ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ارز ﻣﺠﺎزی را در ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ
ﻗﺮار دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﻼﻫﺒﺮداران ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل روز ﺑﻪ روز ﺧﻼق ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل را در آﭘﺪﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻧﺘﻮرک ﯾﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﻟﻮ آﻟﺘﻮ ُ
اواﯾﻞ ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ادﻋﺎی ﻧﺼﺐ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺶ
ﭘﻠﯿﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺑﺎت ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم  XMRigاﺳﺖ ﮐﻪ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ِ
ﻣﻮﻧﺮو را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
دادن ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﯽ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  113ﻓﺎﯾﻞ
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ» «AdobeFlashPlayerﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ ﻗﺮار
ﮐﺎرﺑﺮان را از آدرس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
اﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎل
وارد ﺷﺪه

در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ وارﯾﺰ ﺷﺪن ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ارز ﻣﺠﺎزی ﻫﮑﺮ اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﮕﻮن
ﺑﺨﺖ ،ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﮑﺮ وارﯾﺰ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮده اﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
روش ﮐﻼه ﺑﺮداری ،ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی روﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮای اﯾﻦ
ِ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ  250ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ادوﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﻟﻮده ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻃﺮاﺣﯽ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ  ۳۲ﭘﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

