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 ایي همبلِ ّوبًٌذ دیگش همبالت ؿخلی ، وبهال ثش اػبع تزشثِ ؿخلی ٍ دس ػیي حبل ثلَست وبهال ػلوی ثیبى گشدیذُ  -

 

 :مقدمه

. ّبی تزبست ، ثْذاؿت ، دسهبى ٍ غیشُ سا تحت الـؼبع خَد لشاس دادُ اػت داسی تغییش دادُ ٍ ثؼیبسی اص صهیٌِ ایٌتشًت صًذگی اًؼبى سا ثِ عَس هؼٌی

یمیٌب تب وٌَى ثبسّب ٍ ثبسّب ثشای هب پیؾ آهذُ اػت وِ . اص ّویي سٍ ثشلشاسی اهٌیت دس ایي فضب ًیض ثِ عشص چـن گیشی هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت

ثب خَد فىش وٌین وِ چگًَِ سهض ٍ اعالػبت وبست ّبی ثبًىی هب ثِ ػشلت هی سٍد ٍ یب یه ّىش چگًَِ هیتَاًذ ثِ ایویل ٍ اوبًت ؿخلی هب ًفَر 

 ّویـِ پبػخ ثِ ایي ػَاالت ثشای هب گٌگ ٍ هجْن ثَدُ اهب دس ٍالؼیت ػْل اًگبسی ٍ ووجَد آگبّی الصم دس ایي صهیٌِ ثبػج ؿذُ وِ هب ;وٌذ 

 .ّویـِ رضٍ لشثبًیبى ایي هَضَع لشاس ثگیشم

حوالت "اص سایذ تشیي ًَع حوالت رْت ػشلت اعالػبت تَػظ ّىشّب ، حوالتی اص ًَع فیـیٌگ هی ثبؿذ وِ دس اثتذا ثْتش اػت یه تؼشیف اص 

 : داؿتِ ثبؿین"فیـیٌگ

ّبی  دس ایي سٍؽ ایویل .وٌذ فیـیٌگ یه ثبصی فشیت دٌّذُ اػت وِ ّىش اص آى ثشای روغ آٍسی اعالػبت ؿخلی لشثبًیبى خَد اػتفبدُ هی

دسٍغیي تَػظ ّىش ثشای ؿوب اسػبل هی ؿَد وِ اغلت ثِ عَس ؿگفت آٍسی لبًًَی ثِ ًظش هی سػذ ٍ اص ؿوب دسخَاػت ثشٍص آٍسی اعالػبت وبسثشی 

كفحبت پشداخت ثبًه ،  كفحبت ٍسٍدی ثِ ایویل یب )سا داسد ٍ یب حتی كفحبت ٍة ػوَهی وِ وبسثشاى هی ثبیؼت اعالػبتـبى سا دس آًْب ٍاسد وٌٌذ 

هی سػذ ٍ وبسثش ثذٍى ّیچ تفبٍت ثب كفحبت ٍالؼی الذام ثِ حجت  ثِ ؿىلی تَػظ ّىش عشاحی ؿذُ اػت وِ وبهال ٍالؼی ثِ ًظش  (... اوبًت ٍ 

 .اعالػبت هی وٌذ

 رْت تشغیت "هٌْذع ارتوبػی"فیـیٌگ یه ؿىل اص ػشلت َّیت آًالیي اػت وِ ثذلیل سایذ ثَدى ایي ًَع حولِ ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی 

ثِ تبصگی هشارغ . لشثبًی ثِ حجت اعالػبت ، هشارغ هؼئَل سا هزجَس ثِ اعالع سػبًی گؼتشدُ ٍ ّـذاسّبی هىشس ثِ وبسثشاى فضبی هزبصی وشدُ اػت

 – ویفشی هَسد ثشسػی لشاس دادًذ ٍ آى سا ثؼٌَاى یه هـىل تىٌَ –لضبیی ، سٍاًـٌبػبى ٍ هحممبى اهٌیتی دًیب ، فیـیٌگ سا اص ّش دٍ رٌجِ ػلوی 

 .ارتوبػی چٌذ ٍرْی هؼشفی وشدًذ وِ ثِ رشات هی تَاى رضٍ یىی اص خغشًبوتشیي آػیت ّبی تحت ٍة آى سا هؼشفی ًوَد

 

 

فیشینگآنتیوفیشینگهایتکنیک  



فیـش

تؼذاد صیبدی  
ایویل ثِ  

لشثبًیبى تلبدفی  
ؿَد فشػتبدُ هی

ایویل ثش ثِ سٍص  
سػبًی اعالػبت  
ؿوب تَػظ ٍة  

وٌذ اكشاس هی
(كفحِ رؼلی)

اعالػبت   لشثبًی
خَد سا تغییش 

.دّذ هی

 

A) عجمِ ثٌذی حوالت فیـیٌگ:  

 

 

 

 

 

 

حوالت فیـیٌگ- 1ؿىل   

 

 غیشُ سا ثْتش وٌٌذ  حؼبةاعالػبت پؼَسدّب،  (هؼوَال)خَاّذ  ّب هی ؿَد وِ اص آى ای اص لشثبًیبى فشػتبدُ هی ّبی رؼلی ثِ هزوَػِ ایویل ٍ 

(Upgrade.) 

 ؿَد ّبی هٌْذػی ارتوبػی والػیه تَػظ فیـشّب رْت ثذػت آٍسدى اعالػبت اػتفبدُ هی توبع تلفٌی ثب لشثبًیبى، سٍؽ. 

 ًَع دیگشی اص حولِ ثش اػبع عشاحی كفحبت ٍة هـبثِ ثب اكل وِ لشثبًی ثِ اؿتجبُ الذام ثِ حجت اعالػبت هی وٌذ. 

 

B) ّبی رؼلی سا ثِ تؼذاد تلبدفی اص وبسثشاى ایٌتشًت اسػبل  دس یه حولِ ػبدی فیـیٌگ ، فیـشّب تؼذاد صیبدی اص ایویل: سًٍذ ػبدی فیـیٌگ

ثب . وٌذ هتي ایویل ، ثشای تْیِ اعالػبت حؼبع اكشاس هی.  سػذ تَػظ یه ػبصهبى لبًًَی یب ػبیت هشرغ اوبًت اسػبل ؿذُ وٌٌذ وِ ثِ ًظش هی هی

 .ؿَد ولیه ثش سٍی لیٌه تْیِ ؿذُ دس ایویل، وبسثش ثِ یه هحل اص لجل عشاحی ؿذُ تَػظ ّىش ّذایت هی

 

 

 

 

 

 

 

 سًٍذ فیـیٌگ- 2ؿىل 

حوالت فیـیٌگ

ایویل تلفي تحت ٍة



 

C) هشاحل حولِ فیـیٌگ : 

 : حوالت فیـیٌگ ؿبهل چٌذیي هشحلِ اػت

 تَاًٌذ حذع صدُ ؿًَذ یب اص هٌبثغ هتٌَػی ثذػت آیٌذ ّب هی ایي. آٍسد ّبی ایویل لشثبًیبى دس ًظش گشفتِ ؿذُ سا ثِ دػت هی ّىش آدسع. 

 خَاّذ وِ وبسّبیی سا اًزبم دّذ سػذ ٍ اص دسیبفت وٌٌذُ هی وٌذ وِ لبًًَی ثِ ًظش هی ّىش یه ایویل ایزبد هی. 

 وٌذ هبًذ ایویل اسػبل هی سػذ ٍ هٌجغ حمیمی پٌْبى هی ّىش ثِ لشثبًیبى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اص ساّی وِ لبًًَی ثِ ًظش هی. 

 وٌذ وٌذ یب اص یه ٍة ػبیت ثبصدیذ هی وٌذ، یه فشم سا پش هی ثؼتِ ثِ هحتَای ایویل،  لشثبًی یه لیٌه هخشة ثبص هی. 

 گیشی وٌذ وٌذ ٍ هوىي اػت دس آیٌذُ اص آى ثْشُ ّىش اعالػبت حؼبع لشثبًی سا ثشداؿت هی. 

 

ثشای دسن ثْتش حولِ فیـیٌگ ثِ تلَیش ربلت اًویـیي صیش دلت وٌیذ وِ دس اثتذا ّىش یه كفحِ ٍة دلیمب ؿجیِ ثِ كفحِ اكلی ٍة ػبیت 

ثبًه عشاحی ٍ لشثبًی ثب تَرِ ثِ ایي ؿجبّت ٍ ثذٍى سػبیت هَاسد ایوي ٍ فمظ ثش حؼت ؿجبّت الذام ثِ حجت اعالػبت وبست ثبًىی خَد هی وٌذ ٍ 

ّىش پغ اص ثذػت اٍسدى اعالػبت ، دس كفحِ ثبًه اكلی ، اعالػبت هزوَس سٍ چه هی وٌذ ٍ اص حؼبة ثبًىی لشثبًی ثشداؿت ٍ دس اًتْب یه پیبم اص 

 .عشف ّىش ثشای لشثبًی اسػبل هی ؿَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٌذ ٍ ثب  ؿَد ٍ ّىش ایویلی ایزبد هی یب دس ًوَداس صیش ، حولِ وبهل یه فیـیٌگ عشاحی ؿذُ اػت وِ ثب  ثِ دػت آٍسدى ایویل لشثبًیبى ؿشٍع هی

ّبی  ّذف اثتذایی وِ دسیبفت وٌٌذُ ثبٍس وٌذ وِ ایویل هوىي اػت لبًًَی ٍ ٍالؼی ثبؿذ ٍ ثبیذ ثبص ؿَد اداهِ پیذا هیىٌذ دس ایي سٍؽ ّىش آدسع

 .ایویل سا اص هٌبثغ هتٌَػی ؿبهل آدسع ّبی تلبدفی، هٌبثغ ایٌتشًتی ٍ غیشُ ثذػت هی آٍسد ٍ ثلَست ایویل خلَكی ثشای لشثبًی اسػبل هی وٌذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿشٍع

ّىش تَػظ خَد هَػؼِ 

 اعالػبتی سا ثذػت ISPیب 

 هی آٍسد

ّىش تَػظ ػبیت ّب ٍ ؿجىِ ّبی هختلف 

 الذام ثِ روغ آٍسی آدسع ّب هی ًوبیذ

 

 حذع آدسع

(حولِ ثشات فَسع)  

 ّىش آدسع ایویل داسد

ایویل تَػظ ػشٍسِ ّىش 

 اسػبل هی ؿَد

ایویل اص عشیك اوبًت یه ثبس 

 هلشف ّىش اسػبل هی ؿَد

ّىش تَػظ یىی اص اوبًت ّبی 

 ّه ؿذُ ایویل سا اسػبل هیىٌذ

 

 .ؿَد  تحَیل دادُ هیISP                                   ایویل ثِ 

 

 ػذم فیلتشیٌگ ّشصًبهِ پیبم سًٍذ فیلتش ّشصًبهِ

پیبم ثِ فیلتشّشصًبهِ 

ؿَد ّذایت هی  

ّبی   سٍؽ:ایویل هخشة ثِ یىی اص ایي دالیل ؿٌبػبیی ًـذُ 

ّبی ػبدی  ارتٌبة اص فیلتش، اص دػت سفتي ثِ سٍص سػبًی

 فیلتشیٌگ، یب غیشفؼبل ؿذى فیلتشیٌگ تَػظ ٍیشٍع

ایویل هخشة ؿٌبػبیی ؿذُ 

 اهب وبسثش اص آى هیگزسد

ؿٌبػبیی ٍ حزف ایویل 

 هخشة

ؿَد ایویل ثِ كٌذٍق پؼتی وبسثش تحَیل دادُ هی ؿىؼت حولِ  

ّىش آدسع لبًًَی سا 

وٌذ رؼل هی  

ّىش آدسع هٌجغ احتوبلی سا 

وٌذ رؼل هی  

 وٌذ ایویل ثب آدسع لبًًَی سا ثبص وٌذ وبسثش ػؼی هی

 

 وٌذ ایویل ثب آدسع رؼلی سا ثبص وٌذ وبسثش ػؼی هی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشاحل حولِ فیـیٌگ- 3ؿىل 

 

 

 

 

 

 

 

 وٌذ ایویل ثب آدسع لبًًَی سا ثبص وٌذ وبسثش ػؼی هی

 

 وٌذ ایویل ثب آدسع رؼلی سا ثبص وٌذ وبسثش ػؼی هی

اػتجبس هٌجغ ثب ؿىؼت 

ؿَد، وبسثش  هَارِ هی

گیشد ایویل سا ًبدیذُ هی  

 ؿىؼت حولِ

اػتجبس هٌجغ ثب ؿىؼت 

ؿَد، وبسثش  هَارِ هی

اخغبس سا ًبدیذُ 

گیشد هی  

 

ػذم تَاًبیی 

 تبییذ هٌجغ

وبسثش تبییذ 

ؿىؼت سا 

گیشد ًبدیذُ هی  

ػذم تَاًبیی 

 تبییذ هٌجغ

وبسثش ایویل سا پغ 

اص تبییذ ؿىؼت 

وٌذ حزف هی  

 ؿَد ایویل ثِ وبسثش ًـبى دادُ هی ؿىؼت حولِ

ّىش اص اوؼپلَیت ثشای 

هخمی وشدى آدسع ّذف 

 .وٌذ اػتفبدُ هی

ّىش اص آدسع هحتول ثِ 

 وٌذ ػٌَاى ّذف اػتفبدُ هی

افضاس ربػَػی پیؾ  ّىش اص ًشم

وٌذ ٍ  هؼتمش ؿذُ اػتفبدُ هی

 .دّذ آدسع لبًًَی سا لشاس هی

ّىش اص اوؼپلَیت ثشای 

ارشا ؿذى ٍیشٍع پیَػت 

ؿذُ ثذٍى ًیبص ثِ ارشای 

 وبسثش اػتفبدُ هی وٌذ

 وٌذ ایویل لبًًَی اػت وبسثش ثبٍس هی

افضاس  ّىش اص ًشم

ربػَػی اػتفبدُ 

وٌذ هی  

ّىش اص تشٍربى 

وٌذ اػتفبدُ هی  

ّىش فمظ حمِ 

صًذ هی  

 (C)افضاس ربػَػی  ًشم (A)تشٍربى  (B)حمِ  (A1)ٍیشٍع 



 

 های آنتی فیشینگ روش

 .تَاًذساُ حل ّبی هجتٌی ثش ػشٍس ٍ والیٌت ثبؿذ دفبع آًتی فیـیٌگ هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبی آًتی فیـیٌگ سٍؽ- 4ؿىل 

 :ارشا ؿذُ ٍاص اًَاع صیشّؼتٌذ ( ، ّبػتیٌگ ٍ غیشISPُ)ّبتَػظ اسائِ دٌّذگبى خذهبت ایي سٍؽ- هجتٌی ثش ػشٍس

 ثشسػی ًبم تزبسی ٍ آًبلیض آى رْت ٍالؼی ثَدى آدسع آى اص ساُ ّبی هختلفی اػن اص اػتؼالم اص ػبیت هشرغ ٍ یب : ًظبست ثش ًبم تزبسی

 ..هزوَس اهىبى پزیش هی ثبؿذ ipثشسػی 

 دس هتي ایویل یب دسخَاػت اسػبلی ، سفتبس فشػتٌذُ سا هَسد تحلیل ٍ ثشسػی لشاس دادُ ٍ ػؼی دس استجبط چٌذ هشتجِ ای : تـخیق سفتبس

 .ثلَست پشػؾ ٍ پبػخ داؿتِ ثبؿیذ 

 داسًذ یمیٌب ثیـتش هَسد ثشسػی ثبیذ لشاس گیشد ثذلیل ایویل ّب ٍ دسخَاػت ّبیی وِ اكشاس ثش ثشٍص آٍسی اعالػبت : ًظبست ثش حَادث اهٌیتی

 .ایٌىِ دس كَست ّشگًَِ اؿتجبّی دس ایي خلَف پیبم ّبی رجشاى ًبپزیشی ثشای هذیش اسائِ دٌّذُ خذهبت دس پی خَاّذ داؿت 

 :ثبؿٌذ  ٍاص اًَاع صیش هی ّب هؼوَال اص عشیك پالگیي هشٍسگش یب ایویل ارشا ؿذُ ایي سٍؽ- هجتٌی ثش والیٌت

 دس ایویل ّبی دسیبفتی ّویـِ ػؼی دس ایي ثبؿذ ثب دلت : آًبلیض هجتٌی ثش ایویلinformation ایویل هزوَس سا هَسد ثشسػی لشاس دّین. 

  ِیىی اص ثْتشیي فیلتش ّب ، فیلتش : فؼبل وشدى فیلتش ّشصًبهBayesian اػت وِ ثِ ؿذت دس همبثل ایویل ّبی رؼلی ٍ اػپن ٍاوٌؾ ًـبى 

فیلتش وشدى ٍ تـخیق اػپن ّب ثَػیلِ تزضیِ ٍ تحلیل هحتَا ٍ ثش اػبع هحبػجبت دلیك ػذدی هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد وِ . هی دّذ 

دس ّویي ساػتب اگش للذ تَضیح دس خلَف تـخیق اػپن ّب تَػظ فیلتشّب سا داؿتِ ثبؿین ًیبص ثِ هؼشفی چٌذیي فشهَل سیبضی ٍ 

 .آؿٌبیی ثب اػذاد ثبیٌشی دس خلَف تـخیق ایي ًَع اػپن ّب خَاّین داؿت وِ دس صیش ثِ ووی اص سٍؽ هحبػجبت ایي فیلتش هی پشداصین

 آًتی فیـیٌگ

 هجتٌی ثش ػشٍس هجتٌی ثش والیٌت

 حَادث اهٌیتی

 ًظبست ثش ًبم تزبسی

 تـخیق سفتبس

 لیؼت ػیبُ

 ؿجبّت عشح

 فیلتش ّشصًبهِ

 آًبلیض ایویل



 

  : Bayesianفیلتش -    1

ایي هتذ ػالٍُ ثش ایٌىِ ولوبت ولیذی وِ هؼشف ٍ هشتجظ ثب اػپن ّؼتٌذ سا ؿٌبػبیی هی وٌذ، .  ول پیغبم سا دس ًظش هی گیشدBayesianهتذ  -

دس ًتیزِ ًْبیی فیلتش ) ولوبت دس وٌبسّن تأحیش یىذیگش سا Bayesian دس هتذ .ثلىِ ولوبت هؼشف ایویل ّبی هؼتجش سا ًیض ؿٌبػبیی هی وٌذ

ثش سٍی ولوبت ولیذی تىیِ ًوی وٌذ ثِ عَسیىِ ثِ خبعش یه ولوِ خبف، یه  Bayesianهتؼبدل هی وٌٌذ؛ ثِ ثیبًی دیگش فیلتش  (اػپن

 .پیغبم سا رضٍ اػپن ّب عجمِ ثٌذی وٌذ، ثلىِ توبهی ولوبت ٍ توبهی ٍیظگی ّبی پیغبم سا دس ًظش هی گیشد

. ثب یبدگیشی هؼتوش اص اػپن ّبی رذیذ ٍ ایویل ّبی هؼتجشِ رذیذ، ثِ عَس حبثت خَد سا ثب آخشیي تغییشات ٍفك هی دّذ Bayesianفیلتش  -

 .دائوبً دس حبل تحَل اػت ٍ خَد سا ثب تىٌیه ّبی رذیذ اػپن ّوبٌّگ هی ػبصد Bayesianفیلتش 

 ثِ ربی « ثشسػی ولوبت ولیذی»وِ فشػتبدگبى اػپن ثشای فشیت دادى ساّىبسِ  ٌّگبهی“Free” اص “F-r-e-e” ِاػتفبدُ وشدًذ، ثالفبكل  

 ؿذخَاّذ  ثِ پبیگبُ دادُ  ولوبت ولیذی، ساّىبسؿبى خٌخی ”F-r-e-e“پغ اص افضٍدى 

 :Bayesianالگَسیتن هحبػجبت 

 .ّب تمؼین ایویل ثِ ًـبًِ(1

 ّبی ّشصًبهِ ٍ لبًًَی اػت ًیبص ثِ تؼذادی پیبم. 

 ًیبص ثِ تىشاس ّش ولوِ ثشای ّش ًَع اػت. 

 .هحبػجِ احتوبالت(2

 (لبًًَی)=تىشاس ولوِ / ّبی لبًًَی  تؼذاد پیبمP 

 (اػپن)= تىشاس ولوِ / ّبی ّشصًبهِ  تؼذاد پیبمP 

یه ولوِ لبًًَی  احتوبل a احتوبل، وِ =a(/ a+b) وِ Bayesای اص لبًَى  ثب اػتفبدُ اص ؿىل ٍیظُ (Spamicity)هحبػجِ احتوبل اػپن ثَدى (3

 . احتوبل ولوِ اػپن اػتbاػت ٍ 

 خٌخی اػت، ٍ ثب 0.5دلیل اػت وِ خَد  ایي ثِ ایي . اػت سا اًتخبة وٌیذ 0.5ّب دس ّش دٍ كَست ثیـتش اص ّبیی وِ احتوبل تشویت آى ًـبًِ (4

 .ثبؿذ اعویٌبى ثیـتشی هی تَاًین ثگَیین وِ ایي سلن هتؼلك ثِ یىی اص دٍ گضیٌِ فَق هی

  ایي وبس سا ثشای تؼذادnًوًَِ اًزبم دّیذ . 

 ّب سا ثشای گشفتي یه ؿىل ثب اػتفبدُ اص لبًَى  احتوبل آىBayesدس هشاحل اٍلیِ لبًَى .  تشویت وٌیذ Bayes احتوبل ٍلَع یه حبدحِ سا

  ، احتوبل هؼبٍی اػت ثبa, bٍ cثشای ػِ حبدحِ هؼتٌذ.ثش اػبع احتوبل دٍ یب تؼذاد ثیـتشی ٍلبیغ هؼتٌذ هؼتمل هـخق هیىٌذ

𝑎 𝑏 𝑐

𝑎𝑏𝑐 +  1 − 𝑎 ∗  1 − 𝑏 ∗ (1 − 𝑐)
 

  ِتش اػت پیبم ثِ ػٌَاى لبًًَی عجمِ   ًضدیه0.0ؿَد، ٍ اگش ثِ   ًضدیىتش ثبؿذ، پغ پیبم ثِ ػٌَاى اػپن عجمِ ثٌذی هی1.0اگش ًتیزِ ث

 .ؿَد ثٌذی هی

  ُدس ایي سٍؽ ّش صهبى وِ یه كفحِ ثبسگزاسی هی . فؼبل ػبصی ؿٌبػبیی آدسع ّبی هخشة ؿٌبػبیی ؿذُ تَػظ هشٍسگش : لیؼت ػیب

 .ؿَد ، لیؼت ػیبُ دس صهبى ارشا تَػظ هشٍسگش اػتؼالم هی گشدد

 

 



 

 ّبی  وٌذ وِ یه كفحِ فیـیٌگ سا اص یه كفحِ لبًًَی ثِ ٍػیلِ ؿجبّت ّبی پیـشفتِ تالؽ هی ثیـتش سٍؽ: ّب ثٌذی ؿجبّت عشح

ّبی ثشسػی ؿذُ اػتخشاد   سا ثشای ٍة ػبیتDOMوٌذ ٍ دسخت   همذاس ؿجبّت سا همبیؼِ هیDOMآًتی فیؾ . دیذاسی تـخیق دّذ

 .وٌذ هی

ثٌذی كفحِ فؼلی سا ثب  ٍلتی یه پؼَسد ّوشاُ ثب یه داهٌِ هـخق دس یه داهٌِ دیگش اػتفبدُ ؿَد ػیؼتن  عشح: DOMتَضیح آًتی فیؾ 

 ثشای كفحِ ٍة اكلی ٍ رذیذ DOMثشای همبیؼِ ، ؿبخِ ثٌذی . وٌذ ای وِ اعالػبت حؼبع دس اثتذا دس آى ٍاسد ؿذُ ثَد همبیؼِ هی كفحِ

 .ؿَد ؿَد اگش ػیؼتن تـخیق داد وِ ّش دٍ ؿبخِ دس ظبّش هـبثِ ّؼتٌذ پغ حولِ فیـیٌگ فشم هی ثشسػی هی

 : DOMهحبػجِ ؿجبّت آًتی فیؾ 

 ----یه هخبل ػبدُ تـخلی فیـیٌگ ----- 

 كفحِ ٍة لبًًَی كفحِ ٍة فیـیٌگ
<html> 

<body> 

<br>Hello</br> 

</body> 

</html> 

<html> 

<body> 

Hello 

</body> 

</html> 

 

  لبًًَیDOMؿبخِ   فیـیٌگ DOMؿبخِ 

 

 یب دس تلبٍیش تْیِ ؿذُ صیش هیتَاى ثب یِ دلت رضء یه داهٌِ ٍالؼی سٍ اص یه داهٌِ غیش ٍالؼی تـخیق داد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ّبی ضذ فیـیٌگ فْشػت ثْتشیي سٍؽ. 1رذٍل 

 ارائه دهندگان کاربران بهترین روش

افضاسّبی فبیشٍال ٍ پالگیي ّبی تـخیق ًفَر سا فؼبل ًگِ  ّویـِ ثِ سٍص سػبًی وٌیذ ٍ ًشم

 .داسیذ

* * 

 * *  ّبی اهٌیتی ًلت وٌیذ Patchاص آخشیي ًؼخِ هشٍسگش ٍة اػتفبدُ وٌیذ ٍ 

 * * دس ٌّگبم دسیبفت ایویل رضییبت حؼبة فشػتٌذُ سا دس لؼوت ایٌفَسهیـیي ثشسػی وٌیذ 

 * * .ؿخلی سا ایویل ًىٌیذ/ ّشگض اعالػبت هبلی 

 * * .فمظ فبیل ّبی پیَػت ؿذُ اص ایویل ّبی ؿٌبختِ ؿذُ ٍ هَسد اعویٌبى سا ثبص وٌیذ

 * * .ّبی هـىَن ولیه ًىٌیذ  ایویل ّشگض سٍی لیٌه

 * * .ّبی هـىَن سا ثِ هشرغ هٌبػت گضاسؽ دّیذ ایویل

، ػشٍسّبی پشٍوؼی، ثِ DNSّبی تـخیق ًفَر، ػشٍسّبی  ّب، ػیؼتن ّویـِ فبیشٍال

 .وٌیذ (هبًیتَسیٌگ)ّبیی اص ًفَر ، ًظبست  كَست سٍصاًِ رْت ًـبًِ

 * 

 عجیؼی ػشچـوِ SMTPّبی ًبهِ   وِ اص دسٍاصSMTPُّبی اتلبل   تالؽ ثشسػی ثش ٍسٍدی

 .ًگشفتِ اػت 

 * 

 *  .ّب سا ارشا وٌیذ ّبی پؼَسد ػخت ثشای والیٌت ّب، ػشٍسّب، سٍتشّب اًتخبة ٍ آى ػیبػت

 *  .ّبی ػبصهبى هتلل ؿَد تَاًذ ثِ ؿجىِ ّبی هَسد تبییذ هی هغوئي ؿَیذ دػتگبُ

 * * .ثِ عَس هٌظن آخشیي اخجبس ٍ اعالػبت دس هَسد فیـیٌگ سا ثخَاًیذ

 

 :گزارش فیشینگ 

 :ّبی صیش گضاسؽ دّذ تَاًذ فیـیٌگ سا دس ٍة ػبیتوٌذ هیوِ وبسثش یه كفحِ خبف سا ثِ ػٌَاى اػپن پیذا هیصهبًی

 گشٍُ وبسی ضذ فیـیٌگ

http://www.antiphishing.org 

 فیؾ ًت دیزیتبل

http://www.digitalphishnet.org/ 

 وویؼیَى تزبست فذسال

http://www.consumer.gov/idtheft/ 

 ( هلیCollar ٍ هشوض رشم FBIیه پشٍطُ هـتشن ثیي )هشوض ؿىبیت رشم ایٌتشًتی 

http://www.ic3.gov 

 سًٍذ ٍاحذ ضذ فیـیٌگ هبیىشٍػبفت

antifraud@support.trendmicro.com 

 

http://www.antiphishing.org/
http://www.digitalphishnet.org/
http://www.consumer.gov/idtheft/
http://www.ic3.gov/
mailto:antifraud@support.trendmicro.com


 

 :ًتبیذ 

تَاًیذ خَد سا اص احتوبل لشاس گشفتي دس هؼشم تب وٌَى ثب سٍؽ ّبی فیـیٌگ ٍ ساُ ّبی همبثلِ ثب آى آؿٌب ؿذین ٍ ثب اًزبم الذاهبت روش ؿذُ هی

والّجشداسی ٍ ػشلت اعالػبت وبّؾ دّیذ، اعالػبت هحشهبًِ خَد سا هحفَػ ًگِ داسیذ ٍ ثِ هجبسصُ ثب یىی اص تْذیذات رذی ٍ هذاٍم فیـیٌگ 

ّب اػت وِ ثبیذ  ّبی ٍة ػبیتی لیٌهّب ثشای فیـیٌگ آهَصؽ وبسثشاى ثشای دًجبل ًىشدى وَسوَساًِیىی اص هَحشتشیي ساُ حل. ووه وٌیذ

 . ّب سا ٍاسد وٌیذاعالػبت حؼبع هخل گزسٍاطُ

 

 :هؼبًی تؼذادی اص ولوبت تخللی اػتفبدُ ؿذُ دس همبلِ 

ٌّش ثْشُ  یب ثِ ػجبستی دیگش ػَء اػتفبدُ اص اعویٌبى ٍ یب فشیت ػَاهل اًؼبًی ثِ رْت دػتشػی ثِ اعالػبت هحشهبًِ: هٌْذػی ارتوبػی  -

 .اهٌیتی ثذٍى ّیچ ظي ٍ گوبى اص ػَی لشثبًی هی ثبؿذ ؿىبف ثشداسی اص سفتبس آػیت پزیش اًؼبى ّب ثشای ایزبد

تجلیغ ثشای یه وبالی خبف، فشیت وبسثشاى ثشای ثِ ّش پیبم تجلیغبتی یب هخشة اػپن هی گَیٌذ ٍ لبلجب چٌذ ّذف خبف سا اػن اص : اػپن  -

، ایزبد یه خشاثی ثِ كَست  (هخالً ٍیشٍع)، اًتمبل یه ًشم افضاس خشاثىبس ثِ وبهپیَتش وبسثش  (phishing)اػتفبدُ اص اعالػبت هحشهبًِ آًْب 

  ٍ یب پخؾ هغبلت غیشاخاللی سا دًجبل هی وٌذmail-serverهَلتی دس 

 اػت وِ ثَػیلِ آى ّىش اهىبى ًفَر ٍ وٌتشل ثش سٍی ّذف سا خَاّذ وذی ثشای ػَء اػتفبدُ اص حفشُ ّبی اهٌیتی اوؼپلَیت: اوؼپلَیت  -

 .داؿت 

- Patch :  ثشعشف وشدى هـىالت اهٌیتی ساPatchهی گَیٌذ . 

یِ ًشم افضاس یب ػخت افضاس اهٌیتی اػت وِ ثبػج ثبال سفتي اهٌیت هی ؿَد ٍ اص ًفَر ّىشّب تب حذٍد صیبدی رلَگیشی هی وٌٌذ ٍ ثِ : فبیشٍال  -

 .تشروِ لغَی ثِ هؼٌبی دیَاسُ آتـیي تشروِ هی ؿَد 

 .ثِ ًبم ػبیت داهٌِ هی گَیٌذ : داهٌِ  -

 .ًبم تشروِ ؿذُ اػپن ، ّشصًبهِ هی ثبؿذ : ّشصًبهِ  -
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