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�ပ�ံင်အင်းတါင်လာႋ လု်ပတ်

စု်ဝ်ှခုိင့်ဏံင်လု်ဖးဆ�။း

 



ပ�ံင်အင်းတါင်လာႋ လ်ပုတ်စု်ဝ်ှခုိင့်ဏံင်လ်ဖုးဆ�။
ပ�ံင်အင်းတါင်လာႋ လ်ပုတ်စု်ဝ်ှခုိင့်ဏံင်သယ်ခါ ့သုံႋေဖ်ှလာႋ ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာဆ�။

ဏ်အုေထါင်သုံႋကု်ေရင့်ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှလင်ႋလဓဏ်ှ မွာဲလ်ခုိုင့်ဏံင်ထုက် ဆု်မာမးလ်မိုင် ေဆဝ် လ်ှ။အေမွာဲ
အ်သ်ှုေယာထ့ဓ့ဆာ ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှ ဏ်ှ အ်ေုဝ့�က်ုလင်အင်းဃ�မု် ေဏဝ် ေဝ့ လ်ဏ်ုကုင့် ဖုိင် ကုိဝ် မိင်ဍ ေဆဝ်
လ်ှ။အ်ေုခါဟ်စံင်ဏ်ှ ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှသယ်ဏ်ှ အင်း ေကဝ်မာထာ လိက်ဖံၠ�အေအး၊ ခုိင့် ဏံင်စွး၊ လင်တ်မုျင့်
ပတ်စု်ဝ်ှသယ် ေအကဲ ထင်းစ� ၜုိဝ် မု် ေဟှဝ် စွးတယ်ေဝ့ ဆု်ဖ်ှေပတ်စု်ဝ်ှ အ် ုလိဝ့်ု ေဍာဟ်ထုက်လ်မိုင်လ်ှဆ�။

ဆု်ၜးဖံၠင်သယ်ခ့ါ မွာဲ ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ(password manager)ဏ်ှ မု်မာ ဆုိင် ေဖ◌် ှဏ်ေုဏဝ် လ်ှဆ�။
ပတ်စု်ဝ်ှမါင်နေဂျာဏ်ှ အင်းတါင်တႋူအ်သုင့်ေဍ မု်အ်ှက်ှေကံင်းထာေဖ်ှ ဏ်အ်ုဟှုင်ႋ ပတ်စု်ဝ်ှ ေဆဝ်
လ်ှ။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်သုံုႋပတ်စု်ဝ်ှမုဲႋ ေဍ ဆိက်တ်မုဲႋသယ်ဏ်ှ မာ ဆုိင် ေဖ်ှ ထံင်ဏါင်း အ်သုဓးလ်ၜုးဝး သယ်
ေဆဝ် လ်ှ။ ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ

● ဟ်လုဝ်ေဝ့ပတ်စု်ဝ်ှ ခုိင့် ဏံင်ဏ်ှ ေၜ့မု်ဖာၜးကး မၞဓႋမိင်လ်မိုင်မိင်ဏ်ှ ဖ်ှေလင်းကဲေဝ့ ေဆဝ် လ်ှ၊

● အ်ှေက်ှ ထာေဖ်ှ ပတ်စု်ဝ်ှအ်မိုင်အ်ဆုင့်ဆင့်(ေဍ လဝ့် ဆုိင့် ေဖ်ှ ဆု်အင်းစာ ၜဓးၜ�ေဍ)အ်ု ေဟှဝ်

ြပေဏ်ှ ေဆဝ် လ်ှ။

● ပု်ဍင်ထဝယ် ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှလက်ု ဆိင့်ေဍ လ်ဟှုာဟှင်ႋ မါစု်တာပတ်စု်ဝ်ှmaster password ((ၜး)
ပတ်စ်ေဖၠး passphrase)

ခဓးပတ်စ် XC ဏ်ှမွာဲၜးဆါင့်ေဍ ပၟာအ့်ဍံုင် ေဟှဝ် ပုဂ်ထင်းဆု်အ်ခုင့်မူႋ ေဍ ဆု် ေဖ်ှ ပၠဝ်အ်ဟှုင်ႋ
ပတ်စု်ဝ်ှမါင်နေဂျာ လ်မိုင်လ်ှဆ� ။လ်ဏ်ုု ဒက်ခ်စတဝ့်ဖင့်ေခါဟ် ဏ်ဆု�လင်အ်ှက်ှေထဖ်ှေဟံှင်(ၜး)
ဆ�ဍိင်ထလ်ဏ်ုု ဝက်ပ်ပၠ�ဂ်ဆာweb browser ဆ�။ ခဓးပတ်စ် XC ဏ်ှအ်ဆု်ုမာ ေဍ
အ်အုင်းလယ်သာသ်ှေေအးဆ�။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်ေုအးသာဏင်းထါင် အ်ေုဝ့ဏ်ှ ဏ်မု်ုဟ�ံပၠဝ် ေဍ အ်ု ထုိင့်စုိဝ်
သာဆ�။လ်ု စက် ေတင် ဖုိင် ခဝ့် ဏ်အုင်းလယ်ထါင် ေဏဝ် လ်ှဆ�။

လံင်အင်းဃ�ဖ်ှေေဝ့ဏ်အ်ုဟှုင်ႋ အ်ထုဓ့ဆာထုက်ပတ်စု်ဝ်ှမါင်နေဂျာသယ်ဟှး။ ေအ မွာဲ အ်ဟှုာင်ႋဆံင်းထုက်
adversary သၞာဏ်ှ မွာဲဆု်ပုိင်�ကိ�င် အ်ဆု်ုၜးသာ ဏ်အ်ုဟှုင်ႋသဓး အ်ှက်ှေလင်သာဏင်မိင်လ်ေုဟှဝ်ဆ�။

ဏင်းထံင်ဏါင်းလာႋ
● သုံႋဖ်ှေလာႋ ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ လ်ဏ်ုအုင်းတါင်ဆု် ဆု်ဟ�ံအ်ှလ်မိုင်မိင်ခါဆ့�။

● ပတ်စု်ဝ်ှမါင် ေန ဂျာဏ်ှ ပ�ံင်ထဓ့ဆာဝယ်သၞာ အ်ဟှုင်ႋသယ်ဆ�။

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/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/web-browser
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary


● အင်းဃ�လဝ်ထင်းဆု်သယ် ၜးဆါင့်ေဍ ပတ်စု်ဝ်ှမါင် ေန ဂျာ ဆု်လင်ဖူးလင်ဆင့်သယ်ဆ�။

ေအ မွာဲဏ်ကု်ုတဝ်သာ ဆု်ဟှယ့်မာထ�ထုက်ဏ်စု� ၜုိဝ် အင်းတါင်သံင့်လာႋ ေသၞဝ့် ပညာဖူ့း လ်မိုင်မိင်လ်ှ
ဆ�။ ဏ်အုင်းတါင် ေဏဝ်ေဝ့ ပတ်စု်ဝ်ှ ခုိင့် ဏံင်သယ်ဟံှင် (ဏးသ်ှေလာႋ အင်းတါင်ပတ်စု်ဝ်ှေဍ
အါင်ကု်လံ� လံင်း ဖင့်လဆ�။ ေကဝ် လင်ထာဝယ် အ်သုဓးသယ်ဏ်ှ လ်ဟ်ုဖံၠု�လ်ဍုးၜးအ်လုင်
လ်စံုင်းစံင်းဏ်ှဆ�။

အ်ှခုိဝ်လာႋ ဆု်ထံင်ဏါင်းပတ်စု်ဝ်ှလ်ေုခါဟ်�က်ု ဖုိင်ေဍ မာဏါင်း ေကဝ် လာႋလိက်ဖုိင့် သယ်ဏ်ှ
ပု်ဆဝ့်ပဝ်လ်ု ေဏဝ် ဆ�။တ်တုယ်ယှာဏ်ှ ေကဝ် မာဏါင်းထအ်သီုးသယ် အင်း ေက်ှ ဆ�လင်လ်ု ေစဝ်
ထုင်းဖုိင် ဏ်ှ အ် ုေဟှဝ်ကဲ ထုက် လ်ှဆ�။အ်ယှုာထုက်ဏ်ှ ဏ်ု ေအေကဝ် ဏါင်းၜးလ်ု
ဖုိင့်ဏ်ှသာဏင်းသီးလ်ယုဝ့် လိင်ု ဆ�။

● ဏ်စုက်တ်ဗိုက်အ်ဟှုင်ႋ ပတ်စု်ဝ်ှ

● ဆု်ကာၜိက် အ်ဟှုင်ႋပတ်စု်ဝ်ှ( ပၟာ့ ဍ�ဂ်ပါင် ဃ� �ဆု်ကာၜိက်)
● မွာဲ မါစု်တာ ပတ်စု်ဝ်ှ(master password) (ၜး) ပတ်စ်ေဖၠး( passphrase)သယ် ဏ်ှ မွာဲဏ်အ်ုဟှုင်ႋ

ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ(password manager) လ်ှ။

● ဏ်အုဓးေမးလ် ပတ်စု်ဝ်ှ

မၞဓႋလဲႋုမာဏါင်း ပတ်စု်ဝ်ှဆု်ကးဟှယ်အးအး ဖုိင် လ်မိုင်ခဝ့်ဏ်ှဍဝ် မွာဲေဝ့ မၞဓႋသယ်မာ ေကဝ်ထေဖ်ှ လ်မွုာဲ
ေဟှဝ် ေဟှဝ် ဟံှင် ဟ်ဖုာထု်ယၜးကး သယ် ေဆဝ်လ်ှ။ဆု်အင်းတါင်ထဓ့ဆာထုက် ခုိင့်
ဏံင်ဍေဏင်းယဝ့်ပတ်စု်ဝ်ှ ဏ်ှ မု်ၜးသုံႋေဝ့ အင်ကု်လံ�ဒစ် ေဍ လိက်စု် ေရင့်ေၜ့လဲႋုလိက်ပု်ညဓ့ သုိဝ်
လ်ဆုင့်ဆ�။ဆု်အ်သုဓးဏဓ့မိင်ဏ်ှ မွာဲဏ် ုပတ်စ်ေဖၠးလ်ှဆ�။ ဆု်ပတ်စ်ေဖၠး ယုိဝ်
မွာဲေကဝ်ဏါင်းမာဏါင်းထာ ပတ်စု်ဝ်ှအ်ထုဝ့်ထုက်ဆု်ခၠါင်ဖံၠ�လ်မိုင်ေဆဝ်လ်ှ။
ေခ�ကာၜိက်ဍေပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ အ်ဟှုင်ႋ ပု်မု်လဝ်ပျၜးသာ လဲႋုအင်းက်ှေလာႋ
အ်ယှုာထုက်လိက်ဏင်ဃ�ဖံၠ�းဆ�။

ၜးဏ်ှလဲဏ်ၜုးသုံႋ လိက်အ်ယှုာထုက်ဃ�ဖံၠ�းလဲ။ၜးဏ်ှလဲဆ�ဆံင့်ထာ အင်ကု်လံ�ဒစ် လ်လိုက်ေဖၠးစ်လ်ဖုး အိဝ်ု
လဲ။ ထဝ့်စွးဍေကးဟှယ်ေဝ့ ပတ်စု်ဝ်ှဏ်ှ ကံင်ပျ�တာဍေမၞဓႋသယ်မု်ဖာၜးအ်ဟှုင်ႋ ကးေဝ့ ေဆဝ် လ်ှဆ�။
အင်းဃ� ေဖ်ှလာႋ ထဝ့်ထဝ့်ဟံှင် လ်ဟ်ုဖုာၜးကး ပတ်စု်ဝ်ှ လ်ု ဗဓဒဓယုိ ဆု်လဝ်ပျလင်ႋ အိဝ်ု ေဆဝ် လ်ှ။

ေကၠ စုိဒ် မာဏါင်းလာႋ ပတ်စ်ေဖၠးဟံှင် သံ� ဖ်ှေလာႋ EFFလက်ိစု်ေရင့်ဏင်မိင်ဆ�။

ေအ မွာဲဏ်ကံုင်ပျ�တာဍေစက်တ်ဗိုက်သယ် ဆု်အင်းပင်ႋဍေကဲထင်း စု်ပါင်ဝါႋခါ ့
ဆ�ဍ�ဂ်လာႋဆ�။စု်ပါင်ဝါႋဏ်ှ အင်းခုိဝ် ေယာဝ်ႋထေဖ်ှ ဏ်ု မါစု်တာပတ်စု်ဝ်ှ အ်ှေဍ ဆု်မု်အင်းသူး
ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ (master password)လဝ့်ဆ�။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်ကံုင်ပျ�တာဏ်ှ အ်လိုဝ့်ု ေဍာဟ်ထုက်
မု်ၜးအ်ှက်ှေဖံင်းထာဟံှင် မွာဲဏ်စုက်တ်ဗိုက်လ်ဖုး သံ� ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာခါဏ်ှ့ မာြပင်ဝယ် မဝ်လဝ်ါ
(malware)ဆ�။

https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
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/deeplinks/2016/07/new-wordlists-random-passphrases
https://www.eff.org/deeplinks/2016/07/new-wordlists-random-passphrases
https://www.eff.org/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/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/malware
https://ssd.eff.org/en/glossary/malware


ဆု်ခၠါင်ဖံၠ�းၜးဆါင့်ေဍ ဆု်ၜီးၜ�အင်းစာလ်ဖုး
သ� ာ်လာႋ “ဆု်အင်းစာၜဓးၜိက်လ်ဖုး” ၜးဆါင့်ဍေသံ� စုိဝ် ေဖ်ှ
ဏ်အ်ုကုျင်ံလ်ဝိုက်တ်ဆိက်ဖင့်ေခါဟ်ဆ�။ဏ်လ်ုဟှုာ လဝ်တဝ်ကဲလာႋ ဆု်အင်းစာလ်ဖုးဏ်ှစ� ၜုိဝ် သၞာ
မု်�က်ုလင်သူး လ်ဏ်ုအ်ုကုင့် ပတ်စု်ဝ်ှ(password) လ်ဖုး မု် ေဏဝ် ယဝ့်ေဝ့ ေဆဝ်လ်ှ။

ဟံှင် ေခဝ် ဆံင့်မံင်းလာႋ အ်တုင်သယ် ၜးဆါင့်ေဍ ဖံၠ�လ်သ်ှုေၜးဏ်အ်ုကုျင်ံသယ်ဆ�။ ပၟာအ့်ဍံုင် ေအမွာဲ

ဆု်ၜဓးၜ�အင်းစာ လဝ်ထင်းသယ်(security question)

ဏ်ဟိှုင်း ဖုိင် ၜူးလင်ထ ဆု်ေဖါဟ်ဆု်မိင်သယ် ပု် ေသ်ှ လဲဆ�။

ဏ်အ်ုတုင်သယ်လ်ဖုး ေဖ◌်လှာႋ တဝ်လဝ်ႋတံင်ပတ်စု်ဝ်ှ လ်ဏ်ုု ပတ်စု်ဝ်ှမါင်နေဂျာ လဝ့်ဆ�။ဏ်အုင်း ေက်ှ

ကဲ လာႋ ဆု်ဆံင့်မံင်းအ်တုင် လ်ပုတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာ(password manager)ဆ�။ ဏ်အုင်းက်ှေကဲလာႋ

ဆု်ဆံင့်မံင်း အ်တုင် လ်ပုတ်စု်ဝ်ှမါင် ေန ဂျာဆ�။

စ်ှထဓ့ဆာလာႋ လ်ဏ်ုအ်ှုသုံႋဆိတ် ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်ၜဓးၜ�အင်းစာသယ်ဟံှင် သံင့်အင်းတါင်လာႋ

ဆု်လဝ် ဆုိင့် ထါင်ဆ�။သုံႋကဲလာႋ ပတ်စု်ဝ်ှ လ်မုဝ့်မ်ှလ်ု ေဃှဝ် (ၜး) ေဍဏ် ုအ်ကုင့်မုဲႋဝက်ပ်ဆိက်တ်ဆု်မာ

ဆုိင် ဆု်ၜဓးၜ� အင်းစာသယ်လ်ဖုးသဓး သုံႋလာႋလ်ု ေဃှဝ် ဆ�။

ပတ်စု်ဝ်ှ မါင် ေန ဂျာသယ်လ်ဖုး ပၠယ်တဝ်ခင့်ဖစက်တ်ဗိုက်လ်ပုတ်စု်ဝ်ှသံင့်အင်းတါင်းဆု်လင်ဏ်ှဆ�။
ဆု်အ်ခုဝ့်ပု်ယဝ့်ဏ်ှ ဏ် ုေအသံင့် အင်းတါင်ပတ်စု်ဝ်ှလ်စုက်တ်ဗိုက်ခါ ့ဆာမွာဲစက်တ်ဗိုက်လက်ုကာၠ
မု်အင်းလယ်သံင့်ထါင်လာႋ ေဆဝ် လ်ှဆ�။

ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေန ဂျာ ဏ်ှ အင်းက်ှေေဖ်ှ ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှ လ်ု “ခၠ�င်ႋဖုိင်” အိဝ်ု ဟံှင် ဆု်စ� ဆု်ဏ်ှ
မွာဲသံင့်အင်းတါင်ဆာဗာ ေဆဝ် လ်ှဆ�။ ဏ် ုေအၜးလိဝ့်ု ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှ အိဝ်ု
မါင်ေနဂျာသယ်လ်ဖုးဆု်အင်းလယ်ေဍ ဆု်အင်းက်ှပတ်စု်ဝ်ှမာကု်လံံ�
အဝ် တိေုဆဝ် လ်ှဆ�။

ပတ်စု်ဝ်ှမါင် ေန ဂျာဏ်ှ ၜးဆါင့်ေဍ အ်သုဓးဆာဗာကု်ဆာႋဍးအ်သုဓး အင်းက်ှေမာဆုိင်

ထါင်ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှသယ်ဏ်ှ မွာဲ ပု်ဍင်ေဖ◌်ကု်ှမိၠ�ဝ်အ်ု ဟှင်းသယ်ေဆဝ်လ်ှ ဆ�။ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှ ေအမွာဲ

ဏ်ဆု�လင်ထာဝယ် လ်ကံုင်ပျ�တာ ေဍ ခံၠ�ႋဏဓ့ မိင်လက်ုဆိင်းဏ်ှ ဆု်အင်းကု်သ�ဆာႋသယ်

လံင်�က်ုအးွအင်းဃ�ဏ်ု ပတ်စု်ဝ်ှ ေဏဝ် လ်ေုအးဆ�။ (အ်သုဓးသယ်ဏ်ှ မု်ၜး လ◌ုဝ့်ိမာဟှာဟံှင်

ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနဂျာpassword manager လ်ု passphraseသယ်ေဆဝ် လ်ှဆ�။

https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/security-question
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
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase


ေအ မွာဲဆု်ၜး ဆုိင့် ဏ်ှသုိဝ်ဏ်ှစ� ၜုိဝ် ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှႋဏ်ှ ဆ�အင်းေက်ှ လ်ု ခၠ�င်ႋ ဖုိင် လ်ု ေဃှဝ် ဆ�။ ေအ ဟံှင်

ဟံှင်ေခဝ် အင်းက်ှေထာႋ လ်ု သစအ စက် တ်ဗိုက် အိဝ်ု ဆ�။

အင်းေက်ှ ပ�ံ� ထ ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှဒေတာေပ့စ် လ်ဆု်ုလင်ဖူးလင်ဆင့်အ်ှ အိဝ်ု ဆ�။ ထါင်ဆယ် ေဏဝ်
ထါင်ဆု်မာၜုိဝ် အေမွာဲ ဏ်ပုတ်စု်ဝ်ှဒေတာေပ့စ် လင်မာလင်ယှးအ်ဟှုင်ႋ မာဆုိင် ေဏဝ် ကဲေဝ့ ေဆဝ်
(ၜး)ဏ်စုက်တ်ဗိုက် အ်ှၜးလ်ဏ်ုအ်ုယုါင်ဆု်မာသယ် မာဆုိင် ကဲ ေဆဝ် ဆ�။ပတ်စ်ဝ်ှမါင်ေန ဂျာ သယ်ဏ်ှ
အ်ှဍးေဍ ထါင်ဆယ်ဖါင့်ထၟာႋ ေဆဝ် လ်ှ။အ်ေုခါဟ်စံင် ဏ်အုေထါင်ဆယ်ၜးသာ ပိၠ� ကါၠင်သယ်သဓး
ထါင်ဆယ်ထါင် ေဏဝ် လ်ှဆ�။

ခုိင့် ဏံင်တယ် ပတ်စ်ဝ်ှတ်မုျင့်သယ်ဏ်ှ မာကးဟှယ်ေဖ်ှ ေဏဝ် ေဝ့ ဖံၠ�မု်ဟှယ့်�က်ုအးွလင်သူး မၞဓႋသယ်

အ်ဟှုင်ႋဆ�။ ဏ်ေုအး ပု်ဍင် ၜးသာ ဏ်အ်ုကုင့်စ� ၜုိဝ် လံင်ပျ�က်လာႋ ဏဓ့မိင်ဆု်မာတဝ်လံင် two-factor

authentication.သယ် ေဆဝ် လ်ှဆ�။

ဆု်မာဆုိင် လ်ဏုင်ဏင်ဏ်ှဍဝ် မွာဲဏဓ့မိင်ဆု်မာ ဆုိင် တဝ်လံင်သယ် ေဆဝ် ( ပု်ကုိဝ်ေဝ့ ေဏဝ်

တးူအက်ဖ်ေအ 2FA ၊အးမိင်ဆု်မာတဝ်လံင်(ၜး)ဏဓ့ဆင့်ဆု်တင်ုႋပါင် two-step verification

မာဏါင်းသယ် ေဆဝ် လ်ှ။) ပု်ေအးသုံႋၜးသာ ဆု်မာလ်ဖုး ယုိဝ် ဏ်ှ ပု်ၜးအ်ှေဍ ဆု်ကါင်ဖာဏဓ့ကါင်

ေဆဝ်လ်ှ။( လ်ု ပတ်စ်ဝ်ှ ေဍ ဏဓ့မိင်ဆု်မာ)သယ်ဏ်ှ မု်မာကဲေဝ့ အ်သုဓးအ်ကုင့် သယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ဏဓ့မိင်လ်မိုင်ဆု်မာဏ်ှဍဝ် မာကဲထင်းေဖ်ှ လ်မိုင်ပ�ကာၜိက်ခုင့် (ၜး) လ်မုိုၜါင်ဖုံႋ ဖုိင် အင်းတါင်ပ�ံင်ဂံၞင်ႋ

အ်ဏုါင်းသယ် ေဆဝ်လ်ှ။

ဏဓ့မိင်ဆု်မာတဝ်လံင်သယ်ဏ်ှ သံ� စုိဝ်ေဖ်ှ လ်ဏ်ုဖုံုႋမုိ ၜါင် အိဝ်ု ေဆဝ်စ� ၜုိဝ် မာကဲထင်းကု်လံ�  ေဏဝ် ေဝ့

ဏဓ့မိင်ဆ�။

● ဏ်ဖုံုႋဏ်ှ အ်ှဆံင့်ကဲေဝ့ ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်ၜဓးၜ� ခုင့် မာထဓ့ဆာဆု်မာသယ် ေဆဝ် လ်ှ ။(ေၜ့

ဂူဂဲလ်ဆု်တဝ်လံင်(ၜး) ဆု်တဝ်)သယ်ဏ်ှ ဏ်သုံုႋ ေဖ◌်မု်ှေဏဝ် အ်ဆုင့် ထဝ့် လ်မိုင်ဟာဝဲ့လ်

စက်တ်ဗိုက် အိဝ်ု ဆ�။(ပၟာ့ ေၜ့ ယူဘဓေက)လဝ့်ဆ�။

● ဆု်မာ ဆုိင် ဆု်မာသယ်ဏ်ှ သံ� စုိဝ် အက်စ်အါင်မ်အက််စ လိက်ဖံၠ�းသယ်ေဍ ဆု်ၜဓးၜ�ခုင့်သယ်

ၜးဆါင့် ေဍဏ်ၜုးလိဝ့်ု �က်ုအးွလင်အ်မိုင်အ်လုင်သယ် ေဆဝ် လ်ှ။

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
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=en


ဏ်ေုအ လဲႋုတ� ေဏဝ် စ� ၜုိဝ် အင်းထုင့်သုံႋေဖ်ှ လာႋ ဟံှင်ေခဝ် ခင့်မာ ေဏဝ် ခင့်မာ ေဏဝ်
ခုင့်လိက်ဍံ�အ်ဟှုင်ႋ ေဍ ဆု်တဝ်လံင်အက်ပ် (ၜး)အ်ဆုင့်ထဝ့်လ်ဟှုာဟာဝဲ့လ် စက်တ်ဗိုက်သယ်
ဏင်ထဓးဆ�။အ်ေုဝ့ဏ်ှ မု်ယဝ့်စွးေဝ့ ဆု်မာထိက်ထုဂ်ဆာႋသယ်ဟံှင် လံင်စါင်းေထံ
ဆု်တဝ်လံင်လ်အ်ုသုဓးဖုံႋလဓဍံ� လ်ဆုင့် အိဝ်ု ေဆဝ် လ်ှဆ�။

ဆု်မာဆုိင်လ်ဏုင်ဏ်ှဍဝ် မွာဲေဝ့ ဂူဂဲလ်လ်ှ အ်သုဓးသယ်ဏ်ှ ပၠယ်တဝ်ဍ�ဂ်အင်းတါင်ေဖ်ှ လ်ၜုင်ၠပတ်စု်ဝ်ှစု်
ေရင့်သယ် ေဆဝ်လ်ှ။ပု်ကုိဝ်ေဝ့ လ်ဟှုာဟှင်ႋသုံပတ်စ်ဝ်ှသဓး မွာဲေဝ့ေဆဝ် လ်ှ။အ်ဏ်ှုသယ်ဏ်ှ
ေပၠင်ထုဂ်ထင်းေဝ့ဟံှင် ေကဝ် ဏါင်းထာ ထံင်လိက်ၜ�ၠ မု် ေဏဝ်ေဟှဝ် လ်ဆုင့် ေဆဝ်လ်ှ။ပတ်စ်ဝ်ှသယ်ဏ်ှ
မာကု်လံ� လ်ၜုင်ၠလဝ့်အ်ေုခါဟ်စံင် ေအမွာဲ စု်ပါင်ဝါႋဟှယ်�က်ုအးွလင်ေဍ ကု် မိၠ�ဝ် သယ် ဟှယ့်မာ
ေဏဝ်လ်စူုးယာလ့်ခုါင့် ေဏဝ်ဏင်မိင်ေအးဆ�။



လ်ၜုင်ၠၜင်ၠ ဏ်ၜုး လိဝ့်ုမာေဖ်ှ ပုဂ်ထင်းထါင်ဏ်ပုတ်စ်ဝ်ှ

ခွင်ႋဆု်မာသယ် ထုဂ်လဝ်ဖၠဟ်ပတ်စ်ဝ်ှသယ်ဏ်ှ လ်လုင်

ေဍလ်လုင်ၜးဍံင်ေအးဆ�။ဆု်တါင်အ်မုုဂ်လ်ဏုင်ဏင်ဏ်ှဍဝ် ဏ်ပုတ်စ်ဝ်ှ မု်ၜးထိက်ကဲအ်ကုျင်ံသယ်ဏ်ှ

အင်းထာမာ ေဏဝ် ေဖ်ှ အ်တုာ ေဆဝ်လ်ှ ။ေအ ဟံှင် ကၞင့်ခွင်ႋသယ် လ်ခုဝ့် ပၠယ်တဝ်ေဖ်ှ ဆု်ပုိင်�ကိ�င်

ဆု်ၜးသာသယ် ေဆဝ်လ်ှ။ဏ်လုင် ခုက် ထုိင့် လာဏင့်သဓး ဏ်ဆု်ုမာဝယ် သယ် လ်ဖုး မွာဲေဝ့ ပတ်စ်ဝ်ှေဍ

ခဓးခၠ�ဂ် သယ်ဏ်ှ မု်သ်ှေယာကဲ့ဍာ် ေဆဝ် လ်ှ။

ဆု်တံယု�ဂ်ဏင့်ဆာႋဆု်မာသယ် မာေဖ်ှေဝ့ မု်ေဏဝ်တံကုျာအ်ေုဝ့ ပတ်စု်ဝ်ှဆ�။ဏ်ကု်ုဆာႋ ေဍဏ်သုဓးအင်း
ဃ�ထါင် ေဖ်ှ ေဏဝ်ေဝ့ ေဆဝ်လ်ှဆ�။ ဏ်ေုအခင့်စါင်းဖာ ဆု်ဆုဂ်စ�ၜု◌ဝ်ိ ဏ်အုာဏာသယ် မု်ယိက်ဏင်ေဝ့
မု်ၜးဖံင်ေဍ ဆု်ထုဂ်ယှးဏ် ုပတ်စု်ဝ်ှ ေဍ ပုဂ်ထင်းေဍပ�ထင်းထာေဆဝ်လ်ှ။

https://ssd.eff.org/en/glossary/key
https://ssd.eff.org/en/glossary/key


ပု်သယ်အင်းဏင်ခိင့်ဖါဝယ်အ်ှေဝ့ ပု်ယံ� စါင်းခင်းဖာ ယူအက်စ်ထဓ့ခါနႋ်ဆုိင် ဟံှင် အ်ေုဝ့ဏ်ှ မု်ဖ်ှေကုင်းေဝ့

ပု်မာဆု်ၜုံးသယ် ဖဝ်ႋၜုဂ်လဲသယ်ဟံှင် ၜးခင့်ဖာေဍ ယူအက်စ်ထဓ့ခါနႋ် ေဆဝ်လ်ှဆ�။ဏဓ့မိင်လ်ဆုင့်ခဝ့်ဍဝ်

ဏ်ၜုး ေသ◌်ယှာ ့ကၠ်�ခၠင့်လာႋ ၜးဆါင့်ေဍ မၞဓႋမာထင်းဏ်ဟှုာင်ႋေဍ ထုံကျာဏ်ု အ်ှက်ှေပတ်စဝ်ှဆု်မာသယ်

အ်ဂုုဏ်အ်တုာ လ်ဖုးဏ်ှဆ�။

ပု်ဆု်ခၠါင်ဖံၠ�းအု်လာဲ ဆု်ကုိဝ်သယ်လ်ဖုး

ဆု်သၞာ

ဏ်ဆု်ုသၞာ adversary ဏ်ှ မွာဲမၞဓႋ(ၜး)ကုံရွာဲဖင့်လ ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်ၜဓးၜ�ဖဝ့်တိင်ု

အ်ဖုင့်လသယ်ဆေဝ◌လ်ှ်။ဆု်သၞာသယ်ဏ်ှ ကါင်ဖာဆု်ဏေဝ◌ေ်ဝ့

အ်ဆု်ုမာသ်ှေဆေဝ◌လ်ှ်။ဟံှင်ခေဝ◌အ််ဟှုင်ႋ ဏ်ေုအ ကု်တဝ် ၜးဆါင့်ေဍ ေက့ဖ်ဆာတယ်ွ ဖုိင်

ဆု်အ်မုးအင်းဃ�သယ်ခါ ့(ၜး)ဏ်ထုဓသုိဝ်ဏ်ှ �က်ုအးွလင်ထာ ဏ်အ်ုကုင့် မာဖု်ေလံထာဝယ်

လ်ကုျင်ံႋကံင်ပျ�တာအိဝ်ုဆ�။သၞာ လ်ၜုင်ၠၜင်ၠဏ်ှဍဝ် မွာဲဆု်ကဲထါင်းဆု်ကဲထဝ့်သယ် ေဆဝ် လ်ှ။

ကဓးခၠ�ဂ်

လ်ခၠုါင်တိဂုိုလက်ဖဓႋcryptography ဖုိင် ေဒတာdata အ်ကုါင်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ ဖ်ှေလင့်ေဝ့

မ◌ာဆု်မာကဲအ်ကုင်ႋ capability ၜးဆါင့်လိက်ဍံ� ဆု်ကာၜိက် encryptေဍ ဆု်ပုဂ်ထင်းdecrypt ဏ်ှဆ�။

ဆု်ကာၜိက်

မု်ဟှာဃှါင်းဆု်�ပိ�င့် (ၜး) လိက်ဍံ�ဂံၞင်ဆု်မာသယ်လ်ဖုး ပု်မု်ဍးခံင်ေဍ အ်ခုဝ့်ပု်ယဝ့် ဍ�ဂ်ပါင်လ်ှဆ�။ လာဏင့်

ပု်ေအအ်ှေက်ှ အဝ်ဖင်ႋမ်သယ်စ� ၜုိဝ် (ၜး)စက်တ်ဗိုက်သယ် မု် ေဏဝ် အင်းေဝ့ ေဒတာ data

အ်ဆိုင်းအ်ကုါင်သယ် ၜးဆါင့်ေဍ လ်ဟှုာဟှင်ႋ ဆု်ကဓးခၠ�ဂ်keyသယ် ေဆဝ်လ်ှဆ�။ ဆု်�ပိ�င့် ေယာဝ်ႋ

ေဏဝ်ဆု်မာဏ်ှ အ်ှ ေဍအ်ဆုိုင့် အ်ထုဝ်ဟံှင် မု်သံ� ဆု်�ပိ�င့် ကဓးအ်မုင့်လ်ှဆ�။အ်ၜုုဂ်ထုဂ်လ်ဆုင့်

ဆု်ကဲထင်းဏ်ှဍဝ် မု်အင်းလယ် ဆု်ကာၜိက် ေဍ အင်းဆယ်ထါင် အ်ဝုဓႋ ဆု်�ပိ�င့်သယ်

ေဆဝ်လ်ှ။ဆု်ကာၜိက်ဖုိင်ယုိဝ်မွာဲပညာ ့ေသၞဝ့် လ် ုမိင် အ်ေုခါဟ်စံင် ပု်ကုိဝ် ေဝ့ ခၠါင်တိဂုဖၠဓႋ

cryptography.ေဆဝ်လ်ှ။
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ဆု်ပုဂ်ထင်း

မာဟှာေဃံ◌လှာႋလိက်ဍံ� ဏးသ်ှေယဝ့် ေဍ ေဒတာ dataသယ်ေဆဝ်လ်ှဆ�။ အ်ေုဝ့ ဆု်ကာၜိက်

encryption ဆု်ပု်ေယာဝ်ႋဏ်ှ အ်ေုဝ့မာၜးသာလိက်ဍံ�သယ်ဆု်ဖု်ယိက် လ်မိုင်ဏ်ှ ၜးဆါင့်ေဍ

မၞဓႋသယ်လံင်ပျ�က်မာပျ�က်လာႋ အ်သုဓးလက်ုကာၠဆု်မာဏ်ှဆ�။

ပတ်စ်ဝ်ှမါစု်တာ

ပတ်စ်ဝ်ှလ်မိုင် password ဏ်ှ ပု်အေသုံႋ ေဏဝ်ေဝ့ အင်းက်ှေေဖ်ှ ဟ်ဖံၠု�ပတ်စဝ်ှ(ၜး)ကာၜိက်ထာ ပိၠ� လိက်ဍံ�

သယ် ေဆဝ် လ်ှ။ဏ် ုေအမာ ထဓ့ဆာထာ ပတ်စ်ဝ်ှမါစတာ ေအခုိင့် ဏံင်စွးထုက်လ်ဆုင့်ဆ�။

ပတ်စ်ဖု်ေလစ့်

ပတ်စ်ဖု်ေလစ့်passphrase ယုိဝ် မွာဲေဝ့ ပတ်စဝ်ှ password လ်မိုင်  ေဆဝ် လ်ှ။ ပု်အေသုံႋ ပတ်စ်ဖု်ေလစ့်

ဏ်ှအင်းလယ်ထါင်ဆု်မာ အိက်ဒဓယာ လ်ပုတ်စ်ဝ်ှ သုိဝ်ေဏဝ်ေဝ့ဟံှင် ၜးဆါင့်ေဍ လိက်ဖံၠ�းယှာဏ်ှ မု်

မု်ပု်ဍင်ေဖ◌်ဟ်ှ ုလ်ထုဓ့ဆာၜးဟံှင် လိက်အေအးအးထဝ့်ဏ်ှ မု်ဟှေဝ◌စွ်းေဝ့ဆေဝ◌လ်ှ်။ဝု်ကုိဝ်မဓႋ XKCD

ဏှ်အ်ှ ေဍဆု်ေဟှဝ် လဝ်ပျ အင်းတါင်ဆု်မာသယ် ေဆဝ် လ်ှ။ http://xkcd.com/936/

ပတ်စ်ဝ်ှ

ဆု်ၜဓးၜ� ဏ်ှ ထံင်ဏါင်း ေဖ◌်ဆု်ှေဏဝ် (ၜး) လ်ခုဝ့်ဖာ ပု်ဍင် ဆု်မာေဍ ပ�ံ�ဆု်မာသယ်ဏ်ှ အ်ှ ေဍအ်ု

ေထါဟ်အ်ဆုင့် လ်စုယ်ေဝ့ အ်ေုခါဟ်စံင် ဆု်ေအဏင်း ပတ်စ်ဝ်ှ password လ်ဟှုာ �က်ုအးွလင် ေဏဝ်

ေဝ့အ်ကုျင်ံဏ်ှ ၜးသ်ှေယာ ့ဝယ်ထဆ�။ အ်ေုထါဟ်အ်ဆုင့် မာသုံႋေဝ့ လ်အံုင်လါင်အ်ကုင့်ေဝ့ သုိဝ်

စက်တ်ဗိုက်သယ်သဓးအ်ှေဝ့ဍး ေဆဝ် လ်ှ။ အ်မိုင်ထဝ့်စွး ပတ်စ်ဝ်ှသယ်ဏ်ှ ခင့်ထဓေဝ့လိက်ဖံၠ�းအးဏ်ှလ်ု

ဖုိင့် ပု် ကုိဝ် ေဝ့ ပတ်စ်ဖု်ေလစ့် "passphrase ဏ်ှ ေဆဝ် လ်ှဟံှင် မွာဲ ဆု်ခၠါင်လ်ဖံၠု�း

အ်ခုဝ့်ပု်ယဝ့်သဓးလ်ကုာမွာဲေဝ့ ေဆဝ် လ်ှ။မွာဲ မါစတာပတ်စ်ဝ်ှ master password ခဝ့်သဓး ယုိဝ်

မွာဲပတ်စ်ဝ်ှဖာေဍာဟ်ထုက် လ်မိုင် ဟံှင် ပုဂ်ထင်းပတ်စ်ဝ်ှလ်ု ပတ်စ်ဝ်ှမါင် ေန ဂျာ password manager အှ်

အိဝ်ု (ၜး)ပတ်စ်ဝ်ှ ပ�ံ�အကပ်သယ်လ်ဖုးလ်ှဆ�။

ပတ်စ်ဝ်ှမါင်ေန ဂျာ

https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
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http://xkcd.com/936/
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/master-password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password-manager


တႋူစူးဖံင်းသယ် ယုိဝ် မာကဲေဝ့ ဆု်ကာၜိက် encrypt ေဍအင်းေက◌်ထှ ဖ်ှေသ်ှေေဝ့ ဏ်ပုတ်စ်ဝ်ှ မု်သုံႋ

ေဖ◌်လ်ှမိုင် လ်ု မါစု်တာပတ်စ်ဝ်ှ master password အ်ှ အိဝ်ု ဆ�။ ေလဝ် မာေဝ့ စူးသ်ှေခင်းမာထဓ့ဆာဟံှင်

သုံႋ ေဏဝ် ေဝ့ လ်ၜုးဍံင်ပတ်စ်ဝ်ှ ဆိက်တ်မုဲႋေဍ ဆာဗစ်ဆု်မာဆု◌င်ိသယ်အ်ေုခါဟ်စံင် ဏင်းထင်းကဲလာႋ

အ်ဂုုဏ်ဆု်မာဆ�။

မဝ်လဝ်ါႋ

မဝ်လ်ဝါႋ Malware ယုိဝ် မွာဲဆု်ခၠါင်ဖံၠ�းအ်ဖူုး မၠဓဝဓးရပ် ဆဝ့်ဝဲလ် malicious softwareလ်ှဆ�။

ပိၠ�ဂါၠင်သယ် အင်းတါင် ေဍအ် ုတ်ဇုါင်းသယ်ဟံှင် မာၜုဂ်လာႋ လ◌ုငိ့် လ်လု◌ုဝ့်ိၜး

ဏ်စုက်တ်ဗိုက်ဆ�။ကံင်ပျ�တာအ်ဃှုာႋဏ်ှ မွာဲမဝ်လ်ဝါႋလ်ှဆ�။ အ်ေုခါဟ်စံင် ပၠ�◌ဂိါၠင်သယ် အေအ်ှထင်း

ပတ်စ်ဝ်ှခါ ့ကာၜိက်မာဏါင်း ဏ်ေုဍ မာပြင◌တ်ဓ့ၠခိွက်ဏ်ု ဒေတာဆ�။

ဆု်ၜဓးၜ�အင်းစာလ်ဖုး

ေယာဝ်ႋ ဖုိဝ်ထုိဝ်ထ �� ပါတ်စု်ဝ်ှအ်ဟှုင်ႋစု်နစ် လ်ဏုင်ဏင် သုံႋဖ်ှေေဝ့ “ဆု်ၜဓးၜ� အင်းစာသယ်”ဆ�။

အ်သုဓးသယ် လ်ဖုး မု်မာ ဆုိင်ေဖ◌်ဏ်ှ ုဏ်ှ ဏ်သ်ှုေယာဝ့ယ်ထာ ဆု်အ်တုင်သယ်လ်ဖုးဆ�။ ဆု်ၜဓးၜ�

အင်းစာ ဆု်လင်ဖူးလင်ဆင့် သယ်ဏ်ှ အ်သုဓးသယ်အ်ှဍးေဍ ပတ်စ်ဝ်ှအးမိင်ဟံှင် မု်ခါဖံၠင့်ေဍ

မု်ဆယ်အင်းဃ�ဆု် အ်တုင် ဆ�။ ပု်မု်လဝ်ပျၜးသာ ဏ်ဆု်ုတံယု�ဂ် အ်သုဓးသယ် အ်ဟု�ဟှာ ပတ်စ်ဝ်ှ

password ေဆဝ်လ်ှ။ အင်းတါင် ေအထဝ့် ၊ေအလင်မိင်၊ ေအကးဟှယ်ေဍဆု်ေဖၠးသယ်ဏ်ှ

လဝ်ထင်းထါင်အ်သုဓးသယ်ဆ�။အေဟံှင်မာဏါင်းထါင်လ်ု အ်လုင်ႋ ေဟှဝ် ၜးဏ်ှဆ�။အ်ေုခါဟ်စံင်

ဏင်ႋၜင်ၠဍဝ် ဏ်အုေလဝ်ထင်း ဏ်ေုမါဝ်ႋ တိင်ုဃှဓ့မိင်ဏ်ှ ဏ်အုင်းတါင် လဝ်ထါင်လာႋဆု်ခၠါင် “ correct

Battery Horse Staple  =ကဝ်လဲဘ့က်ထၠဓ့ဟ်ှစ်စတေပဲလ်” ေဆဝ်လ်ှဆ�။

ဏဓ့မိင်ဆု်မာတဝ်လင်ံ

“ကုိဝ်မိင်မိင်ဏ် ုေသ◌်ယှာဟံှ့င် ကုိဝ်ဏင်ဏင်ဏ်ဆု်ုအ်ှ” ဖုိင် မု်အးွလင်စု်နစ်သယ်ခါ ့ မု်သုံႋဆာႋအ်မိုင်
ပတ်စ်ဝ်ှ password ဏ်ှ ေအမာပါထ့ာ ဆု် �ပိ�င့်ယဝ့်အိဝ်ု ခုိင့်ဏံင်ပု်သ�ေအးဆ�။
ဆု်မာဆုိင်ဏဓ့မိင်ဆု်မာတဝ်လံင် two-factor authenticationသယ် ခဝ့် ၜး လိဝ့်ု ေဍဆု် အင်းဏင်ခိင့်ဖါ
ေဍဏ်အ်ုကုျင်ံသယ်ထဓ့ဆာမာဆ�။ ဏဓ့မိင်ဆု်မာသယ်ဏ်ှ မာ မာေဖ◌်ေှဝ့လ်ပု�ေဝ့ ဆု်ၜဓး ၜ� ခုင့်ဟံှင် သံ�
စုိဝ် ကဲလာႋ လ်ု လေင အဓးေမးလ် ေဍလိက် ဖံၠ�း ေဍ ဂံၞင်ဆု်တထွဓ့ဆာလ်ှဆ�။ ပိၠ�ဂါၠင် သယ်ယုိဝ်
ေဖ◌်ေှဝ့မုိၜါင်ဖုံႋေဍ ခိင့်ဖါစက်တ်ဗိုက် ေဆဝ် လ်ှ။ ပၟာ့ USB ဆု်တဝ်လံင်သယ်မာ ဆုိင်ေဖ◌် ှေဝ့ ပု်ဆု်မာဏ်ှ
သုိဝ်ေဆဝ် ကုံမု်ဏဓပၟာဍ့ေဘဏ် သုိဝ် ေဍ ေအင် တာနက် ဆု်မာ ဆုိင်ေဝ့ ဂူဂဲလ်၊ပေလ◌ပ်ါ (PayPal) ၊ေဍ
တစ်ွတာသယ်ဏ်ှ မွာဲဏဓ့မိင်ဆု်မာတဝ်လံင်ဆ�။
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