ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ » «Project Zeroﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  GPUآدرﻧﻮ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم رﺳﯿﺪه .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ
ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ راهﺣﻞ آن را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎ  ۹۰روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﮔﻞ

ﺟﺰﺋﯿﺎت آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﯿﻢ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﮐﺮﻧﻞ ﻣﮏ او اس iOS ،و وﯾﻨﺪوز  ۱۰اس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮده و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪی در واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ در ﭼﯿﭗﻫﺎی
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ  ۹۰روزه ،ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﺋﯿﺎت آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دراﯾﻮر  GPUآدرﻧﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﻻﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺮﻧﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
) (KGSLﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﻮﭻ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﯾﺪی ) (PIDﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره از آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  KGSLدر ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻮرکﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ) (Child Processﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه  KSGLﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﻟﺪ )(Parent Process
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی  GPUﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﻟﺪ ﺧﻠﻖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و واﻟﺪ ﻫﻢ از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﻮپ از  PIDاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎگ ﺳﯿﺴﺘﻢ را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺤﺘﻮای  GPUﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻃﻼع داده ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﻬﻠﺖ  ۹۰روزه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

رﺳﯿﺪه .ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷آذر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف و اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮﺋﯿﺎت اﯾﻦ

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ

را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

