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شـركت گـوگل با شـعار جسـت وجوی ايمن از گذشـته 
بـه طـور دائم بـه موضوعـات امنيتی بهـا داده اسـت تا 
مبـادا كاربـران اين جسـت وجوگر در پی جسـت وجو در 
اين سـايت به سـايت هايی هدايت شـوند كـه موجبات 
آلودگـی آن هـا بـه بدافـزار را فراهـم كند. اين شـركت 
چنـد هفتـه قبـل، گزارشـی از مشـاهدات خـود و سـير 
تغييـرات سـايت های آلـوده و خطرنـاك منتشـر كـرد. 
 Transparency به نقـل از ماهر بـا توجه بـه گـزارش
وب  نمـود،  منتشـر  گـوگل  شـركت  كـه   Report

سـايت هايی كـه فكـر می كنيـد امن هسـتند امـا برای 
اسـتفاده  سـوء  مـورد  مخـرب  نرم افـزار  يـك  توزيـع 
سـايت هايی  از  شـايع تر  مراتـب  بـه  گرفته انـد  قـرار 
 Safe هسـتند كـه ذاتـا خرابـكار می باشـند. در بخـش
Browsing ايـن گـزارش برخـی از روند هـای امنيتـی 

كه شـركت گـوگل آن ها را مشـاهده كرده، آورده شـده 
اسـت. اين گـزارش بيـان می كند كه سـايت های هك 
شـده بـه عنوان يك مشـكل اصلـی باقـی مانده اند.60 
درصـد از ايـن سـايت های هـك شـده ميزبـان بدافزار 
می باشـند و 40 درصـد بـرای حمـالت سـرقت هويت 

مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند.
صد هـا سـايت حملـه اختصاصی تـا اواخر سـال 2014 
وجـود داشـت اما سـال گذشـته بيـش از 6000 سـايت 
حملـه شناسـايی شـد. بـا توجـه به ايـن گـزارش تعداد 
ايـن سـايت ها تـا ژوئن سـال 2015 كاهش يافتـه و در 

حـال حاضـر 3891 سـايت خرابكار وجـود دارد.
بزرگتريـن مسـئله در رابطـه با سـايت های مورد سـوء 
اسـتفاده قـرار گرفته آن اسـت كـه اين سـايت ها كامال 
مشـروع و امـن فرض می شـوند امـا در واقع بـه منظور 

آلـوده نمـودن بازديدكنندگان، هك شـده اند.
جالـب اين جاسـت كه شـركت گـوگل به سـايت هايی 
كـه به طـور سـهوی به انتشـار بدافـزار در فضـای وب 

می پردازنـد اشـاره ای نكـرده اسـت؛ سـايت هايی كـه 
خـود گـوگل در صدر فهرسـت اين نـوع سـايت ها قرار 

داد!
بـه يقين سـايت های بـزرگ ماننـد گوگل مـورد اعتماد 
عمـوم كاربـران هسـتند امـا هميـن اعتمـاد می توانـد 
سرمنشـا بسـياری از آلودگی هـا و مشـكالت امنيتـی 
بـه  باشـد.  همـراه  تلفن هـای  و  تبلت هـا  رايانه هـا،  در 
عنـوان نمونـه، شـركت گـوگل بـه عنـوان مهم تريـن 
توزيع كننـده جاسـوس افزار ها و تبليغ افزار هـا در ميـان 

كاربـران اندرويـد محسـوب می شـود.
مطالعـه اخير شـركت امنيتی Lookout نشـان می دهد 
در  نگران كننـده  مسـئله  يـك  بـه  تبليغ افزار هـا  كـه 
اندرويـد تبديـل شـده اند. به گـزارش اين شـركت، تنها 
در طول يك سـال گذشـته بيـش از يك ميليـون كاربر 
آمريكايـی اندرويـد به صـورت ناآگاهانـه تبليغ افزار ها را 
دانلـود كرده انـد. نكتـه بدتـر اين اسـت كـه 6,5 درصد 
 Google از برنامه هـای رايـگان موجـود در فروشـگاه

Play حـاوی نوعـی از تبليغ افزار هـا هسـتند.

تعريـف دقيـق تبليغ افزار هـا كار سـاده ای نيسـت، چرا 
كـه مـرز دقيقی بيـن تبليغات درسـت و نادرسـت وجود 
نـدارد. بـه گفتـه Lookout معيار هـای كليـدی كمـی 
بـرای تشـخيص تبليغ افزار هـا وجـود دارد. بـه عنـوان 
نمونـه ايـن برنامه هـا تبليغاتـی خـارج از عـرف معمول 
شـخصی  شناسـايی  اطالعـات  و  می دهنـد  نشـان 
غيرمعمولـی از كاربـران جمـع آوری می نماينـد. گاهی 
نيـز يـن برنامه هـا فعاليت هـای غيرمنتظـره ای ماننـد 
كليـك روی تبليغـات و هدايـت كاربـر بـه سـايت ها را 
انجـام می دهنـد. تنهـا بـا هميـن معيار هـای ابتدايـی 
اندرويـدی  برنامه هـای  از  زيـادی  تعـداد  می تـوان 

قـرارداد. تبليغ افزار هـا  ميـان  در  را   Google Play

نگرانی هـای  از  يكـی  مدت هـا  بـرای  تبليغ افزار هـا 

افزايـش  بـا  ولـی  بوده انـد.  رايانـه  كاربـران  جـدی 
اسـتفاده از دسـتگاه های تلفـن همراه هوشـمند، توجه 
توليد كننـدگان تبليغ افـزار بـه اندرويـد معطـوف شـده 
 Juniper Networks اسـت. حتی گزارشی از شـركت
نشـان می دهـد كـه بدافزار هـای تلفـن همراه نسـبت 
بـه سـال گذشـته 614 درصـد افزايـش داشـته اند كـه 
تهديـد  را  اندرويـد  دسـتگاه های  آن هـا  از  درصـد   92

می كننـد.
برنامه هـای  از  درصـد   26 كـه  می گويـد   Lookout

Personalization رايـگان در Google Play حـاوی 

تبليغ افـزار هسـتند. در ميـان بازی هـا نيـز 9 درصـد از 
برنامه هـای رايـگان شـامل تبليغ افـزار هسـتند. نكتـه 
اجتماعـی  برنامه هـای  كـه  اسـت  ايـن  توجـه  جالـب 
يافته هـای  بنابـر  و  هسـتند  تبليغ افـزار  حـاوی  كمتـر 
Lookout، تنهـا 2 درصـد از ايـن برنامه هـای رايگان، 

تبليغ افـزار در درون خـود جـای داده انـد.
دسـت آخـر بايـد بـه ايـن موضـوع نيز اشـاره كـرد كه 
شـركت های  اعتبـار  آمريـكا،  امنيتـی  اخيـر  بحـران 
فيسـبوك  و  مايكروسـافت  گـوگل،  ماننـد  بزرگـی 
افشـای  اسـت.  قـرارداده  تاثيـر  تحـت  شـدت  بـه  را 
اطالعـات سـری سـازمان امنيـت ملـی آمريكا نشـان 
داد ايـن كشـور از طريـق اپراتور هـای تلفـن همـراه، 
جاسوسـی  بـه  فيسـبوك  و  مايكروسـافت  گـوگل، 
حتـی از شـهروندان خـود می پـردازد. چـه بسـا هيـچ 
بدافزارنويـس يـا فـرد خرابـكاری نتوانـد هماننـد يك 
دولـت بـه فعاليت های مـدون، هدفمنـد و برنامه ريزی 
نـگاه،  نـوع  هميـن  بـا  و  بپـردازد  جاسوسـی  شـده 
جاسـوس افزار های علنـی و رسـمی، بيـش از هـر نوع 
تهديـد ديگری می توانـد كاربران فنـاوری اطالعات را 

بـه مخاطـره بينـدازد.

ترفندویندوز

راه حلی برای برنامه هایی که هنگ می کنند

ـــای  ـــا ج ـــد، واقع ـــل كن ـــما قف ـــر ش ـــورد نظ ـــه م ـــر برنام ـــاعت كار اگ ـــد س ـــد از چن بع
عصبانيـــت دارد، به خصـــوص اگـــر كار هـــای خـــود را ذخيـــره نكـــرده باشـــيد. دو 
ـــن  ـــه در اي ـــد ك ـــكان می دهن ـــما ام ـــه ش ـــت ب ـــت و هش ـــدوز هف ـــتم عامل وين سيس

ـــيد. ـــته باش ـــده داش ـــل ش ـــزار قف ـــری روی نرم اف ـــت بهت ـــرايط مديري ـــه ش گون
ــوازی كار می كنـــد. در  ــردازش مـ ــا اجـــرای چنـــد پـ ــر برنامـــه بـ ــدوز هـ در وينـ
بســـياری از برنامه هـــا حداقـــل دو پـــردازش بـــه طـــور مـــوازی كار می كننـــد تـــا 
ـــا  ـــدن برنامه ه ـــل ش ـــال قف ـــفانه احتم ـــدام متاس ـــن اق ـــا اي ـــود ام ـــرا ش ـــه اج برنام
ــن  ــی از ايـ ــدن يكـ ــل شـ ــات قفـ ــتر اوقـ ــد. در بيشـ ــش می دهـ ــی افزايـ را كمـ
ــوان  ــه عنـ ــد. بـ ــه رو كنـ ــا مشـــكل رو بـ ــه را بـ ــد كل برنامـ ــا می توانـ پردازش هـ
مثـــال مرورگـــر فايرفاكـــس افزونه هـــا را در پردازش هـــای مجـــزا اجـــرا می كنـــد 

تـــا قـــدرت بيشـــتری در مديريـــت خطا هـــای احتمالـــی آن هـــا داشـــته باشـــد.
ــد.  ــاهده كنيـ ــده را مشـ ــل شـ ــای قفـ ــد برنامه هـ در Taks Manager می توانيـ
 Not Responding ايـــن پردازش هـــا و برنامه هـــا در وينـــدوز بـــا عنـــوان
نمايـــش داده می شـــوند. وينـــدوز بـــه كاربـــر امـــكان می دهـــد كـــه بـــا 
ــادی  ــت عـ ــه حالـ ــه را بـ ــزار، برنامـ ــك نرم افـ ــن يـ ــاخه های زيريـ ــذف شـ حـ
بازگردانـــد. هـــر نرم افـــزار يـــك پـــردازش اصلـــی دارد و پردازش هـــای ديگـــر، 
شـــاخه هايی از درخـــت اصلـــی پـــردازش نرم افـــزار محســـوب می شـــوند. 
در صورتـــی كـــه يكـــی از ايـــن زيـــر شـــاخه ها حـــذف شـــود، درخـــت اصلـــی 
ـــارت  ـــره Run عب ـــدوز 7 در پنج ـــد. در وين ـــرا می كن ـــی و اج ـــاره آن را فراخوان دوب
RESMON را تايـــپ كـــرده در وينـــدوز 8 بـــا انجـــام هميـــن كار يـــا فشـــردن 

 Task ــه ــربرگ Performance برنامـ ــه Open Resource Monitor در سـ دكمـ
ـــردازش  ـــش CPU، پ ـــال از بخ ـــد. ح ـــرا كني ـــه Resmon.exe را اج Manaer، برنام

ـــك  ـــت كلي ـــرده و روی آن راس ـــت، انتخاب ك ـــگ اس ـــز رن ـــه قرم ـــده را ك ـــل ش قف
كنيـــد. گزينـــه Analyze Wait Chain را انتخـــاب كنيـــد تـــا درخـــت پـــردازش 
ـــردازش  ـــه پ ـــی ك ـــود. در صورت ـــش داده ش ـــی نماي ـــه فرع ـــی ب ـــاخه اصل ـــما از ش ش
قفـــل شـــده يكـــی از پردازش هـــای شـــاخه زيريـــن درخـــت اســـت، كنـــار آن 
ـــذف  ـــس از ح ـــد. پ ـــه دهي ـــه آن خاتم ـــه End Process ب ـــا دكم ـــته و ب ـــك گذاش تي
ـــرد و  ـــد ك ـــی خواه ـــاره فراخوان ـــه آن را دوب ـــی برنام ـــاخه اصل ـــردازش، ش ـــن پ اي
ـــل  ـــی قف ـــردازش اصل ـــه پ ـــی ك ـــد. در صورت ـــه می ده ـــود ادام ـــه كار خ ـــه ب برنام

ـــرد. ـــد ك ـــاز نخواه ـــما ب ـــكل ش ـــی از مش ـــن كار گره ـــد، اي ـــده باش ش

امنیت و خطر سایه به سایه هم
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