ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
دادهﻫﺎی  ۸۲۰۰دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار و  ۲۰۰دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی  Night Lion Securityﺷﺪ.
ﻫﮑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر  NightLionﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار و  ۲۰۰دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺣﺎوی

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺣﻤﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎ در ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  DataViperﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮ ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  Night Lion Securityاداره ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﮑﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮوﯾﺲ  DataViperرا در دارک وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ۳
ﻣﺎه ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی آن ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ  ۸ﻫﺰار و  ۲۲۵دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ،ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
 ۴۸۲ﻓﺎﯾﻞ  JSONﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از دادهﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ را

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وی  ۵۰دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی دارک وب ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از  ۸ﻫﺰار و  ۲۰۰دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه آنﻫﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻟﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ  Night Lion Securityﺿﻤﻦ ﺗﺄﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﮑﺮ NightLion
ً

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﮏ ﻧﻈﯿﺮ  TheDarkOverlord، ShinyHuntersو  GnosticPlayersارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻫﮏ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی آن را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن دارک وب ،ﻓﺮومﻫﺎی ﻫﮏ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی  Pasteو ﻏﯿﺮه ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از آنﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﺳﭙﺲ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه را در ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دادهﻫﺎی آنﻫﺎ

را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و از زﻣﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

