ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل

ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ درون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روشﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﻮدﭘﺮداز اروﭘﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  EASTاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ رﺷﺪ  80درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  492ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎری در ﺳﺎل  2016ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ  273ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮ
اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در  110ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻﻓﻠﻦ ﮔﺎن،
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ  EASTدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻧﻔﺠﺎری ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در ﺻﻨﺎﯾﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد«.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1604
ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  1232ﻣﻮرد ﺑﻮد ﯾﮏ رﺷﺪ  30درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﺑﺎ ﺳﻪ
درﺻﺪ رﺷﺪ از رﻗﻢ  26.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ رﻗﻢ  27ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ »ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ« ﻫﮏ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  Eastﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻤﻼت  Ram-Rapidﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  17327ﯾﻮرو ،ﺣﻤﻼت اﻧﻔﺠﺎری
 16631ﯾﻮرو و ﺳﺮﻗﺖ  20017ﯾﻮرو ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از رﻗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
 EASTدر ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻤﻼت ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﯾﮏ رﺷﺪ  28درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل
 2015ﻣﯿﻼدی ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ رﻗﻢ  8421ﻋﺪد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  10820ﻋﺪد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ  21درﺻﺪ رو ﺑﻪ اوﻓﻮل ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و از رﻗﻢ  1986ﻣﻮرد
در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ رﻗﻢ  1573ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ ﺟﺪﯾﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﭘﯿﻦﮐﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺪون ﮐﺎرت و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻼت ﮐﻼﻫﺒﺮداری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز داﻣﻦﮔﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ  12درﺻﺪ
رﺷﺪ از رﻗﻢ  156ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻗﻢ  174ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﺰارش  EASTﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  2015ﺗﻨﻬﺎ  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  0.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر آوردهاﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 04آﺑﺎن 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/5197 :

