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آیـا تاکنـون بـه ایـن اندیشـیده اید کـه یـک بدافـزار 
بـا چـه مقاصـدی ایجـاد می شـود؟ اگـر بدافزار هـای 
اسـتثنا  یـک  را  اسـتاکس نت  و  شـعله  ماننـد  سیاسـی 
بدافزار هـا،  سـاخت  هـدف  بزرگتریـن  کنیـم،  فـرض 
از  دسـته ای  اسـت.  اقتصـادی  مقاصـد  بـه  دسـتیابی 
بدافزار هـا سـعی می کننـد اطالعـات مالی و ارزشـمند 
ایـن  از  را  خـود  صاحـب  و  کننـد  سـرقت  را  کاربـران 
اطالعـات مهـم آگاه سـازند. تعـداد زیـادی از بدافزار ها 
نیز سـاخته می شـوند کـه نابودگر هـای آن هـا فروخته 
معتقدنـد  امنیـت  متخصصـان  از  زیـادی  عـده  شـود. 
خیلی از بدافزار ها، سـاخت کسـانی اسـت که خودشـان 
آنتی ویـروس و ابـزار مقابلـه با بدافـزار تولیـد می کنند، 
چـه بسـا تـا بدافـزاری نباشـد، آنتی ویـروس ارزشـی 
بدافـزار،  از  دسـته  دو  ایـن  کنـار  در  داشـت!  نخواهـد 
گـروه بزرگتـری از بدافزار هـا قـرار دارنـد کـه بـه قصد 
زیـادی  حجـم  می شـوند.  منتشـر  کـردن»  «تبلیغـات 
ایـن  از   2016 سـال  در  شـده  منتشـر  بدافزار هـای  از 
گـروه هسـتند و در حقیقـت بدافزار هـای دیگـر در کنار 
ایـن گـروه، اقلیـت محسـوب می شـوند. بدافزار هـای 
تبلیغاتـی آزار کمتری به مبتالیانشـان می رسـانند. این 
بدافزار هـا دزد نیسـتند یـا قصـد ندارنـد بـه رایانه شـما 
آسـیب وارد کنند یـا راه را بـرای ورود بدافزار های دیگر 
بـاز کننـد. آن ها فقـط تبلیغـات می کنند و نـان از عرق 
جبیـن می خورنـد و البتـه تبلیغـات را بـه زور بـه خـورد 

کاربـران رایانـه می دهنـد.
بدافزار هـای تبلیغاتـی در اصطـالح Adware نامیـده 
می شـوند. Adware ها بسـته های نرم افزاری هسـتند 
کـه بـه طـور خـودکار تبلیغاتـی را بـرای کاربـر رایانـه 
پخـش می کننـد و یـا بـا ایجاد انحـراف در مسـیر های 
اینترنـت، کاربـر را بـه یـک سـایت تبلیغاتـی هدایـت 
می کننـد. بعضـی از ایـن بدافزار هـا بـه طـور خـودکار 

صفحـات خاصـی از اینترنـت را نمایـش می دهنـد و یا 
صفحـه خانگـی کاربـر را تغییـر می دهنـد. معموال یک 
Adware خـوب، یـک تبلیغات چی تمام عیار اسـت که 

هـر کاالیـی را تبلیـغ می کنـد. ایـن تبلیغات چی هـای 
کاربـر  کـه  می کننـد  تبلیـغ  را  چیـزی  همـان  ماهـر، 
دوسـت دارد داشـته باشـد. بسـیاری از ایـن بدافزار هـا 
پـس از ورود بـه رایانـه قربانـی خـود، بالفاصلـه ظهور 
نمی کننـد، بلکـه تا مدتـی در انتظـار می ماننـد و پایگاه 
را  کاربـر  ضعـف  نقطـه  و  تکمیـل  را  خـود  اطالعاتـی 
کلمـات  تبلیغات چی هـا،  ایـن  می کننـد.  شناسـایی 
کلیـدی را کـه کاربـر جسـت وجو می کنـد، مـد نظـر 
می گیرنـد و تبلیغاتـی متناسـب بـا  عالقه مندی هـای 
او نمایـش می دهنـد. از همین رو گاهی اوقـات کاربران 
نمی شـوند  ناراحـت  تبلیغـات  ایـن  دیـدن  از  تنهـا  نـه 
بلکـه خوشـحال هـم می شـوند! امـا از نـگاه فنـی، هر 
اتفـاق نا خواسـته ای در رایانه ناخوشـایند اسـت، پس به 
بـروز  زود  را  خوشـحالیتان  و  باشـید  مسـلط  خودتـان 

! هید ند
راه هـای زیـادی بـرای مقابله بـا ایـن تبلیغات چی های 
مزاحـم وجـود دارد. مرسـوم ترین تبلیغات چی هـا کـه 
هسـتند  اسـکریپت هایی  دارنـد،  هـم  کمتـری  ضـرر 
گنجانـده  سـایت ها  کـد  ال بـه الی  آن هـا  کـد  کـه 
اجـرا  خـودکار  به طـور  اسـکریپت ها  ایـن  می شـود. 
در  کوچکتـری  پنجره هـای  معمـوال  و  می شـوند 
تبلیـغ  را  زیـادی  کاال هـای  و  می کننـد  بـاز  صفحـه 
جبـران  بـرای  سـایت ها  صاحبـان  معمـوال  می کننـد. 
هزینه هـای خود، حاضـر می شـوند تبلیغاتـی اینچنیـن 
در سـایت های خـود قـرار دهنـد. پس بـه ایـن تبلیغات 
خیلـی بی رحمانـه نـگاه نکنیـد و اندکـی بـه صاحبـان 
نمایـش  مانـع  مرورگر هـا  از  بسـیار  بدهیـد!  حـق  آن 
ایـن   Pop-up Blocker می شـوند.  تبلیغـات  ایـن 

ایـن  اوقـات  از  بسـیاری  امـا  دارد  بر عهـده  را  وظیفـه 
تبلیغات چی هـا منتظـر می ماننـد تـا کاربـر روی یکـی 
از لینک هـا کلیـک کنـد. از همیـن رو ممکـن اسـت 
شـما به دسـت خـود با کلیک کـردن روی یـک لینک، 
یـک Adware را فعـال کنیـد. اولیـن پیشـنهاد ما این 
اسـت کـه قبـل از کیلک کـردن روی لینک هـا، به نوار 
پاییـن صفحـه نـگاه کنیـد و در صورتـی کـه لینک به 
یـک اسـکریپت ختم می شـد، با دقـت و آگاهـی روی 
آن کیلـک کنیـد. در قـدم دوم خوب اسـت از ابزار های 
امنیتـی اسـتفاده کنیـد. دو تبلیغات چـی بـزرگ جهـان 
سـایبر، یعنـی یاهـو و گـوگل، بهتریـن ابزار هـای ضد 
تبلیغـات را طراحـی کرده انـد! ابزار های یاهـو و گوگل 
قدرتمنـدی   Pop-up Blocker از  مرورگـر،  بـرای 
برخوردارنـد و اسـکریپت ها بـه ایـن سـادگی ها از زیـر 
Pop- دستشـان فـرار نمی کننـد. ابزار یاهـو، عـالوه بر
برخـوردار  نیـز  جاسـوس  ضـد  یـک  از   ،up Blocker

اسـت کـه می توانیـد آن را به طـور جداگانـه دریافـت 
و نصـب کنیـد. این ابـزار عـالوه بر محافظـت از رایانه 
بدافزار هـای  می توانـد  شـدن،  آلـوده  مقابـل  در  شـما 
مقیـم در حافظـه و رجیسـتری را شناسـایی و نابود کند.
شـرکت  ابزار هـای  از  می کنیـم  توصیـه  بعـد  قـدم  در 
مک آفـی بـرای آگاهـی از وضعیت سـایت ها اسـتفاده 
کنیـد. SiteAdvisor، ابزاری کمکی اسـت که به شـما 
پیـش از ورود بـه هـر سـایتی نشـان می دهـد کـه این 
سـایت برای رایانه شـما خطـری دارد یا خیـر. هنگامی 
کـه نتایـج جسـت وجو را دریافـت می کنیـد، ایـن ابزار 
در کنـار هـر لینـک، عالمتی مناسـب نمایـش می دهد 
کـه وضعیـت مقصـد آن لینـک را نمایـش می دهـد. 
عـالوه بر ایـن شـما می توانیـد بـرای کسـب آگاهی از 
وضعیت هر سـایتی، آدرس آن سـایت را به وسـیله این 
ابـزار بررسـی کنید و نتایـج را همان جا مشـاهده کنید.

ترفندویندوز

یک شبکه ساده

ــات  ــتتان مالق ــه دس ــاپ ب ــتان لپ ت ــی از دوس ــا یک ــت، ب ــه دس ــاپ ب ــی لپ ت وقت
می کنیــد و قصــد داریــد چنــد فایــل بــا هــم ردو بــدل کنیــد، چــه راه هایــی در اختیــار 

داریــد؟
ــود  ــا خ ــبکه ب ــل ش ــی کاب ــر کس ــه معموال کم ت ــیمی. البت ــبکه س ــتفاده از ش 1. اس

حمــل می کنــد.
ــای  ــردن فایل ه ــا ک ــرای جا به ج ــت و ب ــد اس ــوث کن ــوث. بلوت ــتفاده از بلوت 2. اس

ــم نامناســب اســت. حجی
3. اســتفاده از فلــش ممــوری. اگــر فلــش ممــوری در اختیــار داشــته باشــید، بایــد زمان 

دوبــار کپــی شــدن فایل هــا را تحمــل کنیــد.
4. استفاده از شبکه بی سیم

ــه  ــد ک ــان می کنن ــران گم ــتر کارب ــد. بیش ــادی دارن ــیم کارایی زی ــبکه های بی س ش
بــرای اتصــال بــه شــبکه، بایــد حتمــا یــک روتــر موجــود باشــد، در حالــی کــه لزومــا 
ایــن طــور نیســت. دو رایانــه یــا تلفــن همــراه، بی آن کــه یــک روتــر در اختیــار داشــته 
ــد. ایــن شــبکه  ــا یکدیگــر یــک شــبکه بی ســیم تشــکیل بدهن ــد ب باشــند، می توانن
Wireless Ad Hoc Network نامیــده می شــود. شــبکه Ad Hoc متشــکل از حداقــل 

دو یــا چندیــن دســتگاه مجهــز بــه واســط ارتبــاط بی ســیم یــا Wi-Fi اســت. ســرعت 
ــک از  ــه کدام ی ــا ب ــه رایانه ه ــوع ک ــن موض ــه ای ــته ب ــبکه بس ــن ش ــال در ای انتق
نســل های B، G و یــا N مجهــز هســتند، متفــاوت اســت امــا در هــر صــورت، حداقــل 
ــب  ــه مرات ــه ب ــت ک ــه اس ــت بر ثانی ــل B 11 مگابی ــبکه ها در نس ــن ش ــرعت ای س
ــا  ــا اســتفاده از فلــش ممــوری عمــل می کنــد. ب ســریع تر از یــک اتصــال بلوتــوث ی
وارد کــردن عبــارت Ad Hoc در منــوی اســتارت در وینــدوز، می توانیــد یکــی از ایــن 
ــوان  ــادگی می ت ــه س ــبکه ها ب ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــاد کنی ــبکه ها ایج ــوع ش ن
بازی هــای گروهــی را در یــک شــبکه محلــی اجــرا کــرد. دقــت داشــته باشــید کــه 
اتصــال بــه ایــن شــبکه ها باعــث قطــع شــدن از شــبکه های بی ســیم دیگــر کــه در 

حیطــه رایانــه شــما قــرار دارد، خواهــد شــد.
ــج  ــترش رن ــث گس ــد باع ــبکه های Ad Hoc می توان ــای ش ــداد اعض ــش تع ــز ای اف
ــا  ــه لزوم ــتگاه ک ــه دو دس ــا ک ــن معن ــه ای ــتگاه های بی ســیم شــود. ب دسترســی دس
ــا  ــیم در آن ه ــول بی س ــاط معم ــد و ارتب ــبی ندارن ــه مناس ــر فاصل ــه یکدیگ نســبت ب
ممکــن نیســت، بــا واســطه قــراردادن دســتگاه دیگــری کــه بــه دو دســتگاه نزدیــک 
اســت، می تواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد امــا ایــن کار باعــث افــت پهنــای 

ــود. ــر می ش ــبکه و افزایــش تاخی ــد ش بان

 آیا تبلیغات اینترنتی
 مزاحم شما هستند؟

با Adware ها و طریقه مقابله با آن ها آشنا شویم


