အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင်မှတ်တမ် းတင်ခြင်း
လက်တွေ့ကျသော အကြံပေးချက်များပါဝင်သည့်ဘလော့ဂ်စီးရီ း

ရေးသားသူ - Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ - Arul Prakkash
နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ် သည့်ရက်စဲွ - ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခု နှစ်
https://wit.to/documenting-shutdowns
၂၀၁၉ဇွနလ
် မှစ၍မြန်မာနိင
ု ်ငံတင
ွ ်လူ့အခွ င်အ
့ ရေးချ ိုးဖောက်မှုနှင်လ
့ သ
ူ ားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြပ် အတည်းပြ
ဿနာများဆက်တိက
ု ်ဖြစ် ပွားလျက်ရှိရာနိင
ု ်ငံပ
့ ို့ ဆောင်ရေးနှင်ဆ
့ က်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ညွှနကြ
် ားတယ်လီဖုနး် ကုမ္ပဏီများ သည် ယင်းတို့ ၏ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ရခို င်ပြည်နယ်နှင့်
အိ မ်နးီ ချင်း ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ သည်။

‘ငြိမ်းချမ် းရေး၏အနှောင့်အယှက်များ’နှင်တ
့ ရားမဝင်လပ
ှု ် ရှားမှုများ’ဟူ၍ကိုးကားပြီ း လူများ၏အကျ ိုးအတွက်
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို

ဥပဒေပြဌာန်းသည်ဟု

မြန်မာအစိုးရက

ပြောဆိုခဲ့သည်။

အဖြစ် မှနမ
် ှာ

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာအား မရှ ိ မဖြစ် သော သတင်းအချက်အလက်နှင့်
ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးပြုခွ င်၊့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကြိုးပမ် းမှုများကိုရပ် တနစေခဲ
့်
့ သည်။

“ထိုကဲ့သို့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေသောရို ဟင်ဂျာလူမျ ိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့်
ရခို င်ပြည်နယ်ရှိစစ် ပြစ် မှုကျူးလွနး် ခြင်းများအတွက်စစ် သွေးကြွများကိုပစ် မှတ်ထားစေကာမူ

အချ ိုးအစားမညီမျှသော ဖြတ်တောက်ခြင်းသာ ဖြစ် သည်” ဟု Fortify Rights အဖွဲ့မှ Matthew Smith က
ဖော် ပြခဲ့ သည်။

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအား၂၀၁၉စက်တင်ဘာလတွင်မြို့နယ်၅မြိ ု့နယ်၌တစိ တ်တပိုင်းရု ပ်သိမ်းပေးခဲ့

သော် လည်းဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေဆဲ ဖြစ် သည်။ထိုတစ် လတည်းမှာပင်ရု ိ ဟင်ဂျာလူများစုထွက်ပြေးခဲ့ သောအိ မ်န ီ

းချင်းဘဂ် လားဒေ့ရှ်နင
ုိ ်ငံတင
ွ ်လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက3G/4Gservicesများကိုပိတ်ဆို့တားဆီ းရန်

တယ်လီဖုနး် အော် ပရေတာများကို ညွှနကြ
် ားခဲ့ ပြီး ရို ဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် တယ်လီဖုနး် SIM ကဒ်များ
ရောင်းချခြင်းကိုရပ် ရန်ညန
ွှ ကြ
် ားခဲ့ သည်။ ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ ရခို င်ပြည်နယ် ၄ မြိ ု့နယ်အား ကမ္ဘာနှင့်

အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်စေခဲ့ ပြီး ဘဂ် လားဒေ့ရှ်နင
ုိ ်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း များတွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို
ဆက်လက်၍ကနသ
် ့ တ် ထားခဲ့ သည်။

အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင် မှ တ်တမ် းတင်ခြင်း
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာနှင်အ
့ ဝှမ်းမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။AccessNow’s ၏ #keepItOn
campaign အရ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ မှဇူလိင
ု ်လအတွင်း (၁၂၈) ကြိမ်၊၂၀၁၈ တွင်(၁၉၆ )ကြိမ် တို့ မှာ၂၀၁၇
တွင်(၁၀၆)ကြိမ်၊ ၂၀၁၆ တွင် (၇၅) ကြိမ်များနှင့် နှိုင်းစာလျှင် သိသာစွာမြင့်တိးု ဖြစ် ပေါ် ခဲ့ သည်။

ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အစိုးရများသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင်ပ
့ ူးပေါင်းပြီ း အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို
နည်းဗျုဟာတရပ် အနေဖြင့် တိးု မြှင်ပြ
့ ုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုအားဖိ နှပ
ိ ် ခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော် ရေးများကို

တားဆီ းခြင်းနှင့် လူ့ အခွ င်အ
့ ရေးချ ိုးဖောက်မှု အချက်အလက်များကို မှတ်တမ် းတင်ခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းများကို
ရပ် တနစေခဲ
့်
့ သည်။

Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns V2.0 - Burmese

“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လူ့ အခွ င်အ
့ ရေးချ ိုးဖောက်မှုများသည် ချ ိတ်ဆက်မှုရှိရှိဖြစ် ပေါ်နေသည်”
-Berhan Taye, AccessNow
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးတို့ မှာလူကြိုက်များသော

ပလက်ဖောင်းအထူးပြုပိ တ်ဆို့တားဆီ းခြင်းဖြစ် သောရေပန်းစားသောappနှင်ဝ
့ က်ဘ်ဆိုက်များကို
ပိ တ်ပင်တားဆီ းခြင်း၊မိုဘိုင်းဒေတာကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊အင်တာနက်မြန်နန
ှု း် ကိုထိနး် ချုပ် ခြင်းနှင့်

အင်တာနက်ကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။အထက်ပါပိ တ်ပင်ခြင်းအားလုံးသည်အချ ိန်နှင်တ
့ ပြေးညီ
သတင်းအချက်အလက်များဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ချ ိုးဖောက်မှုများကိုဖော် ထုတ်ခြင်းကို
အနှောင့်အတားဖြစ် စေသည်။
ထိုအခြေအနေများသည်

လူထုဆန္ဒပြခြင်း၊

မဲ ဆန္ဒပေးခြင်းနှင့်

နိင
ု ်ငံရေး

မတည်ငြိမ်သည့်အချ ိန်များတွင်

မကြာခဏဖြစ် ပေါ်လေ့ရှိပြီး ပြည်နယ်တင
ွ ်း ဖိ နှပ
ိ ် ခြင်း၊ စစ် တပ် ၏ထိုးစစ် နှင်အ
့ ကြမ် းဖက်မှုများ မြင့်မားချ ိန်နှင့်
မကြာခဏအတူတကွဖြစ် ပေါ်သည်။အာဏာပိုင်အစိုးရအနေဖြင့်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို

လူထုလုံခြုံရေးသို့ မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များရှ င်းလင်းဖော် ပြသော် လည်းထိုဖြတ်တောက်ခြင်းမှာ
ဖိ နှပ
ိ ် ခံရသောပြည်နယ်များတွင်ယင်းလူထုအားသတင်းအချက်အလက်နှင်န
့ င
ုိ ်ငံရေးဇာတ်ကြောင်းများ

ထိနး် ချုပ် နင
ုိ ်မှုပျောက်ကွယ်မည်ကိုစိုးရိ မ်ကြောင့်ကြသည်မှာထင်ရှားလှပေသည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
သည်လူ့အခွ င်အ
့ ရေးချ ိုးဖောက်ခြင်းဖြစ် ပြီး၊လူအများ၏ဘဝနှင်ရ
့ ှ င်သန်ရေးကိုဟနတ
် ့ ားခြင်းနှင်က
့ မ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ စီ းပွားရေးသက်ရောက်မူများကိုဖြစ် စေနိင
ု ်သည်။

လူ့အခွ င့်အရေးချ ိုးဖောက် မှုကို မှ တ်တမ် းတင်ခြင်းသည်
အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ထားသည့ ် အချ ိန်တွင် ယခင်အခါများထက် ပိုပြီးအရေးပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်ကိုချက်ချင်းဝေမျှခွ င်မ
့ ရသော် လည်းမှတ်တမ် းတင်ထားခြင်းသည်သက်ဆိုင်ရာအားဏ
ာပိုင်များရေငုံနတ
ှု ်ပိတ်ရန်ကြိုးစားမှုအားအသံဖြစ် စေခြင်းနှပ
ိ ် စက်ခြင်းများအားသက်သေအဖြစ် လုံခြုံစွာထား
ရှ ိ ပြီးနောင်တချ ိန်တင
ွ ်တာဝန်ယူမှုရှိရန်ပြန်လည်အသုံးချနိင
ု ်သည်။ထိုသို့ဖိ နှပ
ိ ် နေသောအခြေအနေတွင်

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အတားကြားမှတ်တမ် းတင်ခြင်းနှင်အ
့ ချက်အလ

က်များကို လုံခြုံစွာထိနး် သိမ်းရန်သည် ကျ ိန်းသေပေါက် အန္တရာယ်ရှိပြီး စွနစ
် ့ ားရသော စိ နခေ
် ါ်မှုတရပ် ဖြစ် သည်။

တက် ကြွ လှုပ်ရှားသူ များသည် အချက် အလက် များကို မှ တ်တမ် းတင်ခြင်းနှင့်

ဗီ ဒီယု ိများ ထိ နး် သိမ်းခြင်းအပြင် အော့ဖ်လင
ုိ ်း(offline)အချ ိန်တွင် မျှဝေခြင်း ကို မည်ကဲ့သုိ
ပို ပြီးလခြ
ုံ ုံစွာ ပြုလုပ်နုိင်သလဲ?
စီ းရီ းများ

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားချ ိန်တင
ွ ်အတွေ့အကြုံရှ ိ ခဲ့သောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင်က
့ ျွန်ပ
ု ် တို့အတူတလ
ူ ု
ပ် ခဲ့သောအလုပ်များမှလေလ
့ ာခဲ့ ရသော“အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင်ဗီဒီယု ိဖမ် းယူ ပြီးမှ တ်တမ် းများကို

ထိ နး် သိမ်းခြင်း”အသုံးဝင်သည့်အကြံပေးချက်များနှင်ခ
့ ျဉ်းကပ် နည်းများကိုဒီစီးရီ းတွင်မျှဝေသွားမှာဖြစ် ပါသ

ည်။အင်ဒရို က်(Android)စက်များအတွက်ရည်စူး၍ရေးသားသော် လည်းအိ င
ု ်ဖုနး် (iPhone)တွင်လည်းအသုံးချ
နိင
ု ်သည်။အချ ို့နည်းဗျူဟာများသည်ကြိုတင်အစီ အစဉ်ချခြင်းနှင်(့ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းများ)လိအ
ု ပ် သ

ည်။ထို့ ကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ် ခြင်း၊လက်တွေ့အခြေအနေဖြစ် သောအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်မှတ်တမ်
းဖို့ လိအ
ု ပ် ချ ိန်မတိင
ု ်မီတဆင့်ချင်းအကောင်အထည်ဖော် ထားသင့်သည်။သင်ခန်းစာများကိုကော် ပီသိမ်းဆည်း
ထားခြင်းဖြင့်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်ပြန်လည်ရည်ညန
ွှ း် ခြင်း၊မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns V2.0 - Burmese

နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ထိုနည်းပညာများနှင်န
့ ည်းလမ် းများကိုနေစဉ်
့ နေတိ
့ င
ု ်းလုပ်ငန်းတခု အနေနဲ ့ လေက
့ ျင့်ခြင်းဖြင့်
အကြပ် အတည်းကြုံလာမည့်အချ ိန်မတိင
ု ်မီတင
ွ ် သဘာ၀ အလျောက်အလေ့အကျင့်ဖြစ် နေပေလိမ့်မည်။
-

ပြင်ဆင်ခြင်း

ဖုနး် ကို အော့ဖ်လိင
ု ်း(offline)နဲ မှ
့ တ်တမ် းတင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားခြင်း
အမိ ဖမ် းယူခြင်း

ဒီမှတ်တမ် းတင်တဲ့ App ကိုသုံးလို့ ရမလား?
ထိနး် သိမ်းခြင်း

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ် ခို င်လုံအတည်ပြုထားသော မီ ဒီယာကိုထိနး် သိမ်းခြင်း

ဖုနး် မီ ဒီယာကို အင်တာနက် သို့ မဟုတ် ကွနပ
် ျူတာမရှ ိ ဘဲ အရန်သိမ်းဆည်း back up ထားခြင်း
-

မျှဝေခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ် မျှဝေခြင်းနှင်ဆ
့ က်သွယ်ခြင်း

နောက် ဆုံးမှ တ်ချက် ။အက်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်များတွင်ထိုအကြံပေးချက်များမှတ်တမ် းတင်နင
ုိ ်ရန်

အကူအညီဖြစ် စေသော် လည်းအထူးပြုပြောလိသ
ု ည်မှာနောက်ဆုံးပိ တ်ဖြေရှ င်းမှုသည်အင်တာနက်အသုံး

ပြုခွ င်က
့ ို ပြန်လည်ရရှ ိ ရန်၊လူများ၏အခွ င်အ
့ ရေးဖြစ် သော မှတ်တမ် းတင်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာကာကွယ်ရန်၊
လွတ်လပ် စွာပြောဆိုခွင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှ ိ ခွင်န
့ ှင်လ
့ စ
ူ ုရုံးခွ င်တ
့ ို့ ဖြစ် သည်။ ကံကောင်းသည်မှာ
NetBlocks,

AccessNow

ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းတော် တော် များများက

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်

တက်ကြွစွာစောင့်ကြည့်လေလ
့ ာနေပြီ းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနေသ
ည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ခံပြောဆိုသူများအနေဖြင့်လည်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်

ဆနက
် ့ ျင်သောတရားရေးများကိုနည်းဗျူဟာများဆွဲ၍စေ့စပ် ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။လူ့ အခွ င်အ
့ ရေးခို င်မာမှုအ
တွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့ကလည်း သူတို့နှင်တ
့ သားတည်း စည်းလုံးစွာရပ် တည်နေသည်။

အော့ဖ်လင
ုိ ်း(offline) မှ တ်တမ် းတင်ခြင်းအတွက် ဖု နး် ကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသော် လည်း မှတ်တမ် းတင်သူများအနေနှင့် အရေးကြီးဗီ ဒီယိုများဖမ် းယူနင
ုိ ်ပြီး
ထိုဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို အော့ဖ်လိင
ု ်း(offline) သို့ မဟုတ် အွနလ
် ိင
ု ်း(online) ပြန်ရသည့်အချ ိန်တင
ွ ်
မျှဝေခြင်း ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။အော့ဖ်လိင
ု ်း(offline)မှတ်တမ် းတင်ခြင်းအတွက်ဖုနး် ကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း

အတွက်အသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အခြားကျင့်သုံးသူများဆီ မှ ကျွန်ပ
ု ် တို့
အောက်ပါအတိင
ု ်းလေ့လာခဲ့ သည်။သတိပြုရန်မှာ

အချ ို့သောအချက်များသည်

အင်တာနက် အသုံးပြုရန်

လိအ
ု ပ် သည်။ ထို့ ကြောင့် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်မတိင
ု ်မီ သို့ မဟုတ် အင်တာနက်ပြန်လည်ရရှ ိ ချ ိန်တင
ွ ်
လုပ်ဆောင်ထားရန်ဖြစ် သည်။ ထပ် မံပြောကြားလိသ
ု ည်မှာ ထိုအချက်များကို စိ တ်ဖိစီးမှုရှိနေသည့် အချ ိန်ကျမှ

လုပ်ဆောင်ရန်မစောင့်ဆိုင်းပါနှင်။့ ယခု လပ
ု ် ဆောင်ထားပါ။ အကြပ် အတည်း ကျရောက်သည့်အချ ိန် မတိင
ု ်မီ
ဖု နး် အသုံးပြုခြင်းကိုအချ ိန်ယူ၍လေ့ကျင့်ထားပါ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်သည်သတင်းအချက်အလ

က်များကိုတိးု မြှင်ထ
့ ိနး် ချုပ် ထားသည့်အချ ိန်သို့မဟုတ်လတ
ွ ်လပ် စွာသဘောထားထုတ်ဖော် ခွင်၊့ စုရုံးခွ င်မ
့ ျားကိုက
နသ
် ့ တ်ထားသည့်အချ ိန်များနှင်တ
့ ိက
ု ်ဆိုင်နေတတ်သည်။သင်သည်မှတ်တမ် းတင်သူဖြစ် လျှင်မိမိကိုယ်ကိုသေ

ာ် လည်းကောင်း၊မိ မိ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသော် လည်းကောင်းအထူးသတိပြုကာကွယ်ရန်အချ ိန်ဖြ
စ် သည်။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကသင့်ဖုနး် ကိုသိမ်းယူနင
ုိ ်ခြေအလားအလာ၊ဖုနး် ကိုမဖြစ် မနေunlockလု

ပ် ခိုင်းနိင
ု ်ခြေ၊အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပြခို င်းသောအခြေအနေများရှ ိ လျှင်(အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်၊အ
ခြား)မှတ်တမ် းတင်ရန်အတွက်သီးသနဖု
့် နး် တလုံးသုံးရန်စစဉ်းစားပါ။ထိုသို့သုံးစွဲခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အချက်အ

လက်များ (contacts, accounts, message, etc) ခို းယူရရှ ိ ခြင်း အခွ င်အ
့ လမ် းကို နည်းစေလိမ့်မည်။
Twitter : @WITNESS_Asia
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ထိုသို့သီးသနစ
် ့ က်မသုံးနိင
ု ်လျှင်လည်းယခု နည်းလမ် းများကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်လည်း
အထိခိုက်မခံ နင
ုိ ်သောဒေတာများကို ပိုမိုကောင်းမွနစ
် ွာ လုံခြုံစေလိမ့်မည်။

ဖု နး် အဟောင်းကိုရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းသုံးစွဲလျှင် ဒေတာအရင်ရှင်းပစ် ပါ
ဒေတာရှ င်းရန် factory reset ကို run ပါ

မှတ်ချက်။လေ့လာချက်များအရဖုနး် ကိုfactoryresetrunသော် လည်းရှ ိ သမျှဒေတာအားလုံးရှ င်းမည်မဟုတ်ပါ
။

အမှနမ
် ှာရာနှုနး် ပြည့်လုံခြုံစွာဒေတာများကိုရှင်းလင်းချင်လျှင်ဖုနး် ကိုဖျက်ဆီးရမည်။သို့ သော် ထိုနည်းလမ် းသည်
ဖုနး် ကိုပြန်လည်သုံးစွဲချင်လျှင်ရွေ းချယ်လို့ရမည့်နည်းလမ် းမဟုတ်ပါ။ယခု ဆောင်းပါးတွင်Android
အင်ဂျင်နယ
ီ ာတဦးက အကြံပေးထားသည်မှာ factory reset

မလုပ်မီ ဖုနး် ထဲရှိအကြောင်းအရာ များကို

လျှ ိူ့ဝှက်လုံခြုံရန်သေချာစေရမည်။ယခု လက်ရှိဖုနး် အများစုတင
ွ ် မူရင်းအားဖြင့် လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံမှုရှိသော် လည်း
အကယ်၍မရှ ိ ခဲ့လျှင်

resetting

မလုပ်မီ

setting

ကိုသွားပါ

>

security

>

encrypt

လုပ်ပါ။

ထိုနည်းလမ် းသည် သင်factory reset လုပ်ချ ိန်မှာ encryption key ပျောက်သွားပါက မဖျက်ဆီးရသေးသော
ဒေတာများသည်ပင် ဖတ်လို့မရသောအဆင့်သို့ ရောက်သွားမည်။

ဖု နး် လခြ
ုံ ုံရေးအခြေခံ ကိုလေက
့ ျင့်ခြင်း
အထွေထွေဖုနး် လုံခြုံရေးအလေ့အကျင့်များမှာ အခြေအနေအရပ် ရပ် တင
ွ ် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်ဖြစ် စေ၊
မဖြတ်တောက်ချ ိန်ဖြစ် စေ အကျ ုံးဝင်သည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ် များ

အောက်ပါအတိင
ု ်းဖြစ် သည်။မည်သည့်အရာမှရာနှုနး် ပြည့်အာမမခံ နင
ုိ ်သော် လည်းအချ ို့အသုံးဝင်သည့်အချ
က်များပါဝင်သည်မှာ
-

သင့်ဖုနး် သည်လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံကြောင်း(encrypted) သေချာပါစေ။ ဖုနး် အသစ် များသည် မူလပင်မကပင်
လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံသည် (encrypted)။ မိ မိဖုနး် ၏လျှ ို့ဝှက်လုံခြုံမှု မသေချာလျှင် security setting ကို
စစ် ဆေးပါ။

-

OS (operating system) updates ကို ပုံမှနစ
် စ် ဆေးပါ။ သူတို့သည် လုံခြုံရေးထိခိုက်နင
ုိ ်မှုကို
ပြုပြင်နင
ုိ ်သည်။

-

အရေးကြီးသော app (like message apps) များကို ပုံမှန ် update လုပ်ပါ။
ဖုနး် လျှ ို့ဝှက်ကုဒ်နပ
ံ ါတ်ကိုခိုင်မာပါစေ၊

အနည်းဆုံး ဂဏန်းခြောက်လုံးထားပါ၊ လက်ဗွေ မျက်နှာ

အမှတ်အသား fingerprint/touch or face ကို အားမကိုးပါနှင်။့
-

Screen lock, lock timer ကို set up လုပ်ထားပါ။

တည်ရှိနေရာ location service ကို (off) မလိလ
ု ျှင်ပိတ်ထားပါ။
(emergency location service, location accuracy, location history, location sharing, Wifi,
Bluetooth scanning) အကုနပ
် ါသည်။
များလည်းပိ တ်ထားပါ။

-

Bluetooth နဲ ့ Wifi ကိုလည်း မလိအ
ု ပ် လျှင်ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် device ကို နောက်ယောင်ခံခြင်းမှ
ရှောင်ရှားနိင
ု ်သည်။

-

အခြားapp တွေမှာရှ ိ သည့် check location permission

ဖုနး် ကို မသုံးလျှင် power down ထားပါ။
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အသုံးဝင်သောမှ တ်တမ် းတင်Appများကို Install လုပ်ခြင်း

ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ် းတင်သောအခါ ဖုနး် ထဲရှိ built-in camera app ကို အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။
သို့ မဟုတ်

ပိုပြီးအထူးပြုသောမှတ်တမ် းတင်app

(ProofMode

သို့ မဟုတ်

အခြား)များကိုလည်း

အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ ထို app များသည် ပိုမိုအားကောင်းသည့် metadata များကို ဖမ် းယူ၊ ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့၊

သရု ပ်ခဲွ ၊ အတည်ပြု၊ လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်း၊ လုံခြုံသော galleries နှင့် တခြား အဂ် ါရပ် များကို ခွ င်ပြ
့ ုစေသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်ကို
ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ်

မှတ်တမ် းတင်သည့်

appဖြစ် သော

OONI

Probe

သည်

appဖြစ် ပြီးဖုနး် မှတဆင့်စမ် းသပ် ကာဆိုက်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများကိုပိတ်ဆို့သလားဟုစမ် းသပ် နင
ုိ ်သည်။

ထိုစမ် းသပ် မှုမှ ဘယ်လိ၊ု ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်သူက ဆိုက်တွေကို ပိ တ်ဆို့ထားသလဲ ပြသနိင
ု ်သည်။ဒီ
app ကို အသုံးမပြုမီ ဖြစ် နင
ုိ ်ခြေရှ ိ သော အန္တရာယ်များကို နားလည်ထားဖို့ လိအ
ု ပ် သည်။မည်သည့် app ကို

အသုံးပြုရမလဲ မသေချာဖြစ် နေပါသလား? ကျွန်ပ
ု ် တို့က လမ် းညွှနမေ
် းခွ နး် များဖြင့် “ဒီမှတ်တမ် းတင်app ကို
သင်သုံးသင့်ပါသလား” သင်တန်းတွင်ပံ့ပိုးပေးပါမည်။

နေစဉ်
့ အသုံးပြုမည့ ် App များ Install လုပ်ခြင်း
သင့်ဖုနး် ထဲတင
ွ ်ဒေတာအနည်းငယ်သာရှ ိ ပြီးအထူးပြုသော

app

များရှ ိ နေခြင်းကြောင့်သံသယဖြစ် ခံရဖွယ်

ဖြစ် နင
ုိ ်သည်။သင့်ဖုနး် ကိုနေစဉ်
့ သုံးနေသောdeviceပုံစံပေါ်လွင်စေရန်မိမိမှတ်တမ် းတင်သောနေရာဒေသတွင်အ
သုံးများသောappများinstallလုပ်ထားပါ(သို့ သော်

နာမည်ကောင်းရှ ိ သောအရင်းအမြစ် များမှ

download)

လုပ်ပြီး ဘေးကင်းသောဓာတ်ပုံများကို gallery တွင်ထားပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာappသုံးလျှင်
အကောင့်တသ
ု ည်

အချ ို့ပလက်ဖောင်း

အခြားနာမည်များနှင့်

အချ ို့ပလက်ဖောင်းများ၏

အကောင့်ဖွင်လ
့ ိက
ု

ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ် းကို

ဖွင်ထ
့ ားနိင
ု ်သော် လည်း

ဖောက်ဖျက်ရာရောက်သည်။

များသည်အကောင့်တဖ
ု ွင်ရ
့ န်ခက်ခဲအောင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များစိ စစ် အတည်ပြုခြင်းလိအ
ု ပ် ချက်များ
ထားရှ ိ သည်။ထို့ အပြင်အကြောင်းအရာများဖြည့်သွင်းခြင်းသူငယ်ချင်းလက်ခံခြင်း

စသည့်

လုပ်ငန်းများအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်အချ ိန်သုံးရမည် ဖြစ် သည်။

အင်တာနက် မရှ ိ ချ ိန်တွင် app များ install လုပ်ခြင်း

အင်တာနက်ချ ိတ်ဆက်ခွင်မ
့ ရဘဲ app များကို download and install လုပ်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော
စိ နခေ
် ါ်မှုဖြစ် သည်။

အင်တာနက်ပြတ်တောက်နင
ုိ ်ချေရှ ိ သည်ကို

မျှော် မှနး် ၍

ကြိုတင်ပြီး

download

လုပ်ထားရမည်။သင့်အားအထောက်အကူပြုနိင
ု ်သည့် အခြားသောနည်းဗျူဟာမှာ Android Package (.apk)
file ကို download and save လုပ်ထားပါ (ယုံကြည်ရသော အရင်းအမြစ် , ဥပမာ တီထွင်သူထံမှ
တိက
ု ်ရု ိ က်download) Phone storage or drive မှာ .apk file အနေနဲ ့ သိမ်းထားပါ။ ထို APKများကို

အော့်ဖ်လိင
ု ်း ထားခြင်းသည် အင်တာနက် မရှ ိ သည့်အချ ိန်တင
ွ ် သင်ရော တခြားသူများပါ မျှဝေခြင်းကို

ခွ င်ပြ
့ ုသည်။စမ် းသပ် သုံးစွဲဖို့အခွ င်အ
့ လမ် းမရှ ိ သော် လည်း F-Droid app သည် ထို APK အော့်ဖ်လိင
ု ်းများနှင့်
လဲလှယ်သုံးစွဲနင
ုိ ်သည်။သင်ခန်းစာ

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊လျှ ို့ဝှ က်၊အထိ ခုိ က်မခံ သောသတင်းအချက် အလက် များကိုဖုနး် (device)ထဲ မှဖ
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ယ်ထုတ်ထားခြင်း
ဖုနး် (device)ကိုမှတ်တမ် းတင်ရုံသက်သက်သာအသုံးပြုရန် ဖယ်သိမ်းထားဖို့
calls,

message

အတွက်

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ် စေ၊

ကြိုးစားပါ။ email, phone

အန္တရာယ်ရှိသွားနိင
ု ်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားမှု

အဆက်အသွယ်များနှင်ဖြ
့ စ် စေ ဒီဖုနး် (device)ဆက်သွယ်မှု လုပ်ရန် မသုံးပါနှင့်

အကြောင်းအရာများကို မှေးမှိ နသ
် ွားစေမည့ ် features သုံးခြင်း
အကယ်၍

သင့်ဖုနး် ကို

အကြောင်းအရာများကို

ရှ ာဖွေခံ ရသည့်အခါ

တွေ့ရှ ိ ဖို့

ခက်ခဲစေရန်

သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို
ကူညီမှုပေးသည်။

သိသာမှု

သင့်ဖုနး် ကို

နည်းစေရန်

သို့ မဟုတ်

အပေါ် ယံလျင်မြန်စွာ

စစ် ဆေးခြင်းခံ ရတဲအ
့ ခါ ယခု ကဲ့သို့ရှ င်းလင်းသည့် နည်းဗျုဟာများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

- Launcher app ကို အသုံးပြု၍ app ၏ shortcut နာမည်န ဲ အိ
့ င
ု ်ကွန ် များကို ပြောင်းလဲလိက
ု ်ပါ။

(ဥပမာ - Nova Launcher , အခြား app များလည်းရှ ိ သေးသည်) အချ ို့app တွေရဲ ့ သိသာထင်ရှားမှုကို
နည်းစေမည်။
-

Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) ကဲ့သို့ ဖုနး် နဲ တပါတည်
့
းပါလာသော

လျှ ို့ဝှက် feature များကို အထောက်အကူ သုံးနိင
ု ်သည်။
-

အချက်အလက်မပါဝင်သောဖိုင်တခု ဆောက်၍“.nomedia”ဟုအမည်ပေးFolder

တခု အောက်တင
ွ ်သိမ်းခြင်းဖြင့် gallery ထဲမှာ သင့်မီဒီယာတွေ မပေါ်လာအောင် ကာကွယ်နင
ုိ ်သည်။
မှတ်ချက် -

အကယ်၍ မီ ဒီယာတွေ ပေါ်နေဆဲ ဖြစ် လျှင် gallery cache ကို clear လုပ်ပါ။

ဖုနး် (devices) အားလုံးတွင် တသမတ်တည်း အလုပ်ဖြစ် ချင်မှ ဖြစ် လိမ့်မည်။
-

ဖွက်ထားသော folderများ (“.” နှင်စ
့ သောfolder)ကို file manager app သုံး၍ ဖန်တီးပါ။
ဖွက်ထားသော folderများကို manually ဖြစ် စေ၊ Open Camera ကဲ့သို့သော app သုံးပြီ းဖြစ် စေ

ရွှေ့ခြင်းဖြင့် ဘယ်မီဒီယာကို သိမ်းထားလဲ သတ်မှတ်နင
ုိ ်သည်။ ဖွက်ထားသောဖိုင်များကို မမြင်စေရန်
setting သို့ သွား၍ “show hidden files”ကို “turn off” လုပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
-

Tella or Eyewitness to Atrocities ကဲ့သို့ မှတ်တမ် းတင်ခြင်းကို အထူးပြု app များသည်
လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းသော encrypted gallery များတွင်း သီးသန ် ့မှတ်တမ် းတင်ထားနိင
ု ်ပြီး app ကို
သုံး၍သာလက်လှမ်းမီ နင
ုိ ်သောကြောင့်သင့်ဖုနး် ကိုရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းခံ ရသောအခါ
သိသာထင်ရှားမှုကို

လျှော့နည်းစေသည်။ထိုgalleryများတွင်မှတ်တမ် းတင်သောအခါသီးသနလ
် ့ ျှ ို့ဝှက်နပ
ံ ါတ်passcode

လိအ
ု ပ် ပြီး သင့်ဖုနး် unlocked ဖြစ် သောအချ ိန်တင
ွ ်တောင် လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းမှု (encrypted)
ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်။

အကြောင်းအရာကိုမှေ းမှိ နအေ
်
ာင်လပ
ု ် ရာတွင်အရေးကြီ းသောမှ တ်ချက် အရေးကြီးသောသတိပြုရန်မှာ
အထက်ပါနည်းစနစ် များသည်တစုံတယောက်ကလျင်မြန်စွာလှနလှေ
်
ာချ ိန်တင
ွ ်သာချပစ် ရန်ဖြစ် ပြီးတစုံ တယာ
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က် ကသေချာစွာကြည့ရ
် ှု သည့အ
် ခါတွင်

အကြောင်းအရာများကို

ဖွက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်ထားသင့်သည်မှာ

အချ ို့နိင
ု ်ငံများတွင်

သင့်ဒေတာများကို

အကျ ိူးသက် ရောက် စွာ

လုံခြုံလျှ ို့ဝှက်ရန်နှင်ရ
့ ှ င်းလင်းရန်သုံးသော

security app များကို ဥပဒေအရ ကနသတ်
့်
ခြင်း ပြစ် မှုပေးခြင်း ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။ ထို app များကိုအသုံးပြု၍
သင့်ဒေတာများကို အာဏာပိုင်များကို ရယူခြင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သက်သေကိုဖျက်ဆီးခြင်း

သို့ မဟုတ် စုံစမ် းစစ် ဆေးမှုကို ပိ တ်ဆို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ရာဇဝတ်မှုအနေဖြင့် ပြစ် ဒဏ်ပေးနိင
ု ်သည်။
ယခု မြေပုံသည် သင့်နင
ုိ ်ငံဥပဒေနှင်ပ
့ တ်သက်၍ မေးခွ နး် ရှ ိ ပါက အစပြုလေ့လာနိင
ု ်သည် (ပြည့်စုံသော် လည်း
၂၀၁၇)

အော့ဖ
် ် လင
ုိ ်းမျှဝေရန်ပြင်ဆင်ခြင်း

အကြောင်းအရာများကိုဖမ် းယူပြီးသော် လည်းအင်တာနက်မရှ ိ သည့်အခြေအနေတွင်သင့်လုံခြုံရေးအရသော် လ

ည်းကောင်း၊ နေရာလွတ် ရရင်လည်းကောင်း၊ မျှဝေရန်လည်းကောင်း လိအ
ု ပ် လာလျှင် မှတ်တမ် းများကို ဖုနး် မှ

ဖယ်ထုတ်ထားသင့်သည်။မှတ်တမ် းများကိုပုံမှနo
် ffloadဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြင့်သင့်ဖုနး် ကိုသိမ်းဆည်းရှ ာဖွေပြီ း
unlock လုပ်ခံရလျှင် အချက်အလက်များပေါက်ကြားသွားသော အခြေအနေကို လျော့နည်းစေသည်။

အင်တာနက်မဆက်သွယ်နင
ုိ ်သော် လည်း အခြားဖုနး် သို့ မဟုတ် Wifi USB drive စသဖြင့် Wifi or
Bluetoothနှင့် ချ ိတ်ဆက်ထားသော deviceများမှ တဆင့် ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။ သင့်ဖုနး် သည် ပုံမှနအ
် ားဖြင့်

app ဆက်သွယ်မှုစနစ် များမှ ဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နင
ုိ ်စွမ်း ရှ ိ လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုနည်းကိုပံ့ပိုးလျှင် USB
on-the-go (OTG) drive သို့ မဟုတ် ကွနန
် က်တာနှင့် ပလပ် ထိုးပြီ း မှတ်တမ် းများကို OTG drive သို့ မဟုတ်
အခြားdeviceထဲသို့offload(ဖယ်ထုတ်)လုပ်နင
ုိ ်သည်။“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်အတွင်းဖိုင်များမျှဝေခြင်း

နှင်ဆ
့ က်သွယ်ခြင်း”သင်ခန်းစာနှင့် “ဗီ ဒီယိုဖြင့်သက်သေ - နည်းပညာကိရိယာ - ဖိုင်များလွှဲပြောင်းခြင်း” တွင်
ထိုနည်းလမ် းများကို အသေးစိ တ်ဆွေးနွေးမည်။

အကြပ် အတည်းမကျရောက် မီအခြေအနေတွင်လေက
့ ျင့်ခြင်း
ယခု သို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုခွ င်ရ
့ ှ ိ ချ ိန်တင
ွ ် ဖုနး် အား setup လုပ်ခြင်းနေစဉ်
့ အခြေအနေတွင် appများကို
စတင်သုံးစွဲလေက
့ ျင့်ရန်(လုံခြုံရေးစိုးရိ မ်မှုမရှ ိ သောအချ ိန်)သို့ မှသာသုံးစွဲရာတွင်ရင်းနှးီ ပြီ းသက်တောင့်သက်သာ
ရှ ိ စေမည်။မူသေလေ့ကျင့်ရန်ကောင်းမွနသေ
်
ာအခြေခံ ဖုနး် လုံခြုံရေးပြုလုပ်ထားပါ။အခြားစိ တ်ပူစရာများရှ ိ လာ
သော အခြေအနေတွင် သဘာ၀အလျောက်သုံးစွဲတတ်ရန်နည်းလမ် းဖြစ် သည်။

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။

အချ ို့ app ၏ အဂ် ါရပ် များသည်

အင်တာနက်ချ ိတ်ဆက်ခွင်က
့ ို မှီခိုသည့်အတွက် 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 ဘယ်လိအ
ု ကဲဖြတ်မလဲ”)။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုလက်ဝယ်ရှိချ ိန်တင
ွ ်

ယခု လမ် းညွှနမေ
် းခွ နး် များသည်

ဘယ်မှတ်တမ် းတင် app ကို သုံးရင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ် မှာလဲ
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ဆိုတာကို သုံးသပ် ပေးသွားမှာပါ။

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
့ သက်ပြီး
ကိုယ့်ရဲ့ကွနယ
် က်ထဲမှာ ဘာတွေပြောကြသလဲ?

-

Appကိုတီထွင်ထုတ်လပ
ု ် သူသည်ထိခိုက်လယ
ွ ်သူလား?သူ့ ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစား၍သူသည်သင့်ဒေ

တာများကိုအတင်းအကြပ် လက်လဲခ
ွှ ို င်းခံ ရမည့်သူလားအာဏာပိုင်များကနောက်ကွယ်မှာစေခို င်းခံ ရသူ
လား(ဒါမျ ိုးဖြစ် ဖူးသူလား)။ဘယ်တိင
ု ်းပြည်မှာဒေတာကိုထိနး် သိမ်းတာလဲ
သူတို့ရဲ ့တရားရုံးဥပဒေအဆုံးအဖြတ်က ဘာတွေလဲ
-

Appကို တီထွင်သူကပဲ app ကို maintain လုပ်တာလား maintain မလုပ်ထားတဲ ့ tools တွေဟာ
ခို းယူခြင်းခံ ရဖို့ အတွက်ခံနင
ုိ ်ရည်ရှိလား။ရှ ာဖွေတွေ့ရှ ိ တဲအ
့ ခါအမြတ်ထုတ်ခံရနိင
ု ်လား
တီထွင်သူရဲ့

ဝက်ဘ်ဆိုက်

သို့ မဟုတ်

app

google

play

“နောက်ဆုံးupdateရက်စဲွ” ကိုကြည့်ပါ။
-

page

app

မှာသွားပြီ းလေ့လာ၍

Appကိုတီထွင်သူသည်ဘယ်လောက်ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားလဲဒီappကိုရှေ ရည်တည်တံအေ
့
ာင်
ထိနး် သိမ်းထားနိင
ု ်လား

-

Appသည်ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ် ဖြစ် ရဲ့လား။စိ စစ် ရေးကဖွင်ပေ
့ းထားတဲa
့ ppတွေအားများသောအားဖြ
င့်သူတို့ရဲ ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုအမည်တပ် ပြီးဖော် ထုတ်ပြသထားလေ့မရှ ိ ပါဘူး။တီထွင်သူသည်a
ppရဲ ့လုံခြုံရေးနဲထိ
့ ရောက်မှုကိုပွင်လ
့ င်းမြင်သာစေပါသလား။

-

ဘယ်လိအ
ု ားပေးလှုံ့ဆော် မှု၊မက်လုံးတွေကြောင့်ဒီappကိုတီထွင်စေခဲ့ သလဲ သူတို့ရဲ ့ ယုံကြည်မှုအတွက်

ဘယ်လိလ
ု မ
ွှ ် းမိုးမှုရှိသလဲ? ဥပမာ သူတို့က မစ် ရှင်တခု အတွက်လား? အကျ ိုးအမြတ်အတွက်လား?
ငွေကြေးထောက်ပံ့သူ တယောက်ကြောင့်က ပံ့ပိုးတာလား?

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

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်

အရေးကြီးသည်။အချ ို့app

သို့ မဟုတ် ဗီ ဒီယိုတခု စီ၏ အဖိုးခကြေးငွေသည်မြင့်မားလှသည်။

များ၏လပေးခ

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
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အရောင်းမြှင်တ
့ င်ခဲ့သည့်

“WhatsApp

Plus” ဟုခေါ်သော app တခု သည် (သတိပြုရန် WhatsApp၏ ထုတ်ကုနမ
် ဟုတ်ပါ) သုံးစွဲသူများ၏
ဒေတာများကို

စုဆောင်းပြီ း

ရောင်းချနိင
ု ်ချေရှ ိ ခြင်း

သို့ မဟုတ်

install

ခို းဝင်အချက်အလက်ယူခြင်းလုပ်နင
ုိ ်ခွင်မ
့ ျား ရရှ ိ စေခဲ့ သည်ဟု သတိပေးခဲ့ သည်။

လုပ်ထားသည့်

ဖုနး် များထဲသို့

လုံခြုံရေးကိုသတိထားသော တီထွင်သူများသည် cryptographic keys များ ပံ့ပိုးထားခြင်းဖြင့် သူတို့၏
စစ် မှနမ
် ှုကိုအတည်ပြုနိင
ု ်စေသည်။ထိုသို့သောလက်မှတ်signatureများကိုမည်ကဲ့သို့အတည်ပြုနိင
ု ်ကြောင်းလ
ည်း ထည့်သွင်းရှ င်းပြချက်များပါရှ ိ သည်။

ဒေတာကို ဘယ်နေရာမှ ာ သိမ်းမလဲ?
အချ ို့မှတ်တမ် းတင်appများသည်သင့်ရဲ့ဖုနး် (device)ထဲတင
ွ ်သာဒေတာနဲမှ့ တ်တမ် းများကိုသိမ်းဆည်းနိင
ု ်သေ
ာ် လည်း 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 နေရာတွင်ပို့
ပေး၍ (Tella ကို ရွေးချယ်လျှင်) ထိနး် သိမ်းမလားဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိင
ု ်ဆုံးဖြတ်နင
ုိ ်သည်။
သင့်မှတ်တမ် းများကိုသုံးစွဲမည့်
ခွ င်ပြ
့ ုမလားဆိုတာကို

ပလက်ဖောင်းသို့ မဟုတ်

ဆုံးဖြတ်ပါ။

အင်တာနက်

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
Twitter : @WITNESS_Asia
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များသည်

metadata

ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။

app

ကို

လျှ ိူ့ဝှက်နပ
ံ ါတ်န ဲ ့

ဆိုလိသ
ု ည်မှာဖုနး် သည်

unlock

သုံးနေသ၍

ဘယ်တော့မှ

ဖြစ် သွားသည့်တိင
ု ်

လျှ ိူ့ဝှက်မှု

မှတ်တမ် းများသည်

လျှ ိူ့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားရှ ိ မည်။ထိုနည်းလမ် းဖြင့်သင့်မှတ်တမ် းများကို အပိုအဆင့်ကာကွယ်ထားမည်ဖြစ် သည်။
ထိုappသည်အင်တာနက်ပြန်လည်ရရှ ိ ပြီးနောက်သင့်မီဒီယာများကိုအဝေးထိနး် နေရာသို့ ပို့ ဆောင်သိမ်းဆည်းသ

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

-

EyeWitness

app)လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်း

သည်

encryption

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
့ တည်ပြုခြင်း
များအတွက်တန်ဖိုးရှ ိ သည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်အခြေအနေမျ ိုးတွင်ထိုapp၏အလိအ
ု လျောက်စုဆေ
ာင်းသွားခြင်းသို့ မဟုတ်ရှင်းပြချက်များကိုလယ
ွ ်ကူစွာထည့်သွင်းနိင
ု ်ခြင်းကြောင့်metadataများသည်လန
ွ စ
် ွာ
ဲ ့ မျှဝေနိင
အသုံးဝင်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစုံတယောက်နသင်
ု ်သောအချ ိန်မတိင
ု ်မီ(အသေးစိ တ်ဖြစ် ရ
ပ် များသည်မေ့လျော့နင
ုိ ်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
အားလုံးကို မီ ဒီယာတွင် စစ် မှနကြေ
်
ာင်းသက်သေပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများ ပါဝင်သည်။

သတိပြုရန်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်metadataထုတ်လပ
ု ် နှင့် ရို က်ကူးရန်အတွက် ဒေတာမလိသေ
ု
ာ

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

အားကိုးရခြင်းဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သည်။ဥပမာ

-

ဒေတာ၏အရပ် ဒေသကို

ဖုနး်

(device)၏

သည်

metadata

စောင့်ကြည့်များမှ ဖမ် းယူသည့်အခါ metadata သည် hardware ၏ တကယ့်ရှိနေသော အနေအထား အစား
ဖုနး် (device)၏

ဒေတာနောက်ဆုံးရခဲ့ သည်နေရာကို

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

Twitter : @WITNESS_Asia
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ဗီ ဒီယိုမှတ်တမ် းနဲ ့ သူ့ ရဲ့metadataတွေကို

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

တခြားသူတွေ ဖွင်လ
့ ို့ မြင်လို့ သုံးလို့ ရတဲအ
့ ခြေအနေဖြစ် ဖို့လိပ
ု ါတယ်။ပြင်ပသို့ ထုတ်ပို့နိင
ု ်စွမ်းဆိုတာ သင်ရော
တခြားသူများရောဟာ

အကြောင်းအရာတွေကို
တချ ို့metadata

လွဲပြောင်းလို့ မရရင်

လွတ်လပ် စွာ

တွေဟာ

ဆဲ လ်တာဝါတိင
ု ်နပ
ံ ါတ်

တခု တည်း

app

သို့ မဟုတ်

ကွင်းဆက်အပိ တ်ထိနး် ထားတာ

ဝန်ဆောင်မှုတခု တည်းကို

နောက်ထပ် တဆင့်ထပ် ပြီး

certain

နားလည်အောင်

သို့ မဟုတ်

databases

wifi

ဖြနဖြ
် ့ ူးနိင
ု ်ဖို့လိပ
ု ါတယ်။ သတိပြုရန်မှာ

ထဲကိုဝင်လို့မရရင်

ဘာသာပြန်ထုတ်ဖော် အသုံးပြုလို့

ဖြစ် နေလို့

ကွနယ
် က်)သတိပြုရန်မှာ

ဇယားတွေကို

နံပါတ်အဖြစ်

မရပါဘူး

အချ ို့

အပြင်ကိုထုတ်ပို့ခွ င်မ
့ ရှ ိ ပါဘူး၊

အပြင်ထုတ်ပို့ဖို့ အတွက်ကို ဒီဇိုင်းမလုပ်ထားတာပါ။

သုံးတာမဟုတ်ဘဲ

(ဥပမာ

-

တွေကျတော့

app

အချ ို့app

တွေကတော့

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
့ eta

dataမှအပ)သင့်အနေနဲပြင်
့ ပထုတ်ပို့ဖို့ လိအ
ု ပ် လာရင်သင်သုံးတဲa
့ ppကမီ ဒီယာကော် ပီကိုသာပြောင်းလဲခြင်းမရှ ိ
ဲ့
ဘဲ ၊ metadataကော် ပီကိုလည်း ဖတ်လို့ရတဲစ
့ ာသားပုံစံနသာ
ပို့ ဖို့ ခွ င်ပြ
့ ုတဲ ့ app ဖြစ် ရပါမယ်၊၊
ဥပမာ

Tella

ဆိုရင်

metadata

Tella

gallery

ပြင်ပကိုထုတ်ပို့တဲအ
့ ခါမှာ CSV အနေနဲ ့ ထုတ်ပို့လို့ ရပါတယ်။

ထဲမှာ

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားတာဖြစ် ပြီး

ဒါ ့အပြင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်မှာ

ပြင်ပထုတ်ပို့ဖို့ အတွက် ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ် းတွေဖြစ် တဲ့ offline apps သို့ မဟုတ် အင်တာနက်ကိုမမှီခိုတဲ့
ဝန်ဆောင်မှုဖြစ် ဖို့လိအ
ု ပ် ပါတယ်။

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

app

database

သိမ်းထားတဲဖ
့ ိုင်တွေကို

မှာသိမ်းထားတဲ ့

ဖိုင်မန်နေဂျာ

app

metadata

ကနေတဆင့်

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။

ခို င်လသေ
ုံ
ာမီ ဒီယာ
အချက် အလက် များကိုအင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင်ထိနး် သိမ်းခြင်း
လူ့ အခွ င်အ
့ ရေးကာကွယ်သူများ၊ စုံစမ် းစစ် ဆေးသူများ၊ သုတေသနပြုသူများနှင့် သတင်းထောက်များသည်

မျက်မြင်သက်သေများက ရို က်ကူးထားသော ဦးဆုံးလက်မှတ်တမ် းများကိုအားကိုးပြီ းမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်၊
အစီ ရင်ခံ၊ လူ့ အခွ င်အ
့ ရေး ချ ိုးဖောက်မှုများကို အမည်တပ် ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ ထိုသူများက မှနက
် န်သော
အချက်အလက်များပေါ်တွင်
လုပ်ဆောင်၍

သူတို့ရရှ ိ သော

ဆောင်ရွက်ကြောင်း
မှတ်တမ် းများကို

သေချာအောင်

စစ် မှနကြေ
်
ာင်းအတည်ပြုသည့်

အချ ိန်ကြာမြင့်နင
ုိ ်သည်။မှတ်တမ် းတင်သူတယောက်အနေဖြင့်
အတည်ပြုပြီ းဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ရန်

ရို းရှ င်းသော
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သုံးစွဲသူများသည်

အခြားသူများက

အချက်တချ ို့

အဆင့်များစွာ

ဆောင်ရွက်ချက်သည်
သင့်မှတ်တမ် းကို

လုပ်ဆောင်နင
ုိ ်သည်။

သို့ မှသာ

ထိုမှတ်တမ် းများသည်

အချ ိန်မီ

ထိရောက်စွာ

အသုံးပြုနိင
ု ်မည်။အောက်ပါ

အပိုအချက်များသည်

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှ ိ သောကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
-

ဲ့
ချက်ချင်းuploadမလုပ်နင
ုိ ်သေးရင်ထုတ်လပ
ု ် သောရက်နနေရာကိ
ုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ထားခြင်းသ

ည် ရို က်ကူးထားသော ဗီ ဒီယိုတင
ွ ်ပြသနေသော ရက်တခု အချ ိန်တခု ဒေသတခု ရှေ့တွင် ပြသခြင်းသည်
အထောက်အကူမဖြစ် ပါ
-

တခြားသူupload မလုပ်နင
ုိ ်ရင်လည်း မှတ်တမ် းရရှ ိ နင
ုိ ်ချေအလုံးစုံ နည်းပါးသည့်အတွက် သင့်ဗီဒီယိုန ဲ ့
အတည်ပြုနိင
ု ်သည်။

-

အော် ဖ်လိင
ု ်းကနေလူများကတဆင့်ဖြတ်ပြီးသင့်ဗီဒီယိုကိုပို့ရမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ပင်မရင်းမြစ် ကိုခြေရာ
ခံ ဖို့ခက်ပါသည်။

-

လုံခြုံရေးတင်းကြပ် လို့နေရာလွတ်မကျန်လို့အရန်ကူးစရာမရှ ိ လို့အော် ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယိုကိုဖုနး် ကနေ

ဖျက်ပစ် ဖို့ လိအ
ု ပ် မယ်ဆိုရင်၊ ဖုနး် ကိုလင
ွှ ်ပ
့ စ် ရမယ်ဆိုရင် အဲ ဒီဗီဒီယိုရဲ့စစ် မှနမ
် ှုကို အာမခံ ဖို့ ခက်မယ်၊၊
-

ဗီ ဒီယိုတခု ရဲ့ အသေးစိ တ်အချက်တွေကို မေ့သွားပြီ း app ကလည်း မဖမ် းယူထားဘူးဆိုရင်

metadataကိုအင်တာနက်မသုံးဘဲ ဖမ် းယူထားတယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုနောက်ပိုင်းမှသူများတွေက
သတ်မှတ်ဖော် ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါ၊၊

အောက်ပါအသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များက“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်တင
ွ ်ခိုင်လုံသောမီ ဒီယာ

အချက်အလက်များကိုထိနး် သိမ်းခြင်း”ကိုကူညီပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတ်တမ် းတွေကိုအတည်ပြုခြင်းအသုံးပြုခြင်း
ကို အကျယ်ချ ဲ့နိင
ု ်ပါမယ်၊၊

အသေးစိ တ်အချက် အလက် များကို ဗီ ဒီယု ိတွင် ထုတ်ဖော်ခြင်းရို က် ကူးခြင်း
သင့်ဗီဒီယိုတင
ွ ် အသေးစိ တ်အချက်အလက်များပါဝင်စေခြင်းဖြင့် နောင်အခါ စုံစမ် းထောက်လှမ်းသူသို့မဟုတ်
သတင်းထောက်မှ

လမ် းအမှတ်အသား၊

အချ ိန်နေရာစသဖြင့်

လိင
ု ်စင်နပ
ံ ါတ်ပြား၊

ထုတ်ဖော် ဖို့လွယ်ကူနင
ုိ ်ရန်
အလံ၊

တိင
ု ်ကပ် နာရီ ၊

သိသာသော

မြေပြင်အမှတ်အသား၊

သတင်းစာ၏

ပထမမျက်နှာ

စသည့်အချက်အလက်များပါအောင်ရု ိ က်ကူးသင့်သည်။သင့်ရဲ့နာမည်နှင်ဆ
့ က်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ(အ
န္တရာယ်ကင်းသည်ဆို)အချ ိန်၊ရက်စဲွ၊နေရာ၊GPSနဲကိ
့ ုက်ညီပြောဆိုထည့်သွင်းခြင်းသို့ မဟုတ်(စာရွ က်ပေါ်တွင်ချ

ရေး၍စာရွ က်ကိုထည့်သွင်းရို က်ကူးခြင်း)ပြုပါ။အသေးစိ တ်အချက်အလက်များများပါလေနောက်ပိုင်းတွင်(သ

င့်ကိုမသိဗီဒီယိုဘယ်နေရာကလာမှနး် မသိသော် လည်း)သုတေသနလုပ်ပြီးအတည်ပြုရန် တစုံတယောက်အတွက်
လွယ်ကူလေဖြစ် သည်။“ရို က်ကူးခြင်းထိနး် သိမ်းခြင်းမျှခြင်းအတွက်အခြေခံ အလေ့အကျင့်များ” တွင် ကြည့်ပါ၊၊

Metadata/ဖော်ပြချက် များထည့ သ
် ွင်းရန်
မှတ်တမ် းတင်သော
ပိုကောင်းမွနသေ
်
ာ

အထူးပြုထားသော
metadata

app

သို့ မဟုတ်

များထဲမှ

တခု

ရဲ ့

အခွ င်ကေ
့
ာင်းယူအသုံးချခြင်းဖြင့်

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို

ဖုနး် မှ

ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော အပိုဖော် ပြချက်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းခွ င်ရ
့ ရှ ိ သည်။ သတိပြုရန်မှာ

အင်တာနက်ပိတ်ထားချ ိန်တင
ွ ် အင်တာနက် သုံးစရာ မလိသေ
ု
ာ app ဖြင့် မှတ်တမ် းတင်ရု ိ က်ကူးရန်နှင့်

အချက်အလက်များအား ထိနး် သိမ်းရန်ဖြစ် သည်။ သင့်တော် သောappကို ဘယ်လိရွေ
ု းချယ်မလဲ ဆိုတာကို
“ဒီမှတ်တမ် းတင်appကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား” တွင်ကြည့်ပါ၊၊
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ProofMode ကိုသုံး၍ အချ ို့သော metadataများကို ဖမ် းယူခြင်း အထူးပြုထားသောမှတ်တမ် းတင်appကို
အသုံးမပြုသော် လည်း

ဖြည့်စွက်အချက်အလက်များကို

ဖန်တီးပြီ း

မှတ်ချက်

မြေပုံ

ဓာတ်ပုံများကို

ဖုနး် တွင်ထည့်သွင်းနိင
ု ်သည်။အနှစ်သက်ဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာappကိုသုံးကာသင့်ဗီဒီယိုထဲရှိဖြည့်ပေါင်းအချက်အလ
က်များကို

စုစည်းထိနး် သိမ်းနိင
ု ်သည်

အဓိ ကကျသော

ဖြည့်စွက်အချက်အလက်မှာ

အချ ိန်

ရက်စဲွ

ဲ့
ရို က်ကူးထားသောဖြစ် ရပ် တည်ရှိရာနေရာနှင်တ
့ ကွရု ိ က်ကူးသည့်အရင်းအမြစ် (ရို က်ကူးသူ၏နာမည်နဆက်
သွ

ယ်ရန် အချက်အလက်များ) ထည့်သွင်းနိင
ု ်သည်။ ထိုအချက်metadata များကို ဗီ ဒီယိုထဲထည့်သွင်းခြင်း
(အားလုံးကိုfolderထဲထည့် zipped) လုပ်ပြီး ထုတ်ပို့ခြင်းဖြင့်မျှဝေနိင
ု ်သည်။

အရန်သိမ်းထားခြင်း back up

ဖုနး် ထဲရှိမီဒီယာများကိုbackupအရန်သိမ်းခြင်းပုံမှနလ
် ပ
ု ် ပါ။ သီးသန ် storageနှ
့
စ်ခုခဲွ ထားပါ။ ဥပမာ -

On-the-Go(OTG)သို့ မဟုတ်wireless thumbdriveကိုဖုနး် နဲချ
့ ိတ်ဆက်ပြီးကွနပ
် ျူတာမပါဘဲ ဆက်နင
ုိ ်သည်။
“ဖုနး် မီ ဒီယာများကိုအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွနပ
် ျူတာမပါဘဲ backupအရန်သိမ်းခြင်း”တွင်
အသေးစိ တ်ကြည့်ပါ။

အရန်သိမ်းခြင်းဖြင့်

လက်ကျန် ရှ ိ နင
ုိ ်ကြောင်း
သင့်ဗီဒီယိုကို

နောက်ပိုင်းတွင်

ဖုနး် ပျောက်သွား

ပျက်သွားခဲ့ သော်

သင့်တင
ွ ်ဗီဒီယိုကော် ပီတခု

သေချာစေလိမ့်မည်။အော် ရီဂျင်နယ်ဗီဒီယို၏ စိ တ်ချရသော ကော် ပီရှိခြင်းသည်

တခြားနည်းလမ် းမှမြင်သော
သင့်ထံမှ

စုံစမ် းထောက်လှမ်းသူ

တိက
ု ်ရု ိ က်လာယူရန်

သို့ မဟုတ်

သတင်းထောက်က

ထောက်ကူသည်။

(သင့်ကိုနောက်ယောင်ခံလိက
ု ်လာလို့ ရတယ်ဆိုပါစို့ )၊ တိပြ
ု ီ းပြည့်စုံသောကွင်းဆက်ကို ဖန်တီးနိင
ု ်လာမည်။

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
ု ်တာ

လည်းတနည်းအားဖြင့အရန်သိမ်းနည်းတမျ ိုးဖြစ် သည်သို့သော် လတ
ူ ိင
ု ်းမှာတော့ရှိမှာမဟုတ်လို့အောက်ပါရွေးချ

ယ်ခွင်လ
့ မ် းများနဲ ့ အသုံးဝင်သော အချက်များသည် ဖုနး် ထဲမှာရှ ိ တဲ့ ဖိုင်တွေကို အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲအ
့ ချ ိန်
ကွနပ
် ျုတာမရှ ိ တဲအ
့ ချ ိန်မှာ အရန်ခံသိမ်းနည်းတခု ပဲ ဖြစ် ပါသည်။

OTG or wireless thumb drive အသုံးပြုခြင်း
OTG or wireless thumb drive များသည် USG drive ဖြစ် ပြီး Andriod (အားလုံးမဟုတ်သော် လည်း)

တော် တော် များများနဲ ့ compatible ဖြစ် သည်OTG thumb drive ကိုဖုနး် နဲတိ
့ က
ု ်ရု ိ က်ပလပ် ထိုးပြီ းဖြစ် စေ
OTG-to-USB adapter သုံးပြီ းဖြစ် စေ OTG နဲ ့ ဆက်ခြင်းဖြင့် drive ကို ဖုနး် ကနေ အားသွင်းနိင
ု ်သည်။
ရေပန်းစားသော

OTG

driveများမှာ

Sandisk,

Kingston,

Samsung

တို့ ဖြစ် ပြီး

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

ကြိုးမဲ့ thumb drive / hard drives တွေဟာ ကြိုးမလိတ
ု ာကလွဲရင် အခြားပုံမှန ် hard drive တွေနဲ ့
အတူတဖြ
ူ စ် သည်။

ဖုနး် ကဲ့သို့

Hard

drive

Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns V2.0 - Burmese

နဲ ့ ပုံမှနအ
် ားဖြင့်

ဆက်လို့မရတဲ ့

ဖုနး် (device)

တွေကို

ဆက်သွယ်လို့ရအောင် ခွ င်ပြ
့ ုမှာဖြစ် သည်။ ကြိုးမဲ့drive မှာ OTG drive ထက် အားသာချက် ကတော့
သုံးစွဲသူများစွာကို

wireless

တခု တည်းကနေ

drive

ဘယ်အချ ိန်မှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်

ဆန္ဒပြမှုများဖြစ် နေချ ိန်မှာ

တပြိ ုင်နက်တည်း

ဆက်နင
ုိ ်တာဖြစ် သည်။

အဖွဲ့လိက
ု ်ရု ိ က်ကူးမှတ်တမ် းတင်တဲအ
့ ခါမှာ

တယောက်ချင်းစီ ရဲ့ ဗီ ဒီယိုဖိုင်တွေကို တခြားတယောက်သယ်ဆောင်ထားတဲ ့ hard drive ထဲမှာ backup
အရန်သိမ်းဆည်းလို့ ရနိင
ု ်သည်။

ဖုနး် device ကနေ ပါဝါကိုမဆွဲတဲအ
့ တွက်ကြောင့် ကြိုးမဲ့ drive တွေက

ဘတ်ထရီ ကို သုံးပြီ း အားပြန်သွင်းဖို့ လိအ
ု ပ် တယ်ဆိုတာ မှတ်ထားရမည်ဖြစ် သည်။ တခြားအမျ ိုးအစားတွေ
အများကြီးရှ ိ သော် လည်း

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
drive ကိုသုံးပြီ း ဖုနး် deviceထဲက မီ ဒီယာဖိုင်များကို backup အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း၊၊

အပြောင်းအလဲ- မသုံးတော့သောဖု နး် အဟောင်းများကိုသုံးခြင်း
OTG သို့ မဟုတ် wireless drive မရှ ိ ဘူးဆိုရင် မသုံးတော့တဲ့ ဖုနး် အဟောင်း တွေကိုလည်း backup
အရန်သိမ်းဆည်းဖို့ အတွက်
Bluetooth,

Wifi

ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်း

Direct

သို့ မဟုတ်

သုံးနိင
ု ်ပါသည်။

ဖုနး် နှစ်ခုနးီ ကပ် သောအကွာအဝေးရှ ိ ရင်

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 Bluetooth ထက်စာရင် ဝေးဝေးရောက်ပြီး ဒေတာ
တွေကို

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

ဲ ့ းနည်းပဲ ပြောင်းရွှေ့သည်။စက်နှစ်ခုလုံးလက်ထဲမှာ
ဆက်သွယ်မှုပိုမြန်ပြီးပါဝါသုံးတာပိုနည်းတာမို့ ခပ် မြန်မြန်နနည်
ရှ ိ မယ်ဆို 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 အဂ် ါရပ် များက အနီးမှာရှ ိ တဲစ
့ က်တွေကို မျှဝေရာမှာ ရွေးချယ်ဖို့
ခွ င်ပြ
့ ုပါလိမ့်မယ်ဖုနး် နှစ်ခုလုံးမှာ ဖိုင်တွေက Files By Google Installed နဲ ့ သိမ်းထားတာဆိုရင် ဖိုင်တွေကို
ဒီနည်းပညာတွေသုံးပြီ း

app

အော့်ဖ်လိင
ု ်းနဲ ဖိ
့ ုင်များပို့ ခြင်း၊၊
အရေးကြီ းမှ တ်ချက် ။
လုံခြုံမှုမရှ ိ ပါ.

အချင်းချင်း

အော့်ဖ်လိင
ု ်းနဲ ့ မျှဝေနိင
ု ်ပါသည်။Files by Google ကနေ

ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့

Bluetooth

and

wifi

ဆက်သွယ်ဖို့လွယ်ကူပြီး
များသည်

အားနည်းချက်ကတော့

တည်နေရာဒေသကို

ခြေရာခံ ခြင်း

သင့်ဖုနး် deviceအချက်အလက်တွေကို စုံစမ် းစစ် ဆေးလို့ ရနိင
ု ်ပါသည်။ ကြားဖြတ်ဖောက်ထွင်းသူများကလည်း
သင့်ဖုနး် device

ကို

စုံတဲဆ
ွ က်သွယ်ဖို့

ကြိုးပမ် းတာမျ ိုးမလိခ
ု ျင်တဲဖ
့ ိုင်တွေကိုပို့လိက
ု ်တာမျ ိုးသို့ မဟုတ်ထိခိုက်လယ
ွ ်တဲအ
့ ခြေအနေမှာသင့်ဖုနး် device
ကိုထိနး် ချုပ် 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
ု ် နေ
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တာမျ ိုး ခို င်မာသောလျှ ို့ဝှ က်နပ
ံ ါတ် passcode ထားတာမျ ိုးလုပ်ရမှ ာဖြစ် သည်။

သီးသနဖေ
် ့ ာ်ပြခြင်း/metadata များပါဝင်စေခြင်း
OTG

ဆီ ကို

drive

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။ အာဏာပိုင်တွေကသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ရှ ာဖွေလို့ မရအောင်

ကာကွယ်ဖို့သုံးတာဖြစ် ပေမယ့် သက်သေကိုဖျက်ဆီးမှု စုံစမ် းစစ် ဆေးခြင်းကို ပိ တ်ဆို့မှု 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

ပျောက်တယ်

အရန်သိမ်းဆည်းတာက
ပျက်တယ်

သို့ မဟုတ်

ယုံကြည်စိတ်ချစရာမဖြစ် ပါ။
တခု ခု

ဥပမာ

ရှုံ းနိမ့်တာမျ ိုး ဖြစ် နင
ုိ ်တယ်။

အကြံပေးတာက သိမ်းတဲအ
့ ခါနှစ်ခု နှစ်နေရာသိမ်းတာဆိုရင် (သုံးစုံဖြစ် သွားပြီ )
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အရန်သိမ်းထားတဲ ့

device

အိ င
ု ်တီကျွမ် းကျင်သူတွေ

နောက်စက်တခု ထဲထည့်ပြီး

ဘယ်တခု ပဲ

သီးသနတနေရာမှ
့်
ာထားရင်
ကာကွယ်ပြီးဖြစ် လိမ့်မည်။

ပျောက်ပျောက်

ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော

အန္တရာယ်များကို

အင်တာနက် ဖြတ် တောက် ချ ိန်တွင် ဖို င်ဝေမျှခြင်းနှင့် ဆက် သွယ်ခြင်း
ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေဆဲ ဖြစ် တဲ့

အင်တာနက်

ဖြိ ုခွဲ နှမ
ိ ် နင်းခြင်းသည်

ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်

ဒီမိုကရေစီ စနစ် တင
ွ ်းတွင်အကြာရှ ည်ဆုံးသောအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ် ပြီးဒေသတွင်းရှ ိ
ပြည်သူများ၏အသက်ကို

ပြင်းထန်ထိခိုက်သောသက်ရောက်မှု

ရို င်းပြစွာစော် ကားခြင်းဆင့်၍

ဒီဇင်ဘာ

၂၀၁၉တွင်

ဖြစ် စေခဲ့ သည်။

WhatsApp၏

ရက်

၁၂၀

ထိခိုက်ဒဏ်ရာပေါ်တွင်
သုံးစွဲသူ

ကက်ရှမီးယား၏ WhatsApp အကောင့်များသည် စတင်၍ ပိ တ်သိမ်းခြင်းခံ ခဲ့ရသည်။

မူဝါဒအရ

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
ူ များအားသတင်းအ
ချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့်

ဆက်သွယ်ခြင်းအား

ပိ တ်ဆို့တားဆီ းရန်

ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီ း

(လူများအား

မိုဘိုင်းဖုနး် နှင့် SMS အချက်ပို့ခြင်း စသဖြင့် လုံခြုံမှုနည်းသော ဆက်သွယ်ရေးပုံစံစနစ် များကိုသာ သုံးရန်
တွနး် ပို့ ခြင်းဖြင့်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းများကို

လွယ်ကူစေသည်) ။ကက်ရှမီးယားဒေသ၏ အတင်းကြပ် ဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချ ိန်များ အတွင်းတွင်
လူများစုသည် လက်ရေးစာများသုံးခြင်း စာပို့ စာယူစနစ် များ သုံးခြင်းကိုသာ ယင်းတို့ ၏ချစ် ခင်သူများနှင့်
သတင်းစကားပါးရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှ ိ ၍ရွေးချယ်စရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရသည်။ပိ တ်ဆို့တားဆီ းခြင်းအ
ားလုံးကိုရှေ ာင်တိမ်းနိင
ု ်ရန်
မိ တ်ဆွေတို့ ၏

သေချာပေါက်နည်းလမ် း

စကားလက်ဆုံများမှတဆင့်

မရှ ိ သေးသော် လည်း

ကျွန်ပ
ု ် တို့လေ့လာခဲ့ သည်မှာ

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်

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
အင်တာနက်မလိအ
ု 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
Twitter : @WITNESS_Asia
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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 ဆက်သွယ်မှုလေးစင်တီမီတာပိုပြီးနီးနီးအကွာအ

ဝေးနဲ ့ ပြောင်းရွှေ့ချ ိန်လည်းပိုနှေးကွေးပါသည်သို့သော် သူက ဆက်သွယ်မှုပိုမြန်ပြီး ပါဝါသုံးတာပိုနည်းတာမို့
ခပ် မြန်မြန်န ဲ နည်
့
းနည်းပဲ ပြောင်းရွှေ့မယ် စက်နှစ်ခုလုံးလက်ထဲမှာရှ ိ မယ်ဆို အသုံးဝင်ပါတယ်၊၊
သင့်ရဲ့ဖုနး် မှာBluetooth,

Wifi

Direct

or

NFC

features

အဂ် ါရပ် များက

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
လုံခြုံမှုမရှ ိ ပါ။

Bluetooth

and

ဆက်သွယ်ဖို့လွယ်ကူပြီး
များသည်

wifi

အားနည်းချက်ကတော့

တည်နေရာဒေသကို

ခြေရာခံ ခြင်း

သင့်ဖုနး် deviceအချက်အလက်တွေကို စုံစမ် းစစ် ဆေးလို့ ရနိင
ု ်ပါသည်။ ကြားဖြတ်ဖောက်ထွင်းသူများကလည်း

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 စက် တွေကို မသုံးတဲ့အချ ိန်မှာ ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလးုံ ကိုပိတ်ထားပြီ း
လခြ
ုံ ုံသောနေရာမှ

ကနသ
် ့ တ် ထားတာမျ ိုး

ပြန်ဖွင့်တာမျ ိုး

app

ဖု နး် လခြ
ုံ ုံရေးစနစ်

တွေကို

လိအ
ု ပ် တာဘဲ

ကိုလေက
့ ျင့်ပြီး

ဲ ွ င့်ပြုချက်
ဘာလဲ/ဘယ်သူလခ

update

ခို င်မာသောလျှ ို့ဝှ က်နပ
ံ ါတ် passcode ထားတာမျ ိုးလုပ်ရမှ ာဖြစ် သည်။

အမြဲ လပ
ု ် နေတာမျ ိုး

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
ရပါသည်။USBအပေါက်ပါသောခရီ းသွားကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီကိရိယာသည်ဈေးသက်သာပြီ းသယ်ယူရန်လယ
ွ ်ကူ

သည်။သုံးစွဲသူသည်USBdriveကိုအင်တာနက်မလိဘ
ု ဲ ဒေသတွင်းဧရိ ယာကွနယ
် က်မှတဆင့်ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်
။

ဖုနး် ထဲမှာရှ ိ သောဖိုင်များကို USB drive နှင့် ဝင်ရောက်ချ ိတ်ဆက်ရန် ဖိုင်မန်နေဂျာ app ကို သုံးစွဲပြီးSolid
Explorer

ကဲ့သို့ကွနယ
် က်တင
ွ ်းရှ ိ

သိုလှောင်ခန်းများကို

ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။

အိ င
ု ်ပီလိပ်စာကို သင့်ဖုနး် ၏ advanced wifi settings တွင် တွေ့ရှ ိ နင
ုိ ်သည်။
နောက်တခု သုံးနိင
ု ်တဲ့

နည်းလမ် းတခု က

PirateBox

လို့ ခေါ် တဲ ့

ကွနယ
် က်ဖြနခ
် ့ ျ ီကိရိယာ၏

ကိုယ်တိင
ု ်လပ
ု ်

ပရောဂျက်ဖြစ် ပြီးတော့

လိင
ု ်စင်ရှိဖရီ းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ် သည်။အပေါ်မှာပြထားသလိပ
ု ဲ ဖိုင်တွေကိုမျှဝေနိင
ု ်ပြီးPirateBoxကအမည်မသိမျှဝေ

Twitter : @WITNESS_Asia
Documenting During Internet Shutdowns V2.0 - Burmese

ခွ င်ပေ
့ းမှာဖြစ် တဲအ
့ ပြင်ချက်န ဲ ့မတ်ဆေ့ပို့နိင
ု ်တဲ့ အဂ် ါရပ် များလည်းပါဝင်ပါသည်။ PirateBox ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
setupလုပ်ဖို့အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲ အပိုင်းအစအနည်းငယ်ကို download, install နဲ s့ etup လုပ်ရမှာဖြစ် ပါသည်။
ညွှနကြ
် ားချက်များကို Pirate Box ဝက်ဘ်ဆိုက်တင
ွ ် ကြည့်ပါ။

မိ တ်ဆွေချင်းချက် လပ
ု ် ပြီးဆက် သွယ်ခြင်း
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကွနယ
် က်များမှတစ် ဆင့်သတိပြုမိ လာတဲအ
့ သစ် ကဲ့သို့ မိ တ်ဆွေချင်းအချက်ပို့ဆက်သွယ်တဲ့
app

များတွင်

Briar

and

Bridgefy

စမ် းသပ် သုံးစွဲဖူးသူများကို သိရှိပါသည်။

သုံးစွဲဖူးခြင်းမရှ ိ သေးသော် လည်း

တို့ ဖြစ် သည်။ကျွန်ပ
ု ် တို့

Briar သည် ပွင်လ
့ င်းအရင်းအမြစ် ဖြစ် ပြီး နှစ်ဖက်လုံးလျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်း သောစနစ် ဖြင့် အချက်ပို့သောapp

ဖြစ် ပြီးဗဟိဆ
ု ာဗာကို အားကိုးခြင်းမရှ ိ ဘဲသုံးစွဲသူများ၏ဖုနး် (device)များကိုsyncsဆွဲယူခြင်း( 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

ကနသ
် ့ တ်ချက်ရှိသည်။ (အများဆုံး တရာမီ တာ)

အကွာအဝေးကဲ့သို

တချ ိန်တည်းတွင်Bridgefyသည်နှစ်ဖက်လုံးလျှ ို့ဝှက်လုံခြုံသော(တိက
ု ်ရု ိ က်အသံလင
ွှ ်သေ
့
ာအဂ် ါရပ် သုံးခြင်းမှ
အပ) အချက်ပို့သော app ဖြစ် ပြီး Bluetooth ကိုသုံးပြီ း အချက်ပို့သည်။

Brairနဲမတူ
့ သောအချက်က

မတ်ဆေ့သည်အကွာအဝေးရှ ည်ရှည်ခရီ းရောက်နင
ုိ ်သည်။အခြားBridefyသုံးစွဲသူများ၏ပိုက်စိတ်တိက
ု ်ထား

သောကွနယ
် က်မှ 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။

အင်တာနက်ရှိမှ သုံးလို့ ရသော app များဖြစ် သည့် WhatsApp or Signal နဲမတူ
့ သည်မှာ SMS သည်
နှစ်ဖက်စလုံးကို

metadataများသည်

လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းထားခြင်းမရှ ိ ဆိုလိသ
ု ည်မှာ

အချက်ပို့ခြင်းနှင့်

ဖုနး် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဟတ်ကာများကကြားဖြတ်၍ထိုအချက်ပို့ခြင်းများကိုဖတ်ရှုနင
ုိ ်သည်။

သူတို့၏

အစိုးရနည်းတူ

SMSများသည်လှည့်စားနိင
ု ်သည်။ဆိုလိသ
ု ည်မှာပို့ ပေးသူသည်သူတို့၏လိပ်စာအချက်အလက်ကိုလိမ်လည်ပြီး
တခြားသူအနေနဲ 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 သူရောလက်ခံသူပါinstall
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လုပ်ထားရမှာဖြစ် ပြီးလဲလှယ်သောသော့ချက်ရှိရမှာဖြစ် သည်။SMSသည်သင့်ရဲ့တယ်လီကွနး် ဆာဗာကိုဖြတ်ပြီး
မှသွားမှာဖြစ် တဲအ
့ တွက်Silenceကိုသုံးရင်တောင်မှလျှ ို့ဝှက်သောမတ်ဆေ့ကိုပို့မှာဖြစ် သော် လည်း

မတ်ဆေ့ရဲ့metadata တွေကိုတော့ တယ်လီကွနး် ကုမ္ပဏီတွေကနေ အချက်အလက်ရှာဖွေနိင
ု ်မှာ ဖြစ် ပါသည်။

တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းဖြတ် တောက် ခြင်းပိ တ်ပင်တားဆီ းထားသောဆို က်ဒ်များကိုရှေ ာင်တိမ်းခြင်း
မကြာခဏအားဖြင့် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အင်တာနက်တစ် ခုလုံး ပြတ်အောင်ပိတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ
အချ ို့သီးခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်နှင်ဆ
့ ိုရှယ်မီဒီယာများကိုသာပိ တ်ပင်ခြင်းလည်းဖြစ် နင
ုိ ်သည်။အာဏာပိုင်အစိုးရသ
ည်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူISPများမှတစ် ဆင့်အိင
ု ်ပီလိပ်စာပေါ်အခြေခံ သောပိ တ်ပင်ခြင်း

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

Observatory

လေ့လာစောင့်ကြည့်ချင်း

of

Network

Interference

and

Netblocks

စသောအဖွဲ့အစည်းများက

အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုန ဲ ့ ပတ်သက်ပြီး တိင
ု ်းတာခြင်း ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကို

ကမ္ဘာနှင်တ
့ ဝန်းတွင်လပ
ု ် ဆောင်သည်။ကံကောင်းထောက်မသည်မှာသင့်တင
ွ ်အင်တာနက်ဝင်ရောက်ချ ိတ်ဆက်ခွ

င့် ရှ ိ သမျှ ကာလပတ်လုံး တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းပိ တ်ဆို့ခြင်းကို ကျော် ဖြတ်နင
ုိ ်သော နည်းလမ် းများရှ ိ သေးသည်။
လျှ ို့ဝှက်ထိနး် သိမ်းခြင်းencryptionနှင်အ
့ တူပိတ်ဆို့ထားသောဆိုက်ဒ်များကိုရှေ ာင်တိမ်းပြီ းအသုံးပြုခြင်းသ
ည်လည်း 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 ပီအ

န်ဆာဗာမှတစ် ဆင့်တစ် ခြားအရပ် ဒေသ၊အခြားနိင
ု ်ငံအစရှ ိ သဖြင့်ပြောင်းသွားပြီ းအမှနတ
် ကယ်ရည်ရွယ်ရာအရ
ပ် နှင်သ
့ င့်အင်တာနက်အသွားအလာလမ် း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 လ
ည်းသင့်အချက်အလက်များကို စုံစမ် းထောက်လှမ်းခြင်း လေ့လာစစ် ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်သည်။

DNS ဆာဗာ ဒိုမိနး် အမည်စနစ်
DNS (ဒိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် ) ဆာဗာတွေဟာ ဒိမ
ု ိ နး် အမည်တွေကို ဘာသာပြန်ပြီး အလုပ်လပ
ု ် တဲ့ သို့ မဟုတ်

သုံးစွဲသူအနေနဲ ့ နံပါတ်ပါသော အိ င
ု ်ပီလိပ်စာများကို ရို က်ထည့်ပြီး အင်တာနက် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေကို

ခွဲ ခြားသတ်မှတ်တဲ့ URL တွေ ဖြစ် ပါသည်။ ISP အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဒိမ
ု ိ နး် အမည်စနစ် DNS
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ဆာဗာများကို

ပြုပြင်ပြီး

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 DNSဆာဗာပြောင်းရန်အသုံးဝင်သည့်အချက်မျာ
းကို 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။
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