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VIGILÀNCIA DELS EUA

La NSA espia 100.000 ordinadors
Un sistema de radiofreqüències permet espiar i atacar ordinadors no
connectats a internet
D.E. SANGER / T. SHANKER The New York Times / Washington | Actualitzada el 16/01/2014 00:00
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L'Agència de Seguretat Nacional (NSA)
dels Estats Units té capacitat per espiar
uns 100.000 ordinadors a tot el món
gràcies a un programa de vigilància
massiva que també li permet llançar atacs
cibernètics, segons es desprèn de
documents de l'agència, d'experts en
informàtica i de funcionaris nordamericans.
L'agència introdueix el seu programa de
vigilància en aquests ordinadors a través
d'internet, però, gràcies a una tecnologia
secreta, també pot accedir a les dades
ESCÀNDOL D'ESPIONATGE Barack Obama ahir en una base de
d'alguns d'aquests aparells encara que no
Maryland a punt d'embarcar a l'avió presidencial Air Force One. El
estiguin connectats a la xarxa. Això és
president dels EUA compareixerà divendres per anunciar les
mesures que ha adoptat del comitè d'experts encarregat de
possible gràcies a diminuts dispositius de
proposar canvis en els sistemes d'espionatge de la NSA.
radiofreqüència que s'instal·len d'amagat i
que envien dades dels ordinadors a
petites estacions de la mida d'un maletí situades a quilòmetres de distància- controlades per la NSA. En principi són agents d'espionatge
els que instal·len el dispositiu emissor als ordinadors que són objecte de vigilància, però, en
alguns casos, es recorre als mateixos fabricants o a usuaris que ho fan sense saber-ho.
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Gràcies a la radiofreqüència, l'agència ha aconseguit el que perseguia des de feia anys: introduirse als ordinadors d'enemics, i també d'aliats, que fins ara eren impermeables a l'espionatge i als
ciberatacs. La NSA considera que aquest sistema és una "defensa activa" contra atacs
cibernètics estrangers i no una eina ofensiva. Però, quan en alguna ocasió s'ha sabut que
atacants xinesos havien instal·lat programes similars en ordinadors dels EUA, el govern nordamericà ha protestat, fins i tot a nivell presidencial.
L'exèrcit xinès, a qui els EUA acusen d'atacar regularment empreses nord-americanes per robar
secrets industrials, és un dels objectius de la vigilància de la NSA. Però el programa
d'espionatge, que rep el nom en clau Quantum, també s'ha introduït amb èxit en sistemes de
l'exèrcit rus, en institucions de la Unió Europea i en xarxes de la policia de Mèxic i dels càrtels de
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droga del país. Segons un mapa de l'agència amb tots els objectius marcats, aquesta vigilància
informàtica també va arribar a països aliats en matèria de terrorisme, com l'Aràbia Saudita, l'Índia
o el Pakistan.
"La novetat és l'abast de la vigilància i la sofisticació de la capacitat de l'agència per introduir-se
en ordinadors i xarxes a les quals no s'havia tingut accés fins ara", assenyala James Andrew
Lewis, expert en ciberseguretat del Centre d'Estudis Internacionals i Estratègics de Washington.
"Alguna de les capacitats ja es coneixia, però la combinació de saber com penetrar en alguns
sistemes amb l'ús de la radiofreqüència ha obert una finestra d'informació que els EUA no havien
tingut mai fins ara", afegeix.
No s'ha espiat dins dels EUA
No hi ha proves que la NSA hagi implantat el programa Quantum a l'interior dels EUA. L'agència
no va voler fer comentaris sobre aquesta revelació, però sí que va aclarir que, en qualsevol cas,
no era comparable a l'espionatge cibernètic que duu a terme la Xina.
"Les activitats de la NSA estan dirigides i especialment desplegades contra, i només contra,
objectius d'intel·ligència estrangers contrastats en resposta als requeriments que es plantegen",
va assegurar Vanee Vines, portaveu de la NSA, en un comunicat. "No utilitzem les capacitats
d'intel·ligència per robar secrets d'empreses estrangeres i donar-los a companyies nordamericanes per millorar la seva competitivitat", va concloure després d'afirmar que les revelacions
dels últims mesos "van en detriment de la seguretat dels EUA" i dels seus aliats.
En els últims mesos s'han sabut detalls d'aquest programa a partir de les filtracions de Snowden.
Un diari holandès va mostrar un mapa amb els llocs on els EUA havien instal·lat els aparells de
vigilància i la revista alemanya Der Spiegel va publicar un catàleg amb els dispositius que podrien
enviar i rebre informació en secret.
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