
သတင်းအချက်အလက် ဘေ းကင်းလုံ ခြ 0ံ ရေ း

(သတိ ပြ 0ရနမှ်ာ အေ ာက်ပါ အချက်အလက်များသည် အက: ံ ပြ 0ချက်များ ဖြ စ် ပ= ီး မိမိ၏ အ ခြေ အ

နေ @ှင် ့သက် ရေ ာက်လာ@ိင်ုသည့် အကျ0ိးဆက်များကုိ မူတည်၍ မည်သည်က အသံုးတည့်မည်ကုိ 

မိမိကသာ ပုိမုိသံုးသပ်@ိင်ုမည် ဖြ စ် က:ေ ာင်း အသိ ပေ းလိပုါသည်။)

ကF ိ0တင် ပြ င်ဆင်ရမည့် အချက်များ

* စကားဝှက်@ှင် ့ လေ ာခ့ျ ခြ င်း

* လုံ ခြ 0ံ စိတ်ချရသည့် ဆက်သွယ် ရေ း

* ဘ ရေ ာက်ဇာအချက်အလက်များကုိ Kှင်းပါ

* အချက်အလက်များကုိ Kှင်းပါ

* စက်တစ်ခုလုံးအတက်ွ လုံ ခြ 0ံ ရေ း (full disk encryption)

* လိအုပ်သည့်အချက်အလက်များကုိ သိမ်းဆည်းပါ

* အ က:ေ ာင်းအရာတစ်စံုတစ်ခု ဖြ စ်လာလLင် အ က:ေ ာင်း က: ားရန ်

စာတိ ု ပြ င်ဆင်ပါ။

စကားဝှက်@ှင် ့ လေ ာခ့ျ ခြ င်း

* စက်ပစMည်းများကုိ လေ ာခ့ျထားပါ။

* စကားဝှက်ပဲ ထားပါ။ မျက်@ှာ သိP မဟတ်ု လက် ဗွေ ရာ ဖြ င် ့ လေ ာချ ခြ င်းကုိ Kှေ ာင်ပါ။

* Browser တင်ွ Save login မလပ်ုပါ@ှင်။့ 

လုံ ခြ 0ံ စိတ်ချရသည့် ဆက်သွယ် ရေ း

* Signal ကုိ သံုးပါ။

* အ ရေ းကF ီးသည့် ကိစMရပ်များကုိ ဖြ စ်@ိင်ုလLင် SုိးSုိးဖုနး်မှ မ ခေ Tပါ မပိP ပါ@ှင်။့ (က: ား ဖြ တ်နား

ထေ ာင်ခံရ@ိင်ုသည်)

* Signal ကုိ သံုးသည့်အခါ “Disappearing mesage” ကုိ သံုး၍ အချနိက်န်သ့တ် ပ= ီးမှ

သာ မL ဝေ ပါ။

* အ သေ းစိတ် ဖတ်ရန ်- https://bubbles.sevensnails.com/
Guides_Tips_Readings/Signal%20Private%20Messenger.pdf

အင်တာနက်မရသည့်အခါ 

* Silence ကုိ သံုးပါ။ https://f-droid.org/repo/
org.smssecure.smssecure_211.apk 



org.smssecure.smssecure_211.apk 
* Silence က android ဖုနး်များတင်ွသာ အလပ်ုလပ်ုပါသည်။

* မိမိစကား ပြေ ာလိသုည့် သူကလည်း Silence ကုိ ဒေ ါင်းထားရနလိ်အုပ် ပါသည်။ သိP မှသာ 

က: ား ဖြ တ်ဖတ်၍ မရသည့် SMS ကုိ ပိP @ိင်ုမည် ဖြ စ်သည်။ 

* က: ား ဖြ တ်ဖတ်၍မရသည့် SMS ကုိ ပိP @ိင်ုရန ်

* Silence app ထဲတင်ွ မိမိပိP လိသုည့် နပံါတ်ကုိ @ှပ်ိပါ။

* ပ= ီးလLင် သေ ာခ့ လေ ာက်ကုိ @ှပ်ိ ပ= ီး Start secure session ကုိ @ှပ်ိပါ။

* တခြ ားဖက်မှ ပြ နပိ်Pလာသည်ကုိ စေ ာင်ပ့ါ။

* သေ ာခ့ လေ ာက်ခတ်ထားသည့်ပံု ပေ Tပါက လုံ ခြ 0ံ ပ= ီဆုိသည့် အဓိပWာယ် ဖြ စ်သည်။ 

* အင်တာနက်မသံုးဘဲ SုိးSုိးစာပိP ရသည့် ပံုစံ ဖြ စ်သ ဖြ င် ့စာပိP XမYအတက်ွ ကုနက်ျစရိ

တ် တေ ာ ့Kိှပါသည်။ 

* အ သေ းစိတ် ဖတ်ရန ်- https://bubbles.sevensnails.com/
Guides_Tips_Readings/Silence.pdf

ဘ ရေ ာက်ဇာအချက်အလက်များကုိ Kှင်းပါ

* ကွနပ်ျZတာ@ှင် ့ဖုနး် ဘ ရေ ာက်ဇာ၏ ဆက်တင်ကုိ သွား ပ= ီး History ကုိ Kှင်းပါ။ 

* Chrome တင်ွ Settings > Privacy and security > Clear Browsing Data > 

All Data > Clear Data သိP မဟတ်ု chrome://settings/clearBrowserData ကုိ 

သွား ပ= ီး Clear data ကုိ @ှပ်ိပါ။ 

* Mozilla တင်ွ Preferences ကုိသွားပါ။ History > Clear History > 

Everything > OK ကုိ @ှပ်ိ ပ= ီး Kှင်း@ိင်ုပါသည်။

* Browser တင်ွ Save login မလပ်ုပါ@ှင်။့ 

အချက်အလက်များကုိ Kှင်းပါ

* မိမိ၏ ဖုနး်@ှင် ့လပ် တေ ာထဲ့မှ အချက်အလက်များကုိ တတ်@ိင်ုသ လေ ာက် Kှင်းပါ။ 

* ဖျက်သည့်အခါ အေ ာက်ပါ ဆေ ာဖ့်ဝဲများကုိ သံုး၍ ဖျက်ပါ။
* Macbook: Onyx
* Windows:  CC cleaner

စက်တစ်ခုလုံးအတက်ွ လုံ ခြ 0ံ ရေ း (full disk encryption)

* Macbook ဖြ စ်ပါက System Preferences > Security and Privacy>  

FileVault ကုိ ဖွင်ပ့ါ။ 



* Windows အသံုး ပြ 0ပါက မိမိလုံ ခြ 0ံ အေ ာင်လပ်ုချင်သည့် (များ သေ ာအား ဖြ င် ့Disk D) ကုိ 

ကလစ် ထေ ာက် ပ= ီး BitLocker ကုိ သံုး၍ လေ ာခ့ျပါ။ (စကားဝှက်ကုိ မှတ်မိပါ စေ ။)

* အိင်ုဖုနး်များ@ှင် ့အနး်ဒရိွ0က် ၆ နေ ာက်ပုိင်းများသည် ဖုနး်တစ်လုံးလုံးကုိ အလိအု လျေ ာက် လုံ

ခြ 0ံ ရေ း (full disk encryption) လပ်ု ပေ းပါသည်။

* မှတ်ချက်။ full disk encryption သည် စက်ကုိ လုံးဝ ပိတ်လိက်ုမှသာ လုံ ခြ 0ံ အေ ာင် 

ပြ 0လပ်ု ပေ း@ိင်ုသည်။ ဖွင်ထ့ားသည်အချနိတ်င်ွ အလပ်ုမလပ်ုပါ။ 

လိအုပ်သည့်အချက်အလက်များကုိ သိမ်းဆည်းပါ

* မိမိ၏ ဖုနး်@ှင် ့လပ် တေ ာထဲ့မှ အချက်အလက်များကုိ တတ်@ိင်ုသ လေ ာက် Kှင်း ပ= ီး နေ ာက် 

memory stick/ USB/ Hard disk တစ်ခုခုတင်ွ သိမ်းဆည်းပါ။ 

* ဖြ စ်@ိင်ုလLင် စကားဝှက်ခံပါ။ 

* လုံ ခြ 0ံ သည့် နေ ရာတင်ွ သိမ်းဆည်းပါ။ (ယံု က: ည်ရသည့်သူကုိ ပေ းထား၍လည်း ရပါသည်။)

အ က:ေ ာင်းအရာတစ်စံုတစ်ခု ဖြ စ်လာ@ိင်ု သေ ာ အ ခြေ အ နေ အတက်ွ

အစီအစဥ်ဆဲွပါ။

*မိမိ@ှင် ့မိမိယံု က: ည်ရသူအက: ား အချက် ပြ စာကုိ ကF ိ0တင်စီစဥ်ပါ။ မည်က့ဲသိPအ ခြေ အ နေ တင်ွ 

သိမ်းဆည်းထား သေ ာ အချက်အလက်များကုိ ဖျက်ပစ်ရန ်လိအုပ်၊ မလိအုပ်မည်ကုိ ကF ိ0တင်

ပြေ ာ ပြ ထားပါ။

*ဖျက်ပစ်ရနလိ်သုည့် အပ်(ပ်)များကုိ ကF ိ0တင်စဥ်းစားထားပါ။

အ ခြေ အ နေ ဆုိးရွားလာပါက လပ်ု ဆေ ာင်ရမည့် အချက်များ

* အ က:ေ ာင်း က: ားစာတိ ုပိP ပါ။

* ဖျက်ပစ်ရနလိ်သုည့် အပ်(ပ်)များကုိ ဖျက်ပါ။ 

* ဖုနး်ကုိ လုံးဝ ပိတ်ပါ။

* ကွနပ်ျZတာများကုိ လုံးဝ ပိတ်ပါ။


