ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﺎزه ﻗﺮار دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ  Skycureﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ای از ﺑﺪاﻓﺰار
ﺣﺪودا ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  accessibility clickjackingﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺨﺮب ،وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در ﺧﻮد دارد ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﺘﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از
وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع اﺳﺖ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،داده ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری و ﻫﻤﭙﻨﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ،داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اپ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن و داده ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی  CRMو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺧﻮد اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺠﻮزﻫﺎی آن را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ادﻣﯿﻦ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺴﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺣﺘﯽ از راه دور ﻣﯽ ﺷﻮد داده ﻫﺎی ذﺣﯿﺮه ﺷﺪه روی آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ  65درﺻﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  2.2ﺗﺎ  4.4اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن را ﺑﻪ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮی ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ  Skycureﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ دﺳﺘﮕﺎه

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن
روی ﮐﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
آن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ  Settingsو ﺳﭙﺲ  Accessibilityﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Servicesدر آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ آن ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

