
مرتضي مجدفرحرفه: مدیر

امروز، اب استفاده از اينرتنت، خییل رسیع:
به تنهايی بازی می کنيم. با بهترين دوستانمان عکس می گيريم. از همه 
چيز و همه جا فيلم می گيريم. در هر جايی موســيقی گوش می کنيم. 

در هر زمانی تلويزيون تماشا مي كنيم و چيزهای جديد ياد می گيريم.

من در فضای مجازی
من در فضاي مجازي کاماًل محتاط هستم. دقت می کنم چيزهايی را که 
به اشتراک می گذارم، با کسانی باشد که می شناسم. حساب کاربری ام را 
خصوصی نگه می دارم. رمز عبورم را، حتی اگر نخواهند، به پدر يا مادرم 
می گويم. زيپ لب ها و انگشتانم را دست خودم نگه می دارم و هر چيزی 

را نمی نويسم و نمی گويم.

مدير خودت ابش
آشنايی با مديريت اطالعات و مديريت 

در فضاي مجازی
دوست محققي داشــتم که وقتي می خواست برای فرصتی 
مطالعاتی به کشــوری ديگر برود، ما ه ها زبان خواند و چندين 
جلد کتاب داســتان خواند و فيلم به زبان آن كشــور ديد تا 
بتواند به راحتي با مردم آن جا صحبت کند. احســاس تسلط 
مي كرد، اما وقتی به مقصد رســيد، متوجه شد، هنوز هم از 
چم و خم زبان مردم آن کشــور با خبر نيست و از شوخی ها 
و حرف های عاميان آنجا چيز زيادي متوجه نمی شود. مي گفت 
 بايد بومي باشــي تا زبان بوميان را به طور كامل متوجه شوي.
 اکنون نيــز که فناوری اطالعات با هجوم بی امان خود زندگی 
بشر را در هم نورديده است، استفاده کنندگان از اين فناوری ها 
به دو دسته تقســيم مي شــوند: بوميان و مهاجران دنيای 
ديجيتال. بوميان، افراد کم ســن و ســال و جوانی مثل شما 
هستندکه به خوبی بلدند از اين فضا استفاده کنند و مهاجران، 
آدم بزرگ هايی  هســتند که برای استفاده از اين فضا بايد به 
بومی ها مراجعه کنند. در واقع شما بوميان اين دنيا هستيد و 
شايد نوشــتن دربارة مديريت اطالعات برايتان قدری سخت 
باشد؛ ولی به قصد مروری دوباره، اين بار بخش مديريت بر خود 

را به موضوع مديريت فضاهای مجازی اختصاص داده ايم.

-پیامکوتاهارسالمیکنم؛

-رایانامههایمرامیبینم؛

-گفتوگویصوتیوتصویریبرقرارمیکنم؛

-متن،صوتوفیلمبهاشتراکمیگذارم؛

-وبالگ،گروهوکانالراهمیاندازم؛

-درکالسآنالینشرکتمیکنم؛

-بامعلموهمکالسیهایمتماسمیگیرم؛

-بادوستانمبهصورتمجازیدرسمیخوانم؛

-وسایلکاریخودمراباجستوجوبهدستمیآورم؛

-منابعتحقیقوکارهایمدرسهایامراپیدامیکنم؛

-پروژههایگروهیانجاممیدهم.

-بقیهراشماپرکنید!
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5. برای همة چيزهايی که نياز به رمز عبور دارند، از يک رمز يکســان 
استفاده نکنيد؛ البته به شرطی که هوش و حافظة خوبی داشته باشيد.

مدیریت رمز عبور
1. هيچ نامی انتخاب نکنيد )نام خود، فاميل، پدر، مادر و مدرسه(. اين ها 

به راحتی شناسايی می شوند؛
2. از رمزهای ساده مانند 1234 و 1111 استفاده نکنيد؛

3. از مختصات نشــانی منزل مانند شمارة پالک، شمارة تلفن، کد ملی 
يا بخش هايی از آن، و نشــانی رايانامه استفاده نکنيد. اگر هم استفاده 

می کنيد، ترکيبی از اين ها را به کار ببريد؛
4. رمز عبوری درســت کنيد که خودتان بدانيد، ولی به عقل جن هم 

نرسد.
Bahar15 =روز تولدتان در ماه( 15 + )فصل مورد عالقه( بهار(

Ghormegreen=رنگ مورد عالقه( سبز+ )غذای محبوب( قورمه سبزی( 

چند راه ديگر برای اطمينان از صحت فضاهای مجازی
1. مطمئن باشــيد دوستان مجازی شما در فضای واقعی هم 

هستند؛
2. زبان ايموجی ها را ياد بگيريد، ولی فقط با کسانی که راحت 

هستيد از اين زبان استفاده کنيد؛
3. حواستان به پروفايل افرادی که با آن ها در ارتباطيد، باشد. 
اگر مطمئن نيستيد که صاحب تصوير پروفايل را در دنيای 

واقعی می شناسيد، از برقراری ارتباط با او دوری کنيد؛
4. فقط از وب ســايت ها و اپليکيشــين های مورد اعتماد و 
مناسب سن خودتان که با نظر پدر و مادرتان در آن جا برای 

خود حساب کاربری درست کرده ايد، استفاده کنيد؛
5. هرگــز با مالقات فردی که به صورت آنالين با او آشــنا 
شــده ايد، موافقت نکنيد. اگر کسی شما را دعوت می کند 
تا در دنيای واقعی با هم باشــيد، حتی اگر فکر می کنيد او 
را می شناســيد، باز هم يکی از افراد امين و ترجيحًا پدر يا 

مادرتان را در جريان بگذاريد؛
6. به حستان اعتماد کنيد و اگر چيزی عجيب به نظر می رسد، 
درخواست را حذف و مکالمه را ترک کنيد و به يک فرد امين 

اطالع دهيد؛
7. هرگز اطالعات شخصی خود يا جزئياتی را که خود واقعی 
شما و مکان زندگی تان را معلوم می کند، به اشتراک نگذاريد.

هفت فرمان فراموش نشدین

ناسالمتی شما بوميان دنيای مجازی هستيد و قرار نيست همه 
چيز را ما برايتان بگوييم. با دوســتان خود در مورد موارد زير 
تحقيق کنيد و نتيجه را در قالب صوت، تصوير و فيلم )به شکل 
پست يا استوری( به اينستاگرام رشد هنرجو بفرستيد: نشانی ما 

roshd_honarju :اين است
é شايعه سازی مجازی

é زورگويی يا قلدری مجازی
éمزاحمان فضای مجازی

é مديريت گوشی، تبلت و حضور در فضای مجازی.

 درخواسیت از بومیان دنیای مجازی!

ممنوع!

-اشتراکگذاریاسم
وفامیل،مگردرموارد

خاص؛
-اشتراکگذاریهر
چیزیکهدارایعددو

رقماست؛
-عكسهایسلفیو
توصیفوضعظاهری؛

-توصیفموقعیتمكانی
خود؛

-اطالعاتشخصیخود،
خانوادهودوستان؛

-ارسالهررایانامهای،
بهدلیلقابلتسری

بودنآنها؛
-ارسالرایانامه
بهافرادناشناس
وپاسخگوییبه

رایانامههایغریبه؛

-ارسالاطالعاتعددی
ازطریقرایانامهها
)شمارهحساب،کدملی
و...(؛
-پاسخگوییبه
رایانامههایالكیوچتبا
افرادناشناس؛
-درخواستبارگذاری
بدافزارهاییکهشما
آنهارانخواستهایدو
نمیشناسید؛
-تقهزدنروی
لینکهایبدافزاریکه
نمیشناسید؛
-ادامةعضویتدر
گروههاییکهشما
نخواستهاید)جرائم
فیشینگ(.

درفضایمجازي
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