ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ :ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ارز
ﻣﺠﺎزی در اپ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از ﮐﺎرﺑﺮان
دارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ِ
ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺪ اﻓﺰار در ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان

ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،اپ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  VPNﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
اپ ﻫﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
اپ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ
ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻧﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﺎ اﻓﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮم ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از اپ ﻫﺎی ﻣﻌﺪن ﮐﺎو ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺳﺎدﮔﯽ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اپ ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اپ » «Portuguese-language matchﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد را داﺷﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اپ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ،اراﺋﻪ داده ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی  Coinhiveدر اپ ﻫﺎی آﻟﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اپ ﻫﺎی

آﻟﻮده ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اپ ﯾﮏ ﮐﺪ  HTMLرا اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﺪ
ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ آﻟﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ اﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ را در ﻣﻮرد اپ ﻫﺎی آﻟﻮده ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داده و اﯾﻦ اپ ﻫﺎ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ اپ ﻫﺎ را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ارز ﻣﺠﺎزی از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم

داده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

