آﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای دارک وب اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎ
و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻋﻀﻮ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺮوﯾﺲ » «vpnMentorﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻣﯿﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻊ ،اﺟﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ » «NortonLifeLockﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ
ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺮت ﺷﺪه و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار دارد.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪی  vpnMentorﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و روزﻣﺮه در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۱۰ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ،آنﻫﺎ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دارک وب ﺑﻮد و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ،ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ روی ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت  DDoSﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ از اﻓﺸﺎی ﻫﻮﯾﺖ در ﺗﻠﮕﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دادهﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﺗﺠﺎری ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

