راﻫﮑﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ )ﺑﺨﺶ اول(

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آیﻓﻮنﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSدر
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﻧﮕﺎرش  11روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  2آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﻢ را در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎزهوارد اﭘﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﺑﻪ آیﻓﻮنﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺎری از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻣﺎج ﺣﻤﻼﺗﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺻﻠﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی وﺻﻠﻪﻫﺎ را در اﺳﺮع وﻗﺖ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﯾﮕﺮ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﻬﻤﯿﺪات ﻻزم از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  ZdNetﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮیﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ده
راﻫﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ده راﻫﮑﺎر ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
و از اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

.1ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﮑﺴﻞ  ،2ﻧﮑﺴﻮس اﯾﮑﺲ  5و ﻧﮑﺴﻮس ﭘﯽ  6در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  Android Authorityدر ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﻗﺎ را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
الﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  78روزه ﺑﺮای  ،LG G5ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  88روزه ﺑﺮای  ،Moto Zاچﺗﯽﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  95روزه
ﺑﺮای  ،HTC 10ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  99روزه ﺑﺮای  ،Xperiz XZﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  126روزه ﺑﺮای  ،Mi 5وانﭘﻼس ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮی  131روزه ،ﺑﺮای  OnePlus 3Tﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی  143روزه ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ س 7و اس 7اج
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

 .2ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ و دادهﻫﺎی آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ
اﯾﺪهآل اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ،اﻟﮕﻮی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ،اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﮔﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮود ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ
اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 .3از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬرواژه ﻗﻔﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﮔﻮﮔﻞ رﻓﺘﻪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ  two-step veriﬁcationﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Using 2-step veriﬁcationرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮔﻮﺷﯽ ،ﮐﺪ
ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻦﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ را
در ﺑﺨﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت  30روز ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ورود ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﻪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ آدرس
 ...-https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-veriﬁcation/enrollﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  Google Promptاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای روی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﻪ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 .4ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻓﺰاری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر
اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻮاره از
راﻫﮑﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ آﻟﻮده
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻠﯽ ﭘﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Google Play Protectوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ Settings > Security

 > Play Protectرﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Play Protectرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Full scanningو  Scan device for security threatsرا ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 .5از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﻣﺰﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ از ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮود،
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻼت
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺬرواژه ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭘﺲ از
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻮﺷﯽ و دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار دارد را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Securityﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Encrypt Deviceﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ
ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮار دارﯾﺪ را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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https://www.shabakeh-mag.com/tricks/mobile-tricks/16325/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%
D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA

