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עלון המודעות החודשי לביטחון עבורך

ניקיון האביב
סקירה כללית
רובנו כל כך מצפים לאביב! הנוף מתחיל לקבל צבע ,פרחים מתחילים לפרוח ,ועבור רבים יש רצון לבצע ניקיונות .אמנם
יתכן שיהיה קל לראות את הצורך בטיהור וסדר ,אך ההבנה של הצורך סדר בחיים הדיגיטלים אינה כה ברורה .להלן
מספר טיפים מהירים כדי לסדר את חייך הדיגיטליים ולקבוע הרגלים דיגיטליים חדשים
גיבויים :רשמנו את הצעד הראשון תחילה מכיוון שבטווח הארוך הוא בין החשובים ביותר וצעד שתרצה
לעשות לפני שתעבור לאחרים .לא משנה כמה אתה בטוח או מאובטח ,בשלב מסוים סביר להניח שתזדקק
לגיבויים כדי לשחזר את המידע החשוב שלך .הסיבות יכולות לכלול כישלון כונן קשיח ,איבוד מכשיר
והידבקות בתוכנה זדונית כמו תוכנת כופר .יצירה ותזמון של גיבויים אוטומטיים מבטיחה שתוכל לשחזר
את המידע החשוב ביותר שלך
מחק :מחק תוכניות או אפליקציות שלא בשימוש במכשירים הניידים ובמחשבים שלך .יישומים מסוימים
הדורשים כמויות גדולות של שטח אחסון ,יכולים להביא פגיעות חדשות ואף עשויים להאט את המכשירים.
ככל שיש לך פחות אפליקציות ,המערכת והמידע שלך מאובטחים יותר .מכשירים רבים מראים לך כמה זמן
עבר מאז שהשתמשת באפליקציה  -אם עברו יותר מכמה חודשים ,רוב הסיכויים שאתה לא זקוק לאפליקציה זו
עדכון :עדכן את כל המכשירים והיישומים שברשותך ,והפעל עדכון אוטומטי בכל הזדמנות אפשרית .בדרך
זו המכשירים והיישומים שלך נשארים עדכניים ,וזה לא רק מבטיח שהם רצים מהר יותר אלא הם גם מקשים
על פריצתם.
סיסמאות :בדוק את הסיסמאות שלך .אם אתה משתמש באותן סיסמאות למספר חשבונות ,שנה אותן כך
שלכל חשבון תהיה סיסמא ייחודית .אינך זוכר את כל הסיסמאות הייחודיות שלך? שקול להשתמש במנהל
סיסמאות .לבסוף ,אפשר אימות דו-גורמי בכל הזדמנות אפשרית ,במיוחד עבור דוא”ל או חשבונות פיננסיים.
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חשבונות פיננסיים וודאו שחשבונות הבנק ,חשבונות כרטיסי האשראי וחשבונות הפרישה שלהם מוגדרים
להתריע בכל פעם שמתבצעת עסקה ,במיוחד ברכישות גדולות או בהעברת כספים .ככל שתקדימו לאתר
פעילות הונאה ,כך תוכלו לעצור אותה יותר מוקדם .תלוי באיזו מדינה אתה גר ,הקפאת אשראי יכולה להיות
אחת הדרכים היעילות ביותר להגן על זהותך.
דפדפן :בדוק את כל התוספים המותקנים בדפדפן שלך .עיין בהגדרות ההרשאה; האם באמת התוספים
זקוקים לגישה למיקום ,סיסמאות או רשימות אנשי קשר? אם אינך משתמש עוד בתוספים מסוימים ,או שיש
לך חששות בנושא פרטיות ,מחק אותם.
מדיה חברתית :בדוק את נוכחותך המקוונת ושלוט עליה .סקור את הגדרות הפרטיות שלך ומחק תמונות
וסרטונים שאתה לא ניגש אליהם או לא נחוצים .אתה יכול גם לחפש את עצמך במנוע חיפוש ולראות איזה
מידע יש עליך .זכור ,זה בסדר להגביל כמה מידע אתה משתף ואפילו עם מי אתה בוחר לשתף אותו.
שולחן עבודה :נקה את מגירת השולחן שלך ,מחק את כל הכוננים הקשיחים וה USB -הישנים ,ואולי אפילו
השמד את כל הפתקים הדביקים עם יותר מדי מידע .שקול להשקיע במגרסת מסמכים אם אין לך כזו.
דואר אלקטרוני :בצע מחיקה של קבצי דוא”ל ,מחק את מה שאתה לא צריך וארגן את מה שאתה עושה .שימו
לב במיוחד למסמכים רגישים ,כגון מסמכים עם תאריך לידה או מספר תעודת זהות ,והוציאו את המסמכים
האלו מתיבת הדואר הנכנס!
למרות שייתכן שזו משימה מיגעת ,תדע שהמכשירים והמידע שלך יהיו מוגנים בהרבה יותר .אם זה נראה כמו הרבה עבודה,
שקול לבחור רק כמה פריטים ,או נסה לטפל בפריט אחד ביום או שבוע .כל צעד קטן מקדם דרך ארוכה בהגנה עליכם.
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