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م� لمستخدمي الحاسب آ
أ ن
ش
ال يل
الن�ة الشهرية حول الوعي ال ي

ال تكن فريسة سهلة
مقدمة

ت ن
ت
ت
ال� نتواصل بها  .نحن ال نستخدم هذه التقنيات
تعد خدمات ب
ال�يد االلك� ي
و� والمراسلة متل ( السكايب ,توي� والسناب شات) احدى الطرق الرئيسية ي
كل يوم من اجل العمل فقط ولكن ايضا من اجل البقاء عىل اتصال مع االصدقاء وافراد العائلة .نظرا العتماد الناس من كافة انحاء العالم عىل هذه
المخ�قون بع� ت
ت
ت
االن�نت .ف ي� هذا العدد سوف نتعرف عىل التصيد وكيفية معرفة هذه
ال� يستخدمها
التقنيات ..فقد اصبحت من اهم وسائل الهجوم ي
الهجمات وايقافها سواء كنت بالعمل او ن ز
الم�ل.

ما هو التصيد

ت ن
ت
ت
و� والرسائل النصية من اجل خداعك وجعلك تتخذ اجراء ال يجب عليك اتخاذه
ال� تستخدم ب
ال�يد االلك� ي
التصيد هو نوع من الهجمات االلك�ونية ي
ت ن
و� مصاب .يعمل المهاجمون بجد من اجل جعل هذه الرسائل مقنعة وتحرك
.مثل النقر عىل رابط ضار ومشاركة كلمة مرورك او فتح مرفق بريد الك� ي
ت
ش
�ء ما تعرفه مثال من صديق
مشاعرك العاطفية لديك كاالستعجال والفضول  .انهم يجعلون هذه الرسائل االلك�ونية تبدو وكأنها من شخص او ي
ت ن
و� بحيث تبدو الرسالة ث
أك� ش�عية .يرسل
او ش�كة تتعامل معها ي
كث�ا .وربما من الممكن اضافة شعار البنك الذي تتعامل معه او تزييف بريد الك� ي
المهاجمون هذه الرسالة اىل ي ن
مالي� من الناس .فهم ال يعرفون من سيأخذ الطعم كل ما يعرفونه ان أحد ما سوف يقع ضحية لهم.

حماية نفسك

ف
ف
ت ن
ش
�ء ما .فهنا
ي� جميع الحاالت تقريبا يكون فتح رسائل ب
ال�يد االلك� ي
و� وقراءتها امرا جيدا .ولكن ي� حالة هجوم التصيد حيث يتم خداعك لعمل ي
لحسن الحظ يوجد ادلة عىل ان هذه الرسالة تمثل هجوم والتال سوف نوضح لك الحاالت ث
االك� شيوعا لحمايتك:
ي
ش
سء مثــل التهديــد بإغــاق حســابك هنــا يريــد المهاجــم ان يجـ بـرك عــى
احســاس كبـ يـر إ
�ء ي
باللحــاح حيــث يطالبــك بعمــل فــوري قبــل حــدث ي
ارتــكاب خطــأ.
الضغط عليك لتجاوز وتجاهل سياستك واجراءاتك بالعمل.
كب�ة جدا.
احساس قوي بالفضول مثل ابالغك أنك فزت باليانصيب أو بجائزة مالية ي
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ت
ش
ال� تتعامل معها تعرف اسمك.
تحية عامة متل «عزيزي العميل» حيث ان جميع االصدقاء وال�كات ي
طلب معلومات شديدة الحساسية متل بطاقة االئتمان او كلمة المرور او اي معلومات اخرى يجب عىل المرسل ش
ال�عي معرفتها.
ت ن
ـخص
تشـ يـر الرســالة ان مصدرهــا منظمــة رســمية ولكنهــا تحتــوي عــى اخطــاء نحويــة وتهجئــة ضعيفــة .او تكــون عــى هيئــة بريــد الكــر ي
و� شـ ي
@gmail.com
ت ن
ت ن
ت
و�
و� رســمي متــل « مديــرك بالعمــل « ولكنهــا تحتــوي عــى عنــوان «الــرد إىل « ينتقــل اىل حســاب بريــد الكــر ي
ـأ� الرســالة مــن بريــد الكــر ي
تـ ي
ـخص لشــخص مــا.
شـ ي
تتلقــى رســالة مــن شــخص تعرفــه ،لكــن االســلوب أو الصياغــة ال يبــدو مثلــه .إذا كنــت مرتابــا مــن االمــر ،فاتصــل بالمرســل لتتحقــق مــن أنــه
أرســلها .حيــث انــه مــن الســهل أن يقــوم المهاجــم إ ت ن
و� بإنشــاء رســالة تبــدو أنهــا مــن صديــق أو زميــل عمــل.
اللكــر ي
ف
ت
االلك�ونية إذا كانت غريبة او مشــبوهة او جيدة لدرجة يصعب
يعت� أفضل وســيلة للدفاع .حيث ان الرســالة
ي� نهاية المطاف فان الحس الســليم ب
تصديقهــا .فهي عــى الغالب تكون هجوم تصيد.

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

الضيف المحرر

ـدل  Tonia Dudleyتعمــل ف ي� مجــال تطويــر وتقديــم برامــج التوعيــة بأمــن المعلومــات منــذ عــام .2011
تونيــا ديـ ي
ـ� www.linkedin.com/in/toniadudley
منهــا بنــاء أفضــل برنامج للتوعيــة بمخاطر التصيــد .يمكنــك متابعتهــا عـ ي
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الهندسة االجتماعية:

https://www.sans.org/sites/default/files/newsletters/ouch/issues/OUCH-201701_aa.pdf

			
ساعد من حولك لحماية أنفسهم:
ت ن
		
و� :ما يفعل وما تي�ك:
ب
ال�يد االلك� ي
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