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မိမိ၏အချက်အလက်များကုိ လံြုခံ�စွာ
သိမ်းဆည်းြခင်း



မိမိ၏အချက်အလက်များကုိ လံြုခံ�စွာ
သိမ်းဆညး်ြခင်း
ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်

ကုိယ့်မှာ စမတ်ဖုနး်၊ laptop သိ� မဟတ်ု tablet တစ်မျ�ိးမျ�ိး�ိှတယ်ဆုိရင် အချက်အလက်
အေြမာက်အများကုိ တစ်ချနိလံ်းု ကုိယ်နဲတ့စ်ပါတည်း သယ်ယူေနရာေရာက်ပါတယ်။ ကုိယ့်ရဲ�
ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ�ည်းေတထဲွမှာ အချက်အလက်ေပါင်းများစွာကုိ သိမ်းဆည်းထား�ိင်ု�ပီး
မိမိနဲဆ့က်သွယ်သူေတရဲွ� ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ေတ၊ွ ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမ�ေတ၊ွ စာရွက်စာတမ်းေတနွဲ ့
ဓာတ်ပုံေတ ွစသည်ြဖင့် ပါဝင်�ိင်ုပါတယ် (လေူပါင်းများစွာရဲ� ကုိယ်ေရးသတင်းအချက်အလက်ေတွ
ပါဝင်�ိင်ုတဲအ့တက်ွ မသက်ဆုိင်သူများ မသိ�ိှေအာင် လ��ိဝှက်ထားရမယ့် ကိစ�ေတ ွြဖစ်ပါတယ်)။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ�ည်းေတထဲွမှာ သိမ်းဆည်းသယ်ယူတဲ ့သတင်းအချက်အလက်ေတွ ဟာ
အလနွမ်ျားြပား�ပီး အြခားသူများ အလယ်ွတကူဝင်ေရာက်ရယူ�ိင်ုတဲအ့တက်ွ လံြုခံ�ေအာင်ထားဖိ�
ခက်ခဲ�ိင်ုပါ တယ်။

ဥပမာ စက်ပစ�ည်းေပ�မှာ�ိှတဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ချနိမှ်ာ သိမ်းယူခံရ�ိင်ုသလို
လမ်းသွား ေနရင်း လယူုြခင်း၊ အိမ်မှခုိးယူခံရြခင်းများ ေတ� �ကံ��ိင်ုပါတယ်။ ဒါဆုိ အချက်အလက်ေတကုိွ
စက� န ့ပုိ်င်းအတင်ွး မှာပင် အလယ်ွတကူ ကူးယူသွားြခင်းခံရ�ိင်ုပါတယ်။ ကုိယ့်ရဲ�စက်ပစ�ည်းေတကုိွ
စကားဝှက်များ၊ ပင် (PIN) နပံါတ်များ၊ လက်အမူအရာများသုံး၍ ပိတ်ထားြခင်းဟာလည်း
စက်ပစ�ည်းသိမ်းဆည်းခံရမယ်ဆုိရင် ထိေရာက်စွာ အကာအကွယ်မေပး�ိင်ုပါဘူး။ စက်ပစ�ည်းထဲမှာ
အချက်အလက်ေတကုိွ အလယ်ွတကူ ဖတ်ယူ�ိင်ုတဲပုံ့စံနဲ ့ သိမ်းဆည်းထားတဲအ့တက်ွ စက်ပစ�ည်း lock ချ
ပိတ်ထားတာကုိ အလယ်ွတကူ ေ�ှာင်သွားလိ�ရပါတယ်။ အေ�ှာင့်အယှက် တစ်ဦးအေနနဲ ့ အချက်အလက်
သိမ်းဆည်းထားတဲေ့နရာကုိ တိက်ု�ုိက်ဝင်ေရာက်�ိင်ုမယ်ဆုိရင် မိမိရဲ� စကားဝှက် ကုိသိစရာမလိဘဲု
အချက်အလက်ေတကုိွ ကူးယူြခင်း၊ အေသးစိတ်�ကည့်��စစ်ေဆးြခင်းေတွ လပ်ု�ိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမယ့် ဒီလိအုေြခအေနမှာေတာင် ကုိယ့်အချက်အလက်ေတကုိွ အြပင်မှာ (အနွလိ်င်ုးေပ�မှ
တိက်ုခုိက်ြခင်း မဟတ်ု) လက်ေတ�ခုိးယူချင်တဲသူ့ေတ ွအခက်ေတ�ေအာင်လပ်ု�ိင်ုတဲ့
နည်းလမ်းများ�ိှပါတယ်။ နည်းလမ်းအချ�ိ ကုိ ေအာက်မှာ ဆက်လက်ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

အချက်အလက်ေတွကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းထားပါ။

ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းတဲန့ည်း အသုံးြပ�မယ်ဆုိရင် ကုဒ်ြပနြ်ဖည်�ပီး အချက်အလက်ေတကုိွ ဖတ်�ိင်ုဖိ�အတက်ွ
အေ�ှာင့်အယှက် ေတဟွာ ကုိယ့်ရဲ� စက်ပစ�ည်းေရာ စကားဝှက် ေရာ �ှစ်မျ�ိးစလံးုလိမှုာြဖစ်တယ်။
ဒါေ�ကာင့် ဖုိင်တွဲ တစ်ချ�ိသာမဟတ်ုဘဲ အချက်အလက်အားလံးုကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားြခင်းဟာ

https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/password


အလံြုခံ�ဆုံးြဖစ်တယ်။ စမတ်ဖုနး်နဲ ့ ကွနပ်ျ�တာအများစုမှာ disk တစ်ခုလံးု အလံးုစုံ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲပစ်�ိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းပါ �ိှတတ်ပါ တယ်။

စမတ်ဖုနး်နဲ ့ tablet များအတွက်

● Android စနစ်မှာဆုိရင် ေနာက်ပုိင်းထွက်�ိှတဲ ့စက်ပစ�ည်းေတွ ဝယ်ယူ�ပီး စတင်အသုံးြပ�ချနိမှ်ာ
အလံးုစုံ ကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲဖိ�  နည်းလမ်းကုိ ေရွးချယ်ခွင့်ေပးထားပါတယ်။ ေနာက်ပုိင်းမှာမှ
ဒီနည်းလမ်းကုိ ေြပာင်းလဲအသုံးြပ�ချင် တယ်ဆုိရင် စက်အားလံးုမှာ�ိှတဲ့ “လံြုခံ�မ�” “Security”

setting ေအာက်မှာ သွားေြပာင်း�ိင်ုပါတယ်။
● iPhone ၊ iPad စတဲ့ Apple စက်ပစ�ည်းေတမှွာဆုိရင်ေတာ့ “အချက်အလက်ကာကွယ်ြခင်း”

(Data Protection) ဆုိ�ပီး ေဖာ်ြပေလ�ိှ့�ပီး စကားဝှက်အသစ်ထားတဲအ့ချနိမှ်ာ ဒီနည်းလမ်းကုိ
ေရွးချယ်�ိင်ုပါတယ်။

ကွနပ်ျ�တာများအတွက်

● Apple ရဲ� macOS မှာေတာ ့FileVault လိ�ေခ� တဲ ့အလံးုစုံကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲန့ည်းလမ်း
တစ်ပါတည်း ပါ�ိှ�ပီးသား ြဖစ်ပါတယ်။

● Linux distributions ေတကွေတာ ့အများအားြဖင့် စနစ်ကုိ ပထမဆုံးအ�ကိမ် စတင်လည်ပတ်တဲ့
အချနိမှ်ာ အလံးုစုံ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ� လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေ�ကာင်း ေရွးချယ်မ�ေပးပါတယ်။

● Windows မှာ Vista သိ� မဟတ်ု ယင်းေနာက်ထွက်တဲစ့နစ်ေတမှွာ BitLocker လိ�ေခ� တဲ ့အလံးုစုံ
ကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲမ� နည်းလမ်း ပါ�ိှပါတယ်။

BitLocker ရဲ�ကုဒ်က အများဝင်ေရာက်�ကည့်��လိ�မရတဲ့ ကုမ�ဏီပုိင်ပစ�ည်းြဖစ်တဲအ့တက်ွ
ြပင်ပစစ်ေဆးသူ ေတအွေနနဲ ့ စနစ်ဘယ်ေလာက်လံြုခံ�မ��ိှလဲဆုိတာ တိတိကျကျသိဖိ�  ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါေ�ကာင့် BitLocker သုံးမယ်ဆုိရင် Microsoft ရဲ�အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမ�စနစ်ဟာ လံြုခံ�မ��ိှ�ပီး
ဟာကွက်မ�ိှဘူးလိ�  Microsoft ကုိ ယုံ�ကည်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ မိမိအေနနဲ ့ Windows စနစ်ကုိ
အသုံးြပ�ေန�ပီဆုိရင်ေတာ ့Microsoft ကုိ အတနအ်သင့် ယုံ�ကည်တယ် လိ�ယူဆ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
Windows သိ� မဟတ်ု BitLocker ရဲ� အကာအကွယ်စနစ်ေတကုိွ ေကျာ်ဝင်�ိင်ုမယ့် ေနာက်ေဖးေပါက်လို
အားနည်းချက်ေတကုိွ သိထားသူေတကွ မိမိကုိေထာက်လှမ်း�ိင်ုမှာ စုိးရိမ် တယ်ဆုိရင် အြခား
ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်ေရးစနစ်ကုိ သုံးဖိ�  စ�်းစားသင့်ပါတယ်။ GNU/Linux သိ� မဟတ်ု BSD စတဲ့
အများသုံး�ိင်ုတဲ ့open-source ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်ေရးစနစ်၊ အထူးသြဖင့် Tails၊ Qubes OS စတဲ့
လံြုခံ�ေရး တိက်ုခုိက်မ�ေတကုိွ ခံ�ိင်ုရည်�ိှတဲ ့versionတစ်ခု ေရွးသုံးသင့်ပါတယ်။ သိ� မဟတ်ုရင်လည်း
Windows မှာပါတဲ ့BitLocker မဟတ်ုဘဲ Veracrypt လိမုျ�ိး အြခားကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲစ့နစ်တစ်ခုသုံး�ပီး
ကွနပ်ျ�တာ hard drive ကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထား�ိင်ုပါတယ်။

သတိထားဖိ�က မည်သည့်ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�နည်းလမ်း အသုံးြပ�သည်ြဖစ်ေစ စကားဝှက်ခုိင်လံမှုသာ
ကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲမ�စနစ်ဟာ လံြုခံ�မှာြဖစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ�စက်ပစ�ည်းကုိ အေ�ှာင့်အယှက်တစ်ေယာက်က

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
https://ssd.eff.org/en/glossary/operating-system
https://ssd.eff.org/en/glossary/operating-system
https://www.veracrypt.fr/en/Home.html


ရသွား�ပီဆုိရင် စကားဝှက်ဘာလဲဆုိတာ ေဖာ်ထုတ်ဖိ�  အချနိအ်လံအုေလာက်�ိှသွား�ိင်ုပါတယ်။ ခုိင်မာ�ပီး
မှတ်ရလယ်ွတဲ ့စကားဝှက် ဖနတီ်းဖိ�  ထိေရာက်တဲ ့နည်းလမ်းတစ်ခုကေတာ့ အံစာတံးုလိှမ့်�ပီး
စကားလံးုစာရင်း ထဲကေန စကားလံးု ေတကုိွ ကျပနး်ေရွးချယ်သွားြခင်းဘဲြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီစကားလံးုေတကုိွ ေပါင်း�ပီးေတာ ့“ဝှက်စာေ�ကာင်း” ဖနတီ်း�ိင်ုပါတယ်။ “ဝှက်စာေ�ကာင်း” ဆုိတာ
ပုိမုိလံြုခံ�ေစဖိ�အတက်ွ စကားလံးုတစ်လံးု ထက်ပုိ�ှည်တဲ့ စကားဝှက် တစ်မျ�ိးြဖစ်ပါတယ်။ Disk

တစ်ခုလံးု ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲဖိ� ဆုိရင် အနည်းဆုံးစကား လံးု ေြခာက်လံးုသုံးဖိ�  အ�ကံြပ�လိပုါတယ်။
ခုိင်ခ့ံေသာစကားဝှက်များဖနတီ်းထား�ိှြခင်း ဆုိတဲ ့လမ်း��နမှ်ာ အေသးစိတ်ေလလ့ာ�ကည့်ပါ။

စမတ်ဖုနး် သိ� မဟတ်ု မုိဘုိင်းစက်ပစ�ည်းေပ�မှာ �ှည်လျားတဲဝှ့က်စာေ�ကာင်းကုိ အ�မဲ�ုိက်ထည့်ဖိ�
မှတ်သား ထားဖိ�  ဆုိတာ ခက်ခဲ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ�ကာင့် ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�ဟာ အချက်အလက်ေတကုိွ
အလယ်ွတကူ ဝင်ေရာက် ရယူြခင်းမှ ကာကွယ်ရန ်အသုံးဝင်ေသာ်လည်း အမှနတ်ကယ်
လံလံုြုခံ�ြခံ�သိမ်းဖိ� ဆုိရင် အေ�ှာင့်အယှက်ေတကွ စက်ပစ�ည်းကုိ လက်ဝယ်ရယူြခင်း မြပ��ိင်ုေစရန်
ဖွက်ထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သိ� မဟတ်ု အချက်အလက်များကုိ ပုိမုိလံြုခံ�တဲ့ စက်ပစ�ည်းေပ�မှာ
ကာကွယ်ထား�ိှသင့်ပါတယ်။

လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတ့ဲ စက်ပစ�ညး်သီးသန ့ထ်ား�ိှြခင်း

လံြုခံ�တဲဝ့နး်ကျင်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းထိနး်သိမ်း�ိင်ုဖိ� မလယ်ွပါဘူး။ အနမ့်ိဆုံးအေနြဖင့် စကားဝှက်များ၊
ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ပစ�ည်းအသုံးြပ�မ�ဆုိင်ရာ အမူအကျင့်များ၊ ကွနပ်ျ�တာနဲ ့
အြခားစက်ပစ�ည်းေတမှွာသုံးတဲ ့ေဆာဖ့်ဝဲေတကုိွ ေြပာင်းလဲပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အေြခအေနပုိဆုိးလ�င်
လ��ိဝှက်အချက်အလက်ေတ ွမေတာ်တဆေပါက်�ကားေနလား၊
မလံြုခံ�သည့်နည်းလမ်းများအသုံးြပ�ေနသလား ဆုိတာကုိ အချနိြ်ပည့် စုိးရိမ်ေနရပါလိမ့်မယ်။ ကုိယ်က
ြပဿနာကုိ သိတယ်ဆုိရင်ေတာင် ေြဖ�ှင်းနည်းေတကုိွ အသုံးမချ�ိင်ုတဲ့ အေြခအေနေတ�ိှွ�ိင်ုပါတယ်။
ဘာြဖစ်လိ� လဲဆုိေတာ ့ကုိယ်နဲဆ့က်သွယ်သူေတအွေနနဲ ့ မလံြုခံ�တဲဒ့စ်ဂျစ်တယ်လံု ြခံ�ေရးအစီအမံေတွ
အသုံးြပ�ေန�ိင်ုတာေ�ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကုိယ့်အေ�ှာင့်အယှက်ေတကွ
ကုိယ့်လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ဟနေ်ဆာင်�ပီး သူခုိးေဆာဖ့်ဝဲ ေတ ွပိ� �ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း
ကုိယ့်လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ေတကုိွယ်တိင်ုက အီးေမးလ်နဲ ့ စာတွဲ attachment ေတ ွပိ� �ပီး ဖွင့်ခုိင်းတာ
ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ဒါဆုိဒီကိစ�ကုိ ဘယ်လိေုြဖ�ှင်း�ကမလဲ။ ကုိယ့်ရဲ� အေရး�ကီးတဲ့ အချက်အလက် ေတနွဲ ့
ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ ပုိ�ပီး လံြုခံ�တဲစ့က်ပစ�ည်းတစ်ခုေပ�မှာ ကန ့�်ပီးအသုံးြပ�ဖိ�  စ�်းစားပါ။
ဒီလံြုခံ�တဲစ့က်ပစ�ည်းေပ�မှာဘဲ ကုိယ့်ရဲ� လ��ိဝှက် ထားရမည့် အချက်အလက်မူရင်းေတကုိွ
သိမ်းဆည်းထားပါ။ �ပီးရင် ဒီစက်ပစ�ည်းကုိ ရံဖနရံ်ခါမှသာ အသုံးြပ��ပီး အသုံးြပ�ေနချနိမှ်ာလည်း
မိမိရဲ�ြပ�မူလပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ အထူးသတိထား ေဆာင်ရွက်ပါ။ အီေမးလ်မှ ေပးပိ�  လာေသာ စာတွဲ
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attachment များ ဖွင့်ြခင်း၊ လံြုခံ�မ�မ�ိှသည့် ေဆာဖ့်ဝဲအသုံးြပ�ြခင်းများကုိ အြခားစက်ပစ�ည်း
တစ်ခုေပ�တင်ွ လပ်ုေဆာင်ပါ။

လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတဲ ့ကွနပ်ျ�တာတစ်ခု သီးသန ့ထ်ား�ိှအသုံးြပ�ဖိ� ဆုိတာ ထင်သေလာက်
ေငကုွနေ်�ကးကျ များမှာမဟတ်ုပါဘူး။ လိအုပ်တဲ ့ပ�ုိဂရမ်အနည်းငယ်သာ တပ်ဆင်ထား�ပီး
ရံဖနရံ်ခါမှသာ အသုံးြပ�မှာြဖစ်တဲ ့အတက်ွ အရမ်းြမနဖိ်� ၊ သစ်ဖိ�  မလိအုပ်ပါဘူး။ ေနာက်ဆုံးေပ�မဟတ်ုတဲ့
netbook တစ်ခုေလာက်ဆုိရင် ေခတ်မီ laptop သိ� မဟတ်ု ဖုနး်ေတထွက်
ေဈးအများ�ကီးသက်သာပါတယ်။ အရင်တနုး်ကထုတ်ထားတဲ ့စက်ပစ�ည်းေတရဲွ� အားသာချက်တစ်ခုက
Tails လိမုျ�ိး လံြုခံ�တဲေ့ဆာဖ့်ဝဲေတဟွာ သူတိ�နဲပုိ့ကုိက်ညီ�ိင်ုတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အ�မဲလိက်ုနာ ရမယ့်
ေယဘုယျအ�ကံြပ�ချက်အချ�ိ�ိှပါတယ်။ ဒါကေတာ ့စက်ပစ�ည်း သိ� မဟတ်ု ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်မ�စနစ်
အသစ်တစ်ခု ဝယ်�ပီဆုိရင် ေနာက်ဆုံးထွက်�ိှတဲ ့ေဆာဖ့်ဝဲ version နဲ ့ အ�မဲ update

လပ်ုထားဖိ� ြဖစ်ပါတယ်။ Update ေတဟွာ ကုဒ်အေဟာင်းေတမှွာ�ိှတဲ့ လံြုခံ�ေရးြပဿနာေတကုိွ
ြပင်ဆင်ဖိ� ထုတ်ထားတာပါ။ တစ်ချ�ိ ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်မ�စနစ်အေဟာင်းေတမှွာေတာ့
လံြုခံ�ေရးအတက်ွ update လပ်ုဖိ� မြဖစ်�ိင်ုေတာတ့ာ သတိြပ�ပါ။

လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတ့ဲ ကွနပ်ျ�တာ ထား�ိှတ့ဲအခါ ဘယ်အချက်ေတွကုိ လိက်ုနာရမလဲ

၁။ မိမိရဲ� စက်ပစ�ည်းကုိ လံြုခံ�တဲေ့နရာမှာ သိမ်းထား�ပီး ဘယ်ေနရာမှာသိမ်းထားလဲဆုိတာကုိ
လ��ိဝှက်ထားပါ။ သိမ်းထားတဲေ့နရာကုိ တစ်ြခားတစ်ေယာက်က ဝင်ေရာက်ခ့ဲတယ်ဆုိရင်
ေြခရာလက်ရာပျက်တာသိ�ိင်ုမယ့် ေနရာ တစ်ခု (ဥပမာ ေသာခ့တ်ထားတဲ့ ဗီဒိ)ု မှာသိမ်းထားပါ။

၂။ ကွနပ်ျ�တာ hard drive ကုိ ခုိင်မာတဲ ့ဝှက်စာေ�ကာင်း တစ်ခုသုံး�ပီး ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းထားပါ။
ဒါဆုိ ကွနပ်ျ�တာ အခုိးခံရလ�င်ေတာင် ဝှက်စာေ�ကာင်း မသိဘဲနဲ အ့ထဲက အချက်အလက်ေတကုိွ
ဖတ်လိ�ရမှာမဟတ်ုပါဘူး။

၃။ Tails လိမုျ�ိး ကုိယ်ေရးကုိယ်တာလံြုခံ�မ� နဲ ့ လံြုခံ�ေရးကုိ ဦးစားေပးတဲ့
ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်မ�စနစ် တပ်ဆင် အသုံးြပ�ပါ။ ေနစ့�်အလပ်ုမှာ အများသုံးေဆာဖ့်ဝဲြဖစ်တဲ့
ကွနပ်ျ�တာလည်ပတ်ေရးစနစ်ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုမှာ မဟတ်ု ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် လ��ိဝှက်ထားရမယ့်
အီးေမးလ်များ ေရးသားြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ သိမ်ဆည်းြခင်း၊ လံြုခံ�ေရး တင်း�ကပ်ထားတဲ့
စက်ပစ�ည်းကေန ချက်ချင်းပိ� စာတိ ုေပးပိ� ြခင်း တိ�လပ်ုဖိ� ဆုိရင်ေတာ့ Tails ကုိ ေကာင်းေကာင်း
သုံးလိ�ရပါတယ်။ လံြုခံ�ေရး security setting ကုိလည်း အြမင့်ဆုံးထားလိ�ရပါတယ်။

၄။ စက်ပစ�ည်းကုိ offline ထားပါ (အင်တာနက်�ှင့်မချတ်ိဆက်ထားပါ�ှင့်)။ အင်တာနက်မှ
တိက်ုခုိက်မ�နဲ ့ အနွလိ်င်ုးမှ ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�ေတကုိွ ကာကွယ်ဖိ�
အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းက အင်တာနက်နဲ ့ ဘယ်ေသာ အခါမှ မချတ်ိဆက်တာြဖစ်ပါတယ်။
လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတဲ ့စက်ပစ�ည်းကုိ အနးီအနားက ကွနယ်က်ပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ Wifi နဲပဲ့ြဖစ်ြဖစ်

https://ssd.eff.org/en/glossary/operating-system
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase


ချတ်ိဆက်တာမလပ်ုဘဲ DVD သိ� မဟတ်ု USB drive စတဲ ့ပစ�ည်းေတသုံွး�ပီး ဖုိင်ေတကုိွ
ကူးဆဲွတာ လပ်ုပါ။ ကွနယ်က်ဆက်သွယ်မ�လံြုခံ�ေရးနယ်ပယ်မှာ ဒါကုိ ကွနပ်ျ�တာနဲ ့
အြပင်လေူတအွ�ကား “ေလဟာနယ်” ထားတယ်လိ�ေခ�ပါတယ်။
ြပင်းထနတဲ်အ့စီအမံတစ်ခုြဖစ်ေပမယ့် အသုံးနည်းတဲအ့ချက်အလက်အချ�ိကုိ ကာကွယ်
သိမ်းဆည်းချင်တယ် (ဥပမာ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲရန ်စကားဝှက်ေသာ၊့ စကားဝှက်စာရင်း
သိ� မဟတ်ု မိမိထံယုံ�ကည် အပ်�ှထံားတဲ ့အြခားသူတစ်ေယာက်ရဲ�ကုိယ်ေရးအချက်အလက်မိတ� �
စသည်ြဖင့်) ဆုိရင် သုံး�ိင်ုပါတယ်။ အဲဒီလိ ုကိစ�ေတမှွာဆုိရင်
ကွနပ်ျ�တာတစ်ခုလံးုေတာင်သုံးဖိ� မလိဘဲု ဖွက်ထားလိ�ရတဲ့ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းတဲ့
စက်ပစ�ည်းတစ်မျ�ိးမျ�ိးကုိ အသုံးြပ��ိင်ုပါတယ်။ ဥပမာ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�စနစ်သုံးထားတဲ့
USB ေသာကုိ့ လံြုခံ�တဲ ့ေနရာမှာ ဖွက်ထားမယ်ဆုိရင်
ကွနပ်ျ�တာကုိအင်တာနက်နဲမ့ချတ်ိဘဲသုံးတာလိမုျ�ိး အသုံးတည့်�ိင်ုပါတယ်။

၅။ လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတဲ ့စက်ပစ�ည်းနဲ ့ ကုိယ်သုံးေနကျ အေကာင့်ေတကုိွ ဝင်မ�ကည့်ပါနဲ။့
လံြုခံ�ေရး တင်း�ကပ်ထားတဲ ့စက်ပစ�ည်းကုိ အင်တာနက်နဲ ခ့ျတ်ိသုံးတယ်ဆုိရင်
အဲဒီစက်ပစ�ည်းကေန ဆက်သွယ်ဖိ�အတက်ွ သီးသန ့ဝ်က်ဘ် နဲ အီ့းေမးလ်အေကာင့်ေတွ
ဖနတီ်းထားပါ။ �ပီးေတာ ့ကုိယ်သုံးတဲဝ့နေ်ဆာင်မ�ေတကွ ကုိယ့်ရဲ� IP လိပ်စာ ကုိ
�ှာမေတ��ိင်ုေအာင် Torအသုံးြပ�ပါ (Linux ၊ macOS ၊Windowsလမ်း��နေ်တမှွာ ဖတ်�ကည့်
�ိင်ုပါတယ်)။ တစ်ေယာက်ေယာက်က ကုိယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါြဖစ်တယ်ဆုိတာ လိက်ုစုံစမ်းေနတယ်
သိ� မဟတ်ု ကုိယ့်ရဲ�ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ �ကားြဖတ်ရယူေနတယ် ဆုိရင်
အေကာင့်အသစ်သီးသန ့ဖွ်င့်�ပီး Tor အသုံးြပ�ပါ။ ဒါဆုိရင် ကုိယ်သုံးတဲစ့က်ပစ�ည်းကေန
ကုိယ့်ဘယ်သူဘယ်ဝါြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ မချတ်ိမိေအာင် ေြခရာေဖျာက် ထား�ိင်ုမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

လ��ိဝှက်ထားရမယ့် အေရး�ကီးသတင်းအချက်အလက်ေတ ွသိမ်းဆည်းဖိ� လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတဲ့
စက်ပစ�ည်း တစ်ခုသီးသန ့ထ်ား�ိှတာဟာ အေ�ှာင့်အယှက်ေတရဲွ� ရနက်ေန ကာကွယ်ေပး�ိင်ုသလို
သူတိ�ပစ်မှတ်ထားဖိ�  ေနရာ တစ်ခုဖနတီ်းေပးလိက်ုရာလည်း ေရာက်ပါတယ်။ �ပီးေတာ့
စက်ပစ�ည်းပျက်စီးသွားတယ်ဆုိရင် တစ်ခုတည်းေသာ အချက်အလက်မူရင်းကုိ ဆုံး�� ံး�ိင်ုတဲ့ အ��ရာယ်
လည်း�ိှေနပါတယ်။ တကယ်လိ� အေ�ှာင့်အယှက် လိခုျင်တာက ကုိယ့်ရဲ�အချက်အလက်ေတွ
ပျက်စီးသွားေစဖိ� ဆုိရင် ဘယ်ေလာက်လံြုခံ�တဲေ့နရာြဖစ်ေစ တစ်ေနရာတည်းမှာ မသိမ်းထားပါနဲ။့
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားတဲ ့မိတ� �တစ်ခုပွားထား�ပီး တစ်ြခားတစ်ေနရာမှာပါ သိမ်းထားပါ။

လံြုခံ�ေရးတင်း�ကပ်ထားတဲ ့စက်ပစ�ည်းထားသလိဘဲု လံြုခံ�မ�ေလျာန့ည်းတဲ့ စက်ပစ�ည်းထား�ိှြခင်းလည်း
လပ်ု�ိင်ု ပါတယ်။ လံြုခံ�မ�ေလျာန့ည်းတဲ ့စက်ပစ�ည်းကုိ အ��ရာယ်များတဲေ့နရာ သွားတဲအ့ခါ သိ� မဟတ်ု
အ��ရာယ် များတဲ ့လပ်ုငနး်ေတလွပ်ုတဲအ့ခါမှာ သယ်ယူသွားဖိ� ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သတင်းေထာက်များနဲ ့
တက်�ကလ�ပ်�ှား သူေတဆုိွ ရင် သူတိ� သွားလာလ�ပ်�ှားတဲအ့ခါသုံးဖိ� အေြခခံသုံး�ိင်ုတဲ ့netbook

https://ssd.eff.org/en/glossary/air-gap
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption-key
https://ssd.eff.org/en/glossary/key
https://ssd.eff.org/en/glossary/ip-address
https://www.torproject.org/index.html.en
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-linux
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-macos
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-windows
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary


တစ်ခုသယ်သွားေလ�ိှ့�ကတယ်။ အဲဒီ ကွနပ်ျ�တာမှာဆုိရင် သူတိ� ရဲ�စာရွက်စာတမ်းေတ၊ွ
ပုံမှနအ်ဆက်အသွယ်ေတရဲွ� အချက်အလက်ေတ၊ွ အီးေမးလ် အချက်အလက်ေတွ ဘာမှမပါ�ိှပါဘူး။
ဖမ်းဆီးခံရ�ပီး ကွနပ်ျ�တာသိမ်းဆည်းခံရတယ် ဆုိရင် ဆုံး�� ံးမ� အနည်းဆုံး ြဖစ်ေအာင်ပါ။
မုိဘုိင်းဖုနး်အတက်ွလည်း ဒီနည်းလမ်းသုံး�ိင်ုပါတယ်။ ပုံမှနစ်မတ်ဖုနး်သုံးတယ်ဆုိရင် ေဈးေပါ�ပီး
လ�င့်ပစ်�ိင်ုေသာ သိ� မဟတ်ု မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်အချက်အလက်�ှင့်သက်ဆုိင်မ�မ�ိှေသာဖုနး် ဝယ်ထား�ပီး
ခရီးသွားတဲ ့အခါမှာ သီးသန ့ဆ်က်သွယ်အသုံးြပ�မ�ေတ ွလပ်ုဖိ� ထား�ိင်ုပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/burner-phone
https://ssd.eff.org/en/glossary/burner-phone
https://ssd.eff.org/en/glossary/burner-phone

