ﺣﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺎزیﺳﺎز در دارک وب -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ۲۰۲۱
ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد و اﺧﯿﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎز ﻣﻄﺮح در دارک وب ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Kela Researchﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻫﺰار اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎز ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ  Kelaﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،Kelaاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﻨﻞﻫﺎی ادﻣﯿﻦ و ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮی ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
ﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎی ادﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎجاﻓﺰاری ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﮐﭙﮑﺎم« و »ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ« اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دارک وب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
روی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

