 ۷۰۰ﻫﺰار اپ ﻣﺨﺮب در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﮐﺮده از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪ
اﻓﺰارﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2017ﺗﻌﺪاد  700ﻫﺰار اپ
ﻣﺨﺮب را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2016
اﻓﺰاﯾﺸﯽ  70درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اپ ﻫﺎی ﺑﺪ را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ زودﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ«.
»اﻧﺪرو ِ
آﻫﻦ« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﭘﺴﺖ ﺑﻼگ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ:

» 99درﺻﺪ از اپ ﻫﺎی دارای ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی
آن را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ،رد ﺷﺪه اﻧﺪ«.
ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻟﻄﻒ روش ﻫﺎ و
ﻣﺪل ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ِ
آﻫﻦ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از
 250ﻫﺰار اپ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮان را داﺷﺘﻨﺪ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ده ﻫﺎ ﻫﺰار اپ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ،
ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ را از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺎل  2017ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » «Google Play Protectﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
آن را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﺑﺪاﻓﺰار و ﻣﻮارد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اپ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،آن ﻫﺎ را از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﮑﻦ اپ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اپ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺰ از ﭼﺸﻢ  Google Play Protectﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﮔﻮﮔﻞ  60ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺨﺶ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه

ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ »«Check Point
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﮐﺪ ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻼش ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اپ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از
زﯾﺮ دﺳﺖ آن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

