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КОМПЈУТЕРСК   А ВОЈНА МЕЃУ КОМПЈУТЕРСК 
ПЕКИНГ И В  АШИНГТОНПЕКИНГ И В 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Официјален Пекинг се пожали 
дека е мета на компјутерска ин-
вазија преку која масовно ги гу-

би државните тајни. Се разбира, како 
виновник во целата ситуација беа по-
сочени земјите од Запад, кои наводно ја 
шпионирале кинеската држава. Ста ну-
вало збор за компјутерска инфил тра-
ција и субверзија, незапомнети во до-

Развојот на услугите на 
Интернетот стана главен 
технолошки канал за 
надворешните шпионски 
активности меѓу светските 
сили. Се измислуваат 
компјутерски вируси, кои 
напаѓаат цели 
администрации, потоа 
хакерите ги испраќаат и сè 
се блокира. Пекинг го 
шпионира Вашингтон, 
Вашингтон го шпионира 
Пекинг. Двете сили влегоа 
во нов облик на војна. Нема 
тенкови, нема проектили, 
нема авиони кои не ги 
забележува радарот. Почна 
војна на компјутери. 
Наместо генералите во 
американската и во 
кинеската армија, битката ја 
водат хакерите. Напаѓале 
цели датотеки со податоци 
во Пентагон, краделе 
американски државни 
тајни... Истото и 
Американците им го 
правеле на Кинезите. 
Слично како во некој добар 
авантуристичко-
футуристички филм, полн со 
визии и фантазии за XXVI 
век, на пример. Но, тоа 
реално се случува денес. Не 
е филм. Не е фантазија. Тоа е 
новата притаена, навидум 
затскриена и тајна војна 
меѓу Америка и Кина. Тоа е 
почеток на војната меѓу две 
технолошки цивилизации. 

сегашната историја. Контармерки на 
Пекинг се - зголемена цензура, вове-
дување нови безбедносни тела и кон-
трола на странските организации кои 
работат и инвестираат во Кина. Од дру-
га страна, пак, ниту Западот не им ос-
танува должен на кинеските обви ну-
вања. Тој возвраќа со слични тези дека 
Кина е таа која шпионира и ги краде 
тајните на западниот свет. Двете хемис-
фери влегоа во технолошка војна. Бор-
бата меѓу хакерите и испраќањето ком-
пјутерски вируси за блокирање на др-
жавните администрации стана многу 
по голем проблем отколку што се прет-
поставуваше. Веројатно не е само обич-
на компјутерска игра за деца. Паѓаат 
цели системи, исчезнуваат стотици по-
датоци од институциите и во Пекинг и 
во Вашингтон. Која е целта на двете 
страни? Кој кого сака да уништи, а при 
тоа причините да останат непознати?

ИНТЕРНЕТОТ Е 
ИЗМИСЛЕН ЗА 
ПОЛИТИЧКА 

ИНФИЛТРАЦИЈА
Комунистичката партија на Кина, 

Владата, воените органи и државните 
научно-истражувачки установи мина-

тиве две години забележале огромни 
загуби на витални податоци за опста-
нокот на државата. Сè тоа е еви денти-
рано како кражба, бидејќи се одлевале 
тајни податоци и информации зашти-
тени под ознаката "строго доверливо". 
Тоа Кина го оквалификувала како нена-
доместлива загуба за националните ин-
тереси. Конкретни случаи сè уште не се 
соопштуваат, но Пекинг покажува зна-
чителни знаци на шокираност, страв и 
желба за освета. Кинеските експерти ги 
опишуваат компјутерските системи со 
зборот "изрешетани", со огромни дуп ки 
во нив, кои не можат да се до полнат. 
Првичната мерка која се пре зеде за 
заштита од ново одлевање на податоци 
беше строга цензура на про токот на 
Интернет. Но, со текот на вре мето 
властите во Пекинг увидоа дека станува 
збор за сосема погрешен потег, кој не 
дава никакви резултати. Кинезите за-
бележале дека во компјутерската тех-
нологија која ја извезуваат САД постои 
т.н. "стражарска порта", која е вградена 
со цел да се овозможи технолошка ин-
филтрација и кражба на тајни. Наводно 
западните земји ја злоупотребувале 
својата доминација во технолошкиот 
напредок. Дури и самото измислување 
на Интернетот било со цел да се спро-
веде т.н. политичка инфилтрација. Аме-
риканските компании категорично ги 
отфрлиле овие обвинувања, оценувајќи 

АМЕРИКА СТРАВУВА ДЕКА КИНА ЌЕ СТАНЕ АМЕРИКА СТРАВУВА ДЕКА КИНА ЌЕ СТАНЕ 
ВОДЕЧКА СИЛА ВО САЈБЕР ПРОСТОРОТВОДЕЧКА СИЛА ВО САЈБЕР ПРОСТОРОТ
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КОМПЈУТЕРСК   А ВОЈНА МЕЃУ А ВОЈНА МЕЃУ 
ПЕКИНГ И В  АШИНГТОНАШИНГТОН

ги како небулози и како крик на немоќ 
на кинеската администрација да се спра-
 ви со технолошките слабости. Офи-
цијални претставници на западните 
земји возвратиле на обвинувањата на 
Пекинг за компјутерски кражби, со те-
зите дека токму Кина е таа која посто-
јано врши сајбер - напади врз компју-
терските државни системи на светот 
преку Атлантикот. Такви напади биле за-
бележани во САД, Германија, Велика 
Британија и во други земји.

ВЕБ-ПОЛИЦАЈЦИ КОИ 
ПРЕДУПРЕДУВААТ

Се проценува дека целата работа за 
заштита од кражби оди преку Минис-
терството за информативна индустрија 
на Кина, потоа Министерството за јавна 
безбедност, како и Одделението за пар-
тиска пропаганда. Пекинг тврди дека 
токму тие ресори и организации се вис-
тинските и најкомпетентните кои треба 
да ја прават заштитата, за да не дојде до 
нови хакерски напади на западните 
земји врз кинескиот систем. Она на што 
сега работи Кина е создавањето соп-
ствена информативна технологија за 
без бедност која ќе биде имуна на над-
ворешните непријателски упади. Инаку, 
во моментов во оваа земја се регис-
трирани околу 140 милиони корисници 
на Интернет и, според властите, секој 
од нив е потенцијална мета на надво-
решен хакерски упад. Заради тоа е во-
ведена цензурата во Интернет врските. 
Од неодамна во Кина почна да се ко-
ристи т.н. веб-полиција, која ги пре дуп-
редува на содржините сите лица кои 
сурфаат на Интернет. Станува збор за 
содржини кои се илегални. Тоа се т.н. 
веб-патроли во облик на анимирани 
полицајци кои одат, возат велосипед 

САЈБЕР НАПАД ВО ЕСТОНИЈА И САЈБЕР НАПАД ВО ЕСТОНИЈА И 
ВО ГЕРМАНИЈАВО ГЕРМАНИЈА

Во последно време американското Ми-Во последно време американското Ми-
нистерство за одбрана е сè позагрижено од нистерство за одбрана е сè позагрижено од 
можноста да почне т.н. компјутерска војна можноста да почне т.н. компјутерска војна 
меѓу државите. Шефот на новоформираниот меѓу државите. Шефот на новоформираниот 
сајбер команден центар во Пентагон тврди сајбер команден центар во Пентагон тврди 
дека Кина се подготвува да стане водечка дека Кина се подготвува да стане водечка 
сила во виртуелниот простор, популарно сила во виртуелниот простор, популарно 
наречен "сајберспејс". Тој термин ги оп фаќа наречен "сајберспејс". Тој термин ги оп фаќа 

не само компјутерите, туку и другите не само компјутерите, туку и другите 
облици на комуникација, како што се, облици на комуникација, како што се, 

прислушувањето и ин фра струк-прислушувањето и ин фра струк-
турата. Цел е да се упадне во турата. Цел е да се упадне во 

компјутерската мре жа и во ко-компјутерската мре жа и во ко-
муникационите сис теми на муникационите сис теми на 

про тивникот, со на мера да се про тивникот, со на мера да се 
блокираат, оне способат или блокираат, оне способат или 
да се униш тат. Како најнови да се униш тат. Како најнови 
при мери за тоа се посо чу-при мери за тоа се посо чу-
ваат неодам нешниот општ ваат неодам нешниот општ 
компју тер ски упад на ус-компју тер ски упад на ус-
луж ните деј ности и вла ди-луж ните деј ности и вла ди-
ните ин сти туции на Есто-ните ин сти туции на Есто-
нија, за која беше обвинета нија, за која беше обвинета 
Русија или упадот на ки нес-Русија или упадот на ки нес-
ките хакери во компју тер-ките хакери во компју тер-

ските системи на клуч ни те ските системи на клуч ни те 
министерства на гер ман ската министерства на гер ман ската 

канцеларка, Ан гела Меркел.канцеларка, Ан гела Меркел.

САД стравуваат од уфрлување на опасни ком-
пјутерски вируси т.н. "тројански коњи", како и на 
специјални програми, кои го надгледуваат корис-
никот на Интернет во клучните американски ин-
ституции. Тие би биле активирани во моментот на 
избивањето на конвенционална војна, што на про-
тивникот би му дало пристап до доверливи по да-
тоци и планови. Во тој поглед, Вашингтон најмногу 
стравува од кинески сајбер напади. Вистинската 
опас ност лежи во фактот што сè повеќе компјутери 
се мрежно поврзани, па оттука последиците би би-
ле многу покатастрофални. Пред дваесеттина го-
дини таква опасност не постоела, затоа што го не ма-
ше Интернетот, но технолошкиот развој овоз можи 
тој брзо да се прошири и преку него да се реа ли зи-
раат валканите планови. Најцрното сце на рио сепак 
би било кога при евентуален надворешен сајбер 
напад би паднале системите за контрола на соо бра-
ќајот, на болниците или на нуклеарните постројки.
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или полициски автомобил. Полицајците кои повремено 
се шетаат низ мони то рот го предупредуваат корисникот 
на Интернет да не ги посетува страниците, кои се не-
подобни за кинеската држава. На екраните на ком пју-
терите виртуелните полицајци се појавуваат на секои 30 
минути. Се очекува за 12 месеци веб-полицајци кои пре д-
упредуваат да се појавуваат на сите Интернет страници, 
кои се регистрирани кај ки неските сервери. Иако екс-
пертите предупредуваат дека цензурата е недемократска 
категорија, која го гуши сло бодниот проток на инфор-
мации, сепак државата е ре ше на до крај да ја истера ра-
ботата, без оглед на критиките.

видени во "Актот за надзор на надворешните разуз навачки 
активности", а сега се побара да се овозможи прислушување на 
сите лица кои се наоѓаат надвор од САД и тоа без судски налог. 
Во промените се наоѓа и новата дефиниција за т.н. електронско 
надгледување, но конгресмените кои се против ваквите измени, 
инсис ти раат тајно да се знае кој и каде е прислушуван, која 
технологија се користела и кој го извршил надгледувањето. 
Противниците на промените во Законот тврдат дека тоа е удар 
врз приватноста, а Организацијата за заштита на слободата на 
приватноста смета дека со измените на законското решение 
Владата добива пре големи овластувања. 

ПРИСЛУШУВАЊЕ БЕЗ СУДСКИ  
                             НАЛОГ 

Директорот на Националната разузнавачка служба 
ДНИ, Мајк Меконел, инаку служба која ги обединува сите 
16 разузнавачки агенции во САД, соопшти дека Кина и 
Русија агресивно ги шпионираат американските објекти, 
разузнавачките системи и развојните проекти, кои се од 
витално значење за американските национални и гео-
стратешки интереси. Според согледувањата, ваквата деј-
ност го достигнува нивото на односите од ерата на Сту-
дената војна. Извештајот за овие состојби Меконал го 
презентирал и во Конгресот, оценувајќи дека актив нос-
тите и намерите на странските сили и нивните агенти се 
развиени до тој степен што можат сериозно да ги за-
грозат интересите на САД. Истовремено, тој побарал 
промена во "Актот за заштита на Америка", кој Конгресот 
го усвои во август годинава, веднаш по предупредувањата 
за проблемите кои постојат во американските разуз на-
вачки служби и агенции. Овој Закон отстрани само некои 
од ограничувањата за прислушување, кои биле пред-

Германската канцеларка Ангела Меркел раз-
мислува да им дозволи на службите за без-
бедност да го контролираат Интернетот заради 
сузбивање на тероризмот. Токму компјутерите 
се тие каде што во моментов терористите се 
најбезбедни, а државите не прават ништо на тој 
план. Во Берлин веќе се настојува да се обезбеди 
одобрување од властите за да може германската 
Сојузна управа за криминал да врши Интернет 
потрага. Против ваквите решенија делумно се 
германските социјалдемократи, кои најпрво ба-
раат одобрување од Врховниот суд.

ПЕНТАГОН СÈ ПОЧЕСТА МЕТА НА ПЕНТАГОН СÈ ПОЧЕСТА МЕТА НА 
КИНЕСКИТЕ ХАКЕРИКИНЕСКИТЕ ХАКЕРИ


