رﺧﻨﻪ ﺑﻪ System Update

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻨﻮو

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺨﺮب روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻮو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ  IOActiveروی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﻟﻨﻮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺮب روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻨﻮو ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ
 IOActiveﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰرﮔﯽ را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻟﻨﻮو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دور زدن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ را داده ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﺎز ﻟﻨﻮو را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺨﺮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را از راه دور روی آن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
 IOActiveآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه را در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آورده اﺳﺖ:

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی CVE-2015-2219
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  5.6.0.27و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﯿﺎرات ) (least privilegedاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات
را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻧﺎم  SUService.exeاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﺎ  System Updateارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ  name pipeﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ارﺳﺎل دﺳﺘﻮرات را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دارد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ  System Updateﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪ  name pipeﻧﻮﺷﺘﻪ و  SUService.exeﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و آنﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻟﻨﻮو ﺑﺮای آنﮐﻪ از اﺟﺮای ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر)ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ  SYSTEM Updateﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﮑﺮ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در آن دﺳﺘﻮرات اﺟﺮاﯾﯽ را ﻗﺮار دﻫﺪ .در اداﻣﻪ  SUService.exeﻓﺮﻣﺎن را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ
 SYSTEMدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺻﻼح ﺑﺎگ
ﻟﻨﻮو ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روش ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮﮐﻦ ) (Tokenﻗﺒﻠﯽ را

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ  System Updateدر دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی CVE-2015- 2233
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  5.6.0.27و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دور زدن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و اﻣﻀﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ
و از راه دور داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﻨﻮو را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ System Update .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و آنﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﮑﺮﻫﺎ از راه دور ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
 man-in-the-middleرا ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻟﻨﻮو ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ دارﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻮو اﻗﺪام ﺑﻪﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ آن
را "ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ System Update .از  TLS/SSLﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺳﺮور
ﺑﻪروزﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺒﮏ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ روش در ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ اﻣﻀﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﻨﻮو در ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ) CAﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل( دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ  CAﺟﻌﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ code signing
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﻀﺎء دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و اﺳﮑﺮﭘﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار و ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد دﺳﺘﮑﺎری ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺮاب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ System Update .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ  CAدﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد System Update .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ داری اﻣﻀﺎء ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ
ﺟﻌﻠﯽ دارﻧﺪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻋﺎدی اﺟﺎزه اﺟﺮا ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻟﻨﻮو ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ  System Updateﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی CVE-2015- 2233
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  5.6.0.27و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ System Update .اﺟﺎزه داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺟﺮای آنﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪSystem Update .
اﻣﻀﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﯾﮑﺸﻨﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ System
 Updateاﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎء ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺮب ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ
 System Updateﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ  System Updateآﻣﺎده
اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪاﻓﺰاری را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
اﺻﺎﻟﺖ آن ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻫﮑﺮ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻟﻨﻮو ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎگ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه داﻧﻠﻮد و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ  System Updateﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻨﻮو از ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  IOActiveﺑﺮای اﺻﻼح آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ
ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ  IOActiveﺑﺮای ﮐﺎر روی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﻮو ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ وﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺎگﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ دارﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻨﻮو ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ  IOActiveآن را ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﯾﻌﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺳﻌﯽ در ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮمآور اﺳﺖ.
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