آﻣﻮز ش ر و ش ﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎﯾﯽ ﮐ ﯿﻼ ﮔﺮ  :ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد Keylogger
ﺷﻮﯾﻢ؟ ) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
در ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﻣﺨﺮب  Keyloggerﺑﻮد ﺑـﺎ ﻧﺤﻮه ی ﮐـﺎر ﮐﺮدن آن و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ  Ilividﻧﺎم داﺷﺖ آﺷـﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و
داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑـﺪاﻓﺰار ﭼﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎ اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ.اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺑـﺪاﻓﺰار ﭼﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

ﺧﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ  Hiddenﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺛﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺮوس ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.ﮐﯿﻼ ﮔﺮ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ وارد ﻣﯿﮕﺮدد
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه و در ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺷـﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ و ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ DVDﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮ روی ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨـﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮوﺟﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾـﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از  PDFو ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻤﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺛﺮی از او ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻫﺎ اﻧﻘﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Hiddenدر ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ.اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﮐﯿﻼ ﮔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﯽ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ارﺳﺎل دﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ی وﺳﺎﯾﻞ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﺮب ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار در راه درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج
ﻣﯿﮕﺮدد ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮاغ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وی ﻣﯿﺮود و ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ ﭼﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧﻮد
ﮐﯿﻼـ ﮔﺮ را ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر ﺧﺎرج ﺷـﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨـﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ وی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﮑﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺨﺮب را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ﭼﻮن ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑـﺪاﻓﺰار را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳـﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اوﻧﻘﺪر ﻗﺪرت ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﯾﻦ ﺑـﺪاﻓﺰار را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ.اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮا ﺑﻪ اﺧﻄﺎرﻫـﺎی آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻫﺮﭼﯽ ﭘﯿﻐـﺎم ﻣﯿﺪﻫـﺪ در ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻌﻀﺎ اون رو ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭘﺲ دﯾﮕﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﻌﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار و ﻫﮑﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

راه ﻫﺎی ﺗﺸـﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺟﻮد ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﺑﺮ
روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺎ ﮐﻨـﺪی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ا ﮔﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺮم

اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ام ﮐﻨـﺪ ﺷـﺪه درﺳﺖ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ
ﻫﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Textرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رم و ﮐﻨﺪی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﯾﺮوس دﯾﺪن ﺳـﺮی ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ در
 Taskmanagerدرﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وو وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و
ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖ  Startupﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت  UNKNOWNﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺎ ک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻤﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﺟﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در  Startupوﯾﺎ  Taskmanagerﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از
روی ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ ﮐﯿﻼ ﮔﺮی وﺟﻮد دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Historyﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷـﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺲ در History
ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ رد ﭘﺎﯾﯽ از آن وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺘﻮان آن را دﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺷـﻤﺎ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﺷـﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﮐﯿﻼ ﮔﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻤﺘﺎن ﻣﯿﮑﻨـﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑـﺪ اﻓﺰار ﺑﮑﻨﯿـﺪ.ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﯿﻼ ﮔﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﻗﻮی و آﭘﺪﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ را اﺳـﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮوز ﺑﻮدن ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن دارد.ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  Antispywareﮐﻪ ﮐﺎر آن
ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﻧﺼﺐ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﻣﺜﻞ  Spyware blasterﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷـﻤﺎ در ﺳﯿﺴـﺘﻤﺘﺎن ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دوره ای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﻤﺎ را اﺳـﮑﻦ ﮐﺮده و ا ﮔﺮ ﮐﯿﻼ ﮔﺮی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ درﺟﺎ ﺷـﻤﺎ را از ﺷـﺮ آن ﺧﻼص
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻌﺪادی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
Keylogger Detector
راه دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮدازش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ رخ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ آن اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺷـﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﺷـﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ را ﮔﺰارش ﮐﺮده و ﭘﺎ ک
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎ ک ﺷﺪن ﭘﺮدازش ﮐﯿﻼ ﮔﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود ﺑﻠﮑﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻗﻮی آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ
از رﯾﺴﺖ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آن دوﺑﺎره ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﻨﺪ و دوﺑﺎره روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ.
روش دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﯾﮏ
 Backupاز ﺳﯿﺴﺘﻤﺘﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ  CD Windowsآن را ﻓﺮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺪاﻓﺰار دﯾﮕﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد.اﯾﻨﻬﺎ روش ﻫﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻮد.ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﯿﻼ ﮔﺮ ﺳـﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺼﺎل ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﻟﺪﯾﺴﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  CDﺑﺎﺷﺪ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ی ﻻزم را از آن ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ در دام ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ.ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و  ITPROﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﺰﯾﺮه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺒﻊ دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
وﺣﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﺻﻞ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺑﺘﺎن
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن  Keyloggerﻫﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اول از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﺳﭙﺲ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣـﺎل ﺳـﻮاﻟﻢ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ دارﯾﻢ از ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﺑﮑـﺎپ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻟـﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺴﺖ و
ﻣﺤﺘﻮﯾﺘﺎت ﺑﮑﺎپ ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ا ﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮑﺎپ رو  restorﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ
آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!.
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺳﻼم دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﮐﯿﻼ ﮔﺮ اﯾﻨﺠﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ روی ﻫﺎرد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎری ﻧـﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﺮوس ﻫﺎی دﯾﮕﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﻤﺎ ﭘﺎ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻫﺎرد ﺷـﻤﺎ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ رو داره و ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻧﻤﯿﺪه.ﺷـﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت رو
ﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺎرد رو ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻼ ﮔﺮ از روی ﻫﺎرد ﭘﺎ ک ﺷﻮد.ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﯿﺮ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ
 key logerرو ﻣﯿﺸﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﺮد؟
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺸﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮد اﻣﺎ ورژن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﺶ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ و اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺖ و 50دﻻر ﻫﺴﺘﺶ
اﻣﯿﺮ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯿﺨﻮره
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ورژن ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯿﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

