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تواناتک:  برنامه ای به نام "Detekt" از سوی دو سازمان حقوق بشری عفو بین الملل و بنیاد مرزهای 
الکترونیک عرضه شد که براساس آن روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر از این پس می توانند به صورت 

رایگان آن را نصب کنند و برنامه های جاسوسی را کشف و ردیابی کنند.

سازمان عفو بین الملل همزمان با رونمایی از این برنامه جدید اعالم کرد: »هدف نهایی ما کمک به 
گروه های مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است تا کارشان را بدون خطر آزار، سرکوب 

و جاسوسی و در نهایت بازداشت و شکنجه انجام دهند.«

این برنامه منبع باز توسط محقق امنیت »کلودیو گوآرنیری« که سال ها بر روی سوء استفاده دولت از 
نرم افزارهای جاسوسی تحقیق کرده ساخته شده است. او و همکارانش در دانشگاه تورنتو پی بردند که 
دولت بحرین از نرم افزاری آلمانی به نام "FinFisher" برای جاسوسی فعاالن حقوق بشر استفاده می کند. 
همچنین پی بردند که دولت اتیوپی روزنامه نگاران ساکن امریکا و اروپا را با کمک برنامه ای ساخته شده 

توسط "HackingTeam" رصد می کند. کمپانی که دستگاه های جاسوسی می فروشد.

گوآرنیری نرم افزار "Detekt" را از روی برنامه ای که خودش و تیمش استفاده می کردند ارتقا داده 
 "Detekt" است: »تصمیم گرفتم این برنامه را علنی کنم چرا که مخفی نگه داشتن آن بی معنا بود.« برنامه
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فقط برای ویندوز قابل استفاده است و نرم افزارهای مخربی که توسط کمپانی های تبلیغاتی به کار گرفته 
 BlackShades RAT (Remote Access Tool) and"  می شوند و یا ابزارهای جاسوسی محبوب چون

Gh0st RAT" را که توسط مجرمان اینترنتی استفاده می شوند شناسایی می کند.

از محدودیت های این برنامه این است که صرفا ویندوز را اسکن می کند و نفوذ ابزار مخرب را از 
از سیستم  استفاده  پیدا شد،  ابزار جاسوسی  اگر  است که  Detekt گفته شده   راهنمای  نمی برد. در  بین 
کمپانی  یا  و   "FinFisher" توسط  شده  ساخته  جاسوسی  جدید  نسخه های  همچنین  کنید.  متوقف  را 
"HackingTeam" را احتماال نمی تواند ردیابی کند. نکته مهم دیگر این است که اگر "Detekt" چیزی 

پیدا نکرد این به معنای پاک بودن سیستم شما نیست.

Detekt

همچنین »جوآنا روتکاوسکا«، محقق دیگر امنیت اعالم کرده است که کامپیوتر هایی که با سیستم های 
قدیمی کار می کنند کال ناامن هستند و حتی "Detekt" هم نمی تواند به آن ها کمک کند. اما گوآرنیری 
با این موضوع مخالف است و بر این نظر است که "Detekt" جایگزین آنتی ویروس ها یا دیگر ابزارهای 
توسط  کامپیوتر ها  جاسوسی  بحث  توسعه  برای  بیشتر  نرم افزار  این  که  داشت  اذعان  او  نیست.  امنیتی 

حکومت ها است که در حال حاضر بدون محدودیت و ضابطه مندی صورت می گیرد.

»میگو هیپونن« نظری کامال عکس مخالفان "Detekt" دارد و معتقد است که برنامه ای برای فعاالن 
خوب است که بتواند ابزارهای جاسوسی را بیابد و حتی بهتر از آنتی ویروس های قدیمی کار کند.


