آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﮑﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی وردﭘﺮس
وﺑﺴﺎﯾﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪ وردﭘﺮس ﺑﻪ ﻧﺎم  Simple Social Buttonsﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ

وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﻓﺰوﻧﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
»ﻟﻮﮐﺎ ﺳﯿﮑﯿﭻ« ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ وردﭘﺮس از ﺷﺮﮐﺖ  WebARXﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در  Simple Social Buttonsﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻧﺪهی ﭘﻼﮔﯿﻦ ﮔﺰارش داد.
در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﮑﯿﭻ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،او ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﺮاد در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺠﯿﺮهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﮑﯿﭻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﮐﺎر را در وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ اﯾﻤﯿﻞ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽدﻫﺪ) .وﯾﺪﯾﻮ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ(
ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪی ﮔﺰارش ﺳﯿﮑﯿﭻ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ،WPBrigadeﻧﺴﺨﻪی
 2.0.22ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از
ادﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در وﺑﺴﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﻧﻈﺮ درج ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ در ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

وﺟﻮد اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ و ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﮑﯿﭻ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

