
عند استخدام اإلنرتنت:

وهي   :)Phishing( التصيد 
يعرض  حبيث  احتي�اليٌة  عمليٌة 
أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ موقٌع  عليك 
على  للحصول  املوثوقة،  املواقع 
كلماِت  أو  شخصيٍة  معلوماٍت 
مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر، 
عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 
الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
روابط  على  حتتوي  اليت  املباشرة 
قد  وتكون  املمّوهة،  للصفحة 
الصفحة  لُتشابه  صممت 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية 

اخلبيث�ة  الربمجيات 
عن  عبارٌة  هي   :)Malware(
أيضًا  تكون  صغريٍة  برمجياٍت 
ما  برنامَج  شكِل  على  هًة  مموَّ
الربامج  أحد  ضمن  مدَمجًة  أو 
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب 
على  حتركاتك  رصد  على  الربنامج 
السّر  كلمات  وتسجيل  اإلنرتنت 
املربمج.  يريدها  اليت  واملعلومات 
عرب  الربنامج  هذا  يوّزع  وعادة 
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االتصاُل  أو  اإلنرتنت  أصبح  لقد 
حياتن�ا  من  األكَب  اجلزَء  الشبكيُّ 
وقتن�ا  من  كبريًا  ًا  حزيِّ ويأخذ  اليومية، 
من  وحىت  اآلخرين،  مع  وتواصلنا 
والبيع  الّشراء  وعمليات  معامالتن�ا 
وكسب  الّدراسة،  حىّت  بل  وغريها. 
الشبكة  صارت  والّتسلية،  املعلومات، 

أداَتها. هي  العنكبوتي�ة 

بعدما  خاّصًة  واجٌب!  احلذَر  لكّن 
الرقمية  الشبكة  هذا  خيوط  يف  علق 
أشخاص   10 أصل  من   1 األقل  على 

بني  ما  املخاطر  تتنّوع  إذ  نعرفهم. 
أو  الشخصية،  اخلصوصية  انتهاك 
وغريها. اخلاّصة،  املعلومات  سرقة 

أن  املستحيل  من  يكون  قد  حسًنا،   
أيِّ  من   100% بنسبة  نفسك  حتيم 
بعض  فحىّت  اإلنرتنت،  على  انتهاٍك 
حولها  يدور  آمنًة  تعتب  اليت  الشركات 
بسبب  قانوني�ٌة  ومالحقاٌت  شكوٌك 
معلوماٍت  بيع  أو  اخلصوصية،  انتهاك 

خاصٍة باملستخِدمني. فمثاًل فايسبوك 
اليومّية،  تفاصيلنا  كلِّ  إىل  دخل  الذي 
ألكرث  الشخصية  املعلومات  بأن  اعرتف 
ُسّربت  قد  مستخدٍم  مليون   87 من 
األمر  هذا  وسياسّيٍة.  دعائي�ٍة  ألغراٍض 
أن  جيب  خطواٍت  سلسة  علين�ا  يرّتب 
نّتبعها من أجل احلصول على أكب قدٍر 
من احلماية املمكنة على هذه الشبكة.

املخاطر  على  لنتعرف  بدايًة  ولكن   
استخدام  عند  نواجهها  قد  اليت 

: نت نرت إل ا

التصيد )Phishing(: وهي عمليٌة 

موقٌع  عليك  يعرض  حبيث  احتي�اليٌة 

املوثوقة،  املواقع  أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ

أو  شخصيٍة  معلوماٍت  على  للحصول 

مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر،  كلماِت 

عب  عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 

املباشرة  الرسائل  أو  اإللكرتوين  البيد 

للصفحة  روابط  على  حتتوي  اليت 

لُتشابه  صممت  قد  وتكون  املمّوهة، 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية  الصفحة 

كيف تحمي نفسك على

كيف تحمي نفسك على

اإلنترنت

اإلنترنت

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية
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 :)Malware( الخبيثة  البرمجيات 

هي عبارٌة عن برمجياٍت صغريٍة تكون أيضًا 
هًة على شكِل برنامَج ما أو مدَمجًة ضمن  مموَّ
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب  البامج  أحد 
اإلنرتنت  على  حتركاتك  رصد  على  البنامج 
اليت  واملعلومات  السّر  كلمات  وتسجيل 

البنامج  هذا  يوّزع  وعادة  املبمج.  يريدها 
عب البيد اإللكرتوين أو عند تنزيل امللفات أو 

موثوقٍة. غرِي  مواقَع  من  البامج 

 :)Stalking( اإللكترونية  المطاردة 

أو  فرٍد  قبل  من  الشخص  مالحقة  وهي 
يف  تساعد  معلوماٍت  على  للحصول  جهٍة 
أو  أسرته  أفراد  كمعرفة  أذيت�ه،  أو  مضايقته 

اهتماماته. أو  املزنل،  من  خروجه  أوقات 

عملية  هي   :)hacking( االختراق 

لسرقة احلسابات على أحد املواقع اليت قام 
فيها املستخدم بتسجيل الدخول، أو سرقة 

األجهزة. أحد  على  املخّزنة  البي�انات 

أسلوٌب  وهي  االجتماعية:  الهندسة 

من  املعلومات  على  واحلصول  للتحايل 
ال  قد  أسئلٍة  طرح  عب  مباشرًة  الشخص 
تب�دو ذاَت أهميٍة، ولكنها تساعد املستهِدف 
املستهَدف،  الشخص  ضد  استخدامها  يف 

والعمل.. السكن  وعنوان  كالعمر 

ثّمَة  املخاطر  هذه  يف  الوقوع  ولتفادي 
على  اإلنرتنت  ِحك  تصفُّ عند  خطواٌت 
احلاسوب أو الهاتف، أو لدى تعاملك مع أيِّ 

باإلنرتنت: موصوٍل  جهاٍز 

عدم اإلتصال بشبكات اإلنرتنت املجاني�ة 

بأغلبها  ألنها  والفنادق،  املطاعم  يف  كما 
من  وجتعل  آمنٍة،  وغرُي  مفتوحٌة  شبكاٌت 
مّتصٍل  مخرِتٍق  أليِّ  سهلًة  لقمًة  جهازك 
معك على الشبكة نفسها. وعند استعمال 
االستعانة  ل  ُيفضَّ الشبكات  من  النوع  هذا 
على  يساعدك  برنامٌج  وهو   ،VPN خبدمة 

ويغرّي  آمنة،  شبكٍة  عب  باإلنرتنت  االتصال 
مّما  ر  ومشفَّ وهيمٍّ  بآخَر  اتصالك  مكان 
الوصول  املخرِتق  على  الّصعب  من  جيعل 
 Tor إىل جهازك، أو يمكن استخدام برنامج 
ولكن  نفسها  بالعملية  يقوم  الذي  للتصفح 

ما. نوعًا  أبطأ  يكون  قد  األخري  هذا 

من  للحماية  جّيد  برنامج  وجود  ضرورة  
دائمًا  حتديث�ه  من  والتأّكد  الفريوسات، 
لضمان احلماية من أيِّ نوٍع من الفايروسات 

اجلديدة. اخلبيث�ة  البمجّيات  أو 

التشغيل  نظام  حتديث  من  دائمًا  التأكد 
إىل  باإلضافة  والهاتف  احلاسوب  على 

دائمًا  تتضمن  اليت  املستخدمة  البامج 
واخلصوصية. باحلماية  تتعّلق  حتديث�اٍت 

من  إلكرتوينٍّ  بريٍد  أو  رسائَل  فتح  عدم 
مصَدٍر مجهوٍل، ألنها قد حتتوي على روابَط 
ملواقَع مشبوهٍة أو تتضّمن برمجّياٍت خبيث�ًة، 

إنترنت



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

64

M a a  a l s h a b a b  ( 3 )   |  S u m m e r  2 0 1 8

تب�دأ بالعمل بمجّرد فتح البيد اإللكرتويّن إذا 
كان عبارًة عن كود HTML، بدون أن يعِرف 

التشغيل. نظام  بها 

أو  واضحٍة  غرِي  رواَبط  أيِّ  فتح  عدم 
أيِّ  إىل  الدخول  وعند  املصدر،  مجهولِة 
يف  القفل  شعار  وجود  من  التأّكد  موقٍع، 
مقدمة الرابط، أو أن يب�دأ بـHTTPS  عوضًا 
عنHTTP  فقط، هذا يشري إىل أّنك مّتصٌل 

آمٍن. موقٍع  مع 

عدم التسجيل على أيِّ موقٍع غرِي موثوق، 
من  أكرَث  أسئلًة  فيه  التسجيُل  يتضّمن  أو 
جمع  على  يعمُل  موقًعا  يكون  فقد  املعتاد، 

فقط. باملستخدمني  اخلاّصة  البي�انات 

على  شراٍء  أو  بيٍع  بعملّيات  القيام  عدم 

تقم  وال  موثوقٍة.  غرِي  أو  معروفٍة  غرِي  مواقَع 
حسابك  عب  اإلنرتنت  عب  الشراء  بعمليات 
البنكّي األسايّس. بل قم بإنشاء حساٍب خاصٍّ 
لهذه العملّيات توِدع فيه املبلغ املطلوب عند 
كلِّ عملّيٍة فقط. ويف حال حدوث أيِّ مشكلٍة 
ستقتصرعلى هذا احلساب الصغري وسيبقى 

بأمان. الرئييسُّ  حساُبك 

التحميل  أو  املجانّي�ة  البامج  تنزيل  عدم 
من مواقع مشاركة امللفات. ذلك أّنها املواقُع 
األكرُث قدرًة على القرصنة، وعلى استهدافك 
منها.  التحميل  عند  اخلبيث�ة  بالبمجيات 
على  المال  بعض  استثمار  هو  واألسلم 
احلاجة  شديد  كنت  إذا  األصلّي  البنامج 
إليه، كي ال ختاطر خبصوصّيتك ومعلوماتك 

. لشخصّية ا

اإللكرتويّن  التصّفح  خيّص  ما  يف  هذا 
، ولكن عندما نكون أكرَث حتديًدا،  بشكٍل عامٍّ
اليت  واملواقع  البامج  إىل  نصل  عندئٍذ 
. هنا، ثّمة إجراءاٌت  نستخدمها بشكل يويمٍّ
االجتماعّي،   التواصل  مواقع  ففي  إضافّيٌة. 
الفريوسات  من  فقط  القلق  عليك  ليس 
والبمجّيات أو املخرتقني، هنا اخلطر يكون 
تكون  وقد  العاديني،  املستخدمني  من  حىت 
أو  حسابك،  اخرتاق  محاولة  يف  املشكلة 
بأيِّ  ومراقبتك  ومالحقتك  أخبارك  متابعة 
غرٍض كان، وقد تكون مجرد شخٍص عاديٍّ 
ال يرغب أن يشارك أمور حياته مع أيٍّ كان.

لنبدأ بإجراءات الحماية 

بحساباتك:

لكل  نفسها  السر  كلمَة  تستعمل  ال 

لتكن  متشابهًة،  كلماٍت  أو  حساباتك، 

وال  آلخَر،  موقٍع  من  مختلفًة  السّر  كلمات 

أو  ميالدك  كتاريخ  التخمني  سهلة  جتعْلها 

بك  يتعّلق  يشٍء  أيِّ  أو  عزيٍز  شخٍص  اسم 

األحرف  بني  ادمج  ختمين�ه،  يسهل  وقد 

والرموز. واألرقام 

كان  إن  بك  اخلاصة  املرور  كلمة  ترسل  ال 
الرسائل اخلاصة على أيٍّ  أو  التعليقات  عب 
من مواقع التواصل االجتماعي، وإذا اضطر 

مباشرة. تغيريها  من  تأكد  األمر 

ادخــــــــل إلـــــى االعـــــدادات اخلـــــاصة 

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية
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علي الرضا سبييت
متخصص يف تكنولوجيا املعلومات

باخلصوصية واألمان على هذه املواقع وقم جبولة 

أكَب،  بشكٍل  حمايتك  يضمن  بما  وعّدلها  فيها 

املكرر. الدخول  تسجيل  تأكيد  خاصّيِة  كتفعيل 

عند  حساٍب  أيِّ  من  اخلروج  تسجيل  من  تأكد 

ًة إذا لم تكن تستخدم هاتفك  االنتهاء منه، خاصَّ

كلمة  حفظ  عدم  لضمان  الشخيّص  حاسبك  أو 

السّر، وعند تسجيل الدخول إذا ُطلب منك حفظ 

بأن  الكلمة يف املتصفح اضغط ال إن كنت تعتقد 

وقم  نفسه،  املتصفَح  يستخدم  قد  غريك  أحد 

واآلخر. احلني  بني  املتصفح  ذاكرة  بمحو 

جتعل  وال   ،)private( سرّيًا  حساَبك  اجعل 

كرقم  كان،  أليٍّ  متاحًة  الشخصية  معلوماتك 

يسّهل  مّما  وغريها،  امليالد  وتاريخ  الهاتف 

ِاستخداَمها يف انتحال شخصّيتك يف أماكن أخرى.

عاّمًا  كان  إذا  تقوم بنشره خاّصة  ما  راجع جّيدًا 

يكون  ال  مثاًل  إليه،  الوصول  كان  أليٍّ  ويمكن 

فيها  ترتك  اليت  األوقات  أو  سفرك  وقت  واضحًا 

ودخولك  خروجك  أوقات  تظهر  ال  فارغًا.  مزنلك 

خصوصًا  الصغرية  عائلتك  وتفاصيل  وحتركاتك 

األطفال. تضّمنت  إذا 

من  الكثري  وفيه  جّدًا،  واسٌع  العالم  هذا 

انتب�ه  لذلك  وهناك،  هنا  تنتظرك  اليت  املخاطر 

العنكبوتّي�ة،  للشبكة  جّيدًا واحذر عند تصّفحك 

للعرض  ليست  ومعلوماتك  فخصوصّيتك 

كان. أيٍّ  مع  وللمشاركة 




