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ከማህበራዊ ትስስር
አውታሮች ላይ እራስን
መጠበቅ።



 
 
የማህበራዊ ትስስር አውታሮች በብዛት ከሚታወቁ ድረ ገፆች መካከል ናቸው። ፌስቡክ ከ1 ቢሊዮን በላይ
ተጠቃሚዎች ያሉት ሲሆን ኢንስታግራምና ተዊተር በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች አሏቸው።
የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች የተሰሩት ሃሳብን፣ ፎቶዎችንና የግል መረጃዎችን ለማጋራት የተሰሩ ናቸው። በአሁን
ጊዜ እነዚህ የማህበራዊ ትስስር ደረገፆች ለማደራጃና የንግግር መድረኮችን ማዘጋጃ እየሆኑ ነው። እነዚህ
ተግባራት መግለንተኝነትና በስምየለሽነት ላይ ያጠነጥናሉ።
 
የማህበራዊ ትስስር ድረገፆችን ስንጠቀም የሚከተሉት ጥያቄዎችን ከግምት ማስገባት ጠቃሚ ነው፡ እራሴን
ጠብቄ እነዚህን ድረ ድረገፀች እንዴት መጠቀም እችላለሁ? መሰረታዊ የግል ሚስጥሮቼ? ማንነቴ? እውቂያዎችና
ግንኙነቶቼን? ምን አይነት መረጃዎችን ሚስጥራዊ ማድርግ እንዳለብኝና ከማን መጠበቅ እንዳለብኝ?
 
እንደሁኔታው ከማህበራዊ ትስስር ድረገፆችና ተጠቃሚዎች እራስን መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችላል።

የማህበራዊ ትስስር መለያዎችን ሲፈጥሩ ማሰብ ያለብዎት ነጥቦች።

ከማህበራዊ ትስስር አውታሮች ላይ እራስን መጠበቅ።

- በትክክለኛ ስምዎ መጠቀም ይፈልጋሉ? አንድዳንድ የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች “ትክክለኛ ማንነት መጠቀም
የሚያስገድድ ደንብ” ያላቸው ሲሆን በጊዜ ሂደት እነዚህ ደንቦች እየረገቡ መጥተዋል። ለማህበራዊ ትስስር
ድረገፆች ትክክለኛ ስምዎን መጠቀም ካልፈለጉ፤ አይጠቀሙ።
 
- የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች መለያ ሲከፍቱ ማስገባት ከሚገባችሁ እና አስፈላጊ ከሆኑ መራጃዎች ተጨማሪ
አያስገቡ። ትክክለኛ ማንነትዎን መደበቅ የሚፈልጉ ከሆነ የተለየ ኢሜል አድራሻና ይጠቀሙ፤ ስልክ ቁጥራችሁን
ከመጠቀም ይታቀቡ። ስልክ ቁጥርዎ እና ኢሜልዎ ከተለያዩ መለያዎች ጋር የተገናኙ ሊሆኑ ስለሚችሉ በቀላሉ
ማንነትዎ ሊታወቅ የችላል።
 
-የማንነት መለያ ምስል ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ያድርጉ። ከሜታ ዳታው ምስልዎ የተነሳበት  ቀን፣ ጊዜና ቦታን
ከማሳወቁ ባሻገር ሌሎች መረጃዎችን ሊያሳውቅ ይችላል።ለፈጠሩት የማህበራዊ ትስስር መለያ ምስል
ከመምረጥዎ በፊት የሚከተሉትን ጥያቄዎች እራስዎን ይጠይቁ፡- ፎቶው እቤትዎ ነበር የተነሰው? ከቤት ውጪ
ወይስ ስራ ቦታ? በምስሉ ውስጥ የመንገድ ላይ ምልክቶች ወይም እራሻዎች አሉ?
 
-የማህበራዊ ትስስር መለያዎቾን ሲፈጥሩ IP አድራሻዎት ሊመዘገብ እንደሚችል ይገንዘቡ።
 
- ጠንካራ የይለፍ ቃል ይምረጡ፤ ከቻሉ ባለሁለት እርከን ማረጋገጫ ይጠቀሙ።
 
- የይለፍ ቃል ማስመለሻ ጥያቄዎችን ማለትም፡ “የት ከተማ ነው የተወለዱት?” ወይም “የቤት ውስጥ እንስሳዎ
ስም ማን ነው?” የሚሉትን ጥያቄዎችን ያስታውሱ፤ ምክንያቱም መልሶቹ የማህበራዊ ትስስር ድረ ገፆቹ ዝርዝር
ስለሚያዙ። የተሳሳተ  መልስ ያላቸው የይለፍ ቃል ማስመለሻ ጥያቄ ሊመርጡ ይችላሉ። የይለፍ ቃል ማስታወሻ
ጥያቄ መልሶችን ለማስታወስ አንደኛው ጥሩ መንገድ የተሳሳተ መልስ ያላቸው ማስታወሻ ጥያቄዎችን በመምረጥ
በይለፍቃል ማቀናበሪያ ማስቀመጥ የተሻለ ደኅንነት ይሰጣል
 

 
https://ssd.eff.org/en/module/protecting-yourself-social-networks
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በሶስተኛ ወገን የተቀመጡ መረጃዎች ለህገ ደንብ ተገዢ ይሆናሉ፤ ለንግድ ወይም ለተለያዩ ድርጅቶች ሊጋሩ
ይችላሉ። የግለኝነት ህገ ደንቡ ማነበብ በቀላሉ የማይቻል ስራ ቢሆንም የእርስዎ ውሂብ ከሶስተኛ ወገን ጋር ሲጋራ
ምን አይነት አገልግሎት ላይ ሊውል እንደሚችል እና አገልግሎቱ ከህግ አስከባሪ አካላት ለሚቀርብለት ጥያቄ
እንዴት እንደሚመልስ  የያዘውን ክፍል ማንበብ ሊያስፈልግ ይችላል።
 
አብዛኛውን ጊዜ የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች ለትርፍ የተቋቋሙ ሲሆን እርሶ በግላጭ ከሰጡት መረጃ በላይ ስሱ
ውሂቦችን ይሰበስባሉ- ያሉበትን ቦታ፣ ምን እንደሚስቦትና ለምን አይነት ማስታወቂያ ምላሽ እንደሚሰጡ፣ ምን
አይነት ድረገፆችን እንደሚመለከቱ (ምሳሌ፡ በ“Like” አዝራር). ሶስተኛ ወገን ኩኪዎችን ማገድን ከግምት ውስጥ
ያስገቡ፤ ቅጥያ ትራከር ብሎኪንግ ማሰሻዎችን በመጠቀም መረጃዎት ወደ ሶስተኛ ወገን እነዳይሄዱ እርግጠኛ
ይሁኑ።

 
 

የማህበራዊ ትስስር ድረገፆችን የግለኝነት ደንቦቸችን ያረጋግጡ።

ቀዳሚ ቅንብሩን ይቀይሩ፣ ለምሳሌ፡ የሚያጋሩትን መልእክት ብዙሃኑ እንዲያዩት ይፈልጋሉ ወይስ የተወሰነ ብዱን
ብቻ? ሰዎች የኢሜል አድራሻዎትን ወይም የስልክ ቁጥርዎተን በመጠቀም በማህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ
እንዲያገኞት ይፈልጋሉ? የሚገኙበት ቦታ እንዲጋራ ይፈልጋሉ? 
 
የማህበራዊ ትስስር ገፆች የራሳቸው የሆነ የተለየ ቅንጅት ቢኖራቸውም ተመሳሳይ የሆነ ቅንጅት አላቸው።
 
- የብሕታዊነት ቅንብር አንድዳንድ መልሶችን ያስቀምጣል፡ “ማን ምን ያያል?”  ለሚከታተልዎት ሰው መደበኛ
ቅንብሮች ይገኛሉ፡ (‘ህዝባዊ”፣ “የጎደኛ ጓደኛ”፣ “ጓደኛ ብቻ”...) ቦታ፣ ፎቶ፣ የትውውቅ አድራሻ፣ መረጃ፣ ታግ
ማድረግ እና ሰዎች በመፈለጊያ ማሽን እንደሚያገኞት ማወቅ
 
- ደህንነት ማቀነባበሪያ (ሴፍቲ) ሌላ ሰው መለያ ወይም አካውንትን  ብሎክ ማረግ ላይና ድጋሚ እንዳየታይ ማረግ
ላይ ብዙ የሰራል፤ ያልተፈቀደ አካውንትን ለማግኘት የሚደረግ ሙከራ እንዴት እንደሚያሳውቀን የሚያስመርጥ
ምርጫ ይሰጣል፤ አንዳንዴም ባለሁለት ደረጃ የአካውንት ማረጋገጫ፤ ኢሜሎችና ስልክ ቁጥሮችን እንዳየጠፋ
ማስቀመጫ ንርጫዎችን የሚሰጡ የማቀነባበሪያ ክፍል ይገኘበታል። አንዳንዴ ወደ አንድ አካውንነት መግቢያ
የሚረዱ ማቀናበሪያ ምርጫዎች የይለፍ ቃል መቀየሪያ ክፈል ውስጥ ከሌሎች ምርጫዎች ጋር አንድ ላይ ይገኛል።
 
ፌስቡክ፣ ጉግል እና ሌሎች ድረ ገፆፍ የሚያቀርቡትን የደህንነትና ግለኝነት ማጣሪያ “check-ups” በመጎብኘት
ጥቅም ማግኘት ይቻላል። ይህ የመማሪያ መንገድ በግልፅ ቋንቋ ወደ መደበኛ ግለኘነትና የደህንነት ማቀነባበሪያ
ክፈል ይወስዶታል፤ ለተጠቃሚዎችም አስተማማኝ መተግበሪያ ነው።
 
በመጨረሻም ማስታወስ ያለብን ነገር የግለኝነት ማቀነባበሪያ ሊቀየሩ የሚችሉ ናቸው። አንዳንዴ የደህንነት
ማቀነባበሪያ ወይም ፕራይቨሲ ሴቲንግ ጠንካራን ሲሆን አንዳንዴ ደግሞ አይሆንም። በማቀናበሪያ ክፍል ውስት
የሚደረጉ ለውጦችን ትኩረት ልትሰጡበት የሚገው ነገር ነው። ምክንያቱም በግል ያጋሩት መረጃ ለሁሉም እያታ
መቅረቡን ለማወቅ ወይም ተጨማሪ ምርጫዎችን ለማግኘትና የግለኝነት ምርጫዎችን ለመቆጣጠር።

የብቱሕነት ቅንብሩን ይቀየሩ



ለአብዛኞቻችን የተለዬ ማንነቶች የሉበትን አካውንት መለየት በጣም አስፈላጊ ነው፤ ይህ በፍቅር ጓደኛ ማገናኛ ደረ
ገፆች ላይ፣ በሙያተኛ መግለጫ፤ ማንነት ተደብቆ የተፈጠሩ አካውንቶች  እና በተለያዩ አካውንቶች ላይ ሊተገበር
ይችላል።  
 
ስልክ ቁጥሮችና ፎቶዎች ትኩረት ልናረግባቸው የሚገባ መረጃዎች ናቸው። በተለይ ፎቶዎች ለያይታችሁ
የምትቀሟቸውን አካውንቶች ሊያያይዙባችሁ ይችላሉ። በሚያስገርም ሁኔታ ይሄ ጉዳይ በሙያተኛ ገፅ ላይና በፍቅር
ጓደኛ መፈለጊያ ገፅ ላይ የተለመደ ነው። ማንነታችሁን ደብቃችሁ የምትጠቀሙትን አካውንቶች እንደተደበቁ
እንዲቆዩ ምትፈልጉ ከሆነ በኢንተርኔት ላይ  ተጠቅማችሁ የማታቁትን ፎቶ ተጠቀሙ። ይህን ለማረጋገጥ የጎግልን
ሪቨርስ ኢሜጅ መፈለጊያን መጠቀም ይቻላል። ሌላ ሊያያዚ የሚችሉ አካውንቶችን ለማስቀረት ከቅፅል ስም ጀምሮ
እስከ ኢሜል አጠቃቀም አለመገናኘቱን ማረጋገጥ። ዝንዚህ መረጃዎች የተያያዙ አካውንቶች ጋር ተያያዥ ሆነው
ካገኟቸው ፍራቻና መረበሽ እንዳይሰማዎት፤ ሁሉንም መረጃዎትን ከኢንተርኔት ላይ ጠርገው ከማውጣት ይልቅ
የተወሰነ መረጃ ላይ ትኩረት ማረግ፣ የት እንዳሉ መለየት፣ እና ቀጣይ ስለመረጃዎቹ ምን ማረግ እንዳለብዎ
መወሰን።

 
 

አንድን አካውንት ከሌላው መለየት

ከፌስቡክ ግሩፖች ሴቲንግ ጋር እራስዎን ያስተዋቅቁ።

የፌስቡክ ግሩፖች የማህበራዊ ድርጊቶች መተግበሪያ፣ የውትወታ መስሪያ እና ሌላ ስሱ እንቅስቃሴዎችን
መተግበሪያ ቦታ ነው። የግሩፕ ሴቲንጎች የበለጠ ማወቅ፤ ተሳታፊዎች የግሩፕ ሴቲንጎችን ለማወቅ ፍላጎት ካለ፡
የግሩፕ ሴቲንግ፤ wከተሳታፊዎች ጋር በመስራት የፌስቡክ ግሩፑን ደህንነቱ የተጠበቀ ማረግ።

የግለተኛ ደህንነት የቡድን ስፖርት ነው

የማህበራዊ ሚድያ ገፆዎትን መቀነባበሪያ እና ልማድ ብቻ አይቀይሩ፤ አንድ እርምጃ ወደፊት በመራመድ ከጓደኛዎ
ጋር በማህበራዊ ሚድያ እርስ በእርስ የምትለዋወጡት ወይም የምታወጡት የግል መረጃ ምን ሊሆን እንደሚችል
ማውራት። የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ ባይሆኑም ወይም ደግሞ በፎቶዎችና በፅሁፎች ላይ ታግ የማይደረጉ
ቢሆኑም ጓደኛዎ በቀላሉ እንዲታወቁ ሊያረጎት ይችላል፤ ያሉበትን ቦታ ሊያጋራ ይችላል፤ ከጓደኛዎ ጋር ያለዎትን
ግንኙነት ሊያወጣ ይቻላል። ግለኝነት መጠቅ ማለት የራሳችንን የግል መረጃ መጠበቅ ብቻ አይደለም እርስ በእርስ
መረጃን መጠበቅንም ያካትታል።


