
  ��� ا
 ا���	� ا�����
  

  وا��� � رب ا�������

� ا��ـ��� و�ـ�� ��ـ� وأ���ـ� أ��ـ����  وا�'ـ$ة وا�%ـ$م �ـ�� "��!ـ�  ـ�� ا��ـ
  ر��ـ� /2ـ�1  �ـ� إ!ـ, أ!ـ+ ا�%�ـ�0 ا����ـ� و/ـ. ���ـ�� إ!ـ, أ!ـ+ ا�*ـ(اب ا��)ـ��

  

������ ��	
� � � ���������� ��	
� � � ���������� ��	
� � � ���������� ��	
� � � ����        

        يميميميميميميميمبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرحبسم اهللا الرمحن الرح
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��(/�، ه� >�9 أ!(ا��9 ��C >��و"�ت ا�<��  �ا�BH(ة اGو�� >
 و����ت ����9

   AIJJت، وه�JJ"ا�:��و CJJ<���� K ا�JJ� �ًM��JJ( CJJ�����JJ(/�ات ا�C�'JJHN ا����CJJ ا�:��و"�JJت، وه�JJO�  ��PJJ*/   AIJJ ا�<���� K ا�JJ� �ًM��JJ( CJJ�����JJ(/�ات ا�C�'JJHN ا����/*�JJO�  ��PJJ ا�

               C���J� ل)J�ا�C2�2، أآ�M  � أي 6�ء �<�، /���� ���  �ى ا!*�NJر ا�:��و"�Jت، و J�ى 8�J(ل �J���C               ا�C2�2، أآ�M  � أي 6�ء �<�، /���� ���  �ى ا!*�NJر ا�:��و"�Jت، و J�ى 8

��(/� ��9، آJ2�ر ;  :  �J��J        اا���        �J�  �J:  ; ر�J2�9، آ� �/)����� ! !                �/)J����� ����J ا�J< �ًJ�8ًا وا�J ت أ�J"ا�:��و +�Jأ� �J2�                �/)J����� ����J ا�J< �ًJ�8ًا وا�J ت أ�J"ا�:��و +�Jأ� �J2�

��J(/�، و���J/ �J'��:�9 إ�J� �J�ة >�JUت، ����J9                ..ا��(ما��(م����J(/�، و���J/ �J'��:�9 إ�J� �J�ة >�JUت، ���J���( ��)�                �J9ً� اW;ف  �J >��و"�Jت ا����(�� )���Jً� اW;ف  �J >��و"�Jت ا�

      X�%� ك�*N  Z���*� 0PH/ ،ا���(م ��� ،�ً����      X�%� ك�*N  Z���*� 0PH/ ،ا���(م ��� ،�ً���� : :          ��'J  �/)J��ا�:��Jوس هK �J!�� )J آ���J  �/)J'��          ا�:��Jوس هK �J!�� )J آ�

  �!���a ���1 ا�:��وس ��� � ���1 ذ�J, ا���!K �J، و J��� �̂J_ �J�                 ���ًا ��2*�ن ���!�  ���ًا ��2*�ن �� ،�>� K                  �J��� �̂J_ �J و ،K �J!���a ���1 ا�:��وس ��� � ���1 ذ�J, ا�� ،�>� K 

� ��d'�ق !:�J� �%J،         . . إ!*�ج !:%� ��8*�ا!� ���ا K أ<�ى    إ!*�ج !:%� ��8*�ا!� ���ا K أ<�ى    ��Gا K �!��� ��d'�ق !:�J� �%J،         و�2*�ن ا�:��وس �����Gا K �!��و�2*�ن ا�:��وس ���

           �J� CJ���  CH%��9 آO�< ،ج�*!eإ��دة ا ��ا�:��وس !:%� � ��g� �8ا�� أ)��!ً�، و��أو ��"*��ا�� أ)��!ً�، و��g� �8 ا�:��وس !:%� ��� إ��دة اe!*�ج، >��9O آ�%�J� CJ���  CH           أو ��"*

8���9، آ��� آ�  �8���9، آ��� آ� ا��%CH ا�* �و���� أن /*�(ث ��ا K ا���آ�و ���:��وس، أو �JB8ع  و���� أن /*�(ث ��ا K ا���آ�و ���:��وس، أو �JB8ع  . . ر ا�����Cر ا�����Cا��%CH ا�*

����JJ8 �JJ  �JJص ��1JJ    ((bboooott  sseeccttoorr))اJJ8e$ع اJJ8e$ع / �*JJ� K �JJ!�� أول )JJص، وه�JJ2ا� �JJ��     1JJ�����JJ8 �JJ  �JJص �/ �*JJ� K �JJ!�� أول )JJص، وه�JJ2ا� �JJ�� 

1�gN*م ا��O! 1 �:�ت إ8$ع�gN*م ا��O! ت إ8$ع�:� ..  

��JJJرة � kJJJ(; رة�JJJ�� kJJJ(;""ًا�JJJ�� ��'JJJ ًا�JJJ�� ��'JJJ  " "   �JJJ9�*�� 1JJJ� ،C<�JJJ� �JJJ9O/ ; ت�JJJ"و��:��< ،ZJJJ���*ا� �JJJ<   �JJJ9�*�� 1JJJ� ،C<�JJJ� �JJJ9O/ ; ت�JJJ"و��:��< ،ZJJJ���*ا� �JJJ<

�� JJl(ن ذوو  �JJ9رات �����JJ� CJJدة، �� JJl(ن ذوو  �JJ9رات �����JJ� CJJدة،   �� �H*%JJة ا��mJJ9أ� �JJ< ه��NJJ�� CJJ2��n ون�JJl� �JJ_   �� �H*%JJة ا��mJJ9أ� �JJ< ه��NJJ�� CJJ2��n ون�JJl� �JJ_ 

  �JJ9�� ���<�JJgا�  �JJ9�� ���<�JJgا� . .       �JJJ  ن)JJl ��CJJ ا�:��و"�JJت أJJ8(ى، زاد ا��<��  K ا�JJJ� +�JJأ� �JJوآ��       �JJJ  ن)JJl ��CJJ ا�:��و"�JJت أJJ8(ى، زاد ا��<��  K ا�JJJ� +�JJأ� �JJوآ��

     �9��� 1���C         . . �9(ده� �*B(�� >��و"�ت أذآ�، ��*��1 ����9     �9(ده� �*B(�� >��و"�ت أذآ�، ��*%J���� ،ت�J"ا�:��و ��)JB/ �J  وا�9�ف         C�%J���� ،ت�J"ا�:��و ��)JB/ �J  وا�9�ف

� إ_��ت /:(�98، �           < C�pوا�� ،�/ �  �Mأآ q�� ،�9�:�r  �  ��M�� إ_��ت /:(�98، �           ��< C�pوا�� ،�/ �  �Mأآ q�� ،�9�:�r  �  ��M���      �J>Wا s��J�� )ه ����      �J>Wا s��J�� )ه ����

�9tاI(/�، أو إز����9، و)*� إ�������(/�، أو إز����9، و)*� إ�Iا�9tا�*�Iذ �d_�رة )��ة اW<��� و6�(آ�9 >� ا���وهIا أ � وهIا أ � ! ! ا�*�Iذ �d_�رة )��ة اW<��� و6�(آ�9 >� ا�



          �J�� آ�ت�NJة ا����%J�� �9�"�u ��ًا، إذ �����9 أن �l�(ا أ J(اً; CJ�t�n، إذا و�J9(ا  J(اه�J�� �9%���ة ا��NJآ�ت ��u�"          �J ��ًا، إذ �����9 أن �l�(ا أ J(اً; CJ�t�n، إذا و�J9(ا  J(اه

��C ا���م N  1( ا���م C��N  1(20002000ا ��)B/ 1M  ،�9�  1t�n ; أ���ل �  ..�:��و"�ت�:��و"�ت، ��ً;  � ه�ره� >� أ���ل ;   1t�n�B/ 1M  ،�9(�� ا، ��ً;  � ه�ره� >

� ا�dJ< ،CJ2�2ن         J< �J���)/� �2�ر/�9 ��� اGذى وإ(�اث ا�JxGار، ���� ا�dJ< ،CJ2�2ن         ا6*�9ت >��و"�ت ا�J< �J���)/� �2�ر/�9 ��� اGذى وإ(�اث ا�JxGار، ���ا6*�9ت >��و"�ت ا�

��CJ أ<�Jى،             . . ا��  ��M�r  ��p �9ذ   ا��  ��M�r  ��p �9ذ   ��H/ ل�J��y� م)J2� ت، أو�J:ف ا���IJ� �9P�� أن z���CJ أ<�Jى،             ���H/ ل�J��y� م)J2� ت، أو�J:ف ا���IJ� �9P�� أن z��

�9 ; ���O ا��%*H�م ا���دي أ��اً          Pو�� ،X2< �ًB�%� �ًإز��� .�%� �9�O�  ���9 ; ���O ا��%*H�م ا���دي أ��اً          �Pو�� ،X2< �ًB�%� �ًإز��� .�%� �9�O�  ��� أن . . �:�� أن و�:�و�

���*����*�          �J*ل ا��J��Gا �J� �JO�ا� sJg� ،�ًJ"و��< �J�*�� �J*( �%:! إ��دة إ!*�ج �  K �!���           ا�J*ل ا��J��Gا �J� �JO�ا� sJg� ،�ًJ"و��< �J�*�� �J*( �%:! إ��دة إ!*�ج �  K �!�� ا�

  ..��:Iه���:Iه�

�. ��sJJ اGذى        %JJ/ ،CJJذ�rا�� �JJ�p ت�JJ"ا�:��و �JJ*( ،CJJ2�2� ا�JJ< ،�JJ��. ��sJJ اGذى        �%JJ/ ،CJJذ�rا�� �JJ�p ت�JJ"ا�:��و �JJ*( ،CJJ2�2� ا�JJ< ،�JJ�� ! !  ,�9*%JJ/ �JJ9<  ,�9*%JJ/ �JJ9<

          CJJ8�n �JJ  ءًاmJJ� 1gNJJ/و ،�/)JJ������)JJ/�، و/mJJ� 1gNJJءًا  �(�%JJ           CJJ8�n �JJت /�JJ�� ��mJJH ا��JJ2ص، و�mJJءًا  �JJ ذاآ�JJة ا��� JJ%�)�ت /�JJ�� ��mJJH ا��JJ2ص، و�mJJءًا  �JJ ذاآ�JJة ا�

      ��� �_r/ �9< �9� /r_� ���      ا�����K، و���*��< �أZJx إ��J ذ�J,، أن ��Jا K آZNJ           أZJx إ��J ذ�J,، أن ��Jا K آC��" . .           ZNJ وآ:�ءة ا��9lز  "��C وآ:�ءة ا��9lز  ا�����K، و���*��

و��JJى ا���JJ  �JJ�M ا��H*%JJ� ��، أن   و��JJى ا���JJ  �JJ�M ا��H*%JJ� ��، أن   . . ا�:��و"�JJت وإزا�*JJ/ ،�JJ9%*�9, أ�JJ  �ًPJJ(ارد ا��JJ9lز   ا�:��و"�JJت وإزا�*JJ/ ،�JJ9%*�9, أ�JJ  �ًPJJ(ارد ا��JJ9lز   

               �J  �J��� $ًJ:B/ �JMأآ �Jظ، وه)J�  1�NJ� ز�J9l1 ا�J�� uJB�CJ ا�:��و"�Jت /<��  K ا��               �J  �J��� $ًJ:B/ �JMأآ �Jظ، وه)J�  1�NJ� ز�J9l1 ا�J�� uJB�CJ ا�:��و"�Jت /<��  K ا��

� ����J ا���           ! ! ا�:��و"�ت ذا/�9 ا�:��و"�ت ذا/�9 J< ت�J"ا�:��و �_rJ/ ،ى�J>رة أ��� ����J ا���           و��J< ت�J"ا�:��و �_rJ/ ،ى�J>رة أ����J         و��/ �J� إذا �J*( ،�/)J��         �J�/ �J� إذا �J*( ،�/)J��

�ًU�6 1�:/�ًU�6 1�:/..  



  الفريوسات وأشباه الفريوساتالفريوسات وأشباه الفريوسات
  

���ًا  � ا�C2��B ا�*� !%*H�م               / �Mا�:��وس، أآ �� C2��%ا�:�2ة ا� ����ًا  � ا�C2��B ا�*� !%*H�م               إن ا��Nح ا��Iآ(ر >/ �Mا�:��وس، أآ �� C2��%ا�:�2ة ا� �إن ا��Nح ا��Iآ(ر >

   C�9 آ���<   Cا�(ا08 " " >��وس>��وس"">��9 آ�� �� ا�(ا08 >< . .                ZJ���/ �J9��� @J�B�� ،K ا�J��ZJ���/ �J9��� @J                و/(�J� أ!J(اع أ<�Jى  �J ا�B�� ،K ا�J�و/(�J� أ!J(اع أ<�Jى  �J ا�

 ً��tm� ا�:��وس ً��tm� اع  . . ا�:��وس)!Gا AIك ه�*N/  اع)!Gا AIك ه�*N/                 ،م�H*%Jا�� �J�� ون�J� 1J��/ �J9!أ �J< ت�J"0 ا�:��وJ                   ،م�H*%Jا�� �J�� ون�J� 1J��/ �J9!أ �J< ت�J"0 ا�:��وJ  

��JJJ�� C��'JJJ  ،�/)JJJ�ًا �*�:�IJJJه�����JJJ�� C��'JJJ  ،�/)JJJ�ًا �*�:�IJJJه�و/JJJ2(م ��JJJ��yل ��JJJx ا���ا���JJJ�ان ا���JJJ�ان : : و �JJJ هAIJJJ اJJJ!G(اعو �JJJ هAIJJJ اJJJ!G(اع. . و/JJJ2(م ��JJJ��yل ��JJJx ا�

((wwoorrmmss)) وادة�JJJJn C�'JJJJ(وادة ، وأ�JJJJn C�'JJJJ(وأ ،TTrroojjaann))  ((hhoorrsseess الmJJJJ!eا K ا�JJJJال ، و�mJJJJ!eا K ا�JJJJو� ،((ddrrooppppeerrss)) . .

��Jا K ا���Jآ�ة    ��Jا K ا���Jآ�ة    و/�*�� آ1 هAI ا���ا �J9�< ��� ،K ا�:��و"�Jت، �mJءًا  CJU< �J أآ�J/ �J��� ا�                   و/�*�� آ1 هAI ا���ا �J9�< ��� ،K ا�:��و"�Jت، �mJءًا  CJU< �J أآ�J/ �J��� ا�                   

((mmaallwwaarree)) رة��� �  C2*N  ���رة ، وه� �  C2*N  �  ..mmaalliicciioouuss--llooggiicc  ssooffttwwaarree، وه

تنسخ الدودة نفسها من وإىل األقراص املرنة،       . والدودة برنامج يعيد إنتاج نفسه، لكنها ال تلوث برامج أخرى         
 الـدودة  وهي-تستخدم إحدى أنواع الديدان . أو عرب الشبكات، ويعتمد بعضها على الشبكة يف إجناز عملها      

بينما تـوزع  .  الشبكة لنسخ نفسها، فقط، إىل أجهزة الكمبيوتر املتصلة بالشبكة-(host worm)املضيفة 
 أجزاءها على عدة كمبيوترات، وتعتمد على الشبكة فيمـا بعـد   (network worm)الدودة الشبكية 

فسها إىل أماكن متعددة على     وميكن أن تظهر الديدان على كمبيوترات منفصلة، فتنسخ ن        . لتشغيل هذه األجزاء  
  .القرص الصلب

، نسبة لألسطورة اإلغريقيـة الـواردة يف ملحمـة          "حصان طروادة "ومسي النوع الثاين من الربجميات املاكرة       
األوديسا هلومريوس، حيث ترك اجليش اإلغريقي حصاناً خشبياً ضخماً، كهدية لسكان طروادة، وكان خيتبئ              

ء، بعد أن تظاهروا بإاء احلصار الطويل، وعندما رحل اجليش وأدخل السكان   ضمنه جمموعة من اجلنود األشدا    
. احلصان إىل داخل أسوار املدينة، خرج اجلند منه وانقضوا على احلامية، وسقطت املدينة يف أيـدي اإلغريـق           

 يـشغل   وتعتمد برامج أحصنة طروادة على املبدأ ذاته، فهي ختتبئ ضمن برامج يبدو مظهرها بريئاً، وعنـدما               
وختتلف أحصنة طروادة عن . املستخدم واحداً من هذه الربامج، ينشط اجلزء املاكر ويقوم بعمل معني مصمم له       

  .الفريوسات العادية، يف أا ال تعيد إنتاج نفسها
 ملراوغة برامج مكافحة الفريوسات، وتعتمد على التشفري غالباً ملنـع           (droppers)وصممت برامج اإلنزال    

 ووظيفة هذه الربامج عادة، نقل وتركيب الفريوسات، فهي تنتظر حلظة حدوث أمر معـني علـى                 .اكتشافها
  .الكمبيوتر، لكي تنطلق وتلوثه بالفريوس احملمول يف طياا



 الكمبيوتر إىل هذه الفئة، إذ تبىن القنابل ضمن الربجميات املـاكرة كواسـطة              (bomb)وينتمي مفهوم قنبلة    
تنشط بعض القنابل يف وقت حمدد، اعتماداً علـى         . ل لتنشط عند حدوث حدث معني     وتربمج القناب . لتنشيطها

 من قرصـك الـصلب،   DOC.فيمكن برجمة قنبلة مثالً، ملسح كافة امللفات ذات االمتداد  . ساعة الكمبيوتر 
. عشية رأس السنة امليالدية، أو لعرض رسالة على الشاشة، يف اليوم املصادف لعيد ميالد شخـصية مـشهورة   

وتعمل بعض القنابل حتت شروط أو أحداث أخرى، فيمكن أن تنتظر القنبلة إىل أن يتم تشغيل برنامج معني،                  
ومن وجهة النظـر    .  اخلاصة ذا الربنامج   (templates)عشرين مرة مثالً، وعندها متسح ملفات القوالب        
  .هذه، تعترب القنابل جمرد برامج جدولة زمنية ماكرة

فريوسات كحاالت خاصة من الربجميات املاكرة، إذ ميكن للفريوسات االنتـشار بواسـطة           وميكننا النظر إىل ال   
وال تعتـرب   . ، وهي تستخدم مفهوم برامج الديدان إلعادة إنتـاج نفـسها          )وال يشترط ذلك  (برامج اإلنزال   

أعماالً ال يريـدها    فهي تنفذ   : الفريوسات مماثلة ألحصنة طروادة من الناحية التقنية، إال أا تشاها يف نقطتني           
ختتبئ داخله، وتعمـل عنـدما يعمـل        (املستخدم، وحتول الربنامج الذي تلتصق به إىل حصان طروادة عملياً           

  )الربنامج، وتنفذ أعماالً غري مرغوبة



  كيف يعمل الفريوس؟كيف يعمل الفريوس؟

  
             �J�� �J��< ض���J"و ،CJ:�*H  ق�JB� 1 ا�:��و"�ت��/             �J�� �J��< ض���J"و ،CJ:�*H  ق�JB� اا/��1 ا�:��و"�ت          CJ<آ� �J9l9*�/ �J*ا� CJ ا��� CJ2��B�          CJ<آ� �J9l9*�/ �J*ا� CJ ا��� CJ2��B�

�  �ZJ                 . . ا�:��و"�تا�:��و"�تJ< �ًJU�*H  �Jن 8� د<1 إ��)���(/� ��� ��9زك، و���� ا���ا��9O� C ا�<                 ZJ�  �J< �ًJU�*H  �Jن 8� د<1 إ��)���(/� ��� ��9زك، و���� ا���ا��9O� C ا�<

�  ). ).  أو �JJB8ع اJJ8e$ع أو �JJB8ع اJJ8e$عEEXXEE أو  أو �JJ:�  1JJM CCOOMMت  �JJ:�  1JJMت ((��!JJ�  K �JJ(ث ��!JJ�  K �JJ(ث JJ< ت�JJ"ا�:��و +JJ!وآ�  �JJ< ت�JJ"ا�:��و +JJ!وآ�

             CJ_)�  CJ!�  اص�J80 أJز�)/ @��n �� ��1 أ"�"N� �N*�/ �xا���             CJ_)�  CJ!�  اص�J80 أJز�)/ @��n �� ��1 أ"�"N� �N*�/ �xا��� . .      �J9�O��< ،م)Jا�� �J أ      �J9�O��< ،م)Jا�� �J أ

��ت          �NJا� �J�� CJ�)2�ا�� K ا���  0 ا�/y�          ت���NJا� �J�� CJ�)2�ا�� K ا���  0 ا�/y�)) J و J و    +J!�*!إ �J9��� �    +J!�*!إ �J9��� �((         .Jآ��/ K �J!�� �J  ءmJlآ ،         .Jآ��/ K �J!�� �J  ءmJlآ ،

       @JJ<�  ZJJ��9ة، أو آ��NJJت ا��JJ2��B*ا� �JJ(G آ�و�JJ  أو ،��JJ�  @JJ��B/ �JJ  CJJ����l/ CH%JJ!       @JJ<�  ZJJ��9ة، أو آ��NJJت ا��JJ2��B*ا� �JJ(G آ�و�JJ  أو ،��JJ�  @JJ��B/ �JJ  CJJ����l/ CH%JJ!

((aattttaacchhmmeenntt))�  .. ��"��C ���� إ��*�و!� ��"��C ���� إ��*�و!

وجيدر التنويه إىل أن رسالة الربيد اإللكتروين نفسها ال ميكن أن تكون فريوساً، فالفريوس برنـامج، وجيـب                  
ويتم . إذاً الفريوس املرفق برسالة بريد إلكتروين، ال حول له وال قوة، إىل أن تشغله             . يصبح نشطاً تشغيله لكي   

وميكنك محايـة جهـازك مـن هـذه         . تشغيل فريوسات املرفقات عادة، بالنقر عليها نقرة مزدوجة باملاوس        
، EXE أو COMتداده الفريوسات، باالمتناع عن تشغيل أي ملف مرفق برسالة بريد إلكتروين، إذا كان ام 

أو إذا كان أحد ملفات بيانات التطبيقات اليت تدعم املاكرو، مثل برامج أوفيس، إىل ما بعد فحصه والتأكـد                   
أما ملفات الرسوميات والصوت، وأنواع ملفـات البيانـات األخـرى القادمـة             . من خلوه من الفريوسات   

  .، ولذلك فهو ال يهامجهاكمرفقات، فهي آمنة، وال ميكن للفريوس أن ينشط من خالهلا
إذاً يبدأ الفريوس دورة حياته على اجلهاز بشكل مشابه لربنامج حصان طروادة، فهو خيتبئ يف ثنايا برنامج أو                   

يف امللفات التنفيذية امللوثة، يكون الفريوس قد أضاف شيفرته إىل الربنامج األصـلي،             . ملف آخر، وينشط معه   
وعند تشغيل امللف التنفيذي املصاب، يقفز الربنـامج        .  إىل شيفرة الفريوس   وعدل تعليماته حبيث ينتقل التنفيذ    

وعند هذه النقطة يكـون  . عادة إىل تعليمات الفريوس، فينفذها، مث يعود ثانية لتنفيذ تعليمات الربنامج األصلي    
  .الفريوس ناشطاً، وجهازك أصبح ملوثاً
، أو يقبـع    (direct-action)ويطلق عليه فريوس العمل املباشـر       (وقد ينفذ الفريوس مهمته فور تنشيطه       
 ,terminate and stay resident" اإلاء والبقاء يف الذاكرة"منتظراً يف الذاكرة، باستخدام وظيفة 

TSR)     ويطلق عليهـا الفريوسـات     وتنتمي غالبية الفريوسات هلذه الفئة،      . ، اليت تؤمنها نظم التشغيل عادة
ونظراً لإلمكانيات الكبرية املتاحة للربامج املقيمة يف الذاكرة، بدءاً من تشغيل التطبيقـات والنـسخ               ". املقيمة"

، فيمكن  )والكثري من األعمال األخرى   (االحتياطي للملفات إىل مراقبة ضغطات لوحة املفاتيح ونقرات املاوس          



ميكن تشغيل الفـريوس املقـيم      .  عمل ميكن أن يقوم به نظام التشغيل، تقريباً        برجمة الفريوس املقيم، لتنفيذ أي    
ومن األمور اليت تستطيع الفريوسات املقيمة عملها، مسح        . كقنبلة، فيبدأ مهمته على جهازك عند حدث معني       

(scan)تلويثها قرصك الصلب وأقراص الشبكة حبثاً عن امللفات التنفيذية، مث نسخ نفسها إىل هذه امللفات و.  



  أنواع الفريوساتأنواع الفريوسات

  
�1 دا�JJn �JJ� ،�JJtق ���JJ�ة �*�(�aJJ آ���JJ(/�ك، ���JJ أ!JJ(اع   NJJ� ،ت�JJ"رو ا�:��و)JJB  aJJ��1 دا�JJn �JJ� ،�JJtق ���JJ�ة �*�(�aJJ آ���JJ(/�ك، ���JJ أ!JJ(اع   �NJJ� ،ت�JJ"رو ا�:��و)JJB  aJJ��

    �JJإ� Z�'JJ/و ،�ًJJ���� ودة�JJ�  ت�JJ"ا�:��و    �JJإ� Z�'JJ/و ،�ًJJ���� ودة�JJ�  ت�JJ"ع   : : ا�:��و$JJ8eع ا�JJB8 ت�JJ"ع   >��و$JJ8eع ا�JJB8 ت�JJ"و��<((bboooott  sseeccttoorr  

vviirruusseess))   ت�JJJJ:ت ا����JJJJ_)� ت   ، و�JJJJ:ت ا����JJJJ_)� و ،((ffiillee  iinnffeeccttoorrss))   آ�و�JJJJت ا���JJJJ"آ�و   ، و>��و�JJJJت ا���JJJJ"و>��و ،mmaaccrroo))  

((vviirruusseess . .أ �JJJ�)/أو �JJJ�)/و   �JJJ�� ،�JJJ9�� CJJJ��:*ت ا���JJJU:ا� sJJJت، و���JJJU:ا� AIJJJ9� ى�JJJ>ء أ��JJJ"   �JJJ�� ،�JJJ9�� CJJJ��:*ت ا���JJJU:ا� sJJJت، و���JJJU:ا� AIJJJ9� ى�JJJ>ء أ��JJJ"

9( �9 ���2 وا)�ًا :9( �9 ���2 وا)�ًا: ..  

تقبع فريوسات قطاع اإلقالع يف أماكن معينة على القرص الصلب ضمن جهازك، وهي األماكن اليت يقرأهـا                 
منطقة قطاع تصيب فريوسات قطاع اإلقالع احلقيقية . الكمبيوتر وينفذ التعليمات املخزنة ضمنها، عند اإلقالع

، بينما تصيب فريوسات الفئـة الفرعيـة املـسماة    (DOS boot record)اإلقالع اخلاصة بنظام دوس 
MBR viruses قطاع اإلقالع الرئيسي للكمبيوتر ،(master boot record) . يقرأ الكمبيوتر كال

ميكـن  . يف الـذاكرة  املنطقتني السابقتني من القرص الصلب عند اإلقالع، مما يؤدي إىل حتميـل الفـريوس               
للفريوسات أن تصيب قطاع اإلقالع على األقراص املرنة، لكن األقراص املرنة النظيفة، واحملمية من الكتابـة،                

واملشكلة اليت يواجهها املستخدم بالطبع، هي كيفية   . تبقى أكثر الطرق أمناً إلقالع النظام، يف حاالت الطوارئ        
 من الفريوسات، قبل استخدامه يف اإلقالع، وهذا ما حتاول أن تفعله            التأكد من نظافة القرص املرن، أي خلوه      

  .برامج مكافحة الفريوسات
 نفـسها بامللفـات   (parasitic viruses)وتدعى أيضاً الفريوسات الطفيليـة  (تلصق ملوثات امللفات 

ذا الفريوس، عـادة،    وعندما يعمل أحد الربامج امللوثة، فإن ه      . التنفيذية، وهي أكثر أنواع الفريوسات شيوعاً     
وهكذا، يعيد هذا النوع مـن      . ينتظر يف الذاكرة إىل أن يشغل املستخدم برناجماً آخر، فيسرع عندها إىل تلويثه            

وتوجد أنواع خمتلفة   ! الفريوس إنتاج نفسه، ببساطة، من خالل استخدام الكمبيوتر بفعالية، أي بتشغيل الربامج           
  .احدمن ملوثات امللفات، لكن مبدأ عملها و

، وهي من األنواع احلديثة نسبياً، على حقيقة أن الكثري مـن  (macro viruses)تعتمد فريوسات املاكرو 
وقد صممت لغات الربجمة هذه ملساعدة املستخدم علـى أمتتـة           . التطبيقات تتضمن لغات برجمة مبيتة ضمنها     

. اء برامج صغرية تدعى برامج املاكرو     العمليات املتكررة اليت جيريها ضمن التطبيق، من خالل السماح له بإنش          
تتضمن برامج طاقم أوفيس، مثالً، لغة برجمة مبيتة، باإلضافة إىل العديد من برامج املاكرو املبيتة أيضاً، واجلاهزة                 

وفريوس املاكرو ببساطة، هو برنامج ماكرو مصمم للعمل مع تطبيـق معـني، أو عـدة                . لالستخدام املباشر 
أصبحت فريوسات املاكرو شهرية بفضل الفـريوس املـصمم لربنـامج           . جمة واحدة تطبيقات تشترك بلغة بر   



وقد بـرِمج  . فعندما تفتح وثيقة أو قالباً ملوثني، ينشط الفريوس ويؤدي مهمته التخريبية      . مايكروسوفت وورد 
سـتخدام  هذا الفريوس لينسخ نفسه إىل ملفات الوثائق األخرى، مما يؤدي إىل ازدياد انتشاره مع اسـتمرار ا                

  .الربنامج
 بني تلويث قطاع اإلقالع مع تلويـث        (multipartite)" متعدد األجزاء "وجيمع نوع رابع يدعى الفريوس      

  .امللفات، يف وقت واحد
 Virusستجد قائمة ضخمة بأمساء الفريوسات، مع شرح تفصيلي عـن آثـار كـل منـها، يف قـسم      

Encyclopedia           ـ اص بـشركة سـيمانتك، علـى        من موقـع خمتـرب مكافحـة الفريوسـات، اخل
  html.vinfodb/avcenter/com.symantec.www://http:العنوان

  
  



  ذكاء الفريوسات يف ازديادذكاء الفريوسات يف ازدياد

  
��أ >��وس ا���آ�و، Gن ��gت ا��� Cl أ �+ إ ��!�C ا�(�(ل إ�� ا�Iاآ�ة وا�8Gاص   zl! �8اصGاآ�ة واIا�(�(ل إ�� ا� C�!����أ >��وس ا���آ�و، Gن ��gت ا��� Cl أ �+ إ   zl!

C��'JJJا�C��'JJJا� . .   �JJJ�/ �JJJ���� �JJJ9�< �JJJ�� ،�ًPJJJأ� CJJJM����JJJ   وهIJJJا  �JJJ أ �*�JJJ ا�*2���JJJت ا�/ �JJJ���� �JJJ9�< �JJJ�� ،�ًPJJJأ� CJJJM��، ، AAccttiivveeXXوهIJJJا  �JJJ أ �*�JJJ ا�*2���JJJت ا�

�z أن هAIJJ ا�*2���JJت ��JJx 0JJ  +��JJ�ُن )���CJJ . . ((JJaavvaa  aapppplleettss))�ت ��>�JJ �ت ��>JJ�l JJ�l  �JJو��و��JJ� CJJ���( ن��JJx 0JJ  +��JJ�ُ ت�JJ��2*ا� AIJJأن ه z�JJ�

� هIJا ا���Jlل      �J<�� �J�/AAccttiivveeXX أ>�J<�� �J�/         �J  1PJ أ>�J  1PJ         ((ا��2ص ا�'�.  � ��Jا K ا�:��و"�Jت        ا��2ص ا�'�.  � ��Jا K ا�:��و"�Jت        J<       ل�Jlا ا��IJه �J< (( ، ،

  0JJ8)�� ,JJ/د ز��ر�JJl�� زك�JJ9� �JJ�� �9%JJ:! .JJ0 /�آ��B*%JJ/ K ا�JJ�0  ���JJ ا�CJJ2�2 أن هAIJJ ا�JJ8)�� ,JJ/د ز��ر�JJl�� زك�JJ9� �JJ�� �9%JJ:! .JJ0 /�آ��B*%JJ/ K ا�JJ���JJ ا�CJJ2�2 أن هAIJJ ا��

.JJو�.JJو� . .  �*JJ" �JJ�/m9أن أ� zJJxا�(ا �JJ و  �*JJ" �JJ�/m9أن أ� zJJxا�(ا �JJ ت   و�JJ�l ��(ن أآ�n�JJH�� CJJx�� �JJM ا�:��و"�JJت وا��� �JJ�lت   (ن أآ�n�JJH�� CJJx�� �JJM ا�:��و"�JJت وا�

                  0J  �ً�)'J> ،+J!�*!إ C��NJ�9، و�PJ����J(/�ات �����, ا�NJ/ د�J0 ازد�J  ،ى�J>G0                  ا���آ�ة اJ  �ً�)'J> ،+J!�*!إ C��NJ�9، و�PJ����J(/�ات �����, ا�NJ/ د�J0 ازد�J  ،ى�J>Gا���آ�ة ا

                �Jه��� 1�gNJ*ا� �JO! CJ�8�/ اء�J�e +!�*!�9 إ� �!��/ �1 ���ه�J                ا��mا�� ا�*�gNJ*ا� �JO! CJ�8�/ اء�J�e +!�*!�9 إ� �!��/ �  �J �O! � rJ�9898 و��J�وز     ��J �O! � rJ و��J�وز     ((ا��mا�� ا�*

��!��ت20002000وو���وزوو���وز eا AIت ه��!�� eا AIه .(.(  

ريوسات، هو مهارم وقدرم الفذة على االبتكار، فهم خيرجون إلينا دائمـاً            إن أقل ما يوصف به مطورو الف      
 (stealth viruses)فمثالً، تضلل الفريوسات املتـسللة  . بطرق جديدة خلداع برامج مكافحة الفريوسات

د اجلديدة، برامج مكافحة الفريوسات، بإيهامها أن األمور تسري على ما يرام، وال يوجد أي مؤشر على وجو                 
  كيف؟. فريوس

يعتمد مبدأ عمل الفريوس املتسلل، على االحتفاظ مبعلومات عن امللفات اليت لوثها، مث االنتظار يف الـذاكرة،                 
ومقاطعة عمل برامج مكافحة الفريوسات خالل حبثها عن امللفات املعدلة، وإعطائها املعلومات القدميـة الـيت                

  !ا باحلصول على املعلومات احلقيقية من نظام التشغيلحيتفظ ا عن هذه امللفات، بدالً من السماح هل
، فتعدل نفسها أثناء إعادة اإلنتاج، مما جيعل        polymorphic) (virusesأما الفريوسات متغرية الشكل     

من الصعب على برامج مكافحة الفريوسات اليت تبحث عن مناذج معينة من مثل هذا الفريوس، اكتشاف كافة                 
  .لتايل تستطيع الفريوسات الناجية، االستمرار وإعادة إنتاج أشكال جديدةأشكاله املوجودة، وبا

تظهر أنواع جديدة من الفريوسات إىل حيز الوجود بشكل دائم، مع استمرار لعبة القط والفأر بني مطـوري                  
  .وأغلب الظن أن الفريوسات ظهرت لتبقى، إىل ما شاء اهللا. الفريوسات ومنتجي برامج مكافحتها



  ريوسات الشائعةريوسات الشائعةبعض الفبعض الف

�� ا
	 ا����وس�  ��ا����� ����ت ا���� 

Aol4free.com 
حصان 
 طروادة

فهو حيذف امللفات من ! ال شيء
القرص الصلب، لكنه ال ينتقل إىل 

 تطبيقات أخرى

عند ) من دوس (Deltreeيستخدم تعليمة 
تنشيطه، حلذف امللفات من القرص الصلب، وهو 

 سابق له الAol4freeخمتلف عن فريوس 

Form  
مقيم، قطاع 

 اإلقالع
 قطاع اإلقالع على األقراص املرنة

قدمي نسبياً لكنه شائع، يصدر صوت نقرات عند 
 الضغط على لوحة املفاتيح

Hare 
مقيم، متغري 

الشكل، 
 متعدد األجزاء

، EXE و COMملفات 
وقطاع اإلقالع الرئيسي، وقطاع 

 اإلقالع على األقراص املرنة

 والعشرين من أغسطس وسبتمرب، ينشط يف الثاين
 :C و :B و :Aوحياول مسح سواقات 

Java.App 
Strange Brew 

ملوث ملفات، 
 مباشر العمل

  ملفات فئات جافا
أول فريوس يصيب برميجات جافا، وميكنه االنتشار 

 عرب نظم تشغيل خمتلفة، لكن ال تعرف له أضرار

Microsoft.Exc
el.Spellcheck  

 املمتدةجداول إكسل  ماكرو

 يف جملد إقالع Spellck.xlaيشكل امللف 
إكسل، وهو غري مؤذ، لكنه يعرض رسائل حيذر 

 فيها من فريوسات املاكرو

Monica 
(Hanko.4167) 

ملوث ملفات، 
 متسلل، مقيم

 EXE و COMملفات 

يوقف عمل الكمبيوتر يف الساعة السابعة وسبع 
-7/7دقائق، يف اليوم السابع من شهر يوليو، أي 

 Monica، ويظهر كلمة 7:07

W95.CIH 
ملوث ملفات، 

 مقيم
 95 لويندوزEXEملفات 

ينشط يف السادس والعشرين من كل شهر، وحياول 
الكتابة فوق ذاكرة فالش بيوس، وختريب بيانات 

 القرص الصلب

W95.Marburg 
ملوث ملفات، 

 مباشر العمل

ملفات التطبيقات لنظم 
 يت.إن/95/98ويندوز

ة أشهر من أول إصابة به، فعند ينشط بعد ثالث
تشغيل تطبيق ملوث، يغطي الشاشة بأيقونة اخلطأ 

 يف ويندوز، وحيذف برامج مكافحة الفريوسات

W97/X97M 
Shiver 

 ماكرو
 97وورد) ملفات بيانات(وثائق 

 97وإكسل

أول فريوس من نوع املاكرو يصيب ملفات وورد 
 وإكسل معاً، ومينع حتميل الوثائق امللوثة

Win32/Semisoft 
ملوث ملفات، 

 مقيم
  لنظم ويندوزEXEملفات 

يرسل معلومات من عدة ملفات على القرص 
  حمددة، عرب إنترنتIPالصلب، إىل عناوين 

WM.PolyPoster وثائق وورد ماكرو 

يرسل رسالة إىل جمموعات نقاش حمددة، بواسطة 
، ويضع وثيقة وورد Free Agentبرنامج 

 لرسالةالراهنة كملف مرفق با

XM.Compat  
ماكرو، متغري 

 الشكل
 جداول إكسل املمتدة

 عند إغالق 1998 أغسطس 31ينشط بعد تاريخ 
جدول ملوث، فيختار جمموعة عشوائية من اخلاليا 

 . باملائة5العددية، ويغري قيمها بنسبة 

  



  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  لغيبلغيب بظهر ا بظهر ا ولتدعوا اهللا يل ولتدعوا اهللا يلكتابكتاب ال الاا بقراءة هذ بقراءة هذستفدمتستفدمتأرجو أن تكونوا اأرجو أن تكونوا ا

  --::وألي استفسار بالرجاء مراسليت على الرابط التايل وألي استفسار بالرجاء مراسليت على الرابط التايل 

  

E mail :- MostafaDigital@yahoo!.com   
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