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A Segurança Configurando engenharia social é uma técnica empregada por criminosos cibernéticos para fazer com que usuários desavisados enviem dados confidenciais, infectem seus computadores com malware ou abram links para sites infectados. Além disso, os hackers podem tentar tirar proveito
da falta de conhecimento do usuário. Graças à velocidade da tecnologia, muitos clientes e funcionários não entendem o verdadeiro valor dos dados pessoais e não sabem exatamente como proteger essas informações. Como funciona a engenharia social e como proteger quase qualquer tipo de ataque
contém algum método de engenharia social. Os clássicos golpes de e-mail de dados e vírus, por exemplo, estão cheios de innuenzas de conotação social. As mensagens de e-mail do Diogue tentam convencer os usuários de que eles são, de fato, de fontes legítimas, na esperança de obter dados
pessoais ou organizacionais, por menores que sejam. Mensagens de e-mail que contêm anexos cheios de vírus geralmente afirmam ser de contatos confiáveis ou oferecem conteúdo de mídia que parece inofensivo, como vídeos divertidos ou fofos. Em alguns casos, os atacantes usam métodos de
engenharia social mais simples para acessar uma rede ou computador. Por exemplo, um hacker pode frequentar a sofisticação alimentar de um prédio da empresa e farejar usuários que trabalham com tablets ou laptops. Portanto, você pode obter um grande número de senhas e nome de usuário sem
sequer enviar um e-mail ou escrever uma linha de código de vírus. Por sua vez, outros ataques dependem da comunicação real entre agressores e vítimas. Neste caso, um invasor pressionaria o usuário a conceder acesso à rede com a alegação de um problema grave que requer ação imediata. Raiva,
culpa e tristeza são palavras que são igualmente usadas para convencer os usuários de que sua ajuda é necessária e que eles não podem recusar. Finalmente, é importante ter cuidado com a engenharia social usada para confundir as pessoas. Muitos funcionários e clientes não percebem que, com
pouca informação (nome, data de nascimento ou endereço), os hackers podem ter acesso a várias redes depois de se passarem por usuários legítimos para o pessoal de suporte de TI. A partir daí, é apenas uma questão de redefinir senhas e obter acesso quase ilimitado. A proteção da engenharia
social começa com o treinamento. Os usuários nunca devem clicar em links suspeitos e sempre proteger suas credenciais de login, seja em casa ou no trabalho. No entanto, se as táticas sociais funcionarem, o resultado provável será a contaminação do malware. Para combater rootkits, Trojans e
outros bots, é importante usar uma solução de segurança da Internet de alta qualidade capaz de eliminar infecções e rastrear sua origem. Artigos e outros links relacionados à Kaspersky Social Engineering Social Engineering é uma técnica empregada por criminosos cibernéticos projetada para fazer
com que usuários desavisados enviem dados Infecte seus computadores com malware ou abra links para sites infectados. A engenharia social ganhou seu próprio significado no contexto da segurança da informação. Sabe a definição dele? Na organização, as posições técnicas certamente estão mais
protegidas contra ataques de hackers do que qualquer outro campo. Mas eles também são imunes a atitudes sociais? Pelo que queremos dizer com engenharia social, todos estão expostos a sofrer com esse tipo de ataques. Fatores que desencadeiam nossa fragilidade se por um lado todos podem
desenvolver habilidades cognitivas para questionar certas abordagens pessoais, a fragilidade emocional é universal. Todos nós temos esse assunto, pessoa ou história que nos faz pelo menos prestar atenção no que outra pessoa tem a dizer. Os ataques de engenharia social têm sido zen pelas
informações coletadas ao longo do processo, e isso significa que quanto mais cibercriminosos souberem, mais forte ele pode voltar em uma próxima tentativa de ataque. Portanto, a hierarquia é um pouco importante nesse tipo de abordagem, todos precisam estar atentos. Para entender melhor a
importância da engenharia social na segurança da informação, abordaremos os seguintes temas: Pronto para começar? O que é Engenharia Social? A engenharia social que conhecemos hoje serve para definir ataques que usam a fragilidade emocional humana para acontecer. Mas antes de
desenvolver o tema, é importante contextualizar o significado da segurança da informação: Trata-se de uma série de práticas voltadas para a proteção de todos os tipos de dados que a empresa armazena. A base para a obtenção de informações em 4 páginas: confidencialidade é confidencialidade e é
formada por esses princípios de que o fator humano se torna uma parte tão importante do processo de segurança da informação. É difícil imaginar sua eficácia sem pensar na importância e vulnerabilidade das pessoas como alvos. Por exemplo, você sabe que um novo modelo do iPhone que você viu
antes da Apple lançá-lo? Provavelmente veio de um empregado que foi alvo de um ataque de engenharia social. Ele pode gerar perdas da empresa já que a concorrência terá acesso ao modelo e poderá pensar em um lançamento semelhante e até mesmo antes do iPhone, tirando toda a exclusividade
do produto. Mas é a partir de respostas simples (como a inconveninotação) que ataques de diferentes dimensões podem ocorrer. Não é por acaso que uma série de produtos no mercado, como o próprio iphone, já estão armazenados em lugares aos que poucas pessoas têm acesso hoje. E se todos
puderem ser vítimas de ataques de engenharia social, isso nunca resolverá o problema, mas pode ajudar na identificação da fonte da vulnerabilidade. E por essa lógica chegamos às redes Engineering.It ameaças de segurança da informação podem ser separadas em duas categorias: tecnologias e
humanidade. O primeiro envolve recursos tecnológicos e, portanto, requer maiores habilidades do agressor, enquanto as ameaças humanas — também conhecidas como fator humano — Pouca ou nenhuma habilidade tecnológica do criminoso. Não é apenas para o Wicked, uma vez que suas origens
têm sido usadas para fins negativos, técnicas de engenharia social podem e foram integradas em muitas situações benéficas. Encontrar o uso do dispositivo de uma pessoa desaparecida, por exemplo, pode ajudar na pesquisa. A polícia pode se beneficiar do recurso de inúmeras investigações. E as
empresas podem oferecer treinamento interno mais realista ao se candidatarem a seus colaboradores ou em processos seletivos, tudo dependendo dos dados coletados e da finalidade da ação. Conceituação: O que é persuasão? A engenharia social em segurança da informação busca persuasão.
Mas afinal, o que é persuasão? O ato de persuasão ocorre quando alguém consegue, através de um argumento, convencer alguém a fazer algo. A habilidade utiliza meios emocionais e lógicos para envolver os objetivos e seu sucesso baseia-se na realização, voluntariamente, da ação desejada. Ao
contrário do senso comum, persuasão e manipulação são coisas óbvias. Porque a persuasão só ocorre quando estamos tentando descobrir o que é preciso para convencer alguém a fazer algo. Há também a ideia de manipulação psicológica, que pode ser confundida com o ato de persuasão. Mas,
como no caso da manipulação, este é outro processo em que o impacto social é maior e visa mudar comportamentos. Isso é muito semelhante ao conceito de engenharia social em psicologia, usando percepções com táticas indiretas, que geralmente podem incluir informações convenientes,
enganosas ou secretas. Outra habilidade semelhante, distinguível do ato de persuasão, é convincente. Você pode convencer as pessoas de uma ideia, mas apenas a persuasão resulta em ação voluntária, então a pessoa acredita que é por vontade própria. Também conhecida como teoria da
persuasão ou teoria empírica-experimental, os primeiros registros de persuasão como pesquisa vêm da década de 1940.E desde o início ele estava engajado na busca da ligação entre estímulo e reação. Hoje é uma questão que é amplamente explorada em cursos como gestão (para negociação) e
comunicação. Persuasão na engenharia social é o grande herói, o sucesso da maioria dos ataques tem a ver com a capacidade do criminoso de persuadir.Como um ataque de engenharia social funciona na garantia da informação Ataque de engenharia social em um sistema de tentativa e erro, mas ao
contrário de outros ataques, ele volta mais forte e mais forte. Isso porque o ciclo da engenharia social baseia-se no seguinte ciclo: coleta de dados, planejamento de ataques, compra das ferramentas necessárias, ataque, uso de informações coletadas (para se aproximar da verdade)Em outras palavras,
novas tentativas de ataques serão sempre mais convincentes por serem mais inteligentes com os dados coletados na tentativa Investigado pela engenharia social em engenharia social de segurança da informação explora emocionalmente suas vítimas, verificando várias iscas até ativar o gatilho que
visa vulnerabiliza. Ele também pode aproveitar temas atuais, promoções boas demais para ser verdade ou anúncios de prêmios falsos. Como alguns ataques exigem pouco ou nenhum conhecimento técnico, a engenharia social também pode ocorrer sem a necessidade de dispositivos eletrônicos, a
abordagem aconteceu é conhecida como hacking sem tecnologia. Quando a vítima entende as comunicações suspeitas, o autor pode já ter reunido as informações necessárias para uma tentativa de ataque. E o processo, na maioria dos casos, pode incluir um ou mais dos seguintes sentimentos:
curiosidade Quase todo ataque de engenharia social começa a partir da curiosidade do alvo. No caso do diog, por exemplo, esta é a vantagem de não perder que ele pode comprar ao mesmo tempo se seguir instruções. Após a surpresa inicial, o usuário certamente ficará curioso para entender melhor
qual mensagem foi recebida. E para verificar sua opinião, ele pode acabar clicando em algum link malicioso ou preenchendo algum formulário. Preguiça Por que um funcionário digitaria senhas manualmente toda vez que acessa algo? Ou mesmo escolher voluntariamente para verificação em duas
etapas se tudo pode ser preenchido automaticamente? Com atalhos nos tornamos, na maioria das vezes, mais vulneráveis. É importante que todos estejam cientes não apenas dos passos que precisam ser tomados dentro da sociedade, mas também da importância de cada um. Solidariedade Ajudar o
trabalho é uma prática simples e é naturalmente aplicada em um ambiente saudável. Mas não só isso, como diz um velho ditado, quando as apostilas são demais, o santo é um suspeito. E o engenheiro social usa bem o recurso ao criar campanhas de doações falsas, suposições que não devem ser
perdidas que serão revertidas para qualquer finalidade, etc. É importante inspirar os colaboradores a entender a importância de questionar tudo com o que interagem ao longo do dia. Mesmo voluntariamente por outros. A arrogância da última bandeira de um smartphone ou o luxo de realizar uma
determinada atividade são características que envolvem a arrogância da vítima. Os funcionários podem ser tentados oferecendo um empréstimo, compra ou até mesmo um novo emprego. Ele pensa em sua fragilidade que todos devem estar cientes de separar o que precisam do que podem obter em
um momento diferente. Porque a engenharia social usa muito bem a arrogância ao seduzir as vítimas do consumo. Ansiedade Em uma realidade onde o problema das grandes cidades e muitos ambientes corporativos é a ansiedade, a engenharia social aproveita muito o fato. Tudo deve ser feito
rapidamente, as propostas são irrefutáveis e o senso de urgência se torna tão herói que muitos não pagam pelo que merecem. Neste ponto as maiores vítimas Na pressa do momento, porque eles não podem criar suspeitas sobre a situação. A engenharia social em segurança da informação e o
surgimento de fraudes de engenharia social falsas têm o objetivo de obter dados pessoais. Mas nos últimos anos, o mundo encontrou uma nova ferramenta por trás dessa lógica: a manipulação da informação. Tudo começou quando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os
principais meios de comunicação dos EUA de espalhar notícias falsas durante sua campanha. Desde que a prática, que foi reconhecida como uma farsa, ganhou um novo nome: Fake News.Por meio das redes sociais, muitas pessoas deixaram de consumir informações imparciales ao participar de
grupos que têm interesses semelhantes, o que abre espaço para perspectivas unilaterais que muitas vezes não representam a resposta da verdade. Além disso, grandes empresas como o Google e redes sociais como o Facebook começaram a criar políticas específicas para minimizar os danos que
foram entrincheirados graças às suas soluções. O que, embora positivo, não impede que as pessoas se envolvam apenas em grupos de interesse, muito menos impedindo o compartilhamento de informações distorcidas. Por razões de segurança, serviços como o WhatsApp direcionaram chamadas
criptografadas, garantindo privacidade, mas impedindo que as empresas identifiquem a fonte de muitas das notícias dispersas. Quais são as consequências dos crimes de engenharia social na chegada da LGPD Após todos os escândalos envolvendo grandes corporações e vazamentos de dados,
diversos países criaram medidas para garantir que a responsabilidade dos eventos seja maior para as empresas, a fim de aumentar sua responsabilidade pela segurança da informação. Embora a Lei de Referência seja lei europeia, conhecida como Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
o Brasil tem trabalhado em sua própria versão, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que busca regulamentar o uso de dados no ambiente corporativo do país. A LGPD regulamentará qualquer atividade offline ou online envolvendo o uso de dados pessoais e responsabilizará as empresas
envolvidas no processo. A LGPD cobrirá qualquer informação que possa ser usada para identificar alguém. Além disso, a LGPD também menciona dados confidenciais, que são diferentes da documentação, relacionados a questões íntimas como: status de saúde Dados Biométricos
BiométricosPoliticsPoliticsOternalidadeSA fonte de ethniaPartination em sindicatos ou ONGs Entre outras informações que revelam aspectos íntimos do indivíduo. Tudo é muito relevante para um ataque de engenharia social, porque o agressor pode acessar a vítima pelo Zika. Quando a LGPD entrar
em vigor, o não cumprimento resultará em processos administrativos e legais, atingindo multas de até US$ 50 milhões. O alto custo da multa é importante porque seria muito mais vantajoso se adaptar à lei do que pagar multas de longo prazo. O alvo atrás de mim é a transparência do funcionamento
das empresas públicas e privadas, que busca permissão e consentimento do usuário para que seus dados sejam armazenados para fins adequados. A penalidade financeira da LGPD variará dependendo da gravidade da infração, e as penalidades de não conformidade podem exceder até 2% da
receita da empresa, limitando o máximo de US$ 50 milhões. Para mais sobre engenharia socialNão subestimamos a engenharia social esperamos que fique claro a importância de estudar engenharia social em segurança da informação.As empresas que atuarão antecipadamente para esse tipo de
ataque tornam-se menos vulneráveis a ela, o que é uma grande situação para qualquer corporação. A atenção plena é uma grande arma de contra-ataque. Ainda há alguma pergunta? Converse com um de nossos especialistas e descubra como começar a se defender hoje. Hoje.
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