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የበይነ መረብ አፈናን እንዴት ማለፍ 
ይቻላል



 
 
የበይነ መረብ አፈናን እንዴት ማለፍ እንደሚቻል አጭር እይታ ሲሆን ነገር ግን በምንም ሁኔታ ከዚግ በታች 
ያሉት አይታዎች ብቻ በቂ ናቸው ማለት አይደሉም፡፡
 
አንዳንዴ መንግስታት፣ ኩባንያዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ እንዲሁም የበይነ መረብ አቅራቢዎች ተጠቃሚዎች 
እነዳንድ ዌብሳይቶችንና አገልግሎቶችን እንዳያገኙ ሶፍትዌሮችን ይጠቀማሉ፡፡ ይህም የበይነ በመረብ ጥለላ 
ወይም መዝጋት የሚባል ሲሆን አንዱ የሳንሱር መልክም ነው፡፡
 
ጥለላ በተለያዩ መልኮች ሊመጣ ይችላል፡፡ አንዳንዴ የግለሰቦችን ልዩ ገፆች ሲብስም ሙሉ ድረ አምባዎችን 
እስከመዝጋት ይደርሳሉ፡፡ አንዳንዴ ድረ አምባዎች የተመረጡ ቃላትን በመጠቀም ሊታገዱ ይችላሉ፡፡
 
የበይነ መረብ አፈናን ለማሸነፍ የተለያዩ መንገዶች አሉ፡፡ አንዳንዶቹ እርስዎን ከክትትል የሚከላከሉ ሲሆኑ 
አብዛኞቹ ግን አይከላከሉም፡፡ የበይነ መረብ ግንኞነትዎ በተቆጣጣሪ አካላት ሲጠል እና ሲታገድ ሁልጊዜም 
ማለት በሚጃል መልኩ የማለፊያ መንገዶችን በመጠቀም የሚፈልጉትን መረጃ ማግኝት ይችላሉ፡፡ ያስተውሉ፡ 
ደህንነትዎንና ምስጢርዎን ለመጠበቅ ቃል የሚገቡ የማለፊያ መንገዶች ሁሉ ሁሌም ነፃና ጥብቅ አይደሉም፡፡ 
እንዲሁም ‹ደባቂ› የሚል ቃልን የሚጠቀሙ መገልገያዎች ሁሉ ሁሌም የእርስዎን ማንነት በድብቅ እንደማይዙ 
ሊያውቁ ይገባል፡፡
 
ለእርስዎ ተስማሚ የሆነው የማለፊያ መንገድ እርስዎ ከሚከተሉት የጥቃት ሞዴል ይነሳል፡፡ ስለጥቃት ሞዴል 
ካላዎቁ እዚህ ይጀምሩ፡፡
 
በዚህ ጽሑፍ ስለአራት አይነት ሳንሱርን የማለፊያ መንገዶች እናያለን:
 
- እንዳይታይ የተከለከለን ድር አምባ አዟሪ ድር አምባን በመጠቀም ማየት
- እንዳይታይ የተከለከለን ድር አምባ የተመሰጠረ ድር አምባን በመጠቀም ማየት
- እንዳይታይ የተከለከለን ድር አምባ የምናብ ግላዊ መረቦችን (ቪፒኤን) በመጠቀም ማየት
- የቶር ማሰሻን በመጠቀም እንዳይታይ የተከለከለን ድር አምባን እንዲሁም የራስዎን ማንነት መጠበቅ

መሰረታዊ ዘዴዎች

የበይነ መረብ አፈናን እንዴት ማለፍ ይቻላል

በዋናነት ማለፊያ መሳሪያዎች የሚሰሩት እርስዎ የሚጠቀሙትን ድር አምባ ጫና በመቀየስ ድር አምባው 
እንዳይታይ ያገዱትን ማጥለያ ማሺኖች በማለፍ ነው፡፡ ይህ የእርስዎን የበይነ መረብ ግንኙነት በመቀየስ 
ክልከላውን እንዲያልፉ የሚያደርጉ አገልግሎቶች የእጅ አዙር አገልግሎቶች ይባላሉ፡፡
 
ኤችቲቲፒኤስ ፕሮቶኮል እርስዎ ድር አምባን ለማየት የሚያስችል የኤችቲቲፒ ጥብቅ ሥርዓት ነው፡፡ አንዳንዴ 
ከልካይ አካላት የአንድን ድር አምባን ጥብቅ ያልሆነ (ኤችቲቲፒ) ሥሪት ብቻ ሊዘጋ ይችላል፡፡ ይህም ማለት 
የተዘጋን ድር አምባ በቀላሉ የድር አምባውን ኤችቲቲፒኤስ ሥሪት በማስገባት መጠቀም ይቻላል፡፡



በተለይም ድረ ገፆችን የሚዘጋው አካል ገፆችን የሚዘጋው በይዘታቸው ከሆነ ይህ ዘዴ ጠቃሚ ነው፡፡ 
ኤችቲቲፒኤስ አጋጅ አካሎች እርስዎ የሚጠቀሙት ሰሌዳ እንዳያነቡት የሚያደርግ ሲሆን በዚህም ሒደት 
አጋጆቹ አካላት እርስዎ የትኞቹን ቁልፍ ቃላት እንደተላለፉ ወይንም የትኛው ድረ አምባን እንደጎበኙ መበየን 
አይችሉም፡፡
 
እርስዎ ኤችቲቲፒኤስ ፕሮቶኪሎችን ቢጠቀሙም አጋጅ አካላት የተጠቀሙትን የጎራ ስም ማየት ይችላሉ 
ለምሳሌ እርስዎ eff.org/https-everywhere የሚል የጎራ ስምን ቢከፍቱ አጋጅ አካላት እርስዎ eff.org 
እንዳዩ ማዮት ሲችሉ ነገር ግን https-everywhere ገፅ ላይ እንዳሉ ግን ማዎቅ አይችሉም፡፡
 
እርስዎ እንዲህ አይነት ቀላል እገዳዎች እንዳሉ ከጠረጠሩ በቀላሉ ከጎራው ፊት ለፊት በ http:// ፋንታ https:// 
ይሞክሩ፡፡
 
የኢኤፍኤፍን ኤችቲቲፒኤስ በሁሉም ቦታ የተባለ ቅጥያን በመጫን በቅጽበት ድር አምባዎችን ወደ 
ኤችቲቲፒኤስ መቀየር ይችላሉ፡፡
 
ሌላው እርስዎ ቀላል እገዳዎችን ለማለፍ የሚያስችልዎ መንገድ አማራጭ የጎራ ስሞችን ወይንም ዩአርኤሎች 
መጠቀም ነው፡፡ ለምሳሌ http://twitter.comን በመጎብኝት ፋንታ የዚሁን የሞባይል ስሪት 
http://m.twitter.com ሊጎበኙ ይችላሉ፡፡ የድር አምባዎችን እና የድር ገጾችን የሚያግዱ አካላት እንዳይታዩ 
ከተዘረዘሩ የድር አምባዎች መካከል መርተው ነው የሚያግዱት፡፡ በመሆኑም በዝርዝሩ ውስጥ የሌሉ 
አድራሻዎች ሊታለፉ ይችላሉ፡፡ በዚህም ውቅት የአንድን ድር አምባ የተለያዩ ስሪቶች ላያውቋቸው ይችላሉ፤ 
በተለይም የድር አምባው አስተዳደሪ አድራሻው እንደታገደ ካወቁና ከአንድ በላይ ጎራ ካስመዘገቡ፡፡

ድር-ተኮር እጅ አዙሮች

እንደ http://proxy.org ያሉ ድር-ተኮር እጅ አዙር ድር አምባዎች ተጠቃሚዎች የታገዱ ድር አምባዎችን 
እንዲያዩ ይረዳሉ፡፡ ይህም ጥሩ የሆነ እግድን የማለፊያ መንገድ ነው፡፡ ድር-ተኮር እጅ አዙሮችን ለመጠቀም 
በቅድሚያ እጅ አዙሩን ይክፈቱና ለማየት የሚፈልጉትን የድር አምባ አድራሻ ያስገቡ፡፡ እጅ አዙሩ የሚፈልጉትን 
ገፅ ያሳይዎታል፡፡
 
ነገር ግን ድር-ተኮር እጅ አዙሮች የደህንነት ይበቃ ስለሌላቸውና የእርስዎ የስጋት ሞዴል ሌሎች የእርስዎን 
የበይነ መረብ ግንኙነት የሚከታተል አካልን የሚጨምር ከሆነ ይህ ዘዴ ብዙም አይረዳዎትም፡፡ እንዲሁም እንደ 
የወዲያው መልክት መተግበሪያዎችን ለመጠቅም አያስችሉዎትም፡፡ ድር-ተኮር እጅ አዙሮች ሁሉንም 
የእርስዎን የበይነ መረብ ግንኙነቶች ይመዘግባሉ፡፡ ይህም እንደ የስጋት ሞዴልዎት የብሕትውነት ስጋት ሊፈጥር 
ይችላል፡፡

የተመሰጠሩ የእጅ አዙሮች

የታገዱ መረጃዎችን ከማቅረብ ባለፈ ብዙ የእጅ አዙር መገልገያዎች ማመስጠርን በመጠቀም ተጨማሪ 
የደህንነት ገበር ይሆናሉ፡፡ ግንኙነቱ የተመሰጠረ ስለሆነ ሌሎች እርስዎ የሚያዩትን አያዩም፡፡ የተመሰጠሩ የእጅ 
አዙሮች ከድር-ተኮር እጅ አዙሮች በተሻለ ደህንነት ቢኖራቸውም ነገር ግን ስለ እርስዎ መረጃን ሊመዘግቡ 
ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ የእርስዎን ስመና ኢሜል ሊመዘግቡ ይችላሉ፡፡ ይህም ማለት እነዚህ መገልገያዎች ሙሉ 
ጥበቃ አያቀርቡም ማለት ነው፡፡



በቀላሉ የተመሰጠረ እጅ አዙር ድር አምባ በ”https”   የሚጀምር ነው -- ይህም በጥብቅ ድር አምባዎች 
የሚቀርበውን ምስጠራ በመጠቀም የሚከናወን ነው፡፡ ነገር ግን ያስውሉ -- የእነዚህ የእጅ አዙሮች ባለቤቶች 
እርስዎ የላኩትንና የተቀበሉትን ውሂብ ማየት ይችላሉ፡፡ አልትራሰርፍና እና ፒሰን የዚህ አይነት መገልገያ 
ምሳሌዎች ናቸው፡፡

ምናብ ግላዊ መረቦች
ምናብ ግላዊ መረብ (ቪፒኤን) በበይነ መረብ ላይ ያሉ ውሂቦችን በሙሉ በማመስጠር ከእርስዎ ኮምፒውተር 
ወደሌሎች ኮምፒውተሮች ይልካል፡፡ ይህ ኮምፒውተር የንግድ ወይንም ለትርፍ ያልሆነ ቪፒኤን አቅራቢ፣ 
የእርስዎ ኩባንያ ወይንም ታማኝ አድራሻ ሊሆን ይችላል፡፡ አንዴ የቪፒኤን አገልግሎት በአግባቡ ከተወቀረ ድረ 
ገፆችን ለማየት፣ ለኢሜል፣ ለወዲያው መልዕክቶች፣ ቪኦአይፒ፣ እና ለሌሎች የበይነ መረብ አገልግሎት 
ሊጠቀሙበት ይችላሉ፡፡ ቪፒኤን እርስዎን በቅርብ ካሉ ክትትሎች የሚከላከልዎት ሲሆን ነገር ግን የእርስዎ 
ቪፒኤን አቅራቢ እርስዎ የጎበኟቸውን ድር አምባዎች መረጃ ሊመዘገብ ወይንም ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ሊሰጥ 
ይችላል፡፡ እንደ እርስዎ የስጋት ሞዴል መንግስት የእረስዎን የቪፒኤን ግንኙነት ሊሰማና የእርስዎን የቪፒን 
መረጃ በመያዝ ከፍተኛ ስጋት ሊፈጥር ይችላል፡፡ ለአንዳንድ ተጠቃሚዎች ከቪፒኤን የአጭር ጊዜ ጥቅም 
በበለጠ ይህ ስጋት ያመዝንባቸዋል፡፡
 
ስለተለያዪ የቪፒኤን መገልገያዎች መረጃ ከፈለጉ እዚህ ላይ ይመልከቱ
 
ኢኤፍኤፍ ይሄን የቪፒኤኖች ደረጃ ማፅደቅ አይችልም፡፡ አንዳንድ ጥሩ የብሕትውት ፖሊሲ ያላቸው 
ቪፒኤኖች በአደገኛ ሰዎች የሚተዳደሩ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የማይተማመኑባቸውን ቪፒኤኖች እንዳይጠቀሙ 
ይመከራል፡፡
 
ቶር
 
ቶር ድር አምባዎችን በሚጠቀሙበት ወቅት ማንነትዎን ለመደበቅ የሚያስችል የክፍት-ምንጭ ሶፍትዌር ነው፡፡ 
ቶር ማሰሻ ደግሞ በቶር መደበቂያ መረብ ላይ የተገነባ የድረ አምባ ማሰሻ ነው፡፡ የእርስዎን የድረ አምባ አሰሳ 
በሚያፈላለግበት ምክንያት ቶር እገዳዎችን እንዲያልፉም ያስችልዎታል፡፡
(ለተጨማሪ ቶርን እንዴት እንጠቀም የተባለውን መመሪያ ይመልከቱ ለ Linux, macOS and Windows)
 
የቶርን ማሰሻ ሲያስጀምሩ የታገዱ መረቦችን ለማየት የሚያስችለውን አማራጭ መምረጥ ይችላሉ፡፡



ቶር ሁሉንም ብሔራዊ የመረጃ እቀባዎችን ለማለፍ ብቻ ሳይሆን በሚገባ ከተወቀረ የእርስዋን ማንነት 
እርስዎን የአገርዎን የበይነ መረብ ተጠቅመው ከሚያደምጡዎት ጠላቶችዎ ይጠብቅዎታል፡፡ ነገር ግን 
ለአጠቃቀም አስቸጋሪ እንዲሁም ፍጥነቱ ዳተኛ ሊሆን ይችላል፡፡
 
ስለ ቶር አጠቃቀም በዴስክቶፕ ማሺን ላይ ለማየት ለLinux እዚህ ላይ ለmacOS እዚህ ላይ እንዲሁም 
ለWindows እዚህ ላይ በመጫን መረጃ ያግኙ ነገር ግን እላይ ባለው ሰሌዳ ላይ “Connect” በሚለው ፋንታ 
“Configure” የሚለውን በመጫን ማየት ይችላሉ፡፡


