ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

 ۱۰آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺤﺮاﻧﯽ در روﺗﺮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ

ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  IOActiveﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  10آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪی را در روﺗﺮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ وﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﻨﻮز اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻬﻤﯿﺪات ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ  IOActiveروﺗﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ وایﻓﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وایﻓﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) (Smart Wi-Fiﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن روﺗﺮﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از
راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد روﺗﺮﻫﺎیﺷﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه روی  25ﻣﺪل از ﺳﺮیﻫﺎی  EAو  WRTﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢﻧﮕﺎره در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ  IOActiveﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮای ﻣﯿﺎناﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
آﻟﻮده ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  IOActiveﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس روﺗﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﺑﺮده ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ درب ﭘﺸﺘﯽ را روی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
دو ﻣﻮرد از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ روﺗﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
روﺗﺮ ﯾﺎ راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد آن ﺷﻮد .اﯾﻦ دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺷﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰار روﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻤﻦﺗﺮ
ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت از ﮐﺎرت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دور زدن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﺟﺎزه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی  CGIرا ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﯿﺎناﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ،ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﭘﺮدازهﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ،اﺑﺰارﻫﺎی  USBﻣﺘﺼﻞ و ﭘﯿﻦ WPSرا ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دﯾﻮاره آﺗﺶ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  FTPو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  SMBرا
ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان  IOActiveﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب روﺗﺮﻫﺎ وارد ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهای
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﻣﯿﺎناﻓﺰار روﺗﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب درب ﭘﺸﺘﯽ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻﮔﺎه از وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ آﮔﺎه ﻧﺸﻮد«.
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺷﺎدون ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻓﻮق اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ) (Guest Networkرا ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﮔﺬرواژه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
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