
 

የይለፍቃሎች  

ተሳታፊዎች የመስመር ላይ መረጃዎቻቸውን ጠንካራ የይለፍቃሎች በመጠቀም እንዴት የበለጠ አስማማኝ ደህንነት 
እንዲኖራቸው ማድረግ እንደሚችሉ ይማራሉ። ተሳታፊዎች ጠንካራ የይለፍቃል የመስራት መርሆች በሚመለከት፣ 
እንዲሁም የይለፍ ቃል ከሌላ ጋር መጋራት ስለሚያስከትላቸው ችግሮች ይማራሉ። በተጨማሪም የይለፍቃላቸውን 
ደህንነት እንዴት እንደሚጠብቁ፣ እና ያልተፈቀደለት አካል ወደ መለያቸው መግባት እንዳይችል ለመከላከል መውሰድ 
ስለሚኖርብዎ እርምጃዎች ይማራሉ።  

ማቴርያሎች  
ስለ የይለፍቃሎች የሚታደል ጽሑፍ ማወቅ  



 

የይለፍቃል መሰረታውያን  

ክፍል 1  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ብዙ ጊዜ ለድረገጾች፣ መተግበሪያዎች፣ እና አገልግሎቶች ስለምንጠቀምባቸው የይለፍቃሎች በጥልቀት አናስብም። ይሁን 
እንጂ፣ የይለፍቃሎችዎ ጥሩ መሆን የመረጃዎ ደህንነትን ይወስናል።  

የክላስ መስተጋብር  

የሚከተሉት ጥያቄዎች በመጠቀም ተሳታፊዎች እንዲወያዩ ያድርጉ። እባክዎ ተሳታፊዎች በዚህም ይሁን በሌላ መልመጃ 
ላይ እውነተኛ የይለፍቃላቸውን ማጋራት እንደሌለብዎ ያስታውሱዋቸው።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ስንት የይለፍቃሎች አለዎት?  

ለእያንዳንዱ ኢሜልዎ ወይንም የማህበራዊ ሚድያ መለያዎችዎ የተለያዩ የይለፍቃሎችን ነው የሚጠቀሙት?  

እጅግ ከባባድ ናቸው ወይንስ የአንድ የይለፍቃል ቅይይሮች ናቸው?  

ከአንድ በላይ የይለፍቃሎች ካለዎት፣ የትኛው የየትኛው መለያ እንደሆነ እንዴት ያስታውሱታል?  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ወሳኝ የይለፍቃልን ምንያህል በተደጋጋሚ ይረሳሉ? 
የይለፍቃል በሚረሱበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉት? 
የይለፍቃልዎ በቀላሉ ማስታወስ የሚችሉት እንዲሆን ምን ያደርጋሉ?  

በየቀኑ የሚጠቀሙበት የይለፍቃል አለ?  

እርስዎ ሳያውቁ — የሆነ ሰው — የይለፍቃልዎ ምን እንደሆነ ቢያውቀው ምን ይከሰታል?  

የሰውየው ማንነት ላይ ይመሰረታል?  

የሆነ ሰው የይለፍቃልዎ ተጠቅሞ ወደ መለያዎ ቢገቡ ምን አይነት መረጃ ሊወስዱብዎ ይችላሉ?  

ክፍል 2 
የክላስ መስተጋብር 
ተሳታፊዎችን በጥንድ እያደረጉ ያደራጁ። ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  



 

የሆነ እርስዎን ችግር ውስጥ ማስገባት የሚፈልግ ሰው እርስዎ የሚወዱት ማህበራዊ ሚድያ የይለፍቃል ቢያውቅ ምን 
ሊከሰት እንደሚችል ከጥንድዎ ጋር ይወያዩበት።  

የክላስ መስተጋብር  

ተሳታፊዎች እንዲወያዩ 5 ደቂቃ ይስጧቸው። ከዚያ ቡድኖቹ ሀሳቦቻቸውን እንዲያጋሩ ይጠይቁዋቸው።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

መረጃ ጠላፊ የወላጅዎ / ተንከባካቢዎ የመስመር ላይ ባንክ ሒሳብ የይለፍቃል ቢያውቀው ምን ሊከሰት እንደሚችል 
ከጥንድዎ ጋር ይወያዩበት።  

የክላስ መስተጋብር  

ተሳታፊዎች እንዲወያዩ 5 ደቂቃ ይስጧቸው። ከዚያ፣ ቡድኖቹ የተወያዩበትን እንዲያጋሩ ይጠይቁዋቸው።  

ክፍል 3  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ጠላፊው ግላዊ የይለፍቃልን እንዴት ሊያውቅ እንደሚችል ሊገርሞት ይችላል። የተወሰኑ መንገዶች አሉ; አንዱ መንገድ 
በማህበራዊ ምህንድስና — ወይንም ሰዎች የይለፍቃላቸው እንዲያጋሩ መባጭበርበር የሚደረግ ነው። ጠላፊው የሆነ 
ሰው ከሚጠቀምበት ሕጋዊ ፕላትፎርም ወይንም ድረገጽ የተላከ የሚመስል ኢሜይል በመላክ ይህንን ሊያደርግ 
ይችላል። ኢሜይሉ ሰውየውን አገናኙ ላይ ጠቅ እንዲያደርግ እና የተጠቃሚ ስሙ እና የይለፍቃል ተጠቅሞ እንዲገባ 
ሊጠይቀው ይችላል; ሰውየው ከፍቶ በሚገባበት ጊዜ፣ ይህ መረጃ ለጠላፊው ክፍት ይሆናል።  

ጠላፊዎች አንዳንድ ጊዜ እንደ “የይለፍቃል123,” “ሙከራ” ወይንም የመጀመሪያ ወይም የመጨረሻ ስምዎ የመሳሰሉ 
ተመሳሳይ ሀረጎችን  

በመጠቀም የይለፍቃሎችን ይገምታሉ።  

ጠላፊዎች ስለ ግላዊ የይለፍቃል ለማወቅ የሚጠቀሙበት መንገድ ደግሞ በ “Brute Force” ጥቃት አማካኝነት ነው። 
የ brute force ጥቃት ማለት ጠላፊ የተለያዩ የይለፍቃሎችን በተደጋጋሚ በመመኮር ወደ መለያዎ ለመግባት 
የሚያደርገው ሙከራ ነው። ጠላፊ በእጁ “Brute Force” ጥቃት ማድረግ የሚችል ቢሆንም፣ አብዛኛው ጊዜ ግን 
ያገኘውን እድል ሁሉ በራስሰርነት የይለፍቃል ለመገመት ሙከራዎች የሚያደርግ የኮምፒዩተር ፕሮግራም በመጠቀም 
ነው የሚከናወነው። ለምሳሌ፣ ትክክለኛውን የይለፍኮድ እስኪያገኙ ድረስ ብዙ ተመሳሳይ የይለፍቃሎችን፣ ወይንም 
የተለያዩ ቃላቶችን እና ቁጥሮችን አዋህደው የያዙ የይለፍቃሎችን ይሞክራሉ።  

በእርግጥ፣ አንዳንድ “Brute Force” ጥቃቶች የበለጠ የተራቀቁ ናቸው። የይለፍቃልዎ፣ “fido123” ወይንም “
የይለፍቃል” በመሳሰሉ መሳሳይ የይለፍቃሎች ዝርዝር ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፣ አንዳንድ ፕሮግራሞች ዝቅተኛ እድል 
ያላቸው ወይንም በዘፈቀደ የሚደረጉ ግምቶች ከመጠቀማቸው በፊት እነዚያን አማራጮች በመመኮር በቀላሉ ሊገምቱት 
ይችላሉ። ጠላፊው እርስዎን የሚመለከት መረጃ የሚያውቅ ከሆነ ደግሞ ጥቃቱ የበለጠ የተጣራ ይሆናል። ለምሳሌ፣ 



 

ጠላፊው የለማዳ እንስሳዎ ስም ቶቢ መሆኑ የሚያውቅ ከሆነ፣ ጠላፊው ‘ቶቢ’ የሚለው ቃል ላይ የተለያዩ ቁጥሮች 
(ለምሳሌ፣ ‘Toby629,’ ወይድማ ‘Toby3020’) እየጨማመረ ሙከራውን ይቀጥላል።  



 

የንድፍ መርሆች  

ክፍል 1  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ማነው “ጠንካራ” ወይንም “የጠነከረ” የይለፍቃል ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቅ? ይህ ለምን ጥሩ ሃሳብ ሆነ?  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ጠንካራ የይለፍቃል መረጃዎ ለመጠበቅ ይረዳል። ጠንካራ የይለፍቃል መኖር መለያዎ ላለመጠለፉ ዋስትና መሆን 
ባይችልም፣ ደካማ የይለፍቃል መያዝ ግን ሌሎች የእርስዎን መረጃ በቀላሉ እንዲጠልፉት ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል።  

የይለፍቃል የሚመለከቱ መልመጃዎች ተማሪዎችዎን ይጠይቁ 
የተወሰኑ የደካማ የይለፍቃሎች ምሳሌዎች ይጥቀሱ?  

1. የተወሰኑት ምሳሌዎች እነዚህን ያጠቃልላሉ: የይለፍቃል፣ 12345, ጤና ይስጥልኝ!፣ የልደት ቀን፣ ቅፅል ስም።  

ለምንድነው እነዚህ ደካማ ናቸው ብለው ማሰብ የቻሉት?  

1. በሌላ ሰው እንዲሁም/ወይንም የ “Brute Force” ጥቃት በሚያስኬድ ኮምፒዩተር በቀላሉ ሊገመቱ ይችላሉ።  

ጠንካራ የይለፍቃል መፍጠር ከሚያስችሉ መንገዶች የተወሰኑትን ይጥቀሱ?  

1. ቁጥሮች፣ ትልቅ እና ትንንሽ ፊደላት፣ ምልክቶች ማከል፣ የይለፍቃሉ ማርዘም፣ የተለመዱ ሀረጎች፣ ቃላቶች 
ማስወገድ።  

የክላስ መስተጋብር  

ተሳታፊዎች ግብአቶቻቸውን ካቀረቡ በኋላ፣ እነዚያን መመሪያዎች ሰሌዳው ላይ ይጻፉዋቸው:  

ቢያንስ አንድ ቁጥር ያካትቱ።  

ቢያንስ አንድ ምልክት ያካትቱ።  

ቢያንስ አንድ ትልቅ ፊደል እና አንድ ትንሽ ፊደል ያካትቱ።  

የይለፍቃሎች ቢያንስ 7 ቁምፊዎች የያዙ መሆን አለባቸው።  

የይለፍቃሎች በቀላሉ መታወስ የሚችሉ መሆን አለባቸው (የይለፍቃል አስተዳዳሪ እየተጠቀሙ ካልሆኑ በስተቀር)።  



 

የይለፍቃል አስተዳዳሪ ተጠቃሚዎች የይለፍቃሎቻቸውን እንዲያስቀምጡ እና እንዲሰበስቡ የሚረዳቸው ድረገጽ / 
መተግበሪያ ነው።  

የይለፍቃሎች አንድ የተለመደ ቃል ወይንም ማንነትዎ የሚገልጽ መረጃ (የልደት ቀን፣ የወላጅ ስም፣ ወዘተ) መሆን 
የለብዎትም።  

የይለፍቃሎቸው በተለያዩ ድረገጾች መካከል መጋራት የለባቸውም።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ጠንካራ የይለፍቃሎች ለመፍጠር የሚያስችሉ ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ሰሌዳው ላይ እንደሚታየው አይነት 
“የይለፍቃል ሪሲፕ” መከተል ነው። በጽሑፍ/ቁጥር የይለፍቃል ላይ ለመገመት ከባድ የሆኑ ነገሮች እንዲያካትቱ 
ስለሚያበረታታዎ የይለፍቃሉ ራሱ ለመገም ከባድ እንዲሆን ይረዳል። የዚህ ዘዴ ድክመት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው 
የይለፍቃሉ ለመታወስ ከባድ ማድረጉ ነው።  

ጠንካራ የይለፍቃሎች  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ሌላው ጠንካራ የይለፍቃል ለመፍጠር የምንጠቀምበት መንገድ ደግሞ ከይለፍቃሉ ርዝማኔ የተያያዘ ነው። የይለፍቃል 
ጥንካሬ ከይለፍቃሉ ርዝማኔ ጋር የተያያዘ ስለሆነ፣ አራት ወይንም ከኣራት በላይ የማይዛመዱ ቃላቶች የያዘ መስመር 
መተቀም ሰዎች ወይንም “Brute Force” ጥቃት የይለፍቃሉን ለመገመት ከባድ ይሆንባቸዋል። ይህ ዘዴ ከሪሲፕ ዘዴ 
ጋር ሲነጻጸር በቀላሉ ሊታወሱ የሚችሉ የይለፍቃሎች ለመፍጠር ስሚያስችል የበለጠ ጥቅም ይሰጣል።  

በመጨረሻ፣ አራት ወይንም ከአራት በላይ ተዛማጅ ያልሆኑ ቃላቶች ከምልክቶች እና ቁጥሮች ጋር በማዋሀድ ሁለቱንም 
ዘዴዎች በአንድ ላይ መጠቀምም ይቻላል።  

የነዚህ የተለያዩ ዘዴዎች ግብ አንድ ነው: የተለየ እና ለመገመት የሚያዳግት የይለፍቃል መፍጠር።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ተሳታፊዎችን በጥንድ እያደረጉ ያደራጁ  

ቀደምሲል በሰሌዳው ላይ የጻፉዋቸው መመሪያዎችን በመጠቀም በጥንድ ሆነው ጠንካራ የይለፍቃል ለመፍጠር 
ይሞክሩ። በኮምፒዩተር በዘፈቀደ ለመገመት ከባድ የሆነ የይለፍቃል በሰው ወይንም ብዙ ባለ ረዥም የይለፍቃሎችን 
የመገመት እድል ያለው ኮምፒዩተር ግን በቀላሉ ሊገምተው የሚችልበት ዕድል ሊኖር እንደሚችል ልብ ይበሉ። 
የይለፍቃልዎ የያዘው ወረቀት በእንቅስቃሴው መጨረሻም አይወሰድብዎትም። ይህንን የይለፍቃል በቡድኑ ውስጥ ያሉ 
ሰዎች ስለሚያውቁት ለመለያዎችዎ ባይጠቀሙበት ይመረጣል።  

ተሳታፊዎች ይህንን እንዲሰሩ 5 ደቂቃ ይስጧቸው። ከዚያ ክፍሉ ውስጥ እየተዛዟሩ የጠንካራ የይለፍቃል 
ምሳሌዎቻቸውን እንዲያሳዩ ይጠይቁዋቸው። ተሳታፊዎቹ የፈጠሩዋቸው የይለፍቃሎች በአይናቸው ሳያዩ 
ያስታውሱዋቸው እንደሆነ ይጠይቁዋቸው።  

አንዳንድ ድረገጾች የይለፍቃልዎን ጥቂቶቹን (ወይንም ሁሉንም) መስፈርቶች እንዲያሟላ ሲጠይቁ፣ ሌሉች ደግሞ 
እንዚህ ክልከላዎች የሉባቸውም። በተጨማሪም በዘፈቀደ የተመረጡ የተለመዱ ቃላቶች የያዘ መስመር በመስራትም 
የይለፍቃሎችን መፍጠር ይችላሉ።  



 

የክላስ መስተጋብር  

አንዳንድ ጥንዶች ላይ፣ ተሳታፊዎች በቃላቶች ቁርኝት የተሰሩ የይለፍቃሎችን እንዲፈጥሩ ያድርጉ። የይለፍቃሉን 
ጠንካራ እና ለማስታወስ ቀላል እንዲሆን ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ቢያንስ አራት ቃላቶች ተጠቅመው እንዲሰሩት 
ይንገሩዋቸው። ተሳታፊዎች ይህንን እንዲሰሩ 5 ደቂቃ ይስጧቸው። ከዛ ክፍሉ ውስጥ እየተዟዟሩ ተሳታፊዎቹ 
በምሳሌነት ያዘጋጁዋቸው የይለፍቃሎቻቸውን ይጠይቁዋቸው። እንደገና፣ በመለማመጃ ስራው መጨረሻ ላይ ወረቀቶቹ 
እንደማይሰበሰቡ፣ እንዲሁም የይለፍቃሉ መለያዎቻቸው ላይ ሊጠቀሙበት የሚችሉ እንዳልሆነ ያስታውሱዋቸው።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

አንዳንድ ድረገጾች የእርስዎን ማንነት ማረጋገጥ የሚያስችላቸው ባለብዙ- ባህሪይ (ወይንም ባለ ሁለት-ባህሪይ) የማንነት 
ማረጋገጫ የተባለ ስርአት ይጠቀማሉ። እነዚህ ድረገጾች የጽሑፍ መልእክት፣ መተግበሪያ፣ ወይንም ኢሜይል በመጠቀም 
ከይለፍቃሉ ጋር አብሮ መግባት ያለበት የአንድ-ጊዜ ኮድ ይልካሉ።  

ይህ ዘዴ ለመስበር እጅግ ከባድ የሆኑ ተጨማሪ የደህንነት አጥር በማከል የመለያዎችዎ ደህንነት የበለጠ አስተማማኝ 
እንዲሆን ያደርጋል። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው ወደ የእርስዎ መለያ ለመግባት የይለፍቃልዎ ማወቅ እና ከመለያው ጋር 
ወደተያያዘው መተግበሪያው፣ መሳሪያው፣ ወይንም  

የኢሜይል አድራሻ መግባት መቻል አለበት።  



 

የይለፍቃል ደህንነት መጠበቅ  

ክፍል አንድ  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

የይለፍቃልዎ ኮምፒዩተር ወይንም ሰው ሰብሮ እንዳይገባበት በማሰብ ጠንካራ ሆኖ የተሰራ ቢሆንም፣ የይለፍቃሉ ደካማ 
ሊሆን የሚችልባቸው ሌሎች መንገዶች አሉ።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

የይለፍቃል ደካማ ሊሆን የሚችልባቸው ሌሎች መንገዶች ምንድናቸው?  

1. አንዳንድ ምሳሌዎች እነዚህን ያጠቃልላሉ: አንድ የይለፍቃል ለብዙ መለያዎች መጠቀም፣ የግል መረጃ የያዘ 
የይለፍቃል መጠቀም፣ አንድ አይነት የይለፍቃል ለብዙ አመታት መጠቀም፣ የይለፍቃልዎ መርሳት።  

የይለፍቃልዎ በየስንት ጊዜው መቀየር የሚኖርብዎ ይመስሎታል?  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ጥሩ የይለፍቃሎች ሳይቀሩ ለችግር ሊጋጡ ወይንም ሊሰረቁ ይችላሉ፣ ነግር ግን ራስዎን ለመከላከል ማድረግ 
የሚችሉዋቸው ነገሮች አሉ። የእርስዎ መለያ ያለበት ድረገጽ ላይ የውሂብ ማፈትለክ ሁኔታ ሲኖር፣ ድረገጹ ላይ 
የሚጠቀሙበት የይለፍቃል እንዲሁም ተመሳሳይ የይለፍቃሎች የሚጠቀሙባቸው ሌሎች ድረገጾች ላይ የይለፍቃልዎ 
መቀየር አለብዎ።  

ረጃጅም እና ውስብስብ የይለፍቃሎችን ማስታወስ ከባድ ሊሆን ይችላል።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

የይልፍቃሎችዎ ወረቀት ላይ፣ የሰነድ ፋይል ላይ ወይንም ኮምፒዩተር ላይ ጽፎ ማስቀመጥ ጥሩ ሀሳብ ይመስሎታል? 
ለምን ወይም ለምን አይሆንም?  

የክላስ መስተጋብር  

የሆነ ሰው ወረቀቱን ሊያገኝ የሚችልበት ወይንም ፋይሉን ኮምፒዩተር ላይ ሊያየው የሚችልባቸው አጋጣሚዎችን 
ይጥቀሱ። አንዱ መንገድ ተጠቃዎ የይለፍቃሎቻቸውን እንዲያስቀምጡ እና እንዲሰበስቡ የሚረዳቸው የይለፍቃል 
አስተዳዳሪ የተባለ መተግበሪያ መጠቀም መሆኑን ያብራሩ።  

ክፍል ሁለት  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

በየቀኑ ብዙ የተለያዩ መለያዎች በተለያዩ ድረገጾች ላይ እንጠቀማለን። ሁልጊዜ ወደ እያንዳንዱ ድረገጽ ከፍቶ መግባት 
እና ዘግቶ መውጣት አሰልቺ ሊሆንብን ይችላል።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  



 

አሳሽዎ ላይ የሚከፍቱት ድረገጽ ላይ “የይለፍቃል ያስቀምጡ” የሚለው አማራጭ በመጠቀም የድረገጹ ይለፍቃልዎ 
አስቀምጠው ያውቃሉ? ለምን ወይም ለምን አይሆንም?  

ድረገጹ እንዴት የእርስዎን ማንነት ማስታወስ እንደሚችል ያውቃሉ?  

1. ማብራሪያዎችን ይጠይቁ። ድረገጾች የእርስዎን መግባት የሚያስታውሱት ኩኪ ይዞ በማቆየት እንደሆነ ያብራሩ። 
ኩኪስ ኮምፒዩተርዎ ላይ የሚከማቹ ጥቃቅን ፋይሎች ሲሆኑ፣ እርስዎ ወይንም ኮምዩተርዎ በቀጣይ እንደገና ከፍተው 
መግባት ሳያስፈልግዎ ድረገጹ እንዲያውቅዎ የሚረዱ ናቸው። ይሁን እንጂ፣ ኩኪዎች እርስዎ ከድረገጽ ወደ ድረገጽ 
በሚሄዱበት ጊዜ እርስዎን ለመከታተልም ይጠቅማል። ማስታወቂያዎች እርስዎን ኢላማ የሚያደርጉበት አንዱ መንገድም 
እሱ ነው።  

የራስዎ ኮምፒዩተር ላይ የይለፍቃል ማስቀመጥ ጥሩ ነው?  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ኮምፒዩተርዎ ከፍቶ ለመግባት የይለፍቃል ይጠይቃል? ኮሚፒዩተሩ ከሌሎች ሰዎች ጋር ቢጋሩትስ?  

1. በነገራችን ላይ፣ የይለፍቃል ቦታ ላይ የሚገኘው የይለፍቃልዎ በነጠብጣቦች ወይንም በኮከቢቶች ሊደበቅ ቢችልም፣ 
ሌሎች የእርስዎን ኮምፒዩተር የሚጠቀሙ ሰዎች የይለፍቃልዎ ምን እንደሆነ መለየት የሚችሉበት ዕድል አሁንም ዝግ 
አይደለም። የይለፍቃሉን ስክሪን ላይ አይታይዎትም ማለት የሆነ ቦታ ላይ ተከማችቶ አይገኝም ማለት አይደለም።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

የይለፍቃል ማጋራት ችግር የማይፈጥርባቸው ጊዜያት ነበሩ? መቼ? ለምን?  

1. ለምሳሌ ወላጆች የይለፍቃሎቻቸውን የጋራ እንዲሆኑ ሊፈልጉ ወይንም Netflix የመሳሰሉ አገልግሎቶች ላይ 
የጋራ/የቤተሰብ መለያ ሊኖራቸው ይችላል።  

የይለፍቃሎችዎ ከሌላ ሰው ጋር ይጋራሉ? መልስዎ አዎ ከሆነ፣ ከማን ጋር/ለምን?  

የሆነ የቅርብ ጓደኛዎ “የምታስብልኝ ከሆነ” ብለው ቢጠይቁዎ እርስዎ እንደ ማበረታቻ የይለፍቃልዎን ሊያጋሩዋቸው 
ይችላሉ? ለምን ወይም ለምን አይሆንም?  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

የይለፍቃልዎ ልዩ ክብር ለሚሰጡት ሰው ለማጋራት ሊወስኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን ለሱ ልዩ ክብር መስጠት ማለት 
የእርስዎን የመስመር ላይ መለያዎች ከፍተው ለመግባት ሙሉ ፈቃድ ሊያገኙ ይገባቸዋል ማለት ላይሆን ይችላል።  

ለዛ ሰው ከማጋራትዎ በፊት ስለግንኙነትዎ፣ ያ ግንኙነት በጊዜ ሂደት እንዴት ሊቀየር እንደሚችል ጭምር በሚገባ 
ያስቡበት። ለምሳሌ፣ ለወላጅዎ/ተንከባካቢዎ ማጋራት ለምርጥ ጓደኛዎ ከማጋራት በጣም የተለየ ውሳኔ ነው።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  



 

እርስዎ የይለፍቃልዎ በማጋራትዎ ምን ሊያጋጥምዎ ይችላል?  

1. የሆነ ሰው የባንክ ሒሳብዎ ሰብሮ ሊገባ፣ እርስዎን መስሎ መስመር ላይ ሊንቀሳቀስ፣ ወይንም አንዳንድ የእርስዎ 
ሚስጢሮች ሊያውቅ ይችላል።  

የይለፍቃል ለመለያ ካጋሩ፣ ያንን መለያ በተለየ መንገድ ሊጠቀሙበት ይችላሉ?  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

እርስዎ የሚያደርጉዋቸው ነገሮች የማየት እድል ያለው ሌላ ሰው በሚኖርበት ጊዜ እርስዎ Netflix ላይ ማየት 
የማይፈልጉዋቸው ወይንም ኢሜል ላይ መጻፍ የማይፈልጉዋቸው ነገሮች ይኖራሉ?  

የክላስ መስተጋብር  

ተሳታፊዎች የጋራ መለያ በሚጠቀሙበት ጊዜ የራሳቸው ባህሪይ ማንጸባረቅ አለባቸው። የመስመር ላይ 
እንቅስቃሴዎቻቸው ለሌሎች የመለያው ተጠቃሚዎች ጭምር እንደሚታይ መረዳት አለባቸው።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

መለያዎ ልክ እንደ የማህበራዊ ሚድያ ግለማህደርዎ የእርስዎ ኮምፒዩተር-ወለድ ውክልና ከሆነ፣ ሌሎች ሰዎች የእርስዎን 
መለያ እንዲጠቀሙ መፍቀድ ችግር የለዉም?  

የክላስ መስተጋብር  

እርስዎን መስሎ ወደ ጓደኞችዎ መልእክቶች ስለሚልክ ሰው ይወያዩ።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

እርስዎ የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች የእርስዎን የይለፍቃሎች እንዲያከማቹ ይፈቅዳሉ? ለምን ወይም ለምን 
አይሆንም? ይህ የእርስዎ የይለፍቃሎች የግልዎ ስልክ ወይንም ኮምፒዩተር ላይ ማስቀመጥ አስተማማኝ ነው ማለት 
ነው? ጓደኛዎ የእርስዎ ስልክ ወይንም ኮምፒዩተር ቢያውሱትስ?  

ከቤተሰብ፣ ከጓደኞች እንዲሁም ከሌሎች ጋር የሚጋሩዋቸው መሳሪያዎች አሉ? መሳሪያው ላይ መለያ ይጋራሉ፣ ወይንስ 
እያንዳንዱ ሰው የየራሱ አለው?  

ቤተ-ጽሐፍት፣ ትምህርት-ቤት፣ ወይንም ሌላ ቦታ የሚገኙ “ለሁሉም ክፍት የሆኑ” መሳሪያዎች ተጠቅመው ያውቃሉ? 
ሌላ ቦታ ማድረግ የሚችሉት ሁሉ በዚያ መሳሪያ ላይም ያደርጋሉ?  

ክፍል ሶስት 
የክላስ መስተጋብር 
ተሳታፊዎችን በጥንድ እያደረጉ ያደራጁ። ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  



 

እርስዎ በትምህርት-ቤት፣ ቤተ-መጽሐፍት፣ ወይንም በሌላ የማህበረሰብ ቦታ ላይ ወደ ኮምፒዩተር ከፍተው ለመግባት 
ሲሞክሩ ሌሎች ማህበራዊ ሚድያቸው ወይንም የኢሜይል መለያቸው ገብተው ያገኙበት አጋጣሚ ካለ በጥንዶችዎ 
ይወያዩበት። መለያውን መቃኘት ይቀጥሉ እንደሆነ ወይንም የሆነ ነገር ያደርጉ እንደሆነ ይጠይቁዋቸው።  

የክላስ መስተጋብር  

ተሳታፊዎች እንዲወያዩ 5 ደቂቃ ይስጡዋቸው ከዚያ ሀሳቦቻቸውን እንዲያጋሩ ይጠይቁዋቸው። ቡድኑን ይህንን 
በይሁንታ መጠቀም የሚመለከት ውይይት እንዲያደርግ ያድርጉ።  



 

ያለፈቃድ መለያ መበርበር  

ክፍል አንድ  
የክላስ መስተጋብር  

እባክዎ ልብ ይበሉ: የዚህ እንቅስቃሴ ይዘት በከፊል “እንቅስቃሴ #1 ላይ ተካቷል: የይለፍቃል መሰረታውያን።” ይህንን 
ነገር እንደገና የመጠቀም ወይንም ከመዝለል ጋር በተያያዘ የእርስዎን ውሳኔ እናከብራለን።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ሰዎች የእርስዎን የይለፍቃል ሳያውቁ ወይንም ስኬታማ ግምት ሳያደርጉ ጭምር የእርስዎን መለያ ከፍተው መግባት 
የሚችሉበት እድል አለ። የእርስዎን ማንነት የሚገልጽ መረጃ በበቂ ሁኔታ የሚያውቅ ሰው የይለፍቃልዎን ለማወቅ 
እውቀት ላይ የተመሰረተ ግምት ሊያደርጉ፣ ወይንም ከሆነ ኩባንያ ላይ ሰዎችን አሳምነው እርስዎን መረጃ ሊያገኙ 
ይችላሉ። መለያዎ ሰብረው ለመግባት የሚያስችላቸው ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ ስላልሆነ፣ ይህ አይነት ጥቃት ማህበራዊ 
ጠለፋ ወይንም ማህበራዊ ምህንድስና ይባላል።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ለድረገጽ የሚጠቀሙበት የይለፍቃል ረስተው የሚያውቁ ከሆነ እጅዎ ከፍ ያድርጉ።  

“የይለፍቃሌን ረሳሁት?” ላይ ጠቅ ሲያደርጉ ምን ይከሰታል።  

1. ድረገጹ ሁልጊዜ ለደህንነት ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡ ይጠይቅዎታል ወይንም በስልክ ቁጥርዎ ወይንም በኢሜይል 
ሊያገኝዎ ይሞክራል።  

ድረገጾች የሚጠይቁዋቸው የተወሰኑ የደህንነት ጥያቄዎች ምንድናቸው?  

1. ከነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ የተወሰኑቱ ጓደኞችዎ ወይንም ወዳጆችዎ ሊመልሱዋቸው ወይንም ሊገምቱዋቸው የሚችሉ 
ጥያቄዎች ሊሆኑ የሚችሉባቸው ምክንያቶች ያብራሩ። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች: የለማዳ እንስሳት ስም፣ የተወለዱበት 
ቦታ፣ የእናትዎ የመጀመሪያስም፣ የሚወዱት መምህር ስም፣ የምርጥ ጓደኛዎ ስም፣ የሚወዱት የስፖርት ቡድን።  

እንደዚህ አይነት የእርስዎ መረጃ ማን ሌላ ሊያውቀው ይችላል? የይለፍቃልዎ በሚረሱበት ጊዜ ድረገጹ እንዴት 
ሊያገኝዎ ይችላል?  

መገኛ መረጃዎችዎን ሊያገኝ የሚችል ሌላ ማን አለ?  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

የሆነ የማይታወቅ ሰው እርስዎ ለደህንነት ጥያቄዎች ከሚሰጡዋቸው መልሶች ጋር የተያያዙት ማንነትዎ የሚገልጹ 
መረጃዎችን እንዴት ሊያውቅ ይችላል?  

1. በማህበራዊ ሚድያ ልጥፎች፣ በይፋዊ መረጃ መስመር ላይ ፍለጋዎች፣ ብዙ ጊዜ በመገመት፣ ጓደኞችዎን በማግኘት፣ 
ወዘተ።  



 

ማንነትዎ የሚገልጽ መረጃ የያዙ አንዳንድ የማህበራዊ ሚድያ ልጥፎች እንደ ምሳሌ ይጥቀሱ?  

1. ለምሳሌ፣ የምስል ስም ላይ ያለበት የድመትዎ ኢንስታግራም፣ መገኛ ቦታ የተጠቀሰበት ምስል፣ ወይንም የልደት ቀን 
ልጥፎች።  

እርስዎ ስለእንድ ሰው ለማወቅ እና የይለፍቃላቸውን ለመጥለፍ Google ን እንዴት ሊጠቀሙበት ይችላሉ?  

1. የፍለጋ ሞተሩ የአንድ ሰው የዘጠኝ ክፍል የትምህርት ምስል የትምህርት-ቤት ጋዜጣ ላይ በመስመር ላይ ካሳየዎ፣ 
የዘጠነኛ ክፍል አስተማሪው ስም የሚያውቁበት እድል ያገኛሉ።  

ክፍል ሁለት  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

የደህንነት ጥያቄዎችዎ መልሶች የያዘ መረጃ መለጠፍ ለደህንነትዎ ጥሩ አይደለም። መልሶቻቸው እርስዎ ብቻ 
የሚያውቁዋቸው ጥያቄዎች መምርጥዎ እርግጠኛ ይሁኑ። በተጨማሪም ለደህንነት ጥያቄዎች የውሸት መልሶችን 
መፍጠር ይችላሉ፣ ነገርግን እንደዚህ ሲያደርጉ በቀላሉ ለማሳስታወስ እንዲችሉ የይለፍቃል አስተዳዳሪ ላይ 
ያስቀምጡዋቸው።  

ድረገጾች ከተጠቃሚው መለያ ጋር የተያያዘ የስልክ ቁጥር ወይንም የኢሜይል አድራሻ በመጠቀም ተጠቃሚውን 
ማግኘት ይችላሉ። ተጠቃሚ የይለፍቃሉ በሚረሳበት ጊዜ፣ ድረገጾች ጊዝያዊ የይለፍቃል ወይንም ተጠቃሚው 
የይለፍቃሉን እንደገና የሚመሰረትበት ማስፈንጠሪያ ይልክለታል።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

የይለፍቃል የሚጠይቀው ሰውየ ተጠቃው ራሱ መሆኑ ለማረጋገጥ ይህ አካሄድ አስተማማኝ ነው?  

ከመለያው ጋር የተያያዘው የኢሜይል አድራሻ ከሌላ ሰው ጋር የሚጋሩት ቢሆንስ?  

1. የይለፍቃል እንደገና መመስረቻ ዘዴው አብዛኛው ጊዜ አስተማማኝ ነው፣ መለያዎ ወይንም የይለፍቃልዎ ከሌላ ሰው 
ጋር የሚጋሩት ከሆነ ግን፣ ለስጋተ-አደጋ ያጋልቶታል።  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ማህበራዊ ጠለፋ እርስዎን በቀጥታ አግኝተው በመሸወድ የእርስዎን ግላዊ ማንነት የሚገልጽ መረጃ ለማግኘት በሚደርግ 
ሙከራ አማካኝነት ሊካሄድ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ፣ የሆነ ሰዎ መስለው ኢሜይል በመላክ (ጓደኛዎ፣ የቤተሰብዎ አባል፣ 
ወይንም የባንክ ሰራተኛ በመምሰል) ማንነትዎን ለማረጋገጥ የሚያስችላቸው ወሳኝ መረጃ (የልደት ቀንዎ 
የጠመሳሰሉት)እንዲልኩላቸው ሊጠይቁዎት ይችላሉ። ይህ በጣም ብልጠት የተሞላት ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ የሆነ 
ሰው የጓደኛዎ ማህበራዊ ሚድያ መለያ በመጥለፍ የልደት ቀንዎን እና ያደጉበትን ቦታ (እንዲሁም ብዙ ሌሎችም ) 
ቀልድ አስመስሎ ሊጠይቅዎ ይችላል። የሆነ ለየት ያለ መልእክት ከጓደኛዎ ከመጣልዎ፣ መጀመሪያ በእርግጥ ይዘቱ 
ጓደኛዎ ራሱ የላከው መሆኑ ለማረጋገጥ ሊያገኙዋቸው (ከማህበራዊ ሚድያ ፕላትፎርም ውጪ) ይገባል።  



 

እውነተኛ በሚመስል ኢሜይል ወይንም ድረገጽ የሚደረጉ ጥቃቶች ማጭበርበር (phishing) ተብለው የሚጠሩ 
ሲሆን ወደ ማንነት ስርቆት ሊያመሩ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የማንነት ሌባ በእርስዎ ስም ክረዲት ካርዶች ከፍቶ ሊጠቀም 
ይችላል፣ ይህ ደግሞ እርስዎ ሲያድጉ ክረዲት ካርድ ማግኘት እንዳይችሉ ሊያደርግዎ ይችላል።  

ማጭበርበር ሌባው እርስዎን መስሎ ተጨማሪ መረጃ እንዲያገኝ ስለሚረዳው፣ ኢሜይልዎን እንዲበረብሩ፣ እርስዎን 
መስለው ወደ ጓደኛዎ መልእክቶች እንዲልኩ፣ ወይንም ገንዘብዎን እንዲሰርቁ ሊፈቅድላቸው ይችላል። በተጨማሪም 
ይህ ሂደት ሌባው እርስዎ የማያውቁት አዲስ የይለፍቃል በመጠቀም እርስዎን ከመለያዎ ጋር እንዳይገናኙ እንዲያደርግ 
ሊፈቅድለት ይችላል።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ይህ መማሪያ ነገር በ Berkman Klein Center for Internet &amp ላይ በወጣት እና ሚድያ የቀረበ ነው; ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ ሶሳይቲ በ Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International ፈቃድ ስር። ወጣት እና ሚድያን እንደ ኦርጂናል ምንጭ እስከጠቀሱ እና ተጨማሪ ስራዎችን በተመሳሳይ ስምምነት መሰረት 
እስካከናወኑ ድረስ ከሱ የተወሰዱ ንግዳዊም ንግዳዊ ያልሆኑም ከሱ የተወሰዱ ነገሮች መጠቀም ይችላሉ። እነዚህን እና ተጨማሪ መማሪያ ነገሮችም Berkman Klein's Digital 

Literacy Resource Platform መስመር ላይ ይገኛሉ። 

ምድብ ሥራ  

የሚታደል ጽሁፍ  
ምድብ ስራ  

ተሳታፊዎችን የሚከተሉት ጥያቄዎች ይጠይቁዋቸው እና መልሶቻቸው በጽሑፍ ወይንም በምስል መልክ ስለ 
የይለፍቃሎች መማር ወደሚለው የሚታደል ጽሑፍ ያክሉ።  

1. እርስዎ በሚቀጥለው ጊዜ የይለፍቃል ሲፈጥሩ የሚተገብሩዋቸው ከዚህ ትምህርት የወሰዱዋቸው ሶስት 
አስተሳሰቦች ምንድናቸው?  

2. የይለፍቃልዎ ለሌላ ሰው ቢያጋሩ ችግር የሌለው ሆነ የተሰማዎት አንድ አጋጣሚ ያስታውሳሉ?  
3. የይለፍቃልዎ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለሌላ ሰው ማጋራት እንዲችሉ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ሶስት 

ስትራቴጂዎች ይጥቀሱ?  
4. የይለፍቃልዎ በማይሆን ሰው እጅ ቢገቡ ሊከሰቱ የሚችሉ ሶስት ችግሮችን እንደምሳሌ ያቅርቡ?  


