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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

کاله�داری با نقاب مدیرعامل BEC /
ب
کاله�داری با نقاب مدیرعامل ( )BECچیست؟
ب

ـای�ی از طریــق ایمیــل بــه نــام کالهـ بـرداری بــا نقــاب مدیرعامــل یــا نفــوذ بــه ایمیــل کســب و کار ( )BECدر حــال افزایــش
نــوع جدیــدی از حملــه سـ ب
ن
هســت .ایــن نــوع حمــات ایمیــل هــای هدفمنــد هســتند کــه قربــا� خــود را بــه انجــام خواســته هــای مجــرم فریــب میدهنــد .در اغلــب مــوارد
ـای�ی قبــل از حملــه در مــورد قربـ ن
ـری کــه ایــن حمــات را بســیار خطرنــاک میکنــد ایــن اســت کــه مجرمـ ی ن
ـای�ی در پ� پــول هســتند .چـ ی ز
ـا�
ـ� سـ ب
مجرمــان سـ ب
ت
خــود تحقیــق میکننــد .بــرای فــن آوری هــای امنیــی موجــود هــم جلوگـ یـری از ایــن نــوع حمــات خیــی ســخت اســت چــون مثــل حمــات متــداول هیــچ
پیوســت ایمیــل آلــوده و یــا لینــک مخــرب بــرای تشــخیص حملــه وجــود نــدارد .در اینجــا در مــورد ایــن حملــه توضیــح مــی دهیــم.

ـا� و افــرادی کــه بــا قربـ ن
این�نــت در مــورد قربـ ن
این�نـ تـی بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی و اطالعــات موجــود روی ت
مجــرم ت
ـا� در تعامــل هســتند
ـای�ی ســپس ایمیــی را تهیــه میکنــد و ادعــا میکنــد کــه یــی از
ماننــد رئیــس محــل کارش یــا مشــاور امــاک و مســتغالت او تحقیــق میکننــد .مجــرم سـ ب
ایــن افــراد اســت کــه بــه او ایمیــل ارســال مــی کنــد .ایمیــل فــوری اســت و از قربـ ن
ـا� میخواهــد فــورا اقدامــی کنــد ،ماننــد پرداخــت صورتحســاب ،تغیـ یـر
فــرد یگ�نــده مبلــغ و یــا قربـ ن
ـا� را متقاعــد بــه پاســخ و ارســال اطالعــات محرمانــه و حســاس میکنــد .نقطــه مشـ تـرک همــه ایــن نــوع حقــه هــا ایــن اســت
کــه شــما را در حالــت اضطــرار میگذارنــد تــا آنچــه میخواهنــد را برایشــان انجــام دهیــد .در اینجــا بــا دو مثــال توضیــح میدهیــم چگونــه ایــن حقــه هــا
کار میکنــد.
ـای�ی بــه دنبــال پــول هســت .آنهــا در مــورد ش�کــت شــما تحقیــق میکننــد ،بطورمثــال کسـ ن
ـا� کــه در حســابداری ش�کــت
انتقــال پــول :مجــرم سـ ب
یــا هــر کــس کــه مســئول پرداخــت هــا یــا انتقــال وجــوه هســت را شناسـ یـا� میکننــد .ســپس مجرمــان ایمیــی را میســازند کــه در آن تظاهــر بــه
ـرا� میکننــد و در ایمیــل بــه آنهــا مــی گویــد کــه فــورا پــویل را بــه حســاب بانــک جدیــدی منتقــل کنــد .ایــن ایمیــل
رئیــس فــرد یــا مســئول ارشــد اجـ ی
ـای�ی واریــز کننــد.
آنهــا را تحــت اضطــرار قــرار میدهــد تــا مرتکــب اشــتباه شــده و پــول بــه حســاب مجــرم سـ ب

کالهـ بـرداری مالیـ ت
این�نـ تـی در ایــن نــوع حقــه ،در � اطالعــات شــخیص و مالیـ ت
ت
ـا� :مجرمــان ت
رسیع�یــن راه هــا بــرای
ـا� مــردم هســتند .یــی از
پ
این�نـ تـی کارکنــان اداره اســتخدامی و منابــع انسـ ن
ایــن کار رسقــت اطالعــات کارکنــان ش�کــت اســت .مجرمــان ت
ـا� را بــا تحقیــق شناسـ یـا� میکننــد.
ســپس ایمیــل هــای جعــی بــه ایــن افــراد فرســتاده و تظاهــر میکننــد مدیــر اجــرا� ارشــد و یــا شــاید کــی از اداره حقـ ق
ـو� هســتند .ایــن ایمیــل
ی
ـتا� از وضعیـ تـی اضطــراری میســازد کــه اطالعــات مالیـ ت
داسـ ن
ـا� همــه کارکنــان بایــد فــوراً بــه او ارســال شــود .کارکنــان اداره اســتخدامی و منابــع
ن
ـرا� ارشــد ارســال میکننــد در حالیکــه در واقــع آنهــا اســناد را بــه مجرمــان
انســا� فکــر مــی کننــد کــه آنهــا ایــن اســناد حســاس را بــه مدیــر اجـ ی
ـای�ی فرســتاده انــد.
سـ ب
www.sans.org/security-awareness

حفاظت از خودتان

پــس چگونــه مــی توانیــد از خــود محافظــت کنیــد؟ عقــل ســلیم ت
به�یــن مدافــع اســت .اینجــا شــایع تریــن نشــانه هــای ایــن نــوع حملــه کــه بایــد بــه
دنبالــش باشــید گفتــه میشــود.
ایمیــل بســیار کوتــاه و اضطــراری (اغلــب تنهــا چنــد جملــه) اســت و امضــا پایـ ی ن
ـ� ایمیــل مــی گویــد ایمیــل از دســتگاه تلفــن همــراه فرســتاده شــده
است.
یــک حــس قــوی از ض�ورت و فوریــت وجــود دارد کــه شــما را بــه نادیــده گرفـ ت ن
ـ� و یــا دور زدن سیاســت هــای کارفرمــای شــما ترغیــب میکنــد.
حـ تـی اگــر بــه نظــر مــی رســد ایمیــل از رئیــس خــود و یــا حـ تـی مدیــر عامــل مــی آینــد ،همیشــه سیاســت هــا و روش هــای مربوطــه را دنبــال کنیــد.
ایمیل مربوط به کار است اما با استفاده از آدرس ایمیل شخیص مانند  @gmail.comیا  @hotmail.comارسال شده است.
ایمیــل بــه نظــر مــی رســد از مدیــر ارشــد ،همــکار یــا فروشــنده ای کــه شــما مــی شناســید یــا بــا او کار میکنیــد آمــده اســت ،امــا لحــن پیــام ماننــد
آنهــا نیســت.
اطالعــات و دســتورالعمل پرداخــت ارائــه شــده اســت و متفــاوت از آنهـ یـا� اســت کــه شــما قبــا در اختیــار داریــد ،ماننــد درخواســت فــوری
پرداخــت بــه حســاب بانــی متفــاوت.
اگــر بــه چنـ ی ن
ـ� مــواردی برخوردیــد و گمــان اینکــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه ایــد داریــد بــا مجــرم هیــچ گونــه تمــایس برقــرار نکنیــد و فــوری بــا مســئول
خــود موضــوع را در میــان بگذاریــد .اگــر شــما در خانــه مــورد ایــن نــوع حقــه قــرار گرفتیــد و قربـ ن
ـا� پرداخــت پــویل هــم شــدید ،بالفاصلــه آن را بــه
بانــک خــود ســپس بــه مجریــان قانــون گــزارش دهیــد.

رسدب� مهمان
ی

دان کاونــدر ( )Don Cavenderافــر ویــژه ســابق اف ب� آی ،بــا بیــش از  22ســال ســابقه در کشــف جرائــم دیجیتــال و جرائــم
ـای�ی بــه عنــوان هماهنــگ کننــده ( BECنفــوذ از طریــق
رایانــه ای اســت .او اخـ یـرا روی گروههــای ســازمان یافتــه مجــرم سـ ب
ایمیــل کاری) در واشـ ت ن
ـنگ� دی یس خدمــت کــرده اســت .او در زمینــه کشــف جرائــم دیجیتــال تدریــس و پژوهــش میکنــد .او
ت
را میتوانیــد در لینکدیــن و توییــر دنبــال کنیــد@don_cavender :
https://www.linkedin.com/in/donald-cavender
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بــدون تغیـ یـر محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد .هیــأت تحریریــه
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