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يك نوعي مهندسي اجتماعي است كه درآن يك مهاجم تالش مي كند به طور زيركانه با جعل هويت فيشينگ 

 مختلفيامروزه حمالت فيشينگ ترفندهاي . شخص ثالث مورد اعتماد به اطالعات حساس طعمه دسترسي پيدا كند

به عنوان مثال يك فيشر خو را به جاي يك شركت بزرگ بانكداري يا يك سايت مشهور . را به كارمي گيرند

در مطالعه اي كه توسط . معرفي مي كند عليرغم اينكه اطالعات كمي در مورد دريافت كننده داردمزايده آنالين 

% ۳نكي در ايميل فيشينگ كليك نموده اند و از افراد مورد بررسي گزارش دادند كه روي لي% ۱۹گارتنر انجام شد، 

اما هيچ يك از مطالعات موجود، نرخ موفقيت . اقرار كردند كه اطالعات مالي و شخصي خود را ارائه نمودند

. اين يكي از انگيزه هاي اين پروژه پژوهشي مي باشد. مشخص نمي سازدحمالت فيشينگ را 

 

  

با پيگيري روند ساير جرايم آنالين روشن مي شود كه نسل بعدي . ندالزم به ذكر است كه فيشرها باهوش تر شده ا

به . حمالت فيشين عناصر وسيع تري را دربرمي گيرد تا مؤثرتر باشد و در نتيجه براي جامعه خطرناك تر خواهد بود

نبع بكار عنوان مثال فيشري را تصور كنيد كه قادر است تا وقفه اي را در سرويسي كه به طور متداول توسط يك م

طعمه را فيشر سپس مي تواند . گرفته مي شود ايجاد كند، به عنوان مثال باعث شود كه رمز عبور طعمه غيرفعال گردد

چنين پيامي ممكن است توسط طعمه مورد استقبال قرار گرفته و به سادگي او را . از يك تهديد امنيتي آگاه كند

اير اشكال فيشينگ در اصطالح آگاهانه، يك مهاجم، اعتماد در س. تشويق به افشاي اطالعات شخصي خود نمايد

به سادگي  eBayكه از سايت (طعمه را از طريق بدست آوردن اطالعاتي در مورد سوابق مزايده يا ترجيحات خريد 

يا نام خانوادگي ) كه از طريق سابقه مرورگر وب آن ها قابل كشف است(، مؤسسات بانكي )قابل دسترسي اند

در آوي رابين، استاد علوم كامپيوتر . بدست مي آورد) از طريق اطالعات قانوني قابل شناسايي است كه(مادري 

ه كارشناسي ارشد خود انجام داد براي دورامنيت در كار با كامپيوتر يك پروژه كالسي را با عنوان  دانشگاه هاپكينز

اين . ساخته شود كه سرقت هويت را تسهيل نمايدتا نشان دهد كه چگونه يك پايگاه داده مي تواند به گونه اي 

پروژه بر اهالي بالتيمور با استفاده از داده هاي بدست آمده از پايگاه داده هاي عمومي، وب سايت ها و اطالعات 

از آنجايي كه حمالت فيشينگ از آسيب پذيري هاي فني و اجتماعي بهره مي برد، تعداد . دنياي فيزيكي تمركز نمود
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