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េដាយសារែតមាន�ក �មហុ៊ន និងេគហទំព័រជាេ�ចីន បានផ�ល់នូវឧបករណ៍ក�ងុេគាលបំណងជួយឱ�មានសន�ិ
សុខឌីជីថលរបស់អ�កេ�បី�បាស់ឱ�កាន់ែត�បេសីរជាងមុន ដូេច�ះេហីយ េតីអ�កអាចេ�ជីសេរ �សឧបករណ៍ែដល
�តឹម�ត�វស�មាប់អ�កេដាយរេប�បណា?
 

េយីងមិនមានប��ីេឈ�ាះឧបករណ៍េ�ចីនែដលអាចឱ�ទុកចិត�បានស�មាប់ការពារអ�កេនាះេទ (េទាះបីជាអ�កបាន
េឃីញជេ�មីសមួយចំនួនេន�ក�ងុ មគ�ុេទ�សក៍ឧបករណ៍ របស់េយីងក៏េដាយ)។ បុ៉ែន�េបីសិនជាអ�កមានគំនិតថា
ចង់ការពារអ�ីមួយ េហីយអ�កចង់ការពារវាពីនរណាម�ាក់ ការែណនាមួំយេនះនឹងជួយអ�កឱ�េ�ជីសេរ �សឧបករណ៍
ែដល�តឹម�ត�វ ក�ងុការេ�បី�បាស់េគាលការណ៍ែណនាមួំយចំនួន។

សន�ិសុខគឺជាដំេណីរការ មិនែមនជាការទិញេទ
េរ�ងដំបូងែដលអ�កគួរែតចងចាមុំនេពលផ�ាស់ប�ូរកម�វ �ធីែដលអ�កេ�បី�បាស់ ឬទិញឧបករណ៍េ�បី�បាស់ថ�ី គឺគ�ាន
ឧបករណ៍ ឬែផ�កណាមួយៃនកម�វ �ធីេនាះ ែដលនឹងផ�ល់ឱ�អ�កនូវការការពារែដលលឥតេខ�ាះ េហីយ�គប់
កាលៈេទសៈេនាះេទ។ អីុចឹងេហីយ វាមានសារសំខាន់ក�ងុការគិតអំពីការអនុវត�សន�ិសុខឌីជីថល�គប់�ជ �ង
េ�ជាយ។ ឧទាហរណ៍៖ េបីសិនជាអ�កេ�បី�បាស់ឧបករណ៍េន�េលីទូរសព�ៃដ បុ៉ែន�អ�កអត់បាន
ដាក់េលខកូដសម�ាត់េន�េលីកំុព�ទ័ូរ េនាះឧបករណ៍េន�េលីទូរសព�របស់អ�កមិនអាចជួយអ�ីបានេ�ចីនេនាះេទ។
េបីសិនជាមាននរណាម�ាក់ចង់ែស�ងរកព័ត៌មានអំពីអ�ក េគនឹងេ�ជីសេរ �សវ�ធីសា�ស�ែដល�ស�លបំផុតស�មាប់េគ
មិនែមនវ�ធីសា�ស�ែដលពិបាកេនាះេទ។
 

វាមិនអាចេទ�រចួេទក�ងុការការពារ�បឆាងំនឹងការវាយ�បហារ ឬការបេ��ាត�គប់�បេភទេនាះ។ អីុចឹងេហីយ អ�ក
គួរែតេផ�ាតេទ�េលីថា េតីអ�កណាែដលចង់បានទិន�ន័យរបស់អ�ក? េតីេគចង់បានអ�ីពីទិន�ន័យេនាះ? េហីយេគនឹង
បានវាេដាយរេប�បណា? េបីសិនជាការគំរាមកំែហងដ៏ធំបំផុតរបស់អ�ក ជាការឃ�ាេំមីលពីអ�កេសីុបការឯកជន
ែដលមិនអាចភ�ាប់េទ�ឧបករណ៍ឃ�ាេំមីលតាមអីុនធឺណិតេទ អ�កមិនចាបំាច់ទិញ�បព័ន�ទូរសព�ែដល
អាចបែម�ងកូដៃថ�ៗ ែដល�ត�វបានេគេហ�ថា "NSA-proof" េនាះេទ។ មួយេទ�ត េបីសិនជាអ�កជួប�បទះគូ
បដិបក�ែដលអាចចាប់ខ�ួនអ�ក�បឆាងំដាក់គុកេដាយសារែតេគេ�បីឧបករណ៍ ការបែម�ងកូដ អ�កអាចេ�បី�បាស់វ �ធី
សា�ស�ងាយ�ស�លជាងមុន ដូចជា៖ េរ�បចំសំេឡងែដលមិនមានការប៉ះពាល់ដល់អ�កដៃទ េរ�បចំទុកជាមុននូវកូ
ដក�ងុការផ�ល់សារ ជាជាងការ�បថុយ�បថាន េដាយការទុកភស�ុតាងេចាល ែដលអ�កអាចេ�បីកម�វ �ធីបែម�ងកូដ
េន�េលីកំុព�ទ័ូរ។ គិតពីការវាយ�បហារែដលអាចនឹងេកីតមានេឡងី ែដលអ�កមានគេ�មាងចង់ការពារ�បឆាងំ គឺ
េហ�ថា ការវ �ភាគពីហានិភ័យ។

សូមចងចាថំា សន�ិសុខគឺមិនែមន�គាន់ែតជាឧបករណ៍ែដលអ�កេ�បី�បាស់ ឬ
កម�វ �ធីែដលអ�កទាញយកេនាះេទ។ វា គឺជាការចាប់េផ�ីមយល់ដឹងពីការគំរាម
កំែហងណាមួយែដលអ�កជួប�បទះ និងរេប�បែដលអ�កអាច�បឆាងំនឹងការគំរាម
កំែហងទាងំអស់េនាះ។
សូមពិនិត�េមីលការែណនា ំការវាយតៃម�ហានិភ័យរបស់អ�ក ស�មាប់ព័ត៌មាន
បែន�ម។

https://ssd.eff.org/en/module-categories/tool-guides
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks


បន�ាប់ពីការេរ�បរាប់ខាងេលីរចួមក ខាងេ�កាមេនះគឺជាសំណួរមួយចំនួនែដលអ�កអាចសួរខ�ួនឯងបានអំពី
ឧបករណ៍ មុនេពលែដលអ�កទាញយក ទិញ ឬេ�បី�បាស់វា។

េតីវាមានតម�ាភាពក�មិតណា?

កម�វ �ធីកូដចំហ ផ�ល់ឱកាសឱ�សន�ិសុខមានភាពល�ជាងមុន បុ៉ែន�មិនអាចធានាវា
បានេនាះេទ។ 

អត��បេយាជន៍របស់កូដចំហែផ�កខ�ះ គឺវាពឹងែផ�កេទ�េលីសហគមន៍ៃនអ�ក
បេច�កេទសែដលពិនិត�េមីលកូដស�មាប់គេ�មាងតូចៗ (ែថមទាងំគេ�មាងែដលល�ីៗ
និងគេ�មាងែដលស�គុស�ាញ) វាមានភាពលំបាកក�ងុការសេ�មចឱ�បានេជាគជ័យ។

!

មានការេជ�ជាក់មួយក�ងុចំេណាមអ�ក�សាវ�ជាវខាងែផ�កសន�ិសុខ ែដលថាភាពេបីកទូលាយ និងតម�ាភាព នាំ
េទ�រកឧបករណ៍ែដលមានសន�ិសុខបែន�មេទ�ត។
 
ភាគេ�ចីនៃនកម�វ �ធីែដលសហគមន៍សន�ិសុខឌីជីថលេ�បី�បាស់ និងឱ�អនុសាសន៍ គឺកូដចំហ។ វាមានន័យថា
កូដែដលអនុ��ាតឱ�សាធារណជនេធ�ីការពិេសាធ ែកត�ម�វ និងែចករ�ែលក។ តម�ាភាពអំពីរេប�បែដលកម�វ �ធីវា
េធ�ីការ គឺអ�កែដលបេង�ីតឧបករណ៍ទាងំអស់េនះ អេ��ីញអ�កដៃទឱ�ពិនិត�េមីលភាពចេន�ាះ�បេហាងៃនសន�ិ
សុខ និងេធ�ីឱ�កម�វ �ធីមានភាព�បេសីរេឡងី។

េន�េពលែដលអ�កចង់េ�បី�បាស់ឧបករណ៍មួយ អ�កគួរែតគិតពី�បភពកូដរបស់វាែដលមាន�សាប់ េហីយេតីវា
មានសវនកម�សន�ិសុខឯករាជ� េដីម�បី��ាក់ពីគុណភាពៃនសន�ិសុខរបស់វាែដរឬេទ?

េតីអ�កបេង�ីត មានភាពច�ាស់លាស់ពីគុណសម�ត�ិ និងគុណវ�បត�ិ បុ៉នណាែដរ?
គ�ានែផ�កទន់ ឬែផ�ករ �ងណាមួយែដលមានសន�ិសុខទាងំ�ស �ងេនាះេទ។ ែស�ងរកឧបករណ៍ ែដលមានអ�ក
បេង�ីត ឬអ�កលក់ មានភាពេស�ាះ�តង់អំពីែដនកំណត់ៃនផលិតផលរបស់េគ។

េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលនិយាយថា កូដគឺ “ទទួលស�ាល់េដាយេយាធា” ឬ “NSA-

proof” គឺអាចមានប��ា។ 

េសចក�ីែថ�ងការណ៍ទាងំអស់េនះសម�ាល់ថា អ�កបេង�ីតមានភាពេជ�ជាក់�ជ �ល ឬមិន
មានឆន�:គិតពីកំហសុែដលអាចនឹងមានេន�ក�ងុផលិតផលរបស់េគ។

!

េដាយសារែតអ�កវាយ�បហារែតងែតព�ាយាមរកវ �ធីសា�ស�ថ�ីៗ េដីម�បំីែបកសន�ិសុខៃនឧបករណ៍ ដូេច�ះ
េហីយ ែផ�កទន់ និងែផ�ករ �ង�ត�វែតេធ�ីបច�ុប�ន�ភាព េដីម�ជួីសជុលែផ�កែដលងាយនឹងរងេ�គាះ។ វាអាចជា
ប��ាដ៏ធំមួយ េបីសិនជាអ�កបេង�ីតមិនចង់េដាះ�សាយប��ាេនះ ឬក៏េដាយសារេគភ័យខ�ាចពីមុខមាត់មិនល�
ជាមួយសារធារណជន ឬក៏េដាយសារេគមិនមានេហដ�ារចនាសម�័ន�េដីម�េីដាះ�សាយប��ាទាងំអស់េនាះ។
ែស�ងរកអ�កបេង�ីតណា ែដលមានបំណងចង់េធ�ីបច�ុប�ន�ភាព មានភាពេស�ាះ�តង់ េហីយច�ាស់លាស់នូវ
េហតុផលអ�ីបានជាេគេធ�ីដូេច�ះ។

https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017


សូចនាករដ៏ល�មួយេដីម�ដឹីងថាអ�កបេង�ីតឧបករណ៍ នឹងេធ�ីអ�ីក�ងុៃថ�អនាគត គឺសកម�ភាពអតីតកាលរបស់
េគ។ េបីសិនជាេគហទំព័ររបស់ឧបករណ៍េនាះចុះប��ីនូវប��ាែដលេកីតពីមុន និងតំណភ�ាប់េទ�ការេធ�ី
បច�ុប�ន�ភាព  និងព័ត៌មានេទ�ងទាត់ដូចជា េតីែផ�កទន់របស់វា�ត�វបានេគេធ�ីបច�ុប�ន�ភាពតាងំពីេពលណា
ែដរ? អ�កអាចមានទំនុកចិត�បែន�មេទ�តថា េគនឹងបន�ផ�ល់េសវាេនះេន�ក�ងុៃថ�អនាគត។

េតីនឹងមានអ�ីេកីតេឡីង េបីសិនជាអ�កបេង�ីត�ត�វបានេគ�គប់�គង?
េន�េពលែដលអ�កបេង�ីតសន�ិសុខបេង�ីតែផ�កទន់ និងែផ�ករ �ង (ដូចជាអ�កទាងំអស់គ�ាអីុចឹងែដរ) េគ�ត�វែតមាន
ការវ �ភាគហានិភ័យច�ាស់មួយ។ អ�កបេង�ីតែដលល�បំផុត នឹងេរ�បរាប់យ៉ាងជាក់លាក់ពី�បេភទគូបដិបក�
ែដលេគអាចការពារពីការលួចយកឯកសារពីអ�ក។
 
បុ៉ែន�មានអ�កវាយ�បហារមួយែដលអ�កផលិតជាេ�ចីនមិនចង់គិតដល់ គឺ«ខ�ួនឯង»។ ចុះេបីសិនជាេគ�ត�វបាន
េគគំរាមកំែហង ឬសេ�មចចិត�ថាវាយ�បហារអ�កេ�បី�បាស់របស់េគ? ឧទាហរណ៍៖ តុលាការ ឬរដ�ាភិបាល
ប��ាឱ��ក �មហុ៊នណាមួយផ�ល់ទិន�ន័យផ�ាល់ខ�ួនអ�កេ�បី�បាស់ឱ�េគ ឬបេង�ីត «ផ�ូវេ�កាយ» មួយ ែដលនឹង
ដកេចញការការពារទាងំបុ៉ន�ានែដល�ក �មហ៊នុផ�ល់ឱ�អ�កេ�បី�បាស់។ ដូេច�ះេហីយ គិតពីយុត�ាធិការែដលអ�ក
បេង�ីតមានទីស�ាក់ការេន�ទីេនាះ។  េបីសិនជាអ�កបារម�ពីការការពារខ�ួនរបស់អ�កពីរដ�ាភិបាលអឺរ �ង់
ឧទាហរណ៍ថា �ក �មហុ៊នែដលមានមូលដ�ានេន�អាេមរ �ក នឹងតសូ៊បទប��ារបស់តុលាការអឺរ �ង់ េទាះបីជាវា�ត�វ
អនុេលាមនឹងបទប��ាអាេមរ �កក៏េដាយ។
 
េទាះបីជាអ�កបេង�ីតអាចតសូ៊នឹងសម�ាធពីគូបដិបក�បាន ក៏អ�កវាយ�បហារអាចេន�ែតព�ាយាមបំែបក�បព័ន�
របស់អ�កបេង�ីតផ�ាល់ េដីម�វីាយ�បហារអតិថិជនបានែដរ។
 
ឧបករណ៍ែដលរ�ងមាជំាងេគ គឺជាឧបករណ៍ទាងំឡាយណាែដលគិតពីការវាយ�បហារែដលអាចនឹងេកីតេឡងី
េហីយវា�ត�វបានរចនាេដីម�កីារពារ�បឆាងំនឹងការវាយ�បហារទាងំអស់េនាះ។ ែស�ងរកភាសាែដលអះអាងថា
អ�កបេង�ីតណាម�ាក់អត់អាចចូលយកទិន�ន័យឯកជន ជាជាងសន�ាែដលថា អ�កបេង�ីតេនាះនឹងមិនេធ�ីែបប
េនះ។ ែស�ងរកេមីលស�ាប័នែដលមានេករ� �េឈ�ាះក�ងុការយកឈ�ះបទប��ាតុលាការេដីម�ព័ីត៌មានផ�ាល់ខ�ួន
របស់អ�កេ�បី�បាស់។

េតីវា�ត�វបានេគរ�ះគន់េន�េលីបណ� ាញែដរឬេទ?
�ក �មហុ៊នលក់ផលិតផល និងអ�កផ�ាយពាណិជ�កម�ផលិតផលេចញថ�ីបំផុត អាច�ត�វបានបំភាន់ មិន�តឹម�ត�វ
ឬជាការកុហកទាងំ�ស �ង។ ផលិតផលមួយែដលមានសន�ិសុខតាងំពីេដីម �បែហលមានកំហសុធ�ន់ធ�រេន�ៃថ�
អនាគត។ �បាកដថា អ�កដឹងច�ាស់អំពីព័ត៌មានថ�ីបំផុតអំពីឧបករណ៍ែដលអ�កេ�បី�បាស់។
 
ការងារអាចមានេ�ចីនស�មាប់មនុស�ម�ាក់ េដីម�តីាមដានព័ត៌មានថ�ីៗពីឧបករណ៍មួយ។ េបីសិនជាអ�កមាន
អ�ករមួការងារែដលេ�បី�បាស់េសវា ឬផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយ សូមសហការជាមួយគាត់េដីម�ដឹីងពី
ព័ត៌មានទាងំអស់េនាះ។
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េតីខ�ុំគួរែតទិញទូរសព�មួយណា? កំុព�ូទ័រ�បេភទណា?
អ�កបណ�ុ ះបណ� ាលែផ�កសន�ិសុខ �ត�វបានេគសួរយ៉ាងញឹកញាប់ថា៖ «េតីខ�ុំគួរែតទិញ េអន�ដយ ឬ
ក៏អាយហ�ូន?» ឬ «េតីខ�ុំគួរែតទិញកំុព�ទ័ូរ PC ឬក៏ Mac?» ឬ «េតីខ�ុំគួរេ�បី �បព័ន��បតិបត�ិការ អ�ីែដរ?»។
មិនមានចេម�ីយសាម��េឆ�ីយតបេទ�នឹងសំណួរទាងំអស់េនះេនាះេទ។ សុវត�ិភាពែដលទាក់ទិនៃនែផ�កទន់
និងឧបករណ៍ គឺមានការផ�ាស់ប�ូរជានិច� េដាយសារចេន�ាះ�បេហាង�ត�វបានរកេឃីញ េហីយកំហសុ�ត�វបាន
ជួសជុលេឡងីវ �ញ។ �ក �មហ៊នុអាចនឹង�បកួត�បែជងគ�ា េដីម�ផី�ល់សន�ិសុខែដលល�ជាងមុន ឬេគអាចនឹង
មានសម�ាធពីគូបដិបក�ក�ងុការេធ�ីឱ�សន�ិសុខអន់េខ�ាយជាងមុនក៏ថាបានែដរ។
 
បុ៉ែន�េយាបល់ទូេទ�មួយចំនួន គឺេស�ីរែត�តឹម�ត�វ�គប់េពលេវលា។ េន�េពលែដលអ�កទិញឧបករណ៍ ឬក៏
�បព័ន��បតិបត�ិការណាមួយ អ�ក�ត�វេធ�ីបច�ុប�ន�ភាពកម�វ �ធីជានិច�។ ការេធ�ីបច�ុប�ន�ភាព នឹងជួសជុលនូវប��ា
សន�ិសុខេន�ក�ងុកូដចាស់ៗែដលការវាយ�បហារណាមួយអាចនឹងេកីតមាន។ ចូរចំណាថំា ទូរសព� និង�បព័ន�
�បតិបត�ិការែដលចាស់ៗ អាចនឹងមិនអាចេធ�ីបច�ុប�ន�ភាពបានេទ សូម�ែីតបច�ុប�ន�ភាពសន�ិសុខ។ ជាក់ែស�ង
Microsoft បានប��ាក់ច�ាស់លាស់ថា ជំនាន់ថ�ីៃន Windows Vista, XP និងជំនាន់មុនៗ នឹងមិនទទួល
បានការជួសជុលេនាះេទ សូម�ែីតប��ាសន�ិសុខែដលធ�ន់ធ�រក៏េដាយ។ េនះមានន័យថា េបីសិនជាអ�កេ�បី
�បាស់ឧបករណ៍ទាងំអស់េនះ អ�កមិនអាចរ�ពឹងថា ឧបករណ៍ទាងំអស់េនះនឹងអាចការពារពីអ�កវាយ�បហារ
េនាះេទ។ វាមានភាពដូចគ�ានឹង OS X ជំនាន់ មុន 10.11 ឬ El Capitan។
 
េដាយសារឥឡូវអ�កបានពិចារណាពីការគំរាមកំែហងែដលអ�ក�បឈមមុខ និងដឹងពីអ�ីែដលអ�ក�ត�វែស�ងរក
ក�ងុឧបករណ៍សន�ិសុខឌីជីថល ដូេច�ះអ�កអាចេ�ជីសេរ �សឧបករណ៍ែដលសម�សបបំផុតស�មាប់ស�ានភាព
របស់អ�ក។

ផលិតផលែដល�ត�វបានែណនាេំន�ក�ុងការការពារការលួចតាមដានេដាយ
ខ�ួនឯង

េយីងព�ាយាមេធ�ីឱ��បាកដថា ែផ�កទន់ និងែផ�ករ �ងែដលបានេលីកេឡងីេន�ក�ងុការការពារការលួចតាមដាន
េដាយខ�ួនឯង (SSD) អនុេលាមជាមួយនឹងគុណសម�ត�ិែដលបានេលីកេឡងីេន�ខាងេលី។ េយីងបាន
បេង�ីតទំនុកចិត�ដ៏ល�មួយ េដាយបានេធ�ីប��ីនូវផលិតផលែដល៖

មានមូលដ�ានច�ាស់លាស់នូវអ�ីែដលេយីងដឹងពីសន�ិសុខឌីជីថល
មានតម�ាភាពអំពី�បតិបត�ិការរបស់េគ និងការបរាជ័យ
មានការការពារ�បឆាងំនឹងករណីែដលអាចនឹងេកីតេឡងីណាមួយ ែដលអ�កបេង�ីតខ�ួនឯងនឹង�ត�វបានេគ
�គប់�គង 
បានផ�ុកនូវទិន�ន័យរបស់អ�កេ�បី�បាស់

 
េយីងេជ�ជាក់ថាក�ងុអំឡុងេពលសរេសរ េគមានអតិថិជនជាេ�ចីនែដល�បាប់េគ េហីយេលីកេឡងីជា
សាធារណៈេន�េពលែដលេគមានកំហុស។ សូមយល់ថា េយីងមិនមានធនធានេដីម�ពិីេសាធ ឬក៏េធ�ីការ
ធានាឯករាជ�ណាមួយអំពីសន�ិសុខរបស់េគេទ។ េយីងមិនសរេសីរផលិតផលទាងំអស់េនះេទ េហីយក៏មិន
ធានាថាវាមានសន�ិសុខេពញេលញេនាះែដរ។
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អ�ក�គប់�គង�ក �មអាចកំណត់មុខងារការេស�ីសំុចូល�ក �មេទ�ជាសាធារណៈ
អសាធារណៈ និងសម�ាត់បាន។ មុខងារេនះ គឺ�ត�វការការអនុ��ាតពីអ�ក�គប់�គង
�ក �ម េដីម�អីនុ��ាតការេស�ីសំុចូល�ក �មពីមនុស�ថ�ី។

េបីសិនជាអ�ក�គប់�គង�ក �មបែន�មអ�កណាម�ាក់ចូលក�ងុ�ក �មសាធារណៈ ឬ�ក �មអសាធារណៈ រាល់មនុស�ែដល
េន�ក�ងុប��ីទំនាក់ទំនងរបស់ម�ាក់េនះ អាចេឃីញតាមរយៈមាតិកាព័ត៌មាន និងការែស�ងរក ែដលម�ាក់េនះ�ត�វ
បានេគេស�ី ឬក៏បានចូល�ក �ម។ ករណីេនះសំខាន់ណាស់ែដលអ�ក�ត�វចងចាថំា ក�ងុស�ានភាពកែន�ងខ�ះែដល
បុគ�លេនះមិនចង់ឲ�អ�កដឹងថា ពួកេគមាន ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង�ក �មអ�ក ឬអាចជាេរ�ងខុសច�ាប់ស�មាប់
ពួកេគែដលចូលក�ងុ�ក �មរបស់អ�ក។ ករណីែបបេនះ អ�កគួរពិចារណាផ�ាស់ប�ូរការកំណត់ឯកជនភាព�ក �មរបស់
អ�កេទ�ជា “សម�ាត់”។
 
�បសិនេបី�ក �មអ�ក�គប់�គងអនុ��ាត េនាះសមាជិក�ក �មអាចបែន�មអ�កេផ�ងែដលជាមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគចូល
ក�ងុ�ក �មេនះបានែដរ។ អ�កេ�បី�បាស់េហ�សបុ៊ក មិនមានជេ�មីសហាមមិនឲ�េគដាក់ប��ូលខ�ួនេទ�ក�ងុ�ក �មបាន
េនាះេទ។ មានន័យថា អ�កេផ�ងែដលមានគំនិតមិនល� អាចប��ូលអ�កក�ងុ�ក �មែដលបង�ូចេករ� �េឈ�ាះអ�កដៃទ
(“�ក �មមនុស�អា�កក់ែដលមានែផនការផ�ួលរ�លំរដ�ាភិបាល”)។ បុ៉ែន� អ�កេន�ែតអាចចាកេចញពី�ក �មេនាះបាន។

កំណត់�តាេគាលការណ៍ស�ីពីេឈ�ាះពិត�បាកដ និងអនាមិកភាព របស់អ�ក�គប់
�គង

�ក �មហ៊នុេហ�សបុ៊ក មិនអនុ��ាតឱ�េ�បី�បាស់េឈ�ាះែក�ងក�ាយេនាះេទ។ អ�កេ�បី�បាស់អាចេ�បីបានែត “អត�
ស��ាណពិត�បាកដ” - េឈ�ាះែដលមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគែតងែតេហ� គឺអាចទទួលយកបានក�ងុទ�មង់ការ
កំណត់
សម�ាល់។ ខណៈែដល�ក �មអ�ក�គប់�គងែតងែតយកេហតុផលែដលពួកេគ�ត�វការពារអត�ស��ាណរបស់ពួកេគ
អ�ក�គប់�គងែដលេ�បី�បាស់េឈ�ាះមិនពិត អាច�ត�វបានេគរាយការណ៍ េហីយបន�ាប់មក�ត�វបានហាមឃាត់
េដាយសារែតរ�េលាភេលីេគាលការណ៍ៃនការេ�បី�បាស់អត�ស��ាណពិត�បាកដ។ េបីសិនជាមានករណីេនះ
េហីយគ�ានអ�ក�គប់�គង�ក �ម �ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊កនឹងរកេមីលអន�រការ �ែដលមានក�ងុ�ក �ម។ េបីសិនជាែបប
េនះែមន �គប់អន�រការ �បច�ុប�ន��ត�វបានេស�ីឲ�េធ�ីជាអ�ក�គប់�គង�ក �មរហតូមានអ�កទទួលយកតួនាទីេនះ។
េបីសិនជា�ក �មគ�ានអន�រការ �េទ�ត �គប់សមាជិកទាងំអស់ នឹងទទួលបាននូវជេ�មីស “សូមដាក់ខ�ុំជាអ�ក�គប់
�គង” (Make me an Admin) ឬ “សំេណីសំុជាអ�ក�គប់�គង”។ េដាយសារេហតុេនះ យ៉ាងេហាចណាស់អ�ក
�គប់�គងម�ាក់េនះ�បែហលជាចង់មានេឈ�ាះែដលេគស�ាល់៖ គឺម�ាក់ែដលអាចភ�ាប់អត�ស��ាណរបស់គាត់េទ�
�ក �ម។
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រា�ងខ�ប់អ�កេ�បី�បាស់ែដលេយីងមិនស�ាគមន៍
អ�ក�បែហលជាមានេហតុផលសមរម�ក�ងុការរា�ងខ�ប់សមាជិក�ក �ម។ �បែហលជាសមាជិកែដលរ�េលាភេលីបទ
ប��ា�ក �ម ឬអ�កេ�ក��ក �មែដលចង់ចូលមកក�ងុ�ក �ម។ មានែតអ�ក�គប់�គងេទែដលអាច ដកេចញ និង រា�ងខ�ប់
នរណាម�ាក់ពី�ក �ម។ អ�ក�គប់�គង�ក �មែដលចង់ធានាថា�ក �មរបស់ពួកេគមិនអាចេមីលេឃីញពីអតីតសមាជិក
អ�ក�គប់�គងគួរែតរា�ងខ�ប់អតីតសមាជិកេនាះ។ សមាជិកែដល�ត�វបានអ�ក�គប់�គងរា�ងខ�ប់ គឺមិនអាចេឃីញ
�ក �ម ឬព័ត៌មានេផ�ងៗពី�ក �មបានេទ�តេទ។ ស�មាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមេមីល តារាងេនះ ។
 
អតីតសមាជិក�ក �មែដលបានចាកេចញេដាយខ�ួនឯង អាចេមីលេឃីញនូវព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់�ក �ម ដូចជា
េឈ�ាះ�ក �ម ការពិពណ៌នារបស់�ក �ម និងស�ាក។ ឧទាហរណ៍៖ អតីតសមាជិករបស់�ក �មសម�ាត់ អាចែស�ងរក
�ក �មេឃីញ េមីលេឃីញការពិពណ៌នា�ក �ម និងេឃីញស�ាក�ក �ម។

ការយល់ដឹងពីមាតិកាេលីេហ�សបុ៊កេពលែដល�ត�វបានេគលុបេចាល
េហ�សបុ៊ករក�ាសិទ�ិក�ងុការលុប�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កែដលរ�េលាភ (វាទូលំទូលាយេពក) េលីេគាលការណ៍ៃនការ
េ�បី�បាស់េសវា។ េបីសិនជាករណីេនះេកីតេឡងីេលី�ក �មរបស់អ�ក អ�កមិន�តឹមែតបាត់បង់នូវសារពីមុនៗ និង
ការសន�នារបស់សមាជិក�ក �មេនាះេទ បុ៉ែន�អ�កក៏អាចបាត់បង់នូវសិទ�ិចូលេមីលប��ីសមាជិកផងែដរ។ េនះ
មានន័យថា លុះ�តាែតអ�កបានរក�ាេឈ�ាះសមាជិករបស់អ�កដាច់េដាយែឡក េនាះអ�កនឹងមិនអាចទាក់ទងអ�ក
គា�ំទ ឬសហគមន៍របស់អ�កេឡងីវ �ញបន�ាប់ពីការលុប�ក �ម។
 
មានអ�ីជាេ�ចីនែដលេយីងមិនដឹងអំពី សំេណីដកហតូ ែដលេហ�កបុ៊កបានទទួលពីរដ�ាភិបាល អនុវត�ច�ាប់ និង
បុគ�ល។
េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ជាញឹកញាប់ េយីងដឹងថាសំេណីែបបេនះអាចមានលក�ណៈនេយាបាយ ជាពិេសស
េន��បេទសែដលសិទ�ិេសរ �ភាពបេ��ញមតិ និងការជួបជំុមិន�ត�វបានេគេគារព។
 
អ�កក៏អាចេ�ជីសេរ �សលុប�ក �មេដាយខ�ួនឯងបានែដរ។ អ�កបេង�ីត�ក �មមួយ អាចលុប�ក �មខ�ួនឯងបាន គឺ
េដាយលុបសមាជិកទាងំអស់របស់ពួកេគ េហីយបន�ាប់មកគឺលុបខ�ួនឯង។ ការលុប�ក �ម គឺជាសកម�ភាព
អចិៃ�ន�យ៍ មានន័យថាវាមិនអាចេហ��តឡប់វ �ញបានេទ។ អ�ក�គប់�គងមិនអាចលុប�ក �មែដលពួកេគមិនបាន
បេង�ីតបានេទ លុះ�តាែតអ�កបេង�ីតេ�ជីសេរ �សចាកេចញពី�ក �មជាមុនសិន។
 
ព័ត៌មានបែន�មអំពីអ�ីែដលេកីតេឡងីចំេពាះមាតិកាេន�េលីេហ�សបុ៊កេន�េពលវា�ត�វបានេគលុប អាចរកេឃីញេន�
ក�ងុេគាលការណ៍ទិន�ន័យរបស់�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក។ េទាះបីជាអ�កបានលុបទិន�ន័យក៏េដាយ ទិន�ន័យទាងំេនាះ
េន�ែតអាចយកបានស�មាប់�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក ជាពិេសស�បសិនេបីទីភ�ាក់ងារអនុវត�ន៍ច�ាប់បានេស�ីសំុឱ�រក�ា
ទុកទិន�ន័យ។ មគ�ុេទ�សក៍េហ�សបុ៊ករបស់អាជ�ាធរអនុវត�ន៍ច�ាប់ (បច�ុប�ន�ភាពេន�ៃថ�ទី២៩-១០-២០១៨)
ែចងថា "េយីងមិនរក�ាទុកទិន�ន័យស�មាប់េគាលបំណងអនុវត�ច�ាប់េទ លុះ�តាែតេយីងទទួលបានសំេណីអភិ
រក��តឹម�ត�វមុនេពលអ�កេ�បីលុបេចាលមាតិកាេនាះពីេសវាកម�របស់េយីង" ។
 
េដាយការគិតពិចារណាែបបេនះ អ�កអាចេធ�ីការសេ�មចចិត�កាន់ែតេ�ចីនេដីម�កំីណត់ថា េតី�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ក
គឺជាឧបករណ៍ែដលសម�សបស�មាប់ត�ម�វការរបស់អ�កឬេទ។
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