
 مرکز امنیت بین الملل
سایبرى فنالند کدنومیکن گوگل اپن اس اس ال دیگر سرویس دهندگان

 جمعه 12 مارچ (یا قبلتر) "نیل مهتا"
در  امنیت گوگل آسیب پذیرى 
خونریزى قلبى را کشف کرد

 گوگل  براى این آسیب
 پذیرى  وصله اى میسازد
 و اعمال میکند بعدا آنرا
 براى اپن اس اس ال هم

میفرستد

 اپن اس اس ال یک وصله
 امنیتى براى این آسیب
 پذیرى 2 روز جلوتر از
زمانبندى عرضه میکند

 یک ورژن جدید اپن اس اس ال
 بارگذارى میشود سپس اپن اس

 اس ال یک راهنماى امنیتى
 خونریزى قبلى را منتشر میکند

 و از طریق لیست ایمیل آنرا
انتشار میدهند

 کلودفلر درباره خونریزى قلبى
 هشدار میدهد سرورهاى خود
را وصله میکند

 گوگل به اپن اس اس ال در
 رابطه با این آسیب پذیرى

اطالع رسانى میکند

 گوگل همپنین به اپن اس اس
 ال اعالم میکند که متوجه

 شده برخى از اریه دهندگان
فراساختار در تحریم هستند

 اپن اس اس ال به رد هت اطالع
  رسانى  مکند و تقاضا میکند تا

 جزییات آنرا با دیگر توزیع
 کنندگان لینوکس به  اشتراك

بگذارد

 فیسبوك سرور هاى
خود را وصله میکند

 اپن اس اس ال تصمیم
 میگیرد  که ترمیمى باى این
 آسیب پذیرى در 9 آوریل

اعمال کند

 آکامى سرویس
 هاى خود را
وصله میکند

Heartbleed

  کدنومیکن فنالندى مستقال
 آسیب پذیرى خونریزى قبلى

را کشف میکند

 کدنومیکن  به مرکز امنیت
 بین الملل فنالند اطالع

رسانى میکند
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 مرکز  امنیت بین الملل سایبرى
 فنالند از سى اى آر سى تقاضاى
 افشاى آسیب پذیرى ها را میکند

 مرکز امنیت بین الملل سایبرى
 فنالند در رابطه با این /اسیب
 پذیرى به اپن اس اس ال اطالع

رسانى میکند

 چه کسى از خونریزى قلبى قبل از
همه خبر داشته است؟

 گوگل، کلودفیر، اپن اس اس ال، 
 کونومیکن، مرکز امنیت بین الملل
سایبرى فنالند، آکامى، فیسبوك

 چه کسى چند ساعت قبل از اعالن
عمومى با خبر شده است؟

 اس یو اس اى، دبین، فرى بى اس
دى، آلت لینوکس

 رامورس شروع به گشتن  در انجمن
 هاى کد باز میکند تا باگ  موجود در

 اپن اس اس ال را پیدا کند بر طبق
 گفته یک شخص امنیتى در توزیع

 کنندگى لینوکس که فیرفکس با آن
 صحبت کرده بود هیچ اطالعاتى در
 این باره آشکار نشده بود در نتیجه

اکثرا به آن اهمیت نداند

 دوباره سالم اسم من هست

Heartbleed

 سالم اسم من 

یا خونریزى قلبى است

 آکامى بالگ خود را بعد از
 تکذیب فیرفکس بروزرسانى

 کرده و اعالم میکند که شخصى
 در مجمع اپن اس اس ال به آنها

اطالع رسانى کرده

کلودفیر، گوگل، کدنومیکن در رابطه با این آسیب پذیرى پست هایى بالگ کردن و این موضوع را انتشار دادن
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 تولید کنندگان در سراسر دنیا شروع یه رقابت براى شناسایى محصوالت  آسیب پذیر
و فراهم کردن وصله براى آنها کردند

www.ertebateamn.com

http://secunia.com/resources/webinars/heartbleed/
http://secunia.com/resources/webinars/heartbleed/



