ﭘﺎﺳﺦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﭘﻞ؛ اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی  iCloudﻫﮏ ﺷﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ اﭘﻞ در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﮏ
ﻧﺸﺪه و ادﻋﺎی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﭘﻞ رﺧﻨﻪ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ »ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ« ) (Turkish Crime Familyﺑﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ
 18ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  150ﻫﺰار دﻻر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ »ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ«  54ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺴﺎب
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر وﺑﺴﺎﯾﺖ  ZDNetﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ،
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ZDNetدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  10ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده و دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ ﺑﻮک را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص ﻧﺸﺌﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن  4ﺗﺎ  5ﺳﺎل
در ﺳﺮوﯾﺲ  iCloudاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮورد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ  iCloudو رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  iCloudآﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ادﻋﺎی اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮف »ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ
دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

