آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCP/IPﺑﯿﺶ از
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ دو ﺷﺮﮐﺖ  Forescoutو  JSOFﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۹آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را در ﭼﻬﺎر ﭘﺸﺘﻪ راﯾﺞ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCP/IPﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آنﻫﺎ را ﻣﺤﺼﻮﻻت  IoTو ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ITﺗﺸﮑﯿﻞ
دادهاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮورﻫﺎی  DNSﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﻪﻫﺎی  TCP/IPﻣﺮﺑﻮط

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮی آنﻫﺎ را از
راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﯿﻤﻨﺰ« ،واﺣﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی
و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ  ۹آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﭻ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

»اﻟﯿﺴﺎ ﮐﺎﺳﺘﻨﺘﯽ« ،ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ  Forescoutﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽاﻓﺰاﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ«.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﭻﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﻃﻮل دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻤﭙﺎی آن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
»اﻧﮓ ﮐﻮی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Red Balloon Securityﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
دارای ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﻤﺎن دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﻣﺎﯾﻮس ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺎاﻣﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در اﯾﻦ ۲۰
ﺳﺎل ﻻزم ﺑﻮده ،آنﻗﺪرﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺷﺮﮐﺖ  Forescoutﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﭘﺪﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﺮور  DNSداﺧﻠﯽ ﺑﺮای

ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

