 225ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻞ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ

آیﻓﻮنﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺧﻄﺮ ﻫﮏ ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دردﺳﺮﻫﺎی ﺟﺪی را ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آیﻓﻮنﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻞ در اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪﮔﺎن
 iOSﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﺪف ﺑﺪاﻓﺰاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  225ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻞ در ﻣﻌﺮض اﻓﺸﺎ،
ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی را ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن آیﻓﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺪاﻓﺰاری
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  225ﻫﺰار ﺣﺴﺎب اﭘﻠﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار داده ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﻨﻬﺎ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﮔﺬرواژه ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :چگونه تلفنهای آندرویدی را رمزنگاری کنیم

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Palo Altoاﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار وﺣﺸﺘﻨﺎک  iOSرا  KeyRaiderﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﺒﻮب  Cydiaﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻠﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی روی آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ آیﺗﻮﻧﺰ و ﺳﺮﻗﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ  Palo Altoﺑﺪاﻓﺰار  KeyRaiderﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﻋﻼن
اﭘﻞ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮﻗﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﭘﻞ و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آیﻓﻮن و آیﭘﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ از راه دور دارد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  Wired App Storeرﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه  Yangzhouدر ﭼﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻗﻔﻞ
ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر را
ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ آﭘﻠﻮد دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﮔﺬرواژه و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  250ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻞ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :الگوی قفل آندروید شما به سادگی حدس زده میشود!

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ  Palo Alto Networksﻧﺸﺎن داد ،ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن را ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﺑﺖ داﻧﻠﻮد آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺸﮑﻮک اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ از راه دور اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادﺳﺎزی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ Palo alto Network .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺬرواژه ﯾﺎ ﮐﺪ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ وارد
ﻣﯽﺷﻮد را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﻮاﻫﯽ و ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ
را روی ﺳﺮور اﭘﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد«.
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