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 موبایلی موبوگرامافزار بد

رکتی باشد که بعد از ارائه شدن تلگرام توسط شهای اندرویدی میبدافزار موبایلی موبوگرام یکی از برنامه

های رنامهباز بودن بمتندر ایران برای اتصال به سرورهای تلگرام مورد استفاده گردید. ولی با توجه به 

تفاده ها برای اهداف خود اسها نیز افزایش یافته و نویسندگان بدافزار از آنسواستفاده از آن ،این چنینی

صال به سرور تباشد که بعد از امی موبوگرام ضدفیلترای با عنوان کنند. یکی از این بدافزاها، برنامهمی

 دهد.ی را بر روی گوشی انجام میاکارهای مخربانهتلگرام در پس زمینه 

 

 1شکل 

 فعالیت بدافزارنحوه 

رام ابتدا ه سرور تلگبرای اتصال باندازی برای اجرا و راهرسان بدافزار بعد از نصب بعنوان یک پیاماین 

های برای ایم کار به یکی از نسخها را دارد. لذ (Google Playپلی )درخواست بروزرسانی خدمات گوگل

خود کند. سپس می zadFilter@نصب شده تلگرام وصل شده و کاربر را عضو کانال تلگرامی با شناسه 

برنامه بصورت پنهانی از شماره دهد. این پس زمینه گوشی به کار خود ادامه میرا مخفی کرده و در 

برای هر ا هسرویسکند. این های پیامکی پولی عضو میموبایل کاربر استفاده کرده و آن را در سرویس

 کند.می سراز حساب شماره موبایل کتومن  055ارسال پیامک تبلیغاتی 
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 و پیشگیری های مراقبتراه

اینکه گوشی موبایل خود را ایمن نگه داریم و از افشای اطلاعات و سواستفاده از آن مراقبت کنیم برای 

 زیر را در نظر بگیریم: کارهایباید راه

 های قوی و معتبر استفاده کنیم.ویروسآنتیاز  -1

لازم را برای تشخیص یک فایل بدافزار را ندارند و فقط  ویروس قدرتهای آنتیبرنامهبیشتر 

ها، بعد از تحقیق مختصری در استفاده از آنویروس را بر روی خود دارند. هنگام اسم یک آنتی

 ویروس موبایلی قوی و خوبی را انتخاب کرد.توان یک آنتیمی

 دانلود و نصب برنامه از منابع نامعتبر جلوگیری کنیم.از  -2

شوند با استفاده از عرضه می Google Playهایی که در منابع دانلود معتبر همچون برنامه

منابع  ها هم امن نیستند.بیشتر این برنامهکنند. ولی ها را بررسی مییکبار برنامههایی محافظ

ک یهای غیررسمی و ناشناخته شده، دریافت برنامه از ارکتهای تلگرامی، منامتعبر شامل کانال

 باشد.یگذاری و غیره مهای اشتراکشخص دیگر از طریق برنامه

 های درخواستی دقت کنیم.های موبایلی به دسترسینصب برنامههنگام  -3

ای برای تبدیل عکس به نقاشی اند مثلا برنامهها برای کار خاصی طراحی شدهبرنامهیشتر 

هم مک دریافت پیا و کنیم امکان ارسالهای آن نگاه میباشد ولی در صورتیکه به دسترسیمی

ای هها به دسترسیهنگام نصب برنامهباشند. لذا ها غیرمعقول مینوع دسترسیوجود دارد. این 

مربوط  توان در تنظیماتای قبلا نصب شده باشد میدرخواستی توجه کرده و در صورتیکه برنامه

 های غیرعادی را غیرفعال کرد.به برنامه، دسترسی

 ها و اطلاعاتگیری مداوم از فایلپشتیبان -4

 ها و اطلاعات موجود بر روی گوشیتوانند فایلباشند و میافزار میبدافزارها از نوع باجبیشتر 

ذف امکان حبرخی از بدافزارها در یا و کن کنند ها را ناممموبایل را رمز کرده و دسترسی به آن

آلوده شدن به بدافزار به برای درمان بعد از یا خرابکاری بر روی اطلاعات وجود دارد. لذا 

و  هااز فایل (هفتگی یا ماهانهکار بصورت مداوم )نایکنیم. برای های پشتیبان نیاز پیدا میفایل

ها را در یک دستگاه دیگر مانند ایجاد کرده و آن پشتیبانفایل اطلاعات حساس و مورد نیاز 

 .های شخصی نگهداری کنیمکامپیوتر
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 هانامههای غیررسمی براستفاده از نسخهعدم  -5

زیادی مانند موبوگرام دارند که توسط توسط های غیررسمی لگرام نسخههایی مانند تبرنامه

این ر اند. بیشتارائه شده در منابع غیرمعتبر بیشتریاند و اشخاص دیگری توسعه داده شده

ایی هاز نصب چنین برنامهسازی را دارند. لذا برنامه یک برنامه قانونی و امن نبوده و امکان آلوده

گردد استفاده ها ارائه میهای رسمی که توسط خود شرکتباید خودداری گردد و از نسخه

 شوند.
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