درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻫﮑﺮ ﻃﺮاح ﺑﺎج اﻓﺰار
 - SamSamدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Sophosﺑﺎج اﻓﺰار  SamSamﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﺮاح آن اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۵.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎج از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد اﺧﺬ ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روزه از  SamSamﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﻫﺪاف
آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ  ۱.۵و ﭘﺲ  ۱.۷ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
رﺳﯿﺪ.
 Sophosدر ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺎج اﻓﺰار ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ:

ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻮدن زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎج اﻓﺰار ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و داﻧﺶ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ  SamSamﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﮑﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺮاح ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻇﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎج اﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﻟﻮده در اﯾﻤﯿﻞ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺪﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل داﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد  SamSamﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﯾﺎ روش ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر ﺿﻌﯿﻒ در ﺳﺮوﯾﺲ رﯾﻤﻮت دﺳﮑﺘﺎپ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه ،آن را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و
ﮐﻨﺪ.
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ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎج اﻓﺰار ﺳﺮور اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺪارس را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن را ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اﻓﺸﺎی
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎج ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۵۰درﺻﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ۲۶درﺻﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ  ۱۳درﺻﺪ و ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ  ۱۱درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  SamSamرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و داﻧﻤﺎرک واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و راﻫﺒﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﺸﺪار داد ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﺑﺎج
اﻓﺰار ﭘﺲ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺼﺐ آﺧﺮﯾﻦ وﺻﻠﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻦ ﺳﺎزی
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً  RDPاﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎً از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ دادهﻫﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

