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فيروس الحاسوب
فيروس الحاسوب ىو برنامج خارجي صنع عمداً بغرض تغيير خصااصص الممااات التاي يصايبيا لت او
بتنايااب ب ااض ارواماار إلمااا با االااي و الت اادي

و التخريااب ومااا .ااابييا مااس عمميااات

س فيروسااات

الكومبيوتر ىي برامج تات كتابتياا بواساطي مبارمجيس محتارفيس بغارض إللحاا المارر بكومبياوتر خار
و السيطرة عميو و سرقي بيانات ميمي وتت كتابتيا بطري ي م يني.

يتصف فيروس الحاسب بأنه
 .1برنامج قادر عمى التناسخ  Replicationواالنت.ار.
 .2الايروس يربط ناسو ببرنامج خر يسمى الحامسhost.
 .3ال يمكس س تن.أ الايروسات مس باتيا.
 .4يمكس س تنت

مس حاسوب مصاب آلخر سمي .

مكونات الفيروس
يتكون برنامج الفيروس بشكل عام من أربعة أجزاء رئيسية وهي-:


آلية التناسخ The Replication Mechanism
وىو الجاء الب يسمح لمايروس س ينسخ ناسو.



آلية التخفي The Protection Mechanism
وىو الجاء الب يخاي الايروس عس االكت.اف.



آلية التنشيط The trigger Mechanism
وىو الجاء الب يسمح لمايروس باالنت.ار قب



س ي رف وجوده

آلية التنفيذ The Payload Mechanism

وىو الجاء الب يناب الايروس عندما يت تن.يطو.
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طرق انتقال الفيروسات
 .1ال.بكي ال نكبوتيي (ا نترنت)  :وسيمي سيمي النت ا الايروساات ماس جيااا آلخار ماا لا
تستخد نظمي الحمايي مث الجدراس الناريي وبرامج الحمايي مس الايروسات
 .2وساصط التخايس مث الاالش وارقراص الممغنطي والمرني
 .3رساص البريد ا لكتروني
 .4اسااتال مماااات
قراص) zip

كاناات المماااات مخانااي عمى( ق اراص مرنااي و ق اراص ممااغوطي و

ويمكن أن نميز فئتين من فيروسات الحاسوب تبعاً آللية العدوى وانتشار الفيروس


فيروس العدوى المباشرDirect Infector
عناادما ياات تنايااب برنااامج مصاااب بايااروس مااس ىاابا النااوع فا س بلااا الايااروس يبحااث بن.اااط عااس
ممف و كثر لين

ال ادو إللياو وعنادما يصااب حاد الممااات بال ادو ف ناو ي او بتحميماو إللاى

الباكرة وت.غيمو وىبا النوع قمي االنت.ار.


فيروس العدوى غير المباشرIndirect Infector
عناادما ياات تنايااب برنااامج مصاااب بايااروس مااس ىاابا النااوع فا س بلااا الايااروس سااينت

إللااى باكارة

الحاسوب ويست ر فييا ويت تنايب البرنامج ارصمي ث يصيب الايروس بال دو ك برنامج يات

تحميمو إللى الباكرة ب د بلا إللى س يت قطع التغبيي الكيرباصيي عس الحاسوب و إلعادة ت.غيمو.

أنواع الممفات التي يمكن أن يصيبها الفيروس
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بشكل عام الفيروس تصيب الممفات التنفيذية أو الممفات المشفرة غير النصية مثل التالية-:

 .1المماات باتيي التنايب مث مماات بات امتداد).(.EXE, .COM.
 .2سااجالت المماااات والبيانااات ) (VOLUME BOOT RECORDفااي ارقاراص المرنااي
والصمبي

 .3مماااات ارااراض ال امااي مثا مماااات الباااتش والسااكريبت ) (patch, scriptفااي Windows
ومماات ال (shell) .في Unix
 .4مما ااات االس ااتخدا المكتب ااي ف ااي  Windowsالت ااي تحت ااو office
)(Word,excel ,power point and Accsses

 Microsoftمثا ا

 .5قواعاد البياناات ) (Data baseوممااات االوتولاوا ) (Outlookلياا دور كبيار فاي ا صاابي
ون.ر ا صابي لغيرىا لما تحويو مس عناويس البريد االلكتروني.
 .6ممااات اركروباات ) (PDFوب اض النصاوص الميجناي  HTMLاحتماا احتواصياا عماى كاود
خبيث
 .7المماات الممغوطي مث . ,RARZIP

أعراض اإلصابة





تكرار رساص الخطأ في كثر مس برنامج.

ظيور رسالي ت بر الحاظ ل د كاايي المساحي.
تكرار اختااء ب ض المماات التنايبيي.

حدوث بطء .اديد فاي تحميا نظاا الت.اغي ( ) Bootingو تناياب ب اض التطبي اات ورفاض
ب ض التطبي ات لمتنايب.



عند ت.غي البرنامج المصاب ف نو قد يصيب باقي المماات الموجودة م و فاي قارص صامب و
المرس لبا يحتاج الايروس إللى تادخ ماس جاناب المساتخد كاي ينت.ار بطبي اي الحاا التادخ
عبارة عس ت.غيمو ب د س ت جمبو مس ا يمي
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ت م الايروسات بطبي تيا عمى ت طي عم الحاسوب و تدمير ممااتو وبرامجو ىناا فيروسات ت م
عمااى خم ا رساااص ماعجااي و ن اواع ت م ا عمااى ت.ااغي ب ارامج اياار مطموبااي و ن اواع ت م ا عمااى إل.ااغا

الم ااالج بحيااث تبطااا ساارعي الحاسااوب و س ارقي بيانااات مااس حاسااوب المسااتخد مث ا

رقااا حسااابات

وكممااات الساار و رقااا بطاقااات االصتماااس وبيانااات ميمااي خاار وىاابه ى ا ىااداف الايروسااات الحديثااي
وبرامج التجسس التي يت تطويرىا يوما ب د يو

أنواع الفيروسات
 .0من حيث النوع
•(  : ( Wormsفيروس ينت.ر ف ط عبر ال.بكات وا نترنت وي م عمى االنت.ار عمى ال.بكات

عااس طري ا دفتاار عناااويس البريااد ا لكترونااي مااثال ف نااد إلصااابي الجياااا يبحااث البرنااامج الخبيااث عااس
عناااويس ار.ااخاص المسااجميس فااي دفتاار ال ناااويس عمااى ساابي المثااا ويرس ا ناسااو إللااى ك ا .ااخص
وىكابا

ممااا ياإد إللااى انت.اااره بسارعي عباار ال.ابكي وقااد اختمااف الخباراء فمااني اعتباره فيااروس ومااني

مس اعتبره برنامج خبيث وبلاا كاوس  Wormال ينااب

إل.غا موارد ال.بكي ب.ك كبير

عما ماإب إلنماا ينت.ار ف اط مماا ياإد إللاى

• ) : (Trojan Horseسامي ىابا الاياروس بحصااس طاروادة رناو يابكر بال صاي ال.اييرة لحصااس
طروادة حيث اختبأ الجنود اليوناس داخمو واساتطاعوا اقتحاا مديناي طاروادة والتغماب عماى جي.ايا وىكابا

تكااوس ليااي عما ىاابا الايااروس حيااث يكااوس مرف ااا مااع حااد البارامج

يكااوس جاااء مااس برنااامج دوس س

ي م المستخد
 .2من حيث السرعة

 فيروسات سري ي االنت.ار

 فيروسات بطيصي االنت.ار.

 .3من حيث توقيت النشاط
 فيروسات تن.ط في وقات محددة

 فيروسات داصمي الن.اط.

5

اعداد :م.هبة االشهب وم.مجد التميمي
اشــــراف  :فــايــــزة الــــرامـــينـــي

 .4من حيث مكان اإلصابة
 فيروسات م طع الت.غي  boot sectorعمى ارقراص وىي اركثر .يوعاً

الت ااي تخ ااتص ب ص ااابي الوث اااص والبيان ااات الناتج ااي ع ااس حام ااي

 فيروس ااات الم اااكرو macro

مايكروسوفت وفيس )(Microsoft Office

 .5من حيث حجم الضرر

 الفيروس ااال الر ااألجرز ل

اا

ز  :ال يوج ااد فيروس ااات خارق ااو ت اادمر ارجيا ااة كم ااا نس اامع حيان ااا

(احتر الم الج بسبب الايروس ت طمت وحدة التغبيي بسبب الايروس و تمف ال.ا.ي بسابب
الايروس

ت.رنوب

الخ) ولكس يمكس لمايروس س يإب الباكرة  Romفي الحاساب كماا فاي فياروس

و س يمحي م مومات ا )) (MBR (Main Boot Recordعمى ال ارص الصامب

فت ااود ارق اراص الصاامبي كمااا تاات مااس المصاانع وفااي الحااالتيس الساااب تيس ال ياات إلقااالع الجياااا

 Bootingمما يوحي لمب ض س الايروس (حار ) الحاساوب وىابه الايروساات ت تبار خطيارة
جدا رنيا تتسبب في إلتاالف البياناات المخاناي والتاي قاد تكاوس (البياناات) نتااج ع.ارات السانيس

مما يإد إللى خساصر جسيمي و إللى توقف الحاسبات عس ال م كماا فاي ت.ارنوب مماا ياإد

إللى توقف الخدمات الم دمي

 الفيروسااال الرااألجرز لمجاراج

 :ي ااد تااأثير ىاابه الايروسااات محاادود طالمااا س البيانااات لا تتااأثر

حيااث يمكااس تخ اايس البيانااات اواعااادة تييصااي الحاسااوب اواعااادة الب ارامج المتمااررة مااس ق ارصاايا

ارصميي.

 الفيروسال عأليرة

الضرر :وىي التي ال ت و بأ عم مإب اوانما ت برمجتياا ثباات الابات

وال درة عمى البرمجي مس ب اض الماراى يس فمنياا ماا يرسا كارة و

.اك عماى ال.ا.اي طاوا

فترة عم الكمبيوتر ومنيا ما يغير ب اض ارحارف (كتغيار حارف بحارف ينماا وجاد) و تغييار

مإ.ر الماوس
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أمثمة عمى بعض الفيروسات
 فيرررروس  Brontokأو الفيرررروس الرررذي يخفررري خيرررارات المجمرررد أو يفقررردك الرررتحكم فررري
الرجستري Registryفتصبح غير قرادر عمرى الرتحكم فري الحاسروب :ىابا الاياروس ماس بارا
مياما ااو نا ااو ي ا ااو ب خاا اااء خيا ااارات المجما ااد ما ااس قاصما ااي دوات الموجا ااودة فا ااي نظا ااا الوينا اادوا

) (Windowsو يماا ي ااو بتكارار جميااع المجماادات التاي يصاايبيا حتااى نااا ال ت اارف ارصا

مس النسخي وقد تحبف ارص ظنا منا نو الايروس وىو يما ي و باتح .ا.اي Internet
 Explorerوي ااو باااتح .ا.ااي خماراء المااوس ب.ااك مسااتمر ممااا يساابب بااطء فااي النظااا وممااا
يإد إللى ايادة انت.ار ىبا الايروس في الكمبيوتر

 فيرروس  : copyيصايب ىابه الاياروس ال ا  Partionلم ارص الصامب ويج ماو ال يااتح مبا.ارة
وبلااا بااارع ممااف  autorunوحينمااا تحاااو فااتح الا ا Partionي طيااا قاصمااي فااتح باسااتخدا

) (Open withوال تساتطيع الادخو إللاى ال سا الاب ترياده إلال بطار ممتوياي مثا (استك.ااف
وت.ااغي ) وي ااو يمااا باسااتمرار طمااب إلدخااا الامااوبي دسااا(  ) Floppy deskو ال اارص

المرس ( )CDلمكمبيوتر

تصنيف الفيروسات حسب خطورتها


العاديTrivial :
ال يا ا الايااروس ال اااد .اايصا سااو التكاااثر  replicationوال يساابب

لمم مومات مث فيروس stupid


ماارر و تخريااب

الثانويMinor :
يصيب المماات التنايبيي ف ط  (.exe) executable fileوال يإثر عمى البيانات
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الرعتأللModerate :
ي و بتدمير جميع المماات الموجودة عمى ال رص إلما باساتبدا الم موماات بم موماات ال م ناى
لياا و عااس طريا إلعاادة التييصااي  Reformattingمثا فيااروس  Disk killerالااب ي ااو

ب عادة تييصي ال رص ويمكس ح م.كمي ىبه الايروسات عس طري استخدا النسخ االحتياطي
)(Backup file


الرئيسيMajor :
يإد الايروس إللى تخريب الم مومات با جراء تغيارات بكياي وبارعاي لمبياناات دوس س يتارا ثا ار
ي.ير إللى التغيير الحاص كأس ي و بتبدي كت الم مومات المتساويي فاي الطاو بايس الممااات

كمااا س تااأثيره يكااوس عمااى المااد الطوي ا ولااس يكااوس مااس الممكااس اكت.اااف ا صااابي إلال ب ااد
بم ي يا وببلا ال يمكس الوثو بالنسخي االحتياطيي يما.



الالجحألودUnlimited :
يسااتيدف ال.اابكات والمماااات الم.ااتركي وتممااي كثاار الوقاات فااي محاولااي م رفااي كممااي الساار

لممستخدميس اركثر فاعميي وعند م رفتيا ي و بتمريرىا إللى حد و كثر مس مستخدمي ال.ابكي
عمى م



ني سيستخدمونيا راراض سيصي

جيميسا Melissa :
عطااى ىاابا الايااروس فاعميااي كبي ارة جاادا حيااث جباار .ااركي  Microsoftوال ديااد مااس كباار

ال.ركات ارخر عمى إلطااء مخدمات البريد ب.ك كام حتى تمكنوا مس ال ماء عميو
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من يقوم بعمل الفيروسات وما هي أهدافهم
فيروس الحاسوب ال ين.أ مس ال .ايء وال ياأتي ماس مصادر مجياو وال ين.اأ بسابب خما بسايط حادث
في الحاسوب فيروس الحاسوب يت برمجتو مس قب المبرمجيس و ال.ركات ويت صان و ب.اك مت ماد

وي اات تص ااميمو ب .ااك م اات س والمب اارمج ال ااب ي ما ا الايا اروس ي تب اار حس ااب ال ااانوس مجرم ااا وص ااناعي
الايروس جريمي يحاسب عمييا حسب قانوس الدولي الموجود بيا

ي م المبرمجوس عمى برمجي الايروسات وبلا رىداف عديدة تتناوع ماس اقتصااديي وسياسايي وتجارياي

وعسااكريي اواجراميااي فااب ض المباارمجيس الياواة ي تبااروس س عما الايااروس نااوع مااس الاااس واليوايااي التااي

يمارسونيا

الهدف التجاري
ي د مس ى ارىداف ل م فيروس الحاسوب وبلا عس طري عم وصانع الايروساات ماس جا بياع
با ارامج مم ااادات الايروس ااات رن ااو ب ما ا الاي ااروس يص اابح المس ااتخدموس بحاج ااي إلل ااى با ارامج مم ااادة

لمايروسات ويمطروس لم.راء وم ظ .ركات ممادات الايروساات ت او بصاناعي الايروساات ماس قبا
المبرمجيس وت و ب م ممادات ليا وبلا لتسوي منتجاتيا وبرامجيا لد مستخدمي الكمبيوتر
الهدف العسكري
ىو محاولي الدخو رنظمي الطرف اآلخر لك.ف سرار واخب بيانات عس طري برامج التجسس
الهدف اإلجرامي

يي اات بسا ارقي البيان ااات و رق ااا الحس ااابات و رق ااا بطاق ااات االصتم اااس وكمم ااات الس اار لمحاول ااي ال اادخو

لحسابات الم.تركيس في البنوا وسرقي موالي

و سرقي بيانات مس جياتي .
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طرق الوقاية من الفيروسات من قبل المؤسسة
هناك عدة إجراءات وقائية تحمي المؤسسة عند تطبيقها من كثير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عمى

اإلصابة بالفيروسات مثل -:

-0

تجييا عدة نسخ مس البرمجياات وحاظياا بحياث يمكاس اساترجاع نساخي نظيااي (ايار مموثاي

-2

برنامج مس الخارج في حاسوبو ال.خصي فيابا ىاو وساع

بالايروس) مس البرنامج عند الحاجي .
عمى المستخد عد تحمي
ارب اواب

دخااا الايروسااات إللااى الاانظ والتااي عنااد دخوليااا ربمااا تصاايب جميااع ارق اراص

وجميااع ارجيااة بال.اابكي مثااا عمييااا الب ارامج المجانيااي التااي تنت ا مااس يااد إللااى يااد و ياات

تواي يا بواسطي مجالت الكمبيوتر المتخصصي يجب داصما الحبر في الت اما م ياا حتاى

تما البرامج التي تأتي مس مصادر ال يرقى إللييا ال.ا يجب فحصيا جيدا.

-3

فحص البرمجيات و اختبارىا قب السماح بن.رىا في المإسسي لالستخدا ال ا يجاب س
يت بلا عمى جياا مسات

ايار مارتبط بال.ابكي ويجاب س يتمامس االختباار البحاث عاس

سموا اير مايو في البرنامج كأس يخرج رساص ال داعاي لياا عماى ال.ا.اي ماثال كماا

س خمااو البرنااامج ماس مثا ىاابا السااموا اياار المايااو ال ي نااي بالماارورة نظافااي البرنااامج

فالايروسات تظ كامني وال تك.ف عس سموكيا إلال في المحظي المناسبي .

-4

تركيب برنامج لمتح

مس وجود فيروساات وياما

س يكاوس ىابا البرناامج داصا الوجاود فاي

الااباكرة وىاابا البرنااامج ي ااو بالتأكااد مااس عااد وجااود الايروسااات الم روفااي لااو ولاابلا فيااو
يكوس عدي الااصادة فاي مواجياي الايروساات الجديادة ماا لا يات تحاديث ىابا البرناامج ب.اك

مستمر
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برامج مكافحة الفيروسات
مما اااد الايروسا ااات ( و برنا ااامج مم اااد لمايروس ااات) ىا ااو برنا ااامج يسا ااتخد لمنا ااع واكت.ا اااف اوا االا ااي

البرمجيات الخبيثي بما فييا فيروسات الحاسوب والديداس و حصني طروادة

ميما كا نت برامج مكافحي الايروسات مايدة في ب ض ارحياس يمكس س تكوس ليا عياوب فايمكس
لب ارامج مكافحااي الايروسااات س تااإثر عمااى داء الحاسااوب إلبا ل ا تكااس مصااممي بكااااءة وقااد يواجااو
المس ااتخدميس اي اار الخبا اراء م .ااكمي ف ااي فيا ا اروام اار وال ا ا اررات الت ااي ت اادميا با ارامج الحماي ااي م ااس

الايروسات ويإد ال رار اير الصحيح إللى ا خال بارمس

يمكن القول أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث مشاكل بسبب الفيروسات بالرغم من وجود

برامج الحماية منها-:
 -1عااد تحااديث بارامج الحمايااي ب.ااك دور ممااا ي نااي ظيااور فيروسااات جدياادة ال تسااتطيع تمااا
البرامج اكت.افيا

 -2جي المستخد بطري ي است ما برامج الحمايي واعت اد الب ض س برامج الحمايي كايمي بت دي
الحماياي المطموبااي وبالتااالي ييما الجوانااب ارخاار

مثا عما النسااخ االحتياااطي ب.ااك دور

لجميع الم مومات اليامي وحاظيا في ماكس مناي ب يادة عاس المخااطر التاي يمكاس س تت ارض

ليا
 -3عد تحديث م مومات خبراء الم موماتيي بالمستو الب يتطمبو داء عمالي
من األمثمة عمى برامج مكافحة الفيروسات -:
Kaspersky, MacAfee, Norton , Avira
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نصائح لممستخدم من أجل تأمين الكمبيوتر الشخصي
 .1تحمي برنامج مكافح الايروسات عمى الجياا وم رفي كيايي است مالو ومتاب ي تحديثو
 .2احاتاظ بنساخي احتياطياي ماس البارامج والبياناات ماأخوبة عماى فتارات مت ارباي وما يا فاي مكااس
مس ب يدا عس الحاسب ال.خصي .

 3احتاظ بسريي كممي المرور وق بتغييرىا مس وقت آلخر .
 4ال تترا البيانات م رومي عمى ال.ا.ي وتغادر المكاس .
5

ام الجياا قب

 6عد است ما

س تترا مكانا مامو
فالش و قرص بدوس فحصو مس قب برنامج مكافح الايروسات

 7عد فتح رسااص مجيولاي المحتاو و فاي حاا عاد م رفاي مرساميا بواساطي البرياد االلكتروناي
وعد فتح مواقع وصاحات انترنت اير موثو بيا

 8عند حدوث م.كمي اتص فو ار بمسإو مساندة المستخدميس
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المصادر


http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=114396&pg=10.



http://www.mafhoum.com/press4/136T45.htm.



http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8
%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8 .



http://www.nwtechusa.com/pdf/kaspersky_vs_mcafee.pdf



http://www.isoftland.com/docs/kaspersky/info/Kaspersky_vs_Microsoft.pdf
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