آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻟﭗ ﺗﺎپ
ﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۶
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺸﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ از ﻧﻘﺺ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل« ) (AMTاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ..
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس » «F-Secureآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و
ﻧﮕﻬﺪاری اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ  AMTدر ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی  vProرا ﻫﺪف ﻗﺮار داده و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺴﻮردﻫﺎی  BitLockerﯾﺎ
 ،BIOSﭘﯿﻦ ﻫﺎی  TPMﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺴﺘﻠﺰم رﯾﺒﻮت و ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺑﻮت اﺳﺖ ﻫﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺴﻮرد  BIOSاﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺰوﻧﻪ  BIOSﻣﻮﺗﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﺎ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض admin
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را ﺗﻐﺮ داده و از راه دور ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

»ﻫﺮی ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﻦ« ،از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ  F-Securityدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﭗ ﺗﺎپ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﮑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از اﯾﻨﺮو ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻐﺮ ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  AMTاز  adminﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

