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چكیده

وب سایتهای جعلی با جعل هویت وبسایتهای قانونی اطالعات کاربران در اینترنت را مورد سرقت قرار میدهند .حمالت فیشینگ نوعی
از حمالت اینترنتی با رویکرد مهندسی اجتماعی است که هدف آن سرقت اطالعات کاربران است و برای این منظور از وبسایتهای جعلی
استفاده میکنند .این نوع حمالت دارای یک چرخه میباشند که در ابتدا یک سایت جعلی ایجاد میشود ،سپس لینکهای آن برای کاربران
از طریق ایمیل ارسال میگردد و در ادامه کاربران با کلیک بر روی این لینکها قربانی حمالت فیشینگ میشوند زیرا آنها با مشاهدهی
شباهت وبسایتهای جعلی با قانونی به آنها اعتماد نموده و اطالعات خود را در اختیار این وبسایتها قرار میدهند .افزایش تعداد
وبسایتهای جعلی باعث شده است تا حمالت فیشینگ در این چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته باشند و به علت سادگی مکانیزم
حمالت فیشینگ ،این چالش امنیتی در بین چالشهای امنیتی دیگر در فضای مجازی رشد زیادی را تجربه کرده است .در این مقاله تالش
شده است تا حمالت فیشینگ و وبسایتهای جعلی و مکانیزم آنها برای کاربران تشریح و مرور شوند تا آنها با مکانیزم وبسایتهای
جعلی برای سرقت اطالعات آشنا شوند.
کلمات کلیدی
صفحات جعلی ،وبسایتهای فیشینگ ،جعل هویت ،سرقت اطالعات ،مهندسی اجتماعی
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 -1مقدمه

امروزه سرویسهای تحت وب خدمات بینظیری به کاربران ارائه مینمایند که از جملهی آنها میتوان خدمات بانکداری الکترونیک،
خدمات مالی و فروش آنالین را نام برد .امروزه وبسایتهای زیادی در حوزههای مختلف به کاربران خدمات ارائه میدهند که از جملهی
آنها میتوان به وبسایت  Amazonدر حوزهی فروش آنالین و تجارت الکترونیک 1یا  eBayدر حوزهی حراج آنالین 2اشاره نمود].[1
حجم تبادالت مالی در این حوزهها قابل توجه است و از این جهت این نمونه وبسایتها نقش مهمی در تبادل مالی و تجارت الکترونیک
دارند .چالشهای مختلفی تجارت الکترونیک و سرویسهای تحت وب را تهدید مینماید که یکی از بارزترین آنها وبسایتهای جعلی3
است که هویت وبسایتهای قانونی 4را جعل مینمایند .وبسایتهای جعلی ظاهری شبیه وبسایتهای قانونی دارند و در عملیات
فیشینگ 5یا فارمینگ 6که جهت سرقت اطالعات استفاده میشوند بکار گرفته میشوند] .[2در این نوع از حمالت تحت وب فیشر 7یا هکر8
کاربران را به سمت وبسایتهای جعلی هدایت مینمایند و برای این منظور مجموعهای از لینکهای جعلی را برای آنها ارسال نموده تا
آنها با کلیک بر روی این لینکها به سمت وبسایتهای جعلی هدایت شوند .در این موارد مشاهده میشود که هکر از روشهای مبتنی
بر بدافزار 9یا مهندسی اجتماعی 10برای فریب کاربران استفاده مینماید .حمالت فیشینگ معموالً توسط یک ایمیل و در قالب هرزنامه11
آغاز شده سپس هکر یک لینک جعلی 12را در ایمیل قرار داده و توسط تکنیکهای مختلف مهندسی اجتماعی کاربران را ترغیب به کلیک
نمودن بر روی لینک جعلی نموده تا کاربران با کلیک نمودن بر روی لینک مورد نظر به سمت وبسایت جعلی هدایت شوند .هکر برای
فریب کاربران تغییراتی در لینک جعلی اعمال مینماید تا آنها متوجه جعلی بودن لینک نشوند].[3
14
به عنوان نمونه هکر میتواند از آدرس آیپی 13به جای آدرس دامنه استفاده نماید یا کارکترهای کدگذاری شده را به جای کارکترهای
عادی و مرسوم استفاده نماید و یا آدرس جعلی خود را در انتهای لینک قرار دهد .هکر عالوه بر جعل نمودن لینک ارسالی ظاهر سایت
جعلی را بسیار شبیه سایت اصلی طراحی مینماید تا کارب ران با ورود به سایت مورد نظر تفاوت را احساس نکنند و به راحتی به سایت مورد
نظر اعتماد نمایند و اطالعات با ارزش خود را در فیلدهای خاص وارد نمایند].[4همچنین برای سرقت اطالعات کاربران به طور معمول در
صفحات جعلی امکاناتی نظیر ورود نام کاربری و کلمه عبور را قرار میدهند تا کاربران به اصطالح بخواهند وارد سایت شوند و از امکانات
و خدمات سایت استفاده نمایند غافل از اینکه ورود اطالعات باعث میشود که یک نسخه از نام کاربری و کلمه عبور برای حملهکننده
ارسال شود .هکرها با هوشمندی کامل سعی میکنند با ورود اطالعات کاربر قربانی پیامی سیستمی مبتنی بر به روزرسانی سایت یا خطای
دسترسی برای آنها نمایش دهند تا آن ها به سایت مورد نظر شک نکنند و هکر فرصت مناسب برای ورود به حسابهای کاربری آنها را
داشته باشد و بتواند اطالعات مهم آنها یا حسابهای مالی را مورد سرقت قرار دهد .حمالت سرقت آنالین علیرغم استفاده از تکنیکهای
ساده دارای اثرگذاری باالیی میباشند به گونهای زیان این حمالت به بخشهای مختلف اینترنت قابل توجه میباشد .تشخیص و شناسایی
حمالت فیشینگ باعث میشود که تجارت الکترونیک و فعالیت روزمرهی کاربران در فضای مجازی با امنیت بیشتری دنبال شود و از طرفی
زیان این حمالت نیز کاسته شود .در این مقاله مفاهیم مهم و پایه در مورد صفحات جعلی و روشهای فیشینگ مورد بحث قرار گرفته
میشود.
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 -2اهمیت شناسایی صفحات جعلی

امروزه تعداد زیادی وبسایت در فضای مجازی به ارائهی خدمات قانونی نظیر بانکداری الکترونیک ،فروش آنالین و حراج آنالین
میپردازند و بسیاری از کاربران از این وبسایتهای قانونی جهت انجام فعالیتهای روزمره خود استفاده مینمایند با این وجود تعدادی از
وبسایتهای قانونی توسط فیشرها مورد جعل قرار گرفته میشوند تا اطالعات کاربران را به سرقت ببرند .پژوهشهای امنیتی نشان میدهد
تعداد وبسایتهای فیشینگ یا جعلی به موازات وبسایتهای قانونی مرتباً افزایش یافته و یک برآورد مطابق نمودار شکل( ،)1نشان
میدهد میدهد که تعداد این وبسایتها در سالهای اخیر بخصوص در بازه زمانی  2015تا  2016رشد قابل توجهی را تجربه مینماید:

شکل :1تعداد وبسایتهای جعلی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی را داشته است][5

در نمودار شکل( ،)2میزان رشد چالشهای مختلف امنیتی در چند سال اخیر نشان داده شده است و میتوان بهخوبی مشاهده نمود که سهم
حمالت فیشینگ در این میان حدود  %51و بیشتر سایر چالشهای امنیتی در فضای وب است:

شکل  :2حمالت فیشینگ نسبت به سایر چالشهای امنیتی در چند سال اخیر رشد بیشتری داشته است][6

عالوه بر رشد وبسایتهای جعلی و تعداد حمالت فیشینگ میزان سرقت اطالعات و وبسایتهای هدف در این حمالت نیز از طرف
هکر هوشمندانه انتخاب میشوند و او سعی میکند که وبسایتهای مرتبط با پرداخت ،مالی و صنعتی را بیشتر مورد جعل هویت قرار دهد.
هکرها با جعل وبسایتهای مالی سعی مینمایند مشتریان بانک را به سمت وبسایتهای جعلی هدایت نمایند و حساب بانکی آنها را
مورد سرقت قرار دهند .در نمودار شکل( ،)3مشاهده میشود که بخش پرداخت ،مالی و وبسایتهای دولتی به ترتیب با سهم %16 ،%44
و  %13بیشترین سهم در بین سایتهای جعلی را دارند و این موضوع نشان میدهد که حمالت فیشینگ تا چه اندازه میتواند ویرانگر باشد
زیرا تجارت الکترونیک 1و خدمات دولتی در بستر وب را هدف قرار داده است .جعل وبسایتهای مالی و مرتبط با تجارت الکترونیک نظیر
E-commerce
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سایتهای فروش آنالین باعث می شود که سرمایه و حساب مالی افراد مورد سرقت قرار گرفته و اعتماد آنها به زیرساختهای وب و
تجارت الکترونیک کاهش یابد:

شکل  :3حمالت فیشینگ بیشتر حوزههای مالی ،پرداخت و سامانههای دولتی را جعل می نمایند][7

تشخیص وبسایتهای فیشینگ باعث میشود زیان ناشی از آنها که میلیاردها دالر در سال بالغ میشود تا حد زیادی تعدیل شود و به
بانکها ،موسسات مالی و به طور کلی تجارت الکترونیک آسیبکمتری وارد شود .برای درک بهتر زیان وبسایتهای جعلی و حمالت
متناظر به آن میتوان به نمودار شکل( ،)4توجه نمود که همانگونه مشاهده میشود این زیان قابل توجه است و از این جهت شناسایی
وبسایتهای جعلی از اهمیت باالیی برخوردار است:

شکل  :4زیان ناشی از حمالت فیشینگ و سرقتهای آنالین ][6

در واقع میتوان گفت که حمالت فیشینگ بیشتر بخش مالی و فعالیتهای مرتبط با آن را هدف قرار داده است تا از این طریق هکر
منابع مالی الزم را از کاربران سرقت نماید از طرفی حمالت فیشینگ عالوه بر موسسات مالی و کاربران اینترنت میتواند به شرکتهای
بیمه نیز آسیب وارد نماید و تجارت الکترونیک نظیر فروش آنالین و حراج آنالین را دچار اختالل نماید .حمات فیشینگ به صورت غیر
مستقیم باعث ارسال هرزنامه و ایمیل نیز در شبکه میشوند و این پدیده باعث میشود که حجم زیادی از پهنای باند اینترنت صرف ارسال
این پیامهای مخرب شوند .وبسایتهای فیشینگ میتوانند تعداد مشتریان وبسایتهای نظیر ای بی 1و آمازون 2را با ایجاد بیاعتمادی
کاهش دهند از این جهت تشخیص حمالت فیشینگ از اهمیت باالیی برخوردار است].[7
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 -3حمالت فیشینگ

حمالت فیشینگ یا سرقت آنالین اطالعات به کمک لینکهای جعلی یک فرآیند چالشبرانگیز برای سرقت اطالعات کاربران به کمک
وب سایتهای جعلی است .افزایش تعداد کاربران اینترنت آسیبپذیری افراد آنالین را در مواجه با این تهدید امنیتی افزایش داده است.
امروزه بسیاری از کاربران اینترنتی برای دسترسی به اینترنت از تلفنهای همراه و هوشمند خود استفاده مینمایند که با سهولت کامل
می تواند به انواع خدمات وب دسترسی داشته باشند با این وجود به علت آنکه در تلفنهای همراه تسلط کاربران بر لینکها و آدرسها
کاهش مییابد لذا امکان فریب آنها نیز افزایش مییابد .طبق برآورد فوق میتوان دریافت که در سال  2014حدود  1557میلیارد نفر از
طریق تلفن هوشمند به اینترنت وصل شدهاند و این مقدار در سال  2020به حدود  2587میلیارد عدد میرسد که رقم قابل توجهی است.
افزایش این تعداد کاربر در اینترنت آنها را مستعد چالشهای امنیتی مختلفی نظیر سرقت قرار میدهد و یکی از این چالشهای مهم
فیشینگ یا وبسایتهای جعلی میباشد .مطالعات مختلف نشان میدهد بیشتر لینکهای جعلی در اینترنت در صفحاتی قرار داده میشود
که کاربران بیشتر در آن صفحات حضور دارند و نمونه این صفحات میتوان به وبسایتهای بازی ،صفحات ایمیل ،ورزشی و اخبار اشاره
نمود] .[9مطالعات نشان میدهد که وبسایتهای جعلی و حمالت فیشینگ در سالهای اخیر نسبت به سایر چالشهای امنیتی نسبت
قابل توجهی داشتهاند و مطابق نمودار شکل( ،)5میتوان دید که حمالت فیشینگ  %80در سالهای اخیر رشد داشته است و میزان
تأثیرگذاری و موفقیت حمالت نیز بیش از  20%بوده است و این موضوع نشان میدهد این چالش در صدر چالشهای امنیتی وبگردی
کاربران است:

شکل  :5سهم حمالت فیشینگ نسبت به سایر حمالت][9

 -1-3تاریخچهی حمالت فیشینگ

از آغاز سرقت به کمک لینک جعلی در سال  1997که بر روی یک سایت فروش آنالین انجام شد تا هم اکنون سرقتهای آنالین و
حمالت فیشینگ توانستهاند به رویکرد خود ادامه دهند و این موضوع نشان میدهد این حمالت کارایی خود را حفظ کرده و حتی به نوعی
تکامل رسیدهاند .در جدول( ،)1یک سیر تاریخی از جمالت فیشینگ و لینکهای جعلی را میتوان مشاهده نمود به گونهای که در هر سال
نوع خاصی از این چالش اینترنتی و امنیتی بروز نموده است .مطابق این رویکرد میتواند دید در سالهای اخیر نوع خاصی از حمالت
فیشینگ ارائه شده است که از جملهی آنها حمالت فیشینگ تلفنی ،حمالت فیشینگ پیامکی ،حمالت فیشینگ مهندسی اجتماعی و غیره
است به نحوی که پیشرفتهتر از سابق میباشند .با توجه به جدول ذیل میتوان دریافت که حمالت فیشینگ روز به روز در حال پیشرفت
بوده و بر تنوع تکنیکهای آن افزوده میشود و این چالش ابعاد تازهای به خود میگیرد .امروزه پیشرفت حمالت فیشینگ و سرقت اطالعات
مرتباً در حال تکامل بوده و شیوههای مؤثرتری برای این حمالت ابداع میشود .به عنوان مثال نوع خاصی از حمالت فیشینگ به کمک
تماس تلفنی به نام حمالت  Vishingدر حال رایج شدن است که هکر به کمک ابزار ارتباطی تلفن قصد دارد اطالعات کاربران نظیر
شماره کارتهای اعتباری و کلمهی عبور آنها را مورد سرقت قرار دهد]:[10
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جدول  :1تاریخچهی حمالت فیشینگ و سرقت اطالعات][11

سال

رویداد مبتنی بر جعل هویت و سرقت

6991

شروع اولین سرقت اینترنتی به کمک وبسایتهای جعلی

6991

ورود مفاهیم حمله فیشینگ به ادبیات امنیت شبکه

6991

بکارگیری پیامرسانها و ابزار ایمیل برای فریب کاربران اینترنتی

6999

تکنیک ارسال انبوه ایمیل جهت فریب کاربران با تعبیه نمودن لینکهای جعلی درون آنها

0222

ورود ابزار جاسوسی نظیر  keyloggerها برای ثبت کلمات عبور کاربران

0226

بکارگیری آدرسهای جعلی جهت انجام حمالت فیشینگ

0220

بکارگیری ابزارهای  Screen loggersجهت مشاهده اطالعات کاربران به صورت مخفیانه

0222

بگارگیری گپهای زنده و چت در مهندسی اجتماعی برای سرقت اطالعات کاربران

0222
0222

وقوع نوع خاصی از حمالت فیشینگ به نام  pharmingکه آدرس سایتهای قانونی را در سرویسدهنده دامنه جعل
مینماید.
وقوع حمالتی از نوع  spear phishingکه در آن اطالعات کاربران جهت سرقت اطالعات آنها جمعآوری می-
شود.

0221

سرقت اطالعات به کمک تکنیک VoIP

0221

زیان حمالت فیشینگ در این سال به چند میلیارد دالر برآورد شده است.

0229

شناسایی و فیلترنیک  6219سایت جعل هویت و فیشینگ

0262

ایجاد صفحات جعلی متعدد مطابق سایت قانونی facebook

0260

تعداد زیادی بدافزار که نقش هدایت کاربران به سایتهای فیشینگ را داشتند در این سال شناسایی شدند.

0262

 19کشور دنیا دستخوش وقوع حمالت فیشینگ در این سال شدند.

0262

 122222ایمیل جعلی جهت انجام حمالت فیشینگ کشف و شناسایی شد.

0262

تمرکز حمالت فیشینگ به بخشهای مالی و صنعتی در وب

 -2-3صفحات جعلی

صفحات قانونی 1در اینترنت به صفحات وبی گفته میشوند که خدمات قانونی به کاربران ارائه میدهند و این وبسایتها مورد اعتماد و
توجه کاربران مختلف میباشند و طیف مختلفی از مشتریان به این وبسایتها مراجعه مینمایند .سایتهای جعلی در برخی موارد شباهت
فوقالعادهای با سایتهای اصلی دارند و این شباهت باعث میشود کاربران نتوانند به درستی جعلی بودن یک وبسایت را تشخیص دهند.
میزان شباهت بین دو سایت میتواند شامل صفحهبندی ،تصاویر ،نوشتهها و فیلدهای ورودی وبسایت باشد که در مورد فوق مشاهده
میشود این موارد تا حد زیادی به هم شباهت دارند .شباهت زیاد بین وبسایتهای جعلی به وبسایتهای قانونی باعث میشود کاربران
به آنها اعتماد نمایند و به خیال آنکه در وب سایت مورد نظر و قانونی قرار دارند اطالعات حساس خود مانند نام کاربری و کلمه عبور خود
را افشاء مینمایند .از جمله وبسایتهای قانونی میتوان به وبسایت  Paypalاشاره نمود که در فعالیتهای انتقال پول بین کاربران عمل
مینمایند و هر کاربر میتواند یک حساب کاربری در این وبسایت داشته باشد و به ازای خدمات ارائه شده توسط شخص هزینهی خدمات
به حساب کاربری مورد نظر واریز میشود .در شکل( ،)6دو نمونه از ایمیلهای جعلی و واقعی که به ترتیب توسط هکر و سایت Paypal
برای مشتریان ارسال میشوند نمایش داده شده است و مطالعهی آنها بهخوبی نشان میدهد که ساختار این ایمیلها شبیه هم بوده با این
تفاوت که در ایمیل جعلی لینکهای جعلی و مشابه لینکهای قانونی قرار داده میشود .مطابق شکل فوق میتوان دریافت که ساختار
ایمیلهای جعلی و قانونی تا حد زیادی مشابه است اما لینکهای بکار رفته در آن تفاوت خاص خود را دارد و هکر با دستکاری نوشته
Legal pages

6

1

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم 89 -

لینکها و جعل نمودن آنها سعی مینمایند آنها را شبیه لینک قانونی نماید اما در محتوای آنها و آدرس واقعی آدرس جعلی تعبیه میشود.
در ایمیلهای جعلی مشابه ایمیلهای رسمی هکر سعی مینماید با درخواستهای رسمی اما غیرقانونی کاربران را ترغیب به لو دادن
اطالعات نماید تا هکر بتواند در فرصت مناسب اعمال مجرمانه خود را انجام دهد]:[11

شکل  :6نمونه ایمیلهای جعلی و قانونی][11

 -3-3جعل لینک

برای جعل هویت وبسایتها و ساخت آدرسهای جعلی که کاربران به آنها شک نکنند روشهای متنوعی ایجاد شده است که هر کدام
از آنها سعی مینمایند تا اعتماد کاربران را به خود جلب نمایند .برای شناخت تکنیکهای جعلی نیازاست که چارچوب یک آدرس اینترنتی
به خوبی درک شود از این جهت بخشهای آدرس مطابق شکل( ،)7نمایش داده شده است:

شکل  :7ساختار و بخشهای یک لینک آدرس ][12

مطابق شکل فوق ،یک آدرس اینترنتی شامل بخشهای مانند پروتکل ،زیردامنه ،دامنه ،بخش اول ،دوم ،سوم و غیره است .مشاهده میشود
در تکنیکهای جعل لینکهای اینترنتی آدرس دامنه یک سایت قانونی به عنوان یک زیر دامنهی آدرس جعلی در نظر گرفته میشود که
نمونه آن در شکل( ،)8نشان داده شده است:

شکل  :8استفاده از آدرس قانونی به عنوان زیر دامنه ][13

مطابق شکل فوق ،آدرس جعلی دارای دامنه  pay-meاست و هکر برای فریب کاربران آدرس قانونی سایت  paypal.comرا به عنوان
زیر دامنهی این سایت معرفی نموده است تا کاربران به خیال اینکه وبسایت متعلق به سایت معروف  paypal.comمیباشند به آن
اعتماد نمایند .در برخی موارد هکر آدرس جعلی سایت را در کنار یک دامنهی قانونی قرار میدهد تا اعتبار وبسایت خود را باال نشان دهد.
در نمونهای دیگر مشاهده میشود که هکر آدرس  Microsoftرا جعل نموده و با جابجایی دو حرف سعی نموده تا کاربران را فریب دهد
7
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و آدرس جعلی  Mircosoft.deرا ایجاد نماید و یا نمونه  anrazonرا به صورت  arnazonجعل نموده است .در برخی از موارد هکر
برای فریب کاربران وبسایتهای مطرح نظیر  facebookرا جعل نموده و یک دامنه و آدرس جعلی به آنها انتساب میدهد .در برخی
موارد هکر آدرس قانونی را در بخش اول آدرس قرار داده و آدرس جعلی را در بخش دوم و بعد از کارکتر @ قرار میدهد زیرا بیشتر
مرورگرها آدرس قبل از این کارکتر را نادیده گرفته و آدرس بعدی آن را استفاده مینمایند .در برخی از موارد هکر برای گمراهی کاربران
نیز از آدرسهای آیپی ،عددی در مبنای هگز و دسیمال یا حتی ترکیبی استفاده مینماید] .[14هکر میتواند آدرسهای جعلی را درون
یک ایمیل قرار داده و آنها را برای کاربران ارسال نماید و سپس کاربران با کلیک برروی این لینکها موارد سایت فیشینگ شده و اطالعات
آنها مورد سرقت قرار گرفته میشود .در موارد دیگر کاربر وارد یک سایت فیشینگ شده و توسط کدهای جاوا اسکریپت و بدون کلیک بر
روی یک لینک جعلی وارد سایت جعلی میشود .در شکل( ،)9یک نمونه از هدایت کاربران به سایتهای فیشینگ به کمک تکنیک جاوا
اسکرپیت و پنجره لغزان 1نمایش داده شده است .در تکنیک مورد نظر کاربر بدون آنکه بر روی لینک جعلی کلیک نماید به طور اتوماتیک
و توسط کدهای جاوا اسکریپت وارد سایت جعلی در پنجره لغزان میشود .در واقع وجود بخشهای مرتبط با ورود اطالعات در صفحات
لغزان یا  PopUpیک نشانه محتمل از حمالت فیشینگ است.

شکل  :9استفادهی تکنیک جاوا اسکرپیت برای هدایت به سایتهای فیشینگ ][14

ویژگی حمالت فیشینگ به موارد ذکر شده محدود نمیشود بلکه ویژگیهای مختلفی وجود دارد که میتوان توسط آن وقوع حمالت
فیشینگ را تعیین نمود .به عنوان مثال عمر دامنه ،اطالعات مرتبط با موتورهای جستجوگر ،ویژگی کد صفحات و غیره در تعیین فیشینگ
بودن آنها موثر است.
 -4-3چرخهی حمالت فیشینگ

حمالت فیشینگ از یک فرآیند مشخص و سیتماتیک برای فریب کاربران استفاده مینمایند که به آن سیکل حمالت فیشینگ گفته
میشود .یک نمونه از سیکل حمالت فیشینگ که برای این حمالت چهار مرحله مختلف را در نظر میگیرد در شکل( ،)10نمایش داده شده
است .در این سیکل حمالت چهار مرحلهی مختلف نظیر ایجاد صفحات تقلبی توسط فیشر ،ارسال ایمیلهای جعلی به کاربران با تعبیه
لینکهای جعلی درون آنها ،کلیک نمودن بر روی لینکهای جعلی و ورود کاربران به سایتهای جعلی و در نهایت ارسال اطالعات کاربران
به هکر وجود دارد .مطابق چرخهی ذیل میتوان دریافت که هکر و مهاجم آدرسهای جعلی را درون ایمیل تعبیه نموده و آنها را از طریق
سرویس دهندهی ایمیل به کاربران ارسال مینمایند و در این مرحله سرویسدهندهی ایمیل چک میکند آیا آدرسهای فعلی جزء لیست
سیاه میباشد و اگر پاسخ مثبت باشد اخطار الزم به کاربران صادر میشود .در چرخهی حیات فوق مشاهده میشود حمالت فیشینگ یک
مکانیزم چند مرحلهای است که سرویسهای وب و پست الکترونیک را شامل میشود .در این چرخه هکر وبسایتهای جعلی را بر روی
یک وبسرویس قرار داده و لینک این وبسایتهای جعلی برای کاربران ارسال میشود.

Pop up
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شکل  :11سیکل چهار مرحلهای از حمالت فیشینگ ][15

کاربر میتواند با مکانیزم های اکتشافی ،شباهت بصری و لیست سیاهی که در اختیار دارد این حمالت را تشخیص دهد و در صورتی که
نتواند این حمالت را شناسایی نماید اطالعات شخصی خود را به هکر لو میدهد و مهاجم میتواند اطالعات مهم کاربران را مورد سرقت
قرار دهد.
 -5-3ویژگی مهم صفحات جعلی

به طور کلی در ارتباط با وبسایتهای فیشینگ و جعلی مجموعه ویژگیهای مرتبط با آدرس سایت ،ویژگیهای مرتبط با حالت غیرعادی
در صفحات وب ،ویژگیهایی که در ارتباط با کدهای منبع و در ارتباط با دامنهی وبسایت میباشند نقش مهمی در شناسایی آنها ایفا
مینماید .در جدول( ،)2لیست تعدادی از ویژگیهای مهم و مرتبط با صفحات جعلی که در شناسایی آنها نقش دارد نمایش داده شده است.
ویژگیهای ارائه شده در این جدول فقط بخشی از ویژگی مرتبط با حمالت فیشینگ است و ویژگی حمالت فیشینگ میتواند شامل
بخشهای مختلفی از ویژگیهای بدنه ،ویژگیهای آدرس ،ویژگی موضوعی ،ویژگی مرتبط با کد و ویژگی مرتبط با ارسالکننده ایمیل
باشد که در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته میشود .به عنوان نمونه یکی از ویژگیهایی که مرتبط با کد منبع است و در
تشخیص وبسایتهای جعلی کمک مینماید ،تعداد لینکهای خالی در صفحات است .به عبارت بهتر مشاهده میشود که در صفحات
جعلی تعداد زیادی لینک وجود دارد که مقداردهی و آدرسدهی نشده است زیرا هدف هکر بیشتر دکمهی ورود اطالعات است و لینکهای
کار گذاشته شده در صفحه فقط برای ایجاد شباهت بصری ایجاد شده است:
جدول  :2ویژگی مهم صفحات جعلی و حمالت فیشینگ][16

ویژگی
طول آدرس
بکارگیری کارکتر @ در
آدرس
تعداد نقاط
وجود آدرس IP
رتبهی سایت

مشخصه ویژگی
در سایتهای فیشینگ این مقدار از حد نرمال بزرگتر است.
در برخی آدرسهای جعلی این کارکتر قرار داده میشود تا آدرس جعلی بعد ازاین کارکتر
مد نظر قرار گرفته شود
در سایتهای جعلی تعداد نقاط به طور میانگین بیشتر از سایتهای قانونی ظاهر میشود.
در سایتهای قانونی کمتر از آدرس  IPاستفاده میشود و استفاده ازاین ویژگی در وب-
سایتهای جعلی رایجتر است.
سایتهای قانونی رتبه باالتری در سایتهای نظیر آلکسا دارند اما سایتهای جعلی در
این سایتها شاخصبندی نمیشوند.
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جستجو در گوگل

شاخص بندی در
موتورهای جستجوگر
تعداد کلمات در صفحات
وجود آدرس کوتاه
قرار دادن آدرس Https
در زیر دامنه
وجود دابل اسلش در
آدرس

سایتهای فیشینگ در سایتی نظیر گوگل رتبهبندی نمیشوند و این نشاندهندهی آن
است که عمر و اهمیت آنها و تعداد مراجعه کنندهی به این وبسایتها مانند سایت
قانونی نمیباشد.
سایتهای فیشینگ در موتورهای جستجوگر شاخصبندی نمیشوند.
تعداد کلمات در یک وبسایت یا یک دامنه میباشد.
آدرسهای کوتاه شده میتوانند نشانه وبسایتهای فیشینگ و مخرب باشند.
قرار دادن آدرس  Httpsدر زیر دامنهی یک سایت غالباً برای جلب اعتماد کاربران به
این پروتکل رمزنگاری است و از ویژگیهای صفحات جعلی است.
وجود دابل اسلش در آدرس نشانه انتقال خودکار یک آدرس به یک آدرس دیگر و غالباً
فیشینگ است.

 -6-3تكنیکهای حمالت فیشینگ

گوپتا و همکاران در سال  ،[7] 2018برای انجام حمالت فیشینگ مطابق شکل( ،)11یک دستهبندی مبانی بر روشهای مهندسی
اجتماعی 1و گریز یا فریب 2ارایه دادند:

شکل  :11روشهای انجام حمالت فیشینگ در مطالعه گوپتا و همکاران ] [7

روشهای مبتنی بر مهندسی اجتماعی به روشهای گفته می شود که هکر یا فیشر با روابط اجتماعی باال و با استفاده از ابزارهای ارتباطی
نظیر ایمیل سعی میکنند کاربران را از طریق ایمیلهای جعلی یا وبسایتهای جعلی مورد فریب قرار داده و اطالعات با ارزش آنها را
سرقت نمایند .در تکنیکهای مبتنی بر گریز یا فریب فرد مهاجم با فرد قربانی ارتباط برقرار نمینماید بلکه بیشتر از طریق انواع بدافزار
سعی مینماید که قربانی را به سمت وبسایتهای جعلی هدایت نماید که از این دسته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
Social engineering
Technical Subterfuge
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اسکریپتهای تزریق شده :1در این شیوهی سرقت آنالین هکر مجموعهای از کدهای مخرب را به عنوان ورودی وبسایتها در
فیلدهای ثبتنامی وارد نموده و آنها را در سمت سرویسدهنده یا سرویسگیرنده اجرا نموده تا از این طریق اطالعات با ارزش
مانند کوکیها را سرقت نماید.
سرقت اتصال :2در این حالت اتصال بین کاربر و وبسرویس توسط فیشر مورد سرقت قرار گرفته میشود و جهت اتصال در راستای
وبسایت مخرب قرار داده میشود.
فیشینگ مبتنی بر بدافزار :3در این شیوهی مجموعهای از نرمافزارهای مخرب توسط فیشر به کاربران وب ارسال میشود و آنها را
ناخواسته به سایتهای فیشینگ هدایت مینماید.
جعل سرویسدهنده دامنه :4این تکنیک فیشینگ اطالعات سرویس دهندهی دامنه را در شبکه جعل نموده و کاربران را به جای
دامنه اصلی به دامنه جعلی هدایت مینماید.
ضبط کننده کلید و تصویر :5در این تکنیک مجموعه بدافزارهای جاسوسی کلیدهای فشرده شده توسط کاربر و تصویر صفحه مانیتور
کاربر را برای فیشر ارسال مینماید.

در شکل( ،)11یک طبقهبندی دیگر در مورد حمالت فیشینگ به دو دسته اصلی مبتنی بر مهندسی اجتماعی و بدافزار در نظر گرفته
میشود .مشاهده میشود در عمل این دستهبندی با رویکرد شکل( ،)10تفاوت فاحشی ندارد و تفاوت آنها در این است که در این دستهبندی
حمالت مبتنی بر موتورهای جستجوگر نیز معرفی شده است:

شکل  :11دستهبندی حمالت فیشینگ به دو رویکرد مبتنی بر مهندسی اجتماعی و بدافزار][6
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امنیت فضای اینترنت به عنوان یکی از چالشهای مهم در حوزهی امنیت فضای مجازی شناخته میشود .امروزه چالشهای امنیتی
مختلفی نظیر ویروس ،1کرم ،2تروجان 3و بدافزارها 4امنیت اینترنت را به چالش میکشانند و باعث میشوند که گسترش فضای مجازی 5و
تجارت الکترونیک با مشکالت مختلفی مواجه شوند .از جمله چالشهای امروزی در اینترنت میتوان به انواع حمالت مختلف به
زیرساختهای اینترنت نظیر حمالت سایبری 6و سرقت اطالعات یا حمالت فیشینگ 7اشاره نمود .حمالت فیشینگ از جمله حمالت مخرب
است که کاربران آنالین و اطالعات شخصی آنها را هدف قرار میدهد .حمالت فیشینگ نوعی از حمالت مهندسی اجتماعی 8محسوب
میشود که در آن حملهکننده 9یا هکر 10سعی میکند اعتماد کاربران را جلب نموده و آنها را به سمت صفحات وب جعلی 11که ظاهر بسیار
شبیهی به صفحات قانونی و اصلی 12دارند ،هدایت نمایند سپس در فرصت مناسب اطالعات مهم آنها نظیر نام کاربری و کلمه عبور آنها
را سرقت نموده و از این اطالعات با ارزش جهت سرقت اطالعات آنها نظیر حسابهای مالی استفاده نمایند .سایتهای جعلی به صورت
برقآسا در اینترنت ایجاد میشوند و به سرعت عملیاتی میشوند و حجم انبوهی از ایمیلهای جعلی نیز در زمان اندک برای کاربران ارسال
میشوند تا آنها را فریب داده و به وبسایتهای جعلی هدایت نمایند .یکی از دالیل اینکه سایتهای جعلی عمر اندکی دارند میتواند
دالیلی مانند بلوکه شدن دامنهی آن ها و پنهان نمودن ماهیت سرقت باشد و با انجام چندین سرقت سایت جدیدی ایجاد میشود .حمالت
فیشینگ نوعی از حمالت فریب و مبتنی بر مهندسی اجتماعی است که هدف آنها سرقت اطالعات کاربران اینترنتی است و در این نوع
حمالت یک وبسایت جعلی به جای وبسایت اصلی خود را معرفی نمود و اطالعات کاربران را مورد سرقت قرار میدهد .سرقت اطالعات
کاربران توسط وبسایتهای جعلی در حمالت فیشینگ زیان قابل توجهی به کاربران وارد مینماید و از این جهت تالش زیادی میشود
تا این حمالت شناسایی شوند و برای شناسایی آنها میتواند ویژگی حمالت را به کمک روشهای کشف دانش مورد یادگیری قرار داد تا
یک مدل جهت تشخیص وبسایتهای جعلی از وبسایتهای قانونی ایجاد شود .در این مقالهی مروری بر صفحات جعلی و حمالت
فیشینگ مرتبط با آنها کار شد تا کاربران بتوانند این صفحات جعلی را شناسایی و کمتر در تلهی آنها گرفتار شوند .در پژوهش آتی تالش
میشود با استفاده از روشهای یادگیری ماشین صفحات جعلی در اینترنت تشخیص داده شود.
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