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مقدمه

بله ،شما هدف هستید!

ـ� بســیاری از مــردم ایــن اســت کــه آنهــا هـ ف
تصــور غلــط رایــج در بـ ی ن
ـد� بــرای
جرایــم ت
ـ� اینکــه آنهــا و یــا رایانــه هــای آنهــا چـ ی ز
این�نـ تـی نیســتند :همچنـ ی ن
ـ�
بــا ش
ارز� نــدارد .کــه خیــی دور از واقعیــت اســت .اگــر شــما کامپیوتــری،
دســتگاه تلفــن همــراه ،حسـ بـا� آنالیــن ،آدرس ایمیــل ،کارت اعتبــاری ،یــا نــوع
دیگــری از فعالیــت هــای آنالیــن داریــد ،شــما ارزش اقتصــادی بــرای مجرمــان
ت
خ�نامــه مــا توضیــح میدهیــم کــه چــرا شــما یــک
این�نـ تـی داریــد .در ایــن ب
میگ�یــد ،و چگونــه مــی
هــدف هســتید ،و شــما چطــور مــورد حملــه قــرار ی
توانیــد از خــود حفاظــت کنیــد.

رسدب� مهمان
ی

اریــک کــرن اد ( ، )Eric Conradرئیــس و  CTOدر ش�کــت Backshore
 Communicationsو نویســنده اصــی کتابهــای راهنمــای مطالعــه
( CISSPویرایــش دوم) و یــازده ســاعت ( CISSPویرایــش دوم) اســت .
او همچنـ ی ن
ـ� در تالیــف مــواد دریس دوره شــش روزه نظــارت مســتمر و
عملیــات امنیـ تـی (  ) SEC511در  SANSهمــکاری کــرده اســت.

میگ�ید؟
چرا شما هدف قرار ی

گ
جرائمــی ماننــد کاله بــرداری ،رسقــت هویــت و یــا اخــاذی از زمـ ن
ـا� کــه تمــدن وجــود داشــته اســت آنهــا هــم وجــود داشــته انــد ،آنهــا بخـ شـی از زنــد�
روزمــره مــا هســتند .هــدف جنایتــکار همــواره یکســان بــوده اســت :بهــره اقتصــادی بیشـ تـر تــا آنجــا کــه ممکــن اســت  ،هــر چــه راحــت تــر و بــا خطــر هــر چــه
ـ� نیــاز تمــاس ی ز
کمـ تـر .در گذشــته ،مجرمــان ایــن مشــکل را داشــتند کــه آنهــا اغلــب محــدود بــه مــکان بودنــد همچنـ ی ن
ف�یــی بــا قربانیــان داشــتند .ایــن امــر نــه
تنهــا مجرمــان را در انتخــاب هــدف محــدود میکــرد ،بلکــه مجرمــان در معــرض مقــدار زیــادی خطــر بودنــد .بــا ایــن حــال ،جــرم و جنایــت اساســا بــا ظهــور
این�نــت و فــن آوری هــای آنالیــن تغیـ یـر کــرده اســت .در حــال حـ ض
ـا� مجرمــان ت
ت
این�نـ تـی بــه راحـ تـی مــی توانیــد تقریبــا هــر کــس در جهــان  ،بــا هزینــه کــم
و یــا هیــچ هزینــه ای ،و بــا خطــر بســیار کمــی هــدف قــرار دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،مجرمــان ت
این�نـ تـی بســیار ســازمان یافتــه و کارآمــد شــده انــد ،کــه آنهــا را
قــادر مــی ســازد تــا موثرتــر از همیشــه باشــند.

مجرمــان ت
این�نـ تـی مــی داننــد کــه هرچــه کارت هــای اعتبــاری بیشـ تـری رسقــت کننــد ،حســابهای بانــی بیشـ تـری میتواننــد هــک کننــد و یــا کلمــه عبــور بیشـ تـری
را بدســت آورنــد ،و در نتیجــه پــول بیشـ تـری بدســت آورنــد .آنهــا بــه معنــای واقعــی کلمــه بــرای هــک هــر کــس کــه متصــل بــه ت
این�نــت از جملــه شــما تــاش
خواهنــد کــرد .هــک میلیــون هــا نفــر در رسارس جهــان ممکــن اســت بســیار ســخت بــه نظــر برســد ،امــا بــا اســتفاده از ابــزار خــودکار بــرای انجــام تمــام کار
ـ�ی آســان اســت .بــه عنــوان مثــال ،آنهــا ممکــن اســت پایــگاه اطالعـ ت
بطــور شــگفت انگـ ی ز
ـا� از میلیــون هــا ایمیــل بســازند و بــا اســتفاده از ابــزار خــودکار پیــام
گ
هــای فیشــینگ بــه هــر یــک از آن آدرســها ارســال کننــد .ارســال اینگونــه ایمیــل هــا هزینــه تقریبــا ناچـ ی ز
ـ�ی بــرای مجرمــان دارد :آنهــا بــه ســاد� از کامپیوترهــای
دیگــر هــک شــده ،شــاید حـ تـی کامپیوتــر شــما ،بــرای انجــام کار کثیــف خــود اســتفاده کننــد .ایــن هــم نمونــه دیگــری از همـ ی ن
ـ� دلیــل کــه چــرا کامپیوتــر شــما
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بلــه ،شــما هــد ف هســتید !
بــرای آنهــا ارزشــمند اســت  ،اگــر هیــچ چـ ی ز
ـ� دیگــری نتوانــد بــرای هــک و
یــا آســیب بــه دیگــران مــورد اســتفاده قــرار گـ یـرد ،در نهایــت ،ایــن مجرمــان
نمــی داننــد چــه کــی قربـ ن
ـا� حمــات ایمیــل خــود قــرار مــی یگ�نــد ،امــا
آنهــا مــی داننــد ایمیــل بیشـ تـر مســاوی بــا قربانیــان بیشـ تـر اســت .یــا شــاید
مجرمــان بــه معنــای واقعــی کلمــه هــر کامپیوتــر در ت
این�نــت ( یــک بــار دیگــر
بــا اســتفاده از رایانــه هــای هــک شــده بــرای انجــام اســکن ) اســکن میکننــد
 ،و بــه دنبــال هــر کامپیوتــر و یــا دســتگاهی کــه آنهــا مــی تواننــد هــک کننــد
میگردنــد .بــه یــاد داشــته باشــید  ،کــه شــما خــاص نیســتید و شــما هــم
مــورد هــدف هســتید .در عــوض ،ایــن مجرمــان همــه را هــدف قــرار
میدهنــد همــه آنهـ یـا� کــه مــی تواننــد ،کــه ممکــن اســت شــما هــم باشــید.

چگونه از خود محافظت کنید

هنگامــی کــه مجرمــان ت
این�نـ تـی در تــاش بــرای هــک مــردم در رسارس جهــان
هســتند ،آنهــا بــه طــور معمــول از روشــهای نســبتا ســاده اســتفاده میکننــد.

ن
پشتیبا� نشود ،ت
ت
به�ین
وق� ویندوز ایکس پ� دیگر
راه برای محافظت از خود ،نصب یک سیستم عامل
ن
پشتیبا�
جدید است که فعاالنه توسط فروشنده آن
میشود ،و اطمینان از به روز بودن مداوم آن است.

خوشــبختانه ،شــما هــم بــا انجــام برخــی گامهــای بــه همــان انــدازه ســاده
مــی توانیــد یــک راه طـ ن
ـوال� بــه ســوی حفاظــت از خودتــان برویــد .برخــی
از گامهـ یـا� کــه توصیــه مــی کنیــم عبارتنــد از:
ـای�ی مــی باشــید .بســیاری از حمــات بــا خرابــکار کامپیوتــری ش�وع بــه تــاش
•خودتــان :در نهایــت ،شــما در خــط اول دفــاع در برابــر هــر حملــه سـ ب
بــرای فریــب شــما میکننــد ،ماننــد فریــب شــما بــه بــاز کــردن ضمیمــه ایمیــل آلــوده و یــا فریــب شــما بــه دادن رمــز عبــور خــود از طریــق تلفــن .تامــل
ت
به�یــن دفــاع اســت  :اگــر چـ ی ز
ـ�ی عجیــب و غریــب ،مشــکوک و یــا بیــش از حــد خــوب بــه نظــر مــی رســد  ،بــه احتمــال زیــاد یــک حملــه هســت .

•بــه روزرسـ ن
ـا� :حتمــا هــر کامپیوتــر و یــا دســتگاه تلفــن همــراه خــود را بــه طــور کامــل بــه روز کــرده و مطمـ ئ ن
ـ� باشــید آخریــن وصلــه هــا را دارد
 .ایــن نــه تنهــا بــرای سیســتم عامــل شــما ،بلکــه بــرای هــر برنامــه و یــا افزونــه ای کــه اســتفاده میکنیــد مهــم هســت .بــا بــه روزرسـ ن
ـا� مــداوم
سیســتم هــا و برنامــه هــای کاربــردی بــه حفاظــت از خــود در برابــر حمــات رایــج کمــک میکنیــد.
•رمــز عبــور :از یــک رمــز عبــور منحــر بــه فــرد قــوی بــرای هــر یــک از حســاب هــای خــود اســتفاده کنیــد .بــه ایــن ترتیــب اگریــی از وب ســایتهای
کــه اســتفاده مــی کنیــد هــک شــد و تمــام کلمــات عبــور ســایت در معــرض خطــر هســتند (از جملــه رمــز عبــور شــما ) حســاب هــای دیگــر شــما امــن
مــی مانــد .همچنـ ی ن
ـ� اطمینــان حاصــل شــود کــه تمــام دســتگاه هــای مختلــف شــما توســط  ،رمــز عبــور منحــر بــه فــرد NIP ،و یــا برخــی از انــواع

دیگــر از مکانـ ی ز
ـ�م قفــل قــوی محافظــت مــی شــود .بــرای نگهــداری و ردیـ بـا� امــن تمامــی رمزهــای عبــور مختلــف خــود توصیــه مــی کنیــم از یــک
مدیــر رمــز عبــور اســتفاده کنیــد.
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•کارت هــای اعتبــاری  :صورتهــای مــایل خــود را اغلــب بــرریس کنیــد ،توصیــه مــی کنیــم حداقــل هــر هفتــه (ماهیانــه ف
کا� نیســت) .بــه محــض ایــن
کــه شــما هــر گونــه معاملــه مشــکوک در کارت اعتبــاری خــود دیدیــد ،آن را بالفاصلــه بــه صــادر کننــده کارت خــود گــزارش دهیــد  .اگــر بانــک شــما
اجــازه مــی دهــد تــا از پســت ت
الک�ونیــک و یــا پیــام متـ نـی هشــدار بــرای اعــام معاملــه غـ یـر منتظــره بــزرگ و عجیــب و غریــب اســتفاده کنیــد ،از
آنهــا بــرای اطــاع رسـ ن
ـا� هرچــه رسیــع تــر فعالیــت هــای مشــکوک اســتفاده کنیــد.

•شــبکه شــما :شــبکه خانـ گـی ب� ســیم  iF -iWخــود را بــا رمــز عبــور مدیــر قــوی امــن کنیــد و مطمـ ئ ن
ـ� باشــید کــه هــر کــس میخواهــد از شــبکه iF-iW
گ
شــما اســتفاده کنــد نیــاز بــه یــک رمــز عبــور دارد .همچنـ ی ن
ـ� اطمینــان حاصــل شــود کــه مــی دانیــد کــدام دســتگاه هــای شــما بــه شــبکه خانــی شــما
متصــل شــده و تمــام دســتگاه هــا بــه روز شــده اســت.
•رســانه هــای اجتماعــی :هــر چــه اطالعــات بیشـ تـری شــما در شــبکه هــای آنالیــن بــه اشـ تـراک بگذاریــد ،بیشـ تـر احتمــال دارد خــود را در معــرض
خطــر قــرار بدهیــد .هــر گونــه اطالعــات شــما در نوشــته هــا بــرای مجرمــان ت
این�نـ تـی بــه هــدف قــرار دادن و فریــب شــما را آســان تــر میکنــد،
همچنـ ی ن
ـ� هــر گونــه اطالعــات شــما در نوشــته هــا ممکــن اســت در واقــع شــما را بــه عنــوان یــک هــدف بــا ارزش تــر نشــان دهــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع
خ� پایان حیات ایکس پ� توسط مایکروسافت:
اعالن ب

http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx

:OpenDNS

www.opendns.org

تغی� سیستم عامل از ویندوز اکس پ�:
راهنمای ی

/http://www.zdnet.com/windows-xp-end-of-life-migration-guide-7000023800

بازیا�:
ذاهنمای پشتیبان یگ�ی و ب

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013
گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 3.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشـ تـر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

