
Системски хакерски напад на "Твитер", у великој биткоин превари хаковани су профили Обаме, Бајдена Гејтса, Маска, Безоса, Веста...
четвртак, 16 јул 2020 09:10

Твитер профили демократског америчког председничког кандидата Џоа Бајдена, бившег
америчког председника Барака Обаме као и неких од најбогатијих људи попут Била
Гејтса и Илона Маска, хаковани су у среду, известили су светски медији.

  

  

Хаковани су, између осталих, и твитер профили милијардера Џефа Безоса, репера
Кањеа веста и његове супруге, ријализи звезде Ким Кардашијан.

  

У хакованим твитовима поручено је да се зарада може удвостручити ако се пошаље
донација у крипто валути у тачно одређени "криптовалутни новчаник". У неколико сати
након започетог хакерског напада око 300 људи је насело на биткоин превару и послало
више од 100.000 долара вредне Биткоине.
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Твитер је саопштио да "испитује" ситуацију, а извршни директор компаније Џек Дорси
рекао је да је свима у Твитеру ужасно због тога што се десило.

  

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete
understanding of exactly what happened. 

to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020    

Твитови су избрисани неколико минута након што су први објављени, а два сата након
првог таласа хакерског напада није објављен узрок тог инцидента. Твитер није понудио
појашњење, али је саопштењем поручио да корисници можда неће моћи да твитују или
ресетују лозинку док се тај инцидент не реши.

  

Необичан опсег напада сугерише да су хакери можда добили приступ на нивоу система,
а не путем појединачних налога. Стручњаци су били изненађени размером и
координацијом тог инцидента.

  

Суоснивач компаније за сајбер безбедност "CrowdStrike" Дмитри Алперович рекао је да
се чини да је то досад најгори хакерски напад на велике платформе за друштвене
медије.

  

Неки стручњаци рекли су како се чини вероватним да су хакери имали приступ
унутрашњој инфраструктури Твитера.

  

(Хина)
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https://twitter.com/jack/status/1283571658339397632?ref_src=twsrc%5Etfw

