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Hyrje 
 
Mbrojtja e organizatës ndaj sulmeve phishing siguron një set me instruksione multi-layered 
(shumë shtresa) dhe një për të minimizuar ngadalësimin e produktivitetit tek përdoruesit. 
Mbrojta e sygjeruar në këtë udhëzim është gjithashtu e dobishme dhe për sulmet e tjera 
kibernetike, ku do të ndihmojë organizatën të bëhet më elastike në përgjithësi.  
 

 Ky udhëzim ka për qëllim teknologjinë, operacionet IT dhe stafin e sigurisë, përgjegjës për 
hartimin dhe zbatimin e mbrojtjes kibernetike për organizatat e mesme dhe të mëdha. 
Kjo përfshin personelin përgjegjës për trajnimet ndaj phishing. 

 Ky udhëzim është dhe për stafin e organizatave të vogla të cilat duhen të marrin në 
konsideratë këtë udhëzim të dobishëm 

 Ky udhëzim përfundon me një shembull real që ilustron se si nje qasje multi-layered  ( me 
shumë shtresa) parandaloi një sulm phishing të dëmtonte një organizatë të madhe të 
sektorit financiar. 

 
Shënim: Hapat në këtë udhëzim kërkojnë një kombimin të qasjeve teknologjike, dhe proceseve 
njerëzore. Ato duhet të konsiderohen si një e vetme që mbrojtja të jetë më efektive. Për shëmbull, 
nëqoftëse ne duam që të inkurajojmë njerëzit të raportojnë një email të dyshimtë, atëherë ne 
duhet të kemi mjetet teknike, që procesi të sigurojë reagime të menjëhershme të emailit që ata 
kanë bërë submit.  
 
 

Çfarë është phishing? 
 

Phishing është mënyra kur sulmuesit përpiqen të mashtrojnë përdoruesit për të bërë “gjënë e gabuar” të 

tilla si klikimi i një link-u,  i cili do shkarkojë ndonjë malware, ose t’i drejtojë ata në një faqje jo të saktë në 

internet, nga ku mund të marrin të dhënat e perdoruesit në sajë të disa kërkesave të faqjes malinje.  

E-mailet phishing mund të dërgohen tek miliona përdorues në të njëjtën kohë, dhe të fshihen te numri 

gjigand i postave elektronike që marrin përdoruesit. Sulmet mund të instalojnë malware ( të tilla si 

ransomware), të sabotojne sisteme, ose të vjedhin para ose pronën intelektuale. 

Sulmet me e-maile “phishing” mund të godasin organizata të çdo madhësie dhe lloji. Sulmi mund të 

ndodhë në një fushatë massive ( ku sulmuesi thjesht kërkon të mbledhë disa fjalëkalime të reja ose të 

fitojë para në mënyrë të lehtë), ose mund të jetë hapi i parë në një sulm të studiuar mirë kundër 

kompanisë tuaj, ku qëllimi mund të jetë diçka shumë më specifike, si vjedhja e të dhënave të ndjeshme. 

Në një sulm të studiuar mirë sulmuesi mund të përdorë informacione për punonjësit ose kompanisë suaj 

për t’i bërë mesazhet edhe më bindëse dhe relaiste. Kjo zakonisht quhet spear phishing. 
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Çdo organizate mund të luajë rolin e saj: 
 

Mënyrat e përshkruar këtu janë të përqëndruara më shumë në parandalimin e sulmeve phishing brënda 

organizatave, si dhe disa masa që duhen marrë për tu mbrojtur në rang kombëtar. Për shëmbull, duke 

përdorur DMARC që ndalon ata që kryejnë sulme pishing, duke penguar që domain-i jonë të bëhet 

“spoof”. Link-u për konfigurimin  e DMARC:  https://www.gov.uk/government/publications/email-

security-standards/domain-based-message-authentication-reporting-and-conformance-dmarc 

Ka disa përfitime në përdorim: 

1. Emailet origjinale dërgohen tek inbox-i marrësit dhe jo të filtrohen si email-e spam 

2. Asnjë organizatë ose kompani nuk dëshiron të që emiri i tyre të bëhet sinonim i mashtrimeve 

dhe vjedhjeve, pasi që në këtë pikë varet reputacioni i kompanisë ose organizatës. 

3. Përdoruesit ose komuniteti i përdoruesve do përfitojnë gjithashtu pasi do kenë më të sigurtë 

kontaktet që ata shkëmbejnë email-et (duke kuptuar që dërguesi është i sigurtë) 

 

Pse kemi nevojë për më shumë qasje me më shumë shtresa: 
 

Mbrojtjet tipike kundër “phishing” shpesh mbështeten vetëm tek përdoruesit që janë në gjëndje të 

dallojnë emailet “phishing”. Kjo qasje ka një kufizime në rezultate. Duhet të zgjeroni mbrojtjet tuaja për 

të përfshirë më shumë masa teknike. Kjo do të përmirësojë qëndrueshmërinë tuaj ndaj sulmeve të 

“phishing”, pa afektuar produktivitetin e përdoruesve tuaj. Do të keni mundësi të shumta për të zbuluar 

një sulm “phishing”dhe më pas ta ndaloni atë përpara se të shkaktojë dëm. Duhet planifikuar gjithashtu 

që disa sulme të kalojnë që ju të mund të kuptoni si sillen këto incidente dhe të mundoheni ti 

minimizoni këto sulme. 

Ky udhëzim mundëson minimizimin e dëmit në 4 shtresa mbi të cilat mund të ndërtoni mbrojtjet tuaja: 

1. Mundohuni ta bëni sa më të vështire që sulmet të arrijnë tek përdoruesit ( konfigurime të 

ndryshme). 

2. Duke ndihmuar përdoruesit që të indentifikojnë dhe të raportojnë email-et e dyshimta 

“phishing”. 

3. Duke mbrojtur organizatën tuaj nga efektet që mund të sjellin postat elektronike të cilat mund 

të kenë “pishing” të pazbuluar. 

4. Duke iu përgjigjur sa më parë incidentit të ndodhur. 

 

Disa nga këto udhëzime mund të mos jenë të realizueshme në varësi të organizatave. Nëse nuk mund ti 

zbatoni të gjitha udhëzimet, përpiquni të adresoni të paktën disa nga lehtësimet nga secila prej 

shtresave.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/email-security-standards/domain-based-message-authentication-reporting-and-conformance-dmarc
https://www.gov.uk/government/publications/email-security-standards/domain-based-message-authentication-reporting-and-conformance-dmarc
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Shtresat përmblidhen në infogramin e mëposhtëm: 

 

 

Shtresa 1: Bëjeni të veshtirë për sulmuesit të arrijnë përdoruesit tuaj 
 

Ky sesion përshkruan shtresën e mbrojtjes që e bën më të vështirë per sulmuesit të arrijnë përdoruesit 

fundorë (end user). 

 

Mos lejoni që adresat tuaja të emailit të jenë burim për sulmuesit: 
Sulmuesit e bëjnë emailin të duket si email i vërtetë të cilat duken sikur janë dërguar nga organizata 

prestigjoze (si organizata juaj). Këto email-e mund të përdoren për të sulmuar klientët tuaj, ose njerëzit 

brënda organizatës tuaj. 
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Si mund ta bëj këtë?  

 Duhet bëre më e veshtirë që emailet tuaja të bëhen “spoofing”, duke përdorur kontrollera anti-

spoofing: DMARC,SPF dhe DKIM, si dhe duke inkurajuar kontaktet tuaja të bëjnë të njëjtën gjë. 

 

Redukto informacionet që mund të marrë sulmuesi 
Sulmuesit përdorin informacione publike të cilat janë të disponueshme online, si dhe për përdoresit e 

organizatës tuaj , për të bërë email-et phishing sa më të besueshme. Këto informacione ata  gjejnë 

online, në rrjetet sociale etj, të cilat quhen edhe gjurmë digjitale.  

 

Si mund ta bëj këtë? 

 Konsideroni në faqjen tuaj të internetit se çfarë informacione duhet të dinë vizitorët, dhe 

detajet e panevojshme të hiqen, pasi mund të përdoren nga sulmuesit. Kjo është e rëndësishme 

sidomos për pjesën më të lartë të organizatës , sië jane CEO, drejtorët etj, të cilët janë një target 

kryesor për sulmuesit. 

 Ndihmoni stafin tuaj të kuptojë se si dhënia e informaionit personal mund të ndikojë tek ata dhe 

tek organizata juaj. Duhet zhvilluar një politike e qartë për të gjithë përdoruesit.  

 Jini të vëmendshëm për informacionet  që partnerët tuaj, kontraktorët dhe furnitorët japin për 

organizaten tuaj online.  

 

Filtroni ose bllokoni postat elektronike të hyrjes së email-ve phishing. 
Filtrimi ose bllokimi i një email-i phishing para se të arrijë tek përdoruesi fundor, jo vetëm që zvogelon 

mundësinë e një incidenti phishing por gjithashtu zvogëlon sasinë e kohës që i duhet përdoruesit të 

kontrollojë dhe raportojë për postën elektronike. Shërbimi i filtrimit/bllokimit mund të jetë një shërbim i 

integruar i një ofruesi të besuar të postës elektronike të bazuar në cloud, ose një shërbim paralajmërues 

tek serveri i postës elektronike. 

 

Si mund ta bëj këtë? 

 Kontrolloni të gjitha email-et që vijnë në spam, phishing dhe malware. Email-et e dyshuara 

duhet të filtrohen ose të bllokohen para se të arrijnë tek përdoruesit fundor. Kjo gjë bëhet në 

server, por mund të bëhet dhe në pajisjet e përdoruesit fundor. 

 Për email-et hyrëse, duhet të respektohen politikat anti-spoofing të dërguesit duke kontrolluar 

domainin e dërguesit. Nëse dërguesi ka politika DMARC dhe është vendosur në karantinë ose 

është refuzuar, atëherë ju duhet të veproni sipas politikave tuaja nëse kontrollet e vlefshmërisë 

dështojnë. 

 Nëse përdorni një ofrues të postës elektronike me bazë cloud, siguroni që shërbimi i tyre i 

filtrimit/bllokimit të jetë I mjaftueshëm për nevojat tuaja, si dhe duhet të jetë i para konfiguruar 

për të gjithë përdoruesit. Nëse hostim-i nuk është në cloud por fizikisht tek ju, atëherë 

sigurohuni që të ketë një shërbim të saktë të filtim/bllokim. Kjo mund të zbatohet lokalisht ose 
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të blihet një shërbim me bazë ne cloud. Gjithmonë kontrolloni të jetë aktive pjesa e para 

konfiguruar për të gjithë përdoruesit. 

 Shërbimet e filtrimit zakonisht dërgojnë emailet në dosjet e Spam/Junk, ndërsa bllokimi i 

shërbimeve siguron që ata kurrë të mos arrijnë përdoruesit tuaj. Rregullat që përcaktojnë 

bllokimin ose filtrimin duhet të rregullohen mirë për nevojat e organizatës. Nëse i filtroni të 

gjitha postat elektronike të dyshimta në dosjet spam/junk, përdoruesit do të duhet të 

menaxhojnë një numër të madh të email-ve, duke shtuar ngarkesën e tyre të punës dhe duke 

lënë hapur mundësinë që ata të klikojnë në nje email të dyshimtë. Sidoqoftë, nëse bllokoni të 

gjitha emailet e dyshimta, disa email-e legjitime mund të humbasin. Ju duhet të ndryshoni 

rregullat në menyrën më të mirë dhe t’i përgjigjeni nevojave tuaja dhe mënyrave të ndryshme të 

punës. 

 Filtrimi i email-it në pajisjet e përdoruesit fundorë mund të ofrojë një shtresë shtesë të 

mbrojtjes kundër postave elektronike dashakeqëse. Sidoqoftë, kjo nuk duhet të kompesojë 

masat jo efektive të bazuara në server, të cilat mund të bllokojne tërësisht një numër të madh të 

emaileve “phishing”. 

 Emaili mund të filtrohet ose bllokohet duke përdorur një larmishmëri teknikash duke përfshirë: 

adresat IP, emrat e domain-eve, listen e bardhë/ të zezë te adresës email, spamet publike dhe 

listat e zeza që janë publike, llojet e lidhjeve, dhe zbulimin e malware-ve. 

 

Shtresa 2: Ndihmoni përdoruesit të identifikojnë dhe raportojnë email-et 

e dyshuara phishing 
 

Ky seksion përshkruan se si të ndihmoni stafin tuaj të zbulojë postat elektronike phishing dhe si të 

përmirësoni kulturën tuaj të raportimit 

 

Konsideroni me kujdes qasjen tuaj në trajnimin e phishing. 
Trajnimi i përdoruesve tuaj, veçanërisht në formën e simulimeve, është shtresa që theksohet më shpesh 

në mbrojtjen nga phishing. Reagimi ndaj email-eve dhe klikimi i bashkëlidhjeve(attachment) është një 

pjesë moderne e të punuarit, kështu që është jo reale që përdoruesit të jenë vigjilent gjatë gjithë kohës. 

Të identifikosh email “phishing” është shumë i vështirë. Edhe për ekspertët këshillat e dhëna nga 

trajnime të ndryshme, standartet e ndryshme do ndihmojnë përdoruesit tuaj të dallojnë disa posta 

elektronike, por ato nuk mund të mësohet mga gjithkush për të zbuluar emailet pishing. 
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Si mund ta bëj këtë? 

 Bëni të qatë se mesazhet phishing mund të jenë të vështira për tu identifikuar, dhe pritet që jo 

100% e përdoruesve t’i identifikojnë. Asnjëhrë mos i ndëshkoni përdoruesit që e kanë të 

vështirë të identifikojnë email-et “phishing”. Përdoruesit që janë nën presion, mund të bëjnë 

raportim të gabuar ose nuk raportojnë siç duhet. 

 Trajnimi duhet të inkurajojë gatishmërinë e përdoruesve tuaj për të raportuar incidente në të 

ardhmen dhe t’i siguroni ata të kërkojnë mbeshtetje të mëtejshme kur diçka duket e dyshimtë. 

Kjo vlen për të gjithë departamentet, përfshirë Burimet Njerëzore, menaxhim të lartë , etj. 

 Sigurohuni që përdoruesit tuaj të kuptojnë natyrën e kërcënimit të paraqitur nga “phishing”, 

veçanërisht ato departamente që mund të jenë më të prekshëm ndaj tij. Departamentet që 

përballen me klientët mund të marrin vëllime të larta të postave elektronike të pa dëshiruara, 

kurse personeli i autorizuar për të hyrë në informacione të ndjeshme, ose menaxhojnë të dhëna 

financiare, si dhe administratorët IT janë me interes shumë të lartë për sulmuesit (mund të jenë 

objektiv i një sulmi shumë të sofistikuar nga sulmuesi). Sigurohuni që ky personel të jetë i 

vetëdijshëm për rreziqet dhe tu ofrohet ndihmë shtesë. 

 Ndihmoni përdoruesit tuaj të dallojnë tiparet e zakonshme të mesazheve “phishing”, të tilla si 

urgjencat ose shenjat që bëjnë presion tek përdoruesit për të dhënë autorizim ose për të 

vepruar. Duhet patur kujdes dhe duhet rishikuar mesazhi përpara se të veprohet. 

 Përdorimi i simulimeve të pishing nuk do ta bëjë organizatën më të sigurtë. Disa organizata kanë 

trajnime të brendshme ku i thonë përdoruesve të gjejnë email-in phishing, dhe duke i ndihmuar 

përdoruesit të indentifikojne atë me teknika të ndryshme.Të tjerët janë duke eksperimentuar 

me seminare, quize dhe lojëra të ndryshme për të rritur efiçensën në identifikimin e mesazheve 

“phishing”. 

 

 

Bëjeni më të thjeshtë për përdoresit që të njohin një kërkesë mashtrimi. 
Sulmuesit mund të shfrytëzojne procese të ndryshme për të mashtruar përdoruesit në shpërndarjen e 

informacionit (përfshi dhe fjalëkalimet), ose duke bërë pagesa të pa-autorizuara. Konsideroni se cilat 

procese mund të imitohen nga sulmuesi, dhe si t’i rishikoni dhe përmirësoni ato në mënyrë që sulmet e 

“phishing” të jenë më të lehta për t’u zbuluar. 

Përveç kësaj, mendoni si i marrin klientët ose furnizuesit tuaj emailin tuaj. Mund t’i dallojnë ata me 

lehtësi emailin tuaj origjinal nga një sulm phishing? Në fund të fundit, përdoruesit e tyre (ashtu si tuajët) 

nuk mund të presim të njohin çdo pjesë të phishing. Sado të dhëna sensitive i jepni klientëve ose 

furnitorëve, sulmuesit do mundohen gjithmonë ti bëjnë email-et më bindëse. 
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Si mund ta bëj këtë? 

 Sigurohuni që stafi të jetë i njohur me mënyrat normale të punës për detyrat kryesore (siç janë 
pagesa), kështu që ata janë të pajisur më mirë për të njohur kërkesa të pazakonta. 

 Bëni proceset më rezistente ndaj “phishing” duke siguruar që të gjitha kërkesat e rëndësishme 
të postës elektronike verifikohen duke përdorur një lloj të dytë të komunikimit (siç është 
mesazhi SMS, një telefonatë, hyrja në një llogari ose konfirmimi nga posta ose personalisht).  

 Mendoni se si komunikimet tuaja dalëse u shfaqen furnitorëve dhe klientëve. A pret marrësi një 
email, dhe a do ta njohin adresën tuaj të postës elektronike? A kanë ndonjë mënyrë për të ditur 
nëse lidhjet janë origjinale? 

 Konsideroni t'i tregoni furnitorëve ose klientëve tuaj se çfarë të kërkoni (të tilla si "ne kurrë nuk 
do të kërkojmë fjalëkalimin tuaj", ose "detajet tona të bankës nuk do të ndryshojnë në asnjë 
moment"). Kjo i jep marrësit një shans tjetër të zbulojë një phishing. 

 
 
 

Krijoni një mjedis që inkurajon përdoruesit të raportojnë përpjekjet e phishing 
 
Ndërtimi i një kulture, ku përdoruesit mund të raportojnë përpjekjet për “phishing” (përfshirë ato që 
klikohen) ju jep informacion jetik se çfarë lloje të sulmeve të phishing janë duke u përdorur. Ju gjithashtu 
mund të mësoni se çfarë lloj emaili është phishing dhe çfarë ndikimi mund të ketë kjo në organizatën 
tuaj. 
 
 
Si mund ta bëj këtë? 
 

 Bëni një proces efektiv për përdoruesit për të raportuar nëse  ata mendojnë se një përpjekje për 
phishing mund të jetë bërë përpara mbrojtjes teknike të organizatës suaj. A është procesi i 
qartë, i thjeshtë dhe i përshtatshëm për t’u përdorur? A kanë përdoruesit besim mbi mbazën e 
raporteve se si do të veprohet? 

 Siguroni reagime të menjëhershme si dhe duke sqaruar për masat dhe ndryshimet e bëra. 

 Mendoni se si mund të përdorni kanale informale të komunikimit (përmes kolegëve, ekipeve ose 
bordeve të brendshme të mesazheve) për të krijuar një mjedis ku është e lehtë për përdoruesit 
të "kërkojnë me zë të lartë" për mbështetje dhe udhëzim kur ata mund të ndeshen me një 
përpjekje për “phishing”. 

 Shmangni krijimin e një kulture ndëshkimi ose fajësie të orientuar rreth “phishing”. Është e 
rëndësishme që përdoruesit të ndjehen të mbështetur për të dalë përpara edhe kur ata kanë 
‘klikuar’ dhe kështu ata mesohen të njohin më vonë se diçka mund të jetë e dyshimtë. 
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Shtresa 3: Mbroni organizatën tuaj nga efektet e postave “phishing” të 

pazbuluara 
 

Meqenëse nuk është e mundur të ndaloni të gjitha sulmet, ky seksion përshkruan se si të minimizoni 
ndikimin e postave elektronike pishing të pa zbuluara. 
 
 
 

Mbroni pajisjet nga malware. 
 
Malware shpesh fshihet në postat elektronike të “phishing”, ose në faqet e internetit në të cilat ata janë 
të lidhura ( attached) . Pajisjet e konfiguruara mirë dhe mbrojtjet e mira të pikës fundore mund të ndalojnë 
instalimin e malware, edhe nëse emaili është i klikuar. Ka shumë mbrojtje të tjera kundër malware dhe do 
t'ju duhet të merrni parasysh nevojat tuaja të sigurisë dhe mënyrat e punës për të siguruar një qasje të 
mirë. Disa mbrojtje janë specifike për kërcënime të veçanta (siç janë makrot) dhe disa mund të mos jenë 
të përshtatshme për të gjitha pajisjet (programi anti-malware mund të jetë i instaluar paraprakisht në disa 
pajisje dhe nuk nevojitet për të tjerët). Më në fund, ndikimi i malware në sistemin tuaj më të gjerë do të 
varet nga mënyra se si është vendosur sistemi juaj. 
 
Si mund ta bëj këtë? 
 

 Sigurohuni që programet kompjuterike dhe pajisjet të jenë gjithmonë të azhurnuar dhe të 
perdorni pajisje që kane suport per software dhe hardware. 

 Parandaloni përdoruesit që instalojnë aksidentalisht malware nga një email phishing, duke 
kufizuar llogaritë e administratorit, dhe duke i dhënë privilegje vetëm atyre që kanë nevojë. 
Njerëzit me llogari administratori nuk duhet t'i përdorin këto llogari për të kontrolluar postën 
elektronike ose të shfletojnë në internet. 

 
 

Mbroni përdoruesit tuaj nga faqjet e internetit me qëllim të keq. 
Lundrimi në faqet e internetit me qëllim të keq shpesh janë një pjesë kryesore e një emaili phishing. 
Sidoqoftë, nëse lidhja nuk është në gjendje të hapë faqen e internetit, sulmi nuk mund të vazhdojë. 

 
Si mund ta bëj këtë? 

 

 Shumica e shfletuesve të përditesuar do të bllokojne faqjet e njohura të phishing dhe të 

malware-ve. Vini re se nuk është gjithmonë ky rast tek pajisjet mobile. 

 Organizatat duhet të përdorin shërbimin proxy , qoftë në shtëpi ose në cloud, për të bllokuar 

çdo përpjekje për të lundruar në faqjet e internetit të cilat janë identifikuar si faqje që 

përmbajnë malware ose janë pjesë e fushates së “phishing”. 

 Organizatat e sektorit publik duhet të përdorin shërbimin e sektorit publik DNS, i cili do të 
parandalojë përdoruesit të zgjedhin faqet që dihet se janë me qëllim të keq. 
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Mbroni llogaritë tuaja me autentifikim dhe autorizim efektiv. 
Fjalëkalimet janë një objektiv kryesor për sulmuesit, veçanërisht nëse ato janë për llogari me privilegje 
të tilla si qasja në informacione të ndjeshme, trajtimi i pasurive financiare, ose administrimi i sistemeve 
të IT. Ju duhet ta bëni procesin tuaj të hyrjes në të gjitha llogaritë me rezistente, duke kufizuar numrin e 
llogarive që kanë akses të privilegjuar në minimumabsolut. 
  
Si mund ta bëj këtë? 

 Shtoni siguri shtesë në procesin tuaj të hyrjes duke vendosur Autentifikimin me Dy Faktor (2FA), 
i cili gjithashtu quhet 'Dy Hapa në Verifikim' në disa shërbime në internet. Të kesh një faktor të 
dytë do të thotë që një sulmues nuk mund të hyjë në një llogari vetëm duke përdorur një 
fjalëkalim të vjedhur. 

 Konsideroni të përdorni mjete për menaxhimin e fjalëkalimeve, disa prej të cilëve mund të 
njohin faqe ueb reale dhe nuk do të plotësohet automatikisht fjalëkalimi në faqet e internetit të 
rreme. Në mënyrë të ngjashme, mund të përdorni një metodë të vetme të hyrjes (ku pajisja e 
njeh automatikisht dhe futet në faqen e internetit të vërtetë). Miratimi i këtyre teknikave do të 
thotë që futja e fjalëkalimeve manualisht bëhet e pazakontë, dhe një përdorues mund ta njohë 
më lehtë një kërkesë të dyshimtë. 

 Konsideroni të përdorni mekanizmat alternative të hyrjes (si biometrikët ose kartat inteligjente) 
që kërkojnë më shumë përpjekje për të vjedhur sesa fjalëkalimet. 

 Dëmi që një sulmues mund të shkaktojë është në përpjesëtim me privilegjet e marra dhe për 
kredencialet që ata kanë vjedhur. Siguroni vetëm një akses të privilegjuar për njerëzit që kanë 
nevojë për rolet e tyre. Rishikoni rregullisht këto dhe revokoni privilegjet nëse nuk janë më 
nevojshme. 

 Hiqni ose pezulloni llogaritë që nuk përdoren më, të tilla si kur një anëtar i organizatës tuaj 
largohet ose zhvendoset në një rol të ri. 

 Konsideroni të rishikoni politikat e fjalëkalimit tuaj. Bërja e kësaj mund të zvogëlojë mundësinë e 
stafit që të ri-përdorin fjalëkalimet në llogaritë e shtëpisë dhe të punës. 

 
 

Shtresa 4: Përgjigjuni shpejt ndaj incidenteve 
 

Të gjitha organizatat do të pësojnë incidente të sigurisë në një moment, kështu që sigurohuni që të jeni 
në gjendje t'i zbuloni ato shpejt dhe t'i përgjigjeni atyre në një mënyrë të planifikuar. 
 

Zbuloni incidentet shpejt 
Njohja për një incident sa më shpejt ju lejon të kufizoni dëmin që mund të shkaktojë. 
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Si mund ta bëj këtë? 

 Sigurohuni që përdoruesit të dinë paraprakisht se si mund të raportojnë incidente. Mbani në 
mend se ata mund të mos jenë në gjendje të përdorin mjete normale të komunikimit nëse 
pajisja e tyre rrezikohet. 

 Përdorni një sistem për menaxhimin e logeve të sigurisë që të marrë incidentet nga ku të cilat 

përdoruesit nuk janë në dijeni. Për të marrë këtë informcaion përdorni mjete monitorimi si 

shërbime ose të hostuara tek ju ose outsource ku mund ti kaloni menaxhimin e sigurise diku 

tjetër ku mund të kryeni monitorimin. 

 Organizatat më të vogla që mund të kenë mungesë të burimeve të dedikuara mund të 
dëshirojnë të provojnë projektin e NCSC's Logging Made Easy me burim të hapur, i cili ofron një 
mënyrë praktike për të vendosur monitorimin themelor end-to-end të Windows-it dhe të 
burimeve tuaja IT. 

 Pasi të jetë krijuar një aftësi monitoruese, duhet të mbahet e përditësuar për të siguruar që ajo të 
mbetet efektive. 

 
 

Kini një plan përgjigjeje për incidentin. 
 
Pasi të zbulohet një incident, duhet të dini se çfarë të bëni për të parandaluar ndonjë dëm të mëtejshëm 
sa më shpejt të jetë e mundur. 
 
 
Si mund ta bëj këtë? 

 Sigurohuni që organizata juaj të dijë se çfarë të bëjë në rastin e llojeve të ndryshme të 
incidenteve. Për shembull, si do ta detyroni rivendosjen e fjalëkalimit nëse fjalëkalimi është i 
komprometuar? Kush është përgjegjës për heqjen e malware nga një pajisje, dhe si do ta bëjnë 
ata? 

 Planet e reagimit ndaj incidenteve duhet të praktikohen para se të ndodhë një incident. Mënyra 
më e mirë për ta bërë këtë është përmes trajnimeve të të gjithë personelit. 
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Rast Studimi: Si u mbrojtën duke përdorur shtresat e mësipërme kundër 

malware Dridex. 
 

Shembulli i mëposhtëm i botës reale ilustron se si një kompani në sektorin financiar përdori lehtësime 
efektive për të mbrojtur kundër sulmeve phishing. Nëse nuk do të ishin përdorur këto shtresa mbrojtje 
do ti kishte kushtuar shumë kohë dhe para kompanisë per të rregulluar dëmet e shkaktuara. 
 
Kompania, e cila ka rreth 4,000 të punësuar, mori 1,800 email që përmbajnë një numër variantesh të 
malware Dridex. Emaili pretendonte se ishte një faturë që kishte nevojë për vëmendje urgjente, e cila 
ishte e rëndësishme për rolin e disa prej marrësve. Ajo nuk ishte në shënjestër të përdoruesve 
individualë me ndonjë informacion personal, por ishte i shkruar mirë, me drejtshkrim dhe gramatikë të 
mirë. 
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Përmbledhja e sulmit phishing: 
 
 1.800 posta elektronike iu dërguan organizatës. 

 1,750 u ndaluan nga një shërbim i filtrimit të emailit që identifikoi që malware ishte i 
pranishëm. 

 

 Kjo la 50 e-mail që arritën në kutitë e përdoruesve. 
 Nga këto, 36 u injoruan nga përdoruesit, ose u raportuan duke përdorur një buton në klientin 

e tyre të postës elektronike. 25 janë raportuar në total, përfshirë disa klikime postare; ky 
ishte tregimi i parë që sulmi kishte marrë përmes shtresës fillestare të mbrojtjeve. 

 
 

 Kjo la 14 e-mail që u klikuan, të cilat lëshuan malware. 
 13 raste të malware-ve nuk arritën të ekzekutohen siç ishte synuar përshkak të përditësimit të 

pajisjeve. 
 

 1 instancë e malware-it u instalua. 
 Operatori i monitorimit e zbuloi, e raportoi dhe u bllokua. 
 1 pajisje u zbulua që ishte infektuar,u hetua dhe u pastrua brenda disa orësh. 

 
 
Pra, me instalimin e këtyre shtresave kjo kompani jo vetëm u mbrojt nga sulmet “phishing”, por kurseu 
shumë resurse si financiare, kohore ashtu dhe njerëzore. 
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