آوتش! | يوليو ٢٠١٦

ف ي� هذا العدد..

التشف� ؟
•ما هو
ي
تشف�ه ؟
•ما الذي تستطيع ي
التشف� بالشكل الصحيح
•
ي

حيلة الرئيس التنفيذي
ماهي حيلة الرئيس التنفيذي؟

دائمــا مخادعــون ،يقومــون باســتخدام طــرق متعــددة
مجرمــو إ
ال تن�نــت ً
للحصــول عــى مــا يريــدون .إحــدى الطــرق الفعالــة لتحقيــق أهدافهــم
ين
شــخص .ألن هــؤالء
المســتخدم� بشــكل
هــي مــن خــال اســتهداف
ي
المجرمــ� يعلمــون أن أ
الجاهلــ� بمخاطــر ت
ين
ين
االن�نــت هــم
الشــخاص
الحلقــة أ
الضعــف ف� أي منظمــة ،لكنهــم نســوا أن قــراء آوتــش! المط ّلعـ ي ن
ـ�
ي
ســيكونون أقــوى حمايــة لجهــات عملهــم.

المحرر الضيف

أنجيــا بابــاس ،مديــرة التوعيــة أ
المنيــة والتدريــب بوكالــة
ت
الخباريــة  .Thomson Reutersكجــزء مــن عملهــا،
رويــرز إ
ين
الموظفــ� بمخاطــر
أنجيــا مســؤولة عــن تدريــب وتوعيــة
ت ن
و�.
الخــداع واالصطيــاد االلكــر ي

لك�ونيــة الخاصــة أ
ال ت
بالعمــال
ال�يــد إ
مجرمــو إ
ال تن�نــت طـ ّـوروا هجومـاً جديـ ًـدا يســمى «حيلــة الرئيــس التنفيــذي» ،وتســمى أيضـاً باالحتيــال عــى أنظمــة ب
( .)Business Email Compromiseف� هــذه الهجمــات ،يدعــي المهاجــم بانــه المديــر التنفيــذي أو أحــد كبــار المسـ ي ن
ـؤل� ف ي� جهــة عمــل معينــة ،ثــم يقــوم
ي
ت ن
فعــال جــداً ألن المهاجمـ ي ن
و� لموظفــي هــذه الجهــة ويطلــب منهــم القيــام بعمــل معـ ي ن
ـ�
ـ� .هــذا النــوع مــن الهجمــات ّ
بإرســال رســائل بريــد إلكــر ي
يقومــون بجمــع معلومــات عــن ضحاياهــم قبــل تنفيــذ الهجــوم إلقناعــك بتنفيــذ مــا يطلبــون .يبحثــون عــن معلومــات مثــل مــكان جهــة العمــل ،وأســماء
ت
المسـ ي ن
وغالبــا تكــون مصادرهــم لهــذه المعلومــات موقــع جهــة العمــل وحســابات التواصــل االجتماعي
ـى تتواصــل معهــاً .
ـؤول� بهــا وأســماء الجهــات الـ ي
الخاصــة بموظفيهــا (فيســبوك ،لينكــدإن ،وتويـ تـر .)... ,عندمــا يجمــع المهاجــم معلومــات كافيــة حــول بعــض الموظفـ ي ن
ـ� ،يبــدأ باســتهدافهم .يتــم
ـتهدف� بحســب هــدف االخـ تـراق ،فــإذا كان الهــدف الحصــول عــى المــال ،فيتــم اســتهدف بعــض المحاسـ ي ن
تحديــد المسـ ي ن
ـب� ،وإن كان الهــدف معرفــة

بيانــات حــول الموظفـ ي ن
ـ� ،فيتــم اســتهدف بعــض موظفــي المــوارد ش
الب�يــة ،وإن كان هــدف االخـ تـراق المعلومــات المحفوظــة ف ي� قواعــد البيانــات،
فيتــم اســتهدف بعــض موظفــي تقنيــة المعلومــات.
ت ن
و� مخصصــة تســتهدف
عندمــا يتــم تحديــد مــا يريــد ومــن يســتهدف ،يبــدأ المهاجــم بتوجيــه «رمــاح التصيــد» وهــي عبــارة عــن رســائل بريــد إلكــر ي
ين
ـتخدم� .هــذه الرســائل تبــدوا واقعيــة للغايــة ويصعــب اكتشــاف انهــا رســائل تصيــد .فهــي تبــدوا وكأنهــا مرســلة
عــددا محــدداً و صغـ يـراً مــن المسـ
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حيلــة ا لر ئيــس ا لتنفيــذي
مــن شــخص تعرفــه أو تعمــل معــه ،مثــل موظــف أو زميــل أو ربمــا
ـؤول جهــة عملــك .كمــا أن هــذه الرســائل قــد تســتخدم نفــس
أحــد مسـ ي
المصطلحــات الـ تـى يســتخدمها زمالئــك ف� العمــل؛ وقــد تســتخدم شــعار
جهــة عملــك وربمــا التوقيــع الرســمي ألحــد المسـ ي ن
ـؤول� .هــذه الرســائل
غالبــا مــا تطلــب تنفيــذ أمــر معـ ي ن
ـ� بشــكل عاجــل جــداً و دون إخبــار أحــد
بهــاذا .يهــدف المهاجــم مــن ذلــك إىل دفعــك الضحيــة لتنفيــذ طلبهــم
ـ�
دون التأكــد مــن هويــة مرســل الرســالة ومصداقيــة الطلــب .وفيمــا يـ ي
ثالثــة أمثلــة شــائعة:
تنفيــذ حوالــة مرصفيــة :ف ي� هــذا المثــال يقــوم المهاجــم باســتهداف
المــال بشــكل مبـ ش
ـا� .يســتهدف المهاجــم أحــد موظفــي قســم المحاســبة
ويطلــب منــه تحويــل مبلــغ مــن المــال بشــكل عاجــل اىل حســاب معـ ي ن
ـ�.
طبع ـاً يجــب أن تظهــر الرســالة وكأنهــا مــن رئيــس ذلــك الموظــف حـ تـى

حيلة الرئيس التنفيذي وسيلة هجوم فعالة
يمكنها تجاوز أفضل الوسائل الدفاعية – أنت أفضل
مدافع ضد هذا الهجوم.

يقــوم بتنفيــذ الطلــب.

ن
ـ� :ف� هــذا المثــال يقــوم المهاجــم باســتهداف بيانــا الموظفـ ي ن
ـ� الشــخصية .يســتهدف المهاجــم أحــد موظفــي
ارســال بيانــات بعــض الموظفـ ي ي
الب�يــة ويطلــب منــه ارســال بيانــات بعــض الموظفـ ي ن
قســم المــوارد ش
ـ� بشــكل عاجــل .كذلــك يجــب أن تظهــر الرســالة وكأنهــا مــن رئيــس ذلــك الموظــف

حـ تـى يقــوم بتنفيــذ الطلــب.

االحتيــال الهاتفــي :هــذا النــوع مــن االحتيــال يبــدأ برســالة تبــدوا مــن الرئيــس التنفيــذي أو أحــد كبــار المسـ ي ن
ـؤول� يخـ بـر فيهــا الضحيــة بــأن شــخصاً
هامـاً ســيقوم باالتصــال بــه للحديــث ف ي� أمــر هــام وأن عليــه التعــاون معــه .بعــد ذلــك ســيقوم المهاجــم أو أحــد معاونيــه باالتصــال بهــذا الموظــف
ت
ـى يريدهــا.
ويقــوم بالحصــول عــى المعلومــات الـ ي

احمي نفسك
الحــس الســليم هــو أفضــل وســيلة للدفــاع .إذا وصلتــك رســالة مــن مديــرك أو أحــد زمالئــك يطلــب فيهــا طلب ـاً غريب ـاً  ،فهنــاك احتمــال أن تكــون
هجوم ـاً يســتهدفك أو يســتهدف جهــة عملــك .ممــا يزيــد احتماليــة ذلــك أن يكــون هنــاك اســتعجال لتنفيــذ الطلــب بشــكل غـ يـر مـ بـرر ،أو أن توقيــع
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حيلــة ا لر ئيــس ا لتنفيــذي
الريــد إ ت ن
و� ال يبــدو صحيحـاً ،أو أن طريقــة الرســالة غـ يـر متوقعــة مــن المرســل الــذي تعرفــه .دليــل اخــر عــى االحتيــال أن المهاجــم يســتخدم
اللكــر ي
ت ن
و� او رقــم هاتــف لــم تشــاهدهم مــن قبــل .او يكــون مشــابها لدرجــة كبـ يـرة لكــن ليــس مطابقــا بل�يــد مديــرك ف ي� العمــل او زميلــك .إذا
بريــد الكــر ي
ف
ت ن
و�) واســتعلم
شــككت ي� االمــر ،قــم باالتصــال بمرســل الرســالة مــن خــال الهاتــف أو مقابلتــه وجــه لوجــه (ال تقــم بالــرد أبــدا عــى ب
ال�يــد االلكــر ي
ت ن
و� .ال تتجــاوز إجــراءات وقواعــد االمــان الخاصــة بجهــة عملــك مثـا ً أنظمــة رصف االمــوال أو إعطــاء الصالحيــات أو
منــه عــن موضــوع ب
ال�يــد االلكــر ي
ت
ن
الجــراءات والقواعــد بغــض النظــر عــن مصدرهــا الظاهــر ،يجــب ان تُعامــل
ـى تحــاول تجــاوز هــذه إ
إرســال البيانــات الخاصــة بالموظفـ يـ� .الطلبــات الـ ي
بحــذر وال بــد مــن التحقــق مــن مرســلها قبــل اتخــاذ أي اجــراء بخصوصهــا .إذا اســتلمت مثــل هــذه الطلبــات ولمــا تكــن متأكــدا مــاذا تفعــل ،تواصــل مــع
مديــرك ،او قســم أمــن المعلومــات ف ي� جهــة عملــك ف ي� الحــال.
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ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية

		
عدد أوتش حول “الهندسة االجتماعية”:

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201411_aa.pdf

يز
االنجل�ية):
عدد أوتش حول “التصيد” (باللغة

https://securingthehuman.sans.org/resources/newsletters/ouch/2015#december2015

ال�مجيات الخبيثة “:
عدد أوتش حول “ما هي ب
ين
خطوت� “:
عدد أوتش حول “التحقق باستخدام

http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_aa.pdf
http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_aa.pdf

نصيحة اليوم أ
يز
االنجل�ية)https://www.sans.org/tip-of-the-day :
المنية من سانز (باللغة

.

الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
النســان ويتــم توزيعهــا بموجــب الرخصــة  Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
أَوتــش! تنـ شـر مــن قبــل برنامــج «ســانْس» لحمايــة إ
أ
التصــال عــىouch@securingthehuman.org :
إســتخدامها لغ ـراض تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
مجلس التحرير :بيل واميان ،والت سكريفن ،فيل هوفامن ،النس سبيتسرن ،كارمن رويل هاردي ,شرييل كونيل
ترجمها إىل العربية :طالل موىس الخرويب ،فرج أحمد عز الدين ,محمد رسور ،زياد الشهري.

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

