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ف ي� هذا العدد..

•ماهي الهندسة االجتماعية.
•إكتشاف وإيقاف هجمات الهندسة االجتماعية.

الهندسة االجتماعية
تمهيد

ثمــة مفهــوم خاطــئ شــائع لــدى معظــم النــاس حــول هجمــات ت
االن�نــت
ت
الخــراق أجهــزة
هــو أنهــا تســتخدم أدوات وتقنيــات متقدمــة للغايــة
ين
ـتخدم� .هــذا ببســاطة غـ يـر صحيــح .يعلــم
الكمبيوتــر وحســابات المسـ
مجرمــو ت
االن�نــت أن أســهل الطــرق لرسقــة المعلومــات الخاصــة بــك ،أو
إخـ تـراق حســاباتك أو إلحــاق الـ ضـرر أ
بالنظمــة الخــاص بــك هــو ببســاطة
ـ� ترتكــب االخطــاء .ف ي� هــذه النـ شـرة ســوف نتعلــم
عــن طريــق خداعــك لـ ي
كيــف تُنفــذ هــذه الهجمــات ،ت
والــى تســمى الهندســة االجتماعيــة ومــا
ي
يمكنــك القيــام بــه للحمايــة منهــا.

المحرر الضيف

جيمــس ي ن
لــ� ( )@jameslyneمــدرب معتمــد مــن ســانز SANS
الــدول ف ي� ش�كــة  .Sophosقــام باكتشــاف
ورئيــس فريــق االبحــاث
ي
العديــد مــن الهجمــات .قــام بتأليــف مقــرر (Metasploit (SEC580
حــول اختبــارات االخـ تـراق و مقــرر الهندســة االجتماعيــة ()SEC567
ف ي� معهــد ســانز .SANS

ما هي الهندسة االجتماعية

ـ� حيــث يقــوم المهاجــم بخــداع الضحيــة للقيــام بعمــل ال ينبغــي عملــه .مفهــوم الهندســة االجتماعيــة ليــس
الهندســة االجتماعيــة هــي هجــوم نفـ ي
جديــداً ،فمنــذ القــدم ُو ِجــد المحتالــون و المخادعــون .هــم يسـ يـرون عــى نفــس النهــج لكــن الــذي يجعــل هــذه الهجمــات أكـرث فاعليــة هــو أن الضحيــة
ال يــرى المهاجــم غالبـاً ،وعليــه يمكــن للمهاجــم أن يدعــي بســهولة أن يكــون أي شــخص يريــد وبذلــك يســتهدف الماليـ ي ن
ـ� مــن النــاس ف ي� جميــع أنحــاء
العالــم ،بمــا فيهــم أنــت .بالضافــة إىل ذلــك ،يمكــن لهجمــات الهندســة االجتماعيــة تجــاوز العديــد مــن التقنيــات أ
المنيــة .إن أبســط طريقــة لفهــم
إ
كيفيــة عمــل هــذه الهجمــات وحمايــة نفســك منهــا هــو أن نلقــي نظــرة عــى أمثلــة حقيقــة لتلــك الهجمــات.
ن
تتلقــى مكالمــة هاتفيــة مــن شــخص يدعــي أنــه مــن ش�كــة دعــم فـ نـى الحــدى ش�كات الحاســب أو مــزودي خدمــة إ ت
ـى شل�كــة
الن�نــت أو ربمــا دعــم فـ ي
ي
ت
الن�نــت ،وأنهــم يعتقــدون أن الحاســوب مصــاب
مايكروســوفت .يـ شـرح المتصــل أن جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك يقــوم بنشــاط مشــبوه عــى شــبكة إ
ال�مجيــات الخبيثــة وأنــه قــد تــم تكليفــه بالقيــام بمســاعدتك عــى تأمـ ي ن
ـ� جهــازك .بعــد ذلــك يســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن المصطلحــات
بإحــدى ب
التقنيــة ويحــاول إقناعــك مــن خــال عــدة خطــوات مربكــة أن جهــازك مخـ تـرق .عــى ســبيل المثــال ،قــد يطلــب منــك التحقــق ممــا إذا كان لديــك
بعــض الملفــات عــى حاســوبك  ،ويدلــك عــى كيفيــة العثــور عليهــا .عنــد تحديــد موقــع هــذه الملفــات ،المتصــل يؤكــد لــك أن هــذه الملفــات تثبــت
أن حاســوبك مصــاب  ،بينمــا ف ي� الواقــع هــذه الملفــات هــي بعــض ملفــات نظــام التشــغيل الموجــودة عــى كل جهــاز تقريب ـاً .وبعــد أن يكونــوا قــد
ال�مجيــات منهــم أو منحهــم الوصــول عــن بعــد إىل جهــازك حـ تـى يتمكنــوا من
خدعــوك باالعتقــاد أن جهــازك مصــاب ،يحاولــون اقناعــك بـ شـراء إحــدى ب
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ت
ـى يقومــون ببيعهــا هــي ف ي� الواقــع برامــج خبيثــة.
إصالحــه .ب
ال�امــج الـ ي
إذا قمــت شب�ائهــا وتثبيتهــا فتأكــد انــك قــد خدعــت وتــم إصابــة جهــازك
 ،وأنــك مــن دفــع لهــم إلصابــة جهــازك .إذا أتحــت لهــم الوصــول عــن
الســتيالء عليــه ،ورسقــة البيانــات
بعــد إىل جهــازك فقــد أتحــت لهــم إ
الخاصــة بــك واســتخدامها.
ت ن
ت
ـى
مثــال آخــر هــو هجــوم الكــر ي
و� يدعــى حيلــة الرئيــس التنفيــذي  ،والـ ي
غالبــا مــا تحــدث ف ي� العمــل .يبحــث فيهــا المهاجــم عــن معلومــات عــن
مؤسســتك ومدرائهــا وأســمائهم وزمالئــك ف ي� العمــل وألقابهــم .بعــد
ت ن
و� لــك متظاهــرا انــه شــخص مــن
ذلــك يرســل المهاجــم بريــد الكــر ي
ال�يــد إ ت ن
و� يطلــب منــك بشــكل عاجــل إتخــاذ إجــراء،
الحس السليم هو دفاعك أ
مؤسســتك .ب
اللكــر ي
القوى اليقاف معظم
مثــل إجــراء حوالــة مرصفيــة أو ان ترســل لــه معلومــات رسيــة وحساســة
هجمات الهندسة االجتماعية.
و� .ف� كثــر مــن أ
ال ت
الحيــان هــذه الرســائل تتظاهــر
ال�يــد إ
لكــر ن ي ي ي
عــر ب
ب
الجــراءات
أن هنــاك حالــة طارئــة تتطلــب عــى وجــه الرسعــة تجــاوز إ
أ
المنيــة المتبعــة ،عــى ســبيل المثــال قــد يطلــب منــك إرســال معلومــات
عــ� بريــد  .gmail.comمــا الــذي
حساســة للغايــة لحســاب
شــخص ي
ي
يجعــل هــذه الهجمــات المســتهدفة عاليــة الخطــورة أن المهاجمـ ي ن
وبالضافــة إىل
ـ� قامــوا بجمــع معلومــات حــول الضحيــة قبــل البــدء بالهجــوم .إ
أ
الف�وســات أو جــدران الحمايــة ال يمكنهــا كشــف أو وقــف هــذه الهجمــات بســبب عــدم وجــود برامــج ضــارة أو
ذلــك ،التقنيــات المنيــة مثــل مكافحــة ي
روابــط خبيثــة.
ال�يــد إ ت ن
و�؛ فإنهــا يمكــن أن تحــدث ف ي� أي شــكل
تذكــر دائمــا ،هجمــات الهندســة االجتماعيــة مثــل هــذه ال تقتــر عــى المكالمــات الهاتفيــة أو ب
اللكــر ي
بمــا ف ي� ذلــك الرســائل النصيــة عــى هاتفــك المحمــول ،وعــى وســائل التواصــل االجتماعيــة أو حـ تـى شــخصياً .فالحــذر هــو افضــل وســيلة دفــاع
بالنســبة لــك.

إكتشاف وإيقاف هجمات الهندسة االجتماعية.

لحســن الحــظ إيقــاف مثــل هــذه الهجمــات أبســط ممــا نعتقــد الحــس الســليم هــو أفضــل دفــاع .اذ تشــككت ف ي� أمــر مــا أو بــدا لــك مريبـاً فقــد يكــون
هجومــا ت
إلك�ونيـاً .الخصائــص االكـرث شــيوعاً لهجمــات الهندســة االجتماعيــة هــي:
لك ترتكب خطأ.
•شخص ما يخلق شعور من االرباك واالستعجال لمحاولة خداعك ي
البنك وهو يدعي أنه أحد موظفي البنك الخاص بك.
•شخص يسأل عن معلومات خاصة ينبغي أن يعرفها مثال ً رقم حسابك ي
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•شخص يسأل عن كلمة المرور الخاصة بك ،ال يحق الحد أن يطلب ذلك.
أ
الجراءات المتبعة ف ي� عملك.
•شخص يضغط عليك لتجاوز أو تجاهل التعمليات المنية أو إ
خ� فوزك بجائزة مالية ضخمة أو بجهاز حديث ،ت
ح� ولو لم تكن شاركت ف ي� أي مسابقة أصال ً .
• ب
ف
ت ن
ال تن�نــت قــد
و� غريــب مــن صديــق أو زميــل ي� العمــل ،تحتــوي عــى صيغــة ال يبــدو أنهــا حقــا لهــم .مهاجــم إ
•تتلقــى رســالة بريــد إلكــر ي
اخـ تـرق حســابه ويحــاول خداعــك .لحمايــة نفســك ،تحقــق مــن هــذه الطلبــات مــن خــال التواصــل مــع صديقــك باســتخدام طريقــة اتصــال
مختلفــة ،عـ بـر الهاتــف مثـاً.
اذا كنــت تشــك ان أحــداً مــا يحــاول خداعــك ،ال تتواصــل معــه أكـرث  .اذا كان الهجــوم يتعلــق بالعمــل ،تأكــد مــن اعــام فريــق أمــن المعلومــات ف ي� جهــة
عملــك بالحادثــة ف ي� الحــال ,تذكــر الحــس الســليم هــو أفضــل دفاعاتــك.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و
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