ဒီ မှတ်တမ် းတင် app ကို သုံးသင့်ပါသလား?
ဗီ ဒီယိုဖမ် းယူရန် မှတ်တမ် းတင်သူများ အသုံးပြုနိင
ု ်သော app များစွာမှာ

ဖုနး် ထဲတင
ွ ်ပါဝင်သော “Camera App” မှ အစ ပိုမိုအထူးပြုထားသော မှတ်တမ် းတင် app များဖြစ် သည့်
“ProofMode, Tella, Eyewitness to Atrocities” အထိရှိသည်။
အင်တာနက်ချ ိတ်ဆက်ခွင်က
့ ို

မှီခိုသည့်အတွက်

အချ ို့ app ၏ အဂ် ါရပ် များသည်

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်

ရရှ ိ နင
ုိ ်မည်မဟုတ်သည်ကို

သတိချပ် သင့်သည်။ဘယ်တိကျသော app က သင့်အတွက်အသင့်တော် ဆုံးဖြစ် သည်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ မပြောနိင
ု ်ပါ။
သင့်အခြေအနေ၊ လိအ
ု ပ် ချက်၊ အန္တရာယ် တွင် မူတည်သည် (ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ် တင
ွ ်ကြည့်ပါ “သင့်

အန္တရာယ်နှင့်

ခြိ မ်းခြောက်မှုကို

ယခု လမ် းညွှနမေ
် းခွ နး် များသည်

ဆိုတာကို သုံးသပ် ပေးသွားမှာပါ။

ဘယ်လိအ
ု ကဲဖြတ်မလဲ”)။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုလက်ဝယ်ရှိချ ိန်တင
ွ ်

ဘယ်မှတ်တမ် းတင် app ကို သုံးရင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ် မှာလဲ

App တွေကို ဘယ်သူကလုပ်သလဲ? ယုံကြည်ရသလား?
App တွေကို download and install မလုပ်မီ တီထွင်ထားသူကို ယုံကြည်ရသလား ရည်ရွယ်လို့ဖြစ် စေ
မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ် စေ မိ မိအပေါ် အန္တရာယ်ရှိနင
ုိ ်လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ
ကြည့်ရှုရမည့် အချ ို့အချက်များမှာ
Appကိုတီထွင်ထုတ်လပ
ု ် သူသည်နာမည်ကောင်းရသူလား?သူတို့နှင်သ
့ ူတို့ရဲ ့toolsတွေနဲပတ်
့ သက်ပြီးကိုယ့်
ရဲ ့ကွနယ
် က်ထဲမှာ ဘာတွေပြောကြသလဲ?
Appကိုတီထွင်ထုတ်လပ
ု ် သူသည်ထိခိုက်လယ
ွ ်သူလား?သူ့ ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစား၍သူသည်သင့်ဒေတာ

များကိုအတင်းအကြပ် လက်လဲခ
ွှ ို င်းခံ ရမည့်သူလားအာဏာပိုင်များကနောက်ကွယ်မှာစေခို င်းခံ ရသူလား(ဒါ

မျ ိုးဖြစ် ဖူးသူလား)။ဘယ်တိင
ု ်းပြည်မှာဒေတာကိုထိနး် သိမ်းတာလဲ သူတို့ရဲ ့တရားရုံးဥပဒေအဆုံးအဖြတ်က
ဘာတွေလဲ
တွေဟာ

Appကို တီထွင်သူကပဲ app ကို maintain လုပ်တာလား maintain မလုပ်ထားတဲ ့ tools

တီထွင်သူရဲ့

ခို းယူခြင်းခံ ရဖို့ အတွက်ခံနင
ုိ ်ရည်ရှိလား။ရှ ာဖွေတွေ့ရှ ိ တဲအ
့ ခါအမြတ်ထုတ်ခံရနိင
ု ်လား
ဝက်ဘ်ဆိုက်

သို့ မဟုတ်

“နောက်ဆုံးupdateရက်စဲွ” ကိုကြည့်ပါ။
-

app

google

play

page

app

မှာသွားပြီ းလေ့လာ၍

Appကိုတီထွင်သူသည်ဘယ်လောက်ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားလဲဒီappကိုရှေ ရည်တည်တံအေ
့
ာင်

ထိနး် သိမ်းထားနိင
ု ်လား
-

Appသည်ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ် ဖြစ် ရဲ့လား။စိ စစ် ရေးကဖွင်ပေ
့ းထားတဲa
့ ppတွေအားများသောအားဖြင့်သူ

တို့ ရဲ ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုအမည်တပ် ပြီးဖော် ထုတ်ပြသထားလေ့မရှ ိ ပါဘူး။တီထွင်သူသည်appရဲ ့လုံ
ခြုံရေးနဲထိ
့ ရောက်မှုကိုပွင်လ
့ င်းမြင်သာစေပါသလား။
-

ဘယ်လိအ
ု ားပေးလှုံ့ဆော် မှု၊မက်လုံးတွေကြောင့်ဒီappကိုတီထွင်စေခဲ့ သလဲ

ယုံကြည်မှုအတွက်

ဘယ်လိလ
ု မ
ွှ ် းမိုးမှုရှိသလဲ?

ဥပမာ

သူတို့က

မစ် ရှင်တခု

အကျ ိုးအမြတ်အတွက်လား? ငွေကြေးထောက်ပံ့သူ တယောက်ကြောင့်က ပံ့ပိုးတာလား?

သူတို့ရဲ ့

အတွက်လား?

ကုနက
် ျစရိ တ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိက
ု ်ရု ိ က်ရည်ညန
ွှ း် ပြသခြင်းမရှ ိ သော် လည်း app ၏

ကုနက
် ျစရိ တ်သည်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသည်။အချ ို့app များ၏လပေးခ သို့ မဟုတ်
ဗီ ဒီယိုတခု စီ၏ အဖိုးခကြေးငွေသည်မြင့်မားလှသည်။

App ရွေးချယ်ရန်အတွက် EFF စောင့်ကြည့်လေလ
့ ာရေး ကာကွယ်ရေး လမ် းညွှနက
် ို ဒီမှာကြည့်ပါ

ဒီ app ကို ဘယ်နေရာက download လုပ်နုိင်မလဲ?
နာမည်ကောင်းရှ ိ သော app store သို့ မဟုတ် websites မှသာ အမြဲ တမ် းDownload and install လုပ်ပါ။
သေချာစေ့စပ် စွာ သုတေသနပြု သော် လည်း အချ ို့ app store များသည် မှားယွင်းစွာ ဖော် ပြထား ခြင်းကြောင့်
မကောင်း သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရားမဝင်သော အတုအယောင်များကို download လုပ်စေလိမ့်မည်။ ဥပမာ လွနခ
် ဲ့ သောနှစ်က ဒစ် ဂျစ် တယ်အခွ င်အ
့ ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သော SMEX မှ သတိပေးချက်ထုတ်ခဲ့သည်မှာ

ဝက်ဘ်ဆိုက်မျ ိုးစုံနှင်ပ
့ တ်သက်ပြီး အရောင်းမြှင်တ
့ င်ခဲ့သည့် “WhatsApp Plus” ဟုခေါ်သော app တခု သည်
(သတိပြုရန်

WhatsApp၏

ရောင်းချနိင
ု ်ချေရှ ိ ခြင်း

ထုတ်ကုနမ
် ဟုတ်ပါ)

သို့ မဟုတ်

install

သုံးစွဲသူများ၏

ဒေတာများကို

လုပ်ထားသည့်

ခို းဝင်အချက်အလက်ယူခြင်းလုပ်နင
ုိ ်ခွင်မ
့ ျား ရရှ ိ စေခဲ့ သည်ဟု သတိပေးခဲ့ သည်။
လုံခြုံရေးကိုသတိထားသော

စုဆောင်းပြီ း

ဖုနး် များထဲသို့

တီထွင်သူများသည် cryptographic keys များ ပံ့ပိုးထားခြင်းဖြင့် သူတို့၏

စစ် မှနမ
် ှုကိုအတည်ပြုနိင
ု ်စေသည်။ထိုသို့သောလက်မှတ်signatureများကိုမည်ကဲ့သို့အတည်ပြုနိင
ု ်ကြောင်းလည်း
ထည့်သွင်းရှ င်းပြချက်များပါရှ ိ သည်။

ဒေတာကို ဘယ်နေရာမှ ာ သိမ်းမလဲ?
အချ ို့မှတ်တမ် းတင်appများသည်သင့်ရဲ့ဖုနး် (device)ထဲတင
ွ ်သာဒေတာနဲမှ့ တ်တမ် းများကိုသိမ်းဆည်းနိင
ု ်သော် လ
ည်း အချ ို့တွင် ဒေတာများကို အခြားအရပ် တင
ွ ်နှင့် ထိုအရပ် တင
ွ ်သာပို့ ပေးသိမ်းဆည်းနိင
ု ်သည်။

အခြေအနေများစွာတွင် app ၏ ဒီဇိုင်းနဲ ့ ရည်ရွယ်ချက်အရ - ဥပမာ Eyewitness to Atrocities app သည်
သင်၏မပြောင်းလဲထားသော

ကော် ပီမှတ်တမ် းများကို

Lexis

Nexis

ထိနး် သိမ်းရာဌာနေသို့

ပို့ ပေးခြင်းဖြင့်

Eyewitness သည် မူရင်း၏ခို င်မာမှုနှင့် ချုပ် နှောင်ခြင်း၏ကွင်းဆက်ကို အာမခံ နင
ုိ ်သည်။ သင်၏မီ ဒီယာကို
လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းသော

encrypted

galleryမှ

ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့ရာသော် လည်း

Eyewitness

app

အတွင်းတွင်သာ ဖြစ် ပြီး ပို့ ပြီ းချ ိန်တင
ွ ် လုံခြုံသောကာကွယ်မှုရှိမည်။

သင်မှတ်တမ် းတင်ထားသောအချက်အလက်များကိုသင့်ဖုနး် (device)တွင်သိမ်းမလား၊အဝေးထိနး် နေရာတွင်ပို့ပေး
၍

(Tella

ကို

ရွေးချယ်လျှင်)

သင့်မှတ်တမ် းများကိုသုံးစွဲမည့်
ခွ င်ပြ
့ ုမလားဆိုတာကို

ထိနး် သိမ်းမလားဆိုတာကို

ပလက်ဖောင်းသို့ မဟုတ်

ဆုံးဖြတ်ပါ။

အင်တာနက်

သင်ကိုယ်တိင
ု ်ဆုံးဖြတ်နင
ုိ ်သည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဆီ ပို့ပြီ း

ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်

သို့ မဟုတ်

အသုံးပြုဖို့

သင်မှတ်တမ် းများကို

အင်တာနက်မှတဆင့်ပို့လို့ မရ ဆိုသည့်အချက်ကို သတိပြု၍ အနည်းဆုံးယာယီ ထိနး် သိမ်းရန် (အရန်သိမ်းရန်)
သိမ်းဖို့ app လိအ
ု ပ် မည်။ (ဖုနး် မီ ဒီယာကို အင်တာနက် သို့ မဟုတ် ကွနပ
် ျူတာမရှ ိ ဘဲ အရန်သိမ်းခြင်း)
သင့်ဒေတာတွေကို

အဝေးထိနး် နေရာကို

ပို့ ပေးရာတွင်

မည်သည့်နင
ုိ ်ငံတင
ွ ်

သိမ်းဆည်းမည်ကို

သတိပြုပါ။

သင့်ဒေတာသည် ထိုနင
ုိ ်ငံများတွင် မည်မျှထိခိုက်နင
ုိ ်ရည ရှ ိ ကြောင်း၊ တရားရုံးမှ ညွှနကြ
် ားချက်ဖြင့် သို့ မဟုတ်
အခြားနည်းဖြင့်

ထုတ်ယူနင
ုိ ်ခြင်းရှ ိ မရှ ိ

?

ရင်ဆိုင်နင
ုိ ်ရသလဲ?

ထိုနေရာတွင်

ဒေတာများပေါက်ကြားလျှင်

မည်သို့

အန္တရာယ်

App က သင့်မီဒီယာကို လျှ ို့ဝှ က်ထိနး် သိမ်းမှ ာလား?
Tella and Eyewitness to Atrocitiesစတဲ ့ appတွေက သင့်မှတ်တမ် းတွေ အတွက် လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်း

သိုလှောင်မှုများကို ဖုနး် ၏ပင်မgalleryမှ ခွဲ ၍ သိမ်းဆည်းနိင
ု ်ရန် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထိုနည်းဖြင့် သင့်မီဒီယာနှင့်
metadata များသည် app ကို လျှ ိူ့ဝှက်နပ
ံ ါတ်န ဲ ့ သုံးနေသ၍ ဘယ်တော့မှ လျှ ိူ့ဝှက်မှု ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။
ဆိုလိသ
ု ည်မှာဖုနး် သည်

unlock

ဖြစ် သွားသည့်တိင
ု ်

မှတ်တမ် းများသည်

လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားရှ ိ မည်။ထိုနည်းလမ် းဖြင့်သင့်မှတ်တမ် းများကို အပိုအဆင့်ကာကွယ်ထားမည်ဖြစ် သည်။

ထိုappသည်အင်တာနက်ပြန်လည်ရရှ ိ ပြီးနောက်သင့်မီဒီယာများကိုအဝေးထိနး် နေရာသို့ ပို့ ဆောင်သိမ်းဆည်းသည့်

အခါ လမ် းတွင်တဆင့်နားချ ိန်၌ မီ ဒီယာများသည် လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းရန် လိအ
ု ပ် ချက်ရှိမရှ ိ စဉ်းစားပါ (ဥပမာ EyeWitness

app)လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း

encryption

သည်

တချ ို့နိင
ု ်ငံများတွင်

တရားဝင်ဖြစ် ပြီးတချ ို့နိင
ု ်ငံများတွင် ကန်သနခ
် ့ ျက် သို့ မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းကြောင့် ရာဇဝတ်မှု မြောက်နင
ုိ ်သည်။

အရေးကြီ းသောmetadataများကိုအင်တာနက် မရှ ိ ဘဲappကနေ ဖမ် းယူ ထားနိုင်ပါသလား?

Metadataဆိုသည်မှာသင့်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုအချ ိန်နေရာနှင်အ
့ ရပ် ဒေသညွှနပြ
် သော ဒေတာဖြစ် သည်။
ထိုသတင်းအချက်အလက်များသည်

သင့်ဗီဒီယိုနှင့်

ဓာတ်ပုံများကို

ဖြစ် ရပ် တခု အတွက်

မှတ်တမ် းတင်ရာတွင်ခဲွ ခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊နားလည်စေခြင်း၊စစ် မှနကြေ
်
ာင်းသက်သေပြခြင်းနှင်အ
့ တည်ပြုခြင်းများ
အတွက်တန်ဖိုးရှ ိ သည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်အခြေအနေမျ ိုးတွင်ထိုapp၏အလိအ
ု လျောက်စုဆောင်းသွား

ခြင်းသို့ မဟုတ်ရှင်းပြချက်များကိုလယ
ွ ်ကူစွာထည့်သွင်းနိင
ု ်ခြင်းကြောင့်metadataများသည်လန
ွ စ
် ွာအသုံးဝင်သည်
ဲ ့ မျှဝေနိင
။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစုံတယောက်နသင်
ု ်သောအချ ိန်မတိင
ု ်မီ(အသေးစိ တ်ဖြစ် ရပ် များသည်မေ့လျော့
နိင
ု ်ခြင်းအခြေအနေအရပ် ရပ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ် သည်။

ProofMode ကဲ့သို့သော အထူးပြုထားသည့် app များတွင် ပိုမိုကောင်းမွနသေ
်
ာ metadata features ပါနိင
ု ်ပြီး
built-in camera ထက် metadata များကို ပိုပြီးစုဆောင်းနိင
ု ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွနသေ
်
ာ metadata တွင်
အမျ ိုးမျ ိုးသော ဆင်ဆာဒေတာ၊ အနီးတဝိုက်ရှိ wifi or Bluetooth အချက်များ ဖုနး် (device)၏ ဒေတာ
cryptographic

hash

နှင့်

သုံးစွဲသူထည့်သွင်းထားသော

အချက်အလက်များ

စစ် မှနကြေ
်
ာင်းသက်သေပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများ ပါဝင်သည်။

သတိပြုရန်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်metadataထုတ်လပ
ု ် နှင့်

အားလုံးကို

ရို က်ကူးရန်အတွက်

မီ ဒီယာတွင်

ဒေတာမလိသေ
ု
ာ

app ကို သုံးရမည်။အချ ို့ app များသည် metadata များကို စုဆောင်းရန် hardware ဆင်ဆာအစား
အင်တာနက်ကို

အားကိုးရခြင်းဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သည်။ဥပမာ

ဖုနး် (device)၏

ဒေတာနောက်ဆုံးရခဲ့ သည်နေရာကို

-

ဒေတာ၏အရပ် ဒေသကို

ဖုနး်

(device)၏

သည်

metadata

စောင့်ကြည့်များမှ ဖမ် းယူသည့်အခါ metadata သည် hardware ၏ တကယ့်ရှိနေသော အနေအထား အစား
များကိုထိုနေရာတွင်ပင်

အင်တာနက်မရဘဲ

ရောင်ပြန်ဟပ် သည်။

သိုလှောင်ထားပေးပြီ း

စုဆောင်းထားပေးမည် (ဥပမာ - Tell ၏ အော့်ဖ်လိင
ု ်းပုံစံ)

ဒီ

app

မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြည့်သည်ဖြစ် စေ

App က ဒေတာတွေကို ပြင်ပသို့ ထုတ်ပု့ ိ လု့ရ
ိ သလား?
သင့်ရဲ့

မှတ်တမ် းတင်ချင်တဲရ
့ ည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့

ဗီ ဒီယိုမှတ်တမ် းနဲ ့

သူ့ ရဲ့metadataတွေကို

ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့နိင
ု ်စွမ်းဟာ မရှ ိ မဖြစ် လိအ
ု ပ် ပါတယ်။ သူရဲ့ format ဟာ app မှာပဲ ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲ
တခြားသူတွေ

ဖွင်လ
့ ို့

တခြားသူများရောဟာ

အကြောင်းအရာတွေကို
တချ ို့metadata

မြင်လို့

app

သုံးလို့ ရတဲအ
့ ခြေအနေဖြစ် ဖို့လိပ
ု ါတယ်။ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့နိင
ု ်စွမ်းဆိုတာ
တခု တည်း

လွတ်လပ် စွာ

တွေဟာ

certain

သို့ မဟုတ်

ဝန်ဆောင်မှုတခု တည်းကို

နောက်ထပ် တဆင့်ထပ် ပြီး
databases

ဖြနဖြ
် ့ ူးနိင
ု ်ဖို့လိပ
ု ါတယ်။

ထဲကိုဝင်လို့မရရင်

သင်ရော

သုံးတာမဟုတ်ဘဲ

ဇယားတွေကို

သတိပြုရန်မှာ
နံပါတ်အဖြစ်

လွဲပြောင်းလို့ မရရင် နားလည်အောင် ဘာသာပြန်ထုတ်ဖော် အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး (ဥပမာ - ဆဲ လ်တာဝါတိင
ု ်နပ
ံ ါတ်
သို့ မဟုတ် wifi ကွနယ
် က်)သတိပြုရန်မှာ အချ ို့ app တွေကျတော့ ကွင်းဆက်အပိ တ်ထိနး် ထားတာ ဖြစ် နေလို့

အပြင်ကိုထုတ်ပို့ခွ င်မ
့ ရှ ိ ပါဘူး၊ အချ ို့app တွေကတော့ အပြင်ထုတ်ပို့ဖို့ အတွက်ကို ဒီဇိုင်းမလုပ်ထားတာပါ။ တချ ို

app တွေက (Eyewitness to Atrocities) မီ ဒီယာကို ရီ မုတ်ဆာဗာဆီ မတင်ဘဲ အပြင်ထုတ်ပို့ခွ င်မ
့ ပေးပါဘူး
(အင်တာနက်သုံးဖို့ လို့ ပါတယ်)

တချ ို့Appကမီ ဒီယာတွေအပြင်ထုတ်ပို့လို့ ရပြီ းတခြားmetadataတွေပို့ လို့ မရပါ(ဖိုင်ထဲမှာသက်ရှိနေတဲm
့ etadata
မှအပ)သင့်အနေနဲပြင်
့ ပထုတ်ပို့ဖို့ လိအ
ု ပ် လာရင်သင်သုံးတဲa
့ ppကမီ ဒီယာကော် ပီကိုသာပြောင်းလဲခြင်းမရှ ိ ဘဲ၊
ဲ့
metadataကော် ပီကိုလည်း ဖတ်လို့ရတဲစ
့ ာသားပုံစံနသာ
ပို့ ဖို့ ခွ င်ပြ
့ ုတဲ ့ app ဖြစ် ရပါမယ်၊၊
ဥပမာ

Tella

metadata

ပြင်ပကိုထုတ်ပို့တဲအ
့ ခါမှာ
ပြင်ပထုတ်ပို့ဖို့ အတွက်

CSV

ဆိုရင်

Tella

gallery

အနေနဲ ့ ထုတ်ပို့လို့ ရပါတယ်။

ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ် းတွေဖြစ် တဲ့

ဝန်ဆောင်မှုဖြစ် ဖို့လိအ
ု ပ် ပါတယ်။

offline

ထဲမှာ

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားတာဖြစ် ပြီး

ဒါ ့အပြင်

apps

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်မှာ
အင်တာနက်ကိုမမှီခိုတဲ့

သို့ မဟုတ်

များသောအားဖြင့် app အများစုဟာ ပြင်ပကိုထုတ်ပို့ဖို့ အတွက် “share”

ဆိုတဲခ
့ လုတ်နှပ
ိ ် ရင် မျှဝေနိင
ု ်အောင် Android မှာဆိုရင် app စာရင်းတွေထားပြီ း ဒီလိအ
ု ကြောင်းအရာမျ ိုးကို
ကိုင်တယ
ွ ်နင
ုိ ်အောင်

စုစည်းထားပါတယ်၊

ကံမကောင်းတာတခု ကတော့ တီထွင်သူဟာ

share

ဲ ့ ကြားမှာ တသမတ်တည်းမဖြစ် တတ်ပါဘူး။
သူ့ စိတ်ကြိုက်လပ
ု ် နင
ုိ ်တဲအ
့ တွက် app တခု နတခု
အရေအတွက်များတဲဖ
့ ိုင်အတွက်ဆိုရင်
ဝင်ပြီးသုံးလို့ မရသော် လည်း

app

database

သိမ်းထားတဲဖ
့ ိုင်တွေကို

မှာသိမ်းထားတဲ ့

ဖိုင်မန်နေဂျာ

app

menu

metadata

ကနေတဆင့်

ကို

တွေကို

ဝင်ပြီးသုံးမယ်

ကူးယူမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီရွေ းချယ်မှုနည်းလမ် းဟာ သူတို့ရဲ ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံသော gallery
တွေပံ့ပိုးထားတဲ ့ app တွေအတွက် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ ဒီဖိုင်တွေဟာ သိုလှောင်နေရာ

(storage) ထဲမှာပဲ လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားလို့ ဖြစ် ပါတယ်။အဲ ဒီ app တွေဟာဆိုရင် app အတွင်းမှာ sharing
function ရှ ိ ဖို့လိအ
ု ပ် ပါတယ်။

