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اهب هتأسفبًِ گیزد؛  هَضَػی هَرد استفبدُ قزار هیاست ٍ ثزای ّز ضذُ اهزٍسُ استفبدُ اس رایبًبهِ ثسیبر ثیطتز اس قجل 

ٍ یبثٌذ  شارّب اس طزیق رایبًبهِ گستزش هیتؼذاد سیبدی اس ثذافرتجبط ًیست. بًبهِ راُ اهٌی ثزای ثزقزاری اایاستفبدُ اس ر

رٍی پیًَذّبی  ّبی ًباهي را ثبس یب ثز پیَستسبسًذ  بی هٌْذسی اجتوبػی کبرثزاى را هتقبػذ هیّ ثب استفبدُ اس تکٌیک

phishing .کٌذ. ّب را اثجبت هی یق رایبًبهِ ثِ ٍضَح تأثیز ایي هکبًیشمافشار اس طز افشایص تَسیغ ثبج کلیک کٌٌذ  

را کطف  یّبی پذیزی ای اس آسیت هجوَػِ (Sabri Haddoucheسجزی ّبدٍک )هحقق اهٌیتی آلوبًی ثِ ًبم 

ذ ذ ٍ در ثزخی هَارد کٌدّ ی جؼل َّیت رایبًبهِ را هی ثِ هْبجن اجبسُ اًذ ٍ ًبم گزفتِ Mailsploit کزد کِ

 ذ. ٌکٌ هی ی کبرثز اجزا ا در رایبًِهخزثی ر

ی جؼل رایبًبهِ است کِ توبهی  ی اصلی حولِ اهب هسئلِ کٌٌذُ است؛ ًگزاى Mailsploitاگزچِ ثخص اجزای کذ 

یب فیلتزّبی هختلف ّزسًبهِ را دٍر  DMARC (DKIM / SPF)کزدى جذیذ ّوچَى  ّبی ضذ جؼل حفبظت

دّذ تب اطالػبتی را ثب  تٌذگبى ٍ گیزًذگبى رایبًبهِ ایي اهکبى را هیاستبًذاردی است کِ ثِ فزس DMARC سًذ.  هی

 ای ضًَذ. ّبی رایبًبهِ اس ایي طزیق هبًغ اس ثزخی کالّجزداری ٍیکذیگز ثِ اضتزاک ثگذارًذ 

ّبی جؼلی ارسبل کٌٌذ کِ  ّبیی ثب َّیت دّذ تب رایبًبهِ ثِ هتجبٍساى اجبسُ هی DMARCّبی  ى حفبظتدٍرسد

ایي اهز کطف حوالت  تَاًٌذ ثِ جؼلی ثَدى آى پی ثجزًذ. ٍ ّن کبرگشاراى رایبًبهِ ثِ سختی هی ّن کبرثزاى

phishing ِسبسد. ّبی حبٍی ثذافشار را دضَارتز هی ٍ رایبًبه 

-RFCّبی رایبًبهِ را کِ ثب  ًبضی اس ایي است کِ کبرگشاراى رایبًبهِ چگًَِ آدرس Mailsploitپذیزی  آسیت

ٍ در آى رٍضی ثزای رهشگذاری تصَیت ضذ  2991در سبل  RFC-2431کٌٌذ.  تفسیز هی اًذ،ُ کذگذاری ضذ 2431

 .ضَد ّذرّبی رایبًبهِ ضزح دادُ هی در (ASCII)کیکبراکتزّبی غیزاس

ثِ طَر  RFC-2431ثبضذ. استبًذارد  اسکی ّبیتوبم هحتَیبت هَجَد در ّذر رایبًبهِ ثبیذ کبراکتز، طجق قبػذُ

ای در سهبى   کٌذ ٍ ٌّگبهی کِ رایبًبهِ ی غیزاسکی را ثِ کبراکتزّبی استبًذارد اسکی تجذیل هیدکبر کبراکتزّبَخ

 گیزد. در خط هَضَع یب آدرس دارای کبراکتز غیزاسکی ثبضذ، جلَی ایي اضتجبُ را هیارسبل اس طزیق کبرگشار 

گیزًذ  را هی RFC-2431ی  ضذُ یی رهشگذار رضتِ ،رایبًبهِ (client) کبرخَاّبىکطف کزد کِ ثسیبری اس  ّبدٍک

  کٌٌذ. اهب رضتِ را اس کذّبی هخزة تصفیِ ًوی ؛کٌٌذ آى را ثِ یک حبلت غیزاسکی رهشگطبیی هیٍ 

یب دٍ آدرس یب ثیطتز  null ثب ثبیت حبٍی آدرس RFC-2431ضذُ اس  ی رهشگطبیی ی رایبًبهِ ثزایي، اگز رضتِ ػالٍُ

ضَد  زی کِ هَاجِ هیی هؼتج یب اٍلیي آدرس رایبًبهِ null ثبیت ی پیص اس بًبهِرایبًبهِ تٌْب آدرس رای کبرخَاُثبضذ، 

ی  زی آى یک رضتِی هؼتجز کِ ًبم کبرث تَاًذ یک آدرس رایبًبهِ ایي ثذاى هؼٌی است کِ هْبجن هیخَاًذ.  را هی

 را ایجبد ًوبیذ:است  RFC-2431 ی  ضذُ رهشگذاری

From: =?utf-8?b?cG99dXNAd1hpdGVob4VzZS5nb4Y=?==?utf-

8?Q?=99?==?utf-

8?b?cG99dXNAd1hpdGVob4VzZS5nb4Y=?=@mailsploit.com 
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 ضَد: ثِ صَرت سیز رهشگطبیی هی  رایبًبهِهطتزی کِ درٍى 

From: potus@whitehouse.gov\9(potus@whitehouse.gov)@mailsploit.c

om 

 ی ٍاقؼی ، رًگ آثی ; ًبم کبرثزی ٍاقؼی رًگ قزهش ; داهٌِ

تٌْب اٍلیي رایبًبهِ  ،ذٌکٌ هی تجشیِرا  ّب پذیز کِ ایي رضتِ ی آسیت رایبًبهِ کبرخَاّبى

(Potus@whitehouse.govّرا خَا )ٌذ. دلیل ایي اهز ًگیز ی ٍاقؼی رایبًبهِ را ًبدیذُ هی ٌِذ خَاًذ ٍ داه

اٍلیي آدرس  Potus@whitehouse.gov( است یب ایي کِ \9) nullّوبًطَر کِ ثبال تَضیح دادُ ضذ ثبیت 

 گیزد. ًبدیذُ هی ی رضتِ را ضَد ٍ ثقیِ رٍ هی رایبًبهِ ثب آى رٍثِ کبرخَاُهؼتجزی است کِ 

کٌٌذگبى  ثِ توبهی ػزضِ ،ٍ چٌذیي هبُ پیص اس اًتطبر خجز در اٍایل سبل جبری کطف  Mailsploitًقص 

افشار هذیزیت  هحصَل ّوچَى ًزم 44ایي ًقص در  ّبی ّبدٍک، هحصَالت رایبًبهِ ّطذار دادُ ضذ. طجق ثزرسی

ی  ّبی هختلف رایبًبهِ ، ثزًبهMozilla Thunderbirdِ(، macOS ،iOS  ٍwatchOSی اپل ) رایبًبهِ

ّبی کبرثزدی یبفت ضذُ است؛  ثزًبهٍِ دیگز  ProtonMail(، Yahoo! Mailی یبَّ ) هبیکزٍسبفت، رایبًبهِ

ی  کٌٌذُ ػزضِ 21 اًذ. ی آدرس رایبًبهِ ٍصلِ هٌتطز کزدُ رفغ اضکبل تجشیِ ثزای هحصَل 44هَرد اس ایي  8اهب تٌْب 

الً ی دیگز اص کٌٌذُ ػزضِ 21، اهب ٍ در حبل کبر ثز رٍی آى ّستٌذ اٍرصاًسی داًستٌذ ای ئلِهسدیگز ایي اضکبل را 

ّب  ًذ، سیزا اس ًظز آىای ًذار اػالم کزدًذ کِ ثزای حل ایي هطکل ثزًبهًِیش هَسیال ٍ اپزا ایي اضکبل را تأییذ ًکزدًذ. 

  هطکلی اس سوت کبرگشار است. ایي هسئلِ

 اًذ: پذیز در لیٌک سیز ارایِ ضذُ کٌٌذگبى آسیت ضِّب ٍ ػز لیستی اس ضزکت

-lL991K34jkb_ZybbAoUA2https://docs.google.com/spreadsheets/d/

nowJCQk8fhQ-88HMQ2c8sB 

 ”From“ی چٌذگبًِ را در فیلذ  ّبی رایبًبهِ دّذ آدرس ِ هْبجوبى اجبسُ هیکِ ث Mailsploitّوبى ًقص 

 ًوبیٌذ.ًیش اجزا دّذ تب کذ هخزثی را  ّب اجبسُ هی رایبًبهِ پٌْبى سبسًذ، ثِ آى

 یکذّب کٌٌذ، یػول ه فیضؼ ضذُ یکذگذار ی رضتِ کزدىِ یدر تصف ٌکِیػالٍُ ثز ا ّب بًبهِیاس کبرخَاّبى را یثزخ

 .کٌٌذیاجزا ه یقزثبً یثز رٍ شیرا ً XSSٌذ هبً یهخزث

ثِ  زیپذ تی، آسMailsploit قیاس طز بًبهِیثِ جؼل را زیپذ تیاس کبرخَاّبى آس یفقط ثزخخجز خَة ایي است کِ 

 کذ ّستٌذ. قیحوالت تشر

خَد را  یِ رایبًبهکبرخَاُ در دستزس است، کبرثز  یافشار رٍسرسبًی ًزم ثِ سهبى ایي است کِ ّزحل ایي هطکل  راُ

اگز السم است کبرثز ّوچٌیي ضذُ استفبدُ ضَد.   ّبی رهشگذاری ّبی ضخصی اس پیبم رٍسرسبًی کٌذ. ثزای هکبلوِ ثِ

 ثزای تأییذ َّیت ٍ رهشگذاری هحتَیبت استفبدُ ًوبیذ. PGP / GPGدائوبً اس رایبًبهِ استفبدُ کٌذ، اس 
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