
 

 

 است( امن غیر شما )اتصال "Your connection is not secure"اخطار رفع نحوه

 توسط شده ارائه گواهی که کند تأیید باید فایرفاکسشروع می شود (  ://"https"وب سایت هایی که امن هستند ) آدرس ان ها با 

 Your". اگر گواهی تایید نشود ، فایرفاکس اتصال به وب سایت را متوقف می کند و اخطار است معتبر سایت وب

connection is not secure"  .را می دهد 

 اروراین مقاله توضیح می دهد که چرا 

 "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER"  

 "MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED" 

 "ERROR_SELF_SIGNED_CERT" 

 را می بینید و چگونه می توان آن را رفع کرد.

 این اخطار به چه معناست ؟ 

 از اطمینان براییک گواهی معتبر ارائه دهد  نامه گواهی معتبر دهنده ارائه یکالزمه  در طول اتصال امن به یک وب سایت

 است شده رمزگذاری اتصال و است شده وصل نظر مورد مقصد به کاربر اینکه

را گرفتید و و کد های اخطار  "Your connection is not secure"اگر شما ارور 

"SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER"  و"MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED"  را بعد از کلیک روی 

"Advancedواند به فاکس نمیت شده و فایر"  دریافت کردید ، به این معنی است که گواهی صادر شده توسط فایرفاکس شناخته ن

 ان اطمینان کند. 

 



 

 

 ارور در چندین وبسایت امن اتفاق می افتد

توسط اتصاالت شما  شبکه یا سیستم در گواهی چیزی که دهد می نشانامن  سایت چندین در مشکل این بروز صورت در

 فایرفاکس ناشناخته و یا غیرقابل اطمینان است.

"MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED" که است اتصال شناسایی به قادر فایرفاکس این اخطار نشان میدهد که 

 . است شده متوقف پروکسی یک توسط

 شایع ترین علل این مشکل اتصال نرم افزار های ایمن شده و رمز گذاری شده و یا نرم افزار های مخرب است.

 ها آنتی ویروس

، شما میتواند آن را دوباره  باشد شده رمزگذاری اتصاالت اسکن برای ویژگی یک دارای شما امنیتی محصول اگر کلی، طوربه 

 خاص امنیتی محصوالت برای زیر های حل راهنصب کنید تا شاید به گواهی های صادر شده توسط فایرفاکس اطمینان کند. 

 .کنید امتحان

 

Avast 

 :  کنید به صورت زیرغیرفعال را امن انتقال پروتکل توانید میشما  Avastدر انتی ویروس 

1. Dashboard .را باز کنید 

 

 Web Shield کلیک کنید و سپس روی Customizeو روی  Menu  >Settings  >Components بروید به  .2

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. OKرا بزنید و سپس روی  Enable HTTPS Scanningدر کادر کناری  .3

 

Bitdefender 

 : کنید زیرغیرفعال صورت به را امن انتقال پروتکل توانید می شما  Bitdefender ویروس انتی در

1. Dashboard را باز کنید 

 کلیک کنید.  Modules آنتی ویروس  روی  2016در ورژن  .2

 کلیک کنید. Protection آنتی ویروس روی  2015در ورژن            

 کلیک کنید. Web Protectionروی  .3

 را تغییر دهید. Scan SSLتنطیمات  .4

 



 

 

Bullguard 

 : کنید زیرغیرفعال صورت به را امن انتقال پروتکل توانید می شما Bullguard ویروس انتی در

1. Dashboard .را باز کنید 

 کلیک کنید. Antivirus settings  >Browsingروی  .2

 .بردارید میدهند، نشان را خطا پیام که هایی وبسایت آن برای را Show safe results گزینه .3

 

ESET 

 کنید. enable-reو  disableرا  SSL/TLS protocol filteringشما می توانید گزینه  ESETدر آنتی ویروس 

 

Kaspersky 

 : کنید زیرغیرفعال صورت به را امن انتقال پروتکل توانید می شما Kaspersky ویروس انتی در

1. Dashboard .را باز کنید 

 کلیک کنید )پایین سمت چپ ( Settingsروی  .2

 کلیک کنید. Networkو سپس روی  Additionalروی  .3

 روی  Encrypted connections scanningاست : در قسمت  2016اگر ورژن آنتی ویروس شما  .4

           Do not scan encrypted connections .کلیک کنید و این تغییر را تایید کنید 

کلیک کنید به منظور تالش برای راه اندازی مجدد گواهی  Advanced Settingsاز طرفی شما میتوانید روی            

Kaspersky              در صفحه ای که باز میشود روی .Install certificate         کلیک کنید و دستورالعمل های روی صفحه را 

 دنبال کنید.         

 را بردارید. Scan encrypted connectionsگزینه است :  5201 شما ویروس آنتی ورژن اگر        

 شود. اعمال تغییرات تا کنید اندازی راه مجددا را خود درنهایت ، سیستم .5

 

 

 




