www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7138
پنجشنبه  31مرداد 1398

editorial@iran-newspaper.com

انتخابات روسیه در کشاکش امنیت سایبری و «باگ» امنیتی
میترا جلیلی

خبرنگار

منبع :زد دی نت

انتخابــات از ارکان اساســی دموکراســی
محســوب میشــود و تاکنــون مقامــات
کشــورهای مختلــف تــاش فراوانــی
داشــتهاند تــا از هرگونــه تقلــب در آن
ممانعــت کنند .یکــی از ظرفیتهایی که
توجه زیــادی به آن شــده ،فناوری اســت.
در همیــن راســتا برخــی کشــورها ترجیح
میدهند حداقل بخشی از انتخاباتهای
خــود را بهصورت الکترونیک انجام دهند
و روسیه هم از این قاعده مستثنی نیست.
هرچند به نظر میرســد دولت روســیه در
تازهتریــن تــاش خود با شکســت مواجه
شــده چرا که محققان امنیتــی ،یک باگ
بــزرگ در سیســتم رأیگیــری الکترونیک
مسکویافتهاند.
ëëیکانتخاباتپردردسر
کمتر از یک ماه به انتخابات دومای محلی
مســکو( )Moscow City Dumaباقــی
مانده و قرار شــده اســت که این انتخابات
بهصورت الکترونیک برگزار شود .سیستم
رأیگیــری الکترونیــک مســکو مبتنــی بر
بــاک چیــن فعالیــت میکنــد و درواقــع
میتوان گفت که نخســتین نمونه در نوع
خــود محســوب میشــود .ایــن سیســتم
توســط وزارت فنــاوری اطالعــات روســیه
و بــر مبنــای پلتفــرم بــاک چیــن اترئوم
()Ethereum-based voting system
توسعه یافته است.
امــا ماجــرای شکســت ایــن سیســتم
چیست؟ طراحان این سیستم که مدعی
نفوذناپذیــری آن بودنــد ،در ماه جوالی با
قرار دادن کد منبع آن روی پلتفرم «گیت
هــاب» ،از متخصصــان امنیــت ســایبری
خواســتند کــه همــه تــاش خــود را برای
شکســتن امنیــت ســایبری ایــن سیســتم
به کاربگیرنــد .ظاهراً فعــاالن این عرصه
بســیار ب ه کار خود ایمان داشتند و معتقد
به شکستناپذیری آن بودند چرا که یک
جایــزه 15هــزار دالری هــم بــرای یابنــده
«بــاگ» احتمالــی در نظــر گرفتنــد .امــا

چند روزی بیشــتر نگذشــت کــه محققان
فرانســوی موفــق بــه یافتــن ایــن «باگ»
شــدند و البتــه ایــن جایــزه بــزرگ را از آن
خــود کردنــد .گفتنی اســت که حــاال دیگر
انتخابات دومای محلی پایتخت روســیه
به یک معضــل تمام عیار برای حکومت
ایــن کشــور تبدیل شــده چــرا که بســیاری
از نامزدهــای رد صالحیــت شــده دومای
شهری مسکو از مخالفان والدیمیر پوتین،
رئیــس جمهوری این کشــور هســتند .این
موضوع اعتراضات بســیاری را در روســیه
بهدنبال داشــته و به همین دلیل هم این
انتخابات از حساســیت بسیاری برخوردار
شده است.
ëëهــک سیســتم رأیگیــری در کمتــر از 20
دقیقه
«پیریک گادری» یکی از استادان دانشگاه
 Lorraineو از محققان  ،INRIAمؤسســه
پژوهشــی فرانســوی در زمینــه علــوم
دیجیتال ،دریافــت که میتواند کلیدهای
خصوصــی ایــن سیســتم رأیگیــری را بر
پایه کلیدهای عمومی آن ،محاســبه کند.
بــه ایــن ترتیب با دســتیابی بــه کلیدهای
خصوصــی موفق شــد تا به سیســتم وارد
شود .وی مدعی است که میتوان در کمتر
از  20دقیقــه به همه اطالعات کســانی که
رأی میدهنــد دسترســی پیدا کــرد و البته
احتمــال دســتکاری در رأی مردم و تغییر
نتیجه انتخابــات به نفع یک گروه و جناح
خاص نیز چندان دور از ذهن نیست.
وی همچنیــن فعــاالن ایــن عرصــه در
مســکو را بهدلیــل اســتفاده از سیســتم
امنیتی ســایبری ضعیف در این سیســتم
رأیگیــری مالمت کرد و یادآور شــد که در
این سیســتم ،مقامات روســی از نسخهای
از رمزگــذاری بــا نــام scheme ElGamal
 encryptionاستفاده کردهاند که کلیدهای
آن امنیــت باالیــی ندارنــد و هکرهــا بــا
استفاده از فناوریهای نوین میتوانند در
مدت زمانی کوتاه ،آن را رمزگشــایی کنند
و بــه همــه اطالعــات کاربــران دسترســی
داشته باشند که این یک افتضاح تاریخی
محسوبمیشود.

تهراندرصدربیشترینآلودگیاینترنتی

این استاد دانشگاه یادآور شد :هکرها برای
ورود به این سیســتم رأیگیری رمزگذاری
شــده کار ســختی ندارنــد و بــا اســتفاده از
یک کامپیوتر خانگی استاندارد و با کمک
نرم افزارهای رایگان موجود در بازار که در
دسترس عموم مردم قرار دارد میتوانند
از موانع امنیتی این سیستم عبور کنند.
البتــه«گادری» مــاه قبــل نیــز بــا انتشــار
گزارشــی ،نســبت به امنیت ســایبری این
سیســتم هشــدار داده و در توئیتی نوشــته
بود«:سیســتم رأیگیــری الکترونیــک
پارلمــان مســکو کــه بــر پایــه بــاک چین
فعالیــت میکنــد کامــاً ناامــن اســت و
براحتــی بــرای هکرهــا قابــل دسترســی
اســت» .حــاال بــا انجــام عملــی این هک
درســتی نگرانیهــای ایــن فعــال عرصه
امنیت سایبری اثبات شد .وی البته یادآور
شد پروتکلهای این سیستم رأیگیری به
زبان انگلیســی در دسترس وی قرار ندارد
و بدون خواندن پروتکل نمیتوان به طور
دقیــق از عواقب دسترســی هکرها به این
سیســتم صحبــت کــرد هرچنــد میتوان

حدسهایــی زد .اما آنچه میدانیم اینکه
چنیــن رمزگــذاری ضعیفــی حتمــاً بیــن
برگههای رأی و اطالعات کاربران میتواند
ارتباطــی برقــرار کنــد .در بدترین ســناریو
آرای همه رأی دهندگان که از این سیستم
اســتفاده میکنند به محض رأی دادن در
اختیار عموم قرار میگیرد و عمالً این رأی
مخفی نخواهد مانــد«.گادری» ادامه داد:
به محض شناســایی کلیدهای خصوصی
توســط هکر ،هرگونه اطالعات رمزگذاری
شده موجود در سیستم در اختیار هکر قرار
میگیــرد و ســریعتر از آنچه کــه تصورش
را میکنید رمزگشــایی میشــود که این به
معنای دســتکاری و تقلب در انتخابات و
همچنین به حراج گذاشته شدن اطالعات
کاربران خواهد بود درواقع براحتی حریم
خصوصــی نقــض میشــود و کاربــران در
مقابلهکرهابیدفاعمیمانند.
اما آیا این سیستم رأیگیری برای افرادی
خاص در نظر گرفته شــده بود؟ در پاســخ
باید گفت در ابتدا بسیاری تصور میکردند
کهاستفادهازسیستمرأیگیریالکترونیک

مبتنی بــر اینترنت و فنــاوری بالک چین،
تنهــا محدود به افراد اهل روس اســت که
در زمان انتخابات در ســفر هستند .برخی
دیگر نیز معتقد بودند این سیســتم برای
افرادی طراحی شــده کــه از محدودیتها
و ناتوانیهای جســمی رنــج میبرند ولی
واقعیت این اســت کــه جامعه هدف این
سیســتم رأیگیری بــه این افــراد محدود
نمیشــود و هرکســی که پیش از این برای
شرکت در انتخابات الکترونیکی مبتنی بر
بالک چین ثبتنام کرده اســت میتواند
در  8سپتامبر( 17شهریور) از این سیستم
بهــره بگیرد .به هرحــال اگر در مــاه آینده
ایــن سیســتم رأیگیــری الکترونیکــی در
مسکو بهصورت رسمی مورد استفاده قرار
بگیرد میتواند یک رکورد را برای روسیه به
ثبت برساند چرا که این نخستین بار است
که یک سیســتم رأیگیــری الکترونیک بر
پایــه بالک چیــن به طــور قانونــی در یک
انتخابات رســمی در جهان مورد استفاده
قــرار میگیــرد و فقط به نمونه آزمایشــی
ختم نشده است.

ëëتالشبرایافزایشامنیتسایبری
البتــه حــاال مقامــات روس بــا پذیرفتــن
این شکســت تصمیــم دارند تا مشــکل را
برطــرف کــرده و از کلیدهــای خصوصــی
قوی تری بهره بگیرند .آنها اذعان کردهاند
که طول رشــتههای بالک چین آنها کوتاه
بوده به همین دلیل هم امنیت آن تأمین
نشده و حاال برای برطرف کردن مشکالت
موجــود ،در زنجیرههــای بالک چین خود
از  1024کلید اختصاصی استفاده خواهند
کــرد که قطعاً کار هکرها را بســیار ســخت
میکند .البته دانشــمندان فرانســوی این
کار را نیــز محکوم به شکســت میدانند و
معتقدند که مقامات روس باید به عددی
دوبرابــر فکــر کنند وگرنه باز هم شکســت
آنهــا محتــوم اســت .ایــن محققــان عدد
 2048را پیشنهاد میدهند تا از حملههای
هکری ممانعت شود.
این سیســتم رأیگیــری الکترونیکــی قرار
اســت  8ماه ســپتامبر ( 17شــهریور)عمالً
وارد فاز اجرایی شود و در کنار سیستمهای
ســنتی و رســمی رأیگیــری در این کشــور،
بــه مــدت  12ســاعت فرصــت رأیگیــری
الکترونیــک را در اختیار مردم مســکو قرار
دهــد .به محض قرار گرفتن این سیســتم
در فــاز اجرایی ،کاربران میتوانند از طریق
تلفن همراه یــا کامپیوترهای خانگی خود
در این رفراندوم شــرکت کننــد و رأی خود
را بــدون حضور در پای صندوقهای رأی و
تنهاباکمکاینترنتبهصندوقبیندازند.
مقامــات روس معتقدنــد بــا اســتفاده از
ایــن سیســتم ،رأی آنهــا بهصــورت کامالً
محرمانه روی سیستم بالک چین اترئوم
ثبت میشود؛ موضوعی که حاال محققان
فرانســوی کامالً خــاف آن را ثابــت کرده
و یــادآور شــدهاند کــه این سیســتم بالک
چین ســطح امنیتی باالیی ندارد و حریم
خصوصی کاربران در معرض خطر است.
حال بایــد منتظر مانــد و دید کاربــران در
مسکو چه واکنشی نسبت به این موضوع
نشــان میدهند و چند درصد آنها حاضر
بــه رأی دادن در چنیــن سیســتم ناامنــی
خواهندبود.

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای
رایانهای(ماهر) ،آمار آلودگی ســایبری یک ســال اخیر کشــور
اخــبار
را منتشــر کــرد .برمبنای این آمــار ،تهران در زمینــه دارابودن
بیشترین آلودگی اینترنتی در صدر قرار دارد.
سهای آلوده
بــ ه گزارش «ایران» ،ســامانه رصد ماهر در گزارشــی تعــداد  IPآدر 
کشور که در  ۱۲ماه اخیر ثبت شده است را منتشر کرد.
در این گزارش ،مجموع آسیبپذیری آدرسهای  IPکشور در یک روز  ۲۵۴هزار و
 ۱۶۱آدرس ،در یک هفته  ۷۷۸هزار و  ۲۲۳آدرس و در یک ماه یک میلیون و ۹۶۵
هزار و  ۵۳۱آدرس اعالم شده است.
این درحالی اســت که مجموع آلودگیهای این آدرسها برمبنای آســیبپذیری
و بــات نــت ،برای یک روز  ۵۴۳هــزار و  ۱۱۲آلودگی ،برای یک هفته یک میلیون و
 ۸۳۱هزار و  ۴۴۱آلودگی و در یک ماه  ۴میلیون و  ۹۷۱هزار و  ۶۰۰آلودگی اعالم شد.
براســاس ایــن آمار ،بیشــترین گــزارش آســیبپذیری مربوط به اردیبهشــت ۹۸
اســت که یک میلیون و  ۶۰۹هزار و  ۶۲۱آدرس  IPآســیب پذیر در کشــور شناسایی
شــده اســت .این درحالی اســت که در مردادماه امســال  ۸۶۳هزار و  ۹۶۸آدرس
آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است.
این آمار که توســط مرکز تخصصی آپای دانشــگاه صنعتــی اصفهان جمعآوری
و پیادهســازی شــده اســت ،وضعیــت آلودگیهــای یک مــاه اخیر کشــور را نیز به
تفکیک نام استان نشان میدهد .این نمودارها شامل فعالترین شبکههای بات
و آسیبپذیری در  ۳۰روز اخیر و نیز پراکندگی آلودگی در سطح کشور میشود.
بررســیها نشــان میدهد که بیشترین آلودگی ســایبری مربوط به تهران و پس از
آن اصفهــان ،گیالن و یزد اســت .این درحالی اســت که کمتریــن آدرس  IPآلوده
شناسایی شده مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با  ۱۶۴مورد  IPآلوده است.
در این زمینه اســتانهای خراسان جنوبی ،سیســتان و بلوچستان و زنجان هم در
یک ماه اخیر کمترین آدرسهای  IPآلوده را داشتهاند.

لیست سیاه امریکا و روزهای سخت هوآوی

بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت هوآوی گفت فشــار امریکا روی این شــرکت کار
را به مرگ و زندگی کشــیده اســت .به گزارش ایســنا ،رن ژنگ فی ،مدیرعامل
هــوآوی در جمــع کارکنان این شــرکت حاضر شــد و وضعیت فعلــی را به یک
میــدان جنــگ تشــبیه کــرد .هــوآوی از مــاه مه وارد لیســت ســیاه امریکا شــد و
شرکتهای امریکایی از انجام معامله با این غول چینی منع شدند .با این حال
کاخ ســفید روز گذشــته با اعطای معافیت موقت  ۹۰روزه برای همکاری با این
شرکت موافقت کرد.
هوآوی که وابســتگی نرم افزاری و ســخت افــزاری زیادی به امریــکا دارد تبدیل
به یکی از اصلیترین میادین زورآزمایی جنگ تجاری بین چین و امریکا شــده
اســت .رن با اشــاره به اینکه هواوی نیاز به خونی تازه در رگهایش دارد ،گفت:
وارد بازی مرگ و زندگی شدهایم و باید بااستعدادترین و ماهرترین افراد را برای
همــکاری اســتخدام کنیم .رئیس این غــول چینی با تأکید بر ضــرورت افزایش
بهرهوری این شــرکت گفت  :نیاز اســت نیروهای مازاد تعدیل شوند .همچنین
هــوآوی بــه رونــد خرید تجهیزات مــورد نیاز خــود در مــدت معافیت تحریمی
سرعت خواهد بخشید تا پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد.
هوآوی اخیراًدر راستای کاهش وابستگی خود به تجهیزات امریکایی از پردازشگر
ســاخت خود رونمایی کرد .هر چند که به گفته مدیرعامل این شــرکت ترجیح
هوآوی در مقطع فعلی اســتفاده از سیســتم عامل اندروید اســت اما در صورت
لزوم ،این شرکت از سیستم عامل خود استفاده خواهد کرد.

