ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ!

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺎرغ از
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن وﺟﻮد دارد ،ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﮐﺎر
ﻧﻨﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره از روشﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮدم در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی در
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﺒﺮی از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻫﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﮏ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺣﻤﻠﻪای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺣﻤﻼت ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار دارد .ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت آنﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  SS7ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ در ﻓﯿﺲﺑﻮک
را ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در  SS7وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﻮد ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻓﺮاد و ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آنﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﺳﯽ در آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) SS7 .ﺳﺮﻧﺎم Signalling
 (System Number 7ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  800اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ روﻣﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ  SS7ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض
را ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﺒﺪا ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه را ارﺳﺎل )و اﻟﺒﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده( ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  SS7را ﻓﺮﯾﺐ داده ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎﻣﯽ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﺑﺲ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان Positive Technologies
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮدم در ﺗﻠﮕﺮام و واﺗﺲ آپ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه وﯾﺪوﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  SS7از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .رﺧﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ  SS7اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2014ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان  German Security Research Labsﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن  SS7ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺲ
ﺑﻮک در اداﻣﻪ از آنﻫﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ را وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﮑﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﯽﻣﯿﻞ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.

راهﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت وﺻﻠﻪ ﻻزم را
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:
 -1ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ روش ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻤﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -2ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﮐﺪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) (end-to-endرا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ در ﺣﺎﻟﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  SSLﺟﺰء ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
 Login Approvalsرا از ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم
ﮐﻮﺗﺎه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ده ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺷﮑﺎف اﻣﻨﯿﺘﯽ  ۹۰ﻫﺰار دﻻری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را دور ﻣﯽزﻧﺪ!

ﻫﮏﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

آﯾﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺳﺖ؟

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

2016؛ ﺳﺎل اﺧﺎذیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

 7روﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وایﻓﺎی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﻣﮏ
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