در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮاج اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ

ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻗﺘﯽ  170ﻫﺰار ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﻣﺮوزه ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دزدی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﯿﺘﺮ اول ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ  170ﻫﺰار ﺳﺮور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  170ﻫﺰار ﺳﺮور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب اروﭘﺎ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم آنﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ وﺑﮕﺎه ،در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور ﺑﯿﺶ از  70ﻫﺰار وﺑﮕﺎه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﻤﺎن وﺑﮕﺎﻫﯽ ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﭙﺮ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺷﺰد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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