اچ ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﯽ ﻻﮔﺮ
از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
دﯾﺮوز ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﺪ دراﯾﻮر ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اچ ﭘﯽ ﺣﺎوی
ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار »ﮐﯽ ﻻﮔﺮ« ) (keyloggerاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ ﻻگ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ »ﻣﺎدزﯾﺮو« ) (ModZeroﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ،ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ آدرس ﻫﺎی وب ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس او را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی اچ ﭘﯽ ﺑﺎ دراﯾﻮر ﺻﻮﺗﯽ  Conexantﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﯽ ﻻﮔﺮ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
اچ ﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ دراﯾﻮر ،ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺣﺬف
اﯾﻦ ﮐﯽ ﻻﮔﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻻگ را ﻧﯿﺰ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اچ ﭘﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﻣﺎ از ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﯽ ﻻﮔﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ«.
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دراﯾﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف  Conexantﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﮐﯽ ﻻﮔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و در ﻫﺮ ﺑﺎر ،ﻓﺎﯾﻞ ﻻگ را
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﻻگ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﯽ ﻻﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس را
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﮕﺰادﺳﯿﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺪل  2016و ﭘﺲ از آن از روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ اچ ﭘﯽ در ﺑﺨﺶ  Windows Updateﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﺪل ﻫﺎی  2015و ﻣﺎﻗﺒﻞ

آن ﻧﯿﺰ از روز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﭘﺪﯾﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

