ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻼب ﻫﺎوس
را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺪود  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس روی ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻫﮑﺮی ﻓﺎش ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ،ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ،
آدرس ﺗﻮﺘﺮ ،آدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و آدرس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ  ،CyberNewsﭘﺎﯾﮕﺎه داده  SQLﺣﺪود  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻼب ﻫﺎوس
در ﯾﮏ ﻓﺮوم ﻫﮑﺮی ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﮐﺎرﺑﺮان
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻧﺎم ،آدرس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،آدرس ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻮﺘﺮ ،آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻌﺪاد دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﺪاد دﻧﺒﺎلﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ و
ﻧﺎم ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﮐﻼب ﻫﺎوس دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم
 iOSﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎ از ﺗﻼش ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ۴

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ را
از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺣﻀﻮر دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ،
ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو-ﻣﺮﺣﻠﻪای ) (2FAﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﮏ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻃﻼﻋﺎت  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس  ۵۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﯾﮏ ﻓﺮوم ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

