
نظرة عامة
هــل فكــرت يوًمــا مــا الــذي يحــدث لوجودنــا الرقمــي عندمــا نمــوت أو نصبــح عاجزيــن؟ الكثــري منــا يعلــم أنــه ينبغــي أن تكــون لديــه قوائــم مرجعيــة 

دارة  ــوع مــن الإ ي ن
نــت؟  هــل يجــب أن نفكــر �ف نرت ــة والحســابات عــرب الإ ــات الرقمي ــه.  ولكــن مــاذا عــن البيان ــة وفات ي حال

ــاب �ف ــه الأحب ــاج إلي لمــا يحت

اث الرقمــي«؟ الرقميــة؟  هــل ينبغــي لنــا إنشــاء خطــة »المــري

ليــة والصــور ومقاطــع الفيديــو العائليــة  ف ي بياناتــك ووجــودك الرقمــي.  تعــد الحســابات المرصفيــة وحســابات التقاعــد ورهــون العقــارات المرف
فكــر �ف

ي حالــة موتــك أو 
ي تشــكل وجودنــا الرقمــي. �ف

ي والوســائط الجتماعيــة مجــرد أمثلــة مــن الأمثلــة العديــدة الــ�ت
و�ف لكــرت يــد الإ وحســابات المنــازل الذكيــة والرب

ضافــة إىل ذلــك، قــد تصبــح  ، قــد تحتــاج العائلــة والأحبــاء إىل الوصــول الفــوري إىل تلــك الحســابات أو البيانــات. بالإ ف وفــاة أحــد أفــراد أرستــك المقربــ�ي

، ممــا يعــرض الأرسة والأصدقــاء للخطــر. ف وكــة وراءك عرضــًة بمــرور الوقــت للمتســلل�ي نــت المرت نرت البيانــات القديمــة والحســابات عــرب الإ

وضع خطة
ضافــة إىل هــذه الحــوارات يمكنــك  مــن المستحســن مناقشــة رغباتــك مــع عائلتــك أو أصدقائــك الموثــوق بهــم، مثــل تفاصيــل وصيتــك بعــد الوفــاة.  بالإ

نــه اذا لــم يتوفــر الوصــول اىل حســاباتك بعــد وفاتــك ،يكــون مــن الصعــب عــى  نــت. وذلــك لأ نرت إجــراء توثيــق الأصــول الرقميــة والحســابات عــرب الإ

ي حجــب أفــراد عائلتــك عــن تلــك الســنوات مــن الصــور العائليــة ومقاطــع 
أفــراد الرسة إغالقهــا أو الوصــول إليهــا. عــى ســبيل المثــال، هــل ترغــب �ف

نــت؟ نرت ي قمــت بتخزينهــا عــرب الإ
الفيديــو الــ�ت

نــت باســتخدام نظــام مديــر كلمــات المــرور.  بحيــث يقــوم برنامــج مديــر كلمــات المــرور بشــكل آمــن  نرت إحــدى الأفــكار هــي توثيــق وجــودك عــرب الإ

هــا مــن المعلومــات الحساســة.  إنــه مصمــم لجعــل إنشــاء كلمــات المــرور  مــن تســجيل جميــع كلمــات المــرور الخاصــة بــك، وبطاقــات الئتمــان، وغري

ــة لفهرســة وجــودك الرقمــي. العديــد مــن برمجيــات إدارة  ة، هــذه أداة قوي ي نــواح كثــري
وأســئلة الأمــان وتخزينهــا والوصــول إليهــا أكــرث بســاطة.  �ف

كلمــات المــرور، تَُمِكُنــك إعداداتهــم لمشــاركة كل كلمــات المــرور أو بعــض كلمــات المــرور مــع أفــراد الأرسة الآخريــن الموثــوق بهــم.  إذا كنــت غــري 
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ة أو إســتخدامها لأغــراض  شــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النــرث ط الإ ة رسث ي SANS وتـُـوّزع بموجــب  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. يســمح بتوزيــع هــذه النــرث
ي �ف

!OUCH مــن قبــل فريــق الوعــي الأمــ�ف
تصــال عــى: www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletter. | املجلــس التحريــري: والــت ســكريفنز، ِفــل هوفــان، أالن واجونــر، شــريل  ة أو لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى الإ جمــة النــرث تجاريــة. لرت

كونــي |  ترجمهــا إىل العربيــة: محمــد رسور، فــؤاد أبــو عوميــر، درويــش الحلــو، اســام الكــرد 

بــل  ي مظــروف مختــوم؛ بحيــث يتــم فتــح هــذا المظــروف المختــوم بعــد رحيلــك مــن ِقِ
مرتــاح لذلــك، فقــم بتســجيل بيانــات مديــر كلمــة المــرور �ف

محــام أو أحــد أفــراد الأرسة الموثــوق بهــم.  بهــذه الطريقــة، ســيكون بإمكانهــم الوصــول إىل مديــر كلمــات المــرور الخاصــة بــك ويكونــوا قادريــن عــى 

الوصــول إىل حســاباتك والمعلومــات المخزنــة هنــاك.

ف  ضافــة إىل ذلــك ، فــإن بعــض المواقــع توفــر خيــار تحديــد جهــات التصــال القديمــة أو الموثوقــة. فيســبوك، عــى ســبيل المثــال، يســمح للمشــارك�ي بالإ

ــة فقــط لالأصدقــاء  ــذكار مســاحة مرئي ــق الت ــاء ذكراهــم بعــد موتهــم. بحيــث يخل ي حــذف حســاباتهم أو إحي
ــوا يرغبــون �ف ــا مــا إذا كان ــد مقدًم بتحدي

ــك  دارة بيانات اث الرقمــي لإ ي المــري
ي التعامــل مــع محــام أو متخصــص �ف

ي التفكــري �ف
ا، قــد ترغــب �ف ً ــات.  أخــري ــث يمكــن مشــاركة الذكري ، حي ف ــ�ي الحالي

الرقميــة بعــد وفاتــك.

وراثة الأصول الرقمية
ف مؤخــًرا.   نــت لأحــد الأصدقــاء أو أحــد أفــراد العائلــة المتوفــ�ي نرت داد أو الوصــول إىل حســابات عــرب الإ ي موقــف تضطــر فيــه إىل اســرت

قــد تجــد نفســك �ف

عــج أفــراد الأرسة الآخريــن رسيًعــا إذا رأوا أنــك تتــرصف  ف نوصيــك أولً بالتنســيق مــع محــام وأفــراد الأرسة الآخريــن قبــل اتخــاذ أي إجــراء. يمكــن أن يرف

ي أي مــكان؟  إذا لــم 
دون استشــارتهم أولً.  ثــم ابــدأ بتحديــد أي كلمــات مــرور يمكنــك العثــور عليهــا.  هــل قــام أفــراد الأرسة بتدوينهــا أو تخزينهــا �ف

ي وضــع تســّجيل الدخــول؟  إذا لــم يكــن 
يكــن ذلــك خيــاًرا، فهــل يمكنــك الوصــول إىل أي أجهــزة كمبيوتــر أو أجهــزة محمولــة اســتخدمتها ومــا زالــت �ف

.  هــذا غالًبــا يتطلــب منــك تقديــم شــهادة وفــاة  ي كل موقــع للوصــول إىل حســاب العضــو المتــو�ف
الأمــر كذلــك، فســتضطر عــى الأرجــح إىل البحــث �ف

ي الحســاب ولكــن يمكنــك 
ي بعــض الحــالت، لــن تتمكــن مــن الوصــول إىل الحســاب أو البيانــات المخزنــة �ف

وإثبــات ارتباطــك المبــارسث بأفــراد الأرسة.  �ف

حذفــه فقــط.  يعالــج كل موقــع هــذه المواقــف بشــكل مختلــف، وبالتــاىلي يســتغرق وقتــاً طويــالً.

ي تخطيطنا للمستقبل. 
ي الأصول المادية فحسب، بل يجب أيًضا النظرإىل الأصول الرقمية �ف

، ل ينبغي لنا النظر �ف ي عالمنا الحاىلي
�ف
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الضيف المحرر
ــاء وإدارة برنامــج  ي بن

تهــا المســاعدة �ف ي والوعــي تتضمــن خرب
و�ف ــد اللكــرت ي مجــال التصي

ة �ف ــري ــ�ي هــي خب تشــارلي كون

ي مؤسســة SANS وهــي تحمــل شــهادة 
ي �ف

كــة لوكهيــد مارتــن. هــي الآن تدعــم فريــق الوعــي الأمــ�ف ي رسث
التصيــد الحتيــاىلي �ف
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