ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ؛  FBIﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﭼﯿﻦ ﻫﺸﺪار داد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
 FBIاﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﺪاﻓﺰار در ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺟﺒﺎری دوﻟﺖ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺼﺐ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی در ﭘﺸﺘﯽ ) (Back Doorاﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش  ZDNetو ﺑﻪ

ﻧﻘﻞ از  ،FBIﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ) (VATﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،FBIاﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار در ﭘﺸﺘﯽ روی ﻧﺮم اﻓﺰار  VATدو ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ،
» «Baiwangو » «Aisinoﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را روی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﻫﺸﺪار  FBIدو ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﯽ آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ:

»در ژوﺋﯿﻪ  ،۲۰۱۸ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ  Baiwangرا داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﺎرس  ۲۰۱۹اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺧﻮد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ دراﯾﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺻﻠﯽ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮد .در آورﯾﻞ  ،۲۰۱۹ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار را درون اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ در ﭘﺸﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد«.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ » «Trustwaveاﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار را » «GoldenHelperﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد FBI .در
اداﻣﻪ ﻫﺸﺪار ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ »،«Intelligence Tax
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Aisinoﮐﻪ ﻧﺼﺐ آن از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯿﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻓﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ در ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺷﺮﮐﺖ  Trustwaveاﯾﻦ در ﭘﺸﺘﯽ را » «GoldenSpyﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﺨﻪ دوم و
ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪاﻓﺰار  GoldenHelperﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،FBIﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 FBIدر ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  Baiwangو  Aisinoﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ) ،(NISECﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

