دادﮔﺎه ادﻋﺎی اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﻮرﻟﯿﻮم« را رد ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﻮرﻟﯿﻮم« ﮐﻪ از  iOSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در دادﮔﺎه اﭘﻞ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .اﭘﻞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ iOS
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎگﻫﺎ و ﻧﻘﺺﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﭘﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ در

ﻓﻠﻮرﯾﺪا ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ را رد ﮐﺮده .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺎﺿﯽ »اﺳﻤﯿﺖ« ،ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»دادﮔﺎه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوری ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮده ﮐﻪ ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  iOSﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ«.

اﭘﻞ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ روی آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ،از ﮐﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
و آﯾﮑﻮنﻫﺎ«.
ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻮرﻟﯿﻮم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از  ،iOSآﯾﺘﻮﻧﺰ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺤﺖ وب ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن وﺟﻮد دارد و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای
ﮐﺸﻒ ﺑﺎگﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻮرﻟﯿﻮم ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آن ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﭘﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮرﻟﯿﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
اﭘﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﭘﻞ را دور زده و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ »ﻫﺰاره
دﯾﺠﯿﺘﺎل« را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رای دادﮔﺎه واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﺳﺖ.

اﭘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮرﻟﯿﻮم ،ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »Security
 «Device Research Programرا راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و از ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ارﺳﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

