اﭘﻞ اﺑﺰار  Brute Forceﮔﺬرواژهﻫﺎی  iCloudرا ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮد

ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﻤﻼت  Brute Forceﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ آیﮐﻼود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی  Apple IDرا ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻤﻼت  ،Brute Forceﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن آنﻫﺎ روی ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺬرواژه ﺻﺤﯿﺢ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻧﺎم  iDictﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ در GitHub
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﭘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎزی  Pr0x13اﺑﺰار  iDictرا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﯾﻦ اﺑﺰار ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ  iCloud Apple ID Dictionaryﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻗﻔﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را دور ﺑﺰﻧﺪ «.اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﻞ
ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ آیﮐﻼود دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺷﺎﻣﻞ  500ﮔﺬرواژه
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺣﺪس زدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آیﮐﻼود ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻼشﻫﺎ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ
رو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬرواژه را ﺣﺪس زد .اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ  Pr0x13اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روﺷﯽ ﺑﺮای دور زدن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
دارد .ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ اﺑﺰار ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ  iDictرا ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﭘﻞ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎگ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺷﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﭘﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،اﭘﻞ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺑﺰار ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺟﺮای آن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ وﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺮوﯾﺲ آیﮐﻼود در ﺣﺎﻟﯽ
رخ داد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺎش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﭘﻞ در آن ﻫﮏ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آیﮐﻼود آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﺪهای ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ و ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد

را ﻟﻮ دادﻧﺪ .اﭘﻞ ﭘﺲ از آن ﻫﮏ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ آیﮐﻼود اﻓﺰوده و ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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