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هاي بانكداري الكترونيك اين تاكنون، براي كاربران سيستم

  .پيدا كرده است

كشورهاي  برايهاي بانكداري به ويژه با هدف سيستم

ها اقدام به ربودن حساب كاربري و با ارسال يك بدافزار براي كاربران بانك

-ده ميبه عنوان مثال براي كاربراني كه از توكن استفا

  .نمايد

نيز هاي ايران بانكدر آينده اما ممكن است 

  :گرديدبايست به طور مختصر با نحوه عملكرد آن آشنا 

براي كاربران هدف  »معتبر شركتيك صورتحساب از طرف 

 SSLگواهي يك  ديگر وجود دارد كه در صورت اجراي آن

از اين طريق . كندهدايت ميكه از پيش طراحي شده است، 

خود را به راحتي اطالعات احراز هويت  ،براي ورود به اينترنت بانك

   :دهدو فايل مخرب درون آن را نشان مي

 

تر كار مهاجمان كمي پيچيده ،هستنداحراز هويت دو عاملي 

با هدايت كاربر به صفحه جعلي بانك، وي را تشويق 

اين برنامه كه به ظاهر رمز عبور دوم را براي كاربر 

هاي بانك براي  SMSگيرد و از ارسال نكي كاربر را به دست مي
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تاكنون، براي كاربران سيستم 2013نام نوعي پنير سوئيسي است كه از سال  

پيدا كرده است» اينترنتي هاي كاربريبراي ربودن حساب حمله«ديگري با عنوان 

با هدف سيستم ،Operation Emmental موسوم به حمالت ،پيرو گزارشات اخير

و با ارسال يك بدافزار براي كاربران بانك طراحي شده است، و ژاپن اتريش

به عنوان مثال براي كاربراني كه از توكن استفا(هاي احراز هويت دو عاملي آنها نموده و نهايتاً براي دور زدن مكانيزم

نمايدهاي تلفن همراه خود ميآنها را تشويق به نصب يك برنامه بر روي گوشي

اما ممكن است انجام شده است  خارجي هايبا هدف بانكدر حال حاضر البته اين حمله 

بايست به طور مختصر با نحوه عملكرد آن آشنا اين حمله، ميرخداد براي پيشگيري از 

صورتحساب از طرف «عناويني نظير يك ايميل جعلي با در اين حمله ابتدا 

 . مي باشد RTF.با پسوند  ايفايل ضميمهارسال مي شود كه حاوي 

ديگر وجود دارد كه در صورت اجراي آندر اين فايل كه به ظاهر مستند است، يك فايل اجرايي 

كه از پيش طراحي شده است،  بانكجعلي  كاربر را به سمت سايتساخته شده و 

براي ورود به اينترنت بانك و كلمه عبور خود كاربر با وارد كردن نام كاربري

  ! دهددر اختيار مهاجمين قرار مي

و فايل مخرب درون آن را نشان مي RTF.اي از فايل با پسوند شكل زير نمونه

احراز هويت دو عاملي داراي كه  داري اينترنتيبانكهاي به سامانه ورود

با هدايت كاربر به صفحه جعلي بانك، وي را تشويق در اين مرحله . شود و نياز به همكاري بيشتر قرباني وجود دارد

اين برنامه كه به ظاهر رمز عبور دوم را براي كاربر . نمايدمي تلفن هوشمند خودبر روي اندرويد به نصب يك برنامه 

نكي كاربر را به دست ميهاي آنالين باكند در واقع كنترل نشستتوليد مي

هشدار در خصوص حمله 
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Emmental 

ديگري با عنوان  كشور، مفهوم

پيرو گزارشات اخير

اتريش ،سوئيس، سوئد

آنها نموده و نهايتاً براي دور زدن مكانيزم

آنها را تشويق به نصب يك برنامه بر روي گوشي) كنند

البته اين حمله 

  . هدف قرار گيرد

براي پيشگيري از 

در اين حمله ابتدا  .1

ارسال مي شود كه حاوي 

در اين فايل كه به ظاهر مستند است، يك فايل اجرايي 

ساخته شده و  جعلي

كاربر با وارد كردن نام كاربري

در اختيار مهاجمين قرار مي

شكل زير نمونه

 

ورودبراي  .2

شود و نياز به همكاري بيشتر قرباني وجود داردمي

به نصب يك برنامه 

كند در واقع كنترل نشستتوليد مي
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كاربر نيز به اين ترتيب مهاجمان به رمز دوم . فرستدميرا به سرور نفوذگران ها SMSو اين  كاربر جلوگيري كرده

 . دسترسي خواهند يافت

  Emmental ي پيشگيري از حملهراهكارها

همراه كاربر، اطالعات احراز هويت وي در اختيار مهاجم قرار گرفته و به سرعت در صورت آلوده شدن سيستم و گوشي تلفن 

با توجه  بوده و به عالوه لذا پيشگيري از اين حمله بسيار مهم. شودامكان انجام كالهبرداري و سرقت از حساب آنان فراهم مي

اين راهكارها . باشدمي بسيار حياتي ،سادگيوجود با  ،آنبه آلودگي راهكارهاي پيشگيري از نقش كاربر در مسير اين حمله، به 

  : به شرح ذيل است

معتبر بر روي سيستم خود آنتي ويروس از يك حتماً  :قدم پيشگيري از حمله استويروس، اولين آنتي نصب  .1

فايل مخرب اين حمله را  ،و معتبرهاي معروف آنتي ويروساكثر  ،هاي انجام شدهطبق برررسي. استفاده نماييد

  !شود بروزمرتب البته مهم است كه آنتي ويروس شما . دهندتشخيص مي

آلودگي در مرحله اول حمله، هرگز جهت جلوگيري از  :ناآشنا را فراموش كنيدهاي از طرف فرستنده ايميل .2

 .شود را باز نكنيدها و نهادهاي ناآشنا براي شما ارسال ميهايي كه از طرف شركتايميل

يا و  هابانك ،هاشركتدر صورتي كه ايميل از طرف  :كمي درنگ كنيد هابازكردن ضمايم ايميلپيش از دانلود و  .3

سريع هرگونه ضميمه و كردن داريد، از باز از آنها را يا صورتحساب سابقه دريافت ايميل كه باشد  ييساير نهادها

شركت يا بانك در صورت نياز به سايت  ،ابتدا علت ارسال ايميل را بررسي نموده. ديلينك موجود در آنها بپرهيز

 .علت ارسال آن را جويا شويد ،وده و يا با تماس تلفنيمراجعه نم

به در ايميل صورتحساب خود  EXE  در صورت مشاهده فايل ضميمه با پسوند :خطرناك هستند هاايميلضمايم  .4

 . ننماييدباز آن را نيز فايل ديگري يافتيد هرگونه ، RTFو چنانچه در داخل فايل هيچ عنوان آن را باز ننموده 

، هوشمندتلفن كارگيري به با گسترش :مراجع معتبر را برگزينيد ،افزارهاي گوشي تلفن همراهبراي دانلود نرم .5

دانلود و در خصوص لذا . تبديل شده استحمالت مهاجمين كمك به به يكي از ابزارهاي خوب براي ها گوشياين 

از  حتماً و فقطافزارهاي بانكي را نموده و نرم تهيهمعتبر  هايسايترا از  هاآن نيزخود افزارهاي تلفن همراه نصب نرم

 .دريافت و نصب نماييدمربوطه سايت بانك 

  

  


