اﭘﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار را از روی
اپ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورود ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ اﻫﺎﻟﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺾ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺨﺮب اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
اپ ﻫﺎی آﻟﻮده را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  XcodeGhostاز آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ) Xcodeﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه iOS
و ﻣﮏ( ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  iOSراه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻧﺎﮔﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ را از روی اپ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ درﺳﺘﯽ از  Xcodeرا ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.
در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ اپ ﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ وی ﭼﺖ ،اپ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﮑﻦ
ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  ،CamCardو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار رﻗﯿﺐ اوﺑﺮ در ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ Didi Chuxing
اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﭼﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺨﺮب ﺻﺮﻓﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻪ دو روز ﭘﯿﺶ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Palo Alto Networksﭘﺲ از ﺑﺮررﺳﯽ  XcodeGhostﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪURL ،ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪن
و ﻧﻮﺷﺘﻦ داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آن را ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار »ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب و ﺧﻄﺮﻧﺎک« ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده
ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ  XcodeGhostاز آن ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻄﻮر

ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪ اﭘﻞ را دور زد.
راﯾﺎن آﻟﺴﻮن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻌﯿﻒ ﺷﺪه  Xcodeاز ﺳﺮوری در ﭼﯿﻦ
آﻣﺪه و ﭼﻮن داﻧﻠﻮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ و راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه در اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﺷﺪه.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

