
مقدمه
داری کــه در حــال عمومــی شــدن  ی همچنــان بــا روش هــای جدیــد و خالقانــه در حــال فریــب مــردم هســتند. روش جدیــدی از کالهــرب مجرمــان ســایرب

ی  داری بــا اســتفاده از اطالعــات شــخیص ســازی شــده)Personalized scam(  شــناخته میشــود. در ایــن روش مجرمــان ســایرب اســت – بــا عنــوان کالهــرب

اطالعــات مربــوط بــه میلیــون هــا انســان را بدســت اورده و یــا خریــداری میکننــد تــا از آن بــرای شــخیص ســازی حمــالت اســتفاده کننــد. در ذیــل بــه 

داری هــا چگونــه کار میکننــد و بــا یــک مثــال معمــویل آن را بــرای شــما بــاز خواهیــم کــرد. هرچــه بیشــرت  شــما نشــان خواهیــم داد کــه ایــن نــوع کالهــرب

داری هــا بدانیــد، راحتــرت میتوانیــد آنهــا را متوقــف کنیــد. در خصــوص ایــن نــوع کالهــرب

نحوه عملکرد آن چگونه است؟
ــرای فریــب دادن مــردم اســتفاده  ــن روشــها ب ی سالهاســت کــه از ای ــدی نیســت، مجرمــان ســایرب ز جدی ــا تلفــن چــری ــل و ی ــق ایمی داری از طری کالهــرب

داری هــا بــه حســاب مــی آینــد. امــا،  میکننــد. مثالهــا�ی نظــری »شــما برنــده قرعــه کــیش شــده ایــد« و یــا رســوا�ی شــاهزاده نیجریــه از ایــن دســت کالهــرب

ی نمیداننــد کــه بــه چــه شــخیص حملــه کــرده انــد. در ایــن روش آنهــا یــک پیغــام عمومــی درســت کــرده و بــرای  در ایــن روشــهای قدیمــی مجرمــان ســایرب

داری  ز راحــت خواهــد بــود. کالهــرب داری هــا بســیار کیل هســتند، شناســا�ی آنهــا نــری میلیونهــا نفــر ارســال میکننــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نــوع کالهــرب

ی در ابتــدا تحقیــق میکننــد کــه بــرای هــر قربــا�ز چــه پیــام ســفار�ش درســت کننــد. ایــن کار  شــخیص ســازی شــده امــا متفــاوت اســت،  مجرمــان ســایرب

بــا پیــدا کــردن و یــا خریــدن بانــک اطالعــا�ت افــراد نظــری اســم، رمــز عبــور، شــماره تمــاس و ســایر جزییــات انجــام خواهــد شــد. ایــن اطالعــات بــه 

ز در ســایتهای شــبکه هــای اجتماعــی و ســوابق  س خواهنــد بــود. ایــن اطالعــات همچنــ�ی  و توســط ســایتها�ی کــه قبــال هــک شــده انــد در دســرت
گ

ســاد�

� اســت.  مجرمــان ســپس هــر کــی کــه را کــه از او اطالعــات دارنــد مــورد هــدف قــرار  س هســتند قابــل دســرت دولــیت کــه بصــورت عمومــی در دســرت

خواهنــد داد. 

ز پــول بــه آنهــا بکنــد. روش کار آنهــا بــه  ی ایجــاد تــرس و ســپس اخــاذی اســت کــه شــما را مجبــور بــه پرداخــ�ت یــک روش معمــول بــرای مجرمــان ســایرب

ایــن شــکل اســت. اطالعــات کاربــری و رمزعبــور افــراد را توســط ســایتهای هــک شــده پیــدا میکننــد و یــا میخرنــد. بــا بــه دســت اوردن اطالعــات، بــرای 

شــما ایمیــیل کــه حــاوی اطالعــات شــخیص شــما، از جملــه پســوردی کــه در آن ســایت هــک شــده داشــتید ارســال خواهــد شــد. مجرمــان بــه اشــاره بــه 

ایــن پســورد وانمــود میکننــد کــه دســتگاه شــما را هــک کــرده انــد، کــه در البتــه واقعیــت نــدارد. ســپس ادعــا میکننــد کــه زمانیکــه دســتگاه شــما را هــک 

میکردنــد شــما در حــال تماشــای ســایت هــای مســتهجن بودیــد. در ادامــه ی ایمیــل شــما را تهدیــد میکننــد کــه اگــر هزینــه اخــاذی را پرداخــت نکنیــد، 

اک خواهنــد گذاشــت.   م اور شــما را بــا دوســتان و خانــواده شــما بــه اشــرت شــواهدی از فعالیــت هــای �ش
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ی هرگــز دســتگاه شــما را هــک نکردنــد. آنهــا حــیت نمیداننــد کــه شــما چــه کــی هســتید  د کــه مجرمــان ســایرب بــاج خواهــی در حــایل صــورت میگــری

ســانند و شــما را  ــا شــما را برت ــا حداقــل اطالعــا�ت کــه از شــما دارنــد تــالش خواهنــد کــرد ت دار هــا ب ــا چــه ســایتها�ی را بازدیــد کردیــد. کالهــرب و ی

متقاعــد کننــد کــه دســتگاه شــما را هــک کــرده انــد و بــه ایــن طریــق شــماه مجبــور شــوید بــه آنهــا پــول پرداخــت کنیــد. بخاطــر داشــته باشــید کــه 

داری تلفــیز اســتفاده کننــد. ز روش میتواننــد بــرای کالهــرب مجرمــان از همــ�ی

چه کاری باید انجام دهید؟
داری هســتند. طبیعــی اســت از اینکــه کــی اطالعــات شــخیص شــما را در  ــرای کالهــرب ــن دســت ب ــل و تلفــن هــای از ای ــه ایمی ــد ک تشــخیص دهی

اختیــار دارد احســاس تــرس کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه فرســتنده دورغ میگویــد. ایــن نــوع حمــالت بخــیش از حمــالت خــودکار در حجــم 

ی بدســت آوردن و یــا خریــدن اطالعــات  وســیع هســتند کــه بطــور مســتقیم شــما را مــورد هــدف قــرار نــداده انــد. امــروزه بــرای مجرمــان ســایرب

داری هــای شــخیص باشــید. برخــی از �نــخ  ــوع کالهــرب ی از ن ــن در آینــده منتظــر حمــالت بیشــرت شــخیص افــراد بســیار کار راحــیت اســت، بنابرای

هــا�ی کــه بایــد بــه دنبالــش بگردیــد عبارتنــد از:

ــر کــی از 	  ــه آن بســیار مشــکوک باشــید. اگ ــد، ب ــا موضــوع بســیار فــوری دریافــت کردی ــا تلفــین ب ــل، پیعــام و ی ــان ایمی هــر زم

 در شــما، موجــب شــود 
گ

احساســا�ت نظــری تــرس و یــا فوریــت اســتفاده میکنــد، هدفــش ایــن اســت کــه بــا ایجــاد عجلــه و دســتپاچ�

تــا شــما دچــار اشــتباه شــوید.  

زمانیکه شخیص از شما درخواست پرداخت پول بصورت بیت کوین، کارت هدیه و یا روشها�ی که قابل ردیا�ب نیستند میکند.	 

ــن 	  ــبیه ای ــا�ت ش ــم گزارش ــری ه ــراد دیگ ــا اف ــه آی ــد ک ــد و ببینی ــتچو کنی ــوگل جس ــد، در گ ــت میکنی ــکویک دریاف ــل مش ــیت ایمی وق

ــد. ــالت را داده ان حم

ز حــال توصیــه مــا ایــن اســت کــه همیشــه از رمزعبورهــای منحرصبفــرد و طــوال�ز  یــن روش دفــاع اســت. در عــ�ی در نهایــت رجــوع بــه عقــل ســلیم بهرت

بــرای هــر یــک از اکانــت هــای آنالیــن خــود اســتفاده کنید.اگــر نمیتوانیــد همــه کلمــات عبــور خــود را حفــط کنیــد از برنامــه هــای مدیریــت پســورد 

اســتقاده کنیــد. عــالوه بــر ایــن، هــر زمــان کــه ممکــن بــود احــراز هویــت دو عامــیل را فعــال کنیــد.
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