ﯾﮏ ﺑﺎگ در ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﻣﻨﯿﺖ  ۶۶درﺻﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی روز-ﺻﻔﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﭘﺮﺳﭙﺸﻦ ﭘﻮﯾﻨﺖ« ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮر را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۲وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ۶۶

درﺻﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺣﻔﺮه ی ﻣﻮﺟﻮد را روﯾﺖ ﻧﮑﺮده و
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﻘﯿﺼﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ

ﺧﻄﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﮔﺰارش دوﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی روز-ﺻﻔﺮ

ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﯿﻦ اپ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دورﺑﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن GPS ،و داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ »ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه« و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ
وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

