اهلندسة االجتماعية

هي التقنيات واألساليب اليت يستخدمها اهلاكرز للتحايل على مستخدمي تكنولوجيا
املعلومات وجعلهم يفضون بشكل ارادي ملعلومات سرية تعطيهم الفرصة الخرتاق االنظمة
االلكرتونية.

األساليب املستخدمة:
• توجيه أسئلة عن طريق اهلاتف أو الربيد اإللكرتوني مع انتحال شخصية ذات
سلطة أو نفوذ.
• انتحال شخصية مقربة أو معروفة لدى املستخدم.
• استغالل السمعة اجليدة لتطبيقات معينة.

طرق احلماية من اهلندسة االجتماعية:
• جتنب مشاركة أي معلومات أو بيانات شخصية مع أي جهة كانت ،وعلى الرغم من
سهولة القيام بهذا األمر فإن الكثري من املستخدمني يغفلون عن هذه النصيحة.
• حتقق دائما من األشخاص الذين تتحدث إليهم سواء عرب اهلاتف أو الربيد
اإللكرتوني أو خدمات التواصل الفوري وغريها ،مثال لو كان املتصل من شركة
رمسية فال جتد حرجاً أن تطلب منه معلوماته الكاملة وأن يقوم باالتصال من رقم
هاتف رمسي ميكن التحقق منه.
• ال تفتح مرفقات الربيد اإللكرتوني من أشخاص غري معروفني ،فلغاية اآلن يتم
استخدام هذه الطريقة على نطاق واسع لنشر الربجميات اخلبيثة واحلصول على
املعلومات الشخصية ،وذلك من خالل انتحال هوية شركات كربى وإرفاق بعض
امللفات يف الربيد
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• اعمل على تأمني هاتفك الذكي أو حاسوبك احملمول ،ميكن أن تعتمد على فلرتة
الربيد املزعج باالعتماد على أدوات خاصة ،كذلك اعتمد على برامج قوية
ملكافحة الفريوسات تتضمن أدوات ملكافحة رسائل وصفحات التصيد.
ما جيب فعله عند الوقوع ضحية اهلندسة االجتماعية:
عادة يرتافق اهلجوم بأساليب اهلندسة االجتماعية بهجوم آخر بربجميات خبيثة مثال .لذلك
عندما يقع املستخدم ضحية للهندسة االجتماعية عليه أن يقوم خبطوات ختتلف تبعا
لنوع اهلجوم.
لكن بشكل عام ميكن القيام باخلطوات التالية:
•
•
•
•

إعالم الشخص املسؤول عن األمن الرقمي يف املؤسسة أو الزميل املختص مبوضوع
األمن الرقمي
تقييم الضرر واألشخاص املتأثرين
إزالة آثار اهلجوم
إعالم اجلهات (مؤسسات ،زمالء ،أصدقاء ،معارف ،أفراد عائلة) واليت من املمكن أن
تكون قد تضررت أو تأثرت بسبب وضوع املستخدم ضحية للهجوم.
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