ﺑﺪاﻓﺰار  XcodeGhostﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ۱۲۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ  iOSﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه اﭘﻞ و اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ iOS
اپﻫﺎﯾﯽ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪاﻓﺰار » «XcodeGhostﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار درون اپﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎراﯾﯽاش را از دﺳﺖ داد ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن روی

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.

ﺣﺎﻻ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دادﮔﺎه اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ و اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت واﺿﺤﯽ
درﺑﺎره آن در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ  iOSﺑﯿﺶ از
 ۲۵۰۰اپ آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﻓﺸﺎی ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﻫﮏ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺖ اﭘﻞ و ﻧﺤﻮه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اپﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ داﻧﻠﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ«.

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺖ ﻓﯿﺸﺮ« ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ اپ اﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی آﯾﺘﻮﻧﺰ در آن زﻣﺎن،
»دﯾﻞ ﺑﺎﮔﻮل« ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی داﻧﺴﺖ:

»ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎرات درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ اﺑﺰار درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺒﻮه دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﺎﮔﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ
 ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﻮد .در آن زﻣﺎن ،اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری دادهای ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

