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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

وراثت دیجیتایل
مفدمه
آیــا تــا بــه حــال در مــورد ایــن ســوال دشــوار فکــر کــرده ایــد کــه «چــه اتفـ ق
ـا� بــرای حضــور دیجیتــایل مــا مــی افتــد وقـ تـی کــه مــی یم�یــم یــا ناتــوان از

دسـ تـریس بــه ت
این�نــت مــی شــویم؟» بســیاری از مــا یــا قبــا وصیــت نامــه خــود را تنظیــم کــرده ایــم یــا مــی دانیــم کــه بایــد فهرسـ تـی از آنچــه عزیــزان
بایــد بداننــد داشــته باشــیم .امــا در مــورد همــه داده هــای دیجیتــال و حســاب هــای آنالیــن چــه برنامــه ای داریــم؟ آیــا بایــد در فکــر تنظیــم نوعــی
وصیــت نامــه دیجیتــال باشــیم؟ آیــا مــا بایــد برنامــه ای بــرای «وراثــت دیجیتــال» داشــته باشــیم؟
گ
گ
بــه حضــور دیجیتــایل خــود بیاندیشــید .حســاب هــای بانــی و بازنشســت� ،وام مســکن ،عکــس و فیلــم هــای خانــواد� ،حســاب هــای کاربــری کنـ تـرل
خانــه هوشــمند ،ایمیــل و رســانه هــای اجتماعــی فقــط برخــی از نمونــه هــای زیــادی هســتند کــه ردپــای دیجیتــایل مــا را تشــکیل مــی دهنــد .در صــورت
فــوت شــما یــا عضــو نزدیــی از خانــواده ،ممکــن اســت خانــواده و عزیــزان بــه دسـ تـریس رسیــع بــه آن حســاب یــا داده هــا نیــاز داشــته باشــند .عــاوه بــر
ایــن ،داده هــای قدیمــی و حســاب هــای آنالیــن بـ ق
ـا� مانــده مــی تواننــد بــا گذشــت زمــان بــرای هکرهــا مفیــد واقــع شــوند ،و اینگونــه خانــواده و دوســتان
مرحــوم را در معــرض خطــر قــرار دهنــد.

برنامه ریزی کنید

گ
ـو� اســت کــه ماننــد ســایر جزئیــات کــه در پایــان زنــد� بــه آنهــا فکــر میکنیــم ،در مــورد خواســته هــای خــود بــا خانــواده یــا دوســتان قابــل
ایــن ایــده خـ ب
دارا� هــای دیجیتــایل و حســاب هــای آنالیــن خــود را نـ ی ز
اعتمــاد خــود صحبــت کنیــد .عــاوه بــر داشـ ت ن
ـ� جمــع آوری و مســتند کنیــد .اگــر
ـ� ایــن مکالمــات ،ی
بعــد از مــردن دسـ تـریس بــه حســابهای خــود فراهــم نکنیــد ،دسـ تـریس یــا بسـ ت ن
ـ� آنهــا توســط اعضــای خانــواده ممکــن اســت بســیار دشــوار باشــد .بــه
گ
ـواد� و فیلــم هـ یـا� کــه در ت
این�نــت ذخـ یـره کــرده ایــد ،بخاطــر نداشـ ت ن
ـ�
عنــوان مثــال ،آیــا مــی خواهیــد اعضــای خانــواده شــما از تمــام عکــس هــای خانـ
دسـ تـریس محــروم شــوند؟
یــک ایــده ایــن اســت کــه گــذرواژه هــای خــود را در یــک نــرم افــزار مدیریــت گــذرواژه ثبــت کنیــد .اینهــا برنامــه هـ یـا� هســتند کــه بــه طــور ایمــن تمــام
گــذرواژه هــای شــما ،کارت هــای اعتبــاری و ســایر اطالعــات حســاس را ذخـ یـره مــی کننــد .طــوری طراحــی شــده انــد کــه ایجــاد ،ذخـ یـره و دسـ تـریس
بــه گذرواژههــا و ســؤاالت امنیـ تـی بســیار ســاده شــوند .از بســیاری جهــات ،اینهــا ابــزاری قدرتمنــد بــرای فهرســت کــردن حضــور دیجیتــایل شماســت.
بســیاری از ایــن نــرم افزارهــای مدیریــت گــذرواژه اجــازه بــه اشـ تـراک گذاشـ ت ن
ـ� بعـ ضـی یــا همــه گــذرواژه هــا بــا ســایر اعضــای خانــواده را میدهنــد .اگــر
بــا ایــن کار راحــت نیســتید ،نحــوه دسـ تـریس بــه نــرم افــزار مدیریــت گــذرواژه هــا را ثبــت کنیــد و آن را در یــک پاکــت نامــه گذاشــته مهــر و مــوم کنیــد.
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و از نزدیکانتــان بخواهیــد کــه پــس از درگذشــت توســط مجــری یــا یــی از اعضــای خانــواده قابــل اعتمــاد ،آن پاکــت مهــر و مــوم شــده بــاز شــود .بــه
ایــن ترتیــب ،آنهــا بــه مدیریــت گــذرواژه هــای شــما دسـ تـریس خواهنــد داشــت و مــی تواننــد بــه حســاب هــا و اطالعــات ذخـ یـره شــده در آنجــا دسـ تـریس
داشــته باشــند
عــاوه بــر ایــن ،برخــی ســایت هــا گزینــه انتخــاب و معـ ف
ـر� مخاطبـ ی ن
ـ� مــورد اعتمــاد را ارائــه مــی دهنــد .بــه عنــوان مثــال ،فیــس بــوک اجــازه مــی دهــد
تــا کاربــران از قبــل تعیـ ی ن
ـ� کننــد کــه آیــا دوســت دارنــد حسابشــان بعــد از گذشــت حــذف شــده یــا صفحــه یادبــود برایشــان ایجــاد شــود .صفحــه یادبــود
فضـ یـا� را ایجــاد مــی کنــد کــه فقــط بــرای دوســتان موجــود قابــل مشــاهده باشــد ،و جـ یـا� اســت کــه دوســتان مــی تواننــد خاطــرات خــود را در مــورد
دارا� هــا دیجیتــال
دوســت فــوت شــده بــه اشـ تـراک گذارنــد .رسانجــام ،شــما ممکــن اســت بخواهیــد کــه بــا یــک وکیــل یــا برنامــه ریــز متخصــص ی
قــرارداد ببندیــد.

دارا� های دیجیتال
به ارث بردن ی

بگ�یــد کــه مجبــور بــه بازیـ بـا� یــا دسـ تـریس بــه حســاب هــای آنالیــن یــک دوســت یــا عضــو خانــواده کــه اخـ یـرا درگذشــته
ممکــن اســت در ش�ایطــی قــرار ی
باشــید .توصیــه مــی کنیــم قبــل از اقــدام ،ابتــدا بــا یــک وکیــل و ســایر اعضــای خانــواده هماهنــگ کنیــد .دیگــر اعضــای خانــواده ممکــن اســت خیــی
ناراحــت شــوند ،اگــر ببیننــد کــه بــدون هیــچ مشــورت بــا آنهــا شــما رسخــود اقــدام کــرده ایــد .ســپس بــه شناسـ یـا� رمزهــای عبــور دیگــری کــه مــی
توانیــد پیــدا کنیــد پب�دازیــد .آیــا مرحــوم آنهــا را جـ یـا� نوشــته یــا ذخـ یـره کــرده؟ اگــر ایــن کار انجــام نشــده ،آیــا مــی توانیــد بــه هــر رایانــه یــا دســتگاه
ـایتها�
تلفــن همــراه کــه مرحــوم اســتفاده میکــرده دسـ تـریس پیــدا کنیــد و هنــوز وارد سیســتم شــوید؟ اگــر اینطــور نیســت ،بــه احتمــال زیــاد بایــد بــا سـ ی
بگ�یــد .ایــن اغلــب شــامل ارائــه گواهــی فــوت و اثبــات ارتبــاط مســتقیم بــا اعضــای خانــواده مرحــوم اســت .در
کــه مرحــوم عضــو بــوده تمــاس ی
بعـ ضـی مــوارد ،شــما قــادر بــه دسـ تـریس بــه حســاب یــا داده هــای ذخـ یـره شــده در حســاب نخواهیــد بــود بلکــه فقــط میتوانیــد آن را حــذف کنیــد .هــر
ـای� سیاســتهای متفـ ت
سـ ت
ـاو� در ایــن مــوارد دارد ،کــه مــی توانــد یــک فراینــد وقــت گـ یـر باشــد.
دارا� هــای دیجیتــال را نـ ی ز
دارا� هــای ی ز
دارا� هــای
ـ� در برنامــه ریــزی ی
ف�یــی خــود باشــیم بلکــه ی
در دنیــای دیجیتــال امــروز ،مــا نبایــد فقــط بــه فکــر ی
بگ�یــم.
خــود در نظــر ی

رسدب� مهمان
ی

 Cheryl Conleyیــک کارشــناس خـ بـره در زمینــه فیشــینگ و آگاهــی رسـ ن
ـا� در ایــن زمینــه اســت کــه تجربــه او شــامل
ـ� اســت .او حــاال بــا گــروه آگاهــی رسـ ن
کمــک بــه ســاخت و مدیریــت برنامــه فیشــینگ در ش�کــت الکهیــد مارتـ ی ن
ـا� امینــت
اطالعــات  SANSهمــکاری میکنــد و دارنــده گواهینامــه  )SSAP (SANS Security Awareness Professionalاســت.
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