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حذر خرباء يف أمن املعلومات من نسخة مزيفة من تطبيق التواصل الفوري »واتس آب«، تساعد 
قراصنة اإلنرتنت عىل مامرسة أنشطة خبيثة عىل أجهزتهم، مبا يف ذلك رسقة البيانات.

ومن حني آلخر تظهر نسخة مزيفة لـ«واتساب«، حيث يستغل قراصنة اإلنرتنت الشعبية الكبرية 
التي يحظى بها التطبيق للنفاذ إىل هواتف املســتخدمني، علام بأن مستخدمي التطبيق النشيطني 

يتجاوز 2 مليار شخص.
لكن أحدث هذه املحــاوالت تتميز برباعة نــادرة، إذ يعمل 
التطبيــق املزيف بشــكل مطابق متاما لآللية التــي يعمل بها 
التطبيق األصيل، فيطلب املوافقات الالزمة إلنشاء الحساب، مبا 

ذلك الرسالة القصرية »أس أم أس«.
ومام يزيد يف خطورة األمر أن مشغيل هذا التطبيق أطلقوا 

حملة ترويج له عىل تطبيقات للتواصل.
ويتيح التطبيق املزيف للمســتخدمني التحكم يف واجهته، 
وحظر مســتخدمني آخرين ودعــوة غريهــم لتحميله عىل 

أجهزتهم.
ومع ذلك، ميكن اكتشاف النسخة املزيفة بقليل من التدقيق، 
إذ إنها تحمل اســم »YoWhatsapp”، وهذا االســم يختلف عن 

.”Whatsapp“ االسم األصيل
وكانت رشكة أمن املعلومات »Kaspersky” أول من رصد هذا 

التطبيق املزيف، بحسب موقع “livemint” التقني.
ومتكن الخطورة يف »واتســاب املزيف« مــن كونه يتيح 
للمخرتقني إجراء سلسلة من األعامل الخبيثة دون علم املستخدم 
وموافقته، مبا يف ذلك النفــاذ إىل املحادثات الخاصة به عىل 

تطبيق »واتساب الحقيقي« ورسقة بيانات الهوية وغريها.
وليك يبقى املستخدم يف وضع آمن، عليه أن يحّمل التطبيق 
من مصادره الرسمية وهي متاجر »غوغل بالي« و«أبل ستور«، 
وأال ينقر عىل اإلعالنات التــي ُتظهر التطبيق املزيف يف بعض 

منصات التواصل لتحميله من هناك.
ويف حال حّمل املستخدم التطبيق الخبيث عىل هاتفه، عليه 

حذفه فورا.
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