
သင့်ရဲ� ဖုနး်ကတဆင့် သင်ြဖစ်ေ�ကာင်း ဘယ်လိမုျ�ိး သိသာေနလဲ (အင်တာနက်မရတ့ဲ အချနိအ်ပါအဝင်)

ဖုနး်နဲ ့ ဖုနး်နပံါတ်တစ်ခုချင်းစီကုိ ခဲွြခားသိေစ�ုိင်တ့ဲအချက် ၂ ချက်

သင်သုံးေနတဲ ့ဖုနး်မှာ တြခားဘယ်ဖုနး်ေတနွဲမှ့ မတတဲူ့ သီးသန ့ ်နပံါတ် ၂ မျ�ိးပါပါတယ်။

● IMEI (International Mobile Equipment Identifier) ဆုိတာ ဖုနး်တိင်ုးမှာ ပါတဲ ့သီးသန ့ ်နပံါတ်အတွဲြဖစ်�ပီး
ဖုနး်တစ်လံးုနဲ ့ တစ်လံးုရဲ� နပံါတ်အတွဲေတကွ မတပူါဘူး။ ဆင်းမ်ကတ် �ှစ်ခု ထည့်လိ်�ရတဲ ့ဖုနး်ဆုိရင်ေတာ့
IMEI �ှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။

● IMSI (International Mobile Subscriber Identity) ကေတာ့ ဖုနး်နပံါတ်တစ်ခုချင်းစီအတက်ွ သီးသန ့်
သတ်မှတ်ေပးထားတဲ ့နပံါတ်အတွဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီေတကွ အသုံးြပ�သူတဲလ့ေူတကုိွ
IMSI နဲ ့ မှတ်သားထားပါတယ်။

ဒါေ�ကာင့် SMS ပိ� တဲအ့ခါ ဒါမှမဟတ်ု ဖုနး်ေခ� တဲအ့ခါ ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီေတကွ ဒီနပံါတ်�ှစ်ခုကုိ သိ�ပီး
ဒီနပံါတ်�ှစ်ခုနဲ ့ ချတ်ိေနတာ ဘယ်သူလဲဆုိတာကုိလည်း သိပါတယ်။

ဧရိယာတုိင် နဲ ့ တညေ်နရာ - မုိဘုိင်းဖုနး်ေတကွ အ�မဲတမ်း မုိဘုိင်းတာဝါတစ်ခုခုကုိ သွားချတ်ိဆက်ေနပါတယ်။
ဒါဟာ ဖုနး်တိင်ုးရဲ� အလပ်ုလပ်ုတဲ ့သေဘာသဘာဝပါပဲ။ အဲဒီအ့တက်ွေ�ကာင့် ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီေတကွ သူတိ� ရဲ�
အသုံးြပ�သူေတ ွဘယ်ေနရာမှာ �ိှေနတယ်ဆုိတာကုိ တာဝါတိင်ုကတဆင့် သိပါတယ်။

ဒါေ�ကာင့် သင့်ရဲ� ဆင်းမ်ကတ်က သင့်မှတ်ပုံတင်နပံါတ်နဲ စ့ာရင်းေပးထားတယ်ဆုိရင် မုိဘုိင်းတာဝါေတနွဲ ့
ချတ်ိေနတဲအ့ချနိတိ်င်ုးမှာ သင့်ရဲ� IMEI နပံါတ်က တဆင့် ကုိယ့်ဖုနး်နဲအ့တ ူေနာက်ဆုံးဘယ်ေနရာက ချတ်ိဆက်ခ့ဲလဲ/

ချတ်ိဆက်ေနလဲဆုိတာကုိ သူတိ�က သိပါတယ်။ သူတိ� ရဲ� အသုံးြပ�သူတိင်ုးရဲ� အချက်အလက်ကုိ
သိတာြဖစ်ပါတယ်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာေတာ ့ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒအရ SMS ပိ� တဲအ့ခါနဲ ့ ဖုနး်ေခ� တဲအ့ခါမှာ
ေြပာဆုိတာေတကုိွ ၆ လအထိ သူတိ�က သိမ်းထားရပါတယ်။

သတိြပ�ရမည့အ်ချက်များ

● သင့်ဖုနး်ထဲကုိ ဆင်းမ်ကတ်အသစ်ထည့်လိက်ုတဲအ့ခါ ဖုနး်ရဲ� IMEI နဲ ့ ဖုနး်နပံါတ်ရဲ� IMSI က
ချတ်ိသွားတာြဖစ်တဲအ့တက်ွ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ ့ဆင်းမ်ကတ်ထည့်သုံးထား�ပီးသား ဖုနး်ထဲကုိ
ဆင်းမ်အသစ် ထည့်လိက်ုရင်လည်း သူတိ�အေနနဲ ့ ဒီဆင်းမ်အသစ်ဟာ သင့်ဖုနး်ေဟာင်းကတဆင့်
မှတ်ပုံတင်နဲ ့ သွားချတ်ိေနတာမိ� လိ�  သင့်ကုိ သိ�ိင်ုပါတယ်။

● ဒါေ�ကာင့်မိ�  ကုိယ်ဆုိတာကုိ မသိေစချင်ရင်ေတာ ့ဖုနး်အသစ်တစ်လံးုနဲ ကုိ့ယ့်ရဲ�မှတ်ပုံတင်နဲ ့
စာရင်းေပးထားတာ မဟတ်ုတဲ ့ဆင်းမ်ကတ်လိပုါတယ်။

● ဖုနး်အသစ်တစ်လံးုနဲ ့ ဆင်းမ်အသစ်သုံးမယ်ဆုိရင်ေတာ ့(တယ်လီဖုနး်ကုမ�ဏီေတကွ သူတိ� ရဲ�
အသုံးြပ�သူေတ ွဘယ်ေနရာမှာ �ိှေနတယ်ဆုိတာကုိ သိတဲအ့တက်ွ)

○ သုံးေန�ပီးသားမဟတ်ုတဲ ့တြခားကုမ�ဏီကေန ဝယ်ပါ၊ (ဥပမာ - ကုိယ်မှတ်ပုံတင်ထားတဲဆ့င်းမ်က
အရီူဒးူဆုိရင် အသစ်ေြပာင်းတဲအ့ခါ တယ်လီေနာကုိ သုံးပါ။)



○ ဆင်းမ်အသစ်ထည့်ထားတဲ ့ဖုနး်အသစ်က အရင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲဆ့င်းမ်ထည့်ထားတဲ ့ဖုနး်
အေဟာင်းနဲ ့ အ�မဲတမ်း အနားမှာ အတတူ�ိှူေနတယ်ဆုိရင်လည်း သူတိ�အေနနဲ ့
ဖုနး်အသစ်သုံးသူက အဆုိပါဖုနး်ေဟာင်းနဲ ့ အချတ်ိအဆက် �ိှတယ်လိ� ယူဆ�ိင်ုပါတယ်။

● ဒါကုိ ကာကွယ်ဖိ� ဆုိရင် ဖုနး်ကုိ မုိဘုိင်းတာဝါနဲ ့ အ�မဲတမ်း ချတ်ိမေနေအာင် Faraday bag ကုိ
သုံးလိ�ရပါတယ်။

○ ဒီအိတ်လပ်ုဖိ�အတက်ွ ခဲပတ်နဲ ့ တိပ်ေလာက်ပဲ လိပုါတယ်။ ဒီမှာ�ကည့်�ပီး လပ်ုလိ�  ရပါတယ်။
အလှကေလး�ကိ�က်ရင် အေရာင်ြခယ်တာတိ�  ပုံေဖာ်တာတိ�လည်း ကုိယ့်အ�ကိ�က်လပ်ုလိ�
ရပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=PYHvMXAXGE4

○ အိတ်က အလပ်ုလပ်ု၊ မလပ်ုကုိ စမ်းဖိ� ေတာ ့အေရး�ကီးပါတယ်။
စမတ်ဖုနး်ေတအွတက်ွဆုိရင်ေတာ ့ဒီ app ကုိ ေဒါင်းထား�ပီး စမ်းဖိ�  လိပုါမယ်။

■ Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mos.tester&hl=en

■ iOS - https://apps.apple.com/us/app/faraday-test/id1185188891

■ စမတ်ဖုနး်မဟတ်ုတဲ ့�ုိး�ုိးဖုနး်ေတအွတက်ွေတာ ့အိတ်ထဲ ထည့်�ပီး စက� န ့ ်၃၀ - ၆၀
ေလာက်�ကာရင် ဖုနး်ေခ� �ကည့်လိက်ုပါ။ ဆက်သွယ်မ�ဧရိယာြပင်ပကုိ
ေရာက်ေနရင်ေတာ ့တာဝါတိင်ုနဲ ့ မချတ်ိေတာပ့ါဘူး။ ပုိေသချာချင်ရင်ေတာ့
ဘတ� ရီြဖ�တ်�ပီးမှသာ အိတ်ထဲကုိ ထည့်လိက်ုပါ။

SMS ပိ� တ့ဲအခါနဲ ့ �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ� တ့ဲအခါ ဘယ်လိအုလပ်ုလပ်ုလဲ

SMS ပိ�တာနဲ ့ �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ�တာက နည်းနည်းဆင်တပူါတယ်။ SMS ပိ� တဲအ့ခါ၊ �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ� တဲအ့ခါ သင်ရဲ�ဖုနး်က
သူနဲ ့ နးီစပ်ရာ မုိဘုိင်းတာဝါေတကုိွ ချတ်ိပါတယ်။ ဥပမာ - သင်က အရီူဒးူသုံး�ပီး သင့်သူငယ်ချင်းက တယ်လီေနာ
သုံးတယ်ဆုိပါစိ� ၊ SMS နဲ ့ �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ�တာက အရီူဒးူကုိေရာ တယ်လီေနာကုိေရာ ဆက်သွယ်တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အဲအ့တက်ွေ�ကာင့် SMS ပိ� တဲအ့ခါ/ �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ� တဲအ့ခါ -

● သင်အသုံးြပ�တဲ ့ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီက သင့်နပံါတ်ကုိလည်း သိ�ပီး သင့်သူငယ်ချင်းရဲ� နပံါတ်ကုိလည်း
သိပါတယ်။ ဒီဥပမာအရဆုိ အရီူဒးူေရာ တယ်လီေနာေရာက သင်နဲ သ့င့်သူငယ်ချင်းက တစ်ေယာက်ကုိ
တစ်ေယာက်စာပိ� ေနတယ်၊ ဖုနး်ေခ�ေနတယ်ဆုိတာကုိ သိပါတယ်။

● SMS ထဲမှာ ဘာစာေတ ွေရးထားတယ်ဆုိတာကုိလည်း သိ�ပီး ဖုနး်ေြပာတဲအ့ခါ
ဘာေတေွြပာသွားတယ်ဆုိတာကုိလည်း သိပါတယ်။ (ကုိယ့်ဘက်က ဖုနး်ချလိက်ုတာနဲ ့ ဖုနး်ထဲမှာ
ေြပာလိက်ုတဲ ့အေ�ကာင်းအရာေတကွ ေပျာက်သွားတာ မဟတ်ုပါဘူး။ ကုမ�ဏီေတကွ ြပန�်ပီး
သွားနားေထာင်လိ�  ရပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ေတကုိွ ၆ လ�ကာ သိမ်းထားတယ်လိ�
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒအရ သိရေပမယ့် အခုအေြခအေနမှာေတာ ့အေြပာင်းအလဲ �ိှ၊ မ�ိှ မသိပါဘူး။)

● ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ အချက်အလက်ကာကွယ်ေပးတဲဥ့ပေဒတိ�  �ကားြဖတ်နားေထာင်တာနဲ ပ့တ်သက်�ပီး
ကာကွယ်တဲ ့ဥပေဒတိ�  မ�ိှတဲအ့တက်ွ အာဏာ�ှင်ေတကွ ဆက်သွယ်ေရးကုမ�ဏီေတကုိွ
အချက်အလက်ေတာင်းတဲအ့ခါ သူတိ�က ေပးရပါတယ်။

● �ပီးေတာ ့SMS ပိ�တာတိ�  �ုိး�ုိးဖုနး်ေခ�တာတိ�က တြခားသူက �ကားြဖတ်ဖတ်ဖိ� ၊ နားေထာင်ဖိ�လည်း
အင်မတနလ်ယ်ွပါတယ်။

https://www.youtube.com/watch?v=PYHvMXAXGE4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mos.tester&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/faraday-test/id1185188891

