ﻓﺮوش ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۵۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن اﮐﺎﻧﺖ ﻫﮏ
ﺷﺪه ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺎوی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در
ﺣﺎل ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎت ﻣﺪﻋﯽ داﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت  ۵۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﭘﭻ ﺷﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
» ،«Alon Galﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اواﯾﻞ ﺳﺎل

 ۲۰۲۰ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺒﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺪ
و ﭘﺲ از آن دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت  ۵۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺗﯽ در ﺗﻠﮕﺮام اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎزه ﺟﺴﺘﺠﻮ در
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﻞ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﻣﺎدرﺑﺮد« ،اﯾﻦ ﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم دو ﮐﺎر را ﻣﯽدﻫﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮد ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی
) (User IDاﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
اﮐﺎﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﮐﺮدﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎت آن را  ۲۰دﻻر ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺼﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از اﻃﻼﻋﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﮐﺮدﯾﺖ )ﻣﻌﺎدل  ۵ﻫﺰار دﻻر( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار اﮐﺎﻧﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ  Galﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎت دﺳﺘﮑﻢ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ) ۱۲ژاﻧﻮﯾﻪ  (۲۰۲۱راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻣﺎ ﺷﻤﺎره
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
ً
رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای و ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک داده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺑﺎت را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﺎل  ۲۰۱۹در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻠﮕﺮام
ً
ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

