ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی درون اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ!

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪای از ﺣﻤﻼت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار ) (Phishing Spearﻧﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن
در دام اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ﻗﺮار دارﻧﺪ.
آﯾﺎ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﺮدن روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻗﺮار دارد
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ از ﺳﻮی
ﻣﻨﺒﻌﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ
اﻏﻠﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮏ روی ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺨﺮب ﻓﺮﯾﺐ داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺮب ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎمﮐﺎرﺑﺮی ،ﮔﺬرواژه ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و در اﺧﺘﻔﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﻔﺖوﮔﻮ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس دوﻟﺘﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ روی اﯾﻤﯿﻞ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﻃﺮف وزرات اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد .ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻃﺮف ﺷﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارد؛
ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه روی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﮑﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده؛ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و او
را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ.

در ﺑﺮآوردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 91 ،درﺻﺪ از ﺣﻤﻼت ﻫﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار روی
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرتﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ رو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و
دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﻓﻊ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان روی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮدن روی آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد(.
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبداری ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎل
 2011ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  RSAرا ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﮑﺮﻫﺎ دو اﯾﻤﯿﻞ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای
ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ  EMCارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم Recruitment 2011
 plan.xlsﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ  zero-dayﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه روی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰار ادوﺑﯽ ﻓﻠﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ در
ﭘﺸﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد RSA .در وﺑﻼگ ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ » :اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﻪ  Junkﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ آﻟﻮده را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ «.در ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ را
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری رﻣﺰ  SecureIDو اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی  SecureIDﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد .ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ  RSAﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک آنرا ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنرا از ﭘﻮﺷﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد .ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮکﻫﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻮزه دﻓﺎع در
آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪاش دادهﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ  RSAآنﻫﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮕﻔﺖآور ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اوک رﯾﺞ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻨﺴﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
در ﺳﺎل  2011ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در آن ﺳﺎل ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب اﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﻣﺨﺮب در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد .ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ  530ﻧﻔﺮ از  5ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
و  57ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺮب درون اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
دو ﻣﻮرد ﺑﺮای ورود ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .آنﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﺷﺒﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از دادهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﮏ ﻫﻤﻪ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮد زﯾﺮا آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻗﻀﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 24ﻓﺮوردﻳﻦ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/526 :

