
 

 :تنبيه
راجعها مراجع واحد على قالة مشاركة من كاتبها يف زيادة التوعية واحملتوى اخلاص بأمن املعلومات، وقد تعترب هذه امل

يضمن  األقل، وال يتحمل مركز التميز ألمن املعلومات أي تبعات هلذه املقالة، وال أي معلومات تطرح يف هذه املقالة وال
 .دقة املعلومة وصحتها
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 جرائم االنترنتمقدمة يف حتليل 
   

مع انتشار استخدام احلواسيب وشبكة االنترنت بني املستخدمني ، تزايدت طردياً عمليات تبادل املواد املمنوعة وتزايد 

عمليات االحتيال والسرقة واالبتزاز على الشبكة بني املستخدمني ، وكان ال بد من أن تبدأ املنشآت األمنية واحلكومية 

حىت ميكن لتلك اجلهات التحقق من اجلرائم احلاصلة  Computer Forensicsباالهتمام بتخصص األدلة اجلنائية 

 .على الشبكة ومن مرتكبيها حىت  يثبتوا إدانتهم فعالً لكي تتم حماكمتهم مثلهم مثل ارمني على أرض الواقع

ملنهجيات ختصص األدلة اجلنائية املتعلقة باحلاسب ختصص واسع وكبري ويشمل الكثري من املهارات سواء كانت يف ا

واألساليب املتبعة للتحقيق يف جرمية أو املعرفة يف تفاصيل األنظمة وكيف تعمل من الداخل حىت ميكن للمحقق 

 .اكتشاف واسترجاع املعلومات اليت ميكن أن تفيده يف عملية التحقيق

ت أو الربيد االلكتروين وتبادل وقد ال ختلوا اجلرائم احلاسوبية من االتصال بالويب واالستفادة من خدماا مثالً االنترن

كل من هذه اخلدمات اليت تقدمها لنا الويب . امللفات وخدمة احملادثات بني األشخاص واحملادثات اهلاتفية عرب االنترنت

قد تستخدم بشكل غري الئق أو بأشكال ممنوعة شرعياً، مثالً عملية تصوير الفتيات من خالل احملادثات عرب برامج 

 تسمح بتبادل الصور وملفات الفيديو مث البدء بعمليات االبتزاز، أو حىت حتميل مواد ممنوعة من مواقع احملادثة واليت

 .غري مسموح ا والبدء باملتاجرة ا، وطرق االستخدام غري الشرعية قد ال تعد وال حتصى

ققني حىت تسهل عليهم يف من هنا بدأت كثري من الشركات املتخصصة يف أمن املعلومات بتقدمي حلول برجمية للمح

عملهم وتيسر هلم احلصول على املعلومات وجتهيزها يف أشكال قابلة للفهم من قبل احملقق حىت يقوم بفهمها واستخراج 

ولكن احملققني احملترفني عليهم أن يكونوا على دراية بالتفاصيل يف كل ما حيققون فيه . األدلة اليت تثبت فعل اجلرمية

قوموا بعملهم يف أكمل وجه، فاحملقق الذي يعمل على أنظمة الويندوز عليه بتعلم كيف يعمل حىت يضمنوا أم ي

ذلك النظام، وما هو نظام امللفات يف ذلك النظام وكيف يعمل وأين تذهب امللفات احملذوفة فيه، واحملقق املتخصص يف 

النترنت أو برامج احملادثة عليه معرفة كيفية التعامل مع اجلرائم املتعلقة باالنترنت واليت استخدمت فيها متصفحات ا

استرجاع هذه املعلومات بشكل كامل من هذه الربامج وحيث أن هذه الربامج ختتلف فيما بينها من الناحية الداخلية 

وطريقة ختزينها للمعلومات وطريقة تشفري هذه املعلومات ، فإن على احملقق دراسة كل من هذه الربامج على حده حىت 

 .أن سيقوم باسترجاع مجيع املعلومات املتعلقة بالقضية يضمن

هذه املقالة موجه للمحققني املتخصصني يف التعامل مع اجلرائم املختصة باالنترنت ومتخصصني أمن املعلومات بشكل 

ت كثرية أمن والباحثني واملربجمني يف جمال األدلة اجلنائية، وألن جمال احلديث واسع والربامج اليت تستخدم االنترن

وسيتم احلديث ) Firefoxمتصفح (جداً فسيتم احلديث عن أحد الربامج اليت تتعامل مع االتصال بصفحات االنترنت 

 ).Yahoo Messengerبرنامج (عن احد برامج احملادثة 

الغرض من هذه املقالة هو توضيح كيفية عمل هذه الربامج وخصوصاً عند ختزينها للبيانات حىت تسهل للمحقق 

ودف أيضاً هذه املقالة إىل تدريب احملققني على استخدام األساليب . ترجاع هذه البيانات عندما يبدأ يف التحقيقاس

 .اليدوية يف التحليل بعد فهم آليات العمل واليت قد يتطلب إليها يف بعض األحيان
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 جرائم االنترنتمقدمة يف حتليل 
البحث عن عناوين هذه اجلهة يف عند التحقيق يف جرمية تتعلق باالشتباه يف عالقة شخص جبهة معينة وذلك من خالل 

العناوين اليت قام املشتبه به يف دخوهلا، وبالرغم من أنه ميكن من خالل برامج املتصفحات نفسها أن تسترجع عناوين 

املواقع اليت دخلها املشتبه به إال أن هذه املعلومات ال تكفي يف التحقيق، وميكن للمحقق احلصول على املزيد من املعلومات 

خ زيارة املوقع املعني وعدد املرات اليت زار هذه املوقع وهل حيفظ املوقع يف قائمة املفضلة لديه وما هي الربامج كتاري

واألدوات اليت قام املشتبه به بتحميلها موثقة بتاريخ وأوقات كل من هذه العمليات، وبالرغم من أمهية هذه املعلومات إال 

ة وتقوم بتخزين هذه املعلومات بشكل متباعد سواء يف ملفات خمتلفة أو يف أن برامج املتصفحات ال تعطيها أي أمهي

جداول خمتلفة داخل قاعدة بيانات، مما يستوجب للمحقق أن يدرس طرق التخزين هذه حىت يقوم باسترجاع ما يريد 

 .من املعلومات

ن مسبقاً فإن من أهم املعلومات اليت أما اجلرائم اليت يراد أن يطلع فيها على احملادثات بني شخص مشتبه به وشخص مدا

. يريدها احملقق هي احملادثات نفسها بني الطرفني وأوقات مجيع هذه احملادثات حىت يستطيع أن يربط بني اإلحداث

املشكلة أن برامج احملادثة يف الغالب حتفظ هذه املعلومات يف ملفات غري معروفة البنية ، أو قد يستوجب استخدام برنامج 

ألا حتفظ ) والذي ستتم دراسته فيما بعد Yahooمثل برنامج احملادثة من (ثة نفسه لكي يتم قرائه تلك امللفات احملاد

لذلك على احملقق . امللفات بصيغة غري معروفة إضافة إىل استخدامها لطرق من الترميز لضمان عدم فهم هذه الرسائل

 .ع استخراج املعلومات منها بكل يسر وسهولةأن يستطيع فهم هذه امللفات ومعرفة بنيتها حىت يستطي

 :  Firefoxاستخراج املعلومات وحتليلها من املتصفح 
املعلومات اليت خيزا املتصفح ختزين بدئاً من اإلصدارة الثالثة من متصفح فايرفوكس الشهري فقد مت تغيري طريقة 

يف ختزين هذه  SQLiteوأصبح املتصفح يستخدم قاعدة بيانات  morkعلى اجلهاز حيث كانت حتتفظ يف ملف بصيغة 

وختتلف مواقع هذه امللفات باختالف نظام التشغيل املستخدم واصدارة النظام حيث لكل نظام مواقع معروفة  .املعلومات

 :ل ويندوزاألسطر التالية تبني مواقع ختزين قاعدة البيانات هذه يف أنظمة التشغي. تستخدمها الربامج يف التخزين

Windows XP  
C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile folder>\places.sqlite 

Windows Vista  
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile folder>\places.sqlite  

وحتتاج لكي تعرف تركيبتها أن تدرس بنية هذه امللفات باستخدام أي  binaryقواعد البيانات هذه تكون بشكل ثنائي 

Hex Editor  أو استخدام الطريقة األسهل وذلك باستخدام أوامر قاعدة بياناتSQLite  واليت ميكن من خالهلا معرفة

لغرض توضيح  SQLiteم سطر األوامر الذي يأيت مع القاعدة وميكن استخدا. بنية القاعدة واجلداول اليت بداخلها

أو استخدام أي من الربامج اليت تستخدم واجهة رسومية هلا وذلك لتسهيل دراسة القاعدة  schemaتركيبة القاعدة 

خل دا places.sqliteيوضح حمتوى ملف قاعدة البيانات  1الشكل رقم . وإجياد املعلومات اليت ميكن استخراجها منها

 .حمرر بالنظام السادس عشر
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 يبني تركيبة قاعدة بيانات متصفح فايرفوكس) 1(الشكل 

املعلومات اليت توجد يف هذه القاعدة كثرية ومن أمهها الزيارات اليت قام ا املستخدم للمواقع، وعدد الزيارات لكل موقع 

ارا ويستفيد من تلك املعلومات عن طريق إظهار ووقت وتاريخ هذه الزيارات، وخيزن مجيع أمساء املواقع اليت متت زي

قائمة منسدلة عندما يقوم املستخدم بكتابة احلرف األول من املوقع حيث تظهر يف تلك القائمة املنسدلة مجيع املواقع 

ها يف كما ختزن هذه القاعدة مجيع املواقع والصفحات اليت قام املستخدم بوضع. اليت زارها املستخدم وتبدأ ذا احلرف

 .bookmarkقائمة املفضلة 

يسمى ( SQLiteداخل أحدى برامج توضيح تركيبة قواعد بيانات  places.sqliteيوضح قاعدة بيانات  2الشكل رقم 

SQLite Spy.( 

 
 places.sqliteيوضح اجلداول واحلقول داخل قاعدة بيانات  2الشكل 

حتتوي على عدد كبري من اجلداول وكل من هذه  places.sqliteفإن قاعدة بيانات ) 2(كما يتضح من الشكل رقم 

 moz_historyvisitsاجلداول مكون من العديد من احلقول واليت حتتوي على الكثري من املعلومات، فمثالً اجلدول 

 foreignمن خالل احلقل الغريب  moz_placesحيتوى على مجيع املواقع اليت متت زيارا ولكنه مرتبط باجلدول 

key سمى ب املplace_id . وأيضاً اجلدولmoz_bookmark  جداول 4مرتبط حبوايل. 
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هذا التداخل يف القاعدة وتعقيد تركيبتها جتعل من الصعب أن يقوم احملقق باستخراج املعلومات منها ولو من خالل 

اج البيانات عن حيث على احملقق أن يكتشف العالقات بني هذه اجلداول ويقوم باستخر SQLite Spyبرنامج كربنامج 

 . كثرية SQLطريق كتابة أوامر 

وهي من إعداد فريق  places.sqliteيوضح شكل تقرييب لتركيبة قاعدة البيانات  3الشكل رقم 

firefoxforensics.com : 

 
 places.sqliteيوضح شكل تقرييب للجداول والعالقات بينها يف القاعدة ) 3(الشكل 

وليس  Microsecondsمن املالحظات على هذه القاعدة هي طريقة ختزينها للوقت والتاريخ حيث هي ختزنه بصيغة 

وهي عدد  POSIX-Timeأو  Unix-Timeتسمى (يف ختزين الوقت  secondsكما بقية األنظمة واليت تستخدم 

إىل  places.sqliteة ختزين الوقت يف ولتحويل من طريق). 1970الثواين من اليوم األول يف الشهر األول من سنة 

واليت سوف  SQLiteيف  datetimeجيب القسمة على مليون وبعد ذلك ميكن استخدام الدالة  Unix-Timeطريقة 

 .تقوم مبهمة حتويل هذه الثواين إىل الوقت والتاريخ بشكل نصي

اليت متت زيارا موضحاً وقت وتاريخ يوضح االستعالم الذي ميكن من خالله احلصول على مجيع املواقع ) 4(الشكل 

 .الزيارة لكل موقع
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 يوضح كيفية احلصول على معلومات زيارة املواقع بعد تطبيق بعض من االستعالمات) 4(الشكل 

من خالل هذه االستعالمات ميكن احلصول على مجيع املعلومات املتعلقة باملعلومات املوجودة يف قاعدة بيانات املتصفح 

ولكن مبا أن هذا يتطلب وقتاً  لكتابة كل من االستعالمات حىت ميكن احلصول على النتيجة إضافة فايرفوكس، 

لصعوبة تذكر هذه االستعالمات، فإن كتابة برنامج متخصص يف استرجاع هذه املعلومات بكل يسر وسهولة يعترب أمر 

 .ضروري للمحققني حىت تساعدهم يف إثبات ما ميكن إثابته على املشتبه به

 FoxAnalysisو  Firefox 3 Extractorمن أشهر الربامج املتخصصة يف استرجاع معلومات متصفح فايرفوكس هي 

ومفضلة  Historiesووظيفة هذين الربامج مشابه لبعضها حيث تقوم باستخراج كل الزيارات اليت قام ا املستخدم 

ومعلومات  Downloadsام بتحميلها املستخدم وامللفات اليت ق Cookiesوملفات الكوكيز  Bookmarksاملستخدم 

إضافة إىل تزويد احملقق خباصية . Logins) اسم املستخدم وكلمات املرور إذا قام املستخدم حبفظها(تسجيل الدخول 

 .CSVالبحث يف تلك املعلومات وحفظ هذه املعلومات وتصديرها على شكل ملفات أكسل أو ملفات 

 : Yahoo Messengerاستخراج حمادثات برنامج احملادثة 
فقد حيفظ الربنامج هذه احملادثات حىت تستطيع  Yahoo! Messengerعند إجراء احملادثات عرب برامج احملادثة 

 Yahooالرجوع إليها فيما بعد إذا احتجتها وذلك على حسب إعداداتك للربنامج، النسخ السابقة من برنامج احملادثة 

نت خاصية احلفظ ا مفعلة بالشكل اإلفتراضي عند تنصيب الربنامج، بعد ذلك قامت الشركة بإلغاء خاصية كا

 .احلفظ التلقائية وجعلها على حسب إعدادات املستخدم

ولكن حتفظ يف ملفات ثنائية  clear textال حتفظ بشكل نصي واضح  Yahoo Messengerاحملادثات يف برنامج 

binary files  بنية غري موثقة وغري معروفة والغرض من ذلك جعل هذه احملادثات غري مقروءة ألي شخص يريد هلا

نفسه لكي  Yahoo Messengerويستطيع املستخدم الذي نتجت منه هذه امللفات استخدام برنامج ال . اإلطالع عليها

كن من خالهلا احلصول على احملادثات ينب القائمة اليت مي 5الشكل . يقوم باحلصول على النص الواضح من هذه امللفات

 .بشكل واضح
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 يوضح كيف يستخرج برنامج الياهو احملادثات املسجلة) 5(الشكل 

 Yahoo Messengerاحملادثات يف برنامج ( طريقة تشفري احملادثات تتم باستخدام أحد أبسط األساليب على اإلطالق 

وعندما سئل فريق العمل عن ذلك ذكروا بأن الغرض ) ستخدماملنطقية مع اسم امل XORتشفر باستخدام تطبيق عملية 

 .األساسي هي سهولة حفظ املعلومات وليس الغرض تشفريها عن املستخدم

مواقع ختزين هذه امللفات قد ختتلف باختالف نسخة برنامج احملادثة ياهو وباختالف نسخة نظام التشغيل املستخدم ، 

فتغريت هذه املسارات وخزنت يف مكان  7سار خمتلف عن نظام التشغيل ويندوز فهي ختزن على امل XPففي نظام ويندوز 

 Yahooوأسهل طريقة ميكن أن حتصل على هذه األماكن وذلك باالستفادة من وجود اخلاصية يف برنامج . أخر

Messenger  ق هذا األمر هي عن طريق مراقبة الربنامج عند تطبي)  5كما يف الشكل (واليت متكنه من قرائه الرسائل

يبني كيف ميكن احلصول على املسار من خالل مراقبة ) 6(الشكل . مث تتبع ماذا يقوم به حىت ميكن احلصول على املسار

 .process monitorالربنامج باستخدام 

 
 يبني كيفية احلصول على مسار ختزين ملفات ال حادثة عن طريق مراقبة برنامج الياهو أثناء التسجيل) 6(الشكل 

 C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program: هو التايل 7كما يتضح من الشكل فإن املسار يف نظام ويندوز 

Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\<userid>\Archive\Messages\<buddyid> 
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م يف الياهو وتغيري باسم حساب املستخد <userid>باسم املستخدم للنظام وتغيري  <username>ويتم تغيري 

<buddyid>  لد سوف جند مجيع احملادثات اليت متت بنيباسم حساب الطرف اآلخر يف احملادثة، وعند فتح ذلك ا

، كل من هذه امللفات يكون امسه مكون من تاريخ بدء احملادثة واسم  DAT.هذه الطرفني يف ملفات ثنائية باالمتداد 

 . عملية فك تشفري الرسالة املخزنةاملستخدم والذي سيستخدم كمفتاح يف

 
 يبني احملادثات املسجلة يف اجلهاز) 7(الشكل 

تليها أربعة بايت حمجوزة  Unix-timeأربعة بايتات متثل تاريخ احملادثة ويتم ختزينها ك : بنية هذه امللفات تتكون من 

تكون (مث تليها أربعة بايتات أخرى توضح هل الرسالة قادمة من الطرف األول صاحب الربيد ) أو ال يعرف الغرض منها(

إىل (مث تليها أربعة بايتات توضح عدد بايتات الرسالة ) تكون القيمة واحد(أو أا قادمة من الطرف اآلخر ) القيمة صفر

مث تأيت بعد ذلك الرسالة ويكون عدد بايتاا معلوم ألن )  Little Endianesملعلومات ختزن بترميز هنا مجيع هذه ا

احلقل الذي سبقها كان حيدد عدد بايتات الرسالة، وعندما تنتهي الرسالة تأيت أربعة بايتات أخرى تكون قيمتها صفر 

كن احلصول على الرسالة األوىل اليت مت إرساهلا يبني كيف مي) 8(الشكل . وذلك لكي تفصل ما بني كل رسالة ورسالة

 .من الطرف األول للطرف الثاين

 
 يبني كيف ميكن فك تشفري الرسالة للحصول على النص األصلي الذي كتب يف الربنامج) 8(الشكل 
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 جرائم االنترنتمقدمة يف حتليل 
ستخراج هكذا يستطيع احملققني استخراج هذه الرسائل بشكل يدوي، ولكنها عملية متعبة وتستغرق كثري من الوقت ال

لذلك اللجوء إىل الربامج اليت تساعد احملققني أمر . الرسائل وفك ترميزها وحتويل الوقت وما إىل ذلك من عمليات

 CoEIA Yahooوميكن استخدام .هناك بعض من الربامج اليت تقوم ذه املهمة منها جماين ومنها جتاري . مهم جداً

Decoder  والذي يأيت ضمن برنامجCoEIA Forensics Toolkits  والذي يستخرج مجيع الرسائل وأوقات هذه

 .الرسائل كما يوضح املرسل واملرسل إليه لكل من الرسائل

 

 :خامتة
تناولت هذه املقالة عن أمهية علم األدلة اجلنائية والتحقيق يف اجلرائم املتعلقة باستخدام االنترنت كربامج التصفح 

ليب التحليل اليت يتبعها احملللون حىت يستخرجوا املعلومات بشكل يدوي، وكمثال وبرامج احملادثة، وتناولت املقالة أسا

على ذلك مت حتليل برنامج التصفح فايرفوكس ومت استخراج املعلومات اليت تفيد احملققني أثناء التحقيق يف اجلرائم 

ومات واحملادثات بعد فك تشفري االلكترونية، كما مت حتليل برنامج احملادثة ياهو وتوضيح كيف ميكن استخراج املعل

 .هذه احملادثات

 :املراجع
1. Yahoo! messenger archive file format 

format-file-archive-messenger-http://www.0xcafefeed.com/2007/12/yahoo/ 

2. Yahoo Messenger Protocol 
http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm 

3. Access Data’s FTK: Internet Forensics 
-http://hiddenillusion.net/new

school/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6&Itemid=63 
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