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Anti-Virüs Yazılımları Nedir?
Genel Bakış
Anti-virüs yazılımları bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza,
onları kötü niyetli yazılımlardan korumak için kurduğunuz

Konuk Yazar

bir güvenlik programıdır. “Kötü niyetli yazılım(malware)”;

Jake Williams Rendition Infosec (www.renditioninfosec.

virüsler, Trojanlar, casus yazılımlar gibi herhangi bir kötü

com)’in

niyetli uygulamayı kapsayan bir terimdir. Aslında, bu terim
“kötü niyetli (malicious)” ve “yazılım (software)” kelimelerinin
bileşiminden oluşur. Eğer bilgisayarınıza kötü niyetli bir yazılım

kurucusu ve sertifikalı SANS eğitmeni ve kurs

yazarıdır. Twitter’da @MalwareJake hesabı ile aktiftir ve
malwarejake.blogspot.com ağ günlüğünde yazmaktadır.

bulaştıysa, bir siber saldırgan tüm klavye hareketlerinizi
kaydedebilir, bilgilerinizi / dokümanlarınızı çalabilir ya da
bilgisayarınızı kullanarak başkalarına saldırabilir. Bazılarının inandığının aksine, herhangi bir işletim sistemi –Mac OS X ve Linux
dahil- etkilenebilir.
Anti-virüs yazılımlarını bir güvenlik paketinin parçası olarak da, tek başına bir bileşen olarak da satın alabilirsiniz. Problem, anti-virüs
yazılımlarının artık sizi siber saldırganlardan daha fazla koruyamamalarıdır, çünkü bu saldırganlar sürekli kötü niyetli yazılımların
yeni türlerini geliştiriyor ve dağıtıyorlar. Her gün o kadar çok yeni versiyon dağıtılıyor ki, herhangi bir anti-virüs programının bunların
tümünü fark etmesi ve koruması imkansız.
Bu, anti-virüs yazılımlarının bilgisayarınızı korumaya yardım ederken, kötü niyetli yazılımların bütün türlerini tanıma ve
durdurmasının mümkün olmadığını anlamanız açısından önemli. Nedenini daha iyi anlamak için, bu yazılımların birçoğunun nasıl
çalıştığına birlikte bakalım.

Anti-Virüs Yazılımları Nasıl Çalışır?
Genel olarak anti-virüs yazılımlarının, kötü niyetli yazılımları tanımlaması için iki yöntem vardır; imza algılama ve davranış algılama.
İmza algılama yöntemi, tıpkı bir insanın bağışıklık sistemi gibi çalışır. Bilgisayarınızda bilinen kötü niyetli yazılımların karakteristik
özellikleri ya da imzalarını tarar. Bunu bilinen bir kötü niyetli yazılım kütüphanesini baz alarak yapar, eğer kütüphanede uyumlu bir
model bulursa, onu etkisiz kılmayı dener. Tıpkı insan bağışıklık sisteminin grip aşılarına ihtiyaç duyması gibi, bu kütüphane yaklaşımı
da kötü niyetli yazılımların yeni ırklarına karşı koyabilmek için güncellemelere ihtiyaç duyar. Anti-virüs yazılımları, sadece “zararlı”
olarak tanıdıklarına karşı sizleri koruyabilir. Problem, siber saldırganların anti-virüs yazılımı üreticilerinin yetişemeyeceği kadar
hızlı yeni kötü niyetli yazılımlar geliştiriyor olmasıdır. Sonuç olarak anti-virüs yazılımınız ne kadar yakın geçmişte güncellenmiş
olsa da, her zaman yeni bir tür kötü niyetli yazılımın sizin anti-virüs yazılımınızı atlatabilme potansiyeli vardır.
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Davranış algılama yöntemi ile anti-virüs yazılımı bilinen bir kötü
niyetli yazılımı tanımayı denemez; bilgisayarınızda kurulu bir
programın davranışlarını izler. Bir program şüpheli davranışlar
sergiliyorsa, örneğin korunmuş bir dosyaya erişim denemeleri
yapıyor ya da başka bir programın içeriğini değiştirmeye
çalışıyorsa, davranış bazlı anti-virüs yazılımı şüpheli aktiviteyi
işaretler ve size bir alarm üretir. Bu yaklaşım henüz hiçbir
kütüphanede yer almayan yepyeni kötü niyetli yazılım
türlerine karşı koruma sağlar. Bu yöntem kullanıldığında
karşılaşılan problem yanlış uyarılar üretilebilmesidir. Bilgisayar
kullanıcısı olarak siz, neye izin verip neyi yasaklamanız
gerektiğini bilemeyebilir ve zaman içinde tüm bu uyarılara
karşı hassasiyetinizi yitirebilirsiniz. Her uyarıda “Kabul Et”

Anti-virüs yazılımları güvenliğinizin önemli

seçeneğini tıklayarak bilgisayarınızı saldırıya ve kötü niyetli

bir parçası olmakla birlikte, tüm saldırıları

yazılımların bulaşmasına açık hale getirebilirsiniz. Ek olarak,

fark edemez veya önleyemez. Sonuç

bu davranış fark edildiğinde, kötü niyetli yazılım hali hazırda

olarak, en iyi savunma “siz”siniz, sadece

cihazınızda çalışıyor ve anti-virüs yazılımınız onu bulmadan
önce hangi aksiyonları aldığını bilmiyor olabilirsiniz.

teknoloji değil!

Anti-virüs yazılımları bilgisayarınız ve mobil cihazlarınızı
korumanın önemli bir parçasıdır ve mümkün olan her durumda
kurmanızı ve aktif olarak kullanmanızı öneririz. Ancak, anti-virüs yazılımınızın nasıl çalıştığından bağımsız olarak, hatırlanması
gereken anahtar nokta, bu yazılımların sizi hiçbir zaman kötü niyetli yazılımların tamamından koruyamayacağıdır. Sonuç olarak
bugünün siber saldırganlarına karşı en iyi savunma “siz”siniz, sadece teknoloji değil.

Anti-Virüs İpuçları

1. Anti-virüs yazılımlarını sadece bilinen ve güvenilen kaynaklardan ve sağlayıcılardan edinin. Aslında kötü niyetli yazılım içeren
sahte anti-virüs yazılımlarını dağıtmak, siber saldırganların genellikle seçtikleri bir hiledir.

2. Kurulu olan anti-virüs yazılımınızın son versiyonu olduğundan, yıllık üyelik ücretinin ödenmiş ve yazılımın aktif olduğundan,
anti-virüs yazılımınızın otomatik olarak güncelleme yapacak şekilde konfigüre edildiğinden emin olun. Eğer bilgisayarınız
bir süredir çevrimdışı ya da tamamen kapalı konumda kaldıysa, açıldığında anti-virüs yazılımınızın kendini güncellemesi ve
internete bağlanması gerekecektir. Bu güncellemeleri ertelemeyin.

3. Anti-virüs yazılımınızın taşınabilir ortam cihazlarını (harici depolama aygıtlarını, vb.) otomatik olarak taradığından ve gerçek
zamanlı koruma modunun açık olduğundan emin olun.

4. Anti-virüs yazılımınızın ürettiği ekran uyarılarına ve alarmlara dikkat edin. Çoğu alarm, bir sonraki aşamada neler yapmanız
gerektiği konusunda bilgi ya da öneri almanızı sağlayacak bir seçenek barındırır. Eğer iş bilgisayarınız ile çalışırken bir alarm
alırsanız, yöneticiniz ya da organizasyonunuzun yardım masasına derhal bilgi verin.

5. Bilgisayarınızı yavaşlattığını düşündüğünüz için, girmek istediğiniz bir web sitesine girmenize izin vermediği için ya da bir
uygulamayı kurmanızı engellediği için anti-virüs yazılımınızı inaktif hale getirmeyin ya da kurulumunu kaldırmayın. Antivirüs yazılımınızı inaktif hale getirerek gereksiz bir risk alır ve belki de ciddi bir güvenlik olayına neden olabilirsiniz. Eğer iş
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bilgisayarınızda problemleriniz devam ediyorsa, organizasyonunuzdaki yardım masası ile iletişime geçin. Eğer problemler
kişisel bilgisayarınızda ise, anti-virüs yazılım sağlayıcısına ulaşmayı deneyin, daha fazla bilgi için web sitelerini ziyaret edin
ya da başka bir ürünle değiştirin.

6. Eş zamanlı olarak birden çok anti-virüs yazılımı kurmayın. Bunu yapmak programların birbiri ile çakışmasına ve aslında
gerçekte bilgisayarınızın güvenliğinin azalmasına neden olacaktır.

7. Anti-virüs yazılımınızın ürettiği uyarılara itibar etmeyi öğrenin. Siber saldırganlar kötü niyetli yazılımlar içeren ve çok gerçekçi
görünen sahte anti-virüs uyarıları hazırlayabiliyorlar ve bilgisayarınızdaki sorunları gidermek için yardım öneriyorlar. Bu
uyarılardaki bağlantıları ya da düğmeleri tıklamak, bilgisayarınıza gerçek anlamda zarar verebilir.

Daha Fazla Bilgi İçin
Aylık OUCH! güvenlik farkındalığı bültenine üye olun, OUCH! arşivlerine erişin ve

http://www.securingthehuman.org adresini ziyaret ederek SANS güvenlik farkındalığı çözümleri hakkında daha fazla
bilgi edinin.

Türkçe Çevirisi
Selma Süloğlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde doktorasını tamamlamış olup SOSoft Bilişim Teknolojilerinde biyometrik
güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaktadır.
Sema Yüce, Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinde ve özellikle bilişim, telekomünikasyon, sanayi, perakendecilik gibi
sektörlerde; bilgi güvenliği, iş sürekliliği, risk yönetimi, altyapı hizmetleri, yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanlarında yönetici
ve danışman olarak 15 yılı aşkın süredir görev yapmaktadır.
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