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يمكن أن يتّم بط��قتين:

١. يترك المهاجمون على س�يل المثال، في العالم المادي، مشّغل 
ذاكرة مصاًبا ببرنامج خ�يث في مكان عام حيث يمكن للضحايا 

المحتملين �ؤيته. وبمجّرد أن تستخدم الضحية مشغل الذاكرة، تسمح 
عن غير قصد للمهاجم بالدخول إلى حاسوبها الخاص وجميع ملفا�ها.

٢. الط��قة الثانية �تم عبر اإل�ترنت حيث تشّجع اإلعالنات الجذابة 
المستخدمين على �ن��ل تط�يق مصاب ببرنامج خ�يث.

لذلك، ولتفادي الوقوع في هذا الفخ، امتنع عن قبول أي 
مشّغل ذاكرة لم تجّربه مسبًقا، وال �نقر أبًدا على ال�وابط التي 

تبدو مشبوهة!

الهندسة االجتماعية هي أي نشاط مؤٍذ يستخدم التالعب 
النفسي بالمستخدمين لإليقاع بهم من أجل ارتكاب أخطاء 

أو اإلفصاح عن معلومات حساسة �نتهك أمنهم وتسمح 
للمهاجم بالوصول إلى المعلومات الخاصة بهم.

في ما يلي بعض األساليب االعتيادية للهندسة 
االجتماعية. فالتعّرف عليها سيسمح �إحباطها في 

المستقبل.

اإلغــــــ�اء

يحصل المهاجم على معلومات عبر اختالق سلسلة من األكاذيب 
الذكّية يّدعي فيها أنه يحتاج إلى معلومات حّساسة من شخص 

من خالل ا�تحال شخصية زميل في العمل، أو شرطي، أو موّظف 
في  المصرف أو موظف حكومي أو أي شخص آخر مخّول 

الحصول على هذه المعلومات. وهكذا، يقوم بط�ح أسئلة تبدو 
ض�و��ة لتأكيد هوية الضحية، وغالًبا ما يتمّكن من الحصول على 

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالفرد، وتا��خ ميالده، واسمه الكامل، 
وعنوانه، وغيرها من المعلومات.

لتفادي الوقوع في هذا الفخ، ال تعِط أي معلومات شخصية أو 
حساسة عبر الها�ف، واطلب من أي شخص يستجوبك ت�ويدك 

�إ�با�ات رسمية بشأن منصبه والصالحية التي يتمّتع بها.

االصطياد اإللكت�وني
هو عبارة عن رسائل خادعة تصل عبر الب��د االلكت�وني أو على 

شكل رسالة نصية وتوّلد لدى الضحايا شعوً�ا بوجود حالة طارئة، أو 
�ثير الفضول أو الخوف لد�هم، كإرسال ب��د إلكت�وني م�ّ�ف من 

مصرف يطلب تحديث كلمة الم�ور الخاصة بك. بهذه الط��قة، 
يشّجع الضحية على اإلفصاح عن معلومات حّساسة، أو النقر على 

�وابط تابعة لمواقع الكت�ونية خ�يثة، أو فتح مرفقات تحتوي على 
ب�امج خ�يثة.

لتفادي الوقوع في هذا الفخ، من المهم جًدا أن تكون حذً�ا! 
فالرسائل الخادعة تحتوي على أخطاء خفّية تكشف هويتها 

الحقيقية، كأن يكون ال�ابط (URL) أو ما يعرف بمحّدد الموارد 
الموّحد الخاص بال�ابط غ��ًبا أو أن يظهر شعار مشّوه. إحذر جّيًدا 

هذه األخطاء.

ا�تحـال الشخصيـة

المقــــايــضــــة
هي عبارة عن عملية قرصنة  يطلب منّفذها من الضحّية ت�ويده 

ب�يانات شخصية أو �يانات االعتماد الخاصة بها لتسجيل الدخول لقاء 
خدمة يقّدمها لها. فعلى س�يل المثال، قد �تلقى الضحية مكالمة 

ها�فية من شخص يّدعي العمل في مجال الدعم التقني، أو يعرض 
مساعدة مجانية في إطار تكنولوجيا المعلومات، أو ا�تمان مجاني 

عبر اإل�ترنت مقابل إعطائه �يانات االعتماد لتسجيل الدخول.

للتفادي الوقوع في هذا الفخ، فكر جيًدا ما إذا كان العرض 
منطقّيا أم ال، فمن المحتمل أن يكون مقايضة. كذلك، أطلب 

دائًما التحقق من �يانات االعتماد قبل إعطاء أي معلومات 
حســــــاســــــة.

ال�تــــــــّبع
عندما يدخل شخص غير مخّول مكاًنا محظوً�ا ل�تّبع شخص مخّول 

الدخول إليها. �تمثل إحدى الط�ق المجّربة والحقيقية في استدعاء 
أحد الق�اصنة موظًفا ليفتح له الباب ألنه "نسي بطاقته".

لتفادي الوقوع في هذا الفخ، ال تسمح لألشخاص الذ�ن ال 
تعرفهم شخصًيا باستخدام بطاقتك، أو الحاسوب المحمول 

الخاص بك، أو أغ�اضك الشخصية لدخول األماكن المحظورة 
عليهم مثل المدارس، أو المباني الحكومية، أو حتى شقتك 

الخــــــاصــــــة.

تعتمد الهندسة االجتماعية على الخطأ البشري، 
وهو ما يجعلها خطيرة ومخيفة بوجه خاص، ومثل 

تلك األخطاء صعبة الرصد مقارنًة بالتسّلل القائم 
على الب�امج الضارة.
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