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Въведение

Измамите в интернет са почти толкова стари, колкото самия интернет. Експертите са

направили няколко насоки за откриване и идентифициране на фалшиви уеб сайтове и измами,

но тъй като мрежата еволюира, измамниците също са се адаптирали към софтуера. Ето

няколко начина да можете да идентифицирате измами и да бъдете в безопасност онлайн през

2020 г.

Измамите с уеб сайтове се предлагат в много форми и форми - някои имитират известни

марки и се опитват да ви накарат да направите покупка, за да получават вашата лична

информация или пароли до потенциално чувствителни акаунти, докато други могат да

инсталират рансъмуер на вашия компютър или дори да минават биткойни във фонов режим с

помощта на вашия компютър.

ПОНЯТИЯ

Malware и Ransomware
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Malware е съкратено от ‘Malicious Software’ (зловреден софтуер). На практика е

създаден да осигури достъп до чужд компютър, като подвежда собственика му да

инсталира определен софтуер. Той може да следи действията на потребителя

на неговия компютър и може да причинява вреди, за които потребителят може

и да не подозира. Malware най-често се среща във вид на кийлогъри, вируси,

червеи или шпионски софтуер.

Malware може да се използва за крадене на конфиденциална информация или за

разпръскване на спам чрез имейл. В наши дни обаче, този лъжлив софтуер

най-общо се използва за генериране на значителни приходи чрез масирана

реклама.2

Ransomware в общи линии е тип malware, който заключва компютъра ви
и ви забранява достъпа до него, докато не платите искания откуп. Същият
обикновено се изисква в Bitcoins. В днешно време, вместо да се блокират
клавиатурата или компютъра на потребителя, конкретни файлове биват
криптирани с помощта на личен ключ, който само авторите на съответния
ransomware знаят. Няма гаранция обаче, че плащането на откупа ще отключи
компютъра ви.

2 https://bg.vpnmentor.com/
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Как се разпространяват malware и ransomware?

Разпространението на malware става предимно чрез имейли, с връзки, които

привличат вниманието на потребителя, предлагайки нещо, което би

представлявало интерес за него. Щом потребителят веднъж кликне върху

връзката, той бива пренасочен към фалшив уеб сайт, който обикновено изглежда

доста убедително като действащ такъв. След това, за да получат достъп до

желаната информация или програма, от потребителя се очаква да свалят някакъв

софтуер. Ако той стори това, компютърът му бива заразен.

Уеб сайтове и изскачащи прозорци, които твърдят, че предлагат безплатно

съдържание, като музика или филми, са измежду основните източници на

кибератаки. Пробивите в сигурността позволяват на скамерите да следят

поведението ви на компютъра, който ползвате и да отмъкват данните ви. Те могат

да бъдат използвани за множество подправени дейности и последствията могат

да бъдат много сериозни.
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PHISHING

Какво е фишинг?

Фишингът е вид онлайн измама, която включва принуждаване на физическо лице или

организация да разкрие чувствителна, понякога компрометираща информация под фалшиви

претексти, които са били произведени експертно от нападателите. Приспособяването на

вашата фишинг атака към вашата цел понякога се нарича подводно фишинг, това е форма на

социално инженерство. Тези атаки приемат няколко форми, като често съчетават сложно

множество медиуми, за да създадат впечатление за легитимност.

Какво означава това?

Е, нека да разгледаме един пример. Нападателят може да започне, като ви изпрати

официално изглеждащ имейл от адрес, който прилича на официален акаунт. Може да пише

нещо като „опит за влизане в акаунта ви е направен от друга държава, моля актуализирайте

паролата си.“

Всъщност точно по този начин Джон Подеста, председател на президентската кампания на

Хилъри Клинтън, е компрометирал имейл акаунта си.

5



Този имейл включва връзка към специално проектирана страница, която е

перфектно копие на страницата за вход в Google. За не тренираното око е почти

невъзможно да се различи фалшивият сайт от истинския. Можете да видите как

подобни тактики могат да бъдат използвани за кражба на финансова информация

или медицински данни.
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Сайтове за атаки

Това са уебсайтове, настроени от хакери за преднамерено хостване и

разпространение на злонамерен софтуер. Тези сайтове директно използват

уязвимости в браузърите или съдържат опасен софтуер, често със

злонамерено поведение. Технологията ни е в състояние да установи такова

поведение и така да категоризира тези сайтове като такива за атаки.

Сайтове, променени от хакери
Това са легитимни уебсайтове, които са променени от хакери, за да пренасочват

потребителите към сайтове, които може да се възползват от уязвимости в

браузърите им, или да включват съдържание от такива сайтове. Например

страница в сайт може да е променена и да включва код, който пренасочва

потребителя към сайт за атаки.

Няколко лесни стъпки за това как да определите дали даден уеб

сайт е фалшив:

● Името на домейн или URL адрес - Много измамни уебсайтове ще

използват име на домейн, подобно на име на марка. Има фалшиви

сайтове, свързани с Calvin Klein, Nike, Buffalo, а отскоро и Salomon. Тези

имена на домейни могат да бъдат www.nikesuperdiscounts или

www.buffalocollection или www.salomonshop (това не са реални сайтове,

а примери). Ако дадена компания има търговска марка на името си,
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уебсайтът и името на домейна обикновено съвпадат с името на

компанията.

● Няма информация за контакт - Ако уебсайтът няма страница за контакт

с нас или го има и предлага само формуляр за попълване, без

местоположение или други идентифицируеми координати, това е силен

индикатор за измама. Всяка компания, предлагаща продукти или

услуги, трябва да има място на дейност (местоположение), както и

телефонен номер и имейл, за да се свърже с тях. Ако никоя от тази

информация не е налична, те вероятно просто искат информация за

вашата кредитна карта.

● Проверете граматиката и правописа - Ако фалшивият уебсайт се опитва да се

представи като американски или канадски бизнес, те обикновено използват

английски текст. Често обаче на уебсайта ще има ужасни граматически и

правописни грешки. Много от тези грешки биха били очевидни за носител на

английски език; прекомерната употреба на лоша граматика и правопис трябва

да бъде незабавно червено знаме.

● Проверете WHOIS - Направете търсене на WHOIS домейн, за да видите кой притежава

домейна. Резултатът ще ви каже регистратора (компанията, чрез която е закупен

домейнът), кога е създаден, кога изтича, както и данни за контакт.

● Друго ключово наблюдение, което трябва да се търси, е колко дълго съществува

домейнът. Ако е бил активен по-малко от година, най-вероятно това е уеб сайт за

измама.
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КОНСТРУКЦИЯ НА URL

HTTP - hypertext transfer protocol - не е сигурен

HTTPS + SSL ( Secure Sockets Layer) - сигурен сайт ( но не 100% ! )

Никога не се доверявайте на HTTP уебсайт с вашата лична

информация!!!!!
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Какво ни показва катинара в началото на полето с адрес? -той

показва, че уебсайтът използва HTTPS и че имате защитена връзка
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