Malvertising

ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺖ آن ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ؟

ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮورﮔﺮ وب و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه
 Malvertisingﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮس ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎﻫﻮ ﯾﮑﯽ
از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮدن آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺮماﻓﺰاری روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺮب وارد ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﮏ
ﺷﺒﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 AdBlockﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﺟﯿﻢ اوﻟﯿﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﻣﺨﺮب ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارد .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﺮ روزه ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
از آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن
آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ از دو راه اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در روش اول ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻓﺮﯾﺐ داده ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و آنﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .در
روش دوم ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ادوﺑﯽ ،اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺎوا اوراﮐﻞ و  Adobe Readerﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت از رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای وادار
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد و اﺟﺮای ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﮑﺮ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎ وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻫﮑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻟﻮدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را دارد.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدهﺳﺎزیﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﯾﺎ اﭘﻠﺖ ﺟﺎوا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻟﯿﻨﮑﯽ در ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺨﺮب ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Malvertisingﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آﻧﻼﯾﻦ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﻠﻘﺎت ﻣﺨﺮب ﻓﻠﺶ ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺷﯿﺎ ﻣﺨﺮب ﻓﻠﺶ و دﯾﮕﺮ ﮐﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺮب را ﺑﻪ درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده و ﺷﺒﮑﻪ را وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﯾﺎﻫﻮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد روی
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﻓﻠﺶ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ را آﻟﻮده
ﺳﺎزد .ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روی رﺧﻨﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﺧﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻌﯽ در آﻟﻮدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آنﻫﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﭘﺮدازﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد .رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رﯾﺸﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
دارﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ  Malvertisingاز ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ؟

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ ،و راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﻤﻼت آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ
راﻫﮑﺎر ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد :اﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﺰﯾﻨﻪ  click-to Play Plug-insرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺷﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎوا ﯾﺎ ﻓﻠﺶ اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
روی اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﺷﺪن را ﻧﺪارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺨﺮب ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺮا ﺷﻮد.
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از ﮐﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ  MalwareBytesاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،راﻫﮑﺎری
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﺮماﻓﺰار  EMETﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ MalwareBytes ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ
اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺿﺪ اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ  MalwareBytesدر ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوس ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت روز ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد MalwareBytes
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﭘﺎک ﮐﺮده ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ از اﻓﺰوﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،آنرا ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ  Netﬂixﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدن آن ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
دارد .ﻫﻤﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را روی ﻣﺮورﮔﺮ دوم ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﮐﻤﯽ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ارزش ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی را دارد .اﮔﺮ ﻓﻠﺶ ادوﺑﯽ و ﺟﺎوا ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از وب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،آنﮔﺎه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :بهترین افزونههای امنیتی مرورگرهای وب همراه با لینک دانلود

اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ
ﻫﺮ زﻣﺎن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪروز ﺑﻮده و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺮوم ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻠﺶ ادوﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﻨﺪوز  8و وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻧﺴﺨﻪ  ،7ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،اﭘﺮا ﯾﺎ ﺳﺎﻓﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﭘﻨﺠﺮه
 System Preferencesﻗﺮار دارد.

ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Windows Updateﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻼت ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روی اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ از ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮوم ،اﭘﺮا ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اچ ﻫﻤﮕﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ را دور زده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ
را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ روز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ روی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .اﮔﺮ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﮐﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰاری  MAlwareBytesﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه  Electrolysisﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﻓﺰوده ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻣﻮزﯾﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮورﮔﺮی اﯾﻤﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻤﻼت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در
ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﻣﮏ و وﯾﻨﺪوز ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﻼت اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﮏ ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.
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