ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ RC4

ﭼﺮا ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ  30ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻣﻮزﯾﻼ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری  RC4را در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر ،اﯾﺞ و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺧﻨﻪﻫﺎ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،اﯾﺞ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ از
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻟﮕﻮی رﻣﺰﻧﮕﺎری ) RC4ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (Rivest Cipher 4را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ RC4 .ﯾﮏ
رﻣﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪای ) (stream cipherاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1984ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮداش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ورودی را ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار داده و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :قفل هوشمند گوگل چیست؟

 RC4ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻗﻢ زد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
را ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﯾﻦ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنرا ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  RC4روی ارﺗﺒﺎﻃﺎت  SSL/TLSﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد در  RC4ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
 SSLو  TLSرا ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺳﺎزﻣﺎن  ) IETFﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر Internet Engineering
 (Task Forceاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی  TLSدر زﻣﺎن اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  RC4اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  Cipherﻫﺎی  RC4ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  RC4ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  RC4را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎیﺷﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ  RC4را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  RC4را در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و
اﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن وب ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
رﻣﺰﻧﮕﺎری دارﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای  RC4ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ آﻣﺎده ﮔﺬر از  RC4اﺳﺖ
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن  RC4در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آدام ﻻﻧﺠﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﻘﻂ  0.13درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﮐﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت HTTPS
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ  RC4واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺮور ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ  cipherﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  RC4اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ «.ﻻﻧﺠﻠﯽ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰود» :ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ  RC4ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ژاﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﻮرﯾﻪ
ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در آن زﻣﺎن ﺳﺮورﻫﺎی  HTTPSﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  RC4اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.

ﻣﻮزﯾﻼ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﻣﻮزﯾﻼ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺣﺬف اﯾﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮزﯾﻼ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ  44ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .ﻣﻮزﯾﻼ در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ  44را در
ژاﻧﻮﯾﻪ  2016ﻣﯿﻼدی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮزﯾﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  0.08درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
از  RC4اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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