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BlockExplorer

Check

Document Redaction

blockexplorer.com

checkmedia.org

github.com/firstlookmedia/

pdf-redact-tools

يقوم باقتفاء مسار

 مجموعة تحقق تعاونية للتحقق من الحقائق. دليل
المستخدم ، فريق فحص

bitcoin أو اقتفاء حساب 
bitcoin

.Bellingcat

.

 مفيد إلزالة المحتوى والذي من المحتمل أن
 يحتوي أية فايروسات أو ملفات تجسس والتي

PDFقد تكون في ملفات
.traceback

قبل المشاهدة، كمثال
على ذلك ملف ال

https://blockexplorer.com
https://checkmedia.org
https://github.com/firstlookmedia/pdf-redact-tools
https://github.com/firstlookmedia/pdf-redact-tools
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8ssHSpx1n0qcW9TYnNuYmx1VWc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8ssHSpx1n0qcW9TYnNuYmx1VWc
https://checkmedia.org
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8ssHSpx1n0qcW9TYnNuYmx1VWc
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Etherscan

Google Search Operators

Insecam

etherscan.io

googleguide.com/advanced_

operators_reference.html

insecam.org

 يقوم بتتبع التحويالت المالية وإيجاد محفظة
تشفير لكل منها على أساس

يقوم بالبحث عن صيغة ملف معينة

 أكبر دليل في العالم لكاميرات المراقبة األمنية
 عبر اإلنترنت. حدد بلًدا لمشاهدة الشارع المباشر،

 وحركة المرور، ومواقف السيارات، والمكاتب،
والطرق، والشاطئ، وكاميرات الويب األرضية

أو البحث على موقع ويب معين
مثل

powersearchingwithgoogle.com
.

.

PDF )(

.blockchain ETH

https://etherscan.io
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html
http://www.insecam.org/en/
http://www.powersearchingwithgoogle.com
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LittleSis

Lumen 

littlesis.org

lumendatabase.org

 قاعدة بيانات لمن يعرف من على قمة األعمال
والحكومة

 يجمع ويحلل الشكاوى القانونية وطلبات إزالة
 المواد عبر اإلنترنت، ويساعد مستخدمي

 اإلنترنت على معرفة حقوقهم وفهم القانون.
 تمكننا هذه البيانات من دراسة مدى انتشار

 التهديدات القانونية وتتيح لمستخدمي اإلنترنت
رؤية مصدر عمليات إزالة المحتوى

.

.

https://littlesis.org
https://lumendatabase.org
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Maltego 

Malicious URL Tester

OpenCorporates

paterva.com

safeweb.norton.com

opencorporates.com

 أداة استخراج البيانات التفاعلية التي تقدم
الرسوم البيانية الموجهة لتحليل االرتباط

للتحقق من عناوين

قاعدة بيانات الشركات في العالم

الغير معروفة  URL

.

.

.

اإليجابيات:

السيئات:

 ُتستخدم في التحقيقات عبر اإلنترنت للعثور
 على العالقات بين أجزاء المعلومات من مصادر

مختلفة موجودة على اإلنترنت

 هناك نسخة مجانية ولكن النسخة الكاملة غير
مجانية

.

.

https://www.paterva.com
https://safeweb.norton.com
https://opencorporates.com
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TimelineJS by Knight Lab 

Visual timeline creator 

Unknown Hash ID 

timeline.knightlab.com

time.graphics/editor

إنشاء جدول زمني تفاعلي لألحداث

إنشاء جدول زمني مجاني على اإلنترنت

 عند التحقيق، إذا واجهت عالمة تجزئة لكنك ال
 تعرف ما هي )وتطلب إجراء مزيد من التحقيق(،

فسيحدد لك هذا النوع

.

.

.

.
اإليجابيات:

سهل االستخدام

onlinehashcrack.com/

hash-identification.php

https://timeline.knightlab.com
https://time.graphics/editor
https://www.onlinehashcrack.com/hash-identification.php
https://www.onlinehashcrack.com/hash-identification.php
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Visual Investigative 
Scenarios (VIS)

vis.occrp.org

Zoopla

 للبحث عن العقارات مع المورد الرئيسي في
 المملكة المتحدة. تصفح المنازل والشقق للبيع

 واإليجار، والعثور على وكالء العقارات في أي
.منطقة

zoopla.co.uk

https://vis.occrp.org
https://www.zoopla.co.uk

