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  !اينجا بزرگترين و قدرتمندترين مرکز جاسوسی دنيا است
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شود كه با سرعت زيادي در  جايي در قلب صحراي يوتا تاسيسات ساختماني عظيمي ديده مي

اين بنا قرار است چه . تحده امريكا هستندحال ساخت بنايي عظيم الجثه براي ارتش اياالت م

  .كاري انجام دهد؟ در ادامه اين موضوع را متوجه خواهيد شد

 

ترين بناھا در دنيا در حال  ترين و امنيتی ّدر دل صحرای يوتا و انتھای رشته کوه واساچ، يکی از سری
فتن ھر گونه تھديد ھايتان تفتيش و برای يا اين مکان جايی است که ھمه صحبت. ساخته شدن است

 .شوند امنيتی بر عليه امريکا، آناليز می

اين ساختمان مرکز اط:عاتی آژانس امنيت ملی يوتا است، که ساخت آن دو ميليارد د7ر ھزينه دارد و 
کند و  ھا را ثبت و کنکاش می ھای تلفنی و چت ھای کوتاه، تماس ھا، پيام تمام ارتباطات دنيا، اعم از ايميل

در اين مکان با توجه به اھميت موضوع، نفوذ و . کند ه کدھا نفوذ کرده و آنھا را رمزگشايی میالبته ب
شود امکان نفوذ به اط:عات مالی،  رمزگشايی تا با7ترين ميزان ممکن امکان پذير خواھد بود و گفته می

ک، اسناد قانونی معام:ت سھام، قراردادھای تجاری، مسائل نظامی کشورھای خارجی و اسرار ديپلماتي
 !و روابط شخصی محرمانه، در اينجا در دسترس خواھد بود



 فوت مربع، پر از سرورھای ٢٥,٠٠٠در اين ساختمان چھار اتاق انفورماتيک، ھر يک به مساحت 
 ١.٧ تن ماشين آ7ت و روزانه ٦٠,٠٠٠کامپيوتری وجود خواھد داشت که برای خنک کردن آنھا 

ھمچنين .  مگاواتی خاص خود را دارد٦٥اين مکان پست برق . ميليون گالن آب استفاده خواھد شد
. توانند برق مورد نياز کل تاسيسات را به مدت سه روز بی وقفه تامين کنند ژنراتورھای پشتيبان که می

 . ميليون د7ر ھزينه خواھد شد١٠تنھا برای ساخت سيستم امنيت تصويری بيش از 

ھا  تواند يوتابايت اين پروژه نظامی می.  اط:عات يوتا، تکه مرکزی شبکه جھانی اط:عات استمرکز
را ) برای آگاھی از بزرگی اين عدد ھمين بس که واحد سنجش اط:عات با7تر از آن نداريم(اط:عات 

اين مرکز با داشتن چندين و چند پست شنود، ماھواره جاسوسی و مرکز اط:عات. ذخيره کند  cSA 
( که به آن متصل است، به قدرتمندترين آژانس جاسوسی دنيا تبديل ) بايگانی اسناد امنيت ملی آمريکا

 .خواھد شد

 

ولی آن را می . ف شده استجالب است بدانيد که به دليل نامشخصی اين مقاله از سايت گيزمودو حذ
 .مشاھده کنيد آدرس اين در گوگل کش توانيد از
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