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بدافزارها
تعریف:

یك برنامهای که به صورت پنهاني براي نابود كردن اطالعات و دادهها و یا فعال نمودن
برنامه هاي مخرب و غیر مطلوب ،در یك برنامه دیگر نفوذ مي كند و یا در حالتهاي
دیگر محرمانگي و یکپارچگی دادهها ،دستورالعملها و كاركرد سیستم و محرمانه و
قابل حصول بودن آنها را به مخاطره مي اندازد.

یك دیدگاه مفید برای دسته بندی بدافزارها بررسی بر مبنای روشهاي سرایت به هدف یا نحوه تكثیر
وانتشار در آن و سپس بر مبنای عملکردشان یا بارگذاري انواع محتوي پیامها یا واکنشی كه در هنگام
رسیدن به هدف بروز ميدهند ،است.
دیدگاه دیگر دسته بندی براساس ویژگیهای آنهاست * .سه ویژگی بدافزارها :
 .1بدافزارهای همانندزا :فعاالنه تالش میکنند تا با ایجاد کپیهای جدید یا مشابه خود ،تولید مثل کنند.
 .2رشد جمعیت بدافزار ،نشاندهندهی این است که تعداد کل همانندهای به وجود آمده از بدافزار در نتیجهی تولید مثل
در حال تغییر است ( .بدون تولید مثل یعنی رشد جمعیت صفر  -ولی رشد جمعیت صفرممکن است همانندزا باشد).
 .3بدافزارهای انگلی ،به کدهای اجرایی دیگری برای زنده ماندن احتیاج دارند (از قبیل کد بالک بوت روی
هارددیسک ،کد باینری نرمافزارها و کدهای تفسیری).

* منبع  :ویروسها و بدافزارهای کامپیوتری – دکتر بابک بشری راد و دکتر آرش حبیبی لشکری
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بدافزارها
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بمب منطقی
تولید مثل  :خیر

رشد جمعیت :صفر
انگلی :ممکن است
یک بمب منطقی کدی است که حاوی دو بخش است:
 تخریبگر  ،که عملی برای اجرا شدن است .تخریبگر میتواند هر چیزی باشد ،اما معموالا داللتبر یک عمل خرابکارانه دارد.
 راهانداز  ،که عبارتست از یک شرط منطقی که ارزیابی میشود و کنترل میکند که چه زمانیتخریبگر اجرا شود .شرط راهاندازی میتواند بر مبنای شرایط محلی یا موضعی ،مثل تاریخ،
کاربری که وارد سیستم شده است ،یا نسخهی سیستم عامل تنظیم شده باشد.
بمبهای منطقی ،هم میتوانند درون یک کد موجود قرار بگیرند ،هم به صورت مستقل باشند.
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اسب تروآ (تروجان)
تولید مثل :خیر
رشد جمعیت :صفر
انگلی :بله
برنامهای است که به ظاهر ،قصد انجام یک کار بیخطر و موجه را دارد ،اما به طور مخفیانه
کارهای اضافی مخربی را نیز انجام میدهد .یک مثال قدیمی ،برنامههای  loginبرای سرقت رمز
عبور هستند که یک درخواست به نظر موجه برای نام کاربری و رمز عبور نمایش میدهند و
منتظر میمانند تا کاربر اطالعات را وارد کند .سپس ،برنامهی سرقتکنندهی رمز عبور،
اطالعات را در جایی برای سازنده آن مخفی میکنند و یک پیغام خطای «رمز عبور اشتباه» را
نمایش میدهند و پس از آن برنامهی واقعی  loginاجرا میشود.
بدافزار اسب تروا (تروجان) در یكي از سه مدل زیر جاي ميگیرد:

 دنبال كردن اجراي ماموریت برنامه اصلي و انجام دادن فعالیت بدافزاري مخرب جداگانه دنبال كردن اجراي ماموریت برنامه اصلي ولي تغییر در ماموریت براي انجام دادن فعالیتمخرب
 اجراي عملیات بدافزار مخرب كه بطور كامل جایگزین عملیات برنامه اصلي ميشوندwww.ahlashkari.com

درب پشتی
تولید مثل :خیر

رشد جمعیت :صفر
انگلی :ممکن است
به هر مکانیسمی اطالق میشود که از یک بازرسی امنیتی معمولی فرار میکند و اصطالحا ا آن را
دور میزند .برنامهنویسها برخی مواقع دربهای پشتی را به دالیلی قانونی ایجاد میکنند ،مثالا
برای جلوگیری از اتالف وقت پروسهی کنترل و تأیید کاربر و رمز عبور ،در هنگام دیباگکردن
یک سرور شبکه.
همانند بمبهای منطقی ،درب پشتیها نیز میتوانند هم درون یک کد قانونی و موجه قرار بگیرند
و هم به صورت برنامههای مستقل باشند.
یک نوع خاص از درب پشتی ،ابزار راهبری از راه دور یا تروجان دسترسی از راه دور است
(بسته به اینکه چه کسی درخواست کرده است) ،که به طور اختصاری  RATنامیده میشود .این
برنامه ها به یک کامپیوتر اجازه میدهند که از راه دور بازرسی و کنترل شوندRemote ( .
)Remote Access Trojan - Administration Tool
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ویروس
تولید مثل :بله

رشد جمعیت :مثبت
انگلی :بله
ویروس ،یک نوع از بدافزار است که وقتی اجرا میشود ،تالش میکند خودش را در یک کد
اجرایی دیگر کپیکند .وقتی موفق به انجام این کار شد ،کد جدید ،آلوده نامیده میشود .کد آلوده،
وقتی اجرا شود ،به نوبهی خود کد دیگری را میتواند آلوده کند .این عمل تولید مثل یا کپیسازی
از خود بر روی یک کد اجرایی موجود ،ویژگی کلیدی در تعریف یک ویروس است.
در جمع کلمهی  virusتوافقی وجود ندارد و دو کلمهی  virusesو viriiاستفاده میشوند.
اولین تحقیق واقعی علمی و آکادمیک بر روی ویروسها توسط فرد کوهن در سال  ،1983با نام
ویروس که توسط لن آدلمن ابداع شده بود ،انجام شد .بعضا ا از کوهن به عنوان «پدر ویروسهای
کامپیوتری» نام برده میشود ،اما واقعا ا ویروسهایی بودند که قبل از شروع تحقیقات او تولید شده
بودند( .نوشته شده توسط ریچ اسکرنتا و ویروسهای جو دلینگر بین سالهای  81تا  83روی
پلتفرمهای )Apple II
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کـرم
تولید مثل :بله

رشد جمعیت :مثبت
انگلی :خیر
کرم در برخی از خصوصیات با ویروس مشترک است .مهمترین ویژگی مشترک آنها این است
که کرمها نیز خود -همانندساز هستند ،اما تولید مثل آنها از دو جهت متفاوت است .اول اینکه،
کرمها مستقل و متکی به خود هستند ،و محتاج به کد اجرایی دیگری نیستند .دوم ،کرمها از طریق
شبکهها ،از ماشینی به ماشین دیگر منتقل و توزیع میشوند.
واژهی  wormبرای اولین بار در سال  1975توسط جان برونر در داستان علمی تخیلیاش به
نام The Shockwave Riderاستفاده شد.
آزمایشات بر روی کرمهایی که محاسبات (غیرمخرب) توزیعشده انجام میدهند ،حدود سال
 1980در  Xerox PARCانجام شد ،اما نمونههای قدیمیتری نیز وجود داشتند.
در حدود  1970کرمی که  creeperنامیده میشد و درون Arpanetمیخزید نیز وجود داشت
که بعدها توسط کرم دیگری به نام  Reaperتعقیب شد که  creeperها را شکار و نابود
میکرد.
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خرگوش
تولید مثل :بله

رشد جمعیت :صفر
انگلی :خیر
واژهی خرگوش برای توصیف بدافزارهایی به کار میرود که به سرعت تکثیر میشوند .به همین
دلیل خرگوشها ،با نام باکتری نیز نامیده میشوند.

به طور واقعی ،دو نوع خرگوش وجود دارد:
اولی ،برنامهای است که برخی از منابع سیستم ،مثالا فضای دیسک ،را به طور کامل مصرف کند.
یک «بمب خوشهای» ،برنامهای که فرآیندهای جدید ،در یک حلقهی بینهایت میسازد ،مثالی
قدیمی از این نوع خرگوشهاست.

نوع دوم از خرگوشها ،که خصوصیات باال توصیف میکنند ،یک حالت خاص از کرمها هستند.
این نوع از خرگوشها ،برنامههای مستقلی هستند که خودشان را از طریق یک شبکه از یک
ماشین به ماشین دیگر تکثیر میکنند ،اما نسخهی اصلی خود را پس از تولید مثل پاک میکنند.
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جاسوسافزار
تولید مثل :خیر

رشد جمعیت :صفر
انگلی :خیر
نرمافزاری است که اطالعات را از یک کامپیوتر جمعآوری میکند و آن را برای شخص دیگری
ارسال میکند ( .برای نخستین بار این واژه در سال  ،1995در یک پست برای شوخی و
کنایهزدن به مدل رقابت تجاری مایکروسافت استفاده شد)
اطالعات با ارزش جاسوس افزارها میتواند شامل:
• نامهای کاربری و رمزهای عبور
• آدرسهای ایمیل
• شماره حسابهای بانکی و شماره کارتهای اعتباری
• کلیدهای فعالسازی نرمافزارها
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جاسوس افزار و ثبت کلیدها
بطور معمول ،كاربران نام كاربري و رمزعبور خود را براي عملیات بانكي ،بازي و سایتهاي مربوطه
از طریق كانال ارتباطي رمزگذاري شده مانند  HTTPSیا  POP3Sارسال ميكنند ،كه این كانالهاي
ارتباطي اطالعات كاربران را بوسیله بسته نظارتي شبكه محافظت ميكنند.
براي دور زدن آنها ،یك مهاجم ميتواند یك ثبتکننده کلید نصب نماید كه کلیدهای فشار داده شده در یك
كامپیوتر آلوده شده را بدست آورده و به او اجازه ميدهد كه این اطالعات حساس را مشاهده نماید .از
آنجائي كه نتیجه اینكار به مهاجم اجازه دریافت یك نسخه از كلیه اسناد نوشتاري وارد شده در كامییوتر
قرالنی را ميدهد ،ثبتکننده کلید بطور مشابه یك مكانیزم فیلترینگ را به اجرا در ميآورد كه تنها
اطالعات مطلوب برای موارد کلیدی را بازگرداند (از قبیل نام كاربري یا رمزعبور و یا عبارتی مانند
".)"Paypal.com
*در جواب به استفاده از ثبتکننده کلید ،برخي عملیات بانكي و سایر سایتها استفاده از برنامه كاربردي
گرافیكي براي وارد نمودن اطالعات حساس ،مانند رمز عبور ،را جایگزین نمودهاند .از آنجائي كه در
این برنامه از حروف نوشتاري توسط صفحهکلید استفاده نميشود ،لذا ثبتکننده کلیدهاي سنتي نميتوانند
این اطالعات را بدست آورند.

* برای مطالعه بیشترمیتوایند به کتاب ) Graphical User Authentication (GUAبه قلم دکتر آرش حبیبی لشکری و فرناز توحیدی مراجعه نمایید( .آدرس
اینترنتی کتاب)http://www.amazon.com/Graphical-User-Authentication-GUA-Algorithms/dp/3843380724 :
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جعل صفحات اینترنتی و سرقت هویت
رویكرد دیگري كه براي بدست آوردن نام كاربري و رمزعبور كاربر استفاده ميشود ،عبارت است از
ارسال یك آدرس اینترنتي یا همان  URLمتصل به یك سایت جعلي توسط هرزنامه ،که این سایت جعلي
توسط مهاجم اداره ميگردد ،و طوری طراحی شده است که صفحه اصلي یك بانك ،بازي ،یا سایتهاي
مشابه را نمایش میدهد.
این عمل بطور معمول از طریق پیامهائي انجام ميگردد كه به كاربر پیشنهاد ميدهند الزم است جهت
جلوگیري از بسته شدن حسابش عكس العمل فوري نشان داده و این حركت را تایید نماید.

این عمل به نام حمله "جعل صفحات" یا  Phishingمعروف است ،كه با بهره برداري از مهندسي
اجتماعي به قصد كسب اعتماد كاربر و با تغییر چهره و معرفی خود از یك منبع ارتباطي قابل اعتماد
حاصل ميشود.
نوع خیلي خطرناك این حمله را  Spear-Phishingميگویند .این حمله باز هم یك هرزنامه است كه
ادعا ميكند از منبع قابل اطمیناني فرستاده شده است .بهرحال ،گیرندگان با دقت توسط مهاجم مورد
تحقیق واقع شدهاند ،و هر هرزنامه بدقت تهیه شده تا مناسب استفاده آن كاربر باشد .همراه با آن ،اغلب
طیفي از اطالعات ارسال ميگردد كه خیال كاربر را از لحاظ صحیح بودن اعتبار راحت نماید .این
حركت بطور متنابهي احتمال جواب دادن گیرنده به آن هرزنامه ،آنطور كه دلخواه مهاجم است ،را
افزایش ميدهد.
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آگهیافزار
تولید مثل :خیر

رشد جمعیت :صفر
انگلی :خیر
آگهیافزار شباهتهایی با جاسوسافزار دارد از این جهت که هر دوی آنها اطالعاتی را در
مورد کاربران و رفتارهایشان جمعآوری میکنند .آگهیافزار ،بیشتر بازار -محور است و
پنجرههای تبلیغاتی باز میکند یا مرورگر وب کاربر را به قصد فروش برخی کاالها به
وبسایتهای خاصی هدایت میکند.
البته ،آگهیافزار ممکن است اطالعاتی راجع به کاربر را جمعآوری و ارسال کند که میتواند
برای مقاصد تبلیغاتی و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد.
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هیبرید ها  dropper ،ها  ،و تهدیدهای مختلط
طبیعت نرمافزار باعث میشود که ساختن بدافزارهای ترکیبی یا هیبرید که ویژگیهای انواع مختلف را
دارا باشند ،آسان باشد.
یک مثال قدیمی از هیبرید ،توسط کن تامپسون در سخنرانی جایزه تورینگ ACMاش ،ارائه شده بود.
او یک کامپایلر اجرایی خاص برای  Cساخته بود که عالوه بر کامپایلکردن کدهای  ، Cدو ویژگی
اضافه داشت:
اول اینکه هنگام کامپایل کد سورس ،کامپایلر او یک دربپشتی برای دور زدن تأییدیه رمز عبور نیز در
آن جای میداد .دوم آنکه هنگام کامپایلکردن کد سورس کامپایلر ،یک کد اجرایی کامپایلگر با همین
خاصیت تولید میکرد .بدین ترتیب ،در واقع این کامپایلر خاص او ،یک تروجان بود که همانند یک
ویروس میتوانست تولید مثل کند و یک دربپشتی نیز ایجاد میکرد.
یک  ، dropperنوعی بدافزار است که بدافزارهای دیگری را پشت سر خود ،در محل رها میکند ،یا
اصطالحا ا پیاده میکند .به عنوان مثال ،یک کرم میتواند همچنانکه خودش را پخش میکند ،بر روی
همهی کامپیوترهایی که با آنها برخورد میکند یک تروجان ،بر جای بگذارد؛ یا یک ویروس ممکن است
یک دربپشتی از خودش باقی بگذارد.
تهدید مختلط ،ویروسی است که عالوه بر نمایش خصوصیات معمول خود ،از یک ضعف و آسیبپذیری
فنی برای انتشار خود بهرهبرداری میکند (کرمهای اینترنتی).
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هرزنامه الکترونیکی (نامه هاي ناخواسته)
نامههاي ناخواسته معموال بنام هرزنامه خوانده ميشوند .این هرزنامهها هزینه زیادي هم به كاربر و هم
به سازمان شبكه وارد ميكند ،سازمان شبكه از جهت نیاز به بازپخش این حجم از نامهها و كاربر از
جهت نیاز به تصفیه نامههاي مشروع خود از میان حجم عظیم نامههاي ناخواسته متحمل هزینه ميشوند.
بخش قابل مالحظهاي از موضوعات هرزنامهها فقط تبلیغات است ،كه سعي ميكنند كاربر را تشویق به
خرید بعضي محصوالت از طریق فضاي مجازي نمایند ،یا در امر كالهبرداري مانند كالهبرداري در
محمولهها و یا ارسال غیر قانوني پول مورد استفاده واقع ميشوند.
اما در هر صورت هرزنامهها حمل كنندههاي خوبي براي بدافزارها محسوب ميشوند .همانطوریكه در
قسمت قبلي بحث گردید ،نامههاي الكترونیكي ممكن است داراي مدارك ضمیمهاي باشند ،كه اگر باز
شوند ،احتمال دارد كه یك نرم افزار آسیبپذیر سیستم را جهت نصب یك بدافزار بر روي آن سیستم
مورد بهرهبرداري قرار دهند .یا اینكه حاوي یك برنامه تروجان ضمیمه و یا کد اسکریپت باشند ،كه اگر
باز شوند ،باعث نصب یك بدافزار بر روي آن سیستم خواهند شد.
هرزنامهها ،بطورمعمول ،كاربر را به یك وب سایت جعلی که برخی از خدمات قانوني مانند سایت
بانكداري اینترنتي هدایت مينمایند ،كه این عمل كوشش در جهت كسب جزئیات شناسه و رمزعبور
كاربر و یا كامل نمودن بعضي جداول با جزئیات اطالعات شخصي كافي جهت باز گذاشتن دست مهاجم
بمنظور جعل هویت كاربر در یك دزدي هویتي ميباشد.
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زامبی -بات  -بات نت
کامپیوترهایی که از لحاظ استاندارد ایمنی ،در سطح پایینتری هستند میتوانند توسط یک
مهاجم برای انواع مقاصد مختلف مورد استفاده قرار بگیرد .کامپیوترهایی که به این شکل،
بدون آگاهی صاحب واقعی آنها ،مورد بهرهبرداری قرار میگیرند ،زامبی نامیده میشوند.
معمولترین کاربردهای زامبیها عبارتند از ارسال هرزنامه و شرکت در حمالت هماهنگ
و در مقیاس باال از نوع از کار انداختن سرویس.
حملهی از کار انداختن سرویس عبارتست از سرریز کردن شبکهی قربانی با ایجاد ترافیک
باال یا تحت فشار گذاشتن یک سرویس عادی شبکه قربانی با ارسال درخواستهای فراوان.
نوعی حملهی از کار انداختن سرویس که از روی تعداد زیادی از ماشینها به راه میافتد،
حملهی از کار انداختن سرویس توزیع شده یا  DDoSنامیده میشود.
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زامبی -بات  -بات نت

(ادامه)

یك بدافزار منبع محاسبات الگوریتمي و شبكه یك كامپیوتر آلوده شده را براي استفاده مهاجمان نابود مي-
سازد .چنین سیستم آلوده شدهاي معروف به بات ) ،(Robotزامبی ( Zombieیا  )Droneميباشد و
بطور پنهاني بر یك كامپیوتر متصل به اینترنت مسلط شده و آنگاه آن كامپیوتر را بمنظور شروع یا
مدیریت حمالتي مورد استفاده قرار ميدهد كه ردگیري آفریننده باتها از آن كامپیوتر مشكل ميشود.
مجموعه باتها اغلب قادر هستند كه به روش هماهنگ شدهاي عمل نمایند؛ چنین مجموعهاي بنام بات
شبکه یا  Botnetنامگذاری شده است.
موارد استفاده از باتها:
• حمله محرومیت – از – خدمات توزیع شده ()DDOS
• هرزنامه پراكني
• ردگیري ترافیك
• ثبت کلیدها
• پخشكردن بدافزار جدید
• نصب  add-onتبلیغاتي و اشیاء كمكي مرورگر
• دستکاری عملیات و نتایج آنالین (سیستم های رای گیری ،سیستمهای پرداخت و)...
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اقدامات الزم
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اقدامات متقابل
پیشگیری :چهار عنصر اصلي پیشگیري را فهرست ميكند كه عبارتند از :خطمشي ،هوشیاري ،كاهش
آسیب پذیري ،كاهش تهدید.
اگر پیشگیري موفقیت آمیز نباشد:
كشف :هنگامي كه آودگي بوقوع بپیوندد ،این مكانیزم مشخص ميكند كه كامپیوتر آلوده شده و محل
بدافزار را تعیین خواهد نمود.
شناسائي :هنگامي كه آلودگي کشف شده باشد ،این سیستم تعیین ميكند كه سیستم توسط چه بدافزار
خاصي آلوده شده است.
حذف :هنگامي كه نوع خاص بدافزار شناسائي شده باشد ،این مكانیزم كلیه آثار بدافزار را از سیستم
آلوده شده طوري حذف ميكند که نتواند در آینده بیشتر پخش شود.
اگر كشف موفقیت آمیز باشد ولي شناسائي یا حذف غیرممكن باشد ،آنگاه راه چاره جایگزین دور انداختن
هركدام از فایلهاي آلوده یا بداندیش و نصب مجدد یك نسخه سالم است.
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پویشگرهاي برپایه میزبان
اولین محلي كه نرم افزار ضد ویروس از آن استفاده ميكند یک سیستم پایانی است .این امر نه تنها به
نرم افزار اجازه حداکثر دسترسي به اطالعات مرتبط با رفتار بدافزاري كه با سیستم در ارتباط است را
میدهد بلکه امکان بررسی کوچکترین فعالیتهای بدافزار روی این سیستم را نیز ایجاد مینماید.
بدافزارهاي اولیه از كدهاي سادهاي استفاده ميكردند كه بسهولت كشف ميشدند ،و بهمین دلیل مي-
توانستند به آساني شناسائي شده و با استفاده از بستههاي ضد ویروس ابتدایی ،تصفیه شوند .همانطور كه
مسابقه تولید بدافزار رشد نمود ،در هر دو سمت ،یعني كدنویسي بدافزار و لزوما نرم افزار سازي ضد
ویروس خیلي بیشتر پیچیده و خبره شدهاند.
چهار نسل از نرم افزارهاي ضد ویروس عبارتند از :
* اولین نسل :پویشگر ساده
* دومین نسل :پویشگر ابتكاري
* سومین نسل :تلههاي فعالیت
* چهارمین نسل :محافظت با خصیصههاي كامل
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چهار نسل پویشگرهای بدافزار
اولین نسل پویشگر نیاز به امضاء بدافزار براي شناسائي آن داشت .این امضاء ممكن است كه حاوي
” “Wildcartsباشد ولي با بعضي ساختارهاي كامپیوتر بطور اساسي مطابقت نموده و این ساختار
صفات خود را در تمام نسخههاي بدافزار بجا بگذارد .این قبیل پویشگران اولیه ،که مخصوص
بدافزارهاي داراي امضاء مشخص هستند ،متاسفانه محدود به كشف بدافزارهاي شناخته شده هستند.
دومین نسل پویشگر بر روي امضاء مشخص بدافزار تمركز نميكرد .بلکه بجاي آن ،این پویشگر از
نقشهای اکتشافی جهت یافتن نمونههاي بدافزار احتمالي استفاده ميبرد .یك دسته از این پویشگرها به
دنبال پارهاي از كدها ميگشتند كه اغلب با بدافزار ممزوج ميشد .براي مثال ،یك پویشگر ممكن است به
دنبال ابتداي یك حلقه رمزگذاري بگردد كه توسط ویروسهاي چند ریختی استفاده شده است ،و در آنجا
كلید رمزگذاري را كشف نماید.
سومین نسل برنامهها عبارتند از برنامههای مقیم در برابر حافظه كه بدافزار را بوسیله فعالیتش بجاي
ساختارش در یك برنامه آلودهشده شناسائي ميكنند .این قبیل برنامهها داراي این امتیاز هستند كه براي
شناسائي بدافزار لزومي به وجود امضاء مشخصه و نقشهای اکتشافی گسترده بدافزار ندارند .بجاي آن،
فقط الزم است كه گروه كوچكي از اعمالي كه دال بر كوشش برای انجام فعالیتهاي مضر بدافزار جهت
خرابكاري در كامپیوتر هستند را شناسائي نموده و سپس وارد عمل شوند.
چهارمین نسل تولیدات عبارت از بستههائي است كه متشكل از انواع فنون ضدویروسها هستند كه در
كنار هم استفاده ميشوند .این بستهها شامل تجهیزات پویش و تله برای فعالیتها ميباشند.
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مبارزه موثر بر علیه بدافزارها
عمومیت :رویكرد اتخاذ شده باید قادر باشد كه از طیف وسیعي از حملهها جلوگیري نماید.

وقت شناسي :رویكرد اتخاذ شده باید به سرعت جوابگو بوده تا تعداد برنامها یا سیستمهاي آلوده شده را
محدود ساخته و فعالیت نتیجه بخشي را سامان دهد.
جهش :رویكرد اتخاذ شده باید در مقابل فنون جهش و طفره رفتن كه توسط مهاجمان جهت اختفاي
بدافزارشان استفاده ميشود ،مقاوم باشد.
كمترین هزینه محرومیت – از – خدمات :رویكرد مزبور باید کمترین كاهش در ظرفیت یا خدمات را
بعلت انجام اقدامات متقابل نرم افزاری نتیجه دهد ،و نباید گسیختگی قابل توجهي در عملیات معمول
كامپیوتر ایجاد نماید.
شفافیت :نرم افزار و شیوه اقدام متقابل نباید نیاز به انجام تغییرات در ) (legacyسیستم عاملها ،نرم
افزارهاي كاربردي ،و سخت افزار موجود داشته باشد.
پوشش محلي و جهاني :رویكرد اتخاذ شده باید قادر باشد كه با منابع حمله چه از خارج و چه از داخل
شبكه سازمان مقابله نماید.
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خالصه:

تعریف بدافزار  ،انواع بدافزارها :بمب منطقی  -اسب تروآ  -درب پشتی – ویروس  -کـرم – خرگوش -
جاسوسافزار  -آگهیافزار  -هیبرید ها dropper ،ها  ،و تهدیدهای مختلط  -زامبی ها  -هرزنامه ها ،تروجانها ،باتها ،جعل

صفحات اینترنتی و سرقت هویت ،اقدامات متقابل  ،پویشگرهاي برپایه میزبان ،مبارزه موثر بر علیه بدافزارها

جلسه بعدی :نفوذگرها و حمالت
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هیچ راهی برای به دست آوردن تجربه به جز از
طریق تجربه وجود ندارد.
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