ﺷﺮﮐﺖ اچ ﭘﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن را در
اﺧﺘﯿﺎر روﺳﯿﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻟﺖ ﭘﺎﮐﺎرد ) (HPEﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر داﺧﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

آرک ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ »آرک ﺳﺎﯾﺖ« ) (ArcSightﻧﺎم دارد ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع دﻫﺪ .آرک ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
ﻇﺎﻫﺮا اچ ﭘﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ روﺳﯿﻪ ،ﺳﻮرس ﮐﺪ آرک ﺳﺎﯾﺖ
را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده و اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ آرک ﺳﺎﯾﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،روس ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﻤﻠﻪ ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آرک ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ اﻗﺪام اچ ﭘﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی
از ﻃﺮﯾﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی آرک ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ داﺋﻤﺎً ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺮار و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن روﺳﯿﻪ و
ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

