ﻧﻮﮐﯿﺎ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی آﻟﻮده ﺑﻪ
وﯾﺮوس در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎج اﻓﺰاری ﭼﻮن  WannaCryدر ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،واﺣﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻓﺸﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ
وﯾﺮوس ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی

ﮔﻮﮔﻞ در ﻃﯽ  ۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻤﺸﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در دﯾﮕﺮ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﺎ ﺣﺪودی زﯾﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺮوژان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ اپ ﻫﺎی
ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اپ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺎوی ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﯿﻦ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ » «Uapushﺑﺎج اﻓﺰار » «Jisunﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺗﺮوژان ﺑﺎﻧﮑﯽ » «Marcherﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم
ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻟﻮده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ  ۶۸ﺻﺪم درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دور زدن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن  Spyphoneاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد اﭘﻞ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 ،iOSﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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