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متهيد
الإنرتنت  ..عامل وا�سع � ..شبكة عمالقة  ..تلف الكرة االر�ضية �شماال وجنوبا� ،شرقا وغربا ..دخول �شبكة الإنرتنت �أ�شبه باجلولة
أ�شريات
يف مملكة معظم املوجودين فيها �سوا ٌح وم�سافرون من جميع بقاع العامل ،والكل يتجول ويتنقل بحرية تامة دون هويات �أو ت�
ٍ
للزيارة ،حيث ال حدود وال مراكز جمركية وال فوا�صل طبيعية ،والتنقل والتجول فيها ممت ٌع جدا و�شي ٌق وهو ال يعدو �أكرث من نب�ضات
الكرتونية تربط �أطراف ومعامل هذه اململكة العامرة..ودخول ال�شبكة (اململكة) ميثل مغامرة مثرية للوهلة الأوىل ،ورغبة �شديدة
يف التعرف على كل �شيء والإطالع عليه ..
هذا الإت�ساع املرتامي ل�شبكة الإنرتنت� ،صاحبه بروز ظواهر �سلبية بني مرتادي ال�شبكة ،وظهور جوانب ت�ستلزم منا �أخذ احليطة
واحلذر من بع�ض التهديدات واملخاطر ،ولذلك حلماية �أنف�سنا من الت�أثريات املجهولة عرب هذا العامل الإلكرتوين الهائل.
قد تكون البداية جمهولة وم�شو�شة  ..ولكن �سرعان ما تبدو جميع الأمور طبيعية ومنتظمة ،حني �إتباع الإر�شادات والتعليمات التي
�ست�أخذك لرب الأمان.
هذا املنهج ميثل �أحد امل�صادر الهامة للتوعية ب�أمن وحماية املعلومات ،وهو مادة م�ساندة للتعريف بكيفية احلد من املخاطر
والإ�ستفادة من فر�ص الإنرتنت .كما يهدف �إىل تعزيز قدرات وتغيري �سلوك الطالب يف التعامل مع الإنرتنت .ي�سعى هذا املنهج يف
نهاية املطاف اىل ن�شر ثقافة �إلكرتونية �آمنة عرب امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية بالدولة.
واهلل ويل التوفيق
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املــقــدمـــة
يحتوي هذا الكتاب على املعلومات والتدريبات التي �ستمكنك من تعلم الطرق املختلفة للأمن واحلماية عند �إ�ستخدام احلا�سب
الآيل والهاتف النقال والإنرتنت� .ستناق�ش الدرو�س كيفية حماية خ�صو�صيتك والت�سوق على الإنرتنت ب�أمان .وكذلك التعرف على
الت�صيد عرب ر�سائل الربيد الإلكرتوين وحماية �أنف�سنا عند ا�ستخدام احلا�سب الآيل والهاتف النقال و�أي �أجهزة �أخرى� .سيزودك
كل در�س ببع�ض الن�صائح عن كيفية �إ�ستخدام خمتلف �أنواع التقنيات لت�ستمتع بها ب�شكل �آمن.

املخرجات التعليمية
من خالل درو�س هذا الكتاب �سيتمكن الطالب من :
 التعرف على الطرق املختلفة جلمع بياناتك ال�شخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة.
 تع ُلم كيفية حماية بياناتك ال�شخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة وكيف ت�ستخدمها ال�شركات واملواقع الإلكرتونية.
 معرفة خماطر الت�سوق على الإنرتنت.
 ا�ستعرا�ض طرق احلماية والت�سوق ب�أمان عرب املتاجر االلكرتونية على الإنرتنت.
 معرفة كيف ي�ستخدم املهند�سون الإجتماعيون الربيد الإلكرتوين لإقناعك بتزويدهم ببياناتك ال�شخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة.
 تع ُلم طرق متييز ومقاومة الت�صيد و�أي �أ�شكال �أخرى للهند�سة الإجتماعية.
 عر�ض فوائد وخماطر احلا�سب الآيل النقال والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.
 تع ُلم طرق حماية الهاتف النقال والهاتف الذكي واحلا�سب الآيل النقال.
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احلفاظ على
خ�صو�صيتك

�أمـ ــن وح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
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تعريفات
اخل�صو�صية � – Privacyإبقاء معلومات معينة �سر ًا وعدم م�شاركتها �أو �إخبارها للأخرين واحلفاظ على �سرية بياناتك ال�شخ�صية.
البيانات ال�شخ�صية  – Personal Dataبيانات ميكن ا�ستخدامها للتعرف على هوية ال�شخ�ص مثل الإ�سم �أو رقم الهوية ال�شخ�صية
�أو ال�صفات اجل�سدية �أو بيانات العنوان �أو تاريخ وحمل امليالد...الخ
املعلومات اخلا�صة  – Private Informationمعلومات ال يرغب �صاحبها الإف�صاح عنها وتت�ضمن الأ�سرار والعالقات ال�شخ�صية
والأحوال املادية وما �إىل ذلك.
الربيد غري املرغوب به (الربيد املزعج)  – Spamهي ر�سائل ت�صل �إىل �صندوق بريدك الإلكرتوين بدون �إذنك وعادة ما يتم
ار�سالها لعدد كبري من النا�س.
كوكيز «ملفات تعريف الإرتباط»  – Cookiesمعلومات �صغرية تخزن على جهازك ير�سلها املوقع الذي تقوم بزيارته ملت�صفح
الإنرتنت اخلا�ص بك والتي قد حتتوي على معلومات تخ�صك و تك�شف هويتك.
�سيا�سة اخل�صو�صية  – Privacy Policyجمموعة من القواعد وال�شروط التي تو�ضح كيفية قيام ال�شركات واملواقع الإلكرتونية بجمع
وا�ستخدام وم�شاركة املعلومات التي تخ�ص العمالء وزائري املواقع الإلكرتونية.
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البيانات ال�شخ�صية
البيانات ال�شخ�صية هي �أي بيانات ميكن ا�ستخدامها للتعرف على هوية �أي �شخ�ص با�ستخدام رقم الهوية ال�شخ�صية �أو رخ�صة
القيادة �أو العنوان �أو رقم الهاتف .قد حتمل بطاقة الإئتمان امل�صرفية ا�سم والدك وهذه و�سيلة �أخرى ملعرفة هويته ومعرفة رقم
ح�سابه امل�صريف.
انظر �إىل جواز �سفرك� ،ستجد �أنه يحمل �صورتك ال�شخ�صية ورقم اجلواز وتاريخ وحمل ميالدك .وهناك معلومات �أخرى يتميز
بها كل فرد منا للتعرف عليه.
من حني لآخر قد ُيطلب منا الت�صريح ببع�ض املعلومات اخلا�صة بنا ،على �سبيل املثال عند ا�ستخراج بطاقة �شخ�صية �أو جواز �سفر.
يجب عليك توفري معلومات مثل اال�سم وتاريخ امليالد والعنوان وغريها من املعلومات التي تثبت هويتك وكيفية التعرف عليك.
و�إذا قمت بالت�سجيل يف مدر�سة جديدة ،ف�إن �إدارة املدر�سة �ستطلب منك تزويدها بعنوانك ورقم
هاتف ويل �أمرك ورمبا رقم هاتف املنزل �أي�ض ًا .وينطبق هذا على امل�ستو�صف الطبي الذي ترتدد
عليه ،فالطبيب بحاجة �أن يتعرف على بع�ض املعلومات اخلا�صة عن حالتك ال�صحية وتاريخ
امليالد وف�صيلة الدم وكذلك عنوان منزلك ،وغريها من املعلومات ال�شخ�صية التي ي�ستعان بها
للتعرف على هويتك ال�شخ�صية.
�إذا �أعطيت تلك املعلومات للأ�شخا�ص اخلط�أ ،فيمكن لأي منهم �إنتحال �شخ�صيتك .ميكنهم ت�أجري
�أفالم الفيديو �أو الإ�شرتاك ب�إ�سمك يف مواقع م�شبوهة على الإنرتنت �أو �شراء �أ�شياء ب�إ�ستخدام
بطاقة والدك امل�صرفية �أو قد يقوموا ب�شراء بع�ض ال�سلع و�إر�سال الفواتري اخلا�صة ملنزلك ب�سبب
ا�ستخدامهم معلوماتك ال�شخ�صية.

فهل فكرت جيداً قبل �إعطاء مثل هذه املعلومات لأي �شخ�ص ؟
هل ت�سائلت ملاذا قد يطلب �أحدهم مثل تلك املعلومات؟
�أمن وحماية املعلومات
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اخل�صو�صية على الإنرتنت

Internet Privacy

عند ا�ستخدامك ل�شبكة الإنرتنت تقوم بع�ض املواقع الإلكرتونية بجمع املعلومات اخلا�صة بك .فمث ًال قد يطلب منك املوقع �أن تقوم
بت�سجيل الدخول للت�أكد من هويتك .ومن املمكن �أن يطلب منك املوقع �إدخال عنوان الربيد الإلكرتوين لإر�سال معلومات و�إ�شعارات
 notificationsحول ن�شاط املوقع� ،أو حتى طلب �إدخال عنوان املنزل و�أرقام االت�صال ،رمبا لإر�سال هدية �أو بع�ض املرا�سالت .وقد
يقوم املوقع بطلب الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة اخلا�صة مثل تاريخ امليالد �أو النوع (ذكر – �أنثى) والأ�شياء التي تف�ضلها �أو تعجبك.
هذه جميع ًا تعد معلومات �شخ�صية وخا�صة .وفيما يلي بع�ض الأمثلة عن املعلومات التي قد تطلبها املواقع و�سبب جمعها واملخاطر
الناجمة عن ذلك.
املخاطر
�سبب طلبها
املعلومات
من الأمان ا�ستخدام ا�سم م�ستخدم وكلمة مرور خمتلفة لكل موقع.
ا�سم امل�ستخدم حتتفظ بخ�صو�صية ح�سابك
عند ت�سجيل الدخول .يقوم املوقع بتعقب ومعرفة ن�شاطاتك عليه
الإلكرتوين ومعرفة ما تفعله على
وتوقيت ت�سجيل الدخول ،ثم ي�ستخدم تلك املعلومات لإر�سال العرو�ض
وكلمة املرور املوقع وما تقوم به يف زيارتك
اخلا�صة وما يتنا�سب مع ما تقوم بالبحث عنه.
يقوم املوقع با�ستخدام بريدك الإلكرتوين لإر�سال ر�سائل ب�ش�أن
�إر�سال �إ�شعارات notifications
إر�سالبكل منتجات جديدة وخدمات و�أخبار وعرو�ض خا�صة ومعلومات �أخرى.
عنوان الربيد ما هو جديد� ،إىل جانب �
الإعالنات ومعلومات عن املنتجات وقد يتم تبادل بريدك الإلكرتوين مع �شركات �أخرى لإر�سال ر�سائل
الإلكرتوين
ب�ش�أن منتجاتها ،ويرتتب على ذلك و�صول العديد من ر�سائل الربيد
اجلديدة.
الإلكرتوين التي ال حتتاجها �إىل جانب ر�سائل الربيد املزعج.
�إر�سال الهدايا واملرا�سالت والعرو�ض ميكن �أن ي�ستخدم يف �إر�سال ر�سائل الربيد املزعج �أو �إعطاء عنوان
عنوان املنزل اخلا�صة و�شحن ما قمت ب�شرائه من منزلك ل�شركات �أخرى التي قد تر�سل لك �أي�ض ًا مرا�سالت و�إعالنات
�أي موقع للت�سوق �أو حمل جتاري.
مزعجة.
تظهر لك املعلومات التي قد جتذب ا�ستخدام تلك املعلومات لإر�سال العرو�ض اجلديدة والإعالنات التي
الأ�شياء املف�ضلة �إنتباهك.
تتما�شى مع ما تقوم بالبحث عنه على املوقع.
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ملفات تعريف الإرتباط

Cookies

هناك �أمر �آخر يقوم به املوقع جلمع البيانات ال�شخ�صية .حيث تقوم بع�ض املواقع االلكرتونية عند الو�صول اليها عن طريق برنامج
املت�صفح ،بو�ضع ملفات �صغرية على حا�سبك الآيل ت�سمى ملفات تعريف الإرتباط  .Cookiesوت�ستخدم املواقع هذه امللفات للتعرف
على ن�شاطات زيارتك لها و�إذا ما قمت بزيارة م�سبقة لها ومتى كان ذلك .ملفات تعريف الإرتباط قد حتتوي على ما يك�شف هويتك
ال�شخ�صية واملف�ضالت لديك واملعلومات التي دائم ًا ما تقوم بقراءتها �أو البحث عنها على تلك املواقع.

وتعد ملفات تعريف الإرتباط مهمة يف �أحيان كثرية .فعند زيارتك ملوقع ما ،يحتاج هذا املوقع للتعرف عليك لتفادي �إنتحال �آخرين
لهويتك ال�شخ�صية .لذا تقوم ملفات تعريف الإرتباط مب�ساعدة املوقع على �سهولة التعرف عليك� ،إىل جانب �إحتفاظ املوقع مبا قمت
ب�ضبطه من تف�ضيالت معينة عليه.
وقد تكون ملفات تعريف الإرتباط �ضارة يف �أحيان �أخرى .لكونها ت�ستخدم لتعقب وجمع معلومات ن�شاطك االلكرتوين على الإنرتنت،
ومعرفة املواقع املختلفة التي تقوم بزيارتها .بع�ض ملفات تعريف الإرتباط ال تكون �آمنة �إذ ميكن لأي مواقع �أخرى قراءتها ،وقد
ي�ؤدي ذلك �أن تقارن بع�ض االنظمة معلومات وحمتوى ملفات ارتباط ملواقع �أخرى ،وميكن �أن ُي�ساء ا�ستخدام هذه املعلومات التي
جتمعها ،لذا يجب �أن تعرف كيف حتمي نف�سك.
�أمن وحماية املعلومات
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كيف �أحمي نف�سي؟
�إذا كنت معتاد على زيارة موقع معني فعليك �أن تتحقق من �سيا�سة
اخل�صو�صية التابعة لهذا املوقع� .سيا�سة اخل�صو�صية عبارة
عن قواعد و�شروط تو�ضح لك كيف يقوم املوقع بجمع املعلومات
وكيف يتم ا�ستخدامها .اقر�أ �سيا�سة اخل�صو�صية للتعرف على
كيفية �إ�ستخدام املوقع ملعلوماتك اخلا�صة التي يتم جمعها .هناك
بع�ض املواقع التي لي�س لديها �سيا�سة للخ�صو�صية وهناك غريها
من ال�شركات التي ال تتبع �سيا�سة اخل�صو�صية التي ت�ضعها على
موقعها اخلا�ص ،لذا يجب احلذر وحماية نف�سك.
جتنب ر�سائل الربيد املزعج .وهذا يتحقق عندما حتر�ص على
عدم �إعطاء عنوان بريدك الإلكرتوين لكل من يطلبه .لذلك عندما
يطلب موقع ما عنوان بريدك الإلكرتوين� ،إ�س�أل نف�سك �أو ًال ملاذا
يحتاجون �إليه؟ هل لإر�سال الإ�شعارات واملعلومات التي حتتاجها،
مثل معلومات عن منتجات قمت ب�شرائها �أو عن رحلة تنوي القيام
بها؟ ف�إذا مل جتد �سببا قويا فال تكتب بريدك الإلكرتوين .ولكن �إذا كان من ال�ضروري �إدخال عنوان بريدك الإلكرتوين ،ف�إبحث
عن خيار املوافقة ،التي يذكر الآتي «دائم ًا �إطلعني على �آخر الأخبار واملعلومات والعرو�ض اخلا�صة» ثم �أزل الإختيار املوجود
بجانبها .بع�ض املواقع حتتوي على خانة «ال تر�سل ر�سائل بريد �إلكرتوين» ،ميكنك �إختيارها �إن ُوجدت.
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�إذا قمت بالإ�شرتاك يف �أحد املواقع عن طريق ت�سجيل بياناتكّ � ،إطلع على �إعدادات اخل�صو�صية املوجودة على املوقع التي ميكنك
التحكم فيها .العديد من مواقع التوا�صل الإجتماعي لديها �إعدادات اخل�صو�صية التي متكنك من التحكم فيمن ي�ستطيع الإطالع
على �صفحتك �أومعلوماتك اخلا�صة ومن ي�ستطيع التوا�صل معك .ا�ست�شر ويل �أمرك بخ�صو�ص نوع املعلومات التي ميكنك ن�شرها
على �شبكة التوا�صل الإجتماعي مع الت�أكد �أن �أ�صدقائك فقط هم من ميكنهم ر�ؤية تلك املعلومات.
ال تن�شر عنوان منزلك �أو رقم هاتف املنزل �أو رقم هاتفك النقال على �شبكة التوا�صل الإجتماعي لتحمي نف�سك وتتجنب املخاطر،
لأن هذه ال�شبكات عامة وميكن لأي �أحد ر�ؤية ما بها ومن َث ّم ا�ستخدام هذه املعلومات من قبل الغرباء مل�ضايقتك �أو �إنتحال
�شخ�صيتك.

ميكنك حماية نف�سك بالقيام مبا يلي:
• انتبه اىل ما تقوم بها �أثناء م�شاركتك يف
مواقع الإنرتنت ،وت�أكد من ما تن�شره من
معلومات خا�صة بك.
• ال تن�شر �أي معلومات �إذا مل يكن هناك
�ضرورة لذلك.
�أمن وحماية املعلومات
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�سيا�سات اخل�صو�صية Privacy Policy
�إخرت �أي موقع من املواقع الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت .قد يكون موقع ًا تقوم دائم ًا بزيارته �أو �أي موقع �آخر تف�ضله.
�إبحث عن �سيا�سة اخل�صو�صية على هذا املوقع ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التالية:
 .1اذكر خم�سة �أمثلة بخ�صو�ص املعلومات التي يقوم املوقع بجمعها من امل�ستخدمني .اكتب �أ�سباب جمع تلك املعلومات �إذا
كانت مذكورة على املوقع ،و�إن مل يكن ،ف�أكتب ب�إ�سلوبك الأ�سباب التي تعتقد قيام املوقع بجمع تلك املعلومات من �أجلها.
______________________________
______________________________
______________________________
 .2يف ر�أيك ،ملاذا يقلق النا�س من جمع املوقع لتلك املعلومات؟
______________________________
______________________________
______________________________
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تعريفات
بروتوكول طبقة املقاب�س الآمنة ( - SSL (Secure Sockets Layerو�سيلة تتيح لربامج احلا�سب الآيل �إر�سال معلومات ب�إ�ستخدام
الت�شفري.
بروتوكول نقل الن�ص ( – HTTP (Hyper-Text Transport Protocolالو�سيلة التي ي�ستخدمها مت�صفح الإنرتنت للإت�صال مبزود
�شبكة الإنرتنت و�إ�سرتجاع املعلومات التي يتداولها مزود ال�شبكة.
بروتوكول النقل الآمن للن�ص ( – HTTPS (Hyper-Text Transport Protocol Secureهو �إ�صدار من بروتوكول نقل
الذي ي�ستخدم بروتوكول طبقة املقاب�س اآلمنة .SSL

النصHTTP

الت�شفري  – Encryptionو�سيلة للتغيري يف املعلومات من �أجل �إخفائها �أو التمويه .وفك الت�شفري  Decryptionهو عك�س عملية
الت�شفري.
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الت�سوق بحذر على �شبكة الإنرتنت

يف ت�سعينيات القرن املا�ضي عندما �أ�صبحت �شبكة
الإنرتنت من �أ�شهر الو�سائل امل�ستخدمة لتوا�صل
النا�س حول العامل ،ر�أى البع�ض فر�صة ا�ستخدامها
لأغرا�ض ال�شراء والت�سوق.
ولكن كان ي�شغلهم ت�سا�ؤل مهم ...

كيف ميكن للنا�س دفع مقابل ما يقومون �شرائه عرب
الإنرتنت والت�أكد �أن الأموال يتم تداولها ب�أمان؟!
عندما نذهب للمحالت التجارية للت�سوق ،ميكننا ر�ؤية ال�شخ�ص الذي ي�ستلم منا النقود و�أين ي�ضعها نظري �أي ب�ضاعة ننوي �شرائها.
و�إذا ا�ستخدمنا البطاقات الإئتمانية لل�شراء يكون ذلك �أمامنا فنت�أكد �أنه لن يتم نقل �أي بيانات موجودة على البطاقة .ولكن كيف
يحدث ذلك على �شبكة الإنرتنت؟
يف الفرتات الأوىل لظهور �شبكة الإنرتنت ،مل يكن هناك �أي و�سائل �آمنة لإ�ستخدام النقود ل�سداد قيمة ال�سلعة ل�شخ�ص ما عرب
الإنرتنت .وبالطبع ال ميكنك �إر�سال النقود الورقية �أو املعدنية عرب الإنرتنت ،لذا ا�ستوجب ا�ستخدام البطاقات الإئتمانية امل�صرفية.
ولكن كيف يت�أكد �أي مت�سوق �أنه لن يتم �سرقة بيانات بطاقته �إذا قام ب�إدخالها يف املوقع ل�شراء �أي �سلعة �أو ب�ضاعة؟
حلل هذه امل�شكلة ،قامت �شركة نت�سكيب  Netscapeب�إبتكار ما ي�سمى بربوتوكول طبقة املقاب�س الآمنة  SSLالذي ي�ستخدم للتعرف
على املوقع والت�أكد �أن معلومات بطاقة الإئتمان املدخلة حممية من �أي حماوالت ل�سرقتها .فعندما تبد�أ بالت�سوق على الإنرتنت يقوم
املت�صفح بالتوا�صل مع موقع املتجر االلكرتوين با�ستخدام بروتوكول طبقة املقاب�س الآمنة  ،SSLفهو ي�ستخدم الت�شفري لإحداث
تغيريات يف املعلومات حتى ال ي�ستطيع �أحد قراءتها ،واملوقع وحده فقط القادر على فك �شفرة املعلومات وقراءتها ب�صورة �صحيحة.

�أمن وحماية املعلومات
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ت�أكد �أثناء الت�سوق على �أي موقع �أنه ي�ستخدم بروتوكول طبقة املقاب�س الآمنة  .SSLوهنا ميكننا التعرف عليه �إذا نظرنا �إىل �صورتي
مت�صفح الإنرتنت التاليتني� .سنالحظ �أي�ض ًا �أن ا�سم املوقع يبد�أ بـ  .httpsالـ sهنا تعني �أن املت�صفح واملوقع ي�ستخدمان  SSLلي�ضمنا
خ�صو�صية الإت�صال بينهما .ومعظم املواقع العادية ت�ستخدم  httpالغري م�شفر.
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هناك العديد من برامج الت�صفح ملواقع الإنرتنت التي لها و�سائلها
اخلا�صة لإخبارك �إذا ما كان املوقع الذي تقوم بزيارته �آمن ًا �أو
غري ذلك .وتختلف تلك الو�سائل ب�إختالف �أنواع برامج الت�صفح
و�إختالف �إ�صداراتها .فمنها ما ُيظهر لك رمز القفل ب�ألوان
خمتلفة .فالأخ�ضر والأزرق عادة يدالن �إىل �أن املوقع �آمن والأحمر
يدل �أنه غري �آمن .راجع قائمة امل�ساعدة  Helpلربنامج الت�صفح
الذي ت�ستخدمه للت�أكد من تلك املعلومة.
يواجه املت�سوقون عرب �شبكة الإنرتنت م�شكلة �أخرى وهي كيفية الت�أكد من ح�صولهم على ما قاموا بالفعل ب�شراءه من مواقع الت�سوق.
عندما تت�سوق يف املحالت التجارية ميكنك �أن ت�شاهد وتختار بنف�سك ما ترغب يف �إقتناءه ،فتتحقق من مقا�سات املالب�س �أو خلوها
من �أي تلف وبعد �سداد ثمنها ،تت�أكد �أن البائع قد �أعطاك ما قمت باختياره و�شراءه .و�إذا رغبت لأي �سبب �إ�ستبدال �أو ا�سرتداد ثمن
ما �إ�شرتيته ،ميكنك ذلك بالرجوع مرة �أخرى للمحل التجاري.
�أما يف الت�سوق عرب الإنرتنت ،ف�إنك ال تلتقي بالبائع وال ترى �إال �ص ّور ال�سلع وو�صفها فقط� ،إذ ال ميكنك الت�أكد من مقا�سات املالب�س
�أو الأحذية املنا�سبة لك .ولذلك حر�صت ال�شركات العريقة على الإنرتنت �أنه لك�سب ثقة النا�س حتتاج لرعاية زبائنها جيد ًا .والآن
الكثري من ال�شركات التي تقوم ب�أعمالها التجارية عرب الإنرتنت تكت�سب ثقة العمالء �أكرث ف�أكرث.
لي�س من ال�صعب �أبد ًا �إيجاد مواقع و�شركات الت�سوق على الإنرتنت ،ولكن يجب
�أن تكون حذر ًا لتحمي نف�سك من �أي خماطر .قم ب�إجراء بحث عن �آراء وتعليقات
الزوار والعمالء بخ�صو�ص املوقع الذي تنوي الت�سوق فيه من حيث م�ستوى
اخلدمات ،مثل خدمات ما بعد البيع وهل ت�س ّلموا بالفعل ما قاموا ب�شراءه .ومن
املفيد جدا تف ُقد �آراء عمالء تلك املواقع ،وقراءة كيف كانت جتربتهم مع موقع
الت�سوق ،فهذا يجعلك تتخذ القرار ال�صحيح للت�سوق الآمن و�أنت مطمئن.

�أمن وحماية املعلومات
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التوعية بالت�سوق عرب الإنرتنت
حني تنوي الذهاب للت�سوق يف �أحد املراكز التجارية ،تقوم بتحديد املحالت التي تريد زيارتها وما الذي تريد �شرا�ؤه والت�أكد من
�أنك حتمل نقود ًا �أو بطاقات �إئتمانية لإقتناء ما تريد.
�أما يف حال الت�سوق عرب الإنرتنت ،فيتطلب ذلك الإنتباه لبع�ض الأمور.
• تفقد �آراء وتعليقات الزوار وامل�شرتين الآخرين يف املوقع الذي تريد الت�سوق منه وت�أكد �أن العمالء قد متتعوا بتجربة �شراء
ممتازة على هذا املوقع.
• ت�أكد من طرق التوا�صل مع املوقع و�سيا�سة الإ�ستبدال والإ�سرتجاع.
• ت�أكد �أن برنامج مكافحة الربامج اخلبيثة املوجود على حا�سبك الآيل يعمل ومعد على �آخر حتديث لي�ساعد على حمايتك
من الربامج اخلبيثة وبرامج التج�س�س التي قد حتاول �سرقة معلومات بطاقتك الإئتمانية التي تقوم ب�إدخالها عرب موقع
الت�سوق.
• ال تت�سوق عرب �شبكات الإنرتنت الال�سلكية املوجودة يف الأماكن العامة .بع�ض الأ�شخا�ص ميكنهم �إن�شاء �شبكات عامة
ال�سلكية مزيفة و ي�سرقون من خاللها املعلومات التي يدخلها امل�ستخدمني.
• ت�أكد دائم ًا من وجود و�صلة  HTTPSبني برنامج املت�صفح وموقع الت�سوق،
لكي تطمئن �أن املوقع �آمن قبل �إدخال �أي معلومات خا�صة مثل رقم
البطاقة البنكية.
• بعد �إمتام عملية ال�شراء ،ت�أكد �أن القيمة املطلوبة من موقع الت�سوق
هي نف�س القيمة امل�سحوبة من بطاقتك البنكية .راجع ك�شف ح�ساب
بطاقتك للت�أكد من �صحة جميع الر�سوم امل�ستحقة.
• �إذا وجدت �أي عمليات �شرائية �أخرى مل تقم بها� ،أبلغ ويل �أمرك فور ًا
وقم بالإت�صال بالبنك للإبالغ عن هذا اخلط�أ.
18
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الت�سوق عرب الإنرتنت
فكر يف �أحد �أقربائك الكبار ممن لي�س لهم دراية ب�إ�ستخدام الإنرتنت� .ستقوم بدعوتهم للت�سوق معك عرب الإنرتنت.
 .1كيف �ست�شرح له عملية الت�سوق عرب الإنرتنت؟
______________________________
______________________________
 .2هل �سي�شعر بالراحة �أثناء الت�سوق على الإنرتنت؟ وملاذا؟
______________________________
______________________________
�	.3إذا قال لك «كيف �أقوم ب�شراء �أ�شياء ال ا�ستطيع ر�ؤيتها على الطبيعة؟» .ماذا �سيكون ردك؟
______________________________
______________________________
 .4ما النقاط التي ميكنك ذكرها لأي �شخ�ص لي�شعر بالإطمئنان ب�ش�أن الت�سوق عرب الإنرتنت؟
______________________________
______________________________

�أمن وحماية املعلومات
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مالحظات:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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تعريفات
املهند�س الإجتماعي � – Social Engineerشخ�ص يقوم بجمع املعلومات و�سرقة معلومات الآخرين �أو التمكن من �إخرتاق �أنظمة
احل�سابات الآلية بعد الت�أثري على الأ�شخا�ص وا�ستغاللهم ب�شكل خمادع.
الت�صيد � – Phishingإ�ستخدام �أ�ساليب الهند�سة الإجتماعية عرب تقنيات الإنرتنت ،من �أجل خداع الآخرين و�إقناعهم بالإف�صاح
عن البيانات ال�شخ�صية �أو املعلومات اخلا�صة.

22
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ما هو الت�صيد؟

ر�سائل الت�صيد هي ر�سائل الربيد الإلكرتوين التي حتاول �إقناعك بفعل �أ�شياء عادة ال تقوم بها.
الت�صيد هو نوع من الهند�سة الإجتماعية ،والهند�سة الإجتماعية هي نوع خا�ص من التهديدات لأن املهند�س الإجتماعي ال يحاول
�إخرتاق نظام احلا�سب الآيل �أو الربامج املوجودة عليه ولكن يحاول �إ�ستدراج الأفراد للقيام مبا ال يفرت�ض القيام به.
تنجح حماوالت الت�صيد عند �إقناعك مب�ساعدة �شخ�ص ما ،ومقابل ذلك حت�صل على جائزة �أو مكاف�أة �أو �إيهامك �أن الر�سالة
مر�سلة من �صديق .وال�شخ�ص الذي ير�سل ر�سائل الت�صيد غر�ضه �إقناعك �أن ت�شاركه يف بيانات �أو معلومات �شخ�صية.
تتبع ر�سائل الت�صيد �أ�ساليب خمتلفة للح�صول على املعلومات خا�صة مثل الإ�سم �أو رقم الهاتف �أو العنوان �أو كلمة املرور �أو �أرقام
بطاقتك البنكية .ي�ستخدم املت�صيد هذه املعلومات للتحكم بح�سابك على �شبكة التوا�صل الإجتماعي �أو �سرقة �أموال من ح�سابك
البنكي .كما �ستحاول دائم ًا ر�سائل الت�صيد خداعك للقيام ب�أ�شياء يفرت�ض �أنك ال تقوم بها والتي �ستز ِود املهند�س الإجتماعي
باملعلومات التي ي�سعى ورائها.
قد تخربك ر�سائل الت�صيد عن فوزك مببلغ كبري من املال �أو �إبالغك مب�ساعدة �صاحب الر�سالة نظري ح�صولك على مبلغ كبري
من املال .وبالفعل ُي�ستدرج بع�ض النا�س ملثل هذه اخلدع وت�أخذهم احلما�سة لظنهم �أنهم �سيح�صلون على مبالغ كبرية ،وبالتايل
ير�سلون معلوماتهم اخلا�صة للمهند�س الإجتماعي فريد بطلب بياناتهم البنكية لإر�سال املال .وعندما يح�صل املهند�س الإجتماعي
على املعلومات البنكية ،ي�ستخدمها ل�سرقة املال من احل�ساب ولي�س لإر�سال املال كما �إدعى من قبل.
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وبالأ�سفل مثال حقيقي للت�صيد عن طريق ر�سائل الربيد الإلكرتوين.

فمث ًال ،تخربك ر�سالة الت�صيد �أنه مت جتمييد ح�سابك على �أحد املواقع ويجب عليك الرد على تلك الر�سالة لإعادة تن�شيطه مرة
�أخرى .قد حتتوي ر�سالة الت�صيد على رابط ملوقع �آخر حيث يطلب �إدخال بيانات ح�سابك االلكرتوين مثل ا�سم امل�ستخدم وكلمة
املرور� .سيبدو ذلك املوقع ر�سمي ًا �أو حقيقي ًا �إذ رمبا جتد عليه �شعاره املميز مما يجعلك تظن �أنه حقيقي ًا بالفعل .بع�ض النا�س
ي�شعرون بالقلق على ح�ساباتهم االلكرتونية فيقوموا بال�ضغط على الرابط املوجود بالر�سالة فيفتح املوقع املزيف ويطلب �إدخال
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور �أو معلومات احل�ساب البنكي .ولكن �إذا نظرنا جيد ًا ملحتوى ر�سالة الت�صيد �ستجد �أن الرابط املرفق
بالر�سالة ال يبدو م�ألوف ًا مثل روابط املواقع احلقيقية.
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وبالأ�سفل مثال �آخر للت�صيد بهذا النوع من ر�سائل الربيد الإلكرتوين.

�أمن وحماية املعلومات
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عند النظر للوهلة الأوىل لرابط املوقع �سيبدو عادي ًا ولكن عندما ت�ضع م�ؤ�شر الف�أرة عليه �سيظهر رابط ملوقع �آخر .و�ستجد �أن ر�سالة
الربيد الإلكرتوين يظهر بها ا�سم املوقع ولكن لي�س �صحيح ًا بالكامل .كما �ستالحظ عدد من الكلمات املحورة يف حمتوى الر�سالة.
هذا املوقع املزيف �أن�ش�أه مهند�س �إجتماعي وقد يحتوي على برامج خبيثة .وقد يطلب �إدخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور ورقم
البطاقة البنكية والرمز ال�سري  PINبق�صد الت�أكيد �أو تفعيل احل�ساب .يجمع املهند�س الإجتماعي هذه املعلومات ليقوم بتزوير
بطاقات �أخرى لي�ستخدمها يف �سحب الأموال من ح�سابك امل�صريف.
قد ير�سل �أحد املهند�سني الإجتماعيني ر�سالة �إلكرتونية يذكر فيها و�صول طرد خا�ص بك لدى مكتب الربيد ويرفق بالر�سالة ملف
ي ّدعي �أن به معلومات عن �إ�ستالم الطرد ،ولكن يف حقيقة الأمر هذه ر�سالة ت�صيد وامللف املرفق هو �أحد الربامج اخلبيثة .ومبجرد
حتميلك للملف املرفق �سيقوم الربنامج اخلبيث بتثبيت نف�سه على حا�سبك الآيل ثم يقوم بتجميع �أي معلومات يجدها على اجلهاز
وقد ير�سلها عرب الإنرتنت جلهاز املت�صيد .انظر كيف جنح املهند�س الإجتماعي يف �إقناعك بتحميل الربنامج اخلبيث على حا�سبك
الآيل! والآن وبعد �أن ح�صل على املعلومات اخلا�صة بك� ،سي�ستخدمها لعمليات ت�صيد �أخرى والإحتيال �أو للتحكم يف احلا�سب الآيل
اخلا�ص بك ملهاجمة �أجهزة �أخرى.

ملاذا ُ�سمي بالت�صيد؟

ُو ِجد �أن طريقة ا�ستخدام املهند�س الإجتماعي للربيد الإلكرتوين متام ًا
مثل ا�ستخدام �أي �شخ�ص ل�سنارة �صيد ال�سمك .فاملهند�س الإجتماعي
يقوم ب�إلقاء ُ
«الط ْعم» وهو الإ�شارة بجائزة مالية �أو وجود حالة طارئة
حتتاج للم�ساعدة الفورية ،لريى �إن كان �سيقوم �أي �شخ�ص ب�أخذ
ُ
الطعم ومن ثم ا�صطياده بحيل املهند�س الإجتماعي.
يقوم املهند�س الإجتماعي ب�إر�سال �أكرب عدد من الر�سائل وهو يعلم �أنه
فقط يحتاج ل�شخ�ص واحد لريد على الر�سالة مبعلوماته ال�شخ�صية
لي�ستويل على �أمواله يف النهاية.
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�أنواع الت�صيد

هناك �أنواع خمتلفة لأ�ساليب الت�صيد ،نذكر منها :
املوجه � – Spear Phishingإر�سال ر�سالة ت�صيد ل�شخ�ص �أو �شركة
الت�صيد ّ
معينة ،ويكون هدف املهند�س الإجتماعي هو احل�صول على معلومات تخ�ص
هذا ال�شخ�ص �أو هذه ال�شركة� .سيحر�ص املهند�س الإجتماعي �أن تبدو ر�سالة
الربيد الإلكرتوين مر�سلة من �شخ�ص ذو ثقة ،مثل موظف �آخر �أو �صديق �أو املدير
التنفيذي اخلا�ص بال�شركة.
الت�صيد عن طريق ر�سائل الهواتف النقالة � – Smishingإر�سال ر�سائل �إيل
الهواتف النقالة بهدف الت�صيد .يقوم املهند�س الإجتماعي ب�إنتحال �صفة
�شخ�صية ذات �أهمية �أو ذات ثقة لإقناع م�ستقبل الر�سالة بالرد عليه ببيانات �شخ�صية �أو معلومات خا�صة.
الت�صيد عن طريق املكاملات الهاتفية الآلية  – Vishingيقوم املهند�س الإجتماعي
م�سبق ًا بت�سجيل الر�سائل ال�صوتية من �أجل املكاملات الهاتفية الآلية ،حيث يطلب
من متلقي املكاملة �إدخال رقم البطاقة الإئتمانية �أو غريها من التفا�صيل �شفهي ًا
�أو عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف .ويقوم املهند�س الإجتماعي بت�سجيل ر�سالة
�صوتية تذكر �أن هناك م�شكلة تقنية �أدت �إىل فقد �أحد العمليات ال�شرائية ببطاقة
الإئتمان ويجب �إدخال رقم البطاقة مرة �أخرى .يقوم ال�شخ�ص الذي يتلقى
الر�سالة ب�إدخال املعلومات وتقوم �أحد الأجهزة بت�سجيله على الفور �أثناء �إجراء
املكاملة.

�أمن وحماية املعلومات
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ملاذا يقع النا�س يف الت�صيد؟

املهند�سون الإجتماعيون يعرفون جيد ًا كيف يتم �إ�ستقطاب النا�س و�إقناعهم بتنفيذ ما يريدون.

كلنا نحب م�ساعدة الآخرين

�إذا �صادفت �شخ�ص ًا يحتاج للم�ساعدة ،ف�ستقوم مب�ساعدته على الفور .قد يكون
هذا ال�شخ�ص تلميذ جديد مبدر�ستك ويريدك �أن ت�ساعده على الو�صول ملكان
ف�صله .فماذا لو طلب منك �شخ�ص ما بع�ض املال ل�شراء الطعام لأنه ي�شعر
باجلوع؟ �أو �أن تعريه بطاقتك البنكية ليتمكن من �شراء مالب�س جديدة بد ًال من
مالب�سه القدمية؟! فلي�س من ال�سهل معرفة �إذا ما كان هذا ال�شخ�ص بالفعل
يحتاج ما يطلبه منك �أو �أنه يكذب عليك .ولكن طبيعة الب�شر �إفرتا�ض ح�سن
النوايا يف الآخرين ،ومن هذا املنطلق ير�سل املهند�س الإجتماعي ر�سائل بريد
�إلكرتوين حتتوي على ق�ص�ص م�ؤثرة جتعلك ت�شعر ب�ضرورة القيام بامل�ساعدة.

جتذبنا الهدايا والعرو�ض اخلا�صة

الكثري من النا�س تغريهم الهدايا �أو �أي فر�ص للح�صول على املال ،لذلك
تعر�ض ر�سائل الت�صيد مبالغ كبرية من املال ،الأمر الذي يجعلنا ال ننتبه
جيد ًا ومن ثم نتخذ قرارات غري مدرو�سة.
يف جتربة مت تكرارها عدة مرات ،قام فريق من بع�ض الأ�شخا�ص بعمل
م�سح ودرا�سة ميدانية عن مدى قوة كلمات املرور للم�ستخدمني .فطلبوا
من اجلمهور �إعطاء كلمات املرور اخلا�صة بهم مقابل لوح من ال�شيكوالته.
وبالفعل قام العديد من اجلمهور ب�إعطاء كلمات املرور اخلا�صة بهم مقابل
لوح ال�شيكوالته.
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ال نفكر جيداً مع وجود �أمر عاجل �أو طارىء

�إن املهند�سني الإجتماعيني يعلمون جيد ًا ب�أن البع�ض ال يتخذون القرار ال�صائب
وقت الطوارئ .ويتم الرتكيز فقط على القيام بعدد حمدد من الأمور يف وقت واحد.
وغالب ًا يكون الرتكيز من�صب على ما يعتقده ال�شخ�ص �أمر ًا ملح ًا .ف�إذا تلقيت
بريد �إلكرتوين يذكر �أنه قد مت غلق ح�سابك االلكرتوين �أو مهاجمته� ،سينتابك
القلق بالت�أكيد .والأ�سئلة التي �ستدور بر�أ�سك هي «ما الذي حدث حل�سابي؟ �أمتنى
�أال يكون الأمر مرتبط ب�سرقة معلوماتي �أو ح�سابي البنكي عرب هذا احل�ساب
االلكرتوين ؟»� .أ�ضف �إىل ذلك و�صول ذلك الربيد الإلكرتوين وقت �إن�شغالك ب�شئ
مهم �أو �شعورك بالتعب ،ف�سي�ؤدي ذلك بالت�أكيد يف وقوعك �ضحية حل َيل املهند�س
الإجتماعي.
من ال�سهل حماية �أنف�سنا من الوقوع فري�سة الت�صيد ،فقط عليك التفكري جيد ًا قبل الرد على �أي من ر�سائل الربيد الإلكرتوين.

�أمن وحماية املعلومات
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تعرف على ر�سائل الت�صيد االلكرتوين وجتنبها

هذه بع�ص الإر�شادات و الن�صائح لت�ساعدك على جتنب وحماية نف�سك من الت�صيد االلكرتوين.

ال ترد على الر�سائل الإلكرتونية التي تطلب بيانات �شخ�صية �أو معلومات خا�صة

�إذا و�صلك بريد �إلكرتوين غريب يطلب منك �إر�سال �أي معلومات �شخ�صية �أو خا�صة ،قم بحذفه
فور ًا .ال يحق لأي �شخ�ص غريب �أن يطلب منك �أي معلومات تخ�صك �أو تخ�ص ويل �أمرك .ال
ترد على تلك الر�سائل واحذفها على الفور.
معظم املواقع الإلكرتونية الر�سمية والبنوك ال يطلبون منك ال�ضغط على �أية روابط داخل
ر�سائل الربيد الإلكرتوين التي ير�سلونها وال يطلبون �إر�سال ا�سم امل�ستخدم اخلا�ص بك �أو كلمة
املرور.

ال ت�ضغط �أي روابط ملواقع �إلكرتونية مرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين املر�سلة من الغرباء

�إذا و�صلتك �أية ر�سائل تبلغك �أنه قد مت غلق ح�سابك اخلا�ص ويجب ال�ضغط على الرابط املرفق بالر�سالة لإدخال ا�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور لإ�صالح الأمر و�إعادة فتح احل�ساب ،فال ت�ضغط على الرابط �أبد ًا .ولكن عليك زيارة املوقع الأ�صلي للم�صرف �أو
ال�شركة و�إذا كان هناك �أي م�شكلة ،ت�أكد �أن املوقع �سيقوم ب�إبالغك فور ًا.

ال تفتح �أي ملفات مرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين املر�سلة من الغرباء

�إذا و�صلتك �أي ر�سالة بها ملفات مرفقة ومر�سلة من �شخ�ص غريب �أو �شركة مل ت�سمع عنها �أو مل تتعامل معها من قبل ،ال تفتح تلك
املرفقات ،لأنها بب�ساطة قد حتتوي على برامج خبيثة تقوم بتثبيت نف�سها على جهاز احلا�سب الآيل اخلا�ص بك .احمي نف�سك وال
تفتح تلك املرفقات.
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حدث برنامج مكافحة الفريو�سات دائما على �آخر
حتديث

لنفرت�ض �أنك وعن طريق اخلط�أ� ،ضغطت على رابط موجودايف
�أحد الر�سائل �أو فتحت �أحد امللفات املرفقة .ميكن لربنامج
مكافحة الفريو�سات �أن ي�ساعدك يف حماية جهازك .ي�ستطيع
الربنامج ك�شف الربامج اخلبيثة �إذا حافظت على حتديثه �أوال
ب�أول.
ولكن يف حال �إ�صابة جهازك ،ف�أبلغ ويل �أمرك على الفور ليطلبا
امل�ساعدة من متخ�ص�ص للتخل�ص من الربامج اخلبيثة.

ال تخالف القواعد !

لقد تعلمت من خالل هذا الدر�س القاعدة املهمة وهي (عدم م�شاركة املعلومات ال�شخ�صية �أو اخلا�صة مع الآخرين �أو �إر�سالها
لأحد) .وعندما تتذكر هذه القاعدة قبل �أن تفتح �أي مرفق �أو رابط م�شبوه يف ر�سالة بريد �إلكرتوين و�صلتك �أو �أي موقع يطلب منك
هذا النوع من املعلومات ،حينها تكون قد ح�صنت نف�سك من خماطر الت�صيد االلكرتوين� .أما اذا �شككت مبحتوى �أي ر�سالة غريبة،
فا�ست�شر ويل �أمرك ب�ش�أنها قبل القيام ب�أي ت�صرف.

�أمن وحماية املعلومات
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الت�صيد االلكرتوين
متعن جيدا يف ر�سالة الربيد الإلكرتوين التالية وهي مثال للت�صيد
االلكرتوين.
ثم �أجب عن اال�سئلة التالية:
 .1من الذي يدعي �إر�سال هذا الربيد الإلكرتوين؟
 .2ماذا تطلب هذه الر�سالة من م�ستلمها؟
 .3هل بالإمكان �أن تعرف �إن كان الرابط يف نهاية الر�سالة �صحيح ًا
�أم ال؟
�	.4إذا قام م�ستلم الر�سالة بالرد عليها ،ماذا ميكن �أن يحدث؟
 .5كيف ميكن مل�ستلم تلك الر�سالة حماية نف�سه؟
 .6ما هي الأ�ساليب التي ميكن �أن ي�ستخدمها املهند�س الإجتماعي
لإغراء �أي �شخ�ص بالإف�صاح عن كلمة املرور اخلا�صة به؟
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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�أمن الأجهزة
النقالة

الدر�س
�أمـ ــن وح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
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تعريفات
احلا�سب الآيل املحمول  – Mobile Computersاملق�صود به �أي نوع من �أنواع احلا�سب الآيل الذي ميكن حمله معك ب�سهولة
�إىل �أي مكان.
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�أمن احلا�سب الآيل النقال

كانت �أجهزة احلا�سب الآيل يف ال�سابق كبرية احلجم وثقيلة الوزن ،الأمر الذي جعل نقلها م�س�ألة �صعبة ومرهقة� ،إىل جانب �أن
حمتوياتها كانت قابلة للك�سر �أو التلف.

ثم ظهر �أول حا�سب �آيل نقال ،ولكنه كان ثقيل الوزن �أي�ضا .أوزبورن 1هو �أول جهاز حا�سب �آيل نقال ُيطرح للبيع يف الأ�سواق يف عام
 ،1981وكان يزن تقريب ًا  11كجم – �أي �أثقل  11مرة من احلوا�سيب النقالة التي ن�ستخدمها اليوم ،و كان من املمكن حمله للبيت
للعمل عليه ولكن مل يكن بالإمكان حمله �أثناء التجول يف �أي مكان �أو العمل عليه �أثناء رحلة �سفر .ومل يكن يت�صل بالإنرتنت لأنها
مل تكن قد �أن�شئت بعد ،ومل تكن �سعة التخزين املوجودة به باحلجم الكايف لتخزين العديد من املعلومات مثلما هو احلال يف �أيامنا
هذه.
عندما تطورت تقنيات الت�صنيع احلديثة ،مت تركيب �أجزاء �أ�صغر للحا�سب الآيل ،و�أ�صبح حجم احلا�سب �أ�صغر و�أ�سهل يف حمله
�أثناء التجول يف �أي مكان .الآن ميكنك �أن جتد احلوا�سيب مبختلف الأ�شكال والأحجام والألوان .و�أينما وجدت و�سيلة للإت�صال
بالإنرتنت ،ميكنك اجللو�س والعمل على حا�سوبك النقال والتوا�صل مع
من حتب ،فال عجب �أن العديد من النا�س الآن ينجزون بع�ض �أعمالهم
�أثناء التنقل �أوال�سفر.
ميكن للم�ستخدمني العمل على امللفات وفتح الربيد الإلكرتوين يف
�أي مكان لأن �أجهزة احلا�سب الآيل اجلديدة الآن �أ�صغر و�أكرث قوة.
وميكنهم نقل ملفاتهم لأي مكان يريدون ،وميكنهم قراءة ر�سائل
الربيد الإلكرتوين وتخزين امللفات على الهواتف الذكية .لذلك ميكنك
العمل وقراءة امللفات وم�شاهدة �أفالم الفيديو و�أنت م�سافر .وجود
�أجهزة خفيفة و�صغرية احلجم يجعل حياتنا �أ�سهل كثري ًا حيث ميكن
�إ�ستخدامها يف الكثري من الأماكن.

�أمن وحماية املعلومات
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الأجهزة النقالة
فكر يف كيفية �إ�ستخدام �أجهزتك النقالة ،وذلك يت�ضمن احلا�سوب النقال والهاتف النقال.
 .1ما هي نوع املعلومات التي تتوقع �أن جتدها على الهاتف الذكي ال�شخ�صي؟
______________________________
______________________________
 .2ما نوع املعلومات التي تخزنها عادة على هاتفك الذكي؟
______________________________
______________________________
 .3ما نوع امل�شاكل التي قد تواجهها �إذا فقدت هاتفك الذكي؟
______________________________
______________________________
�	.4إذا فقدت هاتفك النقال ،فكم �ست�أخذ من الوقت لتتمكن من �إ�سرتجاع قائمة الإت�صال اخلا�صة بك؟
______________________________
______________________________
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خماطر �إ�ستخدام الأجهزة النقالة

�إن �إمكانية حمل هاتف يحمل كل �أ�سماء و�أرقام من تعرفهم و�صور و�أنا�شيد وكتب و�أفالم فيديو ووثائق �إىل جانب الإت�صال بالإنرتنت
ل�شئ رائع .ولكن قبل ع�شر �سنوات مل يكن الكثري من النا�س يعتقدون �أنه �سيكون ممكن ًا فعل ذلك .واملده�ش �أن تلك الأجهزة تتطور
�أكرث مبرور الوقت فت�صبح �أ�سرع و�أ�صغر و�أ�سهل يف الإ�ستخدام .الأمر الذي يجعل معظمنا يعمل على تلك الأجهزة لي�س فقط
بعيد ًا عن الأجهزة املكتبية ولكن بعيد ًا عن �أي مكتب ومكان عمل .بالت�أكيد ر�أيت العديد من الأ�شخا�ص الذين يقومون با�ستخدام
�أجهزتهم النقالة يف الأماكن العامة .هذا الأمر قد يعنى تع ُر�ض املعلومات املوجودة على تلك الأجهزة للمخاطر و لل�ضياع �أو التلف.
ما الذي ميكن �أن يحدث لهاتفك الذكي �أو حا�سبك النقال؟
• من املمكن �أن ي�ضيع اجلهاز وبالتايل �ضياع املعلومات
املوجودة عليه.
• من املمكن �أن ي�سقط منك اجلهاز �أو يتلف ب�شكل كامل.
• من املمكن �إلتقاط املعلومات عن طريق ال�شبكات الال�سلكية
العامة.
• من املمكن �أن يراقبك �أحد من النا�س و�أنت ال تدري لريى
ما تقوم به على اجلهاز.

�أمن وحماية املعلومات
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لنلقي الآن بنظرة على النقاط ال�سابقة ،وكيف ميكن �أن ت�ؤثر علينا.

فقدان اجلهاز

ماذا لو ن�سيت هاتفك الذكي عند �أحد �أ�صدقائك
الذي ي�سكن خارج املدينة؟ هذا يعني �أنك لن
ت�ستطيع ا�ستخدام الهاتف لبع�ض الوقت وقد يكون
ذلك مزعج ًا بالن�سبة لك ،لأنك لن ت�ستطيع �إجراء
املكاملات الهاتفية �أو�إر�سال و�إ�ستقبال الر�سائل
الن�صية .وعندها �ست�ضطر لقراءة ر�سائل الربيد
الإلكرتونى على حا�سبك الآيل.
والآن تخيل �أنك ن�سيت حا�سبك النقال عند
�صديقك وبه معلومات �أنت يف حاجة لها ب�ش�أن
م�شروع مدر�سي� .أ�صبحت امل�شكلة الآن �أكرب من جمرد «�إزعاج» لأن هذا الأمر �سي�ؤثر على قدرتك على �إنهاء امل�شروع.
هناك العديد من رجال الأعمال الذين ي�ستخدمون �أجهزة مثل الهواتف الذكية واحلوا�سيب النقالة واحلوا�سيب اللوحية� .إن �ضياع
اجلهاز ولو ليوم �أو يومني ،يعني م�شكلة كبرية لهم .و�إذا كان اجلهاز يحتوي على املعلومات اخلا�صة ب�أعمالهم فبالتايل �سي�ؤثر ذلك
على �إجناز و�إمتام تلك الأعمال يف وقتها.
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�سرقة املعلومات

من خماطر �ضياع الهاتف الذكي �أو احلا�سب الآيل النقال �أن يجده �شخ�ص �آخر ومن ثم يح�صل
على املعلومات التي توجد عليه .قد تكون خزنت عليه بع�ض املعلومات اخلا�صة مثل كلمات املرور
ورقم بطاقتك البنكية ومعلومات �أخرى �شخ�صية و هامة ،وبهذا ال�شكل يح�صل عليها حني يلتقط
جهازك.

قد يتعمد �شخ�ص ما �سرقة احلا�سب الأيل النقال �أو الهاتف الذكي اخلا�ص ب�شخ�ص �آخر يعمل
يف �إحدى ال�شركات الكربى بهدف معرفة املعلومات ال�سرية عن تلك ال�شركة التي يعمل بها .ومن
املمكن �أن يتم �سرقة اجلهاز لأنه ذو قيمة �إذ ميكن بيعه مببلغ كبري من املال� ،أو الإ�ستفادة من
املعلومات املوجودة بداخله.
وما يجعل �سرقة تلك الأجهزة �شئ خطري هو عدم حمايتها جيد ًا بكلمة مرور �أو �إقفال ال�شا�شة.
ف�إذا وجده �أحد من النا�س �سيتمكن بكل �سهولة من الإطالع على ما بداخل اجلهاز من معلومات.

تلف اجلهاز

�إذا تلف اجلهاز بالكامل ب�شكل ال ميكن ا�ستخدامه مرة �أخرى ،فهذا يعني
فقد و�ضياع كل املعلومات والبيانات على هذا اجلهاز .وكما ذكرنا من قبل
�أن فقد جهازك واملعلومات التي بداخله قد ينتج عنه العديد من امل�شاكل
التي من امل�ؤكد بعدم رغبتك يف الوقوع فيها� .إذن تلف هاتفك الذكي هذا
يعني عدم القدرة على �إجناز �أعمالك �أو و�صولك للمعلومات التي عليه �أو
فتح بريدك الإلكرتوين .ولن ت�ستطيع الإت�صال بويل �أمرك و�ستفقد �أرقام
كل من تعرفهم.
قد يتلف اجلهاز بالكامل �إذا مت �سكب �أي �سائل عليه �أو وقع على االر�ض.
ف�إذا مل حتافظ على �أجهزتك الإلكرتونية قد تفقد كل ما يحتويه اجلهاز
من ملفات ومعلومات خمزنة �أو تفقد اجلهاز بالكامل مبا فيه.
�أمن وحماية املعلومات
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الإهمال

حني ت�ستخدم جهازك يف الأماكن العامة ،فمن املمكن �أن يرى �أو ي�سمع �أي
�شخ�ص ما تقوم به و�أنت ال ت�شعر .من اجلائز �أن يتحدث رجال الأعمال عن
�أ�سرار العمل �أو ذكر �أ�سماء ال�شركات والزبائن الذين يتعامل معهم .وقد
يكون �أحد املناف�سني يف نف�س قطاع االعمال يجل�س باجلوار وي�ستمع ملا ُيقال،
�أو �أن يكون �شخ�ص ما يف القطار ويذكر كلمة املرور اخلا�صة به �أثناء التحدث
لأحد ممثلي البنك الذي يتعامل معه وهذا يعني الإف�صاح عن معلومات قيمة
ملن حوله من راكبي القطار.
وكذلك العمل على احلا�سب الآيل النقال يف الأماكن العامة �أمر له خطورته.
ف�إذا كنت تقوم ب�إدخال كلمة املرور اخلا�صة بربيدك الإلكرتوين �أو ح�سابك
البنكي ،قد يكون هناك من يراقب �شا�شتك و�أنت ال تدري .فكن حذر ًا عند
التعامل مع املعلومات ال�شخ�صية �أو اخلا�صة يف الأماكن العامة.
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�شبكات الإنرتنت الال�سلكية العامة

Public Wi-Fi

هناك العديد من املقاهي والفنادق وغريها من الأماكن العامة
التي توفر خدمة الإنرتنت الال�سلكي جمان ًا .ولكن تدا ُول
املعلومات على تلك ال�شبكات يعر�ضها للك�شف من قبل �آخرين
ممن يعملون على نف�س ال�شبكة .ي�ستخدم جهاز توزيع املعلومات
الال�سلكي موجات الراديو التي تنتقل عرب الهواء .وهناك بع�ض
الربامج املجانية التي ميكن ا�ستخدامها لك�شف املعلومات
املتنقلة عرب ال�شبكة الال�سلكية .ف�إذا كنت تزور بع�ض املواقع
العادية �أو تلعب �ألعاب على الإنرتنت ،فلي�س هناك م�شكلة .ولكن
ماذا لو كنت تقوم ببع�ض العمليات امل�صرفية يف ح�سابك البنكي
على املوقع الر�سمي للبنك� ،أو تقوم ب�إدخال كلمة املرور اخلا�صة
بربيدك الإلكرتوين؟ قد يكون هناك من يراقب موجات ال�شبكة
الال�سلكية تلك ،وبالتايل ميكنه الإطالع على كل ما تقوم �أنت به
من عمليات الكرتونية.

املقلق يف ا�ستخدام النا�س ل�شبكات الإنرتنت الال�سلكية �أنهم ال
يعتربونها م�صدر ًا لأي تهديدات �أمنية ،يف حني �إذا مت تناقل بيانات �شخ�صية �أو معلومات خا�صة على هذه ال�شبكات ،فقد ي�شكل
ذلك خطر ًا على �صاحبها.

�أمن وحماية املعلومات
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احمي نف�سك عند ا�ستخدام الأجهزة النقالة

لقد ناق�شنا فيما �سبق �أهم املخاطر املحيطة با�ستخدام الأجهزة النقالة ،فلن�ستعر�ض مع ًا طرق احلماية �أثناء ا�ستخدامها.

احر�ص �أن يكون جهازك دائماً معك

ال ترتك هاتفك الذكي �أو حا�سبك النقال ب�أي مكان دون الإنتباه له بحيث
يكون عر�ضة لل�سرقة �أو �أن تن�ساه يف مكان ما .فمن املمكن ن�سيان �أي �شئ
�إن تركته دون انتباه يف �أي مكان ما ومل ت�ضعه يف جيبك �أو حقيبتك .ودائم ًا
تذكر �أن �ضياع اجلهاز يعني �ضياع ما عليه .مباذا �ست�شعر �إذا فقدت كل
ملفاتك الهامة على حا�سبك النقال �أو�صورك والأنا�شيد والأغاين املف�ضلة
لديك املوجودة على هاتفك الذكي ؟

ت�شغيل خا�صية �إقفال ال�شا�شة على اجلهاز النقال

جميع الأجهزة النقالة مبا فيها الهواتف الذكية واحلا�سبات الآلية النقالة
ت�سمح ب�إقفال ال�شا�شة �أو حفظ ال�شا�شة الذي يتطلب �إدخال كلمة مرور لفتحها وا�ستخدام اجلهاز مرة �أخرى .قم بتفعيل تلك
اخلا�صية ،وبهذه الطريقة لن يتمكن �أحد من احل�صول على املعلومات املوجودة على اجلهاز يف حالة �ضياعه .واحر�ص �أن تكون
كلمة املرور �صعبة التخمني على الآخرين و�سهلة التذكر بالن�سبة لك .ال ت�ستخدم كلمات مرور مثل � 0000أو � 1234أو ،password
فهذه جميعها �أ�شهر كلمات املرور �سيحاول من ا�ستوىل على جهازك جتربتها �أو ًال.

عمل ن�سخة �إحتياطية من املعلومات املوجودة على �أجهزتك

يجب �أن تقوم بعمل ن�سخة �إحتياطية جلميع املعلومات وامللفات املوجودة على
�أجهزتك مرة كل �شهر على الأقل .بالن�سبة لهاتفك الذكي ،قد حتتاج لتو�صيله
باحلا�سب الآيل ليقوم احلا�سب بعمل الن�سخة الإحتياطية .وقد حتتاج حلا�سب
�آيل �أخر �أو قر�ص �صلب نقال لعمل ن�سخة �إحتياطية حلا�سبك النقال .وبهذه
الطريقة �إن تعر�ض �أي من �أجهزتك النقالة لأي ظرف طارىء �أدى لفقد
املعلومات املخزنة عليه ،فال تقلق لأنك قمت بعمل ن�سخ �إحتياطة لها.
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احر�ص على حتديث جهازك �أو ًال ب�أول

يجب حتديث برامج الت�شغيل والربامج املوجودة على حا�سبك النقال �أو هاتفك الذكي
ب�إ�ستمرار .قم ب�إجراء التحديثات مرة كل �شهر على الأقل .قد تعتقد �أن التحديثات تزود
جهازك باملميزات اجلديدة ،ولكنها تقوم كذلك مبعاجلة امل�شاكل وت�سد الثغرات التي حتاول
الربامج اخلبيثة لإخرتاق جهازك.
و�أهم �أمر يجب �أن تقوم به هو احلر�ص على ت�شغيل برنامج مكافحة الفريو�سات وحتديثه
بانتظام ،ليتمكن من ك�شف الفريو�سات �أو الربامج اخلبيثة قبل �إخرتاقها �أو مهاجمتها
جلهازك.

كن حذراً ب�ش�أن الأماكن التي ت�ستخدم فيها جهازك

ميكنك ا�ستخدام جهازك النقال يف الأماكن العامة �إذا مل تكن تعمل على البيانات ال�شخ�صية �أو اخلا�صة .ميكنك ت َف ُقد املواقع
الإلكرتونية �أو �إر�سال الر�سائل الن�صية �أو متابعة بريدك الإلكرتوين .ولكن ال تقم بالعمل على ح�سابك البنكي الإلكرتوين �أو �أي
مواقع خا�صة ال�سيما حني تت�صل بالإنرتنت عن طريق �شبكات الإنرتنت العامة.
احر�ص �ألاّ ي�سمعك �أحد عند التعامل مع املعلومات اخلا�صة وال�سرية ،و�أال يطلع الآخرين على �شا�شات �أجهزتك �أثناء تواجدك يف
الأماكن العامة.

ا�ستخدم الو�سائل الآمنة للتوا�صل

لقد ناق�شنا من قبل برتوكول  HTTPعندما حتدثنا عن املواقع الإلكرتونية .ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين عن طريق
الو�سائل الآمنة .هناك العديد من الهواتف بها �إعدادات معينة للربيد الإلكرتوين التي ت�ستخدم � .SSLإ�ستخدم برتوكول SSL
لربيدك الإلكرتوين �إذا �أمكن ،لأنها �ستحفظ لك كلمة املرور وحتفظ لك �سرية وخ�صو�صية ر�سائل بريدك الإلكرتوين.
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ت�ستخدم الأجهزة النقالة–( 1جمموعة عمل)
كيف ُ
قم بعمل درا�سة م�سحية على طالب ف�صل �آخر غري ف�صلك� .صمم بنف�سك الأ�ستبيان الذي �ستوزعه على الطالب ،والذي يحوي
اال�سئلة التالية:
 .1كم �شخ�ص ًا يف الف�صل ميتلك هاتف ًا ذكي ًا؟
 .2ما هي الأماكن املف�ضلة للطلبة لإ�ستخدام الهاتف الذكي؟
 .3ما هي �أهم الأماكن التي يحتاجون لإ�ستخدام الهاتف الذكي بها؟
 .4كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم خا�صية �إقفال ال�شا�شة وكلمة مرور لفتحها؟
 .5كم �شخ�ص ًا ميتلك حا�سب �آيل نقال؟
 .6ما هي الأماكن املف�ضلة لإ�ستخدام احلا�سب الآيل النقال؟
 .7ما هو �أهم مكان يحتاجون لإ�ستخدام احلا�سب الآيل النقال به؟
 .8كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم كلمة مرور لفتح حا�سبه النقال؟
 .9كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم حافظ لل�شا�شة الذي يطفئ �آليا بدون تدخلهم؟
 .10كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم كلمة مرور حلافظ ال�شا�شة؟
اكتب تقريراً يو�ضح نتائج الدرا�سة امل�سحية ،مع ر�سم بياين يو�ضح تلك النتائج.
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كيف ُت�ستخدم الأجهزة النقالة 2 -
قم بدرا�سة م�سحية عن �أفراد عائلتك و�أ�صدقائك من خارج املدر�سة.
 .1كم �شخ�ص ًا يف الف�صل ميتلك هاتف ًا ذكي ًا؟
 .2ما هي الأماكن املف�ضلة لهم لإ�ستخدام الهاتف الذكي؟
 .3ما هي �أهم الأماكن التي يحتاجون لإ�ستخدام الهاتف الذكي بها؟
 .4كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم خا�صية �إقفال ال�شا�شة وكلمة مرور لفتحها؟
 .5كم �شخ�ص ًا ميتلك حا�سب �آيل نقال؟
 .6ما هي الأماكن املف�ضلة لإ�ستخدام احلا�سب الآيل النقال؟
 .7ما هو �أهم مكان يحتاجون لإ�ستخدام احلا�سب الآيل النقال به؟
 .8كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم كلمة مرور لفتح حا�سبه النقال؟
 .9كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم حافظ لل�شا�شة الذي يطفئ �آليا بدون تدخلهم؟
 .10كم �شخ�ص ًا ي�ستخدم كلمة مرور حلافظ ال�شا�شة؟
اكتب تقريراً يو�ضح نتائج الدرا�سة امل�سحية ،مع ر�سم بياين يو�ضح تلك النتائج.
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ن�صائح �رسيعة
ابحث عن �سيا�سة اخل�صو�صية املوجودة على املواقع التي تقوم يزيارتها دائم ًا لتتعرف على نوع املعلومات التي يتم جمعها وكيفية
ا�ستخدامها .و�إذا مل تعجبك �سيا�سة جمع املعلومات اخلا�صة ب�أي موقع ،ال تزودهم ب�أي معلومات �شخ�صية �أو خا�صة ،مثل عنوان
الربيد الإلكرتوين �أو �أرقام الهواتف واالت�صال.
 ال ُتدخل عنوان بريدك الإلكرتوين ب�أي موقع �إلاّ يف حاالت ال�ضرورة فقط.
 راجع �آراء وتعليقات الزوار وامل�شرتين ال�سابقني للموقع قبل ال�شراء منه لتزداد معرفة ايجابيات و�سلبيات هذه املوقع ،وت�أكد �أنه
له �سمعة طيبة ويتعامل مع امل�شكالت ب�شكل منا�سب.
 احر�ص على وجود و�سائل للتوا�صل مع املوقع �إذا �صادفتك �أي م�شكلة.
 عند الت�سوق على الإنرتنت ،ت�أكد من وجود و�صلة �آمنة بني املت�صفح واملوقع ،وذلك بالت�أكد من وجود بروتوكول  httpsبجوار
عنوان املوقع قبل �إدخال بيانات البطاقة البنكية وال�شخ�صية .حتقق من �أن املوقع قانوين با�ستخدام الطرق املتوفرة يف املت�صفح
اخلا�ص بك.
 راجع ح�سابك البنكي ب�إ�ستمرار للت�أكد من عدم وجود �أي تعامالت مالية �إ�ضافية غري التي قمت بها.
 ال ترد على �أي ر�سائل بريد �إلكرتوين تطلب منك بياناتك ال�شخ�صية �أو املعلومات اخلا�صة.
 ال ت�ضغط على الروابط املرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين.
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 ال تفتح امللفات املرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين املر�سلة من الغرباء.
 احر�ص على ت�شغيل برنامج مكافحة الفريو�سات وحتديثه �أو ًال ب�أول.
 ال تخالف القواعد – التي يطمع املهند�س الإجتماعي منك القيام بها.
 ا�ستخدم كلمات مرور لت�أمني كل �أجهزتك الإلكرتونية الثابتة والنقالة.
 انتبه لأجهزتك النقالة طوال الوقت وال ترتكها يف �أي مكان دون انتباه.
 قم بعمل ن�سخ �إحتياطية ملحتويات جهازك ب�شكل دوري حت�سب ًا لأي موقف قد تتعر�ض فيه حمتويات اجلهاز لل�ضياع.
 قم بتحديث جهازك با�ستمرار لعالج �أي م�شاكل لنظام الت�شغيل لت�ضييق الفر�ص على املخرتقني والربامج اخلبيثة من �إخرتاق
جهازك.
 جتنب احلديث عن البيانات ال�شخ�صية واملعلومات اخلا�صة �أثناء التواجد بالأماكن العامة.
 احر�ص �ألاّ يالحظك �أحد و�أنت ت�ستخدم جهازك النقال ،وعندما تقوم ب�إدخال كلمات املرور �أو �أي بيانات �شخ�صية �أخرى.
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�إخترب معلوماتك
 .1ما �أهمية مراجعة �سيا�سة اخل�صو�صية املوجودة على املواقع التي تعتاد زيارتها؟
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 .2لكل نوع من املعلومات التالية ،اكتب ب�أ�سلوبك خماطر تزويد املواقع بهذه املعلومات.
�سبب طلبها
املعلومات
حتتفظ بخ�صو�صية ح�سابك الإلكرتوين ومعرفة ما
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور
تفعله وما تقوم بزيارته
عنوان الربيد الإلكرتوين

�إر�سال �إ�شعارات بخ�صو�ص كل ما هو جديد� ،إىل
جانب �إر�سال الإعالنات واملنتجات اجلديدة.

عنوان املنزل

�إر�سال الهدايا واملرا�سالت والعرو�ض اخلا�صة
و�شحن ما قمت ب�شراءه من �أي موقع �أو حمل جتاري.

املف�ضالت

تظهر لك املعلومات التي قد جتذب �إنتباهك.
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 .3ملاذا يجب عليك مراجعة �آراء وتعليقات الزوار ال�سابقني للموقع الذي تنوي الت�سوق منه قبل القيام ب�شراء �أي �شئ؟ اخرت
الإجابة ال�صحيحة فقط.
			

ا .لتتعرف على �أ�شهر املنتجات واملعرو�ضات.

			

ب .لتعرف �إن كان املوقع جدير بالثقة ويوفر الدعم.

			

ج .لتعرف �إن كانوا يقدمون �أرخ�ص الأ�سعار.

			

د .كل ما �سبق لي�س ب�صحيح.

 .4ما هو HTTPS؟ اخرت الإجابة ال�صحيحة فقط.
			

ا – HTTPSpeed .طريقة �أ�سرع لعر�ض املواقع.

			

ب .خط�أ �إمالئي يف كتابة بروتوكول .HTTP

			

ج�	.إ�صدار من بروتوكول  HTTPالذي ي�ستخدم  SSLلإخفاء املعلومات املر�سلة من و�إىل �أي موقع �إلكرتوين.

 .5ما هو الت�صيد االلكرتوين؟ ا�شرح ب�أ�سلوبك.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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 .6ما هي �أ�شهر الطرق التي ُتقنع النا�س بالرد على ر�سائل الت�صيد؟ �إخرت جميع الإجابات ال�صحيحة.
			

ا�	.إغرائهم بالهدايا واجلوائز.

			

ب�	.إغرائهم مببالغ كبرية من املال.

			

ج�	.إبالغهم ب�أمر طارئ.

			

دُ .يط َلب منهم امل�ساعدة.

			

هـ .ير�سل لهم معلومات �شخ�صية عنهم.

.7

كيف حتمي نف�سك من الت�صيد؟ اخرت جميع الإجابات ال�صحيحة.

			

ا .الرد على الر�سائل التي تطلب البيانات ال�شخ�صية.

			

ب .عدم ال�ضغط على الروابط املرفقة بالر�سائل الإلكرتونية من الغرباء.

			

ج .عدم فتح امللفات املرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين من الغرباء.

			

د .قم بت�شغيل برنامج مكافحة الفريو�سات وحتديثه �أول ب�أول.

 .8ما هي خماطر احلديث عن املعلومات اخلا�صة وال�شخ�صية بالأماكن العامة؟ .اخرت جميع الإجابات ال�صحيحة.
			

ا .ال يوجد �أي خماطر.

			

ب .ال تعرف من ي�ستمع �إليك.

ج .قد ي�سمعك �أحد ما بدون علمك ويقوم با�ستخدام املعلومات للدخول على ح�سابك البنكي �أو بريدك الإلكرتوين �أو
			
		�أي �أ�شياء خا�صة �أخرى.
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 .9كيف تقوم بحماية جهازك النقال؟ اخرت جميع الإجابات ال�صحيحة.
			

ا .ا�ستخدم كلمة مرور لإقفال اجلهاز.

			

ب .ت�شغيل �إقفال ال�شا�شة وحافظ ال�شا�شة جلميع الأجهزة واحلا�سب الآيل.

			

ج .ت�أكد من حمل جهازك معك با�ستمرار.

			

د .قم بعمل ن�سخة �إحتياطية على حا�سب �آيل �آخر.

			

هـ .قم بتحديث جهازك والربامج املتواجدة عليه �أو ًال ب�أول.

 .10ا�شرح ب�أ�سلوبك �أهمية ت�شغيل حافظ ال�شا�شة للهاتف والأجهزة النقالة وجهاز احلا�سب الآيل.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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