افزونه ضد فیشینگ سامانهها و وبسایتهای کارگزاریها و شرکتهای بازار سرمایه
معرفی افزونه:
افزونه ضد فیشینگ سامانهها و وبسایتهای کارگزاریها و شرکتهای بازار سرمایه با هدف شناسایی و آگاه
ساختن مخاطبان بازار سرمایه از وبسایتها و سامانههای جعلی یا فاقد تاییدیه امنیتی بازار سرمایه طراحی و
پیادهسازی شده است .با فعال نمودن این افزونه ،هنگام هدایت کاربر به وبسایتها و سامانههای بازار سرمایه ،به
صورت خودکار اصل یا جعلی بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام هشداری به کاربر نمایش داده میشود.
فقط سامانههایی امن شناخته میشوند که افزونه پیام اصالت آن را به شما نشان دهد .این افزونه فقط در صورتی
که وبسایت مربوطه در بازار سرمایه را جعلی (یا فاقد تاییدیه امنیتی مکنا) تشخیص دهد ،آدرس وبسایت را
برای بررسی بیشتر به مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه ارسال خواهد کرد و هیچ اطالعات دیگری از
کاربر دریافت نخواهد شد .افزونه مذکور برای مرورگرهای فایرفاکس ،کروم و یاندکس دسکتاپ و مرورگرهای
فایرفاکس و یاندکس موبایل قابل دسترس است.
راهنمای استفاده از افزونه:
با توجه به قرار داشتن و تایید شدن افزونه در بازارچههای افزونه گوگل (مرورگر کروم) و موزیال (مرورگر
فایرفاکس و یاندکس) به منظور استفاده از این سامانه ضروری است یا جستجوی عبارت " افزونه امنیتی بازار
سرمایه" در گوگل و یا با کلیک بر روی آدرسهای اعالمی در ذیل افزونه را از اینترنت دانلود نمایید.
لینک دانلود افزونه و نصب بر روی مرورگر کروم :
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D
9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C/bcgjjhncmmffjdobpfjpaocnpgbnplfa
لینک دانلود افزونه و نصب بر روی مرورگر فایرفاکس:
https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D
9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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مطابق با تصویر زیر میتوان با انتخاب گزینه  Add to Chromeبرای مرورگر کروم و یا گزینه Add to Firefox

برای مرورگر فایرفاکس افزونه مورد نظر را دانلود کرد.

شکل  -1نمایی از فرایند نصب افزونه در مرورگر کروم

پس از دانلود افزونه ،با انتخاب گزینه  Add extensionافزونه را به لیست افزونههای مرورگر خود اضافه کنید.

شکل  -2نمایی از ادامه فرایند نصب افزونه در مرورگر کروم
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شکل  -3نمایی از فعالسازی افزونه در مرورگر کروم

با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به وب سایتها و سامانههای بازار سرمایه ،به صورت خودکار اصل
یا جعلی بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام هشداری به کاربر نمایش داده میشود .فقط سامانههایی امن
شناخته میشوند که افزونه پیام اصالت آن را به شما نشان دهد.
شکل  3نمایی از کشف درگاه بازار سرمایه که در مرورگر دسکتاپ توسط افزونه معتبر تشخیص داده شده است
را نمایش میدهد:
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شکل  -4نمایی از کشف درگاه بازار سرمایه معتبر در مرورگر دسکتاپ کروم

شکل  5نمایی از کشف درگاه بازار سرمایه جعلی در مرورگر دسکتاپ کروم را نشان میدهد.

شکل  -5نمایی از کشف درگاه بازار سرمایه جعلی در مرورگر دسکتاپ کروم
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با نمایش تصویر  ،5و انتخاب "ارسال گزارش این صفحه" ،اطالعاتی حاوی علت تشخیص این سامانه بهعنوان
سامانه جعلی توسط افزونه به کاربر نشان داده شده و نیز ایمیلی حاوی اطالعات وبسایت مذکور به مرکز نظارت
بر امنیت اطالعات بازار سرمایه ارسال میشود لذا بررسیهای بیشتر توسط این مرکز بر روی وبسایت گزارش
شده انجام خواهد شد .لذا ضروری است در صورت مشاهده مواردی از این دست "ارسال گزارش این صفحه" را
مطابق با تصویر انتخاب شود.

شکل  -6نمایی از کشف درگاه بازار سرمایه جعلی و هدایت کاربر به صفحه ای دیگر برای جلوگیری از ورود در مرورگر کروم دسکتاپ

در صورت وجود خطا /مشکل در عملکرد افزونه میتوانید گزارش لینک مورد نظر را به ایمیل makna@seo.ir

ارسال کنید .پیشاپیش از همراهی شما در بهبود دقت و کیفیت عملکرد افزونه امنیتی بازار سرمایه سپاسگزاریم.
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