ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﮔﻮﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ -ﺗﺤﺖ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﭙﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ
از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎﯾﭙﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﭙﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دارد .اﻣﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪ اﻓﺰار از ﻫﻨﺪ و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﻌﻮن ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار اﺑﺘﺪا دو
ﺑﺎر آراﻣﮑﻮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داد.
در اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۲و دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺪاﻓﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ آراﻣﮑﻮ را ﺣﺬف ﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﭼﻢ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﺪن ﺑﯽ ﺟﺎن آﻻن ﮐﺮدی )ﮐﻮدک ﺳﻮری( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد.
ﺣﻤﻼت ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻃﻼﻋﺎت
 ۳۰ﻫﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ آراﻣﮑﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ.
ﺣﻤﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﯾﭙﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت آراﻣﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﯾﭙﻢ ﯾﮑﯽ
از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آراﻣﮑﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار اﺑﺘﺪا روی VirusTotal

آﭘﻠﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ آی ﭘﯽ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﯾﭙﻢ در آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آدرس آی ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺪ آﭘﻠﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﭙﻢ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎﯾﭙﻢ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﮑﺮده و ﺻﺮﻓﺎ آنﻫﺎ را ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار از
 VirusTotalاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﮐﺪﮔﺬاری ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺮب و ﺑﯿﻬﻮدهی دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺎﯾﭙﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﺷﻤﻌﻮن ﺟﻠﻮی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را از ﺳﺎﯾﭙﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ
از ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﯾﭙﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻟﻮدهی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﮑﺎپ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

