ﺑﺎت ﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ
ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۶
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاری ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ،ﺗﻮﺘﺮ ،ردﯾﺖ و
آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ

ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ »ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی از ﺳﺮوﯾﺲ« از ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ) (DDoSﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺳﻪ ﻣﺘﻬﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﻧﺪ.
»ﭘﺎراس ﺟﺎ«  21ﺳﺎﻟﻪ از ﺷﻬﺮ ﻓﻦ وود اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎج اﻓﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﻣﺨﺮب »ﻣﯿﺮای« ) (Miraiرا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎج اﻓﺰار ﺣﺪود  300ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺖ و در ﺣﻤﻼت  DDoSﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎ و دﯾﮕﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ »ﻣﯿﺮای« از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف در

اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2016ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎت ﻧﺖ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Dynﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ اداره  Dynرا
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه» ،ﺟﺎ« و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی »ﺟﻮزﯾﺎ واﯾﺖ« و »داﻟﺘﻮن ﻧﻮرﻣﻦ« در
زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎت ﻧﺖ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.

ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ
ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎی آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ را در
ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰار ،ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﭘﻠﯿﺲ  FBIﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و در ﻓﺼﻞ اوج ﺑﺎزی،
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻤﻼت  DDoSاز ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎ روی ﺳﺮورﻫﺎی رﻗﯿﺐ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮورﻫﺎی رﻗﯿﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮان
آﻧﻬﺎ را از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻼﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻗﺒﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎت ﻧﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ »ﻣﯿﺮای« روی ﻓﻀﺎی وب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﭘﻠﯿﺲ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺨﺮب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

