جلسه پنجم  :مقابله با بدافزارها
تهیه کننده :نیما راشدان

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Educationاختصاص
اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
غیر تجاری
شد.
اشتراک

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره برداری نخواهد -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات را باید
با  E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.
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جلسه پنجم  :مقابله با بدافزارها
در بخشهای پیشین گفتیم که بدافزارها سالهاست تنها محدود به ویروسها نمیشوند ،در واقع مثال تهدیدهای بسیار
جدیتر مانند تروجانها تا سه برابر ویروسها کامپیوترهای شخصی را آلوده میکنند و به دالیلی که توضیح داده شد
در بیشتر موارد از ویروسها خطرناکترند.
در سالهای گذشته آنتیویروسهای بسیار موثر و در عین حال رایگانی ارائه شده است .خدمات آنتیویروسها به دو
شکل آنالین و آفالین قابل دسترسی است.
آنتیویروسهای آنالین :
اگر با سیستمی مواجهید که احتمال میدهد آلوده شده باشد ،اگر این سیستم آنتیویروس ندارد و یا احتمال میدهید،
بدافزاری نرمافزار آنتیویروس قدیمی و یا معیوب سیستم را غیرفعال کرده باشد .بهتر است در ابتدا از یک
آنتیویروس آنالین استفاده کنید .ناگفته پیداست که آنتیویروسهای آنالین نیازمند یک ارتباط ترجیحا پرسرعت
اینترنتاند .آنتیویروسهای آنالین زیر برای شروع پیشنهاد میشوند.

 – 1آنتیویروس  Panda Active Scanاز شرکت Panda Security
آدرس :
http://www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/activesca
n/

 – 2آنتیویروس  Microsoft Safety Scannerاز شرکت Microsoft
آدرس http://www.microsoft.com/security/scanner/en-us/default.aspx :
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Bitdefender  از شرکتBitdefender Online  – آنتیویروس3
http://www.bitdefender.com/scanner/online/free.html :آدرس
. الزم به ذکر است که این شرکت برای اکثر مرورگرهای افزونه امنیت وب نیز ارائه کرده است

Computer Associates Malware Scanner  – آنتیویروس4
http://cainternetsecurity.net/entscanner/ :آدرس
تنها روی اینترنت اکسپلورر اجرا میشود

3
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Eset.com :  از شرکتESET :  – آنتیویروس آنالین5
http://www.eset.com/us/online-scanner/ : آدرس

TrendMicro  از شرکتhousecall  – آنتیویروس آنالین6
http://housecall.trendmicro.com/ : آدرس

4
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F-Secure  از شرکت: online scanner  – آنتیویروس آنالین7
http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/removal/ : آدرس
 و جاوا کار میکندActive X آنتیویروس کوچکی است که با

5
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به دانشجویان خود توصیه کنید از جستجو به دنبال آنتیویروس آنالین در موتورهای جستجو خودداری کنند.
همین آنتیویروسهای فوق الذکر پاسخگوی نیاز  %99کاربران عادی است .موتورهای جستجو متاسفانه صدها هزار
آنتیویروس با اسامیغلط انداز را به شما معرفی میکنند که بسیاری از آنان آنتیویروسهای تقلبی یا Rogue
 security softwareمیباشندRogue security software .ها از جمله عمدهترین تهدیدها علیه امنیت
کاربران کامپیوترهای شخصیاند که تعدادشان در سالهای اخیر رشدی انفجاری داشته است .به دانشجویان توصیه
کنید قبل از نصب و یا استفاده از هر نوع آنتیویروس از طریق سایتهای معتبر نظیر سیمانتک یا مکآفی یا حداقل
ویکیپدیا از امنیت آن اطمینان حاصل کنند .ویکیپدیا فهرستی از مشهورترین آنتیویروسهای تقلبی را در آدرس زیر
ارائه کرده است :
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_security_software

www.tavaana.org

6

نرمافزارهای مقابله با بدافزار یا اصطالحا آنتیویروس

ما در اینجا گروهی از آنتیویروسهای برگزیده و رایگان را برای استفاده توسط کاربران عادی معرفی میکنیم .نکته
حائز اهمیت اینکه کاربران تجاری و سازمانها بهتر است از آنتیویروسهای حرفهای غیر رایگان با امکان خدمات
تلفنی استفاده نمایند.

نکات مهم در استفاده از نرمافزارهای آنتیویروس :


نصب نرمافزار آنتیویروس کمک زیادی به کامپیوتری که به اینترنت وصل نیست نمیکند ،هر روز دهها
بدافزار جدید تولید و پراکنده میشوند .شرکتهای تولید کننده آنتیویروس نیازمند آپدیت کردن مداوم و به
روزرسانی نرمافزارهای خود اند .پس امکان به روز رسانی اتوماتیک آنتیویروس خود را همیشه فعال نگاه
دارید.



نرمافزار آنتیویروس ،فایروال و تکنولوژی  Defense+بسته نرمافزاری Comodo Internet
 Securityکه به رایگان ارائه میشوند در میان نرمافزارهای موجود قدرت و کنترل بسیار باالیی را در
اختیار کاربر با اطالعات پیشرفته از امنیت سایبری قرار میدهند .بهتر است به جای استفاده از فایروال و
آنتیویروسهای مختلف از کمودو استفاده کنید.



نسبت به پیامهای آنتیویروس خود حساس باشید ،مطمئن شوید که معنای نحوه مواجهه با فایلهای آلوده را
میفهمید .پاک کردن بسیاری از فایلهای آلوده نیازمند  Restartکردن سیستم است ،بسته آنتیویروس شما
در این صورت از شما خواهد خواست سیستم خود را راه اندازی مجدد کنید.



بر روی یک کامپیوتر شخصی دو آنتیویروس نصب نکنید .این کار موجب اخالل در منابع سیستم میشود.



در عین حال میتوانید حتی روی کامپیوتری که نرمافزار آنتیویروس نصب کردهاید هر چند روز یکبار
یکی از آنتیویروسهای آنالینی را که معرفی شد اجراء و تست نمایید .شاید جالب به نظر آید که در بعضی
مواقع اجرای چند آنتیویروس آنالین خصوصا درباره روتکیتها موفقیتآمیزتر از اعتماد به یک برنامه
ضدویروس خواهد بود.



از فایلهای مورد نیاز خود دائما نسخه پشتیبان تهیه کنید .اگر ویروسها فایلهای شما را تخریب کنند شاید
پاک کردن کامل فایل از ویروس امکان پذیر نباشد و فایلها بایستی اساسا پاک شوند.



اگر برای پاک کردن یک کامپیوتر ویروسی میروید که امکان دسترسی به اینترنت را ندارد ،یک سیدی یا
فلشدیسک  write protectتهیه کنید .آخرین نسخه آنتیویروس مثال پاندا را روی سی دی کپی کنید ،دقت

www.tavaana.org

7

کنید که  CDبه اصطالح بسته شده باشد و قابلیت افزوده شدن اطالعات یا  rewriteنداشته باشد .برای
پاکسازی کامپیوتر قربانی حمالت بدافزار ،آنتیویروس را از روی سی دی  installکنید.

آنتیویروسهای موثر و رایگان

 – 1بسته نرمافزاری  :امنیت اینترنتی رایگان از شرکت کمودو comodo free internet security
آدرس برای دانلود http://www.comodo.com/home/internet-security/free-internet- :
security.php
مشخصات این نرمافزار در همین بخش توضیح داده خواهد شد.
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 – 2بسته نرمافزاری Malwarebytes :
آدرس برای دانلود http://www.malwarebytes.org/ :
حاوی آنتیویروس قدرتمند و برنامه ضدجاسوس
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Avast! Free Antivirus :  – بسته نرمافزاری3
http://www.avast.com/free-antivirus-download : آدرس برای دانلود
از بسته امنیتی توصیه شده توسط گوگل
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Microsoft Security Essentials :  – بسته نرمافزاری4
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows/products/security- : آدرس برای دانلود
essentials
پروژه آنتیویروس و مبارزه با بدافزارها از شرکت میکروسافت
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 – 5بسته نرمافزاری AVG Free :
آدرس برای دانلود http://free.avg.com :
آنتیویروس منتخب بسیاری از سایتهای ارزیابی آنتیویروسها ،سریع و کوچک
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 – 5بسته نرمافزاری Avira :
آدرس برای دانلود http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus :
آنتیویروس رایگان ،ساده و قدرتمند
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 – 5بسته نرمافزاری  Adware Free :از شرکت Lavasoft
آدرس برای دانلود http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php :
آنتیویروس قدرتمند با قدرت مقابله همزمان برنامههای جاسوس و روت کیتها
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panda security  از شرکتPanda Cloud Antivirus Free Edition :  – بسته نرمافزاری6
http://www.cloudantivirus.com/en/ : آدرس برای دانلود
یکی از پرطرفدارترین بستههای رایگان مقابله با بدافزارها

15
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 – 7برنامه  Norton Power Eraserاز شرکت Symantec
آدرس برای دانلود http://security.symantec.com/nbrt/npe.aspx? :
برای استفاده از این برنامه توجه به نکات زیر ضروری است :
این برنامه از روش بسیار " افراطی" و تهاجمی یا  aggressiveبرای مقابله با بدافزارها استفاده میکند ،استفاده از
این برنامه برای کاربران عادی توصیه نمیشود چرا که ممکن است فایلهای غیرمضر را بدافزار تشخیص دهد.
پیشنهاد میشود فایلهای مضر اعالم شده توسط برنامه را یک به یک مطالعه و در صورت اطمینان کامل از بدافزار
بودن پاک کنید.
این برنامه در عین حال بسیار موثر است و در اغلب موارد بدافزارهایی را تشخیص میدهد که آنتیویروسهای دیگر
آنان را شناسایی نمیکنند .یکی از کاربردهای دیگر این برنامه زمانی است که بدافزار به آنتیویروسهای دیگر اجازه
نصب شدن نمیدهد و به اصطالح آنها را بلوکه میکند .در این حالت این برنامه میتواند با  restartکردن کامپیوتر
شما به شکلی کارآمد سراغ بدافزارها رفته و آنها را پیدا کند.
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Spyware Doctor  نرمافزار، یکی از برنامههای پرکاربرد برای پاککردن ابزارهای جاسوسی و تروجانها-۸
: این نرمافزار را میتوانید از اینجا دانلود کنید.است
http://www.pctools.com/forum/showthread.php?69406-2012-Release-PC-ToolsSpyware-Doctor-and-PC-Tools-Spyware-Doctor-with-AntiVirus-v9
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مقابله با جاسوس افزارها با

Spybot - Search & Destroy

نرمافزار رایگان Spybot - Search & Destroyاز محبوبترین برنامههای مقابله با جاسوسافزارها است .این
برنامه را میتوان از سایت عرضهکننده برنامه به آدرسhttp://www.safer-
networking.org/en/downloadو یا سایتهای بزرگ دانلود نرمافزارهای ایمن مانند
http://download.cnet.comدانلود کرد.
پس از نصب و به روز رساندن این برنامه،بهتر است یکبار سراسرهارد دیسک کامپیوتر خود را برای یافتن
جاسوس افزارهای احتمالی جستجو (اسکن) کنید .در صورت وجود چنین بدافزارهایی نتایج جستجو اینگونه به نظر
میرسد:
با انتخاب گزینه  Fix selected problemsمیتوانید بدافزارها را از حافظه کامپیوتر خود پاک کنید .امکان دیگر
این برنامه حالت  residentیا مانا ،حالتی است که برنامه در حافظه کامپیوتر شما باقی میماند و به صورت دائم
همه رفتارهای نرمافزارهای گوناگون را زیر نظر میگیرد .در صورتیکه نرمافزاری رفتاری مشابه بدافزارها از خود
نشان دهد ،برنامه مقیم در حافظه از شما خواهد پرسید که آیا به سالمت برنامه مذکور اطمینان دارید یا خیر؟
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امنیت اینترنتی با Comodo Internet Security
گرچه شهرت  Comodoبیشتر به خاطر فایروال رایگان و توانمندش است ،اما بسته نرمافزار  Comodoدر واقع
یک راهحل کامل شامل آنتیویروس و فایروالی پرقدرت و چندالیه است .فایروال کمودو بسیاری از نیازهای کاربران
حرفهایتر را برآورده میکند .به صورت لحظهای لیستی از تمام ارتباطات کامپیوتر شما را ارائه میکند و شما قادرید
این ارتباطات را محدود و یا متوقف کنید.
سه ابزار اصلی بسته نرمافزار امنیت اینترنتی کمودو عبارتند از AntiVirus, Firewall ، : Defence+
این سه ابزار خصوصا فایروال و  Defence+قابلیت بسیار وسیعی برای تنظیمات فوق العاده سختگیرانه و در
محیطهای پرخطر یا تنظیمات  Paranoidپارانوئید را دارند .این تنظیمات گرچه امنیت سیستم شما را به شکل قابل
www.tavaana.org
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مالحظه ای بهبود خواهند بخشید اما شما را با سیلی از پرسشهای مکرر در خصوص میزان اطمینان شما به امن
بودن برنامههای متفاوت روبرو خواهند ساخت .تنظیمات فایروال و  Defence+همانگونه که گفته شد بسیار
گسترده و متفاوتاند .یادگیری تنظیمات این بسته نرمافزاری عالوه بر ارتقای امنیت کامپیوتر شما ،شما را در فهم
ارتباطات کامپیوتر نظیر پورتها و نحوه دسترسی برنامههای مختلف به اینترنت یاری خواهد رساند.
با انتخاب گزینه  Fix selected problemsمیتوانید بدافزارها را از حافظه کامپیوتر خود پاک کنید .امکان دیگر
این برنامه حالت  residentیا مانا ،حالتی است که برنامه در حافظه کامپیوتر شما باقی میماند و به صورت دائم
همه رفتارهای نرمافزارهای گوناگون را زیر نظر میگیرد .در صورتی که نرمافزاری رفتاری مشابه بدافزارها از
خود نشان دهد ،برنامه مقیم در حافظه از شما خواهد پرسید که آیا به سالمت برنامه مذکور اطمینان دارید یا خیر؟
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 Rogue security softwareمقابله با آنتیویروسهای جعلی ،نرمافزارهای شرور امنیتی
با ورود به دوران همگانی شدن نرمافزارهای رایگان و کد باز  Open Sourceنرمافزارهای امنیتی و رایگان
جدیدی برای دانلود در اختیار کاربران قرار گرفتند .بازار آنتیویروسها از انحصار شرکتهای بزرگی چون
Symantec, McAfee, Kasperskyخارج شد و شمار بستههای نرمافزاری ضدویروس ،ضدجاسوس و
ضدتبلیغ به صدها و بلکه هزاران بسته رسید .اما در این میان گروهی نیز به این فکر افتادند تا با عرضه
نرمافزارهای آنتیویروس ،ضدجاسوس ،تمیزکننده رجیستری و پاک کننده حافظه ، Cacheو با سوءاستفاده از اعتماد
و عدم اطالع کاربران بدافزارها را در قالب آنتیویروس وارد کامپیوتر کاربران نمایند .در جدول سایت ویکیپدیا
شماری از مشهور ترین آنتیویروسهای تقلبی و نرمافزارهای شرور امنیتی  Rogue security softwareرا
مشاهده میکنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_security_software
اینگونه نرمافزارها عموما به یکی از طرق زیر وارد کامپیوتر شما میشوند:


مراجعه و مرور به صفحه آلوده ای که حاوی جاوااسکریپت یا کد اکتیو ایکس حامل برنامه شرور است



نصب یک افزونه آلوده و گمراه کننده بر روی مرورگر



بازکردن ایمیل حاوی یک فایل اجرایی آلوده ،دانلود یک محافظ صفحه نمایش آلوده



دانلود یک فایل اجرایی ظاهرا بی خطر از شبکههای  ، P2Pنمایش ویدئوهای نیازمند به یک کدک آلوده



استفاده از یک سرویس جستجو و حذف بدافزار رایگان

اگر در گذشته بدون دقت و کنترل نام آنتیویروس و برنامههایی که ادعا میکنند ،کامپیوتر شما آلوده است چنین
برنامههایی را نصب کردهاید ،چاره کار استفاده از یک نرمافزار امنیتی مانند : Microsoft Security
 Essentialsو یا  Trend Micro House Callاست که به صورت همزمان قابلیت تشخیص ویروس ،جاسوس
و سایر بدافزارها را داشته باشد .این نرمافزار معموال آخرین تهدیدهای مربوط به برنامههای شرور در اینترنت را
وارد لیست تهدیدهای خود کرده ،کامپیوتر شما را در جستجوی یک یک این تهدیدها میکاود.
ما در جزوه درس مربوط به مبارزه با ویروسها ،نرمافزارهای خوشنام و توانمند ویروسکشی نظیر : Comodo,
AVG, Avira, Trend Microچند آنتیویروس دیگر را معرفی کردیم .همچنین برای خالص شدن از تهدید
جاسوسها نرمافزار  Spybot S&Dبه صورت مشروح معرفی شد .این نرمافزارها تقریبا همه آنچه را که یک
کاربر عادی برای حفظ امنیت کامپیوتر ویندوز خود احتیاج دارد در اختیار او قرار میدهند .پس لزومی به دانلود،
نصب و تست نرمافزارهای امنیتی بیشتر نیست چرا که آنتیویروسها و سایر نرمافزارهای شرور تقلبی امروز بیش
از  %15موارد قابل توجه تهدید علیه امنیت سیستمهای کامپیوتری را تشکیل میدهند.
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مبارزه با Botnetها
بسیاری از کامپیوترهای شخصی در جهان بدون آنکه عالمت خاصی از خود نشان دهند ،به عنوان بخشی از
شبکههای غول پیکر باتنت  Botnetانجام وظیفه میکنند .بر اساس تخمین شرکت مک آفی بیش از  12میلیون
کامپیوتر در جهان درگیر در یکی از شبکههای باتنت هستند .عضویت در باتنتها عموما با دریافت یک ایمیل آلوده
به یک اسب تروا ،یا نوع دیگری بدافزار آغاز میشود .باتنتها در حقیقت شبکه گسترده ای از کامپیوترها،
سروروها و بدافزارها هستند که برای مقاصد مختلفی نظیر موارد ذیل استفاده میشوند :ارسال اسپم ،جنگهای
سایبری نظیر جنگ روسی علیه استونی  2006و گرجستان  ،2007حمالت  DDoSبه دالیل سیاسی ،عقیدتی و
غیره و همچین سرقت اطالعات.
در این اینفوگرافیک اطالعات جالبی درباره باتنتها خواهید یافت:
http://www.geekosystem.com/botnet-infographic/
در اینجا هم آمار جالبی درباره باتنتها ارائه شده است:
http://blog.trendmicro.com/big-botnet-busts/
و در اینجا کارکرد باتنتها با روایتی داستانی همراه با تصاویر ساده و راهکارهای مقابله تشریح شده است:
http://www.thewindowsclub.com/infographic-botnets-demystyfied-and-explained
در سال  2009یکی از بزرگترین باتنتها به نام شبکه ارواح یا ، Ghostnetشناسایی شد .این شبکه حاوی بیش
از  1300کامپیوتر در  103کشور مختلف بود و کامپیوترهای مراکز دیپلماتیک ،مراکز سیاسی و نظامی و همچنین
منتقدان دولت چین توسط کامپیوترهایی از داخل چین مورد بازرسی و دستکاری قرار گرفته بود .طراحان شبکه
ارواح با روشن کردن میکروفن کامپیوترهای قربانی و همچنین دوربین وبکم آنها ،میتوانستند به اطالعات فیزیکی
پیرامون کامپیوتر دسترسی پیدا کنند .بسیاری از باتنتها ،با ابزارهای معمولی ضد ویروس و جاسوس قابل شناسایی
نیستند .ما در اینجا دو برنامه مختلف که میتوانند از کامپیوتر شما در برابر انواعی از باتنتها محافظت نمایند ،را
معرفی میکنیم .ابزار رایگان نخست یا  RUBottedاز شرکت ترند میکرو در آدرس زیر قابل دانلود است :
http://free.antivirus.com/rubotted
پس از نصب این برنامه ،با ورود بدافزارهای باتنتها به کامپیوتر شما صفحه مقابل ظاهر خواهد شد ،شما میتوانید
بالفاصله از سایت حاوی بدافزار خارج شده و حافظه  Cacheخود را تماما پاک کنید.
برنامه رایگان دیگر ضد بات از شرکت  Norton Antibotاز شرکت  Symantecاست که صفحه اصلی آن به
این شکل است:
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 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Educationاختصاص
اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
غیر تجاری
شد.
اشتراک

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره برداری نخواهد -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات را باید
با  E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.
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