ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 ۱۰ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!

اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ﻫﻤﭽﻮن واﯾﺮد ،ﮔﯿﺖﻫﺎب و ...ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
 DDoSدر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ورود ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،3G، 4Gﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ  5Gو
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده و ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺟﺪی ﺑﻮده و
ﺷﻮﺧﯽﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در
اﺑﻌﺎد و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ در ﺗﯿﺮرس ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردهاﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺣﻤﻼت  DDoSﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﺮا دﯾﺮوز ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؟
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ  DNSﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  DNSﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن رواﻧﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎرک ﮔﺎﻓﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Imperva Incapsulaدر ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻫﻤﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ DDoS
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺸﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Dynاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ درﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ  Dynﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای آزادی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﻄﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
.1ﺗﻌﺪد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ؟
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  19ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﺳﺮورﻫﺎی
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر و اﻟﺒﺘﻪ ارزانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺮﺳﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮورﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در  60درﺻﺪ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی  SSDPﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪDNS ،
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  18درﺻﺪ NTP ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  12درﺻﺪ و  CHARGENﺑﻪ ﻣﯿﺰان  11درﺻﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  UDPاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
.2ردﭘﺎﯾﯽ از دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﺗﺤﺖ وب در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ  Dynﮐﺸﻒ ﺷﺪ
 Dynدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از آدرسﻫﺎی  IPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  DNSاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آوردﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  Hangzhou Xiongmaiﻓﺮاﺧﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﺗﺤﺖ وب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ وبﮐﻢﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار  Miraiآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺒﮑﻪای از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ
از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ  Xiongmaiاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ Xiongmai
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری ﻫﻤﻪ وبﮐﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮدﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺎدر

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ  Xiongmaiﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
 .3ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی دادهﻫﺎ
ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎروی ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Gigamonﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ«.
 .4ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ
 SaaSاﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ  Dynﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮورﻫﺎی  DYNاز ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  SaaSاﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ
و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ  SaaSﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای دﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت
اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  DNSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮاج اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻗﺘﯽ  170ﻫﺰار ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 .5ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺮوزه ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﺑﺮان از ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺶﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ ﯾﺎدآوری آنﻫﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ Xiongmai .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ دارﻧﺪﮔﺎن وبﮐﻢﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﮔﺬرواژهﻫﺎی
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  ESETﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  25اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ
از ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .6اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺮوزه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﺧﺎﻧﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻨﯿﺖ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪوﺷﺎﯾﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از دﺳﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج و ﺑﻪ دﺳﺘﺎن آﯾﮑﺎن ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟
 .7ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ESETﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 88 ،درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و
اﯾﻦ دادهﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺗﯿﺮراس ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﮔﺎه و ﻧﮕﺮان ﺑﻮدن
از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﯾﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
 .8ﮐﻢ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  ESETاﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻣﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﺶ از  14درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﺗﺮ آنﮐﻪ  30درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﺎ ﮔﺬرواژه و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺗﺮ ﺧﻮد را از زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪادهاﻧﺪ و  20درﺻﺪ اﺻﻼ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
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ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
 .9ﻓﺮﯾﻢورکﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮض و ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎتﻧﺖ  Miraiﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .10ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎص
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  DNSدر اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻋﺎدی ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راﯾﺞ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮدی را ﻋﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﻓﺮآﯾﻨﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻮده ،زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﮏ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ زﯾﺎدی از ﻫﺪف ﻧﯿﺎز داردDNS .ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮورﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ،ﺳﺮورﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ،ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن دادهﻫﺎ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﺮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  DYNدر ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.

==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان

ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻮﻣﯽ »ﭘﺎدوﯾﺶ« ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﺮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ

ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻦ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﻣﯽدﻫﺪ

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :دوﭼﺮﺧﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺪروﯾﺪی

 5Gدر اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دارد

ﻧﻮﮐﯿﺎ رﮐﻮرد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ دﻧﯿﺎ را ﺷﮑﺴﺖ!
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