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     Code Red     آؿٌبيي ثب               

  

ى سا مٌرذ هري مٌٌرذ ٍ ّونٌريي دس ؿرجنِ يرب دس       هي مٌٌذ يب ثِ ػجبست ديگرش آ  مشم ّبي ايٌتشًتي صهبى مبهپيَتش سا تلف

ايٌتشًتري سا ثربصي هري مٌٌرذ      پٌْبي ثبًذ سا اؿغبل هي مٌٌذ. آًْب تنثيش هي ؿًَذ ٍ اغلت اٍقبت ًقؾ يل ؿيٌبى ايٌتشًت

پيؾ ثيٌري   كذس اخجبس ايٌتشًتي سا ثِ خَد اختلبف دادُ ثَد. هتخلليي 2001ًبم داسد دس ػبل  Code Red مشهي مِ

 .ػبصد ًذ مِ ايي مشم هي تَاًذ ايٌتشًت سا تب حذ اص مبس افتبدى مٌذمشدُ ثَد

Code Red ايٌتشًتي اًگًَِ مِ پيؾ ثيٌي  صهبًينِ خَد سا تنثيش هي مٌذ ػشػت ايٌتشًت سا مبّؾ هي دّذ. اهب ايي مشم

اي هي گشدد  2000يب  NT ايي مشم دس ايٌتشًت ثذًجبل ٍيٌذٍص ػشٍس هي ؿذ ًتَاًؼت ايٌتشًت سا هتَقف ػبصد. ّش مپي اص

ّش ثبس مِ يل ػشٍس ايٌتشًتي حفبظت ًـذُ پيذا مٌرذ خرَد    .مِ دس آى ٍكلِ ّبي اهٌيتي هبينشٍػبفت ًلت ًـذُ ثبؿذ

ثؼرتِ ثرِ    مٌذ. ٍ مپي جذيذ ثذًجبل ػشٍس ديگشي ثب ايي ؿشايي هي گرشدد ترب آى سا آلرَدُ مٌرذ     سا دس آى ػشٍس مپي هي

 .هي تَاًذ دس ايٌتشًت كذّب يب ّضاسّب مپي اص خَد تْيِ مٌذ Code Red تؼذاد ػشٍس ّبي غيش ايوي

 .ًَسي ًشاحي ؿذُ اػت مِ ػِ مبس اًجبم دّذ Code Red ٍيشٍع

 ُتنثيش هي مٌذ خَد سا ثشاي ثيؼت سٍص اٍل ّش هب.  

 ُّؼتٌذ سا ثب كفحبتي مرِ دس آى ًَؿرتِ ؿرذُ اػرت     كفحبت ٍثي سا مِ دس ػشٍس ّبي آلَد " Hacked by 

Chi nese"هي مٌذ جبيگضيي.  

 ِمبخ ػفيذ هي مٌذ تب آًشا اص مبس ثيٌذاصد ػبيت تذاسك يل حولِ ػليِ ٍة  ػپغ ؿشٍع ث  

I يل ًَع تَػؼِ يبفتِ اص Cod Red هؼوَل تشيي ٍسطى da Code Red  ِ  2001طٍالي ػربل   19خرَد سا دس   اػت مر

 .هيالدي تنثيش مشد

بػت هـخق هي هبًذ ٍ ثِ دٍهيي هَسد ًظش ػشٍس مربخ ػرفيذ   هٌتظش يل ػ ثؼذ اصيل آلَدُ ػبختي هَفقيت آهيض مشم

 ػربيت   80 استجربى ثرب پرَست    100حولِ ثِ ايي كَست اػت مِ ػيؼتن ّبي آلَدُ ثِ ًَس ّوضهبى  هتلل هي ؿَد ايي

 (  www.whi t ehouse.govثبI P:198.137.240.91 )    ثش قشاس هي مٌذ. 

Iلت اهشينب آدسعدٍ P  ٍة ػبيت www.whi t ehouse.or g سا تغييش دادُ اػت تب ايي حوالت سا خٌثي مٌذ ٍ يل 

هي مٌٌذ اص  اػتفبدُ  NT ٍ 2000ٍيٌذٍص  ّـذاس ػوَهي دس هَسد ايي مشم هٌتـش مشدُ اػت تب ػشٍسّبي ٍثي سا مِ اص

                       .ُ ثب آى آگبُ مٌذٍجَد ٍ ًحَُ هجبسص

http://www.whitehouse.gov/
http://www.whitehouse.org/
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 ٍيشٍػْبي ثَت ػنتَس

تش ؿذًذ حقِ ّربي جذيرذتشي يربد گشفتٌرذ يرل حقرِ مرِ         ثب گزؿت صهبى ّوبًٌَس مِ ٍيشٍع ًَيؼبى هبّشتش ٍ خجشُ

ٍيشٍع  فشاخَاًي ٍيشٍع دس حبفظِ اػت ثِ ًَسينِ تب صهبًينِ مبهپيَتش مبس هي مٌذ ايي داًؼتي آى هْن اػت تَاًبيي

ساحتش تنثيش مٌٌذ يل حقرِ ديگرش آلرَدُ     ّب جَالى هي دٌّذ. مِ ايي خَد ثبػث هي ؿَد مِ ٍيشٍػْب خَد سا ثِ ثؼيبس

مَچرل اػرت ٍ    يرل ثشًبهر    Boot Sector .دس فالپي ديؼل ٍ ّبسد ديؼل اػرت   Boot Sector ػبختي

 ِ يرل ثشًبهرِ    ؿربهل  Boot Sector .ؿرَد  تَػري مربهپيَتش فشاخرَاًي هري      اٍليي قؼوت اص ػيؼتن ػبهل اػت مر

فشاخَاًي مٌذ. يل ٍيشٍع ثب قشاس دادى مذ  مَچل اػت مِ ثشاي مبهپيَتش تؼييي هي مٌذ مِ چگًَِ ػيؼتن ػبهل سا

ثٌبثشايي ٍيشٍع هي تَاًذ ثِ ساحتي دس مبهپيَتش فشاخرَاًي   .اجشاي خَد سا گبساًتي هي مٌذ Boot Sector خَد دس

هي تَاًٌذ ثرَت   هبى مِ مبهپيَتش سٍؿي هي ؿَد ؿشٍع ثِ مبس مٌذ. ايي ٍيشٍػْب ثِ ساحتياػت ّش ص ؿَد ثٌبثشايي قبدس

 .ؿًَذ  مبهپيَتشّبي ديگش هبًٌذ آتؾ ًبؿي اص اًفجبس هٌتـش ػنتَس يل فالپي ديؼل سا آلَدُ مٌٌذ ٍ ثب اًتقبل آى ثيي

يل ػٌلش جذا ًـذًي اص ًشم افضاسّرب    يلگشاف  چَى اهشٍصُ .اهب اهشٍصُ ايي ٍيشٍػْب هبًٌذ گزؿتِ يل مبثَع ًيؼتٌذ

افرضاسي سا پيرذا مٌيرذ مرِ      دس ًتيجِ حجن آًْب ثِ ؿذت افضايؾ پيذا مشدُ اػت ٍ ثِ ًذست هي تَاًيذ ًرشم  ؿذُ اػت ٍ

ثيي مبهپيَتش ّب جبثجب هي ؿرًَذ ٍ   CD اهشٍصُ ًشم افضاس ّب ثيـتش سٍي .جب ؿَد  سٍي يل يب حتي چٌذ فالپي ديؼل

 ًيؼتٌذ ٍ اگش ّن ثبؿٌذ ثبيذ ثَػيلِ ًشم افضاس اًجربم ؿرَد ايري ٍيشٍػرْب ٍ ديگرش      هبً قبثل سايت هجذدّب ػوَ CD چَى

ٌَّص ايٌتشًت ٍجَد داسد. پغ ّويـِ خٌرش   ٍيشٍػْبي قبثل اجشا ثِ ساحتي ًوي تَاًٌذ ثيي مبهپيَتش ّب تنثيش ؿًَذ. ٍلي

 .آلَدُ ؿذى ٍجَد داسد

SSL چيست؟ 

Secure socket Layer  يب SSL ِثَػيلِ پشتنلي اػت م Netscape پشًٍذُ ّربي خلَكري    اًتقبل ثشاي

تَػي يل مليذ ؿخلي مبس هي مٌذ، تب اًالػبت اًتقبلي دس ايٌتشًت سا ثرشاي   SSL .سٍي ايٌتشًت ثَجَد آهذُ اػت

ٍ   SSL پٌْبى مٌذ. ّش دٍ هشٍسگش ايٌتشًت امؼپلَسس ٍ ًت اػنيپ اص ؿوب بيتْبي اص ثؼريبسي اص ػر   پـتيجبًي هري مٌٌرذ. 

 .مبسثشاى )هبًٌذ اًالػبت مبست اػتجبسي( ًگْذاسي مٌٌذ ايي پشٍتنل اػتفبدُ هي مٌٌذ، تب اص اًالػبت هحشهبًِ

اًتقربل   ثبؿذ. يل پشتنرل ديگرش ثرشاي    http ثِ جبي https داسًذ ثبيذ ثِ كَست SSL آدسع ػبيتْبيي مِ ًيبص ثِ

استجربى هٌورئي    يرل  SSL اػت. ثِ ًَسينِ s-http يب secure http هٌوئي اًالػبت سٍي ؿجنِ جْبًي ٍة

ًشاحي ؿذُ اػت تب  s-http هٌتقل مشد. ٍلي آى ثيي يل مبسثش ٍ ػشٍس ايجبد هي مٌذ. ٍ ّش اًالػبتي سا هي تَاى ثب

هنورل ينرذيگش دس ًظرش     سا هي تَاى ثِ ػٌَاى SSL ٍ s-http پيبم ّبي ؿخلي سا ثِ ًَس ايوي اًتقبل دّذ. ثٌبثشايي
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 Internet Engineering Task Force مِ هخفف) IETF سقيت ينذيگش. ّش دٍ پشتنل ثَػيلِ گشفت، تب

 .ثِ ػٌَاى اػتبًذاسد تلَيت ؿذُ اػت (اػت

 هـنل اهٌيتي هؼوَل دس ٍيٌذٍص يل

 .ؿنبف اهٌيتي هَجَد دس تٌظيوبت ؿجنِ مبهپيَتش ثي اًالع ّؼتٌذ هتأػفبًِ ثؼيبسي اص مبسثشاى ٍيٌذٍص اص يل

 :اػت هؼوَل ؿجنِ دس ٍيٌذٍص ثِ ؿشح صيشتٌظيوبت 

Client for Microsoft Networks 

file and printer sharing for Microsoft Networks 

NET BEUI Protocol 

Internet Protocol TCP/IP 

 .داسيذ TCP/IP هجبص ثبؿذ يل هـنل اهٌيتي دس NetBIOS اگش دس تٌظيوبت ٍيٌذٍص ؿوب

 اؿتشاك گزاؿتِ ؿًَذ ثذٍى اًنِ ؿوب هبيل ثِ ايي ػول ثبؿيذ س مل ايٌتشًت ثِهوني اػت فبيلْبي ؿوب د. 

 Work Group-name , Computer name , Logn- name     ثرشاي ديگرشاى قبثرل

 .هـبّذُ اػت

 اؿتشاك گزاؿتِ ؿَد تَاًٌذ دس مل ايٌتشًت ثِ فبيلْبي ؿوب هي. 

َاًٌذ دس هؼشم خٌش ثبؿٌذ صهبًينِ ثشاي اٍليي ثبس ثرِ ايٌتشًرت   ت اًذ ّن هي ًـذُ اي هتلل مبهپيَتشّبيي مِ ثِ ّيچ ؿجنِ

 .مٌذ ؿَيذ تٌظيوبت ؿجنِ ؿوب تغييش هي هي هتلل

 :حل هـنل

 :200صثشاي مبسثشاى ٍيٌذ

 :هـنل سا حل مٌيذ هي تَاًيذ TCP/IP دس NetBIOS مشدى disable ثب

 ٍيٌذٍص امؼپيلَسس سا ثبص مٌيذ. 

 سٍي My Network places مٌيذ ساػت مليل. 

 properties اًتخبة مٌيذ سا. 

 سٍي Locol Are a Network ساػت مليل مٌيذ. 
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 سٍي properties مليل مٌيذ. 

 ٍاسد قؼوت Bindings ؿَيذ. 

   ػالهرت تيرل Clinet for Microsoft Network    سا ثشداسيرذ. ػالهرت تيرل File and 

printer sharing سا ثشداسيذ. 

 سٍي OK مليل مٌيذ. 

مليرل مٌيرذ. ٍ    YES سا دسيبفرت مشديرذ. سٍي   "You must select a driver..." :ٌرذ اگش پيغبهي هبً

 .سا ثجٌذيذ مليل مٌيذ تب پٌجشُ ّبي ديگش OK سٍي

 TCP/IP ثرِ جربي   NetBEUI ؿجنِ فؼبل ثبؿذ، ثبيرذ اص پشٍتنرل   اگش ٌَّص هي خَاّيذ فبيلْب ٍ پشيٌتش ؿوب دس

 .هحلي خَد فؼبل مشدُ ايذ ِاػتفبدُ مٌيذ. هٌوئي ثبؿيذ مِ آى سا ثشاي ؿجن

 :هشاحل ثِ ؿشح صيش اػت

 ٍيٌذٍص امؼپيلَسس سا ثبص مٌيذ. 

 سٍي My Network places ساػت مليل مٌيذ. 

 properties اًتخبة مٌيذ سا. 

 NetBEUI مٌيذ سا اًتخبة. 

 سٍي properties مليل مٌيذ. 

 ٍاسد قؼوت Bindings ؿَيذ. 

 ثشاي Clinet for Microsoft NetworkS هت تيل ثگزاسيذػال. 

 ثشاي File and printer sharing ػالهت تيل ثگزاسيذ ٍ سٍي OK مليل مٌيذ. 

 .مٌيذ. تب تغييشات دس ػيؼتن ؿوب اػوبل ؿًَذ (restart) امٌَى ثبيذ مبهپيَتش خَد سا سي اػتبست مٌيذ

 .دػتشػي ثِ ايٌتشًت يل سيؼل اهٌيتي اػت

ُ     83.150.61.130هبًٌذ  IP آدسع صهبًي مِ ثِ ايٌتشًت دػتشػي داسيذ. اص يل هري   ثرشاي ؿٌبػربيي ؿروب اػرتفبد

ثشاي دػت يبثي ثِ مبهپيَتش ؿوب اص دًيبي ايٌتشًرت    هي تَاًذ IP ؿَد. اگش مبهپيَتش خَد سا هحبفظت ًنٌيذ ايي آدسع

 .اػتفبدُ ؿَد
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 ّب چگًَِ هٌتـش هي ؿًَذ ٍيشٍع 

هي داًذ مِ ٍيشٍػْب هخشة ّؼرتٌذ ٍ ثبيرذ مربهپيَتش خرَد سا دس     ايي سا  اگش مؼي چيضي دس هَسد مبهپيَتش ّب ًذاًذ   

ػربپَست هري مٌٌرذ.     حبفظت مٌذ. موپبًي ّبي هذ ٍيشٍع ) آًتي ٍيشٍع ( تؼذاد صيبدي ٍيشٍع سا آًْب ثشاثش ّجَم

تب ثِ  ثيـتش ػول حفبظت سا ثِ ًَس ٍامٌـي اًجبم هي دٌّذ ٍلي ّيچ مذام اص آًْب مبهل ًيؼتٌذ. آًتي ٍيشٍػْبي اهشٍصي

ثيرت   ثشاي ايٌنِ آًتي ٍيشٍع ؿوب هتَجِ ٍيشٍع جذيذ دس مبهپيَتش ؿرَد ثبيرذ ترب آخرشيي     كَست مٌـي. يؼٌي ثشاي

دس ايٌتشًت ٍ ػنغ الؼول ؿشمت  ٍاسد مبهپيَتش ؿوب ؿَد ٍ ؿشٍع ثِ فؼبليت مٌذ. ػٌبسيَي پخؾ يل ٍيشٍع جذيذ

 :ّبي آًتي ٍيشٍع دس ثشاثش آى ثِ كَست صيش اػت

  هَسد ّجَم قشاس هي دّذ ٍيشٍع ثِ ًَس هتَػي كذ ّضاس مبهپيَتش سااثتذا يل. 

 آًْب هي مٌٌذ ػپغ ؿشمت ّبي آًتي ٍيشٍع ؿشٍع ثِ ػبختي پنيج ثشاي. 

 گيشد دس هشحلِ ثؼذ ايي پنيج دس اختيبس ػوَم قشاس هي. 

د. هـرنل ديگرش ايري    ايي پنيج هَسد حولرِ قرشاس گيرش    هـنل ايي اػت مِ هوني اػت مبهپيَتش ؿوب قجل اص ػبختي   

ًوري مٌٌرذ. موپربًي ّربي هرذ       « up to date » يرب « ثِ سٍص » مبهپيَتش خَد سا  اػت مِ امثش افشاد آًتي ٍيشٍع

دٌّرذ. ايري    امتـبفي ػول هي مٌٌذ. ٍ ايي مبس سا ثَػيلِ ثشًبهِ ّبي آؿنبس ػربصي اًجربم هري    ٍيشٍع ثيـتش ثِ كَست

اًجبم هي ؿَد تحت ًظش هي گيشًذ ٍ ّش گبُ ايي اػوبل  ثَػيلِ ثشًبهِ ّبي ديگش ثشًبهِ ّب مليِ اػوبلي سا مِ دس مبهپيَتش

 مبهپيَتش اًجبم هري دّرذ هٌبثقرت مٌرذ آى سا ثرِ ػٌرَاى يرل ٍيرشٍع ؿٌبػربيي هري           ثب مبسّبيي مِ يل ٍيشٍع دس

مرشدى ايري    هي مٌٌذ. ثرب ػورل   مٌٌذ.ػپغ جلَي فؼبليت آى سا هي گيشًذ ٍ ّونٌيي ٍجَد ٍيشٍع سا ثِ مبسثش گَؿضد

يل ثشًبهِ فؼبليت هـنَمي اًجبم دّذ ثِ مبسثش ّـذاس هي دّرذ ٍ   ثشًبهِ آؿنبس ػبص دس ًشم افضاس آًتي ٍيشٍع ّش گبُ

 .ؿًَذ اًتـبس ٍيشٍع گشفتِ هي ؿَد. ايي ػول ثبػث هي ؿَد مبهپيَتش ّب موتش آلَدُ احتوبالً جلَي

مِ مِ سٍصاًِ ثِ ًَس اتَهبتيل اجشا ؿَد مِ ؿبهل ثِ سٍص مرشدى  تٌظين ؿَد  ًشم افضاس آًتي ٍيشٍع ثبيذ ثِ گًَِ اي   

  .مشدى اػت ٍ اػني

ايي فشكت سا هي دٌّذ مِ صٍدتش جلَي اًتـبس ٍيشٍع ّب گشفتِ ؿرَد. ّرش    ( Heuristics) ثشًبهِ ّبي امتـبفي   

 ٍ حؼبػيت ايي ثشًبهِ ّب ثِاػت.  اػتفبدُ اص ايي ثشًبهِ ّب يل ساُ كذدسكذ فشاگيش ًيؼت. ٍلي ثؼيبس هـنل گـب چٌذ

آًتري ٍيرشٍع ثؼرتگي داسد. يؼٌري آًتري ٍيشٍػري مرِ دس         دس ًشم افضاس ( Level Setting ) تٌظين ػٌح حفبظت 

 مـف ٍيشٍػْب مول هي مٌذثِ ؿوب دس  تٌظيوبت آى مبهپيَتش ؿوب ًلت ؿذُ اػت ٍ
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 ويروسها و مشكالت آنها در اينترنت

دس تلَصيَى ٍ سٍصًبهِ پيذا مشدُ اًذ ثخلَف امٌَى مِ افرشاد صيربدي اص ايٌتشًرت     ٍيشٍػْبي مبهپيَتشي ؿْشت صيبدي

ثْرن   emailاػتفبدُ هي مٌٌذ حتي تلَس ايٌنِ مل مبهپيَتش ؿوب دس اثش ثبصديذ اص يل كفحِ ٍة ٍ يب ثبص مشدى يرل  

 سيختِ ٍ مبسّبيتبى اص ثيي سثتِ غيش قبثل ثخـؾ اػت.

هي ؿَد ثَػيلِ يل اًؼبى هشين مرِ ٍقرت صيربدي داسد ( مرِ خرَد سا هري        اي اػت )ًَؿتِ codeيل ٍيشٍع تنِ 

چؼجبًذ ثِ ثشًبهِ ّبي مبهپيَتشي ٍ خَد سا هٌتـش هي مٌذ. ٍيشٍػْب هؼوَالً اػوبل ًبخَؿربيٌذي سٍي مربهپيَتش ٍ ثشًبهرِ    

ثربص مرشدى يرل     ّبي آى اًجبم هي دٌّذ. هـنلي مِ ٍيشٍع ثَجَد هي آٍسد هي تَاًذ يل هـنل ػبدُ ثبؿرذ ) هبًٌرذ  

پٌجشُ ثب يل پيبم ػبؿقبًِ مِ ّش سٍص دس ػش ٍقت هقشس اًجبم هي ؿَد ( يب فرَ  الؼربدُ خٌشًربك ثبؿرذ ) ّورِ فبيلْربي       

هَجَد دس مبهپيَتشتبى سا پبك مٌذ ( هؼوَاًل صهبًينِ مبهپيَتش ؿوب ثِ يل ٍيرشٍع آلرَدُ هري ؿرَد ؿروب هتَجرِ ًوري        

ثَد ًوي تَاًؼت ثِ ػبدگي گؼتشؽ پيذُ مٌذ ( احتوبالً مبهپيَتش ؿوب ؿرشٍع  ؿَيذ ) اگش آلَدُ ؿذى ثِ ٍيشٍع آؿنبس 

ثِ اًجبم مبسّبي ػجيت ٍ غشيت خَاّذ مشد ثشًبهِ ّب اجشا ًوي ؿًَذ فبيلْبيتبى دس حبل اص دػت سفتي ّؼتٌذ يب كرذهِ  

 ثِ مبهپيَتش ؿوب ٍاسد هي ؿَد.

تشتبى ثب ٍيشٍػْب هَاجِ هي ؿَيذ ٍيشٍػرْب ًوري تَاًٌرذ فربيلْي     ؿوب ثب اجشا مشدى ثشًبهِ ّبي غيش قبثل اػتوبد دس مبهپيَ

كشفبً اًالػبتي سا آلَدُ مٌٌذ ) هثالً ػنؼْب ٍ فبيلْبي هتي ( آًْب ثبيذ يل ثشًبهِ سا اجشا مٌٌرذ ترب ثتَاًٌرذ گؼرتشؽ پيرذا      

 مٌٌذ.

ٍ  Wordهتبػفبًِ هشص ثيي يل فبيل اًالػبتي ٍ يل فبيل قبثل اجشا خيلي من سًر  ؿرذُ اػرت. ثرشاي هثربل فربيلْي       

Excel  ( هي تَاًٌذ ؿبهل صيش ثشًبهِ ّبييMacros   ثبؿٌذ مِ مبسّبي هختلفي سا اًجبم هي دٌّذ. ثٌبثشايي ايي فبيلْرب )

ش ٍيشٍػْب ايوي ثبؿريذ ثبيرذ دس مبهپيَتشتربى يرل آًتري ٍيرشٍع       هي تَاًٌذ ؿبهل ٍيشٍع ثبؿٌذ اگش هي خَاّيذ دس ثشاث

هري مٌيرذ ) مرِ ؿربهل هـخلربت       updateًلت مٌيذ هٌوئي ؿَيذ مِ هشتجبً ٍيشٍػْب سا ثشاي آًتري ٍيرشٍع خرَد    

 يثبيذ هَاظت فبيلْبيي مِ افشاد هختلف ثَػيلِ فالپي ديؼنْب ثِ ؿوب هي دٌّذ ثبؿيذ يب فبيلْبي  ٍيشٍػْبي جذيذ اػت (.

فبيلي مِ اص آى هٌوئي ًيؼتيذ   ثشاي ؿوب هي فشػتٌذ. ّويـِ ًشم افضاس ؿٌبػبيي ٍيشٍع سا ثشاي ّش e-mailمِ ثَػيلِ  

اجشا مٌيذ ثِ يبد داؿتِ ثبؿيذ مِ ديگشاى ّويـِ هي تَاًٌذ فبيلْبي ٍيشٍػي سا ثِ ؿوب اًتقبل دٌّذ ثذٍى ايٌنِ دسثبسُ آًْب 

ثِ دليل ايٌنِ ايي فبيل اص هٌوئي تشيي دٍػت ؿوب گشفتِ ؿذُ اػت ثِ ايي هؼٌي ًيؼت  اًالػي داؿتِ ثبؿٌذ ثٌبثشايي فقي

 مِ حتوبً ٍيشٍػي ًيؼت!

 مبهپيَتش ؿوب سا اص ٍيشٍػْب دس اهبى ًگِ هي داسد آًتي ٍيشٍع

 جذيذتشيي اًالػبت سا اص آخشيي ٍيشٍػْب دس خَد داسد فشٌّ  جبهغ ٍيشٍع

http://www.symantec.com.au/region/reg_ap/product/nav/
http://www.symantec.com/avcenter/vinfodb.html
http://www.symantec.com/avcenter/vinfodb.html
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ثؼيذ اػت مِ ؿوب ثب ثبصديذ اص يل ٍة ػبيت ثب ٍيشٍع هَاجِ ؿَيذ. ثؼوري اص كرفجبت ٍة ؿربهل مرذّبي ثشًبهرِ       

َالً هـنلي پيؾ ًوي آيذ اگش چِ حفشُ ّبي قبثل ًفَر هخشثي ًَيؼي ّؼتٌذ ) هثالً جبٍا اپلتْب يب جبٍا اػنشيپتْب ( اهب هؼو

دس هشٍسگشّبي ٍة پيذا ؿذُ اػت ٍ ايي هشٍسگشّب هوني اػت ًوًَِ اي اص ٍيشٍػْبيي مِ مِ هوني اػت ثرش اػربع   

 patch)   يل جبٍا اػنشيپت ًَؿتِ ؿَد سا دس خَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ.ثٌبثشايي ثشاي دس اهبى ثَدى هٌوئي ؿَيذ مِ ّش تنِ

 مشدُ ايذ. download( خَد  browser( دس دػتشع سا ثشاي هشٍسگش ) 

 

  emailمزاحم در شوخي هاي 

ايٌتشًت ٍجَد داسد ٍ آى پيغبهْبي النتشًٍيني مِ دس هَسد يل ٍيشٍع ّـذاس هي دٌّذ  يل هـنل ثؼيبس گؼتشدُ دس

ّب ٍيشٍع ّبي  email ذ مِ اييهـخق هي ثبؿ ( subject ) ثب يل ػٌَاى email ايي ّـذاس دس هَسد يل ٍ

 .خٌشًبك ّؼتٌذ ٍ ثِ مبهپيَتش ؿوب آػيت هي سػبًٌذ

 :هثبل

Please do not open up any mail that has this title.  
It will erase your whole hard drive. This is a new  
e-mail virus and not a lot of people know about 
it, just let everyone know, so they won't be a victim.  
Please forward this e-mail to you friends!!!  
Remember the title: JOIN THE CREW. 

 هثبل ديگش:

 Subject: VIRUS WARNING VERY IMPORTANT 

Please read the following message we received from a client. 
If you receive an email titled "It Takes Guts to Say 'Jesus'"  
DO NOT open it. It will erase everything on your hard drive. So, you must 
delete it. 

Forward this E-MAIL out to as many people as you can. This is a new, very 

 
malicious virus and not many people know about it. This information was  
announced yesterday morning from IBM; please share it with everyone  
that might access the internet. Once again, pass this along to EVERYONE in  
your address book so that this may be stopped. AOL has said that this is  
a very dangerous virus and that there is NO remedy for it at this time.  

Please practice cautionary measures. 
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 Jion The Crew"  ٍ"It Takes"اي هبًٌذ ايي ديذيذ آى سا ثشاي مؼي ًفشػتيذ! ٍيشٍػرْبي   emailاگش ؿوب 

Guts to Say 'Jesus"' :ؿَخي ّؼتٌذ! ٍيشٍػْبي ؿَخي ديگشي ٍجَد داسًذ هبًٌذ 

"Win a Hliday" , "AOL4Free" , "Pen Pal Greetings", "ghost" , "Deeyenda" 

 اػت. "Good times"ٍ ثذ ًبم تشيي آًْب 

 ٍيظگيْبي اخٌبس ٍيشٍػْبي ؿَخي: 

  تأميذ ثؼيبس 

  ُيل ّـذاس مِ ٍيشٍع فقي ثب ثبص مشدى پيغبم فؼبل هي ؿَد ) ؿوب ًوي تَاًيذ فقي ثب ثبص مشدى يل پيفبم آلَد

 ( سا ثبص مٌيذ.  attachmentايٌنِ يل پيَػت ) ؿَيذ هگش 

  دس آى ديذُ هي ؿَد « ايي يل ٍيشٍع جذيذ اػت مِ ثؼيبسي اص هشدم آى سا ًوي ؿٌبػٌذ » ملوبت 

  .دػتَس الؼولْب ثِ ؿوب هي گَيٌذ مِ ثب دًجبل مشدى يل ليٌل آى سا ثشاينؼبًينِ هي ؿٌبػيذ ثفشػتيذ 

    ثَػرريلِ يررل ؿررشمت يررب گررشٍُ مرربهپيَتشي هؼتجررش هبًٌررذ  ثررب اؿرربسُ ثررِ ايٌنررِ ٍيررشٍع سٍص قجررل"IBM"  يررب

"Microsoft'  .يب ... اػالم ؿذُ اػت هي خَاٌّذ ّـذاس خَد هَجِ جلَُ دٌّذ ٍ 

 دس ايٌجب يل هثبل اص يل ّـذاس حقيقي دس هَسد ٍيشٍع ٍجَد داسد:

  

Hi all, 
There is a virus (a "worm", actually) currently doing the rounds that 

comes packaged in a file called PrettyPark.exe attached to an email. 

 
Apparently it has been around since May last year, but has proliferated 
recently and is currently by far the most "popular" subject of enquiries 
at Symantec's anti-virus research center. 
The usual rules apply: don't open it. 
Information (including a fix if you are infected) is available at this 
site: 
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/prettypark.worm.html 
Good luck, Take care. 

 يل ٍيشٍع ٍاقؼي اػت ػجبستٌذ اص : ٍيظگيْبيي مِ ًـبى هي دٌّذ ايي ٍيشٍع هشثَى ثِ



 

 11 

  ) پيغبم ثِ ؿنل ػبدُ ٍ صثبى هٌٌقي ٍ هؼتذل ثيبى ؿذُ اػت ) ثذٍى ّينگًَِ ثضسگٌوبيي دس لغبت 

  ( پيغبم دس هَسد ثبص مشدى يل ثبيل اللبقيattachment  ّـذاس ًي دّذ ) 

 ًالػبت ثيـتشي پيذا مٌيذ. پيغبم آدسع ػبيت هؼتجشي سا هي دّذ مِ دس آى هي تَاًيذ دس هَسد ٍيشٍع ا 

           دس پيغبم اًالػبتي دس هَسد ايٌنِ اگش مبهپيَتش ؿوب آلَدُ ثِ ٍيرشٍع ؿرذ چرِ مربس ثبيرذ اًجربم دّيرذ ثرِ ؿروب

 اًالػبتي هيذّذ. 

  .دس پيغبم اص ؿوب خَاػتِ ًوي ؿَد مِ آى سا ثشاي مؼي ثفشػتيذ 

  ( worms )كرمها

ت ثيي آًْب ثؼيبس اًذك اػت ٍ هؼوَالً دس اخجبس سٍصهشُ آًْب سا ثب ينذيگش مشهْب اكَالً ٍيشٍع ًيؼتٌذ ثب ايي ٍجَد تفبٍ

اؿتجبُ هي گيشًذ. ٍيشٍػْب يل مبهپيَتش هٌفشد سا آلَدُ هي مٌٌذ ٍػؼي ًوي مٌٌرذ ثرِ مربهپيَتش ديگرشي ساُ پيرذا مٌٌرذ       

يب ثَػيلِ  emailفبيلْب ثَػيلِ   اؿتيمشهْب ثِ مبهپيَتشّبي ديگش اًتقبل پيذا هي مٌٌذ ثب اػوبل ؿوب. ) هثالً ثب اؿتشاك گز

فالپي ديؼل ّب مشهْب ثِ ؿذت ػالقِ هٌذًذ مِ فقي خَد سا دس هيبى يل ؿجنِ گؼتشؽ دٌّذ. آًْب ثِ ًَس خرَد مربس   

خَدؿبى سا ثِ مبهپيَتشّبي ديگش اًتقبل هي دٌّذ ثِ ػلت ايٌنِ اًتقبل آًْب ثيي مبهپيَتشّرب ثرِ ًرَس خَدمربس اًجربم هري       

 گؼتشؽ آًْب ثؼيبس ػشيؼتش اص ٍيشٍػْب اػت.پزيشد ػشػت 

 address bookاي مرِ ؿروب دس    emailهؼوَلتشيي ساُ گؼتشؽ يل مشم ايي اػت مِ خَد سا ثِ ّوِ آدسػرْبي  

اي اػت مِ ثيـرتشيي آػريت پرزيشي سا     emailؿشمت هبينشٍػبفت ثشًبهِ  outlookخ.د ليؼت مشدُ ايذ ثشػبًذ يب 

ي ثِ ايي دليل مِ ػوَهي تشيي ثشًبهِ اػت ثشاي مبّؾ دادى احتوبل آلَدُ ؿذى ثِ مشهْرب  دس ثشاثش حولِ مشهْب داسد فق

 ؿوب هي تَاًيذ هشاحل صيش سا اجشا مٌيذ:

  ( ّيچ فبيل اللبقيattachment  غيش هٌتظشُ اي سا دس )email   ّبي خَد ثبص ًنٌيذ ) ثخلَف آًْربيي سا

مِ ؿوب دسخَاػت مشدُ ايرذ ٍجرَد داسد. ( ّرش چٌرذ آًْرب اص      مِ ؿبهل پيغبهْبي هؼوَل هبًٌذ دس ايي جب فبيلي 

( ٍ اص اٍ ػرئَال مٌيرذ اٍ    replyاي ثفشػتيذ ) emailهٌبثغ هٌوئٌي ثشاي ؿوب اسػبل ؿذُ ثبؿٌذ. ثشاي فشػتٌذُ 

 ٍاقؼبً چٌيي فبيلي ثشاي ؿوب فشػتبدُ اػت يب ًِ؟ 

  ًيل آًتي ٍيشٍع ًلت مٌيذ ٍ آى سا هشتجبup to date  .مٌيذ 

 گش هوني اػت اص ًشم افضاس اemail  اي ثِ قيش اصOutlook Express  .اػتفبدُ مٌيذ 

 

اي مِ دس  emailًبم داسد مِ ثب فشػتبدى خَد ثِ آدسع  "Love Letter"مشهي مِ ثِ خَثي هٌتـش ؿذُ 

address book  ًشم افضاسOutlook Express  ٍجَد داسًذ هٌتـش هي ؿَد ثِ ساحتي مپي مشدى فبيل دس
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ٍاسد هي ؿَد ٍ پيغبم آى ثِ   "I LOVE YOU"بهپيَتش قشثبًي خَد سا ٍاسد هي مٌذ ٍ ثب يل ػٌَاى ثِ كَست م

 كَست صيش اػت :

"Rindly chek the attached LOVE LETTER coming from me" 

ذ ٍ مرشم دس  اص يل فشد ؿٌبختِ ؿذُ ثشاي گيشًذُ اسػبل ؿذُ اػت ثؼيبسي اص هشدم گَل هي خَسً emailثذليل ايٌنِ 

حجن ٍػيغ گؼتشؽ پيذا هي مٌذ. اگش چِ ثِ مبهپيَتش قشثبًي آػيت ٍاسد هي ؿَد ٍلي آػيت اكلي ثِ مرل ؿرجنِ ٍاسد   

 هي ؿَد ٍ ّوِ آى سا آلَدُ هي مٌذ.

اػت تشاٍا چيض جبلجي ثٌظش هي سػذ اهب چيضّبي آػيت سػبى ٍ مثيفي دس ثش داسد. ٍ دس لجبع خذهبت هفيذ يب پيَػرتْبي  

 (attachments  جزاة دس )email  هثالً يلscreen saver     پخؾ هي ؿَد. آًْب فبيلْي اللربقي ثرشاي ؿروب

هي فشػتٌذ مِ آًقذس ثشاي ؿوب جبلت اػت مِ آًْب سا ثشاي دٍػتبًتبى هي فشػتيذ. دس حبلينِ آثبس هخشة آى پٌْبى ثَدُ 

 تبدى آى ّؼتيذ يل فبيل خٌشًبك اػت.ثب تأخيش ػول هي مٌذ ثٌبثشايي ؿوب ًوي داًيذ چيضي مِ دس حبل فشػ

دس هَاقغ ديگش ايي مشهْب تنثيش هي ؿًَذ هبًٌذ يل مشم ايٌتشًتي ٍ خَد سا ثِ كَست اتَهبتيل ثِ مبهپيَتشّبي ديگرش   

 اػتفبدُ هي مٌٌذ. Outlook Expressهي سػبًٌذ ٍ هؼوَالً اص 

 :ايٌتشًت هٌيت دسا

آًْرب دس   ى اگش ؿوب كبحت فشصًذاًي ّؼتيذ مِ ًگشاى گـت گرزاس ايٌتشًت هْن اػت ثخلَف ثشاي مَدمب اهٌيت دس

ثخَاّيذ اص ًشم افضاسّربي فيلتشيٌر     ايٌتشًت ّؼتيذ مِ هوني اػت اص ػبيتْبي غيش اخالقي ػش دس ثيبٍسًذ. هوني اػت

َاى آًْب سا ثَػريلِ  ثيـتش ػبيتْبي ًبؿبيؼت سا هؼذٍد مٌٌذ ٍ هؼَالً هي ت اػتفبدُ مٌيذ. ًشم افضاسّبي فيلتشيٌ  هي تَاًٌذ

اص ػبيتْبي ثذٍى هـرنل   ايي اػت مِ تؼذادي ًشم افضاسّبي فيلتشيٌ  غيش فؼبل مشد. يل هـنل password يل

ػيٌِ ثخَاّيذ هوني اػت ايي ًشم افضاس لغرت ػريٌِ سا ثرِ     سا ّن هؼذٍد هي مٌٌذ هثالً صهبًينِ اًالػبتي دس هَسد ػشًبى

 :اسد ديگش ثشاي اهٌيت دس ايٌتشًت ثِ قشاس صيش اػتمٌذ. هَ ػٌَاى يل لغت ًبؿبيؼت هٌظَس

 ؿخلي يب دس ٌّگبم دس ػبيتْبي chat ؿوبسُ تلفي خَد سا دس اختيبس ديگرشاى   اًالػبتي هبًٌذ آدسع خَد يب

 .قشاس ًذّيذ

 اگش ؿوب chat ِهي مٌيذ يب ثب ؿخلي ثَػيل e-mail ٍاًويٌبى مبهل ًذاسديذ ًبحيِ اي سا مِ هٌٌقِ  مِ ثِ ا

 .ػنًَت خَد سا ثِ اٍ اًالع ًذّيذ هَسد

 

 ؿخلي اص قجيل آدسع يب ؿوبسُ حؼبة ثبًني يب ؿوبسُ مبست اػتجبسي سا دس اًالػبت email  ّب ٍاسد ًنٌيذ

غيرش ايوري ٍاسد ًنٌيرذ ثٌربثشايي ّويـرِ قجرل اص دادى ايري         يب آًْب سا دس فيلذّبي خَاػتِ ؿرذُ دس يرل ػربيت   
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ي ّؼتيذ ٍ ثؼذ ؿوبسُ مبست اػتجبسي خَد سا ثشاي خشيذ ٍاسد مٌيذ. يل ػبيت ايو دس اًالػبت هٌوئي ؿَيذ

دس فيلذ  s"http "//:يل ػبيت ايوي اص غيش ايوي هؼوَالً ثؼيبس ػبدُ اػت صيشا يل ػشٍس ايوي ثب تـخيق

ؿرشٍع هري ؿرَد ػرشٍسّبي ايوري       "//:http" آدسع ظبّش هي ؿَد ٍ حبل آًنِ يل ػرشٍس غيرش ايوري ثرب    

آٍسًذ.ثٌبثشايي ّيننغ ثِ غيش اص ؿوب ٍ مبهپيَتشي مرِ دس ػروت ديگرش اػرت      هي سهض دساًالػبت ؿوب سا ثِ 

 .ايي اًالػبت سا دس يبفت مٌذ ًوي تَاًذ

 يبة اػتفبدُ مٌيذ. اص ػبيتْبي غيش هٌوئي يب اص يل ٍيشٍع email  هـرنَك فربيلي   ّربي Doanload 

وني اػت ثب ٍيشٍع جذيذي هَاجِ ؿَيذ داسيذ خيلي هَاظت ثبؿيذ صيشا ه ًنٌيذ. حتي اگش يل ٍيشٍع يبة

ٍيشٍع ؿوب ًتَاًذ آى سا تـخيق دّذ ثشاي يل يل حفبظت خَة ّويـِ آًتري ٍيرشٍع    مِ ًشم افضاس هذ

 .ًگِ داسيذ (ثِ سٍص) up date خَد سا

 چيؼت؟  ( firewall )فبيشٍال

تَاثرغ   .بهپيَتش ؿوب حفبظت هري مٌرذ  ٍ ّونٌيي ًفَر ديگشاى ثِ م ًبخَاػتِ يل فبيشٍال اص ؿجنِ ؿوب دس ثشاثش تشافيل

ّؼتٌذ مِ اجبصُ هي دٌّذ تشافيل خَة ػجَس مٌذ ٍ تشافيل ثذ سا هؼذٍد هري مٌٌرذ!    اٍليِ يل فبيشٍال ثِ ايي كَست

  .ؿَد قؼوت يل فبيشٍال ٍيظگي مٌتشل دػتيبثي آى اػت مِ ثيي تشافيل خَة ٍ ثذ توبيض قبئل هي هْوتشيي

ؿوب ٍ ايٌتشًت قشاس هي گيشد. فبيشٍال ثِ ؿوب اجبصُ هي دّرذ كرفحبت    ال ثيي مبهپيَتشٍقتي آى سا ًلت هي مٌيذ فبيشٍ

دس حبلينرِ هٌورئي ّؼرتيذ     . ... مٌيذ، چت مٌيذ ٍ download آًْب دػتشػي داؿتِ ثبؿيذ، فبيل ٍة سا ثجيٌيذ ٍ ثِ

ٌرذ. ثؼوري اص فبيشٍالْرب ًرشم     ثرِ مربهپيَتش ؿروب دػرت دساصي مٌ     افشاد ديگشي مِ دس ايٌتشًت هـغَل ّؼتٌذ ًوي تَاًٌرذ 

اجشا هي ؿًَذ اهب فبيشٍالْبي ديگش ثِ كَست ػخت افضاسي ػبختِ ؿذُ اًرذ ٍ مرل    افضاسّبيي ّؼتٌذ مِ سٍي مبهپيَتش

 .مٌٌذ ؿجنِ سا اص حولِ هلَى هي

ذ مِ هي تَاًٌذ اص اص ثؼوي اص اًَاع فبيشٍالْب اػتفبدُ مٌذ. ثشًبهِ ّبيي ّؼتٌ ّش مؼي مِ اص ايٌتشًت اػتفبدُ هي مٌذ ثبيذ

آػيت پرزيش ثرشاي ًفرَر سا پيرذا هري       IP ؿًَذ ايي ثشًبهِ ّب هي تَاًٌذ تؼذاد صيبدي آدسػْبي download ايٌتشًت

هـرنل داس مرشدى مربهپيَتش     ؿذُ ٍ اجشا هي ؿًَذ ٍ ثشاي ػَء اػتفبدُ يرب  download ساحتي مٌٌذ ايي ثشًبهِ ّب ثِ

ّورِ اًرَاع فبيشٍالْرب اص ؿروب دس ثشاثرش ايري حورالت         داًؾ ؿجنِ ًيؼرت هؼورَالً  ؿوب اص ًشيق ايي ثشًبهِ ّب احتيبجي ثِ 

 .حفبظت هي مٌٌذ

 

 

 فبيشٍالْبي ًشم افضاسي
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مِ خَد سا ثيي دسايَ مبست ؿجنِ )يب هَدم( ٍ مبهپيَتش ؿروب قرشاس هري دٌّرذ.      فبيشٍالْبي ًشم افضاسي ثشًبهِ ّبيي ّؼتٌذ

اص ايي ًَع  ب آى سا تأييذ مٌذ قٌغ هي مٌٌذ. تؼذاد صيبدي فبيشٍالْبي هجبًيقجل اص ايٌنِ حتي ػيؼتن ؿو سا آًْب حوالت

 .سٍي ايٌتشًت ٍجَد داسًذ.

 

 ػبدُ  NATفبيشٍال

 Microsoft ICS ختِ ؿرذُ اًرذ ٍ ًرشم افضاسّربيي هبًٌرذ     ّرب ػرب   broadband router فبيشٍالْربيي مرِ ثرشاي   

هؼتقين ّرش مربهپيَتش ثرب مبهپيَتشّربي      ؿجنِ سا ثب جلَگيشي اص استجبى ثؼيبس ػبدُ اي ّؼتٌذ. ٍ ايي فبيشٍالْب فبيشٍالْبي

هونري  ّش ًَع ّنشي سا هتَقف هي مٌٌرذ. ّنشّربي حشفرِ اي     ديگش ؿجنِ هحبفظت هي مٌٌذ. ايي ًَع فبيشٍالْب تقشيجبً

 .مٌٌذاهب تؼذاد چٌيي اؿخبكي من ٍ احتوبل آى هؼيف اػت اػت ثتَاًٌذ اص ايي فبيشٍالْب ػجَس
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  stateful packet inspectionفبيشٍالْبي ثب ٍيظگي

ُ  stateful packet inspection الْبي خبًگيًؼل جذيذ فبيشٍ هري ؿرًَذ. ايري يرل ؿرنل پيـرشفتِ اص        ًبهيرذ

ػجَس هي مٌذ ثبصسػي هي مٌذ. فربيشٍال ّرش پبمرت اًالػربتي سا      اػت مِ ّش پبمت اًالػبتي سا مِ اص فبيشٍال فبيشٍال

ٍثرشٍ ًوري ؿرًَذ اهرب ًرَاحي دس      اػني هي مٌذ.ثيـتش افشاد ّشگض ثب ايي ًرَع حولرِ ّرب س    ثشاي سديبثي ّش ًَػي اص ّل

 ٍجَد داسًذ مِ ثيـتش هَسد حولِ ّنشّبي حشفِ اي ٍاقغ هي ؿًَذ ايٌتشًت

 

 

  

 

 

 

 


