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In June 2019, as human rights abuses and a humanitarian crisis
were continuing in Myanmar, the country’s Ministry of Transport
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and Communication directed telecom companies to shut down
their mobile internet service in parts of Rakhine State and
neighboring Chin State. Citing “disturbances of the peace” and
“illegal activities,” the Myanmar government claims to have
enacted the shutdown “for the benefit of the people.” In reality,
the blackout cut over a million people off from access to
essential information and communication, and disrupted
humanitarian efforts. As Matthew Smith from Fortify Rights has
stated, “This shutdown is happening in a context of ongoing
genocide against Rohingya and war crimes against Rakhine,
and even if it were intended to target militants, it’s egregiously
disproportionate.”
The shutdown was partially lifted on five of the townships in
September 2019, but is ongoing. During the same month, in
neighboring Bangladesh where many Rohingya have fled,
authorities ordered mobile phone operators to block 3G and 4G
services in Rohingya refugee camps and to stop selling SIM
cards to Rohingya. As we enter 2020, four townships in Rakhine
continue to be cut off from the world, and Bangladesh continues
to limit service in the refugee camps.
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Globally, internet shutdowns are on the rise.
According to AccessNow’s #KeepItOn
campaign, there were 128 intentional
shutdowns between January – July 2019,
compared to 196 in all of 2018, and up
sharply from 106 in 2017, and 75 in 2016.
Around the world, governments, with the
cooperation of telecom companies, are
increasingly turning to internet shutdowns
as a strategy to repress communities,
prevent mobilization, and stop information
about human rights violations from being
documented and shared.

“Internet shutdowns and human rights violations go hand in
hand.”
– Berhan Taye, AccessNow
Shutdowns can take various forms, including platform-specific
blockages that target popular apps and sites, mobile data
shutdowns, bandwidth throttling, or total internet blackouts. All of
these types of shutdowns are intended to disrupt the ability to
communicate information and expose violations in real-time.
They often occur during protests, elections, and periods of
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political instability, and are often accompanied by heightened
state repression, military offensives, and violence. While
governments may try to justify shutdowns in the name of “public
safety” or other reasons, shutdowns clearly take place at
moments when repressive states fear losing tenuous control
over their people, information, or political narrative. Shutdowns
violate human rights, severely disrupt people’s lives and
livelihoods, and also have a global economic impact.
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Documenting human rights violations is as important as
ever during an internet shutdown. Even if information cannot
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be shared in the moment, documentation can be a way to
preserve voices that authorities are trying to silence, and to
secure evidence of abuses that can be used to demand
accountability later on. Of course, the repressive context and the
technological impediments of an internet shutdown make
documenting violations — and maintaining that documentation
securely — much more challenging and risky. How can
activists capture and preserve their videos during a
shutdown, and even share them offline, and do so in safer
ways?

ြဖတ်ေတာက်ထားသည့ ် အချိန်တင
ွ ်

ယခင်အခါများထက်ပိ8@ပီးအေရးပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်ကိ4 ချက်ချင်း ေဝမDခွငမ
့် ရေသာ်လည်း
မ0တ်တမ်းတင် ထားြခင်းသည် သက်ဆိ4ငရ
် ာအားဏာပိ4ငမ
် ျား

ေရငံE
4 တ
T ်ပိတ်ရန် WကိSးစားမTအား အသံြဖစ်ေစြခင်း E0ပ
ိ ်စက်ြခင်းများအား
သက်ေသအြဖစ် လံ4ြခံSစွာထားV0ိbပီး ေနာင်တချိနတ
် ွင် တာဝန်ယKမTV0ိရန်
ြပန်လည်အသံ4းချ Eိင
4 သ
် ည်။ ထိ4သဖိ
ိ4 ့ Eပ
ိ0 ်ေနေသာအေြခအေနတွင်

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက် ြခင်းကဲ့သိ4 စက်
ပိ4ငး် ဆိ4ငရ
် ာအေE0ာင့အ
် တားGကား
့
မ0တ်တမ်းတင်ြခင်းE0င့် အချက်အလက်များကိ4 လံ4ြခံSစွာထိနး် သိမ်းရန်သည်
ကျိနး် ေသေပါက် အEtရာယ်V0ိbပီး စွနစ
် ့ ားရေသာ စိနေ
် ခoမTတရပ်ြဖစ်သည်။
တက်Cက လ7ပ်D9ားသ3များသည် အချက်အလက်များကိ8
မ9တတ
် မ်းတင်ြခင်းE9င့်

ဗီဒယ
ီ ိ8များ ထိန်းသိမ်းြခင်းအြပင် ေအာ့ဖ်လိ8ငး် (offline)အချိန်တင
ွ ်
မHေဝြခင်း ကိ8 မည်ကသ
ဲ့ ိ8 ပိ8@ပီးလံ8ြခံ0စွာ ြပ0လ8ပ်Eင
ိ8 သ
် လဲ?
This series

စီးရီးများ

Through our work with activists who have
experienced internet shutdowns, we have
learned some useful tips and approaches to
capturing and preserving video
documentation during internet
shutdowns that we are sharing in this
series. We wrote them with Android devices
in mind, but the tips can be applied to
iPhones as well. Some of the strategies
require advance planning (and often,
internet access), so it’s a good idea to
review them and implement any steps
before you are in a situation where you do
not have internet and you need to
document. Save a copy of any of the
tutorials so you can refer to them or share
them during a shutdown. And finally, start
practicing the techniques and methods in
your everyday work so that they become
second-nature before you’re in a crisis
situation.
●

Prepare

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားချိနတ
် ွင် အေတွFအGကံSV0ခ
ိ ဲ့ေသာ

တက်fကလTပ်V0ားသKများE0င့် ကuE်ပ
4 တ
် အတK
ိ4 ့
တKလ4ပခ
် ဲ့ေသာအလ4ပ်များမ0

ေလ့လာခဲ့ရေသာ “အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိန်တင
ွ ် ဗီဒယ
ီ ိ8ဖမ်းယ3@ပီး

မ9တတ
် မ်းများကိ8ထန
ိ ်းသိမ်းြခင်း” အသံ4းဝင်သည့် အGကံေပးချက်များE0င့်
ချvးကပ်နည်းများကိ4 ဒီစးီ ရီးတွင် မDေဝသွားမ0ာြဖစ်ပါသည်။

အင်ဒeိ4က်(Android)စက်များအတွက် ရည်စKး၍ ေရးသားေသာ်လည်း
အိ4ငဖ
် 4နး် (iPhone)တွငလ
် ည်း အသံ4းချEိင
4 သ
် ည်။အချိSFနည်းဗျ?ဟာများသည်

WကိSတင်အစီအစvချြခင်းE0င့် (အင်တာနက်အသံ4းြပSြခင်းများ)လိအ
4 ပ်သည်။
ထိေGကာင့
4့
် ြပန်လည်သံ4းသပ်ြခင်း၊ လက်ေတွFအေြခအေနြဖစ်ေသာ
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွငမ
် 0တ်တမ်းဖိလိ
4 ့ 4အပ်ချိနမ
် တိ4ငမ
် ီ

တဆင့ခ
် ျင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ထားသင့သ
် ည်။ သင်ခန်းစာများကိ4
ေကာ်ပီသိမ်းဆည်းထားြခင်းြဖင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင်
ြပန်လည်ရည်Z[နး် ြခင်း၊ မDေဝြခင်းများြပSလ4ပ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

ေနာက်ဆံ4းအေနြဖင့် ထိ4နည်းပညာများE0င့် နည်းလမ်းများကိ4
ေနစvေန
တိ
ကျင့ြ် ခင်းြဖင့်
့
့ 4ငး် လ4ပ်ငန်းတခ4အေနနဲ ေလ့
့

အGကပ်အတည်းGကံSလာမည့အ
် ချိနမ
် တိ4ငမ
် ီတွင် သဘာ၀
အေလျာက်အေလ့အကျင့ြ် ဖစ်ေနေပလိမမ
့် ည်။

-

ြပင်ဆင်ြခင်း

○ Setting up a phone for offline documentation
Capture
○ Should I use this documentation app?
● Maintain
○ Maintaining verifiable media during an
internet shutdown
○ Backing up phone media without internet or a
computer
● Share and Communicate
File sharing and communication during an internet
shutdown
●

ဖ4နး် ကိ4 ေအာ့ဖ်လိ4ငး် (offline)နဲ မ0
့ တ်တမ်းတင်ဖိ4 ြပင်
့ ဆင်ထားြခင်း
-

အမိဖမ်းယKြခင်း

ဒီမ0တ်တမ်းတင်တဲ့ App ကိ4သံ4းလိရမလား?
4့
-

ထိနး် သိမ်းြခင်း

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် ခိ4ငလ
် ံ4အတည်ြပSထားေသာ
မီဒယ
ီ ာကိ4ထိနး် သိမ်းြခင်း

ဖ4နး် မီဒယ
ီ ာကိ4 အင်တာနက် သိမဟ4
4 ့ တ် ကွနပ
် ျ?တာမV0ိဘဲ
အရန်သိမ်းဆည်း back up ထားြခင်း
-

မDေဝြခင်းE0င့် ဆက်သွယ်ြခင်း

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် မDေဝြခင်းE0ငဆ
့် က်သွယြ် ခင်း
○

[IMAGE] From the #KeepItOn visual kit.

One final note: While these tips can help you continue
documenting in the face of a shutdown, we want to
emphasize that the ultimate solution must be to restore
internet access, and successfully defend people’s right to
record, and freedom of expression, information, and
assembly. Fortunately, there is a global movement led by
organizations like NetBlocks, AccessNow, and many others
who are actively monitoring and sharing information about
shutdowns. Advocates globally are engaging in strategic
litigation against shutdowns. We stand in solidarity with their
work to uphold human rights.

#KeepItOn e4ပ်ြမင်သင်ေထာက်ကKပစ•ညး် ကိရိယာများ
ေနာက်ဆံ4းမ0တခ
် ျက်။

။အက်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနမ
် ျားတွင်

ထိ4အGကံေပးချက်များ မ0တ်တမ်းတင်Eင
ိ4 ရ
် န် အကKအညီြဖစ်ေစေသာ်လည်း
အထKးြပSေြပာလိ4သည်မာ0 ေနာက်ဆးံ4 ပိတ်ေြဖV0ငး် မTသည် အင်တာနက်
အသံ4းြပSခွငက
့် ိ4 ြပန်လည်ရV0ိရန်၊ လKများ၏အခွငအ
့် ေရးြဖစ်ေသာ

မ0တ်တမ်းတင်ြခင်းကိ4 ေအာင်ြမင်စာွ ကာကွယ်ရန်၊ လွတ်လပ်စွာေြပာဆိ4ခွင့်
သတင်းအချက်အလက်ရV0ခ
ိ ွငE
0 လ
ိ4 ့ သည်။
့် င
့် Kစ4e4 းံ ခွငတ
့် ြဖစ်
ကံေကာင်းသည်မာ0

NetBlocks, AccessNow ကဲ့သအဖွ
ိ4 ့ ဲFအစည်းေတာ်ေတာ်များများက

ကမkာလံ4းဆိ4ငရ
် ာလTပ်V0ားမTအေနြဖင့် တက်fကစွာ ေစာင့G် ကည့်ေလ့လာေနbပီး
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသတင်းအချက်အလက်များကိ4မDေဝေနသည်
။ကမkာလံး4 ဆိ4ငရ
် ာေထာက်ခေ
ံ ြပာဆိ4သKများအေနြဖင့လ
် ည်း အင်တာနက်
ြဖတ်ေတာက်ြခင်းE0င့် ဆနက
် ့ ျင်ေသာတရားေရးများကိ4
နည်းဗျ?ဟာများဆွ၍
ဲ ေစ့စပ်ေဆွးေEွးလျက်V0ိသည်။

လKအခွ
် ာမTအတွက် ကuE်ပ
4 တ
် ကလည်
ိ4 ့
း သKတE0
ိ4 ့ ငတ
့ ငအ
့် ေရးခိ4ငမ
့် သားတည်း
စည်းလံ4းစွာရပ်တည်ေနသည်။

Setting Up a Phone for Offline
Documentation

ေအာ့ဖ်လိ4ငး် (offline) မ0တ်တမ်းတင်ြခင်းအတွက်
ဖ4နး် ကိ4ြပင်ဆင်(setup)ြခင်း
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Despite an internet shutdown, documenters can still capture
important video evidence that can be shared offline or when
they are able to get back online.

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွငမ
် 0တ်တမ်းတင်ြခင်း
ေရးသားသK - Yvonne Ng
ပံ့ပိ4းသK - Arul Prakkash
ဒီပစ်
ိ4 ့ သည် “အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် မ0တ်တမ်းတင်ြခင်း”
စီးရီး၏အပိ4ငး် ြဖစ်သည်
ေနာက်ဆံ4းြပန်လည်သံ4းသပ်သည့်ရက်စွဲ - ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခ4Eစ
0 ်

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားေသာ်လည်း မ0တ်တမ်းတင်သKများအေနE0င့်
အေရးWကီးဗီဒယ
ီ မ
ိ4 ျားဖမ်းယKEင
ိ4 b် ပီး ထိ4ဗီဒယ
ီ ိ4အေထာက်အထားများကိ4

ေအာ့ဖ်လိ4ငး် (offline) သိမဟ4
4 ့ တ် အွနလ
် ိ4ငး် (online) ြပန်ရသည့်အချိနတ
် ွင်
Here are some tips that we’ve learned from activists and other
practitioners to set up a phone for offline documentation. Note
that some steps require internet access, so must be done
before a shutdown occurs or during periods when it is restored.
Also, don’t wait until you’re in a stressful situation to enact these
steps; do them now, and take time to practice using the phone
before you have to use it in a crisis.

မDေဝြခင်း ြပSလ4ပ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

ေအာ့ဖ်လိ4ငး် (offline)မ0တ်တမ်းတင်ြခင်းအတွက်ဖ4နး် ကိ4ြပင်ဆင်(setup)ြခ
င်း

အတွက်အသံ4းဝင်မည့်အချက်အလက်များကိ4 တက်fကလTပV
် 0ားသKများE0င့်
အြခားကျင့သ
် ံ4းသKများဆီမ0 ကuE်ပ
4 ်တိ4 ေအာက်
ပါအတိ4ငး် ေလ့လာခဲ့သည်။
့
သတိြပSရန်မ0ာ အချိSFေသာအချက်များသည် အင်တာနက်အသံး8 ြပ0ရန်

လိ4အပ်သည်။ ထိေGကာင့
4့
် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနမ
် တိ4ငမ
် ီ သိမဟ4
4 ့ တ်
အင်တာနက်ြပန်လည်ရV0ိချိနတ
် ွင် လ4ပ်ေဆာင်ထားရန်ြဖစ်သည်။

ထပ်မံေြပာGကားလိ4သည်မာ0 ထိ4အချက်များကိ4 စိတ်ဖိစီးမTVေ
0ိ နသည့်

အချိနက
် ျမ0 လ4ပ်ေဆာင်ရန်မေစာင့ဆ
် ိ4ငး် ပါE0င။့် ယခ4လပ
4 ်ေဆာင်ထားပါ။
အGကပ်အတည်း ကျေရာက်သည့်အချိန် မတိ4ငမ
် ီ ဖ8န်းအသံး8 ြပ0ြခင်းကိ8
အချိန်ယ3၍ေလ့ကျင့ထ
် ားပါ။
Shutdowns often coincide with heightened information control
and restrictions on freedom of expression and assembly. If you
are a documenter, take extra precautions to protect yourself and
your information during these periods. If there is a risk that
authorities will confiscate your phone, or compel you to unlock it
and reveal the contents (during a shutdown or otherwise),
consider using a separate phone for documenting than your
primary personal one. This can help minimize what information
you are carrying that can be compromised (e.g. your contacts,
accounts, messages, etc). If you are unable to use another
device, you can still follow this guide to reduce the amount of
sensitive data and improve security on your primary phone.

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနသ
် ည် သတင်းအချက်အလက်များကိ4

တိ4းြမqင့ထ
် ိနး် ချSပ်ထားသည့်အချိန် သိမဟ4
4 ့ တ် လွတ်လပ်စာွ သေဘာထား
ထ4တ်ေဖာ်ခွင၊့် စ4e4 းံ ခွငမ
် ့ တ်ထားသည့် အချိနမ
် ျားE0င့်
့် ျားကိ4 ကနသ

တိ4က်ဆိ4ငေ
် နတတ်သည်။ သင်သည်မ0တ်တမ်းတင်သKြဖစ်လDင် မိမိကိ4ယ်ကိ4
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏သတင်း အချက်အလက်များကိေ
4 သာ်
လည်းေကာင်း အထKးသတိြပSကာကွယ်ရန်အချိနြ် ဖစ်သည်။

သက်ဆိ4ငရ
် ာအာဏာပိ4ငမ
် ျားက သင့ဖ
် 4နး် ကိ4သိမ်းယKEင
ိ4 ေ
် ြခအလားအလာ၊
ဖ4နး် ကိ4 မြဖစ်မေန unlock လ4ပ်ခိ4ငး် Eိင
4 ေ
် ြခ၊ အေGကာင်းအရာများကိ4ထတ
4 ်ြပ
ခိ4ငး် ေသာအေြခအေနများV0ိလDင် (အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိန၊် အြခား)
မ0တ်တမ်းတင်ရန်အတွက် သီးသန်ဖ4့ နး် တလံ4းသံ4းရန်စစvးစားပါ။

ထိ4သသံ
ိ4 ့ 4းစွဲြခင်းြဖင့် မိမိကိ4ယ်ပိ4ငအ
် ချက်အလက်များ (contacts, accounts,
message, etc) ခိ4းယKရV0ိြခင်း အခွငအ
့် လမ်းကိ4 နည်းေစလိမ့်မည်။
ထိ4သသီ
ိ4 ့ းသနစ
် ့ က်မသံ4းEိင
4 လ
် Dင်လည်း ယခ4နည်းလမ်းများကိ4

ဆက်လက်သံ4းစွဲြခင်းြဖင့လ
် ည်း အထိခိ4က်မခံEင
ိ4 ေ
် သာေဒတာများကိ4
ပိ4မိ4ေကာင်းမွနစ
် ာွ လံ4ြခံSေစလိမ့်မည်။
If repurposing an older phone, wipe it first
ဖ8န်းအေဟာင်းကိ8ရည်ရွယ်ချက်ေြပာင်းသံး8 စွဲလHင် ေဒတာအရင်D9ငး် ပစ်ပါ

To wipe your phone, run a Factory Reset.
Note: Studies have shown that running a Factory Reset on your
phone does not necessarily wipe all the data. In fact, the only
100% secure way to wipe data is to destroy the phone, but that
method isn’t an option if you want to re-use the phone! In this
article, an Android engineer suggests making sure the contents
of your device are encrypted before the Factory Reset.
Encryption is the default on most current phones anyway, but in
case not, go to Settings > Security > Encrypt Phone before
resetting. This way, when you factory reset the phone, the
encryption key is lost, and any unerased data will be
unreadable.

ေဒတာV0ငး် ရန် factory reset ကိ4 run ပါ

မ0တ်ချက်။ ။ ေလ့လာချက်များအရ ဖ4နး် ကိ4 factory reset run ေသာ်လည်း
V0ိသမDေဒတာအားလံး4 V0ငး် မည်မဟ4တ်ပါ။ အမ0နမ
် ာ0 ရာETနး် ြပည့်လံ4ြခံSစွာ
ေဒတာများကိ4V0ငး် လင်းချင်လDင် ဖ4နး် ကိ4 ဖျက်ဆီးရမည်။ သိေသာ်
4့

ထိ4နည်းလမ်းသည် ဖ4နး် ကိ4ြပန်လည်သံ4းစွဲချင်လDင် ေရွ းချယ်လရမည့
ိ4 ့
်

နည်းလမ်း မဟ4တ်ပါ။ ယခ4ေဆာင်းပါးတွင် Android အင်ဂျင်နယ
ီ ာတဦးက
အGကံေပးထားသည်မ0ာ factory reset မလ4ပ်မီ ဖ4နး် ထဲV0ိအေGကာင်းအရာ

များကိ4 လDိ? F ဝ0က်လံ4ြခံSရန် ေသချာေစရမည်။ ယခ4လက်V0ိဖန
4 း် အများစ4တွင်
မKရင်းအားြဖင့် လDိSF ဝ0ကလ
် ံ4ြခံSမTV0ိေသာ်လည်း အကယ်၍မV0ိခဲ့လDင်

resetting မလ4ပ်မီ setting ကိ4သွားပါ > security > encrypt လ4ပ်ပါ။
ထိ4နည်းလမ်းသည် သင် factory reset လ4ပ်ချိနမ
် 0ာ encryption key
ေပျာက်သွားပါက မဖျက်ဆးီ ရေသးေသာ ေဒတာများသည်ပင်
ဖတ်လမရေသာအဆင့
ိ4 ့
သ
် ိ4 ေရာက်
သွားမည်။
့
Practice basic phone security

ဖ4နး် လံ4ြခံSေရးအေြခခံကိ4ေလ့ကျငြ့် ခင်း

There are general phone security practices that are relevant in
every situation, whether you are documenting during an internet
shutdown or not. Here are some useful resources from other
organizations. While nothing will guarantee 100% security,
some key tips include:

အေထွေထွဖ4နး် လံြ4 ခံSေရးအေလ့အကျင့မ
် ျားမ0ာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တွင်
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနြ် ဖစ်ေစ၊ မြဖတ်ေတာက်ချိနြ် ဖစ်ေစ
အကျံSးဝင်သည်။ အြခားအဖွဲFအစည်းများ၏
အသံ4းဝင်ေသာအရင်းအြမစ်များ

Make sure your phone is encrypted. Newer phones have ေအာက်ပါအတိ4ငး် ြဖစ်သည်။ မည်သည့်အရာမ0 ရာETနး် ြပည့် အာမ မခံEင
ိ4 ်
encryption on by default. If you’re not sure about yours,
ေသာ်လည်း အချိSFအသံ4းဝင်သည့်အချက်များပါဝင်သည်မ0ာ
check the security settings on your phone.
● Run operating system (OS) updates regularly, as they
- သင့ဖ
် 4နး် သည် လDိSF ဝ0က်လံ4ြခံSေGကာင်း(encrypted) ေသချာပါေစ။
often fix security vulnerabilities.
ဖ4နး် အသစ်များသည် မKလပင်မကပင် လDိSF ဝ0က်လြံ4 ခံSသည်
● Update your important apps (like messaging apps)
regularly.
(encrypted)။ မိမိဖ4နး် ၏လDိSF ဝ0ကလ
် ံ4ြခံSမT မေသချာလDင် security
● Set a strong phone passcode that has at least 6 digits
and does not rely on fingerprint/touch or face ID.
setting ကိ4 စစ်ေဆးပါ။
● Set up a screen lock and lock timer.
- OS (operating system) updates ကိ4 ပံ4မ0နစ
် စ်ေဆးပါ။
● Turn off location services if you don’t need them
(including emergency location service, location accuracy,
သKတသည်
ိ4 ့
လံ4ြခံSေရးထိခိ4က်Eင
ိ4 မ
် Tကိ4 ြပSြပင်Eင
ိ4 သ
် ည်။
location history, and location sharing features, and WiFi
and Bluetooth scanning options). Also check location
- အေရးWကီးေသာ app (like message apps) များကိ4 ပံ4မ0န် update
permissions for individual apps.
လ4ပ်ပါ။
● Turn off Bluetooth and WiFi when you don’t need them,
to avoid device tracking.
- ဖ4နး် လDိSF ဝ0က်က4ဒန
် ပ
ံ ါတ်ကိ4ခိ4ငမ
် ာပါေစ၊ အနည်းဆံ4း
Power down the phone when you’re not using it.
ဂဏန်းေြခာက်လံ4းထားပါ၊ လက်ေဗွ မျက်Eာ0 အမ0တ်အသား
●

fingerprint/touch or face ကိ4 အားမကိ4းပါE0င။့်

-

Screen lock, lock timer ကိ4 set up လ4ပ်ထားပါ။

တည်V0ိေနရာ location service ကိ4 (off) မလိ4လDင်ပိတ်ထားပါ။
(emergency location service, location accuracy, location
history, location sharing, Wifi, Bluetooth scanning)
အက4နပ
် ါသည်။ အြခားapp ေတွမ0ာV0ိသည့် check location
permission များလည်းပိတ်ထားပါ။

-

Bluetooth နဲ Wifi
ကိ4လည်း မလိ4အပ်လDင်ပိတ်ထားြခင်းြဖင့်
့
device ကိ4 ေနာက်ေယာင်ခံြခင်းမ0 ေV0ာင်V0ားEိင
4 သ
် ည်။

ဖ4နး် ကိ4 မသံ4းလDင် power down ထားပါ။

Install useful documentation apps

အသံ4းဝင်ေသာမ0တ်တမ်းတင်Appများကိ4 Install လ4ပ်ြခင်း

For photo or video documentation, you can use the built-in
camera app on your phone, or you can use a more specialized
documentation app, like ProofMode or others, that allow for
more robust metadata capture and export, identification and
authentication, encryption, secure galleries, or other features.

ဓာတ်ပံ4သမဟ4
ိ4 ့ တ်ဗီဒယ
ီ ိ4မ0တ်တမ်းတင်ေသာအခါ ဖ4နး် ထဲV0ိ built-in camera
app ကိ4 အသံ4းြပSEိင
4 သ
် ည်။ သိမဟ4
4 ့ တ်

ပိ4bပီးအထKးြပSေသာမ0တ်တမ်းတင်app (ProofMode သိမဟ4
4 ့ တ်
အြခား)များကိ4လည်း အသံ4းြပSEိင
4 သ
် ည်။ ထိ4 app များသည်

ပိ4မိ4အားေကာင်းသည့် metadata များကိ4 ဖမ်းယK၊ ြပင်ပသိထ4
4 ့ တ်ပ၊ိ4 ့ သe4ပ်ခွဲ၊
အတည်ြပS၊ လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်း၊ လံ4ြခံSေသာ galleries E0င့် တြခား
အဂ် ါရပ်များကိ4 ခွငြ့် ပSေစသည်။
A useful app for documenting a shutdown itself is OONI Probe,
an open-source app that runs tests from your phone to measure
whether sites or platforms are being blocked. It can show you
how, when, where, and by whom sites are being blocked. Be
sure to understand the potential risks before using this app.
●

Not sure which documentation app(s) to use? We
provide some guiding questions in our tutorial, “Should I
Use this Documentation App?”.

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနက
် ိ4 မ0တ်တမ်းတင်သည့် app ြဖစ်ေသာ OONI
Probe သည် ပွငလ
် မ်းသပ်ကာ
့် င်းအရင်းအြမစ် app ြဖစ်bပီး ဖ4နး် မ0တဆင့စ

ဆိ4က်သမဟ4
ိ4 ့ တ် ပလက်ေဖာင်းများကိ4 ပိတဆ
် သလားဟ4
ိ4 ့
စမ်းသပ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

ထိ4စမ်းသပ်မTမ0 ဘယ်လိ4၊ ဘယ်အချိန၊် ဘယ်ေနရာ၊ ဘယ်သKက ဆိ4က်ေတွကိ4
ပိတ်ဆထားသလဲ
ိ4 ့
ြပသEိင
4 သ
် ည်။ ဒီ app ကိ4 အသံ4းမြပSမီ ြဖစ်Eင
ိ4 ေ
် ြခV0ိေသာ
အEtရာယ်များကိ4 နားလည်ထားဖိလိ
4 ့ 4အပ်သည်။
-

မည်သည့် app ကိ4 အသံ4းြပSရမလဲ မေသချာြဖစ်ေနပါသလား?

ကuE်ပ
4 ်တက
ိ4 ့ လမ်းZ[နေ
် မးခွနး် များြဖင့် “ဒီမ0တ်တမ်းတင်app ကိ4
သင်သံ4းသင့ပ
် ါသလား” သင်တန်းတွငပ
် ံ့ပိ4းေပးပါမည်။

Install some everyday apps

ေနစvအသံ
4းြပSမည့် App များ Install လ4ပ်ြခင်း
့

Having very little data and only a few specialized apps on your
phone may arouse suspicion. To make the device appear as if
it’s an everyday phone, install some everyday apps that are
common in the area where you are documenting (but that are
downloaded from reputable sources), and take some innocuous
photos for your gallery.

သင့ဖ
် 4နး် ထဲတွင် ေဒတာအနည်းငယ်သာV0ိbပီး အထKးြပSေသာ app

များV0ေ
ိ နြခင်းေGကာင့် သံသယြဖစ်ခံရဖွယ်ြဖစ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ သင့ဖ
် 4နး် ကိ4 ေနစv
့
သံ4းေနေသာ deviceပံ4စံေပoလွငေ
် စရန် မိမိမ0တ်တမ်းတင်ေသာ

ေနရာေဒသတွင် အသံ4းများေသာ app များ install လ4ပ်ထားပါ (သိေသာ်
4့
နာမည်ေကာင်းV0ိေသာအရင်းအြမစ်များမ0 download) လ4ပ်bပီး
ေဘးကင်းေသာဓာတ်ပံ4များကိ4 gallery တွငထ
် ားပါ။

For social media apps, you may wish to create and log into
alternate accounts, although keep in mind that fake accounts
violate the Terms of Service for most platforms, and identity
verification requirements of some platforms may make it difficult
to create fake accounts. In addition, you will need to spend
some time creating content and adding friends to these, which
can be laborious.

ဆိ4V0ယ်မီဒယ
ီ ာapp သံ4းလDင် အြခားနာမည်များE0င့် အေကာင့ဖ
် ွငလ
့် ိ4က

ဖွငထ
4 ေ
် သာ်လည်း အေကာင့တ
် 4သည် အချိSFပလက်ေဖာင်းများ၏
့် ားEိင

ဝန်ေဆာင်မTစည်းကမ်းကိ4 ေဖာက်ဖျက်ရာေရာက်သည်။ အချိSFပလက်ေဖာင်း
များသည် အေကာင့တ
် 4ဖွငရ
ဲ အာင် ကိ4ယေ
် ရးကိ4ယတ
် ာအချက်များ
့် န်ခက်ခေ
စိစစ်အတည်ြပSြခင်းလိအ
4 ပ်ချက်များထားV0ိသည်။ ထိအြပင်
4့

အေGကာင်းအရာများ ြဖည့်သွငး် ြခင်း သKငယ်ချင်းလက်ခံြခင်း စသည့်
လ4ပ်ငန်းများအတွက် WကိSးစားအားထ4တ်အချိနသ
် ံ4းရမည် ြဖစ်သည်။
Installing apps when there is no internet

အင်တာနက်မD9ိချိန်တင
ွ ် app များ install လ8ပ်ြခင်း
Downloading and installing apps without internet access is
obviously a challenge. You need to download apps in advance if

အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခွငမ
့် ရဘဲ app များကိ4 download and install
လ4ပ်ြခင်းသည် သိသာထင်V0ားေသာ စိနေ
် ခoမTြဖစ်သည်။

you anticipate an internet outage.
One strategy that can help you and others later on is to
download and save the Android Package (.apk) file for the app
(downloaded from a trusted source, e.g. directly from the
developer) on your phone storage or on a drive. Having these
APKs offline allows you or others to share apps when there is
no internet.

While we haven’t had a chance to give this
a try, the F-Droid app provides an interface
to swap these APKs offline. Here is their
tutorial.

အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်Eင
ိ4 ေ
် ချV0ိသည်ကိ4 ေမDာ်မ0နး် ၍ WကိSတင်bပီး
download လ4ပ်ထားရမည်။

သင့အ
် ားအေထာက်အကKြပSEိင
4 သ
် ည့် အြခားေသာနည်းဗျ?ဟာမ0ာ Android
Package (.apk) file ကိ4 download and save လ4ပ်ထားပါ
(ယံ8Oကည်ရေသာ အရင်းအြမစ်, ဥပမာ တီထွငသ
် Kထံမ0

တိ4က်e4 က
ိ ်download) Phone storage or drive မ0ာ .apk file အေနနဲ ့

သိမ်းထားပါ။ ထိ4 APKများကိ4 ေအာ့်ဖ်လိ4ငး် ထားြခင်းသည် အင်တာနက်

မV0ိသည့်အချိနတ
် ွင် သင်ေရာ တြခားသKများပါ မDေဝြခင်းကိ4 ခွငြ့် ပSသည်။

စမ်းသပ်သ4းံ စွဲဖိအခွ
4 ့ ငအ
ိ သာ်လည်း F့် လမ်းမV0ေ
Droid app သည် ထိ4 APK ေအာဖ
့် ်လိ4ငး် များE0င ့်
လဲလ0ယ်သ4းံ စွဲEင
ိ4 သ
် ည်။ သင်ခန်းစာ

[IMAGE] F-Droid app’s offline sharing interface.
Keep real personal or private / sensitive information off the
device

F-Droid app ကိ4 ေအာ့်ဖ်လိ4ငး် မDေဝေသာ ဆက်သွယ်ေရးစနစ်

ကိ8ယ်ေရးကိယ
8 ်တာ၊ လHိ0 Q ဝ9က်၊ အထိခိ8က်မခံေသာ

သတင်းအချက်အလက်များကိ8 ဖ8န်း(device) ထဲမ9 ဖယ်ထတ
8 ထ
် ားြခင်း
Try to reserve the device for doing documentation. Don’t use it
for email, phone calls, or messages with personal or activist
contacts who could be put at risk, and do not connect this

ဖ4နး် (device)ကိ4 မ0တ်တမ်းတင်e4 သ
ံ က်သက်သာအသံ4းြပSရန်

ဖယ်သိမ်းထားဖိ4 Wကိ
့ Sးစားပါ။ email, phone calls, message အတွက်

device to any of your real, primary accounts.

ကိ4ယ်ေရးကိ4ယ်တာြဖစ်ေစ၊ အEtရာယ်V0ိသွားEိင
4 ေ
် သာတက်fကလTပ်V0ားမT
အဆက်အသွယ်များE0ငြ့် ဖစ်ေစ ဒီဖ4နး် (device)ဆက်သွယ်မT လ4ပ်ရန်
မသံ4းပါE0င့်

Use features for obscuring content

အေOကာင်းအရာများကိ8 ေမ9းမ9ိန်သာွ းေစမည့ ် features သံး8 ြခင်း

In the event that your phone is searched, it may be helpful to
make your intentions less obvious or your content harder to find.
In anticipation of situations where your phone will only be
superficially and quickly examined, you can employ simple
tactics such as:

အကယ်၍ သင့ဖ
် 4နး် ကိ4 V0ာေဖွခံရသည့အ
် ခါ သင့ရ
် ည်ရွယ်ချက်ကိ4 သိသာမT

Changing the names and icons of your app shortcuts using a
Launcher app (e.g. Nova Launcher, but there are many) so it’s
less obvious what certain apps are.

Launcher app ကိ4 အသံ4းြပS၍ app ၏ shortcut နာမည်နဲ အိ
် ွန် များကိ4
့ 4ငက

နည်းေစရန် သိမဟ4
4 ့ တ် အေGကာင်းအရာများကိ4 ေတွF V0ိဖိ4 ခက်
ခဲေစရန်
့

ကKညီမTေပးသည်။ သင့ဖ
် 4နး် ကိ4 အေပoယံလျင်ြမန်စွာ စစ်ေဆးြခင်းခံရတဲအ
့ ခါ
ယခ4ကဲ့သV0
ိ4 ့ ငး် လင်းသည့် နည်းဗျSဟာများကိ4 လ4ပ်ေဆာင်သင့သ
် ည်။

ေြပာင်းလဲလိ4ကပ
် ါ။ (ဥပမာ - Nova Launcher , အြခား app

များလည်းV0ေ
ိ သးသည်) အချိSaF pp ေတွရဲ သိ
့ သာထင်V0ားမTကိ4 နည်းေစမည်။
Using a built-in privacy feature like Private Mode (Samsung) or
Content Lock (LG), if your phone supports it.

Private Mode (Samsung) or Content Lock (LG) ကဲ့သိ4 ဖ4
့ နး် နဲ ့

တပါတည်းပါလာေသာ လDိSF ဝ0က် feature များကိ4 အေထာက်အကK
သံ4းEိင
4 သ
် ည်။

Placing an empty file named “.nomedia”
inside any folder to prevent media in a
folder from appearing in your gallery. Note:
If media still appears, you may need to clear
your Gallery cache. This may not work
consistently on all devices.
Creating hidden folders (folders that start with a “.”) using a file
manager app. You can either move files to the hidden folder
manually, or if you use a camera app like Open Camera, you
can specify where the media you record gets stored. Make sure
to turn off “show hidden files” option in your Settings so that
hidden files are not visible.

အချက်အလက်မပါဝင်ေသာ ဖိ4ငတ
် ခ4ေဆာက်၍ “.nomedia” ဟ4အမည်ေပး
Folder တခ4ေအာက်တွငသ
် ိမ်းြခင်းြဖင့် gallery ထဲမာ0 သင့မ
် ီဒယ
ီ ာေတွ

မေပoလာေအာင် ကာကွယ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ မ0တ်ချက် - အကယ်၍ မီဒယ
ီ ာေတွ
ေပoေနဆဲြဖစ်လDင် gallery cache ကိ4 clear လ4ပ်ပါ။ ဖ4နး် (devices)
အားလံ4းတွင် တသမတ်တည်း အလ4ပ်ြဖစ်ချင်မ0 ြဖစ်လိမ့်မည်။

ဖွက်ထားေသာ folderများ (“.” E0ငစ
့် ေသာfolder)ကိ4 file manager app

သံ4း၍ ဖန်တီးပါ။ ဖွက်ထားေသာ folderများကိ4 manually ြဖစ်ေစ၊ Open
Camera ကဲ့သေသာ
ိ4 ့
app သံ4းbပီးြဖစ်ေစ ေe[F ြခင်းြဖင့် ဘယ်မီဒယ
ီ ာကိ4

သိမ်းထားလဲ သတ်မ0တ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ ဖွက်ထားေသာဖိ4ငမ
် ျားကိ4 မြမင်ေစရန်
setting သိသွ
4 ့ ား၍ “show hidden files”ကိ4 “turn off” လ4ပ်ထားေGကာင်း
ေသချာပါေစ။

Some specialized documentation apps, like Tella or Eyewitness
to Atrocities, store documentation in separate encrypted
galleries whose contents are only accessible within the app,
which may make it less obvious to someone searching your
phone. Documentation in these secure galleries requires a
separate app passcode, so it remains encrypted even when
your phone is unlocked.

Tella or Eyewitness to Atrocities ကဲ့သိ4 မ0
့ တ်တမ်းတင်ြခင်းကိ4 အထKးြပS
app များသည် လDိ? F ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းေသာ encrypted gallery များတွငး်
သီးသန် မ0
4 b် ပီး app ကိ4 သံ4း၍သာ လက်လ0မ်းမီ
့ တ်တမ်းတင်ထားEိင
Eိင
4 ေ
် သာေGကာင့် သင့ဖ
် 4နး် ကိ4 V0ာေဖွစစ်ေဆးြခင်းခံရေသာအခါ

သိသာထင်V0ားမTကိ4 ေလDာ့နည်းေစသည်။ ထိ4 gallery များတွင်

မ0တ်တမ်းတင်ေသာအခါ သီးသနလ
် ့ DိSF ဝ0က်နပ
ံ ါတ်passcodeလိ4အပ်bပီး

သင့ဖ
် 4နး် unlocked ြဖစ်ေသာအချိနတ
် ွငေ
် တာင် လDိ? F ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းမT

(encrypted) ဆက်လက်တည်Vေ
0ိ နမည်။

Important note about obscuring your content

အေOကာင်းအရာကိ8ေမ9းမ9ိန်ေအာင်လပ
8 ်ရာတွငအ
် ေရးRကီးေသာမ9တခ
် ျက်

It is important to note that the techniques above might be
အေရးWကီးေသာသတိြပSရန်မာ0 အထက်ပါနည်းစနစ်များသည်
enough to throw off someone who is just quickly swiping through
တစံ4တေယာက်က လျင်ြမန်စာွ လ0နေ
် လ0ာချိနတ
် ွငသ
် ာ ချပစ်ရန်ြဖစ်bပီး
your phone, but will not effectively hide your content from
someone who is really looking.
တစံ8တယာက်ကေသချာစွာOကည့ ်S7သည့ ်အခါတွင် အေOကာင်းအရာများကိ8
Also keep in mind that some countries may have laws that
restrict or criminalize the use of security apps that encrypt or
wipe your data. Using them to prevent authorities to
accessing your data may be seen as destroying evidence or
obstructing an investigation, and may be punishable as a
crime. This map (comprehensive, but from 2017) provides a
good starting place if you have questions about the laws in
your country.

အကျိTးသက်ေရာက်စွာ ဖွက်ထားEိင
8 မ
် ည်မဟ8တပ
် ါ။

မ0တ်ထားသင့သ
် ည်မာ0 အချိSF Eိင
4 င
် မ
ံ ျားတွင် သင့ေ
် ဒတာများကိ4
လံ4ြခံSလDိSF ဝ0က်ရန်Eင
0 V
့် 0ငး် လင်းရန်သံ4းေသာ security app များကိ4 ဥပေဒအရ
ကန်သတ်
ြခင်း ြပစ်မTေပးြခင်း ြပSလ4ပ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ ထိ4 app များကိ4အသံ4းြပS၍
့
သင့ေ
် ဒတာများကိ4 အာဏာပိ4ငမ
် ျားကိ4 ရယKြခင်းမ0ာ ကာကွယ်ရန်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သက်ေသကိ4ဖျက်ဆီးြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ် စံ4စမ်းစစ်ေဆးမTကိ4
ပိတ်ဆြခင်
ိ4 ့ းများ ြပSလ4ပပ
် ါက ရာဇဝတ်မTအေနြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ေပးEိင
4 သ
် ည်။
ယခ4ေြမပံ4သည် သင့E
် င
ိ4 င
် ဥ
ံ ပေဒE0ငပ
့် တ်သက်၍ ေမးခွနး် V0ိပါက
အစြပSေလ့လာEိင
4 သ
် ည် (ြပည့်စေ
ံ4 သာ်လည်း ၂၀၁၇)

Set up offline sharing
ေအာ့်ဖ်လိ8ငး် မHေဝရန်ြပင်ဆင်ြခင်း
●

In a situation where you don’t have internet after you’ve
captured content, you may still want to get the

အေGကာင်းအရာများကိ4 ဖမ်းယKbပီးေသာ်လည်း အင်တာနက်မV0ိသည့်

documentation off your phone for security reasons, to
free up space, or to share with others. Regularly
offloading documentation from your phone will also help
to minimize what information is compromised should
your phone ever be confiscated and unlocked.

အေြခအေနတွင် သင့လ
် ံ4ြခံSေရးအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေနရာလွတ်
ရရင်လည်းေကာင်း၊ မDေဝရန်လည်းေကာင်း လိ4အပ်လာလDင်

မ0တ်တမ်းများကိ4 ဖ4နး် မ0 ဖယ်ထ4တ်ထားသင့သ
် ည်။ မ0တ်တမ်းများကိ4

ပံ4မ0န် offload ဖယ်ထ4တ်ထားြခင်းြဖင့် သင့ဖ
် 4နး် ကိ4 သိမ်းဆည်းV0ာေဖွbပီး
unlock လ4ပ်ခံရလDင် အချက်အလက်များေပါက်Gကားသွားေသာ
အေြခအေနကိ4 ေလျာ့နည်းေစသည်။

Even if you cannot connect to the internet, you can still connect
to wifi-enabled or Bluetooth-enabled devices locally, such as
another phone or a wifi USB drive. Your phone should typically
come with an app / interface for you to connect and transfer. If
your phone supports it, you can also plug in a USB On-The-Go
(OTG) drive or connector to offload documentation to the OTG
drive or another device.
These methods are discussed in more detail in our File
sharing and communication during an internet shutdown
tutorial and our Video As Evidence: Tech Tools –
Transferring Files tipsheet.

အင်တာနက်မဆက်သွယ်Eင
ိ4 ေ
် သာ်လည်း အြခားဖ4နး် သိမဟ4
4 ့ တ် Wifi USB

drive စသြဖင့် Wifi or BluetoothE0င့် ချိတ်ဆက်ထားေသာ deviceများမ0
တဆင့် ဆက်သွယ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ သင့ဖ
် 4နး် သည် ပံ4မ0နအ
် ားြဖင့် app

ဆက်သွယ်မTစနစ်များမ0 ဆက်သွယ်ပေဆာင်
ိ4 ့
Eင
ိ4 စ
် ွမ်း V0ိလိမမ
့် ည်။ အကယ်၍
ထိ4နည်းကိ4ပံ့ပးိ4 လDင် USB on-the-go (OTG) drive သိမဟ4
4 ့ တ်

ကွနန
် က်တာE0င့် ပလပ်ထိ4းbပီး မ0တ်တမ်းများကိ4 OTG drive သိမဟ4
4 ့ တ်
အြခား device ထဲသိ4 ့ offload (ဖယ်ထ4တ်) လ4ပ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

“အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနအ
် တွငး် ဖိ4ငမ
် ျားမDေဝြခင်းE0ငဆ
့် က်သွယ်ြခင်း”
သင်ခန်းစာE0င့် “ဗီဒယ
ီ ိ4ြဖင့သ
် က်ေသ - နည်းပညာကိရိယာ ဖိ4ငမ
် ျားလ[ေ
ဲ ြပာင်းြခင်း” တွင် ထိ4နည်းလမ်းများကိ4
အေသးစိတ်ေဆွးေEွးမည်။

●

Practice before you’re in a crisis situation

Set up the phone now if and while you have internet access.

အOကပ်အတည်းမကျေရာက်မီအေြခအေနတွငေ
် လ့ကျင့ြ် ခင်း
ယခ4သမဟ4
ိ4 ့ တ်အင်တာနက်အသံ4းြပSခွငV
် ွင် ဖ4နး် အား setup လ4ပ်ြခင်း
့် 0ိချိနတ

Start practicing using the apps in everyday situations
(where there are no security concerns) so that you
become familiar and comfortable using them. Make good
basic phone security your default practice. This way the
methods will be second-nature when you’re in a crisis
situation with other things to worry about.

ေနစvအေြခအေနတွ
င် appများကိ4 စတင်သံ4းစွဲေလ့ကျင့ရ
် န်
့

(လံ4ြခံSေရးစိး4 ရိမ်မTမV0ိေသာအချိန)် သိမ0
4 ့ သာ သံ4းစွဲရာတွင် ရင်းE0းီ bပီး

သက်ေတာင့သ
် က်သာV0ိေစမည်။ မKေသေလ့ကျင့ရ
် န် ေကာင်းမွနေ
် သာ

အေြခခံဖ4နး် လံ4ြခံSေရး ြပSလ4ပထ
် ားပါ။ အြခားစိတ်ပKစရာများV0ိလာေသာ

အေြခအေနတွင် သဘာ၀အေလျာက်သံ4းစွဲတတ်ရန်နည်းလမ်းြဖစ်သည်။
●

Check out the next post in this series, “Should I Use This
Documentation App?”

ဒီစီးရီးမ0ေနာက်ထပ်ေခါင်းစvြဖစ်ေသာ “ဒီမ0တ်တမ်းတင်appကိ4 သံ4းသင့်
ပါသလား?” ကိ4Gကည့်ရန်

“ဒီမ0တတ
် မ်းတင် app ကိ4 သံ4းသငပ
့် ါသလား?”
Should I Use This Documentation App?
Documenting During Internet Shutdowns
series
By Yvonne Ng
With contributions by Arul Prakkash
This post is part of a series on Documenting During Internet
Shutdowns. Look out for our comparison chart of various
documentation apps, coming soon!

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွငမ
် 0တ်တမ်းတင်ြခင်း
ေရးသားသK - Yvonne Ng
ပံ့ပိ4းသK - Arul Prakkash
ဒီပစ်
ိ4 ့ သည် “အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွငမ
် 0တ်တမ်းတင်ြခင်း” စီးရီး၏

အပိ4ငး် ြဖစ်သည်။ မ0တ်တမ်းတင်ေသာ app များကိ4 ETင
ိ း် ြပေသာ ဇယားများ
မGကာမီ လာမည်!!
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ေနာက်ဆံ4းြပန်လည်သံ4းသပ်သည့်ရက်စွဲ - ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခ4Eစ
0 ်

There are many apps that documenters can use to capture
video, ranging from your phone’s native camera app, to more
specialized documentation apps like ProofMode, Tella, or
Eyewitness to Atrocities. Some apps have features that rely on
internet access, so keep in mind that those features may not be
available in the event of an internet shutdown.

ဗီဒယ
ီ ိ4ဖမ်းယKရန် မ0တ်တမ်းတင်သKများ အသံ4းြပSEိင
4 ေ
် သာ app များစွာမ0ာ

We can’t tell you which specific app is the most appropriate for
you, since that depends on your situation, needs, and risks
(check out this blog post for more on how to assess your risks

ဖ4နး် ထဲတွငပ
် ါဝင်ေသာ “Camera App” မ0 အစ ပိ4မိ4အထKးြပSထားေသာ

မ0တ်တမ်းတင် app များြဖစ်သည့် “ProofMode, Tella, Eyewitness to
Atrocities” အထိV0ိသည်။ အချိSF app ၏ အဂ် ါရပ်များသည်
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခွငက
ိ4 ည့အ
် တွက်
့် ိ4 မ0ီခသ

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် ရV0ိEင
ိ4 မ
် ည်မဟ4တ်သည်ကိ4
သတိချပ်သင့သ
် ည်။

and threats). With your risk assessment in hand, these guiding
questions below can help you evaluate which video
documentation app might work best for you.

ဘယ်တိကျေသာ app က သင့အ
် တွက်အသင့ေ
် တာ်ဆံ4းြဖစ်သည်ကိ4

ကuE်ပ
4 ်တိ4 မေြပာEိ
င
4 ပ
် ါ။ သင့အ
် ေြခအေန၊ လိ4အပ်ချက်၊ အEtရာယ် တွင်
့
မKတည်သည် (ဒီဘေလာ့ဂ်ပစ်
ိ4 ့ တွငG် ကည့်ပါ - “သင့် အEtရာယ်Eင
0 ့်
bခိမ်းေြခာက်မTကိ4 ဘယ်လိ4အကဲြဖတ်မလဲ”)။

အEtရာယ်အကဲြဖတ်မTလက်ဝယ်Vခ
0ိ ျိနတ
် ွင် ယခ4လမ်းZ[နေ
် မးခွနး် များသည်
ဘယ်မ0တ်တမ်းတင် app ကိ4 သံ4းရင် သင့အ
် တွက် အေကာင်းဆံ4းြဖစ်မာ0 လဲ
ဆိ4တာကိ4 သံ4းသပ်ေပးသွားမ0ာပါ။

Who made the app and do I trust them?
You should always consider the creators of any app that you
download and install on your device, and whether you can trust
them to not put you at risk, intentionally or unintentionally.

App ေတွကိ4 ဘယ်သKကလ4ပ်သလဲ? ယံ4Gကည်ရသလား?
App ေတွကိ4 download and install မလ4ပမ
် ီ တီထွငထ
် ားသKကိ4
ယံ4Gကည်ရသလား ရည်ရွယ်လြဖစ်
ိ4 ့ ေစ မရည်ရွယ်ဘဲြဖစ်ေစ မိမိအေပo
အEtရာယ်V0ိEင
ိ4 လ
် ားဆိ4တာ စvးစားပါ

Some things to look out for are:

●
●

●

Is the app developer reputable? What are people in your
community and wider network saying about them and
their tools?
Is the app developer vulnerable? Consider their context
and how likely they could be compelled to hand over
your data or create a backdoor for authorities (or
whether they’ve actually done so in the past). What
country is the data stored in and what are the laws
concerning court orders in that jurisdiction?
Is the app developer maintaining the app? Unmaintained

Gကည့်eTရမည့် အချိSFအချက်များမ0ာ
-

Appကိ4 တီထွငထ
် 4တ်လ4ပ်သKသည် နာမည်ေကာင်းရသKလား?

သKတE0
ိ4 ့ ငသ
့် Kတရဲ
ိ4 ့ tools
ေတွနပတ်
ဲ ့ သက်bပီးကိ4ယ့်ရကွ
ဲ ့ နယ
် က်ထဲမ0ာ
့
ဘာေတွေြပာGကသလဲ?
-

Appကိ4 တီထွငထ
် 4တ်လ4ပ်သKသည် ထိခိ4က်လွယ်သKလား?

သKရဲ့ အေြခအေနကိ
4 စvးစား၍ သKသည်သင့ေ
် ဒတာများကိ4
့
အတင်းအGကပ်လက်လခ
[ဲ ိ4ငး် ခံရမည့်သKလား

tools are susceptible to hacks that exploit discovered
vulnerabilities. Check the developer’s website or the
app’s Google Play page for the “last updated” date.
● How established is the app developer, and does it seem
like they will be able to sustain the app over time?
● Is the app open-source? Apps that are open to scrutiny
are more likely to have their security issues addressed or
at least identified. Is the developer being transparent
about the efficacy and security of the app?
● What motivations or incentives drive the app developer’s
work, and how might that influence their trustworthiness?
For example, are they mission-driven? For-profit?
Sponsored by a particular funder?
While not a direct indicator of trustworthiness or not, the cost of
the app may be an important consideration. Some apps have a
high monthly subscription fee or per-video fee.

အာဏာပိ4ငမ
် ျားကေနာက်ကယ
ွ ်မ0ာေစခိ4ငး် ခံရသKလား

(ဒါမျိSးြဖစ်ဖKးသKလား)။ ဘယ်တိ4ငး် ြပည်မာ0 ေဒတာကိ4
ထိနး် သိမ်းတာလဲ သKတရဲ
ိ4 ့ တရားeံ
4 းဥပေဒအဆံ4းအြဖတ်က
့
ဘာေတွလဲ
-

Appကိ4 တီထွငသ
် Kကပဲ app ကိ4 maintain လ4ပ်တာလား maintain
မလ4ပ်ထားတဲ့ tools ေတွဟာ ခိ4းယKြခင်းခံရဖိအတွ
4့
က်

ခံEင
ိ4 ရ
် ည်V0ိလား။ V0ာေဖွေတွF V0ိတဲ့အခါ အြမတ်ထ4တ်ခံရEိင
4 လ
် ား

app တီထွငသ
် Kရဲ ဝက်
4 ့ တ် app google play page
့ ဘ်ဆိ4က် သိမဟ4
မ0ာသွားbပီးေလ့လာ၍ “ေနာက်ဆးံ4 updateရက်စွဲ” ကိ4Gကည့ပ
် ါ။
-

App ကိတ
4 ီထွငသ
် Kသည် ဘယ်ေလာက်ခိ4ငမ
် ာစွာဖွဲFစည်းထားလဲ
ဒီapp ကိ4ေV0ရည်တည်တေ
ံ့ အာင်ထိနး် သိမ်းထားEိင
4 လ
် ား

-

App သည် ပွငလ
ဲ ့
့် င်းအရင်းအြမစ် ြဖစ်ရလား။

စိစစ်ေရးကဖွငေ
့် ပးထားတဲ့ app ေတွအားများေသာအားြဖင့်
သKတရဲ
ိ4 ့ လံ
့ 4ြခံSေရးြပဿနာေတွကိ4 အမည်တပ်bပီး ေဖာ်ထ4တ်

ြပသထားေလ့မV0ိပါဘKး။ တီထွငသ
် K သည် app ရဲလံ
့ 4ြခံSေရးနဲ ့
ထိေရာက်မက
T ိ4 ပွငလ
့် င်းြမင်သာေစပါသလား။
-

ဘယ်လိ4အားေပးလTံFေဆာ်မT၊ မက်လးံ4 ေတွေGကာင့် ဒီ app ကိ4
တီထွငေ
် စခဲ့သလဲ သKတရဲ
ိ4 ့ ယံ
T တွက်
့ 4Gကည်မအ

ဘယ်လိ4လ[မ်းမိ4းမTV0ိသလဲ? ဥပမာ သKတက
ိ4 ့ မစ်V0ငတ
် ခ4

အတွက်လား? အကျိSးအြမတ်အတွက်လား? ေငွေGကးေထာက်ပံ့သK
တေယာက်ေGကာင့က
် ပံ့ပိ4းတာလား?

က4နက
် ျစရိတ်သည် ယံ4Gကည်စိတ်ချရမTကိ4 တိ4က်e4 က
ိ ်ရည်Z[နး်

ြပသြခင်းမV0ိေသာ်လည်း app ၏ က4နက
် ျစရိတ်သည်လည်း

ထည့်သွငး် စvးစားရန် အေရးWကီးသည်။ အချိSaF pp များ၏လေပးခ
သိမဟ4
4 ့ တ် ဗီဒယ
ီ ိ4တခ4စီ၏ အဖိ4းခေGကးေငွသည်ြမင့မ
် ားလ0သည်။
●

Check out the EFF surveillance self-defense guide on
choosing apps for more.

-

App ေရွ းချယ်ရန်အတွက် EFF ေစာင့G် ကည့ေ
် လ့လာေရး
ကာကွယ်ေရး လမ်းZ[နက
် ိ4 ဒီမာ0 Gကည့်ပါ

Where is the app downloadable from?
ဒီ app ကိ4 ဘယ်ေနရာက download လ4ပ်Eင
ိ4 မ
် လဲ?
You should always only download and install apps from
reputable app stores or websites. Even if you have done
thorough research to determine the trustworthiness of an app,
sketchy app stores may misrepresent their wares and lead you
to download an illegitimate imposter created for nefarious
purposes. For example, last year the digital rights organization
SMEX issued a warning about various websites marketing an
app called “WhatsApp Plus” (to be clear, this is not a WhatsApp
product!), which could potentially be saving and selling users’
data, or enabling phones that install it to be hacked.
Some security-conscious developers even provide
cryptographic keys that enable you to verify their authenticity.
They will usually provide an explanation for how to verify these
signatures.

နာမည်ေကာင်းV0ိေသာ app store သိမဟ4
4 ့ တ် websites မ0သာ အbမဲတမ်း
Download and install လ4ပပ
် ါ။ ေသချာေစ့စပ်စွာ သ4ေတသနြပS
ေသာ်လည်း အချိSF app store များသည် မ0ားယွငး် စွာ ေဖာ်ြပထား

ြခင်းေGကာင့် မေကာင်း ေသာရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် တရားမဝင်ေသာ
အတ4အေယာင်များကိ4 download လ4ပေ
် စလိမ့်မည်။ ဥပမာ -

လွနခ
် ဲ့ေသာE0စ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွငအ
် ာ အဖွဲFအစည်းြဖစ်ေသာ
့် ေရးဆိ4ငရ

SMEX မ0 သတိေပးချက်ထတ
4 ်ခဲ့သည်မာ0 ဝက်ဘ်ဆိ4က်မျိSးစံE
4 င
0 ပ
့် တ်သက်bပီး
အေရာင်းြမqင့တ
် င်ခဲ့သည့် “WhatsApp Plus” ဟ4ေခoေသာ app တခ4သည်
(သတိြပSရန် WhatsApp၏ ထ4တ်က4နမ
် ဟ4တ်ပါ) သံ4းစွဲသKများ၏

ေဒတာများကိ4 စ4ေဆာင်းbပီး ေရာင်းချEိင
4 ေ
် ချV0ိြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ် install

လ4ပ်ထားသည့် ဖ4နး် များထဲသိ4 ခိ
ိ4 ခ
် ွငမ
့် ျား
့ 4းဝင်အချက်အလက်ယြK ခင်းလ4ပ်Eင
ရV0ိေစခဲ့သည်ဟ4 သတိေပးခဲ့သည်။

လံ4ြခံSေရးကိ4သတိထားေသာ တီထွငသ
် Kများသည် cryptographic keys များ
ပံ့ပိ4းထားြခင်းြဖင့် သKတ၏
ိ4 ့ စစ်မ0နမ
် Tကိ4 အတည်ြပSEိင
4 ေ
် စသည်။ ထိ4သေသာ
ိ4 ့
လက်မ0တ် signature များကိ4 မည်ကဲ့သအတည်
ိ4 ့
ြပSEိင
4 ေ
် Gကာင်းလည်း
ထည့်သွငး် V0ငး် ြပချက်များပါV0ိသည်။

Where will the data be stored?
Some documentation apps only store your data and
documentation locally on your device, while some only or
additionally send and store your data elsewhere. In many cases
this is inherent to the design and purpose of the app, such as
the Eyewitness to Atrocities app, which sends an unaltered copy
of your documentation to a Lexis Nexis storage facility so that
Eyewitness can vouch for the chain of custody and integrity of
the material. You can only export your media out of the
encrypted gallery within the Eyewitness app after it’s been sent
for safeguarding.

ေဒတာကိ4 ဘယ်ေနရာမ0ာ သိမ်းမလဲ?
အချိSF မ0တ်တမ်းတင်appများသည် သင့ရ
် ဖ4
ဲ ့ နး် (device)ထဲတွငသ
် ာ ေဒတာနဲ ့
မ0တ်တမ်းများကိ4သိမ်းဆည်းEိင
4 ေ
် သာ်လည်း အချိSFတွင် ေဒတာများကိ4
အြခားအရပ်တွငE
် င
0 ့် ထိ4အရပ်တွငသ
် ာပိေပးသိ
4့
မ်းဆည်းEိင
4 သ
် ည်။

အေြခအေနများစွာတွင် app ၏ ဒီဇိ4ငး် နဲ ရည်
ရွယခ
် ျက်အရ - ဥပမာ
့

Eyewitness to Atrocities app သည် သင်၏မေြပာင်းလဲထားေသာ

ေကာ်ပီမ0တ်တမ်းများကိ4 Lexis Nexis ထိနး် သိမ်းရာဌာေနသိ4 ပိ
4့
းြဖင့်
့ ေပးြခင်
Eyewitness သည် မKရင်း၏ခိ4ငမ
် ာမTEင
0 ့် ချSပ်ေE0ာင်ြခင်း၏ကွငး် ဆက်ကိ4

အာမခံEင
ိ4 သ
် ည်။ သင်၏မီဒယ
ီ ာကိ4 လDိ?F ဝ0က်ထန
ိ း် သိမ်းေသာ encrypted

galleryမ0 ြပင်ပသိထ4
4 ့ တ်ပရာေသာ်
ိ4 ့
လည်း Eyewitness app အတွငး် တွငသ
် ာ
ြဖစ်bပီး ပိbပီ
4 ့ းချိနတ
် ွင် လံ4ြခံSေသာကာကွယမ
် TV0ိမည်။

It’s up to you to determine whether you need your
documentation to stay on your device only, whether you need it
sent and stored to a remote location that you control (as is an
option with Tella), or whether to need to send it an external
organization / platform that you allow to access and use your
documentation. Keep in mind that during an internet shutdown,
you won’t be able to transmit your documentation over the
internet right away, so you will need an app that at least
temporarily enables you store (and ideally back up) your
documentation locally (Check out Backing up phone media
without internet or a computer).

သင်မ0တ်တမ်းတင်ထားေသာအချက်အလက်များကိ4 သင့ဖ
် 4နး် (device)တွင်
သိမ်းမလား၊ အေဝးထိနး် ေနရာတွငပ
် ေပး၍
ိ4 ့
(Tella ကိ4 ေရွ းချယ်လDင်)

ထိနး် သိမ်းမလားဆိ4တာကိ4 သင်ကိ4ယ်တိ4ငဆ
် ံ4းြဖတ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ သိမဟ4
4 ့ တ်

သင့မ
် 0တ်တမ်းများကိ4သံ4းစွဲမည့် ပလက်ေဖာင်းသိမဟ4
4 ့ တ် ြပင်ပအဖွဲFအစည်း
များဆီပbပီ
ိ4 ့ း အသံ4းြပSဖိ4 ခွ
4 ာကိ4 ဆံ4းြဖတ်ပါ။ အင်တာနက်
့ ငြ့် ပSမလားဆိတ

ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် သင်မ0တ်တမ်းများကိ4 အင်တာနက်မတ
0 ဆင့ပ
် လိ
ိ4 ့ မရ
4့
ဆိ4သည့်အချက်ကိ4 သတိြပS၍ အနည်းဆံ4းယာယီ ထိနး် သိမး် ရန်

(အရန်သိမ်းရန်) သိမ်းဖိ4 app
လိ4အပ်မည်။ (ဖ4နး် မီဒယ
ီ ာကိ4 အင်တာနက်
့
သိမဟ4
4 ့ တ် ကွနပ
် ျ?တာမV0ိဘဲ အရန်သိမ်းြခင်း)

If your data will be sent to a remote location, be aware of which
countries the data will reside. How vulnerable is data to being
exposed in those countries, whether by court orders or other
means? What risks do you face by having your data exposed
there?

သင့ေ
် ဒတာေတွကိ4 အေဝးထိနး် ေနရာကိ4 ပိေပးရာတွ
4့
င် မည်သည့်Eင
ိ4 င
် တ
ံ ွင်
သိမ်းဆည်းမည်ကိ4 သတိြပSပါ။ သင့ေ
် ဒတာသည် ထိ4Eင
ိ4 င
် မ
ံ ျားတွင်

မည်မDထိခိ4က်Eင
ိ4 ရ
် ည V0ိေGကာင်း၊ တရားeံ4းမ0 Z[နG် ကားချက်ြဖင့် သိမဟ4
4 ့ တ်
အြခားနည်းြဖင့် ထ4တ်ယKEင
ိ4 ြ် ခင်းV0ိမV0ိ ? ထိ4ေနရာတွင်

ေဒတာများေပါက်GကားလDင် မည်သိ4 အEt
် င
ိ4 ရ
် သလဲ ?
့ ရာယ် ရင်ဆိ4ငE

Does the app encrypt my media?
App က သင့မ
် ီဒယ
ီ ာကိ4 လDိSF ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းမ0ာလား?
Some apps, such as Tella and Eyewitness to Atrocities, provide
file encryption and/or encrypted storage for your documentation,
separate from your phone’s main gallery and your phone’s
encryption, so that your media and metadata are never
unencrypted on your device unless accessed through the app
with a passcode. This means that even if your phone is
unlocked, your documentation remains encrypted. This can

Tella and Eyewitness to Atrocitiesစတဲ့ appေတွက သင့မ
် 0တ်တမ်းေတွ
အတွက် လDိ? F ဝ0က်ထိနး် သိမ်း သိ4ေလ0ာင်မTများကိ4 ဖ4နး် ၏ပင်မgalleryမ0 ခွ၍
ဲ
သိမ်းဆည်းEိင
4 ရ
် န် ပံ့ပိ4းေပးသည်။ ထိ4နည်းြဖင့် သင့မ
် ီဒယ
ီ ာE0င့် metadata

များသည် app ကိ4 လDိ? F ဝ0က်နပ
ံ ါတ်နဲ သံ
့ 4းေနသ၍ ဘယ်ေတာ့မ0 လDိ?F ဝ0က်မT

provide an extra level of protection for your documentation.

ေပါက်Gကားမည်မဟ4တ်။ ဆိ4လိ4သည်မ0ာဖ4နး် သည် unlock

ြဖစ်သွားသည့်တိ4င် မ0တ်တမ်းများသည် လDိ?F ဝ0က်ထိနး် သိမ်းထားV0ိမည်။
ထိ4နည်းလမ်းြဖင့် သင့မ
် 0တ်တမ်းများကိ4

အပိ4အဆင့က
် ာကွယ်ထားမည်ြဖစ်သည်။
If the app sends and stores your media to a remote location
after your internet is restored, also consider whether you need
your media to be encrypted while in transit and while in the

ထိ4app သည် အင်တာနက်ြပန်လည်ရV0ိbပီးေနာက် သင့မ
် ီဒယ
ီ ာများကိ4

remote location, as the EyeWitness app, for example,
does.

လမ်းတွငတ
် ဆင့န
် ားချိန၌
် မီဒယ
ီ ာများသည် လDိ? F ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းရန်

အေဝးထိနး် ေနရာသိ4 ပိ
4့
သိမ်းဆည်းသည့်အခါ
့ ေဆာင်

လိ4အပ်ချက်V0ိမV0ိ စvးစားပါ (ဥပမာ - EyeWitness app)

Keep in mind that while encryption is legal in most places,
some countries may have laws that restrict or criminalize
လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်းြခင်း encryption သည် တချိSF Eိင
4 င
် မ
ံ ျားတွင်
its use. This map (comprehensive, but from 2017) provides
4 င
် မ
ံ ျားတွင် ကန်သနခ
် ့ ျက် သိမဟ4
4 ့ တ်
a good starting place if you have questions about the laws တရားဝင်ြဖစ်bပီးတချိSF Eိင
in your country.
သံ4းစွဲြခင်းေGကာင့် ရာဇဝတ်မT ေြမာက်Eင
ိ4 သ
် ည်။

Does the app capture important metadata
(without internet)?
Metadata is data that describes your video or photo, like the
time and date or the location. This information is valuable for
identifying, understanding, authenticating, and verifying your
video or photo as documentation of a specific event. In the
context of an internet shutdown, an app’s ability to automatically
collect certain metadata and/or to allow you to easily input
useful descriptive information on the spot is especially useful, as

အေရးWကီးေသာ metadata များကိ4 အင်တာနက်မV0ိဘဲ app ကေန
ဖမ်းယKထားEိင
4 ပ
် ါသလား?

Metadata ဆိ4သည်မာ0 သင့ဗ
် ီဒယ
ီ ိ4 သိမဟ4
4 ့ တ် ဓာတ်ပံ4များကိ4
အချိနေ
် နရာE0ငအ
့် ရပ်ေဒသ Z[နြ် ပေသာ ေဒတာြဖစ်သည်။

ထိ4သတင်းအချက်အလက်များသည် သင့ဗ
် ီဒယ
ီ ိ4Eင
0 ့် ဓာတ်ပမ
ံ4 ျားကိ4
ြဖစ်ရပ်တခ4အတွက် မ0တ်တမ်းတင်ရာတွင် ခွဲြခားသတ်မ0တ်ြခင်း၊

there may be a long period of time before you can share the
documentation with anyone (time during which details can be
forgotten, circumstances might change, etc, etc).

နားလည်ေစြခင်း၊ စစ်မ0နေ
် Gကာင်းသက်ေသြပြခင်းE0င့်
အတည်ြပSြခင်းများအတွက် တန်ဖိ4းV0ိသည်။

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနအ
် ေြခအေနမျိSးတွင် ထိa4 pp၏

အလိ4အေလျာက် စ4ေဆာင်းသွားြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ် V0ငး် ြပချက်များကိ4
လွယ်ကKစွာထည့်သွငး် Eိင
4 ြ် ခင်းေGကာင့် metadata များသည်

လွနစ
် ွာအသံ4းဝင်သည်။ အဘယ်ေGကာင့ဆ
် ိ4ေသာ် တစံ4တေယာက်နဲ ့
သင်မDေဝEိင
4 ေ
် သာအချိနမ
် တိ4ငမ
် ီ (အေသးစိတြ် ဖစ်ရပ်များသည်

ေမ့ေလျာ့Eင
ိ4 ြ် ခင်း အေြခအေနအရပ်ရပ်ေြပာင်းလဲြခင်းတိေGကာင့
4့
ြ် ဖစ်သည်။
Most specialized documentation apps such as ProofMode have
enhanced metadata features, and gather more metadata than
typical built-in camera apps. Enhanced metadata might include
various sensor data, nearby wifi or bluetooth signals, device
data, cryptographic hash, and user-supplied information, all
which can facilitate authentication and verification of the media
later on.

ProofMode ကဲ့သေသာ
ိ4 ့
အထKးြပSထားသည့် app များတွင်

ပိ4မိ4ေကာင်းမွနေ
် သာ metadata features ပါEိင
4 b် ပီး built-in camera ထက်
metadata များကိ4 ပိ4bပီးစ4ေဆာင်းEိင
4 သ
် ည်။ ပိ4မေ
ိ4 ကာင်းမွနေ
် သာ metadata
တွင် အမျိSးမျိSးေသာ ဆင်ဆာေဒတာ၊ အနီးတဝိ4က်V0ိ wifi or Bluetooth
အချက်များ ဖ4နး် (device)၏ ေဒတာ cryptographic hash E0င့်

သံ4းစွဲသKထည့်သွငး် ထားေသာ အချက်အလက်များ အားလံး4 ကိ4 မီဒယ
ီ ာတွင်
စစ်မ0နေ
် Gကာင်းသက်ေသြပြခင်းE0င့် အတည်ြပSြခင်းများ ပါဝင်သည်။

Keep in mind that during an internet shutdown, you will
need an app that does not require data to be transmitted in
order to generate or record the metadata. Some apps may
rely on the internet, instead of the hardware sensors, to
collect certain metadata. For example, if the location data
is captured from look ups on the device, the metadata may
reflect the last location where the device had data
connection, instead of the actual position of the hardware.
The app should also ideally allow you to store the
metadata locally without internet, including saving any
forms you are filling out (e.g. Tella’s “offline mode”).

သတိြပSရန်မ0ာ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင် metadata ထ4တ်လ4ပ်Eင
0 ့်
eိ4က်ကKးရန်အတွက် ေဒတာမလိ4ေသာ app ကိ4 သံ4းရမည်။

အချိSF app များသည် metadata များကိ4 စ4ေဆာင်းရန် hardware

ဆင်ဆာအစား အင်တာနက်ကိ4 အားကိ4းရြခင်းြဖစ်Eင
ိ4 ေ
် ချV0သ
ိ ည်။

ဥပမာ - ေဒတာ၏အရပ်ေဒသကိ4 ဖ4နး် (device)၏ ေစာင့G် ကည့်များမ0

ဖမ်းယKသည့်အခါ metadata သည် hardware ၏ တကယ့V
် 0ိေနေသာ
အေနအထား အစား ဖ4နး် (device)၏ ေဒတာေနာက်ဆံ4းရခဲသ
့ ည်ေနရာကိ4
ေရာင်ြပန်ဟပ်သည်။ ဒီ app သည် metadata များကိ4ထိ4ေနရာတွငပ
် င်
အင်တာနက်မရဘဲ သိ4ေလ0ာင်ထားေပးbပီး

မည်သည့်ပံ4စံြဖင့ြ် ဖည့်သည်ြဖစ်ေစ စ4ေဆာင်းထားေပးမည် (ဥပမာ - Tell ၏
ေအာ့်ဖ်လိ4ငး် ပံ4စ)ံ

Can I export data from the app?

App က ေဒတာေတွကိ4 ြပင်ပသိ4 ထ4
ိ4 ့ ရသလား?
4့
့ တ်ပလိ

Depending on your intentions for the documentation, it may be
essential to be able to export the video documentation and its
metadata from the app, in a format that is not proprietary to the
app; that is, to be able to open, view, and use the media and
metadata outside of the app. The ability to export means that
you and others are not dependent on a single app or service
provider to access your documentation, and gives you more
leeway in working with the content going forward. Keep in mind
that some metadata may not be comprehensible if you do not
have access to certain databases or conversion charts to
interpret the numbers (for instance, in the case of cell tower IDs
or Wi-Fi networks).

သင့ရ
် ဲ မ0့ တ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ေပoမKတည်bပီးေတာ့

ဗီဒယ
ီ ိ4မ0တ်တမ်းနဲ သK
ကိ4 ြပင်ပသိထ4
4 ့ တ်ပEိ
ိ4 ့ င
4 စ
် ွမ်းဟာ
့ ရဲ့ metadataေတွ
့

မV0ိမြဖစ်လိ4အပ်ပါတယ်။ သKရဲ format
ဟာ app မ0ာပဲ ပိ4ငဆ
် ိ4ငတ
် ာမဟ4တ်ဘဲ
့
တြခားသKေတွ ဖွငလ
4 ့ ့အေြခအေနြဖစ်ဖလိ
ိ4 ့ 4ပါတယ်။
့် ိ4 ြမင်
့ လိ4 သံ
့ 4းလိရတဲ
ြပင်ပသိထ4
4 ့ တ်ပEိ
ိ4 ့ င
4 စ
် ွမ်းဆိ4တာ သင်ေရာ တြခားသKများေရာဟာ app

တခ4တည်း သိမဟ4
4 ့ တ် ဝန်ေဆာင်မTတခ4တည်းကိ4 သံ4းတာမဟ4တ်ဘဲ
အေGကာင်းအရာေတွကိ4 လွတ်လပ်စွာ ေနာက်ထပ်တဆင့ထ
် ပ်bပီး

ြဖနြ် ဖ?းEိ
င
4 ဖ
် လိ
ိ4 ့ 4ပါတယ်။ သတိြပSရန်မ0ာ တချိSm
F etadata ေတွဟာ certain
့
databases ထဲကိ4ဝင်လမရရင်
ိ4 ့
ဇယားေတွကိ4 နံပါတ်အြဖစ်

လွဲေြပာင်းလိမရရင်
4့
နားလည်ေအာင် ဘာသာြပန်ထ4တေ
် ဖာ်အသံ4းြပSလိ4 ့
မရပါဘKး (ဥပမာ - ဆဲလ်တာဝါတိ4ငန
် ပ
ံ ါတ် သိမဟ4
4 ့ တ် wifi ကွနယ
် က်)
Note that some apps may have a deliberate closed chain of
custody and not allow users to export, while some apps may
simply not be designed with an export use case in mind. Also be
aware that some apps, like Eyewitness to Atrocities, may not let
you export until you have uploaded the media to a remote
server (which you need internet access to do), and some apps
may allow you to export the media, but not the metadata (other
than any metadata that lives in the file itself).

သတိြပSရန်မ0ာ အချိSF app ေတွကျေတာ့ ကွငး် ဆက်အပိတထ
် ိနး် ထားတာ
ြဖစ်ေနလိ4 အြပင်
ကိ4ထ4တ်ပခွ
ိ4 ့ ငမ
့
့် V0ိပါဘKး၊ အချိSaF pp ေတွကေတာ့
အြပင်ထ4တ်ပဖိ
ိ4 ့ အတွ
4့
က်ကိ4 ဒီဇိ4ငး် မလ4ပထ
် ားတာပါ။

တချိS app ေတွက (Eyewitness to Atrocities) မီဒယ
ီ ာကိ4 ရီမ4တ်ဆာဗာဆီ
မတင်ဘဲ အြပင်ထ4တ်ပခွ
ိ4 ့ ငမ
့် ေပးပါဘKး (အင်တာနက်သံ4းဖိလိ
4 ့ ပါတယ်
4့
)

တချိSF App က မီဒယ
ီ ာေတွအြပင်ထ4တ်ပလိ
ိ4 ့ ရbပီ
4 ့ း တြခား metadata ေတွ
ပိလိ
4 ့ မရပါ
4့
(ဖိ4ငထ
် ဲမ0ာသက်V0ိေနတဲ့metadataမ0အပ)
If you need to export, ideally your app should allow you to export
a copy of the media without any changes or transformations,
and a copy of the metadata in a stkamurdized readable text
format. Tella metadata, for example, is stored encrypted in the
Tella gallery, but can be exported as CSV. Additionally, during
an internet shutdown, it is necessary to have options for
exporting to offline apps or non-internet dependent services.
Most apps that allow you to export have some kind of “Share”
button that triggers a share menu, which Android populates with
a list of apps on your phone that are capable of handling that
type of content. Unfortunately app developers can customize
their share menus and there is no consistency between apps.

သင်အ
ိ4 ့ လိ
4 ့ 4အပ်လာရင် သင်သံ4းတဲ့ app က မီဒယ
ီ ာ
့ ေနနဲ ြပင်
့ ပထ4တ်ပဖိ
ေကာ်ပီကိ4သာ ေြပာင်းလဲြခင်းမV0ိဘဲ၊ metadataေကာ်ပီကလ
ိ4 ည်း
ဖတ်လိ4ရတဲ
ဲ ့ ပိဖိ
4 ့ ခွ
4 ့ ငြ့် ပSတဲ့ app ြဖစ်ရပါမယ်
့ ့စာသားပံ4စံနသာ
ဥပမာ Tella metadata ဆိ4ရင် Tella gallery ထဲမာ0

လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်းထားတာြဖစ်bပီး ြပင်ပကိထ
4 4တ်ပတဲ
ိ4 ့ ့အခါမ0ာ CSV အေနနဲ ့
ထ4တ်ပလိ
ိ4 ့ ရပါတယ်
4့
။ ဒါ့အြပင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနမ
် 0ာ

ြပင်ပထ4တ်ပဖိ
ိ4 ့ အတွ
4့
က် ေရွ းချယ်ရန်နည်းလမ်းေတွြဖစ်တဲ့ offline apps
သိမဟ4
4 ့ တ် အင်တာနက်ကိ4မမ0ီခိ4တဲ့ ဝန်ေဆာင်မTြဖစ်ဖလိ
ိ4 ့ 4အပ်ပါတယ်။

များေသာအားြဖင့် app အများစ4ဟာ ြပင်ပကိ4ထ4တ်ပဖိ
ိ4 ့ အတွ
4့
က် “share”
ဆိ4တဲ့ခလ4တ်Eပ
ိ0 ်ရင် မDေဝEိင
4 ေ
် အာင် Android မ0ာဆိ4ရင် app

စာရင်းေတွထားbပီး ဒီလိ4အေGကာင်းအရာမျိSးကိ4 ကိ4ငတ
် ွယE
် င
ိ4 ေ
် အာင်

စ4စည်းထားပါတယ်၊ ကံမေကာင်းတာတခ4ကေတာ့ တီထွငသ
် Kဟာ share
menu ကိ4 သKစိ့ တ်WကိSက်လ4ပ်Eင
ိ4 တ
် ဲ့အတွက် app တခ4နတခ4
ဲ ့ Gကားမ0ာ
တသမတ်တည်းမြဖစ်တတ်ပါဘKး။

For a larger quantity of files, it may be more efficient to
access the stored files via a file manager app and copy the
files from there, although you may not be able to access
metadata stored in an app’s database this way. This option
is also not available for apps that provide their own secure
galleries, as the files will be encrypted in storage. For
these apps, it is necessary to have a sharing function
within the app.

အေရအတွက်များတဲ့ဖိ4ငအ
် တွကဆ
် ိ4ရင် app database မ0ာသိမ်းထားတဲ့

metadata ေတွကိ4 ဝင်bပီးသံ4းလိမရေသာ်
4့
လည်း သိမ်းထားတဲ့ဖိ4ငေ
် တွကိ4
ဖိ4ငမ
် န်ေနဂျာ app ကေနတဆင့် ဝင်bပီးသံ4းမယ် ကKးယKမယ်ဆိ4ရင်
ပိ4bပီးထိေရာက်မTV0ိပါတယ်။ ဒီေရွ းချယ်မTနည်းလမ်းဟာ

သKတရဲ
ိ4 ့ ကိ
် ံ4ြခံSေသာ gallery ေတွပံ့ပိ4းထားတဲ့ app ေတွအတွက်
့ 4ယ်ပိ4ငလ

ရမ0ာမဟ4တ်ပါဘKး၊ ဘာေGကာင့လ
် ဲဆေ
ိ4 တာ့ အဲဒဖ
ီ ိ4ငေ
် တွဟာ သိ4ေလ0ာင်ေနရာ
(storage) ထဲမ0ာပဲ လDိ? F ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းထားလိြဖစ်
4 ့ ပါတယ်။အဲဒီ app

ေတွဟာဆိ4ရင် app အတွငး် မ0ာ sharing function V0ိဖလိ
ိ4 ့ 4အပ်ပါတယ်။

Check out the next post in this series, “Maintaining Verifiable
Media During an Internet Shutdown” and our forthcoming
comparison chart of documentation apps.

ဒီစီးရီးထဲမ0 ေနာက်ထပ်ပစ်
ိ4 ့ “အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချိနတ
် ွင်
ခိ4ငလ
် ံ4ေသာမီဒယ
ီ ာ အချက်အလက်များကိ4ထိနး် သိမ်းြခင်း” E0င့်

မ0တ်တမ်းတင်ေသာappများကိ4 ETင
ိ း် ြပထားေသာလာမည့်ဇယားချပ်
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Human rights defenders, investigators, researchers, and
journalists often rely on first-hand documentation filmed by
witnesses to monitor, report, and address human rights
violations. To ensure that they are acting on correct information,
these users take steps to authenticate and verify the
documentation they receive, a process that can be painstaking
and time-consuming.
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As a documenter, there are simple things you can do to make it
easier for others to verify and corroborate your documentation,
so that it can be used in timely and effective ways. These few
extra steps are even more valuable during an internet shutdown,
considering that:
●

●
●
●

●

If you can’t upload right away, the publication date and
location info provided by social media is not as helpful
for showing that your video was filmed on or prior to a
certain date or in a certain location.
If others can’t upload either, there may be less
documentation available overall that can be used to
corroborate your video.
If you need to pass your video through many hands
offline to get it to its destination, it may be harder for
others to trace the source of the video.
If you need to delete the original video from your phone
because of heightened security or limited storage
capacity with no cloud backup, or if you have to get rid of
the phone, it may be harder to confirm the authenticity of
the video.
If you forget the details about a particular video and the
app you’re using doesn’t capture / record metadata
without internet access, others may not be able to
identify it later.
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The following tips can help you maintain your video during an
internet shutdown to maximize its verifiability and usability as
documentation later on.
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Film or provide identifying details in the
video
Try to include details in your video that make it easier for an
investigator or journalist to later identify the time and place, like
unique landmarks, the skyline, street signs, storefronts, license
plates, flags, clocks, newspaper front pages, etc. You can also
narrate basic information such as your name and contact
information (if safe to do so), the time, date, and location/GPS
coordinates (or write down on a piece of paper and film the
paper). The more details you include, the easier it will be for
someone else to research and verify the video later, even if they
don’t know you or where the video came from. Check out our
tips on Basic Practices for Capturing, Storing, and Sharing for
more.
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Add description / metadata

Take advantage of one of the many
specialized documentation apps that pull
enhanced metadata or technical information
from your phone, and allow you to manually
input additional descriptive information.
Keep in mind that, during a shutdown, you
need an app that does not rely on internet
access to record or store this metadata.
Check out “Should I Use This
Documentation App? for more on how to
choose an appropriate app.
[IMAGE] Some of the metadata captured using ProofMode.
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Even if you’re not using a specialized documentation app, you
can still create supplementary information in the form of notes,
maps, or photos on your phone. You can organize your video
with this additional information using your favorite file manager
app. The key supplementary information to include is time, date,
location of the recorded incident, as well as the source of the
recording (i.e. your name and contact information) if safe to
include. Export the metadata and include it with the video (you
can put it all in a folder and zip it) when you share it.
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[IMAGE] Video with additional descriptive documents.

Keep a backup
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Back up media from your phone regularly,
ideally to 2 separate storage devices. You
can, for example, connect On-the-Go (OTG)
or wireless thumb drives to your phone,
even without a computer. Check out our tips
on “Backing up phone media without
internet or a computer” for more details.
Backing up will ensure you retain a copy of
your video in case you lose or break your
phone, or you need to delete videos from
your phone. Having a secure copy of your
original video also enables an investigator
or journalist who sees your video through
some other means to get the video directly
from you later (as long as they are able to
trace it back to you), creating a shorter and
more complete chain of custody.
[IMAGE] Backup your media off your phone, such as with an
OTG or wireless thumb drive.
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Backup is key to ensuring your data and documentation are not အရန်သိမ်းဆည်းြခင်းသည် အချက်အလက်ေတွ မ0တတ
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for backing up your media from your phone during an internet
shutdown without a computer.
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Use an OTG or wireless drive
OTG, or on-the-go, drives are a type of USB drive compatible
with many (but not all) Androids. You can plug an OTG thumb
drive directly into your phone, or use a OTG-to-USB adapter to
connect your phone with a regular USB hard drive. With OTG,
your phone provides the power for the drive.
Popular brands of OTG drives include SanDisk, Kingston, and
Samsung, although there are many others. They typically cost
between US$8-$25 depending on the storage capacity.
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ိ ်ပလပ်ထိ4းbပီးြဖစ်ေစ OTG-to-USB
့ 4က်e4 က
adapter သံ4းbပီးြဖစ်ေစ OTG နဲ ဆက်
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[IMAGE] Use an OTG drive to back up media from a phone.
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Wireless thumb drives / hard drives are similar to regular hard
drives except that they do not require cables. This allows you to
connect devices that don’t normally connect to hard drives, such
as your phone. An advantage of a wireless drive over an OTG
drive is that you can connect multiple users to the same wireless
drive at once. This can be useful, for example, in a protest
situation when you are filming as a team — everyone’s footage
can be backed up to a hard drive that another team member is
carrying. Note that because they are not drawing power from a
device, wireless drives rely on battery power and need to be
charged.
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SanDisk is probably the most popular brand of wireless thumb
drives, although there are others. Wireless thumb drives are
generally more expensive than OTG drives, and range from
about US$25-$100 depending on the storage capacity. Larger
wireless external hard drives start at around US$150 depending
on the storage capacity.
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[IMAGE] Use a wireless thumb drive to back up media from a
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Alternative: Use an old unused phone
If you don’t have an OTG or wireless drive, but you have an old
phone that still works that you no longer use, you can also repurpose it for backup. As long as both phones are in physical
range, you can connect and copy media from one to the other
using Bluetooth, WiFi Direct, or Near Field Communication
(NFC) / Android Beam. Bluetooth and Wifi Direct are both
wireless technologies that can “pair” two devices without
another router or access point in between. WiFi Direct provides
a wider range and faster data transfer than Bluetooth, but uses
up a lot more power. Meanwhile, NFC has a much shorter range
(~4cm) and much slower transfer speeds than either Bluetooth
or WiFi Direct, but connects faster and uses less power, so can
be useful for quick small transfers when you have both devices
in hand.
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[IMAGE] Send files via NFC, Bluetooth or Wifi Direct
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[IMAGE] Send files offline over Files by Google.
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Important: the downside to the ease of connection provided by
these services is that they are not secure. Bluetooth and wifi
beacons/scanners can be used to trace your location or probe
your device for information. Infiltrators may try to pair with your
device, send you unwanted files, or even gain control of your
device if it is vulnerable. To be safer, turn these services off
when you are not using them and only turn them on when
you’re in safe locales, limit app permissions to only
what/who you need, and practice good phone security like
running updates and having a strong passcode.
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Include any separate description / metadata
When copying media to an OTG drive, wireless drive, or an old
phone, it is useful to include any descriptive information or
metadata that may be separate from the media. Many
documentation apps, for example, generate CSV or JSON text
documents that include metadata pulled from the device (e.g.
geolocation, time, date) and any description manually inputted
by the user. Make sure to export and include these metadata
documents in your backups too.
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[IMAGE] Additional metadata files generated using ProofMode
app.

Password protect the drive
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Many wireless drives can be password-protected with a mobile
app that comes with the drive. Note that password-protection is
not the same as encryption (see below). Most wireless or OTG
drives do not enable full-disk encryption using only a mobile
phone, although they may be full-disk encrypted using a
computer.
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[IMAGE] Password-protect your drives.

Consider encrypting the files
If you need to store your files more securely, you might
consider encrypting your backups. While you may not be able to
encrypt most wireless or OTG drives with a mobile phone, you
can encrypt the files themselves before you move them onto the
drive. Some apps that can encrypt files on Android include
ZArchiver, and RAR. Be aware that you must remember your
encryption passwords. There is no way to recover encrypted
files if you lose the password.
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[IMAGE] Zipping and encrypting files using ZArchiver on a
phone before moving to backup.

အရန်သိမ်းဆည်းြခင်းမြပSမီ ZArchiver ကိ4သံ4း၍ ဇစ်ဖိ4င်

Keep in mind that some countries may have laws that restrict or
criminalize the use of encryption. Using them to prevent
authorities to accessing your data may be seen as destroying
evidence or obstructing an investigation, and may be punishable
as a crime. This 2017 map may be outdated but provides a
good starting place if you have questions about the laws in your
country.

သတိြပSရန်မ0ာ အချိSF Eိင
4 င
် မ
ံ ျားမ0ာ encryption လDိSF ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းြခင်းကိ4

လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်းဖိ4ငမ
် ျားြပSလ4ပြ် ခင်း

ဥပေဒအရတားြမစ်တာ သိမဟ4
4 ့ တ်

ရာဇဝတ်မTြပSတာမျိSးေတွV0ိတတ်ပါသည်။

အာဏာပိ4ငေ
် တွကသင့ရ
် အချက်
ဲ ့
အလက်ေတွကိ4 V0ာေဖွလမရေအာင်
ိ4 ့
ကာကွယ်ဖသံ
ိ4 ့ 4းတာြဖစ်ေပမယ့် သက်ေသကိ4ဖျက်ဆီးမT

စံ4စမ်းစစ်ေဆးြခင်းကိ4 ပိတ်ဆမT
ိ4 ့ စတဲ့ြပစ်မTများဟာ ရာဇဝတ်မTအြဖစ်
အြပစ်ေပးခံရEိင
4 ပ
် ါသည်။ ဒီေြမပံ4က (2017 map) ရက်လန
ွ ေ
် နbပီ
ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့E
် င
ိ4 င
် ရ
ံ ဲ ့

ဥပေဒနဲပတ်
4 ့ အစအေနနဲ
့ သက်bပီးေမးစရာV0ိရင်ေနရာတိရဲ
့
့
ပံပ
့ ိ4းမ0ာြဖစ်ပါသည်။

Make 2 backups in separate locations.
A single backup is not always reliable. For example, you might
lose the backup device, damage it, or it might just randomly fail.
IT experts usually advise people to have 2 backups (i.e. 3
copies total), on separate devices kept in separate locations.
This helps mitigate the variety of risks to any one particular
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[IMAGE] The 3-2-1 file backup principle.

Check out the final post in this series, “File Sharing and
Communication During an Internet Shutdown.”
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The ongoing internet shutdown and crackdown in Kashmir, the
longest internet shutdown ever imposed in a democracy, has
had a catastrophic impact on the lives of people in the region.
Adding insult to injury, in December 2019, Kashmiris’ WhatsApp
accounts started being revoked due to users’ 120 days of
inactivity as per WhatsApp policies.
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ပိတ်သိမ်းြခင်းခံခဲ့ရသည်။
At the time of this writing in January 2020, the Indian Supreme
Court ruled that the indefinite shutdown in Kashmir is illegal and
an abuse of power. Limited broadband and mobile internet has
been restored in some areas, but only to select “whitelisted”
websites.
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Internet shutdowns are designed to block people from sharing
information and communicating (and also push people into less
secure forms of communication such as mobile phone and
SMS, which are easier for authorities to intercept and monitor).
There are not always good workarounds during complete
shutdowns. During the strictest periods of the shutdown in
Kashmir, for example, people resorted to using handwritten
notes and couriers to get messages to their loved ones.
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We don’t have sure-fire ways to circumvent all blockages, but
through conversations with activists and peers, we have learned
some methods and approaches for offline sharing and
communication that may work for you, depending on the
circumstances. Note that some of these options require internet
to initially set up (e.g. to download apps, etc).
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Share files directly with Bluetooth, Wifi
Direct, or NFC

အနီးကပ်ဆက်သွယ်မTစနစ် NFC, Bluetooth
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You don’t need to have an internet connection to connect your
phone with another nearby device via Bluetooth, Wifi Direct, or
Near Field Communication (NFC) (sometimes called Android
Beam on older devices). Bluetooth and Wifi Direct are both
wireless technologies that can “pair” two devices without
another router or access point in between. WiFi Direct provides
a wider range and faster data transfer than Bluetooth, but uses
up a lot more power. Meanwhile, NFC has a much shorter range
(~4cm) and much slower transfer speeds than either Bluetooth
or WiFi Direct, but connects faster and uses less power, so can
be useful for small transfers when have both devices in your
hands.
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[IMAGE] Built-in Bluetooth, WiFi Direct and Android Beam
features.

You likely have Bluetooth, WiFi Direct, and NFC features built
into your phone that show up in your sharing options. In
addition, apps with file sharing features, like Files By Google,
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also integrate these technologies.
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[IMAGE] Offline sharing in Files by Google.
Important: the downside to the ease of connection provided by
these services is that they are not secure. Bluetooth and wifi
beacons/scanners can be used to trace your location or probe
your device for information. Infiltrators may try to pair with your
device, send you unwanted files, or even gain control of your
device if it is vulnerable. To be safer, turn these services off
when you are not using them and only turn them on when
you’re in safe locales, limit app permissions to only
what/who you need, and practice good phone security like
running updates and having a strong passcode.
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Share files with a wireless drive or via a
Wireless Local Area Network (WLAN)
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A wireless hard drive or flash drive can be used to share files
among a team, or multiple people at one time. The wifi drive will
typically come with instructions and/or an app for connecting
your phone to the drive, and is relatively easy to use.
Remember to set a password on the drive for security.
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[IMAGE] Users can connect to a wireless drive to share files.
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If you don’t have a wireless drive, you can also share files on a
regular USB drive by plugging it into a wireless router. A travel
router with a USB port, for example, is relatively inexpensive
and very portable. Users can connect to the USB drive through
a local network (no internet required). To access files on the
connected USB drive on your phone, you will need to use a file
manager app that can connect to networked storage, such as
Solid Explorer. The IP address of your router can usually be
found in your phone’s advanced wifi settings.

WကိSးမဲd
့ rive မV0ိဘKးဆိ4ရင် ပံ4မ0န် USB drive ကိ4

WကိSးမဲ့ကွနယ
် က်ြဖနခ
် ့ ျီကိရိယာ မ0ာ ပလပ်ထိ4းbပီး သံ4းလိရပါသည်
4့
။ USB

အေပါက်ပါေသာ ခရီးသွားကွနယ
် က်ြဖနခ
် ့ ျီကိရိယာသည် ေဈးသက်သာbပီး

သယ်ယKရန်လွယ်ကKသည်။သံ4းစွဲသKသည် USB drive ကိ4 အင်တာနက်မလိ4ဘဲ
ေဒသတွငး် ဧရိယာကွနယ
် က်မတ
0 ဆင့် ဆက်သွယ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

ဖ4နး် ထဲမ0ာV0ေ
ိ သာဖိ4ငမ
် ျားကိ4 USB drive E0င့် ဝင်ေရာက်ချိတဆ
် က်ရန်

ဖိ4ငမ
် န်ေနဂျာ app ကိ4 သံ4းစွဲbပီး Solid Explorer ကဲ့သကွ
ိ4 ့ နယ
် က်တွငး် V0ိ
သိ4ေလ0ာင်ခန်းများကိ4 ဆက်သွယ်Eင
ိ4 သ
် ည်။ ကွနယ
် က်ြဖနခ
် ့ ျီကိရိယာ၏

အိ4ငပ
် ီလိပ်စာကိ4 သင့ဖ
် 4နး် ၏ advanced wifi settings တွင် ေတွF V0ိEင
ိ4 သ
် ည်။

[IMAGE] Users can connect to a USB drive plugged into a
wireless router to share files over a LAN.

သံ4းစွဲသKသည် USB drive ကိ4 WကိSးမဲ့ကွနယ
် က်ြဖနခ
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[IMAGE] Use a file manager app (Solid Explorer shown here) to
connect to the network on your phone.

ဖိ4ငမ
် န်ေနဂျာ app ကိ4သံ4း၍ (Solid Explorer ြပထားသည်)

Meanwhile, another option is PirateBox, a do-it-yourself project
that provides freely licensed software. Users can share files as
above, but Piratebox lets them do so anonymously, and also
includes chat and messaging features. Setting up a Piratebox
requires downloading, installing, and setting up a few pieces of
software. Instructions are on the Piratebox website.
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[IMAGE] PirateBox

PirateBox

Communicate via peer-to-peer chat

မိတ်ေဆွချင်းချက်လ4ပ်bပီးဆက်သွယ်ြခင်း

Two new-ish peer-to-peer messaging apps that we have
become aware of through activist networks are Briar and
Bridgefy. We haven’t tried them yet, but we know others who
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သိV0ိပါသည်။
Briar is an open-source, end-to-end encrypted messaging app
that doesn’t rely on a central server, but instead syncs
messages between users’ devices (so content lives on each
user’s device). It can sync even when there is no internet using
Bluetooth or WiFi (when there is internet, the app syncs devices
over the Tor network). Briar also features private groups, public
forums, and blogs. When using offline, your range is limited by
your Bluetooth or WiFi range (maximum ~ 100 meters).

Briar သည် ပွငလ
့် င်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်bပီး E0စ်ဖက်လံ4းလDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်း

ေသာစနစ်ြဖင့် အချက်ပေသာapp
ိ4 ့
ြဖစ်bပီးဗဟိ4ဆာဗာကိ4 အားကိ4းြခင်းမV0ိဘဲ
သံ4းစွဲသKများ၏ဖ4နး် (device) များကိ4 syncs ဆွဲယြK ခင်း ( သံး4 စွဲသKတိ4ငး် ၏
device တွင် အေGကာင်းအရာများကိ4 အသက်ဝင်ေနမည်။

အင်တာနက်မသံ4းဘဲ Bluetooth or Wifi သံ4းeံ4ြဖင့လ
် ည်း ဆွဲယKEင
ိ4 သ
် ည်။
(အင်တာနက်ရချိနတ
် ွင် Tor ကွနယ
် က်ကိ4သံ4းbပီး ဆွယ
ဲ KEင
ိ4 သ
် ည်) Briar
သည် ကိ4ယ်ပိ4ငအ
် 4ပ်စ4ဖွဲF ြခင်း အများသံ4းဖိ4ရပ်များ ဘေလာ့ဂမ
် ျားလည်း
တည်ေဆာက်Eင
ိ4 ေ
် သာ အဂ် ါရပ်များပါသည်။ ေအာ့်ဖ်လိ4ငး် သံ4းချိနတ
် ွင်
သင်၏အကွာအေဝးသည် Bluetooth or Wifi အကွာအေဝးကဲ့သိ4
ကနသ
် ့ တ်ချက်V0ိသည်။ (အများဆံ4း တရာမီတာ)

Meanwhile, Bridgefy is an end-to-end encrypted (except when
using “broadcast” feature) messaging app that uses Bluetooth to
send messages. Unlike Briar, messages can travel longer
distances by hopping along a mesh network of other Bridgefy
users (only the intended recipient can read the message).
Bridgefy lacks Briar’s private groups, forums, and blog features,
but it does have a Broadcast mode through which you can send
a message to up to 7 Bridgefy users within range, who do not
need to be your contacts (Broadcast messages are by necessity

တချိနတ
် ည်းတွင် Bridgefy သည် E0စ်ဖက်လံ4းလDိSF ဝ0က်လံ4ြခံSေသာ
(တိ4က်e4 က
ိ ်အသံလ[ငေ
့် သာ အဂ် ါရပ်သံ4းြခင်းမ0အပ) အချက်ပေသာ
ိ4 ့
app

ြဖစ်bပီး Bluetooth ကိ4သံ4းbပီး အချက်ပသည်
ိ4 ့
။ BrairနဲမတK
့ ေသာအချက်က

မတ်ေဆ့သည် အကွာအေဝးV0ည်V0ည် ခရီးေရာက်Eင
ိ4 သ
် ည်။ အြခား Bridefy
သံ4းစွဲသKများ၏ ပိ4က်စိတ်တိ4ကထ
် ားေသာကွနယ
် က်မ0 ခ4နဆ
် ွြခင်း

(ရည်ရွယ်bပီးပိသK
4 ့ သာဖတ်လရမည်
ိ4 ့
ြဖစ်သည်)။ Bridgefy သည် Briar ကဲ့သိ4 ့

not encrypted).

ကိ4ယ်ပိ4ငအ
် ဖွဲF၊ ဖိ4ရမ်၊ ဘေလာ့ဂ်အဂ် ါရပ်များ မပါV0ိ ေသာ်လည်း

တိ4က်e4 က
ိ ်လ[ငေ
် က်သွယ်သK
့် သာစွမ်းရည်V0ိbပီး တbပိSင်တည်းတွင် သင့ဆ

စာရင်းထဲတွင် မပါေသာ Bridgefy သံ4းစွဲသK ၇ ေယာက်ဆအ
ီ ထိ ပိEိ
4့င
4 သ
် ည်။
(လိ4အပ်ချက်အရ တိ4က်e4 က
ိ ်လ[ငေ
့် သာ မတ်ေဆ့များသည်
လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်းြခင်း encrypted မြဖစ်ပါ)။

Communicate via encrypted SMS

လDိSF ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းSMSမ0တဆငဆ
့် က်သွယ်ြခင်း

SMS text messages are sent over cell networks and do not rely
on the internet, so may still work during internet shutdowns.
However, SMS is considered very insecure. Unlike internetdependent apps like WhatsApp or Signal, SMS is not end-toend encrypted. This means that text messages (and their
metadata) can be read by governments and mobile carriers, or
intercepted by hackers. SMS can also be “spoofed,” meaning
that a sender can manipulate their address information to
impersonate another user.

ဖ4နး် လိ4ငး် နဲသွ
ိ4 ့ းသည် အက်စ်အမ်အစ်ပြခင်
ိ4 ့ းသည်
့ ားေသာ အချက်ပြခင်
အင်တာနက်အေပo မ0က
ီ ပ်စရာမလိ4ပါ၊ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်

ထားြခင်းတွငလ
် ည်း အသံ4းြပSEိင
4 သ
် ည်။ သိေသာ်
4့
လံ4ြခံSမTလးံ4 ၀မV0ိပါ။

အင်တာနက်V0ိမ0 သံ4းလိရေသာ
4့
app များြဖစ်သည့် WhatsApp or Signal

နဲမတK
် ိနး် သိမ်းထားြခင်းမV0ိ
့ သည်မ0ာ SMS သည် E0စ်ဖက်စလံ4းကိ4 လDိSF ဝ0ကထ
ဆိ4လိ4သည်မ0ာ အချက်ပြခင်
ိ4 ့ းE0င့် သKတ၏
ိ4 ့ metadata များသည်

အစိ4းရနည်းတK ဖ4နး် ဝန်ေဆာင်မTေပးသKများ ဟတ်ကာများက Gကားြဖတ်၍

ထိ4အချက်ပြခင်
ိ4 ့ းများကိ4 ဖတ်eTEင
ိ4 သ
် ည်။ SMS များသည် လ0ည့်စားEိင
4 သ
် ည်။
ဆိ4လိ4သည်မ0ာ ပိေပးသK
4့
သည်သKတ၏
ိ4 ့

လိပ်စာအချက်အလက်ကိ4လိမ်လည်bပီး တြခားသKအေနနဲ ့
အေယာင်ေဆာင်bပီးေပးပိEိ
4့င
4 သ
် ည်။
If you need to use SMS, Silence is an app that end-to-end
encrypts SMS messages. It is open-source and uses the Signal

SMS ပိစရာV0
4့
ိလDင် Silence ဆိ4တဲ့ app သည် E0စ်ဖက်စလံး4 ကိ4

encryption protocol. While we haven’t tried it ourselves, we have
heard that others have used it. Both the sender and recipient
need to have it installed and exchange keys with each other.
Since SMS messages necessarily go through your telecom’s
servers, even with Silence the fact that you are sending an
encrypted message and the metadata about your message will
be accessible to the telecom company.

လDိSF ဝ0က်ထိနး် သိမ်းထားေသာ SMS ြဖစ်သည်။ ပွငလ
့် င်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်bပီး
Signal ၏လDိSF ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းြခင်းလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းကိ4 သံ4းထားသည်။
ကuE်ပ
4 ်တကိ
ိ4 ့ 4ယ်တိ4ငစ
် မ်းသပ်ဖKးြခင်းမV0ိေသာ်လည်း

အြခားသKများသံ4းသည်ကိ4 GကားဖKးသည်။ ေပးပိသK
4 ့ ေရာ လက်ခံသKပါ install
လ4ပ်ထားရမ0ာြဖစ်bပီး လဲလယ
0 ်ေသာေသာ့ချက်V0ိရမ0ာြဖစ်သည်။ SMS သည်
သင့ရ
် တယ်
ဲ ့
လီကွနး် ဆာဗာကိ4ြဖတ်bပီးမ0သွားမ0ာြဖစ်တအ
ဲ့ တွက် Silence
ကိ4သံ4းရင်ေတာင်မ0 လDိSF ဝ0ကေ
် သာမတ်ေဆ့ကိ4ပမ0
ိ4 ့ ာြဖစ်ေသာ်လည်း

မတ်ေဆ့ရဲmetadata
ေတွကိ4ေတာ့ တယ်လီကွနး် က4မ\ဏေ
ီ တွကေန
့
အချက်အလက်V0ာေဖွEင
ိ4 မ
် ာ0 ြဖစ်ပါသည်။

Partial shutdowns: Circumvent blocked sites

တစိတ်တပိ4ငး် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

ပိတ်ပင်တားဆီးထားေသာဆိ4က်ဒမ
် ျားကိ4ေV0ာင်တိမ်းြခင်း
An “internet shutdown” often does not mean total internet
blackout, but rather blocking access to specific websites or
social media platforms. Governments, via internet service
providers (ISPs), can block sites based on IP address, content,
or via DNS lookups. Unsure if a site is being blocked?
Organizations like Open Observatory of Network Interference
and Netblocks monitor and measure internet disruptions and
censorship around the world.

မGကာခဏအားြဖင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်
အင်တာနက်တခ4လးံ4 ြပတ်ေအာင်ပိတ်ြခင်းမဟ4တ်ဘဲ

အချိSFသီးြခားဝက်ဘ်ဆိ4က်ဒE
် င
0 ့် ဆိ4V0ယ်မီဒယ
ီ ာများကိ4သာ
ပိတ်ပင်ြခင်းလည်းြဖစ်Eင
ိ4 သ
် ည်။

အာဏာပိ4ငအ
် စိ4းရသည် အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မTေပးသK ISP များမ0တဆင့်
အိ4ငပ
် ီလိပ်စာေပoအေြခခံေသာပိတ်ပင်ြခင်း အေGကာင်းအရာသိမဟ4
4 ့ တ်

Fortunately, as long as you have internet access, there are
some ways to try to get around the partial blocks. As with

DNS looups ဒိမ
4 ိနး် အမည်စနစ်Vာ0 ေဖွြခင်းစနစ်ကတဆင့် ပိတ်ပင်Eင
ိ4 သ
် ည်။

encryption, keep in mind that circumventing blocked sites may
be criminalized in your country.

ဆိ4က်ဒတ
် ခ4ကပိတ်ပင်ထားြခင်းခံရသလားဆိ4တာမေသချာဘKးလား

အဖွဲFအစည်းများြဖစ်ေသာ Open Observatory of Network Interference
and Netblocks စေသာအဖွဲFအစည်းများက ေလ့လာေစာင့G် ကည့်ချင်း
အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်မTနဲ ပတ်
သက်bပီး တိ4ငး် တာြခင်း
့

ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကိ4 ကမkာE0ငတ
့် ဝန်းတွင် လ4ပ်ေဆာင်သည်။
ကံေကာင်းေထာက်မသည်မာ0 သင့တ
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အင်တာနက်ဝင်ေရာက်ချိတဆ
် က်ခွင့် V0ိသမD ကာလပတ်လးံ4
တစိတ်တပိ4ငး် ပိတ်ဆြခင်
ိ4 ့ းကိ4 ေကျာ်ြဖတ်Eင
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နည်းလမ်းများV0ိေသးသည်။ လDိSF ဝ0ကထ
် ိနး် သိမ်းြခင်းencryption E0ငအ
့် တK
ပိတ်ဆထားေသာဆိ
ိ4 ့
4က်ဒမ
် ျားကိ4 ေV0ာင်တိမ်းbပီးအသံ4းြပSြခင်းသည်လည်း
သင့E
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ိ4 င
် တ
ံ ွင် ရာဇဝတ်ြပစ်မTအြဖစ်သတ်မ0တ်Eင
ိ4 ေ
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VPN

ဗီပီအန် ေခo လDိS F ဝ0က်ဆက်သွယ်ကွနယ
် က်

One way to bypass IP-based and content-based blocking is to
use a virtual private network or VPN, such as ProtonVPN or
TunnelBear. When you connect through a VPN, your internet
traffic is encrypted and routed through a VPN server in another
location, such as in another country, thus concealing the true
destination and the content of your traffic to your ISP.

အိ4ငပ
် ီအေြခခံEင
0 ့် အေGကာင်းအရာကိ4 အေြခခံေသာ ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်းကိ4

Keep in mind that some governments ban VPN usage or may
try to detect and block VPN connections. It is also important to
use a trustworthy VPN provider, and preferably one that does
not store data or logs, since the provider will be able to see your

ေV0ာင်ကွငး် ေကျာ်ြဖတ်ရန်နည်းလမ်းတခ4မ0ာ Proton VPN or TunnelBear
ကဲ့သိ4 လDိ
် က်စနစ် ဗီပီအန်သံ4းြခင်းြဖစ်သည်။ ဗီပီအန်မ0တဆင့်
့ SF ဝ0က်ကွနယ
ဆက်သွယ်ေသာအခါ အင်တာနက်အသွားအလာ လမ်းေGကာင်းသည်
လDိSF ဝ0က်လံ4ြခံSbပီး ဗီပီအန်ဆာဗာမ0တဆင့် တြခားအရပ်ေဒသ၊
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internet activity. Be aware of what country the VPN provider is
based in, and what legal processes they may be subject to
based on their jurisdiction. Also consider that governmentapproved VPNs may actually enable surveillance and inspection
of your data.
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DNS servers

DNS ဆာဗာ ဒိမ
4 ိနး် အမည်စနစ်

DNS (“domain name system”) servers work by translating the
domain names or URLs that a user types into a browser into the
numerical IP addresses that the internet uses to identify
webpages. An ISP can modify the DNS servers it controls to
block certain queries, or to return an incorrect page saying that
the website doesn’t exist. In 2014, Turkish Prime Minister Recep
Tayyip Erdoğan attempted to block Twitter during Turkish
elections using this technique. The ban was quickly thwarted by
activists who shared step-by-step tips on how to use VPNs and

DNS (ဒိမ
4 ိနး် အမည်စနစ်) ဆာဗာေတွဟာ ဒိမ
4 ိနး် အမည်ေတွကိ4
ဘာသာြပန်bပီး အလ4ပလ
် 4ပ်တဲ့ သိမဟ4
4 ့ တ် သံ4းစွဲသKအေနနဲ နံ
့ ပါတ်ပါေသာ

အိ4ငပ
် ီလိပ်စာများကိ4 eိ4က်ထည့်bပီး အင်တာနက် ဝက်ဘ်စာမျက်Eာ0 ေတွကိ4
ခွဲြခားသတ်မ0တ်တဲ့ URL ေတွ ြဖစ်ပါသည်။

ISP အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မTေပးသKသည် ဒိမ
4 ိနး် အမည်စနစ် DNS

ဆာဗာများကိ4 ြပSြပင်bပီး အချိSFေမးြမန်းချက်များကိ4 ထိနး် ချSပ်ြခင်း

ဝက်ဘ်ဆိ4က်ဒမ
် V0ိပါ ဟK၍ မမ0နေ
် သာစာမျက်Eာ0 များကိ4ြပန်ပြခင်
ိ4 ့ းလ4ပ်သည်။

change DNS servers.
၂၀၁၄ ခ4Eစ
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Recep Tayyip Erdogan က တွစတ
် ာကိ4 ပိတ်ရန်WကိSးစားတ4နး် က

ထိ4နည်းကိ4သံ4းခဲေ
့ သာ်လည်း ပိတ်ပင်ြခင်းကိ4 တက်fကလTပ်Vာ0 းသKများက
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You can change the default DNS server in your phone’s network
or wifi settings. Instead of the default DNS server, you can use
alternative DNS servers such as Google Public DNS or
CloudFlare to get around DNS-based blocks. Cloudflare also
has an app called 1.1.1.1 that allows users to switch to a
Cloudflare DNS server through a simple app interface.

မKလDNSဆာဗာကိ4 ဖ4နး် ရဲnetwork
သိမဟ4
4 ့ တ် wifi setting မ0ာ
့
ေြပာင်းလိရပါသည်
4့
။ ဆာဗာသံ4းတဲအ
့ ခါ မKလDNSဆာဗာ
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[IMAGE] You can change DNS addresses in advanced wifi
settings (note down or take a picture of your old settings first).

DNSလိပ်စာေြပာင်းရန် advanced wifi setting ဆက်တင်ကိ4သွားပါ။

These are just two ways to circumvent the most common
blocking techniques. Check out helpful guides from Internet
Society, Access Now, Security-in-a-Box, and EFF for more in-

ပိတ်ပင်ြခင်းကိ4ေV0ာင်တိမ်းEိင
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4 Dင် “Internet
Society, Access Now, Security-in-a-Box and EFF” တွင် အတွငး် ကျကျ

depth information.
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