ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ

ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﻼت  DDoSﺷﺪ!

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﯾﭙﺮ ادﯾﻨﺒﻮرگ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪل ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ) (DDoSو راهﮐﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﯾﻞ ) (TFTPرا ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﻣﺎی ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهای را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺣﻤﻼت  DDoSﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺣﻤﻼت ﺧﻮد
ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ) (ampliﬁersﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ
ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﻨﺒﻮرگ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  TFTPاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  60ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راهﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
رﯾﭽﺎرد ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ،ﺑﻮرﯾﺲ ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ و وﯾﻠﯿﺎم ج ﺑﻮﮐﺎﻧﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
روش ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TFTPﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ 599600
ﺳﺮور ﺑﺎز  TFTPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺳﺎل  2014ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ آنﻫﺎ ﻣﺎه ﻣﺎرس در ﻣﺠﻠﻪ  computer & scienceﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ
اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﺮورﻫﺎی  TFTPاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﻼت  DDoSﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺎل  2013ﻧﯿﺰ ﺟﯿﺴﻮن ﺷﻮﻟﺘﺰ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﯿﺴﮑﻮ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .او در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TFTPروش ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪهای
ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  TFTPدر دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد«.

ﺗﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﻮش اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﻣﺎی ) (Security Intelligence Response Teamﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﻫﺮم  TFTPﺷﺪ .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  20آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺟﻮز آرﺗﯿﮕﺎ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﻣﺎی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه  TFTPﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
از ﻣﺎه ﻣﺎرس آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ « .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آرﺗﯿﮕﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﭼﻨﺪ ﺑﺮداری ﺑﻮده و ردﭘﺎﯾﯽ از
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ  TFTPدر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻤﻼت  DDoSرا در
ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺣﻤﻠﻪ ،ﻧﺮخ ﺑﺴﺘﻪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺣﻤﻠﻪ از ﮐﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ  UDPاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1.2ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  176.4ﻫﺰار
ﺑﺴﺘﻪ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮدار ﺣﻤﻠﻪ اﻧﻌﮑﺎس  TFTPاز ﭘﻮرت  69ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮرت ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺣﻤﻼت ﭘﻮرت ﺧﺎﺻﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﭘﻮرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد داﻣﻨﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ  TFTPﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه
را ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ آن ﻫﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺳﺮورﻫﺎی  TFTPاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮدار ﺣﻤﻠﻪ TFTP
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ TFTP
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮخ  1.2ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻤﻼت ﭼﻨﺪ ﺑﺮداری ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ  TFTPﯾﮑﯽ از ﺑﺮدارﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻣﯽرود ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻋﺪد  44ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻼت اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ TFTP
ﻧﺸﺎن از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TFTPرا ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﻮرت ﺷﻤﺎره  69ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻮار آﺗﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺟﺎزه
ورود دﻫﻨﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان از اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی  TFTPدر ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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