پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

دنیای مجازی

فیشینگ و راههای مقابله با آن
«فیشـینگ» ( ،)Phishingبه نوعـی کاله برداری
بـرای بهدسـت آوردن اطالعـات کارت یـا حسـاب
بانکـی از طریـق تماستلفنـی ،جعـل یـک تـارگاه،
نشـانی پسـتالکترونیکی و  ...گفتـه میشـود.
فیشـینگ ،راهـی اسـت کـه کاله بـرداران ،اطالعاتی
نظیـر :نام کاربـری ،رمز عبـور ،شـماره کارت بانکی،
رمـز د ّوم و  CVV2را از طریـق ابزارهای الکترونیکی
و ارتباطـی بـه سـرقت میبرند.
شـبکههای اجتماعـی و تارگاههـای پرداخـت
آنالیـن ،از جمله اهداف حمالت فیشـینگ هسـتند.
علاوه بـر آن ،تماسهـای تلفنـی کاله بـرداران کـه
خـود را از مسـؤوالن بانـک معرفـی میکننـد و
پسـتهایالکترونیکی کـه بـا ایـن هـدف ،ارسـال
میشـوند و حـاوی پیونـدی به یـک تارگاه هسـتند،
از جملـه ترفندهـای فیشـینگ بهشـمارمیرود.
نحوه کار فیشینگ
فیشــینگ در عمــل ،بهصــورت ایجــاد کپــی
دقیــق رابــط گرافیکــی یــک تــارگاه معتبــر ماننــد:
بانکهــا انجــام میشــود .ابتــدا کاربــر از طریــق
پســتالکترونیکی و یــا آگهیهــای تبلیغاتــی
تارگاههــای دیگــر بــه ایــن صفحــه جعلــی
راهنمایــی میشــود .ســپس از کاربــر درخواســت
میشــود تــا اطالعــات کارت یــا حســاب خــود را
وارد نمایــد و بــه ایــن صــورت ،کاله بــرداران بــه
اطالعــات اصلــی حســاب یــا کارت افــراد دسترســی
پیــدا میکننــد.
روشهای مختلف فیشینگ
جعل و دستکاری پیوندها و نشانیها
این روش یکی از شـــیوههای متداول فیشـــینگ
اســـت .در ایـــن روش ،پیوندهـــا و نشـــانیهای
غیرواقعـــی و جعلی ســـازمانها و شـــرکتهای
معتبـــر ،از طریق پســـتالکترونیکی بـــه افراد

ارســـال میشـــود .این آدرسها با نشـــانیهای
اصلـــی ،تنها در یک یـــا دو حرف تفـــاوت دارند
و کاله بـــرداران بـــا این روش ،افراد را به ســـمت
تارگاههـــای جعلـــی هدایـــت میکنند.
گریز از فیلترها
کاله بـرداران بـرای جلوگیری از شناسـایی متنهای
متـداول فیشـینگ در پسـتهایالکترونیکی توسـط
فیلترهـای ضدفیشـینگ ،از عکـس بهجـای نوشـته
اسـتفاده میکنند.
کالهبرداران برای جلوگیری از شناسـایی
متنهـای متـداول فیشـینگ در ایمیلها
توسط فیلترهای ضدفیشـینگ ،از عکس
بهجای نوشـته اسـتفاده میکنند.
جعل تارگاه
در ایـن نوع فیشـینگ ،کاله بـرداران با ایجـاد تارگاه
جعلـی یک سـازمان یا بانـک ،بهمحـض وارد نمودن
کلمـه کاربـری و رمـز عبـور توسـط کاربـر ،ایـن
اطالعـات را ثبـت و از آن سوءاسـتفاده مینمایـد.
فیشینگ تلفنی
تمامـی حملات فیشـینگ ،نیـاز بـه اسـتفاده از یک
تـارگاه جعلـی و سـاختگی ندارنـد .این نـوع حمالت،
شـامل پیامهایـی هم میشـوند کـه ادعـا میکنند از
طرف بانک هسـتند و از مشـتریان (استفادهکنندگان
خدمـات بانکـی) میخواهنـد بـا توجـه بـه مشـکلی
کـه بـرای حسـابهای آنهـا بـه وجـود آمده اسـت،
بـا یـک شـماره تمـاس بگیرنـد .بهمحـض اینکـه
مشـتری بـا این شـماره تلفن (کـه متعلق بـه مهاجم
اسـت و یـک سـرویس تلفـن اینترنتی اسـت) تماس
بگیرد ،دسـتوراتی به مشـتری داده میشـود تا شماره

آقای بهنام متقیان
حوزه معاونت بانکداری الکترونیکی

حسـاب و رمـز خـود را وارد کنـد .کاله بـرداران کـه
از سـرویس تلفـن اینترنتـی اسـتفاده میکنند ،گاهی
اوقـات از دادههـای جعلـی برای  Caller IDاسـتفاده
مینماینـد تـا بـرای مشـتریان اینگونه به نظر برسـد
کـه ایـن تمـاس از طـرف یـک سـازمان مطمئـن و
معتبـر و یـا بانـک انجا م میشـود.
روشهای مقابله با فیشینگ (برای دارندگان
حسابهای بانکی)
اطالعـات محرمانـه مربـوط بـه حسـاب یـا کارت
بانکـی خـود را در اختیـار دیگـران قـرار ندهیـد.
بـه نشـانی تـارگاه و یا پسـت الکترونیکـی دریافت
شـده دقـت فرماییـد .بهعنـوان مثال؛ در زمـان ورود
بـه حسـابهای مهـم مانند :پسـت الکترونیکـی و یا
بانـک ،قبـل از وارد کـردن نـام کاربری و رمـز عبور،
د ّقـت به نشـانی تـارگاه امری ضروری اسـت.
در صـورت ارسـال پیـام یـا تمـاس تلفنـی افرادی
کـه خـود را از مسـؤوالن بانـک معرفـی مینمایند و
اطالعات حسـاب یا کارت بانکی شـما را درخواسـت
مینماینـد ،موضـوع را بـا مرکـز تمـاس بانـک در
میـان بگذارید.
رمـز عبـور مربـوط بـه حسـاب بانکـی یـا پسـت
الکترونیکـی نبایـد کوتـاهبـوده یـا از سـوی دیگران
قابـل حـدسباشـد.
بـــه پســـتهای الکترونیکـــی کـــه در آنهـــا ،از
شـــما خواســـته شـــده تـــا فرمـــی را پـــر کنیـــد،
هرگـــز اطمینـــان نکنیـــد.
اطالعات حسـاب کاربـری خـود را در اختیار دیگر
تارگاههـا قـرار ندهید.
در پرداخـت آنالیـن ،فقـط از درگاههای مخصوص
بانکهـا اسـتفاده نمـوده و اصالـت آنهـا را بررسـی
نمایید.
منبع :پلیس فتا www.cyberpolice.ir
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