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ف ي� هذا العدد..

ال ت
لك�ونية الوهمية
•الحذر من المتاجر إ
•حماية أجهزتك
•حماية بطاقتك االئتمانية

تسوق بع� ت
االن�نت بأمان
مقدمة

ين
ماليــ� النــاس ف ي� مختلــف أنحــاء العالــم أصبحــت تتســوق مــن خــال
ت
االن�نــت بحثــاً عــن صفقــات جيــدة ولتجنــب االختناقــات المروريــة
وطوابـ يـر االنتظــار الطويلــة .لســوء الحــظ ،يقــوم العديــد مــن مجرمــي
ال تن�نــت بإنشــاء مواقــع تســوق وهميــة يقومــون مــن خاللهــا بأعمــال
إ
ال تن�نــت وكيفيــة
االحتيــال و الرسقــة .نوضــح أدنــاه مخاطــر التســوق عـ بـر إ
الحصــول عــى صفقــة جيــدة بأمــان.

المحرر الضيف

ف
من�فــا  Minerva Labsللمنتجات
ليـن ي زلتــر يعمل ي� مختـ بـرات ي
أ
ال�مجيــات الضــارة ف ي� معهــد
المنيــة ويٌــدرس أســاليب مكافحــة ب
ســانس  .SANSلي ـن ي نشــط عــى تويـ تـر @lennyzeltserويكتــب
عــى مدونتــه ألمــن المعلومــات عــى .zeltser.com

ال ت
لك�ونية الوهمية
الحذر من المتاجر إ

ال تن�نــت .ينـ شـىء مجرمــو ت
ت
ت
االن�نــت
ـ� وضعهــا مجرمــو إ
الكثـ يـر مــن المتاجــر عــى االن�نــت أمنــة وســليمة لكــن أيضــا هنــاك بعــض المواقــع الوهميــة الـ ي
هــذه المواقــع الوهميــة شــبيهة جــداً بمواقــع متاجــر ت
الك�ونيــة معروفــة أو العالمــات التجاريــة المشــهورة .ثــم يســتخدمون هــذه المواقــع الخبيثــة
أد� أ
االن�نــت للحصــول عــى ن
الصطيــاد النــاس الذيــن يبحثــون عــن أفضــل صفقــة ممكنــة .عنــد البحــث عـ بـر ت
الســعار قــد تجــد نفســك ف ي� مواجهــة
ت
ت
ش
ـ� تعلــن عــن أســعار
واحــدة مــن هــذه المواقــع الوهميــة .عنــد اختيــار موقــع عــى شــبكة االن�نــت إلجــراء عمليــة �اء ،كــن حــذرا مــن المواقــع الـ ي
ت
ـ� لســعرها
ـ� تبــاع عــى هــذه المتاجــر مزيفــة وغـ يـر اصليــة او مرسوقــة وهــذا الســبب الرئيـ ي
أرخــص بكثـ يـر مــن أي مــكان آخــر .قــد تكــون البضائــع الـ ي
المنخفــض ،احمــي نفســك بإتبــاع الخطــوات التاليــة:
ت
ال� تعرفها وتثق بها وقمت بالتعامل معها من قبل .كلما كان ذلك ممكناً
•تسوق من خالل المواقع ي
•تحقــق مــن وجــود عنــوان بريــدي صحيــح ورقــم هاتــف للمبيعــات أو أ
للســئلة المتعلقــة بالدعــم .إذا كان الموقــع يبــدو مشــبوها ،اتصــل
أ
ـ� هــذا الموقــع ،فعــى
وتحــدث مــع أحــد منسـ ب ي
ـو� الموقــع .إذا لــم تتمكــن مــن التحــدث مــع أي شــخص مــن خــال الرقــام الموجــودة عـ ي
أ
الرجــح أنــه موقــع وهمــي.

•كــن حــذراً اذا الحظــت وجــود خصومــات ضخمــة يصعــب تصديقهــا أو كان الموقــع يحتــوي عــى أخطــاء إمالئيــة ولغويــة كثـ يـرة فعــى
أ
الرجــح أنــه موقــع وهمــي.
ـه� أو موقــع قــد اســتخدمته ســابقاً مــع وجــود اختــاف ف ي� طفيــف ف ي� عنــوان
•كــن حــذراً جــداً إذا كان الموقــع يبــدو شــبيهاً جــداً بموقــع شـ ي
و�  . URLعــى ســبيل المثــال ،المعــروف أن عنــوان موقــع أمــازون إ ت ن
ت ن
و� هــو  .https://www.amazon.comإذا وجــدت
اللكــر ي
الموقــع االلكــر ي
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ت
االن� نــت بأما ن
تســوق عـ بـر
نفســك ف ي� موقــع شــبيه جــد ًا بــه ولكــن كان عنوانــه http://
 store-amazoncom.comفعــى أ
الرجــح أنــه موقــع وهمــي.
•يمكنــك التحقــق مــن خــال كتابــة اســم المتجــر أو عنــوان
الموقــع ف� محــرك بحــث وقــراءة مــا كتبــه آ
الخــرون عــن
ي
الموقــع .ابحــث عــن مصطلحــات مثــل «االحتيــال»« ،الخداع»،
«لــن أتعامــل معــه مــرة أخــرى» أو «وهمــي» .عــدم وجــود أي
كتابــات أو مالحظــات حــول الموقــع ال تع ـن ي أنــه جيــد فربمــا
يكــون موقــع جديــد وربمــا أنــه غـ يـر جديــر بالثقــة.
•قبــل ش�اء أي بضاعــة تأكــد مــن أن اتصالــك مــع الموقــع
مشــفر .تظهــر معظــم المتصفحــات االتصــاالت مشــفرة برمــز
القفــل و  /أو الحــروف  HTTPSقبــل عنــوان الموقــع.

إحم نفسك بالتسوق بع� ت
االن�نت ف ي� المواقع الموثوق بها
وذات السمعة الجيدة.

كــن حــذر ًا ،فليــس كل موقــع يظهــر ت
االح�افيــة والمهنيــة يعــن ي أنــه
موثــوق .إذا لــم تكــن مرتاحـاً لموقــع الويــب ،فــا تســتخدمه .بــدال مــن
ذلــك ،يمكنــك البحــث عــن موقــع آخــر يمكنــك الوثــوق بــه أو الرجــوع اىل
ف
ض
ـا� .قــد ال تجــد الســعر المذهــل الــذي
موقــع اســتخدمته بأمــان ي� المـ ي
ف
بالضافــة إىل الحفــاظ عــى بياناتــك الشــخصية والماليــة مــن
وجدتــه ي� مواقــع غـ يـر موثوقــة ،ولكنــك ســتحصل بــإذن هللا عــى ســلعة جيــدة وأصليــة إ
الرسقــة.

حماية أجهزتك

بالضافــة إىل التســوق مــن المواقــع الموثوقــة فقــط ،يجــب التأكــد مــن حمايــة الجهــاز الــذي تســتخدمه للدخــول عــى تلــك المواقــع .ســيحاول مجرمــو
إ
ال تن�نــت مهاجمــة جهــازك ليتمكنــوا مــن الحصــول عــى حســاباتك المرصفيــة أو معلومــات بطاقــة االئتمــان ،أو كلمــات المــرور .اتخــذ الخطــوات
إ
التاليــة لحمايــة اجهزتــك:
•المعــروف أن أ
الطفــال فضوليـ ي ن
ـ� ويتفاعلــون مــع التكنولوجيــا بشــكل رسيــع .نتيجــة لذلــك هــم أك ـرث عرضــة إلصابــة أجهــزة الحاســوب
الخاصــة بهــم .لــذا ننصــح بوجــود جهــاز مســتقل لهــم غـ يـر الجهــاز الــذي تســتخدمه للتســوق أو الدخــول عــى الخدمــات المرصفيــة.
•قم دائما بتثبيت آخر التحديثات لنظام التشغيل و برنامج مكافحة الف�وسات والتطبيقات أ
الخرى عىل جميع أجهزتك.
ي

حماية بطاقتك االئتمانية

عليــك مراجعــة ســجل المشـ تـريات عــى بطاقــات االئتمــان الخاصــة بــك بانتظــام لتحديــد العمليــات المشــبوهة ،وخاصــة بعــد اســتخدام البطاقــة مــن
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ت
االن� نــت بأما ن
تســوق عـ بـر
ال�يــد إ ت ن
و� أو الرســائل النصيــة
خــال أحــد المواقــع عــى شــبكة إ
ال تن�نــت .يمنحــك بعــض موفــري بطاقــات االئتمــان خيــار إعالمــك عــن طريــق ب
اللكــر ي
ف ي� كل مــرة يتــم فيهــا تســجيل رســوم عــى بطاقتــك أو عندمــا تتجــاوز الرســوم مبلغــا محــددا .وهنــاك خيــار آخــر هــو أن يكــون لديــك بطاقــة ائتمــان
ال تن�نــت ،وبهــذه الطريقــة إذا تــم ت
اخ�اقهــا يمكنــك بســهولة تغيـ يـر البطاقــة دون التأثـ يـر عــى أي مــن أنشــطة الدفــع
واحــدة فقــط للمشـ تـريات عـ بـر إ
أ
الخــرى الخاصــة بــك .إذا وجــدت أي رســوم لــم تقــم بهــا فقــد تكــون تعرضــت للخــداع .اتصــل شب�كــة بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك عــى الفــور.
ف
ـا�  .debitفهــذه البطاقــات تخصــم مبلــغ الـ شـراء مبـ ش
تجنــب اســتخدام بطاقــات الســحب المبـ ش
ـر� ،فــإذا تعرضــت للخــداع
ـا�ة مــن حســابك المـ ي
ت
ت
ش
ـ� تولــد رقــم بطاقــة مختلــف لــكل
وانــت تســتخدم بطاقــة الســحب المبــا� فمــن الصعــب اســرداد المبلــغ .ننصــح باســتخدام بطاقــات االئتمــان الـ ي
ت
عمليــة ش�اء عـ بـر إ ت
ـ� ال تتطلــب منــك الكشــف عــن رقــم
الن�نــت أو بطاقــات الهدايــا أو اســتخدم خدمــات دفــع معروفــة مثــل بايبــال PayPalوالـ ي
بطاقتــك االئتمانيــة للبائــع.

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
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية
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