آﯾﻔﻮن ﺧﻮد را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻞ  iOS 14.4.2را
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  iOS 14.4.2را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک در آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
آﭘﺪﯾﺖ  ،iOS 14.4.2ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪی در ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮورﮔﺮ  WebKitرا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

اﭘﻞ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ
از  iOS 14.4.2روی آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻘﺪر ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  iOS 12.5.2را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ آﯾﻔﻮن  ،6آﯾﻔﻮن  5sو ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﯾﭙﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS 12آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ  Cross-site Scriptingﯾﺎ XSS

ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﮏ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﯾﺪاﯾﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت از
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮورﮔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
» ،«Sean Wrightﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Immersive Labsﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در
 WebKitﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از اپﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻮن ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
در ﺣﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  14.4.2آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﺮس ﺑﺎگﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،از ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  iOSﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ iOS
ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﺐ آن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ
 14.4.2ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ً
در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن ﯾﻌﻨﯽ  iOS 14.5ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی و
ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ App Tracking Transparency ،اﺳﺖ ﮐﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

