
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

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�ပီးကုိယ့်

ရဲ�ကွနယ်က်ထဲမှာ ဘာေတေွြပာ�ကသလဲ?

-

Appကုိတီထွင်ထုတ်လပ်ုသူသည်ထိခုိက်လယ်ွသူလား?သ�ရဲ�အေြခအေနကုိစ�်းစား၍သူသည်သင့်ေဒတာ

များကုိအတင်းအ�ကပ်လက်လ�ဲခုိင်းခံရမည့်သူလားအာဏာပုိင်များကေနာက်ကွယ်မှာေစခုိင်းခံရသူလား(ဒါ

မျ�ိးြ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။စိစစ်ေရးကဖွင့်ေပးထားတဲa့ppေတအွားများေသာအားြဖင့်သူ

https://library.witness.org/product/filming-with-a-mobile-phone/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://www.hzontal.org/tella
https://www.eyewitness.global/welcome.html
https://blog.witness.org/2016/11/getting-started-digital-security/


တိ� ရဲ�လံြုခံ�ေရးြပဿနာေတကုိွအမည်တပ်�ပီးေဖာ်ထုတ်ြပသထားေလမ့�ိှပါဘူး။တီထွင်သူသည်appရဲ�လံု

ြခံ�ေ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 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�ကာင်းလည်း

ထည့်သွင်း�ှင်းြပချက်များပါ�ိှသည်။

ေဒတာကုိ ဘယ်ေနရာမှာ သိမ်းမလ?ဲ

အချ�ိမှတ်တမ်းတင်appများသည်သင့်ရဲ�ဖုနး်(device)ထဲတင်ွသာေဒတာနဲမှ့တ်တမ်းများကုိသိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ်လ

ည်း 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

https://smex.org/
https://smex.org/press-release-beware-of-unverified-whatsapp-applications/


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

metadata များသည် app ကုိ လ��ိဝှက်နပံါတ်နဲ ့ သုံးေနသ၍ ဘယ်ေတာမှ့ လ��ိဝှက်မ� ေပါက်�ကားမည်မဟတ်ု။

ဆုိလိသုည်မှာဖုနး်သည် unlock ြဖစ်သွားသည့်တိင်ု မှတ်တမ်းများသည်

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား�ိှမည်။ထုိနည်းလမ်းြဖင့်သင့်မှတ်တမ်းများကုိ အပုိအဆင့်ကာကွယ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

ထုိappသည်အင်တာနက်ြပနလ်ည်ရ�ိှ�ပီးေနာက်သင့်မီဒီယာများကုိအေဝးထိနး်ေနရာသိ� ပိ� ေဆာင်သိမ်းဆည်းသည့်

အခါ 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?

https://docs.tella-app.org/deploying-tella/choosing-the-right-documentation-method#collecting-data-through-structured-forms
https://wp.me/p4j1y7-78A


Metadataဆုိသည်မှာသင့်ဗီဒီယုိသိ� မဟတ်ုဓာတ်ပုံများကုိအချနိေ်နရာ�ှင့်အရပ်ေဒသ��နြ်ပေသာ ေဒတာြဖစ်သည်။

ထုိသတင်းအချက်အလက်များသည် သင့်ဗီဒီယုိ�ှင့် ဓာတ်ပုံများကုိ ြဖစ်ရပ်တခုအတက်ွ

မှတ်တမ်းတင်ရာတင်ွခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊နားလည်ေစြခင်း၊စစ်မှနေ်�ကာင်းသက်ေသြပြခင်း�ှင့်အတည်ြပ�ြခင်းများ

အတက်ွတနဖုိ်း�ိှသည်။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိအ်ေြခအေနမျ�ိးတင်ွထုိapp၏အလိအုေလျာက်စုေဆာင်းသွား

ြခင်းသိ� မဟတ်ု�ှင်းြပချက်များကုိလယ်ွကူစွာထည့်သွင်း�ိင်ုြခင်းေ�ကာင့်metadataများသည်လနွစွ်ာအသုံးဝင်သည်

။အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ်တစုံတေယာက်နဲသ့င်မ�ေဝ�ိင်ုေသာအချနိမ်တိင်ုမီ(အေသးစိတ်ြဖစ်ရပ်များသည်ေမ့ေလျာ့

�ိ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

ြ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)

https://www.youtube.com/watch?v=A0g8JnuwiX8


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

မှအပ)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။


