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بدافزار چیست؟

شــاید اصطالحـ ت
ـا� ماننــد ویــروس ،کــرم ،تروجــان و یــا  rootkitکــه بــر روی
ت
این�نــت مکــرر گفتــه میشــود را شــنیده باشــید .ایــن واژه هــا نــام انــواع
ـر� هســتند کــه توســط خرابــکاران ت
این�نـ تـی بــرای آلــوده
برنامــه هــای مخـ ب
کــردن و تحــت ت
کنــرل در آوردن رایانــه هــا و دســتگاه هــای تلفــن همــراه
اســتفاده میشــوند .امــروزه بــه همــه ایــن نــرم افزارهــای مخــرب بدافــزار
خ�نامــه ،توضیــح داده خواهــد شــد کــه بدافزارهــا چــه
مــی گوینــد .در ایــن ب
هســتند؟ چــه کــی و بــه چــه دلیــل آنهــا را میســازد ،و شــما بــرای محافظــت
از خــود در برابــر آنهــا چــکار مــی توانیــد انجــام دهیــد.

رسدب� مهمان
ی

ن
لــی زلتــر ( )Lenny Zeltserدر زمینــه حفاظــت از فعالیــت
هــای  ITمشـ تـریان در ش�کــت  NCR Corpکارمیکنــد و نـ ی ز
ـ� درس
مقابلــه بــا بدافزارهــا را در موسســه  SANSتدریــس میکنــد .لـ نـی
گ
در توییـ تـر بــا نــام  @lennyzeltserفعــال اســت و در وبــا�
 blog.zeltser.comدربــاره امنیــت مــی نویســد.

بدافزار چیست؟

بــه عبــارت ســاده ،بدافزارهــا ( )Malwareنوعــی نــرم افــزار هســتند ،یــک برنامــه کامپیوتــری کــه بــرای انجــام اقدامــات مخــرب ســاخته میشــوند .در واقــع
نهــا�
اصطــاح بــد افــزار (نــرم افزارهــای مخــرب= (malware
ترکیــی از دو واژه بــد (مخــرب =( maliciousو نــرم افــزار ( )softwareاســت .هــدف ی
ب
خرابکارهــای ت
این�نـ تـی نصــب نــرم افزارهــای مخــرب بــر روی کامپیوتــر یــا دســتگاه هــای تلفــن همــراه شــما اســت .پــس از نصــب ،خرابکارهــا بــه طــور بالقــوه
بگ�نــد .بســیاری از مــردم ایــن تصــور غلــط را دارنــد کــه نــرم افزارهــای مخــرب تنهــا مشــکیل بــرای رایانــه
میتواننــد کنـ تـرل کامــل دســتگاه شــما را بدســت ی
هــای وینــدوز هســتند .ویل چــون وینــدوز بــه طــور گسـ تـرده ای اســتفاده مــی شــود ،طبیعتــا بیشـ تـر مــورد حملــه قــرار میگـ یـرد ،ویل بدافزارهــا مــی تواننــد
هــر دســتگاه رایانــه ای از جملــه گـ ش
ـو� هــای هوشــمند و رایانــه هــای لوحــی را آلــوده کننــد .در واقــع ،شــیوع نــرم افــزار مخــرب کــه دســتگاه هــای تلفــن
همــراه را آلــوده میکننــد بطــور فزاینــده در حــال رشــد اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همــه کاربــران هــدف حملــه بدافزارهــا هســتند ،از
جملــه شــما .هــر چــه کامپیوتــر و دســتگاه هــای تلفــن همــراه بیشـ تـری را خرابــکاران ت
این�نـ تـی آلــوده کننــد ،پــول بیشـ تـری بــه دســت مــی آورنــد .ایــن خرابکارهــا
معمــوال اهمیـ تـی نمــی دهنــد کــه دســتگاه چــه کــی را آلــوده میکننــد ،و بــه تعــداد دســتگاههای آلــوده بیشـ تـر اهمیــت میدهنــد.

چه ن
کسا� و چرا؟

این�نـ تـی حرفــه ای کــه در � هـ ف
االن دیگــر بدافزارهــا فقــط توســط عالقمنــدان کنجــکاو و یــا هکرهــای آماتــور ســاخته نمیشــوند ،بلکــه توســط خرابــکاران ت
ـد�
پ
خــاص هســتند انجــام میشــود .ایــن اهــداف مــی توانــد شــامل رسقــت اطالعــات محرمانــه ،بدســت آوردن کلمــه عبــور و اطالعــات ورود بــه سیســتم ،ارســال
ایمیــل هــای ناخواســته (هرزنامــه) ،اجــرای حمـ ت
ـا� کــه سیســتم را از کار انداختــه ،اخــاذی یــا رسقــت هویــت باشــد .بــه عنــوان مثــال ،بدافــزاری معــروف بــه
 Cryptolockerاســت کــه توســط خرابــکاران ت
این�نـ تـی بــرای آلــوده کــردن و رمزکــردن تمــام فایــل هــا بــر روی کامپیوتــر شــما مــورد اســتفاده میشــود .پــس از
آلــوده و رمزگــذاری کــردن ،خرابکارهــا خواســتار بــاج در ازای رمــز گشـ یـا� فایــل هــای شــما میشــوند.
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بد ا فــز ا ر چیســت؟
افــرادی کــه از ایجــاد و توزیــع نــرم افزارهــای مخــرب بهــره مــی برنــد از
گروههــای مختلفــی هســتند .افــرادی کــه بــه تنهــای بــرای اهــداف شــخیص
اینــکار میکننــد تــا گــروه هــای تبهکارانــه ســازمان یافتــه و یــا ســازمانهای
ت
دولــی .عــاوه بــر ایــن ،افــرادی کــه نــرم افزارهــای مخــرب پیچیــده
امــروزی ایجــاد میکننــد ،اغلــب روی اینــکار رسمایــه گــذاری کــرده انــد و
ســاخت نــرم افزارهــای مخــرب کار تمــام وقــت آنهــا اســت .در واقــع،
وقـ تـی آنهــا نــرم افزارهــای مخــرب خــود را ســاختند ،اغلــب آنــرا بــه دیگــر
ـا� منظــم و پشـ ن
افــراد و یــا ســازمانها فروختــه و خدمــات بــه روز رسـ ن
ـتیبا�
از آنهــا را بــه « مشـ تـریان» ارائــه میکننــد .هنگامــی کــه خریــداری شــدن،
دیگــر خرابکارهــا بــا نصــب نــرم افزارهــای مخــرب بــر روی میلیــون هــا
ن
قربــا� هــای ب� گنــاه ،یــک شــبکه ای از سیســتم هــای آلــوده
سیســتم
ت
ش
( )botnetتشــکیل میدهنــد کــه ماننــد یــک ارتــی کــه از راه دور کنــرل
میشــوند عمــل میکننــد ،کــه خرابــکاران کامپیوتــری مــی توانــد بــرای اهــداف
مــورد نظــر خــود اســتفاده ،و یــا ایــن شــبکه کامپیوترهــای آلــوده را بــه ســایر
مجرمــان و خرابــکاران ت
این�نـ تـی بفروشــند.

ت
به�ین راه برای محافظت از خود در برابر نرم
افزارهای مخرب ،به روز نگه ت ن
داش� دستگاه خود،
ن
روزرسا� مداوم ،و در نهایت
نصب ضد ویروس و به
هوشیار بودن در مقابل حمالت و فریب ها.

محافظت از خود

یــک گام متــداول بــرای حفاظــت از کامپیوتــر یــا دســتگاه هــای تلفــن همــراه
خــود در مقابــل نــرم افزارهــای مخــرب ،نصــب نــرم افــزار ضــد ویــروس از تولیدکننــدگان مــورد اعتمــاد اســت .آنـ تـی ویــروس ،گاهــی اوقــات بــه نــام نــرم
افــزار امنیـ تـی ضــد بدافــزار نـ ی ز
ـ� نامیــده میشــود ،بــرای شناسـ یـا� و متوقــف کــردن برنامــه هــای مخــرب اســت .بــا ایــن حــال ،ضــد ویــروس نمــی توانــد تمــام
ـای�ی بــه طــور مــداوم در حــال نــوآوری و توســعه حمــات جدیــد و پیچیــده تــر هســتند کــه مــی تواننــد
بدافزارهــا را مســدود و یــا حــذف کنــد .مهاجمــان سـ ب
ـ� دائمــا در حــال بــه روز رسـ ن
ایــن برنامــه هــای ضــد ویــروس را دور بزننــد .بــه نوبــه خــود ،تولیدکننــدگان ضــد ویــروس نـ ی ز
ـا� محصــوالت خــود بــا قابلیــت
هــای جدیــد بــرای شناســا� نــرم افزارهــای مخــرب جدیــد هســتند .بــه عبــارت دیگــر ،یــک مســابقه تسـ ت
ـلیحا� هســت کــه هــر دو طــرف بــرای زرنــگ تــر
ی
ت
ت
بــودن از دیگــری تــاش میکننــد .متاســفانه ،خرابــکاران این�نــی تقریبــا همیشــه دســت بــاال را دارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه در حــایل کــه
نــرم افزارهــای ضــد ویــروس مــی تواننــد بســیاری از نــرم افزارهــای مخــرب را شناسـ یـا� و جلوگـ یـری کننــد ،همیشــه نســخه هــای جدیــد بدافزارهــا ایجــاد
خواهــد شــد کــه از زیــر دســت ضدبدافزارهــا در یم�ونــد .در نتیجــه شــما نمــی توانیــد فقــط بــه ضــد ویــروس هــا بــرای محافظــت از دســتگاههایتان اعتمــاد
کنیــد و شــما بایــد بــرای محافظــت از خودتــان گامهــای دیگــری نـ ی ز
ـ� برداریــد.
نخســت ،حتمــا سیســتم عامــل و برنامــه هــای کاربــردی را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بــه صــورت خــودکار بــه روز رسـ ن
ـا� هــای امنیـ تـی را نصــب کننــد .هــر چــه
نــرم افــزار شــما بــه روز تــر باشــد ،بــرای خرابــکاران ت
این�نـ تـی آلــوده کــردن رایانــه هــای شــما و یــا دســتگاه هــای تلفــن همــراه ســخت تــر اســت.
دوم ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه خــود شــما یــی از ت
به�یــن موانــع در برابــر نــرم افزارهــای مخــرب مــی باشــید .معمــوال در رونــد آلــوده ســازی بدافزارهــا
مهنــدیس اجتماعــی هــم هســت ،کــه ایــن چـ ی ز
ـ�ی بیــش از نیســت کــه مهاجمــان شــما را فریــب میدهنــد تــا نــرم افزارهــای مخــرب را بــرای آنهــا نصــب کنیــد.
یــی از نمونــه هــای رایــج حمــات فیشــینگ اســت ،کــه ظاهــرا ایمیــل هــای عــادی هســتند ویل در حقیقــت تقلـ بـی طراحــی شــده انــد تــا کامپیوتــر شــما را آلــوده
ـای�ی ممکــن اســت بــه شــما یــک ایمیــل کــه بــه ظاهــر از بانــک شــما آمــده بفرســتد و از شــما درخواســت کلیــک بــر روی
کننــد .بــه عنــوان مثــال ،خرابــکار سـ ب
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لینــی کنــد .اگــر شــما بــر روی لینــک کلیــک کنیــد شــما بــه یــک وب ســایت هدایــت میشــوید کــه بــه طــور خــودکار تــاش میکنــد کــه کامپیوتــر شــما را آلــوده
کــرده یــا هــک کنــد .یــا ممکــن اســت ایمیــل بــه شــما بفرســتند کــه در آن نوشــته کــه بســته پسـ تـی شــما را نمــی تواننــد تحویــل دهنــد و از شــما بخواهنــد کــه
فایــل ضمیمــه ایمیــل را کــه ســند ردیـ بـا� بســته اســت را بــاز کنیــد کــه بــا بــاز کــردن فایــل رایانــه شــما آلــوده میشــود.
ـ� روی فــن آوری هــای دیگــر رایانــه ای نـ ی ز
حمــات مهنــدیس اجتماعــی همچنـ ی ن
ـ� اتفــاق مــی افتــد ماننــد تلفــن شــما .بــه عنــوان مثــال ،هکرهــا ممکــن اســت بــا
بگ�نــد و تظاهــر کننــد کــه از پشـ ن
ـتیبا� فـ نـی مایکروســافت هســتند و بــه شــما اطــاع دهنــد کــه کامپیوتــر شــما آلــوده اســت .داســتان آنهــا دروغ
شــما تمــاس ی
اســت ،کامپیوتــر شــما بــه احتمــال زیــاد مشــکیل نــدارد و هــدف آنهــا ایــن اســت کــه شــما را گــول بزننــد تــا بــاور کنیــد کــه رایانــه تــان آلــوده اســت و ســپس
شــما را فریــب دهنــد تــا بــه آنهــا دسـ تـریس از راه دور بــه سیســتمتان بدهیــد و یــا نــرم افــزار امنیـ تـی آنهــا را بخریــد کــه چـ ی ز
ـ�ی بیــش از یــک نــرم افزارمخــرب
نیســت .هوشــیار باشــید و اگــر یــک تمــاس تلفـ نـی و یــا پیامــی عجیــب و غریــب ،مشــکوک و یــا بیــش از حــد خــوب بــه نظــر مــی رســد ،بــه احتمــال زیــاد فریــب
اســت و بدافــزار اســت.
در نهایــت ،ت
به�یــن راه بــرای دفــاع در برابــر نــرم افزارهــای مخــرب بــه روز نگــه داشـ ت ن
ـ� نــرم افزارهــای خــود ،نصــب نــرم افــزار ضــد ویــروس قابــل اعتمــاد
از فروشــندگان معــروف ،و هوشــیار بــودن در برابــر کسـ ن
ـا� میباشــد کــه تــاش بــرای فریــب و یــا گــول زدن شــما بــرای آلــوده کــردن کامپیوتــر شــما دارد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامه آگاهی از امنیت ! OUCHت
با مراجعه به آدرس زیر ،ت
دس�یس داشته باشید ،و در مورد راه حلهای افزایش
مش�ک ماهنامه ! OUCHشوید و به آرشیو ب
امنی� موسسه SANSت
آگاهیهای ت
بیش� بدانید.
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع
خ�نامه وای! در مورد فیشینگ:
مقاله ای از ب

www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2013#february2013

خ�نامه وای! در مورد ایمن کردن رایانه تان:
شماره از ب

www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2012#december2012

آنها بدنبال شما هستند:

http://www.securingthehuman.org/resources/posters

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 3.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشـ تـر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

