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هـر روز هـزاران رایانـه به بدافـزار آلوده می شـود اما نه 
از یـک راه. ClickJacking یکـی از روش هایـی اسـت 
بـه  رسـیدن  بـرای  ویروس نویسـان  و  نفوذگـران  کـه 
اهـداف خـود از آن بهـره می برنـد کـه طـی چند سـال 
گذشـته شـیوع بیشـتری یافتـه اسـت و در سـال  های 
گذشـته بـه یکـی از روش هـای محبـوب نفـوذ تبدیل 

است. شـده 
در روش ClickJacking کاربـر از یکـی از شـاخه های 
Cross-site بهـره می گیـرد. در ایـن روش کاربـر بـه 

ظاهـر روی یـک دکمـه یـا لینـک کلیـک می کنـد اما 
در نهایـت عملـی دیگـر انجـام می پذیـرد و یـا کاربـر 
به طـور ناخواسـته به سـایت دیگـری هدایت می شـود. 
روی  کلیـک  بـا  کاربـر   ClickJacking روش  در 
دکمه هـای نامرئـی، مجـوزی صـادر می کند کـه خود 
از آن بی اطـالع اسـت. در ایـن روش نفوذگـر از ضعـف 
مرورگـر بهـره می بـرد، چـرا کـه هـر سـایتی می تواند 
قربانـی ایـن روش شـود و لزومی ندارد کـه کاربر به آن 

سـایت اعتماد داشـته باشـد یـا نه.
کد هـای  وسـیله  بـه  عمومـی  به طـور  وب  صفحـات 
 HTML کد هـای  خـود  می شـوند.  نوشـته   HTML

مخـرب نیسـتند امـا می توانند شـرایط را بـرای اجرای 
بدیـن  کننـد.  ایجـاد   JavaScript مخـرب کـد  یـک 
ترتیـب کـه پـس از بارگـذاری سـایت و نمایـش همـه 
صفحـه  روی  دیگـری  نامرئـی  صفحـه  المان هـا، 
بارگـذاری می شـود. ایـن صفحـه نامرئـی باعـث پاک 
می توانـد  و  نمی شـود  اصلـی  صفحـه  تصاویـر  شـدن 
همـه صفحه زیریـن و یا بخشـی از آن را بپوشـاند. اگر 
چـه نفوذگـران معمـوال قسـمت های جـذاب صفحـه 
را انتخـاب می کننـد و بقیـه صفحـه را دسـت نخـورده 
باقـی می گذارنـد امـا نمی توان بـه درسـتی دریافت که 
از چه روشـی برای ایـن کار اسـتفاده می کنند و کیفیت 

آن چگونـه اسـت. در بسـیاری از سـایت ها ایـن صفحه 
نامرئـی بـا اولیـن کلیـک کاربـر روی سـایت فعالیـت 
خـود را انجـام داده و بالفاصلـه حـذف می شـود. یکـی 
از دالیـل مرسـوم باز شـدن صفحات تبلیغاتـی، کلیک 

روی همیـن صفحـه نامرئـی اسـت.
مرسـوم ترین و سـاده ترین روش کلیک دزدی، اسـتفاده 
از نمایشـگر های ویدئو در صفحات وب اسـت. در بعضی 
از سـایت ها یـک Video بارگـذاری می شـود و به ظاهر 
دکمـه Play تنهـا به یک کلیـک کاربر نیـاز دارد تا فایل 
شـروع به پخش شـدن کند اما درسـت بعـد از بارگذاری 
قـرار  آن  روی  نامرئـی  صفحـه  یـک  اصلـی،  صفحـه 
می گیـرد و کاربـر پس از کلیـک روی دکمـه Play دکمه 
نامرئـی را فشـار می دهـد و دسـتورات دیگـری را اجـرا 
می کنـد. مرسـوم ترین اتفاقـی کـه پس از کلیـک کردن 
روی یکـی از ایـن دکمه ها رخ می دهد، هدایت شـدن به 
یـک صفحـه دیگـر از اینترنت اسـت اما بـا همین روش 
می توان حسـاب کاربـری و یا بانکی کاربر را نیز سـرقت 
کـرد و یـا بـه وب کـم و میکروفـون او دسترسـی یافت. 
البتـه این تنهـا نمونـه ای از یـک ClickJacking اسـت 
 ClickJacking امـا بایـد به ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه
سـعی  و  اسـت  خـورده  گـره  اجتماعـی  مهندسـی  بـا 
می کنـد از سـوژه های جـذاب و فریبنـده بـرای مجبـور 
کـردن کاربر بـه کلیـک روی دکمـه نامرئی بهـره ببرد.
همان گونـه کـه گفتـه شـد، ضعـف امنیتـی مرورگر ها 
سـرویس دهنده های  امنیتـی  ضعـف  اضافـه  بـه 
روش  از  نفوذگـران  اسـتفاده  اصلـی  دلیـل  اینترنتـی 
ClickJacking یـا کلیک دزدی اسـت امـا کاربران نیز 

می تواننـد بـا اتخـاذ رویـه ای امنیتـی از افتـادن در دام 
ایـن کلیـک دزد هـا در امـان بماننـد.

تـا بـه امـروز هیـچ مرورگـری بـه هیـچ ابـزاری برای 
اسـت.  نشـده  مجهـز   ClickJacking از  جلوگیـری 

اگـر چـه ایـن نکتـه یکـی از نگرانی هـای سـازندگان 
مرورگـری  هـر  بـه  نفـوذ  روش  امـا  مرورگر هاسـت 
مرورگر هـای  کـه  اسـت  طبیعـی  و  اسـت  متفـاوت 
مرورگـر  دارنـد.  قـرار  خطـر  در  بیشـتر  محبوب تـر 
بـا  می توانـد  کـه  اسـت  مرورگـری  تنهـا  فایرفاکـس 
 ClickJacking در مقابـل Add on اسـتفاده از یـک
ایمـن شـود. البتـه اگـر ایـن ابـزار را روی فایرفاکـس 
مـورد  کامـال  می توانـد  مرورگـر  ایـن  نکنیـد،  نصـب 
 Add ایـن نـام   NoScript .باشـد نفوذگـران  عالقـه 
on امنیتـی اسـت و در صورتـی کـه یک سـایت مورد 

حملـه ClickJacking قـرار گرفتـه باشـد، بـا نمایـش 
عبـارت redressed بـه کاربـر اخطـار می دهـد. البتـه 
نـگاه کـردن بـه سـایت و مطالعـه متـون آن بی خطـر 
اسـت امـا کلیک کـردن روی هـر نقطه از یک سـایت 

redressed شـده یـک ریسـک واقعـی اسـت.

یـک  مرورگـر خـود  از  بـرای حفاظـت  مایکروسـافت 
 IE روش وب نویسـی ایجاد کرده اسـت که بـه کاربران
در مـورد ClickJacking اخطـار می دهـد اما این روش 
یـک حفاظت نصفـه و نیمه اسـت و نمی توان همیشـه 
بـه آن اعتمـاد کرد. اگـر چـه Safari و Chrome نیز از 
همیـن روش بـرای مقابله بـا ClickJacking اسـتفاده 

می کننـد.
مشـهور  سـرور های  روی  کـه  مشـهور  سـایت های 
گونـه  ایـن  مـورد  کمتـر  شـده اند  بارگـذاری  ایمـن  و 
از  اسـتفاده  همیـن رو  از  می گیرنـد.  قـرار  حمـالت 
سـایت های ناآشـنا و یـا مشـکوک می توانـد ریسـک 
گرفتـار شـدن بـه دام ClickJacking را افزایـش دهد. 
خـودداری از کلیـک روی هـر لینـک یا تصویـر جذابی 
 ClickJacking نیمـی از امنیـت اسـت کـه نـه تنهـا
را کـم اثـر می کنـد بلکـه شـما را در برابـر روش هـای 

مهندسـی اجتماعـی نیـز ایمـن خواهـد کـرد.

ترفندویندوز

رایانه تکانی کنید!

در پایـان هـر سـال، مـا ایرانی ها رسـم خانه تکانی را که از رسـوم سـخت ایرانی اسـت، 
انجـام می دهیـم! شسـتن فرش هـا، پـاک کـردن شیشـه ها، از بیـن بـردن تار هـای 
عنکبـوت و هـر نـوع گـرد و خـاک از هـر جایی کـه چشـممان ببیند یـا حتی نبینـد. اگر 
بخواهیـم همیـن رسـم را در رایانـه خود نیز انجـام بدهیم، بایـد بدانیم باید چـه جا هایی 

کنیم. خانه تکانـی  را 
اصـوال آشـغال ها و چیز هـای مزاحم ماندگارنـد و تنها اطالعـات مانـدگار در رایانه روی 
هارددیسـک اسـت. این چیز هـای اضافی و احتمـاال سـربار، می توانند راندمـان را پایین 
بیاورنـد و از میان برداشـتن آن هـا معموال تاثیر ملموسـی در رایانه می گذارد. بهتر اسـت 
بـرای ایـن خانه تکانـی از ابزاری ماننـد TuneUp Utilities اسـتفاده کنید کـه برای هر 

بخـش از خانه تکانـی رایانه، امکانات ویـژه ای دارد.
رجیسـتری، اولیـن بخشـی اسـت کـه در پیکربنـدی سیسـتم عامل موثر اسـت. کلید ها 
اضافـی و یـا خـراب، همیشـه باعـث بـروز خطا هایـی در پشـت صحنـه سیسـتم عامل 
مدیریـت  کاربـر  بی دخالـت  را  خطا هـا  ایـن  سیسـتم عامل  اگرچـه  کـه  می شـوند 
می کنـد امـا بخشـی از راندمـان را فدای ایـن کار می کنـد. StartUp رایانـه و مجموعه 
سـرویس هایی کـه عمـال هیـچ گاه بـه کار نمی آیند حتـی از کلید هـای رجیسـتری نیز 
بیشـتر راندمـان را کاهـش می دهنـد. هـر برنامـه ای کـه بـه طـور دائـم از آن اسـتفاده 
نمی کنیـد، نبایـد در StartUp وینـدوز باشـد. بـا اسـتفاده از MSconfig هـم می توانید 

سـرویس ها و برنامه هـای آغازیـن را مدیریـت کنیـد.
سیسـتم عامل وینـدوز بـه طور دائم نسـخه های پشـتیبان تهیـه می کند. این نسـخه ها 
در زمـان طوالنـی کهنـه و بـه دردنخور می شـوند اما وینـدوز معموال آن هـا را نگه داری 
می کنـد. TuneUp Utilities بـه شـما امـکان می دهد تمامـی فایل هایی کـه مطلقا به 

درد نمی خورنـد حـذف کنید.
نگاهـی بـه فهرسـت برنامه هـای نصب شـده در رایانـه خـود بیندازید. اگر مـدت زیادی 
از عمـر سیسـتم عامل شـما گذشـته باشـد، قطعـا برنامه هـای بـه درد نخـوری در ایـن 
فهرسـت می بینیـد که همیشـه بـرای باال آمـدن سیسـتم عامل و باز کـردن پنجره های 
مدیریـت سـربار هسـتند امـا معلـوم نیسـت چـرا آن هـا را Uninstall نکرده ایـد. خیلی 
سـریع از هـر برنامـه ناکارآمـد دل بکنیـد و آن هـا را حـذف کنیـد و دوباره رجیسـتری را 
تمیـز کنیـد، چرا کـه در اکثـر مواقع حـذف برنامه ها، کلید هـای به درد نخـوری به جای 

می گـذارد.
در نهایـت و پـس از حـذف کـردن فایل هـای اضافـی، Defragment را اجـرا کنیـد تـا 

هارددیسـک رایانـه شـما از فایل هـای چنـد تکـه شـده خالی شـود.

هر جایی کلیک نکنید
با یکی از روش های مورد عالقه نفوذگران آشنا شوید


