ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪی اﻧﺪروﯾﺪ در ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﭻ ﻧﺸﺪه را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ،۲ ،۱ﻫﻮاوی  ،P20ﮔﻠﮑﺴﯽ  S7، S8، S9و دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .اﻓﺸﺎی اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی  ۷روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ آن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﻮع روز ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎگ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۸و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۷

و در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺸﻒ و ﭘﭻ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺠﺪدا ﺳﺮ ﺑﺮ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎگ ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار دارد و دﺳﺘﺮﺳﯽ روت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی را ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه زﯾﺮو ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎگ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ  NSOﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻤﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰاری را از ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺲ اپ در ﻣﯿﺎن اﻫﺪاﻓﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده.

ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎگ روز ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻮﻋﯽ اپ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ و ﺑﺪون آن اپ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اپ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ از ﭘﭻ ﺷﺪن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن

ﺑﺎگ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺮای ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪروﯾﺪ )Android Common
 (Kernelاراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ زﯾﺮو ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﭻ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3و  3aﻓﻌﻼ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﺑﺎگ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺴﻞ  1و  2از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻧﺪروﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دﯾﮕﺮ

ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی را دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ  ،5Aردﻣﯽ ﻧﻮت  ،۵ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
 ،A1اوﭘﻮ  A3و ﻣﻮﺗﻮ .Z3
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

