ﮐﺸﻒ ﺑﺎگ ﺟﺪﯾﺪ در واﺗﺴﺎپ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﯿﻒ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن واﺗﺴﺎپ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﮔﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻮﺷﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی واﺗﺴﺎپ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ

ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر » «Awakenedﮐﺸﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﯾﻮاﯾﺲ و ﮐﺮش ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻫﮑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻮﺷﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎگ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﯾﺮاﯾﺶ  2.19.230واﺗﺴﺎپ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  8.1و  9روی آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ

اﺳﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در اﻧﺪروﯾﺪ  8.0و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در وﯾﺮاﯾﺶ
 2.19.244واﺗﺴﺎپ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺴﺎپ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪه
اﻧﺪ:

»آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی واﺗﺴﺎپ را ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﯿﺪا و آﻧﺮا رﻓﻊ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دﭼﺎر زﯾﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.
ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن واﺗﺴﺎپ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اواﺳﻂ دی ﻣﺎه  95ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  Wordدر ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﮔﺮﻓﺘﺎر
وﯾﺮوس ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺰ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ( را ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  97ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﺴﺨﻪ آﯾﻔﻮن اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ

ﻗﻔﻞ ﻓﯿﺲ آﯾﺪی و ﺗﺎچ آﯾﺪی را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد وﺟﻮد
ﯾﮏ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﮑﺎری ﭘﯿﺎم ﻫﺎ در ﭼﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ

ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

