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បណ� ាញសង�ម គឺជាេគហទំព័រែដលមាន�បជា�បិយភាពបំផុតេន�ក�ងុចំេណាមេគហទំព័រទាងំឡាយ
េន�េលីអីុនធឺណិត។ េហ�សបុ៊ក មានអ�កេ�បី�បាស់ជាង ១បី៊លាននាក់ េហីយអីុនស�ា�កាម និងថ�ីតធឺ មានអ�ក
េ�បី�បាស់រាប់រយលាននាក់។ ដំបូងេឡយី បណ� ាញសង�ម�ត�វបានេគបេង�ីតេឡងីក�ងុគំនិតៃនការែចករ�ែលក
អត�បទ របូថត និងព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួន។ ឥឡូវេនះ ពួកវាក៏បានក�ាយេទ�ជាេវទិកាស�មាប់ការេរ�បចំ និងការ
និយាយ។ សកម�ភាពណាមួយៃនសកម�ភាពទាងំេនះ អាចពឹងែផ�កេលីឯកជនភាព និងេឈ�ាះតំណាង។
 

ដូេច�ះ សំណួរខាងេ�កាមេនះ គឺមានសារសំខាន់ណាស់េដីម�ពិីចារណាេន�េពលេ�បី�បាស់បណ� ាញសង�ម៖ េតីខ�ុំ
អាច�បា�ស័យទាក់ទងជាមួយនឹងេគហទំព័រទាងំេនាះេដាយរេប�បេម៉ច ខណៈែដលកំពុងការពារខ�ួន? មូលដ�ាន
ឯកជនភាពរបស់ខ�ុំ? អត�ស��ាណរបស់ខ�ុំ? ប��ីទំនាក់ទំនង និងសមាគមរបស់ខ�ុំ? េតីព័ត៌មានអ�ីែដលខ�ុំចង់
រក�ាជាឯកជន េហីយេតីខ�ុំចង់រក�ាជាលក�ណៈឯកជនពីអ�កណាខ�ះ?
 

អា�ស័យេទ�េលីកាលៈេទសៈរបស់អ�ក អ�ក�បែហលជា�ត�វការការពារខ�ួនឯង�បឆាងំនឹងបណ� ាញសង�មផ�ាល់ ឬ
ក៏�ត�វការការពារពីអ�កេ�បី�បាស់េផ�ងេទ�តៃនេគហទំព័រ ឬក៏�ត�វការពារទាងំពីរ។

គន�ឹះក�ុងការចងចាេំន�េពលបេង�ីតគណនី
េតីអ�កចង់េ�បីឈ្េមាះពិតរបស់អ�កឬេទ? បណ� ាញសង�មមួយចំនួនេហ�ថា «េគាលការណ៍េឈ�ាះពិត» បុ៉ែន�
េគាលការណ៍ទាងំេនះបានក�ាយជាេរ�ងមិនល�។ �បសិនេបីអ�កមិនចង់េ�បីេឈ�ាះពិតរបស់អ�កេទេន�េពលចុះ
េឈ�ាះេ�បី�បាស់បណ� ាញសង�មណាមួយេនាះ សូមកំុដាក់។

 

េន�េពលអ�កចុះេឈ�ាះ សូមកំុផ�ល់ព័ត៌មានេ�ចីនជាងអ�ីែដលចាបំាច់។ �បសិនេបីអ�កបារម�អពីការលាក់អត�
ស��ាណរបស់អ�ក សូមេ�បីអាសយដ�ានអីុែមលដាច់េដាយែឡកមួយេទ�ត និងេជ�សវាងផ�ល់េលខទូរស័ព�
របស់អ�ក។ ព័ត៌មានទាងំពីរេនះ អាចកំណត់អត�ស��ាណរបស់អ�កជាលក�ណៈបុគ�ល និងអាចភ�ាប់គណនី
េផ�ងេទ�តជាមួយគ�ា។

 

សូម�ប �ង�បយ័ត�េន�េពលេ�ជីសេរ �សរបូថតអវតារ ឬរបូភាពអវតារ។ បែន�មេលីទិន�ន័យចម�ងែដលអាចរមួ
មានេពលេវលា និងទីកែន�ងរបូថត�ត�វបានថត ដូេច�ះេហីយ របូភាពេនាះឯងអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានមួយចំនួន
េទ�ត។ មុនេពលអ�កេ�ជីសយករបូភាពណាមួយ សូមសួរថា៖ េតីវា�ត�វបានថតេន�ខាងេ�ក�ផ�ះ ឬក៏កែន�ង
េធ�ីការ? េតីអាសយដ�ាន ឬស��ាសម�ាល់ផ�ូវណាខ�ះែដលអាចេមីលេឃីញ?

 

�ត�វដឹងថា អាសយដ�ាន IP របស់អ�កអាច�ត�វបានកត់�តាេន�េពលចុះេឈ�ាះ។
 

េ�ជីសេរ �សពាក�សម�ាត់ខ�ាងំ េហីយ�បសិនេបីអាច េបីកដំេណីរការការេផ��ងផ�ាត់ពីរកត�ា។

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


�បយ័ត��បែយងចំេពាះសំណួរេ�សាច�សង់ពាក�សម�ាត់ ដូចជា «េតីអ�កេកីតេន�ទី�ក �ងណា?» ឬ «េតីសត�
ចិ��ឹមរបស់អ�កេឈ�ាះអី?» ពីេ�ពាះចេម�ីយរបស់ពួកេគ អាច�ត�វបានយកេចញពីព័ត៌មានៃនបណ� ាញសង�ម
របស់អ�ក។ អ�ក�បែហលជាចង់េ�ជីសេរ �សចេម�ីយេ�សាច�សង់ពាក�សម�ាត់ែដលមិនពិត។ វ �ធីដ៏ល�មួយេដីម�ី
ចងចាចំេម�ីយចំេពាះសំណួរេ�សាច�សង់ពាក�សម�ាត់ �បសិនេបីអ�កេ�ជីសេរ �សយកចេម�ីយមិនពិតស�មាប់
បែន�មការការពារេនាះ គឺ�ត�វកត់�តាចេម�ីយែដលអ�កបានេ�ជីសេរ �សេន�ក�ងុកម�វ �ធី�គប់�គងពាក�សម�ាត់។

�ត�តពិនិត�េគាលការណ៍ឯកជនភាពៃនបណ� ាញសង�ម
ព័ត៌មានែដលរក�ាទុកេដាយភាគីទីបី គឺស�ិតេន�េ�កាមេគាលការណ៍របស់ពួកេគ េហីយអាច�ត�វបានេគេ�បី
�បាស់ក�ងុេគាលបំណងពាណិជ�កម� ឬែចករ�ែលកជាមួយ�ក �មហ៊នុដៃទេទ�ត ដូចជា�ក �មហ៊នុទីផ�ារជាេដីម។
ខណៈែដលអ�កអានេគាលការណ៍ឯកជនភាព ជាភារកិច�េស�ីរែតមិនអាចេទ�រចួមួយេនាះ អ�ក�បែហលជា
ចង់អានែផ�កែដលពិពណ៌នាអំពីរេប�បទិន�ន័យរបស់អ�ក�ត�វបានេគេ�បី�បាស់ េន�េពលវា�ត�វបានេគែចករ�ែលក
ជាមួយភាគីេផ�ងេទ�ត និងពីរេប�បភាគីេនាះេឆ�ីយតបេទ�នឹងការេស�ីសំុឱ�អនុវត�ច�ាប់។
 

បណ� ាញសង�ម ជាធម�តាគឺរក�បាក់ចំេណញស�មាប់អាជីវកម� េហីយជាេរ�យៗវា�បមូលព័ត៌មានរេសីបេលីសពី
អ�ីែដលអ�កបានផ�ល់ឱ� ដូចជាកែន�ងែដលអ�កេន� ចំណាប់អារម�ណ៍របស់អ�ក និងការផ�ាយពាណិជ�កម�ែដល
អ�ក�បតិកម�េទ�នឹងអ�ីែដលអ�កបានទស�នាេគហទំព័រទាងំេនាះ (ឧទារហណ៍៖ តាមរយៈបូ៊តុង «ចូលចិត�»)។
ពិចារណាទប់ស�ាត់ឃូគឃីរបស់ភាគីទីបី និងេ�បីែផ�កបែន�មស�មាប់បង�ាងំការតាមដានរបស់កម�វ �ធីរកុរក
េដីម�ធីានាថាព័ត៌មានមិន�ត�វបានប��ូនេទ�កាន់ភាគីទីបី។

ប�ូរការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ�ក
ជាពិេសស ប�ូរការកំណត់លំនាេំដីម។ ឧទាហរណ៍ េតីអ�កចង់ែចករ�ែលក�បកាសរបស់អ�កជាសាធារណៈ ឬជា
មួយែត�ក �មមនុស�ជាក់លាក់ណាមួយ? េតីពួកេគអាចែស�ងរកអ�កេឃីញ េដាយេ�បី�បាស់អាសយដ�ានអីុែមល
ឬក៏េលខទូរស័ព�? េតីអ�កចង់ឱ�ទីតាងំរបស់អ�ក�ត�វែចករ�ែលកេដាយស�័យ�បវត�ិឬេទ?

 

េទាះបីជារាល់េវទិកាៃនបណ� ាញសង�មមានការកំណត់ែតមួយគត់ក៏េដាយ ក៏អ�កអាចែស�ងរកគំរកំូណត់មួយ
ចំនួនេទ�តបានែដរ។
 

ការកំណត់ ឯកជនភាព មានទំេនារេឆ�ីយនឹងសំណួរថា៖ «េតីនរណាអាចេមីលេឃីញអ�ីខ�ះ?» េន�ទីេនះ អ�ក
�បែហលនឹងរកេឃីញការកំណត់ទាក់ទងេទ�នឹងលំនាេំដីមៃនទស�និកជន («សាធារណៈ» «មិត�ភ័ក�ិរបស់
មិត�ភ័ក�ិរបស់អ�ក» «ទាល់ែតមិត�ភ័ក�ិ» ជាេដីម) ទីតាងំ របូថត ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដាក់ស�ាកមិត�ភ័ក�ិ េហីយ
�បសិនេបី/រេប�បែដលមនុស�អាចែស�ងរកព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួនរបស់អ�កេន�ក�ងុការែស�ងរក។
ការកំណត់សន�ិសុខ (េន�េពលខ�ះេហ�ថា «សុវត�ិភាព») �បែហលនឹងអាចមានេ�ចីនេដីម�កំីណត់ក�ងុការរា�ង
ខ�ប់/បិទគណនីេផ�ងេទ�ត េហីយេបីអ�កចង់ទទួលបានការជូនដំណឹង �បសិនេបីមានការបុ៉នប៉ងេដាយគ�ាន
ការអនុ��ាតេដីម�េី�បី�បាស់គណនីរបស់អ�ក។ េន�េពលខ�ះ អ�កនឹងេឃីញការកំណត់ពីការចូលេ�បី ដូចជា
ការេផ��ងផ�ាត់ពីរកត�ានិងប�ម �ងទុកអីុែមល/េលខទូរសព�េន�ក�ងុែផ�កេនះ។ េពលខ�ះេទ�ត ការកំណត់ការ
ចូលេ�បីេនះ នឹងស�ិតេន�ក�ងុែផ�កៃនការកំណត់គណនី ឬការកំណត់ការចូលេ�បីជាមួយនឹងជេ�មីសេដីម�ី
ផ�ាស់ប�ូរពាក�សម�ាត់របស់អ�ក។

https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password


ទាញយកអត��បេយាជន៍ៃន «ការ�ត�តពិនិត្យ» សន�ិសុខ និងឯកជនភាព។ េហ�សបុ៊ក ហ�ហូ�ល និងេគហទំព័រ
សំខាន់ៗេផ�ងេទ�ត ផ�ល់នូវមុខងារ «ការ�ត�តពិនិត�សន�ិសុខ»។ េគាលការណ៍ែណនាេំនះ នាផំ�ូវអ�កតាមរយៈ
ការកំណត់ឯកជនភាពទូេទ� និងសន�ិសុខជាលក�ណៈភាសាធម�តា និងវាជាមុខងារដ៏ល�ស�មាប់អ�កេ�បី�បាស់។
 

ចុងេ�កាយ សូមចងចាថំា ការកំណត់ឯកជនភាព គឺអាចមានការផ�ាស់ប�ូរ។ េន�េពលខ�ះ ការកំណត់ឯកជនភាព
ទាងំេនះមានលក�ណៈកាន់ែតរ �ងមុា ំនិងមានេ�ចីនែផ�ក េហីយជួនកាលមិនអីុចឹងេទ។ សូមយកចិត�ទុកដាក់
ចំេពាះការផ�ាស់ប�ូរទាងំេនះឱ�ដិតដល់ េដីម�ពិីនិត�េមីលថា េតីព័ត៌មានឯកជនណាមួយែដលនឹង�ត�វេគ
ែចករ�ែលក ឬ�បសិនេបីការកំណត់បែន�មណាមួយអនុ��ាតឱ�អ�ក�គប់�គងេលីឯកជនភាពរបស់អ�ក។

រក�ាព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួនដាច់េដាយែឡកពីគ�ា
ស�មាប់ពួកេយីងភាគេ�ចីន វាមានសារសំខាន់េដីម�រីក�ាអត�ស��ាណគណនីដាច់េដាយែឡកពីគ�ា។ វ �ធីេនះ
អាចអនុវត�ចំេពាះេគហទំព័រណាត់ជួប េគហទំព័រព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួនអាជីព គណនីអនាមិក និងគណនីេន�
ក�ងុសហគមន៍េផ�ងៗ។
 

េលខទូរសព� និងរបូថត គឺជាព័ត៌មានពីរ�បេភទែដល�ត�វេមីលជាប់ជានិច�។ ជាពិេសស របូថតអាចបន�ំភ�ាប់
គណនីែដលអ�កចង់រក�ាឱ�េន�ដាច់េដាយែឡកពីគ�ា។ េនះជាប��ាទូេទ�ែដលគួរឱ�ភ�ាក់េផ�ីលជាមួយនឹង
េគហទំព័រណាត់ជួប និងេគហទំព័រព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួនអាជីព។ �បសិនេបីអ�កចង់រក�ាភាពអនាមិករបស់អ�ក ឬ
រក�ាអត�ស��ាណគណនីជាក់លាក់ឱ�េន�ដាច់េដាយែឡកពីគ�ា សូមេ�បីរបូថត ឬរបូភាពែដលអ�កមិនធ�ាប់េ�បី
�បាស់េន�កែន�ងេផ�ងេន�េលីអីុនធឺណិត។ េដីម�ពិីនិត�េមីលវា អ�កអាចេ�បីមុខងារែស�ងរករបូភាពប���ាស
របស់ហ�ហូ�ល ។ អេថរចាបំាច់េផ�ងេទ�តេដីម�េីមីលរមួមាន េឈ�ាះរបស់អ�ក (សូម�ែីតេឈ�ាះេហ�េ�ក�) និង
អីុែមលរបស់អ�ក។ �បសិនេបីអ�ករកេឃីញថាព័ត៌មានមួយក�ងុចំេណាមព័ត៌មានទាងំេនះស�ិតេន�កែន�ងែដលអ�ក
មិនបានរ�ពឹងទុក សូមកំុភ័យខ�ាច ឬភ័យស�ន់េស�ា។ ផ�ុយេទ�វ �ញ គិតេន�ក�ងុជំហានរបស់កូនេក�ង៖ ជំនួសឱ�
ការព�ាយាមលុបព័ត៌មានទាងំអស់អំពីអ�កេចញពីអីុនធឺណិតទាងំ�ស �ង អ�ក�គាន់ែតេផ�ាតេទ�េលីព័ត៌មានជាក់
លាក់ ដូចជា េតីពួកវាេន�កែន�ងណា េហីយេតីអ�កអាចេធ�ីអ�ីបានចំេពាះពួកវា។

ផ�ុាខំ�ួនអ�កេទ�នឹងការកំណត់�ក �មេន�ក�ុងេហ�សបុ៊ក
�ក �មេន�ក�ងុេហ�សបុ៊ក គឺជាកែន�ងកំពុងមានការេកីនេឡងីស�មាប់សកម�ភាពសង�ម ការតសូ៊មតិ និងសកម�ភាព
រេសីបេផ�ងេទ�ត េហីយការកំណត់�ក �ម អាចមានការយល់�ចឡ។ំ ែស�ងយល់បែន�មអំពីការកំណត់�ក �ម េហីយ
�បសិនេបីអ�កចាប់អារម�ណ៍ចង់េរ�នបែន�មអំពីការកំណត់�ក �ម សូមេធ�ីការជាមួយពួកវាេដីម�រីក�ា�ក �មរបស់អ�ក
េន�ក�ងុេហ�សបុ៊កជាលក�ណៈឯកជន និងមានសុវត�ិភាព។

https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password


ឯកជនភាពគឺជា�ក �មកីឡា
កំុ�គាន់ែតផ�ាស់ប�ូរការកំណត់ និងឥរ �យាបថៃនបណ� ាញសង�មផ�ាល់ខ�ួនរបស់អ�ក សូមនិយាយជាមួយមិត�ភ័ក�ិ
របស់អ�កអំពីទិន�ន័យរេសីបបំផុតែដលអ�កបង�ាញអំពីគ�ាេទ�វ �ញេទ�មកេន�េលីបណ� ាញអីុនធឺណិត។ សូម�ែីត
អ�កមិនមានគណនីបណ� ាញសង�ម ឬសូម�ែីតអ�កដកស�ាកខ�ួនឯងេចញពី�បកាសក៏េដាយ ក៏មិត�ភ័ក�ិរបស់អ�ក
េន�ែតអាចកំណត់អត�ស��ាណរបស់អ�ក រាយការណ៍ពីទីតាងំរបស់អ�ក និងេធ�ីឱ�ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកេគ
ជាមួយអ�កក�ាយជាសាធារណៈ។ ការការពារឯកជនភាព មិនែមនមានន័យ�តឹមែតែថរក�ាខ�ួនេយីងបុ៉េណ�ាះេទ
បុ៉ែន�ែថមទាងំែថរក�ាមិត�ភ័ក�ិរបស់េយីងេទ�តផង។

https://ssd.eff.org/en/glossary/password

