
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င်မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
လက်ေတ�ကျေသာ အ�ကံေပးချက်များပါဝင်သည့်ဘေလာဂ့်စီးရီး

ေရးသားသူ - Yvonne Ng ပ့ံပုိးသူ - Arul Prakkash
ေနာက်ဆုံးြပနလ်ည်သုံးသပ်သည့်ရက်စဲွ - ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခု�ှစ်

https://wit.to/documenting-shutdowns

၂၀၁၉ဇွနလ်မှစ၍ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွလ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ��ှင့်လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာအ�ကပ်အတည်းြပ

ဿနာများဆက်တိက်ုြဖစ်ပွားလျက်�ိှရာ�ိင်ုငံပိ့� ေဆာင်ေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာန၏

��န�်ကားတယ်လီဖုနး်ကုမ�ဏီများ သည် ယင်းတိ�၏ မုိဘုိင်းအင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ရခုိင်ြပည်နယ်�ှင့်

အိမ်နးီချင်း ချင်းြပည်နယ်တိ�တင်ွ ြဖတ်ေတာက်ထားခ့ဲသည်။

‘�ငိမ်းချမ်းေရး၏အေ�ှာင့်အယှက်များ’�ှင့်တရားမဝင်လ�ပ်�ှားမ�များ’ဟ၍ူကုိးကား�ပီး လမူျား၏အကျ�ိးအတက်ွ

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းကုိ ဥပေဒြပဌာနး်သည်ဟု ြမနမ်ာအစုိးရက ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ အြဖစ်မှနမှ်ာ

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့် လသူနး်ေပါင်းများစွာအား မ�ိှမြဖစ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်�ှင့်

ဆက်သွယ်ေရးကုိအသုံးြပ�ခွင့်၊လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ�ကိ�းပမ်းမ�များကုိရပ်တန ့ေ်စခ့ဲသည်။

“ထုိက့ဲသိ� အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ�ုိဟင်ဂျာလမူျ�ိးတံးုသတ်ြဖတ်မ��ှင့်

ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှစစ်ြပစ်မ�ကျ�းလနွး်ြခင်းများအတက်ွစစ်ေသွး�ကများကုိပစ်မှတ်ထားေစကာမူ

အချ�ိးအစားမညီမ�ေသာ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသာ ြဖစ်သည်” ဟု Fortify Rights အဖ�ဲမှ Matthew Smith က

ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းအား၂၀၁၉စက်တင်ဘာလတင်ွ�မိ�နယ်၅�မိ�နယ်၌တစိတ်တပုိင်း�ုပ်သိမ်းေပးခ့ဲ

ေသာ်လည်းဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည်။ထုိတစ်လတည်းမှာပင်�ုိဟင်ဂျာလမူျားစုထွက်ေြပးခ့ဲေသာအိမ်နီ

◌းချင်းဘဂ်လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံတင်ွလည်းသက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များက3G/4Gservicesများကုိပိတ်ဆိ� တားဆီးရန်

တယ်လီဖုနး်ေအာ်ပေရတာများကုိ ��န�်ကားခ့ဲ�ပီး �ုိဟင်ဂျာဒကု�သည်စခနး်များတင်ွ တယ်လီဖုနး် SIM ကဒ်များ

ေရာင်းချြခင်းကုိရပ်ရန�်�န�်ကားခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ �ှစ်ဆနး်ပုိင်းမှစ၍ ရခုိင်ြပည်နယ် ၄ �မိ�နယ်အား ကမ�ာ�ှင့်

အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်ေစခ့ဲ�ပီး ဘဂ်လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံ�ိှ ဒကု�သည်စခနး် များတင်ွလည်း ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ

ဆက်လက်၍ကန ့သ်တ် ထားခ့ဲသည်။

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်ကမ�ာ�ှင့်အဝှမ်းြမင့်တက်လျက်�ိှသည်။AccessNow’s ၏ #keepItOn

campaign အရ ၂၀၁၉ ဇနန်ဝါရီမှဇူလိင်ုလအတင်ွး (၁၂၈) �ကိမ်၊၂၀၁၈ တင်ွ(၁၉၆ )�ကိမ် တိ� မှာ၂၀၁၇

တင်ွ(၁၀၆)�ကိမ်၊ ၂၀၁၆ တင်ွ (၇၅) �ကိမ်များ�ှင့် ��င်ိးစာလ�င် သိသာစွာြမင့်တိးု ြဖစ်ေပ� ခ့ဲသည်။

ကမ�ာတဝှမ်းတင်ွ အစုိးရများသည် ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီများ�ှင့်ပူးေပါင်း�ပီး အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းကုိ

နည်းဗျ�ဟာတရပ်အေနြဖင့် တိးုြမ�င့်ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး လထုူအားဖိ�ှပ်ိြခင်း၊ စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်ေရးများကုိ

တားဆီးြခင်း�ှင့် လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ� အချက်အလက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း�ှင့် မ�ေဝြခင်းများကုိ

ရပ်တန ့ေ်စခ့ဲသည်။
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“အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့် လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များသည် ချတ်ိဆက်မ��ိှ�ိှြဖစ်ေပ�ေနသည်”

-Berhan Taye, AccessNow

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းနည်းပုံစံအမျ�ိးမျ�ိးတိ� မှာလ�ူကိ�က်များေသာ

ပလက်ေဖာင်းအထူးြပ�ပိတ်ဆိ� တားဆီးြခင်းြဖစ်ေသာေရပနး်စားေသာapp�ှင့်ဝက်ဘ်ဆုိက်များကုိ

ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်း၊မုိဘုိင်းေဒတာကုိြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊အင်တာနက်ြမန�်�နး်ကုိထိနး်ချ�ပ်ြခင်း�ှင့်

အင်တာနက်ကုိလံးုဝြဖတ်ေတာက်ြခင်းတိ�ပါဝင်သည်။အထက်ပါပိတ်ပင်ြခင်းအားလံးုသည်အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ

သတင်းအချက်အလက်များဆက်သွယ်ပိ� ေဆာင်ြခင်း၊ချ�ိးေဖာက်မ�များကုိေဖာ်ထုတ်ြခင်းကုိ

အေ�ှာင့်အတားြဖစ်ေစသည်။

ထုိအေြခအေနများသည် လထုူဆ��ြပြခင်း၊ မဲဆ��ေပးြခင်း�ှင့် �ိင်ုငံေရး မတည်�ငိမ်သည့်အချနိမ်ျားတင်ွ

မ�ကာခဏြဖစ်ေပ�ေလ�ိှ့�ပီး ြပည်နယ်တင်ွး ဖိ�ှပ်ိြခင်း၊ စစ်တပ်၏ထုိးစစ်�ှင့်အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြမင့်မားချနိ�ှ်င့်

မ�ကာခဏအတတူကွြဖစ်ေပ�သည်။အာဏာပုိင်အစုိးရအေနြဖင့်အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းကုိ

လထုူလံြုခံ�ေရးသိ� မဟတ်ုအြခားအေ�ကာင်းြပချက်များ�ှင်းလင်းေဖာ်ြပေသာ်လည်းထုိြဖတ်ေတာက်ြခင်းမှာ

ဖိ�ှပ်ိခံရေသာြပည်နယ်များတင်ွယင်းလထုူအားသတင်းအချက်အလက်�ှင့်�ိင်ုငံေရးဇာတ်ေ�ကာင်းများ

ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုမ�ေပျာက်ကွယ်မည်ကုိစုိးရိမ်ေ�ကာင့်�ကသည်မှာထင်�ှားလှေပသည်။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

သည်လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်�ပီး၊လအူများ၏ဘဝ�ှင့်�ှင်သနေ်ရးကုိဟန ့တ်ားြခင်း�ှင့်ကမ�ာလံးု

ဆုိင်ရာ စီးပွားေရးသက်ေရာက်မူများကုိြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။

လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�ကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းသည်
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားသည့ ်အချနိတွ်င် ယခင်အခါများထက်ပုိ�ပီးအေရးပါသည။်

သတင်းအချက်အလက်ကုိချက်ချင်းေဝမ�ခွင့်မရေသာ်လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းသည်သက်ဆုိင်ရာအားဏ

◌ာပုိင်များေရငံ�ု�တ်ပိတ်ရန�်ကိ�းစားမ�အားအသံြဖစ်ေစြခင်း�ှပ်ိစက်ြခင်းများအားသက်ေသအြဖစ်လံြုခံ�စွာထား

�ိှ�ပီးေနာင်တချနိတ်င်ွတာဝနယူ်မ��ိှရနြ်ပနလ်ည်အသုံးချ�ိင်ုသည်။ထုိသိ� ဖိ�ှပ်ိေနေသာအေြခအေနတင်ွ

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းက့ဲသိ� စက်ပုိင်းဆုိင်ရာအေ�ှာင့်အတား�ကားမှတ်တမ်းတင်ြခင်း�ှင့်အချက်အလ

က်များကုိ လံြုခံ�စွာထိနး်သိမ်းရနသ်ည် ကျနိး်ေသေပါက် အ��ရာယ်�ိှ�ပီး စွန ့စ်ားရေသာ စိနေ်ခ�မ�တရပ်ြဖစ်သည်။

တက်�က လ�ပ်�ှားသူများသည ်အချက်အလက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း�ှင့်

ဗီဒီယုိများ ထိနး်သိမ်းြခင်းအြပင် ေအာဖ့်လိင်ုး(offline)အချနိတွ်င် မ�ေဝြခင်း ကုိ မညက့ဲ်သုိ

ပုိ�ပီးလံြုခံ�စွာ ြပ�လပ်ု�ုိင်သလ?ဲ

စီးရီးများ
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားချနိတ်င်ွအေတ�အ�ကံ��ိှခ့ဲေသာတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်က��်ပ်ုတိ�အတတူလူု

ပ်ခ့ဲေသာအလပ်ုများမှေလလ့ာခ့ဲရေသာ“အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င်ဗီဒီယုိဖမ်းယူ�ပီးမှတ်တမ်းများကုိ

ထိနး်သိမ်းြခင်း”အသုံးဝင်သည့်အ�ကံေပးချက်များ�ှင့်ချ�်းကပ်နည်းများကုိဒီစီးရီးတင်ွမ�ေဝသွားမှာြဖစ်ပါသ

ည်။အင်ဒ�ုိက်(Android)စက်များအတက်ွရည်စူး၍ေရးသားေသာ်လည်းအိင်ုဖုနး်(iPhone)တင်ွလည်းအသုံးချ

�ိင်ုသည်။အချ�ိနည်းဗျ�ဟာများသည်�ကိ�တင်အစီအစ�်ချြခင်း�ှင့်(အင်တာနက်အသုံးြပ�ြခင်းများ)လိအုပ်သ

ည်။ထိ� ေ�ကာင့်ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း၊လက်ေတ�အေြခအေနြဖစ်ေသာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွမှတ်တမ်

◌းဖိ� လိအုပ်ချနိမ်တိင်ုမီတဆင့်ချင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ထားသင့်သည်။သင်ခနး်စာများကုိေကာ်ပီသိမ်းဆည်း

ထားြခင်းြဖင့်အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွြပနလ်ည်ရည်��နး်ြခင်း၊မ�ေဝြခင်းများြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns  V2.0 - Burmese

https://internethealthreport.org/2019/internet-slowdowns-are-the-new-shutdowns/
https://netblocks.org/reports/twitter-facebook-whatsapp-and-instagram-restricted-in-southern-turkey-oy9RzE83
https://netblocks.org/reports/twitter-facebook-whatsapp-and-instagram-restricted-in-southern-turkey-oy9RzE83
https://digitalrightsmonitor.pk/partial-network-shutdown-in-different-parts-of-pakistan-owing-to-ashura/
https://www.apc.org/en/news/engagemedia-recent-internet-blocking-and-throttling-west-papua
https://edition.cnn.com/2019/08/08/tech/kashmir-internet-blackout-india-pakistan-intl-hnk/index.html
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/05/the-personal-and-economic-cost-of-kashmirs-internet-ban
https://www.top10vpn.com/cost-of-internet-shutdowns/


ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့်ထုိနည်းပညာများ�ှင့်နည်းလမ်းများကုိေနစ့�်ေနတိ့င်ုးလပ်ုငနး်တခုအေနနဲ ့ေလက့ျင့်ြခင်းြဖင့်

အ�ကပ်အတည်း�ကံ�လာမည့်အချနိမ်တိင်ုမီတင်ွ သဘာ၀ အေလျာက်အေလအ့ကျင့်ြဖစ်ေနေပလိမ့်မည်။

- ြပင်ဆင်ြခင်း

ဖုနး်ကုိ ေအာဖ့်လိင်ုး(offline)နဲ ့ မှတ်တမ်းတင်ဖိ�  ြပင်ဆင်ထားြခင်း

- အမိဖမ်းယူြခင်း

ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ ့App ကုိသုံးလိ� ရမလား?

- ထိနး်သိမ်းြခင်း

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွ ခုိင်လံအုတည်ြပ�ထားေသာ မီဒီယာကုိထိနး်သိမ်းြခင်း

ဖုနး်မီဒီယာကုိ အင်တာနက် သိ� မဟတ်ု ကွနပ်ျ�တာမ�ိှဘဲ အရနသိ်မ်းဆည်း back up ထားြခင်း

- မ�ေဝြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွ မ�ေဝြခင်း�ှင့်ဆက်သွယ်ြခင်း

ေနာက်ဆုံးမှတ်ချက်။အက်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိမ်ျားတင်ွထုိအ�ကံေပးချက်များမှတ်တမ်းတင်�ိင်ုရန်

အကူအညီြဖစ်ေစေသာ်လည်းအထူးြပ�ေြပာလိသုည်မှာေနာက်ဆုံးပိတ်ေြဖ�ှင်းမ�သည်အင်တာနက်အသုံး

ြပ�ခွင့်ကုိ ြပနလ်ည်ရ�ိှရန၊်လမူျား၏အခွင့်အေရးြဖစ်ေသာ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေအာင်ြမင်စွာကာကွယ်ရန၊်

လတ်ွလပ်စွာေြပာဆုိခွင့်သတင်းအချက်အလက်ရ�ိှခွင့်�ှင့်လစုူ�ုံးခွင့်တိ� ြဖစ်သည်။ ကံေကာင်းသည်မှာ

NetBlocks, AccessNow က့ဲသိ� အဖ�ဲအစည်းေတာ်ေတာ်များများက ကမ�ာလံးုဆုိင်ရာလ�ပ်�ှားမ�အေနြဖင့်

တက်�ကစွာေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာေန�ပီးအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသတင်းအချက်အလက်များကုိမ�ေဝေနသ

ည်။ကမ�ာလံးုဆုိင်ရာေထာက်ခံေြပာဆုိသူများအေနြဖင့်လည်းအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့်

ဆန ့က်ျင်ေသာတရားေရးများကုိနည်းဗျ�ဟာများဆဲွ၍ေစ့စပ်ေဆွးေ�းွလျက်�ိှသည်။လ�အခွင့်အေရးခုိင်မာမ�အ

တက်ွ က��်ပ်ုတိ�ကလည်း သူတိ� �ှင့်တသားတည်း စည်းလံးုစွာရပ်တည်ေနသည်။

ေအာဖ့်လိင်ုး(offline) မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအတွက် ဖုနး်ကုိြပင်ဆင်(setup)ြခင်း

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားေသာ်လည်း မှတ်တမ်းတင်သူများအေန�ှင့် အေရး�ကီးဗီဒီယုိများဖမ်းယူ�ိင်ု�ပီး

ထုိဗီဒီယုိအေထာက်အထားများကုိ ေအာဖ့်လိင်ုး(offline) သိ� မဟတ်ု အနွလိ်င်ုး(online) ြပနရ်သည့်အချနိတ်င်ွ

မ�ေဝြခင်း ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။ေအာဖ့်လိင်ုး(offline)မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအတက်ွဖုနး်ကုိြပင်ဆင်(setup)ြခင်း

အတက်ွအသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များကုိ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့် အြခားကျင့်သုံးသူများဆီမှ က��်ပ်ုတိ�

ေအာက်ပါအတိင်ုးေလလ့ာခ့ဲသည်။သတိြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိေသာအချက်များသည် အင်တာနက်အသုံးြပ�ရန်

လိအုပ်သည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိမ်တိင်ုမီ သိ� မဟတ်ု အင်တာနက်ြပနလ်ည်ရ�ိှချနိတ်င်ွ

လပ်ုေဆာင်ထားရနြ်ဖစ်သည်။ ထပ်မံေြပာ�ကားလိသုည်မှာ ထုိအချက်များကုိ စိတ်ဖိစီးမ��ိှေနသည့် အချနိက်ျမှ

လပ်ုေဆာင်ရနမ်ေစာင့်ဆုိင်းပါ�ှင့်။ ယခုလပ်ုေဆာင်ထားပါ။ အ�ကပ်အတည်း ကျေရာက်သည့်အချနိ် မတိင်ုမီ

ဖုနး်အသုံးြပ�ြခင်းကုိအချနိယူ်၍ေလက့ျင့်ထားပါ။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိသ်ည်သတင်းအချက်အလ

က်များကုိတိးုြမ�င့်ထိနး်ချ�ပ်ထားသည့်အချနိသိ်� မဟတ်ုလတ်ွလပ်စွာသေဘာထားထုတ်ေဖာ်ခွင့်၊စု�ုံးခွင့်များကုိက

န ့သ်တ်ထားသည့်အချနိမ်ျား�ှင့်တိက်ုဆုိင်ေနတတ်သည်။သင်သည်မှတ်တမ်းတင်သူြဖစ်လ�င်မိမိကုိယ်ကုိေသ

◌ာ်လည်းေကာင်း၊မိမိ၏သတင်းအချက်အလက်များကုိေသာ်လည်းေကာင်းအထူးသတိြပ�ကာကွယ်ရနအ်ချနိြ်ဖ

စ်သည်။သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များကသင့်ဖုနး်ကုိသိမ်းယူ�ိင်ုေြခအလားအလာ၊ဖုနး်ကုိမြဖစ်မေနunlockလု

ပ်ခုိင်း�ိင်ုေြခ၊အေ�ကာင်းအရာများကုိထုတ်ြပခုိင်းေသာအေြခအေနများ�ိှလ�င်(အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိ၊်အ

ြခား)မှတ်တမ်းတင်ရနအ်တက်ွသီးသန ့ဖု်နး်တလံးုသုံးရနစ်စ�်းစားပါ။ထုိသိ� သုံးစဲွြခင်းြဖင့်မိမိကုိယ်ပုိင်အချက်အ

လက်များ (contacts, accounts, message, etc) ခုိးယူရ�ိှြခင်း အခွင့်အလမ်းကုိ နည်းေစလိမ့်မည်။

Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns  V2.0 - Burmese

https://lab.witness.org/projects/right-to-record/
https://netblocks.org/reports/twitter-facebook-whatsapp-and-instagram-restricted-in-southern-turkey-oy9RzE83
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wopraAToTzg6TSMggae8hZ1fLFZu5OCY3IjgvVnqxA/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wopraAToTzg6TSMggae8hZ1fLFZu5OCY3IjgvVnqxA/edit?pli=1#gid=0


ထုိသိ� သီးသန ့စ်က်မသုံး�ိင်ုလ�င်လည်းယခုနည်းလမ်းများကုိဆက်လက်သုံးစဲွြခင်းြဖင့်လည်း

အထိခုိက်မခံ�ိင်ုေသာေဒတာများကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနစွ်ာ လံြုခံ�ေစလိမ့်မည်။

ဖုနး်အေဟာင်းကုိရညရွ်ယ်ချက်ေြပာင်းသုံးစဲွလ�င် ေဒတာအရင်�ှင်းပစ်ပါ
ေဒတာ�ှင်းရန် factory reset ကုိ run ပါ

မှတ်ချက်။ေလလ့ာချက်များအရဖုနး်ကုိfactoryresetrunေသာ်လည်း�ိှသမ�ေဒတာအားလံးု�ှင်းမည်မဟတ်ုပါ

။

အမှနမှ်ာရာ��နး်ြပည့်လံြုခံ�စွာေဒတာများကုိ�ှင်းလင်းချင်လ�င်ဖုနး်ကုိဖျက်ဆီးရမည်။သိ� ေသာ်ထုိနည်းလမ်းသည်

ဖုနး်ကုိြပနလ်ည်သုံးစဲွချင်လ�င်ေရွးချယ်လိ� ရမည့်နည်းလမ်းမဟတ်ုပါ။ယခုေဆာင်းပါးတင်ွAndroid

အင်ဂျင်နယီာတဦးက အ�ကံေပးထားသည်မှာ factory reset မလပ်ုမီ ဖုနး်ထဲ�ိှအေ�ကာင်းအရာ များကုိ

လ��ိဝှက်လံြုခံ�ရနေ်သချာေစရမည်။ယခုလက်�ိှဖုနး် အများစုတင်ွ မူရင်းအားြဖင့် လ��ိဝှက်လံြုခံ�မ��ိှေသာ်လည်း

အကယ်၍မ�ိှခ့ဲလ�င် resetting မလပ်ုမီ setting ကုိသွားပါ > security > encrypt လပ်ုပါ။

ထုိနည်းလမ်းသည် သင်factory reset လပ်ုချနိမှ်ာ encryption key ေပျာက်သွားပါက မဖျက်ဆီးရေသးေသာ

ေဒတာများသည်ပင် ဖတ်လိ� မရေသာအဆင့်သိ�  ေရာက်သွားမည်။

ဖုနး်လံြုခံ�ေရးအေြခခံကုိေလက့ျင့်ြခင်း

အေထွေထွဖုနး်လံြုခံ�ေရးအေလအ့ကျင့်များမှာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တင်ွ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိြ်ဖစ်ေစ၊

မြဖတ်ေတာက်ချနိြ်ဖစ်ေစ အကျ�ံးဝင်သည်။ အြခားအဖ�ဲအစည်းများ၏ အသုံးဝင်ေသာအရင်းအြမစ်များ

ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်သည်။မည်သည့်အရာမှရာ��နး်ြပည့်အာမမခံ�ိင်ုေသာ်လည်းအချ�ိအသုံးဝင်သည့်အချ

က်များပါဝင်သည်မှာ

- သင့်ဖုနး်သည်လ��ိဝှက်လံြုခံ�ေ�ကာင်း(encrypted) ေသချာပါေစ။ ဖုနး်အသစ်များသည် မူလပင်မကပင်

လ��ိဝှက်လံြုခံ�သည် (encrypted)။ မိမိဖုနး်၏လ��ိဝှက်လံြုခံ�မ� မေသချာလ�င် security setting ကုိ

စစ်ေဆးပါ။

- OS (operating system) updates ကုိ ပုံမှနစ်စ်ေဆးပါ။ သူတိ�သည် လံြုခံ�ေရးထိခုိက်�ိင်ုမ�ကုိ

ြပ�ြပင်�ိင်ုသည်။

- အေရး�ကီးေသာ app (like message apps) များကုိ ပုံမှန် update လပ်ုပါ။

- ဖုနး်လ��ိဝှက်ကုဒ်နပံါတ်ကုိခုိင်မာပါေစ၊ အနည်းဆုံး ဂဏနး်ေြခာက်လံးုထားပါ၊ လက်ေဗွ မျက်�ှာ

အမှတ်အသား fingerprint/touch or face ကုိ အားမကုိးပါ�ှင့်။

- Screen lock, lock timer ကုိ set up လပ်ုထားပါ။

- တည်�ိှေနရာ location service ကုိ (off) မလိလု�င်ပိတ်ထားပါ။

(emergency location service, location accuracy, location history, location sharing, Wifi,

Bluetooth scanning) အကုနပ်ါသည်။ အြခားapp ေတမှွာ�ိှသည့် check location permission

များလည်းပိတ်ထားပါ။

- Bluetooth နဲ ့ Wifi ကုိလည်း မလိအုပ်လ�င်ပိတ်ထားြခင်းြဖင့် device ကုိ ေနာက်ေယာင်ခံြခင်းမှ

ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုသည်။

- ဖုနး်ကုိ မသုံးလ�င် power down ထားပါ။
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https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/fr_most15.pdf
https://www.theverge.com/2015/5/26/8661461/android-factory-reset-disk-encryption-resale
https://freedom.press/training/preventative-mobile-security-tips-activists/
https://freedom.press/training/mobile-security-for-activists-and-journalists/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php#device
https://www.apc.org/es/irhr/digital-security-first-aid-kit-5
https://securityinabox.org/en/guide/smartphones/
https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones


အသုံးဝင်ေသာမှတ်တမ်းတင်Appများကုိ Install လပ်ုြခင်း
ဓာတ်ပုံသိ� မဟတ်ုဗီဒီယုိမှတ်တမ်းတင်ေသာအခါ ဖုနး်ထဲ�ိှ built-in camera app ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုသည်။

သိ� မဟတ်ု ပုိ�ပီးအထူးြပ�ေသာမှတ်တမ်းတင်app (ProofMode သိ� မဟတ်ု အြခား)များကုိလည်း

အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ ထုိ app များသည် ပုိမုိအားေကာင်းသည့် metadata များကုိ ဖမ်းယူ၊ ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� ၊

သ�ုပ်ခဲွ၊ အတည်ြပ�၊ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း၊ လံြုခံ�ေသာ galleries �ှင့် တြခား အဂ်ါရပ်များကုိ ခွင့်ြပ�ေစသည်။

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိကုိ် မှတ်တမ်းတင်သည့် appြဖစ်ေသာ OONI Probe သည်

ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်

appြဖစ်�ပီးဖုနး်မှတဆင့်စမ်းသပ်ကာဆုိက်သိ� မဟတ်ုပလက်ေဖာင်းများကုိပိတ်ဆိ� သလားဟစုမ်းသပ်�ိင်ုသည်။

ထုိစမ်းသပ်မ�မှ ဘယ်လိ၊ု ဘယ်အချနိ၊် ဘယ်ေနရာ၊ ဘယ်သူက ဆုိက်ေတကုိွ ပိတ်ဆိ� ထားသလဲ ြပသ�ိင်ုသည်။ဒီ

app ကုိ အသုံးမြပ�မီ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာ အ��ရာယ်များကုိ နားလည်ထားဖိ� လိအုပ်သည်။မည်သည့် app ကုိ

အသုံးြပ�ရမလဲ မေသချာြဖစ်ေနပါသလား? က��်ပ်ုတိ�က လမ်း��နေ်မးခွနး်များြဖင့် “ဒီမှတ်တမ်းတင်app ကုိ

သင်သုံးသင့်ပါသလား” သင်တနး်တင်ွပ့ံပုိးေပးပါမည်။

ေနစ့�်အသုံးြပ�မည့ ်App များ Install လပ်ုြခင်း
သင့်ဖုနး်ထဲတင်ွေဒတာအနည်းငယ်သာ�ိှ�ပီးအထူးြပ�ေသာ app များ�ိှေနြခင်းေ�ကာင့်သံသယြဖစ်ခံရဖွယ်

ြဖစ်�ိင်ုသည်။သင့်ဖုနး်ကုိေနစ့�်သုံးေနေသာdeviceပုံစံေပ�လင်ွေစရနမိ်မိမှတ်တမ်းတင်ေသာေနရာေဒသတင်ွအ

သုံးများေသာappများinstallလပ်ုထားပါ(သိ� ေသာ် နာမည်ေကာင်း�ိှေသာအရင်းအြမစ်များမှ download)

လပ်ု�ပီး ေဘးကင်းေသာဓာတ်ပုံများကုိ gallery တင်ွထားပါ။

ဆုိ�ှယ်မီဒီယာappသုံးလ�င် အြခားနာမည်များ�ှင့် အေကာင့်ဖွင့်လိကု ဖွင့်ထား�ိင်ုေသာ်လည်း

အေကာင့်တသုည် အချ�ိပလက်ေဖာင်းများ၏ ဝနေ်ဆာင်မ�စည်းကမ်းကုိ ေဖာက်ဖျက်ရာေရာက်သည်။

အချ�ိပလက်ေဖာင်း

များသည်အေကာင့်တဖွုင့်ရနခ်က်ခဲေအာင်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်များစိစစ်အတည်ြပ�ြခင်းလိအုပ်ချက်များ

ထား�ိှသည်။ထိ� အြပင်အေ�ကာင်းအရာများြဖည့်သွင်းြခင်းသူငယ်ချင်းလက်ခံြခင်း စသည့်

လပ်ုငနး်များအတက်ွ �ကိ�းစားအားထုတ်အချနိသုံ်းရမည် ြဖစ်သည်။

အင်တာနက်မ�ိှချနိတွ်င် app များ install လပ်ုြခင်း
အင်တာနက်ချတ်ိဆက်ခွင့်မရဘဲ app များကုိ download and install လပ်ုြခင်းသည် သိသာထင်�ှားေသာ

စိနေ်ခ�မ�ြဖစ်သည်။ အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်�ိင်ုေချ�ိှသည်ကုိ ေမ�ာ်မှနး်၍ �ကိ�တင်�ပီး download

လပ်ုထားရမည်။သင့်အားအေထာက်အကူြပ��ိင်ုသည့် အြခားေသာနည်းဗျ�ဟာမှာ Android Package (.apk)

file ကုိ download and save လပ်ုထားပါ (ယုံ�ကညရ်ေသာ အရင်းအြမစ်, ဥပမာ တီထွင်သူထံမှ

တိက်ု�ုိက်download) Phone storage or drive မှာ .apk file အေနနဲ ့ သိမ်းထားပါ။ ထုိ APKများကုိ

ေအာ့်ဖ်လိင်ုး ထားြခင်းသည် အင်တာနက် မ�ိှသည့်အချနိတ်င်ွ သင်ေရာ တြခားသူများပါ မ�ေဝြခင်းကုိ

ခွင့်ြပ�သည်။စမ်းသပ်သုံးစဲွဖိ� အခွင့်အလမ်းမ�ိှေသာ်လည်း F-Droid app သည် ထုိ APK ေအာ့်ဖ်လိင်ုးများ�ှင့်

လဲလှယ်သုံးစဲွ�ိင်ုသည်။သင်ခနး်စာ

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ၊လ��ိဝှက်၊အထိခုိက်မခံေသာသတင်းအချက်အလက်များကုိဖုနး်(device)ထဲမှဖ
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https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://wp.me/p4j1y7-789
https://wp.me/p4j1y7-789
https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/


ယ်ထုတ်ထားြခင်း

ဖုနး်(device)ကုိမှတ်တမ်းတင်�ုံသက်သက်သာအသုံးြပ�ရန် ဖယ်သိမ်းထားဖိ� �ကိ�းစားပါ။ email, phone

calls, message အတက်ွ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာြဖစ်ေစ၊ အ��ရာယ်�ိှသွား�ိင်ုေသာတက်�ကလ�ပ်�ှားမ�

အဆက်အသွယ်များ�ှင့်ြဖစ်ေစ ဒီဖုနး်(device)ဆက်သွယ်မ� လပ်ုရန ်မသုံးပါ�ှင့်

အေ�ကာင်းအရာများကုိ ေမှးမိှနသွ်ားေစမည့ ်features သုံးြခင်း
အကယ်၍ သင့်ဖုနး်ကုိ �ှာေဖွခံရသည့်အခါ သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကုိ သိသာမ� နည်းေစရန် သိ� မဟတ်ု

အေ�ကာင်းအရာများကုိ ေတ��ိှဖိ� ခက်ခဲေစရန် ကူညီမ�ေပးသည်။ သင့်ဖုနး်ကုိ အေပ� ယံလျင်ြမနစွ်ာ

စစ်ေဆးြခင်းခံရတဲအ့ခါ ယခုက့ဲသိ� �ှင်းလင်းသည့် နည်းဗျ�ဟာများကုိ လပ်ုေဆာင်သင့်သည်။

-   Launcher app ကုိ အသုံးြပ�၍ app ၏ shortcut နာမည်နဲ ့ အိင်ုကွန ်များကုိ ေြပာင်းလဲလိက်ုပါ။

(ဥပမာ - Nova Launcher , အြခား app များလည်း�ိှေသးသည်) အချ�ိapp ေတရဲွ� သိသာထင်�ှားမ�ကုိ

နည်းေစမည်။

- Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) က့ဲသိ�  ဖုနး်နဲ ့ တပါတည်းပါလာေသာ

လ��ိဝှက်  feature များကုိ အေထာက်အကူ သုံး�ိင်ုသည်။

- အချက်အလက်မပါဝင်ေသာဖုိင်တခုေဆာက်၍“.nomedia”ဟအုမည်ေပးFolder

တခုေအာက်တင်ွသိမ်းြခင်းြဖင့် gallery ထဲမှာ သင့်မီဒီယာေတွ မေပ�လာေအာင် ကာကွယ်�ိင်ုသည်။

မှတ်ချက် - အကယ်၍ မီဒီယာေတွ ေပ�ေနဆဲြဖစ်လ�င် gallery cache ကုိ clear လပ်ုပါ။

ဖုနး်(devices) အားလံးုတင်ွ တသမတ်တည်း အလပ်ုြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်လိမ့်မည်။

- ဖွက်ထားေသာ folderများ (“.” �ှင့်စေသာfolder)ကုိ file manager app သုံး၍ ဖနတီ်းပါ။

ဖွက်ထားေသာ folderများကုိ manually ြဖစ်ေစ၊ Open Camera က့ဲသိ� ေသာ app သုံး�ပီးြဖစ်ေစ

ေရ��ြခင်းြဖင့် ဘယ်မီဒီယာကုိ သိမ်းထားလဲ သတ်မှတ်�ိင်ုသည်။ ဖွက်ထားေသာဖုိင်များကုိ မြမင်ေစရန်

setting သိ� သွား၍ “show hidden files”ကုိ “turn off” လပ်ုထားေ�ကာင်း ေသချာပါေစ။

- Tella or Eyewitness to Atrocities က့ဲသိ� မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ အထူးြပ� app များသည်

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းေသာ encrypted gallery များတင်ွး သီးသန ့် မှတ်တမ်းတင်ထား�ိင်ု�ပီး app ကုိ

သုံး၍သာလက်လှမ်းမီ�ိင်ုေသာေ�ကာင့်သင့်ဖုနး်ကုိ�ှာေဖွစစ်ေဆးြခင်းခံရေသာအခါ

သိသာထင်�ှားမ�ကုိ

ေလ�ာန့ည်းေစသည်။ထုိgalleryများတင်ွမှတ်တမ်းတင်ေသာအခါသီးသန ့လ်��ိဝှက်နပံါတ်passcode

လိအုပ်�ပီး သင့်ဖုနး် unlocked ြဖစ်ေသာအချနိတ်င်ွေတာင် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းမ� (encrypted)

ဆက်လက်တည်�ိှေနမည်။

အေ�ကာင်းအရာကုိေမှးမိှနေ်အာင်လပ်ုရာတွင်အေရး�ကီးေသာမှတ်ချက်အေရး�ကီးေသာသတိြပ�ရနမှ်ာ

အထက်ပါနည်းစနစ်များသည်တစုံတေယာက်ကလျင်ြမနစွ်ာလှနေ်လှာချနိတ်င်ွသာချပစ်ရနြ်ဖစ်�ပီးတစုံတယာ
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-is-private-mode-and-how-do-i-use-it/
https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-g4-content-lock-CT10000027-1432774759427
http://opencamera.org.uk/
https://hzontal.org/tella/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en


က်ကေသချာစွာ�ကည့�်�သည့အ်ခါတွင် အေ�ကာင်းအရာများကုိ အကျ�ိးသက်ေရာက်စွာ

ဖွက်ထား�ုိင်မညမ်ဟုတ်ပါ။

မှတ်ထားသင့်သည်မှာ အချ�ိ�ိင်ုငံများတင်ွ သင့်ေဒတာများကုိ လံြုခံ�လ��ိဝှက်ရန�ှ်င့်�ှင်းလင်းရနသုံ်းေသာ

security app များကုိ ဥပေဒအရ ကန ့သ်တ်ြခင်း ြပစ်မ�ေပးြခင်း ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။ ထုိ app များကုိအသုံးြပ�၍

သင့်ေဒတာများကုိ အာဏာပုိင်များကုိ ရယူြခင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သက်ေသကုိဖျက်ဆီးြခင်း

သိ� မဟတ်ု စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ကုိ ပိတ်ဆိ� ြခင်းများ ြပ�လပ်ုပါက ရာဇဝတ်မ�အေနြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ေပး�ိင်ုသည်။

ယခုေြမပုံသည် သင့်�ိင်ုငံဥပေဒ�ှင့်ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်�ိှပါက အစြပ�ေလလ့ာ�ိင်ုသည် (ြပည့်စုံေသာ်လည်း

၂၀၁၇)

ေအာ့ဖ််လိင်ုးမ�ေဝရနြ်ပင်ဆင်ြခင်း
အေ�ကာင်းအရာများကုိဖမ်းယူ�ပီးေသာ်လည်းအင်တာနက်မ�ိှသည့်အေြခအေနတင်ွသင့်လံြုခံ�ေရးအရေသာ်လ

ည်းေကာင်း၊ ေနရာလတ်ွ ရရင်လည်းေကာင်း၊ မ�ေဝရနလ်ည်းေကာင်း လိအုပ်လာလ�င် မှတ်တမ်းများကုိ ဖုနး်မှ

ဖယ်ထုတ်ထားသင့်သည်။မှတ်တမ်းများကုိပုံမှနo်ffloadဖယ်ထုတ်ထားြခင်းြဖင့်သင့်ဖုနး်ကုိသိမ်းဆည်း�ှာေဖွ�ပီး

unlock လပ်ုခံရလ�င် အချက်အလက်များေပါက်�ကားသွားေသာ အေြခအေနကုိ ေလျာန့ည်းေစသည်။

အင်တာနက်မဆက်သွယ်�ိင်ုေသာ်လည်း အြခားဖုနး် သိ� မဟတ်ု Wifi USB drive စသြဖင့် Wifi or

Bluetooth�ှင့် ချတ်ိဆက်ထားေသာ deviceများမှ တဆင့် ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။ သင့်ဖုနး်သည် ပုံမှနအ်ားြဖင့်

app ဆက်သွယ်မ�စနစ်များမှ ဆက်သွယ်ပိ� ေဆာင်�ိင်ုစွမ်း �ိှလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထုိနည်းကုိပ့ံပုိးလ�င် USB

on-the-go (OTG) drive သိ� မဟတ်ု ကွနန်က်တာ�ှင့် ပလပ်ထုိး�ပီး မှတ်တမ်းများကုိ OTG drive သိ� မဟတ်ု

အြခားdeviceထဲသိ� offload(ဖယ်ထုတ်)လပ်ု�ိင်ုသည်။“အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိအ်တင်ွးဖုိင်များမ�ေဝြခင်း

�ှင့်ဆက်သွယ်ြခင်း”သင်ခနး်စာ�ှင့် “ဗီဒီယုိြဖင့်သက်ေသ - နည်းပညာကိရိယာ - ဖုိင်များလ�ဲေြပာင်းြခင်း” တင်ွ

ထုိနည်းလမ်းများကုိ အေသးစိတ်ေဆွးေ�းွမည်။

အ�ကပ်အတညး်မကျေရာက်မီအေြခအေနတွင်ေလက့ျင့်ြခင်း

ယခုသိ� မဟတ်ုအင်တာနက်အသုံးြပ�ခွင့်�ိှချနိတ်င်ွ ဖုနး်အား setup လပ်ုြခင်းေနစ့�်အေြခအေနတင်ွ appများကုိ

စတင်သုံးစဲွေလက့ျင့်ရန(်လံြုခံ�ေရးစုိးရိမ်မ�မ�ိှေသာအချနိ)်သိ� မှသာသုံးစဲွရာတင်ွရင်း�ှးီ�ပီးသက်ေတာင့်သက်သာ

�ိှေစမည်။မူေသေလက့ျင့်ရနေ်ကာင်းမွနေ်သာအေြခခံဖုနး်လံြုခံ�ေရးြပ�လပ်ုထားပါ။အြခားစိတ်ပူစရာများ�ိှလာ

ေသာ အေြခအေနတင်ွ သဘာ၀အေလျာက်သုံးစဲွတတ်ရနန်ည်းလမ်းြဖစ်သည်။

ဒီမှတ်တမ်းတင် app ကုိ သုံးသင့်ပါသလား?

ဗီဒီယုိဖမ်းယူရန ်မှတ်တမ်းတင်သူများ အသုံးြပ��ိင်ုေသာ app များစွာမှာ

ဖုနး်ထဲတင်ွပါဝင်ေသာ “Camera App” မှ အစ ပုိမုိအထူးြပ�ထားေသာ မှတ်တမ်းတင် app များြဖစ်သည့်

“ProofMode, Tella, Eyewitness to Atrocities” အထိ�ိှသည်။ အချ�ိ app ၏ အဂ်ါရပ်များသည်

အင်တာနက်ချတ်ိဆက်ခွင့်ကုိ မီှခုိသည့်အတက်ွ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွ ရ�ိှ�ိင်ုမည်မဟတ်ုသည်ကုိ

သတိချပ်သင့်သည်။ဘယ်တိကျေသာ app က သင့်အတက်ွအသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်သည်ကုိ က��်ပ်ုတိ�

မေြပာ�ိင်ုပါ။ သင့်အေြခအေန၊ လိအုပ်ချက်၊ အ��ရာယ် တင်ွ မူတည်သည် (ဒီဘေလာဂ့်ပိ� စ်တင်ွ�ကည့်ပါ -

“သင့် အ��ရာယ်�ှင့် �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ ဘယ်လိအုကဲြဖတ်မလဲ”)။ အ��ရာယ်အကဲြဖတ်မ�လက်ဝယ်�ိှချနိတ်င်ွ

ယခုလမ်း��နေ်မးခွနး်များသည် ဘယ်မှတ်တမ်းတင် app ကုိ သုံးရင် သင့်အတက်ွ အေကာင်းဆုံးြဖစ်မှာလဲ
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ဆုိတာကုိ သုံးသပ်ေပးသွားမှာပါ။

App ေတွကုိ ဘယ်သူကလပ်ုသလ?ဲ ယုံ�ကညရ်သလား?

App ေတကုိွ download and install မလပ်ုမီ တီထွင်ထားသူကုိ ယုံ�ကည်ရသလား ရည်ရွယ်လိ� ြဖစ်ေစ

မရည်ရွယ်ဘဲြဖစ်ေစ မိမိအေပ� အ��ရာယ်�ိှ�ိင်ုလားဆုိတာ စ�်းစားပါ

�ကည့်��ရမည့် အချ�ိအချက်များမှာ

- Appကုိတီထွင်ထုတ်လပ်ုသူသည်နာမည်ေကာင်းရသူလား?သူတိ� �ှင့်သူတိ� ရဲ�toolsေတနွဲပ့တ်သက်�ပီး

ကုိယ့်ရဲ�ကွနယ်က်ထဲမှာ ဘာေတေွြပာ�ကသလဲ?

- Appကုိတီထွင်ထုတ်လပ်ုသူသည်ထိခုိက်လယ်ွသူလား?သ�ရဲ�အေြခအေနကုိစ�်းစား၍သူသည်သင့်ေဒ

တာများကုိအတင်းအ�ကပ်လက်လ�ဲခုိင်းခံရမည့်သူလားအာဏာပုိင်များကေနာက်ကွယ်မှာေစခုိင်းခံရသူ

လား(ဒါမျ�ိးြဖစ်ဖူးသူလား)။ဘယ်တိင်ုးြပည်မှာေဒတာကုိထိနး်သိမ်းတာလဲ

သူတိ� ရဲ�တရား�ုံးဥပေဒအဆုံးအြဖတ်က ဘာေတလဲွ

- Appကုိ တီထွင်သူကပဲ app ကုိ maintain လပ်ုတာလား maintain မလပ်ုထားတဲ့ tools ေတဟွာ

ခုိးယူြခင်းခံရဖိ� အတက်ွခံ�ိင်ုရည်�ိှလား။�ှာေဖွေတ��ိှတဲအ့ခါအြမတ်ထုတ်ခံရ�ိင်ုလား app

တီထွင်သူရဲ� ဝက်ဘ်ဆုိက် သိ� မဟတ်ု app google play page မှာသွား�ပီးေလလ့ာ၍

“ေနာက်ဆုံးupdateရက်စဲွ” ကုိ�ကည့်ပါ။

- Appကုိတီထွင်သူသည်ဘယ်ေလာက်ခုိင်မာစွာဖ�ဲစည်းထားလဲဒီappကုိေ�ှရည်တည်တံေ့အာင်

ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုလား

- Appသည်ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်ရဲ�လား။စိစစ်ေရးကဖွင့်ေပးထားတဲa့ppေတအွားများေသာအားြဖ

င့်သူတိ� ရဲ�လံြုခံ�ေရးြပဿနာေတကုိွအမည်တပ်�ပီးေဖာ်ထုတ်ြပသထားေလမ့�ိှပါဘူး။တီထွင်သူသည်a

ppရဲ�လံြုခံ�ေရးနဲထိ့ေရာက်မ�ကုိပွင့်လင်းြမင်သာေစပါသလား။

- ဘယ်လိအုားေပးလ�ံေဆာ်မ�၊မက်လံးုေတေွ�ကာင့်ဒီappကုိတီထွင်ေစခ့ဲသလဲ သူတိ� ရဲ� ယုံ�ကည်မ�အတက်ွ

ဘယ်လိလု�မ်းမုိးမ��ိှသလဲ? ဥပမာ သူတိ�က မစ်�ှင်တခု အတက်ွလား? အကျ�ိးအြမတ်အတက်ွလား?

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံသူ တေယာက်ေ�ကာင့်က ပ့ံပုိးတာလား?

ကုနက်ျစရိတ်သည် ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�ကုိ တိက်ု�ုိက်ရည်��နး် ြပသြခင်းမ�ိှေသာ်လည်း app ၏

ကုနက်ျစရိတ်သည်လည်း ထည့်သွင်းစ�်းစားရန် အေရး�ကီးသည်။အချ�ိapp များ၏လေပးခ

သိ� မဟတ်ု ဗီဒီယုိတခုစီ၏ အဖုိးခေ�ကးေငသွည်ြမင့်မားလှသည်။

App ေရွးချယ်ရနအ်တက်ွ EFF ေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာေရး ကာကွယ်ေရး လမ်း��နကုိ် ဒီမှာ�ကည့်ပါ

ဒီ app ကုိ ဘယ်ေနရာက download လပ်ု�ုိင်မလ?ဲ

နာမည်ေကာင်း�ိှေသာ app store သိ� မဟတ်ု websites မှသာ အ�မဲတမ်းDownload and install လပ်ုပါ။

ေသချာေစ့စပ်စွာ သုေတသနြပ� ေသာ်လည်း အချ�ိ app store များသည် မှားယွင်းစွာ ေဖာ်ြပထား

ြခင်းေ�ကာင့် မေကာင်း ေသာရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် တရားမဝင်ေသာ အတအုေယာင်များကုိ download

လပ်ုေစလိမ့်မည်။ ဥပမာ - လနွခ့ဲ်ေသာ�ှစ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အဖ�ဲအစည်းြဖစ်ေသာ SMEX မှ

သတိေပးချက်ထုတ်ခ့ဲသည်မှာ ဝက်ဘ်ဆုိက်မျ�ိးစုံ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး အေရာင်းြမ�င့်တင်ခ့ဲသည့် “WhatsApp
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Plus” ဟေုခ�ေသာ app တခုသည် (သတိြပ�ရန် WhatsApp၏ ထုတ်ကုနမ်ဟတ်ုပါ) သုံးစဲွသူများ၏

ေဒတာများကုိ စုေဆာင်း�ပီး ေရာင်းချ�ိင်ုေချ�ိှြခင်း သိ� မဟတ်ု install လပ်ုထားသည့် ဖုနး်များထဲသိ�

ခုိးဝင်အချက်အလက်ယူြခင်းလပ်ု�ိင်ုခွင့်များ ရ�ိှေစခ့ဲသည်ဟ ုသတိေပးခ့ဲသည်။

လံြုခံ�ေရးကုိသတိထားေသာ တီထွင်သူများသည် cryptographic keys များ ပ့ံပုိးထားြခင်းြဖင့် သူတိ�၏

စစ်မှနမ်�ကုိအတည်ြပ��ိင်ုေစသည်။ထုိသိ� ေသာလက်မှတ်signatureများကုိမည်က့ဲသိ� အတည်ြပ��ိင်ုေ�ကာင်းလ

ည်း ထည့်သွင်း�ှင်းြပချက်များပါ�ိှသည်။

ေဒတာကုိ ဘယ်ေနရာမှာ သိမ်းမလ?ဲ

အချ�ိမှတ်တမ်းတင်appများသည်သင့်ရဲ�ဖုနး်(device)ထဲတင်ွသာေဒတာနဲမှ့တ်တမ်းများကုိသိမ်းဆည်း�ိင်ုေသ

◌ာ်လည်း အချ�ိတင်ွ ေဒတာများကုိ အြခားအရပ်တင်ွ�ှင့် ထုိအရပ်တင်ွသာပိ� ေပးသိမ်းဆည်း�ိင်ုသည်။

အေြခအေနများစွာတင်ွ app ၏ ဒီဇုိင်းနဲ ့ရည်ရွယ်ချက်အရ - ဥပမာ Eyewitness to Atrocities app သည်

သင်၏မေြပာင်းလဲထားေသာ ေကာ်ပီမှတ်တမ်းများကုိ Lexis Nexis ထိနး်သိမ်းရာဌာေနသိ� ပိ� ေပးြခင်းြဖင့်

Eyewitness သည် မူရင်း၏ခုိင်မာမ��ှင့် ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း၏ကွင်းဆက်ကုိ အာမခံ�ိင်ုသည်။ သင်၏မီဒီယာကုိ

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းေသာ encrypted galleryမှ ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� ရာေသာ်လည်း Eyewitness app

အတင်ွးတင်ွသာ ြဖစ်�ပီး ပိ� �ပီးချနိတ်င်ွ လံြုခံ�ေသာကာကွယ်မ��ိှမည်။

သင်မှတ်တမ်းတင်ထားေသာအချက်အလက်များကုိသင့်ဖုနး်(device)တင်ွသိမ်းမလား၊အေဝးထိနး်ေနရာတင်ွပိ�

ေပး၍ (Tella ကုိ ေရွးချယ်လ�င်) ထိနး်သိမ်းမလားဆုိတာကုိ သင်ကုိယ်တိင်ုဆုံးြဖတ်�ိင်ုသည်။ သိ� မဟတ်ု

သင့်မှတ်တမ်းများကုိသုံးစဲွမည့် ပလက်ေဖာင်းသိ� မဟတ်ု ြပင်ပအဖ�ဲအစည်းများဆီပိ� �ပီး အသုံးြပ�ဖိ�

ခွင့်ြပ�မလားဆုိတာကုိ ဆုံးြဖတ်ပါ။ အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွ သင်မှတ်တမ်းများကုိ

အင်တာနက်မှတဆင့်ပိ� လိ� မရ ဆုိသည့်အချက်ကုိ သတိြပ�၍ အနည်းဆုံးယာယီ ထိနး်သိမ်းရန် (အရနသိ်မ်းရန)်

သိမ်းဖိ�  app လိအုပ်မည်။ (ဖုနး်မီဒီယာကုိ အင်တာနက် သိ� မဟတ်ု ကွနပ်ျ�တာမ�ိှဘဲ အရနသိ်မ်းြခင်း)

သင့်ေဒတာေတကုိွ အေဝးထိနး်ေနရာကုိ ပိ� ေပးရာတင်ွ မည်သည့်�ိင်ုငံတင်ွ သိမ်းဆည်းမည်ကုိ သတိြပ�ပါ။

သင့်ေဒတာသည် ထုိ�ိင်ုငံများတင်ွ မည်မ�ထိခုိက်�ိင်ုရည �ိှေ�ကာင်း၊ တရား�ုံးမှ ��န�်ကားချက်ြဖင့် သိ� မဟတ်ု

အြခားနည်းြဖင့် ထုတ်ယူ�ိင်ုြခင်း�ိှမ�ိှ ? ထုိေနရာတင်ွ ေဒတာများေပါက်�ကားလ�င် မည်သိ� အ��ရာယ်

ရင်ဆုိင်�ိင်ုရသလဲ?

App က သင့်မီဒီယာကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းမှာလား?

Tella and Eyewitness to Atrocitiesစတဲ့ appေတကွ သင့်မှတ်တမ်းေတွ အတက်ွ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း

သုိေလှာင်မ�များကုိ ဖုနး်၏ပင်မgalleryမှ ခဲွ၍ သိမ်းဆည်း�ိင်ုရန် ပ့ံပုိးေပးသည်။ ထုိနည်းြဖင့် သင့်မီဒီယာ�ှင့်
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metadata များသည် app ကုိ လ��ိဝှက်နပံါတ်နဲ ့ သုံးေနသ၍ ဘယ်ေတာမှ့ လ��ိဝှက်မ� 

ေပါက်�ကားမည်မဟတ်ု။ ဆုိလိသုည်မှာဖုနး်သည် unlock ြဖစ်သွားသည့်တိင်ု မှတ်တမ်းများသည်

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား�ိှမည်။ထုိနည်းလမ်းြဖင့်သင့်မှတ်တမ်းများကုိ အပုိအဆင့်ကာကွယ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

ထုိappသည်အင်တာနက်ြပနလ်ည်ရ�ိှ�ပီးေနာက်သင့်မီဒီယာများကုိအေဝးထိနး်ေနရာသိ� ပိ� ေဆာင်သိမ်းဆည်းသ

ည့်အခါ လမ်းတင်ွတဆင့်နားချနိ၌် မီဒီယာများသည် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းရန် လိအုပ်ချက်�ိှမ�ိှ စ�်းစားပါ

(ဥပမာ - EyeWitness app)လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption သည် တချ�ိ�ိင်ုငံများတင်ွ

တရားဝင်ြဖစ်�ပီးတချ�ိ�ိင်ုငံများတင်ွ ကနသ်န ့ခ်ျက် သိ� မဟတ်ု သုံးစဲွြခင်းေ�ကာင့် ရာဇဝတ်မ� ေြမာက်�ိင်ုသည်။

အေရး�ကီးေသာmetadataများကုိအင်တာနက်မ�ိှဘဲappကေန ဖမ်းယူထား�ုိင်ပါသလား?

Metadataဆုိသည်မှာသင့်ဗီဒီယုိသိ� မဟတ်ုဓာတ်ပုံများကုိအချနိေ်နရာ�ှင့်အရပ်ေဒသ��နြ်ပေသာ

ေဒတာြဖစ်သည်။ ထုိသတင်းအချက်အလက်များသည် သင့်ဗီဒီယုိ�ှင့် ဓာတ်ပုံများကုိ ြဖစ်ရပ်တခုအတက်ွ

မှတ်တမ်းတင်ရာတင်ွခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊နားလည်ေစြခင်း၊စစ်မှနေ်�ကာင်းသက်ေသြပြခင်း�ှင့်အတည်ြပ�ြခင်း

များအတက်ွတနဖုိ်း�ိှသည်။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိအ်ေြခအေနမျ�ိးတင်ွထုိapp၏အလိအုေလျာက်စုေဆ

◌ာင်းသွားြခင်းသိ� မဟတ်ု�ှင်းြပချက်များကုိလယ်ွကူစွာထည့်သွင်း�ိင်ုြခင်းေ�ကာင့်metadataများသည်လနွစွ်ာ

အသုံးဝင်သည်။အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ်တစုံတေယာက်နဲသ့င်မ�ေဝ�ိင်ုေသာအချနိမ်တိင်ုမီ(အေသးစိတ်ြဖစ်ရ

ပ်များသည်ေမ့ေလျာ�့ိင်ုြခင်းအေြခအေနအရပ်ရပ်ေြပာင်းလဲြခင်းတိ�ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

ProofMode က့ဲသိ� ေသာ အထူးြပ�ထားသည့် app များတင်ွ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ metadata features

ပါ�ိင်ု�ပီး built-in camera ထက် metadata များကုိ ပုိ�ပီးစုေဆာင်း�ိင်ုသည်။ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ

metadata တင်ွ အမျ�ိးမျ�ိးေသာ ဆင်ဆာေဒတာ၊ အနးီတဝုိက်�ိှ wifi or Bluetooth အချက်များ

ဖုနး်(device)၏ ေဒတာ cryptographic hash �ှင့် သုံးစဲွသူထည့်သွင်းထားေသာ အချက်အလက်များ

အားလံးုကုိ မီဒီယာတင်ွ စစ်မှနေ်�ကာင်းသက်ေသြပြခင်း�ှင့် အတည်ြပ�ြခင်းများ ပါဝင်သည်။

သတိြပ�ရနမှ်ာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွmetadataထုတ်လပ်ု�ှင့် �ုိက်ကူးရနအ်တက်ွ ေဒတာမလိေုသာ

app ကုိ သုံးရမည်။အချ�ိ app များသည် metadata များကုိ စုေဆာင်းရန် hardware ဆင်ဆာအစား

အင်တာနက်ကုိ အားကုိးရြခင်းြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှသည်။ဥပမာ - ေဒတာ၏အရပ်ေဒသကုိ ဖုနး် (device)၏

ေစာင့်�ကည့်များမှ ဖမ်းယူသည့်အခါ metadata သည် hardware ၏ တကယ့်�ိှေနေသာ အေနအထား အစား

ဖုနး်(device)၏ ေဒတာေနာက်ဆုံးရခ့ဲသည်ေနရာကုိ ေရာင်ြပနဟ်ပ်သည်။ ဒီ app သည် metadata

များကုိထုိေနရာတင်ွပင် အင်တာနက်မရဘဲ သုိေလှာင်ထားေပး�ပီး မည်သည့်ပုံစံြဖင့်ြဖည့်သည်ြဖစ်ေစ

စုေဆာင်းထားေပးမည် (ဥပမာ - Tell ၏ ေအာ့်ဖ်လိင်ုးပုံစံ)

App က ေဒတာေတွကုိ ြပင်ပသိ�  ထုတ်ပိ�လိ�ရသလား?

သင့်ရဲ� မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲရ့ည်ရွယ်ချက်ေပ�မူတည်�ပီးေတာ့ ဗီဒီယုိမှတ်တမ်းနဲ ့ သ�ရဲ�metadataေတကုိွ
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ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� �ိင်ုစွမ်းဟာ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ပါတယ်။ သူရဲ� format ဟာ app မှာပဲ ပုိင်ဆုိင်တာမဟတ်ုဘဲ

တြခားသူေတွ ဖွင့်လိ� ြမင်လိ� သုံးလိ� ရတဲအ့ေြခအေနြဖစ်ဖိ� လိပုါတယ်။ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� �ိင်ုစွမ်းဆုိတာ သင်ေရာ

တြခားသူများေရာဟာ app တခုတည်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�တခုတည်းကုိ သုံးတာမဟတ်ုဘဲ

အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ လတ်ွလပ်စွာ ေနာက်ထပ်တဆင့်ထပ်�ပီး ြဖန ့ြ်ဖ�း�ိင်ုဖိ� လိပုါတယ်။ သတိြပ�ရနမှ်ာ

တချ�ိmetadata ေတဟွာ certain databases ထဲကုိဝင်လိ� မရရင် ဇယားေတကုိွ နပံါတ်အြဖစ်

လွဲေြပာင်းလိ� မရရင် နားလည်ေအာင် ဘာသာြပနထု်တ်ေဖာ်အသုံးြပ�လိ� မရပါဘူး (ဥပမာ -

ဆဲလ်တာဝါတိင်ုနပံါတ် သိ� မဟတ်ု wifi ကွနယ်က်)သတိြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိ app ေတကွျေတာ့

ကွင်းဆက်အပိတ်ထိနး်ထားတာ ြဖစ်ေနလိ� အြပင်ကုိထုတ်ပိ� ခွင့်မ�ိှပါဘူး၊ အချ�ိapp ေတကွေတာ့

အြပင်ထုတ်ပိ� ဖိ� အတက်ွကုိ ဒီဇုိင်းမလပ်ုထားတာပါ။ တချ�ိ app ေတကွ (Eyewitness to Atrocities)

မီဒီယာကုိ ရီမုတ်ဆာဗာဆီ မတင်ဘဲ အြပင်ထုတ်ပိ� ခွင့်မေပးပါဘူး (အင်တာနက်သုံးဖိ� လိ� ပါတယ်)

တချ�ိAppကမီဒီယာေတအွြပင်ထုတ်ပိ� လိ� ရ�ပီးတြခားmetadataေတပိွ� လိ� မရပါ(ဖုိင်ထဲမှာသက်�ိှေနတဲm့eta

dataမှအပ)သင့်အေနနဲ ့ြပင်ပထုတ်ပိ� ဖိ� လိအုပ်လာရင်သင်သုံးတဲa့ppကမီဒီယာေကာ်ပီကုိသာေြပာင်းလဲြခင်းမ�ိှ

ဘဲ၊ metadataေကာ်ပီကုိလည်း ဖတ်လိ� ရတဲစ့ာသားပုံစံနဲသ့ာ ပိ� ဖိ� ခွင့်ြပ�တဲ ့app ြဖစ်ရပါမယ်၊၊

ဥပမာ Tella metadata ဆုိရင် Tella gallery ထဲမှာ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားတာြဖစ်�ပီး

ြပင်ပကုိထုတ်ပိ� တဲအ့ခါမှာ CSV အေနနဲ ့ ထုတ်ပိ� လိ� ရပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိမှ်ာ

ြပင်ပထုတ်ပိ� ဖိ� အတက်ွ ေရွးချယ်ရနန်ည်းလမ်းေတြွဖစ်တဲ့ offline apps သိ� မဟတ်ု အင်တာနက်ကုိမမီှခုိတဲ့

ဝနေ်ဆာင်မ�ြဖစ်ဖိ� လိအုပ်ပါတယ်။ များေသာအားြဖင့် app အများစုဟာ ြပင်ပကုိထုတ်ပိ� ဖိ� အတက်ွ “share”

ဆုိတဲခ့လတ်ု�ှပ်ိရင် မ�ေဝ�ိင်ုေအာင် Android မှာဆုိရင် app စာရင်းေတထွား�ပီး ဒီလိအုေ�ကာင်းအရာမျ�ိးကုိ

ကုိင်တယ်ွ�ိင်ုေအာင် စုစည်းထားပါတယ်၊ ကံမေကာင်းတာတခုကေတာ့ တီထွင်သူဟာ share menu ကုိ

သ�စိတ်�ကိ�က်လပ်ု�ိင်ုတဲအ့တက်ွ app တခုနဲတ့ခု�ကားမှာ တသမတ်တည်းမြဖစ်တတ်ပါဘူး။

အေရအတက်ွများတဲဖုိ့င်အတက်ွဆုိရင် app database မှာသိမ်းထားတဲ့ metadata ေတကုိွ

ဝင်�ပီးသုံးလိ� မရေသာ်လည်း သိမ်းထားတဲဖုိ့င်ေတကုိွ ဖုိင်မနေ်နဂျာ app ကေနတဆင့် ဝင်�ပီးသုံးမယ်

ကူးယူမယ်ဆုိရင် ပုိ�ပီးထိေရာက်မ��ိှပါတယ်။ ဒီေရွးချယ်မ�နည်းလမ်းဟာ သူတိ� ရဲ�ကုိယ်ပုိင်လံြုခံ�ေသာ gallery

ေတပ့ံွပုိးထားတဲ့ app ေတအွတက်ွ ရမှာမဟတ်ုပါဘူး၊ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့ အဲဒီဖုိင်ေတဟွာ သုိေလှာင်ေနရာ

(storage) ထဲမှာပဲ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားလိ� ြဖစ်ပါတယ်။အဲဒီ app ေတဟွာဆုိရင် app အတင်ွးမှာ sharing

function �ိှဖိ� လိအုပ်ပါတယ်။

ခုိင်လံေုသာမီဒီယာ
အချက်အလက်များကုိအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င်ထိနး်သိမ်းြခင်◌း

လ�အခွင့်အေရးကာကွယ်သူများ၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးသူများ၊ သုေတသနြပ�သူများ�ှင့် သတင်းေထာက်များသည်

မျက်ြမင်သက်ေသများက �ုိက်ကူးထားေသာ ဦးဆုံးလက်မှတ်တမ်းများကုိအားကုိး�ပီးမှ ေလလ့ာေစာင့်�ကည့်၊

အစီရင်ခံ၊ လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ အမည်တပ်ြခင်း ြပ�လပ်ုရသည်။ ထုိသူများက မှနက်နေ်သာ

အချက်အလက်များေပ�တင်ွ ေဆာင်ရွက်ေ�ကာင်း ေသချာေအာင် သုံးစဲွသူများသည် အဆင့်များစွာ

လပ်ုေဆာင်၍ သူတိ�ရ�ိှေသာ မှတ်တမ်းများကုိ စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်သည်

အချနိ�်ကာြမင့်�ိင်ုသည်။မှတ်တမ်းတင်သူတေယာက်အေနြဖင့် အြခားသူများက သင့်မှတ်တမ်းကုိ

အတည်ြပ��ပီးေဆာင်ရွက်�ိင်ုရန် �ုိး�ှင်းေသာ အချက်တချ�ိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်။ သိ� မှသာ
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ထုိမှတ်တမ်းများသည် အချနိမီ် ထိေရာက်စွာ အသုံးြပ��ိင်ုမည်။ေအာက်ပါ အပုိအချက်များသည်

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွ ပုိ�ပီးတနဖုိ်း�ိှေသာေ�ကာင့် ထည့်သွင်းစ�်းစားသင့်သည်။

- ချက်ချင်းuploadမလပ်ု�ိင်ုေသးရင်ထုတ်လပ်ုေသာရက်နဲေ့နရာကုိဆုိ�ှယ်မီဒီယာတင်ွတင်ထားြခင်းသ

ည် �ုိက်ကူးထားေသာ ဗီဒီယုိတင်ွြပသေနေသာ ရက်တခုအချနိတ်ခုေဒသတခုေ�ှ�တင်ွ ြပသြခင်းသည်

အေထာက်အကူမြဖစ်ပါ

- တြခားသူupload မလပ်ု�ိင်ုရင်လည်း မှတ်တမ်းရ�ိှ�ိင်ုေချအလံးုစုံ နည်းပါးသည့်အတက်ွ သင့်ဗီဒီယုိနဲ ့

အတည်ြပ��ိင်ုသည်။

- ေအာ်ဖ်လိင်ုးကေနလမူျားကတဆင့်ြဖတ်�ပီးသင့်ဗီဒီယုိကုိပိ� ရမယ်ဆုိရင်ဗီဒီယုိရဲ�ပင်မရင်းြမစ်ကုိေြခရာ

ခံဖိ� ခက်ပါသည်။

- လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်လိ� ေနရာလတ်ွမကျနလိ်� အရနကူ်းစရာမ�ိှလိ� ေအာ်ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယုိကုိဖုနး်ကေန

ဖျက်ပစ်ဖိ� လိအုပ်မယ်ဆုိရင်၊ ဖုနး်ကုိလ�င့်ပစ်ရမယ်ဆုိရင် အဲဒီဗီဒီယုိရဲ�စစ်မှနမ်�ကုိ အာမခံဖိ� ခက်မယ်၊၊

- ဗီဒီယုိတခုရဲ� အေသးစိတ်အချက်ေတကုိွ ေမ့သွား�ပီး app ကလည်း မဖမ်းယူထားဘူးဆုိရင်

metadataကုိအင်တာနက်မသုံးဘဲဖမ်းယူထားတယ်ဆုိရင်အဲဒါကုိေနာက်ပုိင်းမှသူများေတကွ

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်လိ� ရမှာမဟတ်ုပါ၊၊

ေအာက်ပါအသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များက“အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတ်င်ွခုိင်လံေုသာမီဒီယာ

အချက်အလက်များကုိထိနး်သိမ်းြခင်း”ကုိကူညီ�ပီးေနာက်ပုိင်းမှာမှတ်တမ်းေတကုိွအတည်ြပ�ြခင်းအသုံးြပ�ြခင်း

ကုိ အကျယ်ချ�ဲ�ိင်ုပါမယ်၊၊

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ဗီဒီယုိတွင် ထုတ်ေဖာြ်ခင်း�ုိက်ကူးြခင်း

သင့်ဗီဒီယုိတင်ွ အေသးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်ေစြခင်းြဖင့် ေနာင်အခါ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းသူသိ� မဟတ်ု

သတင်းေထာက်မှ အချနိေ်နရာစသြဖင့် ထုတ်ေဖာ်ဖိ� လယ်ွကူ�ိင်ုရန် သိသာေသာ ေြမြပင်အမှတ်အသား၊

လမ်းအမှတ်အသား၊ လိင်ုစင်နပံါတ်ြပား၊ အလံ၊ တိင်ုကပ်နာရီ၊ သတင်းစာ၏ ပထမမျက်�ှာ

စသည့်အချက်အလက်များပါေအာင်�ုိက်ကူးသင့်သည်။သင့်ရဲ�နာမည်�ှင့်ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလက်များ(အ

��ရာယ်ကင်းသည်ဆုိ)အချနိ၊်ရက်စဲွ၊ေနရာ၊GPSနဲကုိ့က်ညီေြပာဆုိထည့်သွင်းြခင်းသိ� မဟတ်ု(စာရွက်ေပ�တင်ွချ

ေရး၍စာရွက်ကုိထည့်သွင်း�ုိက်ကူးြခင်း)ြပ�ပါ။အေသးစိတ်အချက်အလက်များများပါေလေနာက်ပုိင်းတင်ွ(သ

င့်ကုိမသိဗီဒီယုိဘယ်ေနရာကလာမှနး်မသိေသာ်လည်း)သုေတသနလပ်ု�ပီးအတည်ြပ�ရန် တစုံတေယာက်အတက်ွ

လယ်ွကူေလြဖစ်သည်။“�ုိက်ကူးြခင်းထိနး်သိမ်းြခင်းမ�ြခင်းအတက်ွအေြခခံအေလအ့ကျင့်များ” တင်ွ �ကည့်ပါ၊၊

Metadata/ေဖာြ်ပချက်များထည့သွ်င်းရန်

မှတ်တမ်းတင်ေသာ အထူးြပ�ထားေသာ app များထဲမှ တခု ရဲ� အခွင့်ေကာင်းယူအသုံးချြခင်းြဖင့်

ပုိေကာင်းမွနေ်သာ metadata သိ� မဟတ်ု စက်ပုိင်းဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကုိ ဖုနး်မှ

ဆဲွထုတ်ြခင်း�ှင့် အြခားေသာ အပုိေဖာ်ြပချက်အချက်အလက်များကုိ ထည့်သွင်းခွင့်ရ�ိှသည်။ သတိြပ�ရနမှ်ာ

အင်တာနက်ပိတ်ထားချနိတ်င်ွ အင်တာနက် သုံးစရာ မလိေုသာ app ြဖင့် မှတ်တမ်းတင်�ုိက်ကူးရန�ှ်င့်

အချက်အလက်များအား ထိနး်သိမ်းရနြ်ဖစ်သည်။ သင့်ေတာ်ေသာappကုိ ဘယ်လိေုရွးချယ်မလဲ ဆုိတာကုိ

“ဒီမှတ်တမ်းတင်appကုိအသုံးြပ�သင့်ပါသလား” တင်ွ�ကည့်ပါ၊၊
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ProofMode ကုိသုံး၍ အချ�ိေသာ metadataများကုိ ဖမ်းယူြခင်း အထူးြပ�ထားေသာမှတ်တမ်းတင်appကုိ

အသုံးမြပ�ေသာ်လည်း ြဖည့်စွက်အချက်အလက်များကုိ ဖနတီ်း�ပီး မှတ်ချက် ေြမပုံ ဓာတ်ပုံများကုိ

ဖုနး်တင်ွထည့်သွင်း�ိင်ုသည်။အ�ှစ်သက်ဆုံးဖုိင်မနေ်နဂျာappကုိသုံးကာသင့်ဗီဒီယုိထဲ�ိှြဖည့်ေပါင်းအချက်အလ

က်များကုိ စုစည်းထိနး်သိမ်း�ိင်ုသည် အဓိကကျေသာ ြဖည့်စွက်အချက်အလက်မှာ အချနိ် ရက်စဲွ

�ုိက်ကူးထားေသာြဖစ်ရပ်တည်�ိှရာေနရာ�ှင့်တကွ�ုိက်ကူးသည့်အရင်းအြမစ်(�ုိက်ကူးသူ၏နာမည်နဲဆ့က်သွ

ယ်ရန် အချက်အလက်များ) ထည့်သွင်း�ိင်ုသည်။ ထုိအချက်metadata များကုိ ဗီဒီယုိထဲထည့်သွင်းြခင်း

(အားလံးုကုိfolderထဲထည့် zipped) လပ်ု�ပီး ထုတ်ပိ� ြခင်းြဖင့်မ�ေဝ�ိင်ုသည်။

အရနသိ်မ်းထားြခင်း back up

ဖုနး်ထဲ�ိှမီဒီယာများကုိbackupအရနသိ်မ်းြခင်းပုံမှနလ်ပ်ုပါ။ သီးသန ့ ်storage�ှစ်ခုခဲွထားပါ။ ဥပမာ -

On-the-Go(OTG)သိ� မဟတ်ုwireless thumbdriveကုိဖုနး်နဲခ့ျတ်ိဆက်�ပီးကွနပ်ျ�တာမပါဘဲဆက်�ိင်ုသည်။

“ဖုနး်မီဒီယာများကုိအင်တာနက်သိ� မဟတ်ုကွနပ်ျ�တာမပါဘဲbackupအရနသိ်မ်းြခင်း”တင်ွ

အေသးစိတ်�ကည့်ပါ။ အရနသိ်မ်းြခင်းြဖင့် ဖုနး်ေပျာက်သွား ပျက်သွားခ့ဲ ေသာ် သင့်တင်ွဗီဒီယုိေကာ်ပီတခု

လက်ကျန် �ိှ�ိင်ုေ�ကာင်း ေသချာေစလိမ့်မည်။ေအာ်ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယုိ၏ စိတ်ချရေသာ ေကာ်ပီ�ိှြခင်းသည်

သင့်ဗီဒီယုိကုိ တြခားနည်းလမ်းမှြမင်ေသာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းသူ သိ� မဟတ်ု သတင်းေထာက်က

ေနာက်ပုိင်းတင်ွ သင့်ထံမှ တိက်ု�ုိက်လာယူရန် ေထာက်ကူသည်။

(သင့်ကုိေနာက်ေယာင်ခံလိက်ုလာလိ� ရတယ်ဆုိပါစိ� )၊ တိ�ုပီးြပည့်စုံေသာကွင်းဆက်ကုိ ဖနတီ်း�ိင်ုလာမည်။

ဖုနး်မီဒီယာများကုိအင်တာနက်သိ�မဟုတ်ကွနပ်ျ�တာမပါဘဲbackup အရနသိ်မ်းြခင်း

အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်းသည် အချက်အလက်ေတွ မှတ်တမ်းေတကုိွ အခန ့မ်သင့်ဖျက်မိတာ၊ ဖျက်ဆီးမိတာ

သင့်ဖုနး်သိမ်းဆည်းခံရတဲအ့ခါေပျာက်တာေတမွြဖစ်ေအာင်ေသချာေစတဲန့ည်းပါ။အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲ့

အချနိ၊်ေ�ှးသွားတဲအ့ချနိမှ်ာေနာက်ခံသိမ်းဆည်းတဲအ့လပ်ုကုိပုံမှနမ်လပ်ု�ိင်ုတာတိ�သင့်မှတ်တမ်းကုိ

လံြုခံ�တဲေ့နရာကုိမပိ� �ိင်ုတာတိ� ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။ဒက်စေတာသိ့� မဟတ်ုလက်ေတာကွ့နပ်ျ�တာထဲထည့်ချလိက်ုတာ

လည်းတနည်းအားြဖငအ့ရနသိ်မ်းနည်းတမျ�ိးြဖစ်သည်သိ� ေသာ်လတိူင်ုးမှာေတာ�ိှ့မှာမဟတ်ုလိ� ေအာက်ပါေရွးချ

ယ်ခွင့်လမ်းများနဲ ့ အသုံးဝင်ေသာ အချက်များသည် ဖုနး်ထဲမှာ�ိှတဲ့ ဖုိင်ေတကုိွ အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲအ့ချနိ်

ကွနပ်ျ�တာမ�ိှတဲအ့ချနိမှ်ာ အရနခံ်သိမ်းနည်းတခုပဲ ြဖစ်ပါသည်။

OTG or wireless thumb drive အသုံးြပ�ြခင်း

OTG or wireless thumb drive များသည် USG drive ြဖစ်�ပီး Andriod (အားလံးုမဟတ်ုေသာ်လည်း)

ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့ compatible ြဖစ်သည်OTG thumb drive ကုိဖုနး်နဲတိ့က်ု�ုိက်ပလပ်ထုိး�ပီးြဖစ်ေစ

OTG-to-USB adapter သုံး�ပီးြဖစ်ေစ OTG နဲ ့ ဆက်ြခင်းြဖင့် drive ကုိ ဖုနး်ကေန အားသွင်း�ိင်ုသည်။

ေရပနး်စားေသာ OTG driveများမှာ Sandisk, Kingston, Samsung တိ� ြဖစ်�ပီး

အြခားအမျ�ိးေပါင်းများစွာလည်း�ိှသည်။သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity ေပ�မူတည်�ပီး တခုကုိ $

8-25 ကုနက်ျ�ိင်ုသည်။ဖုနး်ထဲကမီဒီယာဖုိင်ေတ ွ(backup)အရနသိ်မ်းဆည်းဖိ�  OTG driveသုံးြပ�ြခင်း

�ကိ�းမ့ဲ thumb drive / hard drives ေတဟွာ �ကိ�းမလိတုာကလွဲရင် အြခားပုံမှန် hard drive ေတနွဲ ့

အတတူြူဖစ်သည်။ ဖုနး်က့ဲသိ� Hard drive နဲ ့ ပုံမှနအ်ားြဖင့် ဆက်လိ� မရတဲ့ ဖုနး်(device) ေတကုိွ
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ဆက်သွယ်လိ� ရေအာင် ခွင့်ြပ�မှာြဖစ်သည်။ �ကိ�းမ့ဲdrive မှာ OTG drive ထက် အားသာချက် ကေတာ့

သုံးစဲွသူများစွာကုိ wireless drive တခုတည်းကေန တ�ပိ�င်နက်တည်း ဆက်�ိင်ုတာြဖစ်သည်။

ဘယ်အချနိမှ်ာအသုံးဝင်လဲဆုိရင် ဆ��ြပမ�များြဖစ်ေနချနိမှ်ာ အဖ�ဲလိက်ု�ုိက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲအ့ခါမှာ

တေယာက်ချင်းစီရဲ� ဗီဒီယုိဖုိင်ေတကုိွ တြခားတေယာက်သယ်ေဆာင်ထားတဲ့ hard drive ထဲမှာ backup

အရနသိ်မ်းဆည်းလိ� ရ�ိင်ုသည်။ ဖုနး်device ကေန ပါဝါကုိမဆဲွတဲအ့တက်ွေ�ကာင့် �ကိ�းမ့ဲ drive ေတကွ

ဘတ်ထရီကုိ သုံး�ပီး အားြပနသွ်င်းဖိ� လိအုပ်တယ်ဆုိတာ မှတ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ တြခားအမျ�ိးအစားေတွ

အများ�ကီး�ိှေသာ်လည်း SanDisk ကေတာ့ လ�ူကိ�က်အများဆုံး �ကိ�းမ့ဲ thumb drive ြဖစ်သည်။ �ကိ�းမ့ဲ

thumb drives ေတကွ OTG drives ေတထွက် ေဈးပုိများပါတယ်။ သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity

ေပ�မူတည်�ပီး $ 25-100 ကုနက်ျ�ိင်ုသည်။ ပုိ�ပီး�ကီးတဲ့ အြပင်ပ hard drive ေတကွေတာ့

သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity ေပ�မူတည်�ပီး $ 150 ေလာက်ကုနက်ျ�ိင်ုပါသည်။�ကိ�းမ့ဲ thumb

drive ကုိသုံး�ပီး ဖုနး်deviceထဲက မီဒီယာဖုိင်များကုိ backup အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်း၊၊

အေြပာင်းအလ-ဲ မသုံးေတာေ့သာဖုနး်အေဟာင်းများကုိသုံးြခင်း

OTG သိ� မဟတ်ု wireless drive မ�ိှဘူးဆုိရင် မသုံးေတာတဲ့့ ဖုနး်အေဟာင်း ေတကုိွလည်း backup

အရနသိ်မ်းဆည်းဖိ� အတက်ွ ရည်ရွယ်ချက်ေြပာင်း သုံး�ိင်ုပါသည်။ ဖုနး်�ှစ်ခုနးီကပ်ေသာအကွာအေဝး�ိှရင်

Bluetooth, Wifi Direct သိ� မဟတ်ု NFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ်၊ အင်ဒ�ုိက်ဘီနး်

ဆက်သွယ်မ�စနစ်Andriod Beam ဆက်သွယ်�ပီး မီဒီယာေတကုိွ ေကာ်ပီလပ်ုလိ� ရပါသည်။Bluetooth or

Wifi Direct ေတကွ �ကိ�းမ့ဲစနစ်ြဖစ်�ပီး ကွနယ်က်ြဖန ့ခဲွ်မ� သိ� မဟတ်ု ဆက်သွယ်မ�စုံရပ် မ�ိှဘဲ စက်�ှစ်ခုကုိ

“စုံတွဲဆက်သွယ်”�ိင်ုပါသည်။Wifi Direct ကေတာ့ Bluetooth ထက်စာရင် ေဝးေဝးေရာက်�ပီး ေဒတာ

ေတကုိွ

ြမနြ်မနေ်ြပာင်းေရ� ��ိင်ုစွမ်း�ိှေပမယ့်ပါဝါသုံးတာအရမ်းများပါသည်>တချနိတ်ည်းမှာNFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�

(~၄စင်တီမီတာ)�ှင့်ပုိ�ပီးနးီနးီအကွာအေဝးမ��ိှ�ပီးေြပာင်းေရ� �ချနိလ်ည်းပုိေ�ှးေကွးပါသည်။သိ� ေသာ်သူက

ဆက်သွယ်မ�ပုိြမန�်ပီးပါဝါသုံးတာပုိနည်းတာမိ� ခပ်ြမနြ်မနန်ဲန့ည်းနည်းပဲေြပာင်းေရ� �သည်။စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲမှာ

�ိှမယ်ဆုိ အသုံးဝင်။အနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ် NFC, Bluetooth �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ်ဆက်သွယ် Wifi Direct

မှတဆင့် ဖုိင်ပိ� ြခင်းသင့်ရဲ�ဖုနး်မှာ တပါတည်းြဖစ်ေသာ Bluetooth, NFC �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ် ဆက်သွယ်စနစ်၊

Wifi Direct or NFC app နဲ ့ feature အဂ်ါရပ်များက အနးီမှာ�ိှတဲစ့က်ေတကုိွ မ�ေဝရာမှာ ေရွးချယ်ဖိ�

ခွင့်ြပ�ပါလိမ့်မယ်ဖုနး်�ှစ်ခုလံးုမှာ ဖုိင်ေတကွ Files By Google Installed နဲ ့သိမ်းထားတာဆုိရင် ဖုိင်ေတကုိွ

ဒီနည်းပညာေတသုံွး�ပီး app အချင်းချင်း ေအာ့်ဖ်လိင်ုးနဲ ့ မ�ေဝ�ိင်ုပါသည်။Files by Google ကေန

ေအာ့်ဖ်လိင်ုးနဲ ့ ဖုိင်များပိ� ြခင်း၊၊

အေရး�ကီးမှတ်ချက်။ ဒီဝနေ်ဆာင်မ�ေတကွေတာ့ ဆက်သွယ်ဖိ� လယ်ွကူ�ပီး အားနည်းချက်ကေတာ့

လံြုခံ�မ�မ�ိှပါ. Bluetooth and wifi များသည် တည်ေနရာေဒသကုိ ေြခရာခံြခင်း

သင့်ဖုနး်deviceအချက်အလက်ေတကုိွ စုံစမ်းစစ်ေဆးလိ� ရ�ိင်ုပါသည်။ �ကားြဖတ်ေဖာက်ထွင်းသူများကလည်း

သင့်ဖုနး်device ကုိ စုံတွဲဆက်သွယ်ဖိ�

�ကိ�းပမ်းတာမျ�ိးမလိခုျင်တဲဖုိ့င်ေတကုိွပိ� လိက်ုတာမျ�ိးသိ� မဟတ်ုထိခုိက်လယ်ွတဲအ့ေြခအေနမှာသင့်ဖုနး်device

ကုိထိနး်ချ�ပ်တာမျ�ိးေတလွပ်ု�ိင်ုပါသည်။ပုိ�ပီးလံြုခံ�မ��ိှဖိ� ဆုိရင်စက်ေတွကုိမသုံးတ့ဲအချနိမှ်ာ

ဝနေ်ဆာင်မ�ေတွအားလံးုကုိပိတ်ထား�ပီး လံြုခံ�ေသာေနရာမှ ြပနဖွ်င့်တာမျ�ိး app ေတွကုိ လိအုပ်တာဘဲ

ဘာလ/ဲဘယ်သူလခွဲင့်ြပ�ချက်ကန ့သ်တ်ထားတာမျ�ိးဖုနး်လံြုခံ�ေရးစနစ်ကုိေလက့ျင့်�ပီးupdateအ�မဲလပ်ုေန
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တာမျ�ိး ခုိင်မာေသာလ��ိဝှက်နပံါတ် passcode ထားတာမျ�ိးလပ်ုရမှာြဖစ်သည။်

သီးသန ့ေ်ဖာြ်ပြခင်း/metadata များပါဝင်ေစြခင်း

OTG drive ဆီကုိ �ကိ�းမ့ဲdrive သိ� မဟတ်ု ဖုနး်အေဟာင်းေတကွေန မီဒီယာေတေွကာ်ပီလပ်ုတဲအ့ခါ

ေဖာ်ြပေသာအချက်အလက်များ ပါဝင်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု metadata ကုိ မီဒီယာနဲ ့ သီးသန ့ခဲွ်ထားြခင်းသည်

အသုံးဝင်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ေသာ app အများစုသည် CSV သိ� မဟတ်ု JSON မှတ်တမ်းများကုိ

ထုတ်လပ်ု�ပီး စက်မှာ�ိှေသာ metadata (ဥပမာ ပထဝီအရပ်ေဒသ အချနိ် ရက်စဲွ) များကုိေရာ သုံးစဲွသူက

လက်နဲထ့ည့်ထားေသာေဖာ်ြပချက်မှနသ်မ�ကုိပါဆဲွထုတ်ေလ�ိှ့သည်။ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� ြခင်းလပ်ုသည့်အခါ

အထက်ပါ metadata များကုိပါ ပါဝင်ေအာင် မှတ်တမ်းတင်�ပီး အရနသိ်မ်းဆည်း backup ထားသင့်သည်။

Drive ကုိ ကာကွယ်ေသာ လ��ိဝှက်နပံါတ်

�ကိ�းမ့ဲdrive အများစုသည် မုိဘုိင်းappလ��ိဝှက်နပံါတ်နဲ ့ ကာကွယ်�ိင်ုသည်။

လ��ိဝှက်နပံါတ်ြဖင့်ကာကွယ်ြခင်းသည် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption နဲ ့ မတသူည်ကုိ သတိြပ�ပါ။

�ကိ�းမ့ဲသိ� မဟတ်ုOTG drive များသည် ကွနပ်ျ�တာ ဓာတ်ြပားအြပည့် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption

လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ်လည်း မုိဘုိင်းဖုနး်သုံး�ုံြဖင့် မလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါ။

ဖုိင်များကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption လပ်ုရန ်စ�်းစားပါ

သင့်ရဲ�ဖုိင်များကုိပုိမုိလံြုခံ�စိတ်ချစွာစုေဆာင်းထားချင်လ�င်အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်းbackupများကုိ

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption လပ်ုရန် စ�်းစားပါ။ �ကိ�းမ့ဲစနစ် သိ� မဟတ်ုOTG drives ပါေသာ

မုိဘုိင်းဖုနး်အများစုကုိ encryption လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း၍ မရ�ိင်ုေသာ်လည်းဖုိင်များကုိယ်တိင်ုကုိ အြခား

drive ထဲကုိ မေရ� �မီတင်ွ encrypt လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုသည်။ ZArchiver and RAR က့ဲသိ� app

များသည် Android ေပ�တင်ွ ဖုိင်များကုိ encrypt လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား �ိင်ုသည်။ ကုိယ့်ရဲ� encryption

လ��ိဝှက်နပံါတ်ကုိသတိရေနဖိ� အတက်ွသတိထားပါ။အကယ်၍လ��ိဝှက်နပံါတ်passwordေပျာက်သွားလ�င်

၊encryptedလ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားေသာဖုိင်များအားြပနလ်ည်ေဖာ်ယူရနန်ည်းလမ်းမ�ိှေတာပ့ါ။

သတိြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိ�ိင်ုငံများမှာ encryption လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းကုိ ဥပေဒအရတားြမစ်တာ သိ� မဟတ်ု

ရာဇဝတ်မ�ြပ�တာမျ�ိးေတ�ိှွတတ်ပါသည်။ အာဏာပုိင်ေတကွသင့်ရဲ�အချက်အလက်ေတကုိွ �ှာေဖွလိ� မရေအာင်

ကာကွယ်ဖိ� သုံးတာြဖစ်ေပမယ့် သက်ေသကုိဖျက်ဆီးမ� စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းကုိ ပိတ်ဆိ� မ� စတဲြ့ပစ်မ�များဟာ

ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် အြပစ်ေပးခံရ�ိင်ုပါသည်။ ဒီေြမပုံက (2017 map) ရက်လနွေ်န�ပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်�ိင်ုငံရဲ�

ဥပေဒနဲပ့တ်သက်�ပီးေမးစရာ�ိှရင်ေနရာတိ� ရဲ�အစအေနနဲ ့ ပ့ံပုိးမှာြဖစ်ပါသည်။

သီးြခားေနရာများတွင် အရန ်၂ခု ြပ�လပ်ုသိမ်းဆညး်ြခင်း

တခုတည်း အရနသိ်မ်းဆည်းတာက ယုံ�ကည်စိတ်ချစရာမြဖစ်ပါ။ ဥပမာ အရနသိ်မ်းထားတဲ့ device

ေပျာက်တယ် ပျက်တယ် သိ� မဟတ်ု တခုခု �� ံးနမ့်ိတာမျ�ိး ြဖစ်�ိင်ုတယ်။ အိင်ုတီက�မ်းကျင်သူေတွ

အ�ကံေပးတာက သိမ်းတဲအ့ခါ�ှစ်ခု �ှစ်ေနရာသိမ်းတာဆုိရင် (သုံးစုံြဖစ်သွား�ပီ) ေနာက်စက်တခုထဲထည့်�ပီး
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သီးသန ့တ်ေနရာမှာထားရင် ဘယ်တခုပဲ ေပျာက်ေပျာက် ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ အ��ရာယ်များကုိ

ကာကွယ်�ပီးြဖစ်လိမ့်မည်။

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င် ဖုိင်ေဝမ�ြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း

ကက်�ှမီးယားေဒသမှာဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်တဲ့ အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့်

�ဖိ�ခဲွ�ှမ်ိနင်းြခင်းသည်

ဒီမုိကေရစီစနစ်တင်ွးတင်ွအ�ကာ�ှည်ဆုံးေသာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မ�ြဖစ်�ပီးေဒသတင်ွး�ိှ

ြပည်သူများ၏အသက်ကုိ ြပင်းထနထိ်ခုိက်ေသာသက်ေရာက်မ� ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ထိခုိက်ဒဏ်ရာေပ�တင်ွ

�ုိင်းြပစွာေစာ်ကားြခင်းဆင့်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉တင်ွ WhatsApp၏ ရက် ၁၂၀ သုံးစဲွသူ မူဝါဒအရ

ကက်�ှမီးယား၏ WhatsApp အေကာင့်များသည် စတင်၍ ပိတ်သိမ်းြခင်းခံခ့ဲရသည်။

ယခုစာေရးသားေသာအချနိ၊်ဇနန်ဝါရီ(၂၀၂၀)တင်ွကက်�ှမီးယားေဒသ၏အကန ့အ်သတ်မ့ဲ

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်တရားမဝင်ေသာအာဏာအလ�ဲသုံးစားမ�ြဖစ်သည်ဟအို��ယိ�ိင်ုငံ၏

�ိင်ုငံေတာ်တရား�ုံးချ�ပ်တရားဝင်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။ ကန ့သ်တ်ထားေသာ ြမန�်�နး်ြမင့်အင်တာနက် ဘေရာဘ့င်�ှင့်

မုိဘုိင်းအင်တာနက်ကုိ အချ�ိေနရာများတင်ွ ြပနလ်ည်ရ�ိှေသာ်လည်း ခွင့်ြပ�ေသာစာရင်း သန ့�ှ်င်းေသာစာရင်း

ဝက်ဘ်ဆုိက်များကုိသာေရွးချယ်ခွင့်�ိှသည်။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းများသည်လအူများအားသတင်းအ

ချက်အလက်မ�ေဝြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းအား ပိတ်ဆိ� တားဆီးရန် ဒီဇုိင်းလပ်ုထား�ပီး (လမူျားအား

မုိဘုိင်းဖုနး်�ှင့် SMS အချက်ပိ� ြခင်း စသြဖင့် လံြုခံ�မ�နည်းေသာ ဆက်သွယ်ေရးပုံစံစနစ်များကုိသာ သုံးရန်

တနွး်ပိ� ြခင်းြဖင့်အာဏာပုိင်များအေနြဖင့်�ကားြဖတ်နားေထာင်ြခင်းေလလ့ာေစာင့်�ကည့်ြခင်းများကုိ

လယ်ွကူေစသည်) ။ကက်�ှမီးယားေဒသ၏ အတင်း�ကပ်ဆုံးအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိမ်ျား အတင်ွးတင်ွ

လမူျားစုသည် လက်ေရးစာများသုံးြခင်း စာပိ� စာယူစနစ်များ သုံးြခင်းကုိသာ ယင်းတိ�၏ချစ်ခင်သူများ�ှင့်

သတင်းစကားပါးရနအ်ြခားေရွးချယ်စရာမ�ိှ၍ေရွးချယ်စရာအြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲရသည်။ပိတ်ဆိ� တားဆီးြခင်းအ

◌ားလံးုကုိေ�ှာင်တိမ်း�ိင်ုရန် ေသချာေပါက်နည်းလမ်း မ�ိှေသးေသာ်လည်း တက်�ကလ�ပ်�ှားသူ�ှင့်

မိတ်ေဆွတိ�၏ စကားလက်ဆုံများမှတဆင့် က��်ပ်ုတိ� ေလလ့ာခ့ဲသည်မှာ အချ�ိေသာ နည်းလမ်းများ�ှင့်

ချ�်းကပ်နည်းများသည် ေအာ့်ဖ်လိင်ုးမ�ေဝြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းများ အေြခအေနေပ�မူတည်�ပီး သင့်အတက်ွ

အလပ်ုြဖစ်�ိင်ုမည်။

မှတ်ချက်ြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိေရွးချယ်�ိင်ုေသာလမ်းများသည် စတင်ြပင်ဆင် setup လပ်ုရနအ်တက်ွ

အင်တာနက်လိအုပ်သည်။ (app ေဒါင်းလပ်ုလပ်ုြခင်း စသြဖင့်)

အနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ် NFC, Bluetooth �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ်ဆက်သွယ် Wifi Direct

မှတဆင့် ဖုိင်မ�ေဝြခင်း

သင်ဖုနး်နဲ ့ နးီရာတင်ွ�ိှေသာ ဖုနး်သိ� မဟတ်ုdevice တခုကုိဆက်သွယ်ရန ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မ��ိှရန်

မလိအုပ်ပါ။Bluetooth,Wifi,Direct,NearFieldCommunicationNFC/နးီစပ်ရာကွင်းြပင်ဆက်သွယ်စနစ်

အင်တာနက်မလိအုပ်ပါ။(တခါတရံ အင်ဒ�ုိက်ဘိနး်ဟလုည်းေခ�သည်)။Bluetooth �ှင့် Wifi Direct

�ှစ်ခုစလံးုသည် �ကိ�းမ့ဲဆက်သွယ်နည်းပညာ ြဖစ်�ပီ ဖုနး်သိ� မဟတ်ုdevice�ှစ်ခုကုိ ချတ်ိဆက်ပိွ�င့် သိ� မဟတ်ု

ကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျစီက် မ�ိှဘဲ “စုံတွဲဆက်သွယ်” �ိင်ုပါသည်။  Wifi Directက ပုိမုိကျယ်ဝနး်ေသာ အကွာအေဝးကုိ
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Bluetooth

ထက်ပုိ၍လျင်ြမနေ်သာေဒတာလ�ဲေြပာင်းမ�ပ့ံပုိး�ိင်ုပါသည်၊သိ� ေသာ်ပါဝါကုိအလနွတ်ရာပုိသုံးသည်။

တချနိတ်ည်းမှာ NFC သည် ပုိမုိတိေုတာင်းေသာ အကွာအေဝးကုိ Bluetooth or Wifi Direct ထက်ေ�ှးေသာ

လ�ဲေြပာင်း��နး်ြဖင့် သိ� ေသာ် ပုိမုိြမနဆ်နစွ်ာချတ်ိဆက်�ပီး ပါဝါသုံး��နး်နည်းသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ပမဏနည်း

လ�ဲေြပာင်းြခင်းြဖစ်မယ် စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲ�ိှမယ်ဆုိ အသုံးဝင်သည်။

Wifi Directကေတာဘ့လးူတထုက်စာရင်ေဝးေဝးေရာက်�ပီး ေဒတာေတကုိွ ြမနြ်မနေ်ြပာင်းေရ� ��ိင်ုစွမ်း�ိှေပမယ့်

ပါဝါသုံးတာအရမ်းများပါသည်တချနိတ်ည်းမှာNFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�ေလးစင်တီမီတာပုိ�ပီးနးီနးီအကွာအ

ေဝးနဲ ့ ေြပာင်းေရ� �ချနိလ်ည်းပုိေ�ှးေကွးပါသည်သိ� ေသာ် သူက ဆက်သွယ်မ�ပုိြမန�်ပီး ပါဝါသုံးတာပုိနည်းတာမိ�

ခပ်ြမနြ်မနန်ဲ ့ နည်းနည်းပဲ ေြပာင်းေရ� �မယ် စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲမှာ�ိှမယ်ဆုိ အသုံးဝင်ပါတယ်၊၊

သင့်ရဲ�ဖုနး်မှာBluetooth, Wifi Direct or NFC features အဂ်ါရပ်များက တပါတည်းပါလာ�ပီး

မ�ေဝဖိ� နည်းလမ်းများကုိလည်း ြပသထား�ိင်ုေချ�ိှပါသည်။ ဒါအ့ြပင် ဖုိင်းေတကုိွမ�ေဝတဲ့ အဂ်ါရပ်မျ�ိးြဖစ်တဲ့

Files by Google app က့ဲသိ� နည်းပညာများလည်း ေပါင်းစပ်ထားမှာပါ။

အေရး�ကီးမှတ်ချက်။ဒီဝနေ်ဆာင်မ�ေတကွေတာ့ ဆက်သွယ်ဖိ� လယ်ွကူ�ပီး အားနည်းချက်ကေတာ့

လံြုခံ�မ�မ�ိှပါ။ Bluetooth and wifi များသည် တည်ေနရာေဒသကုိ ေြခရာခံြခင်း

သင့်ဖုနး်deviceအချက်အလက်ေတကုိွ စုံစမ်းစစ်ေဆးလိ� ရ�ိင်ုပါသည်။ �ကားြဖတ်ေဖာက်ထွင်းသူများကလည်း

သင့်ဖုနး်device ကုိ စုံတွဲဆက်သွယ်ဖိ� �ကိ�းပမ်းတာမျ�ိး မလိခုျင်တဲဖုိ့င်ေတကုိွ ပိ� လိက်ုတာမျ�ိး သိ� မဟတ်ု

ထိခုိက်လယ်ွတဲအ့ေြခအေနမှာ သင့်ဖုနး်deviceကုိ ထိနး်ချ�ပ်တာမျ�ိးေတွ

လပ်ု�ိင်ုပါသည်။ပုိ�ပီးလံြုခံ�မ��ိှဖိ� ဆုိရင် စက်ေတွကုိ မသုံးတ့ဲအချနိမှ်ာ ဝနေ်ဆာင်မ�ေတွအားလံးုကုိပိတ်ထား�ပီး

လံြုခံ�ေသာေနရာမှ ြပနဖွ်င့်တာမျ�ိး app ေတွကုိ လိအုပ်တာဘဲ ဘာလ/ဲဘယ်သူလခွဲင့်ြပ�ချက်

ကန ့သ်တ်ထားတာမျ�ိး ဖုနး်လံြုခံ�ေရးစနစ် ကုိေလက့ျင့်�ပီး update အ�မဲလပ်ုေနတာမျ�ိး

ခုိင်မာေသာလ��ိဝှက်နပံါတ် passcode ထားတာမျ�ိးလပ်ုရမှာြဖစ်သည။်

�ကိ�းမ့ဲစနစ်ြဖင့်ဖုိင်များကုိမ�ေဝြခင်း �ကိ�းမ့ဲဆက်သွယ်မ�ဧရိယာကွနယ်က်

�ကိ�းမ့ဲhard drive သိ� မဟတ်ု flash drive များကုိ အဖ�ဲတင်ွး သိ� မဟတ်ု လမူျားစုကုိ တ�ပိ�င်နက်တည်း

ဖုိင်မ�ေဝရာတင်ွ သုံး�ိင်ုသည်။Wifi driveသည်များေသာအားြဖင့် ��န�်ကားချက်များ�ှင့်အတူ သိ� မဟတ်ု drive

ဆက်သွယ်ရန် app များပါ�ပီး သုံးစဲွရန် လယ်ွကူသည်။ လံြုခံ�ေရးအတက်ွ drive ကုိ လ��ိဝက်နပံါတ်လပ်ုရန်

သတိရပါေစ။�ကိ�းမ့ဲdriveမ�ိှဘူးဆုိရင်ပုံမှနU်SBdriveကုိ�ကိ�းမ့ဲကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာမှာပလပ်ထုိး�ပီးသုံးလိ�

ရပါသည်။USBအေပါက်ပါေသာခရီးသွားကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာသည်ေဈးသက်သာ�ပီးသယ်ယူရနလ်ယ်ွကူ

သည်။သုံးစဲွသူသည်USBdriveကုိအင်တာနက်မလိဘဲုေဒသတင်ွးဧရိယာကွနယ်က်မှတဆင့်ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်

။

ဖုနး်ထဲမှာ�ိှေသာဖုိင်များကုိ USB drive �ှင့် ဝင်ေရာက်ချတ်ိဆက်ရန် ဖုိင်မနေ်နဂျာ app ကုိ သုံးစဲွ�ပီးSolid

Explorer က့ဲသိ� ကွနယ်က်တင်ွး�ိှ သုိေလှာင်ခနး်များကုိ ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။ ကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာ၏

အိင်ုပီလိပ်စာကုိ သင့်ဖုနး်၏ advanced wifi settings တင်ွ ေတ��ိှ�ိင်ုသည်။

ေနာက်တခုသုံး�ိင်ုတဲ့ နည်းလမ်းတခုက PirateBox လိ� ေခ� တဲ့ ကုိယ်တိင်ုလပ်ု ပေရာဂျက်ြဖစ်�ပီးေတာ့

လိင်ုစင်�ိှဖရီးေဆာဖ့်ဝဲြဖစ်သည်။အေပ�မှာြပထားသလိပဲုဖုိင်ေတကုိွမ�ေဝ�ိင်ု�ပီးPirateBoxကအမည်မသိမ�ေဝ
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=sr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2
https://piratebox.cc/


ခွင့်ေပးမှာြဖစ်တဲအ့ြပင်ချက်နဲ ့မတ်ေဆ့ပိ� �ိင်ုတဲ့ အဂ်ါရပ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။ PirateBox ကုိြပင်ဆင်ြခင်း

setupလပ်ုဖိ� အတက်ွ ေဆာဖ့်ဝဲ အပုိင်းအစအနည်းငယ်ကုိ download, install နဲ s့etup လပ်ုရမှာြဖစ်ပါသည်။

��န�်ကားချက်များကုိ Pirate Box ဝက်ဘ်ဆုိက်တင်ွ �ကည့်ပါ။

မိတ်ေဆွချင်းချက်လပ်ု�ပီးဆက်သွယ်ြခင်း

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူကွနယ်က်များမှတစ်ဆင့်သတိြပ�မိလာတဲအ့သစ်က့ဲသိ� မိတ်ေဆွချင်းအချက်ပိ� ဆက်သွယ်တဲ့

app များတင်ွ Briar and Bridgefy တိ� ြဖစ်သည်။က��်ပ်ုတိ� သုံးစဲွဖူးြခင်းမ�ိှေသးေသာ်လည်း

စမ်းသပ်သုံးစဲွဖူးသူများကုိ သိ�ိှပါသည်။

Briar သည် ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်�ပီး �ှစ်ဖက်လံးုလ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း ေသာစနစ်ြဖင့် အချက်ပိ� ေသာapp

ြဖစ်�ပီးဗဟိဆုာဗာကုိ အားကုိးြခင်းမ�ိှဘဲသုံးစဲွသူများ၏ဖုနး်(device)များကုိsyncsဆဲွယူြခင်း( သုံးစဲွသူတိင်ုး၏

device တင်ွ အေ�ကာင်းအရာများကုိ အသက်ဝင်ေနမည်။အင်တာနက်မသုံးဘဲ Bluetooth or Wifi

သုံး�ုံြဖင့်လည်း ဆဲွယူ�ိင်ုသည်။ (အင်တာနက်ရချနိတ်င်ွ Tor ကွနယ်က်ကုိသုံး�ပီး ဆဲွယူ�ိင်ုသည်) Briar သည်

ကုိယ်ပုိင်အပ်ုစုဖ�ဲ ြခင်း အများသုံးဖုိရပ်များ ဘေလာဂ့်များလည်း တည်ေဆာက်�ိင်ုေသာ အဂ်ါရပ်များပါသည်။

ေအာ့်ဖ်လိင်ုးသုံးချနိတ်င်ွ သင်၏အကွာအေဝးသည် Bluetooth or Wifi အကွာအေဝးက့ဲသုိ

ကန ့သ်တ်ချက်�ိှသည်။ (အများဆုံး တရာမီတာ)

တချနိတ်ည်းတင်ွBridgefyသည်�ှစ်ဖက်လံးုလ��ိဝှက်လံြုခံ�ေသာ(တိက်ု�ုိက်အသံလ�င့်ေသာအဂ်ါရပ်သုံးြခင်းမှ

အပ) အချက်ပိ� ေသာ app ြဖစ်�ပီး Bluetooth ကုိသုံး�ပီး အချက်ပိ� သည်။ Brairနဲမ့တေူသာအချက်က

မတ်ေဆ့သည်အကွာအေဝး�ှည်�ှည်ခရီးေရာက်�ိင်ုသည်။အြခားBridefyသုံးစဲွသူများ၏ပုိက်စိတ်တိက်ုထား

ေသာကွနယ်က်မှ ခုနဆွ်ြခင်း (ရည်ရွယ်�ပီးပိ� သူသာဖတ်လိ� ရမည်ြဖစ်သည်)။ Bridgefy သည် Briar က့ဲသိ�

ကုိယ်ပုိင်အဖ�ဲ၊ဖုိရမ်၊ဘေလာဂ့်အဂ်ါရပ်များမပါ�ိှေသာ်လည်းတိက်ု�ုိက်လ�င့်ေသာစွမ်းရည်�ိှ�ပီးတ�ပိ�င်တည်းတင်ွ

သင့်ဆက်သွယ်သူ စာရင်းထဲတင်ွ မပါေသာ Bridgefy သုံးစဲွသူ ၇  ေယာက်ဆီအထိ ပိ� �ိင်ုသည်။

(လိအုပ်ချက်အရ တိက်ု�ုိက်လ�င့်ေသာ မတ်ေဆ့များသည် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encrypted မြဖစ်ပါ)။

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းSMSမှတဆင့်ဆက်သွယ်ြခင်း

ဖုနး်လိင်ုးနဲသွ့ားေသာ အချက်ပိ� ြခင်းသည် အက်စ်အမ်အစ်ပိ� ြခင်းသည် အင်တာနက်အေပ� မီှကပ်စရာမလိပုါ၊

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားြခင်းတင်ွလည်း အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ သိ� ေသာ် လံြုခံ�မ�လံးု၀မ�ိှပါ။

အင်တာနက်�ိှမှ သုံးလိ� ရေသာ app များြဖစ်သည့် WhatsApp or Signal နဲမ့တသူည်မှာ SMS သည်

�ှစ်ဖက်စလံးုကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားြခင်းမ�ိှဆုိလိသုည်မှာ အချက်ပိ� ြခင်း�ှင့် သူတိ�၏

metadataများသည် အစုိးရနည်းတူ

ဖုနး်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများဟတ်ကာများက�ကားြဖတ်၍ထုိအချက်ပိ� ြခင်းများကုိဖတ်���ိင်ုသည်။

SMSများသည်လှည့်စား�ိင်ုသည်။ဆုိလိသုည်မှာပိ� ေပးသူသည်သူတိ�၏လိပ်စာအချက်အလက်ကုိလိမ်လည်�ပီး

တြခားသူအေနနဲ ့ အေယာင်ေဆာင်�ပီးေပးပိ� �ိင်ုသည်။

SMS ပိ� စရာ�ိှလ�င် Silence ဆုိတဲ့ app သည် �ှစ်ဖက်စလံးုကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားေသာ SMS ြဖစ်သည်။

ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်�ပီးSignal၏လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းကုိသုံးထားသည်။က��်ပ်ုတိ� ကုိ

ယ်တိင်ုစမ်းသပ်ဖူးြခင်းမ�ိှေသာ်လည်းအြခားသူများသုံးသည်ကုိ�ကားဖူးသည်။ေပးပိ� သူေရာလက်ခံသူပါinstall
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https://piratebox.cc/openwrt:diy
https://briarproject.org/
http://www.bfy.buzz/
https://briarproject.org/how-it-works/
https://www.torproject.org/
https://medium.com/bridgefy/how-to-use-the-bridgefy-offline-messaging-app-b4799af7649b
https://silence.im/


လပ်ုထားရမှာြဖစ်�ပီးလဲလှယ်ေသာေသာခ့ျက်�ိှရမှာြဖစ်သည်။SMSသည်သင့်ရဲ�တယ်လီကွနး်ဆာဗာကုိြဖတ်�ပီး

မှသွားမှာြဖစ်တဲအ့တက်ွSilenceကုိသုံးရင်ေတာင်မှလ��ိဝှက်ေသာမတ်ေဆ့ကုိပိ� မှာြဖစ်ေသာ်လည်း

မတ်ေဆ့ရဲ�metadata ေတကုိွေတာ ့တယ်လီကွနး် ကုမ�ဏီေတကွေန အချက်အလက်�ှာေဖွ�ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါသည်။

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖတ်ေတာက်ြခင်းပိတ်ပင်တားဆီးထားေသာဆုိက်ဒ်များကုိေ�ှာင်တိမ်းြခင်း

မ�ကာခဏအားြဖင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည် အင်တာနက်တစ်ခုလံးု ြပတ်ေအာင်ပိတ်ြခင်းမဟတ်ုဘဲ

အချ�ိသီးြခားဝက်ဘ်ဆုိက်ဒ်�ှင့်ဆုိ�ှယ်မီဒီယာများကုိသာပိတ်ပင်ြခင်းလည်းြဖစ်�ိင်ုသည်။အာဏာပုိင်အစုိးရသ

ည်အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူISPများမှတစ်ဆင့်အိင်ုပီလိပ်စာေပ�အေြခခံေသာပိတ်ပင်ြခင်း

အေ�ကာင်းအရာသိ� မဟတ်ု DNS looups ဒိမိုနး်အမည်စနစ်�ှာေဖွြခင်းစနစ်ကတစ်ဆင့် ပိတ်ပင်�ိင်ုသည်။

ဆုိက်ဒ်တခုကပိတ်ပင်ထားြခင်းခံရသလားဆုိတာမေသချာဘူးလားအဖ�ဲအစည်းများြဖစ်ေသာ

Open Observatory of Network Interference and Netblocks စေသာအဖ�ဲအစည်းများက

ေလလ့ာေစာင့်�ကည့်ချင်း အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်မ�နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး တိင်ုးတာြခင်း ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကုိ

ကမ�ာ�ှင့်တဝနး်တင်ွလပ်ုေဆာင်သည်။ကံေကာင်းေထာက်မသည်မှာသင့်တင်ွအင်တာနက်ဝင်ေရာက်ချတ်ိဆက်ခွ

င့် �ိှသမ� ကာလပတ်လံးု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပိတ်ဆိ� ြခင်းကုိ ေကျာ်ြဖတ်�ိင်ုေသာ နည်းလမ်းများ�ိှေသးသည်။

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းencryption�ှင့်အတပိူတ်ဆိ� ထားေသာဆုိက်ဒ်များကုိေ�ှာင်တိမ်း�ပီးအသုံးြပ�ြခင်းသ

ည်လည်း သင့်�ိင်ုငံတင်ွ ရာဇဝတ်ြပစ်မ�အြဖစ်သတ်မှတ်�ိင်ုေ�ကာင်း သတိြပ�ပါ။

ဗီပီအန ်ေခ� လ��ိဝှက်ဆက်သွယ်ကွနယ်က်
အိင်ုပီအေြခခံ�ှင့်အေ�ကာင်းအရာကုိအေြခခံေသာပိတ်ပင်တားဆီးြခင်းကုိေ�ှာင်ကွင်းေကျာ်ြဖတ်ရနန်ည်းလမ်း

တခုမှာProtonVPNorTunnelBearက့ဲသိ� လ��ိဝှက်ကွနယ်က်စနစ်ဗီပီအနသုံ်းြခင်းြဖစ်သည်၊၊

ဗီပီအနမှ်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ေသာအခါအင်တာနက်အသွားအလာလမ်းေ�ကာင်းသည်လ��ိဝှက်လံြုခံ��ပီးဗီပီအ

နဆ်ာဗာမှတစ်ဆင့်တစ်ြခားအရပ်ေဒသ၊အြခား�ိင်ုငံအစ�ိှသြဖင့်ေြပာင်းသွား�ပီးအမှနတ်ကယ်ရည်ရွယ်ရာအရ

ပ်�ှင့်သင့်အင်တာနက်အသွားအလာလမ်းေ�ကာင်းအေ�ကာင်းအရာကုိသင့်အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူအား

ဖုံးကွယ်သည်။

ြဖတ်သနး်သွားေသာေ�ကာင့်တကယ်ေနရာအစစ်အမှနန်ဲပ့ါဝင်မ�များကုိလမ်းေ�ကာင်းေြပာင်းေပးသည်။

တချ�ိ�ိင်ုငံအစုိးရများက ဗီပီအနသုံ်းစဲွမ�ကုိ ပိတ်ပင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ပိတ်ထားေသာ ဗီပီအနမှ် တဆင့်သုံးစဲွမ�ကုိ

ေြခရာခံြခင်းများ လပ်ု�ိင်ုသည်။ အေရး�ကီးသည်မှာစိတ်ချရေသာ ဗီပီအနကုိ်သုံးစဲွြခင်း အချက်အလက်များကုိ

မစုေဆာင်းေသာတစ်ခုကုိသုံးစဲွြခင်းကုိြပ�သင့်သည်။မည်သည့်�ိင်ုငံတင်ွဗီပီအနက်�ိှေနသလဲသူတိ� ရဲ�

ဆုံးြဖတ်သုံးသပ်မ�များသည်တရားဆုိင်ရာလမ်းေ�ကာင်များ�ိှမ�ိှတစ်ချ�ိအစုိးရသည်ဗီပီအနကုိ်ခွင့်ြပ�ေသာ်လ

ည်းသင့်အချက်အလက်များကုိ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း ေလလ့ာစစ်ေဆးြခင်းများလပ်ုေဆာင်သည်။

DNS ဆာဗာ ဒုိမိနး်အမညစ်နစ်

DNS (ဒိမိုနး်အမည်စနစ်) ဆာဗာေတဟွာ ဒိမိုနး်အမည်ေတကုိွ ဘာသာြပန�်ပီး အလပ်ုလပ်ုတဲ့ သိ� မဟတ်ု

သုံးစဲွသူအေနနဲ ့ နပံါတ်ပါေသာ အိင်ုပီလိပ်စာများကုိ �ုိက်ထည့်�ပီး အင်တာနက် ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာေတကုိွ

ခဲွြခားသတ်မှတ်တဲ့ URL ေတွ ြဖစ်ပါသည်။ ISP အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူသည် ဒိမိုနး်အမည်စနစ် DNS
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https://ooni.org/
https://netblocks.org/
https://protonvpn.com/
https://www.tunnelbear.com/


ဆာဗာများကုိ ြပ�ြပင်�ပီး အချ�ိေမးြမနး်ချက်များကုိ ထိနး်ချ�ပ်ြခင်း ဝက်ဘ်ဆုိက်ဒ်မ�ိှပါ ဟ၍ူ

မမှနေ်သာစာမျက်�ှာများကုိြပနပိ်� ြခင်းလပ်ုသည်။

၂၀၁၄ ခု�ှစ် တရီူကီေရွးေကာက်ပဲွကာလာအတင်ွး တရူကီဝန�်ကီးချ�ပ် Recep Tayyip Erdogan က

တစ်ွတာကုိ ပိတ်ရန�်ကိ�းစားတနုး်က ထုိနည်းကုိသုံးခ့ဲေသာ်လည်း ပိတ်ပင်ြခင်းကုိ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများက

လျင်ြမနစွ်ာေဖာက်ထွင်း�ပီးဗီပီအင်သုံးရန�ှ်င့်ဒိမိုနး်အမည်စနစ်DNSဆာဗာေြပာင်းရနအ်သုံးဝင်သည့်အချက်မျာ

◌းကုိ တဆင့်�ပီးတဆင့် တဆင့်ချင်း တားဆီး�ိင်ု�ိင်ုခ့ဲသည်။

မူလDNSဆာဗာကုိ ဖုနး်ရဲ�network သိ� မဟတ်ု wifi setting မှာ ေြပာင်းလိ� ရပါသည်။ ဆာဗာသုံးတဲအ့ခါ

မူလDNSဆာဗာ တမျ�ိးတည်းမသုံးဘဲ အေြပာင်းအလဲဆာဗာေတြွဖစ်တဲ့ Google Public DNS or quad9

ေတကုိွ ေြပာင်းလဲသုံးြခင်းြဖင့် DNSကုိ အေြခခံ�ပီး ပိတ်ဆိ� တာေတကုိွ လှည့်ပတ်သွား�ိင်ုမှာြဖစ်ပါသည်။

Quad 9 တင်ွQuad 9 Connect . ဟေုခ�ေသာ app တစ်ခုလည်း�ိှသည်။ယခုစာေရးေနသည့်အချနိတ်င်ွ

Quad9 connect appသည် စတင်အသုံးြပ��ိင်ုရန ်စမ်းသပ်သည့်အဆင့်မှာသာ�ိှေသးသည်။

ပိတ်ပင်ြခင်းကုိေ�ှာင်တိမ်း�ိင်ုေသာအသုံးများသည့်နည်းလမ်း�ှစ်မျ�ိးသာ�ိှသည်။

အတင်ွးကျကျအချက်အလက်များကုိေလလ့ာလိလု�င်“InternetSociety, AccessNow, Security-in-a-Box

and EFF” တင်ွ အတင်ွးကျကျ အချက်အလက်များကုိရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
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https://www.theverge.com/2014/3/21/5532522/turkey-twitter-ban-google-dns-workaround
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/turkey-twitter-users-flout-ban-erdogan
https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using
https://www.quad9.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quad9.aegis&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/
https://www.accessnow.org/ways-circumvent-internet-shutdown-democratic-republic-congo/
https://securityinabox.org/en/guide/anonymity-and-circumvention/
https://ssd.eff.org/en/module/how-circumvent-online-censorship

