
 
အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

ေအာဖ့်လိ5ငး်(offline) မ0တတ်မ်းတငြ်ခငး်အတကွ ်ဖ5နး်ကိ5ြပငဆ်င(်setup)ြခငး် 

“ဒမီ0တတ်မ်းတင ်app ကိ5 သံ5းသင့ပ်ါသလား?” 

ခိ5ငလ်ံ5ေသာမီဒယီာ အချကအ်လကမ်ျားကိ5 အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ထနိး်သမိ်းြခငး် 

ဖ5နး်မီဒယီာများကိ5အငတ်ာနကသ်ိ5မ့ဟ5တက်နွပ်ျPတာမပါဘbဲackup အရနသ်မိ်းြခငး် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ဖိ5ငေ်ဝမXြခငး်Y0င့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး် 
 

  

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိန်တငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

 

လကေ်တွ(ကျေသာ အ-ကေံပးချကမ်ျားပါဝငသ်ည့ဘ်ေလာဂ့်စးီရီး 

ေရးသားသ= -  Yvonne Ng                       ပံပိ့@းသ= -  Arul Prakkash 

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

၂၀၁၉ ဇွနလ်မJစ၍ ြမနမ်ာIိ@ငင်တံငွ ်လ=အ့ခငွ့အ်ေရးချိNးေဖာကမ်PIJင့ ်လ=သားချငး်စာနာမPဆိ@ငရ်ာအ-ကပ်အတညး်ြပဿနာများဆကတ်ိ@က ်ြဖစပ်ာွးလျကR်Jိရာ 

Iိ@ငင်ံပိ့@ေ့ဆာငေ်ရးIJင့ဆ်ကသ်ယွေ်ရးဝနT်ကးီဌာန၏ WXန-်ကားတယလီ်ဖ@နး်က@မYဏမီျား (directed telecom companies )သည ်ယငး်တိ@၏့ 



မိ@ဘိ@◌င်းအငတ်ာနကဝ်နေ်ဆာငမ်Pများကိ@ ရခိ@ငြ်ပညန်ယI်Jင့ ်အမ်ိနးီချငး် ချငး်ြပညန်ယတ်ိ@တ့ငွ ်ြဖတေ်တာကထ်ားခဲသ့ည။် 

‘`ငမ်ိးချမ်းေရး၏အေIJာင့အ်ယJကမ်ျား’ IJင့ ်‘တရားမဝငလ်Pပ်RJားမPများ’ ဟ=၍ ကိ@းကား`ပီး (for the benefit of the people) လ=များ၏အကျိNးအတကွ ်

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်ကိ@ ဥပေဒြပဌာနး်သညဟ်@ ြမနမ်ာအစိ@းရက ေြပာဆိ@ခဲသ့ည။် အြဖစမ်Jနမ်Jာ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်ေ-ကာင့ ်      
လ=သနး်ေပါငး်များစာွအား မRJိမြဖစေ်သာ သတငး်အချကအ်လကI်Jင့ ်ဆကသ်ယွေ်ရးကိ@အသံ@းြပNခငွ့၊် လ=သားချငး်စာနာမPဆိ@ငရ်ာ TကNိးပမ်းမPများကိ@ 

ရပ်တန်ေ့စခဲသ့ည။်  “ထိ@ကဲသ့ိ@အ့ငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်သည ်ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနေသာ gိ@ဟငဂ်ျာလ=မျိNးတံ@းသတြ်ဖတမ်PIJင့ ်ရခိ@ငြ်ပညန်ယR်Jိ 

စစြ်ပစမ်Pကျhးလွနး်ြခငး်များအတကွ ်စစေ်သးွiကများကိ@ ပစမ်Jတထ်ားေစကာမ= အချိNးအစားမညမီjေသာ ြဖတေ်တာကြ်ခငး်သာ ြဖစသ်ည”် ဟ@ Fortify 

Rights အဖဲွ( မJ Matthew Smith က ေဖာ်ြပခဲသ့ည။်  

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်အား၂၀၁၉ စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်`မိN(နယ ်၅ `မိN(နယ၌် တစတိတ်ပိ@ငး် g@ပ်သမ်ိးေပးခဲေ့သာ်လညး် ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနဆ ဲ

ြဖစသ်ည။် ထိ@တလတညး်မJာပင ်gိ@ဟငဂ်ျာလ=များစ@ ထကွေ်ြပးခဲေ့သာ အမ်ိနးီချငး်ဘဂ်လားေဒR့J်Iိ@ငင်တံငွလ်ညး် သကဆ်ိ@ငရ်ာအာဏာပိ@ငမ်ျားက 3G 4G 

services များကိ@ပိတဆ်ိ@တ့ားဆးီရန ်တယလီ်ဖ@နး်ေအာ်ပေရတာများကိ@ WXန-်ကားခဲ့̀ ပီး gိ@ဟငဂ်ျာဒ@က�သညစ်ခနး်များတငွ ်တယလီ်ဖ@နး် SIM ကဒမ်ျား 

ေရာငး်ချြခငး်ကိ@ရပ်ရနW်Xန-်ကားခဲသ့ည။်  

၂၀၂၀ IJစဆ်နး်ပိ@ငး်မJစ၍ ရခိ@ငြ်ပညန်ယ ်၄ `မိN(နယအ်ား ကမ�ာIJင့ ်အဆကအ်သယွြ်ပတေ်တာကေ်စခဲ့̀ ပီး ဘဂ်လားေဒR့J်Iိ@ငင်RံJိ ဒ@က�သညစ်ခနး် 

များတငွလ်ညး် ဝနေ်ဆာငမ်Pကိ@ ဆကလ်က၍်ကန ့သ်တ ်ထားခဲသ့ည။် 

 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်မ0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်သည ်ကမ�ာIJင့အ်ဝJမ်းြမင့တ်ကလ်ျကR်Jိသည။် 

AccessNow’s ၏ #keepItOn campaign အရ  



၂၀၁၉ ဇနန်ဝါရီမJဇ=လိ@ငလ်အတငွး် ၁၂၈ Tကမ်ိ၊ ၂၀၁၈ တငွ ်၁၉၆ Tကမ်ိ တိ@မ့Jာ 

၂၀၁၇ တငွ ်၁၀၆ Tကမ်ိ၊ ၂၀၁၆ တငွ ်၇၅ Tကမ်ိများIJင့ ်IPငိး်စာလjင ်သသိာစာွြမင့တ်ိ@း ြဖစေ်ပ� ခဲသ့ည။် ကမ�ာတဝJမ်းတငွ ်အစိ@းရများသည ်

ဆကသ်ယွေ်ရးက@မYဏမီျားIJင့ပ်=းေပါငး်`ပီး အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်ကိ@ နညး်ဗျNဟာတရပ်အေနြဖင့ ်တိ@းြမ�င့ြ်ပNလ@ပ်ခဲ့̀ ပီး လ=ထ@အားဖိIJပ်ိြခငး်၊ 

စညး်gံ@းလPံ(ေဆာ်ေရးများကိ@ တားဆးီြခငး်IJင့ ်လ=အ့ခငွ့အ်ေရးချိNးေဖာကမ်P အချကအ်လကမ်ျားကိ@ မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်IJင့ ်မjေဝြခငး်များကိ@ 

ရပ်တန်ေ့စခဲသ့ည။် 

 

“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်IJင့ ်လ=အ့ခငွ့အ်ေရးချိNးေဖာကမ်Pများသည ်ချိတဆ်ကမ်PRJိRJိြဖစေ်ပ�ေနသည”်       – Berhan Taye, AccessNow 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်နညး်ပံ@စအံမျိNးမျိNးတိ@မ့Jာ လ=TကNိကမ်ျားေသာ ပလကေ်ဖာငး်အထ=းြပNပိတဆ်ိ@တ့ားဆးီြခငး်ြဖစေ်သာ ေရပနး်စားေသာ app 

IJင့ ်ဝကဘ်ဆ်ိ@ကမ်ျားကိ@ ပိတပ်ငတ်ားဆးီြခငး်၊ မိ@ဘိ@ငး်ေဒတာကိ@ ြဖတေ်တာကြ်ခငး်၊ အငတ်ာနကြ်မနI်Pနး်ကိ@ထနိး်ချNပ်ြခငး်IJင့ ်အငတ်ာနကက်ိ@ 

လံ@းဝြဖတေ်တာကြ်ခငး်တိ@ ့ ပါဝငသ်ည။် အထကပ်ါပိတပ်ငြ်ခငး်အားလံ@းသည ်အချိနI်Jင့တ်ေြပးည ီသတငး်အချကအ်လကမ်ျား ဆကသ်ယွပိ်@ေ့ဆာငြ်ခငး်၊ 

ချိNးေဖာကမ်Pများကိ@ ေဖာ်ထ@တြ်ခငး်ကိ@  အေIJာင့အ်တားြဖစေ်စသည။် 

ထိ@အေြခအေနများသည ်လ=ထ@ဆI�ြပြခငး်၊ မဲဆI�ေပးြခငး်IJင့ ်Iိ@ငင်ေံရး မတည်̀ ငမ်ိသည့အ်ချိနမ်ျားတငွ ်မ-ကာခဏြဖစေ်ပ�ေလR့Jိ`ပီး ြပညန်ယတ်ငွး် 

ဖိIJပ်ိြခငး်၊ စစတ်ပ်၏ထိ@းစစI်Jင့အ်-ကမ်းဖကမ်Pများ ြမင့မ်ားချိနI်Jင့ ်မ-ကာခဏ အတ=တက ွြဖစေ်ပ�သည။်  အာဏာပိ@ငအ်စိ@းရအေနြဖင့ ်

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်ကိ@ လ=ထ@လံ@ြခNံေရးသိ@မ့ဟ@တ ်အြခားအေ-ကာငး်ြပချကမ်ျား RJငး်လငး်ေဖာ်ြပေသာ်လညး် ထိ@ြဖတေ်တာကြ်ခငး်မJာ 

ဖိIJပ်ိခရံေသာြပညန်ယမ်ျားတငွ ်ယငး်လ=ထ@အား သတငး်အချကအ်လကI်Jင့ ်Iိ@ငင်ေံရးဇာတေ်-ကာငး်များ ထနိး်ချNပ်Iိ@ငမ်P 

ေပျာကက်ယွမ်ညက်ိ@စိ@းရိမ်ေ-ကာင့-်ကသညမ်Jာ ထငR်JားလJေပသည။် အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်သည ်လ=အ့ခငွ့အ်ေရးချိNးေဖာကြ်ခငး်ြဖစ်̀ ပီး၊ 

လ=အများ၏ဘဝIJင့R်Jငသ်နေ်ရးကိ@ဟန ့တ်ားြခငး်IJင့ ်ကမ�ာလံ@းဆိ@ငရ်ာ စးီပာွးေရးသကေ်ရာကမ်Pများကိ@ြဖစေ်စIိ@ငသ်ည။် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်အမျိ0းအစားများ 

ဓာတပံ်@များ 



လ4အ့ခွင့အ်ေရးချိ0းေဖာကမ်8ကိ9 မ:တတ်မ်းတငြ်ခငး်သည ်အငတ်ာနက ်ြဖတေ်တာကထ်ားသည့ ်အချိန်တငွ ်ယခငအ်ခါများထကပိ်9Aပီးအေရးပါသည။် 

သတငး်အချကအ်လကက်ိ@ ချကခ်ျငး် ေဝမjခငွ့မ်ရေသာ်လညး် မJတတ်မ်းတင ်ထားြခငး်သည ်သကဆ်ိ@ငရ်ာအားဏာပိ@ငမ်ျား ေရငံ@IPတပိ်တရ်န ်

TကNိးစားမPအား အသြံဖစေ်စြခငး်  IJပ်ိစကြ်ခငး်များအား သကေ်သအြဖစ ်လံ@ြခNံစာွထားRJိ`ပီး ေနာငတ်ချိနတ်ငွ ်တာဝနယ်=မPRJိရန ်ြပနလ်ညအ်သံ@းချ Iိ@ငသ်ည။် 

ထိ@သိ@ဖိ့IJပ်ိေနေသာအေြခအေနတငွ ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာက ်ြခငး်ကဲသ့ိ@ ့ စကပိ်@ငး်ဆိ@ငရ်ာအေIJာင့အ်တား-ကား မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်IJင့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ@ လံ@ြခNံစာွထနိး်သမ်ိးရနသ်ည ်ကျိနး်ေသေပါက ်အI�ရာယR်Jိ`ပီး စနွ ့စ်ားရေသာ စနိေ်ခ�မPတရပ်ြဖစသ်ည။်  

တကD်က လ8ပ်E:ားသ4များသည ်အချကအ်လကမ်ျားကိ9 မ:တတ်မ်းတငြ်ခငး်F:င့ ် 

ဗီဒယီိ9များ ထန်ိးသမ်ိးြခငး်အြပင ်ေအာဖ့်လိ9ငး်(offline)အချိန်တငွ ်မQေဝြခငး် ကိ9 မညက်ဲသ့ိ9 ပိ9Aပီးလံ9ြခံ0စွာ ြပ0လ9ပ်Fိ9ငသ်လ?ဲ 

 

စးီရီးများ 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကထ်ားချိနတ်ငွ ်အေတွ(အ-ကNံRJိခဲေ့သာ တကi်ကလPပ်RJားသ=များIJင့ ်က�I်@ပ်တိ@အ့တ=တ=လ@ပ်ခဲေ့သာအလ@ပ်များမJ ေလလ့ာခဲရ့ေသာ 

“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိန်တငွ ်ဗီဒယီိ9ဖမ်းယ4Aပီး မ:တတ်မ်းများကိ9ထန်ိးသမ်ိးြခငး်” အသံ@းဝငသ်ည့ ်အ-ကေံပးချကမ်ျားIJင့ ်ချ�းကပ်နညး်များကိ@ 

ဒစီးီရီးတငွ ်မjေဝသာွးမJာြဖစပ်ါသည။် 

အငဒ်gိ@က(်Android)စကမ်ျားအတကွ ်ရညစ်=း၍ ေရးသားေသာ်လညး် အိ@ငဖ်@နး်(iPhone)တငွလ်ညး် အသံ@းချIိ@ငသ်ည။်အချိN(နညး်ဗျhဟာများသည ်

TကNိတငအ်စအီစ�ချြခငး်IJင့ ်(အငတ်ာနကအ်သံ@းြပNြခငး်များ)လိ@အပ်သည။် 

ထိ@ေ့-ကာင့ ်ြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်ြခငး်၊ လကေ်တွ(အေြခအေနြဖစေ်သာ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်Jတတ်မ်းဖိ@လိ့@အပ်ချိနမ်တိ@ငမီ် တဆင့ခ်ျငး် 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ထားသင့သ်ည။်  သငခ်နး်စာများကိ@ ေကာ်ပီသမ်ိးဆညး်ထားြခငး်ြဖင့ ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ြပနလ်ညရ်ညW်Xနး်ြခငး်၊ 

မjေဝြခငး်များြပNလ@ပ်Iိ@ငသ်ည။် ေနာကဆ်ံ@းအေနြဖင့ ်ထိ@နညး်ပညာများIJင့ ်နညး်လမ်းများကိ@ ေနစ့�ေနတ့ိ@ငး်လ@ပ်ငနး်တခ@အေနနဲ ့ ေလက့ျင့ြ်ခငး်ြဖင့ ်

အ-ကပ်အတညး်-ကNံလာမည့အ်ချိနမ်တိ@ငမီ်တငွ ်သဘာ၀ အေလျာကအ်ေလအ့ကျင့ြ်ဖစေ်နေပလိမ့်မည။် 

- ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

ဖ@နး်ကိ@ ေအာဖ့်လိ@ငး်(offline)နဲ ့ မJတတ်မ်းတငဖိ်@ ့ ြပငဆ်ငထ်ားြခငး် 



- အမိဖမ်းယ=ြခငး် 

ဒမီJတတ်မ်းတငတ်ဲ ့App ကိ@သံ@းလိ@ရ့မလား? 

- ထနိး်သမ်ိးြခငး် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ခိ@ငလံ်@အတညြ်ပNထားေသာ မီဒယီာကိ@ထနိး်သမ်ိးြခငး် 

ဖ@နး်မီဒယီာကိ@ အငတ်ာနက ်သိ@မ့ဟ@တ ်ကနွပ်ျhတာမRJိဘ ဲအရနသ်မ်ိးဆညး် back up ထားြခငး် 

- မjေဝြခငး်IJင့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်မjေဝြခငး်IJင့ဆ်ကသ်ယွြ်ခငး် 

 

 
#KeepItOn g@ပ်ြမငသ်ငေ်ထာကက်=ပစ¢ညး်ကရိိယာများ 

ေနာကဆ်ံ@းမJတခ်ျက။်     ။အကတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနမ်ျားတငွ ်ထိ@အ-ကေံပးချကမ်ျား မJတတ်မ်းတငI်ိ@ငရ်န ်အက=အညြီဖစေ်စေသာ်လညး် 

အထ=းြပNေြပာလိ@သညမ်Jာ ေနာကဆ်ံ@းပိတေ်ြဖRJငး်မPသည ်အငတ်ာနက ်အသံ@းြပNခငွ့က်ိ@ ြပနလ်ညရ်RJိရန၊် လ=များ၏အခငွ့အ်ေရးြဖစေ်သာ 

မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်ကိ@ ေအာငြ်မငစ်ာွကာကယွရ်န၊် လွတလ်ပ်စာွေြပာဆိ@ခငွ် ့

သတငး်အချကအ်လကရ်RJိခငွ့I် Jင့လ်=စ@gံ@ းခငွ့တ်ိ@ ့ြဖစသ်ည။် ကေံကာငး်သညမ်Jာ 

NetBlocks, AccessNow ကဲသ့ိ@အ့ဖဲွ(အစညး်ေတာ်ေတာ်များများက ကမ�ာလံ@းဆိ@ငရ်ာလPပ်RJားမPအေနြဖင့ ်တကi်ကစာွ ေစာင့-်ကည့ေ်လလ့ာေန`ပီး 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ@မjေဝေနသည။်ကမ�ာလံ@းဆိ@ငရ်ာေထာကခ်ေံြပာဆိ@သ=များအေနြဖင့လ်ညး် အငတ်ာနက ်

ြဖတေ်တာကြ်ခငး်IJင့ ်ဆန ့က်ျငေ်သာတရားေရးများကိ@ နညး်ဗျhဟာများဆွ၍ဲ ေစစ့ပ်ေဆးွေIးွလျကR်Jိသည။်  လ=အ့ခငွ့အ်ေရးခိ@ငမ်ာမPအတကွ ်

က�I်@ပ်တိ@က့လညး် သ=တိ@I့ Jင့တ်သားတညး် စညး်လံ@းစာွရပ်တညေ်နသည။် 

 

 
 
****************************************************************************************************************************************************** 



 
 
 
 
 

 
 
 

ေအာဖ့်လိ5ငး်(offline) မ0တတ်မ်းတငြ်ခငး်အတကွ ်ဖ5န်းကိ5ြပငဆ်င(်setup)ြခငး် 
 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

ေရးသားသ= -  Yvonne Ng                       

 ပံပိ့@းသ= -  Arul Prakkash 

 
ဒပိီ@စ့သ်ည ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်” စးီရီး၏အပိ@ငး်ြဖစသ်ည ်

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကထ်ားေသာ်လညး် မJတတ်မ်းတငသ်=များအေနIJင့ ်အေရးTကးီဗီဒယီိ@များဖမ်းယ=Iိ@င်̀ ပီး ထိ@ဗီဒယီိ@အေထာကအ်ထားများကိ@ 

ေအာဖ့်လိ@ငး်(offline) သိ@မ့ဟ@တ ်အွနလိ်@ငး်(online) ြပနရ်သည့အ်ချိနတ်ငွ ်မjေဝြခငး် ြပNလ@ပ်Iိ@ငသ်ည။် 

ေအာဖ့်လိ@ငး်(offline)မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်အတကွဖ်@နး်ကိ@ြပငဆ်င(်setup)ြခငး် 



အတကွအ်သံ@းဝငမ်ည့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ@ တကi်ကလPပ်RJားသ=များIJင့ ်အြခားကျင့သ်ံ@းသ=များဆမီJ က�I်@ပ်တိ@ ့ ေအာကပ်ါအတိ@ငး်ေလလ့ာခဲသ့ည။် 

သတြိပNရနမ်Jာ အချိN(ေသာအချကမ်ျားသည ်အငတ်ာနကအ်သံ9းြပ0ရန် လိ@အပ်သည။် ထိ@ေ့-ကာင့ ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနမ်တိ@ငမီ် သိ@မ့ဟ@တ ်

အငတ်ာနကြ်ပနလ်ညရ်RJိချိနတ်ငွ ်လ@ပ်ေဆာငထ်ားရနြ်ဖစသ်ည။်  ထပ်မံေြပာ-ကားလိ@သညမ်Jာ ထိ@အချကမ်ျားကိ@ စတိဖိ်စးီမPRJိေနသည့ ်အချိနက်ျမJ 

လ@ပ်ေဆာငရ်နမ်ေစာင့ဆ်ိ@ငး်ပါIJင့။် ယခ@လ@ပ်ေဆာငထ်ားပါ။ အ-ကပ်အတညး် ကျေရာကသ်ည့အ်ချိန ်မတိ@ငမီ် ဖ9န်းအသံ9းြပ0ြခငး်ကိ9 

အချိန်ယ4၍ေလက့ျင့ထ်ားပါ။ 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနသ်ည ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ@ တိ@းြမ�င့ထ်နိး်ချNပ်ထားသည့အ်ချိန ်သိ@မ့ဟ@တ ်လွတလ်ပ်စာွသေဘာထား ထ@တေ်ဖာ်ခငွ့၊် 

စ@gံ@ းခငွ့မ်ျားကိ@ ကန ့သ်တထ်ားသည့ ်အချိနမ်ျားIJင့ ်တိ@ကဆ်ိ@ငေ်နတတသ်ည။် သငသ်ညမ်Jတတ်မ်းတငသ်=ြဖစလ်jင ်မိမိကိ@ယက်ိ@ ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

မိမိ၏သတငး် အချကအ်လကမ်ျားကိ@ေသာ် 

လညး်ေကာငး် အထ=းသတြိပNကာကယွရ်နအ်ချိနြ်ဖစသ်ည။် သကဆ်ိ@ငရ်ာအာဏာပိ@ငမ်ျားက သင့ဖ်@နး်ကိ@သမ်ိးယ=Iိ@ငေ်ြခအလားအလာ၊ 

ဖ@နး်ကိ@ မြဖစမ်ေန unlock လ@ပ်ခိ@ငး်Iိ@ငေ်ြခ၊ အေ-ကာငး်အရာများကိ@ထ@တြ်ပ ခိ@ငး်ေသာအေြခအေနများRJိလjင ်(အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိန၊် အြခား) 

မJတတ်မ်းတငရ်နအ်တကွ ်သးီသန်ဖ့@နး်တလံ@းသံ@းရနစ်စ�းစားပါ။ ထိ@သိ@သ့ံ@းစွြဲခငး်ြဖင့ ်မိမိကိ@ယပိ်@ငအ်ချကအ်လကမ်ျား (contacts, accounts, message, 

etc) ခိ@းယ=ရRJိြခငး် အခငွ့အ်လမ်းကိ@ နညး်ေစလိမ့်မည။် ထိ@သိ@သ့းီသန ့စ်ကမ်သံ@းIိ@ငလ်jငလ်ညး် ယခ@နညး်လမ်းများကိ@ ဆကလ်ကသ်ံ@းစွြဲခငး်ြဖင့လ်ညး် 

အထခိိ@ကမ်ခIံိ@ငေ်သာေဒတာများကိ@ ပိ@မိ@ေကာငး်မနွစ်ာွ လံ@ြခNံေစလိမ့်မည။် 

 
 
ဖ9န်းအေဟာငး်ကိ9ရညရွ်ယခ်ျကေ်ြပာငး်သံ9းစွလဲQင ်ေဒတာအရငE်:ငး်ပစပ်ါ 

ေဒတာRJငး်ရန ်factory reset ကိ@ run ပါ 

 

မJတခ်ျက။်    ။ ေလလ့ာချကမ်ျားအရ ဖ@နး်ကိ@ factory reset run ေသာ်လညး် RJိသမjေဒတာအားလံ@းRJငး်မညမ်ဟ@တပ်ါ။  အမJနမ်Jာ ရာIPနး်ြပည့လံ်@ြခNံစာွ 

ေဒတာများကိ@RJငး်လငး်ချငလ်jင ်ဖ@နး်ကိ@ ဖျကဆ်းီရမည။်  သိ@ေ့သာ် ထိ@နညး်လမ်းသည ်ဖ@နး်ကိ@ြပနလ်ညသ်ံ@းစွခဲျငလ်jင ်ေရွးချယလိ်@ရ့မည့ ်နညး်လမ်း 



မဟ@တပ်ါ။  ယခ@ေဆာငး်ပါးတငွ ်Android အငဂ်ျငန်ယီာတဦးက အ-ကေံပးထားသညမ်Jာ factory reset  မလ@ပ်မီ ဖ@နး်ထRဲJိအေ-ကာငး်အရာ များကိ@ 

လjိh( ဝJကလံ်@ြခNံရန ်ေသချာေစရမည။် ယခ@လကR်Jိဖ@နး် အများစ@တငွ ်မ=ရငး်အားြဖင့ ်လjိN( ဝJကလံ်@ြခNံမPRJိေသာ်လညး် အကယ၍်မRJိခဲလ့jင ်resetting မလ@ပ်မီ 

setting ကိ@သာွးပါ > security > encrypt လ@ပ်ပါ။ ထိ@နညး်လမ်းသည ်သင ်factory reset လ@ပ်ချိနမ်Jာ encryption key ေပျာကသ်ာွးပါက 

မဖျကဆ်းီရေသးေသာ ေဒတာများသညပ်င ်ဖတလိ်@မ့ရေသာအဆင့သ်ိ@ ့ ေရာကသ်ာွးမည။် 

ဖ5နး်လံ5ြခZံေရးအေြခခကံိ5ေလက့ျင့ြ်ခငး် 

 

အေထေွထဖွ@နး်လံ@ြခNံေရးအေလအ့ကျင့မ်ျားမJာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တငွ ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနြ်ဖစေ်စ၊ မြဖတေ်တာကခ်ျိနြ်ဖစေ်စ 

အကျံNးဝငသ်ည။် အြခားအဖဲွ(အစညး်များ၏ အသံ@းဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

ေအာကပ်ါအတိ@ငး်ြဖစသ်ည။်  မညသ်ည့အ်ရာမJ ရာIPနး်ြပည့ ်အာမ မခIံိ@င ်ေသာ်လညး် အချိN(အသံ@းဝငသ်ည့အ်ချကမ်ျားပါဝငသ်ညမ်Jာ 

- သင့ဖ်@နး်သည ်လjိN( ဝJကလံ်@ြခNံေ-ကာငး်(encrypted) ေသချာပါေစ။ ဖ@နး်အသစမ်ျားသည ်မ=လပငမ်ကပင ်လjိN( ဝJကလံ်@ြခNံသည ်(encrypted)။ 

မိမိဖ@နး်၏လjိN( ဝJကလံ်@ြခNံမP မေသချာလjင ်security setting ကိ@ စစေ်ဆးပါ။ 

- OS (operating system) updates ကိ@ ပံ@မJနစ်စေ်ဆးပါ။ သ=တိ@သ့ည ်လံ@ြခNံေရးထခိိ@ကI်ိ@ငမ်Pကိ@ ြပNြပငI်ိ@ငသ်ည။် 

- အေရးTကးီေသာ app (like message apps) များကိ@ ပံ@မJန ်update လ@ပ်ပါ။ 

- ဖ@နး်လjိN( ဝJကက်@ဒန်ပံါတက်ိ@ခိ@ငမ်ာပါေစ၊ အနညး်ဆံ@း ဂဏနး်ေြခာကလံ်@းထားပါ၊ လကေ်ဗွ မျကI်Jာ အမJတအ်သား fingerprint/touch or face ကိ@ 

အားမကိ@းပါIJင့။် 

- Screen lock, lock timer ကိ@ set up လ@ပ်ထားပါ။ 

- တညR်Jိေနရာ location service ကိ@ (off) မလိ@လjငပိ်တထ်ားပါ။  

(emergency location service, location accuracy, location history, location sharing, Wifi, Bluetooth scanning) အက@နပ်ါသည။်  

အြခားapp ေတမွJာRJိသည့ ်check location permission များလညး်ပိတထ်ားပါ။ 



- Bluetooth နဲ ့ Wifi ကိ@လညး် မလိ@အပ်လjငပိ်တထ်ားြခငး်ြဖင့ ်device ကိ@ ေနာကေ်ယာငခ်ြံခငး်မJ ေRJာငR်JားIိ@ငသ်ည။် 

- ဖ@နး်ကိ@ မသံ@းလjင ်power down ထားပါ။ 

အသံ5းဝငေ်သာမ0တတ်မ်းတငA်ppများကိ5 Install လ5ပ်ြခငး် 

 

ဓာတပံ်@သိ@မ့ဟ@တဗီ်ဒယီိ@မJတတ်မ်းတငေ်သာအခါ ဖ@နး်ထRဲJိ built-in camera app ကိ@ အသံ@းြပNIိ@ငသ်ည။် သိ@မ့ဟ@တ ်ပိ@̀ ပီးအထ=းြပNေသာမJတတ်မ်းတငa်pp 

(ProofMode သိ@မ့ဟ@တ ်အြခား)များကိ@လညး် အသံ@းြပNIိ@ငသ်ည။် ထိ@ app များသည ်ပိ@မိ@အားေကာငး်သည့ ်metadata များကိ@ ဖမ်းယ=၊ ြပငပ်သိ@ထ့@တပိ်@ ့၊ 

သg@ပ်ခွ၊ဲ အတညြ်ပN၊ လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိး၊ လံ@ြခNံေသာ galleries IJင့ ်တြခား အဂ်ါရပ်များကိ@ ခငွ့ြ်ပNေစသည။် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနက်ိ@ မJတတ်မ်းတငသ်ည့ ်app ြဖစေ်သာ OONI Probe သည ်ပငွ့လ်ငး်အရငး်အြမစ ်app ြဖစ်̀ ပီး ဖ@နး်မJတဆင့စ်မ်းသပ်ကာ 

ဆိ@ကသ်ိ@မ့ဟ@တ ်ပလကေ်ဖာငး်များကိ@ ပိတဆ်ိ@သ့လားဟ@ စမ်းသပ်Iိ@ငသ်ည။် 

ထိ@စမ်းသပ်မPမJ ဘယလိ်@၊ ဘယအ်ချိန၊် ဘယေ်နရာ၊ ဘယသ်=က ဆိ@ကေ်တကွိ@ ပိတဆ်ိ@ထ့ားသလဲ ြပသIိ@ငသ်ည။် ဒ ီapp ကိ@ အသံ@းမြပNမီ ြဖစI်ိ@ငေ်ြခRJိေသာ 

အI�ရာယမ်ျားကိ@ နားလညထ်ားဖိ@လိ့@အပ်သည။် 

 
မညသ်ည် ့app ကိ@ အသံ@းြပNရမလဲ မေသချာြဖစေ်နပါသလား? က�I်@ပ်တိ@က့ လမ်းWXနေ်မးခနွး်များြဖင့ ်“ဒမီJတတ်မ်းတငa်pp ကိ@ သငသ်ံ@းသင့ပ်ါသလား” 

သငတ်နး်တငွပံ်ပိ့@းေပးပါမည။် 

ေနစ့%အသံ)းြပ-မည့ ်App များ Install လ)ပ်ြခငး် 

 

သင့ဖ်@နး်ထတဲငွ ်ေဒတာအနညး်ငယသ်ာRJိ`ပီး အထ=းြပNေသာ app များRJိေနြခငး်ေ-ကာင့ ်သသံယြဖစခ်ရံဖွယြ်ဖစI်ိ@ငသ်ည။် သင့ဖ်@နး်ကိ@ ေနစ့� သံ@းေနေသာ 



deviceပံ@စေံပ�လငွေ်စရန ်မိမိမJတတ်မ်းတငေ်သာ ေနရာေဒသတငွ ်အသံ@းများေသာ app များ install လ@ပ်ထားပါ (သိ@ေ့သာ် 

နာမညေ်ကာငး်RJိေသာအရငး်အြမစမ်ျားမJ download) လ@ပ်`ပီး ေဘးကငး်ေသာဓာတပံ်@များကိ@ gallery တငွထ်ားပါ။ 

ဆိ@RJယမီ်ဒယီာapp သံ@းလjင ်အြခားနာမညမ်ျားIJင့ ်အေကာင့ဖွ်င့လိ်@က ဖွင့ထ်ားIိ@ငေ်သာ်လညး် အေကာင့တ်@သည ်အချိN(ပလကေ်ဖာငး်များ၏ 

ဝနေ်ဆာငမ်Pစညး်ကမ်းကိ@ ေဖာကဖ်ျကရ်ာေရာကသ်ည။်  အချိN(ပလကေ်ဖာငး် များသည ်အေကာင့တ်@ဖွင့ရ်နခ်ကခ်ေဲအာင ်ကိ@ယေ်ရးကိ@ယတ်ာအချကမ်ျား 

စစိစအ်တညြ်ပNြခငး်လိ@အပ်ချကမ်ျားထားRJိသည။်  ထိ@အ့ြပင ်အေ-ကာငး်အရာများ ြဖည့သ်ငွး်ြခငး် သ=ငယခ်ျငး်လကခ်ြံခငး် စသည့ ်လ@ပ်ငနး်များအတကွ ်

TကNိးစားအားထ@တအ်ချိနသ်ံ@းရမည ်ြဖစသ်ည။် 

 
အငတ်ာနကမ်/0ိချိန်တငွ ်app များ install လ<ပ်ြခငး် 

 

အငတ်ာနကခ်ျိတဆ်ကခ်ငွ့မ်ရဘ ဲapp များကိ@ download and install လ@ပ်ြခငး်သည ်သသိာထငR်Jားေသာ စနိေ်ခ�မPြဖစသ်ည။် 

အငတ်ာနကြ်ပတေ်တာကI်ိ@ငေ်ချRJိသညက်ိ@ ေမjာ်မJနး်၍ TကNိတင်̀ ပီး download လ@ပ်ထားရမည။် 

သင့အ်ားအေထာကအ်က=ြပNIိ@ငသ်ည့ ်အြခားေသာနညး်ဗျhဟာမJာ Android Package (.apk) file ကိ@ download and save လ@ပ်ထားပါ 

(ယံ9Zကညရ်ေသာ အရငး်အြမစ,် ဥပမာ တထီငွသ်=ထမံJ တိ@ကgိ်@ကd်ownload) Phone storage or drive မJာ .apk file အေနနဲ ့ သမ်ိးထားပါ။ ထိ@ 

APKများကိ@ ေအာ့်ဖ်လိ@ငး် ထားြခငး်သည ်အငတ်ာနက ်မRJိသည်အ့ချိနတ်ငွ ်သငေ်ရာ တြခားသ=များပါ မjေဝြခငး်ကိ@ ခငွ့ြ်ပNသည။် 

စမ်းသပ်သံ@းစွဖိဲ@အ့ခငွ့အ်လမ်းမRJိေသာ်လညး် F-Droid app သည ်ထိ@ APK ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်များIJင့ ်လဲလJယသ်ံ@းစွIဲိ@ငသ်ည။်  သငခ်နး်စာ 

F-Droid app ကိ@ ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်မjေဝေသာ ဆကသ်ယွေ်ရးစနစ ်

 
 
ကိ9ယေ်ရးကိ9ယတ်ာ၊ လQိ0\ ဝ:က၊် အထခိိ9ကမ်ခံေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ9 ဖ9န်း(device) ထမဲ: ဖယထ်9တထ်ားြခငး် 

 



ဖ@နး်(device)ကိ@ မJတတ်မ်းတငgံ်@သကသ်ကသ်ာအသံ@းြပNရန ်ဖယသ်မ်ိးထားဖိ@ ့ TကNိးစားပါ။ email, phone calls, message အတကွ ်

ကိ@ယေ်ရးကိ@ယတ်ာြဖစေ်စ၊ အI�ရာယR်JိသာွးIိ@ငေ်သာတကi်ကလPပ်RJားမP အဆကအ်သယွမ်ျားIJင့ြ်ဖစေ်စ ဒဖီ@နး်(device)ဆကသ်ယွမ်P လ@ပ်ရန ်မသံ@းပါIJင့ ် 

 
အေ@ကာငး်အရာများကိ< ေမ0းမ0ိန်သာွးေစမည့ ်features သံ<းြခငး် 

 

အကယ၍် သင့ဖ်@နး်ကိ@ RJာေဖွခရံသည့အ်ခါ သင့ရ်ညရွ်ယခ်ျကက်ိ@ သသိာမP နညး်ေစရန ်သိ@မ့ဟ@တ ်အေ-ကာငး်အရာများကိ@ ေတွ( RJိဖိ@ ့ ခကခ်ေဲစရန ်

က=ညမီPေပးသည။် သင့ဖ်@နး်ကိ@ အေပ�ယလံျငြ်မနစ်ာွ စစေ်ဆးြခငး်ခရံတဲအ့ခါ ယခ@ကဲသ့ိ@R့Jငး်လငး်သည့ ်နညး်ဗျNဟာများကိ@ လ@ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် 

Launcher app ကိ@ အသံ@းြပN၍ app ၏ shortcut နာမညန်ဲ ့ အိ@ငက်နွ ်များကိ@ ေြပာငး်လဲလိ@ကပ်ါ။ (ဥပမာ - Nova Launcher , အြခား app 

များလညး်RJိေသးသည)် အချိN(app ေတရဲွ ့ သသိာထငR်JားမPကိ@ နညး်ေစမည။်  

 

 
Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) ကဲသ့ိ@ ့ ဖ@နး်နဲ ့ တပါတညး်ပါလာေသာ လjိN( ဝJက ်feature  များကိ@ အေထာကအ်က= သံ@းIိ@ငသ်ည။်   

 

 
အချကအ်လကမ်ပါဝငေ်သာ ဖိ@ငတ်ခ@ေဆာက၍် “.nomedia” ဟ@အမညေ်ပး 

Folder တခ@ေအာကတ်ငွသ်မ်ိးြခငး်ြဖင့ ်gallery ထမဲJာ သင့မီ်ဒယီာေတ ွမေပ�လာေအာင ်ကာကယွI်ိ@ငသ်ည။် မJတခ်ျက ်-   အကယ၍် မီဒယီာေတ ွ

ေပ�ေနဆြဲဖစလ်jင ်gallery cache ကိ@ clear လ@ပ်ပါ။  ဖ@နး်(devices) အားလံ@းတငွ ်တသမတတ်ညး် အလ@ပ်ြဖစခ်ျငမ်J ြဖစလိ်မ့်မည။် 

 

 



ဖွကထ်ားေသာ folderများ (“.” IJင့စ်ေသာfolder)ကိ@ file manager app သံ@း၍ ဖနတ်းီပါ။  ဖွကထ်ားေသာ folderများကိ@ manually ြဖစေ်စ၊  Open 

Camera ကဲသ့ိ@ေ့သာ app သံ@း`ပီးြဖစေ်စ ေgX( ြခငး်ြဖင့ ်ဘယမီ်ဒယီာကိ@ သမ်ိးထားလဲ သတမ်JတI်ိ@ငသ်ည။်  ဖွကထ်ားေသာဖိ@ငမ်ျားကိ@ မြမငေ်စရန ်setting 

သိ@သ့ာွး၍ “show hidden files”ကိ@ “turn off” လ@ပ်ထားေ-ကာငး် ေသချာပါေစ။ 

[GAMBAR] 
 
[GAMBAR] 

 
Tella or Eyewitness to Atrocities ကဲသ့ိ@ ့ မJတတ်မ်းတငြ်ခငး်ကိ@ အထ=းြပN app များသည ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးေသာ encrypted gallery များတငွး် 

သးီသန ့ ်မJတတ်မ်းတငထ်ားIိ@င်̀ ပီး app ကိ@ သံ@း၍သာ လကလ်Jမ်းမီ Iိ@ငေ်သာေ-ကာင့ ်သင့ဖ်@နး်ကိ@ RJာေဖွစစေ်ဆးြခငး်ခရံေသာအခါ သသိာထငR်JားမPကိ@ 

ေလjာန့ညး်ေစသည။်  ထိ@ gallery များတငွ ်မJတတ်မ်းတငေ်သာအခါ သးီသန ့လ်jိN( ဝJကန်ပံါတp်asscodeလိ@အပ်`ပီး သင့ဖ်@နး် unlocked 

ြဖစေ်သာအချိနတ်ငွေ်တာင ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးမP (encrypted) ဆကလ်ကတ်ညR်Jိေနမည။် 

 

 
အေZကာငး်အရာကိ9ေမ:းမ:ိန်ေအာငလ်9ပ်ရာတငွအ်ေရး`ကးီေသာမ:တခ်ျက ်

အေရးTကးီေသာသတြိပNရနမ်Jာ အထကပ်ါနညး်စနစမ်ျားသည ်တစံ@တေယာကက် လျငြ်မနစ်ာွလJနေ်လJာချိနတ်ငွသ်ာ ချပစရ်နြ်ဖစ်̀ ပီး  

တစံ9တယာကက်ေသချာစွာZကည့a်8သည့အ်ခါတငွ ်အေZကာငး်အရာများကိ9 အကျိbးသကေ်ရာကစွ်ာ ဖွကထ်ားFိ9ငမ်ညမ်ဟ9တပ်ါ။ 

 

မJတထ်ားသင့သ်ညမ်Jာ အချိN( Iိ@ငင်မံျားတငွ ်သင့ေ်ဒတာများကိ@ လံ@ြခNံလjိN( ဝJကရ်နI်Jင့R်Jငး်လငး်ရနသ်ံ@းေသာ security app များကိ@ ဥပေဒအရ ကန်သ့တြ်ခငး် 

ြပစမ်Pေပးြခငး် ြပNလ@ပ်Iိ@ငသ်ည။် ထိ@ app များကိ@အသံ@းြပN၍ သင့ေ်ဒတာများကိ@ အာဏာပိ@ငမ်ျားကိ@ ရယ=ြခငး်မJာ ကာကယွရ်န ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

သကေ်သကိ@ဖျကဆ်းီြခငး် သိ@မ့ဟ@တ ်စံ@စမ်းစစေ်ဆးမPကိ@ ပိတဆ်ိ@ ့ြခငး်များ ြပNလ@ပ်ပါက ရာဇဝတမ်Pအေနြဖင့ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးIိ@ငသ်ည။် ယခ@ေြမပံ@သည ်

သင့I်ိ@ငင်ဥံပေဒIJင့ပ်တသ်က၍် ေမးခနွး်RJိပါက အစြပNေလလ့ာIိ@ငသ်ည ်(ြပည့စ်ံ@ေသာ်လညး် ၂၀၁၇) 

 



 
ေအာ့်ဖ်လိ9ငး်မQေဝရန်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

 

အေ-ကာငး်အရာများကိ@ ဖမ်းယ=̀ ပီးေသာ်လညး် အငတ်ာနကမ်RJိသည့ ်အေြခအေနတငွ ်သင့လံ်@ြခNံေရးအရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ေနရာလွတ ်

ရရငလ်ညး်ေကာငး်၊ မjေဝရနလ်ညး်ေကာငး် လိ@အပ်လာလjင ်မJတတ်မ်းများကိ@ ဖ@နး်မJ ဖယထ်@တထ်ားသင့သ်ည။် မJတတ်မ်းများကိ@ ပံ@မJန ်offload 

ဖယထ်@တထ်ားြခငး်ြဖင့ ်သင့ဖ်@နး်ကိ@ သမ်ိးဆညး်RJာေဖွ`ပီး unlock လ@ပ်ခရံလjင ်အချကအ်လကမ်ျားေပါက-်ကားသာွးေသာ အေြခအေနကိ@ 

ေလျာန့ညး်ေစသည။် 

အငတ်ာနကမ်ဆကသ်ယွI်ိ@ငေ်သာ်လညး် အြခားဖ@နး် သိ@မ့ဟ@တ ်Wifi USB drive စသြဖင့ ်Wifi or BluetoothIJင့ ်ချိတဆ်ကထ်ားေသာ deviceများမJ 

တဆင့ ်ဆကသ်ယွI်ိ@ငသ်ည။် သင့ဖ်@နး်သည ်ပံ@မJနအ်ားြဖင့ ်app ဆကသ်ယွမ်Pစနစမ်ျားမJ ဆကသ်ယွပိ်@ေ့ဆာငI်ိ@ငစ်မ်ွး RJိလိမ့်မည။်  အကယ၍် 

ထိ@နညး်ကိ@ပံပိ့@းလjင ်USB on-the-go (OTG) drive သိ@မ့ဟ@တ ်ကနွန်ကတ်ာIJင့ ်ပလပ်ထိ@း`ပီး မJတတ်မ်းများကိ@ OTG drive သိ@မ့ဟ@တ ်အြခား device 

ထသဲိ@ ့  offload (ဖယထ်@တ)် လ@ပ်Iိ@ငသ်ည။် 

“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနအ်တငွး်ဖိ@ငမ်ျားမjေဝြခငး်IJင့ဆ်ကသ်ယွြ်ခငး်” 

သငခ်နး်စာIJင့ ်“ဗီဒယီိ@ြဖင့သ်ကေ်သ - နညး်ပညာကရိိယာ - ဖိ@ငမ်ျားလXေဲြပာငး်ြခငး်” တငွ ်ထိ@နညး်လမ်းများကိ@ အေသးစတိေ်ဆးွေIးွမည။် 

 
အ@ကပ်အတညး်မကျေရာကမီ်အေြခအေနတငွေ်လက့ျင့ြ်ခငး် 

 

ယခ@သိ@မ့ဟ@တအ်ငတ်ာနကအ်သံ@းြပNခငွ့R်Jိချိနတ်ငွ ်ဖ@နး်အား setup လ@ပ်ြခငး် 

ေနစ့�အေြခအေနတငွ ်appများကိ@ စတငသ်ံ@းစွေဲလက့ျင့ရ်န ်(လံ@ြခNံေရးစိ@းရိမ်မPမRJိေသာအချိန)် သိ@မ့Jသာ သံ@းစွရဲာတငွ ်ရငး်IJးီ`ပီး 

သကေ်တာင့သ်ကသ်ာRJိေစမည။်  မ=ေသေလက့ျင့ရ်န ်ေကာငး်မနွေ်သာ အေြခခဖံ@နး်လံ@ြခNံေရး ြပNလ@ပ်ထားပါ။  အြခားစတိပ်=စရာများRJိလာေသာ 

အေြခအေနတငွ ်သဘာ၀အေလျာကသ်ံ@းစွတဲတရ်နန်ညး်လမ်းြဖစသ်ည။် 



ဒစီးီရီးမJေနာကထ်ပ်ေခါငး်စ�ြဖစေ်သာ “ဒမီJတတ်မ်းတငa်ppကိ@ သံ@းသင့ ်ပါသလား?” ကိ@-ကည့ရ်န ်

 
****************************************************************************************************************************************************** 

 

“ဒမီ0တတ်မ်းတင ်app ကိ5 သံ5းသင့ပ်ါသလား?” 

 
အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

ေရးသားသ= -  Yvonne Ng                       

 ပံပိ့@းသ= -  Arul Prakkash 

 

ဒပိီ@စ့သ်ည ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်Jတတ်မ်းတငြ်ခငး်” စးီရီး၏ အပိ@ငး်ြဖစသ်ည။်  မJတတ်မ်းတငေ်သာ app များကိ@ IPငိး်ြပေသာ ဇယားများ 

မ-ကာမီ လာမည!်! 

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

ဗီဒယီိ@ဖမ်းယ=ရန ်မJတတ်မ်းတငသ်=များ အသံ@းြပNIိ@ငေ်သာ app များစာွမJာ 

ဖ@နး်ထတဲငွပ်ါဝငေ်သာ “Camera App” မJ အစ ပိ@မိ@အထ=းြပNထားေသာ မJတတ်မ်းတင ်app များြဖစသ်ည့ ်“ProofMode, Tella, Eyewitness to 

Atrocities” အထRိJိသည။်  အချိN( app ၏ အဂ်ါရပ်များသည ်အငတ်ာနကခ်ျိတဆ်ကခ်ငွ့က်ိ@ မJီခိ@သည့အ်တကွ ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်

ရRJိIိ@ငမ်ညမ်ဟ@တသ်ညက်ိ@ သတခိျပ်သင့သ်ည။် 

ဘယတ်ကိျေသာ app က သင့အ်တကွအ်သင့ေ်တာ်ဆံ@းြဖစသ်ညက်ိ@ က�I်@ပ်တိ@ ့ မေြပာIိ@ငပ်ါ။ သင့အ်ေြခအေန၊ လိ@အပ်ချက၊် အI�ရာယ ်တငွ ်မ=တညသ်ည ်

(ဒဘီေလာဂ့်ပိ@စ့တ်ငွ-်ကည့ပ်ါ - “သင့ ်အI�ရာယI်Jင့ ်`ခမ်ိးေြခာကမ်Pကိ@ ဘယလိ်@အကြဲဖတမ်လဲ”)။ အI�ရာယအ်ကြဲဖတမ်Pလကဝ်ယR်Jိချိနတ်ငွ ်



ယခ@လမ်းWXနေ်မးခနွး်များသည ် ဘယမ်Jတတ်မ်းတင ်app ကိ@ သံ@းရင ်သင့အ်တကွ ်အေကာငး်ဆံ@းြဖစမ်Jာလဲ ဆိ@တာကိ@ သံ@းသပ်ေပးသာွးမJာပါ။ 

 
App ေတကွိ@ ဘယသ်=ကလ@ပ်သလဲ? ယံ@-ကညရ်သလား? 

 

App ေတကွိ@ download and install မလ@ပ်မီ တထီငွထ်ားသ=ကိ@ ယံ@-ကညရ်သလား ရညရွ်ယလိ်@ ့ြဖစေ်စ မရညရွ်ယဘ်ြဲဖစေ်စ မိမိအေပ� 

အI�ရာယR်JိIိ@ငလ်ားဆိ@တာ စ�းစားပါ 

 

-ကည့g်Pရမည့ ်အချိN(အချကမ်ျားမJာ 

- Appကိ@ တထီငွထ်@တလ်@ပ်သ=သည ်နာမညေ်ကာငး်ရသ=လား? သ=တိ@I့ Jင့သ်=တိ@ရဲ့ ့tools ေတနွဲပ့တသ်က်̀ ပီးကိ@ယ်ရဲ့က့နွယ်ကထ်မဲJာ 

ဘာေတေွြပာ-ကသလဲ? 

- Appကိ@ တထီငွထ်@တလ်@ပ်သ=သည ်ထခိိ@ကလွ်ယသ်=လား? သ=ရဲ့အ့ေြခအေနကိ@ စ�းစား၍ သ=သညသ်င့ေ်ဒတာများကိ@ 

အတငး်အ-ကပ်လကလ်Xခဲိ@ငး်ခရံမည့သ်=လား အာဏာပိ@ငမ်ျားကေနာကက်ယွမ်Jာေစခိ@ငး်ခရံသ=လား (ဒါမျိNးြဖစဖ်=းသ=လား)။ ဘယတ်ိ@ငး်ြပညမ်Jာ 

ေဒတာကိ@ ထနိး်သမ်ိးတာလဲ သ=တိ@ရဲ့တ့ရားgံ@းဥပေဒအဆံ@းအြဖတက် ဘာေတလဲွ 

- Appကိ@ တထီငွသ်=ကပဲ app ကိ@ maintain လ@ပ်တာလား maintain မလ@ပ်ထားတဲ ့tools ေတဟွာ ခိ@းယ=ြခငး်ခရံဖိ@အ့တကွ ်ခIံိ@ငရ်ညR်Jိလား။ 

RJာေဖွေတွ( RJိတဲအ့ခါ အြမတထ်@တခ်ရံIိ@ငလ်ား app တထီငွသ်=ရဲ ့ ဝကဘ်ဆ်ိ@က ်သိ@မ့ဟ@တ ်app google play page မJာသာွး`ပီးေလလ့ာ၍ 

“ေနာကဆ်ံ@းupdateရကစ်ွ”ဲ ကိ@-ကည့ပ်ါ။ 

- App ကိ@တထီငွသ်=သည ်ဘယေ်လာကခ်ိ@ငမ်ာစာွဖဲွ(စညး်ထားလဲ ဒaီpp ကိ@ေRJရညတ်ညတ်ံေ့အာငထ်နိး်သမ်ိးထားIိ@ငလ်ား 

- App သည ်ပငွ့လ်ငး်အရငး်အြမစ ်ြဖစရဲ်လ့ား။ စစိစေ်ရးကဖွင့ေ်ပးထားတဲ ့app ေတအွားများေသာအားြဖင့ ်သ=တိ@ရဲ့လံ့@ြခNံေရးြပဿနာေတကွိ@ 

အမညတ်ပ်`ပီး ေဖာ်ထ@တ ်ြပသထားေလမ့RJိပါဘ=း။ တထီငွသ်= သည ်app ရဲလံ့@ြခNံေရးနဲ ့ ထေိရာကမ်Pကိ@ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာေစပါသလား။ 

- ဘယလိ်@အားေပးလPံ(ေဆာ်မP၊ မကလံ်@းေတေွ-ကာင့ ်ဒ ီapp ကိ@ တထီငွေ်စခဲသ့လဲ သ=တိ@ရဲ့ ့ ယံ@-ကညမ်Pအတကွ ်ဘယလိ်@လXမ်းမိ@းမPRJိသလဲ? ဥပမာ 

သ=တိ@က့ မစR်Jငတ်ခ@ အတကွလ်ား? အကျိNးအြမတအ်တကွလ်ား? ေငေွ-ကးေထာကပံ်သ့= တေယာကေ်-ကာင့က် ပံပိ့@းတာလား? 



- က@နက်ျစရိတသ်ည ်ယံ@-ကညစ်တိခ်ျရမPကိ@ တိ@ကgိ်@ကရ်ညW်Xနး် ြပသြခငး်မRJိေသာ်လညး် app ၏ က@နက်ျစရိတသ်ညလ်ညး် ထည့သ်ငွး်စ�းစားရန ်

အေရးTကးီသည။်  အချိN(app များ၏လေပးခ သိ@မ့ဟ@တ ်ဗီဒယီိ@တခ@စ၏ီ အဖိ@းခေ-ကးေငသွညြ်မင့မ်ားလJသည။်  

App ေရွးချယရ်နအ်တကွ ်EFF ေစာင့-်ကည့ေ်လလ့ာေရး ကာကယွေ်ရး လမ်းWXနက်ိ@ ဒမီJာ-ကည့ပ်ါ 

 
 
ဒ ီapp ကိ@ ဘယေ်နရာက download လ@ပ်Iိ@ငမ်လဲ? 

 

နာမညေ်ကာငး်RJိေသာ app store သိ@မ့ဟ@တ ်websites မJသာ အ`မဲတမ်း 

Download and install လ@ပ်ပါ။ ေသချာေစစ့ပ်စာွ သ@ေတသနြပN ေသာ်လညး် အချိN( app store များသည ်မJားယငွး်စာွ ေဖာ်ြပထား ြခငး်ေ-ကာင့ ်

မေကာငး် ေသာရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်တရားမဝငေ်သာ အတ@အေယာငမ်ျားကိ@ download လ@ပ်ေစလိမ့်မည။်  ဥပမာ - လွနခ်ဲေ့သာIJစက် 

ဒစဂ်ျစတ်ယအ်ခငွ့အ်ေရးဆိ@ငရ်ာ အဖဲွ(အစညး်ြဖစေ်သာ SMEX မJ သတေိပးချကထ်@တခ်ဲသ့ညမ်Jာ ဝကဘ်ဆ်ိ@ကမ်ျိNးစံ@IJင့ပ်တသ်က်̀ ပီး 

အေရာငး်ြမ�င့တ်ငခ်ဲသ့ည် ့“WhatsApp Plus” ဟ@ေခ�ေသာ app တခ@သည ်(သတြိပNရန ်WhatsApp၏ ထ@တက်@နမ်ဟ@တပ်ါ) သံ@းစွသဲ=များ၏ 

ေဒတာများကိ@ စ@ေဆာငး်`ပီး ေရာငး်ချIိ@ငေ်ချRJိြခငး် သိ@မ့ဟ@တ ်install လ@ပ်ထားသည် ့ဖ@နး်များထသဲိ@ ့ ခိ@းဝငအ်ချကအ်လကယ်=ြခငး်လ@ပ်Iိ@ငခ်ငွ့မ်ျား 

ရRJိေစခဲသ့ညဟ်@ သတေိပးခဲသ့ည။် 

 

လံ@ြခNံေရးကိ@သတထိားေသာ တထီငွသ်=များသည ်cryptographic keys များ ပံပိ့@းထားြခငး်ြဖင့ ်သ=တိ@၏့ စစမ်Jနမ်Pကိ@ အတညြ်ပNIိ@ငေ်စသည။် ထိ@သိ@ေ့သာ 

လကမ်Jတ ်signature များကိ@ မညက်ဲသ့ိ@အ့တညြ်ပNIိ@ငေ်-ကာငး်လညး် ထည့သ်ငွး်RJငး်ြပချကမ်ျားပါRJိသည။် 

 
ေဒတာကိ@ ဘယေ်နရာမJာ သမ်ိးမလဲ? 

 



အချိN( မJတတ်မ်းတငa်ppများသည ်သင့ရဲ်ဖ့@နး်(device)ထတဲငွသ်ာ ေဒတာနဲ ့ မJတတ်မ်းများကိ@သမ်ိးဆညး်Iိ@ငေ်သာ်လညး် အချိN(တငွ ်ေဒတာများကိ@ 

အြခားအရပ်တငွI်Jင့ ်ထိ@အရပ်တငွသ်ာပိ@ေ့ပးသမ်ိးဆညး်Iိ@ငသ်ည။် 

အေြခအေနများစာွတငွ ်app ၏ ဒဇိီ@ငး်နဲ ့ ရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ - ဥပမာ Eyewitness to Atrocities app သည ်သင၏်မေြပာငး်လထဲားေသာ 

ေကာ်ပီမJတတ်မ်းများကိ@ Lexis Nexis ထနိး်သမ်ိးရာဌာေနသိ@ ့ ပိ@ေ့ပးြခငး်ြဖင့ ်Eyewitness သည ်မ=ရငး်၏ခိ@ငမ်ာမPIJင့ ်ချNပ်ေIJာငြ်ခငး်၏ကငွး်ဆကက်ိ@ 

အာမခIံိ@ငသ်ည။် သင၏်မီဒယီာကိ@ လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးေသာ encrypted galleryမJ ြပငပ်သိ@ထ့@တပိ်@ရ့ာေသာ်လညး် Eyewitness app အတငွး်တငွသ်ာ 

ြဖစ်̀ ပီး ပိ@ ့`ပီးချိနတ်ငွ ်လံ@ြခNံေသာကာကယွမ်PRJိမည။် 

သငမ်Jတတ်မ်းတငထ်ားေသာအချကအ်လကမ်ျားကိ@ သင့ဖ်@နး်(device)တငွ ်သမ်ိးမလား၊ အေဝးထနိး်ေနရာတငွပိ်@ေ့ပး၍ (Tella ကိ@ ေရွးချယလ်jင)် 

ထနိး်သမ်ိးမလားဆိ@တာကိ@ သငက်ိ@ယတ်ိ@ငဆ်ံ@းြဖတI်ိ@ငသ်ည။်  သိ@မ့ဟ@တ ်သင့မ်Jတတ်မ်းများကိ@သံ@းစွမဲည် ့ပလကေ်ဖာငး်သိ@မ့ဟ@တ ်ြပငပ်အဖဲွ(အစညး် 

များဆပိီ@ ့`ပီး အသံ@းြပNဖိ@ ့ ခငွ့ြ်ပNမလားဆိ@တာကိ@ ဆံ@းြဖတပ်ါ။ အငတ်ာနက ်ြဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်သငမ်Jတတ်မ်းများကိ@ အငတ်ာနကမ်Jတဆင့ပိ်@လိ့@မ့ရ 

ဆိ@သည့အ်ချကက်ိ@ သတြိပN၍ အနညး်ဆံ@းယာယ ီထနိး်သမ်ိးရန ်(အရနသ်မ်ိးရန)် သမ်ိးဖိ@ ့ app လိ@အပ်မည။် (ဖ@နး်မီဒယီာကိ@ အငတ်ာနက ်သိ@မ့ဟ@တ ်

ကနွပ်ျhတာမRJိဘ ဲအရနသ်မ်ိးြခငး်) 

သင့ေ်ဒတာေတကွိ@ အေဝးထနိး်ေနရာကိ@ ပိ@ေ့ပးရာတငွ ်မညသ်ည့I်ိ@ငင်တံငွ ်သမ်ိးဆညး်မညက်ိ@ သတြိပNပါ။ သင့ေ်ဒတာသည ်ထိ@Iိ@ငင်မံျားတငွ ်

မညမ်jထခိိ@ကI်ိ@ငရ်ည RJိေ-ကာငး်၊ တရားgံ@းမJ WXန-်ကားချကြ်ဖင့ ်သိ@မ့ဟ@တ ်အြခားနညး်ြဖင့ ်ထ@တယ်=Iိ@ငြ်ခငး်RJိမRJိ ?  ထိ@ေနရာတငွ ်

ေဒတာများေပါက-်ကားလjင ်မညသ်ိ@ ့ အI�ရာယ ်ရငဆ်ိ@ငI်ိ@ငရ်သလ ဲ? 

 
 
App က သင့မီ်ဒယီာကိ@ လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးမJာလား? 

 

Tella and Eyewitness to Atrocitiesစတဲ ့appေတကွ သင့မ်Jတတ်မ်းေတ ွအတကွ ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိး သိ@ေလJာငမ်Pများကိ@ ဖ@နး်၏ပငမ်galleryမJ ခွ၍ဲ 

သမ်ိးဆညး်Iိ@ငရ်န ်ပံပိ့@းေပးသည။် ထိ@နညး်ြဖင့ ်သင့မီ်ဒယီာIJင့ ်metadata များသည ်app ကိ@ လjိh( ဝJကန်ပံါတန်ဲ ့ သံ@းေနသ၍ ဘယေ်တာမ့J လjိh( ဝJကမ်P  

ေပါက-်ကားမညမ်ဟ@တ။် ဆိ@လိ@သညမ်Jာဖ@နး်သည ်unlock ြဖစသ်ာွးသည့တ်ိ@င ်မJတတ်မ်းများသည ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထားRJိမည။် ထိ@နညး်လမ်းြဖင့ ်



သင့မ်Jတတ်မ်းများကိ@ အပိ@အဆင့က်ာကယွထ်ားမညြ်ဖစသ်ည။် 

ထိ@app သည ်အငတ်ာနကြ်ပနလ်ညရ်RJိ`ပီးေနာက ်သင့မီ်ဒယီာများကိ@ အေဝးထနိး်ေနရာသိ@ ့ ပိ@ေ့ဆာငသ်မ်ိးဆညး်သည့အ်ခါ လမ်းတငွတ်ဆင့န်ားချိန၌် 

မီဒယီာများသည ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးရန ်လိ@အပ်ချကR်JိမRJိ စ�းစားပါ (ဥပမာ - EyeWitness app) 

 
 
လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး် encryption သည ်တချိN( Iိ@ငင်မံျားတငွ ်တရားဝငြ်ဖစ်̀ ပီးတချိN( Iိ@ငင်မံျားတငွ ်ကနသ်န ့ခ်ျက ်သိ@မ့ဟ@တ ်သံ@းစွြဲခငး်ေ-ကာင့ ်

ရာဇဝတမ်P ေြမာကI်ိ@ငသ်ည။် 

 

 
အေရးTကးီေသာ metadata များကိ@ အငတ်ာနကမ်RJိဘ ဲapp ကေန ဖမ်းယ=ထားIိ@ငပ်ါသလား? 

 

Metadata ဆိ@သညမ်Jာ သင့ဗီ်ဒယီိ@ သိ@မ့ဟ@တ ်ဓာတပံ်@များကိ@ အချိနေ်နရာIJင့အ်ရပ်ေဒသ WXနြ်ပေသာ ေဒတာြဖစသ်ည။် 

ထိ@သတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်သင့ဗီ်ဒယီိ@IJင့ ်ဓာတပံ်@များကိ@ ြဖစရ်ပ်တခ@အတကွ ်မJတတ်မ်းတငရ်ာတငွ ်ခွြဲခားသတမ်Jတြ်ခငး်၊ နားလညေ်စြခငး်၊ 

စစမ်Jနေ်-ကာငး်သကေ်သြပြခငး်IJင့ ်အတညြ်ပNြခငး်များအတကွ ်တနဖိ်@းRJိသည။်  အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနအ်ေြခအေနမျိNးတငွ ်ထိ@app၏ 

အလိ@အေလျာက ်စ@ေဆာငး်သာွးြခငး် သိ@မ့ဟ@တ ်RJငး်ြပချကမ်ျားကိ@ လွယက်=စာွထည့သ်ငွး်Iိ@ငြ်ခငး်ေ-ကာင့ ်metadata များသည ်လွနစ်ာွအသံ@းဝငသ်ည။်  

အဘယေ်-ကာင့ဆ်ိ@ေသာ် တစံ@တေယာကန်ဲ ့ သငမ်jေဝIိ@ငေ်သာအချိနမ်တိ@ငမီ် (အေသးစတိြ်ဖစရ်ပ်များသည ်ေမေ့လျာI့ိ@ငြ်ခငး် 

အေြခအေနအရပ်ရပ်ေြပာငး်လဲြခငး်တိ@ေ့-ကာင့ြ်ဖစသ်ည။် 

ProofMode ကဲသ့ိ@ေ့သာ အထ=းြပNထားသည့ ်app များတငွ ်ပိ@မိ@ေကာငး်မနွေ်သာ metadata features ပါIိ@င်̀ ပီး built-in camera ထက ်metadata 

များကိ@ ပိ@̀ ပီးစ@ေဆာငး်Iိ@ငသ်ည။် ပိ@မိ@ေကာငး်မနွေ်သာ metadata တငွ ်အမျိNးမျိNးေသာ ဆငဆ်ာေဒတာ၊ အနးီတဝိ@ကR်Jိ wifi or Bluetooth အချကမ်ျား 

ဖ@နး်(device)၏ ေဒတာ cryptographic hash IJင့ ်သံ@းစွသဲ=ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျား အားလံ@းကိ@ မီဒယီာတငွ ်

စစမ်Jနေ်-ကာငး်သကေ်သြပြခငး်IJင့ ်အတညြ်ပNြခငး်များ ပါဝငသ်ည။် 



သတြိပNရနမ်Jာ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်metadata ထ@တလ်@ပ်IJင့ ်gိ@ကက်=းရနအ်တကွ ်ေဒတာမလိ@ေသာ app ကိ@ သံ@းရမည။် 

အချိN( app များသည ်metadata များကိ@ စ@ေဆာငး်ရန ်hardware ဆငဆ်ာအစား အငတ်ာနကက်ိ@ အားကိ@းရြခငး်ြဖစI်ိ@ငေ်ချRJိသည။် 

ဥပမာ - ေဒတာ၏အရပ်ေဒသကိ@ ဖ@နး် (device)၏ ေစာင့-်ကည့မ်ျားမJ ဖမ်းယ=သည့အ်ခါ metadata သည ်hardware ၏ တကယ့R်Jိေနေသာ အေနအထား 

အစား ဖ@နး်(device)၏ ေဒတာေနာကဆ်ံ@းရခဲသ့ညေ်နရာကိ@ ေရာငြ်ပနဟ်ပ်သည။် ဒ ီapp သည ်metadata များကိ@ထိ@ေနရာတငွပ်င ်အငတ်ာနကမ်ရဘ ဲ

သိ@ေလJာငထ်ားေပး`ပီး မညသ်ည့ပံ်@စြံဖင့ြ်ဖည့သ်ညြ်ဖစေ်စ စ@ေဆာငး်ထားေပးမည ်(ဥပမာ - Tell ၏ ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်ပံ@စ)ံ 

App က ေဒတာေတကွိ@ ြပငပ်သိ@ ့ ထ@တပိ်@လိ့@ရ့သလား? 

 

သင့ရဲ် ့ မJတတ်မ်းတငခ်ျငတ်ဲရ့ညရွ်ယခ်ျကေ်ပ�မ=တည်̀ ပီးေတာ ့ဗီဒယီိ@မJတတ်မ်းနဲ ့ သ=ရဲ့m့etadataေတကွိ@ ြပငပ်သိ@ထ့@တပိ်@I့ိ@ငစ်မ်ွးဟာ 

မRJိမြဖစလိ်@အပ်ပါတယ။် သ=ရဲ ့ format ဟာ app မJာပဲ ပိ@ငဆ်ိ@ငတ်ာမဟ@တဘ် ဲတြခားသ=ေတ ွဖွင့လိ်@ ့ ြမငလိ်@ ့ သံ@းလိ@ရ့တဲအ့ေြခအေနြဖစဖိ်@လိ့@ပါတယ။် 

 ြပငပ်သိ@ထ့@တပိ်@I့ိ@ငစ်မ်ွးဆိ@တာ သငေ်ရာ တြခားသ=များေရာဟာ app တခ@တညး် သိ@မ့ဟ@တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Pတခ@တညး်ကိ@ သံ@းတာမဟ@တဘ် ဲ

အေ-ကာငး်အရာေတကွိ@ လွတလ်ပ်စာွ ေနာကထ်ပ်တဆင့ထ်ပ်`ပီး ြဖန ့ြ်ဖhးIိ@ငဖိ်@လိ့@ပါတယ။် သတြိပNရနမ်Jာ တချိN(metadata ေတဟွာ certain databases 

ထကဲိ@ဝငလိ်@မ့ရရင ်ဇယားေတကွိ@ နပံါတအ်ြဖစ ်လဲွေြပာငး်လိ@မ့ရရင ်နားလညေ်အာင ်ဘာသာြပနထ်@တေ်ဖာ်အသံ@းြပNလိ@ ့ မရပါဘ=း (ဥပမာ - 

ဆလ်ဲတာဝါတိ@ငန်ပံါတ ်သိ@မ့ဟ@တ ်wifi ကနွယ်က)် 

သတြိပNရနမ်Jာ အချိN( app ေတကွျေတာ ့ကငွး်ဆကအ်ပိတထ်နိး်ထားတာ ြဖစေ်နလိ@ ့ အြပငက်ိ@ထ@တပိ်@ခ့ငွ့မ်RJိပါဘ=း၊ အချိN(app ေတကွေတာ ့

အြပငထ်@တပိ်@ဖိ့@အ့တကွက်ိ@ ဒဇိီ@ငး်မလ@ပ်ထားတာပါ။   

တချိN app ေတကွ (Eyewitness to Atrocities) မီဒယီာကိ@ ရီမ@တဆ်ာဗာဆ ီမတငဘ် ဲအြပငထ်@တပိ်@ခ့ငွ့မ်ေပးပါဘ=း (အငတ်ာနကသ်ံ@းဖိ@လိ့@ပ့ါတယ)် 

တချိN( App က မီဒယီာေတအွြပငထ်@တပိ်@လိ့@ရ့`ပီး တြခား metadata ေတ ွပိ@လိ့@မ့ရပါ (ဖိ@ငထ်မဲJာသကR်Jိေနတဲm့etadataမJအပ) 

သင်အ့ေနနဲ ့ ြပငပ်ထ@တပိ်@ဖိ့@လိ့@အပ်လာရင ်သငသ်ံ@းတဲ ့app က မီဒယီာ ေကာ်ပီကိ@သာ ေြပာငး်လဲြခငး်မRJိဘ၊ဲ metadataေကာ်ပီကိ@လညး် 

ဖတလိ်@ရ့တဲစ့ာသားပံ@စနံဲသ့ာ ပိ@ဖိ့@ခ့ငွ့ြ်ပNတဲ ့app ြဖစရ်ပါမယ ်

 



ဥပမာ Tella metadata ဆိ@ရင ်Tella gallery ထမဲJာ လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထားတာြဖစ်̀ ပီး ြပငပ်ကိ@ထ@တပိ်@တ့ဲအ့ခါမJာ CSV အေနနဲ ့ ထ@တပိ်@လိ့@ရ့ပါတယ။်  

ဒါအ့ြပင ်အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနမ်Jာ ြပငပ်ထ@တပိ်@ဖိ့@အ့တကွ ်ေရွးချယရ်နန်ညး်လမ်းေတြွဖစတ်ဲ ့offline apps သိ@မ့ဟ@တ ်အငတ်ာနကက်ိ@မမJီခိ@တဲ ့

ဝနေ်ဆာငမ်Pြဖစဖိ်@လိ့@အပ်ပါတယ။်  များေသာအားြဖင့ ်app အများစ@ဟာ ြပငပ်ကိ@ထ@တပိ်@ဖိ့@အ့တကွ ်“share” ဆိ@တဲခ့လ@တI်Jပ်ိရင ်မjေဝIိ@ငေ်အာင ်Android 

မJာဆိ@ရင ်app စာရငး်ေတထွား`ပီး ဒလိီ@အေ-ကာငး်အရာမျိNးကိ@ ကိ@ငတ်ယွI်ိ@ငေ်အာင ်စ@စညး်ထားပါတယ၊် ကမံေကာငး်တာတခ@ကေတာ ့တထီငွသ်=ဟာ 

share menu ကိ@ သ=စ့တိT်ကNိကလ်@ပ်Iိ@ငတ်ဲအ့တကွ ်app တခ@နဲတ့ခ@-ကားမJာ တသမတတ်ညး်မြဖစတ်တပ်ါဘ=း။ 

အေရအတကွမ်ျားတဲဖိ့@ငအ်တကွဆ်ိ@ရင ်app database မJာသမ်ိးထားတဲ ့metadata ေတကွိ@ ဝင်̀ ပီးသံ@းလိ@မ့ရေသာ်လညး် သမ်ိးထားတဲဖိ့@ငေ်တကွိ@ 

ဖိ@ငမ်နေ်နဂျာ app ကေနတဆင့ ်ဝင်̀ ပီးသံ@းမယ ်က=းယ=မယဆ်ိ@ရင ်ပိ@̀ ပီးထေိရာကမ်PRJိပါတယ။် ဒေီရွးချယမ်Pနညး်လမ်းဟာ သ=တိ@ရဲ့က့ိ@ယပိ်@ငလံ်@ြခNံေသာ 

gallery ေတပံွပိ့@းထားတဲ ့app ေတအွတကွ ်ရမJာမဟ@တပ်ါဘ=း၊ ဘာေ-ကာင့လဲ်ဆိ@ေတာ ့အဒဲဖိီ@ငေ်တဟွာ သိ@ေလJာငေ်နရာ (storage) ထမဲJာပဲ 

လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထားလိ@ ့ြဖစပ်ါတယ။်အဒဲ ီapp ေတဟွာဆိ@ရင ်app အတငွး်မJာ sharing function RJိဖိ@လိ့@အပ်ပါတယ။် 

 

 
ဒစီးီရီးထမဲJ ေနာကထ်ပ်ပိ@စ့ ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ခိ@ငလံ်@ေသာမီဒယီာ အချကအ်လကမ်ျားကိ@ထနိး်သမ်ိးြခငး်” IJင့ ်

မJတတ်မ်းတငေ်သာappများကိ@ IPငိး်ြပထားေသာလာမည့ဇ်ယားချပ် 

******************************************************************************************************************************************************* 
  
 

 

ခိ5ငလ်ံ5ေသာမီဒယီာ အချကအ်လကမ်ျားကိ5 အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိန်တငွ ်ထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 



ေရးသားသ= -  Yvonne Ng                        

ပံပိ့@းသ= -  Arul Prakkash 

 
ဒပိီ@စ့သ်ည ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်Jတတ်မ်းတငြ်ခငး်” စးီရီးမJ တပိ@ငး်ြဖစသ်ည ်

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

 
 

လ=အ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွသ်=များ၊ စံ@စမ်းစစေ်ဆးသ=များ၊ သ@ေတသနြပNသ=များIJင့ ်သတငး်ေထာကမ်ျားသည ်မျကြ်မငသ်ကေ်သများက gိ@ကက်=းထားေသာ 

ဦးဆံ&းလကမ်+တတ်မ်းများကိ& 

အားကိ&း1ပီးမ+ ေလလ့ာေစာင့-်ကည့၊် အစရီငခ်၊ံ လ=အ့ခငွ့အ်ေရး ချိNးေဖာကမ်Pများကိ@ အမညတ်ပ်ြခငး် ြပNလ@ပ်ရသည။် ထိ@သ=များက မJနက်နေ်သာ 

အချကအ်လကမ်ျားေပ�တငွ ်ေဆာငရွ်ကေ်-ကာငး် ေသချာေအာင ်သံ@းစွသဲ=များသည ်အဆင့မ်ျားစာွ လ@ပ်ေဆာင၍် သ=တိ@ရ့RJိေသာ မJတတ်မ်းများကိ@ 

စစမ်Jနေ်-ကာငး်အတညြ်ပNသည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကသ်ည ်အချိန-်ကာြမင့I်ိ@ငသ်ည။် 

မJတတ်မ်းတငသ်=တေယာကအ်ေနြဖင့ ်အြခားသ=များက သင့မ်Jတတ်မ်းကိ@ အတညြ်ပN`ပီးေဆာငရွ်ကI်ိ@ငရ်န ်gိ@ းRJငး်ေသာ အချကတ်ချိN( 

လ@ပ်ေဆာငI်ိ@ငသ်ည။် သိ@မ့Jသာ ထိ@မJတတ်မ်းများသည ်အချိနမီ် ထေိရာကစ်ာွ အသံ@းြပNIိ@ငမ်ည။်ေအာကပ်ါ အပိ@အချကမ်ျားသည ်

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ပိ@̀ ပီးတနဖိ်@းRJိေသာေ-ကာင့ ်ထည့သ်ငွး်စ�းစားသင့သ်ည။်  

- ချကခ်ျငး် upload မလ@ပ်Iိ@ငေ်သးရငထ်@တလ်@ပ်ေသာရကန်ဲေ့နရာကိ@ ဆိ@RJယမီ်ဒယီာတငွတ်ငထ်ားြခငး်သည ်gိ@ကက်=းထားေသာ 

ဗီဒယီိ@တငွြ်ပသေနေသာ ရကတ်ခ@အချိနတ်ခ@ေဒသတခ@ေRJ (တငွ ်ြပသြခငး်သည ်အေထာကအ်က=မြဖစပ်ါ 

- တြခားသ=upload မလ@ပ်Iိ@ငရ်ငလ်ညး် မJတတ်မ်းရRJိIိ@ငေ်ချအလံ@းစံ@ နညး်ပါးသည့အ်တကွ ်သင့ဗီ်ဒယီိ@နဲ ့ အတညြ်ပNIိ@ငသ်ည။် 

- ေအာ်ဖ်လိ@ငး်ကေနလ=များကတဆင့ြ်ဖတ်̀ ပီးသင့ဗီ်ဒယီိ@ကိ@ပိ@ရ့မယ ်ဆိ@ရင ်ဗီဒယီိ@ရဲပ့ငမ်ရငး်ြမစက်ိ@ေြခရာခဖိံ@ခ့ကပ်ါသည။် 

- လံ@ြခNံေရးတငး်-ကပ်လိ@ ့ ေနရာလွတမ်ကျနလိ်@ ့ အရနက်=းစရာမRJိလိ@ ့ ေအာ်ရီဂျငန်ယဗီ်ဒယီိ@ကိ@ ဖ@နး်ကေနဖျကပ်စဖိ်@ ့ လိ@အပ်မယဆ်ိ@ရင၊်  

ဖ@နး်ကိ@လXင့ပ်စရ်မယဆ်ိ@ရင ်အဒဲဗီီဒယီိ@ရဲစ့စမ်Jနမ်Pကိ@ အာမခဖိံ@ ့ ခကမ်ယ ်



- ဗီဒယီိ@တခ@ရဲ ့ အေသးစတိအ်ချကေ်တကွိ@ ေမသ့ာွး`ပီး app ကလညး် မဖမ်းယ=ထားဘ=းဆိ@ရင ်metadata ကိ@အငတ်ာနကမ်သံ@းဘ ဲ

ဖမ်းယ=ထားတယဆ်ိ@ရင ်အဒဲါကိ@ ေနာကပိ်@ငး်မJ သ=များေတကွ သတမ်Jတေ်ဖာ်ထ@တလိ်@ရ့မJာမဟ@တပ်ါ 

ေအာကပ်ါအသံ@းဝငမ်ည့အ်ချကအ်လကမ်ျားက “အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ခိ@ငလံ်@ေသာမီဒယီာ အချကအ်လကမ်ျားကိ@ထနိး်သမ်ိးြခငး်” ကိ@ 

က=ညီ̀ ပီး ေနာကပိ်@ငး်မJာ မJတတ်မ်းေတကွိ@ အတညြ်ပNြခငး် အသံ@းြပNြခငး်ကိ@ အကျယခ်ျဲ( Iိ@ငပ်ါမယ ်

 
အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ@ ဗီဒယီိ@တငွ ်ထ@တေ်ဖာ်ြခငး်gိ@ကက်=းြခငး် 

 

သင့ဗီ်ဒယီိ@တငွ ်အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားပါဝငေ်စြခငး်ြဖင့ ်ေနာငအ်ခါ စံ@စမ်းေထာကလ်Jမ်းသ=သိ@မ့ဟ@တ ်သတငး်ေထာကမ်J အချိနေ်နရာစသြဖင့ ်

ထ@တေ်ဖာ်ဖိ@လွ့ယက်=Iိ@ငရ်န ်သသိာေသာ ေြမြပငအ်မJတအ်သား၊ လမ်းအမJတအ်သား၊ လိ@ငစ်ငန်ပံါတြ်ပား၊ အလ၊ံ တိ@ငက်ပ်နာရီ၊ သတငး်စာ၏  

ပထမမျကI်Jာ စသည့အ်ချကအ်လကမ်ျားပါေအာင ်gိ@ကက်=းသင့သ်ည။် 

သင့ရဲ်န့ာမညI်Jင့ဆ်ကသ်ယွရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျား(အI�ရာယက်ငး်သညဆ်ိ@)အချိန၊် ရကစ်ွ၊ဲ ေနရာ၊ GPS နဲက့ိ@ကည်ေီြပာဆိ@ထည့သ်ငွး်ြခငး် သိ@မ့ဟ@တ ်

(စာရွကေ်ပ�တငွခ်ျေရး၍ စာရွကက်ိ@ ထည့သ်ငွး်gိ@ကက်=းြခငး်)ြပNပါ။ 

အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားများပါေလ ေနာကပိ်@ငး်တငွ ်(သင့က်ိ@မသ ိဗီဒယီိ@ဘယေ်နရာကလာမJနး်မသေိသာ်လညး်) သ@ေတသနလ@ပ်`ပီး အတညြ်ပNရန ်

တစံ@တေယာကအ်တကွ ်လွယက်=ေလြဖစသ်ည။် 

“gိ@ကက်=းြခငး်ထနိး်သမ်ိးြခငး်မjြခငး်အတကွအ်ေြခခအံေလအ့ကျင့မ်ျား” တငွ ်-ကည့ပ်ါ 

 
Metadata/ေဖာ်ြပချကမ်ျားထည့သ်ငွး်ရန ်

မJတတ်မ်းတငေ်သာ အထ=းြပNထားေသာ app များထမဲJ တခ@ ရဲ ့ အခငွ့ေ်ကာငး်ယ=အသံ@းချြခငး်ြဖင့ ်ပိ@ေကာငး်မနွေ်သာ metadata သိ@မ့ဟ@တ ်

စကပိ်@ငး်ဆိ@ငရ်ာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ@ ဖ@နး်မJ ဆွထဲ@တြ်ခငး်IJင့ ်အြခားေသာ အပိ@ေဖာ်ြပချကအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ@ ထည့သ်ငွး်ခငွ့ရ်RJိသည။် 

သတြိပNရနမ်Jာ အငတ်ာနကပိ်တထ်ားချိနတ်ငွ ်အငတ်ာနက ်သံ@းစရာ မလိ@ေသာ app ြဖင့ ်မJတတ်မ်းတငgိ်@ကက်=းရနI်Jင့ ်အချကအ်လကမ်ျားအား 



ထနိး်သမ်ိးရနြ်ဖစသ်ည။် သင့ေ်တာ်ေသာappကိ@ ဘယလိ်@ေရွးချယမ်လဲ ဆိ@တာကိ@ “ဒမီJတတ်မ်းတငa်ppကိ@အသံ@းြပNသင့ပ်ါသလား” တငွ-်ကည့ပ်ါ 

 

ProofMode ကိ@သံ@း၍ အချိN(ေသာ metadataများကိ@ ဖမ်းယ=ြခငး် 

အထ=းြပNထားေသာမJတတ်မ်းတငa်ppကိ@ အသံ@းမြပNေသာ်လညး် ြဖည့စ်ကွအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ@ ဖနတ်းီ`ပီး မJတခ်ျက ်ေြမပံ@ ဓာတပံ်@များကိ@ 

ဖ@နး်တငွထ်ည့သ်ငွး်Iိ@ငသ်ည။် အIJစသ်ကဆ်ံ@း ဖိ@ငမ်နေ်နဂျာappကိ@ သံ@းကာ သင့ဗီ်ဒယီိ@ထRဲJိြဖည့ေ်ပါငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ@ စ@စညး်ထနိး်သမ်ိးIိ@ငသ်ည ် 

အဓိကကျေသာ ြဖည့စ်ကွအ်ချကအ်လကမ်Jာ အချိန ်ရကစ်ွ ဲgိ@ကက်=းထားေသာြဖစရ်ပ်တညR်JိရာေနရာIJင့တ်က ွgိ@ကက်=းသည့ ်အရငး်အြမစ ်

(gိ@ကက်=းသ=၏နာမညန်ဲဆ့ကသ်ယွရ်န ်အချကအ်လကမ်ျား) ထည့သ်ငွး်Iိ@ငသ်ည။် ထိ@အချကm်etadata များကိ@ ဗီဒယီိ@ထထဲည့သ်ငွး်ြခငး် 

(အားလံ@းကိ@folderထထဲည့ ်zipped) လ@ပ်`ပီး ထ@တပိ်@ ့ြခငး်ြဖင့မ်jေဝIိ@ငသ်ည။် 

အချကအ်လကေ်ဖာ်WXနး်မPများပါေသာမJတတ်မ်းများပါဝငေ်သာဗီဒယီိ@ 

 
အရနသ်မ်ိးထားြခငး် back up  

ဖ@နး်ထRဲJိမီဒယီာများကိ@backupအရနသ်မ်ိးြခငး်ပံ@မJနလ်@ပ်ပါ။ သးီသန ့ ်storageIJစခ်@ခွထဲားပါ။ ဥပမာ - On-the-Go (OTG) သိ@မ့ဟ@တ ်wireless thumb 

drive ကိ@ဖ@နး်နဲခ့ျိတဆ်က်̀ ပီး ကနွပ်ျhတာမပါဘဆဲကI်ိ@ငသ်ည။် 

“ဖ@နး်မီဒယီာများကိ@အငတ်ာနကသ်ိ@မ့ဟ@တက်နွပ်ျhတာမပါဘbဲackup အရနသ်မ်ိးြခငး်” တငွ ်အေသးစတိ-်ကည့ပ်ါ။ အရနသ်မ်ိးြခငး်ြဖင့ ်ဖ@နး်ေပျာကသ်ာွး 

ပျကသ်ာွးခဲ ့ေသာ် သင့တ်ငွဗီ်ဒယီိ@ေကာ်ပီတခ@ လကက်ျန ်RJိIိ@ငေ်-ကာငး် ေသချာေစလိမ့်မည။်ေအာ်ရီဂျငန်ယဗီ်ဒယီိ@၏ စတိခ်ျရေသာ ေကာ်ပီRJိြခငး်သည ်

သင့ဗီ်ဒယီိ@ကိ@ တြခားနညး်လမ်းမJြမငေ်သာ စံ@စမ်းေထာကလ်Jမ်းသ= သိ@မ့ဟ@တ ်သတငး်ေထာကက် ေနာကပိ်@ငး်တငွ ်သင့ထ်မံJ တိ@ကgိ်@ကလ်ာယ=ရန ်

ေထာကက်=သည။် (သင့က်ိ@ေနာကေ်ယာငခ်လိံ@ကလ်ာလိ@ရ့တယဆ်ိ@ပါစိ@)့၊ တိ@̀ ပီးြပည့စ်ံ@ေသာကငွး်ဆကက်ိ@ ဖနတ်းီIိ@ငလ်ာမည။် 

OTG or wireless thumb driveြဖင့ ်ဖ@နး်ထကဲ ဖိ@ငေ်တကွိ@ backup အရနသ်မ်ိးဆညး်ြခငး် 

“ဖ@နး်မီဒယီာများကိ@အငတ်ာနကသ်ိ@မ့ဟ@တက်နွပ်ျhတာမပါဘbဲackup အရနသ်မ်ိးြခငး်” ကိ@ ဒစီးီရီးတငွ-်ကည့ပ်ါ။ 



 
****************************************************************************************************************************************************** 
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ဒပိီ@စ့သ်ည ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်Jတတ်မ်းတငြ်ခငး်” စးီရီး၏ တပိ@ငး်ြဖစသ်ည။် 

 

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

အရနသ်မ်ိးဆညး်ြခငး်သည ်အချကအ်လကေ်တ ွမJတတ်မ်းေတကွိ@ အခန်မ့သင့ဖ်ျကမိ်တာ ဖျကဆ်းီမိတာ သင့ဖ်@နး်သမ်ိးဆညး်ခရံတဲအ့ခါ ေပျာကတ်ာေတ ွ

မြဖစေ်အာင ်ေသချာေစတဲန့ညး်ပါ။ အငတ်ာနကပိ်တသ်ာွးတဲအ့ချိန၊်ေIJးသာွးတဲအ့ချိနမ်Jာ ေနာကခ်သံမ်ိးဆညး်တဲ ့အလ@ပ်ကိ@ ပံ@မJနမ်လ@ပ်Iိ@ငတ်ာတိ@ ့ 

သင့မ်Jတတ်မ်းကိ@ လံ@ြခNံတဲေ့နရာကိ@ မပိ@I့ိ@ငတ်ာတိ@ ့ ြဖစI်ိ@ငပ်ါသည။် ဒကစ်ေတာ ့သိ@မ့ဟ@တ ်လကေ်တာ ့ကနွပ်ျhတာထ ဲထည့ခ်ျလိ@ကတ်ာလညး် 

တနညး်အားြဖင ့အရနသ်မ်ိးနညး် တမျိNးြဖစသ်ည ်သိ@ေ့သာ်လ=တိ@ငး်မJာေတာ ့RJိမJာမဟ@တလိ်@ ့ ေအာကပ်ါေရွးချယခ်ငွ့လ်မ်းများနဲ ့ အသံ@းဝငေ်သာ 

အချကမ်ျားသည ်ဖ@နး်ထမဲJာRJိတဲ ့ဖိ@ငေ်တကွိ@ အငတ်ာနကပိ်တသ်ာွးတဲအ့ချိန ်ကနွပ်ျNတာမRJိတဲအ့ချိနမ်Jာ အရနခ်သံမ်ိးနညး်တခ@ပဲ ြဖစပ်ါသည။် 

OTG or wireless thumb drive အသံ@းြပNြခငး် 



OTG or wireless thumb drive များသည ်USG drive ြဖစ်̀ ပီး Andriod  (အားလံ@းမဟ@တေ်သာ်လညး်) ေတာ်ေတာ်များများနဲ ့ compatible ြဖစသ်ည ်

OTG thumb drive ကိ@ဖ@နး်နဲတ့ိ@ကgိ်@ကပ်လပ်ထိ@း`ပီးြဖစေ်စ OTG-to-USB adapter သံ@း`ပီးြဖစေ်စ OTG နဲ ့ ဆကြ်ခငး်ြဖင့ ်drive ကိ@ ဖ@နး်ကေန 

အားသငွး်Iိ@ငသ်ည။် ေရပနး်စားေသာ OTG driveများမJာ Sandisk, Kingston, Samsung တိ@ ့ြဖစ်̀ ပီး အြခားအမျိNးေပါငး်များစာွလညး်RJိသည။် 

သမ်ိးဆညး်Iိ@ငေ်သာ storage capacity ေပ�မ=တည်̀ ပီး တခ@ကိ@ $ 8-25 က@နက်ျIိ@ငသ်ည။် 

 
 

ဖ@နး်ထကဲမီဒယီာဖိ@ငေ်တ ွ(backup)အရနသ်မ်ိးဆညး်ဖိ@ ့ OTG driveသံ@းြပNြခငး် 

TကNိးမဲ ့thumb drive / hard drives ေတဟွာ TကNိးမလိ@တာကလဲွရင ်အြခားပံ@မJန ်hard drive ေတနွဲ ့ အတ=တ=ြဖစသ်ည။် ဖ@နး်ကဲသ့ိ@ ့ Hard drive နဲ ့ 

ပံ@မJနအ်ားြဖင့ ်ဆကလိ်@မ့ရတဲ ့ဖ@နး်(device) ေတကွိ@ ဆကသ်ယွလိ်@ရ့ေအာင ်ခငွ့ြ်ပNမJာြဖစသ်ည။် TကNိးမဲd့rive မJာ OTG drive ထက ်အားသာချက ်ကေတာ ့

သံ@းစွသဲ=များစာွကိ@ wireless drive တခ@တညး်ကေန တ`ပိNငန်ကတ်ညး် ဆကI်ိ@ငတ်ာြဖစသ်ည။် ဘယအ်ချိနမ်Jာအသံ@းဝငလဲ်ဆိ@ရင ်

ဆI�ြပမPများြဖစေ်နချိနမ်Jာ အဖဲွ(လိ@ကgိ်@ကက်=းမJတတ်မ်းတငတ်ဲအ့ခါမJာ တေယာကခ်ျငး်စရဲီ ့ ဗီဒယီိ@ဖိ@ငေ်တကွိ@ တြခားတေယာကသ်ယေ်ဆာငထ်ားတဲ ့hard 

drive ထမဲJာ backup အရနသ်မ်ိးဆညး်လိ@ရ့Iိ@ငသ်ည။်   ဖ@နး်device ကေန ပါဝါကိ@မဆွတဲဲအ့တကွေ်-ကာင့ ်TကNိးမဲ ့drive ေတကွ ဘတထ်ရီကိ@ သံ@း`ပီး 

အားြပနသ်ငွး်ဖိ@လိ့@အပ်တယဆ်ိ@တာ မJတထ်ားရမညြ်ဖစသ်ည။် တြခားအမျိNးအစားေတ ွအများTကးီRJိေသာ်လညး်   SanDisk ကေတာ ့လ=TကNိကအ်များဆံ@း 

TကNိးမဲ ့thumb drive ြဖစသ်ည။် TကNိးမဲ ့thumb drives ေတကွ OTG drives ေတထွက ်ေဈးပိ@များပါတယ။် သမ်ိးဆညး်Iိ@ငေ်သာ storage capacity 

ေပ�မ=တည်̀ ပီး $ 25-100 က@နက်ျIိ@ငသ်ည။် ပိ@̀ ပီးTကးီတဲ ့အြပငပ် hard drive ေတကွေတာ ့ သမ်ိးဆညး်Iိ@ငေ်သာ storage capacity ေပ�မ=တည်̀ ပီး $ 

150 ေလာကက်@နက်ျIိ@ငပ်ါသည။် 

TကNိးမဲ ့thumb drive ကိ@သံ@း`ပီး ဖ@နး်deviceထကဲ မီဒယီာဖိ@ငမ်ျားကိ@ backup အရနသ်မ်ိးဆညး်ြခငး် 

 
အေြပာငး်အလ-ဲ မသံ@းေတာေ့သာဖ@နး်အေဟာငး်များကိ@သံ@းြခငး် 

OTG သိ@မ့ဟ@တ ်wireless drive မRJိဘ=းဆိ@ရင ်မသံ@းေတာတ့ဲ ့ဖ@နး်အေဟာငး် ေတကွိ@လညး် backup အရနသ်မ်ိးဆညး်ဖိ@အ့တကွ ်ရညရွ်ယခ်ျကေ်ြပာငး် 

သံ@းIိ@ငပ်ါသည။် ဖ@နး်IJစခ်@နးီကပ်ေသာအကာွအေဝးRJိရင ်Bluetooth, Wifi Direct သိ@မ့ဟ@တ ်NFCအနးီကပ်ဆကသ်ယွမ်Pစနစ၊် အငဒ်gိ@ကဘ်နီး် 



ဆကသ်ယွမ်PစနစA်ndriod Beam ဆကသ်ယွ်̀ ပီး မီဒယီာေတကွိ@ ေကာ်ပီလ@ပ်လိ@ရ့ပါသည။် 

Bluetooth or Wifi Direct ေတကွ TကNိးမဲစ့နစြ်ဖစ်̀ ပီး ကနွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ွမဲP သိ@မ့ဟ@တ ်ဆကသ်ယွမ်Pစံ@ရပ် မRJိဘ ဲစကI်Jစခ်@ကိ@ “စံ@တွဆဲကသ်ယွ”်Iိ@ငပ်ါသည။် 

Wifi Direct ကေတာ ့Bluetooth ထကစ်ာရင ်ေဝးေဝးေရာက်̀ ပီး ေဒတာ ေတကွိ@ ြမနြ်မနေ်ြပာငး်ေgX( Iိ@ငစ်မ်ွးRJိေပမယ့ ်ပါဝါသံ@းတာ အရမ်းများပါသည>်   

တချိနတ်ညး်မJာ NFC အနးီကပ်ဆကသ်ယွမ်P (~ ၄ စငတ်မီီတာ ) IJင့ ်ပိ@̀ ပီးနးီနးီအကာွအေဝးမPRJိ`ပီး ေြပာငး်ေgX(ချိနလ်ညး်ပိ@ေIJးေကးွပါသည။် 

သိ@ေ့သာ် သ=က ဆကသ်ယွမ်Pပိ@ြမန်̀ ပီး ပါဝါသံ@းတာပိ@နညး်တာမိ@ ့ ခပ်ြမနြ်မနန်ဲ ့ နညး်နညး်ပဲ ေြပာငး်ေgX(သည။် စကI်Jစခ်@လံ@းလကထ်မဲJာRJိမယဆ်ိ@ အသံ@းဝင။် 

အနးီကပ်ဆကသ်ယွမ်Pစနစ ်NFC, Bluetooth TကNိးမဲအ့နးီကပ်ဆကသ်ယွ ်Wifi Direct မJတဆင့ ်ဖိ@ငပိ်@ ့ြခငး် 

သင့ရဲ်ဖ့@နး်မJာ တပါတညး်ြဖစေ်သာ Bluetooth, NFC  TကNိးမဲအ့နးီကပ် ဆကသ်ယွစ်နစ၊်  Wifi Direct or NFC app နဲ ့ feature အဂ်ါရပ်များက 

အနးီမJာRJိတဲစ့ကေ်တကွိ@ မjေဝရာမJာ ေရွးချယဖိ်@ ့ ခငွ့ြ်ပNပါလိမ့်မယ ်

ဖ@နး်IJစခ်@လံ@းမJာ ဖိ@ငေ်တကွ Files By Google Installed နဲ ့ သမ်ိးထားတာဆိ@ရင ်ဖိ@ငေ်တကွိ@ ဒနီညး်ပညာေတသွံ@း`ပီး app အချငး်ချငး် ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်နဲ ့ 

မjေဝIိ@ငပ်ါသည။် 

Files by Google ကေန ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်နဲ ့ ဖိ@ငမ်ျားပိ@ ့ြခငး် 

အေရးTကးီမJတခ်ျက။်   ဒဝီနေ်ဆာငမ်Pေတကွေတာ ့ဆကသ်ယွဖိ်@လွ့ယက်=̀ ပီး အားနညး်ချကက်ေတာ ့လံ@ြခNံမPမRJိပါ.   Bluetooth and wifi များသည ်

တညေ်နရာေဒသကိ@ ေြခရာခြံခငး် သင့ဖ်@နး်deviceအချကအ်လကေ်တကွိ@ စံ@စမ်းစစေ်ဆးလိ@ရ့Iိ@ငပ်ါသည။် -ကားြဖတေ်ဖာကထ်ငွး်သ=များကလညး် 

သင့ဖ်@နး်device ကိ@ စံ@တွဆဲကသ်ယွဖိ်@ ့ TကNိးပမ်းတာမျိNး မလိ@ချငတ်ဲဖိ့@ငေ်တကွိ@ ပိ@လိ့@ကတ်ာမျိNး သိ@မ့ဟ@တ ်ထခိိ@ကလွ်ယတ်ဲအ့ေြခအေနမJာသင့ဖ်@နး်deviceကိ@ 

ထနိး်ချNပ်တာမျိNးေတ ွလ@ပ်Iိ@ငပ်ါသည။်   ပိ9Aပီးလံ9ြခံ0မ8E:ိဖိ9ဆ့ိ9ရင ်စကေ်တကွိ9 မသံ9းတဲအ့ချိန်မ:ာ ဝန်ေဆာငမ်8ေတအွားလံ9းကိ9ပိတထ်ားAပီး လံ9ြခံ0ေသာေနရာမ: 

ြပန်ဖွင့တ်ာမျိ0း app ေတကွိ9  လိ9အပ်တာဘ ဲဘာလ/ဲဘယသ်4လခွဲင့ြ်ပ0ချက ်ကန ့်သတထ်ားတာမျိ0း ဖ9န်းလံ9ြခံ0ေရးစနစက်ိ9ေလက့ျင့A်ပီး update 

အAမဲလ9ပ်ေနတာမျိ0း ခိ9ငမ်ာေသာလQိ0\ ဝ:ကနံ်ပါတ ်passcode ထားတာမျိ0းလ9ပ်ရမ:ာြဖစသ်ည။် 

 
သးီသန ့ေ်ဖာ်ြပြခငး်/metadata များပါဝငေ်စြခငး် 



OTG drive ဆကီိ@ TကNိးမဲd့rive သိ@မ့ဟ@တ ်ဖ@နး်အေဟာငး်ေတကွေန မီဒယီာေတေွကာ်ပီလ@ပ်တဲအ့ခါ ေဖာ်ြပေသာအချကအ်လကမ်ျား ပါဝငေ်စြခငး် 

သိ@မ့ဟ@တ ်metadata ကိ@ မီဒယီာနဲ ့ သးီသန ့ခ်ွထဲားြခငး်သည ်အသံ@းဝငသ်ည။် မJတတ်မ်းတငေ်သာ app အများစ@သည ်CSV သိ@မ့ဟ@တ ်JSON 

မJတတ်မ်းများကိ@ ထ@တလ်@ပ်`ပီး  စကမ်JာRJိေသာ metadata (ဥပမာ ပထဝီအရပ်ေဒသ အချိန ်ရကစ်ွ)ဲ များကိ@ေရာ  သံ@းစွသဲ=က လကန်ဲထ့ည့ထ်ားေသာ 

ေဖာ်ြပချကမ်Jနသ်မjကိ@ပါ ဆွထဲ@တေ်လR့Jိသည။် 

ြပငပ်သိ@ထ့@တပိ်@ ့ြခငး်လ@ပ်သည့အ်ခါ အထကပ်ါ metadata များကိ@ပါ ပါဝငေ်အာင ်မJတတ်မ်းတင်̀ ပီး အရနသ်မ်ိးဆညး် backup ထားသင့သ်ည။် 

ProofMode app ကိ@သံ@း၍ အပိ@metadata ဖိ@ငမ်ျားကိ@ထ@တလ်@ပ်ြခငး် 

 
 
Drive ကိ@ ကာကယွေ်သာ လjိN( ဝJကန်ပံါတ ်

 
TကNိးမဲd့rive အများစ@သည ်မိ@ဘိ@ငး်appလjိN( ဝJကန်ပံါတန်ဲ ့ ကာကယွI်ိ@ငသ်ည။်  

လjိN( ဝJကန်ပံါတြ်ဖင့က်ာကယွြ်ခငး်သည ်လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး် encryption နဲ ့ မတ=သညက်ိ@ သတြိပNပါ။ TကNိးမဲသ့ိ@မ့ဟ@တO်TG drive များသည ်

ကနွပ်ျhတာ ဓာတြ်ပားအြပည့ ်လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး် encryption လ@ပ်ေဆာငI်ိ@ငေ်သာ်လညး် မိ@ဘိ@ငး်ဖ@နး်သံ@းgံ@ ြဖင့ ်မလ@ပ်ေဆာငI်ိ@ငပ်ါ။ 

သင့ရဲ် ့ drive အား လjိh( ဝJကစ်နစက်ာကယွြ်ခငး် 

 
 
ဖိ9ငမ်ျားကိ9 လQိ0\ ဝ:ကထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် encryption လ9ပ်ရန် စmးစားပါ 

သင့ရဲ်ဖိ့@ငမ်ျားကိ@ပိ@မိ@လံ@ြခNံစတိခ်ျစာွစ@ေဆာငး်ထားချငလ်jင ်အရနသ်မ်ိးဆညး်ြခငး် backupများကိ@ လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး် encryption လ@ပ်ရန ်

စ�းစားပါ။ TကNိးမဲစ့နစ ်သိ@မ့ဟ@တO်TG drives ပါေသာ မိ@ဘိ@ငး်ဖ@နး်အများစ@ကိ@ encryption လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိး၍ မရIိ@ငေ်သာ်လညး် 

ဖိ@ငမ်ျားကိ@ယတ်ိ@ငက်ိ@ အြခား drive ထကဲိ@ မေgX(မီတငွ ်encrypt လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထားIိ@ငသ်ည။်  ZArchiver and RAR ကဲသ့ိ@ ့ app များသည ်Android 

ေပ�တငွ ်ဖိ@ငမ်ျားကိ@ encrypt လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထား Iိ@ငသ်ည။်  ကိ@ယ့ရဲ် ့ encryption လjိh( ဝJကန်ပံါတက်ိ@ သတရိေနဖိ@အ့တကွ ်သတထိားပါ။  အကယ၍် 



လjိh( ဝJကန်ပံါတ ်password ေပျာကသ်ာွးလjင ်encrypted လjိh( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးထားေသာဖိ@ငမ်ျားအား ြပနလ်ညေ်ဖာ်ယ=ရန ်နညး်လမ်းမRJိေတာပ့ါ။ 

အရနသ်မ်ိးဆညး်ြခငး်မြပNမီ ZArchiver ကိ@သံ@း၍ ဇစဖိ်@င ်လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးဖိ@ငမ်ျားြပNလ@ပ်ြခငး် 

သတြိပNရနမ်Jာ အချိN( Iိ@ငင်မံျားမJာ encryption လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး်ကိ@ ဥပေဒအရတားြမစတ်ာ သိ@မ့ဟ@တ ်ရာဇဝတမ်PြပNတာမျိNးေတRွJိတတပ်ါသည။်  

အာဏာပိ@ငေ်တကွသင့ရဲ်အ့ချကအ်လကေ်တကွိ@ RJာေဖွလိ@မ့ရေအာင ်ကာကယွဖိ်@သ့ံ@းတာြဖစေ်ပမယ့ ်သကေ်သကိ@ဖျကဆ်းီမP စံ@စမ်းစစေ်ဆးြခငး်ကိ@ 

ပိတဆ်ိ@မ့P စတဲြ့ပစမ်Pများဟာ ရာဇဝတမ်Pအြဖစ ်အြပစေ်ပးခရံIိ@ငပ်ါသည။်  ဒေီြမပံ@က (2017 map) ရကလ်နွေ်န`ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သင့I်ိ@ငင်ရဲံ ့ 

ဥပေဒနဲပ့တသ်က်̀ ပီးေမးစရာRJိရငေ်နရာတိ@ရဲ့အ့စအေနနဲ ့ ပံပိ့@းမJာြဖစပ်ါသည။်  

 

 
 
သးီြခားေနရာများတငွ ်အရန် ၂ခ9 ြပ0လ9ပ်သမ်ိးဆညး်ြခငး် 

တခ@တညး် အရနသ်မ်ိးဆညး်တာက ယံ@-ကညစ်တိခ်ျစရာမြဖစပ်ါ။ ဥပမာ အရနသ်မ်ိးထားတဲ ့device ေပျာကတ်ယ ်ပျကတ်ယ ်သိ@မ့ဟ@တ ်တခ@ခ@  

gP ံးနမိ့်တာမျိNး ြဖစI်ိ@ငတ်ယ။်  အိ@ငတ်ကီ�မ်းကျငသ်=ေတ ွအ-ကေံပးတာက သမ်ိးတဲအ့ခါIJစခ်@ IJစေ်နရာသမ်ိးတာဆိ@ရင ်(သံ@းစံ@ြဖစသ်ာွး`ပီ)  

ေနာကစ်ကတ်ခ@ထထဲည့်̀ ပီး သးီသန်တ့ေနရာမJာထားရင ်ဘယတ်ခ@ပဲ ေပျာကေ်ပျာက ်ြဖစI်ိ@ငေ်ချRJိေသာ အI�ရာယမ်ျားကိ@ ကာကယွ်̀ ပီးြဖစလိ်မ့်မည။် 

3-2-1 backup အရနသ်မ်ိးြခငး် အေြခခမံ= 

 
ဒစီးီရီးရဲ ့ ေနာကဆ်ံ@းပိ@စ့ြ်ဖစတ်ဲ ့“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွ ်ဖိ@ငေ်ဝမjြခငး်IJင့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး်” ကိ@-ကည့ပ်ါ။ 

 
 
****************************************************************************************************************************************************** 
 
 
 



 
အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိန်တငွ ်ဖိ5ငေ်ဝမXြခငး်Y0င့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး် 
 

 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်0တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

 

ေရးသားသ= -  Yvonne Ng                       

ပံပိ့@းသ= -  Arul Prakkash 

 
ဒပိီ@စ့သ်ည ်“အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနတ်ငွမ်Jတတ်မ်းတငြ်ခငး်” စးီရီး၏ အပိ@ငး်ြဖစသ်ည။် 

ေနာကဆ်ံ@းြပနလ်ညသ်ံ@းသပ်သည့ရ်ကစ်ွ ဲ- ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက ်၂၀၂၀ ခ@IJစ ်

 

 

ကကR်JမီးယားေဒသမJာ ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနဆြဲဖစတ်ဲ ့အငတ်ာနက ်ြဖတေ်တာကြ်ခငး်IJင့ ်`ဖိNခွIဲ Jမ်ိနငး်ြခငး်သည ်ဒမိီ@ကေရစစီနစတ်ငွး်တငွ ်

အ-ကာRJညဆ်ံ@းေသာ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Pြဖစ်̀ ပီး ေဒသတငွး်RJိ ြပညသ်=များ၏အသကက်ိ@ ြပငး်ထနထ်ခိိ@ကေ်သာသကေ်ရာကမ်P ြဖစေ်စခဲသ့ည။် 

ထခိိ@ကဒ်ဏရ်ာေပ�တငွ ်gိ@ငး်ြပစာွေစာ်ကားြခငး်ဆင့၍် ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၉တငွ ်WhatsApp၏ ရက ်၁၂၀ သံ@းစွသဲ= မ=ဝါဒအရ ကကR်Jမီးယား၏ WhatsApp 

အေကာင့မ်ျားသည ်စတင၍် ပိတသ်မ်ိးြခငး်ခခံဲရ့သည။် 

 



ယခ@စာေရးသားေသာအချိန ်ဇနန်ဝါရီ ၂၀၂၀ တငွ ်ကကR်Jမီးယားေဒသ၏ အကန ့အ်သတမဲ် ့အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်သည ်တရားမဝငေ်သာ 

အာဏာအလXသဲံ@းစားမPြဖစသ်ညဟ်@ အIိ�ယိIိ@ငင်၏ံ Iိ@ငင်ေံတာ်တရားgံ@းချNပ် တရားဝငဆ်ံ@းြဖတခ်ဲသ့ည။် ကန ့သ်တထ်ားေသာ ြမနI်Pနး်ြမင့အ်ငတ်ာနက ်

ဘေရာဘ့ငI်Jင့ ်မိ@ဘိ@ငး်အငတ်ာနကက်ိ@ အချိN(ေနရာများတငွ ်ြပနလ်ညရ်RJိေသာ်လညး် ခငွ့ြ်ပNေသာစာရငး် သန ့R်Jငး်ေသာစာရငး် ဝကဘ်ဆ်ိ@ကမ်ျားကိ@သာ 

ေရွးချယခ်ငွ့R်Jိသည။် 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်များသည ်လ=အများအား သတငး်အချကအ်လကမ်jေဝြခငး်IJင့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး်အား ပိတဆ်ိ@တ့ားဆးီရန ်ဒဇိီ@ငး်လ@ပ်ထား`ပီး 

(လ=များအား မိ@ဘိ@ငး်ဖ@နး်IJင့ ်SMS အချကပိ်@ ့ြခငး် စသြဖင့ ်လံ@ြခNံမPနညး်ေသာ ဆကသ်ယွေ်ရးပံ@စစံနစမ်ျားကိ@သာ သံ@းရန ်တနွး်ပိ@ ့ြခငး်ြဖင့ ်

အာဏာပိ@ငမ်ျားအေနြဖင့ ်-ကားြဖတန်ားေထာငြ်ခငး် ေလလ့ာေစာင့-်ကည့ြ်ခငး်များကိ@ လွယက်=ေစသည)် ။ 

ကကR်Jမီးယားေဒသ၏ အတငး်-ကပ်ဆံ@းအငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ျိနမ်ျား အတငွး်တငွ ်လ=များစ@သည ်လကေ်ရးစာများသံ@းြခငး် စာပိ@စ့ာယ=စနစမ်ျား 

သံ@းြခငး်ကိ@သာ ယငး်တိ@၏့ချစခ်ငသ်=များIJင့ ်သတငး်စကားပါးရန ်အြခားေရွးချယစ်ရာမRJိ၍ ေရွးချယစ်ရာအြဖစသ်တမ်Jတခ်ဲရ့သည။်  

ပိတဆ်ိ@တ့ားဆးီြခငး်အားလံ@းကိ@ေRJာငတ်မ်ိးIိ@ငရ်န ်ေသချာေပါကန်ညး်လမ်း မRJိေသးေသာ်လညး် တကi်ကလPပ်RJားသ=IJင့ ်မိတေ်ဆတွိ@၏့ စကားလကဆ်ံ@ 

များမJတဆင် ့က�I်@ပ်တိ@ေ့လလ့ာခဲသ့ညမ်Jာ အချိN(ေသာ နညး်လမ်းများIJင့ ်ချ�းကပ်နညး်များသည ်ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်မjေဝြခငး်IJင့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး်များ 

အေြခအေနေပ�မ=တည်̀ ပီး သင့အ်တကွ ်အလ@ပ်ြဖစI်ိ@ငမ်ည။်  

မJတခ်ျကြ်ပNရနမ်Jာ အချိN(ေရွးချယI်ိ@ငေ်သာလမ်းများသည ်စတငြ်ပငဆ်င ်setup လ@ပ်ရနအ်တကွ ်အငတ်ာနကလိ်@အပ်သည။်  

(app ေဒါငး်လ@ပ်လ@ပ်ြခငး် စသြဖင့)် 

အနးီကပ်ဆက်သယ်ွမDစနစ ်NFC, Bluetooth Nကိ-းမဲအ့နးီကပ်ဆက်သယ်ွ Wifi Direct မWတဆင့ ်

ဖိ)ငမ်Zေဝြခငး် 

သငဖ်@နး်နဲ ့ နးီရာတငွR်Jိေသာ ဖ@နး်သိ@မ့ဟ@တd်evice တခ@ကိ@ဆကသ်ယွရ်န ်အငတ်ာနကဆ်ကသ်ယွမ်PRJိရန ်မလိ@အပ်ပါ။ Bluetooth, Wifi Direct, Near 

Field Communication NFC/နးီစပ်ရာကငွး်ြပငဆ်ကသ်ယွစ်နစ ်အငတ်ာနကမ်လိ@အပ်ပါ။ (တခါတရံ အငဒ်gိ@ကဘ်နိး်ဟ@လညး်ေခ�သည)်။ 



Bluetooth IJင့ ်Wifi Direct IJစခ်@စလံ@းသည ်TကNိးမဲဆ့ကသ်ယွန်ညး်ပညာ ြဖစ်̀ ပီ ဖ@နး်သိ@မ့ဟ@တd်eviceIJစခ်@ကိ@ ချိတဆ်ကပ်ွိNင့ ်သိ@မ့ဟ@တ ်

ကနွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ျီစက ်မRJိဘ ဲ“စံ@တွဆဲကသ်ယွ”် Iိ@ငပ်ါသည။်  Wifi Directက ပိ@မိ@ကျယဝ်နး်ေသာ အကာွအေဝးကိ@ Bluetooth ထကပိ်@၍ လျငြ်မနေ်သာ 

ေဒတာလXေဲြပာငး်မP ပံပိ့@း Iိ@ငပ်ါသည၊် သိ@ေ့သာ်ပါဝါကိ@အလွနတ်ရာပိ@သံ@းသည။် တချိနတ်ညး်မJာ NFC သည ်ပိ@မိ@တိ@ေတာငး်ေသာ အကာွအေဝးကိ@ 

Bluetooth or Wifi Direct ထကေ်IJးေသာ လXေဲြပာငး်IPနး်ြဖင့ ်သိ@ေ့သာ် ပိ@မိ@ြမနဆ်နစ်ာွချိတဆ်က်̀ ပီး ပါဝါသံ@းIPနး်နညး်သည။် ထိ@ေ့-ကာင့ ်ပမဏနညး် 

လXေဲြပာငး်ြခငး်ြဖစမ်ယ ်စကI်Jစခ်@လံ@းလကထ်RဲJိမယဆ်ိ@ အသံ@းဝငသ်ည။် 

 

 

Wifi Direct ကေတာ ့ဘလ=းတ@ထကစ်ာရင ်ေဝးေဝးေရာက်̀ ပီး ေဒတာေတကွိ@ ြမနြ်မနေ်ြပာငး်ေgX( Iိ@ငစ်မ်ွးRJိေပမယ့ ်ပါဝါသံ@းတာ အရမ်းများပါသည ်  

တချိနတ်ညး်မJာ NFC အနးီကပ်ဆကသ်ယွမ်P ေလးစငတ်မီီတာ ပိ@̀ ပီးနးီနးီအကာွအေဝးနဲ ့ ေြပာငး်ေgX(ချိနလ်ညး်ပိ@ေIJးေကးွပါသည ်

သိ@ေ့သာ် သ=က ဆကသ်ယွမ်Pပိ@ြမန်̀ ပီး ပါဝါသံ@းတာပိ@နညး်တာမိ@ ့ ခပ်ြမနြ်မနန်ဲ ့ နညး်နညး်ပဲ ေြပာငး်ေgX(မယ ်စကI်Jစခ်@လံ@းလကထ်မဲJာRJိမယဆ်ိ@ 

အသံ@းဝငပ်ါတယ ်

 

သင့ရဲ်ဖ့@နး်မJာBluetooth, Wifi Direct or NFC features အဂ်ါရပ်များက တပါတညး်ပါလာ`ပီး မjေဝဖိ@န့ညး်လမ်းများကိ@လညး် ြပသထားIိ@ငေ်ချRJိပါသည။် 

ဒါအ့ြပင ်ဖိ@ငး်ေတကွိ@မjေဝတဲ ့အဂ်ါရပ်မျိNးြဖစတ်ဲ ့Files by Google app ကဲသ့ိ@န့ညး်ပညာများလညး် ေပါငး်စပ်ထားမJာပါ။ 

 

အေရးTကးီမJတခ်ျက။်   ဒဝီနေ်ဆာငမ်Pေတကွေတာ ့ဆကသ်ယွဖိ်@လွ့ယက်=̀ ပီး အားနညး်ချကက်ေတာ ့လံ@ြခNံမPမRJိပါ။ Bluetooth and wifi များသည ်

တညေ်နရာေဒသကိ@ ေြခရာခြံခငး် သင့ဖ်@နး်deviceအချကအ်လကေ်တကွိ@ စံ@စမ်းစစေ်ဆးလိ@ရ့Iိ@ငပ်ါသည။် -ကားြဖတေ်ဖာကထ်ငွး်သ=များကလညး် 

သင့ဖ်@နး်device ကိ@ စံ@တွဆဲကသ်ယွဖိ်@ ့ TကNိးပမ်းတာမျိNး မလိ@ချငတ်ဲဖိ့@ငေ်တကွိ@ ပိ@လိ့@ကတ်ာမျိNး သိ@မ့ဟ@တ ်ထခိိ@ကလွ်ယတ်ဲအ့ေြခအေနမJာ သင့ဖ်@နး်deviceကိ@ 

ထနိး်ချNပ်တာမျိNးေတ ွလ@ပ်Iိ@ငပ်ါသည။်   ပိ9Aပီးလံ9ြခံ0မ8E:ိဖိ9ဆ့ိ9ရင ်စကေ်တကွိ9 မသံ9းတဲအ့ချိန်မ:ာ ဝန်ေဆာငမ်8ေတအွားလံ9းကိ9ပိတထ်ားAပီး လံ9ြခံ0ေသာေနရာမ: 

ြပန်ဖွင့တ်ာမျိ0း app ေတကွိ9  လိ9အပ်တာဘ ဲဘာလ/ဲဘယသ်4လခွဲင့ြ်ပ0ချက ်ကန ့်သတထ်ားတာမျိ0း ဖ9န်းလံ9ြခံ0ေရးစနစ ်ကိ9ေလက့ျင့A်ပီး update 

အAမဲလ9ပ်ေနတာမျိ0း ခိ9ငမ်ာေသာလQိ0\ ဝ:ကနံ်ပါတ ်passcode ထားတာမျိ0းလ9ပ်ရမ:ာြဖစသ်ည။် 



Nကိ-းမဲစ့နစြ်ဖင့ဖိ်)ငမ်ျားကိ)မZေဝြခငး် 

TကNိးမဲဆ့ကသ်ယွမ်Pဧရိယာကနွယ်က ်

TကNိးမဲh့ard drive သိ@မ့ဟ@တ ်flash drive များကိ@ အဖဲွ(တငွး် သိ@မ့ဟ@တ ်လ=များစ@ကိ@ တ`ပိNငန်ကတ်ညး် ဖိ@ငမ်jေဝရာတငွ ်သံ@းIိ@ငသ်ည။် 

Wifi driveသညမ်ျားေသာအားြဖင့ ်WXန-်ကားချကမ်ျားIJင့အ်တ= သိ@မ့ဟ@တ ်drive ဆကသ်ယွရ်န ်app များပါ`ပီး သံ@းစွရဲန ်လွယက်=သည။် လံ@ြခNံေရးအတကွ ်

drive ကိ@ လjိN(ဝကန်ပံါတလ်@ပ်ရန ်သတရိပါေစ။ 

သံ@းစွသဲ=များသည ်TကNိးမဲစ့ကက်ိ@ ဆကသ်ယွ်̀ ပီး ဖိ@ငမ်ျားမjေဝIိ@ငသ်ည။် 

TကNိးမဲd့rive မRJိဘ=းဆိ@ရင ်ပံ@မJန ်USB drive ကိ@  

TကNိးမဲက့နွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ျီကရိိယာ မJာ ပလပ်ထိ@း`ပီး သံ@းလိ@ရ့ပါသည။် USB အေပါကပ်ါေသာ ခရီးသာွးကနွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ျီကရိိယာသည ်ေဈးသကသ်ာ`ပီး 

သယယ်=ရနလွ်ယက်=သည။်သံ@းစွသဲ=သည ်USB drive ကိ@ အငတ်ာနကမ်လိ@ဘ ဲေဒသတငွး်ဧရိယာကနွယ်ကမ်Jတဆင့ ်ဆကသ်ယွI်ိ@ငသ်ည။် 

ဖ@နး်ထမဲJာRJိေသာဖိ@ငမ်ျားကိ@ USB drive IJင့ ်ဝငေ်ရာကခ်ျိတဆ်ကရ်န ်ဖိ@ငမ်နေ်နဂျာ app ကိ@ သံ@းစွဲ̀ ပီး  Solid Explorer ကဲသ့ိ@က့နွယ်ကတ်ငွး်RJိ 

သိ@ေလJာငခ်နး်များကိ@ ဆကသ်ယွI်ိ@ငသ်ည။် ကနွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ျီကရိိယာ၏ အိ@ငပီ်လိပ်စာကိ@ သင့ဖ်@နး်၏ advanced wifi settings တငွ ်ေတွ( RJိIိ@ငသ်ည။် 

သံ@းစွသဲ=သည ်USB drive ကိ@ TကNိးမဲက့နွယ်ကြ်ဖန ့ခ်ျီကရိိယာတငွ ်ပလပ်ထိ@း`ပီး ေဒသခဧံရိယာကနွယ်ကမ်Jတဆင် ့ဖိ@ငမ်ျားကိ@ မjေဝIိ@ငသ်ည ်

  

ဖိ@ငမ်နေ်နဂျာ app ကိ@သံ@း၍ (Solid Explorer ြပထားသည)် ဖ@နး်ထRဲJိကနွယ်ကမ်ျားIJင့ ်ဆကသ်ယွြ်ခငး် 

ေနာကတ်ခ@သံ@းIိ@ငတ်ဲ ့နညး်လမ်းတခ@က PirateBox လိ@ေ့ခ�တဲ ့ကိ@ယတ်ိ@ငလ်@ပ် ပေရာဂျကြ်ဖစ်̀ ပီးေတာ ့လိ@ငစ်ငR်Jိဖရီးေဆာဖ့်ဝဲြဖစသ်ည။်   

အေပ�မJာြပထားသလိ@ပဲ ဖိ@ငေ်တကွိ@ မjေဝIိ@င်̀ ပီး PirateBox ကအမညမ်သမိjေဝခငွ့ ်ေပးမJာြဖစတ်ဲအ့ြပင ်ချကန်ဲ ့ မတေ်ဆပိ့@I့ိ@ငတ်ဲ ့

အဂ်ါရပ်များလညး်ပါဝငပ်ါသည။်  PirateBox ကိ@ြပငဆ်ငြ်ခငး် setup လ@ပ်ဖိ@အ့တကွ ်ေဆာဖ့်ဝဲ အပိ@ငး်အစအနညး်ငယက်ိ@ download, install နဲ ့ setup 



လ@ပ်ရမJာြဖစပ်ါသည။် WXန-်ကားချကမ်ျားကိ@ Pirate Box ဝကဘ်ဆ်ိ@ကတ်ငွ ်-ကည့ပ်ါ။ 

PirateBox 

မိတ်ေဆခွျငး်ချက်လ)ပ်\ပီးဆက်သယ်ွြခငး် 

တကi်ကလPပ်RJားသ=ကနွယ်ကမ်ျားမJတဆင့ ်သတြိပNမိလာတဲ ့အသစက်ဲသ့ိ@ ့ မိတေ်ဆခွျငး်အချကပိ်@ဆ့ကသ်ယွတ်ဲ ့app များတငွ ်Briar and Bridgefy 

တိ@ ့ြဖစသ်ည။် 

က�I်@ပ်တိ@ ့ သံ@းစွဖဲ=းြခငး်မRJိေသးေသာ်လညး် စမ်းသပ်သံ@းစွဖဲ=းသ=များကိ@ သRိJိပါသည။် 

 

 

Briar သည ်ပငွ့လ်ငး်အရငး်အြမစြ်ဖစ်̀ ပီး IJစဖ်ကလံ်@းလjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိး ေသာစနစြ်ဖင့ ်အချကပိ်@ေ့သာapp ြဖစ်̀ ပီးဗဟိ@ဆာဗာကိ@ အားကိ@းြခငး်မRJိဘ ဲ

သံ@းစွသဲ=များ၏ဖ@နး်(device) များကိ@ syncs  ဆွယဲ=ြခငး် ( သံ@းစွသဲ=တိ@ငး်၏ device တငွ ်အေ-ကာငး်အရာများကိ@ အသကဝ်ငေ်နမည။် 

အငတ်ာနကမ်သံ@းဘ ဲBluetooth or Wifi သံ@းgံ@ ြဖင့လ်ညး် ဆွယဲ=Iိ@ငသ်ည။် (အငတ်ာနကရ်ချိနတ်ငွ ်Tor ကနွယ်ကက်ိ@သံ@း`ပီး ဆွယဲ=Iိ@ငသ်ည)် Briar သည ်

ကိ@ယပိ်@ငအ်@ပ်စ@ဖဲွ( ြခငး် အများသံ@းဖိ@ရပ်များ ဘေလာဂ့်များလညး် တညေ်ဆာကI်ိ@ငေ်သာ အဂ်ါရပ်များပါသည။် ေအာ့်ဖ်လိ@ငး်သံ@းချိနတ်ငွ ်

သင၏်အကာွအေဝးသည ်Bluetooth or Wifi အကာွအေဝးကဲသ့ိ@ ကန ့သ်တခ်ျကR်Jိသည။် (အများဆံ@း တရာမီတာ) 

 

တချိနတ်ညး်တငွ ်Bridgefy သည ်IJစဖ်ကလံ်@းလjိN( ဝJကလံ်@ြခNံေသာ (တိ@ကgိ်@ကအ်သလံXင့ေ်သာ အဂ်ါရပ်သံ@းြခငး်မJအပ) အချကပိ်@ေ့သာ app ြဖစ်̀ ပီး 

Bluetooth ကိ@သံ@း`ပီး အချကပိ်@သ့ည။်  Brairနဲမ့တ=ေသာအချကက် မတေ်ဆသ့ည ်အကာွအေဝးRJညR်Jည ်ခရီးေရာကI်ိ@ငသ်ည။် အြခား Bridefy 

သံ@းစွသဲ=များ၏ ပိ@ကစ်တိတ်ိ@ကထ်ားေသာကနွယ်ကမ်J ခ@နဆ်ြွခငး် (ရညရွ်ယ်̀ ပီးပိ@သ့=သာဖတလိ်@ရ့မညြ်ဖစသ်ည)်။ Bridgefy သည ်Briar ကဲသ့ိ@ ့ ကိ@ယပိ်@ငအ်ဖဲွ(၊ 

ဖိ@ရမ်၊ ဘေလာဂ့်အဂ်ါရပ်များ မပါRJိ ေသာ်လညး် 



တိ@ကgိ်@ကလ်Xင့ေ်သာစမ်ွးရညR်Jိ`ပီး တ`ပိNငတ်ညး်တငွ ်သင့ဆ်ကသ်ယွသ်= စာရငး်ထတဲငွ ်မပါေသာ Bridgefy သံ@းစွသဲ= ၇ ေယာကဆ်အီထ ိပိ@I့ိ@ငသ်ည။် 

(လိ@အပ်ချကအ်ရ တိ@ကgိ်@ကလ်Xင့ေ်သာ မတေ်ဆမ့ျားသည ်လjိN( ဝJကထ်နိး်သမ်ိးြခငး် encrypted မြဖစပ်ါ)။ 

 

 


