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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

کاله�داری از طریق تماس تلف�ن
ب
مقدمه

شــما احتمــاال فکــر مــی کنیــد مجرمــان ت
این�نـ تـی مغزهــای متفکــری هســتند کــه پشــت کامپیوتــر نشســته انــد و حمــات و حقــه هــای پیچیــده ای را از
این�نــت طراحــی و پیــاده میکننــد .در حــایل کــه بســیاری از مجرمــان ت
طریــق ت
این�نـ تـی امــروزه بــا اســتفاده از فــن آوری هـ یـا� ماننــد ایمیــل یــا پیامــک هــای
فــوری ،یــا تلفــن بــرای فریــب قربانیــان خــود اســتفاده مــی کننــد .اســتفاده از تلفــن دو مزیــت بــزرگ دارد .اول اینکــه ،بــر خــاف ایمیــل تکنولــوژی هــای
امــن ســازی کمـ تـری وجــود دارد کــه بتــوان بــر تمــاس هــای تلفـ نـی نظــارت کــرد و قــادر بــه شناسـ یـا� و جلوگـ یـری از جــرم شــد .دوم ،بــرای بزهــکاران
انتقــال احساســات از طریــق تلفــن بســیار آســان تــر اســت کــه ایــن احتمــال فریــب قربانیــان را زیــاد میکنــد .حــاال ببینیــم چگونــه میتــوان ایــن حقــه هــا
را شناسـ یـا� و از آنهــا جلوگـ یـری کــرد.

گونه فریبهای ن
تلف� کار می کنند؟

اول ،بایــد بدانیــم کــه هــدف ایــن اعمــال چیســت .آنهــا معمــوال دنبــال پــول ،اطالعــات و یــا دسـ تـریس بــه کامپیوتــر شــما (یــا هــر ســه) هســتند .آنهــا
ایــن کار را بــا فریــب شــما بــه انجــام آنچــه کــه آنهــا مــی خواهنــد انجــام مــی دهنــد .آدمهــای بزهــکار بــا مــردم در رسارس جهــان تمــاس مــی یگ�نــد و
ش�ایطــی را بــرای فــرد ایجــاد مــی کننــد کــه بســیار اضطــراری بنظــر مــی آیــد .آنهــا مــی خواهنــد ذهــن شــما را بــا نگــران کــردن مشــغول کننــد تــا شــما
نتوانیــد بــه وضــوح فکــر کنیــد ،و ســپس شــما را دســتپاچه کــرده تــا اشــتباه کنیــد .برخــی از رایــج تریــن نمونــه هــا عبارتنــد از:
تمــاس یگ�نــده ادعــا میکنــد کــه از اداره مالیــات تمــاس میگـ یـرد و شــما مالیــات را بدرسـ تـی پرداخــت نکــرده ایــد .ســپس میگوینــد کــه اگــر مالیــات
را بالفاصلــه پرداخــت نکنیــد بــه زنــدان خواهیــد رفــت و شــما را تحــت فشــار قــرار میدهنــد تــا مالیــات را روی خــط از طریــق کارت اعتبــاری
نمیگ�یــد و همــه مکاتبــات از طریــق
پرداخــت کنیــد .ایــن کالهـ بـرداری اســت .خـ یـی از ادارات دولـ تـی از جملــه اداره مالیــات هرگــز تلفـ نـی تمــاس ی
نامــه رســمی اســت.
تمــاس یگ�نــده وانمــود میکنــد کــه از بخــش پشـ ن
ـتبا� فـ نـی ش�کــت مایکروســافت تمــاس میگـ یـرد و توضیــح میدهــد کــه کامپیوتــر شــما بــه ویــروس
آلــوده شــده اســت .ســپس شــما را قانــع میکننــد کــه کامیپیوتــر شــما آلــوده شــده اســت و شــما را تحــت فشــار و اضطــرار قــرار میدهنــد کــه
نــرم افــزار آنهــا را خریــده و دانلــود کنیــد یــا اینکــه بــه آنهــا اجــازه دسـ تـریس از راه دور بــه کامپیوترتــان بدهیــد .ش�کــت مایکروســافت هرگــز
بــه خانــه شــما تلفــن ی ز
نم�نــد!
شــما یــک پیــام ماشـ ن
ـی� دریافــت میکنیــد کــه حســاب بانــی شــما بســته شــده اســت و بایــد بــه شــماره ای زنــگ بزنیــد تــا حســاب شــما دوبــاره
ـی� وصــل میشــوید کــه از شــما میخواهــد خــود را معـ ف
فعــال شــود .وقـ تـی کــه تمــاس میگـ یـرد بــه پاســخگوی ماشـ ن
ـر� کنیــد و تعــدادی ســوالهای
می�ســد .اینهــا واقعــا از بانــک شــما نیســتند و فقــط قصــد رسقــت اطالعــات و هویــت شــما و ســوء اســتفاده از آنهــا را دارنــد.
خصــویص از شــما پ
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چگونه از خود حفاظت کنید؟

ت
بزرگ�ین حافظ شما در مقابل این نوع کاله برداریها خود شما هستید.
هــر زمــان هــر کــس بــا شــما تمــاس گرفــت و ایجــاد حــس اضطــرار در شــما ایجــاد کــرد ،و شــما را تحــت فشــار قــرار داد کــه کاری برایشــان
انجــام دهیــد ،شــدیدا مشــکوک باشــید .اگــر تمــاس تلفـ نـی در ابتــدا بــه نظــر عــادی یم�ســد ویل کــم کــم عجیــب بــه نظــر یم�ســد ،دیگــر ادامــه
ندهیــد و «نــه» بگوییــد.
اگــر بــه ایــن بــاور رســیدید کــه تمــایس کالهـ بـرداری اســت رسیــع قطــع کنیــد .اگــر شــک کردید یــا خواســتید مطمـ ئ ن
ـ� شــوید که تمــاس کالهـ بـرداری
بــود یــا نــه ،بــه وبســایت آن ســازمان یــا ش�کــت (مثــا بانــک) برویــد و شــماره تلفــن پشـ ن
ـتیبا� آن ســازمان یــا اداره را پیــدا کــرده و بــا آنهــا
بگ�یــد .اینطــوری میدانیــد کــه داریــد بــا آن ســازمان حقیقــی صحبــت میکنیــد.
مســتقیم تمــاس ی
هرگــز بــه نمایشــگر شــماره تلفــن و شــماره ای کــه روی صفحــه تلفــن دیــده میشــود اعتمــاد نکنیــد .بزهــکاران معمــوال کاری میکننــد کــه شــماره
هــای مجــاز ش�کــت یــا سـ ن
ـازما� (مثــا اداره مالیــات) بــر روی تلفــن شــما نمایــش داده شــود.
هرگــز بــه هیــچ تمــاس یگ�نــده ای اجــازه دسـ تـریس و در اختیــار گرفـ ت ن
ـ� کامپیوتــر خــود را ندهیــد .یــا اینکــه شــما را فریــب دهنــد کــه نــرم افــزاری
را دانلــود و نصــب کنیــد .بزهــکاران اینگونــه کامپیوتــر شــما را آلــوده میکننــد.
اگــر تمــاس از طــرف شــخیص اســت کــه شــما شــخصا نمیشناســید ،بگذاریــد تمــاس بــه روی پیامگـ یـر بــرود .بعــدا میتوانیــد بــرریس کنیــد کــه چــه
کــی بــود و چــه کار بــا شــما داشــته اســت .در بعـیض تلفنهــا میتوانیــد روی وضعیــت “ ”do not disturbeبگذاریــد کــه تماســهای ناشــناس بطــور
خــودکار بــه پیامگـ یـر وصــل میشــوند.
تلف� در حال افزایش هستند .شما ت
کاله�داری های ن
به�ین حافظ خود در مقابل این نوع جرائم هستید.
ب
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :
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جــن فاکــس در زمینــه آگاهــی ســازی از امنیــت اطالعــات و آشـ ی
امنیــت اطالعــات در ش�کــت  All Coveredخدمــات ارائــه مــی کنــد .جــن را میتوانیــد در توییـ تـر بــه آدرس  @j_foxپیــدا کنیــد.
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