ﺑﺪاﻓﺰار  DressCodeﭘﺲ از  ۱۶ﻣﺎه ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Check Pointاز ﮐﺸﻒ ﺑﺪاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  DressCodeﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎت ﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل آن را ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را

ﺑﺮای ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  16ﻣﺎه از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  DressCodeﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻟﻮده ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﺎی  SOCKSﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ اداری ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﮑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اپ ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻣﺎرﮐﺖ
ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از ﻗﺒﯿﻞ  APKPureدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی  TrendLabsاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  DressCodeدر ﺑﯿﺶ از  3ﻫﺰار
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  400ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ  GTA Vﺑﺮای ﺑﺎزی  Minecraft: Pocket Editionاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻫﺰار ﺑﺎر در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﻨﺘﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار  Sockbotدر ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﮑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآوردن ﺳﺮورﻫﺎی اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ

ﮐﻪ  Sinkholingﻧﺎم دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  DressCodeﮐﺎراﯾﯽ راﻫﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

