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•استخدام بطاقة االئتمان بأمان

ال تن�نت بأمان
التسوق بع� إ
كن حذرا خالل مواسم العطالت

مــع اقـ تـراب موســم العطــات ســيقوم الماليـ ي ن
ـ� مــن النــاس ف ي� جميــع أنحــاء
العالــم ش
كثــر مــن النــاس يختــارون
بــراء هدايــا البنائهــم واقاربهــم .ي
ال تن�نــت بحثــا عــروض أفضــل وتجنبــا للزحــام ف ي� المتاجــر
عــر إ
التســوق ب
االعتياديــة .لكــن أ
وللســف ،يقــوم مجرمــو ت
االن�نــت باســتغالل هــذه
المواســم ف ي� عمليــات االحتيــال .ف ي� هــذا العــدد ســنعرض مخاطــر التســوق
عــر ت
االن�نــت وأهــم الطــرق لحمايــة نفســك.
ب

المحرر الضيف

محــرر هــذا العدد «جوناثــان هومـ يـروس» )(@JonathanLHomer

أحــد أ
الشــخاص البارزيــن ف ي� مجــال نـ شـر الوعــي ف ي� مــا يخــص
أ
ت
ين
القطاعــ� الحكومــي
المعلومــا� وهــو نشــط ف ي�
المــن
ي
والخــاص كمــا يقــوم بالتدريــب عــى تقنيــات التدريــب.

متاجر وهمية عىل ت
االن�نت

االن�نــت حقيقيــة ،إال أن هنــاك العديــد مــن المتاجــر الوهميــة الـ تـى تتــم إدارتهــا مــن قبــل مجرمــي ت
ـ� أن معظــم المتاجــر عــى ت
ف� حـ ي ن
االن�نــت .عــادة
ي
ي
أ
ـه�ة لمتاجــر حقيقيــة .يتــم تصميــم مواقــع هــذه المتاجــر لتغــري
مــا تكــون هــذه المتاجــر شــبيهة بالمتاجــر الحقيقيــة وقــد تســتخدم بعــض الســماء الشـ ي
ـوق� بأســعار منخفضــة جــداً ومــن ثــم يتــم تنفيــذ االحتيــال عندمــا يقــوم المتســوق بـ شـراء المنتــج .لــذا كــن حــذراً – أ
المتسـ ي ن
الســعار المنخفضــة جــدا قــد
تكــون معروضــة مــن متاجــر وهميــة هدفهــا االحتيــال عــى المتسـ ي ن
ـوق�

ت
ت
ش
ـى تعــرض أســعار منخفضــة جــدا لمنتجــات معروفــة وموجــودة
عنــد اختيــار موقــع عــى شــبكة االن�نــت لــراء المنتــج ،عليــك الحــذر مــن المتاجــر الـ ي
أ
أ
أ
ف
ف
ت
ـى يتــم بيعهــا مقلــدة أو مرسوقــة ،و ف ي� بعــض
بأســعار أعــى بكثـ يـر ي� المتاجــر الخــرى .الســبب ي� أن الســعار منخفضــة جــداً قــد يكــون لن المنتجــات الـ ي
ش
ـ�:
�ء .لحمايــة نفســك مــن خــال التســوق عليــك أتبــاع مــا يـ ي
الحــاالت قــد ال تحصــل عــى ي
•تأكــد مــن أن الموقــع يحتــوي عــى عنــوان بريــدي حقيقــي ورقــم هاتــف للمبيعــات أو أ
الســئلة المتعلقــة بالدعــم .إذا كان الموقــع يبــدو مشــكوكا
فيــه قــم باالتصــال عــى الرقــم المســجل وتحــدث مــع الموظــف للتأكــد مــن حالــة المنتــج الــذي تريــد ش�اءه .
ف
المالء أحد االشارات الهامة عىل أن الموقع قد يكون وهمي.
•ضعف اللغة ووجود أخطاء ي� إ
ت
ـى تشــابه إىل حــد كبـ يـر أو ربمــا تطابــق بعــض مواقــع التســوق المعروفــة خصوصــا مــع وجــود اختــاف ف ي� اســم
•كــن حــذرا جــدا مــن المواقــع الـ ي
نطــاق الموقــع أو اســم المتجــر .عــى ســبيل المثــال ،قــد تــزور موقــع شــبيه جــدا بموقــع  http://amazon.comمــن حيــث الشــكل والمنتجــات
المعروضــة ولكــن تجــد أن أســم الموقــع هــو  http://store-amazon.comفهــذه اشــارة هامــة عــى أن الموقــع قــد يكــون وهمــي.
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ا لتســوق عـ بـر ا إل تن� نــت بأ مــا ن
•قــم بالبحــث مــن خــال أحــد محــركات البحــث عــن اســم المتجــر
أو اســم النطــاق ( )URLوتحقــق مــن آراء النــاس حولــه .إذا
ت
ـى تصــف المتجــر بالوهمــي أو انــه
وجــدت بعــض التعليقــات الـ ي
موقــع احتيــال فعليــك الحــذر منــه .اذا لــم تجــد اي تعليقــات
حــول المتجــر فربمــا يكــون موقــع جديــد أو وهمــي ننصحــك
باالنتظــار عــدة أيــام حـ تـى تجــد بعــض التعليقــات حــول الموقــع
أو المتجــر.
تذكــر ،لمجــرد أن الموقــع يبــدو رســمي فهــذ ال يعـن ي انــه غـ يـر وهمــي .إذا كان
هنــاك مــا يثـ يـر الريبــة حــول الموقــع خــذ وقتــك للتحقــق مــن مصداقيتــه .إذا
لــم تكــن مرتاحـاً تمامـاً مــن الموقــع ،ال تســتخدمه .بــدال مــن ذلــك ،اســتخدم
ت
ـى اســتخدمتها ســابقاً
احــد المواقــع المعروفــة والشـ ي
ـه�ة أو أحــد المواقــع الـ ي
أ
وكانــت تجربتــك جيــدة معهــم .قــد ال تجــد نفــس العــروض أو الســعار
ت
ـى تكــون عــى المواقــع المشــبوهة لكــن كمــا ذكرنــا ســابقا هــذه العــروض
الـ ي
واالســعار هــي وســيلة لجــذب المتسـ ي ن
ـوق� ليتــم االحتيــال عليهــم.

لحماية نفسك عليك التسوق من خالل المواقع
الموثوق بسمعتها.

استخدام الحاسب آ
ال يل والجوال بأمان

ت
ـى تزورهــا عليــك التأكــد مــن أن جهــاز الحــو الجــوال الــذي تســتخده ف ي� عمليــة الـ شـراء مؤمــن بشــكل جيــد حـ تـى ال يتمكــن
باالضافــة للتحقــق مــن المواقــع الـ ي
ت
ت
ـ� أو يطاقتــك االئتمانيــة .قــم بالخطــوات التاليــة للحفــاظ عــى أجهزتــك:
مجرمــي االن�نــت مــن اخــراق االجهــزة والحصــول عــى بيانــات حســابك البنـ ي
•إذا كان لديــك أطفــال ف� المـنز ل ،يفضــل أن يكــون لهــم جهازهــم الخــاص .أ
الطفــال فضوليــون ويتفاعلــون رسيعـاً ،ونتيجــة لذلــك أجهزتهــم أكـ ثـر
ي
ت
الن�نــت يقلــل فرصــة إصابــة الجهــاز .إذا لــم يكــن
عرضــة إ
للصابــة .اســتخدام جهــاز مســتقل للتســوق أو الدخــول عــى الخدمــات المرصفيــة عـ بـر إ
أ
للطفــال جهــاز مســتقل فيجــب أن يكــون لهــم حســاب مســتقل دون أي امتيــازات إداريــة.
•اســتخدم فقــط الشــبكات الالســلكية الموثوقــة عنــد اجــراء المعامــات الماليــة .اســتخدام شــبكات واي فــاي العامــة مثــل شــبكات المقاهــي مناســب
ف
ـر�.
لتصفــح االخبــار ولكــن ليــس للوصــول إىل حســابك المـ ي
ال�امج الخبيثة.
ال�امج عىل جهازك وخصوصا نظام التشغيل وبرنامج مكافحة ب
•احرص دائما عىل تحديث جميع ب

استخدام بطاقة االئتمان بأمان

راجــع باســتمرار فواتــر بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك للتأكــد مــن عــدم وجــود رســوم مشــبوهة عــى أ
القــل مــرة واحــدة ف ي� الشــهر .بعــض مقدمــي بطاقــات
ي
ن
ت
و� أو الرســائل النصيــة عندمــا يتــم اســتخدام البطاقــة أو عندمــا تتجــاوز الفاتــورة مبلــغ محــدد.
ال�يــد إ
االئتمــان تعطيــك خيــار ابالغــك عــن طريــق ب
اللكــر ي
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ا لتســوق عـ بـر ا إل تن� نــت بأ مــا ن
ربمــا يكــون مــن المناســب ان يكــون لديــك بطاقــة ائتمــان لالســتخدامم للتســوق عـ بـر ت
االن�نــت فقــط فهــذا ســيضمن انــه ف ي� حــال تمــت رسقــة بيانــات هــذه
البطاقــة يمكنــك طلــب ايقافهــا واســتبدالها دون ان تؤثــر عــى بطاقاتــك االخــرى .إذا الحظــت وجــود عمليــة مشــبوهة عــى بطاقتــك قــم باالتصــال شب�كــة
بطاقــة االئتمــان عــى الفــور ،وابلغهــم بمــا حصــل .اســتخدام بطاقــة االئتمــان للـ شـراء عـ بـر ت
االن�نــت يعطيــك مـ ي ز
ـرة امكانيــة ايقــاف الدفــع ف ي� حــال وجــود
ـا� الـ تـى تقــوم بتحويــل المبلــغ اىل المتجــر عنــد انهــاء عمليــة الـ شـراء .بطاقــات الســحب آ
مشــكلة معينــة بخــاف بطاقــات الســحب المبـ ش
ال يل تأخــذ المــال
ي
ف
مبـ ش
ـر� ،وإذا اكتشــفت وجــود عمليــة غــش ســيكون اسـ تـرداد نقــودك صعــب جــداً.
ـا�ة مــن حســابك المـ ي
ال تن�نــت
يوجــد خيــارات تمكنــك مــن الدفــع دون الكشــف عــن رقــم بطاقــة االئتمــان فمثــا هنــاك خدمــة توليــد رقــم بطاقــة عنــد كل عمليــة ش�اء عـ بـر إ
ت
ـى ال تتطلــب منــك الكشــف عــن بيانــات بطاقــة االئتمــان
يســتخدم لمــرة واحــدة فقــط .كمــا يمكــن اســتخدام خدمــات الدفــع المعروفــة ،مثــل بــاي بــال ،والـ ي
للموقــع الــذي تتســوق منــه.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
تتم ترجمة هذه ش
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.
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