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المحاضرة الثانية عشر

أمن المعلومات

(Information security)
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:أمن المعلومات

رحالمصالغيرالوصولمنوحمايتهاآمن،بشكلالمعلوماتعلىالحفاظعمليةهو

لىعالمترتبةبالمخاطرعلمعلىتكوننأو.آمنةومحميةتبقىلكيوذلك،به

.الخاصةمعلوماتكإلىبالوصولمالشخصالسماح

وسائطوفيهاالمستخدمةالحاسبوأجهزةفيهاالعاملينواألفرادنفسهاالمنشأةتؤمن

معلومةالتواجدمراحلجميعفيوذلك،المنشأةبياناتعلىتحتويالتيالمعلومات

.(المعالجة–النقل–التخزين)

المراحلكافةفيالمعلوماتمعالجةفيالمستخدمةالمواردكافةوتأمينحماية.

أمن المعلومات
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أمن المعلوماتأهمية 

المعلومات مفتاح ألنظمة معلومات 

البنوك و الشركات االستثمارية

مفتاح ألجهزة حاسوب تحتوي 

على صور  و معلومات خاصة

مفتاح إلنشاء مشاريع

استثمارية مربحة

مفتاح ألنظمة معلومات 

إدارة شئون المنح و القروض

مفتاح ألنظمة معلومات 

الشئون األكاديمية 

ـة مفتاح ألنظمة استخباراتي

!! و عسكريـة 
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:ملحةضرورة–المعلوماتأمنأهمية

القطاعات. .اتالمعلومودقةصحةعلىتعتمدواالقتصاديةوالعسكريةاألمنية1

حاجة. أننيمكالتيالمخاطرتغطيللتطبيققابلةأمنيةإجراءاتلوجودالدول2

.األخرىاألطرافمعالتعاملعندتظهر

الحاجة. .اموالعالخاصالقطاعينتخدمآمنةإلكترونيةبيئةإلنشاءالمتزايدة3

النمو. .آمنةيئةبتتطلبوالتياإللكترونيةالتطبيقاتاستخداماتفيالسريع4

الحاجة. راريةاستمأجلمنوذلكالمعلوماتيةللشبكةالتحتيةالبنيةحمايةإلى5

.التجاريةاألعمال

مع. .ياإللكترونلإلجرامفرصا  توفرتوازدهارهاالمعلوماتيةالتقنيةتطور6



المعلوماتأمنهدافأ

معالجة) .األنظمةتشغيلووبناءتصميمأثناءالمتعمدةوغيرالمتعمدةاألخطاء1

منع) .قانونيغيربشكلتغييرهالغرضالمعلوماتاكتشافأوسرقة2

الحفاظ) متعمدالاالستخدامأخطاءمنوالتلفأوالضياعمننظامايفيالمتواجدةالمعلوماتعلى3

.البرمجياتأخطاءواألجهزةأخطاءوالطبيعيةلكوارثاوالعفويأو

المعلوماتأمنعناصر

السرية. شخاصأقبلمنعليهايطلعوالتكشفالالمعلوماتأنمنالتأكدوتعني:الموثوقيةأو1

.بذلكمخولينغير

االستمرارية. معالتفاعلعلىالقدرةواستمرارألمعلوماتيالنظامعملاستمرارمنالتأكد:2

.لمواقعالخدمةوتقديمالمعلومات

التكاملية. بهعبثالأوتعديلهيتمولمصحيحالمعلوماتمحتوىأنمنالتأكد:المحتوىوسالمة3

.واالستقبالاإلرسالأوالمعالجةمراحلمنمرحلةأيفي

6
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مقدمة في أمن المعلومات

(Password)المروركلمة

شبكةعلىالمواردأوالحاسوب،إلىللدخولتسمحالتيالرموزمنمجموعةهي

.المعلوماتأواالتصال

:المروركلمةفوائد

النظاملدخولفقطلهمالمصرحللمستخدمينتسمح.

الوصولعمليةفيالتدقيقوبفاعليةاألشخاصهويةتحديدوإدارة.

المعلوماتحمايةوحفظ.

بكالخاصةالشخصيةالمعلوماتحماية.
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مقدمة في أمن المعلومات

المروركلماتإلنشاءنصائح

يجب. .صعبوقعهاتيكونأن1

يجب. .أحرف(8)منقلأطولهايكونأال2

يجب. واألرقاممنخليطعلىتحتويأنينبغيالتيوالتعقيد،بميزةتتسمأن3

.($+@-*/)مثلالخاصةالرموزواألحرف

يجب. .المستخدماسمعلىتحتويالأن4

يجب. أو،الهاتفرقممثلشخصيةمعلوماتعلىالمروركلمةتحتويالأن5

.الميالدتاريخأواألقارب،أحداسم
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مقدمة في أمن المعلومات

المروركلماتلالستخدامنصائح

ال. .شخصأليالمروركلماتعنتفصح1

ال. قعموافيللعملالمروركلمةنفستستخدم2

الحاسبأواإللكترونيالبريدمثلمتعددة

.المصرفي

ال. أوورقةعلىالمروركلمةتحفظأوتكتب3

.االلكترونيبريدرسالةفي

ال. فرةالمتوالمروركلمةتذكرخاصيةتستخدم4

.التشغيلأنظمةبعضفي

قم. .دوريبشكلالمروركلمةبتغير5
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Malicious)الخبيثةالبرامج Software)

العصرهذافيالحاسوبتهديداتأحدهي.

بكلخاصاالحاسوبعلىالكاملةالسيطرةأوالسيطرةبعضيعطيبرنامجأيهي:الخبيثةالبرمجيات

.الغرضلهذابتصميمهقاملمن

الوصولمثلرةكبيأومالمستندالمؤلفاسمريكتغيخفيفةتكونقدالبرامجهذهبهاتقومالتياألضرار

.تعقبهاعلىالمقدرةدونللحاسوبالكامل

التاليالنحوعلىالخبيثةالبرمجياتأنواعتصنيفتيمكن:

الفيروسات. 1(Viruses)

الديدان. 2(Worms)

برامج. (Spywares)التجسس3

الخداع. 4(Hoax)

عمليات. Phishing)الضحاياواصطياداالحتيال5 Scam).

أحصنة. Trojan)طروادة6 Horses).



11

(Viruses)الفيروسات

الكمبيوترفيروسات:

معينةبرامجوإتالفبمهاجمةتقومبرامجهي.

المصابةالبرامجتشغيلعندأخرىبرامجالىتنتقل.

المخزنةالكمبيوتربمعلوماتبالتالعبتقوم.

أوجهازكإلىبالفيروسملوثملفبنقلتقومعندماجهازكإلىالفيروسينتقل

معالفالشاتأوقراصاألتبادلثناءأوأالمشبوهةالمواقعاحدزيارةعند

.األصدقاء

بريدالطريقعنايضا  يصلكانويمكنفتحهمحاولةعندالفيروسينشط

.مرفقاتهيئةعلىلكترونياإل



12

Viruses)الفيروساتأنواع Types)

فيروسات. Boot):التشغيل1 Sector Virus):اخطرمنوهوالتشغيلنظاممنطقةفيينشطالذيوهو

.الجهازتشغيلمنيمنعكانهحيثالفيروساتأنواع

Macro)الماكروفيروسات2. Virus):برامجتضربانهاحيثانتشاراالفيروساتاكثرمنوهي

.االوفيس

فيروسات. File)الملفات3 Virus):انتشارهايزيدملفأيفتحوعندالملفاتفيتنتشروهي.

الفيروسات. Stealth)المخفية4 Virus):وللفيروساتالمضادةالبرامجمنتختبئنأتحاولتيالوهي

.اإلمساكةسهللكن

الفيروسات. Polymorphic)المتحولة5 virus):صعبانهحيثالمقاومةبرامجعلىاألصعبوهي

.التهاإزفيسهلتقنيغيربمستوىمكتوبةولكنأوامرهافيآخرإليجهازمنوتتغيربهااإلمساك

فيروسات. Multipartite)الملفاتمتعددة6 Virus):االنتشارسريعةوالتشغيلقطاعملفاتتصيب.

دماعنللتخفيآخرملفمعمدمجيكونقدصغيربرنامجعنعبارةوهالباتش:(Trojans)لباتشاتا7.

وبسهولهاقلالخترقابلجهازكيجعلممامنافذعندكيفتحومسجالتاليصيبيفتحهوشخصينزله

.البرامجأذكىمنيعتبرهو

oسكانعملعندفمثال(scan)رفيممحددهغيرملفاتهيئةعلىنفسهيفكالتورجنبعضهناك

.ةثانيةمرنفسهيجمعثممنوعليةالتعرفدونالسكانعليها
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(Worms)الديدان

نفسهاتلقاءمننسخبإنشاءتقومالتيالفيروساتهيالحاسوبديدان.

واسعبشكلالضررتسببأنيمكن.

الديدانتعتبر،المصابةالمضيفملفاتنشرتتطلبالتيالفيروسات،عكسعلى

.للنشرأشخاصمساعدةأومضيفبرنامجإلىيحتاجوالمستقلبرنامج
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(Spywares)التجسسبرامج

مستخدمالالتجسس،حالةفي.ضارةنوايالديهاولكن،اإلعالناتلبرامجمماثلةهي

.الغزوهذايجهل

الشخصيةالمعلوماتونقلجمعالتجسسلبرامجيمكن.

ميقوالتياإللكترونيةالمواقعماهيمعرفةفييرغبونوغيرهمالمعلنين

.لديهماإلنترنتتصفحوأساليبعاداتهيومابزيارتهاالمستخدمون

توجهلالمتصفحمدخالتتوجيهبإعادةالتجسسبرامجتقوماألحيانبعضفي

.المقصودآخرغيرموقعإلىالمستخدم

هذهفتصنالمستخدم،علمدونللمعلوماتنقلمنالبرامجهذهبهتقوممابسبب

للخصوصيةمقتحمةبرمجياتأنهاعلىالبرامج
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(Hoax)الخدعة

الحاسوبفيفيروسعنكاذبإنذارهو.

خاللمنتوزيعهايتمأواإللكترونيالبريدمذكرةطريقعنيصلالتحذيرعادة

للشركةالداخليةالشبكةفيمذكرة

خداعباعتبارهامزعجةتكونولكنهاضارةغيرتكونماعادةالخدعة،فيروسات

.الرسالةتوجيهإعادةخاللمنوذلكللوقتوتضيع

هابتوجدالمهمةالنظامملفاتأنالمستخدمينتحذيرخاللمنالخداعمنعددهناك

.النظامفالإتيسببمماالملف،حذفعلالمستخدمبتشجيعتقوموبالتاليفيروسات
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Phishing)الخادعةاالصطيادرسائل Scam)

اءأسممثلمعلوماتعلىالحصولمحاولةهوالتصيد

تماناالئبطاقةوتفاصيلالمروروكلماتالمستخدمين

فييعملونأنهمبوصفهممتنكرينمحتالينقبلمن

.بالثقةجديرةمنظمات

ليرسحيثالمهاجمفيهايحتالعمليةهيالتصيد

ائتمانيةبطاقاتفيهايطلباإللكترونيبالبريدرسالة

اريةوسصالحةوتكوناإللكترونيةالتجارةبطاقاتأو

المفعول

فيلتخويفاأساليبيستخدمماغالبا  اإللكترونيالبريد

ويبمواقعزيارةإلىالضحيةاإلغراءمحاولة

مثلعامةمواقعنهاأبالضحيةفيهايشعر.مخادعة

.المصرفيةالخدماتأواإللكترونيةالتجارة
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Trojan)طروادةأحصنة Horses)

بخداعومتق.سليمةبرمجياتأنهاتبدوالتيالخبيثةالبرمجياتمنطروادةحصان

.أنظمتهمعلىوتطبيقهاتحميلهاأجلمنالمستخدمين

عجةالمزاألموربعضإلىفتؤديالنظام،بمهاجمةوتبدأتنشيطها،بذلكفيتم

.األضراربعضأوللمستخدم
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الخبيثةالبرامجوبالفيروساتاإلصابةأضرار

تعطيل. .الحاسوب1

ظهور. .الزرقاءالموتشاشة2

سرقة. .إلكترونيا  النقود3

بعض. رتغيمثلللمستخدمالمزعجةاألمور4

.الملفاتحذفوالمكتبسطح

سرق. .البياناتة5

إتالف. منالحرمانفيالتسببوالبرمجيات6

.الخدماتبعضاستخدام

بطئ. االتصالبطئوالحاسبعمل7

.باالنترنت
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الخبيثةالبرامجوبالفيروساتاإلصابةأعراض

الحاسوبأداءتباطؤ.

للذاكرةتحميلهازمنزيادةأو،الملفاتحجمزيادة.

واتاألصبعضصدورأوالرسومأو،الشاشةعلىتخريبيةرسائلظهور

.الموسيقية

رغيورموزأحرفالشاشةعلىتظهركأنالمفاتيحلوحةفيخللحدوث

.المفاتيحللوحةقفلحدوثأوضغطهاتمالتي

عاديكلبشسابقا  يعملكانبرنامجلتحميلكافيةغيرذاكرةرسالةظهور.

الحقيقيةسعتهامنأقلاألقراصسعة.
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الحمايةطرق

يسيينرئنوعينإلىوتقسمالفيروساتبفحصتقومالتيالبرامجمنالعديدهناك:

الشخصيالحاسبعلىالفيروساتفاحصات،

الشبكة،علىالفيروساتفاحصات

oديثتحثمومنالخادمعلىالرئيسيالبرنامجتنزيلالنوعهذافييتمحيث

.الخادممنآليبشكلالعميلأجهزةعلىالفيروساتتعريفات

يتعذركيالبياناتترميزأيالتشفير،بطريقةالحاسبعلىالمعلوماتحمايةيمكن

.البياناتتلكشفرةلفكمروركلمةلديهليسشخصأيمنقراءتها

:الحمايةبرامج

برامج) .الفيروساتمكافحة1

توفير) .(backup)احتياطيةنسخ2

جدار) .الحماية3

.(Password)المروركلمة4)
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الفيروساتمنالحمايةبرامج

نترنتباإلالمتصلةالكمبيوترأجهزةكافةعلىللفيروساتالمضادةالبرمجياتاستخدام

.البرمجياتهذهوتحديث

منو.روساتالفيلتعريفاتالتلقائيةالتحديثاتدعمتالفيروساتمكافحةبرامجمنالعديد

.متاحةتكونعندماالتلقائيةالتحديثاتهذهاستخدامالمستحسن
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(Firewalls)الحمايةجدرانباستخدامالحماية

  المنافذفيالموجودةالثغراتخاللمناالختراقعمليةتتمماغالبا(Ports)بالحاسبالخاصة

.اآلليالحاسبفيالبياناتودخولخروجبواباتتعتبروالتيالشخصي

القادمةاناتالبيبتصفيةيقوم،الخارجيوالعالماآلليالحاسببينحاجزهو:الناريالجدارتعريف

IPالعنوانوالبياناتحجممثلمعينةمقاييسعلىء  بناالخارجمن Addressالذيوالبروتوكول

.اآلليالحاسبإلىللدخولالبياناتتستخدمهالذيوالمنفذاستعمالهتم

الناريالجداريقومFirewallخدامهاإلستالتطبيقأوالمستخدمإليهايحتاجالالتيالمنافذبغلق

.المنافذتلكمنواإلختراقاتالفيروساتيمنعوبذلكاإلنترنتعلى

الحمايةجدرانبرامجأشهر:

.Zone 1Alarm Security Suite

.Outpost 2Firewall

.Windows 3Firewall

.Kaspersky 4Internet Security

.Norton 5360, Norton IS.

o
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(Backup)االحتياطيالنسخ

قطريعنالضروريةأوالمهمةالملفاتأوالبياناتبعضلفقداننتعرضقد:

قصدغيرمنحذفها.

للعطبتعرضها.

الملفاتلفتأوفقدانحالةفيثمالنظام،ملفاتمناحتياطيةنسخةلعملنحتاجلذلك

.االحتياطيةالنسخةمنالمحذوفالملفاستعادةباستطاعتنايكون



اإللكترونيالبريدملحقاتفتحعندنصائح

موثوقغيرمصدرمنإلكترونيببريدملحقةملفاتأيةتفتحال.

محتواهاتعرفلمماإلكترونيببريدملحقةملفاتأيةتفتحال.

فيهاشكوكا  مالموضوعحقلكانإذاإلكترونيببريدملحقةملفاتأيةتفتحال

.متوقعوغير

عليهاالردوتجنبهامةالغيرالبريدرسائلسلسلةاحذف.

الغرباءمنملفاتأيةبتحميلتقمال.

درالمصشرعيةمنتحققاالنترنت،منالملفاتتحميلعندالحذرتوخي

.سمعتهوحسن

24



الخبيثةالبرامجإعدادمنالهدف

الفيروساتإعداددوافعتختلف:

oالحسنةالدوافع،

oالماديةالدوافع،

oاالنتقاميةالدوافع.

البرمجةعلىالقدرةوإلظهارأوللتسليةالفيروساتبإعداديقومالناسبعض،

اوانةللصيالكمبيوترلمحالتالمستخدمترددلضمانوذلكماديهدفبيعدهاالبعض

كاتللشرالعامةالمعوماتاوالبنوكحساباتعلىالسطواوالفيروسهذامنالتخلص

.الكبرىوالمؤسسات

المشاكلمنالكثيريسببألنهمنهالوقايةمنالبدالفيروسعدادإهدفكانمهما

.الكمبيوترلمستخدميوالخسائر
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نهاية المحاضرة الثانية عشر


