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Abstract 
 
The Internet is considered one of the important media for 

information transferring. Thus a great number of web sites were 

developed and designed for this reason. A powerful language is used to 

develop the web sites and their application programs. 

This language is known today as a Hypertext markup language 

(HTML). The Hypertext application (HTA) is considered a special case of 

a Hypertext markup language which is used for the same purpose in 

building the web sites in addition to its specific functionality that 

recognize it from a Hypertext markup language. 

In this research attention is focused on computer protection issues 

and its information against malicious programs which are embedded in 

HTML and HTA files. 

Although anti-viruses programs almost succeed in protecting 

computers against several types of malicious programs, they failed in 

detecting some malicious programs that are embedded in HTML and 

HTA files which are increased because of the wide use of Internet which 

is considered a suitable media for information transferring. 

We design a new system we called it browsing checkpoint (BCP) for 

detecting almost all       the well known malicious programs which are 

embedded in HTML and HTA files only. 

 



 ــةــالخالصـ
 

الع لميرر  الاترتشريررر د وانررهم مررس ئطرررن الو رر    لتر  ررر   المعلومررر  تعتبررش كررب   
علر    المعلوم  . لذلك طر ك عهه مرس موا را الروو  روش  و رمم  للرذا ال رش .

طذا األ  س تن ت ويش ل   ذا  مقهشم و ف ءم ع لي  في ت مين وت ويش موا ا الروو 
ئو  ليرر ب بمرر  ي ررم  بل رر  تو رريت الررر  المتكررعووت بيق تلرر . طررذل الل رر  معشوفرر  ن 

د تعتبرررش  ن لررر  ن  ررر  مرررس HTAال المتكرررعب د. إس ت بيقررر   الر رررو  HTMLال
ل رر  تو رريت الررر  المتكررعو والترري ت ررتنهن لرررفس ال ررش  فرري بررر ء موا ررا الرروو  
إضر ف  إلر  وفيفتلر  الن  ر  والتري تميرا الموا را الم رمم  مرس نلللر  عرس الموا را 

   ب  تنهان ل   تو يت الر  المتكعو.التي تن ت ميمل
ش ارررر  فررري بنارررر  طرررذا علررر   ضررري  نم يررر  الن  رررب   ا ل تشوريررر  والمعلومررر   

  HTML   المناور  فيل  مس ئن  ش البشامج النبيا  المضرمر  فري ملفر   مرس ررو 
 . HTAو

لقره رحنرر  بررشامج مضرر ها  الف يشو رر   فري نم يرر  الن  رروو مررس ئررروا   بيررشم    
   HTML    مس البشامج النبيا  ولن ترحح  ايشاب في  كت البرشامج النبيار  مرس ررو 

والترري تاايرره  ا ررتنهام تل  ب رربو ارتكرر ش كررب   المعلومرر   الاترتشريرر د   HTAو
 . ورل  الو ي  المر  و للتشا   عبش طذل الكب  

البشامج النبيا  المعشوف  ن لي ب والمضمر   معفن لذلك  مر  بت مين رف ن  كت
 فق .  HTAو HTML نللل  ملف   مس رو  
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