 ۲ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ »اﺗﺮﯾﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ« ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ؛ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﺮﯾﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰۰۰ﺑﻼک ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﻟﮑﺴﯽ اﺳﺘﻮدﻧﻮف« از ﺷﺮﮐﺖ » «Bitqueryﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در
ﺣﻤﻠﻪ اول ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ۸۰۷,۲۶۰اﺗﺮﯾﻮم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﮑﺮ  ۲۸۰۰درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۷.۵ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش

 ۱۹۲ﻫﺰار دﻻر ،ﻗﺪرت ﻫﺶ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از » «NiceHashاﺟﺎره ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺎر ﺧﺮج ﮐﺮدن ،اﺗﺮﯾﻮم ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻤﻠﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۱درﺻﺪ از ﻗﺪرت ﻫﺶ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﺣﻤﻠﻪ دوم ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰۰ﺑﻼک اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارش درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ را ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در روزﻫﺎی دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﻻ درﺑﺎره ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺗﺮﯾﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ .ﻫﮑﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺗﺮﯾﻮم از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد.

ﭘﺲ از اﺟﺎره ﻗﺪرت ﻫﺶ از  NiceHashﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل روی اﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﻫﺶ اﺗﺮﯾﻮم
ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻃﯽ ﭼﻬﺎر روز  ۴۲۸۰ﺑﻼک اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﻫﮑﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼکﻫﺎی
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ،اﺗﺮﯾﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻫﮑﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﻮﭼﮏ در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ،ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺮﻗﺘﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ۱۱ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺨﺮب از ﯾﮏ آدرس درون ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ،ﻫﮑﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۸۰۷ﻫﺰار اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  ،Bitqueryﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﺻﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ OKEx
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ » «Anchainﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

