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تواناتک: تبهکاران عاشق سرقت هویت هستند. سرقت هویت می تواند شامل سرقت کارت بانکی، 
شماره حساب بانکی، کارت شناسایی، پاسپورت و موارد دیگر باشد اما امروزه با توجه به رشد سریع و 
همه جانبه اینترنت، هویت ها آنالین شده اند و در نتیجه سرقت هویت در حیطه اینترنت بیشتر رخ می دهد و 
تبدیل به یک کار بسیار حرفه ای شده است. بد نیست بدانید که صنعت تولید بدافزار »malware« ساالنه 
یک میلیارد دالر ارزش دارد. برخی از انواع مالور )malware( فقط برای ربودن اطالعات بانکی مانند 
شماره حساب، شماره کارت بانکی از کامپیو تر، تبلت یا گوشی شما طراحی می شوند. بسیاری از مردم 

ناخواسته به آن ها پول می دهند تا آن ها روز به روز فربه تر شوند.

در این میان یکی از وسایلی که سارقان به شدت به آن ها عالقه دارند، گوشی ها هستند، چرا که بازار 
بنابراین  این وسیله بسیار عظیم است و روز به روز موارد استفاده از آن ها متنوع تر و حساستر می شود. 
محافظت از گوشی ها تبدیل به یک وظیفه حیاتی می شود اما باید به یاد داشته باشید که مفهوم سرقت 
اقسام هک کردن و  انواع و  از طریق  به گوشی  بلکه راهیابی  امروزه فقط دزدیدن خود گوشی نیست 

فیشینگ و مالور نیز سرقت محسوب می شود.

در این مطلب در مورد ۸ روش برای محافظت از هویتتان با شما صحبت می کنیم.
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آیا شما یک قربانی هستید؟
لطفا خوب فکر کنید. اطمینان حاصل کنید که رمز عبور مطمئنی برای گوشی خود انتخاب کرده اید. 
اگر گوشی به شما امکان می دهد، تنظیمات آن را طوری قرار دهید که بعد از چند بار وارد کردن رمز 
اشتباه تمام اطالعات گوشی پاک شود. این ممکن است اسف بار به نظر برسد اما مطمئن باشید دزدیده 

شدن گوشی که پر از اطالعات ارزشمند است، دراماتیک تر خواهد بود.

پشتیبان گرفتن
ما  پنهان کنید. همگی  غار  را در یک  این است که جواهرات گرانبهای خود  مثل  پشتیبان گرفتن 
بسیاری چیز ها را گم کرده ایم و یا از ما به سرقت رفته است. مطمئن باشید که گوشی زیبای شما به شدت 
طمع سارقان را برخواهد انگیخت. اگر رمز عبوری قوی داشته باشید، حداقل خیالتان راحت است که 
اطالعاتی را به سارقان نخواهید داد. اما اگر قبال از اطالعاتتان پشتیبان نگرفته باشید، چشمانتان سیاهی 
پشتیبان  از اطالعاتتان  لطفا  به هوا می رود.  بود، دود می شود و  استوار  خواهد رفت. هر آنچه سخت و 

بگیرید.

مراقب مالور ها باشید
مالورهای موبایل، موضوع مهم بعدی هستند. گوشی های امروزی   همان کامپیوترهای دیروزی هستند 
به محافظت احتیاج دارند. در حال حاضر تعداد بسیار زیادی مالور موبایل وجود دارد که  و به شدت 
نیستند که توسط عده ای مبتدی  برنامه  اندروید هستند. مالورهای امروزی چند خط  به  اکثرا هم متعلق 
نوشته شده باشند، آن ها فایل هایی هستند به شدت پیچیده که به وسیله هکرهای حرفه ای تولید می شوند. 
کسانی که کارشان را آنقدر خوب بلدند که مخفیانه و با فریب شما تمام اطالعات شما را از جیبتان بیرون 

می کشند. لطفا به آنتی ویروس گوشی خود حساس باشید.

)contactless( کارت های کانتکتلس
ایجاد شده  رادیویی  امواج  از  ارتباط  برقراری  که جهت  است  تراشه ای  دارای  کانتکتلس،  کارت 
توسط آنتن تعبیه شده در آن استفاده می کند. شاید در حال حاضر این کارت ها مورد استفاده وسیع قرار 
نگرفته باشد اما از رشد قابل مالحظه ای برخوردار است و از حاال باید به فکر امنیت آن بود. از لحاظ 
تئوری یک هکر می تواند اطالعات شما را هنگام پرداخت با کارت کانتکتلس از طریق سیگنال ها بدزدد. 
هر چند به دالیل تکنیکی باید به دستگاهی که پرداخت با آن صورت می گیرد، نزدیک باشد. سرمایه 
گذاران این تکنیک معتقدند که این نوع از هک کردن بسیار سخت است و به ندرت اتفاق می افتد اما 
هک کردن یک میلیون اطالعات شخصی از سرورهای شرکت سونی در سال ۲۰۱۱ به نظر بسیار سخت 

می آمد اما این سخت بودن مانع انجام آن نشد.
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سرقت فیزیکی
این نوع سرقت قدمتی تاریخی دارد. مشکل امروز این است که دنیای اینترنت فرصتی تاریخی را 
برای سارقان خلق کرده است. سارق کارت بانکی شما برای سوء استفاده از این کارت در دنیای اینترنت، 
روش های زیادی خواهد داشت. توصیه همیشگی این است که گوشی و تبلت خود را به امان خدا   رها 
نکنید. آن ها را در مکان های شلوغ مراقبت کنید و در کل به چشم یک وسیله ارزشمند به آن نگاه کنید.

پرداخت و خرید آنالین
قانون طالیی در خرید و پرداخت آنالین این است که وبسایتی که در آن پرداخت می کنید، معتبر 
و امن باشد. همیشه به دنبال آن قفل کذایی در صفحه وبسایت باشید و تا آن را ندیده اید از امنیت سایت 
مطمئن نشوید. به یاد داشته باشید که این قفل نباید در خود وبسایت وجود داشته باشد بلکه در منوی 
آدرس باید آن را ببینید. اگر قفل در خود سایت قرار داشته باشد، به هیچ وجه به معنای امنیت نیست. 
همچنین همانطور که باید بدانید، آدرس وبسایت باید با »https« شروع شود و »s« در اینجا به معنای 
 »sign out« ،یا امن است. به یاد داشته باشید که همیشه بعد از پرداخت آنالین از وبسایت »secure«
کنید. بستن مرورگر به معنای خارج شدن از وبسایت نیست و اطالعات شما ممکن است همچنان قابل 
دسترسی باشد. برگه های رسید را چه به صورت فیزیکی و چه آنالین نگه دارید. بعد از پرداخت، حساب 

بانکی خود را چک کنید تا از مبلغ پرداختی مطمئن شوید.

وای فای عمومی
اگر می خواهید با گوشی یا تبلت خود وارد اینترنت شوید و از وای فای عمومی استفاده می کنید، 
و  نکنید  آنالین  خرید  می کنید،  استفاده  عمومی  فای  وای  از  وقتی  ندهید.  انجام  حساس  فعالیت های 
رمزهای عبور خود را وارد نکنید. برای یک هکر، دزدیدن اطالعات از طریق وای فای عمومی و بدون 
سپر امنیتی به راحتی آب خوردن است. کافی است در آن حوالی یک هکر با لپتاپش بنشیند، مثل همه 

افراد دیگر و با استفاده از چند ابزار ساده تمام اطالعات از جمله رمز های عبور را از آن خود کند.


