فريو�سات الكمبيوتر هي بالأ�سا�س برجميات
مت ابتكارها من قبل الإن�سان فهي �أكواد
برجمية مت عملها بلغات الربجمة التي يفهمها
الكمبيوتر.
والفريو�س كربنامج ما مييزه عن �أي برنامج �آخر هو �أنه يقوم بل�صق نف�سه بكود برنامج
�آخر �أي يقر�أه الكمبيوتر على �أنه برنامج �آخر ولي�س "فريو�س" وبهذه الطريقة ف�إنه
يعمل تلقائيا عندما يعمل الربنامج احلامل للفريو�س!
والفريو�سات بد�أت حتديدا يف عامل الكمبيوتر منذ عام  1971عندما ظهرت فكرة
الربنامج الذي ي�ستطيع ن�سخ نف�سه وتوالت الفريو�سات بعدها وقد ظهر �أول فريو�س
خا�ص بالكمبيوتر ال�شخ�صي  PCعام  1986وقد قام بابتكاره �أخوان من باك�ستان
كانا يدر�سان يف جامعة ديالوير يف الواليات املتحدة وكان غر�ضهما �أن يقوم الفريو�س
بحماية برناجمهما الطبي الذي عكفا عليه من الن�سخ غري امل�شروع  Piracyوعرف
هذا الفريو�س �آن ذاك با�سم .Brain
بد�أت بعد ذلك �أفكار العلماء تتجه �إىل عمل برجميات تن�سخ نف�سها عن طريق دمج
الكود اخلا�ص بها يف برامج �أخرى وبهذه الطريقة ين�سخ الفريو�س نف�سه ب�إ�ضافة
امللفات املختلفة حيث ظهرت فريو�سات بعد ذلك ت�ستهدف �أنواعا خمتلفة من امللفات
مثل  EXEو  COMيف بيئة  DOSثم  Windowsوهكذا .وكان
الباحث  Fred Cohenعام  1983هو من �أطلق هذا امل�صطلح  Virusعلى
هذه النوعية من الربجميات التي تن�سخ نف�سها تلقائيا وتنب�أ ب�أن هذه الربجميات �سوف
تتطور ب�شكل كبري لإحلاق ال�ضرر ب�أجهزة الكمبيوتر والربجميات.
دوافع ظهور الفريو�سات وملاذا يبتكرها الإن�سان:
رمبا يتعجب الكثريون من �أن بع�ض املربجمني ي�ضيعون �أوقاتهم لإنتاج هذه الفريو�سات
املخربة �أو حتى ال�شباب والهواة فلم تعد قا�صرة على اخلرباء فقط مبا �أن التقنية
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مع ا�ستخدامك للأنتي فريو�س ال
تقلق �أب ًدا و�أنت تت�صفح الإنرتنت
ملعرفة �أف�ضل �أنواع الأنتي فريو�س
تابعوا معنا وزوروا موقع
SALEEM NET

�أ�صبحت متاحة يف �أيدي اجلميع.
هناك العديد من الآراء حول دوافع ابتكار الفريو�سات ومنها:
 يتم ابتكارها على �سبيل التعليم وهذا وارد يف بداية ع�صر الكمبيوتر يف معاملاجلامعات.
 يتم ابتكارها على �سبيل �إ�شباع رغبات املربجمني بالقدرة على التدمري �أو بدافعاالنتقام �أو بدافع جذب الأنظار وال�شهرة �أو نتيجة حلرب بني �شركات برجميات
عمالقة.
 �شركات مكافحة الفريو�سات هي من تقوم بعمل هذه الفريو�سات و�إطالقها يفف�ضاء الإنرتنت!
 ك�سب املال من قبل ال�شركات التي تدفع للهاكرز لكي يقوموا بعمل هذهالفريو�سات لأ�سباب خمتلفة ومنها القدرة على �إر�سال الإعالنات �إىل الأجهزة
املخرتقة.
الإجابة بالـت�أكيد لن تخرج عن االقرتاحات ال�سابقة بالطبع لن ميكننا املعرفة �أو
الت�أكد من �صحة املعلومة .ف�ضال عن �أن �آثار هذه الربجميات التدمريية ال ت�ستهدف
فقط الأفراد و�إمنا ت�ستهدف م�ؤ�س�سات ورمبا حكومات وهي عابرة للقارات وال ميكن
ال�سيطرة عليها ب�سهولة تاركة وراءها ما يعرف با�سم اجلرمية الإليكرتونية!

