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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 



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

 

- 3 - 

  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 


