آشنایی با ویروس

تعریف ویروس

پدر واقعی ویروس هاي كامپيوتري

ٍیرٍس ّا یک ترًاهِ یا یک کذ(اسکریپت)تسیار

تاریخچِ تِ ٍجَد آهذى ٍیرٍس ّای کاهپیَتری تِ

کَچکی ّستٌذ کِ تر رٍی ترًاهِ ّای تسرگتر سَار

حذٍد 3دِّ پیص تاز هی گرددٌّ.گاهی کِ فردی

هی شٍ ًذ.یعٌی در تیي کذّای اصلی یا فایل ّای

تِ ًام(فرد کَّي)در داًطگاُ کالیفرًیای جٌَتی

اصلی یک ترًاهِ دیگر کِ هعوَال پر کارترد هی

عٌَاى رسالِ دکترای خَد در هٌْذسی ترق،

تاضذ قرار هی گیرًذ ٍ تِ هحض ًصة ترًاهِ اصلی

تحقیقات خَد را تر رٍی ترًاهِ ای ارائِ کرد کِ قادر

خَد را ٍارد سیستن رایاًِ ای ضخصی قرتاًی هی

تَد یک کپی از خَدش را تا دستکاری کردى ترًاهِ

کٌٌذ ٍ ٌّگام اجرای ترًاهِ تِ طَر خَدکار اجرا هی

ّای دیگر،درٍى آًْا قرار دّذ.هَضَع رسالِ

ضًَذ ٍ ضرٍع تِ تخریة(کارّایی کِ ًَیسٌذُ

دکترای ٍی تا ٍاکٌص ّای هتفاٍتی رٍترٍ

خَاستِ)هی کٌٌذ.

گردیذٍ.لی ایي ٍاقعیتی است کِ حتی خَد کَّي

ٍیرٍس ّای کاهپیَتری ترًاهِ ّایی ّستٌذ کِ
هطاتِ ٍیرٍس ّای تیَلَشیک گسترش یافتِ ٍ پس

(قسمت اول)

از ٍارد ضذى تِ کاهپیَتر اقذاهات غیر هٌتظرُ ای را
اًجام هی دٌّذ.تا ٍجَدی کِ ّوِ ٍیرٍس ّا
خطرًاک ًیستٌذٍ،لی تسیاری از آًْا تا ّذف

تنظيم كننده :

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

تخریة اًَاع هطخصی از فایل ّا ،ترًاهِ ّای
کارتردی ٍ یا سیستن ّای عاهل ًَضتِ ضذُ اًذ.

ًیس تصَر ًویکرد کِ رٍزی طرح ٍی تِ صَرت یک
فاجعِ جْاًی در دًیای کاهپیَر تثذیل ضَد.
اولين ویروس كامپيوتري

تر اساس هذارک هَجَد اٍلیي ٍیرٍس کاهپیَتری
تَسط ترارای علَی صاحثاى ضرکت کاهپیَتری
 brainدر سال  1985تِ ًام ًَ brainضتِ شد .ایي
دٍ ترادر تا تَلیذ ٍ ًگارش ترًاهِ ّای ًرم افساری در
ضرکت کاهپیَتری خَد کار هی کردًذ.آًْا پس از

هذتی هتَجِ گردیذًذ کِ از ترًاهِ ّای ًرم افساری

تعذ تِ ٍیرٍس ًام گرفت،ضْرت یافت کردًذ.خیلی

تٌْا 5درصذ از ٍیرٍس ّا دارای اثر تخریثی تَدُ ٍ

آًْا کپی ّای غیر هجاز زیادی گرفتِ هی ضَد.

زٍد ایي ٍیرٍس تَاًست صذّسار کاهپیَتر را تِ

تقیِ صرفا تکثیر هی ضًَذ.تٌاترایي یک ٍیرٍس را

راحتی آلَدُ کٌذ.

هی تَاى ترًاهِ ای در ًظر گرفت کِ هی تَاًذ تا

عالٍُ تر ایي پی تردُ تَدًذ کِ ّر فالپی
دیسک،حاٍی سکتَر راُ اًذاز است کِ تا ّر تار راُ

ویروس ارشليم

اًذازی سیستن،اجرا هی گردد.در ًتیجِ تصوین
گرفتٌذ ترًاهِ ای تٌَیسٌذ کِ جایگسیي ایي سکتَر،
راُ اًذازی ضَد تِ ًحَی کِ اگر کسی از ًرم افسار
کپی تگیرد سیستن کاهپیَتری ٍی دچار هطکل
گردد.

در قسوت دٍم درتارُی تقسین تٌذی ٍیرٍس ّا
یکی از اٍلیي ٍیرٍس ّایی کِ ًسثت تِ ٍیرٍس
 brainتسیار هخرب تر هی تاضذ ٍیرٍس ارضلین
هی تاضذ.ایي ٍیرٍس اٍلیي تار در سال  1987در
داًطگاُ عرتی اسرائیل گسارش ضذُ ٍ اصلیت آى
اسرائیلی هی تاضذ.ایي ٍیرٍس در رٍز جوعِ

کاهپیَتر فرد خاطی تِ هحض تْیُ ی کپی دچار

سیسدّن هاُ (1988یعٌی چْلویي ساگرد ایجاد

هطکل هی ضذ ٍ پیغاهی تِ ایي هضوَى در صفحِ

دٍلت اسرائیل)فعالیت تخریثی خَد را آغاز کردُ ٍ

ًوایص ظاّر هی ضذ کِ(تِ سیاُ چاُ خَش

پس از پاک کردى توام فایل ّای کاهپیَتری تِ کار

آهذیذ!)استفادُ کٌٌذُ در ایي حالت ّیچ چارُ ای

خَد خاتوِ هی داد.

جس تواس تا ترادراى علَی جْت ٍیرٍس یاتی
ًذاضت.الثتِ ضوارُ تلفي ترادراى علَی تِ صَرت
یک پیغام ارائِ هی ضذ.ایي دٍ ترادر تا فرٍش کپی
ًرم افسار ّای هعرٍف دًیا هثل لَتَس ٍ تا قیوت
ّای تسیار ارزاى تِ ّوِ هردم علی الخصَظ
تَریست ّای خارجی،اقذام تِ اًتطار ایي ترًاهِ کِ

استفادُ از یک هیستاى ضرٍع تِ تکثیر ًوایذ.

ٍیرٍس ارضلین تِ صَرت ترًاهِ ریسی ضذُ
سیسدّن ّر هاُ از خَد کپی ّایی را تْیِ کردُ ٍ
تِ ترًاهِ ّای دیگر هی چسثاًذ.ایي ٍیرٍس
کاهپیَتری تسیاری از داًطگاُ ّا ٍ هراکس ًظاهی را
آلَدُ ٍ تخریة کرد.

تَضیحاتی را هیخَاًین ٍ تا عولکرد آًْا آضٌا
خَاّین ضذ.

