 iOSﻧﯿﺰ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺪروﯾﺪ در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،وﺻﻠﻪﻫﺎ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ درﺑﺎره آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺪروﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه دارای آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ  Exploitﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻮرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﯾﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
روی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﯾﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ  FireEyeﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﺎهﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل
 2014روی ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ و  iOSاﻧﺠﺎم داده ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 96
درﺻﺪ از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ دادهﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﺑﻮدن آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺒﻮب ﻗﺮار دارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻧﻮ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﯿﺴﻮن اﺳﺘﯿﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻦآوری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  FireEyeﺑﻪ  CNBCﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را درون آنﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ
ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنرا داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ از  240ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ  390ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل  2014اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 FireEyeﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ در روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻫﻤﺮاه از آن ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ FireEye «.ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﮐﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را آﻟﻮده ﺳﺎزد در آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺘﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ« و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﯾﻦ
دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دادهﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی iOS
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  iOSﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﺴﺘﻪ

 iOSﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﭘﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن  FireEyeﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﮑﻨﯽ ﻧﺸﺪه را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﭘﻞ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺎره
واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺘﺎ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﭘﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﭘﻞ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮب روی دﺳﺘﮕﺎه او
داﻧﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻫﺪفﻫﺎی
ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ«.
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