آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی دورﺑﯿﻦﻫﺎی Smartcams

دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪی را در دورﺑﯿﻦﻫﺎی  Smartcamsﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎزات رﯾﺸﻪ را روی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را از
راه دور روی آن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
 Smartcamsﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﺪه و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎی زﻧﺪه و آﻧﻼﯾﻦ را از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  Smartcamsﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ دیﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HomeKitاﭘﻞ
ﺳﺎﯾﺖ  exploitee.rsﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪی را در ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺘﯿﺎزات رﯾﺸﻪ را روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮور ﻣﺤﻠﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای آنﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ،واﺳﻂ وب ﻣﺤﻠﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان را
ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  smartcloudﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎناﻓﺰار ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ واﺳﻂ وب ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  iwatch install.phpرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن درون ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن  tarو ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻊ )( systemدر ﭘﯽاچﭘﯽ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار داد «.ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺻﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ارﺳﺎل ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ

در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﺎناﻓﺰار وﯾﮋهای را ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ آدرس
 smartcam exploiteeﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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