
10 ứng dụng iPhone này là phần mềm quảng 

cáo, vì vậy hãy xóa chúng ngay bây giờ 

Chúng tôi thường viết về các ứng dụng Android độc hại trên Google’s Play 

Store, nhưng App Store của Apple thường an toàn hơn. Tất nhiên, điều đó 

không có nghĩa là nó không thể xuyên thủng, như chúng tôi đã lưu ý trong 

quá khứ. Các ứng dụng nguy hiểm đôi khi lẻn qua quy trình đánh giá ứng 

dụng của Apple và nhóm HUMAN’s Satori Threat Intelligence & Research 

đã phát hiện ra 10 ứng dụng như vậy. Hãy xóa chúng càng sớm càng tốt 

nếu bạn đã tải xuống bất kỳ ứng dụng iPhone nào trong danh sách này. 

Một bài học lịch sử ngắn: Nhóm đe dọa bảo mật của HUMAN đã tìm thấy 

một bộ sưu tập hơn 40 ứng dụng Android vào tháng 8 năm 2019 có hành 

vi gian lận quảng cáo. Họ đặt tên cho cuộc điều tra là Poseidon theo tên 

mã độc mà họ tìm thấy trong các ứng dụng. 

Hơn một năm sau, vào cuối năm 2020, nhóm nghiên cứu đã báo cáo về 

"làn sóng thứ hai" của các ứng dụng gian lận quảng cáo. Họ đặt tên cho 

làn sóng mới này là Charybdis, một trong những đứa con của Poseidon 

trong thần thoại Hy Lạp. Bây giờ, gần hai năm sau đó, một làn sóng thứ ba 

đã đến: Scylla. 

Xóa các ứng dụng iPhone lừa đảo này càng sớm càng tốt 

Scylla là một hoạt động gian lận quảng cáo khác, nhưng hoạt động này 

nhắm vào cả thiết bị iOS và Android. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 85 ứng 

dụng - 10 ứng dụng trên iOS và 75 ứng dụng trên Android - có mã độc. 

Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng nào trong số này trên iPhone, hãy xóa chúng 

ngay bây giờ: 

1. Loot the Castle - com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568) 

2. Run Bridge - com.run.bridge.race (id1584737005) 

3. Shinning Gun - com.shinning.gun.ios (id1588037078) 

4. Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456) 

5. Rope Runner - com.rope.runner.family (id1614987707) 



6. Wood Sculptor - com.wood.sculptor.cutter (id1603211466) 

7. Fire-Wall - com.fire.wall.poptit (id1540542924) 

8. Ninja Critical Hit - wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403) 

9. Tony Runs - com. TonyRuns. game 

Các ứng dụng này đã sử dụng nhiều mưu đồ gian lận quảng cáo, bao gồm 

giả mạo ID gói để khiến các nhà quảng cáo nghĩ rằng chúng là các ứng 

dụng khác nhau, hiển thị quảng cáo để người dùng thực sự không thể nhìn 

thấy chúng trên màn hình và giả mạo nhấp chuột vào quảng cáo để kiếm 

nhiều tiền hơn. 

Tin tốt là nhóm đã làm việc với Apple và Google để loại bỏ các ứng dụng 

độc hại được liệt kê trên trang web của họ khỏi cả hai cửa hàng ứng dụng. 

Điều đó nói rằng, HUMAN tin rằng đây là một cuộc tấn công đang diễn ra, 

có nghĩa là các ứng dụng nguy hiểm hơn có thể xuất hiện trong những 

tuần và tháng tới. Luôn siêng năng khi tải xuống phần mềm mới. 


