
Enxeñería  social:  técnicas  utilizadas  polos

ciberdelincuentes e como protexerse

Cando falamos sobre  ciberdelincuencia, a visión da gran maioría de usuarios vira ao

redor  de  complexos  códigos   maliciosos  creados  ex  profeso  para  atacar  unha

organización en concreto. Pero en realidade, a  ciberdelincuencia non opera xeralmente

desta maneira. O principal motivo é que ese tipo de ataques requiren un investimento de

tempo,  recursos  humanos  e  económicos  moi  elevados.  A maioría  de   ciberataques

céntranse en atacar ao maior número de vítimas, co menor investimento posible. Para

conseguilo, utilízase unha das técnicas preferidas polos ciberdelincuentes: a enxeñería

social.

Que é a enxeñería social?

A enxeñería  social  basea  o  seu  comportamento  nunha  premisa  básica:  é  máis  fácil

manexar ás persoas que ás máquinas. Para levar a cabo este tipo de ataque utilízanse

técnicas de manipulación psicolóxica co obxectivo de conseguir que os usuarios revelen

información  confidencial  ou  realicen  calquera  tipo  de  acción  que  poida  beneficiar  ao

ciberdelincuente.



Os ataques de enxeñería social  usan como canle principal  para a súa propagación o

correo electrónico grazas ao seu uso masivo tanto por empresas, como por particulares.

Pero non é a única vía da que fan uso os ciberdelincuentes, xa que poden utilizar outras

canles de comunicación como chamadas telefónicas, aplicacións de mensaxería, redes

sociais, etc.

O  seguinte  vídeo  mostra  como  leva  a  cabo  un  ataque  de  enxeñería  social  por  vía

telefónica.

https://youtu.https://youtu.be/dp6bF3DPvN4 3DPv

Os ataques de enxeñería social pódense dividir en dous tipos distintos dependendo do

número de interaccións que requiran por parte do ciberdelincuente.

Hunting

Este  tipo  de  ataques  buscan  afectar  ao  maior  número  de  usuarios  realizando,

unicamente,  unha comunicación.  Son comúns en campañas de  phishing, como os

realizados contra entidades enerxéticas ou bancarias. Algúns exemplos son:

• Se che chega un reembolso de Endesa, garda precaución, é un phishing

• Coidado non piques! Detectada campaña de  phishing que  suplanta a Bankia

• Campaña de  phishing  suplantando á entidade bancaria BBVA

Como pautas xerais, para evitar ser vítima de fraudes deste tipo, recoméndase:

• Non  abrir  correos  de  usuarios  descoñecidos  ou  que  non  solicitase:  hai  que

eliminalos directamente.

• No caso de que o correo proceda dunha entidade bancaria lexítima, nunca conterá

ligazóns á súa páxina de inicio de sesión ou documentos adxuntos.

• Non contestar en ningún caso a estes correos.

• Ter  precaución  ao  seguir  ligazóns  ou  descargar  ficheiros  adxuntos  en  correos

electrónicos, SMS, mensaxes en  WhatsApp ou redes sociais, aínda que sexan de

contactos coñecidos.

• Ter sempre actualizado o sistema operativo e o antivirus. No caso do antivirus

comprobar que está activo.
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• Asegúrache  que  as  contas  de  usuario  utilizan  contrasinais   robustas  e  sen

permisos de administrador.

Tamén son utilizados en ataques cuxo obxectivo é realizar unha campaña de infección por

malware, como as que levaron a cabo para realizar ataques de ransomware:

• Envío de falsos orzamentos en Excel como adxuntos maliciosos

• Detectada onda de correos con facturas que infectarán o teu equipo

• Nova onda de ransomware afectando a múltiples equipos

Farming

Nos  ataques  de  farming  os  ciberdelincuentes  realizan  varias  comunicacións  coas

vítimas ata conseguir o seu obxectivo ou obter a maior cantidade de información

posible. Algúns exemplos deste tipo de ataques son os que buscan  infundir medo nas

vítimas por medio de supostos vídeos privados ou futuros ataques contra a súa empresa:

• Campaña de correos  extorsionan con supostos vídeos privados

Detectouse unha campaña de correos electrónicos fraudulentos cuxo obxectivo é

extorsionar  aos  destinatarios  cun  suposto  vídeo  de  contido  sexual.  O

ciberdelincuente indica que enviará o vídeo aos contactos da vítima en 48 horas, a

non ser que se faga o pago dunha determinada cantidade de  bitcoins.

Solución: 

Se ti  recibiches un correo con estas características, ignórao. Trátase dun intento

de estafa e en realidade ningún equipo foi  infectado co suposto  malware, non

conseguiron os teus contactos, nin existe ningún vídeo.

Se accediches á chantaxe e realizado o pago, recompila todas as probas das que

dispoñas (capturas de pantalla, e-mail, mensaxes, etc.) e contacta coas Forzas e

Corpos de Seguridade do Estado ( FCSE) para presentar unha denuncia.

Que técnicas utilizan os ciberdelincuentes nos ataques de enxeñería

social?

A pesar  de  ser  múltiples  e  varias  as  técnicas  utilizadas polos  ciberdelincuentes  para

manipular ás súas vítimas, adoitan seguir unha serie de principios básicos:



• Respecto á autoridade. Por norma xeral, nós como traballadores e cidadáns en

xeral,  respectamos  a  autoridade  dos  nosos  superiores,  ben  sexa  dentro  da

organización ou na vida cotiá. Este tipo de ataques baséase nese respecto que

temos aos  nosos  responsables  e  a  autoridades  como as  Forzas  e  Corpos  de

Seguridade do Estado.

• Vontade  de  axudar.  Sobre  todo  nas  contornas  laborais,  os  traballadores,

xeralmente,  contan  con  esta  vontade  de  axudar  aos  compañeiros  en  todo  o

posible. Por este motivo, os ciberdelincuentes poden facerse pasar por un falso

empregado da empresa. Outra variante utilizada, é facerse pasar por un técnico de

informática para instalar ferramentas de acceso remoto non autorizado.

• Temor a perder un servizo. Esta técnica é habitualmente utilizada en campañas

de  phishing. Baixo o pretexto de existir repetidos accesos non autorizados, cambio

nas  políticas  ou  calquera  outro  engano,  os  ciberdelincuentes  forzan  á  vítima

acceder a unha web fraudulenta onde rouban información confidencial.

• Respecto social. Nalgúns casos, os ciberdelincuentes basean a súa estratexia no

medo que teñen os usuarios a non ser socialmente aceptados ou a perder a súa

reputación. Isto é habitual nos correos de  sextorsión, onde os ciberdelincuentes

ameazan con difundir un suposto vídeo privado que en realidade non existe.

• Gratis.  Este tipo de engano baséase en ofrecer un produto ou servizo gratis a

cambio de información privada. Este tipo de fraude adoita levar a cabo por medio

de  páxinas  web  emerxentes  que  adoitan  aparecer  cando  se  navega  por  sitios

pouco lexítimos. Tamén é común en mensaxes de redes sociais ou aplicacións de

mensaxería.

Como protexerse contra os ataques de enxeñería social?

A enxeñería  social  é  unha  das  técnicas  máis  utilizadas  polos  ciberdelincuentes  para

conseguir  os  seus  obxectivos  delituosos.  A mellor  maneira  de  protexerse  contra  os

ataques de enxeñería social é formarse e concienciarse. Un sistema coas medidas de

seguridade e tecnoloxías máis modernas non servirá de nada se por medio dun simple

correo electrónico o ciberdelincuente consegue información confidencial.

Para evitar ataques de enxeñería social non existe unha fórmula máxica que permita a

súa identificación, xa que estes poden ser moi variados e utilizar diferentes técnicas.

Fonte: Instituto nacional de Ciberseguridad (INCIBE)


