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   .الیھا من المتطفلین 
  أبو طلحة المصري: بقلم 

 18 -- 1: صفحة 
  
2 

 
مقالة شیقة و محكمة تتحدث عن كیفیة عمل نظام جي بي اس لتحدید 

المقالة . المواقع مع ذكر بعض تطبیقاتھ على نظام المعلومات الجغرافي
   . تستھدف المستوى المتوسط من القراء

  أبو الحارث الدلیمي: بقلم 
 29 -- 19: صفحة 

 

3 
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 تعىن بكل مايفيد ااهد يف اجلانب اإلعالميان جملة ااهد التقين 
 فالة تم  . من جهة أخرىاملنتديات اجلهادية د وروامن جهة و

 مبتابعة اجلديد واملفيد يف أمن املعلومات وطرق محاية احلواسيب
واملونتاج واهلندسة الصوتية وأخبار اجلهاد اإلعالمي ورصد ألقاويل 

   .الصليبيني حول أثر اجلهاد اإلعالمي عليهم وحنو ذلك قادة
  :ها باصدار الة هي و األهداف اليت نسعى اىل حتقيق

نزع عقدة اخلوف واهللع واملوجودة يف نفوس البعض واليت  -1
  أحدهمحتجزهم عن املشاركة بشكل فاعل يف خدمة اجلهاد لكون

أنفاسه وحركاته فيعرف بواقع احلال  يظن أن املخابرات يعدون عليه
   .يقدم ومىت حيجم ومببالغته فيعرف مىت

ى أعضاء املنتديات اجلهادية نشر احلس األمين بشكل علمي لد -2
الذي أمرنا به بطريقة منطقية مرتبة وواقعية  من باب أخذ احلذر
 وبدون مبالغة أو وين

نشر الوعي التقين بكل مايفيد يف جمال اإلعالم اجلهادي يف  -3
 و غريها من أساسيات جمال املونتاج املرئي واهلندسة الصوتية

 االعالم
نيات احلديثة اليت من شأا عن بعض التقنشر مقاالت علمية  -4

يف امليداناهدينتطوير عمل االخوة ا   

 
   أبو املثىن النجدي: رئيس التحرير

اعالمي جماهد , أبو مصعب اجلزائري : الكتاب املشاركون يف العدد
  أبو احلارث الدليمي, أبو طلحة املصري , أبو اسامة الشامي , 

 كشيأبوحممد املرا : تدقيق و مراجعة
  أبو الزبري املدين : اإلخراج الفين

  



  

 
 

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على إمام المجاھدین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمیعن أما 
  .....بعد
  
 

ُتْرِھُبوَن ِبِھ َعُدوَّ اللَِّھ  ِمْن ِرَباِط اْلَخْیِلَلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َو َوَأِعدُّوا: ( الحمد هللا القائل في كتابھ الكریم
   ) َوَعُدوَُّكْم
 )البر والتقوى والتعاونوا على اإلثم والعدوان وتعاونوا على(:والقائل

 
  " إن المؤمن یجاھد بسیفھ ولسانھ:"والصالة والسالم على نبیھ األمین القائل

  "جاھدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم:"والقائل
  

إن مجلة المجاھد التقني ھي محاولة جادة ومسلك جدید لصد العدوان عن المسلمین ونصرة المجاھدین 
  إلعالء كلمة اهللا فوق كل أرض وتحت لك سماء

  
الھدف منھا فتح وھي محاولة أولیة .إن مجلة المجاھد التقني مجلة جھادیة تھتم بالجانب التقني تحدیدًا 

  .الطریق للطاقات الكامنة لدى أنصار الجھاد لتنفجر و ینتج عنھا ما ینفع أمتنا اإلسالمیة
  

رواد المنتدیات الجھادیة و المجاھدون اإلعالمیون في :إن مجلتنا تستھدف نوعین من القراء و ھما
استخدام الحاسوب لدیھم حتى یصبحوا فالمجلة تسعى الى حمایة رواد المنتدیات تقنیًا و زیادة مھارات .الثغور

و في نفس الوقت شرح أحدث التقنیات التي من شأنھا خدمة المجاھدین .أعضاء فاعلین في اإلعالم الجھادي
  .اإلعالمیین

  
قد تلحظون في المجلة اإلھتمام بشكل أكبر باألمن على شبكة اإلنترنت وذلك ألنھا مسألة حیاة أو موت 

 كانت فرصة ذھبیة التقدر بثمن للمجاھدین بحیث استطاعوا كسر الطوق الذي للمجاھدین فشبكة اإلنرنت
فرضھ اإلعالم الصلیبي وذنبھ العمیل في بالد اإلسالم واستطاع المجاھدون أن یطوعوھا لخدمة الجھاد 

  .ونصرة الدین
   

ھذا العدد و الكتاب الدائمون والذین نشرت مقاالت بعضھم في :تعتمد المجلة على نوعین من الكتاب وھم
  .الكتاب الذین نتوقع مراسلتھم لنا بما یظنوا أن فیھ نصرة للمجاھدین ومساعدة لرواد المنتدیات 

  
 ھ ، نتطلع إلى ذلك الیوم 1427في شھر ذي القعدة من عام ) األول(ونحن في ھیئة التحریر حین نبدأ العدد 

اسیًا لجمیع اإلخوة المشاركین في المنتدیات الذي نرى فیھ ھذه الولیدة وقد كبرت وشّبت وأصبحت مرجعًا أس

 
  



  

كما إننا في ھیئة التحریر نتطلع إلى المزید من التطویر والتحدیث ألبواب المجلة من حیث الشكل 
والمضمون،إال أننا مھما بلغنا من الحرص على ذلك فال بد من حدوث بعض القصور فھذه طبیعة العمل 

عضاء ھیئة التحریر في غایة السعادة عندما نتلقى آراءكم واقتراحاتكم فیما البشري، فلذلك سنكون نحن أ
یختص بتطویر المجلة شكًال ومضمونا ، فنحن نرى فیكم عونًا لنا تمدوننا بالمشاركات، وعینًا لنا ترصدون 

  .أخطاءنا وتنیرون الطریق لنا
  

 ھذه المجلة من المسلمین إلى المشاركة كما أننا في ھیئة التحریر ننتھز ھذه الفرصة لدعوة جمیع من یقرأ
  .معنا والمساھمة بمقاالتھم العلمیة، حتى نرقى بمستوى ھذه المجلة إلى المعالي بإذن اهللا

  
إننا في القرن الحادي والعشرین  فلیس لنا مكاتب ثابتة أو برید تقلیدي بل مجلتنا ھذه تنشر حصریًا على 

نستقبل علیھ الرسائل وسیتم إیصالھا آلالف المشتركین وتنشر شبكة اإلنترنت ولنا برید إلكتروني خاص 
حصریًا في أھم المنتدیات الجھادیة في العالم وھي التي یتم النشر فیھا حالیًا من قبل مركز الفجر لإلعالم 

  الذي نعمل تحت لوائھ 
  

ف رسمیًا بنشر وھو المركز المكل(بقي أن نذكر أن مجلة المجاھد التقني تصدر عن مركز الفجرلالعالم 
بیانات عدد من الجماعات الجھادیة في أنحاء العالم  وعلى رأسھا إخواننا في تنظیم القاعدة بأفغانستان 

ومجلتنا الطیبة ) وإخواننا في دولة العراق اإلسالمیة ببالد الرافدین وغیرھا من الجماعات الجھادیة المباركة
زة المھاجرأمیر تنظیم القاعدة في بالد الرافدین حول ھذه وجھ من أوجھ االستجابة لدعوة الشیخ أبي حم

  .دعوتھ للخبراء والمتعلمین لنصرة الدولة اإلسالمیة الولیدة في بالد الرافدین
  

وإننا ماضون في حربنا ھذه مع أعداء اهللا فوق كل أرض وتحت كل سماء حتى تحرر جمیع أراضي المسلمین 
  .دین ویكون الدین كلھ هللا ونرى رایة اإلسالم خفاقة في األرضمن رجس الیھود المعتدین والصلیبیین الحاق

  
  ....واهللا أكبر والعزة هللا ولرسولھ وللمؤمنین

  
   على برید المجلة و مقاالتكمیسعدنا تلقي إستفساراتكم ورسائلكم

http://teqanymag.arabform.com  
  
  

  رئیس التحریر/ أخوكم 
 أبوالمثنى النجدي

http://teqanymag.arabform.com
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 والصالة و الـسالم     ،احلمد هللا رب العاملني   

 ،على خري األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد      
 ،وعلى آله و أصحابه الطيبني الطـاهرين      

  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  

  ..أما بعد
  

 سنقوم باستعراض أسـاليب     يف هذه املقالة  
 ،إخفاء امللفـات عـن أعـني البـاحثني        
 ،وسنستعرض ميزات كل أسلوب و عيوبه     
  ... مع شرح املهم من طرق إخفاء امللفات

  
  :فباسم اهللا نبدأ و به نستعني 

  
ع أنظمة املعلومات    وخاصة بعد أن حتولت مجي     ،إنه قد أصبح حبكم املعلوم ما إلخفاء امللفات من أمهية عظيمة يف عصرنا احلاضر             

 نه تربز حاجة ماسة للحفاظ على سرية املعلومات خوفاً        إ ولكن يف احلالة اجلهادية ف     ،اسوبمن الكتابة اليدوية إىل استخدام احل     
عظيمة يف املسرية اجلهاديةمن حصول األعداء عليها مما يؤدي إىل مضار .  

 

 وبن اًء عل ى ھ ذه العوام ل ی تم اختی ار الطریق ة األمث ل إلخف اء            ، الملفات تعتمد بشكل أساسي على مجموع ة م ن العوام ل           إن عملیة إخفاء  
  . وھنا سیتم تقدیم شرح بسیط لكل عامل من ھذه العوامل،الملفات
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  .د تكون سريعة أو بطيئة وهذه اخلدمة ق،وهي تعين توفر خدمة اإلنترنت عند من يريد إخفاء امللفات :توفر شبكة اإلنترنت) 1
  
 فلـو كانـت سـرعة       ، وتناسب حجمها مع سرعة االنترنت     ،هو املساحة الكلية للملفات   و :حج م الملف ات الم راد إخفائھ ا       ) 2

 مساحة عادية حيث من املمكـن رفعهـا يف حـوايل            MB 800 فعندها تعترب املساحة      .. يف الثانية  1Mbاالنترنت للرفع   
  .ساعتني

  
واملقصود هنا أنه يف حاالت الفحص العابرة واليت ال يوجد فيها شك مسبق كحاالت االنتقال مـن بلـد إىل    :درجة ال شك  ) 3

نه يف هذه احلالة درجة شك املباحث يف املطار بوجود معلومات على اجلهاز تكون قليلة مما جيعلهم                 إ ف آخر لشخص عادي مثالً   
 فـان أسـاليب التـدقيق       ، كشف جهاز يف مركز للمجاهـدين      والعكس يف حالة  .  بسيطة يف فحص اجلهاز    اًيستخدموا طرق 

  .ذلك ألن درجة الشك تكون عاليةاملستخدمة تكون متطورة نوعا ما و

 
  
1(  

  
 علـى خـصمك      أو يـستحيل    وهي أن ختزن معلوماتك يف مكان يصعب       ،وهذه تعد أفضل وأسلم طريقة على اإلطالق      

  . الوصول له على احلقيقة
 

 ويتم ، وتتلخص بأن تقوم برفع ملفاتك إىل أحد سريفرات اإلنترنت يف سينغافورة مثالً     ،وهذه الطريقة بسيطة وسهلة للغاية    
ها بكلمة   مع مالحظة أمهية تشفري امللفات وضغط      ،ذلك عرب استئجار موقع استضافة جماين أو غري جماين ورفع ملفاتك عليه           

  .سر قبل الرفع
  

 الشخصي  اسوبوامليزة األساسية هلذه الطريقة هي توسيع جمال البحث للعدو ليشمل كل السريفرات يف العامل وليس احل               
  . وهذه بالتأكيد أجنع الطرق وأفضلها،فقط

  



 

 3

 

  
  .ياعها إذا كانت املعلومات مهمة لضمان عدم ض- وليس جمانيا - و يفضل هنا أن يكون املوقع مستأجراً

  
 والعامل الثاين املتمثل مبناسبة مساحة ما يراد إخفاؤه مع          ،ويالحظ هنا وجوب توفر العامل األول املتمثل باتصال اإلنترنت        

  .نترنتسرعة اإل
  

  :و ھذه باختصار الخطوات السریعة الالزمة للقیام بھذه العملیة
  
 .winzip  أو  winrar باستخدام أي برنامج ضغط مثل ،امللفات \ نقوم بضغط امللف )1
 املشروحة طريقة عملـه يف  ChaosMash 2.0نقوم بتشفري امللف باستخدام أحد برامج التشفري؛ مثل برنامج  )2

 .اجلزء اخلامس من سلسلة أمن ااهد التقين 
مينـع  و هنا جيب مالحظة أنه       .نقوم بإرسال مفتاح فك التشفري عرب اإلمييل إىل أحد اإلمييالت اليت تصنع هلذا الغرض              )3

و جيب مراعـاة تكـبري حجـم     .أي يف نفس اجلهاز -أن يكون املفتاح لفك التشفري وامللف املشفر يف نفس املكان        
  .املفتاح قدر اإلمكان

طريقة الرفع متوفرة و بكثرة يف      . (يتم رفع امللف املشفر إىل أحد مواقع الرفع أو إىل موقع استضافة جماين أو مستأجر               )4
  ).املنتديات

  
  

2(  
  

 أو توفرھا دون وجود تكافؤ بین حجم الملفات وسرعة ،و ھنا سیتم شرح طریقتین تستخدمان عند عدم توفر شبكة االنترنت
  .االنترنت

  
  .ھاؤ وتعتمد على وضع المادة المراد إخفا،الطریقتان اللتان سیتم شرحھما ھنا  لكل منھما خصائص ومیزات مھمة

  
   ...رح الطریقة األولىولنبدأ بش
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  :  ADS(Alternative Data stream()أ
  

 ورغم سهولتها الشديدة إال أن استخداماا عديدة وغري         ،هذه الطريقة تعد بامتياز أسهل الطرق إلخفاء امللفات يف اجلهاز         
  .معروفة عند معظم الناس

  
، 2000ع لويندوز اكس يب أو وينـدوز        التاب NTFSهذه الطريقة تقوم على بعض التقنيات املوجودة يف نظام ملفات           

فظهـرت  ) أبـل (حيث أنه عندما مت صناعة نظام امللفات هذا كان من املفروض أن يتوافق مع نظام امللفات التابع لنظام                   
  :وبغض النظر عن األسباب اليت أدت إىل صناعة هذه التقنية فلنبدأ بشرح طرق استخدامها.  لذلك هذه التقنيةنتيجةً
    

  : امللفات ذه الطريقة إخفاء )1
حيل كـشفه   ــيث يست  حب اسوب ونريد إخفاء هذا امللف يف جهاز احل       test2.mpg امسه   اًلنفترض أن لدينا ملف   
  .. بالنسبة ألي شخص 

دون أي تغيري يف حجم امللف اآلخر أو احلجـم          ) نظرياً(تقوم هذه الطريقة على إخفاء هذا امللف داخل ملف آخر           
  . وهذه تعد أهم ميزات هذه الطريقة، يف اجلهازالكلي للملفات اليت

 
  :ولتطبيق الطريقة ما عليك سوى أن تقوم بكتابة األمر التايل

  
C:\type test2.mpg > test1.txt : test2.mpg  

  
 الذي حجمه أقل من     test1.txt كيلوبايت إىل امللف     660 الذي حجمه    test2.mpgهذا األمر ينسخ امللف     

   : يف املثال التايلوهذا يظهر جلياً،  test1.txtثري على حجم امللف  كيلوبايت دون التأ1
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  . ھو تاریخ اإلنشاءtest1.txtویالحظ ھنا أن التغیر الوحید الذي طرأ على ملف 
 وهذا امللف املخفي ميكن اسـتخدام مجيـع أوامـر           ،اآلن بإمكاننا إلغاء امللف األصلي و اإلبقاء على امللف املخفي         

  .ه مباشرةعلي) الدوس(
  

  :ويف املثال التايل نقوم بإلغاء امللف األصلي مث نقوم بتشغيل الفيلم عرب أحد برامج عرض األفالم
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   :و و قد عمل بنجاحیفیظھر لنا الفید
  

  
  

رد يف فتحه كما     أو الوو  )notepad(لو كان امللف املخفي ملف نصي نستخدم برنامج املفكّرة          و بنفس الطريقة؛    
  . وحنتاج فقط أن نعرف مكان وجود املفكّرة أو الوورد يف اجلهاز، السابقيف املثال

شرح كيفية   ولكن بقي علينا     ،حىت هذه النقطة نكون قد انتهينا من عملية إخفاء امللفات واستخدامها ذه الطريقة            
  . وشرح ميزات ومضار هذه الطريقة،إلغاء امللفات املخفية

 
 

  :حذف امللفات املخفية )2
   :نا حالتانوهنا لدي
 عندها مبجرد إلغاء امللف الومهي نكون قد        ، أمهية ا وليس ذ  اًإما أن يكون امللف الذي أخفينا فيه امللف ومهي         −

 فإننا نكون أيضا قـد ألغينـا        test1.txtكما يف مثالنا السابق فلو قمنا بإلغاء امللف          .ألغينا امللف املخفي  
  test2.mpgامللف املخفي الذي هو 

  
 عنـدها   ثانية واليت نكون فيها قد أخفينا امللف داخل ملف آخر مفيد كأحد ملفات النظام مثالً              و احلالة ال   −

  :طريقة اإللغاء تكون كما يلي بناء على املثال السابق
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G:\test>ren test1.txt temp.txt 
G:\test>type temp.txt > test1.txt 
G:\test>del temp.txt  

  
  . لتنفیذ ھذه العملیة ھو ملف مؤقتtemp.txtوھنا الملف 

  
  ): للمعلومة فقط وليست يف صلب املوضوع(استخدامات أخرى هلذه الطريقة  )3

يف احلقيقة إن أكثر أنواع االستخدامات هلذه الطريقة هو يف عمليات اختراق األجهزة؛ فمن املهم للمخترق إخفـاء                  
  .ذا الغرضو هذه الطريقة تعد من أسهل الطرق هل. ملفاته وبراجمه يف جهاز الضحية

  
 وسأوضح أنه حىت عند حماولة      ،ةاسوبيف برنامج اآللة احل   ) notepad( إلخفاء برنامج املفكرة     وهنا سأعرض مثاالً  

  .ةاسوبإظهار الربامج اليت تعمل يف اجلهاز فلن تظهر اآللة احل
  

  
  

 )notepad(الملف الذي سوف یخفى فیھ برنامج المفكرة 
 

 
  

  سبقًانقوم بعملیة اإلخفاء كما شرح م
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 startنقوم بتشغیل البرنامج المخفي باستخدام األمر 
  
  
  

  
  
  

  :العيوب واملساوئ  )4
 أا أصبحت شهرية؛ مما أدى إىل ظهور برامج متخصصة للكشف عـن             سوىرمبا ال يوجد هلذه الطريقة من عيوب        

 .LADS ورمبا أشهرها برنامج يدعى ،امللفات املخفية ذه الطريقة
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فلـو   .ه الطريقة تعد فعالة للغاية يف حال عدم وجود شك كبري بك ويف حاالت الفحص العابرة               ولكن تذكّر أن هذ   
 حيث من الصعب على اجلمـارك أن   ، مقبوالً  تريد السفر من دولة إىل أخرى فإن هذه الطريقة تعد خياراً           كنت مثالً 

  .ADS ـيقوموا بفحص اجلهاز باستخدام برامج الكشف عن ال
  

 أي النظام لويندوز اكس  ، NTFS أن هذه الطريقة ال تعمل إال على األقراص بنظام ملفاتومما جيب ذكره أيضاً
  .2000يب وويندوز 

  
  :املميزات  )5

   .السهولة التامة وعدم تطلب اخلربة للتعامل ا
وفحـصنا  و ميزة أخرى هلا أا غري مرتبطة بربامج معينة مما يعين أنه حىت لو قمنا بإزالة القرص الصلب من اجلهاز                     

ـ القرص الصلب على جهاز آخر فإن هذا لن يؤدي إىل كشف امللفات املخفية دون استخدام برامج البحث عن ال                  
ADS. 

  
  rootkitاستخدام برامج الرووتكت ) ب

  
 وهناك تداخل شديد بينها وبني االختـراق وصـناعة الفريوسـات            ،ا ما هذه الطريقة تعد متطورة نوع    : ملحوظة

  . فأنصحك بشدة بعدم حماولة جتربة هذه الطريقةاسوب يف استخدام احل كنت مبتدئاًنإف. والتروجانات 
  

 وعمل الرووت كت يقوم على ما       ،)rootkit (ـ وهي تعتمد على ما يسمى ال      ،هذه الطريقة تعد متطورة إىل حد كبري      
  :يلي
  

مـن  ) ويندوز مـثالً  (يل  يقوم الرووت كت بضرب نظام التشغيل يف جهاز املستخدم حبيث أنه مينع نظام التشغ              −
 . عرض بعض امللفات أو تشغيل بعض الربامج وحنو ذلك

 ورمبا يستمر الـشخص     ، فاجلهاز سيبقى يعمل بشكل طبيعي للغاية      وأهم ما مييز الرووت كت أنه ال يظهر بتاتاً         −
 .بالعمل على اجلهاز سنني دون أن يالحظ أن فيه رووت كت
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بل اهلكر أو القراصنة إلخفاء معلومات وبـرامج علـى جهـاز             فالرووت كت هو وسيلة مستخدمة من ق       ،إذن −
  .الضحية دون أن يالحظ الضحية أي شيء على جهازه 

  
 مع التحكم التام ا حبيث جنعلـها        ،و هنا يف هذه الفقرة سنقوم حنن بأنفسنا بإنزال الرووت كت على أجهزتنا الشخصية             

  .فات دون اإلضرار باجلهاز أال وهي إخفاء املل،تؤدي الوظيفة اليت نريدها منها
  
   :برامج الرووت كت )1

وهناك أنواع مـن الـرووت       .دم من قبل اهلكر الختراق األجهزة     معظمها يستخ هناك برامج عديدة للرووت كت و     
 حيث أن معظم هذه الربامج يف احلقيقة أنـواع مـن            ، مثل برامج إخفاء امللفات    ،كت تأيت على شكل برامج خدمية     

  .الرووت كت 
  
، " Hacker Defender Rootkit "وت كت اليت سوف يتم استخدامها هنا يف هذا الشرح تسمىن الروإ
ع منها معظم إصدارات    فر واليت يت  تعد الرووت كت األساسية واألوسع انتشاراً      و ،هي رووت كت مفتوحة املصدر    و

  .الرووت كت
  

عظم برامج مكافحـة الفريوسـات       وهذا يؤدي إىل أن م     ، مشهورة طبعا هذه الرووت كت اليت سيتم الشرح عليها       
نه حينئذ يعجـز    إ ولكن إذا مت تشغيلها وبرنامج مكافحة الفريوسات ال يعمل ف          ،سوف متنعك من تشغيلها على اجلهاز     

  . عن كشفهامتاماً
  

 وتعد اآلن من    ، غري جمانية من هذه الرووت كت ال ميكن ألي برنامج اكتشافها           ومما يستوجب ذكره أنه هناك نسخاً     
  .امج الرووت كت أخطر بر

  
   :طريقة عمل الرووت كت )2

   . باإلضافة إىل ملف نصي،إن الرووت كت اليت سنشرحها هنا حتتوي على ملف تنفيذي قابل للتشغيل
 مث  ،الدات اليت نريد حجبها وحنـو ذلـك       ووطريقة عملها أننا نقوم بوضع اخليارات يف امللف النصي ككلمة السر            

 وال ميكن أن تظهر إال بعد إيقاف        ،هاءلف وامللف النصي وكل الدات اليت طلبنا إخفا       نقوم بتشغيل امللف فيختفي امل    
   .الرووت كت باألمر الذي سيتم شرحه الحقاً
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  .و لنبدأ بشرح اخليارات يف امللف النصي اآلن

  
  اخليارات املتاحة )3

  :اخليارات املتاحة كثرية و لكن سيتم هنا شرح اخليارات املهمة لنا
  

  :)Hidden Table(خفيات جدول امل  )أ 
واإلمكانيـات  .  وكذلك الـدات   ،و هنا يف هذا القسم يتم وضع الئحة بأمساء امللفات اليت نريد إخفاءها            

  :املتاحة يف هذا القسم هي كاآليت
  

كمثال على ذلك لو أردنا إخفـاء       .  إخفاء مجيع امللفات والدات اليت تبدأ بكلمة معينة        .1
وهذه ختفـي كـل     ،   *jehad :على كلمة جهاد نكتب اآليت    مجيع امللفات اليت حتتوي     

  .امللفات اليت حتتوي على كلمة جهاد يف أوهلا أو آخرها أو يف وسطها
وهنا إما أن نقوم     ،   c:\fajr\abomosab.jpgإخفاء ملف حمدد يف مكان حمدد مثل         .2

  . أو إخفاء اسم امللف إذا كان االسم فريداً،بإخفاء الد كله
  .C:\fajrما مبا فيه مثل إخفاء جملد  .3

  
 أن نقـوم بإخفـاء ملـف        طبعا جيب مالحظة هنا أنه باإلضافة للملفات اليت نريد إخفاءها فإننا جيب أيضاً            

  .hxdef100.exeوهو يف هذا املثال امسه , الرووت كت
  

  :و مثال على هذا القسم من امللف يكون كاآليت
  

]Hidden Table[  
hxdef*  

rcmd.exe  
jehad* 

abomosab.jpg 
fajr  
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   في ھذه القائمة یمنع وضع العنوان الكامل للمجلد أو الملف المراد اخفاؤه وإنما ُیكتفى باسمھ فقط:مالحظة 
  

  c :\ فقط دون الfajr  فإننا نضع في القائمة fajr\:cإذا كنا نرید إخفاء : مثال
  

 ):Hidden Processes(املخفية ) processes(جدول املشغالت  )ب 
  
  . القسم مرتبط أكثر بعملية اهلاك وعالقته بنا حمدودة يف حاجتنا إىل إخفاء الرووت كت نفسهاو هذا

  
  :و هذا اجلزء من امللف من املفترض أن يبقى كما هو يف هذا املثال

]Hidden Processes[  
hxdef*  

rcmd.exe  
  

 ):Root Processes(اجلذرية ) processes(جدول املشغالت   )ج 
  

ففي هذا القسم يتم وضع الربامج      ,  بعمليات االختراق إال أن له فائدة بالنسبة لنا         أيضاً و هذا القسم مرتبط   
ن هذا يعين قدرتنا علـى      إ ف CMD.exe فلو وضعنا هنا مثالً   , اليت من املسموح هلا عرض امللفات املخفية      

  .عرض امللفات املخفية من الدوس حىت لو كانت الرووتكت تعمل
  

ثال لعرض امللفات بأي برنامج يف حالة تشغيل الرووت كت فسيكون شكل هـذا              و لعدم حاجتنا يف هذا امل     
  :القسم من امللف كاآليت

]Root Processes[  
hxdef*  

rcmd.exe  
  

 ):Hidden Services(جدول اخلدمات املخفية   )د 
  

 اليت تعمل على اجلهـاز قـم        Services غري مهمة لنا وهي تعين أنه يف حالة عرض اخلدمات            وهذه أيضاً 
  .....بإخفاء اخلدمات التالية 
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  :و هذا القسم  يبقى كما هو
]Hidden Services[  

HackerDefender*  
  

 :جدول مدخالت الرجيستري املخفية و جدول قيم الرجيستري املخفية   )ه 
  

  :و يبقيان كاآليت, لعدم حاجتنا هلذين القسمني فلن يتم التغيري فيهما
]Hidden RegKeys[  

HackerDefender100  
LEGACY_HACKERDEFENDER100  

HackerDefenderDrv100  
LEGACY_HACKERDEFENDERDRV100  

              
]Hidden RegValues[  

             
  

 :جدول الربامج اليت يف بدء التشغيل للرووت كت   )و 
 

 وهي غري ذات    ،والفريوسات وغريها ) الباك دوور (هنا يوضع الربامج املراد تشغيلها مع الرووت كت مثل          
  : هلذا املوضوع و عليه تترك خاليةأمهية

]Startup Run[  
  
  

 :املساحة اخلالية   )ز 
  

 إىل درجة تـدعو      جداً اً يكون حجم امللفات املخفاة كبري      فأحياناً ، لعملية إخفاء امللفات   هذا القسم مهم جداً   
طريق املـساحة    فبالرغم من إخفاء امللفات فإن أي شخص ميكن له مالحظة امللفات املخفية عن               ،إىل الريبة 

   .اخلالية يف القرص الصلب 
قـسم مـن   حيث أننا نقوم حبساب تقرييب حلجم امللفات املخفية يف كـل           ،   !! وهنا تأيت وظيفة هذا القسم    

  . ونقوم بوضع احلجم يف هذا القسم ،)اهلارد دسك(القرص الصلب 
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حنتاج ألن نضيف إىل املساحة     إذن حنن   .  ميجا 100حوايل   c:\fajrلنفترض أن حجم الد     , كمثال عليه 
   :فنضيف السطر التايل . ميجا c:  100اخلالية يف القرص 

]Free Space[  
C:100000000 

 
  . و حنو ذلك مثالً:Dـ  أخرى لاًونضيف أسطر

  
  

 :املنافذ املخفية   )ح 
  

  هذه تترك خالية ألا قد تساعد على اختراق جهازك
]Hidden Ports[  

  
  

 :اإلعدادات العامة   )ط 
 
 و هذه ،تغيريه هو أوهلا وهو كلمة املرور ولكن الشيء الوحيد املهم ،ه اإلعدادات شرحها يطولو هذ

  . ويفضل وضعها صعبة للغاية، اجنليزياً حرفا16ًالكلمة هي حبد أقصى 
  

   :fajrو هذه هي اإلعدادات مع كلمة املرور 
]Settings  [  

Password=fajr  
BackdoorShell=hxdefك$.exe  

FileMappingName=_.-=[Hacker Defender=[-._  
ServiceName=HackerDefender100  

ServiceDisplayName=HXD Service 100  
ServiceDescription=powerful NT rootkit  

DriverName=HackerDefenderDrv100  
DriverFileName=hxdefdrv.sys  

  
  . إظھار التجاربإلى ھنا تنتھي اإلعدادات و یصبح الرووت كت قابال للتشغیل و 

  
  و قد تم إضافة ملف اإلعدادات الُمسَتْخَدم في ھذه التجربة مع اإلضافات
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  التشغيل و التجارب  )4
  

  . وأن التشغيل يف بعض احلاالت قد يؤدي إىل مشاكل ال تحمد عقباها،نعود ونكرر أن هذه العملية ليست للمبتدئني
  

  .السابق نكون جاهزين ملرحلة التشغيلبعد إعداد ملف اخليارات كما هو موضح يف القسم 
a( تشغیل الملف  

   : يتم باستخدام األمر التايل
hxdef100.exe [inifile] 

 
 hxdef100.ini وهنا يف املثال املرفق امسه ، هو اسم ملف اإلعدادات[inifile] ـو ال

 
  

b( نتائج ما بعد التشغيل  
   :يف هذه الصورة تظهر امللفات قبل اإلخفاء
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  2389422080 و أن املساحة اخلالية هي fajr فجرهنا ظهور جملد الو نالحظ 

   :هذه الصورة تظهر امللفات بعد اإلخفاءو
  

  
  

هي أكرب من    و 2488283136ساحة اخلالية أصبحت     قد اختفى و كذلك امل     fajrو هنا يظهر أن الد      
  . ميجا تقريبا100ًاملساحة اخلالية الفعلية حبوايل 

  
c( لإيقاف التشغي  

   : إليقاف التشغيل يتم استخدام األمر التايل
Net stop HackerDefender100   

  
 كنا قد أضفناه إىل قائمة اإلعدادات فـإذا غرينـاه    HackerDefender100ويالحظ هنا أن االسم
  .هناك جيب تغيريه هنا

  :و بعد ذلك نذهب إىل مكان الرووتكت و نكتب األمر
Hxdef100.exe :-uninstall  

 
   : أدناه هو واضح يف الصورةكما 
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  /مالحظات مهمة قبل البدء بعملية الرووت كت 
  

  .االكتفاء باسم امللف فقطدم تسمية العنوان الكامل للملف و من مالحظة عكما ذكرنا سابقاً )1
 ألنـه حيتـوي علـى مـا يـسمى           نترنت يف مجيع الفترة اليت يكون فيها الرووت كت مفعـالً          جيب إيقاف اإل   )2

backdoor ميكن من خالله الوصول جلميع ملفاتك إذا عرف الباسوورد لذلك يفضل إيقاف اإلنترنت ما مل              و
 .تكن له حاجة

لفك ضغط امللف الذي حيوي على الرووتكت جيب إيقاف مضاد الفريوسات يف جهازك فهو سيعرفه على أنه من                   )3
 .أخطر أنواع الفريوسات

 فمن األفضل لك عدم التجربـة بالنـسبة         اسوبل بإتقان مع احل   نعود و نكرر أنه إذا مل تكن تعرف كيفية التعام          )4
 .للرووت كت

  
  مقارنة بني الطريقتني) ج
  

كل طريقة من الطريقتني السابقتني تتميز مبيزات عن األخرى قد جتعل املرء يستخدم كل واحدة منهما على حـسب                    −
  .املوقف 
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 وهي أا غري مرتبطة بنظام التشغيل وارتباطهـا         ،اً تتميز مبيزة مهمة جد    ADS ـفطريقة إخفاء امللفات عن طريق ال      −
مث نقلنـا  ) أ (حاسوبهذا يعين أنه لو مت إخفاء أي ملف ذه الطريقة على قرص صلب يف           . يتعلق بنوع نظام امللفات   

  .و هذه امليزة ال تتوفر يف الرووتكت . فان امللف سيبقى خمفياً) ب (حاسوبالقرص الصلب إىل 
  

 والطريقة الوحيدة لكشفها هي تغـيري       ،لة كشفها ما دامت على نفس اجلهاز      ا تتميز مبيزة استحا   إأما الرووت كت ف    −
فلو كنت تريد    . يف حال التنقالت و السفر     وهذه امليزة مهمة جداً   . نظام التشغيل بنقل القرص الصلب إىل جهاز آخر       

اعة الفحص السريع على إزالـة القـرص        إخفاء ملفات أثناء تنقلك بني الدول فهذه الطريقة هي األفضل لعدم استط           
  .الصلب و فحصه على جهاز آخر

  
   ..و فیما یلي جدول مقارنة بین األسلوبین

  
 Alternative Disk اخلاصية

system (ADS) 
 الرووتكت

 معقدة سهلة مستوى التعقيد
سرعة إخفاء (سرعة التنفيذ 

 )امللفات
 سريعة بطيئة

 كبري جداً خطورةال يوجد  مستوى اخلطورة على اجلهاز
ميكن أن تبقى امللفات  (طويلة جداً مدة اإلخفاء الفضلى

 )خمفية مع استخدامها باستمرار
قصرية لصعوبة استخدام امللفات 

 ثناء اإلخفاءأ
سهولة الكشف من على نفس 

 اجلهاز
 معقدة للغاية متوسطة باستخدام برامج خاصة

سهولة الكشف من على جهاز 
 خرآ

 سهلة  ريقة السابقةمتوسطة بنفس الط

  
  

 ..و ذا ينتهي شرحنا لفن إخفاء امللفات راجني من املوىل أن يكون نافعا لكم
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االتصاالت إن أحد أفضل األنظمة اليت قدمتها هندسة        

خلدمة البشرية هو نظـام حتديـد املوقـع باألقمـار           
 24 وهو عبارة عن منظومة مكونة مـن         ،االصطناعية

 منتشرة يف الفضاء حول مدار أرضـي ارتفاعـه          قمراً
 أقمـار   3 باإلضـافة إىل     ،لف كيلـومتر  أ 20حوايل  
والشرح املقدم فيما يلي مبسط كي يتـسىن        . احتياطية

ظام حتديد املوقع باألقمـار     للجميع معرفة آلية عمل ن    
  . االصطناعية

  
ذا تابع لوزارة الـدفاع     وللعلم فإن نظام االتصاالت ه    

 باإلضافة  ، على هذا النظام   نظام املالحة البحرية يقوم أساساً     فالطريان املدين و   ،ه مفتوح لالستخدام العام العاملي     ولكن ،األمريكية
  .إىل عدد كبري من االستخدامات نذكرها فيما بعد

  
 بينما يف حالة أجهزة االتصاالت باألقمار االصطناعية فيمكن للجهاز إرسال مكان            ديد املوقع هو جهاز استقبال فقط     وجهاز حت 

  ). مثل الثريا(وجوده لشركة االتصاالت 
  

 ، املوقع الثاين لتحديد  و ،األول لالتصاالت وأجهزة االتصاالت باألقمار االصطناعية هي أجهزة هجينة تدمج داخلها جهازين؛           
و من هذا يتبني خطورة استخدام أجهزة هاتف االتصاالت عرب األقمار االصطناعية إال يف حدود ضيقة مع مراعـاة تـدابري                     

.وللعلم فإن حتديد املواقع العسكرية و قصفها بدقة عاليـة يعتمـد علـى حتديـد موقعهـا بنظـام جـي يب إس                       . السالمة
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  قمار االصطناعیةحدید الموقع باألبعض تطبیقات ت : 1صورة 
 وهي موزعة حبيث ميكنك يف أي مكان ويف أي وقت استقبال إشارات من أربعة               ،هذه األقمار تدور حول األرض مرتني يومياً      

  .ومجيع األقمار تعمل بالطاقة الشمسية. أقمار على األقل

  

  توزيع شبكة أقمار حتديد املوقع حول االرض : 2صورة  

الذي هو عبارة عن جهـاز حاسـوب خـاص     -) handheld GPS(احملمول باليد ) جي يب إس(وظيفة جهاز استقبال 
من أربعة أقمار على األقل، بعدها يقـوم حبـساب   ) data stream:Packets ( هي استقبال إشارات رقمية -مصغر
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هذه العملية احلسابية تعتمد علـى      . ة اليت تفصله عن كل قمر واستخدام هذه املعلومات حلساب موقعه بالنسبة لألرض            املساف
  ). علم املثلثات(مبدأ رياضيايت يسمى 

ذرية يعتمد الزمن على ساعة     (كل إشارة يرسلها كل قمر حتتوي على موقع القمر بالنسبة لألرض باإلضافة للزمن عند القمر                
  ). نانو ثانية هي جزء من ألف مليون جزء من الثانية( والزمن حمدد بدقِة نانو ثانية ،) يف القمر االصطناعيموجودة

وتتكرر هذه العملية مع    . جلهاز االستقبال فإنه ميكنه حساب موقعه بالنسبة للقمر       ) اإلشارة الرقمية (عند وصول هذه الرسالة     
  . هاز املستقبل يستطيع حتديد موقعه على األرض بدقة عاليةويف النهاية فإن اجل. أربعة أقمار على األقل

  .و هي سرعة الضوء) 1/10(لف كلم يف عشر ثانية أ 30اإلشارة املرسلة تقطع مسافة 

  

  )GIS system(جمهز بنظام معلومات جغرايف ) GPS receiver(ناعية جهاز استقبال باألقمار االصط : 3صورة 

س يعمل يف بيئة ثالثيـة  وللعلم فنظام جي يب إ. سنشرح فيما يلي مبدأ عمل جهاز استقبال جي يب إس يف كيفية حساب املوقع        
  . األبعاد سنشرح نفس الطريقة يف بيئة ثنائية -  للشرحتسهيالً - بينما ،طريقة احلساب معقدةاألبعاد و
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1 

 لكنك  ، تقريبياً هذه املعلومة لوحدها تعطيك مكاناً    .  كلم 60 ما أخربك أنك تبعد عن مدينة سامراء مسافة          نفترض أن شخصاً  
 ومعىن ذلك أنك موجود يف      . من االحتماالت   ال متناهٍ   وهناك عدد  ، من املدينة   أو جنوباً   مشاالً ، أو غرباً  ال تعرف هل أنت شرقاً    

  . كلم حول مدينة سامراء وال تعرف املزيد60دائرة نصف قطرها 

  

  .حتديد املوقع باستخدام قمر واحد : 4صورة 

  .  كلم45 قادم من مدینة بغداد أخبرك أنك تبعد عن بغداد مسافة  ثانیًانفترض اآلن أن شخصًا
 و دائ رة أخ رى ح ول بغ داد بن صف      ، كل م 60ن صف قطرھ ا     ) على الخارط ة  (امراء  اآلن لو استخدمت المعلومتین؛ فرسمت دائرة حول س       

  ).نقطة زرقاء و نقطة خضراء: ُانظر الصورة( كلم؛ فإن تقاطع الدائرتین یعطیك احتمالین فقط لمكان و جودك 45قطر 

  

  .حتديد املوقع باستخدام قمرين : 5صورة 
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علـى  (اآلن لو رمست دائرة ثالثـة       .  كلم 30 قادم من الفلوجة أخربك أنك تبعد عن الفلوجة مسافة           ثاً ثال نفترض أن شخصاً  
  ). موقع النجمة الزرقاء(حول مدينة الفلوجة فإن تقاطع الدوائر الثالث حيدد موقعك بالضبط ) اخلارطة

 وحنتاج إىل أربعة أقمار يف بيئة ثالثية األبعـاد  ،)رضعلى األD-2 (حنتاج إذا لثالثة أقمار لتحديد املوقع يف بيئة ثنائية األبعاد 
)3-D(      وكلما زاد عدد األقمار الـيت يـستطيع اجلهـاز اسـتقبال            . ليست على األرض   كون األقمار موجودة يف الفضاء و

  !!.املوقع واليت يف التطبيقات العسكرية تقل عن املتر الواحد يف دقة حتديد ،اإلشارات منها؛ كلما زادت دقة حتديد املوقع

  

  ).النجمة الزرقاء(حتديد املوقع باستخدام ثالثة أقمار  : 6صورة 

  

 -و بصورة متواصـلة    - حيث إا ترسل     ، واألشخاص هم اإلشارات اليت ترسلها هذه األقمار       ،املدن هنا هي أقمار اصطناعية    
 املعلومات الـيت     ومن .)نانو ثانية ( جزء من ألف مليون جزء من الثانية         والزمن عند القمر بدقة تصل إىل     ) رقمهو(موقع القمر   

 ألف كلم يف الثانية فإن جهاز االستقبال يقـوم مبعاجلـة هـذه              300 على سرعة اإلشارة اليت تبلغ       اعتماداًيرسلها كل قمر و   
ص حسب كون جهاز االستقبال مدين أو       تزيد أو تنق  (املعلومات ليتوصل يف األخري إىل حتديد موقعه بدقة تصل إىل بضعة أمتار             

  ) . عسكري

 اجلهاز يعطيـك     فمثالً ،العرضا املوقع يعتمد على خطوط الطول و       وهذ ،لغاية اآلن شرحنا كيفية حتديد املوقع بالنسبة لألرض       
 20 دقيقـة و   19 درجة،   42خلطوط الطول    أما بالنسبة    ، ثانية بالنسبة خلطوط العرض    14 دقيقة و    48 درجة،   36: موقعك



  

 24

 

 60 دقيقة وتنقسم الدقيقة إىل      60تنقسم الدرجة إىل    . ليست وحدة زمنية  زاء من الدرجة و   الدقائق والثواين هنا هي أج    . (ثانية
ألقمار االصـطناعية وعنـد     الكنها مستخدمة يف علم اخلرائط و      ليس كل شخص يستطيع فهم هذه القياسات و        طبعاً). ثانية

  .العسكريني

  

2 

موجودة (التصوير اجلوي العسكري     أقمار خاصة بالرصد اجليوغرايف و      وهي ،ط امللتقطة باألقمار االصطناعية   يتم حتويل اخلرائ  
 و إذا أردنا احلصول علـى       ، وهذه اخلرائط الرقمية ذات أحجام كبرية جداً       ،)يف مدار يرتفع ألف كيلومتر فوق سطح البحر       

فإن حجم الصورة للكرة ) 1m2 /pixel(تعادل نقطة لكل متر مربع ) resolution(لكرة األرضية بدقة نقطية خارطة ل
 وهي كمية ختزينية ، واحلجم هنا للصورة بشكل غري مضغوط،)GByte 450.000(لف جيغابايت أ 450األرضية يصبح 

   .خرافية
 ميكنك شراء خارطة لفرنسا وأخـرى  فمثالً. فري خارطة لكل العامل وال ميكن تو،وهلذا فإن كل بلد له خارطته الرقمية منفصلة   

 ولتصغري هذه   ، جيغابايت 500 حيتاج خلارطة حبجم      العراق و حده    فمثالً ، وال تتوفر خرائط لكل أحناء العامل      ،لإلمارات العربية 
 الشاسعة من الـصحراء واملنـاطق    و يتم إمهال املساحات،الطرقات املهمةتم أخذ خرائط لألماكن السكانية و األحجام فإنه ي  
  . الغري مأهولة
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3 

لتسهيل فهم القياسات واالستفادة منها بصورة فعالة لعامة الناس؛ يتم إدخال خرائط جغرافية رقمية للجهاز حبيث يقوم اجلهاز                  
ونظام اخلرائط الرقمية   . ة ليظهر لك موقعك على اخلارطة مباشرة      على اخلارطة الرقمي  ) جي يب آس  (بإسقاط معلومات املوقع    

  . على خارطة العراقوفيما يلي املثال السابق مسقطاً. هنا امسه نظام املعلومات اجلغرايف

  

  ) جي آي إس-جي يب إس (دمج حتديد املوقع على خارطة جغرافية رقمية  : 7صورة 

  . لكن هذه الدوائر هي ختيلية وال تظهر على اجلهاز. لصفراء على الصورة أن تقاطع الدوائر هو النجمة ايبدو واضحاً

 و يستخدمها مهندسـو     ، و تستخدمها السفن لإلحبار    ،هذه األجهزة يستخدمها الطريان املدين ليحدد خطوط الطريان يف اجلو         
 ويستخدمها العـسكريون    ،قات وتستخدمها بعض السيارات الفارهة ملعرفة موقعها على خارطة الطر         ،األراضي وعلم املساحة  

  .  وتستخدمها الصواريخ لضرب أهدافها بدقة،لتحديد موقع آليام على األرض

 1575 ميغـاهرتز و 1227 يب إس هي نوعان اليت يستخدمها نظام جي) carrier frequencies(الترددات احلاملة 
وختتصر ،  Digital Sequence Spread Spectrum: تسمى ) Modulation(وطريقة التضمني . ميغاهرتز

  .  واالستفادة منها وهي تسمح للجهاز باستقبال إشارات ضعيفة جداً،DSSSبـ 
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فإنـه باإلمكـان    )  ألف كلـم   20مرسلة من أقمار تبعد مسافة تزيد عن        (لكن كون جهاز االستقبال يعمل بإشارات ضعيفة        
سكرية من دون هذا    فاآلليات الع . خدامات العسكرية التشويش على هذه األجهزة ومنعها من حتديد موقعها وخاصة يف االست          

  .  وبالتايل سيتأخر وصول النجدة يف حالة تعرضها هلجوم،ال تستطيع حتديد موقعهاالنظام  تتوه و

  

4 

 1000يـد عـن     يـصل أو يز   ) حملية خاصة بالواليات املتحدة   (بينما سعر جهاز جي يب إس املدين اهز خبارطة جي آي إس             
دوالر؛ فإنه تتوفر قطع خاصة باحلاسوب احملمول حبيث ميكن االستفادة من إمكانية احلاسوب بإضافة جهاز اسـتقبال خـاص                   

وميزة هذه  .  دوالر 150 وسعر هذه القطعة أقل من       ،و حتويل احلاسوب احملمول إىل جهاز جي يب إس عايل الكفاءة          ) 8صورة  (
  . ها بسهولة أثناء نقلهاالقطعة األخرية أنه ميكن إخفاؤ

) جي آي إس  (ويف حني أن نظام جي يب إس عاملي وال حيتاج ألي تعديل إذا انتقلنا من بلد آلخر؛ فإن نظام املعلومات اجلغرايف                      
وهذه اخلرائط التابعة لنظام املعلومات اجلغرايف يتم حتميلـها يف اجلهـاز            . حيتاج للحصول على اخلرائط الرقمية للبلد املرغوب      

وميكن االستغناء عن اخلرائط الرقمية ). 10صورة  (أو يف احلاسوب احملمول ) handheld GPS receiver(حملمول ا
ونقـل   )9صـورة    (ستعانة خبرائط خارجية   ويكفي اال  ، لذلك مثل العسكريني   إذا كان الشخص الذي يستخدم اجلهاز مدرباً      

  . )9صورة  (ضيح ى خارطة ورقية للتواملوقع الذي يعطيه جهاز جي يب إس عل
ميزة استخدام جهاز احلاسوب احملمول هو استخدام خرائط عالية الدقة وذات أحجام كبرية ال يستطيع اجلهاز املصغر اليدوي                  

)handheld GPS (إلعطاء مثال على ذلك يكفي أن نعرف أن اجليش األمريكي يف عرباته املدرعة من نوع و. أن حيملها
جهـزة مدجمـة و    كما يستخدم أ،جي يب إس و جي آي إس: سوب حممول جمهز بنظام مزدوج يستخدم أجهزة حا  *" هامفي  "

 و هذا الوقت غري متاح يف حالة العمليـات الـيت حتتـاج              ، حيث حتتاج إىل وقت لرتعها من العربات       ،حممية داخل العربات  
  ).12-11صورة (النسحاب فوري 
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  بطاقة جي يب إس للحاسوب احملمول : 8صورة 

  

  استخدام جي بي آس یدوي مع االستعانة بخارطة خارجیة: 9  صورة

  

جهاز حاسوب خاص باجليش مع نظام حتديد املوقع مدمج و جمهز بربنامج معلومات جغرايف من مايكروسوفت   :10صورة 
(Streetpilot)  
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هناك حتذير ! انتبه.  حلماية اجلهازالحظوا األقفال املوجودة). هامفي(جهاز حتديد املوقع مدمج داخل عربة عسكرية   :11صورة 
  ...!)يبدو أن شيئا خطريا مرتبط ذا التحذير(داخل املربع األمحر 

  

نزع األقفال والحمایة . لمنع المجاھدین من الحصول علیھ بسھولة) ھامفي(حمایة جھاز تحدید الموقع المدمج داخل عربة عسكریة :  12صورة 
  ....!)حذر شدید في ما ھو مرتبط بھ. (اتیتطلب وقتا غیر متاح أثناء العملی
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ن اإلنسان دومـاً    رغم كل إجراءات األمن واحلماية ، إال أ       

 ، فلرمبا يقع األخ يف خطأ ميكـن  االختراق معرض ملشاكل
ميكـن    جهازه ، فمـا الـذي  اختراقأذناب الصليب من 

للمجاهدين و أنصارهم فعله حتسباً ملثل هذه اللحظـة ؟؟          
  .هذه هذا هو موضوع مقالتنا

  
حينما يكون جهازك متصالً باإلنترنت فجهازك معرض ألي       

-، ويف حال مت هذا الكثرية االختراقأسلوب من أساليب 
  فقد ميكن الوصول إىل بياناتك ومعلوماتـك -ال مسح اهللا

  ، -ال مسح اهللا  -الشخصية اليت قد تؤدي إىل اإلضرار بك        
  من حل؟؟ فهل
 

احلقيقة أن أفضل حل هو ختصيص جهازين ، أحدمها فقط          
لإلنترنت واآلخر ختزن عليه ملفاتك الشخصية ، ولكـن         

  من بديل ؟؟ احلل أنه غري عملي ومكلف ، فهلمشكلة هذا 
 

  ...vmware  البديل هو برنامج اجلهاز الظاهري! أقول نعم 
 

  ما هو هذا الربنامج و ما طبيعة عمله ؟؟
 

  .توكلنا وبسم اهللا بدأنا للربنامج الكثري الكثري من املميزات ، نأخذ منه ما ينفع اجلهاد و أهله ، فعلى اهللا احلقيقة أن
 

، هذه املساحة حتتوي  virtual أي غري حقيقية) ظاهرية (قرصالذاكرة وعلى ال  إنشاء مساحة يفيظيفة هذا الربنامج هإن و
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الشاشة وكأنك بالفعل تعمل على جهاز  ميكنك تكبريو! ن النظام األصلي املستضيف له تشغيل آخر مستقل متاماً ع على نظام
   !!ستخدام هذا الربنامج اب  آخرقرصو آخر

  
طبيعي ، ولكن ال تقم بربجمته ليعمل اإلنترنت عليـه ، مث تقـوم بترتيـل        ميكن أن تقوم بتنصيب الوندوز على جهازك بشكل       

يفضل أال  (ذاكرةال  ، ومساحة أنت حتددها منقرص الصلبالذي سيأخذ مساحة أنت حتددها له من ال  vmware برنامج
مث تقوم بتنصيب وندوز آخر جديد علـى        ز،  ال يضعف أداء اجلها    قسمتها بشكل     كي تستطيع  512 عندك عن    ذاكرةتقل ال 

األصلي  حيث ال يرى اجلهاز! األصلي من الوندوز الظاهري  للوصول إىل الوندوز املساحة اجلديدة ، ولن يكون هناك إمكانية
   !! تحملية ومشاركة ملفا حتجت نقل امللفات بينهما ستحتاج إىل عمل شبكةاولو ! وكأن ال عالقة له به 

  
 فلـن  -ال مسح اهللا-ق ِرختاليعمل على اإلنترنت ، و لو حدث وأن  املهم بعد إجناز ما سبق ، تستطيع برجمة اجلهاز الظاهري

تستطيع أن ختفـي   : كأن لديك جهازين ، بل و أكثر من ذلكألصلي أو ملفاته ، و ذا تعمل و    ا ميكن ألحد الوصول للجهاز   
ومـن مث  ) خفاء امللفاتإحول فن  أبو طلحة املسلم مقالة أخينايف كما ورد ( كيت عن طريق الروت vmware ـملف ال

  .. شيئاً مريباً تتنقل جبهازك بدون مشاكل فلو جلس أحدهم عليه وحبث فيه فلن جيد
  
  : اآلن معاً كي نرى سوياً كيف ميكن فعل ذلك بالصورو
  

 
  

  :ياالت إلصداراته املختلفة أوالً نقوم بتنصيب الربنامج ، هذه قائمة ببعض السري
  

  DRMA1-UW7A4-AAMFF-4YWX3 :  على اللنكس4اإلصدار 
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  590KN-06NDD-4854F-4MDQ7 : على الوندوز 4اإلصدار 
  ) :5.5تعمل هذه السريياالت حىت اإلصدار ( على الوندوز 5اإلصدار 

 DTHR4-0WWFA-28H4U-4MRZ2  
   )  :5.5صدار تعمل هذه السريياالت حىت اإل(  على اللنكس5اإلصدار 

MLRAD-XH56L-P8M4A-4YRQP  
  

  :بعد التنصيب هذه هي الشاشة الرئيسية للربنامج 

  
  

   ..Typical ، مث خنتار New Virtual Machineنقوم بإنشاء نظام جديد عن طريق الضغط على 
  

  ..ل لحظات یجب أن تكون اسطوانات النظام الذي ترید تنصیبھ جاھزة اآلن لدیك ألنك ستحتاجھا خال: مالحظة 
  

اآلن خنتار من الشاشة التالية نظام التشغيل الذي نريد تنصيبه ، وكما هو واضح املدى واسع للغاية ،ميكن تنصيب أي نظـام                      
 اختيار النظام  واإلصدار املناسبني ألن لكل نظام متطلبات يعمل النظـام علـى               ، فقط علينا  تشغيل موجود يف هذه الشاشة      
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  ..توفريها 
  

  
  

  ..ط التايل  مث نضغ
  
  

، باإلضافة إىل حتديد املسار املناسب الذي اذا نريد أن نسمي النظام  ماختيار النظام سيكون علينا الختياريف الشاشة التالية 
  ..حيوي مساحة كافية 
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ـ      ولكين دوماً أفضل اخليار األول ،       اآلن خنتار نظام الشبكة ، لدينا خيارين ،          رت الـشبكة   هو ربط النظام اجلديد مباشرة بك

ومهي جديد وخمتلف كليـاً  /  ظاهري MAC Addressذا اخليار سيحصل النظام اجلديد على ه اختيارعند : مالحظة (
  ) للعلم فقط-!  احلقيقيMAC Address ـعن ال
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 النظـام    مساحة امللف القصوى اليت سيمكن للنظام احلصول عليها ، مع مالحظة أن هذه املساحة ستبدو يف                باختيارنقوم   ناآل
  .. ال تؤثر على ملفاتك vmware ، وفرمتته من داخل الربنامج قرص صلبك

  
  : اآلن ، نقوم من املنطقة التالية بضبط اإلعدادات اخلاصة باجلهازاالنتهاءبعد 
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 ، فلو   رةذاك و األجهزة املختلفة نستطيع ضبطها من هنا ، كم مثالً ستكون حصة النظام الظاهري من ال                ذاكرةكما ترون ، ال   
 ، وعمومـاً    172 - 340:  أو مثالً     ، فيمكن لك قسمتها إىل قسمني متساويني     ميغا ،    512 عندك هو    ذاكرةكان جمموع ال  

 ...يفضل أن تكون احلصة األكرب للنظام األصلي 
 من BOOT من أي يبدأ التشغيل ، سواء كانت البداية اختيار ، وميكن لك CD-ROMهناك أيضاً ، حمرك األقراص 

 .و هذه ميزة مهمة و مفيدة  ! isoيف جهازك أو حىت من ملف  أحد حمركات األقراص
  

  
  

  ! جاهز ؟؟ أسطوانة نظام التشغيل موجودة داخل اجلهاز ؟ إذن لنبدأ يءهل كل ش
  
  Start this virtual machine : ضغط على ا
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  :سوف يبدأ النظام اجلديد بالعمل ، كما يف الصورة التالية 
  

  
  

  :ار املرقمة األزر
  
  )fullscreen -ملء الشاشة ( العمل يف وضع -1
  إيقاف نظام التشغيل عن العمل -2
  reset - إعادة التشغيل -3
4- SnapShot)                   حفظ وضع النظام أثناء حلظة معينة حبيث ميكن الرجوع هلا فيما بعد ، طبعاً ستفقد أي تغيريات أجريتها

  )بعد أي لقطة يف حال عدت إليها
  

  ! يف بداية تشغيل اجلهاز F2 يف اجلهاز اجلديد ميكنك أن تضغط - البيوس - من اللوحة األم يءل كنت تريد تعديل شيف حا
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 داخل النظام ctrl + alt + deleteحتجت أن تضغط ا ، و لو CTRL+ALT إىل اجلهاز الرئيسي يلزمك ضغط  

   ..insertبزر  deleteالظاهري فاستبدل 
  

  .بعملية التنصيب بشكل طبيعيو اآلن ميكنك البدء 
  

   وحفظكم بعينه اليت ال تنامبارك اهللا فيكمضى ويروفقنا اهللا وإياكم ملا حيب و
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سنبدأ هنا مبا يشبه دورة حول مـا خيـص مـسائل            
  .. الفيديو

  
رى يومياً ملفات الفيديو ذات االمتـدادات       معظمنا ي 

املختلفة ، ولعل بعضنا قد تساءل عن الفرق بني هذه          
يعين جند مثالً نفس الفلم مـرة بامتـداد         .. امللفات  
wmv    ومرة بامتداد rm     ومرة بامتـداد rmvb 

وبعضنا قد يتساءل عن الفرق بني هذه الصيغ وما فائدة وجودها وملاذا ال يتم إجياد صيغة موحدة جتمع بينها                   .. وغريها الكثري   
  .. نا اآلخر يسمع عن وجود برامج حتويل بني هذه الصيغ بعض.. 
  

 فال بد أنـه قـد       DVD أو   CDومن ميارس التصوير الفيديوي على كامريات الفيديو العادية ، مث حيب أن ينسخ الفلم إىل                
، )  بطاقـة االلتقـاط    أو(واجه مشكلة أن جهازه مثالً ال يستطيع أن ينجز له ما يريد وإمنا حيتاج إىل ما يسمى ببطاقة الفيديو                    

طيب مل كل هذا العناء ؟ وملاذا احلاجـة إىل بطاقـة             .. CDفيذهب مثالً إىل من ميلك مثل هذه البطاقة لينسخ له الفلم على             
  التقاط ؟

  
سيتم طرحها هنا يف هذا املوضوع ومناقشتها بشكل منهجي للوصول يف           .. والكثري غري هذه املسائل اليت واجهت الكثري منا         

  .ية إىل معرفة شاملة بإذن اهللا مبا خيص الفيديو من معلومات تلزمناالنها
  

  ..ولنبدأ على بركة اهللا 
  

 أول ســؤال خطــر ببــايل عنــدما بــدأت أحبــث عــن مــواد لــتعلم هــذا الفــن هــو           
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   وما فائدة تعلم ذلك من األساس ؟
   حقاً ؟ما الغاية من التحويل بني صيغ الفيديو ومل ينبغي تعلمها ؟ ما فائدة ذلك 

كان فيها  اليت يتم التقاطها عن طريق كامريا الفيديو ، ما عيب هذه الصيغة ؟ طيب وإن مل ال يتم اإلبقاء على الصيغة األساسية
  الصيغ ؟ عيب مل ال يتم حتويلها إىل صيغة أخرى فقط ؟ مل كل هذا الكم من

 
 

  : وقادين السؤال األخري إىل
 

لنفرض اآلن أن لدي كامريا فيديو وأردت تسجيل مقطع  التقاطها عن طريق كامريا الفيديو ؟وما هي الصيغة األصلية اليت يتم 
  ومل العناء يف حتويلها ؟ االنتهاء من تسجيل هذا املقطع ما هي صيغة هذا املقطع الذي لدي ؟ مرئي لزيد ، طيب بعد

  
ااهدين ، كما أنـه مـن أهـم     ائل نشر جهد إخواننا فائدة هذا الفن أن الفيديو يعد من أهم وس:أجابين أحد اإلخوة قائالً 

مقاالت فإن تأثريها يف املستمع العادي قد ال يعادل  10و لو قامت أحد املؤسسات االعالمية اجلهادية بإخراج . وسائل التأثري
  . تأثري فلم فيديو واحد

  
، وهناك العديد من صيغ الفيديو اململوكـة        " أعلى وضوح بأقل حجم     "اهلدف األساسي هلذا العلم يتلخص يف اجلملة التالية         

وهذه الشركات تتنافس يف عمل أفضل أنواع الصيغ اليت حتقق هذا اهلدف ، و أكرب مثال على ذلك التنافس بـني                     , لشركات
، أضف إىل ذلك أنه ظهـرت يف اآلونـة   wmv و rm و شركة مايكروسوفت على إنتاج أفضل صيغة ومها real شركة

وهذه باإلضافة  .  xvid و divx للفيديو منشؤها هم جمموعات من األفراد املهتمني يف هذا اال مثل ىاألخرية صيغ أخر
" .. و أكثر ميـزات ممكنـة  "فإا أضافت إىل هذه املعادلة " ممكن أعلى وضوح بأقل حجم"إىل سعيها للهدف األساسي وهو 

ل ما عليك عمله لترمجة فلم من أفالم ااهدين هـو أن تقـوم   ، ويف هذه امليزة فإن ك subtitle فظهرت لنا ميزة الترمجة
فيه الترمجة وكأن الترمجـة قـام    صغري جداً حيتوي على الترمجة يف نفس جملد الفيلم و من مث يظهر لك الفيلم و بإضافة ملف

حيث أنه ميكن بعـد عمـل   , داجلها وهذه امليزة مهمة جداً ألشرطة ااهدين و شيوخ. بعملها و تنسيقها شركة حمترفة للغاية
  .على نطاق واسع  لغات ويتم نشره10الشريط أن تتم ترمجته إىل 
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املشكلة األساسية  : وبالنسبة لسؤالك عن سبب عدم اإلبقاء على الصيغة األساسية اليت يتم التقاطها عن طريق كامريا الفيديو                 
دقـائق   10فان فيلماً مدتـه  : ولتوضيح األمر لك أكثر أخي مباشرة هي احلجم اهلائل للملف ،  يف الصيغ اليت يتم التقاطها

احلجم اهلائل جيعل من الفيلم غري قابل لالسـتعمال    جيجا أحياناً ، وهذا10فإن حجمه قد يتعدى ) الصيغة األم(بدون ضغط 
  .مطلقاً على اإلنترنت

 
كنه من املستحيل أن يصل إىل درجة الضغط تقوم بعمل ضغط جيد ، ول بالطبع لقد تطورت تقنيات التقاط الفيديو وهي اآلن

الصيغ األخرى، لذلك حنن دائماً حباجة إىل حتويل صيغة ما يتم التقاطه بالكامريا إىل صيغة أخرى حىت يتم تـوفري   اليت توفرها
  .وضعه على سي دي مثالً أو نشره على اإلنترنت املساحة ونصبح قادرين على

 
املنظمات اليت تعمل يف هذا اال فقد جتد أن الفروق بني بعضها قليلة جداً من  لشركات وو بالنسبة لعدد الصيغ فإنه لكثرة ا

امليزات اإلضافية ، وقد تكـون الفـروق يف درجـة     ناحية األداء ولكنها ختتلف يف أا جمانية أو ال ، وقد تكون الفروق يف
  .الوضوح و الضغط و حنو ذلك

  
  :طيب السؤال التايل سيكون

 
مسجل  أو مثالً قمت بتسجيل حلقة من برنامج تلفزيوين على) عادية(كامريا فيديو  بتسجيل مقطع فيديو باستخدامأنا قمت 

  حىت ميكنين نشرها ؟ اسوبفيديو من التلفاز ، كيف أقوم بنقل هذه املادة املرئية إىل احل
 

  ..ل سأجيب عن هذا السؤال عن طريق ترمجة عدة مقاالت تتحدث عن هذا األمر بالتفصي

 ، وسـنتعلم منـط      اسـوب إىل احل ) analog(مادة فيديوية غري رقمية      )capture(ففي هذا الدليل سنتعلم كيفية التقاط       
  .املعاجلة الالحقة اليت ينبغي أن تطبق للحصول على جودة مقبولة 

، وسـننتهي مـن     ) قميأي نظام تلفزيوين غري ر     (NTSC أو   PAL نظام: مصدر املادة املرئية اليت نريد معاجلتها سيكون        
إن كنا نريد أن نشغل املادة ) DivX3 , DivX5 , FFVFW , XviD(املعاجلة وبني أيدنا ملف فيديو بإحدى صيغ 

إن كان هدفنا تشغيل املادة املرئيـة  ) DVD , SVCD , CVD , VCD(أو سننتهي بصيغة .. املرئية على احلاسوب 



  

 42

 

ة النهائية اليت نريد الوصول إليها ستعتمد على اجلهاز الذي ننـوي            أي أن الصيغ  . ( مستقل   DVDعلى مشغل دي يف دي      
   ) أو مشغل دي يف دي مستقلحاسوبإما .. تشغيل املادة الفيديوية عليه 

قبل أن نكمل ، ما معىن االلتقاط حسن Capturing؟؟   

حتويل املادة املرئية التلفزيونية غري الرقميـة       نقصد به دجتلة املادة التلفزيونية ، أي مبعىن أبسط          ) التقاط الفيديو (االلتقاط هنا   
)Analog ( إىل مادة رقمية)Digital( .. 

   ومل حنتاج إىل هذا التحويل ؟ طيب

 حىت يفهمها ويفهم علينا ما      اسوبببساطة يا صديقي العزيز حنن كل ما نفعله اآلن هو ترمجة هذه املادة غري الرقمية إىل لغة احل                 
  ..نريد أن يفعله ا 

  يف سأقوم بتوصيل هذه املادة إىل حاسويب ؟وك

هذا املدخل إما أن يكون هو مدخل الفيديو اخلاص جبهاز التقاط التلفزيـون يف          .. ستحتاج يا صديقي إىل مدخل فيديو بالطبع        
.. املوجودة أيضاً يف جهـازك  ) ASUS Deluxمثل (جهازك ، أو أن يكون هو مدخل الفيديو اخلاص بكرت اجلرافيكس 

  .signalلعلم أن الثاين أفضل من ناحية اإلشارة مع ا

أكمل وآسف على املقاطعة حسن  ..J  

وهي تتيح  . VirtualVCR ، و  VirtualDub) : على سبيل املثال  (حسن ، الربامج املستخدمة يف التقاط الفيديو هي         
  .الذي يأيت مع بطاقة االلتقاط  mpeg2لك احلصول على نتائج أفضل من النتائج اليت ستحصل عليها من برنامج التقاط 

  
متضمنةً اإلعالنـات   (سنفصل يف الشرح هنا بني مهميت التقاط وختزين الفيديو ، وهذا يعين أنك يف البداية ختزن املادة املرئية                   

. على القرص الصلب اخلاص بك، والتخزين سيكون يف البداية بالطبع دون ضغط للمادة              ) واألمور األخرى اليت تريد حذفها    
  متام ؟.. مث يف املرحلة الثانية سيأيت موضوع املعاجلة والتحويل إىل الصيغة اليت تريد 
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 ، وطريقـة    VirtualDubطريقة سهلة باستخدام الـ     : للفيديو امللتقط سيتم شرحها بطريقتني خمتلفتني       الالحقة  املعاجلة  
ينسى ما أقوله هنا عن خطة البحث والشرح حىت         أرجو من القارئ املبتدئ مثلي أن        . (AviSynthمتقدمة أكثر باستخدام    

ال نضيع، فال داعي للرعب منذ اآلن ، عندما نصل إىل هذه املفردات حناول فهمها إن شاء اهللا ، ولكنين أكتبها كما هي مـن                         
 )أجل دقة الترمجة

  
كمـا  (خرية اليت ننوي الوصول إليها ما هي الصيغة األ: ن ، قبل أن نبدأ بااللتقاط علينا أن نتخذ قرارين مهمني من البداية     اآل

  . الذي تريد استخدامه capturing codec، وما هو كوديك االلتقاط ) قلت يف بداية املقالة
  
  : الصیغة األخیرة المبتغاة-1

 ؟  اسـوب ما هي الصيغة اليت تريدها ؟ هذا يعتمد بشكل خاص على طريقة عرض املادة املرئية ، هل تريد عرضها علـى احل                     
 ستمكنك مـن    codecsوهذه الكوديكات    . DivX5/XviD أو   FFVFW أو   DivX3ح عليك إذن صيغة     فنقتر

أم أنك تريد عرض املادة باستخدام مشغل ).  أو قرص صلبCDعلى  (ختزين الفيديو جبودة عالية جداً ومساحة صغرية نسبياً         
مع ) mpeg2 (DVD, SVCD or CVD) و mpeg1 (VCD)والذي يستطيع أن يشغل (دي يف دي مستقل 

  .SVCD ، وبعضها ال ميكنها حىت تـشغيل         DivXالعلم أن بعض مشغالت الدي يف دي املستقلة ميكنها تشغيل ملفات            
  ).كتبت فقط للمتقدمني.. أرجو أن تعترب اجلملة األخرية غري موجودة (
  
   :Capture codec كودیك االلتقاط -2

لذلك فهناك نوعان من الكوديكـات      ) . قدر اإلمكان (أي ضياع من مادته     يف األساس ينبغي أن يكون التقاطك للفيديو دون         
   . PicVideo MJPEG codec والـ Huffyuv codecالـ : سيتم شرحهما 

  
 يعطي اجلودة األفضل ، ولكنه حيتاج يف نفس الوقت إىل مساحة هائلة كـذلك  Huffyuvالفرق بينهما ببساطة هو أن الـ       

  .  جيغابايت لساعة فيديو حبجم كامل ، ولكن األخبار السعيدة عن هذا الكوديك هو أنه جماين 40 – 20ستحتاج تقريباً إىل (
 ، وهو يتميز عن سابقه بأنه ميكنك فيه أن تـضبط جـودة الترميـز    PicVideo MJPEGاالختيار الثاين سيكون هو 
encoding quality امللف الناتج ميكن أن يـصبح  فإن حجم) 20( ، فإذا اخترت ضبط هذه اجلودة للمستوى األعلى 

بدالً مـن    (18 أو   19 ، ولكن ميكنك أن تسهل حياتك كثرياً بأن ختتار مستوى جودة             Huffyuvحبجم امللف الناتج عن     
وبالطبع كلنا بانتظـار    . حبيث أنه ينقص حجم ملف الفيديو الناتج كثرياً بدون أن تؤثر كثرياً على جودة الفيديو                )  العليا 20
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مـن  ) less sharp(أوالً أن الصورة الناجتة عنه تكون أقل حدةً : وها هي ،  PicVideo السلبية هلذا الـ مساع النقاط
  !! ليس جمانياً ، فعليك أن تدفع يا حبيبPicVideo ، واألمر الثاين أن الـ Huffyuvصورة األخ 

  
 وسببه ، مث ذكرنـا الـربامج املـستخدمة يف           حتدثنا عن معىن االلتقاط   : فقط بسرعة لنتذكر خالصة ما حتدثنا عنه حىت اآلن          

 و  VirtualDub(والربامج املستخدمة يف معاجلـة مـا التقطنـاه          ) VirtualVCR ، و  VirtualDub(االلتقاط  
AviSynth (          مث قلنا أن طريقة املعاجلة تعتمد على عاملني ،) :       أو مـشغل    حاسـوب (كيف نريد أن نشغل املادة النهائية 

DVD (ذي سنستخدمه يف االلتقاط ونوع الكوديك ال)أيضاً نوعان . ((  
وفقط ، كل الكالم السابق اململ مل خيرج عن هذه النقاط ، وكل ما مت ذكره من صيغ وغريها ال يهمنا كثرياً يف هذه اللحظـة        

  ..ما هي بالتحديد ، وعندما يأيت وقتها سيتم التحدث عنها بالتفصيل إن شاء اهللا 
  

ببساطة هو عبارة عن برنامج أو جهاز يقوم بعملية ترميز           .. codec كوديكد أن أوضح معىن     قبل أن أستكمل احلديث أري    
وامسه خرج من مجع احلروف اليت حتتها خط يف اجلملة السابقة ، فهو إذن برنامج ) odingdec+ ding co(فك ترميز + 

وامسـه خيتلـف    ) .. س(إىل صيغة   ) ص(غة  وميكنه فك الترميز والعودة من صي     ) ص(إىل صيغة   ) س(يقوم بالترميز من صيغة     
إىل صيغة  ) س(إذن فالكوديك هو برنامج وظيفته أن يقوم بترميز صيغة          .. حبسب الصيغ اليت أوكل إليه ترميزها وفك ترميزها         

  وفقط) .. س(إىل ) ص(وعكس الترميز من ) ص(
  
  

هـي  (ه األساسية ؟ يعين ال بأس مبقدمة بسيطة         وقبل الولوج مبوضوع الفيديو ، أليس من األفضل أن نأخذ فكرة عن أساسيات            
وبعدها يصبح لدينا إملام أكثر باملادة الـيت سـنجري          .. عن طريقة عرض الصورة اليت نراها على التلفاز         ) املقالة املوجودة هنا  

  ..عليها عملياتنا 
  

  كيف تظهر الصورة على التلفاز ؟: سأبدأ بسؤال فضويل 
  

  :واجلواب هو التايل 
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يشبه األنبـوب الـذي   (، ) cathode ray tube(مت اختراع التلفاز مت اختراعه على شكل أنبوب أشعة مهبطية أول ما 
املهم ال داعي اآلن لدورة فيزياء معقدة ولكن ميكننا ببساطة أن نقول ، هناك أنبوب               ) ..  املستخدمة يف الطب   Xيصدر أشعة   

ـ  ) الطرف اخللفي (، متام ؟ ، يف أحد طرفيه         وهو كما يظهر من امسه مصدر إلطالق إلكترونات        " مدفع إلكتروين  "ما يسمى ب
، هـذه   ) حيتاج بعض التسخني حىت يبدأ عمله ولذلك عند تشغيلك لتلفاز تالحظ أنه حيتاج بعـض ثـواٍن حـىت يـضيء                    (

ـا يف   اإللكترونات يتم توجيهها على طول هذا األنبوب عن طريق حقول كهرطيسية ، وحسب توجيه هذه اإللكترونات فإ                
على الشاشة املطلية بطبقة فوسفورية من الداخل ، عندما يصطدم          ) النهاية األمامية (النهاية تسقط يف النهاية األخرى لألنبوب       

هذه ببساطة كل القصة ، وطبعاً حسب توجيه اإللكترونات يـتم           .. هذا اإللكترون ذه الطبقة فإنه يضيء منطقة االصطدام         
  :ريع ملا حتدثنا عنه هنا وهذا خمطط س. رسم الصورة 

  

  
  

وال تشغل نفسك أخي احلبيب بكل هذه التفاصيل فقط اعلم أن اخلط األبيض هو مسار اإللكترون واألخضر هـو الطبقـة                     
  .الفوسفورية 

  
وأسود لذلك كان يكفي حلزمة إلكترونات واحدة أن تؤدي مهمة رسم الصورة ، ولكن              يف البداية كانت أجهزة التلفاز أبيض       

بعد ذلك خرجت التلفزيونات امللونة ، وصار يلزمنا أكثر من حزمة إلكترون يف نفس الوقت لرسم تفاصيل الصورة ألنه صار                    
" معدل اإلنعاش "طلح على تسميته بـ     اآلن معدل مسح الشاشة هذا يص     .. عليها أن متسح كامل الشاشة لتظهر كل التفاصيل         
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)refresh rate ( ففي أمريكا الشمالية وأجزاء .. ، وهذا املعدل مت اختيار قيمته بناًء على مقدرة األجهزة يف ذلك الوقت
  ..  هرتز 50 هرتز ، ويف منطقة أوروبا والشرق األوسط وأجزاء من آسيا مت اختيار معدل 60من اليابان مت اختيار معدل 

  
  : أدى إىل نشوء نظامني متنافسني يف أجهزة التلفزيون هذا االختالف

  
بواسـطة اإللكتـرون   (ورقمياً هـذا النظـام كـان يرسـم        ..  ھرت ز    60 في األماكن التي استخدمت ال ـ        NTSCأوًال نظام الـ    
  )شبناًء على معدل اإلنعا( مرة يف الثانية 60، ويرسم هذه اخلطوط ) 487يظهر منهم ( خطاً أفقياً 525)املسكني

  
) أيضاً بواسـطة اإللكتـرون    (ورقمياً يرسم هذا النظام     ..  هرتز   50 يف األماكن اليت استخدمت الـ       PALوثانياً نظام الـ    

  )بناًء على معدل اإلنعاش( مرة يف الثانية 50يتم رمسهم ) 540يظهر منهم حوايل ( خطأ أفقياً 625
  

جهزة رخيصة تستطيع أن ترسم هذا العدد اهلائل مـن اخلطـوط يف    يف ذلك الزمن مل تكن التقنية قد وصلت إىل إنتاج أ   حسنا
، فلـو أرادوا    )  خط يف الثانية ، وهو رقم كبري يف ذلك الوقت          31500 مرة يف الثانية أي      60 خط يتم رمسهم     525(الثانية  

 حـسنا ذلك الرتفع سعر التلفاز كثرياً مما حيد من استخدامه ،           
 جنعلـها   50 أو   60ل  بد(إذن ماذا عن ختفيف معدل اإلنعاش       

؟ أيضاً هذا كان حيتاج إىل دارات معقدة ستؤدي         )30 أو   40
أيضاً إىل رفع سعر التلفاز ، فضالً عن أن تقليل معدل اإلنعاش            

) متقطعة(سيجعل العني البشرية تشعر بأن الصورة غري انسيابية         
  .. ، فهناك حد أدىن للعني البشرية إلدراك االنسيابية 

  
  :لبعض النوابغ الفكرة التالية املهم خطر هنا 

  
ماذا لو قمنا برسم كل ثاين خط بدالً من رسم اخلطوط املتتابعة            
خالل مسحة الشاشة األوىل مث بعد االنتـهاء نعـود لنرسـم            

أي أن مسح مجيـع خطـوط       .. اخلطوط اليت تركناها وهكذا     
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   أنا مل أفهم ما الغاية من هذا التعقيد ؟حسناً
  

ويف نفس الوقت التففنا حول مسألة )  25  بدالً من50 ، و30   بدالً من60(الغاية أننا اآلن صرنا عملياً ننتج معدل إنعاش 
، ولكن عمليـاً كـل      ) حسب النظام كما قلنا    (50 أو   60العني البشرية ومشاكلها ، فاملعدل احلقيقي الذي تراه العني هو           

 صورة  25 أو   30 صورة بدالً من بث      50 أو   60 هي لصورة واحدة ، أي كأننا نبث         50 أو الـ    60إنعاشني من هذه الـ     
بـدالً مـن    ( مرة يف الثانية صارت تنفع لتعمل يف التلفزيـون           30 خط   525، أي أن األجهزة الرخيصة اليت تستطيع رسم         

  ..، ويف النهاية العني سترى الصورة نفسها )  مرة يف الثانية60 خط 525خدام األجهزة الغالية القادرة على رسم است
  

  : اآلن بالصور لنر ما قصدناه ببساطة حسنا
حىت اية الشاشة ، مث بدأت املسحة اجلديدة لترسم          ... 5 و   3 و   1فهنا خالل املسحة األوىل كما نالحظة مت مسح اخلطوط          

  ..واملسحتان لنفس الصورة  ... 6 و 4 و 2اخلطوط 
 
  

   ماذا نسمي اخلطوط النامجة عن إحدى املسحتني ؟ حسناً
 وهنـا   )field(باحلقـل   وهذه اخلطوط مبجملها سنصطلح على تسميتها       ) أو زوجية (يف املسحة األوىل نتجت خطوط فردية       

  ).lower field(طوطاً زوجية ، وهي متثل احلقل السفلي ، واملسحة الثانية أنتجت لنا خ) upper field(احلقل علوي 
  

   ومن یقوم بكل ھذا العمل المضني ؟
تقوم به حزمة اإللكترونات املسكينة ، واليت ما إن تنتهي من رسم اخلطوط الفردية حىت تقفز إىل أول الشاشة من جديد لترسم                 

ع وقتك يف حماولة تصديق هذا األمر ، فلن تالحظ ذلك مهما           اخلطوط الزوجية ، وال حتاول أخي أن تراقب شاشة التلفاز وتضي          
حاولت التدقيق ، ألن طبقة الفوسفور تلك اليت تطلي الشاشة من الداخل تبقى متوهجة من املسحة األوىل ريثما تصلها املسحة 

  .الثانية ، وبالتايل حنن البشر لن نالحظ الفرق
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    إىل حقلني كما حتدثنا اآلن ؟ما اسم عملية تقسيم الشاشة: اآلن مصطلح جديد 
  

للتعبري عنها ، أعـرف أـا ترمجـة    " تداخل" ، وأنا مل أجد أفضل من كلمة     interlacing: نجليزيةعهذه العميلة امسها بال   
فإننـا  " تداخل"ركيكة ولكن هذا ما جادت به قرحية أخيكم ، وأظن أن املعىن أصبح واضحاً لدى اجلميع فعندما نقول كلمة                    

   .deinterlacing" إزالة التداخل":  هذا الكالم ، وطبعاً عملية إزالة هذا التداخل سنسميها ببساطة نعين كل
  

عندما تم اختراع التلفزیون الملون بقیت تقنیة الت داخل ھ ذه عل ى حالھ ا ، ولك ن الجدی د أن ھ ص رنا بحاج ة إل ى أنب وب                               : للفضولیین فقط 
 3ص رنا نحت اج إل ى       ) تظھ ر النقط ة الت ي ت سقط علیھ ا إم ا أب یض أو أس ود                (ة إلكترون واحدة    أشعة مھبطیة أكثر تعقیدًا ، فبدًال من حزم       

  :حزم إلكترونیة ملونة كما في الشكل 
  

  
  

 یق ل أح د ل م ل م ی تم اس تخدام غیرھ ا ، إن ش اء اهللا فیم ا بع د سأش رح             ، وال وأزرق وأخ ضر  أحم ر : ألوان الحزم ال ثالث الم ستخدمة ھ ي       
 نق اط ملون ة قریب ة       3، وأمر األلوان أی ضًا فی ھ خ داع للع ین الب شریة ، فعن دما تك ون                   .. الموضوع كامًال ، وسیكون موضوعًا ممتعًا جدًا        

ثالث ة ح سب الن سب ، وبالت الي ی صبح موض وع إظھ ار الل ون         جدًا من بعضھا فإن العین تراھا لونًا واحدًا ھو نتیجة م زج ھ ذه األل وان ال      
  ..سھًال یعتمد على تغییر نسب ھذه األلوان الثالثة 
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  : اآلن كلمة مهمة جداً يف املقدمة وهي أن 
  

شاشة التلفزيون خمتلفة متاماً عن شاشة حاسوبك أخي الكرمي ، فالتلفزيون كما قلت يتم فيه إظهار الصورة عن طريق تقنيـة                     
غاليـة  ) 50 أو   60( ألنه عندما مت اختراعه كما قلت كانت أجهزة إنتاج معدالت اإلنعاش العالية              interlacingتداخل  ال

وغري مناسبة لوضعها يف أجهزة تلفاز ، أما اآلن فأجهزة إنتاج معدالت اإلنعاش هذه أصبحت رخيصة ، ولذلك مل نعد حباجـة                      
 مت اختراعها حديثاً وبالتايل تستخدم فيهـا هـذه          اسوبوكما تعلم شاشة احل   إىل كل هذه املعمعة من أجل إخراج الصورة ،          

  .. األجهزة املتطورة 
  

   یعني ماذا ترید أن تقول ؟
 وإمنا يتم رسم الصورة ببساطة دون قفـز         interlacingأريد أن أقول أنه يف شاشات حواسيبنا ال يوجد شيء امسه تداخل             

  :فوق اخلطوط أو شيء كما يف الصورة 
  

  
  

   وخیرًا إن شاء اهللا أین المشكلة ؟ حسنًا
المشكلة أن المواد المرئیة التي تعرض على التلفزیون لن یمكن عرضھا على شاشتك یا عزیزي بسبب اختالف طریقة العرض كما 

  ..أسلفت 
  

  حلل ؟إذن ما ا
  

 اسوب الذي يف صورة التلفزيون وحتويله إىل صورة غري متداخلة ميكن لشاشة احل            deinterlacingاحلل هو إزالة التداخل     
  .. وهذه هي إحدى خطوات املعاجلة للمادة املرئية امللتقطة من التلفاز أو كامريا الفيديو العادية غري الرقمية .. عرضها 
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 ، وعملية إزالة التـداخل  اسوبور ينبغي إجراؤها قبل عرض مادة تلفزيونية على شاشة احلوبكلمات أخرى فإن هناك عدة أم 
deinterlacing ، هي واحدة من هذه اخلطوات   

  
 PAL ، ويف الـ     487 يظهر منها    525 مثالً يوجد    NTSCوكلمة صغرية جداً حول ملاذا قلنا يف بداية املقالة أنه يف الـ             

    ؟540 يظهر منها 625
سبب الطبقة السوداء اليت نعرفها مجيعاً واملوجودة حول إطار شاشة التلفزيون ، وسبب هذه الطبقة هو أنه كمـا نعلـم                     هذا ب 

معظم األجهزة القدمية كانت غـري مـسطحة ، ورسـم           )  والبالزما LCDعدا احلديثة منها كالـ     (معظم أجهزة التلفزيون    
ة ، وكذلك أقصى اليمني وأقصى اليسار كان يتسبب يف حـدوث زوغـان              الصورة يف النهاية العلوية للشاشة والنهاية السفلي      

، لذلك مت وضع هذه املساحة السوداء يف احمليط         ) بسبب عدم وجود التسطح وصعوبة رسم الصورة يف هذه األماكن         (للصورة  
  حىت ال يظهر الزوغان ، وهذا سبب غياب بعض اخلطوط عن جمال الرؤية

   ..اإلطاراتد أن أتكلم شيئاً عن موضوع اآلن قبل أن أي املقالة أري
  

عندما كان يتم تصوير األفالم السينمائية قدمياً كان يتم ذلك على مواد كاليت نستخدمها يف التصوير الفوتوغرايف التقليدي ،                   
ـ         )  صورة يف الثانية   24(ولكن يتم التقاط هذه الصور بسرعة كبرية         شاهد وعرضها بنفس السرعة الكبرية حبيث أن عـني امل

ترى أنه مشهد متحـرك ،   ) بسبب سرعة عرض الصور   ( صورة ثابتة متتابعة ، وإمنا       24تنخدع ، فالعني يف هذه احلالة ال ترى         
  .. وهو يف حقيقة األمر صور ثابتة تعرض بسرعة وراء بعضها 

  
 لقطة  24د ما وذلك بسرعة     بتصوير مشه ) الفوتوغرافية(فنظرياً لو أنك قمت أخي الكرمي باستخدام كمرتك التصوير العادية           

يف الثانية مث قمت بعرضها بنفس السرعة فما ستشاهده هو مشهد متحرك ، طبعاً لن تستطيع ذلك ألنه سيلزمك يف هذه احلالة                      
 صورة يف الثانية ، وحنن عنـدما نـشاهد          24املهم فكان يتم التقاط     .. أن تبدل أفالم التصوير كل ثانية أو كل ثانية ونصف           

يتم عـرض   ) يصطلح على تسميتها باإلطارات ، فكل صورة هي إطار        (لسينما فما نشاهده هو عبارة عن صور ثابتة         الفلم يف ا  
  ..  إطار يف الثانية الواحدة 24هذه الصور أو اإلطارات بسرعة 

  
واسطة كامريا الفيديو الصورة الثابتة اليت يتم التقاطها ب:  ، فهذا هو معناه اإلطاروكل هذا الكالم هو من أجل أن أخربك مبعىن 

  .أعتقد أن املعىن واضح جداً..  إطارا يف الثانية يف حالة األفالم السينمائية 24واليت يعرض منها 
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عدم التنسيق بني منتجي األفالم السينمائية وبني مصنعي أجهزة التلفـاز أدى          ) .. ال تقلقوا لن أكمل هذه النقطة اآلن      (وأخرياً  

 مـصممة   PALيف الثانية ، وشاشات عرض الـ       ) أو صورة ( إطار   24م يتم إنتاجها على شكل      األفال: إىل مشكلة جديدة    
 على أسوأ ،    NTSC، وشاشات الـ    ) 25 إىل   50كما أسلفنا بعد تقنية التداخل نقصت من        ( صورة يف الثانية     25لعرض  

بعد بعض التعديالت من أجل      صورة يف الثانية وذلك      29.94 تعرض   NTSCللدقة الـ   ( صورة يف الثانية     30فهي تعرض   
الفلـم   (VHS، املهم أننا إذا أردنا عرض الفلم السينمائي الذي كان يأيت على شكل شريط فيديو                ) استيعاب النظام اللوين  

 أو  CD، أو الذي يأيت اآلن على شكل قـرص          ) البالستيكي الكبري الذي كان يستخدم قدمياً قبل اختراع القرص املضغوط         
DVD    ا سيحدثفكيـف  .. اختالف بني معدل عرض الصور يف الفلم وبني معدل عرض الصور على شاشة التلفزيون                فإ

  حنل هذه املشكلة ؟ 
  

  .سأؤجل احلديث عن هذه النقطة إىل مقالة قادمة بإذن اهللا ولكنين فقط أردت لفت النظر إىل هذه النقطة أيضاً 
  
 
  

  : ةواآلن للتذكري ما خنرج به من كل هذا الكالم هو معرف
   مبدأ رسم الصورة التلفزيونية ببساطة-
   معىن اخلط -
   معىن احلقل -
   refresh rate" معدل اإلنعاش" معىن -
   وسبب احلاجة هلما deinterlacing وإزالة التداخل interlacing معىن التداخل -
طار يف الثانية ، وهـي  إ) كذا( ، أي frame per second وهي تعين fps ، ومنه الواحدة frame ومعىن اإلطار -

  ).fps 24وهي يف أفالم السينما مثالً (واحدة ستمر معنا كثرياً 
  
  

  سلسلة إن شاء اهللا يف احللقة القادمة من الءو اىل اللقا
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1 
 وقامت الـشركة  ،يف بداية التسعينات) Philip Zimmerman(شركة يب جي يب أسسها شخص امسه فيليب زميرمن 

نتاج برنامج مع كود مفتوح وهذا مـا  إو ) anti-symmetric( للمفاتيح الالمتناضرة  RSAبتوقيع بربجمة خوارزمية 
نتاج برفع قضية أمام احملكمة العليا لتوقيف إ) RSA security(أثار حفيظة احلكومة األمريكية فقامت احلكومة مع شركة 

  PGPو شـركة  .  RSA security حممية برباءة اختـراع لـصاحل    RSA على أن خوارزمية هذا الربنامج اعتماداً
دام اجلدال .  RSA مع شركة ثالثة متتلك حقوق استخدام خوارزمية مفاتيح دافعت عن نفسها على أساس أا وقعت عقداً

 من جهة  PGP من جهة و شركة  RSA securityمريكية وشركة مت توقيع اتفاقية بني احلكومة األ 1999 و يف طويالً
 من برناجمهـا    RSAو مبوجب هته االتفاقية اليت ال نعرف مجيع بنودها تقوم شركة يب جي يب بإلغاء استخدام مفاتيح                  . خرىأ

ابل هذا ومق. ومتتنع عن كشف الكود املصدر من الربنامج  للنسخة التجارية.  DSS (DSA) و ELGوتستخدم مفاتيح 
  .مت إلغاء مجيع الدعاوى القضائية ضد الشركة

  

2 
  تدور حوله  الكثري من الشكوك بعد االتفاقية املوقعة مع احلكومة األمريكية وأن           PGPيقول خرباء أمن املعلومات إن برنامج       

 واسـتبداهلا مبفـاتيح    RSAتيح وإن إلغاء استخدام مفا. ما بعدها ال يعرف عنه شيء و2.6آخر نسخة  آمنة هي النسخة 
ELG أن حقوق امللكية للمفاتيح  خاصة و، رمبا هو مؤشر على ثغرات يف الربنامجRSA  ال يوجـد   و2000 انتهت سنة

ــة     ــداد األولي ــى األع ــد عل ــا تعتم ــة أل ــاتيح قوي ــا مف ــوى كو ــاتيح س ــتخدام املف ــدم اس ــربر لع .م
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3RSA 
وتعتمد ) Rivest, Shamir, Aldman(خوارزمية رياضياتية مت اختراعها من قبل ثالثة دكاترة هم املفاتيح تعتمد على 

) 2000 سنة يف( ويعتقد ، شهرا18ً بت يف مدة 512 وقد مت كسر مفتاح ،)prime numbers(على األعداد األولية 
ذا مل يـتم اكتـشاف طريقـة        وهذا إ ،   2000 مليون سنة مبواصفات حواسيب      52 بت يستغرق كسره     1024أن مفتاح   

 لفترة تزيد عن عشر سنوات علـى         آمناً 2048ويعترب مفتاح   . رياضياتية لتحليل األعداد األولية اليت تدخل يف إنتاج املفاتيح        
 بأن األعداد األوليـة  وعلماً) على اعتبار أن أي اكتشاف علمي مهم يستغرق أكثر من عشر سنوات من األحباث            . (أقل تقدير 

 بل يتم إنتاجها بالتجربة فقـط ولـيس         ، طريقة حلساا   يف الرياضيات و ال توجد حالياً      يف إنتاج املفاتيح تعترب لغزاً    اليت تدخل   
  . على قواننياعتماداً

  
 دقيقـة إلنتـاج     50 دقيقـة و     20 بني    عادةً ما   فإن األمر يتطلب   )بربامج أخرى  (يف التجارب اليت قمت ا يف إنتاج مفاتيح       

 بطريقـة   وهذا يدل أن املفاتيح ال تنتج فعلياً      .  بينما يقوم برنامج يب جي يب بإنتاجها يف ثواين معدودة          ،ت ب 4096مفاتيح من   
 Pseudo( والسييد هو تعريف بدايـة التسلـسل يف األرقـام الـشبه عـشوائية      ،)Seed( على إمنا اعتماداًية وعشوائ

random (   وإذا مل تكن تعرف السييد    .منا شبه عشوائية   وإ ،اك أرقام عشوائية باملعىن النظري    ألنه ال توجد هن )Seed ( فهذا
جيعلــــــك غــــــري قــــــادر علــــــى إعــــــادة إنتــــــاج األرقــــــام  

 أما إذا اعتمدت على بدايات ثابتة فإنه باإلمكان إنتاج مفاتيح و إعادة إنتاجها مرة أخرى مما يلغـي سـرية                     ،نفسها كل مرة  
   .هذا يعترب أمرا كارثياً و،املفاتيح

 و تكرار إنتاجهـا يف مـرات         على تسلسل معني واستطعت إنتاج مفاتيح      لك  فقمت بإنتاج مفاتيح اعتماداً     وقد حتققت من ذ   
  !!!. وهنا يكمن اخلطر،خمتلفة

  

4ELG 
 وهـذه املفـاتيح    ،RSA نسبة للدكتور طاهر اجلمل هي مفاتيح للتشفري الالمتناضر هلا نفس هدف مفاتيح              ELGمفاتيح  

 سوف أقوم مستقبالً. (RSAو يعتقد أا أضعف من مفاتيح ) Discrete logarithms(رزم املتقطع تعتمد على اخلوا
  ). إن شاء اهللابعمل دراسة حوهلا
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  :التحذير التايل هو من شركة يب جي يب
  

At the end of the trial period, any local disks that have been encrypted using PGP Whole Disk 
Encryption will automatically decrypt.  

  
  !! فكيف للربنامج أن يقوم بفك التشفري تلقائياً،هذا أخطر ما يف املوضوع

  
  . !!! يقوم باستخدامها لفك التشفريو) private(هذا يعين أن الربنامج حيتفظ بنسخة من املفتاح اخلاص 

  
و هذا يعـين    ! باالحتفاظ بنسخة من املفتاح اخلاص داخل الربنامج واستخدامها دون علمك؟         ) PGP(سمح الشركة   كيف ت 

  !.أنه باإلمكان يف حاالت أخرى أن يتم إعطاء أمر للربنامج ليقوم بفك تشفري القرص الصلب
  

ذا كان الربنـامج يـستطيع فـك         فإ ،قة باألمن الفعلي فهو جمرد خداع      ليس له عال   PGPتشفري القرص الصلب باستخدام     
 بإمكانه فعل نفـس     هن تطلب منه ذلك؛ فإن    أدون  دون أن تعطيه املفتاح اخلاص و     ) ةعند اية الفترة التجريبي    (التشفري تلقائياً 

  . يف أي وقت.! الشيء بأمر خاص من الشركة
  

ذلك ألن شركة يب    و. بالنسبة لألمور اجلهادية  ناسب  التشفري باستخدام هذه التقنية آمن لألمور اخلاصة و التجارية ولكنه غري م           
  .!جي يب وقعت اتفاقية سرية مع احلكومة األمريكية اهللا أعلم مبا حتتويه

  
  

6 
 املهمة بناء علـى النـسخة الـيت مت          تووفقاً ملاتوصلنا إليه حىت اآلن نرى أنه ليس برناجماً آمناً بالشكل املطلوب للشخصيا            

صصني يف هذا األمر من قرائنـا       ختجملتنا الغراء ويسعدنا تلقي رد من امل      من قبل خرباء    من هذا األمر    ها وجاري التثبت    مراجعت
  .الكرام لتعم الفائدة

  



  

  أخي
 المجاھد

  التقني

  
  

  
  یامن تقرأ كالمي ھذا

  
  علیكم و رحمة اهللا و بركاتھالسالم 

  
  دین إعالمیًا ؟ھذا الدین و نصرة إخوانك المجاھكم مرة فكرت في خدمة 

  
ذا ال دین؟ مت ى س تنتقل    ھ  ا فقط ب دون عم ل یع د خدم ة ل    ھل تعتقد أن مجرد دخولك إلى المنتدیات، والقراءة فی ھ

  أخي من مرحلة التلقي إلى مرحلة اإلفادة؟
  

دین وأع داء   ھطاقاتك الكامنة ، وتصبح عضوًا فاعًال في الحرب اإلعالمیة بین المجا          ألم یحن الوقت ألن تتفجر      
  اهللا الصلیبین؟

  
  !!ألم تفكر یومًا أن لدیك ما یمكن أن تنفع بھ إخوانك في دولة العراق اإلسالمیة الولیدة؟

  
و أمان ة   ھ  ھ من علٍم أخي     ذه الفرصة ، فما تملك    ھد التقني توفر لك     ھأخي المجاھد التقني الكریم إن مجلة المجا      

ذه المجل ة س یطلع علیھ ا ع شرات اآلالف          ھ  دین ورواد المنت دیات، ف    ھا إلى غیرك من المجا    ھیتیعن علیك إیصال  
من األشخاص سواء من المجاھدین أو أن صارھم ف ي المنت دیات وعام ة الم سلمین فیح صل ل ك بمقالت ك األج ر                        

  .العظیم
  

اء اهللا ال  ذین احتل  وا دیارن  ا ف  ي فل  سطین وأفغان  ستان والع  راق      أخ  ي المجاھ  د  التقن  ي  إن معركتن  ا م  ع أع  د    
والشیشان یدور نصفھا على األقل في اإلعالم وتوعیة المسلمین بحقیقة ھذه الحرب الصلیبیة عل ى الم سلمین                 

  .ولقد كان ھناك الكثیر من النجاحات الھائلة لإلعالم الجھادي التي شھد بھا العدو قبل الصدیق
  

م من رواد   ھدین وأنصار ھم المجا ھلتقني بإمكانك الیوم البدء بإبداعاتك ومقاالتك العلمیة التي ت        أخي المجاھد  ا   
ا لكم في مجلتن ا ، فی صُل م ا تكتب ھ إل ى ع شرات اآلالف م ن الق راء                  ھالمنتدیات، ونحن نتكفل إن شاء اهللا بنشر      

داء ال شیخ أب ي حم زة المھ اجر     وم ا ن   -ذه العل وم ھ  م اآلن في أمس الحاج ة لمث ل   ھمن إخوانك المسلمین الذین    
  .-حفظھ اهللا عنا ببعید

  
ِإَذا َم اَت اِإلْن َساُن اْنَقَط َع    : (( و س لم ق ال  ھأخي المجاھد  التقني الكریم ألم تسمع حدیث رسول اهللا صلى اهللا علی  

ذا بع د  ھ  أف ال تح ب أن یبق ى عمل ك     ).َصَدَقةٌٍ َجاِرَیٌة ، َوِعْل ٍم ُیْنَتَف ُع ِب ھ، َوَوَل ٍد َص اِلٍح َی ْدُعو َل ھ              :َعَمُلھ ِإالِمْن َثالٍث    
  موتك؟

  

 
  



  

یئة التحریر نتطلع إلى المزید من التطویر والتحدیث ألبواب المجلة من حیث الشكل ھكما إننا في 
ور فھذه طبیعة العمل ما بلغنا من الحرص على ذلك فال بد من حدوث بعض القصھوالمضمون،إال أننا م

البشري، فلذلك سنكون نحن أعضاء ھیئة التحریر في غایة السعادة عندما نتلقى آراءكم واقتراحاتكم فیما 
یختص بتطویر المجلة شكًال ومضمونا ، فنحن نرى فیكم عونًا لنا تمدوننا بالمشاركات، وعینًا لنا ترصدون 

  .أخطاءنا وتنیرون الطریق لنا
  

ذه المجلة من المسلمین إلى المشاركة ھذه الفرصة لدعوة جمیع من یقرأ ھز ھة التحریر ننتیئھكما أننا في 
  .ذه المجلة إلى المعالي بإذن اهللاھم العلمیة، حتى نرقى بمستوى ھمة بمقاالتھمعنا والمسا

  
یًا على إننا في القرن الحادي والعشرین  فلیس لنا مكاتب ثابتة أو برید تقلیدي بل مجلتنا ھذه تنشر حصر

شبكة اإلنترنت ولنا برید إلكتروني خاص نستقبل علیھ الرسائل وسیتم إیصالھا آلالف المشتركین وتنشر 
حصریًا في أھم المنتدیات الجھادیة في العالم وھي التي یتم النشر فیھا حالیًا من قبل مركز الفجر لإلعالم 

  الذي نعمل تحت لوائھ 
  

وھو المركز المكلف رسمیًا بنشر (ي تصدر عن مركز الفجرلالعالم د التقنھبقي أن نذكر أن مجلة المجا
بیانات عدد من الجماعات الجھادیة في أنحاء العالم  وعلى رأسھا إخواننا في تنظیم القاعدة بأفغانستان 

 ومجلتنا الطیبة) وإخواننا في دولة العراق اإلسالمیة ببالد الرافدین وغیرھا من الجماعات الجھادیة المباركة
اجرأمیر تنظیم القاعدة في بالد الرافدین حول ھھذه وجھ من أوجھ االستجابة لدعوة الشیخ أبي حمزة الم

  .دعوتھ للخبراء والمتعلمین لنصرة الدولة اإلسالمیة الولیدة في بالد الرافدین
  

سلمین وإننا ماضون في حربنا ھذه مع أعداء اهللا فوق كل أرض وتحت كل سماء حتى تحرر جمیع أراضي الم
  .من رجس الیھود المعتدین والصلیبیین الحاقدین ویكون الدین كلھ هللا ونرى رایة اإلسالم خفاقة في األرض

  
  ....واهللا أكبر والعزة هللا ولرسولھ وللمؤمنین

  
  یسعدنا تلقي إستفساراتكم ورسائلكم على برید المجلة

http://teqanymag.arabform.com  
  
  

  رئیس التحریر /أخوكم 
 أبوالمثنى النجدي

http://teqanymag.arabform.com


 

 
 

 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 
على امام ااهدين رسولنا الكرمي صلى اهللا 

  ...عليه وسلم 
اما بعد فان االعالم اجلهادي يف زمننا 
 احلاضر بات ركنا رئيسيا يف معركة
االسالم ضد الصليبني وملة الكفر فالذي 
يقدمه االعالم من دعم ومساندة معنوية 
للمجاهد املرابط يف ارض املعركة املشعبة 
امليادين واالساليب يدفع مجيع العاملني فيه 
اىل البحث املستمر عن كل ما من شأنه 

  . اهلزمية بالعدو عسكريا ونفسيايكون مؤثرا وفعاال يعني ااهد وميده باسباب الثبات والتمكني واحلاق
  

ان احلاق اهلزمية النفسية بالعدو املهمة االوىل لالعالم اجلهادي واليت هي اشد واسرع اثرا من استخدام السالح احلريب فقد 
روي ان عبد اهللا بن رواحة كان يلقي شعرا يف هجاء االعداء يف املسجد فأستنكر منه ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

يعين : خل عنه يا عمر فلهي: فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم! بني يدي رسول اهللا ويف حرم اهللا تقول الشعر؟: ائالق
رواه "عنه ياعمر فوالذي نفسي بيده لكالمه اشد عليهم من وقع النبل " ويف رواية" اسرع فيهم من نضح النبل -القصيدة

  ".الترمذي والنسائي
  



 

ال بد من الركون اليها هي ان االعالم اذا فحقيقة االمر اليت 
اجلهادي بكل مفرداته حباجة اىل اناس مؤمنني بالقضية اليت 
يقاتلون من اجلها بالكلمة و الصوت و الصورة وكل التفرعات 

اناس على درجة عالية من األملام بالتقنيات .. اخلارجة منها
ب االعالمية وخاصة على شبكة االنترنت والن هذا االمر متشع

وحباجة اىل مساحات كبرية من الدراسة والتأمل للوقوف على 
حيثيات املعركة االعالمية اليت تكون فيها املواجهة قاسية 
المكان فيها اال لالقوياء فنيا وتقنيا وقبلها روحيا من اجل ذلك 
سأتوقف عند اسلوب عمل اعالمي ان متكنا من النجاح فيه فان 

ا االسلوب الذي اقصده هو وجوب العمل مة على انشاء مواقع وروابط تعمل باللغات خريا كثريا سيكون بانتظارنا هذ
فاملالحظ وجود شحة وتقصري يف مثل هذه الروابط اليت نريد من خالهلا " االنكليزية"االجنبية الرئيسية يف العامل وخاصة 

ارا ااهدون يف أرض الرافدين وافغانستان فيها الوصول اىل االعداء وخاصة عوائل اجلنود فالذي نعرفه ان ملة الكفر اليت حي
الكثري من القوميات متعددة اللغات ولكي متكن من ايصال ما يقوم به اسود الشرى جبنود الكفر اىل عوائلهم فالبد ان ننشأ 

يلوا لو اننا متكنا مواقع وروابط بلغات بلدام واالستفادة من اخوتنا املتمكنني يف اللغات االجنبية كال حسب اختصاصه وخت
بعون اهللا من نقل بطوالت ااهدين املنشورة يف مواقع احلسبة والرباق واالخالص واصدارت اجلبهة و رسائل قائمة االنصار 

  .الربيدية وروائع مؤسسة السحاب وغريها من املواقع اجلهادية كيف سيكون حال اعداء االسالم قاتلهم اهللا
  
  

 فيها جلل وهي حلاجة لكل جهد مؤطر باالميان باهللا سبحانه ودي نبيه املصطفى صلى اهللا عليه ان املعركة كبرية واملصاب
وسلم والضرب لكم مثال بسيطا على امهية نشر افالم ااهدين و سرعة انتشارها ففي احدى عمليات اجليش اإلسالمي 

البلغارية و قتل من كان فيها  و نشر فلم تنفيذ حكم اهللا بالتعاون مع اخواننا يف جيش ااهدين فقد مت تصوير اسقاط الطائرة 
 الف زائر فكيف 30يف اخر طيار بلغاري يف احد منتديام عن طريق احد االخوة هناك  فشاهدها خالل زمن قصري اكثر من 

ه التوجه اىل بالد سيكون احلال ان يسرنا وصول مثل هذه العمليات اجلهادية اىل بيوت وعوائل جنود الكفر او من حتدثه نفس
  .املسلمني يف أرض الرافدين وافغانستان ملقاتلة أسود اجلهاد

  
يقيننا بالنصر يف جهادنا مللة الكفر ثابت لكن ذلك لن يتحقق ان مل جنهد انفسنا بالبحث عن كل صغرية او كبرية تعيننا يف ان 

ه سالح التقنية والتطور العلمي اهلائل لكنه يف قرارة يأخذ اعالمنا اجلهادي الدور املطلوب منه فعدونا ليس سهال ابدا فبيد
نفسه يائس ال امل له بالنصر اما حنن فعندنا قبل العلم والتقنية امياننا الكبري بعدالة القضية اليت نقاتل دوا اال وهي رفع راية ال 



 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن ( "اله اال اهللا  قال تعاىل 
ناً يأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ذَِلك دعب ن كَفَرمئاً ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبع

  "   )55: النور ) (فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
  

حفظ اهللا اهل احلسبة و الرباق و االخالص و جماهدي اجلبهة و مشريف قائمة االنصار الربيدية و مؤسسة السحاب و كافة 
اللهم سدد رميهم و ثبتهم على احلق و احفظهم بعينك اليت .ن سخروا وقتهم خلدمة هذا الدين العاملني يف االعالم اجلاهدي مم

  .ال تنام 
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