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تعریف بد افزار:

بــد افـزار بــه زبــان ســاده بــه یــک برنامــه ی مختلف نحوه تاثیر بد افزار ها :

گوینــد کــه بـرای کاربـران اینرتنــت و دســتگاه هــای
دیجیتــال بــا عملکردهایــی مثــل رسقــت اطالعــات،
بــه اشــتباه انداخــن کاربــر ،تغییــر یــا حــذف داده
هــا ،کد گــذاری ()data encryptionنا خواســته روی
داده هــا و یــا مانیتــور کــردن فعالیــت (مشــاهده
وضعیــت یــک سیســتم یــا اطالعــات ) کاربـران درون
محــور او طراحــی شــده انــد و بــا کمــک عوامــل
انســانی یــا بــه صــورت خــودکار  ،بــه شــیوه هــای
خــاص و رســانه هــای چندگانــه در بیــن رایانــه هــا
بیشــر میشــوند.
یکــی از رایــج تریــن راه انتشــار و انتقــال بــد اف ـزار
هــا فراینــد دانلــود آن از اینرتنــت اســت کــه از منونــه
هــای آن مــی تــوان بــه انتقــال آن از طریــق ایمیــل
اشــاره منــود .معمــوال در ایــن روش ایمیــل دریافتــی
بــا مضمونــی معقــول و قانونــی مــی باشــد امــا زمانی
کــه کاربــر روی لینــک درون ایمیــل کلیــک میکنــد
تنهــا یــک بــد افـزار دانلــود و اجـرا مــی شــود.
در برخــی مــوارد بــد افــزار هــا فقــط اقــدام بــه
تحویــل منــی کننــد بلکــه میتواننــد عملکــرد سیســتم
را تحــت تاثیــر خــود ق ـرار دهنــد و بــار اضافــی بــه
سیســتم تحمیــل کننــد.
در مــوارد جاسوســی بــد اف ـزار هــا خــود را پنهــان
مــی کننــد بطوریکــه حتــی آنتــی ویــروس هــا نیــز
قــادر بــه تشــخیص آن هــا نیســتند .بــد اف ـزار هــا
اطالعــات ارزشــمند و حیاتــی از قربانــی خــود را بــه
مبــدا ٔ ارســال مــی کننــد.

نحــوه تاثیــر گــذاری آن هــا روی هــر یــک از سیســتم
عامــل هــا ماننــد اندرویــد  ،مــک ،وینــدوز ،لینوکــس
 ،بــه دلیــل متامیــز بــودن ســطح و قــدرت ومکانیــزم
هــای امنیتــی آن هــا متفــاوت اســت.
انتشــتار آلــوده ســازی فایــل هــا وابســتگی کامــل بــه
سیســتم عامــل دارد بــه عنــوان مثــال بــد اف ـزاری کــه
روی سیســتم فایــل مکینتــاش کار می کند ممکن اســت
روی وینــدوز کار نکنــد ،از ایــن رو توســعه دهنــدگان
کدهــای مخــرب بــا روش هــای جدیــد برنامــه هایــی
تولیــد کــرده انــد کــه بتواننــد روی چندیــن سیســتم
عامــل کار کننــد ؛ امــا ممکــن اســت روی متــام ایــن
سیســتم عامــل هــا نتوانــد کارایــی مشــابهی داشــته
باشــد.
گروه های اصلی بد افزار ها شامل:
( Virus -1ویروس رایانه ای)
( Worm -2کرم رایانه ای)
( Spyworeجاسوس افزار)
-3
( Adwore -4ابزار های تبلیغاتی مزاحم)
( Trojon -5تروجان)
( Botnet -6بات نت)
( Web bot -7وب بات)

ویروس رایانه ای:

برنامــه ای کــه قــادر بــه تخریــب و هامننــد ســازی
ب ـرای آلــوده ســازی میزبــان خــود اســت .ویــروس هــا
بــه یــک برنامــه یــا فایــل و لینــک اضافــه مــی شــوند.
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ایــن دســته از بــد افــزار هــا قــادر بــه دســتیابی
کرم رایانه ای:
یــک نــوع از برنامــه هــای مخــرب هســتند کــه خــود اطالعــات حســاس و جاسوســی از راه دور بــه رایانــه
را بطــور پنهــان در یــک شــبکه انتشــار داده و منتقــل کاربــر هســتند.
مــی شــوند.اثر گــذاری کــرم هــا متفــاوت از ویــروس بات نت:
هــا اســت ،زی ـرا ویــروس هــا ب ـرای جابجایــی خــود ایــن بــد اف ـزار هــا کنــرل یــک سیســتم را از راه دور
بــه یــک فایــل کمکــی نیــاز دارنــد در حالــی کــه کــرم در اختیــار میگیرنــد و از آنجــا جاســوس افــزار را بــه
هــا بــا اســتفاده از شــبکه و یــا ارســال از طریــق دیگــر قربانیــان ارســال مــی کنــد .بیشــر بــات نــت
ایمیــلِ ناخواســت ِه آلــوده ،خــود را پخــش مــی کننــد هــا بصــورت قربانــی در اختیــار هکــر بــوده و منتظــر
؛ بـرای منونــه ای از کــرم هــا میتــوان بــه  confikcerفرمــان بــرای انجــام اقدامــات خــود از ســوی هکــر
کــه بــا نــام  Downadupنیــز شــناخته مــی شــود هســتند.
اشــاره کــرد.
وب بات:
جاسوس افزار:
دســته ای از بــات نــت هــا هســتند کــه اخیــرا ً در
عملکــرد ایــن نــرم اف ـزار هــا جمــع آوری اطالعــات اینرتنــت بســیار رایــج شــده انــد .هــدف وب بــات هــا
حســاس از رایانــه ماننــد رمــز عبــور ،شــاره هــای خزیــدن در محتــوای وب اســت.
حســاب ،و هــر اطالعــات ارزشــمند دیگــر اســت کــه بــا یــک دیــد مثبــت بــات نــت هــا بــرای تســت
انتشــار آن هــا مــی توانــد بــه اف ـراد  ،رشکــت هــا و ارتباطــات و اتصــاالت و ایجــاد محتــوای ســودمند،
ســازمان هــا صدمــات ج ـران ناپذیــری وارد کنــد .مفیــد هســتند .امــا در دیــدی دیگــر وب بــات هــا
ابـزاری بـرای جاسوســی ،انتشــار بــد افـزار هــای دیگــر،
ابزار های تبلیغاتی مزاحم:
زمانــی کــه کاربــر پیــام هــای تبلیغاتــی را مشــاهده رسقــت دارایــی هــای معنــوی ،کشــف نقــاط آســیب
مــی کنــد کدهــای جاســازی شــده در آن روی رایانــه پذیــر ســایت هــا و ...هســتند.
نصــب مــی شــوند.
چگونه با بد افزار ها مقابله کنیم؟
ایــن بــد افزارهــا غالبــاً قصــد دارنــد کــه فعالیــت بــا رعایــت نــکات ایمنــی مثــل دانلــود نکــردن نــرم
هــای کاربــر را در هنــگام فعالیــت در اینرتنــت جمــع افزارهــای رایــگان و یــا مــدت دار از ســایت هــای
آوری و ب ـرای اهــداف تبلیغاتــی خــود و یــا هــدف نامعتــر کــه باعــث مجهــز شــدن رایانــه بــه جاســوس
هایــی بــرای ســوء اســتفاده از اطالعــات اســتفاده افـزار مــی شــود ،دانلــود نکــردن بــازی هــای رایــگان یــا
مناینــد.
صفحــات تبلیغاتــی در وب ســایت هــا کــه رایانــه را بــه
ابـزار هــای تبلیغاتــی مزاحــم آلــود مــی کنــد ،بــه روز
تروجان:
تروجــان هــا ســعی مــی کننــد در ابتــدا اطالعــات نگــه داشــن سیســتم عامــل ،اســتفاده از آنتــی ویــروس
حساســی ماننــد پســورد هــا را بــه رسقــت بــرده و یــا نــرم اف ـزار هــای امنیتــی و دیــوار آتــش سیســتم
و فعالیــت کاربــر را مشــاهده کننــد و در مراحــل رایانــه ای آپدیــت شــده ،همــه ایــن هــا میتواننــد بـرای
بعــدی حتــی فایــل هــای سیســتمی رایانــه را تخریب مقابلــه بــا بــد افـزار هــا مفیــد باشــند.
مناینــد.
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دو هفتــه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتر
زیــر نظــر معاونــت فرهنگی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماوند
لیست اعضای انجمن :

لیال نوری( دبیر انجمن )
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاج اسامعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )
محمدرضا رسائی

نویسندگان :
مهشید احمدی
محیا کریمی

تهیه کنندگان :

لیال نوری (رسدبیر نرشیه)
زینب حیدری
محمدرضا رسائی

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرمتند هستند ،حتی برای یک
لحظه ی دیگر هم منفی فکر منی کردید ...

شامره پنجم مگیت
دی ماه 1398

