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ခုိင်ခ့ံေသာစကားဝှက်များ ဖနတီ်းထား�ိှြခင်း

https://ssd.eff.org/en/module/creating-strong-passwords

ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီ ၂၀ ရက်

စကားဝှက်မနေ်နဂျာအသုံးြပ��ပီး ခုိင်ခ့ံတ့ဲ စကားဝှက်များ ဖနတီ်းြခင်း

ကွနပ်ျ�တာ၊ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေတသုံွးတဲအ့ခါ အေကာင့်ထဲဝင်ဖိ� စကားဝှက်ထားရေလ�ိှ့ပါတယ်။
အဲဒီလိထုားတဲအ့ခါ တစ်ေနရာမှာသုံးထားတဲစ့ကားဝှက်ကုိ ေနာက်တစ်ေနရာမှာ ထပ်အသုံးြပ�မယ်ဆုိရင်
လံြုခံ�ေရးအတက်ွ အရမ်းအ��ရာယ်များတယ်။ စကားဝှက်ေတတွေူနရင် မိမိကုိအ��ရာယ်ေပးချင်တဲသူ့
တစ်ေယာက်က စကားဝှက်တစ်ခု ရသွား�ပီဆုိတာနဲ ့ ဒီစကားဝှက်သုံးထားတဲ့ မိမိအေကာင့်အားလံးုကုိ
တနး်�ပီးဝင်သွားလိ�ရသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် အေကာင့်တစ်ခုစီအတက်ွ ခုိင်ခ့ံ�ပီး ထပ်တမူ�ိှတဲ့
စကားဝှက်ေတကုိွ သီးသန ့ထ်ားသုံးဖိ�  အေရး�ကီးပါတယ်။

ဒီကိစ�မှာ စကားဝှက်မနေ်နဂျာ ပ�ုိဂရမ်က များစွာအေထာက်အကူြဖစ်ေစပါတယ်။
စကားဝှက်မနေ်နဂျာဆုိတာ မိမိအသုံးြပ�ဖိ�  စကားဝှက်ေတွ ဖနတီ်းေပး�ပီး တစ်ခါတည်း
မှတ်သားသိမ်းဆည်းေပးထား�ိင်ုတဲ ့ပ�ုိဂရမ်ကုိ ေခ�တာပါ။ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတ၊ွ ဝနေ်ဆာင်မ�ေတွ
တစ်ခုစီမှာသုံးဖိ�  မတညီူတဲစ့ကားဝှက်များစွာကုိ ဖနတီ်း သိမ်းဆည်းေပးတဲအ့တက်ွ မိမိအေနနဲ ့
စကားဝှက်အားလံးုကုိ အလတ်ွကျက်မှတ်ထားဖိ�  မလိေုတာပ့ါ။ စကားဝှက်မနေ်နဂျာက
ေအာက်ပါကိစ�ရပ်ေတကုိွ လပ်ုေဆာင်ေပး�ိင်ုပါတယ်။

● အြခားသူေတ ွမခန ့မှ်နး်�ိင်ုမယ့် ခုိင်ခ့ံတဲ ့စကားဝှက်ေတကုိွ ဖနတီ်းေပး�ိင်ုြခင်း
● စကားဝှက်များစွာကုိ လံလံုြုခံ�ြခံ� သိမ်းဆည်းေပးထား�ိင်ုြခင်း (လံြုခံ�ေရးေမးခွနး်များရဲ�
အေြဖေတကုိွ ပါ မှတ်သားသိမ်းဆည်းေပးထား�ိင်ုပါတယ်)

● စကားဝှက်အားလံးုကုိ စကားဝှက်�ကီး (သိ� မဟတ်ု ဝှက်စာေ�ကာင်း)တစ်ခုတည်းသုံး�ပီး
ကာကွယ်ေပး �ိင်ုြခင်း

ဥပမာ KeePassXC ဆုိတာ အများအသုံးြပ��ိင်ုတဲ ့(open-source)အခမ့ဲ စကားဝှက်မနေ်နဂျာတစ်ခု
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီပ�ုိဂရမ်ကုိ မိမိကွနပ်ျ�တာ desktop ေပ�မှာကူးဆဲွ�ပီးသုံး�ိင်ုသလို web browser နဲလ့ည်း
ေပါင်းစည်းအသုံးြပ��ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် KeePassXC ပ�ုိဂရမ်ကုိ ဖွင့်�ပီးအသုံးြပ�ေနချနိမှ်ာ
ြပ�လပ်ုတဲ ့အေြပာင်းအလဲေတကုိွ အလိအုေလျာက် မသိမ်းဆည်းေပးပါဘူး။ ဒါေ့�ကာင့် ပ�ုိဂရမ်မှာ
စကားဝှက်အသစ် တစ်ခုြဖည့်�ပီးချင်း ပ�ုိဂရမ်�ုတ်တရက်ပိတ်သွားမယ်ဆုိရင် အဲဒီစကားဝှက်ကုိ

https://ssd.eff.org/en/module/creating-strong-passwords
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/web-browser
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ြပန�ှ်ာ�ိင်ုေတာမှ့ာမဟတ်ုဆုိတာ သတိြပ�ပါ။ ဒီလိမုြဖစ်ေအာင် KeePassXC ရဲ� setting ကေန
သွားေရာက်ေြပာင်းလဲထား�ိင်ုပါတယ်။

မိမိအေနနဲ ့ စကားဝှက်မနေ်နဂျာသုံးသင့်၊ မသုံးသင့် စ�်းစားေနပါသလား။ တကယ်လိ�  ကုိယ့်မှာ
အစုိးရတစ်ရပ် လိမုျ�ိး အင်အား�ကီး အေ�ှာင့်အယှက် ေတ�ိှွတယ်ဆုိရင်ေတာ့ အသုံးမြပ�သင့်ပါ။

မှတ်သားထားဖိ�က -

● စကားဝှက်မနေ်နဂျာသုံးရင် လံြုခံ�ေရးချ�ိးေဖာက်ဖိ�  အေကာင့်တစ်ခုချင်းစီကုိ
ပစ်မှတ်ထားမယ့်အစား စကားဝှက်မနေ်နဂျာ ပ�ုိဂရမ် တစ်ခုတည်းကုိဘဲ ပစ်မှတ်ထားလိ�
ရသွားမှာ ြဖစ်တယ်။

● အေ�ှာင့်အယှက်များအတက်ွ စကားဝှက်မနေ်နဂျာေတဟွာ တိက်ုခုိက်ဖိ�ထင်�ှားတဲ့ ပစ်မှတ်ေတွ
ြဖစ်တယ်။

● သုေတသနေတ��ိှချက်ေတအွရ စကားဝှက်မနေ်နဂျာေတမှွာ အားနည်းချက်ေတွ �ိှ�ိင်ုပါတယ်။

အဆင့်ြမင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းေတသုံွး�ပီး တိက်ုခုိက်လာမှာကုိ စုိးရိမ်တယ်ဆုိရင်
နည်းပညာသိပ်မသုံးတဲ ့နည်းလမ်းေတကုိွ စ�်းစား�ကည့်ပါ။ ကွနပ်ျ�တာပ�ုိဂရမ်သုံးမယ့်အစား
ခုိင်ခ့ံတဲစ့ကားဝှက်ေတကုိွ ကုိယ့်ဘာသာ ကုိယ်လည်း ဖနတီ်းလိ�ရပါတယ်
(“ခုိင်ခ့ံေသာစကားဝှက်များဖနတီ်းရာတင်ွ အံစာတံးုလိှမ့်သည့် နည်းလမ်း အသုံးြပ�ြခင်း” အပုိင်းကုိ
ေအာက်မှာဆက်ဖတ်ပါ)။ ကုိယ့်ဘာသာကုိယ်ဖနတီ်းလိက်ုတဲ ့စကားဝှက်ေတကုိွ ချေရးထား�ပီးေတာ့
မိမိကုိယ်ေပ�မှာဘဲ လံလံုြုခံ�ြခံ�ဖွက်ထား�ိင်ုပါတယ်။

ဒါေပမယ့် စကားဝှက်ဆုိတာ ကုိယ့်ေခါင်းထဲမှာကုိယ်မှတ်ထား�ပီး
ဘယ်ေတာမှ့ချမေရးရဘူးမဟုတ်လား။ စကားဝှက်ေတကုိွ ချေရး�ပီး ပုိက်ဆံအိတ်လိမုျ�ိး
လံြုခံ�တဲေ့နရာမှာ သိမ်းထားမယ်ဆုိရင် စကားဝှက်စာရွက် ေပျာက်သွားတယ်၊ အခုိးခံရတယ်ဆုိပါက
ေပျာက်သွားမှနး်၊ အခုိးခံမှနး် သိ�ိင်ုမှာ ြဖစ်တဲအ့တက်ွေ�ကာင့် ဒီနည်းလမ်းက အသုံးဝင်ပါတယ်။

ခုိင်ခ့ံေသာစကားဝှက်များဖနတီ်းရာတွင် အံစာတုံးလှမ့်ိသည့န်ညး်လမ်းကုိ အသုံးြပ�ြခင်း

စကားဝှက်များစွာ�ိှတဲအ့ထဲက တစ်ချ�ိစကားဝှက်ေတကုိွ အလနွခုိ်င်ခုိင်ခ့ံခ့ံလပ်ုထား�ပီး မြဖစ်မေန
အလတ်ွကျက် မှတ်ထားဖိ�  လိပုါတယ်။ ဒီလိမုျ�ိးစကားဝှက်ေတမှွာ

● ကုိယ်အသုံးြပ�ေနတဲ ့စက်ပစ�ည်း (ကွနပ်ျ�တာ၊ ဖုနး် စသည်ြဖင့်) ရဲ� စကားဝှက်
● ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ� အတက်ွသုံးတဲ ့စကားဝှက်များ (အြပည့်အဝကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း လိမုျ�ိး)
● စကားဝှက်မနေ်နဂျာ ကုိဝင်ဖိ�  သုံးတဲ့ စကားဝှက်�ကီး သိ� မဟတ်ု ဝှက်စာေ�ကာင်း

https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
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● မိမိအီးေမးလ်ရဲ� စကားဝှက်

တိ�  ပါဝင်ပါတယ်။

ကုိယ့်စကားဝှက်ေတကုိွ တစ်ြခားသူေတ ွမခန ့မှ်နး်�ိင်ုေအာင်ဆုိရင် ကုိယ်နဲဘ့ာမှပတ်သက်မ�မ�ိှတဲ့
စကားလံးုေတ ွကုိ ကျပနး်ေရွးချယ်�ိင်ုရင် အေကာင်းဆုံးပါ။ ဒါေပမယ့် လေူတာ်ေတာ်များများက
�ကိ�တင်မှနး်ဆလိ�မရမယ့် အမှနတ်ကယ်ကျပနး်ဆုံးြဖတ်ချက်ေတခွျ�ိင်ုစွမ်း အားနည်း�ကပါတယ်။ ဒါဆုိ
ေဝါဟာရစာရင်း နဲ အံ့စာတံးု သုံး�ပီး ခုိင်ခ့ံ�ပီးမှတ်မိလယ်ွမယ့် စကားဝှက်ေတွ ဖနတီ်းလိ�ရပါတယ်။
အံစာတံးုလိှမ့်�ပီး ေဝါဟာရစာရင်းထဲက စကားလံးုေတကုိွ ကျပနး်ေရွးသွားပါ။
ေရွးလိက်ုတဲစ့ကားလံးုေတေွပါင်းလိက်ုရင် “ဝှက်စာေ�ကာင်း” ရလာပါ လိမ့်မယ်။ “ဝှက်စာေ�ကာင်း”
ဆုိတာ စကားဝှက်တစ်လံးုတည်းကုိ စိတ်မချရင် ပုိ�ပီးလံြုခံ�ေစဖိ� ပုိမုိ�ှည်လျားတဲ့
စကားဝှက်တစ်မျ�ိးဘဲြဖစ်ပါတယ်။ Disk ကုိကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲဖိ� နဲ စ့ကားဝှက်မနေ်နဂျာ
ပ�ုိဂရမ်ေတအွတက်ွ အနည်းဆုံး စကားလံးုေြခာက်လံးု သုံးဖိ� အ�ကံေပးပါတယ်။

ဘာေ�ကာင့်အနညး်ဆုံး စကားလံးုေြခာက်လံးုသုံးသင့်သလ။ဲ ဘာေ�ကာင့်စာေ�ကာင်းမှာသုံးဖိ�
စကားလံးုေတွကုိ အံစာတုံးလှမ့်ိ�ပီး ေရွးတာလ။ဲ စကားဝှက်ေတပုိွ�ှည်ေလေလ၊ ပုိ�ပီးကျပနး်ြဖစ်ေလေလ
ကွနပ်ျ�တာနဲ ့ လသူား �ှစ်မျ�ိးစလံးုအေနနဲ ့ စကားဝှက်ဘာလဲဆုိတာ ခန ့မှ်နး်ရခက်ေလေလ ြဖစ်ပါတယ်။
ဘာေ�ကာင့် �ှည်လျား�ပီး မှနး်ရခက်တဲစ့ကားဝှက်မျ�ိး သုံးသင့်သလဲဆုိတာသိချင်ရင် ဒီ
ဗီဒီယုိ�ှင်းလင်းချက် မှာ�ကည့်ပါ။

အခု EFF ရဲ� ေဝါဟာရစာရင်း ကုိသုံး�ပီး ဝှက်စာေ�ကာင်းတစ်ခု ဖနတီ်း�ကည့်ပါ။

တကယ်လိ�  ကုိယ့်ကွနပ်ျ�တာ သိ� မဟတ်ု စက်ပစ�ည်းတစ်ခုမှာ လံြုခံ�ေရးချ�ိးေဖာက်ခံရ�ပီး
ေထာက်လှမ်းေရး ေဆာဖ့်ဝဲ အတပ်ခံရတယ်ဆုိရင် အဲဒီေထာက်လှမ်းေရးေဆာဖ့်ဝဲက
ကုိယ်�ုိက်ထည့်လိက်ုတဲ့ စကားဝှက်�ကီး ကုိ ခုိး�ကည့်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ စကားဝှက်�ကီးရသွား�ပီဆုိရင်
စကားဝှက်မနေ်နဂျာထဲကုိဝင်�ပီး အထဲမှာသိမ်းထားတဲ ့စကားဝှက်ေတကုိွ ခုိးလိ�ရသွားမှာပါ။ ဒါေ့�ကာင့်
စကားဝှက်မနေ်နဂျာ သုံးမယ်ဆုိရင် ကုိယ့်ကွနပ်ျ�တာနဲ စ့က်ပစ�ည်းေတမှွာ သူခုိးေဆာဖ့်ဝဲ
အတပ်မခံရေအာင် သတိထားပါ။

“လံြုခံ�ေရးေမးခွနး်များ” �ှင့်စပ်လျ�်း၍ သတိြပ�ရန်

ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတဝွင်မယ်ဆုိရင် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆုိတာကုိ အတည်ြပ�ဖုိ “လံြုခံ�ေရးေမးခွနး်”
ေတေွြဖရေလ ့�ိှပါတယ်။ သတိထားေြဖပါ။ ဒီေမးခွနး်ေတရဲွ� အေြဖမှနေ်တကုိွ ြပင်ပမှာ
အလယ်ွတကူ�ှာေဖွသိ�ိှ�ိင်ုမယ်ဆုိရင် အေ�ှာင့်အယှက် ေတကွ အေြဖမှန ်စုံစမ်း�ှာေဖွ�ပီး
လံြုခံ�ေရးေမးခွနး်ေတမှွာ သွားေြဖ�ိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဆုိရင် ကုိယ့် စကားဝှက် ကုိ ခုိးစရာေတာင်လိမှုာ
မဟတ်ုေတာပ့ါဘူး။

https://ssd.eff.org/en/glossary/password
http://people.ischool.berkeley.edu/~nick/aaronson-oracle/
http://people.ischool.berkeley.edu/~nick/aaronson-oracle/
https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt
https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt
https://www.eff.org/dice
https://www.eff.org/deeplinks/2016/07/new-wordlists-random-passphrases
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-how-make-super-secure-password-using-dice
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-how-make-super-secure-password-using-dice
https://www.eff.org/dice
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/malware
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
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ဒါေ့�ကာင့် အေြဖမှနေ်ြဖဆုိမယ့်အစား ကုိယ်ကလွဲ�ပီး အြခားသူမသိ�ိင်ုမယ့် အေြဖေတကုိွ
လပ်ု�ကံဖနတီ်း�ပီး ေြဖပါ။ ဥပမာ လံြုခံ�ေရးေမးခွနး် က ေအာက်ပါေမးခွနး်ေမးတယ်ဆုိပါစိ� ။

“သင်၏ ပထမဆုံးေသာ အိမ်ေမွးတိ�စ�ာနအ်မညကုိ် ေဖာြ်ပပါ။”

အေြဖမှနေ်ြဖရင် ကုိယ့်အိမ်ေမွးတိ�ိစ�ာနအ်မည်ဆုိတာ သိတဲသူ့အများ�ကီး �ိှ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
စကားဝှက် မနေ်နဂျာ သုံး�ပီး ကျပနး်အေြဖတစ်ခု ဖနတီ်းဖိ� အ�ကံေပးပါတယ်။
အဲဒီတမင်တကာလပ်ု�ကံဖနတီ်းထားတဲ ့အေြဖေတကုိွ စကားဝှက်မနေ်နဂျာမှာဘဲ
သိမ်းဆည်းထား�ိင်ုပါတယ်။

အရင်က လံြုခံ�ေရးေမးခွနး်ေြဖခ့ဲဖူးတဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိဒ် ဘာေတ�ိှွလဲဆုိတာ ြပနစ်�်းစား�ပီး မိမိအေြဖေတကုိွ
ြပနေ်ြပာင်းဖိ�  လပ်ုပါ။ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်နဲ ့ ဝနေ်ဆာင်မ� အေကာင့်တစ်ခုစီဝင်ဖိ�  သုံးတဲစ့ကားဝှက်နဲ ့ လံြုခံ�ေရး
ေမးခွနး်ေတ ွမထပ်ေအာင်ထားပါ။

မတူညေီသာစက်ပစ�ညး်များတွင် စကားဝှက်များကုိ အချနိ�ှ်င့်တစ်ေြပးညီ
ချနိည်�သိိမ်းဆညး်ြခင်း

ကုိယ်က စက်ပစ�ည်းတစ်ခုထက်ပုိသုံးေနတယ်ဆုိရင် စက်အားလံးုေပ�မှာ
စကားဝှက်ေတသိွမ်းထား�ိင်ုေအာင် စကားဝှက် မနေ်နဂျာပ�ုိဂရမ်ေတကွ
စကားဝှက်ချနိည်�ိသိမ်းဆည်းြခင်း နည်းလမ်းသုံး�ကပါတယ်။ ဒါဆုိ စက်ပစ�ည်းတစ်ခုေပ�မှာ�ိှတဲ့
စကားဝှက်ဖုိင်တစ်ခုကုိ ချနိည်�ိလိက်ုရင် တစ်ြခားစက်ပစ�ည်းေတေွပ�မှာလည်း စကားဝှက်ေတွ
အချနိန်ဲတ့စ်ေြပးညီ ချနိည်�ိသိမ်းဆည်းထား�ပီးသား ြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။

စကားဝှက်မနေ်နဂျာေတကွ စကားဝှက်ေတကုိွ အေဝးမှာ�ိှတဲ့ ဆာဗာြဖစ်တဲ ့“cloud ထဲမှာ”
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ �ပီး သိမ်းဆည်းေပး�ိင်ုတယ်။ စကားဝှက်ေတွ သုံးဖိ� လိရုင် မနေ်နဂျာပ�ုိဂရမ်ေတကွ
cloud ထဲကေန ယူေပး�ပီး  အလိေုလျာက် ကုဒ်ြပနေ်ြဖေပးြခင်း လပ်ုေပးပါလိမ့်မယ်။ စကားဝှက်ေတွ
သိမ်းဆည်းဖိ� ၊ အချနိန်ဲ ့ တစ်ေြပးညီ ချနိည်�ိသိမ်းဆည်းဖိ� ကုိယ်ပုိင်ဆာဗာအသုံးြပ�တဲ့
စကားဝှက်မနေ်နဂျာေတကွ သုံးစဲွရ ပုိအဆင်ေြပေပမယ့်လည်း တိက်ုခုိက်မ�ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်း
ပုိအားနည်းတတ်ပါတယ်။ စကားဝှက်ေတကုိွ ကုိယ်ပုိင်ကွနပ်ျ�တာမှာေရာ၊ cloud မှာေရာ �ှစ်ေနရာ
သိမ်းထားရင် စကားဝှက်ခုိးချင်တဲ ့တိက်ုခုိက်သူက ကုိယ့်ကွနပ်ျ�တာတစ်ခုတည်းကုိ ပစ်မှတ်ထား
ဝင်ေရာက်စီးနင်းဖိ�  မလိေုတာပ့ါဘူး။ (ဒါေပမယ့် စကားဝှက်မနေ်နဂျာ ကုိဝင်ဖိ� ဝှက်စာေ�ကာင်း
မသိဘဲေတာ ့လံြုခံ�ေရးချ�ိးေဖာက်လိ�ရမှာမဟတ်ုပါ။)

Cloud ကေနတစ်ဆင့် လံြုခံ�ေရးကျ�ိးေပါက်မှာကုိ စုိးရိမ်ရင် စကားဝှက်ေတကုိွ cloud

ေပ�ချနိည်�ိသိမ်းဆည်းတာ မလပ်ုဘဲ မိမိစက်ပစ�ည်းေတေွပ�မှာဘဲ သိမ်းထားလိ�ရပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/security-question
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
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အေရးေပ� သုံးလိ�ရေအာင် စကားဝှက်ေတစုွထားတဲ ့database အပုိတစ်ခုထားပါ။
ကွနပ်ျ�တာ�ုတ်တရက် ပိတ်ကျသွားလိ� ဘဲြဖစ်ြဖစ်၊ စက်ပစ�ည်းအလခံုရလိ� ဘဲြဖစ်ြဖစ် သုံးေနကျ
စကားဝှက် database ေပျာက်သွားရင် အရန ်database �ိှတာအသုံးဝင်ပါတယ်။
စကားဝှက်မနေ်နဂျာေတမှွာ အရနဖုိ်င် ကူးထား�ိင်ုမယ့် နည်းလမ်း�ိှ တတ်သလိ ုကုိယ်သုံးေနကျ
အရနဖုိ်င်ကူးတဲ ့ပ�ုိဂရမ်�ိှရင်လည်း သုံးလိ�ရပါတယ်။

စစ်မှနေ်�ကာင်း အဆင့်ဆင့်အတညြ်ပ�ြခင်း�ှင့် တစ်ခါသုံးစကားဝှက်များ

ကုိယ့်ကုိအ��ရာယ်ေပးလိသူုေတ ွအေကာင့်ထဲအလယ်ွတကူမဝင်�ိင်ုေအာင် ခုိင်မာ�ပီးထပ်တမူ�ိှတဲ့
စကားဝှက် ေတထွားဖိ�  အေရး�ကီးပါတယ်။ ဒီထက်ပုိ�ပီး အေကာင့်ေတပုိွလံြုခံ�ေစဖိ�
အဆင့်�ှစ်ဆင့်ြဖင့်စစ်မှနေ်�ကာင်း အတည်ြပ�ြခင်း နည်းလမ်းကုိ အသုံးြပ�ပါ။

အချ�ိဝနေ်ဆာင်မ�ေတမှွာ အဆင့်�ှစ်ဆင့်ြဖင့်စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�ြခင်းနည်းလမ်း (2FA ၊
စစ်မှနေ်�ကာင်း အဆင့်ဆင့်အတည်ြပ�ြခင်း၊ အဆင့်�ှစ်ဆင့်ြဖင့် အတည်ြပ�ြခင်း လိ�လည်းေခ� �ကတယ်)

သုံး�ကပါတယ်။ ဒီ နည်းလမ်းသုံးရင် သုံးစဲွသူေတဟွာ အေကာင့်ထဲဝင်ဖိ� အစိတ်အပုိင်း�ှစ်ခု (ပထမ
အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် စကားဝှက် နဲ ့ ဒတိုယအစိတ်အပုိင်း) ပုိင်ဆုိင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒတိုယအစိတ်အပုိင်းဟာ
တစ်ခါသုံး လ��ိဝှက်ကုဒ်နပံါတ်ြဖစ်�ိင်ု သလိ ုဖုနး်မှာ�ိှတဲ့ ပ�ုိဂရမ်တစ်ခုမှ ထုတ်ေပးတဲ့
နပံါတ်တစ်ခုလည်းြဖစ်�ိင်ုတယ်။

အဆင့်�ှစ်ဆင့်ြဖင့်စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�ြခင်း ကုိ မုိဘုိင်းဖုနး်ကေန နည်းလမ်း�ှစ်မျ�ိးနဲ ့ လပ်ု�ိင်ုတယ်။

● ပထမနည်းလမ်းကေတာ ့ဖုနး်ေပ�မှာ လံြုခံ�ေရးကုဒ်နပံါတ်ထုတ်ေပးတဲ့ စစ်မှနေ်�ကာင်း
အတည်ြပ�ြခင်း ပ�ုိဂရမ် (Google Authenticator သိ� မဟတ်ု Authy စသည်ြဖင့်)
တပ်ဆင်အသုံးြပ�ြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု ဖုနး်မဟတ်ုဘဲ ကုဒ်ထုတ်ေပးတဲ့ သီးသန ့စ်က်ပစ�ည်းတစ်ခု
သုံးြခင်း (YubiKey စသည်ြဖင့်) ြဖစ်�ပီး

● ဒတိုယနည်းလမ်းအေနနဲ ့ အေကာင့်တစ်ခုကုိဝင်ချနိမှ်ာ သုံးေနကျစကားဝှက်အြပင် ထပ်ေဆာင်း
လံြုခံ�ေရးကုဒ်နပံါတ်တစ်ခု အသုံးြပ�တာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလံြုခံ�ေရးကုဒ်နပံါတ်အသစ်ကုိ
အေကာင့် ဝနေ်ဆာင်မ�က SMS စာတိသုံုး�ပီး မိမိထံ ပိ� ေပးပါလိမ့်မယ်။

ြဖစ်�ိင်ုရင် SMS စာတိနုဲ ့ ကုဒ်နပံါတ် ပိ� ေပးြခင်းထက် စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�ြခင်းပ�ုိဂရမ် သိ� မဟတ်ု
သီးသန ့စ်က်ပစ�ည်း အသုံးြပ�ြခင်း နည်းလမ်းကုိေရွးချယ်သင့်ပါတယ်။ မိမိဖုနး်ဆီကုိ ပိ�ထားတဲကု့ဒ်ေတကုိွ
တိက်ုခုိက်သူက လမ်းေ�ကာင်းလ�ဲ�ပီး �ကားြဖတ်ရယူတာက စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�ြခင်းပ�ုိဂရမ်ကုိ
ချ�ိးဖျက်ရ တာထက် ပုိလယ်ွပါတယ်။
Google လိမုျ�ိး ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ချ�ိကေတာ ့တစ်ခါသုံးစကားဝှက်ေတကုိွ
စာရင်းလိက်ုထုတ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။ အဲဒီစကားဝှက်စာရင်းကုိ စာရွက်ေပ�မှာ ကူးေရးထား�ပီး
ကုိယ်နဲတ့စ်ပါတည်းေဆာင်ထားရမှာပါ။ စကားဝှက် တစ်ခုချင်းစီကုိ တစ်ခါဘဲ သုံးလိ�ရတာေ�ကာင့်

https://ssd.eff.org/en/glossary/two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=en
https://authy.com/
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ကုိယ်စာ�ုိက်ထည့်ေနချနိမှ်ာ စကားဝှက်ကုိ သူခုိးေဆာဖ့်ဝဲသုံး�ပီး ခုိး�ကည့်ေနရင်ေတာင်
အဲဒီစကားဝှက်သုံး�ပီး အေကာင့်ထဲဝင်ေရာက်�ိင်ုမှာမဟတ်ုပါဘူး။

အချ�ိေသာအချနိမ်ျားတွင် မိမိ၏စကားဝှက်များကုိ ဖွင့်ဟ၍ ထုတ်ေပးရန ်လိအုပ်�ုိင်သည။်

စကားဝှက်ထုတ်ေဖာ်ဖွင့်ဟြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒေတဟွာ ေနရာေဒသအလိက်ု ကဲွြပားတတ်ပါတယ်။
တစ်ချ�ိေနရာ ေတမှွာ စကားဝှက်ေတာင်းတာကုိ ြငင်းဆုိဖိ� တရားေရးအရ ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်းလိ�ရပါတယ်။
တစ်ချ�ိဥပေဒေတမှွာ ေတာ ့အစုိးရက စကားဝှက်ရယူပုိင်ခွင့်�ိှတယ်လိ� ြပဌာနး်ထား�ပီး စကားဝှက်
သိ� မဟတ်ု စကားဝှက်ေသာ့ တစ်ခု ကုိ သိထားတယ်လိ�  သံသယ�ိှ�ုံနဲ ဖ့မ်းဆီးအကျ�်းချပုိင်ခွင့်ေတာင်
ေပးထား�ိင်ုပါတယ်။ ဥပေဒအရမဟတ်ုဘဲ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် �ခိမ်းေြခာက်�ပီး စကားဝှက်ထုတ်ေပးဖိ�
ဖိအားေပးတာမျ�ိးလည်း �ကံ�ရ�ိင်ုသလိ ုနယ်စပ် ြဖတ်ေကျာ်ချနိမှ်ာ စကားဝှက်မထုတ်ေပးရင်၊
စက်ပစ�ည်းကုိဖွင့်ေပးဖိ�  ြငင်းရင် အာဏာပုိင်ေတရဲွ� တားဆီး ထိနး်သိမ်းတာ၊
စက်ပစ�ည်းသိမ်းသွားတာေတ ွခံရ�ိင်ုပါတယ်။

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု သိ� /မှ ခရီးသွားမယ့်သူေတအွတက်ွ စက်ပစ�ည်းဖွင့်ေပးဖိ�  ေြပာတာ�ကံ�ရရင်
ဘယ်လိ ုေြဖ�ှင်းရမလဲဆုိတာကုိ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ြခင်းဆုိင်ရာလမ်း��န် မှာ
သီးသန ့ဖ်တ် �ကည့်လိ�ရပါတယ်။ တစ်ြခားအေြခအေနေတမှွာလည်း စကားဝှက် အတင်းအ�ကပ်
ေတာင်းတာ�ကံ�ရင် ဘာလပ်ုရမလဲ၊ ဘာဆက်ြဖစ်�ိင်ုသလဲ ဆုိတာေတွ �ကိ�စ�်းစားထားဖိ�
အ�ကံြပ�လိပုါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/key
https://www.eff.org/wp/digital-privacy-us-border-2017

