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 أمن المعلىمات ىطرق تفاديوا  اخترالات 

 

 

 
 
 
تحتووىه هوولو الىرلوود الووو دراعوود ىمراأعوود مهميوود أموون المعلىمووات   -ملخصص ال

كمووا  ،المعلىموواتالتو  تىاأوون أة موود ىالثغوورات هووا المخوواطر ىالتوديوودات أىتصو  
خدموا المخترلوىن لتةفيول تعتعرض أةىاع االخترالوات ىامعواليا التمةيود التو  يعوت

باإلضواةد ، ىكللن إلو أها االعباا التو تؤدى الو حودى  تلون المخواطر، هأماتوا
شوبكات لضوومان عوريد ىعوو مد أأووة  المعووتخدمين ىالتةاىلوووا لطورق حمايوود لوو إ

 االخترالات.الكتشا  ىمةع  ىامة مدان طريك بعض البرامج  البياةات 
و الدراعد الو ضرىر  االعوتمرار ةو  ةشور الوىا  ىالتودريا ةو  مأوا  لتأكد ه  
أن يوتا العمو  يأوا من المعلىمات، كما من الموا اةد التعام  بأة مود المعلىموات أ

 بالمىاةين ىالعياعات اممةيد الت  تتىاةك مع المعايير العالميد. 
بتمديا بعض الممترحات ىالتىصيات الت  تركوة الوو االهتمواا  هلو الىرلدتختتا ى 

ةوراد ىالمؤععوات لات أة مود المعلىموات ىتوىةير الوداا الكامو  لأىتأمين بحمايد 
 الع لد. 

المخوواطر الووواكرة،  المعلىمووات، االخترالووات ىدىاةعوووا،أموون : لكلمصصات اتتتتاحيصصةا
 .ة مد اكتشا  ىمةع االخترالاتأىالتوديدات اممةيد، 

 مدمةالم .1

أصصصص حت ةصصص كة ا نتءنصصصت جصصصمنا ت يتجصصصمأ مصصصو الحيصصصا  اليوميصصصة، ومصصصو     
الضصصءوءيات الهامصصة تصصا اصصصءنا الحصصديح  حيصصح أصصص ي ت  نصص  انهصصا تصصا 

ومص  تمايصد نسص ة المؤسسات والةءكات والحكومات  ص  وحتص  تصا ال يصوت، 
مليصاء الص  مسصتو   2.4وصصلت الص   التصاالعصالم،  تصااتنتءنصت  مستخدما
 تيهصصصا  تتنالصصص  والتصصصا الصصص  مسصصصتو  الصصصدو  العء يصصصة، مليصصصوو 101العصصصالم و

وتنصصو   المعلومصصات وال يانصصات  صصيو اوتصصءاد والمؤسسصصات الصص  مسصصتو  العصصالم
هذه المعلومات وال يانات تا أهميتها ودءجصة سصءيتها مصو المعلومصات العامصة 
والعلمية العاديصة للص  المعلومصات وا حصصا يات الحكوميصة وميمانيصات الصدو  

تكصصوو اءضصصة  التصصاو،  الغصصة الخرصصوء  والسصصءية اتسصصتخ اءاتية والمعلومصصات
 .ولها  أماو وسصءية تامصةالو لم يتم تخمينها ولداءتها وتد ءللكثيء مو اوخرا

اختءالهصا وكصذلن يسصه  الوصصو  لليهصا وأص حت هذه المعلومصات مهصدد   لمد
اومنيصصصة للحكومصصصات اومصصصء الصصصذ  ماد مصصصو المخصصصاو   تخءي هصصصا، وأوسصصصءلتها 

أجهصم   اختءالصاتومص  تمايصد نسص ة  .]1[والمنظمات تصا جميص  أنحصان العصالم 
 هصااوخيء ، وتمايد امليات المءصصنة وتروء اآلونة تاالحاسوب والة كات 

تغيء كليصا ي سءاة تا مة  استخدام تمنيات حديثة ومعمد  مما جع  النظء لليها 
 الفتء  السا مة.  تامما كانت اليه 

ا وتعميصدقا  يلجؤووا نتءنت  مختءلا     اليصوم للص  ةصو هجمصات أكثصء ترصوءق
 اسصصتخدام الكثيصصء مصصو ال ءمجيصصات الخ يثصصة واتسصصتفاد  مصصو الثغصصءات التصصا ت صصدء 

، وحسصب اليهم المميد مو اوموا  لثء ك  هجصوم أكثصء مصو أق ولصت مضص 
ة مليصوو ضصحي 378لص  للجءا م اتنتءنت وص   2013تمءيء نوءتو لسنة 

 .]2 [السنة تااختءاق 
، ومعظصم الدءاسصات وت تعد ت تحص ة  أمو المعلومات المةاك  المتعلم    
 حماية المؤسسات  ضماو  حثت او هذا الموضو  وجدت أنه ت يمكو التا

ت ،  ص  يمكصو حصصء وتحديصد التهديصدا100% والةءكات و اوتصءاد   نسص ة 
مصصو حيصصح الكلفصصة لمنعهصصا، أو المناسصص ة اوكثصصء خرصصوء  واتخصصاذ ا جصصءانات 

نحو  حاجة لوضص  مجمواصة مصو اتجصءانات وال صءام  ، تالتملي  مو تأثيءها
 .لها تحميك مستو  مال م مو اوموالتا يمكو مو خال

 
 

أهم المخارء الت  تهدد أمو المعلومات وت  هذه الوءلة سنحاو  معءتة 
جءانات الحماية للحد مو ل وماهاوأنوااها وأسالي ها، وأس اب حدوثها 

 المعلومات. أموالمخارء الت  تهدد 

  أمو المعلومات . 2

أمصصو المعلومصصات الصصم ي حصصح تصصا نظءيصصات واسصصتءاتيجيات تصصوتيء الحمايصصة 
للمعلومصصات مصصو المخصصارء التصصا تهصصددها ومصصو أنةصصرة اتاتصصدان اليهصصا، ومصصو 

اودوات وا جصءانات الصالمم توتيءهصا لضصماو  مجمواة مصوماوية تمنية هو 
التص  تحصو  دوو وصصو  حماية المعلومات مو اوخراء الداخلية والخاءجية 

ومصو ماويصة لانونيصة تصمو أمصو ، ]3[المعلومات لألةصخا  الغيصء مخصو  لهصم 
المعلومات هو مح  دءاسات وتصدا يء حمايصة سصءية وسصالمة محتصو  وتصوتء 

ةصصرة اتاتصصدان اليهصصا أو اسصصتغال  نظمهصصا تصصا مكاتحصصة أنكصصذلن المعلومصصات و
   .اءتكاب الجءيمة

 Information Security أمو المعلومات مكونات  أ. 

    : وتعنا الحفاظ ال  سءية Confidentialityة السءي  .1     
   المعلومات والمعامالت وا جءانات الت  تضمو التأكد مو حماية         
 الغيء مخوليو  ذلن.المواءد مو اتةخا           
     التأكد مو او محتو  :Integrity ملية وسالمة المحتو التكا . 2   

 المعلومات صحيي ولم يتم تعديله أو الع ح  ه.        
 :Availability استمءاءية توتء المعلومات أو الخدمة . 3   
   ام  النظام المعلوماتا واستمءاء المدء  ال  تعنا تأكيد استمءاء          

               المسصصصصصتخدميو لتمصصصصصديم الخدمصصصصصة لموالصصصصصالتفااصصصصص  مصصصصص  المعلومصصصصصات و
ت أحصصد يمنعصصه مصصو المعلومصات  مسصصتخدموالحصصء  الصص  أو  المعلوماتيصة
 المعلومات.اداء  ك  

      ويمصد  ه ضماو ادم انكاء  : Non  Repudiationنكاءا ادم  . 4  
    ما متص   المعلومات أو موالعها  عم  أو تصء  المستخدم الذق لام      
 لام  هذا التصء ،  حيح تتوتء لدء  لث ات أو تصءتا ما  الذق وهو     
 .]4[ مو مستخدم ما تا ولت معيو لد تم     

 Security Policy أسس استءاتيجية أمو المعلومات ب. 

سياسة أمو المعلومات ها مجمواة استءاتيجية أمو المعلومات، أو 
الموااد التا ير مها المستخدميو لد  التعام  م  التمنية وم  المعلومات 

، وه  مجمواة لوانيو أمنية تسيرء ال  نظام والةءكات داخ  المؤسسات
 حماية موثوق  ه.مو الالمعلومات و تموده  مستو  

 أهدا  استءاتيجية أمو المعلومات  . ج
   تعءي  المستخدميو  واج اتهم المرلو ة لحماية نظم أجهم  الحاسوب    .1
  والة كات وكذلن حماية المعلومات  كاتة أةكالها، تا مءاح  لدخالها       

 ومعالجتها وتخمينها ونملها ولااد  استءجااها.      
   تحميك وتنفيذ الواج ات المحدد  ال  ك  مو له االلة  المعلومات    .2

 وأنظمتها وتحديد المسؤوليات اند حدوح الخرء .      
 ،  ياو ا جءانات المت عة لتجاوم التهديدات والمخارء والتعام  معها  . 3

 .وتحديد جمي  الثغءات و المخارء      
 تحديد جمي  الممتلكات المرلوب حمايتها.   .4
 والتر يمات المختلفة. التةغي  لنظم الالممة الحماية تحديد   .5

 . ععد ابد الع ا طلحدد. ا. أحمد ةىرى دخي 

 كلية التمنية اتلكتءونية ، لسم اتتصاتت المءكم المتمدم للتمنية ، لسم التوثيك والمعلومات
 رءا لس ، لي يا رءا لس ، لي يا

yagain218@yahoo.com saseya@lttnet.net 

ول لت للنةء        2102اكتو ء  22وءوجعت تا  2102اكتو ء  22استلمت الوءلة  الكام  تا 

             .  2102نوتم ء  01ونةءت ومتاحة ال  الة كة العنك ويتية تا  2102نوتم ء  2تا 
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 آمو.  ةك  المعلومات لنظم احتيارية  نسخ اتحتفاظ  .6
    مختل  ال  ونملها وتخمينها حفظها يتم التا المعلومات تةفيء  .8

 الوسا ر.     

 المةاك  اومنية . 3

تحصصصدح المةصصصاك  اومنيصصصة انصصصدما يصصصتم اختصصصءاق النظصصصام مصصصو خصصصال  أحصصصد  
ال صصءام  آخصصء مصصو أنصصوا   نصصو  أق ( أومالمتسصصلليو لالهصصاكء المهصصاجميو أو

وأكثء اوةخا  المستهدتيو تا اتختءالات اومنيصة الصذيو يمومصوو  ،الخ يثة
  تصصصفي اتنتءنصصت حيصصح يتسصص ب اتختصصءاق تصصا مةصصاك  مماجصصة مثصص   رصص 

عذء الدخو  للص  حءكة التصفي وانمرااه ال  تتءات منتظمة، ويمكو أو يت
ميو كسصءلة أءلصام للمسصتخدالةخصصية  المعلومصات اختصءاقال يانصات ،وكصذلن 

 وال ءام  والمعلومات السءية.  ات تماوال رالات 
     النظام لثغءات( أو  تاحالة وجود أخران  ءمجية  تاوتحدح هذه المةاك  

أو لاصصدادات خار صصة تصصا خصصادم  وجصصود ملفصصات التجسصصس لال صصاتج والتءوجصصاو(
الصصدخو  الصص  النظصصام و التجسصصس  تصصا تسصصااد هصصؤتن المختءلصصوو التصصالويصصب، ا

 صصصيو الخصصصادم  تتنمصصص التصصصا  المعلومصصصات الصصص   يانصصصات الةصصص كة وااتصصصءا 
 .  والمستعء

 الهاكءم  . 4

وتعن  المءاصنة وهم اوةصخا  الصذيو لهصم المصدء  الص  اختصءاق أجهصم  
 غ  النظصء اصو سص ب الحواسيب والة كات والخوادم  رءيمة  يء لانونية  
ق،  ق أو ايجا يا يصن  الهصاكءم الص  والدخو  ويمكو أو يكوو هذا الهجوم سل يا

 .]5[ثالثة أنوا  

 ackerH White Hatالم عات ال يضان  أ.  

   وهم ا اء  او هاكءم يستخدموو مهاءاتهم لتحصيو اونظمة مو 
وحمايصة  الثغصءاتاتختءالات ولنةان  ءام  الحمايصة والعمص  الص  اكتةصا   

 .المستخدميو

  ackerH Black Hatالم عات السودان   ب. 

ضصصصاء لتحميصصصك  وهصصصم ا صصصاء  اصصصو هصصصاكءم يسصصصتخدموو مهصصصاءاتهم  ةصصصك 
أجهصصم  الحاسصصوب كتخءيصصب الموالصص  وتصصدميء  تختصصءاقمكاسصص هم الةخصصصية، 

الحكوميصة والمؤسسصات وسصءلة ال نصون و رالصات ات تمصاو وال صءام   الخوادم
أق المخء صصصوو أو  Destroyerوكلمصصصات السصصصء، وهصصصم أخرصصصء ت صصصة وتلمصصصب 

 .المهاجموو 

  acker H Gray Hatلءماديةالم عات ا . ج

وهم ا صاء  اصو محتءتصوو يمومصوو  منةصان  صءام  اتختءالصات لمسصااد  
 .الم تد يو ت  امليات اتختءالات

 مفهوم اتختءاق . 5

 ةك  اام هو المدء  ال  وصو  هصد  معصيو والصدخو  الص   اتختءاق
اوجهصصم  والةصص كات  رءيمصصة  يصصء مةصصءواة اصصو رءيصصك ثغصصءات تصصا نظصصام 
الحماية الخا   ها  هصد  السصءلة أو التجسصس الص  خصوصصيات اآلخصءيو 

وحينمصا   (Hacker)ويرلصك الص  المختصءق مصصرلي ،وللحاق الضصءء  هصم
يتمكو المختءق مو لحداح اوضءاء كحذ  ملفات أو تةصغي  ملفصات مؤذيصة 
أو وض  وماءاة ملفصات تجسسيسصة لأحصصنة رصءواد ( أو تيءوسصات أو أق 
نصصو  مصصصو هصصذه اونصصصوا  تهصصو مخصصصءب، ويصصتم اتختصصصءاق اصصو رءيصصصك معءتصصصة 

ق مصصا تكصصوو تصصا المناتصصذ   (Ports)الثغصصءات الموجصصود  تصصا النظصصام والتصصا  ال صصا
خاصصصصة  الجهصصصام، و يمكصصصو وصصصص  هصصصذه المناتصصصذ  أنهصصصا  وا صصصات وجهصصصم  ال

 .الحاسوب ال  الة كة العالمية تسمي لها  الدخو 

 أس اب ودوات  اتختءالات أ. 

 عمصصصص  الهجمصصصصات  ا المختءلصصصصووت صصصصد مصصصصو وجصصصصود داتصصصص  حتصصصص  يمومصصصصو
ق واتختءالصات لةص كات المعلومصات ق وتكءيصصا ، وخاصصة أنهصصا تكلفهصم جهصداق ذهنيصا

دات  السصءلة للحصصو   صولصد يكصوو هصذا  اوحيصاوتصا  عص  كثيء مو المصا  و

الصصص  اومصصصوا  أو الصصص  المعلومصصصات السصصصءية واومنيصصصة أو لغصصصء  التخءيصصصب 
المتعمصصد أو حتصص  مجصصءد لث صصات لصصدءات المختصصءق الصص  اختصصءاق مولصص  معصصيو 

لفكءية ، الدينيصة ، أو لدوات  ةخصية ل اتختالتات ا كنو  مو التحدق التمنا
 .، أو مجءد تضو  واسترال تجتمااية (ا

  اوجهم اختءالات  تسااد ال  التا اوساليب ب.  

وهصا ت تصتم لت ، السصيرء  اصو  عصد أسصلوبرءيمصة  يعتمد اتختءاق ال 
 Client  وجود اامليو مهميو: اوو  ال ءنصام  المسصيرء ويعصء   العميص 

أهصصم ومصصو  ،اتختصصءاقالصصذق يمصصوم  تسصصهي  امليصصة  Server والثصصانا الخصصادم
  :اتختءاق ساليبأ

 ( ال اتج ، التءوجاو ، الفيءوسات ملفات ل وجود. 1
 والذق الضحية جهام تا المناتذ رءيك او جهام الحاسوب اختءاق يتم
  رءيصصك اصصو تيصصه والصصتحكم الجهصصام تصصا للمختصصءق الصصدخو  يسصصمي

(Client/Server)، يسصم   اتختصءاق مصو النصو  هصذا(Open Port)    
 حيح يتم اءسا  ملص  لجهصام الضصحية يفصتي المناتصذ تيصص ي جهصام الضصحية

(server) جهصام المتسصل و(Client)    و مصو ثصم يمصوم المختصءق  الوصصو 
 أو   NetBusلهصذه المناتصذ  اسصتخدام  صءام  كثيصء  متخصصصة ك ءنصام 

NetSphere دخولصه   اتضاتية تكمو تا انه اند ولع  الخروء ،و يءها
  الوحيصد الصذق يسصتري  ةصخ  للص  جهصام الضصحية تانصه لصو يكصوو الالمختءق 

يمكصو وق  حيصح الدخو  لذلن الجهام حيح يص ي ذلن الجهام مءكما ااما 
 (Port Scanning) مسصتخدم الصصدخو  اليصه  مجصصءد امص  مسصصي للمناتصذ

ا اء  او جصمن مصو ه  ويمكو وصفها   وا ات للجهام   (Ports)تالمناتذ،
تيهصصصا لصصصه انصصصواو معصصصيو يتعصصصء  اليصصصه الجهصصصام  أنهصصصا منرمصصصة يصصصتم  الصصصذاكء 
وهنان ادد مصو المناتصذ تصا كص  جهصام ولكص  منهصا واستم ا  ال يانات،  اءسا 

حيانصا مخصص  لمصمود الخدمصة ( يكصوو أ8080 ء  محدد، تمثال المنفذ ل
( منفصذ 65000ويمكو استخدام ادد ك يصء مصو المناتصذ لالتصصا  تصص  الص  ل

 .خا  ك  منفذ او اآلخء  ءلم تمءي ا، ويميم
هنان  ءام  أخء  يستخدمها المختءلوو ت  امليات اتختءاق  أنه كما    
 يستخدم  ءنام  وهو  ا اآلق ءلم كاة  (IP Scan)  ءنام  مث 

 تحتوق التا المضءو ة  اوجهم  تتعلك التا  ا اآلق أءلام ال  للحصو 
 ال اتج(. ل التجسس مل  ال 
 

 الجهام  ملفات ال اتج / التءوجاو / الفيءوساتكي  يصاب 

  اصو  الةصات أو المحادثصة خصال  مصو التجسصس ملص  يصص
 .اتملف أو صوءرءيك لءسا  

  ا لكتءونا ال ءيد ا ء ءسالة خال  مو ال اتجمل   يص. 

  الموالص  مثص  مةص وهة موالص  مصو ملفصات أو  صءام  لنصما 
 .!التجسس تعليم ال  تسااد التا الموال  أو الجنسية

  للص  الصدخو   مجصءد نصهل حيصح مةص وهة موالص  لل  الدخو 
 المل . تنمي  يتم تانه المول 

  Exploits الثغءات ستخدامل  .2
هصصا ا صصاء  اصصو خرصصأ  ءمجصصا، حيصصح يصصتم و exploit معنصص  كلمصصة ثغصصء 

ستغال  هذا الخرأ ت  املية اتختءاق والتسل  وأخد الصصالحيات الممكنصة، ل

الثغصصءات تصصا أق ةصصان م صصءم  يحتصصوق الصص  خرصصأ  ءمجصصا ويمكصصو اسصصتغال  

 كالخوادم أو أجهم  الحاسوب أو ال ءام  .

 Internet Cookiesكعكة اتنتءنت   . 3
هصصصا ءهصصص  ا صصصاء  اصصصو ملصصص  صصصصغيء تضصصصعه  عصصص  الموالصصص  التصصص  يمو

المسصصصتخدميو الصصص  المصصصء  الصصصصلب لتسصصصهي  امليصصصات نمصصص  ال يانصصصات مصصصا يو 
ات المل  يستري  جم  وتخميو  عص  ال يانص المول  وجهام المستخدم، وهذا
واصصدد ميصصاءات الموالصص  التصص   واتةصصتءاكاتاصصو الجهصصام مثصص  كلمصصات السصصء 

 .ماءها المستخدم
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 أنوا  ملفات اتختءاق  .ج

ءي   ءنصصام  معصصي و تصصا جهصصام     تصصتمأ أ لصصب امليصصات اتختصصءاق اصصو رءيصصك مم
 الضحي ة، ومو أهم هذه ال ءام  ه  :

 : Virus الفيءوسات  . 1
صخ نفسصه ا ءام  له  ه   امتصام  مصدءتهتم أكثصء مصو مصء  ، و االمدء  الص  نمسي

ِّصا، ولهص وو  امليصة  ميءي صة الص  أنظمصة تةصغي  الحاسصوب،آثصاء تد اال  التخف 
صصصخ والت كصصصءاء لف اتهصصص الن سي حصصص   الملفصصصات  االصصصدا م ل م  عصصص  هصصصذه الملفصصصات تحصصص أ مم تمجي

   .اوصلية

  : Trojan Horses رءواد  أحصنة . 2
امصه ت، ة ءام  تجسأسي ه أو مءم مم ِّده الة خ   الذق صم  موم  عم  معي و يحد 

 ل ص  مو المستخدمة ال ءام  أخرء مو ال ءام هذا عد توتا جهام الضحية، 
 passwords الص   اتسصتيالن يمصوم أو لصه تسصمي ذلصن وسص ب الهصاكءم

    الكامصص ، ومصصو أكثصصء  صصءام   المصصءوء للحاسصصب كلمصصات والحصصصو  الصص 
وه   ءام  صغيء  أو أجهم  تسصتخدم  Key loggers ما يعء التجسس 

   .]6[لمءال ة ك  ضغره مو ضغر لوحة المفاتيي 
 تمنهم مضاد للفيءوسات  ءنام  لديهم رالما نهأ يعتمدوو المستخدميو معظم
 رصءواد  أحصصنة  صءام  معظم المةكلة أو ولكو لألخراء، معءضيو ليسوا

 التصا العوامص  أهصم الفيءوسصات، أمصا مضصادات  واسصرة مالحظتهصا ت يمكصو
 ال ءنصام   ر يعتصه هصا أو الفيءوسصات مصو أخرصء رصءواد  أحصصنة تجعص 
 الفيصءوس يمصوم مثلما للضحية نفسه  تمديم يموم تهو ت وصامت ساكو خرء
  ها يموم التا أو اوضءاء ا مااج خال  مو مالحظته يمكو ما دا ما الذق

تصء   ولو لمهمتصه أدا صه أثنصان  صه الةصعوء يمكصو ت تمنصه  التصالاو للمسصتخدم
معدومصة، و النسص ة للص  الدءاسصات الحديثصة وجصدت أكثصء مصو  تكصوو اكتةصاته

 .]7[ ثلثا الحواسيب تتأثء   ع  أنوا   ءام  التجسس

 : Worms الديداو . 3
اتلكتءونا تمتام  مدءتها الص  التنمأص  وه   ءام  تنتم   ال قا ا يء ال ءيد    

ا يء ةص كات اتنتءنصت لغصءم   تعريلهصا أو التةصويج اليهصا اصو رءيصك ةص  ِّ 
 .لدءت ها ال  ت اد  المعلومات

 : Information Bomp المن لة المعلوماتية.  4
م  الن ِّظصصام نفسصصه، ءنصص هصص     ِّ لغصصء  لنيهصصان مصصد   امصص  ذلصصن  ام  يصصصنعه مصصصم 

ِّدها لالنظام خال  ولٍت معي و، أو تا حا   ستخدام أءلاٍم أو أحء  معي نة ي حصد 

م  .المصم ِّ

 : Trappe الفخ . 5
م ال ءنصصام  امصصداا صصاء  اصصو م      ِّ ِّ  لصصه امليصصة نفصصذ يتءكصصه مصصصم  ،  حيصصح يسصصه 

ويصتم مء  هصذا الدأخو  لليه ولت ما يةان، ولجصءان التعصديالت التصا ي ءيصدها، 
 ال ءنام  اند تءكيب النظام.

 أةهء  ءام  اتختءالات  . د

 Netbus 1.70.  ءنام  1
 صيو مسصتخدما مو ألدم ال ءام  تا اختءاق الخصوادم وهصو اوكثصء ةصيواا    

العديصصد مصصو ا مكانيصصات التصصا تمكصصو  اام   هصصالمايكءوسصصوتت ةصصات وهصص   صصء
 الهاكء مو التحكم  جهام الضحية.

 SUB 72.  ءنام  2
ان مصو ءنام  يسصتخدم تص  الصتحكم وتنسصيك الخصادم ليعمص  كيفمصا تةصان سصو    

 تغييء ةكله أو رءيمة امله.

 Utility.  ءنام  3
 ءنام  يمكو مو خالله كسء الكلمات السءية للملفات المضغورة وتن  

 IPتةفيء الملفات السءية المةفء  وكذلن تحوي  اناويو الموال  ال  أءلام 

 والعكس. 

 

  hroat 2.0TDeep.  ءنام  4
يمصصوم هصصذا ال ءنصصام   مسصصي الملصص  لءيجسصصتءق( ويمصصوم  اسصصت داله  الخصصادم    
 سصتري  الصتحكم تصا الموالص  التص لخا   ه وهصذا ال ءنصام  تيصه ميصم  وهصا يا

ء صصب و ممكصاو المصصتحكم  لصصك ييموءهصا الضصصحية ويمصوم  توجيهصصه وق مكصاو 

 .وتتي الةاةة

 Porter.  ءنام   5
الص  جهصام الضصحية  Portsو   IPءلصامأالص    Scan ءنصام  يعمص    

 .لمعءتة المناتذ المفتوحة

 Zip Cracker.  ءنام  6
 يسصصتخدم هصصذا ال ءنصصام  لكسصصء كلمصصات سصصء الملفصصات المضصصغورة المحميصصة    

 . كلمات مءوء

أهم المخارء والتهديدات الت  تتعء  لها أنظمة  . 6
 المعلومات

  -: المفاهيم والمصرلحات  ع أ. 

: ويعنا الخرء المحتمص  الصذق يمكصو أو يتعصء  لصه  Threats التهديد .1
نظصصام المعلومصصات ولصصد يكصصوو ةخصصصا، كالمتجسصصس أو المجصصءم المحتصصء  أو  

جهم  أو ال ءام  أو المعريات، أو حدثا كصالحءيك المختءق، أو ةي ا يهدد او
 .]8[وانمرا  التياء الكهء ا ا والكواءح الر يعية 

وتعنصصا انصصصء أو  :   Vulnerabilities  نمصار الضصصع  أو الثغصصءات  .2
نمرة أو مول  تا النظام يحتم  أو ينفذ مو خالله المختءق أو يتحمصك  سص  ه 

أحصصصد نمصصار الضصصع  لذا كصصاو المسصصصتخدموو  اات صصاءيمكصصو  تمصصثال ،اتختصصءاق
، ولصد يكصوو اتتصصا  النظصام اسصتخدامالص   الكصاتاللنظام لصم يتلمصوا التصدءيب 
، أو  يصصء مجهصصم  وسصصا   ذا لصصم يكصصو مةصصفءاق ل أخصصء  ا نتءنصصت نمرصصة ضصصع  

و نمار الضع  ها اوسص اب الء يسصية لتحميصك مالولاية والحماية، و العموم ت
 التهديدات أو المخارء. 

تستخدم  ةك  متصءاد  مص  تع يصء التهديصد، مص  لنهصا   : Risks. المخارء 3
الحميمصصة تتصصص   صصأثء التهديصصدات انصصد حصصصولها، وتحليصص  المخصصارء هصصا  تصصا

 وليست مجءد خرة محصوء  . Process  املية

متس  يةم  المخارء ويةصم  اوخرصان،  اصرالح :Incident. الحوادح 4
ويغرا اتاتدانات واوخران الفنية، والتا لصد تكصوو مخصارء  فعص  الر يعصة 

 ودوو اام  ممصود أو تكوو أخران تنية  يء ممصود  .

سصصصصصتخدم كمصصصصصصرلي لوصصصصصص  مختلصصصصص  أنصصصصصوا  ت: Attacks الهجمصصصصصات .5
نكصصصاء لت اتاتصصصدانات التمنيصصصة  نتا جهصصصا أو  موضصصص  اتسصصصتهدا ، مثصصص  هجمصصصا

الخدمة، أو هجمات لءها يصة، أو هجمصات ال ءمجيصات، أو هجمصات المصوظفيو 
 الحالد   أو الهجمات المماحية.

 لتمنيةاتحديد المخارء ونمار الضع  وأنوا  اتاتدانات ب. 

 خءق الحماية المادية. 1

   التفتيج ت  المخلفاتDumpster Diving 
أو ا مخلفصات المؤسسصة مصو لمامصة تصوالممصود  ه ليصام المهصاجم  ال حصح 

ق اصو أق  يسصااد الص  اختصءاق النظصام الصا سص ي   ةصانالمواد المتءوكة  حثا
المثصصصا  أوءاق  هصصصا كلمصصصات سصصصء أو مخءجصصصات أجهصصصم  حاسصصصوب لصصصد تتضصصصمو 

 أنوااها. مات تنفيذ أو ألءا  تخميو  مختل معلو

  السلكااتلتمار Wire Tapping  
أو توصصصيالت النظصصام  مصص  الةصص كة التوصصصي  السصصلكا المصصادق صصه يمصصصد و
المعريصصات المت ادلصصة ا صصء  أو تنصصصت السصصم  الصص  اسصصتءاقأو لهصصد  لجهصصة 

ق    لنصصصو  الةصصص كة ورصصصءق اوسصصصالن ولصصصد تكصصصوو  رصصصءق سصصصهلة أو معمصصصد  ت عصصصا
 التوصي  المادق.
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 لتصنت اEavesdropping on Emanation 
عثصصء  مصصو الصصنظم ويصصتم ذلصصن  اسصصتخدام لصصوالر تمنيصصه لتجميصص  الموجصصات الم 

الموجصات مصو أجهصم  اتتصصا  أو التمصار موجصات  نوااهصا كالتمصارأ ختال ا 
 ةاةات الحواسيب الصوتية مو أجهم  اتتصا .

  لنكاء أو الغان الخدمةDenial of Service  
ضصءاء الماديصة تص  النظصام لمنص  تمصديم الخدمصة اصو رءيصك او ويمصد  هصا

لءسا  ادد ك يء مو ءسصا    ءيديصة الكتءونيصة الص  مولص  دتعصة واحصد  ممصا 
 لا تعري  اونظمة الت  توتءها الة كات.ليؤدق 

  تجاوم سعة التخميوهجوم  Buffer Overflow Attack 
نظصصام أو  والممصصصود  صصه ليصصام المهصصاجم  توجيصصه حصصمم  يانصصات ضصصخمة الصص 

  يجعصص  النظصصام أو المصصواءد  يصصء  ممصصا، حرصصة ةصص كة ا صصء نمرصصة ضصصع  تيهصصام
مصو خاللصصه الوصصو  الص  مصواءد النظصام وتصصدميءها يصتم ولصد  ،لا لصة لالسصتخدام

 . ]9[ الكام 

 لمة  اوةخا  عخءق الحماية المت .2
تعت صصصصء المخصصصصصارء المتصصصصصصلة  اوةصصصصصخا  والمصصصصصوظفيو العصصصصصامليو داخصصصصص     

أهصصصصم اوخرصصصصاء حيصصصصح يمكصصصصو اسصصصصتخدامهم للوصصصصصو  للصصصصا المؤسسصصصصات مصصصصو 
 المعلومات واختءاق النظام وذلن  عد  رءق منها:

   مفو انتحا  صالحيات ةخMasquerading  
والممصصصود  صصذلن الصصدخو  للصصا النظصصام  اسصصتخدام وسصصا   التعءيصص  العا صصد     

لصصصدخو  للصصصا النظصصصام لاسصصصتخدام صصصصالحيات ه  الصصصمخصصصو  ةصصصخ    اسصصصتخدام
 الةءاا(.  المستخدم 

 الهندسة اتجتمااية Social Engineering  
أجهصصصم   مسصصصتخدماالمهصصصاجم حصصصيالق نفسصصصية لخصصصدا   اسصصصتخداميمصصصصد  هصصصا و  

مصو خصال  العاللصات اتجتماايصة الحاسوب للوصو  لل  المعلومات المخمنة 
اوةصصخا  لاناصصصء النظصصام: المصصدءان التفيصصدييو، مسصص ولوو  سصصتغال  اوذلصصن 

لحصصصو  ل( ..والسصصكءتاءيا اتسصصتم ا النظصصام، المسصصتخدميو والعمصصالن، مكاتصصب 
 .]10[ الهوية الءلمية وانتحا النصب أو اتحتيا  وال  كلمات المءوء، 

  لءصنة ال ءمجيات Software Piracy 
 كسب الما   دوو تصءخي لغء  وتتم او رءيك نسخها  دوو تصءيي    

 حموق المؤل . أو تمليدها  ةك  يخ  

 خءق الحماية المتصلة  اتتصاتت  . 3
 تصيفها : هد  ال يانات وال ءمجيات ويمكوستت التااواما   ويمصد  ها   

  Data Attacksهجمات ال يانات   3.1

  تحلي  اتتصاتتTraffic Analysis  
مصصو اتتصصصاتت  مصصا تصصمدءاسصصة النظصصام تصصا مءحلصصة التةصصغي  ومتا عصصة وهصص     

تحديد سلون المستخدميو وتحديد نمار الضع  وولصت  لغء واتءت ارات 
 الهجوم المناسب.

  المنوات المخفيةCovert Channels 
لتنظصصيم التخصميو حيصصح يمصصوم المختصءق  مخفصصان ال يانصصات أو  ااتصصداناتوهص     

النظصصام وتختلصص  أ صصءا  المسصصتولا اليهصصا تصصا مكصصاو معصصيو  صصيو المعلومصصات 
تمصصد يكصصوو تمهيصصد لهجصصوم تحصصك أو تغريصصة تلتحصصام سصصا ك أو مجصصءد  ،ا خفصصان

 تخميو لمعريات  يء مةءواة. 
 

  Software Attacksالهجمات ال ءمجية  3.2

  المصا د أو او واب الخلفيةTraps or Back Doors 
أو منفذ تا  ءنام  يتيي للمختءق الوصو  مصو او واب الخلفية ثغء     

خالله لل  النظام، أ  مدخ  مفتصوح تمامصا كال صاب الخلفصا للمنصم  الصذق 
 .ينفذ منه الساءق

   هجمات اتختراHijacking Attacks 
لصصص   يانصصصات ومصصصواءد الةصصص كة  اسصصصتخدام هويصصصة ل صصصذلن الوصصصصو   الممصصصصود   

لومصات أو العمليصات التصا تجصءق الص  المع لالرصال المستخدم و دوو المصه، 
النظام لتنفيصذ نةصار تصدميءق للنظصام أو كةص  المعريصات  ةصك  تصوءق،   ال
أو  فصصص  أحصصد  مصصا للوصصصو  لل يانصصات أثنصصان تناللهصصا مصصو مسصصتخدم الصص  آخصصء،ل

  . ]11[المستخدميو واتتصا   مستخدم أخء 

  هجمات التالاب  نم  معريات ا ء انفاق النم  Tunneling 
نفصصاق النمصص   اوصصص  رءيمصصة تمنيصصة مةصصءواة لنمصص  ال يانصصات ا صصء أتعت صصء    

 ءوتوكصو  يضصمو الخصوصصية  صيو التر يمصات   الة كات الغيء متواتمة وه
المتخار صصصصة ومسصصصصتخدميها الصصصص  ةصصصص كة ا نتءنصصصصت تعنصصصصدما يتواصصصصص  مصصصصمود 
ومسصصتخدم، يمصصوم أمصصو ر مصصة النمصص   ضصصماو اصصدم تمكصصو أق رصصء  ثالصصح مصصو 

ح  صصأق ءسصصالة ولكنهصصا تصصص ي رءيمصصة  يصصء مةصصءواة انصصدما التصصنت أو الع صص
تسصصتخدم حصصمم ال يانصصات المةصصءواة لنمصص   يانصصات  يصصء مةصصءواة، مثصص  تصصوتيء 

 مساء أمو مو خال  ة كة  يء موثوق  ها .

  الهجمات الولتيةTime Attacks 
تصصءيي  يصء للهصد  مصو لوصصو  لوها هجمات تتم  رءق تمنية معمصد  

تمامو مصص  تواصصص  الولصصت التصصا الهجمصصة  صصالولصصت تنفيصصذ  اسصصتغال  ويصصتم ذلصصن 
تفالهصا العديصد مصو أسصاليب التمنيصة اتفص  العمليات المءت ة  النظام وتض  تا 

 منها لسان  استغال  اووضا  أو اونوا  المادية لألدان.

   ال ءمجيات الخ يثةMalicious Codes 
  ال ءمجيصصصصصات الخ يثصصصصصة كالفيءوسصصصصصات وأحصصصصصصنة رصصصصصءواد  والصصصصصدود

، وهص  ا صاء  اصو  صءام  ضصاء  تسصتغ  والمنا   المنرميصة ا لكتءونية ق 
للتصصدميء سصصوان تصصدميء النظصصام أو ال ءمجيصصات أو ال يانصصات أو الوظصصا   أو 

أو تجسصصس الصص   احتيصصا تسصصتثمء للميصصام  مهصصام  يصصء مةصصءواة كمنجصصام 
 النظام.

  خءق الحماية المتعلمة  عمليات الحماية. 4

  ) ال ياناتالع ح ل الغج  Data Diddling   
لنةصصان  يانصصات  هصصذا الهجصصوم أو اتاتصصدان تغييصصء ال يانصصات أو يسصصتهد 

وهمية تا مءاحص  اتدخصا  أو اتسصتخءاج ، ويصتم  عصد  أنصوا  وأسصاليب 
 تمنية.

  ال   ءوتوكوتت النم  هجمات التحاي  IP Spoofing   
ت يعنا التخفا، تهو اصرالح يتعلك  صالغج  Spoofing مصرلي

والخدا  وا  هصام والتمليصد والمحاكصا  والسصخءية، لكصو اسصتخدامه الةصا   
صصصصفة  انتحصصصا اوو يتعلصصصك  هجمصصصات تيءوسصصصات ا نتءنصصصت، ويمصصصصد  صصصه 

مسصصتخدم مخصصو   اتسصصتخدام،  حيصصح يمصصوم المهصصاجم ا صصء هصصذه الوسصصيلة 
يانصصات المءسصصلة  حيصصح يظهصصء المءتصصك مصص  حممصة ال  IP تمويصء العنصصواو 

للنظام المعتمد تا ت اد  المعريات ال   ءوتوكوتت النم  وأهمهصا هنصا 
 ءوتوكو  ا نتءنت اتساسا ال  أنه انواو صحيي مءس  مصو داخص  
الة كة،  حيح يسمي النظام لحممصة ال يانصات  صالمءوء  اات اءهصا حممصة 

 .(1كما ت  الةك  لمةءواة 

 

 ال   ءتوكو  النم هجمات التحاي  يوضي  . 1ةك  
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 التمار كلمات السءPassword Sniffing     
ق ك اصصو  انصصت أنةصصرة اتختءالصصات التصصا تصصتم  اسصصتعما  كلمصصات السصصء  ال صصا

 اختيصصاءرءيصصك تخمصصيو كلمصصات السصصء مسصصتفيد  مصصو ضصصع  الكلمصصات وةصصيو  
سصصءق أو محصصير العمصص  أو ميو لكلمصصات سصصهلة تتصصص   محصصيرهم اوالمسصصتخد

تلصصتمر كلمصصات السصصء خصصال   أوحيصصاتهم الةخصصصية، تصصتم لنةصصان  صصءام  يمكنهصصا 
ا عتهصا لحءكصة تناللها تصا جصمن مصو الةص كة أو أحصد اناصصءها ومءال تهصا ومت

 ايصصت أو  128، حيصصح يمصصوم هصصذا ال ءنصصام   جمصص  أو  اتتصصصا  الصص  الةصص كة
ا وتت صص  حءكصصة اتتصصصا  كثصصء مصصو كصص  اتصصصا   الةصص كة التصصا تجصصء  مءال تهصصأ

، تصاو ال ءنصام  سصتخدم كلمصة السصء أو اسصم المسصتخدماليها، واندما ير ص  الم
لص  أو  عص  للضصاتة (، 2الةصك  ل تصاكمصا  يجم  هصذه المعلومصات وينسصخها

هذه ال ءام  تجم  المعلومات الجم ية وتعيصد تحليلهصا وء رهصا معصا كمصا تمصوم 
  ليامها  مهمتها. عضها  مخفان أنةرة اتلتمار  عد 

 
 
 
 

 

 

 

 

 يوضي التمار كلمات السء . 2 ك ة

 المسي والنسخ  Scanning  
 demon dialerل يسصصتخدم تيصصه  ءنصصام  الماسصصي سصصلوبأا صصاء  اصصو 
processes)   يمصوم الص  تكصء  تغييصء التءكيصب أو  احتمصاتتوهو  ءنام

كلمصة السصصء أو  احتمصاتتالمعلومصصة، ويسصتخدم تحديصدا  ةصصأو  احتمصاتتت صدي  
ءلم هات  المودم، وأ سر نو  تيصه انصدما تسصتخدم لا مصة اتحتمصاتت لتغييصء 

ق يسصتخدم مصودم ءلم الهات   مسي لا مة أءلام ك يء  للوص  الص  احصدها الصذ
  واديصد  لكلمصة سصء للوصص تحتمصاتتجصءان مسصي ل، أو لالتصا   ا نتءنت

 خو  لنظام .ل  الكلمة الصحيحة التا تمكو المختءق مو الدل
  الممايا اتضاتية  استغال هجمات Excess Privileges          

و لهصصم اسصصتءاتيجيات الحمايصصة، تاوصصص  أالفكصصء  هنصصا تتصصص   واحصصد مصصو 
ونرصصاق  داخصص  المؤسسصصة محصصدد لصصه نرصصاق اتسصصتخدام مسصصتخدم النظصصام تحديصصداق 

و ممايصصا ل، لكصصو مصصا يحصصدح تصصا الوالصص  العملصصا الصصصالحيات  النسصص ة للنظصصام
اتستخدام يجءق ميادتها دوو تمديء لمخارء ذلن أو دوو الم مصو الةصخ  

وء  اتصه، تصا هصذه الحالصة  اختصاصصهنصه يحظص   ممايصا تتجصاوم الص  أنفسه 
مختءق للنظام لو يكوو تمصر لصادءا الص  تصدميء أو التالاصب   يانصات   و أمت

رصة الصدخو  أو ا صء نم اةصتءاكهالمستخدم الذق دخ  الص  النظصام مصو خصال  
،    سيتمكو مو تدميء مختل  ملفات النظام حتص   يصء المتصصلة الخاصة  ه

سصصتثمء الممايصصصا اتضصصصاتية التصصا يتمتصصص   هصصصا ونصصصه أ المصصدخ  الصصصذق دخصص  منصصصه 
 المستخدم الذق تم الدخو  ا ء مدخله. 

 رءق الحماية مو اتختءالات . 7

 :رءق الحماية مو اتختءالات أهمهاهنان العديد مو 

 Pass Words كلمات المءوء أ.  

 دوو كلمة المءوء ت يمكو وق ةخ   يء مخو  الدخو  الص  ةص كة 
المعلومات، وها دخو  المستخدم للص  الةص كة، تكلمصة المصءوء تث صت للةص كة 

الةخ  المخو  للصدخو  لليهصا، وهصا أ سصر أنصوا  حمايصة المعلومصات الص   
معلومصات الالمعلومصات الةخصصية وة كة المعلومات تها تعمص  الص  حمايصة 

، و يءهصا مصو ال يانصات، كمصا أنهصا تصا  عص  اوحيصاو تكصوو حمايصة الحكومية

 نصان ات والحسصا ات ال نكيصة و يءهصا، ولألتعا  مثص  كلمصة السصء تصا المةصتءي
انصد اختياءهصا يجصب أهمية كلمة المءوء يجب الينا أو نحء  اليها وال  

 مءااا  اتت  :
 مءوء صع ة وت يسه  تخمينها.اختياء كلمة   .1

 ادم لرال  الغيء اليها وتغييءها  ةك  دوءق.  .2

 ادم جع  كلمة المءوء كلمة واحد .  .3

 ت تضمو كلمة المءوء  يانات ةخصية مث  تاءيخ الميالد.  .4

 ت يجب أو تم  كلمة المءوء او اةء  خانات.  .5

 والءموم الخاصة.جع  كلمة المءوء خلير  يو الحءو  واوءلام   .6

 Firewalls جدءاو الحماية ب.  

لما أو يكوو  ءنصام  أو جهصام يسصتخدم  Firewallالناءق  ةجداء الحماي
لليو، وتختلصصص  جصصصدءاو لحمايصصصة الةصصص كات والخصصصوادم مصصصو المختصصصءليو والمتسصصص

المسصصتخدميو، تصصمذا اسصصتدات الحاجصصة للصص  وضصص   احتياجصصاتالحمايصصة حسصصب 
جداء الحماية  ال  امد  منفءد  ااملة ال  ة كة واحد  تمو جصداء الحمايصة 

، وتصا حالصة وجصود حءكصة (3كما ت  الةصك  ل الةخصا هو الخياء المناسب
مصصاتا لجصداء  اسصتخداموخاءجة مصو اصدد مصو الةص كات، تيصتم مءوء داخلة 

ق  صأو الكثيصء مصو  الحماية تا الة كة لتصفية جمي  حءكة تنال  ال يانات، المصا
 . الة كات والخوادم تأتا م  نظام جداء حماية اتتءاضا

 وتعت ء الجدءاو الناءية ءكنا أساسيا تصا أق حص  أمنصا لتمنيصة المعلومصات،   
ومو خال  الجدءاو الناءية، يتم وض  سياسات التحكم تا الوصو  وتحديصد 

ا أق التحكم تصا لمكانيصة الصدخو  للص  اونظمصة المصءح و  يء المصءح منه
أو الةصص كات ومنصص  أق دخصصو   يصصء مصصصءح  صصه مصصو ل صص  النظصصام أو الةصص كة. 
 ا ضصصاتة للصص  ذلصصن تعت صصء الجصصدءاو الناءيصصة الحصص  اومثصص  لمةصصاك  اتختصصءاق 
والترف   حيح توتء الحواجم التصا تمنص  هجمصات المختصءليو وحمايصة ال ءيصد 

لصصادء مصو والص  النظصام ومنص  اترصال  اليصه مصو ل ص  اتلكتءونا الواءد وا
 .]12[ اورءا  الخاءجية  يء المسموح  ها

 
 

 

 

 

 

 

 Firewall  يوضي جداء الحماية . 3ةك  

وتعمص  جصدءاو الحمايصة  رصءق متعصصدد  معتمصد  الص  نصو  جصداء الحمايصصة 
ق لسياسصصة الم  ؤسسصصة، ومصصو أهصصم هصصذه والةصص كة التصصا تعمصص  الصص  حمايتهصصا ت عصصا

 :]13[الرءق ما يلا

 ء لصصصة مظصصصاءي  ال يانصصصات المءسصصصلة سصصصلوبأ  Packet 
Faltering. 

  المظصاءي  المادمصة مصو  انصاويو ء لة المظاءي  م  تغييصء
 الة كة الداخلية.

 مءال ة السياق سلوبأ Stateful Inspection. 

وهنان العديصد مصو أنصوا  جصدءاو الحمايصة التصا تال صم كاتصة أنصوا  ةص كات 
ق لحجصم الةصص كة والمؤسسصصة التصا تعمصص  اليهصا، تهنصصان جصصدءاو المعلومصات  وتمصصا

الحمايصصة التصصا تكصصوو للمؤسسصصات الحكوميصصة والةصصءكات الك يصصء  ذات سصصءاات 
كمصا أو Cisco ، Symantec ولدءات االيصة جصداق، مثص  مصا تصوتءه ةصءكة

ق  هنان جدءاو حماية للمنةصتت الصصغيء  والةصءكات المحصدود ، وهنصان أيضصا
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الحمايصة التصا يصتم تحميلهصا الص  الحواسصيب الةخصصية لحمايصة  ءام  جصدءاو 
 الجهام تمر.

 Network Address Translationة ة كتحوي  اناويو ال. ج

الص  لارصان كص  جهصام متصص   الةص كة ءلصم مميصصم NAT  تعتمصد تمنيصة 
 Internet Assignedيختلصصص  اصصصو  صصصالا اوجهصصصم ، وتمصصصوم منظمصصصة 

Numbers Authority IANA) ) ق  ماران هذه اوءلام وت يكوو معتءتصا
 ها لت او رءيمها، ونظءاق لملة هذه اوءلام تمنه يعر  ءلم واحد للةص كة ثصم 
تمصصوم هصصذه الةصص كة  مارصصان أءلصصام داخليصصة للحواسصصيب المتء رصصة  هصصا  حيصصح ت 

، وانصصدما يء صصب مسصصتخدم مصصو الةصص كة (4كمصصا تصص  الةصصك  ل  يتكصصءء أق ءلصصم
يكصوو حيصح  NAT ة كة خاءجية يأتا هنا دوء تمنيصةالداخلية تا اتتصا   

دوء الوسصير  صيو الةص كة الداخليصة والةص كة الخاءجيصة ويحمص  الصءلم  جهام ال
عرصص  مصصو ل صص  للةصص كة اوم، ويكصصوو مهمتصصه تحويصص   IANA المعتصصء   صصه الم 

  العنصواو الءلمصا الصداخلا للص  انصواو ءلمصا خصاءجا معتصء   صه مصو ل ص 
IANA ا  المعلومصصات مصصو الةصص كة الداخليصصة للصص  الةصص كة ومصصو ثصصم يمصصوم  مءسصص

الخاءجية، وكذلن تا اسصتم ا  المعلومصات مصو الخصاءج يمصوم  عكصس الوظيفصة 
ق مصا يكصوو  ولءسا  المعلومصات للص  ءلصم الجهصام تصا الةص كة الداخليصة، و ال صا

لمصصصا جصصصداء حمايصصصة  NAT هصصصذا الجهصصصام الوسصصصير الصصصذق يمصصصوم  تر يصصصك تمنيصصصة
 .Router [14]  أو موم Firewall ناءق

 

 NATتمنية ام   . 4ةك  

نصصه جصصداء لالصص   NAT وتصصا هصصذه الحالصصة يمصصوم الجهصصام الصصذق يعمصص   تمنيصصة    
الخاءجيصصصة حمايصصصة نصصصاءق  صصصيو أجهصصصم  الةصصص كة الداخليصصصة وأجهصصصم  الةصصص كات 

أجهم  الةص كات الخاءجيصة معءتصة العنصاويو  ااوخء ، تال يستري  مستخدم
الءلميصصصة وجهصصصم  الحاسصصصوب تصصصا الةصصص كة الداخليصصصة ممصصصا يحصصصد مصصصو امليصصصات 

 لألجهم .IP  اتختءاق التا تعتمد ال  معءتة ءلم

 Automatic Update التحديح التلما ا  .د

يعت ء التحديح التلما ا لل ءام  وأنظمة التةغي  مو أهم نمار حماية أمصو 
ةص كات المعلومصات، وذلصصن وو امليصة  نصصان هصذه الصصنظم هصا  ايصصة تصا التعميصصد 
وت تخلو مو  ع  اوخران التا تحدح تصا تتصءات ال نصان وتعمص  الةصءكات 
 الصصص  ليجصصصاد التحسصصصينات المسصصصتمء  لسصصصد نمصصصار الضصصصع  تصصصا هصصصذه ال صصصءام 

النظصام، وهصذه التحسصينات تتصاح  اختصءاقواونظمة الت  تمكو المختءلوو مصو 
ق تيما يعء   التحصديثات، ومصو هنصا تصأتا أهميصة ليصام المسصتخدم  عمليصات  دا ما
التحصصديح الصصدا م لل صصءام  واونظمصصة التصصا يت ناهصصا تصصا جهصصامه الةخصصصا الصص  

تصا ةص كات المستو  الفصءدق والص  مسصتو  ال صءام  واوجهصم  المسصتخدمة 
المعلومصصصات، ونظصصصءاق لصصصصعو ة مرال صصصة الةصصصءكات لمسصصصتخدما هصصصذه ال صصصءام  
 تحديح ال ءام   أنفسهم تمو معظصم الةصءكات المصصنعة لهصذه ال صءام  لامصت 
 مضصصاتة خاصصصية التحصصديح اآللصصا والتلمصصا ا لهصصذه ال صصءام ، ولكصصا تعمصص  هصصذه 

ق  والصص  تتصصءات  الخاصصصية يمصصوم ال ءنصصام  المث صصت تصصا الةصص كة  اتتصصصا  تلما يصصا
معينة  الةءكة المنتجة لصه والميصام  ال حصح اصو آيصة تحصديثات جديصد  وتنميلهصا 

ق.  تلما يا

 Encryption التةفيء .هـ

تحويص  الءسصا   للص   حماية سءية المعلومات وهو رءيكلالتةفيء وسيلة 
نصصصو  مةصصفء  يصصصعب لءانتهصصا مصصو أق ةصصخ  لصصيس لديصصه مفتصصاح ةصصفءتها 
ويمصصصصوم التةصصصصفيء  معالجصصصصة ال يانصصصصات  اسصصصصتخدام امليصصصصات ءياضصصصصية لتحويصصصص  

   نصصصو  مةصصفء  و يصصء مفهومصصة، وت نصص النصصصو  العاديصصة الواضصصحة للصص

معلومصصصة تحتصصصاج مفتصصصاح لفصصصن ةصصصفءتها واسصصصتخال  الصصصن  الالصص  أسصصصاس أو 
 .  [15]للءسالة  ااوصل
ا صء الةص كات الغيصء اآلمنصة يمكو نم  الءسا   والمعلومات  عد تةصفيءها     

و المعلومصات مصو أت يمكصو معءتصة تحصو  تلصن الءسصا    نصهومثص  ا نتءنصت 
مفتصاح تصن تةصفيءها  يملصنل   أق ةخ  ما ادا الةخ  المءس  له والذ  

ت  تصصمنهممصص  مالحظصصة انصصه لصصو وصصصلت تلصصن المعلومصصات للصص  أةصصخا  آخصصءيو 
 يستريعوو تهمها أو اتستفاد  منها.

وحيح أو التةفيء هو العلم المستخدم لحفظ أمو وسءية المعلومات، تمنصه 
تصص   ثغصصءاتال اكتةصصا ه تصص  اتتجصصاه، يعمصص  الصص  هنصصان الصصم أخصصء مضصصاد لصص

التةصصصفيء  هصصصد  كسصصصء التةصصصفيء والحصصصصو  الصصص  ال يانصصصات المةصصصفء   أسصصصلوب
( وهصصو الصصم لكسصصء و خصصءق Cryptanalysisويسصصم   علصصم تحليصص  الةصصفء  ل

 اتتصاتت اآلمنة.

 Backup التخميو اتحتيارا. و

هو ام  نسخ احتيارية مو محتويصات الحواسصيب أو ةص كات المعلومصات      
مصو،  حيصح يمكصو الءجصو  لليهصا تصا أوحفظ هذه النسخ اتحتيارية تا مكاو 

حالصصة حصصدوح أارصصا  أو حصصوادح وكصصوءاح للةصص كة، واصصاد ق مصصا يصصتم أخصصذ هصصذه 
ق أو ق وتصصك النظصصام المت صص  الصص  الةصص كة االنسصصخ  ةصصك  دوء ق أو ةصصهءيا سصص وايا

ق، كما أنه تا أ لب اوحوا  يصتم أخصذ هصذه النسصخ  رءيمصة  ليصة مصو أحت  يوميا
 النظام نفسه تا ولت محدد.

وتعد هذه الرءيمة مو أهم وأسه  الرءق التا يمكو مو خاللهصا الحفصاظ  
الصص  سصصالمة المعلومصصات الخاصصصة  ةصصص كات المعلومصصات وخاصصصة تصصا حالصصصة 

 هد  محو وتصدميء ال يانصات والمعلومصات  اختءالهاكة أو التدميء الكام  للة 
مصصو ة النسصصخ اتحتياريصة هصصا المصصالذ اوالمتاحصة اليهصصا، وتكصصوو تصا هصصذه الحالصص

مصصصصو أهصصصصم أولويصصصصات اومصصصصو والسصصصصالمة للمعلومصصصصات ولمحتويصصصصات الةصصصص كات، 
، ويمصصدم أخصصذ النسصصخ اتحتياريصصة مصصو محتويصصات ةصص كات المعلومصصات والةصص كات

ت المعلومصصات والصصنظم اصصد  نصصصا ي يجصصب الصص  المسصصتخدم المختصصصوو  ةصص كا
ت ااهصصا انصصد الميصصام  عمصص  نسصصخ احتياريصصة مصصو محتصصو  ةصص كات المعلومصصات ل

 -وها:

 حفصصصظ النسصصصخ اتحتياريصصصة Backup مصصصو وسصصصءق، أتصصصا مكصصصاو  عيصصصد و
ويفض  أو يكوو المكاو  عيد او ممء الة كة اوم أو المؤسسة المالكة 

ق لضيا  هذه   النسخ تا حالة الكواءح الر يعية.للة كة تفاديا

 ات جود  االية تماوم اوام  الممووسا ر تخميو ذ ختياءا. 

  ق للسياسصصة المت عصصة الميصصام  عمليصصات النسصصخ اتحتيصصارا  ةصصك  دوءق وتمصصا
وا جصصءانات الخاصصصة  المؤسسصصة المالكصصة لةصص كة المعلومصصات، وتصصا كصص  

 اوحوا  ين غا أت تميد المد  او ةهء.

 Wipingرمس ال يانات  . م

ق   حتص  لصو أ لب المستخدموو يعتمدوو  مجءد حذ  المل  تمنه تمصد نها يصا
حذ  مو سلة المحذوتات، وهذا  يء صحيي تحذ  المل  مصو وحصد  الكاو 

التخصصميو يصصتم  حصصذ  المؤةصصء الصصذ  يصصد  اليصصه ولصصيس الملصص  نفسصصه، أ  أو 
مسصاحة تاء صة، محتويصات الملص  تظص  تص  وحصد  التخصميو ولكصو الص  هي صة 

تمنصه يمكصو  واسصرة  صءام  اسصتءجا  متخصصصة اسصتءجا  ذلصن  نانق اليصه و
 ،أولهصا رمصس الملص  انصد حذتصه ،المل ، وهنان ثالثة أنوا  لرمس ال يانصات

ق وثانيصص ق ، رمصصس المسصصاحة الفاء صصة تصص  وحصصد  التخصصميوا مصصايعء   ملصص   وثالثصصا
هصصم  صصءام  أوهصصو ملصص  خصصا   نظصصام التةصصغي  ومصصو   Swap fileالم ادلصصة
 . Best crypt , Fine cryptالرمس 

  ع  ال ءام  واونظمة تكتةا  ومن  اتختءالات  . 8

 (Intrusion Detection Systemsل أنظمة كة  التسل  أ. 
 ةصكليها  (IPS,IDSمثص  نظصام لتتوتء العديصد مصو أنظمصة كةص  التسصل  

Hardware  وSoftware  حيح تسصتخدم هصذه اونظمصة تصا امليصة تعمصب
،  ةصك  (5الشال    فايكما   وكة  امليات التسل  للة كة التا يصتم حمايتهصا

 :اام تمو هذه اونظمة تعم   رءيمتيو وهما كالتالا
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 نظام كة  التسل  . 5ةك  

  Host-Based اونظمة الخاصة  الحماية المفءد  . 1
( يصتم تث يتهصا الص  Softwareهذه اونظمصة هصا ا صاء  اصو  ءمجيصات ل

ق اصصو أق  الخصصادم حيصصح تعمصص  الصص  تحليصص  ال يانصصات التصصا يصصتم اسصصتم الها  حثصصا
هصذه و جاهص  هصذه ال يانصات و الصتخل  منهصا،محتو  مة وه ليتم ال  الفصوء ت

ق لضاتياق ال  المصواءد الموجصود  الص  الخصادم  اونظمة يمكو أو تس ب ضغرا
ق ك يصءاق تصا امص  نظصام التةصغي   سص ب الحاجصة لصتفح   والتا لد تسص ب  ر صا

مصص  مالحظصصة أنصصه  سصص ب التةصصا ه تصصا امصص  هصصذه اونظمصصة مصص   ،كاتصصة ال يانصصات
تءنصصت  صصءام  مكاتحصصة الفيءوسصصات، تصصمو العديصصد مصصو  صصءام  الحمايصصة الصص  اتن

 ضمو مكوناتها. IPS/IDSتحتوق ال  وظيفة  

  Network-Based اونظمة الخاصة  حماية الة كة  .2
هذه اونظمة تختل  او سا متها تصا رءيمصة الحمايصة نفسصها، حيصح تعمص  

 ( Network Segmentالصص  تصصوتيء الحمايصصة لمرصصا  كامصص  مصصو الةصص كة ل
حيصصح يصصتم وضصص  النظصصام تصصا  Softwareأو  Hardwareوهصصا لصصد تكصصوو 

( الموجهصصة نحصصو لرصصا  الةصص كة Trafficمولصص  يمكنصصه مصصو تحصص  ال يانصصات ل
المحما، وهذه اونظمصة ت تصؤثء الص  أدان اوجهصم  وذلصن ونهصا تعمص  الص  

خء  يصء ألجءان الفح  ال  ال يانات ومءال تها التا يتم تءاسلها مو جهام 
 . IDSIPS, أنظمةالمرا  الذق يتم حمايته مث   

  Port Scannersمسي المناتذ   ب.

 UDPو TCPهصصصو  ءنصصصام  ي حصصصح خصصصال  مضصصصي  الةصصص كة الصصص  مناتصصصصذ 
حالصة كص  منفصذ، هص  المفتوحة الص  نظصام الهصد  ويجمص  معلومصات متضصمنة 

أق ومفتصصصوح أو مغلصصصك، ومصصصا هصصصا الخدمصصصة المنفصصصذ  الصصص  هصصصذا المنفصصصذ المنفصصصذ 
 اسصصصتخداممعلومصصصات متصصصواتء  اصصصو نظصصصام التةصصصغي ، مسصصص و  النظصصصام يسصصصتري  

 ال ءنام  ليحدد الخدمات العاملة ال  الة كة وليجاد نمار الضع  المحتملصة،
ليصصء  أق  النظصصاممسصصي  المهصصاجم يمصصوم هجصصوم مسصصي المناتصصذ يحصصدح انصصدما و

 يجصصاد رءيمصصة للحصصصو  الصص  دخصصو   يصصء  listeningالمناتصصذ تصصا حالصصة 
 .[16]ءخ  م

 Packet Sniffers  ءام  مءال ة  يانات الة كة  . ج

يمصصوم هصصذا ال ءنصصام   مءال صصة ت صصاد  ال يانصصات ا صصء الةصص كة، حيصصح يصصتم مصصو 
رءيمة ممكو أو تكصوو مفيصد  خالله تجمي  ال يانات الداخلة والخاءجة، وها 

تصصا الكةصص  اصصو محصصاوتت التسصصل  ا صصء الةصص كة، وكصصذلن يمكصصو اسصصتخدامها 
لتحلي  مةاك  الة كة وتصصفية وحجصب المحتصو  المةصكون تيصه مصو الصدخو  

 .لل  الة كة

 النتا   والتوصيات . 9

ا ال حح والدءاسصة لصوحظ ميصاد  التهديصدات والمخصارء التصـا ذمو خال  ه
ق يصصصعب التصصا مصصصـادء المعلومصصـات وتتعصصـء  لهصصـا  أو تت صص  اتها اكتةصصأحيانصصا

لصذا نصء  مصو الضصءوءق  ،التغيءات التصا تحصدح الصـ  مصصـادء المعلومصات
التصصا يمكصصو مصصو خاللهصصا مكاتحصصة وال صصءام  الترصصءق للصص   عصص  اتجصصءانات 

 النتصصا   مصصو مجمواصصة تصصا ليجامهصصاالتصصا يمكصصو و ومواجهصصة هصصذه المخصصارء
 والتوصيات:

 النتا   : أ. 

    مو ءضة لالختءالاتء اأكث ا نتءنت ة كة م  المءت رة اونظمة . 1

   .ا نتءنت م  ة كة المءت رة  يء اونظمة     
  االمية تمنية يِّه ن وجود لل  الدولا المستو  ال  متمايد  حاجة هنان . 2
            وتوتء ةـوسالم أمو ات تكف ـالمؤسس ل   مو لالستخدام لا لة     

 والخدمات. المعلومات     
  لغياب نتيجة  المالية تاتحتياتاتختءالات و حدوح لمكانيات تمايد . 3
 الدولية. اوسس والمعاييء     
  تتم ا ء التا والعمليات لألنةرة والموانيو التةءيعات تا نم  هنان  .4

 اتنتءنت. ة كة     
    حدوت المخارء يمل  مو  المعلوماتية النظم أمو لجءانات تر يك  .5

 .والتهديدات     
   لمواجهة  كاتية حماية جءاناتل ت تت  المؤسسات  أو أيضا اتضي . 6

 المعلومات. تكنولوجيا موظفا ادد للة، م  المعلومات نظم مخارء     

 : التوصياتالممتءحات و ب.
 مصو  مجمواصة الخصءوج يمكننصا تمنصه الدءاسصة نتصا   اسصتعءا   عصد

 : كالتالا وها لتوصياتلممتءحات وا
    توتيء دوءات تمنية دوءية تا مجا  أمو المعلومات تا ظ  التروء  . 1

    أمو  أهمية والخاصة العامة المؤسسات تواية ال  العم و السءي      
 .المعلوماتية لمنظوماتها أمنية سياسة وضءوء  وض  المعلوماتية النظم     
  تا  اند اكتةاتها وبيالعفادق تونمار الضع   تةخي ضءوء   . 2

 .مستجد  أو مخارءهديدات ت مو أق حمايتهاأنظمة المعلومات لغء       
  تعتمد اليها التا المهمة  المواضي ضءوء  التءكيم  ةك  أك ء ال   . 3

         نق مو المخارء المحتملة سوا  هد  حمايتهاالمعلومات  موة أنظمأ    
 داخ  المؤسسة أو مو خاءجها. مو      
    ستخدامواكجدءاو الناء،  اتي ممكانأنظمة تتمت   توتءت د مو   .4

       ل  لن لالفيءوسات وكذ  ءمجيات كمضاداتالالمءوء، و كلمات     
 .الماديةالمكونات  ايةال  حم ولادءوو متدء ووأةخا       
 حدوثها  ل   المخارء اكتةا  تستري   حيح منيعة تجهيمات استخدام  .5

 . ولواها مو والحد     
  للعم  المعلومات نظم وجاهمية ام  استمءاءيةكف  ت اجءانات وض   .6

 .اوممات حالة تا     
   ة ال  الءلا ي والضوا ر اومنية المعاييء توحيد لل  المؤسسات داو  . 7

        اتصاتتأو  وءلية كانت سوان أةكالها  كاتة المتداولة المعلومات     
 .  أو ا نتءنت وتسلكية سلكية     
 الوسا ر  مختل  ال  والنم  الحفظ اند المعلومات تةفيء ال  العم  . 8

 .امعءتة محتواها تا حالة الحصو  اليه مو أحد يتمكو ت حت      
   ه التهديداتذله مءااا  التوامو  يو التهديدات وا جءانات المضاد   .9

   .التكلفةمو حيت      
 

 اتمةالخ.10

ا لألهمية الفا مة لتمنيات المعلومات تا ةت  مجاتت الحيصا  تصا هصذا      نظءق
صصا مصصو تهالمعلومصصات وةصص كاتمنيصصة تمايصصد اتاتمصصاد الصص  والعصصصء،  ا يميصصد أيضق

اتهتمصام تص  ستمء ن ناجعليهذا اومء  ،اتأثيء اوخراء التا يمكو أو تواجهه
تلصن اتخرصاء والسصعا  التمنيصة الالممصة لمواجصهترويء اوسصاليب والوسصا   و

ولل  الحاجة لتمايد الصوا   المخصارء التص  تتعصء  لهصا هصذه  ،للتخل  منها
 .اونظمة وة كات المعلومات، ولل  تنفيذ سياسات ومعاييء أمو المعلومات

ةصتءكة التماءيء والدءاسات الموت  ختام الحديح او اتختءالات كةفت     
وجامعصة سصنغاتوءا الورنيصة،   (IDC)سسصة ال يانصات العالميصةأجءتها مؤالت  
للتعامص  مص   2014مليصاء دوتء خصال  اصام  500مصا يمصاءب تم صء  ه ان

ةك  متعمد مص  المةكالت الناجمة او ال ءمجيات الضاء  التا يتم تحميلها  
   .ال ءمجيات الممءصنة

مصصصو المعلومصصصات أهصصصم المخصصصارء التصصصا تواجصصصه أتصصصم تمصصصديم  ا ال حصصصحذتصصصا هصصص   
لصص  تلصصن هصصم الرصصءق التصصا يسصصتخدمها المختءلصصوو للحصصصو  األصص  ل ا ضصصاتة 
ت ااهصا لالتوصصيات التصا يجصب الممتءحصات وهصم أتم تمديم كذلن و ،المعلومات

 ومات.لو مءاااتها للحد مو المخارء التا تهدد امو المعأ
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