اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎﻫﻮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ دوام ﻧﯿﺎوردﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮج ﺗﺎزهای از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎﻫﻮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻻﯾﻪی دوم اﻣﻨﯿﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻻﯾﻪی دوم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ  two-factor authenticationﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺬر
از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺣﻤﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ روش ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ )ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ و …( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ از ﻻﯾﻪی دوم اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﺸﺪار اﻣﻨﯿﺘﯽ« اﻓﺮاد را ﺑﻪ داﻣﻨﻪﻫﺎﯾﯽ دروﻏﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﯾﺎﻫﻮ و

ﮔﻮﮔﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻﯾﻪی
دوم اﻣﻨﯿﺖ در ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻓﺮاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه را ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﮐﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻀﺎی
ﮐﺪ ﺑﺮای ورود دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻣﻮج دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻼت ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺗﺎﻧﻮﺗﺎ و ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﯿﻞ.

ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهی اﯾﻤﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ داﻣﻨﻪی  tutanota.orgرا ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪهی اﺻﻠﯽ در آدرس  tutanota.comﻗﺮار دارد -و وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﻣﺰﮔﺬاری در ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺎر ﻟﯿﻨﮏ در وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ درآﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎرﺑﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ داﻣﻨﻪی protonemail.ch
اﻓﺮاد را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ )اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﯾﮏ  eاﺿﺎﻓﻪ دارد( .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

