worm

پس اس رّا ضذى آى در ایٌتزًت سزیؼا ٍ بذٍى جلب

کزم ّا بزًاهِ ّایی ّستٌذکِ هطابِ ٍیزٍس ّا
تَاى تکثیز کزدى خَد را دارًذٍ،لی بزػکس آًْا
بزای گستزش خَد ًیاس بِ بزًاهِ ّایی دیگز ًذارًذ
تا آًْا را آلَدُ کزدُ ٍ تحت ػٌَاى فایل ّای آلَدُ
اقذام بِ اًتقال ٍ آلَدُ کزدى دستگاُ ّای دیگز
ًوایٌذ.کزم ّا هؼوَال اس ًقاط آسیب پذیز بزًاهِ

(قسمت چهارم )

حذاکثز تا  7کپی اس خَد را در کاهیَتز پیذا هی کزد
بِ عَر ًا هحذٍدی تکثیز هی ضذ ٍ بِ دلیل استفادُ
اس هٌابغ سیستن ٌّگ هی کزد.

هی ًوایٌذ.

تخزیب بِ ضکلی کِ فایلی را اس بیي ببزًذ

سالیاى هتوادی بِ هٌظَر چک کزدى کارایی
سیستن ٍ...هَرد استفادُ قزار گزفتِ اًذ.ایي
ّwormا درٍى ضبکِ حزکت کزدُ،اعالػات هٌابغ
هَرد استفادُ ٍ...را چک ٍ اعالػاتی در هَرد

اٍلیي  wormکِ تَسظ

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

بِ بزًاهِ بَد.بذیي تزتیب در صَرتیکِ ایي بزًاهِ

ّای ایویل بزای تَسیغ سزیغ ٍ ٍسیغ خَد استفادُ

کارکزد ضبکِ را اػالم هی کٌٌذ.

تنظيم كننده :

خصَصیات ایي  wormاضافِ کزدى یک ضوارًذُ

ّ Wormا ًَػی ٍیزٍس ّستٌذ کِ اکثزا قابلیت

در هیاى اًَاع ّ wormا،کزهْای هفیذی ًیش عی

آشنایی با ویروس

ّیچ گًَِ تَجْی پخص هی گطت .یکی اس

ًذارًذً.حَُ کار  wormاغلب بِ ایي ضکل است کِ
در حافظِ اصلی کاهپیَتز  RAMهستقز هی ضًَذ ٍ
ضزٍع بِ تکثیز خَدضاى هی کٌٌذ کِ ایي ػول
هَجب کٌذ ضذى سیستن ٍ کن ضذى تذریجی
فضای  RAMهیگزدد .کزم ّا ایي قابلیت را ًیش
دارًذ کِ بزای آلَدُ کزدى کاهپیَتزّای دیگز اس
ایویل یا بزًاهِ ّای چت استفادُ هی کٌٌذ.

Robert Tappan

 Morrisعزاحی ضذ بِ  RTMهطَْر گزدیذٍ.ی در
اکتبز سال  1988بزًاهِ ای را بِ هٌظَر پی بزدى بِ
ًقاط ضؼف سیستوْای ایٌتزًتی ٍاهٌیتی کاهپیَتز
عزاحی کزدً.حَُ کار ایي بزًاهِ بذیي تزتیب بَد کِ

کزم ّا هؼوَال اس عزیق پیَستي بِ ًاهِ ّای الکتزًٍیکی
ٍ حفزُ ّای اهٌیتی در سیستن ػاهل ٍیٌذٍس هثل حفزُ
هَجَد در ...ٍRPCهٌتطز هی ضًَذ.

