כתבה עיתונאית עבור חברת סייבר ואבטחת מידע ""G-DATA
איך לשמור על המידע שלכם מרחוק?
לפני כחודש כולנו הזדהינו בחמלה עם האם סיוון פישר-חיוני ,אמה של רני פישר הקטנה שנפטרה
ממחלה קשה ,אשר גילתה כי דירתה במרכז תל אביב נפרצה והמחשב שבו היו תמונות בתה נגנב.
יממה לאחר מכן המחשב הוחזר לאם על ידי משטרת ישראל יחד עם התמונות .אומנם מדובר בסוף
מתוק שהוכיח שאנו "עם סגולה" ,אבל לא תמיד זה כך.
מקרה זה מזכיר לנו את פרש ת "שרון פרי" והתמונות האינטימיות שלה שדלפו לרשת .שרון פרי,
שדרנית הספורט של ערוץ  ,1הפכה לקורבן לאחר שמכשיר הסלולר שלה נגנב מרכבה כאשר היא
שהתה בחוף הים .תמונותיה האינטימיות הופצו בוואטסאפ והגיעו לאלפי ישראלים למכשיר הסלולר
שלהם ,אך הגרוע מכל הוא שפרי ביקשה בדמעות בערוצי התקשורת " די להפיץ את תמונות העירום
שלי" .המכשיר של פרי לא היה מוגן בסיסמא והגישה לכל המידע שלה בו היה זמין לגמרי .במצב
כזה ,אין שום בעיה להגיע לכל התוכן המאוחסן וייתכן שאילו הייתה סיסמא ,הגנב היה פשוט מוכר
את המכשיר וכלל לא מנסה לחפש בו מידע.
אלו הם מקרים שקיבלו פרופיל תקשורתי גבוה ,אך כידוע קיימים מקרים רבים נוספים שאנו לא
מודעים אליהם כלל ועלולים לפגוע בעסקים ובכל אזרח מהשורה .למשל ,בני זוג המפיצים תמונות
בעירום כנקמה ,גניבת מסמכים ומידע אישי ,הצפנת קבצים המתבצעת על ידי האקרים (תוכנת כופר)
אשר ווירוסים שונים מושתלים בצורה מתוחכמת בסמארטפונים ובמחשבים אישיים.
"תהיה חכם יותר מהסמארטפון שלך"
יניב דנינו מנכ"ל יעד טכנולוגיות ,המפיצה הרשמית של פתרונות אבטחת המידע  G Dataגרמניה,
מציין כמה נקודות חשובות שיסייעו לכם לשמור על המידע שלכם" .אם חשבתם שהמידע בסמארטפון
או במחשב שלכם מוגן ,סיכוי גבוה שאתם טועים .אומנם הסמארטפונים חכמים ,אך לא בטוח שהם
מוגנים" ,מסביר דנינו.
השאלה הנשאלת במקרים אלו ,האם התוכנות החינמיות המוצעות לנו בילד-אין במחשבים
ובסמארטפונים מספקות מעטפת רב שכבתית המגנה על כל המידע הקיים במכשיר שלנו? הרי יש
לנו לא מעט מידע אישי חשוף כגון תמונות ,סרטונים ,מיילים ,קבצים וכו' .התשובה לכך היא לא.
התוכנות החינמיות טובות ,אך הן לא מספקות את כל ההגנה האולטימטיבית.
"רק חברות המתמחות בתחום ההגנה והסייבר יכולות לספק הגנה אבסולוטית על כל המידע שקיים
לנו במחשבים ובסמארטפונים" מסביר דנינו  ,ניתן להשוות זאת לחברות המספקות בניית אתרים
בחינם ,אומנם ניתן לבנות ללא עלות אתר מרשים ,אבל על פי תבניות מסוי מות ,מערכת בק אופיס
מוגבלת וללא תנאים אולטימטיביים .לעו מת זאת ,אם תפנו לבעל מקצוע המתמחה בבניית אתרים,
תקבלו אתר מושקע בדיוק לשביעות רצונכם ,כזה שיתאים בדיוק למוצר/שירות שלכם.
ובחזרה לפרשיית סיוון פישר -חיון ושרון פרי ,איך הן יכלו למנוע את המקרים? אגב ,מידע זה יכול
לסייע לכל אחד ואחת מכם לשמור על הפרטיות שלכם במכשיר הסמארטפון ובמחשב האישי.
התקנת תוכנת אנטי וירוס עוצמתית עם הגנה רב-שכבתית על המידע והפרטיות ,והגנה מתקדמת
יותר נגד תוכנות הכופר תאפשר לכם לשמור על המידע בסמארטפון גם מרחוק .מדובר באפליקציית
 G DATA INTERNET SECהמתאימה למשתמשי אנדרואיד ו  .IOS -דרכה ניתן לגבות תמונות או למחוק
אותן ,לבצע נעילה למכשיר מרחוק באמצעות קוד ועוד.
מעבר לכך האפליקציה יודעת לתת את השירותים הבאים:

•
•
•
•
•

הגנה מפני וירוסים ,נוזקות ותוכנות כופר.
גיבוי אוטומטי של הנתונים והמידע היקר שלכם במחשב גם לענן ( Dropbox ,Google
.)Drive
ניהול סיסמאות באינטרנט באמצעות סיסמת-על.
הצפנת מידע אישי רגיש.
הגנה מפני גניבת זהויות וסיסמאות.

לסיכום ,הכי קל לומר "לי זה לא יקרה" ,אבל מה שחשוב לזכור הוא כי המידע הרגיש שלנו עלול בכל
רגע להיחשף לגורמים חיצוניים ,אלא אם כן נשכיל ונגן ביעילות על הפרטיות שלנו על ידי תוכנות
סייבר חדשניות הערוכות לתת מענה מדויק למידע הרגיש שלכם.

