هیتَاًذ
ًزمافشار  : Scanningایي جستجَگز 


نرمافسار ضدویروس چيست؟

ضذٍیزٍس اصطالحی است کِ ثِ ثزًبهِ یب

هیضَد کِ ثزای 
هجوَعِای اس ثزًبهِّب اطالق 

هحبفظت اس رایبًِّب در ثزاثز ٍیزٍسّب استفبدُ
ضذٍیزٍس
هْنتزیي قسوت ّز ثزًبهِ 
هیضَد .


فبیلّبی رایبًِ ثِ جستجَ کٌذ  .ثیطتز

در
ضذٍیزٍس،اساسکٌزّبیON-access
ًزمافشارّبی 

ٍON-demandاستفبدُهیکٌٌذ.

آى

اسکٌزّبی: ON-demandدرایيرٍشایياهکبى

است.جشئیبت عولکزد ّز هَتَر هتفبٍت استٍ ،لی

ًزمافشار
ثِ کبرثز دادُ هی ضَد کِ خَدش 

فبیلّبی آلَدُ ثِ

ّوِی آًْب ٍظیفِ ضٌبسبیی


ضذٍیزٍس را ثزای ثزرسی کزدى دیسک یب یک

ٍیزٍس را ثِ عْذُ دارًذ ٍ در ثیطتز هَارد ،در

فبیل ثِ کوک ثگیزد.ثزای ایي کِ فعبلیت فَق ثبسدُ

ضذٍیزٍس قبدر ثِ
صَرتی کِ فبیل آلَدُ ثبضذ ،

ثْتزیداضتِثبضذ،ثبیذضذٍیزٍسراطَریتٌظین 

پبکسبسی ٍاسثیيثزدىآىاست.

دٍرُّبی سهبًی هعیي اقذام ثِ اسکي

کزد کِ در

هَتَر

آشنایی با ویروس

ٍیژگیّبی کذّبی ٍیزٍس رایبًِای را ضٌبسبیی ٍ


اسکي

(Engine

)scanning

کٌذ.
انواع نرمافسارهاي ضدویروس

(قسوت هفتن – ضد ویروس )

ویژگیهاي یک نرمافسار ضدویروس هناسب
دو نوع از نرمافسارهاي آنتی ویروس عبارتند از:

ًزمافشار ًظبرت ،هتفبٍت اس
ًزمافشار  : Monitoring

ًزمافشار  خسبرتْبی 
ًزمافشار  scanningاست.ایي 

تنظين كننده :

ًبضی اس فعبلیتّبی ٍیزٍسی غیز قبًًَی ،هثل
 overwritingکزدى فبیلْبی رایبًِ یب دٍثبرُ فزهت

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

هیدّذ ٍ
کزدى  hard driveرایبًِ را تطخیص 
کطفهیکٌذ.

ًزمافشاری ٍ چِ
ّوبًطَر کِ ثزای ّز هحصَلی (چِ 
آسهَىّبیی ٍجَد دارد کِ کیفیت ٍ

سختافشاری)،

ضبیستگی آى را تعییي هی کٌذ ،چٌیي
سٌجصّبیی ثزای یک ًزمافشار ضذٍیزٍس ّن

آسهَىّب ثب ًبم آسهَى DURCH

ٍجَد دارد.یکی اس
ضٌبختِ هی ضَد کِ ًبم آى،اس حزٍف اثتذایی

ثخصّبی پٌجگبًِ ایي آسهَى تطکیل ضذُاًذ.ثٌبثز


ٍیزٍسْب ،ثتَاًذ تطخیص خطز دّذ ٍ ثِ ضوب

د)دستکبری رٍال ّبی ٍرٍدی/خزٍجی ثِ هٌظَر

ًزمافشار ضذٍیزٍس هٌبست
آسهَى  durch،یک 

ّطذار دّذ کِ "ثب ٍجَد آًکِ هطوئي ًیستن اهب

سبلن جلَُ دادى فبیل آلَدُ ،در پبسخ ثِ

ثبیذثتَاًذثًِیبسّبیسیزپبسخدّذ:

احتوبالً هسئلِ هطکَکی در کبهپیَتز ضوب ٍجَد

درخَاستّبیآًتیٍیزٍس


-1تست :demandثبیذ ثتَاًذ ٌّگبهی کِ
هیخَاّیذ ثِ یک فبیل  ،صفحِ ایٌتزًتی یب mail

دستزسیداضتِثبضیذ،آًزاکٌتزلکٌذ.

دارد".ایي کٌتزل ًیبس ثِ آى دارد کِ ًزم افشار
آًتیٍیزٍساسَّشثبالییثزخَردادثبضذ.

روش هاي ویروس ها براي هقابله با آنتی ویروس ها

-3خَدتغییزی(:)self_modification
ٍیزٍسّبیثبَّش،درّزثبرآلَدُسبسی،اهضبی خَد

راتغییزهیدٌّذ.

آًتیٍیزٍس

-2تست  : Updateثِ ایي هعٌی کِ

-1اجتٌبة اس آلَدُ کزدى فبیل ّبی هطکَک :

-4رهشًگبری ثب کلیذ هتغیز:اس رٍضْبی رهشًگبری 

ثبسُّبی سهبًی هطخص ثبًک
ثبیذ ثتَاًذ در 

فبیلّبی خَد را چک
ضذٍیزٍسّب هزتجبً جبهعیت 


هیکٌٌذ.یعٌی
ثزای رهش کزدى کذ خَد استفبدُ 

اطالعبتی خَد ،کِ ضبهل الگَّبی ()signatures

فبیلّبی کَچک ،ثِ هٌظَر ضٌبسبیی

هیکٌٌذ ٍ


ّزثبر ثعذ اس آلَدُ سبسی  ثب یک کلیذ جذیذ خَد را

ٍیزٍسْباستراثزٍسکٌذ.

ٍیزٍسّبً ،وًَِ ثزداری اس ٍیزٍس ثب حجن کن ٍ


هیکٌٌذ.
رهش 

آًتیٍیزٍس

ًزمافشار
-3تست  :Respondایٌکِ 

هطبلعِی رفتبر ٍیزٍس ثِ کبر هی ثزًذ ثٌبثزایي یک


-5کذّبی چٌذ ریختی( :)polymorphismاٍلیي

رفتبرّبی هٌطقی در ثزخَرد ثب یک

ثتَاًذ توبهی
ٍیزٍس را اس خَد ًطبى دّذ.فبیل کثیف را
دٍثبرُسبسیٍتویشکٌذٍیبآًزاحذفًوبیذ.


ًویکٌذ.
ثبَّش،فبیلّبیهطکَکراآلَدُ 

ٍیزٍس
-2اعوبلپٌْبىکبراًِ:ضبهل
فطزدُسبسی یباستفبدُ

تکٌیکّبی

الف)استفبدُاس

-4تست : Checkثبیذ ثتَاًذ توبم فبیلْب اس ًَع

اس فضبی خبلی هب ثیي کذ اصلی،ثزای ثبثت هبًذى

هختلف را ،کِ هیتَاًٌذ هحلی ثزای پٌْبى ضذى

طَلفبیل

ٍیزٍسثبضٌذراکٌتزلکٌذ.
ًزمافشار
-5تست : Heuristicsثِ ایي هعٌی کِ 
آًتیٍیزٍس ضوب ثبیذ ثب ٍجَد ًذاضتي الگَی ّوِ


ة)تغییزسهبىآخزیيدستزسیثِفبیلآلَدُ
ج)پبیبىدادىثِعولیبتضذٍیزٍس

ضذٍیزٍسّب ثِ

رٍضی کِ تْذیذی جذی ثزای
ضوبر هی آیذ.سیزا الگَریتن  رهش ًیش در ّزثبر اجزا
ٍیزٍسّب ثب ّن

هیکٌذّ.یچ دٍکذی اس ایي
تغییز 
یکسبىًیستٌذٍتطخیصثسیبرهطکلاست.
رٍشّبی تطخیص ٍیزٍس در

در قسوت ّطت ثب
هیضَین.
آًتیٍیزٍسآضٌب 

