ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﮐﺪ ﻣﺨﺮب  NSAﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار روﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ -ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ
از ﮐﺶ و ﻗﻮس ﺑﺎ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد-
ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۵ﻫﺰار روﺗﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪهی ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺤﺘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﺎﻣﺎی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در
ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ  UPnPرا ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار روﺗﺮ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 UPnPﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺤﻠﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﮐﺎﻣﺎی ﮔﺰارش داده ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﺪود  ۸درﺻﺪﺷﺎن از ﻧﺴﺨﻪی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ  UPnPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  UPnPﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ در
ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.
آﮐﺎﻣﺎی ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ UPnP ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮده ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﻤﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮرت  ۱۳۹و  ۴۴۵را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد از  EternalBlueاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺪ
ﻣﺨﺮب ﺗﻮﺳﻂ  NSAاﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم Shadow
 Brokersدر دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺨﺮب در ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ آرس ﺗﮑﻨﯿﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺑﺎت ﻧﺖ روﺗﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺖ ﻟﺐ  360ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ  ۴۵ﻫﺰار روﺗﺮ آﻟﻮده
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪی ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺪاوم اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

