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دولت ترکیه مجددا ً دسترسی به  Torرا
مسدود کرد

فروش اطالعات  1میلیارد کاربر یاهو در وب
تاریک

دولــت ترکیــه بــرای اســتفاده از شــبکهی گمنامــی  Torمحدودیتهایــی
اعــال کــرد .ایــن محدودیتهــا توســط ســازمان نظــارت و سانســور اینرتنــت
در ترکیــه موســوم بــه  Turkey Blocksایجــاد شــده اســت .در پســتی کــه
توســط  Turkey Blocksمنتــر شــده ،آمــده اســت« :مطالعــات مــا نشــان
میدهــد ارائهدهنــدگان رسویــس از دســتورات دولتــی مبنــی بــر ممنوعیــت
اســتفاده از رسویــس  VPNپیــروی میکننــد».
همزمــان بــا ایــن گ ـزارش ،کارب ـران اشــکاالتی را در اتصــاالت خــود گ ـزارش
میکردنــد و ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه اقدامــات جدیــدی بــرای
کنــرل دسرتســی بــر روی اینرتنــت در حــال اجــرا بــوده اســت .بــه دلیــل
افزایــش سانســورها توســط مقامــات محلــی ترکیــه ،محبوبیــت  Torدر ایــن
کشــور رو بــه افزایــش اســت.
دولــت ترکیــه اقدامــات مسدودســازی پیچیــدهای را اعــال کــرده کــه از کار
افتــادن شــبکههای اجتامعــی را متوقــف نخواهــد کــرد .دولــت ترکیــه در
بخشــی از برنام ـهی سانســور اینرتنــت Tor ،و متامــی رسویسهــای  VPNرا
مســدود کــرده اســت.
دولــت آنــکارا بــه تازگــی بــه  ISPهــا دســتور داده هرگونــه دسرتســی بــه
شــبکهی  Torو رسویــس  VPNرا مســدود کننــد .پیــش از مــاه دســامرب نیــز
در یــک برنامــه بــا نــام «اینرتنــت تُــرک» متامــی  ISPهــای کشــور توســط
دولــت تحــت فشــار قـرار گرفتنــد تــا بــه مسدودســازیها ادامــه دهنــد و آن
را تکمیــل کننــد .دولــت بــه  ISPهــا دســتور داد در عــرض یــک هفتــه پــس
از اعــال محدودیتهــا ،وضعیــت خــود را بهروزرســانی کننــد.
در ســالهای اخیــر دولــت ترکیــه چندیــن بــار در پــی ناآرامیهــا و تظاهـرات
مردمــی در خیابانهــا ،تعــدادی از شــبکههای اجتامعــی را مســدود کــرده
اســت .در منــودار شــکل زیــر تعــداد اتصــاالت مســتقیم کاربـران بــه  Torرا
مشــاهده میکنیــد .بــه راحتــی میتــوان دریافــت محبوبیــت ایــن اب ـزار از
ســال گذشــته در ایــن کشــور افزایــش یافتــه اســت.

اخیــرا ً رشکــت یاهــو یــک نقــض دادهی عظیــم در حســابهای کاربــری
خــود را افشــا کــرده اســت .در اثــر ایــن نقــض داده ،اطالعــات  1میلیــارد
کاربــر افشــاء شــده و گفتــه میشــود ایــن بزرگتریــن نقــض داده در بیــن
رشکتهــای مختلــف بــوده اســت.
اتفــاق جدیــدی کــه افتــاده ،ایــن اســت کــه بــه گ ـزارش انــدرو کومــاروف،
از رشکــت  ،InfoArmorنفوذگ ـران پایــگاه دادهی مربــوط بــه اطالعــات 1
میلیــارد کاربــر را در مــرداد مــاه بــه قیمــت  300ه ـزار دالر در وب تاریــک
بــه فــروش رســاندهاند.
کومــاروف بــه نیویورکتایمــز گفتــه اســت ،بــه نظــر میرســد  3خریــدار کــه
 2نفــر از ارســالکنندگان برجســتهی هزرنامــه بودنــد و یکــی دیگــر مربــوط
بــه پویشهــای جاسوســی ،بــا پرداخــت  300هـزار دالر بــه کل پایــگاه داده
دسرتســی یافتهانــد.
بــه نظــر میرســد ایــن گــروه نفــوذ کــه اطالعــات کاربــران یاهــو را بــه
رسقــت بــرده و بــه فــروش رســانده ،در رشق اروپــا مســتقر هســتند ولــی بــا
اینحــال یاهــو مطمــن نیســت کــه ایــن اطالعــات دقیــق اســت یــا خیــر.
در ایــن پایــگاه داده عــاوه بــر نــام ،گــذرواژه ،تاریــخ تولــد و شــاره تلفــن
 1میلیــارد کاربــر ،اطالعاتــی همچــون آدرس رایانامههــای پشــتیبان و در
برخــی مــوارد ســؤال و جوابهــای امنیتــی بهصــورت رمزنگاریشــده و
یــا رمزنگارینشــده وجــود دارد .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات نفوذگــران
میتواننــد از طریــق گرینــهی بازنشــانی گــذرواژه ،هرچــه رسیعتــر بــه
حســابهای کاربــری یاهــو دســت یابنــد.
در حــال حــارض نیــز ایــن پایــگاه داده در وب تاریــک بــه فــروش میرســد
ولــی قیمــت آن بهطــور چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت چ ـرا کــه یاهــو
اخیـرا ً ایــن نقــض داده را بهطــور عمومــی اعــام کــرد و بســیاری از کاربـران
گذرواژههــای خــود را تغییــر دادنــد .خریدارانــی کــه عالقهمنــد هســتند
میتواننــد ب ـرای دریافــت کامــل ایــن پایــگاه داده  20ه ـزار دالر پرداخــت
کنند.کومــاروف گفــت کــه رشکــت او ،اوایــل امســال از ایــن پایــگاه داده،
رونویســی تهیــه کــرده و بــا مقامــات قانونــی و قضایــی آمریــکا و ســایر
کشــورها در اتحادیــه اروپــا ،کانــادا و اســرالیا در متــاس اســت .او گفــت
مســتقیامً بــه رساغ یاهــو نرفتــه اســت چ ـرا کــه یاهــو بــه بررس ـیهای ایــن
رشکــت امنیتــی اعتنایــی منیکنــد و همچنیــن مســئوالن ایــن رشکــت نیــز بــه
بررســیهای یاهــو در خصــوص ایــن نقــض داده ،اعتــاد ندارنــد.

نفوذ به کمیسیون معاونت انتخابات آمریکا

نفوذگران روسی بانکهای اوکراین را هدف
قرار دادهاند

محققــان امنیتــی رسویسهــای اطالعاتــی کشــف کردنــد کــه یــک نفوذگــر
روســی بــه ســامانهی کمیســیون معاونــت انتخابــات آمریــکا نفــوذ کــرده و
اطالعاتــی از جملــه گواهینامههــای ســطح مدیریتــی را بــه رسقــت بــرده
و در ادامــه ایــن دادههــا را در وب تاریــک بــه فــروش رســانده اســت.
در  11آذر مــاه محققــان از رشکــت امنیتــی  Recorded Futureنشــانههایی
در اینرتنــت کشــف کردنــد کــه بــه نظــر میرســید مربــوط بــه نقــض دادهی
کمیســیون معاونــت انتخابــات باشــد .ایــن نفوذگــر بــا نــام راســپوتین ،بیــش
از  100گواهینامــهی دسرتســی بــه کارگزارهــای دولــت خاورمیانــه را
فروختــه اســت .بــه نظــر میرســد ایــن مهاجــم از آســیبپذیری SQLi
ب ـرای دسرتســی بــه ســامانه اســتفاده کــرده اســت .ایــن آســیبپذیری در
حــال حــارض وصلــه شــده اســت.
کمیســیون معاونــت انتخابــات ،براســاس قانــون کمــک بــه انتخابــات آمریــکا
مربــوط بــه ســال  2002تأســیس شــده اســت .مســئولیت ایــن کمیســیون
نظــارت و بررســی گواهینامههــای دیجیتــال در انتخابــات الکرتونیکــی
اســت.
مهــر مــاه دولــت آمریــکا رســاً اعــام کــرد کــه روســیه در نفــوذ بــه
ســازمانهای سیاســی آمریــکا بویــژه انتخابــات ریاســت جمهــوری ،نقــش
داشــته اســت .ولــی هنــوز هــم شــواهدی مبنــی بــر ایــن وجــود نــدارد کــه
نقــض رخ داده در کمیســیون معاونــت انتخابــات نیــز در ادامــهی ایــن
نفوذهــا بــوده باشــد و ارتبــاط مســتقیمی بیــن ایــن نقــض داده و نفوذگـران
دولــت روســیه وجــود نــدارد .بــه احتــال زیــاد ایــن نقــض داده یــک نفــوذ
اســتاندارد بــوده و در ادامــه مهاجــان ،دادههــا را بــه رسقــت بــرده و
فروختهانــد.
بــا ایــن حــال هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا گروههــای نفــوذ دیگــری نیــز
قبــاً ایــن آســیبپذیری را کشــف و از آن بهرهبــرداری کــرده باشــند .از
آنجایــی هــم کــه ایــن نقــض توســط کمیســیون معاونــت انتخابــات کشــف
نشــده و یــک رشکــت امنیتــی دیگــر آن را کشــف کــرده ،ایــن احتــال وجــود
دارد کــه نقــض دادهی دیگــری نیــز رخ داده و هنــوز کشــف نشــده باشــد.
ســخنگوی ایــن کمیســیون گفــت« :اینکــه نفوذگـران خارجــی ایــن قابلیت را
داشــتهاند کــه نتایــج نهایــی انتخابــات را تغییــر دهنــد ،بســیار اغراقآمیــز
اســت .نفوذگ ـران رئیــس جمهــور بعــدی مــا را انتخــاب نکردهانــد و ایــن
انتخــاب توســط مــردم انجــام شــده اســت».

نفوذگـران گــروه  BlackEnergyکــه بــا موفقیــت بســیاری از حمــات را علیــه
ســامانههای انــرژی انجــام دادنــد و بــرق تعــدادی از نیروگاههــای اوکرایــن
را قطــع کردنــد ،بــه نظــر میرســد عامــل احتاملــی حملــه بــه بانکهــای
اوکراینــی باشــند.
رشکــت امنیتــی  ESETیــک گــروه نفــوذ بــا نــام  TeleBotsرا کشــف کــرد کــه
شــیوهی عملکــردی بســیار مشــابهی بــه گــروه  BlackEnergyدارد .ایــن گروه
نفــوذ جدیــد ،در وهلـهی اول بانکهــای اوکراینــی را هــدف قـرار داده اســت
و از حمــات فیشــینگ اســتفاده میکنــد .رایانامههــای فیشــینگ حــاوی
اســناد مخــرب اکســل هســتند کــه باعــث آلــوده شــدن رایانههــای کارب ـران
میشــود.
اســناد اکســل حــاوی ماکروهــای مخــرب هســتند کــه بــه محــض فعــال شــدن،
بهطــور خــودکار بــر روی ماشــین قربانــی بدافــزاری را بارگیــری و اجــرا
میکننــد .در ادامــه ایــن بداف ـزار ســامانه را آلــوده میکنــد ،بــه کل شــبکه
نفــوذ میکنــد ،اســناد و گذرواژههــا را بــه رسقــت میبــرد و هــر اطالعاتــی
را کــه مهاجــم بخواهــد ،از رایان ـهی قربانــی اســتخراج میکنــد.
 ESETتوضیــح داد« :هــدف اصلــی ماکــروی مخرب قـرار دادن بایــری مخرب
بــا نــام  explorer.exeدر رایانــهی قربانــی اســت .بدافــزار بارگیریشــده
متعلــق بــه خانــوادهی تروجانهــای بارگیریکننــده اســت کــه بـرای بارگیــری
بدافزارهــای بیشــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن بدافــزار بــا زبــان
برنامهنویســی  Rustنوشــته شــده اســت».
درب پشــتیِ نشانهگذاریشــده بــا Python/TeleBot.
ســامانهها بــا یــک ِ
 AAآلــوده شــدهاند کــه بســیار شــبیه بــه تروجانــی اســت کــه در حمــات
قبلــی گــروه  BlackEnergyعلیــه اوکرایــن اســتفاده شــده بــود .در نهایــت
نیــز مهاجــان از  KillDiskاســتفاده میکننــد کــه یــک بدافــزار مخــرب
ب ـرای غیرقابــل بــوت کــردن ســامانه عامــل اســت .ایــن بداف ـزار نیــز شــبیه
بــه بداف ـزاری اســت کــه در حملــه بــه نیروگاههــای بــرق اوکرایــن اســتفاده
شــده بــود.
رشکــت  ESETاشــاره کــرد« :جالــب اســت کــه بدافـزار  KillDiskایــن تصویــر
را هیــچ جایــی ذخیــره منیکنــد و بــا اســتفاده از  GDIوینــدوز بهطــور
بالدرنــگ ایــن تصویــر را رســم میکنــد .بــه نظــر میرســد مهاجــان ب ـرای
رســم ایــن تصویــر و نوشــن کــد آن بســیار تــاش کردهانــد».
در حــال حــارض مشــخص نیســت چــه تعــداد از حمــات موفقیتآمیــز بــوده
است.
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