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ال تن�نت بشكل أمن
ال ّلعب بع� إ
نظرة عامة

أ
ت
اللعــاب عـ بـر إ ت
ـأ� بمخاطــر جديــدة مــن نوعهــا.
الن�نــت ممتعــة ومســلية ،لكنهــا تـ ي
ف ي� هــذه النـ شـرة نغطــي مــا يمكــن القيــام بــه لحمايــة نفســك وعائلتــك أثنــاء اللعــب
عـ بـر ت
االن�نــت.

حماية نفسك

المحرر الضيف

ـ� شل�كــة Infosec
.جيــك ويليامــز هــو المؤســس و المستشــار الرئيـ ي
 Renditionوهــو مــدرب معتمــد ومؤلــف لعــدة مقــررات ف ي� معهــد
 ، SANSوهــو نشــط عــى تويـ تـر  @MalwareJakeويكتــب بانتظــام عــى
.malwarejake.blogspot.com

أ
ال تن�نــت جذابــة جــدا هــو أن بإمكانــك اللعــب والتواصــل
ممــا يجعــل اللعــاب عـ بـر إ
الحيــان قــد ال تعــرف أ
الخريــن ف� أي مــكان ف� العالــم .ف� كثــر مــن أ
مــع آ
الشــخاص
ي ي
ي
آ
ض
ين
الذيــن تلعــب معهــم .ف� حـ ي ن
ـ� بعــض
ـ� أن غالبيــة المسـ
ي
ـتخدم� يلعبــون للحصــول عــى المتعــة ،إال أن هنــاك مــن يريــد أن يســبب الــرر للخريــن .نــرد فيمــا يـ ي
الخطــوات الـ تـى يجــب عليــك القيــام لحمايــة نفســك.
•كــن حــذراً مــن التجــاوب مــع أي رســالة تطلــب منــك أن تدخــل عــى صفحــة مــا أو تشــغل برنامــج معـ ي ن
ـ� .تمامــا مثــل هجمــات تصيــد المعلومــات ،مجرمــوا
ت
االن�نــت يحاولــون التحايــل عليــك و خداعــك لــى تتخــذ إجــراءات مــن شــأنها أن تصيــب جهــازك .إذا كانــت الرســالة تبــدو غريبــة ،عاجلــة ،أو ليــس مــن المرجــح

أن تكــون صحيحــة ،كــن حــذرا ألن هــذه الرســالة يمكــن أن أنــه تكــون هجومــا.
أ
ال تن�نــت لهــا أســواقها الخاصــة بهــا والـ تـى يمكنــك مــن خاللهــا ش�اء ,بيــع أو تبــادل الســلع ت
االف�اضيــة .مثلمــا هــو الحــال ف ي� كل مــكان،
•العديــد مــن اللعــاب عـ بـر إ
ي
الحتيال.
هنــاك محتالــون ســيحاولون خداعــك بهــدف الرسقــة أو إ
أ
ف
•كن حذرا من استخدام المال الحقيقي شل�اء السلع أثناء اللعب .فقط قم ش
بال�اء ي� السواق المعروفة والموثوقة.
•قلل من المعلومات ت
تن� معلومات شخصية مثل كلمة المرور الخاصة بك أو عنوان نز
ال تن�نت أنت و أوالدك .قطعا ،ال ش
ال� ش
م�لك.
تن�ها بع� إ
ال تن�نــت تســتخدم أســئلة أمنيــة لتأكيــد هويتــك عنــد الدخــول عــى حســابك .المهاجمــون قــد يتحصلــوا عــى
•العديــد مــن مواقــع الخدمــات المرصفيــة عـ بـر إ
أ
ال تن�نــت فقــد يســتهدفون شــخصا مــا ويقومــون بســؤاله عــن مثــل هــذه المعلومــات أثنــاء اللعــب .تذكــر أن ال
إجابــات لهــذه الســئلة مــن خــال اللعــب عـ بـر إ
تجيــب عــى أســئلة كهــذه أثنــاء اللعــب.
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ي

الخطــوة التاليــة هــي حمايــة جهــاز الحاســب الــذي تســتخدمه .ســيحاول مجرمــوا
الشــبكة الســيطرة عــى جهــازك أو حســابات أ
اللعــاب الخاصــة بــك ،لذلــك تحتــاج

إىل حمايتهــم.
•إســتخدم كلمــة مــرور قويــة لجهــازك ولحســاباتك المختلفــة .بهــذه
ين
ين
تخمــ� كلمــات الــر الخاصــة بــك
للمهاجمــ�
الطريقــة ال يمكــن
ين
بخطوت�»
ببســاطة واالســتيالء عــى حســاباتك .إذا كان خيــار «التحقــق

بالضافــة إىل ذلــك تأكــد مــن أن تختــار كلمــة مــرور
متــاح قــم بتفعيلــه .إ
مختلفــة للحســابات المختلفــة .وبهــذه الطريقــة إذا تــم كشــف كلمــة
ـ� ،تبقــى الحســابات أ
المــرور لحســاب معـ ي ن
الخــرى آمنــة.

•لحمايــة جهــازك عليــك أن تســتخدم أحــدث نســخة مــن نظــام
التشــغيل وبرامــج أ
اللعــاب .تمامــا مثــل نظــام التشــغيل ومتصفحــات
الويــب ،برامــج أ
اللعــاب القديمــة قــد تحتــوي عــى نقــاط ضعــف
يعرفهــا مجرمــو ت
االن�نــت ويمكنهــم اســتغاللها للســيطرة عــى

المفتاح للبقاء آمنة أثناء اللعب بع� إال تن�نت :استخدام
كلمات مرور قوية ،وحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك
واستخدام الحس السليم عند التحدث إىل الغرباء أو
عندما تتلقى رسائل أو طلبات بع� إال تن�نت.

جهــازك .يمكنــك التخصلــص مــن نقــاط الضعــف تلــك مــن خــال الحفــاظ عــى التطبيقــات أ
واللعــاب محدثــة بشــكل مســتمر

الف�وسات ،وحافظ عىل تحديثها باستمرار .تأكد من أنه يقوم بفحص جميع الملفات عند تشغيلها.
•عليك استخدام أحد برامج مكافحة ي
أ
•تأكــد مــن عــدم تحميــل برامــج أ
اللعــاب إال مــن المواقــع الموثــوق بهــا فقــط .يقــوم مجرمــو ت
االن�نــت عــاد ًة بإنشــاء نســخة مصابــة مــن بعــض اللعــاب ثــم
وضــع هــذه النســخة عــى مواقــع تخصهــم أو يقومــون بالســيطرة عليهــا .إذا قمــت بتثبيــت أحــد هــذه أ
اللعــاب المصابــة ســوف يتمكــن مجرمــو ت
االن�نــت مــن
الســيطرة عــى جهــازك.

اللعــاب وظائــف مضافــة ضمــن ملفــات خاصــة بذلــك ،تأكــد مــن عــدم تحميــل هــذه الملفــات إال مــن المواقــع الموثــوق بهــا فقــد يقــوم مجرمــو
•تتوفــر لبعــض إ
ت
عليها.بالضافــة إىل
االن�نــت كذلــك بإنشــاء نســخة مصابــة مــن بعــض هــذه الملفــات ثــم وضــع هــذه النســخة عــى مواقــع تخصهــم أو يقومــون بالســيطرة
إ
الف�وســات ،أو إجــراء تغيـ يـرات عــى جــدار الحمايــة ال تســتخدم هــذه
ذلــك ،إذا كان أي مــن الوظائــف إ
الضافيــة يتطلــب منــك تعطيــل برنامــج مكافحــة ي
الضافيــة.
الوظيفــة إ
أ
ت
ـى يدعــي أصحابهــا أنهــا تســاعدك عــى تجــاوز مراحــل معينــة أو الحصــول عــى مكاســب
•قــد تتوفــر بعــض ملفــات الغــش لبعــض اللعــاب الشـ ي
ـه�ة والـ ي
أ
ق
ـا� ،فهــو يشــكل خطــر كبـ يـر عــى جهــازك بحيــث أن مجرمــي ال تن�نــت يقومــون بتطويــر مثــل
إضافيــة .إ
بالضافــة إىل أن اســتخدام مثــل هــذه ب
ال�امــج غـ يـر أخـ ي
ت
ين
ـوص
هــذه الملفــات لتمكنهــم مــن الســيطرة عــى أجهــزة المسـ
ـى تعتـ بـر مــن أخطــر أنــواع ب
ال�امــج الضــارة .نـ ي
ـتخدم� مــن خــال مــا يســمى ( .)rootkitsوالـ ي
بشــدة بعــدم تثبيــت أي مــن برامــج الغــش.

اللعاب عىل أ
•ننصح بمتابعة ما يتم طرحة من قبل مطوري أ
ال تن�نت حول تعليمات عن كيفية حماية نفسك وجهازك .تأكد من اتباع هذه التعليمات.

أوتش! | آذار(مارس) 2015 ،
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الحتياطــات لحمايــة جوالــك الــذك كمــا تحمــي الكمبيوتــر المحمــول .فمجرمــو ت
االن�نــت
ـذك عليــك اتخــاذ نفــس إ
ي
•وأخـ يـرا ،إذا كنــت تلعــب مــن خــال جوالــك الـ ي
يســتهدفون االجهــزة الذكيــة أيضـاً

للباء أ
آ
والمهات

أ
وبالضافــة إىل ذلــك ،تحــدث مــع
تأكــد مــن أتبــاع أطفالــك للخطــوات المذكــورة أعــاه (قــد تضطــر إىل تنفيــذ الخطــوات المذكــورة أعــاه بنفســك للطفــال الصغــار) .إ
أ
ت
أ رث
ـى يمكنــك اتخاذهــا لحمايتهــم .واحــدة مــن الطــرق
أطفالــك حــول المخاطــر المحتملــة .تثقيــف الطفــال والحــوار المفتــوح معهــم أحــد الخطــوات الك ـ فعاليــة الـ ي
أ
ت
ال تن�نــت و ربمــا تلعــب
ـى يتجــاوب معهــا الطفــال بشــكل جيــد هــي ســؤالهم عــن كيفيــة اللعــب بهــذه اللعبــة ،ســيقومون بـ شـرح طريقــة اللعــب عـ بـر إ
المفضلــة لدينــا والـ ي
أ
أ
ف
وبالضافــة إىل ذلــك ،اطلــب منهــم أن يصفــوا النــاس الذيــن يلعبــون معهــم عـ بـر ت
ال تن�نــت يمكــن أن تكــون
االن�نــت .ي� كثـ يـر مــن الحيــان اللعــاب عـ بـر إ
اللعبــة معهــم .إ
جــزء كبـ يـر مــن الحيــاة االجتماعيــة لطفلــك .مــن خــال الحديــث معهــم (وتحدثهــم إليــك) يمكنــك اكتشــاف أي مشــاكل قــد تواجههــم وحمايتهــم بشــكل أكـرث فعاليــة.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
تتم ترجمة هذه ش
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.
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