
THE JOURNALIST SURVIVAL GUIDE - AN ANIMATED VIDEOGUIDE BY SKEYES - LEBANON - 2013

الدرس 9
القائمة المرجعّية والتوجيهات الستعمال حساب »سكايب« بشكل آمن

التوجيهات: 
هل أملك كلمة سّر آمنة للدخول إلى حسابي؟

هل هذا صديقي/زميلي فعالً؟
دعوة إلى االتصال: عوضاً عن الرسائل االعتيادية التي تتضّمنها دعوات االتصال، أطلب منه كتابة شيٍء ما ال يعرف به أحٌد غيركما. 

ما إن يتّم االتصال: أجِر اّتصاالً سريعاً عبر الصوت أو الفيديو للتأّكد من أّن صديقك أو زميلك هو صاحب الحساب فعالً. 
هل ستعّرضك شبكة معارفك للخطر؟

سجالت الدردشة
ال سجّل باّتصاالت أجريتها عبر الصوت أو الفيديو، لكن اسمك ما زال مدرجاً ضمن الئحة معارفهم. 

كيف تجد وتغّير إعدادات األمن: 
1. ضمن خانة »األدوات«، أنقر زّر »الخيارات«

2. ضمن خانة »الخصوصية«، أنقر زّر »إعدادات الخصوصية« 
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إعدادات مهّمة: 
إسمح بالتراسل الفوري من...: إختر »األشخاص في الئحة معارفي فقط« لتجّنب البريد المزعج أو بقية المراسالت الفورية المرسلة إلى 

حسابك والتي يمكن أن تلحق بك الضرر 
إحفظ سجّل المحادثات لمّدة...: يمكن تقليص هذه الميزة من »دائماً« إلى مّدة زمنية أقصر.

----------
إنتاج:

مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية  »سكايز« – مؤسسة سمير قصير

تم إعداد محتوى الفيديو بمساعدة من:
فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 

المنتج التنفيذي: مارون صفير
kook creative studio :تصميم وتحريك

مستشار تقني: أندرو  كود
ترجمة: نور األسعد

صوت )عربي(: ريما خداج
الصوت )انجليزي(: أندرو كود

Creative Impact :تسجيل الصوت
»Mining by Moonlight« by Kevin MacLeod :موسيقى

تم تنفيذ هذا المشروع بفضل دعم الصندوق الوطني للديمقراطية.
يجوز استعمال، تبادل، نسخ وتوزيع هذا العمل تحت شرط نسب العمل لمؤسسة سمير قصير، ومن دون االيحاء بأي شكل من األشكال أن مؤسسة سمير قصير تؤيدكم أو تؤيد 

استخدامكم لهذا العمل. ال يجوز استخدام هذا العمل ألغراض تجارية. ال يجوز تعديل، تغيير أو اضافة معلومات على هذا العمل

http://www.skeyesmedia.org

