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 -1مقذمه
تشًاهک اینستا الیف طثق تَؾیحات طشاح ًشمافضاس تشًاهِای تشای افضایص الیک ،فالَئش ،تاصدیذ ٍ کاهٌت تَسط
کاستشاى ٍاقعی ٍ ایشاًی دس ایٌستاگشام هیتاضذ کِ داسای اهکاًاتی ًظیش افضایص فالَئش ،الیک ،کاهٌت ،تاصدیذ ،دسیافت
سکِ ّذیِ سٍصاًِ ،رخیشُ عکس ٍ فیلن ٍ هتي ٍ  ...هیتاضذ.
تاتَجِ تِ ایٌکِ سشقت اطالعات حسابّای ایٌستاگشام تَسط تشًاهکّای هَتایل تا استفادُ اص عٌاٍیٌی هثل
افضایص فالَئش ٍ الیک سٍص تِ سٍص دس حال افضایص است ،کاسضٌاساى آصهایطگاُ اهٌیت هَتایل هشکض هاّش تا سغذ
فشٍضگاُّای تشًاهک اًذسٍیذی ،تذافضاس اًذسٍیذی تحت عٌَاى «ایٌستا الیف» سا کطف کشدًذ کِ اقذام تِ سشقت ًام
کاستشی ٍ سهض عثَس حساب ایٌستاگشام کاستش هیکٌذ ٍ دس فشٍضگاُ هایکت قشاس گشفتِ است.
دس ایي گضاسش تِ اسصیاتی اهٌیتی ایي تشنامک پشداختِ ضذُ کِ هٌجش تِ یافتي فعالیت هخشب اسسال اطالعات
ضخػی حساب ایٌستاگشام کاستش تَسط تشًاهک گشدیذُ است .تذیي هٌظَس دس تخص  2تِ تیاى اطالعات کلی تشًاهک
پشداختِ ضذُ ،تخص  3تِ تشسسی جضئیات آسیةپزیشیّا اختػاظ یافتِ است ،دس تخص  4فعالیت هخشب تشًاهک تِ
تفػیل ضشح دادُ ضذُ است ٍ دس ًْایت گضاسش دقیقی اص آسیةپزیشیّا ٍ ًقایع اهٌیتی تِ ّوشاُ ساُحل آىّا دس
تخص  5قاتل هطاّذُ است.
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 اطالعات کلی تشنامک-2
:اطالعات کلی تشًاهک دس اداهِ آهذُ است
اطالعات تشنامک

اطالعات فایل

 ایٌستا الیف:عنوان

ir.flw.instalife.apk :نام

ir.flw.instalife :نام پکیج

2.79 MB :سایض

:MD5

: اصلیActivity

1fb823db893a7f62c6e1c3974287ca17

ir.flw.instalife.Start
21 :Target SDK

:SHA1
bd5ee19221be2d1f9c7245d765706134c7361c41

15 :Min SDK

:SHA256
c668e12aa40d351caa6f1327b0bac86734fe050c3061a6c8efd3d93b6def2131
:لینک دانلود اص مایکت

11 :Android Version Name
11 :Android Version Code
+2000 :تعذاد نصة فعال دس مایکت
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ICON

https://myket.ir/app/ir.flw.instalife

تعذاد

مولفه

14

Activity

0

Exported Activity

9

Service

3

Exported Service

0

Content Provider

0

Exported Content Provider

10

Broadcast Receiver

6

Exported Broadcast Receiver
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 -3جضئیات آسیةپزیشی
پس اص تشسسی تشًاهک ایٌستا الیف یک آسیةپزیشی تا سیسک تاال ٍ چٌذیي فعالیت هخشب اص ایي تشًاهک هطاّذُ
ضذ.

 -1-3تاسیخ و محل انجام آصمون آسیةپزیشی
ایي آصهَى دس آرس ماه  1391تِ غَست جعثِ سیاُ 1تَسط مشکض ماهش اًجام ضذُ است.

 -2-3دستشسیها و سفتاسهای مخاطشهآمیض
لیست دستشسیّای تشًاهک:
عنوان دستشسی

وضعیت

اطالعات

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

نشمال

هطاّذُ ٍؾعیت ضثکِ

تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ کِ ٍؾعیت توام ضثکِّا سا هطاّذُ کٌذ.

ir.flw.instalife.permission.C2D_MESSAGE

امضا

اهکاى اسسال پیغام اص اتش
تِ دستگاُ

تِ تشًاهِ کاستشدی اجاصُ هیدّذ کِ  Push Notificationدسیافت کٌذ.

android.permission.READ_PHONE_STATE
خطشناک

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

خطشناک

android.permission.INTERNET

خطشناک

android.permission.WAKE_LOCK

خطشناک

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

خطشناک

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

خطشناک

com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE

امضا

ir.mservices.market.BILLING

خطشناک

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED

نشمال

خَاًذى ٍؾعیت ٍ
ضٌاسِ تلفي

هکاى کلی 2تشاساس
ضثکِ
دستشسی کاهل تِ
ایٌتشًت
جلَگیشی اص سفتي تلفي
تِ حالت خَاب
خَاًذى/تغییش/حزف
هحتَیات کاست حافظِ
خَاًذى هحتَیات کاست
حافظِ
دسیافت اطالعات اص
3
سشٍس پیغام اتشی گَگل
دستشسی ًاضٌاختِ
تشاساس هشجع اًذسٍیذ
اجشا تِ غَست خَدکاس
دس صهاى تَت

توضیحات

تِ تشًاهِ کاستشدی اجاصُ هیدّذ کِ تِ ٍیژگی « »Phoneدستگاُ
دستشسی داضتِ تاضذ .تشًاهِ کاستشدی تا ایي دستشسی هیتَاًذ ضواسُ
تلفي ٍ ضواسُ سشیال دستگاُ سا تطخیع دّذّ .وچٌیي هیتَاًذ
تطخیع دّذ کِ یک تواس فعال است یا خیش؟ ٍ تواس تِ چِ
ضواسُای گشفتِ ضذُ است ٍ ...
تِ تشًاهِ کاستشدی دستشسی تِ هٌاتع دسیافت هکاى کلی کاستش هاًٌذ
پایگاُدادُ ضثکِ هَتایل ،تشای تطخیع هکاى تقشیثی دستگاُ سا
هیدّذ .تشًاهِّای کاستشدی هخشب هیتَاًٌذ اص ایي دستشسی تشای
تطخیع هکاى تقشیثی کاستش استفادُ کٌٌذ.
تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ کِ سَکت ضثکِ ایجاد کٌذ.
تِ تشًاهِ کاستشدی اجاصُ هیدّذ کِ اص سفتي تلفي تِ حالت خَاب
جلَگیشی کٌذ.
تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ کِ دس کاست حافظِ تٌَیسذ.
تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ کِ هحتَای کاست حافظِ سا تخَاًذ.
تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ تا دس سشٍس پیغام اتشی گَگل ثثت ضذُ ٍ پیغام
دسیافت کٌذ.
دستشسی ًاضٌاختِ تشاساس هشجع اًذسٍیذ
تِ تشًاهک اجاصُ هیدّذ تِ هحؽ ایٌکِ سیستن تَت ضذ ،خَدش سا
اجشا کٌذ .ایي دستشسی هیتَاًذ هٌجش تِ دیشتش تَت ضذى تلفي ضَد ٍ تِ
تشًاهک ایي اهکاى سا هیدّذ تا تا اجشای دائوی خَد دستگاُ سا کٌذ
ًوایذ.

1

Black Box
Coarse Location
3
Google Cloud Messaging
2
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 -4فعالیتهای مخشب تشنامک
پس اص اسصیاتی ایي تشًاهک ،فعالیتّای هخشتی ّوچَى اسسال اطالعات حساب ایٌستاگشام کاستش هطاّذُ گشدیذ کِ دس
اداهِ تِ تشسسی دقیق ّشیک پشداختِ هیضَد .تعذ اص ًػة تذافضاس اًذسٍیذی ایٌستا الیف هطاّذُ ضذ کِ دس اتتذا اص کاستش
خَاستِ هیضَد کِ تا حساب کاستشی ایٌستاگشام ٍاسد ضَد (ضکل .)1

شکل  1صفحه درخواست ورود با حساب اینستاگرام

پس اص اًتخاب گضیٌِ «ٍسٍد اص طشیق ایٌستاگشام» کاستش ٍاسد غفحِای جعلی تِ آدسس
" "http://userplusapp.ir/instaup/LoginPage.htmlهیضَد کِ اص اٍ ًام کاستشی ٍ سهض عثَس ایٌستاگشام
دسخَاست هیضَد (ضکل .)2

شکل  2صفحه دریافت اطالعات حساب اینستاگرام

ّواًطَس کِ هطاّذُ هیضَد ،غحت ایي ادعا دس کذ تشًاهک ّن پیذاست (ضکل :)3
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شکل  3قسمتی از کد برنامک

تعذ اص ٍسٍد اطالعات ،غفحِای تا اطالعات حساب ایٌستاگشام کاستش ّواًٌذ تعذاد پستّا ،فالَئیٌگّا ،فالَئشّا ٍ ...
تِ اٍ ًطاى دادُ هیضَد (ضکل .)4

شکل  4صفحهای با اطالعات حساب کاربر

 -1-4تشسسی تشافیک تشنامک
تعذ اص دسیافت اطالعات دس ٌّگام ٍسٍدً ،ام کاستشی ٍ سهض عثَس تِ غَست هتي آضکاس تِ آدسس
" "http://userplusapp.irاسسال هیضَد (ضکل .(5
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شکل  5ارسال نام کاربری و رمس عبور کاربر به صورت آشکار

سپس ایي تشًاهکً ،ام کاستشی ٍ سهضعثَس سا تِ سایت ایٌستاگشام اسسال هیکٌذ (ضکل .)6

شکل  6ارسال نام کاربری و رمس عبور به سایت اینستاگرام

ّوچٌیي ایي تشًاهک یک دسخَاست تِ سایت " "https://wtfismyip.comاسسال هیکٌذ ٍ دس جَاب  IPکاستش سا
دسیافت هیکٌذ (ضکل .)7
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شکل  7نمونهای از بستههای ارسالی و دریافتی برنامه از سایت wtfismyip.com

 -5آسیةپزیشیها و نقایص امنیتی
دس ایي تخص آسیةپزیشیّا ٍ ًقایع اهٌیتی تشًاهک تا رکش جضئیات فٌی هَسد تشسسی قشاس هیگیشًذ.

 -1-5لیست آسیةپزیشیهای تشنامک
پس اص پایص تشًاهک ،آسیةپزیشیّایی تا سطح سیسکّای صیش هطاّذُ گشدیذ:

ریسک باال

ریسک متوسط

ریسک پایین

 4عدد

 4عدد

 4عدد

کِ عثاستٌذ اص:
عنوان ضعف امنیتی

ستثه

امتیاص CVSS v3

سطح سیسک

اهکاى حولِ هشد هیاًی

M3

7.4

تاال

ٍسٍد دادُّای خاسجی تِ دستَسات SQL

M7

5.3

متوسط

استفادُ اص پشٍتکل  HTTPسهضگزاسی ًطذُ

M3

6.5

متوسط
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رخیشُ دادُّای خاسجی

M2

5.3

متوسط

تَلیذ اعذاد تػادفی قاتل پیصتیٌی

M5

4.8

متوسط

دادُ  Hardcodeضذُ

M2

3.3

پایین

اهکاى تْیِ ًسخِ پطتیثاى اص تشًاهک

M2

3.3

پایین

عذم هحافظت دس هقاتل Tap Jacking

M1

3.9

پایین

ٍجَد  Exported Broadcast Receiverدس تشًاهک

M1

3.3

پایین

 -2-5مشکالت امنیتی تشنامک و ساهحلها
فهرست نقایص امنیتی موجود در برنامهی کاربردی
 -۱امکان حملو مشد میانی
سطح ریسک
توضیح

تاال
تشًاهِ کاستشدی هوکي است ًسثت تِ حولِ هشد هیاًی آسیةپزیش تاضذ .صهاًی کِ یک تشًاهِ کاستشدی تِ  APIیا ٍبسشٍیس ٍغل
هیضَد ،عذم تشسسی ًام ّاست هیتَاًذ هَجة حولِ هشد هیاًی تحت ضشایط خاظ ضَد.

فایلهای دارای

com/a/a/a.java

نقص امنیتی
نمونه کد ناامن

;)"URL url = new URL("https://example.org/
;)(HttpsURLConnection urlConnection = (HttpsURLConnection)url.openConnection
;)urlConnection.setHostnameVerifier(hostnameVerifier

راه حل

;)"URL url = new URL("https://example.org/
;)(HttpsURLConnection urlConnection = (HttpsURLConnection)url.openConnection

ً -2سًد دادهىای خاسجی بو دستٌسات SQL
سطح ریسک

متوسط

توضیح

ایي تشًاهِ کاستشدی دادُّای ٍسٍدی تِ پشسٍجَّای خام  SQLتِ طَس تالقَُ هٌجش تِ آسیة پزیشی  SQL injectionدس تشًاهِ تلفي ّوشاُ
هیضَد .دس غَستی کِ تِ طَس غحیح استفادُ اص دستَسات ًَ SQLضتِ ضذُ ،فشاتش اص کٌتشل کاستش است.

فایلهای دارای

co/ronash/pushe/d/d.java
com/evernote/android/job/h.java
ir/flw/instalife/b/e.java
co/ronash/pushe/i/d.java
com/c/a/ad.java

نمونه کد ناامن

;)"'"db.rawQuery("SELECT username FROM users_table WHERE id = '"+ input_id +
;)"'"db.execSQL("SELECT username FROM users_table WHERE id = '"+ input_id +

نقص امنیتی

 -۳استفاده اص پشًتکل  HTTPسمضگزاسی نشذه
سطح ریسک
توضیح
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متوسط
تشًاهِ هَتایل اص پشٍتکل  HTTPتشای اسسال ٍ دسیافت اطالعات استفادُ هیکٌذ .طشاحی پشٍتکل  HTTPتِ گًَِای است کِ ّیچگًَِ
سهضگزاسی تشسٍی دادُ اسسالی اًجام ًویضَد ٍ هْاجوی کِ دس ّواى ضثکِ قشاس داسد ٍ یا تِ دادُ دستشسی داسد ،هیتَاًذ آى سا ضٌَد کٌذ.
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ir/flw/instalife/FullScreenImage.java
ir/flw/instalife/b/e.java
co/ronash/pushe/i/d.java
com/c/a/ad.java

فایلهای دارای
نقص امنیتی
نمونه کد ناامن

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

راه حل

HttpsURLConnection conn = (HttpsURLConnection) url.openConnection();

 رخیشه دادهىای خاسجی-4

متوسط
 دادُّای رخیشُ ضذُ دس.) دستشسی پیذا کٌذSD تشًاهِ تلفي ّوشاُ هی تَاًذ تِ حالت خَاًذى یا ًَضتي تِ حافظِ خاسجی (هاًٌذ کاست
رخیشُ ساص خاسجی هوکي است تحت ضشایط خاظ تَسط سایش تشًاهِّا (اص جولِ هَاسد هخشب) قاتل دستشسی تاضذ ٍ خطشات فساد یا
.دستکاسی اطالعات سا تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ
ir/flw/instalife/MainActivity.java
ir/flw/instalife/FullScreenImage.java
ir/flw/instalife/Profile/Profile.java

سطح ریسک
توضیح
فایلهای دارای
نقص امنیتی

/* Checks if external storage is available for read and write */
public boolean isExternalStorageWritable()
{ String state = Environment.getExternalStorageState();
if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) { return true; } return false; }
/* Checks if external storage is available to at least read */
public boolean isExternalStorageReadable()
{ String state = Environment.getExternalStorageState(); if
(Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state) ||
Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state)) { return true; } return false; }
تشسسی ٍ اعتثاس سٌجی ٍسٍدیّای کاستش ٍ سهض ًگاسی فایلّا

نمونه کد ناامن

راه حل

 تٌلیذ اعذاد تصادفی قابل پیشبینی-5

متوسط
 تحت ضشایط خاظ ایي ؾعف اهٌیتی.) قاتل پیصتیٌی استفادُ هیکٌذ1RNG( تشًاهِ کاستشدی اص یک تَلیذ کٌٌذُ اعذاد تػادفی
 هْاجن هیتَاًذ، سهضگزاسی دسٍى تشًاهِ تَلیذ ضًَذ2 تِ عٌَاى هثال اگش تَکيّای.هیتَاًذ سهضگزاسی دادُّای تشًاهِ سا تِ خطش تیاًذاصد
. حساس سا دسٍى تشًاهِ اجشا کٌذActivity یک تَکي قاتل پیصتیٌی سا تِ تشًاهِ تذّذ ٍ پس اص تػذیق آى یک
ir/flw/instalife/b/b.java
co/ronash/pushe/log/b.java
co/ronash/pushe/k/a.java
Random random = new Random();
byte bytes[] = new byte[20];
random.nextBytes(bytes);
SecureRandom random = new SecureRandom();
byte bytes[] = new byte[20];
random.nextBytes(bytes);

سطح ریسک

توضیح
فایلهای دارای
نقص امنیتی
نمونه کد ناامن

راه حل

 شذهHardcode  داده-۶

1
2

Random Number Generator
Tokens

http://cert.ir

44  از44 صفحه

پایین
تشًاهِ هَتایل حاٍی اطالعات خطایاتی یا اطالعات فٌی دیگش هیتاضذ کِ هوکي است تَسط هْاجن استخشاج ضَد ٍ تشای حولِ هَسد
.استفادُ قشاس گیشد
ir/flw/instalife/Application.java
ir/flw/instalife/Login.java
ir/flw/instalife/c/c.java
ir/flw/instalife/b/c.java
ir/flw/instalife/c/e.java
ir/flw/instalife/b/e.java
co/ronash/pushe/Constants.java
ir/flw/instalife/Amar.java
ir/flw/instalife/MainActivity.java
ir/flw/instalife/Profile/Profile.java
ir/flw/instalife/b/e.java
ir/flw/instalife/a/c.java
com/evernote/android/job/g.java
co/ronash/pushe/a/a/c.java

سطح ریسک
توضیح

فایلهای دارای
نقص امنیتی

ِ ضذُ دسٍى تشًاهHardcode عذم استفادُ اص دادُّای

راه حل

 امکان تيیو نسخو پشتیبان اص بشنامو کاسبشدی-۷

پایین
 (هکاًیضم پطتیثاىگیشی پیصفشؼ اًذسٍیذ) استفادُ هیکٌذ ٍ هوکي است اطالعات1تشًاهِ کاستشدی اص قاتلیت ًسخِ پطتیثاى خاسجی
. تحت ضشایط خاظ ایي کاس هیتَاًذ هَجة ًطش اطالعات ضَد.حساس تشًاهِ دس ًسخِ پطتیثاى رخیشُ ضَد

سطح ریسک
توضیح
فایلهای دارای

android/AndroidManifest.xml

نقص امنیتی

android:allowBackup="true"

نمونه کد ناامن

android:allowBackup="false"

راه حل
Tap Jacking  عذم محافظت دس مقابل-۸

پایین
 تِ غَست پیصفشؼ سیستنعاهل اًذسٍیذ ایي اجاصُ سا تِ تشًاهِّای. ًذاسدTap Jacking تشًاهِ کاستشدی هحافظتی تشای جلَگیشی اص
 ًوایص،هَتایل هیدّذ تا ٍاسط کاستشی خَد سا تشسٍی ٍاسط کاستشی تشًاهِ دیگشی کِ تشسٍی دستگاُ ًػة ٍ دس حال اجشا هیتاضذ
ِ تشًاهِ هوکي است سخذاد لوس غفحِ سا تِ تشًاهِ دیگشی کِ صیش ٍاسط کاستشی تشًاه، صهاًی کِ کاستش غفحِ سا لوس هیکٌذ.دٌّذ
. ٍلی تشای هَتایل هیتاضذClick Jacking ِ ایي حولِ هطات. اًتقال دّذ،فعلی قشاس داسد ٍ کاستش آى سا ًویتیٌذ
ir/flw/instalife/TouchImageView.java
com/makeramen/roundedimageview/RoundedImageView.java
ir/flw/instalife/NonSwipeableViewPager.java
ir/flw/instalife/ScrollViewExt.java
org/adw/library/widgets/discreteseekbar/DiscreteSeekBar.java
org/adw/library/widgets/discreteseekbar/a/b.java
com/roughike/bottombar/BadgeContainer.java
org/adw/library/widgets/discreteseekbar/a/a.java
com/afollestad/materialdialogs/internal/MDButton.java
1

سطح ریسک

توضیح

فایلهای دارای
نقص امنیتی

External Backup
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com/roughike/bottombar/BottomBarBadge.java
com/ogaclejapan/smarttablayout/SmartTabLayout.java
com/roughike/bottombar/BottomBar.java
com/roughike/bottombar/BottomBarTab.java
com/ogaclejapan/smarttablayout/b.java
:عذم استفادُ اص
android:filterTouchesWhenObscured="true"
public class MyActivity extends Activity {
protected void onCreate(Bundle bundle) {
super.onCreate(bundle);
final Button myButton = (Button)findViewById(R.id.button_id);
myButton.setFilterTouchesWhenObscured(true);
myButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
// Perform action on click
}
}
}

نمونه کد ناامن

راه حل

<Button
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:text="@string/self_destruct"
android:onClick="selfDestruct"
android:filterTouchesWhenObscured="true" />

 دس بشنامو کاسبشدیExported Broadcast Receiver  ًجٌد-۹

پایین
 هیتاضذ کِ ایي اهکاى سا تِ تشًاهِّای دیگش اص جولِ تشًاهِّایExported Broadcast Receiver ،تشًاهِ هَتایل ضاهل ّفت
ّا تِ غَستBroadcast Receiver  دس سیستنعاهل اًذسٍیذ. اسسال کٌٌذIntent هخشب هیدّذ کِ تذٍى هحذٍدیت تِ آى
 جْت تعییي تشًاهِّایی کِ اهکاى اسسال. اسسال ًوایذIntent  ّستٌذ دس ًتیجِ ّش تشًاهِای هیتَاًذ تِ آىّاExported پیصفشؼ
. هطخع کشدAndroid Manifest  سا داسًذ هیتَاى دستشسی هشتَطِ سا دس فایلIntent

سطح ریسک

توضیح

:AndroidManifest.xml دس فایل
<receiver android:name="co.ronash.pushe.receiver.UpdateReceiver">
<receiver android:exported="true"
android:name="co.ronash.pushe.receiver.FallbackGcmNetworkManagerReceiver">
<receiver android:name="co.ronash.pushe.receiver.BootAndScreenReceiver">
receiver android:name="co.ronash.pushe.receiver.ConnectivityReceiver">
<receiver android:name="co.ronash.pushe.receiver.AppUsageAlarmReceiver"/>
<receiver android:name="co.ronash.pushe.receiver.AppChangeReceiver">
<receiver
android:name=".receivers.BatteryMonitoringReceiver"
...
</receiver>
<permission
android:name="com.yourpage.permission.YOUR_PERMISSION"
android:protectionLevel="signature" />
<uses-permission
android:name="com.yourpage.permission.YOUR_PERMISSION" />
<receiver
android:name=".receivers.BatteryMonitoringReceiver"
android:permission="com.yourpage.permission.YOUR_PERMISSION"
...
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نمونه کد ناامن

راه حل

44  از43 صفحه

></receiver

 -6نتیجهگیشی
دس ایي گضاسش تِ هعشفی تذافضاس اًذسٍیذی «ایٌستا الیف» پشداختین .ایي تذافضاس اقذام تِ ساخت غفحِ ٍسٍد جعلی تشای
دسیافت اطالعات کاستش هیکٌذ ٍ ًام کاستشی ٍ سهض عثَس حساب ایٌستاگشام اٍ سا تِ سشقت هیتشد .تا تشسسی تشافیک
تشًاهک هطخع ضذ کِ ایي تذافضاس اطالعات دسیافت ضذُ اص کاستش سا تِ ٍبسشٍس خَد هیفشستذ ٍ تعذ اص دسیافت
اطالعات ،غفحِای تا اطالعات حساب ایٌستاگشام کاستش دس اختیاس اٍ هیگزاسدّ .وچٌیي تا اسسال یک دسخَاست تِ
سایت " IP ،"https://wtfismyip.comکاستش سا دسیافت هیکٌذ.
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