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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.

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.
Kuva: Ruutukaappaus / Mandiat

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.

Digitoday
toimitus@digitoday.fi
Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.

Aiheeseen liittyviä uutisia
Uudemmat
Amazonin perustaja nappasi Washington
Postin – hinta 250 miljoonaa 6.8.2013
IE8 on megariski: Yhdysvaltain
ydintutkimus tulilinjalla, Cert-fi kehottaa
muuttamaan asetuksia 6.5.2013
Kiinan verkkovakoilu on armeijan ja
yliopiston yhteistyöprojekti? 26.3.2013
"Tietomurtajan" puhelinnumero kuului
maanviljelijälle 22.2.2013

Aiemmat
Kiinalaisten hyökkäys jenkkilehdistöä
vastaan jatkuu 6.2.2013
Twitter hakkeroitiin – 250 000 salasanaa
vaihtoon 4.2.2013
Wall Street Journal hakkeroitiin 1.2.2013
Symantec avuton Kiina-vaaran edessä?
Firma puolustautuu 31.1.2013
Kiinalaiset asialla? New York Times
murrettiin 31.1.2013
Kiinalaisille puhtaat paperit
vakoilukohussa 18.10.2012
Selvitys: kiinalaiset tekniikkajätit ovat
turvallisuusriski 11.10.2012
Hakkerit iskivät Valkoisen talon
sotilasverkkoon 2.10.2012
Australian ministeri meni Kiinaan ilman
kännykkää 8.6.2012
Kiina värvää yhteisövoimaa sensuurin
valvojiksi 4.6.2012
Kiina laajentaa videovalvontaa 27.1.2012

1z5

viihde

mielipide

Yhteydenotot

