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سی ای او فراڈ کیا ہے؟

سی ای او فراڈ

ســائرب ُمجرمــان بہــت چــاالک ہوتــے ہیــں اور وہ مسلســل نئــے طریقــے ڈھونڈتــے
رہتــے ہیــں -ا ُن کا ایــک مؤثــر طریقــہ آپ جیســے لوگــوں کــو ہــدف بنانــا ہــے-
ســائرب ُمجرمــان یــہ بــات اچ ّھــی طــرح ســے جــان ُچکــے ہیــں کــہ کســی بھــی
تنظیــم میــں ‹لــوگ› حفاظــت کا ســب ســے کمــزور تریــن ذریعــہ ہوتــے ہیــں لیکــن
وہ یــہ بــات بُھــول ُچکــے ہیــں کــہ  OUCHکــے قارئیــن جیســے صاحــب علــم
لــوگ کســی بھــی تنظیــم کا بہرتیــن دفــاع ہــو ســکتے ہیــں-

مہامن ایڈیٹر

اینجــا پپــاس ،تھامســن ریوٹــرز میــں انفارمیشــن ســکیورٹی کــی
تربیــت اور آگاہــی کــی ڈائریکٹــر ہیــں -اینجــا اس حیثیــت ســے

ســفیر پروگــرام‹ ،ای-لرننــگ› اور مالزمیــن کــی فشــنگ ســے متعلــق
تعلیــم کــی ذمــہ دار ہیــں-

ســائرب ُمجرمــان نــے ایــک نیــا حملــہ تخلیــق کیــا ہــے جــو کــہ ‹ســی ای او فــراڈ› کہالتــا ہــے ،اســے ‹بزنــس ای-میــل کمپرومائــز› ( )BECبھــی کہتــے ہیــں -ان حملــوں میــں
ایــک ســائرب ُمجــرم آپ کــی تنظیــم کــے ســی ای او یــا ســینیرئ افــر ہونــے کا ڈرامــہ رچاتــا ہــے -یــہ ملزمــان آپ کــی طــرح کــے عملــے کــو ایــک ای-میــل بھیجتــے ہیــں
اور آپ کــو کچــھ ایســا کرنــے پــر ا ُکســاتے ہیــں جــو آپ کــو نہیــں کرنــا چاہیئــے -اِس طــرح کــے حملــے بہــت زیــادہ مؤثــر ہوتــے ہیــں کیونکــہ ســائرب ُمجرمــان نــے اِس
سلســلے میــں اپنــی تحقیــق کــی ہوئــی ہوتــی ہــے -وہ آپ کــی تنظیــم کــی ویــب ســائٹ کــی چھــان بیــن کرتــے ہیــں تاکــہ وہــاں ســے معلومــات حاصــل کــر ســکیں -ان
ـی افــران کــون ہیــں اور دورسی تنظیمیــں جــن کــے ســاتھ وہ کام کرتــے ہیــں ،شــامل ہیــں -ســائرب ُمجرمــان ِپھــر
معلومــات میــں اس تنظیــم کا محـ ّـل وقــوع ،اس کــے اعلـ ٰ
آپ کــے ســاتھ کام کرنــے والــے لوگــوں کــے بــارے میــں لِنکــڈاِن ،فیــس بُــک یــا ٹوئیٹــر جیســی ســائٹس کــے ذریعــے معلومــات حاصــل کرتــے ہیــں -ایــک بــار ا ُنہیــں
مخصــوص مالزمیــن کــو ہــدف بناتــے ہیــں اور ا ُن کــے بــارے میــں تحقیــق رشوع کرتــے ہیــں -وہ اپنــے ہــدف کا انتخــاب
تنظیــم کا ڈھانچــہ پتــہ چــل جاتــا ہــے تــو وہ ُ
مخصــوص مقاصــد کــے مطابــق کرتــے ہیــں -اگــر ســائرب ُمجرمــان کا مقصــد پیســے حاصــل کرنــا ہــے تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ اکاؤنٹــس کــی ادئیگــی کــے ڈیپارٹمنــٹ
ُ
کــو ہــدف بنــا ئیــں -اگــر ا ُنہیــں ٹیکــس ســے متعلــق معلومــات حاصــل کرنــی ہــے تــو وہ ہیومــن ریســورس کــے ڈیپارٹمنــٹ کــو ہــدف بنــا ســکتے ہیــں -اگــر وہ ڈیٹابیــس
رسورز تــک رســائی حاصــل کرنــا چاہتــے ہیــں تــو اِس کــے لیــۓ وہ آئــی ٹــی ڈیپارٹمنــٹ میــں کســی کــو نشــانہ بنــا ســکتے ہیــں-
ایــک بــار جــب وہ اِس بــات کا تعیّــن کرلیــں کــہ ا ُنہیــں کیــا چاہیــۓ اور کســے ہــدف بنانــا ہــے تــو ِپھــر وہ اپنــا حملــہ تخلیــق کرنــا رشوع کرتــے ہیــں -وہ زیــادہ تــر
اسپیرئفشــنگ اســتعامل کرتــے ہیــں -فشــنگ ا ُس وقــت ہوتــی ہــے جــب ایــک حملــہ آور ایــک ای-میــل کــو الکھــوں لوگــوں کــو ارســال کرتــا ہــے جــس کا مقصــد لوگــوں
کــو جھانســا دے کــر کُچــھ کرنــے پــر ا ُکســانا ہوتــا ہــے ،مثــال کــے طــور پــر کســی ُمتاثــرہ اٹیچمنــٹ کــو کھولنــا یــا کســی ُمــر ویــب ســائٹ کا دورہ کرنــا -اســپیرئ
مخصــوص ای-میــل ایــک بہــت ہــی
فشــنگ بھــی فشــنگ کــی طــرح ہوتــی ہــے -تاہــم الکھــوں لوگــوں کــو ایــک عــام ای-میــل بھیجنــے کــے بجائــے ســائرب ُمجرمــان ایــک ُ
چھوٹــے ،منتخــب گــروہ کــو بھیجتــے ہیــں -یــہ اســپیرئ فشــنگ ای-میلــز بالــکل اصــل لگتــی ہیــں اِس لیــۓ ا ُن کــی تشــخیص کرنــا بہــت ُمشــکل ہوتــا ہــے -اکــر ایســا لگتــا
ہــے کــہ یــہ ای-میلــز کســی ایســے شــخص کــی جانــب ســے آئــی ہیــں جســے آپ جانتــے ہیــں یــا جــس کــے ســاتھ آپ کام کرتــے ہیــں جیســے کــہ آپ کــے ســاتھ کام
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ســی ای ا و فراڈ
کرنــے والــے مالزمیــن یــا شــاید آپ کــے بــاال افــر -یــہ ای-میلــز بالــکل اصــل
لگتــی ہیــں کیونکــہ ا ُن میــں ایســی اصطالحــات اســتعامل ہوئــی ہوتــی ہیــں جــو
کــہ آپ کــے ســاتھی ُمالزمیــن اســتعامل کرتــے ہیــں ،وہ آپ کــی تنظیــم کا لوگــو
یــا شــاید کســی افــر کا آفیشــل دســتخط بھــی اســتعامل کــر ســکتے ہیــں -یــہ
ای-میلــز اکــر بہــت زیــادہ ُعجلــت کا احســاس دالتــی ہیــں اور آپ کــو کســی کــو
بتائــے بغیــر کوئــی فــوری اقــدام اٹھانــے پــر مجبــور کرتــی ہیــں -ســائرب ُمجرمــان
کا حــدف آپ ســے کوئــی غلطــی رسزد کروانــا ہــے -آپ مندرجــہ ذیــل تیــن عــام
صورتــوں کــو مالحظــہ فرمائیــں:
•وائــر ٹرانســفر :ایــک ســائرب ُمجــرم پیســوں کــی طــاق میــں ہوتــا
ہــے -اس کا مطلــب ہــے کــہ یــہ لــوگ اس بــات کــی تحقیــق کرتــے
ہیــں اور پتــہ لگاتــے ہیــں کــہ اکاﺅنٹــس کــی ادائیگــی کــے ڈپارٹمنــٹ
میــں کــون کام کرتــا ہــے ،یــا آپ کــی تنظیــم کــے مالــی ا ُمــور کــی
دیکــھ بھــال کــون ســی ٹیــم کرتــی ہــے -یــہ ُمجرمــان پھــر ایــک ای-
میــل تخلیــق کرتــے ہیــں اور ان کــے بــاال افــر کــے طــور پــر ا ُنھیــں
بھیجتــے ہیــں -وہ ای-میــل ا ُنھیــں ایــک ایمرجنســی کــے بــارے میــں
مخصــوص اکاﺅنــٹ میــں فــوری پیســے
آگاہ کرتــی ہــے اور کســی ُ
منتقــل کرنــے کــی ہدایــت کرتــی ہــے۔

سی ای او فراڈ ایک بہت ہی طاقتور حملہ ہے جو کہ آ پ
کے بہت سارے حفاظتی اقدامات کو پار کر سکتا ہے۔ باآلخر
ہامرے لیئے آپ ہی سب سے بہرتین دفاع ہیں-

•ٹیکــس فنــڈ :ســائرب ُمجرمــان آپ کــے ســاتھی مالزمیــن کــی معلومــات ُچرانــا چاہتــے ہیــں تاکــہ وہ ا ُن کــے طــور پــر ٹیکــس فــراڈ کــر ســکیں -وہ آپ کــی
تنظیــم کــے بــارے میــں تحقیــق کرتــے ہیــں اور اس بــات کا تعیّــن کرتــے ہیــں کــہ مالزمیــن کــی معلومــات کــون ســنبھال رہــا ہــے ،مثــال کــہ طــور پــر ہیومــن
ـی افــر
ریســورس میــں کوئــی مــازم -اس کــے بعــد ســائرب ُمجرمــان جعلــی ای-میلــز بھیجتــے ہیــں جــو کــہ دیکھنــے میــں ایســی لگتــی ہیــں کــہ کســی اعلـ ٰ
کــی جانــب ســے آئــی ہیــں جــس میــں وہ فــوری طــور پــر بعــض دســتاویزات کا مطالبــہ کرتــی ہیــں-
•وکیــل کا ُروپ دھارنــا :متــام ســی ای او حملــوں میــں ای-میــل اســتعامل نہیــں ہوتــی ،دورسے طریقــے بھــی اســتعامل ہــو ســکتے ہیــں جســے کــہ
ـی افــر بــن کــر ای-میــل کرتــے ہیــں جــس میــں وہ یــہ بتاتــے ہیــں کــہ آپ کــو ایــک بہــت
ٹیلیفــون -اس صــورت میــں ُمجرمــان آپ کــو رشوع میــں ایــک اعلـ ٰ
رضوری کام کــے سلســلے میــں ایــک وکیــل کــی کال آئــے گــی -پھــر وہ ُمجــرم آپ کــو وکیــل بــن کــر کال کرتــا ہــے اور آپ ســے جلــدی میــں نــازک معامــات
پــر بــات کرتــے ہوئــے شــدید ُعجلــت کا احســاس دالتــا ہــے -اس ُعجلــت کــے نتیجــے میــں آپ کوئــی فــوری قــدم ا ُٹھــا بیٹھتــے ہیــں-

اپنی حفاظت کرنا

تــو آپ اپنــی اور اپنــی تنظیــم کــی حفاظــت کــے لیئــے کیــا کــر ســکتے ہیــں؟ آپ کــے عــام فہــم کا اســتعامل ہــی آپ کا ســب ســے بہرتیــن دفــاع ہــے -اگــر آپ کــو اپنــے
ـی افــر یــا ســاتھ کام کرنــے والــے شــخص کــی جانــب ســے کوئــی ای-میــل آتــی ہــے جــو کــہ آپ کــو لــگ رہــا ہــو کــہ کچــھ صحیــح نہیــں ہــے تــو ہــو ســکتا ہــے کــہ
اعلـ ٰ
یــہ ایــک حملــہ ہــو -اس کــی نشــاندہی میــں ُعجلــت کا احســاس ،ایــک دســتخط جــو کــہ صحیــح نہیــں لــگ رہــا ہــو ،ایــک ایســا لہجــہ جــس کــی آپ توقــع نــہ کــر رہــے

ج ُوالئی OUCH! ۲۰۱۶
ســی ای ا و فراڈ
ہــوں یــا ای-میــل میــں اســتعامل ہونــے واال نــام ا ُس نــام ســے مختلــف ہــو جــس ســے وہ شــخص آپ کــو پُکارتــا ہــے ،شــامل ہــے -ایــک اور نشــاندہی یــہ ہــو ســکتی ہــے
کــہ حملــہ آور ایــک ایســا ای-میــل ایڈریــس یــا فــون منــر اســتعامل کــر رہــا ہــے جســے آپ نــے پہلــے کبھــی نہیــں دیکھــا ہــے یــا شــاید وہ ایــک ایســا ای-میــل ایڈریــس
ـی افــر کــے ای-میــل ایڈریــس ســے ملتــا ُجلتــا ہــے -آپ کــو جــب بھــی شــک ہــوآپ ا ُس شــخص کــو کســی
اســتعامل کــر رہــا ہــے جــو کــہ آپ کــے ســاتھی مــازم یــا اعلـ ٰ
بھــی بااعتــاد منــر پــر کال کریــں یــا ا ُس ســے ُخــود مــل لیــں (ای-میــل کــے ذریعــے جــواب نہیــں دیــں) اور ا ُن ســے ُخــود ا ُس ای-میــل کــی تصدیــق کریــں۔ آپ کبھــی
بھــی ســکیورٹی پالیســیز یــا پروســیجرز کــو نظــر انــداز نــہ کریــں -آپ کــی تنظیــم میــں شــاید ایســی پالیســیز پہلــے ســے موجــود ہــوں جــن کــے ذریعــے رقــم کــی منتقلــی
حســاس معلومــات جــاری کرنــے ســے متعلــق باقاعــدہ طریقــہ کار کــی وضاحــت کــی گئــی ہــو -کوئــی بھــی ایســی درخواســت جــو ا ُن پالیســیز کــو نظــر انــداز کرنــے
یــا ّ
کــی کوشــش کــرے ،چاہــے وہ کســی کــی بھــی جانــب ســے ہــو ،ا ُســے مشــکوک ســمجھنا چاہیــۓ اور کوئــی بھــی قــدم ا ُٹھانــے ســے پہلــے ا ُس کــی تصدیــق کــر لینــی
چاہیــۓ -اگــر آپ کــے پــاس کوئــی بھــی ایســی درخواســت آئــے اور آپ کــو ســمجھ نہیــں آرہــا ہــو کــہ کیــا کرنــا چاہیــۓ تــو آپ کــو اپنــے ُســپروائزر ،ہیلــپ ڈیســک یــا
انفارمیشــن ســکیورٹی کــی ٹیــم ســے فــورا ً رابطــہ کرنــا چاہیــۓ-

مزید جانیئے
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لئــے اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( securingthehuman.sans.org/ouch/archivesانگریــزی میــں) ـ
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