نوفم� 2019
!| OUCH
ب

شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

آ
ت
الن�نت
التسوق المن بع� إ
نظرة عامة

باقـ تـراب مواســم العطــات بالنســبة للكث�يــن منــا ،رسعــان مــا يبحــث ماليـ ن أ
ال تن�نت
ـ� الشــخاص عــن ش�اء الهدايــا المثاليــة .والكثـ يـر منا سيتســوق عـ بـر إ
ي
ي
أ
ف
ف
ت
ن
أيضــا ي� هــذه المواســم ،حيــث
ـيط� ً
بح ًثــا عــن صفقــات رائعــة وتجنــب الحشــود المزعجــة ي� الســواق .لســوء الحــظ ،مجرمــو إ
الن�نــت ســيكونون نشـ ي
أ
ف
ال تن�نــت بأمــان
ينشــئون مواقــع تســوق مزيفــة ويســتخدمون أســاليب متنوعــة لخــداع الشــخاص .ي� هــذه النـ شـرة ،ســنوضح كيــف يمكنــك التســوق عـ بـر إ
وتجنــب الوقــوع ضحيــة لهم.

متاجر وهمية عىل ت
االن�نت

ال تن�نــت عــادة بإنشــاء متاجــر وهميــة عــى إ ت
ـاك مظهــر المواقــع الحقيقيــة أو حـ تـى تســتخدم أســماء المتاجــر أو العالمــات
يقــوم مجرمــو إ
الن�نــت تحـ ي
ف
ت
الن�نــت ،قــد تجــد نفســك ي� أحــد هــذه المواقــع المزيفــة .ومــن خــال الـ شـراء مــن
التجاريــة المعروفــة .عندمــا تبحــث عــن أفضــل الصفقــات عـ بـر إ
أ
ف
و� بعــض الحــاالت ،قــد ال تســتلم مشـ تـرياتك أبـ ًـدا .احــم نفســك مــن المتاجــر
هــذه المواقــع ،قــد ينتهــي بــك المــر ببضائــع مزيفــة أو مرسوقــة ،ي
ال تن�نــت:
المزيفــة عـ بـر إ
ت
عندمــا يكــون ذلــك ممك ًنــا ،قــم بالـ شـراء عـ بـر إ ت
ت
ـ� تثــق بهــا أو قمــت بالتعامــل معهــا مــن
الن�نــت مــن المتاجــر الـ ي
ـ� تعرفهــا بالفعــل ،والـ ي
قبــل .وقــم بتســجيل عنــوان الصفحــة ف ي� محفوظــات المتصفــح لديــك.
ف
ت
ال تن�نــت .لكــن إذا كانــت الصفقــة جيــدة جـ ًـدا للدرجــة
ـ� تراهــا ي� المتاجــر الموجــودة عــى إ
ابحــث عــن أســعار أفضــل بكثـ يـر مــن تلــك الـ ي
ت
ـ� تــكاد تكــون غـ يـر واقعيــة ،انتبــه فقــد تكــون خدعــة.
الـ ي
ف
ف
ض
ـا� ،ولكــن اســم نطــاق موقــع الويــب أو اســم المتجــر
كــن متشــككا ي� حــال كان موقــع الويــب يشــبه الموقــع الــذي اســتخدمته ي� المـ ي
مختلــف قليـاً .عــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون معتــا ًدا عــى التســوق ف ي�  ،Amazonوعنــوان موقع الويــب الخاص بــه هــو www.amazon.
 ،comولكــن ينتهــي بــك أ
المــر إىل التســوق ف ي� موقــع مزيــف لــه عنــوان موقــع ويــب مماثــل ولكــن تــم اســتبدال الحــرف « »oبالرقــم «.»0
اكتــب اســم المتجــر عــى ال تن�نــت أو عنــوان الويــب الخــاص بــه ف� محــرك بحــث لمعرفــة مــا قالــه آ
الخــرون حولــه .ابحــث عــن
إ
ي
مصطلحــات مثــل «النصــب» أو «االحتيــال» أو «لــن أفعلهــا مــرة أخــرى» أو «المزيفــة».
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جميعــا
ال تن�نــت .ال تســتطيع تذكــر كل كلمــات مــرورك.؟ فكــر ف ي� تخزينهــا
ً
اســتخدم كلمــة مــرور فريــدة لــكل حســاب مــن حســاباتك عــى إ
ف ي� مديــر كلمــات المــرور.

ال�عية أ
المخادعون عىل مواقع التسوق ش
(الصلية)

ف
ت
ال تن�نــت منتجــات تبــاع بواســطة أفــراد أو ش�كات
غالبــا مــا تقــدم المتاجــر الكبـ يـرة عــى إ
حافــظ عــى حــذرك حــى عنــد التســوق ي� مواقــع موثــوق بهــاً .
ال تن�نــت تشــبه أســواق العالــم الحقيقــي ،حيــث يكــون بعــض البائعـ ي ن
ـ� أكـرث جدارة
مختلفــة قــد يكــون لديهــا نوايــا احتياليــة .مثــل هــذه الوجهــات عــى إ
آ
ـذرا مــن البائعـ ي ن
ـلعا بأســعار منخفضــة
ـ� الجــدد عــى المتجــر أو الذيــن يبيعــون سـ ً
بالثقــة مــن الخريــن .تحقــق مــن ســمعة كل بائــع قبــل الطلــب .وكــن حـ ً
ال تن�نــت بشــأن المشـ تـريات مــن هــذه الجهــات الخارجيــة .عندمــا تكــون ف ي� شــك ،يمكنــك
بشــكل غـ يـر منطقــي أو غـ يـر معتــاد .راجــع سياســة المتجــر عـ بـر إ
ف
ت
ـ� الخارجيـ ي ن
ال تن�نــت ،وليــس عــن طريــق البائعـ ي ن
ش�اء ســلع يتــم بيعهــا مبـ ش
الن�نــت.
ـ� الذيــن يشــاركون ي� الســوق عـ بـر إ
ـا�ة مــن المتجــر عـ بـر إ

الدفع إ ت ن
ت
للمش�يات
ال تن�نت
و� بع� إ
اللك� ي

راجــع بانتظــام بيانــات بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك لتحديــد الدفعــات الماليــة المشــبوهة .قــم بتمكـ ي ن
ـ� خيــار التنبيــه -إذا كان ذلــك ممك ًنــا -عــن طريــق
ال�يــد إ ت ن
و� أو الرســائل النصيــة أو تطبيقــات الهاتــف المحمــول ف ي� كل مــرة يتــم فيهــا اقتطــاع مبالــغ ماليــة مــن بطاقــة ائتمانــك .إذا وجــدت أي
ب
اللكــر ي
آ
ش
نشــاط مشــبوه ،فاتصــل ب�كــة بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك عــى الفــور وأبلــغ عنهــا .أيضـاً تجنــب اســتخدام بطاقــات الــراف ال يل كلمــا أمكــن ذلــك.
أ
أ
ف
ـر� مبـ ش
ـا�ةً ،فــإذا تــم حصــول عمليــة احتيــال ،فســيكون لديــك وقــت ضيــق وصعــب للغايــة الســتعادة
وذلــك لنهــا تخصــم المــوال مــن حســابك المـ ي
ت
أموالــك .هنــاك خيــار آخــر وهــو اســتخدام خدمــات الدفــع المعروفــة ،مثــل  ،PayPalلعمليــات الـ شـراء عـ بـر إ ت
ـى ال تتطلــب منــك الكشــف
الن�نــت ،والـ ي
ف
 �»giftعمليــات الـ شـراء
عــن رقــم بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك للبائــع .أيضــا ،فكــر ف ي� اســتخدام بطاقــة تســوق خاصــة مشــحونة بمبلــغ محــدد «cards
ي
ال تن�نــت.
عـ بـر إ
ن
ت
أخـ يـراً ،لمجــرد أن متجــراً عــى إ ت
ـى أنــه ش�عــي .إذا كان موقــع الويــب يشــعرك بعــدم
الن�نــت لديــه تصميمــات اح�افيــة مصممــة تصميمــا جيــدا فــا يعـ ي
ف
ض
ـا� .قــد ال تجــد تلــك الصفقــة
االرتيــاح ،فــا تســتخدمه .بــدال ً مــن ذلــك ،توجــه إىل موقــع معــروف يمكنــك الوثــوق بــه أو اســتخدمته بأمــان ي� المـ ي
الرجــح أن ينتهــي بــك أ
مذهلــة احيانــا ،لكــن مــن أ
المــر بمنتــج ش�عــي متفاديـاَ التعــرض للخــداع.

الضيف المحرر

ليـ نـ� زيلتــر هــو كبـ يـر مــدراء أمــن المعلومــات ف� أكســونوس وكبـ يـر مدربـ ي ن
ـ� وكاتــب بمعهــد  .SANSيمكنــك متابعتــه
ي
ي
ت
عــى تويــر @  lennyzeltserوقــراءة مدونتــه عــى .zeltser.com
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أ ن
الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو إســتخدامها ألغـراض
ـى ف ي�  SANSوتُـ ّ
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