
8

1

كتاب الطالب – ال�صف الثامن

وزارة الرتبية والتعليم

اأمن وحماية املعلومات

8
نحو ثقافة اإلكرتونية اآمنة



2
اأمن وحماية املعلومات

 جميع احلقوق حمفوظة 2013 ©،  وال يجوز لغري وزارة الرتبية والتعليم بدولة االمارات العربية املتحدة  ن�صر هذه املادة،  اأو اأي جزء منها،  اأو ت�صويرها،  اأو اإعادة طبعها

اأو تخزين حمتوياتها، اأو نقلها باأي و�صيلة اإال بعد احل�صول على اإذن �صريح ومكتوب  من الهيئة العامة لتنظيم قطاع االإت�صاالت بدولة االأمارات العربية املتحدة.

جدول احملتويات

23

5

50

4

4

48

35

املــقــدمـــة

املخرجات التعليمية

اأمن الأجهزة النقالة الدر�س - 1 

الهند�صة الإجتماعية الدر�س - 2 

الإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب الآيل الدر�س - 3 

ن�صائح �صريعة

اإخترب معلوماتك

أجزاء الكتاب

ن�صاطاملــقــدمـــة اإخترب معلوماتكتعريفاتاملخرجات التعليمية ن�صائح �صريعةواجب منزيل



8

3

متهيد

االإنرتنت .. عامل وا�صع .. �صبكة عمالقة ..  تلف الكرة االر�صية �صماال وجنوبا، �صرقا وغربا.. دخول �صبكة االإنرتنت اأ�صبه باجلولة 

يف مملكة معظم املوجودين فيها �صواٌح وم�صافرون من جميع بقاع العامل، والكل يتجول ويتنقل بحرية تامة دون هويات اأو تاأ�صرياٍت 

للزيارة، حيث ال حدود وال مراكز جمركية وال فوا�صل طبيعية، والتنقل والتجول فيها ممتٌع جدا و�صيٌق وهو ال يعدو اأكرث من نب�صات 

الكرتونية تربط اأطراف ومعامل هذه اململكة العامرة..ودخول ال�صبكة )اململكة(  ميثل مغامرة مثرية للوهلة االأوىل، ورغبة �صديدة 

يف التعرف على كل �صيء واالإطالع عليه .. 

هذا االإت�صاع املرتامي ل�صبكة االإنرتنت، �صاحبه بروز ظواهر �صلبية بني مرتادي ال�صبكة، وظهور جوانب ت�صتلزم منا اأخذ احليطة 

واحلذر من بع�ض التهديدات واملخاطر، ولذلك حلماية اأنف�صنا من التاأثريات املجهولة عرب هذا العامل االإلكرتوين الهائل.

قد تكون البداية جمهولة وم�صو�صة .. ولكن �صرعان ما تبدو جميع االأمور طبيعية ومنتظمة، حني اإتباع االإر�صادات والتعليمات التي 

�صتاأخذك لرب االأمان.

املخاطر  من  احلد  بكيفية  للتعريف  م�صاندة  مادة  وهو  املعلومات،  وحماية  باأمن  للتوعية  الهامة  امل�صادر  اأحد  ميثل  املنهج  هذا 

واالإ�صتفادة من فر�ض االإنرتنت. كما يهدف اإىل تعزيز قدرات وتغيري �صلوك الطالب يف التعامل مع االإنرتنت. ي�صعى هذا املنهج يف 

نهاية املطاف اىل ن�صر ثقافة اإلكرتونية اآمنة عرب املوؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية بالدولة.

واهلل ويل التوفيق

اأمن وحماية املعلومات
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يحتوي هذا الكتاب على معلومات ومتارين مفيدة ب�صاأن اإ�صتخدامك للهاتف النقال، واحلا�صب االآيل و�صبكة االإنترننت ولكن ب�صالمة 

واأمان. �صنتعلم معا كيفية حماية اأنف�صنا من املخاطر املرتبطة بالهانف النقال وكيف نحمي اأنف�صنا من الهند�صة االإجتماعية وكيف 

ن�صبط اإعدادات احلا�صب االآيل وتفعيل خيارات االأمن واحلماية باجلهاز. مت ت�صميم الكتاب ليكون �صهال ووا�صحا يف �صرح مفاهيم 

االأمن وال�صالمة املرتبطة باأجهزة احلا�صب االآيل والهواتف النقالة لتتحقق اأهدافنا باملتعة والفائدة من التقنية ولكن باأمان.

بنهاية العام الدرا�سي �سيكون الطالب متمكنًا من التايل :

التعرف على التهديدات املرتبطة باأجهزة الهاتف النقال.  

معرفة كيفية الوقاية من املخاطر املرتبطة باالأجهزة النقالة.  

التعرف على اأمثلة حول خماطر الهواتف الذكية وتطبيقات الهواتف النقالة.  

تعريف مفهوم  الهند�صة االإجتماعية وطرق ممار�صتها.  

معرفة كيفية جتنب الوقوع يف م�صيدة الهند�صة االإجتماعية.  

مناق�صة االإ�صتخدام املقبول الأجهزة احلا�صب االآيل و�صبكة االإنرتنت.  

تعلم طرق االإعتناء بجهاز احلا�صب االآيل.  

معرفة بع�ض الن�صائح االأ�صا�صية لتفعيل خوا�ض االأمن واحلماية بجهاز احلا�صب االآيل.  

اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات

املــقــدمـــة

املخرجات التعليمية
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اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات

 اأمن

الأجهزة النقالة

الدر�س  - 1
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الهاتف الذكي Smart Phone : هاتف نقال يحتوي على برامج وتطبيقات اإ�صافية اإىل جانب االإت�صال ال�صوتي والر�صائل الن�صية 

الق�صرية.

تطبيق الهاتف الذكي  Smart Phone Application: برنامج �صمم خ�صي�صًا للعمل على الهواتف الذكية

الإ�صتهداف التقني Technical Attack: حماولة غري م�صروعة للدخول على اأجهزة واأنظمة احلا�صب االآيل باالإعتماد على املعرفة 

بتقنيات احلا�صب االآيل  وال�صبكات االإلكرتونية 

جيلربيك )فك منظومة العمل( Jailbreak : قر�صنة الهاتف الذكي من حيث اإمكانية الدخول على نظام وبرامج الهاتف النقال 

بطريقة غري ر�صمية بهدف اإحداث تغيري معني اليتفق مع معايري اجلهة امل�صنعة للجهاز.

الإحتيال Fraud or Scam: عملية خداع واإخفاء للحقيقة بهدف احل�صول على مكا�صب معينة.

اأو  �صخ�صية  بيانات  الإر�صال  االآخرين  خداع  بهدف  االإلكرتوين  الربيد  االإجتماعي  املهند�ض  ي�صتخدم  حني   :  Phishing الت�صيد 

معلومات خا�صة دون اإدراكهم لذلك.

االآخرين  الق�صرية بهدف خداع  الن�صية  الر�صائل  االإجتماعي  املهند�ض  ي�صتخدم  Smishing: حني  الق�صرية  بالر�صائل  الت�صيد 

الإر�صال بيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة دون اإدراكهم لذلك

متجر التطبيقات Application Store : موقع اإلكرتوين اأو تطبيق يثبت باأجهزة الهواتف الذكية وي�صمح بتنزيل و�صراء التطبيقات 

املختلفة للهاتف امل�صتخدم.

اأمن االأجهزة النقالة

تعريفات

الدر�س  - 1
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تهديدات االأجهزة النقالة

جاء وفق اإح�صائية لالإحتاد الدويل لالإت�صاالت باأنه يوجد حوايل 6 مليار �صخ�ض لديهم هاتف نقال، كما 

اأ�صارت االإح�صائيات بوجود هواتف نقالة اأكرث من تلك الهواتف الثابتة يف املنازل، بل اأن البع�ض يعترب 

الهواتف املنزلية اأمر خارج املاألوف والنحتاج اإليه اليوم.

على  والدخول  لالأ�صدقاء،  الق�صرية  الر�صائل  واإر�صال  لالإت�صال  يومي  ب�صكل  النقالة  هواتفنا  ن�صتخدم 

التطبيقات اجلديدة غري  الذكية” حيث توجد بها الكثري من  “بالهواتف  اليوم  النقالة تعرف  الهواتف  اأ�صحت  �صبكة االإنرتنت. 

التقليدية مثل م�صاهدة ال�صّور واالأفالم، وعر�ض اخلرائط واالألعاب وغريها من التطبيقات بحيث اأ�صبحت تلك الهواتف وكاأنها 

اأجهزة حا�صب اآيل �صغرية جدا.

 رغم اأن اإ�صتخدام الهواتف الذكية مهم جدا، اإال اأنه من املهم اأي�صًا اأن ننتبه لبع�ض االأمور حني ن�صتخدم تلك االأجهزة. هناك بع�ض 

االأ�صرار ممن يحاولون �صرقة االأجهزة وماقد حتتوي من معلومات، اأو خداعنا بغر�ض االإحتيال واإعطائهم معلومات دون اأن نعي 

ذلك كما هو احلال مع اأجهزة احلا�صب االآيل االأخرى. لنتذكر، الهواتف الذكية هي اأجهزة حا�صب اآيل �صغرية!!.

هناك نوعان من التهديدات املرتبطة باأجهزة الهاتف. النوع االأول هو تقني، وهو حماولة الدخول على اأنظمة تلك االأجهزة من 

خالل اأدوات تقنية خمتلفة ومن خالل الربامج املتخ�ص�صة كال�صفرات اخلبيثة، والفريو�صات، وبرامج التج�ص�ض اأو االإ�صتفادة من 

الثغرات االأمنية يف االأنظمة امل�صغلة لتلك االأجهزة. النوع الثاين من التهديدات هو ذلك املرتبط بال�صلوك والتفكري الب�صري ويعرف 

اأي�صا بالهند�صة االإجتماعية التي ت�صمى اأحيانا “باإخرتاق العقل” وهي حماولة �صخ�ض ما - يعرف باملهند�ض االإجتماعي -  اإقناعك 

باإف�صاء معلومات خا�صة اأو �صرية دون اأن تدرك ذلك ويتم  هذا من خالل طرق اإحتيالية خمتلفة. فمثاًل، من خالل الر�صائل الن�صية 

الق�صرية اأو برامج املرا�صلة الفورية، �صيحاول ذلك ال�صخ�ض احل�صول على رد منك ب�صاأن توفري معلومة معينة اأو تثبيت برنامج 

خبيث يف جهاز هاتفك النقال.

اأمن وحماية املعلومات
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قد ترتبط الربامج وال�صفرات اخلبيثة باحلا�صب االآيل مبا�صرة ولكننا الندرك باأنها ترتبط بالهواتف الذكية اأي�صًا اإذ اأنها مبثابة 

اأجهزة حا�صب اآيل �صغرية. اأحد اأكرث �صفرات الربامج اخلبيثة للهواتف هي تلك املعروفة »بالتطبيقات املزيفة«. التطبيقات املزيفة 

ت�صبه متامًا التطبيقات العادية امل�صممة الأجهزة الهواتف الذكية ولكنها يف احلقيقة �صفرات خبيثة من �صاأنها اإحداث تهديد اأمني 

يف الهاتف الذكي .

يف �صهر اأبريل من عام 2012 ظهرت ن�صخ لتطبيقات مزيفة من لعبة »الطيور 

الغا�صبة« Angry Birds وبرنامج تبادل ال�صّور ال�صهري »اأن�صتغرام«. عند تثبيت 

تلك الن�صخ املزيفة فاإنها تعمل يف اخلفاء ببع�ض الوظائف اخلطرة مثل التج�ص�ض 

يكون  اأن ظاهرها  اإذ  بذلك  ن�صعر  اأن  البيانات دون  وتدمري  املعلومات  واإر�صال 

�صبيها بوظائف التطبيقات احلقيقية.

قد ترى اإعالنًا اأو �صفحة يف �صبكة االإنرتنت ترّوج لتطبيق معني للهواتف الذكية 

وعليه قد تقرر تنزيل ذلك التطبيق وتثبيته بهاتفك. يف وقت الحق وبعد التثبيت، 

قد يعمل ذلك التطبيق كما هو معلن عنه اأو قد اليعمل بتاتًا ولكن يف كال احلالتني 

اأخرى  بعمليات  التطبيق  ذلك  خاللها  من  يقوم  خدعة  جمرد  االأمر  يكون  قد 

دون اأن تعي ذلك. هناك تهديدات حمتملة ملثل تلك ال�صفرات اخلبيثة كاإجراء 

اإ�صافية عند االإت�صال  الهاتفية الدولية ال�صيما تلك املرتبطة بر�صوم  املكاملات 

املخزنة  وال�صّور  االإت�صال  واأرقام  املعلومات  بع�ض  �صرقة  اأو  للغري،  الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  اإر�صال  اأو  بذلك،  ت�صعر  اأن  دون 

باجلهاز. التقم اأبدًا بتنزيل اأية تطبيقات من مواقع غري معتمدة ر�صميًا من اجلهات امل�صنعة للهواتف الذكية، واأ�صت�صر من تثق به 

يف هذا ال�صاأن.

االإخرتاق التقني

اأمن االأجهزة النقالة

الدر�س  - 1
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اأمن وحماية املعلومات

 من جانب اآخر فاإن الهواتف الذكية معر�صة ملخاطر ال�صفرات اخلبيثة كتلك التي تاأتي عند فتح مرفقات برنامج الربيد االإلكرتوين 

املثبته على الهاتف النقال، اأو تنزيل النغمات من املواقع. اإن �صفرات الربامج اخلبيثة املخ�ص�صة للهواتف الذكية يف اإزدياد ملحوظ 

كما جاء يف تقرير �صدر عام 2011 »ملركز جونبري ملخاطر الهواتف النقالة« والذي اأ�صار لوجود اأكرث من 28,000 �صفرة لربامج 

خبيثة للهواتف النقالة. ورغم اأن هذا العدد يعد �صغريًا مقارنة بال�صفرات اخلبيثة الأجهزة احلا�صب االآيل التقليدية اإال اأنه دليل 

على االإهتمام بهذا النوع من االأجهزة، كما اأن التقرير اأ�صار اإىل زيادة قدرها %155 يف مثل تلك ال�صفرات من عام 2010 اإىل عام 

.2011

مهما كان نوع ال�صفرات اخلبيثة فاإن هدفها هو تعري�ض اجلهاز لتهديدات اأمنية مثل حماولة �صرقة املعلومات، اأو تدمريها اأو تعطيل 

اجلهاز كليًا عن العمل، اأو اأن يقوم اجلهاز باإت�صاالت هاتفية واإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية باهظة الثمن.

التي تتيح الدخول على  اأنواع القر�صنة  النقال، وهو نوع من  اأو فك منظومة العمل لهاتفه  يقوم البع�ض مبايعرف ب »جيلربيك« 

نظام الهاتف النقال وبراجمه بطريقة غري ر�صمية بهدف اإحداث تغيري معني اليتفق مع معايري اجلهة امل�صنعة للجهاز. رغم اأن 

هذا االإجراء من �صاأنه اإتاحة الكثري من التطبيقات لتثبت على الهاتف النقال دون احلاجة ل�صرائها، اأو التو�صع يف بع�ض املهام اأو 

عدم اإنتهاء فرتة ال�صالحية للتطبيقات املوؤقتة اأو ن�صخ العر�ض قبل ال�صراء، ولكنه من اجلانب االآخر يفتح بابًا وا�صعًا للتهديدات 

واملخاطر حيث تنفك القيود وتتحطم احلواجز التقنية ال�صيما تلك املرتبطة باأمن تلك االأجهزة.

 نن�صحك بعدم اللجوء لفك منظومة العمل بالهاتف، فاإىل جانب التهديدات 

الأمنية، هناك عواقب �صلبية  تتعلق ب�صالحيات ال�صمان والدعم التقني 

من قبل ال�صركة امل�صنعة للجهاز، اإىل جانب امل�صائلة القانونية عند تثبيت 

الربامج غري املرخ�صة اأو تلك التي مل تقم ب�صرائها.
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الهند�صة االإجتماعية

النقالة،  بالهواتف  املرتبطة  التهديدات  �صمن  االإجتماعية  الهند�صة  تعد 

وترتكز اأ�صا�صًا يف عمليات الن�صب واالإحتيال. يحاول ال�صخ�ض املتخ�ص�ض 

بهذا التهديد ويعرف »باملهند�ض االإجتماعي« �صرقة املال اأو املعلومات من 

خالل ك�صب ثقة ال�صحية امل�صتهدفة واإقناعها بتزويده مبعلومات خا�صة اأو 

�صرية ت�صكل يف جمملها �صررًا بالغًا دون اأن تعي تلك ال�صحية بهذا االأمر، 

اجلوائز  مثل  الرتغيب  ت�صمل  متعددة  واأ�صاليب  طرق  خالل  من  وذلك 

والهدايا املجانية والربح ال�صريع اأو من خالل التخويف كاالإيهام باالإرتباط 

ب�صخ�صيات نافذة اأو االإ�صتعطاف اأو امل�صاعدة واحلاجة امللحة ونحوه.

يكون  النقال  الهاتف  عرب  االإجتماعية  الهند�صة  اأ�صاليب  اأ�صهر  اأحد 

الر�صائل  تلك  وهي  الق�صرية،  الن�صية  الر�صائل  بوا�صطة  عرب«الت�صيد« 

التي ت�صل وفيها دعوة للح�صول على �صيء جماين، اأو دعوة لزيارة موقع 

معنّي ب�صبكة االإنرتنت، اأو تنزيل تطبيق ما اأو نغمة معيّنة. يف حقيقة االأمر، 

اإن ذلك يعد جزء من الت�صيد وقد يوؤدي اإىل تثبيت �صفرات وبرامج خبيثة 

اإر�صال الر�صائل الن�صية الق�صرية ب�صكل  اأو  اإحداث االأ�صرار البالغة مثل االإت�صال باأرقام خارجية،  يف جهاز الهاتف من �صاأنها 

تلقائي بهدف دفع الر�صوم واملبالغ املالية ذات الكلفة العالية اأو �صرقة امللفات وال�صّور املخزنة على اجلهاز. 

الر�صائل  روابط  لفتح  الدافع  لديهم  االأ�صخا�ض  باأن  )ترا�صتري(  ت�صمى  متخ�ص�صة  اأمنية  �صركة  بها  قامت  درا�صة  وجدت  لقد 

االإلكرتونية يف الهواتف النقالة اأكرث ب 3 مرات من فتحها يف اأجهزة احلا�صب االآيل العادية.

اأمن االأجهزة النقالة

الدر�س  - 1
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اأمن وحماية املعلومات

هناك العديد من الطرق التي �صيقوم بها املهند�ض االإجتماعي الإقناع ال�صخ�ض امل�صتهدف الإتباع التعليمات حتى يقع يف فخ للت�صيد 

عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية. اأحد اأ�صهر تلك الطرق حاليَا مايعرف ب«حيلة االإت�صال العك�صي للخدمات غري املجانية«. تكمن 

احليلة يف اإ�صتالم ر�صالة ن�صية ق�صرية تدعوك لالإت�صال برقم اأو اإر�صال ر�صالة ن�صية ق�صرية بهدف احل�صول على جائزة اأو 

ال�صحية  ماالتعلمه  ولكن  ومريحًا  عاديًا  االأمر  يبدو  النقال.  للهاتف  نغمة  تنزيل  اأو  �صهلة جدًا  اإجابتها  تبدو  االإ�صرتاك مب�صابقة 

امل�صتهدفة باأن االإت�صال بذلك الرقم اأو اإر�صال الر�صالة لذلك الرقم لن يكون جمانيًا اأو حتى ب�صعر االإت�صال العادي، واإمنا وفق 

ت�صعرية خا�صة اأغلى بكثري من ال�صعر العادي للمكاملة اأو الر�صالة الق�صرية، وعليه �صيحقق املحتال الربح الكثري من خالل م�صاركات 

ال�صحايا ولن يح�صل ال�صحايا على اأية جوائز اأو هدايا.

طريقة اأخرى تكمن يف االإ�صتهداف من خالل »حيلة الت�صجيل« بحيث يدعوك اإعالن معنّي لالإ�صتفادة من اأ�صعار تف�صيلية للمكاملات 

اأو تنزيل نغمات جديدة للهاتف النقال ب�صكل م�صتمر وذلك بالت�صجيل يف خدمة جمانية ملدة �صهر واحد على اأن تدفع قيمة االإ�صرتاك 

اإن رغبت يف االإ�صتمرار بعد الفرتة املجانية ولكن يتوجب  عليك اأواًل مالأ املعلومات الالزمة ب�صاأن تفا�صيل احل�صاب البنكي واملعلومات 

ال�صخ�صية االأخرى الإ�صتكمال اإجراءات الت�صجيل. بعد الفرتة  املجانية �صتجد ال�صحية �صعوبات كثرية يف اإلغاء اخلدمة اأو رمبا لن 

حت�صل على اخلدمة اأ�صا�صًا و�صت�صتمر عملية اخل�صم ال�صهري من احل�صاب البنكي مما يتوجب القيام باإجراءات �صعبة بهدف 

وقف اخلدمة اأو تغيري البطاقة البنكية وقد يكون قد م�صى بع�ض الوقت وا�صتفادت جهة االإحتيال من املبالغ امل�صتقطعة من  احل�صاب 

البنكي لل�صحية قبل وقف اخلدمة.
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الر�صائل جمهولة امل�صدر وعمليات االإبتزاز

يعد هذا النوع من التهديدات االأمنية االأكرث اإزعاجًا وتخويفًا عرب ا�صتالم مكاملات اأو ر�صائل ن�صية ق�صرية ذات طابع عدائي بحيث 

يخربك املهند�ض االإجتماعي مثاًل باأن هاتفك النقال خمرتق من قبله اأو اأنه قد اإطلع على مافيه من معلومات اأو �صّور، و�صيقوم 

بن�صرها مامل تنفذ جملة مطالب يحددها املهند�ض االإجتماعي. تاأتي تلك املكاملات اأو الر�صائل من اأرقام غري معروفة اأو غري حقيقية 

لتعقيد اأجراءات تتبعها، كما حتدد االإجراءات املطلوبة لتحويل املال بهدف االإبتزاز.

اأنه  ير�صل املهند�ض االإجتماعي ر�صائل االإبتزاز تلك لعدد كبري من النا�ض بغية اأن ي�صتجيب ولو عدد حمدود منهم للطلب، رغم 

الميلك اأية معلومات اأو �صّور اأو اإخرتاق حقيقي لهاتفك النقال ولكن من الطبيعي اأن يخاف بع�ض النا�ض وي�صعروا باالإنزعاج وقد 

يبادروا يف حتقيق مطالب املبتز.

اأمن االأجهزة النقالة

الدر�س  - 1



8

13

كيف نحمي اأنف�صنا؟

جتنب التطبيقات املزيفة

االإجراء االأهم هو تنزيل التطبيقات من املواقع الر�صمية اأو املعتمدة فقط. تقوم اجلهات امل�صرفة على املواقع الر�صمية لتطبيقات 

الهواتف الذكية بعملية اإختبار وحتقق للتطبيقات قبل اإتاحتها للتنزيل من قبل امل�صتخدمني. من جانب اآخر،  يح�صن بك قبل تنزيل 

اأي تطبيق;  االإطالع على مالحظات االآخرين حول هذا التطبيق، وجتدها عادة �صمن املعلومات املتاحة قبل عملية تنزيل التطبيق 

من املوقع. اإن العديد من التطبيقات قد تكون م�صممة بطريقة �صيئة ومن �صاأن ذلك اإ�صتهالك موارد اجلهاز اأو تعطيله، وقد الجتد 

الدعم الفني املنا�صب وعليه يتوجب احلذر قبل تنزيل وتثبيت اأي تطبيق يف هاتفك الذكي.

هناك الع�صرات من مواقع تنزيل التطبيقات غري الر�صمية وتوفر الكثري من التطبيقات املجانية ولكن يجب عليك توخي احلذر 

ال�صديد حيث تكرث فيها التطبيقات املزيفة. 

كيف ميكنني التحقق من تثبيت تطبيق مزيف بهاتفي؟

فيما يلي بع�ض املالحظات املفيدة ولكنها التغني عن املالحظة االأهم وهي احلذر وتنزيل امللفات من املواقع املعتمدة فقط.

يوجد  باأنه  يدل  مما  املعتاد  من  اأ�صرع  ت�صتهلك  الذكي  الهاتف  بطارية  باأن  �صتالحظ  	•
هناك تطبيق ما يقوم بوظائف غري ظاهرة لنا.

جمانية  غري  جلهات  ق�صرية  ن�صية  ر�صائل  اأو  اإت�صال  اأرقام  ت�صمل  قد  الهاتف  فاتورة  	•
اإر�صال ر�صائل ن�صية لتلك اجلهات  اأو  اأنك مل تقم باالإت�صال  وباأ�صعار غري تقليدية رغم 

مما يدل على وجود تطبيق مزيف يقوم بذلك ب�صورة تلقائية دون اأن تدرك ذلك.

التطبيقات  لكل  اإلغاء  بعملية  بالقيام  ين�صح  جهازك،  على  مزيف  تطبيق  بوجود  �صعرت  اإذا 

املثبتة موؤخرًا ومن بعدها مراقبة اأداء الهاتف، فاإن ا�صتمرت امل�صكلة فيتوجب عليك االإت�صال 

ب�صركة االإت�صاالت اأو فني ال�صيانة املعتمد والتن�صى اأن تن�صق ذلك مع والديك اأواًل.

اأمن وحماية املعلومات
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لترد على الر�صائل الن�صية الق�صرية من الغرباء

اإذا ا�صتلمت ر�صالة ن�صية ق�صرية ب�صاأن فوزك بجائزة اأو عر�ض جماين اأو طلب اإر�صال بيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة فاإنه 

يتوجب عليك جتاهلها وحذفها. تلك الر�صائل �صمن الطرق االأكرث �صيوعًا من قبل املحتالني خ�صو�صًا تلك التي حتتوي على روابط 

من �صاأنها تثبيت برامج خبيثة بهاتفك النقال والتي من املمكن اأن تقوم الحقًا بعملية اإت�صال اأو اإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية الأرقام 

وخدمات ذات اأ�صعار مرتفعة. من املهم جدًا اأال تر�صل اأية بيانات �صخ�صية عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية فال يوجد هناك اأي بنك 

اأو �صركة اإت�صاالت اأو متجر يف �صبكة االإنرتنت يطلب مثل تلك املعلومات عرب هذه الر�صائل.

لت�صغط على روابط املواقع اأو تنزيل امللفات املرفقة بالر�صائل الق�صرية

اإذا ا�صتلمت ر�صالة ن�صية ق�صرية فيها اإعالنًا لتطبيقات جمانية اأو نغمات وحتتوي على رابط ملوقع ب�صبكة االإنرتنت، اأو ملفًا مرفقًا 

الر�صالة م�صيدة  تلك  تكون  اأن  كبري  احتماًل  الرد، هناك  وعدم  الر�صالة حااًل  تلك  يتوجب حذف  فاإنه  التطبيقات،  تلك  لتنزيل 

لربامج خبيثة.

اإنت�صرت موؤخرًا الر�صائل الن�صية الق�صرية والر�صالة االإلكرتونية التي حتتوي على عناوين اإلكرتونية خمت�صرة ملواقع �صبكة االإنرتنت 

 ”http://wwww.aecert.com/partnership-ar.php“ مما قد يت�صبب يف بع�ض الت�صتت والقلق ب�صاأن العنوان احلقيقي. فمثاًل، عنوان

فاإننا نن�صحك بتجنب  اأو موقع حقيقي وعليه  العنوان املخت�صر قد يكون رابط ملوقع م�صبوه   . ”http://bit.ly/OmPYGs“ صيبدو�

فتح العناوين املخت�صرة ال�صيما تلك التي تاأتي �صمن ر�صائل جمهولة امل�صدر اأو ر�صائل الت�صويق واالإعالن، كما نن�صحك باإ�صتخدام 

العنوان احلقيقي دائمًا عند كتابة العناوين يف برنامج مت�صفح االإنرتنت.

اأخرب ويل اأمرك يف احلال حني ت�صتلم ر�صالة ن�صية ق�صرية اأو مرا�صلة فورية ذات حمتوى مزعج اأو مريب

اإذا مررت بتجربة اإ�صتالم ر�صالة ن�صية ق�صرية ذات حمتوى مزعج اأو مريب اأو غري اأخالقي اأو تعدي اإلكرتوين، فاإنه يتوجب عليك 

اإخبار والديك باالأمر حااًل دون تردد. �صيكون لدى والديك احلكمة والقرار ال�صائب ب�صاأن الت�صرف ال�صليم يف هذا املو�صوع الهام.

الدر�س  - 1



8

15
اأمن وحماية املعلومات

تهديدات الهواتف النقالة

اإ�صتعر�صنا التهديدات واملخاطر املرتبطة بالهواتف النقالة والطرق التي يتبعها املهند�ض االإجتماعي يف عمليات الن�صب واالإحتيال 

بوا�صطة تلك االأجهزة. يف هذا الن�صاط �صنتعرف ملاذا يقع النا�ض يف م�صيدة الهند�صة االإجتماعية:

الق�صم الأول:

وجودها؟ يف  وترغب  الذكي  الهاتف  يف  موجودة  غري  ميزة  اأو  خدمة  اأذكر  	•
______________________________  

امليزة؟ اأو  اخلدمة  هذه  على   احل�صول  مقابل  املال  لدفع  اإ�صتعداد  على  اأنت  هل  	•
______________________________  

�صبب  اإ�صرح  العر�ض؟  ذلك  �صتقبل  هل  مقابل؟  دون  جمانًا  تتمناه  مبا  القيام  اأحدهم  عليك  عر�ض  لو  ردك  �صيكون  ماذا  	•
قبولك اأو رف�صك؟
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الق�صم الثاين:

لك؟ جدًا  مهما  وتعده  باإ�صتمرار  تزوره  واحدًا   اإلكرتونيًا  موقعًا  اأذكر  	•
______________________________  

املوقع؟  بذلك  لك  بالن�صبة  مهمة  اأ�صياء  توجد  هل  لك؟  مهما  املوقع  ذلك  يعد  ملاذا  	•
______________________________  

املال  اإذا قمت بدفع  اإال  الدخول عليه جمددًا  التوقيف والميكنك  املوقع قيد  باأن ح�صابك يف ذلك  اإ�صتلمت ر�صالة تخربك  لو  	•
ل�صخ�ض معني، هل �صتقوم بذلك؟ اإ�صرح �صبب قبولك اأو رف�صك؟

______________________________  

الق�صم الثالث:

و�صوحًا  اأكرث  القرار  اإتخاذ  لتجعل  طرق  من  هل  ال�صابقة؟  االأمور  ب�صاأن   القرارات  اإتخاذ  يف  �صعوبة  جتد  ملاذا  براأيك،  	•
وتركيزا؟

______________________________  

املاأمونة؟ املجانية  الربامج  جتد  اأين  اخلبيثة؟  والربامج  بال�صفرات  تلغيمها  بال�صرورة  تعني  املجانية  التطبيقات  كل  هل  	•
______________________________  

الدر�س  - 1
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تطبيقات حتديد املواقع

تقوم هذه التطبيقات بر�صد موقع الهاتف الذكي اأو ال�صخ�ض الذي يحمل الهاتف الذكي، وكذلك 

وقت وتاريخ تواجد ذلك ال�صخ�ض! قد يكون االأمر غريبًا ومثريًا اأي�صًا، ولكن كيف يكون ذلك؟ 

هناك طريقتان اأ�صا�صيتان بهذا اخل�صو�ض:

ب�صاأن موقعك وتتواجد اخلا�صية يف بع�ض  »تبليغ االآخرين«  االأوىل: من خالل خا�صية  الطريقة 

�صبكات التوا�صل االإجتماعي مثل »في�ض بوك اأو فور�صكوير«. هذه اخلا�صية �صتتيح لالآخرين ر�صد 

موقعك مبجرد ال�صغط على رابط االإبالغ املوجودة باملوقع.

فيها  الذكية  الهواتف  الذكية. معظم  الهواتف  ال�صبط يف  املوجودة �صمن خيارات  املواقع«  الثانية: من خالل »خدمات  الطريقة 

مثل هذه اخلدمات. يجب اأن تكون اخلدمة يف حالة »التعطيل« وعدم تفعيلها اإال عند وجود �صرورة لها. تقوم هذه اخلدمات بجمع 

معلومات لبع�ض التطبيقات حول املوقع واالأ�صخا�ض، كما ت�صمح بع�ض التطبيقات بر�صد االأ�صخا�ض املتواجدين يف موقع معني �صمن 

خدمات الرتفيه واخلدمات االإجتماعية ل�صبكات التوا�صل.
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ملاذا تعد هذه اخلدمة م�صكلة؟

اإليك بع�س الأمور املهمة عند اإختيار اأو تفعيل خدمات ر�صد املواقع:

بتفعيل هذه اخلدمة فاإنك تعلن لكثري من النا�ض عن مكان تواجدك، ورمبا ي�صمل ذلك اأ�صخا�ض ال ترغب اأن تخربهم بذلك.  .1

تفعيل هذه اخلدمة بينما انت م�صافر يعني بب�صاطة اأن املنزل قد يكون خاليًا. اأحدهم كان م�صافرًا ومفعاًل لهذه اخلدمة وحني   .2

عاد اكت�صف اأن بيته قد تعر�ض لل�صرقة. حني علم الل�صو�ض بعدم تواجد �صاحب املنزل با�صروا يف عمليات ال�صرقة.

هناك خماطر عند تفعيل هذه اخلدمة يف الهواتف التي يحملها االأطفال اأو الطاعنني يف ال�صن اأو ذوي االإحتياجات اخلا�صة،   .3

اإذ ميكن من خالل هذه اخلدمة التعر�ض لهم وتعقبهم الأهداف غري م�صروعة.

اأو ي�صبب لك احلرج لتواجدك يف مكان معنّي. قد ي�صتغل اأحدهم  اأمنية،  ر�صد موقعك دون �صبب وجيه قد يعر�صك ملخاطر   .4

تواجدك ويقوم بالتوا�صل معك دون معرفة هوية ال�صخ�ض احلقيقية والتي قد ت�صتغل الحقًا لغر�ض م�صبوه كاالإبتزاز اأو الت�صهري.

اأمن االأجهزة النقالة
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احلماية من تطبيقات حتديد املواقع

تعطيل خدمات حتديد املواقع  هو اخليار الأ�صلم لك. بالطبع، لن تتعطل خدمات الإت�صال بالهاتف ولكن لن تتمكن تلك 

التطبيقات من حتديد موقعك عند تعطيل هذه اخلا�صية.

بع�س املواقع الإلكرتونية وبع�س التطبيقات تنبهك عندما يتم ر�صدك من قبل �صخ�س ما من خالل خدمات حتديد املواقع 

بهاتفك اأو اإ�صتخدام اأحد التطبيقات املثبتة بجهازك لهذه اخلا�صية. يف كال احلالت ينبغي احلذر. قد ي�صجعك البع�س لتفعيل 

هذه اخلا�صية بهدف الرتفيه والتوا�صل الإجتماعي، ولكن ال�صواب اأن نذّكر الآخرين باملخاطر املتوقعة بكل �صدق وو�صوح.

اأمن وحماية املعلومات
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تهديدات تطبيقات حتديد املواقع

التفكري  يتوجب  ولكن  ال�صخ�صية،  اخليارات  املواقع  �صمن  تطبيقات حتديد  تكون  قد  اخليارات.  اأ�صباب حتديد  فهم  املهم  من 

باملخاطر قبل حتديد اخليار املنا�صب لنا. ناق�ض يف الف�صل خياراتك بهذا اخل�صو�ض.

هل ت�صتخدم تطبيقات حتديد املواقع ؟ اإ�صرح اإجابتك؟  .1

______________________________  

______________________________  

هل متانع لو مت ر�صدك اأو ر�صد عائلتك من خالل تطبيقات حتديد املواقع  ال�صيما اإن �صمل ذلك �صورا لك اأو لعائلتك؟ اإ�صرح   .2

اإجابتك؟

______________________________  

______________________________  

ماهي احلاالت التي تتوقع اأن ينزعج فيها النا�ض عند ر�صدهم من خالل خدمات حتديد املواقع ؟  .3

______________________________  

______________________________  

اأمن االأجهزة النقالة

الدر�س  - 1



8

21

اأمن التطبيقات يف الهواتف النقالة

مل تعد الهواتف النقالة و�صيلة لالإت�صال ال�صوتي اأو اإر�صال الر�صائل 

الكثري  فيها  متطورة  ذكية  اأجهزة  بل  فح�صب،  الق�صرية  الن�صية 

من التطبيقات املختلفة. من خالل هواتفنا اليوم، ن�صتطيع اإر�صال 

ونت�صفح  االإلكرتوين،  الربيد  تطبيقات  عرب  االإلكرتونية  الر�صائل 

عرب  ونتوا�صل  ونلعب  االأفالم،  ون�صاهد  االإنرتنت،  ب�صبكة  املواقع 

ال�صبكات االإجتماعية ونقراأ الكتب، وغريها من التطبيقات االأخرى. 

اأ�صحت هذه الهواتف اأدلة اإلكرتونية بني اأيدينا فال نحتاج للخرائط 

للو�صول اإىل العناوين واملكتبات واملطاعم! كل تلك التطبيقات جزء 

اليتجزاأ من تطبيقات الهواتف الذكية اليوم. 

من املهم اأن تعمل تلك الهواتف ب�صكل اآمن و�صليم لتجنب خماطر عدة من �صاأنها اإحلاق االأذى بنا اإن مل  ننتبه لها.

لحتاول فك منظومة العمل )جيلربيك( الهاتف الذكي. اإن لهذه العملية خماطر اأمنية وتقنية قد توؤدي اإىل تعطل اجلهاز كليًا، 

اإنهاء الدعم الفني من قبل ال�صركة امل�صنعة  اأن هذا الت�صرف قد يعني  اإىل جانب زيادة املخاطر املرتبطة بتلك االأجهزة، كما 

و�صركة االإت�صاالت. اإن هذه العملية تعد منط من اأمناط القر�صنة وتوؤدي اإىل اإزالة احلواجز التقنية التي و�صعت من قبل ال�صركة 

امل�صنعة لتحمي اجلهاز من التهديدات.

من اأين تنزل وت�صرتي التطبيقات؟ اجلهات امل�صنعة للهواتف الذكية تدير ب�صكل عام متاجر اإلكرتونية لتنزيل التطبيقات املجانية 

وغري املجانية. التطبيقات املتاحة عرب تلك املتاجر تخ�صع للفح�ض والتدقيق قبل اإتاحتها للجمهور مما يزيد من �صالمتها وخلوها 

من الربامج وال�صفرات اخلبيثة. اأما تنزيل التطبيقات و�صرائها من مواقع اأخرى فاإنه يتوجب منك احلذر ال�صديد، فقد تكون بع�ض 

التطبيقات متاحة باأ�صعار اأرخ�ض من مثيالتها يف املواقع الر�صمية، ولكنها يف حقيقة االأمر م�صيدة. نن�صحك باإ�صت�صارة من تثق 

به يف هذا ال�صاأن.

اأمن وحماية املعلومات
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خذ املزيد من احلذر. حتى واإن قمت بتنزيل اأو �صراء تطبيقًا من موقع معتمد، من االأف�صل اأخذ احلذر والتاأكد بان التطبيق اآمن. 

باالإ�صافه اللى ذلك، ميكنك مراجعة التعليقات واملالحظات التي يكتبها االآخرون يف متجر التطبيقات قبل تنزيل التطبيق املطلوب. 

اآخر، له نف�ض الوظائف  اأو غري موجودة في�صتح�صن بك البحث عن تطبيق  واإن كانت قليلة  التعليقات مفيدة جدًا،  عادة ماتكون 

واملهام اإن وجد. من جانب اآخر، فاإنه من املفيد التحقق من اجلهة املطورة للتطبيق والتعرف على التطبيقات االأخرى التي قامت 

بتطويرها اإن ُوجدت. قد يكون االإجراء طوياًل بع�ض ال�صيء ولكنه مفيد جدًا وقد يجنبك الكثري من املتاعب م�صتقباًل.

اإنتبه لل�صالحيات املطلوبة من قبل التطبيق. فّكر جيدًا قبل املوافقة على اأية �صالحيات يطلبها التطبيق عند تثبيته باجلهاز اأو 

بدء اإ�صتخدامه. اإن العديد من التطبيقات املرتبطة ب�صبكات التوا�صل االإجتماعي تطلب الدخول على قائمة العناوين اأو االأ�صدقاء 

بل اأن بع�صها يطلب اإتاحة امل�صاركة يف كل ال�صّور وامللفات املوجودة بهدف التبادل والتوا�صل االإجتماعي. جتنب املوافقة على تلك 

ال�صالحيات اإن بدت كثرية وغريبة واإ�صت�صر من تثق به يف هذا ال�صاأن. 

من جانب اآخر، يجب عليك اتخاذ  احلذر على وجه اخل�صو�ض بالن�صبة للخدمات امل�صرفية عرب الهاتف. حني ت�صتخدم اخلدمات 

امل�صرفية االإلكرتونية ينبغي عليك اإ�صتخدام التطبيق الر�صمي للبنك فقط ال�صيما باأن تلك اخلدمات لها طابع اأمني خا�ض من 

حيث االإطالع على احل�صابات البنكية والتحويالت املالية.

املراجعة املطلوبة. يجب مراجعة فواتري خدمات االت�صاالت ب�صكل منتظم والتاأكد من عدم وجود مبالغ اإ�صافية غري طبيعية اأو 

مبالغ خلدمات غري م�صتخدمة. كما اأ�صرنا �صابقًا فاإن بع�ض التطبيقات تعمل يف اخلفاء وتقوم باالإت�صاالت واإر�صال ر�صائل باهظة 

الثمن دون اأن ندرك ذلك.

اأمن االأجهزة النقالة
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Personal Information: هي تلك البيانات التي قد ت�صتخدم للتعريف ب�صخ�ض ما، وهي بيانات من �صاأنها  ال�صخ�صية  البيانات 

تاريخ  وبيانات  الطبية  البيانات  ال�صخ�ض،  مظهر  و�صفات  ال�صخ�صي،  والرقم  االإ�صم،  مثل  ال�صخ�صية  تلك  من  والتاأكد  التحقق 

امليالد.

املعلومات اخلا�صة Private Information: اأية معلومات اليرغب بع�ض النا�ض اإ�صاعتها ون�صرها لالآخرين. تلك املعلومات قد ت�صمل 

االأ�صرار، واالأفكار، االأمور اخلا�صة واأية معلومات يراها ال�صخ�ض خا�صة وغري قابلة للن�صر.

الهند�صة االإجتماعية

تعريفات
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ماهي الهند�صة االإجتماعية

البيانات ال�صخ�صية  الهند�صة االإجتماعية هي حماولة احل�صول على 

اأن  دون  خمتلفة  و�صائل  عرب  االآخر  الطرف  من  اخلا�صة  واملعلومات 

ي�صعر الطرف االآخر باأنه م�صتهدف فيف�صح عن العديد من املعلومات. 

لتهديد  و�صيلة  اأو  اأمنية  خطورة  ت�صكل  قد  مبجموعها  املعلومات  هذه 

االإجتماعي  املهند�ض  الي�صتخدم  عمله.  بيئة  اأو  اأ�صرته  اأو  ال�صخ�ض 

كالفريو�صات  اخلبيثة  الربامج  مثل  لتحقيق هدفه  بحتة  تقنية  اأدوات 

مثاًل، ولكن اإعتمادًا على تقنيات مرتبطة بال�صلوك لذا تعرف اأحيانا 

ب«اإخرتاق العقل«.

يحاول املهند�ض االإجتماعي طرق خمتلفة مثل التظاهر بالود والنبل، 

اأو التظاهر بالنفوذ والقوة، اأو اإظهار احلاجة وال�صعف لالإ�صتعطاف. 

كل تلك الطرق قد جتعلك تخرق القوانني يف �صبيل امل�صاعدة اأو توقع 

مكا�صب مالية يف امل�صتقبل.

اأخذ املعلومات منك واإ�صتغاللها الحقًا لالإبتزاز  اأهداف خمتلفة، قد يكون الهدف حتقيق بع�ض املال عرب  للمهند�ض االإجتماعي 

اأو ال�صرقة، اأو ن�صر املعلومات لهدف م�صبوه اأو �صار كالت�صهري مثاًل، اأو قد يكون الهدف اأعمق من ذلك كله كالتج�ص�ض واالإ�صرار 

ال�صخ�ض  كان  اإذا  اإال  النا�ض  عموم  قبل  من  تعقبها  وي�صعب  وا�صحة  غري  االإجتماعية  الهند�صة  فاإن  لالأ�صف،  الدولة!  مب�صالح 

لتحقيق  متعددة وخمتلفة  االإجتماعي طرق  املهند�ض  �صيحاول  املعلومات.  اأمن  ثقافته جتاه  زيادة  امل�صتهدف حم�صنًا من خالل 

الهدف وقد ي�صتغرق ذلك وقتًا يف �صبيل احل�صول على املعلومات املطلوبة.

مامدى جناح الهند�صة االإجتماعية؟ اأثبتت التجارب ال�صابقة باأنه من خالل الهند�صة االإجتماعية متكن املحتالون  من �صرقة البنوك، 

والدخول على اأنظمة احلا�صب االآيل، بل متكنوا من اأنتحال ال�صخ�صيات واقناع موظفي البنوك باإعطائهم االأموال، والدخول على 

املواقع املحظورة، بل وال�صفر جمانًا!. تعد الهند�صة االإجتماعية من اأكرث الطرق جراأة وتعقيدًا من خالل اإ�صتغالل الطبيعة ال�صمحة 

اأمن وحماية املعلومات
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للنا�ض وت�صرفهم الفطري نحو التعاون والتعارف والثقة.

 باأن املهند�ض االإجتماعي تبدو عليه مالمح ال�صر واملكر واخلداع، ولكنه يف حقيقة 
ً
ماهو �صكل املهند�ض االإجتماعي؟ قد تظن خطاأ

االأمر عك�ض ذلك متامًا. املهند�ض االإجتماعي �صيبدو كاأي اإن�صان، التختلف مالحمه عنك اأو عن اأي �صخ�ض باملجتمع، وهنا تكمن 

اخلطورة فهو يف الظاهر اإن�صان عادي بينما يبطن املكر وال�صر دون اأن تدرك ذلك. 

يف املجمل، اليجب اأن نعتقد باأن كل النا�ض اأ�صرار ويتوجب جتنبهم! االأ�صل يف العالقات الب�صرية اأن تكون �صادقة وحمرتمة ولكن 

بع�صها قد ي�صوبه ال�صوء، ومن هذا املنطلق فاإن احلل يكمن يف اأن نوؤ�ص�ض عالقات اإجتماعية اإيجابية مع النا�ض ولكن بحذر واإنتباه. 

طرق واأ�صاليب الهند�صة االإجتماعية

املعلومات  عن  باالإف�صحاح  امل�صتهدفة  ال�صحية  الإقناع  تهدف  وكلها  االإجتماعية  الهند�صة  يف  ت�صتخدم  عدة  واأدوات  طرق  هناك 

يقع بع�ض  االإجتماعية،  الهند�صة  ب�صاأن خماطر  املتكررة  التحذيرات  اأو يعي عواقب ذلك. رغم  اأن يدرك  ال�صرية واخلا�صة دون 

النا�ض يف �صباكها، وقد تنتبه ال�صخ�صية امل�صتهدفة لذلك ولكن بعد فوات االأوان ومرور وقت كاف لكي يفلت املهند�ض االإجتماعي، 

ب�صكل مبا�صر  القانونية  امل�صائلة  وتقع  االأمور  تتفاقم  قد  اأحيانا  بل 

على ال�صحية امل�صتهدفة، بينما يختفي اأثر املهند�ض االإجتماعي اأو 

اأثر املمار�صة وكاأن االأمر قد مت باأمر واإقرار من ال�صحية. لنتعرف 

على بع�ض الطرق واالأدوات:

املكافاأة  اأو  الهدية  تلك  فاإن  ظاهريًا،  واملكافاأة:  الهدية  عر�س 

�صتكون من موؤ�ص�صة، اأو �صخ�صية غنية، اأو عرب �صحوبات وعرو�ض، 

للقبول  مغرية  �صتكون  اأموالها.  حلفظ  �صريك  يف  ترغب  �صركة  اأو 

ال�صحية(.  تعتقده  ما  )هذا  �صرر  اأي  الت�صبب  باأنها  ال�صيما  بها 

مبلغ  لتحويل  امل�صاعدة  تطلب  اإلكرتونية  ر�صالة  ت�صتلم  قد  فمثاًل، 

مايل ب�صبب ظروف ع�صرية خمتلفة على اأن تكون لك مكافاأة نظري 

الهند�صة االإجتماعية
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اأمن وحماية املعلومات

عملية التحويل تلك واخلدمة اجلليلة التي اأ�صديتها!، ولكن لتحقيق 

بالبنك وبياناتك  فاإنه يلزم بع�ض املعلومات كرقم احل�صاب  ذلك 

ال�صخ�صية ومعلومات اأخرى حتى تتم عملية حتويل املال، كما تطلب 

ر�صوم رمزية جدًا التقارن مببلغ املكافاأة املتوقعة وذلك الأغرا�ض 

بعد  االإدارية.  الر�صوم  وبع�ض  ال�صحية  قبل  من  واجلدية  التاأكيد 

حتويل املال اأماًل يف املكافاأة، لن ت�صمع ال�صحية جمددًا اأي �صيء 

من املهند�ض االإجتماعي.

اإت�صااًل  حتى  اأو  اإلكرتونية  ر�صالة  ت�صتلم  قد  امل�صتعجل:  الطلب 

هاتفيًا من �صخ�ض يطلب منك اأداء خدمة معينة ب�صرعة وعجالة 

الأهمية االأمر. فمثاًل، �صيطلب منك يف ر�صالته اأو اإت�صاله تزويده 

ببع�ض املعلومات اخلا�صة مدعيًا اأنه موظف يف البنك واأن هناك 

حماولة اأخرتاق )وهمية طبعًا دون اأن تدرك ذلك( ويقوم البنك 

املرور  كلمة  يطلب منك  اأو  الزبائن،  بالتاأكد من ح�صابات  حاليًا 

احلالية واإختيار كلمة مرور جديدة الإيهامك باأنهم يف �صدد اإعادة 

تهيئة النظام املعطل ب�صبب حماولة االإخرتاق، كما �صيلح املت�صل 

تتعر�ض  اأو  اأموالك  تخ�صر  ال  حتى  االإ�صتجابة  �صرعة  ب�صرورة 

لل�صرقة، بينما يف حقيقة االأمر هذه هي حماولة ال�صرقة احلقيقية.

اأو  ن�صية ق�صرية  لر�صالة  اإ�صتالمك  يكون من خالل  اآخر،  مثال 

ر�صالة اإلكرتونية اأو اإت�صااًل من �صخ�ض يعر�ض عليك فر�صة الفوز 

االأخرية يف م�صابقة اأو جائزة ما ولن يتبقى الوقت الكثري بينما قيمة اجلائزة كبرية جدًا! كما �صيطلب منك اإر�صال معلومات بطاقة 

االإئتمان للدخول يف ال�صحب اأو حتويل مبلغ مايل اأو اإر�صال ر�صالة ن�صية ق�صرية ببياناتك ال�صخ�صية اأو ر�صالة ن�صية ق�صرية ولكن 

ب�صعر مرتفع بهدف االإ�صرتاك. كل تلك املحاوالت اأمثلة من االإحتيال عرب الهند�صة االإجتماعية.
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التخويف والتهديد: قد ت�صتلم ر�صالة تبدو وكاأنها مر�صلة من املدير اأو اأت�صااًل يدعي باأنه م�صئول ما اأو موظف يف االأمن ويطلب 

منك معلومات مهمة ويقوم بتخويفك وتهديدك اإن رف�صت الطلب. قد يتكرر االأمر نف�صه وجهًا لوجه وعليه يجب اأن تكون حذرًا 

وتت�صرف بهدوء وحنكة. عند تعر�صك لهذه املواقف يتوجب عليك عدم الفزع واالإت�صال بوالديك حااًل.

اإثارة الف�صول: �صيحاول املهند�ض االإجتماعي اإثارة ف�صول ال�صحية من خالل تقدمي عر�ض ما، كاأن ير�صل له ملفًا معنّونًا ب«اأجمل 

اأهداف كاأ�ض العامل« اأو لعبة بعنوان »اإخترب قوتك يف ت�صلق برج خليفة!« اأو رابط ملوقع يحتوي على �صّور �صيقة. كل تلك العناوين 

املثرية قد تقود ال�صحية لفتح امللف اأو ت�صغيل اللعبة اأو ت�صفح املوقع املطلوب بينما هي يف احلقيقة روابط وبرامج ل�صفرات خبيثة 

من �صاأنها تثبيت برامج التج�ص�ض والفريو�صات باحلا�صب االآيل.

النا�ض كثريًا يف  الُنبل. يتعارف  اأو امل�صاعدة واإدعاء  وامل�صاعدة: �صيحاول املهند�ض االإجتماعي عر�ض ال�صداقة  ال�صداقة  عر�س 

غرف الدرد�صة ومواقع التوا�صل االإجتماعي وقد يكون من بني اأولئك النا�ض الكرث بع�ض االأ�صرار واملحتالني. �صيحاول املحتال من 

خالل احلديث والدرد�صة معرفة اأكرب كم من املعلومات عن ال�صخ�ض امل�صتهدف، و�صيحاول اإثارة االإهتمام من خالل احلديث عن 

نف�ض هوايات واإهتمامات الطرف االآخر بهدف ك�صب الثقة. يف حاالت عدة قد يعر�ض املحتال خدمة امل�صاعدة كاأن يطلب منك 

اإ�صم احل�صاب وكلمة املرور مل�صاعدتك يف تخطي املراحل باألعاب مواقع التوا�صل االإجتماعي، اأو م�صاعدتك يف �صراء بع�ض االأمور 

اأن االأمر قد يكون خطريًا جدًا  اأن تعطيه بع�ض املعلومات مثل تفا�صيل بطاقات االإئتمان، وعنوان االإ�صتالم بل  ال�صبكة على  من 

كمحاوالت االإ�صتدراج واللقاء وجها لوجه، ومن اأمثلة ذلك تبادل اأقرا�ض االألعاب االإلكرتونية حيث يكت�صف ال�صحية باأن الطرف 

االآخر �صخ�صًا بالغًا يدعي باأنه طالب �صغري الأغرا�ض غري اأخالقية على �صبيل املثال، وعليه يتوجب احلذر ال�صديد بهذا ال�صاأن.

ت�صتيت الذهن اأو الإ�صتغفال: من االأ�صاليب اأي�صًا اأن يحاول املهند�ض االإجتماعي ت�صتيت الذهن من خالل طرح اأ�صئلة متعددة غري 

اأو مناق�صة موا�صيع ب�صكل غري مركز. قد تبدو االأ�صئلة يف ظاهر االأمر غري مهمة ولكنها يف حقيقة االأمر و�صيلة جلمع  مرتابطة 

املعلومات، كما ي�صتخدم املهند�ض االإجتماعي تعابري وم�صطلحات رمبا تكون غري مفهومة وغري �صريحة مما يثري ف�صول الطرف 

امل�صتهدف حماواًل االإ�صتي�صاح بطلب املزيد من املعلومات، اأو طرح اأ�صئلة قد تبدو �صطحية جدًا وت�صجع ال�صحية على الرد و�صرد 

املعلومات.

الهند�صة االإجتماعية
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ال�صحية  تركيز  توجيه  االإجتماعي  املهند�ض  يحاول  قد  اآخر  جانب  من 

ملو�صوع معني و�صرف اإنتباهه عن موا�صيع اأخرى بهدف حت�صيل املزيد 

اإهتمامًا  يعر  وال  هام�صية  موا�صيع  ال�صحية  يعدها  بينما  املعلومات  من 

ملايقول.

هذه بع�ض الطرق التي ت�صتخدم يف الهند�صة االإجتماعية. قد تكون جمتمعة 

معًا اأو ب�صكل منفرد، املهم اأن حتقق الهدف يف ا�صتخال�ض املعلومات من 

اأو مواقف  اأن تدرك ذلك �صواء كان ذلك يف موقف واحد  ال�صحية دون 

متعددة ويف اأوقات خمتلفة.

اأمن وحماية املعلومات



30

الو�صيلة االأف�صل لتجنب الهند�صة االإجتماعية تكمن يف زيادة الوعي مبفاهيم اأمن و�صالمة تقنية املعلومات، والوعي بطرق واأ�صاليب 

ممار�صة الهند�صة االإجتماعية. يتوجب علينا احلذر والتفكري بعناية وتقييم االأمور قبل اإتخاذ اأي قرار. فمثاًل، هل حمتوى الر�صالة 

االإلكرتونية لي�ض واقعيًا؟ كاأن تكون هدية قيمة جدًا ملجرد الرد! اأو احل�صول على االأموال مقابل بع�ض البيانات ال�صخ�صية فقط! 

هل ُطلب مني القيام بت�صرف ما من �صاأنه اأن ي�صبب ال�صرر؟ ال�صيما باأنه ميكن حتقيق املطلوب دون م�صاعدة مني، كاأن ُيطلب مني 

فتح ح�صاب بنكي باإ�صمي لتحويل املال! ملاذا ميكن ل�صخ�ض غريب اأن يثق ب�صخ�ض اليعرفه اأبدًا، كاأن يخ�صني �صخ�ض ما بطلب دون 

�صابق معرفة بيننا ومل يلتقي بي قط ثم يخربين باأنه �صري�صل يل هدية اأو اأموااًل طائلة!.

اأو ذات طبيعة �صرية حتى ولوب�صكل جزئي. يعرف املهند�ض  اأو معلومات خا�صة  اأبدًا اإخبار الغرباء باأية بيانات �صخ�صية  اليجب 

االإجتماعي كيفية ربط املعلومات امل�صتخل�صة ويف اأوقات متعددة بع�صها ببع�ض للح�صول على معلومة متكاملة. لوطلب منك �صخ�ض 

ما كلمة املرور، اأو رقم بطاقة االإئتمان، اأو رقم ح�صابك بالبنك، اأو رمز التعريف ال�صخ�صي لبطاقة ال�صراف االآيل �صواء بالربيد 

االإلكرتوين، اأو من خالل غرف الدرد�صة اأو برامج املرا�صلة الفورية اأو عرب �صبكات  التوا�صل االإجتماعي اأو اأية و�صيلة اأخرى دون 

�صبب وجيه ومقنع فال ت�صتجب للطلب ابدًا واأبلغ ويل اأمرك باالأمر حااًل.

كن يقظًا وحذرًا بالن�صبة الأية طلبات مهما كانت مغرية اإذا كانت خمالفة للقواعد والقوانني حتى واإن كان �صبب االإ�صتجابة لهدف 

نبيل اأو م�صاعدة، فالنتائج قد تكون خطرية وتت�صمن امل�صائلة القانونية. اإ�صاأل نف�صك دائمًا، هل هذا العمل خمالف وينبغي اأال اأقوم 

به؟ اإذا كان اجلواب نعم فاإمتنع مبا�صرة عن اأداء ذلك العمل.

جتنب الهند�صة االإجتماعية

الهند�صة االإجتماعية
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اإذا اإ�صتلمت ر�صالة معنونة ب )عاجل( ب�صاأن ح�صابك البنكي اأو بريدك االإلكرتوين وحتتوي على رابط لل�صغط عليه لتتم اإجناز 

وحاول  املعلومات  بتلك  تثق  فال  لالإت�صال  اإلكرتوين  بريد  اأو  هاتف  رقم  على  الر�صالة  اإحتوت  واإن  للطلب،  ت�صتجب  فال  املطلوب 

احل�صول عليها من املوقع الر�صمي للبنك اأو ال�صركة املر�صلة ثم تاأكد من الر�صالة باالإت�صال بتلك اجلهة وخماطبة ق�صم الدعم 

الفني املعتمد ر�صميًا.

ت�صتطيع اأحيانًا معرفة الر�صائل االإلكرتونية الوهمية من خالل بع�ض املعطيات، فمثاًل، قد ت�صتلم ر�صالة تبدو وكاأنها مر�صلة من 

جهة ر�صمية بينما عنوان »املر�صل« خمتلف واليدل على اجلهة املر�صلة اأو يكون عنوانًا �صمن اخلدمات الربيدية املجانية مثل )هوت 

ميل - جي ميل - ياهو ميل(. اأو اأن يكون حمتوى الر�صالة االإلكرتونية مليء باالأخطاء االإمالئية واللغوية مما يدل على وجود �صبهة 

ما بالر�صالة.

اأمن وحماية املعلومات

اأو�صرية  خا�صة  معلومات  اأية  نر�صل  اأن  ليجب 

الر�صائل  خالل  من  اأو  الإلكرتوين  الربيد  عرب 

الق�صرية كما يجب اأن تلتزم احلذر ال�صديد عند 

الإجتماعي  التوا�صل  �صبكات  يف  املعلومات  ن�صر 

فكل تلك الو�صائل لتعد اآمنة حني نتحدث عن 

املعلومات اخلا�صة واحل�صا�صة.



32

ماهو الت�صرف ال�صليم حني يتمكن املهند�ض االإجتماعي من اإخرتاق عقولنا واحل�صول على معلومة ما؟

عند وقوع م�صكلة ما مرتبطة بالهند�صة االإجتماعية فيجب اأن تطلب امل�صاعدة من ال�صخ�ض املنا�صب، وهما بال �صك الوالدين فهم 

اإخبار والديك  اقدر منك على معاجلة االأمور واأكرث خربة بالت�صرف واالإت�صال باجلهات التي ت�صاعدك يف حل امل�صكلة. تذكر، 

باالأمر مهم جدًا، فقد تكون االأمور اأ�صوء مما تعتقد.

يتوجب عليك اأي�صًا القيام ببع�ض اخلطوات الهامة مثل حفظ وكتابة وقت التعر�ض للحادثة، ونوع املعلومات التي  ُطلبت، وموقع 

احلادثة واأ�صلوبها. 

كيف نت�صرف حني ت�صوء االأمور؟

الهند�صة االإجتماعية
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اأمثلة على الهند�سة الإجتماعية

ا�صُتخدمت اأ�صاليب الهند�صة االإجتماعية منذ القدم، ذلك باأن اأ�صاليب اأقناع النا�ض لعمل �صيء اأو االإف�صاح عن معلومة ما، موجودة 

�صواء الأمور اخلري اأو اأمور ال�صر. اإبحث يف �صبكة االإنرتنت عن ق�ص�ض واقعية حول الهند�صة االإجتماعية. ميكن اأن تكون الق�ص�ض 

من التاريخ القدمي اأو حدثت موؤخرًا يف مكان ما. اإحدى تلك الق�ص�ض يجب اأن تكون حول اإ�صتخدام الهند�صة االإجتماعية لتحقيق 

اأمر حممود ولي�ض لتحقيق ال�صرر.  بعد احل�صول على الق�ص�ض، اأجب عن التايل لكل ق�صة:

متى واأين ح�صلت الق�صة؟  .1

______________________________  

______________________________  

______________________________  

ماذا حاول املهند�ض االإجتماعي اأن يحقق اأو يح�صل من ال�صحية؟  .2

______________________________  

______________________________  

______________________________  

اأمن وحماية املعلومات



34

ماذا فعل املهند�ض االإجتماعي للح�صول على املطلوب من ال�صحية؟  .3

______________________________  

______________________________  

______________________________  

ماهو االأ�صلوب املتبع بح�صب ماتعلمته يف الف�صل الدرا�صي؟  .4

______________________________  

______________________________  

______________________________  

كيف ميكن وقف الهند�صة االإجتماعية؟ حدد اإجابتك بو�صوح  .5

______________________________  

______________________________  

______________________________  

الهند�صة االإجتماعية
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الإ�ستخدام املقبول 

وحماية اأجهزة 

احلا�سب الآيل

الدر�س  - 3
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الربامج املقر�صنة Pirated Software: هي تلك الن�صخ غري االأ�صلية من برامج وتطبيقات احلا�صب االآيل التي ُتن�صخ وتوزع دون 

ترخي�ض معتمد من اجلهة امل�صدرة لها.

العمل وعدم  التوقف متاما عن  اأو  املتوقع  العمل �صواء باخلروج غري  االإنهيار، توقف الربنامج عن  Crash: يق�صد بعملية  اإنهيار 

االإ�صتجابة للمهام املطلوبة من قبل امل�صتخدم. قد يت�صبب االإنهيار اأي�صًا بتوقف الربامج االأخرى.

اجلدار الناري Firewall: و�صيلة ت�صمح بتمرير اأو �صد مرور املرا�صالت االإلكرتونية املتبادلة بني جهاز احلا�صب االآيل وال�صبكات 

ك�صبكة االإنرتنت الأهداف االأمن واحلماية. 

اجلدار الناري ال�صخ�صي عبارة عن برنامج يثبت يف اأجهزة احلا�صب االآيل ال�صخ�صية واللوحية واملحمولة الأداء هذه املهمة.

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل

تعريفات

الدر�س  - 3
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االإ�صتخدام املقبول

اأ�صحت احلا�صبات االآلية اأكرث تقدمًا وتوفر كّمًا هائاًل من املعلومات مقارنة مع ذي قبل. ت�صتطيع تلك االأجهزة اإجراء العديد من 

العمليات احل�صابية املعقدة يف دقائق بل ثوان عدة، ن�صتطيع كتابة الر�صائل والبحوث وتعديل ال�صّور، ون�صتطيع البحث عن املعلومات 

التعامل معها  الهائلة الأجهزة احلا�صب االآيل، فاإن  العامل. ب�صبب كل تلك القدرات  النا�ض من خمتلف دول  الكثرية ونتوا�صل مع 

وت�صغيلها يتطلب قدرًا من امل�صئولية واالإلتزام واإحرتام القوانني اأي�صًا يف بع�ض االأحيان. حني ن�صتخدم احلا�صب االآيل اأو الهاتف 

النقال اأو الهواتف الذكية فاإنه يجب اأن نفكر بنتيجة ما قد نفعله فقد يكون مزعجًا اأو م�صرًا لنا اأو للغري.

اأمن وحماية املعلومات

يجب اأن تكون خياراتنا املرتبطة 

باإ�صتخدام اأجهزة احلا�صب الآيل 

والهواتف الذكية من�صجمة مع 

حتقيق الأمن وال�صالمة عند 

اإ�صتخدام تلك الأجهزة.



38

ال ت�صبب ال�صرر

الت�صبب ال�صرر.. �صعار ي�صتخدم بقوة يف عامل الطب واالأدوية، ولكنه �صعار منا�صب اأي�صًا عند العناية بجهاز احلا�صب االآيل. اإن 

الكيفية التي ي�صتخدم فيها احلا�صب االآيل قد تكون نافعة اأو �صارة لك ولغريك، وعليه يح�صن بك جتنب العديد من االأمور التي 

ت�صبب ذلك ال�صرر.

االآخرين  اإزعاج  يف  الهاتف  واأجهزة  االآيل  احلا�صب  الت�صتخدم 

وم�صايقتهم. قد يظن البع�ض باأنه من خالل اإ�صتخدام احلا�صب االآيل 

ميكن اإزعاج االآخرين دون اإمكانية تعقبهم ولكن يف حقيقة االأمر تتوفر 

لدى اجلهات االأمنية والتقنية املخت�صة كافة االأدوات التي تتيح الو�صول 

لل�صخ�ض الذي اأر�صل ر�صالة مزعجة اأو ن�صر جتريحًا اأو ت�صهريا ب�صخ�ض 

اآخر على �صبكات التوا�صل االإجتماعي اأو �صفحات االإنرتنت واملنتديات 

االإلكرتونية. كن حاذقًا وال ت�صرتك يف اأية اأمور من �صاأنها اإزعاج االآخرين.

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل
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حذارى من الن�صخ غري امل�صروع

التقم بتنزيل ن�صخ الربامج املقر�صنة اأو ن�صخ الربامج دون ترخي�ض من غري اجلهة امل�صدرة لها. اإن تنزيل الربامج املقر�صنة يعد 

عماًل غري م�صروع وي�صتوجب امل�صائلة القانونية، كما اأنه قد يكون خطريًا جدًا من حيث تلغيم تلك الربامج بالفريو�صات وبرامج 

التج�ص�ض وخمتلف ال�صفرات اخلبيثة مبجرد تثبيتها اأو ت�صغيلها.

اآخر،  بوا�صطة �صخ�ض  ُثّبتت  واإن  �صيكون م�صئواًل عما فيه من برامج وتطبيقات حتى  فاإن �صاحب اجلهاز  القانونية  الناحية  من 

وهناك العديد من االأمثلة الواقعية التي دفع فيها بع�ض االأ�صخا�ض مبالغ مالية كبرية اأو متت معاقبتهم بال�صجن ب�صبب تثبيت ن�صخ 

غري اأ�صلية ومقر�صنة من بع�ض التطبيقات.

هناك ثالثة خماطر رئي�صية عند تثبيت ن�صخ مقر�صنة من الربامج:

اأو  التوقف  وتت�صبب يف  ب�صكل طبيعي  تلك الربامج حلذف خ�صائ�ض احلماية فقد التعمل  التعديل اخلفي على �صفرة  ب�صبب  	•
تعطيل جهاز احلا�صب االآيل نهائيًا وقد يتوجب اإعادة التهيئة ال�صاملة للجهاز.

من  القرا�صنة  مُتّكن  فقد  وعليه  اخلبيثة  ال�صفرات  باإحدى  ملغمة  التطبيق  اأو  الربنامج  من  املقر�صنة  الن�صخة  تكون  قد  	•
اإخرتاق اجلهاز والعبث به وتنزيل حمتوياته من ملفات و�صّور اأو تغيري املعلومات اأو حذفها، اأو 

�صرقة كلمات املرور احل�صا�صة وقد ي�صل االأمر للتحكم التام باجلهاز.

االأمنية  اأو  الفنية  التحديثات  بع�ض  باإجراء  للربنامج  امل�صدرة  اجلهات  تقوم  عدة  اأحيان  يف  	•
على الن�صخ املن�صورة وتطلب من م�صتخدمي تلك الربامج 

تنزيل تلك التحديثات ملعاجلة الق�صور يف تلك الن�صخ. يف 

غالب االأحيان لن تتمكن من احل�صول على تلك التحديثات 

عند اإ�صتخدامك ن�صخ غري اأ�صلية اأو ن�صخ مقر�صنة من تلك 

الربامج.

اأمن وحماية املعلومات
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العناية بجهاز احلا�صب االآيل

يتوجب علينا العناية التامة بجهاز احلا�صب االآيل، لي�ض ب�صبب �صعره فح�صب واإمنا ملا فيه من معلومات و�صّور وملفات قد تكون مهمة 

جدًا بالن�صبة لنا وخ�صارتها تعني الكثري عند تعطل ذلك اجلهاز اأو اإخرتاقه من قبل الغري. هناك عناية مماثلة بالهواتف النقالة 

اأو الهواتف الذكية التي نحملها اليوم. على �صبيل املثال، ال�صّور اخلا�صة، والتقارير املهمة، واأرقام هواتف االأ�صدقاء واملعارف كل 

تلك االأمور من �صاأنها اأن ت�صبب لنا اإزعاجًا كبريًا عند �صياعها اأو فقدانها ل�صبب اأو اآخر.

رغم تقدم التقنية اليوم وتطّور اأجهزة احلا�صب االآيل وطرق ت�صميم الدوائر االإلكرتونية وو�صائط التخزين وتقنيات تبادل املعلومات، 

تظل جوانب العناية بتلك االأجهزة �صمن اأهم ال�صلوكيات واملباديء التي يجب اأن نلتزم بها. 

العناية املادية للجهاز

العناية املادية باجلهاز قد تكون االأب�صط ولكنها االأكرث اإهمااًل من قبل امل�صتخدمني، ونعني بالعناية املادية هي حماية احلا�صب االآيل 

من العطل اأو ال�صرقة. حني يتعطل اجلهاز فلن ت�صتطيع الو�صول اإىل املعلومات وامللفات املخزنة فيه ولن ت�صتطيع القيام باأية مهام 

اأخرى حتى يتم اإ�صالحه اأو اإ�صتبداله.

جهاز  االآيل  احلا�صب  وال�صوائل:  الآيل  احلا�صب  اأجهزة 

اإلكرتوين وال�صوائل ت�صبب �صررًا بالغًا له حني تن�صكب عليه تلك 

ال�صوائل، كما اأن االأمر خطري اأي�صًا بالن�صبة لك حيث اأن اأجهزة 

حتدث  اأن  �صاأنها  من  وال�صوائل  بالكهرباء  تعمل  االآيل  احلا�صب 

متا�ض كهربائي خطري، وعليه ينبغي احلذر ال�صديد. جتنب و�صع 

اأو  االآيل  اأجهزة احلا�صب  بالقرب من  اأنواعها  ال�صوائل مبختلف 

الهواتف.

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل
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احلا�صب الآيل والغبار: قد تت�صرر الدوائر االإلكرتونية امل�صغلة جلهاز احلا�صب االآيل 

ب�صبب الغبار واالأو�صاخ، وعليه يجب العناية بها وتنظيف اجلهاز ب�صكل م�صتمر، والتن�صى 

تنظيف اجلهاز من اأ�صفل ومن اخللف حيث توجد فتحات التهوية ومراوح التربيد،  كما 

اأو من  بقما�ض نظيف  يكون  ال�صليم  التنظيف  املفاتيح.   ولوحة  ال�صا�صة  تنظيف  التن�صى 

خالل ال�صوائل املتخ�ص�صة لذلك، ولكن تذكر باأن التنظيف يجب اأن يكون واجلهاز مغلق.

اإن احلرارة املرتفعة من �صاأنها تعطيل  املرتفعة:  باحلرارة  الآيل  احلا�صب  تاأثر 

يف  طويلة  ملدة  اجلهاز  و�صع  جتنب  وعليه  االآيل،  احلا�صب  بجهاز  االإلكرتونية  الدوائر 

ال�صم�ض، وعدم ترك اجلهاز يف ال�صيارة لفرتات طويلة.

ت�صقط  قد  ال�صقوط:  عند  الآيل  احلا�صب  اأجهزة  تاأثر 

الهواتف خ�صو�صًا  اأو  اللوحية  اأو  املحمولة  االآيل  اأجهزة احلا�صب 

اأن  اأيدينا ومن �صاأن ذلك ال�صقوط  اأ�صياء كثرية يف  عندما نحمل 

اأو  فيه  املخزنة  املعلومات  على  يوثر  اأو  ال�صا�صة  اأو  اجلهاز  يك�صر 

اأي�صا. يح�صن بك و�صع االأجهزة والهواتف يف احلقائب  مي�صحها 

واالأغطية املالئمة لها.

مبا اأن اأجهزة احلا�صب االآيل اليوم ال�صيما املحمولة منها واالأجهزة 

فاإنه  الوزن،  وخفيفة  احلجم  �صغرية  الذكية  والهواتف  اللوحية 

من املهم اأن تكون حتت اأنظارنا واأال نغفل عنها حيث اأنها عر�صة 

لل�صياع اأو ال�صرقة.

لدقائق  ولو  تركها  وعدم  معك  االأجهزة  تلك  تكون  اأن  دائمًا  تعّود 

معدودة يف االأماكن العامة كاملقاهي واملكتبات.

اأمن وحماية املعلومات
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العناية التقنية

من املهم جدًا اأن نفّعل اخل�صائ�ض التقنية التي تزيد من حماية اأجهزتنا. لن�صتعر�ض معًا بع�ض االأمور االأ�صا�صية ثم ننتقل لالأمور 

االأكرث تقدمًا.

هناك خم�صة خطوات اأ�صا�صية يتوجب اإتباعها لزيادة حماية االأجهزة.

تفعيل كلمة املرور للدخول على اجلهاز   1

تفعيل خا�صية حافظ ال�صا�صة وتفعيل كلمة املرور فيها  2

تفعيل خا�صية التحديث التلقائي  3

تثبيت برنامج مكافحة الفريو�صات واجلدار الناري باجلهاز  4

تعطيل مايعرف ب«ح�صاب الزائر« يف اجلهاز وهو احل�صاب الذي ي�صمح بالدخول على موارد اجلهاز كم�صتخدم زائر ولي�ض    5

كم�صتخدم اأ�صا�صي

�صبط كلمة املرور للدخول:

اإ�صم  اأو  امل�صتخدم  بهوية  مايعرف  اإدخال  منك  ُيطلب  قد  االآيل،  احلا�صب  اأجهزة  على  الدخول  عند 

امل�صتخدم وي�صمى اأي�صا ب«ح�صاب امل�صتخدم«، كما يطلب اجلهاز ب�صكل اإختياري اإدخال كلمة املرور 

على  الدخول  له  ف�صُي�صمح  اخليار،  هذا  تهيئة  عدم  حال  يف  �صابقًا.  تهيء  اأن  يجب  التي  للم�صتخدم 

اإ�صتخدام كلمة مرور للدخول، حتى مننع الغري من  اإدخال كلمة ال�صر. من املهم جدًا  احل�صاب دون 

اإ�صتخدام اجلهاز والدخول على امللفات وال�صّور اخلا�صة بنا ب�صكل مبا�صر.

اإذا اأهملنا تهيئة و�صبط كلمة املرور فاإن اجلهاز �صيكون عر�صة ملخاطر اأمنية متعددة مثل �صرقة 

املعلومات اأو حذفها اأو التالعب بها وتغيري حمتواها اأو تثبيت �صفرات خبيثة باجلهاز.

تذكر، يجب اأن تختار كلمات املرور بعناية. كلمة املرور يجب اأن تكون �صهلة التذكر بالن�صبة لك.. 

�صعبة التخمني بالن�صبة للغري.

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل
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تفعيل خا�صية حافظ ال�صا�صة:

هذه اخلا�صية ا�صتخدمت �صابقًا حلماية ال�صا�صة من خماطر التاأثر نتيجة بقائها فرتة طويلة دون تغيري يف حمتواها، ولكنها مفيدة 

اأي�صًا يف حماية االأجهزة من خماطر الدخول عليها و�صرقة املعلومات اأو االإطالع عليها دون اإذن. من خالل هذه اخلا�صية يتم �صبط 

حافظ ال�صا�صة للعمل التلقائي عند ترك اأو عدم مل�ض اجلهاز دون اإ�صتخدام لفرتة معينة. على �صبيل املثال، بعد 10 دقائق من ترك 

اجلهاز �صيعمل برنامج حافظ ال�صا�صة وعند العودة للعمل على اجلهاز جمددًا ف�صيطلب منك اإدخال كلمة املرور ليت�صنى لك اإكمال 

عملك على اجلهاز. هذه خا�صية مهمة جدًا ويتوجب عليك �صبط وتفعيل خيار كلمة املرور اأواًل يف برنامج حافظ ال�صا�صة.

التحديث التلقائي:

تتيح عملية التحديث التلقائي مللفات نظام الت�صغيل وملفات الربامج االأ�صا�صية االأخرى، احلماية �صد بع�ض املخاطر والتهديدات 

ال�صيما اأن ال�صركات لديها مراجعة دورية لرباجمها وقد تكت�صف بع�ض الثغرات 

الربجمية.  واملكتبات  امللفات  بع�ض  حتديث  تتوجب  التي  احل�صا�صة  االأمنية 

يحاول بع�ض قرا�صنة احلا�صب االآيل االإ�صتفادة من تلك الثغرات والبحث عن 

االأجهزة التي مل يتم حتديثها بغر�ض اإخرتاقها اأو تعطيلها. تعلم كيفية �صبط 

املخاطر  تلك  تتجنب  حتى  االآيل  احلا�صب  جهاز  يف  التلقائي  التحديث  خيار 

والتهديدات. 

التطبيقات  لبقية  التلقائي  التحديث  خا�صية  تفعيل  تن�صى  فال  اآخر  جانب  من 

نن�صحك  االأمنية.  التهديدات  لبع�ض  اأي�صًا م�صدرًا  تكون  فقد  باجلهاز  املثبتة 

بتفعيل عملية التحديث التلقائي لتكون كل 30 يومًا على اأكرث تقدير.

اأمن وحماية املعلومات
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تثبيت برنامج مكافحة الفريو�صات وتفعيل اجلدار الناري:

كل اأنظمة احلا�صب االآيل مبختلف اأنواعها )حتى اأجهزة اأبل واالأجهزة التي تعمل بنظام لينك�ض( معر�صة ملخاطر ال�صفرات اخلبيثة. 

لزيادة الفعالية �صد هذه ال�صفرات فاإنه يتوجب عليك تثبيت برامج مكافحة الفريو�صات للتاأكد من خلو اجلهاز من الفريو�صات 

وبرامج التج�ص�ض وال�صفرات اخلبيثة االأخرى، كما تقوم هذه الربامج بالتحقق الفوري من مرفقات الر�صائل االإلكرتونية الواردة 

وامللفات املنزلة من �صبكات التوا�صل االإجتماعي وغرف الدرد�صة وبرامج املرا�صالت 

الفورية، وينبغي اأن نتاأكد باأن برنامج مكافحة الفريو�صات يعمل ب�صكل �صحيح، واأن 

تكون قائمة الفريو�صات امل�صتهدفة حمدثة ب�صكل دوري، علمًا باأنه يوجد العديد من 

الفريو�صات وال�صفرات اخلبيثة التي تنت�صر يوميًا. 

من جانب اآخر، يعمل اجلدار الناري كو�صيلة ت�صمح بتمرير اأو �صد مرور املرا�صالت 

االإلكرتونية املتبادلة بني جهاز احلا�صب االآيل وال�صبكات ك�صبكة االإنرتنت بهدف االأمن 

واحلماية. اجلدار الناري ال�صخ�صي عبارة عن برنامج يثبت يف اأجهزة احلا�صب االآيل 

ال�صخ�صية و اللوحية واملحمولة الأداء هذه املهمة.

جلهازك  الو�صول  من  االآيل  احلا�صب  قرا�صنة  يتمكن  لن  الناري  اجلدار  خالل  من 

والتعرف عليه، فيح�صن بك تفعيل عمل هذا الربنامج حيث يوجد �صمن الربامج االأ�صا�صية التي تاأتي مع نظام الت�صغيل. تعلم كيفية  

تفعيل هذا الربنامج يف نظام الت�صغيل امل�صتخدم يف جهازك.

تعطيل ح�صاب الزائر و�صبط امل�صاركة يف امللفات بحا�صبك ال�صخ�صي:

حتتوي العديد من اأجهزة احلا�صب االآيل على مايعرف »بح�صاب الزائر« والذي ي�صمح الأي �صخ�ض بالدخول على اجلهاز لالإ�صتخدام 

اأو هوية  اأو االإ�صتخدام باالأماكن العامة. عادة مايتم �صبط هذا احل�صاب من خالل كتابة كلمة »زائر« كاإ�صم للم�صتخدم  املوؤقت 

للم�صتخدم ودون احلاجة الإدخال كلمة املرور. من املهم تعطيل هذا احل�صاب يف جهازك ال�صخ�صي لتجنب اإ�صتغالله من قبل الغري 

بغر�ض التهديدات االأمنية مثل تثبيت برامج التج�ص�ض اأو برامج �صارة اأخرى.

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل
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تعلم كيف ميكنك تعطيل ح�صاب الزائر يف حا�صبك ال�صخ�صي و�صتجد ذلك غالبًا يف خيار احل�صابات �صمن قائمة �صبط النظام.

اإ�صم  الطلب ومن خالل  متاحة فقط عند  تكون  بحيث  امللفات«  امل�صاركة يف  »خا�صية  اأي�صًا �صبط  يتوجب عليك  اآخر  من جانب 

امل�صتخدم وكلمة املرور. هذه اخلا�صية تعني اأن ت�صمح للغري بالدخول على جملد معني يحتوي على ملفات و�صّور بغر�ض امل�صاركة 

مع الغري وهي خا�صية مفيدة عند العمل اجلماعي للم�صاريع وتعديل امللفات وكتابة ومراجعة التقارير والبحوث، ولكنها قد تكون 

م�صدرًا لتهديد اأمني اإن مل ت�صبط ب�صكل �صحيح فقد ت�صتغل من قبل الغري لن�صخ حمتوى املجلد  اأو حذف مافيه من ملفات اأو تغيري 

حمتواها.

للتاأكد من عدم وجود برامج  االإنتهاء منها ومراجعة حمتوى املجلد ب�صكل دوري  ينبغي تعطيل خا�صية امل�صاركة يف امللفات عند 

االأ�صا�صية  املجلدات  كل  ولي�ض  فقط  معينة  ملجلدات  امل�صاركة  خا�صية  تفعيل  من  التاأكد  ينبغي  كما  م�صبوهة،  اأو  غريبة  و�صفرات 

واملتفرعة منها.

تعلم كيفية �صبط خا�صية امل�صاركة يف امللفات بجهازك.

اأمن وحماية املعلومات
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�سبط اخليارات الأمنية

اإبحث يف �صبكة االإنرتنت عن م�صدرين اأو اأكرث حول كيفية حماية اأجهزة احلا�صب االآيل. قم بتحديد نوع نظام الت�صغيل )ويندوز، 

ماكنتو�ض اأو اإ�ض(.

ملاذا تظن باأن امل�صادر املختارة ميكن االإعتماد عليها كم�صادر موثوقة للمعلومات؟  .1

______________________________  

______________________________  

اإ�صرحها  الكتاب؟  هذا  �صمن  ترد  ومل  االآيل  احلا�صب  حماية  زيادة  �صاأنها  من  اأمور  ثالثة  عن  اأكتب  املختارة،  امل�صادر  من   .2

بالتف�صيل وكيف ميكن �صبطها يف اجلهاز؟

______________________________  

______________________________  

هل �صتقوم ب�صبط هذه االأمور يف حا�صبك ال�صخ�صي ؟ اإ�صرح االإجابة؟  .3

______________________________  

______________________________  

االإ�صتخدام املقبول وحماية اأجهزة احلا�صب االآيل
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مالحظات:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

اأمن وحماية املعلومات



48

ن�سائح �رسيعة

التنزل اأو تثبت برامج وتطبيقات للهواتف النقالة والهواتف الذكية مامل تكن من م�صدر معتمد وموثوق به. التطبيقات املزيفة   

قد حتتوي على �صفرات خبيثة من �صاأنها ال�صرر بك وباجلهاز.

املواقع  حتديد  تطبيقات  ال�صيما  بالهواتف  التطبيقات  تثبيت  عند  واملمنوعة  امل�صموحة  ال�صبط  لطلبات  بالن�صبة  حذرًا  كن   

وتطبيقات ال�صبكات االإجتماعية. التقبل الطلب اإذا كان غريبًا اأو مثريًا للريبة.

الترد على الر�صائل الن�صية الق�صرية، والر�صائل االإلكرتونية، واالإت�صاالت من الغرباء.   

الت�صغط على الروابط للملفات اأو املواقع يف الر�صائل الن�صية الق�صرية.  

اأخرب والديك حااًل عند اإ�صتالمك لر�صائل اأو مكاملات مزعجة اأو موؤذية.  

كن حذرًا عند اإ�صتخدام تطبيقات حتديد املواقع.  

كن فطنًا ب�صاأن الهند�صة االإجتماعية واإحذر من خرق القواعد والقوانني.  

اإذا ا�صتلمت ر�صالة اإلكرتونية اأو ر�صالة ن�صية ق�صرية تطلب منك الرد مقابل احل�صول على مكافاأة �صخية اأو هدية قيمة ملجرد   

الرد، فينبغي احلذر وحذف الر�صالة فورًا وعدم الرد عليها.

التر�صل اأو تن�صر بيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة عرب الربيد االإلكرتوين اأو الر�صائل الن�صية الق�صرية اأو برامج املرا�صلة   

الفورية.

اأمن وحماية املعلومات
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البنكي، فال  اأو رقم احل�صاب  العنوان،  اأو  املرور،  اإر�صال معلومات خا�صة مثل كلمة  ا�صتلمت ر�صالة »عاجلة« تطلب منك  اإذا   

ت�صتجب للطلب، واأخرب والديك باالأمر حااًل، وقم باالإت�صال مبا�صرة بال�صركة التي طلبت املعلومات للتحقق من االأمر.

كن حذرًا ب�صاأن طبيعة ماتن�صر من معلومات و�صّور يف مواقع التوا�صل االإجتماعي.  

التقم بتنزيل اأو ن�صخ اأو تثبيت الربامج املقر�صنة وغري املرخ�صة.  

من اأب�صط اإجراءات زيادة فعالية احلماية يف اأجهزة احلا�صب االآيل �صبط كلمات املرور، وتفعيل برنامج حافظ ال�صا�صة وتفعيل   

خا�صية كلمات املرور فيه.

التن�صى اأي�صًا تثبيت برناجمي مكافحة الفريو�صات واجلدار الناري وتفعيل خا�صية التحديث التلقائي لنظام الت�صغيل وبرنامج   

مكافحة الفريو�صات.

قم بتعطيل »ح�صاب الزائر« اإن وجد يف جهاز احلا�صب االآيل اخلا�ض بك.  

اإهتم بجوانب احلماية املادية للجهاز مثل نظافته، وحمله بعناية وعدم تعري�صه للحرارة.  

اأمن وحماية املعلومات



50

حدد نوعني من  اأ�صاليب تعطيل اجلهاز اأو اإخرتاقه بطرق تقنية؟  .1

ال�صفرات اخلبيثة ا.     

التطبيقات املزيفة ب.     

فك منظومة العمل )جيلربيك( ج.     

الت�صيد بالر�صائل الن�صية الق�صرية د.     

اإ�صرح مبفهومك معنى فك منظومة العمل )جيلربيك( وملاذا يعد خطرياً؟  .2

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

اإخترب معلوماتك

اأمن وحماية املعلومات
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ماذا ميكنك القيام به حلماية هاتفك؟ حدد كل الإجابات ال�صحيحة:  .3

تنزيل  التطبيقات املزيفة الأنها اأرخ�ض ا.     

عدم الرد على الر�صائل الن�صية الق�صرية من الغرباء ب.     

عدم ال�صغط على الروابط للملفات واملواقع يف الر�صائل الن�صية الق�صرية ج.     

اإخبار والديك عند اإ�صتالمك لر�صالة ن�صية ق�صرية حتتوي على حمتوى مزعج اأو تهديد د.     

عدم تنزيل وتثبيت التطبيقات من املتاجر املختلفة ب�صبكة االإنرتنت هـ.     

التوا�صل  ن�صرت ذلك يف مواقع  الغري مبوقعك. وعليه  اإخبار  الأ�صدقاء وترغب يف  بع�س  للمقهى مع  ما، ذهبت  يوم  يف   .4

الإجتماعي. هل تظن من املنا�صب اأوًل الإ�صتئذان من بقية الأ�صدقاء احل�صور مبا ترغب ن�صره؟ اإ�صرح اإجابتك؟

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

اأمن وحماية املعلومات



52

ماذا ميكنك القيام به حلماية هاتفك النقال من التطبيقات املزيفة اأو ال�صفرات اخلبيثة؟  .5

تنزيل امللفات من املواقع املعتمدة فقط من اجلهة امل�صنعة للهاتف ا.     

فك منظومة العمل )جيلربيك( ب.     

مراجعة التعليقات املن�صورة حول تطبيق ما مبتجر التطبيقات قبل تنزيله من املتجر ج.     

عند تثبيت اأي تطبيق تاأكد من اخليارات لطلبات ال�صبط امل�صموحة واملمنوعة عند تثبيت ذلك التطبيق د.     

راجع فاتورة الهاتف ب�صكل دوري هـ.     

حدد بع�س الأ�صاليب املعتمدة يف الهند�صة الإجتماعية؟ اإخرت كل الإجابات ال�صحيحة  .6

تقدمي الهدية اأو اجلائزة لل�صحية امل�صتهدفة ا.     

حماولة ت�صتيت الذهن والرتكيز لل�صحية امل�صتهدفة ب.     

تخويف وتهديد ال�صحية  ج.     

�صد اإنتباه ال�صحية من خالل مو�صوع يثري الف�صول د.     

اإقناع ال�صحية باأنه �صديق له وحماولة ك�صب وده وثقته هـ.     

اإخبار ال�صحية بالهدف احلقيقي من التوا�صل معها و.     

 

اأمن وحماية املعلومات
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كيف ميكنك جتنب الهند�صة الإجتماعية و�صدها؟ حدد كل الإجابات ال�صحيحة:  .7

معرفة البيانات ال�صخ�صية واملعلومات اخلا�صة ا.     

عدم م�صاركة الغرباء باأية بيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة ب.     

جتنب قبول العرو�ض املالية والهدايا التي تبدو غريبة اأو م�صبوهة ج.     

كن حذرًا ب�صاأن ال�صخ�ض الذي يطلب منك خرق القواعد والقوانني مبقابل عائٍد ما د.     

تاأكد من ر�صائل الربيد االإلكرتونية قبل القيام باأي رد هـ.     

ال�صغط على كل الروابط يف الر�صائل االإلكرتونية للتاأكد من حمتواها و.     

ن�صر كل املعلومات يف مواقع التوا�صل االإجتماعي ز.     

ملاذا ينبغي عدم تنزيل اأو تثيبت اأية برامج مقر�صنة؟ حدد كل الإجابات ال�صحيحة:  .8

الأنها حتتوي على الفريو�صات ا.     

ميكنني تنزيلها وتثبيتها مب�صاعدة املخت�صني ب.     

الأنها ن�صخة غري م�صروعة وغري مرخ�صة ج.     

لن ت�صتطيع احل�صول على التحديثات املتعلقة بتلك الن�صخ املقر�صنة د.     

�صتعمل تلك الن�صخ ب�صكل طبيعي متامًا هـ.     

اأمن وحماية املعلومات
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حدد بع�س الإجراءات التقنية التي تزيد من حماية جهاز احلا�صب الآيل:  .9

عدم اإ�صتخدام كلمات املرور نهائيًا ا.     

عدم تفعيل برنامج حافظ ال�صا�صة وخا�صية طلب كلمة املرور فيه ب.     

تفعيل خا�صية التحديث التلقائي ج.     

تثبيت برنامج مكافحة الفريو�صات واجلدار الناري باجلهاز د.     

تعطيل »ح�صاب الزائر« وخا�صية م�صاركة املوارد باجلهاز هـ.     

10. حني ت�صافر بالطائرة، ينبغي اأن يكون جهاز احلا�صب الآيل معك دائماً ولي�س يف حقائب ال�صفر.

�صح ا.     

خطاأ ب.     

11. حدد ثالثة اأمور اأخرى من �صاأنها زيادة احلماية املادية جلهاز احلا�صب الآيل من الأ�صرار؟

___________________________ ا.     

___________________________ ب.     

___________________________ ج.     

اأمن وحماية املعلومات
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