ﺳﻼحﻫﺎی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن »ﺑﻪ راﺣﺘﯽ« و ﺑﺎ »اﺑﺰارﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﻫﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آژاﻧﺴﯽ ﻓﺎرغ از ﺟﺒﻬﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازد در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺖ  ،F-35ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارآﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را »ﺑﻪ راﺣﺘﯽ« و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ »اﺑﺰارﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ«
ﻫﮏ ﮐﺮد.
اﯾﻦ آژاﻧﺲ از ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ داده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﻫﻮاﮔﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺟﺖ  F-35ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﯾﺘﺎ ﻓﯿﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزی اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ﮐﻪ ﭘﺴﻮورد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض »ﭼﻨﺪﯾﻦ« ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ؛ در واﻗﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﺒﻞ

از روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اش ﻧﺪارد .در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﮏ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﺠﺐ زده ﺷﺪه اﺳﺖ» .در ﯾﮏ
اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن
ً
ﻣﻮرد ،ﺗﯿﻤﯽ دو ﻧﻔﺮه ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف  1ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ

و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ« .در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﭘﺎپ آپ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد 100
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

