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Pozor, preden se odpravite po spletnih nakupih

Trije ukrepi za zaščito pred zlorabami
..Na črni petek, ki ga postopoma uvajajo tudi slovenski trgovci, je po podatkih podjetja Adobe spletna prodaja v ZDA zrasla za 18
odstotkov. Razširjenost prodaje na spletu pa s seboj prinaša nove oblike tveganja, na katere je treba biti pozoren..

Spletni nakupi prek klasičnih računalnikov in
pametnih telefonov so vsakdanje opravilo. Na
letošnji črni petek, ki ga postopoma uvajajo
tudi slovenski trgovci, je po podatkih podjetja
Adobe spletna prodaja v ZDA zrasla za 18
odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem
lani. Razširjenost prodaje na spletu pa s seboj
prinaša nove oblike tveganja, na katere je tre
ba biti pozoren. Na srečo se je večini oblik
zlorab pri spletnih nakupih mogoče izogniti z
enostavnimi ukrepi.
Cilj vseh nepridipravov je dostop do denarja
naivnih kupcev. To se zagotovi bodisi s krajo
osebnih informacij o kreditnih karticah bodisi
z izvedeno transakcijo, kjer je kupec pre
pričan, da gre za trgovca, vendar pa se na dru
gi strani nahajajo nepridipravi. To je značilno
za tako imenovani »phishing«. Pri tem gre za
vzpostavitev spletne strani, ki je na las podob
na spletni trgovini ustaljene blagovne znam
ke. Kupec je ob obisku spletne strani prepri
čan, da se nahaja na strani trgovca, vendar ni
tako. Sledi brskanje po izdelkih in nakup s
strani kupca, kjer so potrebne informacije o
kreditni kartici. Transakcija in informacije o
kreditni kartici se tako posredujejo nepridip

Primer varne spletne strani.

ravom in s tem je pot odprta za zlorabe in
finančno oškodovanje kupca.
Obstaja več načinov, kako se izogniti opisani situ
aciji. Prva je enostaven pogled v okno brskalnika,
kjer se nahaja URL spletne strani. Certificirane
spletne strani vsebujejo naslov, ki ima namesto

http dodano črko s in je tako v obliki https. Drugi
pomemben dejavnik je ključavnica, ki zagotavlja
varnost posredovanih informacij. Tretji indikator,
ki nakazuje najvišjo stopnjo zaščite spletne strani,
je zeleni pas z navedbo podjetja. Nahaja se pred
spletnim naslovom strani. 
(P. R.)
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• Onemogočite prestrezanje ali krajo podatkov
• Zagotavite vašo verodostojnost
• Zaščitite se pred vdori na spletno stran
• Zagotovite si večji obisk

ZAVARUJte Jo!
10/12/15 12:38

Računalniške novice

23

«

