ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث و اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻗﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
)ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻔﺖ ) (Pairﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ دو اﺑﺰار
ً
و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ای را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ دو ﺳﻮی ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﺗﺄﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ً
اﺧﯿﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ
ﺣﻔﺮه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﭼﻨﺪ ده ﻣﺘﺮی( ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺟﻠﻮی
ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ اﯾﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را در ﻧﺴﺨﻪ »El
 «Capitanﻣﮏ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،7
وﯾﻨﺪوز  8.1و وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد

ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﻮاﯾﺲ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮادﮐﺎم ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﭻ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﭻ ﻫﺎی ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دل و ﻟﻨﻮو ﺗﻐﺮات ﻻزم را در آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل دﺳﺘﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وای ﻓﺎی(
روز ﺑﻪ روز ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

