ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ در  iOSﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از  iOSو ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﺑﻪ آن ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼن را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Zerodiumﺟﺎﯾﺰه ای
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Wiredﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﺮه ای ﺟﺪﯾﺪ در  iOS 9ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﯿﻞ ﺑﺮﯾﮏ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﻣﺮور وب ﭘﯿﺞ ﻫﺎ از درون
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ اراﺋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﭘﻞ
ﻗﺮار دارد ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﺮای  iOSﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮﺗﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﺎﯾﺰه ،ﺑﺎﯾﺪ رﺧﻨﻪ ای را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ از راه
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ و ﯾﺎ ﻣﺘﻦ
دور ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻮده و اﺟﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ً
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎن ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎً زﻣﺎن ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﺎﻟﺶ  Zerodiumﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ۳۱
اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۹آﺑﺎن وﻗﺖ دارد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻗﺎﺑﺖ اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﻗﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰه آﻧﻘﺪر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن را
وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ iOS
درآﻣﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﻮﻧﺪ.
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