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نفوذگران، بی وقفه در حال هدف قرار دادن کاربران از طریق هرزنامه ها1، حمالت ماحیگیری2 و سایر تهدیدات مبتنی بر مهندسی اجتماعی3 

هستند تا با به دام انداختن آنها به شبکه سازمان راه پیدا کنند. هدف این تهدیدات، متقاعد کردن کاربر به ورود اطالعات حساسی نظیر 

نام کاربری و گذواژه در صفحات اینترنتی جعلی و یا فریب او در اجرای فایلی با عملکرد مخرب است.

بر طبق آمار شرکت Cisco Systems، به طور میانگین، در هر 24 ساعت، بیش از 108 میلیارد ایمیل در سرتاسر جهان تبادل می شود که  

افزون بر 91 میلیارد آنها، هرزنامه و بالقوه مخرب تلقی می شوند. ]1[

نوع ایمیل          میانگین ایمیل روزانه )میلیارد(          درصد 

           معتبر                              17.18                         %15.86 

          هرزنامه                            91.16                          %84.14 

از متخصصان  از طریق پیوست های مخرب هرزنامه ها منتشر می شوند. %41  این تهدیدات مخرب  از  تنها، در حوزه بدافزارها4، %66 

 ،2021 سال  در   ]2[ می شوند.  مواجه  ماحیگیری  حمالت  با  یک بار  حداقل  روزانه  که  داده اند  گزارش  نیز  اطالعات  فناوری  حوزه 

آن  از  قبل  با سال  مقایسه  در  تجربه کردند که  را  مهاجمان  »موفق«  ماحیگیری  یک حمله  سازمان ها، حداقل  از  درصد  از 80  بیش 

حرفه ای  مهاجمان  میان  در  ماحیگیری  باال،  موفقیت  شانس  و  کارایی  دلیل  به   ]3[ می دهد.  نشان  را  درصدی   46 حدود  افزایشی 

تکنیک  پراستفاده ترین  مخرب،  پیوست  با  ماحیگیری  ایمیل های  دارد.  ویژه ای  جایگاه  نیز  مانا«5  و  پیشرفته  »تهدیدات  و گردانندگان 

کرد؛ خالصه  جمله  یک  در  می توان  را  روش ها  این  از  مهاجمان  استقبال  دلیل  اصلی ترین   ]4[ است.  تهدیدات  این  گردانندگان 

کاربران ضعیف ترین حلقه در زنجیره دفاعی سازمان محسوب می شوند. ]4[]5[]6[]7[]8[

Spam 1

Phishing 2 | استفاده از حرف »ح« بجای »هـ« در کلمه »ماهیگیری« نیز از جایگزینی »f« با »ph« در »fishing« الگوبرداری شده است.

Social Engineering 3

Malware 4

 Advanced Persistent Threat - APT 5

شکل 1  میانگین تعداد ایمیل های تبادل شده در هر 24 ساعت ]1[

چالشها

مهندسی اجتماعی؛ آسان، مؤثر و مخرب

%84
هرزنامه 



آروید |مرویبرمشخصاتوقابلیتها

} 3 {

بر اساس گزارش شرکت IBM، در سال 2021 بیشترین میانگین خسارت وارده شده )5.01 میلیون دالر( به حمالتی تعلق گرفت که رخنه 

به شبکه سازمان از طریق هک ایمیل های سازمانی1 صورت گرفته بوده است. پس از آن، حمالت ماحیگیری با 4.65 میلیون دالر باالترین 

میانگین خسارت وارده شده را به خود اختصاص داده اند. عامل مهندسی اجتماعی نیز با 4.47 میلیون دالر بعد از کارمند مخرب2 

 در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در نهایت، حساب های کاربری هک شده3 با 4.37 میلیون دالر مقام پنجم را کسب کرده است. ]9[

به عبارت دیگر عامل انسانی در چهار مورد از پنج تکنیک بکار گرفته شده در خسارت بارترین حمالت سایبری سال 2021 دخیل بوده است.

شکل 2  خسارت بارترین روش های نفوذ به شبکه سازمان ها در سال 2021
)میانگین خسارت بر حسب میلیون دالر( ]9[

نیروی انسانی؛ خسارت بارترین عامل در حمالت سایبری

Business Email Compromise 1

Malicious Insider 2

Compromised Credentials 3

World Economic Forum 4

5.01

4.65

4.61

4.47

4.37

هک ایمیل های سازمانی

حمالت ماحیگیری

کارمند مخرب

مهندسی اجتماعی

حساب های کاربری هک شده

 همچنین شرکت Verizon Communications در گزارش سال 2021 خود، عامل انسانی را در 85% از حمالت سایبری مؤثر دانسته است. ]10[

بر اساس گزارشی نیز که مجمع جهانی اقتصاد1 در زمستان سال 1400 آن را منتشر کرد خطای انسانی در 95% از رخدادهای سایبری 

نقش دارد. ]11[
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کـووید-19 دنیاگیری  پی  در  که  می گیرد  صورت  حالی  در  مـاحیگیری  نظیر  اجتماعی  مهندسی  بر  مبتنی  حمالت   گسـترش 

و  شبکه  به  سازمان  مکان  از  خارج  موقعیتی  و  محل  از  تا  کرده اند  کار  دور  را  خود  کارکنان  از  بخشی  حداقل  سازمان ها  از  بسیاری 

می رود  انتظار  کشور  در  واکسیناسیون  گسترش  با  چه  اگر  بپردازند.  خود  کاری  روزمره  امور  به  و  شده  متصل  حساس  سرورهای 

تا  شد  خواهد  موجب  اخیر  سال  دو  در  شده  حاصل  تجارب  و  دورکاری  مزایای  اما  بازگردد  قبل  حالت  به  امور  روال  تدریج  به 

چه  هر  شدن  آسیب پذیرتر  است  اهمیت  حائز  چه  آن  اما  بگیرند.  بهره  همچنان  کاری  رویکرد  و  سبک  این  از  سازمان ها  برخی 

سایبری  حمالت  در  خسارت  میانگین   2021 سال  در  که  طوری  به  است.  دورکاری  زمان  در  سایبری  حمالت  برابر  در  کاربران  بیشتر 

]9[ است.  بوده  حمالت  سایر  از  بیشتر  دالر  میلیون   1.1 حدود  بوده  حمله  موفق  اجرای  عوامل  از  یکی  کارکنان  دورکاری  که 

سـهـم کـارکنـان دورکـار

ر(
ـا

دل
ن 

ـو
لی

ـی
)م

ت 
ـار

س
خ

ن 
ـی

نگ
یا

مـ

شکل 3  میانگین زیان ناشی از اجرای حمالت سایبری در سال 2021 به تفکیک میزان دورکاری کارکنان ]9[

دنیاگیری کووید-19؛ دورکاری و آسیب پذیری هر چه بیشتر کاربران

5/54 میلیون دالر؛
میانگین زیان ناشی از هر حمله موفق 
از  بیش  که  به سازمان هایی  سایبری 
بوده اند. دورکار  آنها  کارکنان  از   %80
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شده  پیوست  فایل  اجرای  یا  لینک  روی  بر  به کلیک  ترغیب  را  قربانیان  حرفه ای  به صورت  فریبنده که  متن  و  عنوان  با  هرزنامه های 

قابل باور  و  حرفه ای  قدری  به  هرزنامه ها  این  از  برخی  طراحی  نیست.  انگلیسی  زبان  به  محدود  دیگر  می کنند  مخربشان  ایمیل  به 

آنها  برای مثال، تصاویر زیر، هرزنامه هایی را نمایش می دهند که در  است که اندکی بی دقتی کاربر می تواند او را به دام خود بیندازد. 

توسط کاربر  باید  است که  اسنادی  آن شامل  پیوست  و  ارسال شده  ایرانی  معتبر  نهاد  یک  از سوی  ایمیل  می شود که  القا  طور  این 

می گردد. بدافزار  به  دستگاه  آلودگی  موجب  آن  اجرای  است که  اسکریپتی  حاوی  پیوست،  فایل  آن که  حال  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد 

شکل 4  نمونه ای از ایمیل های فارسی جعلی ناقل بدافزار

هرزنامه های فارسی؛ حرفه ای تر از همیشه

شکل 5  نمونه ای از ایمیل های فارسی جعلی ناقل بدافزار
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رسانه های  اینترنت،  گسترش  با   ]12[ می شود.  منتشر  جهان  در  جدید  منحصربه فرد  بدافزار   680 از  بیش  دقیقه،  هر  در 

معرض  در  همواره  نیز  ایرانی  سازمان های  و  کاربران  که  است  بدیهی  کشور،  در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  بسترهای  و  اجتماعی 

 Bitdefender شرکت  سوی  از  شده  ارائه  آمار  اساس  بر  مثال،  برای  باشند.  داشته  قرار  روزافزون  و  فراگیر  تهدیدات  این 

است. داشته  قرار  جهان  سوم  جایگاه  در  باج افزارها1  انتشار  کثرت  لحاظ  از  ایران  میالدی،   2021 سال  از  ماه  آخرین  در   ،]13[

Ransomware 1

تهدیدات فراگیر سایبری؛ ایران از اصلی ترین اهداف

شکل 6  10 کشور اول از لحاظ کثرت باج افزار در دسامبر 2021 ]13[

الزم به ذکر است یکی از روش های اصلی انتشار باج افزارها، بکارگیری تکنیک های مبتنی بر مهندسی اجتماعی، از جمله ارسال ایمیل های 

حاوی پیوست و/یا لینک مخرب توسط گردانندگان آنهاست. ]14[

شکل 7  اصلی ترین روش های مورد استفاده مهاجمان باج افزار در سه ماهه چهارم 2021 برای رخنه اولیه به سازمان ها ]14[

ک ایمیل با پیوست یا لین
مخرب

33%

RDPپودمان 
33%

آسیب پذیری 
زارامنیتی نرم اف

20%

سایر
14%
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 APT به  موسوم  تهدیدات  پیشرفته  و  پیچیده  حمالت  معرض  در  قبل  از  ایرانی، گسترده تر  سازمان های  اخیر  سال  دو  در  همچنین 

 APT استفاده گردانندگان  مورد  روش های  از کلیدی ترین  یکی  هدفمند1  ماحیگیری  حمالت  اجرای  قرار گرفته اند.  اطالعات  سارقان  و 

است. برای مثال، در تیر 1400، شرکت Microsoft ]15[ و موسسه Citizen Lab ]16[ در دو گزارش اختصاصی به بررسی یک بدافزار 

Citizen Lab، سازنده  نیز در فهرست اهداف آن قرار داشتند.  ایرانی  DevilsTongue پرداختند که برخی شهروندان  نام  با  جاسوسی 

نهادهای  و  دولت ها  به  منحصرا  را  خود  ساخت  سایبری  جاسوسی  ابزارهای  که  می داند   Candiru نام  با  شرکتی  را   DevilsTongue

تکنیک های  از   Candiru تهدیدات  انتشار  در  مواقع  اکثر  در  این که  توجه  قابل  نکته  می فروشد.  در کشورهای مختلف  آنها  به  وابسته 

انداختن  دام  به  برای   tehrantimes].[org جعلی  دامنه  از  مهاجمان  موارد  از  یکی  در  می شود.  گرفته  بهره  اجتماعی  مهندسی 

در  یا  است.   tehrantimes.com ،تایمز تهران  روزنامه  واقعی  و  نشانی صحیح  است که  در حالی  این  بودند.  استفاده کرده  قربانیان 

بودند  ارسال کرده  به هدف خود  را  است  بوده  زیر  تصویر  تنها حاوی  که  ماکروهای مخرب2  به  آلوده  فایلی  مهاجمان  دیگر،  نمونه ای 

شوند. او  دستگاه  بر   Candiru ساخت  بدافزار  دریافت  موجب   Enable Content دکمه  روی  بر  کردن  کلیک  در  قربانی  فریب  با  تا 

Spear Phishing 1

Malicious Macros 2

در سال 1399، اطالعات میلیون ها شهروند ایرانی در نتیجه موفقیت مهاجمان در نفوذ به برخی سازمان ها و سامانه های ایرانی افشا و 

در مواردی به فروش گذاشته شد. ]17[

در سال 1400 نیز سازمان های ایرانی از گزند تهدیدات و حمالت مخرب سایبری در امان نبودند. حمالتی که به دلیل هدفمند بودن، 

شناسایی آنها معموال زمان بر است. به عنوان نمونه، تنها در یکی از حمالت سایبری سال جاری، نفوذ به سامانه های سازمان، حداقل 

یک ماه قبل از تشخیص حمله توسط مسئوالن آن سازمان، رخ داده بود. ]18[ یکی از اصلی ترین ترفندهای مورد استفاده مهاجمان در 

دسترسی یافتن به سامانه های یک سازمان، ارسال ایمیل های ماحیگیری به کارکنان است. 

شکل 8  نمونه ای از فایل حاوی ماکروی مخرب ارسالی به یک کاربر فارسی زبان
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ممکن  اگر چه  آنهاست.  باالی  اثرگذاری  و  آنها  اجرای  در  ماحیگیری، سهولت  نظیر  روش هایی  از  مهاجمان  استقبال  دالیل  مهم ترین 

اما  را مسدود کنند  آنها  به دست کاربر  رسیدن  از  قبل  و  را شناسایی کرده  ماحیگیری  ایمیل های  برخی  امنیتی  است که محصوالت 

رفتارشناسی  و  نوینی همچون هوش مصنوعی  فناوری های  از  بهره گیری  و  امنیتی  پیشرفت های مستمر محصوالت  علیرغم  متاسفانه 

کماکان این محصوالت در شناسایی کامل این تهدیدات به خصوص در جریان حمالت هدفمند عاجزند. برای مثال، تصویر زیر نمونه ای 

 VirusTotal XLS مخرب می شود. بر اساس آمار سایت  از یک ایمیل را نمایش می دهد که در آن کاربر تشویق به دریافت یک فایل 

فایل مذکور تا تاریخ 22 مهر )7 روز پس از ارسال این ایمیل( توسط هیچ یک از محصوالت ضدویروس مطرح قابل شناسایی نبوده 

است؛ 25 مهر )حداقل 10 روز پس از انتشار اولین نسخه آن( تعداد محصوالت ضدویروسی که قادر به شناسایی این فایل مخرب 

 هستند به 25 مورد )از مجموع 60 ضدویروس( رسید. این بدان معناست بکارگیری محصوالت پیشرفته امنیت شبکه و نقاط پایانی

اگر چه الزامی است اما قطعا کافی نبوده و کاربران آگاه در نقش دیواره آتش انسانی نقشی مکمل در ایمن نگاه داشتن سازمان دارند. 

محصوالت امنیتی؛ پرچالش در مقابله با تهدیدات ایمیلی

شکل 9
نمونه ای از یک ایمیل ماحیگیری که در آن 
کاربر تشویق به دریافت یک فایل XLS مخرب 
می شود ]19[

شکل 10
وضعیت شناسایی فایل مذکور 

22 مهر )0 از مجموع 59 ضدویروس( 	
25 مهر )25 از مجموع 60 ضدویروس( 	
24 بهمن )30 از مجموع 60 ضدویروس( 	

هر
 م

22
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ارتشیازکاربرانآگاهباآروید
آروید، با شبیه سازی حمالت ماحیگیری، برگزاری خودکار دوره های آموزشی و گزارش دهی جامع از میزان آمادگی کارکنان در مقابله با تهدیدات مبتنی 

بر ایمیل، راهکاری مطمئن برای ایمن نگاه داشتن کاربران - و در نتیجه سازمان - است. با آروید، سازمان، ارتشی از کاربران آگاه به تکنیک های 

ماحیگیری و یک دیواره آتش انسانی قدرتمند در برابر این تهدیدات خواهد داشت. 

ایمیل های  می کند.  انسانی  آسیب پذیری های  به کشف  قادر  را  سازمان  ماحیگیری،  بی خطر  در کارزارهای  دادن کاربران  شرکت  قابلیت 

ارسالی از سوی آروید بر پایه جدیدترین تهدیدات واقعی ماحیگیری که همواره تحت رصد کارشناسان ما قرار دارند طراحی شده اند.

شبیه ساز ماحیگیری

شکل 11  بخشی از فرایند ساخت کارزار در سامانه آروید

هر واکنش کاربر نسبت به ایمیل ارسالی توسط آروید در قالب گزارش های جامع در کنسول مدیریتی در اختیار سازمان قرار می گیرد. از 

جمله این واکنش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلیک بر روی لینک درج شده در متن ایمیل	 

اجرای پیوست ایمیل	 

ورود هر گونه اطالعات در صفحه اینترنتی ماحیگیری	 

دریافت و اجرای فایلی که در صفحه اینترنتی ماحیگیری به آن اشاره شده	 

بنابراین میزان آگاهی کاربران با آن چه که تبهکاران سایبری در دنیای سایبری به طور واقعی در حال انجام آن هستند مورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
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کرده  بررسی  را  دریافتی  ایمیل های  اصالت  احتیاط،  و  تأمل  با  کاربران  تا  می شود  موجب  آروید  برخط  آموزشی  دوره های  در  شرکت 

در  پیوست هایی که  و  لینک ها  پرهیز کنند.  معتبر  در ظاهر  ایمیل های جعلی  پیوست  اجرای  و  ها  لینک  روی  بر  ناآگاهانه  از کلیک  و 

نهایت منجر به آلوده شدن دستگاه، سرقت اطالعات باارزش سازمانی و چه بسا به تسخیر درآمد لک شبکه سازمان می شوند. در این 

ایمیل های  باور کردن عناوین و محتوای جعلی  قابل  ترفندهای مهاجمان در  به  به طرق مختلف  قابل فهم،  و  به طور ساده  دوره ها، 

مخرب پرداخته می شود. این دوره ها اطمینان حاصل می کنند که سازمان شما یک منطقه عاری و مبرا از تهدیدات ماحیگیری است.

شکل 13  صفحه نمایش داده شده به کاربری که به دام ایمیل ارسالی افتاده است

دوره های آموزشی

شکل 12  تنظیمات دوره آموزشی در فرایند ایجاد کارزار
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شکل 14  ایمیل یادآوری به کاربر در خصوص شرکت در دوره

گذراندن یا عدم شرکت هر کدام از کاربران در دوره های تعیین شده در هر زمان قابل بررسی خواهد بود. گزارش های جامع آروید سازمان را 

قادر به رصد میزان پیشرفت فرایند آگاهی رسانی و اثربخشی آنها می کند. مشترکین ویژه آروید طی سال از برگزاری دو دوره آگاهی بخشی 

اختصاصی نیز بهره منده خواهند شد. 

شکل 15  خالصه ای از نتایج یک کارزار برگزار شده
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نیاز  نرم افزاری  و  سخت افزاری  منابع  چه  به  آروید  از  استفاده  برای 

است؟

آروید در قالب رایانش ابری  بدون هر گونه پیش نیاز سخت افزاری و 

و  نام کاربری  به محض ثبت اشتراک،  قابل استفاده است.  نرم افزاری 

رمز عبور ورود به سامانه arvid.rpnegar.com ارسال می شود. پس 

از آن تمامی امور در سامانه مذکور صورت می پذیرد.

هر کاربر در آروید چه نقشی می تواند داشته باشد؟

از  یکی  و  ایمیل  خانوادگی،  نام  نام،  شامل  کاربر  تعریف  امکان 

نقش های زیر:

سامانه 	  به  ورود  به  قادر  نقش  این  با  هر کاربر   - سامانه  مدیر 

خواهد بود. به محض ایجاد این کاربر، ایمیل حاوی نام کاربری 

)ایمیل( و گذرواژه تصادفی به او ارسال می شود.

به ورود سامانه و صرفا 	  این نقش قادر  با  - هر کاربر  گزارشگیر 

گزارش گیری خواهد بود. به محض ایجاد این کاربر، ایمیل حاوی 

نام کاربری )ایمیل( و رمز عبور تصادفی به او ارسال می شود.

کاربر - هر کاربر با این نقش را می توان در کارزارها شرکت داد.	 

چطور کاربران را به سامانه آروید معرفی کنم؟

تعریف کاربران در آروید از طریق یک فایل CSV یا به صورت دستی 

گروه ها،  انواع  تعریف  با  می توان  که  آن  ضمن  است.  انجام  قابل 

کاربران را در آنها دسته بندی کرد.

منظور از کارزار چیست؟

بر  تا  می شود  انتخاب  آروید  ایمیلی  الگوهای  از  یکی  کارزار،  هر  در 

اساس زمانبندی تعیین شده به کاربران منتخب ارسال گردد. در هر 

کارزار توانایی کاربر در مواجهه با یکی از تهدیدات زیر ارزیابی می شود:

ماحیگیری	 

سرقت اطالعات اصالت سنجی	 

پیوست های مخرب	 

در صورتی که کاربری در کارزار، ناموفق باشد چه اتفاقی می افتد؟

ناموفقی داشته اند  ارسالی عملکرد  ایمیل  با  کاربرانی که در مواجهه 

شناسایی شده و جزییات کامل آن در کنسول مدیریتی آروید گزارش 

می شود. برای مثال، تاریخ و زمان کلیک کاربر بر روی لینک یا اجرای 

پیوست قابل ردیابی خواهد بود. یا این که آیا کاربر در سایت جعلی 

ظاهر شده اطالعاتی وارد کرده یا خیر در کنسول گزارش می شود. هر 

هدایت  به صفحه ای  بوده اند  ناموفق  در کارزار  از کاربرانی که  کدام 

می  همچنین  می شود.  ارائه  الزم  راهنمایی های  آن  در  می شوند که 

به  موفقیت کاربر،  عدم  در صورت  تعیین کرد که  هر کارزار  در  توان 

صورت خودکار در یکی از دوره های آموزشی برخط ثبت نام شود.

آروید چه گزارش هایی را در اختیار سازمان قرار می دهد؟

بخشی از این گزارش ها به شرح زیر است:

کاربرانی که در کارزارها ثبت نام شده اند	 

کاربرانی که در دام ایمیل های ارسالی افتاده اند	 

کاربرانی که بیشتر از یکبار در دام ایمیل های ارسالی افتاده اند	 

کاربرانی که اقدام به وارد کردن اطالعات اصالت سنجی کرده اند	 

کاربرانی که پیوست ایمیل را باز کرده اند	 

کاربرانی که در دوره های آموزشی ثبت نام شده اند	 

کاربرانی که در دوره)های( ثبت نام شده شرکت نکرده اند	 

نمونه ایمیل ها و دوره های برخط هر چند وقت یک بار به روز می شوند؟

متخصصان رامونا پردازش نگار دائما در حال رصد کارزارهای سایبری 

و  تکنیک ها  کشف  و  شده  استفاده  مخرب  ایمیل های  و  جدید 

نمونه های  مستمر  مطالعات  این  پایه  بر  هستند.  آنها  تاکتیک های 

ایمیل و دوره های آموزشی به روز می شوند. همچنین کاربران مشترکین 

آروید طی سال دو بار می توانند در دوره های آگاهی رسانی اختصاصی 

امنیت سازمان شرکت  تایید مسئوالن  اساس سرفصل های مورد  بر 

کنند.

سئواالت متداول

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت www.rpnegar.com مراجعه 
کنید یا از طریق نشانی ایمیل sales@rpnegar.com و شماره تلفن 
۹۱۰۳۱۹۷۳و021 با واحد فروش رامونا پردازش نگار تماس حاصل فرمایید.

http://www.rpnegar.com
mailto:sales%40rpnegar.com?subject=More%20Info
mailto:sales%40rpnegar.com?subject=More%20Info


آروید |مرویبرمشخصاتوقابلیتها

} 13 {

]1[
 ]2[
]3[
]4[
]5[
]6[
]7[

 ]8[
]9[
]10[
]11[
]12[
]13[
]14[
]15[

]16[
]17[
]18[
]19[

https://talosintelligence.com/reputation_center/email_rep
https://www.sophos.com/en-us/medialibrary/PDFs/factsheets/Sophos-Phish-Threat-Datasheet.pdf
https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/state-of-phish
https://www.trellix.com/en-us/threat-center/threat-reports/jan-2022.html
https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/11/03/humans-the-weakest-link-in-information-security
https://www.csoonline.com/article/2137210/studies-prove-once-again-that-users-are-the-weakest-link-in-the-security-chain.html
https://blog.avast.com/weakest-link-in-security-avast
https://www.sans.org/blog/this-is-why-the-human-is-the-weakest-link
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/lp/threats-reports/jun-2021.html
https://businessinsights.bitdefender.com/bitdefender-threat-debrief-january-2022
https://www.coveware.com/blog/2022/2/2/law-enforcement-pressure-forces-ransomware-groups-to-refine-tactics-in-q4-2021
https://microsoft.com/security/blog/2021/07/15/protecting-customers-from-a-private-sector-offensive-actor-using-0-day-exploits-and-devil-
stongue-malware
https://citizenlab.ca/2021/07/hooking-candiru-another-mercenary-spyware-vendor-comes-into-focus
http://www.nsec.ir/news/yearbook_1399
https://afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237267/244137
https://blog.morphisec.com/explosive-new-mirrorblast-campaign-targets-financial-companies

https://afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237267/244137/
https://afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237267/244137/


آروید |مرویبرمشخصاتوقابلیتها

} 14 {

دربـاره مـا

شرکت رامونا پردازش نگار، اولین و تنها ارائه دهنده محصوالت شبیه ساز تهدیدات مبتنی بر مهندسی اجتماعی در ایران است. متخصصان 
رخنه  و  کاربران  انداختن  دام  به  برای  اجتماعی  مهندسی  تکنیک های  از  که  سایبری  حمالت  و  بدافزارها  جدیدترین  تحلیل  و  رصد  ما ضمن 
نگار هستند  پردازش  رامونا  تکامل محصوالت  و  بهبود  در حال  به طور مستمر  تولید  با بخش  با همکاری  بهره می گیرند  به شبکه سازمان ها 
برای  باافتخار  و  داریم  ایمان  می کنیم  آنچه  به  ما  باشند.  امان  در  روزافزون  تهدیدات  این  گزند  از  ایرانی  کسب وکارهای  و  سازمان ها  تا 
می کنیم. تالش  همواره  ارزشمندمان  مشتریان  شایسته  خدماتی  ارائه  کنار  در  اطالعات  فناوری  امنیت  حوزه  در  پیشرو  محصوالتی  ساخت 

آن محفوظ است. و/یا شرکای  نگار  پردازش  رامونا  برای  این سند  مالکیت معنوی  نگار.  پردازش  رامونا  © 2022 شرکت 
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