اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده :ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﻋﻤﻞ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖﻣﺎن
ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺒﺎرت »ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ« در اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Omegaاﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.
 Omegaﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ  Cult of the Dead Cowﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻋﺒﺎرت
ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دﻫﻪ  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺿﺢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖﻫﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه،
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن دارد .ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﺪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺮومﺳﺎزی از ﺳﺮوﯾﺲ ) (DoSاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رواﻧﻪ ﮐﺮدن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻌﻠﯽ ،ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺴﺎس و
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﯾﺎ
دوﻟﺖﻫﺎ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺣﻤﻼت
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺮدﻫﺎی
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و  Usenetﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪا
اﯾﺪهآلﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺎل ﭼﭗ ،ﺿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد و

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻫﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی دور ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را رواﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺪاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  Worms Against Nuclear Killersﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۹۱۸۹
ﻣﯿﻼدی در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ،ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻫﺪررﻓﺖ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر روی دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﺪرن ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۲۰۰۰ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ،در اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻣﻞ

ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ  4chanﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮔﺮد ﻫﻢ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﯽﺿﺮر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ( ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ
و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺣﻤﻼت  DDoSﻋﻠﯿﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی راﺟﻊ

ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﺮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺳﻤﯽ ،ﺑﺪﻧﻪ

ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و اﻫﺪاف ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎﯾﺶ،
اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺒﻮد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن دﺳﺘﻪ
از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺮوه  Anonymousو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن در دﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻇﻬﻮرش

در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﻟﻮژی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Operation

 Chanologyﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﻟﻮژی ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ.
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺮوف  Guy Fawkesدر ﮐﻤﯿﮏ و ﻓﯿﻠﻢ V For
 Vendettaاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻫﻤﻮاره در ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪ دﻫﻪای ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن درﺳﺖ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﭼﻘﺪر ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ

ﺑﺮﺧﻼف دوران ﺷﮑﻮه اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس ،ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻧﻘﺪر در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ۷.۵ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ و آنﻫﺎ را آزاداﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ و
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺎوی ﺟﺰﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ در روز ۲۵
ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ،اﻧﺎﻧﯿﻤﻮس دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﻦ ﺑﮑﺸﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﭙﭽﺎ ،اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎت ﻧﺒﻮده
و در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻫﮏ
ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری  ،Recorded Futureﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﻣﺎ وﮐﺘﻮرﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آیﺑﯽام ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺣﻤﻼت
ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۹۵درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

