ﻟﺸﮑﺮی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی زاﻣﺒﯽ

ﺑﺎت ﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ

در دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو واژه ﺧﻄﺮﻧﺎک وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه و ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ دو اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎده دارﻧﺪ .ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎری ﺟﻌﻠﯽ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ﻣﺎ در
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دارد .ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺘﺮل ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ رﺧﻨﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭘﻮرتﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻫﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﮑﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی زاﻣﺒﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﺑﻪ آن ﺑﺎتﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎتﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎتﻧﺖ ) (BotNetﻣﺨﻔﻒ دو واژه  Robotو  (Net(workاﺳﺖ .در اﺻﻄﻼح ﻓﻮق واژه  Robotﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را
روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮمﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﺗﮑﺜﯿﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﺗﮑﺜﯿﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﯾﺎ روﺑﺎتﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﮑﺮ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﺻﺮف ﻫﮏ ﮐﺮدن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﮑﺮده و در ﯾﮏﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن
دهﻫﺎ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻣﻮﺗﻮری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Shodanاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ
ﻣﻮارد ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐﺷﺪه روی روﺗﺮﻫﺎ ،ﮔﺠﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار
ﻧﺼﺐﺷﺪه روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺮور در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮور از راه دور ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮده و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح  BotManagerاز
آنﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﺻﺎدرﺷﺪه را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﯿﻮه رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﺿﺪوﯾﺮوس در ﻋﻤﻞ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

 BotMasterاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﮑﺮ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ
در ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪای ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آدرسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺨﺘﻞ
ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ
در ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪه و ﭘﻨﻬﺎن از ﺳﻮی ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

.1ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ و ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮﻫﺎ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎتﻫﺎی C&C
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ وﻇﯿﻔﻪ ارﺳﺎل
دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی IRC
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ) IRCﺳﺮﻧﺎم  (Internet Relay Chatاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی  IRCﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل C&C
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  IRCاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Multicastingاز آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺰﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ اﺳﺖ.
• در اﯾﻦ روش ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﻣﮑﺎن ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮی ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی زاﻣﺒﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  IRCدر ﻋﻤﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎ ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎتﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ
اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTPﺑﺮای ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ روش دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺮب و اﻫﺪاف
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آدرسﻫﺎی  httpﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در
اداﻣﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐﺷﺪه روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه و دﺳﺘﻮرﻫﺎی آن را ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .2ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺎ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻋﺪﯾﺪهای
روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.

 .3ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻫﻢ از ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻮع ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻟﻮده
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﯿﭽﯿﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻟﻮده در ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﺑﺎتﻫﺎی ) (P2Pﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه و ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع روزاﻓﺰون ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎجاﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از آن ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد دﻗﯿﻖﺗﺮ آن ﺣﻤﻠﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
»اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه را ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺣﻤﻠﻪ آنﻫﺎ را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ
اﻓﺮادی در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﮐﻪ از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺧﺘﻼل در
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و در ﮐﻞ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از رﺧﻨﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺳﺎل ﮐﺮده و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را درﻫﻢﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای از
ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی زﯾﺮ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :در اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ در دوﻣﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﻓﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه )(DDoS

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮﻧﺪ؟
در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﯾﺎ ﮐﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﻤﻼت واﻧﺎﮐﺮا و ﻧﺎتﭘﺘﯿﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ
»ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وب ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وب ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در وب ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﯾﺎ اﺟﺎره دادن ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺎره داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  16ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎتﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Coreﬂoodاز ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ در اﺑﺘﺪا ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه )a Tool For Distributed
 (Denial of Service DDoSاﺟﺎره داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎتﻧﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد
آورﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻫﺰاران آدرس آیﭘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎتﻧﺖ  Coreﬂoodدوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد.

ﺧﺮاﺑﮑﺎری ،ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﺑﺰار ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدن
اﺳﺮار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎتﻧﺖ  GamerOver Zeusﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ( آﻟﻮده را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎتﻧﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﻼش ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺳﺎل 2014
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2007ﻣﯿﻼدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻫﺪف ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ
اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎتﻧﺖ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ )(DNS
ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﯿﺶ از  36ﻫﺰار
ﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  288ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را در ﺳﺎل  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﺗﺎد
روزﻧﺒﻠﻮم« ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و
اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺰرگ آن ﻫﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﻫﺸﺘﮏﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﻣﻨﺸﺄ ﺷﯿﻮع ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ رﺳﯿﺪه ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ
ﻣﯽروﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻄﻠﺐ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪای از ﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎت
ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎت اﺑﺰاری ﺑﺪون ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ
 ۱۰ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺘﯽ وب ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺪاﻧﺪ

ﺑﺎتﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎتﻫﺎ در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺎم  Skinholingﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎت ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ارﺳﺎل دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮوری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Skinholeﻧﺎم دارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻔﺮهای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎ از ﺳﻮی ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻟﻮده ارﺳﺎل ﻧﺸﻮد .در اداﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎتﻧﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﺨﺮب در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﯿﻖ
از اﻧﺪازه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎتﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎتﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ  Skinholingﻗﺎدر اﺳﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎتﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ دﯾﮕﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ و ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎتﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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