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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

الم�اث الرقمي
ي
نظرة عامة

يومــا مــا الــذي يحــدث لوجودنــا الرقمــي عندمــا نمــوت أو نصبــح عاجزيــن؟ الكثـ يـر منــا يعلــم أنــه ينبغــي أن تكــون لديــه قوائــم مرجعيــة
هــل فكــرت ً
أ
ف
ف
الدارة
لمــا يحتــاج إليــه الحبــاب ي� حالــة وفاتــه .ولكــن مــاذا عــن البيانــات الرقميــة والحســابات عـ بـر إ
ال تن�نــت؟ هــل يجــب أن نفكــر ي� نــوع مــن إ
الرقميــة؟ هــل ينبغــي لنــا إنشــاء خطــة «المـ يـراث الرقمــي»؟
فكــر ف ي� بياناتــك ووجــودك الرقمــي .تعــد الحســابات المرصفيــة وحســابات التقاعــد ورهــون العقــارات الم�نز ليــة والصــور ومقاطــع الفيديــو العائليــة
أ
وال�يــد إ ت ن
ت
ـ� تشــكل وجودنــا الرقمــي .ف ي� حالــة موتــك أو
وحســابات المنــازل الذكيــة ب
اللكــر ي
و� والوســائط االجتماعيــة مجــرد أمثلــة مــن المثلــة العديــدة الـ ي
أ
وفــاة أحــد أفــراد أرستــك المقربـ ي ن
بالضافــة إىل ذلــك ،قــد تصبــح
ـ� ،قــد تحتــاج العائلــة والحبــاء إىل الوصــول الفــوري إىل تلــك الحســابات أو البيانــات .إ
الرسة أ
ـلل� ،ممــا يعــرض أ
ال تن�نــت ت
الم�وكــة وراءك عرضــةً بمــرور الوقــت للمتسـ ي ن
والصدقــاء للخطــر.
البيانــات القديمــة والحســابات عـ بـر إ

وضع خطة

بالضافــة إىل هــذه الحــوارات يمكنــك
مــن المستحســن مناقشــة رغباتــك مــع عائلتــك أو أصدقائــك الموثــوق بهــم ،مثــل تفاصيــل وصيتــك بعــد الوفــاة .إ
أ
ال تن�نــت .وذلــك ألنــه اذا لــم يتوفــر الوصــول اىل حســاباتك بعــد وفاتــك ،يكــون مــن الصعــب عــى
إجــراء توثيــق الصــول الرقميــة والحســابات عـ بـر إ
أفــراد االرسة إغالقهــا أو الوصــول إليهــا .عــى ســبيل المثــال ،هــل ترغــب ف ي� حجــب أفــراد عائلتــك عــن تلــك الســنوات مــن الصــور العائليــة ومقاطــع
ت
ال تن�نــت؟
ـ� قمــت بتخزينهــا عـ بـر إ
الفيديــو الـ ي

أ
ال تن�نــت باســتخدام نظــام مديــر كلمــات المــرور .بحيــث يقــوم برنامــج مديــر كلمــات المــرور بشــكل آمــن
إحــدى الفــكار هــي توثيــق وجــودك عـ بـر إ
وغ�هــا مــن المعلومــات الحساســة .إنــه مصمــم لجعــل إنشــاء كلمــات المــرور
مــن تســجيل جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بــك ،وبطاقــات االئتمــان ،ي
وأســئلة أ
المــان وتخزينهــا والوصــول إليهــا أكـ ثـر بســاطة .ف ي� نــواح كثـ يـرة ،هــذه أداة قويــة لفهرســة وجــودك الرقمــي .العديــد مــن برمجيــات إدارة
الرسة آ
كلمــات المــرور ،تمكنــك إعداداتهــم لمشــاركة كل كلمــات المــرور أو بعــض كلمــات المــرور مــع أفــراد أ
الخريــن الموثــوق بهــم .إذا كنــت غـ يـر
َُِ ُ
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مرتــاح لذلــك ،فقــم بتســجيل بيانــات مديــر كلمــة المــرور ف ي� مظــروف مختــوم؛ بحيــث يتــم فتــح هــذا المظــروف المختــوم بعــد رحيلــك مــن ِقبــل
محــام أو أحــد أفــراد أ
الرسة الموثــوق بهــم .بهــذه الطريقــة ،ســيكون بإمكانهــم الوصــول إىل مديــر كلمــات المــرور الخاصــة بــك ويكونــوا قادريــن عــى
الوصــول إىل حســاباتك والمعلومــات المخزنــة هنــاك.
بالضافــة إىل ذلــك  ،فــإن بعــض المواقــع توفــر خيــار تحديــد جهــات االتصــال القديمــة أو الموثوقــة .فيســبوك ،عــى ســبيل المثــال ،يســمح للمشـ ي ن
ـارك�
إ
بتحديــد مقدمــا مــا إذا كانــوا يرغبــون ف� حــذف حســاباتهم أو إحيــاء ذكراهــم بعــد موتهــم .بحيــث يخلــق التــذكار مســاحة مرئيــة فقــط أ
للصدقــاء
ً
ي
ن
ـرا ،قــد ترغــب ف ي� التفكـ يـر ف ي� التعامــل مــع محــام أو متخصــص ف ي� المـ يـراث الرقمــي إلدارة بياناتــك
الحاليـ يـ� ،حيــث يمكــن مشــاركة الذكريــات .أخـ ي ً
الرقميــة بعــد وفاتــك.

وراثة أ
الصول الرقمية

قــد تجــد نفســك ف� موقــف تضطــر فيــه إىل اسـ تـرداد أو الوصــول إىل حســابات عــر ال تن�نــت ألحــد أ
الصدقــاء أو أحــد أفــراد العائلــة المتوفـ ي ن
ـ� مؤخـ ًـرا.
ب إ
ي
آ
أ
آ
أ
رسيعــا إذا رأوا أنــك تتــرف
نوصيــك أوال ً بالتنســيق مــع محــام وأفــراد الرسة الخريــن قبــل اتخــاذ أي إجــراء .يمكــن أن ي�نز عــج أفــراد الرسة الخريــن ً
دون استشــارتهم أوال .ثــم ابــدأ بتحديــد أي كلمــات مــرور يمكنــك العثــور عليهــا .هــل قــام أفــراد أ
الرسة بتدوينهــا أو تخزينهــا ف ي� أي مــكان؟ إذا لــم
ً
ـارا ،فهــل يمكنــك الوصــول إىل أي أجهــزة كمبيوتــر أو أجهــزة محمولــة اســتخدمتها ومــا زالــت ف ي� وضــع تسـ ّـجيل الدخــول؟ إذا لــم يكــن
يكــن ذلــك خيـ ً
أ
أ
ف
ف
غالبــا يتطلــب منــك تقديــم شــهادة وفــاة
المــر كذلــك ،فســتضطر عــى الرجــح إىل البحــث ي� كل موقــع للوصــول إىل حســاب العضــو المتــو� .هــذا ً
وإثبــات ارتباطــك المبــا�ش بأفــراد أ
الرسة .ف ي� بعــض الحــاالت ،لــن تتمكــن مــن الوصــول إىل الحســاب أو البيانــات المخزنــة ف ي� الحســاب ولكــن يمكنــك
ـال يســتغرق وقتـاً طويـاً.
حذفــه فقــط .يعالــج كل موقــع هــذه المواقــف بشــكل مختلــف ،وبالتـ ي

الصول المادية فحسب ،بل يجب أيضا النظرإىل أ
ف� عالمنا الحال ،ال ينبغي لنا النظر ف� أ
الصول الرقمية ف ي� تخطيطنا للمستقبل.
ً
ي
ي
ي

الضيف المحرر

ف
ت ن
خ�تهــا المســاعدة ف ي� بنــاء وإدارة برنامــج
و� والوعــي تتضمــن ب
ـ� هــي خبـ يـرة ي� مجــال التصيــد االلكــر ي
تشـ ي
ـارل كونـ ي
الن تدعــم فريــق الوعــي أ
التصيــد االحتيــال ف� �ش كــة لوكهيــد مارتــن .هــي آ
المـن ي ف ي� مؤسســة  SANSوهــي تحمــل شــهادة
ي ي
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