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مقدمه
امروزه استفاده از اینترنت در سرتاسر دنیا بسیار فراگیر شده است .تعداد کلل کلاربران
اینترنت بر اساس گزارش لحظهای سایت  internet live stateنزدیک به  4میلیارد نفر است
که روزانه  60میلیون عکس در اینستاگرام به اشلتراک ملیگذارنلد و حلدود یلک میلیلارد
توییت انجام میدهند .این آمارها نشان از میزان نفوذ اینترنت در دنیا دارد.
براساس مطالعات آماری شرکت سیسلکو ،تلا سلال  ۲0۲0حلدود  5/5میلیلارد نفلر از
جمعیت دنیا ،دستگاههای هوشمند متصل به اینترنت خواهند داشت؛ یعنی تا آن موقع 70
درصد از ساکنان زمین ،با گوشی ،تبلت ،اسمارتواچ و یا لپتاپ خلود ،بله اینترنلت وصلل
هستند (سالمی و همکاران.)1393 ،
کشور ما ایران هم از این موج عظیم عقب نمانده و نفوذ اینترنت بهشکلی چشلمگیر در
همهجای آن افزایش یافته است .مطابق با آخرین آماری که در اوایلل سلال  ۲016منتشلر
شده ،از بین  80میلیون نفر جمعیت کشور ،نزدیک به  57میلیون نفلر کلاربر اینترنلت انلد
(شبانیان.)1394 ،
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حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی
همانطور که گفته شد ،فضای مجازی روزبهروز در حلال فراگیرترشلدن اسلت و علدم
آشنایی با مفاهیم آن و صدالبته با راهکارهای حفظ حریم خصوصی خود و دیگران در ایلن
فضا ،موجب میشود بهشدت صدمه ببینیم .در این فصل به مفاهیم اولیۀ حلریم خصوصلی
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی میپردازیم .پیش از هر چیلز بایلد دانسلت شلبکۀ
اجتماعی چیست و چه انواعی دارد.

شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی را میتوان مجموعهای از تکنوللوییهلای کلامییوتری دانسلت کله
ازطریق آنها افراد مختلف میتوانند با استفاده از اینترنت ،به تعامل با یکلدیگر بیردازنلد و
به وسیلۀ آن ،اطالعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند .شبکههای اجتملاعی بلا وجلود
نوظهور بودن ،بهسرعت رشد می کنند .امروزه صدها و شاید هزاران شبکۀ اجتماعی مختلف
در دنیا فعال می باشند .همین امر موجب شده تا تعریف دقیق و واحدی بلرای شلبکههلای
اجتماعی مجازی وجود نداشته باشد .باوجوداین ،تمام این شبکهها اشتراکاتی دارنلد .بلرای
مثال همۀ آنها بر بستر اینترنت هستند و محتوای این شبکهها را کاربران تولید ملیکننلد
(جاللی .)1395 ،نقش اصلی را در هر شبکۀ اجتماعی ،کاربران ایفا میکنند.
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اساسیترین ویژگی همۀ این شبکه ها ،ایجاد و بهاشتراکگذاری پروفایل شخصی اسلت.
صفحۀ پروفایل عموماً شامل بخشهایی ؛ مانند عکس ،اطالعات شخصی (مانند اسلم ،سلن،
جنس ،محل زندگی) ،فضایی برای افزودن عالیق و فعالیتها (مانند کتابهای خواندهشلده،
فیلم های دیده شده ،تفریحها و وبسایتهای موردعالقۀ کاربر) است .بسیاری از شبکههلای
اجتماعی به شما امکان میدهند عکلس ،موزیلک ،ویلدئو و مطاللب شخصلی خلود را روی
صفحۀ پروفایلتان قرار دهید .پروفایل درواقع بخشی از حریم خصوصی فرد اسلت کله آن را
با دیگران به اشتراک میگذارد (مهرانفر و رستگارپور .)1395 ،در هریک از ایلن شلبکههلا
ممکن است این بخش از حریم خصوصی حفظ یا نقض شود .این کاربران هستند که تعیین
میکنند به چه نحو از آن استفاده شود.
در شللبکههللای مختلللف ،میللزان آزادی کللاربران متفللاوت اسللت .در بعضللی از ایللن
شبکههلا ملیتوانیلد افلراد دیگلر را جسلتوجلو و بلا آنهلا ارتبلا برقلرار کنیلد .چنلین
افرادی ممکن اسلت رابطلۀ دوری بلا شلما داشلته باشلند یلا اینکله کلامالً غریبله باشلند.
البته همانطور که گفته شلد ،ایلن کلار منلو بله ایلن اسلت کله درخواسلتتان را قبلول
کنند (اکبریتبار و اسکندریپور.)139۲ ،
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حریم خصوصی
یکی از اصلیترین مفاهیم در شبکههای اجتماعی ،حریم خصوصی است .علیرغم اینکه
حق حفظ حریم خصوصی ،بهعنوان یکی از پرکاربردترین حقوق ،برای هلر فلردی شلناخته
شده است ،هنوز صاحبنظران برجستۀ دنیا نتوانسته اند بلر سلر تعریفلی واحلد بله توافلق
برسند؛ زیرا تعریف حریم خصوصی در جوامع مختلف ،به عواملی مثل فرهنگ و زمینههلای
اجتماعی و محیطی که شخص در آن قرار دارد ،وابسته اسلت .گسلتردگی ایلن مفهلوم تلا
حدی است که گفتهاند« :تمامی موارد حقوق بشر ،جنبلههلا و ابعلادی از حلریم خصوصلی
هستند» (فخار.)1395 ،

امللا دانش لمندان بللهدلیللل سللختیِ کللار و پیدیللدگی موضللوع ،آن را رهللا نکللردهانللد.
ایشللان بلله ایللن نتیجلله رسللیدهانللد کلله مللیشللود گفللت حللریم خصوصللی تقریبلاً همللان
محرملللانگی اسلللت :یعنلللی حلللق پنهلللانکلللردن بعضلللی چیزهلللا از دیگلللران ،حلللق
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ناشللناختهمانللدن و حمایللت از کرامللت انسللان .ایللن تعریللف یعنللی هللرکس حللق دارد
انتخاب کند چه چیزهایی را دیگران دربارۀ او بدانند و چه چیزهایی را نه.
بهطور کلی ،می شود گفت در همه نقا جهان ،حریم خصوصلی ارزشلی مهلم اسلت و
میشود آن را زیربنای توجه به شأن و منزلت انسان و بقیلۀ ارزشهلای مهلم (مثلل آزادی
اجتماعی و آزادی بیان) دانست (فخار.)1395 ،
درواقع ،محرمانگی و حریم خصوصی ،مفهومی نیست که با ظهور شبکههلای اجتملاعی
به وجود آمده باشد؛ بلکه یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد در فرهنگها و ادیلان مختللف
است .برای نمونه ،در دین اسالم ،حریم خصوصی بسیار محترم شمرده شده است؛ تا جلایی
که خداوند متعال در سورۀ حجرات ،آیۀ  1۲میفرماید:

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا
وَ ال یغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً»
«اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از بسیارى از گمانها بیرهیزید که پارهاى از گمانها گناه
است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند».
پیشوایان دینی هم در اسالم دربارۀ حفظ حریم خصوصی افراد توصیههای فراوانی
کردهاند؛ ازجمله امام علی(ع) در نامۀ  53نهجالبالغه از مالک اشتر میخواهد که از تجسس
در احوال مردم خودداری کند.
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اینترنت و حریم خصوصی
امروزه اینترنت یکی از پرکاربردترین ابزارهای بشر است و در کنار نقشهلای متعلددی
که دارد ،به نوعی رسانه نیز تبدیل شلده اسلت .سله ویژگلی اساسلی کله ایلن رسلانه را از
تلویزیون ،رادیو و ...متمایز می کند ،قابلیت تعامل ،سرعت عمل و نامحدودبلودن فضلای آن
است .در اینترنت کاربران با یکدیگر تعامل میکنند و رابطه ای کامالً دوسویه دارند .برخالف
تلویزیون و رادیو که مخاطبان مجبورند هرچه را پخش میشود ،ببیننلد بلا بشلنوند .افلراد
بهکمک اینترنت می توانند هم مخاطب و هم پخشکننده باشند .شاید به همین دلیل است
که اینترنت بهعنوان «بزرگترین شکل مشارکتی گفتار جمعی که تاکنون شلناخته شلده»
معرفی شده است .اینترنت مانند فضایی مجازی برای مالقات همۀ مردم جهان با یکلدیگر و
نیز شبکۀ شبکهها و بزرگترین شبکۀ جهانی کامییوتر است (عقیلی و پوری.)1390 ،

دلیل اصلی موفقیت اینترنت تبادل اطالعات در سراسلر جهلان اسلت؛ املا ایلن آزادی،
اغلب باعث ایجاد مشکل برای کسلانی ملی شلود کله اطالعلات باارزشلی را در آن ردوبلدل
میکنند .بنابراین ،یکی از نگرانیهای اساسی دربارۀ اینترنت ،حفلظ حلریم شخصلی افلراد
است.
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برای هر فرد ممکن است اطالعات خاصی حلریم شخصلی او حسلاب شلود کله اگلر از
طریق اینترنت یا هر روش دیگری فاش شود ،ضررهای هنگفتی به شخصیت ،موقعیت ،مال
یا آبروی او وارد شود .اطالعاتی مانند مسلائل خلانوادگی یلا ملالی یلا پزشلکی از ایلن نلوع
اطالعات است.

بههرحال ،با ظهور شبکهها و اینترنت ،نسبتبه قدیم ،خطرات جدی تری متوجله همله
است .یکی از مشکالت در این زمانه دردسترسبودن در هر مکلان و زملان اسلت؛ بله ایلن
معنی که میتوان در بیشتر جاها ردونشان اکثر افلراد را پیلدا کلرد و اطالعلاتی از زنلدگی
شخصی ،تحصیلی و کاریشان به دست آورد (فخار.)1395 ،
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مقدمه
همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،با وجلود نوظهوربلودن شلبکههلای اجتملاعی
مجازی ،امروزه صدها شبکۀ اجتماعی متنوع به وجود آمده است .هرکدام از ایلن شلبکه هلا
فرصتها و تهدیدهای خاص خود را دارد.
همهروزه تعداد کاربران شبکههای اجتماعی رو به افلزایش اسلت و ازآنجاکله بیشلتر آنهلا
چیزی از حفاظت محرمانگی نمیدانند ،اطالعات شخصی و حسلاس خلود را بلهراحتلی در
اختیار دیگران قرار میدهند .نگرانی اصلی زمانی به وجود میآید که علیرغم ایجلاد برخلی
سیاستهای محرمانگی 1ازسوی شلبکههلای اجتملاعی مختللف ،همدنلان ایلن شلبکههلا
آسیبپذیرند .در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در اکثر مواقع ،این نفوذها با استفاده
از غفلت کاربران و بیاحتیاطی در استفاده از این شبکهها صلورت ملیگیلرد .آزملونهلای
مختلف که به بررسی کاربران شبکههای اجتماعی پرداختهاند و نیز آماری کله از آنهلا بله
دست آمده است ،نشان میدهد که بیشتر کاربران ،بسیاری از اطالعات مهم و شخصی خود

Privacy Policy
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را در این شبکهها قرار میدهند و بدون هیچ شناخت و تحقیقلی پیشلنهادهای دوسلتی را
میپذیرند و پس از آن اشخاص ناشناس میتوانند بهراحتی بله ایلن اطالعلات دسلت پیلدا
کنند .برای محافظت از محرمانگی ،برنامههای کاربردی مختلفی عرضه شلده اسلت کله بله
کاربران برای محدودکردن دسترسی دوستانشان کمک کنند (اسالمی .)1391 ،به این قبیل
برنامهها در ادامه خواهیم پرداخت.
در این فصل تالش شده است مسائلی که در شبکههای اجتماعی ،حریم خصوصی افراد
را به خطر میاندازند ،شناسایی شود.

جاسوسی از کاربران
متأسفانه بسیاری از مردم ،زمانی که نرم افزارهای ارتباطی را بر روی سیستم خود نصب
میکنند ،معموالً اصول امنیتی مربو به آنها را در نظر نملیگیرنلد و بله ایلن طریلق بله
تولیدکنندگان این نرمافزارها امکان میدهند تا به اطالعاتشان دسترسی پیلدا کننلد .چنلد
نمونه از راههای دسترسیای که خود کاربران مجلوز آن را بله تولیدکننلدگان ملیدهنلد و
سبب جاسوسی اطالعات میشوند ،در ادامه آورده شده است.
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مجوز سطح دسترسی
هر نرمافزاری که بر روی سیستم افراد نصب میشود ،به میزانی از اطالعلات دسترسلی
پیدا می کند؛ اما پیش از این دسترسی ،از خودِ کاربر دراینباره سؤال میکند .توافقناملهای
که کاربران غالباً بدون مطالعه موقع نصب نرمافزارها تأیید میکنند ،حلاوی بنلدهایی اسلت
که اینقبیل دسترسیها در آنها ذکر شده است .بسیاری از ایلنگونله برناملههلا زمینلهای
مناسب برای سوءاستفاده از اطالعات شخصی کاربران و طبیعتاً نقض حریم خصوصی آنهلا
فراهم میآورد .حتماً برای شما هم بارها پیش آملده کله وقتلی برناملهای روی گوشلی یلا
کامییوتر خود نصب میکنید یا در سایتی عضو میشوید ،با این پرسش مواجه شوید« :آیا با
شرایط و قوانین ما موافقید؟» و بیدرنگ گزینۀ «بله» را زده و به مرحلۀ بعلد رفتلهایلد .در
این حالت انگار زیر کاغذی سفید را امضا کردهاید که طرف مقابل هر چیزی دلش بخواهلد،
در آن مینویسد!
برای مثال ،برخی از دسترسیهایی که نرمافزار پیام رسان تلگرام بههنگام نصب بلر روی
گوشی ،از کاربران درخواست میکند ،در زیر نمایش داده شده است.

دوربین

خواندن وضعیت
تلفن و شناسه

خواندن کارت
تماس شما

اصالح و
خواندن
مخاطبان شما

یافتن حسابها
در دستگاه

تغییر یا حذف
محتویات کارت
حافظه

دریافت پیامهای
نوشتاری
(پیامک)

مشاهدۀ
اتصاالت Wi-
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مشاهدۀ
اتصاالت شبکه
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نوشتن گزارش
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خواندن گزارش
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موقعیت مکانی
دقیق (مبتنی
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حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی
این مسائل ذکر شده ،برای زمانی است که کاربر بهعلت کمدقتی چنین دسترسیهلایی
را به نرمافزار میدهد؛ در حالیکه نرمافزارهای بسیاری وجود دارد کله بلدون اطلالع کلاربر
شروع به کییبرداری از اطالعات وی میکنند؛ یعنی دیگر کسی دراینباره حتی سؤالی هلم
از کاربر نمی پرسد .این مورد دربارۀ نرم افزارهای بسیار مفیدی که بلهصلورت رایگلان ارائله
میشوند ،بسیار بیشتر اتفاق میافتد.
ذخیرۀ اطالعات در سرورها و امکان شنود اطالعات
وقتی در قرارداد نرمافزار قید میشود که اطالعات کاربر بهمدت  30ماه در سرورهای
آنها ذخیره میشود ،مشخص است که اطالعات کاربران برای مدت طوالنی در سرورهای
مربو به این نرمافزارها نگهداری میشود .البته این اطالعاتی است که بهصورت علنی به
کاربران گفته میشود .نرمافزارهای بسیاری وجود دارند که خدماتی را در اختیار کاربران
قرار میدهند و در مقابل (بدون اطالع کاربر) اطالعاتی را از کاربران دریافت میکنند.
اطالعات بهدستآمده از کاربران (که در نگاه اول به نظر بسیاری از آنها ساده و غیرمفید
میآیند) برای برخی از سازمانها (ازجمله سازمانهای جاسوسی) بهقدری ارزشمند است
که حاضرند برای دسترسی به آنها چندین میلیارد دالر هزینه کنند و حتی حاضر به
سوءاستفاده از ابزارهای قانونی شوند .برای مثال ،سازمان امنیت ملی آمریکا ( )NSAاز سال
 ۲015بهبهانۀ امنیت ملی ،تمام سرویسهای اینترنتی مستقر در آمریکا را مجبور به ارائۀ
اطالعات کاربران کرده است .یا شرکت فیسبوک عالوه بر ارائۀ تمام اطالعات کاربرانِ خود
به  ،NSAیک کارشناس داده نیز در اختیار آنها قرار داده تا در تحلیل دادههای کاربران با
 NSAهمکاری کند.
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البته بسیاری از سازندگان نرمافزارهای رایگان ،اهدافی تجاری دارند که با رسیدن به
آنها نیازی ندارند اطالعات بهدستآمده از کاربران را بفروشند .برای نمونه ،شرکت گوگل
با استفاده از دادههای شخصی کاربران و شخصیسازی تبلیغات ارائهشده به آنها ،ساالنه
میلیاردها دالر سود کسب میکند.
امکان پشتیبانگیری از اطالعات
نرمافزارهای پیامرسان معموالً یک کیی از اطالعاتی مانند ارتباطات ،مخاطبان ،مدت
تماس و نوع ارتبا (پیامک ،صوتی ،تصویری) کاربران را ،با توجیه پشتیبانگیری ،پیش
خود نگه میدارند که بیشتر برای ارتقای کیفیت سیستمهایشان از آن استفاده میکنند.
بسیاری از نرمافزارها چنین بکآپی را با درخواست کاربر ،به خودش نیز میدهند .مثالً
وقتی شما از واتساپ استفاده میکنید ،میتوانید از اطالعات و چتهای خود بکآپ
بگیرید و نرمافزار را پاک کنید.
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بهاینترتیب ،بعد از نصب مجدد برنامه ،واتساپ تمام آنها را به شما برمیگرداند.
اینکه شرکتی تا این حد به اطالعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد ،بحثبرانگیز و
البته کمی نگرانکننده است .براساس اطالعات جمعآوریشده میتوان هویت کاربر و نوع
فعالیت و طبقۀ اجتماعی وی را شناسایی کرد و اطالعات متنوعی دربارۀ او به دست آورد.

ردیابی کاربران براساس سیستم موقعیتیابی
تمام تلفنهای هوشمند و وسلایل ارتبلاطی املروزی دارای  1GPSهسلتند .بسلیاری از
نرم افزارهای ارائهشده نیز از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود استفاده ملیکننلد .ایلن
تکنولویی اگرچه بسیار مفید است ،اما به وسلیلۀ آن بسلیاری از نلرمافزارهلا قادرنلد مسلیر
حرکت ،مکانهای موردعالقه ،مسیرهای پُرتردد و موارد مشابه مربو بله تملام کلاربران را
ثبت کنند .امروزه تقریباً اکثر نرمافزارهای پیامرسان بلا اسلتفاده از دسترسلیهلایی کله از
کاربر میگیرند ،بهسادگی به  GPSکلاربران دسترسلی دارنلد و در صلورتی کله بخواهنلد،
میتوانند به تمام اطالعات مکانی کاربران دست پیدا کنند .این یعنی اینکه در هر لحظله از
مکانِ آنها و مسیرهای رفتوآمدشان آگاهی پیدا میکنند و حتی میتوانند ایلن اطالعلات
را برای مصارف بعدی خود ذخیره کنند .استفاده از  GPSدر کنار مزیتهلای بسلیاری کله
دارد ،ممکن است واقعاً انسان را دچار دردسر کند .مثالً در شلبکههلایی ماننلد اینسلتاگرام

Global Positioning System

۲0

1

تهدیدات حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی
میتواند خطر سرقت را افزایش دهد .فرض کنید به مسافرت رفتلهایلد و در حلین سلفر از
خود مرتباً عکسهایی با موقعیت مکانی خود منتشر میکنید .از ایلن طریلق مسلتقیماً بله
سارقان اعالم میکنید که در خانه نیستید و خانلۀ شلما بلرای سلرقت آملاده اسلت ( Tuو
همکاران.)۲008 ،

بسیاری از این نرمافزارهای رایگان ،از رفتار ،گفتار ،موقعیت و عکسهلای ارسلالی شلما
اطالعاتی جمعآوری میکنند که ملیتواننلد از آنهلا بلرای اهلداف جاسوسلی و تجلاری و
تبلیغاتی خود استفاده کنند (بیشتر نرم افزارها این تأیید اولیه را از کاربر میخواهنلد) .ایلن
امر یکی از بارزترین نمونههای نقض حریم خصوصی افلراد اسلت کله البتله خلود کلاربران
اجازهاش را صادر میکنند!

نفوذ در شبکههای اجتماعی
یکی از مخربترین پدیدههای دنیای دیجیتال و البته یکی از اصلیترین ناقضان حلریم
خصوصی ،هکرها هستند .هککردن 1در تعریف کلی عبارت است از استفاده از نلرمافلزاری
Hack
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مخرب برای ایجاد مشکل در یک سیستم یا دزدیدن اطالعات؛ اما وقتی مردم دربارۀ هک و
شبکههای اجتماعی صحبت میکنند ،به تعریف اصللی آن اشلاره نملیکننلد .هلککلردن
شبکههای اجتماعی با داشتن کمی اطالعات فنی ،شلدنی اسلت .منظلور از هلککلردن در
شبکههای اجتماعی این اسلت کله بلر مبنلای اطالعلات پروفایلل شخصلی فلردی غریبله،
اعتمادش جلب شود .این نوع هککردن ،مهندسی اجتملاعی نامیلده ملی شلود .مهندسلی
اجتماعی از تکنیکهای روانی متقاعدکننده استفاده ملیکنلد تلا از ضلعیفتلرین عضلو در
سیستم امنیتی اطالعات ،که در اینجا انسانها هستند ،بهرهبرداری کند.

هنگامی که مردم در شبکههای اجتماعی صفحهای ایجلاد ملیکننلد ،معملوالً احتملال
خطرهای امنیتی و نقض حریم خصوصلی خلود را نادیلده ملیگیرنلد .هرچله از اطالعلات
شخصی بیشتری در پروفایل عمومی خود استفاده کنیلد ،هکرهلا راحلتتلر ملیتواننلد بلا
استفاده از چنین اطالعاتی از اعتماد شما سوءاستفاده کنند (باطنی و ترک.)1395 ،
مزیت امنیتی عمدۀ شبکههای اجتماعی این است که فقط دوسلتان یلا اعضلای شلبکه
اجازه دارند تمام اطالعات پروفایل شخصی را مشاهده کنند .البته ایلن زملانی کلامالً ملؤثر
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است که در انتخاب اعضا یا دوستان خلود احتیلا الزم را بله خلرج داده باشلید .اگلر هلر
درخواست دوستی یا کاری را قبول کنید ،این احتمال وجود دارد کله یکلی از آنهلا هکلر
باشد.
متأسفانه یکی از مشکالت شبکههای اجتماعی آنالین این است که هیچ راهکاری بلرای
تشخیص هویت واقعی افرادی که در آن پروفایل میسازند ،وجود ندارد .در چنین وضلعیتی
هر هکری میتواند بهراحتی پروفایلی رایگان در یکی از شبکههای اجتملاعی ایجلاد کنلد و
عالقهمندیهایش را برحسب آن افرادی ثبت کند که مطابق هدفش هستند .اگر فرد هدف،
درخواست ارتبا را قبول کند ،هکر حتی به اطالعات دیگر اعضای شبکۀ او نیلز دسترسلی
پیدا میکند .راه مبارزه بلا مهندسلی اجتملاعی ،آگلاهی و هوشلیاری کلاربران شلبکههلای
اجتماعی است.

جعل هویت
سارقان و مجرمان اینترنتی بسلیاری از اوقلات از طریلق کیلیکلردن حسلاب کلاربری
دیگران یا ساختن حساب های کاربری غیرواقعی به اعمال مجرمانۀ خود میپردازند و باعلث
نقض حریم خصوصی دیگران می شوند .شاید بتوان یکلی از بلزرگتلرین معضلالت فضلای
مجازی را ،بهخصوص در ایران ،هویت نامشخص بسلیاری از کلاربران و بلهتعبیلری هویلت
جعلی آنان دانست .با هویت های جعلی ،ارتباطات جعلی شلکل ملیگیلرد .ایلن کلار خطلر
بزرگی برای امنیت جامعۀ مجازی است.

انتشار بدافزارها و باجافزارها در میان کاربران شبکههای اجتماعی
شبکه های اجتماعی ،بهدلیل فراگیربودن در همۀ جامعه ،زمینۀ مناسبی را برای پخلش
هرزنامه ها و بدافزارهای مختلف فراهم آورده اند .ازاین رو ،انتشلار بلدافزارها در شلبکه هلای
۲3
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اجتماعی افزایش یافته و معموالً از کاربران شبکههای اجتماعی بلرای انتشارشلان اسلتفاده
میشود .یکی از این بدافزارها" ،بات" 1است که از شبکه های اجتماعی بهعنلاوین مختلفلی
سوءاستفاده میکند و حریم خصوصی افراد را بهطور گسترده نقلض ملیکنلد .آسلانبلودن
گسترش بات ها در این شبکه ها و استفاده از این بستر بهعنوان کانال فرمان و کنترل ،سبب
شده که طراحان باتنتها تمایل زیادی بله اسلتفاده از شلبکههلای اجتملاعی پیلدا کننلد
(مودی و همکاران.)1395 ،

همدنین با استفاده از شبکههای اجتماعی ،باجافزارها میتوانند اطالعات کاربران را رمز
کنند و برای رمزگشایی آنها هزینله هلایی از کلاربران بگیرنلد؛ یعنلی ممکلن اسلت شلما
اطالعات مهمی داشته باشید و آن را در گوشی یا کامییوتر خود بدون تلدابیر امنیتلی نگله
داریللد .در اینجاسللت کلله ممکللن اسللت هکللری آن اطالعللات را بللردارد و آن را برایتللان
غیرقابلاستفاده یا دسترسیناپذیر کند و از شما بخواهد که برای دستیابی بله آن اطالعلات
مبلغی را پرداخت کنید یا کاری انجام دهید که مطابق میلتان نیست.
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ایجاد مزاحمت و هرزهنگاری
مزاحمللت و هرزنامللهنگللاری (اسللیمکللردن) آنالیللن ،سوءاسللتفادۀ رایجللی اسللت کلله
بلللرای آزار یلللا تهدیلللد یلللا ایجلللاد هلللراس انجلللام ملللیشلللود و ویژگلللی آن ،قابلیلللت
تکرارشوندگی اش اسلت؛ یعنلی ایلن کلار بارهلا و بارهلا انجلام ملیشلود .گلاهی افلراد بلا
تبلیغللات دروغللین اینترنتللی قربللانیِ فریللب و کالهبللرداری مللیشللوند (مثللل وقتللی کلله
عضو صفحات دوستیابی جعللی ملی شلوند)؛ بلهنحلوی کله براسلاس موقعیلت ،بلی آنکله
بداننللد ،اطالعللات شخصللی خللود را در اختیللار دیگللران مللیگذارنللد .سوءاسللتفادۀ رایللج
دیگر ،انتشلار و توزیلع بدخواهانلۀ اطالعلات تصلویری ،بلهمنظلور جریحله دارکلردن افلراد
اسللت .درواقللع ،مزاحمللت و هرزنامللهنگللاری کلله از طریللق اینترنللت یللا تلفللن همللراه یللا
دوربللین بللرای آسللیبرسللاندن یللا اذیللت و آزار انجللام مللیشللود ،ممکللن اسللت بللهشللکل
گسللتردهای منتشللر شللود .بلله همللین دلیللل ،ایللن کللار بسللیار خطرنللاک و مضللر اسللت و
ممکن است تبعات جبرانناپذیری را برای فرد و حریم شخصی او داشته باشد.
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قلدری اینترنتی
«قلللدری اینترنتللی (سللایبری)» زمللانی اتفللاق مللیافتللد کلله یللک کللاربر اینترنللت را،
کاربری دیگر (حتی یک کلودک پلیشدبسلتانی یلا نوجلوان) بلا اسلتفاده از فنلاوری هلای
دیجیتلال یلا تلفللنهلای هملراه مللورد آزار و اذیلت ،تهدیلد و تحقیللر قلرار دهلد و حللریم
خصوصللیاش را نقللض کنللد .ممکللن اسللت قربللانی مزاحمللت سللایبری یللا زورگیللری
اینترنتی ،با خطر ابتال بله اخلتالالت علاطفی و علوارض روانلی روبلهرو شلود و نتوانلد بله
دوستان هممدرسلهای ،همکلاران یلا همسلایه هلا اعتملاد کنلد .افلراد گلروه سلنی  15تلا
 ۲9سللال اکثللر قربانیللان احتمللالی آزار و اذیللت اینترنتللی را تشللکیل مللیدهنللد .از ایللن
میان ،یکسوم اعتراف کرده انلد کله قربلانی قللدری اینترنتلی شلده انلد .یلکسلوم دیگلر
ادعا کرده اند که قربانی زورگیری مجازی شلده و یلکسلوم نیلز ملدعی شلده انلد کله هلر
دو مورد را تجربه کردهاند.
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اغفال کودکان در این نوع از ارتباطات
از مهللمتللرین آسللیبهللای فرهنگللی و اجتمللاعی شللبکههللای اجتمللاعی ،بللهخصللوص
در شبکههای اجتماعی موبایل ،ملی تلوان بله روابلط نامناسلب بلین کودکلان اشلاره کلرد.
این روابط که بهدلیل کاهش توان نظلارتی واللدین در ایلن فضلا بله وجلود ملیآیلد ،بعلد
از مللدتی باعللث دورشللدن اعضللای خللانواده از یکللدیگر مللیشللود و درنهایللت ،اسللاسِ
خانواده را از بلین ملیبلرد .افلزایش مزاحملت و هرزناملهنگلاری ،نقلض حلریم خصوصلی،
امکللان بللکآپگیللری از اطالعللات شخصللی ،اخللتالل در بسللیاری از فعالیللتهللای
اجتمللاعی کلله ناشللی از اعتیللاد بلله ایللن نللرمافزارهاسللت ،بللهمخللاطرهافتللادن ارتباطللات
چهرهبلهچهلره ،اغفلال کودکلان و اتلالف زملان از جملله آسلیب هلایی اسلت کله از ایلن
طریللق پدیللد مللیآیللد .بللهگفتللۀ محققللان ،دانللشآمللوزان و دانشللجویانی کلله درگیللر
شبکه هلای اجتملاعی ملی شلوند ،بلهدلیلل اتلالف چنلدین سلاعت از وقلت خلود در ایلن
شبکهها ،تمرکزشان بر درس کاهش مییابد و دچار افت تحصیلی میشوند.
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استفاده از  VPNو پروکسی
باتوجللهبلله محللدودیتهللای موجللود در برخللی از شللبکههللای اجتمللاعی در کشللور،
بسللیاری از کللاربران ،بللهخصللوص نوجوانللان ،بللرای اسللتفاده از ایللن شللبکههللا و عبللور از
این محدودیتهلا ،از سلرویس  VPNو پروکسلیهلای مختللف اسلتفاده ملیکننلد .آندله
این ابزارها انجام میدهند (حداقل آندله ادعلا ملیکننلد) ،ایلن اسلت کله دادههلای شلما
را رمزنگاری میکنند و به مقصلد ملیرسلانند؛ بلدون اینکله کسلی بتوانلد ایلن دادههلا و
حتللی خللود شللما را بللهعنللوان کللاربر ،ردیللابی کنللد .امللا واقعیللت ایللن اسللت کلله تمللام
دادههللای شللما بللهصللورت رمزنشللده توسللط فللراهمکننللدۀ  VPNقابلللمشللاهده اسللت.
بهعبلارت دیگلر ،هنگلام اسلتفاده از  ،VPNدادههلای شلما ابتلدا بله سلرور  VPNمنتقلل
میشود و سلیس از آنجلا بله مقصلد ملدنظر شلما انتقلال ملییابلد .پاسلا از مقصلد نیلز
مجللدداً از همللین مسللیر بلله دسللت شللما خواهللد رسللید .درواقللع ،سللرور ( VPNیللا
پروکسی) مانند یک واسط میان شلما و مقصلدتان عملل ملیکنلد .واضلح اسلت کله اگلر
فراهمکنندۀ  VPNاراده کند ،بهسلادگی ملی توانلد بله تملام اطالعلات شخصلی شلما کله
ازطریق  VPNاو منتقلل شلده ،دسلت یابلد و در صلورت نیلاز حتلی آنهلا را بلرای خلود
ذخیره کند .بنابراین ،در صورتی کله بله حلریم خصوصلی خلود اهمیلت ملیدهیلد ،بهتلر
اسللت از ایللنگونلله سللرویسهللا پرهیللز کنیللد یللا در اسللتفاده از VPNهللا و Proxyهللا
(بهخصوص نسخههای رایگان آنها) بسیار احتیا کنید.
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در سللالهللای اخیللر ،اپراتورهللای شللبکههللای اجتمللاعی ،شللرکتهللای امنیتللی و
محققان دانشگاهی تالش کردهانلد کله راهحللهلایی بلرای مقابلله بلا خطلرات بلاال ارائله
کننللد .در بخللش آخللر ایللن کتللاب راهحلللهللایی را کلله ممکللن اسللت در برابللر ایللن
خطللرات ،بلله کللاربران کمللک کنن لد ،ارائلله دادهایللم؛ امللا فرامللوش نکنللیم کلله هملۀ ایللن
روشهلا فقلط زملانی کلارا خواهنلد بلود کله هوشلمندی الزم در اسلتفاده از شلبکههلای
اجتماعی را داشته باشیم.
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مقدمه
همانطور که در فصلهای قبل گفته شد ،امروزه اینترنت و شبکههای اجتماعی تبدیل
به بخشی از نیازهای اساسی انسان (مانند آب و غذا) شدهاند و بههیچوجه نمیشود آن را از
زندگی مردم جدا کرد .هریک از ما روزانه بهطور متوسط چندین ساعت از زمان خود را در
این شبکهها سیری میکنیم و به تعامل و تبادل اطالعات با دیگران میپردازیم .با
درنظرگرفتن این وضع ،الزم است همه بهطور دقیق به حریم خصوصی خود حساس باشیم
و کارهای الزم را برای افزایش امنیت حریم خصوصی و امنیت دیجیتالی خود به کار بندیم.
هدف این فصل از کتاب ،آشنایی با سازوکارهای امنیتی در شبکههای اجتماعی و روشهای
حفظ حریم خصوصی فرد و اطرافیان است .در انتهای فصل نیز تنظیمات مربو به حریم
خصوصی در شبکههای اجتماعی پرکاربرد بررسی شده و روشهای موجود در این شبکهها
برای افزایش امنیت کاربری نمایش داده شده است (کینکوف و همکاران.)1389 ،
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اصول استفاده از شبکههای اجتماعی
هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی با رعایت فقط چند نکتۀ ساده بهراحتی میتلوان
از وقوع بسیاری از اتفاقات بد جلوگیری کرد و تلا حلد زیلادی از آسلیبهلای ممکلن ایلن
شبکهها ،در امان ماند .در ادامه برخی از این اصول بهطور خالصله ذکلر ملیشلوند (بشلیر،
.)139۲


فراموش نکنید که اینترنت همیشگی است.

دادهای که شما در فضای آنالین منتشر میکنید ،بلرای همیشله آنجلا ملی مانلد .مهلم
نیست شما آن داده را پاک کنید ،حتی پاککردن حساب کاربری نیز منجر بله پلاکشلدن
آن نخواهد شد .آنده منتشر میکنید ،همیشه در دسترس دیگلران خواهلد بلود .بنلابراین،
همواره دقت کنید که چه اطالعاتی را در اینترنت منتشر میکنید؛ چون راه بازگشتی وجود
ندارد.


همیشه در کلیککردن بر روی لینکها احتیا کنید.

مهم نیست چه کسی لینک را ارسال کرده باشد .حتلی اگلر آن فلرد دوسلتتان باشلد،
بدون احتیا بر روی لینکها کلیک نکنید .دزدان اینترنتی از شبکههلای اجتملاعی بلرای
دزدیدن اطالعات شما استفاده میکنند؛ چون در این فضاها فریبدادن راحتتر است .آنها
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از حساب کاربری دوستانتان استفاده میکنند تا لینکهای خطرناک برایتان ارسلال کننلد.
کافی است بر روی لینکها کلیک کنید تا اطالعات خصوصی تلان بله دسلت آنهلا بیفتلد.
بنابراین ،همیشه مواظب لینکهای دریافتی باشید.



در پذیرفتن دوستی افراد بسیار دقت کنید.

هرگز به عکس و اسم افرادی که به شما درخواست دوستی ملیدهنلد ،اعتملاد نکنیلد.
هیچ معلوم نیست که آن اطالعات واقعی باشد .در شبکههای اجتماعی استفاده از عکلس و
نام دروغین بسیار ساده و مرسوم است .فقلط دوسلتی کسلانی را بیذیریلد کله آنهلا را در
دنیای واقعی میشناسید و به آنها اعتماد دارید.
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مرتباً تنظیمات مربو به حریم خصوصی خود را چک کنید.

همۀ شبکههای اجتماعی تنظیماتی برای حریم خصوصی دارند .مطمئن شوید که ایلن
تنظیمات بهگونهای قرار داده شده که اطالعاتتان را فقط با دوستان و خانوادهتلان در میلان
میگذارد .همدنین در بازههای زمانی مشخص ،این تنظیمات را مجدداً بررسی کنید تلا در
صورت تغییر آنها در اسرع وقت متوجه شوید.


هرگز اطالعات شخصی خود را منتشر نکنید.

در انتشار اطالعات شخصی (مانند آدرس خانه ،شمارهتلفن ،شلمارهمللی و شناسلنامه)
بسیار دقت کنید .هرگز این اطالعات را در محیط مجازی منتشلر نکنیلد .اگلر کسلی ایلن
اطالعات را از شما پرسید ،به او شک کنید .این اطالعلات ملیتوانلد بلهسلادگی بله دزدان
اینترنتی امکان دزدیدن اطالعات شما را بدهد.


رمز عبور خود را مرتباً عوض کنید.

هرگز رمز عبورهایی را انتخاب نکنید که بهسادگی ملی شلود آن هلا را حلدس زد .رملز
عبوری انتخاب کنید که حداقل  8نویسه داشته باشد و متشکل از عدد و حروف و عالمتها
باشد .رمزهای عبور خود را در بازههای زملانی (ملثالً هلر شلش ملاه) علوض کنیلد .بلرای
حسابهای کاربری مختلف هرگز رمز عبور یکسان استفاده نکنید.
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مراقب باشید اطالعات شما در کجا منتشر میشود.

دقت کنید که ممکن است حسابهای کاربری شما در شبکههای مختلف به هم متصل
باشند؛ مثالً ممکن است عکسی که در توییتر منتشر میکنید ،بهطور خودکار در فیسبوک
نیز منتشر شود.


هرگز در سفر ،موقعیت جغرافیایی خود را به اشتراک نگذارید.

در مواقعی که به مسافرت میروید ،هرگز مکان جغرافیایی خود را بههمراه عکلسهلای
خود به اشتراک نگذارید .اینگونه به دزدان نشان میدهید که خانه تان آمادۀ سرقت اسلت.
زمانی عکسها و مناطق را به اشتراک بگذارید که به خانه بازگشتهاید.
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برای ارتباطاتتان حدومرز قائل شوید.

همیشه در زندگی آنالین ،مانند زندگی واقعی ،حدومرزی برای ارتباطاتتان قائل شلوید.
قبل از اینکه متنی را توییت کنید یا محتوایی را در فیسبوک منتشر کنید ،کمی فکر کنید
و ببینید آیا کسی از دیدن آن ناراحت نمی شود یا اینکه در آینلده برایتلان مشلکلی ایجلاد
نمیکند .این اصل را مدام مدنظر قرار دهید :همیشه چیزی را منتشر کنیلد کله کسلی در
آینده نتواند آن را دستمایۀ سوءاستفاده از شما قرار دهد.


حواستان باشد که لیست دوستانتان شامل چه کسانی است.

حتی مراقب دوستانِ دوستانتان باشید .ممکن است آنها هم برایتان مشکلساز شلوند.
ممکن است شما تنها به دوستانتان اجازۀ دیدن پستها و عکسهای فلیسبوکتلان را داده
باشید؛ اما وقتی دوستی برایتان کامنت میگذارد یا مطلبتان را الیک ملیزنلد ،دوسلتان او
هم قادر به دیدن مطلب شما باشند .برای مثال ،عکسی خانوادگی را بلرای لیسلت خلانوادۀ
خود به اشتراک میگذارید .هیچکسی جز اعضای خانوادۀ شما در این لیست قرار نداشتهاند
و قاعدتاً نباید کسی جز این افراد بتواند عکلس را مشلاهده کنلد .برادرتلان کله در لیسلت
خانواده قرار دارد ،عکستان را الیک میکند و این باعث میشود فردی غریبه که در لیسلت
دوستان برادر شماست ،ازطریق همین الیک به عکس شما دسترسلی پیلدا کنلد .یلا بلرای
مثال ،یک توییت را برای لیستی خصوصی از افراد منتشر میکنید؛ اما یکی از افراد لیسلت
آن را ریتوییت یا عکسی از آن را منتشر میکند .این مشلکالت یلادآور اصللی مهلم اسلت؛
اصلی که همواره الزم است رعایت کنید تا دچار مشکل نشلوید :هلیچگلاه چیلزی را کله از
انتشار آن در زندگی واقعیتان احساس امنیت و راحتی نمیکنید ،در فضای مجازی منتشر
نکنید؛ زیرا سرانجام کسانی که نباید ،آن را خواهند دید.
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در همۀ شبکههای اجتماعی امکان مشخص کردن دسترسی افراد مختلف به مشخصات
فردی و محتوایی که منتشر میکنید ،وجود دارد .در فیسبلوک ایلن امکلان را داریلد کله
بخشهای مختلف حساب کاربری تان را برای دوستان ،دوستانِ دوستان ،شبکه و همۀ افراد
قابلدیدن کنید.

هنگامی که فردی بدون اجازه و غیرقانونی به حساب کاربریتان وارد شود ،ملیتوانیلد
ارتبا وی را قطع کنید .برای این منظور ،روی گزینۀ  Accountدر باالی صفحۀ پروفایلل
در سمت راست ،کلیک کنید .از پنجرهای که باز ملیشلود ،گزینلۀ  Account Settingsرا
انتخاب کنید .اطالعات مربو به فعالیتهلای

حسلابتان را در گزینلۀ Account Security
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خواهید یافت .اگر فرد دیگری هم  log inشده باشلد ،هملین اطالعلات دربلارۀ او نوشلته
میشود و میتوانید او را بهعنوان ناشناس معرفی و ارتباطش را قطع کنیلد .حتلی ممکلن
است کسی به حسابتان نفوذ نکرده باشد؛ بلکه از کامییوتر مدرسه ،کتابخانه یلا کلافینلت
محلهتان وارد حساب فیسبوکتان شده باشید ،اما فراموش کرده باشید از آن خارج شوید.
اینجا هم این کار بسیار برایتان سودمند است و از این طریق کلاری ملیکنیلد تلا بعلد از
رفتن شما کسی نتواند از حسابتان استفاده کند.

سازوکارهای تأیید هویت شبکههای اجتماعی
همانطور که قبالً هم گفتیم ،بسیاری از اپراتورهای شبکههای اجتماعی تالش میکنند
با فعالکردن اقدامات امنیتی (مانند سازوکار «تأییلد هویلت کلاربر» یلا «تنظیملات حلریم
خصوصی») کاربران خود را دربرابر اتفاقات بدی که ممکن است برایشان بیفتلد ،محافظلت
کنند .تعدادی از این روشها را در زیر توضیح میدهیم.
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سازوکار احراز هویت
برای اینکه اطمینان حاصل شود کاربری که ثبتنام میکند ،کاربر واقعی است،
اپراتورهای  OSN1از سازوکار تأیید هویت استفاده میکنند (مانند شناسایی عکس
دوستان ،تصدیق هویت چند فاکتور ،یا در بعضی مواقع درخواست از کاربر که یک کیی از
نام کاربری خود را ارسال کند) .در این میان ،تلگرام هم دو عامل احراز هویت را به کار
برده است .کاربر در زمان واردشدن به تلگرام ،نهتنها نیاز به واردکردن رمزعبور دارد ،بلکه
الزم است کد تأییدی را که به تلفن همراهش ارسال میشود ،درج کند .این راهکار باعث
میشود از ورود کاربر با حساب کاربری جعلی و نیز از انتشار اطالعات نادرست جلوگیری
شود .همدنین از این طریق از برخی حوادث پیشگیری میشود؛ مثالً اینکه هکری حساب
تلگرام را برباید.

 :Orbit Showtime Network .1اپراتوری که با شراکت چند شرکت عربی و آفریقایی تأسیس شده است.
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تنظیمات امنیت و حریم خصوصی
بسیاری از شبکههای اجتماعی آنالین از تنظیمات حریم خصوصی کاربر با قابلیتهای
مختلف پشتیبانی میکنند .کاربران فیسبوک میتوانند تنظیمات حریم خصوصی خود را
سفارشی کنند .بهاینترتیب ،میتوانند مشاهدۀ مطالب ،تصاویر ،نوشتهها و بقیۀ بخشها را
شخصیسازی کنند .از سوی دیگر در  Google+سفارشیکردن حریم خصوصی به این
شکل است که کاربران میتوانند دوستان خود را دستهبندی کنند (مانند «دایرۀ بهترین
دوستان»« ،دایرۀ دوستان مدرسه»« ،دایرۀ کار») و به هر گروه ،دسترسی موردنیاز را
بدهند .بههرحال ،ممکن است نخواهید آن مطلبی را که برای دوستان صمیمی خود ارسال
میکنید ،کل بدههای مدرسه ببینند.

سازوکارهای حفاظت داخلی
بعضی از شبکههای اجتماعی کاربران خود را با اجرای سازوکارهای حفاظت داخلی
اضافی دربرابر اسیم ،پروفایلهای جعلی ،کالهبرداری و دیگر تهدیدات محفاظت میکنند.
برای مثال ،فیسبوک از کاربران خود دربرابر حمالت مخرب و دزدیِ اطالعات ،بهوسیلۀ
فعالکردن سیستم ایمنی فیسبوک (FIS) 1محافظت میکند.

Facebook Immune System
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گزارش کاربران
یکی از روشهایی که اپراتورها میتوانند به وسیله آن از کاربرانی مانند ما ،یعنی کاربران
جوان و نوجوان خود ،دربرابر آسیبها محافظت کنند ،دریافت گلزارش اسلت .اپراتورهلا در
این روش ،گزینه ای برای گزارش سوءاستفادهها یا سیاستهای نقضشلده در شلبکۀ خلود
قرار می دهند .کاربران می توانند در صورت مشاهدۀ این موارد ،بالفاصله به اپراتورهلا اطلالع
دهند .حتماً شما هم دیدهاید که وقتی در تلگرام فرد ناشناسی پیلامی ارسلال ملیکنلد ،در
باالی صفحه گزینۀ  report spamوجود دارد .اگر فرد مزاحم بود یا حرفهای نامناسلب زد،
کافی است برای حفظ حریم خصوصی خودتلان گزینلۀ رییلورت را بزنیلد تلا دیگلر نتوانلد
برایتان پیامی بفرستد.
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سازوکار تأیید هویت دومرحلهای
یکی دیگر از روشهایی که برخی پیامرسلانهلا و شلبکههلای اجتملاعی بلرای امنیلت
کاربران خود ارائه میکنند ،تأیید هویت دومرحللهای اسلت .بلا اسلتفاده از ایلن تنظیملات
کاربران می توانند اطمینان حاصل کنند که ورود به حساب کاربریشان برای افراد غیرمجاز
ممکن نیست .این شیوه از احراز هویت در هر شبکۀ اجتماعی یا پیامرسانی متفاوت اسلت؛
اما اکثر سامانهها پیامی متنی ارسال میکنند که حاوی کد منحصربهفردی است و این کلد
در زمان ورود به سامانه در کنار نام کاربری و گذروایۀ پیشین درخواست میشود .پیامهلای
متنی محیط ایمنی برای ارسال کد فرض شدهاند؛ چراکه اگر نفوذگر به گلذروایۀ شلما نیلز
دسترسی یابد ،احتمال اینکه تلفن همراه شما را نیز ربوده باشد ،بسیار کم است .در بخلش
بعدی بیشتر دربارۀ این سازوکار در هر شبکه یا پیامرسان صحبت خواهیم کرد.
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روشه ای حف ظ ح ریم خصوص ی در ش بکهه ای اجتم اعی و
پیامرسانها
در هریک از شبکههای اجتماعی ،پیام رسانها ،سایتهای اشتراکگذاری و صندوقهای
پست الکترونیکی ،گزینههای متفاوتی برای حفظ حریم خصوصی به شرح زیر وجود دارد.

شبکۀ اجتماعی فیسبوک
تأییدنکردن درخواست دوستی افراد ناشناس
پس از مدتزمان کوتاهی که از حضور شما در فیسبوک میگذرد ،احتماالً چنلد پیلام
دوستیابی دریافت میکنید .در این پیامها از شما میخواهنلد کله بلا آن افلراد «دوسلت»
شوید .زمانی که چنین درخواستهایی را بیذیرید ،ملی توانیلد هلر چیلزی را کله آن افلراد
میفرستند ،ببینید و آنها نیز آنده را شما برای دیگران ارسال ملیکنیلد ،ملیبیننلد .اگلر
درخواست ازسوی کسی باشد که به ادامۀ ارتبا بلا او تمایلل داشلته باشلید ،شلاید قصلد
داشته باشید نام او را به لیسلت «دوسلتان» اضلافه کنیلد .املا اگلر او را در دنیلای واقعلی
نشناسید یا به هر دلیل نخواهید که در محیط مجازی با او ارتبا برقرار کنیلد ،ملیتوانیلد
روی عبارت  Not Nowکلیک کنید.

43

راهبردهای حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی
ارسال و دریافت پیام و صفحۀ پستها
هرچه بگویید ،به خودتان برمیگردد .دانستن این نکته به شما کمک میکند تلا هرگلاه
خواستید به قسمت  Wallکسی پیغامی ارسال کنید یا دربارۀ اطالعات بلهروز او اظهلارنظر
کنید یا آن را تأیید کنید یا حتی دلیللی ارائله دهیلد ،بله افلراد حاضلر در شلبکه و تلأثیر
گفتههای خود کمی فکر کنید .پیامتان شما را چگونه معرفلی ملیکنلد؟ اگلر ملیخواهیلد
چیزی را صرفاً به یکی از دوستان خود بگویید ،تنها یلک پیغلام خصوصلی بفرسلتید یلا از
سرویس چت در فیسبوک استفاده کنید.
کنترل محتویات پروفایل
میتوانید تعیین کنید که چه کسی صفحۀ پروفایلتان را ببیند .صرفنظر از اینکله چله
چیزی در صفحۀ پروفایل وارد کرده باشید ،در صفحۀ تنظیمات حریم خصوصی ،میتوانیلد
تعیین کنید که چه کسانی میتوانند بله ایلن اطالعلات دسترسلی داشلته باشلند .توصلیه
میشود که حداکثر این اجازه را به کسانی بدهید که در لیست «فقط دوستان» قرار دارنلد
(کینکوف.)1389 ،
شخصیسازی تنظیمات حریم خصوصی
کاربران بسیاری از این تنظیمات پایهای مطلع اند؛ ولی بسیاری از افراد نملیداننلد کله
میتوانند شخصیسازی بیشتری در این تنظیمات انجام دهند تا کنتلرل بیشلتری بلر روی
اینکه چه کسانی بتوانند چه مطالبی را ببینند ،داشلته باشلند .در قسلمت پلایینی صلفحۀ
«تنظیمللات حللریم خصوصللیتللان را انتخللاب کنیللد» 1لینکللی بلله بخللش تنظیمللات «

Choose Your Privacy Settings
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شخصیسازی » 1وجود دارد .اگر روی این لینک کلیک کنید ،به صفحهای منتقل میشوید
که امکانات کنترل جزئی امنیتی بسیاری را در اختیارتان میگذارد.

بخش «چیزهایی که به اشتراک ملیگلذارم» ۲در تنظیملات حلریم خصوصلی صلفحۀ
تنظیمات انتخابی به سه گروه تقسیم شده است :چیزهلایی کله بله اشلتراک ملیگلذاریم،
چیزهایی که دیگران به اشتراک میگذارند ،3اطالعات تماس .4در سمت راست هر آیلتم در
این صفحه یک کادر کشویی هست که به شما این امکان را میدهد تا مشخص کنیلد چله
کسی به هریک از این آیتمها دسترسی داشته باشد .برای مثال ،پستهای شلما را بلهطلور

1

Customize
Things I Share
3
Things Others Share
4
Contact Information
2

45

راهبردهای حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی
پیشفرض «همه» می توانند ببینند؛ ولی میتوانید روی این کادر کلیلک کنیلد و آن را بله
«دوستان دوستان»« ،فقط دوستان» و «انتخابی» تغییر دهید.

کنترل برنامههای کاربردی
فیسبوک حاوی بسیاری از برنامههای کاربردی و تعدادی نرمافزار اسلت کله در داخلل
این سرویس کار میکنند .این برنامههای کاربردی میتوانند شامل انواع بلازیهلا ،خلدمات
اطالعرسانی (خبررسانی) ،آزمونها و تقریباً هر چیز دیگری باشند که میتواند بر روی یلک
کامییوتر برنامهریزی شود .دانستن این نکته اهمیت دارد که سازندگان برنامههای کاربردی
گاهی میتوانند به دادههای شما در فیسبوک دسترسی داشته باشند و بلازیهلایی وجلود
دارد که میتوانند برخی از آن اطالعات را با دوستان شما یا افراد دیگری که این بازیهلا را
انجام میدهند ،به اشتراک بگذارند .اما درست مثل دیگر جنبههای فیسبوک ،باید بر اینکه
آنها به چه اطالعاتی میتوانند دسترسی داشته باشند ،نظارت کنید .میتوانید با کلیک بلر
روی قسمت ویرایش تنظیملات خلود کله دقیقلاً در پلایین بخلش برناملههلای اجرایلی و
سایتهای اینترنتلی در پلایین صلفحۀ تنظیملات حلریم خصوصلی قلرار دارد ،بله صلفحۀ
تنظیمات نرم افزارها ،بازیها و صفحات وب وارد شوید .در این مرحله صفحهای را مشلاهده
می کنید که به شما اجازه میدهد تمام تنظیمات الزم برای برناملههلای کلاربردی ،بلازی و
شبکههای اینترنتی (وبسایتها) را مطابق کاربرد آنها برای هر فرد ،تنظیم کنید.
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بالککردن کاربران فیسبوک
وقتی کسی را در فیسبوک بالک میکنید ،چه اتفاقی میافتد؟ با بالک کردن هر کاربر،
مانع این میشوید که فرد صفحۀ فیس بوکتان را ببیند .همدنین با این کار بهطور خودکلار
با کاربر unfriend ،میشوید.
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افرادی که بالک میشوند ،نمیتوانند:


مطالبی را که در صفحۀ خود پست کردهاید ،مشاهده کنند.



شما را در پستها یا نظرات یا عکسها برچسبگذاری کنند.



شما را به رویدادها یا گروهها دعوت کنند.



با شما گفتوگو کنند.



شما را بهعنوان یک دوست اضافه کنند.

برای بالککردن میتوان از قسمت تنظیمات فیسبوک و گزینۀ  Blockingاقدام کرد.
در قسمت  Blocking usersباید دوستان مدنظر یا اشخاصی را که میخواهید ،اضافه کنید.

همدنین ازطریق نمایۀ حساب کاربری میتوانید شخص مدنظر را بالک کنید.
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ریپورت کاربران جعلی فیسبوک
به نمایۀ حساب کاربری جعلی بروید .اگر نمیتوانید آن را پیدا کنید ،سعی کنید نامی را که
در نمایه مورد استفاده قرار میگیرد ،جستوجو کنید یا اینکه از دوستانتان بخواهید پیوند
آن را بفرستند.
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بر روی عکس

کلیک کنید و  Reportرا انتخاب کنید .دستورهای روی صفحۀ

نمایش برای جعل هویت را برای  Reportدنبال کنید.

شبکۀ اجتماعی اینستاگرام
یکی دیگر از شبکههای اجتماعی که امروزه در میان ما بسیار محبوب شلده،
اینستاگرام است .این شبکه بهدلیل جذابیتهای زیاد ،ازجمله دسترسی بدون محلدودیت و
وجود طیف وسیعی از افراد جامعه (بلازیگران ،سیاسلتملداران ،هنرمنلدان و ،)...بلا اقبلال
زیادی در کشور روبهرو شده است .همدنین رشد سریع و چشمگیر اسلتفاده از تلفلنهلای
هوشمند در میان افراد در سنین مختلف ،تأثیر زیادی در رشد این شبکۀ اجتملاعی داشلته
است .اما ازطرف دیگر ،این شبکۀ اجتماعی باتوجهبه ماهیلت آن (کله مبتنلی بلر محتلوای
تصویری است) بسیار ظرفیت آن را دارد که حریم خصوصی افراد را در معرض خطلر قلرار
دهد .در ادامه به بررسی چند نکتۀ ساده برای حفظ حریم خصوصی در این شبکۀ اجتماعی
پرطرفدار و جذاب خواهیم پرداخت.

مسدودسازی کاربران مزاحم و مشکوک
کاربرانی را که بهروشهای مختلف مرتباً برایتان ایجاد مزاحمت میکنند یا کاربرانی را
که حس خوبی به شما القا نمیکنند ،مسدود کنید .با این کار تمام پستهای آیندۀ شما از
دید آنها مخفی میماند و درنتیجه ،آنها از وضعیتتان اطالع نخواهند داشت .برای
مسدودکردن کاربر به صفحۀ پروفایل او بروید و پس از لمس سهنقطۀ باالی صفحۀ
نمایشتان گزینۀ  Block Userرا انتخاب کنید.
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ریپورتکردن کاربران
در اینستاگرام میتوان کاربران ،ویدئوها ،تصاویر و کامنتها را رییورت کرد .برای
رییورتکردن کاربر یا صفحۀ اینستاگرام ،طبق تصاویر زیر عمل کنید .ابتدا به صفحۀ
موردنظر بروید و روی عالمت سهنقطه کلیک کنید تا منویی به نمایش دربیاید .سیس
عبارت  Reportرا فشار دهید تا پنجرۀ جدیدی نمایش داده شود و از شما دلیلتان برای
گزارشکردن آن کاربر را سؤال کند .دلیل خود را انتخاب کنید .سیس اینستاگرام از شما
بهدلیل گزارشکردن آن کاربر تشکر میکند و ازطرف شما آن صفحه را بالک میکند تا
ارتبا

آن با شما مسدود شود .با انجامدادن این مراحل میتوانید کاربر خاطی را در

اینستاگرام رییورت کنید.
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تأیید دستی پستهای تگشده
در تنظیمات اولیۀ اینستاگرام ،وقتی کسی شما را در عکسی تلگ ملیکنلد ،آن عکلس
بهصورت خودکار به پروفایل شلما اضلافه ملی شلود .بهتلر اسلت ایلن عکلسهلا را قبلل از
اضافهشدن به پروفایل خود بررسی و تأیید کنید.
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حال میتوانید تنظیمات را بر روی  Add Manuallyقرار دهید و قبل از اضافهشدن
عکسی به پروفایلتان ،آن را تأیید کنید.
استفادۀ کمتر از هشتگ
زمانی که هشتگها را به یک پست عملومی اینسلتاگرام اضلافه ملیکنیلد ،در صلفحۀ
مربو به آن هشتگ ،عکس شما نمایش داده می شود .هشتگ برای دیلدهشلدن عکلسهلا
راهکار فوقالعادهای است؛ ولی اگر تمایل ندارید کله عکلسهلا و فلیلمهایتلان را غریبلههلا
ببینند ،بهتر است از هشتگهای کمتری استفاده کنید.

خصوصیسازی پروفایل
در نهایت اگر راهکارهای باال بهاندازۀ کافی به شما احساس امنیت نمی دهد ،ملیتوانیلد
حساب کاربری خود را خصوصلی کنیلد .پلس از خصوصلیسلازی حسلاب کلاربری ،فقلط
دنبالکنندگان شما قلادر بله دیلدن پسلتهایتلان خواهنلد بلود .اگلر کلاربر جدیلد قصلد
دنبالکردن مطالب شما را داشته باشد ،ابتدا باید برای شما درخواستی ارسال کند و سیس
با تأیید شما به لیست فالوِرهایتان اضافه شود .شما فقط ازطریق نرم افزار رسمی اینستاگرام
میتوانید حساب کاربری خود را خصوصیسازی کنید.
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پیامرسان تلگرام
تلگرام نیز همدون اینستاگرام بهدالیل مختلف در کشور ما بسیار محبلوب
شده است .محبوبیت این پیام رسان در ایران بهحدی است که بیشتر تعداد کلاربران تلگلرام
متعلق به ایران اند و امروزه عمالً این نرمافزار اولین انتخاب ایرانیان برای پیام رسلانی اسلت.
ازهمینرو ،بهتر است همۀ ما هنگام استفاده از این پیامرسان به حریم خصوصی خود بسیار
دقت کنیم و از اطالعات شخصی مهم خود ،مراقبت کنیم .با وجود ادعای سازندگان تلگلرام
مبنی بر امنیت و رمزگذاری کامل اطالعات ،داشلتن آگلاهی از روشهلای افلزایش میلزان
امنیت در هنگام استفاده از آن ،ضروری است .دانستن تملام امکانلات امنیتلی و روشهلای
حریم خصوصی مسئله ای است که نهتنها در این ابزار ،بلکه در هر ابزار دیگری املری مهلم
است .بنابراین ،در این بخش نیز به بررسی چند نکته برای افزایش امنیت این پیامرسان در
حفظ حریم خصوصی خواهیم پرداخت.
ریپورتاسپمکردن کاربران
تعداد زیاد کاربران تلگرام در ایران ،باعث شده که مزاحمتهایی نیلز بلرای آنلان پلیش
بیاید .برای مثال ،اگر کسی شمارهتلفن یا شناسۀ تلگلرام شلما را داشلته باشلد ،بلهراحتلی
میتواند مزاحمتان شود .اما تلگرام هم برای جللوگیری از ایلنگونله مزاحملتهلا تلدابیری
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اندیشیده است .همانطور که قبالً اشاره شد ،میتوانید کاربر مزاحم را رییورتاسیم (ارسال
گزارش مزاحمت به تلگرام) کنید .با انجام دادن رییورت ،گزارش فرد مزاحم به تلگرام ارسال
میشود و کاربر رییورتشده ،تا مدتزمان معینی ،نمی تواند به افراد ناشلناس (کسلانی کله
شمارهاش را ندارند) پیام ارسال کند.

هنگامی که یک کاربر در تلگرام به شما پیام میدهد ،در صورتی که شمارۀ آن شخص
را نداشته باشید ،در باالی صفحه ،دو گزینه با نامهای  ADD CONTACTو

REPORT

 SPAMظاهر میشود .برای رییورتاسیمکردن آن شخص ،بر روی گزینۀ

REPORT

 SPAMضربه بزنید.

سیس یک پنجرۀ پاپآپ با عنوان «آیا شما برای رییورتاسیمکردن این کاربر مطمئن
هستید؟» برایتان باز میشود .در صورت تأیید بر روی گزینۀ  OKضربه بزنید.
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اکنون کار تمام اسلت و کلاربر ملزاحم رییلورت شلده اسلت .کلاربران رییلورتشلده
نمیتوانند به کاربرانی که شمارۀ آن ها را در لیست خود ندارند ،پیام ارسال کنند و هنگامی
که برای افراد ناشناس پیام ارسال کنند ،با عالمت قرمزرنگی در کنار پیام مواجه ملی شلود.
همدنین پیغامی برایشان ظاهر میشود که به آنان نشان میدهد رییورت شدهاند:
Sorry, you can only send messages to mutual contacts at the moment

متأسفیم .شما در حال حاضر قادر هستید تا تنها به مخاطبان متقابل خود پیام ارسال
کنید.
در صورتی که کاربر مزاحم ازطلرف چنلد نفلر رییلورت شلود ،تلگلرام بلرای آن کلاربر
محدودیتهایی درزمینۀ اضافهشدن به گروهها ،برقراری تماس و ...قائل میشود.
مسدودکردن کاربران
با استفاده از این امکان ،کاربر میتواند افرادی را که برایش ایجاد مزاحمت میکننلد یلا
شمارهتماسهای ناشناسی را که با ارسال تبلیغات ناخواسته و هرزنامهها موجب اتالف زمان
و انرییاش میشوند ،انتخاب کند و نگذارد آنها او را ببینند.

56

تهدیدات حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی
برای این کار کافی است روی اسم پروفایل کاربر موردنظر کلیک کنید (با انگشت ضربه
بزنید) و بعد در باالترین بخش سمت راست روی عالمت سهنقطۀ عمودی ضربه بزنید .برای
بالککردن کاربر ،روی گزینۀ  Block Userضربه بزنید .بهاینترتیب ،دسترسی کاربر مزاحم
مسدود میشود .اگر پشیمان شدید ،میتوانید به بخش  Block Usersدر بخش  Settingو
زیربخش  privacy and policyوارد شوید .در آنجا لیست افرادی را که بالک کردهاید،
میتوانید ببینید .اگر میخواهید کسی را از بالک خارج کنید ،دوباره روی اسمش کلیک
کنید .روی عالمت سهنقطۀ عمودی بروید و این بار گزینۀ  Unblockرا انتخاب کنید.

گفتنی است اگر حساب تلگرامتان را پاک کنید و دوباره بسازید ،کسانی که شلمارهتلان
را در گوشی خود داشته اند و شما بالکشان کرده بوده اید ،از بالکبودن خلارج ملی شلوند و
میتوانند دوباره با شما ارتبا بگیرند.
نمایشندادن فعالیتها
تلگرام بهطور پیشفرض این امکان را میدهد که دیگران بتوانند فعالبلودن یلا نبلودن
کاربر را رصد کنند و وضعیت برخطبودن حساب کاربری فرد را مشاهده کنند .با استفاده از

57

راهبردهای حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی
امکان «مشاهدۀ وضعیت فعالیت» میتوان مشاهدۀ وضعیت فعالیت کاربر ،توسط دیگران را
محدود کرد.
امکان افزودهشدن به گروهها
بهطور پیشفرض ،تنظیمات تلگرام بهصورتی است که دیگران در صورت دسترسی به
شمارهتماس و مشخصات کاربر ،میتوانند او را به هر گروه تشکیلشده در فضای تلگرام،
بیفزایند .این امر ممکن است مسائل و مشکالتی را برای کاربران به وجود آورد و موجب
ایجاد مزاحمت برای آنان شود .کاربر میتواند این وضعیت را محدود کند و اجازه ندهد به
گروههایی که افراد ناشناس ساختهاند ،اضافهاش کنند .در شکل زیر صفحۀ تنظیمات
مربوطه نشان داده شده است که در آن گزینۀ ( Everybodyحالت پیشفرض) امکان
افزودهشدن فرد به گروهها را به همگان میدهد.
با انتخاب گزینۀ  My Contactsفقط کسانی که در دفترچهتلفن کاربر هستند ،این
امکان را دارند .همدنین مشابه تنظیمات مربو به مشاهدۀ وضعیت فعالیت ،با استفاده از
افزودن استثناها در قسمت  ،Add Exceptionsامکان اضافهشدن به گروهها را میتوان
محدودتر کرد .با انتخاب  Add Usersدر مقابل گزینۀ  Always Allowمیتوان به افراد
خاصی امکان افزودن کاربر به گروهها را داد .در مقابل ،گزینۀ  Never Allowاین امکان را
میدهد که قابلیت اضافهکردن کاربر در گروههای مختلف را ،از برخی افراد موجود در
لیست تماس سلب کنیم.

58

تهدیدات حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی

رمز ورودی نرمافزار
با استفاده از این امکان ،می توانید رملزی بلرای تلگلرام فعلال کنیلد تلا میلزان امنیلت
دسترسی به پیامها را افزایش دهید:

با انتخاب گزینۀ  Passcode Lockمیتوانید رمز ورود به تلگرام را مطابق عکس زیر که
یک عدد چهاررقمی است ،تعیین و تأیید کنید .با اضافهکردن رمز ،عالمت قفل در صفحۀ
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اصلی برنامه ظاهر میشود که نشاندهندۀ فعالبودن رمز ورودی است .در صورت نیاز به
تغییر رمز ایجادشده میتوانید از گزینۀ  Change Passcodeاستفاده کنید.

همدنین در بخش  Auto-Lockمیتوانید کاری کنید که نرمافزار بهطور خودکار قفل
شود .در شکل زیر تنظیمات این بخش را میبینید که در آن ،زمانِ پیشفرضِ فعالشدنِ
قفل ،یک ساعت است؛ اما میتوانید این زمان را تا پنج دقیقه هم کاهش دهید .با انتخاب
 Doneفرایند تکمیل میشود.
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تأیید دومرحلهای
فعالسازی تلگرام در یک دستگاه دیگر نظیر تبلت یا رایانلۀ شخصلی ،بله ایلن صلورت
است که کاربر شمارهتماس خود را در دستگاه جدید وارد ملیکنلد و سلرور تلگلرام کلدی
چهار رقمی را برایش پیامک میکند .سیس کاربر باید کد پیامکشده را در دسلتگاه جدیلد
وارد کند .بهاینترتیب ،نرمافزار در سیستم جدید فعال میشود.

با استفاده از این تنظیمات ،می توانید ورود به حساب کاربری خود را امن تر کنید؛ یعنی
عالوه بر واردکردن کد ارسالی ،رمز عبور نیز وارد کنید .با واردشدن بله بخلش
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 Verificationو انتخاب گزینۀ  Set Additional Passwordملیتلوان رملز موردنیلاز بلرای
تأیید دومرحلهای را تنظیم کرد.

نمایش دستگاههای فعال بر روی نرمافزار
در بخش  Active Sessionsمیتوانید همۀ دستگاههایی را که با حساب شما وارد
شدهاند ،مشاهده کنید و در صورتی که با اطالعات خودتان مطابقت نداشت ،دسترسی
دستگاه را حذف کنید.
با استفاده از گزینۀ  Terminate All Other Sessionsمیتوانید تمام دستگاههای
دیگری را که از حساب کاربریتان استفاده میکنند ،یکجا حذف کنید .اگر با دستگاههای
عمومی و ناامن وارد تلگرام شده باشید ،ممکن است به حساب کاربریتان دسترسی پیدا
کنند.
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گفتوگوی محرمانه
یکی از قابلیتهای تلگرام ،گفت وگوی محرمانه است .این گفتوگلو بلرای محافظلت از
حریم خصوصی و امنیت کاربران است.
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ویژگیهای این گفتوگو به این شرح است:
 .1گفتوگوها در هیچجا ثبت نمیشود.
 .۲کامالً رمزگذاری می شود؛ به این معنا که پیامهلای ارسلالی از ابتلدای مسلیر تلا
رسیدن به مقصد ،رمزگذاریشده است.
 .3در دستگاههای دیگری که در آنها از حساب تلگرامتان استفاده میکنید ،پیامها
مشاهده نمیشود؛ یعنی مثالً اگر تلگرام بر روی کامییوترتان هم فعال باشد و با
کسی  Secret Chatکند ،این چت در کامییوتر قابلمشاهده نخواهد بود .اگر
شک دارید که ممکن است کسی از کامییوترتان پیامهایتان را بخواند ،میتوانید
از این گزینه استفاده کنید.
 .4گفتوگوها بعد از مدتی معین حذف میشود.
 .5گفتوگوهای انجامشدۀ دو طرف را بههیچوجه نمیتوان بلرای گلروههلا یلا افلراد
دیگر فرستاد.
برای گفتوگوی محرمانه با یکی از افراد موجود در لیسلت مخاطبلان ،ابتلدا نلام وی را
پیدا کنید .سیس قسمت باالی صفحه را کله نلام مخاطلب یلا شلمارۀ او هملراه بلا تصلویر
نمایهاش قرار دارد ،انتخاب کنید.
بعد از انتخاب ،مشخصات مخاطب را مشاهده میکنید .در این صفحه با انتخاب گزینلۀ
 Start Secret Chatیک گفتوگوی محرمانه میان شما و مخاطب ملدنظر ایجلاد ملیشلود.
حاال در گفتوگوی ایجادشده ،با کلیک روی نلام یلا شلمارۀ مخاطلب ،امکانلات ملرتبط بلا
گفتوگوی محرمانه را مشاهده خواهید کرد:
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شبکۀ اجتماعی توییتر
این روزها عضویت در شبکۀ اجتماعی تلوییتر ،بیشلتر از همیشله موردتوجله
کاربران ایرانی قرار گرفته است .ازاین رو ،دانستن نکات امنیتلی پایله و برخلی از تنظیملات
برای ایمنسازی حساب های کاربری و حفظ حریم خصوصی از مهم ترین نکلاتی اسلت کله
کاربران پیش از شروع فعالیت جدی در این شبکۀ اجتماعی ،باید آن ها را بداننلد و رعایلت
کنند.
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فعالسازی تأیید هویت دومرحلهای
فعالسازی تأیید هویت دومرحلهای به شما این امکان را میدهد که به همراه رمز ورود ،هر
بار از یک کد امنیتی جداگانه که به شمارۀ موبایلتان پیامک میشود ،استفاده کنید.

برای فعالسازی تأیید هویت دومرحلهای ،از مسیر  Settings > Accountاز زیرمجموعۀ
 Securityبخش  Login verificationگزینۀ  Verify login requestsرا در کامییوتر انتخاب
کنید .در موبایل نیز از مسیر  Settings > Account > Securityگزینۀ Login verification

را فعال کنید .دقت کنید که اگر تابهحال برای حساب کاربری تان از شلمارهتلفلن اسلتفاده
نکرده اید ،توییتر برای فعال سازی این قابلیت ،از شلما ملی خواهلد تلا در بخلش تنظیملات
مربو به  Mobileاین کار را انجام دهید.
فعالسازی گزینۀ حفاظت از بازیابی رمز ورود
توییتر برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفادۀ احتملالی از قابلیلت بازیلابی رملز عبلور،
تنظیماتی را در نظر گرفته است که با فعالسازی آن ،موقع درخواست برای بازیابی حسلاب
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کاربری ،اطالعات بیشتری (مانند ایمیل و شمارهتلفن) از کاربر پرسیده میشود .این قابلیت
باعث میشود برخی از تهدیدات متداول افراد سودجو و هکرها خنثی شود.

برای فعالسازی ایلن قابلیلت از مسلیر  Settings > Accountاز زیرمجموعلۀ security

بخش  Password resetگزینۀ  Require personal information to reset my passwordرا
در کامییوتر فعال کنید .نکته قابل توجه این است که برای فعالسلازی ایلن قابلیلت حتملاً
باید ازطریق مرورگر کامییوتر اقدام کنید.
غیرفعالکردن موقعیت جغرافیایی
بهصورت پیش فرض ،توییتر این امکان را به کاربر می دهلد کله بلههملراه هلر توییلت ،
موقعیت جغرافیایی خود را نیز اعالم کند .اما ازآنجاکه موقعیت جغرافیایی بعضی از کاربرها،
بللهویللژه کللاربران ایرانللی ،ممکللن اسللت جللزء اطالعللات حسللاس آنهللا محسللوب شللود،
غیرفعالکردن کلی آن برای جلوگیری از هرگونه خطای کاربری و لورفتن موقعیلت مکلانی
توصیه میشود.
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برای ایلن کلار ،از مسلیر  Setting > Privacy and safetyاز زیرمجموعلۀ  Privacyبله
بخش  Tweet Locationبروید و گزینۀ  Add a location to my Tweetsرا غیرفعال کنید.
غیرفعالکردن قابلیت شناسایی
یکی دیگر از قابلیت های توییتر ،امکلان شناسلایی دوسلتان و آشلنایان در ایلن شلبکۀ
اجتماعی است .این قابلیت به افراد اجازه میدهد ازطریق ایمیل و شلمارهتلفلن ،تنظیملات
شناسایی را فعال کنند .افراد می توانند دوستان و آشنایان خود را از حضور در توییتر مطلع
سازند و همدنین ازطریق ایمیل و شمارهتلفن ،قابل جستوجو باشند.
اما این موضوع نیز برای بسیاری از کاربران ایرانی که تمایل دارند بهصورت ناشلناس در
این شبکۀ اجتماعی فعالیت کنند ،ممکن است دردسرساز شود .بنابراین ،توصلیه ملی شلود
این قابلیت را نیز غیرفعال کنید.

بللرای غیرفعللالسللازی ایللن ویژگللی از مسللیر  Settings > Privacy and safetyاز
زیرمجموعلۀ  Privacyبخلش  ،Discoverabilityگزینلههلای

Let others find me by my

 email addressو  Let others find me by my phone numberرا غیرفعال کنید.
بررسی برنامۀ متصل به حساب کاربری
توییتر بهعنوان یکی از شبکه های اجتملاعی معتبلر و شلناختهشلده ایلن امکلان را بله
کاربران خود می دهد که ازطریق حساب کاربری توییتر در دیگر وب سایت ها ثبت نام کننلد.
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همدنین برای فعالسازی و استفاده از بسیاری از سرویسها و برنامههای مرتبط بلا تلوییتر
الزم است کاربران ،به حساب کاربری توییتر متصل شوند.
این موضوع در علین کلارایی هلایی کله دارد ،در ملواقعی ممکلن اسلت بلرای کاربرهلا
مشکلساز شود؛ بهویژه زمانی که کاربر دسترسی های مختللف حسلاب تلوییتر خلود را بله
وبسایت و برنامه های ناشناس می دهد .به ایلنترتیلب ،هرگونله سوءاسلتفاده ای بلهراحتلی
امکان پذیر خواهد بود؛ مثالً ارسال توییلت هلای ناخواسلته در زملان هلای مختللف ،ارسلال
پیام های گوناگون و گروهی به دیگران کله در ملواردی بلا لینلک هلای آللوده یلا محتلوای
غیراخالقی همراه است.

بنابراین ،برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ،دسترسیهلای برناملههلای متصلل بله
حساب کاربریتان را از مسیر  Settings > Appsبررسی کنید و دسترسی موارد ناشناس یلا
برنامههای قدیمی را که از آنها استفاده نمیکنیلد ،بلا کلیلک روی  Revoke accessقطلع
کنید.
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بررسی آخرین دسترسیها
توییتر با ثبت و ذخیرۀ سوابق ورود و اتصال به حسلاب ،امکلان بررسلی زملان و مکلان
آخرین دسترسی ها را به حساب کاربری ،فراهم کرده است .بررسی آخرین سوابق ،توجه بله
زمان دسترسی ،مکان و IPها ،می تواند در دوره هلای زملانی مختللف ،شلما را از دسترسلی
دیگران به حساب کاربری تان ،مطلع سازد .برای مشاهدۀ این بخش در کلامییوتر ،از مسلیر
 Settings > Your Twitter dataاقدام کنید.

فراموش نکنید در صلورت مشلاهدۀ ملوارد مشلکوک در لیسلت سلوابق ورود

(Login

) ،historyرمز ورود خود را بالفاصله تغییر دهید .همدنین دسترسی برنامه های ناشلناس را
قطع کنید .این کارها میتواند مانع ازدسترفتن کنترل کامل حساب کاربری شما شود.
بالککردن کاربران در توییتر
مسدود کردن یا بالک کردن کاربران در توییتر ،به دو روش بهشکل زیر اجرا میشود :


مسدودکردن ازطریق :Tweet
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روی آیکون

در باالی صفحه کلیک کنیلد .روی گزینلۀ  Blockکلیلک کنیلد و

سیس برای تأیید بازهم گزینۀ  Blockرا انتخاب کنید.


مسدودکردن ازطریق نمایه:

به صفحۀ نمایۀ حساب موردنظر بروید .روی عالمت سهنقطه کلیک کنید .گزینه
 Blockرا از منو ،انتخاب و تأیید کنید.
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ریپورت کاربران در توییتر

نمایهای را که میخواهید گزارش دهید ،باز کنید .بر روی عالمت سهنقطه عمودی یا چرخ
(در بستر وب یا اندروید)کلیک کنید .ابتدا  Reportو سیس نوع موردی را که
دنده
میخواهید گزارش دهید ،انتخاب کنید.
اگر گزینۀ «سوءاستفاده» یا «مضر» را انتخاب کنید ،از شما ملیخواهلد کله اطالعلات
بیشتری دربارۀ مسئلهای که گزارش میکنید ،بدهید .همدنین ممکن است از شما بخواهد
توییت اضافی را از حساب کاربری که گزارش ملیدهیلد ،انتخلاب کنیلد .بنلابراین ،زمینلۀ
بهتری برای ارزیابی گزارش شما وجود دارد.
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سایت اشتراکگذاری ویدئوی یوتیوب
بعد از اینکه شرکت گوگل ،سایت یوتیوب را خریداری کرد ،حسلاب یوتیلوب
کاربران ،به حساب جیمیل آنها متصل شد .اگر کاربران روی حساب جیمیلل خلود ،نلام و
نام خانوادگی اصلیشان را تنظیم کرده باشند ،حساب یوتیوبشان نیز نام اصلی آنها را نشان
میدهد .بهاینترتیب ،مشخص میشود چه کسی در چه کانالی عضو شده یا چه ویدئوهلایی
را پسندیده است .خوشبختانه می توان بلا تنظیملاتی از حلریم شخصلی خلود در یوتیلوب
محافظت کرد.
برای این منظور ،وارد صفحۀ اول یوتیوب شوید .سیس ماننلد شلکل زیلر ،روی آیکلون
مشخصشده کلیک کنید تا وارد صفحۀ تنظیمات شوید.
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از منوی سمت چپ روی  Privacyکلیک کنید.

در این قسمت ملی توانیلد مشلخص کنیلد چله اطالعلاتی از شلما بلهصلورت عملومی
قابلرؤیت باشد.
برایاینکه لیست وید ئوهایی که شما الیک کرده اید و کانال هایی که عضوشان شده ایلد،
از دید عموم مخفی بماند ،مطمئن شوید که چکباکسهای زیر را تیک زدهاید.
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برای مشخصکردن اینکه در بخش  Activity Feedچله چیلزی نشلان داده شلود هلم
گزینههایی وجود دارد Activity Feed .فعالیتهایی از قبیل آپلودکردن ویلدئوی عملومی و
همدنین عضویت در کانالها را شامل میشود.

همانطور که می بینید ،برخالف قسمت قبل ،اگر می خواهید فعالیت های خود را مخفی
نگاه دارید ،نباید هیچکدام را تیک بزنید.
در پایین همین صلفحه در بخلش  ،Ads based on my interestتنظیملات

Google’s

 Ad Settingsوجود دارد .این قسمت اطالعات شما را بهصورت عمومی نشان نمیدهد؛ املا
در عوض مشخص می کند کله گوگلل بخشلی از اطالعلات شلما را ثبلت ملیکنلد (ماننلد
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عالقه مندی ها) .گوگل از این اطالعات برای شخصلیسلازی تبلیغلات بلرای شلما ،اسلتفاده
میکند.
برای بهروزکردن تنظیمات این قسمت روی لینک مشخصشده کلید کنید.

برایاینکه این اطالعاتتلان ثبلت نشلود ،در قسلمت  Ads Personalizationملیتوانیلد
نشانگر را روی  offقرار دهید.
برای تنظیمات حسابهای وصلشلده بله یوتیلوب وارد بخلش Connected Accounts

شوید .از همان منویی که  Privacyرا انتخاب کرده بودید ،گزینۀ  Connected Accountsرا
انتخاب کنید.
در این قسمت میتوانید حساب توییترتان را به حساب یوتیوبتان وصل کنید و مشخص
کنید چه فعالیتهایی در حساب توییترتان منتشر شود .اگر حسابی را اضافه نکرده باشلید،
این قسمت غیرفعال خواهد بود.
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شبکۀ اجتماعی واتساَپ
واتساَپ حاصل تالش  Brian Actonو  ،Jan Koumدو کارمند سابق شلرکت
یاهو ،است .این شرکت ثروتمند را بیشتر از یک سال پیش فیسبوک با قیملت نجلومی 16
میلیارد دالر خرید .برنامۀ واتس اَپ با وجود ده ها برنامۀ چت دیگر ،همدنان از محبوب ترین
برنامه های چت در جهان محسوب میشود و در اکثر گوشیهلای هوشلمند از آن اسلتفاده
می کنند .این شرکت سال گذشته اعالم کرد که تعداد مشترکان این سلرویس از ملرز 500
میلیون گذشته است .در حال حاضر برآورد میشود تعداد مشترکان واتساَپ بلیش از یلک
میلیارد نفر باشد.
واتساپ پس از واگذاری به فیسبوک دچار تحوالتی شد؛ مثالً امکان دسترسلی بله آن
ازطریق وب فراهم شد و پس از مدتی وقتی فیسبوک احساس کلرد دارد از سلرویسهلای
مشابه عقب میماند ،امکان تماس ازطریق واتساَپ را نیز فعلال کلرد .ایلن برنامله بلهطلور
چشمگیری ساده و آسان طراحی شده و هرکس بهراحتلی ملیتوانلد از آن اسلتفاده کنلد.
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بااین همه ،در عین سادگی ،راهکارهایی امنیتی و قابلیتهایی کاربردی دارد .در ادامه برخی
از ویژگیهای امنیتی و کاربردهای این برنامه را ذکر میکنیم.

مسدودکردن افراد مزاحم
این نرم افزار در کنار سودمندیهایش ،دردسرهایی دارد .یکی از این دردسرها این است
که افرادی که قصد اذیت دارند ،بهراحتی می توانند با شما تملاس بگیرنلد .در ادامله ،روش
بالککردن این افراد در واتساَپ در گوشیهای اندروید را آموزش میدهیم.
 .1نرمافزار واتساَپ را باز کنید و فردی را که میخواهید بالک کنید ،انتخاب کنید.
 .۲در این مرحله باید روی عالمت سهنقطۀ عمودی در گوشۀ باالی سمت راست صفحه
کلیک کنید و گزینۀ  Moreرا انتخاب کنید.
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 .3سیس روی  Blockکلیک کنید و  OKرا بزنید.

بعد از این مراحل ،فرد مزاحم در واتس اَپ بالک شده است .بلرای خلارجکلردن فلرد از
حالت بالک ،کافی است این مراحل را برعکس انجام دهید.
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غیرفعالکردن حالت ذخیرۀ خودکار فایلهای مدیا
پیامرسان واتساَپ بهطور خودکار تمام عکسها و ویدئوهایی را که دریافلت ملیکنیلد،
در گوشی تان ذخیره می کند .معموالً همه دوست دارند عکس ها و ویدئو ها را در داخل خود
برنامه ببینند و کسی عالقه ندارد حافظۀ گوشی اش بهسرعت پر شود و سرعت گوشی افلت
کند .اگر عضو گروهی شده باشید که روزانه صدها فیلم و عکس در آن منتشر می شلود ،در
مدت کمی حافظۀ گوشی پر خواهد شد .برای غیرفعالکردن این قابلیت باید ابتدا به منلوی
تنظیمات برنامله برویلد و سلیس بلا واردشلدن بله قسلمت  Chat Settingsگزینلۀ

Save

 Incoming Mediaرا غیرفعال کنید.

غیرفعالکردن قابلیت پیشنمایش پیامها
فرقی نمی کند واتس اَپ را روی چه نوع سیستمعاملی نصب کرده ایلد .ایلن برنامله بله طلور
پیش فرض پس از نصب ،پیام های دریافتی را در قالب یک اعالنیه نمایش می دهد .خیلی هلا
دوست ندارند دیگران بتوانند حتی اتفاقی این پیش نمایش ها را بخوانند .برای هملین ،ایلن
قابلیت را غیرفعال میکنند.
برای غیرفعالکردن پیشنمایش پیامهای دریافتی در پیامرسلان واتلساَپ ،بله قسلمت
تنظیمات برنامه بروید و بعلد از ورود بله بخلش  ،Notificationsگزینلۀ  Show Previewرا
خاموش کنید.
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نمایشندادن موقعیت مکانی
یکی از قابلیتهای اصلی در پیامرسان واتساَپ امکان مکانیابی کاربران است؛ بله ایلن
معنا که اعضای این شبکه می توانند مکان دیگلر اعضلا را در زملان حضلور در ایلن شلبکۀ
مجازی پیدا کنند .بهاینترتیب ،بسیاری از اعضا بدون اینکه خود اطالع داشته باشند ،تحت
تعقیب چشم های تجسسگری هستند که قصد ورود به حریم خصوصیشان را دارند .البتله
ناگفته نماند که تا خود کاربر گزینۀ نمایش مکان یابی و جیپلیاس دسلتگاه خلود را فعلال
نکند ،این قابلیت فعال نمیشود.

هنگام چتکردن با کلیک بر روی آیکون فِلِش و سیس  ،Share Locationایلن ویژگلی
فعال میشود؛ اما اگر این مسیر طی نشود ،مکان فعلی شما با هیچکس به اشتراک گذاشلته
نخواهد شد.
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نمایشندادن آخرین بازدید
واتس اَپ بهطور پیش فرض آخلرین زملان مراجعلۀ شلما بله ایلن پیلام رسلان را بلرای
دوستانتان نمایش میدهد .برای غیرفعالکردن این قابلیت به منوی تنظیمات برنامه برویلد
و بعد مسلیر  Account> Privacy> Last Seenرا طلی کنیلد .در ایلن قسلمت ملیتوانیلد
شخصی سازی های الزم را برای نمایش آخرین بازدیدتان انجام دهید یلا تعیلین کنیلد کله
هیچیک از دوستانتان نتوانند آخرین بازدیدتان را ببینند.
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پشتیبانگیری مدوام
واتس اَپ به طور خودکار از تمام فعالیتهای شما در سرورهای خود ،فایل پشتیبان تهیه
میکند .برای غیرفعالکردن ایلن قابلیلت بایلد مسلیر

Settings > Chat Settings > Chat

 Backupرا دنبال و سیس تعیین کنید که فایل پشتیبان خودکار ،هر چنلد وقلت یلک بلار
تهیه شوند.

افزایش امنیت واتساَپ با استفاده از سیستم ورود دومرحلهای
واتساَپ برای افزایش امنیت کاربران ،فراینلدی دومرحللهای را بلرای ورود بله حسلاب
کاربری فراهم کرده است .این سیسلتم امنیتلی اختیلاری ،ورود اشلخاص ثاللث و کلاربران
غیرمجاز را به حساب کاربری ،بسیار دشوارتر از قبل ملی کنلد .فعلالکلردن قابلیلت تأییلد
هویت دومرحلهای واتس اَپ می تواند تأثیر بسزایی بر افزایش ضریب امنیت حساب کلاربری
بگذارد .هنگام استفاده از این ویژگی ،کاربران باید عالوه بر شلمارهتلفلن و پیغلام متنلی یلا
صوتی تأییدیۀ حساب ،از یک کد امنیتی ششرقمی نیز استفاده کننلد .همدنلین از آن هلا
خواسته می شود که هر هفته کد امنیتی خود را مجدداً وارد کنند .الزم است کلاربران یلک
آدرس ایمیل صحیح در سیستم ثبت کنند تا در صورت فراموشی کلد امنیتلی ،بتواننلد بلا
استفاده از آن ،ورود دومرحله ای را غیرفعال کنند .درغیراینصورت ،بلرای ورود بله حسلاب
کاربری بدون استفاده از کد امنیتی ،باید یک هفته منتظر بمانند و پلس از ورود نیلز تملام
پیغامهای مشاهدهنشدۀ آنها حذف میشود .فعالکردن تأیید هویت دومرحللهای واتلساَپ
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کار چندان پیدیدهای نیست .برای این منظور کافی است یک آدرس ایمیل داشلته باشلید؛
چرا که کد ششرقمی تأیید هویت در مرحلۀ دوم به آدرس ایمیلی ارسال میشود که ثبلت
میکنید .برای فعالکردن تأیید هویت دومرحلهای واتساَپ ،مراحل زیر را طی کنید:


ابتدا برنامۀ واتساَپ را اجرا کنید.



آیکون منوی موجود در بخش باال و سمت راست صفحه را کلیک کنید .این
آیکون با عالمت سهنقطۀ عمودی نمایش داده میشود.



سیس گزینۀ  Settingsرا انتخاب کنید.



حال گزینۀ  Accountرا کلیک کنید.



گزینلۀ  Two-Step Verificationرا کلیلک کنیلد .ایلن گزینله مربلو بله
قابلیت تأیید هویت دومرحلهای واتساَپ است.



در مرحلۀ بعد باید گزینۀ سبزرنگ  Enableرا کلیک کنید.
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حال باید یک کد ششرقمی دلخواه را وارد نمایید .دقت کنید که ایلن کلد
را باید به خاطر بسیارید .پس از واردکردن کد ششرقملی ،گزینلۀ  Nextرا
کلیک کنید .احتماالً برای تأیید کد ششرقمی واردشده ،الزم است یک بلار
دیگر آن را وارد کنید.



در مرحلۀ بعد باید آدرس ایمیل مدنظرتان را وارد کنید .دقت کنید که باید
برای فعالکردن قابلیت تأیید هویت دومرحللهای واتلساَپ ،حتملاً بله ایلن
ایمیل دسترسی داشته باشید .پس از واردکردن آدرس ایمیل ،گزینۀ Next

را کلیک کنید.


در مرحلۀ آخر بلا پیلام  Two-Step Verification is now enabledمواجله
میشوید .این پیغام از فعالشدن قابلیت تأیید هویت دومرحللهای واتلساَپ
خبر میدهد .گزینۀ  Doneرا کلیک کنید.

85

راهبردهای حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی

با طیکردن مراحل سادۀ باال بهراحتی قابلیت تأیید هویت دومرحلهای واتلس اَپ فعلال
میشود .اگر بخواهید این قابلیت را غیرفعال کنید ،میتوانید ازطریق ایمیل ثبتشدۀ خلود،
این کار را انجام دهید .برنامۀ واتساَپ بهصورت دورهای از شما میخواهد رمز عبور خلود را
وارد کنید .بهاین ترتیب ،رمز خود را فراموش نخواهید کلرد .بلا فعلالکلردن قابلیلت تأییلد
هویت دومرحلهای واتس اَپ ،هرکس بخواهد به حساب کاربری تان وارد شلود ،بایلد از الیلۀ
امنیتی دوم هم عبور کند و ازطریق ایمیل هم هویت خود را تأیید نماید .باتوجلهبله اینکله
فقط شما به آدرس ایمیل واردشده ،دسترسی دارید ،کس دیگلری نملی توانلد بله حسلاب
کاربریتان وارد شود و سوءاستفادهای از آن بکند.
فعالسازی تأیید کلید
بهگفتۀ مهندس رمزگذاری شرکت  ،CloudFlareدر نرمافزار واتساَپ نکتهای مهم برای
احراز هویت مخاطب وجود دارد .برای ضمانت رمزنگاری و اینکه کسی در میانۀ راه پیلامهلا
را ندزدد ،الزم است که حتماً شخص موردنظرمان امکان رمزگشایی پیامها را داشته باشلد؛
اما ضرورت دارد مخاطب نیز ثابت کند همان کسی است که باید باشد.
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برای این کار ،واتلس اَپ و بقیلۀ ابزارهلایی کله از امکلان رمزنگلاری دوطرفله اسلتفاده
می کنند ،امکان بررسی کلیدهای منحصربه فرد خود را به یکدیگر می دهند .این کلیلدها بلا
نام  Key Fingerprintشناخته میشوند .این کلیدها در واقع نسلخۀ کوتلاهشلدۀ کلیلدهای
منحصربهفردی هستند که واتساَپ برای شناسایی هویت کاربر ذخیره میکند .املا مشلکل
اینجاست که تنظیمات پیشفرض واتساَپ ،هنگام تغییر  Key Fingerprintمخاطب ،آن را
به شما اعالم نمیکند .اگر کلید عمومی مخاطبی تغییر کند ،معانی مختلفلی ممکلن اسلت
داشته باشد .احتماالً او گوشی جدیدی خریلده یلا واتلساَپ را از گوشلیاش پلاک کلرده و
دوباره نصب کرده است .بههرحال ،در صورتی که کلید بهواسطۀ عملکرد کاربر تغییلر کلرده
باشد ،ناآگاهی از این تغییر ،مشکلی ایجاد نمی کند .اما وضع ممکن اسلت بلدتر باشلد .اگلر
شما از تغییر کلیدها آگاه نشوید ،ممکن است کسلی ازطریلق حمللۀ Man-in-the-middle

تالش کند خود را دوست یا همکار شما جا بزند و به اینترتیب ،امکلان رمزگشلایی پیلامهلا
پیش از رسیدن به مخاطب مدنظر برایش ممکن میشود.
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خوشبختانه در واتساَپ امکانی تحت عنوان  Security Notificationوجود دارد کله بلا
فعالکردن آن ،در صورتی که کلید کاربری تغییر کند ،مسئله به صورت خودکلار بله اطلالع
شما می رسد .برای فعال سازی این قابلیت ،در تنظیملات واتلس اَپ و در بخلش ،Accounts
گزینۀ  Securityرا انتخاب و گزینۀ  Show Security Notificationsرا فعلال کنیلد .توجله
داشته باشید که بدون فعالکردن این گزینه ،در صلورت تغییلر کلیلدهای مخاطبانتلان در
واتس اَپ ،شما مطلع نمی شوید و این مسئله ممکن است امنیت و حریم شخصی شما را ،بلا
وجود رمزنگاری دوطرفه ،بهراحتی به خطر بیندازد ).(Greenberg, 2016

پست الکترونیکی جیمیل
زمانی که ما قصد ثبتنام یا استفاده از شبکههای اجتماعی یا پیامرسلانهلا
را داریم ،عموماً از ما آدرس ایمیل یا در بیشتر مواقع جیمیلل ) (Gmailرا ملیخواهنلد تلا
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برای احراز هویت از آن استفاده کنند .یا زمانی که رمز عبورمان را گم یا فراموش کردهایلم،
بهکمک آن بتوانیم رمز عبور و درواقع حساب کاربری خود را بازیابی کنیم .با ایلن تفاسلیر،
امنیت جیمیل نکتۀ حائز اهمیتی است که بیتوجهی به آن میتواند عالوه بر خود ایمیلل،
حسابهای کاربری ما در شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها را نیز مختل کند .جیمیل هم
مانند شبکههای اجتماعی از راهکارهای امنیتی متفاوت استفاده میکند که استفاده از رملز
عبور پیدیده ،تغییر دورهای آن ،استفاده از شمارهموبایل بلرای دریافلت کلدهای امنیتلی و
تأیید هویت دومرحلهای ،از جملۀ مهمترین و کاربردیترین آنهاست .برای فعالسازی ایلن
روشها یا تغییر رمز عبور و اعالم شمارهتملاس و آدرس ایمیلل پشلتیبان ،ابتلدا بایلد وارد
حساب کاربری جیمیل خود شوید .داخل صفحۀ جیمیل شلما ،در بلاالی صلفحه ،سلمت
راست عالمتی وجود دارد که به  Google appsمعروف است .روی آن کلیک کنید تا منویی
بهشکل زیر برایتان باز شود.

با کلیک بر روی گزینلۀ  My Accountوارد صلفحۀ حسلاب کلاربری خلود ملیشلوید؛
درست بهشکل زیر:
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در این صفحه روی گزینۀ  signing to googleکه در شکل بلا فللش قرملز نشلان داده
شده ،کلیک کنید تا ،مطابق شکل زیر ،وارد صلفحۀ  sign-in & Securityحسلاب کلاربری
خود شوید.

در این صفحه ،همانطور که در شکل باال نشان داده شده ،ملیتوانیلد رملز عبورتلان را
تغییر دهید .سعی کنید در فواصل زمانی معین این کار را انجام دهید؛ خصوصاً اگر در جای
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نامطمئنی مانند کافینت به حساب خود وارد شدهاید و مطمئن نیستید کله آیلا از حسلاب
خود خارج شدهاید یا نه .یکی دیگر از مواقعی که باید بالفاصلله رملز عبلور خلود را تغییلر
دهید ،زمانی است که تلفن همراه ،تبلت یا لپتاپتلان دزدیلده شلده اسلت .در ایلن مواقلع
توصیۀ اکید میشود بالفاصله رمزهای عبور خود را تغییر دهیلد .هملانطلور کله در شلکل
نشان داده شده ،در این صفحه میتوانید تأیید هویلت دومرحللهای را نیلز فعلال کنیلد .در
قسمت پایین هم میتوانید شمارهتلفن و ایمیل پشتیبانی را معرفی کنید تا اگلر خواسلتید
کلمۀ عبور خود را بازیابی کنید ،ازطریق آنها این کار انجام گیرد .توجه داشته باشلید کله
در این مرحله و برای فعالسازی تمام این قابلیتها نیاز به واردکردن رمز عبور خود دارید.

سخن پایانی
شبکههای اجتماعی آنالین میتوانند خدمات سودمند و سرگرمکنندهای
به کاربران بدهند و فضایی را مهیا کنند کله افلراد ،بلدون محلدودیتهلای جغرافیلایی ،بلا
دوستان و آشنایان ارتبا برقرار کنند و مطالبی را که دوست دارند ،بلا آنهلا بله اشلتراک
بگذارند .درعینحال ،این شبکهها میتوانند کاربر را در معرض خطلر جلدی امنیلت سلایبر
قرار دهند .همانطور که اشاره شد ،اخیراً تعداد کاربران این شبکهها افلزایش یافتله اسلت.
این امر باعث جلب توجه هکرها شده است .درک روشن از مسلائل امنیتلی در شلبکههلای
اجتماعی میتواند به کاربر کمک کند تا چگونگی کاهش خطرات امنیتی را بیاموزد.
امروزه دیگر گشتوگلذار در وب ،سلفر یلکنفلره و مکاشلفه در تنهلایی نیسلت؛ زیلرا
شبکههای اجتماعی ،ازقبیل فیسبوک و تلگرام ،به بخش جداییناپذیری از زنلدگی آنالیلن
تبدیل شلدهانلد .در کنلار آن ،هرجلا تعلداد کلاربر زیلاد ملیشلود ،توجله هکرهلا و افلراد
سوءاستفادهگر هم جلب می شود .ازاین رو ،این شبکهها در حال تبدیلشدن بله حفلرههلای
مهم امنیتیای هستند که هر روز کاربران زیادی را در کام خود فرومیبرند.
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همانطور که همهروزه استفاده از شبکههای اجتماعی ازقبیل فیسبوک ،اینسلتاگرام و
تلگرام بیشتر و بیشتر میشود ،حفظ حریم خصوصی نیز اهمیلت بیشلتری پیلدا ملیکنلد.
عضویت در شبکههای اجتماعی همواره برای عدۀ زیادی با نگرانی و اضلطراب هملراه بلوده
اسللت و در مللواقعی نی لز منجللر بلله مشللکالتی شللده اسللت .کللم نیسللتند افللرادی کلله از
برچسبخوردن عکسهایشان توسط دیگران یا دیدهشدن عکسهای خصوصیشلان توسلط
دوستانِ نهچندان صمیمی شاکیاند .در برخی جوامع این مشکل بهاندازهای زیاد شلده کله
کلماتی مانند  Facebook Friendبه فرهنگ لغات راه یافته است.

توصللیۀ مللا بللرای کللاربران شللبکههللای اجتمللاعی ایللن اسللت کلله اطالعللات
غیرضلللروری را حلللذف کننلللد و حلللریم خصوصلللی و امنیتلللی خلللود را بللله درسلللتی
تنظللیم کننللد .بهتللر اسللت کلله کللاربران شللبکههللای اجتمللاعی ماننللد فللیسبللوک
تنظیملللات الزم را انجلللام دهنلللد و اطالعلللات خلللود را فقلللط در معلللرض نملللایش

9۲

تهدیدات حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی
خلللود و دوستانشلللان قلللرار دهنلللد .بهتلللر اسلللت کللله درخواسلللت دوسلللتی افلللراد
ناشلللناس را رد کننلللد .حلللداقل یکلللی از نلللرمافزارهلللای امنیتلللی تجلللاری را نصلللب
نماینللد .والللدین نیللز بایللد همللواره بللر فعالیللتهللای فرزنللدان خللود نظللارت داشللته
باشند.
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