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עלון מודעות אבטחת מידע למשתמשי מחשב

אבטחת המכשירים הניידים שלך
סקירה כללית
המכשירים הניידים שלך מאפשרים דרך מדהימה וקלה לתקשר עם חברים ,לקנות או לתקשר עם הבנקים באופן מקוון ,לצפות
בסרטים ,לשחק במשחקים ולעסוק במגוון פעילויות רבות אחרות .בגלל שהמכשירים שלך הם חלק חשוב כל כך בחיי היום יום,
הנה כמה צעדים פשוטים כדי לשמור עלייך ואת המכשירים שלך בטוחים ומאובטחים.

אבטחת ההתקנים שלך
זה עלול להפתיע אותך לדעת כי הסיכון הגדול ביותר למכשיר הנייד שלך הוא לא האקרים ,אלא סביר להניח שזה אתה .הס־
בירות שתאבד או תשכח את המכשיר הנייד שלך גבוהה ,ואז מישהו יפרוץ אליו .הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כדי להגן
על המכשירים שלך הוא לאפשר נעילה אוטומטית של המסך .בכל פעם שאתה רוצה להשתמש במכשיר שלך אתה צריך קודם
לפתוח את נעילת המסך ,בעזרת סיסמה חזקה או טביעת האצבע שלך .הנעילה עוזרת להבטיח שכאשר המכשיר שלך יאבד
או ייגנב אף אחד לא יוכל לגשת אליו .בנוסף ,להלן מספר טיפים נוספים שיסייעו בהגנה על המכשירים שלך:

עדכון
אפשר עדכון אוטומטי במכשירים שלך ,כך שתמיד תפעיל את הגרסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה ושל היישומים
(האפליקציות) .תוקפים תמיד מחפשים נקודות תורפה חדשות בתוכנה ,והספקים משחררים כל הזמן עדכונים חדשים
וטלאים כדי לתקן אותם .על ידי שימוש במערכת הפעלה עדכנית ויישומים מעודכנים בנייד ,אתה מוריד בהרבה את הסיכוי
לפרוץ לתוך המכשירים שלך.

מעקב
התקן תוכנה לעקיבה מרחוק אחר המכשיר הנייד שלך דרך האינטרנט .בדרך זו אם המכשיר שלך אבד או נגנב ,אתה יכול
להתחבר אליו דרך האינטרנט ולמצוא את מיקומו ,או במקרה הגרוע ביותר למחוק מרחוק את כל המידע שלך מהמכשיר.
(הערת המתרגמים :בימים אלו משטרת ישראל עורכת מסע פרסום במטרה לעודד אנשים שנגנב להם מכשיר נייד להשביתו
מרחוק .השבתת מכשירים אלו תביא להורדת מקרי הגניבות).
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יישומים מהימנים
הורד יישומים שאתה זקוק להם ממקורות מהימנים בלבד .עבור  iPadאו  iPhonesהורד יישומים מ.Apple App Store-
עבור  Androidהורד מ Google Play-ובטאבלטים של אמזון היצמד לחנות אמזון .אמנם ייתכן שתוכל להוריד יישומים
מאתרים אחרים ,אך אלה לא נבדקו ,ויש סיכוי גבוה שהם נגועים .כמו כן ,לפני הורדת יישום יש לוודא שהוא קיבל ביקורות
חיוביות רבות והוא מעודכן באופן פעיל על ידי הספק .התרחק מיישומים חדשים ,יישומים עם ביקורות מועטת או כאלה
שמתעדכנים לעתים נדירות .לבסוף ,ללא תלות באתר שממנו הורדת את היישום ,כשאין צורך ביישום או שהפסקת להשתמש
בו באופן פעיל ,מומלץ למחוק אותו מהמכשיר שלך.

אפשרויות פרטיות
בעת התקנת יישום חדש ,הקפד לבדוק את אפשרויות הפרטיות .לדוגמה ,האם היישום שהורדת באמת צריך לקבל גישה
לכל המידע על חברים ואנשי קשר? בנוסף ,אנו ממליצים להשבית מעקב אחר מיקום עבור כלל היישומים ,ולאחר מכן
להפעיל את המיקום רק עבור היישומים שאתה מעריך שזקוקים לדעת את מיקומך .אם אינך חש בנוח עם דרישות ההרשאה
של יישום כלשהו ,מצא אחר שמתאים לצרכים שלך .בנוסף ,בדוק מעת לעת את ההרשאות כדי לוודא שהן לא השתנו.

גיבויים
תמיד בצע גיבוי לנתונים שלך .עבור מכשירים ניידים ,חלק גדול מהמידע שלך מגובה באופן אוטומטי ,כגון התמונות או
ההודעות שלך .עם זאת ,הגיבויים מאחסנים גם את התצורה ,היישומים ופרטים אחרים מהמכשיר שלך ,כך שהשחזור
ממכשיר אבוד או מעבר למכשיר חדש קלים יותר.

עבודה
בעת עבודה ,היזהר לא לצלם תמונות או וידאו שעלולים לכלול בטעות מידע רגיש ,כגון תמונות של לוחות ציור או מסכי מחשב.
המכשירים הניידים שלך הם כלים רבי עוצמה ,כאלו שאנו רוצים שתיהנה מהם ותשתמש בהם .ביצוע צעדים פשוטים אלה ,יגנו
עלייך וישמרו את המכשירים שלך מאובטחים.
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