اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
دﺳﺘﺮس ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﺷﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺷﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ و اﺻﻼ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺷﺘﺒﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رخ داده ،اﻓﺮاد ﮐﻨﺠﮑﺎو در ﺳﺮوﯾﺲ Github
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺰوی روی ﺳﺮورﻫﺎی آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ  28وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ و ﻧﻮع
ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  Githubاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور  ns2.kptc.kpاﯾﻦ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ای از داده ﻫﺎی ﻣﻬﻢ  DNSآن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﻮرد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  Cooks.org.kpوﺑﺴﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی اﺧﺘﺼﺎص دارد و
 Kcna.kpﻧﯿﺰ ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد.
از دﯾﮕﺮ آدرس ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  friend.com.kpاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در
اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﮑﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪه ،ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2014ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﺖ وﻗﻮع آن اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

