ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮورﮔﺮ
ﺳﺎﻓﺎری ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﮏ  Pwn2Ownﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪی
ﺗﮏﮐﻠﯿﮑﯽ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ۱۰۰ ،ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه  ،Zero Day Initiativeﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  Pwn2Ownاﻣﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .در
روز اول »ﺟﯿﮏ ِدﯾﺘﺰ« ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺮﮐﺖ  RET2 Systemsآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،دﯾﺘﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮرﯾﺰ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺪ

ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮﻧﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

 ۱۰اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎد Zero Day Initiative .ﻫﺮ ﺳﺎل از رﻗﺎﺑﺖ  Pwn2Ownﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎدی را از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﮕﺮدﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻫﺪف در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﺴﺎل Pwn2Own
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زوم ،ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺪف ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  Pwn2Ownﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺳﺎﻓﺎری ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺒﻼ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ﻫﻢ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺮورﮔﺮ اﭘﻞ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

روﯾﺪاد  Pwn2Ownاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۰۷در وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل ۲۰۱۲
از ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ روشﻫﺎی
ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺳﺎل ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم Pwnium
را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل
 ۲۰۱۳ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  Zero Day Initiativeو ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ روشﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ دوﺑﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

