ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢﻧﮕﺎره در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ

ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﭼﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﮔﺰارش داده اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ.
زدیداﻧﮓ ژﻧﮓ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم،
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺻﻔﺤﺎت ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ﯾﺎ آﻣﺎزون
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده و در اداﻣﻪ دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎس و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ دردﺳﺮﺳﺎز
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ،
ﻧﻮار آدرس را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و از درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن آدرس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ واژه  httpsدر ﻧﻮار آدرس درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻓﻮق ﺟﻮابﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آدرس  apple.comرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮارآدرس ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه  SSLﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ
از ﺳﺮور دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮده و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎل  2001ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﻤﻠﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢﻧﮕﺎره ) (Homograph attackاز آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آدرسﻫﺎ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪﮔﺬاری  punycodeﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ در آدرسﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﻫﻢﻧﮕﺎری ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ Punucode .ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﻣﺰﻧﮕﺎری وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﺳﮑﯽ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻣﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽ  co.短در ﺳﯿﺴﺘﻢ  punycodeﻣﻌﺎدل  xn--s7y.coاﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﻣﺰﻧﮕﺎری  punycodeدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ رﺧﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و از آن
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ زدیداﻧﮓ ژﻧﮓ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داد ﺗﺎ داﻣﻨﻪای ﺑﺎ آدرس  xn--80ak6aa92e.comرا ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دور ﺑﺰﻧﺪ .در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا آدرس ﻓﻮق ﺑﻪ آدرس apple.com
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ،ﺳﺎﻓﺎری ،ﺑﺮاوو و وﯾﻮاﻟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ژﻧﮓ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق را در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﻼ و ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮزﯾﻼ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  Chrome Canary 59وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
وﺻﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ را ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم  58ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﻮق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  punycodeرا در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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