
E F F ' S  S U R V E I L L A N C E  S E L F - D E F E N S E

https://ssd.eff.org/en/about-surveillance-self-defense

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�များအား
နားလည်ြခင်း�ှင့်  ေကျာ်လ�ားြခင်း



အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�များအား နားလညြ်ခင်း�ှင့်  ေကျာလ်�ားြခင်း

https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship

ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၂၀ ရက်

ဒီလမ်း��နမှ်ာ အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�များ�ှင့်ပတ်သက်တဲ့ အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ
ြခံ�ငံေုဖာ်ြပထားေပမ့ဲ အလံးုစုံမပါဝင်ပါဘူး။

အစုိးရများ၊ ကုမ�ဏီများ၊ ေကျာင်းများနဲ ့ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည် အချ�ိေသာ
ဝက်ဘ်ဆုိဒ်များနဲ ့ အင်တာနက် ဝနေ်ဆာင်မ�များ ကုိ အသုံးြပ�သူများမှ ရယူသုံးစဲွြခင်းမြပ��ိင်ုရန်
အခါအားေလျာ်စွာ ပိတ်ထားေလ�ိှ့ပါတယ်။ အဲဒီလိလုပ်ုတာကုိ အင်တာနက် ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း Internet

filtering (သိ� မဟတ်ု) ပိတ်ပင်ြခင်း blocking ဟ ုေခ�ပါတယ်။ ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း ပုံစံအမျ�ိးမျ�ိး�ိှပါတယ်။
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့် စနစ် (encryption) ကုိ အသုံးြပ�သည့်တိင်ု ဝက်ဘ်ဆုိက်များ၊ အထုိင် ဝနေ်ဆာင်မ�
(hosting) ေပးသည့် ေနရာများ (သိ�  မဟတ်ု ) အင်တာနက်နည်းပညာများကုိ ဆင်ဆာပိတ်ပင်�ိင်ုစွမ်း
�ိှပါတယ်။ တခါတရံမှာ စကားလံးုေဝါဟာရပါဝင်မ�ကုိ မူတည်�ပီး ပါဝင်တဲ ့အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ
ပိတ်ပင်တာမျ�ိးလည်း �ိှပါတယ်။

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�ကုိ ေကျာ်လ�ား�ိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းအမျ�ိးမျ�ိး�ိှပါတယ်။
တချ�ိနည်းလမ်းေတမှွာ မိမိကုိ ေစာင့်�ကည့်ေနတာကုိပါ တားြမစ်�ိင်ုေပမယ့် အများစုကေတာ့
အဲဒီလိမုဟတ်ုပါဘူး။ တစုံတေယာက်က သင့်ရဲ� အင်တာနက်ဆက်သွယ်မ�ကုိ ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း
(သိ� မဟတ်ု) ဆုိက်တစ်ခုသိ�  ဝင်ေရာက်ြခင်းကုိ ပိတ်ပင်မ�များ လပ်ုေဆာင်လာရင် သင့်အေနနဲ ့ “ဆင်ဆာကုိ
ေကျာ်လ�ား�ိင်ုသည့်နည်းပညာများ” ကုိ အသုံးြပ��ပီး လိခုျင်တဲ့ အချက်အလက်ေတရွေအာင်
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။

မှတ်ချက်။ ဆင်ဆာကုိေကျာလ်�ား�ုိင်သည့ ်နညး်ပညာများသည် သင့်ကုိယ်ေရးလံြုခံ�မ�ကုိ
အ�မဲတေစ အကာအကွယ်မေပး�ုိင်ပါ။  “anonymizer” က့ဲသိ� စကားလံးုများပါဝင်တ့ဲ
နညး်ပညာများဟာလညး် သင့်ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ
လံးုဝဥဿုံကွယ်ဝှက်ေပး�ုိင်မညမ်ဟုတ်ပါ။

သင်လိအုပ်တဲ ့လံြုခံ�ေရးအဆင့်ေပ�မူတည်�ပီး
ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကုိေကျာ်လ�ားသည့်နည်းပညာကုိသင့်ေလျာ်သလို ေရွးချယ်ပါ။ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ကုိ
ဘယ်လိေုရးဆဲွရမမှနး် မသိလ�င် ဒီေနရာမှာ �ကည့်��ပါ။ here. လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ကုိ ချမှတ်တဲအ့ခါ

https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/node/39


တစ်ခုသတိချပ်ရမှာက ကုိယ်အသုံးြပ�မယ့်နည်းလမ်းကုိ ဆင်ဆာြဖတ်တဲသူ့က သိသွားမယ်ဆုိရင်
အဲဒီနည်းလမ်းကုိ ေချဖျက်�ိင်ုတဲ ့တနြ်ပနန်ည်းလမ်းေတွ သုံးလာ�ိင်ုတယ် ဆုိတာပါပဲ။

ဒီေဆာင်းပါးမှာ အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�ကုိ ဘယ်သူေတကွ ဘယ်လိလုပ်ုေဆာင်�ိင်ုတယ်ဆုိတဲ့
အေ�ကာင်းေတကုိွ ေဖာ်ြပေပးသွားမှာပါ။

● အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ��ှင့်  ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�များအ ေ�ကာင်း (Understanding

Internet censorship and surveillance)

○ ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ��ှင့် ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�များ- ဒဂ�ါးြပား၏ မျက်�ှာြပင်�ှစ်ဖက်
○ ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�များ၏ အကျ�ိးအြပစ်

● အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ��ှင့်  ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�များကုိမည်သည့်   ေနရာတင်ွမည်သိ�
လပ်ု ေဆာင်သနည်း။ (Where and how network censorship and surveillance happen)

○ ပိတ်ပင်မ�က ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်သလဲ။
○ ပိတ်ပင်မ�ကုိ ဘယ်လိလုပ်ုေဆာင်သလဲ။

●  ေကျာ်လ�ား�ိင်ုသည့်နည်းလမ်းများ (Circumvention techniques)

○ DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူ ကုိေြပာင်းြခင်းြဖင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆုိက်�ှင့်
ဝနေ်ဆာင်မ�များသိ�  ဝင်ေရာက်�ိင်ုပါတယ်။

○ Virtual Private Network (VPN)  သိ� မဟတ်ု ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားသည့် (encrypted)

ဝက်ဘ်ပေရာက်စီကုိ သုံးြခင်းြဖင့် ပိတ်ပင်ထားတဲဝ့က်ဘ်ဆုိက်�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များသိ�
ဝင်ေရာက်�ိင်ုပါတယ်။

○ Tor Browser ကုိသုံးြခင်းြဖင့် ပိတ်ပင်ထားေသာ ဝက်ဘ်ဆုိက်သိ� ဝင်ေရာက်ြခင်း
(သိ� မဟတ်ု) သင့်ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ဝှက်ထားြခင်းကုိ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�များ�ှင့် ေစာင့်�ကည့ေ်ထာက်လမ်ှးမ�ဆုိတာ ဘာလ။ဲ

အင်တာနက်ေပ�မှာ အချက်အလက်ေတကုိွ တေနရာမှတေနရာသိ�  ေပးပိ� ဆက်သွယ်�ိင်ုဖိ� အတက်ွ
လပ်ုငနး်စ�် များစွာက အတတူကွ စည်းချက်ညီညီ လပ်ုေဆာင်ရပါတယ်။ အကယ်၍ တစုံတေယာက်က
အင်တာနက် အစိတ်အပုိင်း တချ�ိ (သိ� မဟတ်ု) လပ်ုငနး်စ�်အချ�ိကုိ ပိတ်ပင်မယ်ဆုိရင် စနစ်တစ်ခုလံးုရဲ�
မတညီူတဲ ့အစိတ်အပုိင်းများစွာကုိ ပစ်မှတ်ထားလပ်ုေဆာင်ရပါတယ်။ နည်းပညာ�ှင့်
စက်ပစ�ည်းများရ�ိှ�ိင်ုမ�၊ အသုံးြပ�သူရဲ� ဗဟသုုတ၊ ရင်းြမစ်�ှင့် လပ်ုပုိင်ခွင့်�ိှမ� ေတကုိွမူတည်�ပီး
အသုံးြပ�တဲ ့နည်းလမ်းေတ ွကဲွြပားသွားပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#1
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#1
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#2
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#2
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#2
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#3
https://ssd.eff.org/en/module/understanding-and-circumventing-network-censorship#3
https://ssd.eff.org/en/glossary/vpn
https://ssd.eff.org/en/glossary/vpn


ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ��ှင့် ေစာင့်�ကည့ေ်ထာက်လမ်ှးမ�များ- ဒဂ� ါးြပား၏ မျက်�ှာြပင်�ှစ်ဖက်

ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ��ှင့် ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�များသည် တစ်ခု�ှင့်တစ်ခု အလနွပဲ် တပူါတယ်။
အင်တာနက်ဆင်ဆာ ပိတ်ပင်မ�မှာ အဆင့်�ှစ်ဆင့်�ိှပါတယ်။

(၁) “လက်မခံ�ိင်ုေသာ” လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ �ှာေဖွြခင်း

(၂) “လက်မခံ�ိင်ုေသာ” လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ပိတ်ပင်ြခင်း

“လက်မခံ�ိင်ုေသာ” လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ �ှာေဖွြခင်းသည် အင်တာနက်ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းြခင်း
နည်းလမ်းနဲ ့ ဆင်တပူါတယ်။ အင်တာနက်ကွနယ်က်စီမံ�ကီး�ကပ်သူများက သင်ဝင်ေရာက်�ကည့်��တဲ့
ေနရာေတကုိွ ြမင်�ိင်ုရင် သင့်ကုိ ပိတ်ပင်�ိင်ုပါတယ်။ က��်ပ်ုတိ�အေနနဲ ့ အင်တာနက်�ှင့် data

အချက်အလက် လံြုခံ�မ�ဆုိင်ရာ နည်းလမ်း�ှင့်နည်းပညာများကုိ ပုိမုိအသုံးြပ�ရနတိ်က်ုတနွး်စည်း�ုံး�ပီး
အင်တာနက်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း Internet filtering �ှင့် blocking ပိတ်ပင်ြခင်းကုိ
ခက်ခဲေအာင်ေဆာင်ရွက်�ိင်ုပါတယ်။

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�ကုိေကျာ်လ�ားသည့်နည်းလမ်းအများစုတင်ွ ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�
ကုိေကျာ်သုံး�ိင်ုသည့်အြပင် အနွလိ်င်ုးတက်တဲအ့ခါ မိမိရဲ� ကုိယ်ေရး အချက်အလက်ေတကုိွ
အြခားသူေတ ွမ�ကည့်�ိင်ုေအာင်လပ်ုေပးတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ပါ အပုိေဆာင်းပါဝင်ပါတယ်။

ေစာင့်�ကည့ေ်ထာက်လမ်ှးမ�များ၏ အကျ�ိးအြပစ်

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�ေတမှွာ ဆုိးကျ�ိးေတ�ိှွ�ပီး အလနွအ်က�ပိံတ်ပင်မိရင် �ကီးမားတဲ့
ဆုံး�� ံးမ�ေတ ွြဖစ်ေပ� �ိင်ုပါတယ်။ ထင်�ှားတဲ ့ဥပမာတစ်ခုကေတာ့ တ�ုတ်အစုိးရက
အစုိးရဆန ့က်ျင်ေရးသ တင်းလ�ာများြဖန ့ေ်ဝတဲ ့၀က်ဘ်ဆုိက်များကုိတင်ထားသည် GitHub

ဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ဆင်ဆာမပိတ်ဘဲ လ�တ်ထားတာပါ။ တ�ုတ်စီးပွားေရးကုိ အကျ�ိး�ိှေစမည့်
လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွေဆာင်ရွက်�ိင်ုဖိ�  ေဆာဖ့်ဝဲလ်ေရးသူေတကွ GitHub ဆုိက်ထဲ အရင်ဝင်ဖိ�
လိပုါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ လတ်တေလာမှာ အဲဒီလိလုပ်ုရ၍ ရ�ိှမည့် အကျ�ိးထက်ထွက်ေပ�လာမယ့်
ဆုံး�� ံးမ�ေတကွ ပုိများေနတဲအ့တက်ွ ဆင်ဆာမပိတ်ဖိ� ဆုံးြဖတ်လိက်ု�ကပါတယ်။

ဆင်ဆာြဖတ်သူတိင်ုးရဲ� ေတးွေခ� ပုံနဲ ့ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတကွ တစ်ဉီး�ှင့်တစ်ဦး တညီူမည်မဟတ်ုေချ။
ဥပမာအားြဖင့် အင်တာနက်လိင်ုးများ ယာယီြဖတ်ေတာက်မ�များက စီးပွားေရးကုိ
�ကီးမားစွာထိခုိက်ဆုံး�� ံးေစေသာ်လည်း ထုိနည်းလမ်းကုိပင် ပုိမုိတိးုတက်လပ်ုေဆာင်လာ�ကတာကုိ
ေတ�ရပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering


အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်မ�များ�ှင့် ေစာင့်�ကည့ေ်ထာက်လမ်ှးမ�များ ြဖစ်ေပ�သည့ေ်နရာ�ှင့်
လပ်ုေဆာင်ပုံ

ပိတ်ပင်မ� blockingက ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်သလ။ဲ

သင့်ကွနြ်ပ�တာက IP address တစ်ခုအြဖစ် စာရင်းေပါက်ထားသည့် https://eff.org သိ�  ချတ်ိဆက်
ရန�်ကိ�းပမ်းသည်ဆုိပါစိ� ။ သင်ချတ်ိဆက်လိသုည့် IP address မေရာက်မီတင်ွ စက်ပစ�ည်းများစွာ
(ဥပမာ- သင့်အိမ်တင်ွးအင်တာနက်ကွနယ်က်ေရာက်တာ�ှင့် အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသည့်စက်များ
ISP) အတင်ွး သတင်းြဖတ်သနး်ေပးပိ� �ပီးမှ https://eff.org ဝက်ဘ်ဆုိက်သိ�  ဝင်ေရာက်�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

(၁) သင့်စက်ပစ�ညး်များအား ပိတ်ပင်ြခင်း (သိ�မဟုတ်)ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း။ ဒီနည်းလမ်းကုိ
ေကျာင်းများ၊ လပ်ုငနး်ခွင်များတင်ွ အများဆုံးအသုံးြပ�ပါတယ်။ �ကီး�ကပ်သူများက သင့်ကွနြ်ပ�တာ�ှင့်
ဖုနး်များအတင်ွး ေဆာဖ့်ဝဲလ်ထည့်ထား�ပီး ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုပါတယ်။ ေဆာဖ့်ဝဲလ်ေ�ကာင့် သင့်အေနနဲ ့ အချ�ိ

https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/ip-address
https://eff.org/
https://eff.org


ဝက်ဘ်ဆုိက်များ (သိ� မဟတ်ု) အချ�ိေသာ အနွလိ်င်ုးချတ်ိဆက်မ�ေတကုိွ သင့်စက်ပစ�ည်းကုိသုံး�ပီး
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမှာ မဟတ်ုပါဘူး။ Spyware ရဲ� အလပ်ုလပ်ုပုံမှာလည်း ထုိနည်းလည်းေကာင်းပင်။

(၂) အိမ်တွင်း/�ုံးတွင်းအင်တာနက်ကွနယ်က်အားဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း။ ဒီနည်းလမ်းကုိလည်း ေကျာင်းများ၊
လပ်ုငနး်ခွင်များတင်ွ အသုံးများပါတယ်။ သင့်အိမ်တင်ွး/�ုံးတင်ွး အင်တာနက်ကွနယ်က် (ဥပမာ
ဝုိင်ဖုိင်ကွနယ်က်)ကုိ စီမံ�ကီး�ကပ်သူက သင်ဝင်ေရာက်�ိင်ုသည့် အနွလိ်င်ုးေပ��ိှေနရာများကုိ
ေစာင့်�ကည့်ြခင်း/ထိနး်ချ�ပ်ြခင်း (သိ� မဟတ်ု) အချ�ိေသာေဝါဟာရ�ှာေဖွမ�များကုိ မူတည်�ပီး ထိနး်ချ�ပ်
ကန ့သ်တ်�ိင်ုပါတယ်။

(၃) အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများ ISPs ကုိ ပိတ်ပင်ြခင်း (သိ�မဟုတ်) ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း။
သင့် ISP က သင့်အိမ်တင်ွး/�ုံးတင်ွးအင်တာနက်ကွနယ်က်ကုိ �ကီး�ကပ်သူက့ဲသိ� ပင်
ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ပိတ်ပင်မ�ကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ ISPs များအေနြဖင့် အစုိးရများ၏
��န�်ကားချက်အတိင်ုး အင်တာနက် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ��ှင့် ပိတ်ပင်မ�ကုိ ပုံမှန်
လပ်ုေဆာင်ရေလ�ိှ့ပါတယ်။ ISPs လပ်ုငနး်များက အင်တာနက် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ�ကုိ အိမ်များ
(သိ� မဟတ်ု) အလပ်ု�ှင်များအား ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုအေန�ှင့်လည်း ေပးေလ�ိှ့ပါတယ်အချ�ိ
အိမ်တင်ွးသုံးအင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�များမှာလည်း လပ်ုငနး်သုံး ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ� နည်းလမ်း
ေတကုိွ ဝနေ်ဆာင်မ�အြဖစ်နဲ ့ ေရာင်းချ�ပီး သူတိ� ISP မှာချတ်ိဆက်မ�တိင်ုးအတက်ွ ေအာက်မှာ



ေဖာ်ြပထားတဲ ့နည်းလမ်းေတနွဲ ့ ဝယ်ယူထားသူတိင်ုးအတက်ွ အလိအုေလျာက်ဆင်ဆာ
ြဖတ်ေတာက်ေပးပါတယ်။ ဒီလိဝုနေ်ဆာင်မ�ေတကုိွ အစုိးရများရဲ� ��န�်ကားချက်မ�ိှသည့်တိင်ု
ဝယ်ယူသူများ၏ လိအုပ်ချက်အတိင်ုးလည်း ဝနေ်ဆာင်မ�အြဖစ်ေပးေလ�ိှ့ပါတယ်။

အင်တာနက်ပိတ်ပင်မ�ကုိ ဘယ်လိလုပ်ုသလ။ဲ

IP address ကုိ ပိတ်ပင်ြခင်း။ “IP addresses” ဆုိတာ အင်တာနက်အတင်ွး မိမိကွနြ်ပ�တာတည်�ိှသည့်
တည်ေနရာလိပ်စာြဖစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်အတင်ွး သတင်းအချက်အလက်ေပးပိ� မ�အားလံးုတင်ွ
”ေပးပိ� သူ၏ တည်ေနရာ” �ှင့် “လက်ခံသူ၏ တည်ေနရာ” ဆုိ�ပီး�ိှပါတယ်။
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများ (သိ� မဟတ်ု) အင်တာနက် ကွနယ်က်စီမံ�ကီး�ကပ်သူများက
ဆင်ဆာပိတ်ပင်လိသုည့် တည်ေနရာလိပ်စာများကုိ စာရင်းြပ�စုကာ ထုိတည်ေနရာ များမှေပးပိ� ေသာ
(သိ� မဟတ်ု) ထုိတည်ေနရာများသိ� ေပးပိ� တဲ ့သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပိတ်ပင် တားြမစ်�ိင်ုပါတယ်။

ဝနေ်ဆာင်မ�များစွာကုိ တည်ေနရာလိပ်စာတစ်ခုထဲမှာ အထုိင်ချ�ိင်ုတဲအ့တက်ွ IP  address ကုိ
ပိတ်ြခင်းကအလွံအက� ံပိတ်ပင်သည့် အေနအထားကုိလည်း ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် လအူများစုက
သူတိ� ရဲ� IP address  ကုိ အင်တာနက်အသုံးြပ�ခွင့်အတက်ွ မ�ေဝေလ�ိှ့ြခင်းေ�ကာင့်လည်း
အလနွအ်က�ပိံတ်ပင်မ�သလိမုျ�ိးလည်း ြဖစ်သွားတတ်ပါတယ်။



ဒီပုံမှာ အသုံးြပ�သူများဝင်ေရာက်လိသုည့် IP address �ှင့် ပိတ်ပင်စာရင်းတင်ွပါ�ိှသည့် IP address

များကုိ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများက တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးပုံကုိ သ�ုပ်ေဖာ်ြပထားတာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဝင်ေရာက်လိသုည့် eff.org ၏ IP address �ှင့် ပိတ်ပင်စာရင်းမှ  IP address တိ�က
တညီူေနသည့်အတက်ွ ယင်းဝက်ဘ်ဆုိက်သိ�  ဝင်ေရာက်ြခင်းကုိ တားြမစ်လိက်ုပါတယ်။

DNS အား ပိတ်ပင်ြခင်း။သင့်စက်ပစ�ည်းများက “DNS resolvers” ဟ ုေခ� ဆုိသည့်
ကွနြ်ပ�တာများထံတင်ွ ဝက်ဘ်ဆုိက် တည်ေနရာများကုိ ေမးြမနး်ရပါတယ်။
သင့်စက်ပစ�ည်းကချတ်ိဆက်လိက်ုတဲ ့DNS resolver ကုိ များေသာအားြဖင့်
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူမှ ပုိင်ဆုိင်ပါတယ်။ ထုိ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူက DNS resolver

မှာ ပ�ုိဂရမ် ေရးသား�ပီး ဆင်ဆာြဖတ်လိတဲု ့ဆုိက်များသိ� သွားေရာက်ြခင်း (သိ� မဟတ်ု)

ဝနေ်ဆာင်မ�များရယူြခင်းကုိ ပိတ်ပင်�ိင်ုပါတယ်။ သင့်အေနနဲ D့NS resolver

ကုိေြပာင်းလဲအသုံးြပ�သည့်တိင်ု DNS ချတ်ိဆက်မ�ကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း လပ်ုမထားပါက
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူက ၎င်းတိ� ပိတ်ပင်လိသုည့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေရွးချယ်ပိတ်ပင်ြခင်း
(သိ� မဟတ်ု) သွားလိသုည့်ေနရာသိ� မေရာက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။

ဒီပုံကားချပ်မှာ eff.org ၏  IP address ကုိ ISP အဆင့်တင်ွ ပိတ်ပင်�ိင်ုဖိ�  လပ်ုေဆာင်ထားပါတယ်။
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူမှ DNS resolver ကုိ အေ�ှာင့်အယှက်ေပးြခင်းြဖင့် ထုိ IP address သိ�
သွားေရာက်သည့်အခါတိင်ုး ေနရာလ�ဲြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ပိတ်ပင်ြခင်းကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။

https://www.eff.org/


အဓိကေဝါဟာရများအား ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း။သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမ�ကုိ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း မလပ်ုထားပါက အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည်
ဝက်ဘ်ဆုိက်များအတင်ွး အချက်အလက်ပါဝင်မ� ကုိ မူတည်�ပီး
ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကုိလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ် အသုံးြပ�သည့်
ဆုိက်များ  များြပားလာတာနဲအ့မ� ဒီနည်းလမ်းကုိ အသုံးနည်းလာ�ကပါတယ်။

�ကီး�ကပ်သူက “CA certificate”  ကုိ သင့်စက်ပစ�ည်းများအတင်ွးထည့်သွင်းထားလ�င်
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားသည့် လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ �ကီး�ကပ်သူမှ ြပနြ်ဖည်ကာ
ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါတယ်။ အသုံးြပ�သူက CA certificate ကုိ မိမိစက်အတင်ွး ထည့်သွင်းထားဖိ� လိ�ုပီး
ဒီနည်းလမ်းကုိ လပ်ုငနး်ခွင်များ�ှင့် ေကျာင်းများမှာ အများဆုံး သုံးေလ�ိှ့ပါတယ်။ သိ� ေသာ် ISP

အဆင့်တင်ွ ပိတ်ပင်ဖိ� ေတာ ့သုံးေလမ့�ိှပါ။

ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့် စနစ်သုံးမထားတဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိက်ေတနွဲ ခ့ျတ်ိဆက်မ�တဲအ့ခါ ပိတ်ပင်လိတဲု့
အချက်အလက်ေတနွဲ ့ ဝက်ဘ်ဆုိက်မှာပါဝင်တဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွ တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးတာကုိ ISP က
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ ဥပမာအားြဖင့် လတ်ွလပ်ေသာေြပာေရးဆုိခွင့်ဆုိတဲစ့ကားလံးုပါတာနဲ ့
ဝက်ဘ်ဆုိက်ေတကုိွ အလိအုေလျာက် ပိတ်တာမျ�ိးေပါ။့

HTTPS ဆုိက်အားဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း။ HTTPS အသုံးြပ�၍
ဆုိက်များအားဝင်ေရာက်သည့်အခါတင်ွ ဆုိက်၏ အမည်မှလွဲ၍ အြခားအချက်အလက်ေတကုိွ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းကုိ လပ်ုေဆာင်ထားပါတယ်။ ဆုိက်ရဲ� အမည်ကုိ  ISP များ(သိ� မဟတ်ု)

အင်တာနက်�ကီး�ကပ်သူေတကွ ြမင်ေတ�တဲအ့ခါ ပိတ်ပင်ြခင်း ြပ�/မြပ�ဆုိတာကုိ ဆုံးြဖတ်လိ�  ရပါတယ်။

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


ဒီပုံကားချပ်မှာ ကွနြ်ပ�တာက eff.org/deeplinks ကုိ ဝင်ေရာက်ဖိ� �ကိ�းစားပါတယ်။ ပုံပါ(ေရာက်တာြဖင့်
ေဖာ်ြပထားတဲ)့ အင်တာနက်�ကီး�ကပ်သူက (eff.org)ဆုိတဲ့ ဒိမိုနး်နာမည်ကုိ ေတ�ရေပမယ့်
မျ�်းေဇာင်းေနာက်မှာ ေရးထားတဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိက်တစ်ခုလံးုရဲ� လိပ်စာကုိ ြမင်ရတာ ေတာမ့ဟတ်ုပါဘူး။
အင်တာနက် �ကီး�ကပ်သူက ဘယ်ဒိမိုနး်နာမည်ကုိ ပိတ်ပင်မလဲဆုိတာကုိ ဆုံးြဖတ်�ိင်ုပါတယ်။

လပ်ုထုံးလပ်ုနညး် Protocol �ှင့် ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်များကုိ ပိတ်ြခင်း။ကာကွယ်ေပးေသာစနစ်
firewall (သိ� မဟတ်ု) ေရာက်တာက ဘယ်လိအုင်တာနက်နည်းပညာ အမျ�ိးအစားကုိ အသုံးြပ��ပီး
တစုံတေယာက်က အင်တာနက်ချတ်ိဆက်မ�များလပ်ုေဆာင်ေနလဲဆုိတာကုိ �ှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်�ပီး
ဆက်သွယ်တဲ ့နည်းပညာအေသးစိတ်ေတကုိွ  သိ�ိှတာနဲ ့ ပိတ်ပင်တာမျ�ိး လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။

(ဥပမာ- လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းနဲ ့ ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်နပံါတ်ေတကွေနတဆင့် အသုံးြပ�တဲ ့နည်းပညာ ကုိ
သိ�ိှ�ိင်ုပါတယ်။) တကယ်လိ�  ကာကွယ်ေပးေသာစနစ်က ဘယ်လိဆုက်သွယ်ေနတယ် (သိ� မဟတ်ု)

ဘယ်လိနုည်းပညာကုိသုံးထားသလဲဆုိတာကုိ မှနမှ်နက်နက်န�ှ်ာေဖွေဖာ်ထုတ်�ိင်ုမယ်ဆုိရင်
ဆယ်သွယ်ချတ်ိဆက်မ�ေတ ွမြဖစ်�ိင်ုေအာင် တားြမစ်လိ�ရပါတယ်။ ဥပမာ အချ�ိနက်ေဝါခ့်ေတဆုိွရင်
VoIP (အင်တာနက်ဖုနး်ေခ� ဆုိမ�)အချ�ိနဲ V့PN အက်ပလီေကး�ှင်းေတမှွာ အသုံးြပ�တဲ ့နည်းပညာေတကုိွ
ပိတ်ပင်�ိင်ုပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/protocol
https://ssd.eff.org/en/glossary/firewall
https://ssd.eff.org/en/glossary/voip
https://ssd.eff.org/en/glossary/vpn


ဒီပုံကားချပ်မှာ ကွနြ်ပ�တာက ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက် နပံါတ် ၄၄၃ ကုိသုံး�ပီး HTTPS ဆုိက်တစ်ခုကုိ
ချတ်ိဆက်ဖိ� �ကိ�းစားတာကုိ ေရာက်တာက �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ပီး ပိတ်ပင်တာကုိ သ�ုပ်ေဖာ်ထားတာပါ။
ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက် နပံါတ် ၄၄၃ ဟာ ေရာက်တာကပိတ်ပင်လိတဲု့
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းစာရင်းထဲပါေနတဲအ့တက်ွ ပိတ်ပင်လိက်ုတာြဖစ်ပါတယ်။

ပိတ်ပင်�ုိင်သည့ ်အြခားနညး်လမ်းများ

အင်တာနက်ပိတ်ပင်ြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်းကုိ သတ်မှတ်ထားတဲ့
ဝက်ဘ်ဆုိက်အချ�ိနဲ ့ ဝနေ်ဆာင်မ�အချ�ိကုိ ဝင်ေရာက် ရယူြခင်းမြပ��ိင်ုေစဖိ�  အသုံးြပ�တာြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေပမယ့် အြခားပိတ်ပင်တဲန့ည်းလမ်းေတကုိွလည်း အသုံးများလာ�ကတာကုိ ေတ�ရပါတယ်။

အင်တာနက်ကွနယ်က်ချတ်ိဆက်မ�ကုိ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း။အင်တာနက်ကွနယ်က်ချတ်ိဆက်မ�ကုိ
ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမှာ ကွနယ်က်တစ်ခုလံးုရဲ� အေြခခံအေဆာက်အအံေုတြွဖစ်တဲ့ ေရာက်တာေတ၊ွ
ကွနယ်က်�ကိ�းေတ ွ(သိ� မဟတ်ု) တာဝါတိင်ုေတကုိွ ပလက်ေပါက်ြဖ�တ်�ပီး လံးုဝပိတ်ချတာမျ�ိး
ြဖစ်�ိင်ုသလိ ုကွနယ်က်ထဲမှာ မတည်မ�ငိမ်ြဖေစ �ပီး သုံးမရေအာင်လပ်ုတာမျ�ိးလည်း ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ဒီနည်းလမ်းမှာ IP address အများစု (သိ� မဟတ်ု) ပိတ်ချအကုနလံ်းုကုိ လိက်ုြခင်းမျ�ိးပါဝင်ပါတယ်။ IP

address ကုိ�ကည့်�ပီး ဘယ်�ိင်ုငံကသုံးေနတာလဲဆုိတာသိ�ိင်ုတာမိ� အချ�ိ�ိင်ုငံေတဆုိွရင်
�ိင်ုငံြခားကလာတဲI့P address အကုနလံ်းု (သိ� မဟတ်ု) အများစုကုိယာယီပိတ်တာကုိ
စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်�ကတာကုိေတ�ရပါတယ်။ အဲဒီလိလုပ်ုတဲအ့ခါ �ိင်ုငံအတင်ွးမှာ�ိှတဲ့
ကွနယ်က်ချတ်ိဆက်မ�အချ�ိကုိေတာ ့ဖွင့်ေပးထား�ပီး �ိင်ုငံြပင်ပကုိ သွားတဲ ့ချတ်ိဆက်မ�ေတအွားလံးုကုိ
ပိတ်ချလိက်ုတာမျ�ိးလပ်ုကုိ လပ်ု�ကပါတယ်။



ကွနြ်ပ�တာက အေမရိကနအ်ေြခစုိက် IP address ြဖစ်တဲ ့eff.org ကုိ သွားချတ်ိဖိ� �ကိ�းစားတဲအ့ခါ
အင်တာနက် ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူအဆင့်မှာ ချတ်ိဆက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ �ိင်ုငံတကာက IP address စာရင်းနဲ ့
တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆး �ပီး ဝင်ေရာက်ခွင့်ကုိ ပိတ်ပင်လိက်ုပါတယ်။

အင်တာနက်ချတ်ိဆက်မ�ကုိေ�ှးေကွးေစြခင်း။အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူေတအွေနနဲ ့
အချ�ိအင်တာနက် ချတ်ိဆက်မ�ေတကုိွ ေရွးချယ်�ပီး ေ�ှးေကွးေအာင် လပ်ုလိ�ရပါတယ်။
အစုိးရဌာနအေတာ်များများက ဝက်ဘ်ဆုိက် ေတကုိွ ဆင်ဆာြဖတ်ချင်တဲအ့ခါ
လံးုဝပိတ်ချလိက်ုတာမျ�ိးထက် အဲဒီဆုိက်ေတကုိွချတ်ိဆက်တဲအ့ခါ ေ�ှးသွား ေအာင်
အရင်လပ်ုေလ�ိှ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကုိလပ်ုတာကုိ သက်ေသြပဖိ� အရမ်းခက်ပါတယ်။ ISP

ေတကွလည်း ဒီလိခုျတ်ိဆက်မ�ကုိ
ေ�ှးေအာင်လပ်ုထားတာမျ�ိးကုိသူတိ�လပ်ုတာမဟတ်ုေ�ကာင်းြငင်းဆနလိ်�လယ်ွပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာ
လေူတကွေတာ ့သူတိ�အင်တာနက်ကေ�ှးေနတယ်ပဲထင်တတ်�ကတယ်။ ဒါမှမဟတ်ု သူတိ�
ချတ်ိဆက်လိတဲု ့ဆုိက်က အလပ်ုမလပ်ုဘူးလိ� လဲ ယူဆတတ်�ကတယ်။



ကွနြ်ပ�တာက eff.org ကုိ ချတ်ိဖိ� �ကိ�းစားပါတယ်။ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူက ချတ်ိဆက်မ�ကုိ
ေ�ှးေကွးေအာင် လပ်ုေဆာင်လိက်ုပါတယ်။

အင်တာနက်ဆင်ဆာပိတ်ပင်ြခင်းကုိ ေကျာလ်�ားသည့ ်နညး်လမ်းများ

ေယဘုယျအားြဖင့် သင့်ရဲ� အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�နဲဆုိ့င်တဲ့ အချက်အလက်နည်းေလေလ သင့်
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူ (သိ� မဟတ်ု) သင့်အင်တာနက်ကွနယ်က်�ကီး�ကပ်သူအေနနဲ သ့င့်ရဲ�
အင်တာနက်အသုံးြပ�ပုံ အချ�ိကုိ ေရွးချယ်ပိတ်ပင်တာလပ်ုဖိ� ခက်ေလေလပါပဲ။ ဒါေ့�ကာင့် အင်တာနက်
တစ်ခုလံးုကုိ ြဖန ့�်ပီး ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလဲတဲစံ့စနစ်ကုိ အသုံးြပ�သင့်ပါတယ်။



HTTP က သင့်ရဲ� အင်တာနက်�ှာေဖွမ�ကုိ ေတကုိွ အကာအကွယ်မေပး�ိင်ုပါဘူး။

...HTTPS က ပုိ�ပီးကာကွယ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။

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


ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလဲထားတဲD့NS နဲ ့ အြခားလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းေတကွ ကုိယ်ဝင်ချင်တဲ ့ဆုိက်နာမည်ေတကုိွ
ကွယ်ဝှက်ေပးထား�ိင်ုပါတယ်။

DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူကုိ ေြပာင်းလြဲခင်း�ှင့် ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလထဲားေသာ DNSကုိ
အသုံးြပ�ြခင်း

အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူေတကွ သင့်DNS ကုိပိတ်ဖိ� အဓိကပစ်မှတ်ထားလပ်ုေဆာင်ေနတယ်ဆုိရင်
DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူကုိေြပာင်းတာမျ�ိးနဲ ့ DNS ကုိ ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလဲြခင်းစနစ်သုံးလိက်ုရင်
သင်ဝင်လိ�မရတဲ ့ေနရာေတကုိွ ဝင်လိ�ရသွားပါလိမ့်မယ်။

DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူကုိ ေြပာင်းလြဲခင်း။သင့်ဖုနး် (သိ� မဟတ်ု) ကွနြ်ပ�တာရဲ� “network settings” မှာ
လပ်ုလိ�  ရပါတယ်။ သင့်ရဲ�DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူအသစ်ထံ သင့်ရဲ� ISP အေဟာင်းမှာ�ိှခ့ဲတဲ့
အချက်အလက်ေတကုိွ ေပးရမှြဖစ်တဲအ့တက်ွ ကုိ သင့်ကုိယ်ေရးလံြုခံ�မ��ိှေစဖိ� သင့်ရဲ�
အ��ရာယ်�ိှမ�အဆင့် threat model ကုိ စ�်းစား�ပီးမှ ေရွးချယ်သင့်ပါတယ်။ Mozilla က
သင့်အင်တာနက်�ှာေဖွမ� အချက်အလက် data ေတကုိွ တြခားသူေတဆီွ မေပါက်�ကားေစဖိ�
ကုိယ်ေရးလံြုခံ�မ�အတက်ွ စိတ်ချရတဲ ့DNS ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူစာရင်း a list of DNS providers ကုိ
ြပ�စုေပးထားပါတယ်။

ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလထဲားသည့စ်နစ်ကုိသုံးထားသည့ ်DNS ကုိ အသုံးြပ�ြခင်း။
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားသည့် စနစ်သုံး DNS နည်းပညာများကုိ
ေဈးကွက်အတင်ွးတင်ွတင်ွကျယ်ကျယ်စတင်အသုံးြပ�ေန�ပီြဖစ်သည်။ ဒါကုိသုံးြခင်းအား ြဖင့်

https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://wiki.mozilla.org/Security/DOH-resolver-policy


သင့်ရဲ�DNSအသုံးြပ�မ�ကုိ ဘယ်သူမှမြမင်�ိင်ုေအာင်လပ်ုေပးပါလိမ့်မယ်။ သင့်အေနနဲ ့ Firefoxမှာ HTTPS

သုံး DNS ကုိ အလယ်ွတကူေြပာင်းလဲ�ိင်ု�ပီး DNS-over-HTTPS easily on Firefox Android မှာTLS သုံး
DNS DNS-over-TLS on Android.ကုိ ေြပာင်းလဲ�ိင်ုပါတယ်။

လက်�ိှမှာ အြခားအက်ပလီေကး�ှင်းေတမှွာ ဒီနည်းလမ်းကုိ အလယ်ွတကူသုံးလိ�မရေသးပါဘူး။

VPN (သိ�မဟုတ်) ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလထဲားေသာ ပေရာက်စီကုိသုံးြခင်း

ဒီပုံမှာ ကွနြ်ပ�တာက VPN ကုိ သုံး�ပီး eff.org ကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားတဲ့ ချတ်ိဆက်မ�နဲ ့ ဝင်ေရာက်ဖိ�
�ကိ�းစားပါတယ်။ အင်တာနက်ကွနယ်က်ေရာက်တာနဲ ့ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူက သင့်အေနနဲ ့
VPN သုံးေနတာကုိ ေတ� ြမင်ရေပမ့ဲ အချက်အလက်ေတကုိွ ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလဲထားတာမိ�
သင်ဘယ်ကုိချတ်ိဆက်ဖိ�  �ကိ�းစားေနလဲဆုိတာကုိ မြမင်ရပါဘူး။ အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူက
တြခား�ိင်ုငံမှာ�ိှတဲ ့VPN ဆာဗာကုိ ချတ်ိဆက်ေပးလိက်ုပါတယ်။ �ပီးတာနဲV့PN က eff.org

ဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ချတ်ိဆက်ေပးလိက်ုပါတယ်။

Virtual Private Network (VPN) က သင့်ကွနြ်ပ�တာကေန အြခားကွနြ်ပ�တာဆာဗာတစ်ခုကုိ
ြဖတ်�ပီးပိ� လိက်ုတဲ ့အချက်အလက်အားလံးုကုိ ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလဲ�ပီးပိ� ေပးပါတယ်။
အဲဒီအြခားကွနြ်ပ�တာဆာဗာကုိ အြခားစီးပွားေရးလပ်ုငနး် (သိ� မဟတ်ု) အြမတ်မယူတဲ ့VPN

ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခု (သိ� မဟတ်ု) သင့်ကုမ�ဏီ (သိ� မဟတ်ု)

ယုံ�ကည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးဦးကပုိင်ဆုိင်ပါလိမ့်မယ်။ VPN ေြပာင်းလဲချတ်ိဆက်တာ အဆင်ေြပသွား
တာနဲ ့ ဝက်ဘက်စာမျက်�ှာဝင်ြခင်း၊ အီးေမးလ်သုံးြခင်း၊ စာတိေုပးပိ� ြခင်း၊

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-dns-over-https#w_manually-enabling-and-disabling-dns-over-https
https://android-developers.googleblog.com/2018/04/dns-over-tls-support-in-android-p.html
https://ssd.eff.org/en/glossary/vpn
https://www.eff.org/
https://ssd.eff.org/en/glossary/vpn


VoIPအင်တာနက်ဖုနး်ေခ� ြခင်းနဲ ့ အြခားဝနေ်ဆာင်မ�ေတကုိွ ဝင်ေရာက်လိ�ရပါ�ပီ။ သင့်ရဲ�
အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�ကုိ VPNက လ��ိဝှက်ေပးထား �ိင်ုေပမယ့်VPN ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူကေတာ့
သင့်အချက်အလက်ေတြွဖစ်တဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိက်ဝင်ေရာက်မ�ေတကုိွ logs အေနနဲ ့
မှတ်တမ်းတင်ထား�ိင်ုတဲအ့ြပင် အဲဒီမှတ်တမ်းကုိ အြခားအဖ�ဲအစည်းတစ်ခုခုကုိ ေပး�ကည့်တာမျ�ိးလည်း
ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။ သင့်ရဲ� အ��ရာယ်�ိှမ�အဆင့်ေပ�မူတည်�ပီး အစုိးရက သင့်VPN ချတ်ိဆက်မ�ကုိ
ေစာင့်�ကည့်တာမျ�ိးက စလိ�သင့် VPN အသုံးြပ�မ�မှတ်တမ်းကုိ �ကည့်��တာမျ�ိးအထိြဖစ်လာရင်
အ��ရာယ် risk အလနွ�်ကီး တာကုိ သတိြပ�ပါ။ အချ�ိအသုံးြပ�သူေတအွတက်ွေတာ့ ဒီအ��ရာယ်ထက်
VPN ရဲ� ေရတိအုသုံးဝင်မ�ကုိလိခုျင်လိ�  သုံး�ကတာပါ။

VPN ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေရွးချယ်တာနဲပ့တ်သက်လိ�ေရးသားထားတဲလ့မ်း��နကုိ်
ဒီေနရာမှာဖတ်�ိင်ုပါတယ်။ choosing specific VPN services.

Tor ဘေရာက်ဇာကုိ အသုံးြပ�ြခင်း

Tor က ဝက်ဘ်ထဲမှာ သင့်ကုိဘယ်သူမှနး်မသိေအာင် လပ်ုေပး�ိင်ုတဲ့ open-source software

(လအူများကဝုိင်းေရးထား�ပီး အများကအခမ့ဲရယူအသုံးြပ��ိင်ုတဲ့ ေဆာဖ့်ဝဲလ်) ြဖစ်ပါတယ်။ Tor

ဘေရာက်ဇာဟာ ဝက်ဘ်ဘေရာက်ဇာ web browser တစ်ခုြဖစ်�ပီး အမည်မ့ဲ Tor နက်ေဝ� ခ့်
ေပ�မှာတည်ေဆာက်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ Tor ရဲ� သင့် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်�ှာေဖွမ�လမ်းေ�ကာင်းေတကုိွ
လမ်းလ�ဲေပးတဲန့ည်းလမ်းေ�ကာင့် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက် ပိတ်ပင်တာေတကုိွ
ေကျာ်လ�ား�ိင်ုတာြဖစ်ပါတယ်။ ( Linux, macOS, Windows, and Android ေတမှွာ Tor ကုိ
ဘယ်လိသုံုးမလဲေရးသားထားတဲ ့လမ်း��နေ်တမှွာ အေသးစိတ်ဖတ်��ပါ)။

https://ssd.eff.org/en/glossary/voip
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://ssd.eff.org/en/module/choosing-vpn-thats-right-you
https://ssd.eff.org/en/glossary/open-source-software
https://ssd.eff.org/en/glossary/web-browser
https://ssd.eff.org/en/node/97
https://ssd.eff.org/en/node/80/
https://ssd.eff.org/en/node/57/
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-android


Tor ကုိ သုံး�ပီး ကွနြ်ပ�တာက eff.org ကုိချတ်ိဆက်ပါတယ်။ Tor က ချတ်ိဆက်မ�လမ်းေ�ကာင်းေတကုိွ
ကမ�ာအ��မှံာ တဦးချင်း (သိ� ) အဖ�ဲအစည်းေတကွ စီမံခန ့ခဲွ်တဲ့ “relays” စက်ေလးေတထဲွကုိ ြဖတ်သနး်
သွားေစပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး “exit relay” က eff.org ကုိ ချတ်ိေပးပါတယ်။ ISP ကေန သင် Tor

သုံးေနတာကုိ ြမင်ရေပမ့ဲ ဘယ်ဆုိက်ကုိ သွားလဲဆုိတာကုိ လယ်ွလယ်ွနဲ ့ မြမင်ရပါဘူး။ eff.org ကုိ
ပုိင်ဆုိင်တဲသူ့ကလည်း လတူေယာက်က Tor သုံး�ပီး သ�ဝက်ဘက်ဆုိက်ကုိလာချတ်ိတာြမင်ရေပမယ့်
ဘယ်ေနရာကလာလဲဆုိတာကုိ မသိ�ိင်ုပါဘူး။

Tor ဘေရာက်ဇာကုိ စသုံးတဲအ့ခါ သင်ဟာဆင်ဆာြဖတ်ထားတဲ ့နက်ေဝါခ့်မှာ�ိှေနေ�ကာင်းကုိ
ေရွးချယ်�ပီး အသုံးြပ� �ိင်ုပါတယ်။

Tor ကုိသုံး�ပီး �ိင်ုငံအဆင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ ့ဆင်ဆာေတကုိွ ေကျာ်ြဖတ်�ိင်ုသလိ ုေသေသချာချာ ချနိည်�ိ
ေြပာင်းလဲ (configure) ထား မယ်ဆုိရင် သင့်�ိင်ုငံရဲ� နက်ေဝါခ့်မှာ ေစာင့်�ကည့်သူတစ်ဦးဦး adversary

ကခုိးနားေထာင်တာမျ�ိးကေန ကာကွယ်�ိင်ုဖိ�  သင့်ရဲ� ကုိယ်ေရးအချက်အလက် ေတကုိွ
လ��ိဝှက်ေပးထား�ိင်ုပါတယ်။ Tor ေ�ကာင့် ချတ်ိဆက်မ�ေ�ှးတာနဲ အ့သုံးြပ�ဖိ� ခက်ခဲတာေတြွဖစ်�ိင်ု�ပီး

https://www.eff.org/
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary


သင့်နက်ေဝါခ့်အသုံးြပ�မ�ကုိ �ကည့်���ိင်ုသူတိင်ုးက သင့်အေနနဲT့or သုံးေနတယ်ဆုိတာကုိ
သတိြပ�မိ�ိင်ုပါတယ်။

သတိြပ�ရန။် Tor  ဘေရာက်ဇာကုိ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆုိက် official website ကေနသာ ကူးဆဲွပါ။

Tor ကုိ Linux, macOS, Windows, and Android များတင်ွ မည်သိ� အသုံးြပ�ရမည်ဆုိသည်ကုိ
ေလလ့ာပါ။ �ပီးေနာက်  ဝင်းဒိးုတင်ွ ေပ�လာလ�င် “Connect” အစား “Configure” ကုိ ေရွးချယ်ရန်
အထူးသတိြပ�ပါ။

https://www.torproject.org/
https://ssd.eff.org/en/node/97
https://ssd.eff.org/en/node/80/
https://ssd.eff.org/en/node/57/
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-android

