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توییتر  Twitterو امنیت در آن
تواناتک :توییتر یکی از ابزارهای پرطرفدار در شبکههای اجتماعی است که خودش را اینگونه معرفی کرده
است« :محیطی که با استفاده از تبادل جمالت کوتاه و مختصر ،دوستان ،افراد خانواده و همکاران را با یکدیگر
مرتبط نگاه می دارد».
توییتر یکی از پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی در میان فعاالن حقوق بشر و کاربرانی است که فعالیت
سیاسی انجام میدهند .امنیت در این شبکه اجتماعی هم بحث بسیار مهمی است و با انجام کارهای کوچک
در زمان کم میتوانید تنظیمات حساب کاربری خود را به گونهای تغییر دهید که امنیت بیشتری داشت ه باشید.
نکات امنیتی مهم برای حفظ حریم خصوصی شما در توییتر به شرح زیر است:
اولین و مهمترین مورد این است که باید حواستان به کسانی که شما را دنبال میکنند باشد .اگر شناسه
کاربری شما در توییترعمومی است ،به این معنیست که هرکس تمایل داشته باشد ،بدون محدودیت میتواند
شما را دنبال کند ،بنابراین دنبالکنندههای شما در توییتر دوستان واقعی شما نیستند ،پس احتیاط کنید و بهتر
است با اعمال تغییراتی شناسه کاربری خود را خصوصی کنید ،برای انجام این کار به قسمت تنظیمات حساب
کاربری خود بروید ،گزینه «از توئیتهای من محافظت کن» < >Protect my Tweetsرا انتخاب کنید ،در
این شرایط توییتهای شما در معرض عموم قرار نمیگیرد و کنترل توییتهایتان با خودتان است و همچنین
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کاربرانی که آنها را تایید نکردهاید ،نخواهند توانست توئیتهای شما را بازتوئیت کنند ،و دنبالکنندههای جدید
هم برای دنبال کردن شما نیاز به تایید شما خواهند داشت.
در مورد مطالبی که توییت میکنید دقت الزم را داشته باشید ،چرا که به جز دسترسی دنبال کنندگان
شما ،توییتهایتان در دنیا مجازی هم قابل دسترسی است .از اشتراکگذاری موارد شخصی و محرمانه خود
جدا خودداری کنید .مخصوصا اگر مطالبی که میخواهید توییت کنید در مورد شخصیتهای مهم دنیا از جمله
شخصیتهای سیاسی است و همچنین اگر مطالب سیاسی توییت میکنید ،توصیه میکنیم از شناسههای
مستعار استفاده کنید و بسیار مراقب باشید.
نمایش موقعیت مکانی را غیرفعال کنید ،تنظیمات پیشفرض توییتر به این شکل است که وقتی شما توییت
میکنید ،محلی که از آنجا توییت کردهاید نمایش داده میشود ،که این کار از نظر امنیتی مناسب نیست ،پس
بهتر است نمایش موقعیت مکانی خود را غیرفعال کنید ،برای این کار وارد تنظیمات حساب کاربری خود شوید،
گزینه «موقعیت مکانی را به توئیتهای من اضافه کن» < >Add a location to my Tweetsرا از حالت
فعال خارج کنید ،در اینجا گزینه بهتری هم هست «حذف تمامی اطالعات مکانی» <Delete all Location
 >Informationکه میتوانید و بهتر است آن را انتخاب کنید.
از اتصال توییتر خود به دیگر حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی جدا خودداری کنید .برای
مثال با اتصال فیسبوک خود به حساب کاربری توییترخود ،اطالعات فیسبوک و توییتر شما بهم پیوند داده
میشود ،به عنوان مثال اطالعات شخصی شما که در حساب کاربری فیسبوک خود وارد کردهاید در حساب
کاربری توییتری شما قرار میگیرد و اطالعات شخصی شما در معرض خطر قرار میگیرد .برای انجام این
کار ،وارد حساب کاربری توییتر خود شوید ،سپس در تنظیمات بخش مربوط به «ویرایش پروفایل» را انتخاب
کنید .در این قسمت گزینه مربوط به ارتباط با فیسبوک را پیدا کنید و عبارت قطع حساب کاربری توییتر از
فیسبوک را انتخاب کنید.
با وجود همه مشکالتی که شبکههای اجتماعی دارند مخصوصا مشکالت امنیتی ،ولی تعداد زیادی کاربر
در آنها عضو و مشغول فعالیت است .مخصوصا امروزه شبکههای اجتماعی پایگاه مناسبی برای فعالیت فعاالن
حقوق بشر و جامعه مدنی است .بنابراین حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در شبکههای اجتماعی بسیار
قابل اهمیت است و باید برای برقراری امنیت تنظیمات الزم در شبکههای اجتماعی اعمال شود.

