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 (فالطالع ازدواج )بدافزار موبایلی 

گونه افزار که هیچدانلود نرم هایفروشگاهاجتماعی و های امروزه با وجود منابع ناامن همانند شبکه

اد تا برخی افرباعث شده  ،های اندرویدی وجود نداردهای امنیتی برای بررسی محتوای فایلمکانیزم

 های اندرویدی یا طراحی بدافزارهایسودجو از این ضعف استفاده کرده و با آلوده ساختن برخی از برنامه

ها توسط کاربران، اقدام به سواستفاده از این داده و در صورت استفاده از آن ها را انتشارهدفمند، آن

 کاربران کنند.

باشد که در ظاهر یک یک برنامه فال برای ازدواج بوده برنامه طالع ازدواج)فال( می هایکی از این برنامه

کاربر را عضو  و برخلاف هدف برنامه، در قسمت مهمی از برنامه شروع به ارسال پیامک کرده و

رای هر بعضویت هزینه سرویس پیامکی سرویس آشپزخانه بوده و این کند. های پیامکی میسرویس

و تمامی کارها بصورت مخفیانه  بودهبی اطلاع  آن عضویت درکاربر از  باشد.میتومان  055پیامک 

ان شود همچنکند که باعث میبرنامه مخرب دیگری نیز دانلود و مخفی می. همچنین پذیردانجام می

 را ادامه دهند. دسترسی به کاربر داشته باشند و بتوانند کارهای مخربانه خود

 

 و نمایی از داخل برنامهدانلود پیام   – 1شکل 
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 نحوه فعالیت بدافزار

در قالب یک برنامه فال بر روی گوشی نصب شده و بعد از نصب، به سرورهای تعیین شده  بدافزاراین 

 ،کارت کاربرسیم کند. سپس با استفاده از این فایل و شمارهدر داخل برنامه متصل و فایلی را دریافت می

امکی، کند. این سرویس پیها عضو میهای پیامکی کرده و در آناقدام به ارسال پیامک به یکی از سرویس

کند. سپس بعد کارت کم میتومان از حساب سیم 055باشد که برای هر پیامک سرویس آشپزخانه می

 Myآن یک برنامه اندرویدی با نام از مدتی عدم فعالیت، باز هم به سرور متصل شده و با استفاده از 

File Management کند. این برنامه دانلود و نصب می  های مدیریت فایلرا با لوگوی شبیه به برنامه

ه کار بدافزار ب دهندگانتوسعهخود را مخفی کرده و بعنوان یک دسترسی برای  ،بعد از فرایند نصب

 دهد.خود ادامه می

 

 فزار از سیستمبداپاکسازی 

 توان مراحل زیر را انجام داد:برای پاکسازی بدافزار از روی پوشی می

 های فال و هایی با ناممت مدیریت برنامه در داخل تنظیمات گوشی، برنامهدر قس My File 

Management کنیم. برنامه ها حذف میرا پیدا کرده و آنMy File Management  از دید

 باشد لذا برای حذف آن باید از این قسمت اقدام کنیم.کاربر مخفی می

 اطلاعات  #1*800*گیری اول یا ایرانسل با شمارههای همراهکارتدر صورت استفاده از سیم

ها های پیامکی فعال را دریافت کرده و با توجه به همان اطلاعات، اقدام به لغو آنسرویس

 کنیم.می

 کنیم.ویروس خود را بروزرسانی کرده و یکبار گوشی خود را اسکن میآنتی  

 

 و پیشگیری های مراقبتاهر

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

 باید راهکارهای زیر را در نظر بگیریم:
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 های قوی و معتبر استفاده کنیم.ویروساز آنتی -1

ویروس قدرت لازم را برای تشخیص یک فایل بدافزار را ندارند و فقط های آنتیبیشتر برنامه

ها، بعد از تحقیق مختصری در ویروس را بر روی خود دارند. هنگام استفاده از آنیک آنتیاسم 

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

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

وند با استفاده از شعرضه می Google Playهایی که در منابع دانلود معتبر همچون برنامه

منابع  ها هم امن نیستند.کنند. ولی بیشتر این برنامهها را بررسی میهایی یکبار برنامهمحافظ

های غیررسمی و ناشناخته شده، دریافت برنامه از یک های تلگرامی، مارکتنامتعبر شامل کانال

 باشد.گذاری و غیره میهای اشتراکشخص دیگر از طریق برنامه

 های درخواستی دقت کنیم.های موبایلی به دسترسینصب برنامه هنگام -3

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

کنیم امکان ارسال و دریافت پیامک هم های آن نگاه میباشد ولی در صورتیکه به دسترسیمی

ای هها به دسترسیباشند. لذا هنگام نصب برنامهغیرمعقول میها وجود دارد. این نوع دسترسی

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 میفزار میابیشتر بدافزارها از نوع باج

ها را ناممکن کنند و یا در برخی از بدافزارها امکان حذف موبایل را رمز کرده و دسترسی به آن

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

ا و هکار بصورت مداوم )هفتگی یا ماهانه( از فایلکنیم. برای اینپیدا میهای پشتیبان نیاز فایل

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

 های شخصی نگهداری کنیم.کامپیوتر

 هاهای غیررسمی برنامهعدم استفاده از نسخه -5

های غیررسمی زیادی مانند موبوگرام دارند که توسط توسط نسخههایی مانند تلگرام برنامه

ر این اند. بیشتاند و در منابع غیرمعتبر بیشتری ارائه شدهاشخاص دیگری توسعه داده شده

ایی هسازی را دارند. لذا از نصب چنین برنامهبرنامه یک برنامه قانونی و امن نبوده و امکان آلوده
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گردد استفاده ها ارائه میهای رسمی که توسط خود شرکتنسخهباید خودداری گردد و از 

 شوند.
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