ﮔﺮوه ﻫﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ را ﻫﮏ ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم در دو ﺣﻤﻠﻪ آذر و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
داده و ﺑﯿﺶ از  ۶ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح APT
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬرد
ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﺤﻮه اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮورﻫﺎ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور راﯾﺎﻧﻪ و راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل راﯾﺎﻧﻪ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی و
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺟﻮاد دادﮔﺮ« ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و آﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
روش  Password Sprayingرا روش ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دادن ﻟﻘﺐ
اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻮی ﮐﺎﺷﻔﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ رخ داده ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﯽ روی ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

»در اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری اﮐﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺴﻮرد ﻫﺎ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻬﺘﺮی در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺴﻮرﻫﺎی زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهای ﭼﻮن  ۱۲۳۴و  adminرو
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ«.
او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺣﻤﻼﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ ﻣﻮرد
ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺴﻮردﻫﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ و… اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ در روش  Password Sprayingاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دادﮔﺮ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮔﺮوه اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  VPNﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و Storageﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ:

»ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ  VPNﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰آژاﻧﺲ دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺐ زدهاﻧﺪ«.
دادﮔﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﮔﺮوه اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﯾﻤﯿﻠﯽ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺗﺪارﮐﺎت اﺳﺖ.

دادﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را دور از ذﻫﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد

ﮔﺮوهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه رﯾﺴﮑﻮرﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آورده
اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﺮژی ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی را
ﻫﺪف ﻗﺮار داده ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای دال ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ،داده ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

