آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺻﺪای  NSAرا ﻫﻢ درآورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (NSAﺑﺎ اﺑﻼغ ﻫﺸﺪار ﺟﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﯾﻨﺪوز  ،7وﯾﻨﺪوز  XPو ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  2003و  2008وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﺧﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ » «BlueKeepﻧﺎم دارد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ واﻧﺎﮐﺮای )ﮐﻪ
در ﺳﺎل  2017دﻧﯿﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد( اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ) NSAﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ( ﺑﻠﻮ ﮐﯿﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ،در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ،7وﯾﻨﺪوز  XPو ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی  2003و  2008وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺮ  BlueKeepﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭘﭻ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای
وﯾﻨﺪوز ) XPﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن در ﺳﺎل  2014ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد( اراﺋﻪ ﮐﺮده و از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺳﻄﺢ
دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮ ﮐﯿﭗ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  NSAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از رﺧﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺸﺪار داده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت  DoSﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎج اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ واﻧﺎﮐﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از  BlueKeepﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
روی راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در
آﯾﻨﺪه ﺑﮑﺎﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

