وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻮزﯾﻼ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را اﻣﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  HTTPSﯾﮏ ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی  IETF ،IABو  W3Cﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
رﻣﺰﻧﮕﺎری روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره وب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  HTTPSاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ
ﯾﮏ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮزﯾﻼ ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ روی
اﺟﺮای ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وب اﯾﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏﺳﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻣﻮزﯾﻼ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  HTTPSرا روی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎاﻣﻦ  HTTPاﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﻦ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .رﯾﭽﺎرد
ﺑﺎرﻧﺲ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮزﯾﻼ ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻌﺪ
از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻤﻦ در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد «.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﺟﻮد دارﻧﺪ:
 -1ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻤﻦ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 -2ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از دور ﺧﺎرج ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  CSSو دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﺪرﯾﻨﮓ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از روش ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از > <canvasاﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﺼﺮ دوم در
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری وب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺬف وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﻧﺪ ﮐﺎری اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﮏﺳﺮی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﯿﻤﺎی  URIدر ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮروﺛﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ ) HSTSﺳﺮﻧﺎم  (HTTP Strict Transport Securityو ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ در ﺧﺼﻠﺖ ،CSP
اﺳﮑﯿﻤﺎی  HTTPﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  HTTPSرا ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻣﻦ اﺟﺮا
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ را

آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﺎرن در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺬف وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﺎرﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﻣﻮزﯾﻼ در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎ اﻣﻦ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود«.
راﻫﺒﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮزﯾﻼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری رﻣﺰﻧﮕﺎری روی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﮐﺎرﺑﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ  man-in-the-middleاﻣﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
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