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مقدمه

ضد ویروس چیست؟
رسدب� مهمان
ی

ضــد ویــروس نــرم افــزاری بــرای حفــظ امنیــت رایانــه ای اســت کــه بــر
روی رایانــه و یــا دســتگاه تلفــن همــراه بــرای محافظــت از آلــوده شــدن بــه
جیــک ویلیامــز ) (Jake Williamsبنیانگــذار)(www.renditioninfosec.com
بدافزارهــا نصــب میشــوند .اصطــاح «بدافــزار» یــک اصطــاح کیل بــرای
مــر� مــورد تاییــد و مولــف دروس موسســه
 Rendition Infosecو ب
ت
هــر نــوع برنامــه مخــرب ماننــد ویــروس هــا ،کــرم هــا ،تروجــان هــا و نــرم
توییــر بــا نشــانه  @MalwareJakeفعــال اســت.
 SANSاســت .او در
افزارهــای جاســویس اســت .در واقــع ،اصطــاح بدافــزار( )malwareاز
ین
همچنــ� در وبــاگ خــود بــه آدرس malwarejake.blogspot.com
ترکیــب کلمــات بــد ( )maliciousو نــرم افــزار( )softwareاســت .اگــر رایانــه
مینویســد.
شــما بــه بدافــزاری آلــوده شــده باشــد ،هکرهــا مــی تواننــد بــه رایانــه شــما
نفــوذ کننــد مثــا تمــام کلیــد هـ یـا� کــه روی صفحــه کلیــد ی ز
م�نیــد را ببیننــد،
مــدارک و اســناد روی رایانــه اتــان را رسقــت کننــد و بــا اســتفاده از رایانــه شــما بــه رایانــه یــا ِسور دیگــران حملــه کننــد .برخــاف بــاور برخــی از مــردم،
همــه سیســتم عامــل هــا ،از جملــه سیســتم عامــل  Mac OS Xو لینوکــس نـ ی ز
ـ� مــی تواننــد آلــوده شــوند.
شــما مــی توانیــد نــرم افــزار ضــد ویــروس را بــه عنــوان یــک نــرم افــزار تــی یــا معمــوال بــه عنــوان بخـ شـی از یــک بســته نــرم افــزاری خریــداری کنیــد.
مشــکل ایــن اســت کــه ضــد ویــروس هــا نمــی تواننــد دیگــر بــه پــای هکرهــا برســند .هکرهــا دائمــا در حــال توســعه و انتشــار انــواع جدیــدی از بدافزارهــا
هســتند .هــر روز نســخه هــای جدیــد بدافزارهــا تولیــد و منتـ شـر میشــوند کــه هیــچ ضــد ویــرویس قــادر بــه شناسـ یـا� و محافظــت در برابــر همــه آنهــا نیســت.
بــرای همـ ی ن
ـ� مهــم اســت بدانیــد کــه در حــایل کــه ضــد ویــروس بــه حفاظــت از رایانــه شــما کمــک خواهــد کــرد ،امــا نمــی توانــد هــر نــوع بدافــزار جدیــد را
گ
تشــخیص و یــا مقابلــه کنــد .بــرای درک بهـ تـر دلیــل ،بیاییــد بــه چگونــی کارکــرد بســیاری از ایــن برنامــه هــا نگاهــی بیندازیــم.

ضد ویروس چگونه کار میکند؟

بــه طــور کیل ضــد ویــروس هــا بــه دو طریــق بدافزارهــا را شناسـ یـا� میکننــد .یــی بــه روش شناسـ یـا� از روی نشــانه هــا و یــی شناسـ یـا� از روی رفتــار .شناسـ یـا�
گ
از روی نشــانه هــا مثــل سیســتم ایمـ نـی بــدن انســان کار میکنــد .ضدویــروس رایانــه شــما را بــرای یافـ ت ن
ـ� نشــانه هــا و ویــژ� هــای بدافزارهــای شــناخته شــده
جســتجو میکنــد .ایــن کار را بــا جســتجو در یــک بانــک اطالعـ ت
ـا� و مقایســه بــا نشــانه هــای بدافزارهــای شــناخته شــده در ایــن بانــک انجــام میدهــد ،اگــر
چـ ی ز
ـو� کــه در ایــن بانــک اطالعــات اســت مطابقــت کــرد ،برنامــه ضدویــروس ،بدافــزار را تشــخیص و آن را خنـ ثـی میکنــد .ماننــد
ـ�ی بــر روی رایانــه شــما بــا الگـ ی
ن
سیســتم ایمـ نـی بــدن انســان ،ایــن طریقــه شناسـ یـا� نیــاز بــه بــروز رســا� دائــم دارد ،ماننــد واکســن آنفوالنــزا ،بــرای حفاظــت در برابــر گونــه هــای جدیــد،
ضدویــروس هــم بایــد بــرای شناسـ یـا� گونــه هــای جدیــد خــود را بــروز کنــد .ضــد ویــروس تنهــا مــی توانــد در برابــر بدافزارهـ یـا� کــه تــا کنــون شناسـ یـا� شــده
انــد محافظــت کنــد .مشــکل ایــن اســت کــه هکرهــا چنــان رسیــع بدافزارهــای جدیــد میســازند کــه فروشــندگان ضــد ویــروس نمــی توانــد بــه پــای آنهــا برســند.
در نتیجــه ،بــدون توجــه بــه اینکــه چقــدر ضــد ویــروس خــود را بــروز کنیــد ،همیشــه گونــه جدیــدی از بدافــزار هســت کــه بالقــوه مــی توانــد ضــد ویــروس
شــما را دور بزنــد.
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ضــد و یر وس چیســت؟
در روش شناسـ یـا� از روی رفتــار ،ضــد ویــروس در پ� شناسـ یـا� بدافزارهــای
شــناخته شــده نیســت ،بلکــه رفتــار نــرم افزارهــای نصــب شــده بــر روی
رایانــه شــما را زیــر نظــر میگـ یـرد .وقـ تـی برنامــه ای بــه طــرز مشــکویک عمــل
مــی کنــد ،مثــا تــاش بــرای دسـ تـریس بــه یــک فایــل محافظــت شــده میکنــد
یــا در پ� تغیـ یـر برنامــه دیگــری اســت ،ایــن نــوع ضــد ویروســها رفتارهــای
مشــکوک را تشــخیص و بــه شــما آنــرا هشــدار میدهنــد .ایــن روش در
برابــر انــواع جدیــد بدافزارهــا کــه هنــوز در هیــچ بانــک ویــروس هــا وجــود
نــدارد مقابلــه میکننــد .مشــکل ایــن روش هــا ایــن اســت کــه ممکــن اســت
هشــدارهای غلــط تولیــد کننــد .شــما ،بــه عنــوان کاربــر رایانــه ،ممکــن اســت
مطمـ ئ ن
ـ� نباشــید کــه بــه چــه برنامــه ای اجــازه بدهیــد یــا ندهیــد کــه کارش که
مشــکوک اســت را انجــام دهــد و ممکــن اســت در طــول زمــان حساســیت
خــود را بــه تمــام هشــدارها از دســت بدهیــد .ممکــن اســت بعــد از هــر
هشــداری وسوســه شــوید کــه بــر روی «پذیــرش »Accept-کلیــک کنیــد ،و
اینگونــه رایانــه خــود را مســتعد هــک و آلــوده شــدن کنیــد .عــاوه بــر ایــن،
وقـ تـی رفتــار مشــکوک تشــخیص داده شــد ،ممکــن اســت کــه ایــن بدافــزار
بــه احتمــال زیــاد بــر روی دســتگاه شــما کارهـ یـا� را انجــام داده و شــما ممکن
اســت ندانیــد چــه اقدامـ ت
ـا� ایــن بدافــزار قبــل از اینکــه نــرم افــزار ضــد
ویــروس آنــرا شناسـ یـا� کنــد انجــام داده اســت.

در حــایل کــه ضد ویروس ،بخش مهمی از امنیت
شماســت ،اما نمی تواند همه هک ها را شناسـ یـا� و یا
جلوگ�ی کند .نهایتاً شــما ت
به�ین سـ پـر هستید ،نه فن
ی
تنها�.
آوری به ی

ضــد ویــروس ،بخــش مهمــی از تامـ ی ن
ـ� امنیــت رایانــه و دســتگاه هــای تلفــن همــراه شــما محســوب میشــود ،در صــورت امــکان توصیــه مــی کنیــم کــه آنــرا
نصــب و از آنهــا حتمــا اســتفاده کنیــد .بــا ایــن حــال ،نکتــه کلیــدی کــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه بــدون در نظــر گرفـ ت ن
ـ� اینکــه چگونــه ضــد
ویــروس شــما کار میکنــد ،هرگــز نمــی توانــد شــما را از تمــام انــواع بدافزارهــا محافظــت کنــد .در نهایــت ،شــما و نــه فــن آوری هــا بــه تنهـ یـا� ،ت
به�یــن سـ پـر
ـای�ی امــروزه هســتید.
در برابــر حمــات سـ ب

ت
نکا� درباره ضد ویروس
ـای�ی شــگردی متــداول دارنــد کــه ضــد ویــروس
۱.نــرم افزارهــای ضــد ویــروس را فقــط از منابــع و فروشــندگان قابــل اعتمــاد تهیــه کنیــد .هکرهــای سـ ب
هــای جعــی منتـ شـر میکننــد کــه در واقــع بدافــزار و ویــروس مــی باشــند.
۲.حتمــا آخریــن نســخه نــرم افــزار ضــد ویــروس را نصــب کنیــد و نـ ی ز
ـ� اشـ تـراک ســاالنه آن را پرداخــت کــرده و ضدویــروس را فعــال نگــه داریــد ،و ضــد
این�نــت نبــوده یــا مـ ت
ویــروس را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بــه طــور خــودکار بــروز شــود .اگــر رایانــه شــما بــرای مـ ت
ـد� متصــل بــه ت
ـد� خامــوش بــوده،
نــرم افــزار ضــد ویــروس نیــاز بــه بــروز رسـ ن
ـا� دارد .هنگامــی کــه آن را روشــن مــی نماییــد و یــا دوبــاره بــه ت
این�نــت وصــل مــی شــوید ،ایــن بــه روز
رسـ ن
ـا� را بــه تعویــق نیاندازیــد.
۳.حتمــا ضــد ویــروس طــوری تنظیــم شــده باشــد کــه بــه طــور خــودکار دیســکهای قابــل حمــل ماننــد  USBرا بــرای وجــود ویــروس بــرریس کنــد و نـ ی ز
ـ�
اینکــه ضدویــروس تمــام برنامــه هــا را قبــل از اجــرا بــرای آلــوده نبــودن کنـ تـرل کنــد .ایــن قابلیــت را  real-time protectionگوینــد.
۴.بــه هشــدارها و اخطارهـ یـا� کــه توســط نــرم افــزار ضــد ویــروس روی صفحــه نمایــش ظاهــر میشــوند دقــت و توجــه کنیــد .اکـرث هشــدارها گزینــه ای
بــرای گرفـ ت ن
ـ� اطالعــات بیشـ تـر و یــا پیشــنهاد بــرای اقــدام مناســب بعــدی نمایــش میدهنــد .اگــر شــما هشــداری روی رایانــه محــل کار دریافــت کردیــد،
بالفاصلــه بــه مرکــز کامپیوتــر ســازمان و یــا رسپرســت خــود اطــاع دهیــد.
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۵.نــرم افــزار ضــد ویــروس خــود را بــه خاطــر اینکــه احســاس مــی کنیــد رسعــت رایانــه را کــم کــرده ،یــا اینکــه دسـ تـریس بــه وب سـ ت
ـای� را ممنــوع کــرده
یــا از نصــب برنامــه ای جلوگـ یـری میکنــد ،حــذف نکنیــد .غـ یـر فعــال کــردن ضــد ویــروس ،شــما را در معــرض دردرسهــای غـ یـر ض�وری قــرار میدهــد
گ
ـود� رایانــه اتــان شــود .اگــر مشــکالت بــر روی رایانــه شــما همچنــان بـ ق
ـا� اســت ،بــا مرکــز رایانــه ســازمان
و ممکــن اســت منجــر بــه وقــوع هــک یــا آلـ
ق
بگ�یــد ،یــا از وب ســایت آنهــا
بگ�یــد .اگــر مشــکالت بــر روی رایانــه شــخیص شــما بــا� مانــد ،ســعی کنیــد بــا فروشــنده ضــد ویــروس تمــاس ی
تمــاس ی
ت
بــرای اطالعــات بیشــر بازدیــد کنیــد و یــا ضــد ویــروس خــود را بــا یــک محصــول جدیــد تعویــض کنیــد.
۶.چنــد برنامــه ضــد ویــروس را همزمــان بــر روی رایانــه خــود نصــب نکنیــد .انجــام ایــن کار بــه احتمــال زیــاد باعــث اختــاط ایــن برنامــه هــا بــا یکدیگــر
میشــود و در واقــع ممکــن اســت امنیــت رایانــه شــما را کاهــش دهــد.
۷.ســعی کنیــد بــا هشــدارهای مختلفــی کــه نــرم افــزار ضــد ویــروس شــما تولیــد مــی کنــد آشــنا شــوید .هکرهــا وب ســایت هـ یـا� راه انــدازی میکننــد کــه
در آنهــا پیــام هـ یـا� شــبیه پیامهــای ضدویــروس هــا نمایــش میدهــد کــه بســیار واقعــی بــه نظــر مــی آینــد و بــه شــما پیشــنهاد کمــک میکننــد تــا رایانــه
گ
شــما را از آلــود� رفــع کننــد .کلیــک بــر روی لینــک و یــا دکمــه هــای ایــن وب ســایت هــا در واقــع مــی توانــد بــه رایانــه شــما آســیب برســاند و رایانــه
اتــان را آلــوده کنــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع

		
مقایسه انواع نرم افزارهای ضد ویروس:

http://www.av-test.org/en/

مهندیس اجتماعی				:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#november2014

پست ت
الک�ونیک حمالت فیشینگ:
		
من هک شدم ،حاال چه کنم؟:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2014#may2014

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

