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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

ت
خود را روی این�نت جستجو کنید
مقدمه

بــه احتمــال زیــاد شــنیده ایــد کــه محافظــت از حریــم خصــویص و اطالعـ ت
ـا� کــه بــه صــورت آنالیــن بــه اشـ تـراک مــی گذاریــد مهــم اســت .بــرای نشــان
ـری جدیــد را امتحــان کنیــم .قصــد داریــم بــه شــما نشــان دهیــم چگونــه دربــاره خودتــان تحقیــق کنیــد و اطالعـ ت
دادن ایــن ،قصــد داریــم چـ ی ز
ـا� در
ـری بــرای گفـ ت ن
مــورد خودتــان کــه بطــور آزاد در اختیــار عمــوم اســت را کشــف کنیــد .ایــن فرآینــد  OSINTنامیــده مــی شــود ،اصطالحــی فانـ ت ز
ـ� کشــف
اطالعــات از منابــع در دسـ تـرس عمــوم یعـ نـی :بــرریس منابــع آنالیــن عمومــی تــا ببینیــد چــه مقــدار اطالعــات مــی توانیــد درمــورد یــک آدرس ت
این�نـ تـی
( )IPکامپیوتــری ،یــک ش�کــت یــا حـ تـی شــخیص ماننــد خودتــان بدســت بیاوریــد .بــه یــاد داشــته باشــید ،هکرهــای ت
این�نـ تـی از ایــن ابزارهــا و تکنیــک هــای
مشــابه اســتفاده مــی کننــد .هرچــه هکرهــا بیشـ تـر بتواننــد در مــورد شــما اطالعــات کســب کننــد ،بهـ تـر میتواننــد حملــه ای هدفمنــد بــر علیــه شــما اجــرا
کننــد .ایــن مفهــوم بــرای ســال هــا وجــود داشــته اســت ،امــا آخریــن ابزارهــای آنالیــن انجــام آن را بســیار ســاده تــر کــرده اســت.

چگونه اطالعات کسب کنیم

تمــام اطالعــات را نمیتــوان در یــک وبــگاه پیــدا کــرد .در حقیقــت ،شــما بــا یــک وبــگاه ش�وع مــی کنیــد ،برخــی از جزئیــات را یــاد مــی یگ�یــد ،ســپس از
ایــن اطالعــات بــرای جســتجو و یادگـ یـری از ســایت هــای دیگــر اســتفاده میکنیــد .ســپس شــما نتایــج را بــرای ایجــاد یــک نمایــه یــا پرونــده از موضــوع
خــود ترکیــب و مقایســه میکنیــد .نقطــه ش�وع خــوب میتوانــد موتورهــای جســتجو ماننــد  Google، Bingیــا  DuckDuckGoباشــد .هــر کــدام از اینهــا
اطالعــات مختلفــی در مــورد شــما نشــان میدهنــد ،بنابرایــن جســتجوی خــود را بــا بیــش از یــک موتــور جســتجو آغــاز کنیــد .بــا تایــپ کــردن نــام خــود
بـ ی ن
ـ� عالئــم نقــل قــول ش�وع کنیــد ،امــا پــس از آن جســتجوی خــود را بــر اســاس آنچــه کــه اپراتورهــا نامیــده مــی شــود گسـ تـرش دهیــد .اپراتورهــا
نمادهــای ویــژه یــا متـ نـی کــه شــما بــه جســتجوی خــود اضافــه مــی کنیــد تــا بهـ تـر آنچــه را کــه دنبــال مــی کنیــد را تعریــف کنیــد .ایــن بــه خصــوص مهــم
گ
اســت اگــر نــام شــما نامــی متــداول اســت ،کــه ممکــن اســت الزم باشــد اطالعــات بیشـ تـری از قبیــل آدرس ایمیــل یــا شــهر کــه در آن زنــد� مــی کنیــد را
اضافــه کنیــد .در بخــش منابــع میتوانیــد در مــورد اپراتورهــا و تکنیــک هــای جســتجوی ش
پی�فتــه بیشـ تـر بدانیــد .مثالهــا عبارتنــد از:
ت
اطالعا� در مورد این شخص با این نام و فامیل میتوانم بیابم
•” > ”FirstName LastNameچه
•“ > ”@Firstname Lastnameآدرس ایمیل این شخص چه میتواند باشد؟
•“ > Firstname lastname” filetype:docت ن
یاف� فایلهای فرمت ورد که نام این شخص داخل آن است
ـ� ســایت هـ یـا� اختصــایص هســتند بــرای کســب اطالعــات در مــورد افــراد .یــی از ایــن ســایت هــا را امتحــان کنیــد تــا ببینیــد چــه چـ ی ز
همچنـ ی ن
ـری در مــورد
شــما در دسـ تـرس عمــوم اســت .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن ســایت هــا همیشــه دقیــق نیســتند و ممکــن اســت مختــص کشــور خــایص باشــند.
ممکــن اســت مجبــور شــوید چندیــن ســایت را بــرای بــرریس کنیــد تــا بــه درسـ تـی اطالعـ ت
ـا� کــه پیــدا کــرده ایــد اطمینــان حاصــل کنیــد.
www.sans.org/security-awareness

•https://pipl.com
•https://cubib.com
•https://familytreenow.com

در نهایــت ،ســایت هــای دیگــری نـ ی ز
ـر وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد بــرای کســب اطالعــات بیشـ تـر از جملــه  ،Google Images، Google Mapsســایت
هــای رســانه هــای اجتماعــی و خیــی ی ز
چ�هــای دیگــر جســتجو کنیــد .بــرای یــک لیســت تعامــی از تمــام وب ســایت هــای مختلــف کــه مــی توانیــد
بــرای یادگـ یـری در مــورد خودتــان اســتفاده کنیــد ،چارچــوب  OSINTرا در  https://osintframework.comتوصیــه مــی کنیــم.

چرا باید خودتان را آنالین جستجو کنید؟
١.١بــرای اینکــه بدانیــد چــه اطالعـ ت
ـا� دیگــران یــا ســازمان هــا (کلیســا ،مــدارس ،باشــگاه ش
ورز� و یــا دیگــر ســایت هــای محــی) در مــورد شــما
جمــع آوری و روی ت
این�نــت گذاشــته انــد.
٢.٢متوجــه شــوید کــه ایــن منابــع در دسـ تـرس همــه هســت ،از جملــه تبهــکاران ت
این�نـ تـی کــه مــی تواننــد از ایــن اطالعــات بــرای هــدف قــرار
دادن شــما اســتفاده کننــد .مشــکوک باشــید .بــه عنــوان مثــال ،اگــر یــک تمــاس تلفـ نـی فــوری از کــی دریافــت کردیــد کــه ادعــا مــی شــود
از طــرف بانــک شماســت ،فقــط بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا برخــی از اطالعــات پایــه در مــورد شــما مــی داننــد ثابــت نمــی کنــد کــه ایــن بانــک
شــما اســت .در عــوض ،مودبانــه تلفــن را قطــع کنیــد ،ســپس بــه شــماره تلفــن مطمـ ئ ن
ـ� بانــک خــود زنــگ بزنیــد و تــا آن را تاییــد کننــد.
همچنـ ی ن
ـدا� شــناخته شــده در مــورد شــما دارد بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن
ـ� ایمیــل ،فقــط بــه ایــن دلیــل کــه ایمیــی برخــی اطالعــات ابتـ ی
ایمیــل قابــل اطمینــان اســت.
ت
٣.٣آنچــه را کــه بــه طــور عمومــی بــه اشــراک میگذاریــد و تأثـ یـری کــه ایــن اطالعــات بــرای شــما ،خانــواده یــا کارفرمــای شــما مــی توانــد داشــته
بگ�یــد.
باشــد را در نظــر ی

رسدب� مهمان
ی

نیکــو دکـن ز ( Nico Dekens )@dutch_osintguyمتخصــص ( :OSINT (Open-Source INTelligenceکســب اطالعــات از داده های
ـر کــه مربــوط بــه آنالـ ی ز
موجــود بــر روی شــبکه هــای در دسـ تـرس عمــوم اســت .او بــا هــر چـ ی ز
ـر و جمــع آوری اطالعــات از روی شــبکه
گ
ـ� الملــی عناویـ نـی ماننــد  OSINTو ت
ـد� میکنــد .نیکــو مــدرس بـ ی ن
این�نــت اشــیاء و امنیــت عملیــات هــای کاری در
هــای عمومــی اســت زنـ
ش�کــت هــای عضــو  Fortune 500و دولتهــا اســت.
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خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع،
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بــدون تغیـ یـر محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد .هیــأت تحریریــه
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشـ تـر ،لطفــا بــا  www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletterتمــاس ی
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