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مقدمه

خرید آنالین همراه با امنیت

بــا نزدیــک شــدن تعطیــات بســیاری از مــا و میلیونهــا نفــر در رسارس دنیــا
بــه جســتجوی خریــد هدایــای مناســب یم�ونــد .انتخــاب بســیاری از مــا
بــرای اجتنــاب از درگـ یـر شــدن در صــف هــای طـ ن
ـوال� و شــلوغ؛ جســتجو و
خریــد اقــام بــا ارزش بصــورت آنالیــن اســت .متاســفانه در ایــن موقــع ســال
ـای�ی هــم بــا راه انــدازی وب ســایت هــای خریــد
بســیاری از مجرمــان سـ ب
ت
این�نـ تـی تقلـ بـی بــه دنبــال کالهـ بـرداری و دزدی از دیگــران هســتند .در ادامــه
گ
خطــرات خریــد هــای ت
این�نـ تـی و چگونــی انجــام آن بصــورت امــن را بــرای
شــما ش�ح خواهیــم داد.

رسدب� مهمان
ی

لنــی زلتســر( )Lenny Zeltserســازنده محصــوالت امنیتــی در
آزمایشــگاه مینــروا ( )Minerva Labsو مــدرس دوره مبــارزه بــا
بدافــزار در موسســه  SANSمیباشــد .لنــی در توییتــر بــا شناســه
 @lennyzeltserفعــال بــوده و در وبــاگ امنیتــی zeltser.com
مطلــب مینویســد.

تقل�
فروشگاه های آنالین ب

در حالیکــه بســیاری از فروشــگاه هــای آنالیــن قانـ ن
ـو� هســتند تعــدادی فروشــگاه تقلـ بـی نـ ی ز
ـای�ی ایجــاد شــده انــد.
ـ� وجــود دارنــد کــه توســط مجرمــان سـ ب
مجرمــان ایــن کار را بــا درســت کــردن ســایت هــای تقلـ بـی کــه از نظــر شــکل و قیافــه دقیقــا مشــابه ســایت هــای اصــی هســتند و بــا اســتفاده از نــام و برندهــای
شــناخته شــده انجــام میدهنــد .آنهــا ســپس بــا اســتفاده از ایــن ســایت هــای مشــکل دار افــرادی کــه بــه دنبــال ت
به�یــن خریــد ممکــن هســتند را شــکار میکننــد.
ان�نـ تـی هســتید و ت
زمانیکــه شــما در حــال خریــد ت
مهم�یــن هــدف شــما خریــد هــای بــا قیمــت هــای بســیار پایـ ی ن
ـ� اســت قطعــا بــه ســمت بســیاری از ایــن ســایت
هــای تقلــی هدایــت خواهیــد شــد .زمانیکــه میخواهیــد یــک ســایت را بــرای خریــد ت
این�نـ تـی انتخــاب کنیــد ،مراقــب ســایت هـ یـا� کــه محصوالتشــان را بــا
ب
ز
ن
قیمــت بســیار پایـ یـ� تــر از دیگــر ســایت هــا تبلیــغ میکننــد باشــید .دلیــل اینکــه محصــوالت آنهــا بســیار ارزان هســتند ایــن اســت کــه چـ یـ�ی کــه بــه دســت شــما
خواهــد رســید اصــی و یــا قانـ ن
ـو� نخواهــد بــود ،احتمــاال کاالی خریــداری شــده تقلـ بـی و یــا دزدی بــوده و در برخــی مواقــع اصــا تحویــل خریــدار نمیشــوند.
بــا بهــره گـ یـری از راه هــای زیــر از وقــوع ایــن مــوارد جلوگـ یـری کنیــد:
ها� خرید کنید که از قبل آن را میشناسید و به آنها اعتماد دارید و قبال از آنها خرید کرده اید.
جا� که ممکن است ،از سایت ی
•تا ی
ت
•بــرریس کنیــد کــه آیــا وب ســایت آدرس پســی معتـ بـر دارد و شــماره تمــایس بــرای فــروش و خدمــات پــس از فــروش درســت دارد .اگــر ســایت
بگ�یــد و بــا افــراد آن ســایت صحبــت کنیــد .اگــر نتوانســتید بــا کــی صحبــت کنیــد ،اولـ ی ن
ـ� نشــانه
مشــکوک بــه نظــر یم�ســید ،بــا شــماره آن تمــاس ی
ای اســت کــه شــما بــه یــک ســایت جعــی برخــورد کردیــد.
•نــکات هشــدار دهنــده میتوانــد خدمــات و کاالهــا بــا ش�ایــط عــایل باشــد یــا اشــتباهات گرامــری و یــا نــگارش ضعیــف ،میتوانــد بــرای شــما هشــدار
دهنــده باشــد.
•اگــر سـ ت
ـای� بســیار شــبیه ســایت شــناخته شــده ای اســت کــه قبــا از آن اســتفاده کــرده ایــد ،ویل نــام دامنــه و یــا اســم فروشــگاه آن کمــی فــرق
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داشــت ،حتمــا بــه آن مشــکوک شــوید .بعنــوان مثــال ممکــن
اســت شــما از ســایت آمــازون خریــد ت
این�نـ تـی داشــتید کــه آدرس
ســایت آن  https://www.amazon.comاســت .ویل اگــر شــما رس
از سـ ت
ـای� در آوردیــد کــه خــود را آمــازون میدانــد ویل آدرس آن
چـ ی ز
ـ�ی شــبیه  http://store-amazoncom.comبــود ،حتمــا بــه آن
شــک کنیــد.
•نــام فروشــگاه و یــا آدرس ســایت آن را در موتــور هــای جســتجو
تایــپ کنیــد و ببینیــد مــردم در مــورد آن ســایت چــه گفتــه انــد.
بدنبــال کلمـ ت
ـا� نظـ یـر «تقلــب»« ،کالهـ بـرداری»« ،هرگــز» ،و یــا
این� ت
«جعــی» بگردیــد .اگــر ســایت خریــد ت
نــی حــاوی نظــرات
دیگــران نبــود نشــان دهنــده ایــن اســت کــه آن ســایت خیــی
جدیــد اســت و نمیتوانــد قابــل اعتمــاد باشــد.
ئ
این� ت
•قبــل از انجــام هرگونــه خریــد ت
ن
مطمــ� شــوید
نــی
کــه ارتبــاط شــما بــا آن ســایت رمزشــده اســت .بســیاری از
مرورگرهــا ارتباطــات رمزشــده را بــا عالمــت قفــل و یــا حــروف
 HTTPSسـ ب ز
ـ� رنــگ قبــل از آدرس ســایت در ســمت چــپ بــاالی
صفحــه نشــان میدهنــد.

با خرید از سایت های ئ ن
معت� از خود
مطم� و ب
محافظت کنید.

ن
ـو� در مــورد وب سـ ت
بخاطــر داشــته باشــید ،اگــر سـ ت
ـای�
ـای� طراحــی بســیار حرفــه ای دارد ،نشــانگر قانــو� و مـ شـروع بــودن آن نیســت .اگــر احســاس خـ ب
نداریــد ،از آن اســتفاده نکنیــد .درعــوض ،از یــک ســایت شــناخته شــده و قابــل اعتمــاد و یــا سـ ت
ـای� کــه قبــا از آن بصــورت امــن خریــد کردیــد اســتفاده کنیــد.
ممکــن اســت نتوانیــد قیمــت هــای شــگفت آور در ایــن ســایت هــا پیــدا نکنیــد ،ویل بــه احتمــال خیــی زیــاد کارتــان را بــا یــک محصــول اصــل بــه پایــان خواهیــد
رســاند و از دزدیــده شــدن اطالعــات شــخیص و مــایل خــود نـ ی ز
ـ� جلوگـ یـری خواهیــد کــرد.

کامپیوتر  /موبایل شما

الزم اســت عــاوه بــر اینکــه از یــک ســایت مـ شـروع و قانـ ن
ـو� خریــد میکنیــد ،مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کامپیوتــر و یــا موبایــل شــما هــم امــن اســت یــا خـ یـر .مجرمــان
ـای�ی ســعی میکننــد بــا آلــوده کــردن تجهـ ی ز
ـ�ات شــما بــه حســاب هــای بانــی ،اطالعــات کارت اعتبــاری و رمــز عبــور هــای شــما دسـ تـریس پیــدا کننــد .بــرای
سـ ب
امــن کــردن تجهـ ی ز
ـ�ات خــود قــدم هــای ذیــل را برداریــد:
•اگــر در خانــه کــودک داریــد ،از دو دســتگاه اســتفاده کنیــد ،یــی بــرای کــودکان و دیگــری بــرای بزرگســاالن .کــودکان بــه دلیــل کنجــکاوی کــه نســبت
بــه تکنولــوژی دارنــد ،احتمــال بیشـ تـری دارد کــه دستگاهشــان آلــوده شــود .بــا اســتفاده از کامپیوتــر و یــا تبلــت جداگانــه کــه فقــط بــرای معامــات
این�نـ تـی و یــا بانکــداری ت
آنالیــن ،نظـ یـر خریــد ت
این�نـ تـی ،اســتفاده میشــود ،احتمــال آلــوده شــدن را بــه حداقــل برســانید.
•همیشــه از نــرم افــزار هــای آنـ تـی ویــروس بــه روز اســتفاده کنیــد .بــا ایــن کار آلــوده کــردن تجهـ ی ز
ـای�ی بســیار ســخت
ـ�ات شــما بــرای مجرمــان سـ ب
خواهــد شــد.
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کارت اعتباری شما

بطــور منظــم صورتحســاب کارت اعتبــاری خــود را بــرای بــرریس برداشــت هــای مشــکوک چــک کنیــد ،بخصــوص زمـ ن
ـا� کــه از کارت خــود بــرای خریــد هــای
ت
این�نـ تـی و یــا خریــد از یــک ســایت آنالیــن جدیــد اســتفاده کردیــد .بع ـیض از ش�کتهــای ارائــه دهنــده کارت هــای اعتبــاری گزینــه ای را بــرای شــما فراهــم
میکننــد کــه بوســیله آن هــر زمـ ن
ـا� کــه برداشـ تـی از کارت شــما صــورت بگـ یـرد و یــا بیــش از یــک مقــدار معـ ی ن
ـ� از کارت شــما برداشــت شــود بــا اســتفاده از پیــام
ـ� یــه کارت دیگــر رصفــا بــرای خریــد هــای ت
کوتــاه و یــا ایمیــل بــه شــما اطــاع خواهنــد داد .گزینــه بعــدی داشـ ت ن
این�نـ تـی اســت ،بــه ایــن ترتیــب در صــورت بــه
گ
خطــر افتــادن آن میتــوان بــه ســاد� کارت را تغیـ یـر داد بــدون اینکــه بــرای ســایر پرداخــت هــای شــما مشــکیل ایجــاد کنــد .اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه از
بگ�یــد .بــرای انجــام خریــد هــای ت
این�نـ تـی از کارتهــای  Debitاســتفاده نکنیــد .کارتهــای
شــما کالهـ بـرداری شــده ،رسیعــا بــا ش�کــت ارائــه دهنــده کارت تمــاس ی
 Debitمســتقیما از حســاب بانــی شــما پــول برداشــت میکننــد لــذا اگــر کالهـ بـرداری صــورت بگـ یـرد برگردانــدن پــول بــه حســاب شــما بســیار ســخت خواهــد
بــود .در خاتمــه ،از کارت هــای اعتبــاری هدیــه و یــا کارتهــای اعتبــاری اســتفاده کنیــد کــه بــرای هــر خریــد ت
این�نـ تـی یــک شــماره کارت منحــر بفــرد تولیــد
ـ� میتوانیــد از رسویــس هــای پرداخــت شــناخته شــده نظـ یـر  PayPalنـ ی ز
میکننــد .همچنـ ی ن
ـ� اســتفاده کنیــد کــه دیگــر نیــازی بــه ارائــه اطالعــات کارت خــود بــه
فروشــنده نداشــته باشــید.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :
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شبکه خان� خود را امن کنید:
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امنی� روز :SANS

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#october2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016
https://www.sans.org/tip_of_the_day.php
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ـد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز Creative Commons BY-NC-ND 4.0
! OUCHتوســط برنامــه «زنـ
ت
ت
منبــع ،بــدون تغیـ یـر محتــوا و نداشـ ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی

خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر
منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب

هیأت تحریریه Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید
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