روش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛  ۱۸ﻫﺰار ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪای را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﯾﮏ در ﭘﺸﺘﯽ ) (Backdoorاﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ » «SolarWindsﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده

ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ در ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰار در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SolarWindsﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در »آﺳﺘﯿﻦ« اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﻗﺮار دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﯾﮏ روز
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری ،وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ

ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺪرال،
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ » «FireEyeﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ
داد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم
اﻓﺰار  SolarWindsﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ » «Orionرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

 SolarWindsاﻋﻼم ﮐﺮده ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺎ ژوﺋﻦ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ در ﭘﺸﺘﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻠﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

ﻧﺮم اﻓﺰار  Orionدارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و در ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﺼﻮﻻت  Orionﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد SolarWinds .از  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی  Orionﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ در
ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﭘﺸﺘﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار  SolarWindsاز ﺳﻮی ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻫﮑﺮﻫﺎی

ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Cozy Bearﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
 FireEyeو ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ

ﺣﻤﻠﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

 FireEyeاﻋﻼم ﮐﺮده در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ

ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﻤﻼت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ FireEye .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮی را در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﭘﺸﺘﯽ  Orionﮐﻪ  FireEyeآن را » «Sunburstو ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ » «Solorigateﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده ،ﺑﻪ

ﻫﮑﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود اﻣﺎ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ،
ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ در اداﻣﻪ اﻣﻀﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺤﺒﻮب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ  Cozy Bearﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۸ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی  SolarWindsﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﮏ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

