ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ؟

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪهاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راﻫﮑﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺣﺘﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﺎﯾﺒﺮی از
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش "اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ" ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﻧﺮخ
ﺷﯿﻮع ﺗﻌﺪادی از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن
ده ﺗﻬﺪﯾﺪ راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎی Win32/Peals،
 Win32/Skeeyah، Win32/Dynamerو  Win32/Spursintدر ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻓﺎع ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ
اﺑﺰار ﺿﺪﻫﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
در ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  Suptabﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی  Win32/Sventoreو
 Win32/Banloadدر ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل ﺧﻮد ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  24اﮐﺘﺒﺮ آنرا در وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺷﯿﻮع ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:
دو ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺷﯿﻮع ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دو ﺗﺮوﺟﺎن
 Win32/SupTabو  Win32/Diplugemﮐﻪ در ﮔﺮوه  Browser modiﬁersﻗﺮار دارﻧﺪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺮوﺟﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در
روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ VBS/Jenxcus، Win32/Gamarue .و  JS/Bondatﻧﺮخ ﺷﯿﻮع
ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎاﻓﺰار ﻣﺨﺮب  Win32/EoRezoدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 DOS/JackTheRipperو  Win32/Ramnitوﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺪول زﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ده ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را
از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺮخ ﺷﯿﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
روشﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ را
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺪف ﻫﮑﺮﻫﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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