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ABSTRACT  

This paper is devoted to design and implement an Anti spyware software package. 
The targeted type is the kernel level spyware which is the most dangerous threat due to 
the capabilities granted to the spyware code injected in this level. Kernel level is the 
most trusted level and the code executed at this level will have accessibility to all 
system resources. This paper will introduce a methodology to lock device stack for any 
attaching of malicious filter driver, spyware is using filter driver as the main weapon to 
intercept data exchanged by system devices (physical, logical or virtual) and the I/O 
manager. 

The paper interduces also, a locking methodology for the device stack is presented 
and all kernel level APIs are explained. The ‘keyboard’ is the target stack to be locked 
against famous attack of keyboard logger.  
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 برنامج مكافحة برامجیات التجسس على مستوى النظام

ق المكدسبأستخدام آلیة غل  
 

 الخالصة
هذا البحث مكرس لتصميم وتنفيذ حقيبة برمجية لمكافحة البرامجيات التجسسية من النوع الذي      

يعمل في مستوى نظام التشغيل، ان هذا النوع يعتبر من أخطرانواع برامجيات التجسس كونه يعمل 
جميع البرامجيات التي تعمل أن .في منطقة لها الصالحية المطلقة في استخدام جميع مصادر الحاسبة

  .في مستوى نظام التشعيل تكون هي صاحبة الثقة االعلى من بين البرامجيات  االخرى
أن هذا البحث سوف يقوم بتقديم طريقة وآلية ألغالق منطقة مكدس االجهزة لمنع دخول أي شفرة      

كة التي تعتمدها برامجيات مشبوهة غريبة ، أن دخول منطقة مكدس االجهزة يعتبراحد الوسائل الفتا
التجسس وذلك لقدرتها على أعتراض وأستالم البيانات القادمة أو الذاهبة عبر هذه االجهزة وعدم قدرة 

     .برامج الحماية التقليدية من الدخول الى هذه المنطقة
 جميع وبضمنها تفاصيلها بكل هذه األغالق آلية تقديم يتم سوف البحث هذا عرض مراحل خالل      
 الخاص والمكدس المفاتيح لوحة هو هنا البحث مجال وسيكون.الغرض لهذا المستخدمة المكتبية الدوال
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