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ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအတက်ွ
ေဆာင်ရွက်ရနအ်ဆင့်ခု�ှစ်ဆင့်



ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ရနအ်ဆင့်ခု�ှစ်ဆင့်
ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၂၉ ရက်

ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအတက်ွအသုံးဝင်တဲ ့အေြခခံအ�ကံြပ�ချက်ေတကုိွ
ေအာက်မှာေဖာ်ြပထားပါတယ်။

အသိပညာသည ်အင်အားြဖစ်သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးနဲပ့တ်သက်�ပီး ေကာင်းမွနတဲ် ့ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ ချမှတ်�ိင်ုဖိ�   ကုိယ်�ကံ�ေတ�ေနရတဲ့
အေြခအေနအေ�ကာင်း ထဲထဲဝင်ဝင်သိ�ိှထားဖိ�  လိပုါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် ေအာက်ပါေမးခွနး်ေတကုိွ အရင်
ေြဖဆုိ�ကည့်ပါ။

၁။ ဘာကုိကာကွယ်ချင်သလဲ။

၂။ ဘယ်သ�ရနက်ေန ကာကွယ်ရမလဲ။

၃။ အမှနတ်ကယ်ကာကွယ်ဖိ� လိ�ုိင်ုေြခ ဘယ်ေလာက်�ိှသလဲ။

၄။ �ကိ�းစားမ�ေတမွေအာင်ြမင်ရင် ဘယ်ေလာက်ဆုိးရွားတဲ့ အကျ�ိးဆက်ေတ ွ�ိှလာ�ိင်ုသလဲ။

၅။ ဒီအကျ�ိးဆက်ေတ ွတားဆီးကာကွယ်ဖိ�  ဘယ်ေလာက်အထိ ဒကု�ခံ�ပီး �ကိ�းစားအားထုတ်ဖိ�
ရည်ရွယ်ထားသလဲ။

ဒီေမးခွနး်ေတ ွေြဖဆုိ�ပီးရင် ကုိယ့်မှာဘယ်လိ ုဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအစီအမံေတထွားဖိ� လိမုလဲဆုိတာကုိ
ပုိမုိေကာင်းမွနစွ်ာ အကဲခတ်�ိင်ုပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်�ပီး လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်များ သိ� မဟတ်ု
�ခိမ်းေြခာက်မ� နမူနာပုံစံများ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွ ရာမှာလည်း အေထာက်အကူ ြပ��ိင်ုပါတယ်။ မိမိတိ�
အားလံးုမှာ နဂုိထင်ထား တာထက်ေတာင် ပုိ�ပီးလပ်ုေဆာင်�ိင်ုစွမ်း�ိှပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/module/your-security-plan
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model


အားအ ေပျာဆုံ့းကွင်းဆက်
“ချနိး်�ကိ�းတစ်ေချာင်းသည် သူ၏အားအေပျာဆုံ့းကွင်းဆက်ေလာက်သာ သနမ်ာသည်” ဆုိတဲ့

စကားပုံဟာ လံြုခံ�ေရးနယ်ပယ်အတက်ွလည်း အကျ�ံးဝင်ပါတယ်။ အိမ်တံခါးကုိ
အေကာင်းဆုံးေသာဂ့ေလာက်နဲ ့ ခတ်ထား ေပမယ့်လည်း ြပတင်းေပါက်မှာ ဂျက်အေပါစားေတွ
သုံးမယ်ဆုိရင် အကျ�ိးမ�ိှပါဘူး။ အဲဒီလိဘဲု အီးေမးလ် ပိ� တဲအ့ချနိမှ်ာ �ကားြဖတ်မဖတ်�ိင်ုေစဖိ�
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ် အသုံးြပ�ေပမယ့် ကုဒ်ြဖင့်မေြပာင်းလဲရ ေသးတဲစ့ာမူကုိ
ကွနပ်ျ�တာေပ� သိမ်းဆည်းထားမယ်၊ ကွနပ်ျ�တာအခုိးခံရခ့ဲမယ်ဆုိရင် စာေပါက်�ကားမှာ ြဖစ်တယ်။
ဒါေ့�ကာင့် ကွနပ်ျ�တာအသုံးြပ�မ�၊ သတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းမ�ဆုိင်ရာ ကွင်းဆက်အစိတ်
အပုိင်းအားလံးုကုိ ြခံ�ငံသုံုးသပ်�ပီး ကုိယ့်ရဲ�ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ အစီအမံေတမှွာ
အားနည်း�ိင်ုတဲ ့ကွင်းဆက်ေတကုိွ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပါ။

�ုိး�ှင်းမ�သည ်ပုိမုိလံြုခံ�မ�၊ လယ်ွကူမ��ိှေစသည်
တစ်ချ�ိသူေတဟွာ ေနာက်ဆုံးေပ� ဆနး်သစ်တဲလံ့ြုခံ�ေရးနည်းလမ်းေတကုိွ တပ်မက်�ကတယ်။

နည်းပညာ အသစ်ေပ� တိင်ုး ဝယ်ယူအသုံးြပ�တဲအ့တက်ွ ေနာက်ပုိင်းမှာ မ�ိင်ုမနင်းြဖစ်လာ�ကတယ်။
လံြုခံ�ေရးစနစ် ��ပ်ေထွးရင် အားနည်းတဲကွ့င်းဆက်ေတွ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖိ� ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
�ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်းထားဖိ�  အ�ကံြပ�လိပုါတယ်။ တစ်ခါတစ်ေလမှာ အလံြုခံ�ဆုံးနည်းလမ်းေတဟွာ
နည်းပညာပါဝင်မ�အနည်းဆုံး နည်းလမ်းေတြွဖစ်တတ်�ကတယ်။ ဥပမာ ကွနပ်ျ�တာကုိ
ကိစ�များစွာအတက်ွ အသုံးချ�ိင်ုေပမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ေလမှာ စာရွက်နဲေ့ဘာပင်ကုိ
လံြုခံ�ေအာင်သိမ်းရတာ ပုိ�ပီး�ုိး�ှင်းလယ်ွကူတဲအ့တက်ွ ပုိအလပ်ု ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ေဈးပုိ�ကီးတုိင်း ပုိလံြုခံ�သညဟု် မဆုိ�ုိင်ပါ
လံြုခံ�ေရးအစီအမံေတဟွာ ေဈး�ကီးတိင်ုးေကာင်းတယ်လိ�  မယူဆပါနဲ။့ အထူးသြဖင့် အဲဒီေဈး�ကီးတဲ့
အစီအမံ ေတကုိွ ဝယ်ယူဖိ�  တစ်ြခားလိအုပ်တဲေ့နရာေတကွေန ရင်းြမစ်ေတ ွဖ့ဲယူအသုံးြပ�ရမယ်ဆုိရင်
ပုိ�ပီးသတိထား သင့်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းေတကုိွ မလ�တ်ပစ်မီ စက� �ြဖတ်စက်ြဖင့်စုတ်�ဖဲြခင်းစတဲ့
စရိတ်စကနည်းတဲ ့နည်းလမ်းေတကုိွ အသုံးြပ�ြခင်းဟာလည်း လံြုခံ�ေရးအတက်ွ
အလနွအ်ဖုိးတန�်ိင်ုပါတယ်။



မိမိအြပင် အြခားသူများကုိလညး် ယုံ�ကည�ုိ်င်သည ်(သိ�ရာတွင်
မိမိယုံ�ကညသ်ည့ပု်ဂ�ိ�လအ်ေ�ကာင်းကုိ အ�မဲ သိ�ိှပါေစ)

ကွနပ်ျ�တာလံြုခံ�ေရး�ှင့် ပတ်သက်လာရင် ကုိယ်ကလွဲ�ပီး တစ်ြခားဘယ်သ�ကုိမှ မယုံ�ကည်ရဘူးလိ�
ထင်ရ�ိင်ု ပါတယ်။ လက်ေတ�မှာေတာ ့မိမိရဲ� သတင်းအချက်အလက် တစ်ချ�ိကုိ ရင်း�ှးီတဲမိ့သားစု၊
အေပါင်းအသင်း၊ ဆရာဝန၊် ေ�ှ�ေန စတဲသူ့များနဲ ့ ေဝမ��ိင်ုပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နယ်ပယ်မှာ
�ှင်း�ှင်းလင်းလင်း နားလည်ဖိ�  ခက်တဲကိ့စ�တစ်ခုဟာ ဘယ်သ�ကုိ ဘာကိစ�နဲပ့တ်သက်�ပီး
ယုံ�ကည်ရမလဲဆုိတဲ ့အချက်ြဖစ်တယ်။ အေ�ကာင်း ေ�ကာင်းေ�ကာင့် ကုိယ့်ရဲ�စကားဝှက်စာရင်းကုိ
ေ�ှ�ေနထံ အပ်�ှထံားြခင်းြဖစ်�ိင်ုတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီလိအုပ်�ှံ လိက်ုတာေ�ကာင့် မိမိေ�ှ�ေနဆီကုိ
ဘာလပ်ုပုိင်ခွင့်ေတေွပးအပ်လိက်ုရာေရာက်တယ်ဆုိတာ၊ အေ�ှာင့်အယှက်ေပး လိသူုေတ ွအေနနဲ ့
စကားဝှက်ခုိးယူဖိ�  ဘယ်ေလာက်ပုိ�ပီး လယ်ွကူသွား�ိင်ုတယ်ဆုိတာေတကုိွ �ကိ�တင်စ�်းစား
ထားသင့်ပါတယ်။ အလားတပူင် ကုိယ်သီးသန ့အ်သုံးြပ�တဲ ့Dropbox ၊ Google စတဲ ့Cloud

ဝနေ်ဆာင်မ�ေတမှွာ စာရွက်စာတမ်းေတ ွေရးသားသိမ်းဆည်းထားြခင်း ြပ��ိင်ုတယ်။ ဒါေပမယ့်
သိမ်းဆည်းထားတဲ ့စာရွက်စာတမ်း ေတကုိွ အဲဒီဝနေ်ဆာင်မ�ေတကုိွယ်တိင်ုကလည်း
ဝင်ေရာက်ရယူ�ိင်ုတယ်ဆုိတာကုိ သတိြပ��ကရမယ်။ အနွလိ်င်ုး မှာြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပေလာကမှာ ြဖစ်ေစ
လ��ိဝှက်ထားရမယ့် ကိစ�ေတကုိွ သိ�ိှသူနည်းေလေလ လ��ိဝှက်ချက် ေပါက်�ကား�ိင်ုေြခ နမ့်ိေလေလ
ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

အလံးုစုံ�ပီးြပည့စုံ်ေသာ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်တစ်ခု ဟူ၍ မ�ိှပါ
လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ကုိ ေရးဆဲွရာမှာ ကုိယ်လက်ေတ�အသုံးြပ�ဖိ� ၊ ကုိယ်ရင်ဆုိင်ေနရတဲ ့အ��ရာယ်ေတနွဲ ့
ကုိက်ညီ ေစဖိ� ၊ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များနဲတ့ွဲ�ပီး အမှနတ်ကယ်အေကာင်ထည်ေဖာ်ဖိ� အဆင်ေြပေစမယ့်
အစီအစ�်ေတကုိွ စ�်းစားပါ။ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်တစ်ခုဟာ စာရွက်ေပ�မှာ �ပီးြပည့်စုံတယ်လိ�
ထင်ရေပမယ့်လည်း ေနစ့�်ဘဝမှာ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ဖိ�  ခဲယ�်းမယ်ဆုိရင် အကျ�ိးမ�ိှပါဘူး။

ယေနလ့ံြုခံ�သညဆုိ်ေသာလ်ညး်
ေနာက်ေနလ့ံြုခံ�မ��ိှချင်မှ�ိှလမ့်ိမည်
မိမိလံြုခံ�ေရးအစီအမံေတကုိွ အ�မဲတစ်ေစ ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်ေနဖိ� အလနွအ်ေရး�ကီးပါတယ်။
ယခင်�ှစ်က၊ ယခင်အပတ်က လံြုခံ�မ��ိှခ့ဲတယ်ဆုိ�ုံနဲ ယ့ေနတိ့င်ုလံြုခံ�တဲစ့နစ်လိ�  မဆုိ�ိင်ုပါဘူး။ SSD

လိမုျ�ိး ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတကုိွ ပုံမှနဝ်င်ေရာက်�ကည့်��ဖိ� အ�ကံြပ�လိပုါတယ်။ က��်ပ်ုတိ�  သိ�ိှထားတဲ့



အချက်အလက်ေတ၊ွ လံြုခံ�ေရး နယ်ပယ်မှာ လက်ခံထားတဲ ့ကိစ�ေတ ွေြပာင်းလဲသွားမယ်ဆုိရင်
သုံးစဲွသူေတအွေနနဲလ့ည်း ေြပာင်းလဲသွားတဲ ့ကိစ�ေတကုိွ လက်လှမ်းမီေအာင် SSD ဝက်ဘ်ဆုိဒ်မှာ
ေြပာင်းလဲတင်ြပေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လံြုခံ�ေရးဆုိတာ အ�မဲတစ်ေစေဆာင်ရွက်ေနရမယ့်
လပ်ုငနး်စ�်ြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ မေမ့ပါနဲ။့


