
 

 خطرناک  ایمیل تشخیص هایروش

 هاست؛میلای از استفاده فیشینگ، حمالت رایج انواع از یکی
 و زدن گول برای که جعلی ولی عادی کامال ظاهری با هاییمیلای

 .شودمی ساخته کاربران مهم اطالعات سرقت
 آن حمالت واعان و فیشینگ با بیشتر آشنایی برای: ایسنا خبرگزاری

 فیشینگ هایمیلیا شودمی چطور که داد جواب سوال این به باید
 ار شما که دارند هاییلینک معموال هامیلای این داد؟ تشخیص را
 ات کنید وارد آن در را تاناطالعات که کندمی هدایت ایصفحه به
 .برسد هکرها و سارقان دست به

 هبار این در وگوییگفت در - دانشگاه مدرس - زارعی اصغر علی
 ید،کن توجه باید که میلای بخش ترینمهم و اولین: داد توضیح
 آدرس معموال که چرا کنید چک را آن حتما است، فرستنده آدرس

 .هستند جعلی کامال فیشینگ، هایمیلیا فرستنده
 ایمیلی بودن واقعی از کهاین از قبل تا باشد حواستان ولی ندارد، خطری میلای محتوای خواندن و کردن باز: داد ادامه او

 از هک شویدمی هدایت جعلی صفحه یک به کار این با زیرا. نکنید کلیک آن داخل هایلینک روی اصال نشدید، مطمئن
 دام در راحتی به نکنید، دقت شویدمی آن وارد که ایصفحه آدرس به اگر. کنید وارد را تانشخصی اطالعات خواهدمی شما

 .افتیدمی هکرها
 

 خطرناک هایایمیل هاینشانه
 که دارد ودوج کمی خیلی احتمال زیرا است امالیی غلط داشتن فیشینگ، هایایمیل دیگر نشانه: کرد تاکید کارشناس این

 .بخوانید دقت با را میلای متن پس باشند، داشته امالیی غلط غیره و بوکفیس و گوگل مثل معتبری هایشرکت هایمیلای
 یدیدد اگر شود،می شما از ایمیل داخل در که است هاییدرخواست کنید، توجه آن به باید که دیگر مهم نکته او گفته به

 از کدامهیچ چون هستید، رو به رو فیشینگ میلای یک با که باشید مطمئن است، شده خواسته شما از خصوصی اطالعات
 .خواهندنمی شما از چیزی چنین معتبر هایسازمان سایر و هابانک ،ایمیل هایسرویس اجتماعی، هایشبکه



 ایجاد کاربران برای استرسپر شرایط که کنندمی آماده طوری را محتوا فیشینگ هایایمیل در معموالا : کرد تصریح زارعی
 پسورد احتر خیلی کار این با. کنید ریست را پسورد و بزنید لینک این روی و شده هک تانحساب که نویسندمی مثال کنند،
 .کنندمی هک را حسابتان و گیرندمی را شما

 را ماش که دارند مخربی هایفایل فیشینگ هایمیلای معموالا  کنید؛ توجه میلای هایضمیمه به: کرد تصریح همچنین او
 شما هک نیستند چیزی درحقیقت و است عادی خیلی هافایل این ظاهر که باشد حواستان کنند،می هاآن دانلود به ترغیب

 .دکنی عوض را میلتانای پسورد سریع خیلی گرفتید، قرار فیشینگ حمله مورد دلیلی هر به اگر. کنیدمی مشاهده
 بگذارید میان در سازمانتان ITواحد با را آن توانیدمی شد، حمله سازمانیتان ایمیل به هم اگر: کرد نشانخاطر کارشناس این
 .کنند عوض را میلتانای پسورد که

                                                                                                                                                           

ینمنبع:   هاسایت برتر


