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ف ي� هذا العدد..
•حماية نفسك
•حماية آجهازك
•دور الباء

اللعب عىل ت
االن�نت بسالمة وأمان
مقدمة

أ
ال تن�نــت وســيلة رائعــة للحصــول عــى المــرح ،ولكــن لهــا
اللعــاب عـ بـر إ
مخاطــر أمنيــة متعــددة .ف ي� هــذه النـ شـرة ســوف نقــوم نعــرض مــا يمكــن
القيــام بــه لحمايــة أنفســنا وأبنائنــا عنــد اللعــب عـ بـر ت
االن�نــت.

حماية نفسك

المحرر الضيف

ســتيف ارمسـ تـرونج هــو مؤســس موقــع ،Logically Secure
مهنــدس منصــة
مــدرس مرخــص ف ي� ســانز SANSوأحــد
ي
 CyberCPRلالســتجابة للحــوادث االمنيــة .تابعــه عــى تويـ تـر
 .@Nebulatorيعمــل مــع العديــد مــن ش�كات االلعــاب
حــول العالــم لتحقيــق احــام طفولتــه وطموحاتــه المهنيــة!.

أ
ال تن�نــت ممتعــة ومرحــة أنــه يمكنــك اللعــب
مــا يجعــل اللعــاب عـ بـر إ
الخريــن ف� أي مــكان ف� العالــم .ف� كثــر مــن أ
والتواصــل مــع آ
الحيــان قــد
ي ي
ي
ي
االن�نــت يلعبــون ألجــل المــرح ،ولكــن أ
ال تعــرف حـ تـى أ
ـ� أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس عــى ت
الشــخاص الذيــن تلعــب معهــم .ف� حـ ي ن
للســف يوجــد
ي
أ
ض
ت
ـى يجــب اتخاذهــا لحمايــة نفســك.
مــن يلعــب إللحــاق الــرر بالخريــن .إليــك بعــض الخطــوات الـ ي
•كــن حــذرا مــن أي رســائل تطلــب منــك اتخــاذ أي إجــراء ،مثــل النقــر عــى رابــط أو نز
بال�يــد
ت�يــل ملــف .تمامــا مثــل هجمــات التصيــد ب
و� ،ســيحاول مجرمــو ال تن�نــت خداعــك مــن خــال أ
إ ت ن
اللعــاب ليتمكنــوا مــن اصابــة جهــازك أو رسقــة هويتــك .إذا كانــت الرســالة تبــدو
إ
اللكــر ي
ت ن
و�.
غريبــة ،عاجلــة ،أو مثـ يـرة للشــك ،كــن حــذرا قــد نكــون بدايــة هجــوم الكــر ي
أ
ال تن�نــت لديهــا متاجرهــا الخاصــة حيــث يمكنــك تبــادل أو ش�اء الســلع ت
االف�اضيــة .تمامــا كمــا هــو الحــال ف ي�
•العديــد مــن اللعــاب عـ بـر إ
ـ� عــى هــذه أ
المتاجــر الحقيقيــة ،هنــاك المحتالـ ي ن
النظمــة الذيــن ســيحاولون خداعــك لرسقــة المــال منــك .تعامــل فقــط مــع مــن تثــق بهــم.
•اســتخدم عبــارة مــرور قويــة لــكل حســاب العــاب لديــك .بهــذه الطريقــة ال يمكــن لمجرمــي ت
االن�نــت تخمـ ي ن
ـ� كلمــات المــرور الخاصــة بــك
والســيطرة عــ� حســاباتك .إذا كانــت موقــع اللعبــة يقــدم خاصيــة التحقــق بخطوتـ ي ن
بالضافــة إىل ذلــك ،اســتخدم كلمــة مــرور
ـ� ،فاســتخدمه .إ
ي
أ
ت
ت
ش
الن�نــت .بهــذه الطريقــة إذا تــم اخــراق أحــد الحســابات ،تبقــى حســاباتك الخــرى آمنــة .إذا كنــت تخــى أن ال
مختلفــة لــكل حســاب عــى إ
تتمكــن مــن تذكــر كل كلمــات المــرور الخاصــة بــك ،اســتخدم أحــد تطبيقــات إدارة كلمــات المــرور.

حماية جهازك

ف
ت
قد يحاول مجرمو إ ت
التال:
الن�نت أيضاً اخ�اق جهازك الذي تتصل به للمشاركة ي� اللعب ،لحماية جهازك يمكنك عمل ي
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ت
االن� نــت بســامة و أ مــا ن
ا للعــب عــى
•قــم بتحديــث نظــام التشــغيل وبرامــج أ
اللعــاب باســتمرار.
ال�امــج القديمــة لهــا نقــاط ضعــف معروفــة ويمكــن
ب
اســتغاللها إلخـ تـراق جهــازك .مــن خــال الحفــاظ عــى تلــك
ت
الــى
ب
ال�امــج محدثــة باســتمرار ،يمكنــك تفــادي الهجمــات ي
تســتغل تلــك الثغــرات المعروفــة.
ال�امــج الخبيثــة ،وتأكــد مــن
•اســتخدام أحــد برامــج مكافحــة ب
تحديثــه باســتمرار وأنــه مفعــل خــال اتصالــك للمشــاركة ف ي�
لعبــة مــا.
أ
حمــل برامــج اللعــاب مــن المواقــع الموثــوق بهــا فقــط.
• ّ
أ
ف
ال تن�نــت بخلــق نســخ
كثــر مــن الحيــان يقــوم مجرمــو إ
ي� ي
مصابــة مــن العبــة ،ثــم توزيعهــا مــن مواقــع خاصــة بهــم.
ال تن�نت استخدام كلمات مرور
المفتاح للعب آمن عىل إ
•الملفــات االختياريــة الـ تـى تســتخدم إلضافــة مـ ي ز
ـ�ات جديــدة
ي
قوية ،وحماية جهازك واستخدام الحس السليم عند تلقى
ت
الن�نــت بحيــث تكــون
يمكــن أن تســتغل مــن قبــل مجرمــي إ
مث�ة للشك.
رسائل أو طلبات ي
تلــك الملفــات مصابــة .تمامــا كمــا هــو الحــال عنــد نز
ت�يــل
أ
اللعــاب ،تأكــد مــن نز
الضافــات مــن المواقــع الموثــوق
ت�يــل إ
بالضافــة إىل ذلــك ،إذا كان هنــاك ي ز
مــ�ة إضافيــة
بهــا فقــط .إ
أ
تغيــرات عــى إعــدادات المــان الخاصــة بــك ،ال تســتخدمها.
ال�امــج أو إجــراء ي
تتطلــب منــك تعطيــل يرنامــج مكافحــة ب
الضافــات الـ تـى تمكنــك مــن تجــاوز المراحــل أو توفــر لــك بعــض المـ ي ز
ـ�ات دون الحصــول عليهــا مــن خــال اتبــاع
•هنــاك مواقــع توفــر بعــض إ
ي
قوانـ ي ن
الضافــات غـ يـر نظاميــة ،تكــون غالبـاً برمجيــات خبيثــة هدفهــا ان تصيــب جهــازك .ال تقــم بتثبيــت
بالضافــة إىل كــون هــذه إ
ـ� اللعبــة .إ
ت
ـى توفرهــا.
أو اســتخدام أي نــوع مــن إ
الضافــات غـ يـر النظاميــة أو زيــارة المواقــع الـ ي
أ
أ
ت ن
و� بل�نامــج اللعــاب الــذي تســتخدمه .فالعديــد مــن مواقــع اللعــاب لديهــا قســم خــاص حــول كيفيــة حمايــة
•يمكنــك زيــارة الموقــع االلكــر ي
نفســك وحمايــة جهــازك أثنــاء اللعــب.
أ
ح� تستخدم هاتفك الذك للمشاركة ف� تلك اللعاب .فمهاجمو ت
وأخ�ا ،كن دائما حذرا ي ن
االن�نت يستهدفون الهواتف الذكية أيضا.
• ي
ي
ي

دور آ
الباء

أ
ف
رث
ت
ـا� عنــد اللعــب عـ بـر إ ت
ـى يمكنــك اتخاذها
يحتــاج الطفــال إىل حمايــة وتثقيــف إضـ ي
الن�نــت .الحــوار المفتــوح مــع أطفالــك هــو أكـ الخطــوات الفعالــة الـ ي
لحمايتهــم .يمكنــك أن تبــدأ الحــوار معهــم مــن خــال ســؤالهم عــن كيفيــة اللعــب بلعبــة معينــة أو كيــف يمكــن الدخــول إىل ألعــاب ت
االن�نــت .أو ربمــا
الشــخاص الذيــن يلتقــون بهــم عــر ال تن�نــت .ف� كثــر مــن أ
الم بمشــاركة أبنائهــم أثنــاء اللعــب .تحــدث معهــم عــن أ
الب أو أ
يقــوم أ
الحيــان اللعــب
ب إ
ي ي
ال تن�نــت يمكــن أن يكــون جــزءا كبـ يـرا مــن الحيــاة االجتماعيــة لطفلــك .مــن خــال التحــدث إليهــم (وحديثهــم معــك) يمكنــك اكتشــاف وجــود
عـ بـر إ
ـ�:
المشــاكل وحمايتهــم منهــا بشــكل أكـرث فعاليــة مــن أي تقنيــة .وتشــمل بعــض الخطــوات إ
الضافيــة مــا يـ ي
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ت
االن� نــت بســامة و أ مــا ن
ا للعــب عــى
أ
ت
ال� يلعبون بها والتأكد من أنها مناسبة ألعمارهم
•معرفة ما هي اللعاب ي

•تنبيههم بعدم إطالع أحد عىل كلمة المرور الخاصة بهم أو عمرهم أو رقم الهاتف أو عنوان نز
الم�ل.
الطفــال للمشــاركة ف� أ
•وضــع الجهــاز الــذي يســتخدمه أ
ـهولة.وبالضافة إىل ذلــك،
اللعــاب ف ي� منطقــة مفتوحــة حيــث يمكنــك مراقبتهــم بسـ
إ
ي
يجــب عــدم االســتمرار ف ي� اللعــب لســاعات طويلــة أو ف ي� وقــت متأخــر مــن الليــل.
•تابــع طفلــك باســتمرار ،إذا الحظــت أنــه مســتاء أو متضايــق أثنــاء أو بعــد اللعــب ،فمــن المحتمــل أن يكــون قــد تعــرض للتســلط أو المضايقة.
ف� هــذه الحالــة وجهــم بالتوقــف عــن اللعــب مــع الشــخص الــذي ضايقهــم واختيارمــن يلعــب معهــم بشــكل حــذر ،أو لعــب أ
اللعــاب عـ بـر
ي
أ
ت
الن�نــت مــع الصدقــاء الموثوقـ ي ن
ـ� فقــط.
إ
أ
•تعرف عىل ما إذا كانت ألعاب طفلك تدعم عمليات ش
ال�اء داخل التطبيق وما إذا كانت تلك اللعاب توفر مراقبة أبوية أم ال.

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
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية

عدد أوتش حول حماية شبكة نز
الم�ل الخاصة بك		:

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201602_aa.pdf

عدد أوتش حول الهندسة االجتماعية			:

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201701_aa.pdf

				
المرور:
عدد أوتش حول عبارات ُ
ين
			
خطوت�:
عدد أوتش حول التحقق باستخدام

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201704_aa.pdf

ال ي ز
		
نجل�ية):
عدد أوتش حول مدير كلمات المرور(باللغة إ

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201509_aa.pdf
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015
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