 -2اسثهاي تروا

یا ّواى ٍ ،Trojan horseیشٍس ًیستٌذ تِ دلیل
آًىِ تش اساس تعشیف ٍیشٍس لاتلیت تىثیش

ًظش ایي تشًاهِ ّا پیذا وشدى ضواسُ واست
اعتثاسی،ولوِ عثَس ضثىِ،ولوِ عثَس ایویل ٍ......
هی تاضذ.

ًذاسًذ.اها ایي لذست سا داسًذ وِ فایلْای سیستن سا

دس ًْایت اطالعات جوع آٍسی ضذُ طثك تٌظیوات

پان وٌٌذ،دس ًحَُ واس ًشم افضاس اخالل تَجَد آٍسًذ

تعشیف ضذُ ی جاسَسی تِ هماصذ هَسد ًظش اسسال

ٍ یا سیستن سا اص واس تیاًذاصًذ.یه اسة تشٍا دس

هی ضَد.

حمیمت یه تشًاهِ هخشب است وِ خَد سا تِ ضىل
یه تشًاهِ تی خطش ٍ هعوَلی ًوایص هیذّذ ٍ تِ
تشًاهِ ّای دیگش خَد سا ضویوِ هی وٌذ.

-5فریة()Hoax

ایي تشًاهِ ّا تا سَءاستفادُ اص اطالعات اًذن
واستشاى آًْا سا فشیة دادُ ٍ تا اسائِ دستَسات ٍ

آشنایی تا ویروس
(قسمت پنجم )

logic bomb-3

تَصیِ ّای اضتثاُ تاعث هی ضًَذ وِ واستش ضخصا

توة ّای هٌطمی تشًاهِ ّایی ّستٌذ وِ دس صهاى

واسی تخشیثی سا تش سٍی سیستن خَد اًجام دّذ.تِ

ّایی اص لثل تعییي ضذُ ،هثال یه سٍص خاظ،اعوالی

عٌَاى هثال ٍاًوَد هی وٌٌذ وِ دس هسیش سیستن

غیش هٌتظشُ اًجام هی دٌّذ.ایي تشًاهِ ّا فایل ّای

عاهل فایلی خطشًان ٍجَد داسد ٍ تایذ تِ ٍسیلِ

دیگش سا آلَدُ ًىشدُ ٍ خَد سا گستشش ًوی دٌّذ.

واستش حزف ضَد غافل اص ایٌىِ ایي فایل یىی اص
فایل ّای هْن سیستوی تَدُ ٍ ٍیٌذٍص تشای فعال

-4ترنامه هاي جاسوسی()spyware

تنظيم كننذه :

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

ایي تشًاهِ ّا تِ طَس هستمین داسای اثشات تخشیثی
ًوی تاضٌذ ٍ ٍظیفِ اصلی آًْا جوع آٍسی اطالعات
اص سٍی سیستن واستش ٍ تحت ًظش لشاس دادى اعوال
واستش ٌّگام واس تا ایٌتشًت هی تاضذ .اطالعات هَسد

ضذى تِ آى ًیاص داسد.

-6درب مخفی(:)back door

تشًاهِ ًَیساى ٍ طشاحاى تشًاهِ،ساُ ّایی سا تشای
ٍسٍد تِ سیستن اهٌیتی تشای خَد لشاس هی دٌّذ وِ
تِ دسب هخفی هعشٍف است.
تِ طَس هثال اص طشیك ٍاسد وشدى یه سهض عثَس
سشیٍ،اسد واهپیَتش ضذُ ٍ عالٍُ تش دستشسی تِ
اطالعات،دس تعضی اص هَالع تِ صَست دلخَاُ آًْا سا
تغییش هی دٌّذ.الثتِ تشًاهِ ًَیساى حشفِ ای ایجاد
ایي دسب ّای هخفی سا حك هسلن خَد هی داًٌذ
ٍلی هطىل ایٌجاست وِ ّىش ّا ًیض تشای هماصذ
خَد اص دسب ّای مخفی تْشُ هی تشًذ.
مراحل كار ویروس ها

ٍ-1سٍد ٍیشٍس تِ واهپیَتش هیضتاى
-2تىثیش ٍیشٍس
-3تخشیة اطالعات
-4الحاق تِ تشًاهِ ّای دیگش ٍ ًفَر تِ واهپیَتش
ّای دیگش

