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بدافزار  Shamoonدوباره عربستان سعودی را
هدف قرار داده است

حمالت جاسوسی علیه مؤسسات مالی روسیه
توسط سرویسهای اطالعاتی خارجی

پــس از گذشــت  5ســال کــه بداف ـزار  Shamoonخرابــی عظیمــی را ب ـرای
غــول نفــت دنیــا ،عربســتان ســعودی بــه بــار آورد ،ایــن بدافــزار دوبــاره
بازگشــته اســت .در ســال  2012بــود کــه ایــن بدافــزار دیســک  30هــزار
رایانــه در عربســتان ســعودی را از بیــن بــرد و تــاش داشــت تولیــد نفــت
در ایــن کشــور را از بیــن بــرد .اینــک ایــن بدافـزار دوبــاره پدیــدار شــده و
ظاه ـرا ً چنــد ســازمان در ایــن منطقــه را هــدف ق ـرار داده اســت.
رشکــت  FireEyeدو روز پیــش گــزارش داد در اواســط مــاه نوامــر گــروه
پاســخ بــه رویــداد ایــن رشکــت و رشکــت جرمشناســی  Mandiantبــه وقــوع
اولیــن رخــداد بدافــزار  Shamoonنســخهی  2.0در منطقــهی عربســتان
ســعودی پاســخ دادهانــد .از آن موقــع تاکنــون ایــن رشکتهــا وقــوع چنــد
رخــداد دیگــر در ایــن منطقــه را گ ـزارش دادهانــد.
همزمــان ســیامنتک نیــز گ ـزارش داد کــه بداف ـزار  Shamoonکــه در ســال
 2012در حمــات علیــه بخــش انــرژی عربســتان ســعودی اســتفاده شــده
بــود ،بهطــور شــگفتآوری بازگشــته و در مــوج جدیــدی از حمــات ،برخــی
ســازمانهای ایــن منطقــه را هــدف ق ـرار داده اســت.
بداف ـزار  Shamoonنســخهی  2.0یــک نســخهی جدیــد از بداف ـزار اصلــی
اســت و محققــان حــدس میزننــد بــه دلیــل شــباهت روش ایــن بدافـزار بــا
بدافـزار قبلــی ،مهاجــان هــان افـراد قبلــی باشــند .در ســال  2012گروهــی
کــه خــود را «بــرش شمشــیر عدالــت» مینامیــد ،مســئولیت ایــن حملــه را
بــه عهــده گرفــت ولــی اجــاع عمومــی ایــن بــود کــه ایــن حمــات توســط
نفوذگ ـرانِ تحــت حامیــت دولــت ای ـران انجــام میشــود.
مؤلفههــای بدافــزار  Shamoon 2.0هــان مؤلفههــای بدافــزار اصلــی
اســت .ایــن بدافــزار از ابــزار تجــاری  RawDiskبــرای از بیــن بــردن
دیســکها اســتفاده میکنــد .ایــن ابــزار بــرای دسرتســی مســتقیم بــه
پروندههــا ،دیســکها و پارتیشــنهای مختلــف اســتفاده میشــود .ایــن
ابــزار بــر روی یکــی از روشهــای رونویســی ،قابــل پیکربنــدی اســت:
• در روش اول بــا اســتفاده از یــک کلیــد تصادفــی و  RC4رمزنــگاری انجــام
میشــود.
• روش دوم رونویســی محتــوا ،بــا رشــتههای تصادفــی یکســان اســت کــه
ایــن رشــتهی تصادفــی ب ـرای رمزنــگاری نیــز میتوانــد اســتفاده شــود.
• در روش ســوم پروندههــا و جــداول پارتیشــن بــا تصویــر  JPEGرونویســی
میشــود.

روســیه روز جمعــه اعــام کــرد کــه متوجــه شــده اســت برخــی رسویسهــای
اطالعاتــی خارجــی ،برنامههایــی بـرای حملـهی ســایربی بــه مؤسســات مالــی
ایــن کشــور دارنــد.
رسویــس اطالعاتــی  FBSدر بیانیــهای اعــام کــرد کــه اطالعاتــی بدســت
آورده کــه نشــان میدهــد رسویسهــای امنیتــی خارجــی قصــد دارنــد
از تاریــخ  15آذر مــاه حمــات ســایربی علیــه روســیه را رشوع کننــد .در
ایــن بیانی ـه آمــده اســت عمــدهی ایــن فعالیتهــای مخــرب قصــد دارنــد
ســامانهی مالــی روســیه را بیثبــات کــرده و بانکهــا را هــدف قـرار دهنــد.
ایــن ادعــا پــس از حملــه بــه  5بانــک مهــم روســی در مــاه نوامــر مطــرح
شــده اســت .کسپرســکی نیــز گ ـزارش داده اســت کــه دســتگاههای مهاجــم
در  30کشــور مختلــف از جملــه آمریــکا قــرار دارنــد .بزرگتریــن بانــک
روســیه کــه تحــت حامیــت دولــت نیــز هســت بــا نــام  ،Sberbankاعــام
کــرده کــه بــه ســامانههای ایــن بانــک نفــوذ شــده ولــی خوشــبختانه
اختاللــی در عملکــرد اصلــی ایــن ســامانه بوجــود نیامــده اســت.
بــا ایــن حــال خــود روســیه نیــز در چنــد مــاه اخیــر بــه نفوذهــای بزرگــی
متهــم شــده اســت .بهطــور مثــال آمریــکا در نفوذهــای مــاه اکتــر مربــوط
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری ،مســکو را مقــر اصلــی میدانــد.
روز سهشــنبه نیــز آنجــا مــرکل ،صدراعظــم آملــان اعــام کــرد کــه نفوذهــای
روســیه دیگــر بســیار عــادی شــده و بــه بخشــی از زندگــی روزمــره تبدیــل
شــده اســت .آژانــس اطالعاتــی انگلیــس نیــز هشــدار داده کــه روســیه در
حــال تبدیــل شــدن بــه نفوذگــری ماهــر در عرصـهی فضــای مجــازی اســت و
از ایــن طریــق سیاس ـتهای خارجــی خــود را اعــال میکنــد.
 FBSدر خصــوص اینکــه رسویسهــای اطالعاتــی کــدام کشــورها حمالتــی
علی ـه بانکهــای روســیه انجــام دادهانــد ،چیــزی نگفــت ولــی عنــوان کــرد
کــه کارگزارهــا و مراکــز فرماندهــی ایــن حمــات بــر روی رسویــس میزبانــی
وب رشکــت اوکراینــی  BlazingFastاســت کــه در هلنــد مســتقر شــدهاند.
 FBSهمچنیــن میگویــد انتشــار مطالــب تحریکآمیــز راجعبــه بحــران
در ســامانههای بانکــی روســیه برنامهریــزی شــده بــود تــا در شــبکههای
اجتامعــی ،وبالگهــا و پیامکهــای تلفــن همــراه منتــر شــود.


توصیه کارشناسان به دونالد ترامپ :آموزش
 ۱۰۰هزار نفوذگر برای دفاع از آمریکا

نفوذ به شبکهی ارتش کرهی جنوبی توسط
کرهی شمالی

بــه رئیــس جمهــور منتخــب آمریــکا ،دونالــد ترامــپ توصیــه شــده اســت
تــا  ۱۰۰ه ـزار نفوذگــر را تربیــت کــرده و اســتخدام کنــد .هــدف اصلــی از
آمــوزش ایــن اف ـراد ،بیشــر نفــوذ اســت ولــی ب ـرای عملیــات دفاعــی نیــز
میتواننــد کاربــرد داشــته باشــند.
کارشناســان امنیتــی اشــاره کردهانــد کــه در زمــان تصــدی ریاســت جمهــوری
توســط دونالــد ترامــپ ،امنیــت ســایربی بایــد در رأس اولویتهــای او
ق ـرار بگیــرد .عــاوه بــر ایــن محققــان بــه ترامــپ توصیــه کردهانــد تنهــا
بــه تربیــت نفوذگ ـران ب ـرای مقابلــه بــا تهدیدهــای ســایربی نپــردازد بلکــه
نفوذگرانــی را تربیــت کنــد کــه در ســطح بیناملللــی توانایــی حملــهی
ســایربی و نفــوذ نیــز داشــته باشــند .ایــن امــر امنیــت ســایربی آمریــکا را
بهــر تضمیــن میکنــد.
امنیت سایربی باید اولویت اصلی ترامپ باشد
کمیســیون بهبــود امنیــت ســایربی اشــاره کــرده اســت کــه آمریــکا ب ـرای
بهبــود وضعیــت امنیــت ســایربی بایــد متخصصــان امنیتــی را آمــوزش دهــد
کــه تنهــا بــرای بخــش دولتــی کار کننــد و جــذب بخشهــای خصوصــی
نشــوند .ایــن مســئله در چنــد ســال اخیــر بــه مشــکل بســیار بزرگــی تبدیــل
شــده اســت.
همچنیــن در گــزارش محققــان امنیتــی آمــده اســت ،حقوقــی کــه
رشکتهــای خصوصــی بــه کارشناســان امنیتــی میدهنــد بســیار بیشــر از
حقوقــی اســت کــه دولــت آمریــکا پرداخــت میکنــد .از دونالــد ترامــپ
خواســته شــده اســت تــا در ســال اول ریاســت جمهــوری خــود حت ـاً بــه
ایــن مســئله نیــز رســیدگی کنــد.
بــه ترامــپ توصیــه شــده اســت تــا بــر روی آمــوزش ایــن نفوذگــران از
نزدیــک نظــارت و کنــرل داشــته باشــد تــا آمــوزش بــه ایــن افــراد بــا
مهارتهــای پاییــن و بیکیفیــت انجــام نشــود .پیشــنهاد شــده رئیــس
جمهــور یــک برنام ـهی کاری ب ـرای امنیــت ســایربی بیناملللــی ایجــاد کنــد
تــا از وقــوع چنیــن اتفاقــی پیشــگیری شــود.
گــروه ناشــناسها از جــان مکآفــی میخواهــد مشــاور امنیتــی ترامــپ
شــود
بــه دونالــد ترامــپ توصیــه شــده اســت یــک مشــاور امنیتــی ب ـرای خــود
اســتخدام کنــد تــا در ماههــای اول ریاســت جمهــوری بــه او در تعییــن
اســراتژیهای امنیــت ســایربی کمــک کنــد .کارشناســان بــه ترامــپ
پیشــنهاد دادهانــد متخصصــان امنیتــی کــه در رشکتهــای بهنــام و بــزرگ
کار میکننــد را بــه آمریــکا آورده و اســتخدام کنــد.

گفتــه میشــود کــرهی شــالی بــه شــبکهی ارتــش کــرهی جنوبــی حملــه کــرده
تــا بــه شــبکهی اینرتانــت و اطالعــات محرمانـهی ایــن ارتــش دســت یابد.
وزارت دفــاع کــرهی جنوبــی امــروز اعــام کــرد کــه ایــن حملــه در تاریــخ 2
مهــر رخ داده و ســامانههای ارائهدهنــدهی بهروزرســانی را هــدف قــرار
داده اســت .اگرچــه دولــت کــرهی جنوبــی هنــوز مطمــن نیســت کــه ایــن
حملــه توســط کــرهی شــالی انجــام شــده باشــد ولــی وزارت دفــاع ایــن
کشــور میگویــد شــواهدی پیــدا کــرده کــه نشــان میدهــد ایــن حملــه،
مشــابه حمــات قبلــی کــرهی شــالی اســت.
وزارت دفــاع در مصاحب ـهای بــه خربگزاریهــا گفتــه اســت« :ارتــش گروهــی
را ب ـرای بررســی ایــن حملــه تشــکیل داد و یافتههــا نشــان میدهــد برخــی
از دادههــای ارتــش همچــون اطالعــات محرمانــه و نظامــی در ایــن حملــه بــه
رسقــت رفتــه اســت .بــه نظــر میرســد ایــن حملــه کار کــرهی شــالی بــوده
باشــد ».بــه نظــر میرســد ایــن حملــه از ســمت کارگزارهــای مســتقر در
چیــن انجــام شــده باشــد ولــی ارتــش میگویــد شــواهدی مبنــی بــر دخالــت
چیــن در ایــن حملــه مشــاهده نشــده اســت.
وزارت دفــاع تأییــد کــرده کــه اطالعــات ارتشــی و نظامــی بــه رسقــت رفتــه
ولــی در خصــوص نتایــج بدســت آمــده از تحقیقــات ،جزئیاتــی ارائــه نکــرده
اســت .ایــن وزارتخانــه گفتــه اســت« :مــا منیتوانیــم جزئیــات اطالعــات
بــه رسقــت رفتــه را بازگــو کنیــم چـرا کــه ایــن اطالعــات میتوانــد در جنــگ
ســایربی ب ـرای کــرهی شــالی یــک مزیــت محســوب شــود».
بــه نظــر میرســد بداف ـزاری کــه در ایــن حملــه اســتفاده شــده ،در مــرداد
مــاه بــر روی ســامانههای هــدف نصــب شــده اســت ولــی هنــوز مشــخص
نیســت چ ـرا نفوذگ ـران کــرهی شــالی تــا تاریــخ  2مهــر ب ـرای انجــام حملــه
منتظــر ماندهانــد.
بــه گــزارش وزارت دفــاع کــرهی جنوبــی ،رایانههــای ارتــش بــه اینرتنــت
نیــز متصــل نبودهانــد ولــی بدلیــل بیدقتــی و تخطــی از مقــررات توســط
کارکنــان ،نفوذگـران توانســتهاند بــه اینرتانــت نفــوذ کــرده و از راه دور کنــرل
کامــل شــبکه را در دســت گیرنــد.
کــرهی جنوبــی کارمنــدان خــود را ملــزم میکنــد در صورتــی کــه اطالعــات
طبقهبنــدی شــده بــر روی سامانههایشــان وجــود نداشــت بــه اینرتنــت
متصــل شــوند و وقتــی کارشــان متــام شــد ،متامــی دادههــا را حــذف کننــد .بــا
وجــود متامــی ایــن محدودیتهــا ،نفوذگـران توانســتند پــس از آلــوده کــردن
چنــد کارگـزار بــه اطالعــات محرمانـه و نظامــی دســت یابنــد در حالیکــه بــر
روی ایــن کارگزارهــا اطالعــات مهمــی وجــود نداشــت.
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