روشهاي تشخيص ویروس در آنتیویروس

آًتیٍيزٍس ػوَهاً اس دٍ تىٌيه تزای
ًزمافشارّای 

تطخيعٍيزٍسْااستفادُهیوٌٌذ:
 .1استفادُ اس فايل اهضای ٍيزٍس  :ايي تىٌيه
تَاًايی ضٌاسايی ٍيزٍسْايی را دارد وِ ضزوتْای 

اگزيهتىِوذدرفايلیتاٍيزٍسهَجَد،درفايل
ضذٍيزٍس
ًزمافشار 
اهضای ٍيزٍس هطاتمت داضت ،
يىیاسوارّایسيزرااًجامهیدّذ:
سؼی هی وٌذ تا فايل را تَسط اس تيي تزدىٍيزٍستِتٌْايیتؼويزوٌذ.

آًتیٍيزٍس تا وٌَى تزای آًْااهضا يا Signature


-لزًطيٌِ وزدى فايل (فايل لاتل دستزسی تَسط

تَليذ وزدُ اًذ .در ايي رٍش ضذٍيزٍس ،هتي

ًویتَاًذ

تزًاهِّای ديگز ًثاضذ ٍ ٍيزٍس،


ساهاًِی

فايلْای هَجَد در راياًِ را ٌّگاهی وِ

گستزشياتذ).

،هیتٌذد يا ارسال هيىٌذ،
تاسهیوٌذ 

ػاهل ،آًْا را

-فايلٍيزٍسیٍآلَدُراپانوٌذ.

اهتحاى وزدُ ٍ آى را تِ فايل اهضای ٍيزٍس ،وِ

آشنایی با ویروس
(قسمت هشتم – ضذ ویروس )

دادُاًذ ارجاع
ًَيسٌذگاى آًتی ٍيزٍس تطخيع 
هیدّذ.

فايل اهضای ٍيزٍس ،يه رضتِ تايت است وِ تا

درايي تىٌيه ،فايل اهضای ٍيزٍس يا ّواى پايگاُ 
دادُ ٍيزٍسْای ضٌاختِ ضذُ ،تايذ تِ طَر هتٌاٍب
updateضَدتاآخزيياطالػاترا،راجغتِآخزيي
ٍيزٍسْاتِدستآٍرد.

هیتَاىٍ ،يزٍس را تِ غَرت يىتا
استفادُ اس آى 
هَرد ضٌاسايی لزار داد ٍ اس ايي جْت هطاتِ اثز
هیتاضذ.
اًگطتاًساًْا 
تنظيم كننذه :

حراست فناوري اطالعات دانشگاه

وارتزاى ٍلتی ٍيزٍسْای جذيذ (ًاضٌاختِ) را
فايلّای آلَدُ را تِ
هیتَاًٌذ 
تطخيع دادًذ  ،
آًتیٍيزٍسارسالوٌٌذ.
ًَيسٌذگاى 


.2استفادُاسالگَريتن اوتطافی 

ّزگاُيهياتيطتزاسآىفؼاليتْایضثٍِيزٍس را

هذت سهاى تيطتزی ًسثت تِ جستجَی اهضاء 

(:) Heuristic Analyzer

پيذا وزد ،فايل هطىَن ػالهت گذاری ٍ تِ وارتز

جْتضٌاسايیتذافشارّاًياسدارد.

ٍلتی تؼذاد وذّای هخزب تِ تيص اس ّشاراى هَرد
ًویتَاًٌذ
رسيذ ٍ ووپاًيْای ضذٍيزٍس ديذًذ وِ 
تزایّزٍيزٍس،يهاهضایجذاگاًِ تْيِوٌٌذ،تِ

تزًاهِای اس رهش خَد

هیضَد .هثال اگز
اطالع دادُ 
تػحيح وٌٌذُ ،استفادُ وزدٍُ ،يزٍس تِ ضوار
هیآيذ.


*ًذيذى ٍيژگيْای جذيذ :در غَرتی وِ يه حولِ
تذافشاری جذيذ ٍيژگيْايی اس خَد تِ ًوايص
تگذارد ،وِ پيص اس ضٌاسايی ًطذُ اًذ،جستجَی

فىز ايي رٍش افتادًذ .ايي تىٌيه تزای وطف 

ايي تىٌيه ،حفاظت تيطتزی را در هماتل

اوتطافی ًيش آى را ضٌاسايی ًويىٌذ هگز ايٌىِ تِ

ٍيزٍسْای ًاضٌاختِ وِ فايل اهضای آًْا ٍجَد

دادُی
ٍيزٍسْایجذيذتجاریوٌَِّسٍاردپايگاُ 

رٍسرساًیضذٍٍُيژگیهذوَرتِحافظِآىاضافِ

ًذاردتِوارهیرٍد.

ًطاًِّایٍيزٍسیًطذًذ،تٍِجَدهیآٍرد.


ضَد.

دراييتىٌيهاسرٍشسيزاستفادُهیضَد:

مشکالت روش هاي اكتشافی

بعضی از آنتیویروسها از روشهاي دیگر اكتشافی
استفاده میكننذ

:Dynamic Heuristic analysisضثيِساسیوذ،

*تطخيع هثثت اضتثاُ  :False Positiveايي

تِايي هؼٌیاست وِ ،فايل در يه هحيط هحافظت

رٍشاسٍيژگيْایػوَهیٍيزٍساستفادُهیوٌذ،

 :Instruction Prevention System-ipsايي

ضذُ در داخل هاضيي هجاسی ،ضزٍع تِ اجزا

ٍتٌاتزاييهوىياستتزخیاسًزم افشارّایلاًًَی

آسيةپذيزّای يه ساهاًِ

رٍش هتىی تز تستي

هیدّذ
آًتیٍيزٍس اجاسُ 
هیوٌذ .سپس تِ تزًاهِ 


ٍ هؼتثز را در غَرتی وِ خػَغياتی ضثيِ تذافشار

است وِ در ٍالغ لثل اس آًىِ يه وذ هخزب حولِ

تا رفتار يه فايل هطىَن را تِ ٌّگام اجزا ضثيِ

داضتِتاضٌذً،يشتِاضتثاُتذافشارضٌاسايیوٌذ.

هیتٌذد.
خَدشراآغاسوٌذ،راٍُرٍدٍتخزيثصرا 

ساسیوٌذ،درحالیوِوذهطىَناغلیاسهاضيي
ٍالؼی واهالً هجشا ضذُ استٍ.تؼذ تز فؼاليتْای
ٍيزٍسیهثلتىزاروذ،دٍتارًَُيسیفايلٍتالش
هیوٌذ.
تزایپٌْاىساسیفايلْایهطىَنً،ظارت 

*تزرسی وٌذتز :پزٍسِ جستجَی ٍيژگيْا تزای 

يهفٌّاٍریخَبػليِّىزّاٍٍيزٍسْاٍوزهْای

يهًزمافشار تسيارسختتزاسجستجَی الگَّای 

.bodiless

هطخع است.تِ ّويي دليل جستجَی اوتطافی

تزای ديگز وذّای هخزب هثل وزهْای ايويل ،

تفْوذ چِ رفتاری هخزب ٍ چِ رفتاری هخزب

هخزب ،اس طزيك تؼزيف   Policyتزای هٌاتغ تِ

تزٍجاىّاهَثزًيست.

ٍيزٍسْایػادیٍ

ًيستٍ .لی ايي تلَوزّا لذرت تطخيع در هخزب

هیرٍد .ضزوتّای سيادی اس ايي راّثزد تزای 
ضوار 

تَدىراًسثتتًَِعاٍليِتيطتزداضتٌذ.

آلَدگیّا استفادُ

جلَگيزی اس طيف ٍسيؼی اس

 : Behavior Blockersهحذٍد وٌٌذُ رفتارّا
.تمزيثا حذٍد 13سال پيص تِ ٍجَد آهذًذ ٍ هَرد

 : Second generation behavior blockersدر

ًگزفتِاًذ!!

تَجِلزار

ايي رٍش وِ ًسل تؼذی تلَوزّا است ،تِ جای

اها در سالْای اخيز تا پخص ضذى سزيغ وذّای
هخزب ،ايي رٍش ّن رًٍك پيذا وزدُ است  .ايي
رٍش تِ رفتارّای هطخع ٍ ٍاضح وزهْا ٍ
ٍيزٍسْا تَجِ هيىٌذ ٍدر غَرت وطف چٌيي

حولِّای

هیتَاًذ اس
هیوٌٌذ .يه طزاحی خَب 

تسياریاسّىزّاٍوذّایهخزبجلَگيزیوٌذ.

تلَن وزدى ته ته رفتارّا ؛ يه رضتِ اس رفتار،

 :Check Summingاسهحاسثات رياضی استفادُ

هیضَد ٍ تِ ايي غَرت اخطارّايی 
آًاليش ٍ تلَوِ 

تزًاهِّایاجزايیرالثلٍتؼذاس

هیوٌذتاٍضؼيت


هیضَدتِطَرچطن گيزیواّص
وِتِوارتزدادُ 

آًىِ آًْا اجزا ضًَذ همايسِ وٌذ.اگز هجوَع

هیياتذ.


( )checksumتغييز ًىٌذ ،تٌاتزايي ساهاًِ آلَدُ
هیتَاًذآلَدگیرافمطتؼذاس
ًطذُاست.اييرٍش 

ًویدّذ.
رفتاریاجاسُاًجامضذىآىرا 

ً-زخضٌاسايیاييرٍشسياداست(.تيصاس.)60%

 : Prehistoric behavior blockersدر ٍالغ

-تِرٍسآٍریّایهٌظناحتياجًذارد.

اسآًجاوِاييفٌّاٍریهٌسَخٍوٌِْضذٍُ

 -اس هٌاتغ ساهاًِ تِ هيشاى خيلی ون استفادُ

هیتَاًٌذاسآىفزار وٌٌذ،اهزٍسُ
تؼضیاسٍيزٍسْا 

هیوٌذ.


هیضَد.
اييرٍشتًِذرتاستفادُ 

 -وارتز را در تػوين گيزی تزای هتَلف ساختي

*ّويطِ تزويثیاس چٌذ رٍش يىیاس راّىار ّای

هیوٌذ.
يهوذهخزبدرگيز 

اساسیخَاّذتَد

هیگزفت ٍ
ًَع سپز دفاػی ّن اس وارتز دستَر 

 : Policy based securityايي رٍش ّن يىی اس

ضذٍيزٍسچگًٍَِيزٍسْایجذيذرا
ًزمافشارّای 

ًویتَاًست
هیداد چَى خَدش 
ّواى وار را اًجام 

رٍضْای هَثز در جلَگيزی  اس اجزای وذّای

هیآٍرًذ؟
تِدست 

ّواىّbehavior blockerایلذيوی.واراييًَع
وِ اٍليي ًسل تَدًذ خيلی سادُ تَد :رفتارّای
هیدادٍتِاٍاختياراًجام
اتفالیراتِوارتزّطذار 
هیداد.
ياتَلفآىرا 
:behavior blockers for vba programsايي

سهاًیوٍِيزٍس،ساهاًِرا آلَدُوزدُوطفوٌذ.

.1رتاتْایهخػَظاييوار
 .2استخذام ّ Virus Researcherا ٍ يافتي
وذّایهخزبجذيذتِطَردستی.
 .3ارسال وذّای هخزب جذيذ ،تَسط وارتزاى  اس
ساهاًِّای تؼثيِ ضذُ درٍى

طزيك ايويل يا
ًزمافشار.

 .4راياًِ ّايی در سزاسز  ايٌتزًت وِ ٍظيفِ جوغ
آٍری وذّای هخزب را دارًذ.ايي ساهاًِّا تا
هیوٌٌذفزقدارًذ
رتاتّايیوِتزافيه راوٌتزل 

ٍ ّويطِ در پاييي تزيي سطح اهٌيتی ٍ تاال تزيي
ضاًسآسيةپذيزیلزاردارًذ.
 .5اسىٌزّايی وِ وارتزاى فايلْايطاى را تزای 
هیوٌٌذ ،هاًٌذ
تطخيع آلَدگی تِ آًْا آپلَد 
اسىٌزّای.jotti,virus total
ووپاًیّایضذٍيزٍس.

.6تثادلفايلْایآلَدُتيي

