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متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة متخصصة لألمم املتحدة يف ميدان االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائمة يف االحتاد الدويل لالتصاالت .وهو مسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل
املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي.
وحتدد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSAاليت جتتمع مرة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وأن تصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقا لإلجراء املوضح يف القرار  1الصادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.
ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلومات اليت تقع ضمن اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزمة على أساس التعاون
مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC

مالحظـة
تستخدم كلمة "اإلدارة" يف هذه التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصاالت أو على وكالة تشغيل معرتف هبا.
والتقيد هبذه التوصية اختياري .غري أهنا قد تضم بعض األحكام اإللزامية (هبدف تأمني قابلية التشغيل البيين والتطبيق مثال) .ويعترب
التقيد هبذه التوصية حاصال عندما يتم التقيد جبميع هذه األحكام اإللزامية .ويستخدم فعل "جيب" وصيغ ملزمة أخرى مثل فعل
"ينبغي" وصيغها النافية للتعبري عن متطلبات معينة ،وال يعين استعمال هذه الصيغ أن التقيد هبذه التوصية إلزامي.

حقوق امللكية الفكرية
يسرتعي االحتاد االنتباه إىل أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق امللكية الفكرية .وال يتخذ االحتاد
أي موقف من القرائن املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية أو صالحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب هبا عضو من أعضاء االحتاد
أو طرف آخر ال تشمله عملية إعداد التوصيات.
وعند املوافقة على هذه التوصية ،مل يكن االحتاد قد تلقى إخطارا مبلكية فكرية حتميها براءات االخرتاع ميكن املطالبة هبا لتنفيذ هذه
التوصية .ومع ذلك ،ونظرا إىل أن هذه املعلومات قد ال تكون هي األحدث ،يوصى املسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية باالطالع على
قاعدة البيانات اخلاصة برباءات االخرتاع يف مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBيف املوقع .http://www.itu.int/ITU-T/ipr/
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي مسبق من ا الحتاد
الدويل لالتصاالت.
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التوصية
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اعتبارات التصميم لتحسين تصور المستعملين النهائيين
لمؤشرات استحقاق الثقة
1

مجال التطبيق

تستخدم يف طائفة واسعة من اهلجمات نسخ حملتوى متأت من موفري خدمات يستحقون الثقة ،ما خيدع املستعملني النهائيني
جبعلهم يعتقدون أنه يستحق الثقة على الرغم من أنه ال يستحقها .وتبني هذه التوصية اعتبارات التصميم لتحسني تصور
املستعملني النهائيني ملؤشرات استحقاق الثقة .وتعرض يف التذييلني التقنيات الرئيسية املستخدمة لقياس تصور املستعملني
النهائيني هلذه املؤشرات.
2

المراجع

ال يوجد.
3

التعاريف

1.3

المصطلحات المعرفة في وثائق أخرى

تستخدم يف هذه التوصية املصطلحات التالية املعرفة يف وثائق أخرى:
 1.1.3اإلعاقة ) :[b-ITU-T F.790] (disabilityتعرف "اإلعاقة" بأهنا حالة يكون فيها استعمال جتهيزات وخدمات
االتصاالت مقيدا .وينظر أساسا إىل "اإلعاقة" على أهنا نامجة عن عجز وظيفي مؤقت أو دائم بسبب مرض أو حادث أو شيخوخة
وما إىل ذلك .وبوجه أعم ،تنطوي "اإلعاقة" على حالة يتعذر فيها االستعمال الكامل لتجهيزات وخدمات االتصاالت بسبب
البيئة املادية و/أو االجتماعية (كاملهاتفة يف بيئة تتسم بالضوضاء).
2.1.3

القياس ) :[b-ENISA] (measurementفعل أو عملية القياس ،حيث حتدد قيمة متغري كمي باملقارنة مع وحدة قياس (معيارية).

 3.1.3المبين ) :[b-ENISA] (metricنظام قياسات متصلة ميكن من التحديد الكمي خلاصية ما لنظام أو مكون أو عملية.
ويتكون املبني من مقياسني أو أكثر.
 4.1.3المعلومات المحددة لهوية شخص ) :[b-ITU-T X.1252] (personally identifiable information) (PIIأي
معلومات أ ) تعرف الشخص الذي ختصه أو ميكن استعماهلا يف التعرف عليه أو االتصال به أو حتديد موقعه؛ ب) أو ميكن من
خالهلا احلصول على معلومات التعرف على شخص أو بيانات اتصاله؛ أو ج) تكون مرتبطة أو ميكن ربطها بشخص طبيعي
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
 5.1.3التصيد اإللكتروني االحتيالي ) :[b-ITU X.1254] (phishingاحتيال ينخدع به مستعمل الربيد اإللكرتوين أو املوقع
الشبكي للكشف عن معلومات شخصية أو سرية حبيث يستطيع احملتال استخدامها بصورة غري شرعية.
 6.1.3إمكانية النفاذ إلى االتصاالت ) :[b-ITU-T F.790] (telecommunications accessibilityيقصد باملصطلح
يف جمال االتصاالت إمكانية استعمال منتج أو خدمة أو بيئة أو مرفق من جانب أوسع طائفة ممكنة من املستعملني ،وخصوصا
املستعملون ذوو اإلعاقة.
 7.1.3الشخص ذو اإلعاقة ) :[b-ITU-T F.791] (person with disabilitiesالطريقة الالئقة لإلشارة إىل شخص يعاين من
إعاقة [.]b-UNCRPD
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2.3

المصطلحات المعرفة في هذه التوصية

يعرف يف هذه التوصية املصطلح التايل:
 1.2.3مؤشرات استحقاق الثقة ) :(trustworthiness indicatorsهي الرموز اليت يعرضها وكيل للمستعملني على شبكة
الويب فيستعان هبا لتنوير املستعملني النهائيني بشأن استحقاق املوقع الشبكي املعين للثقة.
4

المختصرات واألسماء المختصرة

DKIM

الربيد املعرف مبفاتيح امليادين

DOM

منوذج موضوع الوثيقة

)(Document Object Model

FNE

خشية التقييم السليب

)(Fear of Negative Evaluation

SSL

طبقة التوصيل اآلمنة

)(Secure Socket Layer

URL

حمدد موقع املوارد املوحد

5

)(DomainKeys Identified Mail

)(Uniform Resource Locator

االصطالحات

ال توجد.
6

تصور المستعملين النهائيين لمؤشرات استحقاق الثقة

إن بروتوكوالت تبادل املعلومات بشأن األمن السيرباين ،كما تعرف يف التوصية ] ،[b-ITU-T X.1500ميكن أن تأيت مبعلومات
مفيدة فيما خيص القرارات املتعلقة باستحقاق الثقة يف إطار كل ما قد حيدث من تفاعالت يف الفضاء السيرباين .ومن هذه
املعلومات ،على سبيل الذكر ال احلصر ،معلومات عن شهادات الصالحية املمتدة ] [b-CAB-Baselineودرجة التيقن من
اهلويات ] ،[b-ITU-T X.1254وتواقيع الربيد اإللكرتوين للربيد املعرف مبفاتيح امليادين ) ،[b-IETF RFC 6376] (DKIMواإلشارة
إىل مواقع التصيد اإللكرتوين االحتيايل ].[b-IETF RFC 5901
بيد أن املستعملني النهائيني غالبا ما يتجاهلون هذه املؤشرات املتعلقة باستحقاق الثقة أو ال يعريوهنا االهتمام الكايف ،حبسب
ما تبينه دراسات سابقة أجريت استنادا إىل إحصاءات دميغرافية شىت (ترد التفاصيل ذات الصلة يف التذييل  .)IIولذا يتعني حتسني
تصور املستعملني النهائيني ملؤشرات استحقاق الثقة.
7

تقنيات تحسين تصور المستعملين النهائيين لمؤشرات استحقاق الثقة

تقدم يف إطار هذا القسم عدة تقنيات لتحسني تصور املستعملني النهائيني ملؤشرات استحقاق الثقة .وميكن استعمال هذه التقنيات
منفردة أو جمتمعة ،كما يراد أو كما تقتضيه احلال ،لعرض مؤشرات استحقاق الثقة على حنو يزيد من إمكان التعرف عليها.
1.7

العناصر المرئية

جيب أن ينظر واضعو مؤشرات استحقاق الثقة يف االستعانة بعناصر مرئية مقيسة .فقد بينت دراسات سابقة أن مؤشرات استحقاق
الثقة القائمة على التشفري الرمزي ،كما يف حمددات مواقع املوارد املوحدة ) ،(URLيصعب على املستجدين من املستعملني النهائيني
استخدامها وغالبا ما تتجاهل ] .[b-Miyamotoولذا يوصى باألخذ بعناصر مرئية ،مثل األيقونات اليت تدل على استحقاق الثقة.
وميكن للقائمني على التنفيذ النظر يف االستعانة ببضعة عناصر مرئية مقيسة ،كما يف حالة إشارات السري على الطرقات ،لتقليل
ما يلزم من جهد وتركيز إضافيني ومن تدريب إضايف.
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وحبسب إشارات وعالمات أمان املنتجات ] ،[b-ANSI-Z535.4تقلص درجات املخاطر باستخدام كلمات إشارية (مثل "خطر"
و"إنذار") مقرتنة بألوان (األمحر ،والربتقايل ،واألصفر).
رمز حتذير من أجل السالمة
مقرتن بكلمة إشارية

نص باألسلوب الشكلي اخلاص بالعناوين

مجل بصيغة
املبين للمعلوم
نص :مبحاذاة
ميىن

تنبيه

موضع قراص

هناك قطع
متحركة أدناه
ال تدين يديك
نص :بتشكيلة من األحرف الكبرية واألحرف الصغرية

رمز األمان

خطر

توتر كهربائي خطر
التماس ميكن أن يسبب
صدمة أو حرقا كهربائيني
اقطع تيار الكهرباء عن
النظام واقفل النظام
قبل االستخدام
سبل تفادي اخلطر

الشكل  – 1إشارات وعالمات أمان المنتجات

عواقب عدم تفادي اخلطر

عالمة اخلطر

)(ANSI Z535.4

يقرتن بالغ "اخلطر" ) (DANGERمبثلث أبيض وعالمة تعجب محراء وخلفية محراء .ويقرتن بالغ "اإلنذار"
مبثلث أسود وعالمة تعجب برتقالية .ويقرتن بالغ "التحذير" ) (CAUTIONمبثلث أسود وعالمة تعجب صفراء.

)(WARNING

ويضاف إىل ذلك أن واضعي مؤشرات استحقاق الثقة ينبغي أن يستعملوا أنساق ألوان قياسية لتمثيل درجات استحقاق الثقة.
ويف سياق أثر األلوان من الناحية النفسية يستعان باللون األمحر السرتعاء االنتباه .فاللون األمحر يقابل طول املوجة األكرب يف طيف
الضوء املرئي ،ويتميز خباصة الظهور وكأنه أقرب مما هو بالفعل .ولذا فإن األمحر خيطف انتباه املستعملني ويستعان به يف إشارات املرور.
أما األصفر فإن طول املوجة املقابل له كبري نسبيا وهو حفاز يف األساس ،وميكن أن يسرتعي انتباه املستعملني .ويتوسط اللون
األخضر طيف األلوان؛ فهو يقابل طول املوجة املتوسط للضوء املرئي .وينزع اللون األخضر أيضا إىل كونه يرى رؤية ال تستلزم أي تضبيط،
ما جيعله يستعمل مبثابة إشارة مرحية أو باعثة على االسرتخاء .أما اللون األزرق فإنه يهدئ البال ويساعد على الرتكيز.
وميكن لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة أن يستعينوا مبفهوم "الدماغ االجتماعي" الذي يشجع على التصرف التعاوين الرامي إىل
خدمة اجملتمع .فقد خلص يف دراسات سابقة إىل أن الناس يتصرفون على حنو يتسم مبزيد من الوعي االجتماعي عندما يكونون
على مقربة من صور لعيون ناظرة ] [b-Rigdonو] .[b-Senjuبيد أنه ينظر إىل ذلك نظرة تشكك ،يقول أصحاهبا بأنه ليس لصورة
العيون الناظرة أثر يذكر على السلوك ].[b-Felt2014
2.7

عناصر النصوص السردية

بينت دراسات سابقة أن بعض جمموعات املستعملني يتخذون قراراهتم بشأن استحقاق الثقة استنادا إىل النصوص السردية ،ال إىل
أمساء امليادين ،وال إىل أنواع الربوتوكوالت ،وال إىل حمددات مواقع املوارد املوحدة ) [b-Felst2014] (URLو] .[b-Felt2015فيوصى
بتجهيز برجميات املستعملني النهائيني مبا ميكن من حتويل املعلومات الرمزية إىل عناصر نصوص سردية ال تستعمل فيها املختصرات.
كما ميكن أن يكون ذلك مفيدا للمستعملني املعوقني بصريا ،إذا اقرتن بنظم حتول النص إىل كالم.
فلجذب انتباه املستعملني قد يتعني عند إعداد بالغات اإلنذار يف الربجميات اخلاصة باملستعملني النهائيني النظر يف عدة معايري
للتصميم على النحو التايل:
ينبغي لواضعي مؤشرات استحق اق الثقة أن يتفادوا استخدام املصطلحات التقنية .فينبغي أن يستعاض يف بالغ اإلنذار
1
عن املصطلحات التقنية جبمل أو عبارات يستطيع املستعملون فهمها؛ إذ إهنم سيتجاهلون البالغ إذا مل يعلموا كيفية
التحرك السليم بناء عليه.
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3.7

ينبغي لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة النظر يف صوغ بالغات مقتضبة .فطول النصوص سيعطي مؤشرا عن لزوم جهود
كثرية لقراءهتا ،ما قد يثين املستعملني عن قراءهتا .كما ينبغي أن يستبعد من البالغ كل نص زائد لكي يغدو البالغ وجيزا
ودقيقا يف آن واحد .وينبغي التنويه إىل أن مثة عالقة توازن بني اإلجياز والدقة قائمة على اعتماد حل وسط؛ فال ميكن شرح
مجيع جوانب منوذج التهديد يف فقرة قصرية وحيدة .ولذا ميكن أن تستخدم يف بالغات اإلنذار العناصر املرئية والعناصر
النصية معا .وحلساب مدى اإلجياز املمكن األخذ به ميكن لواضعي املؤشرات أن يطبقوا دليال للقدرة على القراءة ،يقيس
القدرة على القراءة بتقدير عدد سنوات التعليم اليت يتعني أن يكون الشخص املعين قد تابعها لكي يفهم نصا مكتوبا.
ينبغي لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة أن يبينوا اخلطر الذي وقع أو الوشيك الوقوع .فينبغي أن يبني يف بالغات اإلنذار اخلطر
املتخذ أساسا إلصدارها ،ألن املستعملني حيتمل أن حييطوا بالبالغ وميتثلوا له إذا كان يصف املخاطر وصفا صرحيا ال لبس فيه.
كما ينبغي أن يتضمن البالغ تعليمات عن سبل تفادي اخلطر ،إذا مل تكن التعليمات املعنية واضحة يف وصف اخلطر.
عمليات االنتقال من تصميم إلى آخر من تصاميم التجهيزات المحيطية

ميكن لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة أن خيتربوا واجهتها البينية فيما خيص عمليات االنتقال من تصميم إىل آخر من تصاميم
التجهيزات احمليطية .فيمكن أن يكون لالنتقال الفجائي يف مرأى التجهيزات احمليطية مفعول يشري إىل خطر حمتمل .ولذا يوصى
باالستعانة هبذه التقنية باالنتقال من تصميم إىل آخر من تصاميم هذه التجهيزات (اليت درج على تسميتها "شارات" )(themes
أو "هيئات" ) ،)(skinsكلما واجه املستعملون النهائيون مواقع شبكية أو بالغات بريد إلكرتوين تنطوي على خطر عال.
4.7

أسلوب التدريب

ميكن لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة أن يعدوا أساليب تدريبية .فتصور املستعمل النهائي لألخطار سيكون غري دقيق يف أحسن
األحوال إذا كان ال يتعرض إىل األخطار املعنية إال نادرا جدا .ولذا يوصى بتجهيز برجميات املستعملني النهائيني بأسلوب تدرييب،
ميكن به حماكاة أحداث تنطوي على أخطار على حنو مصطنع يدرب به املستعملون النهائيون على تصور األخطار بدقة .كما ميكن
إضفاء طابع حتفيزي على هذا التدريب جبعله يشتمل على التباري.
5.7

إمكانية النفاذ

ينبغي لواضعي مؤشرات استحقاق الثقة أن يصمموا واجهتها البينية واضعني باعتبارهم إمكانية النفاذ .إن اإلبصار يشري إىل القدرة
على متييز شكل احلافزات البصرية ،وقدها ،وهيئتها ،ولوهنا .فيمكن أن يواجه األشخاص املعوقو البصر مصاعب يف تبني مؤشرات
استحقاق الثقة .فبسبب آثار عمى األلون الناجم عن عدم متييز اللون األمحر ) (protanopiaوعمى األلوان الناجم عن عدم متييز
اللون األخضر ) (deuteranopiaميكن أن يواجه بعض املستعملني النهائيني مشكالت يف متييز األلوان ،مثل متييز اللون األمحر عن
اللون األخضر.
لقد وضعت املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية وثيقة املبادئ التوجيهية اخلاصة بإمكانية
النفاذ ] [b-ISO/IEC-40500لألشخاص ذوي اإلعاقة ،لكن هذه الوثيقة ال تتناول مباشرة مؤشرات استحقاق الثقة اليت تظهر
يف شريط العنوان .ويعرف يف وثيقة املتطلبات األساسية ملنتدى هيئات تصديق برجميات التصفح ] [b-CAB-Baselineاملعيار
اخلاص بالشهادات وسلطات إصدارها ،لكن ال حتدد فيها الكيفية اليت تقدم هبا برجميات التصفح الشهادات للمستعملني.
وتضمن القائمة املرجعية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت ] [b-ITU-T-FSTP-TACLأن يتاح لشىت املستعملني ،مبن فيهم األشخاص
ذوو اإلعاقات ،أن يستخدموا اخلدمات والوظائف احملددة .فإذا أريد حتقيق إمكانية أفضل لنفاذ املعوقني بصريا أو املكفوفني ،فينبغي
للواجهة املعنية أن توفر للمستعمل عرضا للوسائط ،وأن تتسىن مراقبتها يف شىت أساليب وأنواع التدابري التحكمية .وبالنسبة
لألشخاص ذوي اإلعاقات اإلدراكية ،ينبغي إبراز نقاط مهمة للفت انتباههم فضال عن استعمال وسائط متممة ،كاأليقونات
والوسائط الفيديوية والسمعية.
إن تطبيقات قراءة ما يظهر على الشاشة ميكن أن جتد مؤشرات استحقاق الثقة اليت تظهر يف املواقع الشبكية .وميكن أن تتيح
هذه التطبيقات معلومات تتعلق باألمن ،مثل شريط العنوان األخضر لشهادة الصالحية الـممتدة ) ،(EV-SSLوقراءة املعلومات
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خبدمات حتويل النصوص إىل كالم .كما ميكن أن تلخص هذه التطبيقات املعلومات املتأتية عن شجرة "منوذج موضوع
الوثيقة" ) (DOMضمن برنامج التصفح.
6.7

األطفال

فيما خيص األطفال على شبكة اإلنرتنت ،يقوم أحد الوالدين عادة بالتحقق من خالل االستماع إىل جمريات أو أنشطة اتصاالت
أطفاهلم عرب اإلنرتنت أو ميتلك املعلومات الالزمة لتقييد النفاذ بنسق قريب املنال .وقد ال يكون هذا السبيل "الواقي" متاحا ألحد
الوالدين ذي اإلعاقة .ويندرج هذا الدور بعينه ،كما هو حمدد ،بني جمالني  -محاية الطفل على شبكة اإلنرتنت وإمكانية نفاذ
شخص بالغ/أحد الوالدين ذي اإلعاقة الذي يتوىل مسؤولية تنشئة أطفال أصحاء وكذلك أطفال معوقني.
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5

التذييل

I

االعتبارات المتعلقة بتحليل المهام المعرفية في مجال األمن السيبراني
(ال يشكل هذا التذييل جزءا أساسيا من هذه التوصية)
1.I

االعتبارات المتعلقة بتحليل المهام المعرفية في مجال األمن السيبراني

إن حتليل املهام املعرفية ألغراض األمن السيرباين ميكن أن يشتمل على قياس العناصر السلوكية وعلى حتليل التفاعالت مما يؤدي
يف هناية املطاف إىل تداخل العمليات الذهنية الباطنية .وتدرس يف إطار هذه التوصية ثالثة مفاهيم ألمن املعلومات ،هي السرية
والنزاهة والتيسر ،باعتبارها متطلبات حتليل املهام املعرفية يف جمال األمن السيرباين.
2.I

المفاهيم الثالثة التي تتيح تحقيق أمن المعلومات

السرية
ميكن أن تتضمن البيانات الـمقيسة معلومات شخصية ،تكون من حيث األساس حساسة فيما يتعلق باخلصوصية .وعليه فإن استعمال
هذه البيانات يتعني أن جيري بعناية ،مشفوعا باتفاق مع املستعملني النهائيني .وجيب أن خيضع تبادل هذه املعلومات ملراقبة صارمة.
النزاهة
ميكن أن يستعان يف طرائق القياس باملعلومات اجملمعة بصرف النظر عن خشية التقييم السليب ) .(FNEواحلال أن املالحظات غالبا
ما تتأثر خبشية التقييم السليب ،حيث يعمد بعض الناس إىل التسرت على أخطائهم البشرية ،ألن كشف األخطاء غالبا ما يضر
بالصورة املتكونة لديهم عن ذاهتم وبسمعتهم املهنية.
التيسر
ينبغي أن تـتبع يف املعاينات الطريقة اليت يسهل على الناس تطبيقها .ففي سياق اتقاء التصيد اإللكرتوين االحتيايل ينبغي أن تكون
الطرائق املعنية متاحة عندما يتصفح املستعملون املعلومات املقدمة .وتفضل يف ذلك األجهزة اليت تعمل دون حاجة إىل متاس.
كما جيب أن ال حيمل املستعملون مغروسات أو أجهزة أخرى ميكن أن تؤذيهم بأي شكل من األشكال.
3.I

الطرائق الممكن اتباعها في القياس

أثبتت البحوث يف جمال علم النفس التجرييب وجود ارتباط وثيق بني حركات العينني واالضطرابات الذهنية
و] .[b-Norisوقد صنف ليغ وآخرون ] [b-Leighحركات العينني فأدرجوها يف أربع فئات ،هي اللمحات والتحديقات وحركات
التتبع املتواصل بالبصر واملنعكسات الدهليزية-البصرية .وعلى العموم تتغري حركة العني اللمحية بتغري ما يراه الشخص املعين .وقد
بني إروين وآخرون يف سياق النموذج الذهين أن الدوران الذهين يلتغي خالل احلركات املعنية ] ،[b-Irwinوبني توكودا ][b-Tokuda
أن عبء العمل الذهين الذي ميثل مؤشرا إىل مدى انشغال الشخص ذهنيا/معرفيا ،ميكن أن يقدر انطالقا من احلركات اللمحية الطارئة.
][b-Crawford

وميكن أيضا االستعانة بتأكيد درجة حرارة اجلسم السطحية الـمقيسة على البشرة جلمع معلومات مبثابة مقياس فسيولوجي للحالة
الذهنية ] [b-Orو] [b-Wangو] .[b-Volskampويذهب جينو وآخرون ] [b-Gennoإىل أن جتارهبم أثبتت وجود تغريات يف درجة
احلرارة يف منطقة األنف عندما يشعر األشخاص املعنيون بأحاسيس من قبيل اإلجهاد واإلرهاق .مث إن البيانات املتعلقة بدرجة احلرارة،
إذ تقرتن بغري ذلك من طرائق القياس ،هتيئ وسيلة مرنة ذات درجة عالية من األمتتة لتقييم عبء العمل تقييما موضوعيا ].[b-Or
وإىل جانب هذه احللول غالبا ما جتمع املعلومات باالستناد إىل نشاط الدماغ وناقلية البشرة وقياس نبض القلب وضغط الدم،
لكن االستعانة هبذه البيانات تنزع إىل تطلب تدخل تطفلي لدى املستعملني .ولئن كان من املفيد فيما خيص التيسر التعرف على
تعابري الوجه وحركاته فإنه يسهل تأثر هذه التعابري واحلركات خبشية التقييم السليب.
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التذييل

II

اعتبارات حماية المستعملين النهائيين في تحليل المهام المعرفية
(ال يشكل هذا التذييل جزءا أساسيا من هذه التوصية)
1.II

تقدير معارف ومهارات المستعملين

توضح دراسة سابقة أنه ميكن تصنيف املستعملني النهائيني يف فئتني مها فئة اخلرباء وفئة املستجدين ].[b-Miyamoto
فاخلرباء يقيمون مؤشر حمدد موقع املوارد املوحد ) (URLو/أو طبقة التوصيل اآلمنة ) (SSLلربنامج التصفح بدال من تقييم حمتويات
صفحات املواقع الشبكية للبت يف شأن مصداقية املواقع املعنية .أما املستجدون فهم شديدو التأثر باإلشارات اليت يتلقوهنا من
حمتويات املواقع الشبكية .واحلال أن طبيعة التصيد اإللكرتوين االحتيايل جتعل حمتويات املواقع الشبكية االحتيالية مماثلة حملتويات
املوقع املشروع ،ما يفضي باملستجدين إىل الوقوع يف شرك التصيد اإللكرتوين االحتيايل.
إن هذه اخلصائص املميزة للمستعملني النهائيني تفيد يف تضبيط نظام الوقاية من التصيد اإللكرتوين االحتيايل فيما خيص كال منهم.
ومثة حل ميكن األخذ به يتمثل يف هتيئة نسق كشف التصيد اإللكرتوين االحتيايل حبيث تكون احلاالت السلبية الزائفة أقل فيما خيص
املستجدين واحلاالت اإلجيابية الزائفة أقل فيما خيص اخلرباء .وبوجه عام تعرتض نظم الوقاية من التصيد اإللكرتوين االحتيايل مشكلة
يف دقة الكشف ،ألن مثة عالقة توازن قائمة على حل وسط بني عدد احلاالت اإلجيابية الزائفة (أي حاالت اعتبار مواقع مشروعة
مواقع للتصيد اإللكرتوين االحتيايل) وعدد احلاالت السلبية الزائفة (أي حاالت اعتبار مواقع للتصيد اإللكرتوين االحتيايل مواقع
مشروعة) .ومن شأن عدد احلاالت اإلجيابية الزائفة أن يزداد إذا ركز يف النظم على تقليص عدد احلاالت السلبية الزائفة (اعتبار
مواقع للتصيد اإللكرتوين االحتيايل مواقع مشروعة) .أما تقليص اخلطأين كليهما فيـعد أمرا صعبا .وعلى الرغم من ذلك جيب
أن حيمي النظام املستجدين ،الذين غالبا ما يفشلون يف اختاذ القرار الصحيح.
وييسر استعمال جهاز لتتبع حركة العينني متييز املستجدين من بني مستعملي املواقع الشبكية .فالشكل  1.IIيبني حركة عيين
مستعمل مستجد بينما يبني الشكل  2.IIحركة عيين مستعمل خبري ،يف موقع شبكي احتيايل .وتشري الدوائر إىل حاالت التحديق،
بينما تشري األرقام ضمن الدوائر إىل ترتيب هذه احلاالت .ففي حالة موقع التصيد اإللكرتوين االحتيايل ،نظر املستجد إىل حمتوى
املوقع الشبكي املعين لكنه جتاهل شريط عنوان برنامج التصفح عندما قيم املصداقية ،كما يبني يف الشكل .1.II
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X.1212(17)_FII.1

الشكل  - 1.IIمستعمل مستجد على موقع شبكي احتيالي

X.1212(17)_FII.2

الشكل  - 2.IIمستعمل خبير على موقع شبكي احتيالي
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X.1212(17)_FII.3

الشكل  - 3.IIمستعمل مستجد على موقع شبكي مشروع

X.1212(17)_FII.4

الشكل  - 4.IIمستعمل خبير على موقع شبكي مشروع
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يف حالة املوقع الشبكي املشروع أيضا مل يعر املستعمل املستجد االنتباه إال حملتوى املوقع كما يظهر يف الشكل  .3.IIأما املستعمل
اخلبري فينزع خالفا لذلك إىل تقييم مؤشر حمدد موقع املوارد املوحد ) (URLو/أو طبقة التوصيل اآلمنة ) (SSLلربنامج التصفح
ال إىل حمتويات صفحته لكي حيكم على مصداقية املوقع املعين كما يظهر يف الشكل  .4.IIوتشري معاينات السلوك هذه إىل
أن املستعملني اخلرباء ينزعون إىل النظر إىل شريط العنوان حيث يـعرض مؤشر حمدد موقع املوارد املوحد ) (URLو/أو طبقة التوصيل
اآلمنة ) (SSLلربنامج التصفح عند بدء عملية التصفح .أما املستجدون فليسوا على علم بذلك الفتقارهم إىل املعرفة فيما يتعلق
مبؤشر حمدد موقع املوارد املوحد ) (URLوطبقة التوصيل اآلمنة ).(SSL
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