ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ۲۲۵ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪاﻓﺰار
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  - iOSدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪدی را
ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﺮا ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟ دو ﺷﺮﮐﺖ Palo Alto

 Networkو  WeipTechاﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  92ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪی از ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار
 iOSرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  KeyRaiderاز آن ﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ iOS

را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ اﭘﻞ ﮐﺎرﺑﺮان
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﺳﺖ ﮐﻢ  225000اﭘﻞ آی دی و ﭘﺴﻮرد را از
ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه در ﺑﯿﺶ از  18ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Palo Alto Networkﮔﻔﺘﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا

روی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ رﻫﮕﯿﺮی ﺗﺮاﻓﯿﮏ آﯾﺘﻮﻧﺰ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﮐﺎﻧﺖ اﭘﻞ و ﭘﺴﻮردﻫﺎ و
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻼود ژﯾﺎﺋﻮ  KeyRaiderﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ اﻋﻼن ﻫﺎی اﭘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺬرواژه ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از اپ اﺳﺘﻮر را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ
ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از راه دور دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺮب ﭘﺲ از ﺳﺮﻗﺖ داده ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را روی ﺳﺮور ﺧﻮد آﭘﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  KeyRaiderﺗﻨﻬﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه را ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف از ﺑﺪاﻓﺰار در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ روی آن ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ روی اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺷﺪن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  iOSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﺪ آﻧﻬﺎ در اپ اﺳﺘﻮر ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪن ﺑﺪاﻓﺰار روی  iOSاﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺗﺎﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ را روی آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 KeyRaiderاز ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺪﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ اپ
اﺳﺘﻮر ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ را داﻧﻠﻮد
ﮐﺮده و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﭙﺮدازﻧﺪ از داﺧﻞ آن اپ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪار دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ را
ﺑﻪ اپ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن داﺷﺖ؛ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﭘﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش را در ﺳﺎل  2008ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ  iOSﻧﻈﯿﺮ
ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻼن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و

ﺣﺘﯽ ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎی وﯾﮋه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ اﺑﺪاع ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎل  2007و  2012زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم

اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم دوﺧﺘﻪ و
ﻗﺼﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در آن را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮدن آﯾﻔﻮن روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻋﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

