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سوگند هب زخم اهی سرشار رغور
آخر شب سرد ما سحر می گردد
مهدی هب میان شیعه ربمی گردد

اصول کاربری و امنیت در فضای مجازی
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ه
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اقل علی(ع)  :نعمتان ولتان ا حۀ و االمان

ض
ح
س
با انم و یاد رت دو ت
با کسب اجازه از اساتید و محققان عالیقدر حوزه امنیت سایبر و نرم افزار این مجموعه
کوچک برای استفاده عموم عالقمندان بویژه معلمان ،اساتید مدارس و خانواده ها
آماده شده تا با دید بازتری نسبت به استفاده از این فناوری و فرصت های آن اقدام
شود.
نگارنده و قاعدتا هیچ انسان آگاه دیگری منکر مزیتها و قابلیتهای این ابزارها و
فناوریها نیست و اصوال نمیتوان جامعه را از این موهبت و فرصت بزرگ تنها بدلیل
ترس و عواقب آن ،محروم کرد بلکه اعتقاد بر آن است که باید با دانش و سواد کافی
از تکنولوژی استفاده کرد و با اگاهی کامل از تبعات آن پیشگیری نمود.
در این مجموعه تالش میشود مفاهیم به ساده ترین شکل ممکن ارائه شود بنابراین
جای آن دارد که متخصصان و پژوهشگران با دیده اغماض به آن بنگرند و کمک کنیم
تا این مجموعه کامل تر و کاربردی تر برای کاربران عزیز آماده شود.
برای دوستانی که در دوره ها حضوری شرکت کرده اند و از قبل با این مفاهیم
آشنایی دارند باید گفت که این مجموعه محل مناسبی برای طرح همه مسائل و
موضوعات نبوده و مطرح نکردن برخی موضوعات بدلیل کم اهمیتی آنها نیست ،بلکه
یک فرصت عمومی قطعا جایگاه مناسبی برای طرح همه مسائل نخواهد بود.
محتوای مطرح شده در این مجموعه تنها براساس الزاام آگاهی کاربران طبقه بندی
شده و این کتاب طرفدار هیچ جناح و تفکر خاصی نیست و انتساب آن به یک تفکر
خاص کم لطفی خواهد بود .تنها دغدغه این مجموعه آگاهی است .والدین آگاه،
خانواده ای آگاه و خانواده آگاه جامعه ای مترقی را خواهد ساخت.
در طول سالهای گذشته بارها تالش کردم این مجموعه را بصورت اکادمیک و با
ساختاری دانش پایه به چاپ برسانم اما کم لطفی مجموعه های علمی و مشکالت
مالی اجازه چاپ آنرا نداد و به همین دلیل محتوا را با ساختاری کاربر پسند در این
مجموعه گردآوری میکنم تا در اختیار عالقمندان قرار گیرد و امیدوارم کمکی کوچک
در راه آگاه سازی کاربران ،خانواده ها و کاربران ایرانی باشد که:
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آب ردیا گر همه نتوان کشید ،هم هب قدر ی باید ید
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در این مجموعه مطالعه خواهید کرد:
• سواد رسانه
• خبرهای جعلی
• شبکه های اجتماعی
• جعل هویت
• آسیب های نداشتن آموزش
• چالشها در شبکه های اجتماعی
• بازیهای رایانه ای
• رده بندی بازیها
• بازیهای مناسب
• قوانین بازی ها
• اختالل بازی
• سرویسها و خدمات رایگان
• اطالعات مکان پایه
• تحلیل اطالعات
• امنیت در تلفن همراه
• کودک و اینترنت
• نظارت بر فعالیتهای فرزندان
• امنیت و هکر
• بدافزارها
• پوچ افزارها
• کالهبرداری های اپلیکیشنی

س
ا
و د رساهن ای
رسانه یا  Mediaابزاری برای رساندن پیام است و به آن دسته از وسایلی گفته میشود که انتقالدهنده
فرهنگها و افکار باشد.
رسانهها بستر و مجاری طبیعی تهیه و توزیع اطالعات در جامعه برای اعضای جامعه است.
 رسانههای عمومی (روزنامه ،تلوزیون) . . . ،
 رسانه های شخصی
انگیزههای مخاطبان برای استفاده از رسانه:
 آگاهی از محیط
 سرگرمی و تفریح
 ارتباط اجتماعی
 هویت شخصی

• سواد رسانه ای” را آن دسته از فرایندهای شناختی
که در تفکر استنباطی و انتقادی مورد استفاده قرار
می گیرد ،این سواد از نظر حیطه معطوف به حوزه
شناختی و در سطح دانش ودرک مطلب است.
• سواد رسانهای هوشمندانه مراقب است که چه
تغذیه ای را برای ذهن خود انتخاب کرده ایم و آیا
این رژیم مناسب است یا خیر و به زبان ساده تر
چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه
• این سواد باعث شکل گیری نوعی درک متکی بر
مهارت خواهد شد که براساس آن میتوان انواع
رسانهها و انواع تولیدات آنها را شناخت و از
یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد

• سواد رسانهای میتواند به مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت
انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنهای وارد
شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .به دیگر سخن ،سواد
رسانهای کمک میکند تا از سفره رسانهها به گونهای هوشمندانه و
مفید بهرهمند شد.



امروز در دنیایی زندگی میکنیم که خواه ناخواه در
شرایط اشباع رسانهای قرار دارد ،فضای پیرامون ما
سرشار از اطالعات است« .اشباع اطالعات در برابر فقر
اطالعات»



همه نیاز دارند به اینکه در برابر چنین فضایی ،چتری
برسر بگیرند و یک رژیم مصرف اتخاذ کنند ،همه نیاز
دارند به اینکه در انتخابهایشان بیشتر دقت کنند.
«رژیم غذایی رسانه ای»



زمانی که در فضای اطالعاتی حضور دارید ،سواد
رسانهای میتواند به شما بگوید چه مقدار از وقتتان را
در چه سایتهایی  -اعم از شناخته شده و ناشناخته
بگذرانید .بنابراین میتوان گفت که هدف سواد
رسانهای در نخستی گامهای خود تنظیم یک رابطه
منطقی و مبتنی بر هزینه  -فایده با رسانهها است .به
این معنا که در برابر رسانهها چه چیزهایی را از دست
میدهیم و چه چیزهایی را به دست میآوریم و باز
به عبارت بهتر؛ در مقابل زمان و هزینهای که صرف
میکنیم چه منافعی در نهایت به دست میآوریم.

• شاید بتوان گفت که سواد رسانه تربیت ذائقه کاربران در برابر رسانه ها بویژه رسانه های
نوین را شکل میدهد تا با دریافت هرگونه محتوا بتواند در مورد صحت و سقم آن نظر
دهند و تنها یک مخاطب منفعل در برابر دریافت اطالعات نباشند.

• در سالهای گذشته استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی بدون در نظر گرفتن و توجه
به اصول دسترسی به رسانه های نوین ،زمینه الزم برای بروز انواع شایعه ،دروغ و
اطالعات غیرواقعی را ایجاد کرده و متاسفانه گروههای مختلف یا مغرضانه و یا غیر
آگاهانه مشکالت فراوانی را برای جامعه مخاطب ایجاد میکنند.

خب
گ
ا
رز ری اهی . . .
• ایجاد خبرگزاریها بعنوان ابزاری برای
توسعه محتوا در جامعه و آگاه سازی
افراد و یکی از مهمترین ارکان گردش
اطالعات محسوب میشود.
• شبکه های اجتماعی با ضریب نفوذ
گسترده امروزه براحتی جوامع قابل
دسترسی را فراهم کرده است که یکی
از بزرگترین فرصتها برای افرادی است
که میخواهند از این فرصت برای
کسب و کارهای خرد و کالن ،اطالع
رسانی و سایر اهداف استفاده کنند اما
...
• اما انتخاب یک مرجع قابل اعتماد
برای تغذیه ذهن کاربر موضوعی است
که نمیشود براحتی از آن گذشت
چون بسیاری از منابع خبری هستند
که مغرضانه خبرها را تحریف میکنند
یا تغییر میدهند و حتی در بسیاری
موارد خبرهای خاصی را از خود
میسازند.
• بنظر میرسد یکی از نمونه های جالب
اخبار که در زمان خود موفق به
تاثیرگذاری شد این خبر باشد:

این یک نمونه خبرسازی با استفاده از کدهای جعلی است که در ظاهر از یک منبع معتبر (یکی از
خبرگزاری های رسمی کشور :خبرگزاری فارس) منتشر شده است .انتشار این خبرها میتواند جو روانی
جامعه را آشفته کند و حتی تکذیب آن نمی تواند تاثیر خبر اول را بصورت کامل از بین ببرد.

نگاهی دقیق به این سایت نشان میدهد که طراحان از یک تشابه نام در دامنه خبرگزاری
فارس سوء استفاده کرده و با جایگزین کردن حرف  cبجای  sدر دامنه اصلی ،نامی
مشابه خبرگزاری فارس ایجاد کرده و با شبیه سازی گرافیکی به کاربران القا میکنند که
با خبرگزاری معتبری مواجه هستند و میتوانند به آن اعتماد کنند.

نمونه دیگری از این جعل محتوا را در این خبر نیز میتوان دید .جعل این خبر در زمان
اسیدپاشی های اصفهان باعث ایجاد التهاب در جامعه کاربران شده بود و با وجود تکذیب
سریع دفتر امام جمعه اصفهان ،تاثیر نامناسبی بر روی جامعه گذاشت.

انتشار محتوای دروغ صرفا در اخبار نیست ،بلکه
بسیاری از محتواها با دستمایه قراردادن اعتقاد و
باورهای افراد باعث ایجاد شبهه میشود.
متن روبرو نمونه ای از این شبهه افکنی است که حتی
با ارجع به سندی از اصول کافی تالش به اثبات ادعای
خود دارد و متاسفانه کمتر کسی عالقه ای به
جستجوی حتی چند دقیقه ای برای بررسی این سند
دارد.
یک جستجوی ساده از
منابع آنالین ،صفحه مورد
ادعای این ادعا را نمایش
میدهد و کذب این کالم
براحتی قابل بررسی
میشود.
https://www.noorlib.ir/view/fa/bo
ok/bookview/text/18512/1/460

با یک جستجوی ساده حجم زیادی از اخبار و اطالعاتی از این دست در فضای مجازی
قابل مشاهده خواهد بود که متاسفانه هر روز هم افزایش میابد.

در مدتی کوناه تصویری که از با نام سلوی کینژاد
منتشر شد ،نشان می داد که ایشان همراه با همسر و
فرزندش کریسمس را با لباسهای متفاوت در ایاالت
متحده آمریکا جشن گرفته اند.فارغ از ماهیت و
قضاوت از در مورد حقیقت این ماجرا ،دستمایه ای
برای تولید کنندگان محتوی جعلی فراهم میشود و
سوار بر این موج و خشم مردم ،اقدام به انتشار
عکسهایی با نامهای مختلف میکنند و اقدام به تخریب
ذهن جامعه میکنند.

چه دینی برای ما ساختند!...

به چند نکته دقت کنیم:
آیا برای این خبر منبعی اعالم شد؟
.این عکس متعلق به آرون رمزی بازیکن
تیم فوتبال آرسنال و همسرش است.
.تمام اسم ها تخیلی بوده و ما اصال سازمانی
به نام ترویج مذاهب نداریم و جالب تر
کشور سوئد شهری به نام ژستروگ ندارد...
تصویری از پسر حبیباهلل نژادی دبیر
شورای ترویج مذاهب با معشوقه اش در
ژستروگ سوئد‼
چه دینی برای ما ساختند!...

در خبرسازی  ،هرچقدر دروغ را با جزییات
ریزتر مطرح کنید ،جامعه راحتتر باور میکند
حتی اگر سازمان ترویج مذاهبی وجود
نداشته باشد ،دیگر اثری ندارد چون شایعه
بر ذهن افراد نشسته است.

• در شبکه های اجتماعی یک فیلم
به همراه این متن منتشر
شد":حاج اقاحائری شیرازی هستن
سهم دستگاه تحت نظارت ایشون
ازبودجه ۲۳ ، ۹۸میلیارد تومن
میباشد"...



نکته قابل توجه  :نویسنده متن ،حتی از
درگذشت آیت اهلل حائری بی خبر است
و صرفا با قوه تخیل و سوار بر موج
نارضایتی مردم در رابطه با بودجه سال
 ۹۸شایعه ای را تولید و منتشر میکند.



جالب اینجاست که آیت اهلل حائری در
زمان حیات هیچگونه موسسه ای که
ردیف بودجه ای داشته باشد را نداشته
اند.



ضعف سواد رسانهای این دروغ را برای
مردم باور پذیر تر میکند

ع
ت
ج
ش
ک
ب
ه اهی ا ما ی
• شبکه های اجتماعی صفحات و ساختارهای بدون محتوا هستند که محتوای آنها
توسط خود کاربران تامین شده و انگیزه افراد غالبا مقایسه و همسان گزینی در
رسانه ای شخصی است که با ابعاد بین المللی محدودیت های ارتباطی را پشت سر
میگذارد.
• پیدا کردن افراد مورد عالقه و افراد همسان و دارای نقاط مشترک از موارد جذاب
این ساختارها محسوب میشود .دسترسی به افراد معروف فارغ از مرزها جغرافیایی و
ارتباط مستقیم با این افراد از ابزارهای کامال در دسترس شبکه های اجتماعی است.



اما این ساختارها هم بسادگی
مورد سوء استفاده قرار
میگیرند.

صف
هن
ا
حات رمند ن
ایجاد صفحات جعلی یا به روایت ساده تر
جعل هویت افراد مشهور بویژه سبلریتی
های جامعه ،یکی از روشهای معروف
کالهبرداری است که غالبا برای
خالفکاران جذاب است.
طراحی صفحات با نام و هویت سبلریتی
ها و فروش آنها با قیمت های عجیب و
غریب مصداق جعل هویت و در بسیاری
موارد زمینه ساز انواع کالهبرداری است.
چون اعتماد عامه مردم به چهره های
معروف باعث تسهیل کار تبه کارانی است
که خود را پشت نقاب شهرت این افراد
پنهان کرده اند.

اینجا قضاوت به خوانندگان و کاربران عزیز:
کدامیک از صفحات و پیج های زیر مربوط به آقای امین زندگانی است؟
در حالیکه هر یک اصرار دارند صفحه رسمی و اصلی این بازیگر هستند.

امین زندگانی

صف
هن
ا
حات رمند ن
انتساب صفحات مختلف تنها در یک
شبکه اینستاگرام به بازیگری مانند
خانم الهام حمیدی و در عین حال
اعالم فروش برای صفحاتی که با نام
ایشان ثبت شده ،اگر جعل هویت
نیست ،چگونه قابل توجیه است؟
در صورتیکه کوچکترین تخلفی با
نام و شهرت این افراد انجام شود ،آیا
میتوان بسادگی از آن گذشت؟

لف
ت
م
ه
ن راه

امروزه تلفن همراه ،همگانیترین ابزار ارتباطی در جامعه کاربران است به نحوی که
تقریباً همهی افراد ،الاقل یک گوشی تلفن همراه را با خود دارند .موبایل ( )Mobileاز
قابلیت جابجایی گرفته شده و هدف آن اتصال به شبکه ارتباطات در زمانی است که
بیرون از خانه و محل کار هستید ( )Cellphoneاما گوشیهای تلفن همراه در
سالهای اخیر از یک گوشی تلفن ،به رایانهای با امکانات فراوان ارتباطی در اندازهای
کوچک تبدیل شدهاند .که کاربری هایی فارغ از تماس و مکالمه دارند و بیش از یک
تلفن ،هویت کاربر خود را به همراه میکشند.
همین ویژگیهای ممتاز و جالب توجّه تلفنهای همراه ،آن را به هدفی تازه برای
مجرمان و تبهکاران تبدیل کرده است.

• نگاهی به شیوع استفاده از تلفن های همراه در میان ایرانیان متضمن نکاتی جالب برای
محققان و جامعه شناسان است.

میزان استفاده از پهنای باند اینترنت بین الملل در سالهای گذشته نشاندهنده رشد کمی
این شاخص در جامعه ایرانی است اما رشد جهشی میزان استفاده از اینتر در سالهای  ۹۳به
بعد ،به نوعی نشاندهنده نقش تلفن های هوشمند در میزان استفاده از اینترنت بویژه شبکه
های اجتماعی است

این روزها تلفن همراه با ضمیمه الینفک خود یعنی شبکه های اجتماعی تبدیل به عضوی جداشدنی از
افراد و حتی خانواده ها شده است.
تحقیقات نشان می دهد که حدود  ۸۰درصد از مردم به اشتباه حس میکنند که گوشی آنها در جیب
می لرزد و  ۳۰درصد به اشتباه حس می کنند که گوشی آنها زنگ می زند و حتی  ۸۰درصد از افراد بین
 ۱۸تا  ۲۴سال شب با گوشی می خوابند.
این وضعیت فراتر از یک نیاز ارتباطی است و مشکالتی را هم از نظر جسمی و هم ذهنی برای کاربران
ایجاد میکند.

تلفن همراه

افت تحلیل
وجود نظرات به ظاهر
موثق و نقش منفعالنه در
برابر هجمه محتواهای
موجود ،کاربر را از نقش
فعاالنه دور میکند

اضطراب
جدایی
موبو فوبیا :وقتی گوشی
همراه نیست و یا حتی شارژ
آن تمام شود یک ترس
ضمنی فرد را فرا میگیرد.

آرامش کاذب
گذر زمان حس نمیشود و
آرامش کاذب باعث از
دست رفتن فرصتها
میشود.

دانایی کاذب
دسترسی به منابع به ظاهر
متعدد باعث سیرابی عطش
دانستن و کاهش انگیزه
برای دسترسی به منابع
واقعی دانش میشود

ایپمک
بعنوان ساده ترین سوال در راستای آموزش کاربری تلفن همراه باید پرسید آیا برای
استفاده از این فناوری آموزش کافی دریافت شده است؟
آیا یک کاربر حتی نحوه دست گرفتن و کار کردن با یک دستگاه تلفن را بلد است؟
• شما چطور پیامک میخوانید؟

• وقتی بر اثر نگاه کردن طوالنیمدت به وسایل الکترونیکی بدون سیم مانند تلفن همراه
و تبلت دچار گردندرد میشوید به این بیماری مدرن «گردن پیامکی» میگویند .از
نشانههای این مشکل این است که شاید دچار سردردهای مزمن شوید و حتی در
بخشهای باالی کمر و شانهها هم درد داشته باشید.

سندرم گردن ایپمکی
تحقیقات نشان میدهد 7۰درصد از کاربران در
خطر ابتال به این بیماری قرار دارند .موضوع از
این قرار است که وقتی برای استفاده از تلفن
همراه و تبلت سرتان را خم میکنید ،این حرکت
در طوالنیمدت به ستون فقرات و نخاع شما
آسیب وارد میکند و مشکالتی برایتان پیش
میآید .درنتیجه این بیماری که ناشی از خم
کردن طوالنی مدت سر به منظور استفاده از
موبایل و تلفن همراه در میان افراد جوامع مختلف
رایج شده.

• هنگامی که زاویه گردن با ستون فقرات به  ۱5درجه برسد این وزن معادل  ۱۴کیلو خواهد شد،
افزایش زاویه به  ۳۰درجه ،وزن را به  ۲۰کیلو رسانده و زاویه  ۴5درجه وزنی معادل  ۲5کیلو رابه
گردن تحمیل میکند و اما زاویه  6۰درجه برای نگاه به تلفن همراه ۳۰ ،کیلو وزن را بر روی گردن
شکل میدهد.

سر انسان بهطور طبیعی در حدود  5/۴تا  5/5کیلوگرم وزن دارد .وقتی سر را به سمت جلو خم
میکنید فشار وارد شده بر گردن افزایش مییابد و احتمال بروز گردن پیامکی بیشتر میشود .درواقع
شایعترین علت دردهای گردن زمانی بهوجود میآید که بر اثر بیتوجهی فشار بیشتری به گردنتان
وارد میشود .وقتی قوس طبیعی گردن از بین میرود احتمال تخریب ،فشار و فرسودگی مهرهها و
ساختار گردن بیشتر میشود و ممکن است سردرد ،گردن درد ،دست درد و بیحسی هم بهوجود آید.

این وضعیت و فشار بر روی گردن کودکان چه تاثیری در رشد آنها خواهد داشت؟

چالش نهنگ آ یب

• چالش نهنگ آبی یک چالش جدید نیست و ظهور آن به چند سال قبل برمیگردد ،اما
رسانه ای شدن موضوع و قربانیان آن در کشورهایی مانند هند باعث شد زنگ خطر آن
برای جوامع نواخته شده و از گسترش آن پیشگیری شود.
• چالش چیست؟
چالش  [ .ل ِ ] (اِمص ) چالیش  .رفتاری که از روی ناز و تکبر و عجب کنند( .برهان )
(جهانگیری ) (ناظم االطباء) .رفتار کسی از روی تکبر و نخوت و ناز است در برابر حریف
کارزار)http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-2( .
چالش در میان جوانان و نوجوانان امروز نوعی هماورد طلبی است و اجرای آن از نوعی
سرگرمی آغاز شده و تا مرزهای رقابت جدی و انجام کارهای غیر معقول نیز پیش میرود.
روحیه گروه پذیری و تعلق به جمع باعث میشود نوجوانان برای اثبات خود و توانایی های
خود به بسیاری کارهای نامعقول تن در داده و بواسطه تایید اعضای گروه آنرا بپذیرند.
نهنگ ابی هم با همین تئوری و زمینه های ذهنی نامعقول قدم به جمع فضای مجازی
بگذارد.

• متاسفانه برخی تاثیر ترفندهای
روانشناسانه در این چالش را شوخی
گرفته و آنرا یک هجمه رسانه ای
میدانند.
• بزرگترین اشتباه در این بخش نادیده
گرفتن چالشها و جایگزین کردن
مفهوم بازی بجای چالش است.
• کنجکاوی دوره سنی جوانی و
نوجوانی و حس خود برتر بینی و
تالش برای اثبات این مورد تا کنون
دستمایه بسیاری از چالش های
اینترنتی بوده . . .

همانند چالش سطل آب یخ که چند سال قبل شدیدا محبوب شد ،این بازی نیز به شبکههای اجتماعی
وارد شده و افراد مستعد را به چالش فرا میخواند .به همین دلیل اغلب نوجوانان که دوست دارند
خودشان را به دیگران و مخصوصا خودشان ثابت کنند ،برای اثبات نترس بودن وارد آن میشوند.
چالش خوردن قرصهای شوینده نمونه ای دیگر از این حرکات دیوانه وار است که بسیاری از شرکت
کنندگان آنرا به بیمارستانها کشید اما همچنان بدلیل رقابت طلبی و ارضاء حس گروه پذیری تا مدتها
ادامه داشت.

• این چالش از اوایل سال میالدی  ۲۰۱۸به نام چالش قرص تاید ( )Tide Pod Challenge
آغاز شد و سبب بستری شدن بسیاری از شرکت کنندگان در مراکز درمانی مبارزه با مسمومیت
شد.

• آیا میتوان گفت که اگر کسی راست میگوید بیاید و این بازی را روی گوشی من نصب کند تا
من باور کنم چالش قرص های شوینده وجود دارد؟!؟!؟!؟ در حقیقت چالش نهنگ آبی یک نرم
افزار و اپلیکیشن قابل دانلود نیست .همانطور که از نام آن پیداست ،با یک چالش رو به رو
هستیم که متاسفانه افراد دارای مشکالت روحی و روانی و یا افسردگی حاد را بیشتر درگیر خود
میکند.

• چالش ها با ابزار رقابت طلبی در شبکه های اجتماعی رشد کرده و مخاطبانی بیش از یک
اپلیکیشن را به محدوده خود وارد میکنند .نمونه هایی از چالشهای دیگری نیز در فضای مجازی
وجود دارد مانند چالش سطل آب یخ ،چالش مانکن و . . .

• بنظر میرسد نام «نهنگ آبی» به خاطر رفتار شبیه به خودکشی این حیوان عظیمالجثه
به آن اطالق شده است .از نظر برخی اعضای این چالش ،رفتار غیر عوامانه و آگاهی
خاص دستمایه این نام است
• در این طی  5۰روز 5۰ ،وظیفه به کاربر محول میشد .اگر کاربر بعد از اتمام هر مورد،
از نتیجه کار عکس نگرفته و برای اصطالحا مدیر بازی ارسال نکند ،مجوز دسترسی به
سایر مراحل را پیدا نمیکردو در آخرین مرحله چالش نهنگ آبی کاربر مجبور و
تشویق به خودکشی میشد که تمامی این مراحل توسط یک مدیر دنبال شده و از
برآورده شدن آنها اطمینان حاصل میشد تا جایی که اعمال بازی شامل دیدن
فیلمهای ترسناک ،گوشی دادن به موسیقیهای وحشتناک و لطمه زدن به اعضا و
جوارح خود همچون بریدن لب و حک کردن یک شکل بر روی بازو بود.

•
•
•
•
•
•

شایعترین نشانههایی که نباید به آنها بی توجه بود ،اینهاست:
نوجوان دائم تالش میکند فعالیتهای آنالین خود را پنهان کند
بیش از گذشته در اینترنت یا در شبکههای مجازی وقت می گذراند
وقتی کسی به او نزدیک میشود ،صفحه کامپیوتر یا گوشی خود را تغییر میدهد
بعد از استفاده از اینترنت یا رد و بدل کردن پیامک ،در خود فرو میرود یا عصبی به نظر میرسد
تعداد زیادی شماره تلفن یا آدرس ایمیل جدید در کامپیوتر یا گوشی خود دارد

اسباب بازیها

• استفاده بیش از حد و گسترده کودکان از تکنولوژی های جدید از جمله گوشی های موبایل ،تبلت ها و
دستگاه های کامپیوتر که هیچ گونه سنخیتی با سن آنان ندارد به گونه نگران کننده ای افزایش یافته
است
• کودکان امروز دیگر به بازی های کودکانه ای مانند خاله بازی ،بازی با عروسک ،بازی در کوچه و خیابان و
کشتی های بچه گانه ،بازی های فکری ،بازی مار و پله ،لی لی بازی و حتی بازهای فکری و بعضا قصه های
شبانه و الالیی قبل خواب روی خوش نشان نمی دهند
• امروز مهمترین اسباب بازی کودکان از سنین دو سال به باال گوشی های موبایل پدر و مادر و تبلت هایی
است که والدین:
 یا برای رهایی از تقاضای بی توقف کودک برای گوشی همراهشان
یا برای چشم و هم چشمی
 یا به دلیل تقاضای کودک به دلیل برخورداری دیگر همسن و ساالنش خریداری می کنند
• این وضعیت به اینجا ختم نمی شود و حتی پدرها و مادرها برای آرام کردن کودکان به سرگرم کردن آنان
با گوشی موبایل و تبلت تن می دهند و این همان کاری است که نباید رخ دهد.

اگر میخواهید جامعهای را وریان و انبود کنید ،خانوادهاه را هدف قرار دهید؛ اگر توانستید بنیان خانواده را سست کرده و آن را هب فروپاشی
ضم
خ
ن
ب
ا
زندیک نمادیی ،انبودی و ا حالل جامعه دور و هد ود.
• الزم است تا توجه ویژهای به مقوله خانواده و خوراکهایی
که برای تکتک افراد آن تدارک شده داشته باشیم .در این
میان یکی از نسخههای مهم که برای خانوادههای مسلمان
و به خصوص ایرانی ،پیچیده شده است ،سوق دادن زنان به
سمت تجملگرایی ،مدگرایی ،توجه ویژه به مقوله زیبایی و
جلب توجه است .در اکثر سریالهای غربی (و شرقی) زنان
به گونهای تصویر میشوند که اغلب مهمترین دغدغه آنها
زیبایی و به روز بودن است! بیماری خطرناکی که متأسفانه
این روزها در جامعه اسالمی و میان دختران و زنان ما هم
به وفور میتوان نمونههای آن را مشاهده کرد.

توجه به این موضوع زمانی حساستر میشود که میبینیم به
لطف ورود تکنولوژیهای بدون فرهنگسازی در جامعه و
همسویی آنها با پدیده ناپسند چشم و همچشمی ،حاال همه
دختران کوچک هم به گوشیها و یا تبلت های پیشرفته مجهز
شدهاند و با استفاده از خدمات اینترنتی میتوانند از تمامی این
خدمات (؟!؟!؟!؟!؟!)بهرهمند شوند.

• یکی از این بازیها" ،آرایش غلیظ" نام دارد که در آن به کاربر اجازه آرایش زنانی که از حداقل
حجاب و استانداردهای یک زن مسلمان برخوردار هستند را میدهد!
• البته بازی هر  ۱5ثانیه یکبار به کاربر سکههایی اختصاص میدهد تا بتواند بیشتر خرید کند و
کاراکتر خود را خوشگلتر کند! زیبایی نقطه عطف این بازی است و کاربر باید تمام تالش خود را
بکند تا با خریدهای هوشمندانه انواع رژ لب ،مدلهای مختلف مو ،لباس ،ابرو ،مژه ،گردنبند ،گوشواره،
سایه چشم و گونه کاراکتر زن خود را زیباترین کند و با اشتراک گذاشتن تصویر او جایگاه برتر را به
دست آورد.

• سؤال اساسی این است که چرا چنین بازیای باید در ایران ساخته شود و مهمتر از آن،
چرا این بازی باید در یک سایت مجوز دار که قرار است فضای امن و پاکی در اختیار
کاربرانش قرار دهد ،عرضه شود؟

• قرار است این بازی چه چیزی را به کودکان

بیاموزد؟

تدوین نظام ردهبندی بازیهای رایانهای ،تنها مربوط به کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته
این رده بندی بیار زودتر از کشور ما انجام شده است و در کشور ما نیز مبتنی بر قوانین و باورهای
فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و سیاسی سیستم ردهبندی « « »ESRAنظام ملی ردهبندی سنی بازیهای
رایانهای »را راهاندازی شده است.
 ESRAمخفف  Entertainment Software Rating Associationبوده و این سیستم،
کلیه بازیها را مورد ارزیابی قرار داده و اطالعرسانی به جامعه مخاطب انجام میدهد تا افراد از محتوی
و ساختارهای حاکم در بازیها که غالبا از چشم والدین دور می ماند ،مطلع شوند.
محتواهای اصلی آسیبرسان مورد بررسی نظام ESRAکه بر مبنای دیدگاههای روانشناختی،
جامعهشناختی و علوم و معارف اسالمی شکلگرفتهاند ،شامل ،ترس ،خشونت ،نقض ارزشهای دینی،
نابهنجارهای اجتماعی ،محرکهای جنسی ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی و دخانیات و قمار میباشند.
در تصویر زیر کشورهای دارای استاندارد و قوانین رده بندی قابل مشاهده است:

• White : Aimed at young audiences /
All ages may play / Exempt / Not
rated / No applicable rating.
• Yellow : Parental guidance is
suggested.
• Purple : Not recommended for a
younger audience but not restricted.
• Red : Parental supervision
recommended for younger
audiences.
• Black : Unsuitable for younger
audience / Purchase age-restricted /
Banned.

رده بندی رد استرا یال

در کشورهای مختلف رده بندی بازیهای رایانه ای برای کاربارن وجود دارد و الزام دسته
بندی و طبقه بندی این ساختارها کامال مشخص شده است .در یک جامعه با کاربران
آگاه والدین بر فرزندانشان در مورد استفاده از این بازیها نظارت دقیق دارنددر کشورهای
مختلف نظام هایی مانند OFLCبرای استرالیا و نیوزلندPEGI ،برای انگلستان و اتحادیه
اروپا و USKبرای آلمان تدوین شدند .کشورهای نسبتا پیشرفته تر آسیا هم از این قافله
عقب نمانده اند .ژاپن از سال ها قبل با سیستم CEROو کره جنوبی با سیستم GRBبه
فکر تقسیم بندی محتوایی بازی ها افتادند.

رده بندی رد آمر کای
نظام رده بندی بازی های رایانه ای در امریکا ایاسآربی نام دارد .ایاسآربی  ESRBمخفف
عبارت (  )Entertainment Software Rating Boardمی باشد.

این بازیها برای افراد باالی  ۱7سال توصیه این بازی برای افراد باالی  ۱۳سال است .این
میشوند .این بازیها حاوی خشونت زیاد ،بازیها خشونت موضوعات وسوسه انگیز ،مقدار
خون ،محتوای جنسی ،برهنگی یا لحن بسیار کمی خون ،مشروبات الکی خام یا زبان تندی دارند.
خشن و زننده هستند.
این بازیها فقط مناسب افراد باالی ۱۸
سال هستند .اینگونه بازیها حاوی
محتوای جنسی یا خشونت بسیار شدید
هستند.

این بازیها برای افراد باالی  ۱۰سال
توصیه میشود .این درجهبندی برای
بازیهایی به کار میرود که خشونت بسیار
پایینی دارند و اغلب لحنشان کمی
خشونتآمیز است
این بازیها برای افراد باالی  6سال توصیه
میشود این بازیها فانتزی هستند و لحن
کودکانه دارند.
این بازی برای افراد باالی  ۳سال توصیه
میشود .این بازیها بسیار ساده هستند و
خشونتی در آنها دیده نمیشود

این درجه برای بازیهایی به کار میرود که
هنوز درجهبندی نشدهاند

•
•
•
•
•
•

گروههای سنی تعیین شده در ESRAبر اساس خصوصیات جسمی -حرکتی ،خصوصیات عقلی-
ذهنی ،خصوصیات عاطفی و باالخره خصوصیات اجتماعی شکلگرفتهاند .گروههای سنی ،ESRA
شامل  5گروه اصلی است که شامل:
رده  ۳ :+۳سالگی و باالتر
رده  7 :+7سالگی و باالتر
رده  ۱۲ :+۱۲سالگی و باالتر
رده  ۱5 :+۱5سالگی و باالتر
رده  ۱۸ :+۱۸سالگی و باالتر

• توصیف محتواها
• خشونت  :نمایش خشونت  ،یعنی نمایش رفتاری که برای آسیبرساندن به دیگری از کسی سرمیزند
• استفاده از تنباکو و مواد مخدر  :مشاهده مصرف تنباکو و یا مواد مخدر در بازیها میتواند تابوی درونی ـ اجتماعی
مصرف نکردن آنها را برای مخاطب شکننده کند.
• محرکهای جنسی  :تنوعطلبی جنسی ،روابط جنسی خارج از هنجارهای اجتماعی و غیره در بازیها میتواند منجر به
آسیب های روحی و جسمی مرتبط با نیاز جنسی مخاطب و موقعیت اجتماعی او گردد.
• ترس  :ترس ،نوعی احساس درونی مبنی بر عدم امنیت و نیز بیاعتمادی به فضای موجود است .این احساس درونی
میتواند در سنین مختلف منجر به آسیب هایی نظیر استرس های مزمن ،لکنت زبان در کودکی و بیماریهای قلبی ـ
تنفسی و همچنین حس بدبینی و رفتارهای محافظه کارانه در محیط اجتماعی گردد.
• نقض ارزشهای دینی  :نقض ارزشهای دینی منطبق با اصول اسالمی در نظر گرفته خواهد شد .مؤلفه مهم آن عبارت
از:
است
جهنم)
و
بهشت
نمایش
(چگونگی
دینی
باورهای
یا
اساسی
اصول
نقض
.۱
 .۲توهین به اماکن مقدس( توهین به مسجد ،کلیسا)
• نقض هنجارهای اجتماعی  :استفاده از کلمات رکیک و رفتارهای ناشایستی که منجر به هنجارشکنی اجتماعی
میشود ،از آسیب های اجتماعی است که کودکان و نوجوانان در بازیها با آن آشنا میشوند.
• ناامیدی  :معیار ناامیدی در بازی ها مرتبط با احساسی است که بازیکن بر خالف میل خود مجبور است عملی را انجام
داده و یا انجام ندهد .این اتفاق باعث ایجاد نوعی عذاب وجدان و احساس گناه در او می شود.

• معرفی نمونه هایی از بازیهای رایانه ای با محتوا و ساختارهای هنجار شکنانه به
معنای بد بودن مطلق این ابزار نیست و نخواهد بود .بازیهای رایانه ای بخشی از
توانمندی دنیای امروز ما برای کودکان و نوجوانان ،حتی جوانان و بزرگساالن است
که با کمک ابزارهای چند رسانه ای آموزش را تسهیل کرده و امکان انتقال مهارت و
اموزش را برای کاربران فراهم میکند.
• در این بخش نقش والدین بعنوان ناظر
و هدایت کننده بسیار مهم است ،زیرا
بسیاری از خانواده ها انتخاب و خرید
بازیها را بر عهده خود کودکان گذاشته
و با تفکر این که «بازهای رایانه ای
خود بخشی از مهارت رایانه ای است» .
 . .سهم خود را در انتخاب این بخش
مهم آموزش به صفر میرسانند.
http://more.starfall.com/

http://pbskids.org/

https://www.learninggamesforkids.com

سایت  Code.orgیک مجموعه آموزشی
است که توسط  ۲برادر ایرانی (که البتهاز
کودکی از ایران رفته اند) راه اندازی شده و
زبان فارسی را هم پشتیبانی میکند.
ساختارهای آموزشی منعطف و همراه با
جذابیت های بصری و محتوایی برای کودکان
و نوجوانان باعث شده تا این سایت بعنوان یک
منبع خوب برای آموزش برنامه نویسی
محسوب شود و کودکان را با تفکر منطقی و
الگوریتم آشنا کند.
این سایت برای دانش آموزان و دانشجویان و
حتی عالقمندان با سنین باال نیز آموزش های
مناسبی به زبان فارسی دارد.

Code.org

• نمونه کامال ایرانی این بازی-آموزش نیز در جامعه کاربران ایرانی نیز وجود دارد .کودکان  7ساله
تا نوجوانان  ۱6ساله ی ایرانی از این به بعد می توانند با زبان فارسی برنامه های مختلف تعاملی
 ،محاسباتی و … را به ساده ترین شکل ممکن کد نویسی کنند و همچنین بازی ها و انیمیشن
های مختلف را با ایده های خود به راحتی به مرحله ی ظهور برسانند.
http://iranscratch.ir

«بازی مزرعه رایگان من» یک بازی شبیهساز مدیریت مزرعه به زبان فارسی است که با محیط جذاب
و سرگرم کننده ،شما را وارد دنیای شیرین مزرعهداری میکند.
در این بازی که براساس یک مدل اقتصادی شبیه سازی شده است ،هوش اقتصادی و مدیریت به بازی
گرفته میشود و از نظر فنی نیز نیازی به دانلود یا نصب برنامه اضافی نیست .از هر کجا و با هر وسیله
ای که به اینترنت متصل باشه میتوان مزرعه را مدیریت کرد!
کاربر در این بازی در نقش مدیر یک مزرعه
بایستی به کشاورزی و دامپروری بپردازد و با
تولید محصوالت مختلف مثل هویج ،گندم،
توت فرنگی ،گل کلم و ...یا محصوالت دامی
مثل شیر ،تخم مرغ ،عسل ،پشم و  ...کسب
درآمد کنید و در ازای فروش محصوالتتان
به سایر بازیکنان در بازار یا از طریق ارسال
قرارداد ،پول کسب کنید.
در مراحل باالتر با راهاندازی کارخانههای
مختلفی مثل کارخانه سس مایونز ،لبنیات،
آبنبات سازی ،ریسندگی و ...میتوان مزرعه را
گسترش داد.

باغ وحش رایگان من نسخه دیگر این بازی در محیط باغ
وحش است .بازیکنان در این بازی قادر خواهند بود تا
باغ وحش خود را مدیریت کنند.
ده ها حیوان مختلف وجود دارد که تاکنون اسم بسیاری
از این گونه های حیوانی را نشنیده اید .در این بازی
عالوه بر سرگرمی ،قادر خواهید بود اطالعات بیشتری در
خصوص هر گونه جانوری کسب کنید .برای نگهداری هر
حیوان نیاز به محوطه خاص خودش را دارید .تجربه قرار
دادن محوطه های حیوانات در کنار درختان و گل های
زیبا می تواند شما را ساعت ها سرگرم این بازی باغ
وحش کند!

نظامهای ردهبندی سنی بازیهای رایانهای که در کشورهای مختلف تدوین گشتهاند تابع قوانین و
ارزشهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی هر کشور یا منطقه خاصی بوده است .از
معتبرترین نظامهای ردهبندی سنی بازیهای رایانهای در جهان میتوان بهESRBویژه ایاالت
متحده و کاناداPEGI ،ویژه اتحادیه اروپا،و به ویژه ژاپن و آسیای شرقی CEROاشاره کرد.
امروزه تمام بازیهای رایانهای در کشورهای یاد شده بدون داشتن برچسب ویژه رده سنی مناسب،
اجازه توزیع در بازار را نداشته و خانواده و خریداران به راحتی میتوانند با مشاهده این برچسبها،
بازی متناسب با خواستههای خویش و همچنین سن فرزند خود را برای وی تهیه نمایند.

طبق رده بندی بازیهای رایانه ای کشور میتوان از این بازی برای سنین باالی  ۳سال استفاده کرد

شاید نکته جالب و طالیی این بازی که در قوانین و ضوابط آن نیز با تاکید آمده است ،افراد زیر سن
 ۱۸سال بدون اجازه کتبی والدین نمیتوانند از این بازی استفاده کنند .نکته طالیی این قانون در همین
بند مشخص میشود که حتی چنین بازی با محتوای سالم ،نمیتواند بدون اجازه و نظارت پدر و مادر
استفاده شود.
حال این موضوع را مقایسه کنیم با والدینی که حتی از بازیهای کودکان خود و محتوای آن خبری
ندارند.

https://upjers.com/terms?lang=ir

نی
ی
ق
ا
ط
و ن ال ی بازی
 همیشه برای انتخاب یا خرید بازی ،به آرم رده سنی توجه کنید.
 قبل از بازی کردن یک بازی ،خالصه ای از داستان یا نقد آن را بخوانید اما بهترین حالت این است که
خودتان ،پیش از فرزندتان آنرا بازی کنید.
 به همراه فرزند خود بازی کنید ،بازی کردن او را تماشا کنید.
 برخی بازیهای آنالین نیازمند تعامل و گفت و گو با سایر بازیکنان می باشند .به فرزندتان درباره بازگو
نکردن اطالعات شخصی در بازیهای آنالین آگاهی دهید.
 سعی کنید فرزندتان در فضای مشترک خانه بازی کند و از بازی کردن فرزند در اتاق خصوصی
خودداری کنید.
 بازی کردن فرزندتان را به مدت زمانی که قبل از بازی برای او تعیین می کنید محدود نمایید و با
آرامش در اجرای بی چون و چرای آن باشید.
 با فرزند خود توافق کنید که در صورت نیاز به صحبت کردن یا شنیدن صحبت والدین ،بازی خود را
متوقف Pauseکرده ،حرفهای شما را بشنود و سپس به بازی کردن ادامه دهد.

Gaming disorder
اختالل بازی
• اختالل بازی ( ) Gaming disorderیک الگوی رفتاری آسیبزننده با تمرکز بیش از حد
روی بازیهای رایانهای از نظر تکرار ،شدت ،مدتزمان و ظرفیت خروج است.

• ناتوانی در کنترل خود حین بازی
مهمترین مشخصه بازیهای رایانهای حالت خشونت فطری و
محیط جنگی در اکثر موارد است .خشونت مهمترین محرکی
است که در طراحی جدیدترین و جذابترین بازیهای رایانهای به
حد افراط استفاده میشود.
• غرق شدن در بازی و کمتوجهی به زندگی
وقتی کودکان به انجام بازیهای رایانهای مشغول میشوند ،گذشت زمان را به هیچ وجه احساس
نمیکنند .کودکانی که دائم ًا از بازی ویدئویی استفاده میکنند ،درونگرا شده و در جامعه ،منزوی و در
برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان میشوند.
• توجه به بازی حتی با آگاهی از پیامدهای منفی آن
متاسفانه مساله اعتیاد به بازی در بعضی از افراد تا جایی پیشرفت میکند که آنها با وجود مشاهده
پیامدهای منفی اعتیاد ،باز هم قادر به کنار گذاشتن و یا حداقل کنترل بازی آن نیستند.
• هدر دادن لحظات مهم زندگی و عدم توجه به سالمت خود
بازیهای ویدئویی به دلیل این که کودک یا نوجوان قادر به طراحی و کنترل محیط بازی نیست ،بنابراین
با گذشت زمان به دلیل عدم کنترل بر بازی با ضعف اعتماد به نفس مواجه میشود.

• در صورتی که فرد پنج مورد از معیارهای زیر را به مدت
حداقل یک سال داشته ممکن است تشخیص اختالل
بازی میسر باشد:
 (1مشغولیت دائمی به بازی های اینترنتی
 )۲سعی در متوقف کردن یا محدود کردن بازی دارد ،ولی
موفق نمی شود.
 )۳دائما نیاز به زمان بیشتری دارند تا بازی کند.
 )۴عالقه و رغپبتی به انجام فعالیت ها یا سرگرمی های
دیگر ندارد.
 )5با وجود اینکه می داند افراط در بازی های اینترنتی
زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد ولی باز هم این کار
را ادامه می دهد
 )6در مورد استفاده از بازی های اینترنتی به دیگران دروغ
می گوید.
 )7از بازی های اینترنتی برای از بین بردن اضطراب
استفاده می کند.
 )۸به دلیل بازی های اینترنتی فرصت ها و برقراری رابطه
با دیگران را از دست داده است.

پس
ت
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خائن رتین ی د یان
• تصور کنید اگر در شروع یک روز تازه به چنین خبری برمیخوردید ،چه حالی داشتید؟
«پستچی باجگیر ،نامههای مردم را میخواند».
این پستچی قبل از تحویل نامه آن را میخواند و دوباره در پاکت را بسته و آنگاه تحویل میداد .این
شگرد نامهرسان خائنی بود که هزاران نامه را قبل از رساندن آنها به مقصد میخواند تا از محتویات
نامهها سر دربیاورد ،سپس از آن یک کپی تهیه میکرد تا بتواند در زمان مناسب از صاحب نامه باج
بگیرد.
این اتفاق در همین لحظه هم در حال رخ دادن است و سرویسهای نامهرسان الکترونیکی که در
اصطالح به آنها ایمیل میگوییم ،بدون اطالع ما تمام محتویات نامههای ما را کاوش و بررسی میکنند
تا برای استفاده از مقاصد خود در حال یا آینده از آنها بهره ببرند.
هنگامیکه در سال  ۲۰۱۳میالدی از گوگل
در دادگاه کالیفرنیای آمریکا از جانب مردم
به دلیل جاسوسی و نقض حریم خصوصی
کاربران شکایت شد ،وکالی گوگل اینگونه
واکنش نشان دادند که تمام کسانی که از
طریق سرویس جیمیل مبادرت به ارسال یا
دریافت رایانامه میکنند نباید انتظار داشته
باشند که حریم خصوصی آنها حفظ شود.

چه کسی میداند در آینده برایش چه اتفاقی رخ میدهد! پس دانستن هر اطالعاتی از یک فرد میتواند
نقش تعیینکنندهای در مواجهه با آینده داشته باشد .بررسی اسناد منتشر شده توسط ادوارد اسنودن،
اسناد شگفت انگیزی از این جاسوسی و نحوه دسترسی به اطالعات کاربران توسط همین شرکتهای
اینترنتی وجود دارد که خواندن آن میتواند ابعاد جدید از این تخطی از حرین شخصی را مشخص کند.

ال شخصی دست به ساخت نرمافزاری
• سالها پیش از امروز آقای فیل زیمرمانِ آمریکایی بهصورت کام ً
ساده اما کاربردی زد تا بتواند جلوی نشت اطالعات شخصی موجود در نامههای الکترونیکی را بگیرد و
همه مردم بتوانند بهصورت رایگان از آن استفاده کنند ،او نام این نرمافزار را PGPگذاشت ،از اولین
روز معرفی PGPدر سال  ۱۹۹۱بحثو جدلهای فراوانی پیرامون آن شکل گرفت تا آنجا که دولت
ایاالتمتحده او را متهم ساخت که قوانین «منع صدور ابزارهای استراتژیک» را نقض کرده است،
بازجویی و رفتوآمد زیمرمان در دادگاه پنج سال طول کشید اما سرانجام پرونده وی مختومه اعالم
شد.
• او حتی یک سرویسدهنده ایمیل امن ساخت تا
کاربران آن بدون نگرانی به دریافت و ارسال
نامههای خصوصی خود بپردازند ،اما طولی
نکشید که این سرویس و تمام سرویسهای
مشابه با فشار دولتی خاموش شدند تا امروز
هیچ شرکت مستقلی وجود نداشته باشد که
خدمات امن سرویس پست الکترونیکی را به
مردم آمریکا ارائه کند؛
• فیل زیمرمن در متن ارسالی خود برای «خود
خاموشی» سرویس و شرکت Silent cycle
Silent Mailدر زیر مجموعه
نوشت
Silent Cycleمحیطی امن را برای کاربران
ایجاد کرده بود اما اکنون ما در این وضعیت
تجدید نظر می کنیم و در همدستی در جنایت
علیه مردم امریکا سرویس ایمیل را تعطیل می
کنیم و ...

• گوگل طبق آخرین نگارش از قانون محرمانگی اطالعات که از تاریخ  ۴خرداد  ۱۳۹7اجرایی شده
است جمع آوری اطالعات زیر را اعالم کرده است:
• این شرکت اطالعاتی درباره برنامهها ،مرورگرها و ماهیت دستگاههایی که برای دسترسی به
سرویسهای Googleاز آنها استفاده می شود ،جمعآوری می کند که شامل شناسههای
متمایز(شناسههای متمایز را میتوان برای اهداف مختلفی استفاده کرد ،ازجمله ردیابی کالهبرداری و
امنیت ،همگامسازی سرویسهایی مانند صندوق ورودی رایانامه ،به خاطر سپردن تنظیمات برگزیده و
ارائه آگهیهای شخصیسازیشده) ،نوع مرورگر و تنظیمات آن ،نوع دستگاه و تنظیمات آن ،سیستم
عامل ،اطالعات شبکه همراه (ازجمله نام شرکت مخابراتی و شماره تلفن) و شماره نسخه برنامه است.
همچنین اطالعاتی درباره تعامل برنامهها ،مرورگرها و دستگاههایتان با سرویسهای گوگل،
ازجمله نشانی  ،IPگزارشهای خرابی ،فعالیت سیستم ،تاریخ ،زمان و نشانی وب ارجاعدهنده
درخواست کاربر ،جمعآوری می شود.

اما اطالعاتی که درباره فعالیتهای کاربران جمعآوری می شود شامل این موارد است:
• عبارتهایی که جستجو می شود
• ویدیوهایی که کابران تماشا می کنند
• بازدیدها و تعامالت محتوا و آگهیها
• اطالعات گفتاری و شنیداری هنگام استفاده از ویژگیهای صوتی
• فعالیت خرید
• افرادی که با آنها ارتباط برقرار می شود یا محتوا به اشتراک میگذارند
• فعالیت در سایتها و برنامههای شخص ثالث که از سرویسهای گوگل استفاده میکنند
• سابقه مرور Chrome
• و اگر از سرویسهای گوگل برای برقراری و دریافت تماس یا ارسال و دریافت پیام استفاده شود،
اطالعات مربوط به گزارش ارتباط تلفنی مانند شماره تلفن کاربر ،شماره تلفن فرد تماسگیرنده،
شماره تلفن فرد دریافتکننده تماس ،شمارههای بازارسال ،ساعت و تاریخ تماسها و پیامها ،مدت
زمان تماسها ،اطالعات مسیریابی و انواع تماسها جمعآوری می شود.

م
اطالعات کان پاهی
• در بخش اطالعات مکان پایه
موضوع کمی جالبتر است .زیرا
گوگل روشهای خود را برای جمع
آوری اطالعات با «سطوح مختلف
دقت» به شرح زیر اعالم کرده است:

.1
.2
.3

.4

GPS
آدرس IP
دادههای حسگر دستگاه کاربر :حسگرها و سنسورهای دیتگاه شما میتواند برای درک گوگل از
اطالعات مورد نیاز بکار گرفته شود مثال از شتابسنج موبایلتان برای تعیین سرعت شما و از
ژیروسکوپ آن برای تعیین مسیر سفر شما استفاده میکند.
و حتی اطالعات سیستم هایی که در نزدیکی دستگاه شما است ،مانند نقاط دسترسی ،Wi-Fi
برجهای مخابراتی و دستگاههای دارای بلوتوث فعال

و زمانی این وضعیت بیشتر مورد توجه قرار میگرد که بدانیم ،تمامی این موارد تنها یک اعالمیه
زیباست و اطالعات کاربران حتی بدون اجازه آنها و با روشهای مختلف ذخیره میشود تا جایی که
حتی با غیر فعال کردن گزینهی  ،Locationدسترسی اپلیکیشنها به مکان کاربر مسدود میشود؛
اما گوگل همچنان به موقعیت کاربر دسترسی دارد.
طبق گزارشات منتشر شده ،اطالعات مکانی کاربران دائماً در حال ارسال به سوی سرورهای گوگل
است و خاموش کردن گزینهی مربوطه نیز تغییری در این روند ایجاد نمیکند

• سالهاست که بسیاری از کاربران
گوگل را متهم به سرقت اطالعات و
نقض حریم شخصی کاربران می کنند
اما در ماههای اخیر بواسطه انتشار
اطالعاتی از این دست ،انگشت اتهام
مجددا به سوی این شرکت و
شرکتهایی از این دست چرخیده
است.
•ّّا تایید محققان دانشگاه پرینستون در
مورد ردیابی کاربران بدون مجوز
نشان میدهد
• یک برنامه مانند Google Maps
اجازه می دهد دسترسی به موقعیت
مکانی را در صورت استفاده از آن
ذخیره شود و Google Mapsاین
اطالعات مکانی را در «»Timeline
نشان میدهد که حرکات روزانه کاربر
به ترتیب زمانی نشان میدهد.
https://www.newscientist.com/article/2176663-google-tracks-your-location-even-if-you-switch-off-locationtracking/

• بسیاری از کاربران بدون اینکه اطالعات کاملی از این گزینه داشته باشند یا اینکه بدانند با فعال
کردن این گزینه اطالعات چگونه جمعآوری ،نگهداری و استفاده میشود؛ اقدام به فعال کردن
آن میکنند.

• Your Timelineدر یک شکل و شمایل و طراحی مناسب و همخوان با اپلیکیشنهای گوگل
به خوبی و در قالب اسکرول مشخص میکند در طی یک روز کجاها بودید و چه مسیری را طی
کردید .اگر از سرویس عکس  Google Photosنیز در این مسیر استفاده کرده باشید؛
عکسهایی که در هرکجا گرفتید را نیز به شما نشان خواهد داد .یعنی بدون اینکه اراده کرده
باشید یک گالری عکس موقعیتی ساخته شده دارید.

• ویز ( )Wazeیک برنامه جهتیابی جغرافیایی بر مبنای GPSاست که برای گوشی های
هوشمند طراحی شده و رانندگان برای مسریابی بهتر از آن استفاده میکنند .از جمله ویژگیهای
این برنامه موبایلی این است که تنها در صورتی خدمات مسیریابی ارائه میشود که شمار
کاربران در منطقه استفاده ،قابل توجه باشند و ارائه اطالعات مسیریابی آن به گونهای است که
نشان میدهد این برنامه نفشه تمام خیابانها و مکانهای شهرهای مختلف یک کشور با جزئیات
در اختیار دارد البته ویژگی این نرم افزار اینست که بسیاری از اطالعات ترافیکی خود را از
مشترکان می گیرد.
• یعنی برخالف تصور عامه مردم ،عمال استفاده از این نرم افزار و گسترش آن در بین باعث رونق
آن میشوند و خود کاربران هستند که با استفاده از این نرم افزار ،دقت و کیفیت آنرا افزایش
میدهند .شاید جالب باشد بدانیم استفاده از نرم افزارهای داخلی میتواند دقت آنها را نیز بیش از
نرم افزارهایی از این دست افزایش داده و باعث ارائه خدماتی بیش از وضعیت موجود شود.

• در حالیکه نرم افزارهایی مانند ویز اهدافی کامال مشخص و برنامه هایی برای حضور در بازار
کشورهایی مانند ایران دارند ،هویت و اهداف پشت پرده آن شائبه ای را برای کاربر میتواند به
همراه داشته باشد.

• پشتیبانی رژیم صهیونیستی از این نرم افزار و تالش برای کسب بازار کشورهای خاورمیانه با این
سیستم موضوعی است که براحتی نمی توان از آن گذشت این در حالی است که توسعه و رونق
نرم افزارهای داخلی میتواند کاربردهای کامال اختصاصی را در بستری با کیفیت تر ارائه کند.

• دیتا دالر استور:

• Data Dollar Store
مغازه ای که به جای پول ،اطالعات شخصی شما رو می
گیره
• شرکت کسپرسکای برای تایید روی اهمیت اطالعاتی
که هر روز به رایگان به شرکتهای نرم افزاری بزرگ با
استفاده از رایگان از نرم افزارهایشان میدهیم ،مغازه
ای به اسم »دیتا دالر « باز کرده است .داخل این
مغازهمی توانید تی شرت ،ماگ و پوستر پیدا کنید ولی
به جای پول باید اطالعات شخصی خود را به صاحب
مغازه بدهید.
• مثال اگر می خواهید یک ماگ بردارید باید سه عکس یا
اسکرین شات واتس اپ ،اس ا م اس ها و صفحه اول
ایمیل خود را ارائه دهید .کسانی که برای خرید به این
فروشگاه می آیند ،میزان قابل توجهی استرس دارند .
جالب است که این افراد هرگز در برابر استفاده
اطالعاتشان توسط شرکتهای بزرگ بوسیله نرم
افزارهای رایگان این استرس را ندارند زیرا از ماهیت
اصلی این نرم افزارها و شرکتها مطلع نیستند.
• گوگل رایگان به شما ایمیل و خدمات میزبانی کامل
آنالین میدهد به این شرط که محتوای اونها رو بررسی
کند.
• اینستاگرام عکسها و اطالعات شما رو در مقابل درک
ارتباطات و عالقمندلهای شما نگهداری میکند.

• همیشه بدانیم« :اگر در شرکتی در مقابل چیزی که می گیرین پول نمی دین ،شما مشتری نیستین،
کاالی اون شرکت هستین».

• شرکت های بزرگ فقط برای اینکه شما رو بشناسن ،حاضرن به شما سرویس بدن.

• «مردم باید بدانند که چه اطالعاتی رو به رایگان به شرکت ها می دن؛ هر لحظه و هر ساعت و هر روز
شما مشغول به اشتراک گذاشتن این اطالعات با شرکت ها هستید و فعال هم که کسی جایزه ای در
مقابل این به اشتراک گذاری نگرفته».
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ناامنترین پروتکل
یکی از امکانات جانبی اکثر تلفنهای همراه بلوتوث است؛ ولی بلوتوث یکی از ناامنترین پروتکلهای ارتباطی در
دنیاست .این فناوری در شعاع  ۱۰متری اطالعات را در هر دستگاهی مانند تلفن همراه و لپ تاب و تبلت منتقل
میکند .در عین حال ممکن است ارتباط بلوتوث شما هک شود؛ یعنی هنگامی که بلوتوث شما روشن است و در
حال انتقال اطالعات هستید هکر از این فرصت استفاده کرده و به راحتی به تلفن همراه شما دسترسی پیدا میکند.
این حالت حتی برای زمانی که بلوتوث روشن است و از آن استفاده نمیکنید؛ نیز قابل تصویر است.

اصوال عالوه بر بلوتوث گوشیهای تلفن همراه مجهّز به درگاههای ارتباطی دیگر نیز وایفای و اینفرارد هستند .در
هنگامی که از این امکانات ارتباطی استفاده نمیکنید ،آنها را غیر فعّال کنید .بسیاری از نفوذها به تلفنهای همراه از
طریق این درگاهها انجام میشود.
پیامهای جعلی
به پیام های متنی که اطالعات
محرمانه شما را می پرسند پاسخ
ندهید .مجددا اگر فکر می کنید
که ممکن است این پیام معتبر
باشد ،از روش های دیگری سعی
کنید با فرستنده تماس بگیرید.

سیستم پاک کردن خودکار
اغلب سیستم عاملهای موبایل ،حذف
خودکار اطالعات دستگاه را پس از
چند بار تالش ناموفق برای وارد
کردن کلمه عبور ،پشتیبانی می
کنند .در غیر این صورت میتوان از
نرم افزارهایی که برای این کار
طراحی شده استفاده کرد.

شبکه های رایگان
توجه به WI Fiهای رایگان :زمانی
که کاربر از  Wi-Fiهایی استفاده
می کند که رمزگذاری شده نیستند،
تمامی ترافیک اینترنت کاربر از
طریق بی سیم منتقل شده و به
راحتی می تواند مورد نفوذ قرار گیرد

رمزگذاری برای اطالعات مهم
معمو ًال تلفنهای همراه میتوانند اطالعات مهمی را
در حافظۀ خود ذخیره کنند .این اطالعات میتواند
شامل عکسها ،کلیپهای ویدئویی ،فایلهای متنی،
سابقه تماسهای تلفنی ،اطالعات افراد ذخیره شده
در لیست تلفن و اطالعات شخص صاحب گوشی
تلفن همراه باشد .محافظت از این اطالعات مشکل و
در عین حال مهم و ضروری است .از این رو انتخاب
گوشی تلفن همراه دارای اهمیت ویژهای میباشد؛
بنابراین سعی کنید گوشی تلفنی را انتخاب نمایید
که دارای قابلیت رمزگذاری برای بخشهای مختلف
اطالعات باشد.



اگر نمی خواهید که کسی به برنامه هایتان همچون
پیامک ها ،ایمیل ها ،عکس ،ویدئو ،برنامه ها و...
دسترسی داشته باشد می توانید با کمک نرم افزارها
و برنامه های مختلفی بر روی آنها قفل بگذارید.



Lockdown-Proیکی از نرم افزارها در زمینه ی
قفل گذاری برروی اسمارت فون ها و تبلت های
اندرویدی است که با استفاده از آن می توانید به
راحتی هرچه تمام تر با استفاده از رمز از بخش
های دلخواه دستگاه خود محافظت کنید.

ویژگی های اصلی نرم افزار :




قفل خودکار برنامه هایی که به تازگی نصب شده
اند
قفل پیامک ها



وجود سه الگوی مختلف برای رمزگذاری



جلوگیری از حذف برنامه ها نصب شده

نسخه پشتیبان
فناوریهای نوین با وجود داشتن مزیتهای بی
شمار ،همیشه قابل اطمینان نیستند؛ معموالً کاربر
حرفهای از تمامی اطالعات تلفن همراه خود یک
نسخه پشتیبان دارد انواع نرم افزارهای گرفتن بک
آپ یا نسخه پشتیبان در اینترنت وجود دارد.
همچنین بعضی از شرکتهای تلفن همراه برای
گرفتن نسخه پشتیبان اطالعات نرم افزاری را در
سایتشان جهت دانلود قرار میدهند.
باید توجه داشته باشیم بهترین نوع پشتیبان ،تهیه
نسخه پشتیبان بصورت دوره ای بر روی یک
حافظه خارجی و قابل دسترس برای کاربر است.
زیرا بسیاری از بدافزارها از جمله باج افزارها اقدام
به آلودگی تمامی سیستم های متصل به هدف
میکنند و هیچ سخت افزاری از جمله حافظه ها از
آلودگی در امان نخواهد بود.
فضاهای ابری نیز بدلیل امکان تهاجم و تخریب
رمزهای دسترسی ابزار مناسبی برای فایلهای
پشتیبان حیاتی نباشد.

با تمام این اوصاف مهمترین نکته در تهیه
نسخه پشتیبان از فایلها و اطالعات ،دوره
های بروزآوری منظم و دقیق برای حفظ
اطالعات حیاتی و مهم است تا در صورت
تهاجم و تخریب امکان بازیابی اطالعات پایه
وجود داشته باشد

• با توجه به عالیق و اعتقادات کاربران
ایرانی شاید دسترسی شرکتها و
سازمانهای دیگر برای دسترسی به
داده ای شخصی بویژه عکس و فیلم
چندان جالب نباشد .برای پیشگیری
از برداشتن اتوماتیک عکسها و انواع
مدیاها مانند فیلمها در شبکه های
اجتماعی و در برخی موارد سیستم
های پشتیبان تلفنهای هوشمند باید
گزینه های  Auto updateو یا
 Auto backupرا در این مجموعه
ها غیر فعال کرد

پین ورودی تلفن
همیشه و همیشه برای گوشی خود یک  PINیا کلمه عبور انتخاب کنید .پین ها نخستین درگاه
دفاعی تلفن همراه محسوب میشود.
رمز گذاری سیم کارت :برای سیم کارتهایی که در بازار هستند امکان رمز گذاری وجود دارد .در
قسمت تنظیمات تلفن همراه با فعال کردن قفل سیم کارت یا پین کد می توان مانع از به کارگیری
دستگاه توسط اشخاص دیگر شد .

تعمیرات
برای تعمیر تلفن همراه ،پس از تخلیهی کامل اطّالعات آنرا به تعمیرکاران قابل اعتماد تحویل
دهیم.
با توجه به این موضوع که در زمان خرابی تلفن های همراه نمیتوان اطالعات شخصی از جمله
عکس و فیلم ها را از آن خارج کرد موکدا توصیه میشود کاربران اندرویدی حتما در گوشی های
خود و برای تصاویر و فیلمها از کارت های حافظه استفاده کنند و بصورت پیش فرض تمامی مدیا
های شخصی را روی این بستر نگهداری کنند تا در زمان خرابی احتمالی ،تنها با جداکردن کارت
حافظه و بدون دغدغه حریم شخصی در مورد عکس و فیلم بتوانند گوشی های خود را به
تعمیرگاهها بسپارند.
در مورد گوشیهای  IOSهم با توجه عدم پذیرش کارت حافظه تنها میتوان توصیه کرد کاربران
بصورت دوره های هفتگی و حتی روزانه تصاویر خود را از گوشی های تلفن خارج کرده و در حافظه
های امن خارجی نگهداری کنند.

شماره سریال منحصر بفرد گوشی

هر گوشی تلفن همراه دارای یک شماره سریال
مخصوص به خود است .در گوشی های
اندرویدی میتوان با کد  *#۰6#این سریال را
بدست آورد.

در مسیر  Settings > General > aboutدر گوشی های اپل میتوان این شماره را پیدا کرد.
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• حتمال گم شدن یا به سرقت رفتن تلفنهای همراه ،بیشتر از سایر ابزارهای رایانهای است.
نگهداری اطالعات محرمانه،عکسها و ویدئوهای شخصی موجب افزایش ضریب خطر است
• اولین گام برای مقابله با این پدیده در گام نخست امادگی برای چنین شرایطی است.
مهمترین اقدامات ضروری برای چنین شرایطی قطعا هماهنگی با مقامات انتظامی و قضایی
است:
• اطالع به مقامات انتظامی و ثبت گزارش
• ارجاع شماره  IMEIاز طریق مقامات قضایی برای مسدود سازی تلفن همراه
• همانگی با اپراتور تلفن همراه جهت جلوگیری از سوء استفاده های بعدی

شاید ساده ترین راه برای پیدا کردن گوشی آن است که از قابلیت Android Device Managerکه
یکی از قابلیتهای گوگل است استفاده کنید ،این گزینه امکان نصب مستقل هم دارد .برای این کار باید
حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جیمیل خود شوید .برای این کار فقط کافیست یکبار
از طریق گوشی اندرویدی خود اطالعات جیمیل خود را وارد کرده باشید ،در این زمان با مراجعه به این
لینک و وارد کردن اطالعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار خوبی شناسایی کنید.

در این حالت همچنین  ۳گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد:


 Ringبا انتخاب این گزینه به مدت  5دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد .این مورد
برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با
استفاده از این قابلیت میتوانید گوشی خود را پیدا کنید.



 Lockبا استفاده از این قابلیت میتوانید در صورت گم شدن گوشی ،گوشی خود را قفل کرده و
برای آن پسورد بگذارید.



 Eraseاین گزینه برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطالعات بسیار حساسی در آن
دارید که به شدت شما را نگران کرده است .اکیدا توصیه میشود در چنین مواردی از این قابلیت
استفاده کنید تا اطالعات شما کال از روی گوشیتان پاک شود.

روش دیگر برای ردیابی گوشی مفقود استفاده از نرم
افزار های مرتبط با این فعالیت است.
تعداد زیادی نرم افزار وجود دارد که با نصب آن میتوان
با تعیین رمز ،هر زمان گوشی گم یا سرقت شد،
اطالعات آنرا از راه دور پاک کرد و از بین برد تا مورد
سوء استفاده قرار نگیرد.
برای استفاده از این نرم افزارها بهتر است از اپراتور تلفن
همراه خود استعالم کرده و از نرم افزارهای تقلبی در
این مورد بشدت برحذر باشیم.

فراداده

()Metadata

• فراداده یا متادیتا به آن دسته از دادهها گفته میشود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح
میکند .به عبارت دیگر فرادادهها ،اطالعاتی درباره دادههای دیگر هستند .متادیتا می تواند
ماهیت و محتوای فایل را تشریح کند و یا اطالعاتی در مورد تولید کننده آن داشته باشد.
• متادیتاها ممکن است از نظر کاربران ناقض حریم شخصی باشد چون بخشی از اطالعات شخصی
کاربر را (غالبا ناآگاهانه) در اختیار دیگران قرار میدهد.
• با گسترش استفاده از تلفن های هوشمند بویژه دوربین های این تلفن ها ،بخش زیادی از
متادیتای این تصاویر شامل ،محل عکس ،نوع و مدل تلفن ،تاریخ و زمان ایجاد تصویر و  . . .به
همراه این تصاویر بین کاربران منتظر میشود و متاسفانه در غالب موارد ،خود فرد از انتشار این
اطالعات آگاهی ندارد.

• برای حذف این این اطالعات دو
راه وجود دارد .یکی اینکه از
ابتدای عکاسی با دستگاه
هوشمند خود سرویس مکان را
خاموش کنیم ،برای مثال در
گوشیهای آیفون ،کافی است تا
به > Settings > Privacy
Location Servicesمراجعه
کرده و دسترسی  Cameraرا
خاموش کنید .به این ترتیب
مشخصات جغرافیایی عکس
ذخیره نخواهد شد.

• در نسخه های اندروید کافی
است تا از منوی تنظیمات
دوربین گزینه تنظیمات
پیشرفته را انتخاب کرده و
گزینه اطالعات مکانی را غیر
فعال کنید.

• راه دیگر برای حذف این
اطالعات بویژه برای عکسهایی
که قبال گرفته شده استفاده از
برنامه های  Removerاست
که به وسیله آن تمام تگهای
جغرافیایی عکسها را میتوان
حذف کرد.
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• حدود  %۳۰از نوجوانان گشت و گذار در وبسایتهایی که والدینشان آنها را ناپسند میدانند را انجام
میدهند.
•  % ۳۱نوجوانان شخصاً و با خواست خود ویدئوهایی را تماشا میکنند که از نظر والدینشان ناپسند
شمرده میشود.
•  %۲5نوجوانان نسبت به جستجوی عکسها یا محتواهای پورنوگرافی در سطح وب اقدام میکنند .و
متاسفانه  %5۴درصد این نوجوانان چندین بار در ماه برای دیدن این عکسها زمان صرف میکنند.
• تنها  %۱۲والدین با فرزندان خود درمورد ایمنی اینترنتی گفتگو و صحبت میکنند .این مسئله باعث
بالتکلیفی و سردرگمی آنهایى شده که رفتار مناسب اینترنتی را یاد نگرفتهاند.
• اگر در این مطالعات به تلفنهای هوشمند و امنیت در آن هم نگاهی بیاندازیم ،مشخص میشود که
کمتر از یک سوم والدین روی تلفنهای موبایل نوجوانان نظارت دارند و تنها  %۱۲آنان گذرواژه
گوشیهای فرزندانشان را میدانند.
• چیزی که واضح است این است که بین فعالیتهای آنالین نوجوانان و آگاهی والدینشان از آنها ،شکاف
عظیمی وجود دارد .والدین باید نقش فعالی در اطمینان حاصل کردن از رفتار امن و بدون خطر
نوجوانان در فضای وب ایفا کنند

• وب سایت KidRex
کیدرکس موتور جستجوی سفارشی گوگل برای بچه ها است که
از شیوه های جستجوی اخالقی و امن استفاده می کند و سعی در
نمایش حتی المقدور تمام نتایج به شکلی فاقد مطالب نامناسب
کند.
می
کودک
برای
 KidRexدارای یک پایگاه داده ویژه حاوی وب سایت های
نامناسب و کلمات کلیدی هرزه است که به نمایش نتایج تمیز و
عاری از آلودگی بیشتر کمک می کند.
www.kidrex.com
• موتور جستجوی کیدل ()Kiddle
این موتور جستجو یک جستجوگر برای گروه سنی کودک است و
با موتور گوگل رصد فعالیت میکند .در این موتور جستجو کاربر
میتواند نحوه و روش فیلتر کردن را ببیند.
URL:http://www.kiddle.co/

• موتور جستجوی کیدز سرچ ()Kid’s Search
موتور جستجوی کیدز سرچ برای فعالیت در محیطهای کتابخانه
کالس و خانه طراحی شده .این موتور جستجو توسط یک سازمان
غیرانتفاعی با کمک های مالی مردمی راه اندازی شده و امکان
جستجوی عکس ،فیلم ،متن و بازی را دارد و البته قابلیت ارائه
بازیهای مناسب از نقاط قوت بزرگ این موتور جستجو برای
بازیهای مناسب سن کودکان است.
URL:https://kidssearch.com/
• موتور جستجوی کیدز کلیک( )KidsClick
این مجموعه توسط دانشکده کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه
ایالت کنت اوهایو اداره می شود و برای بچه ها در یک محیط
کتابخانه طراحی شده است .طبق اعالم این سایت ،کیدز کلیک
که به هدایت بچه ها از سایت های "بد" به "سایت های خوب"
کمک کند.
URL:http://www.kidsclick.org/

نظارت رب فرزندا ن
اینترنت و شبکه های ارتباطی عالوه بر کارکردهای مفید و موثر ،دارای مشکالت و تبعات خاص
خود نیز هستند و از آنجایی که تعداد زیادی از کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان هستند ،نظارت
والدین بر فعالیت های اینترنتی فرزندان از اصول ضروری برای صیانت از حریم خانواده است.
• بنظر کارشناسان نباید فرزندان را در فضای مجازی رها کرد و از سوی دیگر نیز نظارت بر
فرزندان هرگز نباید بصورت مستقیم و ایجاد مانع باشد.
• در یک خانواده سالم اعضا زمان بیشتری را با هم میگذرانند و تعامل زیادی با یکدیگر دارند .به
همین دلیل شاید گفتگو و ارائه مشاوره به فرزندان در محیطی بدور از جانبدارییکی از بهترین
روشها باشد ،زیرا کودکان و نوجوانان هنوز با ماهیت بسیاری از تبه کاران و کالهبرداران در
فضای مجازی آشنا نیستند اما یکی از راههای موثر دیگر نیز استفاده از نرم افزارهای نظارت
والدین است.
• در جامعه ایرانی با وجودی که پدر و مادر هرگز نظارت بر فرزندان را در دنیای واقعی فراموش
نمیکنند ،بخش بزرگی از والدین نظارت الزم را بر روی فرزندان در فضای مجازی ندارند که
بنظر میرسد علت اصلی آن یا ناآگاهی از مضرات و خطرات این فضا باشد و یا اصوال پدر و مادر
توانایی فنی الزم برای نظارت را ندارند.
• دقیقا به همین دلیل الزم است والدین هر چه سریعتر اطالعات خود را در مورد فضای مجازی
افزایش داده و آموزش های الزم در موضوعاتی مانند سواد رسانه و توان فنی برای حضور در این
بخش را بدست آورند.
• نظارت بر فرزندان از ساده ترین راهکار یعنی قرار دادن رایانه و ابزارهای رایانه ای در محیط
عمومی خانه ،آغاز شود و تا استفاده از ابزارهای پایش(مانیتورینگ) نامحسوس ادامه داشته
باشد .موکدا اعالم میشود که پایش فرزندان نه برای برخورد و تقابل که تنها راهکاری برای
اطالع و تدبیر جهت فعالیت فرزندان است.

• یکی از ابزارهای نطات غیر
مستقیم بر فرزندان در
فضای مجازی ،نرم افزار
کیدالگر است .این محصول
این امکان را به والدین می
دهد تا با نصب برنامه،
مدیریت رایانه ،موبایل ،نوت
بوک و ...را در اختیار بگیرند
و گزارشات آنالین همراه با
جزئیات الزم را مورد فعالیت
های فرزندان در اختیار
داشته باشند.

• با استفاده از این نرم افزار می توان فهمید
کاربر(فرزند و یا پرسنل تحت نظر) چقدر با
کامپیوتر کار می کنند ،لیست برنامه های
استفاده شده ،بیشترین مخاطبین مورد استفاده
در تلفن همراه ،رد یابی زمانی و محیط کاری،
مانیتورینگ آنالین ،نظارت موبایل و کامپیوتر از
راه دور و...را کنترل نمود.

این نرم افزار قابلیت انتخاب منو ها و فعالیت ای
مختلفی را دارد که بنا به سلیقه کاربر می تواند
تنظیم شود .که با تنظیم هر گزینه می توان نوع
خاصی از اطالعات را به دست آورد

اطالعاتی از جمله :اتصاالت رسانه های قابل
حمل ،گزارش گیری آدرس لینک ها و وب
سایت ها ،گزارش گیری الگ هر کاربر در رایانه،
حذف فایل های قدیمی بعد از مدت تنظیمی
و ....همچنین این نرم افزار می تواند با ایمیل
شما ارتباط داشته باشد و گزارشات به وسیله
ایمیل برای مدیر نرم افزار ارسال گردد.

یکی دیگر از قابلیت های این نرم افزار ضبط صدا از
طریق فعال کردن گزینه sound recorder
می باشد.

همچنین در بخش  screenshotsمی توان
مشخص کرد که در هر چند دقیقه از محیط
کاری و حتی برقراری تماس تصویری از طریق
اسکایپ تصویری را ثبت نماید که مشخص
کننده استفاده کاربر از بخش های مختلف می
باشد.
در مجموع باید گفت در قسمت view
current logتمامی گزارشات و صفحات
بازدید شده و به طور کلی تمامی کارهایی که
کاربر انجام داده است را می توان مشاهده نمود.
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• به کسی اطالق میشود که توانایی وارد شدن به سیستم و یا شکست دادن محاسبات را دارد.
کنجکاوی در اطالعات محرمانه از خصوصیات یک هکر است.
• هکر یک برنامه نویس کنجکاو است که صدمهای وارد نمیکند و حتی باعث تحکیم انتقاالت
میشود.

• اما در عبارت عامیانه هکر به کسی گفته میشود که برای سود شخصی یا نیتهای غیراخالقی
دست به نفوذ به سیستمها میزند و کارهای مخرب میکنند و سایتها را تخریب کرده یا
اطالعاتی را میدزدند و بنابر قوانین جرایم رایانهای مجرم شناخته میشوند.

• برخالف تصور عامه مردم ،انواع هکرها در جامعه سایبری وجود دارد که عملکرد انها منحصر
به کارهای مخرب نیست

• کاله سیاهها اولین چیزی که به فکرشان میرسد نفوذ به
سیستم قربانی است کاله سیاهها همه ویروس نویسند و با
ارسال ویروس نوشته شده خود بر روی سیستم قربانی به آن
سیستم نفوذ پیدا میکند در واقع یک جاسوس بر روی سیستم
قربانی میفرستند .هویت اصلی این افراد پنهان است.

• هکرهای کاله سفید به آن دسته از هکرها گفته میشود که
تمامی فعالیتهای هکرهای کاله سیاه را با هدف مفید انجام
میدهند ،یعنی نفوذ میکنند اما بدون نیت بد! این افراد
ممکن است با شرکتها قراردادی برای کشف نقاط ضعف
سیستم آنها ببندند و هدفشان نشان دادن ضعف سیستمهای
امنیتی شبکههای کامپیوتری میباشند این گروه به نام
هکرهای خوب معروف هستند .این دسته نه تنها مضر نیستند
بلکه در تحکیم دیواره حفاظتی شبکهها نقش اساسی دارند.
• یک هکر کاله خاکستری معموالً چیزی است بینابین هکرهای
کاله سیاه و کاله سفید.

• هکرهای کاله صورتی سواد برنامهنویسی ندارند وفقط به
منظور جلب توجه دیگران و با نرمافزارهای دیگران دست به
هک کردن میزنند .در جامعه هکرها تعداد این نوع هکرها
زیاد است.

• بیش از  %۹۰هکرها ،کاله صورتی هستند.

• در صورتی که گیر یک هکر افتادیم چکار کنیم؟

بدا فزاراه
• باج افزارهایی که امروزه در فضای مجازی در حال
انتشار است بستر مناسبی از جمله شبکه های
اجتماعی و پیامرسانها مانند تلگرام پیدا کرده است.
• باج افزارها نوعی بد افزار هستند که پس از نصب بر
روی موبایل ،رایانه و سایر بسترهای رایانه ای ،انها را
قفل کرده و برای بازگرداندن اطالعات طلب پول
میکند و یا با سوء استفاده از سخت افزار و قابلیتهای
دیگر ،اقدام به خسارت میکنند.
• عدم وجود نظارت روی کانالها و برنامه های منتشر
شده در تلگرام باعث به وجود آمدن بازارهای سیاهی
شده است که بدافزارهای مختلف که غالبا از هکرهای
روسی خریداری شده و با کمی تغییر در شکل آن و
ترجمه برخی عبارات به فارسی به طور عمومی تحت
عناوینی فریبنده منتشر میشوند.
• شیوه های وسوسه کننده برای نصب این بد افزار
شامل پیشنهاد برای کسب شارژ بینهایت بدون خرید،
شماره تلفن فوتبالیستها ،آموزش هک ،افزایش فالور،
صیغه یاب و مواردی از این دست میشود.
• نحوه انتشاربرنامه مخرب :گسترش این بدافزار از
طریق کانالها و گروههای مختلفی در حال انجام است
که آگاهی کاربران تنها راه مقابله با این بد افزار
محسوب میشود.

پ
ف
ا
وچ ا ز راه
• معموال این نرم افزارها با
ادعای فعالیت های خاص و
بسیار مفید معرفی میشوند
و یکی از بزرگترین نمونه
های آن ضد بدافزار یا آنتی
ویروسها است
• هدف این نرم افزارها که در
بخش کاربران موبایل
کشورمان هم متاسفانه به
تعداد زیاد دیده میشه
استفاده از سرویسهای
تبلیغاتی داخل این برنامهها
برای
درآمدزایی
و
منتشرکننده برنامه است،
در حالی که در برخی موارد
هیچ کارایی ندارند یا حتی
ممکن است در برخی موارد
با یک بدافزار مواجه باشیم.

• نظارت نداشتن کافی بر روی کیفیت برنامهها باعث شده است که برخی افراد سودجو بارها برنامههای
منبع باز این نرم افزارها را با تغییرات اندک منتشر کنند و به هدفشون که نصب باالی برنامه و جذب
کاربر به منظور نمایش تبلیغات و درآمدزایی از این راه است ،برسند.
• برخی از این آنتیویروسها کاربران زیادی داشتند تا جای که برخی از آنها رکورد نیم میلیون نفر را
دارند

این آنتیویروس هیچ کار مفیدی انجام نمیدهد و کامال از این نظر پوچ افزار است.
متاسفانه بسیاری از این آنتیویروسها عملکرد درستی برای تشخیص بدافزارهای
اندرویدی ندارند در حالیکه کاربران با تصور اینکه این آنتیویروسها از دستگاه آنها
حفاظت خواهد کرد اقدام به نصب آنها میکنند در حالیکه بسیاری از آنها صرفا
ظاهرسازی کرده وحتی رفتار تشخیص ویروس را جعل میکنند.
بسیاری از برنامههایی که تحت عناوین مختلف در شبکه های اجتماعی و حتی
فروشگاه های رسمی نرم افزار موبایل منتشر میشود

• این نرم افزارها معموال دسترسی های زیاد و نامتعارفی را روی سیستم برای خود
تعریف میکنند که مهمترین مجوزهای مورد عالقه این برنامه ها عبارتند از:
• دسترسی روی برنامههای دیگر
• دسترسی به دوربین
• دسترسی کامل به اینترنت
• دسترسی خواندن و نوشتن روی حافظه جانبی
• پاککردن کَش برنامههای نصبشده روی گوشی
• دسترسی به تاریخچه استفاده از برنامهها
• دسترسی خواندن وضعیت گوشی (مانند شماره گوشی ،اطالعات شبکه تلفنهمراه،
وضعیت تماسهای برقرارشده و )...

در میان انواع این پوچ افزارها یکی از جذابترین خدمات ،بهینه سازی فعالیت پردازنده مرکزی است که
ظاهرا وظیفه خنککردن "سی پی یو" را بر عهده دارد.

با توجه به این کدها به سادگی مشخص است که برنامه یک عدد تصادفی از بازه  ۲۰تا  ۳۲انتخاب
میکند و به عنوان دمای فعلی پردازنده اعالم میکند.
با کلیک کاربر روی دکمه
"خنککردن" ،تایمر  ۸ثانیهای شروع
میشود و نهایتا برنامه دمای بعد از
عملیات "خنککردن" را به صورت
تصادفی از بازه  ۱۰تا  ۲۰انتخاب
میکند.

• بسیاری از پوچ افزارها ،پس از نصب مخفی شده و یا آیکون خود را با آیکون
برنامهای مجاز و شناخته شده مانند گوگل پلی ،جیمیل ،گوگل کروم و گوگل مپ
جایگزین میکنند ،درصد زیادی از کاربران قادر به شناسایی و حذف بدافزارها
نخواهند بود و بدافزار روی دستگاه باقی خواهد ماند.

• همچنین برخی از این بدافزارهای از کاربر درخواست مجوز مدیریتی میکنند ،که در
صورت موافقت کاربر ،حذف بدافزار برای کاربران عادی به سادگی امکانپذیر نخواهد
بود و احتمال آلوده ماندن دستگاه بیش از پیش خواهد شد.
• هدف اصلی پوچ افزارها ،کسب درآمد از راه تبلیغات است بطوریکه بسیاری از درآمد
این سیستم ها در گذشته از طریق فروش عضو به کانالهای تلگرامی و تبلیغات از
این دست رواج زیادی داشت ،اما درحال حاضر ،با رشد روزافزون سرویسهای ارزش
افزوده و تزریق بودجه تبلیغاتی از طرف این شرکتها ،هدف اصلی این بدافزارها نیز
نمایش تبلیغات سرویسهای ارزش افزوده ،دانلود خودکار و بدون اطالع برنامه های
دارای سرویس ارزش افزوده و در مواردی نیز دانلود بدافزارهای خاص از طریق
برنامهای بدون محتوا است.
اضافه کردن افراد در خدمات ارزش افزوده ()VAS
امکان ایجاد  Back doorبر روی سیستم افراد
روشهای کسب
درآمد پوچ افزارها

افزودن افراد بدون اختیار در کانالها و گروههای
تلگرام و اینستاگرم (عضو فروشی)
نمایش تبلیغات اجباری بدون امکان حذف
هرگونه اختیار بر روی دستگاه قربانی . . . .

• اقدامات مخرب این بدافزارها که در هر نسل به تعداد آن افزوده شده است عبارتند از:
مخفی شدن آیکون برنامه
درخواست مجوز مدیریتی از کاربر
دانلود خودکار بدافزارهای جدید
دانلود و نصب برنامه های دارای سرویس ارزش افزوده
باز کردن کانال یا عضو کردن کاربر در کانال تلگرامی
شنود پیامکهای کاربر و ارسال پیامک حاوی کد فعالسازی به شمارهای خاص

حقه فروش نرم افزار :
تجربه فروشگاههای رسمی نرم افزارهای موبایل تجربه موفقی در جامعه کاربری ایران بود که امروزه
تبدیل به یکی از پایگاههای پرطرفدار شده اند.
هرچند به نحوه کار این فروشگاهها خرده هایی وجود داره اما با تمام این اوصاف بهترین محل برای خرید
نرم افزارهای موبایل و تلفن همراه است و هر نوع فروش نرم افزار خارج از این فروشگاهها بشدت دارای
مشکالت جانبی است.
بسیاری از کالهبرداران اقدام به فروش نرم افزارها با عناوین مختلف میکنند که با قیمت های پایین
میتوانند افراد را برای پرداختهای خرد ترغیب کنند .تبدیل گوشی به دوربین با زوم باال ،ماهواره های
جیبی ،انواع فیلترها و نرم افزارها دیگر نمونه هایی از این دست محسوب میشوند.
راجع به نرم افزارهایی که ادعا میکنند تمامی سایتهای ماهواره را در اختیار کاربر قرار میدهند یا ختی
برخی ادعا میکنند آنتن های ماهوراه با اندازه های یک خودکار میفروشند .یکی از نرم افزارهایی که با
وجود غیرقابل باور بودن سر خیلی ها رو کاله گذاشته ،دوربین لخت کن هست .نمیدونم چه افرادی با این
نرم افزار سرشون کاله رفته اما خب شاید یه جورایی حقشون باشه اما واقعیت اینه که کالهبرداران معموال
از روشهای مهندسی اجتماعی قدرتمندی استفاده میکنند و با تحریک ذهن کاربران اونها رو وادار به
واکنش میکنند.
جالبه که بیشتر از  ۱۰۰کانال و گروه پرطرفدار که مبالغ زیادی رو هم معموال برای تبلیغ میگیرن ،این
نرم افزار رو تبلیغ میکنند که هزینه باالی این تبلیغات با تعریف این نوع کالهبرداری قابل توجیه میشه. .
 .اما وقتی کاربر برای استفاده از این نرم افزارها مکلف به پرداخت مبلغی معادل  ۱۰۰۰یا  ۲۰۰۰تومان
میشود ،از نظر ارزش قابل درک و توجیه پذیر است اما نکته مهم در این بین فقط و فقط نحوه پرداخت
هزینه ها و درگاه های جعلی است
یعنی به محض ورود اطالعات کارت بانکی برای خرید ،با یک صفحه جعلی مواجه شده و کل اطالعات
بانکی شما در اختیار کالهبرداران قرار گرفته است.

• شاید کثیف ترین نمونه این پرداختها
کانالها و گروههای صیغه یاب در شبکه
های اجتماعی است که بدون پروا از
شناسایی و احراز هویت ،به تبلیغ خود و
عملکردشان میپردازند.
• این مجموعه ها با برداشتن عکس خانمها
از شبکه های مخلف اجتماعی و ویرایش
آنها ،پروفایلهای جذاب درست کرده و
حتی از طریق این پروفایلها اقدام به چت و
گفتگو با افراد میکنند( .بارها اعالم کردیم
که در انتشار عکسهای خود حساس
باشید ،این یکی از روشهای سوء استفاده
از عکس خانمها در فضای مجازیه) . . .
• معموال این گروهها خود را دارای مجوز
معرفی کرده و از عناوین دینی و مذهبی
برای پوشش استفاده میکنند و خود را
پشت این توضیحات پنهان میکنند.
• پلیس بارها اعالم کرده هیچ گروه و سایت
و مجموعه ای مجوزی برای ازدواج موقت
ندارند و ادعای فعالیت رسمی در این
زمینه تنها یک گزافه است.
• و نکته مهمی که در این مورد باید دانست
این است که باید بدانیم هیچ رباتی و در
شبکه های اجتماعی به هیچ عنوان به
درگاه و شبکه بانکی وصل نیست و تمامی
ادعاها در این مورد کذب محض است.

تبادل اطالعات مالی نیازمند زیرساخت امن و کامال محافظت شده است که هرگز در یک گفتگوی
دونفره در یک شبکه اجتماعی فراهم نمیشود.
این کالهبرداران معموال با  ۲روش کار میکنند و تز آنها بر این مبنا استوار است که قربانیان معموال به
پلیس مراجعه نمیکنند و عالقه ای به اقامه دعوا ندارند و همانطور که گفته شد پرداختهای این مجموعه
ها از رقم های هزار و دو هزار تومان آغاز میشود که قاعدتا ارزش شکایت ندارد و معموال به  ۱۰۰تا ۲۰۰
هزار تومان میرسد که باز هم افراد بدلیل آبروی خودشون عالقه ای به طرح شکایت ندارند.
اما کالهبرداران معموال به این ارقام راضی نیستند و کل حساب قربانیان را یکجا می خواهند که با
درگاههای پرداخت تقلبی براحتی به آن میرسند.

انواع پوچ افزاراه

• هنگامی که برای اولین بار برنامه اجرا میگردد ،از کاربر خواسته میشود مجوز مدیریتی
مورد نیاز برنامه فعال شود .اما با بررسی کد برنامه و تحلیل ترافیک عملکردهای
مخرب این نسل از بدافزارها قابل مشاهده است
• با اجرای برنامه ،ابتدا بررسی میشود اولین بار است که برنامه اجرا میگردد یا نه.
درصورتی که اولین بار باشد درخواست فعال کردن مجوز مدیریتی به کاربر داده
میشود در غیر این صورت برنامه اجرا میشود:

• اما یکی از مهمترین اعمال مخربی که در این نسل انجام میگردد ،خواندن پیامکهای
دریافتی کاربر درصورتی است که کلمه مشخصی در آن وجود داشته باشد .برای این
کار پیامکهایی که به کاربر میرسد بررسی میشود و اگر شامل عبارت «فعالسازی»
باشد ،کل پیامک به شماره ی مشخصی فرستاده میشود.

• بدافزارهای نسل جدید عملکرد نسلهای قبلی را پوشش میدهد و درواقع از ترکیب
عملکرد مربوط به دریافت پیامک از نسل پنجم و عملکردهای نسل ششم ،نسل
جدید به وجود آمده است.
• در بین مجوزهای این برنامه دسترسیهای مشکوک فراوانی از جمله دریافت،
مشاهده و ارسال پیامک ،تغییر و حذف اطالعات کارت SDو دسترسی به مکان
کاربردیده میشود.
• پس از نصب برنامه ،از کاربر خواسته میشود تا مجوز مدیریتی موردنظر برنامه را
فعال کند که این صفحه حتی اگر کاربر دکمه تایید را نزند نیز پس از  ۱۰ثانیه
بسته میشود و آیکون برنامه مخفی شده و برنامه دیگری مانند Gmailجایگزین
این برنامه میگردد.

• پس از مدتی که از نصب برنامه ی سایفون گذشت ،از طرف
این برنامه ،برنامهی دیگری به نام «آنبالک کن» دانلود
میشود و درخواست نصب آن به کاربر نشان داده میشود و تا
زمانی که کاربر این برنامه را نصب نکند ،هر چند لحظه یک
بار این درخواست تکرار میشود .همچنین برنامه های دیگری
نیز توسط این بد افزار دانلود میشود و درخواست نصب آن
به کاربر داده میشود که در تصویر زیر برخی از این برنامه ها
نشان داده شده است .اغلب این برنامهها یا بدافزار هستند و
یا کاربر را عضو سرویس ارزش افزوده میکنند.

• بازیهای قدیمی کنسول،
دستهای از برنامه های
موجود در فروشگاههای
اندرویدی هستند که به
دلیل خاطره انگیز بودن
آنها ،در بین کاربران
طرفداران زیادی دارد .برای
اجرای این بازیهای قدیمی
در محیط اندروید نیز ،الزم
است یک شبیه سازی به
منظور پیاده سازی دسته
بازی وجود داشته باشد .با
تایید کاربر ،فایل شبیه ساز
روی دستگاه نصب شده و
کاربر میتواند بازی کنسول
را روی دستگاه اندرویدی
خود اجرا کند .متاسفانه
همین فرآیند به ظاهر ساده،
یکی از ترفندهای مهاجمان
برای سواستفاده از دستگاه
کاربران و مخفی کردن
رفتار مخرب خود است.
• ازآنجاکه در اغلب این برنامه ها ،فایل مربوط به شبیه ساز،
بدون پسوند  apkدر پوشه های جانبی برنامه اصلی قرار داده
شده است ،در بررسیهای امنیتی برنامه ،توسط فروشگاههای
اندرویدی ،به وجود چنین فایلی توجه نمیشود و فایل شبیه
ساز مورد بررسی قرار نمیگیرد .در مجوزهای نمایش داده شده
در فروشگاههای اندرویدی نیز ،تنها به مجوزهای فایل اولیه
اشاره شده است و مجوزهایی که شبیه ساز از کاربر میگیرد،
ذکر نمیشود .این فرصتی است که مهاجم با استفاده از آن
میتواند رفتار مخرب موردنظر خود را در این فایل مخفی کرده
و بدافزار را در قالب برنامهای سالم در فروشگاه اندرویدی
منتشر سازد.

• تاکنون دهها توسعه دهنده اقدام به انتشار صدها برنامه
ازاین دست کرده اند که خوشبختانه ،به دلیل گرافیک
پایین و عدم جذابیت این برنامه ها در مقایسه با بازیهای
پیشرفته تر ،نتوانسته اند کاربران زیادی جذب نمایند.
• رفتار مخرب مربوط به این برنامه ها ،که عموما ساختاری
یکسان و تکراری دارند را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 (1استفاده از سرویسهای تبلیغاتی ،عالوه بر سرویسهای
تبلیغاتی موجود روی برنامه اصلی
 (2دانلود و نصب یک برنامه دیگر (بدافزار یا برنامه های دارای
سرویسهای ارزش افزوده)
 (3ارسال اطالعات کاربر به مهاجم

رتفند کارت شارژ رای گان

مگه میشه با حذف واسطه ها کارت شارژ رایگان تلفن همراه ارائه داد؟
بزرگترین اشتباه در این خریدها استفاده از روش کارت به کارته
و قدم بعدی در این روش و پس از دریافت پول ،پاک کردن اکانت و و فروشگاه است که ساده
ترین راه برای کالهبرداری است چون ردپایی وجود ندارد و کالهبردار براحتی با یک اکانت و
هویت جدید ظاهر میشود و هویت قبلی را براحتی تکذیب میکند.
دومین روش کالهبرداری ارائه قیمت های پایین و دریافت مبالغ بسیار کم بابت هزینه های جانبی
مثل ارسال و بسته بندی و مواردی از این دست هست که شما مکلف به پرداخت انالین میشوید.
در این زمان معموال کاربر به صفحات جعلی پرداخت میشود و تمامی اطالعات بانکی وی دریافت
شده و کالهبرداری در زمان مقتضی و با فراغ بال انجام میشود.
معموال برداشت از حساب در اواخر شب و روزهای تعطیل انجام میشود که دسترسی به سامانه
های بانکی کمترین میزان ممکن باشد.
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