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 چکیده 
 

نند ار می کامروزه ویروس های کامپیوتری تهدید بزرگی برای دنیای کامپیوتر هستند. محققانی که در این زمینه ک

های مختلفی انجام داده اند. ویروس های کامپیوتری ها و روش های شناسایی آنها کارها و تالش برای طبقه بندی ویروس

مانند ویروس های پلی مورف و دگرگون شده از روش های پیچیده تری برای تکامل خود استفاده می کنند. بنابراین، الزم 

ا ت است از مدل های قوی تری برای درک تکامل و سپس تشخیص اعمال برای حذف آنها استفاده شود. در این مقاله برآنیم

  دیدگاهی کلی از ویروس ها و روش های شناسایی ویروس ها ارائه دهیم.
 

 ، ماشین بردار پشتیبان، منطق فازیپلی مورف، شناسایی ویروسویروس ویروس، بدافزار، آنتی ویروس، : کلمات کليدي

 

 مقدمه.  1

ا همنتشر شد ،که آغازی برای ساخت ویروس "تئوری اتوماتای خود تکثیر "با نام  *مقاله جان فون نیومن 1949در سال 

 بود.

  ، نوشته شده بود. BBدر تکنولوژی  †که توسط باب توماس " The Creeper"یک برنامه آزمایشی  1971سال 

ساخت، نوشته شد. در سال که چندین نسخه از خود را بر روی کامپیوتر  می " Wabbit"ویروس  1974در سال 

 ساخته شده بود. ‡جان والکر توسط "ANIMAL"ویروس  1975

های تولید شده در گردش بود و ویروس 1982در سال  §نوشته شده توسط ریچ اسکرنتا  Elk Cloner" "ویروس 

 توسط جو دلینگر 

 بودند.  Apple IIهای ها برای پلتفرمی آنساخته شده بودند؛ که همه 1983تا  1981های نیز بین سال

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در یک سمینار امنیت به  **کوهنفردریک  1983در سال 

  "حفاظت دیسک"نام 

دقیقه کنترل  5در دانشگاه پنسیلوانیا یک کد مفهومی را به خط فرمان یونیکس بر روی سیستم رایانه تایپ کرد و بعد از

ها اگر رکت کننده درسمینار مدعی بودند که اطالعات درون دیسکافراد ش .های آن دانشگاه را دردست گرفتتمامی رایانه

بطور عادی حذف نشوند وآسیب فیزیکی نبینند، در دیسک دارای عمرطوال نی هستند. ولی  فرد کوهن این را قبول نداشت. 
                                                 
* John Von Neuman 
† Bob Thomas 
‡ John Walker 
§ Richard Skrenta 
** Frederick Cohen 
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ا نظر کوهن ب در میان گذاشت وآدلمن بالفاصله به شباهت "آدلمن"وقتی سمینار تمام شد کوهن نظر خود را با استادش 

ام فرد کوهن ن. ها را غیرفعال کندهای امنیتی رایانهیکی اشاره کرد. در آن زمان او موفق شد تمام سیستمژهای بیولوویروس

ای پا به عرضه گذاشت و کوهن توانست با ویروسش، این کد مخرب را ویروس گذاشت و بدین ترتیب اولین ویروس رایانه

ها هایی که قادر بودند سایر برنامهاز نظر وی برنامه .ها بیاندازدتغییرات اساسی در امنیت رایانه کارشناسان فناوری را درفکر

 شوند.ها شوند، ویروس خوانده میای دستکاری کنند که سبب تغییر و تحول خودکار در آنرا به گونه

شد به طول برنامه مقداری اضافه در نتیجه کوهن برنامه کوچک چند بایتی نوشت که پس از چند بار اجرا باعث می

شد که بعد از چند بار اجرا دیگر برنامه آلوده شده، اجرا نشود و در واقع آسیب ببیند. به این ترتیب شود و این عمل موجب می

 ویروس کامپیوتری را نوشت. ولی هدف کوهن تخریب و صدمه زدن نبود، بلکهفرد کوهن از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا اولین 

انویه ژاما اولین ویروس کامپیوتری غیرآزمایشی در  ها صدمه پذیر هستند.او می خواست ثابت کند که اطالعات روی دیسک

 ها افتاد.نام ویروس های کامپیوتری بر سر زبان 1987کشف شد و در سال  198٦

های تئوری وآزمایشات ویروس"شناخته شد و کتاب وی با نام "های کامپیوتری پدر ویروس"کوهن به تدریج به عنوان 

 قبالحقیقات او تولید شده بودند،که هایی بودند که قبل از شروع تاما واقعاً ویروس .مورد توجه فراوان قرار گرفت "کامپیوتر

 به آنها پرداختیم.

دسته بندی از ویروس ها ارائه می شود.  3در بخش  در این مقاله تعریفی از ویروس و بدافزار ارائه می گردد و پس از آن

 سپس روش ماشین بردار پشتیبان و منطق فازی در شناسایی ویروس ها بررسی می شوند.
 

 ویروس چيست؟  .2

ایجاد شده است. می توان  ،گاها مضر و شود که عمدا برای انجام اعمال غیرمجازافزار، به هر برنامه ای اطالق میبد

، و تروجان را به عنوان نمونه ای از بدافزار ها نام برد. یک ویروس، برنامه کامپیوتری است که †الگرکی، *ها، بک دورویروس

کامپیوتری یک برنامه مخرب یا یک  های راندمان سیستم را کاهش داده یا اطالعات را از بین می برد. در واقع یک ویروس

 سایر برنامه ها و یا مستندات قرار گرفته تا در زمان الزم، شرایط کد )اسکریپت( بسیار کوچک و قابل اجرا هستند که بر دوش

آنها فراهم گردد. به محض اجرای برنامه اصلی خود را وارد سیستم رایانه ای شخص قربانی کرده و به هنگام اجرای  اجرای

جود ویروس و اعمال آن کامال برنامه به طور خودکار اجرا شده و شروع به تخریب می کنند. این در حالی است که کاربر از و

 بی اطالع است و هنگامی متوجه می شود که ویروس در عملکرد کامپیوتر اخالل ایجاد کرده است.

ها های  ویروسبرخی از ویژگی ادامه درویروس ها ویژگی هایی دارند که این ویژگی ها آنها را از یکدیگر متمایز می کند. 

 دهیم:را شرح می

 وجود ویژگی این برای دالیل مختلفی .باشد کمی کد دارای و بوده کوچک بسیار ایدب حجم ویروسحجم:  .1

 توسط شده آلوده برنامه برحجم چشمگیر تاثیر عدم و شناسایی عدم آسان، انتقال آنها ترینمهم که دارد

 است. ویروس

 باشد. داشته را متنوع هایبرنامه از وسیعی طیف به حمله توانایی باید ویروس یکتطبیق پذیری:  .2

 .باشد داشته موثر صورت به قربانی سیستم اطالعات و هابرنامه روی بر مخرب باید آثار ویروس یک: بخشی اثر .3

 هابرنامه تخریب یا اطالعات کردن پاک بدون آنها از هستند. برخی مختلفی عملکرد دارای هاویروس: عملکرد .4

 کنند.می اضافه آن به را خود برنامه تخریب با دیگر برخی کنند. امامی اضافه به آنها را خود

                                                 
* BACKDOOR 
† KEY LOGGER 
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 خود ماندگاری افزایش مختلف باعث هایبرنامه کردن آلوده و تکثیر بیشتر چه هر انجام با ویروس: ماندگاری .5

 .شودمی

 تواندمی است. ویروسی اجرایی محیط به آن وابستگی میزان ویروس گسترش در تاثیرگذار عوامل از: وابستگی .٦

 کمتری وابستگی و نبوده خاص محیط یک مخصوص و منحصر تر،عمومی که باشد داشته تخریب بیشتری

 باشد. داشته و شرایط محیط به

 بتواند باید ویروس است. یک سازیانتشار و آلوده ویروس دیگر مهم خصوصیت: روش آلوده سازی و انتشار .7

 کردن آلوده از پس باشد قادر باید ویروس .کند آلوده را های بیشتریبرنامه و منتشر خود حیات ادامه برای

های متفاوتی برنامه میزبان را آلوده تواند با روشیک ویروس می .کند آلوده نیز را هابرنامه سایر برنامه یک

 :شودکند. در زیر سه روش که بیشتر مورد استفاده است شرح داده می

a) کند، بسادگی یک کپی از ای را آلوده میزمانی که یک ویروس با این روش برنامه: *کردن بازنویسی

اولیه های نویسد این روش خیلی ساده بوده و در ویروسکد خود را در باالی کد برنامه میزبان می

  .شدبکار گرفته می

b) کند وتر است. ویروس خود را به انتهای فایل میزبان الصاق میاین روش کمی پیچیده ن:الصاق کرد 

کند در هنگام اجرای برنامه، برنامه ابتدا به قسمتی که کد ویروس قرار برنامه را اصالح می سرخط

پردازد. در گردد  و به اجرای برنامه میزبان میکند و بعد برمیدارد رفته، دستورات ویروس را اجرا می

فایل افزایش  شود اما ایراد این روش این است که حجمنظر کاربر برنامه به صورت نرمال اجرا می

 یابد.می
c) های دیگر رکورد بوت )بوت سکتور( دیسک یا جدول پارتیشن را ویروس: های دیسکآلوده کننده

اندازی سیستم بصورت اتوماتیک کنند. این رکورد قسمتی از دیسک است که هنگام راهآلوده می

 گیرد.میاندازی سیستم ویروس در حافظه قرار شود این یعنی بعد از راهخوانده می

 

 طبقه بندي ویروس ها.  3

ندی می توان طبقه ب ویروس ها اغلب با تکثیر خود و الحاق کپی از خودشان به بخشی از فایل برنامه، انتشار می یابند.

 زیر را برای ویروس ها نام برد:

این ویروس ها به سادگی کشف می شوند و به ندرت خود را تکثیر می کنند. اگر برنامه  ویروس های ساده: .1

آلوده به ویروس اجرا شود، ویروس کنترل کامپیوتر را در دست گرفته و کپی از خودش به فایل برنامه دیگری 

 خود را به صورت عادیالحاق می کند. پس از آن که انتشار یافت کنترل را به برنامه اولیه بازگردانده تا کار 

ادامه دهد. برای شناسایی این ویروس ها، کافیست آنتی ویروس جستجو یا اسکنی برای یافتن امضای آن 

 ، دنباله ای از بایت هاست که شناسه آن محسوب میشوند.†داشته باشد. امضای ویروس

ود. این کار با در هم آمیختن ی این ویروس ها پنهان سازی امضای ثابت آنها بایده :‡ویروس رمز گذاری شده .2

یک ویروس رمزگذاری شده  میشد که سبب عدم شناسایی آنها هنگام اسکن ویروس میگردد. انجام ویروس

و بدنه ی ویروس رمزگذاری شده. اگر برنامه آلوده اجرا شود، شایی گدو بخش تشکیل شده است: روال رمز از 
                                                 
* Overwrite 
† Virus signature 
‡ Encrypted virus 
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یار می گیرد و پس از آن بدنه ویروس را رمز گشایی میکند. ابتدا روال رمزگشایی کنترل کامپیوتر را در اخت

 پس از آن روال رمزگشایی کنترل کامپیوتر را به ویروس رمزگشایی شده منتقل میکند. 

یک ویروس رمزگذاری شده همچون ویروس های ساده، برنامه ها و فایل ها را آلوده می کند. هر بار که یک 

برنامه جدید آلوده شود، ویروس یک کپی از هر دو بخش بدنه ویروس رمزگشایی شده، و روال رمزگشایی 

 می کند.  مربوط به آن تهیه کرده، کپی را رمزگذاری کرده و هر دو را به فایل هدف الحاق

به منظور رمزگذاری کپی جدید بدنه ویروس، پیش بینی شده که کلید رمز گذاری جدیدی در هر انتقال 

تولید شود. با تغییر این کلید، بدنه ویروس تغییر کرده و این موضوع سبب می شود ویروس در هر برنامه 

روس ها توسط آنتی ویروس به آلوده شده ای متفاوت از قبل ظاهر شود. به همین سبب شناسایی این وی

علت جستجو برای امضا استخراج شده از بدنه ویروس بسیار دشوار است. البته نقطه ضعف این ویروس ها 

ثابت ماندن روال رمزگشایی در این مرحله است که منجر میشود آنتی ویروس ها موفق به شناسایی آنها 

 بشوند.

وجود دارند و برای مقابله در  هه صورت رمزنگاری شدها بوع ویروساین ن: *های پلی مورفیکویروس .3

کنند و پس از ها کدهای خود را مرتبا رمزنگاری و مخفی میویروسبرابر شناخته شدن توسط آنتی

ویروس از روی آنها مجددا کد خود را رمزگشایی کرده و شروع به توسعه و رشد خود گذشتن آنتی

کنند. ویروس حفظ میخود را از دیده شدن توسط آنتیکنند و به این روش در سیستم هدف می

عرصه   هاکنند. این حرکت هوشمندانه این ویروسآنها از الگوهای متفاوت در کدگذاری استفاده می

 ویروس آنها را به راحتی توسط جستجوی، امضاءگذارند آنتیویروس ها تنگ نموده و نمیرا بر آنتی

کنند(  نکته چرا که آنها در هر کدگذاری به طور کامل تغییر میپیدا کنند. ) (String) یا سرنخ

ویروسی شناخته شوند ها این است که به محض این که توسط آنتیجالب در مودی این گونه ویروس

هند دویروس متوجه شود بالفاصله الگوریتم رمزنگاری خود را تغییر مییا فایلی را آلوده کنند که آنتی

د و آیست که با هر بار شناسایی این نوع ویروس نوع جدیدی الگوریتم بوجود میو این به این معنا

 د.کنمیالعاده دشوار ویروس فوقافزار آنتیشناسایی ویروس را برای نرم

 
 

 آنتی ویروس ها .4

ها،  ها، کرمدر دنیای شبکه ای امروز، وجود یک نرم افزار آنتی ویروس قدرتمند به منظور صیانت کامپیوترها از ویروس 

بمب های منطقی و به طور کلی کدهای مخرب، ضروری است. در واقع آنتی ویروس ها مسئول مقابله با انواع بدافزارها هستند. 

 یک نرم افزار آنتی ویروس مناسب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

دسترسی  mail ی یا یکخواهید به یک فایل یا صفحه اینترنتباید بتواند هنگامی که می:   Demand تست .1

 داشته باشید، آن را کنترل کند.

 های زمانی مشخص بانک اطالعاتی خودباید بتواند در بازه ویروس  آنتی به این معنی که :  Update تست .2

 ت.اسآنه یا امضای هاویروس  شامل الگوهایاین بانک که  را بروز کند

بتواند تمامی رفتارهای منطقی در برخورد با یک افزار ضد ویروس : تستی است که نرم  Respond تست .3

 .ویروس را از خود نشان دهد. فایل کثیف را دوباره سازی و تمیز کند و یا آن را حذف نماید

                                                 
* Polymorphic 
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توانند محلی برای پنهان شدن ویروس ها از نوع مختلف را که میباید بتواند تمام فایل :  Check تست .4

 .باشند را کنترل کند

ها، شما باید با وجود نداشتن الگوی همه ویروس ضد ویروس  افزاربه این معنی که نرم :  Heuristics تست .5

با وجود آن که مطمئن نیستم اما احتماآل مسئله "بتواند تشخیص خطر دهد و به شما هشدار دهد که 

هوش باالیی ضد ویروس از  افزاراین کنترل نیاز به آن دارد که نرم ".مشکوکی در کامپیوتر شما وجود دارد

 .برخوردار باشد

ها فرستادن یک تکنیک جالب استفاده شده در آنتی ویروس : (Mata Hari) تکنیک تله گذاری .٦

شد این برنامه شرایط نفوذ را در خود باها مییک برنامه درون کامپیوتر و جلب کردن توجه ویروس

 برد.به نفوذ برنامه ویروس پی می. …فراهم کرده و با بررسی مداوم برنامه از لحاظ افزایش حجم و 

 

 

 روش هاي شناسایی ویروس ها .5

روش های شناسایی ویروس ها برحسب لزوم اجرای فایل یا عدم لزوم آن در هنگام بررسی به دو دسته تقسیم می 

 شوند: شناسایی ایستا، و شناسایی پویا.

 ایستا هايروش 5.1

 این مزایای گوییم. ازمی شناسایی ایستا گیرد، انجام نظر مورد فایل اجرای بدون بدافزار شناسایی آن در که روشی به

 در موجود هایروش کرد. از اشاره شناسایی باالی سرعت و اجرای ویروس حال در سیستم نشدن آلوده به توانمی روش

 کرد: به موارد زیر اشاره توانحوزه می این

 امضا براساس شناسایی  5.1.1

 های مشخصیقسمت تواندمی شناسه باشد. اینمی یکتا یک شناسه نیازمند شود شناسایی بتواند اینکه برای بدافزاری هر

 امضای بدافزار به آن  اصطالحا که باشد بدافزار از یکتا رفتار مجموعه یک تواندمی اینکه یا فایل باشد به مربوط باینری از

 حجم کار این با شود، گرفته امضا آن توسط آن خانواده از زیادی حجم بتواند که باشد ایگونه به باید امضا شود،می گفته

 شود.می شناسایی یک امضا توسط فقط هاویروس از زیادی

مل شا . این بانک اطالعاتیدارای یک بانک اطالعاتی هستند کنندویروس که به این روش کار میآنتی افزارهای نرم

کدی را مالحظه کرد که معادل یکی از رکوردها باشد آن را به عنوان ویروس  کهامضای ویروس هاست و به محض این

اول  ای است کهگونهها همین باشد. روش فوق ذاتا بهرسد که موثرترین راه برای کشف ویروسکند. به نظر میشناسایی می

ر کند و حاال اگر ویروسی پیدا کند، دکند و بعد متناظر با آن یک رکورد به بانک اطالعاتی اضافه میویروس را شناسایی می

 فایل، پویش زمان در رکوردی در بانک اطالعاتی باشد قادر به شناسایی آن خواهد بود. ،که متناظر با این ویروسصورتی

شود و می شناخته ویروس یک عنوان به جستجو مورد فایل تطابق صورت در و شودمی این امضاها بررسی با هافایل محتوای

کنند مدام آن را بروز نگه دارند. به هر افزار خود استفاده میهایی که از این فناوری در نرمکند شرکتامر ایجاب می همین

. افزارهای ضدویروس معرفی شده استباشد و برای فائق آمدن بر آن دو روش دیگر در نرمحال این یک نقطه ضعف می

 اساس بر شناسایی موارد ترینمهم از یکی باشند مناسب مصرفی حافظه و تسرع در که فایل پویش هایالگوریتم از استفاده

 .هستند امضا

 

 اکتشاف اساس بر شناسایی 5.1.2



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         29 

امضای ویروس در بانک اطالعاتی  هایی را شناسایی کنیم که هنوزاین است که بتوانیم ویروس Heuristic فلسفه

 باشد، موجود نمی

باشد قابل انجام است. می Virus behavior signature اطالعاتی که رکوردهای آن حاویاین کار با استفاده از یک بانک 

ندارد،  را هامشخصه و هاویژگی آن معموال سالم فایل یک که باشد هایمشخصه دارای که است ممکن بدافزار حاوی فایل یک

 روش کنند. برخالفاز آن جلوگیری میرا دارد  Boot Sector که هر کجا تشخیص بدهند کدی قصد پاک کردنمثال این

 به روش این در نمود،می فایل آن بودن اعالم ویروسی برای خاص مشخصه یک دنبال به خانواده یک در بیشتر که قبل

 شناسایی به مصنوعی هوش پایه بر هایالگوریتم از استفاده با و آنها بوسیله که بتوانیم هستیم عامی هایمشخصه دنبال

 که هاهیورستیک از یکسری معموال هاروش این بپردازیم. در هستند ناشناخته و ندارد وجود امضایی آنها از که بدافزارهایی

 احتمال جهت یک عنوان به هااین از ترکیبی نهایت در و شوندمی بررسی ببرند باال را فایل بودن بدافزاری خاصیت توانندمی

 هارشته مشکوک، های API ، توابع فراخوانی رمزگشا، هایحلقه همچون هایهیورسیتیکمی شود.  معرفی بودن ویروسی

 که شود استفاده هایهیورستیک از است ممکن .  همچنین  ...و کنندمی بدافزاری خاصیت ایجاد که هایکلید واژه و

کند.  استفاده Pop-upهای پنجره یا گرافیکی کاربری واسط از بدافزار اینکه مانند کند، کمتر را فایل بودن بدافزار احتمال

 و باشند مانده ناشناخته هنوز است ممکن که هستند بدافزارها از بسیاری که است این روش این مزایای ترینمهم از یکی

 بدافزار آن که هایخصیصه و هاویژگی به توجه با توانمی روش این از استفاده با باشد، نشده ایجاد تاکنون آنها برای امضای

 وجود دارد، وجود روش این از استفاده در که شود. نگرانی بدافزار کشف باعث که دهد اختصاص آن به را احتمالی دارد

 این که دارند این بر سعی مختلف هایروش از استفاده با مختلف ویروس های آنتی که می باشد، کاذب مثبت خطاهای

 برسانند. ممکن حد ترینپایین به را کاذب مثبت خطای

 :شوندسازی میبه دو صورت پیاده  Heuristicهایالگوریتم

مقایسه کند و مورد آنالیز قرار دهد آن را  Virus behavior Signatureکد هر برنامه را با    Heuristicاگر تکنولوژی 

 .نامیممی  static heuristicروش 

کند تا نتایج رفتاری آن را ببیند به این جازی اجرا میدر بعضی مواقع این تکنولوژی قطعه کد را در یک ماشین م

که در قسمت شناسایی پویا به  .گوییم. این روش ممکن است نتایج غلطی نیز تولید کندمی  dynamic heuristicروش

 پردازیم.آن می

 شناسایی پویا 5.2

 سعی روش این ر. دگوییمپویا می شناسایی گیرد، انجام نظر مورد فایل اجرای با بدافزار شناسایی آن در که روشی به

 مشکوک صورت در و گیرد قرار بررسی مورد آن رفتارهای و تمامی شود اجرا مجازی محیط یک در بدافزار که است این بر

 شناسایی قابل حالت ایستا در که هستند بدافزارها از شود. بسیاری اعالم آن بودن ویروسی شده، اجرا رفتارهای فایل بودن

 بدافزار شناسایی برای الزم اطالعات تواننمی رو این از و باشد،رمزشده می صورت به بدافزار آن با مرتبط فایل زیرا نیستند،

 نمود استخراج را هیورستیک است هایروش طریق از بدافزار شناسایی باعث که هایویژگی یا ویروس وجود امضا همچون

 در سعی بدافزار کردن اجرا با پویا شناسایی کرد، در را رمزگشایی بدافزار گونه ای به باید بدافزارها نوع این شناسایی برای و

 .موانع داریم این از گذر

 خاص شرایطی شدن برآورده آنها نیازمند شدن فعال که کرد اشاره بدافزارهایی به می توان روش این معایب از اما 

 هایروش از استفاده با که صورتی در نشود، مهیا آن برای الزم شرایط است اجراحال  در بدافزار که زمانی است ممکن و باشد،

 جهت مجموع شناسایی باشد. در قابل راحتی به بدافزار که کنیم استخراج را هاییویژگی بتوان که داشت ایستا امکان

برد. از جمله  باالتر ترتیب بدین را شناسایی دقت بتوان تا استفاده شود روش دو هر از ترکیبی از است بهتر بدافزار شناسایی

 توان به جامعیت سر جمع اشاره نمود.های شناسایی پویا ،میاز روش
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 جامعیت سرجمع 5.2.1

خواهد که روی یک  یک ویروس میدر این روش، فرض براین است که ویروس قصد اعمال تغییراتی در فایل دارد. مثال

فایل غیر ویروسی و یا  checksum افزارش را به آخر فایلی اضافه کند. در این روش نرمکه خودفایل چیزی بنویسد یا این

شود که احتمال دارد مشاهده شود متوجه می  checksum  کند و هرگاه که تغییری در ایندرایورهای تمیز را ذخیره می

های سلط وجود دارد. این روش در مقابله با ویروویروسی این کار را انجام داده باشد. در این روش نیز احتمال تولید نتایج غ

شوند، ی و اجرا میکه در هیچ فایلی ذخیره شوند در حافظه بارگذارکه بدون این Red Codeد های ماننماکرویی یا ویروس

 . ندارد کارایی چندانی

گام آخر توسط فناوری دیگری های یک ضدویروس که تاکنون نام بردیم بگذرد، در اگر یک کد مزاحم از تمام الگوریتم

هایی که ممکن است توسط یک شود. این تکنولوژی از تمام فعالیتاز فعالیت آن جلوگیری می Activity Blocker به نام

کند مثال اگر تشخیص دهد که هارد دیسک در حال فرمت شدن است از آن جلوگیری کد مخرب صورت بپذیرد جلوگیری می

 .کندمی
 

 و منطق فازی در شناسایی بدافزارها SVMز استفاده ا  .٦

 هر های جدید ویروس از توجهی قابل تعداد کنون تا 1986 سال در کامپیوتری های ویروس اولین ظهور زمان در

 همراه به را بخشی چندان رضایت نتیجه ها ویروس از باال حجم این با مبارزه برای سنتی های تالشد. شونمی منتشر ساله

را  ویروس سپسد، شو آلوده رایانه چند تا کرد می صبر که ها ویروس شناسایی سنتی دیدگاه دیگر طرف از. آورد نمی

 برای راه حل این همچنینست. ا هزینه پر حل راه یک کردیم ویروس با مبارزه به شروع آن از بعد و میداد تشخیص

 دقیق حل راه یک عنوان به هوشمند سیستم یک طراحی به نیاز پس .نیست کاربردی چندان ها ویروس از برخی شناسایی

  .شود می احساس جدید هایویروس انواع کردن پیدا در کارشناسان به کمک یا هاویروس  شناسایی برای اعتماد قابل و

 *پشتیبانماشین بردار  1.٦

یستم اطالعاتی که از سساس در بسیاری از کاربردها برای تحلیل و بررسی یک سیستم، ابتدا رفتار آن سیستم را بر ا

بر  مرکزکنیم و سپس از آن مدل برای تشخیص رفتارهای آتی آن سیستم استفاده خواهیم کرد. در اینجا تمدل می، داریم

این است که رفتارهای یک ویروس را مدل کنیم و سپس از این مدل برای تحلیل رفتارهای ناشناخته  روی ویروس است. هدف

های مختلفی مانند زنجیره های مارکوف، توانیم از روشبرای مدلسازی رفتار یک ویروس  می آن ویروس  استفاده کنیم.

یکی از روش های مدل سازی رفتار بندی استفاده کنیم. های طبقهبندی و روشهای خوشهها، روشفها و تئوری گراگراف

، الگوریتم های بردار پشتیبانماشینتیبان است. ویروس مبتنی بر روش طبقه بندی، استفاده از تکنیک ماشین های بردار پش

های بسیار قدرتمندی در دسته بندی و تفکیک داده ها هستند بخصوص زمانی که با سایر روشهای یادگیری ماشین تلفیق 

 ی، به شرط اینکه توابع نگاشت به درستاستاال نیاز به ماشینی داده ها شوند. این روش برای جاهایی که با دقت بسیار ب

 ند.خوب عمل می ک، بسیار شوندانتخاب 

گفته  [2]در   پیشنهاد شده است. SVM یک روش جدید برای شناسایی ویروس های کامپیوتری از طریق [2]در مقاله

ایجاد شده است که برای شناسایی  SVM شده آزمایش سیستم طبقه بندی ویروس ها اولین بار از روش های مبتنی بر

طبق آزمایش انجام شده ماشین بردار پشتیبان نتیجه بهتری از  بنابراین .شودده میناشناخته استفاویروس های کامپیوتری 

 سایر الگوریتم های شناسایی داشته است.
                                                 
* Support Vector Machine 
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 منطق فازی 2.٦

[ با ترکیب 5منطق فازی عبارت است از استدالل با مجموعه فازی. مجموعه فازی توسط لطفی زاده ارائه گردید. در ]

در روش ذکر شده در این  ویروس ها شناسایی میشوند. ،در دسته بندی فایل ها n-gramاستفاده از فایل منطق فازی و 

مرجع، فایل ها را به سه دسته تقسیم می کند که فایل های آلوده به ویروس، فایل های سالم، و فایل هایی که ویروس نبوده 

ویروس گفته می شود. این روش کد باینری یک فایل را معیاری و رفتاری مشابه ویروس ها دارند که اصطالحا به آنها شبه 

برای اینکه  فایل استفاده می کند. n-gramبرای ارزیابی قرار داده و برای طبقه بندی و تطبیق آن با پایگاه داده ویروس ها از 

آن محاسبه شده و درصد تطبیق آن با  n-gramمشخص شود فایلی درکدامیک از سه دسته نامبرده قرار میگیرد کافیست 

 هر یک از اعضای پایگاه داده معلوم گردد.

روش هایی هستند که تاکنون جهت  †، ویا مدل پنهان مارکوف*شبکه های عصبی، سیستم های ایمنی مصنوعی

 [.3شناسایی بدافزارها استفاده شده است]
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* Artificial Immune System 
† Hidden Markov Model 


