رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ

رﻗﯿﺐ ﺑﺪاﻓﺰار  Miraiﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻬﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺑﺎتﻧﺖ  Miraiواﻫﻤﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ  CloudFlareﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎتﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ
از اﺳﻼف ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن  Miraiﺻﺪﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را وارد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﺎتﻧﺖ Mirai
اﺳﺖ .ﺑﺪاﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  DNSﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮای  CloudFlareاﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎتﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک را در ﺗﺎرﯾﺦ  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 Miraiﺧﺎﻣﻮش و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪهای از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪاﻓﺰار  Miraiدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ آنرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺶ روز و در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در
آوردﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در اوج ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ آن  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ  320ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اوج ﺑﺎر ﮐﺎری اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺼﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد و در ﺳﺎﻋﺖ  3ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ
اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎتﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  Miraiاز ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار در آﯾﻨﺪه از ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎتﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ  Miraiاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ
از ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را
ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ CloudFlare .اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﺑﺎتﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ
از روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد«.
ﺷﺮﮐﺖ  CloudFlareاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎتﻧﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺮب
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد و ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
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