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အသုံးြပ�ရနန်ညး်ပညာများေရွးချယ်ြခင်း

https://ssd.eff.org/en/module/choosing-your-tools

ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီ ၂၀ ရက်

လတူစ်ဦးချင်းစီရဲ� ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအတက်ွသုံးဖိ� နည်းပညာဖနတီ်းေပးတဲ ့ကုမ�ဏီနဲ ့
ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတ ွများစွာ�ိှပါတယ်။ ဒါဆုိ ကုိယ်နဲအ့ကုိက်ညီဆုံးြဖစ်မယ့် နည်းပညာကုိ
ဘယ်လိေုရွးချယ်ရမလဲ။

အ��ရာယ်အားလံးုကေန အလံးုစုံကာကွယ်ေပး�ိင်ုမယ့် နည်းပညာအားလံးုပါတဲ့ စာရင်းဆုိ�ပီး မ�ိှပါဘူး
(လသုံူး များတဲ ့နည်းလမ်းတစ်ချ�ိကုိေတာ ့က��်ပ်ုတိ� ရဲ� နည်းပညာလမ်း��န် မှာ ဖတ်�ိင်ုပါတယ်)။
ဒါေပမယ့် ကုိယ့်မှာ ဘယ်လိ ုရနသူ်ေတ�ိှွတယ်၊ ဘယ်အရာေတကုိွ ကာကွယ်ဖိ� လိတုယ်
ဆုိတာေတသိွထားတယ်ဆုိရင် သင့်ေတာ်တဲ ့နည်းပညာေတ ွေရွးချယ်တဲေ့နရာမှာသုံးဖိ�
အေြခခံလမ်း��နခ်ျက်တစ်ချ�ိကုိ ဒီလမ်း��နမှ်ာ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

မှတ်ထားဖိ�က ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးမှာ နည်းပညာေတ၊ွ ေဆာဖ့်ဝဲေတသုံွး�ုံနဲ မ့လံေုလာက်ပါဘူး။
ကုိယ်ဘယ်လိ ု�ခိမ်းေြခာက်မ�ေတနွဲ ့ ရင်ဆုိင်ေနရတယ်၊ ဘယ်လိတုနြ်ပနက်ာကွယ်မယ်ဆုိတာေတွ
အရင်ဆုံးနားလည်ေအာင် လပ်ုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ က��်ပ်ုတိ� ထုတ်ထားတဲ့
မိမိရဲ�ြဖစ်�ိင်ုေြခအ��ရာယ်များဆနး်စစ်ြခင်း လမ်း��နမှ်ာ ဆက်လက်ဖတ်�� �ကည့်ပါ။

လံြုခံ�ေရးဆုိတာ လပ်ုငနး်စ�်တစ်ရပ်ြဖစ်�ပီး ဝယ်�ပီး�ပီးသွားတ့ဲကိစ�မျ�ိးမဟုတ်ပါ။

ေဆာဖ့်ဝဲတစ်ခုေြပာင်းသုံးေတာမ့ယ်၊ နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဝယ်ယူေတာမ့ယ်ဆုိရင် ဘယ်နည်းပညာ
သိ� မဟတ်ု ေဆာဖ့်ဝဲကမှ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းမ�အားလံးုကုိ အေြခအေနအားလံးုမှာ အချနိြ်ပည့်
ကာကွယ်ေပး�ိင်ုမှာ မဟတ်ုဘူးဆုိတာ ပထမဆုံးသတိြပ�ပါ။ ဒါေ့�ကာင့်
ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအစီအမံေတကုိွ ဘက်ေပါင်းစုံက စ�်းစားဖိ� အေရး�ကီးပါတယ်။ ဥပမာ ဖုနး်ေပ�မှာ
လံြုခံ�ေရးနည်းပညာေတ ွတပ်ဆင်ထားတယ်ဆုိပါစိ� ။ ဒါေပမယ့် ကွနပ်ျ�တာမှာေတာ့ စကားဝှက်
ေတာင်မထားဘူးဆုိရင် အချက်အလက်ေပါက်�ကား�ိင်ုတာြဖစ်လိ� ဖုနး်ေပ�မှာ လံြုခံ��ုံနဲပဲ့ မရပါဘူး။
ကုိယ့်အချက်အလက်ေတကုိွ ခုိးယူချင်သူဟာ အလယ်ွဆုံးလမ်းေ�ကာင်းကေန ခုိးယူဖိ�  �ကိ�းစားမှာြဖစ်လိ�
တစ်ေနရာတည်းကွက်�ပီး လံြုခံ�ေရး တင်း�ကပ်ထား�ုံနဲ ့ အကျ�ိးမ�ိှပါဘူး။

ဒတိုယသတိြပ�ရနမှ်ာ အမျ�ိးမျ�ိးေသာ အေ�ှာင့်အယှက်အတိက်ုအခုိက် အားလံးုတိ� ရဲ�ရနကုိ်
အလံးုစုံကာကွယ်ဖိ�  မြဖစ်�ိင်ုပါ။ ဒါေ့�ကာင့် ကုိယ့်ရဲ� အချက်အလက်ေတွ လိခုျင်�ိင်ုတဲသူ့ေတကုိွ
အဓိကအာ�ုံစုိက်�ပီး ကုိယ့်ဆီက ဘာလိခုျင်�ိင်ုတယ်၊ ရယူဖိ� ဘယ်လိ�ုကိ�းပမ်း�ိင်ုတယ်ဆုိတာေတွ

https://ssd.eff.org/en/module/choosing-your-tools
https://ssd.eff.org/en/module-categories/tool-guides
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
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စ�်းစားပါ။ ကုိယ့်ရဲ�အ�ကီးမားဆုံး �ခိမ်းေြခာက်မ� ဟာ အင်တာနက်စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးနည်းပညာေတွ
မသုံး�ိင်ုတဲ ့ပုဂ�လိကစုံစမ်းေထာက်လှမ်း သူတစ်ဦးက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမသုံးဘဲ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ
ေနာက်ေယာင်ခံလိက်ုတာ ြဖစ်တယ်ဆုိပါစိ� ။ ဒါဆုိ  (NSA)

“အမျ�ိးသားစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးေအဂျင်စီ၏ ေထာက်လှမ်းမ�မှကာကွယ်�ိင်ုသည်” လိ�ေ�ကြငာထားတဲ့
အလနွေ်ဈး�ကီးတဲ ့ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားတဲဖု့နး်ေတ ွဝယ်သုံးစရာမလိပုါဘူး။ အလားတူ
အစုိးရတစ်ရပ်က သ�ရဲ��ပိ�င်ဘက်ေတကုိွ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲေသာ နည်းပညာသုံးတယ်ဆုိတဲ့
အေ�ကာင်းြပချက်နဲ ့ မ�ကာခဏဖမ်းဆီး အကျ�်းချတာ �ကံ�ရတယ်ဆုိပါစိ� ။ ဒါဆုိကုိယ့်ကွနပ်ျ�တာမှာ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲေသာ ေဆာဖ့်ဝဲကုိ စွန ့စ်ား�ပီး သုံးမယ့်အစား ပုိမုိ �ုိး�ှင်းတဲန့ည်းလမ်းေတ ွ- ဥပမာ
စာပိ� တဲအ့ခါ သံသယြဖစ်စရာမေကာင်းတဲ ့စကားလံးု တစ်ချ�ိကုိ ကုဒ်အေနနဲ ့ �ကိ�တင်တိင်ုပင်�ပီး
ပိ�တာမျ�ိး - အသုံးြပ�ဖိ�  စ�်းစားသင့်ပါတယ်။ ကုိယ်ခုခံကာကွယ်ရမယ့် တိက်ုခုိက်မ�အေြခအေနေတကုိွ
�ကိ�တင်စ�်းစားပုံေဖာ်တာကုိ �ခိမ်းေြခာက်မ�နမူနာပုံစံတက်ွချက်ြခင်း လိ� ေခ�ပါတယ်။

အထက်ပါအေ�ကာင်းအရာေတကုိွ အေြခခံ�ပီးေတာ ့နည်းပညာတစ်ခုကုိ ကူးဆဲွြခင်း၊ ဝယ်ယူြခင်း၊
အသုံးြပ�ြခင်း မြပ�မီ ေမးသင့်တဲေ့မးခွနး်အချ�ိကုိ ေအာက်မှာဆက်လက်ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ယင်းနညး်ပညာသည ်မညမ်�ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှသနညး်။

ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှြခင်းဟာ လံြုခံ�တဲန့ည်းပညာေတဖွနတီ်းဖိ�အတက်ွ အေရး�ကီးတယ်လိ�
လံြုခံ�ေရးနယ်ပယ် မှာ�ိှတဲ ့က�မ်းကျင်သူပညာ�ှင်ေတအွ�ကား ခုိင်ခုိင်မာမာယုံ�ကည်ထား�ကပါတယ်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးနယ်ပယ်မှာ�ိှတဲ ့အသုိင်းအဝုိင်းေတအွ�ကား အသုံးများတဲ၊့ ေထာက်ခံမ�များတဲ့
ေဆာဖ့်ဝဲ အများစုဟာ အများလတ်ွလတ်ွလပ်လပ် အသုံးြပ��ိင်ုေစဖိ� ဖွင့်ေပးထားတဲ ့(open-source)

ေဆာဖ့်ဝဲေတ ွြဖစ်�ကပါတယ်။ အများသုံး�ိင်ုေသာေဆာဖ့်ဝဲေတမှွာ အသုံးြပ�ထားတဲကု့ဒ်ေတကုိွ
အများြပည်သူမှ လတ်ွလတ်ွ လပ်လပ်ရယူ�ပီး စစ်ေဆးြခင်း၊ ထပ်ေဆာင်းြပင်ဆင်ြခင်း၊ အြခားသူများ�ှင့်
မ�ေဝြခင်းတိ�  လပ်ုေဆာင်�ိင်ု�ကပါ တယ်။ မိမိဖနတီ်းထားတဲ့ ပ�ုိဂရမ်ရဲ� လပ်ုေဆာင်ပုံနည်းလမ်းေတွ
ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှတာေ�ကာင့် တစ်ြခားသူ များအေနနဲလ့ည်း ပ�ုိဂရမ်မှာ ဘယ်လိ ုလံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ
ချ�ိယွင်းမ�ေတ�ိှွတယ်ဆုိသည်ကုိ ဝုိင်းဝနး်ေထာက်ြပ �ိင်ုေစပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် နည်းပညာကုိ
ပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင် ြပင်ဆင်ေရးဆဲွ�ိင်ုေစဖိ�  အေထာက်အကူ ြပ�ပါတယ်။

အများသုံး�ိင်ုေသာေဆာဖ့်ဝဲ ေတဟွာ လအူများကဝုိင်းဝနး်အ�ကံေပး�ိင်ုတာေ�ကာင့် သာမနအ်ားြဖင့်
လံြုခံ�ေရး ေကာင်းသထက်ေကာင်းေအာင်လပ်ုဖိ�  အခွင့်ေကာင်းေတ�ိှွေပမယ့်လည်း ပုိမုိလံြုခံ�ေစမယ်လိ�
တစ်ထစ်ချ အာမမခံ�ိင်ုပါဘူး။ အများသုံး�ိင်ုေသာေဆာဖ့်ဝဲေတရဲွ� အားသာချက်ဟာ ကုဒ်မှာချ�ိယွင်းမ��ိှ
၊မ�ိှကုိ နည်းပညာ က�မ်းကျင်သူ အသုိင်းအဝုိင်းေတကွ ကူညီစစ်ေဆးေပး�ိင်ုြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
လသိူပ်မသိေသးတဲ ့ပေရာဂျက်အေသးေတ ွ(နဲ ့ လသိူများေပမယ့်လည်း အလနွတ်ရာ��ပ်ေထွးတဲ့
ပ�ုိဂရမ်ေတ)ွ မှာေတာ ့ ဝုိင်းဝနး် စစ်ေဆးေပးမယ့်သူ မလံေုလာက်တာမျ�ိး �ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/threat
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/open-source-software
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ဒါေ့�ကာင့် နည်းပညာတစ်ခု အသုံးြပ�ဖိ�  စ�်းစားရင် ရင်းြမစ်ကုဒ်ကုိ
လတ်ွလတ်ွလပ်လပ်ရယူ�ကည့်���ိင်ုြခင်း �ိှ၊မ�ိှ စစ်ေဆးပါ။ �ပီးရင် နည်းပညာရဲ�အရည်အေသွးကုိ
အတည်ြပ�ေပးတဲ ့လတ်ွလပ်တဲ ့�ကားေနလံြုခံ�ေရး စစ်ေဆးသူများ�ိှ၊ မ�ိှ စစ်ေဆးပါ။ အနမ့်ိဆုံးအေနနဲ ့
ေဆာဖ့်ဝဲ သိ� မဟတ်ု စက်ပစ�ည်းတစ်ခုမှာ တစ်ြခား က�မ်းကျင်သူေတွ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး�ိင်ုေစဖိ�
လပ်ုေဆာင်ပုံလပ်ုေဆာင်နည်းေတကုိွ အေသးစိတ်�ှင်းလင်းထားတဲ့ နည်းပညာပုိင်း�ှင်းလင်းချက်
ပါ�ိှသင့်ပါတယ်။

နညး်ပညာ၏ အားသာချက်၊ အားနညး်ချက်များအေ�ကာင်းကုိ ဖနတီ်းသူများမှ
မညမ်��ှင်း�ှင်းလင်းလင်း ေဖာြ်ပထားသနညး်။

လံးုဝလံြုခံ�စိတ်ချရတဲ ့ေဆာဖ့်ဝဲ သိ� မဟတ်ု စက်ပစ�ည်းဆုိ�ပီးမ�ိှပါဘူး။ ဒါေ့�ကာင့် ကုိယ်တီထွင်ထားတဲ့
နည်းပညာေတရဲွ� အကန ့အ်သတ်ကုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း �ှင်းြပတဲ့ ဖနတီ်းသူ၊ ေရာင်းချသူေတထံွက
နည်းပညာများကုိ �ှာေဖွအသုံးြပ�ပါ။

“စစ်တပ်အသုံးြပ�သည့်အဆင့်ြဖစ်သည်”၊ “အမျ�ိးသားလံြုခံ�ေရးေအဂျင်စီ၏ ေထာက်လှမ်းမ�မှ
ကာကွယ်�ိင်ုသည်” စသည်ြဖင့် တိတိကျကျမ�ိှဘဲ အားလံးုြခံ�ငံ�ုပီး
�ပီးြပည့်စုံတယ်လိ�သေဘာသက်ေရာက်တဲ ့အသုံးအ��နး် ေတေွတ�ရင် ြပဿနာ�ိှတယ်လိ�  မှတ်ယူပါ။
ဒီအသုံးအ��နး်ေတဟွာ တီထွင်သူေတအွေနနဲ ့ သူတိ� ရဲ� ကုနပ်စ�ည်း ေတအွေပ� ယုံ�ကည်ချက်လနွကဲ်ေနတာ
သိ� မဟတ်ု ချ�ိယွင်းချက်�ိှ�ိင်ုတာကုိ အသိအမှတ်မြပ��ိင်ုေ�ကာင်း ေပ�လင်ွေစပါသည်။

တိက်ုခုိက်သူေတဟွာ လံြုခံ�ေရးနည်းပညာေတကုိွ အ�မဲတစ်ေစ တိက်ုခုိက်ဖျက်စီးဖိ�
�ကိ�းပမ်းေနတာေ�ကာင့် ေဆာဖ့်ဝဲနဲ ့ စက်ပစ�ည်းအစိတ်အပုိင်းေတကုိွ အချနိ�ှ်င့်တစ်ေြပးညီ
ပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင်ြပ�လပ်ု�ပီး အားနည်း ချက်ေတကုိွ ြပ�ြပင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
တီထွင်သူေတအွေနနဲ ့ သုံးစဲွသူေတအွ�ကား နာမည်ပျက်မှာကုိ စုိးရိမ်လိ�  ြဖစ်ေစ၊ ြပနလ်ည်ြပ�ြပင်ဖိ�အတက်ွ
သင့်ေတာ်တဲ ့အေြခခံအေဆာက်အဦေတ ွမတည်ေဆာက်ခ့ဲလိ�  ြဖစ်ေစ အ�မဲတစ်ေစပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင်
ြပင်ဆင်မ�ေတ ွမလပ်ု�ိင်ုရင် လံြုခံ�ေရးအတက်ွ အလနွစုိ်းရိမ်ရပါတယ်။ နည်းပညာေတကုိွ
အချနိ�ှ်င့်တစ်ေြပးညီ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင် ြပ�လပ်ုေပး�ပီး ဘာေ�ကာင့်ဒီလို
လပ်ုေဆာင်ရတယ်ဆုိသည်ကုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း �ှင်းြပတဲ့ တီထွင်သူေတဆီွက နည်းပညာကုိ �ှာေဖွ
အသုံးြပ�ပါ။

နည်းပညာတီထွင်သူေတရဲွ� အနာဂတ်လပ်ုေဆာင်�ိင်ုစွမ်းကုိခန ့မှ်နး်လိရုင်
သူတိ� ရဲ�လက်�ိှလပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ေစာင့်�ကည့်ပါ။ နည်းပညာတစ်ခုရဲ� ဝက်ဘ်ဆုိဒ်မှာ
ယခင်ကြဖစ်ေပ� ခ့ဲဖူးတဲ ့ြပဿနာေတ၊ွ ပုံမှန ်အဆင့်ြမ�င့် update လပ်ုဖိ�  link ေတနွဲ ့
အြခားသတင်းအချက်အလက်ေတ ွ- ဥပမာ ေဆာဖ့်ဝဲကုိ ဘယ်အချနိမှ်ာ ေနာက်ဆုံး အဆင့်ြမ�င့်ခ့ဲတယ် -
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ဆုိတာေတကုိွ ေဖာ်ြပထားတယ်ဆုိရင် ေ�ှ�ဆက်�ပီးလည်း ဒီလိမုျ�ိး ဆက်လက်လပ်ုေဆာင် လိမ့်မည်ဟု
ပုိမုိယုံ�ကည်�ိင်ုပါတယ်။

နညး်ပညာဖနတီ်းသူများ၏ လံြုခံ�ေရးကျ�ိးေပါက်လ�င် ဘာဆက်ြဖစ်မညန်ညး်။

လံြုခံ�ေရးနည်းပညာတီထွင်သူေတသွည်လည်း ေဆာဖ့်ဝဲနဲ ့ စက်ပစ�ည်းအစိတ်အပုိင်းေတွ
တည်ေဆာက်တဲအ့ခါ (မိမိတိ� လိဘဲု) �ခိမ်းေြခာက်မ�နမူနာပုံစံ ကုိ�ှင်းလင်းစွာသိထားဖိ�
�ကိ�တင်တက်ွချက်ရပါတယ်။ ေဈးကွက်မှာ�ိှတဲ ့အေကာင်းဆုံး တီထွင်သူေတဟွာ သူတိ� ရဲ�
နည်းပညာသုံး�ပီး ဘယ်လိအုေ�ှာင့်အယှက်ေတရဲွ� ရနမှ် ကာကွယ်�ိင်ု တယ်ဆုိသည်ကုိ အတိအလင်း
အသိေပးေြပာ�ကားေလ�ိှ့ပါတယ်။

ဒါေပမယ့် ထုတ်လပ်ုသူေတဟွာ သူတိ� ကုိယ်တိင်ုသည်လည်း တိက်ုခုိက်သူ ြဖစ်�ိင်ုတယ်ဆုိသည်ကုိ
ထည့်သွင်း မစ�်းစားချင်�ကပါဘူး။ တီထွင်သူများကုိယ်တိင်ုလည်း လံြုခံ�ေရးချ�ိးေဖာက်ခံရတာ၊
ကုိယ့်နည်းပညာ သုံးစဲွသူ ေတကုိွ ြပနလ်ည် တိက်ုခုိက် ဖိ� �ကိ�းပမ်းတာေတ ွြဖစ်ေပ� �ိင်ုပါတယ်။  ဥပမာ
တရား�ုံး သိ� မဟတ်ု အစုိးရက တီထွင်သူကုမ�ဏီတစ်ခုကုိ သူတိ� ကုိင်ထားတဲ ့သုံးစဲွသူကုိယ်ေရးကုိယ်တာ
အချက်အလက်များ ေတ ွထုတ်ေပးဖိ�  အမိန ့ေ်ပးြခင်း၊ နည်းပညာမှာပါတဲ့
လံြုခံ�ေရးအကာအကွယ်အားလံးုကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုဖိ�  “ေနာက်ေဖးေပါက်” (backdoor)

တည်ေဆာက်ေစြခင်းတိ�  �ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် နည်းပညာတစ်ခုရဲ� တီထွင်သူေတဟွာ
ဘယ်တရား စီရင်ေရးစနစ်ေအာက်မှာ �ိှေနတယ် ဆုိတာကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစား�ကရပါမယ်။ ဥပမာ
ကုိယ်ဟာ အီရနအ်စုိးရရဲ� ဝင်ေရာက်ေ�ှာင့်ယှက်မ�ကုိ စုိးရိမ်တယ်ဆုိပါစိ� ။ ဒါဆုိ
အေမရိကနအ်ေြခစုိက်ကုမ�ဏီတစ်ခုရဲ� နည်းပညာကုိ အသုံးြပ�ဖိ� စ�်းစား�ိင်ုတယ်။ အဲဒီကုမ�ဏီဟာ
အေြခစုိက်ရာ�ိင်ုငံြဖစ်တဲ ့အေမရိကနအ်စုိးရရဲ� ဥပေဒကုိ လိက်ုနာရမယ်ဆုိေပမယ့်
အီရနတ်ရား�ုံးကချမှတ်တဲ ့အမိန ့ကုိ်ေတာ ့ဆန ့က်ျင်�ိင်ုစွမ်း �ိှ�ိင်ုပါတယ်။

တီထွင်သူတစ်ေယာက်ဟာ အစုိးရရဲ�ဖိအားေပးမ�ကုိ မလိက်ုေလျာဘဲ ေတာင့်ခံ�ိင်ုရင်ေတာင်မှ
ြပင်ပတိက်ုခုိက် သူေတကွ နည်းပညာသုံးစဲွသူေတကုိွ တိက်ုခုိက်ဖိ�အတက်ွ တီထွင်သူရဲ�စနစ်ေတထဲွ
အရင်ဆုံး ချ�ိးေဖာက် ဝင်ေရာက်ဖိ�  �ကိ�းစားလာ�ိင်ုပါတယ်။

ခုခံကာကွယ်�ိင်ုစွမ်း အြမင့်မားဆုံး နည်းပညာေတဟွာ ဒီလိတိုက်ုခုိက်မ�ေတလွည်း
�ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုတယ်ဆုိတာ �ကိ�တင်စ�်းစားထား�ပီး ဘယ်လိခုုခံကာကွယ်ရမည်ဆုိတာကုိ
ထည့်သွင်းြပင်ဆင်ထားေလ�ိှ့တယ်။ တီထွင်သူ ေတအွေနနဲ ့ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ေတကုိွ
ဝင်ေရာက်ရယူြခင်းမြပ� လိ�ကတိေပးြခင်းထက် ဝင်ေရာက်ရယူ�ုိင်စွမ်းမ�ိှ လိ�  ေ�ကြငာထားတဲ့
နည်းပညာေတကုိွ ပုိမုိယုံ�ကည်သင့်ပါတယ်။ တရား�ုံးမှ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ

https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/attack
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
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အချက်အလက်ေတာင်းခံမ�ေတကုိွ မလိက်ုေလျာဘဲ ြပနလ်ည်ခုခံေလ�ိှ့တယ် လိ�သတင်း ထွက်

တဲအ့ဖ�ဲအစည်းေတကုိွ �ှာသုံးပါ။

နညး်ပညာကုိ ြပနလ်ည�ု်တ်သိမ်းြခင်း၊ အွနလ်ိင်ုးတွင် ေဝဖနြ်ခင်းတိ� ြပ�လပ်ုြခင်း�ိှပါသလား။

ကုနပ်စ�ည်းေရာင်းချတဲကု့မ�ဏီေတ၊ွ ေနာက်ဆုံးေပ�ေဆာဖ့်ဝဲ တီထွင်သူေတကွလည်း လှည့်ဖျားခံရြခင်း၊
လှည့်ဖျားမ�ကျ�းလနွြ်ခင်း၊ လိမ်လည်ြခင်းတိ�  ြပ�လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။ အစပုိင်းမှာ လံြုခံ�မ��ိှတဲ့
ပစ�ည်းတစ်ခုဟာ ေနာက်ပုိင်းမှာ ဆုိးဝါးတဲခ့ျ�ိယွင်းချက်ေတွ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
ကုိယ်အသုံးြပ�ေနတဲ ့နည်းပညာေတနွဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ဆုံးေပ�သတင်းေတကုိွ
မျက်ေြခမြပတ်သိ�ိှေနဖိ�  ဂ�ုြပ�ပါ။

ကုိယ်တစ်ေယာက်ထဲ ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပနတဲ် ့နည်းပညာသတင်းေတကုိွ မျက်ေြခမြပတ် လိက်ုလံဖတ်��ဖိ�
ခဲယ�်း�ိင်ုပါတယ်။ ကုိယ်အသုံးြပ�ေနတဲ ့ပစ�ည်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�ေတကုိွ အသုံးြပ�ေနတဲ ့တစ်ြခား
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ေတ�ိှွတယ်ဆုိရင် သူတိ�နဲ ့ ပူးေပါင်း�ပီး သတင်းရယူ�ိင်ုပါတယ်။

မညသ်ည့ ်ဖုနး်�ှင့်ကွနပ်ျ�တာ အမျ�ိးအစားများကုိ ဝယ်ယူအသုံးြပ�သင့်သနညး်။

လံြုခံ�ေရးနည်းပညာ�ှင်ေတ ွအေမးခံရဆုံးေသာ ေမးခွနး်ေတကွေတာ့ “အနဒ်�ုိက်ဖုနး် android သိ� မဟတ်ု
အိင်ုဖုနး် iPhone ဘယ်ဟာ ဝယ်သင့်သလဲ” “ပီစီကွနပ်ျ�တာ PC �ှင့် မက်ခ်ကွနပ်ျ�တာ Mac ဘယ်ဟာ
သုံးသင့် သလဲ” “ဘယ် ကွနပ်ျ�တာ လည်ပတ်ေရးစနစ် သုံးသင့်သလဲ” စတာေတြွဖစ်ပါတယ်။
ဒီေမးခွနး်ေတအွတက်ွ �ုိး�ှင်းတဲအ့ေြဖမ�ိှပါဘူး။ ေဆာဖ့်ဝဲ၊ စက်ပစ�ည်းေတရဲွ� လံြုခံ�မ�ဟာ ချ�ိယွင်းချက်
�ှာေဖွေတ��ိှတာ၊ အရင်က �ိှခ့ဲတဲ ့အားနည်းချက်ေတ ွြပင်ဆင်�ိင်ုတာ အေပ�မူတည်�ပီး အချနိ�ှ်င့်အမ�
ေြပာင်းလဲေနတတ်ပါတယ်။ ကုမ�ဏီ အချင်းချင်း�ကား ေဈးကွက်မှာ အား�ပိ�င်�ပီး
ပုိေကာင်းတဲလံ့ြုခံ�မ�စနစ်ေတ ွတီထွင်ဖိ� �ကိ�းပမ်း�ိင်ုသလို လံြုခံ�ေရး ေလ�ာခ့ျဖိ�  အစုိးရရဲ�ဖိအားေပးြခင်းကုိ
ကုမ�ဏီအားလံးု တစ်�ပိ�င်နက်ခံေနရတာလည်း ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ဒါေပမယ့် တစ်ချ�ိအ�ကံြပ�ချက်ေတကွေတာ ့အ�မဲလိလို ုမှနတ်တ်ပါတယ်။ စက်ပစ�ည်း သိ� မဟတ်ု
ကွနပ်ျ�တာ လည်ပတ်ေရးစနစ်ဝယ်ယူတိင်ုး ေဆာဖ့်ဝဲေတကုိွ အချနိ�ှ်င့်တစ်ေြပးညီ အဆင့်ြမ�င့် update

လပ်ုပါ။ အဆင့်ြမ�င့်မ� များ ပုံမှနလ်ပ်ုေဆာင်မှသာ ေ�ှာင့်ယှက်သူေတတိွက်ုခုိက်ဖိ� ဟာကွက်ြဖစ်ေန�ိင်ုတဲ့
ကုဒ်အေဟာင်း�ိှ ြပဿနာေတ ွကုိ ြပ�ြပင်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ချ�ိ ဖုနး်အေဟာင်းေတနွဲ ့
ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်ေရးစနစ် အေဟာင်း ေတမှွာ လံြုခံ�ေရးစနစ်အဆင့်ြမ�င့်ြခင်း
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုစွမ်းမ�ိှေတာဘူ့းဆုိတာ သတိြပ�ပါ။ အထူးသြဖင့် Windows Vista ၊ XP နဲ ့
ယင်းတိ�ေအာက်ေမာ်ဒယ်နမ့်ိေသာ စနစ်များမှာ လံြုခံ�ေရးြပဿနာေတေွြဖ�ှင်းဖိ� အဆင့်ြမ�င့်မ�များ
မလပ်ု�ိင်ုေတာေ့�ကာင်း မုိက်ခ�ုိေဆာဖ့်က အတိအလင်းေ�ကြငာထားပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့်

https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://ssd.eff.org/en/glossary/operating-system
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အဲဒီစနစ်ေတကုိွ ဆက်လက်အသုံးြပ�ေနသူေတဟွာ တိက်ုခုိက်သူေတရဲွ�ရနကုိ်
ကာကွယ်�ိင်ုမှာမဟတ်ုပါဘူး။ OS X ၁၀.၁၁ စနစ် သိ� မဟတ်ု El Capitan စနစ်မတိင်ုမီ ထုတ်ခ့ဲတဲ ့OS X

စနစ်ေတဟွာလည်း အလားတြူဖစ် ပါတယ်။

ကုိယ်ဘယ်လိ ု�ခိမ်းေြခာက်မ�ေတ ွ�ကံ�ေတ��ိင်ုသလဲ �ကိ�တင်စ�်းစားထား�ပီး ကုိယ်သုံးမယ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်
လံြုခံ�ေရးနည်းပညာမှာ ဘယ်အချက်ေတ ွပါသင့်သလဲဆုိတာ သိထားမယ်ဆုိရင် ကုိယ့်အေြခအေနနဲ ့
အံဝင်ခွင်ကျအြဖစ်ဆုံး နည်းပညာေတကုိွ ပုိ�ပီးယုံ�ကည်ချက်�ိှ�ိှ ေရွးချယ်အသုံးြပ��ိင်ုပါလိမ့်မည်။

ေစာင့်�ကည့ေ်ထာက်လမ်ှးမ�ရနမှ် မိမိကုိယ်ကုိကာကွယ်ြခင်း (SSD) လမ်း��နတွ်င်
ေဖာြ်ပထားေသာ နညး်ပညာ ပစ�ညး်များ

အေပ�မှာေြပာခ့ဲတဲ ့စံ��နး်ေတနွဲ ့ ကုိက်ညီတဲ ့ေဆာဖ့်ဝဲနဲ စ့က်ပစ�ည်းအစိတ်အပုိင်းေတကုိွသာ SSD

လမ်း��နမှ်ာ ပါဝင်ေစဖိ�   အတတ်�ိင်ုဆုံး�ကိ�းစားထားပါတယ်။ က��်ပ်ုတိ�  တင်ြပထားတဲ့
နည်းပညာေတဟွာ ေအာက်မှာ ေဖာ်ြပထားတဲအ့ချက်ေတနွဲ ့ ကုိက်ညီတယ်လိ� ယုံ�ကည်ပါတယ်။

● ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးနဲပ့တ်သက်�ပီး က��်ပ်ုတိ� သိထားသမ� ကိစ�ရပ်များတင်ွ အေြခခုိင်ြခင်း
● နည်းပညာများရဲ�လပ်ုေဆာင်ချက်များ (နဲ ့ ချ�ိယွင်းချက်များ) နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ေယဘုယျအားြဖင့်
ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှြခင်း

● တီထွင်သူများကုိယ်တိင်ုသည်လည်း လံြုခံ�ေရးချ�ိးေဖာက်ခံရ�ိင်ုေြခကုိ
ထည့်သွင်းစ�်းစားထား�ပီး ကာကွယ်မ�များ �ကိ�တင်စီစ�်ထားြခင်း

● နည်းပညာပုိင်း က�မ်းကျင်ေသာ အသုံးြပ�သူအေြမာက်အများ�ိှ�ှင့်ေန�ပီး လက်�ိှတင်ွလည်း
နည်းပညာကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာထိနး်သိမ်းထား�ိှြခင်း

ဒီလမ်း��နကုိ် ေရးသားြပ�စုချနိအ်ထိ  ေဖာ်ြပထားတဲန့ည်းပညာပစ�ည်းတစ်ခုချင်းစီမှာ ချ�ိယွင်းချက်�ိှမ�ိှ
စစ်ေဆး�ပီး စုိးရိမ်စရာကိစ�ေတ ွေတ��ိှခ့ဲရင် အများြပည်သူဆီ လ�င်လ�င်ြမနြ်မန်
ထုတ်ေဖာ်အေ�ကာင်း�ကားမယ့် အသုံးြပ�သူ အသုိင်းအ၀ုိင်း ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့�ိှ်တယ်လိ�
ယုံ�ကည်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် က��်ပ်ုတိ� ကုိယ်တိင်ု မှာေတာ့ နည်းပညာတစ်ခုြခင်းစီရဲ�
လံြုခံ�ေရးစွမ်းေဆာင်�ိင်ုစွမ်းကုိ လတ်ွလပ်စွာစုံစမ်းအတည်ြပ�ေပး�ိင်ုတဲ့ အရင်းြမစ်ေတ ွမ�ိှဘူးဆုိတာကုိ
သတိြပ�ေစလိပုါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် ေဖာ်ြပပါနည်းပညာေတကုိွ အသုံးြပ�ဖိ�  ေထာက်ခံချက်
မေပး�ိင်ုသက့ဲသိ�  နည်းပညာေတရဲွ�လံြုခံ�ေရးစနစ်နဲ ့ ပတ်သက်�ပီးလည်း အလံးုစုံအာမခံချက်
မျ�ိးကုိလည်း မေပး�ိင်ုပါ။


