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BERBAGAI JALAN MASUK

MALWARE

Ada banyak cara malware masuk ke

komputer. Diantaranya

1. Bisa langsung oleh penyerang

2. Bisa dengan masuk sendiri

3. Bisa dengan bantuan pemilik

komputer

Sebuah e-mail masuk dengan subjek foto 

seorang Perjaka, dimana ada lampiran 

(attachment) yang bersama dengan foto 

tersebut. Karena tertarik  dibuka lampiran 

tersebut ternyata yang keluar bukan 

Perjaka tetapi Worm.

Jendela Internet  Explorer pada waktu dibuka 

akan menampilkan halaman situs dengan 

foto-foto serta klip-klip yang menampilkan 

wanita dan pria dengan sebuah adegan dan 

seketika akan muncul peringatan �Isaac.exe� 

disertai dengan perhitungan mundur dan 

komputer akan Restart.

Pada waktu kita mendownload Microsoft 

Office dari jaringan peer to peer. Ketika 

diinstal yang jalan entah aplikasi apa, 

yang jelas setiap jendela pop-up sering 

tampil koneksi internet  akan melambat 

dan internet explorer menampilkan 

halaman situs yang aneh-aneh. 

Sebagian besar malware didesain untuk 

mengambil keuntungan dari keteledoran 

pemilik komputer, hobi pemilik komputer 

dan kebiasan pemilik komputer.
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Malware yang telah ada di jaringan bisa 

masuk ke komputer-komputer yang 

terhubung tanpa campur tangan pemilik 

komputer. Jadi tetap saja langkah awal 

jaringan itu terkena malware juga 

disebabkan oleh manusia.

Ada juga cracker yang mengakses 

sistem secara langsung kemudian 

memasukkan malware. Tapi jarang yang 

bertindak begini. Biasanya tindakan ini 

dilakukan oleh cracker karena masalah 

pribadi dengan pemilik system.

Sebagian besar malware butuh 

bantuan pemilik komputer untuk bisa 

memulai serangan. Pemilik komputer 

cuma perlu melakukan satu langkah 

awal, yaitu menjalankan file yang 

mengandung malware, selanjutnya 

malware memanfaatkan kerapuhan 

untuk menjangkiti sistem dan 

melancarkan aksinya.

Akses terhadap file yang mengandung 

malware itu terbuka juga karena 

kegiatan berkomputer seseorang.

Warez, salinan perangkat lunak ilegal 

yang didistribusikan secara gratis, 

sering dicari orang yang tidak mau 

membeli perangkat lunak asli karena 

harga mahal. Maka jaringan peer-to-

peer sering dipakai sebagai tempat 

untuk mencari Warez.
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Kesenanggan seseorang akan 

gratisan menjadikan seorang 

pembuat malware untuk 

menyebarkan produknya.

Ia menyamarkan malware menjadi 

suatu perangkat lunak tertentu, 

setelah didownload dan dijalankan 

malware langsung menyerang 

komputer

Tidak heran lagi mendapati orang memakai 

internet untuk mengakses situs pornografi. 

Hal ini memberikan peluang bagi cracker 

untuk menyisipkan malware pada situs 

porno. Ketika dikunjungi suatu skrip akan 

menginstalkan malware ke komputer yang 

dijalankan.

Tidak hanya situs porno saja, tetapi juga

situs penyedia warez, nomor seri, 

perangkat crack yang sering disisipkan 

malware. Semakin sering seseorang 

menjelajah internet , semakin tinggi 

kemungkinan komputer terjangkit malware.

Berkomputer tanpa terinstalnya perangkat 

pengaman seperti antivirus dan 

antispyware  dan anti yang lain, adalah 

suatu kebiasaan buruk yang menyebabkan 

mudahnya malware masuk ke komputer. 

Menginstal anti-anti bukan berarti menjamin 

100% PC aman dari malware. Tak mungkin 

bila PC aman 100% selama PC masih 

berhubungan dengan dunia luar seperti 

internet dan keluar masuk file. Apabila 

perangkat itu tidak pernah diperbarui 

(update). Minimal basis data perangkat 

pengaman untuk mengenali malware  

diperbarui.
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Penginstalan perangkat  lunak, 

utamanya shareware  atau freeware, 

tanpa memeriksa kandungannya juga 

merupakan kebiasaan yang 

berbahaya. Bisa saja shareware atau 

freeware yang diinstal ternayat adalah 

troya.


