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Месечният бюлетин за Информационна Сигурност за вас

Да, и вие сте мишена
Преглед

Много хора погрешно смятат, че не са мишена на кибер престъпници - че те, техните системи, или акаунти, нямат
никаква стойност. Това е много далеч от истината. Ако използвате технологии у дома или на работа, повярвайте ни –
вие имате стойност за лошите. За щастие обаче разполагате с най-добрата защита против кибер атаки – вие самите.

Защо сте мишена

В днешно време има много и различни кибер престълници в Интернет и те всички имат различна мотивация. Защо ли
който и да е от тях би ви атакувал? Защото това да ви хакнат помага за постигане на крайната им цел. Ето два типични
примера за кибер злосторници, и защо биха ви атакували:
Кибер престълници: Тяхната е цел е да правят пари. Това, което прави Интернет толкова ценен за тях е

фактът, че могат да се прицелят във всеки само с натискането на бутон. Има МНОГО начини да спечелят
пари от вас. Примерите включват кражба на пари от банкови или пенсионни сметки, взимането на заем
на ваше име който после вие трябва да плащате, използване на компютъра ви за хакване на други хора,
или хакването на вашите социални или игрови акаунти, които после продават на други престъпници.
Списъкът с начините, по които злосторниците могат да правят пари от вас, е почти безкраен. Стотици
хиляди от тези злосторници стават всяка сутрин с идеята да хакнат колкото се може повече хора,
включително вас.
Атакуващи с цел: Те са високо квалифицирани, често на служба при правителства, криминални
организации или конкуренти на фирмата ви. Може да ви се струва, че това което вършите не е особено
интересно за тях, но ще се изненадате.

•

Информацията, с която боравите на работа има огромна стойност за някои организации или
правителства.

•

Атакуващите с цел може да се насочат към вас не защото сте им нужни вие, а за да ви използват,
за да се доберат до ваш колега или до друга система.

•

Също така можете да станете мишена в службата заради други организации, с които компанията
ви работи.
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Имам антивирусна програма, в безопасност съм
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Добре, мишена съм, но няма проблеми. Ще си инсталирам антивирусна програма и защитна стена на компютъра
и съм защитен, нали така? Не, за съжаление. Много хора смятат, че инсталирането някои продукти за сигурност
е достатъчно да са в безопасност. За жалост, не е съвсем така. Кибер престъпниците стават все по-добри, и
много от методите, които използват, преодоляват с лекота продуктите за сигурност. Например, те често създават
специални вируси, които не биват разпознати от антивирусната ви програма. Намират начин да минат през филтрите
на електронната поща със специално изработени фишинг атаки, или се обаждат по телефона и ви убеждават да им
дадете нужната им информация. Технологиите имат своята важна роля, но в крайна сметка вие самите сте си найдобрата защита.
За щастие да си в безопасност не е толкова трудно - здравият разум и някои прости навици са най-доброто ви
оръжие. Ако получите имейл, съобщение или телефонно обаждане, които са изключително спешни, странни или
подозрителни, те може да са атаки. За да са сигурни компютрите и устройствата ви, поддържайте ги обновени –
включете автоматичното обновяване. И накрая, използвайте сложни, уникални пароли за всеки акаунт. Най-добрата
защита е познаването на кибер опасностите. Не сте сигурни откъде да зпочнете? Препоръчваме ви да се абонирате
за месечните OUCH! бюлетини на sans.org/ouch
Радослава Несторова (лингвист) и Николай Дачев (технически експерт) са екип, доказал се в областта на техническите
преводи. Повече за нас можете да научите на нашите страници в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/radoslava-nestorova/6/6a2/962
https://www.linkedin.com/pub/nikolay-dachev/7b/5bb/96b
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