چگًَِ هجالت جعلی سا ؿٌبػبیی وٌین
هجالت جعلی) (hijacked journalsیب تملجی)(Fake

پذیذُ صؿت طٍسًبلْبی جعلی یب تملجی ثِ یىی اص هعضالت جبهعِ علوی وـَس تجذیل ؿذُ اػت.
ایي پذیذُ وِ چٌذ ػبلی اص عوش آى هی گزسد ثبعت گوشاّی پظٍّـگشاى ٍ داًـجَیبى ؿذُ ٍ سٍص
ثِ سٍص ثِ وویت آى ًیض افضٍدُ هی ؿَد .ثی اعالعی ثشخی اص پظٍّـگشاى ٍ داًـجَیبى هَجت هی
ؿَد وِ ثبصاس ایي ًَع هجالت داغ ؿذُ ٍ هتصذیبى آى ًیض ثِ ػَد والًی هی سػٌذ .ایي هجالت ثِ
ٍاػغِ اسائِ پزیشؽ ّبی ػشیع الؼیش ٍ ّوچٌیي داسا ثَدى ضشیت تبثیش پظٍّـگشاى سا ٍػَػِ
وشدُ ٍ ثِ دام خَد هی اًذاصًذ .هتبػفبًِ سٍصاًِ توبػْبی هتعذدی ثب هَػؼِ پبسع تض ایشاًیبى
گشفتِ هی ؿَد وِ وِ ثِ دام هتصذیبى چٌیي طٍسًبلْبیی افتبدُ اًذ ٍ عالٍُ ثش اص دػت سفتي
ّضیٌِ ّبی چبح ثِ دلیل ؿٌبختِ ؿذى ایي هجالت اثشٍی علوی ًیض ثشای آًْب ثبلی ًوبًذُ اػت..

هجالت جعلی) (hijacked journalsیب تملجی )( Fakeچِ طٍسًبلْبیی ّؼتٌذ؟
طٍسًبلْبی جعلی طٍسًبلْبیی ّؼتٌذ وِ ثِ دسٍغ وِ ًبم ٍ ًـبى علوی هجلِ ای وِ عوَهبً ٍة
ػبیت ًذاسد سا جعل وشدُ ٍ ثب ؽبّشػبصی دسٍؼیي اعن اص لشاسدادى آسؿیَ همبالت هجلِ اصلی،
دسج  ISSNهجلِ اصلی ٍ یب ثجت داهیي ثب ًبم هجلِ دسپی فشیت پظٍّـگشاى ٍ داًـجَیبى ثشای
ػَدجَیی هبلی خَد ّؼتٌذ .هجالت جعلی عوَهبً اص اػن هجلِ هعتجشی وِ ٍة ػبیتی ًذاسد ػَء
اػتفبدُ وشدُ ٍ ثب عشاحی ٍة ػبیت ٍ هعشفی هجلِ اصلی ثِ دسٍغ ادعب هی وٌذ وِ ٍة ػبیت
اصلی ٍ هعتجش هی ثبؿذ .دلت وٌیذ وِ افشادی وِ ایي ٍة ػبیت ّب سا عشاحی هی وٌٌذ دس ٍة
ػبیت تبهپؼَى سٍیتشص ثِ دًجبل هجالتی هی گشدًذ وِ صبحجبى هجلِ ٌَّص ٍة ػبیتی ثِ اػن
هجلِ ثجت ًىشدُ اًذّ .ویي اهش فشصتی سا فشاّن هیىٌذ وِ ثِ ػشعت ٍة ػبیت جعلی عشاحی
ؿذُ ٍ اص هـحصبت طٍسًبل اصلی ثشای هَجِ جلَُ دادى آى اػتفبدُ وٌٌذ.

اص وجب هیتَاى ثِ جعلی یب ) (hijackedهجلِ پی ثشد؟
ٍ-1ة ػبیت ایي طًٍبلْب عوَهبً ثِ تبصگی عشاحی هی ؿًَذ ٍ صهبى ثجت داهیي هشثَط ثِ یه یب دٍ
ػبل اخیش هی ؿَد .ؿوب هی تَاًیذ ثب هشاجعِ ثِ ػبیت  http://whois.comثِ صهبى داهیي
خشیذاسی ؿذُ ٍ عشاحی آًْب پی ثشدّ .شچٌذ هوىي اػت هَاسدی ثبؿذ وِ ٍة ػبیت اصلی یه
هجلِ هعتجش ًیض تبصُ عشاحی ؿذُ ثبؿذ ٍلی یىی اص دالیلی وِ ؿوب ثبیذ ثِ آى ؿه وٌیذ صهبى
ثجت داهیي آىاػت.

-2پَػتِ ؽبّشی ایي هجالت عوَهبً ثِ صَست توپلیت ّبی آهبدُ خشیذاسی هی ؿَد ٍ یب دس ؼیش
ایي صَست چٌذ گضیٌِ ػبدُ هبًٌذ آسؿیَ ،توبع ثب هب دس ػبیت هَجَد هی ثبؿذ .حشف هب ایي
اػت وِ ٍلت صیبدی ثشای ایي ٍة ػبیتْب گزاؿتِ ًوی ؿَد ٍ صَست ؽبّشی آًْب ًـبى اص عشاحی
ػشػشی ٍة ػبیت طٍسًبل داسد.

 -3ؿوب هی داًیذ وِ اگش هجلِ  ISIیب ثَدُ ٍ یب داسای ضشیت تبثیش ثبؿذ ثٌبثشیي عی ػبلْبی
هتوبدی ثب اسصیبثی ٍ پبیؾ دلیك همبالت خَد ثِ ایي هشحلِ سػیذُ اػت پغ ثٌبثشایي داسای اسؿیَ
لَی اص همبالت خَد هی ثبؿذ .دس هجالتی وِ جعل هی ؿًَذ عوَهب جبعالى آًْب دػتشػی ثِ
آسؿیَ همبالت هجلِ اصلی ٍ هعتجش ًذاسًذ ثٌبثشایي یب آسؿیَی تـىیل ًوی دٌّذ یب اگش تـىیل
ثذٌّذ اًذن اػت .

-4حتوب آسؿیَ ایي هجالت سا چه وٌیذ ٍ ثب ػشچ عٌبٍیي همبالتی وِ دس ٍة ػبیت لشاس دادُ
ؿذُ اػت هغوئي ؿَیذ وِ همبالت دس جبی دیگش چبح ًـذُ ثبؿٌذ .خیلی جبلت اػت وِ ثذاًیذ
چَى ایي افشاد ثِ آسؿیَ هجلِ اصلی دػتشػی ًذاسًذ ثشای گوشاُ وشدى پظٍّـگشاى الذام ثِ
تـىیل آسؿیَ همبالتی هی وٌٌذ وِ لجال دس هجالت دیگش چبح ؿذُ اػت ٍ ؿوب ثب یه ػشچ
ػشیع ثِ آى دػتشػی پیذا هی وٌیذ.

 -5حتوب عٌَاى هجلِ سا دس گَگل ػشچ وٌیذ .هی داًیذ وِ دس ثؼیبسی اص ٍة ػبیتْبی دیگش دس
هَسد هجلِ هغبلجی سا دسج هیىٌٌذ .ؿوب هوىي اػت ثب ایي وبس ثِ هغبلجی ثشخَسد وٌیذ وِ دس ٍة
ػبیت ّبی اًگلیؼی ثِ تملجی ثَدى آى ٍة ػبیت اؿبسُ وشدُ ثبؿٌذ .یب ثِ صَست ػبدُ اػن
طٍسًبل  hijacked+سا دس گَگل ػشچ وٌیذ اگش آى ٍة ػبیت لَ سفتِ ثبؿذ حتوب ساجع ثِ آى
هغبلجی سا ًَؿتِ اًذ.

-6اػن طٍسًبل سا ثِ ّوشاُ ادیتَس اصلی ػشچ وٌیذ .دس ایي صَست هغوئي ثبؿیذ ثِ اػن ادیتَس
اصلی هیشػیذ ٍلتی ثِ اػن ادیتَس سػیذیذ ثِ دًجبل ایویل ایـبى ثگشدیذ .عوَهب ادیتَسّبی
طٍسًبلْب اعضبی ّیئت علوی ّؼتٌذ ٍ ایویل طٍسًبلی آًْب دس ٍة ػبیتْبی هختلفی دسج ؿذُ
اػت .ایویل طًٍبلی ادیتَس سا ثب ایویل دسج ؿذُ دس ٍة ػبیت ّبی جعلی تغجیك دّیذ .هؼلوب
اختالفبتی سا هی یبثیذ .چشا وِ یه یَس ًین ثشای اٍلیي ٍ آخشیي ثبس ثجت هی ؿَد ٍ اهىبى جعل
دلیك آى ٍجَد ًذاسد .جبعالى ایي ٍة ػبیت ّب عوَهب اص ایویلْبی آصاد هثل یبَّ ٍ جیویل
اػتفبدُ هی وٌٌذ.

-7دلت وٌیذ ٍیظگی اصلی هجالت جعلی یب  hijackedعذم داٍسی ٍ هغبلجِ ػشیع ّضیٌِ ّبی
چبح هی ثبؿذ .ثِ ایي ًىتِ دلت وٌیذ هجلِ ای وِ  ٍ ISIداسای ضشیت تبثیش ّیچ گبُ ثِ همبلِ ای
ثذٍى وبهٌتْبی داٍسی پزیشؽ ًوی دّذ .ثٌبثشایي ّش ٍلت هـبّذُ وشدیذ وِ طٍسًبلی ثب ؿشایظ
خَة تٌْب یه ایویل تجشیه پزیشؽ ٍ ؿوبسُ حؼبة ثشای ٍاسیض هجلػ دادُ ثِ آى ؿه وٌیذ.

ٍ-8ة ػبیت هجالتی ّؼتٌذ وِ هَاصی ثب ٍة ػبیت اصلی ػبختِ هی ؿًَذ ٍ دلیمب ؿىل ٍ ؽبّش
ٍة ػبیت طٍسًبل اصلی سا حفؼ هی وٌٌذ تب پظٍّـگشاى سا ثِ اؿتجبُ ثٌذاصًذ .ثِ آدسع ایي ٍة
ػبیت ّب دلت وٌیذ عوَهبً ثؼیبس ؿجیِ ّن ّؼتٌذ ٍ تٌْب دسیه حشف ثب یىذیگش تفبٍت خَاّذ
داؿت .ثشای پی ثشدى ثِ ٍة ػبیت اصلی ثِ ػشچ آى هجلِ دس ٍة ػبیتْبی هختلف ثپشداصیذ.
اوثش ٍة ػبیتْبی دیگش ثِ طٍسًبل اصلی ٍ ؿٌبختِ ؿذُ لیٌه هی دٌّذ .دس اًجبم ایي وبس دلت
وٌیذ.

 -9ایي طٍسًبلْبی ثِ ؿوب ثشای اسػبل همبلِ ایویل هی دٌّذ چشاوِ ػشیعبً ثبیذ هتمبضیبى خَد سا
جزة وٌٌذ ٍ تبصهبًی وِ ثِ ؿٌبختِ ؿذى آًْب ثبلی هبًذُ اػت ػَدّبی والًی سا ثِ جیت ثضًٌذ.
ؿوب ثبیذ ثذاًیذ وِ هجلِ ای وِ هعتجش ٍ داسای ضشیت تبثیش اػت ثشای جزة همبلِ ثِ پظٍّـگشاى
ایویل ًوی دّذ .دس ٍالع طٍسًبلْب هعتجش ّیچ احتیبجی ثِ دادى ایویل ًذاسًذ.

ایي  9هَسد ثِ ؿوب ووه هی وٌذ تب ؿٌبخت وبفی اص هجالت جعلی ٍ فبلذ اعتجبس داؿتِ ثبؿیذ ٍ
دس صَست ًیبص ثب هَػؼِ توبع ثگیشیذ تب اعتجبس آًْب سا ثشای ؿوب چه وٌین.

هجالت جعلی ) (hijacked journalsیب تملجی )(Fakeدس ًْبیت چِ هی ؿًَذ؟
دس ًْبیت ایي طٍسًبلْبی ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ثعذ اص هذتی ثٌب ثِ ؿىبیت صبحجبى اصلی
هجلٍِ ،ثؼبیت جعل ؿذُ حزف ٍ ولیِ ّضیٌِ اًجبم ؿذُ اص ػَی پظٍّـگش اص ثیي خَاّذ سفت ٍ
احتوبال ٍجِْ خَثی اص لحبػ علوی ثِ دلیل لشاس گشفتي همبلِ فشد دس طٍسًبل هشثَعِ ًخَاّذ
داؿت .پغ ثْتش اص اص پزیشؽ ّبی ػشیع همبالت خَد اص هجالت جعلی رٍق صدُ ًـَیذ ٍ هغوئي
ثبؿیذ اؿىبلی دس سًٍذ وبسی ایي ًَع طٍسًبلْب ٍجَد داسد ٍ لجل اص الذهبت ثعذی حتوب  9هَد اؿبسُ
ؿذُ دس ثبال سا ثب دلت ثشسػی وٌیذ.

ثِ وَؿؾ دوتش آسؽ لذٍػی
ثشگشفتِ اصػبیتwikiresearchtools.com/

سًٍَؿت  :هعبٍى پظٍّـی جْت اػتحضبس هذیشیت پظٍّـی

سئیغ داًـىذُ جْت اػتحضبس اػبتیذ داًـىذُ

