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 (آتش)  Flameبدافزار

 کیه  از یا دهیه چیپ قطعه   ضها   یمه  ضهنخته   سیه ن sKyWlper  عنهاا   به   که   بدافسار نیا

.  ههد  یمه  قهرار  حمله   مهار   را نهدوز یو عخمه   سهه  یس بخ یهخ خن یرا ک  است اتریکخمپ بدافسار

 و ینهرنهههیا یجخساسهه یبههرا و. اسههت کههر ه تیههفعخل بهه  ضههرو  ۶۰۰۲ سههخ  از بههدافسار نیهها

  .ضا  یم اسهفخ ه یضرق یاروپخ و خن یتخورم یکطارهخ  ر مه  اطالعخت بیتخر

 جههت  گانهخگا   یابسارههخ  نصهب  و خفهت ی ر تیه قخبل که   اسهت  یپلهفرمه  واقع  ر بدافسار نیا

  هنهده   یتطهک  پرضهمخر  یاجهسا  از کهدا   چیهه  ک یصهارت   ر.  اراست را مخهلف یهخ تیفعخل

. رنهد ینگ قهرار  ییضنخسهخ  مهار   ضهمخ   سههرس   ر روسیه و یآنهه  افسار نر  تاسط بدافسار نیا

 از را ضهده   یه ته مهخهر  مرکهس   ر که   را بهدافسار  نیه ا یپخکسهخز  و ییضنخسهخ  ابهسار  دیتاان یم

 .دیینمخ  یته سپکا ضرکت کخرضنخسخ 

  وکها   و نهت  اسههخک   یعنه ی بها   ضهده  ضهنخته   قهبالا  که   یبریسخ سالح مخنند افسار بد نیا

 از ههخ  تیه ک روت تیه قخبل قیه طر از تاانهد  یمه  و ضهده  سهخته   هدفمنهد  بصهارت  بهدافسار  نیا

 بهدافسار  ضها    یمه  آلها ه  سهه  یس کیه  که   یهنگهخم . کنهد  فهرار  یفعل یهیامن یافسارهخ نر 

 پخهص  گهر ی  یههخ  سهه  یس به   سهک ی  فلهص  قیه طر از خیه  یمحل ضبک  یبرو تااند یم  یفل

. کنهد  ضهبط  را ضهبک   کیه تراف و بهر   یکه  یههخ  تیه فعخل خیه  و نمخگرفهت  صدا  تااند یم و ضا 

  بهه  را آلهها ه سههه یس تاانههد یمهه و کنههد یمهه ضههبط را پیاسههکخ مکخلمههخت نیهمچنهه برنخمهه 

Bluetooth beacons  بلاتاث از را تمخس اطالعخت کند یم تالش ک  کند  یتبد   
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 کنههر   و یفرمخنهده  سهرور  به   یمحله  اسهنخ   به   همهراه  ههخ   ا ه نیه ا. کند یآور جمع اطراف

 .ضا  یم ارسخ 

 بها   ضهده  یطراحه  یصهنعه  نهد یفرا کیه  به   رسهخند   بیآسه  یبهرا  ک  نت اسهخک  برتالف

 رسهد  ینمه  نظهر  به  . اسهت  ضهده  ناضهه   یجخساسه  مقخصد یبرا صرفخا ک  رسد یم نظر ب   یفل

 که   اسهت  کخمه   حمله   ابهسار  کیه  بلکه   بخضهد   ا ه قهرار  هدف را تخظ صنعت کی یبرا ک 

 .است ضده یطراح یعمام یجخساس و یبریسخ اهداف یبرا

 اپراتارههخ  امهخ  کنهد   رفعهخ  یغ را آ  تهخ  نهدار   تاکهخر  بصهارت  را عمهر  خ یپخ خیتخر چیه  یفل

 پهخ   سهه  یس از را  یفله  ههخ   یه فخ یپخههخ  ر ه همه   که   کنند ارسخ  kill مخشو  کی تاانند یم

 .کند


