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انتشرت في اآلنون اخأيرر اتتفزيوننتت اتكير اتتي منحت اتمشتهد اتكثرر من اتمياوت ففم وعد اتتفزتز مجرد اتشتش اتكبرر
نوجهتز اتتحكم عن بعد فقد أصبح هنتك اتكثرر من أنوجه اتتشتبه برنهت نوبرن اتحناسرب فنظتم اتتشغرل ربمت وكنن
« »Windowsأنو « »MACفي اتحتسبتت ،برنمت في اتتفزيوننتت اتكير « »Androidأنو « ،»IOSنوأوضت اتمعتتج
اتدقرق اتكي ربمت وكنن من اتزئ نواتجرل نزسرهمت في اتحتتترن ،إتى جتنب شرائح اتكاير االتكترنونر ( )RAMاتتي تتطتبق
أوضت في اتحتتترن ( من حرث اتزئ نواتبنر اتهركفر تكن تختفف من حرث اتطراز) نوهنتك نوحد اتتخيون نوهي عتمل مشترك
يتمل برن اتجهتزون ،نويكتك يط اتصتل بتإلنترنت ربمت وكنن مبتشر عبر «يتبالت» اتنطتق اتعروض مثل «»DSL
نوغررهت ،أنو من يالل شبكتت « »Fi-Wiمنيتر نومكتبر .
هكا اتنضع وجعل اتهجمتت اخأمنر عفى أجهي اتتفزيوننتت اتكير أمرا منطقرت نومتنقعت نوجدوت تفغتو  ،نوعفره حكر يبراء
في أمن اتمعفنمتت من هجم أمنر نوشرك وحتمل أن تتعرض تهت أجهي اتتفزيوننتت اتكير  ،حيث أ ّكدت كال شركتي
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ّ Samsung & KasperSky
بأن الفيروسات بدأت تشق طريقها اآلن إلى التلفزيونات الذكية ،بعدما اجتاحت
التطور السريع في صناعة أجهزة التلفزيون ،وزيادة
الحاسبات المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية خصوصا ً في أعقاب
ّ
اندماجها مع اإلنترنت والتي كانت من أبرزها:
 فيروسات الفدية «  »Ransomwareالتي تعمل على تشفير الجهاز وتمنع تشغيله إال بعد دفع فدية مالية
للمهاجمين.
 الفيروسات من فئة الديدان «  » wormsالتي باتت تنتقل من شبكات الحاسب الى التلفزيون الذكي.
 أحصنة طروادة « »Trojan Horseالتي تخفي نفسها داخل البرامج المشروعة.
التعرف األوتوماتيكي على المحتوى» أو ، ACRوالتي تعتبر من أكثر العوامل المزعزعة
 تقنية تعرف باسم « ّ
للثقة في التلفزيونات الذكية الحديثة حيث تعمل كمحقق يجمع البصمات من خالل التقاط الجهاز صورة لما
تض ّمه الشاشة من بيكسالت ث ّم يطابقها مع قاعدة بيانات للبرامج المتلفزة لمعرفة ما تشاهدونه ومعظم أجهزة
التلفاز المتوفرة اليوم في األسواق تستخدم هذه التقنية القادرة على التعامل مع أي شيء يعرض على الشاشة،
ومن بينها الفيديوهات المستوردة من أجهزة بث كابالت خارجية غير متصلة باإلنترنت.
 الخطر األكبر الناجم عن البرامج المص ّممة للتجسس فحالما يتصل التلفاز باإلنترنت سيطلب منك إدخال
معلومات تسجيل الدخول من قبل مزود خدمة اإلنترنت  ،ISPوسيعرض التلفاز قائمة تشغيل الشاشة التي
تتض ّمن عددا ً من قنوات اإلنترنت المتاحة على شكل تطبيقات ،بعضها مح ّم ٌل تلقائيا ً بينما ستتم ّكن من تحميل
المزيد وإضافتها إلى التطبيقات الموجودة على التلفاز الذكي مما قد ينجم مشاكل تتعلّق بالخصوصيّة ،فعادة ً ما
يتتبع ك ٌل من التلفاز ومزودي تطبيقات المحتوى نشاطك على اإلنترنت لتقديم االقتراحات المناسبة لك ،هذا
مزودا ً بكاميرا ويب أو ميكروفون هذا يعني إمكانية
التتبع لنشاطك قد يتض ّمن مخاطر إضافية ،فمثالً إن كان ّ
ونوهت شركة  Samsungفي تحذير لها عن
التنصت عليك ورؤيتك من قبل بعض قراصنة اإلنترنتّ ،
الخطورة المترتبة عن التحكم في جهاز تلفاز سامسونغ الذكي باستخدام خاصيّة تفعيل الصوت التي تم ّكن
أجهزة التلفاز الذكي "االستماع" لك ّل محادثة تجرى أمامها ،وقد تشارك أي تفاصيل تلتقطها مع سامسونغ أو
أطراف ثالثة.
للوق اية من ذلك :
 تشغيل برنامج فحص فيروسات منتظم على أجهزة التلفاز على أن يتم المسح كل بضعة أسابيع
الخطوات المتبّعة لفحص أجهزة تلفاز سامسونغ الذكية:
تحمرل اتقتئم  ،ثم االنتقتل اتى «عتم» ،نومن ثم «إدار اتنظتم» ،نوبعدهت «اتتأمرن اتكيي» ،ثم مزتتح «مسح» ،نوبتتضغط
عفى هكا اتمزتتح ،تبدأ عمفر مسح اتتفزيونن بحثت عن اتزررنوستت ،اتتي تستغرق نوقتت أطنل من نوقت إجراء اتزحص .
أما بالنسبة لمعظم العالمات التجارية األخرى التي تعمل بنظام تشغيل «تلفاز أندرويد» الرسمي من  Googleأو
تعتمد على نظام تشغيل أندرويد والذي يدعم التحميل المتوازي لتطبيقات أندرويد حيث ال يوجد تطبيق مخصص للعمل
ّ
يضطر المستخدمون إلى االعتماد على التحميل المتوازي ألي ملف  APKلتطبيق
على أجهزة تلفاز أندرويد لذا سوف
مكافحة الفيروسات على أجهزة التلفاز الذكية نواتكي وتم بتتخطنات اتتتتر :
ّ o
نزل أي تطبيق مكافحة فيروسات جيّد من مصدر موثوق.
 oانقله إلى جهاز التلفزيون باستخدام محرك  USBوقم بتثبيته.
 oبمجرد التثبيت ،شغّل التطبيق واضغط على زر الفحص لبدء عملية فحص الجهاز من الفيروسات.
نذ ّكر ّ
صات الهاتفية لذا سوف تحتاج إلى توصيل Mouse
أن تلك التطبيقات مص ّممة للعمل على المن ّ
و keyboardللتنقل داخل التطبيق.
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نوومكننت تعطرل يناص اتتجسس في اتتفزتز اتكيي نوتكن اتطرق تختفف من جهتز آلير نوذتك حسب اتشري اتمصنع
نوتمعرف تزتصرل أيثر عن هكه اتطرق ورجى االطالع عفى اترابط اتتتتي:
https://www.samma3a.com/tech/ar/turn-off-smart-tvs-spying-features
 إيقاف عرض ملفات تعريف االرتباط cookies
ومكنك من يالل إعدادات متصزح اتنوب اتختص بأي من أجهي اتتفزتز اتكير تعطرل مفزتت اتـ  cookiesنومنهت مفزتت
اتطرف اتثتتث ،إضتف إلمكتنر تزعرل مري اتتصزح اتختص ،نوهكا من شأنه اتحد من تتبع نشتطك عفى اتنوب ،نوتقررد
تصزحك تبعض مناقع اتنوب.
 تأمين الشبكة
احرص عفى ضمتن أمن شبك  Fi-Wiتتقفرل اتتهدودات اتممكن قدر اإلمكتن نوذتك بتتدينل إتى اإلعدادات اتالسفكر
تفرانوتر نوضبطهت عفى يرتر  WPA2اتكي وعتبر اتخرتر اخأيثر أمتنت تمعظم اخأجهي .
 اختيار كلمة مرور قوية
استخدم يفم مرنور قنو تفرانوتر نوتكتف اتحستبتت اتختص بك اتتي قد تستخدمهت في اتتفزتز.
 فصل التلفزيون عن شبكة اإلنترنت في المنزل عندما ال تكون ميزات التلفزيون الذكي قيد االستخدام
وبذلك نكون قد منعنا فرصة الوصول إلى جميع الوظائف التي يتحكم بها اإلنترنت في جهاز التلفزيون ،ولزيادة
األمان عند وجود الكاميرا يفضل تغطية العدسة أو تعطيلها في حال عدم استخدامها .
 إرجاع التلفاز إلى وضع ضبط المصنع في حال رغبة المستخدم ببيعه
ّ
المخزنة عليه.
وذلك لكي يت ّم حذف بيانات الوصول
 قراءة الشروط واألحكام العامة للخدمات بعناية وتجنب الموافقة العمياء في أي موضع
صة بسلوكيّات المستخدم
يتعيّن على المستخدم أن يدرك أنّه مع أجهزة التلفاز الذكية يت ّم تسجيل كثير من التفاصيل الخا ّ
على اإلنترنت ويرتبط ذلك بالشركات المنتجة ألجهزة التلفاز والتطبيقات المستخدمة ،ولذلك يجب على المستخدم التأني
في قراءة الشروط ورفض اإلتفاقيات التي تتيح الوصول للبيانات الشخصية مثل :
خواص التعرف التلقائي – )ACR( Automatic Content Recognition
والموافقة بوعي عند استخدام التلفاز ألول مرة ،وعدم إفشاء البيانات بسهولة ،وفي حالة الرفض قد ال تعمل بعض
الخدمات عندها يمكن للمستخدم تغيير بعض القرارات عن طريق قائمة التلفاز والتي ت ّم ات ّخاذها سابقا ً.
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و بك ّل تأكيد _عزيزي القارئ _ ال تصل خطورة البيانات التي يت ّم جمعها عبر التلفزيون الذكي إلى تلك التي يت ّم جمعها
عبر شبكات التواصل اإلجتماعي والتي ال ته ّدد خصوصيّتك فقط بل ته ّدد أمنك أيضاً ،إال أنّه من حقك كمستخدم على
أق ّل تقدير أن تعرف ما هي البيانات التي يت ّم جمعها عنك باإلضافة إلى أن تمنح خيارا ً إليقاف هذا األمر.
صةً
وفي نهاية المطاف ال يمكن إنكار أ ّن التكنولوجيا الرقمية لم يعد من الممكن االستغناء عنها وال ألي سبب كان ،وخا ّ
بعد أن ات ّخذت تلك األجهزة صفة “الضرورية” وأصبحت تش ّكل جزءا ً مه ّما من حياة الناس اليومية ووجدت معظم أحالم
الرفاهية طريقها إلى التحقق على أرض الواقع لذلك يجب التعامل بحذر مع تلك األجهزة لكي ال نفتح المجال للتطفل
على خصوصياتنا وأسرارنا.

إعداد :ماري بركات

إبشراف رئيس مركز أمن املعلومات
م .سلمان سليمان
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