ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ  566درﺻﺪی اﻓﺸﺎی رﮐﻮردﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎل 2016

ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ آیﺑﯽام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺣﺎﺋﺰ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﭘﺎرﺗﻤﺎن
 IBM Securityاواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی )آورﯾﻞ( ﮔﺰارﺷﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺸﺎی رﮐﻮردﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی آیﺑﯽام اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﺑﯿﺶ از  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آیﺑﯽام اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻣﺠﻤﻮع رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺸﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ اﻓﺸﺎی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،ﮔﺬرواژهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی اﮐﻨﻮن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﻪ ﺳﺮاغ دادهﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﭽﻮن آرﺷﯿﻮ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ،
اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز رﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
ده ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ وب ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﮏ ﺷﺪﻧﺪ

ﮐﯿﻠﺐ ﺑﺎرﻟﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪات آیﺑﯽام در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺳﺎل  2016ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻧﺒﻮغ و
ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺟﻤﻊآوری و از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻼن ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ رﮐﻮردﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻒ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دادهﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ از ﮐﻼندادهﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ

ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺰﻧﻨﺪ«.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آیﺑﯽام ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ
از ﺻﺪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽﺗﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺮفﻫﺎی ﻋﺴﻞ ) (Honeypotsو ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .واﺣﺪ  IBM X-Forceاز ﺷﺒﮑﻪای
وﯾﮋه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .آیﺑﯽام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ و ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  37ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺻﻔﺤﻪ وب و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .آیﺑﯽام در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

در سال  2016بیش از  4میلیارد رکورد اطلاعاتی در سراسر جهان افشا شده است.
آیبیام اعلام میکند این رقم از مجموع رکوردهایی که در دو سال قبل افشا
شدهاند ،بیشتر است.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل  2016ﻫﮑﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر را
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  2016ﺗﻨﻬﺎ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  2015ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻮذ و اﻓﺸﺎی
اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  3.4ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻓﺸﺎ ﺷﺪ و  85رﺧﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  398ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ.
 39ﻧﻘﺺ ﺑﺰرگ دادهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﻓﺸﺎی رﮐﻮردﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﻫﻮ و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  566درﺻﺪی ﺣﺠﻢ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل  2016ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﺎﻫﻮ در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی
ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻫﻮ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ ،ﻟﻘﺐ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ دادهای را در آن زﻣﺎن از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﯾﺎﻫﻮ در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ IBM X-Force .در ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺮماﻓﺰاری را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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