အွနလ
် င
ို ််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ
(မ

ောလ ေါက်ခြင််း

မ ော်းအတွက် ဉောဏ်စမ််း လေဠအလခြေမ ော်း)

(အလခြေမ ော်း)
၁။ ဂ

ဒစ်ဂ စ်တယ်နည််း ညောတွငက
် င်လည်မှုရခြင််း ဆိုတော နည််း ညောတြေက်ကမ််းြတ် ကျွမ်း် က င်ပ ်း

အွန်လိုင််းလလောကနဲ့ တ်သက်ပ ်း အရောရောကိုသတယ်လိုဲ့ လခ ောတောတော မေိုတ် ေါ

်း။ ဒစ်ဂ စ်တယ်နည််း ညော

တွငက
် င်လည်မှုရခြင််း ဆတ
ို ော အွန်လိုင််းလ ေါ်မောကကြုံလတွွေ့ရတဲ့ ခ ဿန လတွကို ကိုငတ
် ယ
ွ ်လခြေရင််းနိုငတ
် ယ်၊
ဒစ်ဂ စ်တယ်လလောက က သယ်လဆောင်လောမယဲ့် အြွငအ
ဲ့် လရ်းလတွကို အမအရ ြေမ််းဆို ်ရယနင
ို တ
် ယ် လိုဲ့ လခ ောတော ေါ။
၂။ ဃ Live လွှငဲ့်ခ သတယ်ဆတ
ို ော အွန်လိုင််းလ ေါ်မောရတဲ့လလတွ ကညဲ့်နင
ို ်လအောင်လိုဲ့ အြ န်နတ
ဲ့ စ်လခ ်းည ရို ်သလွှငတ
ဲ့် ော
ကိုလခ ောတော ေါ။
၃။ က အွန်လင
ို ််းလ ေါ်မော ထရို်း (troll) လို ်တဲ့သ ဆတ
ို ော အွနလ
် ိုင််းလ ေါ်မော ရင
ို ််းစင
ို ််းလစော်ကော်းတဲ့သ ဒေါမမေိုတ်
အခငင််းအြိုလို ်လောလအောင် ရန်စတလ
ဲ့ ကောမနဲ့် ဝင်လရ်းသကို ဆိုလိုတော ေါ။
၄။ ဃ Facebook က လ ကော်ခငောလတွကလနတဆငဲ့် ဝင်လငွရ ေါတယ်။
၅။ ြ ဒလို ်လဆောင်ြ က်လတွအော်းလို်း က ယို ကည်စတ်ြ ရတဲ့ ဝက်

်ဆိုကရ
် ွေ့ လကခဏော ေါ ။

၆။ ဃ တစ်စတ
ို စ်လယောက်က အွန်လိုင််းလ ေါ်ကလန သငဲ့က
် လလ်းကို အလန ငဲ့်အယက်လ ်းလနတယ် ဆိုရင်
ဝန်လဆောင်မှုလ ်းတဲ့ ဝက်

်ဆက
ို ်မော report လို ်လရ
ိုဲ့ ပ ်း အဒလကို block လို ်နင
ို ် ေါတယ်။

၇။ ြ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်မော ကလလ်းလတွက သတိုဲ့ လက ောင််းန မည်ကို လတင
ို ််းခမင်လတွွေ့နိုငတ
် ဲ့ ိုစ(Public) နဲ့
တင်ထော်းမယ်ဆိုရင် ကလလ်းလတွအတွက် ဆို်းရှု်းထြက
ို ်မှုလတွ ရလစနိုင် ေါတယ်။ ဆိုလိုတောက လစမ််းလတွကလည််း
သငဲ့်ကလလ်းရမယဲ့လ
် နရောကို လတွွေ့နင
ို ် ေါတယ်။
၈။ ြ Phishing ဆိုတော ကယ
ို ်လရ်းအြ က်အလက် လမ်လည်ြ်းို ယတော ခြေစ် ေါတယ်။ ဝက်

်ဆိုကက
် ို ြေွငတ
ဲ့် ဲ့အြ န်

Popup အလနနဲ့ လသော်လည််းလကောင််း၊ သင်မသတဲ့လက လ
ိုဲ့ က
ို ်တဲ့ အ်းလမ်းလ်ကလနလသော်လည််းလကောင််း
လောတတ် ေါတယ်။
၉။ ဃ က၊ ြ၊ နဲ့ င တက
ိုဲ့ ဆို်းရ်းှု ထြိုက်နိုင်လခြရတအ
ဲ့ ွန်လိုင််း လနရောလတွခြေစ် ေါတယ်။ ိုလတွအမ ော်းကက်း ရခြင််း၊
မရခြင််းက အွန်လင
ို ််းလ ေါ်မော လ

်းကင််းလိုခြြုံတဲ့ လနရောသတ်မတ်ြ က်နဲ့ မသက်ဆင
ို ် ေါ

်း။

၁၀။ ြ အြိုဆိုရင် အွန်လင
ို ််းအလကောငဲ့လ
် တွကို အဆငဲ့်(၂)ဆငဲ့် စစ်လဆ်းမှု ိုစနထ
ဲ့ ော်းြေိုဲ့ တိုကတ
် ွန််းလလဲ့ရ ေါတယ်။
လိုခြြုံလရ်းအဆငဲ့် အ တ
ို စ်ြို ဲ့ ို်းလ ်းတော ေါ။
၁၁။ ဂ အွန်လိုင််းလ ေါ်မော လစော်ကော်းတက
ို ်ြိုကတ
် ဲ့အဓ ပေါယ်လဆောင်တဲ့ စ
ိုဲ့ ်လတွ မ share မြေလ
ိုဲ့ ို ေါတယ်။ ရယ်စရော
အဓ ပေါယ်လဆောင်လနရင်လတောင်မ မ share မြေအ
ိုဲ့ လရ်းကက်း ေါတယ်။ မရင််း စ
ိုဲ့ ်က တခြော်းလလတွအလ ေါ် အမိုန််းတရော်း
အခ င် ဆနဲ့်က င် အ ကမ််းြေက်မှုလတွကို ေါ ခြေစ် ွော်းလအောင်လှုွေ့လဆော်လ ်းတဲ့ အြေွွေ့ကလောတော ခြေစ်နိုင် ေါတယ်။
၁၂။ ဂ

ဝက်

်ဆိုကတ
် စ်ြက
ို ယို ကည်စတ်ြ လရ
ိုဲ့ လော်း မရလော်းဆိုတော သနင
ို ်ြေဲ့မ
ို လွယ်က ေါ

အလထောက်အကခြေစ်နိုငတ
် ဲ့ သလွန်စလတွရတအ
ဲ့ တွက် ရော ကညဲ့်နိုင် ေါတယ်။

်း။ ဒေါလ မဲ့

