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 نکات امنیتی برای تشخیص و امنیت در برابر ایمیل جعلی

تشخیص و امنیت در برابر ایمیل جعلی: ممکن است فکر کنید، برای جلوگیری حمالت فیشینگ مبتنی بر ایمیل به اندازه 

ها از طرف یک شرکت یا دوست مورد اعتماد پیام کافی از علم امنیت سایبری مطلع هستید. اما اگر به نظر برسد که

 آمده است، چطور؟

شود پیام از منبع دیگری به نظر برسد. این یک جعل ایمیل به جعلی بودن سرصفحه ایمیل اشاره دارد و باعث می

از نامه نگاری از یک نهاد قابل اعتماد برای متقاعد کردن قربانیان  فیشینگ و هرزنامه تکنیک است که در حمالت

 .شوداستفاده می

ممکن است یک ایمیل جعلی به نظر برسد که شبیه یک خرده فروش آنالین، ارائه دهنده خدمات شناخته شده، بانک شما، 

یک دوست یا همکار است. اما در حقیقت، توسط یک کالهبردار ارسال شود. هدف جعل ایمیل این است که شما را 

 .ها و دستگاه شما را به خطر بیندازدبور به ناامیدی کند و امنیت دادهمج

هایی است که کالهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان خود استفاده ترین تاکتیکهای ایمیل جعلی یکی از رایجآدرس

های غلط امالیی و پیام های اینترنتیهای غیر شخصی، آدرسهای قرمز مانند تبریککنند. با وجود بسیاری از پرچممی

های جعلی هستند که هر روز گیرندگان را کند، تعداد بی شماری از ایمیلترسناک که تشخیص ایمیل جعلی را آسان می

 .دهندفریب می

خواهد به عنوان مثال، یک ایمیل جعلی ممکن است وانمود کند که از طرف یک خرده فروش آنالین است که از شما می

ساب خود را به روز کنید یا از بانک شما به شما در مورد یک مشکل امنیتی در حساب شما هشدار اطالعات صورتح

ها و الگوهای ایمیل رسمی، اطالعات ورود به دهد. کالهبرداران با سوء استفاده از اعتماد کاربران و استفاده از آرممی

 .کنندش میکنند و حتی بدافزارها را پخهای مالی را سرقت میسیستم و داده

 نحوه تشخیص جعل

شما باید هرگونه نامه نگاری ناخواسته در صندوق ورودی خود را زیر سوال ببرید، به ویژه اگر از شما بخواهد وارد 

 .شوید و اطالعات خود را به روز کنید، یک پیوست را بارگیری کنید یا به پیوند دسترسی پیدا کنید

کنید. به نام نمایش داده شده اتکا نکنید. آدرس فرستنده را با دقت نگاه کنید و نام سرصفحه ایمیل پیام را تجزیه و تحلیل 

دامنه را بررسی کنید. شما باید این اطالعات را از طریق رایانه شخصی و نه از طریق دستگاه تلفن همراه بررسی 

 .تر استا سختها بر روی تلفن هوشمند شمکنید، زیرا این اطالعات اغلب پنهان هستند و تشخیص آن

خاتمه یابد و نه تغییرات  linkedin.com@ کنید، نام دامنه باید بادریافت می LinkedIn به عنوان مثال، اگر ایمیلی از

را جعل کند تا نام بسترهای  "From" تواند بخشدیگر. برای اینکه شما را از مسیر خود دور کند، مهاجم حتی می

 .درج کند notifications-noreply@linkedin [.] com رس ایمیل رسمی مانندهای اجتماعی را در کنار آدرسانه

 هیچ شرکت، ارائه دهنده خدمات یا بانک قانونی با استفاده از آدرس ایمیل ارائه دهنده خدمات ایمیل رایگان مانند

Gmail یا Yahoo Mail به نظر برسد، همیشه کند. حتی اگر نام فرستنده آشنا های ایمیل ارسال نمیبه شما اعالن

 .توانید یک ثانیه بیشتر وقت بگذارید تا درست امالی آن را بررسی کنیدمی

 نکات امنیتی

خواهد وارد سیستم شوید یا احراز هویت کنید، روی پیوندها کلیک نکنید. برای دسترسی به وب سایتی که از شما می •
 .کنیدبرای ورود به سیستم، دامنه رسمی را در مرورگر خود تایپ 
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 .های ایمیل را بررسی کنیدسربرگ ایمیل را در سرویس گیرنده ایمیل خود مشاهده کرده و آدرس •
 .غلط امالیی و دستور زبان را بررسی کنید •
 .های فرستنده های ناشناس را باز نکنیدپیوست •
 .دهند عمل نکنیدکنند یا به شما جایزه بزرگی میهایی که احساس فوریت ایجاد میبه ایمیل •
های مالی های معلق، عدم پرداخت یا فعالیت مشکوک در یکی از حسابهای هشداردهنده بسته شدن حسابمراقب پیام •

 .خود باشید
 .مستقیماً از مرورگر خود به وب سایت مراجعه کنید و پیوند ایمیل را وارد نکنید •
ر یا یکی از اعضای خانواده ارسال رسد از طرف یک دوست، همکارسد اما به نظر میاگر ایمیل مشکوک به نظر می •

 .ها تماس بگیریدشده است، قبل از اقدام به هرگونه درخواست با آن
برای جلوگیری از تهدیدات مخرب یک راه حل امنیتی روی دستگاه خود نصب کنید و هر زمان که به پیوند فیشینگ یا  •

 .دهدکالهبرداری دسترسی پیدا کردید به شما هشدار می
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