ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﻮد از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ادوارد اﺳﻨﻮدن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  NSAو دﻓﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰی ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Gemaltoﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ

ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﻮدن را وادار
ﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Gemaltoﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﯿﻞ

زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  NSAو ﻫﻤﺘﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺪک

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ  Gemaltoﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  ،XkeyScoreﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ NSA
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان  Gemaltoدﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﻮد
از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻃﻼ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  KISﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺎس
ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن  Gemaltoدﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 KISدر واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ و اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ،ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ  Gemaltoﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ  KISدﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻨﻮد از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی  Gemaltoﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ،NSAﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ Gemalto .ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی رﺳﻤﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

