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•خودتان را امن کنید
•کامپیوترتان را امن کنید
•مخصوص والدین

مقدمه

بازی آنالین امن و امان

یــی از ت
به�یــن راه هــای تفریــح کــردن بــازی هــای آنالیــن اســت و در عـ ی ن
ـ�
حــال ایــن کار حــاوی مجموعــه ای از ریســک هــای منحــر بفــرد خــود نـ ی ز
ـ�

ـها� را بــرریس میکنیــم کــه چگونــه شــما و
هســت .در ایــن ب
خ�نامــه روشـ ی
ن
خانــواده تــان میتوانیــد در حـ یـ� بــازی آنالیــن از خــود محافظــت کنیــد.

خود را امن کنید

رسدب� مهمان
ی

آقــای اســتیو آرمســترانگ موســس  ، Logically Secureمــدرس
موسســه  SANSو معمــار  CyberCPRنــرم افــزار مدیریــت حادثــه
میباشــد .وی در توییتــر بــا  @Nebulatorفعــال اســت و بــا
بســیاری از شــرکتهای بــزرگ تولیــد بــازی همــکاری میکنــد کــه از
آرزوهــای او در دوران کودکــی بــود.

یــی از دالیــی کــه بــازی آنالیــن را لــذت بخــش میکنــد ایــن اســت کــه شــما
میتوانیــد بــا دیگــران در هــر نقطــه ای از دنیــا بــازی کــرده و بــا آنهــا ارتبــاط
ن
برقــرار کنیــد .تقریبــا اکـ ثـر کسـ ن
ث
ـا� را کــه بــا آنهــا بــازی میکنیــد نمیشناســید .درحالیکــه اکــر کســا� کــه آنالیــن هســتند مثــل شــما هدفشــان لــذت بــردن از بــازی
اســت افــرادی نـ ی ز
ـ� هســتند کــه بــه دنبــال آســیب رســاندن هســتند .در زیــر گام هـ یـا� را عنــوان میکنیــم کــه الزم اســت شــما بــرای امــن کــردن خــود برداریــد:
•نســبت بــه هرگونــه پیغامــی کــه از شــما میخواهــد اقدامـ ت
ـا� مثــل کلیــک کــردن بــر روی یــک لینــک و یــا دانلــود کــردن یــک فایــل را انجــام دهیــد
حســاس باشــید .مشــابه حمــات فیشــینگ در ایمیــل هــا ،هکرهــا در بــازی هــای آنالیــن نـ ی ز
ـ� بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بــا گــول زدن شــما از شــما
بخواهنــد عمــی را انجــام دهیــد کــه نتیجــه آن آلــوده شــدن کامپیوتــر شــما و یــا دزدیــده شــدن اطالعــات شــما خواهــد بــود .اگــر پیغامــی عجیــب
و غریــب بــا عنــوان هـ یـا� مثــل فــوری یــا ض�وری و همچنـ ی ن
ـ� پیــام هـ یـا� خیــی نزدیــک بــه واقعیــت کــه دور از انتظــار اســت دریافــت کردیــد ،بــه
آنهــا شــک کنیــد چــرا کــه ممکــن اســت یــک حملــه باشــند.
•بســیاری از بــازی هــای آنالیــن بازارهــای مــایل خــاص خــود را دارنــد کــه در آن بازارهــا شــما قــادر بــه معاملــه ،تجــارت و یــا خریــد اقــام مجــازی
خواهیــد بــود .مشــابه بازارهــای واقعــی ،در محیــط بــازی مجــازی نـ ی ز
ـ� افــراد فریبــکاری هســتند کــه تــاش میکننــد تــا بــا گــول زدن شــما پــول و یــا
هرگونــه رسمایــه مجــازی کــه جمــع کــرده بودیــد را بدزدنــد .تنهــا بــا افــرادی کــه معاملــه کنیــد کــه خوشــنام و قابــل اعتمــاد هســتند.
•بــرای حســابهای بــازی هــای خــود از کلمــات عبــور قــوی اســتفاده کنیــد .بــه ایــن ترتیــب هکرهــا نمیتواننــد بــه آسـ ن
ـا� کلمــه عبــور شــما را حــدس
بزننــد و وارد حســاب شــما بشــوند .اگــر بــازی امکانــات رمــز عبــور دو عامــی را دارد ،از آن اســتفاده کنیــد .بــرای هــر بــازی آنالیــن یــک حســاب
متفــاوت داشــته باشــید .بــه ایــن طریــق اگــر حســاب یــک بــازی هــک شــد ،بقیــه حســاب هــای شــما امــن خواهنــد بــود .اگــر نمیتوانیــد همــه رمــز
هــای عبــور خــود را حفــظ کنیــد ،میتوانیــد از برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــور اســتفاده کنیــد.

کامپیوترتان را امن کنید

هکرهــا ممکــن اســت تــاش کننــد تــا کامپیوتــری کــه شــما از آن بــرای بــازی هــای آنالیــن اســتفاده میکنیــد هــک کننــد .الزم اســت قدمهــای ذیــل را بــرای
حفاظــت از کامپیوتــر خــود برداریــد.
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•بــا اجــرای آخریــن نســخه از سیســتم عامــل و نــرم افــزار بــازی
کامپیوتــر خــود را امــن کنیــد .برنامــه هــای قدیمــی و منســوخ
هــا� هســتند کــه هکــر هــا میتواننــد از
حــاوی آســیب پذیــری ی
آنهــا بهــره بــرداری کــرده و کامپیوتــر شــما را هــک کننــد .بــا بــه
روز نگــه داشـ ت ن
ـ� کامپیوتــر و برنامــه هــای خــود ،بســیاری از ایــن
آســیب پذیــری هــا محــدود خواهنــد شــد.
•از آنـ تـی ویــروس اســتفاده کنیــد و مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه کــه آنهــا نـ یـ�ز
بــه روز بــوده و آلــوده نبــودن هــر فایــی کــه اجــرا میکنیــد را
بــرریس میکننــد.
ئ
ن
•نــرم افــزار هــای بــازی را فقــط از ســایت هــای مطمــ� دانلــود
کنیــد .بســیاری از مواقــع هکرهــا بــا ایجــاد نســخه تقلـ بـی از نــرم
افــزار هــای بــازی و توزیــع آن از طریــق رسور هــا خــود بــه شــما
حملــه میکننــد.
کلید بازی کردن امن در محیط آنالین استفاده از رمز عبور
•بســته هــای افزونــه بــازی هــا کــه عمومــا بــه جهــت افــزودن
قوی ،امن کردن کامپیوتر خود و کمی تفکر در صورت
گ
ویــژ� هــای جدیــد اســتفاده میشــوند ،غالبــا در بخــش
دریافت پیام ها و درخواست های مشکوک است.
انجمــن( )communityنوشــته میشــوند .گاهــی اوقــات هکرهــا
ایــن بســته هــا را بــا بدافــزار آلــوده میکننــد .همانطــور کــه بــازی
ـ� دانلــود میکنیــد ،افزونــه هــا را نـ ی ز
را از ســایت مطمـ ئ ن
ـ� از ســایت
هــای قابــل اطمینــان دانلــود کنیــد .در مجمــوع هــر افزونــه ای
کــه از شــما بخواهــد ت
تغیــرات در بخــش امنیــت شــما شــود ،از آن اســتفاده نکنیــد.
غــر فعــال کنیــد و یــا باعــث ایجــاد ی
آنــی ویــروس خــود را ی
•بازارهــای زیرزمیـ نـی در حمایــت از فعالیــت هــای تقلــی مشــغول بــکار هســتند .جــدای از غــر اخـ ق
ـا� بــودن ایــن کار ،بســیاری از برنامــه هــای تقلـ بـی
ی
ب
حــاوی بدافــزار هســتند کــه کامپیوتــر شــما را آلــوده میســازند .هرگــز برنامــه هــای تقلـ بـی را نصــب نکنیــد و یــا از ســایت هــای تقلـ بـی اســتفاده نکنیــد.
•بســیاری از ســایت هـ یـا� کــه بــازی هــای آنالیــن ارائــه میدهنــد شــامل بخـ شـی هســتند کــه چگونــه خــود و کامپیوتــر خــود را امــن کنیــد .حتمــا ســایت
�ش کــت نویســنده ی بــازی را چــک کنیــد.
ـای�ی
•در خاتمــه ،همانطــور کــه در زمــان بــازی آنالیــن روی کامپیوتــر خــود مراقــب هســتید ،روی موبایــل خــود هــم مراقــب باشــید .هکرهــای سـ ب
حملــه بــه موبایــل هــا را نـ ی ز
ـ� �ش وع کــرده انــد.

برای والدین

کــودکان زمـ ن
ـا� کــه از بــازی هــای آنالیــن اســتفاده میکننــد نیازمنــد مراقبــت و آمــوزش بســیار میباشــند .آمــوزش و گفتگــوی آزاد بــا کــودکان یــی از موثرتریــن
گام هــا در جهــت مراقبــت از آنهاســت .یــی از ترفندهــای جالــب بــرای تشــویق کــردن کــودکان بــه صحبــت کــردن ایــن اســت کــه از آنهــا درخواســت کنیــد تــا
نحــوه بــازی کــردن را بــه شــما نشــان بدهنــد ،شــما را وارد دنیــای آنالیــن بکننــد و بــه شــما نشــان بدهنــد کــه یــک بــازی معمــویل چگونــه بــه نظــر یم�ســد.
شــاید هــم امــکان بــاری کــردن بــا آنهــا را داشــتید .عــاوه بــر ایــن از آنهــا بخواهیــد بــه شــما در مــورد افــراد مختلفــی کــه در محیــط آنالیــن مالقــات میکننــد
گ
توضیــح دهنــد .اکـ ثـر مواقــع بــازی هــای آنالیــن میتواننــد بخــش اعظمــی از زنــد� اجتماعــی کــودکان شــما باشــند .باصحبــت کــردن بــا آنهــا (و اینکــه از آنهــا
بخواهیــد بــا شــما صحبــت کننــد) میتوانیــد مشــکل را شناسـ یـا� کــرده و از آنهــا حـ تـی بهـ تـر از موثرتریــن تکنولــوژی هــا محافظــت کنید.قدمهــای بیشـ تـر در
ذیــل توضیــح داده میشــود:
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ها� میکنند و ئ ن
خ�.
مطم� شوید آن بازی برای سن آنها مناسب است یا ی
•بدانید که چه بازی ی
ـ�ان اطالعـ ت
ت
•مـ ی ز
ـا� را کــه کودکتــان بصــورت آنالیــن بــه اشــراک میگــذارد محــدود کنیــد .بعنــوان مثــال ،آنهــا نبایــد رمــز عبــور ،ســن ،شــماره تمــاس
و یــا آدرس مـ ن ز
ـ�ل را بــه اشـ تـراک بگذارنــد.
بگ�یــد .عــاوه بــر ایــن ،کــودکان جوانـ تـر نبایــد در اتــاق خــود و یــا تــا دیروقــت
•بــا قــراردادن کامپیوتــر آنهــا در یــک محیــط بــاز آنهــا را تحــت نظــر ی
بــازی کننــد.
ن
ـو� ،بــد زبــا� و یــا ســایر رفتارهــای ضداجتماعــی میتوانــد یــک مشــکل باشــد .چشــم از کــودک خــود بــر نداریــد ،اگــر آنهــا بعــد از بــازی
•زورگـ ی
ـو� آنالیــن قــرار گرفتنــد ،از آنهــا بخواهیــد
ـو� شــده باشــد .اگــر مــورد زورگـ ی
ناراحــت بــه نظــر یم�ســند ممکــن اســت در فضــای آنالیــن بــه آنهــا زورگـ ی
بــازی را متوقــف کــرده و بــازی را در محیــط هــای کودکانــه تــر انجــام دهنــد و یــا از آنهــا بخواهیــد بــازی هــای آنالیــن را بــا دوســتان مــورد اعتمــاد
ادامــه دهنــد.
ت
بگ�ید که نرم افزار بازی کودکتان چه نوع کن�یل را برای والدین فراهم میکنند.
•یاد ی

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
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :
�ش

پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

منابع

گ
		
شبکه خان� خود را امن کنید:
				
مهندیس اجتماعی:
				
گذر عبارات:
		
نرم افزارهای مدیریت رمز عبور:
			
احراز هویت دو عامیل:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#april2017
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#october2015
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ـد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز Creative Commons BY-NC-ND 4.0
! OUCHتوســط برنامــه «زنـ
ت
ت
منبــع ،بــدون تغیـ یـر محتــوا و نداشـ ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی

خ�نامــه بــه �ش ط ذکــر
منت ـرش و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب

هیأت تحریریه Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید
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