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လုဲႋကျ�ိင်လာႋဏု်တူႋစူးဖံင်း

 



လဲႋုကျ�ိင်လာႋဏု်တူႋစူးဖံင်း

ကုံမု်ဏဓအးအး ေဍဝု်ဆိက်အင်းကိင်တႋူ စူးဖံင်းသယ်လ်ဖုးဏ်ှ ၜးဆါင့် ေဍအ်သုဓးဆု်ၜဓးၜ� ေဍအ်သုဓး
အ်ှေဝ့ထၟာေဆဝ်လ်ှဆ�။ ေၜ့ဏ်ခုဝ့်အ်ဟှုင်ႋ မု်ၜးတ်ေုကဝ်ခဝ့်လ်မိုင်လဲဏ်ှ လဲႋုေဏဝ်ကဲလာႋဟှး။

ပု်သယ်လ်ခုဝ့် တႋူစူးဖံင်းစု်ေရင့်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ ဆု်မးတ်ဖၠုလ်အ်ှု တဝ်လံင်လ်ဏ်ုဖုင့်ေခါဟ်လ်ှဆ� (ဏ်မု်ုၜးသာ
ဆု်လဲႋုကျ�ိင်ေဍာဟ်လ်မု်ုလဲႋု တႋူစူးဖံင်းသယ်လ်ဖုး ဏ်ှဆ�။)လာဏင့် ဏ် ုေအဆံင့်မံင်းဆု် ေဟှဝ်ေအအှ် ဏ်ှ
ေကစုိၠဒ် ပု်ဍင်လာႋဟံှင် မု် ပု်ဍင်သာအ်ကုျင်ံသယ် မာေဏဝ်အင်းဃ�ကဲလာႋဆ�။ဆု်ပု်ယံ�သယ်လ်ဖုးဏ်ှဍဝ်
မွာဲမု်မာၜုိဝ်ဖ်ှေဏဝ် ဆု်ပု်ယံ� ဆု်ခင်းထ�သယ်လ်ဖုး ေဆဝ်လ်ှ။

ဏင်းထင်းလာႋ ဆု်ၜီးၜ�သယ်ယုိဝ် ၜးဆါင့်ေဍဏ်သုံုႋကျ�ဂ်တင်ႋလက်ုဆဝ့်ဝဲလ်သယ် လ်မွုာဲဆ�။ အ်ေုဝ့ဏ်ှ
ပ�ံင် ဏးေသ်ှေဝ့ ၜးဆါင့်ေဍဏ်ဍုးခံင်ဖင့်ေခါဟ် ဆု်တံယု�ဂ်သယ်ေဍ ဏ်မုာထံင်ဏါင်း
ဆု်တံံယု�ဂ်ပု်ေသ်ှလဲအ်ကုျင်ံ ဏှ်သယ်ေဆဝ်လ်ှ။အင်းစုိင်ေဖ်ှ ပု် ကဲထင်းဆု်ပ�ပုဂ်ဆု်လင်ႋ
အ်ဟှုင်ႋပု်ယံ� ၜးဆါင့်ေဍ မာဏါင်းထေဖ်ှ ဆု်�ပိ�င့် အးမိင် အ်ကုျင်ံဆ�။

ဆု်ၜဓးၜ� ယုိဝ်မွာ ဲဆု်မာကဲထင်းလ်မိုင်ဟံှင် လ်မွုာဆု်ဲလႋူဆု်ဃ�ယ်လ်မိုင်

အ်ေုမံယာထု့က်မု်ၜးသ်ှေယာဝ့ယ်လ်မိုင်ဏ်ှ ေအမွာဲ ဏ်အုင်းလယ်ဆဝ့်ဝဲလ် ေဍမု် ဃ�ယ်အးထင်း
တႋူစူးဖံင်းသယ်ခါဏ်ှ့ အ်သုဓးသယ်လ်ဖုး ၜးဆါင့် ေဍဏ်မု်ုမာကု်လံ� ဆု်ဏါင်ဃံှင်လက်ုကာၠအ်ဟှုင်ႋ
မာၜုိဝ်မာဆုိင် ကဲေဝ့ ေဏဝ်ေအးဆ�။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်လ်ုဟှုာခဝ့် ၜးဆါင့်ေဍ ဒဓဂျစ်တိင်ုဆု်ၜဓးၜ�
အ်ေုလဝ် အ် ုထါင် ဆု် ေသ◌်ယှာ ့ဏးေသ◌်သှယ်လ်ဖုး အင်းဃ�မာဏါင်းထထဓ့ဆာဆ�။ပၟာအ့်ဍံုင် ေအမွာဲ
ဏ်ဍုး ဆု်ၜဓးၜ�တႋူစူးဖံင်းသယ် လ်ဏ်ုဖုံုႋ ဖုိင်အိဝ်ုလာႋဏင့် ဍ�ဂ်ဆ�လင်လာႋ ပတ်စု်ဝ်ှ
လ်ဏ်ုကံုင်ပျ�တာလ်ေုဃှဝ်။ ၜးဏ်ှလဲစ� ၜုိဝ် မာၜုိဝ်မာဆုိင် ဏ်လ်ုကဲုၜး အးအးအ်ေုခါဟ်ကျင်ံလ်ှဆ�။
ေအမွာဲ ဖံၠ�ၜးသာသ်ှေယာ့ ဏ်အ်ုကုျင်ံ ဆု် �ပိ�င့်လ်မိုင်မိင် လ်အ်ုယုဝ့်ထုက်လ်ဆုင့်ဏ်ှ
အ်သုဓးအင်းဃ�မု်ကဲေဝ့အ်ေုခါဟ်စံင် ေအကးဟှယ်ဏ်ှ အ်သုဓးမာၜုဂ်ကဲလ်ေုအးလ်ှဆ�။

ဏဓ့မိင်လ်မိုင် ဏ်ေုအပု်ဍင်ၜးသာ ဏ်ဆု်ုမာလက်ုဆိင့်အ်ဟှုင်ႋစ� ၜုိဝ် ၜးမာခုိင့်ဏံင်ထ ေဒတာ လ်ဖုးလ်ှဆ�။
အ်ဏ်ှုမာ ဏ်မု်ု ေသ◌်ယှာ ့ထဓ့ဆာ ဆု်�က်ုအးွလင်သူး ဆု်အ်ကုျင်ံသယ်ေဆဝ်ႋလ်ှ။ေအမွာဲဏ်ု မာတံယု�ဂ်
ေအေဍါဟ်စွးဏ်ှတာ ၜးဆါင့်ေဍ အင်းဃ�စုိင်ဟံှင်ေခဝ်ဆာႋသယ် လံင်အင်းဃ�ေယာဝ်ႋခါ ့
မု်ကးဟှယ်ေဆဝ်လ်ှ။ ၜးဆါင့်ေဍ NSA လိက်မာ ဏါင်း”ဖင့်ေခါဟ် မု်ကၠ်�ခၠ�င့်ၜးသာအ်ဟှုင်ႋ ၜးလိဝ့်ုဃ�ယ်ေဖ်ှ
ဖုံႋအ်ဃု�ယ်ေဍာဟ် လ်မွုာဲ ဆ�။ ေၜ့ဏ်ှသုိဝ်ေဆဝ်ႋ ပု်ေအးဍးခံင်ေဍ ထဓ့ခါနႋ်ပုိင်�ကိ�င်ေခါဟ်သယ်စ� ၜုိဝ်
လင်ခုဂ်ကဲ ၜးဆါင့်ေဍ ပု်သုံႋ ဆု်ကာၜိက်ဆု်မာ တႋူဆူးဖံင်းသယ်လ်ှဆ�။ေအကဲထင်း ဆု်ပ�ပုဂ် ဏ်ှစ� ၜုိဝ်
ၜးဆါင့်ေဍပု်ညဓ့ ဆု်လႋူယူယံင့်ကုံလာဲွသယ် ေဍသံင့်ဝယ်ခုင့်အ်ဏုါင်းသယ်ဏ်ှ
မု်သံ� စုိဝ်ဖ်ှေလိက်သံ�ဏါင်းခါ ့လ်ဏ်ုလုပ်တဝ့်ပ်ဖုိင် ဆဝ့်ဝဲလ်အါင်းခၠါင်းေယှင်းလင်းသယ်
ဆိက်ထင်းအ်ှထဝ်ႋတယ်ေဝ့ေဆဝ်ႋလ်ှ။ပု်ေအလဝ်တဝ်တဝ်ဏ်ှစ� ၜုိဝ် ဆု်ေအဟှယ့်မာဏ်ု ဏ်ှသုိဝ်ခါ ့
ပု်ေအးပု်ဍင်ဏ်ှ မု်ၜးကုိဝ်ေဝ့ ဆု်တံယု�ဂ်ကု်ယုိင့် ေဆဝ်လ်ှ။

ေဖ◌်လှင့်ဝယ်ဝီႋလာႋလက်ုဆိင်း ပ�ံင်ထင်းလ်ဏ်ုကုျ�ဂ်တင်းလက်ု လ်ဃု�ယ်သုံႋဍာ်ခါ ့ၜးဆါင့် ေဍတႋူစူးဖံင်း
အ်ကုျင်ံ သယ်လ်ဖုး အင်းစာဝယ်ကဲလာႋကုိဝ်မိင် ေဍဆ�။

https://ssd.eff.org/en/module-categories/tool-guides
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks


ဍးဆု်ဖံင့်ဖၠးဆု်မာဏ်ှေၜ့    ေ◌သ်ှ လယ့်

အ် ုယုိဝ်ဏ်ှ မွာဲအ်ခုိုင့်ဏံင်ထုက် အင်းဃ�ဆု်ၜီးၜ� ဆု်ဍးေဍ ဆု်ခဖံၠင့်ဆု်သယ်ဏှ် မွာဲတ�ေခါဟ်စွးေဝ့
တႋူစူးဖံင်းသယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်ဆု်ၜဓးၜ� ဒစ်ဂျစ်တိင်ု ဆဝ့်ဝဲလ်လ်ဖုးဏှ် ပု်ေအသံံ� အိဝ်ု မု်ၜးပု်ယံ� ေဖ်ှ ပုဂ်ထင်းဝဓႋခၞာလဝ့်ဆ�။
ဟ်ေုအလဝ်ဏးေသ်ှယဝ့်လ်ခုဝ့်ဏ်ှဍဝ် ခုင့်ဂံၞင်ႋသယ်ယုိဝ် လ်ဖံၠု�ပုံကာၠ
ဆု်အင်းစုိင်ဆု်မာ၊ဆု်မာပ�ံင်တါင်သင့်ေဍ မု်ေဖၠး မု်မာဆု်မာအ်ကုျင်ံသယ်လ်ဖုး
ပု်ေသ်ှဏ်ှလဲသယ်ေဆဝ်လ်ှ။ပု်ေအလဝ်ထဓ့ဆာ ဆု်ကု်လံ�  ပိၠ�ကါၠင်သယ်ဏ်ှ
အင်းတါင်ထင်းပၟာတ့ႋူစူးဖံင်းသယ်ဟံှင် အင်းဟ� ပု်ယံ� ကဲလာႋ ဆု်ၜဓးၜ� အ်ဖုိုင်လင်ႋ ေဍမာေဟှဝ်ဆုိင်
ပိၠ�ကါၠင် သယ် ေဆဝ်လ်ှ။

ပုဂ်ထင်းဝဓႋခၞာဆဝ့်ဝဲလ် ဏ်ှ မာဆုိင်ေဖ်ှေဝ့ ေဟှဝ်စွးတယ် ဆု်ၜဓးၜ� ဖုိင်သာလာဏင့်
ဍ�ဂ်အ်ှေဖါဟ်ဃ�ဲလ်ေုဃှဝ်ဆ�။အ်ဂုုဏ်လ်ဖုးဏ်ှဍဝ် ဆု်ကံင်ညာသယ်၊ဆု်လင်ႋအ်ကုါင်သယ်၊ ဂမိၠ�င်ႋ
ဆုဂ်ေသၞဝ့်ပညာလ့်ဖုး ေအအင်း စုိင် စ� ၜုိဝ် မာကဲေဝ့တယ်လ်ှဆ�။ ပၠဝ့်ဂျက်ေပဝ့်ေပဝ့်သယ်အ်ဟှုင်ႋ (ေဍမာ
ေဍာဟ်မိင် ၊မာေြပမိင်၊ဆု်မာသဓး ေကစုိၠဒ် မာကဲထင်းေဏဝ်ေဝ့ေဆဝ်လ်ှဆ�။

ေအသံင့်တႋူစူးဖံင်းခါ ့ဏးေသ်ှလာႋခုင့်ဆု်မာသယ်ေဍလ်ၜုးေယာဝ်ႋလာႋ ဆု်ၜဓးၜ� စု်ေရင့်စုိင်
ၜးဆါင့်ေဍမာဏါင်း ဆု်ၜဓး ၜ�  အ်ေုထါဟ်အ်ဆုင့်ဏ်ှလှ်။အ်ယှုာထုက်လ်ဆုင့်
ဆဝ့်ဝဲလ်ေဍဟာဝဲ့လ်သယ်ဏ်ှ ၜးအ်ှလာႋ ေဍအ်သုဓးဆု်ပု်ယံ� ဆု်မာထဓ့ဆ�။ ဖံၠ�ပုံကာၠ ေအမွာဲ အင်းစာဆုိင်
ဆု်ဟှင်လ်မိုင်မိင်အ်ဟှုင်ႋသဓး ၜးအ်ှတယ်ေဝ့ ပညာထ့ဓ့ဆာလဝ်ဆ�။

ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်အင်းတါင်အု်ကျင်ံ ဆု်ေဟှဝ်ေဍဆု် အုိင်

သယ်ဏ်ှမာြပင်ခိွက်ပု်ေသ်ှလဆဲ�။ဆဝ့်ဝဲလ်ေဍဟာဝဲ့လ်ဏ်ှ
မွာဲအ်ှထာဝယ်ဆု်ၜဓးၜ� လ်မွုာဲဆ�။လဲႋုစုိင်ေဏဝ်လာႋ တႋူစူးဖံင်း ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်အင်းတါင်ဆာႋ(ၜး)
အင်းဆာဝ့ယ်ဂမိၠ�င်ႋဖင့်ေခါဟ်တဝ်လံင်ဆာႋသယ်လ်ဖုး အ်သုဓးထုက်ထင်းဝယ် ဆု်ြခဓြခာသ့ယ်လ်ဖုးဆ�။

အင်းေက်ှအ်ဏုါင်းအ်လုင်ႋအ်ဟှုင်ႋ ၜးဆါင့်ေဍ “သုဂ်မူႋထဝ့် (ၜး) ေအင်အဲစ်ေအ လိက်မာဏါင်းသယ်ဏ်ှ
မွာဲမာ ဏါင်း ထဝယ် အ်ေုလင်ႋ အ်ယံုင့်ဝဝ်ေဆဝ်လှ်။ဆု်မာဏါင်း လ်ဖုးဏ်ှ ပု်ေအလဝ်ထါင်လ်မိုင်ခဝ့်ဏ်ှ
မွာဲဆု်ဏယ်အင်းစွးတယ်ေဍသံင့်လင်သာ လ်ၜုးပံၞင့်ေဍ ဆု်သဓးဆု်အ်ှဆံင့်သယ်ဖင့်ေခါဟ်ေဆဝ်လ်ှ။

ၜးဏ်ှလဲစ� ၜုိဝ် ဆု်ဟှယ့်�က်ုလင်မာဟှာဟံှင် ဆု်ၜဓးၜ� ဆာႋသယ်လ်ဖုးဏ်ှ လ်မိုင်လ်မွုာဲလ်မိုင်
အင်းဃ�ေဝ့ဖုိင် သာေသ်ှေဝ့စွးမာေဆဝ်လ်ှ။အ်ေုခါဟ်စံင်ပု်သယ်လ်ဖုး ေၜ့ဆု်လင်ဖူးလင်ဆင့်လ်အ်ှုၜး သုိဝ်
ဆဝ့်ဝဲလ်ေဍ ဟာဝဲ့လ် ဆု်မာသယ်ဏ်ှ ၜးမာေဟှဝ်ထင်းေဝ့ အ်ဆုင့်ကၠ်�ကၠ်�လဝ့်ဆ�။ဆု်အင်းတါင်ဆာႋသယ်
မာယဝ့်စူးမာယဝ့်ခင်း ေၜ့ယုိဝ်လ်ှစ� ၜုိဝ် ဆု်ပ�ပုဂ်ြပသနာသယ် မု်ၜးတံင်ဏံင်းဍးခံင်ေဝ့တယ်ေဆဝ်လ်ှ။လံင်
ကုိဝ် အင်းဃ�ထါင်ကဲလာႋ မၞဓႋမာထဓ့မာဆာဆာႋသယ်(ၜး) ေဍဖံင်းဖိက်ကု်လံ�သယ်ဖင့်ေခါဟ်
သာသုဂ်တျာေဟှဝ်မၞဓႋသယ်လ်ဖုးဆ�။

https://ssd.eff.org/en/glossary/open-source-software


ဆု်ပု်ယံ�ဆာႋေဟှဝ်လ်ဟှုာဏ်ှ ပု်ကုိဝ်ေဝ့ ၜးဆါင့်ေဍစူးယာမု့်ခင့်ဖဆု်မာဖင့်ေခါဟ်အ်တုာ
ဟံှင်ေခဝ်လက်ုကာၠဏ်ှသဓး ပု်လဝ်ကဲေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။ေအမွာဲ တႋူစူးဖံင်းဝု်ဆိက်တ်စု်ေရင့်သယ်
ကဲထင်းဆု်လ်မိုင်မိင်သယ် ေဍ ဆု်�ပိ�င့်သယ် မု်အင်းလယ်အးထင်းအ်သုင့်လ်မိုင်မိင်သယ်
ၜးဆါင့်ေဍဆဝ့်ဝဲလ်လင်ႋလဓစွး မု်တါင်ပ�ံင်အ်�ုသင့်အ်ဟှုင်ႋစ� ၜုိဝ် ေဍဆု်ပု်ယံ� ေဟှဝ်ဆာႋဖင့်ေခါဟ်
ပု်သယ်ခဝ့် စူးယာအ့်ဟှုင်ႋသဓးလ်ၜုးေခါဝ်ႋကု်တဝ် အင်းေက်ှသာထံင်ကဲေဝ့ ကုိဝ်ၜင်ၠေဍေဆဝ်လ်ှ။

ေအမွာဆု်ဲအင်းတါင်ပ�ံင်ဆာႋသယ် ဆု်အင်းပင်ႋထင်းစ� ၜုိဝ် မု်ၜးမာပု်ေသ်ှလဆဲ�။

တႋူမာဏါင်းဆု်ၜီးၜ� ဆာႋသယ် အင်းတါင်ပ�ံင်ထင်း ဆဝ့်ဝဲလ်ေဍဟာဝဲ့လ်ခါဏ်ှ့ အ်ေုဟှဝ်ခဝ့်သုိဝ်ေဆဝ်
အ်သုဓးေဝ့ ၜးသာဏ်ှ လ်ဆု်ုြပင်ဃှဓ့ထုက် ဆု်တံယု�ဂ်အ်ှဆံင့် လဝ့်ဆ�။ ဟ်ကုိုဝ်ေဝ့ ဆု်မာပ�ံင်ဆာႋေဟှဝ်
ယုိဝ် ဏ်ှ ၜးဆါင့်သၞာဟှယ့်မာၜးထိက် အ်ဆု်ုမာလက်ုကာၠဏ်ှ အ်ှဝယ်ေဝ့ ဆု်ပု်ဍင်ထဓ့ဆာသု်ကာေဆဝ်လှ်
ဆ�။

လာဏင့်သီး ဆု်ဟှယ့်မာထိက်ထုက်ဆာႋသယ်ခဝ့်ဍဝ် လ်ပုါကာဆံင့်မံင်းထ့ီဆာ
ဆု်ထုက်ထင်းဆု်မာအ်သုင့်အ်သုင့်ဖင့်ေခါဟ်ေအးဆ�။အ်သီုးခ၀့် ဏ်ှၜးဆါင့်ေဍအ်သုဓးကု်ဆာႋ ဆု်မာၜးထ�
အ်ကုျင်ံဖင့်ေခါဟ် မု်အင်းပင်ႋထါင်ဆု် ပု်ေသ်ှလဲဆ�။ထံင်ဏ်ှအ်ဟှုင်ႋ ခွင်ႋ�ုံႋေဍထဓ့ခါနႋ် ပုိင်�ကိ�င်ဆာႋ
ေခါဟ်သယ်လ်ဖုး လဝ်ေဖ်ှသ� ာ်ဝယ် ကုံမု်ဏဓသယ် ၜးဆါင့်ေဍအ်သုဓးလ်ဟှုာ ေဒတာ (ၜး)အင်းတါင်
ပ�တ�ၠင့်ခၠ�င့်သယ်ဟံှင် မာဆိင့်ြပင်ခိွက်ေဝ့ လ်ဆု်ုၜးသာအ်မိုင်လက်ုကာၠလဝ့်ဆ�။ ထံင်ဆု်မာလ်ဆုင့်
အ်လုင်သင့်သယ်လ်ဖုး အ်အုင်းတါင်ဆာႋသယ်ဏ်ှ မွာဲအ်လိုဝ့်ုေဍာဟ်ထုက်လ်ှဆ�။ဏ်ေုအကု်တဝ်ၜးသာ
အဓရနထ်ဓ့ခါနႋ် ပုိင်�ကိ�င်ေခါဟ် ဆာႋသယ် မု်ဟှယ့်မာထိက်ထုဂ် ဏ်ဆု်ုမာသယ်စ� ၜုိဝ် ပၟာအ့်ဍံုင်
ယူအက်စ်ခင့်ကုံမု်ဏဓ့သယ်လ်ဖုး ေၜ့ခင့်ေထံ အဓရနထု်က်ထင်းဝယ် ထဓ့ခါနႋ်ပံၞင့်သယ်မု်ေဏဝ်သုိဝ် ဏ်ှ
ၜးအ်ှဆံင့်လံင်ပျ�က်ေဍ ယူအက်စ်ထဓ့ခါနႋ်ပံၞင့်ထဓ့ဆာလဝ့်ဆ�။

ေအမွာဲဆု်အင်းတါင်ပ�ံင်ဆာႋသယ် ဟှာေဃံှၜးသာ ထဓ့ခါနႋ်ပုိင်�ကိ�င်ေခါဟ်ဆု်သံင့်လင်လ်ဖုးစ� ၜုိဝ်
ဆု်မာထိက်ထုဂ်ဆာႋသယ်ဏ်ှ ေကစုိၠဒ်မာဟှာဟံှင်ထါင်ေဝ့ ၜးဆါင့်ေဍ အ်သုဓးထုက်ထင်းဝယ်
ပံၞင့်ဆု်မာသယ် ေဍဆု်ဟှယ့်ဃ�ယ်ဆာႋသယ်ေဆဝ်လ်ှဆ�။

ခင့်ေဟှဝ်တႋူစူးဖံင်းလ်ဖုးဏ်ှ အးဍးသံင့်အင်းတါင်ဆု်မာသယ်ေသ်ှေဝ့ လ်ဆု်ုဟှယ့်ဆု်မာ �ိင်ုအ်သုယ် ေဍ
အင်းတါင်သင့်ေဝ့ ပု်ဍင်သၞာသယ်လက်ုကာၠလဝ့်ဆ�။လံင်အင်းဃ�မာဏါင်းထဓ့ဆာလာႋ
ဆု်ခၠါင်ဘာႋသာေ့အထဓ့ဆာဟံှင် ဆု်အင်းတါင်ခၠဓႋယ�တာဆာႋသယ် ေဆံေထံဖာလ်ေုဏဝ်
ဟံှင်ေခဝ်ေဒတာသယ်ေဍ ဆု်မာလ်ဖုးဖင့်ေခါဟ် တင်ုႋပါင်ႋသယ်ဏ်ှဆ�။ လံင်အင်းဃ�ထဓ့ဆာလာႋ
လ်ဟှုာဟှင်ႋေဒတာၜးဆါင့်ေဍတ် ုခွင်ႋ�ုံႋပံၞင့်ဆု်မာသယ်ေဆဝ်လ်ှဆ�။

ထင်းအု်မုဂ်အု်ဟှင်ႋဆု်မာလက်ု�ပိ�င့်အု်ကျင်ံ (ၜး)အံင်လါင်ဍံ�ဆာႋဆု်မာအု်ကျင်ံသယ် အ်ှဖုိင်ဖုိင်ေဆဝ်ဟှး

ကုံမု်ဏဓအင်းဆာဆု့်ထုက်ထင်းသယ်ေဍလဝ်ပျဏဲဍံင် ဆု်လင်ခါင့်ထုက်ဆဝ့်ဝဲလ်သယ်စ� ၜုိဝ်
ကဲထင်းဆု်ဍးတ်ဖၠုေသ်ှေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။ပု်ေအလဝ်ထင်းဆု်ဍးတ်ဖၠုေဍလဝ်ဆု်ြပင်တဝ်သယ်ေဆဝ်လှ်။စူးယာလ့
င်ခါင့်လ်ခုဝ့် ဆု်ထုက်ထင်းပၠဝ့်တက်လ်ဟှုာဟှင်ႋသယ်လ်ဖုး မု်ဍးခံင်ကဲေဝ့ဍးဆု်�ငု့်ဏာတ်ဒုဂ်ုသယ်
စွးဍာ်ေဆဝ်လ်ှ။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်မု်ုသုံႋ တႋူစူးဖံင်းသယ်လ်ဖုး မာထဓ့မာဆာဝယ် ေအေဟှဝ်ဆ�။

https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/attack
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017


ၜးဆါင့်ေဍ အ်လုင်ခါင့်ထုက်လ်ဟှုာဟှင်ႋဆု်မာသယ်သဓး ေၜ့အ်ှေက်ှထ�ါမု်ေသ်ှ သုိဝ်
အ်မိုင်အ်စိုင်အ်ှအးမာေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ထုဓ သုိဝ် မာဍိင်ကု်လံ�ဆာႋသယ် ေအမွာဲတါင်ထင်းဆု်မာလ်မိုင်မိင်စ�
ၜုိဝ် အင်းေက်ှေဖ်ှထာႋ ဆံင့်ဆု် �ပိ�င့် အ်ကုျင်ံေဟှဝ်သယ်လ်ဖုးဏ်ှဆ�။

မု်ၜးဃ�ယ် ဖုံႋလဍံီ�အု်ဏါင်းပု်ေသ်ှလဲ ။ကံင်ပျ�တာ ပု်ေသ်ှလဆဲ�။
ဆု်ၜဓးၜ� ပု်ယံ�ဆာႋသယ်လ်ဖုး လဝ်ထင်းဆု်ခၠါင်ဏ်ှ “ယု်မု်ၜးဃ�ယ် အါင်းတ�ၠ ဖုံႋဟှး အါင်ဖုံဟှး”(ၜး)
“ယု်မု်ၜးသုံႋ ပဓစဓ ဟှး မက်စ်ဘွတ််ဟှး”(ၜး) “မု်ၜးသုံႋ အဝ်ေပၠးေတင့်စု်နစ်သယ်
ပု်ေသ်ှလဲ။ဆု်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ မွာဲဆု်အင်းစာအးထုက် မု်ဍးအးေဝ့ေဆဝ်လှ်။ၜးဆါင့်ေဍဆု်အ်ှဆံင့်ေဟှဝ်
ဆဝ့်ဝဲလ်ေဍစက်တ်ဗိုက်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ အ်ှဝယ်လက်ုဆိင်းလာဏင့် ဆု်ဟှာဟံှင်ေဍဆု်ၜးတ်ေုကဝ်အ်ဟှုင်ႋ
မု်ၜးသင့်ေဟှဝ်ဍ�ဂ်ပါင်ဆ�။ကုံမု်ဏဓလက်ုကာၠဏ်ှ မု်ေထါဟ်ဃံှင်ပျေဖ်ှဏ်ု ဆု်ၜဓးၜ�
အ်ေုဟှဝ်သယ်ဏ်ှေဆဝ်(ၜး) ေဍထဓ့ခါနႋ် ပုိင်�ကိ�င် ေခါဟ်သယ်ခဝ့်အဝ် ဆံင့်ပု်ယံ�တယ်ေဝ့
ဆု်လင်ဖူးလင်ဆင့် ဆု်ၜဓး ၜ� ဏ်ှသယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ခဓႋသယ်အင်းလယ်သာလာဏင့် စက်တ်ဗိုက် လ် ုဏင်ဏင် လံင်ခဓႋခၠ�ဂ်ေဟှဝ်မာေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ေုအဃ�ယ်
စက်တ်ဗိုက်ေဍအဝ်ေပၠးေတင့်စု်နစ်သယ်ခါဏ်ှ့ ဆ�ဍ�ဂ်လာႋဆဝ့်ဝဲလ်အ်လုင်ခါင့်ထုက်ဆ�။အ်သုင့်ထုက်ဏ်ှ
မွာဲဆု်ၜဓးၜ� အ်ေုဟှဝ်လ်ှဆ�။ဆု်ထံင်ဏါင်းလ်မိုင်ဏ်ှဍဝ် စက်တ်ဗိုက်ေဍအဝ်ေပၠးေတင့်စု်နစ် လ်ု
ဏင်ဏင်ဏ်ှ ခဓႋအင်းလယ်သာလာဏင့်◌် အ်သုဓးအ်ဆုင့်သယ် ထင်းထဝ့်လ်အ်ှုသဓး
ဍးၜးေဆဝ်လှ်။ထံင်ဏ်ှ ဖုိင် မိက် ခိၠ�ဆဝ့်ဏ်ှ မာြပင်ခိွက် ေဝင်တ◌ုးိ Vista,XP. ဆု်ၜဓးၜိက်အ်ှယှာ
စက်တ်ဗိုက်သယ်ေဆဝ်လှ်ဆ�။ပု်လဝ်ၜးသာဏ်ှ ဏ်ေုအသုံႋစက်တ်�ုဗိက်အ်သုဓးသယ်ဏ်ှစ�
ဏ်ပု�င်မု်ေဏဝ်ထဓ့ဆာလ်မွုာဲ လ်ဆု်ုဟှယ့်မာထိက်ထုက်ဏ်သုယ်ေဆဝ်လှ်။ OS Xသယ်ဏ်ှ 10.11 (ၜး) EI
ကု်ပု်ေတင့် လ်ထုင်းဍာ်ခါ ့သယ်သဓးမွာဲမဝ့်မ်ှလ်ှဆ�။

ပု်ယံ�လဝ်ဖၠဟ်ေကဝ်သံင့်လာႋ ဏ်ဍုးခံင်ၜး ဆု်တံယု�ဂ် သယ်လ်ဖုးဆ�။ ေအဟံှင်အင်းဃ�ေသ်ှယာေ့ဏဝ်
ဒစ်ဂျစ် တိင်ု ဆု်ၜဓး ၜ� ေအထဓ့ဆာဆ�။ ၜးဆါင့်ေဍ ဏ်ဆု်ုလင်ေဍဏ်ဏ်ှု ေယာဝ်ႋေဏဝ်ေအထဓ့ဆာဟံှင်
လဲႋုကျ�ိင် လာႋ တႋူစူးဖံင်းလ်ၜုးတ်ေုကဝ်ဏ်လ်ုဖုးသယ်ဆ�။

ဆု်ထုက်ထင်းသင့်သယ်လ်ဖုး အု်ဏင့်ကု်ဆာႋပု်ဍင် သယ် အ်ှဝယ်ေဆဝ်ဟှး။

ပု်သယ်လံင်မာထဓ့ဆာ ဆဝ့်ဝဲေဍဟာဝဲ့လ်ဟံှင် ပါသုိဝ်ကဲလာႋ လ်လံုင်ဆံင့်မာပု်ယံ� ဆု်ခၠါင် သယ်လ်ဖုးဆ�။
ေသ်ှယာက့ၠ်�ခၠ�င့် လ်အ်ုဖုင့်ေခါဟ် ပု်ယံ� ဆု်ခၠါင်ဟံှင် ပု်သယ်လ်ဖုး ၜးသာမာေဖ်ှ လ်ဆု်ုထုက်ထင်း
ပၠဝ့်တက်စု်ေရင့်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ အ်ှလာႋဟှင်းေခါဟ်ဆု်ဍးေအထဓ့ဆာၜးဆါင့်ေဍ
ဏ်ေုသ◌်ယှာဝ့ယ်အ်ခုါယုိ့ဝ် ဒစ်ဂျစ်တိင်ုဆု်ၜဓးၜ� သယ် ဍးဆုိင့်ဖံၠင့်ေဝ့ အ်သုဓးပၠဝ်တက်
ဆု်လင်ဖူးလင်ဆင့်အ်ကုျင်ံသယ်ဆ�။

● ဆု်တ်ဖၠုမု်အ်ှကဲထင်းေဝ့ ဆု်အင်းတါင်ဆာသယ် အ်သုဓးပုိင်ဆု်ထုက်ထင်းလ်ဖုး အ်ှဍးေဍ ဆု်မာပု်ဍင်
ထၟာႋ လဝ့်ဆ�။ အ်ေုခါဟ်စံင် ပု်ဍင်သၞာလာႋေဍ အ်ကု်ုဆာႋ ပညာေ့သၞဝ့်ဆု်ေသ်ှယာဏ့းေသ်ှသယ်
လက်ုကာၠ လဝ့်ဆ�။

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


ယု်ဏယ်အင်းဏ်သုဓးသယ် အ်ှဍးေဝ့ေဍဆု်ေသ်ှယာလ့က်ုကာၠဏ်ှဆ�။ေအမွာဲ ဍးေကဝ်ထါင်လာႋ
ဏ်ဆု်ုအင်းစာလိက်ခါ ့ဆု်ကးဆု်ဟှယ် ေဍဖံၠ�ပုံကာၠအ်ဆုုဂ်ေသ်ှယာ့ ဖၠဟ်ထဓ့ဆ�။အဲးုသာ ဆုိင်
ဏးေသ်ှေဖ်ှလာႋ ပု်ခင့်အင်းစာဆု်ၜဓးၜ� သယ် လ်အ်ှုထဓ့ဆာအ်ကုျင်ံဏ်ှဆ�။(ၜး)ပု်သယ်ဆ�မာဏါင်းထ
ဆု်ထုက်ထင်း အ်ှထဓ့ဆာအ်ကုျင်ံေဍေဝင်ႋပွယ်ဆု်ၜဓးၜ� ထဓ့ဆာလ်အ်ှုၜး အ်ကုျင်ံသယ်လက်ုကာၠ
ဏးေသ်ှပၠယ်တဝ်ကဲလာႋဆ�။


