ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰاران دورﺑﯿﻦ  Ringﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۸
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  Ringرا ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده و در دارک وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﻫﺪف ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺳﺮﻗﺖ اﮐﺎﻧﺖ و ﺿﺒﻂ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﻨﺎزل ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Stuffingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮی Ring

ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﮔﺎﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ZDNetدﺳﺘﮑﻢ ﺳﻪ ﺳﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ را روﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن  Ringﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ۴
ﻫﺰار ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  BuzzFeedاز اﻓﺸﺎی  ۳۶۰۰ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺒﺮ داده و ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ ﻫﻢ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ
ﻟﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ  ۱۵۰۰اﮐﺎﻧﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن  Ringدر ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﯽ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن  Ringﺑﺎ رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﯿﻞ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎب
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را ﺣﻤﻠﻪ  Stuffingو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن در ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎده ای ﻣﺜﻞ  CAPTCHAﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ورود
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮏ ﺧﻮدﮐﺎر از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

