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Spyware "يرD m١. "�لسبا
حاسوبك  على  �ملوجو�4  �ل=�مج  على  �لتسمية  هذ�  تطلق 
"�ل� تثبت نفسها بد"& )Gنك �" علمك � تبد� f تسجيل 
ترسل  "بالتا¼  �لشبكة،   f تز"iها  �ل�  �ملو�قع  عنا"ين 
تقاiير بذلك بد"& علمك طبعا ملنشئي هذ� �ل=�مج "�لذ^ 
تستعمل  معينة  "�طر�{  ألشخا×  "يبيعها  �معها   �i"بد
 f هذ� �ملعلوما-. "غالبا ما تتر_ هذ� �ل=�مج ثغر� �منية
نظا8 تشغيل جها�_ "�ل� قد يتم �ستغالdا لسرقة معلوما- 
 gقا8 بطاقا- �الئتما&، عنا"ين بريد �ألصدقاi�" هامة منك

"�لزبائن، )ô.." �" لتسلل �لف�"سا- جلها�_. 
"للتخلص من هذ� �ل=�مج عليك باخلطو�- �لتالية:

بر�مج  بكشف  تقو8  �ل�   ^� �ملضا�4  �ل=�مج  �ستخد8   .١
�لتجسس، "هنا_ �لعديد منها "�ل� ميكنك �4ئما من معرفة 

ما )�G كا& جها�_ سليما �8 ال.
٢. �ستخد8 �جلد�i& �لناiية �لشخصية �ملتوفر� مع �ألنظمة 
�حلديثة. "�ل� تتصد� لل=�مج �ل� حتا"H �التصاH باالنترنت 

"متنعها من �لقيا8 بذلك.

Web Bugs.٢
)& مصطلح  Web Bugs  يع° "جو4 خطأ f صفحة �لويب، 
"لكنه ال ±مل هذ� �لداللة  f "�قع �ألمر فهو برنامج يسجل 
�النترنت حيث يكو& هذ�  حركة "سلو_ تصفحك لشبكة 
�ل=نامج �خلبيث f )حد� �لصفحا- �ل� تز"iها بشكل عا4^ 
 Gif �iعلى معلومة. )ال �نه يظهر �حيانا ֲדيئة صو Hللحصو
�4خل صفحة Web، حيث ميكنه 2ع بعض �ملعلوما- عنك 

")iساdا )% ُبنية معطيا- مركزية، "من هذ� �ملعلوما-:
على  للتعر{  ُيستخد8  �لذ^  بك  �خلا×   IP عنو�&   .١

عنو�نك.
�ملعتدية  �جلها-  يساعد  تز"iها مما  �ل�  �ملو�قع  ٢. عنا"ين 
للتعر{ على �هتماماتك "بالتا¼ تبد� iسائل �لتر"يج للسلع 

�ل� يظن هؤالg �نك مهتم ֲדا.
٣. نو� �حلاسو| "�ملتصفح "نظا8 �لتشغيل �لذ^ تستخدمه، 
جها�_   f ف�"سا-   �i� �ا"لة   f يفيدهم  قد  "�لذ^ 

تساعدهم �يضا على فتح ثغر�- )ضافية.
 cookies “ال ”�لكوكيز( �g٤. عا�4 ال تستطيع �ملو�قع قر�
�خلاصة ֲדا، "لكن بعض �لـ Web Bugs تستطيع قر��g كل 
”�لكوكيز“ �ملوجو�4 لديك مما يعطيها معلوما- كب�� عن 

�ملو�قع �ل� تز"iها.
)مكانية  فيه  متصفح   Hستعما� بإمكانك  �خطاiها  "لتفا4^ 
�لكشف عن هذ� �ل=�مج �ملند�ة f �لصفحا- �ل� تز"iها. 
كما �& هنا_ بعض �ملو�قع تتيح لك كتابة �سم �ملوقع �لذ^ 
تقرير�  لك  تقد8   � بفحصه  "تقو8  �4خلها  تصفحه  تريد 
 &�iجلد�  f �ملند�ة  �ل=�مج  بعض  هنالك  "�يضا  بذلك. 

�لناiية �ل� حتتو� على هذ� �خلدمة.
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كيف حتمي جها�� من بر�مج �لتجسس

                                   )عد�4: عالg عثما&
                                               خب� تصميم مو�قع �نترنت




