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مالحظات:
الخصوصية على تويتر  

 تويتر هو خدمة شبكة اجتماعية تسمع للمستخدمين بإرسال وقراءة رسائل قصيرة من 140
محرف تسمى بالتغريدات.

 يمكن لألعضاء المسجلين قراءة التغريدات وكتابتها، بينما تقتصر الخدمة على قراءة التغريدات
للمستخدمين غير المسجلين.

يمكن كشف كل من هويتك، وشبكتك، وموقعك الجغرافي على تويتر.

 البيانات الملحقة هي بيانات حول البيانات، وتتكون من تفاصيل عن المعلومات )كالكاتب، وتاريخ اإلنشاء،
والموقع الجغرافي، والجهاز المستخدم(، والتي تجعل من إيجاد البيانات والعمل معها أمراً أسهل.

 يمكن لصفحات الويب أن تحتوي بيانات ملحقة عن اللغة المستخدمة، واألدوات المستخدمة
إلنشائها، وتاريخ إنشاء الصفحة أو تحديثها.

تصف البيانات الملحقة محتويات ملفات البيانات وسياقها.

 من أخطر أنواع البيانات التي يمكن لتغريداتك أن تكشفها هي الموقع الجغرافي، لذا تأكد من إلغاء
تنشيط هذه الميزة.

يمكن لتويتر أن يكون مصدراً للبرمجيات الخبيثة.

البيانات الملحقة هي بيانات محتواة ضمن ملفات أو تغريدات، وقد تشمل عدداً من المعرفات الشخصية.

تقوم الحكومات، والشركات الخاصة، ووكاالت االستخبارات بمراقبة تويتر بحثاً عن البيانات والمعلومات.

 يتم تطبيق تقنيات تحليل الشبكات االجتماعية لتحليل محتوى تويتر وشبكاته، ويمكن لهذا أن يكشف عن كمية
كبيرة من المعلومات عن المستخدمين، وعن عالقاتهم، وعما ينشرون.

 كأي منصة أخرى على اإلنترنت، يسمح تويتر للمستخدمين بشيء من التحكم بإعدادات الخصوصية، وعلى
مستخدمي تويتر تعلم استخدام هذه اإلعدادات لحماية أنفسهم.

ال تستخدموا رسائل تويتر التصاالتكم الحساسة.

فهم المخاطر على تويتر

ما هي البيانات الملحقة؟

 يمكن لملفات الصور أن تحتوي حجم الملف، العمق اللوني، ودقة الصورة، وتاريخ
 اإلنشاء، والجهاز المستخدم اللتقاط الصورة، والبرنامج المستخدم لتعديلها، ومعلومات عن

الموقع الجغرافي، أو عن صاحب الصورة.
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 يمكن للملف النصي أن يحتوي بيانات عن طول المحتوى، ومن أنشأ الملف، ومكان إنشاء
الملف أو زمانه.

 يمكن لمنشورات وسائل التواصل االجتماعي كالتغريدات مثالً أن تحتوي زمن إنشاء
التغريدة والموقع الجغرافي.

 يمكن لترويسات البريد االلكتروني أن تحتوي عنوان اآلي بي الخاص بالمرسل، وبالتالي
 موقعه، واسمه، وبريده االلكتروني، وتاريخ إرسال الرسالة، ويمكن االحتفاظ بهذه البيانات

عند إعادة إرسال بريٍد ما.

 يمكن استخدام تحليل الشبكات االجتماعي للكشف عن معلومات حول أشخاص على التويتر، مثل األشخاص
الذين يتفاعل معهم المستخدمون، ومواضيع التفاعل.

تحكم بإعدادات الخصوصية واألمان على تويتر، راجع أدلة االستخدام المتعلقة بالموضوع.

استخدم كلمة سر قوية.

استخدم بريداً الكترونياً منفصالً لحسابك على تويتر.

فعل ميزة توثيق تسجيل الدخول.

عليك الحذر من البرمجيات الخبيثة، والهندسة االجتماعية.

استخدم VPN لتمويه نشاطك االلكتروني.

أوقف تحديد الموقع الجغرافي.

أوقف خاصية الذكر في الصور.

فكر بحماية تغريداتك.

أوقف قابلية االكتشاف في حال استخدامك السم وهمي.

لمعلومات أوسع حول األمان والخصوصية على تويتر، اطلع على هذه المقالة على “سالمتك ويكي”.

 تقوم الحكومات، ووكاالت االستخبارات، والشركات، والقوى العسكرية باستخدام تحليل الشبكات
االجتماعي باستمرار.

يستخدم تحليل الشبكات االجتماعي لتعقب األشخاص، والتعرف على اتصاالتهم ومعارفهم.

توخ الحذر في تفاعالتك ومع من تتواصل على التويتر.

تحليل الشبكات االجتماعي

تحسين إعدادات الخصوصية واألمان على تويتر
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