ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ :ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی
 Exchangeﺳﻌﯽ در ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ
 Exchangeﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ

اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﻧﺮماﻓﺰاری دﯾﺮوز در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم« ) (Hafniumﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران وزارت دﻓﺎع ،را ﺑﺪزدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم از ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮد ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻤﯿﻠﯽ  Exchangeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ

آورد و ﺣﺘﯽ در ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﺎر ﺑﮕﺬارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ و دﻓﺎﺗﺮ
آدرسﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺠﯿﺮهای از ﺣﻤﻼت را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۳ﺳﺮوﯾﺲ  Exchangeﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم از داﺧﻞ ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻤﻼت ﺧﻮد از
ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺑﺘﺪا در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت

را ﺗﻐﺮ داد.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را

ﻣﺤﺪود اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .وﺻﻠﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﻻ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ وﺻﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در دوﻣﯿﻦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه

ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

»ﺗﺎم ﺑﺮت« ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
آﭘﺪﯾﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﮔﺮوه ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪی
دوﻟﺘﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﯽ ﻧﻔﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﺻﻠﻪﻧﺸﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ ﺣﻤﻼت
ﮔﺮوه ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ »ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز« ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد FBI .و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺸﺄ روﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

