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 انواع جرایم سایبری

های همانطور که مطالب قبلی سایت سافت یاب بیان شد، انواع مختلفی از جرایم سایبری وجود دارد، اگرچه روش

مجرمان سایبری برای دریافت پول هنگفت متفاوت است اما اکثر جنایات سایبری با انتظار سود مالی توسط مهاجمان 

 :سایبری به اختصار برای خوانندگان سافت یاب توضیح داده شده است انجام می شود، . برخی از انواع جرایم

 

جنایتی شامل حمله یا تهدید به حمله همراه با درخواست پول برای متوقف کردن )Cyberextortion(  :اخاذی سایبری

باشد. یکی از انواع اخاذی سایبری حمله باج افزار است. در اینجا، مهاجم به سیستم های یک سازمان دسترسی حمله می

ای داشته باشد، تا زمانی که کند و هر چیزی را که ارزش بالقوههای آن را رمزگذاری میکند و اسناد و پروندهپیدا می

کند. معموالً این مورد را به نوعی از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین باج پرداخت نشود ،از دسترس خارج می

 .اوان نسبت دادمی

ها برای استخراج ارزهای رمزنگاری شده در مرورگرها ای که از اسکریپتحمله )Cryptojacking(  :رمزنگاری

کند. حمالت رمزنگاری ممکن است شامل بارگذاری نرم افزار استخراج ارز بدون رضایت کاربر استفاده می

د جاوا اسکریپت بستگی دارد که در ، بسیاری از حمالت به کرمزنگاری شده در سیستم قربانی باشد. با این حال

کند اگر در مرورگر کاربر یک برگه یا پنجره در سایت مخرب باز باشد. نیازی به نصب بدافزار مرورگر کار می

 .کندنیست زیرا بارگذاری صفحه آسیب دیده کد استخراج درون مرورگر را اجرا می

ترسی فرد به رایانه برای جمع آوری اطالعات شخصی است که هنگام دس حمله ای :(Identity theft) سرقت هویت

ها ها، مانند بانکهای ارزشمند آنها برای سرقت هویت آن شخص یا دسترسی به حسابدهد، سپس از آنکاربر رخ می

کند. مجرمان سایبری اطالعات هویتی را در بازارهای دارک نت، خرید و فروش های اعتباری استفاده میو کارت

ها، مانند خدمات پخش ویدئو، پست الکترونیکی، پخش ویدئو و صدا، های مالی و انواع دیگر حسابحساب کنند،می

کنند. اطالعات روابط شخصی یکی دیگر از اهداف مکرر سارقان هویت حراج های آنالین و موارد دیگر را افشا می

 .است

د که هکرها برای دریافت کارت اعتباری و یا دهای رخ میحمله :(Credit card fraud) تقلب در کارت اعتباری

توان به صورت های بانکی سرقتی را میکنند. کارتاطالعات بانکی مشتریان خود به سیستم خرده فروشان نفوذ می
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های هکری که مقادیر زیادی کارت جایی است که گروه دارک نت عمده در بازارهای دارک نت خرید و فروش کرد،

اند با فروش به مجرمان سایبری سطح پایین که از طریق کالهبرداری از کارت اعتباری در ردهاعتباری را سرقت ک

 .برندهای شخصی سود میبرابر حساب

جرمی که شامل یک مجرم سایبری است و برای دسترسی به اطالعات  :(Cyberespionage)جاسوسی سایبری

گیرد. حمالت ممکن است با ها قرار میها یا شبکهر سیستمای است که توسط دولت یا سازمان دیگر در اختیامحرمانه

تواند شامل هر نوع حمله سایبری برای جمع آوری، های جاسوسی سایبری میسود یا ایدئولوژی انجام شوند. فعالیت

 مدار بستههای های متصل به شبکه، مانند وب کم یا دوربینها و همچنین استفاده از دستگاهتغییر یا از بین بردن داده

(CCTV)های متنی و ها، پیامهای هدف و نظارت بر ارتباطات، از جمله ایمیل، برای جاسوسی از افراد یا گروه

 .های فوری باشدپیام

های نرم حمله ای که شامل کپی، توزیع و استفاده غیرقانونی از برنامه :(Software piracy) دزدی دریایی نرم افزار

ه تجاری یا شخصی است. نقض عالمت تجاری، نقض حق چاپ و نقض حق ثبت اختراع اغلب با افزاری به قصد استفاد

 .این نوع جرایم اینترنتی مرتبط است

باعث ایجاد نسخه دیجیتالی یک جنایت قدیمی شده است که به  Dark web :(Exit scam) کالهبرداری خروج

های سپرده ارزهای مجازی را که در حساب Dark web کالهبرداری خروج معروف است. به شکل امروزی، مدیران

شوند، به حسابهای خودشان هدایت می کنند. اساساً جنایتکارانی که از سایر جنایتکاران سرقت بازار نگهداری می

 .کنندمی

 نمونه های رایج جنایت سایبری

ها و باشد که اغلب برای خاموش کردن سیستممی ) DDoSDoS (برخی از حمالت رایج جنایت سایبری شامل حمالت

کند و توانایی آن را در شود. این نوع حمالت از پروتکل ارتباطی خود یک شبکه علیه آن استفاده میها استفاده میشبکه

اً به دالیل مخرب یا به عنوان گاهی اوقات صرف DDoS برد. حمالتهای اتصال بیش از حد باال میپاسخ به درخواست

ها برای منحرف کردن سازمان قربانی از سایر شود، اما ممکن است از آنبخشی از طرح اخاذی سایبری انجام می

 .حمالت یا سوء استفاده همزمان استفاده شود

ای از حمله ای است که برای آسیب رساندن به سیستم یا آسیب رساندن به ها با بدافزار نمونهها و شبکهآلودگی سیستم

های ذخیره شده در سیستم انجام شود. تواند با آسیب رساندن به سیستم، نرم افزار یا دادهشود. این میکاربران استفاده می

ین بدافزار با رمزگذاری یا خاموش کردن سیستم قربانی تا زمان پرداخت باج عمل حمالت باج افزار مشابه هستند، اما ا

 .کندمی

های تقلبی به تواند با ارسال ایمیلشود. این میهای شرکتی استفاده میاز کمپین های فیشینگ برای نفوذ به شبکه

ها یا هایی باشد. سپس ویروسها یا کلیک روی پیوندها برای بارگیری پیوستکاربران یک سازمان، ترغیب آن

 .کندهای شرکت خود منتقل میها به شبکههای آنها و از طریق سیستمهای آنبدافزارها را به سیستم

های کاربری و گیرد که یک مجرم سایبری قصد سرقت یا حدس زدن شناسهحمله به اعتبارنامه زمانی صورت می

توان با استفاده از حمالت وحشیانه با نصب ها را میانی را دارد. آنهای شخصی قربها یا حسابرمزهای عبور سیستم

تواند اعتبار قربانی را افشا های نرم افزار یا سخت افزار که مییا سوء استفاده از آسیب پذیری keylogger نرم افزار

 .کند، انجام داد

ا حذف محتوا یا دسترسی یا اصالح مجرمان سایبری همچنین ممکن است سعی کنند یک وب سایت را برای تغییر ی

  Structured Queryتزریق های داده بدون مجوز بربایند. به عنوان مثال، مهاجم ممکن است از سوء استفاده ازپایگاه

 Language (SQL)برای درج کد مخرب در وب سایت استفاده کند. 
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