 Malvertisingو راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺮد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ Malvertising .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده
و آنرا ﺑﻪ درون ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﺪاﻓﺰار
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ او وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ دو ﺳﺆال اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد؟
 Malvertisingﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻮزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
وب ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺪاﻓﺰاری ﺑﺪون اﻃﻼع ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﺪاﻓﺰار ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ وﺑﻼگ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮم ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد:
»ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه ارﺳﺎل ﺷﺪه و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺄ دﻗﯿﻖ آنرا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ وب ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی pop-up
ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ ﻧﻮاراﺑﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ  homepageاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورﯾﺪ .در آن روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آن روزﮔﺎر
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و  Malvertisingرﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺳﺎﻟﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ درون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﯾﺎ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد راهﮔﺸﺎ ﻧﺒﻮده و ﺗﺒﻠﯿﻎاﻓﺰار ﻣﺨﺮب ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ آنﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ را از ﻣﺮورﮔﺮ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (.ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل و
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :این بدافزار  20هزار قربانی گرفته و از روی دستگاه پاک نمیشود

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﮐﺲﭘﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
آﻟﻮدهﺳﺎزی آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻟﻮده ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﮐﺲﭘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .روش دﯾﮕﺮ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺶ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ آﻟﻮده ﺷﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮای
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪاﻓﺰاری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ،
ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮانﺷﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ درون ﻓﻨﺎوریﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ،آﮐﺮوﺑﺎت و ﺟﺎوا
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

راه ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود) .اﻣﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ( .آﯾﺎ راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺶ و ﺟﺎوا را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﻠﺶ و ﺟﺎوا ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮور وب ﺑﺪون آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺟﺎوا اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
در ﺟﺎوا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎوا و ﻓﻠﺶ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﮐﻨﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺟﺎوا و ﻓﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺶ اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻌﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از درون ﺧﻮد ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎوا و ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻻت آنﻫﺎ از اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖﻫﺎی روز ﺻﻔﺮ
در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻓﺰار را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ) ﮐﻪ ﺑﺎ دور زدن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﻮده
ﮐﻨﻨﺪ (.ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﯿﻤﯽ اﻟﯿﻮر ﻫﮏ ﺷﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ دهﻫﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺗﺸﮑﺮآﻣﯿﺰ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ  Malvertisingدر
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
 .1ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  AdBlock Plusاز ﺷﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻔﻮذی ﺧﻼص ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
 Malvertisingﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﯾﺎﻫﻮ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻫﮏ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻫﮏ ﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ  Planet of Fishﮐﺮد.
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد Double click

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺪاﻓﺰار را رواﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮد .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪﻓﺸﺎن ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز اﯾﮑﺲ ﭘﯽ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ،آنﮔﺎه ورود ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ
 Malvertisingاﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪوﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪوﯾﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون ﮐﺪﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ
راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﺮز درﺳﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﮑﺮﭘﯿﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺿﺮوری را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺒﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار دارد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﯿﺴﺖ uBlock Origin .و  Diconnectدو ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و دﺳﮑﺘﺎپ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎی ﺧﻮب و ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻤﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
 MalwareBytesﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ را
دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﺑﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ AdBlock
 ،Plusرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺷﺨﺼﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وب ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 03دى 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/2408 :

