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ExifTool

ExifPurge

 يتيح إمكانية القراءة والكتابة وإزالة ومعالجة
 البيانات الوصفية لعدد كبير من أنواع الملفات.
مالحظة: ال يتوفر له واجهة مستخدم رسومية

EXIF Purge  هو تطبيق حجمه صغير إلزالة
 البيانات الوصفية األولية من عدة صور

دفعة واحدة

.

.

.

.

.

. exiftool.org

exifpurge.com

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

 يتميز بمنصة سهلة للغاية وبإمكانية التحويل
الى البرامج النصية

 بنقرة زر واحدة، يمكنك إزالة بيانات الكاميرا
 والموقع والمعلومات التقنية األخرى من

 مجموعة من الصور المضمنة بواسطة الكاميرا
أو برنامج تحرير الصور

 ال يوجد له واجهة مستخدم رسومية. يمكن
استخدامه فقط على نظامي التشغيل

 تابع المنتدى العام على الموقع
واألسئلة المتكررة

(GNU/Linux)

http://www.exifpurge.com
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 يعمل على نظام ويندوز ومتاح بشكل مجاني
منذ عام

Foca

FotoForensics

يقوم باستخراج البيانات الوصفية للصور

أداة لصور الطب الشرعي

2017

.

.

.

.

.

.

www.elevenpaths.com/
labstools/foca/index.html

fotoforensics.com

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

السيئات:

دليل االستخدام:

سهل االستخدام

 ال يمكن العمل به على نظام

المعلومات متاحة للعموم وليست خاصة

null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-
pro-extract-metadata-from-websites-using-foca-

for-windows0155076-/

يحتاج الى تحميل نسخة ويندوز ضمن نظام 
Linux

Linux

http://www.elevenpaths.com/labstools/foca/index.html
http://www.elevenpaths.com/labstools/foca/index.html
http://fotoforensics.com
https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-extract-metadata-from-websites-using-foca-for-windows-0155076/
https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-extract-metadata-from-websites-using-foca-for-windows-0155076/
https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-extract-metadata-from-websites-using-foca-for-windows-0155076/
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GooFile
.يقوم باستخراج البيانات الوصفية للصور

.

.

tools.kali.org/information-
gathering/goofile

اإليجابيات:

السيئات:

سهل االستخدام

Kaliال يعمل بشكل جيد خارج نظام

Image Forensics
أداة لصور الطب الشرعي

.

.

.

29a.ch/photo-forensics/#level-sweep

اإليجابيات:

السيئات:

 يتيح إمكانية التعرف بكل سهولة على الصور
المزورة أو المعدلة

المعلومات متاحة للعموم وليست خاصة

دليل االستخدام:
asciinema.org

https://tools.kali.org/information-gathering/goofile
https://tools.kali.org/information-gathering/goofile
https://29a.ch/photo-forensics/#level-sweep
https://asciinema.org/a/31264
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InVID
 ملحق يتم إضافته على المتصفح الذي تقوم

 بإستخدامه، يساعد الصحفيين للتحقق من الصور
 ومقاطع الفيديو ومحتوى البيانات والبيانات

.الوصفية والبحث العكسي

invid-project.eu

)Google ,Baidu
(Magnifier ,image forensic ,Yandex

(plugins for Chrome, Firefox, 
Windows, Mac OS X, Linux)

www.youtube.com/
watch?v=nmgbFODPiBY

.

Irfanview
يقوم بإستخراج البيانات الوصفية للصور

.

.

.Linux

irfanview.com

اإليجابيات:

السيئات:

متوفر على نظام ويندوز

ال يتوفر على نظام

https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://chrome.google.com/webstore/detail/fake-news-debunker-by-inv/mhccpoafgdgbhnjfhkcmgknndkeenfhe?hl=en
http://www.invid-project.eu/wp-content/uploads/2017/07/fake_video_news_debunker_by_invid-0.55-anfx-windows.zip
http://www.invid-project.eu/wp-content/uploads/2017/07/InVID-verification-ext-v0.54fx-mac.zip
http://www.invid-project.eu/wp-content/uploads/2017/07/InVID-verification-ext-v0.54fx-linux.zip
https://www.youtube.com/watch?v=nmgbFODPiBY
https://www.youtube.com/watch?v=nmgbFODPiBY
https://www.irfanview.com
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Jeffrey’s Image 
Metadata Viewer

Reveal Image 
Verification 

Assistant

يقوم بإستخراج البيانات الوصفية للصور

 صور الطب الشرعي توفر ثمانية فالتر للكشف
عن تعديالت الصور

 موثقة مع أمثلة وشروحات المرشحات
المختلفة. وضعت في هذا الرابط

.

.

.

.
.InVID

.

.

exif.regex.info/exif.cgi

reveal-mklab.iti.gr/reveal/index.html

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

يحتاج فقط لمحرك بحث

متاح على شبكة اإلنترنت
متاح أيًضا ضمن البرنامج المساعد للتحقق

المعلومات متاحة للعموم وليست خاصة

https://revealproject.eu
http://exif.regex.info/exif.cgi
http://reveal-mklab.iti.gr/reveal/index.html
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reverse image 
search

SpiderPig

 يقوم بالبحث عن الصور المشابهة
لبعضها على شبكة اإلنترنت

يقوم بإستخراج البيانات الوصفية للصور

.

.

.

.

.

:

tineye.com

github.com/hatlord/Spiderpig

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

السيئات:

أداة بسيطة وسهلة االستخدام وتعمل بشكل جيد

يتميز بواجهة أوامر سطرية

ينصح باستخدام اإلضافة

يتطلب معرفة جيدة ببرمجيات الويب

والتي تتيح لكم البحث في محركات
RevEye

.Searches Google, Yandex, Baidu and Bing

https://tineye.com
https://github.com/hatlord/Spiderpig
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Splunk

VGG Image 
Classification 

(VIC) Engine

يقوم بإستخراج البيانات الوصفية للصور

محرك
 هو مشروع مفتوح المصدر تم تطويره في

 مجموعة
BSD2-. VIC

VGG

 إلجراء استعالمات تصنيف الصور عبر مجموعة
 بيانات الصور المعرفة من قبل المستخدم. يعتمد

على التطبيق األصلي الذي أنشأته
 للعمل على بحث مرئي ضمن مجموعة كبيرة من

الصور على موقع بي بي سي نيوز

هو تطبيق ويب يعمل كمحرك ويب

 (VIC) VGG Image Classification

Visual Geometryوتم إصداره تحت بند

.

.

.

.

blog.sweepatic.com/metadata-

hackers-best-friend/

robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vic/

اإليجابيات:

السيئات:

يقوم بتقرير تحليل الصف والعرض

ليس من السهل تنصيبه

دليل االستخدام:
sweepatic.com

http://blog.sweepatic.com/metadata-hackers-best-friend/
http://blog.sweepatic.com/metadata-hackers-best-friend/
http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vic/
http://sweepatic.com
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VGG Face Finder 
(VFF) Engine

VGG Image 
Search Engine 

robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vff/ 

robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vise/

مجموعة الهندسة المرئية وتم إصدارها تحت بند

 ويب إلجراء عمليات البحث عن الوجوه عبر
 مجموعة بيانات الصور المعرفة من قبل

 المستخدم. يعتمد على التطبيق األصلي الذي
أنشأته

BSD2-. VFF

VGGللعمل على بحث مرئي ضمن
 مجموعة كبيرة من الصور على موقع بي بي

سي نيو

تطبيق ويب يعمل كمحرك 

.

.

 يمكن استخدام هذا التطبيق المستقل إلجراء
 بحث عكسي عن الصور على مجموعة كبيرة

من الصور

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vff/
http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/vise/

