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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

الشخصية
الح َيل َ
ِ
نظرة عامة

ـ�از مســتخدمي ت
يبــدع مجرمــو ت
االن�نــت ف� تنويــع طــرق ابـ ت ز
االن�نــت مــن خــال االحتيــال عليهــم باســتخدام طــرق جديــدة ومبتكــرة مــن الحيــل
ي
الماليــ� مــن مســتخدمي ت
الشــخصية ،ومــن الطــرق الجديــدة الــذي يتبعهــا مجرمــو ت
ين
االن�نــت عــن
االن�نــت قيامهــم بالحصــول عــى معلومــات
ت
ت
ش
ـخص عــى هجماتهــم.
طريــق �ائهــا أو الحصــول عليهــا مــن خــال اخــراق لمواقــع االن�نــت .ثــم اســتخدام تلــك المعلومــات إلضفــاء الطابــع الشـ ي
ـ�از واالحتيــال عــى مســتخدمي ت
سنســتعرض لكــم كيــف تعمــل هــذه الطــرق ف� االبـ ت ز
االن�نــت .معرفتكــم بهــذه الطــرق ســوف تســاعدكم عــى اكتشــافها
ي
ت
وتجنــب وقوعكــم ضحيــة لهــذا النــوع الجديــد مــن االخ�اقــات.

كيف تعمل؟

ت ن
و� أو المكالمــات الهاتفيــة مــن الطــرق القديمــة لعمليــة االحتيــال عــى مســتخدمي ت
االن�نــت ،حيــث كان مجرمــو
يعتـ بـر اســتخدام ب
ال�يــد االلكــر ي
ت
االن�نــت عــى ســبيل المثــال ال الحــر يبعثــون برســائل اصطيــاد للضحيــة ومــن أمثلــة هــذه الرســائل « فــزت باليانصيــب “دون أن يقــوم مجرمــو
ت
ين
االن�نــت بتحديــد هويــة المســتهدف وإنمــا إرســالها بشــكل عــام لماليـ ي ن
ـتخدم� وهــي تكــون ضمــن رســائل موجهــة بشــكل عــام ومــن هنــا
ـ� المسـ
االن�نــت بالبحــث أوال ً عــن بيانــات مســتخدمي ت
يســهل اكتشــافها.أما االحتيــال الشــخص فهــو مختلــف كلي ـاً حيــث يقــوم مجرمــو ت
االن�نــت بشــكل
ي
مخصــص وذلــك مــن خــال ت
االن�نــت أو ش�اء قاعــدة بيانــات بأســماء النــاس ،وكلمــات المــرور (الــر) ،وأرقــام الهاتــف أو أي تفاصيــل أخــرى.
اخ�اقهــا بشــكل دوري عــى شــبكة ت
كمــا يُســهل عمليــة الحصــول عــى هــذه البيانــات كميــة المواقــع ال ـن يتــم ت
االن�نــت ومــا تحتويــه مــن تفاصيــل
َ ِ
ي
ن
ـتخدم� .وهــي أيضــا متوفــرة عــادة مــن خــال منصــات التواصــل االجتماعــي والمواقــع الحكوميــة العامــة .بعــد ذلــك يتــم اســتهداف جميــع
المسـ
ي
أ
هــؤالء الشــخاص بشــكل مبـ ش
ـا�.
ـ�ازك هــي الخــوف إلجبــارك عــى دفــع المــال لهــم ،حيــث يقــوم مجرمــو ت
إحــدى الحيــل الشــائعة الـ تـ� يســتخدمها مجرمــو إال تن�نــت ف� ابـ ت ز
االن�نــت
ي
ي
ت ن
ت
ـ� بعــض التفاصيــل الشــخصية مــع كلمــات مــرور لــك ممــا تحصلوا عليهــا من خــال االن�نــت بك�هــان وإثبات
بإرســال بريــد الكــر ي
و� للضحيــة يحتــوي عـ ي
ت
اخ�قــوا جهــازك الشــخص و عندهــم تفاصيــل دقيقــة عــن طبيعــة تصفحــك إ ت
أنهــم يعرفــون عنــك الكثـ يـر وأنهــم قــد ت
ـ� تتصفحهــا
للن�نــت والمواقــع الـ ي
ي
ت
ت
ـ� قــد توهــم الضحيــة بأنــه قــد تعــرض لعمليــة اخـ تـراق ،ومــن ثــم فإنهــم
ـخص ي
وغ�هــا مــن المعلومــات الـ ي
ـ� عــى جهــازك الشـ ي
و صــورك الشــخصية الـ ي
يطلبــو منــك ان تدفــع لهــم مقابــل عــدم نـ شـر هــذه البيانــات للحفــاظ عــى خصوصيتــك وعــدم إحراجــك أمــام أ
الصدقــاء و المجتمــع.
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الخدعــة الـ تـ� تكمــن هنــا أنــه ف� أغلــب المواقــف لــم يتمكــن مجرمــي ت
االن�نــت مــن اخـ تـراق جهــازك وهــم ال يعرفــون الكثـ يـر عنــك وال يعرفــون
ي
ي
ت
ت
ت
ـ� لديهــم عنــك إلخافتــك لتصديــق أنهــم اخ�قــوا حاســوبك
أنشــطتك عــى االن�نــت ،ببســاطة يحاولــون اســتخدام التفاصيــل الشــخصية القليلــة الـ ي
ت
أو جهــازك ويجـ بـروك عــى أن تدفــع لهــم مقابــل عــدم نـ شـر هــذه البيانــات للحفــاظ عــى خصوصيتــك .تذَ َكــر ،مجرمــو االن�نــت يمكــن أن يســتعملوا
نفــس تقنيــات االحتيــال مــن خــال مكالمــة هاتفيــة أيضــا البـ ت ز
ـ�ازك.

عل أن أفعل؟
ماذا يتوجب ي

ـ� هــذه الرســائل ت
يجــب أن تمـ ي ز
االلك�ونيــة أو المكالمــات أنهــا خدعــة .مــن الطبيعــي أن تشــعر بالخــوف عندمــا يكــون لــدى شــخص مــا معلومــات
ت ن
و� أو مــن خــال مكالمــة هاتفيــة البـ ت ز
رســل يكــذب .الهجــوم هــو جــزء مــن حملــة
شــخصية عنــك يرســلها لــك مــن خــال ب
الم ِ
ـ�ازك ،تذَ َكــر ُ
ال�يــد االلكــر ي
آليــة واســعة النطــاق ،وليــس محاولــة الســتهدافك مبـ ش
ال تن�نــت اليــوم إيجــاد أو ش�اء معلومــات شــخصية ،لــذا
ـا�ة .أصبــح مــن الســهل عــى مجرمــي إ
توقــع المزيــد مــن الحيــل الشــخصية مثــل هــذه ف� المســتقبل .بعــض أ
الدلــة للتأكــد:
ي
ت ن
و� عاجلــة جــداً ،أو رســالة أو مكالمــة هاتفيــة تكــون مشــبوهة جــداً .إذا كان شــخص مــا يســتخدم
•عندمــا تتلقــى رســالة بريــد إلكــر ي
اللحــاح ،انهــم يحاولــون إجبــارك عــى التــرع تل�تكــب خطــأ.
العواطــف مثــل الخــوف أو إ
•عندما يطلب شخص ما الدفع من خالل البيت كوين  ،Bit Coinبطاقات هدايا ،أو طرق أخرى ال يمكن تعقبها.
إلك�ونيـاً مريبـاَ ،ابحــث ف� ت
•عندمــا تتلقــى بريــداً ت
االن�نــت مــن خــال جوجــل لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أشــخاص آخــرون أبلغــوا عــن
ي
هجمــات مماثلــة.
ف� نهايــة أ
المــر أفضــل وســيلة للدفــاع هــو الحــس الســليم وعــدم التــرع والخــوف ،كمــا نوصيــك باســتخدام كلمــات مــرور صعبــة وفريــدة ومتنوعــة
ي
لــكل مــن حســاباتك عــى ت
االن�نــت وهــو مــا يعــد مرهــق لــك ف ي� تذكرهــا ،فإننــا ننصحــك باســتخدام برنامــج مديــر كلمــات المــرور ليســاعدك عــى تذكــر
كلمــات المــرور الخاصــة بــك .كمــا يفضــل اســتخدام أســاليب تحقــق متعــددة للوصــول للبيانــات وليــس كلمــة مــرور فقــط إن أمكــن.
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