ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﺎژول ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
دو ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎس ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه درون ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎژول ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری« ﯾﺎ
 HSMرا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎژول ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﯾﺎ  HSMﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ،ﭘﯿﻦ ﮐﺪﻫﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری،
و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ً
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ دراﯾﻮﻫﺎی  USBﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  HSMﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Gemalto
اﺳﺘﻔﺎده از  HSMدر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود و
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ .ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ
 HSMﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺣﺎﻻ دو ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﭼﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی را در  HSMﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ  Gemaltoﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ً
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ  HSMرا از

راه دور در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ادﻣﯿﻦ
ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮﻣﻮر ،ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻣﻮر را روی
 HSMﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺘﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﻨﺲ ،اﯾﻦ روش ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎژول ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﻓﺮﻣﻮر آﻟﻮده ﺑﻪ درب ﭘﺸﺘﯽ )ﺑﮏ دور( ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﻊ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ روش ﻫﮏ ﻣﺎژول ﻫﺎی  HSMﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  Ledgerرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

