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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

جلوگ�ی از حمالت فیشینگ
ی
مقدمه

(نظ� اسکایت ،ت
ییک از ی ن
تویی� و تلگرام) است .امروزه
ها� که برای تبادل ارتباطات وجود دارد ،استفاده از ایمیل و رسویس های پیام رسان ی
اول� راه ی
نه تنها از این تکنولوژی ها برای کارهای روزانه استفاده میشود بلکه راهی است برای در ارتباط بودن با دوستان و خانواده .از آنجاییکه افراد زیادی
ن� ییک از ی ن
در رستارس دنیا به این تکنولوژی ها وابسته هستند ،استفاده از آن ی ز
سای�ی توسط هکرها شده است که به این روش
اول� روش های حمالت ب
حمله ،فیشینگ گفته میشود .در این شماره به شما خواهیم گفت که فیشینگ چیست و چگونه میتوان این گونه حمالت را چه در محل کار و چه در
نز
م�ل ،مشاهده و دفع کرد.

فیشینگ چیست

فیشینگ نوعی حمله است که در آن با استفاده از رسویس های پیام رسان و ایمیل سعی میکنند شما را فریب بدهند تا عمیل را انجام بدهید که نباید،
این کارها میتوانند کلیک کردن روی لینک آلوده ،به ت
اش�اک گذاری رمزعبور و یا باز کردن یک فایل آلوده در ضمیمه ایمیل باشد .هکرها به شدت کار
ت
نظ� کنجکاوی و نیاز در شما بشوند .آنها میتوانند پیغام فیشینگ را
میکنند تا این پیام ها به حدی متقاعد کننده باشند تا باعث فعال شدن
احساسا� ی
جا� که میشناسید ،مثال توسط یک دوست و یا یک ش� تک� که با آنها در ارتباط هستید ،ارسال
به گونه ای درست کنند که به نظر برسد از طرف کیس یا ی
ن
شده است .یا شاید لوگوی بانک شما را به همراه ایمییل که قانو� به نظر یم�سد برای شما ارسال کنند .هکر ها این گونه پیغام ها را برای میلیونها نفر
بیش� ارسال کنند ن
قربا� ت
چ�ی که میدانند این است که هرچه ت
ارسال میکنند .آنها نمیدانند چه کیس در این دام خواهند افتاد ،ی ز
بیش�ی خواهند داشت.

محافظت از خود

در ث
اک� موارد ،باز کردن و خواندن یک ایمیل و یا یک پیغام خوب است .برای اینکه حمله فیشینگ اتفاق بیافتد ،هکر ها میبایست با فریب دادن شما
خ� ،در ذیل معمول
ها� وجود دارد که بتوان تشخیص داد آیا یک پیغام حمله است یا ی
از شما بخواهند کاری را انجام بدهید .خوشبختانه راه حل ی
ترین این روش ها را برریس میکنیم:
ـ� حســاب شــما و یــا زنـ ن
القــای حــس فوریــت ،درخواســت «اقــدام فــوری» قبــل از اینکــه اتفــاق بــدی بیافتــد ،نظـ یـر تهدیــد بــه بسـ ت ن
ـدا� کــردن فــرد.
هکــر هــا از شــما میخواهنــد بــا عجلــه عمــی را انجــام بدهیــد کــه موجــب بــروز اشــتباه شــود.
اعمال فشار به شما برای نادیده ت ن
گرف� و یا دور زدن سیاست ها و یا روال ها در محل کار
(خ� ،شما برنده قرعه ش
ک� نشدید).
ایجاد حس کنجکاوی و یا حیس که برای درست بودن بیش از حد خوب به نظر برسد ی
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«مش�ی عزیز» .ت
نظ� ت
بیش� دوستان و ش�کتها در زمان ارسال پیام نام شما را میدانند.
احوال پریس عمومی ی
هراطالعا� که تنها مراکز ن
ت
قانو� باید بدانند.
نظ� شماره کارت اعتباری یا رمزعبور یا
درخواست اطالعات با حساسیت بسیار باال ،ی
امال� یا استفاده از آدرس ایمیل یغ�
پیغامی که به نظر یم�سد از یک سازمان رسمی ارسال شده است درحالیکه حاوی گرامر ضعیف یا غلط های ی
نظ�  @gmail.comاست
رسمی ی
پیغــام از یــک آدرس ایمیــل رســمی (مثــا ایمیــل رییــس شــما) آمــده اســت درحالیکــه در زمــان ارســال پاســخ ( )Reply-Toجــواب آن بــه آدرس
شــخیص فــرد دیگــری ارســال میشــود.
پیامــی را از فــردی کــه میشناســید دریافــت میکنیــد ،امــا ادبیــات و نــوع نوشــتار شــبیه ادبیــات او نیســت.اگر بــه ایــن امــر مشــکوک هســتید ،بــا
بگ�یــد و مطمـ ئ ن
ـ� شــوید خــودش آن را ارســال کــرده اســت .بــرای هکــر هــا ایجــاد یــک پیــام کــه مشــابه پیامــی باشــد کــه از
فرســتنده آن تمــاس ی
طــرف یــک دوســت و یــا همــکار دریافــت میکنیــد کار ســاده ای اســت.
در نهایت ت
به�ین کار استفاده از عقل سلیم است .اگر یک ایمیل و یا یک پیام به نظر عجیب و غریب یم�سد ،مشکوک است و یا بیش از حد خوب به
نطر یم�سد ،ممکن است یک حمله از نوع فیشینگ باشد.
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

رسدب� مهمان
ی

تونیــا دادیل( )Tunia Dudleyاز ســال  2011در حــال توســعه و اجــرای برنامــه هــای آگاهــی رسـ ن
ـا� امنیـ تـی میباشــد،
ایــن آگاهــی رسـ ن
ـا� شــامل تهیــه یــک برنامــه آمــوزش فیشــینگ اســت کــه برنــده جوایــزی شــده اســت.برای برقــراری
ارتبــاط بــا ایشــان از ایــن لینــک اســتفاده کنیــد .www.linkedin.com/in/toniadudley
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تغیــر محتــوا و نداشــ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletterتمــاس
منبــع ،بــدون ی
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