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ھەموو مرۆڤێک ماف ئازادن بیوڕا و ئازادن دەربڕین ھەیە .بە گوێرەی ئەم
مافە ھەموو مرۆڤێک ن دەستتێوەردان ئازادە لە ھەڵیاردن بیوڕا ،گەڕان
بەدوای زانیاری ،وەرگرتن و پەخش زانیاری و بیوڕا بە ھەموو دەستاوێژێک
دەربڕین و ن گوێدانە سنووری ناوچە.
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ئەستۆپایک

نووسینگەی مافی مرۆڤی نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاوکاریی عێراق (یونامی)
پێشوازی لە دەرفەتی پێشخستنی چاالکیی و باڵوکراوەکانی دەکات بە هاوکاری لەگەڵ
هاوبەشەکانی .تکایە ئاگاداربە کە زانیاری ،ئامۆژگاری و پێشنیارەکان (لەوانەش نەرمەکااڵ و
بەرنامە پێشنیار کراوەکان) لەالیەن نووسەرانی ئەم ڕێنماییە تەنها بۆ مەبەستی زانیاری گشتی
دابینکراون ،و مەرج نییە نوێنەرایەتی بۆچوونەکانی  UNAMIبکەن.
لە کاتێکدا نووسەرانی ئەم بەڵگەنامەیە هەوڵیان داوە زانیارییەک کە لە کاتی باڵوکردنەوەدا
هەنووکەیی و دروست بن ،بەاڵم هەڕەشەکانی ئایتی و ئاسایشی دیجیتاڵی بە خێرایی دەگۆڕدرێن
و هەر بۆیە ناتوانرێت لە هەموو کاتێکدا گەرەنتی وردبینی بکرێت .بەم شێوەیە ،یونامی هیچ
نوێنەرایەتییەک یان گەرەنتییەک بە هیچ جۆرێک سەبارەت بە تەواوی ،وردی ،متمانەپێکراوی،
گونجاوی ،یان بەردەستبوون سەبارەت بەو زانیارییە ،بەرهەم یان خزمەتگوزارییانەی لێرەدا
هاتووە ،نادات .بەکارهێنەران پێویستە پێش بەکارهێنانیان وردبینی و ئاسایشی زانیاری یان
نەرمەکااڵکانی ئێستا پشتڕاست بکەنەوە .سەرچاوەکان لە کۆتایی ئەم ڕێنماییەدا هاتووە بۆ
یارمەتیدانی بەکارهێنەران بۆ ئەوەی ئاگاداری شێواز و نەرمەکااڵکان بن.
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پێشەک
ی
پار ی
لەعتاقدا
استن ماف مرۆڤ لەسەر ئینتەرنت
ر

ماف مرۆڤ بە یەکسان لەسەر ئینتەرنت و لە دەرەوەی ئینتەرنت وەک یەکە

سکرتیی گشن نەتەوە یەکگرتووەکان لە بانگەوازەکەیدا بۆ کردەوە نواندن بۆ مافەکان مرۆڤ
جەخن لەوە کردەوە کە تەکنەلۆژیای دیجیتاڵ ئاسۆی نون کردۆتەوە ،ئامرازی نوێ بۆ
داکۆکیکردن و بەرگریکردن و بەکارهێنان مافەکانمان دابینکردووە .لە هەمان کاتدا زۆرجار ئەم
تەکنەلۆژیا نوێیانە بۆ پێشێلکردن مافەکان مرۆڤ و کەمکردنەوەی فەزای مەدەن بەکاردەهێیێن،
لەوانە چاودێریکردن ئۆنلین ،سەرکوتکردن ،سانسۆر و هەراسانکردن.
لە عیاق داکۆکیکاران ماف مرۆڤ زیاتر پشت بە تەکنۆلۆژیای دیجیتاڵ دەبەست بۆ چاودێریکردن،
بەڵگەنامەکردن ،ڕاپۆرتکردن و بەرگریکردن لە مافەکان مرۆڤ .ڕۆژنامەنووسان ،ڕێکخراوەکان
کۆمەڵگەی مەدەن ،چاالکوانان و خەڵیک دیکە دەچنە سەر ئینتەرنێت بۆ ئەوەی بۆچوونەکانیان
بەیەکەوە باس بکەن و مشتومڕەکان بەرەوپێش ببەن و پشتیوان دروست بکەن .بۆ نموونە ،کاتێک
خۆپیشاندان بەرفراوان دژە حکومەت لە ئۆکتۆبەری  ٢٠١٩بە قەبارەیەیک بێوێنە لە چەند
پارێزگایەیک سەرتاسەری عیاق دەستیپێکرد ،فەزای ئۆنلین سەکۆیەیک سەرەیک بوو بۆ کۆکردنەوە،
ڕێکخست ،هاوبەشکردن زانیاری لە کان ڕاستەقینە و ڕاپۆرتکردن لەسەر پێشهاتەکان ،هاوکات
تۆمارکردن پێشێلکاریەکان مافەکان مرۆڤ.
بەڵم لە هەمان کاتدا پلتفۆرمە سەر ئینتەرنت دەتوانرێت بۆ هەڕەشەکردن و ترساندن و
هەراسانکردن خۆپیشاندەران بەکارب هێیێت ،لەوانە هاککردن ئەکاونن تایبەت یان
"بوختانکردن"بۆ کەسەکان ،ڕێگەخۆشکردن بۆ بەرکەوتن لەدەرەوەی ئینتەرنت ،جگە لەوەش
حاڵەتەکان هاککردن ،دەستبەسەراگرتن کەرەستەی ئەلکیۆن ،دزین دزین زانیاری ،پێشێلکردن
خاوەندارێن فیکری و پێشێلکردن تایبەتمەندییەن لە عیاق بەردەوام لە هەڵکشاندایە.
تطرح الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان عی اإلنینت تحديات هائلة بسبب التقنيات المتطورة
باستمرار و "إخفاء" الجناة .ف هذا السياق ،يحتاج المستخدمون األفراد للتقنيات الرقمية إىل
مواكبة التطورات واتخاذ تدابی استباقية لحماية خصوصيتهم وسلمتهم وسية بياناتهم.
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پاراستن کاریگەرانەی مافەکان مرۆڤ بە شێوەی ئۆنلین بەهۆی پەرەسەندن بەردەوام
تەکنەلۆژیا و "خۆشاردنەوەی" تاوانباران ،گرەوی ترسنایک دروستکردووە .لەم چوارچێوەیەدا،
بەکارهێنەری تاکەکەیس تەکنەلۆژیا پێویستە ئاگاداری پێشهاتەکان بێت و ڕێوشوێن چاالکانە
بگریتەبەر بۆ پاراستن نهێن و سەالمەن و نهێن زانیارییەکان.
ئەم ڕێبەرە لەالیەن تۆڕی عیاف بۆ مافە دیجیتاڵییەکان ) (INSMپەرەی پێدراوە ،بە پاڵپشن
فەرمانگەی ماف مرۆڤ ،نوێنەری هاوکاری نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عیاق (یونام) بۆ دابینکردن
ئامرازی پراکتیک بۆ بەرگریکاران ماف مرۆڤ بەتایبەن بۆ پاراستن خۆیان لە دەستدرێژکاران و ئەوان
تر .ڕێنماییەکان بەشێکن لە پڕۆژەی “ماف دیجیتاڵ و ئاسایش دیجیتاڵ” کە لە ساڵ ٢٠٢١ەوە
لەالیەن تۆڕی عیاف بۆ مافە دیجیتاڵییەکان ) (INSMبە پاڵپشن یونام جێبەج دەکرێت ،بۆ
هۆشیارکردنەوەی خەڵک و کەمکردنەوەی مەترسییەکان ئۆنلین لە هەمان کاتدا زیاتر پاراستن
بەرگریکاران ماف مرۆف عیاق لە فەزای دیجیتاڵیدا.
ئەم ڕێنماییە بۆ هەموو کەسێکە .ڕێنمان بەکارهێنەران دەکات لە ڕێگەی هەنگاو و ئامرازە
سەرەکییەکان کە پێویستیانە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسییە دیجیتاڵییەکان و ڕێگریکردن لە
مەترسییەکان بە شێوەی ئۆنلین و ئۆفلین.
 #سەالمەت_بە
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ر
گرنگتین  ١٠ئامۆژگاری بۆ پار ی
استن کۆمپیوتەرو مۆبایل
ئەم بەشە "دە ئامۆژگاری سەرەیک" دەخاتە ڕوو بۆ باشیکردن ئاسایش دیجیتاڵ بەکارهێنەر .ئەم
هەنگاوە بنەڕەتیانە خاڵ چوونە ژوورەوە بۆ ئەو بابەتە سەرەکییانە دەڕەخسێت کە لە بەشەکان
دواتردا بە قووڵ باس دەکرێن.
ئامۆژگاری یەکەم :بە بەردەوایم سیستەیم کارپێکردن و ڕەقەکاڵ و ئەپ و مۆبایل و
نەرمەکاڵکانت نوێ  Updateبکەرەوە
کۆمپانیاکان جارجارە نوێکارییەکان سیستەم  Updateکارپێکردن بۆ بەرنامەکانیان پێشکەش
دەکەن بۆ چارەسەرکردن الوازییە ئەمنییەکان .نوێکردنەوەی  Updateبەردەوام پاراستن
بەکارهێنەر لە پێشێلکردن ئاسایش زۆر باشی دەکات.
لە ویندۆز ١١دا بەکارهێنەر بڕیار دەدات کەی و چۆن نوێیین نوێکاری بەدەستبهێنێت بۆ ئەوەی
ئامیەکان بە شێوەیەیک ڕێکوپێک و پارێزراو کاربکەن .بۆ بەڕێوەبردن هەڵیاردنەکان و بینین
نوێکارییە بەردەستەکان ،پشکنت بۆ نوێکارییەکان ویندۆز هەڵیێرە .یان دەستپێکردن > Start
ڕێکخستنەکان  > Settingsنوێکردنەوەی ویندۆز هەڵیێرە .Windows Update
 oلە  Macدا ئەو ڕێنماییانە جێبەج بکە کە لیەدا هاتووە.
 oبۆ نوێکردنەوەی مۆباییل ئەندرۆیدەکەت ،ئەو ڕێنماییانە جێبەج بکە کە لیەدا هاتووە.
 oبۆ نوێکردنەوەی ( iOSئایفۆن) ،بچۆ بۆ ئەپ ستۆر و ئەو ڕێنماییانە جێبەج بکە کە لیەدا
هاتووە.
هەر سیستەمێک کارپێکردن و بەرنامە و نەرمەکاڵیەک بەکارب هێیێت ،نوێکردنەوەی بەردەوامیان
بکە بە کاری لەپێشینەی خۆت.
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ی
ئامۆژگاری دووەم:
دروستکردن وشەی نهێ ین بەه ر یت لەسەر هەموو ئام رتەکان
بەکارهێنەران دەبێت دڵنیابن لەوەی کە هەموو وشەیەیک نهێنیان:
• درێژە (زیاتر لە  12پیت).
• ئاوێتەیە (تێکەڵەیەک لە پین گەورە و بچووک و ژمارە و هێماکان تێدایە).
• هەڕەمەیک ،وشەی باو ،کاراکتەر ،ڕیزبەندی ژمارە و هتد لەخۆناگرێت
• ناوازە (وشەی نهێن جیاواز بۆ هەر ئەکاونتێک).
• نهێن (بە ئاسان نادۆزرێتەوە لەو کاغەز یان ئامیەکاندا تۆمار نەکراون).
بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەیس سێیەم بکە لەسەر چۆنیەن دروستکردن و بەڕێوەبردن و هەڵگرتن
هەموو وشەیەیک نهێن بە شێوەی سەالمەت.
ئامۆژگاری سێیەم :لە هەر کاتێکدا کە دەتوانیت ڕەسەنایە رن فرە فاکتەری ) (MFAبەکارب هێنە
• ڕەسەنایەن فرە فاکتەری ئاسایش دیجیتاڵ زۆر زیاد دەکات.
• ئەو ئەپانەی کە بە تایبەن بۆ ڕەسەنایەن فرە فاکتەری دیزاین کراون ،وەک Duo Mobile
و  Aegis Authenticatorو  Google Authenticatorپارێزراوترن لە ڕەسەنایەن
SMS.
بۆ زانیاری زیاتر و بەستەرەکان ئەپە پێشنیار کراوەکان سەیری بەیس سێیەم بکە.
ئامۆژگاری چوارەم :دامەزر ی
اندن نەرمەکاڵی دۆزینەوە و وەڵمدانەوەی خاڵ کۆتان )(EDR
دژە بەرنامەی مەترسیدار
• بەرنامەی مەترسیدار دەتوانێت ئامیێک لەناو ببات ،زانیاری کەیس یان سەروەت و سامان
داران بدزێت ،یان لە دوورەوە کۆنیۆڵ ئامیێک بکات.
12
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• نەرمەکاڵی  EDRپاراست لە بەرنامەی مەترسیدار لە ئینتەرنێتدا دابت دەکات.
• دانان وەشان مۆڵەتپێنەدراوی  EDRلەسەر هەموو ئامیێک ویندۆز ،ماک ،لینوکسiOS ،
یان ئەندرۆید .نەرمەکاڵی "کراک  "crack -بەکارمەهێنە.
• دانان بەرنامەکان وەکو  Malwarebytesو .Avira

بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەیس چوارەم بکە.
ئامۆژگاری پێنجەم :وێبگەڕێگ پارێزراو بەکارب هێنە
• وێبگەڕ پەنجەرەیەکث بۆ ناو ئینتەرنێت .ئەگەر پەنجەرەکە پارێزراو نەبێت ،دەستگەیشت
و گەشتکردن پارێزراو نییە و دەتوانرێت ڕێگایەک بێت بۆ تووشبوون بە بەرنامەی
مەترسیدار.
• زۆرێک لە وێبگەڕەکان ئامرازی بازرگانت بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و بەدواداچوون زانیاری و
بەئامانجکردن بۆ مەبەسن بازاڕکردن.
• وێبگەڕی پارێزراو بەکارب هێنە ،وەکو تۆر ،فایەرفۆکس ،بریڤ ،فایەرفۆکس فۆکەس،
 Ghostery Dawnو  DuckDuckGo؛ وە بە بەردەوام نەرمەکاڵی وێبگەڕەکەت نوێ
بکەرەوە.
ی
ەالمەت زیادکراوەکان/درێژکراوەکان Add-ons
• پێش زیادکردن بۆ وێبگەڕەکەت س
وێبگەڕەکە بپشکنە.
بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەیس پێنجەم بکە لە خوارەوە.
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ئامۆژگاری شەشەم :دامەزر ی
اندن تۆڕێگ تایبە رن گریمانەن)(VPN
•زاراوەی  VPNبە واتای "تۆڕی تایبەن گریمانەن" دێت  -خزمەتگوزارییەکە کە پەیوەندی
ئینتەرنێن بەکارهێنەر و نهێن ئۆنلین دەپارێزێت بە دروستکردن تونێلێک بەکۆدکراو بۆ
زانیارییەکان بەکارهێنەر و داپۆشین ناونیشان ئاین  IPبەکارهێنەر .ڕێگە بە بەکارهێنان پارێزراوی
وایفای گشن دەدات .بەن بەکارهێنان  VPNبۆ سەالمەن ،ئامیەکان و شوێنەکانیان لەوانەیە
بەدواداچوونیان بۆ بکرێت یان زانیارییەکن بگیێن.
 VPNەکەت بە وردی هەڵیێرە .خزمەتگوزاری بێبەرامبەر و پارەدار هەیە کە بەرنامەی
مەترسیداری تێدایە ،یان هەندێک زانیاری بەکارهێنەران دەفرۆشێت بە الیەن سێیەم ،یان هاوکاری
حکومەتەکان دەکات بۆ پێدان زانیاری بەکارهێنەران.
ئەو  VPNانەی کە لە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە بە پارێزراو دادەنرێت بریتت لە ، Psiphon
 ،TunnalBearیانRiseup VPN.
بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەیس پێنجەم بکە لە خوارەوە.

ئامۆژگاری حەوتەم :بەکارهێ ی
نان نەرمەکاڵ و بەرنامە سەالمەت و سەرچاوە کراوەکان
• نەرمەکاڵ و بەرنامەکان "سەرچاوە کراوە" بە گشن پارێزراوترن لە نەرمەکاڵ
قۆرخکارییەکان ،چونکە کۆدی سەرچاوەی خۆیان بۆ بەکارهێنەران دەخەنەڕوو .پاشان ئەم
کۆدە سەرچاوەیە بەردەوام نوێ دەکرێتەوە بۆ چارەسەرکردن الوازییەکان تایبەت بە بواری
سەالمەن
• بەکارهێنان نەرمەکاڵ و بەرنامە سەرچاوە کراوەکان ڕێگری دەکەن لە بەکارهێنەران لە
بەکارهێنان نەرمەکاڵی خاوەندارێن دزراو بەن مۆڵەت .لەوانەیە نەرمەکاڵ دزراوەکان
14
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•

• پێکهاتەی زیانبەخش تێدابێت کە زیان بە ئامیەکان دەگەیەنن و هەرگی نابێت
بەکارب هێیێن.
• بزانە هەموو نەرمەکاڵ سەرچاوە کراوەکان سەالمەت نت :هەمیشە پێش دامەزراندن
نەرمەکاڵ یان بەرنامەی نوێ ئامۆژگارییەکان پسپۆڕان بواری سەالمەن دیجیتاڵ لەبەرچاو
بگرە.
ئامۆژگاری هەشتەم :ئەپ و نەرمەکاڵکان تەنها لە فرۆشگا ناساوە ی
کان ئەپەکان دابەزێنە
فرۆشگا نەناساوەکان ،دەیان ئەپیان تێدایە کە تووشبوونە بە بەرنامە مەترسیدارەکان و دەرگای
پشتەوەی لەئامێی ق ی
وربات دەکەنەوە و هاوکات ڕێگەدەدات بەرنامە مەترسیدارەکان توانای
بەڕێوەبردن و کۆنیۆڵکردن ئامیەکان بە دروستکەر ببەخشێت.
تەنها فرۆشگای ئەن ناساو و سایتە فەرمییەکان ئەپ بەکارب هێنە بۆ دابەزاندن
ئامۆژگاری نۆیەم :کۆمپیوتەر و مۆبایلەکان بەکۆد بکە
• بەکۆدکردن نهێن دابت دەکات کە پێویستە بۆ ئاسایش زانیاری
• بەکارهێنان بەکۆدکردن بۆ ناردن پەیام بەکۆدکراو ،هەڵگرتن زانیاری بە شێوەیەیک
پارێزراو ،گەڕان بەناو ئینتەرنێتدا بەن ئەوەی ناوت دەربکەوێت و هاوبەشکردن زانیاری بە
شێوەیەیک پارێزراوتر .
بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە ئامرازەکان کۆدکردن سەیری بەیس  ٦بکە.
ئامۆژگاری : Back up ١٠داتاکانتان بکەن
• Back upکردن وەک ئەوە وایە زانیاری بەنرخ لە شوێنێک سەالمەتدا هەڵبگریت بۆ ئەوەی
بتوانرێت بگەڕێیێتەوە ئەگەر داتای ئەسڵ لەدەستچوو ،تێکچوو یان هاککرا.
15
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• بە دەست ئەو سوودمەندیەی  Back upکە لەگەڵ سیستەم کارپێکردنەکەدا دابینکراوە
چاالک بکە( یان ویندۆز یان ) macOSو دڵنیابە لە تەواوکردن  Back upەکە.
• Back upی زانیارییە هەڵگیاوەکان بەکۆد بکە.
• Back upیان لەسەر هاردێک دەرەیک یان لە ڕێگەی خزمەتگوزاری هەوری هەڵبگرە ،بۆ
نموونە مێگا.
بۆ زانیاری زیاتر سەیری بەیس ٍشەشەم بکە.
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03
ی
ی
ی
دروستکردن وشەی نهێن بەه رتو
کار ی
اکردن چونەژوورەوە بەدوو هەنگاو
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دروستکردن وشەی نهێ ین بەه یتو کار ی
ی
اکردن چونەژوورەوە بەدوو هەنگاو
ر
ی
وشەی ی
بەهێ
نهێن
وشە نهێنییە بەهیەکان هەڵدەست بە دەستەبەرکردن بناغەى پاراستن دیجیتاڵ .هیو توانایان
ڕێگەیان پێدەدات کە بەرگەى چەندین هیش بگرن کە وشە نهێنییەکان بە ئامانج دەگرن،
لەناویشیاندا پرۆگرام ڕاوکردن ( phishingکە بریتییە لە کردارەکان بەدەستهێنان زانیارى داران
یان نهێن لە بەکارهێنەران ئینتەرنێتەوە) ،پرۆگرام  ( keyloggersکە ئەمەش بریتییە لە
پرۆگرامێک کۆمپیوتەرى کە هەموو پەنجەپێنانەکان سەر کیبۆردى کۆمپیوتەرەکە تۆماردەکات لە
الیەن بەکارهێنەرەوە بۆ مەبەسن زانیین وشەى نهێنییەکان و زانیارییە نهێنییەکان تر) ،هەروەها
لەگەڵ هیشەکان تر کە ئامانج پچڕین داتا یاخود زانیارییە یان بەدەستهێنان ماف
1.

چوونەژوورەوەى ڕێگەپێنەدراو بۆ نێو هەژمارە پارێزراوەکان یان داتاکان

باشیین بەرگرى لە دژى ئەم هیشانە بریتییە لەوەى ڕێگرییان لێبکرێ ت لە رێگەى دروستکردن
وشەى نهێن بەهیەوەو بەشێوەیەیک ڕێکوپێک بیانگۆڕی ت.
وشە نهێن بەهی بریتییە لە :
 . ١درێژ :زیاتر لە  ١٢کارەکتەر بێت .هەرج کورت تر بێ ت ئەوا دەتوانرێ ت خیاتر بناسێ تەوە .
 . ٢ئاڵۆز :پیتە گەوروە بچووک و ژمارەو هێماکان بەکارب هێنە.

1

Attacks aimed at revealing passwords include man-in-the-middle (MITM), brute force and dictionary attacks, and
credential stuffing. To learn more about common password attacks, see Password Cracking 101: Attacks & Defenses
Explained.
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 . ٣هەڕەمەیک :دووربکەرەوە لە بەکارهێ ی
نات ژمارەکان و پیتەکان بەشێوازى زنجێەت یان
نات بەروارە ی
نات زانیارى کەیس یان خ یێ یات .دووربکەرەوە لە بەکارهێ ی
بەکارهێ ی
کات لەدایکبوون ،ناوى
ی
ندامات خ یێان یان ئاژەڵ یت ماڵ.
ئە
 . 4ئاسان بۆ وەبێهێنانەوە :لەبێ ی
کردت وشە نهێنییەکان بە بازنەیەک لە گەڕانەوەى
پاسوەردەکە دەست ت دەکات کە پێوی ی
ست بە زانیارى زیاترە( .لەخوارەوە) ،بەڕێوەبەری
وشەی نهێ یت بەکارب هێنە ئەگەر وەبێهێنانەوەى وشە نهێنییەکان ئاڵۆزە بۆت.
ی
وتکردت وشەی نهێ یت تەنها لە شوێ یت سەالمەتدا
 .5نهێنیبوون :دروستکردن و پاشەکە
ی لە ی
ی
دەبێت .شوێنە ناپارێزراوەکان بریت ی
نووسیت
دانات بەشێوەی ڕاستەوخۆ لە ناو وێبگەڕ،
لەناو ئەت تێبینییە ی
کات مۆبایل ،ئەت بێخستنەوەی تەلەفۆن ،تێبینییە چەسپاوەکان لەسەر
کۆمپیوتەر ،یان ناو دەفتەر/کارنامە .ئەم شوێنانە سەالمەت ن ی
ی ،چونکە دەستگەیشتنیان
ئاسانە.
 . ٦دانسقە :هەموو هەژمارێک یان خزمەتگوزارییەک دەبێ ت وشەی ی
نهێت خۆى هەبێ ت.
نهێت هەژمارێک وا دەکات کە هەژمارە ی
ی
کات تر بکەونە مەترسییەوە
دۆزینەوەى وشەی
ئەگەر هەمان وشەی ی
نهیت بەکارب هێ ی ی
ی.
ی
 . ٧ناوبەناو بگۆڕدرێ ت :ماوە بۆ ماوەیەک دەبێت وشەی ی
گۆڕیت
نهێت دەبێ ت بگوڕدرێت،
ی
ئاست مەترسییەکان ،کە ڕووبەڕووى هەر بەکارهێنەرێک دەبێ تەوە.
پشت دەبەستێ ت بە
لە بارودۆخە ئاساییەکاندا ئەوە پەسەندکراوە کە وشە نهێنییەکان دەبێت هەموو یس مانگ
ی
نهێت دەگۆڕدرێ ت ،ئەوا بەکارهێنەرەکە دەبێ ت بە
جارێک بگۆڕدرێن .کاتێک وشەیەیک
تەواوى لە ئەو ئەپلیکەشنە یان خزمەتگوزارییە دەربچێ ت لەسەر هەموو ئامێەکان.
 . ٨ئەسڵ :شێوە باوە ی
کات داگر یتت کیبۆرد بەکارمەهێنە نموونەش بۆ ئەمانە بریتییە لە
" "Qwerty12345یان "."Password123
بەرنامەکات بەڕێوەب ی
ی
دەتوانرێت وشەی نهێن لە یادگەی ی
ردت
کات  Cacheهەڵبگیێت یان لە
وشەی نهێنیدا  .password managersئەم  Cacheدروستکەری بەهیی وشەی نهێنت ،و
دەتوانرێت ژمارەیەیک زۆر وشەی نهێن تێدا هەڵبگیێت.
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ی
بەرنامەکات بەڕێوەبەری وشەی نهێن  password managersکە لە کان بڵوکردنەوەی ئەم
ڕێبەرە بە پارێزراو دادەنرێت بریتت لە:
o KeePassXC
o Bitwarden
ڕەسەنایە رن فرە فاکتەری )MFA( Multi-factor authentication
چاالککردن ڕەسەنایەن فرە فاکتەری ) (MFAلەسەر هەژمارەکان ،پارێزگارییەیک بەهی لە دژی
هاککردن و ڕاوکردن دابت دەکات .ڕەسەنایەن فرە فاکتەری ) (MFAتایبەتمەندییەیک زیادەیە کە
داوا لەبەکارهێنەران دەکات پاسکۆدێک یەکجار بەکارهێیاو دابنت کە دوای داخڵکردن وشەی
نهێن ئاسان خزمەتگوزارییەکە داوای دەکات .ئەم ئەم کۆدە نهێنییە یەکجار بەکارهاتووە لە
ڕێگەی کورتەنامە یان ئیمەیڵ بۆ بەکارهێنەر دەنیدرێت ،یان لە ڕێگەی بەرنامەیەیک دیاریکراوی
ڕەسەنایەتییەوە دەسن پێدەگات.
زۆرێک لە بەکارهێنەران ئەم تایبەتمەندییە لە ڕێگەی کورتەنامەی لە سەر مۆبایلەکانیاندا چاالک
دەکەن .بەڵم بەکارهێنان ڕەسەنایەن فرە فاکتەری لەسەر بنەمای کورتەنامە مەتریس زیاتری
هەیە لە عیاقدا ،ئەمەش بەهۆی ئەو الوازییانەی کە بۆ هیشکردنە سەر سیمکارتەکان
بەکاردەهێیێن (کە پن دەوترێت هییس ".)2" Simjacker

 2بە پێی ڕاپۆرتێک کە لە مانگى تشرینى یەکەمى ساڵى  ٢٠١٩باڵوکراوەتەوە ،عێراق لە نێوان لیستى ئەو  ٢٩واڵتەدایە کە تێیدا کە بەشەکانى
تیلۆکۆمینیکەیشن زیانى زۆرى بەرکەوتووە لە ناڕوونییەکەوە کە خاڵە الوازەکان زیاد دەکات بۆ هێرشەکانى  Simjacker.هەندێک لە سیم کارتەکان
بەرنامەیەکى جافا ئەپڵێتیان لەخۆگرتووە کە پێشتر دابەزێنراوەو پێی دەوترێـت  S@T Browserکە ئەگەر بەشێوەیەکى ناڕاست ڕێکبخرێـت ،ئەوا ئەو کات
دەتوانیـت سیم کارتەکە بکاتەوە بۆ فرمانە خراپەکان لە هێرشکەرانەوە ،کەسانى ساختەکارەوە وەیان پشکنەرانەوە کە خوازیارن بڕۆنە نێو ناوەڕۆکى
مۆبایلى بەکارهێنەرەوە .بنواڕە ، ZDNetئەمە ئەو  ٢٩واڵتەیە کە شیاون بۆ هێرشەکانى سیم جاکەر ١١ ،ى ئۆکتۆبەرى ،٢٠١٩کە بەردەستە لێرە :
https://www.zdnet.com/article/these-are-the-29-countries-vulnerable-to-simjacker-attacks
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باشیین ڕێگا بۆ کاراکردنەوەى چوونەژوورەوە بە دوو هەنگاوى بریتییە لەوەى لە ڕێگەى بەکارهێنان
ئەپێک دەرەکییەوە کارای بکەیت.

ئەم ئەپلیکەشنانەى الی خوارەوە بە سەالمەت لەقەڵەم دەدرێن لە کان بڵوکردنەوەی ئەم
ڕێبەرەدا:
1. Duo Mobile
)2. Aegis Authenticator (for Android only
)3. Google Authenticator (iOS or Android
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04
ی
ناوبردن بەرنامە مەترسیدارەکان
لە
Malware
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بەرنامە مەترسیدارەکان چت؟
بەرنامە مەترسیدارەکان (ماڵوێر) چییە؟
بەرنامە مەترسیدارەکان یان "ماڵوێر" زاراوەیەکە بایس پرۆگرامێک دەکات کە دیزاینکراوە بۆ
مەبەستەکان زیانگەیاندن ،قۆرخکردن یان لەکارخستن ئامیەکان و سیستەمەکان کارپێکردن و
تۆڕەکان" .ماڵوێر" بەکاردەهێیێ ت بۆ دزین زانیاری ،بەدەستهێنان چوونەژوورەوەى ڕێگەپێنەدراو،
لەکارخستن هەندێک یان هەمووکردارەکان و زیانگەیاندن بە ئامیەکان و هەر تۆڕێک پەیوەندیدار.
"ڤایرۆسەکان" تەنها بەشێک کەم خیان پرۆگرامە خراپەکان پێکدەهێت ،لە کاتێکدا جۆرەکان
ترى "ماڵوێر" کە تەنانەت زیانبەخشین دەکرێ ت دزەبکەنە نێو ئامیەکان و لە ماوەى بەکارهێنان
ئینتەرنێتدا تووشیان بکەن.
پرۆسەى نەهێشتن بەرنامە مەترسیدارەکان "ماڵوێر" پێویسن بە کۆمەڵێک هەنگاوى بەردەوام
ڕێگەلێگرتن هەیە .دروستکردن بەربەست بۆ تووشبوون و خۆخزانە نێو لە الیەن پرۆگرام خراپەوە
ڕێگە بە بەکارهێنەران دەدات بۆ نەهێشتن هەڕەشەکان پێش ئەوەى بڕۆنە نێو ئامیکانیانەوە.
زۆر جۆرى بەرنامە مەترسیدار  malicious softwareهەیە لەوانە  -:ترۆجان  ،Trojanکرمەکان
 ، wormsبەرنامەکان بەبارمتەگرتن  ،ransomwareئادوێر  ،adwareبەرنامەی سیخوڕی
 spywareو ئەوان تر.
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چۆن ئامێرەکان بپارێزین لە بەرنامە مەترسیدارەکان (ماڵوێر)
ئەم هەنگاوانەى الی خوارەوە دەبێـت جێبەجێ بکرێـت بۆ پاراستنى ئامێرەکان لە بەرنامە
مەترسیدارەکان:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

دابەزاندنى بەرنامەى وەاڵمدانەوەو پشکنینی خاڵى کۆتایی متمانە پێکراو ( )EDRکە لە
سەر هەموو سیستەمێک کاردەکات لەسەر (ویندۆز ،ماک ،لینۆکس iOS ،و سیستەمەکانى
ئەندرۆید) لەناویشیاندا هەموو کۆمپیوتەرو مۆبایلەکان .ئاگادارى ئەوە بە کە دەبێــت یەک
پرۆگرامى ( )EDRدابەزێنرێــت.
پرۆگرام و ئەپەکان تەنها لە وێب سایتە فەرمییەکانیانەوە دابگرە.
بەشێوەیەکى ڕێکوپێک ئەپدەیتى سیستەمەکانى کارپێکردن و بەرنامەو ئاپەکانی سەر
ئامێرەکان بکە.
دووربکەوەرەوە لە بەکارهێنانى تۆڕە گشتییەکانى یان ناسەالمەتەکانى وایفای بەبێ
پارێزگارى شیاو (وەکو )VPN
کلیک لەسەر هەموو لینکێک مەکە کە لەکەسانى نامۆ یان لەڕێگەی ئیمەیڵە
گوماناوییەکان یان ئەو نامانەی لە کەسانی ناسراوەوە پێتدەگەن.
دووربکەوەرەوە لە هاوبەشی کردنى زانیارى کەسی.
ویبگەڕێکی سەالمەت بەکاربهێنە لە کاتى گەڕان بە نێو ئینتەرنێتدا.
زیادە پەسەندکراوەکانی  add-onsسەر ویبگەڕ کە پێشتر ئاماژەمان پێدا دابەزێنە بۆ
ویبگەڕەکەت.

دوو پرۆگرامە ) (EDRکە بە سەالمەت لەقەڵەم دەدرێـت لە کاتى باڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرەدا
(هەردوو ڤێرژنى بێ بەرامبەرو بە پارەی هەیە) بریتین لە ماڵوێر بایتس  Malwarebytesو
ئەفێرا. Avira
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ی
گەڕان سەالمەت بەناو ئینتەرنتدا
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گەڕ یان سەالمەت بەناو ئینتەرنتدا
مەترسییەکان سەر بەکارهێنەران کاتێک دەست پێدەکات کە کۆمپیوتەرێک یان مۆبایلێک بە
ئینتەرنێتەوە ببەسیێتەوە و بەکارهێنەرەکە دەست دەکات بە گەڕان یان پەیوەندیکردن لەگەڵ
کەسان دیکە.
بۆ زیادکردن ئاسن سەالمەن ،ئامرازی پارێزراو بۆ گەیشت بە ئینتەرنێت بەکارب هێنە .ئەمەش
یارمەتیدەرە بۆ ڕێگریکردن لە دابینکەران خزمەتگوزاری و دەسەڵتداران و هاکەرەکان لە
چاودێریکردن چاالکییەکان بەکارهێنەران.
راوتەرەکەت بپارێزە
هەنگاوی یەکەم بریتییە لە پاراستن خاڵ گەیشت بەئینتەرنت کە ئەویش وایفای ماڵەوە یان
شوێن کارەکردنە ،ئەمیش بە گۆڕین ڕێکخستنەکان راوتەرەکە دەبێت .ئەگەر ئەم هەنگاوانە
نامۆبوون داوای یارمەن تەکنیک بکەن لەکەسان شارەزا.3
. 1گۆڕین ناوی بەکارهێنەر و وشەی نهێن بۆ ئەکاونن بەڕێوەبەری ڕاوتەر.
. 2ئاین  IPناونیشان ڕاوتەرەکە بگۆڕە.
. 3وشەی نهێن بەهی و تایبەت بەکارب هێنە بۆ تۆڕی وایفایەکەت.
. 4ڕێکخستنەکان بەکۆدکردن ڕێکبخە و ) WPA2-PSK (AESهەڵیێرە
. 5فیموێری راوتەرەکە نوێ بکەرەوە.
 .6شاردنەوەی ناوی تۆڕی وایفایەکە.

 3بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەب ارەی هەنگاوەکانی ڕێکخستنەوەی ئامێری ڕاوتەرەکەت سەردانی پرۆژەی  Security in a Boxبکە
"الحمایة من البرامج الضارة :تأمین جهاز التوجیە الخاص بك "،لێرە بەردەستە https://securityinabox.org/en/phones-and- :
/computers/malware
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نان خاڵە ی
بەکارهێ ی
ر
گشن
کان پەیوەندی وای فای
تۆڕەکان وای فای گشن (لە کاف ،دوکان ،ناوەندی بازرگان ،هۆتێل ،فڕۆکەخانە ،گواستنەوەی
گشن ،چێشتخانەکان و هتد) لە سەالمەتیدا الوازن و دەتوانن مەتریس جددی لەسەر بەکارهێنەر
دروست بکەن ،لەوانە:
. 1هەڕەشەی دۆزینەوەی پاکێجەکان :هیشبەران (هاکەرەکان) چاودێری و رێگریدەکەن لە
زانیارییە بەکۆدنەکراوە نیدراوەکان یان وەرگیاوەکان کە لە ڕێگەی تۆڕە نەپارێزراوەکانەوە
دەگوازرێنەوە.
- 2ه رت یش پیاوێک لە ناوەڕاستدا :هیشبەران دزە دەکەنە ناو وایفایە الوازەکە بۆ ئەوەی بەشێک
بن لە پەیوەندییەکان نێوان قوربان بەئامانجکراوو ڕاوتەرەکە ،ئامانج لەمە رێگریکردن و
هەندێکجار دەستکاریکردن زانیارییەکانە لە کان گواستنەوەدا.
 .3تۆڕە هەڵخەڵەتێنەرە ی
کان وایفای :هیشبەران خاڵێک پەیوەندی وایفای گشن بەخۆڕان و
کراوە دروست دەکەن و دایاندەنێت بۆ پەیوەندیکردن ،ئەمەش وایکردووە ببێتە ناوەندێک بۆ
کۆکردنەوەی زانیارییەکان بەکارهێنەر.
ی
بەکارهێنان وایفای گشن
خۆت بپارێزە لەکان
بۆ پاراستن زانیاری کەیس لە هیشبەران لەکان بەکارهێنان وایفای شوێنە گشتیەکان ،ئەم
ڕێنماییانە جێبەج بکە:
 هەتا دەتوانیت دوور بگرە لە بەکارهێنان  Hotspotمۆباییل نەناساو/ناپارێزراو یانئینتەرنێن وایفای گشن.
-

ئەگەر تۆڕێک وایفای گشن بەکاردەهێنیت ،دڵنیابە پێش چوونەژووررەوەە بۆ هەر
ئەکاونتێک ،چوونەژورەوە بەدوو هەەنگاو بۆ هەژممارەکان چاالک بکە.
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 دیواری ئاگر بەکارب هێنە .زۆربەی سیستەمەکان کارپێکردن ئەم خزمەتگوزارییەلەخۆدەگرن ،هەروەها نەرمەکاڵی دژە بەرنامەی زیانبەخش ئەم خزمەتگوزارییە لەخۆ
دەگرن ،هاوکات دۆزینەوەی خاڵ کۆتان و وەڵمدانەوەی .ئەو بەرنامانەی کە لە کان
ئامادەکردن ئەم ڕێبەرە بە سەالمەت دادەنرێت بریتت لە:
Avira o
Comodo o
GlassWire o
 خزمەتگوزاری ( )VPNبەکارب هێنە بۆ بەکۆدکردن پەیوندیت بە ئینتەرنێتەوەو هێشتنەوەیچاالکییەت بە تایبەن لەناو هەر تۆڕێکدا .ئەو  ))VPNانەی کە لە کان بڵوکردنەوەدا ئەم
ڕێبەرە بە پارێزراو دادەنرێت بریتت لە:
Psiphon o
TunnelBear o
Riseup o
وێبگەڕی پارێزراو بەکارب هێنە
وێبگەڕەکان دەروازەی سەرەکت بۆ گەیشت بە ئینتەرنێت ،و بەم شێوەیە ڕۆڵێک گرنگ دەگ ڕین
لە ئاسایش ئینتەرنت .زۆر گرنگە وێبگەڕێک پارێزراو هەڵیێریت بۆ پاراستنت لە دزین یان
پێشێلکردن نهێن زانیارییەکانت (تایبەتمەندێن).
ئەو وێبگەڕانەی لە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە بە پارێزراو دادەنرێت بریتت لە:
وێبگەڕی تۆر (لە کۆمپیوتەر و مۆبایلەکان ئەندرۆید بەردەستە) یەکێکە لە باشیین وێبگەڕەکان
کە سەالمەن و نهێن و نەناساوی دەپارێزێت .ئەو چاالکوان و ڕۆژنامەنووسانەی لە ژێنگەیەیک
مەترسیدار وەک عیاق کاردەکەن ، ،گرنگە بەهۆی پلەی بەرزی سەالمەن و نهێنیبوون و
نەناساوی ویبگەڕی تۆر بەکارب هێت.
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ئەو وێبگەڕانەی تر کە لە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە بە پارێزراو دادەنرێت بریتت لە:
FireFox
Brave
Ghostery Dawn
DuckDuckGo
Firefox Focus

-

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر الیەنە باش و خراپەکان وێبگەڕە جیاوازەکان ،سەیری ئەو ڕێنماییە بکەن
کە لەالیەن دامەزراوەی ئازادی ڕۆژنامەگەرییەوە Freedom of the Press Foundation
بڵوکراوەتەوە ،لیەدا بەردەستە.

ئامرازی گەڕ یان سەالمەت بەکارب هێنە
هەروەها گەڕانەکان دەبێت بە بەکارهێنان ئامرازی گەڕان پارێزراو و پاراستن نهێن ئەنجام بدرێن.
زۆرێک لە ئامرازە بەناوبانگەکان گەڕان ،لەوانە گووگڵ  ، Googleبینگ  ، Bingئەمازۆن
 Amazonو یاندێکس  ، Yandexلەگەڵ ستانداردەکان پاراستن نهێنیدا ناگونجت.
ئەم ئامرازانەی گەڕان ،لە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە ئاسایش و نهێن زیاتر دابت دەکەن:
o DuckDuckGo
o Qwant
o StartPage
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ر
ی
سەالمەن  extensions/add-onsوێبگەڕ بەکارب هێنە
اوەکان
درێژکراوە  /زیادکر
درێژکراوەکان وێبگەڕ ،یان "زیادکراوەکان" ،کاران بەرنامەیەک درێژ دەکەنەوە بەسەر بەرنامەیەیک
دیکەی وەک وێبگەڕێکدا .زیادکراوەکان بەزۆری وەشان تەواوی نەرمەکاڵ نت بەڵکو پارچە
کۆدەکانن کە دەستکاری ڕووکارێک دیاریکراو دەکەن .بەناوبانگیین زیادکراوەکان بۆ وێبگەڕەکان
بریتت لە ئامرازەکان کە کورتکراوەی خیا بۆ خزمەتگوزارییە ئۆنلینەکان بۆ بەکارهێنەران دابت
دەکەن.
تاکە زیادکراو یان درێژکراوەی وێبگەڕ کە پێویستە دایبەزێنیت ئەوانەن کە ئاسایش و نهێن
بەکارهێنەر زیاد دەکەن.
لە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە ،ئەم درێژکراوانەی خوارەوە ئاسایش بەرزتر بە بەکارهێنەران
دەبەخشن:
- HTTPS Everywhere
- Virus Total
- Ghostery
- Malwarebytes
- Cookie AutoDelete
- NoScript
- Privacy Badger
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06
هەموو شتێک لەبارەی بەکۆدکردنەوە
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هەموو شتێک لەبارەی بەکۆدکردنەوە
تشفت ) encryption/چییە؟
"بەکۆدکردن" (
ر
لە بنەڕەتدا بەکۆدکردن ،بریتییە لە پرۆسەی گۆڕین زانیارییەکان لە فۆرمێک خوێنەرەوەوە بۆ
فۆڕمێک نەخوێندراوە کە وەک کۆد دەردەکەوێت و تەنها ئەو کەسە دەتوانێت بیکاتەوە کە
پرۆسەکەی ئەنجامداوە و قوفڵێک نهێن یان وشەی تێپەڕی نهێن لەسەر داناوە .
تشفت )/ encryptionشەش سوودی هەیە:
"بەکۆدکردن("
ر
 یارمەن پاراستن یەکپارچەن و نهێن زانیارییەکان دەدات. یارمەن ڕێکخراوەکان دەدات پابەندبن بە ڕێساکان پاراستن نهێن و ئاسایش. داتاکان دەپارێزێت لەکان گەشتکردنیان بەناو ئامیەکاندا. یارمەن ڕێکخراوەکان دەدات بۆ پاراستن ئاسایش ئۆفیسەکانیان. پارێزگاری لە خاوەندارێن فیکری دەکات. زانیارییەکان لەکان گواستنەوەیان بۆناو " خزمەتگوزارییە هەورییەکان " Cloud servicesدەپارێزێت.
دەتوانرێت بەکۆدکردن بەکارب هێ یتێت بۆ:
. 1پاشەکەوتکردن وێنە و ڤیدیۆ و زانیارییەکان لەناو ئامیەکان.
. 2هاوبەشکردن فایل و بەڵگەنامەکان.
. 3ناردن ئیمەیڵ تایبەت.
. 4هەڵگرتن فایلەکان بە بەکارهێنان خزمەتگوزارییە هەورییەکان.
 .5پەیوەندیکردن لە ڕێگەی نامە یان پەیوەندییەوە.
بە سەالمەت پەیوەندی بکە
"پەیوەندی پارێزراو" چییە؟
پەیوەندی پارێزراو ،بریتییە لە پرۆسەی بەکۆدکردن پەیوەندییەکان بەکارهێنەر بە بەکارهێنان
یەکێک یان چەند پرۆتۆکۆڵێک ئاسایش بۆ دڵنیابوون لەوەی کە زانیارییەکان لە نێوان نیەر و
وەرگردا دەڕوات بەن ئەوەی الیەن سێیەم دەسن بەناوەڕۆیک پەیوەندییەکە بگات .بەکۆدکردن
دەف سادە دەگۆڕێت بۆ جۆرێک لە کۆدی نهێن کە کەسان تر ناتوانن بیخوێننەوە ،تەنانەت
ئەگەر پێش ئەوەی بگاتە ئەو کەسانەی کە مەبەستیان لێیەن و دەسن بەسەردا بگرن ئەوا هەر
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ناتوانن بیخوێننەوە ،چونکە تەنها ئامیی کەسەکان نیەر و وەرگر کە هەر یەکەو دوو کلیلیان هەیە
(گشن و تایبەن) لەسەر یەک ئامی توانای ئەوەی دەبێت دەقە بەکۆدکراوەکە بگۆڕێت بۆ دەقێک
سادە.
ئەگەر پەیوەندییەکە بەکۆد نەکرابێت ،حکومەتەکان ،گروپەکان و کەسان خاوەن پێشینەی
تەکنیک دەتوانن گوێ لە پەیوەندییەکە بگرن یان بیخوێننەوەو دەستیان بگاتە ناوەڕۆکەکەی و
بی ڕین و دەستکارییان بکەن ،بەرنامەی زیانبەخش دابنت و دەرگای پشتەوە لەناو سیستەمەکەدا
بکەنەوە بۆ گواستنەوەی زانیارییەکان لە ئامیەکەوە بۆ ئامیەیک تر.
ر
ی
سەالمەن
پێوەرەکان
ئەم پێوەرانەی خوارەوە پێشنیار دەکرێن بۆ هەڵیاردن نەرمەکاڵ و بەرنامەکان پەیوەندیکردن ،بۆ
دەسیاگەیشت بە
دڵنیابوون لەوەی کە پەیوەندییەکان دوور بن لە گوێگرتن ،سیخوڕیکردن و
ڕ
زانیارییە کەسییەکان بەن مۆڵەت.
 پەیوەندی نێوان رنتەر و وەرگر دەبێت بەکۆد بکرێت ،بە بەکارهێنان بەکۆدکردن کۆتان بۆکۆتان ( ،)E2EEبۆ ئەوەی نە کۆمپانیا و نە پێشکەشکاری خزمەتگوزاری نەتوانن دەستیان بە
ناوەڕۆیک نامەکان بگات .پەیامەکان لەالیەن نیەرەوە بە بەکۆدکراوی دەردەچن و بەکۆدکردنەکە
ناکرێتەوە تاوەکو دەگاتە ئامیی وەرگر.
 هیچ شوێنپێهەڵگرتنێک نییە ،واتە ئەو کۆمپانیایە کە ئەپەکەی بەرهەم هێناوە شوێنپنزانیارییەکان پەیوەندی ناکەوێت و زانیاری بەکارهێنەر کۆناکاتەوە .زۆربەی کۆمپانیا بازرگانییەکان
زانیاری لەسەر بەکارهێنەر کۆدەکەنەوە و دەیفرۆشن بە کۆمپانیا یان وڵتان دیکە ،وەک
کۆمپانیاکان ریکلم و بازاڕکردن.
 بەرنامەکە یان نەرمەکاڵکە دەبێت سەرچاوە کراوە بێت ،وەک لە سەرەوە باسمان کرد.نەرمەکاڵی سەرچاوە کراوە کۆدی بەرنامە و نەرمەکاڵ بۆ تەکنیکاران دابت دەکات بۆ
هەڵسەنگاندن و دۆزینەوەی الوازییەکان .هەروەها کۆدی سەرچاوە کراوە ڕێگە بە پێداچوونەوە
دەدات کە ئایا بەرهەمهێنەرێک زانیاری و داتای بەکارهێنەر کۆدەکاتەوە یان نا.
 نادیارکردن دەبێت بەردەست بێت ،واتە نەرمەکاڵ یان بەرنامەکە دەتوانێت زانیارییەکەسییەکان بەکارهێنەر (ناو ،ژمارەی تەلەفۆن ،ئیمەیڵ ،شوێن جوگراف ،ناسنامەی ئامی)
ی
بشارێتەوە تەنانەت لەکان ناردن و وەرگرتن نامە ،پەیوەندی دەنک ،و ناردن و وەرگرتن
هاوپێچەکان (لەوانەش  docو  pdfو  mp3 ،jpegو هتد).
زۆرێک لە بەکارهێنەران پرسیار دەکەن کە ئایا ئاپە بەناوبانگەکان وەک فەیسبووک مەسنجەر و
ڤایبەر و تێلیگرام و واتس ئەپ و چەندان تر ئەو پێوەرانەی سەرەوەیان تێدایە؟ پێداچوونەوەی
وەرزی بە ڕاپۆرتەکان شەفافیەت کە لەالیەن کۆمپانیاکانەوە بەرهەم دەهێیێت و
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هەڵسەنگاندنەکان لەالیەن تەکنیکاران ئاسایشەوە ئاماژە بەوە دەکەن کە بەداخەوە ئەم بەرنامانە
پابەند نت بە هەندێک لەو پێوەرانەی سەرەوەو زۆری لەبەرچاو ناگرن.
پێشنیارەکان بۆ بەرنامە ی
کان پەیوەندی پارێزراو
  :Wireئەم بەرنامەیە ئەو پێوەرانەی سەرەوە بەدی دەهێنێت ،لەگەڵ ڕووکارێکبەکارهێنەری ئاسان .بۆ مۆبایل و کۆمپیوتەر بەردەستە .پێویست ناکات وەک بەرنامە یان
ئەپێک دامەزرێت  -دەتوانرێت لەناو وێبگەڕەکەدا وەک درێژکراوە بەکارب هێیێت.
  Signal Private Messenger :Signalبە شێوەیەیک بەرفراوان وەک یەکێک لەپارێزراوترین ئەپەکان بۆ پاراستن نهێن سەیر دەکرێت و پابەندە بە هەموو ئەو پێوەرانەی
سەرەوە جگە لە یەکێکیان نەبێت ئەویش شاراوەییە .سیگناڵ پێویسن بە ژمارەیەیک
تەلەفۆن هەیە بۆ چاالککردن؛ بەڵم سیگناڵ شوێنپن زانیارییەکان ناگرێت و زانیارییەکان
بەکارهێنەران کۆناکاتەوە.
  :Jitsiسەکۆیەکە بۆ دروستکردن پەیوەندی یان ئەنجامدان کۆبوونەوەی ئۆنلین.باشییەکەی بە بەراورد بە نەرمەکاڵکان تری ئەنجامدان کۆبوونەوە لەسەر بنەمای وێب،
کەناڵێک پەیوەندی بەکۆدکراو دروست دەکات ،و نادیاربوون دەپارێزێت .پێویست ناکات
ئەکاونت دروست بکەیت یان هیچ زانیارییەیک کەیس دابنێیت .بەکارهێنەران دەتوانن لە
ڕێگەی وێبگەڕێکەوە سەردان ماڵپەڕەکە بکەن و چاتێک بکەنەوە و بەستەرەکە لەگەڵ
هەر کەسێکدا هاوبەش بکەن کە بیانەوێت بانگهێشن چاتەکە بکەن .ئەپڵیکەیشن
جیتش دەتوانرێت لەسەر کۆمپیوتەر و مۆبایل دابیێت.
  :OnionShareبۆ ناردن فایل و زانیاری گەورە یان هەستیار بۆ خەڵک ،دامەزراوەکان یانڕێکخراوەکان کۆمەڵگەی مەدەن ،باشیین بژاردە ئەوەیە کە  OnionShareبەکارب هێنیت.
 OnionShareتایبەتمەندی  Onion Routingی تۆڕی  Torبەکاردەهێنێت بۆ
گواستنەوەی زانیاری ،ئەمەش وایکردووە زۆر پارێزراو بێت و گونجاو بێت بۆ بەرگریکاران
ماف مرۆڤ OnionShare .ڕووکارێک سادە و ئاسان هەیە بۆ بەکارهێنان ،لەگەڵ چەندین
وەشان بۆ سیستەم کارپێکردن ویندۆز و ماک و لینوکس .هەروەها بەرنامەکە پلتفۆرم
چان لەخۆگرتووە کە پشتگیی لە بێناونیشان دەکات.
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  :Tresoritهەروەها ئەم خزمەتگوزارییە زانیارییەکان لە کۆتاییەوە بۆکۆتان بەکۆد دەکات.ڕووکارێک سادەی هەیە و لە کان گواستنەوەدا زانیارییەکان بە پارێزراوی و بەکۆدکراوی
دەهێڵێتەوە.
ی
ی
ناردن ئیمەیڵ پارێزراو (بەکۆدکراو) بەPGP
چۆنیەن
ی
باشێین ڕێگە بۆ دڵنیابوون لە ئاسایش ئیمەیڵەکان ئەوەیە کە بە " "PGPبەکۆدیان بکەیت کە بە
ی
ناردت نامەی
واتای "تایبەتمەندی زۆر باش" دێت .سیستەمێیک کۆدکردنە کە بەکاردێت بۆ
دکردت فایلە هەستیارەکان . PGPنامە ی
ی
کات ئیمەیڵ و هاوپێچەکانیان
ئیمەیڵ بەکۆدکراو و بەکۆ
ی
ی
دروستکردت جووتە کلییل (تایبەت و
ادکردت نهێ یت پەیوەندییەکان بە
بەکۆد دەکات ئەمیش بۆ زی
ی
گشت) کە پێوی ی ی
سی بۆ "کردنەوەی" زانیارییەکان.
ی
دکردت تەواو لە کۆتاییەوە بۆ
بەداخەوە ،سیستەیم ئیمەیڵ باو کە پێیان دەوترێت "پارێزراو" بەکۆ
کۆتات بەکارناهێ ی ی
ی ،و بەم شێوەیە دەتوانن بەکارهێنەر بخەنە مەترسییەوە .شارەزایان هەمیشە
ی
پێشنیاری بەکارهێ ی
دکردت  PGPبۆ ئیمەیڵەکان دەکەن ،هەروەها  ProtonMailو
نات بەکۆ
 Tutanotaبژاردەیەیک نایاب و باشە.
تێبی یت PGP :تەنها کاتێک دەتوانرێت بەکارب هێ یێێت کە هەردوو نێەر و وەرگر بەرنامە یان
نەرمەکاڵی تایبەت بەکارب هێ ی ی
ی بۆ بەکۆدکردن و بەکۆدکردنەوەی نامەکان .زۆر بەرنامە و ئاپ
هەن کە ستانداردی  OpenPGPبەکاردەهێ ی ی
ی ،بۆیە پێویست ناکات هەموو بەکارهێنەرێک بە
تەواوی هەمان بەرنامە بەکارب هێنێت؛ بەڵم دەبێت "ئاڵوگۆڕی کلیل"ی تێدابێت .پێش ئەوەی
ی
ناردت ئیمەیڵ بەکۆدکراو بدەیت ،پەیوەندی لەگەڵ ئە ی
ی
شانکردت
وات تر بکە بۆ دەستنی
هەوڵ
ی
ی
نجامدات پەیوەندییە پارێزراوەکان.
باشێین ڕێگا بۆ ئە
 Mailvelopeبەرنامەیەیک پێشنیار کراوە کە دەتوانرێت لەگەڵ دابینکەران وێبمەیڵ
ی
بەناوبانک وەک  Hotmailو  Outlookو  Gmailو  Yahooبەکارب هێیێت .دەتوانرێت وەک
درێژکراوەیەک بۆ وێبگەڕەکان وەک گووگڵ کرۆم و فایەرفۆکس زیاد بکرێت .جووتە کلییل گشن-
تایبەن پێویست دروست دەکات ،و پاشان کلییل گشن لەگەڵ بەکارهێنەران تردا هاوبەش دەکات
بۆ زیادکردن.
35

خۆپاراست لەناو ئینتەرنت و ئاسایش دیجیتاڵ

ب .زانیارییەکان هەڵبگرە و بە شێوەیەک پارێزراو ئەمباریان بکە
بەکارهێنەران نابێت تەنها ئەو زانیاریانە بەکۆد بکەنەوە کە لەگەڵ کەسان تردا هاوبەیس دەکەن،
بەڵکو دەبێت زانیارییە تایبەتەکانیان بەکۆد بکەن بۆ ئەوەی بە شێوەیەیک پارێزراو هەڵیانبگرن .ئەم
بەشە ڕێنمان دەدات بۆ ئەو ڕێگا جیاوازانەی کە دەتوانرێت بەکۆدکردن بەکارب هێیێت بۆ هەڵگرتن
زانیارییەکان لەسەر ئامیەکان بەکارهێنەر و لە خزمەتگوزارییە هەورییەکان .Cloud services
وێنە و ڤیدیۆ و زانیارییەکان لە ئامێێکدا هەڵبگرە:
تێل  Tellaنموونەی ئەپێکە کە یارمە یت پارێزراوی زیاتری زانیارییەکان دەدات .لەالیەن چاالکوانان،
داکۆکیکار یات ی
ماف مرۆڤ ،ڕێکخراوە ی
کات کۆمەڵگەی مەدە یت ،میدیاکاران ،و پسپۆڕ یات کاری مرۆت و
کات ئەندرۆید بەردەستە ،بەڵم وە ی
بەڵگەنامەسازی بەکاردەهێ یێێت .لە ئێستادا تەنها بۆ ئامێە ی
شات
iOSلە قۆ ی
ناغ پەرەپێداندایە.
بەکارهێ ینات ئاسانە ،بە ڕووکارێیک سادە.
ی
دروستکردت شێوە.
بەکارهێنەران لە ڕێگەی "شێوازی نەخشەوە" ئەپەکە قفڵ دەکەن بەبەکارهێنەران دەتوانن ئایکۆ یت بەرنامەکە بگۆڕن و بەم شێوەیە ناتوانرێت بناسێتەوە.تایبەتمەندی "سینەوەی خێا"ی هەیە بۆ سینەوەی زانیارییەکان لە ئەگەری ئەوەی بەکارهێنەر
مەتریس دزی یت مۆبایلەکەی هەبێت.
 لە حاڵە یت مەتریس دەستبەجێدا دەتوانرێت بۆ هەمیشە ئەپلیکەیشنەکە بسدرێتەوە.گرتن فایلەکان بە بەکارهێ ی
بەکۆدکردن و هەڵ ی
نان خزمەتگوزارییە هەورییەکان:Cloud services

زۆر کەس فایلە هەستیارەکانیان لە ناو کۆمپیوتەر یان هاردی دەرەیک (بەن ئەوەی بەکۆدیان
سیاگەیشتن ن مۆڵەت بە
بکەنەوە) هەڵدەگرن ،ئەمە کارێک مەترسیدارە ،چونکە ئەگەر دە ڕ
زانیارییەکان ڕووبدات ،ئەوا دەتوانرێت زانیارییەکان بخوێیێتەوە .هاوکات ئەگەر بەکۆدکردنێک
باش بەکارنەهێیێت ،ئەوا دەتوانرێت ئەم ئامیانە هاک بکرێن و بەکۆدکردنەکە بشکێیێت ،یان
تاکەکان دەتوانن بەکارهێنەر ناچار بکەن قفڵ بەکۆدکردنەکە بکەنەوە.
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زۆر گرنگە زانیاری هەستیار لەسەر ئامیەکان نەهێڵرێتەوە ،چونکە ئەمە ڕەنگە بەکارهێنەر بخاتە
مەترسییەوە هەم ئۆنلین و هەم ئۆفلین .هەڵگرتن زانیارییەکان بە شێوەیەیک پارێزراو لە
خزمەتگوزارییە هەورییەکان  Cloud servicesدڵنیای دەدات لەوەی کە الیەن سێیەم ن مۆڵەت
ناتوانن دەستیان بە زانیارییە هەستیارەکان بگات .بەکارهێنەران پێویستە خۆیان لە بەجێهێشتن
شوێنەواری زانیاری لەسەر ئەو ئامیانە بەدوور بگرن کە لەوانەیە کێشەی ئاسایش دروست بکەن.
" خزمەتگوزارییە هەورییەکان  " Cloud servicesبریتت لە پلتفۆرم ژێرخان یان نەرمەکاڵ کە
لەالیەن دابینکەران الیەن سێیەمەوە میوانداری دەکرێن و لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە دەخرێنە
بەردەسن بەکارهێنەران .ئەم خزمەتگوزارییە هەورە پارێزراوانەی خوارەوە پێشنیار دەکرێن بۆ
هەڵگرتن زانیارییە هەستیارەکان بەن ئەوەی شوێنەواری فییک بەجێبهێڵن:
 Mega pCloudلەگەڵ ئەوەیشدا ،تەنانەت لەکان بارکردن زانیاری بۆ خزمەتگوزاری کلود باشیین چارەسەر بۆ
پاراستن بەکۆدکردنێن.
ی
بەرنامەکان بەکۆدکردن:
( : VeraCryptلە کان بڵوکردنەوەی ئەم ڕێبەرە) ،ڤیاکریپت  VeraCryptبەرنامەیەیک پارێزراو
و سەرچاوە کراوەیە کە زانیارییەکان بەکۆد دەکات و فایلەکان لە کۆمپیوتەری بەکارهێنەردا
هەڵدەگرێت .بەکارهێنەر تەنها دەتوانێت بە کلیلێک سەیری زانیارییەکان بکات دوای بەکۆدکردن.
ڤیاکریپت دەتوانێت زانیاری و فایل و فۆڵدەرەکان بەکۆد بکات ،هاوکات دەتوانێت تەواوی هاردە
دەرەکییەکان وەک فلشەکان  ،USBهارد دیسک دەرەیک ،یان بەشێک لە هاردەکان بەکۆد بکات.
دەتوانرێت لەسەر سیستەم ویندۆز و  Macو  Linuxبەکارب هێیێت.
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07
سینەوەی زانیارییەکان
ڕ
بەشێوەی سەالمەت
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سینەوەی زانیارییەکان بەشێوەی سەالمەت
ڕ
کاتێک بەکارهێنەرێک زانیارییەکان کۆمپیوتەر ،مۆبایلە زیرەکەکان ،کامیای دیجیتاڵ ،یان ئامیێک
سینەوەی بە سادەن داتاکان لە
سێتەوە" ،داتاکان بە شێوەیەیک فییک لەناو ناچن .ڕ
تر "دە ڕ
سێتەوە.
بەکارهێنەر "دەشارێتەوە" بەڵم لە ئامیەکە نای ڕ
سینەوەی زانیارییەکان دەکات بە شێوەیەیک پارێزراو و هەمیشەن،
ئەم بەشە باس لە چۆنیەن ڕ
سینەوەی زانیارییەکان و
هەروەها زاراوە بنەڕەتییەکان پەیوەست بە پشکنینێک دروست بۆ ڕ
سینەوەی
چۆنیەن ئەنجامدان پرۆسەکە و ئەو بەرنامە و ئاپە سەالمەتانەی کە دەکرێت بۆ ڕ
زانیارییەکان بەکارب هێیێت بۆ ئەوەی نەتوانرێت جارێک تر بەدەست بهێیێتەوە.
زۆر گرنگە جیاوازییە بنەڕەتییەکان نێوان زاراوەکان لەم بەشە تێبگەین:

Delete

کوژاندنەوە یان ڕەشکردنەوەی زانیاری

حذف او شطب المعلومات
سدرێتەوە" ،بە سادەن
کوژاندنەوەو ڕەشکردنەوە  :کاتێک شتێک لە ئامیەکە "دە ڕ
"شاردراوەتەوە" نەک لە بوون البیێت  -دەتوانرێت وەربگیێتەوە.

Erase

سینەوەی زانیاری

سینەوەی داتاکان وا دەکات لە ناو سیستەم کارپێکردندا "ون" بن .زۆرجار
سینەوە :ڕ
ڕ
سینەوە ئاگادارکردنەوەیەیک پێشوەختە وەردەگرن کە ناتوانرێت داتاکان
ش
ێ
پ
ران
ە
ن
ێ
کاره
بە
ڕ
سینەوەیان .لەبەر ئەوەی سیستەم کارپێکردن ناتوانێت داتاکان
وەربگیێتەوە دوای ڕ
ببینێت ،هارد دیسکەکە بەتاڵ دەبێت کاتێک پێداچوونەوە بە ناوەڕۆکەکەی دەکرێت.
بسدرێتەوە.
دەتوانرێت داتاکان بە "لەگۆڕنان" یان بە "لەتوپەتکردن" ڕ
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ی
لەگۆڕنات زانیاری

Wipe

دەسدرێتەوە ،هەموو ئەو
کاتێک هاردێک یان ئامیێک تری هەڵگرتن بەپرۆسەی لەگۆڕنان
ڕ
سیوتەتەوە کە ڕەنگە
سیتەوە ،لەگەڵ هەر شتێک کە پێشی ڕ
شتانەی کە ئێستا لەسەری دە ڕ
هێشتا لەوێ بێت بۆ هەتاهەتایە لەگۆڕدەنرێت.

ی
لەتوپەتکردت زانیاری

Shred

کاتێک بەشە داتایەک لەتوپەت دەکەیت ،بەزۆری یەک یان چەند فایلێک یان فۆڵدەرێک،
سیتەوە کە هەڵتیاردووە ،و تەنها ئەو شتانە لەتوپەتدەکات.
هەموو ئەو شتانە دە ڕ

بە واتایەیک تر:
ڕەشکردنەوە" :من بشارەوە ،بەڵم من لیە دەبم ئەگەر بەڕاسن بتەوێت بگەڕێمەوە"
سینەوە" :دڵنیای؟ جارێک تر هەرگی نامبینیتەوە!"
ڕ
:
سمەوە"
لەتوپەتکردن "هەموو شتێک دە ڕ
سمەوە"
لەگۆڕنان" :تەنها ئەمە و ئەو دە ڕ

پرسیارە باوەکان :
سینەوەی فایلەکان لە دەسکتۆپ و بەتاڵکردنەوەی زبڵدان بەو
ئایا ڕ
مانایەیە کە فایلەکان بە شێوەیەیک هەمیشەن و نەگەڕاوە لە
کۆمپیوتەر یان مۆبایلە زیرەکەکان البراوە؟
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سینەوەی داتا و بەتاڵکردنەوەی زبڵدان ،بۆشاییەکە وەک "بەردەست" دیاری
نەخ رت .ڕ
دەکات ،تا ئەو کاتەی "شوێن بەردەست" بە زانیاری نوێ دەنووسێتەوە بەردەستە ،بەڵم
کە لەسەری نووساو زانیاری تر تۆمارکرا ،ئیدی گەڕانەوەی زانیارییەکان ئەستەمە.
ی
ئایا دووبارە فۆرماتکردن هارد دیسک بۆ هەمیشە و بە شێوەیەک نەگەڕاوە داتاکان ال دەبات؟

نەخی .دووبارە فۆرماتکردنەوە ڕێگەیەیک زۆر باشە بۆ "ڕەشکردنەوەی" داتاکان  -نەک
"لەتوپەتکردن!" فۆرماتکردن دووبارە هەموو شوێنەکان سەر ئامیەکە "بەردەست"
دەخاتەوەو وەک نوێ دەیخاتەوەڕوو ،بەڵم هێشتا دەتوانرێت داتا بنەڕەتییەکان
بگەڕێندرێنەوە تاوەکو ئەو کاتەی بە زانیاری نوێ لەسەریان نانووسێتەوە .ئەمە پرۆسەیەیک
قبوڵکراوە ئەگەر بەکارهێنەر خۆی پلن دووبارە بەکارهێنانەوەی هاردیسکەکەی دابنێت ،بەڵم
ناسێتەوە .تەکنیکەکان گەڕانەوەی فایلە
زانیارییە هەستیارەکان بە شێوەیەیک ئۆتۆماتیک
ڕ
"ساوەکان" (وێنە ،بەڵگەنامە،
ساوەکان ڕۆژانە باشی دەبن و دەتوانرێت چەندین جۆری فایلە
ڕ
ڕ
سینەوە یان پارچە پارچەکردن هاردیسکەکە دڵنیای دەدات لەوەی
ڤیدیۆ و هتد) وەربگیێتەوە .ڕ
سینەوەی سادە دروست دەبێت گۆڕدراوە ،بەڵم هەر کە
کە ئەو شوێنە "بەردەستە"ەی کە بە ڕ
بتەوێت دەگەڕێتەوە ،بەڵم کە لەسەرت نوویس ئەمە وا دەکات کە زانیارییە بنەڕەتییەکان
نەگەڕێندرێنەوە .

یەکێک لە هەڵە باوەکان بەکارهێنەران تەکنەلۆژیا لەعیاقدا فرۆشتن ئامیە بەکارهاتووەکانە
سینەوەی داتا بنەڕەتییەکان بە تەواوەن .ئەمە چەندین کێشە و داوای
بە الیەنێک تر ،بەن ڕ
ساوەتەوە
یاسان بەدوای خۆیدا هێناوە کاتێک ئەو زانیاریانەی کە بەکارهێنەری پێشوو پن وابوو ڕ
وەرگیاوەتەوە .باشیین ئامۆژگاری ئەوەیە کە ئامیە بەکارهاتووەکان نەکڕین و نەفرۆشینەوە.
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چۆنیە رن پاککردنەوەی ئام رتەکان:
(سینەوەی فایلە کاتییەکان و
بۆ پاککردنەوەی کۆمپیوتەرێک کە بەسیستەم ویندۆز کاردەکات ڕ
پاککردنەوەی فایلە سیستەمییەکان) ،ئامرازی  Disk Cleanupی سیستەمەکە بەکارب هێنە بەم
شێوەیە:
بڕۆ بۆ  ، Start Menuپاشان  ،All Programsپاشان  ، System Toolsپاشان "Disk
" Cleanupهەڵیێرە( یان لە خانەی گەڕاندا بنووسە" ، "disk cleanupکە ڕاستەوخۆ شوێن
بەرنامەکە دەکاتەوە).
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ی
ر
لەتوپەتکردن داتاکان:
سینەوەی هەمیشەن یان
چۆنێن ڕ
سینەوەی چینە بنەڕەتییەکان زانیاری و
سینەوەی داتا ،بریتییە لە ڕ
یەکێک لە گرنگیین بەشەکان ڕ
نووسینیەوە لەسەریان بە داتای نوێ .ئەمەش ڕێگری دەکات لە ئەگەری هێنانەوەی زانیارییەکان.

 : BleachBitئەم نەرمەکاڵیە بەخۆڕاییە و سەرچاوە کراوەیە ،دەتوانرێت لەسەر
سینەوەی فایلەکان ،فۆڵدەرەکان،
ئامیەکان ویندۆز و لینوکس بەکارب هێیێت بۆ ڕ
سینەوەی ڕێکخستنەکان و
سدراوەکان کە شوێنیان لەناو هارددا گرتووە ،ڕ
سینەوەی فایلە ڕ
ڕ
لەتوپەتکردن ڕێڕەوەکان تا توانای هێنانەوەی زانیارییەکەن ئەستە بێت.

 CCleanerبەرنامەیەکە بۆ لەتوپەتکردن و سینەوەی هەتاهەتات زانیاریەکان.
دەتوانێت پاراستن تایبەتمەندی بەپێوەری ستاندارد ،پاککردنەوە بەپێوەری
ستاندارد ،نوێکردنەوەی بەردەوام سیستەم و نەرمەکاڵ دابت بکات ،پشکنین
تەندروسن کۆمپیوتەر ئەنجام دەدات ،میووی گەڕان پاک دەکاتەوە و شوێنپێهەڵگرەکان
اننسێتەوە و ڕێگری بکات لە پڕبوون هاردی کۆمپیوتەرەکە.
ئینتەرنێت دەستنیشان بکات و بی
ڕ
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سینەوەی هەتاهەتان
 : Andro Shredderبەرنامەی مۆبایلە تایبەتە بە  Androidبۆ ڕ
سدراوەکان.
سینەوەی پاشماوەی فایلە ڕ
زانیارییەکان و لەتوپەتکردنیان و ڕ
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08
ی
ڕێگریکردن لە ڕاوکردن دیجیتاڵ

45

خۆپاراست لەناو ئینتەرنت و ئاسایش دیجیتاڵ

ی
اوکردن دیجیتاڵ
ڕێگریکردن لە ڕ
ئەلکێ ی
ی
ئەلکێ ی
ی
ی
ی
ۆت یا بە ی
دزیت
هەڵخەڵەتاندت
ۆت یان
اوکردت هەڵخەڵەتێنەر" کە بە قۆڵێ ییت
"ڕ
ی
ی
ی
ئەلکێۆنیش ناودەبرێت ،کۆمەڵە تەکنەلۆژیاو تەکنیکییەکە بەکاردەهێێێت بۆ دزیت زانیاری و
نهێت و زانیاری بازر ی
دەستگرتن بەسەر زانیاری کەیس و وشەی ی
گات و دارات و ...هتد.
ی
ی
ی
کردت بەکارهێنەران ،هاوکات
باوەکات بەئامانج
اوکردت هەڵخەڵەتێنەرو یەکێکە لە ڕێگە
ڕ
ی
ی
ئاسانێین ڕێگەن کە بەکارهێنەر دەتوانێت لەڕێگەیەوە خۆی
ڕێگریکردن لە ڕاوکردت هەڵخەڵەتێنەر
ی
قوربات.
بپارێزێت تا نەبێتە
قوربات فریودەدات لەڕێگەی پرۆسەیەیک پلن بۆ داڕێژراو یان بەبەکارهێناتی
ی
ی
بەکورت ،هێشبەر
هات قور ی
یەت تا ی
تەکنیکەکات ئەندازیاری کۆمەڵ ی
ی
بات بدات یان ناچاری بکات بەدە داواکەیەوە
ی
قوربات ئەنجایم بدات:
بچێت و باوەڕ بەوە بهێنێت ئەو کارەی هێشبەر دەیەوێت
کلیک لەسەر لینکەکە کە
زانیاری ئاڵوگۆڕ بکە
ی
ی
ماف گەیشی ببەخشە
دگر یتت دیکۆمێنت و فاییل تووش بوو بە بەرنامەی زیانبەخش
ی
زۆربەی کات هێشبەر چاوەڕت ئەوە دەکات قوربات بەئامانجکراو هەڵەیەک بکات ،تا لە توانایدا
ی
ی
یی
قوربات.
هەژمارەکات
گەیشی بە
بێت بگات بە زانیاری
جۆر ی
اکات ڕاوکردن
ی
اوکردت هەڵخەڵەتێنەر هەیە لەوانە-:
چەندین جۆری ڕ
ڕاوکردن بەسەری ڕم  :Spear phishingشێوازێیک پێشکەوتووە بۆ
بەئامانج گر یتت کەسێیک دیاریکراو یان گروپێیک دیاریکراو ،هێشبەر
ی
قوربات کۆدەکاتەوە پاشان بەکاری دەهێنێت بۆ
زانیاری لەبارەی
داڕشتت نامەیەک کە وەک ڕاستەقینە دەربکەوێت ،بەشێوەیەیک ی
ی
گشت
ی
قوربات دەکاتە ئامانج.
ئەم جۆرە لەڕێگەی ئیمێڵەوە

ڕاو ی
کردن نەهەنگەکان  : Whalingهەان شێوازی سەری ڕمە
ی
بەهێ لەناو
کەسایەتییەیک کاریگەر یان خاوەن کۆمپانیاییەیک دیار و
کۆمپانیاو ڕێکخراوەکان دەکاتە ئامانج.
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ی
ساختەکردن ناونیشانەکان  :Pharmingجۆرێکە لە ساختەکاری کە
هیشبەر قوربانییەکە لە ماڵپەڕێک سەرەیک/بەناوبانگەوە ئاراستەی
ماڵپەڕێک ساختە دەکات یان ماڵپەڕێک کە بە بەرنامەی زیانبەخش هاک
کراوە .دەتوانرێت زانیارییەکان قوربانییەکە لە کان چوونە ناو سایتەکەدا
وەربگیێت

http:// . . .
..

Smishing

 :Smishingبەکارهێنان کورتەنامەیە بۆ فێڵکردن لە قوربان تا زانیاری
ئاشکرابکات و بداتە ه ڕیشبەر لەبارەی ئەکاونتەکان  ،ژمارەی چونەژوورەوە
بەدوو هەنگاو ،یان بەرنامەی زیانبەخش بۆ سەر ئامیی قوربانییەکە
دابەزێنێت.
ی
اوکردن ئامرازی گەڕان  :Search engine phishingهیشبەر
ڕ
ماڵپەڕێک دروست دەکات و دەیخاتە سەر ئامرازی گەڕان یان سۆشیال
میدیا و کاڵکان بە نرخێک هەرزان پێشکەش دەکات ،ئەمەش قوربانییەکە
دەخەڵەتێنێت بۆ ئەوەی کاڵکە بەو نرخە بکڕێت .پاشان قوربانییەکە
زانیارییەکان هەژماری بانک خۆی تۆماردەکاتە لەماڵپەڕە ساختەکە،
ئەمەیش دەبێتە مایەی دزین زانیارییەکان.
ی
ی
ی
اوکردن دەنگ  :Voice phishingهیشبەر پەیوەندییەیک تەلەفۆن دەنک
 .6ڕ
بەکاردەهێنێت بۆ فێڵکردن لە قوربانییەکە کە پێیوایە پەیوەندیکەرەکە لە
دەزگایەیک فەرمییەوەیە پەیوەندی دەکات بۆیە دەکەوێتە داوەوەو زانیارییەکان
هیشبەر دەکات.
خۆی ڕادەسن ڕ
ی
اوکردن دیجیتاڵ
چۆن خۆت دەپارێزیت لە ڕ
گرنگە هەموو بەکارهێنەران وریا بن و ئەم ئامۆژگاریانە جێبەج بکەن:
 -1زانیارییە هەستیارو کەسییەکانت لەگەڵ کەس هاوبەش مەکە ،بەهیچ شێوەیەک لەسەر تۆڕە
کۆمەڵیەتییەکان لەژێر هیچ پاساوێکدا بڵوی مەکەرەوە.
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 -2بەدەم هیچ هەڕەشەیەک مەچۆو وەڵیم مەدەرەوە ،بەهیچ شوەیەک کارلێک مەبە لەگەڵ
آ
کۆمەڵیەتییەکانەوە پێت دەگات.
ئەوە هەڕەشانەی لەڕێگەی کورتە نامە یان ئیمێڵ یان لە تۆڕە
 -3لینک مەکەرەوە ،تەنانەت ئەگەر لەکەسان نزیکەیشەوە پێت گەیشت وریا بەو سەرەتا
بیانپشکنە.
أ Virus Total -بەکارب هێنە بۆ دڵنیابوون لە لینک و فایلەکان .کلیک لەسەر هیچ لینکەێک مەکە
کە پێت دەگات .لینکەکە کۆن بکەو بچۆ بۆ ماڵپەڕەکە و لە شوێن تایبەت بە  URLلینکەکە
ی
دەتوات بیکەیتەوە ،لەگەڵ ئەمەیشدا
پێست بکە ،ئەگەر هیچ خەوشێیک نەبوو ئەوا لینکەکە پاکەو
لینکەکە کۆت بکەو کەڕێگەی ویبگەڕەوە بۆ ناوەڕۆکەکە بگەڕێ ،ئەگەر لینککە یه ناوەڕۆکێک
بێت ئەوا لە دەرئەنجامەکان دەردەکەوێت.
 -4دڵنیابە ئەو ماڵپەڕانەی سەردانیان دەکەیت بڕۆانامەی سەالمەتیان نوێیەوە بە "https://".
ی
ناونیشات گەڕانەکە بدە ئەگەر کارابوو ئەوا
دەستپێدەکات .هاوکات سەرنج قوفڵ الی چەت
ی
کەسیت
نیشانەی ئەوەیە پەیوەندییەکەت سەالمەت و پارێزراوەو ڕێگە نادات بێجگە لەخۆت
ڕێگەپێدراو ،زانیارییەکان بخوێنێتەوە چاکیان بکات تر و بڵیان بکاتەوە.
ی
وناونیشان ئیمێڵەکان وکورتەنامەکان دڵنیابن
 -5لەناونیشانەکان وژمارەی تەلەفۆنەکان
زۆربەی کاتەکان هاکەرەکان زانیارییەکان خۆیان دەشارنەوە تا خەڵک بە داوەوەکەوە بێت.
 -6هەموو ئەو خزمەتگوزاریانەی بەکاریان دەهێنیت و بەشداریت لەگەڵیان ناوی تۆ دەزانن
لەپەیوەندییەکاندا بەناوی خۆتەوە بانگت دەکەن ،هەرنامەیەک کە بەشداربووی بەڕێز یان
ی
هاوبەش بەڕێز بۆت هات جێگەی گومانە.
ی
پێشێیک وبۆنەیەک ،بۆ
 -7هەر خەڵتێک کە پێت دەگات بەن بەشداریکردنت لەهیچ
ڕ
هەڵخەڵەتاندنەم کارلێک مەبە لەگەڵیا.
 -٨ئەگەرکورتەنامە یان ئیمێڵت پێگەیشت و داوای زانیاری هەستیاری کرد ڕاستەوخۆ پەیوەندی
بە کەسەکەوە بکە تا دڵنیابیت ،ی
باشێوایە ڕێگەی ترو ئامرازی تر بەکارب هێنیت.
ی
ی
چۆکردن بەرنامە مەترسیدارەکان و بەرنامەی پار ی
استن ئینتەرنت
 -٩لەڕێگەی بەرنامەی قڵ
خۆت بپارێزە ،هیچ بەرنامەیەک بەکراک دامەگرە لەسەر ئامێەکەت.
-١٠چوونەژوورەوە بە دوو هەنگاو بۆ هەموو هەژمارەکانت کارا بکە.
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09
سەرچاوەکان و
خوێندنەوەی تر
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سەرچاوەکان و خوێندنەوەی تر
ی
بۆ زانیاری زیاتر و دەر ی
سەردات ئەم شوێنانە بکە-:
امەت زۆرتر و نوێکراوە
 .1الحماية الرقمية (عەرەن) – زانیاری لەبارەی ئاسایش دییجیتاڵ ڕێبەری فێکاری و
بەرنامەی سەالمەت.
( Security-in-a-Box .2بەهەردوو زمان عەرەن و ئینگیلزی) – زانیاری لەبارەی ئاسایش
ئینتتەرنت و ڕێبەری فێرکاری سەرچاوەت.
ی
( FrontLine Defenders .3بەهەردوو ی
پشتیوات
زمات عەرەت و ئینگیلزی) – زانیاری و
لەبارەی مەترسییە دیجیتاڵییەکان و مەتریس تر کە ڕووبەڕووی بەرگریکاران لە ی
ماف مرۆڤ
دەبێتەوە.
 .4سالمة تك (عەرەت)  -هەواڵ ئاسایش دیجیتاڵ  ،سەرچاوە بۆ خۆفیکردن  ،پشتیوان
تەکنییک  ،ڕاهێنان و هاوکاری خێا.
ی
ی
ی
ی
ر ی
سەالمەت دیجیتاڵ بۆ
ەندوف
ئینگلێی) – س
بەزمات عەرەت و
الصحفيي(
 .5لجنة حماية
ڕۆژنامەوانان.
ی
ی
ئینگلێی) :ئامۆژگاری و ئامرازوو
بەزمات عەرەت و
 .6الدفاع عن النفس ضد المراقبة (
ی
پەیوەندیکردت سەالمەت لە ڕێگەی ئینتەرنتەوە ،لە الیەن Electronic
ڕاسپاردە بۆ
 Frontier Foundationبەڕێوەدەبرێت.
ی
ی
ەزمات کوردی لەسەر ئاسایش ئینتەرنت.
بەزمات کوردی) – زانیاری ب
( Cyber Kurds .7
ی
ی
ئینگلێی) – ڕێکخراوێیک ناحکومییە کاردەکات بۆ
بەزمات عەرەت و
( Rory Peck Trust .8
ی
ی
ی
ی
ڕەفاهییەت ڕۆژنامەوانە سەربەخۆکان.
پشتیوات و
سەالمەت و
بنونیادنات
ی
ی
ی
امەتەکات خانمە
پێدات زەمالەییە ودر
ئینگلێی) – بەرنامەی
( Safe Sisters .9
ی
گریکارەکات بواری ی
ی
ی
کرێکارەکات بواری میدیاو
مرۆف و خانمە ڕۆژنامەوانان و خانمە
ماف
بەر
چاالکان دەکاتە ئامانج بۆ ڕاهێنانیان لەسەر گرەوە دیجیتاڵییەکان
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فەرهە ینگ زاراوەکانی
ئاسای یش دیجیتاڵ
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ی
نگ زاراوە ی
کان ئاسای یش دیجیتاڵ
فەرهە
ئەگەر پێچەوانەی ئەمە نەوترێت ،ئەوا دەتوانن زۆرێک لەو پێناسانەی لێەدا هاتووە لە
ی
اوەکات نەتەوە یەکگرتووەکان  UNtermلێەدا بدۆزنەوە.
بنکەدراوی  Databaseزار
•  :Adwareجۆرێکە لە بەرنامەی نەرمەکاڵ کە لەکان کارکردنیدا بە جۆرێک ریکلم پیشان
دەدەن .هەندێکجارگەشەپێدەران وەشان "بەخۆڕان"ی نەرمەکاڵکانیان پێشکەش دەکەن
بە مەرجێک دەبێت سەیری ڕێکلمەکان بکەیت ،ئەوان بەپن ژمارەی ئەو کەسانەی کە
کلیک لەسەر ڕێکلمەکان دەکەن پارەیان پێدەدرێت .هەروەها زۆرجار وەشان پارەدار لە
هەمان بەرنامەدا هەیە بەن ریکلم.
• یادگەی کورتخایەن  :Cacheناوچەیەیک هەڵگرتن کاتییە کە دەتوانرێت ئەو زانیارییانەی
تیایدا هەڵبگیێت کە پێویستە بەشێوەی خیا و بەردەوام پێیان بگەیت.
• نەرمەکاڵی"  :" crackبەرنامەیەکە بۆ چاالککردن ،تۆمارکردن یان درێژکردنەوەی ماوەی
تاقیکردنەوەی بەرنامەیەیک تایبەتمەند کە بەزۆری پێویسن بە ژمارەیەیک زنجیەن هەیە بۆ
ڕێگریکردن لە دزەکردن و بەکارهێنان ن مۆڵەت .هەمیشە بەکارهێنان "کراک" بۆ
دەستگەیشت بە بەرنامەکان نایاساییە.4
• تەکنەلۆژیای بەکۆدکردن :بەکارهێنەر دەتوانێت ئەو زانیاریانە بپارێزێت کە لەسەر USB
یان کۆمپیوتەر یان فلش دیسک یان یس دی یان هارد دیسک هەڵیگرتووون .بەڵگەنامەی
بەکۆدکراوەکان ناتوانرێت لەالیەن وەرگرە نەخوازراوەکانەوە بخوێیێتەوە یان سەیر
بکرێت ،تەنانەت ئەگەر بەڵگەنامەکە خۆیش الیان هەبێت.

 4تەماشای ئێرە بکە قرصنة البرامج  -ویكیبیدیا
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ی
دکردن لەکۆتاییەوە بۆ کۆتان ( :)E2EEبەکارهێنان بەکۆدکردنە بۆ ئامراز و
• بەکۆ
خزمەتگوزارییەکان پەیوەندیکردن ،بەجۆرێک کە تەنها بەکارهێنەران ئامرازەکە یان
خزمەتگوزارییەکە دەتوانن دەستیان بە ناوەڕۆیک کورتە نامەکان بگات .زۆرێک لە جۆرەکان
بەکۆدکردن لەالیەن پێشکەشکاران خزمەتگوزارییەوە بڵودەکرێنەوە بۆ پاراستن
سیاگەیشت الیەن سێیەم بەن
پەیوەندییەکان بە شێوەیەک کە ڕێگری بکات لە دە ڕ
مۆڵەت بەناوەڕۆیک نامەکان ،بەڵم پێشکەشکاری خزمەتگوزارییەکە وێڕای دابینکردن ئەم
خزمەتگوزارییە هێشتا دەتوانێت دەسن بگات بە زانیارییە پەیوەندیدارەکان بەکارهێنەر.
• دیواری ئاگر( : )Firewallدیواری ئاگر سیستەمێکە کە بۆ ڕێگریکردن لە چوونە
ژوورەوەی ن مۆڵەت بۆ تۆڕێک تایبەت یان لە تۆڕێک تایبەت دروستکراوە .دەتوانرێت
دیواری ئاگر لە هەردوو ڕەقەکاڵ و نەرمەکاڵدا جێبەج بکرێت ،یان بە تێکەڵکردن
هەردووکیان.
• ناونی ی
شان  :IPژمارەیەیک ناوازەیە کە ئامیەکان تەکنەلۆژیای زانیاری بەکاریدەهێت بۆ
ناسینەوە و پەیوەندیکردن لەگەڵ یەکی لە تۆڕێک کۆمپیوتەردا بە بەکارهێنان ستانداردی
پرۆتۆکۆڵ ئینتەرنێت ( .)IPهەر ئامیێک کە بەشداری لە تۆڕەکەدا بکات  -بۆ نموونە
ڕاوتەر ،کۆمپیوتەر ،پرینتەر ،و ئامیی فاکس  -دەبێت ناونیشان تایبەن خۆی هەبێت.
دەتوانرێت بە هاوتای ناونیشان شەقام یان ژمارەی تەلەفۆن کۆمپیوتەرێک یان ئامیێک
تری تۆڕ لە ئینتەرنێتدا هەژمار بکرێت .هەروەک چۆن هەموو ناونیشانێک شەقام و
ژمارەیەیک تەلەفۆن بە شێوەیەیک تایبەت بینایەک یان تەلەفۆنێک دەناسێتەوە ،ناونیشان
 IPدەتوانێت بە شێوەیەیک تایبەت کۆمپیوتەرێک دیاریکراو یان ئامیێک تری تۆڕ لە تۆڕێکدا
بناسێتەوە.
•  :Keyloggerئامرازێکە چاالیک بەکارهێنەر تۆمار دەکات وەک لێدان کلیلەکان کیبۆردو
دەتوانێت ئەم زانیاریانە بنیێت بۆ هیشبەرێکە بە بەکارهێنان ئیمەیڵ بێت یان شێوازی
تر.
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•

•

بەرنامە زیانبەخشەکان :ئەو نەرمەکاڵیە دروستکراوە بۆ هاککردن یان زیانگەیاندن بە
سیستەمێک کۆمپیوتەر بەن ڕەزامەندی و ئاگاداری خاوەنەکەی .نەرمەکاڵکە بە
نەرمەکاڵیەیک زیانبەخش دادەنرێت بە پشتبەست بە مەبەسن هەستپێکراوی
دروستکەری نەرمەکاڵکە .ڤایرۆیس کۆمپیوتەر و کرمەکان و ترۆجان و بەرنامە
سیخوڕییەکان و ریکلم ناپاک و نەرمەکاڵ زیانبەخش و نەخوازراوەکان تر لەخۆدەگرێت.
لەبنەڕەتدا تێکەڵەیەکە لە "نەرمەکاڵ" و "زیانبەخش".
ڕێڕەوی پیاز :بنەمای تەکنەلۆژییە بۆ تۆڕی تۆر .ناوەکە لە پێکهاتەی هاوشێوەی پیازەوە
وەرگیاوە بۆ سیستەم بەکۆدکردن بەکارهێیاو لە تۆردا ،کە چەندین جار لە چەندین چیندا
پارێزراوە .ئامانج لە ڕێڕەوکردن پیاز ئەوەیە کە ئینتەرنێت بە شێوەیەیک تایبەت
بەکارب هێیێت ،ڕێڕەوکردن هاتوچۆ لە ڕێگەی چەندین سیڤەرەوە و لە هەموو هەنگاوێکدا
بەکۆدەکرێت.5

• نەرمەکاڵی سەرچاوە کراوە :ئەمە زاراوەیەیک گشتییە بۆ نەرمەکاڵ (بەرنامەکان و
نەرمەکاڵی سیستەم) کە کۆدی سەرچاوە بە ئاشکرا بۆ هەر بەکارهێنەرێک بەردەستە؛
نەرمەکاڵیەک کە دەتوانرێت بەن سنووردارکردن بەکارب هێیێت ،کۆن بکرێت،
لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت ،دەستکاری بکرێت و دووبارە دابەش بکرێتەوە.
•  PGP: PGPکورتکراوەی ""Pretty Good Privacyە ،و بەرنامەیەیک کۆدکردن کلییل
گشن ناهاوسەنگە کە توانای دڵنیابوون لە نهێن و متمانەپێکراوی پەیوەندییە
ئەلیکیۆنییەکان هەیە.
• ڕاوکردن (فیشینگ) :تاکتیکە بۆ ئەنجامدان ساختەکاری ئۆنلین و دزین ناسنامە .بۆ
نموونە "فێڵبازێک" ئیمەیڵێک دەنیێت کە داواکارییەیک بازرگان یاساییە  -بۆ نموونە لە
پشیاست بکەنەوە.
بانکێکەوە کە داوای لە کڕیارەکان دەکات بەیاننامە داراییەکان
ڕ
ئیمەیڵەکە بەستەرێک تێدایە کە مەبەست لن چوونە بۆ ماڵپەڕێک بانک یاسان .بەڵم
لەڕاستیدا سایتەکە ساختەیە و کاتێک قوربانییەکە ژمارەی ئەکاونتەکان ،وشەی نهێن یان
زانیاری هەستیاری تر دەنووسێت ،ئەم داتایانە دەگیێن و دواتر لەالیەن فێڵبازەکەوە
بەکاردەهێیێت بۆ ئەنجامدان ساختەکاری.

 5بۆ زانیاری زیاتر ،سەردانی پرۆژەی  Torبکە لێرە https://www.torproject.org
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ی
سیاگەیشت بە
• بەرنامەکان بەبارمتەگرتن  :Ransomwareجۆرە بەرنامەیەکە بۆ دە ڕ
ی
قوربات دەبێت بڕە پارەیەک بدات.
سیستەمێک کۆمپیوتەر دروستکراوە تا ئەو کاتەی
هەندێک جۆری بەرنامەی بەبارمتەگرتن ،فایلەکان سەر هاردەکەت بەکۆد دەکەن
(هەروەها بە  cryptographic extortionناساوە) ،لە کاتێکدا هەندێکیان ڕەنگە بە
سادەن سیستەمەکە بکوژێننەوە و پەیام پیشان بدەن بۆ ئەوەی قوربانییەکە ڕازی بکەن
پارە بدات.
ی
بەرنامەکان سیخوڕی :نەرمەکاڵی کۆمپیوتەرە کە زانیاری کەیس دەربارەی بەکارهێنەران
•
کۆدەکاتەوە بەن ڕەزامەندی و ئاگاداریان دەیبات .زانیارییە کەسییەکان بە نهێن تۆمار
دەکرێن بە بەکارهێنان چەندین تەکنیک ،لەوانە تۆمارکردن لێدان کلیلەکان ،تۆمارکردن
میووی گەڕ یات وێبگەڕ لە ئینتەرنێتدا و سکانکردن بەڵگەنامەکان لەسەر هارد دیسک
کۆمپیوتەر.
• ترۆجان :بەرنامەیەکە کە بە شێوەیەیک ئاسات دەردەکەوێت ،بەڵم کاتێک کاردەکات
هەندێک چاالیک نایاسان ئەنجام دەدات .دەتوانرێت بەکارب هێیێت بۆ دیاریکردن شوێن
هەڵگر یتت زانیارییەکان وشەی نهێن ،کردنەوەی سیستەمەکە زیاتر بەرەوڕووی دزەکردن
زانیاری لە داهاتوودا ،یان بە سادەن لەناوبردن بەرنامە و زانیارییە هەڵگیاوەکان
بەکارهێنەر .ترۆجان هاوشێوەی ڤایرۆسە ،تەنها ئەوە نەبێت کە خۆی دووبارە ناکاتەوە.
• " :VPNتۆڕی تایبەن گریمانەن" تۆڕێکە کە ڕێڕەوێک تایبەت لە سەرانسەری ئینتەرنێتدا
دابت دەکات کە تەنها بەکارهێنەران ڕێگەپێدراو دەتوانن دەستیان ن بگات ،و لە ڕێگەیەوە
تەنها زانیارییە ڕێگەپێدراوەکان دەتوانن بگوازرێنەوە.
• کرمۆڵکەکان :زاراوەیەیک کۆمپیوتەرییە ،ئاماژەیە بۆ بەرنامە مشەخۆرە زیانبەخشەکان،
هاوشێوەی ڤایرۆسەکان ،کە دووبارە خۆیان بەرهەم دەهێننەوە و بڵودەبنەوە لە
سەرانسەری تۆڕەکاندا بەدوای ئامیە الوازەکاندا دەچن تا تەشەنە بکەن .بە پێچەوانەی
ڤایرۆسەکانەوە ،کرمەکان فایلەکان بەرنامەکان تری کۆمپیوتەر تووش ناکەن .کرمەکان
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دەتوانن لە هەمان کۆمپیوتەردا کۆن دروست بکەن ،یان دەتوانن لە ڕێگەی تۆڕەوە کۆن
بۆ کۆمپیوتەرەکان تر بنین.
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تیمی کارکردن
حەیدەر حەمزوز

ڕێکخەر

ئاسۆ وەهاب

ئامادەکاری ناوەڕۆک و دیزاین

هالە زیاد

وێنەکان

محەمەد عەبدوڵاڵ

پێداچوونەوە زمانەوانی وەشانی عەرەبی ڕێبەرەکە
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