ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﺪه

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﺘﺘﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎرس ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺷﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﻔﻞ
ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آرون اوﻟﮕﺮ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮده و
ﻣﯽﺗﻮان از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺪف را ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﻔﻞ ﺷﺪهای را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ آیﻓﻮن
ﺧﻮد اﻓﺰودم .در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را روی آیﻓﻮن ﻧﺼﺐ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ داد ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﻮق روی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﻔﻞ ﺑﻮد «.در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻮق ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﻓﻮق ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﻗﻔﻞ ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺷﻤﺎره 186
ﺳﺮﻗﺖ و ﻓﺎشﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت  58ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
اوﻟﮕﺮ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎدر اﺳﺖ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ «.اوﻟﮕﺮ
ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﺮوز ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﻦ
رﺧﻨﻪ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎداش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎگ را روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  HackerOneﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد .ﺳﺎﯾﺖ  HackerOneﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  600آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  600ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ.
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