


. انجام می دهندرا ی اغیرمنتظره های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات ویروس 
.نوشته شده اندو یا سیستم های عاملکاربردی ها، برنامه های فایل وجودی که همه ویروس ها خطرناک نیستند، ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از با 

توانند اعمال رند و می ها هم مشابه همه برنامه های دیگر از منابع سیستم مانند حافظه و فضای دیسک سخت، توان پردازنده مرکزی و سایر منابع بهره می گیویروس 
دستگاهدسترسی به همچنین یک ویروس می تواند مجوز. خطرناکی را انجام دهند به عنوان مثال فایل های روی دیسک را پاک کرده و یا کل دیسک سخت را فرمت کنند

.را از طریق شبکه و بدون احراز هویت فراهم آورد
اولین ویروس دنیا و ویروس نویس  

یروس های آزمایشاتی با و»د ر این مقاله که . در این معنا توسط فرد کوهن در متون آکادمیک مورد استفاده قرار گرفت« ویروس»واژه ۱۹۸۴برای اولین بار در سال 
ز این زمان ویروس ها در متن البته قبل ا. نام داشت نویسنده دسته ای خاص از برنامه ها را ویروس نامیده و ایــن نام گذاری را به لئونارد آدلمن نسبت داده است« کامپیوتری

.داستان های عملی و تخیلی ظاهر شده بودند
انواع ویروس 

: دسته های زیر تقسیم بندی نمود <span/>انواع ویروس های رایج را می توان به
▪boot sector :boot sector 

در این قطاع کدهای اجرایی ذخیره شده اند که فعالیت کامپیوتر.بر روی فالپی و یا دیسک سخت کامپیوتر است Sectorاولین 



مورد ارجاع قرار می گیرد، و با هر بار تغییر پیکربندی کامپیوتر  Boot sectorبا توجه به اینکه در هر بار باال آمدن کامپیوتر . با استفاده از آنها انجام می شود
این نوع ویروس ها از طریق .هم مجددا نوشته می شود، لذا این قطاع مکانی بسیار آسیب پذیر در برابر حمالت ویروس ها می باشد boot sectorمحتوای 

دیسک سخت کامپیوتری که آلوده شود توسط ویروس آلوده شده و هر بار که کامپیوتر  Boot sector. آلوده دارند انتشار می یابند bootفالپی هایی که قطاع 
های دیگری را نیز آلودهاه روشن می شود، ویروس خود را در حافظه بار کرده و منتظر فرصتی برای آلوده کردن فالپی ها می ماند تا بتواند خود را منتشر کرده و دستگ

این .کردن کامپیوتر از روی دیسک سخت از بین برود bootاین گونه ویروس ها می توانند به گونه ای عمل کنند که تا زمانی که دستگاه آلوده است امکان . نماید
سعی می کنند کد اصلی را به قطاعی دیگر بر روی دیسک منتقل کرده و آن قطاع را به عنوان یک قطاع خراب  bootویروس ها بعد از نوشتن بر روی متن اصلی 

(Bad Sector) عالمت گذاری می کند .
▪Macro viruses: 

هدف این دسته از ویروس ها فایل های تولید شده توسط برنامه هایی است که از زبان های برنامه نویسی . این نوع ویروس ها مستقیما برنامه ها را آلوده نمی کنند
ویروس های ماکرو از طریق دیسک ها، شبکه و یا فایل های پیوست شده با نامه های الکترونیکی . استفاده می کنند Wordیا Exelماکرویی مانند مستندات 

ویروس تنها در هنگامی امکان فعال شدن را دارد که فایل آلوده باز شود، در این صورت ویروس شروع به گسترش خود در کامپیوتر نموده .قابل گسترش می باشد
انتقال این فایل ها به کامپیوتر های دیگر و یا اشتراک فایل بین دستگاه های مختلف باعث گسترش آلودگی به این . و سایر فایل های موجود را نیز آلوده می نماید

ویروس ها می شود 
▪File infecting viruses: 

را آلوده نموده و همزمان با اجرای این برنامه ها خود را در حافظه دستگاه بار نموده و شروع به گسترش  (com.و  exe.فایل های با پسوند )فایل های اجرایی 
. بعضی از نمونه های این ویروس ها متن مورد نظر خود را به جای متن فایل اجرایی قرار می دهند. خود و آلوده کردن سایر فایل های اجرایی سیستم می نمایند



 :(Polymorphic)ویروس های چندریخت▪
با توجه به اینکه از الگوریتم های کدگذاری استفاده کرده و ردپای خود را پاک می کنند، آشکارسازی و . این ویروس ها در هر فایل آلوده به شکلی ظاهر می شوند

. تشخیص این گونه ویروس ها دشوار است
برای این کار ویروس در حافظه مقیم شده . این ویروس ها سعی می کنند خود را از سیستم عامل و نرم افزارهای ضدویروس مخفی نگه دارند:ویروس های مخفی

به. در این صورت ویروس کلیه درخواست هایی که نرم افزار ضدویروس به سیستم عامل می دهد را دریافت می کند. و حائل دسترسی به سیستم عامل می شود
این ویروس ها کاربر را هم فریب داده. این ترتیب نرم افزارهای ضدویروس هم فریب خورده و این تصور به وجود می آید که هیچ ویروسی در کامپیوتر وجود ندارد

. و استفاده از حافظه را به صورت مخفیانه انجام می دهند
ویروس های چندبخشی ▪

. ترکیب انواع دیگر ویروس ها هم امکان پذیر است. می باشد file infectingو  boot sectorرایج ترین انواع این ویروس ها ترکیبی از ویروس های 
سایر برنامه های مختل کننده امنیت ●

کرم ها و بمب های منطقی را در دسته ویروس ها قرار نمی دهند ولی واقعیت این است که این برنامه ها هم بسیار ،(Trojan)برخی از محققین اسب های تروا
اسب های تروا تظاهر می کنند که کاری خاص را انجام می دهند ولی در عمل .خطرناک بوده و می توانند خساراتی جدی به سیستم های کامپیوتری وارد نمایند

بر به کامپیوتر کاربرای هدف دیگری ساخته شده اند، به عنوان مثال برنامه ای که وانمود می کند که یک بازی است ولی در واقع اجازه دسترسی از راه دور یک 
گر کرم ها برنامه هایی هستند که مشابه ویروس ها توان تکثیر کردن خود را دارند، ولی برعکس آنها برای گسترش خود نیاز به برنامه هایی دی.را فراهم می آورد

کرم ها معموال از نقاط آسیب پذیر برنامه های . ندارند تا آنها را آلوده کرده و تحت عنوان فایل های آلوده اقدام به انتقال و آلوده کردن دستگاه های دیگر نمایند
e mail بمب های منطقی برنامه هایی هستند که در زمان هایی از قبل تعیین شده؛ مثال یک روز خاص؛ .برای توزیع سریع و وسیع خود استفاده می نمایند

علی رغم تنوع انواع برنامه های مخرب، برنامه های.این برنامه ها فایل های دیگر را آلوده نکرده و خود را گسترش نمی دهند. اعمالی غیر منتظره انجام می دهند



در ادامه این متن برای سادگی به همه انواع این برنامه ها عنوان عمومی ویروس . قوی ضد ویروس می توانند نسخه های مختلف آنها را شناسایی و از بین ببرند
. اطالق می شود

بازخوانی بازتاب یک ویروس در رایانه ها ●
ای همه کامپیوترها برحجم عظیم ویروس ها، کرم ها، ایرادات نرم افزارها و تهدیدهای ناشی از آنها، نرم افزارهای ضدویروس را تبدیل به یکی از ابزارهای الزم

د در صورت آلوده شدن یک کامپیوتر به ویروس بسته به نوع آن ممکن است مصائب مختلفی برای سیستم کامپیوتری بوجود آید که در پاره ای موار. نموده است
. آسیب های بعضی از ویروس ها به گونه ای است که آثار سوء آن ها را به هیچ وجه نمی توان از بین برد. جبران آن ها هزینه های زیادی را تحمیل می کند

( ضدویروس) الزام نصب و راه اندازی یک آنتی ویروس 
مستقل از نوع ویروسی که باید با آن مقابله شود نیاز به برنامه های ضد ویروس همواره 





ftp://software.ikiu.ac.ir/Antivirus for IKIU



نظر  پس از دریافت آنتی یوروس مورد
آن را اجرا نموده و با شکل مقابل 

ر روی  روبرو می شوید که می بایست ب
گزینه

Start Intallation
.  کلیلک نمائید 



میگیردامانجخودکاربصورتمراحلتمامیوداردنخاصیتنظیماتهبنیازی شمامذکوروریوسآنتینصبحینرد:تذکر
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یدکمهدوگرفتهباروشاینرد:دنمواستفادهتوانمینیزدومیروشازدومشبکهاتصالازاطمینانجهت-2
ctrl+Rدستورنوشتنوcmdذکرهبالزم.نمائیدمیاقدامآمدهحهصف پانییردهکیکشمپنجرهکردنبازهبنسبت
 دستورایناست

 
.باشدمیشماشبکهآردسردیافتوفیزیکیاتصالاطالعاتمشاهدهجهتصرف

C:\Users\Mazaheri>ipconfig

Windows IP Configuration

PPP adapter PPTP:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.20

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255

Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0

PPP adapter IKIU-VPN:

Connection-specific DNS Suffix  . : ikiu.net

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.8.16.17

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0



.  به نصب آنتی ویروس ادامه می دهیدIP Addressپس از اطمینان پیدا کردن از اتصاالت و وجود 
.  می باشد الزم به ذکر است تمامی مراحل نصب آنتی ویروس خودکار بوده و نیازی به تنظیمات ن

نکته تمام گزینه های موجود در
صفحه مقابل می بایست عالمت

را داشته باشد در صورت √ 
عدم وجود عالمت مذکور در 

اسرع وقت مشکالت بوجود را 
با کارشناسان محترم حوزه 
مدیریت فناوری اطالعات و
.  ارتباطات در میان بگذارید 

صورت حین  تاریخ و ساعت دستگاه شما به روز بوده در غیر این. در حین نصب می بایست : تذکر 
.  مواجه خواهید شد Licensesنصب و یا پس از اتمام آن با پیغام خطای عدم دریافت 




