ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺰاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺑﺪاﻓﺰار ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﺰاران ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ  Transsionدو ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮔﺰاف روی دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Secure-Dاواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی را از
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  Tecno W3ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Transsionدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﯿﻮﭘﯽ ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﻣﺼﺮ ،ﻏﻨﺎ و

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی را در ۱۴
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻮک از ﺑﯿﺶ از ۲۰۰
ﻫﺰار ﮔﻮﺷﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  Tecno W2آﮐﺒﻨﺪ و دﺳﺖ دوم را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  Tecno W2ﺑﺪاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  Triadaﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺪاﻓﺰار در ﮔﻮﺷﯽ درب ﭘﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ Triada .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر

ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب را در ﮔﻮﺷﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ  Secure-Dﭘﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  Tecno W2ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ داﻧﻠﻮد
ﺗﺮوﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  xHelperﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮوﺟﺎن ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎ رﯾﺒﻮت ﮐﺮدن ،ﭘﺎک ﮐﺮدن اپ و ﺣﺘﯽ
ﻓﮑﺘﻮری رﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺮوﺟﺎن  xHelperﭘﺲ از ﻣﺤﯿﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر،

ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 Transsionﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰار روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎس در
ﭘﺮوﺳﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن  Triadaدر ﻣﺎرس  ۲۰۱۸و  xHelperدر اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۲۰۱۹ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ  Secure-Dﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ آورﯾﻞ  ۲۰۲۰در ﺣﺎل
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺪودﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

