המדריך המלא לעדכון גישה מאובטחת בעמוד העסקי שלך
המדריך שיעשה לכם שכל לקראת השינויים שמגיעים לפייסבוק
בראשון לאוקטובר ונוגעים לעמודים העסקיים שלכם במידה ויש
לכם לשוניות או אפליקציות בעמודים

המדריך מתייחס לשני המינים אך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות.
כל שימוש במדריך הינו על אחריות המשתמש
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פתח דבר
כחלק מהשינויים שמתרחשים ב  1/10/2011בפייסבוק ,בעלי עמודים עסקיים
שמשתמשים בלשוניות נחיתה ואפליקציות נדרשים לתת לגולשים שלהם
אפשרות לגלישה מאובטחת בלשוניות על ידי שימוש בתעודות אבטחה
לעמודים.SSL -
מה זה ?SSL
 SSLזוהי תעודת אבטחה ואימות של העמוד אליו הגולש מופנה ,כאשר יוצרים
לשונית או אפליקציה בפייסבוק אנחנו בעצם "שואבים" מידע מאתר ומציגים
אותו כחלק מפייסבוק בעמוד שלנו.
כאשר אנחנו משתמשים ב  SSLהגולש רואה בשרות הכתובת HTTPS://
בהקדמה ל URLבמקום .HTTP
למה אני צריך גישה מאובטחת
פייסבוק העלתה את הדרישה לגישה מאובטחת על מנת לשמור על הגולשים
ברשת החברתית מאתרים מתחזים ועל מנת לשפר את רמת האבטחה.
מה יקרה אם לא תהייה גישה מאובטחת ללשוניות שלי?
ההערכות בבלוגים בחו"ל ומהמידע שנאסף בבלוגים של פייסבוק אומרות כי
ככל הנראה גולשים לא יוכלו לצפות בלשוניות בעמוד שלך ויתקלו בהודעת
שגיאה.
כמה עולה תעודת אבטחה?
תעודות אבטחה נעות במחירים של בין  $11לתעודה פשוטה ועד ל$1,000
לתעודות מורכבות למספר אתרים
האם אני צריך תעודה נפרדת לכל לשונית או אפליקציה?
לא ,ניתן להשתמש בתעודה אחת לדומיין שלכם ולאכסן כל לשונית בספריה
נפרדת ,שימו לב שאם אתם מעוניינים להשתמש בסאבדומיינים ,אתם תצטרכו
תעודת אבטחה שמקיפה גם סאבדומיינים ,שהיא ברמות מחיר של .-+ $200
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האם אני חייב לרכוש תעודת אבטחה?
לא ,אם אתה לא מעוניין לרכוש תעודת אבטחה יש לך שתי אפשרויות לפעולה,
האפשרות הראשונה היא לרכוש אכסון ייעודי ללשוניות פייסבוק והאפשרות
השנייה היא לברר עם ספק האכסון שלך אם הוא מאפשר ,Shared SSL
במידה וכן ,אין לך צורך לרכוש תעודת  SSLמשלך.

ועכשיו אחרי ההסבר הקליל על מה שעומד להתרגש עלינו ,אתם מוזמנים
לעבוד למדריך איך להטמיע את נושא האבטחה בלשוניות שלכם.
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הטמעה של גישה מאובטחת ללשוניות שלכם.

הטמעה של גישה מאובטחת ללשוניות בפייסבוק היא פשוטה ביותר אם יש לכם
תעודת אבטחה פרטית משלכם ,סה"כ צריך לשנות את הקידות של הURL
ל HTTPSוזהו 

אם יש לכם תעודה משותפת שניתנה לכם על ידי ספק האכסון ,או שאתם
מאכסנים בשירות ייעודי ללשוניות בגישה מאובטחת ,אתם סה"כ צריכים לקבל
את הקישור מספק האכסון ולעדכן אותו בשורת הכתובת באפליקציה.

זה היה ההסבר על רגל אחת ,ועכשיו נעשה את זה צעד אחר צעד
השלב הראשון בהטמעה הוא להיכנס ללוח הבקרה של האפליקציות שלנו

1

. 1לאחר מכן עלינו להיכנס לתוך פרטי האפליקציה ולערוך אותם
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השלב השני

במסך עריכת פרטים ,אנחנו לוחצים על  PAGE TABבד"כ האפשרות כבר
תהייה פתוחה היות ואתם משתמשים בה כעת בעמוד שלכם
בעמוד הזה אנחנו צריכים לעשות שינוי אחד בודד.
להכניס את כתובת השרת המאובטח שלנו לשדה בשם . Secure Page Tab
Urlולשמור את השינויים ,וזהו ,מבחינת פייסבוק הלשוניות שלכם עכשיו
נמצאות בגישה מאובטחת וכל גולש יוכל לצפות בהן.
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איך לקבל תעודת אבטחה בחינם?
יש חברות אכסון שמאפשרות לגולשים לקבל תעודת אבטחה משותפת בחינם
אם הוא מאכסן בשרתים שלהן.
אני באופן אישי ממליץ על  hostgatorזוהי חברת אכסון אמריקאית שמאפשרת
מחירי אכסון זולים ביותר והחלק הכי חשוב מבחינתי ,יש להם שירות לקוחות
מדהים ביעילות ובזמינות ובכל פעם שהייתי זקוק לתמיכה טכנית לאחד
האתרים שלי ,תוך שעה הכול היה כבר מסודר.
הוסטגטור מאפשרים ללקוחות שלהם לקבל תעודות אבטחה בשתי דרכים-
אכסון עסקי מקבל את התעודה חינם לשנה ואכסון "רגיל" יכול לעשות שימוש
בתעודה משותפת של השרת.
בחלק הזה של המדריך אני אראה כיצד ניתן לעשות שימוש בלשונית
המשותפת ואיך אפשר להגדיר אותה בצורה קלה.
הכתובת המאובטחת של הוסטגטור בנויה מכמה חלקים
שם השרת שאתה מאכסן בו ,שם המשתמש שלך בשרותי האכסון שלהם
והספרייה בה מאוכסנת הלשונית במידה וקיימת.
https://secureXXX.hostgator.com/~cpaneluser
לדוגמא שרת האכסון שלך הוא  gator123ושם המשתמש בשרותי האכסון הוא
 dudiduאז הכתובת המאובטחת שלך תהייה:
https://secure123.hostgator.com/~dudidu/

ובונוס קטן לקוראי המדריך:
אם החלטתם לרכוש אכסון דרך הוסטגטור אתם מוזמנים להשתמש בקופון
הבא שמאפשר לכם הנחה של  $9.95לרכישת אכסון:

OCTOBER1ST
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רכישה של תעודת אבטחה
אם החלטת שאתה רוצה תעודת אבטחה פרטית משלך ,השמיים הם הגבול.
יש בשוק כיום מספר חברות שמספקות שירותים של תעודות אבטחה במחירים
שנעים מדולרים בודדים בשנה ועד אלפי דולרים הכול תלוי ברמת האבטחה
שאתה צריך לעמודים שלך.
לדעתי האישית מספיקות תעודות אבטחה בסיסיות ביותר ללשוניות פייסבוק
ואפליקציות
היתרון הגדול ברכישת תעודת אבטחה פרטית הוא היכולת שלך להגדיר את כל
האתר שלך כאתר מאובטח ,זהו יתרון גדול אם אתה מעוניין בעתיד להוסיף
אפשרויות מסחר אלקטרוני באתר או לעשות שימוש במידע מוצפן בעמודים
שלך.
יחד עם היתרון הגדול של אבטחה לאתר שלך ,יש גם חיסרון אחד קטנטן ,זמן
עליית העמודים בגלישה מאובטחת עשוי להיות טיפה ארוך מאשר בגלישה
רגילה ,יש אתרים שזהו שיקול גדול מבחינתם ,אך באתרי תדמית קלים השינוי
הוא מינורי לחלוטין.
בסוף המדריך ישנו עמוד עם קישורים מומלצים ,תוכל למצוא שם הפניה לחנות
של תעודות אבטחה עם מחירים המתחילים בדולרים בודדים והטמעה מיידית
באתר שלך.

שיהיה בהצלחה בהתכוננות לשינויים החדשים !
רון סיסו
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קישורים שימושיים
 .1שירות אכסון ללשוניות פייסבוק בגישה מאובטחת
http://www.securefbpage.info

 .2הוסט-גטור חברת אכסון שמאפשרת תעודת אבטחה
http://www.hostgator.com

 .3חנות לתעודות אבטחה במחירים סבירים:
/https://www.thesslstore.com

 .4עמוד הפייסבוק שלי:
http://www.facebook.com/ron.siso.marketing

 .5הבלוג:
http://mrblog.ron-siso.co.il

גילוי נאות:
שירות אכסון הלשוניות הוא שירות שהוקם ע"י רון סיסו – ייעוץ וליווי עסקי
הקישורים להוסטגטור ותעודות האבטחה הינם קישורי שותפים
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