အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင် ဖို င်ဝေမျှခြင်းနှင့် ဆက် သွယ်ခြင်း
ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေဆဲ ဖြစ် တဲ့ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဖြိ ုခွဲ နှမ
ိ ် နင်းခြင်းသည်
ဒီမိုကရေစီ စနစ် တင
ွ ်းတွင်အကြာရှ ည်ဆုံးသောအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ် ပြီးဒေသတွင်းရှ ိ
ပြည်သူများ၏အသက်ကို

ပြင်းထန်ထိခိုက်သောသက်ရောက်မှု

ဖြစ် စေခဲ့ သည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာပေါ်တွင်

ရို င်းပြစွာစော် ကားခြင်းဆင့်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉တွင် WhatsApp၏ ရက် ၁၂၀ သုံးစွဲသူ မူဝါဒအရ ကက်ရှမီးယား၏
WhatsApp အကောင့်များသည် စတင်၍ ပိ တ်သိမ်းခြင်းခံ ခဲ့ရသည်။

ယခု စာရေးသားသောအချ ိန်၊ဇန်နဝါရီ (၂၀၂၀)တွင်ကက်ရှမီးယားဒေသ၏အကနအ
် ့ သတ်မဲ့

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်တရားမဝင်သောအာဏာအလွှဲသုံးစားမှုဖြစ် သည်ဟအ
ု ိ နယ
ု ်ငံ၏
္ဒိ နိင

နိင
ု ်ငံတော် တရားရုံးချုပ် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကနသ
် ့ တ်ထားသော မြန်နန
ှု း် မြင့်အင်တာနက် ဘရော့ဘင်နှင့်
မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို အချ ို့နေရာများတွင် ပြန်လည်ရရှ ိ သော် လည်း ခွ င်ပြ
့ ုသောစာရင်း သနရ
် ့ ှ င်းသောစာရင်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသာရွေးချယ်ခွင်ရ
့ ှ ိ သည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းများသည်လအ
ူ များအားသတင်းအချက်

အလက်မျှဝေခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအား ပိ တ်ဆို့တားဆီ းရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီ း (လူများအား မိုဘိုင်းဖုနး် နှင့် SMS
အချက်ပို့ခြင်း

စသဖြင့်

လုံခြုံမှုနည်းသော

ဆက်သွယ်ရေးပုံစံစနစ် များကိုသာ

သုံးရန်

အတင်းကြပ် ဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်များ

အတွင်းတွင်

တွနး် ပို့ ခြင်းဖြင့်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းများကို
လွယ်ကူစေသည်)
လူများစုသည်

။ကက်ရှမီးယားဒေသ၏

လက်ရေးစာများသုံးခြင်း

စာပို့ စာယူစနစ် များ

သုံးခြင်းကိုသာ

ယင်းတို့ ၏ချစ် ခင်သူများနှင့်

သတင်းစကားပါးရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှ ိ ၍ရွေးချယ်စရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရသည်။ပိ တ်ဆို့တားဆီ းခြင်းအားလုံ
းကိုရှေ ာင်တိမ်းနိင
ု ်ရန်

သေချာပေါက်နည်းလမ် း

မရှ ိ သေးသော် လည်း

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်

မိ တ်ဆွေတို့ ၏

စကားလက်ဆုံများမှတဆင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့လေ့လာခဲ့ သည်မှာ အချ ို့သော နည်းလမ် းများနှင့် ချဉ်းကပ် နည်းများသည်
အော့်ဖ်လိင
ု ်းမျှဝေခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်အတွက် အလုပ်ဖြစ် နင
ုိ ်မည်။
မှတ်ချက်ပြုရန်မှာ

အချ ို့ရွေးချယ်နင
ုိ ်သောလမ် းများသည်

အင်တာနက်လိအ
ု ပ် သည်။ (app ဒေါင်းလုပ်လပ
ု ် ခြင်း စသဖြင့်)

စတင်ပြင်ဆင်

setup

လုပ်ရန်အတွက်

အနီးကပ် ဆက် သွယ်မှုစနစ် NFC, Bluetooth ကြိ ုးမဲ့ အနီးကပ် ဆက် သွယ် Wifi Direct မှ တဆင့်
ဖို င်မျှဝေခြင်း

သင်ဖုနး် နဲ နီ
့ းရာတွင်ရှိသော ဖုနး် သို့ မဟုတ်device တခု ကိုဆက်သွယ်ရန် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိရန်

မလိအ
ု ပ် ပါ။Bluetooth,Wifi,Direct,NearFieldCommunicationNFC/နီးစပ် ရာကွင်းပြင်ဆက်သွယ်စနစ် အင်တာန
က်မလိအ
ု ပ် ပါ။(တခါတရံ အင်ဒရို က်ဘိနး် ဟုလည်းခေါ်သည်)။Bluetooth နှင့် Wifi Direct နှစ်ခုစလုံးသည်

ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်နည်းပညာ ဖြစ် ပြီ ဖုနး် သို့ မဟုတ်deviceနှစ်ခုကို ချ ိတ်ဆက်ပိွုင့် သို့ မဟုတ် ကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီစက်
မရှ ိ ဘဲ “စုံတဲဆ
ွ က်သွယ်” နိင
ု ်ပါသည်။ Wifi Directက ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော အကွာအဝေးကို Bluetooth

ထက်ပို၍လျင်မြန်သောဒေတာလွှဲပြောင်းမှုပံ့ပိုးနိင
ု ်ပါသည်၊သို့ သော် ပါဝါကိုအလွနတ
် ရာပိုသုံးသည်။ တချ ိန်တည်းမှာ
NFC သည် ပိုမိုတိတေ
ု
ာင်းသော အကွာအဝေးကို Bluetooth or Wifi Direct ထက်နှေးသော လွှဲပြောင်းနှုနး် ဖြင့်
သို့ သော် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချ ိတ်ဆက်ပြီး ပါဝါသုံးနှုနး် နည်းသည်။ ထို့ ကြောင့် ပမဏနည်း လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ် မယ်
စက်နှစ်ခုလုံးလက်ထဲရှိမယ်ဆို အသုံးဝင်သည်။

Wifi

Directကတော့ဘလူးတုထက်စာရင်ဝေးဝေးရောက်ပြီး

ဒေတာတွေကို

မြန်မြန်ပြောင်းရွှေ့နိင
ု ်စွမ်းရှ ိ ပေမယ့်

ပါဝါသုံးတာအရမ် းများပါသည်တချ ိန်တည်းမှာNFCအနီးကပ် ဆက်သွယ်မှုလေးစင်တီမီတာပိုပြီးနီးနီးအကွာအဝေးနဲ ့

ပြောင်းရွှေ့ချ ိန်လည်းပိုနှေးကွေးပါသည်သို့သော် သူက ဆက်သွယ်မှုပိုမြန်ပြီး ပါဝါသုံးတာပိုနည်းတာမို့ ခပ် မြန်မြန်န ဲ ့
နည်းနည်းပဲ ပြောင်းရွှေ့မယ် စက်နှစ်ခုလုံးလက်ထဲမှာရှ ိ မယ်ဆို အသုံးဝင်ပါတယ်၊၊
သင့်ရဲ့ဖုနး် မှာBluetooth,

Wifi

Direct

or

NFC

အဂ် ါရပ် များက

features

တပါတည်းပါလာပြီ း

မျှဝေဖို့ နည်းလမ် းများကိုလည်း ပြသထားနိင
ု ်ချေရှ ိ ပါသည်။ ဒါ ့အပြင် ဖိုင်းတွေကိုမျှဝေတဲ ့ အဂ် ါရပ် မျ ိုးဖြစ် တဲ့ Files
by Google app ကဲ့သို့နည်းပညာများလည်း ပေါင်းစပ် ထားမှာပါ။

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
့ ိုင်တွေကို ပို့ လိက
ု ်တာမျ ိုး သို့ မဟုတ် ထိခိုက်လယ
ွ ်တဲအ
့ ခြေအနေမှာ သင့်ဖုနး် deviceကို
ထိနး် ချုပ် တာမျ ိုးတွေ

လုပ်နင
ုိ ်ပါသည်။ပို ပြီးလခြ
ုံ ုံမှု ရှိဖု့ ိ ဆိုရင်

ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလးုံ ကိုပိတ်ထားပြီ း
ဲ ွ င့်ပြုချက်
ဘာလဲ/ဘယ်သူလခ

လခြ
ုံ ုံသောနေရာမှ

ကနသ
် ့ တ် ထားတာမျ ိုး

စက် တွေကို

ပြန်ဖွင့်တာမျ ိုး

app

ဖု နး် လခြ
ုံ ုံရေးစနစ်

တွေကို

မသုံးတဲ့အချ ိန်မှာ
လိအ
ု ပ် တာဘဲ

ကိုလေက
့ ျင့်ပြီး

update

အမြဲ လပ
ု ် နေတာမျ ိုး ခို င်မာသောလျှ ို့ဝှ က်နပ
ံ ါတ် passcode ထားတာမျ ိုးလုပ်ရမှ ာဖြစ် သည်။

ကြိ ုးမဲ့ စနစ် ဖြင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေခြင်း ကြိ ုးမဲ့ ဆက် သွယ်မှုဧရိ ယာကွနယ
် က်
ကြိုးမဲ့hard

drive

သို့ မဟုတ်

flash

drive

များကို အဖွဲ့တင
ွ ်း သို့ မဟုတ် လူများစုကို တပြိ ုင်နက်တည်း

ဖိုင်မျှဝေရာတွင် သုံးနိင
ု ်သည်။Wifi driveသည်များသောအားဖြင့် ညွှနကြ
် ားချက်များနှင်အ
့ တူ သို့ မဟုတ် drive

ဆက်သွယ်ရန် app များပါပြီ း သုံးစွဲရန် လွယ်ကူသည်။ လုံခြုံရေးအတွက် drive ကို လျှ ို့ဝက်နပ
ံ ါတ်လပ
ု ် ရန်
သတိရပါစေ။ကြိုးမဲ့driveမရှ ိ ဘူးဆိုရင်ပုံမှနU
် SBdriveကိုကြိုးမဲ့ကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီကိရိယာမှာပလပ် ထိုးပြီ းသုံးလို့ ရပါ

သည်။USBအပေါက်ပါသောခရီ းသွားကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီကိရိယာသည်ဈေးသက်သာပြီ းသယ်ယူရန်လယ
ွ ်ကူသည်။သုံး
စွဲသူသည်USBdriveကိုအင်တာနက်မလိဘ
ု ဲ ဒေသတွင်းဧရိ ယာကွနယ
် က်မှတဆင့်ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။

ဖုနး် ထဲမှာရှ ိ သောဖိုင်များကို USB drive နှင့် ဝင်ရောက်ချ ိတ်ဆက်ရန် ဖိုင်မန်နေဂျာ app ကို သုံးစွဲပြီးSolid Explorer
ကဲ့သို့ကွနယ
် က်တင
ွ ်းရှ ိ သိုလှောင်ခန်းများကို ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။ ကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီကိရိယာ၏ အိ င
ု ်ပီလိပ်စာကို
သင့်ဖုနး် ၏ advanced wifi settings တွင် တွေ့ရှ ိ နင
ုိ ်သည်။
နောက်တခု သုံးနိင
ု ်တဲ့

နည်းလမ် းတခု က

PirateBox

လို့ ခေါ် တဲ ့

ကိုယ်တိင
ု ်လပ
ု ်

ပရောဂျက်ဖြစ် ပြီးတော့

လိင
ု ်စင်ရှိဖရီ းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ် သည်။အပေါ်မှာပြထားသလိပ
ု ဲ ဖိုင်တွေကိုမျှဝေနိင
ု ်ပြီးPirateBoxကအမည်မသိမျှဝေခွ
င့်ပေးမှာဖြစ် တဲအ
့ ပြင်ချက်န ဲ ့ မတ်ဆေ့ပို့နိင
ု ်တဲ့ အဂ် ါရပ် များလည်းပါဝင်ပါသည်။

PirateBox ကိုပြင်ဆင်ခြင်း

setupလုပ်ဖို့အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲ အပိုင်းအစအနည်းငယ်ကို download, install နဲ ့ setup လုပ်ရမှာဖြစ် ပါသည်။
ညွှနကြ
် ားချက်များကို Pirate Box ဝက်ဘ်ဆိုက်တင
ွ ် ကြည့်ပါ။

မိ တ်ဆွေချင်းချက် လပ
ု ် ပြီးဆက် သွယ်ခြင်း

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကွနယ
် က်များမှတစ် ဆင့်သတိပြုမိ လာတဲအ
့ သစ် ကဲ့သို့
များတွင်

app

Briar

and

Bridgefy

စမ် းသပ် သုံးစွဲဖူးသူများကို သိရှိပါသည်။
Briar

သည်

တို့ ဖြစ် သည်။ကျွန်ပ
ု ် တို့

မိ တ်ဆွေချင်းအချက်ပို့ဆက်သွယ်တဲ့
သုံးစွဲဖူးခြင်းမရှ ိ သေးသော် လည်း

ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ် ဖြစ် ပြီး နှစ်ဖက်လုံးလျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်း သောစနစ် ဖြင့် အချက်ပို့သောapp
အားကိုးခြင်းမရှ ိ ဘဲသုံးစွဲသူများ၏ဖုနး် (device)များကိုsyncsဆွဲယူခြင်း(

ဖြစ် ပြီးဗဟိဆ
ု ာဗာကို

သုံးစွဲသူတိင
ု ်း၏

device တွင် အကြောင်းအရာများကို အသက်ဝင်နေမည်။အင်တာနက်မသုံးဘဲ Bluetooth or Wifi သုံးရုံဖြင့်လည်း

ဆွဲယူနင
ုိ ်သည်။ (အင်တာနက်ရချ ိန်တင
ွ ် Tor ကွနယ
် က်ကိုသုံးပြီ း ဆွဲယူနင
ုိ ်သည်) Briar သည် ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ် စုဖွဲ့ ခြင်း
အများသုံးဖိုရပ် များ ဘလော့ဂ်များလည်း တည်ဆောက်နင
ုိ ်သော အဂ် ါရပ် များပါသည်။ အော့်ဖ်လိင
ု ်းသုံးချ ိန်တင
ွ ်
သင်၏အကွာအဝေးသည် Bluetooth or Wifi အကွာအဝေးကဲ့သို ကနသ
် ့ တ်ချက်ရှိသည်။ (အများဆုံး တရာမီ တာ)
တချ ိန်တည်းတွင်Bridgefyသည်နှစ်ဖက်လုံးလျှ ို့ဝှက်လုံခြုံသော(တိက
ု ်ရု ိ က်အသံလင
ွှ ်သေ
့
ာအဂ် ါရပ် သုံးခြင်းမှအပ)
အချက်ပို့သော

app

ဖြစ် ပြီး

Bluetooth

ကိုသုံးပြီ း

အချက်ပို့သည်။

Brairနဲမတူ
့ သောအချက်က

မတ်ဆေ့သည်အကွာအဝေးရှ ည်ရှည်ခရီ းရောက်နင
ုိ ်သည်။အခြားBridefyသုံးစွဲသူများ၏ပိုက်စိတ်တိက
ု ်ထားသောကွ
န်ယက်မှ

ခု နဆ
် ွခြင်း

(ရည်ရွယ်ပြီးပို့ သူသာဖတ်လို့ရမည်ဖြစ် သည်)။

Bridgefy

သည်

Briar

ကဲ့သို့

ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့၊ဖိုရမ် ၊ဘလော့ဂ်အဂ် ါရပ် များမပါရှ ိ သော် လည်းတိက
ု ်ရု ိ က်လင
ွှ ်သေ
့
ာစွမ်းရည်ရှိပြီးတပြိ ုင်တည်းတွင်

သင့်ဆက်သွယ်သူ စာရင်းထဲတင
ွ ် မပါသော Bridgefy သုံးစွဲသူ ၇ ယောက်ဆီအထိ ပို့ နိင
ု ်သည်။ (လိအ
ု ပ် ချက်အရ
တိက
ု ်ရု ိ က်လင
ွှ ်သေ
့
ာ မတ်ဆေ့များသည် လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း encrypted မဖြစ် ပါ)။

လျှ ို့ဝှ က်ထိနး် သိမ်းSMSမှ တဆင့်ဆက် သွယ်ခြင်း
ဖုနး် လိင
ု ်းနဲသွ
့ ားသော

အချက်ပို့ခြင်းသည်

အက်စ်အမ် အစ် ပို့ခြင်းသည်

အင်တာနက်အပေါ် မှီကပ် စရာမလိပ
ု ါ၊

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းတွင်လည်း အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ သို့ သော် လုံခြုံမှုလုံး၀မရှ ိ ပါ။
သုံးလို့ ရသော

app

များဖြစ် သည့်

WhatsApp

or

Signal

နဲမတူ
့ သည်မှာ

SMS

အင်တာနက်ရှိမှ

သည် နှစ်ဖက်စလုံးကို

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားခြင်းမရှ ိ ဆိုလိသ
ု ည်မှာ အချက်ပို့ခြင်းနှင့် သူတို့၏ metadataများသည် အစိုးရနည်းတူ
ဖုနး် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဟတ်ကာများကကြားဖြတ်၍ထိုအချက်ပို့ခြင်းများကိုဖတ်ရှုနင
ုိ ်သည်။

SMSများသည်လှည့်စားနိင
ု ်သည်။ဆိုလိသ
ု ည်မှာပို့ ပေးသူသည်သူတို့၏လိပ်စာအချက်အလက်ကိုလိမ်လည်ပြီးတခြ
ားသူအနေနဲ အယောင်
့
ဆောင်ပြီးပေးပို့ နိင
ု ်သည်။

SMS ပို့ စရာရှ ိ လျှင် Silence ဆိုတဲ့ app သည် နှစ်ဖက်စလုံးကို လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားသော SMS ဖြစ် သည်။
ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ် ဖြစ် ပြီးSignal၏လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသုံးထားသည်။ကျွန်ပ
ု ် တို့ကို

ယ်တိင
ု ်စမ် းသပ် ဖူးခြင်းမရှ ိ သော် လည်းအခြားသူများသုံးသည်ကိုကြားဖူးသည်။ပေးပို့ သူရောလက်ခံသူပါinstallလု

ပ် ထားရမှာဖြစ် ပြီးလဲလှယ်သောသော့ချက်ရှိရမှာဖြစ် သည်။SMSသည်သင့်ရဲ့တယ်လီကွနး် ဆာဗာကိုဖြတ်ပြီးမှသွား
မှာဖြစ် တဲအ
့ တွက်Silenceကိုသုံးရင်တောင်မှလျှ ို့ဝှက်သောမတ်ဆေ့ကိုပို့မှာဖြစ် သော် လည်း
တွေကိုတော့ တယ်လီကွနး် ကုမ္ပဏီတွေကနေ အချက်အလက်ရှာဖွေနိင
ု ်မှာ ဖြစ် ပါသည်။

မတ်ဆေ့ရဲ့metadata

တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းဖြတ် တောက် ခြင်းပိ တ်ပင်တားဆီ းထားသောဆို က်ဒ်များကိုရှေ ာင်တိမ်းခြင်း

မကြာခဏအားဖြင့် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အင်တာနက်တစ် ခုလုံး ပြတ်အောင်ပိတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ
အချ ို့သီးခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်နှင်ဆ
့ ိုရှယ်မီဒီယာများကိုသာပိ တ်ပင်ခြင်းလည်းဖြစ် နင
ုိ ်သည်။အာဏာပိုင်အစိုးရသည်
အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူISPများမှတစ် ဆင့်အိင
ု ်ပီလိပ်စာပေါ်အခြေခံ သောပိ တ်ပင်ခြင်း

အကြောင်းအရာသို့ မဟုတ် DNS looups ဒိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် ရှာဖွေခြင်းစနစ် ကတစ် ဆင့် ပိ တ်ပင်နင
ုိ ်သည်။
ဆိုက်ဒ်တခု ကပိ တ်ပင်ထားခြင်းခံ ရသလားဆိုတာမသေချာဘူးလားအဖွဲ့အစည်းများဖြစ် သော
Open

Observatory

of

Network

Interference

and

အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုန ဲ ့ ပတ်သက်ပြီး

လေ့လာစောင့်ကြည့်ချင်း

စသောအဖွဲ့အစည်းများက

Netblocks

တိင
ု ်းတာခြင်း

ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကို

ကမ္ဘာနှင်တ
့ ဝန်းတွင်လပ
ု ် ဆောင်သည်။ကံကောင်းထောက်မသည်မှာသင့်တင
ွ ်အင်တာနက်ဝင်ရောက်ချ ိတ်ဆက်ခွင့်
ရှ ိ သမျှ

ကာလပတ်လုံး

တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းပိ တ်ဆို့ခြင်းကို

ကျော် ဖြတ်နင
ုိ ်သော

နည်းလမ် းများရှ ိ သေးသည်။

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်းencryptionနှင်အ
့ တူပိတ်ဆို့ထားသောဆိုက်ဒ်များကိုရှေ ာင်တိမ်းပြီ းအသုံးပြုခြင်းသည်လည်
း သင့်နင
ုိ ်ငံတင
ွ ် ရာဇဝတ်ပြစ် မှုအဖြစ် သတ်မှတ်နင
ုိ ်ကြောင်း သတိပြုပါ။

ဗီ ပီအန် ခေါ် လျှ ို့ဝှ က်ဆက် သွယ်ကွနယ
် က်

အိ င
ု ်ပီအခြေခံ နှင်အ
့ ကြောင်းအရာကိုအခြေခံ သောပိ တ်ပင်တားဆီ းခြင်းကိုရှေ ာင်ကွင်းကျော် ဖြတ်ရန်နည်းလမ် းတခု
မှာProtonVPNorTunnelBearကဲ့သို့လျှ ို့ဝှက်ကွနယ
် က်စနစ် ဗီပီအန်သုံးခြင်းဖြစ် သည်၊၊

ဗီ ပီအန်မှတစ် ဆင့်ဆက်သွယ်သောအခါအင်တာနက်အသွားအလာလမ် းကြောင်းသည်လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံပြီ းဗီ ပီအန်ဆာ
ဗာမှတစ် ဆင့်တစ် ခြားအရပ် ဒေသ၊အခြားနိင
ု ်ငံအစရှ ိ သဖြင့်ပြောင်းသွားပြီ းအမှနတ
် ကယ်ရည်ရွယ်ရာအရပ် နှင်သ
့ င့်

အင်တာနက်အသွားအလာလမ် းကြောင်းအကြောင်းအရာကိုသင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဖုံးကွယ်သည်။
ဲ့
ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်တကယ်နေရာအစစ် အမှနန
် ပါဝင်
မှုများကိုလမ် းကြောင်းပြောင်းပေးသည်။
တချ ို့နိင
ု ်ငံအစိုးရများက ဗီ ပီအန်သုံးစွဲမှုကို ပိ တ်ပင်ခြင်း

သို့ မဟုတ် ပိ တ်ထားသော ဗီ ပီအန်မှ တဆင့်သုံးစွဲမှုကို

ခြေရာခံ ခြင်းများ လုပ်နင
ုိ ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာစိ တ်ချရသော ဗီ ပီအန်ကိုသုံးစွဲခြင်း အချက်အလက်များကို
မစုဆောင်းသောတစ် ခုကိုသုံးစွဲခြင်းကိုပြုသင့်သည်။မည်သည့်နင
ုိ ်ငံတင
ွ ်ဗီပီအန်ကရှ ိ နေသလဲသူတို့ရဲ ့

ဆုံးဖြတ်သုံးသပ် မှုများသည်တရားဆိုင်ရာလမ် းကြောင်များရှ ိ မရှ ိ တစ် ချ ို့အစိုးရသည်ဗီပီအန်ကိုခွင်ပြ
့ ုသော် လည်း
သင့်အချက်အလက်များကို စုံစမ် းထောက်လှမ်းခြင်း လေ့လာစစ် ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်သည်။

DNS ဆာဗာ ဒိုမိနး် အမည်စနစ်
DNS

(ဒိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် )

ဆာဗာတွေဟာ

သုံးစွဲသူအနေနဲ ့ နံပါတ်ပါသော

အိ င
ု ်ပီလိပ်စာများကို

ခွဲ ခြားသတ်မှတ်တဲ့ URL တွေ ဖြစ် ပါသည်။
ဆာဗာများကို

ပြုပြင်ပြီး

ဒိမ
ု ိ နး် အမည်တွေကို

ဘာသာပြန်ပြီး

ရို က်ထည့်ပြီး

အင်တာနက်

အလုပ်လပ
ု ် တဲ့

သို့ မဟုတ်

ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေကို

ISP အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဒိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် DNS

အချ ို့မေးမြန်းချက်များကို

မမှနသေ
်
ာစာမျက်နှာများကိုပြန်ပို့ခြင်းလုပ်သည်။

ထိနး် ချုပ် ခြင်း

ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မရှ ိ ပါ

ဟူ၍

၂၀၁၄ ခု နှစ် တူရီကီရွေ းကောက်ပဲွကာလာအတွင်း တူရကီဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan က တွစ်တာကို
ပိ တ်ရန်ကြိုးစားတုနး် က

ထိုနည်းကိုသုံးခဲ့ သော် လည်း

ပိ တ်ပင်ခြင်းကို

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက

လျင်မြန်စွာဖောက်ထွင်းပြီ းဗီ ပီအင်သုံးရန်နှင်ဒ
့ ိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် DNSဆာဗာပြောင်းရန်အသုံးဝင်သည့်အချက်များကို
တဆင့်ပြီးတဆင့် တဆင့်ချင်း တားဆီ းနိင
ု ်နင
ုိ ်ခဲ့သည်။

မူလDNSဆာဗာကို

ဖုနး် ရဲ ့network

သို့ မဟုတ်

wifi

setting

မှာ

ပြောင်းလို့ ရပါသည်။

ဆာဗာသုံးတဲအ
့ ခါ

မူလDNSဆာဗာ တမျ ိုးတည်းမသုံးဘဲ အပြောင်းအလဲဆာဗာတွေဖြစ် တဲ့ Google Public DNS or quad9 တွေကို
ပြောင်းလဲသုံးခြင်းဖြင့်

DNSကို

အခြေခံ ပြီး

ပိ တ်ဆို့တာတွေကို လှည့်ပတ်သွားနိင
ု ်မှာဖြစ် ပါသည်။ Quad 9

တွင်Quad 9 Connect . ဟုခေါ်သော app တစ် ခုလည်းရှ ိ သည်။ယခု စာရေးနေသည့်အချ ိန်တင
ွ ် Quad9 connect
appသည် စတင်အသုံးပြုနိင
ု ်ရန် စမ် းသပ် သည့်အဆင့်မှာသာရှ ိ သေးသည်။

ပိ တ်ပင်ခြင်းကိုရှေ ာင်တိမ်းနိင
ု ်သောအသုံးများသည့်နည်းလမ် းနှစ်မျ ိုးသာရှ ိ သည်။

အတွင်းကျကျအချက်အလက်များကိုလေလ
့ ာလိလ
ု ျှင်“InternetSociety, AccessNow, Security-in-a-Box and
EFF” တွင် အတွင်းကျကျ အချက်အလက်များကိုရရှ ိ နင
ုိ ်ပါသည်။

