ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
ٔ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ،
رﻣﺰﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺗﻠﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ  Phishingﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،ﮔﺬرواژه،
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﯾﮏ وﺑﮕﺎه ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ او را در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﺪف ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎوی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ وﺑﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺣﺎوی ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوفﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻪ  ٣اﺳﻔﻨﺪ  ١٤٠٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی را در ﺳﺎل  ٢٠٢١ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺪود  ٤٦درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
روش ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺳﺎل ) ۱۹۸۷ﻣﯿﻼدی( ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ واژه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل ) ۱۹۹۵ﻣﯿﻼدی( ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .واژ ٔه ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻮﺗﻪﻧﻮﺷﺖ ﮔﺰاره  Password Harvesting Fishingﺷﮑﺎر ﮔﺬرواژه ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺮف  Phﺑﻪ ﺟﺎی  Fﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ و از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران آن در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺷﻘﺎﻗﯽ و ﻣﺎﻧﯽ رﺿﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ آﻧﻼﯾﻦ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭙﯽ دﻗﯿﻖ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ وﺑﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻼﺑﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از ﮐﺎرﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺠﺎ وارد ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮ و وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ،ﻓﯿﺸﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﺪف اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯽﭘﺎل ،ایﺑﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ:
•

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ

•

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ

•

ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

•

ﮐﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ

•

ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

•

ﺳﺎل روز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ

•

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ

•

ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ؟

•

درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ )ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻣﺎدر و…(

راه ﻫﺎی ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﭘﺮک ﻓﻘﻂ  .irاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  .comﯾﺎ  .orgﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  shaparak.irاﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ،در اﺑﺘﺪا رﻣﺰ دوم ﺧﻮد را اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦ درﮔﺎه »رﻣﺰ وارد ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ « ﺑﻮد ،از ﺻﺤﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﮑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ را ﺑﻪ »رﻣﺰ وارد ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ « ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ،
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدی را از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺪون رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠ﻫﺰارنﺎﻣﻮﺗ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻌﻞ و دﺳﺘﮑﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و آدرسﻫﺎ
اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و آدرسﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و
ﺟﻌﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آدرسﻫﺎ ﺑﺎ آدرسﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺣﺮف ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

ﮔﺮﯾﺰ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ
ﻓﯿﺸﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از ﻧﮕﺎره ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻌﻞ وﺑﮕﺎه
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﺸﺮﻫﺎ از ﺟﺎوااِﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس در ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﮕﺎه از اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮدش ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
از آدرس وﺑﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Security Certificatesاﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ آن وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی آن وﺑﮕﺎه ،ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ روش در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﭘﯽﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﻢﻧﮕﺎره
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢﻧﮕﺎره  Homograph Phishingﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻧﻮﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺳﺎﺧﺘﻦ آن از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻼً
ﻫﻤﻪ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺑﮕﺎه ﻗﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﺮاد در ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ،ﺷﻤﺎره ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره
)ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﯿﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﺪا روی ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ( ،از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
و ﭘﯿﻦ  PINﺧﻮد را وارد ﮐﻨﺪ.

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰهای
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰهای  Spear Phishingﺗﻼشﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎص» ،ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰهای« ﯾﺎ »ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻓﻠﻪای ،ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰهای ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻫﺪف ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ،ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﺧﺮس ﻓﺎﻧﺘﺰی روﺳﯿﻪ از روش ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰهای ﺑﺮای ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (۲۰۱۶اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰۰ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
و داﻣﻨﻪ  accounts-google.comرا ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

روشﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪ ﻫﮏ و ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻣﻮدو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﮑﯿﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮار آﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻫﮏ ﺷﺪن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎ در آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮﻣﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار داد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از درﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی داﺧﻞ اﺳﭙﻢ در ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،دﻗﺖ ﺑﻪ آدرس وﺑﮕﺎه ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ،ﭘﯿﺶ از وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ،دﻗﺖ ﺑﻪ آدرس وﺑﮕﺎه ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

