
သူတို့ သိနုိင်တ့ဲ အရာေတွနဲ ့

မသိနုိင်တ့ဲ အရာေတွ



သူတို့ ဘာေတွသိလ ဲ



သူတို့ ဘာေတွသိလ ဲ- ရုိးရုိးဖုနး်ေခါ် ြခင်းနှင် ့စာတိပိုု့ ြခင်း

တညေ်နရာ - မုိဘုိင်းဖုနး်ေတကွ အမဲတမ်း မုိဘုိင်းတာဝါတစ်ခုခုကုိ သွားချတ်ိဆက်ေနပါတယ်။ 

ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတကွ သူတို့ ရဲ့ အသုံးြပုသူေတ ွဘယ်ေနရာမှာ ရိှေနတယ်ဆုိတာကုိ 

တာဝါတိင်ုကတဆင် ့သိပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးဘယ်ေနရာက ချတ်ိဆက်ခ့ဲလဲ/ ချတ်ိဆက်ေနလဲဆုိတာကုိ 

သူတို့က သိပါတယ်။

အေကာင်းအရာ - သင်အသုံးြပုတဲ ့ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီက သင်န့ပံါတ်ကုိလည်း သိပီး 

သင်ဆက်သွယ်ေနတဲလ့ရဲူ့ နပံါတ်ကုိလည်း သိပါတယ်။ SMS ထဲမှာ ဘာစာေတ ွ

ေရးထားတယ်ဆုိတာကုိလည်း သိပီး ဖုနး်ေြပာတဲအ့ခါ ဘာေတေွြပာသွားတယ်ဆုိတာကုိလည်း 

သိပါတယ်။

(အေသးစိတ်ကုိ ဒီမှာ ဖတ်ပါ)

https://bubbles.sevensnails.com/Guides_Tips_Readings/Apps_Online_Services_Safety_Guides/MM%20-%20Your%20Phone%20and%20How%20It%20Identifies%20You%20by%20Default.pdf


သူတို့ ဘာေတွသိလ ဲ- အင်တာနက်သုံးသည့်အေြခအေန ● ပို့ သူ
● လက်ခံသူ
● အချနိ်
● ရက်စဲွ
● သုံးတဲ ့စက်ပစ္စည်း
● သုံးေနတဲ ့အင်တာနက် 

( ကုမ္ပဏီ)



သူတို့ ဘာေတွသိလ၊ဲ မသိဘူးလ-ဲ အင်တာနက်သုံးသည့်အေြခအေန

VPN မခံပဲ အင်တာနက်သုံးြခင်း - အင်တာနက်သုံးတဲအ့ခါ ဖုနး်/လပ်ေတာစ့တာေတကွ 

ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတကွေနတဆင် ့ြဖတ်တဲအ့ခါမှာ သူတို့အေနနဲ ့ ဘယ်စက်ပစ္စည်းက ဘယ်ဝဘ်ဆုိဒ်/ 

အပ်(ပ်)ကုိ သုံးေနတယ်ဆုိတာကုိ သိပီး တည်ေနရာ၊ အချနိ၊် ရက်စဲွ စတဲအ့ချက်အလက်ေတကုိွ 

သိနိင်ုပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ေတကုိွ ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတအွြပင် ဟက်ကာေတကွလည်း 

ကားြဖတ်ယူနိင်ုပါတယ်။ 

VPN ခံတ့ဲအခါ - ဒါဆုိရင်ေတာ ့ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတကွေနတဆင် ့ြဖတ်တဲအ့ခါမှာ သူတို့အေနနဲ ့ 

သင်ချတ်ိထားတဲ ့VPN ရဲ့ တည်ေနရာကုိပဲ သိနိင်ုပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့် ဒီအေြခအေန ၂ ခုလံးုမှာ သူတို့အေနနဲ ့ Facebook မှာ ဘာစာတင်လိက်ုတယ်၊ Messenger/ 

Telegram/ Signal စတာတို့ မှာ ဘယ်သူနဲ ့ ဘာအေကာင်းအရာေတ ွေြပာတယ်ဆုိတာကုိ မသိပါဘူး။



VPN

VPN မသုံးတဲအ့ခါ

● ဝဘ်ဆုိဒ်လိပ်စာ

● နာမည်/ စကားဝှက်

● တြခားအချက်အလက် 

(အချနိ/် ေနစဲွ့ စသြဖင်)့

● တည်ေနရာ



သူတို့ ဘာေတွသိလ၊ဲ မသိဘူးလ-ဲ အင်တာနက်သုံးသည့်အေြခအေန

ဝဘ်ဆုိဒ်လပ်ိစာက HTTP လား၊ HTTPS လား  - ဝဘ်ဆုိဒ်ေတကုိွ ဝင်ကည့်တဲအ့ခါမှာ ဝဘ်ဆုိဒ်က http://  

လား https:// ဆုိတာကုိ ကည့်ဖို့လည်း အေရးကီးပါတယ်။ ဝင်လိက်ုတဲ ့ဝဘ်ဆုိဒ်က http:// ပဲဆုိရင် 

အေကာင်ဝ့င်တဲအ့ခါမှာ ကုိယ့်ရဲ့ ဝင်တဲအီ့းေမးလ်/ နာမည်နဲ ့ စကားဝှက်ကုိ သိနိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတအွြပင် ဟက်ကာေတကွလည်း ကားြဖတ်ယူနိင်ုပါတယ်။

ဝဘ်ဆုိဒ်လပ်ိစာက HTTPS ဆုိရင်  - အေကာင်ဝ့င်တဲအ့ခါမှာ ကုိယ့်ရဲ့ ဝင်တဲအီ့းေမးလ်/ နာမည်နဲ ့ 

စကားဝှက်ကုိ ဆက်သွယ်ေရးကုမ္ပဏီေတနွဲ ့ ဟက်ကာေတကွ မသိနိင်ုပါဘူး။ 



VPNVPN

VPN သုံးတဲအ့ခါ

● VPN 

တည်ေနရာ



သူတို့ ဘာေတွသိနုိင်ေသးလဲ

အင်တာနက်မှာ ရှာလိက်ုတာနဲ ့ ေပါ်လာနုိင်တ့ဲ အချက်အလက်ေတွ - 

● ဝဘ်ဆုိဒ်၊ ေဖ့ဘွတ်စ်ေပါ်မှာ public ဆက်တင်နဲ ့ တင်ထားတဲ ့ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယုိ၊

● သတင်းမီဒီယာမှာ ပါတဲအ့ချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံ၊

● အစုိးရက ထုတ်ြပနတဲ် ့အချက်အလက်၊

● စသြဖင်…့။

စီစီတီဗီ

● အများြပည်သူပုိင်ေနရာေတမှွာ တပ်ထားတဲ ့စီစီတီဗီက အချက်အလက်၊

● ရပ်ကွက်ေနြပည်သူေတ၊ွ စားေသာက်ဆုိင်၊ ကေဖး စတာေတကွ တပ်ထားတဲ ့စီစီတီဗီက 

အချက်အလက်ေတကုိွ ေတာင်းတဲအ့ခါ။



သူတို့ ဘာေတွသိနုိင်ေသးလ ဲ

ေနာက်ပီး - Recovery software နဲ ့ အချက်အလက်ေတကုိွ ြပနယူ်တာ။ 

● ဒါက ဖုနး်နဲ ့ လပ်ေတာထဲ့က အချက်အလက်ေတကုိွ ဒီအတိင်ုးဖျက်လိက်ုတာေကာင်ြ့ဖစ်ပါတယ်။

● Recovery software နဲ ့ ြပနယူ်တဲအ့ခါ ရုိးရုိးဖျက်လိက်ုတဲအ့ချက်အလက်ေတကုိွပဲ 

ြပနရ်နိင်ုတာြဖစ်ပါတယ်။

● ဖျက်လိက်ုပီး ဒါမှမဟတ်ု အချနိတ်စ်ခုေရာက်ရင် အလိအုေလျာက်ဖျက်ပီးသားစနစ် 

သုံးပီးေြပာထားတဲ ့Signal/ Telegram/ WhatsApp တို့က စာေတကုိွေတာ ့သူတို့  ြပနေ်ဖာ်လို့  

မရပါဘူး။

● အီးေမးလ်ကုိ ဖျက်တယ်ဆုိရင် Trash ထဲမှာလည်း ထပ်ဖျက်ေပးဖို့  လိပုါမယ်။ အဲဒီလိ ုဖျက်ပီးတဲ ့

အီးေမးလ်ေတကုိွလည်း သူတို့  ြပနေ်ဖာ်လို့  မရပါဘူး။



ဘယ်လိကုာကွယ်ရမလဲ



ဘယ်လိကုာကွယ်ရမလဲ

● ssd.eff.org/my

● bubbles.sevensnails.com

● www.localizationlab.org/burmese-ssd-guides

● https://t.me/SpringRevSecurity (Telegram Channel)

https://t.me/SpringRevSecurity

