اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ؛ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﻗﺘﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ داده ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ از دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در آورد .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ

ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ دﯾﺮوز در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺳﺎﻋﺖ
 ۲:۳۵ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد،

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ..

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ThousandEyesدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی TransTelekom
روﺳﯿﻪ ،ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺗﻠﮑﺎم در ﭼﯿﻦ و ﺣﺘﯽ  MainOneدر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ری داﯾﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻟﮑﺲ ﻫﻨﺘﻮرن ﻟﻮآن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ThousandEyesدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺗﻠﮑﺎم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻮروم ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﻮﺘﺮ ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد.

اﻣﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ روز دوﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﯿﻠﯽ در ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺪارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﮔﻮﮔﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮوﯾﺲ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﮑﻞ ﻫﺎﯾﺶ
ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻞ ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻮﮔﻞ دﯾﺮوز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﻨﯽ رخ ﺑﺪﻫﻨﺪ
)ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ( ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ دال ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺮای رﻫﮕﯿﺮی دﯾﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ را ﮐﻪ روی روﺗﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺴﺘﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﮑﻞ
درﮔﺎه ﻣﺮزی ﯾﺎ  BGPﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺺ ﻫﺎی  BGPﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺘﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،رﻫﮕﯿﺮی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﯾﺎ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

