ဖု နး် မီ ဒီယာများကိုအင်တာနက် သု့ ိမဟုတ်ကွနပ
် ျူတာမပါဘဲ backup အရန်သိမ်းခြင်း
အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းသည်

အချက်အလက်တွေ

မှတ်တမ် းတွေကို

အခနမသင့
့်
်ဖျက်မိတာ၊

ဖျက်ဆီးမိ တာ

သင့်ဖုနး် သိမ်းဆည်းခံ ရတဲအ
့ ခါပျောက်တာတွေမဖြစ် အောင်သေချာစေတဲန
့ ည်းပါ။အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲ ့
အချ ိန်၊နှေးသွားတဲအ
့ ချ ိန်မှာနောက်ခံသိမ်းဆည်းတဲအ
့ လုပ်ကိုပုံမှနမ
် လုပ်နင
ုိ ်တာတို့ သင့်မှတ်တမ် းကို

လုံခြုံတဲနေ
့ ရာကိုမပို့ နိင
ု ်တာတို့ ဖြစ် နင
ုိ ်ပါသည်။ဒက်စတော့သို့မဟုတ်လက်တော့ကွနပ
် ျူတာထဲထည့်ချလိက
ု ်တာလ
ည်းတနည်းအားဖြင့အရန်သိမ်းနည်းတမျ ိုးဖြစ် သည်သို့သော် လတ
ူ ိင
ု ်းမှာတော့ရှိမှာမဟုတ်လို့အောက်ပါရွေးချယ်ခွ
င့်လမ် းများနဲ ့ အသုံးဝင်သော

အချက်များသည်

ဖုနး် ထဲမှာရှ ိ တဲ့

ဖိုင်တွေကို

အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲအ
့ ချ ိန်

OTG or wireless thumb drive များသည် USG drive ဖြစ် ပြီး Andriod

(အားလုံးမဟုတ်သော် လည်း)

ကွနပ
် ျုတာမရှ ိ တဲအ
့ ချ ိန်မှာ အရန်ခံသိမ်းနည်းတခု ပဲ ဖြစ် ပါသည်။

OTG or wireless thumb drive အသုံးပြုခြင်း

တော် တော် များများနဲ ့

ဖြစ် သည်OTG

compatible

thumb

ကိုဖုနး် နဲတိ
့ က
ု ်ရု ိ က်ပလပ် ထိုးပြီ းဖြစ် စေ

drive

OTG-to-USB adapter သုံးပြီ းဖြစ် စေ OTG နဲ ့ ဆက်ခြင်းဖြင့် drive ကို ဖုနး် ကနေ အားသွင်းနိင
ု ်သည်။
ရေပန်းစားသော

driveများမှာ

OTG

Sandisk,

Kingston,

တို့ ဖြစ် ပြီး

Samsung

အခြားအမျ ိုးပေါင်းများစွာလည်းရှ ိ သည်။သိမ်းဆည်းနိင
ု ်သော storage capacity ပေါ်မူတည်ပြီး တခု ကို $ 8-25
ကုနက
် ျနိင
ု ်သည်။ဖုနး် ထဲကမီ ဒီယာဖိုင်တွေ (backup)အရန်သိမ်းဆည်းဖို့ OTG driveသုံးပြုခြင်း
ကြိုးမဲ့

thumb

/ hard drives တွေဟာ ကြိုးမလိတ
ု ာကလွဲရင် အခြားပုံမှန ် hard drive တွေနဲ ့

drive

အတူတဖြ
ူ စ် သည်။

ဖုနး် ကဲ့သို့

သုံးစွဲသူများစွာကို

wireless

တယောက်ချင်းစီ ရဲ့

ဗီ ဒီယိုဖိုင်တွေကို

ဆက်သွယ်လို့ရအောင်

အရန်သိမ်းဆည်းလို့ ရနိင
ု ်သည်။
သုံးပြီ း

drive

ခွ င်ပြ
့ ုမှာဖြစ် သည်။

ဘယ်အချ ိန်မှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်

ဘတ်ထရီ ကို

Hard

အများကြီးရှ ိ သော် လည်း

drive

နဲ ့

ပုံမှနအ
် ားဖြင့်

ကြိုးမဲ့drive

မှာ

တခု တည်းကနေ

ဆန္ဒပြမှုများဖြစ် နေချ ိန်မှာ

ဆက်လို့မရတဲ ့

OTG

drive

ထက်

တပြိ ုင်နက်တည်း

ဖုနး် (device)

အားသာချက်

တွေကို

ကတော့

ဆက်နင
ုိ ်တာဖြစ် သည်။

အဖွဲ့လိက
ု ်ရု ိ က်ကူးမှတ်တမ် းတင်တဲအ
့ ခါမှာ

တခြားတယောက်သယ်ဆောင်ထားတဲ ့

hard

drive

ထဲမှာ

backup

ဖုနး် device ကနေ ပါဝါကိုမဆွဲတဲအ
့ တွက်ကြောင့် ကြိုးမဲ့ drive တွေက

အားပြန်သွင်းဖို့ လိအ
ု ပ် တယ်ဆိုတာ

မှတ်ထားရမည်ဖြစ် သည်။

တခြားအမျ ိုးအစားတွေ

SanDisk ကတော့ လူကြိုက်အများဆုံး ကြိုးမဲ့ thumb drive ဖြစ် သည်။ ကြိုးမဲ့ thumb

drives တွေက OTG drives တွေထက် ဈေးပိုများပါတယ်။ သိမ်းဆည်းနိင
ု ်သော storage capacity ပေါ်မူတည်ပြီး $
25-100 ကုနက
် ျနိင
ု ်သည်။ ပိုပြီးကြီးတဲ ့ အပြင်ပ hard drive တွေကတော့ သိမ်းဆည်းနိင
ု ်သော storage capacity
ပေါ်မူတည်ပြီး

$

150

လောက်ကုနက
် ျနိင
ု ်ပါသည်။ကြိုးမဲ့

thumb

မီ ဒီယာဖိုင်များကို backup အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း၊၊

အပြောင်းအလဲ- မသုံးတော့သောဖု နး် အဟောင်းများကိုသုံးခြင်း

drive

ကိုသုံးပြီ း

ဖုနး် deviceထဲက

OTG

သို့ မဟုတ်

wireless

အရန်သိမ်းဆည်းဖို့ အတွက်

မရှ ိ ဘူးဆိုရင်

drive

ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်း

မသုံးတော့တဲ့

သုံးနိင
ု ်ပါသည်။

ဖုနး် အဟောင်း

တွေကိုလည်း

backup

ဖုနး် နှစ်ခုနးီ ကပ် သောအကွာအဝေးရှ ိ ရင်

Bluetooth, Wifi Direct သို့ မဟုတ် NFCအနီးကပ် ဆက်သွယ်မှုစနစ် ၊ အင်ဒရို က်ဘီနး် ဆက်သွယ်မှုစနစ် Andriod

Beam ဆက်သွယ်ပြီး မီ ဒီယာတွေကို ကော် ပီလပ
ု ် လို့ရပါသည်။Bluetooth or Wifi Direct တွေက ကြိုးမဲ့စနစ် ဖြစ် ပြီး
ကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ဲွ မှု သို့ မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုစုံရပ် မရှ ိ ဘဲ စက်နှစ်ခုကို “စုံတဲဆ
ွ က်သွယ်”နိင
ု ်ပါသည်။Wifi Direct
ကတော့

ထက်စာရင်

Bluetooth

ဝေးဝေးရောက်ပြီး

ဒေတာ

တွေကို

မြန်မြန်ပြောင်းရွှေ့နိင
ု ်စွမ်းရှ ိ ပေမယ့်ပါဝါသုံးတာအရမ် းများပါသည်>တချ ိန်တည်းမှာNFCအနီးကပ် ဆက်သွယ်မှု(~၄
စင်တီမီတာ)နှင်ပ
့ ိုပြီးနီးနီးအကွာအဝေးမှုရှိပြီးပြောင်းရွှေ့ချ ိန်လည်းပိုနှေးကွေးပါသည်။သို့ သော် သူက

ဲ ့ းနည်းပဲ ပြောင်းရွှေ့သည်။စက်နှစ်ခုလုံးလက်ထဲမှာရှ ိ မ
ဆက်သွယ်မှုပိုမြန်ပြီးပါဝါသုံးတာပိုနည်းတာမို့ ခပ် မြန်မြန်နနည်

ယ်ဆို အသုံးဝင်။အနီးကပ် ဆက်သွယ်မှုစနစ် NFC, Bluetooth ကြိုးမဲ့အနီးကပ် ဆက်သွယ် Wifi Direct မှတဆင့်
ဖိုင်ပို့ခြင်းသင့်ရဲ့ဖုနး် မှာ တပါတည်းဖြစ် သော Bluetooth, NFC ကြိုးမဲ့အနီးကပ် ဆက်သွယ်စနစ် ၊ Wifi Direct or
NFC

app

နဲ ့

feature

အနီးမှာရှ ိ တဲစ
့ က်တွေကို

အဂ် ါရပ် များက

မျှဝေရာမှာ

ရွေးချယ်ဖို့

ခွ င်ပြ
့ ုပါလိမ့်မယ်ဖုနး် နှစ်ခုလုံးမှာ ဖိုင်တွေက Files By Google Installed နဲ ့ သိမ်းထားတာဆိုရင် ဖိုင်တွေကို

ဒီနည်းပညာတွေသုံးပြီ း app အချင်းချင်း အော့်ဖ်လိင
ု ်းနဲ ့ မျှဝေနိင
ု ်ပါသည်။Files by Google ကနေ အော့်ဖ်လိင
ု ်းနဲ ့
ဖိုင်များပို့ ခြင်း၊၊

အရေးကြီ းမှ တ်ချက် ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ ဆက်သွယ်ဖို့လွယ်ကူပြီး အားနည်းချက်ကတော့ လုံခြုံမှုမရှ ိ ပါ.
Bluetooth

and

wifi

များသည်

စုံစမ် းစစ် ဆေးလို့ ရနိင
ု ်ပါသည်။

တည်နေရာဒေသကို

ခြေရာခံ ခြင်း

ကြားဖြတ်ဖောက်ထွင်းသူများကလည်း

သင့်ဖုနး် deviceအချက်အလက်တွေကို

သင့်ဖုနး် device

ကို စုံတဲဆ
ွ က်သွယ်ဖို့

ကြိုးပမ် းတာမျ ိုးမလိခ
ု ျင်တဲဖ
့ ိုင်တွေကိုပို့လိက
ု ်တာမျ ိုးသို့ မဟုတ်ထိခိုက်လယ
ွ ်တဲအ
့ ခြေအနေမှာသင့်ဖုနး် deviceကိုထိ
န်းချုပ် တာမျ ိုးတွေလုပ်နင
ုိ ်ပါသည်။ပို ပြီးလခြ
ုံ ုံမှု ရှိဖု့ ိ ဆိုရင်စက် တွေကိုမသုံးတဲ့အချ ိန်မှာ
ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလးုံ ကိုပိတ်ထားပြီ း

လခြ
ုံ ုံသောနေရာမှ

ပြန်ဖွင့်တာမျ ိုး

app

တွေကို

လိအ
ု ပ် တာဘဲ

ဲ ွ င့်ပြုချက် ကနသ
ဘာလဲ/ဘယ်သူလခ
် ့ တ် ထားတာမျ ိုးဖု နး် လခြ
ုံ ုံရေးစနစ် ကိုလေက
့ ျင့်ပြီးupdateအမြဲ လပ
ု ် နေတာမျ ိုး
ခို င်မာသောလျှ ို့ဝှ က်နပ
ံ ါတ် passcode ထားတာမျ ိုးလုပ်ရမှ ာဖြစ် သည်။

သီးသနဖေ
် ့ ာ်ပြခြင်း/metadata များပါဝင်စေခြင်း
OTG

drive

ဆီ ကို

ကြိုးမဲ့drive

သို့ မဟုတ်

ဖုနး် အဟောင်းတွေကနေ

မီ ဒီယာတွေကော် ပီလပ
ု ် တဲအ
့ ခါ

ဖော် ပြသောအချက်အလက်များ ပါဝင်စေခြင်း သို့ မဟုတ် metadata ကို မီ ဒီယာနဲ ့ သီးသနခ
် ့ ဲွ ထားခြင်းသည်

အသုံးဝင်သည်။ မှတ်တမ် းတင်သော app အများစုသည် CSV သို့ မဟုတ် JSON မှတ်တမ် းများကို ထုတ်လပ
ု ် ပြီး
စက်မှာရှ ိ သော

metadata

(ဥပမာ

ပထဝီ အရပ် ဒေသ

အချ ိန်

ရက်စဲွ)

များကိုရော

သုံးစွဲသူက

ဲ့
လက်နထည့
်ထားသောဖော် ပြချက်မှနသ
် မျှကိုပါဆွဲထုတ်လေရ
့ ှ ိ သည်။ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့ခြင်းလုပ်သည့်အခါ အထက်ပါ
metadata များကိုပါ ပါဝင်အောင် မှတ်တမ် းတင်ပြီး အရန်သိမ်းဆည်း backup ထားသင့်သည်။

Drive ကို ကာကွယ်သော လျှ ို့ဝှ က်နပ
ံ ါတ်
ကြိုးမဲ့drive အများစုသည် မိုဘိုင်းappလျှ ို့ဝှက်နပ
ံ ါတ်န ဲ ကာကွ
့
ယ်နင
ုိ ်သည်။

လျှ ို့ဝှက်နပ
ံ ါတ်ဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းသည်

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း

encryption

နဲ ့ မတူသည်ကို

သတိပြုပါ။

ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်OTG drive များသည် ကွနပ
် ျူတာ ဓာတ်ပြားအပြည့် လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း encryption
လုပ်ဆောင်နင
ုိ ်သော် လည်း မိုဘိုင်းဖုနး် သုံးရုံဖြင့် မလုပ်ဆောင်နင
ုိ ်ပါ။

ဖို င်များကို လျှ ို့ဝှ က်ထိနး် သိမ်းခြင်း encryption လုပ်ရန် စဉ် းစားပါ
သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုပိုမိုလုံခြုံစိ တ်ချစွာစုဆောင်းထားချင်လျှင်အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းbackupများကို
လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း

encryption

လုပ်ရန်

စဉ်းစားပါ။

ကြိုးမဲ့စနစ်

သို့ မဟုတ်OTG

drives

ပါသော

မိုဘိုင်းဖုနး် အများစုကို encryption လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်း၍ မရနိင
ု ်သော် လည်းဖိုင်များကိုယ်တိင
ု ်ကို အခြား drive
ထဲကို မရွှေ့မီ တင
ွ ် encrypt လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားနိင
ု ်သည်။ ZArchiver and RAR ကဲ့သို့ app များသည် Android
ပေါ်တွင်

ဖိုင်များကို

encrypt

လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထား

နိင
ု ်သည်။

ကိုယ့်ရဲ့

encryption

လျှ ိူ့ဝှက်နပ
ံ ါတ်ကိုသတိရနေဖို့ အတွက်သတိထားပါ။အကယ်၍လျှ ိူ့ဝှက်နပ
ံ ါတ်passwordပျောက်သွားလျှင်
၊encryptedလျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားသောဖိုင်များအားပြန်လည်ဖော် ယူရန်နည်းလမ် းမရှ ိ တော့ပါ။

သတိပြုရန်မှာ အချ ို့နိင
ု ်ငံများမှာ encryption လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်းကို ဥပဒေအရတားမြစ် တာ သို့ မဟုတ်
ရာဇဝတ်မှုပြုတာမျ ိုးတွေရှ ိ တတ်ပါသည်။
ကာကွယ်ဖို့သုံးတာဖြစ် ပေမယ့်

အာဏာပိုင်တွေကသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို

သက်သေကိုဖျက်ဆီးမှု

စုံစမ် းစစ် ဆေးခြင်းကို

ပိ တ်ဆို့မှု

ရှ ာဖွေလို့ မရအောင်

စတဲပြ
့ စ် မှုများဟာ

ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် အပြစ် ပေးခံ ရနိင
ု ်ပါသည်။ ဒီမြေပုံက (2017 map) ရက်လန
ွ နေ
် ပြီ ဖြစ် သော် လည်း သင့်နင
ုိ ်ငံရဲ့
ဥပဒေနဲပတ်
့ သက်ပြီးမေးစရာရှ ိ ရင်နေရာတို့ ရဲ ့အစအနေနဲ ပံ
့ ့ပိုးမှာဖြစ် ပါသည်။

သီးခြားနေရာများတွင် အရန် ၂ခု ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းခြင်း
တခု တည်း အရန်သိမ်းဆည်းတာက ယုံကြည်စိတ်ချစရာမဖြစ် ပါ။ ဥပမာ အရန်သိမ်းထားတဲ ့ device ပျောက်တယ်
ပျက်တယ်

သို့ မဟုတ်

သိမ်းတဲအ
့ ခါနှစ်ခု

တခု ခု

ရှုံ းနိမ့်တာမျ ိုး

နှစ်နေရာသိမ်းတာဆိုရင်

သီးသနတနေရာမှ
့်
ာထားရင်
ကာကွယ်ပြီးဖြစ် လိမ့်မည်။

ဘယ်တခု ပဲ

ဖြစ် နင
ုိ ်တယ်။

အိ င
ု ်တီကျွမ် းကျင်သူတွေ အကြံပေးတာက

(သုံးစုံဖြစ် သွားပြီ )

ပျောက်ပျောက်

နောက်စက်တခု ထဲထည့်ပြီး

ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော

အန္တရာယ်များကို

