دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺒﺮی

ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

ﺧﻄﻮط درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﮔﺮافﻫﺎی اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺗﻬﺪﯾﺪات روز دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در آﻣﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای و وﯾﺠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی در اﺣﺎل اﺟﺮا ،ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ،
ﺿﺪوﯾﺮوسﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ ،ﭘﻮﯾﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺿﺪﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎتﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰارش
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ.ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ وﺟﻮد
دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روی ﮐﺸﻮر ﺳﻮاﻟﺒﺎرد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﺟﻬﺎن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ!

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﮐﺸﻮری از ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه
و ﻧﺮخ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ در آن ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺸﻪ از دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻟﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آدرس  /https://cybermap.kaspersky.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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