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W 2021 roku phishing przeniknął do każdej formy 
komunikacji, od służbowej i osobistej poczty 
elektronicznej po SMS-y, media społecznościowe, a 
nawet reklamy.
Inżynieria społeczna, która kiedyś była odizolowana od korporacyjnej poczty elektronicznej, 
stała się najbardziej szkodliwym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa, z którym borykają 
się dziś organizacje na wszystkich platformach - zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych.

Dlaczego? Ponieważ łatwiej jest napastnikowi wykorzystać osobę i przechwycić dane 
poprzez atak phishingowy niż wykorzystując luki solidnego systemu operacyjnego danego 
urządzenia. W rzeczywistości dane uwierzytelniające użytkownika są o wiele bardziej 
wartościowe dla atakującego w dobie przedsiębiorstw działających w chmurze, ponieważ 
zapewniają dostęp do wrażliwych danych, które są przechowywane i zarządzane poza 
urządzeniem w aplikacjach SaaS, repozytoriach plików online i centrach danych.

Ataki phishingowe ewoluowały daleko poza źle sformułowane wiadomości e-mail oferujące 
"nieodebrane wygrane na loterii". Są one nie tylko bardziej spersonalizowane i bardziej 
przekonujące, ale docierają również do użytkowników w większej liczbie miejsc niż 
kiedykolwiek wcześniej i co raz częściej wykraczają poza konsumentów, aby obrać za cel 
dane uwierzytelniające i dane biznesowa. Jest to w dużej mierze spowodowane przyjęciem 
urządzeń mobilnych.



Ataki phishingowe oszukują co raz większą liczbę 
użytkowników urządzeń mobilnych.

Większość ruchu w sieci jest obecnie związana z użytkownikami narzędzi 
mobilnych. Dlatego nie dziwi fakt, że hakerzy wykorzystują ten fakt na swoją 
korzyść, przygotowując ataki specyficzne dla platform mobilnych. Urządzenia 
mobilne mają mniejsze ekrany i posiadają wiele wizualnych skrótów, co oznacza, 
że zauważenie podejrzanych adresów URL lub złośliwych nadawców jest znacznie 
trudniejsze niż w przypadku komputerów stacjonarnych. Użytkownicy są również 
bardziej rozproszeni i podatni na ataki na urządzeniach mobilnych, ze względu na 
ich przenośną naturę i osobiste odczucia. 

Atakujący wciąż tworzą co raz bardziej przekonujące strony phishingowe, które 
są skierowane do użytkowników mobilnych - aż 1 na 10 użytkowników mobilnych 
pada ofiarą ataków phishingowych. Nie chodzi tu o zwykłe otrzymywanie 
wiadomości, ale o faktyczne klikanie na nie.

Poniższy wykres pokazuje 160% wzrost liczny użytkowników telefonów 
komórkowych padających ofiarą phishingu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie 
jest to odzwierciedleniem ilości ataków obecnych w sieci, ale raczej tempa, w 
jakim ludzie padają ofiarami. Ten wzrost liczby osób biorących przynętę wynika 
prawdopodobnie z tego, że atakujący ewoluują swoje techniki. Obecnie 
wykorzystują zaufane aplikacje do ich dostarczania, rejestrują atrakcyjne 
domeny i naśladują znane marki, aby dotrzeć do większej liczby użytkowników 
przy mniejszych nakładach.

1 in 10
ludzi klika na linki 
phishingowe podczas 
korzystania z urządzeń 
mobilnych
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Liczba użytkowników 
mobilnych padających 
ofiarą ataków 
phishingowych wzrosła 
o 160% rok do roku
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Ataki phishingowe są trudniejsze do wykrycia na urządzeniach 
przenośnych

Dzisiejsze urządzenia przenośne, wykorzystywane do pracy zdalnej, utrudniają wykrycie phishingu.

Zwiększone wykorzystanie urządzeń mobilnych skutkuje mniejszymi rozmiarami ekranu, co pozostawia mniej 
miejsca na ocenę zasadności strony internetowej.

Ulepszenia w projektowaniu interfejsu użytkownika doprowadziły do decyzji projektowych, które zazwyczaj 
ukrywają i tak już niewielki pasek adresu, gdy użytkownik przewija w dół, aby zrobić miejsce na zawartość 
strony.

Rozproszeni użytkownicy pracujący na wielu urządzeniach, komunikujący się i współpracujący za pomocą wielu 
różnych aplikacji, mają tendencję do pośpiesznego przeglądania różnych stron i powiadomień. Dodatkowo, 
wielu twórców aplikacji decyduje się na wyróżnienie przycisku "Akceptuj" lub "OK" w podpowiedziach, co 
prowadzi użytkowników na ścieżkę automatycznego akceptowania podpowiedzi bez przeglądu.

Usprawnione wizualizacje, które nadają priorytet powierzchni ekranu dla treści vs. metadanych, uniemożliwiają 
użytkownikowi na przegląd i ocenę celu przekierowania przed klinięciem w link.

Skróty URL takie jak Bitly czy Owly - powszechnie stosowane w wiadomościach tekstowych - ukrywają pełną 
domenę.

Phishing jest dostarczany poza pocztą elektroniczną, gdzie ludzie się 
go nie spodziewają

Tradycyjne zabezpieczenia podchodziły do phishingu jak do problemu korporacyjnej poczty elektronicznej. 
Rozwiązania umieszczano w samym urządzeniu do obsługi poczty elektronicznej, a nie w urządzeniu. Gdy 
ludzie stali się mobilni, (1) zaczęli korzystać z większej liczby aplikacji, które nie były chronione; oraz (2) 
znajdowali się poza biurem pracodawcy, a zatem nie korzystali z żadnych zabezpieczeń zbudowanych wokół 
wewnętrznej infrastruktury.

Urządzenia komputerowe dla użytkowników końcowych coraz częściej oferują skonsolidowaną platformę 
komunikacyjną - gdzie można mieć wiele aplikacji do przesyłania wiadomości i mediów społecznościowych z 
funkcją in-app direct message. MacBooki wykorzystujące procesory Apple Silicon mogą uruchamiać nie tylko 
aplikacje macOS, ale także aplikacje iOS, Windows itp. oferując spójne doświadczenie obliczeniowe. Aplikacje 
do przesyłania wiadomości są zwykle pomijanym obszarem w obronie organizacji, a zatem atrakcyjnym dla 
atakujących. 

Skupienie się na urządzeniach mobilnych pozwoliło hakerom przejść z zaufanej domeny poczty elektronicznej 
na mnóstwo nowych metod dystrybucji, takich jak SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram i LinkedIn, czyli 
usług, którym ufają użytkownicy.



Kłódka jest wykorzystywana do dalszego oszukiwania użytkowników

Podwójne sprawdzanie paska adresu pod kątem kłódki było kiedyś łatwym sposobem na złapanie złej 
domeny, ale teraz istnieje mnóstwo darmowych usług online, które napastnicy mogą wykorzystać do szybkiego 
i łatwego uzyskania certyfikatu SSL dla złośliwych stron phishingowych. Niestety, jest to skuteczne, ponieważ 
użytkownicy wierzą, że symbol kłódki poprzedzający adres URL jest niezawodnym wskaźnikiem, że strona jest 
bezpieczna. Po usunięciu bariery kosztów, nie ma powodu, dla którego atakujący nie mógłby zaszyfrować 
swoich złych stron. 

93% domen phishingowych, są hostowane na "bezpiecznej" 
stronie z kłódką w pasku URL 
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Obecnie 93% udanych stron phishingowych wykorzystuje 
weryfikację HTTPS, aby ukryć swoją podstępną naturę. Według 
naszych danych, liczba ta drastycznie wzrosła z 65% w 2018 roku. 

Źródło: Wandera, a Jamf Company



Punycode sprawia, że złe domeny są trudniejsze do 
zidentyfikowania

Atakujący coraz częściej wykorzystują punycode, aby utrudnić wykrycie swoich 
domen phishingowych. Punycode konwertuje słowa, które używają znaków 
unicode (w alfabetach takich jak cyrylica, grecki i hebrajski, na przykład) na 
znaki ASCII, tak aby komputery mogły je zrozumieć. 

Początki ataków punycode sięgają czasów, gdy przeglądarki nie obsługiwały 
unicode i do wyświetlania adresów URL używały jedynie ASCII; atakujący zaczęli 
używać tych zestawów znaków, ponieważ mogli rejestrować domeny, które 
wyglądały bardzo podobnie do istniejących/zaufanych domen, a przeglądarka 
mogła być ostatecznie wykorzystana do oszukania użytkownika, aby uwierzył, że 
komunikuje się z jedną witryną, podczas gdy w rzeczywistości komunikował się z 
inną. Znaki Unicode sprawiają, że nazwy domen, które gołym okiem wyglądają 
znajomo, ale w rzeczywistości wskazują na  inny serwer lub odsyłają do nieznanej 
domeny.

Według naszych danych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 2% udanych ataków 
phishingowych typu zero day zawierało punycode. Poniżej znajduje się kilka 
przykładów. Czy potrafisz dostrzec znaki unicode w poniższych domenach?

2% ataków 
phishingowych, 
których ofiarą padli 
użytkownicy, 
zawierało punycode
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Google https://googĺe.com xn--googe-95a.com

Starbucks https://starɓucks.com xn--starucks-hpd.com

Rolex https://rolẹx.com xn--rolx-nu5a.com

Paypal https://t.ρayρal.com t.xn--ayal-9ndc.com

Facebook https://www.facebook.com⁄login.en.do www.facebook.xn--comlogin-g03d.en.do



Niejasne domeny najwyższego poziomu pogarszają sprawy

Domeny najwyższego poziomu (TLD) były to głównie tylko .com, .net, .org, itp. W ostatnich latach zaczęło 
pojawiać się więcej domen wykorzystujących różne krajowe domeny najwyższego poziomu (ccTLD) oraz TLD 
specyficzne dla biznesu (np. .attorney, .technology, .airline). Poniżej przedstawiamy udział domen 
najwyższego poziomu, które widzieliśmy w udanych atakach phishingowych. Niebezpieczeństwo polega na 
tym, że użytkownicy mogą zobaczyć nazwę marki, którą rozpoznają, ale z TLD, która nie jest typowa. Na 
przykład, haker może zarejestrować domenę microsoft.xyz, aby przeprowadzić atak phishingowy o tematyce 
związanej z Microsoftem, a gdy zostanie wykryta, zastąpić ją domeną microsoft.info lub microsoft.network itd. 

Poniżej przedstawiamy udział domen TLD wykorzystywanych w udanych atakach phishingowych 
wykrytych na naszej platformie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najpopularniejsze są popularne 
domeny .com i .net, a także  konsolidacją ccTLD takich jak .ru, .uk i .co.

Kluczowy wniosek: Gdy dodamy kłódkę, punycode i niekonwencjonalne 
TLD, możemy zobaczyć jak łatwo jest stworzyć  domenę phishingową, 
która imituje nawet największe marki.
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41,67%
40,18%

9,21%

1,58% 1,25% 0,77% 0,73% 0,64% 0,55% 0,32%

3,13%

.com .net .xyz .top .org .network.online .app.info Inne

Źródło: Wandera, a Jamf Company



Top 10 marek wykorzystywanych w skutecznych 
atakach phishingowych

Aby zwiększyć wskaźnik powodzenia ataku, złośliwi aktorzy muszą być 
selektywni przy podejmowaniu decyzji, pod które firmy się podszyć.

Atakujący odchodzą od ataków regionalnych (np. z wykorzystaniem marki 
lokalnego banku) na rzecz ataków z wykorzystaniem globalnych, 
technologicznych marek. Ludzie są bardziej skłonni paść ofiarą ataku 
phishingowego, gdy przynęta dotyczy strony, na której faktycznie mają konto. W 
miarę jak technologia single sign-on jest włączana do co raz większej liczby 
aplikacji, dane uwierzytelniające dużych wpływowych firm, takich jak Apple, 
Google, Amazon, Microsoft, itp. zapewniają dostęp do czegoś więcej niż tylko do 
poczty elektronicznej... są "kluczami do królestwa" i otwierają kolejne warstwy 
danych osobowych i biznesowych. To nie te firmy są winne, są one po prostu 
wykorzystywane przez złośliwych aktorów, ponieważ są rozpoznawalne i 
uważane za bogate źródła cennych informacji.

Złośliwe podmioty co raz częściej obierają za cel aplikacje wykorzystywane do 
pracy, takie jak Office 365 i aplikacje G Suite firmy Google. Ponieważ firmy 
starają się przenosić swoje zasoby korporacyjne do chmury, jest to poważny 
problem. Jedno potknięcie pracownika, który otrzyma sprytny atak phishingowy 
(np. prośbę o potwierdzenie danych logowania do Google Drive), może dać 
hakerowi dostęp do zasobów korporacyjnych przechowywanych w tego typu 
popularnych aplikacjach chmurowych.

Według naszych badań, trzy najlepsze marki wykorzystywane w atakach 
phishingowych, które zostały skutecznie wykorzystane do oszukania 
użytkowników do akcji z linkiem phishingowym w 2021 roku to Apple, PayPal i 
Amazon, które stanowią odpowiednio 43%, 27% i 9% tych ataków. 

Top 10 marek 
wykorzystywanych w 

kampaniach 
phishingowych w 2021 r.

1. Apple

2. PayPal

3. Amazon

4. Chase

5. Facebook

6. Google

7. Twitter

8. Netflix

9. Microsoft

10. Wells Fargo
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Kampania phishingowa w centrum uwagi - Australia Post

Nasi badacze zbadali kampanię phishingową, gdy zgłoszono wiele podejrzanych 
wiadomości tekstowych. Wiadomości dotyczyły dostawy paczek, wykorzystując dobrze 
znaną markę Australia Post (Australia Post jest odpowiednikiem USPS w USA lub Royal Mail 
w Wielkiej Brytanii, więc pulą potencjalnych ofiar jest każdy, kto mieszka w Australii i 
otrzymuje pocztę). Atak oportunistyczny, biorąc pod uwagę, jak bardzo ludzie polegali na 
dostawach do domu podczas surowych i powtarzających się blokad COVID-19 w Australii. 
Podobnie jak inne duże marki wykorzystywane w atakach phishingowych, Australia Post nie 
zrobiła nic złego, marka jest po prostu wykorzystywana przez atakujących ze względu na 
rozpoznawalną nazwę.

VICTIM PHONE

SHORTENED

PHISHING URL

UŻYCIE PADLOCK 
(CERTYFIKAT HTTPS/SSL), 

ABY STWORZYĆ WRAŻENIE 
BEZPIECZNEJ STRONY

UŻYCIE OFICJALNEGO LOGO 
MARKI

ZNIEWALAJĄCA WIADOMOŚĆ 
PRZYCHODZĄCA WCIĄGA OFIARĘ 
W KOLEJNY ETAP ATAKU

WYKORZYSTANIE NUMERU 
TELEFONU W WIADOMOŚCI W CELU 
PERSONALIZACJI ATAKU

SKRÓCONY ADRES URL DO 
UKRYCIA PEŁNEJ DOMENY

UŻYCIE TEGO SAMEGO 
KODU ŚLEDZĄCEGO, KTÓRY 

BYŁ W WIADOMOŚCI, 
PRZENOSI OFIARĘ DO 

KOLEJNEGO ETAPU ATAKU

STOSOWANIE 
KOLORYSTYKI MARKI

INTERAKTYWNA STRONA INTERNETOWA ZE SPÓJNĄ 
IKONOGRAFIĄ, CZCIONKAMI, KOLORYSTYKĄ MARKI ITP.

PRZYGOTOWANIE DO WYKORZYSTANIA INŻYNIERII SPOŁECZNEJ

PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM 
DANYCH UWIERZYTELNIAJĄCYCH, DANYCH 

FINANSOWYCH I INNYCH PII
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Zawsze pamiętaj:

W takich sytuacjach, gdy 
otrzymasz przekonującą 
wiadomość, zalecamy 
przejście bezpośrednio 
do aplikacji lub strony 
internetowej Twojego 
serwisu, a nie klikanie 
przez nią z wiadomości 
lub e-maila. 

Istnieje wiele słabo skonstruowanych kampanii phishingowych. Czasami 
wiadomość nie jest nawet skorelowana z zawartością strony, lub zawartość 
strony jest bardzo ogólnym oszustwem. Atak phishingowy Australia Post jest 
nieco bardziej wyrafinowany, ponieważ istnieje ciągłość pomiędzy 
wiadomością a treścią strony, aby oszukać ofiarę w przekonaniu, że musi ona 
autoryzować  dostawę paczki. 

Chociaż jest to dobrze wykonany atak, jest kilka oczywistych oznak phish. Po 
pierwsze, adres URL nie wykorzystuje domeny auspost. Po drugie, branding 
jest przekonujący, ale nie jest idealnie dopasowany do legalnej strony 
Australia Post. Po trzecie, użytkownik jest przekierowywany do innej domeny, 
która prosi o zapłatę, podczas gdy płatność nie byłaby zwykle potrzebna do 
autoryzacji dostawy. Wreszcie, Australijczycy piszą centrum - “centre"; 
najmniejsze szczegóły mogą zdradzić atak phishingowy, więc miejcie się na 
baczności!

Szybka kontrola rzeczywistości

Wiele stron phishingowych jest publikowanych online tylko przez kilka godzin, 
zanim hakerzy przeniosą się na zupełnie nowy serwer hostingowy. Pozwala im 
to na uniknięcie wykrycia i prowadzenie ciągłych kampanii bez blokady. Ryzyko 
dla użytkowników jest największe w tych pierwszych krytycznych godzinach, 
zanim statyczna, oparta na listach inteligencja zagrożeń zostanie 
zaktualizowana. 

W powyższym ataku na Australia Post, gdy domena phishingowa zostanie 
zgłoszona i zdjęta, wszystko, co musi zrobić atakujący, to zarejestrować nową 
domenę i ponownie rozpocząć atak, aż ta nowa domena również zostanie 
zgłoszona i powtórzy się. Kiedy pomyślisz o liczbie domen najwyższego 
poziomu, a także o wielu subdomenach, które widzimy teraz w legalnych 
adresach URL (takich jak login., mobile. lub pl.), łatwo zrozumieć, jak atakujący 
może utrzymać kampanię tego typu przy życiu. Wymieszaj i dopasuj i zbuduj 
swój własny phishingowy URL z kilku poniższych przykładów, a następnie zadaj 
sobie pytanie, czy wziąłbyś przynętę, gdybyś ją zobaczył?

T O P  L E V E L  D O M A I NS U B D O M E N A

tracking.

feedback.

mobile.

.com

.net

.review

B R A N D

aus-post

auspost

australiapost



Rekomendacje

Ataki phishingowe wykorzystują najbardziej wrażliwą część organizacji: jej pracowników. 
Pracownicy są często najcenniejszym zasobem korporacji, ale jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo danych, stanowią oni największą słabość firmy. 

Dlatego rozwiązanie typu zero-day phishing - szczególnie takie, które działa we 
wszystkich aplikacjach komunikacyjnych, a nie tylko w poczcie elektronicznej - ma 
kluczowe znaczenie dla powstrzymania zarówno powszechnych ataków, jak i tych 
bardziej wyrafinowanych, które są skierowane przeciwko Twojej firmie.

Zostałeś oszukany, co teraz?

• Zmień wszystkie hasła do kont, które zostały naruszone, a także do kont, które 
używają takich samych lub podobnych haseł do tych, które zostały przechwycone 
przez hakera.

• Jeśli wprowadziłeś informacje o swojej karcie kredytowej na stronie phishingowej, 
anuluj kartę.

• Wyłącz komputer lub usuń swoje konto e-mail, aby uniknąć rozpowszechniania 
linków phishingowych na listy kontaktów.

• Skontaktuj się z firmą lub osobą, która została imitowana w ataku - może to być Twój 
prezes zarządu, współpracownik lub przedstawiciel banku. Zamiast odpowiadać na 
wiadomość, wybierz inną metodę komunikacji, np. rozmowę telefoniczną, aby 
sprawdzić, czy to oni.

• Zwracaj uwagę na ostrzeżenia o kradzieży tożsamości i załóż ostrzeżenie o 
oszustwie na swoim koncie kredytowym.

Najlepszym lekarstwem jest zapobieganie. Zachowaj bezpieczeństwo przed 
phishingiem, stosując się do poniższych wskazówek:

• Nie klikaj na podejrzane linki
• Przyjrzyj się dokładnie znakom w adresie URL. W razie podejrzeń skopiuj adres URL 

z przeglądarki do edytora kompatybilnego z unicode, aby skuteczniej szukać ataków 
punycode.

• Zwróć uwagę na wiadomości twierdzące, że pochodzą od dużych marek 
technologicznych. Sprawdź, czy wiadomość jest zgodna z ich tonem, słownictwem, 
dialektem regionalnym itp.

• Nie wprowadzaj informacji o swojej karcie kredytowej do nieznanych lub 
niezaufanych serwisów

• Jeśli link kieruje Cię do strony bankowej, otwórz ją w osobnym oknie, wpisując 
ręcznie jej nazwę, lub skorzystaj z oficjalnej aplikacji

• Nie daj się nabrać na oczywiste oszustwa, które twierdzą, że wygrałeś nagrodę
• Sprawdź pasek adresu pod kątem podejrzanych lub skopiowanych adresów URL, na 

przykład my.apple pay.com



O tym badaniu

Chcieliśmy lepiej zrozumieć stan phishingu mobilnego oraz informacje  które są najbardziej zagrożone. 
Informacje i statystyki znajdujące się w tym dokumencie są wynikiem naszej analizy trendów 
phishingowych w ramach próby 500 000 chronionych urządzeń w 90 krajach w ramach bazy klientów 
Wandera, firmy Jamf, w okresie 12 miesięcy.  Analiza ta została przeprowadzona w III kwartale 2021 roku. 
Metadane analizowane w tym badaniu pochodzą z zagregowanych logów, które nie zawierają informacji 
identyfikujących osoby lub organizacje.

Naszą intencją w tej analizie nie jest wywołanie strachu, ale zamiast tego edukacja Ciebie i Twoich 
użytkowników w zakresie dostępnych opcji i najlepszego sposobu na utrzymanie bezpieczeństwa 
wszystkich aspektów urządzenia, użytkownika i danych organizacyjnych. Skontaktuj się z nami, aby 
dowiedzieć się, jak możesz wprowadzić zabezpieczenia i zwiększyć swoją postawę bezpieczeństwa.

Zamów trial

Zobacz jak Jamf and Threat Defense to kompletne, specjalnie skonstruowane rozwiązanie 
chroniące użytkowników Apple przed złośliwymi zamiarami - a wszystko to przy minimalnym 
wpływie na komfort pracy użytkowników końcowych. Zamów wersję próbną i przekonaj się, jak 
możesz chronić swoich użytkowników.

https://www.jamf.com/request-trial/wandera/
https://www.jamf.com/products/threat-defense/



