
Worm 

 

دارند،ولی برعکس آنها برای گسترش خود نیاز به  که مشابه ویروس ها توان تکثیر کردن خود را کرم ها برنامه هایی هستند

کردن دستگاه های دیگر  آنها را آلوده کرده و تحت عنوان فایل های آلوده اقدام به انتقال و آلوده امه هایی دیگر ندارند تابرن

 .ایمیل برای توزیع سریع و وسیع خود استفاده می نمایند کرم ها معموال از نقاط آسیب پذیر برنامه های نمایند.

کارایی سیستم و...مورد استفاده قرار  ی سالیان متمادی به منظور چک کردنها،کرمهای مفیدی نیز طworm در میان انواع

کرده،اطالعات منابع مورد استفاده و...را چک و اطالعاتی در مورد کارکرد  ها درون شبکه حرکتworm گرفته اند.این

 .را اعالم می کنند شبکه

برنامه  8811در اکتبر سال  گردید.وی مشهور RTM طراحی شد به Robert Tappan Morris که توسط worm اولین

ب کامپیوتر طراحی کرد.نحوه کار این برنامه بدین ترتی  اینترنتی وامنیتی ای را به منظور پی بردن به نقاط ضعف سیستمهای

 worm گشت.یکی از خصوصیات این که پس از رها شدن آن در اینترنت سریعا و بدون جلب هیچ گونه توجهی پخش می بود

 کپی از خود را در کامیوتر پیدا می 7ترتیب در صورتیکه این برنامه حداکثر تا  ردن یک شمارنده به برنامه بود.بدیناضافه ک

 .می کرد کرد به طور نا محدودی تکثیر می شد و به دلیل استفاده از منابع سیستم هنگ

Worm بین ببرند ندارند.نحوه کار ها نوعی ویروس هستند که اکثرا قابلیت تخریب به شکلی که فایلی را از worm  اغلب به

موجب  مستقر می شوند و شروع به تکثیر خودشان می کنند که این عمل ram کامپیوتر این شکل است که در حافظه اصلی

نیز دارند که برای آلوده کردن کامپیوترهای  میگردد. کرم ها این قابلیت را RAM کند شدن سیستم و کم شدن تدریجی فضای

  نند.استفاده می ک از ایمیل یا برنامه های چتدیگر 

 سیستم عامل ویندوز مثل حفره موجود در کرم ها معموال از طریق پیوستن به نامه های الکترونیکی و حفره های امنیتی در

RPCو...منتشر می شوند. 


