اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  NSAﭘﻮل
ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه » «NSAو اﻓﺸﺎی رﺧﻨﻪ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺪاﻓﺰار ارزﮐﺎو ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﯿﻤﻨﺘﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺪاﻓﺰار  Beapyاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺣﺎل

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.

ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﭙﯽ در ﭼﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ﺑﯿﭙﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اواﯾﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رؤﯾﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
و ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﻤﻨﺘﮏ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار آدرس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  732ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺷﺮﮐﺖ را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﻟﻦ ﻧﻮﯾﻞ ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ ﺳﯿﻤﻨﺘﮏ ،ﺑﺪاﻓﺰار ارزﮐﺎو ﺑﯿﭙﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی
ﺷﺒﮑﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ارز رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 Beapyﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﺣﺎوی ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎر داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﯿﭙﯽ ﺑﺪاﻓﺰار » «DoublePulsarﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  NSAﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درب ﭘﺸﺘﯽ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻓﺰار ») «EternalBlueﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  (NSAﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﺑﻞ ﭘﻮﻟﺴﺎر ،ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺪف درب
ﭘﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺰار ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز » «Mimikatzﻫﻢ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪاﻓﺰار ارزﮐﺎو ﺑﯿﭙﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﺎج اﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای در
ﺳﺎل  2017اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن )و اﯾﺮان( درﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ،ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ

زودﻫﻨﮕﺎم آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

