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مقدمه

رسانه های اجتماعی

ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک ،توییـ تـر ،اینســتاگرم
و  LinkedInســایتهای شــگفت انگـ ی ز
ـری هســتند کــه بــه شــما امــکان مالقــات،
تعامــل و بــه اشـ تـراک گــذاری اطالعــات بــا مــردم رسارس جهــان را میدهنــد.
ت
خطــرا� هــم هســت ،نــه
بــا ایــن حــال ،همــراه بــا تمــام ایــن امکانــات
فقــط بــرای شــما ،بلکــه بــرای خانــواده ،دوســتان و کارفرمــای شــما .در ایــن
خ�نامــه توضیــح میدهیــم چــه خطـ ت
ـرا� وجــود دارد و چگونــه از ایــن ســایتها
ب
ایمــن و بــدون خطــر اســتفاده کنیــم.

رسدب� مهمان
ی

تانیــا بــاکام ( )Tanya Baccamیــک مشــاور امنیـ تـی باســابقه اســت .بــرای

ـر� موسســه  SANSبــوده اســت،
بیــش از یــک دهــه ،او نویســنده کتــب و مـ ب
از جملــه  SEC502، SEC542، SEC401، MGT414،AUD507و بســیاری
از دوره هــای دیگــر .او را در توییـ تـر بــا نشـ ن
ـا�  @tbaccamدنبــال کنیــد.

حفظ حریم خصویص

یک ن
نگرا� ت
مش�ک در مورد رسانه های اجتماعی حفظ اطالعات شخیص است .خطرات بالقوه عبارتند از:
•تأثـ یـر بــر آینــده شــما :برخــی از ســازمانها ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی را بــه عنــوان بخـ شـی از بــرریس پیشــینه افــراد اســتفاده میکننــد.
عکــس هــا یــا نوشــته هــای ش�م آور و یــا مجرمانــه ،مهــم نیســت چقــدر قدیمــی ،مــی توانــد مانــع اســتخدام و یــا ارتقــاء شــما شــود .عــاوه بــر
ایــن ،بســیاری از دانشــگاه هــا بــرریس هــای مشــابه بــرای پذیــرش دانشــجوهای جدیــد انجــام میدهنــد .گزینــه هــای تنظیــم حریــم خصــویص
ممکــن اســت شــما را در ایــن مــوارد محافظــت نکنــد چــون ایــن ســازمانها مــی تواننــد از شــما بخواهــد کــه صفحــه آنهــا را « »likeکنیــد و یــا بــه
صفحــات آنهــا بپیوندیــد و یــا ممکــن اســت نوشــته یــا عکــی از شــما در چندیــن ســایت بایـ ن
ـگا� شــده باشــد.
ـای�ی مــی تواننــد پســت هــای شــما را تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــا اســتفاده از آنهــا بــه اطالعــات شــما یــا
•حمــات علیــه شــما :هکرهــای سـ ب
ت
ت
ســازمانتان دسـ تـریس پیــدا کننــد .بــه عنــوان مثــال ،آنهــا مــی تواننــد اطالعــا� کــه بــه اشــراک گذاشــته ایــد را بــرای حــدس زدن پاســخ بــه «ســواالت
رمــزی» و تغیـ یـر رمزعبــور آنالیــن شــما اســتفاده کننــد ،یــا ایمیــل هــای هدفمنــد کــه بــرای هــک کــردن شــما تنظیــم شــده ( )spearfishingاســتفاده
ف�یــی نـ ی ز
بگ�یــد و تظاهــر کننــد کــه شــما هســتند .عــاوه بــر ایــن ،ایــن حمــات مــی توانــد بــه دنیــای ی ز
ـر
کننــد ،یــا بــا کــی در ســازمان شــما تمــاس ی
گ
کشــانده شــود ماننــد شناسـ یـا� محــل کار یــا زنــد�.
ش
•آســیب ناخواســته بــه کارفرمــا :هکرهــا و یــا رقبــا مــی تواننــد هــر گونــه اطالعــات حســایس کــه شــما در مــورد کارفرمــا منتــر میکنیــد را بــر
علیــه کارفرمــای شــما اســتفاده کننــد .عــاوه بــر ایــن ،بــه طــور بالقــوه نوشــته و گفتــه هــای شــما مــی توانــد باعــث آســیب بــه شــهرت ســازمان شــما
شــود .حتمــا سیاســت هــای ســازمان خــود را قبــل از ارســال هــر چـ ی ز
ـری در مــورد کار خــود مطالعــه کنیــد ،عــاوه بــر ایــن برخــی از پســت هــای
رســانه هــای اجتماعــی ممکــن اســت نظــارت شــود.
ت
ـگ�ی محــدود کــردن مطالـ بـی اســت کــه منتـ شـر میکنیــد .درســت اســت کــه تنظیــم گزینــه هــای حریــم خصــویص مــی توانــد مقــداری حفاظــت
به�یــن پیشـ ی
فراهــم کنــد ،بــا ایــن حــال آنهــا اغلــب گیــج کننــده هســتند و اغلــب بــدون اطــاع شــما تغیـ یـر میکننــد .آنچــه فکــر مــی کردیــد خصــویص بــوده ناگهــان بــه
دالیــل مختلــف عمومــی میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،مـ ی ز
ـران خصــویص مانــدن پســت هــای شــما بــه افــرادی کــه آن را بــه آنهــا بــه اشـ تـراک میگذاریــد دارد .هــر
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ر ســا نه هــای اجتما عــی
چــه بــا دوســتان بیشـ تـری بــه اشـ تـراک گذاریــد ،بیشـ تـر احتمــال دارد کــه بــه
اطالعــات عمومــی تبدیــل شــوند .بطــور پیــش فــرض هــر چـ ی ز
ـری کــه شــما
ارســال میکنیــد میتوانــد عمومــی شــود و بخـ شـی دائمــی از ت
این�نــت بمانــد.
در نهایــت ،از آنچــه دوســتان در مــورد شــما ارســال میکننــد آگاه باشــید .اگر
چـ ی ز
ـری منتـ شـر میکننــد کــه شــما بــا آن راحــت نیســتید ،از آنهــا بخواهیــد تــا
آن را حــذف کننــد .در صــورت امتنــاع یــا نادیــده گرفـ ت ن
ـ� شــما ،بــا مســئوالن
بگ�یــد و از آنهــا بخواهیــد مطلــب را
آن ســایت رســانه اجتماعــی تمــاس ی
بــرای شــما از ســایت حــذف کننــد .بطــور متقابــل ،آنچــه شــما در مــورد
دیگــران ارســال میکنیــد نـ ی ز
ـر رعایــت کنیــد.

امنیت

عــاوه بــر نگـ ن
ـرا� هــای حریــم خصــویص ،در اینجــا برخــی از مراحــل بــرای
کمــک بــه محافظــت حســاب کاربــری ســایتهای رســانه اجتماعــی شــما و
فعالیــت هــای آنالیــن ذکــر مــی شــود.

شــبکه های اجتماعی رسگرم کننده با امکانات زیاد
هســتند ،اما مراقب باشــید که چه ش
منت� میکنید و با چه
کسـ ن
ـا� به ت
اش�اک می گذارید.

•ورود :هــر یــک از حســاب هــای کاربــری خــود را بــا یــک رمــز
منحــر بــه فــرد قــوی حفاظــت کنیــد و رمزهــا را بــا دیگــران
بــه اشـ تـراک نگذارنــد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از ســایت هــای
رســانه هــای اجتماعــی خدمــات احــراز هویــت قــوی تــر دارنــد ،از جملــه تأییــد هویــت دو مرحلــه ای .همیشــه ایــن روش احــراز هویــت قــوی تــر را
هــر زمــان امــکان دارد فعــال کنیــد .در نهایــت ،از رســانه هــای اجتماعــی خــود بــرای ورود بــه حســاب کاربــری ســایت هــای دیگــر اســتفاده نکنیــد،
اگــر آنهــا هــک شــوند ،نتیجتــا تمــام حســاب هــای شــما آســیب پذیــر خواهنــد بــود.
•تنظیمــات حریــم خصــویص :اگــر از تنظیمــات حریــم خصــویص اســتفاده میکنیــد ،حتمــا بــه طــور منظــم بــرریس و آزمایــش کنیــد .ســایت
هــای رســانه هــای اجتماعــی اغلــب تنظیمــات حریــم خصــویص را تغیـ یـر میدهنــد و احتمــال اشــتباه وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از برنامــه
هــا و خدمــات ایــن ســایتها بــه شــما اجــازه برچســب گــذاری محــل رخــداد بــه محتــوا را میدهنــد (بــه نــام برچســب گــذاری جغرافیـ یـا�) .بــه طــور
منظــم ایــن تنظیمــات را بــرریس کنیــد ،اگــر مــکان ی ز
ف�یــی خــود را میخواهیــد خصــویص نگــه داریــد.
•رمزگــذاری :ســایت هــای رســانه اجتماعــی از رمزنــگاری بــه نــام  HTTPSبــرای تامـ ی ن
می�نــد .برخــی از ســایت
ـ� امنیــت ارتباطــات آنالیــن شــما بــکار ب
هــای ماننــد توییـ تـر و  Google +بــه طــور پیــش فــرض ایــن امــکان را فعــال مــی ســازند ،در حــایل کــه دیگــر ســایتها از شــما میخواهنــد کــه بــه
صــورت دسـ تـی  HTTPSفعــال کنیــد .تنظیمــات حســاب کاربــری ســایت رســانه اجتماعــی خــود را بــرریس کنیــد و  HTTPSرا بــه عنــوان اتصــال پیــش
فــرض هــر زمــان ممکــن اســت فعــال کنیــد.
•ایمیــل :بــه ایمیلهــای مشــکویک کــه ادعــا مــی کننــد از ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی آمــده اســت مضنــون باشــید ،اینهــا احتمــاال جعــی و
توســط هکرهــای ت
این�نـ تـی فرســتاده شــده اســت .امــن تریــن راه بــرای پاســخ بــه چنـ ی ن
ـ� پیامهــای ورود بــه وب ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی
بــه طــور مســتقیم اســت ،از طریــق آدرس ذخـ یـره شــده ،و پــس از آن خوانــدن و پاســخ دادن بــه پیــام هــا و یــا هــر گونــه اعــان هــای وب
ســایت اســت.
•لینــک هــای مخــرب  /کالهـ بـرداری :مواظــب لینــک هــای مشــکوک و یــا کالهـ بـرداری بالقــوه ارســال شــده در ســایت هــای رســانه هــای
اجتماعــی باشــید .خرابــکاران از رســانه هــای اجتماعــی بــرای گسـ تـرش حمــات خــود اســتفاده میکننــد .فقــط بــه خاطــر اینکــه پیامــی توســط یــی از
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ر ســا نه هــای اجتما عــی
دوســتان نوشــته شــده بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن پیــام واقعــا از آنهاســت ،ممکــن اســت حســاب هــک شــده باشــد .اگــر یــی از اعضــای خانــواده
و یــا دوســتان پیامــی بــه شــما فرســتاده کــه نمــی توانیــد تأییــد کنیــد (ماننــد اینکــه از آنهــا رسقــت شــده اســت و نیــاز بــه ارســال پــول دارنــد) ،بــا
بگ�یــد کــه واقعــا پیــام از آنهــا باشــد.
آنهــا از طریــق تلفــن همــراه و یــا وســایل دیگــر بــرای تاییــد پیــام تمــاس ی
ت
•برنامــه هــای تلفــن همــراه :اکـ ثـر ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی برنامــه هــای قابــل اجــرا روی تلفــن همــراه بــرای دســریس بــه حســاب
هــای آنالیــن شــما میدهنــد .مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه ایــن برنامــه هــای تلفــن همــراه از یــک ســایت قابــل اعتمــاد دانلــود میکنیــد و گـ ش
ـو� هــای هوشــمند
ـو� هــای هوشــمند خــود را زمـ ن
خــود را بــا یــک رمــز عبــور قــوی محافظــت مــی کنیــد .اگــر گـ ش
ـا� از دســت بدهیــد ،هــر کــی مــی توانــد ســایت
هــای رســانه هــای اجتماعــی شــما را از طریــق گـ ش
ـو� هــای هوشــمند خــود دسـ تـریس داشــته باشــد و ش�وع بــه ارســال پیــام از طــرف شــما کنــد.
ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی راهــی فــوق العــاده بــرای برقــراری ارتبــاط و در تمــاس بــودن بــا جهــان هســتند .اگــر راهنمـ یـا� هـ یـا� کــه در اینجــا
گ
برشــمردیم را رعایــت کنیــد ،تجربــه آنالیــن بســیار امــن تــر و لــذت بخــش تــری خواهیــد داشــت .بــرای کســب اطالعــات بیشـ تـر در مــورد چگونــی اســتفاده از
ســایت هــای رســانه هــای اجتماعــی بــا خیــال راحــت و یــا گــزارش فعالیــت هــای غـ یـر مجــاز ،صفحــه راهنمــای امنیــت آن ســایت را مطالعــه کنیــد.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع

				
کلمات عبور:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#april2015

		
تأیید صحت دو مرحله:
استفاده امن از برنامه های تلفن همراه:
سای�ی:
آموزش کودکان و نوجوانان در امنیت ب
			
امنیت فیس بوک:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#august2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#january2015
http://www.securingthehuman.org/ouch/2015#june2015
https://www.facebook.com/safety

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

