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 بسهىلو التجسس ملف حزف .5
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  بأذن اهللوتحميك من ممفات تجسس  معمومات بسيطو عن ىكر و تفيدك كمستخدم لمنتىذي 

 

 بالنت تامو من ممفات تجسس وتعرف الطرق صحيحو من الطرق الخاطئو والمنتشره وتستطيع تنظيف جيازك بسيولو

 عمي طريقو واحد لكشف ممف تجسس وباقي طرق ليست قويو وسشرحيا لك   وتعتمد 

 
 

  لالختراق لكي تستفيد والتتعرض ة معمومات يجب عميك معرفت

 

 :مقدمة

  الكبرى انيا من والمصيبو ) ممفات التجسس) وانتشار ( االختراقات ( االخيره كثرة بااليام

 

 اليكر  وليس ) حرام( والمعروف بديننا الحنيف بأن التجسس اخوانيم مسممين يخترقون

 

 )  لالسالم المواقع المسيئو ( باختراق دينيم اليكر ىناك من ينصرونالن 
 

 متطمبات يستخدميا اليكر لالختراق .1



 يعتمد اليكر عمي برنامج لكي يتحكم في جيازك عن بعد ويستطيع مشاىدة كام واستخراج باسورداتك عن طريق ممفو تجسس موجود بجياز

 : برنامج اختراق .1

 

 صوره لمبرنامج انواع برامج االختراق كثيره وىذي

 



 
 

 صغير حجم بكواد خبيثو ترسل معموماتك لميكر لو ممف تجسس  ينتج  االختراق برنامج

 
 
 



 
 
 

 ببرنامج االختراق وتغير ايقونة اي ممف اسمو وشكمو يستطيع صنع

 

 : تجسس وظيفة ممف

 

  يستطيع بان يجعل ممف تجسس يكون مكشوف من الحمايات ولكن اليكر ذكي لديو طرق

 وتسمي تشفير الممف نظيف من جميع حمايات 
 

 وىذا يدل عمي ان النعتمد عمي برامج تنظيف ضد اليكر 
 

 ؟ اين يضع اليكر ممفو تجسس ولماذا

 االختراق بالنت يعمل ممفو تجسس وتتصل عنده ببرنامج يضع اليكر ممف تجسس ببدء تشغيل الجياز لكي كل ماتتصل

 

 ىنا في بدء تشغيل نحذف ممف والنعتمد عمي حمايات بالحذف الن كما ذكرت يستطيع تشفير من حمايات 



 . حيل اليكر 2
 يستطيع اليكر تخطي كل شي سواء برنامج حمايو او موقع تحميل او ادوات كشف تمغيم . 1

 ولكن اليستطيع تخطي بدء تشغيل لماذا 

 

 النو يحتاج ان نكون متصمين عنده كل مانشغل الجياز 

 واذا وضع ممفو التجسس في مكان ثاني غير بدء تشغيل الن يراقبنا 

 

 مركز تحميل ( أياو وميديافير.او فورشيرد  ) مع برنامج نظيف ومفيد لمجميع ورفعو عمي مواقع رفع ممفو تجسس  دمج. يستطيع 2

 :ىذي من طريقو لمحمايو 
 

 ممف تجسس اي برنامج يعجبك من موقعو الرئيسي لكي يكون خالي من بتحميلقم 

  صفحو مزوره تعمل عمي متصفح  مع ممف تجسس دمج. 3

 :لمحمايو من طريقو ىذي



 ويحميك من خدع وثغرات استخدم متصفح فايرفوكس او قوقل قروم اكثر امان

 

 . تحكم اليكر فيك اذا كنت مخترق4
  االختراق يتم اتصالك عند اليكر ببرنامج او كنت مخترق من قبل  بعد قبولك ممف تجسس

 

 :االختراق فوائد برنامج

 

 : يستطيع مشاىدة كامرتك مثل

 



 
 
 

 من مشاىدة كام لمحمايو

 ( يعرفيا اعتقد الكل ) ضع الزق او غطاء عمي كام



 

 : يستطيع سرقة باسورداتك وايميالتك وحساباتك مصرفيو مثل

 



 
 
 



 
 
 

 باسورداتك لمحمايو من سرقة

 

 قم بمسح باسوردات محفوظو بجيازك والتحفظيا

 ويستطيع سماع صوتك عن طريق مايكروفون بجيازك 

 ويستطيع تحكم بالفاره ومراقبة شاشة ماذا تفعل 



 ويستطيع ارسال فايروسات لك لتجربتيا عميك او مسح ممفات بجيازك 

 او نقل ممفات وخصوصيات بجيازك لدي دون ان تعمم 
 

 : التجسس بسيولو حذف ممف. 5 



 صوره لبرامج بدء تشغيل جيازي بعد فتح الممف ممف تجسس يكون موجود ببدء تشغيل الجياز كما ذكرت

 



 



 
 

تشفير الكيبورد وبرنامجين اسامييم مثل اسامي ممفات النظام  لكي النشك بممفو التجسس ىناك اربع برامج برنامج تجميد الجياز وبرنامج لميكر خدع كثيره
  بمير وبايقونو ريل

 

  من برامج المثبتو بجيازي او ىي ممفات لمنظام ىذي طريقو وضعيا اليكر لكي يخدعنا بان ممف ىذا ىو برنامج
 

 ممفين ونخمي برنامج تشفير الكيبورد وبرنامج تجميد النظام كما بالصوره الحل نحذف



 



 
 لى كان ملف التجسس مشفر مه الحماية التي بجهازي وسىيت فحص للجهاز ولم يكتشفها هل يعني ان جهازي ليس بمخترق

 

 هذا غير صحيح الحل االفضل هى بذء تشغيل بذون االعتماد علي برامج التنظيف 

 

 

  تحميل برنامج

http://www.snapfiles.com/downloads/starter/dlstarter.html 

 

  ويتثبت برنامج ( next ) كمو بعد تحميل اضغط
 

  . نقاش اسألو واجوبو عن طرق صحيحو ولماذا6

 

 

http://www.snapfiles.com/downloads/starter/dlstarter.html
http://www.snapfiles.com/downloads/starter/dlstarter.html
http://www.snapfiles.com/downloads/starter/dlstarter.html


  منتشره بالنت لمعرفة جياز مخترق ؟ برنامج ىذا وىناك طرق كثيرهلماذا استخدم 

 

 الن كما ذكرت يستطيع تمغيم وتشفير منيا مخترق او ال الطرق وبرامج منتشره ليست قويو بالتاكد بان الجياز

 

 ؟ لماذا ليست قويو
 

  بان الجياز مخترقحمايات بممفو تجسس يستطيع خداع برامج وطرق تاكد  الن اليكر مثل مااستطاع خداع
 

 مخترق او ال ؟ طيب ماىو الحل االسيل واالقوي لتاكد بان الجياز

 

كما )  وحذف كل برامج بدء تشغيل مع الجياز واترك الحمايات اعتمادك عمي معرفة برامج بدء تشغيل الجياز كما بالصوره فوق حمل برنامج الحل بسيط وىو
 ( الجيازتجسس يكون ببدء تشغيل  ذكرت بأن ممف

 
 
 

 من بدء تشغيل تنحذف من جيازي او تضره ؟ ىل عند حذف برامج

 

فقط الذي ينحذف ممفات التجسس النو ليس  ) تشغيل الجياز واالن التعمل اال اذا فتحت البرنامج الذي تريده بنفسك ال النيا مثبتو بالجياز كانت تعمل مع بدء
 (  بالجياز كبرنامج مثبت

 

 التعمل ببدء تشغيل ؟ بدء تشغيل وبرامج التي مثل ماذا برامج تعمل

 

  فتحت فوتشوب اليعمل مع بدء تشغيل الجياز ولكن موجود بالجياز متي ماردت العمل عميو مثل فوتوشوب



ياز اليشتغل امامك اال الج الجياز كل ماتشغل الجياز يشتغل الماسنجر امامك واذا حذفتو من بدء تشغيل ومثل الماسنجر تستطيع ان تجعمو يعمل مع بدء تشغيل
  اذا ضغط عميو

 
--------------------------------------------- 

 

 (system.ini) مخترق او ال لمعرفو الجياز طريقو فاشمو يقع فييا الكثير. 7

 
 

 الجياز تجسس ويكون في بدء تشغيلمخترق او ال فكما ذكرنو االختراق يكون بممف  انتشرت بالنت طرق كثيره ليست ليا اىميو كبيره بمعرفو جياز
 
 

 (system.ini) نستخدم الطريقو منتشره وىي االن جيازي مخترق

 
 



 
 

  فاتح ممف تجسس بجيازي تعني بان الجياز سميم ! شمون ىو سميم وانا woa كما ىو منشر

 

 يخبرني بان الجياز مخترق ؟ ىذا لكيىذي تفيدني بتأكد من سالمة جياز وىل ممف تجسس لو اىميو بالممف  ىل االعتماد عمي طريقو



 

  عن نظام توزيعو ويندز التي بالجياز وليس ليا اىميو باالختراق وظيفة معمومات (system.ini) الجواب ال الن ممف

 

 : نصائح ميمو. 8
 

 ( حصان طرواده) حمايو معربو واسمو بالعربي ببعض برامج (trojan) اسمو تروجان ممف تجسس

 

  ممف تجسس والفايروسوىناك فرق بين 

 

  ليس لو مكان محدد النو يمتزق وينتشر بجميع ممفات والفايروس الجياز مكانو الوحيد بدء تشغيل ممف تجسس

 
 

 تشغيل وحذف ممف لمحمايو من ممف تجسس كما ذكرت ببرنامج معرفة برامج بدء

  الفايروسلجيازك وينحذف  لمحمايو من الفايروس اسخدم برامج الحمايو واعمل فحص

 

 والفايروسات ومشاكل النت مسمتزمات تحميك من ممفات التجسس. 9

 
 لجيازك يكون في جياز برنامج حمايو شغال بدون مشاكل وكل فتره اعمل فحص يجب ان .1

 keyscramblerوتركيب مشفر كيبورد  مثل ماسنجر ويوزر نيم لممنتديات( ) عدم حفظ ارقامك سريو بجيازك.2



 خارجي والتضعيا بالجياز خصوصياتك بالنت ضعيا في فالش او ىارديسكعدم حفظ  .3

 

  راقب برامج بدء تشغيل كل فتره .4

==================================================================== 

  انتيي الشرح

 

  ويكون مرجع لكل من يشك في جيازهكتاب اتمني لمكل الفائده من ال

 
 

 الخير والفائده لك  الدعوات الطيبو لي ولوالديني عمي عملال اريد منك اال

 
 

 ياكويت لوف

 

m7nk@msn.com 

 ( نريد نصل لمذي الزمان وان طال بنا اليزيمو وال نعرف التحدي نعشق لكي نكسب من حولنا االبداع قوم نصنع نحن)  

 


