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Sobre este documento

Este documento é para clientes Cisco, parceiros de canal de Cisco e os engenheiros da Cisco
que distribuirão Cisco enviam por correio eletrónico a Segurança. Este capas de documento:

Que é falsificação do email?●

Trabalhos da defesa da falsificação do email●

Que mais que você pode fazer com prevenção da falsificação?●

Que é falsificação do email?

A falsificação do email é a falsificação do encabeçamento do email onde a mensagem parece ter
originado de alguém ou em algum lugar a não ser o origem real. A falsificação do email é uma
tática usada no phishing e as campanhas do Spam porque os povos são mais prováveis abrir um
email quando o pensam foram enviadas por uma fonte legítima, de confiança. Para obter mais
informações sobre da falsificação, refira por favor http://blogs.cisco.com/security/what-is-email-
spoofing-and-how-to-detect-it

Envie por correio eletrónico quedas da falsificação nas seguintes categorias:

Categoria Descrição Alvo principal
Falsificação direta
do domínio

Encarnar um domínio idêntico no “envelope de” como o domínio do
receptor. Empregados

Decepção do
nome do
indicador

“” Do encabeçamento mostra um remetente legítimo com um nome
executivo de uma organização. Igualmente sabido como o acordo do email
do negócio (BEC).

Empregados

Personificação da
marca

“” Do encabeçamento mostra um remetente legítimo com a marca de uma
organização conhecida.

Clientes/Parcei
ros

http://blogs.cisco.com/security/what-is-email-spoofing-and-how-to-detect-it
http://blogs.cisco.com/security/what-is-email-spoofing-and-how-to-detect-it


Ataque baseado
URL de Phish

Um email com uma URL que tente roubar a informação dos dados
sensíveis e/ou do início de uma sessão da vítima. Um email falsificado de
um banco que pede que você clique um link e verifique seus detalhes da
conta é um exemplo do ataque baseado URL do phishing.

Empregados/P
arceiros

Primo ou ataque
idêntico do
domínio

O “envelope” ou “” do valor de cabeçalho mostra um endereço similar do
remetente que encarne real, na tentativa de contornear inspeçãos SPF,
DKIM e DMARC.

Empregados/P
arceiros

A aquisição
maioritária da
conta/compromet
eu a conta

Ganhe o acesso não autorizado a uma conta de email real que pertença a
alguém e envie então email a outras vítimas como o proprietário legítimo
da conta de email.

Todos

A primeira categoria relaciona-se aos abusos do Domain Name do proprietário no “envelope” do
valor no encabeçamento do Internet de um email. Cisco envia por correio eletrónico a Segurança
pode remediate este ataque usando a verificação do remetente DNS para permitir somente
remetentes legítimos e o mesmo resultado pode ser conseguido globalmente usando a
verificação DMARC, DKIM e SPF.

Contudo, as outras categorias não estão violando inteiramente a parcela do domínio do endereço
email do remetente, daqui não é fácil ser intimidado usando registros do texto DNS ou verificação
do remetente somente. Idealmente, seria o melhor combinar algum Cisco envia por correio
eletrónico recursos de segurança junto com a proteção avançada Cisco baseada para fora--caixa
do phishing (APP) para lutar contra tais ameaças avançadas. Note por favor que o aplicativo de
recursos de segurança do email de Cisco pode variar de uma organização ao outro e o aplicativo
impróprio pode conduzir a uma incidência alta dos falsos positivos, daqui é importante
compreender as necessidades de negócio da organização e costurar em conformidade as
características.

Trabalhos da defesa da falsificação do email

Os recursos de segurança que endereçam os melhores prática para monitorar, advertem e
reforçam contra ataques de falsificação são mostrados no diagrama abaixo (figura 1). Os detalhes
de cada característica serão fornecidos neste documento. O melhor prática é uma aproximação
detalhada da defesa para detectar a falsificação do email. Mantenha sempre na mente que os
atacantes mudarão seus métodos contra uma organização ao longo do tempo, assim que é muito
importante para um administrador monitorar todas as mudanças de ocorrência e continuá-las com
avisos e aplicação apropriados.

A figura 1. Cisco envia por correio eletrónico o encanamento da defesa do spoof da Segurança



Layer 1: Verificação de validade no domínio do remetente

A verificação do remetente é uma maneira mais simples de impedir o email enviado de um
domínio de e-mail falso, tal como a falsificação do domínio do primo (por exemplo 'c1sc0.com é o
imposter do “cisco.com "). Cisco envia por correio eletrónico a Segurança faz uma pergunta do
MX Record para o domínio do endereço email do remetente e executa uma consulta do registro A
no MX Record durante a conversação SMTP. Se a pergunta DNS retorna NXDOMAIN, tratará o
domínio como a inexistência. É uma técnica comum para que os atacantes forjem a informação
do remetente do envelope assim que o email de um remetente unverified está sendo aceitado e
processado mais. Usando esta característica, todos os mensagens recebida que falham a
verificação da verificação estarão rejeitados pela Segurança do email de Cisco a menos que o
domínio ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do remetente PRE-forem
adicionados da “na tabela exceção”.

Melhor prática: Configurar a Segurança do email de Cisco para rejeitar a conversação SMTP se o
domínio de e-mail do campo do remetente do envelope é inválido e para permitir somente
remetentes legítimos configurando a política do fluxo de correio, a verificação do remetente e a
tabela da exceção (opcionais). Para mais informação, visite por favor:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/200057-Spoof-
Protection-using-Sender-Verificati.html

Figura 2. seção da verificação do remetente na política do fluxo de correio do padrão.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/200057-Spoof-Protection-using-Sender-Verificati.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/200057-Spoof-Protection-using-Sender-Verificati.html


Camada 2: Verifique “” do encabeçamento usando DMARC

A verificação DMARC é uma característica muito poderosa a lutar contra “falsificação direta do
domínio” e igualmente inclui do “nome indicador” & do “ataques da personificação tipo”. Laços
DMARC na informação autenticada com SPF ou DKIM (enviando a fonte do domínio, ou a
assinatura) com o que é apresentado ao fim-receptor no “” do encabeçamento e verifica que os
identificadores SPF e/ou DKIM estão alinhados com do identificador do encabeçamento.

Para passar a verificação DMARC, um email entrante deve passar pelo menos um destes
mecanismos da autenticação. Cisco envia por correio eletrónico a Segurança igualmente permite
que o administrador defina um perfil da verificação DMARC para cancelar as políticas DMARC do
proprietário do domínio e para enviar o agregado (RUA) e a falha/relatórios (RUF) judiciais aos
proprietários do domínio que ajuda a reforçar em retorno suas disposições da autenticação.

Melhor prática: Edite o perfil do padrão DMARC que segue com as ações de política DMARC que
são recomendadas pelo remetente. Adicionalmente, as configurações globais da verificação
DMARC devem ser editadas para permitir a geração de relatório correta. Uma vez que o perfil é
configurado apropriadamente, o serviço da verificação DMARC deve ser permitido na política
padrão das políticas do fluxo de correio.

Figura 3. perfil da verificação DMARC



Nota: DMARC deve ser executado pelo proprietário do domínio de emissão conjuntamente com
uma ferramenta de monitoramento do domínio, tal como a proteção do domínio Cisco. Quando
executada apropriadamente, a aplicação DMARC em ajudas da Segurança do email de Cisco
protege contra o email do phishing enviado aos empregados dos remetentes ou dos domínios
desautorizados. Para obter mais informações sobre da proteção do domínio Cisco, visite por favor
este link: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-
glance-c45-740937.pdf

Camada 3: Impeça que os spammer enviem email falsificado

Os ataques de falsificação podem ser um outro formulário comum de uma campanha do Spam,
daqui permitir a proteção do anti-Spam é ainda essencial identificar eficazmente os email
fraudulentos que contêm elementos do Spam/phishing e os obstruem positivamente. O uso do
motor do antispam, quando acoplado com outras ações do melhor prática, descritas
completamente neste documento, fornece os melhores resultados sem a perda de email
legítimos.

Melhor prática: Permita a exploração do anti-Spam na política do correio do padrão e ajuste a
ação da quarentena aos ajustes positivamente identificados do Spam. Aumente o tamanho
mínimo da exploração para a mensagem do Spam pelo menos a 2M na configuração global.

Figura 4. ajuste do Anti-Spam na política do correio do padrão

/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740937.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740937.pdf


O ponto inicial do Spam pode ser ajustado para que o positivo e o Spam suspeitado aumente ou
diminua a sensibilidade (figura 5); contudo, Cisco desanima o administrador para fazer assim, e
usa somente os pontos iniciais do padrão como uma linha de base, a menos que sendo dito de
outra maneira por Cisco.

A figura 5. pontos iniciais do Anti-Spam que ajustam-se no padrão envia a política

Como uma nota lateral, Cisco envia por correio eletrónico a ofertas da Segurança o motor
inteligente auxiliar da Multi-varredura (IMS) que fornece a combinação diferente do motor do anti-
Spam em favor de aumentar as taxas de captura do Spam (a maioria de captura-taxa agressiva).

Camada 4: Determine remetentes maliciosos através do domínio de e-mail

Usar a detecção baseada IP da reputação (SBR) para lutar contra ataques falsos é já não
suficiente devido a diversas razões particularmente com o fato de que a mesma fonte de
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser usada para hospedar o múltiplo
que envia os domínios, neste caso, a natureza de cada domínio pode ser diferente, daqui fazendo
SBR menos eficazes impedir as mensagens e as campanhas contaminadas maliciosas da
falsificação. A reputação do domínio do remetente (SDR) vem em acessível endereçar tais
interesses.

Com a preservação da reputação IP que filtra na camada da conexão SMTP, a sentença da
reputação baseada na informação de domínio de emissão apresentada na conversação SMTP e



os cabeçalhos da mensagem estarão tomados na consideração para determinar se o email for
permitido pela política do correio recebido ou não. O SDR está na parte superior em termos
eficazmente de impedir campanhas da falsificação das fontes maliciosas ou de um domínio que
seja registrado recentemente, menos do que uma semana, por exemplo, em uma tentativa clara
de ser mais inteligente que a característica da exploração da reputação.

Melhor prática: Crie um filtro satisfeito entrante que capture o domínio de emissão em que a
sentença da reputação SDR cai sob ou terrível/deficiente/se manchou ou a idade do domínio é
menos do que ou iguala aos dias 5. A ação recomendada é quarantine a mensagem e enviar uma
notificação ao administrador de segurança do email e ao receptor original. Para obter mais
informações sobre de como configurar o SDR, veja por favor a vídeo Cisco em
https://www.youtube.com/watch?v=IBLRQMT3SHU

A figura 6. filtro satisfeito para a reputação SDR e o domínio envelhecem com ambos notificam e
quarantine ações.

Camada 5: Reduza falsos positivos com resultados da verificação SPF ou DKIM

Éimperativo reforçar a verificação SPF ou DKIM (ambos ou qualquer um uma) a respeito das
multi-camadas da construção de detecção do email do spoof para a maioria de tipos do ataque.
No lugar de tomar uma ação final (tal como a gota ou a quarentena), Cisco recomenda adicionar
um encabeçamento novo tal como o [X-SPF-DKIM] na mensagem que falha a verificação SPF ou
DKIM e coopera o resultado com a característica forjada da detecção do email (ALIMENTADA)
que nós cobriremos mais tarde, em favor de uma taxa de captura melhorada de falsificação envia
por correio eletrónico.

Melhor prática: Crie um filtro satisfeito que inspecione os resultados da verificação SPF ou DKIM
de cada mensagem recebida que passaram com as inspeçãos precedentes. Adicionar um X-
encabeçamento novo (por exemplo X-SPF-DKIM=Fail) na mensagem que falha a verificação SPF
ou DKIM e a entrega à camada seguinte de exploração – detecção forjada do email
(ALIMENTADA).

Figura 7. filtro satisfeito que inspeciona mensagens com resultados falhados SPF ou DKIM

https://www.youtube.com/watch?v=IBLRQMT3SHU


Camada 6: Detecte mensagens com nome possivelmente forjado do remetente

Complementando com verificações SPF, DKIM e DMARC, a detecção forjada do email
(ALIMENTADA) é uma outra linha de defesa importante contra a falsificação do email. FED é
ideal aos ataques falsos do remediate que abusam “” do valor no corpo da mensagem. Dado que
você já conhece os nomes executivos dentro da organização, você pode criar um dicionário
destes nomes e então prover esse dicionário com a condição ALIMENTADA em filtros satisfeitos.
Independentemente dos nomes executivos, você pode igualmente criar um dicionário de domínios
do primo ou de domínios idênticos, com base em seu próprio domínio usando DNSTWIST
(https://github.com/elceef/dnstwist) a combinar contra a falsificação idêntica do domínio.

Melhor prática: Identifique os usuários em sua organização cujas as mensagens são prováveis
ser forjadas. Crie um dicionário personalizado que esclareça executivos. Para cada nome
executivo, o dicionário precisa de incluir username e todos os nomes de usuário possíveis como
termos (figura 8). Quando o dicionário está completo, use a detecção forjada do email
(ALIMENTADA) no filtro satisfeito para combinar no “” do valor dos mensagens recebida com este
entradas no dicionário.

Figura 8. diretório feito sob encomenda para a detecção forjada do email

Éuma ação opcional para adicionar uma condição de exceção para seu domínio de e-mail do “no
remetente envelope” para contornear a inspeção ALIMENTADA. Alternativamente, uma “lista de

https://github.com/elceef/dnstwist


endereço feita sob encomenda” pode ser criada para contornear a inspeção ALIMENTADA a uma
lista de endereços email que são indicados no “” do encabeçamento (figura 9).

Figura 9. cria a lista de endereço para contornear a inspeção ALIMENTADA

Aplique a ação proprietária forjada da detecção do email (ALIMENTADA) para descascar “” do
valor e para rever o endereço email real do remetente do envelope na caixa de entrada da
mensagem. Um pouco do que aplicando uma ação final, adicionar um X-encabeçamento novo
(exemplo: X-FED=Match) na mensagem que combinou a circunstância e continua a entregar a
mensagem à camada seguinte de inspeção (figura 10).

Figura 10. recomendou o ajuste satisfeito do filtro para ALIMENTADO

Camada 7: Email positivamente identificado da falsificação

Émais eficaz identificar uma campanha real da falsificação provendo outras sentenças dos vários
recursos de segurança no encanamento, tal como a informação do X-encabeçamento que é
produzida “pela aplicação SPF/DKIM” e “ALIMENTADA”. Os administradores podem criar um filtro
satisfeito para identificar as mensagens adicionadas com ambos os X-encabeçamentos novos
devidos falharam resultados da verificação SPF/DKIM (X-SPF-DKIM=Fail) e que “” do
encabeçamento está combinando as entradas no dicionário ALIMENTADAS (X-FED=Match).

A ação recomendada pode ser, uma ou outra quarentena a mensagem e notificar o receptor ou
continuar a entregar o mensagem original mas a prepending palavras do [POSSIBLE FORGED]
“para sujeitar” a linha como um aviso ao receptor como descrita abaixo (figura 11).

Figura 11. liga todos os X-encabeçamentos em uma única regra (final)



Camada 8: Proteção contra o phishing URL

A proteção contra os links do phishing URL é incorporada na URL e na manifestação que filtram
na Segurança do email de Cisco. As ameaças misturadas combinam a falsificação e as
mensagens do phishing na tentativa de olhar mais legítimas ao alvo, daqui permitir a filtração da
manifestação é crítica para ajudar a detectar, analisar e parar tais ameaças em uma base do
tempo real. Vale sabendo que a reputação URL está avaliada dentro do motor do Anti-Spam e
estará usada como parte da decisão para a detecção do Spam. Se o motor do Anti-Spam não
para a mensagem com a URL como o Spam, estará avaliado pela URL e pela manifestação que
filtram nos últimos parte do encanamento da Segurança.

Recomendação: Crie uma regra de filtro satisfeita que obstrua a URL com uma contagem
“maliciosa” da reputação e reoriente a URL com uma contagem “neutra” da reputação ao proxy do
Cisco Security (figura 12). Permita filtros da manifestação da ameaça permitindo a alteração da
mensagem. A reescrita URL permite URL suspeitos ser analisada pelo proxy do Cisco Security
(figura 13). Para mais informação, visite por favor:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-
esa-00.html

Figura 12. Filtro satisfeito para reputações URL

Figura 13. Permita a reescrita URL na filtração da manifestação

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-esa-00.html


Camada 9: Aumente a capacidade da detecção da falsificação com Cisco avançou
a proteção do phishing (o APP)

Cisco oferece a proteção avançada do phishing (APP) que integra a aprendizagem de máquina,
combinando a modelagem local da identidade e do relacionamento com a analítica do
comportamento, proteger melhor contra ameaças decepção-baseadas identidade. O APP
igualmente permite que o administrador remova os email maliciosos das caixas de entrada dos
usuários para impedir a fraude do fio ou outros ataques avançados; e fornece visibilidade
detalhada na atividade do ataque do email, incluindo as mensagens totais fixadas e os ataques
impedidos. Para mais detalhes, visite por favor os seguintes links:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-
c45-740894.pdf

Recomendação: Cisco APP é uma solução da para fora---caixa na nuvem. Os administradores
executam o email que gerencie no servidor de e-mail tal como a troca e o escritório 365 a fim
reter a informação de cabeçalho de todos os mensagens recebida em Cisco APP para a análise
mais aprofundada sem nenhuma intervenção de programação humana. Os administradores
reveem as classes do ataque que Cisco APP identificou (figura 14) e configuram as políticas que
incluem a capacidade para alertar o administrador, suprimem da mensagem ou quarantine a
mensagem a um dobrador alternativo baseado nos tipos do ataque (figura 15).

Figura 14. Cisco APP povoa automaticamente as classes do ataque no painel principal

/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740894.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740894.pdf


Figura 15. O ajuste da política em Cisco APP que automatiza a ação se a mensagem combina o
tipo selecionado do ataque.

Que mais que você pode fazer com prevenção da falsificação?

Muitas paródias podem ser remediated exercitando algumas precauções simples, incluindo mas
não ser limitadas a:

Limite o uso de domínios whitelisted na tabela do acesso host (CHAPÉU) Parceiros muito a
poucos de negócio principal

●

Membros sempre da trilha e da atualização no grupo do remetente SPOOF_ALLOW, se você
criou um seguindo as instruções dadas no link dos melhores prática.

●

Permita a detecção do graymail e coloque-os na quarentena do Spam também●

Mas o mais importante de tudo, permita o SPF, o DKIM, e o DMARC e execute-os
apropriadamente. Contudo, a orientação de como publicar registros SPF, DKIM e DMARC é além
do alcance deste documento. Para o esse, refira por favor o seguinte White Paper:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/esa-spf-dkim-dmarc.pdf

Nós igualmente compreendemos o desafio de ataques remediating do email tais como as
campanhas da falsificação discutidas aqui. Se você está tendo perguntas sobre a aplicação
destes melhores prática, contacte por favor o Suporte técnico de Cisco abrindo um caso. Alcance
alternativamente, por favor para fora a seu Equipe de Conta da Cisco para uma solução e um
guia de projeto. Para obter mais informações sobre da Segurança do email de Cisco, vá por
favor a http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/emailsecurity/index.html

/content/dam/en/us/products/collateral/security/esa-spf-dkim-dmarc.pdf
/content/en/us/products/security/emailsecurity/index.html
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