အော့ဖ်လင
ုိ ်း(offline) မှ တ်တမ် းတင်ခြင်းအတွက် ဖု နး် ကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသော် လည်း
ထိုဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို

မှတ်တမ် းတင်သူများအနေနှင့်

အရေးကြီးဗီ ဒီယိုများဖမ် းယူနင
ုိ ်ပြီး

အော့ဖ်လိင
ု ်း(offline) သို့ မဟုတ် အွနလ
် ိင
ု ်း(online) ပြန်ရသည့်အချ ိန်တင
ွ ်

မျှဝေခြင်း ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။အော့ဖ်လိင
ု ်း(offline)မှတ်တမ် းတင်ခြင်းအတွက်ဖုနး် ကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း

အတွက်အသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အခြားကျင့်သုံးသူများဆီ မှ ကျွန်ပ
ု ် တို့
အောက်ပါအတိင
ု ်းလေ့လာခဲ့ သည်။သတိပြုရန်မှာ
လိအ
ု ပ် သည်။

ထို့ ကြောင့်

အချ ို့သောအချက်များသည်

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်မတိင
ု ်မီ

လုပ်ဆောင်ထားရန်ဖြစ် သည်။

အင်တာနက် အသုံးပြုရန်

သို့ မဟုတ်

အင်တာနက်ပြန်လည်ရရှ ိ ချ ိန်တင
ွ ်

အကြပ် အတည်း

ကျရောက်သည့်အချ ိန် မတိင
ု ်မီ

ထပ် မံပြောကြားလိသ
ု ည်မှာ ထိုအချက်များကို စိ တ်ဖိစီးမှုရှိနေသည့် အချ ိန်ကျမှ

လုပ်ဆောင်ရန်မစောင့်ဆိုင်းပါနှင်။့

ယခု လပ
ု ် ဆောင်ထားပါ။

ဖု နး် အသုံးပြုခြင်းကိုအချ ိန်ယူ၍လေ့ကျင့်ထားပါ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်သည်သတင်းအချက်အလက်များ

ကိုတိးု မြှင်ထ
့ ိနး် ချုပ် ထားသည့်အချ ိန်သို့မဟုတ်လတ
ွ ်လပ် စွာသဘောထားထုတ်ဖော် ခွင်၊့ စုရုံးခွ င်မ
့ ျားကိုကနသ
် ့ တ်ထာ
းသည့်အချ ိန်များနှင်တ
့ ိက
ု ်ဆိုင်နေတတ်သည်။သင်သည်မှတ်တမ် းတင်သူဖြစ် လျှင်မိမိကိုယ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊
မိ မိ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသော် လည်းကောင်းအထူးသတိပြုကာကွယ်ရန်အချ ိန်ဖြစ် သည်။သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်များကသင့်ဖုနး် ကိုသိမ်းယူနင
ုိ ်ခြေအလားအလာ၊ဖုနး် ကိုမဖြစ် မနေunlockလုပ်ခိုင်းနိင
ု ်ခြေ၊အကြောင်းအ
ရာများကိုထုတ်ပြခို င်းသောအခြေအနေများရှ ိ လျှင်(အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်၊အခြား)မှတ်တမ် းတင်ရန်အတွ
က်သီးသနဖု
့် နး် တလုံးသုံးရန်စစဉ်းစားပါ။ထိုသို့သုံးစွဲခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ
accounts,

message,

etc)

ခို းယူရရှ ိ ခြင်း

အခွ င်အ
့ လမ် းကို

ထိုသို့သီးသနစ
် ့ က်မသုံးနိင
ု ်လျှင်လည်းယခု နည်းလမ် းများကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်လည်း

(contacts,

နည်းစေလိမ့်မည်။

အထိခိုက်မခံ နင
ုိ ်သောဒေတာများကို ပိုမိုကောင်းမွနစ
် ွာ လုံခြုံစေလိမ့်မည်။

ဖု နး် အဟောင်းကိုရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းသုံးစွဲလျှင် ဒေတာအရင်ရှင်းပစ် ပါ
ဒေတာရှ င်းရန် factory reset ကို run ပါ

မှတ်ချက်။လေ့လာချက်များအရဖုနး် ကိုfactoryresetrunသော် လည်းရှ ိ သမျှဒေတာအားလုံးရှ င်းမည်မဟုတ်ပါ။
အမှနမ
် ှာရာနှုနး် ပြည့်လုံခြုံစွာဒေတာများကိုရှင်းလင်းချင်လျှင်ဖုနး် ကိုဖျက်ဆီးရမည်။သို့ သော် ထိုနည်းလမ် းသည်
ဖုနး် ကိုပြန်လည်သုံးစွဲချင်လျှင်ရွေ းချယ်လို့ရမည့်နည်းလမ် းမဟုတ်ပါ။ယခု ဆောင်းပါးတွင်Android
အင်ဂျင်နယ
ီ ာတဦးက အကြံပေးထားသည်မှာ factory reset

မလုပ်မီ ဖုနး် ထဲရှိအကြောင်းအရာ များကို

လျှ ိူ့ဝှက်လုံခြုံရန်သေချာစေရမည်။ယခု လက်ရှိဖုနး် အများစုတင
ွ ် မူရင်းအားဖြင့် လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံမှုရှိသော် လည်း

အကယ်၍မရှ ိ ခဲ့လျှင် resetting မလုပ်မီ setting ကိုသွားပါ > security > encrypt လုပ်ပါ။ ထိုနည်းလမ် းသည်
သင်factory reset လုပ်ချ ိန်မှာ encryption key ပျောက်သွားပါက မဖျက်ဆီးရသေးသော ဒေတာများသည်ပင်
ဖတ်လို့မရသောအဆင့်သို့ ရောက်သွားမည်။

ဖု နး် လခြ
ုံ ုံရေးအခြေခံ ကိုလေက
့ ျင့်ခြင်း

အထွေထွေဖုနး် လုံခြုံရေးအလေ့အကျင့်များမှာ

အခြေအနေအရပ် ရပ် တင
ွ ်

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်ဖြစ် စေ၊

မဖြတ်တောက်ချ ိန်ဖြစ် စေ အကျ ုံးဝင်သည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ် များ

အောက်ပါအတိင
ု ်းဖြစ် သည်။မည်သည့်အရာမှရာနှုနး် ပြည့်အာမမခံ နင
ုိ ်သော် လည်းအချ ို့အသုံးဝင်သည့်အချက်များ
ပါဝင်သည်မှာ
-

သင့်ဖုနး် သည်လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံကြောင်း(encrypted)

သေချာပါစေ။

ဖုနး် အသစ် များသည်

မူလပင်မကပင် လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံသည် (encrypted)။ မိ မိဖုနး် ၏လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံမှု မသေချာလျှင် security
setting ကို စစ် ဆေးပါ။
-

OS (operating system) updates ကို ပုံမှနစ
် စ် ဆေးပါ။ သူတို့သည် လုံခြုံရေးထိခိုက်နင
ုိ ်မှုကို

ပြုပြင်နင
ုိ ်သည်။
-

အရေးကြီးသော app (like message apps) များကို ပုံမှန ် update လုပ်ပါ။

ဖုနး် လျှ ို့ဝှက်ကုဒ်နပ
ံ ါတ်ကိုခိုင်မာပါစေ၊ အနည်းဆုံး ဂဏန်းခြောက်လုံးထားပါ၊ လက်ဗွေ မျက်နှာ

အမှတ်အသား fingerprint/touch or face ကို အားမကိုးပါနှင်။့
-

Screen lock, lock timer ကို set up လုပ်ထားပါ။

တည်ရှိနေရာ location service ကို (off) မလိလ
ု ျှင်ပိတ်ထားပါ။

(emergency location service, location accuracy, location history, location sharing, Wifi, Bluetooth
scanning)

အကုနပ
် ါသည်။

များလည်းပိ တ်ထားပါ။
-

အခြားapp

တွေမှာရှ ိ သည့်

check

location

permission

Bluetooth နဲ ့ Wifi ကိုလည်း မလိအ
ု ပ် လျှင်ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် device ကို နောက်ယောင်ခံခြင်းမှ

ရှောင်ရှားနိင
ု ်သည်။
-

ဖုနး် ကို မသုံးလျှင် power down ထားပါ။

အသုံးဝင်သောမှ တ်တမ် းတင်Appများကို Install လုပ်ခြင်း
ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ် းတင်သောအခါ

ဖုနး် ထဲရှိ

သို့ မဟုတ်

ပိုပြီးအထူးပြုသောမှတ်တမ် းတင်app

အတည်ပြု၊

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်း၊

built-in camera app ကို အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။
သို့ မဟုတ်

(ProofMode

အခြား)များကိုလည်း

အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ ထို app များသည် ပိုမိုအားကောင်းသည့် metadata များကို ဖမ် းယူ၊ ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့၊ သရု ပ်ခဲွ ၊
လုံခြုံသော

galleries

နှင့်

တခြား

အဂ် ါရပ် များကို

ခွ င်ပြ
့ ုစေသည်။

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်ကို မှတ်တမ် းတင်သည့် appဖြစ် သော OONI Probe သည် ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ်
appဖြစ် ပြီးဖုနး် မှတဆင့်စမ် းသပ် ကာဆိုက်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများကိုပိတ်ဆို့သလားဟုစမ် းသပ် နင
ုိ ်သည်။ထိုစ

မ် းသပ် မှုမှ ဘယ်လိ၊ု ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်သူက ဆိုက်တွေကို ပိ တ်ဆို့ထားသလဲ ပြသနိင
ု ်သည်။ဒီ app ကို
အသုံးမပြုမီ ဖြစ် နင
ုိ ်ခြေရှ ိ သော အန္တရာယ်များကို နားလည်ထားဖို့ လိအ
ု ပ် သည်။မည်သည့် app ကို အသုံးပြုရမလဲ
မသေချာဖြစ် နေပါသလား?

ကျွန်ပ
ု ် တို့က

လမ် းညွှနမေ
် းခွ နး် များဖြင့်

သင်သုံးသင့်ပါသလား” သင်တန်းတွင်ပံ့ပိုးပေးပါမည်။

နေစဉ်
့ အသုံးပြုမည့ ် App များ Install လုပ်ခြင်း
သင့်ဖုနး် ထဲတင
ွ ်ဒေတာအနည်းငယ်သာရှ ိ ပြီးအထူးပြုသော

app

“ဒီမှတ်တမ် းတင်app

ကို

များရှ ိ နေခြင်းကြောင့်သံသယဖြစ် ခံရဖွယ်

ဖြစ် နင
ုိ ်သည်။သင့်ဖုနး် ကိုနေစဉ်
့ သုံးနေသောdeviceပုံစံပေါ်လွင်စေရန်မိမိမှတ်တမ် းတင်သောနေရာဒေသတွင်အသုံး

များသောappများinstallလုပ်ထားပါ(သို့ သော် နာမည်ကောင်းရှ ိ သောအရင်းအမြစ် များမှ download) လုပ်ပြီး
ဘေးကင်းသောဓာတ်ပုံများကို gallery တွင်ထားပါ။

ဆိုရှယ်မီဒီယာappသုံးလျှင် အခြားနာမည်များနှင့် အကောင့်ဖွင်လ
့ ိက
ု
ဖွင်ထ
့ ားနိင
ု ်သော် လည်း အကောင့်တသ
ု ည်
အချ ို့ပလက်ဖောင်းများ၏

ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ် းကို

ဖောက်ဖျက်ရာရောက်သည်။

အချ ို့ပလက်ဖောင်း

များသည်အကောင့်တဖ
ု ွင်ရ
့ န်ခက်ခဲအောင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များစိ စစ် အတည်ပြုခြင်းလိအ
ု ပ် ချက်များထား
ရှ ိ သည်။ထို့ အပြင်အကြောင်းအရာများဖြည့်သွင်းခြင်းသူငယ်ချင်းလက်ခံခြင်း

စသည့်

ကြိုးစားအားထုတ်အချ ိန်သုံးရမည် ဖြစ် သည်။

လုပ်ငန်းများအတွက်

အင်တာနက် မရှ ိ ချ ိန်တွင် app များ install လုပ်ခြင်း

အင်တာနက်ချ ိတ်ဆက်ခွင်မ
့ ရဘဲ app များကို download and install လုပ်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော
စိ နခေ
် ါ်မှုဖြစ် သည်။

အင်တာနက်ပြတ်တောက်နင
ုိ ်ချေရှ ိ သည်ကို

မျှော် မှနး် ၍

ကြိုတင်ပြီး

download

လုပ်ထားရမည်။သင့်အားအထောက်အကူပြုနိင
ု ်သည့် အခြားသောနည်းဗျူဟာမှာ Android Package (.apk)
file

ကို

download

and

save

လုပ်ထားပါ

(ယုံကြည်ရသော

အရင်းအမြစ် ,

ဥပမာ

တီထွင်သူထံမှ

တိက
ု ်ရု ိ က်download) Phone storage or drive မှာ .apk file အနေနဲ ့ သိမ်းထားပါ။ ထို APKများကို
အော့်ဖ်လိင
ု ်း

ထားခြင်းသည်

အင်တာနက်

မရှ ိ သည့်အချ ိန်တင
ွ ်

သင်ရော

တခြားသူများပါ

မျှဝေခြင်းကို

ခွ င်ပြ
့ ုသည်။စမ် းသပ် သုံးစွဲဖို့အခွ င်အ
့ လမ် းမရှ ိ သော် လည်း F-Droid app သည် ထို APK အော့်ဖ်လိင
ု ်းများနှင့်
လဲလှယ်သုံးစွဲနင
ုိ ်သည်။သင်ခန်းစာ

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊လျှ ို့ဝှ က်၊အထိ ခုိ က်မခံ သောသတင်းအချက် အလက် များကိုဖုနး် (device)ထဲ မှဖယ်ထု
တ် ထားခြင်း

ဖုနး် (device)ကိုမှတ်တမ် းတင်ရုံသက်သက်သာအသုံးပြုရန် ဖယ်သိမ်းထားဖို့ ကြိုးစားပါ။ email, phone calls,
အတွက်

message

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ် စေ၊

အန္တရာယ်ရှိသွားနိင
ု ်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားမှု

အဆက်အသွယ်များနှင်ဖြ
့ စ် စေ ဒီဖုနး် (device)ဆက်သွယ်မှု လုပ်ရန် မသုံးပါနှင့်

အကြောင်းအရာများကို မှေးမှိ နသ
် ွားစေမည့ ် features သုံးခြင်း
အကယ်၍

သင့်ဖုနး် ကို

အကြောင်းအရာများကို

ရှ ာဖွေခံ ရသည့်အခါ

တွေ့ရှ ိ ဖို့

ခက်ခဲစေရန်

သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို

ကူညီမှုပေးသည်။

သိသာမှု

သင့်ဖုနး် ကို

နည်းစေရန်

စစ် ဆေးခြင်းခံ ရတဲအ
့ ခါ ယခု ကဲ့သို့ရှ င်းလင်းသည့် နည်းဗျုဟာများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

သို့ မဟုတ်

အပေါ် ယံလျင်မြန်စွာ

- Launcher app ကို အသုံးပြု၍ app ၏ shortcut နာမည်န ဲ အိ
့ င
ု ်ကွန ် များကို ပြောင်းလဲလိက
ု ်ပါ။ (ဥပမာ
- Nova Launcher , အခြား app များလည်းရှ ိ သေးသည်) အချ ို့app တွေရဲ ့ သိသာထင်ရှားမှုကို
နည်းစေမည်။

Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) ကဲ့သို့ ဖုနး် နဲ တပါတည်
့
းပါလာသော

-

လျှ ို့ဝှက် feature များကို အထောက်အကူ သုံးနိင
ု ်သည်။

အချက်အလက်မပါဝင်သောဖိုင်တခု ဆောက်၍“.nomedia”ဟုအမည်ပေးFolder

-

တခု အောက်တင
ွ ်သိမ်းခြင်းဖြင့် gallery ထဲမှာ သင့်မီဒီယာတွေ မပေါ်လာအောင် ကာကွယ်နင
ုိ ်သည်။
မှတ်ချက် - အကယ်၍ မီ ဒီယာတွေ ပေါ်နေဆဲ ဖြစ် လျှင် gallery cache ကို clear လုပ်ပါ။ ဖုနး် (devices)
အားလုံးတွင် တသမတ်တည်း အလုပ်ဖြစ် ချင်မှ ဖြစ် လိမ့်မည်။

ဖွက်ထားသော folderများ (“.” နှင်စ
့ သောfolder)ကို file manager app သုံး၍ ဖန်တီးပါ။

-

ဖွက်ထားသော folderများကို manually ဖြစ် စေ၊

Open Camera ကဲ့သို့သော app သုံးပြီ းဖြစ် စေ

ရွှေ့ခြင်းဖြင့် ဘယ်မီဒီယာကို သိမ်းထားလဲ သတ်မှတ်နင
ုိ ်သည်။

ဖွက်ထားသောဖိုင်များကို မမြင်စေရန်

setting သို့ သွား၍ “show hidden files”ကို “turn off” လုပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။

Tella or Eyewitness to Atrocities ကဲ့သို့ မှတ်တမ် းတင်ခြင်းကို အထူးပြု app များသည်

-

လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းသော encrypted gallery များတွင်း သီးသန ် ့ မှတ်တမ် းတင်ထားနိင
ု ်ပြီး app ကို
သုံး၍သာလက်လှမ်းမီ နင
ုိ ်သောကြောင့်သင့်ဖုနး် ကိုရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းခံ ရသောအခါ

သိသာထင်ရှားမှုကို

လျှော့နည်းစေသည်။ထိုgalleryများတွင်မှတ်တမ် းတင်သောအခါသီးသနလ
် ့ ျှ ို့ဝှက်နပ
ံ ါတ်passcodeလိအ
ု
ပ် ပြီး

သင့်ဖုနး်

unlocked

ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်။

ဖြစ် သောအချ ိန်တင
ွ ်တောင်

လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းမှု

(encrypted)

အကြောင်းအရာကိုမှေ းမှိ နအေ
်
ာင်လပ
ု ် ရာတွင်အရေးကြီ းသောမှ တ်ချက် အရေးကြီးသောသတိပြုရန်မှာအထ

က်ပါနည်းစနစ် များသည်တစုံတယောက်ကလျင်မြန်စွာလှနလှေ
်
ာချ ိန်တင
ွ ်သာချပစ် ရန်ဖြစ် ပြီးတစုံ တယာက် ကသေချ
ာစွာကြည့ရ
် ှု သည့အ
် ခါတွင် အကြောင်းအရာများကို အကျ ိူးသက် ရောက် စွာ ဖွက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

မှတ်ထားသင့်သည်မှာ အချ ို့နိင
ု ်ငံများတွင် သင့်ဒေတာများကို လုံခြုံလျှ ို့ဝှက်ရန်နှင်ရ
့ ှ င်းလင်းရန်သုံးသော security
app

များကို

ဥပဒေအရ

ကနသတ်
့်
ခြင်း

ပြစ် မှုပေးခြင်း

ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။

ထို

app

များကိုအသုံးပြု၍

သင့်ဒေတာများကို အာဏာပိုင်များကို ရယူခြင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သက်သေကိုဖျက်ဆီးခြင်း
သို့ မဟုတ်

စုံစမ် းစစ် ဆေးမှုကို

ပိ တ်ဆို့ခြင်းများ

ပြုလုပ်ပါက

ရာဇဝတ်မှုအနေဖြင့်

ပြစ် ဒဏ်ပေးနိင
ု ်သည်။

ယခု မြေပုံသည် သင့်နင
ုိ ်ငံဥပဒေနှင်ပ
့ တ်သက်၍ မေးခွ နး် ရှ ိ ပါက အစပြုလေ့လာနိင
ု ်သည် (ပြည့်စုံသော် လည်း ၂၀၁၇)

အော့ဖ
် ် လင
ုိ ်းမျှဝေရန်ပြင်ဆင်ခြင်း

အကြောင်းအရာများကိုဖမ် းယူပြီးသော် လည်းအင်တာနက်မရှ ိ သည့်အခြေအနေတွင်သင့်လုံခြုံရေးအရသော် လည်း
ကောင်း၊

နေရာလွတ် ရရင်လည်းကောင်း၊ မျှဝေရန်လည်းကောင်း လိအ
ု ပ် လာလျှင် မှတ်တမ် းများကို ဖုနး် မှ

ဖယ်ထုတ်ထားသင့်သည်။မှတ်တမ် းများကိုပုံမှနo
် ffloadဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြင့်သင့်ဖုနး် ကိုသိမ်းဆည်းရှ ာဖွေပြီ း
unlock လုပ်ခံရလျှင် အချက်အလက်များပေါက်ကြားသွားသော အခြေအနေကို လျော့နည်းစေသည်။

အင်တာနက်မဆက်သွယ်နင
ုိ ်သော် လည်း အခြားဖုနး် သို့ မဟုတ် Wifi USB drive စသဖြင့် Wifi or Bluetoothနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ထားသော

deviceများမှ

တဆင့်

ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။

သင့်ဖုနး် သည်

ပုံမှနအ
် ားဖြင့်

app

ဆက်သွယ်မှုစနစ် များမှ ဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နင
ုိ ်စွမ်း ရှ ိ လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုနည်းကိုပံ့ပိုးလျှင် USB on-the-go
(OTG)

drive

သို့ မဟုတ်

ကွနန
် က်တာနှင့်

ပလပ် ထိုးပြီ း

မှတ်တမ် းများကို

OTG

drive

သို့ မဟုတ်

အခြားdeviceထဲသို့offload(ဖယ်ထုတ်)လုပ်နင
ုိ ်သည်။“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်အတွင်းဖိုင်များမျှဝေခြင်းနှ

င့်ဆက်သွယ်ခြင်း”သင်ခန်းစာနှင့် “ဗီ ဒီယိုဖြင့်သက်သေ - နည်းပညာကိရိယာ - ဖိုင်များလွှဲပြောင်းခြင်း” တွင်
ထိုနည်းလမ် းများကို အသေးစိ တ်ဆွေးနွေးမည်။

အကြပ် အတည်းမကျရောက် မီအခြေအနေတွင်လေက
့ ျင့်ခြင်း
ယခု သို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုခွ င်ရ
့ ှ ိ ချ ိန်တင
ွ ် ဖုနး် အား setup လုပ်ခြင်းနေစဉ်
့ အခြေအနေတွင် appများကို
စတင်သုံးစွဲလေက
့ ျင့်ရန်(လုံခြုံရေးစိုးရိ မ်မှုမရှ ိ သောအချ ိန်)သို့ မှသာသုံးစွဲရာတွင်ရင်းနှးီ ပြီ းသက်တောင့်သက်သာရှ ိ

စေမည်။မူသေလေ့ကျင့်ရန်ကောင်းမွနသေ
်
ာအခြေခံ ဖုနး် လုံခြုံရေးပြုလုပ်ထားပါ။အခြားစိ တ်ပူစရာများရှ ိ လာသော
အခြေအနေတွင် သဘာ၀အလျောက်သုံးစွဲတတ်ရန်နည်းလမ် းဖြစ် သည်။

