 6ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ

اﻣﻨﯿـﺖ در ﻣـﺮز DNS

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮماﻓﺰار آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ راهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  DNSاﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ  DNSآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .در واﻗﻊ ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وبﮔﺮدی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از ) DNSﺳﺮﻧﺎم  ( Dynamic Name Serverاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺘﯽ را در ﻣﺮورﮔﺮ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ DNS ،درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ  IPﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوری ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وبﺳﺮور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و وبﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ )ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﻪ  IPﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را
 Domain name resolutionﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ( .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ از  DNSﺳﺮورﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛  Recursiveو
 .Authoritativeاز اﯾﻦ دو ﻧﻮع ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از  DNSﺳﺮورﻫﺎی  Recursiveﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(.
اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) ISPﺳﺮﻧﺎم  (Internet Service Providersﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع  DNSﺳﺮورﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﺮورﻫﺎی Recursive
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ  DNSﺳﺮورﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی
 Authoritativeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ ﯾﮏ  IPﺑﺮای وبﺳﺮور ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و داﻣﻨﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  DNSﺑﻪ اﯾﻦ  IPاﺷﺎره ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
 DNSﺳﺮورﻫﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﯽ را ﻣﯿﺎن ﻣﺮورﮔﺮ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت  DNSدﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن
در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ  :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﺮزهﻧﮕﺎری و ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﺎﺻﯽ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ـ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ :ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن داده ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
وﯾﺮوس ،اﺳﮑﻤﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک دارﻧﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮد.
ـ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ :اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎتﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮد دارد
ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت :در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  DNSاﻧﺠﺎم داد.

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی URL
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد  gogole.comﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آن را ﺑﻪ
 google.comاﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  DNSزﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن داده ﻧﯿﺰ
از ﻗﺒﻞ روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮوﯾﺲ  DNSﺳﺮور  Recursiveآﺳﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ  IPﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  DNSرا در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ روی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ داده ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎراﯾﯽ  DNSﺳﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻦ  Domain resolutionﮐﻢﺳﺮﻋﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وبﮔﺮدی ﮐﻢﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ را ﻧﯿﺰ روی  DNSﺳﺮورﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از Namebench
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﯾﯽ را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

Comodo Secure DNS
راﯾﮕﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ دیاناس 8.26.56.26 :و 8.20.247.20
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺳﺎده را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰار ،ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار و ...دارﻧﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ادﻋﺎ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮورﻫﺎی  DNSﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
آیاسﭘﯽﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد Comodo .ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﯾﺲ  Dynﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮورﻫﺎی
 Authoritativeﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ،SSLﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ اﻣﻦ و ...اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪن  ،Comodo Secure DNSﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺸﺪار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺪود
ﺷﺪن وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻈﻨﻮن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻧﺒﻮد داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪﻧﺎم Comodo
 Secure DNS Searchرا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و ﺟﻤﻼت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم داﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺰ در آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﺎﻫﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن ﺑﻪﻧﺎم Comodo Secure DNS
 2.0ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن داده را ﻧﯿﺰ دارد ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

Dyn Internet Guide
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎری
ﻧﺸﺎﻧﯽ دیاناس 216.146.35.35 :و 216.146.36.36
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ روی آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻏﻠﻂ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﺮور  Authoritativesاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
 Hostnameﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ رﯾﻤﻮت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ  DNSﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه Dyn ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب و ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و
ﺳﯿﺎه ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک  Internet Guideرا ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﯾﻤﻮت آن ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ از  25دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی  Internet Guideﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻌﺎل

ﺑﻤﺎﻧﺪ Dyn.دو ﻧﻮع اﺷﺘﺮاک  Internet Guideرا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﺷﺘﺮاک  Proﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ده دﻻر در ﺳﺎل و اﺷﺘﺮاک
 Premiumﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺴﺖ دﻻر در ﺳﺎل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﯾﻤﻮت را ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ IPاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه در  Internet Guideﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و دﻟﯿﻞ
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪاﻓﺰاری ﭘﯿﺪا ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮدﮐﺎر
اﻣﻨﯿﺘﯽ  Internet Guideﺳﺎﯾﺘﯽ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮد و وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﯾﺎ آن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  Internet Guideﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .درﺑﺎره ﻧﺒﻮدن داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪﻧﺎم  Internet Guideرا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و ﺟﻤﻼت
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم داﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

FoolDNS
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎری
ﻧﺸﺎﻧﯽ دیاناس 87.118.111.215 :و 213.187.11.62
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دو ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن و ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ردﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت  Premiumاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ  Auditاﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی ،ﻻگ ﮐﺮدن
روﯾﺪادﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه را دارد .ﻧﺴﺨﻪ  Businessاﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
داﻣﻨﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎ  20دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد ــ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ــ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ.

GreenTeam Internet
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎری
ﻧﺸﺎﻧﯽ دیاناس 81.218.119.11 :و 209.88.198.133
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دارد .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راﯾﮕﺎن از ﭘﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﺮزهﻧﮕﺎری را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
راﯾﮕﺎن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن داده را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و 47
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖﺗﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺪود اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ آن را دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﭼﺮا ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ  GreenTeamاز آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮق را دوﺑﺎره در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﺮ دو ﺣﺴﺎب راﯾﮕﺎن و ﺗﺠﺎری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را در
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺪود وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ GreenTeam Internet .ﺑﺮای داﻣﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ داﻣﻨﻪای ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ از ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﻧﺪارد ،دارای ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

Norton ConnectSafe
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  :DNSﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺳﻄﺢ  :(Security) 1اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪای آن ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و

اﺳﮑﻤﺮ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و از  IPﻧﺸﺎﻧﯽ  119.85.126.10و  199.85.127.10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ  :2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮزهﻧﮕﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  Securityاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ IP
ﻧﺸﺎﻧﯽ  119.85.126.20و  199.85.127.20در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ  :3ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐرﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮی از اﻣﻨﯿﺖ داده را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ  IPﻧﺸﺎﻧﯽ  199.85.126.30و  199.85.127.30در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری
ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮک از ﺧﺪﻣﺎت
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی دو ﺳﻄﺢ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ DNS
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ  P2Pرا ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻔﺤﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ
و ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ  Norton ConnectSafeوﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی را ﺑﺮای
آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Nortonﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
داﻣﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﻧﺪارد ﻫﻢ دارای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮ
دارد ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی  ASK.comاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

OpenDNS
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای  Enhanced DNSو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ دیاناس .208.67.222.222 :و ) 208.67.220.220ﻧﺸﺎﻧﯽ  DNSﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮوﯾﺲ FamilyShield:
 208.67.222.123و .(208.67.220.123
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت  DNSاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن و ﺗﺠﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ آن  Enhanced DNSاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮورﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ از
ﭘﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ دارد .اﻣﺎ  OpenDNSﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
 :OpenDNS FamilyShieldدرﺳﺖ ﻣﺜﻞ  Enhanced DNSاﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺪود و درﯾﺎﻓﺖ آﻣﺎر و ﻻگﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻫﻤﺎن  IPﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Enhanced DNSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 :OpenDNS Home VIPﺳﺮوﯾﺲ  Premiumﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارای آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از
آن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  19.95دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ از  IPﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ  Enhanced DNSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺎﯾﻪای
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  OpenDNSﺑﻪﻧﺎم  Umbrellaﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺪود دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎده را روﺑﻪروی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن و دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ از ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺎری  OpenDNSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎی دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی وبﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از  Umbrellaروی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺪودی ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ  OpenDNSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
روﺗﺮﻫﺎی  Netgearﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  DNSﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم  Netgearﺑﯿﺶﺗﺮ روﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ از  OpenDNSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮور آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ
ﻧﺪارد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺮورﮔﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راﯾﮕﺎن OpenDNS
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2014ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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