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 کسب درآمدبدافزار موبایلی 

های تهای تلگرامی و سایباشد که در کانالهای اندرویدی مییکی از برنامهکسب درآمد برنامه موبایلی 

گردد. در سیستم نصب می Google Play Storeغیرمعتبر انتشار یافته و با استفاده از لوگو و آرم برنامه 

های رمفگردد که فقط برای ارتباط با پلتها مشاهده میاین برنامه هیچ عملکردی نداشته و در بررسی

مه این ک منبع انتشار یافته و ههای دیگری نیز با این برنامه از یباشد. برنامهنوتیفیکیشن میپوش

 های قانونی و سیستمی استفاده کرده و در سیستم عملکردهای منفی دارند.ها از آیکون برنامهبرنامه

 

 های تلگرامیمحیط برنامه و تبلیغ برنامه در کانال - 1شکل 

 هاناسایی در آنتی ویروسش

در  فزارعنوان بداهمراه با علت تشخیص به های مشهورویروسوضعیت تشخیص این فایل توسط آنتی

 باشد.قابل مشاهده می 2شماره  شکل
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  های مشهورویروسوضعیت فایل در آنتی – 2شکل 

 نحوه فعالیت بدافزار

در سیستم ظاهر شده و در  Google play Storeبا آیکون برنامه این برنامه بعد از نصب توسط کاربر 

م سازگار کند که برنامه با سیستکاربری اعلام میای برای در صفحهصورتی که کاربر برنامه را اجرا کند 

را  پیغامیای اقدام به حذف برنامه کند. در صورت کلیک بر روی دکمه، نیست و با اسفاده از دکمه

 این . درکندو آیکون برنامه را از صفحه نمایش حذف می( نشان داده سمت چپ 3برای کاربر )شکل 

گردد. اما این برنامه با آیکون و نام برنامه ک شده و مخفی میصورت آیکون برنامه از صفحه نمایش پا

Google Play Store ( و به در قسمت مرکزی 3های نصب شده وجود داشته )شکل در قسمت برنامه

دهد. در صورتی که کاربر به اینترنت دسترسی داشته باشد این برنامه با سرور فعالیت خود ادامه می

ارتباط برقرار کرده و اقدام به ارسال پیام برای کاربر در قسمت اعلانات  onesignalنوتیفیکیشن پوش

 توانند بصورت پیام متنی، عکس و یا فیلم باشند.ها میکند. این پیاممی
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 محیط برنامه و وجود برنامه بعدا از حذف در درون برنامه -3شکل 

کرد.  توان به آیکون این دو برنامه توجهاستور گوگل میمه اصلی پلیبرای تشخیص این برنامه با برنا

د باشهای سبز و زرد میها در رنگدر شکل زیر هر دو برنامه نشان داده شده است که تنها تفاوت آن

ر حذف استوها عوض شده است و هنگام حذف بدافزار باید توجه کرد به اشتباه برنامه پلیکه جای آن

 نگردد.

 
 استورنصب و تفاوت آن با برنامه اصلی پلی - 4شکل 
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 اکسازی بدافزار از سیستمپ

 توان بصورت زیر عمل کرد:جلوگیری از ادامه فعالیت این بدافزار میبرای پاکسازی و 

با توجه به اینکه آیکون برنامه از صفحه نمایش حذف شده است لذا در قسمت تنظیمات از  -1

کنیم. این برنامه را یافته و حذف می Google Play Storeای با نام بخش مدیریت برنامه، برنامه

تفاده ها در شناسایی آیکون مورد اساستور استفاده کرده و تنها تفاوت آناز نام برنامه رسمی پلی

 است.های قبلی به آن اشاره شدهباشد. که در قسمتمی

ها را های پیامکی فعال بودند، آندر گوشی موبایل ، اگر سرویس #1*800*گیری کد با شماره -2

 کنیم.غیرفعال می

ای برای اعلام اعلانات، مقدار در صورت وجود برنامه( notificationدر قسمت اعلانات سیستم ) -3

 کنیم.آن را غیرفعال می

 و پیشگیری های مراقبتراه

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

 باید راهکارهای زیر را در نظر بگیریم:

 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 آناسم یک آنتی

 کرد. ویروس موبایلی قوی و خوبی را انتخابتوان یک آنتیمی

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

شوند با استفاده از عرضه 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 تلگرامی، مارکتهای نامتعبر شامل کانال

 باشد.گذاری و غیره میهای اشتراکشخص دیگر از طریق برنامه

 های درخواستی دقت کنیم.های موبایلی به دسترسیهنگام نصب برنامه -3

اشی ه نقای برای تبدیل عکس باند مثلا برنامهها برای کار خاصی طراحی شدهیشتر برنامه

کنیم امکان ارسال و دریافت پیامک هم های آن نگاه میباشد ولی در صورتیکه به دسترسیمی
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ای هها به دسترسیباشند. لذا هنگام نصب برنامهها غیرمعقول میوجود 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 میافزار میبیشتر بدافزارها از نوع باج

ف رها امکان حذها را ناممکن کنند و یا در برخی از بدافزاموبایل 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 اینهای پشتیبان نیاز پیدا میفایل

 دستگاه دیگر مانندها را در یک 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 هایی مانند تلگرام نسخهبرنامه

 ر ایناند. 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

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

 شوند.

 زنندههایی با عناوین گولعدم دانلود برنامه -6

ای )مانند نمایش فیلم مستهجن( اقدام به های گول زنندههای زیادی با استفاده از نامبرنامه

انلود ها از دکنند لذا با توجه به محتویات بدافزاری این نوع از برنامهپخش بدافزارهای خود می

 و نصب خودداری کنیم.

 هایی با حجم پایینهشیار بودن در هنگام نصب برنامه -7

اطلاعات برای کاربر دارند باید این اطلاعات را در  هایی مثل فال یا غیره که نیاز به ارائهبرنامه

مانند  هاییرود. برنامهدرون خود ذخیره کنند لذا با این کار حجم برنامه مورد استفاده بالاتر می

اشته باشند که اطلاعاتی ندفال تاروت که حجمی کمتر از یک مگابیت دارند نشان دهنده این می

 باشند.های تقلبی میو برنامه
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