ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼب
ﻫﺎوس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰار آﻟﻮده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮاﺑﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺎزه ،ﺗﺒﻬﮑﺎران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ PC
ﮐﻼبﻫﺎوس را ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺑﺪاﻓﺰار اﺳﺖ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺨﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ ،ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس  PCدر آن ﻗﺮار داده ﺷﺪه .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار از ﻧﻮع »ﻓﺮﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل« ) (C&Cاﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را از ﺳﺮور ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﮔﺰارش ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ روی

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻔﻞ و از آنﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﭘﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎجاﻓﺰار از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪاﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺑﻪ دادهﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎج دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس
وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻼب ﻫﺎوس را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻗﺮار داده ،ﻇﺎﻫﺮا در روﺳﯿﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻓﻌﻼ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ  ۹ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪ  PCاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را از ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼب ﻫﺎوس ﻓﻌﻼ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

