ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺎ
رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﻣﯿﺎن ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ» ،ﻋﻤﺮ ﻫﺎﻓﻤﻦ« از ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی »ﭼﮏ ﭘﻮﯾﻨﺖ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اپ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ وب ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری » «Sophosﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﻐﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺎﻓﻤﻦ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ » «Massadﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮور ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اوﻟﯿﻦ اﻓﺮادی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎﻓﻤﻦ ،از آن زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن دهﻫﺎ ﻧﻮع ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺮب ﺧﻮد از ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﮏ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺮوﺟﺎن از راه
دور و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم » ،«ToxicEyeاﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺮب را ﭘﺨﺶ

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  ToxicEyeدر ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل و
اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮوﺟﺎن در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎتﻫﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ او ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺎت ﻇﺎﻫﺮا دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺻﺪا و وﯾﺪﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

