Häkkerid võitlevad terrorismi vastu
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Tähekombinatsioon, mis viitab pühale sõjale (araablaste jihad), tähendab tegelikult Young Intelligent Hackers Against Terror (noored
targad häkkerid terrori vastu) ja koosneb enam kui kolmekümnest häkkerist kümnelt maalt, kelle peamiseks esmärgiks on IT-d kasutades
lõigata läbi terroristide rahastamiskanalid. Siiani on neid saatnud isegi edu: YIHAT on suutnud avastada Osama Bin Ladeni
arveldusarveid ühes Sudaani pangas ja edastanud enda sõnutsi selle info FBI-le. Kuigi seda võib pidada mõnes mõttes eduks, on siiski ka
mitmeid riske sellega seotud: praeguseks pole veel teatatud, kas ja kui palju sai kahju pank ja kui palju rikuti teiste pangaklientide
privaatsust.
Napilt 30-aastane Schmitz, kes on tuntud kui NASA ja Pentagoni arvutisüsteemide häkkija ja selle eest ka 1990-ndatel vanglas karistust
kandnud, teatab oma veebilehel, et tema poolt on ainult kreatiivsus, tuntud nimi ja raha. Rikas sakslane on pannud välja kümne miljoni
dollari suuruse preemia Bin Ladeni vahistamiseni viiva info eest. Ta hoiatas, et paari aasta pärast on terroristidel bioloogilised relvad ja
ka tuuumapomm ning nad ei tapa enam mitte 5000, vaid viis miljonit inimest. "Maailm peab ühinema praegu. Ainult siis, kui kõik koos
võitlevad terrorismi vastu, on võimalik sellest jagu saada," lisas Schmitz.
YIHAT-i tegevuses ei näe asjaosalised ise mitte midagi halba, kuid FBI Rahvusliku Infrastruktuuri Kaitse Keskuse väitel on tegemist
kuriteoga ja seda karistatakse kuni viieaastase vangistusega. "Vahelesegamisega teevad nad hoopis karuteene USA-le ja ka võitlusele
terrorismiga," ütles keskuse esindja.
Schmitz on väga laiahaardeline ärimees: tema tegevusalade hulka kuulub lisaks andmeturbele (firma Dataprotect ) ka näiteks investorite
nõustamine www.monkeybank.com ja Megacar (www. Megacar.com), mis tegeleb luksuslike autode Internetti ühendamisega ja ratastel
veebikonverentside korraldamiseks vajalike lahenduste väljatöötamisega ning kõige juurdekuuluvaga varustamisega. Ta on väitnud, et
tema isiklikult häkkimisest osa ei võta, sest see tooks endaga kaasa järjekordsed kuud trellide taga.
David Endler, kes on iDefense-i turbeanalüüsi spetsialist, ütles, et häkkerite ideed võivad olla küll üllad, kuid nende tegudel võivad olla
ebasoovitavad tagajärjed. Ta lisas, et suurt hulka häkkereid on võimatu kontrollida ega saa olla kindel, et nende teod ei ole seadusega
vastuolus või tagada konfidentsiaalsete andmete säilimist ning puutumatust. Samuti võib probleemiks osutuda eetika.
Häkker pole kräkker
Kim Schmitz ütleb selle peale, et YIHAT-iga liitunud häkkerid arvestavad üldiste eetikanõuetega ega tegele kräkkimisega.
USA valitsusel pole aga mitte mingit soovi saada YIHAT-i käest andmeid ega teha nendega üldse mingit koostööd, sest teine häkkerite
rühmitus the Dispatchers sulges mitu saiti, mis tundusid olevat seotud Bin Ladeni või Talebaniga. Nende väitel panid nad kinni
Afganistani presidendipalee kodulehe ning mõned Iraani ja Palestiina veebilehed. Lisaks sellele, et neil puudusid igasugused volitused,
muutsid nad offline ka ühe täiesti süütu firma (Aon Limited's Special Risks Division, www.Terrorism.uk.com) lehekülje, mille
peakontor asus enne 11. septembri rünnakut World Trade Centeris. Sellise teo ainsaks põhjuseks võib pidada mõne mootori kasutamist
saitide leidmisel, kuid see ei vabanda siiski sellist äpardust.
Kübersõda pole vaja veel karta, kuid häkkerite rünnakud, mille eesmärgid võivad olla üllad ja aatelised, ei pruugi siiski alati tuua endaga
kaasa soovitud tulemust.
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