
 

အ  ော့ဖ်လ ိုင််း(offline) မှတတ်မ််းတငခ်ြင််း တကွ် ဖိုန််းက ိုခြငဆ်င(်setup)ခြင််း 

 

 

အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ခ ျိနတ်ွငမှ်တ်တမ််းတငဖ်ခင််း 

တ ်းသာ်းသူ -  Yvonne Ng                       

 ပ ံ့ပျိ ်းသူ -  Arul Prakkash 

 

ဒပီျိ ံ့စ်သည် “အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနတ်ွင ်မှတ်တမ််းတငဖ်ခင််း” စီ်း ီ်း၏အပျိ င််းဖြစ်သည် 

တနာက်ဆ  ်းဖပနလ်ည်သ  ်းသပ်သညံ့် က်စွွဲ - ဇနန်ဝါ ီ ၃၀  က် ၂၀၂၀ ခ နစှ် 

 

 

အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ထာ်းတသာ်လည််း မှတ်တမ််းတငသူ်မ ာ်းအတနနငှံ့ ်အတ ်းကကီ်းဗီဒယီျိ မ ာ်းြမ််းယူနျိ ငပ်ပီ်း ထျိ ဗီဒယီျိ အတထာက်အထာ်းမ ာ်းကျိ  

တအာံ့ြ်လျိ င််း(offline) သျိ ံ့မဟ တ် အွနလ်ျိ င််း(online) ဖပန ်သညံ့်အခ ျိနတ်ွင ်မျှတဝဖခင််း ဖပြုလ ပ်နျိ င်သည်။ 

တအာံ့ြ်လျိ င််း(offline)မှတ်တမ််းတငဖ်ခင််းအတွက်ြ န််းကျိ ဖပငဆ်င(်setup)ဖခင််း 

အတွက်အသ  ်းဝငမ်ညံ့်အခ က်အလက်မ ာ်းကျိ  တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူမ ာ်းနငှံ့ ်အဖခာ်းက ငံ့်သ  ်းသူမ ာ်းဆီမှ ကျွန် ပ်တျိ ံ့ တအာက်ပါအတျိ င််းတလံ့လာခွဲံ့သည်။ 

သတျိဖပြု နမ်ှာ အခ ျိြု ျို့တသာအခ က်မ ာ်းသည်  ငတ် နက် သ ို်းခြြုရန် လျိ အပ်သည်။ ထျိ ံ့တ ကာငံ့ ်အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနမ်တျိ ငမ်ီ သျိ ံ့မဟ တ် 

အငတ်ာနက်ဖပနလ်ည် ရှျိခ ျိနတ်ွင ်လ ပ်တဆာငထ်ာ်း နဖ်ြစ်သည်။  ထပ်မ တဖပာ ကာ်းလျိ သည်မှာ ထျိ အခ က်မ ာ်းကျိ  စျိတ်ြျိစီ်းမှုရှျိတနသညံ့် အခ ျိနက် မှ 

လ ပ်တဆာင ်နမ်တစာငံ့ဆ်ျိ င််းပါနငှံ့။် ယခ လ ပ်တဆာငထ်ာ်းပါ။ အ ကပ်အတည််း က တ ာက်သညံ့်အခ ျိန ်မတျိ ငမ်ီ ဖိုန််း သ ို်းခြြုခြင််းက ို 

 ြျ န်ယူ၍အလော့ကျငော့ထ် ်းြါ။ 

https://blog.witness.org/author/yvonne/
https://blog.witness.org/author/yvonne/
https://www.witness.org/portfolio_page/arul-prakkash/
https://www.witness.org/portfolio_page/arul-prakkash/


အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနသ်ည် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျိ  တျိ ်းဖမြှငံ့ထ်ျိန််းခ ြုပ်ထာ်းသညံ့်အခ ျိန ်သျိ ံ့မဟ တ် လွတ်လပ်စွာသတ ာထာ်း ထ တ်တြာ်ခွငံ့၊် 

စ ရ  ်းခွငံ့မ် ာ်းကျိ  ကန ံ့သ်တ်ထာ်းသညံ့် အခ ျိနမ် ာ်းနငှံ့ ်တျိ က်ဆျိ ငတ်နတတ်သည်။ သငသ်ည်မှတ်တမ််းတငသူ်ဖြစ်လျှင ်မျိမျိကျိ ယ်ကျိ  တသာ်လည််းတကာင််း၊ 

မျိမျိ၏သတင််း အခ က်အလက်မ ာ်းကျိ တသာ် 

လည််းတကာင််း အထူ်းသတျိဖပြုကာကွယ် နအ်ခ ျိနဖ်ြစ်သည်။ သက်ဆျိ င ်ာအာဏာပျိ ငမ် ာ်းက သငံ့ြ် န််းကျိ သျိမ််းယူနျိ ငတ်ဖခအလာ်းအလာ၊ 

ြ န််းကျိ  မဖြစ်မတန unlock လ ပ်ချိ င််းနျိ ငတ်ဖခ၊ အတ ကာင််းအ ာမ ာ်းကျိ ထ တ်ဖပ ချိ င််းတသာအတဖခအတနမ ာ်းရှျိလျှင ်(အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိန၊် အဖခာ်း) 

မှတ်တမ််းတင ်နအ်တွက် သီ်းသန် ံ့ြ န််းတလ  ်းသ  ်း နစ်စဉ်းစ ်းပါ။ ထိိုသိို ို့သ ို်းစ ွဲခြင့််းခြငို့့် မိမိကိိုယ့်ပိိုင့်အြျက့်အလက့်မျ ်း (contacts, accounts, message, 

etc) ြိို်းယူရရ ိခြင့််း အြ ငို့့်အလမ့််းကိို နည့််းစစလိမို့့်မည့်။ ထိိုသိို ို့သ ်းသန ို့့်စက့်မသ ို်းနိိုင့်လျှင့်လည့််း ယြိုနည့််းလမ့််းမျ ်းကိို ဆက့်လက့်သ ို်းစ ွဲခြင့််းခြငို့့်လည့််း 

အထိြိိုက့်မြ နိိုင့်စသ စေတ မျ ်းကိို ပိိုမိိုစက င့််းမ န့်စ   လ ိုခြ ြုံစစလိမို့့်မည့်။ 

 
 

ဖိုန််း အ  င််းက ိုရည်ရွယ်ြျက်အခြ င််းသ ို်းစွွဲလျှင် အေတ  ရငရ်ှင််းြစ်ြါ 

တဒတာရှင််း န ်factory reset ကျိ  run ပါ 

 

မှတ်ခ က်။    ။ တလံ့လာခ က်မ ာ်းအ  ြ န််းကျိ  factory reset run တသာ်လည််း ရှျိသမျှတဒတာအာ်းလ  ်းရှင််းမည်မဟ တ်ပါ။  အမှနမ်ှာ  ာနှုန််းဖပညံ့်လ  ဖခ ြုစွာ 

တဒတာမ ာ်းကျိ ရှင််းလင််းခ ငလ်ျှင ်ြ န််းကျိ  ြ က်ဆီ်း မည်။  သျိ ံ့တသာ် ထျိ နည််းလမ််းသည် ြ န််းကျိ ဖပနလ်ည်သ  ်းစွွဲခ ငလ်ျှင ်တ ွ်းခ ယ်လျိ ံ့ မညံ့် နည််းလမ််း 

မဟ တ်ပါ။  ယခ တဆာင််းပါ်းတွင ်Android အငဂ် ငန်ယီာတဦ်းက အ က တပ်းထာ်းသည်မှာ factory reset  မလ ပ်မီ ြ န််းထွဲရှျိအတ ကာင််းအ ာ မ ာ်းကျိ  

လျှျိ ျို့ ဝှက်လ  ဖခ ြု န ်တသခ ာတစ မည်။ ယခ လက်ရှျိြ န််း အမ ာ်းစ တွင ်မူ င််းအာ်းဖြငံ့ ်လျှျိြုျို့ ဝှက်လ  ဖခ ြုမှုရှျိတသာ်လည််း အကယ်၍မရှျိခွဲံ့လျှင ်resetting မလ ပ်မီ 

setting ကျိ သွာ်းပါ > security > encrypt လ ပ်ပါ။ ထျိ နည််းလမ််းသည် သင ်factory reset လ ပ်ခ ျိနမ်ှာ encryption key တပ ာက်သွာ်းပါက 

မြ က်ဆီ်း တသ်းတသာ တဒတာမ ာ်းသည်ပင ်ြတ်လျိ ံ့မ တသာအဆငံ့သ်ျိ ံ့ တ ာက်သွာ်းမည်။ 

https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/fr_most15.pdf
https://www.theverge.com/2015/5/26/8661461/android-factory-reset-disk-encryption-resale


ြ န််းလ  ဖခ ြုတ ်းအတဖခခ ကျိ တလံ့က ငံ့ဖ်ခင််း 

 

အတထွတထွြ န််းလ  ဖခ ြုတ ်းအတလံ့အက ငံ့မ် ာ်းမှာ အတဖခအတနအ ပ် ပ်တွင ်အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနဖ်ြစ်တစ၊ မဖြတ်တတာက်ခ ျိနဖ်ြစ်တစ 

အက  ြု်းဝငသ်ည်။ အဖခာ်းအြွွဲျို့အစည််းမ ာ်း၏ အသ  ်းဝင်တသာအ င််းအဖမစ်မ ာ်း  

တအာက်ပါအတျိ င််းဖြစ်သည်။  မည်သညံ့်အ ာမှ  ာနှုန််းဖပညံ့် အာမ မခ နျိ င ်တသာ်လည််း အခ ျိြု ျို့အသ  ်းဝငသ်ညံ့်အခ က်မ ာ်းပါဝငသ်ည်မှာ 

- သငံ့ြ် န််းသည် လျှျိြုျို့ ဝှက်လ  ဖခ ြုတ ကာင််း(encrypted) တသခ ာပါတစ။ ြ န််းအသစ်မ ာ်းသည် မူလပငမ်ကပင ်လျှျိြုျို့ ဝှက်လ  ဖခ ြုသည် (encrypted)။ 

မျိမျိြ န််း၏လျှျိြု ျို့ ဝှက်လ  ဖခ ြုမှု မတသခ ာလျှင ်security setting ကျိ  စစ်တဆ်းပါ။ 

- OS (operating system) updates ကျိ  ပ  မှနစ်စ်တဆ်းပါ။ သူတျိ ံ့သည် လ  ဖခ ြုတ ်းထျိချိ က်နျိ ငမ်ှုကျိ  ဖပြုဖပငန်ျိ ငသ်ည်။ 

- အတ ်းကကီ်းတသာ app (like message apps) မ ာ်းကျိ  ပ  မှန ်update လ ပ်ပါ။ 

- ြ န််းလျှျိြု ျို့ ဝှက်က ဒန် ပါတ်ကျိ ချိ ငမ်ာပါတစ၊ အနည််းဆ  ်း ဂဏန််းတဖခာက်လ  ်းထာ်းပါ၊ လက်တဗွ မ က်နာှ အမှတ်အသာ်း fingerprint/touch or face ကျိ  

အာ်းမကျိ ်းပါနငှံ့။် 

- Screen lock, lock timer ကျိ  set up လ ပ်ထာ်းပါ။ 

- တည်ရှျိတန ာ location service ကျိ  (off) မလျိ လျှငပ်ျိတ်ထာ်းပါ။  

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

အဖခာ်းapp တတွမှာရှျိသညံ့် check location permission မ ာ်းလည််းပျိတ်ထာ်းပါ။ 

- Bluetooth နွဲ ံ့ Wifi ကျိ လည််း မလျိ အပ်လျှငပ်ျိတထ်ာ်းဖခင််းဖြငံ့် device ကျိ  တနာက်တယာငခ် ဖခင််းမှ တရှာငရ်ှာ်းနျိ င်သည်။ 

- ြ န််းကျိ  မသ  ်းလျှင ်power down ထာ်းပါ။ 

https://freedom.press/training/preventative-mobile-security-tips-activists/
https://freedom.press/training/mobile-security-for-activists-and-journalists/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php#device
https://www.apc.org/es/irhr/digital-security-first-aid-kit-5
https://securityinabox.org/en/guide/smartphones/
https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones


အသ  ်းဝငတ်သာမှတ်တမ််းတငA်ppမ ာ်းကျိ  Install လ ပ်ဖခင််း 

 

ဓာတ်ပ  သျိ ံ့မဟ တ်ဗီဒယီျိ မှတ်တမ််းတငတ်သာအခါ ြ န််းထွဲရှျိ built-in camera app ကျိ  အသ  ်းဖပြုနျိ ငသ်ည်။ သျိ ံ့မဟ တ ်ပျိ ပပီ်းအထူ်းဖပြုတသာမှတ်တမ််းတငa်pp 

(ProofMode သျိ ံ့မဟ တ် အဖခာ်း)မ ာ်းကျိ လည််း အသ  ်းဖပြုနျိ င်သည်။ ထျိ  app မ ာ်းသည် ပျိ မျိ အာ်းတကာင််းသညံ့် metadata မ ာ်းကျိ  ြမ််းယူ၊ ဖပငပ်သျိ ံ့ထ တ်ပျိ ံ့၊ 

သရ ပ်ခွွဲ၊ အတည်ဖပြု၊ လျှျိြုျို့ ဝှက်ထျိန််းသျိမ််း၊ လ  ဖခ ြုတသာ galleries နငှံ့ ်တဖခာ်း အဂ် ါ ပ်မ ာ်းကျိ  ခွငံ့ဖ်ပြုတစသည်။ 

အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနက်ျိ  မှတ်တမ််းတငသ်ညံ့် app ဖြစ်တသာ OONI Probe သည် ပွငံ့လ်င််းအ င််းအဖမစ် app ဖြစ်ပပီ်း ြ န််းမှတဆငံ့စ်မ််းသပ်ကာ 

ဆျိ က်သျိ ံ့မဟ တ် ပလက်တြာင််းမ ာ်းကျိ  ပျိတ်ဆျိ ံ့သလာ်းဟ  စမ််းသပ်နျိ ငသ်ည်။ 

ထျိ စမ််းသပ်မှုမှ  ယ်လျိ ၊  ယ်အခ ျိန၊်  ယ်တန ာ၊  ယ်သူက ဆျိ က်တတွကျိ  ပျိတ်ဆျိ ံ့ထာ်းသလွဲ ဖပသနျိ ငသ်ည်။ ဒ ီapp ကျိ  အသ  ်းမဖပြုမီ ဖြစ်နျိ ငတ်ဖခရှျိစသ  

အနတရ ယ့်မျ ်းကိို န ်းလည့်ထ ်းြိို ို့လိိုအပ့်သည့်။ 

 

မည့်သည့်ို့ app ကိို အသ ို်းခပြုံရမလွဲ မစသြျ ခြစ့်စနပါသလ ်း? ကျွန့်ိုပ့်တိို ို့က လမ့််းညွှန့်စမ်းြ န့််းမျ ်းခြငို့့် “ေ မ တ့်တမ့််းတင့်app ကိို သင့်သ ို်းသငို့့်ပါသလ ်း” 

သင့်တန့််းတ င့်ပ ို့ပိို်းစပ်းပါမည့်။ 

စန ို့စဉအသ ို်းခပြုံမညို့့် App မျ ်း Install လိုပ့်ခြင့််း 

 

သငံ့ြ် န််းထွဲတွင ်တဒတာအနည််းငယ်သာရှျိပပီ်း အထူ်းဖပြုတသာ app မ ာ်းရှျိတနဖခင််းတ ကာငံ့ ်သ သယဖြစ်ခ  ြွယ်ဖြစ်နျိ ငသ်ည်။ သငံ့ြ် န််းကျိ  တန ံ့စဉ သ ို်းစနစသ  

deviceပ ိုစ စပေါ်လ င့်စစရန့် မိမိမ တ့်တမ့််းတင့်စသ  စနရ စေသတ င့် အသ ို်းမျ ်းစသ  app မျ ်း install လိုပ့်ထ ်းပါ (သိို ို့စသ ့် 

န မည့်စက င့််းရ ိစသ အရင့််းအခမစ့်မျ ်းမ  download) လိုပ့်ပပ ်း စ ်းကင့််းစသ ဓ တ့်ပ ိုမျ ်းကိို gallery တ င့်ထ ်းပါ။ 

https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://wp.me/p4j1y7-789


ဆျိ ရှယ်မီဒယီာapp သ  ်းလျှင ်အဖခာ်းနာမည်မ ာ်းနငှံ့ ်အတကာငံ့ြ်ွငံ့လ်ျိ က ြွငံ့ထ်ာ်းနျိ ငတ်သာ်လည််း အတကာငံ့တ် သည် အခ ျိြု ျို့ပလက်တြာင််းမ ာ်း၏ 

ဝနတ်ဆာငမ်ှုစည််းကမ််းကျိ  တြာက်ြ က် ာတ ာက်သည်။  အခ ျိြု ျို့ပလက်တြာင််း မ ာ်းသည် အတကာငံ့တ် ြွငံ့ ်နခ်က်ခွဲတအာင ်ကျိ ယ်တ ်းကျိ ယ်တာအခ က်မ ာ်း 

စျိစစ်အတည်ဖပြုဖခင််းလျိ အပ်ခ က်မ ာ်းထာ်းရှျိသည်။  ထျိ ံ့အဖပင ်အတ ကာင််းအ ာမ ာ်း ဖြညံ့်သွင််းဖခင််း သူငယ်ခ င််းလက်ခ ဖခင််း စသညံ့် လ ပ်ငန််းမ ာ်းအတွက် 

ကကျိြု်းစာ်းအာ်းထ တ်အခ ျိနသ်  ်း မည် ဖြစ်သည်။ 

 

 ငတ် နက်မရှ ြျ န်တငွ ်app မျ ်း install လိုြ်ခြင််း 

 

အငတ်ာနက်ခ ျိတ်ဆက်ခွငံ့မ်  ွဲ app မ ာ်းကျိ  download and install လ ပ်ဖခင််းသည် သျိသာထငရ်ှာ်းတသာ စျိနတ်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ 

အငတ်ာနက်ဖပတ်တတာက်နျိ ငတ်ခ ရှျိသည်ကျိ  တမျှာ်မှန််း၍ ကကျိြုတငပ်ပီ်း download လ ပ်ထာ်း မည်။ 

သငံ့အ်ာ်းအတထာက်အကူဖပြုနျိ ငသ်ညံ့် အဖခာ်းတသာနည််းဗ  ဟာမှာ Android Package (.apk) file ကျိ  download and save လ ပ်ထာ်းပါ 

(ယ ိုကကည်ရအသ   ရင််း ခမစ်, ဥပမာ တီထွငသူ်ထ မှ တျိ ကရ်ျိ က်download) Phone storage or drive မှာ .apk file အတနနွဲ ံ့ သျိမ််းထာ်းပါ။ ထျိ  

APKမ ာ်းကျိ  တအာံ့်ြ်လျိ င််း ထာ်းဖခင််းသည် အငတ်ာနက် မရှျိသည်ံ့အခ ျိနတ်ွင ်သငတ် ာ တဖခာ်းသူမ ာ်းပါ မျှတဝဖခင််းကျိ  ခွငံ့်ဖပြုသည်။ 

စမ််းသပ်သ  ်းစွွဲြျိ ံ့အခွငံ့အ်လမ််းမရှျိတသာ်လည််း F-Droid app သည် ထျိ  APK တအာံ့်ြ်လျိ င််းမ ာ်းနငှံ့ ်လွဲလှယ်သ  ်းစွွဲနျိ ငသ်ည်။  သငခ်န််းစာ 

F-Droid app ကျိ  တအာံ့်ြ်လျိ င််းမျှတဝတသာ ဆက်သွယ်တ ်းစနစ် 

 
 

က ိုယ်အရ်းက ိုယ်တ ၊ လျှ ြု ျှို့ ဝကှ်၊  ထ ြ ိုက်မြ အသ  သတင််း ြျက် လကမ်ျ ်းက ို ဖိုန််း(device) ထွဲမှ ဖယ်ထိုတထ် ်းခြင််း 

 

ြ န််း(device)ကျိ  မှတ်တမ််းတငရ်  သက်သက်သာအသ  ်းဖပြု န ်ြယ်သျိမ််းထာ်းြျိ ံ့ ကကျိြု်းစာ်းပါ။ email, phone calls, message အတွက် 

ကျိ ယ်တ ်းကျိ ယ်တာဖြစ်တစ၊ အနတရ ယ့်ရ ိသ  ်းနိိုင့်စသ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းမှု အဆက်အသွယ်မ ာ်းနငှံ့ဖ်ြစ်တစ ဒြီ န််း(device)ဆက်သွယ်မှု လ ပ် န ်မသ  ်းပါနငှံ့ ် 

https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/


 

 အကက င််း ရ မျ ်းက ို အမှ်းမှ န်သ ွ်းအစမညော့် features သ ို်းခြင််း 

 

အကယ်၍ သငံ့ြ် န််းကျိ  ရှာတြွခ  သညံ့်အခါ သငံ့ ်ည် ွယ်ခ က်ကျိ  သျိသာမှု နည််းတစ န ်သျိ ံ့မဟ တ် အတ ကာင််းအ ာမ ာ်းကျိ  တတွျို့ ရှျိြျိ ံ့ ခက်ခွဲတစ န ်

ကူညီမှုတပ်းသည်။ သငံ့ြ် န််းကျိ  အတပေါ်ယ လ ငဖ်မနစ်ွာ စစ်တဆ်းဖခင််းခ  တွဲံ့အခါ ယခ ကွဲံ့သျိ ံ့ရှင််းလင််းသညံ့် နည််းဗ ြုဟာမ ာ်းကျိ  လ ပ်တဆာငသ်ငံ့သ်ည်။ 

Launcher app ကျိ  အသ  ်းဖပြု၍ app ၏ shortcut နာမည်နွဲ ံ့ အျိ ငက်ွန ်မ ာ်းကျိ  တဖပာင််းလွဲလျိ က်ပါ။ (ဥပမာ - Nova Launcher , အဖခာ်း app 

မ ာ်းလည််းရှျိတသ်းသည်) အခ ျိြု ျို့app တတွ ွဲ ံ့ သျိသာထငရ်ှာ်းမှုကျိ  နည််းတစမည်။  

 

 

Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) ကွဲံ့သျိ ံ့ ြ န််းနွဲ ံ့ တပါတည််းပါလာတသာ လျှျိြုျို့ ဝှက် feature  မ ာ်းကျိ  အတထာက်အကူ သ  ်းနျိ ငသ်ည်။   

 

 

အခ က်အလက်မပါဝငတ်သာ ြျိ ငတ်ခ တဆာက်၍ “.nomedia” ဟ အမည်တပ်း 

Folder တခ တအာက်တွငသ်ျိမ််းဖခင််းဖြငံ့ ်gallery ထွဲမှာ သငံ့မ်ီဒယီာတတွ မတပေါ်လာတအာင ်ကာကွယ်နျိ ငသ်ည်။ မှတ်ခ က် -   အကယ်၍ မီဒယီာတတွ 

တပေါ်တနဆွဲဖြစ်လျှင ်gallery cache ကျိ  clear လ ပ်ပါ။  ြ န််း(devices) အာ်းလ  ်းတွင ်တသမတ်တည််း အလ ပ်ဖြစ်ခ ငမ်ှ ဖြစ်လျိမံ့်မည်။ 

 

 

ြွက်ထာ်းတသာ folderမ ာ်း (“.” နငှံ့စ်တသာfolder)ကျိ  file manager app သ  ်း၍ ြနတ်ီ်းပါ။  ြွက်ထာ်းတသာ folderမ ာ်းကျိ  manually ဖြစ်တစ၊  Open 

Camera ကွဲံ့သျိ ံ့တသာ app သ  ်းပပီ်းဖြစ်တစ တရ ျို့ ဖခင််းဖြငံ့်  ယ်မီဒယီာကျိ  သျိမ််းထာ်းလွဲ သတ်မှတ်နျိ ငသ်ည်။  ြွက်ထာ်းတသာြျိ ငမ် ာ်းကျိ  မဖမငတ်စ န ်setting 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-is-private-mode-and-how-do-i-use-it/
https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-g4-content-lock-CT10000027-1432774759427
http://opencamera.org.uk/
http://opencamera.org.uk/


သျိ ံ့သွာ်း၍ “show hidden files”ကျိ  “turn off” လ ပထ်ာ်းတ ကာင််း တသခ ာပါတစ။ 

[GAMBAR] 
 
[GAMBAR] 

 

Tella or Eyewitness to Atrocities ကွဲံ့သျိ ံ့ မှတ်တမ််းတငဖ်ခင််းကျိ  အထူ်းဖပြု app မ ာ်းသည် လျှျိ ျို့ ဝှက်ထျိန််းသျိမ််းတသာ encrypted gallery မ ာ်းတွင််း 

သီ်းသန ံ့ ်မှတ်တမ််းတငထ်ာ်းနျိ ငပ်ပီ်း app ကျိ  သ  ်း၍သာ လက်လှမ််းမီ နျိ ငတ်သာတ ကာငံ့ ်သငံ့ြ် န််းကျိ  ရှာတြွစစ်တဆ်းဖခင််းခ  တသာအခါ သျိသာထငရ်ှာ်းမှုကျိ  

တလျှာံ့နည််းတစသည်။  ထျိ  gallery မ ာ်းတွင ်မှတ်တမ််းတငတ်သာအခါ သီ်းသန ံ့လ်ျှျိြု ျို့ ဝှက်န ပါတ်passcodeလျိ အပ်ပပီ်း သငံ့ြ် န််း unlocked 

ဖြစ်တသာအခ ျိနတ်ွင်တတာင ်လျှျိ ျို့ ဝှက်ထျိန််းသျိမ််းမှု (encrypted) ဆက်လက်တည်ရှျိတနမည်။ 

 

 

 အကက င််း ရ က ိုအမှ်းမှ န်အ  ငလ်ိုြ်ရ တငွ ်အရ်းကက ်းအသ မှတြ်ျက် 

အတ ်းကကီ်းတသာသတျိဖပြု နမ်ှာ အထက်ပါနည််းစနစ်မ ာ်းသည ်တစ  တတယာက်က လ ငဖ်မနစ်ွာလှနတ်လှာခ ျိနတ်ွငသ်ာ ခ ပစ် နဖ်ြစ်ပပီ်း  

တစ ိုတယ က်ကအသြျ စွ ကကညော့်ရှုသညော့် ြါတငွ ် အကက င််း ရ မျ ်းက ို  ကျ  ်းသကအ်ရ က်စွ  ဖွက်ထ ်းန ိုငမ်ည်မ ိုတြ်ါ။ 

 

မှတ်ထာ်းသငံ့သ်ည်မှာ အခ ျိြု ျို့ နျိ ငင် မ ာ်းတွင ်သငံ့တ်ဒတာမ ာ်းကျိ  လ  ဖခ ြုလျှျိြု ျို့ ဝှက် နန်ငှံ့ရှ်င််းလင််း နသ်  ်းတသာ security app မ ာ်းကျိ  ဥပတဒအ  ကန် ံ့သတ်ဖခင််း 

ဖပစ်မှုတပ်းဖခင််း ဖပြုလ ပ်နျိ ငသ်ည်။ ထျိ  app မ ာ်းကျိ အသ  ်းဖပြု၍ သငံ့တ်ဒတာမ ာ်းကျိ  အာဏာပျိ ငမ် ာ်းကျိ   ယူဖခင််းမှာ ကာကွယ် န ် ည် ွယ်ခ က်ဖြငံ့ ်

သက်တသကျိ ြ က်ဆီ်းဖခင််း သျိ ံ့မဟ တ် စ  စမ််းစစ်တဆ်းမှုကျိ  ပျိတဆ်ျိ ံ့ဖခင််းမ ာ်း ဖပြုလ ပ်ပါက  ာဇဝတ်မှုအတနဖြငံ့ ်ဖပစ်ဒဏတ်ပ်းနျိ ငသ်ည်။ ယခ တဖမပ  သည် 

သငံ့န်ျိ ငင် ဥပတဒနငှံ့ပ်တ်သက်၍ တမ်းခွန််းရှျိပါက အစဖပြုတလံ့လာနျိ ငသ်ည် (ဖပညံ့်စ  တသာ်လည််း ၂၀၁၇) 

 
 

အ  ော့်ဖ်လ ိုင််းမျှအဝရန်ခြငဆ်ငခ်ြင််း 

https://hzontal.org/tella/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


 

အတ ကာင််းအ ာမ ာ်းကျိ  ြမ််းယူပပီ်းတသာ်လည််း အငတ်ာနက်မရှျိသညံ့် အတဖခအတနတွင ်သငံ့လ်  ဖခ ြုတ ်းအ တသာ်လည််းတကာင််း၊ တန ာလွတ် 

  ငလ်ည််းတကာင််း၊ မျှတဝ နလ်ည််းတကာင််း လျိ အပ်လာလျှင ်မှတ်တမ််းမ ာ်းကျိ  ြ န််းမှ ြယ်ထ တထ်ာ်းသငံ့သ်ည်။ မှတ်တမ််းမ ာ်းကျိ  ပ  မှန ်offload 

ြယ်ထ တ်ထာ်းဖခင််းဖြငံ့ ်သငံ့ြ် န််းကျိ  သျိမ််းဆည််းရှာတြွပပီ်း unlock လ ပ်ခ  လျှင ်အခ က်အလက်မ ာ်းတပါက် ကာ်းသွာ်းတသာ အတဖခအတနကျိ  

တလ ာံ့နည််းတစသည်။ 

အငတ်ာနက်မဆက်သွယ်နျိ ငတ်သာ်လည််း အဖခာ်းြ န််း သျိ ံ့မဟ တ် Wifi USB drive စသဖြငံ့ ်Wifi or Bluetoothနငှံ့ ်ခ ျိတ်ဆက်ထာ်းတသာ deviceမ ာ်းမှ 

တဆငံ့ ်ဆက်သွယ်နျိ ငသ်ည်။ သငံ့ြ် န််းသည် ပ  မှနအ်ာ်းဖြငံ့ ်app ဆက်သွယ်မှုစနစ်မ ာ်းမှ ဆက်သွယ်ပျိ ံ့တဆာငန်ျိ ငစ်ွမ််း ရှျိလျိမံ့မ်ည်။  အကယ်၍ 

ထျိ နည််းကျိ ပ ံ့ပျိ ်းလျှင ်USB on-the-go (OTG) drive သျိ ံ့မဟ တ် ကွနန်က်တာနငှံ့ ်ပလပ်ထျိ ်းပပီ်း မှတ်တမ််းမ ာ်းကျိ  OTG drive သျိ ံ့မဟ တ် အဖခာ်း device 

ထွဲသျိ ံ့  offload (ြယ်ထ တ်) လ ပ်နျိ ငသ်ည်။ 

“အငတ်ာနက်ဖြတ်တတာက်ခ ျိနအ်တွင််းြျိ ငမ် ာ်းမျှတဝဖခင််းနငှံ့ဆ်က်သွယ်ဖခင််း” 

သငခ်န််းစာနငှံ့ ်“ဗီဒယီျိ ဖြငံ့သ်က်တသ - နည််းပညာကျိ ျိယာ - ြျိ ငမ် ာ်းလ ွဲတဖပာင််းဖခင််း” တွင ်ထျိ နည််းလမ််းမ ာ်းကျိ  အတသ်းစျိတ်တဆွ်းတန်ွးမည်။ 

 

 ကကြ် တည််းမကျအရ က်မ  အခြ အနတငွအ်လော့ကျငော့ခ်ြင််း 

 

ယခ သျိ ံ့မဟ တ်အငတ်ာနက်အသ  ်းဖပြုခွငံ့ရှ်ျိခ ျိနတ်ွင ်ြ န််းအာ်း setup လ ပ်ဖခင််း 

စန ို့စဉအစခြအစနတ င့် appမျ ်းကိို စတင့်သ ို်းစ ွဲစလို့ကျငို့့်ရန့် (လ ိုခြ ြုံစရ်းစိို်းရိမ့်မှုမရ ိစသ အြျိန့်) သိို ို့မ သ  သ ို်းစ ွဲရ တ င့် ရင့််းန  ်းပပ ်း 

သက့်စတ ငို့့်သက့်သ ရ ိစစမည့်။  မူစသစလို့ကျငို့့်ရန့် စက င့််းမ န့်စသ  အစခြြ ြိုန့််းလ ိုခြ ြုံစရ်း ခပြုံလိုပ့်ထ ်းပါ။  အခြ ်းစိတ့်ပူစရ မျ ်းရ ိလ စသ  

အစခြအစနတ င့် သ  ၀အစလျ က့်သ ို်းစ ွဲတတ့်ရန့်နည့််းလမ့််းခြစ့်သည့်။ 

 

https://wp.me/p4j1y7-78C
https://library.witness.org/product/video-as-evidence-tech-tools-transferring-files/

