
 که در دنیا اتفاق افتاده است رخدادهای سایبری اتفاقات و  مهمترین 

 ۲۰۱۰سال رخداد سایبری مهم 

 (Stuxnet) نتاستاکساتفاق  

 

 

ایجاد  رانیا کشور یدر سازوکار اتم یکارخراب قبل در جهت یدهه انتهایبود که  یاانهیکرم رانت یک نمونه  استاکس

 یسازیغن ندیکه در فرا ایجاد گردیده بود   SCADA زاتیتجه از بین بردن وسایل و یبرا ویژه طور  کرم به نی. اگردید

 .به کار برده میشد رانیا و اتمی کشور یاهسته

 

نت بود که از استاکس بعدو  ۲۰۱۰اما در سال  انجام میدادند. یبریسا یحمله همدیگر هیها علدولت زینت ناز استاکس قبل

که  یشد؛ جنگ «یبریجنگ سا»نام به یدیجد یوارد مرحلهجهان و  گردید موضوع معطوفتمامی رسانه ها به این توجه 

 .شودیرا شامل م یکیزیف و خرابکاری های  هابیعات تا تخراطال یدزد و آسان ترین نیتراز ساده

 

 آشکارساز اخبار یهکرها

 یهاسیاز سرو بسیار باالییتعداد  یشرقیاروپا نفر از افراد 5یک اکیپی با تعداد  ، ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۰ یهاسالدر مابین 

 دیشا قرار بود در معرض عموم قرار گیرد .  یزودکه به افتندیدست  و اطالعات فراوانی  را هک کردند و به اخبار یخبر

و    نیترنهاز خالقا یکیعنوان از آن به شاید قادریمو  در واقعیت این طور نبود؛ اما  و بیهود به نظر برسد کار عبث نیا

کردند و با  ینیبشیآمده، بازار سهام را پدستبه به کارگیری مطالب با تیم  نینام برد. ا ۲۰۱۰ یهاهکمبتکرانه ترین 

 را به دست آوردند.دالر  ونیلیاز صدم شیب ،یگذارهیسرما

 



 

 

 ۲۰۱۱سال رخداد سایبری مهم 

 LulzSecرخداد 

 ینترنتیا یهامیمبسیار باالیی تعداد  ،کارهای هکی که انجام میدهد افتخار میکندکه به  دیدیرا د یهکریک  ترییدر تو وقتی

 دیبدان شوند،یم DDoS ایکه هک  دتفکر میکن یاهداف بعدمورد  و یا حتی  خود ایجاد کرده  اهداف به استهزا گرفتن یبرا

 تیم  قابل چشم پوشی نیست.  تیامن یبر صحنه تیم نیا ریامروزه، تأث در عصر .LulzSecکسب مواجه اید با نام  مقلد با  که 

LulzSec   دارد یاجتماع یهادر شبکه و بلوف  یزنالف بعدبزرگ و  و سازمان های هابه هک شرکت بسیاریعالقه . 

 یروهادنباله یهمگ CWAو  Squad ،New World Hackers ،Lizard TeaMp۰isoNمانند  یهکر دنبال توجه یهاگروه

 ییهابود. نامتیم ها برتر  نیسروگردن از تمام ا کیباالی  از دست رفتگانش  فهرست  لیدلبهاکیپ  نیاند. البته اگروه نیا

 جمله می باشند.  نیا انیاناز قرب یو سون CIA اس،یبیپ ،یگریبمانند فاکس، اچ

 

 ۲۰۱۲سال رخداد 

 ایجاد شده ترین بدافزار ترین و پیچیدهفلیم؛ پیشرفته

 

بدافزاری که این  این بدافزار را کشف کرد؛  کسپرسکیشخص  .شودبدافزار یاد می بغرنجترین ومجهزترین عنوان از فلیم به

کسپرسکی، فلیم القاب دست . دو سال بعد با کشف رجین بهربط پیدا میکرد (آمریکا NSA پنهاننام )Equation Group  به

خود را به رجین تقدیم کرد؛ اما کشف فلیم از سرآمدی تکنیکی و تاکتیکی ارتش سایبری ایاالت متحده با سایر کشورها پرده 

 .برداری کرد

https://www.zoomit.ir/tag/kaspersky/
https://www.zoomit.ir/tag/kaspersky/


 

 ۲۰۱۳سال سایبری های رخداد 

 اسنودن یهایافشاگر

. بازگو کرددهه را  یبریسا تیرخداد امن پراهمیت ترین  هایافشاگر نی. اشنیده باشیداسنودن را  یهایافشاگر شایداتفاق

 یهاسیسرو یرندهگاکیپی را دربر کایسپتامبر، آمر ازدهمیروز از حمالت  بعدکرد که  فاشرا  یشنود یجهان یاسنودن شبکه

و  نیچ همچون ییاسنودن کشورها یهایکرده بودند. با افشاگرایجاد  کایو آمر گلستانان لند،یوزیکانادا، ن ا،یاسترال یاطالعات

به وجود  داده  به دست  اوردندر یخارج یاطالعات یهاسیسرو یهاتالشباالبردن  ینظارت خود را برا یهااتیعمل هیروس

شنود از شهروندان  هیتوج یبرا نترنتیت ایو حاکم یمل نترنتیچون ا یمیاز مفاه نیاز کشورها مانند چ یاری، بساکنون.آوردند

 . صحبت میکنند نترنتیو سانسور ا

 شمیابر یجاده آوردننییپا

تور بود.  یرو شدهیزبانیب مودارک یرقانونیفروشگاه محصوالت غ آوردننییپا ایتدایی ترین ( Silk Road) شمیابر یجاده

دارای نقص و مشکل  زیب و تور نودارک جهان ثابت کرد که به  بارنی، اولاتفاق افتاد ۲۰۱۳که در سال  سایبری  حمله نیا

ها مانند قارچ فروشگاه مابقی شم،یابر یهاز جاد بعد .خواهد رسیدکنج به ظاهر دورازدسترس هم  نیو دست قانون به ا هستند

متواری با پول کاربران  نیرها شد و ادمبه کلی  ای هاتیسا نیا بیشتر. اوردندیدوام نرا   یادیزمان ز کدامچی؛ اما هنمایان گشتند

 .از بین بردندها را قانون آن یروهاین ای شد

 

 ۲۰۱۴سال سایبری های رخداد نمونه  

  کچرزیپ یو هک سون یشمالکرهاتفاق  

هک  نیکشور شد. ا نیا یبریقدرت سا تیفیمتوجه ک ایبود که دن یزمان نیبدون شک نخست ۲۰۱۴در سال  کچرزیپ یسون هک

 ،آخر. درصدا کردند Lazarus Squadها با نام و بعدها از آنصلح نامیده میشدند انجام دادند که خود را محافظان  یرا گروه

 ند.ا بوده یشمالکرهبرای   یابزار سازمان اطالعاتتیم  نیشد ا معلوم

(  The Interviewنام مصاحبه )به یلمینظر از پخش فشرکت به صرف نیکردن امجبور کچرزیپ یسون ویهک استود هدف

 کهزمانی . کایآمر از کشور یخبرنگاروسیله  جونگ اون، به می، ککره شمالیقتل رهبر  طرح در مورد  یکمد یلمیبود؛ ف

 .پخش کردندمحرمانه را  یهالیمیها و او دادهاز بین بردند آن را  یداخل یهکرها شبکه رفت،یرا نپذ تقاضای آمریکا  یسون

 

 هاکارباناک و هک بانکرخداد سایبری 

ها و فروشگاه انیهستند، مشترو منفعت اقتصادی  که دنبال پول  ییهکرها فکر میکردندکارشناسان و کاربران  چندین سال 

نام کارباناک ماهر به یمتشکل از هکرها تیمیکه از وجود  دیده میشد ییهاگزارش ولی باز ، را دنبال می کنند. ها و شرکت

(Carbanak)  وAnunak ای (FIN7 ) به ها بانک یعنیآن،  یاصلمخزن پول را از  قادربودروه گ نی. ادادنداطالع می

 .سرقت ببرد

 

است که  و مجهز شرفتهیپ یحدنشان داد گروه کارباناک به یبیآو گروپ یتیآو فاکس یاز البراتوار کسپرسک ییهاگزارش

 نی. در همبه صورت پنهانی فعالیت کندها شبکه نیها در اماه ایها و هفته رخنه کند ها بانک یداخل یبه شبکه قادر است



امکان پذیر گروه  نیا یبرا ATMاز  نقدپول به صورت  برداشت  ای SWIFTتراکنش  قیپول ازطر سرقتمدت، امکان 

گروه  چیکه تاکنون ه به سرقت برده استشده هک یهادالر از بانک اردیلیمکی زیانگگروه رقم شگفت نیا . درمجموع،است

 نتوانسته به نزدیکی آن هم برود. یحت یگرید یبریسا

 

 شریف سینیفرخداد سایبری 

هک بود که  ینهیدرزم یفعالیک   شریف آشنایی پیدا می کرد. شریف سینیبا ف دنیابود که  اولین مرتبه ای ۲۰۱۴ تابستاندر  

داشت. در سال فراوان  عالقه  یو نظارت یجاسوس یابزارها ایجاد یدر حوزه یتفعالدر حال   یهابه شرکت رخنه به

و  یاسناد داخل شریکرد. فرخنه  میتنگی، به هک۲۰۱۵و در سال (  Gamma Groupهکر به گاما گروپ ) نی، ا۲۰۱۴

 .انتشار داداز هر دو شرکت  zero-day  نیچند یو حت یجاسوس یمنبع ابزارها یکدها

 

سرتاسر  یهاو نظارت بر دولت یجاسوس یفروش هک و ابزارها یهاشرکت و پنهان جهان رمز آلوداز  سینیف یهایافشاگر

 یهامیها به رژاز آنو بعضی ،به کار می رفتمجرمان  یریدستگ یابزارها برا موردهرچند برخی  برداری کرد. جهان پرده

 یاسیس ینظارت بر مخالفان و خبرنگاران و رقبا یمذکور برا یها از ابزارهاحکومت نیتا ا شدیسرکوبگر فروخته م

 استفاده کنند.

 

 ۲۰۱۵سال رخداد سایبری 
 سونیمد یاشل یداده افشای

در  سونیمد یاشل یها درز دادهآن نیترمهم دیاما شا ؛دیدیم که چندین هزار درز داده و اشای داده اتفاق افتاد ر،یاخ یدهه در

مربوط به  تیسا یداده گاهیبه پا دند،ینامیم میت مپکتیکه خود را ا ی، گروه هکرسایبری  حمله نیبود. در ا ۲۰۱۵ یهیژوئ

 کردند. دایپ یدسترس سونیمد یاشل یابیدوستموضوع 

 

 تیهو شود،یفاش م لیمیو رمزعبور و ا ینام کاربر رینظ یداده که اطالعات یدرزها شتریدرز داده، برخالف ب نیا در

 یدهه یدرز داده نیتربدون شک مهم ذکر شده یدرز داده به ین منظورشد؛  دییتأ یتیسا نیافراد فاش و حضورشان در چن

ها از آن یبرخ یمواجه شدند و حت یبا اخاذ تیسا نیدر ا کردهنامتاطالعات، کاربران ثب نیا یاست. پس از افشا گذشته

 .منهتی شدبه مرگ اشخاص  مایاست که مستق یبریاز معدود حمالت سا سونیمد یاشل یکردند. درز داده یخودکش

 

 کارتمیس ضیتعواتفاق سایبری 

اضی رو اپراتور را  رندیگیتماس م یکه در آن، هکر با شرکت مخابرات فناوری و روشی اشاره داردبه  کارتمیس ضیتعو

 سایبری حمالت نیمربوط به ا یهاگزارش نی. اولتعویض کنددردسترس مهاجم  کارتمیهمراه کاربر را به س یشماره کنندیم

. مس گرفتندبران صورت کار یاجتماع یهابه شبکه یحمالت با هدف دسترس نیا شتری. در ابتدا، بگرددیبازم ۲۰۱۵به سال 

 توسعه پیدا شتریب یبانک یهاارز و حساب به رمز یهکرها به کاربرد آن در دسترسفهمیدن و با  روش به مرور زمان نیا

امکان  چون هستند؛ سایبری حمالت نوع نیدرمعرض ا شتریب ییکایآمر یو اپراتورها مخابراتمرتبط با   یها. شرکتکرد

 اند. کاربران فراهم آورده یرا برا یرحضوریغ صورت به کارتمیس لانتقا

 

 



 نیبرق اوکرا یهک شبکهحمله سایبری 

 

 

industroyer 

 

 نیاوکرا کشور یغرب قسمتدر  وسیعی  یخاموشکخ باعث  ۲۰۱۵دسامبر ماه در  نیبرق اوکرا یبه شبکه یبریسا یحمله

از سایبری حمله  نوع نی. در ابه حساب آمدکنترل برق  یکهبه شب یبریسانوع  موفق  یحمله نیاول سایبری حمله نیشد. ا

. فتشکل گرتقریبا شبیه به همان  یاحمله ز،ین ۲۰۱۶دسامبر در ماه  و  به کاربرده شده بود Black Energyنام به یبدافزار

 تختیپا پنجم کی تقریبا  و برقکار رفت  Industroyerبه نام  تردهیچیپا سطح به یدوم از بدافزار سایبری مرتبه یدر حمله

 .گردیدقطع کامل   تیبا موفق نیاوکرا کشور

 

 نینخست نیبرق اوکرا ی، دو حمله به شبکهبه شمارآمدند یاهداف صنعتضد یبریحمالت سااولیننت و شمعون استاکس اگرچه

مهم  یهارساختیبه ز یبریحمالت سا یو افراد را از خطر واقع کشانددست بودند که توجه مردم را به خود  نیاز ا یحمالت

پس از  نیاوکرا هیعل یروس یهکرها یهااز هک یطوالن یاسلسلهدو حمله، تنها شروع  نی. اباخبر کردندکشور  و اصلی

 .بود. ۲۰۱۴در سال  مهیکر هیکشور عل نیتهاجم ا

 

 

 ۲۰۱۶ سالحمله سایبری 

 بانک بنگالدش یبریسا سرقت



. به سرقت ببرنددالر از بانک بنگالدش  اردیلیمکیداشتند  تصمیمشد که  ییهکرها با جهان مواحه، ۲۰۱۶ یهیفورماه   در

. در ابتدا بدزدنددالر  ونیلیم ۸۱ها توانستند فقط با شکست مواجه شد و آن اشتباه کوچک امالیی کیهکرها فقط با  نیا کار

 اند.بوده یبریسا دزدی نیپشت ادر  یشمال کره نابغه یشد هکرها اشکار هستند؛ اما بعدها فهکرها، تازه نیا شدیتصور م

 

گرفته  یماتیشده، تصمانجام یهاهک یگذاشت. در راستا یاردبانک یهاستمیس یرو بسیاربزرگی ریبانک بنگالدش تأث هک

 مختلف، منجر شد.  یهابانک انیانتقال پول م یالمللنیب ستمی، سSWIFTدر  یتیامن یراتییتغ شد که به

 

 اءیاش نترنتیو کابوس ا یرایمحمله سایبری 

آشنا  اء،یاش نترنتیا یهاروترها و دستگاه یبرا ایجاد شده ینوکسیبدافزار ل گونه ای،یرایبا م ای، دن۲۰۱۶سپتامبر  ماه  در

بدافزارها  اسم های جهان  نیاز مشهورتر یکیبدافزار  نی، اDDoSحمالت  نیتراز بزرگ یاز استفاده در برخ بعد شد. سه ماه

 بدافزار است. یهاخانواده وسیع ترین از یکیپخش شد و تا امروز  یطور عمومبه یرایبود. کدمنبع م

 

 ۲۰۱۷سال حمله سایبری 

 

 افزارطوفان سه باج

wannacry 

 ۲۰۱7سال  یتیامن یهاهک و شکاف نیرتگبزر

  انگیونگیپ گوشه گیرو  شدهمیحکومت تحر یبرا مطالبه ها و شرکت ردنتصمیم آلوده کرا با  یواناکرا یشمالکره یهکرها

به اقتصاد  صدمه وارد کردن یبرا یبریسا حاتیاز تسل قسمتیعنوان را به تیو بد رب NotPetya زین هی. روسایجاد کردند

 .ایجاد شده بوددو کشور  نیاختالفات ا لیدلبه نیاوکرا

 

 یبیآخرالزمان مونگودحمله 



بود که هکرها  یسال ۲۰۱7اما  کردند؛یرمزعبور استفاده م خود بدون یداده یهاگاهیسال از پا یهاسال یاریبس یهانیادم

آخرالزمان  یررسمیعنوان غکه از آن بهسایبری  موج حمالت  نی. اپشیمان گشتندو هدف گرفتندرا  هانیادم نیباالخره ا

 ادامه داشت.  ۲۰۱7 یهیشد و تا ژانو شروع ۲۰۱۶دسامبر  انتهای ماهدر ،نام میبرند  یبیمونگود

 

 MySQL رینظ هاسیتابید ریدرادامه سا قرار داد؛ اما ریتأثرا تحت MongoDB یحمالت سرورها نیموج ا نیاول

،Cassandra ،Hadoop ،Elasticsearch  وPostgreSQL ؛به پایان رسیدآن سال  انیحمالت در پا نی. اشامل شد زیرا ن 

 معطوف کرد. یکاف تیو بدون امن ستنادر ماتیداده با تنظ یهاگاهیاما توجه همه را به مشکل پا

 

 ۲۰۱۸سال حمله سایبری 

 سبوکیسقوط ف و کایتیآنال جیمبریک

از  شایدشرکت مشکل داشتند،  نیکه با ا اکثر اشخاصنبود و  یمحبوبخیلی شرکت  سبوکی، ف۲۰۱۸قبل از سال  تا

به  یزباله دفن و دسترس خروارها ریدوستان کاربر را ز یهاپست هاتمیالگور نی. اکردندیم تیشکا نیالمیتا یهاتمیالگور

تنفر از  یبرا محکم یلیو جهان دل اتفاق افتاد  کایتیآنال جیمبریک یی، رسوا۲۰۱۸سال  ایتدای. در سخت میکرد اریها را بسآن

 آن داشت. یداده یآورجمع یهااستیو س یاجتماع یهاغول شبکه نیا

 

داده چگونه  لیوتحلهیتجز یهابود، به جهان نشان داد شرکت ندهیچند ماه آ یهانمونه از نمونه نیکه تنها نخست ییرسوا نیا

 یافکار عموم رییتغ یبرا یاسیها را به احزاب سو آن کنندیاز کاربرانش سوءاستفاده م سبوکیف یشدهیآورجمع یهااز داده

 .فروشندیدر انتخابات م یکارو دست

 

 



 ۲۰۱۹سال حمله سایبری 
 غورهاینظارت او

 ییهاروشپدیدار شدن . با لو رفت نیحکومت چ دیپل نیاتاز  یخواهد ماند که در آن، برخ ادهایدر  یعنوان سالبه ۲۰۱۹

 .نمایان گشتکشور  نیا یهولوکاست یهاشی، گراکسب کرده انگیجنیش یدر منطقه غورهایمسلمان او تیدرقبال اقل نیکه چ

 

هم نقش خود  یتیاند، محققان امنآورده انیمسخن به یکار اجبار یهااخبار از وجود مزارع کشت اعضا و کمپ کهیدرحال

 .اند داده صیچهره را تشخ صیافزار تشخنرم یاز نوع به کاربری وسیعمحققان  نیاند. اکرده فایرا ا

 

 


