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• Inxhinjeria sociale
• Dallimi / Ndalimi i sulmeve përmes
inxhinjerisë sociale
• Parandalimi i sulmeve me anë të
inxhinjerisë sociale

Inxhinjeria sociale
Përmbledhje

Një keqkuptim i shpeshtë që njerëzit kanë për sulmet
kompjuterike është që ato përdorin vetëm aplikacione për
hakim dhe teknologji që të thyejnë sistemet kompjuterike,
llogaritë dhe pajisjet e tyre mobile. Kjo thjesht nuk është
e vërtetë. Sulmuesit kibernetikë kanë mësuar se një nga
mënyrat më të lehta të vjedhin informatat tuaja ose të bëjnë
veprime hakerësh është thjesht duke biseduar dhe duke

Botuesi i ftuar

Alissa Torres është instruktore e certifikuar nga SANS, që
është specializuar në fushën e forenzikës së avansuar
të kompjuterëve si dhe në përgjigjje ndaj incidenteve
kompjuterike. Përvoja e sasj në industri përfshin edhe
angazhimin në istikame si përgjegjës për incidente dhe
punon në një ekip të brendshëm si inspektore e forenzikës
digjitale. Alissa mund të gjendet në Twitter si @sibertor.

ju mashtruar juve. Në këtë broshurë ne do të mësojmë si
funksionojnë këto sulme njerëzore, të quajtura sulme me
anë të inxhinjerisë sociale, si dhe çka mund të bëni ju që të mbroheni.

Inxhinjeria sociale

Inxhinjeria sociale nënkupton një lloj sulmi psikologjik, ku sulmuesi ju mashtron dhe ju bind që bëni diçka që do ai.
Inxhinjeria sociale ka ekzistuar prej mijëra vjetësh, ideja e mashtrimit dhe hutimit nuk është asgje e re. Por, sulmuesit
kompjuterikë kanë kuptuar që përdorimi i teknikave të ndryshme në Internet është tepër efektive dhe mund të përdoret
për të sulmuar miliona njerëz. Mënyra më e thjeshtë të kuptohet si funksionon inxhinjeria sociale është të shihet një rast i
vërtetë që ndodh shpesh.
Ju pranoni një thirrje nga dikush që pretendon se është nga një kompani përkrahjeje teknike, ISP juaj, ose madje edhe
përkrahja nga Microsoft. Telefonuesi ju spjegon juve se ka vënë re se kompjuteri juaj sillet në mënyre të çuditshme, si
p.sh. skanimi në Internet apo dërgimi i emailave të padëshireshëm, dhe besojnë se kompjuteri juaj ështi i infektuar. Andaj
i është caktuar atyre detyra që të hetojë dhe të ju ndihmojë juve që ta siguroni kompjuterin tuaj. Ata pastaj përdorin fjalë të
komplikuara dhe teknike që t’ju hutojnë juve që të besoni që kompjuteri juaj është i infektuar.
Për shembull, ata mund të ju kërkojnë juve të shihni nëse i keni disa fajle specifike në kompjuter, dhe ju ndihmojnë juve
t’i gjeni. Kur i gjeni keto fajle, telefonuesi ju bind juve se ato fajle janë shenja të qarta që kompjuteri juaj është i infektuar,
ndërsa në realitet ato fajla janë thjesht fajle të zakonshme në sistemin që gjendet në gati çdo kompjuter. Sapo të ju bindin që
kompjuteri juaj është i infektuar, ata do t’ju bëjnë presion që të vizitoni një faqe interneti që të bleni një softuer sigurie ose ju
kërkojnë juve që t’i jepni qasje në distancë në kompjuterin tuaj ashtu që ata ta rregullojnë atë. Por, softueri qe ata ju shesin
juve mund të jetë një softuer i dëmshëm. Nëse e bleni atë dhe e instaloni, jo vetëm që ju kanë mashtruar që t’ju infektojnë
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kompjuterin tuaj, por ju sapo paguat që ata t’ju infektojnë.
Nëse ju i jepni qasje në kompjuter që ta rregullojne, në
realitet ata do ta marrin nën kontroll dhe do ta infektojnë.
Mos harroni, sulmet me anë të inxhinjerisë sociale nuk janë
të limituar vetëm në thirrjet telefonike: ato mund të ndodhin
gati me çdo teknologji, duke përfshirë sulmet me email, me
mesazhe SMS, mesazhe në Facebook, postime në Twitter
ose chat online. Çelësi është të dine se çfarë kërkojnë.

Dallimi / Ndalimi i sulmeve me anë të
inxhinjerisë sociale
Mënyra më e thjeshtë që të mbrohemi nga sulmet me anë
të inxhinjerisë sociale është të përdorim logjikë të thjeshtë.
Nëse diçka duket e dyshimtë ose nuk e ndjeni që është
normale, mund të jetë një sulm. Disa tregues të një sulmi
me anë të inxhinjerisë sociale përfshijnë:

•

Të mësuarit si të parandaloni, dalloni dhe ndaloni
sulmet me anë të inxhinjerisë sociale është një
nga mënyrat më efektive si të vetëmbroheni.

Dikush që ngutet dhe bën të tingëllojë diçka shumë
urgjente. Nëse ndiheni sikur jeni nën presion që të
merrni një vendim të shpejtë, jini pak dyshues.

•
•

Dikush ju pyet për informata që ose nuk duhet të kenë qasje, ose normalisht duhet ta dinë.
Diçka shumë e mirë për t’u besuar. Një shembull tipik është kur njoftoheni që keni fituar llotarinë edhepse ju s’keni
luajtuar asnjëherë.

Nëse dyshoni që dikush është duke provuar t’ju bëjë viktimë të një sulmi të inxhinjerisë sociale, mos komunikoni më me atë
person. Nëse është dikush që ju thërret në telefon, thjesht ndërprejeni thirrjen. Nëse dikush është duke ju shkruar online,
mbylleni komunikimin. Nëse është një email që nuk i besoni, fshijeni. Nëse sulmi ka lidhje me vendin e punës, sigurohuni
që e lajmëroni njësinë për ndihmë teknike ose ekipin për siguri.

Parandalimi i sulmeve me anë të inxhinjerisë sociale

Për fat të mirë ka disa masa parandaluese që ju mund të ndërmerrni që mos të ekspozoheni ndaj sulmeve me anë të
inxhinjerisë sociale.

•

Kurrë mos i ndani fjalëkalimet apo password-et. Asnjë organizatë nuk do t’ju kontaktojë ndonjëherë
që të kërkojë fjalëkalimin tuaj. Nëse dikush ju kërkon fjalëkalimin , ky është një sulm.

•

Mos jepni shumë informata për veten. Sa më shumë që një sulmues të dijë për juve, aq më e lehtë do
të jetë për ata që t’ju gjejnë juve dhe t’ju bindin të bëni çka duan ata. Edhe dhenia e detajeve të vogla për veten
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mund të ndikojë që dikush të mbledhe informata shtese për ju dhe të krijojë një përshtypje të kompletuar për ju. Sa
më pak që të publikoni informata për vetën, duke përfshirë mediumet sociale, forumet publike, listat e emailave, aq
me pak do te jeni të cenueshëm.

•

Verifikoni kontaktet. Ndonjëherë ju mund të pranoni thirrje nga banka, kompania e kredit kartave, shërbyesi
i telefonisë ose ndonjë kompani tjetër për arsye legjitime. Nëse keni dyshime se kërkesa për informata është
legjitime, pyeteni personin për emrin dhe numrin e telefonit kontaktues. Pastaj gjeni numrin e telefonit të kompanisë
nga një burim i besueshëm, si p.sh. numri në pjesën e prapme të kartës së kreditit, në pasqyrën e llogarisë bankare,
ose numrin zyrtar në faqen e kompanisë që ju thërret (por sigurohuni që e shkruani faqen zyrtare të kompanisë në
Internet). Në këtë mënyrë kur ju kontaktoni me organizatën, ju e dini saktë me kë po flisni. Edhepse duket si punë
e lodhshme, ia vlen të ruhet identiteti juaj dhe informatat tuaja personale.

Mëso më shumë

Regjistrohuni në buletinin tonë mujor për vetëdijësimin mbi sigurinë OUCH!, qasuni në arkivat e OUCH!, dhe mësoni më
shumë mbi zgjidhjet për ngritjen e vetëdijes mbi sigurinë të ofruara nga SANS duke na vizituar në faqen
http://www.securingthehuman.org.

Edicioni në shqip

Edicioni në shqip i OUCH! është përkthyer nga gjuha angleze nga Ilir Bytyçi dhe Jorida Nano. Iliri është magjistër i shkencave
në administrimin e rrjetave dhe sistemeve kompjuterike, është ligjërues në universitet për lëndë të ndryshme nga fusha e
TI, dhe është përgjegjës për sigurinë e teknologjise informative në bankë. Jorida është përkthyese profesioniste e gjuhës
angleze në OSBE.

Burimet
Sulmet me Email dhe Phishing:		

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013

Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#march2013

Parandaloni mashtrimet:		

http://www.onguardonline.gov/topics/avoid-scams
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