التعافي من الخلل المحتمل ،ولھذا ينبغي على من يرغب
باجراء النسخ االحتياطي أن يقوم باستخدام طرق وآليات معيارية وذات شعبية كبيرة حتى يكون النتشار
ھذه الطريقة دوراً في التثقيف االضافي للمستخدم عن المشاكل المحتملة ووسائل تالفيھا.
باالضافة لما سبق ،فإن مكان حفظ النسخ االحتياطية قد يعتبر معضلة للكثيرين ،فقد يتم حفظ النسخة االحتياطية
على جزء مخصص للنسخ االحتياطية على نفس القرص وقد يتم التخزين على قرص آخر في نفس الجھاز.
األفضل دائما ً ھو فصل مكان تخزين النسخة االحتياطية عن جھاز الحاسوب ،فأي عطل في القرص الصلب
سيدمر البيانات على كافة أجزاء القرص ،و قد يتسبب تماس كھربي معين في اللوحة األم باتالف كافة أقراص
التخزين المركبة على اللوحة .بعض الخيارات األخرى تشمل استخدام التالي:
أ -أقراص الـ  :DVDتميز بسعاتھا الجيدة ،وقدرتھا على االحتفاظ بالبيانات لمدة طويلة ومقاومتھا للماء
والرطوبة ،ولكنھا قد ال تصلح في حالة وجود ملفات بحاجة للنسخ االحتياطي باستمرار.
ب -أقراص الفالش :تتميز باألحجام الكبيرة واألسعار المعقولة ،ولكن أغلب المستخدمين يحتفظون
بأقراص الفالش في حوزتھم طوال الوقت وھو األمر الذي قد يكون سببا ً في اتالف القرص وعلى
خالف أقراص الـ  DVDفقد تتسبب المياه في اتالف ھذه األقراص المحمولة.
ج -األقراص الصلبة الخارجية :ھي تعتبر الخيار األمثل ،فأحجامھا الكبيرة – التي قد تماثل أو حتى تزيد
عن أحجام األقراص الصلبة الداخلية – تمكن من اجراء نسخ احتياطية شاملة للبرامج والملفات
واألنظمة واستعادتھا بسھولة كما أن حجمھا األكبر نسبيا ً من أقراص الـ  DVDوالفالش يقلل من كثرة
حملھا والتنقل بھا من قبل المستخدمين ،لكن يجب على المستخدم الجذر حتى ال تتعرض ھذه األقراص
للكسر أو ألشعة الشمس المباشرة حتى ال تتأثر و ُتفقد البيانات المخزنة عليھا.
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 .3اختيار برامج النسخ االحتياطي – تتوفر العديد من برامج النسخ االحتياطي والتي تساعد وتسرع من
عملية النسخ االحتياطي ،كما يمكن من خالل ھذه البرامج جدولة النسخ االحتياطي و انشاء خطط للنسخ
االحتياطي والتي بدورھا تشتمل على تحديد ما يرغب المستخدم في حفظه والمكان الذي يرغب بتخزين
النسخ االحتياطية عليه ،وھذه البرامج قد تكون مدمجة مع نظام التشغيل مثل أداة النسخ في أنظمة
 .Windowsقد تكون برامج مستقلة تحتوي على خيارات اضافية ،ومھما كان البرنامج الذي يقع عليه
االختيار ،فإن المستخدم يجب أن يكون واثقا ً من كون البرنامج يدعم أكثر من نظام تشغيل ،فمثالً النسخة
االحتياطية التي يتم انشائھا عبر أداة النسخ االحتياطي في نظام  Windows XPال يمكن أن يتم
استرجاعھا من خالل أداة النسخ االحتياطي في نظام. Windows 7

تطبيق عملي على استخدام اداة النسخ االحتياطي في Windows 7


من شريط ابدأ اختر كافة البرامج ثم اختر الصيانة ثم النسخ االحتياطي واالستعادة



اضغط على "إعداد النسخ االحتياطي" ثم ثحدد مكان حفظ النسخة االحتياطية.
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يمكن السماح لنظام التشغيل )ويندوز( باختيار ملفات النسخ االحتياطي بشكل آلي )في ھذه الحالة
سيقوم ويندوز باختيار ملفات التكوين الشخصي للمستخدم( .يمكن أيضا ً للمستخدم تحديد ملفات النسخ
االحتياطي بنفسه.
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قم بإعداد الجدول الزمني لعمل النسخ االحتياطية بحسب ما يناسب طبيعة عملك ودورية تحديث
ملفاتك.



قم بحفظ االعدادات واالنھاء ،مع مالحظة أنه يفضل عدم حفظ النسخ االحتياطية على القرص الصلب
الداخلي ألنه في حالة عطل القرص الداخلي فإن النسخ االحتياطية ستفقد أيضا ً.
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