
مقدمه
ــا روت کیــت را شــنیده باشــید. ایــن کلمــات بیانگــر برنامــه هــای مخــر�ب  ــاج گــری و ی ــا دیگــران کلمــا�ت نظــری ویــروس، تروجــان، ب شــاید در صحبــت ب
ی بــا اســتفاده از ایــن ابــزار وســایل و کامپیوتــر شــما را آلــوده میکنــد. در صــورت نصــب شــدن  هســتند کــه بدافــزار نامیــده میشــوند و مجرمــان ســایرب
آن بــر روی ســخت افــزار شــما، مجرمــان هــر کاری بخواهنــد میتواننــد انجــام دهنــد. بدانیــم و اگاه باشــیم کــه بدافــزار چیســت، چقــدر خطرنــاک 

اســت، و از همــه مهمــرت بــرای محافظــت از خــود چــا اقدامــا�ت بایــد انجــام بدهیــم.

بدافزار چیست؟
 بــه بیــان ســاده، بدافزارهــا برنامــه هــا�ی هســتند– یــک برنامــه کامپیوتــری – کــه بــرای انجــام اعمــال مخــرب بــکار گرفتــه میشــوند. ایــن جملــه ترکیــیب 
نــد. بــا نصــب  ل آن را در دســت بگری ات شــما نصــب میکننــد تــا کنــرت ز ی بدافــزار را بــر روی تجهــری از دو کلمــه مخــرب و برنامــه اســت. مجرمــان ســایرب
بدافــزار مجرمــان میتواننــد بــر روی فعالیــت هــای آنالیــن شــما جاســویس کــرده، فایــل هــا و یــا رمزعبــور شــما را بدزدنــد و حــیت میتواننــد از سیســتم 
ز بــردن فایلهــای شــما بــرای برگردانــدن آن از شــما تقاضــای پــول کننــد.  شــما بــرای حملــه بــه دیگــران اســتفاده کننــد. بدافزارهــا حــیت میتواننــد بــا از بــ�ی
بعــیز هــا فکــر میکننــد کــه بدافزارهــا فقــط مختــص کامپیوترهــای وینــدوز هســتند. متاســفانه بدافزارهــا قــادر هســتند هــر نــوع وســیله ای اعــم 
ات و  ز ز هــای مــدار بســته را آلــوده کننــد. هرچــه تجهــری ه ســازی دوربــ�ی از کامپیوتــر هــای مــک تــا گــویسش هــای هوشــمند و حــیت سیســتم هــای ذخــری
ز دلیــل همــه افــراد میتواننــد  ی بــه دســت بیاورنــد. بــه همــ�ی ی توســط مجرمــان آلــوده شــوند، میتواننــد از ایــن طریــق پــول بیشــرت کامپیوتــر هــای بیشــرت

بعنــوان اهــداف ایــن نــوع حمــالت باشــند حــیت شــما.

محافظت از خود با متوقف کردن بدافزار
ــروس اســت.  ــیت نظــری ضدوی ــه هــای امنی ــردن برنام ــد نصــب ک ــد بکنی ــوده شــدن بای ی از آل ــری ــرای جلوگ ــه ب ــه کاری ک ــد هم ــر کنی ــن اســت فک ممک
ی بطــور دائــم در حــال انتشــار و توســعه بدافزارهــای جدیــد و  متاســفانه، ضدویــروس قــادر نیســت همــه بدافزارهــا را متوقــف کنــد. مجرمــان ســایرب
ز بطــور دائــم در حــال بروزرســا�ز محصوالتشــان هســتند  قدرتمنــد هســتند کــه بــه ســخیت قابــل شناســا�ی باشــند. در مقابــل فروشــندگان ضدویــروس نــری
ز ای دو مشــابه یــک مســابقه شــانه بــه شــانه اســت و مجرمــان عمومــا یــک قــدم جلوتــر  تــا بدافزارهــا را شناســا�ی کنــد. در بســیاری از مــوارد رقابــت بــ�ی
ی کــه نیــاز اســت بــرای حفاظــت  هســتند. درنتیجــه بــه ایــن دلیــل کــه نمیتــوان فقــط بــه عملکــرد ضدویــروس هــا تکیــه کــرد، در ذیــل اقدامــات بیشــرت

از خــود برداریــد را اشــاره میکنیــم : 

ا�ت را آلــوده میکننــد کــه حــاوی آســیب پذیــری در نــرم افزارهــای نصــب شــده بــر روی آن باشــد. هرچــه نــرم  ز ی اغلــب تجهــری مجرمــان ســایرب
ز ســخت تــر خواهــد  ی خواهــد داشــت و درنتیجــه بــرای مهاجمــان آلــوده کــردن آن نــری افزارهــای شــما بــه روزتــر باشــد، نقــاط آســیب پذیــر کمــرت
ز شــوید کــه سیســتم عامــل هــا، برنامــه هــای کاربــردی، مرورگرهــای شــما همیشــه بــه روز هســتند. راحــت تریــن راه بــرای اطمینــان  بــود. مطمــ�ئ

ات اســت. ز از ایــن امــر، فعــال کــردن بروزرســا�ز خــودکار در تجهــری
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ز برنامــه هــای جعــی و یــا اپ  نــد نوشــ�ت ی بــرای آلــوده کــردن کامپیوتــر هــا و یــا تلفــن هــای همــراه بــکار میرب روش معمــویل کــه مجرمــان ســایرب
نــت اســت و در قــدم بعــدی شــما را مجــاب میکننــد تــا آن را دانلــود و نصــب کنیــد. فقــط و فقــط برنامــه  هــای تقلــیب و انتشــار آن در فضــای اینرت
ــا دارای نظــرات  ز از نصــب برنامــه هــای موبایــل کــه جدیــد بــوده ی ز دانلــود کنیــد. همچنــ�ی هــا و اپ هــا را از فروشــگاه هــای آنالیــن مطمــ�ئ
ز کنید.اگــر  ی از طــرف اســتفاده کننــدگان هســتند یــا بــه نــدرت بروزرســا�ز میشــوند و یــا اافــراد کمــی آن را دانلــود کــرده انــد پرهــری مثبــت کمــرت

از برنامــه و یــا اپ در کامپیوتــر و یــا موبایــل خــود بــرای مــدت طــوال�ز اســتفاده نمیکنیــد آن را پــاک کنیــد.

ی اغلــب افــراد را بــا حقــه مجــاب میکننــد تــا بدافــزار را نصــب کننــد. بــرای ایــن کار، آنهــا میبایســت بــرای شــما ایمیــی ارســال  مهاجمــان ســایرب
کننــد کــه بــه نظــر قانــو�ز و درســت بــوده  و حــاوی فایــل ضمیمــه و یــا یــک لینــک میباشــد. ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه آن ایمیــل از طــرف 
یــک دوســت و یــا بانــک شــما ارســال شــده اســت. بــه هــر حــال، اگــر فایــل ضمیمــه آم ایمیــل را بــاز کنیــد و یــا روی لینــک کلیــک کنیــد، کــد 
مخــرب را بــر روی سیســتم خــود فعــال کــرده و بدافــزار بــر روی آن نصــب خواهــد شــد. اگــر پیامــی دریافــت کردیــد کــه بیانگــر اقــدام فــوری 
یــن وســیله  ســید کــه درســت باشــد، میتوانــد یــک حملــه باشــد. عقــل ســلیم اغلــب بهرت از طــرف شــما بــود و یــا بیــش از حــد خــوب بــه نظــر مری

بــرای دفــاع اســت، گاهــی اوقــات مشــکوک باشــید.

یــد. ایــن کار در مواقعــی  بطــور منظــم از از سیســتم و فایلهــای خــود بــر روی رسویــس هــای کالد و یــا بــر روی  هاردهــای خارجــی پشــتیبان بگری
وریســت، گاهــا تنهــا  ز پشــتیبان �ز کــه بدافــزار ســعی در رمزگــزاری و یــا پــاک کــردن فایلهــا شــما بکنــد از شــما محافظــت خواهــد کــرد. گرفــ�ت

راه نجــات شــما زمانیکــه آلــوده شــده ایــد اســتفاده از پشــتیبان اســت.

ت  یــن روش بــرای دفــاع در مقابــل بدافزارهــا ایــن اســت کــه همیشــه نــرم افزارهــا و برنامــه هــای خــود را بــروز نگهداریــد، در صــرئ در خاتمــه، بهرت
ز نصــب کنیــد و در مقابــل حقــه هــای دیگــران و تــالش آنهــا بــرای آلــوده کــردن سیســتم هــای شــما بــه هــوش  امــکان برنامــه هــای ضدویــروس مطمــ�ئ

ی منظــم میتوانــد تنهــا راه نجــات شــما باشــد. باشــید. اگــر مــوارد بــاال کمــی بــه شــما نکردنــد، پشــتیبان گــری
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