انواع ویروسها

file infecting viruses-1

قسوتّای اجشایی باشٌذلزا آًْا سا ًَع اجشایی دس

ًظش هی گیشین.اص ایي ًَع فایلّا هی تَاى بِ
فایلّای  ٍ HTMLهستٌذات بشًاهِ ّای Office


بشًاهِی کاهپیَتشی  دیگش ًیاص

ّواًٌذ ّش

ٍیشٍسّا ًیض


اشاسُ کشد کِ بِ تشتیب هوکي است شاهل

بِ هحلی جْت رخیشُساصی داسًذ.هٌتْی ایي هحل بایذ

اسکشیپت ٍ هاکشٍ باشٌذ.اسکشیپتّا ٍ هاکشٍ ّا

ٍیشٍسّاسابِاّذافخَدًضدیکٍ

گًَِایباشذکِ
بِ 

فایلّا
قسوتّای اجشایی ّستٌذ کِ دس دل ایي 


ًضدیکتشکٌذ.


قشاسگشفتٍِػولکشدخاصیسااًجامهیدٌّذ.

فایلّای هَجَد دس یک کاهپیَتش سا هی تَاى بِ
اصَال 
دٍ گًَِ فایل ّای اجشایی ٍ غیش اجشایی تقسین
،فایلّای اجشایی ٍ

ٍیشٍسّا

کشدّ.ذف اصلی اکثش
هیتَاى یافت
آلَدُ کشدى آًْاست ٍ کوتش ٍیشٍسی سا 

آشنایی با ویروس

کِ دس یک فایل غیش اجشایی قشاس گشفتِ ٍ اص طشیق آى
تکثیششَد.
فایلّای اجشایی(فایل ّایی با پسًَذ .
ٍیشٍسّا 

ایي

(قسمت ششم )

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

ٍیشٍس ّای هاکشٍ,هستٌذات بشًاهِ ّایی سا کِ اص
اهکاى هاکشٍ ًَیسی پشتیباًی هی کٌٌذ هاًٌذ
 Wordسا آلَدُ هیکٌٌذ.فایلّایایٌگًَِ بشًاهِّا
قسوتّای اجشایی

اجشایی ًیستٌذ ٍلی دسٍى آًْا

بشًاهِّا

 )com ٍ exeسا آلَدُ ٍ ّوضهاى با اجشای ایي

هیتَاًذ هیضباى هٌاسبی
بِ ًامهاکشٍ ٍجَدداسدکِ 

خَدسادسحافظِدستگاُباسًوَدٍُششٍعبِگستشش

ٍیشٍسّایکاهپیَتشیهاکشٍباشذ.

بشای

فایلّای اجشایی سیستن هی
خَد ٍ آلَدُ کشدى سایش 

Boot sector and partition table viruses-3

خَدسابِجایهتيفایلاجشاییقشاسهیدٌّذ.

 Boot sectorاٍلیي  sectorبش سٍی فالپی ٍ یا

ٍیشٍسّا ،هتي هَسد ًظش

ًوًَِّای ایي

ًوایٌذ.بؼضی اص

تنظيم كننده :

Macro viruses-2

تزکش :بؼضی اصفایلّا سا شایذ ًتَاى راتا اجشایی
فایلّا هی تَاًٌذ حاٍی
داًست ٍلی چَى ایي گًَِ 

دیسکسختکاهپیَتشاست.دسایيسکتَسکذّای
شذُاًذ کِ فؼالیت کاهپیَتش با

اجشایی رخیشُ
استفادُ اص آًْا اًجام هی شَد.با تَجِ بِ ایٌکِ دس

ّش باس تغیش پیکش بٌذی کاهپیَتش هحتَای Boot

Ntdetect.com-3Boot.ini-2NTLDR-1

هیکٌٌذ ،آشکاسساصی ٍ تشخیص ایي گًَِ ٍیشٍس


 sectorهَسداسجاع قشاس  هی گیشد ٍ,با ّش باس تغییش

دستِدٍم:فایلّایسیستنکِدسBoot partitionاست.

ّادشَاساست.

پیکشبٌذی کاهپیَتش هحتَایّ boot sectorن

HAL.dll-2Ntoskernel-1

هیکٌٌذ
ٍیشٍسّا سؼی 

ٍ-5یشٍس ّای هخفی:ایي

هجذداًًَشتِهیشَد,لزاایيسکتَسهکاًیبسیاس

فشایٌذ  boot sequenceاص سٍشي شذى تا

خَد سا اص سیستن ػاهل ٍ ًشم افضاسّای  ضذٍیشٍس

ٍیشٍسّا هی

آسیبپزیش دس بشابش حوالت


دستشسی بِ هٌابغ اداهِ داسدٍ.قتی سیستن سٍشي

هخفی ًگِ داسًذ .بشای ایي کاس ٍیشٍس دس حافظِ

باشذ.سکتَس ساُ اًذاص ٍ،احذ ساُ اًذاصی سیستن

هیشَد فشایٌذ  POSTآغاص هیشَد .اٍلیي هشحلِ


هقین شذُ ٍ حائل دستشسی بِ سیستن ػاهل هی

ػاهل است.کِ دس سکتَس شواسُ صفش فالپی دیسک

 loadسیتن ػاهل سا  NTLDRاًجام هیذّذ یؼٌی

شَد .دس ایي صَست ٍیشٍس کلیِ دسخَاست ّایی

ٍ یا دسایَّای هٌطقی یک ّاسد دیسک قشاس

sectorبَتبِفایلNtldrاشاسُهیکٌٌذ.

هیدّذ سا
کِ ًشم افضاس ضذٍیشٍس بِ سیستن ػاهل 

داسد.جذٍل پاستیشي بٌذی شاهل اطالػات تقسین

فشآیٌذ  BOOTتَسط  Ntldrکٌتشل هی شَد .

دسیافت هی کٌذ .بِ ایي تشتیب ًشم افضاسّای

هیباشذ کِ آى ًیض دس سکتَس
بٌذی ّاسد دیسک 

هشاحلآىػباستٌذاص:

شواسُ صفش ّاسد دیسک قشاس داسد.ایي گًَِ

Switch cpu from real mode to protected
mod for 32bit addressing
هیشَد صیشا
آدسسدّی صحیح اًجام 

ایي کاس بشای

هیشًَذ ٍ تا صهاى خاهَش
حافظِ سیستن هقین 

آدسس دّی

 real modeفقط تا  kb640سا

کشدى کاهپیَتش یا ساُ اًذاصی  دٍباسُّ،واى جا هاًذُ

هیکٌذ.دس حالی کِ  protected modeتا  gb4سا


دیسکّای دیگش سا آلَدُ

فالپیّا ٍ ّاسد

ٍ

هیتَاًذآدسسدّیکٌذ.


هیکٌٌذ .دس سیتن ػاهل ٍیٌذٍص شاهل دٍ سشی


ٍ-4یشٍسّایچٌذسیخت(:) Polymorphic

ٍیشٍسّا با قشاس گشفتي دس یکی اص ایي دٍ

هحلٌّ،گام ساُ اًذاصی کاهپیَتش،اجشا  شذُ ٍ دس

فایلاستکِدسفشایٌذبَتدخالتداسًذایيفایل
ّا بِ طَس هؼوَل دس  driveسیشِ یؼٌی  cقشاس
داسد.
دستِاٍل:فایلّایبَتکِدسsystem partitionاست

ایي ٍیشٍس ّا دس ّش فایل آلَدُ بِ شکلی ظاّش
هیشًَذ .با تَجِ بِ ایٌکِ اص الگَسیتنّای

کذگزاسی  استفادُ کشدُ ٍ سدپای خَد سا پاک

ضذٍیشٍس ّن فشیب خَسدُ ٍ ایي تصَس بِ ٍجَد
هیآیذ کِ ّیچ ٍیشٍسی دس کاهپیَتش ٍجَد ًذاسد.

ٍیشٍسّا کاسبش سا ّن فشیب دادُ ٍ استفادُ اص

ایي
حافظِسابِصَستهخفیاًِاًجامهیدٌّذ.
ٍیشٍسّایچٌذبخشی

-6
ٍیشٍسّا تشکیبی اص

سایج تشیي اًَاع ایي
ٍیشٍسّای file infecting ٍ boot sector

ٍیشٍسّا ّن اهکاى

هی باشذ .تشکیب اًَاع دیگش
پزیشاست.


