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حملهی بدافزار  Adwindبه  ۱۵۰۰سازمان
متعلق به  ۱۰۰کشور مختلف جهان

حملهی کوکیهای جعلی 32 ،میلیون حساب
کاربری یاهو را تحت تأثیر قرار داد

بــار دیگــر از اب ـزار دسرتســی از راه دور  Adwindدر حملــه علیــه بیــش از
 ۱۵۰۰ســازمان مســتقر در  ۱۰۰کشــور جهــان اســتفاده شــده اســت.
بــه گفتــهی کسپرســکی ،ایــن حمــات روی بخشهــای مختلــف صنعتــی،
خردهفروشــان ،و توزیعکنندگانــی تأثیــر گذاشــتهاند کــه  ۲۰٪ســازمانهای
آســیبدیده را تشــکیل میدهنــد .ســازمانهایی کــه در بخــش معــاری
و ســاخت و ســاز فعالیــت میکننــد در حــدود  ۹٫۵٪از حمــات حضــور
داشــتهاند ،همچنیــن رشکتهــای حمــل و نقــل و تدارکاتــی در  ۵٫۵٪و
در نهایــت رشکتهــای مشــاور ،بیمــه و حقوقــی  ۵٪از قربانیهــای ایــن
حمــات را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
بــه نظــر میرســد کــه قربانیهــای  Adwindرایانامههــای ســاختگی را
دریافــت میکننــد کــه در ظاهــر از ســوی رسویــس مشــاورهای HSBC
فرســتاده شــدهاند ،در ایــن رایانامههــا از  mail.hsbcnet.hsbc.comبــه
عنــوان دامنــه اســتفاده شــده اســت .ایــن پیامهــا شــامل یــک مشــاوره در
مــورد پرداخــت در ضمیمـهی خــود هســتند ،ضمیمـهای کــه مشــخصاً حــاوی
یــک منون ـهی بداف ـزار اســت نــه مشــاوره.
در صورتــی کــه پروندههــای زیــپ بــاز شــوند ،یــک پرونــدهی  JARبــه
منایــش درمیآیــد .ایــن بدافــزار بــه رسعــت بهطــور خودبهخــود نصــب
میشــود ،ســپس تــاش میکنــد تــا بــا کارگ ـزار فرماندهــی و کنــرل ارتبــاط
برقـرار کنــد ،ایــن کار بــه نفوذگـران اجــازه میدهــد تــا کنــرل کامــل دســتگاه
مــورد نفــوذ ق ـرار گرفتــه را در دســت بگیرنــد .ایــن نفوذگ ـران اغلــب از در
پشــتی ب ـرای رسقــت اطالعــات محرمانــه اســتفاده میمناینــد.
این حمله جهانی میشود
دادههــای کسپرســکی نشــان میدهــد کــه حــدود  ۴۰٪از کلی ـهی حمــات
اهــداف خــود را از میــان ســازمانهای موجــود در کشــورهای زیــر انتخــاب
کردهانــد:
مالــزی ،انگلســتان ،آملــان ،لبنــان ،ترکیــه ،هنگکنــگ ،قزاقســتان ،امــارات
متحــدهی عربــی ،مکزیــک و روســیه.
بــه گفتـهی محققــان آزمایشــگاه کسپرســکی ،از آنجاییکــه ایــن قربانیهــا
شــامل درصــد باالیــی از
بخشهــای تجــاری هســتند ،مجرمــان دس ـتاندرکار میتواننــد از فهرســت
رایانامـهی ویــژهی صنایــع بـرای حملــه بــه اهــداف خــود اســتفاده کننــد.

یاهــو اعــام کــرد ،مشــکل امنیتــی کــه اخیــرا ً کشــف شــده بــود و از
کوکیهــای جعلــی اســتفاده میکــرد 32 ،میلیــون حســاب کاربــری یاهــو
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .رشکــت یاهــو در چنــد ســال گذشــته،
چندیــن نقــض دادهی عظیــم را تجربــه کــرده و ایــن موضوعــات باعــث شــده
معاملــهی ایــن رشکــت بــا وریــزون  350میلیــون دالر افــت کنــد.
اولیــن نقــض دادهی ایــن رشکــت در مــاه ســپتامرب ســال  2016میــادی اعــام
شــد .یاهــو معتقــد بــود ایــن نفــوذ توســط عواملــی کــه توســط دولتهــا
پشــتیبانی میشــوند صــورت گرفتــه و در ایــن نفــوذ  500میلیــون حســاب
کاربــری تحــت تأثیــر ق ـرار گرفتــه اســت .آن زمــان اعــام شــد ایــن نقــض
داده در اواخــر ســال  2014اتفــاق افتــاده اســت.
در مــاه دســامرب ســال  ،2016ایــن رشکــت نقــض بزرگتــری را افشــاء کــرد
کــه در ســال  2013اتفــاق افتــاده و  1میلیــارد حســاب کاربــری را تحــت
تأثیــر ق ـرار داده بــود.
بررســیهای بیشــر نشــان داد ،مهاجــان توانســتهاند بــه نحــوهی تولیــد
کوکیهــا دســت یافتــه و آنهــا را جعــل کننــد.
بــا اســتفاده از کوکیهــای جعلــی ،نفوذگــران میتواننــد بــدون نیــاز بــه
گــذرواژه ،بــه حســابهای کاربــران دسرتســی داشــته باشــند .بررســیها
نشــان داد از ایــن کوکیهــای جعلــی بـرای دسرتســی بــه حســابهای یاهــو
در ســالهای  2015و  2016اســتفاده شــده و تقریبــاً  32میلیــون حســاب
کاربــری تحــت تأثیــر ق ـرار گرفت ـه اســت.
بررس ـیهایی کــه توســط محققــان خارجــی انجــام شــده نشــان میدهــد،
رشکــت یاهــو نقــض دادهی ســال  2014را بهخوبــی بررســی نکــرده اســت.
رشکــت یاهــو اواخــر ســال  2014متوجــه شــد ابزارهــای مدیریــت حســاب
توســط نفوذگ ـران مــورد بهرهبــرداری ق ـرار گرفتــه و مهاجــان توانســتهاند
بــه  26حســاب کاربــری دســت یابنــد.

روز چهارشــنبه ،مدیرعامــل یاهــو ،ماریســا مایــر در پســتی در تامبلــر اعــام کــرد،
قصــد دارد از پــاداش ســالیانهی خــود بــه مبلــغ  2میلیــون دالر چشمپوشــی کنــد .او
گفــت متایــل دارد ایــن مبلــغ بیــن کارکنــان ســختکوش یاهــو کــه بـرای موفقیــت
ایــن رشکــت در ســال  2016بســیار تــاش کردنــد ،توزیــع شــود.
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یکــی از کارمنــدان رشکــت بوئینــگ ،ســهوا ً اطالعــات  36هــزار نفــر از
همــکاران خــود را افشــاء کــرد .او زمانیکــه میخواســت رایانام ـهای ب ـرای
همــر خــود ارســال کنــد ،یــک پرونــدهی صفحــه گســرده حــاوی اطالعــات
کارکنــان را ارســال کــرده بــود .اخبــار ایــن نقــض داده اوایــل همیــن مــاه،
پــس از اینکــه معــاون رشکــت بوئینــگ نام ـهای را ب ـرای دادگســری ارســال
کــرده بــود ،منتــر شــد.
چهــل و هفــت ایالــت از جملــه واشــنگنت دارای قوانینــی هســتند کــه اگــر
نقــض دادهای رخ داده باشــد ،بایــد زمــان وقــوع آن را مشــخص کننــد و اگــر
ایــن نقــض داده ،بیــش از  500نفــر را در یــک ایالــت تحــت تأثیــر قـرار داده
باشــد ،ایــن موضــوع بایــد بــه دادگســری ایالــت گ ـزارش شــود .بوئینــگ
اعــام کــرده در اثــر ایــن حادثــه ،اطالعــات  7288نفــر از ســاکنان ایالــت
واشــنگنت تحــت تأثیــر قـرار گرفتــه اســت.
براســاس نامـهای کــه معــاون بوئینــگ بـرای دادگســری ارســال کــرده ،ایــن
نقــض داده در تاریــخ  1آذر مــاه اتفــاق افتــاده اســت .یکــی از کارمنــدان
بوئینــگ بــا یــک مشــکل قالببنــدی مواجــه شــده و پرونــدهی صفحــه
گســرده را بــرای همــر خــود کــه در ایــن رشکــت کار منیکنــد ،ارســال
کــرده اســت .در ایــن پرونــده اطالعــات حســاس و شــخصی نزدیــک بــه
 36ه ـزار نفــر از کارمنــدان رشکــت بوئینــگ وجــود داشــته اســت .پرونــده
حــاوی اطالعاتــی از جملــه نــام ،محــل تولــد ،شــاره شناســایی کارمنــدی
و شــاره امنیــت اجتامعــی کارکنــان بوئینــگ بــوده اســت .برخــی از ایــن
اطالعــات در ســتونهای مخفــی قــرار گرفتــه بودنــد.
برخــی از پروندههــای صفحــه گســرده ماننــد اکســل ،بــه کاربــران ایــن
امــکان را میدهــد تــا بتواننــد برخــی از ســتونها را مخفــی کننــد .ایــن
مخفــی کــردن از ایــن بابــت خــوب اســت کــه کارب ـران دیگــر منیتواننــد
اطالعــات ایــن ســتونها را مشــاهده ،ویرایــش یــا حــذف کننــد .براســاس
نامــهی ارســالی بــه دادگســری ،بوئینــگ ایــن نقــض داده را اوایــل ســال
 2017میــادی کشــف کــرد ولــی آن را یــک مــاه بعــد بــه کارکنــان خــود
اطالعرســانی کــرد.
معــاون بوئینــگ اظهــار کــرد ،رونویســی از پرونــدهی صفحــه گســرده
وجــود داشــت و ب ـرای بررس ـیهای جرمشناســی از آن اســتفاده شــد .ایــن
بررس ـیها بــه ایــن دلیــل انجــام شــد تــا اطمینــان حاصــل شــود بــر روی
ر کارمنــد خاطــی ،ایــن پرونــده بهطــور کامــل حــذف شــده
ســامانهی همـ ِ
باشــد.

جنبــش حرکــت بــه ســمت رمزنــگاری وب بــه نقط ـهی عطــف خــود رســیده
اســت .گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه از اوایــل ایــن مــاه ،تقریب ـاً نیمــی
از ترافیــک وب بــا اســتفاده از  HTTPSرمزنــگاری شــده اســت .بهعبــارت
دیگــر ،در نیمــهی راه رســیدن بــه وبــی امــن و عــاری از اســراق ســمع،
رسقــت کوکیهــا و سانســور هســتیم .متامــی ایــن حفاظتهــا بــا اســتفاده
از  HTTPSبدســت آمــده اســت.
رشکــت موزیــا اخی ـرا ً در گزارشــی اعــام کــرد در مرورگــر فایرفاکــس می ـزان
ترافیــک رمزنگاریشــده از ترافیــک رمزنگارینشــده پیشــی گرفتــه اســت.
منودارهایــی کــه گــوگل کــروم از اســتفادهی  HTTPSمنتــر کــرده ،ایــن
موضــوع را تأییــد میکنــد .یافتههــای گــوگل نیــز نشــان میدهــد بیــش از
 50درصــد صفحــات کــه بــر روی ســامانههای عامــل مختلــف در حــال اجـرا
هســتند ،بــا اســتفاده از  HTTPSمحافظــت میشــوند.
ایــن نقطــهی عطــف در رمزنــگاری وب ،بهدنبــال پیــروزی در پیادهســازی
 HTTPSحاصــل شــده اســت .از غولهــای فنــاوری ،ارائهدهنــدگان محتــوا
تــا وبگاههــای کوچــک و حتــی خــود کاربـران ،در حــال حــارض از HTTPS
اســتفاده میکننــد.
از ســال  ،2010اعضــای  EFFرشکتهــای فنــاوری را تحــت فشــار قـرار دادنــد
تــا از بهرتیــن شــیوههای رمزنــگاری اســتفاده کننــد .در ادامــه کار فیسبــوک
و توییــر بهخاطــر پیادهســازی پیشفــرض  HTTPSمــورد تحســین گرفتنــد
و وبگاههــای بــزرگ دیگــری ماننــد ویکیپدیــا نیــز از ایــن پیادهســازی
پیــروی کردنــد .گــوگل همچنیــن در الگوریتمهــای رتبهبنــدی و جســتجوی
خــود نیــز انجمنهــای مختلــف را وادار بــه اســتفاده از  HTTPSکــرده
اســت .از امســال نیــز در صفحاتــی کــه مربــوط بــه پرداخــت بانکــی اســت و
کاربـران نیــاز دارنــد اطالعــات کارتهــای اعتبــاری خــود را وارد کننــد ،گــوگل
هشــداری مبنــی بــر امــن نبــودن آن صفحــه را منایــش میدهــد .گــزارش
رمزنــگاری وب کــه توســط  EFFمنتــر میشــود نیــز نقــش بزرگــی در
تشــویق و ترغیــب ســایر وبگاههــا در ایــن جنبــش داشــته اســت.
پروژههای  Let’s Encryptو  Certbotبازی را تغییر دادند
امــن کــردن وبگاههــای بــزرگ تنهــا بخشــی از ایــن جنب ـش بــوده اســت.
بهعبــارت دیگــر وبگاههــای کوچــک نیــاز دارنــد تــا بهطــور مســتقل بــه
پیادهســازی  HTTPSدسرتســی داشــته باشــند .پروژههــای  Let’s Encryptو
 Certbotبــازی را تغییــر دادنــد.
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