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Skype ?ang ti?n hành ?i?u tra v?n ?? b?o m?t cho phép m?t ng??i nào ?ó có th? ti?p nh?n các tài kho?n c?a ng??i dùng b?ng cách ??t l?i m?t
kh?u tài kho?n.

Trên blog c?a mình, Skype cho bi?t: "Chúng tôi ?ã nh?n ???c m?t báo cáo v? l? h?ng b?o m?t m?i. Nh? là b??c phòng ng?a, chúng tôi t?m th?i
vô hi?u hoá vi?c thi?t l?p l?i tài kho?n ?? ti?p t?c ?i?u tra thêm v? v?n ??. Chúng tôi thành th?t xin l?i vì s? b?t ti?n này nh?ng s? an toàn c?a
ng??i dùng là ?u tiên hàng ??u c?a chúng tôi".

Theo TG Daily thì v?n ?? này ?ã ???c ti?t l? trên m?t di?n ?àn c?a Nga cách ?ây 2 tháng. Nh?ng ng??i phát hi?n ra l? h?ng ?ã báo cáo v?i Skype
nh?ng công ty d??ng nh? v?n không th? gi?i quy?t v?n ?? cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i.

?áng chú ý là l? h?ng này l?i r?t d? ?? khai thác. Hacker ch? c?n bi?t tên ??ng nh?p và ??a ch? email ??ng kí tài kho?n Skype mu?n t?n công là
có th? ti?n hành thi?t l?p l?i m?t kh?u cho t?t c? các tài kho?n liên quan ??n ??a ch? email ?ó, t? ?ó khóa không cho ch? s? h?u tài kho?n Skype
??ng nh?p vào n?u không bi?t m?t kh?u m?i.

Trang web The Next Web ?ã ki?m tra v?n ?? này thông qua m?t s? thành viên c?a mình và cho th?y vi?c thay ??i m?t kh?u Skype theo cách trên
là có th?c.

Vi?c vô hi?u hóa trang cài ??t m?t kh?u s? ng?n ch?n b?t kì tin t?c nào l?i d?ng l? h?ng c?a Skype tr??c khi v?n ?? th?c s? ???c s?a ch?a. Nh?ng
ng??i lo l?ng v? l? h?ng thì có th? thay ??i ??a ch? email liên quan ??n tài kho?n Skype nh? là m?t bi?n pháp t? v?.

?? thay ??i, ng??i dùng ??ng nh?p vào tài kho?n Skype, tìm ??n m?c Account và nh?p vào liên k?t Profile, tr??t xu?ng ph?n Contact Details và
b?m vào liên k?t ?? thêm ??a ch? email. T?t nh?t hãy thêm vào m?t ??a ch? email khác mà b?n ít s? d?ng. Click vào nút Save ?? l?u l?i các thay
??i c?a mình. Di chuy?n ??n d??i cùng c?a ph?n này và nh?n vào nút Edit. Di chuy?n tr? l?i lên trên ?? xem ??a ch? email ?ã thay ??i, thi?t l?p
??a ch? email m?i nh? là ??a ch? email chính và nh?p Save ?? l?u l?i m?t l?n n?a.

Theo TTCN 
(1025 bình ch?n, 7/10 ?i?m)
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