ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﻫﮏ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺎزه،
از  30ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ  Bithumbﻧﺎم داﺷﺘﻪ و در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪه در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ  ،Bithumbرﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 Bithumbاز ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎدﻻت ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در روز ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
 Bithumbدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮورﻫﺎی اﺻﻠﯽ
آن از ﻫﮏ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ:

ﭘﯽ ﺳﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻧﻪ ﺳﺮور اﺻﻠﯽ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و
اﯾﻤﯿﻠﯽ آدرس ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻓﺸﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻮوردﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ« وون ﮐﺮه در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ درک
ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﻫﺎی رﺑﻮده ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  870ﻫﺰار
دﻻر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ ،در اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﻼت ﻗﺒﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻤﻠﻪ  Mt. Goxﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ  460ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  2014ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان  Bithumbﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در  Bithumbﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ Ethereum ،و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﺳﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  2578دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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