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چگونه یک اشتباه تایپی ،سرویس  S3آمازون
و بخش وسیعی از اینترنت آمریکا را از کار
انداخت؟

معاون دونالد ترامپ از یک حساب AOL
استفاده میکرد که مورد نفوذ قرار گرفت

گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه اوایــل ایــن هفتــه بخــش عمــدهای از
آمریــکا بــا قطعــی اینرتنــت مواجــه شــده اســت .ایــن قطعــی اینرتنــت
بهدنبــال گســرش و توزیــع یــک بدافـزار یــا حملـهی ســایربی نبــوده اســت.
بلکــه ایــن مشــکل ناشــی از یــک اشــتباه تایپــی بــوده اســت.
رشکــت آمــازون روز پنجشــنبه اعـراف کــرد یــک اشــتباه تایپــی در وارد کــردن
دســتور ِ
ات عیبیابــی مربــوط بــه ســامانههای صــدور صورتحســاب ،روز
سهشــنبه باعــث قطعــی برخــی از رسویسهــای وب آمــازون بــه مــدت 5
ســاعت شــده اســت.
ایــن موضــوع باعــث شــده بــود صدهــا رسویــس و وبگاه از دســرس خــارج
شــوند و در برخــی دیگــر از وبگاههــا نیــز در بارگــذاری تصاویــر و پیوندهــا
مشــکالتی وجــود داشــت .ایــن اشــکال باعــث رسدرگمــی تعــداد زیــادی از
کارب ـران اینرتنــت در ســطح جهــان شــده بــود .از جملــه وبگاههایــی کــه
تحــت تأثیــر ایــن اشــتباه ق ـرار گرفتهانــد میتــوان Quora، Slack، Trello،
 Splitwise، Soundcloudو  IFTTTرا نــام بــرد.

مایــک پنــس ،معــاون رئیــس جمهــور دونالــد ترامــپ ،هیــاری کیلینتــون
را بــرای اســتفاده از کارگزارهــای رایانامــهی شــخصی رسزنــش میکــرد و
معتقــد بــود ایــن کار باعــث شــده اطالعــات طبقهبنــدی شــدهی او در
معــرض حمــات نفوذگــران قــرار بگیــرد.
اینــک شــواهد نشــان میدهــد زمانــی کــه پنــس فرمانــدار ایندیانــا بــود از
یــک حســاب شــخصی  AOLاســتفاده میکــرد و رایانامههــای مربــوط بــه
بحثهــای تجــاری دولــت را بــا آن ارســال و دریافــت میمنــود .گزارشهــا
حاکــی از آن اســت کــه حســاب کاربــری او در تابســتان گذشــته مــورد نفــوذ
قـرار گرفتــه یعنــی درســت چنــد مــاه قبــل از آنکــه او هیــاری کیلینتــون را
بهخاطــر اســتفاده از کارگزارهــای شــخصی رسزنــش میکــرد.
اســتفاده از حســاب  AOLتوســط پنــس در یــک مقالـهی  2100کلمـهای روز
پنجشــنبه توســط خربگـزاری  IndyStarمنتــر شــده اســت .مقامــات دولتــی
از اعــام تعــداد رایانامههــای تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه امتنــاع میکننــد
چ ـرا کــه ایــن اطالعــات را محرمانــه و حســاس دانســته و منیخواهنــد ایــن
موضــوع بهطــور عمومــی مطــرح شــود.
در خربهــا آمــده اســت پنــس از ایــن حســاب از اواســط ده ـهی  1990تــا
ســال  2016کــه ایــن حســاب مــورد نفــوذ قـرار گرفتــه ،اســتفاده کــرده اســت.
بهعبــارت دیگــر پنــس ســه ســال از دورهی چهارســالهی فرمانــداری خــود
از ایــن حســاب رایانامــه اســتفاده کــرده اســت .نفوذگــری کــه بــه حســاب
کاربــری  AOLحملــه کــرده از آن بـرای ارســال هرزنامــه بــه مخاطبــان پنــس
اســتفاده کــرده اســت .در ایــن هرزنامههــا ادعــا شــده پنــس و همــرش در
فلیپیــن بــه کمکهــای مالــی نیــاز دارنــد .پنــس در ادامــه اســتفاده از ایــن
حســاب را کنــار گذاشــت و حســاب  AOLدیگــری را ایجــاد کــرد.
توانایــی نفوذگــران در دســتیابی بــه فهرســت مخاطبــان پنــس نشــان
میدهــد ،مهاجــان قــادر هســتند صنــدوق ورودی و خروجــی رایانامههــای
او را نیــز مشــاهده کننــد .نفــوذ بــه حســاب پنــس بــه  2ســال بعــد از
اطالعرســانی رشکــت  AOLبرمیگــردد .زمانیکــه ایــن رشکــت اعــام کــرد
تعــدادی از حســابها آلــوده شــده و کارب ـران بایــد گذرواژههــای خــود را
تغییــر دهنــد.

اصل ماجرا چه بوده است؟
صبــح روز سهشــنبه اعضــای گــروه رسویــس ذخیرهســازی ســادهی ()S3
آمــازون در حــال عیبیابــی ســامانهی صــدور صورتحســاب بودنــد .در
قســمتی از ایــن فرآینــد ،مســئوالن مجبــور شــدند برخــی از رسویسهــای
ایــن ســامانه را از حالــت برخــط خــارج کننــد امــا متأســفانه بــه اشــتباه
رسویسهــای بســیار زیــادی را از کار انداختنــد.
آمــازون گفــت« :متأســفانه یکــی از ورودیهــای دســتور مــورد نظر نادرســت
وارد شــده و تعــداد زیــادی از رسویسهــا از کار افتادنــد .کارگزارهایــی
کــه ســهوا ً حــذف شــدهاند توســط دو زیرســامانهی  S3دیگــر پشــتیبانی
میشــوند ».مســئلهی دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــرا
راهانــدازی مجــدد ایــن رسویسهــا اینقــدر طوالنــی شــده اســت؟ آمــازون
در پاســخ گفــت ایــن کارگزارهــا و رسویسهــا ســالها بــود کــه مجــددا ً
راهانــدازی نشــده بــود.

ویکیلیکس تمامی قابلیتهای نفوذ سازمان سیا
را افشاء کرد

سازمان سیا از اشتباهات آژانس امنیت ملی
آمریکا نکاتی را یاد گرفته است

ویکیلیکــس بــه آنچــه کــه هفت ـهی پیــش وعــده داده بــود عمــل کــرد و
متــام قابلیتهــای ســازمان ســیا بــا نــام  Vault 7را منتــر ســاخت .جولیــان
آســانژ ادعــا میکنــد پروندههایــی کــه منتــر کــرده مجموع ـهای بســیار
جامــع از ابزارهــای جاسوســی آمریــکا اســت .در مجموع  8761ســند مربوط
بــه قابلیتهــای نفــوذ ســازمان ســیا منتــر شــده اســت .ویکیلیکــس
اعــام کــرده ایــن رسی اول افشــای ابزارهــای  Vault 7اســت.
در ایــن پروندههــا چــه چیــزی وجــود دارد؟ ویکیلیکــس مدعــی شــده
ســازمان ســیا دارای نرمافـزاری اســت کــه بــه ایــن ســازمان امــکان میدهــد
بــر روی دســتگاههای الکرتونیکــی مــدرن از جملــه آیفــون ،دســتگاههای
اندرویــدی ،رایانههــا و تلویزیونهــای هوشــمند کنــرل کامــل داشــته
باشــند.
ویکیلیکــس اعــام کــرده ســازمان ســیا اخیـرا ً کنــرل خــود بــر روی ابزارهــای
نفــوذ خــود از جملــه بدافزارهــا ،تروجانهــا ،بهرهبرداریهــای روز-صفــرم،
بدافزارهــای کنــرل از راه دور و اســناد مرتبــط بــا آن را از دســت داده
اســت .بــه نظــر میرســد کل ایــن مجموعــه بالــغ بــر چنــد صــد میلیــون
خــط کــد ،کل ظرفیــت نفــوذ ســازمان ســیا را نشــان میدهــد .احتــاالً ایــن
آرشــیو بیــن نفوذگـران و پیامنــکاران دولــت آمریــکا ردوبــدل میشــده و در
نهایــت یکــی از ایــن افـراد ایــن ابزارهــا را بــه دســت ویکیلیکــس رســانده
اســت.
ایــن منبــع نقــض داده میخواهــد یــک بحــث عمومــی در مــورد امنیــت،
ایجــاد ،تکثیــر و نگهــداری دموکراتیــک ســاحهای ســایربی راه بینــدازد.
هرچنــد همــگان از قــدرت فوقالعــادهی نفــوذ ســازمان ســیا باخــر هســتند
ولــی مشــاهدهی اعــداد و ارقــام مربــوط بــه ابزارهــای نفــوذ ایــن ســازمان
بــر روی کاغــذ بســیار تکاندهنــده اســت .در ادامــه داســتانهای بیشــری
راجعبــه  Vault 7خواهیــم شــنید.

افشــای قابلیتهــای نفــوذ ســازمان ســیا « »Vault 7توســط ویکیلیکــس
تأییــد میکنــد کــه آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ( )NSAحامــی گــروه نفــوذ
 Equationبــوده اســت .اســناد افشاءشــده نشــان میدهــد ســازمان ســیا از
اشــتباهاتی کــه آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا داشــته ،نکاتــی را یــاد گرفتــه
اســت.
پروندههایــی کــه از ســازمان ســیا بدســت آمــده ،نشــان از قــدرت نفــوذ بــاالی
ایــن ســازمان دارد .در یکــی از اســنادی کــه توســط ویکیلیکــس منتــر
شــده ،مقال ـهای بــا عنــوان «اشــتباهات  Equationچــه بــوده و چگونــه مــا
میتوانیــم آنهــا را تک ـرار نکنیــم؟» مشــاهده شــده اســت.
عملیــات گــروه  Equationو ارتبــاط آن بــا آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا در
ســال  2015میــادی توســط آزمایشــگاه کسپرســکی توضیــح داده شــده بــود.
در ایــن مقالــه یــک بحــث عمومــی در ایــن خصــوص برگ ـزار شــده اســت.
رشکتکننــدگان در ایــن بحــث معتقدنــد یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ایــن بــود کــه کدهــای اش ـراکی در ابزارهــای
ایــن ســازمان ،دارای یــک رمزنــگاری ویــژه بــود و باعــث شــد محققــان امنیتــی
از طریــق آن بتواننــد بدافزارهــای مختلــف را بــه گــروه  Equationنســبت
دهنــد.
عــاوه بــر اســتفاده از الگوریتــم رمزنــگاری ویــژه ،ســازمان ســیا چنــد اشــتباه
دیگــر را نیــز بـرای آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا متصــور شــده از جملــه اینکــه
از بهرهبرداریهــا اســتفادهی مجــدد کــرده بــود ،نــام ابزارهــای داخلــی را در
کدهــای خــود اســتفاده میکــرد و از  mutexمنحرصبفــرد بهــره میبــرد.
یکــی از کاربــران رشکتکننــده در بحــث گفتــه اســت« :اســتفاده از کــد
مشــرک بزرگتریــن عاملــی بــوده کــه بــه کسپرســکی اجــازه داده متامــی ایــن
بدافزارهــا را بــه یــک گــروه نســبت دهــد .خریــد و اســتفاده از دامنههــای
دســتور و کنــرل ،دومیــن اشــتباه مســلم  NSAبــوده اســت چــرا کــه در
بررســیها ،بیشــرین بخشــی کــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میگیــرد،
ایــن زیرســاختها اســت».
پروندههــای  Vault 7نشــان میدهــد ســازمان ســیا ،فقــط از اشــتباهات
آژانــس امنیــت ملــی نکاتــی را یــاد نگرفتــه اســت بلکــه از بدافزارهــا و
بهرهبرداریهایــی کــه در دنیــای واقعــی مــورد اســتفاده قـرار میگرفــت نیــز
بهــره بــرده اســت .از جملـهی ایــن بدافزارهــا میتــوان شــیمونUpClicker ،
و کیتهــای بهرهبــرداری از تأسیســات هســتهای را نــام بــرد.
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