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UUTISLISTA data bisnes mobiili työ ja ura tietoturva tiede ja teknologia vimpaimet yhteiskunta viihde mielipide

Tietoturvayhtiö Mandiatin mukaan
suuri osa yrityksien tietoturvan
murroista voidaan laskea
”kehittyneiden uhkatoimijoiden
piikkiin”. Se käyttää hyökkäyksistä
nimitystä “Advanced Persistent
Threat” (APT). Suurimman
hyökkääjän se on nimennyt
APT1:ksi.
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Raportti: Kiinan armeija on suurin
tietovaras
19.2.2013 09:34  Amerikkalainen tietoturvayhtiö
Mandiat on julkaissut 76-sivuisen raportin, jossa
yksilöidään Kiinan kansan vapautusarmeijan PLA:n
yksikkö 61398 suurimmaksi tietovarkaaksi.

Mandiatin raportin mukaan ylivoimaisesti suurin osa
kehittyneistä tietojärjestelmähyökkäyksistä
amerikkalaisia kohteita vastaan tulee Shanghaista
alueelta, jossa sijaitsee PLA:n yksikkö 61398.

Viime viikkoina on uutisoitu ahkerasti amerikkalaiseen
mediaan suunnatuista teknisesti edistyneistä ja
ainakin osittain onnistuneista urkintakampanjoista.
Kohteina ovat olleet ainakin The Washington Post,
Wall Street Journal ja The New York Times.
Viimemainittu uutisoi neljä kuukautta jatkuneesta
urkinnasta, jonka tekijäksi se uskoi Kiinan asevoimat.

Kiina on kiistänyt jyrkästi osallisuutensa hyökkäykseen. The New York Timesin
mukaan Kiinan Washingtonin suurlähetystön edustaja kiisti jälleen maanantaina
Kiinan osallisuuden.

USA:n hallituksen virkailijoiden mukaan hallitus aikoo kertoa Kiinan johdolle, että
hyökkäysten suuri määrä ja hienostuneisuus on uhka maiden välisille suhteille.
Asiasta uutisoi muun muassa The Verge.
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