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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

ت
ابحث عن نفسك بع� االن�نت
نظرة عامة

ت
ت
ـ� تــدرك مــدي خطــورة
ـى يقــوم بمشــاركتها عـ بـر الشــبكة العنكبوتيــة ،ولـ ي
يجهــل العديــد مــن مســتخدمي االن�نــت مــدي خطــورة المعلومــات الـ ي
أ
المــر ،ســنقوم بتعريفــك بكيفيــة البحــث عــن نفســك واكتشــاف المعلومــات الـ تـى تُعــرف عنــك بشــكل عــام مــن خــال شــبكة ت
االن�نــت .حيــث يمكــن
ي
ت ن
و� الخــاص بجهــازك ،جهــاز ش
ال�كــة أو حـ تـى معرفــة صفــات شــخصيتك .وتســمى هــذه العمليــة ب (OSINT Open Source
معرفــة عنوانــك االلكــر ي
ـتخدم� .وضــع ف� اعتبــارك أن الكثـ يـر مــن مهاجمــي ت
ين
االن�نــت يســتغلون هــذه
 )Intelligenceأي مصــدر المخابــرات المفتــوح لالســتعالم عــن المسـ
ي
ن
ـا� عـ بـر شــبكة ت
ت
االن�نــت.
البيانــات الســتهدافك بشــكل أســهل ،كمــا تعتـ بـر هــذه التقنيــة ليســت بجديــدة ولكــن أصبحــت أكــر ســهولة ومتاحــة بشــكل مجـ ي

كيف تستعلم عن البيانات؟

ت ن
ت
ت
ـى تحصــل عليهــا واســتخدامها
ـى تبحــث عنهــا مــن خــال موقــع الكــر ي
و� واحــد ،ولكنــك ســوف تقــوم بتحليــل التفاصيــل الـ ي
لــن تجــد جميــع البيانــات الـ ي
ت
ث
ـى تريــد البحــث عنهــا .ومــن أفضــل محــركات
عـ بـر محــركات البحــث للحصــول عــى نتائــج أكــر تفصيـا ً يك تســاعدك إلنشــاء ملــف تعريفــي بضحيتــك الـ ي
البحــث الـ تـى يمكنــك اســتخدامها  Googleأو  Bingأو  DuckDuckGoحيــث تتمـ ي ز
ـر هــذه المواقــع بتصنيــف وفهرســة البيانــات الخاصــة بمســتخدمي
ي
ف
ث
ت
االن�نــت .وللحصــول عــى نتائــج أكــر دقــة عليــك باســتخدام البحــث المتقــدم مــن خــال مــا هــو متــاح لــك ي� هــذه المتصفحــات مــن أدوت متقدمــة
ن
ت
ـى تســاعدك ف ي� عمليــة البحــث مســتخدماً بعــض المعلومــات كاالســم
ـى االقتبــاس ي
وغ�هــا مــن االختصــارات الـ ي
أو اســتخدام بعــض االختصــارات كعالمـ ي
ت ن
و� أو اســم المــكان الــذي يعيــش فيــه .ولمزيــد مــن التفاصيــل ســنقوم ف ي� الفقــرة التاليــة بتوضيــح كيفيــة اســتخدام كل
الشــائع ،عنــوان ب
ال�يــد االلكــر ي
ف
ف
ت
ـى تســاعدك ي� عمليــات البحــث بشــكل أفضــل كمــا سنســتعرض بعــض مــن أفضــل المواقــع المتخصصــة ي� عمليــات البحــث
مــن عالمــات االقتبــاس الـ ي
أ
الضافيــة.
عــن الشــخاص ،ولمزيــد مــن التفاصيــل يمكنــك االطــاع فقــرة المصــادر إ
أ
أ
خ�”او “ > ”Firstname lastnameللبحث عن معلومات عىل ت
االن�نت عن هذا الشخص.
•“االسم الول  +االسم ال ي
بال ي ز
اليميل المحتملة لهذا الشخص.
نجل�ية <لنبحث عن عناوين إ
•“ ”@Firstname Lastnameإ
أ
أ
خــر“ <للبحــث عــن أي وثيقــة مــن نــوع
•“ Firstname lastname” filetype:docأو “ filetype:docاالســم الول +االســم ال ي
مايكروســوفت وورد تتعلــق باســم هــذا الشــخص
هنــاك أيضــا مواقــع متخصصــة (كالمذكــورة أدنــاه) لجمــع المعلومــات عــن النــاس .بإمكانــك تجريــب احداهــا عــى نفســك لتعــرف كــم المعلومــات
المنشــورة عنــك .تذكــر ان هــذه المواقــع ليســت دقيقــه دائمــا وبعضهــا يبحــث ف� مناطــق اقليميــة محــددة ،لــذا قــد يتعـ ي ن
ـ� عليــك البحــث ف ي� عــدة مواقــع
ي
ت
ـى وجدتهــا
لتتحقــق مــن المعلومــات الـ ي
www.sans.org/security-awareness

•https://pipl.com

•https://cubib.com

•https://familytreenow.com

ت
ـى يمكنــك البحــث فيهــا للتعلــم وجمــع معلومــات أكـ ثـر ،مثــل سـ يـرفر جوجــل للصــور والخرائــط إضافــة اىل
أخـ يـرا ،هنــاك عــدد كبـ يـر مــن المواقــع الـ ي
ت
ـى يمكنــك اســتخدامها للتعـ ّـرف عــى نفســك
مواقــع التواصــل االجتماعــي ي
وغ�هــا الكثـ يـر .للحصــول عــى قائمــة تفاعليــة لجميــع المواقــع المختلفــة الـ ي
عــى الشــبكة ،نوصيــك باســتخدام منصــة OSINT https://osintframework.com

لماذا تبحث عن نفسك عىل ت
االن�نت؟
١ ١.التعــرف عــى مــا قــام النــاس أو الجهــات المختلفــة بتجميعــه أو نـ شـره أو مشــاركته عنــك عــر ال تن�نــت .مــن أ
المثلــة لتلــك الجهــات
ب إ
ّ
أ
(دور العبــادة ،المــدارس ،النديــة الرياضيــة ،أو مواقــع المجتمعــات المحليــة)
أ
ف
ت
الن�نــت الذيــن يمكنهــم اســتخدام هــذه
٢ ٢.عليــك ان تفهــم أن هــذه المــوارد نفســها متوفــرة لي شــخص آخــر ،بمــا ي� ذلــك مجرمــي إ
المعلومــات الســتهدافك .كــن مرتاب ـاً وشــكاكاً عــى الــدوام .عــى ســبيل المثــال ،إذا تلقيــت مكالمــة هاتفيــة عاجلــة مــن شــخص
يدعــي أنــه البنــك الــذي تتعامــل معــه ،لمجــرد أنــه يعــرف بعــض المعلومــات أ
الساســية عنــك فهــذا ال يثبــت أنــه بنــكك .بــدال ً مــن
ّ
ذلــك ،قــم بإغــاق المكالمــة بــأدب ،ثــم اتصــل بمرصفــك عــى رقــم معــروف وموثــوق بــه للتأكــد مــن ذلــك.
ال�يــد إ ت ن
ال�يــد إ ت ن
ن
ش
و� لديــه بعــض الحقائــق المعروفــة عنــك ال يعـ ي أن المرســل جهــة
و� ،لمجــرد أن ب
ـ�ء نفســه مــع ب
اللكــر ي
اللكــر ي
٣ ٣.الـ ي
ف
ش�عيــة وموثوقــة .عليــك دومـاً أن تفكــر ي� كل مــا تشــاركه للعمــوم وتأثـ يـر تلــك المعلومــات عليــك وعــى عائلتــك أو رب عملــك.

الضيف المحرر

ـر  Nico Dekens @dutch_osintguyمتخصــص ف�  .OSINTكل حياتــه تــدور حــول اكتشــاف الثغــرات أ
نكــو ديكيـ ن ز
المنيــة
ي
وان�نــت أ
وتحليلهــا .حاليــا هــو مــدرس دول لمواضيــع  OSINTت
الشــياء وإدارة أمــن المعلومــات ل أكـ ثـر مــن  500مؤسســة
ي
وحكومــة حــول العالــم.
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ـى ف ي�  SANSوتُـ ّ
ـوزع بموجــب  .Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
! OUCHمــن قبــل فريــق الوعــي المـ ي
التصــال عــى | .www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletter :املجلــس التحريــري :والــت ســكريفنزِ ،فــل هوفــان ،أالن واجونــر ،شــريل
تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
كونــي |ترجمهــا إىل العربيــة :محمــد رسور ،فــؤاد أبــو عوميــر ،درويــش الحلــو ،اســام الكــرد

www.sans.org/security-awareness

© SANS Institute 2019

