دادهﻫﺎی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻼب ﻫﺎوس
ﺻﺮﻓﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آنﻫﺎﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺧﯿﺮا ﻫﮑﺮﻫﺎ دادهﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻼب ﻫﺎوس را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﮑﺮی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﯾﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟

در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و اﻓﺸﺎی آنﻫﺎ در
ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺷﻤﺎره

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨﯽ

ﮐﻼب ﻫﺎوس.

وبﺳﺎﯾﺖ  CyberNewsاﺧﯿﺮا از اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎی  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ  SQLﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.

در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﻓﺮاد در
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
آﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺎم
آدرس ﻋﮑﺲ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی
ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب
ﻧﺎم ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻮرد ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک دارد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻼب ﻫﺎوس ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ وارد
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺷﻮد ،ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،ﻫﮑﺮﻫﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و دادهﻫﺎی ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺸﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﮐﻼب ﻫﺎوس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎﺳﯽ روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﮐﻼب ﻫﺎوس در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره اﻓﺸﺎی دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮏ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

