ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﮏ ﺳﺮوﯾﺲ Exchange
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ  Exchangeﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ آنﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻇﺎﻫﺮا از ﺗﺪاوم ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮﻫﺎ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ  Krebs on Securityو ﺧﺒﺮﮔﺰاری  ،Wiredﮔﺮوه
ﻫﮑﺮی »ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم« ) (Hafniumﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﻫﺰار ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ادارهﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﻔﻮذ

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻠﯽ  Exchangeﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﺪ.

ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  Krebsﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ Outlook Web

 Accessﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ و وﺻﻠﻪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﻠﻪی روز ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ «.ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ واﯾﺮد اﻋﻼم ﮐﺮد

ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺮور در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﻧﺘﺸﺎر وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ،از ﺷﺮﮐﺖ  Volexityﺑﺎﺑﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ »اﺳﺘﯿﻮن ِادﯾﺮ« ﻣﺪﯾﺮ  Volexityﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را از ﻫﻤﺎن روز اول ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺻﻠﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﻘﻂ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺳﺮور  Exchangeرا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ »وب ﺷﻞﻫﺎﯾﯽ« ) (Web Shellرا روی ﺳﺮورﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ  ،Krebsآﻗﺎی ادﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای

ﺣﺬف درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﮑﺮﻫﺎ درﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ  SolarWindsﻧﺪارد.
وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻤﻠﻪ »ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز« ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز ﺣﺪود  ۱۸ﻫﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف
ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺎی اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ  Krebsاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻻزم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﻓﻮری
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ روی ﺳﺮورﻫﺎی Exchange
ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۶ ،۲۰۱۳و  ۲۰۱۹ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

