ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎن ﺗﺮس از واﻟﯿﻨﮓ اﺳﺖ

واﻟﯿﻨﮓ :ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی!

در دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ
ﻗﻼبدار و راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﻬﻨﺪ ،از اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺣﻤﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﻼت واﻟﯿﻨﮓ و
دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎ ً واﻟﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ واﮐﺎوی اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺰرگﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﻼﻫﺒﺮداران آﻧﻼﯾﻦ از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻓﻮری و ﺣﺘﯽ ﭼﺎپ ﺳﻨﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺲ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﯿﺎت
ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﭼﻨﺪدﻗﯿﻘﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺮ ﺷﻬﺮت و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اول آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و دوم آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ،ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖ.

امروزه ،آنلاین بودن برای بسیاری از افراد و سازمانهای بزرگ چالش سختی
محسوب میشود.

واﻟﯿﻨﮓ ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی را ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﻧﯿﺎز دارد ،در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از
واﻟﯿﻨﮓ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﺧﺒﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﻤﻼت ،ﻫﮑﺮﻫﺎ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮب را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ

ﺑﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ارزش زﯾﺎدی دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻣﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮای او اﻧﺘﻘﺎل داده ﯾﺎ
اﺟﺎزه ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت  DDoSو ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ
دو ﭘﺮوژهای ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آدرسﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در واﻟﯿﻨﮓ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻫﺮ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ » «Alpha Payrollاﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﺮﯾﺐ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺧﻮرده ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای او اﯾﻤﯿﻠﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد» :ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮمﻫﺎی  W-2 2015ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Alpha Payrollﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ«.

ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ،در روز ﻫﺸﺘﻢ آورﯾﻞ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺰارش داد
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آنﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﯽداد .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم داﺧﻠﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت  W-2در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Alpha Payrollﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﮐﺮد! ﮐﺮﯾﺲ ﺗﻮﻣﺎس،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻣﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ «.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ آدرس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
در آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی «Phoenix Division» ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺰرگ درﺑﺎره رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﻼهﺑﺮداری و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
 ،BECﺳﺮﻧﺎم  ،Business Email Compromiseﻫﺸﺪار داد.
 Phoenix Divisionدر ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :ﮐﻼهﺑﺮداران و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ،
وﮐﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺪف ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻮلﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼهﺑﺮداریﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﻓﻨﺎوری ،اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

کلاهبرداران و مجرمان سایبری مترصد فرصتی هستند تا ایمیلهای شرکتها را جعل
کنند یا با استفاده از روشهای مهندسی اجتماعی اطلاعات مربوط به هویت
مدیرعامل ،وکیل شرکت یا فروشندگان قابل اعتماد را به سرقت ببرند یا جعل
کنند.

ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ
 79ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2013ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 17642
ﻣﻮرد ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  2.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ آﻧﮑﻪ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2015ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ،رﺷﺪی  270درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ  25.000ﺗﺎ  75.000دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ از ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻪ واﻟﯿﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺣﻤﻼت ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ذﮐﺎوت و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.

روش اول ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم و روزاﻧﻪ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻓﯿﺴﺒﻮک
و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻫﮑﺮﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روی ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدی را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﮑﺮ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮ و ﻃﻌﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازد .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪای را ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .در اﯾﻦ روش ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دام اﻓﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻌﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﭘﯽﺑﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﺪفدار
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﺪفدار ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ
در دل ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﺪفدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اول ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﮑﺎر ،ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ،روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺣﻤﻼت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ درﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ روی ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ورود ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗﻔﻞ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  38درﺻﺪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﻼبدار ﺑﻮدهاﻧﺪ.

این سازوکار دقیقاً همانند ماهیگیری است .با این تفاوت که کاربر ماهی و هکر
ماهیگیر و طعمه پیامی است که کاربر را به دام میاندازد.

واﻟﯿﻨﮓ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪاز
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،واﻟﯿﻨﮓ ) (Whalingاﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،وﮐﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت از
ﺳﻮی اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻼت ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت واﻟﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﯿﺪ :ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪروز در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﻨﮓ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2واﻟﯿﻨﮓ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ :در ﺣﻤﻼت واﻟﯿﻨﮓ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺷﺎن ﮐﺎری را از آنﻫﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 .3ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه و دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ درون ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 .4ﺑﺎ ﮔﺮوه واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه واﮐﻨﺶ
ﺳﺮﯾﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ روش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﯾﺪ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ» :اﮔﺮ ﻫﮑﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟«
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﺪاﻓﺰار  Nymaimﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد  +راهﺣﻞ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ »ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ« ﻫﮏ ﺷﺪﻧﺪ

ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ!

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی از روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟

روﺑﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮﻧﯽ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی اﮐﻮ آﻣﺎزون اﺳﺖ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 23ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/4534 :

