ﭼﻄﻮر ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮ ﻓﺎش ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد
دارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از  ۱۰۶ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ آیدی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک،
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد اﯾﻤﯿﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮری ﮐﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ »«Have I Been Pwned
اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎش

ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺎش ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎم » «Oh no — pwnedدر
ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ » «Breaches you were pwned inﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن در آﻧﻬﺎ ﻓﺎش ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان از اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎش ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را دارد.
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻮرد ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻮردﻫﺎی
ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻟﻮ ﺑﺮود ،اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﯾﻮار دﻓﺎﻋﯽ اﺿﺎﻓﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

