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آموزشرایگانامنیتسایبری
بهنوجوانانانگلیس

نوجوانان انگلیس در قرنطینه ویروس کرونا می توانند به طور 
رایگان در کالس های مجازی امنیت سایبری ثبت نام کنند.

مهر- دولت انگلیس تصمیم دارد دروس مجازی رایگان درباره 
امنیت س��ایبری برای هزاران نوجوان در قرنطیه ویروس کرونا 
ارائه کند. این بخشی از طرح دولت برای گسترش مهارت های 

سایبری است.
 آموزشگاه مجازی »سایبر دیسکاوری« برای نوجوانان 13 تا 
18 ساله ایجاد شده و بازی ها و فعالیت های آموزشی ارائه می کند 

که به ایجاد مهارت های سایبری منجر می شود.
نوجوانان می توانند به طور رایگان در آموزشگاه مجازی ثبت نام 
کنند تا به مرکز بازی های آنالین و وبینارهای هفتگی کارشناسان 

صنعت سایبری دسترسی یابند.
این ابزار جدید در حقیقت ادامه طرح فعلی»مرکز ملی امنیت 
سایبری« انگلیس به نام کالس های تابستانی »سایبرفرست« 
برای هزار دانش آموز اس��ت. این طرح برای ارتقای مهارت های 

سایبری در نوجوانان ارائه شده بود.
در س��ال جاری به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا، کالس های 
آموزشی به طور آنالین برگزار می شوند. آموزشگاه مجازی جدید 
فعالیت هایی برای دانش آموزان فراهم کرده تا به طور رایگان در 
خانه انجام دهند. همچنین نوجوانان بیشتری می توانند از این 

کالس ها استفاده کنند.

هزارکارمند»لیفت«اخراجمیشوند
به دلیل شیوع ویروس کرونا و خسارت های ناشی از آن، شرکت 
تاکس��ی آنالین لیفت تصمیم دارد بیش از هزار کارمند خود را 
اخراج کند. همچنین درآمد مدیران ارش��د این شرکت نیز 30 

درصد کاهش می یابد.
مهر- شرکت تاکسی آنالین لیفت )Lyft( در بیانیه ای خطاب 
به قانونگذاران آمریکایی اعالم کرده ۹82 کارمند خود را اخراج 
می کند. این رقم مع��ادل 17 درصد نیروی کار این ش��رکت به 
حساب می آید.  عالوه برآن لیفت  288 کارمند دیگر را نیز مرخص 
کرده است. در کل تعداد کارمندان اخراجی و مرخص شده حدود 

20 درصد از نیروی انسانی این شرکت را تشکیل می دهد.
همچنین لیفت  در بیانیه ای توضی��ح داده حقوق پایه خود 
برای کارمندان باقیمانده را نیز به مدت 12 هفته کاهش می دهد.

درآمد مدیران ارش��د 30 درصد و نائب مدی��ران 20 درصد 
کاهش می یابد. همچنین درآمد بقیه کارمندان نیز 10 درصد 

کاهش می یابد.
هیات مدیره  این ش��رکت نیز توافق کرده اند ت��ا از 30 درصد 
پاداش نقدی خود در سه ماهه دوم 2020 صرف نظر کنند. این در 
حالی است که به دلیل شیوع کووید 1۹ در سراسر جهان بسیاری 
از شرکت ها به دلیل خس��ارت انبوه مجبور به اخراج نیروی کار 
خود شده اند. در این بین بخش تاکسی های آنالین نیز به شدت 

خسارت دیده اند. 
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 س��خت بتوان جنبه ای از فعالیت انس��انی را در نظر 
گرفت که تحت الش��عاع همه گری وی��روس کرونا قرار 
نگرفته باشد و سرویس های تحویل کاال هم از این قاعده 
مس��تثنی نیس��تند. جریان حمل و نقل بین کشورها 
مختل شده و از آنجا که مردم و شرکت ها دارند در سطح 
داخلی و خارجی کاال س��فارش می دهن��د، هواپیمای 

باربری کم آمده است. ت
افزایش شدید تقاضا باعث طوالنی شدِن مدت زمان 
ترانزیت  ش��ده و در نتیجه مش��تریان کم ک��م دارند به 
پیام های عذرخواهی پیک ها ع��ادت می کنند. همین 
اواخر، شاهد تعدادی سایت و ایمیل جعلی بوده ایم که 
به ظاهر از سوی س��رویس های تحویل بوده اند؛ اما در 
واقع داشتند از موضوع داغ ویروس کرونا سوءاستفاده 
می کردند. کالهب��رداران در این بحبوح��ه ی پاندمی 
ویروس کرونا دارند هم از نقشه های قدیمی –که امتحان 
خود را پس داده اند- و هم نقش��ه های جدید اس��تفاده 
می کنند. در ادامه با ما همراه شوید تا شما را با عملکرد 

سرویس های تحویل جعلی  آشنا کنیم.
 اسپم با پیوست های مخرب

اسپمرها ممکن است خود را کارمندان سرویس های 
تحویل جا بزنند تا قربانیان را به باز کردن پیوست های 
آلوده  ایمیل ترغیب کنند. ترفند کالس��یک این است 
که بگویند برای دریافت بسته که در راه است، گیرنده 
بای��د ابتدا اطالعات داخ��ل فایل پیوس��ت را مطالعه و 
تأیید کند. برای مثال، نوتیفیکیش��نی از ایمیل جعلِی 
تحویل با انگلیسِی شکس��ته می گوید بسته نمی تواند 
پست شود زیرا گیرنده باید بیاید انبار و شخصاً بسته را 
دریافت کند. آدرس انبار و س��ایر جزئیات نیز البته در 
پیوست آورده شده است؛ پیوستی که اگر باز شود یک 
Backdoor به نام Remcos روی کامپیوتر قربانی باز 
خواهد کرد. مجرمان سایبری می توانند سپس پی سی 
را به یک بات نت وصل یا شروع کنند به سرقت اطالعات 

یا نصب سایر بدافزارها.
یک ایمیل جعلی دلیورِی دیگ��ر نیز از همین ترفند 
اس��تفاده کرده و می گوید این ش��رکت نتوانسته بسته 
را پس��ت کند؛ زیرا خطای��ی در مرحله  برچس��ب زدن 
رخ داده،از قربانی خواسته می ش��ود ;i اطالعات داخل 
پیوست را تأیید کند؛ پیوس��تی که در حقیقت حاوی 

عضو دیگری از خانواده Remcos است.
برخی اوق��ات اس��پمرها تصاویری از اس��ناد را برای 
افزایش اعتب��ار در پیام درج می کنن��د. در یک نمونه، 
اسکمرها تصویر کوچکی را به متن ایمیل اضافه کردند 
که شبیه به رسید بود ولی در حقیقت آنقدر ریز بود که 

نمی شد آن را خواند و وقتی هم رویش کلیک می شد، 
س��ایز آن تغییری نمی ک��رد. به همین دلی��ل گیرنده 
 jpg. مجبور می شد پیوس��ت آلوده را که نامش حاوی
بود، باز کند. اگر کالینت ایمی��ل گیرنده افزونه واقعی 
فایل را نشان ندهد، ممکن اس��ت چنین پیوستی را با 
  ACE عکس اشتباه بگیرند. در واقع آرشیو قابل اجرای
حاوی برنامه جاسوس افزار تحت عنوان Noon است. 
برای هول کردن قربانی، مجرمان س��ایبری می گویند 
اطالع��ات از قلم افت��اده را فوری و فوت��ی الزم دارند تا 
بدین  ترتیب بس��ته قبل از اجرا شدن پروتکل قرنطینه 

تحویل داده شود.
 ایمیل آلوده  دیگری که جدید هم نیست اما با شرایط 
این روزها جور درمی آید؛ تأخیر در تحویل  پست هاست. 
این سناریو بسیار مجاب کننده است: اسکمرها قربانی 
را به سمت پیوستی حاوی تروجان Bsymemهدایت 
می کنند که اگر اجرا ش��ود به مهاجمین اجازه خواهد 
داد تا کنترل دس��تگاه را در دس��ت گرفته و داده ها را 
س��رقت کنند. پاییِن پیام هم بیانی��ه ای وجود دارد که 
با راهکار امنیتی میل، اسکن شده است و ظاهراً حاوی 
هیچ لینک یا فایل مخربی هم نیست؛ این ادعا به گیرنده 

حس کاذب امنیت می دهد.
 بسیاری از اس��پمرها تنها در قالب معموِل میلینگ 
خود کمی به کووید 1۹ اشاره می کنند اما برخی دیگر 

تمرکز خود را به طور خاص روی قرنطینه ها و ش��یوع 
سریع پاندمی می گذارند. برای مثال، در یکی از ماجراها، 
دولت ورود هر گونه کاال را به کشور ممنوع کرده بود و 

این گونه بسته به فرستنده برگشت داده شد.
 این پیوست ظاهراً حاوی شماره ردیابی سفارش برای 
درخواست ارسال مجدد )بعد از اینکه محدودیت های 
بهداشتی مربوط به ویروس برداشته شد( بوده است. اما 
در واقع باز کردن فایل، نصب بک دور Androm را را  
در پی دارد که به مهاجمین اجازه  دسترسی ریموت به 

کامپیوتر را می دهد.
 فیشینگ

اس��کمرهای متخصص در زمینه حمالت فیشینگ 
نیز دارند از این هرج و مرج حاکم ب��ر بازار تحویل کاال 
سوءاستفاده می کنند. نسخه های به شدت باورکردنی ای 
از وبس��ایت های قانونی و نیز صفح��ات ردیابی جعلی 
شناسایی شده که همه ش��ان گریزی به ویروس کرونا 
زده بودند. ب��رای مثال، فیش��رهایی که طعمه ش��ان، 
اکانت  مشتریان یک س��رویس تحویل بود با ریزه کاری 
فراوان هوم پیج رسمی یک شرکت را تقلید کرده بودند 
)هوم پیجی ک��ه در آن اخبار داغ��ی از پاندمی ویروس 

کرونا منتشر شده بود(.
 ای��ن صفح��ه شبیه س��ازی ش��ده در جزئی��ات و 
ریزه کاری ها دس��ت کمی از هوم پیج اصلی نداشت و از 

این رو تشخیص آن برای قربانیان بسیار سخت بود.
نویس��ندگان این پورتال جعلی برای ردیابی بسته ها 
به خط کپی راست کووید 1۹ را هم اضافه کردند. روی 
این صفحه به غیر از ماجرای پاندمی ویروس، اطالعات 
کمتری از مسائل دیگر آورده ش��ده است: فرمی برای 
وارد کردن اطالعات محرمانه و فهرستی از سرویس های 
ایمیِل »ش��ریک«. الزم به گفتن نیست که وارد کردن 
اطالعات محرمانه روی این منبع، یعنی دو دس��تی در 
اختیار گذاش��تن این اطالعات به اسکمرها؛ حال آنکه 

سرنوشت بسته هم نامعلوم باقی خواهد ماند.
 راهکارهایی برای جلوگیری 

س��ایت ها و ایمیل های جعلی در پ��س ماجرای داغ 
کرونا خوب دارند جوالن می دهن��د؛ این پدیده خوب 
فرصتی را برای مجرمان س��ایبری ایجاد کرده اس��ت. 
خصوصاً اگ��ر قربانی واقعاً منتظر بس��ته ای باش��د و یا 
فرضاً جزئیات باربری به ایمیل کاری ش��ما فرس��تاده 
ش��ده باش��د )اینط��وری ب��ا خ��ود می گویید ش��اید 
 همکارتان این سفارش را گذاش��ته باشد(. توصیه  این

 است که:
یه دقت به آدرس فرس��تنده نگاه کنی��د. اگر پیام از 
سوی سرویس میل رایگان بود و یا مجموعه کاراکترهای 
بی معنی در نام میل باکس وجود داشت احتمال می رود 
تقلبی باش��د. با این حال در نظر داشته باشید که شاید 

آدرس فرستنده هم جعلی باشد.
به متن توجه داش��ته باش��ید. یک ش��رکت بزرگ و 
معتبر هرگز با متنی که فرمتش کج و معوج باشد و ایراد 

گرامری هم داشته باشد ایمیل ارسال نمی کند.
پیوس��ت های داخ��ل ایمیل های��ی را که از س��وی 
سرویس های تحویل هس��تند –خصوصاً اگر فرستنده 
اصرار می ورزد- باز نکنید. در عوض، به اکانت شخصی 
خود روی وبسایت پیک الگین کرده و یا برای برررسی 
ش��ماره ردیابی به طور دس��تی آدرس س��رویس را در 
مرورگر وارد کنید. اگر ایمیلی دریافت کردید که اصرار 
می کند روی لینکی کلیک کنید نیز توصیه می ش��ود 

همین کار را انجام دهید.
اگر پیامی به مسئله کرونا اشاره کرده بود حواس خود 
را جمع کنید؛ مجرمان س��ایبری ب��رای جلب توجه از 
مسائل داغ سوءاستفاده می کنند؛ بنابراین هرگز نباید 

در مواجهه با چنین پیام هایی زود مجاب شوید.
راه��کار امنیت��ی مطمئن��ی را نص��ب کنی��د ک��ه 
پیوس��ت های آلوده را شناس��ایی کرده و وبسایت های 

فیشینگ را بالک می کند.
  منبع: کسپرسکی آنالین

نگرانیازتقویتحمالتسایبری
باهوشمصنوعی

محققان هشدار می دهند که سازمان های جاسوسی و 
اطالعاتی وابس��ته به دولت های مختلف جهان، از هوش 
مصنوعی برای تقویت ت��وان خود ب��رای اجرای حمالت 

سایبری استفاده خواهند کرد.
فارس- سازمان های اطالعاتی جهان قصد دارند از هوش 
مصنوعی برای مقابله با تهدیدهای جنایتکاران و دولت های 
متخاصم نیز استفاده کنند. زیرا نیروهای دشمن هم از هوش 
مصنوعی برای افزایش توان خود در راستای اجرای حمالت 

سایبری استفاده می کنند.
اگر چه هدف از چنین اقداماتی ارتقای امنیت ملی کشورها 
اعالم می شود، اما نتیجه آن به خطر افتادن امنیت و حریم 

شخصی افراد عادی نیز خواهد بود.
ستاد ارتباطات دولت انگلیس کمیسیونی را برای مطالعه 
تاثیر استفاده از هوش مصنوعی بر امنیت ملی این کشور 
تشکیل داده و هشدار داده که کاربرد هوش مصنوعی در این 
حوزه فرصت های جدیدی را برای تقویت امنیت ملی ایجاد 
می کند و در عین حال می تواند شامل چالش هایی نیز باشد؛ 
زیرا نیروهای متخاصم هم می توانند از همین فناوری در برابر 

دشمنان خود استفاده کنند.

دردسرتازهآمازونبهدلیل
سوءاستفادهازاطالعاتفروشندگان

پس از انتش��ار گزارشی جدید، یک س��ناتور آمریکایی 
خواهان تحقیقات درباره سواس��تفاده آمازون از اطالعات 
فروشندگان برای عرضه محصوالت خود با قیمت رقابتی 

شده است.
مهر- سناتور جاش هاولی این درخواست را طی نامه ای 
رسمی  به ویلیام بار، وزیر دادگستری آمریکا ارائه کرده است.

 طبق منابع وال اس��تریت ژورنال، کارمندان آمازون )از 
جمله مدیران ارش��د این ش��رکت( از اطالعات مالکیتی 
فروشندگان برای طراحی و قیمت گذاری داخلی محصوالت 
این شرکت استفاده کرده اند.  آمازون در بیانیه ای این روند را 
انکار کرد. همچنین در ماه ژوییه 201۹ این شرکت به کنگره 
اعالم کرد از اطالعات فروشندگان  برای دستیابی به مزیت 
رقابتی ناعادالنه استفاده نمی کند. اما با توجه به آنکه بیش 
از 20 کارمند سابق آمازون این گزارش را تایید می کنند، 

سناتور هاولی خواستار بررسی دوباره امر شده است.
در نامه  هاولی آمده است: چنین عملکردهایی حتی در 
شرایط عادی زنگ خطری برای کسب و کارهای کوچک 
آمریکایی به ش��مار می رود. اما در زمانی که بیشتر خرده 
فروش��ی های کوچک به دلیل قرنطینه ناش��ی از شیوع 
ویروس کرونا برای فروش به آمازون تکیه کرده اند، چنین 
فعالیت هایی ماهیت وجودی این کسب و کارها را تهدید 

می کند.
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