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Безопасно пазаруване онлайн
Преглед

Сезонът на празниците наближава за много от нас
и скоро милиони хора по света ще търсят да купят
перфектните подаръци. Много от нас ще изберат да
пазаруват онлайн в търсене на добри сделки и с цел
да избегнат дългите опашки и нетърпеливите тълпи. За
съжаление, това е и времето на годината в което много
кибер престъпници създават фалшиви уебсайтове за
пазаруване, за да измамят и крадат от другите. По-долу
обясняваме рисковете от онлайн пазаруването и как да
стигнем до онази невероятна сделка безопасно.

Гост-редактор
Лени Зелцер създава продукти за сигурност
в Minerva Labs и преподава борба със
злонамерен софтуер в Института SANS. Лени
е активен в Twitter като @lennyzeltser и списва
блог за сигурност на адрес zeltser.com.

Фалшиви онлайн магазини

Докато много онлайн магазини са легитимни, има някои фалшиви уебсайтове, създадени от кибер престъпници.
Престъпниците създават тези фалшиви уебсайтове, като възпроизвеждат външния вид на реалните сайтове или
използват имената на известни магазини или марки. След това те използват тези измамни уеб сайтове, за да дебнат
хората, които търсят възможно най-добрата сделка. Когато търсите онлайн за абсолютно най-ниските цени, може
да се окажете насочени към един от тези фалшиви уеб сайтове. Когато избирате уеб сайт, за да направите покупка,
бъдете предпазливи относно уебсайтовете, които рекламират цени, които са много по-евтини от където и да било,
или уебсайтове, предлагащи продукти, които вече са се разпродали на национално ниво. Причината, поради която
продуктите им са толкова евтини или достъпни, е, защото това, което ще получите, не е легитимно, може да бъде
фалшифицирано или откраднато, или в някои случаи дори никога не бива доставено. Защитете се чрез следното:

•
•
•
•

Когато е възможно, купувайте от уеб сайтове, които вече познавате, на които имате доверие или с които сте
работили и преди.
Проверете дали уебсайтът има легитимен пощенски адрес и телефонен номер за въпроси, свързани с
продажбите или с поддръжката. Ако сайтът изглежда подозрителен, обадете се и говорете с човек. Ако не
можете да се свържете с някого за разговор, това е първият ви знак, че имате работа с фалшив уебсайт.
Потърсете очевидни предупредителни знаци като сделки, които очевидно са прекалено добри, за да бъдат
истински или лоша граматика и правопис.
B ъдете много подозрителни, ако уебсайтът изглежда точно копие на добре познат уеб сайт, който сте
използвали в миналото, но името на домейна на уебсайта или името на магазина е малко по-различно.
Например, може да сте свикнали да пазарувате онлайн в Amazon, чийто уебсайт е https://www.amazon.com.
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•

•

Но бъдете много подозрителни, ако се окажете
на уебсайтове, които се представят като Amazon на http://store-amazoncom.com.
Въведете името или URL адреса на магазина в
търсачката и вижте какво са казвали други хора
за уебсайта в миналото. Потърсете термини
като “измама”, “мошенически”, “никога повече”
или “фалшив”. Липсата на рецензии също може
да бъде знак, че сайтът е много нов и може да
не е надежден.
Преди да закупите всички елементи, уверете
се, че връзката ви с уебсайта е криптирана.
Повечето браузъри показват криптирани връзки
с ключалка и/или буквите HTTPS в зелено точно
преди името на уеб сайта.

Предпазвайте се онлайн като
пазарувате само от надеждни уеб-

Не забравяйте, че само защото сайтът изглежда
сайтове с установена репутация.
професионално, това не означава, че е легитимен.
Ако не сте уверени в сигурността на уебсайта, не го
използвайте. Вместо това открийте добре известен
уебсайт, на който можете да се доверите или сте
използвали безопасно в миналото. Може да не откриете
онази абсолютно невероятна сделка, но е много по-вероятно да се окажете с легитимен продукт и да избегнете
кражбата на личните и финансовите си данни.

Вашият компютър/мобилно устройство

В допълнение към пазаруването в легитимни уеб сайтове, вие искате да сте сигурни, че вашият компютър или
мобилно устройство са защитени. Киберпрестъпниците ще се опитат да заразят устройствата ви, за да могат да
събират банкови сметки, кредитни кредитни данни и пароли. За да запазите устройствата си подсигурени, изпълнете
следните стъпки:

•

•

Ако имате деца в къщата си, помислете дали да имате две устройства, едно за вашите деца и едно за
възрастни. Децата са любопитни и интерактивни с технологиите, в резултат на което те по-често заразяват
собственото си устройство. Чрез използването на отделен компютър или таблет само за онлайн транзакции,
като онлайн банкиране и пазаруване, намалявате шансовете за заразяване.
Винаги инсталирайте най-новите актуализации и стартирайте актуализиран антивирусен софтуер. Това
прави много по-трудно за кибер престъпника да зарази вашето устройство.

Кредитната ви карта

Редовно проверявайте извлеченията на кредитните си карти, за да установите подозрителни такси, особено след
като сте използвали картите си, за да правите много онлайн покупки или да използвате нов онлайн сайт. Някои
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доставчици на кредитни карти ви дават възможност за известяване по имейл или чрез текстови съобщения всеки път,
когато се начислява такса върху вашата карта или когато таксите надвишават определена сума. Друга възможност
е да имате една кредитна карта само за онлайн покупки, така че ако се компрометира, можете лесно да смените
картата без това да се отрази на други ваши платежни дейности. Ако смятате, че са извършени измами, обадете се
незабавно на своята компания за кредитни карти. Това е и причината поради която е добре да използвате кредитни
карти за всички онлайн покупки, избягвайте да използвате дебитни карти, когато е възможно. Дебитните карти
взимат пари директно от банковата ви сметка и ако е била извършена измама може да бъде много по-трудно да си
върнете парите обратно. И най-накрая, обмислете използването на кредитни карти, които генерират уникален номер
на картата за всяко онлайн пазаруване, подаръчни ваучери или използвайте добре познати услуги за плащане, като
например PayPal, които не изискват от вас да разкривате номера на кредитната си карта на продавача.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се за месечния бюлетин за информационна сигурност OUCH!, разгледайте архивните броеве на OUCH!
и научете повече за решенията за информационна сигурност на SANS като ни посетите на
securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
Радослава Несторова (лингвист) и Николай Дачев (технически експерт) са екип, доказал се в областта на
техническите преводи. Повече за нас можете да научите на нашите страници в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/radoslava-nestorova/6/6a2/962
https://www.linkedin.com/pub/nikolay-dachev/7b/5bb/96b

Ресурси
Социално инженерство:			

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017

Четири стъпки да останем защитени:		

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#october2016

Обезопасяване на домашната мрежа:		

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016

Съвет по сигурност на деня от SANS:		

https://www.sans.org/tip_of_the_day.php
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