 ،2017ﺳﺎل ﮐﺎﺑﻮس ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ

 11ﻫﮏ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و رﺧﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎل 2017

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد
دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  190ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﮏﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آیﻓﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺷﻤﺎره
 201ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ 11 ،ﻣﻮرد از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت و ﻧﻘﺾﻫﺎی دادهای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل آﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪﺷﮑﻞ
دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺧﻮد و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎل  2017ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪ
و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎل  2017ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻘﺾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺬرواژهای ،ﻫﺠﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺪاﻓﺰاری و ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدﯾﻢ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﮑﺮی
روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﮏ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮدارﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ﻧﻈﺎرهﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

*1اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی  Shadow Brokersو Vault7
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪاد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Vault7
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آورﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻫﮑﺮی  Shadow Brokersدﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﺰرﮔﯽ زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﯾﺒﺮی از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ

اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

*2ﻧﻘﺾ دادهای Equifax
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه( ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻧﻘﺾ دادهای  Equifaxﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻟﻬﺮهآورﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖ  Equifaxﯾﮑﯽ از ﺳﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .ﻫﮑﺮﻫﺎ در اواﯾﻞ ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  143ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﻧﺼﺐ
وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از درب ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه روی ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﮏ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺮارداد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺪﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

*3درب ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در CCleaner
در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ  Cisco Talosﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺒﻮب
 CCleanerﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺣﺬف ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زاﺋﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ
 AVastاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﮑﻮ،
ﺳﻮﻧﯽ و اچﺗﯽﺳﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﻔﯽ و اﺳﺮار اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﻓﻮق آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺬف ﺷﺪ.

*4دردﺳﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮی را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ و ﻧﺮماﻓﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺒﺮ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺪوﯾﺮوس اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺑﺰار
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ والاﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﻧﺮماﻓﺰار ﺿﺪوﯾﺮوس
ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺪف ﻗﺮار دادن آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ اﯾﻦ ﺣﺮف را رد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎی
ﺿﺪوﯾﺮوس ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ادارات دوﻟﺘﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﻨﻮع و دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.

*5ﻧﻘﺾ دادهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارد در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  HBOﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی در
ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ  1.5ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ .در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﮑﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

*6اﻓﺸﺎی ﻫﮏﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل  2016ﯾﺎﻫﻮ
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﯾﺎﻫﻮ از ﺳﻮی وراﯾﺰن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻏﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ دو ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﺎﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  2016ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺾﻫﺎی دادهای ﺳﺎل  2013ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اواﺧﺮ ﺳﺎل 2016
ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﯾﺎﻫﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎﻫﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

*7ﺑﺎجاﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای
در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺑﺎجاﻓﺰاری ﺑﻪﻧﺎم واﻧﺎﮐﺮای ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎجاﻓﺰاری ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎجاﻓﺰار ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎجاﻓﺰار را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺮب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎجاﻓﺰار ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎجاﻓﺰار دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﮔﺮوه  ShadowBrokersدر ﻣﺎه آورﯾﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎجاﻓﺰار
ﻓﻮق ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم  EternalBlueﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻤﻼت واﻧﺎﮐﺮای ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اول
آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻮده وﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دوم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎجاﻓﺰار ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻬﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز اﯾﮑﺲﭘﯽ و وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2013
وﺻﻠﻪﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺎرﮐﻮس ﻫﺎﭼﯿﻨﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺮگ درون اﯾﻦ
ﺑﺎجاﻓﺰار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.

*8ﺧﻮنرﯾﺰی ﮐﻼود )(Cloudbleed
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮای  Cloudﬂareﮐﻪ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،در ﻓﻮرﯾﻪ  2017از
وﺟﻮد ﺑﺎﮔﯽ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎک در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺪﻫﺎی  HTMLاﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺻﻔﺤﺎت
ﻋﺎدی ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ اﯾﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا از دﯾﺪ ﺑﺎتﻫﺎ ،ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی
ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  AMPﮔﻮﮔﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ آﻟﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽداد اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻨﮓ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺶ ﺷﺪه اﻓﺸﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ،ﭼﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮب ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژه و رزرو ﻫﺘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺧﻨﻪ  CloudFlareﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎگ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.

*9اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮورﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ وﺻﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮورﻫﺎ از دﺳﺘﺮس ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Deep Root Analyticsﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺷﺘﺒﺎه ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  198ﻣﯿﻠﯿﻮن رأیدﻫﻨﺪه
را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺮور از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

*10ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﯽﻻﮔﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ
ﺳﺎل  2017ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ ﺳﺎل ﮐﯽﻻﮔﺮﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار رﺑﺎﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ درون دراﯾﻮر ﺻﻮﺗﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﺎل
 2015ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ دراﯾﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد .دراﯾﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﺸﺪار دادن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ دراﯾﻮر در اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ را ﺿﺒﻂ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه درون ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎدر ﺑﻮد
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و دادهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﯽﻻﮔﺮ را در دراﯾﻮر ﻟﻤﺴﯽ
 Synapticsﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی اچﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﯽﻻﮔﺮی ﮐﻪ روی ﺑﯿﺶ از  500ﻣﺪل ﻧﻮتﺑﻮک ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﯽﻻﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽﻻﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ روی ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

*11اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق اوﮐﺮاﯾﻦ
در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق اوﮐﺮاﯾﻦ
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر
اوﮐﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .در اواﺳﻂ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﮏ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده و در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪای را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
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