ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺳﺎزﻣﺎن  Let’s Encryptاﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  IdenTrustﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز

ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  Let’s Encryptﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (ISRGﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺸﺪار داده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ آنﻫﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ از  ۷.۱.۱اﺳﺖ ،از اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۰) ۲۰۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  (۱۴۰۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل روت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دارای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد از ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی روت اﻣﻦ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪن ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪای
ً
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن  Let’s Encryptﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۳۳.۸درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ  ۷.۱ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪود آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ )ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را از دﺳﺖ
 ۲۰۱۷ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ،
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮔﻮﮔﻞ آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر
ﻗﺪﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ً

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

