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 تواناتک: یکی از روش هایی که دزدان دیجیتال اخیرا به آن روی آورده اند این است که با استفاده 
از دستگاه هایی مخرب و اتصال آن ها به ماشین های خود پرداز، از اطالعات کارت شما و شماره رمز آن 

یک کپی تهیه کنند و به سوء استفاده از آن می پردازند.
این دستگاه های مخرب دو قسمت دارند: یک قسمت که در پشت بخش کارت خوان نصب می شود 
بتواند  است که  دوربین  نیز یک  دوم  بخش  و  می کند  را کپی  مغناطیسی کارت شما  نوار  اطالعات  و 

کلیدهای خود پرداز را ببیند و رمز شما را حفظ کند.

چگونه خودپردازهای آلوده را تشخیص دهیم؟
در اینجا برخی از روش هایی را که از طریق آن ها می توان حدس زد که یک دستگاه خود پرداز آلوده 
شده است یا نه، برای شما توضیح می دهیم. وجود این شرایط لزوما و صد در صد برابر نیست با آلوده 

بودن خود پرداز بلکه یک هشدار است که بهتر است در استفاده از آن دستگاه احتیاط کنید.
به  با دست شما تکان خورد و توانستید آن را  کارت خوان را آهسته تکان دهید: اگر کارت خوان 

آرامی حرکت دهید، احتماال مشکلی وجود دارد. کارت خوان های سالم نباید با دست حرکت کنند.
به دستگاه کارت خوان دقت کنید: دستگاه را خیلی سریع وارسی کنید. آیا بخشی از آن تغییر کرده 
است؟ آیا صفحه کلیدهای آن معمولی و مانند بقیه دستگاه ها است؟ آیا از بقیه صفحه کلید ها ضخیم تر 

است؟ آیا چیزی شبیه به دوربین نمی بینید؟ در همه این موارد احتمال آلودگی وجود دارد.
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احتیاط کنید
برای استفاده از دستگاه های خود پرداز باید این موارد احتیاطی را همیشه به کار ببرید و به آن ها عادت 

کنید تا مبادا دچار ضرر و زیان شوید:
با دست خود صفحه کلید را بپوشانید: هنگام وارد کردن رمز کارت خود با دست دیگرتان صفحه 

کلید را بپوشانید تا اگر فرضا دوربینی در حال تماشای دستان شما است، نتواند رمز شما را حدس بزند.
باشید و  را داشته  بانکی خود  به تکرار آمار حساب  را وارسی کنید: همیشه و  بانکی خود  حساب 
مراقب باشید تا پولی بدون اطالع شما از آن کم نشده باشد. در بسیاری از مواقع سارقان روی تنبلی شما 

حساب باز می کنند.

امیدواریم با روش های گفته شده، درباره استفاده از دستگاه های خود پرداز بیشتر احتیاط کنید.


