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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

حریم خصویص رسانه های اجتماعی
مفدمه
بیشـ تـر مــردم هرگزبــه ایــن موضــوع فکرهــم نمیکننـ گـد کــه بــه یــک محوطــه ی شــلوع وارد شــده و در حضــور افــراد
غریبــه و بــا صــدای بلنــد تمــام جزییــات خصــویص زنــد� خــود را از مشــکالت سـ ت
ـام� گرفتــه تــا نــام اقــوام و دوســتان،
ســن ،شــعل و مدرســه را فریــاد بزننــد .ویل همـ ی ن
ـ� افــراد تمایــی ندارنــد تــا در خصــوص ارســال اینگونــه اطالعــات در
ـبکه هــای اجتماعــی تجدیــد نظــر کننــد .نتایـ گـج بــه اشـ تـراک گــذاری بیــش از حــد اطالعــات ،مــی توانــد نــه تنهــا در
شـ گ
زنــد� شــخیص و حرفــه ای شــما بلکــه بــر زنــد� خانــواده و دوســتان شــما تأثـ یـر بگــذارد.
ـو� بــرای اتصــال مجــدد ،اشـ تـراک گــذاری و یادگـ یـری هســتند .بــا ایــن وجــود،
رســانه هــای اجتماعــی مــکان بســیار خـ ب
فقــط اطمینــان از قــوی بــودن تنظیمــات حریــم خصــویص رســانه هــای اجتماعــی تنهــا راه محافظــت از خــود نیســت .بــه
محــض اینکــه مطلـ بـی را بــه صــورت آنالیــن ارســال مــی کنیــد ،دیگــر کنـ تـریل بــر روی آن نخواهیــد داشــت .بایــد متوجــه
ـری جمــع آوری مــی شــود و چگونــه از آن اســتفاده مــی شــود .در ذیــل بــه برخــی از نگـ ن
باشــید کــه چــه چـ ی ز
ـرا� هــای مرتبــط
بــا حریــم خصــویص کــه هنــگام اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی بایــد داشــته باشــید اشــاره میشــود:
تنظیمــات حریــم خصــویص :تنظیمــات حریــم خصــویص را بــرای همــه حســابهای رســانه اجتماعــی خــود بطــور
دقیــق ایجــاد کنیــد و مرتبـاً مــورد بازبیـ نـی قــرار دهیــد ،بــه ویــژه هنگامــی کــه تغیـ یـر تا� در زمینــه خدمــات و خــط
مـ شـی هــای حفــظ حریــم خصــویص رخ مــی دهــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه حـ تـی اگــر تنظیمــات خــود را بــرای
افــرادی کــه مــی تواننــد ارســالهای شــما را مشــاهده کننــد امــن کــرده باشــید ،تمــام اطالعــات شــما -شــاید بــرای
همیشــه -در رسورهــای رســانه هــای اجتماعــی جمــع آوری ،اســتخراج و ذخـ یـره مــی شــوند .
درخــت حریــم خصویص:تنظیمــات رســانه هــای اجتماعــی نمــی تواننــد شــما را از دوســتان ،اقــوام و همـ ن
ـکارا�
کــه پســتهای شــما را مشــاهده مــی کننــد محافظــت کننــد و ایــن توانـ یـا� را دارنــد کــه آن پســت هــا را بــا حلقــه
دوســتان خــود و غـ یـره بــه اشـ تـراک بگذارنــد.
گ
اشـ تـراک گــذاری خانواد�:همــه دوســت دارنــد در مــورد دوســتان و خانــواده خــود صحبــت کننــد .امــا ارســال
ت
ـام� و رفتــاری ،بــه خصــوص بــرای افــراد جــوان
تصاویــر کیــک تولــد ناپســند یــا تصاویــر مرتبــط بــا مســائل سـ گ
تــر ،مــی توانــد منجــر بــه خشــونت شــود ،و ممکــن اســت بــر زنــد� شــخیص آنهــا تأثـ یـر بگــذارد.
بــه اشـ تـراک گــذاری اطالعــات رسویــس هــای رایــگان شــما را بعنــوان محصــول میبیننــد .تحقیقــات نشــان داده
اســت کــه آنچــه شــما در شــبکه هــای آنالیــن انجــام مــی دهیــد ممکــن اســت بــه دیگــران فروختــه شــود.
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خدمــات موقعیــت مـ ن
ـکا� :اطالعــات ورودی شــما در زمــان ثبــت نــام میتوانــد بــه گســایر اطالعــات خصــویص شــما
اضافــه شــده و پروفایــی بــرای شــما درســت شــود کــه نشــان دهنــده ســبک زنــد� و عــادات شــما باشــد و ایــن
مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد مزاحمــت شــده و شــما را بــه ســمت ســایر وقایــع آزار دهنــده بکشــاند .عــاوه بــر ایــن،
مراقــب بــه اشـ تـراک گــذاری هرگونــه اطالعــات از مـ ن
ـکا� کــه بهمــراه هــر عکــس یــا ویدیوارســال مــی کنیــد باشــید.
هــوش مصنوعــی :ترکیــب هــوش مصنوعــی ،شــبکه اجتماعــی و بازاریـ بـا� ترکیـ بـی کامــل هســتند .اکنــون بازاریــاب
هــا از اطالعــات جمــع آوری شــده از رفتارهــای شــما بصــورت آنالیــن اســتفاده مــی کننــد تــا بــرای شــما تبلیغـ ت
ـا�
را نمایــش بدهنــد کــه در آخریــن جســتجو یــا خریــد شــما متمرکــز شــده اســت و از ایــن طریــق بــه تهیــه اطالعــات
بیشـ تـر دربــاره شــما ادامــه دهنــد.
مــرگ دیجیتایل:وقـ تـی شــخیص مــی مـ یـرد ،در صــورت عــدم نگهــداری یا حــذف حســابهای آنهــا توســط بازماندگان،
حضــور آنالیــن آنهــا در برابــر افــراد بدخــواه آســیب پذیرتــر مــی شــود .حریــم خصــویص یــک شــخص فقــط بــه آن
شــخص مربــوط نمــی شــود و مــی توانــد بــر خانــواده و دوســتان هــم تأثـ یـر بگــذارد.
افشــای غـ یـر عمــدی :اطالعـ ت
ـا� کــه درمــورد خودتــان ارســال مــی کنیــد ممکن اســت اطالعــات بســیاری در خصوص
پیشــینه شــخیص شــما را نشــان دهــد ،و آن تاریخجــه ی خصــویص میتوانــد پاســخ ســوال هــای امنیـ تـی باشــد کــه
در ســایتهای دیگــر اســتفاده کــرده ایــد.
حریــم خصــویص بســیار فراتــر از آن اســت کــه بتــوان تنهــا بــا تنظیــم گزینــه هــای حفــظ حریــم خصــویص در حســاب
هــای شــبکه هــای اجتماعــی بــه آن دســت یافــت .هرچــه اطالعــات بیشـ تـری را بــه اشـ تـراک بگذاریــد و هرچــه دیگــران
اطالعــات بیشـ تـری در مــورد شــما بــه اشـ تـراک بگذارنــد  ،اطالعــات بیشـ تـری توســط ش�کــت هــا ،دولــت هــا و دیگــران
به�یــن راه هــای محافظــت از خــود ،رصفنظــر از تنظیمـ ت
جمــع آوری و اســتفاده مــی شــود .یــی از ت
ـا� کــه در حریــم
خصــویص اســتفاده میکنیــد ایــن اســت کــه دقــت کنیــد چــه مطالـ بـی را در مــورد خــود بــه اشـ تـراک میگذاریــد و تــا حــد
امــکان آن را محــدود کنیــد و همچنـ ی ن
ـ� دقــت کنیــد کــه چــه مطالـ بـی را دیگــران در مــورد شــما بــه اشـ تـراک میگذارنــد.
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جهــا� Fortune 500
امنیــی بــرای یــک ش�کــت
کیــی کلیکــدارای بیــش از  14ســال تجربــه درتهیــه برنامــه آگاهــی
ـ� مباحــث پیچیــده فـ نـی و ترجمــه آنهــا بــه زبـ ن
میباشــد .کـ تـی عاشــق گرفـ ت ن
ـا� بــا درک آســان اســت تــا بــه مــردم در افزایــش
امنیــت آنالیــن خــود کمــک کنــد.
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