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עלון מודעות אבטחת מידע למשתמשי מחשב

העצות הטובות ביותר לשימוש
מאובטח במדיה חברתית
סקירה כללית
אתרי מדיה חברתית כגון  Snapchat, Facebook, Twitter, Instagramו LinkedIn-הם משאבים מדהימים ,המאפשרים
לך לפגוש ,לתקשר ולשתף עם אנשים מרחבי העולם .עם זאת כל הכוח הזה גורם לסיכונים רבים ,לא רק בשבילך אלא גם
למשפחתך ,חבריך ולמעסיק שלך .בעלון זה אנו מכסים את הצעדים העיקריים שיעזרו לך להפוך את רוב המדיה החברתית
למאובטחת ובטוחה.

פרסום
היזהר וחשוב לפני הפרסום .כל מה שתפרסם יהפוך ,ככל הנראה ,לציבורי בשלב מסוים ,ישפיע על המוניטין והעתיד שלך,
כולל לאיזה בית הספר אתה יכול ללכת או לאיזה עבודות אתה יכול להתקבל .אם אתה לא רוצה שהמשפחה או הבוס יראו
את הפרסום ,אתה כנראה לא צריך לכתוב את זה .כמו כן הייה מודע למה אחרים מפרסמים אודותיך .ייתכן שתצטרך לבקש
מאחרים להסיר מה שהם חולקים עלייך.

פרטיות
כמעט לכל אתרי המדיה החברתית יש אפשרויות פרטיות מאובטחת ,במידת האפשר אפשר אותם .לדוגמה ,האם האתר
באמת צריך להיות מסוגל לעקוב אחר המיקום שלך? בנוסף ,אפשרויות הפרטיות עשויות להיות מבלבלות ולעתים קרובות
להשתנות .הפוך להרגל לבדוק ולאשר שהם פועלים כפי שאתה מצפה.

ביטוי סיסמה
אבטח את חשבון המדיה החברתית שלך עם ביטוי סיסמה ארוך ויחודי .ביטוי סיסמה הוא סיסמה המורכבת ממספר מילים,
מה שהופך את זה עבורך קל להקליד ולזכור ,אבל קשה עבור התוקפים הקיברנטים לנחש.

נעל את החשבון שלך
עדיף לאפשר אימות בשני גורמים בכל החשבונות שלך .פעולה זו מוסיפה קוד חד פעמי כאשר עליך להיכנס לחשבון שלך,
בנוסף לסיסמה שלך .זו פעולה מאוד פשוטה היא אחת הדרכים החזקות ביותר לאבטח את החשבון שלך.
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הונאה
בדיוק כמו בדוא"ל הרעים ינסו להערים או להטעות אותך באמצעות הודעות מדיה חברתית .לדוגמה ,הם עשויים לנסות
לפתות אותך לספק סיסמה או את כרטיס האשראי שלך .שים לב לקישורים שאתה פותח :אם חבר שולח לך מה שנראה
הודעה מוזרה או לא נשמעת כמוהו ,זה עלול להיות תוקף סייבר המעמיד פנים שהוא החבר שלך.

תנאי השירות
הכר את התנאים וההגבלות של האתר .כל דבר שתפרסם או תעלה עלול להפוך לנכס של האתר.

עבודה
אם אתה רוצה לכתוב משהו על העבודה ,יש לבדוק עם הממונה שלך לפני ,כדי לוודא שהמעסיק מאפשר לשתף בפומבי.
בצע את הטיפים הבאים כדי ליהנות מחוויה מקוונת בטוחה יותר .למידע נוסף על אופן השימוש באתרי מדיה חברתית בבטחה
או דיווח על פעילות לא מורשית ,בדוק את דף האבטחה של אתר המדיה החברתית שלך.

סקירה כללית
ג'סיקה בארקר מובילה עולמית בצד האנושי של האבטחה סייבר .היא מייסדת שותפה במשרד
 ,Redactedשם היא מספקת שירותי ייעוץ ללקוחות ברחבי העולם ,והיא נואמת ידועה .עקבו
אחריה ב.twitter @drjessicabarker-

מקורות
				
משפטי סיסמה:

https://www.sans.org/u/B6E

				
אימות דו-שלבי:

https://www.sans.org/u/B6J

		
אבטחת הילדים של היום באינטרנט:

https://www.sans.org/u/B6O

			
נעל את הכניסה שלך:

https://www.lockdownyourlogin.org/
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