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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

بله ،بدنبال شما هستند!
مقدمه

نمیگ�نــد چــون آنهــا و وســایل ت
الک�یــی شــان یــا حســاب هــای کاربــری
ـای�ی قــرار ی
خیــی مــردم بــه اشــتباه خیــال میکننــد کــه آنهــا هــدف تبهــکاران سـ ب
آنهــا ارزش آنچنــان نــدارد .ایــن تفکــر درسـ تـی نیســت .اگــر از فــن آوری اطالعــات بــه هــر نحــوی در خانــه یــا محــل کار اســتفاده میکنیــد ،مطمـ ئ ن
ـ� باشــید
ـو� در مقابــل ایــن افــراد داریــد کــه آن خــود شــما هســتید.
کــه شــما بــرای تبهــکاران ارزش داریــد .امــا ،ایــن شــانس را داریــد کــه قبــا حفاظــت خـ ب

چرا به دنبال شما هستند؟

در حــال حـ ض
ـای�ی روی ت
این�نــت وجــود دارنــد کــه انگـ ی ز
ـ�ه هــای مختلفــی هــم دارنــد .چــرا آنهــا بدنبــال شــما هســتند؟
ـا� ،انــواع مختلفــی از تبهــکاران سـ ب
ـ� شــما آنهــا بــه منظــور خــود خواهنــد رســید .در اینجــا دو نمونــه متــداول از جرایــم همــراه بــا انگـ ی ز
چــون بــا هــدف قــرار گرفـ ت ن
ـای�ی
ـ�ه تبهــکاران سـ ب
بیــان میشــود.
ـای�ی :اینهــا دنبــال پــول در آوردن هســتند بــه هــر انــدازه و هــر گونــه کــه بتواننــد .ت
این�نــت بــرای آنهــا جــذاب هســت چــون
تبــه کاران سـ ب
میتواننــد هــر کــس را در رسارس دنیــا بخواهنــد بــا فـ شـردن دکمــه ای هــدف قــرار دهنــد .و راههــای زیــادی هــم بــرای پــول بدســت آوردن از
گ
ـای�ی دارنــد .بطــور نمونــه ،دزدی از حســاب بانــی آنالیــن شــما یــا حســاب بازنشســت� ،تهیــه کارت اعتبــاری تحــت نــام شــما
طریــق جرائــم سـ ب
و ارســال قبــض پرداخــت بــرای شــما ،اســتفاده از رایانــه شــما بــرای نفــوذ بــه رایانــه دیگــران ،نفــوذ بــه حســاب کاربــری شــبکه اجتماعــی یــا
شــبکه بــازی شــما و فــروش آن بــه تبهــکاران دیگــر .میتــوان مــوارد تبهــکاری بیشــماری را بیــان نمــود کــه تبهــکاران میتواننــد از شــما پــول بدســت
بیاورنــد .صدهــا هــزار تبهــکار هــر روزه از خــواب بــه نیــت نفــوذ بــه رایانــه و حســاب کاربــری مــردم بیــدار میشــوند از جملــه شــخص شــما.
تبــه کاران متمرکــز روی هـ ف
ـد� :ایــن نــوع تبهــکاران خیــی حرفــه ای هســتند و معمــوال بــرای دولتهــا ،گروههــای تبهــکاری یــا رقیبانمــان کار
میکننــد .ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه شــغل شــما بــرای آنهــا خیــی جذابیــت نداشــته باشــد ،ویل تعجــب خواهیــد کــرد وقـ تـی اهــداف آنهــا
را بدانیــد:

www.sans.org/security-awareness

ها� که شما در محل کار با آن رس و کار دارید ،ارزش بسیار زیادی برای ش�کتها و دولتهای مختلف دارد.
•اطالعات و داده ی
•تبــه کاران ممکــن اســت روی شــما تمرکــز کننــد نــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه رایانــه شــما نفــوذ کننــد بلکــه از شــما بــرای نفــوذ بــه رایانــه یــا حســاب
کاربــری همکارانتــان یــا دیگــر رایانــه هــا اســتفاده کننــد.

بگ�ند به خاطر ش�کت یا ش�یک تجاری که شما با آنها کار میکنید.
•این تبه کاران ممکن است شما را هدف ی

من ت
آن� ویروس دارم ،خیالم راحت است

اگــر مــن هــدف قــرار گرفتــم مشــکیل نیســت ،آنـ تـی ویــروس و فایــروال روی رایانــه ام نصــب میکنــم و محفــوظ خواهــم بــود .اینطــور نیســت؟
حقیقــت ایــن اســت کــه متاســفانه نــه .خیــی از مــردم فکــر میکننــد اگــر بعـ ضـی نــرم افزارهــای حفاظـ تـی را نصــب کننــد ،دیگــر امــن هســتند.

می�نــد میتواننــد ایــن نــرم افزارهــای
ـای�ی هــر روز ماهرتــر میشــوند ،و بــا ترفندهـ یـا� کــه بــکار ب
متاســفانه ،ایــن کامــا درســت نیســت .تبهــکاران سـ ب
حفاظـ تـی را دور بزننــد .بــرای نمونــه ،بدافزارهـ یـا� میســازند کــه آنـ تـی ویروســها نمیتواننــد آنهــا را شناسـ یـا� کننــد .یــا از ت
فیل�هــای حفاظـ تـی نــرم
افــزار ایمیــل شــما بــا اســتفاده از فیشــینگ هــای خــاص میگذرنــد ،یــا بــه تلفــن شــما زنــگ ی ز
م�ننــد و شــما را فریــب میدهنــد تــا اطالعــات کارت

اعتبــاری شــما ،یــا رمــز عبــور یــا پــول شــما را بدســت بیاورنــد .ابزارهــای فــن آوری نقــش مهمــی در زمینــه محافظــت از شــما بــازی میکننــد امــا در
نهایــت شــما ت
به�یــن محافــظ خــود هســتید.
خوشــبختانه ،امــن مانــدن خیــی ســخت نیســت ،هوشــیاری مرســوم و بعـ ضـی رفتــار ســاده ت
به�یــن محافــظ شــما هســتند .اگــر ایمیــی یــا پیامــی یــا
تلفـ نـی دریافــت کردیــد کــه از شــما واکنــش رسیــع طلــب میکننــد ،یــا مشــکوک یــا یغ�عــادی اســت ،بــه احتمــال زیــاد شــما مــورد هــدف قــرار گرفتــه
ـ� شــوید کــه رایانــه و وســائل ت
ایــد .بــرای اینکــه مطمـ ئ ن
الک�ونیــی شــما امــن هســتند ،آنهــا را بــه روز نگــه داریــد و بــه روز کــردن خــودکار را فعــال
کنیــد .بــرای حســاب هــای کاربــری خــود رمــز عبارتگونــه منحــر بفــرد و قــوی انتخــاب کنیــد .آگاه بــودن از خطــرات و راه حــل آنهــا ت
به�یــن
محافــظ خواهــد بــود .اگــر نمیدانیــد چگونــه ش�وع کنیــد ،بــرای دریافــت مــداوم همـ ی ن
ـ� ماهنامــه وای! کــه در حــال خوانــدن آن هســتید در آدرس

 sans.org/ouchاقــدام کنیــد.
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