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محسه احمدیان

تراشه طالیی

نا در این نقاله سعی نی کنیو ةه صورج ةسیار سادى آنچه در دینانیک آ یکی احقکای نکی ارخکت را حوهکی داکیو ا
اصطالحاج رنی ةپرایزیو.
در اةختا ال م اسد چنت کلهه کلیت را حوهی دایو :
 -1آ یی  :ار رایانه (نودم ) ةعت ا احصال ةه اینخرنکد حوسکت حکانین کننکتى یک ندکانی دریارکد نکی کنکت ککه ایکن
ندانی ةصورج چهار قسهخی اسد که ار قسهد شانل اعتاد اسد ا  0حا  522ةطور نثال  2.520.110.155ککه
ةطور نسخقیو ةه رایانه (نودم ) شها اشارى نی کنت .در حهام جهان یکخا اسد.
 -5سر ر  : Dynipسر ر اا نا ظیقه دریارکد خییکرى آ یکی رایانکه (نکودم ) شکها را دارد در نکانی ککه آن را
دریواسد نی کنیو د ةارى ةا نی گردانت.در اقع سر ر اا نا رقت  DNSسر ر اسخنت.
 -0ااسد  :نام رایانه شها که در نان ایجاد آن را ةطور دلخواى انخخاب نی کنیت .در اقع جکایززین آ یکی شکها
نی شود .نثال  exampleجایززین آ یی در نثال قتل نی ةاشت.
 -4کارةر  :یود شها یا کسانی که شها نی یواایت ا ااسد شها اسخقادى کننت.
حال ةه نهودار یر حوجه کنیت:

در اةختا پس ا ثتکد ااسکد رعکال سکا

آن شکها ةایکت نکرم ارکزار را ةکر ر

نخصل اسد نصث کنیت  (.راانها نصث راى انتا

یککی ا رایانکه اکا یکود ککه ةکه اینخرنکد

)

سناریو :
ککارةر ةکا اسککخقادى ا نر رگکر آدر  http://example.dynip.irرا دریواسککد نکی کنکت  .در اینجککا دریواسکد کککارةر
ةرا سر ر اا نا ارسال نی شود  .سر ر نا نیز ةالراصله ةا حوجه ةه آنکه آ یی رایانه شها را قتال خییرى نهکودى اسکد
کارةر را ةه رایانه شها اتاید نی کنت ةت ن آنکه کارةر ا آ یی شها اطالعی داشخه ةاشت یا حخی نخوجه شود ککه ةکه
رایانه شها نخصل شتى اسد.

