
 چرا و چگونه وبكم خود را غيرفعال كنيم؟

گرفـت، ولـی بـا گذشـت زمـان، در  قـرار می ی رفتارھـای پارانویـا در گذشته ترس از وبکم در دسته

توانند از طریـق ھمـين وبکـم در زنـدگی شـما  می واقعاً  ھا ثابت شد که بقيه گزارشات و افشاگری

این مطلب ھمراه باشيد تـا بـه شـما بگـویيم کـه چـرا بایـد وبکـم خـود را  با ما در. جاسوسی کنند

 .کرده یا روی آن را بپوشانيد غيرفعال

ھـای فيشـينگ بـه  دسـترس و تکنيک جوانان و حتی ھکرھای ناوارد ھم با استفاده از ابزارھای در

ھـا  آن. ھـا بنشـينند را دزدیـده و بـه تماشـای آن توانند وبکم افراد از ھمـه جـا بـی خبـر راحتی می

اب ذخيـره کـرده و ھـای حساسـی مثـل اتـاق خـو مردم را در موقعيت توانند تصاویر و ویدیوھای می

 .مجازی پخش کنند ھا را در فضای آن

 .ھا دائماً روشن نباشد اگر فرزند دارید حتماً این مطلب را تا آخر بخوانيد و کاری کنيد تا وبکم آن

 آیا جاسوسی از طریق وبکم واقعاً خطرناک است؟

بتواننـد از  —رانگ اسـتفاده ھای دولتی، ھکرھا یـا سـوء سازمان—ده سال پيش، این ایده که بقيه 

. گرفـت ھای توھم توطئه قـرار می ی تئوری دسته طریق وبکم کامپيوتر از شما جاسوسی کنند، در

ھای گذشته، مشخص شد که ھمـان چيـزی کـه  در طول سال ھای مختلف ولی با انتشار داستان

 .شد، در حقيقت واقعيتی تلخ است می به عنوان پارانویا شناخته

گرفتـه مخفيانـه از او عکـس  ی پس از آن که فھميد لپتاپی که از مدرسهدانش آموز ٢٠٠٩در سال 

مشـخص کـرد کـه آن مدرسـه بـه طـور  تحقيقـات قـانونی(اش شـکایت کـرد  گرفته، از مدرسـه می

در سـال ). آوری کـرده اسـت ھـزار عکـس جمـع ۵۶ھـا  مخفيانه و بدون رضایت دانـش آمـوزان از آن

ھـا  بوک بدون روشن شـدن چـراغ وبکـم آن را بـر روی مک توانند محققان نشان دادند که می ٢٠١٣

 ًiیـک مـامور پيشـين. شـد غيرممکن تلقی می فعال کنند، چيزی که قب FBI  بـا تایيـد ایـن مسـئله

 .ھاست که مشغول انجام این کار ھستند ھا سال آن اعiم کرد که

ھای مـوفقی  نامـهبر NSA کـه با اسناد منتشر شده از ادوارد اسنودن متوجه شدیم ٢٠١٣در سال 

ھـم مجـدداً  ٢٠١۴در سال . بری داشته است بلک ھای آیفون و برای دستيابی به درپشتی دوربين

 ای از ابزارھا داشته که امکان نظارت از راه دور بر روی کـاربر را مجموعه NSA اسنودن افشا کرد که

ویدیوھای تھيه شده  ی ی مشاھده یکی از این ابزارھاست که اجازه Gumfish مثiً . کند فراھم می

، BlackShades گروھی موسـوم بـه پس از فروپاشی ٢٠١۵در اوایل سال . دھد توسط وبکم را می

شـان  د�ری ۴٠افزار  کامپيوتر قربانيان را از طریق نرم ھا دسترسی از راه دور به مشخص شد که آن

ــه ميليون ــدار ب ــد می ھــا خری ــبiً ھــم در دھــه. فروختن ــن روش ق ــه ای ــيiدی توســط  ١٩٩٠ی  البت م

 .شد و روش جدیدی نيست استفاده می Back Orifice مثل ھایی برنامه



 

کردنـد آشـنا  ھـا جاسوسـی می زن

توانيم نتيجه بگيریم که اکثریـت افـرادی کـه 

ھای دولتـی نيسـتند، بلکـه ھکرھـای رده پـایينی 

 .کنند استفاده از ابزارھای ساده به وبکم کامپيوترھا دسترسی پيدا می

ی مـن  بـه زنـدگی خسـته کننـده 

ھای  ھا مقصر جاسوسـی ما ھميشه دولت

گيـرد توســط افــراد  از طریــق وبکـم صــورت می

از طریق وبکـم یـک تھدیـد  بله، جاسوسی

ی شــما بــا  ی ھمســایه بچــه تــا 

تان را عليه خودتان به کار بگيرد، پس این یـک 

انجـام ایـن کـار خيلـی . بپوشـانيد

 .باشيدی مطلب ھمراه  با ادامه

 نيست NSA قضيه فقط مربوط به

زن بـا مردانـی کـه از وبکـم کـامپيوتر«نام  ای به ی مقاله

توانيم نتيجه بگيریم که اکثریـت افـرادی کـه  می منتشر شد، Art Technica که در وبسایت

ھای دولتـی نيسـتند، بلکـه ھکرھـای رده پـایينی  دھند سازمان می این نوع از جاسوسی را انجام

استفاده از ابزارھای ساده به وبکم کامپيوترھا دسترسی پيدا می

 NSA» ھایتان را بـا� بياندازیـد و بگویيـد پس قبل از این کـه شـانه

ما ھميشه دولت بدانيد که اگرچه» دھد، پس مھم نيست

از طریــق وبکـم صــورت می ھایی کــه سوسـیدانيم، ولـی اکثــر جا

 .شود معمولی انجام می

بله، جاسوسی: بنابراین خiصه پاسخ به سوال اصلی مقاله این است

 NSA در شــرایطی کــه ھــر کســی، از کارمنــدان

تان را عليه خودتان به کار بگيرد، پس این یـک  وبکم تواند تی میدسترسی به ابزارھای �زم به راح

 .تھدید حقيقی است

بپوشـانيد تـان را غيرفعـال کـرده یـا روی آن را باید بدون ھيچ سوالی، وبکم

با ادامه. وجود ندارد ساده بوده و دليلی برای شانه خالی کردن از آن

قضيه فقط مربوط به

ی مقاله با مطالعه

که در وبسایت» شوید

این نوع از جاسوسی را انجام

استفاده از ابزارھای ساده به وبکم کامپيوترھا دسترسی پيدا می ھستند که با

پس قبل از این کـه شـانه

دھد، پس مھم نيست اھميتی نمی

دانيم، ولـی اکثــر جا جھـانی مــی

معمولی انجام می

بنابراین خiصه پاسخ به سوال اصلی مقاله این است

در شــرایطی کــه ھــر کســی، از کارمنــدان. واقعــی اســت

دسترسی به ابزارھای �زم به راح

تھدید حقيقی است

 چه كار كنيم؟

باید بدون ھيچ سوالی، وبکم

ساده بوده و دليلی برای شانه خالی کردن از آن

  



 حتماً آنتي ويروس داشته باشيد

نيسـت، ولـی حـداقل  ھـای نفـوذ ی روش با وجود این که آنتـی ویـروس قـادر بـه شناسـایی ھمـه

ھای مخرب اجرایـی بـه وجـود  برنامه ھا یا ھایی که از طریق لينک تواند جلوی بعضی از آلودگی می

 .ھا را در اینترنت جستجو کنيد ی آن خوب مقایسه برای نصب یک آنتی ویروس. آید را بگيرد می

کـامپيوتری بـه مـردم  مشکل این است که اگر تھدید ھمان جوانی باشد کـه بـرای حـل مشـکiت

ليسـت سـفيد آنتـی ویـروس اضـافه  تواند این تروجان را ھـم بـه کند، پس به راحتی می کمک می

. یيد که در امان ھسـتيدآیکن کوچک آنتی ویروس بگو توانيد با اتکا به بنابراین به سادگی نمی. کند

 .ی خود کمک خوبی است افزارھا ھم به نوبه نرم ولی استفاده از این

 وبكم را جدا كنيد

اسـت کـه آن را از کـامپيوتر خـود  ھای خارجی دارند، این ترین راه حل برای کاربرانی که وبکم ساده

وصـل نيسـت عليـه  وبکمـی کـه بـه کامپيوترتـان توانـد از ھيچ ھک عجيب و غریبی نمی. جدا کنند

 .شما استفاده کند

 

ایـن صـورت اسـت کـه ھميشـه  ی ایمن از این وسيله در محـل کارمـان بـه ی ما برای استفاده ایده

خـواھيم از آن  باشـد، ولـی فقـط زمـانی کـه می گذاریم وبکم در با�ی مانيتور یا ھر جای دیگـر می

تـرین روش  اگـر وبکـم اکسـترنال داریـد ایـن روش مطمئن. کنيم می استفاده کنيم، کابل آن را وصل

 افزار یا سيستم عامـل جلوگيری از بروز مشکiت امنيتی است که صرف نظر از سخت ایممکن بر

 .کند کار می

  



توانيـد در  خـود در آن نصـب شـده، می

، F٢ بـا فشـار دادن کليـد(شـوید  

 BIOS در تنظيمات). کامپيوترھای مختلف متفاوت است

 CMOS camera ھا ایـن گزینـه. بگردید 

 (Enableــا ــل ی  گشــایی قفل/قف

Lock کنيد. 

. شـوند وجـود نـدارد ھا توليـد می

ھای  دستگاه BIOS ھای لنوو معمو�ً این گزینه را در

 امــا. شــان را غيرفعــال کننــد ھــا تمایــل دارنــد تــا وبکم

 .تنظيماتی ندارند رسند اغلب چنين

ميکـروفن ھـر دو بـر روی یـک کـارت 

. کنيـد سـازی وبکـم، ميکـروفن را ھـم خـاموش می

خصوصی خيلی خوب است ولی اگـر وبکـم را غيرفعـال کردیـد و 

. 

ی خـود قابـل قبـول  ولی به نوبـه 

خود غيرفعال نمـوده یـا آن را از سيسـتم حـذف 

 

شـما متفـاوت اسـت، امـا روش  فرآیند دقيق انجام این کار با توجه به این سيستم عامل دسـتگاه

Device Manager  منـوی اسـتارت را (شـوید

بـر  Imaging Devices توانيـد از بخـش

 .را انتخاب کنيد 

 BIOS غيرفعال سازي وبكم از

خـود در آن نصـب شـده، می-اگر سيستم شما لپتاپ است و وبکـم ھـم بـه صـورت سـر

 .سيستم غيرفعال کنيد BIOS صورت امکان آن را از

 BIOS کـرده و وارد Reboot مپيوتر خـود رابرای انجـام ایـن کـار کـا

کامپيوترھای مختلف متفاوت است یا ترکيبی از کليدھای تابعی که در

 CMOS cameraیا webcam ،integrated camera عبارت ای با

ــال ــرای فع ــک ســوئيچ ســاده ب ــو�ً ی ــال/معم  (Enable/Disableغيرفع

 Lock یا Disable برای خاموش کردن وبکم آن را. دارند

ھا توليـد می شرکت متاسفانه این گزینه مگر در کامپيوترھایی که عموماً برای

ھای لنوو معمو�ً این گزینه را در لپتاپ و Business Dell برای مثال کامپيوترھای

ھــا تمایــل دارنــد تــا وبکم چــون اکثــراً خریــداران آن دھنــد

رسند اغلب چنين ی بازارھای ھدف به فروش می کامپيوترھایی که برای بقيه

ميکـروفن ھـر دو بـر روی یـک کـارت  ھا ماژول دوربين و بدانيد که چون در اکثر لپتاپ

سـازی وبکـم، ميکـروفن را ھـم خـاموش می اند، با غيرفعال ی کوچک قرار داده شده

خصوصی خيلی خوب است ولی اگـر وبکـم را غيرفعـال کردیـد و  اگرچه که این قضيه از منظر حریم

.کند، بدانيد که مشکل از کجاست کار نمی ن ھم

 غيرفعال سازي وبكم از داخل سيستم عامل

 ھای قبلی ایمن یا مطمئن نيست، ی راه حل این راه حل به اندازه

خود غيرفعال نمـوده یـا آن را از سيسـتم حـذف  در این روش باید درایور وبکم را در سيستم

فرآیند دقيق انجام این کار با توجه به این سيستم عامل دسـتگاه

 Device Manager رددر ویندوز کافی است وا. باشد کلی آن یکسان می

 device manager توانيـد از بخـش جـا می از آن). کنيـد را جسـتجو

 Uninstall یا Disable ی راست کرده و گزینه روی وبکم خود کليک

غيرفعال سازي وبكم از

اگر سيستم شما لپتاپ است و وبکـم ھـم بـه صـورت سـر

صورت امکان آن را از

برای انجـام ایـن کـار کـا

Delete یا ترکيبی از کليدھای تابعی که در

ای با به دنبال گزینه

ــال ــرای فع ــک ســوئيچ ســاده ب ــو�ً ی معم

(Lock/Unlock) دارند

متاسفانه این گزینه مگر در کامپيوترھایی که عموماً برای

برای مثال کامپيوترھای

دھنــد خــود قــرار می

کامپيوترھایی که برای بقيه

بدانيد که چون در اکثر لپتاپ البته این را ھم

ی کوچک قرار داده شده توسعه

اگرچه که این قضيه از منظر حریم

ن ھمدیدید که ميکروف

غيرفعال سازي وبكم از داخل سيستم عامل
این راه حل به اندازه

در این روش باید درایور وبکم را در سيستم. است

 .کنيد

فرآیند دقيق انجام این کار با توجه به این سيستم عامل دسـتگاه

کلی آن یکسان می

 device managerباز کرده و

روی وبکم خود کليک



دور، به کـامپيوتر شـما  ز راهاگر کسی، حتی ا. نقصی نيست واضح است که این روش راه حل بی

زحمت، درایـور مـذکور را نصـب کـرده و  تواند ھر زمان که بخواھد بدون دسترسی داشته باشد می

 .دستگاه را مجدداً فعال کند

است، ولی اگـر نسـبتاً زیـاد از  اگرچه که این روش برای غيرفعال کردن وبکم روشی ساده و آسان

 .بعدی یعنی پوشاندن لنز استفاده نمایيد از روش کنيد، بھتر است وبکم خود استفاده می

 روي وبكم را بپوشانيد

کـاری نکـردن در قبـال آن،  یا سيستم عامل و ھـيچ BIOS روش متعادل بين غيرفعال کردن وبکم از

ایـن روش بـه ھمـان انـدازه کـه . بپوشـانيد این است که روی لنز دوربين را با یک پوشـش فيزیکـی

بـا پيـاده سـازی ایـن روش چـون بـه راحتـی . باشـد می سـت، مفيـد ھـمساده و پيش پـا افتـاده ا

روی لنز وبکم قرار دارد پـس خيالتـان راحـت اسـت، ھـر زمـان کـه  توانيد ببينيد که پوششی بر می

 .توانيد این پوشش را حذف کنيد می بخواھيد ھم

چـراغ . شـده اسـتآن قرار داده ن بينيد که ھيچ پوششی بر روی وبکم در تصویر زیر لپتاپ ما را می

 .ھم در سمت راست قرار دارد اعiن در سمت چپ، لنز دوربين در وسط و ميکروفن

 

از این که خيلی راحت یک چسـب بـرق برداشـته و آن را روی وبکـم بچسـبانيد، بگذاریـد چنـد قبل 

 .ی ساده و ارزان را با ھم بررسی کنيم وسيله

 )دالر 6تقريباً (  Eyebloc پوشش



Eyebloc کــه طراحــی فــوق العــاده  تــرین و پربازدیــدترین پوشــش وبکــم در آمــازون اســت پرفروش

توانيـد آن را بـه  اسـت کـه می C حـرف ی پiستيکی بـه شـکل گيرهاین وسيله یک . ای دارد ساده

 .(ھای ھوشمند ھم وجود دارد ھا و تلفن در تبلت امکان استفاده از آن(لپتاپ خود وصل کنيد 

 

کـه در تبليغـات آن گفتـه  بدون شک نصب و جداسازی این وسيله بسيار ساده بوده، و ھمان طـور

نگـران آثـار بـه جـای مانـده از آن  پـس �زم نيسـت(شده ھيچ چسبی در آن بـه کـار نرفتـه اسـت 

ایـن وسـيله اسـتفاده کـردیم، بـه خـوبی قـادر بـه  عiوه بر این، در ھـر دسـتگاھی کـه از). باشيد

البتـه از نظـر طراحـی ایـن وسـيله خيلـی خيلـی زشـت و مشـھود  .وشاندن کل لنز دستگاه بـودپ

 .دھيم رده قرار می ھای ته استکانی عھد عتيق ھم عينک است، و ما آن را با

 

بازی یا ھر دستگاه دیگـری کـه  ھای ھای ھوشمند، کنسول با این وجود از این قطعه برای تلویزیون

فتـه باشـد قابـل اسـتفاده سـطحی از آن قـرار نگر ی وبکم داشته باشد ولی این وبکم بـر روی لبـه

از آن استفاده کرد که بـر روی جـایی مثـل در لپتـاپ یـا تبلـت  توان چون تنھا در صورتی می. نيست

 .قرار بگيرد



 C-Slide  ) ًدالر 5تقريبا( 

C-Slide ستيکی اسـت کـه بـه لپتـاپ یـا تبلـت شـماiیدر ریز پiی ایـن  انـدازه. چسـبد می یک اس

ایـن ). متر یا کمتر ميلی ١اینچ به قطر  ٠٫۵ در ١٫۴(ار کوچک است ی یک تمبر بسي وسيله به اندازه

آن را بـر روی یـک کاغـذ مقـوایی چسـبانده و داخـل پاکـت  قطعه در حقيقت آن قدر ریـز اسـت کـه

» پوشش وبکم شما داخل پاکت است«نویسند  پاکت با خط درشت می گذارند، سپس بر روی می

 .پاکت خالی است دور نياندازید را به خيال این که یک تا اشتباھاً بسته

 

ی  چپ و راست بـردن قطعـه با. یک راه حل ساده و شيک است C-Slide ھا ی راه حل برخiف بقيه

 .پوشانده یا باز کنيد توانيد ميدان دید وبکم را می متحرک این وسيله

ایـن قـدر  C-Slide قطـر. اسـت ، عملکـرد آن فـوق العـاده خـوبC-Slide برخiف ظاھر فریبنده و ریز

توانيـد در لپتـاپ را  تـوجھی بـين در و بدنـه می ی قابـل کوچک است که بدون به وجود آوردن فاصله

 .دارد فقط دو مشکل C-Slide .ببندید



 

زیـاد ایـن وسـيله بـه درسـتی بـه آن  ھای ناھنجـار دارد، بـه احتمـال اول، اگر لپتاپی دارید کـه لبـه

یادی بچسبانيد تـا اشـتباھاً بـر روی باید آن را با دقت ز دوم،. نچسبد و بiفاصله از روی بدنه بيافتد

 .قرار نگيرد ميکروفن یا سنسور نور

دوربين کوچکی است کـه بـر روی  ی خوبی برای پوشاندن ھر گزینه C-Slideبه جز این دو مشکل، 

بگویيم که استفاده از ایـن وسـيله راه حـل  توانيم در مجموع می. یک سطح صاف قرار گرفته است

 .موجود است ھای حل ی ما بين راه مورد عiقه

 Creative Cam Covers ) ًعدد 6دالر براي  10تقريبا( 

Creative Cam Covers ھای برچسب خریده و  فروشگاه ھایی است که از خيلی شبيه به برچسب

ی الکلـی بـه  ی ایـن محصـول یـک پارچـه بسـته در. چسبانيد ھای خود می ی اتوميبل بر روی پنجره

ھا چسـبناک  ایـن پوشـش. ی کوچـک وجـود دارد سـکه ی یـک ازهبرچسب مشکی به انـد ۶ھمراه 

 .کنند ایستا برای چسبيدن به سطوح ھموار استفاده می نبوده و در عوض از یک جریان



 

و از یـک ) برداشـتن آن سـاده اسـت گـذارد، ثانيـاً  او�ً آثاری به جا نمی(ن روش از دو جھت مزیت ای

صاف خيلی خوب است ولی در جایی که بافـت  ھا برای استفاده در سطوح این پوشش(نظر نقص 

ھـا و  تـوان در لپتاپ بنـابراین از آن بـه راحتـی می. دارد (وجـود داشـته باشـد چنـدان خـوب نيسـت

بوک کـه از  ای دارند اسـتفاده کـرد، ولـی مـثiً در مـک سطح صاف و شيشه ای معمولی کهھ تبلت

 .شود برش خورده ساخته شده خيلی سریع جدا می آلومينيوم

 

 )دالر 1 (كمتر از كمي چسب برق

تـرین راه ایـن  ترین و ارزان ساده ترسيد، ھا اگر آن قدرھا ھم از چسب نمی ی این گزینه در کنار ھمه

 .تان بچسبانيد لنز دوربين دقيقاً بر رویاست که کمی چسب برق بریده و 



 

آن  باید بـا آثـار بـه جـا مانـده از تنھا ایراد این روش این است که بعد از جدا کردن چسب از روی لنز

کنيـد یـا  کوچک بودن این پوشش، اگر زیاد لپتاپ را جابجـا می البته از طرفی با توجه به. کنار بيایيد

 تـرین روش جـایی کـه ایـن روش ارزان احتمال دارد که آن را گم کنيـد، ولـی از آن روید، مسافرت می

ا چســب بــ توانيــد روی آن را ممکــن بــرای پوشــاندن لنــز وبکــم اســت، پــس بــه راحتــی دوبــاره می

 .بپوشانيد

خـود را غيرفعـال کـرده یـا روی  توانيد وبکم ھایی که گفته شد خيلی راحت می با توضيحات و روش

خطر افشای تصاویر و نقض حریم خصوصی خود را  آن را با استفاده از چيزھای مختلف بپوشانيد تا

تـا کنـون بـه چـه روش کنون برای ایـن کـار تـدابيری اندیشـيده ایـد؟  آیا شما تا. به حداقل برسانيد

سـعی کنيـد  کارکرد وب کم خود را گرفته اید؟ تجربيات خود را با ما در ميان بگذاریـد و ھایی جلوی

 .اشتراک بگذارید برای توسعه امنيت عمومی این مطلب را در شبکه ھای اجتماعی تان به
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