ستمرب OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

سی ای او فراڈ  /بی ای سی (بزنس ای میل کمپرومائز)
سی ای او فراڈ  /بی ای سی کیا ہے؟

ســائبر حملــہ آور مسلســل ایــک ای میــل حملــے پــر کام کرتــے رہتــے ہیــں جــو کــہ ســی ای او فــراڈ یــا بزنــس ای میــل کمپرومائــز (بــی ای ســی) کہالتــا ہــے -یــہ ای
میــل خــاص طــور پــر مخ ُ
صــوص شــکار کــو ہــدف بنــا کــر کــی جاتــی ہــے تاکــہ اس شــخص ســے دھوکــہ دہــی کــے ذریعــے ایســے اقدامــات اٹھــواۓ جائیــں جــو کــہ
اســے نہیــں اٹھانــے چاہیــۓ -زیــادہ تــر حــاالت میــں ُبــرے لــوگ پیســے کــے پیچھــے ہوتــے ہیــں -جــو بــات اس حملــے کــو انتہائــی خطرنــاک بناتــی ہــے وہ یــہ ہــے
کــہ ســائبر حملــہ آور اپنــے شــکار کــے بــارے میــں تحقیــق اُس پــر حملــہ کرنــے ســے پہلــے کرتــے ہیــں -ســکیورٹی ٹیکنالوجیــز کــے لیئــے ان حملــوں کــو روکنــا
انتہائــی مشــکل ہوتــا ہــے کیوںکــہ اس ای میــل میــں کوئــی متاثــرہ اٹیچمنــٹ یــا مُضــر لِنــک موجــود نہیــں ہوتــا ہــے -یــہ حملــہ کچــھ اس طــرح ســے کام کرتــا ہــے-
ســائبر حملــہ آور انٹرنیــٹ کا اســتعمال کرتــے ہــوۓ اپنــے مُمکنــہ شــکار اور اُس ســے ملنــے جُلنــے والــے لوگــوں کــے بــارے میــں تحقیــق کرتــے ہیــں -مثــال کــے
طــور پــر اگــر وہ آپ کــو نشــانہ بنانــا چاہتــے ہیــں تــو وہ آپ کــے بــاال افســر کــے بــارے میــں تحقیــق کریــں گــے کــہ وہ کــون ہــے یــا شــاید وہ یــہ دیکھیــں کــہ آپ
اپنــے گھــر ســے کــس اســٹیٹ ایجنــٹ کــے ســاتھ کام کــر رہــے ہیــں -ســائبر حملــہ آور ان لوگــوں میــں ســے کوئــی شــخص بــن کــر ایــک ای میــل تخلیــق کرتــا ہــے
اور آپ کــو بھیجتــا ہــے -یــہ ای میــل عُجلــت کا احســاس دالتــی ہــے اور آپ کــو فــوری قــدم اُٹھانــے کا کہتــی ہــے جیســے کــہ کســی انوائــس پــر عمــل درآمــد کرنــا،
پیســوں کــی ادائیگــی کــے لیئــے کســی کا نــام تبدیــل کرنــا یــا آپ کــو ح ّســاس دســتاویزات کــے ســاتھ جــواب دینــے پــر قائــل کرتــی ہیــں -یــہ ای میــل کام اس طــرح
ســے کرتــی ہــے کــہ حملــہ آور آپ پــر دبــاؤ کــے ذریعــے اپنــی مرضــی کــے اقدامــات اٹھواتــا ہــے -آپ کــو مندرجــہ ذیــل دو مثالــوں ســے انــدازہ ہــو جــاۓ گا کــہ
ایســے حملــے کام کــس طــرح ســے کرتــے ہیــں-
وائــر ٹرانســفر :ســائبر مُجرمــان پیســوں کــے پیچھــے پــڑے ہوتــے ہیــں -آپ جــس تنظیــم میــں کام کرتــے ہیــں وہ اُس کــے بــارے میــں تحقیــق کرتــے ہیــں
کــہ وہــاں اکاؤنٹــس میــں کــون کام کرتــا ہــے یــا فنــڈز کــی مُنتقلــی کا کــون ذمــہ دار ہــے -مُجرمــان پھــر ایــک ای میــل تخلیــق کرتــے ہیــں اور اُن افــراد کــو اُن
کــے بــاال افســر یــا ســینئر ایگزیکٹــو بــن کــر بھیجتــے ہیــں -یــہ ای میــل انہیــں بتاتــی ہــے کــہ ایــک ہنگامــی صورتحــال رونمــا ہــو گئــی ہــے اور ایــک نئــے
اکاؤنــٹ میــں پیســے فــوری طــور پــر منتقــل کرنــے ہیــں -وہ ای میــل انہیــں دبــاؤ کــے ذریعــے غلطــی ســرزد کرنــے پــر مجبــور کرتــی ہــے لیکــن در حقیقــت
وہ یــہ پیســے ســائبر مُجرمــان کــو بھیــج رہــے ہوتــے ہیــں-
ٹیکــس فــراڈ :ســائبر مُجرمــان لوگــوں کــی ذاتــی معلومــات کــے پیچھــے پــڑے ہوتــے ہیــں تاکــہ اُســے ٹیکــس فــراڈ میــں اســتعمال کــر ســکیں -یــہ کام ســر
انجــام دینــے کا ســب ســے تیــز تریــن طریقــہ کســی تنظیــم کــے مالزمیــن کــی معلومــات چُرانــا ہــے -ســائبر مُجرمــان تحقیــق کــے ذریعــے ہیومــن ریســورس
ڈیپارٹمنــٹ میــں کام کرنــے والــوں کــی نشــاندہی کرتــے ہیــں اور پھــر اُنہیــں ســینئر ایگزیکٹــو یــا قانونــی ٹیــم کا ُنمائنــدہ بــن کــر جعلــی ای میــل کرتــے ہیــں -اس
ای میــل کــے ذریعــے وہ شــدید عُجلــت والــی کہانــی گڑھتــے ہیــں کــہ اُنہیــں تمــام مالزمیــن کــی ٹیکــس ســے متعلــق معلومــات فــوری طــور پــر چاہیــۓ -ہیومــن
ریســورس ڈیپارٹمنــٹ والــے مالزمیــن ســمجھتے ہیــں کــہ وہ یــہ ح ّســاس دســتاویزات کســی ســینئر ایگزیکٹــو کــو بھیــج رہــے ہیــں لیکــن در حقیقــت وہ ســائبر
مُجرمــان کــو بھیــج رہــے ہوتــے ہیــں-

www.sans.org/security-awareness

اپنی حفاظت کرنا

تــو آپ اپنــی حفاظــت کــے لیئــے کیــا کــر ســکتے ہیــں؟ عــام فہــم آپ کا ســب ســے بہتریــن دفــاع ہــے -آپ مندرجــہ ذیــل اشــاروں کــی مــدد ســے اس طــرح کــی ای
میــل کــی نشــاندہی کــر ســکتے ہیــں:
یــہ ای میــل بہــت چھوٹــی اور شــدید عُجلــت والــی ہوتــی ہــے (شــاید صــرف دو جملــے) اور اس کــے دســتخط میــں یــہ لکھــا آ رہــا ہوتــا ہــے کــہ ای میــل
موبائــل آلــہ کــے ذریعــے بھیجــی گئــی ہــے-
آپ کــو شــدید عُجلــت کا احســاس دالیــا جــا رہــا ہوتــا ہــے تاکــہ آپ پــر ایســا دبــاؤ ڈاال جــاۓ کــہ آپ اپنــی تنظیــم کــی پالیســیز کــو نظرانــداز کــر دیــں -آپ ہمیشــہ
اپنــے دفتــر ســے متعلــق پالیســیز اور طریقــہ کار پــر ســختی ســے عمــل پیــرا ہــوں چاہــے آپ کــے پــاس ای میــل آپ کــے بــاال افســر یــا ســی ای او کــی جانــب
ســے کیــوں نــہ آئــی ہــو-
جــو ای میــل آپ کــو آئــی ہــے وہ آپ کــے کام ســے متعلــق ہــے لیکــن کســی کــے ذاتــی ای میــل ایڈریــس ســے آئــی ہــے جیســے کــہ  @gmail.comیــا
 @hotmail.comســے-
آپ کــو ای میــل کســی ایســے ســینئر لیــڈر ،ســاتھ کام کرنــے والــے ســاتھی یــا کســی وینــڈر کــی جانــب ســے آئــی ہــے جســے آپ جانتــے ہیــں لیکــن اس میــں
جــو لہجــہ اســتعمال کیــا گیــا ہــے ،اُس ســے ایســا نہیــں لگتــا کــہ وہ اُنہــوں نــے بھیجــی ہــے-
آپ کــو ای میــل میــں پیســوں کــی ادائیگــی ســے متعلــق ہدایــات دی گئــی ہیــں لیکــن وہ اُن ہدایــت ســے مختلــف ہیــں جــو آپ کــو پہلــے بھیجــی جــا چکــی ہیــں
جیســے کــہ کســی بینــک اکاؤنــٹ میــں فــوری طــور پــر پیســے جمــع کروانــا-

اگــر آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کــو دفتــر میــں نشــانہ بنایــا گیــا ہــے تــو آپ حملــہ آور ســے ہــر طــرح کــی مواصــات منقطــع کــر دیــں اور اپنــے ُســپروائزر کــو اس
ســے متعلــق آگاہ کــر دیــں -اگــر آپ کــو گھــر پــر نشــانہ بنایــا گیــا ہــے یــا آپ کســی کا شــکار بــن چُکــے ہیــں اور آپ نــے پیســے مُنتقــل کــر دیــۓ ہیــں تــو آپ اپنــے
بینــک کــو پہلــے اور پھــر قانــون نافــذ کرنــے والــے ادارے کــو اُس کــی فــوری طــور پــر اطــاع دیــں-

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

ڈان کاوینــڈر ایــف بــی آئــی کــے ســابق خــاص ایجنــٹ ہیــں اور اپنــے پــاس ڈیجیٹــل فاریںــزک اور ســائبر کرائــم کا  ٢٢ســال ســے زیــادہ کا
تجربــہ رکھتــے ہیــں -انہــوں نــے واشــنگٹن ڈی ســی میــں حــال ہــی میــں ســائبر کرائــم کــی تنظیمــوں کــے لیئــے بــی ای ســی کوآرڈینیٹــر
کــے طــور پــر کام کیــا ہــے -وہ ڈیجیٹــل فارنزیکــس اور ســائبر انویسٹیگیشــن کــی تربیــت دیتــے ہیــں اور اُن ســے متعلــق تحقیــق کرتــے
ہیــں -آپ اُن تــک ٹوئیٹــر پــر  @don_cavenderاور لِنکــڈاِن پــر  https://www.linkedin.com/in/donald-cavenderکــے
ذریعــے رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں-

وسائل:

				
سوشل انجینرئنگ:
				
ِفشنگ کو روکیں:
				
میلویرئ کو روکیں:
			
اپنے الگ اِن کو الک کریں:

https://www.sans.org/u/HE3
https://www.sans.org/u/HE8
https://www.sans.org/u/HEd
https://www.sans.org/u/HEi
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