ن
ب ش
الثا�) 2014
أوتش! |
نوفم� (ت�ين ي

ف ي� هذا العدد..

•ما هي الهندسة االجتماعية
•كيفية اكتشاف ووقف هجمات الهندسة االجتماعية
•كيف تتفادى الهجمات المستقبلية

الهندسة االجتماعية
ما هي الهندسة االجتماعية

ـ� حيــث أن المهاجــم
الهندســة االجتماعيــة هــي نــوع مــن الهجــوم النفـ ي
يحــاول خداعــك حـ تـى تقــوم بتنفيــذ مــا يطلبــه منــك .الهندســة االجتماعية
ين
موجــودة منــذ آالف
الســن� ،فكــرة احتيــال أو خــداع شــخص ليســت

جديــدة .ومــع ذلــك ،فقــد تعلــم المهاجمــون أن اســتخدام هــذه التقنيــة
ال تن�نــت فعالــة للغايــة ويمكــن اســتخدامها الســتهداف
عــى شــبكة إ
الماليـ ي ن
ـ� مــن الناس.لفهــم كيــف يســتخدم المهاجــم الهندســة االجتماعيــة
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«اليســا توريــس» مدربــة معتمــدة ف ي� معهــد  SANSمتخصصــة ف ي� التحليــل
ت
االلك�ونيــة واالســتجابة للحــوادث والهجمــات
المتقــدم للجرائــم
ف
ت
االلك�ونيــة .لهــا خـ بـرة جيــدة ي� معالجــة الحــوادث وتعمــل مــع فريــق أمــن
خبــرة ف� الطــب الرقمــي .يمكنــك متابعــة أليســا عــى
داخــ� كمحققــة و ي
ي
ت
تويــر .@sibertor
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تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن شــخص يدعــي أنــه مــن ش�كــة دعــم أحــد برامــج الحاســب آ
ال يل ،مايكروســوفت مث ـاً .يخـ بـرك المتصــل أنــه الحــظ أن
ال�امــج الخبيثــة .كمــا يخـ بـرك بأنــه مكلــف مــن قبــل ش
ال�كــة
جهــازك يعمــل بشــكل غريــب وأنــه يعتقــد أن ســبب ذلــك هــو أن جهــازك مصــاب بأحــد ب
للتحقيــق ف ي� االمــر ومســاعدتك عــى حمايــة جهــازك .وبعــد ذلــك يســتخدم هــذا المتصــل مجموعــة متنوعــة مــن المصطلحــات التقنيــة القناعــك أن
جهــازك مصــاب.
ـ� هــذه الملفــات .عندمــا
عــى ســبيل المثــال ،قــد يطلــب منــك أن تتحقــق مــن وجــود بعــض الملفــات عــى جهــازك ،ويخـ بـرك كيــف تســتطيع العثــور عـ ي
أ
تجــد هــذه الملفــات فعـاً ،فــإن المتصــل يؤكــد لــك أن وجــود هــذه الملفــات هــي عالمــة أكيــدة عــى إصابــة جهــازك .حقيقــة المــر أنــه اختــار بعــض
ت
ـى توجــد ف� أى جهــاز.
ملفــات نظــام التشــغيبل الـ ي
ت
بعــد أن يقنعــك بإصابــة جهــازك ،ينصحــك لـ شـراء برمجيــات «آمنــه» مــن أحــد مواقــع شــبكة ت
ـى توجــد عــى الموقــع الــذي
االن�نــت .طبعـاً ب
فال�امــج الـ ي
يحــدده لــك تكــون برامــج مؤذيــة .أو فــد يطلــب منــك أن تســمح لــه بالتحكــم عــن بعــد ف ي� جهــازك حـ تـى يتمكــن مــن إصالحــه .وإذا ســمحت لــه بذلــك،
ففــي الواقــع ســوف يقــوم هــو بأصابــة جهــازك.
ضــع ف ي� االعتبــار أن الهجمــات الهندســة االجتماعيــة ال تقتــر فقــط عــى المكالمــات الهاتفيــة .أنهــا يمكــن أن تتــم مــن خــال أي تقنيــة اتصــال تقريبـاً،
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الهند ســة ا ال جتما عيــة
ال�يــد إ ت ن
و� والرســائل
عــر ب
وذلــك يشــمل هجمــات التصيــد ب
اللكــر ي
النصيــة ،ورســائل «الفيســبوك» ،ومشــاركات «تويـ تـر» أو المحادثــة عـ بـر
ال تن�نــت .والمفتــاح هــو أن تكــون حــذراً.
إ

كيفيــة اكتشــاف ووقــف هجمــات
الهندســة االجتماعيــة

أبســط طريقــة للدفــاع ضــد هجمــات الهندســة االجتماعيــة هي اســتخدام
ش
�ء يبــدو مشــبوها ،فانــه قــد يكــون
الحــس الســليم .إذا كان هنــاك ي
ت
ش
ـى تدلــك أنــك تتعــرض لهجــوم الهندســة
هجومـاً .بعــض المــؤ�ات الـ ي
ـ� فكــن حــذرا فقــد يكــون أحــد مجرمــي الشــبكة:
االجتماعيــة مــا يـ ي
•شــخص مــا ألــح عليــك إلحاحـاً شــديداً ويجعلــك تشــعر بأنــك
تحــت ضغــط التخــاذ قــرارك بشــكل رسيــع جــد ًا.

معرفة كيفية منع وكشــف ووقف هجمات الهندســة
ت
أ ث
ال�
االجتماعيــة هي واحــدة من الخطوات الك� فعالية ي
يمكنك اتخاذها لحماية نفســك.

•شــخص يســأل عــن معلومــات يجــب ان يكــون ممثــل
ش
ال� كــة يعرفهــا أو معلومــات تشــعر أنــه ليــس لهــا عالقــة
بموضــوع االتصــال.

ال�امج الباهضة الثمن بسعر زهيد أو بدون مقابل.
كب�اً من المال أو أن يعرض عليك بعض ب
يخ�ك أنك ربحت مبلغا ي
•شخص ب
إذا بــدأت تشــك ف ي� أن الشــخص الــذي يتصــل بــك هــو أجــد مجرمــي الشــبكة وهــذا قــد يجعلــك ضحيــة لهجــوم الهندســة االجتماعيــة ،فعليــك
قطــع االتصــال بــه فــور ًا .إذا كان التواصــل مــن خــال الدردشــة معــك عــى ت
ال�يــد
االن�نــت ،عليــك إنهــاء الدردشــة .إذا كان التواصــل مــن خــال ب
إ ت ن
و� فعليــك حــذف الرســالة .إذا كان هــذا الهجــوم لــه صلــة بجهــة عملــك ،عليــك ابــاغ االدارة المختصــة بأمــن المعلومــات التخــاذ الــازم
اللكــر ي
وتحذيــر بقيــة الموظفـ ي ن
ـ�.

كيف تتفادى الهجمات المستقبلية

ت
ال� يمكنك اتخاذها للمساعدة لحماية نفسك ضد هجمات الهندسة االجتماعية المستقبلية.
لحسن الحظ هناك بعض االحتياطات ي

أ
•ال تفصــح عــن كلمــات الــر الخاصــة بــك لحــد :ال توجــد ش�كــة أو شــخص يقــوم باالتصــال بــك و يســألك عــن كلمــة الــر
الخاصــة بــك.
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ـر معلومــات تخصــك :كلمــا عــرف المهاجــم معلومــات أك ـرث عنــك ،أصبــح مــن أ
•ال تفــرط مــن نـ ش
الســهل بالنســبة لــه إيجــاد طــرق
لتضليلــك .حـ تـى التفاصيــل الصغـ يـرة عنــك ،يمكــن وضعهــا معــا لرســم صــورة كاملــة لــك .كلمــا قللــت المعلومــات المنشــورة عنــك ،بمــا ف ي�
ال�يــد االلكـ تـر ن
و� ،كلمــا قــل احتمــال مهاجمتــك.
ذلــك مشــاركاتك عــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة و قوائــم ب
•تحقــق مــن جهــات االتصــال :ف� بعــض أ
الحيــان قــد يتــم االتصــال بــك مــن قبــل المــرف الــذي تتعامــل معــه ،ش�كــة بطاقــة االئتمــان،
ي
أ
مــزود خدمــات المحمــول أو يغ�هــا لســباب مختلفــة .إذا كان لديــك أي شــك حــول طلــب الحصــول عــى المعلومــات ،اطلــب مــن الشــخص
المتصــل االســم ورقــم الهاتــف .ثــم أبحــث بنفســك عــى رقــم هاتــف ش
ال�كــة مــن مصــدر موثــوق ،مثــل الرقــم عــى الموجــود عــى بطاقــة
ف
ـر�  .بهــذه الطريقــة عنــد أتصالــك ش
بال�كــة تتأكــد فع ـا ً مــن أنهــم
االئتمــان الخاصــة بــك أوالرقــم الموجــود عــى كشــف حســابك المـ ي
الضافيــة.
أتصلــوا بــك .عــى الرغــم مــن أن هــذا فيــه بعــض المشــقة ،اال أن حمايــة هويتــك ومعلوماتــك الشــخصية تســتحق هــذه المتاعــب إ
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المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
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