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وجه به ، با تNeWT آن يعني Windowsي تحت  ، و نسخهNessusافزار      نرم

ها و جوانب امنيتي که مد نظر قرار داده است، يکي از  ي نستباً وسيعي از سرويس بازه
جاکه رايگان بودن و راحتي  از آن .افزارها در ميان ابزارهاي مشابه است ترين نرم قوي

هاي آن  تاً مفصل و جامع پس از پويش، به جذابيتباستفاده از آن، به همراه گزارش نس
يکي از ابزارهاي مناسب براي کاربران مبتدي، متوسط و حتي پيشرفته افزوده است، 

  .گردد محسوب شده و استفاده از آن به همه توصيه مي
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Snort             اي اي از يک ابزار تشخيص نفوذ شبکه ، نمونه 

        

 صورت کدباز است که بر روي افزار تشخيص نفوذ به يک نرم   
گردد و با توجه به رايگان بودن آن، به يکي   عرضه ميWindows و Linuxهاي  محيط

جاکه  از آن. يي مبدل شده است هاي رايانه هاي تشخيص نفوذ شبکه ترين سيستم از متداول
براي معرفي آن نياز به معرفي کوتاه اين دسته از ابزارها داريم، ابتدا به مفاهيمي اوليه 

يي  افزار بهانه پردازيم، به عبارت ديگر معرفي اين نرم  تشخيص نفوذ ميي ابزارهاي درباره
   .هاي تشخيص نفوذ يي در باب سيستم است براي ذکر مقدمه

    Intrusion Detection System (IDS) يا سيستم تشخيص نفوذ به 
ي که ي گردد که در يک سيستم رايانه افزار يا تلفيقي از هر دو اطالق مي افزار، نرم سخت

هايي که براي حمله  ي شناسايي تالش ي محلي يا گسترده باشد، وظيفه تواند يک شبکه مي
   .گيرد و ايجاد اخطار احتمالي متعاقب حمالت، را بر عهده دارد  مي به شبکه صورت

    IDSهرچند که . پايش، تشخيص، واکنش: ي کلي را برعهده دارند ها عمالً سه وظيفه
. گردد هاي مختلف، محدود مي  عموماً به ايجاد اخطار، در قالبهاIDSواکنش در مورد 

 Intrusion Prevention Systemيي مشابه از ابزارهاي امنيتي به نام  هرچند دسته

(IPS(هاي احتمالي را حذف  هاي حمله  وجود دارند که پس از پايش و تشخيص، بسته
ها و Firewallت و تقابل ميان يي که در اين ميان بايد متذکر شد، تفاو نکته. کنند مي

IDSکرد اين دو ابزار با يکديگر به کلي متفاوت است،  جاکه ماهيت عمل از آن. ها است
گيرد، لذا تلفيقي از  ي ديگري را به طور کامل برعهده نمي يک از اين دو ابزار وظيفه هيچ

   .تواند امنيت کلي سيستم را باال ببرد استفاده از هردو ابزار مي

   
 :بندي نمود  ي کلي تقسيم توان به دو دسته ها را ميIDS در حالت کلي    
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- Network IDS (NIDS)  
- Host IDS (HIDS)  

    HIDS ها، اولين سيستمIDSسازي  اي بايد پياده ي هستند که در يک سيستم رايانه
آوري شده بر روي  ها، اطالعات جمع معيار تشخيص حمالت در اين سيستم. شود
براي مثال اين سيستم با تحليل صورت عمليات انجام شده، . اي مختلف شبکه استه خادم

هايي که براي نفوذ به خادم  هايي خاص، سعي در تشخيص تالش ذخيره شده در پرونده
تواند به صورت محلي بر روي خود خادم  ها مي اين تحليل. مذکورد انجام شده است دارد

تواند   ميHIDSيک . يگري براي بررسي ارسال شودگر د انجام گردد يا به سيستم تحليل
  .تحليل اطالعات بيش از يک خادم را بر عهده بگيرد

   
شده بر روي هريک از  آوري صورت عمليات انجام گر جمع با اين وجود، اگر نفوذ      

 در تشخيص نفوذ ناموفق خواهد بود HIDSهاي مورد نظر را به نحوي متوقف کند،  خادم
  . استHIDSرين ضعف ت و اين بزرگ

    NIDS ها، به عنوان دومين نوعIDS ها، در بسياري از موارد عمالً يکSniffer 
هايي که  هاي ارتباطات فعال، به جستجوي تالش ها و پروتکل هستند که با بررسي بسته

هايي  ها، تنها بستهNIDSبه عبارت ديگر معيار . پردازند گيرد مي براي حمله صورت مي
ها تشخيص را به يک NIDSکه  جايي از آن. گردد ها رد و بدل مي  روي شبکهاست که بر

تري داشته و فرايند تشخيص را به  گي بيش کنند، عمالً گسترده سيستم منفرد محدود نمي
هاي  ها در رويايي با بسته با اين وجود اين سيستم. دهند شده انجام مي صورت توزيع

   .دهند رافيک باال کارايي خود را از دست ميهايي با سرعت و ت رمزشده و يا شبکه
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هاي عنوان شده براي  ها و ضعفIDS    با معرفي انجام شده در مورد دو نوع اصلي   

هريک، واضح است که براي رسيدن به يک سيستم تشخيص نفوذ کامل، بهترين راه 
  .ي همزمان از هر دو نوع اين ابزارهاست استفاده

       Snortيي از يک  ترين حالت نمونه ، در کاملNIDSافزار در سه  اين نرم.  است
  :باشد  ريزي مي حالت قابل برنامه

  Snifferحالت  •
هاي ردوبدل   ساده است و محتواي بستهSnifferافزار تنها يک  در اين حالت، اين نرم      

  .دهد شده بر روي شبکه را بر روي کنسول نمايش مي
  ها ي بسته کننده حالت ثبت •

Snortشود  يي که مشخص مي هاي شبکه را در پرونده در اين وضعيت، اطالعات بسته
  .کند ذخيره مي

  سيستم تشخيص نفوذ   •
ها و  در اين پيکربندي، بر اساس دو قابليت پيشين و با استفاده از قابليت تحليل بسته      

يافته و  امکان پايش و تحليل بسته و تشخيص نفوذ را Snortگردد،  قوانيني که تعيين مي
  .دهد روز مي در صورت نياز واکنش تعيين شده را به

   
ها  تواند در آن ابتداي بسته فرض خروجي اين ابزار فايلي متني است که مي     حالت پيش

که اين ابزار در حال فعاليت بر روي ارتباطات  با اين وجود در صورتي. را نيز درج کند
اه استفاده از خروجي خام باينري و استفاده از ترين ر باشد به يي با سرعت باال مي شبکه

  .ابزاري ثانويه براي تحليل و تبديل اطالعات خروجي است
 به عنوان يک سيستم تشخيص نفوذ، استفاده از قوانين Snort    بعد ديگر از پيکربندي   

  ف  را مکلSnortتوان با قانوني،  براي مثال مي.  استSnortبراي ايجاد معيار نفوذ براي 
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به يک  /هاي انجام شده مبتني بر پروتکلي تعيين شده از ساخت که نسبت به دسترسي

يي خاص، اخطاري يا  به يک مقصد معين با محتوايي شامل رشته /پورت خاص و از
  .واکنشي ويژه را اعمال کند

   
يي  هتوان به گون  را ميSnortجاکه   است که از آن يي که بايد در نظر داشت اين     نکته

پيکربندي نمود که قابليت تشخيص حمله توسط ابزارهاي پويش پورت را نيز داشته باشد، 
 نيازي به استفاده از ابزاري ثانويه براي تشخيص Snortلذا با وجود استفاده از 

  .گرهاي پورت وجود ندارد پويش
   

است،  جاي دادههاي نسبتاً کاملي که در خود   با قابليتSnortگونه که گفته شد،  همان      
هاي عامل متدوال، به  ها و سيستم به همراه رايگان بودن آن و قابليت نصب بر روي محيط

افزار و  براي دريافت اين نرم. کنوني مبدل شده است هايIDSترين  از معمول يکي
، www.snort.orgگاه اصلي آن، يتوانيد به پا همچنين اطالعات جامعي در مورد آن مي

 .مراجعه کنيد
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Retina Network Security Scanner                

 يست، کاربردا eEye Digital Security از شرکت يافزار که محصول ن نرمي ا       
 از يي گاه مقدمهين پاياز آنجاکه در ا. دارد LANGuard Security Scanner مشابه

ت در شبکه قرار يش امني پويهاافزار  با نرميي، به عنوان آشناLANGuardافزار  نرم
ن دو يان اي ميسه مختصر و اجمالي به مقاRetina ين متن ضمن معرفيگرفته است، در ا

ز پرداخته خواهد يشوند، ن يگر محسوب ميکدي ي رقباWindowsمحصول، که تحت 
   .شد

ن دسته از يافزارها در ا ن نرميتر ي از قويکي، Retina ي ت شبکهيگر امن شي پو   
ش در ي متنوع، به همراه امکان پويها تيامکانات و قابل. ديآ يالت به شمار ممحصو
 و Linux ي و خانوادهWindows، همچون ي عامل متنوعيها ستمي که از سييها شبکه

Unix   يها ژه ضعفي ويتي امنيها هين امکان نصب اصالحيکنند، و همچن ياستفاده م 
افزار را  ن نرميرد، ايگ يانجام م Retinaصورت خودکار توسط  افت شده که بهي يتيامن

 که در ي که اغلب مجالت و منابعيکند، تا حد يل مي خاص و قدرتمند تبديبه محصول
 يرا به عنوان محصول  باال برخوردارند، آني از اعتبارييافزارها ن نرمي چني بررسي نهيزم

   .کنند ي ميبرتر معرف

 ي ت شبکهي امنيها گر شيگر پويافزار، که در د رمن نيفرد ا ژه و منحصربهي از امکانات و     
 Auditingتوسط .  آن اشاره کردAuditing توان به امکان يشود، م يافت نميمشابه 

Tool   ي را برايتي امنيها  خاص از ضعفيي ش، دستهيتوان در زمان پو يافزار م ن نرميا 
ن ابزار ين در ايهمچن. ردن شده اعمال کيي تعيها ا خادمي ي کاريها ستگاهي از ايتعداد

به . ز وجود داردير شبکه ني، توسط مديد، به صورت دستي جديامکان اضافه نمودن ضعف
 ييها  خاص در برابر ضعفي انهي رايت تعدادي از وضعيتوان گزارش يگر، ميعبارت د

   . نموديتي امنيها هياز اقدام به نصب خودکار اصالحيه نمود و در صورت ني ته ن،يمع
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پردازد و  ي شبکه م شيبه پو IP يها  از آدرسيي گر، با استفاده از بازه شين پوي ا     
گونه که گفته شد  همان. کند يها مرتب م بودن آن ي را بر اساس بحرانيتي امنيها ضعف

ا يافزارها و  ، نرميها  از ضعفي خاصي  شبکه را محدود به دستهيتي امنيتوان بررس يم
 و رابط يريگ ، آن هم از بعد گزارشيراديد تنها ايان شاين مي در ا. نموديتي امنيها جنبه
 يها ستگاهي ايساز افزار وارد دانست، نبود امکان مرتب ن نرميتوان به ا ي، ميکاربر

   .هاست عامل آن ستميشده بر اساس نوع س شيپو

ه کرده و  شرکت سازندي اصلي گاه دادهيگر، اقدام به اتصال به پا شي در هنگام نصب، پو     
ن اقدام با هدف کاهش احتمال يا. پردازد ي شناخته شده ميتي امنيها  ضعفيروز ساز به به

  .رديگ ي صورت ميتين امني نويها ده انگاشتن ضعفيناد
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 Zone Alarm يحفاظ شخص

   
ها،  روسيو و يتي که اغلب حمالت امني کنونياي، در دني شخصيها     استفاده از حفاظ

  .افته استيژه ي ويتياند، اهم  را هدف قرار دادهيگ  خانهيکاربران عاد
ن دسته از يافزار، عمالً خود را در بازار ا ن نرمي اي هي با اراZoneLabsشرکت     
افزار محصوالت  ن نرميگر اي ديرقبا. ب نموده استيرق ي بيفيافزارها مبدل به حر نرم

  . هستندNorton و McAfee از يگريمشابه د
  

  :ر برشمرديصورت ز توان به يافزار را م ن نرمي ايها تين امکانات و قابليتر     مهم  
  انهي راي مختلف بر رويافزارها  نرميمحدود ساختن دسترس  - 

 ي نصب شده بر رويافزارها ت ارتباط نرمي وضعيت بررسيافزار قابل ن نرميا
 در تماس ي ناشناس سعيافزار که نرم يلذا در صورت. ستم با شبکه را داراستيس

  . را محدود ساختين دسترسيتوان ا يبه شبکه داشته باشد، م
   
  ها ها و پروتکل ها، پورت  آدرسيت بر رويمحدود -

مان صورت  انهيرون از راي که از بييها يتوان از دسترس ين امکان ميتوسط ا
  افت و در ي يه، پورت و پروتکل مورد نظر آگاIPرد، در قالب آدرس يگ يم
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ها و  ها، پورت توان آدرس يگر مي دياز سو.  را بستين دسترسياز ايصورت ن
  . ندارد را مشخص نموديستم مانعيها به س ق آني از طري که دسترسييها پروتکل

   

  امکان حفاظت از اطالعات شخصي -

ها،  ها، آدرس  مختلف پروندهيهاCacheن امکان، و با پاک کردن يتوسط ا

Cookieتوان از درز کردن  ي حساس مشابه، ميگر اطالعات شخصيها و د
  . نموديريل به شبکه جلوگين قبي از اي مهمياطالعات شخص

   

  سيستم محافظت از سرويس پست الکترونيک  -
ها وجود دارد   آنيگ ستم، که احتمال آلودهي به سي وروديها ن امکان، نامهيتوسط ا

 که ييها روسيستم به وي صورت آلوده بودن سگر دري دياز سو. را مسدود ساخت
 که آدرس آنها در فهرست آدرس يگان کننده افتيق ارسال نامه به دريخود را از طر

ن يتوان جلو ا يکنند، م يک موجود است، منتشر ميالکترون  ارسال پستي برنامه
  . گرفتي ارساليها انتشار را با مسدود ساختن نامه
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  منيتيصدور اخطارهاي ا - 
که قصد ارسال اطالعات به شبکه را  ي، درصورتيجدا از گزارش حمالت احتمال

افزار توجه استفاده کننده را به  ن نرمي اي از سويتي امنيم، هشدارهايداشته باش
  .کند ينه جلب مين زميشتر در ايدقت ب

  

  تغيير سطح امنيت به صورت خودکار -

فزار به طور خودکار سطح حفاظت را ا ، نرميتيدر صورت بروز حمالت متعدد امن
  .برد ين امکان احتمال دفع حمالت را باال ميا. برد يباالتر م

   

ن يان اين اقبال را در ميشتري است که کماکان ب۴ ي افزار نسخه ن نرمين نگارش اي    آخر
 ان کاربراني را در مييت و کاراين محبوبيشتريافزارها به خود جلب کرده، و ب دسته از نرم

 .افته استي يعاد
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 SSHبر  يا مقدمه

   
    SSH که مخفف Secure Shellاطالق يي  به برنامهيطور عموم باشد، به ي م 

ا انتقال ين ي فرامي اجراي دور، برا  از راهيي انهي امن به راي دسترسيگردد که برا يم
، اقدامات معمول ييها وشن ريت چنيعلت اهم. رديگ يها، مورد استفاده قرار م پرونده

 ي جعليهاIPها، استفاده از   بستهي از محتواي آگاهيش شبکه براينفوذگران در قالب پو
.  حمله استيها گر روشي و دDNS يها سيدات سروي، تهدIP يها و سرقت آدرس

 ين حمالت در پيک از ايان کاربر و خادم، احتمال هري ميعمالً با رمزکردن کانال ارتباط

  .رسد يت نفوذگران به حداقل ماقداما
 يگردد، ول يفه را بر عهده دارد اطالق مين وظي که ايي  به برنامهSSHکه      با وجود آن  

د آن به نام يدر نگارش جد. کنند يت مي تبعيها از استاندارد واحد ن برنامهي ايتمام

SSH2به نام يافزار ، نرم sftpي فهيگرفتن وظ  برعهدهي برا FTP Clientز وجود يا نه
 مختلف يها ون کاربر از نسخهيلي م۲ب به يه شده، قري ارايبي تقريطبق آمارها. دارد

  . کنند ي عامل مختلف استفاده ميها ستمي تحت سSSH متنوع يها برنامه
 و SSH1 استفاده شده در يها ان پروتکلي تفاوت م  که الزم به گفتن است،يي     نکته  

SSH2که ياستاندارد.  ندارنديگر سازگاريکدين دو استاندارد با يگر ايان ديبه ب.  است 
SSH1توان از آدرس  ي آن است را مي بر مبنا  

http://www.tigerlair.com/ssh/faq/ssh1-draft.txtدست آورد و   به
  د به آدرس يتوان ي مSSH2 از استاندارد ي آگاهيبرا
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http://www.ietf.org/ids.by.wg/secsh.html در حال . دي کن مراجعه
ها   از شرکتيادين وجود تعداد زيبا ا.  استIETFن استاندارد يبان ايحاضر، پشت

  . استي تجاريگان و برخي رايکنند که برخ يد مين استاندارد تولي بر اساس اييافزارها نرم
 خادم نصب يم که در سوي داريافزار س و نرمياز به سروي، نSSH استفاده از ي    برا  

جاد کرده و ارتباط امن ي را اي به عنوان مخدوم، کانال ارتباطيافزار  پس از آن نرم.گردد يم
 عامل يها ستمي سي مخدوم برايافزارها ها و نرم سيدر حال حاضر سرو. گردد يبرقرار م

 و Unix ،PalmOS ،OS/2 ي ، خانوادهWindows ،Macintosh از جمله يمختلف
  . موجود استVMS  همچونيي  عامل کم استفادهيها ستميس

 است و SSH2 و SSH1ان ي مي سهي خاص دارد، مقايتيان اهمين مي که در ايي     نکته  

ها استفاده کرد؟ پاسخ   بر آني مبتنيافزارها ن استانداردها و نرميک از ايد از کدام ينکه بايا
 يبر مبنا وجود دارند که ياري بسيافزارها را کماکان نرميست زين سؤال چندان ساده نيبه ا

SSH1ن استاندارد ي هستند و عمالً اSSH1عامل و يها ستمي سي تمامي است که برا 
ن وجود عمالً يبا ا. اند د شدهي آن تولي بر مبناييافزارها افته و نرميها توسعه  طيمح

 تمرکز SSH2 يافزار تنها بر رو گان نرم دکنندهيمتوقف شده است و تول SSH1 ي توسعه
  ، امکان SSH1 موجود در ساختار يتي امنيها توان به ضعف ير ميين تغي ااز علل. اند کرده

 در مورد آن و احتمال man-in-the-middle مانند نوع يي حمالت شناخته شده

  . نشده، اشاره کرد ينيب شيرخداد حمالت پ
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Windows XP Service Pack 2 

 ٤ين کار را با  است که اXP، بهبود امنيت کاربران ويندوز SP2هدف اصلي   
  :رويکرد انجام مي دهد

   محافظت بهتر از شبکه-
   بهبود حفاظت از حافظه-
  E-Mail ايمن سازي امور مربوط به -
  )Internet Explorerتوسط ( امنيت در مرور اينترنت -

که قبال تحت عنوان (محافظت از شبکه با فايروال پيشرفت کرده ويندوز است 
Connection Firewall Internet که به صورت پيش فرض فعال )  وجود داشت

          قبل از اينکه  اين فايروال در مراحل اوليه بوت شدن ويندوز، .مي باشد
Network Stack فعال شود، شروع به کار مي کند و نفوذ گر در مراحل اوليه باال 

 شدن همچنين هنگام خاموش. آمدن سيستم هم نمي تواند آن را مورد حمله قرار دهد
سيستم نيز، اين فايروال بسيار دير خاموش مي شود و بعد از اينکه اليه هاي شبکه غير 

اين فايروال داراي واسط کاربري قابل . فعال شدند، اين فايروال کار خود را پايان مي دهد
قبولي براي مديريت آن مي باشد و قابل مديريت و اعمال سياست از سوي مدير شبکه يا 

 که در اين نسخه از IPv6همچنين از .  مي باشدDomain Administratorهمان 
  . است نيز پشتيباني مي کند ويندوز ارائه شده

RPC        که در دو سال گذشته، هدف حمالت اصلي کرم هاي اينترنتي بود نيز در اين
   بيشتر و همچنين دسترسيآسيب پذيري کمتر، سطوح . نسخه از ويندوز بهبود يافته است
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امکان استفاده از آن در شبکه هاي محدود و مديريت آن براي جلوگيري از حمالت خارج 

 . صورت گرفته استRPCاز شبکه از بهبودهايي است که در 

براي پايين آوردن احتمال حمله از  DCOM [3] مديريت دسترسي بيشتر روي  
 هويت شده اييدن تدر اين نسخه، تنها مديرا.  استSP2اين طريق، از ويژگي هاي ديگر 

را دارند و تنها کاربران تأئيد هويت شده    COM اجزا حق اتصال و فعال کردن از راه دور
 .کنند) Call(ها را صداCOMمي توانند به صورت از راه دور، 

، حمايت و پشتيباني از پردازنده هاي با تکنولوژي SP2ويژگي امنيتي قابل توجه ديگر در 
NX يندوز صفحه هاي حافظه که مربوط به در اين مدل، و.  استData هستند را 

مي زند و بدين طريق، از بسياري از ) non-executable(برچسب غير اجرايي 
 به صورت خاص، ويندوز را وادار Data که با فرستادن Buffer Overflowحمالت 

 شايان ذکر است که در حال حاضر، تنها. به اجراي آن مي کردند، جلوگيري مي شود
 Intel و AMD K8 بيتي ٦٤ را پشتيباني مي کنند، پردازنده هاي NXپردازنده هايي که 

Itanium بيتي به ٦٤ و ٣٢ هستند که مايکروسافت اميدوار است ساير پردازنده هاي 
زودي از اين تکنولوژي استفاده کنند و اين امنيت سخت افزاري را براي کاربران فراهم 

  .آورند
، ويژگي ديگري NX، عالوه بر پشتيباني از Buffer Overflowز در زمينه جلوگيري ا

 را نيز در ويندوز پياده سازي کرده اند که طي آن، کليه کدهاي Sandboxingموسوم به 
باينري قبل از اجرا، دوباره کامپايل مي شوند و ويژگيهاي امنيت بافر در آن فعال مي شود 

 Bufferجرا، حمالت مبتني بر هايي بتوانند در حال اruntime libraryتا 
overflow را تشخيص دهند و از آن جلوگيري کنند و Cookie هايي بهheap افزوده 

 . رانيز محافظت کندheap buffer overflowمي شود تا بتواند حمالت 

، از عکسها و کليه SP2 در Outlook Expressبا ارائه نسخه جديدي از  
   E-Mail مورد ساير برنامه ها که قصد فرستادن جلوگيري مي شود، در محتواي خارجي
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 Email(را دارند، هشدار داده مي شود و روي باز کردن و ذخيره کردن ضميمه نامه ها

Attachments (نيز کنترل صورت مي گيرد. 

 Application  براي کنترل اجراي ضميمه هاي آسيب رسان، از سرويس ديگري به نام 

Execution Servic New همچنين کاربران اين امکان را دارند تا . دشو مي   ستفاده ا ا
يا متني مشاهده کنند و بدين وسيله از حمالتي  Plain Textهمه نامه ها را به صورت 

 Windows.  صورت پذيرد، جلوگيري کنندHTMLکه بالقوه ممکن است در 

Messenger و MSN Messenger نيز از بهبودهاي Attachmentي  استفاده م
مديريت .  استSP2 از دغدغه هاي اصلي Explorer Internetبهبود امنيت  .کنند

add-on ها و تشخيص توقف سيستم)Crash ( مربوط به آنها، کنترل اينکه آيا اطالعات
 URLباينري اجازه اجرا دارند يا خير، به کار بردن محدوديت هاي امنيتي براي همه 

Object ها که قبال تنها در موردActiveX ها وجود داشت و کنترل روي اجراي همه
 به صورت جدي، IE SP2.  هستندSP2از ويژگي هاي ) Content(نوع محتوا 

 را محدود کرده است تا از حمالتي که از اين ناحيه Local Machine Zoneامکانات 
 بر IEهمچنين . هاي مخرب استفاده مي کردند، جلوگيري کندHTMLامنيتي براي اجراي 

اري اطالعات همه انواع فايلها که از طرف سرورها فرستاده مي شود، نظارت مي کند سازگ
که اطالعاتي که براي يک نوع فايل خاص فرستاده مي شود از همه نظر مطابق آنچه مورد 

 مي کند تا کدهاي مخرب را درون فايلهاي sniffانتظار است باشد؛ همچنين فايلها را 
 cached scriptable object از دسترسي به IE SP2.ظاهرا بي خطر شناسايي کند

 تنها به اشياء مربوط به خود دسترسي دارند HTMLجلوگيري مي کند، يعني صفحه هاي 
 انجام cross-domain security modelو بدين وسيله، از حمالتي که روي مدل 

  رخدادها ها اجازه نمي دهد که به scriptمي شوند تا حد زيادي جلوگيري مي کند، به 
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)events ( و محتواي ساير فريم ها گوش دهند و مثال از دزديده شدن اطالعات مربوط

، قابليت IEاز ويژگي هاي ديگر .  در يک فرم ديگر جلوگيري مي کندCredit Cardبه 
 به دلخواه خود، د ناخواسته است و کاربر مي توانpop-upجلوگيري از پنجره هاي 

pop-upندها را مديريت ک .IE همچنين از اطالعات امضا شده توسط منبع غير مطمئن 
جلوگيري مي کند، کد هاي امضا شده با امضاي الکترونيکي غير معتبر را به صورت پيش 

 از کدهاي مربوط به تغيير اندازه پنجره ها و تغيير IEهمچنين . فرض مانع مي شود
status barمحافظت مي کند .  

، ويژگي هاي Windows Media Player 9 و DirectX 9، با استفاده از SP2در 
 Updateبا افزودن امکاناتي به سيستم  .امنيتي، سرعت و کارايي آنها را افزايش داده است

ها را سريع، ساده، اتوماتيک و امن تر کرده است patchويندوز، به روز رساني و نصب 
خش عمده کار به عهده ها از اين پس، بسيار کمتر خواهد بود و بPatchو حجم اين 
Installerبا استفاده از.  خواهد بودWindows Installer امکانات زيادي در ٣,٠ ،

ها و حجم patchزمينه امنيت در نصب برنامه ها افزوده شده است و سيستم مديريت 
 فراهم کرده است و Delta Compressionها را با استفاده از تکنولوژي patchکمتر 

patch removalوجود  .ا نيز قابل اطمينان تر کرده است رWindows Security 

Center از امکانات جديد ويندوز SP2 است که با فراهم کردن يک محيط user 

friendly و ثابت براي کاربر، امکان مديريت امنيتي متمرکز ويندوز را براي کاربران 
، گزينه هاي امنيتي اينترنت مديريت فايروال ويندوز، به روز رساني ويندوز. فراهم مي کند

اين امکان وجود دارد تا در اين . و محافظت در مقابل ويروسها از امکانات اين محيط است
محيط از فايروال خود ويندوز استفاده شود و يا توليد کنندگان ديگر فايروال شخصي، 

ر  اين امکان دAnti-Virusدرمورد . محصوالت خود را براي اين محيط سازگار کنند
Security Center قرار داده شده تا ساير شرکتهاي توليد کننده Anti-Virus خود را 

  .با اين محيط مطابقت دهند و هنوز مايکروسافت راه حل مستقلي در اين زمينه ندارد
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   ضدويروس ينرم افزارها                                 

 و بالک نمودن ويروس ها قبل يان شناسائ ضد ويروس، امکيبا استفاده از نرم افزارها     
 يبا نصب اين نوع نرم افزارها بر رو.  گرددياز آسيب رساندن به سيستم شما، فراهم م

 کامپيوتر و اطالعات ي مناسب در خصوص ايمن سازيسيستم خود يک سطح حفاظت
        ايجاد شده، يبه منظور استمرار سطح حفاظت.  آن ايجاد خواهد شديموجود بر رو

 ويروس ي ضدويروس بطور دائم بهنگام شده تا امکان شناسائي بايست نرم افزارهايم
 . جديد، وجود داشته باشديها

    کنند ؟ي ضد ويروس، چه کار مينرم افزارها
 ضد ويروس با توجه به نوع هر يک از نرم يجزئيات عملکرد هر يک از برنامه ها

 کامپيوتر و ي موجود بر رويها   افزارها فايلاينگونه نرم.  موجود، متفاوت استيافزارها
 تواند باعث ايجاد ي خاص که مييا حافظه کامپيوتر شما را به منظور وجود الگوهائ

 بر ي مبتني ضد ويروس بدنبال الگوهائيبرنامه ها.  نمايندي گردند را پويش ميآلودگ
يسندگان نو.  گردندي شناخته شده، مي خاص و يا ويروس هايعالئم خاص، تعاريف

 ي جديد نموده و ويروس هاي همواره اقدام به نوشتن ويروس هاي کامپيوتريويروس ها
 يبنابراين الزم است که همواره بانک اطالعات.  نمايندي خود را بهنگام مينوشته شده قبل

پس .  مربوط به نرم افزار، بهنگام گرددي کامپيوتري ويروس هايشامل تعاريف و الگوها
 توان عمليات پويش و ي کامپيوتر خود، مي ويروس بر روي افزار آنتاز نصب يک نرم

 مشخص و بصورت ي از وجود ويروس را در مقاطع زماني سيستم به منظور آگاهيبررس
  : توان از دو گزينه متفاوت استفاده نموديدر اين رابطه م.  انجام داديادوار

 به منظور يتانسل پي ضد ويروس داراي از برنامه هايبرخ : پويش اتوماتيک •
 مشخص شده ، ي خاص و در يک محدوده زمانيپويش اتوماتيک فايل ها و يا فولدرهائ

 .  باشنديم
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 و ي از منابع خارجي گردد، پس از دريافت هرگونه فايليپيشنهاد م : يپويش دست •
 ي و پويش آن به منظور شناسائيقبل از فعال نمودن و استفاده از آن، عمليات بررس

     : گردديبدين منظور عمليات زير توصيه م. ورت پذيردويروس ص
 که از طريق ي و يا نرم افزارهائي الکترونيکي ذخيره و پويش ضمائم نامه ها-

"  را مستقيماي الکترونيکيهرگز ضمائم نامه ها( نمائيدي مDownloadاينترنت 
  ).  آن توسط يک برنامه ضد ويروس، فعال ننمائيد يو بدون بررس

 آنان ي به منظور يافتن ويروس بر روDVD و يا CD ديسک ها، ي فالپي بررس-
   يقبل از باز نمودن هر گونه فايل

  نحوه برخورد نرم افزار ضدويروس با يک ويروس
 ي متفاوتي ضد ويروس به منظور برخورد با يک ويروس از روش هاينرم افزارها   

 و يا يدست(جه به مکانيزم پويش  تواند با تويروش استفاده شده م.  نمايندياستفاده م
 موارد ممکن است نرم افزار مربوطه با ارائه يک يدر برخ. نيز متفاوت باشد) اتوماتيک

، يافتن يک ويروس را به اطالع شما رسانده و به منظور برخورد با آن از يجعبه محاوره ا
ست بدون  حاالت ديگر، نرم افزار ضدويروس ممکن ايدر برخ. شما کسب تکليف نمايد 

 در زمان انتخاب يک نرم افزار ضد ويروس،  .اعالم به شما اقدام به حذف ويروس نمايد
 ي ارائه شده و ميزان انطباق آنان با انتظارات موجود، بررسي هايالزم است به ويژگ

  .  صورت پذيرديکارشناس
    بايست استفاده نمود ؟ياز کدام نرم افزار م

          ويروسي آنتي نرم افزارهاي و پياده سازيبه طراح اقدام يتوليد کنندگان متعدد
به منظور انتخاب يک نرم .  باشديعملکرد اين نوع نرم افزارها مشابه يکديگر م.  نماينديم

 ارائه شده توسط نرم ي هاي نظير ويژگي متعددي توان پارامترهايافزار ضد ويروس م
  .  نمودي موجود را بررسيافزار، قيمت و ميزان انطباق آنان با خواسته ها
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 افزايش   باعث ،) انتخاب شدهيصرفنظر از نرم افزار(نصب هر نوع نرم افزار ضد ويروس 
 نمايند ي که ادعا مي ارسالي از پيام هايبرخ . گردديحفاظت شما در مقابل ويروس ها م

 نمايند، ي مي ضدويروس بوده و يا اينگونه نرم افزارها را به شما معرفيشامل نرم افزارها
 بايست دقت الزم در خصوص بازنمودن آنان و ي و م  خود به منزله يک ويروس بوده

  . ضمائم مربوطه را داشته باشيم
   يافت ؟ي توان از آخرين اخبار و اطالعات مربوط به ويروس ها، آگاهيچگونه م

  بايست در زماني در هر نرم افزار ضدويروس متفاوت بوده و ميفرآيند بهنگام ساز
 ي بانک اطالعاتيپتانسيل آنان در خصوص بهنگام ساز انتخاب اينگونه نرم افزارها،

 به ي گزينه اي ضد ويروس داراي از نرم افزاريتعداد زياد.  گردديتعاريف الگوها، بررس
استفاده از پتانسيل فوق با توجه ايجاد ويروس .  باشندي اتوماتيک، ميمنظور بهنگام ساز

 از ينصب يک نرم افزار ضد ويروس، يک.  و اجتناب ناپذير است الزمي جديد، امريها
با "  صرفا  آيا.  حفاظت از کامپيوتر استيساده ترين و در عين حال موثرترين روش ها

 الزم و حفاظت مطلوب خواهيم ي ايمنييک نصب همه چيز تمام شده و ما همواره دارا
 ي محدوديت هايرم افزارها دارا بوده و اين نوع نيمنف" بود؟ پاسخ به سوال فوق قطعا

 و برخورد با ي ضد ويروس به منظور شناسائينرم افزارها.  باشنديخاص خود نيز م
 است که اينگونه يبنابراين طبيع.  نمايندي شناخته شده، استفاده ميويروس ها از الگوها

 يالگو"  باشند که قبالي م  ي و برخورد با ويروس هائيقادر به شناسائ" نرم افزارها صرفا
 ضد ويروس و يبه منظور حفظ اقتدار نرم افزارها.  شده باشدي نرم افزار معرفيآنان برا

 بايست فرآيند ي جديد، مي و برخورد با ويروس هايکمک به آنان در جهت شناسائ
 .  مشخص، تکرار گرددي زماني آنان بطور مداوم و در محدوده هايبهنگام ساز
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  اي ضدويروسافزاره هاي نرم قابليت

 
  هاي ضد ويروس وتفاوت بين نسخه افزارهاي ضدويروس هاي نرم قابليت

دهند که همان اسکن  ي را انجام ميروس عمل واحدي ضد ويافزارها همه نرم
 يکساني اسکن ي از موتورهاي از آنها حتيبعض. باشد ي موارد آلوده ميساز ها و پاک ليفا

ت يفين محصوالت در کين اي بي تفاوت اصل.رنديگ يها بهره م روسي ويي شناسايبرا
، e-mail يها مانند اسکنر( خاص يها تيواسط کاربر، سرعت و دقت محصول و قابل

  . باشد ي م ...) و ي ابتکاريها  شده، اسکني خودکار زمان بنديها يبروز رسان
 يا نترنت و خطرات گستردهيوترها به شبکه ايدر حال حاضر با توجه به اتصال اکثر کامپ

ق ي که از طرييها روسيت در برابر وين امنيکند تام يد ميق کاربران را تهدين طريکه از ا
 يتواند به عنوان ابزار ينترنت ميگر اي دياز سو.  داردياديت زيابند اهمي ينترنت انتقال ميا

  .رديروس مورد استفاده قرار گي ضدويافزارها  نرميدار  بروز نگهيبرا
  

  
   e-mailحافظت   

از همه افراد به يشوند ن يع مي توزe-mailق ي که از طرييها ش تعداد کرميافزا
 از يتعداد. ش داده استين کنند افزايت آنها را تامي که امنيروسيمحصوالت ضد و

 . ن کنندي همه کاربران تامياز را برايت مورد نيتوانند امن ي نميافزار محصوالت نرم
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 با  e-mail يافزارها   نرميساز پارچه  کي  اد کاربران به يل زيتما  گر يد   ياز سو

 توسط ي اداريافزارها  موجود در نرميتي امنيها  باعث شده، شکافي اداريها برنامه
در . ردي مورد استفاده قرار گي به سادگW32.Klez و ILOVEYOU مانند ييها کرم
، )ج استيار راين مساله بسيکه ا( باشنديميستم قدي سيتي امنيها  اگر وصلهين موارديچن

  . به دستگاه نفوذ کند  است که کرميک نامه آلوده کافيتنها مشاهده 
  يها برنامه. گردد يها برم  به نحوه کار برنامهe-mailت ي در رابطه با امنيمشکل اصل     

 e-mailره ي خاص خود ذخيها داده گاهيافت کرده و آنها را در پايها را در امي پ
 را که در قالب ييها ليروس فقط فاي ضد ويها گر برنامهي دياز سو. ندينما يم
هستند را اسکن ...  و Fat16 ،Fat32 ،NTFS شناخته شده مانند يها ستميس ليفا
ره ي ذخي براe-mail را که برنامه يا ن دادهتوانند ساختما ين لزوما نميکنند، بنابرا يم

مه آن را ي ضميها ليره شده و فاي ذخيها اميکند شناخته و پ ي اطالعات استفاده ميساز
 که ي دستگاهي آلوده بر روe-mailک ين بدان معناست که هرگاه يا. اسکن کند

شود بلکه پاک  يوتر آلوده مي آن نصب نشده بار شود، نه تنها کامپيد بر روي جديها وصله
ها از دست  e-mail ممکن است همه يست و حتير ني امکان پذيکردن دستگاه به سادگ

 را آلوده نمود، در گام اول يادي زيوترهاي که کامپW32.Klezبه عنوان مثال کرم . بروند
جه برنامه آلوده شده قادر به يدهد و در نت يروس را مورد هجوم قرار مي ضد ويها برنامه

  .ستي کاربران ني پستيها ات صندوقيدن محتوپاک کر
مرورگر  دي جديها  وصله   د با دقت همهيبا  اين مشکل وجود دارد، ي ايحل برا  دو راه
 يها ا از برنامهي دستگاه نصب نمود و ي را گرفته و بر روe-mail يها برنامه  وب و 

 آنها را به روز  متصل شده وmail استفاده کرد که به مرورگر و برنامه يروسيضدو
  .دارند يم نگه

نکه يات اسکن قبل از ايد عملي کامال حافظت شده باشد، باe-mailستم ينکه سي ايبرا
e-mailگر برنامه يبه عبارت د. رديره شود صورت گي از حافظه ذخيي در جا e-mail   
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ت الزم بر ايد تا عملينما يروس ارسال مينترنت به اسکنر ضدويداده را بعد از گرفتن از ا

  .ردي آن صورت گيرو
 وجود ييها اما اسکنر.  شدن را ندارند ن نوع مجتمعيت اي قابلe-mail يافزارها همه نرم

، Microsoft Outlook Express يها  از نسخهي با بعضيدارند که به خوب
Microsoft Outlook ،Netscape Messenger ،Netscape ،Eudora 

Pro و Becky Internet Mailمجتمع يها ادعا  از اسکنريبعض. شوند يجتمع م م 
  .کنند ي را مطرح مMAPI و POP3 يها رندهيگ سيشدن با همه سرو

  
  هاي ضدويروس افزار بروز رساني نرم 

روس و مقاوم در ي بدون وي داشتن دستگاهيدن آن براروس و رها کرينصب برنامه ضد و
شود و در  ي عرضه ميدي جديها روسيهر روزه و. ستي نيها کاف روسيبرابر حمالت و

ش داده يروس را افزايجاد وينترنت نرخ ايق ايها از طر ع کرميد انتشار سري جديها سال
افزارها و   نرميتيت امن در مورد مشکاليش دانش عموميب با افزاين مساله در ترکيا. است

 يامروزه برا. ش داده استيد را افزاي جديها روسيجاد وي عامل سرعت ايها ستميس
  . ستياد نيص زـــاز به مهارت و تخصيروس نيک ويجاد يا
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 ياي اندک نوشته و در دنيها  با تفاوتييها روسي توانند ويم ها روسيد کنندگان ويتول

روس دقت در بروز يافزار ضدو د و نصب نرمين عالوه بر خريبنابرا.  انتشار دهنديمجاز
د کننده ي توليها شرکت . برخوردار استيا العاده ت خارقيداشتن آن هم از اهم نگه
د خود ي خودکار را به محصوالت جدي رسان ت بروزين مشکل قابلي مقابله با ايافزار برا نرم

توانند از  يافزار م  نرمينه مناسب از منوهاين کاربران تنها با انتخاب گزيبنابرا. اند افزوده
  . افزار خود مطمئن باشند بروز بودن نرم
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  طرز کار برنامه هاي ضد ويروس
  

    که به برنامه يا مجموعه اي از برنامه ها اطالق  ضد ويروس اصطالحي است  
مهم ترين . ويروس ها استفاده مي شوندمي شود که براي محافظت از کامپيوتر ها در برابر 

جزئيات . آن است) Scanning engine( قسمت هر برنامه ضد ويروس موتور اسکن
عملکرد هر موتور متفاوت است ولي همه آنها وظيفه اصلي شناسايي فايل هاي آلوده به 

ک فايل امضاي ويروس ي. ويروس را با استفاده از فايل امضاي ويروس ها بر عهده دارند
بايت است که با استفاده از آن مي توان ويروس را به صورت يکتا مورد شناسايي  رشته 

ضد ويروس متن فايل هاي . قرار داد و از اين جهت مشابه اثر انگشت انسان ها مي باشد
در بيشتر . موجود در کامپيوتر را با نشانه هاي ويروس هاي شناخته شده مقايسه مي نمايد

 فايل آلوده باشد برنامه ضدويروس قادر به پاکسازي آن و از بين موارد در صورتي که
در مواردي که اين عمل ممکن نيست مکانيزمي براي قرنطينه کردن . بردن ويروس است

فايل آلوده وجود دارد و حتي مي توان تنظيمات ضدويروس ها را به گونه اي انجام داد که 
  .فايل آلوده حذف شود

       
بعضي از برنامه هاي ضد ويروس براي شناسايي ويروس هاي جديدي که هنوز فايل 

  به اين ترتيب . امضاي آنها ارائه نشده از روش هاي جستجوي ابتکاري استفاده مي کنند
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موجود در سيستم و يا فعاليت هاي مشکوک مشابه داده هاي مشکوک در فايل هاي 

حتي در صورتي که تعريف ويروسي منطبق با آنچه که در فايل مشکوک (رفتار ويروس ها 
اگر ضد ويروس فعاليت مشکوکي را . عالمت گذاري مي شوند) يافت شده موجود نباشد

وده و به کاربر در مشاهده نمايد، برنامه اي که فعاليت مشکوک انجام داده را قرنطينه نم
به عنوان مثال اعالم مي شود که برنامه مشکوک مايل به (مورد آن اعالم خطر مي کند 

است و در بسياري از   دقت اين روش پايين ).  مي باشدWindows Registryتغيير 
  .مواقع در شناخت فايل هاي مشکوک به ويروس اشتباهاتي رخ مي دهد

   ه براي شرکت هاي سازنده ضد ويروس ها ارسال در چنين مواقعي فايل قرنطينه شد
مي شود که پس از تحقيق و آزمايش آن، در صورتي که واقعا فايل آلوده به ويروس باشد 

در اين صورت کد . نام، امضاء و مشخصات آن مشخص شده و پادزهر آن ارائه مي گردد
  .مشکوک تبديل به يک ويروس شناخته شده مي شود

  

  
  

  قابليت هاي نرم افزار هاي ضدويروس
 محصوالت   .سطح محافظت نرم افزار بسته به جديد و بروز بودن آن متغير است

ز اسکن هاي زمان بندي شده، محافظت ا  جديدتر قابليت هاي مانند بروز رساني خودکار، 
  سيستم به صورت ماندگار در حافظه و همچنين امکان يکپارچه شدن با برنامه هاي 
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نسخه هاي .  و مرورگرهاي وب را دارندe-mailکاربردي اينترنتي مانند برنامه هاي 
قديمي تر نرم افزارهاي ضدويروس تنها يک اسکنر بودند که بايد به صورت دستي راه 

ر هاي ضدويروس در صورتي که به صورت منظم به روز همه نرم افزا. اندازي مي شدند
مانند (رساني شده و عمليات اسکن بر روي ديسک هاي سخت، تجهيزات قابل انتقال 

انجام شود مي توانند دستگاه کامپيوتر را در برابر ويروس ها مقاوم ) Zip diskفالپي و 
هاي آنها براي در واقع نقطه برتري محصوالت جديد ضد ويروس در قابليت . کنند

محافظت از سيستم در مواقعي است که کاربر دانش و يا دقت الزم براي به کارگيري آن را 
  .ندارد

  
که در برابر حداقل توقعي که از يک برنامه ضد ويروس خوب مي توان داشت اين است 

، ماکرو، اسب هاي تروا و فايل هاي اجرايي آلوده به boot-sectorويروس هاي 
از محصوالت جديدتر مي توان . ويروس و کرم اقدامات محافظتي الزم را به عمل آورد

و اپلت هاي  ActiveXانتظار محافظت در برابر صفحات وب، اسکريپت ها، کنترل هاي 
  .را داشت  e-mailهاي جاواي خطرناک، همچنين کرم 
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