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захисту обчислювальних ресурсів SMTP-серверу від несанкціонованого 

використання.  
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розсилання повідомлень електронної пошти. 
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ВСТУП 

 

SMTP (Simple Message Transfer Protocol) - це технологія доставки вихідних 

повідомлень від користувачів електронної пошти, давно стала стандартом в 

Інтернеті. Доставка повідомлень до всіляких адресатів по всьому глобальному 

Інтернету - досить непросте завдання. Реалізувати її засобами комп'ютера 

користувача нереально. Тому доставкою повідомлень займаються спеціальні 

сервери, а протокол SMTP, в тому числі, служить для прийому підготовлених до 

відправки повідомлень від користувача пошти. 

З використанням SMTP пов'язана важлива особливість: доступність SMTP-

сервера. Справа в тому, що, коли (в кінці 70-х років минулого століття) 

створювалася технологія SMTP, в неї не було закладено якихось заходів по 

авторизації відправника, захисту від масових розсилок та захисту від розсилок 

шкідливого програмного забезпечення. Саме тому питання безпеки SMTP 

серверів виходить на передній план. 

Однією з доцільною складової процесу захисту SMTP серверів є виявлення 

джерела несанкціонованої розсилки, та проведення відповідних дій. Однак, для 

проведення «дій у відповідь» попередньо необхідно локалізувати джерело 

несанкціонованих дій. 

Можливим джерелом інформації про джерела несанкціонованої розсилки 

могли б бути системи з антивірусної фільтрації поштового трафіку і анти-спам 

фільтри, а також системи виявлення/запобігання вторгнень (IDS/IPS), проте 

представлені на сьогоднішньому ринку подібні системи надають обмежену 

інформацію про джерело несанкціонованих дій, тобто мережевому вузлу, що є 

джерелом несанкціонованої поштової розсилки. Як інформація про порушника ці 

системи використовують електронну адресу відправника або IP-адресу системи, 

що відправляє поштове повідомлення, але у великій кількості випадків 

електронна адреса відправника є хибною, а IP-адреса вузла, який встановив 

з'єднання з поштовим сервером одержувача, в силу специфіки протоколу, є 

адресом підвузлів. Тому використання систем виявлення/запобігання вторгнень 



 

 

(IDS/IPS), а також систем антивірусної фільтрації поштового трафіку і анти-спам-

фільтрів, з метою визначення джерел несанкціонованої розсилки може виявитися 

неефективним. Причому, чим більше відсоток повідомлень, що прийшли в 

систему через проміжні поштові сервера, тим менше ефективність традиційних 

способів виявлення джерела порушень. 

Єдиним можливим способом визначення джерела несанкціонованої 

розсилки на стороні одержувача [1] є детальний аналіз і перевірка інформації, що 

знаходиться в службових заголовках повідомлень електронної пошти з метою 

визначення IP-адреси мережевого вузла, з якого велася розсилка. Під джерелом 

розсилки будемо розуміти мережевий вузол, який першим передав для доставки 

сформований поштове повідомлення, використовуючи протокол SMTP. 

Якщо учасники процесу пересилання поштового повідомлення 

дотримувалися вимог протоколу (SMTP), то джерело розсилки, в більшості 

випадків, може бути знайдений шляхом розбору службових заголовків [1, 2]. 

Разом з тим, у зв'язку з великими і постійно зростаючими обсягами поштового 

трафіку, ручний аналіз і перевірка такої інформації виявляються вкрай 

неефективними. Тому виникає потреба в автоматизованих системах, які 

дозволили б, на основі зібраних даних, локалізувати скомпрометований 

мережевий вузол, з тим щоб згодом прийняти рішення про адекватні дії у 

відповідь. 

Резюмуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що одним з 

можливих способів підвищення безпеки SMTP сервера є визначення джерел 

розсилки листів (про які апріорно відомо, що вони є спамом або містять 

шкідливий код) шляхом аналізу їх службових заголовків. 

Отже, розробка спеціалізованих методів і алгоритмів, призначених для 

автоматизації процесу визначення джерел розсилки листів, є актуальним 

завданням. 

Інформація про мережеві вузлах, що беруть участь в поширенні шкідливих 

програм або «спаму» по електронній пошті, безсумнівно, буде важлива як при 

вирішенні завдання нейтралізації вірусних епідемій, так і для вирішення інших 



 

 

завдань, пов'язаних з поширенням вірусів. А системи, що надають таку 

інформацію, можуть з успіхом застосовуватися як в глобальних, так і в локальних 

мережах для забезпечення більш ефективної роботи систем інформаційної, 

безпеки. 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

 

 

1.1 Основні принципи та функції електронної пошти 

 

Електронна пошта виникла раніше, ніж Інтернет, однак вона не тільки не 

застаріла, але, навпаки, є найбільш масовою службою Мережі і постійно набуває 

нових користувачів. Електронний лист, як і звичайний, містить адресу 

відправника і одержувача. У нього можна вкласти графічне зображення або інший 

файл - точно так само, як в конверт з листом можна покласти листівку або 

фотографію. На нього можна поставити електронний підпис, який грає ту ж роль, 

що і підпис в звичайному листі. Однак служба е-mail давно обійшла за 

популярністю традиційну пошту: щорічно в світі розсилається більше 600 млрд. 

електронних листів.  

Переваги електронної пошти. 

За статистикою, 70% телефонних дзвінків на апарати, що не мають 

автовідповідачів, закінчуються безрезультатно. Дуже часто абонент відсутній або 

не має часу на те, щоб вникнути в проблему, і т.п. На відміну від телефонного 

дзвінка електронна пошта може бути прочитана в зручний час, що особливо 

важливо з урахуванням різниці в часі між часовими поясами. Слід також 

відзначити демократичність електронної пошти: відправляючи електронного 

листа хоч самому міністру, ви не ризикуєте відвернути його від наради. До 

зручностей електронної пошти слід також віднести можливість розсилки листів 

відразу великій кількості споживачів, високу швидкість доставки, зручність 

пересилання вкладених файлів. Зберігання листів в базі даних поштового клієнта 

дозволяє здійснювати швидкий пошук і сортування поштових відправлень. Крім 

того, електронна пошта в кілька сот разів дешевше звичайної поштової розсилки. 

Адреса електронної пошти 
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Зазвичай в момент реєстрації доступу в Інтернет сервіс-провайдер (ISP) 

надає користувачеві дисковий простір під поштову скриньку, адреса цього 

поштової скриньки (E-mail Account Address), ім'я користувача (E-mail Account 

Login Name) і пароль (E-mail Account Password). Пароль для доступу надається з 

метою запобігання несанкціонованому доступу до пошти. Адреса електронної 

пошти має формат: username @ domainname, наприклад Ivanov@abc.msk.ru 

Частина зліва від значка @ - це ім'я поштової скриньки (E-mail Account 

Name) на сервері, з якого власник цієї адреси забирає листи. Як правило, ім'я 

користувача збігається з ім'ям поштової скриньки. 

Частина праворуч від значка @ називається доменом і вказує на 

місцезнаходження цієї поштової скриньки. Потрібно відзначити, що носієм 

адреси електронної пошти зовсім не є кінцевий пункт доставки, тобто комп'ютер, 

який стоїть у вас вдома. Кожен користувач може зареєструвати кілька адрес на 

різних поштових серверах. Сьогодні існують сотні серверів, які безкоштовно 

надають послуги електронної пошти, так що користувач може мати кілька 

облікових записів. Таким чином, будь-який користувач Інтернету може вільно 

зареєструвати поштові скриньки в різних частинах світу. Тому адресу електронної 

пошти визначає не адреса вашого домашнього комп'ютера, а адреса сервера, на 

якому ви будете отримувати пошту. 

Припустимо, що в якогось користувача зареєстровано дві адреси: 

sasha@chicago-server.com і sasha @ Kyiv - server.com. З кожного ящика він 

отримує листи на свій домашній комп'ютер, але одне він копіює з сервера в 

Чикаго, а інше - з сервера в Києві. У зв'язку з цим говорять про спрямовану 

адресацію електронної пошти, тобто тут визначається маршрут доставки. 

Основну роль в системі електронної пошти грають програми трьох типів: 

 транспортні агенти (MTA - Mail Transport Agent), 

 агенти доставки (MDA - Mail Delivery Agent), 

 агенти призначені для користувача (MUA - Mail User Agent). 
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Взаємодія цих програм і робота системи електронної пошти представлені на 

рис. 1.1. 

MUA MUAMDA MDA

MTA MTA

MTA
MTA

 

 

Рисунок 1.1 - Співвідношення між MTA, MDA і MUA при передачі електронної 

пошти 

 

Транспортний агент працює, як правило, на поштовому сервері. Він 

функціонує як маршрутизатор поштових повідомлень.  

 

1.3 Поштові протоколи 

 

1.3.1 Протокол SMTP 

 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - текстовий протокол, його принцип 

роботи вимагає з'єднання, за яким користувач, що відправляє повідомлення 

електронної пошти, зв'язується з його одержувачем використовуючи певний 

командний рядок. А отримання даних відбувається за допомогою використання 

надійного каналу зв'язку. Як правило, цим каналом зв'язку є з'єднання TCP. 

Робоча сесія протоколу складається із відправлених mail - клієнтом SMTP 

ряду команд і відповідей на них сервера. При робочій сесії і клієнт, і сервер 

обмінюються необхідними параметрами. 

Операція протоколу включає в себе комбінацію, що складається з наступних 

послідовностей команд і відповідей: 
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- Команда MAIL FROM - позначає зворотну електронну адресу; 

- Команда RCPT TO - визначає одержувача конкретного листа; 

- DATA - це команда, яка відповідає за відправку тексту електронного 

повідомлення. Це тіло листа, яке включає в себе заголовок і текст листа, 

розділених між собою пустим рядком. 

Початковим SMTP-клієнтом цілком може виступати поштовий клієнт 

одержувача, або агент пересилки кореспонденції на сервері. 

 

 

Рисунок 1.2 - Схема взаємодії за протоколом SMTP( згідно RFC 2821 [5]) 

 

 

1.3.2 Протокол POP3 

 

POP3 - це протокол прийому електронних повідомлень. Для перегляду 

пошти листи викачуються на комп'ютер адресата. Після цього вони можуть 

видалятися з сервера. Всі дії з поштою, що надійшла, відбуваються на комп'ютері 

користувача. 

У такого протоколу є безперечні переваги: 
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- до листів, що зберігаються на комп'ютері, завжди є доступ (навіть коли 

немає можливості виходу в інтернет); 

- вкладення відкривається разом з повідомленням, що дуже зручно; 

- простір поштової скриньки постійно звільняється шляхом 

перевантаження листів на жорсткий диск комп'ютера. 

Протокол POP3 працює на стандартному мережевому порту 110 TCL / IP, 

якщо не потрібне шифрування. При необхідності шифрування (TLS або SSL) 

використовується порт 995. 

Недолік протоколу POP3 - це ризик зараження локального комп'ютера 

вірусами, які прийшли разом з поштою, незручність одночасної роботи з поштою 

на декількох пристроях. Також може втомлювати необхідність частого 

резервування інформації. Оскільки інформація знаходиться тільки на жорсткому 

диску, його вихід з ладу загрожує безповоротною втратою всіх повідомлень. 

 

 

Користувач

POP

Поштовий агент 

користувача (UA)

Сервер РОР може 

виконувати функції 

проміжного агента 

(relay МТА)

Поштові скриньки

SMTP

 

 

Рисунок 1.3 - Конфігурація моделі клієнт-сервер по протоколу РОР 
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2 ОСНОВНІ МЕТОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ SMTP 

СЕРВЕРУ 

 

2.1 Загрози, пов'язані з використанням електронної пошти 

Загроза безпеки (суб'єкта інформаційних відносин) - потенційно можлива 

подія, пов'язана з певними процесами або явищами (джерелами загроз), яка за 

допомогою впливу на інформацію, її носії та процеси обробки може привести до 

нанесення збитку інтересам даного суб'єкта. 

Основні загрози безпеки при використанні систем електронної пошти: 

- Віруси, троянські коні і помилкові попередження про віруси 

- Спам і підкидні листи 

- Несанкціонований транзит пошти 

- Перехоплення і підробка поштових повідомлень 

- Крадіжка інтелектуальної власності 

- Зниження продуктивності роботи співробітників 

-  Відповідальність за неправомірні дії співробітників 

- Порушення функціонування поштових систем 

Віруси - це програми, які при запуску намагаються заразити інші програми і 

комп'ютери. Після того як програма була заражена, вона сама стає "вірусоносієм", 

тобто вірус запускається кожного разу разом із самою програмою і продовжує 

заражати інші, ще не заражені файли. Зустрічаються нешкідливі віруси, які не 

роблять нічого крім зараження інших програм, але частіше зустрічаються 

шкідливі віруси. 

«Трояни» відрізняються тим, що вони зазвичай не заражають інші файли, а 

під виглядом корисних маленьких програмок або програм-жартів виконують дії 

по злому механізмів захисту. 

СПАМ - це інформація, яка не запрашується. Це те чого Ви не хочете, але 

отримуєте. 

У переважній більшості випадків спам використовується для реклами. 
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Ретрансляція (транзитна пересилання - Relay) чужої електронної пошти 

через ваші поштові сервери. 

Відправники спаму використовують ретрансляцію для розсилки з чужих 

серверів своїх повідомлень на безлічь адресатів, до яких вони інакше не дійшли б, 

так як були б відфільтровані на основі адреси відправника (IP-адреси і домени 

злісних відправників спаму містяться в широко доступних «чорних списках»). 

Ретрансляція чужої пошти може перетворити Вашу поштову систему в «плацдарм 

для розсилки» сміттєвої пошти, збільшити навантаження на поштові сервери та 

зробити компанію частково відповідальною за подібну незаконну практику. 

Коли співробітники відправляють і приймають пошту особистого 

характеру, переглядають відео-або прослуховують аудіо-файли, якими 

обмінюються зі своїми знайомими (спам, анекдоти, порнографія), гроші компанії 

йдуть на оплату робочого часу співробітників (і оплату послуг мережі). Крім того, 

це може призвести до перевантаженням мережі через листи із вкладенням 

великого обсягу. 

Дві складові безпеки: 

1. Захист поштової системи: 

- захист сервера на рівні мережі (мережевої інфраструктури); 

- захист сервера на рівні ОС сервера; 

- захист на рівні самого поштового сервера; 

- захист поштових клієнтів. 

2. Захист організації від загроз, пов'язаних з інформаційним наповненням 

поштових повідомлень: 

- антивірусне сканування; 

- фільтрація вмісту (контенту) пошти: 

- захист від небажаної пошти (тобто від спаму). 
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2.2 Засоби і технології захисту обчислювальних ресурсів SMTP сервера 

 

Розумним реагуванням на порушення роботи SMTP сервера є протидія 

порушнику.  

Протидією порушнику (в даному випадку - це скомпрометований 

мережевий вузол) будемо вважати будь-яку дію, спрямована на зменшення 

впливу порушника на SMTP сервер. 

Розглянемо можливі механізми протидії. 

1. Зміна налаштувань доступу або пропускної здатності мережевого 

обладнання. 

Управління настройками мережевих пристроїв (між мережевих екранах, 

маршрутизаторах) у відповідь на несанкціоновані дії є досить поширеним 

рішенням. Багато комерційних і вільно поширюваних систем виявлення вторгнень 

(IDS) реалізують функції управління між мережевими екранами (Firewall Update) і 

іншим мережевим обладнанням, дозволяючи змінювати правила доступу і 

пропускну здатність. Що ж стосується систем запобігання вторгнень (IPS), то 

дана можливість є їх основною функцією. 

Головними перевагами цього способу протидії порушнику є простота 

реалізації і надійність блокування наступних атак з певної адреси порушника. До 

недоліків можна віднести наступні особливості роботи: 

 в разі помилкового спрацьовування буде заблокована передача легальних 

даних; 

 у випадках, коли зловмисник може використовувати підроблені адреси 

джерела, він може викликати відмову в обслуговуванні легальних 

користувачів/клієнтів. 

Зміна пропускної здатності, що застосовується при захисті від 

несанкціонованої розсилки електронної пошти, доцільна як додатковий захід, що 

підсилює загальну ефективність інших способів протидії, оскільки при збільшенні 
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часу, необхідного для відправки одного електронного листа, ефективність 

несанкціонованої розсилки різко знижується. 

2. Розрив TCP з'єднання. 

Можливість розриву TCP з'єднання (Session Sniping) реалізована в більшості 

IDS і IPS. При спрацьовуванні сигнатури атаки генерується TCP RESET пакет для 

обох сторін, які брали участь у встановленні TCP з'єднання. Стеки ТСР/IP обох 

сторін, які встановили з'єднання, інтерпретують RESET пакет як вимога з іншого 

боку про припинення зв'язку. 

Основною перевагою даного методу є більш точно спрямований вплив в 

порівнянні з управлінням настройками доступу на мережевих пристроях, тобто, 

блокуються тільки «шкідливі» дані. Як наслідок цього, у випадках, коли 

зловмисник буде використовувати підроблені адреси джерела, це не призведе до 

відмови в обслуговуванні легальних користувачів/клієнтів. З недоліків методу 

слід відзначити: 

 критичність швидкості реакції, швидкості формування і відправки TCP-

RESET пакетів, так як TCP-RESET пакет може прийти вже після отримання 

вузлом даних і не зможе ні на що вплинути; 

 помилкові спрацьовування, що тягне за собою втрату легальних даних; 

 працює тільки для протоколу TCP. 

Використання розриву з'єднання для блокування несанкціонованої поштової 

розсилки призводить до збільшення часу, необхідного для відправки 

повідомлення. Як правило, програма, яка відсилає повідомлення, просто видалить 

повідомлення, яке не може бути доставлено, або адресата, якому неможливо 

відправити повідомлення, оскільки число невдалих спроб встановити (відновити) 

з'єднання обмежена. 

Обмеження на число невдалих спроб встановити (відновити) з'єднання, в 

залежності від реалізації, задається або на рівні програми, використовуваної для 

розсилки, або на рівні операційної системи. У разі ОС Windows число спроб 

встановити з'єднання дорівнює трьом. 
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3. Перенаправлення трафіку від вузла порушника на вузол-пастку 

(honeypot). 

В даному випадку проводяться такі настройки мережевого, обладнання, щоб 

воно перенаправляло запити порушника на спеціально обладнану систему (вузол-

пастку). Вузол-пастка може емалювати, роботу хоста, який привернув увагу 

порушника. 

Honeypot є приманка, на яку може потрапити зловмисник. Основне завдання 

Honeypot - бути підданою атаці або несанкціонованому дослідженню, що 

дозволить вивчити, стратегію зловмисника, і визначити коло засобів - за 

допомогою яких можуть бути нанесені удари по реальним захищеним об'єктам. 

Оскільки Honeypot спочатку призначена для того щоб бути атакований, 

можна припустити, що практично вся знята з пастки інформація відображає дії 

саме зловмисників. На її основі можна провести аналіз, побудувати статистику 

методів, що використовуються хакерами, а також виявити наявність будь-яких, 

нових рішень, що застосовуються зломщиками. На основі інформації від Honeypot 

можна оперативно корегувати конфігурацію реальних SMTP серверів з метою 

підвищення їх захищеності. 

Застосування вузлів-пасток для боротьби зі спамом і вірусами може 

здійснюватися за двома напрямками [3]: 

 впровадження в списки розсилки фіктивних електронних адрес, що 

знижують ефективність розсилки, або, адрес-пасток для отримання і подальшого 

аналізу нових типів спаму і шкідливих програм шляхом опублікування їх на WEB 

сервісі - вузлі-пастці; 

 створення на основі вузла-пастки фіктивного SMTP сервера або 

відкритого поштового ретранслятора (open-relay) або proxy-сервера з метою 

визначення джерел і ресурсів для отримання і подальшого аналізу нових типів 

спаму і шкідливих програм. 

Головним недоліком вузлів-пасток є ризик їх злому і атаки через них інших 

вузлів. 
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4. Повідомлення користувача/власника скомпрометованого мережевого 

вузла про що має місце несанкціоновану діяльність з його комп'ютера. 

Оскільки основна частина несанкціонованих дій виходить з підставних 

мережевих вузлів, то власники цих вузлів, часто навіть не підозрюють, що з їх 

комп'ютера розсилаються спам або віруси, або ведеться атака на будь-якої вузол 

мережі і будуть зацікавлені в усуненні, причин інциденту. 

Повідомлення користувача/власника скомпрометованого- мережевого вузла 

може бути реалізовано наступними способами: 

 використовуючи спеціалізовані сервіси, що працюють на 

скомпрометувати мережевому вузлі; 

 за допомогою впровадження повідомлень в сесії протоколів прикладного 

рівня (наприклад, HTTP, FTP, TELNET), ініціалізовані скомпрометованим вузлом; 

 залишаючи повідомлення в log-файлах на скомпрометованим мережном 

вузлі. 

В основному, такий спосіб сповіщення користувача дуже успішно може 

застосовуватися провайдерами Інтернет-послуг по відношенню до своїх клієнтів, 

оскільки в цьому випадку провайдер може контролювати всі мережеві взаємодії 

конкретного користувача. У цьому випадку найбільш продуктивним рішенням є 

впровадження попереджувального повідомлення в потік HTTP даних в той 

момент, коли користувач намагається звернутися до будь-якого WEB-Інтернет 

ресурсу. 

Недоліками даного способу протидії є достатня складність реалізації і 

низька ефективність в разі, коли вузол користувача, якому потрібно надіслати 

попередження, знаходиться не у вашій мережі 

5. Інформування провайдера про нелегальних діях з ідентифікованого 

мережевого вузла (комп'ютера користувача). 

Виходячи з того, що для будь-якого мережевого вузла в мережі Інтернет, що 

має певний IP-адрес, існує особа (провайдер), що відповідає за виділення даної IP-

адреси (або цілого діапазону адрес), розумно припустити, що в певних випадках 
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доцільно звертатися до провайдера, за яким закріплений даний адрес, з метою 

інформування його про нелегальні дії з ідентифікованого мережевого вузла. З 

одного боку, даний спосіб легко реалізуємо і не залежить від місця розташування 

скомпрометованого вузла, з іншого, не завжди ефективний, оскільки контактна 

інформація провайдера, яку можна отримати з загальнодоступних джерел, часто 

виявляється застарілою. 

6. Впровадження в дані, одержувані скомпрометованим вузлом від 

атакується системи, спеціальних міток. 

Суть даного методу протидії полягає в тому, що в процесі передачі даних 

від захищаємої системи до порушника в них впроваджується деяка додаткова 

інформація, наприклад, інформація про час, місце і опису несанкціонованої дії. 

Такі мітки можна використовувати для викриття і розбору інцидентів, пов'язаних 

з комп'ютерними порушеннями. 

Даний метод доцільно використовувати спільно з системами пастками, так 

як це дозволить спростити процес маркування даних (фактично всі файли, що 

знаходяться на системі-пастці, можуть бути промаркованими) і одночасно 

гарантує, що процес отримання файлів з даної системи є несанкціонованим. Для 

того щоб перешкодити порушнику визначити призначення і наявність міток, вони 

можуть бути попередньо зашифровані/закодовані і поміщені в файли з 

відповідним форматом (наприклад, малюнки, архіви, виконувані бінарні файли, 

файли реєстру, файли паролів). 

7. Перенаправлення трафіку назад на скомпрометований мережевий вузол. 

При використанні даного способу в мережевих пакетах, отриманих від 

скомпрометованого мережевого вузла, IP-адреса призначення замінюється на IP-

адресу скомпрометованого вузла. На думку А.В. Лукацького, «пере направлення 

зловмисникові його ж запитів, без зміни не є протизаконним, так як ця дія може 

бути кваліфіковано як відмова від отримання трафіку, тобто нормальна функція 

мережевого взаємодії »[4]. 

Проведення відповідних дій, спрямованих на порушення нормального 

функціонування мережевого вузла порушника (відповідні мережеві атаки). 
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Одним з варіантів реакції на несанкціоновані дії може бути спроба 

порушити нормальне функціонування мережевого вузла порушника відповідними 

мережевими атаками. 

Питання про нанесення удару у відповідь в Інтернет не має простої 

відповіді. Так наприклад. Хост-служба Conxion в м.Сан-Хосе відбила напад на 

Web-вузол WTO і дала команду програмі-фільтру перенаправляти всі, хто входить 

до атакуючого вузла пакети назад [4]. Однак реакція на дану контратаку серед 

фахівців з інформаційних технологій (ІТ) виявилася неоднозначною. Більшість з 

них заявили, що не завдали б удару в кіберпросторі з побоювання завдати шкоди 

невинним. 

Правда, ніхто не сумнівався, що при точної ідентифікації злочинця подібні 

заходи цілком виправдані. 

Якби в інструментарії служб захисту був хороший індикатор атак, то число 

прихильників нанесення удару у відповідь серед ІТ-спеціалістів могло б 

збільшитися. Подібним засобом стали б, наприклад, засоби визначення 

вторгнення, сконфігуровані так, щоб повертати інформаційне наповнення атаки 

джерелу. Нові інструментальні засоби з такою реакцією вже з'являються на ринку, 

а безкоштовне ПО для пере націлювання атак можна скачати з безлічі Web-вузлів. 

Противники дій вважають, що пере направлення атак аналогічно розправі 

без суду. Їх турбує також можливість завдати шкоди невинній. До того ж 

законність таких дій є сумнівною. Так як у Conxion був точний IP-адреса 

атакуючого вузла, труднощів з пере направленням атаки не виникало. Однак 

необхідно брати до уваги, що більшість атакуючих користуються при нападі 

чужими IP-адресами. Так, в лютому 2000 р серія атак паралізувала сервери 

Amazon.com, eBay. Всі вони зініціювалися «зомбованим» комп'ютером, до якого 

незаконно підключився порушник. Якби жертви вжили відповідні заходи, 

скориставшись IP-адресом джерела, вони завдали б шкоди компанії, яка не 

підозрювала про свою роль в організації атаки. У разі виявлення мережевих 

вузлів, що беруть участь в поширенні шкідливих програм за допомогою 

протоколу SMTP, доцільніше використовувати такі види протидії: 
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 зміна налаштувань доступу або пропускної здатності на мережевому 

обладнанні (між мережевих екранах, маршрутизаторах); 

 на основі IP-адрес джерел розсилки формувати «чорні списки» для систем 

фільтрації електронної пошти; 

 повідомлення власника/користувача скомпрометованого мережевого 

вузла про що має місце несанкціонована діяльність з його комп'ютера; 

 інформування провайдера про нелегальних діях з ідентифікованого 

мережевого вузла (комп'ютера користувача); 

8. Збір інформації про мережевий вузол, який скомпрометував себе. 

Збір додаткової інформації про мережевий вузол може бути необхідна для 

подальшої ідентифікації (викриття) порушника. Різні методи збору інформації про 

мережевий вузол викладені автором в статті «Способи збору інформації з мережі 

про порушника» [2], тут же відзначимо, що інформація про мережевий вузол, з 

якого діє порушник, крім IP адреси мережевого вузла, може включати: дані про 

провайдера Інтернет послуг порушника, число проміжних вузлів, назва і версію 

його операційної системи, додаткову інформацію про комп'ютер (ім'я комп'ютера, 

назва робочої групи, відомості про користувачів), відомості про мережеві служби, 

запущені на його машині, і їх версіях. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО 

РОЗСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ SMTP СЕРВЕРА 

 

З метою підвищення безпеки SMTP сервера і вирішення завдання виявлення 

мережевих вузлів, що беруть участь у несанкціонованій розсилці повідомлень 

електронної пошти, необхідно розглянути ряд питань. В першу чергу, 

проаналізувати способи несанкціонованого розсилання шкідливих програм і 

«спаму», а також вивчити методи, використовувані для приховування джерела 

несанкціонованої розсилки. 

 

3.1 Аналіз методів, що використовуються при розсилці шкідливих 

програм і «спаму» 

 

3.1.1 Формування службових заголовків поштового повідомлення 

 

Для розуміння технологій поширення шкідливих програм і «спаму» 

розглянемо на прикладі типову схему пересилання поштового повідомлення. 

Нехай користувач User1 з поштовою адресою user1@test1.com посилає 

повідомлення користувачу User2 з адресою user2@test2.com, що містить 

наступний текст: 

Subject: Test 

Hello User2! 

При цьому поштова програма користувача User1 має наступні настройки: 

Ім'я: Userl 

Адреса: user1@test1.com 

Сервер вихідної пошти (SMTP): source.test1.com 

IP-адреса комп'ютера User1: 11.22.33.44 

Доменне ім'я: user1. test1.com 

У свою чергу User2 використовує дані настройки свого поштового клієнта: 
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Ім'я: User2 

Адреса: user2@test2.com 

Сервер вхідної пошти (РОРЗ): target.test2.com 

Інші параметри налаштувань поштових клієнтів користувачів User1 і User2 

для нас зараз не істотні. 

Нехай на сервері source.test1.com (IР-адреса 11.22.33.44) встановлено сервіс 

Microsoft SMTP. А на сервері target.test2.com (IP-адреса 22.33.44.55) встановлено 

Linux з поштовими програмами sendmail (SMTP-сервер) і gnu-pop3d (РОРЗ 

сервер). 

В електронній пошті Internet прийняті терміни «поштова 

користувальницький агент» (Mail User Agent, MUA) і «поштовий транспортний 

агент» (Mail Transport Agent, МТА). MUA - це звичайна клієнтська програма, вона 

відповідає за створення/прийом поштового повідомлення, при цьому 

передача/прийом повідомлення здійснюється через МТА. У нашому випадку в 

якості MUA виступає поштова програма-клієнт The Bat! (v6.8). У свою чергу, 

МТА пересилає повідомлення по Internet за допомогою протоколу SMTP і має 

розвинуті можливості роботи відразу з безліччю повідомлень. У розглянутому 

прикладі в ролі МТА виступають Microsoft SMTP і sendmail. 

Будь-який електронний лист складається з двох частин: заголовку листа і 

тіла листа. Заголовки розташовуються на початку листа і відокремлені від тіла 

порожнім рядком. На рис. 3.1 показано, як виглядає лист в момент його відправки 

поштовим клієнтом. 
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Рисунок 3.1 - Текст листа, що відправляється на сервер source.test1.com 

 

Заголовки, що починаються з символів «Х-», не регламентуються 

стандартами і називаються вільними (user-defined). Вони служать для допоміжних 

цілей, зокрема, для ідентифікації клієнтської програми. 

Решта заголовки очевидні. Відзначимо, що заголовки From: та То: 

заповнюються клієнтською програмою. Для розсилки копій використовуються Сс: 

та Всс :, а Reply-To: вказує адресу, на який повинні йти відповіді. Він часто 

застосовується, коли користувач відправляє лист не зі свого робочого місця. 

Більш детальну інформацію про заголовках можна знайти в керівних документах 

RFC 2821 [6] і RFC 2822 [7]. 

У програму The Bat !, як і в багато інших MUA, вбудований клієнт SMTP. 

MUA користувача User1 з'єднується з хостом source.test1.com, що є сервером 

SMTP, і передає йому лист. 

Після прийняття повідомлення від клієнта МТА (sourse.test1.com) додає свій 

заголовок (Received) в початок повідомлення, після чого лист набирає вигляду, як 

на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Текст листа після прийому сервером source.test1.com 

 

В даному випадку доданий заголовок описує, що хост source.test1.com, на 

якому встановлений Microsoft SMTP, отримав повідомлення від хоста 

user1.test1.com (IP-адреса 11.22.33.44) такого-то числа в такий-то час. 

У процесі руху листа по Internet кожний МТА, через який проходить 

повідомлення, додає в нього свій заголовок Received. Тепер детально розглянемо 

процедуру встановлення з'єднання і переговори між source.test1.com і 

target.test2.com. Сервер source.test1.com знає адресу електронної пошти 

користувача (user2@test2.com), але йому треба визначити, куди конкретно (за 

якою IP-адресою) посилати лист. Для цього source.test1.com виділяє з адреси 

одержувача електронного листа доменну частину (test2.com) і надсилає запит 

серверу DNS для визначення відповідного MX (Mail eXchangcr) запису для 

домену test2.com. Не розглядаючи деталі, відзначимо лише те, що для одного 

домену може бути кілька записів MX, для кожної з яких адміністратор призначає 

пріоритет. 
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Припустимо, сервер DNS відповів на запит, що для домену test2.com записи 

MX мають такі хости: 

 target.test2.com (IP-адреса 22.33.44.55) з пріоритетом 10 

 backup.test2.com (IP-адреса 22.33.44.99) з пріоритетом 20. 

 

Рисунок 3.3 - Процес переговорів між source.test1.com і target.test2.com 

 

Пріоритет поштового сервера тим вище, чим менше номер. Тому 

source.test1.com, в першу чергу, спробує зв'язатися з target.test2.com і, тільки в 

разі, якщо він не відповість, звернеться до backup.test2.com. Буває і так, що 

адміністратор не використовує записи MX. В такому випадку хост 

source.test1.com спробує встановити з'єднання з сервером test2.com. 

Припустимо, target.test2.com функціонує і підключений до Internet. Тоді 

source.test1.com з'єднується з портом 25 (стандартний ТСР-порт, через який 
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працює сервер SMTP) по транспортному протоколу TCP. У цьому з'єднанні 

source.test1.com виступає клієнтом SMTP, а target.test2.com - сервером. 

Розглянемо процес переговорів між source.test1.com і target.test2.com (рис. 

3.3). 

Відповіді target.test2.com завжди починаються з тризначного числа, 

значення якого ідентифікує факт виконання команд. У першому рядку сервер 

target.test2.com повідомляє дані про свій поштовий сервіс. Наступний рядок - 

команда HELO, в якій source.test1.com ідентифікує себе. У відповідь сервер 

target.test2.com повідомляє власну інформацію. Часто HELO замінює команда 

EHLO. Вона має таке ж значення, але дозволяє використання розширення SMTP. 

За допомогою команди MAIL хост source.test1.com інформує про поштову адресу 

відправника, а за допомогою команди RCPT повідомляє поштову адресу 

одержувача. Безпосередньо текст листа, включаючи заголовки і тіло, передається 

командою DATA. Факт закінчення передачі тексту листа позначається крапкою, 

що стоїть на окремому рядку. Завершення сеансу зв'язку хост source.test1.com 

здійснюється командою QUIT. 

Команди HELO (EHLO), MAIL і RCPT формують те, що прийнято називати 

конвертом листи. Наприклад, саме командою RCPT задається реальний 

одержувач листа, і він може не збігатися з тим, що зазначений в заголовках То:, 

Сс: або Всс:. Зміст листа, тобто те, що передається командою DATA, МТА взагалі 

ніяк не контролюється. 

Після отримання листа target.test2.com додає кілька нових заголовків, в 

результаті воно набуває вигляду, як на рис. 3.4. 

Перш за все, це заголовок Received. Ім'я хоста, від якого отримано 

повідомлення (в нашому випадку, source.test1.com), береться з конверта від 

команди HELO / EHLO, а адреса одержувача - з команди RCPT (деякі МТА не 

вказують адресу одержувача в заголовку Received: з міркувань безпеки) . 
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Рисунок 3.4 - Вид листа після отримання 

 

Крім того, сервер target.test2.com додає в початок листа заголовок From, він 

носить назву «відправник конверту» і вставляється виключно на кінцевому 

сервері SMTP. Інформація в заголовок «Відправник конверту» поміщається з 

команди MAIL протоколу SMTP. Призначення заголовка «Відправник конверту» 

полягає у відокремленні листів один від одного, коли вони знаходяться в одному 

поштовому ящику. 

Далі, за допомогою протоколу РОРЗ користувач User2 зчитує свій лист з 

сервера target.test2.com. Зазвичай при цьому заголовок «Відправник конверту» на 

клієнтську машину не передається. 

Протокол SMTP дуже гнучкий з точки зору можливості транспортування 

поштової кореспонденції. Крім передачі листів безпосередньо між двома 

кінцевими МТА, він дозволяє використовувати естафетну передачу повідомлень 

(Relay), коли лист спочатку передається на проміжний (проміжні) МТА, і лише 

потім на кінцевий МТА. 
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Така реалізація зручна для великих компаній з великою кількістю філій. 

Саме естафетна передача лежить в основі спаму, що важко розпізнається. 

Для цього нерідко застосовується технологія відкритої естафетної передачі (Open 

Relay). В налаштованій поштовій системі відправлення пошти має здійснюватися 

тільки з комп'ютерів, що входять до складу організації. А приймати пошту, 

система може лише для внутрішніх користувачів. 

Відкрита естафетна передача має на увазі те, що пошта передається від кого 

завгодно кому завгодно. Зазвичай сервери, Open Relay з'являються або через 

некомпетентність адміністраторів, або організовуються спеціально для цілей 

спаму. Крім того, певна група комп'ютерних фахівців навмисно встановлює 

сервери Open Relay, оскільки вони пропагандують ідеї «свободи слова» і «захисту 

анонімності особистості» в Internet. 

До всього іншого, сервіс SMTP дозволяє в поле адреси одержувача пошти 

задавати ланцюжок серверів, через які повинна передаватися пошта, а не тільки 

кінцевий адресу. 

При аналізі вищевикладеного протоколу передачі повідомлення можна 

відзначити, що для User2 дійсно справжньої і безсумнівною інформацією є те, що 

сервер target.test2.com отримав послання від хоста з IP-адресою 11.22.33.44. Тобто 

він може довіряти тільки самому останньому (верхньому в рис. 3.3) заголовку 

Received. Всі інші заголовки можуть виявитися підробленими. Якщо ж всередині 

домену test2.com мала місце естафетна передача, то одержувач може довіряти і 

іншим заголовкам Received, але тільки тим, що згенерували сервери, розташовані 

в мережі test2.com. 

 

3.1.2 Способи несанкціонованої розсилки шкідливих програм і «спаму» 

 

У зв'язку з тим, що в даний час переважна частка спаму і практично всі 

шкідливі програми (за винятком, можливо, першої копії, які запускаються 

зловмисниками в мережу «вручну») розсилаються з використанням 
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спеціалізованих програм, можна визначити основні технології, які 

використовуються при розсилці шкідливих програм і «спаму», шляхом 

порівняльного аналізу функціональності даного виду програм. 

Розглянемо програми і їх функціональні особливості, використовувані для 

розсилки, без запиту електронної поштової кореспонденції, а також шкідливі 

програми використовувані для аналогічних цілей (таб. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 - Функціональні особливості програм для розсилки «спаму» 

Назва програми 
Функціональні особливості, пов'язані з 

розсилкою 

Advanced Direct 

Remailer 

 підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 дозволяє, виконувати анонімні розсилки 

через проксі-сервери Socks5 приховуючи IP-

адресу відправника. 

Dark Mailer  підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 дозволяє виконувати анонімні розсилки через 

проксі-сервери Socks5, приховуючи IP-адресу 

відправника. 

Advanced Mass Sender  підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 відправлення повідомлень через заданий набір 

поштових серверів. 

Mega Mailer 3.1  можливість відправляти листи; через поштові 

сервери, що вимагають SMTP або РОРЗ 

авторизації; 

 можливість здійснювати розсилки одночасно 

через кілька SMTP - серверів; 

 має можливість виробляти розсилку через 
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Назва програми 
Функціональні особливості, пов'язані з 

розсилкою 

кілька ланцюжків Socks проксі-серверів, 

перемикаючись між ними. 

Socks Cap  програма дозволяє будь-якій програмі 

працювати через проксі Socks5 для того, щоб 

приховати істинний IР-адресу 

SocksChain  програма, що дозволяє працювати через 

ланцюжок Socks5 або HTTP- proxy серверів для 

того, щоб приховати справжню IP-адресу 

SpamTool.Win32.Delf.h 

(джерело 

www.viruslist.com) 

 програма може бути використана для розсилки 

спаму на адреси електронної пошти, знайдені на 

зараженому комп'ютері; 

 підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 інформацію для розсилки отримує з певних web-

ресурсів; 

 шкідлива програма має функцію завантаження 

інших файлів з Інтернету і запуску їх на 

зараженому комп'ютері 

Spam - Маху (джерело 

www.mcafee.com) 

 підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 інформацію для розсилки, отримує з певних 

web-ресурсів. 

Trojan.Spamlia 

(джерело 

www.symantec.com) 

 підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 розсилає спам за адресами з адресної книги 

Windows. 

Spam-Loot (джерело 

www.mcafee.com) 

 підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача; 

 інформацію для розсилки отримує з певних web-
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Назва програми 
Функціональні особливості, пов'язані з 

розсилкою 

ресурсів; 

TROJ_AGENT.CYO 

(джерело 

www.trendmicro.com) 

 дозволяє використовувати заражений комп'ютер 

в якості проксі-сервера; 

 

З аналізу функціональних особливостей програм, наведених у таблиці 3.1, 

видно, що програмне забезпечення для розсилки шкідливого ПЗ або спаму можна 

розділити на наступні категорії в залежності від того, як здійснюється розсилка: 

1. Розсилка за допомогою підключення безпосередньо до поштового 

сервера одержувача з використанням вбудованого поштового клієнта; 

2. Розсилка через поштовий сервер, який визначений політикою, що діє в 

рамках вузла, з якого ведеться розсилка, або мережі, якій він належить; 

3. Розсилка через заданий поштовий сервер або шлюз; 

4. Розсилка через посередника із застосуванням протоколів, відмінних від 

SМТР (наприклад, проксі-сервера), або не в повному обсязі дотримуючись його 

(наприклад, без додавання заголовка «Received» або додавання помилкових 

заголовків). 

Підключення до поштового сервера одержувача з використанням 

вбудованого поштового клієнта є, на сьогоднішній день, найпоширенішим 

способом розсилки вірусів і спаму. 

Аналіз, проведений на прикладі тестової вибірки повідомлень, що містять 

спам (76884 повідомлень, зібраних за 35 днів) та шкідливе ПЗ (2431 повідомлень, 

зібраних за 43 днів), показав, що така тактика характерна, для більшості вірусів 

(більш 92%), що розповсюджуються з використанням електронної пошти, а також 

спаму (понад 86%). 

Поширеність даного способу розсилки можна пояснити, по-перше, великою 

швидкістю розсилки, а по-друге, відсутністю єдиного каналу пересилання, який 

можна своєчасно виявити і «перекрити». 
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Розсилка через поштовий сервер, визначений політикою, що діє в рамках 

вузла, з якого ведеться розсилка, або мережі, якій він належить, в основному 

використовується, коли прямий доступ до серверів одержувачів з будь яких 

причин закритий. Наприклад, провайдер або адміністратор мережевого вузла, з 

якого ведеться розсилка, з метою припинення можливості своїх користувачів 

розсилати спам або віруси, блокував доступ користувачів до всіх зовнішніх 

поштових серверів, залишивши можливість відправки електронної пошти тільки 

через свої поштові сервери. При цьому ПЗ, яке здійснює розсилку, повинно бути 

відповідним чином налаштоване на відправку повідомлень через поштовий сервер 

провайдера. 

Якщо розсилку здійснює шкідливе ПЗ, то дані налаштування воно може 

отримати, проаналізувавши настройки поштових клієнтів, використовуваних на 

зараженому комп'ютері. 

Застосування для розсилки заданого поштового сервера або шлюзу може 

використовуватися для підвищення скритності реального вузла розсилки. Так, 

наприклад, при використанні web-шлюзів для розсилки пошти спільно з 

загальнодоступним анонімним proxy-сервером може бути досягнута практично 

повна анонімність, і завдання визначення вузла, з якого ведеться розсилка, без 

залучення адміністраторів web-шлюзів і proxy-серверів стає нерозв'язною. 

Додатковим приводом використання даного методу розсилки є те, що пошта 

може розсилатися через сервери відомих поштових провайдерів (mail.ru, 

gmail.com, yahoo.com і т.п.), а блокувати такі розсилки шляхом занесення серверів 

в «чорні списки» (blacklist) проблематично з огляду на неминучої втрати 

легальної кореспонденції. 

Розсилка поштових повідомлень через посередника, із застосуванням 

протоколів, відмінних від SMTP спрямована, в першу чергу, на приховування 

реального джерела розсилки. У таких випадках вихідною адресою розсилки, на 

підставі інформації з службових заголовків повідомлення, буде проміжний вузол, 

який є проксі-сервером (протокол, відмінний від SMTP) або поштовим 

ретранслятором (не повне дотримання SMTP). 
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Аналіз способів розсилки повідомлень, описаних вище, дозволяє зробити 

висновок про те, що в ряді випадків (наприклад, при розсилці через проміжний, 

вузлом із застосуванням протоколів, відмінних від SMTP) визначення джерела, де 

згенеровано поштове повідомлення, неможливо. 

Єдине, що в таких випадках можна визначити - IP-адреса вузла, який бере 

участь в розсилці. 

 

3.2 Аналіз методів, які використовують для приховування джерела 

несанкціонованої розсилки електронної пошти 

 

Проаналізуємо основні методи, які використовують для приховування 

джерела, з якого відсилається електронне поштове повідомлення. 

Методи, приховування джерела розсилки можна умовно розділити на два 

типи: 

 Додавання фіктивної (фальсифікованої) інформації; 

 Використання сторонніх мережевих вузлів для передачі поштового 

повідомлення. 

Крім того, можливі комбінації цих типів. 

В якості основних методів, використовуваних для того, щоб приховати 

мережеву адресу, з якого відсилається електронне поштове повідомлення, можна 

перерахувати наступні: 

 Додавання фіктивних даних в заголовок «From»; 

 Додавання фіктивних заголовків «Received»; 

 Використання загальнодоступних шлюзів (Open Relay); 

 Використання загальнодоступних proxy-серверів або шлюзів зі зміною 

середовища передачі (наприклад, поштові сервери, що працюють через web-

інтерфейс); 

 Використання «комп'ютерів-зомбі»; 

 Комбіновані методи. 
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Далі будуть більш детально розглянуті деякі з викладених вище методів 

приховування джерела розсилки електронних повідомлень. 

 

 

3.2.1 Додавання фіктивних даних в заголовок «From» 

 

Найпоширенішим методом, заснованим на. Додаванні фіктивної інформації 

[8], без якого не обходиться практично не одна розсилка спаму і шкідливих 

програм, є використання фіктивної інформації в поле «From», що вказує на 

електронну адресу відправника. 

Однак на процес визначення мережевого вузла, з якого надійшов лист, цей 

метод не впливає і застосовується, в першу чергу, як прийом social engineering 

(соціальна інженерія) [9,10] з метою змусити думати людину, яка отримала лист , 

що воно прийшло від довіреного джерела або яким-небудь іншим чином 

зацікавити його. 

 

3.2.2 Додавання фіктивних заголовків «Received» 

 

Ще одним поширеним способом приховування джерела розсилки є 

додавання фіктивних заголовків «Received» [8]. Цей спосіб широко 

застосовується при розсилці «спаму» і, в меншій мірі, при поширенні шкідливого 

ПЗ. Додавання фіктивних заголовків ускладнює завдання пошуку джерела 

розсилки, а в деяких випадках робить її неможливою. 

Найбільш складним для ідентифікації підроблених заголовків «Received» є 

випадок, коли при формуванні підробленого заголовка дотримуються всі 

формальні вимоги. 

Розглянемо на прикладі електронного повідомлення, що містить спам, 

технологію додавання помилкових заголовків. 
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Аналіз даних на рис. 3.5 дозволяє зробити наступне припущення: 

повідомлення було отримано вузлом relay.test.com від с-24-2-247-

220.client.comcast.i (який має IР-адресу xxxx.xxxx.xxxx.xxxx), який, в свою чергу, 

отримав цей лист від вузла yyyy.yyyy.yyyy.yyyy (доменне ім'я xybrwp не є 

легальним). Другий заголовок задовольняє формальним вимогам як до формату 

самого заголовка, так і до взаємозв'язку першого і другого заголовків, тобто 

вузол, вказаний після ключового слова «by» другого заголовка, збігається з 

вузлом, зазначеним після ключового слова «from» першого заголовка. Іншими 

словами, якщо припустити, що другий заголовок істинний, то вузол c-24-2-247-

220.clieiit.comcast.i був ретранслятором пошти для вузла xybrwp 

(yyyy.yyyy.yyyy.yyyy). 

 

Рисунок 3.5 - Приклад фальшивого заголовку 
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У цьому випадку не можна з повною впевненістю стверджувати ні то, що 

другий заголовок є реальним, ні то, що зловмисник додав його штучно, щоб 

спробувати приховати джерело розсилки. Все ж, дуже можливо, що цей заголовок 

є підробленим. Про це, в першу чергу, говорить специфічне доменне ім'я c-24-2-

247-220.client.comcast.i, формат якого властивий доменним іменам, що 

автоматично виділяються клієнтам Інтернет провайдерів (в даному випадку 

доменне ім'я с-24-2-247-220.client.comcast.i вказує на клієнта великого 

американського інтернет провайдера COMCAST), а також недоступність с-24-2-

247-220.client.comcast.i як поштового сервера (не доступний 25 порт TCP). 

 

3.2.3 Використання загальнодоступних proxy-серверів або шлюзів зі 

зміною середовища передачі 

 

В якості методів, які використовують сторонні мережеві вузли, можна 

перерахувати:  

 використання загальнодоступних шлюзів (Open Relay);  

 proxy-серверів або шлюзів зі зміною середовища передачі;  

 зомбі-комп'ютерів. 

Метод, який передбачає використання загальнодоступних шлюзів (Open 

Relay), що дозволяють передавати через себе поштові повідомлення для будь-

яких адресатів, зараз використовується відносно рідко, тому що число таких 

шлюзів (а це, як правило, не вірно конфігурований поштовий сервер) постійно 

зменшується [11]. 

У разі використання порушником загальнодоступних proxy-серверів або 

шлюзів зі зміною середовища передачі (наприклад, поштові сервери, що 

працюють через web інтерфейс) достовірність визначення IP-адреси, з яких він 

підключається до мережі Інтернет, практично зникає. Це пов'язано з тим, що якщо 

проміжний сервер (proxy-сервер або шлюз) не видає інформацію про працюючого 

через нього клієнта (порушника, що використовує даний сервер для передачі 
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поштових повідомлень) та умовою для визначення IP-адреси порушника є 

сприяння з боку власника даного proxy-сервера або шлюзу. 

Однак використання порушником для приховування джерела розсилки 

proxy-серверів або шлюзів зі зміною середовища передачі веде до ускладнення 

процесу розсилки і збільшення часу розсилки, так як з'являються додаткові 

особливості: 

 збільшуються накладні витрати на передачу корисних даних; 

 необхідність пошуку та оновлення списків, доступних proxy серверів або 

шлюзів; 

 ускладнення програм, що використовуються для розсилки, та, як 

наслідок, збільшення їх розміру і «помітності» (якщо вони використовується на 

«зомбі» машинах). 

У зв'язку з ускладненням процесу розсилки, застосування даного методу 

при поширенні шкідливих програм є малоймовірним. Однак, при розсилці 

«спаму», судячи з функціональності програмного забезпечення для розсилки 

«спаму», пропонованого на специфічних форумах і сайтах, даний метод широко 

використовується. 

 

3.2.4 Використання комп'ютерів-зомбі 

 

Високий ступінь приховування інформації про «мережеве» 

місцезнаходження зловмисника досягається при використанні зомбі-комп'ютерів 

(зомбі комп'ютери - це комп'ютери з функціонуючим на них шкідливим 

програмним забезпеченням, що дає зловмиснику можливість віддаленого 

управління), оскільки в цьому випадку поштова розсилка ведеться від імені (з 

мережевого вузла , який має певний IP-адреса) зомбі. 

Комп'ютери-зомбі дають можливість авторам спаму не тільки розсилати 

мільйони листів, але і приховувати справжні джерела розсилок, уникаючи 

судового переслідування. 
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При розсилці «спаму» з використанням електронної пошти в даний час 

використовуються в основному комп'ютери домашніх користувачів в якості 

«спам-зомбі». Експерти з безпеки оцінюють, що від третини до двох третин усіх 

спамових повідомлень в інтернеті розсилається через комп'ютери звичайних 

користувачів, перетворені за допомогою використання вразливостей ПЗ або 

використання вірусних технологій, в комп'ютери-зомбі. 

Віруси типу «SoBig» і «MyDoom», заразили, за деякими оцінками, до 

мільйона комп'ютерів, залишають відкритими певні порти. Через них можна 

отримати доступ до управління всією операційною системою. Таким чином, є 

можливість перетворити комп'ютер користувача в проксі-сервер і прокачувати 

через нього трафік. Прикладом використання вірусних технологій для розсилки 

спаму може служити троянська програма Bagle (Mitglieder). Це проксі - сервер 

який непомітно інсталюється на комп'ютери, заражені вірусом «MyDoom». 

Програма Bagle може використовувати відомі вразливості в Windows і 

встановитися навіть на незараженому комп'ютері. Видно явна тенденція до 

симбіозу вірусних і спамових технологій. Поява троянських програм на зразок 

Bagle є вірним індикатором того, що спам і віруси поступово об'єднуються в 

якийсь єдиний конгломерат. За даними-різних компаній, що займаються 

проблемами спамових розсилок, відсоток спамових повідомлень, що 

розсилаються з використанням «комп'ютерів-зомбі», перевищує 60% (за даними 

експертів компанії SophosLabs [12]), а за іншими оцінками може перевищувати 

80% [11] від всього обсягу «спаму». А за інформацією компанії CipherTrust, в 

середньому щодня виявляється по 170 тис. Нових системних "зомбі", причому 

близько 26% з них знаходяться в країнах Євросоюзу, 20% - в США і 15% - в 

Китаї. Аналогічні оцінки призводить і Федеральна комісія США із зв'язку (FTC), 

підкреслюючи при цьому, що машини користувачів з встановленими троянськими 

програмами, які без відома господарів використовуються спамерами, 

представляють все більш серйозну проблему. 

Для боротьби з армією зомбі Федеральна комісія США із зв'язку пропонує 

провайдерам зробити наступні дії: 
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 контролювати і обмежувати обсяг інформації, що пересилається поштою; 

 ідентифікувати комп'ютери, з яких розсилається незвично багато листів, і 

з'ясувати, чи не є вони, зомбі-машинами для розсилки спаму; 

 при необхідності блокувати доступ в Інтернет зараженим машинам, поки 

вони не будуть очищені від троянських програм; 

 по можливості блокувати 25-й порт, який використовується для 

електронної пошти; 

 навчити користувачів, як їм забезпечити безпеку комп'ютерів; 

 надати клієнтам необхідні інструменти для очищення комп'ютерів від 

шкідливих програм. 

Надалі FTC передбачає ідентифікацію у всьому світі як зомбі-машин, так і 

провайдерів, в мережах яких ці машини перебувають. 

Організації, які беруть участь в проекті, мають намір повідомляти таких 

провайдерів про наявність зомбі-машин в їх мережах і домагатися, прийняття 

провайдерами необхідних заходів. 
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4 РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО РОЗСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

 

 

Основною вимогою до вирішення завдання визначення джерела розсилки 

приймається те, що рішенням не повинен стати вузол, який не брав участі у 

несанкціонованій розсилці (тобто підставний вузол з фіктивного заголовка). 

Іншими словами, допустимо в якості вузла відправника вказати проміжний вузол, 

який бере участь в розсилці, і неприпустимо прийняти за джерело розсилки вузол, 

заявлений в підробленому заголовку. 

 

4.1 Аналіз службових заголовків 

 

Специфікація протоколу SMTP зобов'язує кожного транспортного агента 

(МТА), через якого проходить повідомлення, додавати до повідомлення свій 

заголовок «Received». В заголовку «Received», як правило, вказується, ким було 

отримано поштове повідомлення і від кого. 

Як вже зазначалося раніше, поштове повідомлення в ході пересилання може 

проходити через кілька проміжних поштових систем, так що наявність в 

поштовому повідомленні декількох заголовків «Received» означає, що 

повідомлення проходило через кілька поштових серверів, проте це може також 

означати, що частина із заголовків фіктивна. 

Аналіз цієї послідовності заголовків «Received» електронних поштових 

повідомлень забезпечує рішення завдання визначення джерела несанкціонованої 

розсилки, тобто завдання пошуку мережевого вузла, яким було спочатку 

сформовано повідомлення. Крім того, розбір службових заголовків поштового 

повідомлення є єдиним способом визначення джерела розсилки, оскільки тільки в 



45 

 

заголовку «Received» містяться дані про мережеві вузли, що беруть участь у 

передачі повідомлення. 

При проведенні аналізу передбачається, що заголовок, сформований на 

останньому (відповідно до маршруту слідування поштового повідомлення) 

поштовому сервері, є істинним, так як його згенерував довірений поштовий 

сервер. 

У загальному випадку, з урахуванням можливості присутності помилкових 

заголовків, набір службових заголовків «Received» можна представити таким 

чином, як показано на рис. 4.1. 

 

}

}
Початкова точка генерації 

поштового

повідомлення

Received from � by ...

Received from � by ...

Received from � by ...

Received from � by ...

Реальні

заголовки

Фальшиві

заголовки

 

 

Рисунок 4.1 - Набір службових заголовків «Received» 

 

Для опису рішення задачі аналізу послідовності заголовків «Received», з 

метою пошуку фіктивних заголовків, використовуються методи теорії кінцевих 

автоматів. 

Вхідний алфавіт { }
i

w   може приймати такі умовні значення згідно з таб. 

4.1. 
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Таблиця 4.1 - Кінцевий вхідний алфавіт 

Значення Опис 

0 знайдено підроблений заголовок 

1 поточний заголовок відповідає проміжній точці генерації 

поштового повідомлення 

2 поточний заголовок є останнім в послідовності заголовків 

 

Отже, вхідний алфавіт є кінцевою множиною {0,1, 2}  . 

Для аналізу двох послідовних заголовків з множині заголовків { }
i

R r  

введемо додатково функцію 
1

{ , }
i i

F r r


, значення якої в залежності від статусу 

(підроблений - непідробний) заголовків 
1

,
i i

r r


 визначимо наступним чином: 

 

𝐹{𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1} = {
0, якщо наступний заголовок є фальшивим;

1, якщо наступний заголовок не є фальшіфим;
 

 

Аналіз заголовків ведеться в зворотному порядку їх додавання до 

поштового повідомлення. 

Розглянемо наведену на рис. 4.2 діаграму станів кінцевого автомата, що 

аналізує послідовність заголовків «Received». Вхідний алфавіт кінцевого автомата 

0
( , , , u , )M U L   дорівнює {0,1, 2}  , 

0 1
{ , }U u u , 

0
{ }L u , 

0 0
{ ,1}u u  , 

0 1
{ , 0}u u  . 
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u0 u1

wi=1

wi=0

wi=2

 

 

Рисунок 4.2 - Діаграма станів кінцевого автомата 

На кожному кроці автомат розглядає значення функції F (якщо поточний 

заголовок не є останнім), яке залежить від змісту чергового заголовка, і приймає 

рішення про перехід до розгляду значення функції від наступного заголовка або 

рішення про зупинку. 

Отже, основною проблемою є вибір параметрів, від яких залежить функція 

F, тобто необхідно визначити параметри, аналізуючи які можна зробити 

припущення про присутність в конкретному повідомленні фіктивних заголовків. 

При цьому, якщо 
1i

r


 - заголовок є першим, що зустрівся фіктивним, то заголовок 

i
r  відповідає початковій точці генерації поштового повідомлення. 

 

4.2 Пошук джерела розсилки 

 

4.2.1 Умови, що вказують на присутність фіктивних заголовків 

 

В ході аналізу заголовків поштових повідомлень різних категорій (спам, 

розсилка шкідливих програм, звичайні поштові повідомлення) емпіричним 

шляхом був введений ряд умов, перевірка яких, в певних випадках, дозволить 

визначити, чи є даний заголовок «Received» істинним або підробленим. Цими 

умовами є: 
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 відповідність заголовка формату (формат заголовків «Received» повинен 

задовольняти вимогам протоколу - RPC 2821 і RFC 2822); 

 для доменного імені, зазначеного в заголовку як МТА, повинен бути 

відповідний запис «MX» або «А»; 

 доменне ім'я, вказане в заголовку як МТА, має бути не вище третього 

рівня; 

 зв'язність заголовків «Received»; 

 зв'язність полів by і from заголовка «Received»; 

 перевірка доступності з мережі Інтернет поштової служби (ТСР/25, 

ТСР/110, ТСР/143, ТСР/465) на сервері, вказаному в якості МТА. 

Введемо позначення. Нехай електронне повідомлення містить n заголовків 

«Received», тоді поле from, i-го елемента списку містить IP-адресу, отриману з 

поля «from» i-го заголовка, а 
i

b y  ім'я сервера, отримане з поля b y . 

 

Розглянемо приклад послідовності заголовків на рис. 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 - Приклад послідовності заголовків 

 

Для вищевказаного прикладу 
i

fr o m та 
i

b y  приймуть наступні значення: 
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1
fr o m = А.В.С.35 

1
b y = mail.test.net 

2
fro m = АВ.СЛ61 

2
b y = relay.test.net 

3
fro m = 211.168.9.72 

3
b y = relay.test2.net 

4
fro m = 205.158.62.147 

4
b y = asistencia.org 

Виходячи з припущення (відповідно до RPC 2821) про те, що поштовий 

сервер, який приймає електронне повідомлення для трансляції на інші сервери, 

або остаточної доставки, поміщає в верхню частину поштових даних трасування 

запис (Також називають «time stamp line» (рядок з часовою міткою) або рядок 

«Received»), при розгляді набору заголовків в отриманому поштовому 

повідомленні повинна простежуватися взаємозв'язок між заголовками. При цьому 

сервер, який прийняв поштове повідомлення і передав його іншому серверу, 

повинен бути «згаданий» в двох заголовках «Received» - в поле «by» заголовка, 

який він сам додав до листа, і поле «from» заголовка, який додає наступний 

поштовий сервер. Внаслідок цього при проходженні листа через кілька 

проміжних серверів отримуємо послідовність з пов'язаних між собою заголовків 

(рис. 4.3).  
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1. fromi

byi+1

2. Визначення IP-адреси по 

доменному імені зазначеного в полі 

byi+1

3. IP(byi+1)-адрес 

знайдено?

4.IP(byi+1)=fromi

5. Пошук записів типу: «МХ», «А», 

«CNAME», «NS» і відповідних їм IР-

адрес для домену, вказаного в полі byi+1, 

і для домену верхнього рівня (але не 

нижче 2-го) по відношенню до 

зазначеного

6. Визначення підмережі N і власника 

підмережі, до якої належить IP-адреса, 

вказана в полі fromi

7.Приналежність якоїсь IР-

адреси, знайденого в пунктах 2 

або 5, підмережі N

8. К=1, Виконується умова fromi�byi 9. К=1, Не виконується умова fromi�byi 

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

 

 

Рисунок 4.6 - Алгоритм визначення кореляції заголовків 



51 

 

Для позначення наявності зв'язності (кореляції) між «сусідніми» 

заголовками введемо показник кореляції заголовків {0 ,1}
r

C   і оператор 

порівняння « » такий, що 
1i i

fro m b y


  (або 
1i i

b y fro m


 ) тоді і тільки тоді, коли 

IP-адресу, вказану в 
i

fr o m , належить тій же організації, що і домен вказаний в 

полі 
1i

b y


. При цьому 1 ...i n  , де n- число заголовків 
1

1
r i i

C fro m b y


    і 
r

C = 

0 в іншому випадку. 

Пряме порівнювання IP-адреси з 
i

fr o m  і IP-адреси домену, вказаного в полі 

1i
b y


, в деяких випадках виявляється не результативним. Прикладом, що 

підтверджує дане твердження, можуть служити заголовки листи, що пройшов 

через поштову систему GMAIL (www.gmail.com). Відсутність явного зв'язку між 

i
fr o m  та 

1i
b y


 в заголовках може бути наслідком того, що в поштових системах 

деяких організацій можуть використовуватися кілька внутрішніх серверів (які в 

основному виконують функцію фільтрів або використовуються для розподілу 

навантаження), які не завжди додають свої заголовки (або додаються заголовки, 

що не відповідають прийнятим стандартам). 

Для перевірки зв'язності заголовків «Received» тобто визначення наявності 

зв'язку між 
i

fr o m  та 
1i

b y


,, можна використовувати викладений нижче алгоритм 

(рис. 4.6). 

Вхідними даними для алгоритму визначення наявності зв'язку між 
i

fr o m  та 

1i
b y


 є IP-адреса, вказана в полі 

i
fr o m , і доменне ім'я поштового сервера, вказане в 

полі 
1i

b y


. Першим кроком алгоритму є спроба визначення IP-адреси по-

доменному імені, зазначеному в полі 
1i

b y


 за допомогою стандартного запиту до 

DNS сервера для трансляції імені вузла на адресу вузла. Якщо IP-адреса була 

знайдена, і віна збігається з адресою з поля 
i

fr o m , то умова 
1i i

fro m b y


  

виконується, в іншому випадку необхідна додаткова перевірка. 

Якщо спроба визначення IP-адреси по доменному імені не увінчалася 

успіхом, необхідно спробувати визначити інші імена серверів, які належать тому 

ж домену, що і вказаний в полі 
1i

b y


, а також відповідні їм IP-адреси для того, щоб 
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визначити чи належить якійсь із знайдених адрес тієї ж підмережі, що і IP-адреса, 

вказана в полі 
i

fr o m . 

Для спрощення процедури перевірки на належність IP-адрес однієї 

підмережі в переважній більшості випадків (мається на увазі повідомлення 

категорій спам і віруси) досить порівняння одного або двох старших байтів IP-

адрес. Такий перевірки в більшості випадків буває досить для визначення 

бажання порушника приховати своє справжнє мережеве «розташування». 

Перевірка доступності з мережі Інтернет поштової служби (ТСР/25, 

ТСР/110, ТСР/143, ТСР/465) на сервері, вказаному в поле 
1i

fro m


 або 
i

b y  за умови 

1i i
fro m b y


 , необхідна для визначення можливості вузла, вказаного в заголовку в 

полі 
i

b y  приймати поштові повідомлення для подальшої доставки з мережі 

Інтернет. Перевірку пропонується здійснювати шляхом встановлення з'єднання з 

мережевим вузлом, що перевіряється за стандартними ТСР-портів протоколів 

SMTP, РОРЗ, IMAP4. Додатково, з метою підвищення надійності визначення 

поштової системи, можна перевіряти реакцію тестованих систем на стандартні 

команди відповідних протоколів (SMTP, РОРЗ, IMAP4). 

Для позначення доступності з мережі Інтернет поштової служби введемо 

параметр {0,1}S  такий, що 1S  , якщо ця послуга доступна, і 0S   в іншому 

випадку. Ця вимога, при використанні спільно з перевіркою кореляції заголовків, 

є єдиним, хоча і не завжди чинним, способом відсікання помилкових заголовків, 

придатним для алгоритмізації. В основному вимога буде виконуватися для 

невеликих організацій, в яких функціональність транспортного агента (МТА) і 

одержувача пошти (Mail Exchanger) покладаються на один сервер. 

Однак досвід аналізу заголовків поштових повідомлень показав, що існують 

ситуації, коли відомостей, які можна почерпнути з службових заголовків 

поштового повідомлення (або з повідомлення, в цілому), виявляється недостатньо 

для визначення джерела розсилки навіть для експерта, не кажучи вже про 

автоматизовану систему. 
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Розглянемо, досить поширений випадок відправки повідомлення з вузла 

через поштову систему свого провайдера. При цьому можливі три варіанти: 

1. Поштова система провайдера додає заголовок «Received» зі справжньою 

адресою відправника при отриманні листи від клієнта; 

2. Поштова система провайдера додає неповний за форматом заголовок 

«Received» або заголовок зі зміненим адресом відправника; 

3. Поштова система провайдера не додає заголовок «Received» (наприклад, з 

метою захисту інформації про внутрішню структуру мережі). 

У варіанті 3 і частково в 2-му варіанті при додаванні фіктивного заголовка 

на стороні вузла відправника, за умови дотримання всіх формальних залежностей, 

визначення факту додавання не представляється можливим за відсутності 

додаткової інформації про конкретні, налаштуваннях поштової системи 

провайдера. 

Розглянемо наведені вище варіанти на прикладі. Припустимо, що вузол з 

адресою «А» послав повідомлення через, сервер свого провайдера «В», для 

користувача, який знаходиться «за» поштовим сервером «С». Тоді в спрощеній 

формі заголовки поштового повідомлення на стороні одержувача можуть бути 

такими: 

для 1-го випадку: 

Received:from В ([В]) 

by С with ESMTP for test@C; Fri, 04 May 2016 14:46:18 +0400 (MSD) 

Received:from A ([A]) 

by В with SMTP for test@C; Fri, 04 May 2016 14:43:10 +0400 (MSD) 

для 2-го випадку: 

Received:from В ([В]) 

by С with ESMTP for test@C; Fri, 04 May 2016 14:46:18 +0400 (MSD) 

Received: by В with SMTP fortest@C; Fri, 04 May 2016 14:43:10 +0400 (MSD) 

для 3-го випадку: 

Received:from В ([В]) 

by С with ESMTP for test@C; Fri, 04 May 2016 14:46:18 +0400 (MSD) 

Або, при додаванні фіктивного заголовка, таким: 
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Received:from В ([В]) 

by С with ESMTP for test@C; Fri, 04 May 2016 14:46:18 +0400 (MSD) 

Received: from dummy.domen ([X.Y.Z.W]) 

by В with ESMTP for <test@C>; Fri, 04 May 2016 14:46:22 +0400 (MSD) 

В останньому прикладі відрізнити фіктивний заголовок від справжнього, 

без додаткових знань про систему відправника, неможливо. Тобто констатувати 

факт додавання фіктивного заголовка можливо в разі, коли відомо, що поштова 

система не додає свій заголовок або коли система може приймати пошту для 

пересилки тільки від абонентів внутрішньої мережі. 

Аналіз тестової вибірки, яка включає в себе 1328 поштових повідомлень, що 

містять спам і шкідливе ПО, і зібрана за період з 01.02.2016 по 01.03.2016, дав 

наступні результати: 

 відсоток повідомлень, відправлених через поштові системи провайдерів, 

що не додають заголовок «Received» (3-ій варіант), по нижній оцінці, становить 

18%; 

 9% повідомлень були відправлені через поштові системи провайдерів і в 

них був присутній відповідний заголовок «Received», який вказує на те, від якого 

вузла поштовий сервер провайдера отримав повідомлення. І тільки для 33% таких 

повідомлень експерт міг, з певною вірогідністю, визначити, чи було справді 

повідомлення надіслано з вузла, що знаходиться в заголовку. 

Результати, отримані на підставі тестової вибірки, підтверджують той факт, 

що існує клас випадків, для яких відрізнити фіктивний заголовок від справжнього, 

без додаткових знань про систему відправника, неможливо. 

Таким чином, показано, що неможливо, в загальному випадку, визначення 

джерела поштової розсилки в рамках протоколу SMTP. 

Єдиним можливим рішенням даної проблеми є звуження завдання пошуку 

джерела розсилки шляхом введення додаткових обмежень, при виконанні яких 

можна з великою вірогідністю стверджувати, що знайдений вузол, який бере 

участь в розсилці, не є, фіктивним. 
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Для упорядкування об'єктів по якомусь критерію можна використовувати 

різні методи. В якості найбільш відомих можна відзначити методи [15]: метод 

безпосередньої оцінки, метод послідовних порівнянь, метод парних порівнянь 

(використовують порядкові шкали). 

Нехай є впорядковані за ступенем важливості назв параметрів набори w, 

тоді як значення N можна взяти порядковий номер набору. 

Для визначення значення N, використовуючи метод парного порівняння, 

була побудована матриця математичних очікувань оцінок пар наборів параметрів 

з множини { , , , , , , }
r fb M X A

Y R C C D D L S . На підставі цієї матриці був визначений 

вектор коефіцієнтів відносної важливості (для всіх наборів параметрів 

передбачається, що R=l, CR =1). 

 

Таблиця 4.3 - Коефіцієнти відносної важливості 

Коефіцієнти відносної 

важливості об'єктів першого 

порядку 

Об'єкти - комбінації параметрів з 

множини Y (для всіх наборів параметрів 

передбачається, що R=l, CR =1) 

1
k  0,00102145 

A
D  

2
k  0,00137843 L  

3
k  0,00563270 ,

A
D L  

4
k  0,00923451 S  

5
k  0,01095345 

M X
D  

6
k  0,01143710 ,

M X A
D D  

7
k  0,01321866 ,

A
D S  

8
k  0,01451861 ,L S  

9
k  0,01605810 , ,

A
D L S  

1 0
k  0,01800760 ,

M X
D L  

1 1
k  0,01923115 , ,

M X A
D D L  
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Коефіцієнти відносної 

важливості об'єктів першого 

порядку 

Об'єкти - комбінації параметрів з 

множини Y (для всіх наборів параметрів 

передбачається, що R=l, CR =1) 

1 2
k  0,02045125 ,

M X
D S  

1 3
k  0,02300121 , ,

M X A
D D S  

1 4
k  0,02649022 , ,

M X
D L S  

1 5
k  0,02890531 , , ,

M X A
D D L S  

1 6
k  0,03246567 

fb
C  

1 7
k  0,03504190 ,

fb A
C D  

1 8
k  0,03796708 ,

fb
C L  

1 9
k  0,03912423 , ,

fb A
C D L  

2 0
k  0,04087234 ,

fb
C S  

2 1
k  0,04339740 ,

fb M X
C D  

2 2
k  0,04507610 , ,

fb M X A
C D D  

2 3
k  0,04672300 , ,

fb A
C D S  

2 4
k  0,04825291 , ,

fb
C L S  

2 5
k  0,04917364 , , ,

fb A
C D L S  

2 6
k  0,05275988 , ,

fb M X
C D L  

2 7
k  0,05467642 , , ,

fb M X A
C D D L  

2 8
k  0,05700127 , ,

fb M X
C D S  

2 9
k  0,05891670 , , ,

fb M X A
C D D S  

3 0
k  0,06365888 , , ,

fb M X
C D L S  

3 1
k  0,06783542 , , , ,

fb M X A
C D D L S  

 



57 

 

Після упорядкування коефіцієнтів відносної важливості об'єктів по 

зростанню були отримані шукані значення ступеня достовірності даних N, 

зазначених в заголовку для заданих наборів умов (таб. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 Відповідність значення ступеня достовірності даних зазначених 

у заголовку набору умов 

N Набір умов 

0 0 , а б о 0
r

R C   

1 1, 1,
r

R C   

2 1, 1, 1
r A

R C D    

3 1, 1, 1
r

R C L    

4 1, 1, 1, 1
r A

R C D L     

5 1, 1, 1
r

R C S    

6 1, 1, 1
r M X

R C D    

7 1, 1, 1, 1
r A

R C D S     

8 1, 1, 1, 1
r M X A

R C D D     

9 1, 1, 1, 1
r

R C L S     

10 1, 1, 1, 1, 1
r A

R C D L S      

11 1, 1, 1, 1
r M X

R C D L     

12 1, 1, 1, 1, 1
r M X A

R C D D L      

13 1, 1, 1, 1
r M X

R C D S     

14 1, 1, 1, 1, 1
r M X A

R C D D S      

15 1, 1, 1, 1, 1
r M X

R C D L S      

16 1, 1, 1, 1, 1, 1
r M X A

R C D D L S       

17 1, 1, 1
r fb

R C C    

18 1, 1, 1, 1
r fb A

R C C D     
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N Набір умов 

19 1, 1, 1, 1
r fb

R C C L     

20 1, 1, 1, 1, 1
r fb A

R C C D L      

21 1, 1, 1, 1
r fb

R C C S     

22 1, 1, 1, 1
r fb M X

R C C D     

23 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X A

R C C D D      

24 1, 1, 1, 1, 1
r fb A

R C C D S      

25 1, 1, 1, 1, 1
r fb

R C C L S      

26 1, 1, 1, 1, 1, 1
r fb A

R C C D L S       

27 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X

R C C D L      

28 1, 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X A

R C C D D L       

29 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X

R C C D S      

30 1, 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X A

R C C D D S       

31 1, 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X

R C C D L S       

32 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
r fb M X A

R C C D D L S        

 

Тепер, повертаючись до постановки завдання розбору службових 

заголовків, можна визначити функцію 𝐹{𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1}, що аналізує інформацію з 

заголовків: 

 

𝐹{𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1} = {
0, якщо 𝑁 < 𝑄 (наступний заголовок є фальшивим);

1, якщо   𝑁 ≥ 𝑄 (наступний заголовок не є фальшіфим);
 

 

де Q - введений параметр, названий критерієм ступеня достовірності даних, 

зазначених у заголовку. Критерій ступеня достовірності Q виконує функцію 

порогового значення, що визначає мінімальне значення параметра N - при якому 
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заголовок вважається не підробленим. Критерій задається оператором системи і 

впливає на точність визначення джерела розсилки. 

Для удосконалення методу пошуку джерела і обходу деяких обмежень 

введемо додатково список вузлів, які назвемо довіреними вузлами і про які 

апріорно відомо, що вони можуть використовуватися іншими вузлами для 

пересилання пошти. Імовірність підробки заголовків цими системами вважається 

незначною, так як може бути тільки наслідком злому цих систем. Прикладом 

таких вузлів можуть служити сервери поштових систем типу Gmail, Microsoft, 

Яндекс. При цьому, якщо заголовок був доданий довіреним вузлом, то функція 

переходу для кінцевого автомата, аналізує заголовки, приймається такою, що 

дорівнює 1, тобто 𝐹{𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1} = 1. 

 

4.2.2 Алгоритм визначення джерела несанкціонованої розсилки 

 

Для спрощення процедури визначення початкової точки формування 

поштового повідомлення, що зводиться до аналізу службових поштових 

заголовків, необхідно провести підготовчі операції. Першою з них є очищення 

службових заголовків. 

Алгоритм очищення заголовків можна розбити на ряд етапів. Розглянемо 

пропонований варіант попереднього очищення заголовків поштового 

повідомлення. 

1) Видалення всіх заголовків крім «Received». 

Так як нас в першу чергу цікавить питання знаходження джерела поштової 

розсилки, а точніше IP-адреси мережевого вузла, яким було спочатку сформовано 

повідомлення, то інші заголовки можна не розглядати. 

Видалення заголовків «Received», в яких відсутня ключове слово «from» із 

зазначеною IP-адресою відправника. 

Наприклад: 

 Received: by mail.infosystem.com ... 

 Received: from localhost (lnchuser @ localhost) by ... 
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 Received: from mail by mxl1.mail.com with local ... 

2) Видалення заголовків «Received», в поле «from» яких вказується IP-

aдpecа, що не маршрутизується в Internet. 

Як правило, не маршрутизовані в Інтернет IP-адреси в полі «from» заголовка 

«Received» з'являються в двох випадках: 

 лист було сформовано в локальній мережі якоїсь організації; 

 при проходженні поштового повідомлення через поштову систему (з 

декількома поштовими серверами) деякі сервера (в даній поштовій системі) мали 

адреси локальної мережі. 

3) Перевірка заголовків «Received» на відповідність формату, описаного в 

стандартах RFC 2821, RFC 2822. 

Перевірка заголовків на відповідність прийнятим стандартам дозволяє 

відсікти явно фіктивні заголовки. 

Наступним завданням є розбір ланцюжка заголовків «Received», отриманої 

на попередній етапі (етапі очищення заголовків поштового повідомлення) з метою 

визначення джерела несанкціонованої розсилки або вузла, найбільш близького 

(по заголовкам) до нього, з урахуванням можливої наявності помилкових 

заголовків «Received». 

Основною вимогою для вирішення даного завдання є те, що рішенням не 

повинен виявитися вузол, який не брав участі у несанкціонованій розсилці (тобто 

підставний вузол). 

Щоб оцінити частку поштових повідомлень, що потребують додаткової 

перевірки наявності помилкових заголовків Received, проаналізуємо заголовки 

поштових повідомлень двох категорій: «спаму» і повідомлень, що містять віруси. 

Для аналізу використовувалися дві бази поштових повідомлень, що відносяться 

до категорій спам і віруси, відповідно. База повідомлень категорії спам складалася 

з 76 884 і була зібрана за 35 днів. База повідомлень категорії «віруси» складалася з 

2431, зібраних за 43 днів. 



61 

 

Аналіз поштових заголовків на прикладі повідомлень, які потрапили під 

категорію спам, показав наступний розподіл за кількістю заголовків Received для 

кожного повідомлення (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 - Розподіл повідомлень які потрапили під категорію спам за 

кількістю заголовків 

Число записів Received 

в поштовому 

повідомленні. 

Кількість поштових 

повідомлень 

Відсоткове 

співвідношення від 

загальної кількості 

повідомлень 

1 66489 86,47 

2 9822 12,77 

3 472 0,61 

4 60 0,07 

5 20 0,02 

6 6 0,01 

 

Аналогічний характер носить розподіл за кількістю заголовків Received для 

поштових повідомлень, що містять шкідливе програмне забезпечення (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 - Розподіл повідомлень, що містять шкідливе програмне 

забезпечення за кількістю заголовків 

Число записів Received 

в поштовому 

повідомленні. 

Кількість поштових 

повідомлень 

Відсоткове 

співвідношення від 

загальної кількості 

повідомлень 

1 11450 92,11 

2 834 6,71 

3 130 1,04 

4 17 0,14 
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З таблиць видно, що, в основному, поштові повідомлення містять один 

заголовок Received (тобто розсилка велася за допомогою підключення 

безпосередньо до поштового сервера одержувача з використанням вбудованого 

поштового клієнта) і відповідно витрати на визначення джерела розсилки, сильно 

зменшуються. Аналіз повідомлень, що містять снам, показав, що в повідомленнях 

з числом заголовків більше 2 присутня велика частка «підроблених» заголовків. 

Дослідження механізмів, використовуваних для приховування джерела 

розсилки, показало, що визначення помилкових заголовків Received шляхом 

формального аналізу заголовків і їх зв'язку може виявитися неефективним, тому 

що є можливість дотриматися всіх формальні умови формування заголовків, а 

також їх залежності. 

Для визначення вузла, який бере участь в розсилці і знаходиться найбільш 

«близько» до джерела розсилки (або є джерелом) будемо використовувати 

наступні правила: 

1. Перший заголовок Received (додається поштовою системою на стороні 

одержувача) є істинним і IP-адресу, вказану в полі «from» цього заголовка, стає 

рішенням за замовчуванням - IP(from1). 

2. Якщо в повідомленні присутні більше одного заголовка, то їх список 

розглядається до кінця або до появи першого підробленого заголовка. IP-адресу, 

вказану в полі «from» останнього не підробленого заголовка, оголошується 

рішенням - IP (fromi), де i - номер останнього, не підробленого заголовка. 

Рисунок 4.7 ілюструє принцип визначення джерела несанкціонованої 

розсилки або вузла, найбільш близького до нього відповідно до запропонованого 

алгоритму. 

Вихідними даними для запропонованого алгоритму буде IP-адреса вузла, 

про який можна однозначно сказати, що він брав участь у передачі вихідного 

поштового повідомлення. 
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Початок

Набір  

«Received» для 

повідомлення 

що 

перевіряється 

Очищення набору заголовків 

від неінформативних даних

Набір заголовків 

«Received», отриманих 

після попереднього 

очищення

i=1

i=n

Визначення значень 

параметрів:

R, CR ,Cfb, DMX,DA,L,S

Визначення значення 

ступеня достовірності:

N(R, CR ,Cfb, DMX,DA,L,S)

N�Q

i=i+1

IP (fromi) є джерелом 

несанкціонованої розсилки

Умовні позначення:

IР (fromi) - IР-адреса зазначена в в поле 

«from» i-го заголовка «Received»;

i - номер поточного аналізованого 

заголовка;

n - кількість заголовків «Received»;

Q - критерій ступеня достовірності, 

параметр, що задається оператором 

системи і впливає на точність 

визначення джерела розсилки;

N - параметр, що характеризує ступінь 

достовірності даних зазначених в 

заголовку з номером i + 1

 

 

Рисунок 4.7 - Алгоритм визначення джерела несанкціонованої розсилки 
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Виходячи з тенденції, що спостерігається зараз, відсоткове співвідношення 

поштових повідомлень, що містять один заголовок «Received», становить понад 

86% від усіх повідомлень, що містять шкідливе програмне забезпечення або спам. 

При цьому запропонований метод має обробляти близько 14% всіх поштових 

повідомлень, які потрапили в категорії «вірусів» і «спаму». 

Запропонований алгоритм має обмеження. 

Для успішної роботи алгоритму необхідно виконання наступних умов: 

 заголовок «Received», доданий останнім, є істинним; 

 ймовірність підробки заголовків поштовими системами (довіреними 

вузлами) вважається незначною; 

 всі поштові МТА додають запис «Received» в набір заголовків; 

 формат заголовків повинен задовольняти вимогам протоколу (RFC 2821 і 

RFC 2822); 

 на вузлу, що є розповсюджувачем шкідливих програм або спаму, не 

повинно бути поштових служб або їх емуляторів, які прослуховують TCP порти 

25,110,143. 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

Основні результати бакалаврської роботи можна сформулювати наступним 

чином: 

1. Проведено аналіз засобів і технологій захисту обчислювальних ресурсів 

SMTP сервера. 

2. Проведено порівняльний аналіз способів несанкціонованої розсилки 

шкідливих програм і «спаму» на основі дослідження можливостей програмного 

забезпечення, використовуваного для розсилки несанкціонованої електронної 

поштової кореспонденції 

3. Показано, що, в загальному випадку, неможливо визначення джерела 

поштової розсилки в рамках протоколу SMTP. 

4. Запропоновано метод аналізу заголовка електронного поштового 

повідомлення з метою локалізації мережевих вузлів, що беруть участь в 

поширенні шкідливих програм і спаму, з урахуванням можливої присутності в 

ньому фальсифікованих даних. Метод полягає в послідовному аналізі ланцюжка 

службових заголовків поштового повідомлення. 

5. Розроблено алгоритм визначення джерела несанкціонованої розсилки. 
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