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از دورﺑﯿﻦ ،ﺗﻤﺎس و ﻣﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺣﺘﯽ
ردﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ درﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﯿﻦ وﺑﮕﺮدی ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ راﺟﻊ آن ﺑﺮﺧﻮردهاﯾﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﻨﻮد ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در اﻧﺪروﯾﺪ اﻣﮑﺎن
ﺷﻨﻮد ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Checkmarxاز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ در اپ دورﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺒﺮ
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮏ
ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اپ آب و ﻫﻮا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ را از ﮐﺎرﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری،
ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺻﺪا و ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ داده ﻫﺎی  GPSﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽ را
ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺮور آﭘﻠﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺻﻠﻪ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﮑﺮﻫﺎ از اﯾﻦ
ﻧﻘﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﭻ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ وﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻧﺪروﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن  Checkmarxﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز
وﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده و در ﺧﻄﺮ ﺷﻨﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

