ﻓﯿﺴﺒﻮک :ﮔﺮوه ﻫﮏ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ  APT32در ﻧﻘﺎب
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ  ITﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۹
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﮏ در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ  ITﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﮏ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ  APT32و
 OceanLotusﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺳﺘﮑﻢ از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آژاﻧﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی را در

ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و ﺟﻬﺎن ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﺮدن
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻫﺸﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺨﺮب در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﻮز رﺑﻂ دادﻧﺪ.

ﺣﺎل ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  CyberOne Groupﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ »ﻫﻮ
ﺷﯽ ﻣﯿﻦ« وﯾﺘﻨﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﮏ  OceanLotusﺑﺎ  APT32رﺑﻂ دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال روﯾﺘﺰر ﮔﻔﺖ» :اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ،ﻣﺎ
ﮔﺮوه  Ocean Lotusﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ  CyberOne Groupرا ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﮏ
 OceanLotusرﺑﻂ داده ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ اراﺋﻪ ﺟﺮﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ از
روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ردﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﮏ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎ
رﺑﻂ دادهاﻧﺪ .ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Mandiantﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۱۲ﻃﺒﻘﻪ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی
ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﮔﺮوه ﻫﮏ  Comment Crewﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰ارﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮی ارﺗﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﺎم »واﺣﺪ  «۶۱۳۹۸اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻫﮏ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آورﯾﻞ  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ FireEye
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺪﻓﺰار  Tritonﮐﻪ ﺳﺒﺐ از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در
روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

