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 Information Security المقصـود بأمـــن المعلومات   مـا

أمن المعلومات  هو العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التيي  

تهددها ومن انشطة االعتداء عليها . ومين ااويية تينيية و هيو الوسياالد واالدوات واالتيراءات اليياه توفيرهيا 

  حماية المعلومات من االخطار الداخلية والخارتية . لضمان 

فييي نطيياش انشييطة معالجيية ونيييد البيانييات  واسييطة وسيياالد الحوسييبة       واسييتخداه االييطين أميين المعلومييات

وتييداولها والتعاعييد معهييا عبيير  ييب ات   واالتصييا، و ام مييو  يييوا الوسيياالد التينييية لمعالجيية وخيي ن البيانييات

احتل  ا حاث ودراسات أمن المعلومات مساحة رحبة آخذة في النماء من  ين  –نترن  وتحديدا اإل -المعلومات

 . لومات المختلعة أ حاث تينية المع

 عناصر أمن المعلومات 

 :  CONFIDENTIALITY السرية أو الموثوقية  -1

 وتعني التأكد من ان المعلومات ال ت شف وال يطلو عليها من قبد ا خاص غير مخولين  ذلك .

 : INTEGRITY تكاملية وسالمة المحتوىال -2

التأكييد ميين ان محتييول المعلومييات الييحيت ولييم يييتم تعديلييش او العبييث  ييش و شيي د خيياص ليين يييتم تييدمير  

المحتول او تغيره او العبث  ش في اية مرحلة من مراحيد المعالجية او التبياد، سيواء فيي مرحلية التعاميد 

  روا .الداخلي مو المعلومات او عن طريق تدخد غير مش

 :  AVAILABILITY استمرارية توفر المعلومات او الخدمة -3

التأكد من استمرار عمد النظاه المعلوماتي واستمرار اليدرة على التعاعد مو المعلومات وتييديم الخدمية  

 المعلومات لن يتعرض الى منو استخدامش لها او دخولش اليها .  لمواقو المعلوماتية وان مستخده

 :  Non-repudiation  رف المرتبط بالمعلومات ممن قام بهعدم إنكار التص -4

وييصد  ش ضمان عده ان ار الشخص الذي قاه  تصرف ما متصد  المعلومات او مواقعها ان ار انش هيو  

 الذي قاه  هذا التصرف و  حيث تتوفر قدرة اثبات ان تصرفا ما قد تم من  خص ما في وق  معين .

   الحماية ذاتها وبذات القدر ؟؟ هل تحتاج اية معلومات عناصر 

ليييك كييد المعلومييات تتطليي  السييرية وضييمان عييده االفشيياء و وليييك كييد المعلومييات فييي منشييأة واحييدة  ييذات  

 -: معرفةاالهمية من حيث الوالو، لها او ضمان عده العبث  ها و لهذا تنطلق خطط أمن المعلومات من 

والمعلومات من حيث اهمية الحماية و ام تصنف المعلوميات تصنيف البيانات  ج    -ما الذي نريد ان نحميه 

 تبعا ل د حالة على حده و من معلومات ال تتطل  الحماية و الى معلومات تتطل  حماية قصول

وتبدا عملية تحديد المخاطر  تصور كد خطر قد يمك المعلوميات   -ما هي المخاطر التي تتطلب هكذا حماية 

و ا تداء من قطو مصدر ال هر اء عن ال مبيوتر وحتى مخاطر اختراش النظياه مين محد الحماية او يهدد امنها 

الخارج  واحد او اكثر مين وسياالد االختيراش عبير نيياط الضيعف و ميرورا  اسياءة الميودعين اسيتخداه كلميات 

السر العاالدة لهم و ويصار الى تصنيف هذه المخاطر ضمن قيواالم تبعيا السيال التصينيف و فتصينف كمخياطر 

ومن حيث وساالد تنعيذها و ومن حيث غرض المتسببين  هذه المخاطر و ومن حيث اثرها   حيث مصدرها من

على نظاه الحماية وعلى المعلومات محد الحمايية. وهيو ميا سينيف الحييا علييش  شي د تعصييلي . ومتيى ميا تيم 

 االنتهاء من هذا التحديد يجري االنتيا، الى التساؤ، التالي .
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كد منشاة وكد هيئة طرييتها الخاالة في توفير األمن مين المخياطر محيد التحدييد و حيدود   -وسائل الحماية 

متطلبييات حماييية المعلومييات المخصواليية التييي تييم تحديييدها و حييدود ام اناتهييا المادييية والمي انييية المخصصيية 

 هيا اليى حيد يي ثر  للحماية و في ت ون إتراءات األمن رخوة ضعيعة ال ت عد الحماية و الميا د ال ت ون مبالغيا

على عنصر األداء في النظاه محد الحماية و ام لو تصيورنا  خصيا أراد حمايية النييود الموتيودة فيي من ليش و 

فانش من الميبو، وضعها مثي في قاالة حديدية ووضو حديد حماية مثي على نوافذ المن ، و او وضيو تيرل 

د الثيث لتوفير األمن من انشطة سرقة هذا الما، . ل ين إنذار ألي اقتحاه للمن ، ور ما يم ن قبو، هذه الوساال

ليك منطييا  د مبالغيا فييش ان يحميي هيذا الشيخص ماليش  يان يضيو حراسيا ( أ خااليا ه عليى من ليش و ويضيو 

الواعق كهر االية على األسوار الخارتية و ومن ثم يضو حديد حماية عليى األ يواو والنوافيذ و ويضييف اليى 

ة فيي المني ، و في ما ميا دخلنيا اليى المني ، وتيدنا كياميرات مراقبية عنيد كيد نيطية و ملك ترل إنذار ل د نيطي

ووتدنا  عدها ان الغرفة التي تحتوي الياالة الحديدية ال يسمت  الدخو، اليها اال  عد تجاوا إتيراءات تعرييف 

  ننيا لسينا امياهخاالة كبطاقة تعريف او رقيم سيري عليى األقعيا، او غيير مليك و في ما ميا دخلنيا الغرفية وتيدنا ا

قاالة حديدية عادية و وانما خ انة حعظ تعتت  يعد وقتيي او سياعة وقتيية و او تعيتت  معتياحين او اكثير و ارقياه 

سرية متعددة او غير ملك من انماط اليااليات المعييدة  يد ووتيدنا ان فتحهيا يتطلي  ا تيداء إلغياء تيرل إنيذار 

ت ون ميبولة و ألنها  بساطة تجعد عملية حصو، الشيخص خاص  الياالة نعسها . ان ه ذا حماية ال يم ن ان 

نعسش على  عض الما، من  ين نيوده عملية معيدة قد تدفعش الحييا اليى إهميا، كيد إتيراءات األمين هيذه في يون 

اكثر عرضة للسرقة من غيره و وهذا ما نسميش التأثير على الحة األداء وفعاليتش . وفي  يئة المعلومات و فمن 

 ان نضو على تهاا ال مبيوتر الشخصي كلمة سر للولوج الى الملعات الهامة او حتى للنظاه كليش الطبيعي مثي

وان ال نعطي ال لمة الحيد و وان نضيو  رنامجيا او اكثير لمياومية العيروسيات اإلل ترونيية الضيارة و ونراعيي 

إلل ترونيي ميثي . في ما كيان إتراءات ميبولة في حماية الدخو، الى  ب ة اإلنترن  والتأكد من مصيدر البرييد ا

األمين   ويضم  يانات هامة ومصنف انها سرية و كان ل اما ايادة إتيراءات  ال مبيوتر خاص  داالرة او منشاة

و فمثي يضاف للنظاه تدران نارية تحد من دخو، ا خاص من الخارج وتمنيو اعتيداءات منظمية قيد يتعيرض 

النظاه يتباد، رساالد إل ترونية يخشيى عليى  ياناتهيا مين االفشياء و لها النظاه او الموقو المعلوماتي و واما كان 

ت ون تينيات التشعير مطلو ة  اليدر المناس  . ل ن ال ييبد مثي على تهاا كمبيوتر خاص غير مرتبط  شب ة 

عامة ان توضو أنواا متعددة من الجيدران الناريية و او ان يوضيو عليى أحيد مواقيو اإلنترني  وسياالد تعرييف 

دة لشخص المستخده و ك لمة السر والبصيمة اإلل ترونيية والبصيمة الصيوتية و وان يخضيو نظياه الموقيو متعد

الييى عييدد مبييالن  ييش ميين العلتييرات والجييدران النارييية و وتشييعير طويييد المييدل ل افيية البيانييات الموتييودة عليييش 

قتصار على كلمية سير لليدخو، والمتبادلة عبره و وأيضا ال ييبد موقو أمني يضم  يانات سرية للغاية مجرد اال

للنظاه .  معنى ان إتراءات الحماية تنطلق من احتياتات الحماية الميءمة و فان اادت عن حدها أمسي  مات 

اثر سلبي على األداء و فاالبت الموقو او النظاه  طيئا وغير فاعد في أداء مهاميش الطبيعيية و وان نيصي  عين 

البت اكثير عرضية ليختيراش اليداخلي والخيارتي . في ما فرغنيا مين الحد المطلوو و اادادت نياط الضعف وا

 اختيار وساالد الحماية التينية واستراتيجياتها اإلدارية واالداالية الميالمة و انتيلنا  عدالذ الى التساؤ، االخير.

 المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات مواطف 

لمادييية التييي تت ييون منهييا اليينظم و كالشا ييات والطا عييات وهييي كافيية المعييدات واالدوات ا -: األجهــــ      - 1

 وم وناتها الداخلية ووساالط التخ ين المادية وغيرها .

وهييي االواميير المرتبيية فييي نسييق معييين النجيياا االعمييا، و وهييي امييا مسييتيلة عيين النظيياه او  -:  البرامــــ  - 2

 مخ نة فيش .

لة والمعلومات المستخرتة عي  معالجتهيا و وتمتيد  معناهيا وتشمد كافة البيانات المدخ ا -:  المعطيـات    - 3

الواسو للبرمجيات المخ نة داخد النظم . والمعطيات قد ت ون في طور االدخا، او االخراج او التخ ين او 

  ين النظم عبر الشب ات و وقد تخ ن داخد النظم او على وساالط التخ ين خارتش . التباد،

 ب ات االتصا، التي تر ط اته ة التينية  عضها  عيض محلييا ونطاقييا ودولييا و  وتشمد -االتصـاالت :   -  4

 وتتيت فرالة اختراش النظم عبرها كما انها  ذاتها محد ليعتداء وموطن من مواطن الخطر الحيييي.
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ك ومحور الخطر و االنسان و سواء المستخده او الشخص المناط  ش مهاه تينية معينة تتصيد  النظياه و فيادرا

هذا الشخص حدود اليحياتش و وادراكش اليات التعامد مو الخطر و وسيمة الرقا ة على انشيطتش فيي حيدود 

احتراه حيوقش اليانونية و مساالد راليسة يعنى  ها نظاه األمن الشامد و تحديدا فيي  يئية العميد المرت ي ة عليى 

 نظم ال مبيوتر وقواعد البيانات

  

 عمليات متصلة بأمن المعلومات
 

 -: Information classification تصنيف المعلومات
وتختليف التصينيعات حسي    وهي عملية اساسيية ليدل  نياء أي نظياه او فيي  يئية أي نشياط يتعليق  المعلوميات

  المنشاة مدار البحث و فمثي قد تصنف المعلومات الى معلوميات متاحية و وموثوقية و وسيرية و وسيرية للغايية

 ان الوالو، اليها واخرل محظور التوالد اليها وه ذا .او قد ت ون معلومات مت

 -: Documentation التوثيق
وتتطل  عمليات المعلومات اساسا اتباا نظاه توثيق خطي لتوثيق  ناء النظاه وكافة وساالد المعالجية والتبياد، 

معلوميات و و وتصينيف ال  وم وناتها . و ش د راليك فان التوثيق الاه وضيروري لنظياه التعرييف والتخوييد

واالنظميية التطبييييية . وفييي اطييار األميين و فييان التوثيييق يتطليي  ان ت ييون اسييتراتيجية او سياسيية األميين موثييية 

وان ت ييون إتراءاتهييا وم وناتهييا كامليية محييد توثيييق و اضييافة الييى خطييط التعامييد مييو المخيياطر   وم تو يية

االاميات وخطيط الطيوارل المرتبطية وخطيط التعيافي وادارة   والحوادث و والجهيات المسي ولة ومسي ولياتها

  النظاه عند حدوث الخطر .

  

 -:  Administration and Personnel  Responsibilities المهام والواجبات اإلدارية والشخصية

ان مهاه المتصلين  نظاه أمن المعلومات تبدأ في االسال من حسين اختييار االفيراد المي هلين وعميق معيارفهم 

و على ان ي ون مدركا ان التأهيد العملي يتطل  تدريبا متواالي وال ييف عند حدود معرفية النظرية والعملية 

وخبرة هي الء ليدل تعييينهم و و شي د رالييك فيان المهياه اإلداريية او التنظيميية تت يون مين خمسية عناالير او 

وضيو البنياء تحليد المخاطر و وضو السياسية او االسيتراتيجية و وضيو خطية األمين و  -:  راليسة  مجموعات

  توديف االته ة والمعدات والوساالد و واخيرا تنعيذ الخطط والسياسات . –التيني االمني 

  

 االستخدام وسائل التعريف والتوثق من المستخدمين وحدود صالحيات

Identification and Authorization :- 
عموما و يم ن تييييده  العدييد مين وسياالد ان الدخو، الى أنظمة ال مبيوتر وقواعد البيانات ومواقو المعلوماتية 

التعييييرف علييييى  خصييييية المسييييتخده وتحديييييد نطيييياش االسييييتخداه و وهييييو مييييا يعييييرف  أنظميييية التعريييييف 

. والتعريييف او الهوييية مسييالة تت ييون ميين  .Identification and Authorization systems والتخويييد

ية قبو، وسيلة التعرييف او ميا يسيمى التوثيق خطوتين و األولى وسيلة التعريف على  خص المستخده و والثان

 من الحة الهوية الميدمة .

ووساالد التعريف تختلف تبعا للتينية المستخدمة و وهي نعسها وساالد أمن الوالو، الى المعلومات او الخدمات  

د في قطاعات اسيتخداه الينظم او الشيب ات أو قطاعيات االعميا، اإلل ترونيية و و شي د عياه و فيان هيذه الوسياال

 -تتواا الى ثيثة أنواا :

  ئ ما يمل ش الشخص مثد البطاقة البيستي ية او غير ملك . - 1    

    ئ ما يعرفش الشخص مثد كلمات السر او الرم  او الرقم الشخصي غير ملك – 2    

 يييء مييا يييرتبط  ييذات الشييخص او موتييود فيييش مثييد  صييمة االالييبو او  صييمة العييين والصييوت   –3    

 وغيرها .

 

وتعد وساالد التعريف والتوثق االقول و تلك الوسياالد التيي تجميو  يين هيذه الوسياالد تميعيا عليى نحيو ال يي ثر 

 على سهولة التعريف وفعاليتش في مات الوق  .
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ستصيد  و فانها  يذاتها و ميا authentication وايا كان  وسيلة التعريف التي سيستتبعها توثق من قبد النظاه

ظاه أمن وار ادات امنية يتعين مراعاتها و ف لمات السر على سبيد المثا، و وهي االكثر  استخدامها تخضو لن

 يوعا من غيرها من النظم و تتطل  ان تخضو لسياسة مدروسة من حيث طولها وم وناتها واال تعاد عن تلك 

االفشاء والحعاد  وكذلك خضوا االستخداه ليواعد عده االطيا وعده  ال لمات التي يسهد تخمينها او تحريها

 عليها.

ومتى ما استخدم  وساالد تعريف ميالمة التاحة الوالو، للنظاه و ومتى ما تحييي  عمليية التوثيق والمطا يية 

  Authorization والتأكد من الحة التعريف (الهويةه فان المرحلة التي تلي ملك هي تحديد نطاش االستخداه

قطياا ميا مين المعلوميات فيي النظياه و وهيذه المسيالة تتصيد وهو ميا يعيرف  التخوييد او التصيريت  اسيتخداه 

  .  Access Control system  التح م  الدخو، او التح م  الوالو، الى المعلومات او ات اء النظاه

  

 -: Back-up عمليات الحفظ
لنظياه وعمليات الحعظ تتعلق  عمد نسخة إضافية من المواد المخ نة على إحدل وساالط التخ ين سواء داخيد ا

او خارتش و وتخضو عمليات الحعظ ليواعد يتعين ان ت ون محددة سلعا وموثية وم تو ة ويجري االلتي اه  هيا 

 لضمان توحيد معايير الحعظ وحماية النسخ االحتياطية .

  

ويمثيد وقيي  الحعييظ و وحماييية النسييخة االحتييياط و ونظيياه التييرقيم والتبوييي  و وآلييية االسييترتاا واالسييتخداه و 

ن الحعظ وامنش و وتشعير النسخ التي تحتوي معطيات خاالة وسرية و مساالد راليسة يتعين اتخيام معيايير وم ا

 واضحة ومحددة  شأنها .

  

 -وسائل األمن الفنية ونظام منع االختراق :
تتعدد وساالد األمن التينية المتعين استخدامها فيي  يئية ال مبييوتر واإلنترني  و كميا تتعيدد أغراضيها ونطاقيات 

االستخداه و وقد تناولنا فيما تيده مساالد التعريف والتوثيق وتحديدا كلميات السير ووسياالد التعرييف األخيرل . 

و وكذلك نظم التح م فيي اليدخو، و  cryptography و اضافة للتشعير Firewalls وتتخذ الجدران النارية

ت ايييدة و ل نهييا ال تمثييد تميعهييا و وأنظميية و رمجيييات مياوميية العيروسييات اهمييية م    نظيياه تحييري االختييراش

وساالد األمن المستخدمة و  د هيي اضيافة لوسياالد التعرييف والتوثييق المتييده اال يارة اليهيا تمثيد اهيم وسياالد 

  األمن التينية في الوق  الحاضر و 

  

ويعني الخطر المحتمد الذي يم ن ان يتعرض لش نظاه المعلومات وقيد ي يون  خصيا و  : Threats التهديد 

المتجسك او المجره المحترف او الهياكرا المختيرش و او  ييئا يهيدد االتهي ة او البيرامل او المعطييات و او ك

 حدثا كالحريق وانيطاا التيار ال هر االي وال وارث الطبيعية .

وتعني عنصر او نيطة او موقو في النظاه يحتمد ان ينعيذ  :  Vulnerabilities   نقاط الضعف او الثغرات 

فمثي يعد األ خاص الذين يستخدمون النظاه نيطة ضعف اما لم   ش المعتدي او يتحيق  سببش االختراشمن خيل

ي ن تيدريبهم كافييا السيتخداه النظياه وحمايتيش و وقيد ي يون االتصيا،  اإلنترني  نيطية ضيعف ميثي اما ليم ي ين 

االد الوقاييية والحماييية و مشييعرا . وقييد ي ييون الموقييو الم يياني للنظيياه نيطيية ضييعف كييأن ي ييون غييير مجهيي   وسيي

و العموه فان نياط الضعف هي األسيباو المحركية لتحيييق التهدييدات او المخياطر . وييرتبط  هيذا االاليطين 

ــة االييطين وتعنييي الت نيييك المتبييو لحماييية النظيياه ك لمييات السيير  :  Countermeasures وســائل الوقاي

 واألقعا، ووساالد الرقا ة والجدران النارية وغيرها .

فانها تستخده  ش د مترادف مو تعبير التهديد و مو انها حييية تتصد  أثر التهديدات عنيد  :  Risks  مخاطرال

وتحليـل  و  Risk analysis  تحليـل المخـاطر حصيولها و وتييوه اسيتراتيجية أمين المعلوميات الناتحية عليى

ؤ، حيو، التهدييدات ثيم وليس  مجرد خطية محصيورة و وهيي تبيدأ مين التسيا Process  المخاطر هي عملية

  نياط الضعف واخيرا وساالد الوقاية المناسبة للتعامد مو التهديدات ووساالد منو نياط الضعف .
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فهو اصطالح متسع يشمل المخاطر ويشممل اخططما، و و مو ممالمانم المسمتخ   فم    -: Incident الحوادث

دراسمماأ نمممم الماتوممماأ التشنيممة يشممير الممم اخفامماغ المشمممودة او ييممر المشمممودة و وي طمم  ا  تمم ا،اأ 

وارطمار الشمانون  و   داريار –واخططا، الفنية و يير ان التوصيف ال قيق لهماا المفهمو  فم  ارطمار ا دا م  

يتايم ان يحمته  تم الحوادث يير المشمودة والتم  قم  ونمون مخماطر مفامل الطويامة ودون  اممل قمم ي او 

 ونون نططا، فنية يير مشمودة .

 بممماأ   فهممو اصمطالح لوصممف ا  تمم ا،اأ منتا بهما او ممودممع ا سمته ا  و فنشمموغ  Attacks الهجمات 

او الهبممماأ   إر اميممة و او  بممماأ الورمبيمماأ و او  بممماأ المممودفيم الحاقمم ةاننممار الخ مممة و او  بممماأ 

و ممو  ، Breachesاالخااتال  االختراقاات  ا  المزاحيممة . ويسممتخ   الاصممطالح رديممف لتهبممماأ اصممطالح

 و ومالتال  ينون مرادفا نيضا لال ت ا،اأ . االعتداءا  التقنية اصطالح ووصف مه مختتف انماط

 - تم النحو التال : وا  ت ا،اأ ومنف المخاطر   

 Physical security  Breaches of خرق الحمتية المتدية -أ ال :  

ويشمم  ممه قيما  المهماال مالوحمم فم  مختفماأ   Dumpster diving  التفتاي  يام لفافات  التقنياة       -

ظما  و الماخوراق المم ون المؤسسة مم الشمامة والمواد المتروالة محثا  م ني ش ، يسا  ه  تم اطتراق الن

 تيها التماأ السر و او مخرااأ النمويوور الت  ق  وتضمم ماتوماأ مفي ة و او ا قراص المتوة المرمية 

ما  استو الها و او يير ذلك مم المواد المنتومة او ا قراص او المالحظاأ او ني نمر يست غ منه  تمم ايمة 

طر قماممة التشنيمة و فشم  حممل ان ميامق ممم قومل و ارة وحتمم نم رم مخما  ماتومة وسا ل فم  ا طتمراق .

الا غ اخمرينية مختفاأ ااهزة وشنية ما  ان وشرر اوالفها و والان مم دمنها نظا  المويوور يحتوى قرصمه 

المتب  تم الافة الانماويم الخاصمة مورنمامم حمايمة الشمهود و وممالريل ممم انمه لمل يمتل فاتيما اسمتثمار  ماه 

مخاطر الشمف  ماه الانماويم اسمت  م إ مادة نشمل الافمة الشمهود وو ييمر ممواطم اقمامتهل الماتوماأ و ا  ان 

   لش ، ا  لالطفاق ف  إوال  ا قراص مطريشة صحيحة.  و وياوهل و و ما وطتب التفا مالية دخمة

 والمشمود  نا موسماطة التوصمل السمتن  الممادي ممع الشمونة او -:  Wiretapping  االلتقتط الساكم       -

ووصيالأ النظا  لبهة استراق السمع او سرقة وا ستيال،  تم الماطياأ المتوادلمة  ومر اخسمالم و و م  

 انشطة وتل مطرق سهتة او ماش ة وواا لنوع الشونة وطرق التوصل المادي .

: ويتل ذلك ماستخ ا  لواقط وشنية لتبميمع   Eavesdropping on Emanations  استراق األلواج       -

وامماأ المنواثممة مممم الممنظل ممماطتال  ننوا همما الالتشمماط موامماأ شاشمماأ النمويمموور الضممو ية او التشمماط الم

  الموااأ المووية مم ناهزة ا وماغ .

والمشممود  نما ا دمرار  -:  Denial or Degradation of Service انكات  ا  للااتء الفدلاة       -

نتح ث  م اننار الخ مة مثال  تم مواقع ارنترنق فمان ذلمك  المادي مالنظا  لمنع وش يل الخ مة و اما ان النا

 يتل  ور وشنياأ مختتفة و الضخ الرسا ل الوري ية ارلنترونية دفاة واح ة لتاطيل النظا  .

 Personnel security Breaches of     خرق الحمتية المتعاقة بتالشفتص  شؤ ن الموظفين -ثتنيت :

والمودفيم و ووح ي ا المخاطر ال اطتية منهما و واحم ة ممم منماطق ا  تمما   وا  المخاطر المتمتة ما شخاص

الاال  ل ى اهاأ نمم الماتوماأ و اذ ثمة فرصة  ن يحشق اشخاص مم ال اطل ما   يمنمم نظريما ان يحششمه 

 نح  مم الخارج و ووظل نيضا مشنتة صاوماأ الشف  ؤ ، قا مة ان لل ينم ثمة نظا  ندا، وصمالحياأ يتمي 

و ومالامو  ثمة مسمياأ وطوا ف   ي ة لهاه المخاطر نتناوغ واليما نمر  ما و  تمم ان ينمون مم رالا انهما   ذلك

وتاتق ما ططار ال اطتية والخاراية ماا و وقول ان ننتشل لهاا الويان و ثمة فا  ة ف  وش يل قا ممة ممم ا مل مواقمع 

 ية .ارنترنق وافضل الماالباأ الت  وناولق المخاطر ال اطت
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والمشمود  نا الم طوغ المم النظما  -:   Masquerading التففم بتنتحتل صتحيت  شفص لفوض       -

 ور استخ ا  وسا ل التاريف الاا  ة لمستخ   مخوغ مهاا ا ستخ ا  و الالست الغ الالمة سر نح  المسمتخ ميم 

ومع ان  اا النمط مم ا طتراقاأ   واسل  اا المستخ   و او  ور است الغ نطاق صالحياأ المستخ   الشر  

 و الشما ع سموا، فم  الويامة ال اطتيمة لتمنشماة او الخارايمة و ا  ان ودماه دممم طا فمة ا طتراقماأ المتممتة 

مممالمودفيم ومسممتخ م  النظمما  مممم المم اطل مممم ره حممموله ال الممب فمم   مماه الوياممة مسمموب نططمما، وشممارم 

امنمان الحمموغ  تيهما  مم طريمق اسمتراق النظمر او نحمو  المودفيم التماأ السر ووسا ل التاريف و ومسوب

ذلك مم ا ساليب الت  وتواا  ف  مياة الامل ال اطت  ووتي  الحموغ  تم التماأ المرور او وسما ل التاريمف 

. 

وقرصنة الورامم وتحشق  مم طريمق نسمخها دون وممري     Software Piracy قرصنة البرلجيت        -

ادي دون وخويل مهاا ا ست الغ و او وشتي  ا ومحاالاوها وا نتفاع المادي مها  تم نحو او است اللها  تم نحو م

يخممل محشمموق المؤلممف و و ممو نشمماط ينمم رج فمم  حشيشتممه دمممم طا فممة ا  تمم ا،اأ والمخمماطر التمم  وسممته   

تما  الورمبياأ  موما و و و قطاع استشل مااوه مم ميم قطا اأ ارا ل النمويوور و و مو مما نخممه لمه الن

لنمم ودماها ممم قومل اصمحا   ماا التممنيف دممم قا ممة ا طمال أ المتممتة   الثالم مم  اه الموسمو ة و

ما شخاص وشؤون المودفيم يراع الم ا نشطة الت  وتل  م طريق نسخ اخشخاص والمودفيم الورمبيماأ 

قا هل واقرما هل او  سمت اللها لتوادلها مع اص  –و نا ف  ال الب المواودة  تم الوسا ط وا و ية المستشتة  –

 ف  ميااأ  مل نطرى .

 خرق الحمتية المتصاة بتالتصتال   المعطيت  -ثتلثت : 

                        Communications and Security     Breaches of 

 -والمشمود مهاه الطا فة ا نشطة الت  وسته   الماطياأ والورمبياأ ذاوها ووشمل طا فتيم :

    Data Attacks هجمت  المعطيت           ·

و مم  الامتيممة  -:Unauthorized Copying of Data النسااغ رياار المصاارل بااا لامعطياات        -

الشا اة الت  وستتوع ال طوغ يير المممرح ممه لتنظما  و حيمم يمنمم ا سمتيال،  مم طريمق النسمخ  تمم 

 اأ وا وامر والورمبياأ ويير ا .الافة ننواع الماطياأ و و نا وشمل الوياناأ والماتوم

الفنرة  نا موساطة ان الهبو  ينمب  تم دراسة ندا،  -:  Traffic Analysis  تحايل االتصتال        -

النظا  ف  مرحتة التاامل ومتامامة مما يمتل فيمه ممم اومما أ واروواطماأ محيمم يسمتفاد منهما فم  وح يم  

ق الهبو  المناسب ويير ذلك مم مسا ل يبماها فنرة مستنياأ المستخ ميم ووح ي  نشاط الضاف ووق

 الرقامة  تم حرالة النظا  م رض ويسير الهبو   تيه .

و مم   متيما صممورة مممم صمور ا تمم ا،اأ التخممزيم و  -: Covert Channels القناوا  المففيااة       -

مان ف  مودع حيم يخف  المشتحل ماطياأ او مرمبياأ او ماتوماأ مستولم  تيها الأرقا  مطاقاأ ا ت

مايم مم النظا  و ووتا د ايراض ا طفا، و فشم  ونمون ومهيم ا لهبمو   حمق او و طيمة اقتحما  سمامق او 

 مبرد وخزيم لماطياأ يير مشرو ة .

 Software Attacks  هجمت  البرلجيت           ·

نفما فم  مرنمامم يتمي  اخمموا  الختفيمة ث مرة او م  -:  Trap Doors  المصاتدد ا االباواا الفافياة       -

لتمخترق الوصوغ مم طالله الم النظا  و انه موساطة م طل مفتموح ومامما الالوما  الختفم  لتمنمزغ الماي 

 ينفا منه السارق .

  

 Session السارقة ا  اخاتتا المعاولاة ا  االساتفدال الاح ام ة سارقة ا  اختطاتا الجاسات          -

Hijacking  :-  ا ستيال،  تم الوياناأ  ومر واحم  او االثمر ممم ا سماليب وليس المشمود  نا انشطة

التشنية المتش مة او الالحشة و انما المشمود ان يست ل الشخه استخ اما مشرو ا مم قول ييره لنظا  ما 
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  النظا   ن ما وتاح له الفرصة  نش اغ المسمتخ   دون  تممه و او ان يبتمس و فيسترق النظر او يستخ 

موسمماطة منممان مسممتخ   النظمما  فيطتممع  تممم الماتوممماأ او يبممري ايممة  متيممة فمم  النظمما  و وذلممك مشممم  

ا ستيال،  تم مياناأ او الحموغ  تم ماتوماأ وستخ   ف  اطتمراق او ا تم ا،  حمق او لتنفيما نشماط 

 او لنشف ماطياأ مشنل فوري .و ميري آن  

انفماق النشمل فم  ا صمل  -:   Tunneling الهجمت  عبر التتعب بنقل المعطيت  عبر انفتق النقل       -

مشرو ة لنشل الماطياأ  ور الشوناأ يير المتوافشةو لننها وممو  طريشمة ا تم ا،  نم ما   طريشة وشنية

 مشرو ة . وستخ   حز  الماطياأ المشرو ة لنشل ماطياأ يير

و مم   بممماأ وممتل مطممرق وشنيممة ماشمم ة لتوصمموغ ييممر   Timing attacks   الهجماات  الوقتيااة       -

الممرح مه الم الورامم او الماطياأ و ووشو  امياها  تم فنمرة اسمت الغ وقمق ونفيما الهبممة متزامنما 

ا يم  ممم ا سماليب مع فواصمل الوقمق التم  وفممل الامتيماأ المروومة فم  النظما  و ووضمل فم  نطاقهما ال

فممم    إسممما،ة اسمممت الغ ا ودممماع او ا نمممماط الااديمممة لمممالدا، والنيفيمممة  التشنيمممة لتنفيممما الهبمممو  و منهممما

والهبماأ ييمر المتزامنمة او ييمر المتوافشمة المتممتة ماسمت الغ ورويمب    Race conditions النظا 

 . Asynchronous attacks ونفيا الامتياأ ا  تيادية

 Trojan  حصاتن طار اد   Viruses  كتلفتير ست   Malicious Code رلجيت  الفبيثةالب       -

Horses    الاااد د  اتلكتر نياااة  Warms  الساااتلم  Salamis  القنتبااال المنطقياااة   Logic 

Bombs  :-  البامع المشترم ميم  اه الورمبيماأ انهما مرمبيماأ دمارة وسمت ل لتتم مير سموا، وم مير

اأ او الماطياأ او المتفاأ او الودا ف او وستثمر لتشيا  ممها  يير مشرو ة الانبا  النظا  او الورمبي

احتياغ او يش ف  النظا  و والحشيشة انها ليسق وسمياأ مترادفة لتفيروساأ الشا اة و انهما وختتمف  مم 

فم  ماضها الواض مم حيم وراليوهما احيانما واحيانما ممم حيمم طريشمة احم اث النتيبمة واحيانما اسمتومها 

 الهبو  .

والفيروسمماأ ومثممل حممر  الهبممماأ الشا مممة والشمما اة ا ن مسمموب اسممت الغ ا نترنممق وووفير مما فرصممة نشممر 

الورمبياأ الضارة حوغ الاالل و ولل وا  مبرد  بمة وسته   نظاما ماينه او وتحق دررا ماح  المتفاأ و مل 

 االثر و فان  بماأ الفايروساأ وما الحشته ومم ما  التمثيل   و   أ  بماأ منظمة وتحق طسا ر مالمالييم

ودمر  نحمو  1811مم طسا ر ق    يتمور الواض حبمها و فاذا المان الفيمروا الماي اطتشمه مموريس  ما  

فاوحممة الهبممماأ وحمم ثا ادى الممم نممما، ا  تممما    المويمموور  وممر انتشمماره اليهمما مممم طممالغ ا نترنممق 0666

ة منافحة  بماأ الفايروساأ و فان فايروا ميتسيا وفايروا مالمودوع ل راة انه وصف مانه محرم انشط

الحب طالغ الاماميم المادمييم و يماالران الامالل ممان  دودة مموريسع المما  رفمق فم  ذلمك الوقمق و ليسمق ا  

وصم قق   افتتاحية لحبل مخاطر الفايروساأ وق راوها الااليمة  تمم التم مير وواطيمل ادا، ا نظممة والشموناأ

مثممل الفيممروا المنتشممر وقممق ا مم اد  مماا المم ليل  الشمميفرة الحمممرا،ع الهبممو  المماي الحممق االوممر  النوممو،ة  نمم ما

الخسا ر ف  مياة النمويموور وا نترنمق قياسما م يمره ممم انمماط امرا ل النمويموور وا نترنمق حتمم ا ن و فهماا 

  متيمار 2.2ا يزي   مم الاي وشير اح ث التشارير ان مم ره الميم و الحق طسا ر اولية ق رأ مم  الفايروا

 و  يزاغ يه د يالوية نظل النمويوور والشوناأ حوغ الاالل .

 

   ستدل األلن الشتدعة

وسا ل نمم الماتوماأ    مبمو ة مم اآللياأ وارارا،اأ وا دواأ والمنتباأ الت  وستخ   لتوقاية مم او 

 أ ومالامو  نظل الماتوماأ وقوا   ا .وشتيل المخاطر والته ي اأ الت  وتارض لها النمويووراأ والشونا

والما نودحنا و فان وسا ل اخمم متا دة مم حيم الطوياة وال رض و لنم يمنننا مشنل نساس  وممنيف  ماه 

 -الوسا ل ف  دو، يرض الحماية الم الطوا ف التالية :
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لجموعاااااة  ساااااتدل األلااااان المتعاقاااااة باااااتلتعريا بشااااافص المساااااتفدل  لوثوقياااااة االساااااتفدال     -

و و   الوسما ل التم  وهم   المم دممان   Identification and authentication  شر عيتا ل

ووضمل  ماه الطا فمة التمماأ السمر  استخ ا  النظا  او الشونة مم قول الشخه المخموغ مهماا ا سمتخ ا  و

سماأ مانوا ها و والوطاقاأ الاالية المستخ مة لتتاريف و ووسا ل التاريف الويولواية الت  واتم   تم 

ماينة ف  شخه المستخ   متمتة مونا ه الويولوا  و ومختتف ننواع المنتباأ التم  ومزود التمماأ سمر 

آنية او وقتية مت يرة النترونيا و والمفاوي  المشفرة و مل وضل  اه الطا فة ما يار  ماخقفاغ ارلنترونية 

 الت  وح د مناطق النفاذ .

و   الت  وسا   Access control بتلدخول  النفتذ الى الشبكةلجموعة الوستدل المتعاقة بتلتحكم     -

ف  التأال  مم ان الشونة وممادر ا ق  استخ مق مطريشة مشرو ة و ووشمل مم ميم ما وشممل الوسما ل 

الت  واتم   تم وح ي  حشوق المسمتخ ميم و او قموا ل اشمخاص المسمتخ ميم ننفسمهل و او وح يم  المزايما 

ك مممم اراممرا،اأ وا دواأ والوسمما ل التمم  وتممي  الممتحنل ممشممرو ية اسممتخ ا  ا سممتخ امية او ييممر ذلمم

 الشونة امت ا،ا .

  

لجموعة الوستدل التم تهدا الى لنع ايشاتء المعاولات  لايار المفاولين باتلد  تهادا الاى تحقيا       -

و ووشممل  ماه الوسما ل ممم مميم مما  Data and message confidentiality سارية المعاولات 

 file and message encryption  مل وشنيممممماأ وشمممممفير الماطيممممماأ والمتفممممماأوشممممم

technology, وإامرا،اأ حمايمة نسمخ الحفمح ا حتياطيمة protection for backup copies on 

tapes, diskettes, etc,  والحماية الممادة لالاهمزة ومنونماأ الشموناأphysical protection of 

physical LAN medium and devices . واستخ ا  الفتتراأ والمواهاأ 

 Data and message لجموعااة الوسااتدل الهتديااة لحمتيااة التكتلايااة ة سااتلة المحتااو        -

integrity  و   الوسا ل المناط مها دمان     وا يل محتموى الماطيماأ ممم قومل اهمة ييمر مخولمة

لنترونيمة ومرمبيماأ وحمري الفايروسماأ مالك و ووشمل مم ميم ما وشمل وشنيماأ الترميمز والتواقيمع ار

 ويير ا .

-Nonلجموعاااة الوساااتدل المتعاقاااة بمناااع االنكااات  ة انكااات  التصاااريت  الصاااتد   عااان الشااافص      -

repudiation  و ووه    اه الوسا ل الم دمان     ق رة شخه المستخ   مم اننار انمه  مو الماي

ا  مماغ ارلنترونيمة والتااقم اأ  تمم الخمط و قا  مالتمر  و و   وسما ل ذاأ ا ميمة مال مة فم  ميامة 

وورونز  اه الوسا ل ف  الوقق الحادمر  تمم وشنيماأ التوقيمع ارلنترونم  وشمهاداأ التوثيمق الممادرة 

  م طر  ثالم.

 Logging and  ساااتدل لراقباااة االساااتفدال  تتباااع ساااجت  النفاااتذ ا  األداء ة االساااتفدال      -

Monitoring وستخ   لمراقومة الامامتيم  تمم النظما  لتح يم  الشمخه الماي قما  و و   التشنياأ الت  

مالامممل المامميم فمم  وقممق مامميم و ووشمممل الافممة ننممواع الورمبيمماأ والسممبالأ ارلنترونيممة التمم  وحمم د 

 ا ستخ ا .

 -ايضتل لوجز حول اكثر  ستدل االلن شيوعت يم بيئة ن م المعاولت  :        -

 لة الفتير ست برلجيت  كشا  لقت           §

مالريل مم ان وشنياأ مضاداأ الفيروساأ وا  ا الثر انتشارا ووا  مم ميم وسا ل اخمم الماروفة لتاممو  

و ا  انها حبل وطويق  اه التشنياأ واستراويباأ وططة التاامل ماهما ونشمف  مم ث مراأ الويمرة و مم 

ساسمية لنيفيمة وحمري  ماه المضماداأ ثمة طمسة آلياأ ا  نططا، ف  فهل دور  اه المضاداأ و ومالامو 

لتفيروسماأ التمم  ومميب النظمما  و المما ثمممة قوا م  اساسممية وحشمق فااليممة  ماه الوسمما ل والتم  واتممم  فمم  

حشيشتها  تم الموا نة ما ميم دروراأ  اه التشنياأ لحماية النظا  وما ق  يؤثره ا ستخ ا  الخاطئ لها 

  .  تم اخدا، وفاالية النظا 
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 التشفير  

تحظى تقنيات وسياسات التشفير في الوقت الحاضر باهتمام استثنائي فيي مييناأ نميل المماوميات ر ومير   لي  

اأ حماييية التشييفير يمثييي الوسييياة ايةثيير اهمييية لتحقيييل وثييائا ارمييل الثاميية ر اليييرية والت اماييية وتييوفير 

ة المنصيةة لايى تحقيييل حمايية هينا المنا يير ر المماوميات ر فالتشيفير تقنييات تيين ي فيي مستايا وسييائي التقنيي

فضماأ سرية المماومات ا ةح يمتمن مل بييل ميا يمتمين لايى تشيفير وترمييف المافيات والمم ييات بيي تشيفير 

وسائي التثةت وةامات الير ر ةما اأ وسياة حماية سامة المحتوى تقوم لاى تشفير الةيانات المتةا لة والتثةت 

ويمن التشفير بوجه ليام   الة اإلل ترونية لم تتمرض ري نوع مل التمنيي او التغيير رلنى ف  التشفير اأ الرس

وت ةيقاته المنينة وفي مقينمتاا التواقييا اإلل ترونيية ر الوسيياة الوحيينة تقريةيا لضيماأ لينم ان يات التصيرفات 

ييل اهيناا ارميل ميل جاية ر لةر الشة ات اإلل ترونية ر وبنل  فاأ التشفير يمثي ايسيتراتييية الشيمولية لتحق

وهو م وأ تئيس لتقنيات ووسائي ارمل ار رى ر  ا ة في بيئة ايلمال ايل تروينة والتيياتة اإلل ترونيية 

 والرسائي اإلل ترونية ولموما الةيانات المتةا لة بالوسائط اإلل ترونية .

الين  لايى نحيو يحوليه اليى تميو   ومل حيث مفاومه ر فاأ التشفير يمر بمرحاتيل تئييتيل ر ارولى تشيفير

غير مفاومة او مقروءة باغة مفاومة ر والثانية ر ف  الترميف بالا ة الن  المشيفر اليى وضيمه الييابل ةين  

مفاوم ومقروء ر وهنا الميالة تقوم باا برمييات التشفير التي تستاا ننوالاا ووثائفاا . اما مل حيث طير  

والتشيفير الممتميين لايى مفياتيح التشييفير ر التيي قين ت ييوأ مفياتيح لاميية او  التشيفير ر فثمية التشييفير الترمييفي ر

 ا ة او مفييا مناا ر ولاوقوا لاى ابر  اغراض ولنا ر التشفير وطرقه التقنية نوت  تاليا موا  مستاتة 

 تتناول هنا الميائي ما ايشاتة الى مصا تها .

 

  Security Policy استراتيجية أمن المعلومات

موليية القواليين التييي ي ةقاييا ارشييساا ليينى التمامييي مييا التقنييية ومييا المماومييات  ا ييي المنشيي ة هييي مي 

 وتتصي بشؤوأ الن ول الى المماومات والممي لاى نظماا وا اتتاا .

 -تانا استراتييية نمل المماومات الى :

 مةيوتر والشة ات تمريا الميتسنميل واي اتييل بالتفاماتام وواجةاتام الم اوبة لحماية نظم ال  ·

وةنل  حماية المماومات ب افة اش الاا ر وفي مراحي ا  الايا ومماليتايا و فنايا ونقاايا واليا ة 

 استرجالاا .

ةمييا تايينا ايسييتراتييية الييى تحنييين اإلل ترونييية التييي يييتم مييل  الاييا تحقيييل وتنفييين الواجةييات   ·

 الميؤوليات لنن حصول الس ر .المحن ة لاى ةي مل له لاقة بالمماومات ونظماا وتحنين 

بياأ اإلجراءات المتةمة لتياو  التانينات والمساطر والتمامي مماا والياات المناط بايا القييام     ·

 باا بنل  .



 Security.......................,............امــنــيـــــــــــــــــــــــة  ..................................................

 

- 2 - 

وتتاس  المن اقات وايسيس التيي تةنيى لايايا اسيتراتييية    -منطلقات واساس استراتيجية أمن المعلومات 

 -حتياجات المتةاينة ل ي منش ة مل ايجابة لل تياؤيت ماث تئيية :نمل المماومات القائمة لاى اي

 احمي المعلومات ؟؟ كيف احمي المعلومات ؟؟  ِمن ماذا اريد ان احمي ؟؟  ماذا  

 

 اغراض حماية البيانات الرئيسة .        * 

ل قةييي : الت ةيين مييل اأ المماومييات ي ت شييا وي ي اييا لاياييا ميي CONFIDENTIALITY السرررية - 1

 اشساا غير مسوليل بنل  .

الت ةن مل اأ محتوى المماومات  حيح لم يتم تمنياه او  : INTEGRITY التكاملية وسالمة المحتوى - 2

 المةث به وبش ي  اا لل يتم تنمير المحتوى او تغيرا لل طريل تن ي غير مشروع .

المماومات ليل   ةن مل اأ ميتسنمالت  -:  AVAILABILITY استمرارية توفر المعلومات او الخدمة - 3

  يتمرض الى ان ات استسنامه لاا او   وله الياا .

 مناطق أمن المعلومات         *

 ويرا  ب مل ايتصايت حماية المماومات  ال لماية تةا ل الةيانات مل نظام الى ا ر أمن االتصاالت : - 1

النظام ب افة ننوالاا وانماطاا ةحماية نظيام التشيغيي و ويرا  به حماية المماومات  ا ي  أمن الكمبيوتر : - 2

 برامج الت ةيقات وحماية برامج ا اتة الةيانات وحماية قوالن الةيانات بانوالاا المستافة .  حماية

وي يتحقل نمل المماومات  وأ توفير الحماية المت اماة لانيل الق اليل لةر ممايير امنية ت في توفير هينا     

 ر ومل  ال ميتويات نمل متمن ة ومستافة مل حيث ال ةيمة .الحماية 

 انماط ومستويات أمن المعلومات  * 

وتشييمي ةافيية الوسييائي التييي تمنييا الو ييول الييى نظييم المماومييات وقواليينها ةايقفييال  الحمايررة الماةيررة : - 1

لييى ايجاييفة والحييواجف والغييرا المحصيينة وغيرهييا مييل وسييائي الحماييية الما ييية التييي تمنييا الو ييول ا

 الحياسة .

وهي تتمايل بيالموثفيل الميامايل لايى النظيام التقنيي الممنيي ميل حييث تيوفير وسيائي  الحماية الشخصية : -2

التمريا السا ة ب ي منام وتحقيل التنتيب والت هيي لامتمامايل بوسائي ارمل الى جانب اليولي بمييائي 

 ارمل ومساطر ايلتناء لاى المماومات .

ويييرا  باييا سييي رة جايية اي اتة لاييى ا اتة اليينظم المماومييات وقواليينها مثييي الييتح م  الحمايررة ااةاريررة : - 3

بالةرمييات الساتجيية او ايجنةيية ليل المنشي ة ر ومييائي التحقييل بيا ايت ارميل ر ومييائي ايشيراا 

الماييا وميل ضيمناا مييائي والمتابمة رنش ة الرقابة اضافة اليى القييام بانشي ة الرقابية ضيمل المييتويات 

 التح م بايشتراةات الساتجية .

ةاليييي رة لاييى ةلييا ة انتييام المماومييات ولاييى لماييية ةتيياا مصييا ت  : المعرفيررة  -الحمايررة االمالميررة - 4

 المماومات الحياسة لنن اتسا  القرات بمنم استسناماا .
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 المخاطر  *  

ت بمييا فييي  ليي  ننظميية التييياتة اإلل ترونييية وابيير  هيينا هنييام مسيياطر لنييينة يم ييل اأ تواجييه نظييام المماومييا

 المساطر ما ياي :

ويتحقل  ل  بن ول شس  غير مسول بنل  الى نظام ال مةيوتر والقييام ب نشي ة غيير  اختراق األنظمة : - 1

مصرح له باا ةتمينيي الةرميييات الت ةيقيية وسيرقة الةيانيات الييرية او تينمير المافيات او الةرميييات او 

نظيام او لميير  ايسيتسنام غيير المشيروع . ويتحقيل ايقتحييام بشي ي تقاييني ميل  يال انشي ة   التقنيييا ال

والتسفييي و ويييرا  بييه تظيياهر الشييس  المستيير  بانييه شييس  ا يير مصييرح لييه باليين ول . او مييل  ييال 

ي اسييتغال نقيياط الضييما فييي النظييام ةتييياو  ةجييراءات اليييي رة والحماييية او مييل  ييال المماومييات التيي

ييمماا الشس  المستر  مل مصا ت ما ية او ممنوية ر ةالتنقيب في قمامة المنش ة لاحصول لاى ةامات 

الير او مماومات لل النظيام او ليل طرييل الاننسية ايجتماليية ةين ول الشيس  اليى مواقيا مماوميات 

 حياسة  ا ي النظام ة امات الير او الم المات الااتفية .

ويييتم مييل  ييال قيييام الشييس  المسييول لييه اسييتسنام النظييام لغييرض مييا  خويرر: :االمتررداع ملرر  حررق الت - 2

باسييتسنامه فييي غييير هيينا الغييرض  وأ اأ يحصييي لاييى التسويييي بيينل  ر وهيينا الس يير يميين مييل ار  ييات 

ار  ييات  النا اييية فييي حقييي ةسيياءة اسييتسنام النظييام مييل قةييي مييوثفي المنشيي ة ر وهييو قيين ي ييوأ نيضييا مييل 

المستر  حياب شس  مسيول ليه باسيتسنام النظيام ليل طرييل تسمييل ةامية اليير  الساتجية ر ةاستسنام

السا ة به او استغال نق ة ضما بالنظام لاين ول الييه ب رييل مشيروع او ميل جيفء مشيروع وميل ميم 

 القيام بانش ة غير مشرولة .

ل  او ميل لا ة ينيتج هينا الس ير ليل اقتحيام ميل قةيي شيس  غيير مصيرح ليه بين زرامة نقاط الضعف : - 3

 ال ميتسنم مشروع تياو  حنو  التسويي الممنوح له بحيث يقيوم الشيس  بيفتع مين ي ميا يحقيل ليه 

اي ترا  فيما بمن . ومل اشار امثاة  تالة المسياطر حصياأ طيروا ة ر وهيو لةياتة ليل برنيامج ييؤ ي 

ر ةياأ يييتسنم  غرضا مشرولا في الظاهر ل نه يم ل اأ يييتسنم فيي السفياء لاقييام بنشياط غيير مشيروع

برنامج ممالية ةامات ثاهريا لتحريير وتنيييل النصيوا فيي حييل ي يوأ غرضيه الحقيقيي طةالية ةافية 

مافات النظام ونقااا الى ماا مسفيي بحييث يم يل لامستير  اأ يقيوم ب ةالية هينا المايا والحصيول لايى 

 محتويات النظام .

ه يتم ل الياني مل الحصول لاى مماومات سرية بنوأ ا ترا  ةمةيوتر الميني لاي مراقبة االتصاالت : - 4

غالةييا مييا ت ييوأ مييل المماومييات التييي تييياي لييه ميييتقةا ا تييرا  النظييام و ليي  بةييياطة مييل  ييال مراقةيية 

 ايتصايت مل ةحنى نقاط ايتصال او حاقاتاا .

المم يييات  وةيينل  بيينوأ ا تييرا  النظييام يقييوم الييياني فييي هيينا الحاليية بييالتراض امتررراض االتصرراالت : - 5

ويشيمي التيراض   المنقولة  ال لماية النقي وييري لاياا التمنيات التي تتناسب ميا غيرض ايلتيناء

ايتصايت قيام الياني بسال نظام وسييط وهميي بحييث ي يوأ لايى المييتسنم اأ يمير ميل  اليه وييفو  

 النظام بمماومات حياسة بش ي طولي .
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القيام ب نش ة تمنا الميتسنم الشرلي مل الو ول اليى المماوميات او  ويتم  ل  مل  ال انكار الخدمة : - 6

الحصول لاى السنمة وابر  انماط ان ات السنمة اتسال ةميية ةةييرة ميل تسيائي الةريين اإلل ترونيي  فمية 

واحنة الى موقا مميل بانا اسيقاط النظيام المييتقةي لمينم قنتتيه لايى احتمالايا او توجييه لين  ةةيير ميل 

نترنت لاى نحو ي يتيح لماية تيفئية حيفم الميوا  المرسياة فتيؤ ي اليى اةتظياث السيا م ولينم لناويل اإل

 قنتته لاى التمامي ممه .

ويتمثيي هينا الس ير فيي لينم اقيرات الشيس  المرسيي الييه او المرسيي  :  مرد  االقررار لالقيرا  لالتصرر  - 7

 م باتسال طاب الشراء لةر اإلنترنتبالتصرا الني  نت لنه ر ة أ ين ر انه ليس هو شسصيا الني قا
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  Attacks  الھجوم أنواع 

 : وھي أقسام أربعة إلى الھجوم يقسم

:Interception Attacks-  1   الرسائل على التصنت ھجوم 

 السرية المعلومات على للحصول والمستقبل المرسل بين االتصال يراقب المھاجم أن :الھجوم ھذا عمل وفكره

 االتصال على بالتصنت يسمى . ما وھو

:Interruption Attacks -2   اإليقاف ھجوم    

 يسومى موا وھوو المستقبل إلى الوصول من البيانات أو الرسالة إليقاف االتصال قناة قطع على يعتمد النوع وھذا

   برفض الخدمة أيضا

 الرسالة محتوى على يعدل ھجوم 3 -

 وعندما (المستقبلو المرسل بين وسيط يعتبر) والمستقبل المرسل بين المھاجم يتدخل وھنا Attacker فإنه

 ال إلى تصل

 قبل من الرسالة بتعديل يعلم ال طبعا والمستقبل ، المستقبل إلى إرسالھا ثم ومن الرسالة محتوى بتغيير يقوم

.Attacker ال 

: Fabrication Attacks - 4 المفبرك أو المزور الھجوم 

   . مثال بالشركة خاصة سرية لماتك أو معلومات منه ويطلب صديقه انه مفادھا رسالة المھاجم يرسل وھنا

 

 

 :وأقسامه   Risk  الخطر تعريف

 نطلق أن يمكن التھديد ذلك استغل إذا وبالتالي ، إستغالله يمكن تھديد األرجح على يوجد أنه ھو Risk الخطر

    .المنظمة تلك في أمنية ثغرة يوجد أنه حيث ، أو ثغرة  Vulnerability عليه

 : ھما رئيسيين قسمين إلى Risk   ال نقسم أن نيمك التعريف ھذا ومن

: (Threat) • بالمنظمة الخاصة السرية المعلومات إلى الوصول الى المحاوله عملية وھو  التھديد 
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  (Vulnerabilities) • المھاجم   يستطيع المنظمة في ضعف يوجد أنه وھيت الثغراAttacker  من الدخول 

 . خاللھا

 

  : التالي الشكل يوضح كما وھي  Risk لل أخرى مكنونات وھناك

  

  

 

 Encryption  التشفیر

تعني  gráphien تعني مخفي و kryptós    كلمة يونانية األصل   Cryptography :علم التشفير

 . الكتابة المخفية   كتابة

 
 :تعريف علم التشفير

يتشاركان سر معين يستخدمان التشفير  ھو علم يھدف إلى حماية المعلومات ) سر معين ( فإذا كان لدي نظامين

 .لحماية سريته ويمكن تحقيق خدمات أخرى من التشفير مثل التحقق من مصدر الرسالة
 

والدولوة  الفرعونيوة الحضوارة مثول والمراسالت المعلومات إلخفاء القديمة الحضارات في قديما استخدم التشفير 

 إبوان العور  واللغوويين الرياضويين للعلمواء ونشوتته والدتوهب يودين مؤسو  مونظم كعلوم التشوفير ولكن .الرومانية

 رياضوية مفواھيم العلمواء ھوؤالء ألوف وقود والكنودي، الفراھيودي أشھرھم ومن العربية الذھبي  للحضارة العصر

 كسور فوي واالحتماالت اإلحصاء مفاھيم تبعه ومن الكندي توظيف وكذلك . التوافيق والتباديل أھمھا من متقدمة

 الشفرة 

 مون وافودة "التشوفير" كلموة ولكون .المعلوموات إخفواء علوى ليودل "التشفير" مصطلح استخدام أيامنا في شاع وقد

 ."الصوفر" لكلموة آخور بمعنوى ولكون العربيوة اللغوة مون أصال جاءت بدورھا وھذه  (Cipher)األوربية  اللغات

 يكون لوم موا وھوو الحسوا ، فوي تخدموهواسو العشورية والخانات الصفر مفھوم قد تبنوا العر  أن معلوم ھو فكما

 بنفساالسوم أخوذوه أنھوم لدرجوة وغريبوا جديودا الصوفر مفھووم وكوان،  الوسوطى القورون فوي يعرفونوه األوربيون
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كلموة   يسوتخدمون صواروا فقود والغموو  التعقيود في  منتھى كان الجديد الصفر مفھوم وألن  "Cipherفتسموه 

Cipher   الواضحة وغير ةالمبھم األشياء على للداللة.  

 

 

 فھمه  يمكن ال مخفي أي نص إلى أحد عليھا يطلع أن تريد ال التي أو المھمة المعلومات تحويل ھو :التشفیر

 

 

 
 

 

 :كالتالي التشفیر فك وعملیة

 

 
 

 

 :  مصطلحات 

 

 .الرسالة األصلية : (Plaintext) النص الواضح

 .الرسالة المشفرة :(Ciphertext) النص المشفر

 .خوارزمية لتحويل النص الواضح إلى نص مشفر:(Cipher) يفرةالش

 .معلومة تستخدم في الشيفرة وتكون معروفة فقط للمرسل والمستقبل : (Key) المفتاح

 .تحويل النص الواضح إلى نص مشفر:encipher (encrypt) التشفير

 .إعادة النص المشفر إلى نص واضح:decipher (decrypt) فك التشفير

 .دراسة مبادئ وطرائق التشفير:(cryptography) تشفيرعلم ال

دراسة مبادئ وطرائق فك تشفير النص المشفر دون :cryptanalysis (codebreaking) كسر التشفير

 .معرفة المفتاح

 

 Classical Cryptography التشفیر بالطرق الكالسیكیة  

 :مايتم تقسيم طرق التشفير الكالسيكية إلى قسمين رئيسيين, وھ 
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 . Substitution cipherالتشفير عن طريق اإلحالل أو اإلزاحة - 1

  . Transposition cipherالتشفير عن طريق إعادة الترتيب أو التبادل بين األحرف - 2

  

  

 :Substitution Cipherالتشفیر عن طريق اإلحالل أو اإلزاحة   .1

كان حرف من النص األصلي, فنكون حصلنا على نص ھذا النوع من التشفير يعتمد على إحالل حرف جديد م 

مشفر. فمثالً لو كان لدينا الحرف )أ( في النص األصلي, نستبدله بالحرف )س( فنكون شفرنا الحرف )أ( 

 :بالحرف )س(, وھكذا. يمكن تقسيم التشفير عن طريق اإلحالل إلى نوعين

  .Monoalphabetic Cipherالشفرة األبجدية األحادية.1    

  . Polyaphabetic Cipherالشفرة األبجدية المتعددة2.    
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The Vigenère cipher is a method of encrypting alphabetic text by using a series of 

different Caesar ciphers based on the letters of a keyword. It is a simple form of 

polyalphabetic substitution 

In a Caesar cipher, each letter of the alphabet is shifted along some number of 

places; for example, in a Caesar cipher of shift 3, A would become D, B would 

become E, Y would become B and so on. The Vigenère cipher consists of several 

Caesar ciphers in sequence with different shift values. 

 

The Vigenère Square 
  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D 

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I 

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J 

L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L 

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N 

P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O 

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
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Key C O U N T O N C O U N T O N 

Plaintext V I G E N E R E C I P H E R 

Encryption X W A R G S E G Q C C A S E 

 

 

Affine cipher 

The affine cipher is a type of monoalphabetic substitution cipher, wherein each letter 

in an alphabet is mapped to its numeric equivalent, encrypted using a simple 

mathematical function, and converted back to a letter. The formula used means that 

each letter encrypts to one other letter, and back again, meaning the cipher is 

essentially a standard substitution cipher with a rule governing which letter goes to 

which. As such, it has the weaknesses of all substitution ciphers. Each letter is 

enciphered with the function(ax + b) mod 26, where b is the magnitude of the shift. 

 
 

Encrypting     

      
 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 

Ex:  let  key ( a= 5 ,  b= 8 ) 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monoalphabetic_substitution_cipher
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plaintext: A F F I N E C I P H E R 

x: 0 5 5 8 13 4 2 8 15 7 4 17 

 8 33 33 48 73 28 18 48 83 43 28 93 

 8 7 7 22 21 2 18 22 5 17 2 15 

ciphertext: I H H W V C S W F R C P 

 

Description 

                        

Ex:  let  key ( a-1= 21 ,  b= 8 ) 

 

ciphertext: I H H W V C S W F R C P 

y: 8 7 7 22 21 2 18 22 5 17 2 15 

21(y-8): 0 -21 -21 294 273 -126 210 294 -63 189 -126 147 

(21(y-8)) mod 26: 0 5 5 8 13 4 2 8 15 7 4 17 

plaintext: A F F I N E C I P H E R 
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Message  Reversal     عكس الرسالة 

 

plain text :    meet me monday morning 

cipher text : gninrom yadnom em teem  

 

 خصائص هذه الطريقة ) يكتبها الطالب  خالل شرح الموضوع(

1-  

2-  

3-  

4-  

 

Reciprocal Cipher  الشفرات العكسية 

 

 

plain text :    send guns soon 

cipher text : hvmw tfmh hllm  

 

 

 

 خصائص هذه الطريقة ) يكتبها الطالب  خالل شرح الموضوع(

1- 

2- 

3- 

4- 
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  greatest common divisor           القاسم المشترك األكبر 
 

 Euclid's algorithm, is an efficient method for computing the greatest common 

divisor (GCD) of  two numbers, the largest number that divides both of them 

without leaving a remainder. 

The greatest common divisor of integers a and b, denoted by gcd(a,b), is the largest 

integer that divides (without remainder) both a and b. So, for example: 

gcd(15, 5) = 5, gcd(7, 9) = 1, gcd(12, 9) = 3, gcd(81, 57) = 3. 

The gcd of two integers can be found by repeated application of the division 

algorithm, this is known as the Euclidean Algorithm. You repeatedly divide the 

divisor by the remainder until the remainder is 0. The gcd is the last non-zero 

remainder in this algorithm. The following example shows the algorithm. 

Finding the gcd of 81 and 57 by the Euclidean Algorithm: 

81 = 1(57) + 24 

57 = 2(24) + 9 

24 = 2(9) + 6 

9 = 1(6) + 3 

6 = 2(3) + 0. 

It is well known that if the gcd(a, b) = r then there exist integers p and s so that: 

p(a) + s(b) = r. 

By reversing the steps in the Euclidean Algorithm, it is possible to find these 

integers p and s. We shall do this with the above example: 

Starting with the next to last line, we have: 

3 = 9 -1(6) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_common_divisor
https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_common_divisor
https://en.wikipedia.org/wiki/Remainder
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From the line before that, we see that 6 = 24 - 2(9), so: 

3 = 9 - 1(24 - 2(9)) = 3(9) - 1(24). 

From the line before that, we have 9 = 57 - 2(24), so: 

3 = 3( 57 - 2(24)) - 1(24) = 3(57) - 7(24). 

And, from the line before that 24 = 81 - 1(57), giving us: 

3 = 3(57) - 7( 81 - 1(57)) = 10(57) -7(81). 

So we have found p = -7 and s = 10. 

The procedure we have followed above is a bit messy because of all the back 

substitutions we have to make. It is possible to reduce the amount of computation 

involved in finding p and s by doing some auxillary computations as we go forward 

in the Euclidean algorithm (and no back substitutions will be necessary). This is 

known as the extended Euclidean Algorithm. 

The Extended Euclidean Algorithm for finding the inverse of a number mod n. 

We will number the steps of the Euclidean algorithm starting with step 0. The 

quotient obtained at step i will be denoted by qi. As we carry out each step of the 

Euclidean algorithm, we will also calculate an auxillary number, pi. For the first two 

steps, the value of this number is given: p0 = 0 and p1 = 1. For the remainder of the 

steps, we recursively calculate pi = pi-2 - pi-1 qi-2 (mod n). Continue this calculation 

for one step beyond the last step of the Euclidean algorithm. 

The algorithm starts by "dividing" n by x. If the last non-zero remainder occurs at 

step k, then if this remainder is 1, x has an inverse and it is pk+2. (If the remainder is 

not 1, then x does not have an inverse.) Here is an example: 

Find the inverse of 15 mod 26. 

Step 0: 26 = 1(15) + 11 p0 = 0 

Step 1: 15 = 1(11) + 4 p1 = 1 

Step 2: 11 = 2(4) + 3 p2 = 0 - 1( 1) mod 26 = 25 
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Step 3: 4 = 1(3) + 1 p3 = 1 - 25( 1) mod 26 = -24 mod 26 = 2 

Step 4: 3 = 3(1) + 0 p4 = 25 - 2( 2) mod 26 = 21 

    p5 = 2 - 21( 1) mod 26 = -19 mod 26 = 7 

Notice that 15(7) = 105 = 1 + 4(26) 1 (mod 26). 

 A وباقي قسمة B يساوي القاسم المشترك األكبر للعدد الثاني A ،  B   قاسم المشترك األكبر لعددين طبيعيينال

، ونكرر العملية نفسها حتى يصبح باقي القسمة مساويا الصفر، عندئذ يكون القاسم المشترك األكبر هوو B  على

  العدد اآلخر

.  

     .هو القاسم المشترك األكبر  Nو        .  B  على A هو باقي قسمة r حيث 

A= q0 B + r0 

 

Ex:       a = 1071   and    b = 462 

1071 = 2 × 462 + 147 

462   = 3 × 147 + 21 

147   = 7 × 21 + 0 

. ظهرت اليجاد القاسم المشترك االكبر  هي واحدة من أقدم الخوارزميات الجارية االستعمال خوارزمية أقليدس

 .قبل الميالد 033حوالي عام  إلقليدس في األصول في كتاب

 

 42،  81أوجد العوامل المشتركه بين العددين 

 

 أختار أصغر العددين:   اخرىطريقة 

 

 81،  9،  6،  3، 4، 8القسلللللللللمة علي لللللللللا وهللللللللل   81هلللللللللا اىعلللللللللداد التللللللللل   ق لللللللللل  81عواملللللللللل 

  6،  3، 4، 8يق لللللللللل القسلللللللللمة علللللللللل  كلللللللللل ملللللللللن  42وحيلللللللللد أأل العلللللللللدد اىخلللللللللر وهلللللللللو ال للللللللل  

 

 6وأعل  عامل مشترك هو       6،  3، 4، 8المشتركة ه   إذا العوامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
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 اخرىطريقة 

  

 42ن حد عن كل اىعداد الت  حاصل ضرب ا 

 

    42× 8   :ن دأبجدول العدد  

  84×  4   : 4ثم جدول العدد 

  1×  3   : 3ثم جدول العدد 

 6×  2   : 2ثم جدول العدد 

 

 42،  84،  1،  6،  2،  3،  4، 8ه   42إذا عوامل العدد 

  

 

 81أما بالنس ة للعدد 

  

 81فن حد عن كل اىعداد الت  حاصل ضرب ا 

 

  81× 8  : 8بجدول العدد ن دأ

  9×  4   :4  ثم جدول العدد

  6×  3    :3  ثم جدول العدد

 

 81، 9،  6،  3،  4، 8ه   81إذا عوامل العدد 

  6ل مشترك هو وأعل  عام      6،  3، 4، 8إذا العوامل المشتركة ه  
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 التشفري باملفتاح غري املتناظر )املفتاح العلين(

هو أسلوب من أساليب التشفير يتم فيه تشفير ( Asymmetric key encryption) التشفير بالمفتاح الغير متناظر

البيانات باستخدام مفتاح ما وفك تشفيرها باستخدام مفتاح آخر، ولهذا السبب سمي بالتشفير الغير متناظر، ألن مفتاح 

تشفير يختلف عن مفتاح فك التشفير، وبالتالي فإنه يسمح بتوزيع صالحيات التشفير وفك التشفير على الجهات ال

 المختلفة بأن يعطي لبعضهم مفاتيح التشفير فقط ويعطي لآلخرين مفاتيح فك التشفير.

 

ألنك تستطيع أن تنشر  ،(key encryption-public) ويسمى هذا النوع من التشفير أيضا بالتشفير بالمفتاح العلني

  وتحتفظ باآلخر سريا، ويسمى المفتاح الخاص(، key-public) المفتاحين وهو يسمى المفتاح العلني أحد

(key-private.) 

 

وعندما تقوم بنشر المفتاح العلني، فإن أي أحد يستطيع استخدامه لتشفير البيانات التي يريدك أن تحصل عليها، لكن 

تشفير هذه البيانات باستخدام هذا المفتاح العلني، ألن المفتاح العلني ينفع للتشفير فقط وال يمكن لن يتمكن أحد من فك 

استخدامه لفك التشفير، أما فك التشفير فيكون باستخدام المفتاح الخاص الذي يكون عندك أنت فقط، وبالتالي أنت 

 .تخدام مفتاحك العلنيستكون الشخص الوحيد الذي يمكنه قراءة الرسائل التي شفرت لك باس

 

 نسبة إلى RSA (Rivest, Shamir and Adleman) وأشهر خوارزميات هذا النوع من التشفير هي خوارزمية 

 العلماء الثالثة الذين وضعوا هذه الخوارزمية.

 

 تبادل البيانات عرب خط معرض للتنصت

ا على اإلنترنت، فإنهما سيواجهان مشكلة سهولة إذا احتاج جهازان من أجهزة الكمبيوتر لتبادل المعلومات فيما بينهم

التشفير بالمفتاح العمومي هو  التنصت على اتصال االنترنت ألن بياناتها تنتقل على الشبكة على خطوط غير آمنة.

 أفضل حل لهذه المشكلة.

 

فإن عليه أن  بعبارات أخرى، إذا كان لديك جهازين هما )أ( و)ب(، وأراد )أ( أن يرسل رسالة مشفرة إلى )ب(،

يحصل على المفتاح العمومي للجهاز )ب( ويستخدمه لتشفير الرسائل المرسلة إليه، وبما أن )ب( هو الوحيد الذي 

يملك المفتاح الخاص فإنه الوحيد الذي يستطيع فك تشفير هذه الرسالة، ولنفرض اآلن بأن هنالك جهاز ثالث )ج( 

فإنه يستطيع أن يستخدم المفتاح العلني نفسه للجهاز )ب( الذي  وهو أيضا يريد أن يرسل رسالة مشفرة إلى )ب(

استخدمه )أ( ليرسل إليه رسالته، وفي نفس الوقت فإن )أ( ال يستطيع أن يعرف محتوى المعلومات التي يرسلها )ج( 

 إلى )ب( وال )ج( يستطيع أن يعرف محتوى المعلومات التي يرسلها )أ( إلى )ب(.

 

اقتربنا كثير من ايجاد حل شامل لالتصال اآلمن عبر الشبكة الرسال البيانات الحساسة إلى بهذه الطريقة نكون قد 

 httpsالخدمات اآلمنة، مثل المواقع التي تّظهر القفل الذهبي الصغير في شاشة المتصفح وتبدأ عناوينها بالمقطع 

 .httpبدال من 

 

منها مفتاحها العمومي لنتمكن من تشفير البيانات الحساسة  عندما نقوم بزيارة واحدة من المواقع اآلمنة فإننا نستقبل

وإعادة ارسالها إلى الموقع، لكن المشكلة التي تطرح نفسها هي: ما الذي يضمن لك بأن الذي أرسل لك هذا المفتاح 

 العمومي هو الموقع الذي تريد التعامل معه؟

راض االتصال بينك وبين المزود، بحيث يأخذ ما يحدث في هذا النوع من الهجمات هو أن المخترق يقوم باعت

البيانات التي أردت ارسالها منذ البداية من جهازك إلى المزود ويرسلها هو إلى المزود من جهازه هو، فيعتقد 
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المزود بأنك موجود على جهاز المخترق، وفي نفس الوقت، يقوم المخترق بالرد عليك ويرسل إليك المفتاح العلني 

من أن تحصل على المفتاح العلني الخاص بالمزود الحقيقي الذي تريد التعامل معه، وعندما تقوم  الخاص به، بدال

 بتشفير البيانات بالمفتاح العلني للمخترق، فإنه سيتمكن من فك تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص به.

 

تعتمد على تقنية التشفير بالمفتاح والحل لهذه المشكلة يكون باستخدام أمر يسمى الشهادات االلكترونية، وهي أيضا 

 العلني.

 توثيق صحة البيانات ومصدرها )التوقيع االلكرتوني والشهادات االلكرتونية(

التبادل االلكتروني اآلمن على االنترنت يتطلب وجود طريقة نتأكد منها من شخصية الطرف الذي نتصل به ومن أن 

أنها ليست رسائل مزورة، والتقنية المستخدمة لتحقيق ذلك تسمى الرسائل التي نستقبلها منه قادمة بالفعل منه و

 (.Digital Signing)التوقيع االلكتروني 

في التوقيع االلكتروني، يقوم المزود الذي سيقوم بإرسال رسالة ما للزبون )بغض النظر عن حالة الرسالة من حيث 

باستخدام المفتاح الخاص به، وعندما تصل الرسالة إلى كونها مشفرة أو ال( بتشفير هذه الرسالة النهائية مرة أخيرة 

الزبون فإنه يقوم بفك تشفيرها باستخدام المفتاح العلني للمزود، فإذا نتج عن فك تشفير هذه الرسالة النتيجة التي 

 يتوقعها الزبون فإنه يعلم بأن المزود هو بالفعل مصدر هذه الرسالة.

 

فبدال من أن نشفر الرسالة بالمفتاح العلني ونرسلها للمزود، بحيث ال يتمكن أحد  فالحظ هنا بأننا نقوم بعملية عكسية،

من فكها إال المزود، فإن المزود يقوم هو بتشفيرها بمفتاحه الخاص ويرسلها إلى الزبون، بحيث يتمكن أي شخص 

را على تشفيرها باستخدام من فك تشفير الرسالة باستخدام المفتاح العلني للمزود، لكن المزود وحده فقط يكون قاد

المفتاح الخاص ألنه وحده الذي يملك المفتاح الخاص، وبالتالي نكون متأكدين من أن الرسائل التي تقبل فك التشفير 

 باستخدام المفتاح العلني للمزود هي رسائل مرسلة من المزود نفسه.

 

المرة األولى تشفر الرسالة األصلية المحتوية والحظ أيضا بأن الرسائل في هذه الحالة تكون عادة مشفرة مرتين، في 

على المعلومات الحساسة بالمفتاح العلني للزبون حتى ال يتمكن أحد من فك تشفيرها سوى الزبون، وتشفر بعد ذلك 

هذه الرسالة المشفرة نفسها مرة أخرى باستخدام المفتاح الخاص للمزود ليثبت للزبون بأنه هو الذي قام بارسال 

 .ذلك بأنها تقبل فك التشفير بالمفتاح العلني للمزودالرسالة و

 

  RSA  خوارزمية ال ار اس ايه

هي قاعدة للتشفير بواسطة مفتاح عام.  (شامير ورون ريفيست ليونارد أدليمان وأدي (RSA  ، علم التشفير في

كانت القاعدة األولى المعروفةً بكونها مناسبة للتّوقيع باإلضافة إلى تشفير، وكانت أحد التقّدمات العظيمة األولى في 

اسع، ويُْعتَقَد أن التشفير بواسطة مفتاح عاّم. آر إس إيه مستخدم في بروتوكوالت التّجارة اإللكترونيّة على نطاق و

 .تكون مضمونة على اعتبار انه يوجد مفاتيح طويلة بشكل كافي واستعماَل أحدث التطبيقات  

  

 طريقة عمل اخلوارزميَة

خوارزمية آر إس إيه تَتضّمُن مفتاح عاّم ومفتاح خاّص. المفتاح العاّم يُْمك ُن أَْن يُْعَرَف إلى ُكّل شخص  ومستعمُل 

. الّرسائل المشفّرة بالمفتاح العاّم يمكن أن تُفَّك فقط باستخدام المفتاح الخاّص. المفاتيح لقاعدة آر إس لتَْشفير الرسائل  

 : إيه ُولَِّدْت بالطّريقة التّالية

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 P و Q اخرت عددين أّولّيني عشوائّيني كبريين خمتلفني   (1)

 امل لكال املفاتيح اخلاّصة والعاّمةُيْسَتْخَدم كاملع n = p * q           ،       n     حساب  (2)

 n  أوليه نسبيّ ا إىل n و 1كمّ من األعداد بني   φ(n) = (p-1)(q-1،  φ(n))   حنسب ال(      (3

   gcd (e, φ(n))=1 و                بشرط أن يكون e اخرت عدد صحيح(  (4

  >φ(n) 1<d ,حيث  dباستخدام خوارزمية اقليدس املوسعة حنسب العدد الصحيح املميز   (5)

 (d,nهو )املفتاح السري       (e,nهو )املفتاح العاّم يتكوّن 

 

 تَْشفير الرسائل  

 :يفعل التالي A المرسل

 )مفتاح التشفير العام(     .(n, e) والذي هو B يحصل على المفتاح العام للمستقبل(   (1

 . يحول الرساله من لغه إلى رقم صحيح عن طريق بروتوكول قابل للعكس(   (2

 c = m^e mod n    عن طريق المعادله كل رقم د ناتج التشفير لايجا (3)  

 .B إلى المستقبل c إرسال الناتج عن القسمه (4)   

 

 فك تَْشفير الرسائل  

 :يفعل التالي B المستقبل

 m = c^d mod n      لحساب (d, n) يستخدم مفتاحه الخاص (1)  

   m يستخلص اللغة أو محتوى الرساله األصلي من العدد الصحيح (2)  

 مثال:

 p=61 and q=53 :( اختيار اثنين من االعداد األولية1) 

 n= pq n=61*53 = 3233 حساب    (2)

    φ(n) = (p-1)(q-1 φ(n)= (61-1)(53-1) = 3120   حساب  (3)   

  0113مع ال  1الذي ليس له اي عامل مشترك غير ال    e > 1  ،    e=17 اختيار(   (4

 d=2753   عةخوارزمية اقليدس الموس d حساب(  (5

 c= m^e % n = m^17 % 3233 :ومعادلة التشفير هي .(n= 3233, e= 17) المفتاح العام هو

 m=c^d % n = c ^2753 % 3233 :، ومعادلة فك التشفير هي(n=3233, d=2753) المفتاح الخاص هو

 c = 123^17 mod 3233 = 855     ، نحسبm = 123 على سبيل المثال، لتشفير

 m=855^2753 mod 3233 = 123                  ، نحسبc = 855 رأو لفك تشفي

 

 يفضل أن يكونا أعداد كبيرة( )   q و p علينا أوال أن نختار عددين أوليين وليكن

 n وليكن الناتجه هو q و p نحسب جداء 1- 

 z وليكن الناتج هو (q-1)*(p-1) نجري عملية التالية  2-

   e  وليكن z الواحد وأقل مننختار عدد اولي أكبر من   3-

   d لكي نحصل على العدد  Extended Euclidean algorithm    اقليدس الممددة نطبق خوارزمية 4- 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Relation1.JPG
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Relation1.JPG
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 (d,n) والمفتاح الخاص سيكون (e,n) المفتاح العام سيكون 5- 

 c  = ASCII  code   ^ e  mod n                      :عملية التشفير ستجرى كالتالي 6- 

      ASCII  code   ^ d  mod n m =  :                 عملية فك التشفير ستكون كالتالي 7- 

 

، تظهر أهميتها األساسية في عدم لعددين طبيعيين القاسم المشترك األكبر لحساب خوارزمية هي خوارزمية إقليدس

 شترك األكبرقاسمهما الم الحاجة لتحليل العددين للتمكن من حساب

 على  Aوباقي قسمة  Bيساوي القاسم المشترك األكبر للعدد الثاني  A  ،B لقاسم المشترك األكبر لعددين طبيعيين

 B ونكرر العملية نفسها حتى يصبح باقي القسمة مساويا الصفر، عندئذ يكون القاسم المشترك األكبر هو العدد ،

 . اآلخر

 
 .هو القاسم المشترك األكبر  B.       Nعلى  Aهو باقي قسمة  rحيث 

 

 Extended Euclidean algorithm  اخلوارزمية اإلقليدية املمددة

 ريق دمج خطي مع عددين آخرين ، وذلك كالتالييمكن تمثيل القاسم المشترك األكبر للعددين عن ط

 GCD(x،y) = m*x + n*y  

وذلك عن طريق خوارزمية اقليدس الممتدة وهناك ثالثة طرق لمعرفة هذه القيم )الطرق  m و n مكن أيجاد قيمتيي

يها هي مشابه لبعض، لكن يمكن القول أنها مختصره من األخريات(. الطريقة األولى: وهي يمكن ان نطلق عل

  التراجع وفي هذه الطريقة نقوم بالحل عن طريق خوارزمية اقليدس وبعدها تقول بالتراجع الخلفي اليجاد قيمتي

m،n  :كما في المثال التالي 

 : : فنبدأ بالحل كما هو الحال في طريقة اقليدس بطريقة اقليدس الممتدة 11و  12مثال: قم بتمثيل العددين  

 5 +   1 *11  =  12 

  11=     5*  4  + 1                و

    5=    1 *  5+   3                و 

 وتتوقف عند الصفر.

  1=   11  - 5*  4    اآلن المعادلة التي قبل المعادلة التي باقيها صفر أي المعادلة الثانية نقوم بكتابتها بالشكل التالي

 ، نعوض  هذه المعادلة في المعادلة السابقة           أيضا المعادلة األولى بنفس الشكل

1 = 21 – 4 * (26 – 1 * 21) 

  :ومن غير أجراء عملية حسابية، فقط نفك القوس لينتج

1 = 21 - 4*26 + 4*21 

1 = 1*21 - 4*26 + 4*21 

1 =  - 4*26 + 5*21 

 .   4 - هي  nوقيمة 5 ي ه  mاذاً قيمة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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Euclidean algorithm 

 the Euclidean algorithm , or Euclid's algorithm, is an efficient method for 

computing the greatest common divisor (GCD) of two numbers, the largest number 

that divides both of them without leaving a remainder 

We can use the Euclidean Algorithm and the division algorithm to find the “unique” 

inverse of   a modulo m.    

Example: Find the inverse of 8 modulo 35.  

1. Apply the Euclidean Algorithm.  

35 = 4(8) + 3  

8 = 2(3) + 2 

3 = 1(2) + 1  

2 = 2(1) + 0 

2. Find the linear combination of 8 and 35 that equals 1, the GCD. 

 1 = 3 − 1(2)  

      = [35 − 4(8)] − 1[8 − 2(3)]  

       = [35 − 4(8)] − 1[8 − 2[35 − 4(8)]]  

        = 3(35) − 13(8) 

3. This gives    −13(8) ≡ 1(mod 35),   so an inverse of 8 modulo 35 is −13. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_common_divisor
https://en.wikipedia.org/wiki/Remainder
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 كيف تتم معرفة األعداد األولية
( و  01111111111أن األعداد األولية يمكن أن نقسمها على قسمين األعداد األولية الصغيرة ) األقل من 

 .األعداد األولية الكبيرة 

  

 األعداد األولية الصغيرة :

 يقتين و هما :يمكن معرفة األعداد األولية الصغيرة بأحد طر

 

 (: Sieve of Eratosthenesأوال : غربال إيراتوستين )

  

كلمة غربال تعني طريقة للتصفية أو التنقية ، و تنسب هذه الطريقة للعالم اإلغريقي إيراتوستين حيث  اكتفثفها ، 

اد حتثى و هي أسهل الطثر  المسثتمدمة فثي الكفثف عثن األعثداد األوليثة ، و تبيثد كثعوبتها كلمثا كبثر  األعثد

 ( .0111111تصبح غير فعالة مع األعداد الكبيرة ، لذا تكون فعالة في األعداد الصغيرة جدا ) األقل من 

اكتب في قائمة جميع هذه األعداد األكغر من    nإليجاد جميع األعداد األولية األكغر من ، الطريقة  في هذه 

n   و هكذا فاألعداد  7ثم  5ثم  3ثم  2أ من مضاعفا  مضاعفا  األعداد األولية بحي  تبد  ثم استبعد جميع

المتبقية هي األعداد األولية و الجدول التالي يوضح مثال لغربال إيراتوستين المستمدم في األعداد األقل من 

011 : 

  

 

مل في الجدول السابق هو بأن نبدأ بأول عدد و هو الواحد و يتم استبعاده مباشرة ، العدد الذي يليله هو و كيفية الع

فنمتاره حي  أنه العدد  3فيكون أول عدد أولي ثم نستبعد جميع مضاعفاته الموجودة بالجدول ، العدد التالي هو  2

 4اته الغير محذوفة ، و نستمر بالمسير فنجد أن الذي لم يحذف فيكون أول عدد أولي فردي ثم نحذف جميع مضاعف

غير محذوف فيكون العدد األولي الثال  ثم نحذف جميع  5محذوف أي إنه غير أولي ، و لكن الذي يليه و هو 

و هكذا حتى نكون قد استبعدنا جميع  00و  7مضاعفاته الغير محذوفة ، و نستمر بهذه الطريقة بالنسبة للعدد 

  . 011لدينا األعداد األولية األقل من  المضاعفا  ليتبقى

 ( : trial division ثانيا : طريقة القسمة )

تستمدم هذه الطريقة أيضا في الكفف عن األعداد األولية الصغيرة ، و هي أكعب من سابقتها ، ، فلكي نفحص 

التربيعي ، فعلى سبيل  هل أولي ؟ فإننا نقسمه على جميع األعداد األولية األقل من جذره nنعرف أن عددا ما 
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، فإذا لم يقبل  03،  00،  7،  5،  3،  2، فإننا نحتاج ألن نقسمه على  200المثال لو أردنا أن نفحص أولية العدد 

ألن  03أكثر من  يأوليا و إال فال . و ال حاجة لنجرب قسمته على عدد أول 200القسمة على أي منها فيكون العدد 

 ، و هذا يعني أن علينا أن نتوقف عن القسمة عندما نصل إلى جذره التربيعي التقريبي . 05جذره التربيعي أقل من 
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Computer virus 

A computer virus is a malware that, when executed, replicates by reproducing 

itself or infecting other programs by modifying them. Infecting computer 

programs can include as well, data files, or the boot sector of the hard drive. When 

this replication succeeds, the affected areas are then said to be "infected". Viruses 

often perform some type of harmful activity on infected hosts, such as acquisition 

of hard disk space or CPU time, accessing private information, corrupting data, 

displaying political or humorous messages on the user's screen, spamming their 

contacts, logging their keystrokes, or even rendering the computer useless. 

However, not all viruses carry a destructive payload or attempt to hide 

themselves—the defining characteristic of viruses is that they are self-replicating 

computer programs which install themselves without user consent. 

Computer viruses currently cause billions of dollars' worth of economic damage 

each year, due to causing system failure, wasting computer resources, corrupting 

data, increasing maintenance costs, etc. In response, free, open-source antivirus 

tools have been developed, and an industry of antivirus software has cropped up, 

selling or freely distributing virus protection to users of various operating systems. 

Even though no currently existing antivirus software is able to uncover all 

computer viruses (especially new ones), computer security researchers are actively 

searching for new ways to enable antivirus solutions to more effectively detect 

emerging viruses, before they have already become widely distributed 

Macro viruses -  Many common applications, such as Microsoft Outlook and 

Microsoft Word, allow macro programs to be embedded in documents or emails, 

so that the programs may be run automatically when the document is opened. A 

macro virus (or "document virus") is a virus that is written in a macro language, 

and embedded into these documents so that when users open the file, the virus 

code is executed, and can infect the user's computer. 
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Boot sector viruses specifically target the boot sector/Master Boot Record (MBR) 

of the host's hard drive or removable storage media (flash drives, floppy disks, 

etc). 

  فيروسات، والبرامج الدودية، وأحصنة طروادةلا

إن الفيروسات، والبرامج الدودية، وأحصنة طروادة هي عبارة عن برامج ضارة قد تسبب الضرر للكمبيوتر 

والمعلومات الموجودة عليه. كما يمكنها أن تتسبب في إبطاء سرعة اإلنترنت، وقد تستخدم الكمبيوتر الخاص 

هزة كمبيوتر أصدقائك، وعائلتك، وزمالئك في العمل، وفي سائر شبكة الويب. أما األمر بك لتنتشر في أج

 .الجيد، فهو أنه بقليل من الوقاية وتحكيم المنطق، تكون أقل عرضة لتقع فريسة لهذه التهديدات

 ما هو الفيروس؟

الفيروس هو مجموعة من التعليمات البرمجية التي ترفق نفسها ببرنامج أو ملف لتتمكن من االنتشار من 

ها. بإمكان الفيروسات إعطاب البرامج، واألجهزة، والملفات كمبيوتر إلى آخر. وتؤدي إلى اإلصابة أثناء تنقل

الخاصة بك.فيروس )اسم( تعليمات برمجية تمت كتابتها بهدف واضح وهو نسخ نفسها. يرفق الفيروس نفسه 

ببرنامج مضيف ثم يحاول االنتشار من كمبيوتر إلى آخر. وقد يؤدي إلى إعطاب األجهزة، أو البرامج، أو 

تتفاوت الفيروسات التي تصيب البشر في خطورتها من مرض اإليبوال إلى اإلنفلونزا المعلومات. كما 

ساعة فقط، فإن فيروسات الكمبيوتر تتفاوت من تلك التي تسبب إزعاجاً بسيطاً  42البسيطة التي تستمر لمدة 

خل بشري. يجب إلى تلك التي تسبب خراباً شامالً. األمر الجيد هو أن الفيروس الحقيقي ال ينتشر بدون تد

 .على أحد أن يتشارك في ملف أو يقوم بإرسال بريد إلكتروني كي يتحرك الفيروس

  

 ما هو البرنامج الدودي؟

برنامج الدودي، مثل الفيروس، لنسخ نفسه من كمبيوتر إلى آخر، إال أنه يفعل ذلك بشكل تلقائي. تم تصميم ال

أوالً، يستولي على ميزات في الكمبيوتر بإمكانها نقل الملفات أو المعلومات ويتحكم بها. وحالما يوجد برنامج 

الدودية هي قدرتها على النسخ  دودي في النظام، بإمكانه التنقل بمفرده. أحد األخطار الكبيرة للبرامج

المتماثل بأعداد كبيرة. مثالً، قد يقوم البرنامج الدودي بإرسال نسخ عن نفسه إلى كافة األشخاص المذكورين 

في دفتر عناوين البريد اإللكتروني، ثم تقوم أجهزة كمبيوتر هؤالء األشخاص بفعل مماثل، مما يتسبب في ما 

كة مرور كثيفة في الشبكة قد تؤدي إلى إبطاء شبكات العمل واإلنترنت يشبه تأثير قطع الدومينو من حر

بشكل عام. عند إطالق برامج دودية جديدة، فإنها تنتشر بسرعة كبيرة. فتعّوق عمل الشبكات وقد تسبب 

انتظاراً طويالً لك )ولآلخرين( عند عرض صفحات ويب الموجودة على اإلنترنت.برنامج دودي )اسم( فئة 

الفيروس. ينتشر البرنامج الدودي عادة بدون تدخل من المستخدم ويقوم بتوزيع نسخ كاملة )وربما  فرعية من
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معّدلة( عن نفسه عبر الشبكات. قد يستهلك البرنامج الدودي الذاكرة أو النطاق الترددي للشبكة، مما قد يؤدي 

طة برنامج أو ملف "مضيف"، إلى تعطيل الكمبيوتر. وألن البرامج الدودية ال تحتاج إلى التنقل بواس

فبإمكانها أيضاً الوصول عبر أسلوب النفق إلى النظام والسماح لشخص آخر بالتحكم بالكمبيوتر عن بُعد. 

 .Blaster والبرنامج الدودي Sasser تتضمن األمثلة الحديثة على البرامج الدودية كل من البرنامج الدودي

 ؟ما هو حصان طروادة

تماماً كما بدا حصان طروادة الميثولوجي على أنه هدية، ولكنه تبين بأنه يخفي جنوداً يونانيين استولوا بعد 

ذلك على مدينة طروادة، فأحصنة طروادة اليوم هي عبارة عن برامج كمبيوتر تبدو كأنها برامج مفيدة، 

ظهر مؤخراً حصان طروادة على  ولكنها على عكس ذلك تهدد أمان الكمبيوتر وتسبب الكثير من األضرار.

، ولكن تبين أنها Microsoft تم االدعاء بأنها تحديثات أمان من شكل بريد إلكتروني تضمن مرفقات

برنامج كمبيوتر  (حصان طروادة )اسم.فيروسات تحاول تعطيل برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية

شر أحصنة طروادة عندما ينخدع األشخاص بفتحهم يبدو أنه مفيد ولكنه في الحقيقة يسبب األضرار. تنت

في كثير من  Microsoft برنامجاً يعتقدون بأنه من مصدر شرعي. لحماية المستخدمين بشكل أفضل، تقوم

األحيان بإرسال نشرات متعلقة باألمان بواسطة البريد اإللكتروني، ولكنها ال تتضمن مرفقات أبداً. كما أننا 

كما .قبل إرسالها بالبريد اإللكتروني لعمالئنا موقع األمان على ويب لمتعلقة باألمان فيننشر كافة التنبيهات ا

يمكن تضمين أحصنة طروادة في البرامج التي تقوم بتحميلها مجاناً. ال تقم أبداً بتحميل برنامج من مصدر ال 

 Microsoft Windowsمن Microsoft دائماً بتحميل التحديثات والتصحيحات التي توفرها تثق به. قم

Update أو Microsoft Office Update. 

 كيف تنتشر البرامج الدودية والفيروسات األخرى؟

غيل ظاهرياً، كافة الفيروسات والعديد من البرامج الدودية ليس بإمكانها االنتشار إال إذا قمت بفتح أو تش

برنامج مصاب.انتشر العديد من الفيروسات األكثر خطورة بشكل أساسي عبر مرفقات البريد اإللكتروني، 

وهي الملفات المرسلة مع رسالة البريد اإللكتروني. ويمكنك عادة معرفة ما إذا كان البريد اإلكتروني 

ور الفوتوغرافية، والرسائل يتضمن مرفقاً ألنك ستالحظ رمز مشبك ورق يمثل المرفق ويتضمن اسمه. الص

هي فقط بعض أنواع الملفات التي من  Excel ، وحتى أوراق بياناتMicrosoft Word المكتوبة بواسطة

الممكن أن تستلمها عبر البريد اإللكتروني كل يوم. يتم إطالق الفيروس عند فتح مرفق ملف مصاب )غالباً 

ال تقم أبداً بفتح أي شيء مرفق برسالة بريد   :تلميح .(ما تقوم بالنقر المزدوج فوق رمز المرفق لفتحه

إذا استلمت بريداً إلكترونياً يتضمن .إلكتروني إال إذا كنت تتوقع هذا المرفق وتعلم تماماً محتويات الملف

مرفقاً من شخص ال تعرفه، فعليك حذفه فوراً. لسوء الحظ، ليس آمناً فتح المرفقات أحياناً حتى من 

تعرفهم. تتمتع الفيروسات والبرامج الدودية بالقدرة على سرقة المعلومات من برامج البريد  األشخاص الذين

http://www.microsoft.com/security/incident/sasser.mspx
http://www.microsoft.com/security/incident/blast.mspx
http://www.microsoft.com/security/default.mspx
http://www.microsoft.com/security/default.mspx
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/officeupdate/default.aspx
http://office.microsoft.com/officeupdate/default.aspx
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اإللكتروني لترسل نفسها إلى كافة األشخاص المذكورين في دفتر العناوين. ولذلك، إذا استلمت بريداً 

باالتصال بهذا الشخص إلكترونياً من شخص ما يتضمن رسالة ال تفهمها أو ملفاً لم تكن تتوقعه، فقم دائماً 

والتأكد من محتويات المرفق قبل فتحه.هناك فيروسات أخرى قد تنتشر من خالل برامج تقوم بتحميلها من 

اإلنترنت أو من أقراص كمبيوتر مصابة بفيروس تقترضها من األصدقاء أو حتى تشتريها من المتجر. هذه 

ن على الفيروس إذا قاموا بفتح وتشغيل مرفقات الطرق أقل شيوعاً لإلصابة بالفيروس. معظم الناس يحصلو

 .بريد إلكتروني غير معروفة

 وس آخر؟كيف بإمكاني معرفة ما إذا كان لدي برنامج دودي أو فير

عند فتح وتشغيل برنامج مصاب، قد ال تعلم بأنك قد أصبت بفيروس. ومن المحتمل أن يصبح الكمبيوتر 

بطيئاً أو يتعطل ويقوم بإعادة التشغيل كل بضع دقائق. أحياناً، يهاجم الفيروس الملفات التي تحتاج إليها لبدء 

د نفسك تحدق في شاشة فارغة.كافة هذه تشغيل الكمبيوتر. في هذه الحالة، قد تضغط زر التشغيل لتج

األعراض تشكل إشارات شائعة إلصابة الكمبيوتر بفيروس بالرغم من أنها أيضاً قد تكون ناتجة عن مشاكل 

في األجهزة أو البرامج ال عالقة لها بالفيروسات.احذر من الرسائل التي تشير إلى أنك قد أرسلت بريداً 

يعني ذلك أن الفيروس قد سجل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك  إلكترونياً يحتوي على فيروس. فقد

كمرسل لبريد إلكتروني ملوث. هذا ال يعني بالضرورة أن الفيروس موجود لديك. بعض الفيروسات لها 

ما لم يكن لديك برنامج لمكافحة الفيروسات مثبت على  القدرة على تزوير عناوين البريد اإللكتروني.

 ث، فليس هناك طريقة أكيدة لمعرفة ما إذا كان لديك فيروس أم ال. الكمبيوتر ومحدّ 
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  Digital Signature  
 

A digital signature is a mathematical scheme for demonstrating the authenticity of 

a digital message or documents. A valid digital signature gives a recipient reason to believe 

that the message was created by a known sender, that the sender cannot deny having sent 

the message 
 

Example 
 

 

 
Bob 

 

 
(Bob's public key) 

 
(Bob's private key) 

Bob has been given two keys. One of Bob's keys is called a Public Key, the other is called a 

Private Key. 

Bob's Co-workers: 

 

 

 

 

 
Anyone can get Bob's 

Public Key, but Bob 

keeps his Private Key 

to himself 

Pat Doug Susan   

Bob's Public key is available to anyone who needs it, but he keeps his Private Key to himself. 

Keys are used to encrypt information.  , so that only a person with the appropriate key can 

make it readable again.   

Susan (shown below) can encrypt a message using Bob's Public Key. Bob uses his Private 

Key to decrypt the message. Any of Bob's coworkers might have access to the message 

Susan encrypted, but without Bob's Private Key, the data is worthless. 

 

 

"Hey Bob, 

how about 

lunch at Taco 

Bell. I hear 

they have free 

refills!" 

 

HNFmsEm6Un 

BejhhyCGKOK 

JUxhiygSBCEiC 

0QYIh/Hn3xgiK 

BcyLK1UcYiY 

lxx2lCFHDC/A 
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HNFmsEm6Un 

BejhhyCGKOK 

JUxhiygSBCEiC 

0QYIh/Hn3xgiK 

BcyLK1UcYiY 

lxx2lCFHDC/A 

 

"Hey Bob, 

how about 

lunch at Taco 

Bell. I hear 

they have free 

refills!" 

With his private key and the right software, Bob can put digital signatures on documents and 

other data. A digital signature is a "stamp" Bob places on the data which is unique to Bob, 

and is very difficult to forge. In addition, the signature assures that any changes made to the 

data that has been signed can not go undetected. 

 

 

 

 

To sign a document, Bob's software will crunch down     تلخص  the data into just a 

few lines by a process called "hashing" تجزئة . These few lines are called a 

message digest موجز او خالصة الرسالة   . (It is not possible to change a message digest 

back into the original data from which it was created.) 

 

 

 

Bob's software then encrypts the message digest with his private key. The result is the digital 

signature. 
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Finally, Bob's software appends the digital signature to document. All of the data that was 

hashed has been signed. 

 

 

 

 

 

Bob now passes the document on to Pat. 

 

First, Pat's software decrypts the signature (using Bob's public key) changing it 

back into a message digest. If this worked, then it proves that Bob signed the 

document, because only Bob has his private key. Pat's software then hashes the 

document data into a message digest. If the message digest is the same as the 

message digest created when the signature was decrypted, then Pat knows that the 

signed data has not been changed. 

Plot complication... 

 

Doug (our disgruntled employee) wishes to deceive Pat. Doug makes sure that Pat 

receives a signed message and a public key that appears to belong to Bob. 

Unbeknownst to Pat, Doug deceitfully sent a key pair he created using Bob's 

name. Short of receiving Bob's public key from him in person, how can Pat be 

sure that Bob's public key is authentic? 
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It just so happens that Susan works at the company's certificate authority center. Susan can 

create a digital certificate for Bob simply by signing Bob's public key as well as some 

information about Bob. 

Bob Info:  
    Name  

    Department  

    Cubical Number 

Certificate Info:  
    Expiration Date  

    Serial Number 

Bob's Public Key:  

     
 

 

 

 

 

 

Now Bob's co-workers can check Bob's trusted certificate to make sure that his public key 

truly belongs to him. In fact, no one at Bob's company accepts a signature for which there 

does not exist a certificate generated by Susan. This gives Susan the power to revoke 

signatures if private keys are compromised, or no longer needed. There are even more widely 

accepted certificate authorities that certify Susan. 

Let's say that Bob sends a signed document to Pat. To verify the signature on the document, 

Pat's software first uses Susan's (the certificate authority's) public key to check the signature 

on Bob's certificate. Successful de-encryption of the certificate proves that Susan created it. 

After the certificate is de-encrypted, Pat's software can check if Bob is in good standing with 

the certificate authority and that all of the certificate information concerning Bob's identity 

has not been altered. 

Pat's software then takes Bob's public key from the certificate and uses it to check Bob's 

signature. If Bob's public key de-encrypts the signature successfully, then Pat is assured that 

the signature was created using Bob's private key, for Susan has certified the matching public 

key. And of course, if the signature is valid, then we know that Doug didn't try to change the 

signed content. 

 

Although these steps may sound complicated, they are all handled behind the scenes by Pat's 

user-friendly software. To verify a signature, Pat need only click on it. 
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