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مهندیس اجتماعی

ـای�ی میکننــد
یــی از اشــتباهات رایجــی کــه مــردم در مــورد هکرهــای سـ ب
ایــن اســت کــه هکرهــا فقــط بــا اســتفاده از ابزارهــا و فــن آوری هــای هــک
ش
پی�فتــه بــه رایانــه مــردم ،حســاب و دســتگاه هــای تلفــن همــراه نفــوذ
میکننــد .ایــن اصــا درســت نیســت .هکرهــا آموختــه انــد کــه یــی از ســاده
تریــن راه هــا بــرای رسقــت اطالعــات شــما یــا هــک رایانــه شــما برای رســیدن
بــه نیــات شومشــان ،صحبــت ســاده بــا شــما و گمــراه کــردن شــما اســت .در
خ�نامــه خواهیــم آموخــت کــه چگونــه ایــن نــوع از حمــات انسـ ن
ـا�،
ایــن ب
معــروف بــه حمــات مهنــدیس اجتماعــی کار میکننــد و بــرای محافظــت از
خودتــان چــه مــی توانیــد انجــام دهیــد.

رسدب� مهمان
ی

 Alissa Torresمــر� مــورد تاییــد  SANSو متخصــص در بــازریس قانـ ن
ـو� ش
پی�فتــه
ب
هــا�
رایانــه و پاســخ رسیــع اســت .تجربــه کاری او شــامل خدمــت در شــغل ی
ماننــد کنـ تـرل کننــده حادثــه و کار بــا یــک تیــم امنیــت بــه عنــوان بــازرس قانـ ن
ـو�
دیجیتــال اســت .او را مــی توانیــد در توییـ تـر بــا آدرس  @sibertorدنبــال کنیــد.

مهندیس اجتماعی

مهنــدیس اجتماعــی نوعــی حملــه غـ یـر فـ نـی و بیشـ تـر ن
روا� اســت کــه در آن یــک مهاجــم شــما را بــه انجــام کاری کــه آنهــا مــی خواهنــد فریــب میدهنــد تــا شــما
آن کار را بــرای آنهــا انجــام دهیــد .مهنــدیس اجتماعــی از هــزاران ســال پیــش وجــود داشــته اســت ،ایــن ایــده کاله بــرداری و یــا فریــب جدیــد نیســت .بــا ایــن
ـای�ی آموختــه انــد کــه اســتفاده از ایــن روش در ت
این�نــت بســیار موثــر اســت و مــی تواننــد بــا ایــن روش میلیــون هــا نفــر را فریــب دهنــد.
حــال ،هکرهــای سـ ب
گ
ســاده تریــن راه بــرای درک چگونــی کارکــرد مهنــدیس اجتماعــی نــگاه بــه یــک مثــال واقعــی و متــداول اســت.

این�نـ تـی شــما ( )ISPیــا حـ تـی بخــش پشـ ن
فــردی بــا شــما تمــاس تلفـ نـی برقــرار میکنــد و ادعــا مــی کنــد از یــک ش�کــت پشـ ن
ـتیبا� رایانــه ،از ش�کــت خدمــات ت
ـتیبا�
فـ نـی مایکروســافت اســت .تمــاس یگ�نــده توضیــح مــی دهــد کــه آنهــا متوجــه شــده انــد کــه رایانــه شــما رفتــار عجیــب و غریــی ،ماننــد اســکن ت
این�نــت و یــا
ب
ارســال هرزنامــه انجــام میدهــد ،و آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه رایانــه شــما آلــوده شــده اســت و از آنهــا خواســته شــده کــه ایــن موضــوع را بــرریس کــرده و بــه
می�نــد و شــما را بــا ترفندهــای گیــج کننــده متقاعــد میکننــد کــه
شــما کمــک کننــد رایانــه خــود را امــن کنیــد .ســپس انــواع و اقســام اصطالحــات فـ نـی بــکار ب
رایانــه شــما آلــوده شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال ،ممکــن اســت از شــما بخواهنــد کــه چــک کنیــد آیــا فایــل هــای خــایص بــر روی رایانــه شــما وجــود دارد و قــدم بــه قــدم شــما را راهنمـ یـا�
کننــد کــه چگونــه آن فایــل هــا را پیــدا کنیــد .هنگامــی کــه شــما ایــن فایلهــا را پیــدا کردیــد ،تمــاس یگ�نــده شــما را متقاعــد میکنــد کــه ایــن فایــل هــا نشــانه
ایــن اســت کــه رایانــه شــما آلــوده شــده اســت ،در حالیکــه ایــن فایــل هــا ،فقــط فایــل هــای رایــج سیســتم هســتند کــه بــر روی هــر رایانــه ای وجــود دارنــد.
ـ� بــه وب سـ ت
هنگامــی کــه آنهــا شــما را بــه ایــن بــاور کــه رایانــه شــما آلــوده شــده اســت فریــب دادنــد ،آنهــا شــما را بــه رفـ ت ن
ـای� و خریــد نــرم افــزار امنیـ تـی
خودشــان تحــت فشــار قــرار داده و یــا از شــما مــی خواهنــد بــه آنهــا دسـ تـریس از راه دور بــه رایانــه تــان را بدهیــد تــا آنهــا بتواننــد مشــکل را حــل کننــد .امــا
نــرم افــزاری کــه آنهــا بــه شــما میفروشــند در واقــع یــک برنامــه مخــرب اســت .در صــورت خریــد و نصــب آن نــرم افــزار نــه تنهــا آنهــا شــما را بــه آلــوده
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کــردن رایانــه تــان فریــب داده انــد ،حـ تـی شــما دســتمزد اینکارشــان را هــم
پرداخــت کــرده ایــد .اگــر شــما بــه آنهــا دسـ تـریس از راه دور بــه رایانــه تــان
تعمــر کننــد ،در واقعیــت آنهــا مــی خواهنــد ت
کنــرل
را بدهیــد تــا آن را
ی
بگ�نــد و آن را آلــوده کننــد.
رایانــه شــما را بدســت ی
بــه خاطــر داشــته باشــید ،حمــات مهنــدیس اجتماعــی از ایــن دســت بــه
تمــاس هــای تلفـ نـی محــدود نیســت؛ آنهــا مــی تواننــد تقریبــا بــا کمــک هــر
فــن آوری اینــکار را بکننــد ،از جملــه حمــات فیشــینگ از طریــق ایمیــل،
پیــام هــای متـ نـی ،پیــام هــای فیــس بــوک ،نوشــته هــای توییـ تـر و یــا چــت
آنالیــن .مهــم درک مفهــوم مهنــدیس اجتماعــی اســت.

تشخیص  /توقف حمالت
مهندیس اجتماعی

ســاده تریــن راه بــرای دفــاع در برابــر حمــات مهنــدیس اجتماعــی دقــت
و هوشــیاری بیشـ تـر اســت .اگــر چـ ی ز
ـ�ی مشــکوک بــه نظــر مــی رســد و یــا
درســت بــه نظــر نمــی آیــد ،ممکــن اســت حملــه باشــد .برخــی از شــاخص
هــای معمــول حملــه مهنــدیس اجتماعــی عبارتنــد از:

جلوگ�ی ،تشــخیص و توقف حمالت
یادگ�ی نحوه
ی
ی
قدمها� اســت که شــما
مهندیس اجتماعی ییک از موثر ترین
ی
مــی توانید برای حفاظت از خود بردارید.

•بــرای شــما ایجــاد حــس فــوق العــاده اضطــراری میکننــد .اگــر
شــما احســاس مــی کنیــد تحــت فشــار بــرای اتخــاذ یــک تصمیــم بســیار رسیــع هســتید ،مشــکوک باشــید.
•کــی درخواســت اطالعـ ت
ت
ن
ـا� دارد کــه یــا نبایــد بــه آن دسـ تـریس داشــته باشــد یــا بایــد آن را میدانســت و ســوال پرســیدن از شــما بــرای دانســ� آن
اطالعــات عجیــب اســت.
•چـ ی ز
ـ�ی بیــش از حــد خــوب بــه نظــر بیایــد .یــک مثــال معمــول ایــن اســت کــه بــه شــما اطــاع داده میشــود کــه شــما برنــده قرعــه کـ شـی شــدید ،در
حالیکــه شــما هرگــز حـ تـی وارد آن قرعــه کـ شـی نشــده ایــد.
در صــورت شــک بــه کــی کــه در تــاش اســت تــا شــما را قربـ ن
ـا� یــک حملــه مهنــدیس اجتماعــی کنــد ،بــا فــرد بیشـ تـر ارتبــاط برقــرار نکنیــد .اگــر کــی بــه شــما
تلفــن زده اســت ،قطــع کنیــد .اگــر کــی بــا شــما بــه صــورت آنالیــن چــت میکنــد ،مکالمــه را پایــان دهیــد .اگــر ایمیــی اســت کــه بــه آن اعتمــاد نداریــد ،آن را
حــذف کنیــد .اگــر ایــن حملــه در محــل کار یــا مرتبــط بــا کار باشــد ،الزم اســت تــا گــزارش آن را بــه مرکــز رایانــه و یــا تیــم امنیــت اطالعــات اطــاع دهیــد.

پیشگ�ی از حمالت مهندیس اجتماعی آینده
ی

جلوگ�ی از حمالت مهندیس اجتماعی در آینده استفاده کنید.
خوشبختانه اقدامات احتیاطی وجود دارد که می توانید برای
ی
•هرگــز کلمــه عبــور را بــا کــی در میــان نگذاریــد :هیــچ سـ ن
ـازما� هرگــز بــا شــما تمــاس و درخواســت رمــز عبــور نخواهــد کــرد .اگــر
کــی از شــما درخواســت رمــز عبــور کــرد ،آن یــک حملــه اســت.
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•خیــی اطالعــات بــه دیگــران ندهیــد :هــر چــه هکــر بیشـ تـر در مــورد شــما بدانــد ،آســان تــر میتوانــد شــما را پیــدا و گمــراه کنــد تــا کاری
کــه میخواهنــد را برایشــان انجــام دهیــد .حـ تـی بــه اشـ تـراک گــذاری جزئیــات کوچــک در مــورد خودتــان بــه مــرور زمــان مــی تــوان بــا کنــار هــم
قــرار دادن اطالعــات کاملـ تـری از شــما بدســت آورد و اســتفاده کــرد .هــر چــه کمـ تـر اطالعــات بــه اشـ تـراک عمومــی بگذاریــد ،مخصوصــا در ســایت
بگ�یــد.
هــای رســانه هــای اجتماعــی ،یــا انجمــن هــای عمومــی و گروههــای ایمیــی ،کمـ تـر احتمــال دارد کــه شــما مــورد حملــه قــرار ی
•بــرریس حقیقــی بــودن تمــاس :ممکــن اســت زمـ ن
ـا� توســط بانــک ،ش�کــت کارت اعتبــاری ،ارائــه دهنــده خدمــات تلفــن همــراه و یــا دیگــر
ســازمانها بــه دالیــل قانـ ن
ـو� و موجــه بــا شــما تمــاس گرفتــه شــود .اگــر هــر گونــه شــک و تردیــد داریــد کــه آیــا ایــن تمــاس و درخواســت اطالعــات
حقیقــی اســت ،از فــرد نامــش و شــماره داخــی را پب�ســید .ســپس شــماره تلفــن ش�کــت را از یــک منبــع قابــل اعتمــاد دیگــر پیــدا کنیــد ،ماننــد
شــماره پشــت کارت اعتبــاری خــود ،شــماره تلفــن روی نامــه دریافـ تـی از بانــک ،یــا شــماره اعــام شــده روی ســایت بانــک (مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه  URLرا
در مرورگــر خودتــان تایــپ میکنیــد) .بــه ایــن ترتیــب هنگامــی کــه بــا ایــن ســازمان تمــاس گرفتیــد ،شــما مــی دانیــد کــه واقعـاً بــا خــود آنهــا صحبــت
کــرده ایــد .اگــر چــه ایــن زحمــت اضافــه بــه نظــر مــی رســد ،ویل محافظــت از اطالعــات شــخیص و اختصــایص شــما ارزش ایــن کارهــا را دارد.

ت
بیش� بدانید

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

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع

حمالت فیشینگ پست ت
			
الک�ونیک:
		
عضویت در شبکه های اجتماعی با خیال راحت:
			
اجتناب از کاله برداری:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#march2013
http://www.onguardonline.gov/topics/avoid-scams

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

