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ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ :ﯾﮏ آﻏﺎز ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻬﺎن

ﺧﺮاﺑﮑﺎران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ،ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ درﺑﺎره آن ﻫﺸﺪار داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،روی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع
»ﻣﺤﺮومﺳﺎزی از ﺳﺮوﯾﺲ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ) Distributed Denial of Serviceﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (DDoSﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺳﺮورﻫﺎی داﯾﻦ ) (Dynﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮد.
داﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  DNSرا ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻈﯿﺮ GitHub
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ  GitHub ،Twitterو  Netﬂixﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی DNS
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺮور ﻫﺪف و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آن ،در
ﺳﺮوﯾﺲرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮور اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
در اﺻﻄﻼح ﺑﺎتﻧﺖ ) (botnetو ﺷﺒﮑﻪای از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در  DDoSﻧﻈﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاری را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،زاﻣﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎتﻧﺖ و زاﻣﺒﯽ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 ۱۰ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده داﯾﻦ ،دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺑﺰار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪاﻓﺰار  Miraiآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
 Miraiآنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎتﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ  Miraiﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ  Miraiدر دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎتﻧﺖ و زاﻣﺒﯽ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ،
دﺳﺖﮐﻢ  1.2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روﺗﺮﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،ﺿﺒﻂﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
ﺑﺪاﻓﺰارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺎی اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار
روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﻢاﺛﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،داﻣﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻤﻼت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﻮدن ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ داﯾﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎرﻫﺎ ،راه و رﺳﻢ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ  :ﻧﻘﺸﻪای از ﭘﻮﺷﺶ Mirai
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