ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎ

ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ :آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ در روﺗﺮﻫﺎی Netgear

دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در روﺗﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Netgearﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات رﯾﺸﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای
دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
روﺗﺮﻫﺎی ﻣﺪل  R7000و  R6400ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎی رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮی آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
اراﺋﻪ ﮐﺮد .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن در ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ » :ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎﯾﺖ آﻟﻮدهای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺮب روی روﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﻣﻬﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
 ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎی
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ آدرس Netgear R7000 -
 Command Injectionﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﻫﻤﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰ  CERTﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از روﺗﺮﻫﺎی  Netgearاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وﺻﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
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 Kelihosﺑﺎتﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎجاﻓﺰار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎتﻧﺘﯽ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﻨﺪ!
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی روﺗﺮﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی وﯾﮋه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  3.2ﻣﯿﻠﯿﻮن
روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .در آن ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﮑﺮی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺣﺘﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر و آن ﻫﻢ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ
اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
رﻗﯿﺐ ﺑﺪاﻓﺰار  Miraiﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻬﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎتﻧﺖ  Miraiﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ
را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮد را
ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﺮو ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎکﺗﺎک ،اداره ﭘﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻟﻤﺎن )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﺑﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .در آن ﺣﻤﻠﻪ روﺗﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Telekomﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
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