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 ویروسفناوری آنتی  -1

 ردمو یهاروش. است افتهی شیافزا اریبس گذشته سال چند در روسیو یآنت افزارنرم یدگیچیپ
 وسطت استفاده مورد یموتورها ستندم نیا در. اندشده تردهیچیپ هاروسیو ییشناسا یبرا استفاده
eScan است گرفته قرار بحث مورد اتیجزئ در دیجد هایدیتهد ییشناسا یبرا. 

 مقدمه -2

 ازکه  eScan روسیو یآنت موتور یکل ساختار و یطراح ،یمعمار از ییاجرا یچکیده در این بخش،
 د، ارائه خواهد شد.شویم دهیامن AV موتور عنوان به بعد به نیا

 از مختلف یهاطیمح انواع در را خود ییتوانا ،eScan ساخت یبرا استفاده مورد ماژوالر یمعمار
 یعموم یسرورها دسکتاپ، در ،high-end یسرورها و یکار یهاستگاهیا تا شده تعبیه یهاستمیس
 پلتفرم از مستقل و اجرا و نصبدر   حمل قابل eScan روسیو یآنت. است داده نشان  یخصوص و
 .است( نوکسیلو  ندوزیو مانند)

 حفاظت ارائه توسعه حال در مستمر طور به که است شده لیتشک ییهاماژول از eScan یموتورها
 پت،یاسکر یهاروسیو ها،روسیو (به محدود نه اما) جمله از بدافزارها انواع برابر در کامل

. باشندیم رهیغ و Dialers افزارها،جاسوس ها،تروجان ،های پشتیدرب ماکرو، یهاروسیو
 جمله از مخرب، یکدها از یاگسترده فیط صیتشخ یبرا را آن استفاده از،eScan یهاروش

بدافزاری  هایدیتهد گرید و هاروسیو بر عالوه تروجان، یهابرنامه و یجاسوس یافزارهانرم
 .سازندیمپذیر امکان

 دارد؟ یامکانات چه eScan روسیو یآنت موتور  -2

eScan هاهیال این تمام مورد در بحث برد،یم کارهب هاستمیس از حفاظت یبرا یاهیال چند کردیرو 
بر  ،eScanویروس آنتی موتور برعالوه   ما تمرکز جانیا در. باشدیمی این مستند دهمحدو از خارج

 . باشدیم زین eScanفناوری مبتنی بر ابر  و روی پایش رفتار فعال هوشمند
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 :یروسیو رکوردهای بدافزارها، گستره فراوان از نوع هر یبرا هالیفا بررسی    -6

 ساخته ،یسازنهیبه یهاداده پردازش یهاتمیالگور هیپا بر که eScan موتور دیجد ینسخه
 فناوری از استفاده با پویش اتیعمل طول در را ستمیس بار یتوجه قابل طور به شده،

 صیتشخ تیقابل از ییباال زانیم یدارا موتور نیا. است داده کاهش ،Caching تهشرفیپ
 ها،تروجان مخرب، یهاپتیاسکر ،(روسیو) آلوده لیفا بدافزارها شامل معمول انواع تمام
 رهیغ و شبکه یهاکرم ،افزارهاتبلیغ افزارها،جاسوس ها،تیک روت ،های پشتیدرب

 .باشدیم

 مختلف یهافرمتسایر  و یویشآرهای فایل  پویش  -9

 :کندیم خارج فشرده حالت از را های آرشیویفایل نوع نیا eScan موتور

 چونهم یمتعدد محبوب های آرشیویفایل :ZIP، RAR، 7Zip، ACE، ARJ، CAB MS، 
IS CAB، GZ، BZ2، RPM، DEB، LZH، TAR، CPIO، ISO گر؛ید یبرخ و 

 ( ندوزیوی راهنما یهالیفا: )یویآرش هایفایل انواع ریساCHM، محتوای OLE2 
 ...و( Office یبیترک یهالیفا)

 نصب ندیفرآی دهنده انجام معمول یهابرنامه همه :MSI، کننده نصب  Nullsoft  انواع و 
 .استخراج خود یوهایآرش از یمختلف

  یروسیو لیفا توسط ی آلوده شدههالیفا یبازساز -4

 افزارنرم از مخرب یکدها تا دهدیم اجازه ،eScan موتور درموجود  و بازسازی اصالح یورافن
 یمحل انتشار از و گردیده عامل ستمیس عملکرد و افزارنرم حفظ باعث و گردند پاک آلوده
 انجام و از طریق تزریق کد آلوده یکپ و اجرا ،بدافزار گسترش روند امروزه. دینمایم یریجلوگ

 یجراا تواندیم یمعمول ویروسآنتی موتور که یطور به باشدیم ستمیس یستریرج در راتییتغ
 وتورم. باشدینم ستمیس یرو بر شده انجام راتییتغ زدودن به قادر یول دیایب را کدمخرب مولد

 حالت به راآن و  یابیرد را شودیم انجام ستمیس یرو بر که یراتییتغ تمام eScan شرفتهیپ
 .گرداندیم باز یعاد
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 فرد به منحصر یکتشافا تمیالگور  -4

دید ج افزارهای مخربنرم تجزیه و تحلیل اکتشافی با استفاده از الگوهای رفتار بدافزار معمولی،
ویروس تشخیص داده نشده و هنوز به امضای ویروس اضافه  البراتوارو ناشناخته را که توسط 

اکتشافی است که به  موتور پویش دارای eScanویروس دهد. آنتیگردیده را تشخیص مین
 کند.افزارهای مخرب کمک میانواع پیشرفته نرممقابله با 

 موتور هاییروزرسانبه  -1

  را دیجد مخرب یافزارهانرم داده گاهیپا بار،یک ساعت 2 هر در بازه زمانی eScan البراتوار
 eScan( رنتشاا حال در دیجد روسیو وعیش) هاتیفور از یبرخ مورد در. کندیم یروزرسانبه

ی ارتقای نسخه از شده یزیربرنامه انتشار. باشدمی یفور یساعت یرسانزروبه ارائه به قادر
 ملشا است ممکن موضوع نیا. شودیم ارائه داده گاهیپا یروزرسانبه با همراه زین پویش موتور

 .باشد دیجد یهایژگیو افزودن نیز، و حافظه یسازنهیبه پویش، سرعت شیافزا

 فناوری  -5

های و به طور خاص روش شودمی بدافزارها مربوطسایر ها و به روش تشخیص ویروس فناوری
روش  شامل هاها و تروجانها، کرمبرای بدافزارها مانند ویروس پویشویروس از تشخیص آنتی

فایل وای ، محتمحتواتطبیق در روش باشند. می رفتار مبتنی برهای اکتشافی روشو  محتواتطبیق 
 شود. اگر امضای ویروسمخرب مقایسه میفایل  یمشکوک با پایگاه داده شناخته شده از امضا

. شودتعیین میای در فایل مشکوک یافت شود، فایل به عنوان یک ویروس شناخته شده
جدید  ی، اما ممکن است قادر به شناسایی بدافزارهاباشندمی بسیار مؤثرهای تطبیق محتوا روش

است، بدون  انگیزمخاطره پویش،آیا اطالعات در حال  موضوع که دیگر این کارراه نباشند.
عنوان  ای باکه اطالعات حاوی ویروس است یا نه، استفاده از روش شناخته شدهدانستن این

فرآیند است که چگونه اطالعات  این روش شامل تجزیه و تحلیل  این است، "اکتشافی پویش"
 باشد.یست از الگوهای فعالیت خطرناک میبا یک ل یمقایسهجی آن، سپس خروکند و عمل می
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محتوا  تطبیق. اگر تنها روش جوانب مثبت و منفی خود را دارند هامورد از این روش هر دو 
ه کبار در روز انجام گیرد. هنگامیحداقل یکرسانی آن روزاستفاده شده باشد، مهم است که به

ویروس برای دو یا آنتی رسانیروزشود، عدم بهیروس جدید کشف و 19 ،هر روز که رود انتظار
تواند به است که می اینروش اکتشافی دارد، ضعفی که  انگیز است.سه روز، امری مخاطره

کاربر با تعداد زیادی از د. اگر ده، هشدار اشتباه میویروس نیستند های که کاربردر مورد آیتم
ی بوجود هاهشدار، به زودی از کند، کار میر نظر گرفته شوددهایی که ممکن است خطرناک آیتم

 د.شوآمده در این روش خسته می
سایر تهدیدها ها و رهای چندگانه برای شناسایی ویروساز موتو eScanمحتوا،  تطبیقبرای 

ور کند موتویروس نتواند تهدید را کشف آنتیاگر یک موتور  این علت کهکند، به استفاده می
ین ا شود، منظورویروس صحبت میآنتیموتور د آن را بیابد و بالعکس. وقتی درمورد ایدیگر ب

 موارد است:
  که به عنوان  پویشگر در دسترسیموتورTSR در آخرین  )خاتمه دادن و ماندن .کندکار می

 (محل پویش

  یی شناسا رسانی امضاهای ویروس و روهرسانی برای بروزبهمند ماژول پویشگر نیازموتور
 تهدیدات شناخته شده و جدید

 رسانی متصل به موتور پویشماژول هشدار و اطالع 

 اکتشافی گرشامل تحلیل 

  نخی به منظور افزایش کارایی سیستمچندمعماری 

های گی به ویروسدمنظور جلوگیری از آلو بهویروس آنتیبه موتور  مورد 9به طور کلی این 
بر روی  ویروسنتیآموتورهای  کند.تم کمک میسیسی دیگر شناخته شده و سایر بدافزارها

سیستم عامل مانند ویندوز، مک یا لینوکس به عنوان  امل یکشهای مشتری کاربر نهایی سیستم
ایمیل که  هایرودیوتوان آن را در میکه است، ضمن این یک مجموعه نقطه پایانی ارائه شده

یکی  ، مشاهده نمود.شودیدر یک ایمیل انجام م سایر تهدیدهاها و برای ویروسویش پدر آن 
های مهم پشتیبانی از فایل یست که نسخها این eScanویروس آنتیهای مهم موتور از جنبه

شناسایی شده  false-possitive))شخیص نادرستی تمورد، اگر هر  . در ایننمایدمیتهیه سیستم 
ساس افلوچارت زیر  .نمایدبازیابی می ،های پشتیبان و بدون هر گونه خرابیها را با فایلباشد، آن

 دهد.را نمایش می eScanویروس نتیآور موت عملکرد
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درخواست دسترسی به فایل 

شروع

جهت ارسال محل و محتوای فایل ها 
اسکن توسط موتور

اسکن محتوای فایل ها

Aاسکن توسط موتور

Bاسکن توسط موتور

اعالن به عنوان فایل سالم

اعالن این موضوع به کاربر

مسدود شدن فایل 

به عنوان فایل آلوده اعالن

اجازه دسترسی به فایل

پیدا شدن فایل آلوده

خیر

بله خیر

پایان
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 یسازهادیپ روسیویآنت آن در که یجزئ ای و عامل ستمیس هر به خاص طورهب دیبا  ریتفسو کار ساز 
 ای و سکید یفالپ ای و سکید کی یرو بر اطالعات به یدسترس کی که بار هر. ابدی اختصاص ،شده
 ویشپ و سدینویم را سکید یفراخوان و یریرهگ را خواندن روسیویآنت ،شود انجام ویدرا فلش

 در ستهه مود در وریدرا کی قیطر از عمل نیا. دهدیم انجام را یارهیذخ ای و یخواندن اطالعات
 .ردیپذیم  انجام ندوزیو عامل ستمیس

 و ارسال ویروسآنتی موتور به آن ریمس و لیفا اطالعات ،درخواست لیفا کی یریگره هنگام
 روسیو یامضاها برابر یمحتوا قیتطب روش از استفاده با را لیفا روسیویآنت "A" موتور سپس

 زا پس و شده مشخص روسیو عنوان به لیفا شد، دایپ لیفا آن در لودگیآ اگر. دینمایم ویشپ
 لیاف آن بر حذف/ازیساکپ/ نهیقرنط مانند فرض شیپ ماتیتنظ اساس بر ویروسآنتی موتور آن

 همان دوباره سپس و ارسال روسیو یآنت"B"  موتور به را آن بودن آلودهایل فاگر. دینمایم اعمال
 یدسترس ،داد صیتشخ دون آلودگیب را لیفا زین دوم موتور اگر. داشت خواهد دنبال به را روند

 .شد خواهد گرفته نظر در یگرید فرض شیپ عمل گرنه و ده خواهد شداد اجازه لیفا آن به

 صیتشخیزان م  -1۰

 یاافزارهنرم های  مبتنی بردیتهد و هاروسیو صیتشخ ،ویروسآنتی موتور مورد در صحبت هنگام
 ،دارند مختلف یهاصیتشخ نرخ روسیویآنت مختلف یهابرنامه. باشندمی یمهم یارهایمع مخرب

 منظم طور به هاسازمان از یبرخ. دارند نقش اکتشاف و روسیو فیتعار مورد  دو هر جانیا در  که
 رخن از تا کنندیم سهیمقا گریکدی باها را آن  و داده انجام شیآزما روسیو یآنت یهابرنامه یروبر 

 . شوند خبر با یواقع یایدن در خود روسیویآنت صیتشخ

AV-Comparatives ، AV-Test.org، VB100 و ICSA تیوضع یاسهیمقا مطالعات منظم طور به 
 .کندیم دایپ نوسان زمان طول در صیتشخ نرخ. کنندیم اعالم را هاروسیویآنت صیتشخ نرخ یفعل

ین ابررسی ا ب. باشد داشته وجود ستیل یباال در مداوم طور به که توان یافتمین یمحصول چیه
 .باشدرای کاربر فراهم میب شده انجام مطالعات و صیتشخ انمیزی شاهدهم امکان بر،مراجع معت

eScan موتور. است ریافت نمودهد را یخوب جینتا هاآزمون تمام در و هکرد شرکت هاآزمون تمام در 
 جزو حاضر حال در و کرده کسب AV-Test تست چرخه در یخوب اریبس ازیامت eScan ویروستینآ

 ارد.د قرار فروشندگان ستیل برتر روسیویآنت سه
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 سرعت  -11

 صیتشخ یزانم و باشد عیسر دیبا ویشپ رآیندف ، است مهم اریبس روسیویآنت  مورد در عامل نیا
 ای/و یدست ویشگرپ و ویشگر در دسترسپ ،الدرنگب پویشگر شاملویش پ. باشد باالتر دیبا

 یهنگام است ایکننده نییتع فاکتورت سرع ،روسیویآنت موتور کی یبرا. باشد شده یزیربرنامه
 ریثأت تمسیس عملکرد یرو دیبا ویشپ سرعت .کنندیم استفاده آن از گالدرنب طیمح در انیمشتر که

 تبهر که است شده طراحی یاگونه به eScan روسیویآنت موتور نهیزم نیا در. نگذارد مخرب
 .است کرده کسب ویروسنتیآ فروشندگان تمام انیم در را یباالتر

 آزمایش نحوه -12

 کار یدرست به و شده بارگذاری  eScan  روسیویآنت موتور کهنیا یبررس یبرا ساده راه کی
 را www.eicar.org تیسا  شد، نصب  eScan  روسیویآنت موتور که یهنگام که ستا نیا ،کندیم

 نیا دیبا  eScan  روسیویآنت موتور ،دیکن دانلود را eicar.com آزمون نام به روسیو کی و دیبازد
 شانن موضوع نیا. دینما مطلع اساس نیا بر را کاربران دیبا و ییشناسا روسیو عنوان به را لیفا
 .کندیم کار قیقد و شده بارگذاری  eScan  روسیویآنت موتور که دهدیم

 گیریتیجهن -12

 یهاروش از یبیترک و ویروسآنتی داده گاهیپا کی از قیدق یسینوبرنامه ،موتور هوشمندانه یطراح
 1۰ تا) تیاکثر یسازپاک و صیتشخ در کننده رهیخ جینتا تواندیم ،یاکتشاف و یعموم صیتشخ
 .آورد بدست نهیزم نیا در را دیجد یهاروسیو از( % 5۰الی

 یفناور eScan .دارد ناشناخته هایدیتهد گونه هر صیتشخ یبرا یاهیال چند کردیرو eScan امروز
 داده توسعه و ناشناخته وز صفرمر داتیتهد از ییرها یبرا را  تنی بر ابربویش مپ  و فعالوشمند ه

 .است

mailto:info@kaipod.ir
mailto:info@kaipod.ir

