
ای کوچک است، که برای تغییر کار کامپیوتر، بدون آگاھی و اجازه کاربر، نوشته شده است. ھر ویروس کامپیوتری، برنامه
 :ویروسی باید دو ویژگی داشته باشد

 
 .دھدای دیگر قرار میباید خودش را اجرا کند. اغلب، کد خود را در مسیر اجرای برنامه *
 
اجرای دیگر کند. ممکن است، کپی فایلھای آلوده به ویروس را، جانشین فایلھای قابل باید ھمانندسازی کند. مثال، *

 .ھای شبکه را ھم، به ھمین نحو، آلوده کننددھندهتوانند کامپیوترھای رومیزی و سرویسویروسھا، می
 

ھارد، به  )reformatting (ندی مجددبھا، حذف فایلھا، یا قالباند، که از طریق تخریب برنامهریزی شدهبعضی ویروسھا، برنامه
کامپیوتر، صدمه بزنند. بقیه، نه برای صدمه زدن، که تنھا برای ھمانندسازی، و اعالم حضور خود، با نشان دادن پیامھای 

آفرین توانند برای کاربران کامپیوتر، مشکلاند. حتی این ویروسھای خوشخیم ھم، میمتنی، صوتی و تصویری، طراحی شده
گیرند. در نتیجه، اغلب، موجب کارکرد غیرعادی سیستم ھای مجاز را می. آنھا معموال، حافظه موردنیاز برنامهباشند

ھستند، و  )ridden-bug (گردند، که ممکن است منجر به از کار افتادن آن، گردد. بعالوه، بسیاری از ویروسھا، پراشکالمی
 .شوداطالعات می این اشکاالت موجب از کار افتادن سیستم و اتالف

 
 :شوندویروسھا به پنج دسته تقسیم می

 
  )File infector viruses:(کننده فایلویروسھای آلوده▲
 

exe . وcom .  اجرایی مثل فایلھایی قابلکنند. این ویروسھا، معموال، کدھاھا را آلوده میکننده فایل، برنامهویروسھای آلوده
توانند به ھنگام اجرای برنامه آلوده از فالپی، یا ھارد، یا شبکه، فایلھای دیگر را آلوده کنند. بسیاری کنند. آنھا میرا، آلوده می

رآلوده که اجرا ھستند. بعد از آلوده شدن حافظه، ھر فایل اجرایی غی )memory resident (از این ویروسھا، مقیم حافظه
 .کننده فایل، ھستندشده ویروسھای آلوده، نمونھای شناختهCascade  و. Jerusalem شودبشود، آلوده می

 
  )Boot sector viruses:(اندازویروسھای قطاع راه▲
 

را  --فالپی دیسک یا ھارد دیسک )boot record (اندازیعنی، رکورد راه --حیه سیستم دیسکانداز، ناویروسھای قطاع راه
ای دارد، که اندازش، برنامهکنند. ھر فالپی دیسک یا ھارد دیسکی (دیسکھای صرفا حاوی اطالعات)، در رکورد راهآلوده می

چسبانند، و زمانی انداز، خود را به این قسمت دیسک، میشود. ویروسھای قطاع راهافتد، اجرا میزمانی که کامپیوتر راه می
شوند. این ویروسھا ھمواره، ذاتا مقیم حافظه ھستند. اندازی را، از دیسک آلوده انجام دھد، فعال میخواھد، راهکه کاربر می

لقوه این نوع اند، ولی، ھمه کامپیوترھای شخصی، با ھر سیستم عاملی، ھدف با، نوشته شدهDOS بیشتر آنھا برای
اندازی کامپیوتر، با یک فالپی دیسک آلوده است. شوند. تنھا چیزی که برای آلوده شدن، الزم است، راهویروس محسوب می

اند، تا زمانی که فالپی شود، و ھمه فالپی دیسکھایی که در برابر نوشتن محافظت نشدهسپس، ویروس مقیم حافظه می
، چند نمونه از ویروسھای قطاع Stoned  وForm .،  Disk Killer،   Michelangeloشوندمیدیسک، قابل دستیابی است، آلوده 

 .انداز ھستندراه
 
  )boot record viruses Master:(انداز اصلیویروسھای قطاع راه▲
 

انداز، دیسکھا را ای ھستند، که به ھمان شیوه ویروسھای قطاع راهویروسھای مقیم حافظه انداز اصلی،ویروسھای قطاع راه
انداز اصلی، کننده قطاع راهکنند. تفاوت این دو نوع ویروس، در محل قرار گرفتن کد ویروسی است. ویروسھای آلودهآلوده می

، اگر بوسیله Windows NT کنند. کامپیوترھای دارایره میانداز اصلی، در جایی دیگر ذخیمعموال، یک کپی سالم از قطاع راه
شوند. دلیل آن، تفاوت، در نحوه اندازی نمیانداز اصلی، آلوده بشوند، راهانداز یا ویروسھای قطاع راهویروسھای قطاع راه

کند. ھم صدق می \ 95Windows ٩٨اندازی است، این موضوع در مورددسترسی سیستم عامل، به اطالعات راه
افزار و استفاده از نرمDOS   اندازی درتوانید با راهبندی شده، معموال می، قالبFAT  ھایشما، با پارتیشنWindows NT  اگر

، Windows NT Setup  باشد، سیستم، باید، با سه دیسکNTFS  اندازیاب، ویروس را از بین ببرید. اگر پارتیشن راهویروس
 .انداز اصلی ھستندکننده قطاع راهھای ویروس آلودهنمونهUnashamed   وNYB .،   eAntiExبازیافت شود

 
  )partite viruses-Multi:(ویروسھای چندسویه▲
 

کنند، ھم فایلھا را. این را آلوده می شوند)، ھم رکوردھاھم نامیده می }polypartite  {ویروسھای چندسویه (که پرسویه
شود. انداز دوباره آلوده میاند، ناحیه راهانداز، پاکسازی شود، چون فایلھا آلودهکند. اگر ناحیه راهبویژه بازسازی را مشکل می

یلی که پاکسازی انداز زدوده نشود، ھر فاکند. اگر ویروس، از ناحیه راهاین موضوع، در مورد پاکسازی فایلھا ھم صدق می
 .ھای ویروس چندسویه ھستند، نمونهTequilla وHalf _One .، Emperor،   Anthraxشودشود، باز آلوده می

 
  )Macro viruses:(ویروسھای ماکرو▲
 

کنند. آنھا، بسیار شایع ھستند، و زمان و ھزینه زیادی، صرف رفع را، آلوده می )data files (این نوع ویروسھا، فایلھای داده
شد ویروس ماکرویی نوشت، که نه تنھا، ، دیگر می 97Microsoft's Office بهVisual Basic   شود. با ورودخسارات آنھا می

crosoft Office Miفایلھای داده، که فایلھای دیگر را ھم، آلوده کند. ویروسھای ماکرو، فایلھای



Word، Excel،   PowerPointو   Accessھای جدیدتری، پدیدار ھای دیگر ھم، سویهکنند. اکنون دیگر، در برنامهرا آلوده می
ای دیگر، که بوجود آمده تا به کاربران، امکان خودکار کردن نویسی داخلی برنامهشوند. ھمه این ویروسھا، از زبان برنامهمی

کنند. به دلیل آسان بودن ایجاد این ویروسھا، اکنون، ھزاران نمونه از در درون آن برنامه بدھد، استفاده می وظایف خاصی را،
 .ھای ویروس ماکرو ھستند، نمونهM.Groov97W وM.Melissa97W .، WM.NiceDayاندآنھا، پراکنده شده

 
 چیست؟ )Trojan horse (اسب تروا▲
 

فایلھایی ھستند که ادعای خوب بودن دارند، ولی در واقع، بدنھادند. فرق خیلی مھمی که  --اسبھای تروا، شیادند
ای کنند. اسبھای تروا، حاوی کد بدخواھانهھای اسب تروا با ویروسھای واقعی دارند، این است که ھمانندسازی نمیبرنامه

برد. برای این که یک اسب تروا منتشر ھا را به سرقت می، که وقتی عمل کند، خسارت وارد کرده، یا حتی دادهھستند
فایلی از اینترنت و  )downloading (مثال، با باز کردن پیوست یک نامه الکترونیک، یا فروآوری --شود، باید آن را دعوت کرد

 .یک اسب تروا است. PWSteal.Trojan اجرای آن
 
 چیست؟ )worm (کرم▲
 

روند. ھایی ھستند، که بدون استفاده از فایل میزبان، ھمانندسازی کرده، از سیستمی به سیستم دیگر میکرمھا برنامه
ھستند. با اینکه عموما، کرمھا ھم درون فایلھای دیگری،  برخالف ویروسھا، که برای منتشر شدن، نیازمند فایل میزبان آلوده

، ھستند، از نظر نحوه استفاده از فایل میزبان، تفاوتی میان کرمھا و ویروسھا ھست. معموال، Excel  وWord   اغلب اسناد
رود، برای ھمین، گر میکند. سند کامل، از کامپیوتری به کامپیوتر دیکرم، سندی را که از قبل، ماکروی "کرم" داشته، رھا می

 .، یک نمونه بسیار شایع است. PrettyPark.Worm باید تمام سند را، برای کرم، گشت
 
 چیست؟ )virus hoax (کلک ویروسی▲
 

ھای شوند، و تعدادشان کمی بیشتر از نامهفرستاده می کلکھای ویروسی، پیامھایی ھستند، که اغلب با پست الکترونیک،
 :شوندای است. بعضی از عباراتی که زیاد در این کلکھا استفاده میزنجیره

 
 !آید]، آن را باز نکنیدای با عنوان [نام کلک ویروسی نامه الکترونیک، اینجا میاگر نامه *
 
 !فورا حذفش کنید *
 
 .استاین، حاوی ویروس [نام کلک]  *
 
 .[شودکند و [در اینجا بر خطر بزرگ و غیرمحتمل تاکید میاین، ھرچه روی ھارد شماست، حذف می *
 
 .آید] معرفی شداین ویروس، امروز توسط [در اینجا نام یک سازمان معتبر می *
 
 .شناسید، بفرستیداین اخطار را، برای ھر کس که می *
 

 .گذارنددوده، پا فراتر نمیبیشتر اخطارھای کلک ویروسی، از این مح
 
 چه چیزی ویروس نیست؟▲
 

افتد. مشکالت زیر را، اند، تقصیر ھر مشکل کامپیوتری، به گردن ویروسھا میبه دلیل شھرتی که ویروسھا، کسب کرده
 .کنندایجاد نمی ویروسھا یا کدھای بدخواھانه دیگر،

 
ھا، بوردھا، و مونیتورھا، افزارھای کامپیوتری، مثال تراشهافزاری. ویروسی وجود ندارد، که بتواند، به سختمشکالت سخت *

 .آسیب فیزیکی وارد کند
 
د افزاری، در طی رونکامپیوتر، بدون نمایش صفحه، در آغاز. دلیل این امر، معموال، مشکل سخت )beeps (صداھای *
 .اندازی، است. برای فھمیدن معنای کدھای صداھای کامپیوتر، باید اسناد کامپیوتری خود را بررسی کنیدراه
 
تواند نشانه ویروس باشد، ولی قطعی نیست. بعضی کند. این مینمی )register (حافظه متعارف را ثبت 640K  کامپیوتر ، *

توانند بیشتر این حافظه را استفاده کنند. برای ، میSCSI  مونیتور و کارت افزاری، مانند راھبرھایسخت )drivers (راھبرھای
 .افزارتان مشورت کنیدحل این مسئله، با سازنده کامپیوتر یا فروشنده سخت

 
دھد. ھم ممکن است ویروس باشد، ھم اید، و یکی از آنھا، از یک ویروس خبر مییاب نصب کردهشما دو برنامه ویروس *

یاب دیگر را، در حافظه، شناسایی کرده ویروس )signatures (یابھا، امضاھایبه این دلیل باشد که یکی از ویروسممکن است 
 .است

 



دھد. این، به این معنی نیست، ، به شما، در مورد سندی حاوی ماکرو، ھشدار میWord  دارید، وMicrosoft Word  شما *
 .که این ماکرو، یک ویروس است

 
 وانید یک سند خاص را باز کنید. این، ضرورتا، به معنای وجود ویروس نیست. سعی کنید، سند دیگر، یا پشتیبانتشما نمی *
) backup(سند مذکور را باز کنید. اگر اسناد دیگر، درست باز شدند، احتماال این سند، صدمه دیده است. 

 
 DOS  توانید، با استفاده از فرمانباشد. شما، میتواند برچسب داشته برچسب ھارد، تغییر کرده است. ھر دیسکی می *
 Labelاز داخل  Windowsبرچسبی برای دیسک، تعیین کنید ،. 

 
 چیست؟ )safe computing (گری مطمئنرایانه▲
 

سایتی، ویروسی پنھان شده است. ای، ھر وبفایلی، ھر نامه الکترونیکی کند، در ھربا این ھمه قیل و قال، انسان فکر می
گری مطمئن را، به کار ببندید، و تواند احتمال آلودگی را، به حداقل، برساند. رایانهدرھرحال، چند اقدام احتیاطی ابتدایی، می
 .ھمه را ترغیب کنید، مانند شما عمل کنند

 
 اقدامات احتیاطی عمومی▲
 
 .، فالپی دیسک را از درایو آن، خارج کنید )restart(اندازی مجددیا راه )shut down (پیش از خاموش کردن *
 
 .بکنید )protect -write (پس از پایان نوشتن، روی فالپی دیسکھا، آنھا را، غیرقابل نوشتن *
 
 .شناسید، اعتماد نکنیدای که فرستنده آنھا را نمیھای الکترونیکیپیوست نامهبه  *
 
ھای توانند نامهاش فرستاده است. ویروسھای جدید، میمطمئن شوید که پیوست نامه الکترونیکی را، نویسنده *

 .شناسیدای بفرستند، که ظاھرا، از طرف کسانی است که شما میالکترونیکی
 
 .، تنظیم نکنید )run-auto(الکترونیک خود را، برای ارسال پیوستھای خوداجرا برنامه پست *
 
 .را، به دست آوریدMicrosoft   ھای امنیتیسازیھنگامتمام به *
 
 --در مقابل نوشتن محافظت شده) را در جای مطمئن )media) (ھایگیری کنید. رسانهھای خود، پشتیبانمرتبا، از داده *

 .بگذارید --یی غیر از جای کامپیوترترجیحا، در جا


