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 المخرجات

  التعريف بالطرق المختلفة التي يتم بها جمع البيانات الشخصية
 والمعلومات الخاصة.

 .دراسة أمثلة للتصيد  االلكتروني  من الحياة الواقعية 
 .رفع مستوى الوعي بمخاطر التصيد 

 .تعلم أساليب الدفاع ضد هجمات التصيد 



1رقم  حالة  السابعالصف    

 

 

أمن وحماية المعلومات،  ©جميع الحقوق محفوظة  2/4  

 

 القصيرة ارتفاع هجمات تصيد المعلومات بإستخدام الرسائل

 دراسة حالة )02 دقيقة( – مجموعة عمل 
 

 

   (http://www.scmagazine.com.au)، وSep 11  ،2012بواسطة دانيال ووكر في

 

ذكرت شركة كالود مارك لألمن المعلوماتي بأن مجموعة جديدة من هجمات التصيد بإستخدام الرسائل 

معتمدة على توجيه ضحايا التصيد الى أجهزة الرد اآللية ، القصيرة بدأت باإلزدياد خالل الفترة األخيرة ، 

 لتصيد معلوماتهم الخاصة.

بدأت هذه الهجمات عن طريق إستالم الضحايا لرسائل نصية قصيرة على هواتفهم النقالة، توهمهم  

 باالتصال بأرقام زائفة على أنها مؤسسات مصرفية او حكومية، أومركزاً لخدمات بطاقات االئتمان. 

يغلب على هذه الرسائل القصيرة عبارات جذب االنتباه ، وضرورة االستجابة لها، كأن تحمل عبارة و

)عاجل( أو )هام وضروري(، وملحقة برقم هاتفي مزيف مرتبط بجهاز للرد اآللي، وعادة ما يقوم الضحايا 

ت خاصة وتفاصيل بمعاودة االتصال بالرقم المزيف، وتتم اإلجابة اآللية ويقوم الجهاز بطلب معلوما

شخصية بالضحايا، ويعاملهم كما تتم المحادثة اآللية في مراكز اإلتصال في المصارف أو المؤسسات 

 الحكومية. 

وتذكر ماري الندزمان، الباحثة األمنية في شركة كالود مارك ، بأن أكثر حيل اإلصطياد االلكتروني شيوعا 

 والموجهة ألجهزة الهواتف النقالة. هي تلك المستندة على إستخدام الرسائل القصيرة

في حين كانت بعض أساليب جذب إهتمام مستخدمي الهواتف النقالة، إستالمهم لرسائل نصية تخدعهم  

بفوزهم بجوائز وهدايا مجانية  أو كوبونات شراء مجانية، وتوجههم للرد برموز معينة على أرقام لها تعرفة 

 رسائل النصية القصيرة.مالية مرتفعة بخالف التعرفة العادية لل

ويقوم هؤالء المتصيدون برصد أرقام هواتف الضحايا عن طريق بعض المواقع االلكترونية التي تسجل 

معلومات أرقام االتصال وتعرضها ضمن ملف المستخدم، وقد يظن الضحية بأن رقم هاتفه سيكون ضمن 

محتمال أن يكون عرضة لرسائل نطاق ضيق من التداول وليس معروفا بصورة واسعة لآلخرين، وليس 

 نصية قصيرة مشبوهة!
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