ﺷﮑﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﺎ MalwareBytes

ﭼﮕﻮﻧﻪ از روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻎاﻓﺰارﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻠﻪ درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ،ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را دارد .ﻓﺮاﺗﺮ از وﯾﺮوسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﮐﺮومﻫﺎ و ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﯾﮏ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ روﻧﻘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار و ﺗﺒﻠﯿﻎاﻓﺰار در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی وب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در
وﯾﻨﺪوز اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﯾﮏ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،اﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪارد.

از  MalwareBytesروی ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 MalwareBytesﯾﮏ اﺑﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻣﮏ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ  MAlwareBytesﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی
ﺷﺪهای از  Adware Medicاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺘﯽوﯾﺮوس
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنرا داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﺳﺮﯾﻊ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻻزم دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎاﻓﺰار ﯾﺎ ﺑﺪاﻓﺰاری را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف
آنﻫﺎ را دارد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮏ آﻟﻮده دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی زاﺋﺪ اﺳﺖ اﺟﺮای
 MalwareBytesﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف آنﻫﺎ را دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ورود ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮏ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻠﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .دارﻧﺪﮔﺎن
ﻣﮏ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم  XProtectﯾﺎ  File quarantineﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ زاﺋﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ روی وﯾﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ داﻧﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺘﻨﺎب از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺪون اﻣﻀﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
اﺟﺎزه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﺎن آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
وﯾﻨﺪوز در ﻣﮏ ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺠﺮه  Add/Removeﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن  Uninstallﮐﺮدن آنﻫﺎ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .روی وﯾﻨﺪوز ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺎزه  uninstallرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .روی ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درون ﻣﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﺬف دﺳﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ MAlwareBytes .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
دارد ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺎوا را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
آنﻫﺎ را ﺑﻪروزﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻓﻠﺶ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﻤﻼت روی اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﻓﻠﺶ و ﺧﻮد ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ روی ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﮏ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽوﯾﺮوس ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﮏ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در وﯾﻨﺪوز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ و اﺳﮑﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ MalwareBytes .ﺑﺮای ﻣﮏ راﯾﮕﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را دارد .روی وﯾﻨﺪوز،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی زاﺋﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
) (potentially unwanted programsﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  PUPﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﺎ  MalwareBytesﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زاﺋﺪ راﯾﺞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ).در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪای از  MalwareBytesﮐﻪ روی ﻣﮏ اﺟﺮا ﺷﺪه و در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ
ﺑﭙﺮدازد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ (.در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﻪ روزﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺮماﻓﺰار را از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ،ﯾﮏ آﻧﺘﯽوﯾﺮوس
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮏ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﺗﺮی
آنرا زود ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ  Tomsﺗﻌﺪادی آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس  Sophosرا ﺑﺮای ﻣﮏ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس  Avast Freeدر
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ دو اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دردﺳﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﮏ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﺳﮑﻦ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ دارﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮏﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮوﺟﺎن  Flashbackدر
اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  600ﻫﺰار ﻣﮏ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﺳﺎزد .ﻣﮏﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ
اﻓﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری زاﺋﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
دارﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ MalwareBytes .ﺑﺮای دارﻧﺪه ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی را از وب داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﺮان
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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