
ဖုနး်မီဒီယာများကုိအင်တာနက်သိ�မဟုတ်ကွနပ်ျ�တာမပါဘဲbackup အရနသိ်မ်းြခင်း

အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်းသည် အချက်အလက်ေတွ မှတ်တမ်းေတကုိွ အခန ့မ်သင့်ဖျက်မိတာ၊ ဖျက်ဆီးမိတာ
သင့်ဖုနး်သိမ်းဆည်းခံရတဲအ့ခါေပျာက်တာေတမွြဖစ်ေအာင်ေသချာေစတဲန့ည်းပါ။အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲ့
အချနိ၊်ေ�ှးသွားတဲအ့ချနိမှ်ာေနာက်ခံသိမ်းဆည်းတဲအ့လပ်ုကုိပုံမှနမ်လပ်ု�ိင်ုတာတိ�သင့်မှတ်တမ်းကုိ
လံြုခံ�တဲေ့နရာကုိမပိ� �ိင်ုတာတိ� ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။ဒက်စေတာသိ့� မဟတ်ုလက်ေတာကွ့နပ်ျ�တာထဲထည့်ချလိက်ုတာလ
ည်းတနည်းအားြဖငအ့ရနသိ်မ်းနည်းတမျ�ိးြဖစ်သည်သိ� ေသာ်လတိူင်ုးမှာေတာ�ိှ့မှာမဟတ်ုလိ�ေအာက်ပါေရွးချယ်ခွ
င့်လမ်းများနဲ ့ အသုံးဝင်ေသာ အချက်များသည် ဖုနး်ထဲမှာ�ိှတဲ့ ဖုိင်ေတကုိွ အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲအ့ချနိ်
ကွနပ်ျ�တာမ�ိှတဲအ့ချနိမှ်ာ အရနခံ်သိမ်းနည်းတခုပဲ ြဖစ်ပါသည်။

OTG or wireless thumb drive အသုံးြပ�ြခင်း

OTG or wireless thumb drive များသည် USG drive ြဖစ်�ပီး Andriod (အားလံးုမဟတ်ုေသာ်လည်း)
ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့ compatible ြဖစ်သည်OTG thumb drive ကုိဖုနး်နဲတိ့က်ု�ုိက်ပလပ်ထုိး�ပီးြဖစ်ေစ
OTG-to-USB adapter သုံး�ပီးြဖစ်ေစ OTG နဲ ့ ဆက်ြခင်းြဖင့် drive ကုိ ဖုနး်ကေန အားသွင်း�ိင်ုသည်။
ေရပနး်စားေသာ OTG driveများမှာ Sandisk, Kingston, Samsung တိ� ြဖစ်�ပီး
အြခားအမျ�ိးေပါင်းများစွာလည်း�ိှသည်။သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity ေပ�မူတည်�ပီး တခုကုိ $ 8-25

ကုနက်ျ�ိင်ုသည်။ဖုနး်ထဲကမီဒီယာဖုိင်ေတ ွ(backup)အရနသိ်မ်းဆည်းဖိ�  OTG driveသုံးြပ�ြခင်း
�ကိ�းမ့ဲ thumb drive / hard drives ေတဟွာ �ကိ�းမလိတုာကလွဲရင် အြခားပုံမှန် hard drive ေတနွဲ ့
အတတူြူဖစ်သည်။ ဖုနး်က့ဲသိ� Hard drive နဲ ့ ပုံမှနအ်ားြဖင့် ဆက်လိ�မရတဲ့ ဖုနး်(device) ေတကုိွ
ဆက်သွယ်လိ�ရေအာင် ခွင့်ြပ�မှာြဖစ်သည်။ �ကိ�းမ့ဲdrive မှာ OTG drive ထက် အားသာချက် ကေတာ့
သုံးစဲွသူများစွာကုိ wireless drive တခုတည်းကေန တ�ပိ�င်နက်တည်း ဆက်�ိင်ုတာြဖစ်သည်။
ဘယ်အချနိမှ်ာအသုံးဝင်လဲဆုိရင် ဆ��ြပမ�များြဖစ်ေနချနိမှ်ာ အဖ�ဲလိက်ု�ုိက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲအ့ခါမှာ
တေယာက်ချင်းစီရဲ� ဗီဒီယုိဖုိင်ေတကုိွ တြခားတေယာက်သယ်ေဆာင်ထားတဲ့ hard drive ထဲမှာ backup

အရနသိ်မ်းဆည်းလိ�ရ�ိင်ုသည်။ ဖုနး်device ကေန ပါဝါကုိမဆဲွတဲအ့တက်ွေ�ကာင့် �ကိ�းမ့ဲ drive ေတကွ
ဘတ်ထရီကုိ သုံး�ပီး အားြပနသွ်င်းဖိ� လိအုပ်တယ်ဆုိတာ မှတ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ တြခားအမျ�ိးအစားေတွ
အများ�ကီး�ိှေသာ်လည်း SanDisk ကေတာ့ လ�ူကိ�က်အများဆုံး �ကိ�းမ့ဲ thumb drive ြဖစ်သည်။ �ကိ�းမ့ဲ thumb

drives ေတကွ OTG drives ေတထွက် ေဈးပုိများပါတယ်။ သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity ေပ�မူတည်�ပီး $
25-100 ကုနက်ျ�ိင်ုသည်။ ပုိ�ပီး�ကီးတဲ့ အြပင်ပ hard drive ေတကွေတာ့ သိမ်းဆည်း�ိင်ုေသာ storage capacity

ေပ�မူတည်�ပီး $ 150 ေလာက်ကုနက်ျ�ိင်ုပါသည်။�ကိ�းမ့ဲ thumb drive ကုိသုံး�ပီး ဖုနး်deviceထဲက
မီဒီယာဖုိင်များကုိ backup အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်း၊၊

အေြပာင်းအလ-ဲ မသုံးေတာေ့သာဖုနး်အေဟာင်းများကုိသုံးြခင်း

https://wp.me/p4j1y7-78A
https://en.wikipedia.org/wiki/Backup


OTG သိ� မဟတ်ု wireless drive မ�ိှဘူးဆုိရင် မသုံးေတာတဲ့့ ဖုနး်အေဟာင်း ေတကုိွလည်း backup

အရနသိ်မ်းဆည်းဖိ�အတက်ွ ရည်ရွယ်ချက်ေြပာင်း သုံး�ိင်ုပါသည်။ ဖုနး်�ှစ်ခုနးီကပ်ေသာအကွာအေဝး�ိှရင်
Bluetooth, Wifi Direct သိ� မဟတ်ု NFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ်၊ အင်ဒ�ုိက်ဘီနး် ဆက်သွယ်မ�စနစ်Andriod

Beam ဆက်သွယ်�ပီး မီဒီယာေတကုိွ ေကာ်ပီလပ်ုလိ�ရပါသည်။Bluetooth or Wifi Direct ေတကွ �ကိ�းမ့ဲစနစ်ြဖစ်�ပီး
ကွနယ်က်ြဖန ့ခဲွ်မ� သိ� မဟတ်ု ဆက်သွယ်မ�စုံရပ် မ�ိှဘဲ စက်�ှစ်ခုကုိ “စုံတွဲဆက်သွယ်”�ိင်ုပါသည်။Wifi Direct

ကေတာ့ Bluetooth ထက်စာရင် ေဝးေဝးေရာက်�ပီး ေဒတာ ေတကုိွ
ြမနြ်မနေ်ြပာင်းေရ� ��ိင်ုစွမ်း�ိှေပမယ့်ပါဝါသုံးတာအရမ်းများပါသည်>တချနိတ်ည်းမှာNFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�(~၄
စင်တီမီတာ)�ှင့်ပုိ�ပီးနးီနးီအကွာအေဝးမ��ိှ�ပီးေြပာင်းေရ� �ချနိလ်ည်းပုိေ�ှးေကွးပါသည်။သိ� ေသာ်သူက
ဆက်သွယ်မ�ပုိြမန�်ပီးပါဝါသုံးတာပုိနည်းတာမိ� ခပ်ြမနြ်မနန်ဲန့ည်းနည်းပဲေြပာင်းေရ� �သည်။စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲမှာ�ိှမ
ယ်ဆုိ အသုံးဝင်။အနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ် NFC, Bluetooth �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ်ဆက်သွယ် Wifi Direct မှတဆင့်
ဖုိင်ပိ� ြခင်းသင့်ရဲ�ဖုနး်မှာ တပါတည်းြဖစ်ေသာ Bluetooth, NFC �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ် ဆက်သွယ်စနစ်၊ Wifi Direct or

NFC app နဲ ့ feature အဂ်ါရပ်များက အနးီမှာ�ိှတဲစ့က်ေတကုိွ မ�ေဝရာမှာ ေရွးချယ်ဖိ�
ခွင့်ြပ�ပါလိမ့်မယ်ဖုနး်�ှစ်ခုလံးုမှာ ဖုိင်ေတကွ Files By Google Installed နဲ ့ သိမ်းထားတာဆုိရင် ဖုိင်ေတကုိွ
ဒီနည်းပညာေတသုံွး�ပီး app အချင်းချင်း ေအာ့်ဖ်လိင်ုးနဲ ့ မ�ေဝ�ိင်ုပါသည်။Files by Google ကေန ေအာ့်ဖ်လိင်ုးနဲ ့
ဖုိင်များပိ� ြခင်း၊၊
အေရး�ကီးမှတ်ချက်။ ဒီဝနေ်ဆာင်မ�ေတကွေတာ့ ဆက်သွယ်ဖိ�လယ်ွကူ�ပီး အားနည်းချက်ကေတာ့ လံြုခံ�မ�မ�ိှပါ.
Bluetooth and wifi များသည် တည်ေနရာေဒသကုိ ေြခရာခံြခင်း သင့်ဖုနး်deviceအချက်အလက်ေတကုိွ
စုံစမ်းစစ်ေဆးလိ�ရ�ိင်ုပါသည်။ �ကားြဖတ်ေဖာက်ထွင်းသူများကလည်း သင့်ဖုနး်device ကုိ စုံတွဲဆက်သွယ်ဖိ�
�ကိ�းပမ်းတာမျ�ိးမလိခုျင်တဲဖုိ့င်ေတကုိွပိ� လိက်ုတာမျ�ိးသိ� မဟတ်ုထိခုိက်လယ်ွတဲအ့ေြခအေနမှာသင့်ဖုနး်deviceကုိထိ
နး်ချ�ပ်တာမျ�ိးေတလွပ်ု�ိင်ုပါသည်။ပုိ�ပီးလံြုခံ�မ��ိှဖိ� ဆုိရင်စက်ေတွကုိမသုံးတ့ဲအချနိမှ်ာ
ဝနေ်ဆာင်မ�ေတွအားလံးုကုိပိတ်ထား�ပီး လံြုခံ�ေသာေနရာမှ ြပနဖွ်င့်တာမျ�ိး app ေတွကုိ လိအုပ်တာဘဲ
ဘာလ/ဲဘယ်သူလခွဲင့်ြပ�ချက်ကန ့သ်တ်ထားတာမျ�ိးဖုနး်လံြုခံ�ေရးစနစ်ကုိေလက့ျင့်�ပီးupdateအ�မဲလပ်ုေနတာမျ�ိး
ခုိင်မာေသာလ��ိဝှက်နပံါတ် passcode ထားတာမျ�ိးလပ်ုရမှာြဖစ်သည။်

သီးသန ့ေ်ဖာြ်ပြခင်း/metadata များပါဝင်ေစြခင်း

OTG drive ဆီကုိ �ကိ�းမ့ဲdrive သိ� မဟတ်ု ဖုနး်အေဟာင်းေတကွေန မီဒီယာေတေွကာ်ပီလပ်ုတဲအ့ခါ
ေဖာ်ြပေသာအချက်အလက်များ ပါဝင်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု metadata ကုိ မီဒီယာနဲ ့ သီးသန ့ခဲွ်ထားြခင်းသည်
အသုံးဝင်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ေသာ app အများစုသည် CSV သိ� မဟတ်ု JSON မှတ်တမ်းများကုိ ထုတ်လပ်ု�ပီး
စက်မှာ�ိှေသာ metadata (ဥပမာ ပထဝီအရပ်ေဒသ အချနိ် ရက်စဲွ) များကုိေရာ သုံးစဲွသူက
လက်နဲထ့ည့်ထားေသာေဖာ်ြပချက်မှနသ်မ�ကုိပါဆဲွထုတ်ေလ�ိှ့သည်။ြပင်ပသိ� ထုတ်ပိ� ြခင်းလပ်ုသည့်အခါ အထက်ပါ
metadata များကုိပါ ပါဝင်ေအာင် မှတ်တမ်းတင်�ပီး အရနသိ်မ်းဆည်း backup ထားသင့်သည်။

Drive ကုိ ကာကွယ်ေသာ လ��ိဝှက်နပံါတ်

�ကိ�းမ့ဲdrive အများစုသည် မုိဘုိင်းappလ��ိဝှက်နပံါတ်နဲ ့ ကာကွယ်�ိင်ုသည်။

https://wp.me/p4j1y7-789


လ��ိဝှက်နပံါတ်ြဖင့်ကာကွယ်ြခင်းသည် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption နဲ ့ မတသူည်ကုိ သတိြပ�ပါ။
�ကိ�းမ့ဲသိ� မဟတ်ုOTG drive များသည် ကွနပ်ျ�တာ ဓာတ်ြပားအြပည့် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption

လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ်လည်း မုိဘုိင်းဖုနး်သုံး�ုံြဖင့် မလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါ။

ဖုိင်များကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption လပ်ုရန ်စ�်းစားပါ

သင့်ရဲ�ဖုိင်များကုိပုိမုိလံြုခံ�စိတ်ချစွာစုေဆာင်းထားချင်လ�င်အရနသိ်မ်းဆည်းြခင်းbackupများကုိ
လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encryption လပ်ုရန် စ�်းစားပါ။ �ကိ�းမ့ဲစနစ် သိ� မဟတ်ုOTG drives ပါေသာ
မုိဘုိင်းဖုနး်အများစုကုိ encryption လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း၍ မရ�ိင်ုေသာ်လည်းဖုိင်များကုိယ်တိင်ုကုိ အြခား drive

ထဲကုိ မေရ� �မီတင်ွ encrypt လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုသည်။ ZArchiver and RAR က့ဲသိ� app များသည် Android

ေပ�တင်ွ ဖုိင်များကုိ encrypt လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထား �ိင်ုသည်။ ကုိယ့်ရဲ� encryption

လ��ိဝှက်နပံါတ်ကုိသတိရေနဖိ�အတက်ွသတိထားပါ။အကယ်၍လ��ိဝှက်နပံါတ်passwordေပျာက်သွားလ�င်
၊encryptedလ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားေသာဖုိင်များအားြပနလ်ည်ေဖာ်ယူရနန်ည်းလမ်းမ�ိှေတာပ့ါ။
သတိြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိ�ိင်ုငံများမှာ encryption လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းကုိ ဥပေဒအရတားြမစ်တာ သိ� မဟတ်ု
ရာဇဝတ်မ�ြပ�တာမျ�ိးေတ�ိှွတတ်ပါသည်။ အာဏာပုိင်ေတကွသင့်ရဲ�အချက်အလက်ေတကုိွ �ှာေဖွလိ�မရေအာင်
ကာကွယ်ဖိ� သုံးတာြဖစ်ေပမယ့် သက်ေသကုိဖျက်ဆီးမ� စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းကုိ ပိတ်ဆိ� မ� စတဲြ့ပစ်မ�များဟာ
ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် အြပစ်ေပးခံရ�ိင်ုပါသည်။ ဒီေြမပုံက (2017 map) ရက်လနွေ်န�ပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်�ိင်ုငံရဲ�
ဥပေဒနဲပ့တ်သက်�ပီးေမးစရာ�ိှရင်ေနရာတိ� ရဲ�အစအေနနဲ ့ ပ့ံပုိးမှာြဖစ်ပါသည်။

သီးြခားေနရာများတွင် အရန ်၂ခု ြပ�လပ်ုသိမ်းဆညး်ြခင်း

တခုတည်း အရနသိ်မ်းဆည်းတာက ယုံ�ကည်စိတ်ချစရာမြဖစ်ပါ။ ဥပမာ အရနသိ်မ်းထားတဲ့ device ေပျာက်တယ်
ပျက်တယ် သိ� မဟတ်ု တခုခု �� ံးနမ့်ိတာမျ�ိး ြဖစ်�ိင်ုတယ်။ အိင်ုတီက�မ်းကျင်သူေတွ အ�ကံေပးတာက
သိမ်းတဲအ့ခါ�ှစ်ခု �ှစ်ေနရာသိမ်းတာဆုိရင် (သုံးစုံြဖစ်သွား�ပီ) ေနာက်စက်တခုထဲထည့်�ပီး
သီးသန ့တ်ေနရာမှာထားရင် ဘယ်တခုပဲ ေပျာက်ေပျာက် ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ အ��ရာယ်များကုိ
ကာကွယ်�ပီးြဖစ်လိမ့်မည်။

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/

