فیشینگ ایمیل
به سناریوی زیر توجه نمایید:
.1ایمیلیجعلیازدامینmyuniversity.eduبرایکلیهاعضاءهیئتعلمییکدانشـگاهارسـالمیشـود.
.2درایـنایمیـلادعـامیشـودکـهرمـزعبـورکاربردرحالمنقضیشـدناسـتوتوصیهمیشـودکـهبرایتغییرپسـورد
خودظرف24سـاعتآینـدهبررویآدرسmyuniversity.edu/renewalکلیکشـود.
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اتفاقات متعددی ممکن اسـت پس از کلیک بر روی آدرس مذکور رخ دهد .به طور مثال:

کاربـربهصفحهایبـاآدرس myuniversity.edurenewal.comجدیـدازویدرخواسـتشـود.بهمحـضورودرمزهـایعبور،هکر
کـهمشـابهآدرساصلـیاسـتومحتواییبسـیارشـبیهبـهآدرس بـایافتـنرمـزعبـوراصلـیامکاندسترسـیبـهاطالعاتحسـاب
اصلـیدارد،منتقـلشـودودرآنجـارمـزعبـورفعلـیورمـزعبـور کاربـریآنعضـوهیئتعلمـیراخواهدداشـت.

ممکـناسـتکاربـربهصفحهاصلـی(غیرجعلی)تغییرپسـورد آدرسدریـکایمیـلدریافتـی،امـکانهـکشـدنولـورفتـن
دانشـگاههدایتشـودامابااسـتفادهازابزارهاییهکرامکاندسترسی اطالعـاتوجـوددارد.ایـنایمیلممکناسـتدرحوزهکاریشـما
هـمبـاهمیـنترفندارسـالشـود.بـهتکنیکهایـیمشـابهحمله
بهحسـابکاربـریآنعضوهیئتعلمیراخواهدداشـت.
همانطـورکـهمشـخصشـد،بـایـککلیـکسـادهبـرروییک فـوق،حملـهفیشـینگگفتهمیشـود.

حمله فیشینگ
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فیشـینگیـکنـوعحملهمهندسـیاجتماعیاسـتکه
بـهمنظورسـرقتاطالعـاتکاربرانشـاملنـامکاربری،
رمـزعبور،اطالعاتحسـابکاربـریو...انجاممیشـود.
نحـوهانجـامایـنحملـهبدیـنصورتاسـتکـههکربا
تغییـردادنهویـتخـودبـهیـکهویـتمـورداعتمـاد،
سـعیدرجلبتوجهشـخصمـوردحملهبرایبـازکردن
یـکایمیلدارد.شـخصمـوردحملهبـرروییکلینک
مخـربکلیـکنمـودهوممکناسـتیکبـدافـزارویا
یـکباجافـزاربـررویسیسـتموینصبشـود.درنتیجه
اینحمله،ممکناسـتدادههاوفایلهایسیسـتمقربانی
تخریـبشـودوامکاندسـتیابیبهمحتـوایآنهافراهم
نخواهـدبودیااینکهممکناسـتاطالعاتحسـاسآن
سیسـتمبرایهکرافشـاشـود.حمالتفیشـینگبهچند
روشقابـلانجـامهسـتند،دراینمطلبآموزشـیتمرکز
بـرفیشـینگازطریقایمیـلخواهدبود
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اهداف حمالت فیشینگ
سرقت نام کاربری و رمز عبور حسابهای کاربری
سرقت شمارههای حسابهای بانکی
سرقت اطالعات بورسی (کد بورسی ،تعداد سهام و )...

سرقت شماره کارت بانکی
سرقت اطالعات هویتی ،شخصی و ...

تکنیک های حمله فیشینگ ایمیل
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درایـننـوعحمله،هکرممکناسـتبااهـدافکالهبـرداری،هزاران
ایمیـلبـهگیرندههـایمختلـفارسـالکنـدحتیاگـرتعدادکمـیاز
گیرندههـادرتلـهویگیربفتند.همچنیـنآنهابرایبـاالبردنمیزان
موفقیتخـود،ازتکنیکهـایمتعددیاسـتفادهمیکنند.
استفاده از قالبهای رایج
هکرهاایمیلهایجعلیخودراباپیامهاییطوالنیوسـاختاریشـبیه
بـهایمیلهاییکسـازمان(لوگو،فونتوامضـاءو)...طراحیمیکنند
تـاظاهریموجهبهایمیلخوددادهباشـند.

حالت اول) اسـتفاده از نام و نام خانوادگی مشابه مخاطب
مورد اعتماد شما
درایـنحالـت،هکرسـعیمیکنـدایمیلارسـالیخودرابـهگونهای
تنظیـمکنـدکهنـامونامخانوادگیمشـابهبامخاطبمـورداعتمادتان
بـرایایمیلمشـاهدهشـود.بـامشـاهدهجزئیـاتآدرسایمیلمتوجه
جعلیبودنفرسـتندهآنخواهیدشـد.
<Morteza Hosseinabadi <postmaster@hacker.com
my@gmail.com

from:
to:

اضطراری جلوه دادن ایمیل
subject:
Your Salary Details
هکرهـاتـالشمیکننـدتـابـافوریـتبخشـیبـهموضـوعایمیـل،
mailed-by:
Bounce.hacker.com
گیرندههـایایمیـلراواداربـهپاسـخدهیسـریعکننـد(هماننـدمثال
انقضـاءرمـزعبـورایمیلاعضایهیئتعلمـیدانشـگاه).ایجادچنین
در شـکل فـوق فـرض بـر ایـن اسـت کـه Morteza
شـرایطیمنجـربـهکاهشدقـتوافزایشخطـایکاربرخواهدشـد.
Hosseinabadiمخاطـبمـورداعتمـادشماسـت،امـاتوجهبه
استفاده از آدرسهای جعلی مشابه با آدرس های اصلی
آدرسایمیـلنشـانمـیدهـدکـهفرسـتندهاصلیشـخصدیگری
این تکنیک حمله به 4حالت کلی قابل دستهبندی است:
اسـت.
Sun, Jul 22, 2018 at 4:42 PM

date:

حالت دوم) ارسال ایمیل از آدرسی مشابه با آدرس مخاطبان مورد اعتماد شما
مثال)1آدرسایمیلفردمورداعتمادشما :
hosseinabadi@gmail.com

آدرسجعلیمشابهباآدرسایمیلفوق:



مثال)2آدرسایمیلفردمورداعتمادشما:



hosseinabadi@seo.ir

آدرسجعلیمشابهباآدرسایمیلاصلی:



hoseinabadi@gmail.com





hosseinabadi@seoir.ir

حالت سوم) آدرس دهی اشتباه در متن ایمیل (:)Hyperlink
دراینحالتدرمتنایمیلازشـماخواسـتهمیشودبرروییکلینک سـایتیغیرازسـایتاصلـیهدایتمیشـوید.برایشناسـاییآدرس
(آدرس)کلیککنید،متنلینکارسـالیممکناسـتآدرسدرسـتو نهائـیقبـلازکلیـکبـررویلینک،کافیاسـتچندثانیهنشـانهگر
مـورداعتمـادیباشـد،امـازمانیکـهبـررویآنکلیـکمیکنید،به مـاوسرابـررویآنلینـکنگـهدارید(مطابقشـکلذیل).
بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

www.seo.ir
همانطورکهدرشـکلمشـخصشـدهاسـت،ظاهرلینکبهگونهای مـیشـوید،امـادرعمـلبـهسـایتمدنظـرهکـرseo-ir.hack.

اسـتکـهبـاکلیـکبـررویآنبـهسـایتwww.seo.irمنتقل comهدایـتخواهیـدشـد.

حالـت چهـارم) اسـتفاده از ابزارهـای هک برای ارسـال ایمیل دقیقـا مطابق بـا آدرس ایمیل مخاطبان مـورد اعتماد
شـما (پیچیده تریـن حالت)
ایمیلاصلیhosseinabadi@seo.ir:

ایمیلجعلیhosseinabadi@seo.ir:

ایمیـلجعلیدقیقاهمانندایمیلاصلیاسـت.راهکارهاییبرایمقابله
بـاایـنحالتنیزوجـودداردکهتاحـدیتخصصیاسـتودرادامهبه
آنهااشـارهخواهدشد.
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seo-ir.hack.com
Ctrl+Clivl to follow link
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راهکارهای تشخیص حمالت فیشینگ ایمیل
بـهایمیلهایـیکـهاطالعـاتشـخصیشـمارادرخواسـت
میکننـد،پاسـخندهیـد.

درهـرایمیـلدریافتـی،بـهدقـتنامشـخصارسـالکننده،
آدرسایمیـلشـاملهـردوبخـشقبـلوبعـداز@راازلحـاظ
نگارشـیبررسـیکنیـدتـابـاایمیـلاصلـیمخاطبمدنظرشـما
یکسـانباشـد(.تشـخیصحمـالتحالـتاولودوم)
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بـررویلینکهایـیکـهازطریـقایمیـلبرایشـماارسـال
میگـردد،کلیـکنکنید.درصـورتضرورتواطمینانازفرسـتنده
ایمیـل،بـرایکلیـکبررویلینـک،ابتدااشـارهگرمـاوسرابدون
کلیـکبـررویلینکمربوطهقراردادهوآدرسـیراکـهدرکنارآن
ظاهـرمیشـود،بـهدقتبررسـیکنیـد.ازصحـتآدرسمطمئن
شـوید(.تشـخیصحملهحالتسوم)

فریبتبلیغاتومطالبارسالیازطریقایمیلرانخورید.
ایمیلهـایمشـکوکوغیـرمرتبـطراSpamکنیـدواز
بـازکـردنایمیلهـایSpamخـوددارینمائید.

درمواجهـهبـاهـرایمیـلدریافتـی،رویکردخـودرامبتنی

بـرعدماعتمـادقـراردهید.

درصورتـیکـهایمیلـیبـانـامونـامخانوادگـیوآدرس

ایمیـلدقیقـامطابقبـاآدرسمخاطبمورداعتمـادخوددریافت

نمودیـد(حالـتچهـارم)،برایتشـخیصمشـکوکبـودنایمیل
دریافتـی،ضـرورتداردجزئیـاتفنـیآنایمیـلدریافـتوتحلیل
شـود.روشمشـاهدهجزئیـاتفنـیایمیـلدریافتـی(Email
)Headerدرنـرمافزارهـایمختلـفایمیلیمتفاوتاسـت.در
ایـنمطلـب،نحـوهمشـاهدهجزئیاتفنـیایمیلدریافتـیدردو
نـرمافـزارoutlookوexchangeتوضیحدادهمیشـود.در
نـرمافـزارoutlookمیبایسـتبـررویایمیلدریافتـیدوبار
کلیـککنیـدوسـپسازمنـویFileگزینـهPropertiesرا
انتخـابنمائیـد.درصفحهجدیـد،محتویاتقسـمتInternet
headersراانتخـابوکپـینمائید.

بـرایدریافـتجزئیـاتفنـیخـوددرنـرمافـزارتحـتوب،Exchangeمیتوانیـدپسازانتخـابایمیل،بااسـتفادهازگزینـهMore
actionsوانتخـاب،viewmessagedetailsجزئیـاتفنـیایمیـلخـودرامشـاهدهوکپـیکنید.
پـسازکپیجزئیاتفنیایمیلخود،بـهوبسـایتhttps://testconnectivity.microsoft.com/MHA/Pages/mha.aspx
مراجعـهنمـودهومحتـوایکپیشـدهرادرمحلمشـخصشـدهpasteنمائید.بـررویدکمـهAnalyze headersکلیکنمائیدتا
جزئیـاتایمیـلدریافتـیرابـهطـورکاملبهشـمانمایشدهد.بابررسـیگزینههاینمایشدادهشـدهمـیتوانیدمواردمشـکوکایمیل
دریافتیرابیابید.

توصیه های امنیتی ما را جدی بگیرید!
مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه
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با توجه به پیچیدگیهای تشخیص حمالت فیشینگ ایمیل ،راهکاری ساده برای ایمیلهای مهم کاری پیشنهاد می شود:
چنانچـه ایمیـل مهمـی از همکار خـود دریافـت نمودید و قصد اقـدام کاری مهم متناسـب بـا اطالعات دریافتـی از آن
ایمیـل داشـته باشـید ،و یا این که اطالعات مهمی از شـما مطالبه نموده باشـد ،قبـل از هرگونه اقـدام ،از راه های دیگر
ارتباطـی ،اصالـت ایمیـل را از همـکار خود جویا شـوید .در این مطلب آموزشـی برخـی از راهکارهای تشـخیص ایمیل
فیشـینگ مطرح شـده اسـت و راهکارهای بیشـتری در این خصوص وجـود دارد.
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