ﺗﻼش ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻗﺘﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﮐﺮدن دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ آﻣﺎزون ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﻘﺎﻣﺎت  FBIﻣﺪﻋﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی از اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون ) (AWSدر وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ او از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،از ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادارات دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ،دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺣﻤﻼت ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻨﺪرو
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .وبﺳﺎﯾﺖ »وراﯾﺘﯽ« در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  FBIﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ ﻧﺎم
ِ
»ﺳﺖ ارون ﭘﻨﺪﻟﯽ« را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدن دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎزون در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﻨﺪﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی
آﻣﺎزون را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .او ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻓﺪراﻟﯽ را »ﺑﮑُ ﺸﺪ« ﮐﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﺪﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻨﺪروی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در
ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ژاﻧﻮﯾﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ .ﻇﺎﻫﺮا  FBIاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﺮای اﻧﻔﺠﺎر دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎزون ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی
ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﭘﻨﺪﻟﯽ در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺒﻪ-ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻨﺪﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ رای دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل راﻫﯽ زﻧﺪان ﺷﻮد .آﻣﺎزون در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ »ﺧﺪﻣﺎت وب آﻣﺎزون« ﯾﺎ  AWSواﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎزون ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

