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آیا مکآفی مشاور امنیت سایبری ترامپ
میشود؟

دولت آمریکا نفوذگران را به حمله به دامنههای
ارتش آمریکا فراخواند

گــروه نفوذگــر ناشــناسها وبگاهــی را بــه راه انداختــه تــا حامیــت خــود را
از جــان مکآفــی ،بـرای نشســن بــر کرســی مشــاور امنیــت ســایربی بعــدی
رئيسجمهــور منتخــب آمریــکا ،دونالــد ترامــپ ،ابــزار کنــد .ایــن گــروه
نفوذگــر تأکیــد دارد کــه ایــن تصمیــم روی همـهی مــا اثــر خواهــد گذاشــت.
ناشــناسها همچنیــن از یــک راهپیامیــی بــرای حامیــت از مکآفــی و در
تاریــخ  ۵دســامرب در حوالــی بــرج ترامــپ در نیویــورک خــر داده اســت و
از حامیــان خواســته تــا صورتکهــای وی مثــل وندتــا را ب ـرای حفاظــت از
هویــت خــود بــه هم ـراه داشــته باشــند ،همچنیــن امضاءهــا و پرچمهایــی
را بــا خــود بیاورنــد تــا مــردم بداننــد کــه آنهــا در تــاش بـرای انتقــال چــه
پیامــی هســتند.
شــاید تعجــب کــرده باشــید کــه چـرا گــروه ناشــناسها از انتخــاب مکآفــی
بــه عنــوان مشــاور امنیــت ســایربی دولــت ترامــپ دفــاع میکنــد ،دلیلــش
ایــن اســت کــه مکآفــی امنیــت ســایربی را تحمیــل میکنــد ایــن در حالــی
اســت کــه ســایرین بــه ســادگی از کنــار آن میگذرنــد.
ایــن گــروه نفوذگــر قصــد دارد بیــان کنــد کــه آمریــکا در معــرض خطــر
جنــگ ســایربی ق ـرار دارد و هــر کســی در ایــن کشــور از جملــه رشکتهــا،
شــهروندان و کــودکان ممکــن اســت طعمـهی چنیــن حملـهای واقــع شــوند.
گــروه ناشــناسها در وبگاهــی کــه برپــا کــرده گفتــه اســت« :ملــت مــا
در معــرض جنــگ ســایربی اســت .رشکتهــای مــا در معــرض خطــر
جاسوس ـیهای ســایربی و جرایــم مرتبــط بــا دنیــای دیجیتــال ق ـرار دارنــد.
شــهروندان مــا ممکــن اســت از نظــر رسقــت هویــت و حــق و حقوقــی کــه
از لحــاظ حریــم خصوصــی دیجیتــال دارنــد در خطــر باشــند .کــودکان مــا
نیــز در مواجهــه بــا خطــر مزاحمتهــای ســایربی ق ـرار دارنــد .بایــد کســی
باشــد تــا اینهــا را بــه گــوش دولــت برســاند و در ایــن راه هیــچ کســی
بهــر از مکآفــی ب ـرای مبــدل شــدن بــه ت ـزار امنیــت ســایربی کاخ ســفید
نیســت».

وزارت دفــاع ایــاالت متحــده و رشکــت  HackerOneاز راهانــدازی برنامـهی
تــازهای ب ـرای کشــف خطــا خــر دادهانــد کــه در ایــن برنامــه بهطــور ویــژه
جوایــزی ب ـرای نفوذگرانــی در نظــر گرفتــه میشــود کــه بتواننــد بهصــورت
موفقیتآمیــزی بــه دامنههــای متعلــق بــه ارتــش آمریــکا نفــوذ کننــد و
آســیبپذیریهای اصالحنشــدهی آنهــا را بیابنــد.
ایــن چالــش ملقــب بــه  Hack the Armyدر یازدهــم مــاه نوامــر و توســط
اریــک فانینــگ ،وزیــر ارتــش آمریــکا ،معرفــی شــد؛ ایــن برنامــه از امــروز
آغــاز شــده و نفوذگ ـران میتواننــد ب ـرای رشکــت در نخســتین مرحل ـهی آن
ثبتنــام مناینــد.
فقــط  ۵۰۰محقــق امنیتــی در اولیــن بخــش از ایــن برنامــه حضــور خواهنــد
داشــت ،امــا وزارت دفــاع آمریــکا اعــام کــرده کــه بســته بــه رونــد ایــن
رقابــت ممکــن اســت کرس ـیهای بیشــری را بــه آن اختصــاص دهــد.
 HackerOneراجــع بــه پــاداش مالــی ایــن برنامــه صحبتــی نکــرده اســت،
پاداشــی کــه بــه نفوذگرانــی تعلــق خواهــد گرفــت کــه موفــق شــوند بــه
ســامانههای ارتــش آمریــکا راه پیــدا کننــد ،امــا ایــن رشکــت بیــان داشــته کــه
نفوذگ ـران میتواننــد بــا رشکــت در ایــن طــرح ه ـزاران دالر را بــا خــود بــه
خانــه بربنــد ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه پیــدا کــردن آســیبپذیری در
یکــی از ایــن دامنههــا چنــدان خالــی از لطــف نباشــد.

جان مکآفی :متشکرم ،اما حارض به انجام چنین کاری نیستم!
ایــن قضایــا بــه انــدازهی کافــی عجیــب هســتند ،حتــی اگــر بدانیــد کــه مکآفــی
در گذشــته قصــد داشــته رئیسجمهــور هــم بشــود ،امــا حــاال دیگــر عالق ـهای بــه
سیاســت نــدارد و در بیانی ـهای خطــاب بــه  IBTimesگفتــه کــه بــه هیــچ وجــه
قصــد نــدارد بــه مشــاور امنیــت ســایربی ترامــپ مبــدل شــود.

بهبود اوضاع امنیتی سامانههای ارتش آمریکا
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،ایــن رشکــت ذکــر نکــرده اســت کــه دقیقـاً بــه چــه
نــوع آســیبپذیری عالقهمنــد اســت و کــدام شــکاف امنیتــی واجــد رشایــط
دریافــت جایــزهی نقــدی اســت ،امــا بدیهــی اســت کــه آســیبپذیریهای
رایــج مهمتریــن بخــش ایــن رقابــت را بــه خــود اختصــاص میدهنــد ،نظیــر
شــکافهای اج ـرای از راه دور کــد کــه بــه نفوذگ ـران اجــازه میدهنــد بــه
ســامانهها دسرتســی پیــدا مناینــد.
سیاســت افشــای آســیبپذیری وزرات دفــاع آمریــکا میگویــد کــه
دســتاندرکاران ایــن برنامــه در مــورد وجــود هرگونــه وبگاه عمومــی،
شــخصی ،یــا تحــت کنــرل ســازمانی نگــران بــوده و نفوذگــران نبایســت
هیچگونــه اطالعــات یافتشــده را منتــر مناینــد.

تدوین سیاست انتشار آسیبپذیری از سوی
پنتاگون

مجوز نفوذ به  8000رایانه توسط دادگاه
آمریکا برای  FBIصادر شده است

وزارت دفــاع آمریــکا روز دوشــنبه اعــام کــرد سیاســتی را بــرای انتشــار
آســیبپذیریها تدویــن کــرده اســت .در ایــن بیانیــه آمــده اســت هــدف
از ایــن سیاس ـتنامه راهنامیــی محققــان در چگونگــی انتشــار رخنههــای
امنیتــی اســت کــه در وبگاههــای مختلــف ایــن ســازمان کشــف میکننــد.
ایــن سیاســت انتشــار آســیبپذیری شــامل هیچگونــه پاداشــی منیشــود،
بلکــه روشــی را بــرای گــزارش اشــکالهای امنیتــی ارائــه میدهــد کــه
پنتاگــون امیــدوار اســت متخصصــان امنیتــی را در تقویــت قــوای دفاعــی
تشــویق کنــد.
نفوذگرانــی کــه موفــق شــوند آســیبپذیریهایی را در وبگاههــای مرتبــط
بــا وزارت دفــاع ،بهخصــوص  defence.govو دامنههــای  mil.کشــف
کننــد ،میتواننــد گزارشــی را از طریــق  HachekOneثبــت کننــد .ایــن
ســازمان قــول داده اســت ظــرف مــدت  ۳روز کاری گزارشهــا را بررســی و
نتیجــه را اعــام کنــد.
وزیــر دفــاع آمریــکا میگویــد« :ایــن سیاســت انتشــار آســیبپذیری در
راســتای شــعار همــکاری مــردم بــا دولــت اینبــار در حــوزه دیجیتــال اســت.
مــا میخواهیــم متخصصــان امنیــت رایانــه را تشــویق کنیــم تــا بــه مــا در
قــوای دفاعــی کمــک کننــد .سیاســت جدیــد بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا از
راهــی قانونــی بــه امنیــت ملــی یــاری رســانند».
وزارت دفــاع آمریــکا میگویــد پــس از اجــرای موفقیتآمیــز برنامــه
«نفــوذ بــه پنتاگــون» ،تصمیــم دارد طــی یــک قــرارداد  ۷میلیــون دالری
 Hو  Synackبــه آنهــا کمــک کنــد تــا برنامههــای کشــف
بــا  ackerOne
آســیبپذیری مشــابهی را برگــزار کننــد .ثبتنــام در برنامــه نفــوذ بــه
ارتــش کــه پیشتــر در مــاه جــاری اعــام شــده بــود از روز دوشــنبه آغــاز
شــده اســت .انتظــار مــیرود  ۵۰۰نفوذگــر کاله ســفید در ایــن مســابقه
رشکــت کــرده و هــزاران دالر جایــزه را از آن خــود کننــد.
ثبتنــام در ایــن مســابقه تــا  ۲۸نوامــر ادامــه داشــته و برنامــه از ۳۰
نوامــر بــه مــدت  ۲۲روز تــا  ۲۱دســامرب برگـزار خواهــد شــد .وزارت دفــاع
میگویــد اف ـراد عــادی بایــد رشایــط خاصــی داشــته باشــند تــا بتواننــد در
ایــن برنامــه رشکــت کننــد ،از جملــه اینکــه از نظــر قانونــی مشــکلی ب ـرای
کار در آمریــکا نداشــته و همچنیــن در کشــوری کــه مــورد تحریــم اســت
ســاکن نباشــند .بیــش از  ۱۴۰۰نفوذگــر در برنامــه نفــوذ بــه پنتاگــون کــه
در بهــار ســال جــاری برگـزار شــد رشکــت کردنــد .بیــش از  ۲۵۰نفــر از ایــن
رشکتکننــدگان حداقــل یــک آســیبپذیری را گــزارش کردنــد.

رایانــه از  120کشــور نفــوذ کــرده اســت .ایــن پویــش نفــوذ  FBIکــه مربــوط
بــه یافــن وبگاههــای پورنوگرافــی کــودکان اســت ،یکــی از بزرگتریــن
پویشهــای نفــوذ قانونــی محســوب میشــود.
ایــن حکــم زمانــی صــادر شــد کــه در فوریــهی ســال  2015ســازمان FBI
وبگاه  Playpenرا ثبــت و ضبــط کــرد و ب ـرای بررس ـیهای بیشــر در وب
تاریــک ،بـرای بدســت آوردن آدرس  IPبازدیدکننــدگان ایــن وبگاه ،بدافـزاری
را توســعه داد.
بــه ایــن نــوع از بدافـزار کــه توســط  FBIاســتفاده شــده ،روش بررســی شــبکه
( )NITمیگوینــد .ایــن بدافـزار در طــول  13روز بــه رایانـهی بازدیدکننــدگان
ایــن وبگاه نفــوذ کــرده و آدرس  IPآنهــا را بـرای  FBIارســال میکــرد.
اوایــل امســال در اســناد مرتبــط بــا پرونــدهی  Playpenآمــده بــود کــه FBI
در طــول بررسـیهای خــود طبــق یــک حکــم دادگاه ،بــه رایانـهی  1000نفــر
از بازدیدکننــدگان وبگاه  Playpenدر کشــورهای اســرالیا ،شــیلی ،کلمبیــا،
اتریــش ،دامنــارک ،یونــان ،انگلســتان ،ترکیــه ،و نــروژ نفــوذ کــرده اســت.
بــا ایــن حــال گزارشــات جدیــد دادگاه فــدرال نشــان میدهــد ایــن نفــوذ
قانونــی  FBIبســیار بیشــر و گســردهتر از چیــزی بــوده کــه قبــاً تصــور
میشــد FBI .در طــول بررســیهای خــود بــرای کشــف وبگاههــای
پورنوگرافــی کــودکان بــه رایان ـهی 8ه ـزار کاربــر در  120کشــور نفــوذ کــرده
اســت.
کریســتوفر ســوگویان یــک از اعضــای اتحادی ـهی آزادیهــای مدنــی آمریــکا
گفتــه اســت ایــن حقیقــت کــه یــک قاضــی بازپــرس در آمریــکا بتوانــد حکمی
صــادر کنــد کــه بهواســطهی آن  FBIبــه 8هـزار رایانــه در  120کشــور نفــوذ
کنــد ،بســیار وحشــتناک اســت.
جنجــال اصلــی در مــورد پرونــدهی  Playpenاز آنجــا ناشــی میشــود کــه
ایــن حکــم توســط قاضــی بازپرســی صــادر شــده کــه صالحیــت صــدور حکــم
ب ـرای چنیــن جســتجو و نفــوذ گســردهای را نداشــته اســت.
قضــات بازپــرس ،قضــات تــازهکاری هســتند کــه صالحیــت صــدور حکــم
بــرای نواحــی خــارج از منطقــهی خودشــان را ندارنــد .براســاس بنــد 41
قانــون فــدرال ،فقــط قضــات ارشــد فــدرال کــه قضــات منطقــه نیــز نامیــده
میشــوند ،میتواننــد چنیــن حکمهایــی را صــادر کننــد .هرچنــد بــه احتــال
زیــاد ایــن قانــون بــا تغییــر در بنــد  41قانــون فــدرال تغییــر خواهــد کــرد.
تغییــر در بنــد  41قانــون فــدرال ،نفوذهــای عظیــم  FBIرا گســرش خواهــد
داد

شـــــماره  ۶ | ۸۲آذر ۱۳۹۵

