
இல�ைக: ேபாரா�ட�க�, ெபாலி� ம��� இரா�வ
வ��ைறைய ேநரைல ெச�வத�கான உதவ���றி��க�

மன�த உ�ைமக��காக கா�சி�ப��த� எ�ப� அபாயகரமான�. பா�கா�பாக இ��க�.
ெநறி�ைறகைள� ப��ப���க�. திற�பட இ��க�.

�றி��: இைணய ேசைவ நி��த� அ�ல� தட�க� ஏ�பட� ��� எ�பதா� இ�த
உதவ���றி���தாைள பதிவ�ற�க� ெச��, பகி��க�.

நா� ேநரைல ெச�ய ேவ��மா அ�ல� இ�ைலயா?

● Facebook Live எ�ப� எ�ன நட�கிற� எ�பைத� பகி�வத�கான ஒ�
ச�திவா��த வழி�ைறயா��, ஆனா� ந��க� அபாய�கைள� ப�றி
சி�தி�க ேவ���, எ�ன நட�கிற� எ�பைத� ����ெகா�ள
ம�க��� உத�வைத உ�திெச��, காெணாள�ைய எ�வா�
பா�கா�ப� எ�பைத� ேத��ெச�ய��.

● த�ேபாைதய த�ண�தி�, ெபாலி� / இரா�வ/ ம�ற
ஆ�கிரமி�பாள�களா� தா�க�ப�� �ட�ப�� அபாய� அதிக�.
உ�க� �����ற�க� ம��� சா�தியமான அபாய�க� �றி��
எ�ேபா�� வ�ழி��ட� இ��க�.

● ேநரைல��� ப�ற� ந��க� மிர�ட� ம��� அ����த�கைள
எதி�ெகா�ளலா�. ஆப�ைத� தண��க உதவ���ய ம��� ஆதர�
தர���ய ச�ட�தரண�க�, ஆ�வல�க� ம��� அரச சா�ப�ற
நி�வன�கள�டமி��� ேதைவயான ஆதரைவ� ெபற��.

எ�ேபா� ேநரைல ெச�வ� உத��:

● ெபாலி�, இரா�வ� ம��� அரசா�க� கைதகைள எதி��பத��
அ�ல� உ�க� எதி��ைப ஊடக�க� எ�வா� உ�ளட���
எ�பைத� பாதி�க நிக�ேநர�தி� எ�ன நட�கிற� எ�பைத ந��க�
கா�ட ேவ���.

● உ�க� ேநரைலைய� பா���� பா�ைவயாள�க�, ேதைவ�ப�டா�,
நிக�ேநர�தி� நடவ��ைக எ��கலா�, எதி��பாள�க����
பா�கா�ைப அதிக���� (ச�டவ�ேராத ைக�க� ப�றிய



ெச�திகைள� பகி�வத� �ல�, எ����கா�டாக,
ெபா��பானவ�க� ம�� அ��த�ைத� திர��வத� �ல�).

● ந��க� படெம���� ேபா�, உ�க� திற�ைகேபசி /
�ைக�பட�க�வ� அ�ல� காெணாள�� ேகா��
ேசதமைட�தி��கலா� அ�ல� வ ����� வ�வத�� ��ேப
பறி�த� ெச�ய�படலா� எ�பைத அறி�� ெகா���க�. உ�க�
காெணாள� உ�க� Facebook கண�கி� ேசமி�க�ப���ளதா எ�பைத�
ச�பா��க��, அதனா� ம�றவ�க� அைத இைணய�திலி���
பதிவ�ற�க� ெச�யலா�.

எ�ேபா� ேநரைல பாதி�ைப ஏ�ப��தலா�:

● ேநரைலய�� பட�ப���க�ப�வைத அறியாத நப�கள�� �க�க��
அைடயாள�க�� ெவள��ப�கி�றன. எ�ெபா��� ெபாலிஸா��,
இரா�வ�� ேநரைல தகவ��காக�� ம�கைள �றிைவ�க��
க�காண��கி�றன எ�� க�த ேவ���.

● இ� காெணாள� எ��பவைர உட��தியாக ஆப�தி� த��கிற�
ம��� ேந�ைடயாக மிர�ட�, �����த� அ�ல�
அ����த�கள�� அபாய�ைத அதிக��கிற�.

● ேநரைலய�� தன��ப�ட க��� அ�ல� வ�ள�க�ைத� ேச��க
ேவ�டா�. கா�சிகைள �ைறமதி�����ப��தேவா அ�ல�
ப�க�சா�பானதாகேவா அ�ல� ந�ப�தகாததாகேவா ெபய�ட இ�
த��கிைழ��� வைகய�� பய�ப��த�படலா�.

● ேநரைல காெணாள�க� இ��ப�ட�கைள ெவள��ப��தலா� ம���
அவ�றி� உ�ளவ�க��� அதிக ஆப��கைள உ�வா�கலா� -
பா�கா�� எ�ப� உ�க��� ம��ம�ல, ஒ��ெமா�த
��ட�தி��� ஆ�� எ�பதைன நிைனவ�� ெகா���க�.

பா�கா�பாக இ��க�

● திற� ைகேபசி / �ைக�பட� க�வ� ைவ�தி��ப� உ�கைள
இல�காக மா�ற� ���. சில அதிகா�க� படெம��பவ�கைள
மிர�டேவா அ�ல� தா�கேவா த�க� ஆ�த�கைள�
பய�ப���வா�க� எ�பதா� பா�கா�பான �ர�ைத ேப��க�.

● ந��க� பதி�ெச�� ப��ன� தி���� காெணாள�ைய வ�ட,
ேநரைலய�� ம�கள�� அைடயாள�க�, இ��ப�ட�க�,
எதி��பாள�கள�� த�திேராபாய�க� ம��� ப�ற ��கிய�
தகவ�க� மிக எள�தாக ெவள��ப��. பட�ப������ �� பா�கா��
அபாய�கைள மதி�ப���க�. உ�க� காெணாள� ேநரைல



ெச�ய�ப�ட�ட� நப�கைள அைடயாள� காண பய�ப���வைத
யாரா�� த��க ��யா�.

● எதி��பாள�கள�� பாத�க� அ�ல� ��ைக� பட�ப���பத�
�லேமா, ச�� அ�பா� படெம��பத� �லேமா அ�ல� மிக��
பர�த கா�சிகைள� பட�ப���பத� �லேமா அவ�கைள
அநாமேதயமா�க �ய�சி��க�.

● ந��க� ஒ�வ�ட� ஒ� ேந�காணைல� படெம���� ��, ந��க�
ேநரைலய�� படெம��பதி� அவ�க��� ச�மதமா எ��
அவ�கள�ட� ேக��க�, ேதைவ�ப�டா� அவ�கள��
அைடயாள�ைத� பா�கா�க��. அவ�கள�� �க�ைத அ�ல,
அவ�கள�� ��ைக� பா��� அவ�கைள� படெம��கலா� அ�ல�
அவ�க� ெப�� ஆப�தி� இ��தா�, காெணாள�ய�� ம�கலா���
க�வ�ைய� பய�ப��தலா�.

● ெபா�வ�� பகி�வைத� ப�றி ந��க� கவைல�ப�கிற��க� அ�ல�
காெணாள�ைய� பகி�� �� அைத� ச�பா��க வ���ப�னா�,
மிக�� தன��ப�ட Facebook��வ�� உ�ள பா�ைவயாள�கள��
ந�பகமான ��வ��� ேநரைல ெச���க�.

● உ�க� ேநரைலய�� எ�த இ��ப�ட வ�வர�கைள� பகி�வ ��க�
எ�பைத� த��மான��க��.

தயாரா��க�

● உ�க� ைகேபசிய�� ைகேரைக �ல� திற�பதைன ந��கி,
கட���றிய�� �ல� உ�க� ைகேபசிைய� பா�கா�க��.

● எதி��பாள�க���, ச�ட���வ ஆதர� ம��� / அ�ல�
ந�பகமான ெதாட��� தகவைல� ேசமி�� ைவ�தி��க�� அ�ல�
இல�வ�� அ�க� ��யதாக�� ைவ�தி��க��.

● உ�க� திற�ைகேபசிய�� மி�கலைன மி�ேன�றி, இடவசதிைய
ஏ�ப��தி ைவ�க��.

● உ�க� தர� ம��� இைணய இைண�ைப ப�ேசாதி�க��.
உ�களா� ���தா�, இைணய� நி��த�ப�டா� VPN ம���
ேராமி� சி��ட� தயாராக இ��க�.

● ��ண�� மி�க தர�கைள அழி�� வ���க� அ�ல� உ�க�
திற�ைகேபசிைய �றியா�க� ெச�� ைவ��� ெகா���க�.

வ�பர�கைள கா�சி�ப����க�

● எ�ன நட�கிற� எ�பைத� கா�ட ப�ேவ� கா�சிகைள
(ெதாைலவ�� இ���, உ�க� �ைக�பட� க�வ�ைய இடமி���



வலமாக நக��த��, அ�கி�) எ��க��.
● ஒ� ேபாரா�ட�ைத பட�ப���தா�, ��ட�தி� அள� ம���
ெபாலி� அ�ல� இரா�வ அைம��கைள�� நடவ��ைககைள��
கா���க�.

● பா�கா�பாக இ��தா�, ெபாலி� / இரா�வ இல�சிைனக�,
உ�ம� தக�க�, ஆ�த�க�, அைடயாள�க�, உ�தர�கைள
வழ��� ெபாலி� க�காண��பாள�க� ேபா�ற திைர�பட
வ�வர�கைள எ��க�.

● ெத� அைடயாள�க�, க��ட�க� ம��� அைடயாள�கைள
பட�ப���பத� �ல� காெணாள�ைய� ச�பா��பைத எள�தா���க�.

ம�க� ����ெகா�வத�� உத��க�

● உ�க� திற�ைகேபசி �ல� படெம���� ேபா�, வாெனாலி
அ�ல� வ�ைளயா�� ஒள�பர�� ெச�பவைர� ேபால சி�தி��க�:
எ�ன நட�கிற� எ�பைத உ�க� �ரலா� வ�வ��க��, எ�ன
நட�த� எ�பைத உ�ைமக� ம��� வ�ள�க�க�ட� (க���க�
அ�ல) ம�ப�சீலைன ெச�ய��. ஒள�பர�ப�� ேச�� �திய
பா�ைவயாள�க��கான ��கிய வ�வர�கைள ம���� ெச�ய��.
ேநரைலைய� ெதாட��� ேபா�, அ� பா�கா�பான� எ�றா�,
ந��க� படெம���� ேநர�ைத�� இட�ைத�� ெசா���க�.

● ந��க� எ�� இ��கிற��க�, எ�ன நட�கிற�, �றி�பாக ந��க� VPN
ஐ� பய�ப��தினா�, ம�றவ�கள�ட� ெசா���க�. ந��க�
உ�ைமய�� எ�கி��� பட� எ��கிற��க� எ�பைத உ�தி�ப��த
இ� உத��.

● பா�ைவயாள�கள�� க���க� / ேக�வ�க��� பதிலள��பத�
�ல� அவ�கைள ஈ�ப����க� ம��� ெதாழி��ப சி�க�க�
ஏ�ப�டா� அவ�க���� ெத�வ��க��.

● உ�க� ேநா�க� வ�ழி��ண��� கவன�ைத� ெச���வ��
எ�றா�, பா�ைவயாள�கைள நடவ��ைக எ��க��,
பகி���ெகா�ள�� அ�ல� கள�தி� உ�ள ேதைவக���
உத�மா�� ேக��க�.

● ந��க� ஆதார�தி�காக ஆவண�ப���கிற��க� எ�றா�, ம���
வ��ைற ஏ�ப�டா�, அைமதியாக��, ெமளனமாக�� இ��க�.
அரைச�� அத� பா�கா��� பைடகைள�� படெம��பதி� கவன�
ெச����க�, எதி��பாள�கைள அ�ல. எ�ன நட�கிற� எ�பைத
எதி�கால �லனா�வாள�க� ெதள�வாக� ேக�க��, பா��க��
ேவ���.

● �����ற�தி� எ�ன நட�கிற� எ�பைத� க�காண��க��,



பா�ைவயாள�கள�� க���க� ம��� ேக�வ�கைள�
க�காண��க�� ப�காள�ட� ேக��க�.

● எ�ெபா��� உ�க� �����ற�ைத� ப�றி எ�ச��ைகயாக
இ��க�. ேநரைல ெச��� ேபா� ஒ� ��வாக ேவைல
ெச���க�.

உ�க� ஊடக�ைத� பா�கா�க��

● Facebook தானாகேவ உ�க� ேநரைல காெணாள�ைய உ�க� Facebook
கண�கி� ேசமி�கிற�.

● உ�க� காெணாள�ய�� ஆதார���வமான உ�ளட�க� இ��பதாக
ந��க� நிைன�தா�, உ�க� ெசா�த பா�கா�பான சாதன�கள��
நகைல பதிவ�ற�க� ெச�� பா�கா�ப� எ�ேபா�� ந�ல
நைட�ைறயா��.

● உ�க� ெசா�த கண�கி� காெணாள�ைய ைவ�தி��ப��களா எ�பைத
�தலி� ��� ெச���க�. இைத� ெபா�வ�� ைவ�தி��ப�
உ�க���� காெணாள�ய�� உ�ளவ�க���� ஆப���கைள
அதிக��கலா�, ஆனா� அதிகமாேனா� அைத� பா��க அ�மதி���.

● ப��ன�, உ�க� காெணாள�ைய� பதிவ�ற�க� ெச�� பா�கா�க��.
Facebookஇ� (ேமைச�கண�ன�) இைத எ�ப� ெச�வ� எ�ப� இ�ேக:
https://bit.ly/save-facebook-live

● Twitterஇ� இ� எள�தான�. ேநரைல காெணாள�கைள படமா�கிய
ப�ற�, அவ�ைற� தானாக உ�க� ைகேபசிய�� பதிவ�ற�க� ெச�ய
Twitterஐ அைம�கலா�: https://bit.ly/save-twitter-live

● இ�தியாக, ஒ� நகைல அ��ப�� (தன��ப�ட �ைறய��) அ�ல�
அைத� ேசமி�க� ெசா��� ந�பகமான ெதாட�ைப� ெபா�வ��
�றிய�ட��.

● உ�க� ெசா�த ேநரைல காெணாள�யாகேவா அ�ல� ேவெறா�வ��
ெசயலிையேயா ந��க� பதிவ�ற�க� ெச�யலா�. இைணய�தி�
ேசமி�க வ����� ேவ� எ�த வைகயான காெணாள�ைய��
பதிவ�ற�க� ெச�ய ந��க� பய�ப���� அேத ெசயலிைய�
பய�ப��த��. எ�ப� எ�பைத அறிய: https://bit.ly/preserving-live-video

library.witness.orgஇ� படமா�க� ப�ற�ய ேமலத�க உதவ���ற���கைள� ெபற��.

இ�த ஆதார�ைத� ப�ற� உ�க��� ஏேத�� ேக�வ�க� அ�ல� க���க� இ��தா�
அ�ல� ��க� பய�ப���� க�வ�க� ம��� ��ப�கைள� பக���� ெகா�ள வ���ப�னா�,
Twitter @WITNESS_Asia அ�ல� fb.com/witnessasia இ� எ�கைள� ெதாட�� ெகா���க�.

உதவ���ற��� தா� v1.0 பைட�பா�க ெபா�ம உரிம�த�� �� ெவளிய�ட�ப�ட� (CC BY-NC-SA 4.0)

https://bit.ly/save-facebook-live
https://bit.ly/save-twitter-live
https://bit.ly/preserving-live-video
https://library.witness.org/
https://twitter.com/witness_asia
https://www.facebook.com/witnessasia/

