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فاارد کااوهن اوبااین بااار 1983در سااا  
اصااح و ویااروس کااامپیوتری را محاارو 

ویاروس برناماا ای باود کاا مای . کرد 
توانسااات روی ساااایر برناماااا هاااای 
ا کااامپیوتری تااابیر بگاا ارد و آنهااا را باا
از نحوی تغییر دهد کا حاوی یک نسخا
. ویاااااااااااااروس  اااااااااااااوند 

مقدما
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کاارم هااای (2ویااروس هااای کااامپیوتری (1
تااااااااااااااااروا(3کااااااااااااااااامپیوتری 

ر د. یک ویروس سایر فایل ها را آبوده می کناد 
مقابل ویروس هاا کارم هاای کاامپیوتری  ارار 
دارند کا مخرب اند و با جاای نواوب باا دا ال 
فایل های مشارو   اود را از یاک سیسات  باا 

ناو  تروا ه  یک. سیست  دیگر کپی می کنند 
ام دیگر از  رابکاری است کا معموال عملی انجا

می دهد کا مورد نظر یاوزر یاا کااربر نیسات و
. وداکثرا ه   رابکاری محصوب می 

:انواع برنامه های خرابکارانه
5

اماا یک ویروس کاامپیوتری برن: ویروس های رایانا ای (1
.ای است کا بر روی برناما های حقیقی ساوار مای  اود 

معماوال در ییامهاای ایمیلای : ویروس هاای ای میلای (2
حرکت می کند و  ودش را با ارسا   ودکاار باا بیسات

ثیار نشانی هایی کا در میل باکس  رباانی وجاود دارد تک
. مااااااااااااااااااااااااای کناااااااااااااااااااااااااد 

معموال از طریق ایمیل یا برناما هاای ا اترا : کرم ها (3
.منتشااار مااای  اااوند ( 2p2)گااا اری فایااال هاااا 

ا ی با عناوین فریبناده گیرناده را باا گشاودی فایال ابحا
.ترغیب می کنند 

:طور کلی می توان آلودگی های الکترونیک را اینگونه دسته بندی کرد ه ب
6
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4)Spyware هر برناما ای کا با جمع آوری اط عات  خصی افراد : ها
.هنگام اتصا  با اینترنت می یردازد ، اط ق می  ود 

5)Trojan ظاهری عادی و بی آزار دارند اما یس از اجرا در کامپیوتر : ها
هدف ا تیار کامل آی را با دست نووبگرای می دهد و با آنها اجازه انجام 

ود را اسب تروا  ابلیت تکثیر  . هرکاری را در سیست  مورد حملا می دهد 
. ندارد وبی می تواند حامل ویروس یا کرم با د 

مر برگرفتا از یکی از داستنهای کتاب ایلیاد هوTrojan horseعبارت 
روا است کا مهاجمای اسب چوبی را با نشانا صلح و آ تی با دروی  هر ت

. می فرستند 

:رد ه طور کلی می توان آلودگی های الکترونیک را اینگونه دسته بندی کب
7

او  ویروس های سنتی گروه 
یکیدوم ویروس های مبتنی بر یست ابکترونگروه 

:ویروس های کامپیوتری به دو گروه عمده تقسیم می شوند
8
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وتری تکثیر و گسترش از مه  ترین ویژگی های یک ویروس کامپی(1
.است 

 ابلیت حم ت مخرب آنای با منظور آسیب رساندی با اط عات(2
.است 

ا  ابلیت استقرار در حافظا و استمرار وضعیت اجرای  ود در حا ی(3
. (مادامیکا سیست  رو ن است . )می با د 

:ویژگی های یک ویروس کامپیوتری
9

26در ویروس توسط دیوید ا  اسمیت نو تا  د و با آغاز فعابیاتاین 
توجا تمامی رساانا هاای  باری جهاای را باا  اود 1999ماه مارس 

ا انتشار ملیس. رایانا را آبوده کرد 250000ساعت 9در . معحوف سا ت 
از دیگر با  دری سریع بود کا  رکت های مایکروسافت ، اینتل و  ماری

شار  رکت ها را مجبور سا ت با منظور اجتناب از  سارات نا ی از انت
عاا  ویروس جدید ،تمامی سیست  های یست ابکترونیک  ود را غیار ف

تهدید ماورد تاوجهی 2005تا 1999این ویروس بین سا  های . کند 
. باااااااااود کاااااااااا اینترنااااااااات را فااااااااارا گرفااااااااات 

(:2001)ویروس ملیسا
10
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میلیوی رایانا با این50آبودگی 2000تا ماه می سا  :
ینتااگوی ، ساازمای سایا و یاربماای . ورم گزارش  د 

ن انگلیس با منظور جلاوگیری از آباوده  ادی باا ایا
از یاس. تهدید ، سیست  های ایمیل  اود را بساتند 

ی تحقیق فراوای در نهایت مشخص  د کا طراو اصال
لت کا این ویروس در فیلیپین ساکن است اما با این ع

در این کشور های   اانونی بارای مباارزه باا ویاروس 
او نویسی وجود ندا ت ، کوچک ترین مجاازاتی بارای

. در نظر گرفتا نشد 

I Love You( 2000)ویروس 
11

هر سابا در ( 1998)یا ویروس چرنوبیل 
همزماای باا ( اردیبهشات 6) آوریل 26

راین ای چرنوبیل اوکسابگرد فاجعا هستا
ایان ویاروس باا وارد .  اوداندازی میراه

هاای کردی اط عااتی در یکای از ترا اا
اصاالی کامپیوترهااا ماای توانااد باعاا  از 

طراو ایان باد. کارافتادی کامل آنها  ود
ی افزار، چن ایگ هو، توسط یلایس تاایوا

.دستگیر  ده است

CIH
12
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وی جا ن، نوجوای آبمانی با  اطر طراحی 
Sasserو Netskyکرم های مخرب 

او . مجاارم  اانا تا  ااد( 2004در سااا  )
درصد بادافزار ۷0مسئو  گسترش بیش از 

های  نا تا  ده در اینترنت تاا آی زماای
ار اما یس از مدتی از زندای فر.  نا تا  د

تای کرد و در یایای توسط یک  ارکت امنی
اساتخدام   (CEH)با عنوای هکر  اانونی 

. د

Netsky and Sasser
13

(  1386آبای )200۷در نوامبر 
اوبین تروجای طراحی  ده 
  کسب درآمد مابی با سیست

.  حملا کرد Appleعامل 
ترسهایگسترش این حم ت، 

مسئوبین را مبنی بر حم ت
 Appleبیشتر در آینده با 

.توسط هکرها افزایش داد

OSX/RSPlug Trojan
14
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ر این کرم در وا ع با نشای دادی  ب
ا هوای بد و طوفانی ارویا ر“: فوری 

200۷در ساا  ” .درنوردیده اسات
اسر بسیاری از کامپیوترها را در سر

هااا میلیااوی. دنیااا آبااوده سااا ت
ربانی کامپیوتر آبوده با این کرم ،  

هاا و سار ت حم ت هکرها، اسپ 
.اط عات  دند

Storm worm
15

کا باا ا تصاار آنارا Anti Virusیک نرم افزار 
AVل می نامی ، با مشاهده و بررسی محتوای فای

ها با دنبا  ابگوهای آ نای ویروسها یا کرم هاای
گوها در صورت مشاهده این اب. اینترنتی می گردند

گوتا می  ود، Virus Signatureکا با آی 
از ورود آی بااا کااامپیوتر  ااما و اجاارا  اادی 
ی جلوگیری می کنند و یا با  ما هشدار الزم را م
ا دهند و از  ما دساتور میگیرناد کاا آیاا فایال ر

. در اص و آی نمایند سعی یاح ف کنند و 

آنتی ویروس چیست؟
16
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مدی  رکتهای سازنده آنتی ویروس با آ
ویروسهای جدید، ابگوهای نارم افازاری 
آنها را کشف و جمع آوری می کنناد و 
با همین علت اغلب الزم است تاا ایان
ناارم افزارهااا هاار از چناادگاهی بااا روز 

(Update ) وند تا ابگوهای جدیاد 
.ویروسااااااااااها را بشناسااااااااااند

آنتی ویروس چیست؟
17

.کش معروف و محمئن انتخاب نماییدویروس -1
.بتوانید آی را با راحتی با روز رسانی نمایید-2
.اسکن درایوها با صورت کامل و منظ  با د دارای -3
.فایروا   درتمند با ددارای -4

:نکات مهم در انتخاب ویروس کش ها
18
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:Kasperskayاز بهترین آنتی ویاروس
. ها است کا سا ت کشاور روسایا اسات 
ب آنتی ویروس توجا ویروس را با  ود جل

ی از در کاسپراسکای هی   سمت. می کند 
معماوال. سیست  متوجا نصب نمی  اود 

  و تی آنتای ویروسای را نصاب مای کنای
ند ویروس ها در بین فایل ها ینهای می  و

.

:انواع آنتی ویروس ها
19

Nod32 : محصو  بسیار  درتمند کمپاانیESET یکای از
ی ایان آنتا.  ویترین آنتی ویروس های حا  حاضر دنیاسات

 اود ویروس  درتمند با توانایی با روز رسانی فوق ابعاده ی
 ادر باا  ناساایی جدیادترین ویاروس هاا و مخارب هاا و 

اما مشکلی کا  ااید  اما ها  باا آی. حم ت رایانا ایست
یس ایان بر ورده با ید این است کا برای بروز رسانی دیتاب

Passwordو Usernameآنتاای ویااروس نیاااز بااا 
ورد، هست کا در صورت باطل  دی یا در دست ندا تن یس

امکاااای باااروز رساااانی باااا  اااما داده نمااای  اااود

:انواع آنتی ویروس ها
20
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کوییکهیال در جهاای باا عناوای: هیل کوییک 
ویات یکی از بهترین آنتی ویروساها از بحااک کی

تکنوبوژی، نوآوری و    یت در ارائاا ابزارهاای
وفاق موید ویاروس زدایای ویشاتیبانی یکتاا و م

سرعت بسیار باالیی دارد ویژگی .محرو می با د
DNASCANرا برای اوبین بار در دنیا محرو

دی کرد سا ت کشور هند است و بر طبق رده بن
مقاام نخسات را 2008آنتی ویروس ها در سا  

ی با  ودش ا تصاص داده است و بیشاتر در باا
.کااا از ایاان آنتاای ویااروس اسااتواده ماای  ااود 

:انواع آنتی ویروس ها
21

یایای
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