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چکیده
امرررهزه مهمترررين ريسرر ه چررالم مررترد تررره در جررار ه ا رردارای ال تره یرر ،
خطررر هبهدرررداری آ بيررن ه حمررب فیشررینگ اسررتح حمررب فیشررینگ همررتاره رره
عنتان ي ی از ا زارهرای پرهرار رد ررای مهارمران ،ره منورتر سررکت هلمرههرای عدرتر ه
رمزهرررای ال تره یررر هرررار ران در مدرررادا ال تره یررر رررتده اسرررتح در ايرررن رررت
هبهدرررداری ،مهارمرران امررههررای ال تره ی ر ررا ادعاهررای مختلررب رره کر ررا ی ارسررال
میهند ه ا نی های مختلفری کر را ی را ره فرف ههرای رعلری خرتد هردايت مریهنرد
س ر ا اکرردا رره سرررکت اابعررا حسرران هررار ران ما نررد رمزهررای عدررتر م ری ماي ردح
فررف ا ه  ،امررههررای ال تره یرر ه آدرسررهای فیشررینگ دارای هيژگیهررايی هسررتند
هه از آ ها می رتان ررای شناسرايی ايرن حمرب اسرتفاده هرردح در ايرن مقالره رهي رردی
رهررت شناسررايی ه پرریم ینرری ه سررايتهای فیشررینگ ررا اسررتفاده از الگتريتمهررای
هرربن نرردی ررر اسرران مشخ ررههررای فررف ا ه ارا رره ختاهررد شررد هرره ررر خطررای
همتری سدت ه سراير نی هرای مقا لره را حمرب فیشرینگ ،ره خ رتت نی هرای
مشررا ه میتنرری ررر الگتريتمهررای داده هرراهی داردح در رهي رررد ارا رره شررده ،هيژگیهررای
کا ررا اسررتفاده در شناسررايی فررف ا فیشررینگ راسرران میررزان رراییر در شناسررايی ايررن
حمب هزن ندی شرده سر ا را اعمرال الگتريتمهرای هربن نردی رر رهی مجمتعره
دادههای مر دط ،الگتيی ه منورتر شناسرايی ايرن حمرب اسرتخرا مریگرردد هره کرادر
ه شناسرايی حمرب رهر رال فیشرینگ رتده ه رر خطرای همترری را سردت ره سراير
رهشهای مشا ه پیشین یز دارا می اشدح

ار در سال  1996مترد استفاده کرار گرفت ] .[2هارة

 -1مقدمه
حمله فیشینگ ه بش رای دستیا ی ه اابعا

فیشینگ مخفب عدار

حسان افراد ما ند ا هار ری ،هلمه عدتر ،ه اابعا

( Fishingش ار هردن گذرهاره هار ر از اريق ي

هار های اعتداری ،ههسیله
گفته میشتد ] .[1اين حمب

Password Harvesting

اعمه)

نی های مهندسی ارتماعی

است هه در آن حرف " "Phه رای  Fرای القای مفهت

رای اهلین ار ا رز یا

فريفتن رايگزين شده است ] .[3اهلین کر ا ی حمب

در سال  19۸7تضیح داده شد د ه اين هاره رای اهلین

فیشینگ یز ي

فراهم هننده سرهيا اينتر ت ه ا

 AOLتدح اين حمله در سايت هم ا ی  AOLه عداد
* پست ال تره ی تيسنده مسئتلmdt@dr.com :
1ح گرهه مهندسی هام یت ر ه فناهری اابعا  ،متسسه آمتزش عالی فنعتی
فتاد ،فتادشهر ،اففهان
2ح گرهه هام یت ر ،هاحد مدارهه ،دا شگاه آزاد اسبمی ،مدارهه ،ايران
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ضريب متفقیت حمب سعی می مايند ختد را ه گت های

مقايسة میزان فاه

عرضه مايند هه کر ا یان ه آ ها اعتماد متده ه ه عنتان

شناسايی دامنههای فیشینگ ر اسان الگتريتم ر ده-

ها آ ها را کدتل

ندی ] [14ه استفاده از الگتريتمهای دادههاهی ][15

مايندح در اين ت حمله ،فیشرها (مهارمان ياهسا ی هه

ردح در

مايندگان کا ت ی مراهز معتدری ویر ا

حمله فیشینگ را ا جا میدهند) ا اراحی ي

رشتة آدرن ا لیست سفید ]،[13

رهت پیم ینی ه سايتهای فیشینگ را ا

سايت هه

میان نی های ا رده شده نی های مشا ه رهي رد ما

شدیه ه سايت مترد ور است ،هار ختد را آغاز میهنندح

یز هرتد دار د اما دارای قطه ضعفهايی هستند هه در

پا از ا جا اين مرحله آ ها ايد رهشی را پیدا هنند هه

ادامه تضیح داده میشتدح در

کر ا یان ختد را مجدتر هنند ا در سايت آ ها هارد شده ه

فیشینگ ه هسیله تسعة سیستم خدره ] ،[5لیستی

اابعا م رما ه ختد را هارد هنندح ه عدار ديگر ،هدف

فیشینگ

افلی ي

حملة فیشینگ ا جا ي

حاهی  27مشخ ه مترد تره در فف ا

ار داط رعلی است

معرفی شده س ا آ ها را در شم دسته کرار میدهد ه ر

 URLرعلی از

اسان آ ها سیستم خدره را ا مجمتعهای از کتا ین آمتزش

يا هاد دهلتی است آغاز میگرددح فرد مهارم

مجمتعه هسیعی از کتا ین تلید

هه معمتا ا ي
سايت ا

نی

مقا له ا حمب

ايمیا هه حاهی ي

میدهد اما در اين نی

يا اراح حمله فیشینگ سعی میهند از متاردی استفاده

میشتدح همچنین اين مقاله مشخص میهند هه

هند هه رای کر ا یان رالب تده ه تتا د تره آ ها را

مشخ هها ه خ تت هيژگیهايی هه مر دط ا عاملهای

رلب هندح س ا سعی میهند ا  ،آدرن ،شماره لفن يا

ا سا ی هستند چگت ه از ه سايتها استخرا شدها دح در ]

هر اابعا ی هه تتا د عدا رای پیشدرد اهدافم از آ ها

 ،17 ،16ه  [1۸از

استفاده هند را دست آهردح

الگتهای مر تط ه فف ا

 -2مطالعات صورتگرفته در حوزة تکنیکهای
مقابله با حمالت فیشینگ
مطالعا

ه بشهای زيادی رهت ارا ه راه ارهای

مختلب رای مقا له ا حمب فیشینگ مطرح شده استح
از رملة آ ها می تان مقا له ا حمب فیشینگ ه هسیله
شا ة هرهد ] ،[4تسعه سیستم خدره مدتنی ر مشخ ه-
های فف ا ه رهت شخیص ه سايتهای فیشینگ ]

 ،[5شخیص ا رلین های فیشینگ ا استفاده از الگتريتم
ر تی

] ،[6شناسايی حمب

فیشینگ ا دسته ندی

ا رلین ها ] ،[7شناسايی فف ا
هيژگیهای پايه ] ،[۸شخیص فف ا
م تتا ] ،[9مقا له ا حمب

فیشینگ راسان
فیشینگ راسان

فیشینگ ه هسیلة احراز

هتيت ده مرحلهای ] ،[10شناسايی فف ا
راسان میزان شداهت م تتای فف ا ه

فیشینگ

نی های دادههاهی رهت هشب
فیشینگ استفاده شده ه 27

مشخ ة مر تط ه فف ا فیشینگ را ه منوتر آمتزش
دادن ادقه ندی هننده مترد تره کرار میدهدح اما
نی های مدتنی ر دادههاهی ا اين شیته معمتا ر
خطای اايی را شاما میشت د ه چتن ه هسیله مجمتعه
دادههای هم آمتزش داده شدها د ا گسترش حجم دادهها
ر خطای آ ها افزايم میيا دح در رخی از رهشهای
مدتنی ر داده هاهی لیستی حاهی چند مشخ ه مطرح از
 27مشخ ه مترد تره ا تخا شده ه الگتريتمهای داده
هاهی رهی آ ها اعمال میشتد ] 9 ،6 ،4ه  [11هه اين
رهي رد اعث شخیص اشتداه در حمب
متفاه

فیشینگ

ا مجمتعه آزمايشی ا تخا شده میگرددح

 -3مشخصههای مورد استفاده در شناسایی
صفحات فیشینگ

ا دسته ندی

ه اتر هلی  27مشخ ه رای شخیص حمب فیشینگ

دامنه ] ،[11مقا له ا ه سايتهای فیشینگ راسان

مطرح شده است ] [19هه در رهي رد ارا ه شده در اين

فیشینگ ا

مقاله ،سه مشخ ه ر ده ندی ،ر ینگ در مت تر رستجت

رها ط ا جمنی ] ،[12شناسايی فف ا
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ه هرتد عنتان در لیست  JCRه منوتر شناسايی رهر ال-

اايی در مت ترهای رستجت ه ختد اخت ات میدهند

فیشینگها ه افزايم ر دکت ه اين مشخ هها اضافه

ضمن آ ه ا هرتد سايت افلی معمتا مت ترهای رستجت

شدها دح اين مشخ هها در کالب  30مشخ ه ه شم

ر دهای ه سايتهای رعلی اخت ات ختاهند دادح در

خم کا ا ادقه ندی هستندح اين شم خم مختلب

قیق ا جا شده ا ررسیهايی هه رهی  10سايت مر تط

سايت ،امنیت ه رمز گاری

ه رهر الهای رعلی ا جا شد اين تیجه حافا گشت هه

مترد استفاده ،هدهای اس ري تی مترتد در فف ه ،ظاهر

رهر ال-فیشینگها دارای ر ده ففر در مت ترهای رستجت

ه هيژگیهای

هستندح مت ترهای رستجتی گت اگت ی هرتد دار د هلی

رفتاری سايت میشت دح لیست اين مشخ هها هه ه عنتان

مت تر رستجتگر گتگا ه دلیا دارا تدن کا لیت Page

پارامتر رای ادقه ندی هننده عريب میگرد د در ردهل

 Rankدر رهي رد ارا ه شده مترد استفاده کرار میگیردح

 1شان داده شده استح در ادامه مشخ ههای رديد ه

ردهل  2چند رهر ال-فیشینگ ه همراه ر ده آ ها را در

هار رفته در اين مقاله رهت شناسايی حمب فیشینگ ه

مت تر رستجتگر گتگا شان میدهدح

شاما مشخ ههای دامنه ه

فف ه ه م تتای آن ،آدرن فف ه ه

اتر خبفه تضیح داده شدها د ساير مشخ هها یز در
قیقا پیشین ه ف یا معرفی شدها د ] 5ه [19ح اگر
هر ي

از اين مشخ هها ه نهايی استفاده شت د می-

تا ند معیار خت ی رای شخیص فف ا فیشینگ اشند
ل ه ه هارگیری اين مشخ هها ا ي ديگر ه شخیص
اين فف ا هم

میهنندح

وجود عنوان صفحه در لیست  :JCRاين پارامتر ه
منوتر شخیص رهر ال-فیشینگها ه مجمتعه هيژگیها
اضافه شده است ه زما ی هه عنتان ي

سايت در لیست

اعب شده از ارف سايت امستن رهيترز اشد مقدار
منطقی  1را دريافت میهندح
ترتیب در نتایج موتور جستجو :اين هيژگی در رهي رد
مطرح شده ه منوتر افزايم دکت در شناسايی فف ا
فیشینگ افزهده شده است ه اين فتر

هه عنتان ه -

سايت مترد ور در مت تر رستجت مترد ررسی کرار گرفته
ه تیجه ر گردا ده میشتدح در سیاری از متارد مهارمان
ا فتذ ه سايتهايی هه دارای ر ده اا در مت ترهای
رستجت می اشند فف ه فیشینگ ختد را در آ ها کرار
میدهند نا راين اا تدن ر ینگ دامنه ه نهايی می-
تا د دلیلی رای کا ت ی تدن ه سايت مترد ررسی اشدح
رتبه دامنه سایت در موتور جستجو :چتن
ه سايتهای فیشینگ ه ی سايت افلی هستند ه معمتا
مد

هت اهی پیم از حمله راه ا دازی میشت د ر ده
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ردهل  -1لیست مشخ ههای مترد استفاده در ادقه ندی هننده رای شخیص ه سايتهای فیشینگ
مشخ ه

شماره

استفاده از آدرس  IPدر آدرس وبسایت

1

آدرن غیر عادی

2

میزان هرتد اختبل در آدرن دهی پايه

3

هرتد اابعا غیر عادی در سرهر

4

آدرن درختاستی

5

ر دهدامنه سايت در مت تر رستجت

6

استفاده از گتاهینامه امنیت سايت

7

اعتدار داشتن گتاهینامه

۸

هرتد فايلهای هتهی غیرعادی

9

هرتد اابعا شناسايی گتاهی امنیت

10

هرتد فف ا ا تقال

11

هرتد حمله استرادلینگ

12

هرتد حمله فارمینگ

13

مخفی متدن آدرن هاکعی فف ه

14

ررسی فرمهای هنترلی در سرهر

15

اش اا امبيی در م تتا

16

سايت ه ی شده از سايت افلی

17

استفاده از فر ا دهمه ارسال

1۸

استفاده از پنجره پاپ آپ

19

راست متن

20

غیرفعال شدن هلی

هرتد عنتان فف ه در لیست JCR

21

هرتد آدرن ه اتا ی

22

رايگذاری هاراهترهای مشا ه در آدرن

23

افزهدن پست د ه پیشت د در آدرن

24

استفاده از هاراهتر @ در آدرن

25

استفاده از هاراهترهای هگزا دسیمال

26

ر یب در تايج مت تر رستجت

27

میزان اهید ر امنیت

2۸

ت ختشامدگتيی عمتمی مترد استفاده

29

فرف زمان یم از حد در دريافت اابعا

30

مجله مدل سازی در مهندسی

معیار

مشخ ه دامنه ه آدرن ه سايتها

امنیت ه رمز گاری

هدهای اس ري تی مترتد در فف ه

ظاهر
فف ه ه
م تتای
آن

آدرن
فف ه ه

هيژگیهای
رفتاری
سايت
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ردهل -2چند مت ه رهر ال فیشینگ ه همراه ر ده آ ها در مت تر رستجتگر گتگا
وبسایت جعلی

نام ژورنال

وب سایت اصلی

http://www.afinidad.org
PR:0
http://www.archiveofscience.com
PR:0

http://www.aiqs.es
PR:4
http://www.unige.ch/sphn
PR:5

Afinidad (ISSN:
)0001-9704
Archives des sciences
)(ISSN: 1661-464X

http://www.britishedu.org.uk
PR:0
http://www.bothalia.com
PR:0
http://www.ciencia-e-tecnica.org
PR:0

http://www.bcss.org.uk/brad.php
PR:4
http://www.abcjournal.org
PR:0
http://www.scielo.oces.mctes.pt
PR:7

http://www.nautilusjournal.net
PR:0
http://www.texassciences.us
PR:0
http://www.texassciences.com
PR:0
http://www.texasacademyofscience.com
PR:0

http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html
PR:1
http://www.texasacademyofscience.org
PR:5

Bradleya (ISSN:
)0265-086X
Bothalia (ISSN: 0006)8241
Ciencia e tecnica
vitivinicola (ISSN:
)0254-0223
Nautilus

 -4رویکرد ارائه شده جهت مقابله با حمالت
فیشینگ
در رهي رد ارا ه شده رهت مقا له ا حمب

فیشینگ

ضمن مترد تره کرار گرفتن  27مشخ ه شناخته شده
رای اين حمب  ،سه مشخ ه رديد یز رهت شناسايی
رهر ال-فیشینگها ه افزايم ر دکت یان شده استح
س ا اين مشخ هها ر اسان ت در شم دسته متفاه

Texas Journal of
Science (ISSN: 0040)4403

همه هيژگیها ه سدت هز ی هه دار د در شناسايی
ه سايتهای فیشینگ متیر هستند ه اين ختد اعث
هاهم ر خطا میشتدح ا تدا در خم  1-4مجمتعه
داده مترد استفاده ه

ته آماده سازی آن شريح شده

است س ا در خم  2-4هزن هر دسته م اسده گرديده
ه هايتا در خم  3-4الگتريتم مناسب هر دسته ه ردهل
میم هايی ارا ه شده استح

کرار گرفته ه ا تره ه فراها ی آ ها در حمب فیشینگ

 1-4دادههای مورد استفاده و آماده سازی آنها

میزان هزن مر دط ا هر دسته ادق مجمتعه آمتزشی

سايتهای سیاری هرتد دار د هه اابعا ی رارع ه

م اسده میگرددح س ا ا ش یا مجمتعه آمتزشی

ه سايتهای فیشینگ در اختیار کرار میدهند هه از

ديگری شاما ه سايتهای کا ت ی ه فیشینگ ،دستههای

رمله آ ها می تان ه ه سايت ا زارهای ضد فیشینگ

مر دط اهم شناسايی شده ه الگتريتمهای هبن ندی ر

ما ند  [20] Comod Web Inspectorرا ا ردح اما

رهی دادههای مر دط ا آ ها اعمال میگردد ه هترين

اابعا ی هه اين کدیا سايتها در اختیار کرار میدهند

الگتريتم ا تره ه ر خطا رای هر دسته ا تخا می-

مر تط ه ه سايتهای فیشینگ خنثی شده هستندح

میم

نا راين ام ان پژههم رهی آ ها هرتد داردح منا ع ديگری

نی هايی هه اهنتن معرفی

ما ند  [21] Phishtankه  [22] Millersmilesهرتد

شدها د فقط از هيژگیهای مر تط ه ي ی از دستهها رهت

دار د هه ه اتر رهزا ه لیست ه سايتهای فیشینگ

فیشینگ استفاده میشتد ه يا همه

فعال را منتشر می مايند هه کا لیت استفاده از آ ها رای

شتد ه در آخر ر اسان هزن هر دسته ردهل
هايی ش ا میگیردح در
شناسايی حمب

هيژگیها ا هم در ور گرفته شده ه الگتريتمهای دادههاهی

ا جا پژههشهای مترد ور هرتد داردح

ر رهی آ ها اعمال میشتد هلی در رهي رد مطرح شده

مجله مدل سازی در مهندسی
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اابعا ی هه اين ه سايتها در اره حمب

فیشینگ

منتشر میهنند عمد ا شاما آدرن فف ه فیشینگ،
اريخ شناسايی آن ه ي

ردهل -3هز های مر تط ه مشخصها در هر دستهح

تير از ه سايت مر تاه است

وزن

نام دسته

تعداد یکها
(از )252

33%

۸3

مشخ ه دامنه ه آدرن ه سايتها

هه رای پژههم ما هافی یست ه همین دلیا ايد

15%

3۸

امنیت ه رمز گاری

ه سايتهای فیشینگ منتشر شده تسط اين منا ع در

4.5%

۸

هدهای اس ري تی مترتد در فف ه

23%

55

ظاهر فف ه ه م تتای آن

24%

57

آدرن فف ه ه

0.5%

1

هيژگیهای رفتاری

ازههای زما ی خات مترد ررسی کرار گرفته ه اابعا
مر تط ه  30پارامتر مطرح شده از آ ها استخرا گردد ا
راسان آ ها مجمتعه آزمايشی مترد ور ش ا گیردح

ففا متعلق ه دستة هيژگیهای رفتاری ه دلیا داشتن

 2-4محاسبه وزن هر دسته از مشخصهها
ه منوتر افزايم دکت در شناسايی ه سايتهای
فیشینگ ه هاهم ر

خطای مثدت ه رای در ور

گرفتن هلیه هيژگیها ه فتر

را ر ايد هر دسته از

مشخ هها ر اسان هز ی هه دار د در شناسايی فف ا
فیشینگ مد ور کرار گیر دح رای م اسده اين هز ها می-
تان از ه سايتهای فیشینگ شناسايی شده استفاده
متدح فرآيند م اسده هزن هر دسته ه اين فتر

است

هه ا تدا لیستی حاهی  40ه سايت فیشینگ از منا ع
تضیح داده شده در فتق هیه گرديده س ا  30پارامتر
متیر در شناسايی فف ا فیشینگ ه فتر ي
تلین ا ده مقدار ففر ه ي
ي

پارامتر

در ور گرفته میشتد هه

ه معنای متیر تدن پارامتر مترد ررسی در شناسايی

فف ه فیشینگ فعلی ه ففر ه معنای عد اییر آن استح
س ا عداد ي های مر تط ه ففتهای هر دسته ا دازه
گیری شده ه سدت ه عداد ها ي ها در مجمتعة
آمتزشی سنجیده میشتد اين ه آن معناست هه چند
درفد از ففا مترتد در هر دسته در شناسايی فف ا
فیشینگ متیر هستند ه ه اين ر یب هزن هر دسته
م اسده میگرددح ردهل  3هزنهای م اسده شده رای
هر دسته را شان میدهدح

مجله مدل سازی در مهندسی

اییر هم در شناسايی فف ا

فیشینگ در رهي رد ما

مترد استفاده کرار ختاهند گرفتح همچنین در مجمتعه
آمتزشی مترد استفاده کرار گرفته مقادير رخی از ففا
ففر است هلی اين ففا

ه دلیا اين ه رز هيژگیهای

شناخته شده در سیاری از حمب

فیشینگ هستند در

رهي رد ما یز مترد تره کرار میگیر دح هيژگیهای مر تط
ه حمب
فتر

فارمینگ ه استرادلینگ چتن در ه سايتها

میگیرد ه معمتا در سیستم عاما هار ر يا شد ه

م لی ر میدهد در پیم ینی ه سايتهای فیشینگ
متیر ختاهد تدح ه عبهه هيژگی غلطهای گارشی در
م تتا یز می تا د شاخص مناسدی رهت شناسايی
ه سايتهای فیشینگ اشد زيرا امرهزه فف ا فیشینگ
ا ه ی هردن از سايت افلی ايجاد میگرد د نا راين اگر
سايت افلی فاکد غلط امبيی اشد سايت رعلی هم دارای
غلطهای گارشی ه امبيی ختاهد تد ضمن آ ه در
مجمتعه آمتزشی مترد ررسی چنین هيژگی در سايتهای
فیشینگ مشاهده گرديدح همچنین هرتد هتهیهای غیر
عادی ادق ررسیهای ا جا شده رهی  100ه سايت
فیشینگ می تا د مشخ ه مناسدی رای شخیص
فف ا

فیشینگ اشدح ردهل  4هيژگیهای مترد

استفاده در رهي ردی هه ارا ه ختاهد شد را شان میدهدح
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ردهل -4هيژگیهای ا تخا شده رهت پیم ینی ه سايتهای فیشینگح
مشخصه

شماره

استفاده از آدرن  IPدر آدرن ه سايت

1

آدرن غیر عادی

2

میزان هرتد اختبل در آدرن دهی پايه

3

هرتد اابعا غیر عادی در سرهر

4

آدرن درختاستی

5

ر دهدامنه سايت در مت تر رستجت

6

هرتد عنتان فف ه در لیست JCR

7

استفاده از گتاهینامه امنیت سايت

۸

هرتد اابعا شناسايی گتاهی امنیت

9

هرتد اابعا شناسايی گتاهی امنیت

10

هرتد فف ا ا تقال

11

مخفی متدن آدرن هاکعی فف ه

12

ررسی فرمهای هنترلی در سرهر

13

سايت ه ی شده از سايت افلی

14

استفاده از فر ا دهمه ارسال

15

استفاده از پنجره پاپ آپ

16

غیرفعال شدن هلی

راست متن

هرتد آدرن ه اتا ی
رايگذاری هاراهترهای مشا ه در آدرن

19

افزهدن پست د ه پیشت د در آدرن

20

استفاده از هاراهتر @ در آدرن

21

استفاده از هاراهترهای هگزا دسیمال

22

ر یب در تايج مت تر رستجت

23

ه منوتر ا تخا الگتريتم مناسب رای هر دسته از ففا
ا تدا ايد مجمتعه آمتزشی از منا عی هه در خشهای کدلی
تضیح داده شد هیه گردد ه مقدار  23پارامتر ا تخا
شده رای هر ه سايت فیشینگ ا دازه گیری شتد،
س ا ر رهی مجمتعه آمتزشی هیه شده الگتريتمهای
هبن ندی اعمال شده ه ا تره ه ر خطا مناسب رين
الگتريتم رای هر دسته ا تخا شتدح مجمتعه آمتزشی ه
هار رفته عبهه ر ه سايتهای فیشینگ ايد شاما
ه سايتهای کا ت ی ه افلی یز اشد ا رهي ردی هه ارا ه
ختاهد شد تا ايی شخیص ه سايتهای افلی را یز
داشته اشدح ففا

مر تط ه دستة مشخ ه دامنه ه

آدرن ه سايتها ا سه مقدار شاما هم ،متتسط ه زياد

مجله مدل سازی در مهندسی

مشخ ه دامنه ه آدرن ه سايتها

امنیت ه رمز گاری

هدهای اس ري تی مترتد در فف ه

ظاهر فف ه ه م تتای آن

17
1۸

 3-4انتخاب الگوریتم مناسب برای هر دسته

معیار

آدرن فف ه ه

ا دازهگیری میشت د ( ه استنثنای استفاده از IPدر آدرن
ه ففت مترتد تدن عنتان در لیست  )JCRه فتر ی
هه اگر عداد لین های مر تط ه دامنه خارری در سايت
مترد ررسی ففر تد ففت اختبل در آدرندهی پايه
مقدار هم ،اگر عداد لین های خارری ین ي
تد مقدار متتسط ه اگر یشتر از ده لین

ا ده لین
تد مقدار زياد

را ه ختد خ یص می دهدح مقدار اين مرز نديها ا تره
ه مطالعا فتر گرفته رهی سايتهای کا ت ی ه سايتهای
متعلق ه حمب

فیشینگ همچنین مطالعا

پیشین

فتر گرفته در ] 5ه  [19عیین شده استح رای ففت
ر ده فف ه در مت تر رستجت رای ر ده ففر مقدار هم،
ر ده ین ي

ا سه مقدار متتسط ه ر ده یشتر از سه

مقدار زياد ه آن احت ات داده میشتدح مقادير قیه
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ففا اين دسته یز ه فتر
ففا

ری کا ا عیین هستندح

مر تط ه دستههای امنیت ه رمز گاری ،هدهای

اس ري تی مترتد در فف ه ،ظاهر فف ه ه م تتای آن ه
آدرن فف ه ه

یز ( ه غیر از ر یب در تايج مت تر

رستجت) ه فتر ي

پارامتر تلین در ور گرفته شده

ه ا ده مقدار ففر ه ي

ه

ا دازهگیری میگرد د هه ي

 5دسته نديهای رديد ه همراه هز شان را شان میدهدح
اهثر رهي ردهای معرفی شده رهت مقا له ا حمب
فیشینگ معمتا ففا مترتد در ي ی از دستههارا مترد
تره کرار میدهندح
ردهل  -5دسته ندی رديد ففا رهت اعمال الگتريتمهای
داده هاهی

معنای هرتد ففت مترد ررسی ه ففر ه معنای عد

وزن

نام دسته

هرتد آن استح همچنین ه سايتهای فیشینگی هه از

4۸%

مشخ ه دامنه ه رمز گاری

27.5%

هدهای اس ري تی ه م تتای فف ه

فف ا

ا تقال استفاده می مايند ففا

مر تط ه

مشخ ه دامنه ه آدرن ه سايتها ايد در آدرن سايت
کدا از ا تقال مترد ررسی کرار گیر د هلی ففا

ساير

24.5%

آدرن فف ه ه

دستهها پا از ا تقال ه فف ه ده ا دازهگیری میشت دح
اين رهش ا دازهگیری مقادير ففا  ،میزان شخیص
ه سايتهای فیشینگ را افزايم میدهد زيرا مهارمان
معمتا از فف ا ا تقالی استفاده میهنند هه عداد همی
از مشخ ههای مر تط ه فف ا

فیشینگ را دارا می-

اشند ه سیاری از ا زارهای فیشینگ فقط تا ايی ررسی
فف ه اهل را داشته ه فف ه ده را می تا ند شخیص
دهند نا راين کادر ه شناسايی ه سايتهای فیشینگ
دارای فف ه ا تقال ختاهند تدح
پا از آماده سازی مجمتعه آمتزشی ه ررسی آن مشاهده
میشتد هه دسته ففا امنیت ه رمز گاری ه مشخ ه
دامنه ه سايتها ا ي ديگر مر دط هستند همچنین ه
منوتر عیین اعتدار گتاهی امنیت ايد از اابعا دامنه
استفاده گردد ه هتر است الگتريتمها رهی مجمتعه آ ها
اعمال شتدح ه عبهه مجمتعه ففا مر تط ه هدهای
اس ري تی مترتد در فف ه ه ظاهر فف ه ه م تتای آن
مر دط ا م تتای داخلی فف ه تده ه در ور گرفتن ا ها
ا ي ديگر ه شخیص حمب فیشینگ هم ختاهد
متد ضمن آ ه ا تره ه هز های م اسده شده رای
دستهها در خم کدا مشاهده میگردد هه هزن مجمتعه
ففا سیار هم است ه در ور گرفتن آن ا ساير دستهها
ه شناسايی هتر ههاهم ر خطا هم ختاهد هردح
نا راين الگتريتمهای دادههاهی ايد ر رهی سه دسته
رديد مشخ ه دامنه ه رمز گاری ،اس ري تها ه م تتای
فف ه ه دامنه ه سايت مترد ررسی اعمال گرد دح ردهل

مجله مدل سازی در مهندسی

 1-3-4مشخصه دامنه و رمزنگاری
در رهي رد مطرح شده از سه الگتريتم C&R ،[23] C5

 [24] Treeه  [25] Questرهت هبن ندی استفاده
میشتدح ش ا  1میزان خطای هر الگتريتم را پا از
اعمال رهی دادههای مر دط ا مجمتعه ففا

دستة

مشخ ه دامنه ه رمز گاری شان میدهدح میزان دکت هر
الگتريتم ه هسیله مجمتعه داده آزمايشی هیه شده در
ر افزار  [26] Clementineدست آمده استح اين
ر افزار ده ر خطا ي ی رای هبن ش ا گرفته ه
ديگری رای مجمتعه دادة آزمايشی اعمال شده رهی
الگتريتم در اختیار کرار میدهد نا راين مناسب رين
الگتريتم رای ففا اين دسته  C&R Treeمی اشدح
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14.29

مناسب اين مرحله را ا تره ه مطالعا مقايسه هنندهای

8.68

9.23
10.71
9.97

10.77
10.71
10.74

خطای الگتريتم
خطای مجمتعه آزمايشی
خطای میا گین

ه سايتهای فیشینگ را ا جا دادح نا راين الگتريتم
هه ر رهی الگتريتمهای هبن ندی ا جا شدها د ا تخا
میشتدح ادق مطالعا فتر گرفته از ین الگتريتمهای
هبن ندی ده الگتريتم  C5ه  Questهمترين ر خطا

3.08

را دارا می اشند هلی الگتريتم  Questدارای سرعت
یشتری است ] [27نا راين الگتريتم  Questه عنتان
الگتريتم مناسب اين مرحله ا تخا میشتدح

& Q U E CS
T R T R E EC 5

10.94

10.94

ففا مشخ ه دامنه ه رمز گاری

7.17

7.14

3.08

3.08

ش ا -2میزان ر خطای الگتريتمهای ه هار رفته در مجمتعه
ففا هدهای اس ري تی ه م تتای فف ه

C5

7.14

مطا ق آ چه در خم کدلی تضیح داده شد میزان خطای
الگتريتمها پا از اعمال رهی دادههای مر دط ا مجمتعه
ففا دستة هدهای اس ري تی ه م تتای فف ه در ش ا
 2شان داده شده استح الگتريتم مناسب اين دسته یز
 C&R Treeمی اشدح

C&R TREE

3.08

 2-3-4کدهای اسکریپتی و محتوای صفحه

10.94

ش ا -1میزان ر خطای الگتريتمهای ه هار رفته در مجمتعه

خطای میا گین

خطای مجمتعه آزمايشی

خطای الگتريتم

QUEST

ش ا -3میزان ر خطای الگتريتمهای ه هار رفته در مجمتعه
ففا آدرن فف ه ه

 4-4جدول تصمیم نهایی
هماناتر هه در خشهای کدلی یان شد مشخ ههای
مر دط ا فف ا فیشینگ در سه دسته هلی رای گرفته
ه در هر دسته الگتريتم مناسب رهت شخیص حمب
فیشینگ رهی مجمتعه دادهها اعمال میشتدح ا تره ه
هز های دست آمده در ردهل  ،5فف ه مترد ررسی
زما ی فیشینگ شخیص داده میشتد هه حداکا ده
الگتريتم آن را ه عنتان فف ه فیشینگ شناسايی هنندح
ردهل  6ته میم گیری در مترد رعلی يا افلی تدن
فف ه مترد ررسی را شان میدهدح ي در ردهل ه
معنای فیشینگ شخیص داده شدن فف ه مترد ررسی
در الگتريتم مترد استفاده استح

 3-3-4آدرس صفحه وب
ش ا  3ر

خطای الگتريتمهای اعمال شده رهی

مجمتعه دادههای مر دط ا آدرن فف ه ه

را شان

میدهدح هماناتر هه مشاهده میگردد اين خم مستقا
از ت الگتريتم هبن ندی می تان عملیا
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میم هايی رهت شناسايی ه سايتهای

ردهل -6ردهل

فیشینگ
تیجه هايی

ردهل  -7الگتريتمها ه همراه ر خطا در شخیص حمب
فیشینگ

تیجه الگتريتم در هر مرحله
آدرن
فف ه
ه

هدهای اس ري تی
ه م تتای فف ه

مشخ ه دامنه
ه رمز گاری

سايت
کا ت ی

0

0

0

سايت
کا ت ی

1

0

0

سايت
کا ت ی

0

1

0

فف ه
فیشینگ

1

1

0

ه سايت
مش تک

0

0

1

فف ه
فیشینگ

1

0

1

فف ه
فیشینگ

0

1

1

فف ه
فیشینگ

1

1

1

نرخ خطا

نام الگوریتم

14%

رهي رد معرفی شده

21.5%

C&R Tree

21.5%

Quest

21.5%

C5

 -6آزمایش تجربی
ه منوتر آزمايم جر ی رهي رد ارا ه شده از ا زار
مهندسی ارتماعی ] [2۸مترتد در سیستم عاما لینتها
 Kaliاستفاده میهنیمح اين سیستم عاما ه منوتر ست
امنیت مترد استفاده کرار میگیرد ه شاما پیشرفته رين
ا زارهای ست امنیت از رمله ا جا حمب

فیشینگ

است هه امرهزه مهارمان یز آن را مترد استفاده کرار می-
دهند زيرا ام ان ساخت ي

ه سايت فیشینگ را ه

راحتی فراهم میهندح رای اين منوتر ا تدا ا رفتن ه
آدرن زير اين ا زار را فراختا ی میهنیم:

 -5اندازه گیری نرخ خطا
ه منوتر ا دازه گیری ر خطا ،مجمتعة آمتزشی حاهی
رهتردهای مر دط ا سايتهای کا ت ی ه فیشینگ را مترد
استفاده کرار میدهیمح ردهل  7تايج در هر مرحله را
شان میدهدح رهتردها ا ررسی هبسهای ش ا گرفته
تسط الگتريتمها ه گت های ا تخا شدها د هه یشترين
ر خطا حافا گرددح در فتر ی هه از رهي رد مطرح
شده رهت مقا له ا حمب فیشینگ استفاده گردد،
میزان ر خطا را ر  %14ه اگر مشا ه ساير رهي ردهايی
هه الگتريتمهای داده هاهی ه فتر ي جا رهی مجمتعه
ففا اعمال میشت د ] 17 ،15ه  [1۸ا جا گردد میزان
ر خطا را ر  %21ختاهد تدح
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>Go to Applications -> Kali Linux -
Exploitation Tools -> Social Engineering
Tools ->se-toolkit

عد از فراختا ی ا زار ،آدرن سايتی هه ک د ساخت فف ه
رعلی از آن را داريم هارد متده ه فف ه رعلی ه اتر
ا تما ی

ساخته میشتدح آدرن فف ه رعلی ساخته

شده آدرن آی پی مهارم است هه ايد کر ا یان را مجا
مايد هه در آن ا هار ری ه رمز عدتر ختد را هارد مايندح
ش ا  4فف ه رعلی ساخته شده را شان میدهدح
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ش ا  -4فف ه فیشینگ ساخته شده تسط لینتها Kali

ردهل -۸مشخ ههای فف ة فیشینگ ساخته شده تسط لینتها Kali
مشخصه

پارامتر

مشخصه

پارامتر

استفاده از آدرن  IPدر آدرن ه -
سايت

1

هرتد اابعا شناسايی گتاهی
امنیت

0

آدرن غیر عادی

H

هرتد اابعا شناسايی گتاهی
امنیت

0

مشخصه
غیرفعال شدن هلی

پارامتر
راست متن

0

هرتد آدرن ه اتا ی

0

میزان هرتد اختبل در آدرن دهی
پايه

H

هرتد فف ا ا تقال

0

رايگذاری هاراهترهای مشا ه در
آدرن

0

هرتد اابعا غیر عادی در سرهر

H

مخفی متدن آدرن هاکعی فف ه

0

افزهدن پست د ه پیشت د در آدرن

0

آدرن درختاستی

L

ررسی فرمهای هنترلی در سرهر

0

استفاده از هاراهتر @ در آدرن

0

ر ده دامنه سايت در مت تر رستجت

L

سايت ه ی شده از سايت افلی

1

استفاده از هاراهترهای هگزا
دسیمال

0

هرتد عنتان فف ه در لیست JCR

0

استفاده از فر ا دهمه ارسال

1

ر یب در تايج مت تر رستجت

L

استفاده از گتاهینامه امنیت سايت

0

استفاده از پنجره پاپ آپ

0
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 نتیجه گیری-7

-رای ست جر ی رهي رد ارا ه شده یاز است ا مشخ ه

در اين مقاله ه اخت ار حمب فیشینگ معرفی شد د ه

های اين فف ه استخرا شده س ا اين مشخ هها در

ا دا

نی هايی هه اهنتن رهت مقا له ا اين حمب

شده در خشهای کدلی در ر افزار

الگتريتمهای ا تخا

شدها د مطرح گرديدح س ا رهي ردی رهت پیم ینی

 هارد شت د ه ف ت تايج ررسی گرددحClementine

ه سايتهای فیشینگ ر اسان هزن مشخ ههای مترتد

 شان داده۸ مشخ ههای اين فف ه فیشینگ در ردهل

در فف ا ه ارا ه گشتح رهي رد ارا ه شده میزان اییر

شدها دح

هر مشخ ه ر اسان هزن آن را در ور میگیرد ه ا

در رهتردهای ديتاست ه

قسیم مشخ هها ه دستههای مر دط ا ي ديگر

 رهي رد،Clementine آزمايم متدن آن در ر افزار

نی های هبن ندی را ر رهی آ ها اعمال میهندح مزيت

مطرح شده فف ه مترد ور را فیشینگ شناسايی متدح

در ور گرفتن همة پارامترهای مم ن ه

عمده اين نی

از ه ذهر است هه پا از ساخت فف ا رعلی متعدد

متیر در شناسايی حمب

ه هسیلة ا زار ا رده مامی آ ها تسط رهي رد ارا ه شده

فیشینگ است ضمن آ ه

ا هارد متدن اين اابعا

سدت ه ساير

در اين مقاله شناسايی گرديد د زيرا اين ا زار از الگتيی

هبن ندی استفاده میهنند تا ايی شناسايی رهر ال

-مشا ه رای ساخت مامی فف ا فیشینگ استفاده می

فیشینگها را دارا تده ه از ر خطای همتری یز ر

مايدح

نی های مشا ه هه از الگتريتمهای

ختردار استح
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 پیوستها-9
 هدهای اس ري تی ه آدرن فف ه آهرده شدها دح،در ادامه خرهری الگتريتمهای مر تط ه مشخ ه دامنه ه رمز گاری
الف) خروجی الگوریتم آدرس صفحه وب
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ب) خروجی الگوریتم مشخصه دامنه و رمزنگاری

ج) خروجی الگوریتم کدهای اسکریپتی و محتوای صفحه

مجله مدل سازی در مهندسی

سال چهاردهم ،شماره  ،47زمستان 1395

دادختاه ،داهرپناه رزی ه سعیدی مدارهه

مجله مدل سازی در مهندسی

227

سال چهاردهم ،شماره  ،47زمستان 1395

