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ﺧﻄﺎی  ۴۲۹ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻮﻧﻪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ؟
 - niushamin - 2022-03-16ﻣﺸﻼت ﻓﻨ و ﭘﺮدازش وﯾﺪﯾﻮ
ﺧﻄﺎی  ۴۲۹ﭼﯿﺴﺖ؟

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺠﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺧﻄﺎی  ۴۲۹ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ« را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧ رخ ﻣدﻫﺪ؟

ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﯾ ﺻﻔﺤﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل ﻣﺷﻮد ،در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻌ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺮدازش آن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺪا در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎﻫ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﮐﺎﻣﻼ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و
ﺳﺮوﯾﺲ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ،ﻧﺮخ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﺎزهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻋﻤﻮﻣ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﻦ اﺷﺘﺮاﮐ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ از ﯾ IP اﺷﺘﺮاﮐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮان آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد؟

 ‐۱اﮔﺮ در ﺣﺎل ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آﭘﺎرات ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دوﺑﺎره ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۲اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﻦ ) (VPNاﺷﺘﺮاﮐ ﻫﺴﺘﯿﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﻣﺠﺪدا ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۳ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻓﺰوﻧﻪاﯾ در ﻣﺮورﮔﺮ ،وﯾﺮوس و ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ،دﻗﺎﯾﻘ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺮورﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺠﺪدا ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺷﻮد ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

