
ေ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။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိသ်ည်သတင်းအချက်အလက်များ

ကုိတိးုြမ�င့်ထိနး်ချ�ပ်ထားသည့်အချနိသိ်� မဟတ်ုလတ်ွလပ်စွာသေဘာထားထုတ်ေဖာ်ခွင့်၊စု�ုံးခွင့်များကုိကန ့သ်တ်ထာ

◌းသည့်အချနိမ်ျား�ှင့်တိက်ုဆုိင်ေနတတ်သည်။သင်သည်မှတ်တမ်းတင်သူြဖစ်လ�င်မိမိကုိယ်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိမိ၏သတင်းအချက်အလက်များကုိေသာ်လည်းေကာင်းအထူးသတိြပ�ကာကွယ်ရနအ်ချနိြ်ဖစ်သည်။သက်ဆုိင်ရာ

အာဏာပုိင်များကသင့်ဖုနး်ကုိသိမ်းယူ�ိင်ုေြခအလားအလာ၊ဖုနး်ကုိမြဖစ်မေနunlockလပ်ုခုိင်း�ိင်ုေြခ၊အေ�ကာင်းအ

ရာများကုိထုတ်ြပခုိင်းေသာအေြခအေနများ�ိှလ�င်(အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိ၊်အြခား)မှတ်တမ်းတင်ရနအ်တွ

က်သီးသန ့ဖု်နး်တလံးုသုံးရနစ်စ�်းစားပါ။ထုိသိ� သုံးစဲွြခင်းြဖင့်မိမိကုိယ်ပုိင်အချက်အလက်များ (contacts,

accounts, message, etc) ခုိးယူရ�ိှြခင်း အခွင့်အလမ်းကုိ နည်းေစလိမ့်မည်။

ထုိသိ� သီးသန ့စ်က်မသုံး�ိင်ုလ�င်လည်းယခုနည်းလမ်းများကုိဆက်လက်သုံးစဲွြခင်းြဖင့်လည်း
အထိခုိက်မခံ�ိင်ုေသာေဒတာများကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနစွ်ာ လံြုခံ�ေစလိမ့်မည်။

ဖုနး်အေဟာင်းကုိရညရွ်ယ်ချက်ေြပာင်းသုံးစဲွလ�င် ေဒတာအရင်�ှင်းပစ်ပါ
ေဒတာ�ှင်းရန ်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 > encryptလပ်ုပါ။ ထုိနည်းလမ်းသည်

သင်factory reset လပ်ုချနိမှ်ာ encryption key ေပျာက်သွားပါက မဖျက်ဆီးရေသးေသာ ေဒတာများသည်ပင်

ဖတ်လိ�မရေသာအဆင့်သိ�  ေရာက်သွားမည်။

ဖုနး်လံြုခံ�ေရးအေြခခံကုိေလက့ျင့်ြခင်း

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


အေထွေထွဖုနး်လံြုခံ�ေရးအေလအ့ကျင့်များမှာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တင်ွ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိြ်ဖစ်ေစ၊
မြဖတ်ေတာက်ချနိြ်ဖစ်ေစ အကျ�ံးဝင်သည်။ အြခားအဖ�ဲအစည်းများ၏ အသုံးဝင်ေသာအရင်းအြမစ်များ
ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်သည်။မည်သည့်အရာမှရာ��နး်ြပည့်အာမမခံ�ိင်ုေသာ်လည်းအချ�ိအသုံးဝင်သည့်အချက်များ
ပါဝင်သည်မှာ

- 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။

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 ပုိမုိအားေကာင်းသည့်metadata 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။ထုိစ

မ်းသပ်မ�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�လင်ွေစရနမိ်မိမှတ်တမ်းတင်ေသာေနရာေဒသတင်ွအသုံး

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
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://wp.me/p4j1y7-789
https://wp.me/p4j1y7-789


များေသာappများinstallလပ်ုထားပါ(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�ြခင်းလိအုပ်ချက်များထား

�ိှ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)ထဲမှဖယ်ထု

တ်ထားြခင်း

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။

https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en


- 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 clearလပ်ုပါ။ 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��ိဝှက်နပံါတ်passcodeလိအု

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

ဆက်လက်တည်�ိှေနမည်။

အေ�ကာင်းအရာကုိေမှးမိှနေ်အာင်လပ်ုရာတွင်အေရး�ကီးေသာမှတ်ချက်အေရး�ကီးေသာသတိြပ�ရနမှ်ာအထ
က်ပါနည်းစနစ်များသည်တစုံတေယာက်ကလျင်ြမနစွ်ာလှနေ်လှာချနိတ်င်ွသာချပစ်ရနြ်ဖစ်�ပီးတစုံတယာက်ကေသချ

◌ာစွာ�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�ိှပါကအစြပ�ေလလ့ာ�ိင်ုသည် (ြပည့်စုံေသာ်လည်း ၂၀၁၇)

ေအာ့ဖ််လိင်ုးမ�ေဝရနြ်ပင်ဆင်ြခင်း
အေ�ကာင်းအရာများကုိဖမ်းယူ�ပီးေသာ်လည်းအင်တာနက်မ�ိှသည့်အေြခအေနတင်ွသင့်လံြုခံ�ေရးအရေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ ေ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 စသြဖင့်Wifi or Bluetooth�ှင့်

ချတ်ိဆက်ထားေသာ deviceများမှ တဆင့် ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။ သင့်ဖုနး်သည် ပုံမှနအ်ားြဖင့် app

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
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


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�ိှလာေသာ

အေြခအေနတင်ွ သဘာ၀အေလျာက်သုံးစဲွတတ်ရနန်ည်းလမ်းြဖစ်သည်။

https://wp.me/p4j1y7-78C
https://wp.me/p4j1y7-78C
https://library.witness.org/product/video-as-evidence-tech-tools-transferring-files/

