ﮐﺸﻒ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دﯾﮕﺮ در ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﻞ :ﺑﺎ  ZombieLoadآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺷﮑﺎف اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻠﯿﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده را ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی ﺣﺘﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻼود را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت از وﯾﺮﭼﻮال ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی
اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪه روی ﭘﯽ ﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ  ZombieLoadﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﮑﺮﻫﺎ رخ داده ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ ﺧﻮد آن را ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع
اﯾﻨﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی  ZombieLoadرا اراﺋﻪ
ﮐﺮده ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻮﺷﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ آن را روی ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻨﺘﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ واﯾﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﭻ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ از  ZombieLoadاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺪ ﻣﺨﺮب را روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮا

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی  ZombieLoadرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در زﻧﺠﯿﺮه ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﯿﭗ
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟﺮای زودﻫﻨﮕﺎم ) (speculative executionدر اﻏﻠﺐ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
آﯾﻨﺪه را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﻠﺖ داون و
اﺳﭙﮑﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﭻ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﻦ آورد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮای
زودﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را داﺷﺖ .اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻣﻠﺖ داون دو
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎگ دﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و اﺛﺮات ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﭻ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
آﻧﻬﺎ آرام ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ وﺟﻮد
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

