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مقدمه

امن کردن کودکان آنالین امروزی
رسدب� مهمان
ی

هــا� کــه کــودکان میتواننــد بصــورت برخــط()online
امــروزه تعــداد راه ی
عجیــی در حــال افزایــش اســت.
بــا دیگــران در ارتبــاط باشــند بــه طــرز
ب
اســتفاده از برنامــه هــای شــبکه هــای اجتماعــی و بــازی هــای آنالیــن گرفتــه
تــا کامپیوترهــای کــروم بــوک (کامپیوتــری کــه توســط گــوگل ارائــه میشــود)
گ
گ
ت
بیشــری بــه
باعــث شــده تــا زنــد� اجتماعــی و آینــده کــودکان وابســت�
اســتفاده از تکنولــوژی داشــته باشــد .چـ ی ز
ـری کــه بــرای مــا بعنــوان والدیــن
اهمیــت دارد ،مسـ یـر امــن در جهــت اســتفاده از ایــن ابــزار هاســت .بهرحــال
ایــن مســئله میتوانــد چالـ شـی بــرای همــه مــا باشــد بــه ایــن دلیــل کــه مــا در چنـ ی ن
ـ� محیــط فـ نـی کــه االن کــودکان دارنــد ،بــزرگ نشــده ایــم .بــرای کمــک بــه شــما
در ایــن شــماره ،قدمهــای کلیــدی را عنــوان میکنیــم کــه کــودکان شــما را قــادر خواهــد ســاخت تــا از بســیاری از تکنولــوژی هــا بصــورت امــن اســتفاده کننــد.

 Adrien de Beaupreمــدرس مــورد تاییــد و نویســنده دوره
هــای موسســه  SANSاســت .او همچنیــن متخصــص تســت نفــوذ
اســت کــه در شــهر زیبــای اتــاوا ،اســتان آنتاریــو در کانــادا زندگــی
میکنــد .وی اوقــات فراغــت خــود را بــا خانــواده و یــا ورزش
رزمــی ســپری میکنــد .بــرای ارتبــاط بــا توییتــر  @adriendbدر
تمــاس باشــید.

آموزش  /ارتباط با کودکان

گام نخســت بــه ارتباطــات برمیگــردد .همیشــه بــا کــودکان خــود صحبــت کنیــد و مطمـ ئ ن
ـ� شــوید آنهــا نـ ی ز
ـر بــا شــما صحبــت میکننــد .اغلــب اوقــات والدیــن
می�ســند کــه کــدام برنامــه بــرای کــودکان مناســب اســت و ت
به�یــن نــرم افــزار امنیــت کــودکان چیســت .در واقــع
درگـ یـر بحثهــای تکنولــوژی میشــوند و پ
ایــن مســئله یــک چالــش تکنولوژیــی نیســت بلکــه یــک چالــش رفتــاری و ش
ارز� اســت .مــا از کــودکان میخواهیــم کــه رفتــار آنالیــن آنهــا هــم ماننــد رفتــار
آنهــا در دنیــای واقعــی باشــد .نقطــه ش�وع مناســب بــرای ایــن کار ایجــاد لیسـ تـی از مقــررات یــا انتظـ ت
ـارا� اســت کــه بــه کــودکان نشــان میدهــد چگونــه
بایــد از تکنولــوژی اســتفاده کننــد .در ذیــل بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره مــی شــود ( بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن قواعــد بــا بــزرگ شــدن کــودکان
تغیـ یـر میکننــد).
زمانها� میتوانند آنالین شوند و برای چه مدت.
•در چه
ی
ن
ن
•از کودکانتــان پب�ســید کــه دوســتان آنالیــن آنهــا چــه کســا� هســتند و چــه کســا� آنهــا را فالــو میکننــد و چگونــه بــا هــم دوســت شــده انــد .آیــا آنهــا
واقعــا افــرادی را کــه آنالیــن هســتند میشناســند یــا خـ یـر.
ـایتها� را دارنــد و امــکان بازدیــد از چــه ســایت هـ یـا� را ندارنــد یــا چــه بــازی هـ یـا� بــرای آنهــا
•بــا آنهــا صحبــت کنیــد کــه امــکان بازدیــد از چــه سـ ی
مناســب اســت بــه چــه دلیــل.
ـا� را میتواننــد بــه اشـ تـراک بگذارنــد و بــا چــه کسـ ن
•چــه اطالعـ ت
ـا� .کــودکان اغلــب نمیداننــد کــه آنچــه را کــه منتـ شـر کردنــد دائمــی و عمومــی خواهــد
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بــود .عــاوه بــر ایــن آنهــا ممکــن اســت فکــر کننــد کــه آنچــه را کــه
بــه اشـ تـراک گذاشــته انــد محرمانــه بـ ی ن
ـ� او و یــک شــخص اســت
گ
درحالیکــه یــک راز بــه ســاد� میتوانــد بــا کل دنیــا بــه اشـ تـراک
گذاشــته شــود.
•مســائل و مشــکالت احتمــایل را در صــورت برخــورد بــا افــراد
زورگــو بــه چــه کــی گــزارش بدهنــد.
•بــا ســایر افــرادی کــه آنالیــن هســتند همانگونــه رفتــار کنــد کــه
مایــل اســت دیگــران بــا او رفتــار کننــد.
•کــی نمیتوانــد هویــت خــود را در ت
این�نــت مخفــی نگــه دارد،
دیگــران میتواننــد شــما را پیــدا کننــد.
•افراد آنالین ممکن است ن
هما� که ادعا میکنند نباشند.

کلید حفاظت از کودکان در دنیای آنالین آموزش آنها در
ت
مخاطرا� است که با آن مواجه خواهند شد و
خصوص
حتما هم آنها با شما صحبت کنند و هم شما با آنها.

بــرای کــودکان بزرگـ تـر میتــوان ایــن مقــرارت را بــه نمــرات دریس ،تکمیــل
کارهــای روزمــره و یــا رفتــار بــا دیگــران گــره زد .بــا رفتــار بهـ تـر در دنیــای
واقعــی میتواننــد بیشـ تـر آنالیــن باشــند .بــا تکمیــل ایــن قوانـ ی ن
ـ� میتوانیــد آن
را بــر روی در اتــاق فرزندتــان نصــب کنیــد .بــرای توافــق نهـ یـا� ت
به�اســت
کــه از آنهــا بخواهیــد آن را بــرریس کننــد و امضــاء کننــد .هرچــه زودتــر در
ت
ش
خصــوص انتظــارات خــود بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد ،بهـ تـر اســت .در صورتیکــه نمــی دانیــد چگونــه بــا فرزندتــان ،مخصوصــا فرزنــدان بزرگــر �وع بــه
صحبــت کنیــد ،از آنهــا پب�ســید کــه از چــه برنامــه هـ یـا� اســتفاده میکننــد و آن برنامــه هــا چگونــه کار میکننــد .فرزنــد خــود را در نقــش معلــم قــرار دهیــد و
از او بخواهیــد بــه شــما نشــان دهــد وقـ تـی آنالیــن هســتند چــه کار انجــام میدهنــد.

فن آوریهای امن کردن

عــاوه بــر آمــوزش ،میتوانیــد از فــن آوریهـ یـا� بــرای نظــارت بــر کــودکان و حفاظــت از آنهــا اســتفاده کنیــد .ت
به�یــن راهــکار بــرای حفاظــت فرزنــدان،
مخصوصــا کوچکـ تـر هــا ،از دسـ تـریس تصـ ف
ـاد� بــه محتــوای مـ ضـر و نامناســب ،اســتفاده از راه حــل هــای فـ نـی اســت .بــا ایــن حــال کنـ تـرل هــای فـ نـی بــرای
فرزنــدان بزرگـ تـر کارســاز نخواهــد بــود .فرزنــدان بزرگـ تـر نــه تنهــا نیازمنــد دسـ تـریس بیشـ تـر بــه ت
این�نــت هســتند بلکــه اغلــب از تجهـ ی ز
ـر تا� اســتفاده میکننــد کــه
شــما کنـ تـریل بــر روی آن نداریــد یــا قــادر بــه نظــارت بــر آن نیســتید ،بعنــوان مثــال اســتفاده از کامپیوترهـ یـا� کــه توســط مدرســه در اختیــار آنهــا قــرار میگـ یـرد،
کنســول هــای بــازی ،یــا اســتفاده از کامپیوتــر هــای متعلــق بــه دوســتان و یــا اقــوام .در ایــن حالــت آمــوزش بســیار مهــم خواهــد بــود.
گام دیگــر درنظــر گرفـ ت ن
ـ� یــک کامپیوتــر مخصــوص کــودکان اســت .بــا ایــن روش آنهــا قــادر نخواهنــد بــود کامپیوتــری کــه شــما از آن بــرای دسـ تـریس بــه
اطالعــات حســاس نظـ یـر بانــک آنالیــن اســتفاده میکنیــد را آلــوده کننــد .عــاوه برایــن ،کامپیوتــر آنهــا را در یــک محــل عمومــی و پــر رفــت و آمــد قــرار دهیــد
بطوریکــه فعالیــت آنهــا قابــل نظــارت باشــد .گفـ ت ن
ـ� ایــن جملــه از طــرف کــودکان کــه در حــال انجــام تکالیــف خــود هســتند بــه معـ نـی ایــن نیســت کــه واقعــا
در حــال انجــام تکالیــف هســتند .درنهایــت ،از امنیــت کامپیوتــر اطمینــان حاصــل کنیــد ،بطــور مــدام پشــتیبان گـ یـری کنیــد ،و مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه فرزنــد شــما
ـو� هــای همــراه ،محــی را در مـن ز ل بــه عنــوان مرکــز شــارژ گـ ش
دسـ تـریس در حــد مدیریــت ( )administrator rightنــدارد .بــرای گـ ش
بگ�یــد .قبــل
ـو� در نظــر ی
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ـو� هــا را در ایــن مرکــز شــارژ قــرار دهیــد ،در ایــن حالــت فرزنــدان شــما وسوســه نمیشــوند در زمـ ن
از رفـ ت ن
ـ� کــودکان بــه رختخــواب ،همــه گـ ش
ـا� کــه بایــد
خــواب باشــند از گـ ش
ـو� خــود اســتفاده کننــد.

الگو باشید

فرامــوش نکنیــد کــه مــا بعنــوان والدیــن ،میبایســت بــرای فرزندانمــان الگــو باشــیم .بــه ایــن مفهــوم کــه زمانیکــه فرزنــدان بــا شــما صحبــت میکننــد وســیله
دیجیتــایل خــود را کنــار بگذاریــد و بــه نشــانه توجــه بــه چشــمان آنهــا نــگاه کنیــد .دقــت کنیــد کــه از وســیله دیجیتــال خــود در حـ ی ن
ـ� رصف شــام اســتفاده
گ
نکنیــد و در حــال راننــد� بــا موبایــل خــود پیــام کوتــاه نفرســتید .در خاتمــه در صــورت اشــتباه کــودکان ،بــا آنهــا طــوری رفتــار کنیــد کــه از اشــتباه بعنــوان
بگ�نــد و از اقدامــات انضباطــی فــوری دوری کنیــد .علــت را بــرای آنهــا توضیــح دهیــد و بــه آنهــا یــادآوری کنیــد کــه هــدف شــما حفاظــت از
تجربــه درس ی
ت
آنهــا در مواجــه بــا خطــرا� اســت کــه آنهــا قــادر بــه دیــدن آن نیســتند .بگذاریــد آنهــا بداننــد کــه اگــر موضــوع ناراحــت کننــده ای را در محیــط آنالیــن تجربــه
ـر در صــورت انجــام کار نادرســت بــه راحـ تـی آن را بــه شــما خواهنــد گفــت .ت
ـ� شــوید کــه آنهــا نـ ی ز
کردنــد میتواننــد بــا شــما در میــان بگذارنــد .مطمـ ئ ن
به�یــن
راه محافظــت از کــودکان در دنیــای دیجیتــال بــاز و فعــال نگــه داشـ ت ن
ـ� دائمــی ارتباطــات بــا آنهاســت.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
بیشــر بدانیــد.
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

منابع

:Kids Safety :RSA Conference
				
:NCSA
				
:FOSI
		
سایت مرکز جرائم انگلستان:

https://www.rsaconference.com/safety
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/for-parents
https://www.fosi.org/good-digital-parenting
https://www.thinkuknow.co.uk

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

