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ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل در  ۲۰۲۰ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺷﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ۱۲۲ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ۳.۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮل ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ ﺣﻤﻼت

ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ » «Slowmist Hackedاراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻠﯿﻪ

ﭘﺮوژهﻫﺎ و اپﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۳درﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻼت در ﺳﺎل  ۲۰۲۰را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد

دﻻر از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد ﭘﻮل ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ) (DAppاﺗﺮﯾﻮم ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺗﺮﯾﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ

ﭘﺮوژه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۶ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارزش آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۴۳۶.۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ارزش ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل را در ﭘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎ  ۲۸رﺧﻨﻪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۰۰.۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ
 ۱۰.۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی از ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و  ۲۷ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارزش آنﻫﺎ
ﺑﻪ  ۳.۰۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧﻮد
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ  ۱۲ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش  ۵.۹۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﺣﻤﻼت ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در  ،۲۰۲۱اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

