ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးမှ သတိခြုဖွယ်ရာ ရကာက်နှုတ်ချက်များ
အကျဉ်းချုြ်
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးကို အင်တာနက်အြါအဝင် ကွန်ြျူတာကွန်ရက်များ၏ လုံခခုံရရးဟု
လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်ြါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက အခခားရသာနိုင်ငံ၏ ကွန်ြျူတာကွန်ရက်များ
ကိုဖျက်ဆီးရန် သို ့မဟုတ် ရနှာင့်ယှက်ရန်အတွက် ဝင်ရရာက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုသည် ဆိုက်ဘာ
တိုက်ခိုက်မှု ခဖစ်သကဲ့သို ့ နိုင်ငံမဟုတ်သည့် အကကမ်းဖက်အုြ်စုများ၊ နိုင်ငံရရးအစွန်းရရာက်
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာခြစ်မှုဆ ိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများသည် မရကာင်းသတင်းများ
ခဖန် ့ရဝခခင်း၊ ဝါဒခဖန် ့ရဝခခင်းများသည်လည်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုြင်ခဖစ်ြါသည်။ ယခင်စစ်ရအး
ရခတ်ကာလတွင် ထိြ်တန်းလက်နက်မှာ နျူကလီးယား ြဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များခဖစ်ြါသည်။ ယရန ့ရခတ်
တွင် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်၊ ကွန်ြျူတာစနစ်များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင်လည်းရကာင်း၊၊မျက်ခမင်ရှိရနသည့်
ကမ္ဘာကကီးအတွင်းမှြစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင်လည်းရကာင်း ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များကို အသုံးခြု
ကကသည်။ ကုမ္ပဏီများ၊ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားရြးစက်ရုံများ၊ ဘဏ်များ၊ ရဆးရုံများနှင့် သယ်ယူ
ြို ့ရဆာင် ရရးစနစ်များကို ဆို က ် ဘာတို က ်ခိ ု က ်မှု များ လုြ ်ရ ဆာင် ရ နကကသည် ။ အရမရိ က န်
ခြည်ရထာင်စုရရွးရကာက်ြွဲကိုြင်

တိုက်ခိုက်ခဲ့ကကသည်။

သို ့ခဖစ်၍

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးသည်

သာမန်ကဏ္ဍတစ်ခုသာမက နိုင်ငံရတာ်နှငန
့် ိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးြွားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စြ်ရန
သည့် အမျိုးသားလုံခခုံရရးကဏ္ဍတစ်ရြ် ခဖစ်လာြါသည်။
သုရတသနစာတမ်းတို အမှတ်စဉ် (၈၄)
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မာတိကာ
စဉ်

အရကကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ နိဒါန်း

၃

၂။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး အဓိြ္ပါယ်

၃

၃။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး လုြ်ရဆာင်ရခခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

၃

၄။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ

၄

၅။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးအစားများ

၄

၆။ ဆိုက်ဘာသုံးစွဲသူများ သတိခြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ

၅

၇။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးအဆင့် တိင
ု ်းတာသည့် မဏ္ဍိုင် (၅) ရြ်

၆

၈။

၈

၉။ ခမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရဆာင်ရွက်ချက်များ

၈

၁၀။ ခမန်မာနိုင်ငံတွင်

လက်ရှိကျင့်သံးု ရနရသာ

ဆက်သွယ်ရရးနှင့်

သတင်း

၁၁

အချက်အလက်နည်းြညာ ဥြရဒများ
၁၁။ ဆိုက်ဘာကျိုးရြါက်မှုအား ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ

၁၂

၁၂။ အကကီးမားဆုံးရသာ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးခခိမ်းရခခာက်မှု(၅)မျိုး

၁၃

၁၃။ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုများအား နားလည်ရစနိုင်သည့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး

၁၅

အချက် (၂၀)
၁၄။ ခမန်မာနိုင်ငံအရြါ် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ

၂၇

၁၅။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအချို ့၏ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးနှင့် ြတ်

၂၇

သတ်ရသာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
၁၆။ နိဂုံး

၃၀
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နိဒါန်း
၁။

နည်းြညာဖွံ ့ခဖိုးမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံများ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးြွားသည် ခြင်ြကမ္ဘာထက်

Virtual

World

ခဖစ်ရသာ

ဆိုက်ဘာကမ္ဘာရြါ်သို ့ ဦးတည်ရနခြီခဖစ်ရသာရကကာင့်

ခြိုင်ဘက်

နိုင်ငံများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများ၏တိုက်ခိုက်လာမည့်အန္တရာယ်မှ ရကာင်းစွာကာကွယ်နိုင်ရန် ခြင်ဆင်
ဖို ့လိုအြ်လာြါသည်။အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံများအကကား စစ်ဆင်မှုများသည် သမားရိုးကျစစ်ဆင်မှုများ
နှင့်အတူ ဆိုက်ဘာစစ်ဆင်မှုများလည်း ရြါင်းစြ်ကျင့်သးုံ ၍ တိုက်ခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိရကကာင်း ြညာရှင်
များက သုံးသြ်ထားကကသည်။ သို ့ခဖစ်၍ အချို ရသာနိ
့
ုင်ငံများရှိ တြ်မရတာ်၏ဖွဲ ့စည်းြုံတွင် ဆိုက်ဘာ
တြ်ဖွဲ ့များကိုဖွဲ ့စည်းကာ ခုခံကာကွယ်နိုင်ရရးအတွက် ခြင်ဆင်ရဆာင်ရွက်လျက် ရှိရနကကသည်ကို
ရတွ ရှ့ ိရြါသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးအဓိြ္ပါယ်
၂။

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုသည်မှာ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အသုးံ ခြုသူများ၏ြိုင်ဆိုင်မှုများကို

ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ ချမှတ်ရန်လိုအြ်ရသာ ဆိုက်ဘာ
လုံခခုံရရးနည်းလမ်းများ၊ ညွှန်ကကားချက်များ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၊ နည်းြညာများနှင့်လက်ရတွ ့
ကျင့်သုံးရန် နည်းလမ်းရကာင်းများ အသုံးခြုခခင်းကို ဆိုလိုြါသည်။ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အသုံးခြု
သူများ၏ြိုင်ဆိုင်မှုများဟုဆိုရာတွင် အသုံးခြုရန်ချိတ်ဆက်ထားရသာကိရိယာများ၊ ဝန်ရဆာင်မှုများ၊
ကွန်ယက်စနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရရးဆိုင်ရာမီဒီယာများ၊ ဆိုက်ဘာအဖွဲ ့အစည်းတွင် သိမ်းဆည်းမည့်
သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ြို ့လွှတ်မည့်သတင်း အချက်အလက်များ ြါဝင်ြါသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး လုြ်ရဆာင်ရခခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးလုြ်ရဆာင်ရခခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဆိုက်ဘာအဖွဲ ့အစည်းများ

အတွင်း အသုံးခြုသူများ၏ လျှို ့ဝှက်ရသာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခခုံ
စိတ်ချစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ရရး၊ အသုံးခြုနိုင်ရရး၊ ညီညွတ်မှန်ကန်စွာအသုးံ ခြုနိင
ု ်ရရး၊ အခြန်အလှန်
ယုံကကည်စွာဖလှယ်နိုင်ရရး၊ ခဖန် ့ရဝနိုင်ရရးနှင့် ကွန်ယက်လုံခခုံရရးတို ့ ြါဝင်ြါသည်။
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ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ
၄။

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ

လက်ရတွ ့အသုံး ခြုရနရသာ

တိုက်ခိုက်မှုများကို

နည်း လမ်း များနှ င့်

ရလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း

စံ သတ်မ ှတ ်ခ ျက် များကို

ဆို လိ ု ြ ါသည် ။

ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များတွင် ရယဘုယျစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး အရကာင်အထည်
ရဖာ် နို င် ရန် အရသးစိ တ ်အ ချက်အ လက် များ၊ အသု ံး ခြုမည့် နည် းဗျူဟာများနှင ့် ၎င်း တိ ု ့ကို
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရာတွင် အသုံးခြုရမည့်နည်းြညာများ ြါဝင်ြါသည်။ စံသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခွင့်
အာဏာရှိရသာ စံသတ်မှတ်ရရးအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ရထာက်ခံချက် ရရှိခြီးမှသာလျှင် ဆိုက်ဘာ
လုံခခုံရရးစံအခဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။ စံသတ်မှတ်ချက်အရနခဖင့်(က) စီးြွားရရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ချက်များအတွက်
ISO 27031 (FCI)၊
(ခ)

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး စီမံကိန်းများအတွက်
ISO 27031 (CD)၊

(ဂ)

ကွန်ယက်ဆိုင်ရာ လုံခခုံရရး စီမံကိန်းများအတွက် ISO 27031 (FDIS)၊

(ဃ)

အသုးံ ချရမည့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ လုံခခုံရရးများအတွက် ISO 27031 (CD)၊

(င)

သတင်းအချက်အလက် လုံခခုံရရးဆိုင်ရာ ခဖစ်ြွားမှုများကို စီမံခန် ့ခွဲရြးခခင်းများ
အတွက် ISO 27031 (FCD)၊

(စ)

သတင်းအချက်အလက် လုံခခုံမှုစီမံခန် ့ခွဲရရးအတွက် လမ်းညွှန်မှု စံသတ်မှတ်ချက်
ISO IEC TR 13335 (GMITS) တို ့ခဖစ်ြါသည်။

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးအစားများ
၅။

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားများကို ရဖာ်ခြြါအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်(က) Hacking (သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ ခွင့်ခြုချက်မရှိဘဲ မသမာရသာ
လုြ်ရဆာင်ချက်များခြုလုြ်ခခင်း၊ ဥြမာ- သတင်းအချက်အလက်များခိုးယူခခင်း)
(ခ)

Denial of Service Attack(အသုးံ ခြုရမည့်သမ
ူ ျား အသုးံ မခြုနိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်
ခခင်း)
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(ဂ)

Virus Dissemination (ကွန်ြျူတာ virus များ ခြန် ့ြွားရစခခင်း)

(ဃ)

Software Privacy (ခွင့်ခြုချက်လိုင်စင်မရှိဘဲ အသုးံ ခြုခခင်း)

(င)

IRC Crime (Internet Chat Room များမှ မသမာမှုများ ခြုလုြ်ခခင်း)

(စ)

Credit Card Fraud (Credit Card Number များကို ြိုင်ရှင်မသိဘဲ ခိုးယူခခင်း)

(ဆ)

Net Extortion (Internet ကို အသုးံ ခြု၍ ခခိမ်းရခခာက်၍ ရငွညစ်ခခင်း)

(ဇ)

Phishing (အရရးကကီးစီးြွားရရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ခိုးယူခခင်း)

(စျ)

Spoofing (အရခြာင်အြျက်သရဘာခဖင့် လှည့်ခဖားခခင်း - အခခားသူများ၏ IP
Address များကို ခိုးယူသးုံ စွဲခခင်း)

(ည)

Cyber Stalking (Internet Email အစရှိသည့် မီဒီယာများကို အသုးံ ခြု၍
ရနာက်ရယာင်ခံလိုက်ခခင်း)

(ဋ)

Cyber Defamation (အသရရဖျက်ခခင်း-Internet Email အစရှိသည့် မီဒီယာ
များကို အသုးံ ခြု၍ မရကာင်းသတင်းလွှင့် တိုက်ခိုက်ခခင်း)

(ဌ)

Threatening ( Internet Email အစရှိသည့် မီဒီယာများကို အသုံးခြု၍ ခခိမ်း
ရခခာက်ခခင်း)

(ဍ)

Salami Attack ( Bank Server တွင် သုးံ စွဲသူများ၏ ရငွ Account များမှ
မသိမသာထုတ်ယူနိုင်ရသာ software များထည့်သင
ွ ်းထားခခင်း) တို ့ြါဝင်ြါသည်။

ဆိုက်ဘာသုးံ စွဲသူများ သတိခြုလိုက်နာရမည့်အချက်များ
၆။

ဆိုက်ဘာသုံးစွဲသူများ သတိခြုလိုက်နာရမည့် အချက်များမှာ(က) မိမ ိတ ို ့သုံ း စွ ဲရ သာကွ န် ြျူတာကို ရနာက် ဆ ုံ းရြါ် Virus ကာကွယ ်ရ ြးရသာ
Software များကို သုံးစွဲသင့်ြါသည်။ ၎င်း Software များကိုလည်း အခမဲ Update
လုြ်ရြးရြါမည်။
(ခ)

မိမိတို ့၏သတင်းအချက်အလက်များ လုံခခုံရစရန်အတွက် သူတစ်ြါးအလွယ်တကူ
မခန် ့မှန်းနိုင်ရသာ မိမိ၏စနစ်တွင်းသို ့ဝင်မည့် Password များကို အရသအချာ
ရြးသင့်ြါသည်။
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(ဂ)

အနည်းဆုံးရက် ၉၀ လျှင်တစ်ကကိမ် အသစ်ခြန်လည်ရခြာင်းသင့်ြါသည်။ Password
များရြးလျှင်လည်း မိမိတို ့ကိုယ်ရရးကိုယ်တာများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာအမည်များ၊
တယ်လီဖုန်းနံြါတ်များ၊ ရမွးရန ့ ရက်စွဲများ၊ Credit Card နံြါတ်များ ၊ လိြ်စာများ
စသည်ခဖင့် မရြးသင့်ြါ။

(ဃ)

သရကေ တများ၊ ဂဏန် း များ၊ အက္ခ ရာအကကီ းအရသးများ ရြါင် း စြ် ၍ မိမ ိတ ို ့၏
Password များကို ရြးသင့်ြါသည်။

(င)

မိမိကွန်ြျူတာတွင် အခခား Device များကိုမသုံးစွဲမီ ထိုြစ္စည်းများ ဗိုင်းရက်စ်
ကင်းစင်ရစရန်လည်း ခြုလုြ်ရြါမည်။

(စ)

အကယ်၍ ဗိုင်းရြ်စ်ရတွ ရှ့ ိခဲ့လျှင်လည်း

စနစ်ထိန်းချုြ် ကွြ်ကဲသူသုိ ့ ချက်ချင်း

အရကကာင်းကကားသင့်ြါသည်။
(ဆ)

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးထိခိုက်နိုင်သည့် ခဖစ်စဉ်များ ခဖစ်ြွားြါက သက်ဆိုင်ရာ ဆိုက်ဘာ
လုံခခုံရရးအဖွဲ ့ကို ချက်ချင်း အရကကာင်းကကားသင့်ြါသည်။

(ဇ)

မိမိကွန်ြျူတာမှ အရဝးသို ့ မထွက်ခွာမီ မိမိအရကာင့်မှ ထွက်ခဲ့ရန်နှင့် အခြင်သို ့
1

မထွက်ခွာမီ မိမိကွန်ြျူတာကို ြိတ်ထားခဲ့ရမည်။
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးအဆင့် တိုင်းတာသည့် မဏ္ဍိုင် (၅) ရြ်
၇။

နိုင်ငံများ၏ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးအဆင့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာကကည့်ြါက ခမန်မာနိုင်ငံ

သည် များစွာရနာက်ကျရနခြီး ဖွံ ခဖိ
့ ုးတိုးတက်ရန်အတွက် အားသွန်ရဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်ရနြါသည်။
ကုလသမဂ္ဂရအာက်ရှိ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုခဖစ်ရသာ နိုင်ငံတကာသတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရရးသမဂ္ဂ
(International Telecommunication Union- ITU) က အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံရြါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံ၏
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ ခြင်ဆင်ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှုအား အကဲခဖတ်အမှတ်ရြးကာ “ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဆို က ်ဘ ာလုံ ခ ခုံ ရရးအညွှန ်း ကိန ် း ”ကို ထု တ် ခ ြန် ခဲ ့ြ ါသည်။ နို င် ငံမ ျား၏ ဆိ ု က် ဘ ာလုံ ခခုံ ရရး
အညွှန် း ကိန ်း ကို တို င် း တာရာတွင ် မဏ္ဍိ ုင်က ကီ း (၅)ရြ်အရြါ် အရခခခံတ ို င် း တာခြီ း အဆိုြ ါ
မဏ္ဍိုင်ကကီး (၅) ရြ်မှာ ရဖာ်ခြြါအတိုင်းခဖစ်ြါသည်-

1

Available from: https://www.mmcert.org.mm/node/163 [accessed 25 April 2018]

7
(က) ဥြရဒဆိုင်ရာ (Legal)
(ခ)

နည်းြညာဆိုင်ရာ (Technical)

(ဂ)

အဖွဲ ့အစည်းဆိုင်ရာ (Organizational)

(ဃ)
(င)
၈။

စွမ်းရည်ခမှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ (Capacity Building)
ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ (Cooperation) တို ့ခဖစ်ြါသည်။

ဥြရဒဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုတွင် ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥြရဒများ၊ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး

ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဥြရဒများရရးဆွဲထားခခင်း ရှိ၊မရှိ၊ ခိုင်မာအားရကာင်းမှု ရှိ၊မရှိ စသည်တို ့ကို အကဲခဖတ်ခခင်းခဖစ်
ြါသည်။ နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ အကဲခဖတ်ရာတွင် ကွန်ြျူတာခဖစ်စဉ်များကို တုန် ့ခြန်မှုအဖွဲ ့များ
CIRT (Computer Incidents Response Team) အဖွဲ ့များနှင့် ခမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအရရးရြါ်
တုန် ့ခြန်မှုအဖွဲ ့ mmCERT (Myanmar Computer Emergency Response Team) များကို
နိုင်ငံရတာ်အဆင့်၊ ရဒသန္တရအဆင့်၊ ဌာနအဖွဲ ့အစည်းအဆင့်စသည်ခဖင့် ဖွဲ ့စည်းရဆာင်ရွက်ရနမှု
အရခခအရနများ၊ ဆိုက်ဘာအဖွဲ ့အစည်းများဖွဲ ့စည်းရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆိုက်ဘာကျွမ်းကျင်
ြညာရှင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကရလးသူငယ်များကို ဆိုက်ဘာလုံခခုံမှုရှိရန် ကာကွယ်
ရဆာင်ရွက်ထားမှုများ စသည်တို ့ကိုတုိင်းတာအကဲခဖတ်ြါသည်။ အဖွဲ ့အစည်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာ
ရာတွင် ဖွဲ ့စည်းထားရှိသည့်အဖွဲ ့များ၏ မဟာဗျူဟာချမှတ်ရဆာင်ရွက်ရနမှု၊ ဆိုက်ဘာလုြ်ငန်း
အတွက် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းများ ဖွဲ ့စည်းထားရှိမှုနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်
များခဖင့် တိုင်းတာအမှတ်ရြးြါသည်။
၉။

စွမ်းရည်ခမှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ

ကဏ္ဍတွင်

စံသတ်မှတ်ရရးအဖွဲ ့များ

ဖွဲ ့စည်းထားရှိမှု၊

ရကာင်းမွန်သည့် အရလ့အထများကျင့်သုံးမှု၊ သုရတသနရဆာင်ရွက်ရနမှုအရခခအရနများ၊ အများ
ခြည်သူသုိ ့ ြညာရြးရဆာင်ရွက်မှု၊ ဆိုက်ဘာကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ ရလ့ကျင့်ြျိုးရထာင်ရနမှု၊
အမျိုးသားြညာရရးတွင်

ထည့်သွင်းြါဝင်မှုနှင့်

ရကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင်

ထည့်သွင်း

သင်ကကားရြးမှုအရခခအရနများ၊ မက်လုံးရြး၊ အားရြးရဆာင်ရွက်ရနမှုအရခခအရနများနှင့် အခခား
နိုင်ငံများမှ ကူးယူခခင်းမခြုဘဲ မိမိနိုင်ငံတွင် တီထွင်ရဖာ်ထုတ်နိုင်မှုအရခခအရနများ စသည်တို ့အရြါ်
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မူတည်ကာ တိုင်းတာအမှတ်ရြးြါသည်။ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံများအကကား
သရဘာတူစာချုြ်များ ချုြ်ဆိုရဆာင်ရွက်ရနမှုအရခခအရနများ၊ နိုင်ငံတကာတွင်ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်
ရနသည့်အရခခအရနများ၊ အစိုးရအရနခဖင့် ဆိုက်ဘာလုြ်ငန်းများတွင် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်ရနသည့်အရခခအရနများ၊ နိုင်ငံရှိဆိုက်ဘာအဖွဲ ့အစည်းများအကကား ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု
အရခခအရနများစသည်တို ့ကို အကဲခဖတ်တိုင်းတာခခင်းခဖစ်ြါသည်။

၁၀။

အထက်ြါတိုင်းတာချက်များအရ စင်ကာြူနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်နံြါတ် ၁ တွင် ရှိရန

ြါသည်။ အရမရိကန်နိုင်ငံသည် ဒုတိယအဆင့်တွင်ရှိခြီး ရနာက်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံတစ်ခုခဖစ်သည့်
မရလးရှားနိုင်ငံသည် တတိယအဆင့်တွင်ရှိသည်ကို ရတွ ရှ့ ိရြါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးချင်းနှင့်
ရဒသတွင်းနိင
ု ်ငံများကို ရလ့လာကကည့်ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အဆင့် (၂၀)၊ အိန္ဒိယ အဆင့်(၂၁)၊
တရုတ် အဆင့်(၃၂)၊ ဖိလစ်ြိုင် အဆင့် (၃၇)၊ ဘရူနိုင်း အဆင့်(၅၃)၊ ဘဂေလားရဒ့ရှ် အဆင့်(၅၃)၊
အင်ဒိုနီးရှား အဆင့် (၇၀)၊ သီရိလကော အဆင့်(၇၂)၊ လာအို အဆင့်(၇၇)၊ ကရမ္ဘာဒီးယား အဆင့်
(၉၂)၊ ဗီယက်နမ် အဆင့် (၁၀၁)နှင့် အရရှ တီ
့ ရမာ အဆင့် (၁၆၂) အသီးသီးရှိရကကာင်း
ရတွ ရှ့ ိရြါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် (၁၀၀)တွင် ရှိရနရာ အာဆီယံနှင့် ရဒသတွင်းတွင်
ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ရနာက်၌ ဗီယက်နမ်နှင့် အရရှ တီ
့ ရမာတို ့သာရှိရကကာင်း ရလ့လာရတွ ရှ့ ိရြါသည်။
သို ့ရသာ် မကကာရသးမီလြိုင်းအတွင်းက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးကဏ္ဍ တိုးတက်
ခမင့်မားရရးအတွက် ဆိုက်ဘာတြ်ဖွဲ ့တစ်ခု ဖွဲ ့စည်းရဆာင်ရွက်ကာ တြ်ဖွဲ ့ဝင် ၁၀၀၀၀ ခန် ့အထိ
ခန် ့အြ် တာဝန်ရြးထားသည်ကို ရတွ ရှ့ ိရ၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးကကိုးြမ်းမှု
များသည် လက်ရတွ တွ
့ င် ခမန်မာနိုင်ငံထက် သာလွန်နိုင်ခြီခဖစ်ြါသည်။

2

ခမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရဆာင်ရွက်ချက်များ
၁၁။

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခဖင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်လုံခခုံရရးကို အထူး

အရလးထား ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်မှ

2

e-Government နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး၊ တည်ကကည်ရမာင်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ရနထု
့ တ် ရကကးမုံသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ

၆ မှ ရကာက်နှုတ်ထားြါသည်။( ကကည့်ရှု သည်
့
့ရက် ၂၀-၂-၂၀၁၈)

9
နာယက ၊ ဒုတိယသမ္မတဦးခမင့်ရဆွမှ ဥက္ကဋ္ဌ အခဖစ်ြါဝင်ရသာ e-Government ဦးရဆာင်ရကာ်မတီ
အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွဲ ့စည်းခြီးခဖစ်ြါသည်။
၁၂။

3

ြို ့ရဆာင်ရရးနှင့် ဆက်သွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာနအရနခဖင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့်

ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဧခြီလ(၁)ရက်ရန ့တွင် စတင်၍တည်ရထာင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့
ြါသည်။၎င်းဦးစီးဌာနအရနခဖင့် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ထားသည့်
e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား အကျိုးရှိရှိရြါင်းစြ်အသုံးခြုနိုင်ရရး၊ လုြ်ငန်းစဉ်အသစ်များ
အားရလ့လာ၍ စီမံကိန်းအသစ်များရရးဆွဲအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရရး၊ သတင်းအချက်အလက်
ဆက်သွယ်ရရးနည်းြညာ(ICT)စံနှုန်းများသတ်မှတ်နိုင်ရရး၊ လိုအြ်သည့်ဥြရဒများခြဌာန်းနိုင်ရရး၊
ခြဌာန်းထားသည့်ဥြရဒနှင့်အညီ

သတင်းအချက်အလက်

ဆက်သွယ်ရရးနည်းြညာနှင့်ဆိုက်ဘာ

လုံခခုံရရးလုြ်ငန်းများ စနစ်တကျကကီးကကြ်၍ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးနှင့် အဖွဲ ့
အစည်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းတို ့အား ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရြးနိုင်ရရးတို ့အတွက် ရည်ရွယ်၍
ရအာက်ရဖါ်ခြြါဌာနခွဲ(၆)ခုခဖင့် တည်ရထာင် ဖွဲ ့စည်းခဲ့ခခင်းခဖစ်ြါသည်(က) စီမံ/ဘဏ္ဍာ/ရထာက်ြံ့ရရးဌာန

3
4

(ခ)

e-Government ဌာန

(ဂ)

ဥြရဒ/နိုင်ငံတကာ/ခြန်ကကားရရးဌာန

(ဃ)

National Cyber Security Center

(င)

ခဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ရရးဌာန

(စ)

သင်တန်းရကျာင်း

4

Available from: http://thevoicemyanmar.com/tags/e-Government/posts/18269-egn [accessed 7 march 2018]
Available From : https://tinyurl.com/ybpyy7sq [accessed 2 May 2018]
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သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး ဦးစီးဌာန လက်ရှိ ဖွဲ ့စည်းြုံ
သတင်းအခေက်အလက်နည်းပညာနှင့်
ေုက
ု ်ဘာလုံြခုံရေးဦးစီးဌာန

ညွှန် ာကားရေးမှူးခေုပ်

လုံြခုံမှုစစ်ရေးရေးဌာန

သတင်းလုံြခုံရေးဌာန

စီမရံ ေး၊ ဘဏ္ဍာရေး
နှင့်
ရောက်ပံ့ရေးဌာန

၁၃။

National Cyber

သင်တန်းရကောင်း

e-Government
ဌာန

ဥပရေ၊ နုုင်ငံတကာနှင့်
ဂနပန် ာကားရေးဌာန

ဂြြုု််တု
ေက်သွယ်ရေး
ဌာန

Security Center
(အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခခုံ
ရရးဗဟိုဌာန)

ြို ့ရဆာင်ရရးနှင့် ဆက်သယ
ွ ်ရရးဝန်ကကီးဌာနမှ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးလုြ်ငန်းများ အရကာင်

အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအတွက် ICT ရကာ်မတီအား နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်
ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲမှုခဖင့် ရအာက်ြါြုံအတိုင်း ဖွဲ ့စည်းရဆာင်ရွက်သင့်ရကကာင်း Myanmar e-Governance
Master Plan (2016-2020)တွင် ရဖာ်ခြထားြါသည်။ e-Government လုြ်ရဆာင်ချက်အားလုံးကို

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးမှ တိုက်ရုိက်ကကီးကကြ်၍ အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ရကာ်မတီအား သင့်ရလျာ်ရာ
ဝန်ကကီးဌာန၏ ကကီးကကြ်မှုရအာက်သို ့ ရခြာင်းရရွှ ့သွားရန်ခဖစ်ြါသည်။

အဆိုခြု နိုင်ငံရတာ် သမ္မတရုံး၊အမျိုးသား ICT ရကာ်မရှင်/ရကာ်မတီ ဖွဲ ့စည်းြုံ
နုုင်ငံရတာ် သမ္မတရုးံ
အမေုုးသား ICT ရကာ်မေှင်/ရကာ်မတီ
(Minister / Dy Minister)

အမေုုးသား e-Government
ဗ်ုဌု ာန

အမေုုးသား ေုက
ု ်ဘာလုံြခုံရေး
ဗ်ုဌု ာန

အမေုုးသား ICT သုရတသနနှင့်
လူ့စွမ်းအားအေင်းအမ
န စ်ဗ်ုဌု ာန
Ministeries/Local
Government

ICT Dept

ICT Dept

ICT Dept

Implementation

Implementation

Implementation
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၁၄။

အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဗဟိုဌာန၏လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ သတင်းအချက်အလက်

လုံခခုံရရးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ခခင်း၊ ကကီးကကြ်ရဆာင်ရွက်ခခင်း၊ အစိုးရသတင်း
အချက် အလက် ကွ န် ရ က်အ ား ရစာင် ့က ကည့် ခခင်း ၊ ကာကွယ ် ခခင်း၊ အရရးရြါ်ကိ စ္စ ရြ်မ ျားအား
တုန် ့ခြန်ခခင်း၊ အသိြညာခဖန် ့ရဝခခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာလုံခခုံရရး စစ်ရဆးရြး
ခခင်း၊ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး ကျိုးရြါက်မှုများအတွက် ခြည်တွင်း/ခြည်ြ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်ခခင်း၊

အင်တာနက်နှင့်ကွန်ရက်ဝန်ရဆာင်မှုရြးသူများအား

ကကီးကကြ်ခခင်း၊

သတင်း

အချက်အလက် လုံခခုံရရးအသိအမှတ်ခြုလက်မှတ်များ ထုတ်ရြးခခင်း ၊ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ
အတွက် ဘတ်ဂျက်ရရးဆွဲခခင်း ၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူခခင်း ၊ အုြ်ချုြ်မှုကိစ္စများရဆာင်ရွက်ခခင်းနှင့်ICT
ရကာ်မတီမှ အခါအားရလျာ်စွာရြးအြ်သည့်တာဝန်များအား ရဆာင်ရွက်ခခင်းတို ့ခဖစ်ြါသည်။
အဆိုခြု အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးဗဟိုဌာန ဖွဲ ့စည်းြုံ

အမေုုးသားေုုက်ဘာလုံြခုံရေး
ဗ်ုဌု ာန

Security

Information

Operation

Security

Center

Department

- Monitoring
- Assurance
- Cyber Defence

mmCERT

- Certification

- Cyber,Alerting

Authority(CA)

- Technical Support

Infrastructure(PKI)
and Regulate

ခမန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိကျင့်သုံးရန

- Support Law

And Response

- Public Key
- Policy,Standard

Security Audit

- Awareness
- International

Enforcement
- Judiciary
Support

Administration

- Planning
- Budget
- Staffing
- Procurement

- Certification

Cooperation

ဆက်သွယ်ရရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ

ဥြရဒများ
၁၅။

ခမန် မာနိ ုင ်ငံ တွ င် လက် ရှိ က ျင့် သု ံး ရနရသာ ဆက်သ ွယ ်ရ ရးနှ င့် သတင် းအချက်အ လက်

နည်းြညာဆိုင်ရာ ဥြရဒများမှာ ရဖာ်ခြြါအတိုင်း ခဖစ်ြါသည်(က) ကွန်ြျူတာြညာဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရရးဥြရဒ၊ (၁၉၉၆)
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၁၆။

(ခ)

အီလက်ထရွန်းနစ်ဆက်သွယ်ရရးဥြရဒ၊(၂၀၀၄၊၂၀၁၄)

(ဂ)

ဆက်သယ
ွ ်ရရးဥြရဒ၊(၂၀၁၃)

ခြဌာန်းခြီးဥြရဒများတွင် ICT လုြ်ငန်းဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရရး၊ အစိုးရအုြ်ချုြ်မှုယန္တရား

တွင်ကွန်ြျူတာနည်းြညာအား အသုံးချရရးတို ့အတွက် ြါဝင်ရသာ်လည်း တည်ဆဲဥြရဒများတွင်
e-Government စနစ်တိုးတက်လာရစရရးအတွက် အရထာက်အကူခြုနိုင်မည့် အရခခခံအချက်များ
5

မြါ၀င်ရကကာင်း ရတွ ရှ့ ိရြါသည်။ လက်ရှိတင
ွ ် Cyber Legal and Policy Framework
(Cyber Law) ကိုရရးဆွဲနိုင်ရန် ကမ္ဘာဘဏ်ရချးရငွခဖင့် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိခြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်
အရစာြိုင်းတွင် ဥြရဒမူကကမ်းရရှိရန် လျာထားရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။

6

ဆိုက်ဘာကျိုးရြါက်မှုအား ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ
၁၇။

ဆိုက်ဘာကျိုးရြါက်မှုခဖစ်ရြါ်လာလျှင်

တိုက်ခိုက်ခံရသည့်

အဖွဲ ့အစည်းအရနခဖင့်

နိုင်ငံ

အတွင်း အဖွဲ ့အစည်းရြါင်းစုံြါဝင်ဖွဲ ့စည်းထားရသာ( Cyber Team ) အဖွဲ ့နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်
ရန်အထူးလိုအြ်ြါသည်။ ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှုမရှိသည့်အတွက် အဖွဲ ့အစည်းများအရနခဖင့် အခမင့်မား
ဆုံးရသာ ခခိမ်းရခခာက်မှုများကို တုန် ့ခြန်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုများ မခြုလုြ်နိုင်ြါ။
၁၈။

ဆိုက်ဘာခခိမ်းရခခာက်မှုခံရသည့်အဖွဲ ့အစည်း (ဥြမာ- ဘဏ်၊ ဝန်ကကီးဌာန) စသည်တို ့သည်

လုံခခုံရရးဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများခဖင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ကကိုတင်ကာကွယ်ရန် စီမံခန် ့ခွဲမှု
စနစ်ရှိရန် လိုအြ်ြါသည်။ (ဥြမာ- IT ြညာရှင်ကို အခရကကးရငွရြး၍ ခန် ့ထားခခင်း)
၁၉။

လုံခခုံရရးအြိုင်းတွင် စွန် ့စားခခင်းနှင့်ရအာင်ခမင်မှုတန်ဖိုးကကားတွင်

ခခားနားမှုများရှိြါသည်။ အိုင်တီကျွမ်းကျင်သူများမှာ စီးြွားရရးရခါင်းရဆာင်များနှင့် ဆက်သယ
ွ ်
ရဆာင်ရွက်မှုများမရှိြါ။ အမှုရဆာင်အရာရှိများကလည်း မခဖစ်ရသးသည့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု
များတွင် ရင်းနှီးခမှုြ်နှံမှုဆိုင်ရာ အလားအလာများနှင့် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိြါသည်။
စီးြွားရရးရခါင်းရဆာင်များမှာလည်း

5

လုံခခုံရရးဆိုင်ရာ

ကျိုးရြါက်မှုများတွင်

ခဖစ်တတ်ရသာ

Available From: Myanmar e-Government Master Plan (2016-2020) Myanmar Version (Draft).pdf

[accessed 4 May 2018]
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Available From: ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရမလ ၁၀ ရက်ရနထု
့ တ် ခမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၇ မှ ရကာက်နှုတ်ထားြါသည်။

ရှု သည်
့
့ရက် ၁၀-၅-၂၀၁၈)

( ကကည့်
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စီးြွားရရးအရြါ်အကျိုးသက်ရရာက်မှု၊ အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာမူြိုင်ခွင့်များ၊ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာများနှင့်
ြတ်သက်၍ သက်ရရာက်မှုအနည်းအများကို နားလည်ထားသင့်ြါသည်။
၂၀။

အိုင်တြ
ီ ညာရှင်များကလည်း ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးြွဲများတွင် သက်ဆိုင်ရာအိုင်တီအရကကာင်း

အရာများကို စီးြွားရရးရခါင်းရဆာင်များနားလည်ရအာင် ကကိုးစားလုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။ ထို ့အတူ
ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး ရင်းနှီးခမှုြ်နှံမှု၏တန်ဖိုးကိုလည်း နားလည်သရဘာရြါက်ရအာင် လုြ်ရဆာင်
ရြးရြါမည်။ စီးြွားရရးရခါင်းရဆာင်များအရနခဖင့်လည်း ၎င်းတို ့၏အိုင်တီဌာနများကို လုံခခုံရရး
ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များ အခြည့်အဝနားလည်ရအာင်လုြ်ရဆာင်ရမည်ခဖစ်ြါသည်။
၂၁။

ဒုတိယအချက်အရနခဖင့် လုံခခုံရရးအဖွဲ ့သည် အင်တာြရိုက်စ်တစ်ခုလုံးကို အချိန်တိုင်း

ကကည့်ရနရန်လိုြါသည်။

လက်ရှိကမ္ဘာကကီးတွင်

မိုဘိုင်းနည်းြညာ၊

ကရလာက်နည်းြညာနှင့်

အင်တာနက်နည်းြညာများမှာ ဆိုက်ဘာခခိမ်းရခခာက်တိုက်ခိုက်မှုကို အချိန်တိုင်း လမ်းဖွင့်ရြးရန
သကဲ့သို ့ ခဖစ်ရနြါသည်။ ဆိုက်ဘာခခိမ်းရခခာက်မှုများမှာ ၃၉ စက္က န် ့တိုင်းတွင် တစ်ကကိမ်ခဖစ်ရြါ်
လျက်ရှိသည့်အတွက် ဆိုက်ဘာနှင့် ဆက်စြ်ရသာလုံခခုံရရးကဏ္ဍ/အဖွဲ ့များ စဉ်ဆက်မခြတ်ရလ့လာ
ရစာင့်ကကည့်မှုသည် စနစ်တကျရှိရန်လိုအြ်ြါသည်။တတိယအချက်မှာ တင်ခြြါလုံခခုံရရးအဖွဲ ့ကို
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်လာမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့် ခခိမ်းရခခာက်မှုမှတန်ခြန်လုြ်ရဆာင် နိုင်ရန်အတွက်
လုြ်ြိုင်ခွင့်များ

အခြည့်အဝရြးထားရန်ခဖစ်ြါသည်။

ဆိုက်ဘာခခိမ်းရခခာက်မှု

ခဖစ်ရြါ်လာလျင်

အလျင်အခမန်တုံ ့ခြန်မှုသုိ ့မဟုတ် နည်းြညာလိုအြ်ချက် (၇၄ ရာခိုင်နှုန်း) ၊ ခြန်လည်တုံ ့ခြန်ရန်
ရနှာင့်ရနှးမရကျနြ်မှု (၉၀ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိရကကာင်း ရလ့လာရတွ ရှ့ ိရြါသည်။
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အကကီးမားဆုံးရသာ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး ခခိမ်းရခခာက်မှု (၅)မျိုး
၂၂။

၂၀၁၇ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု အများအခြားခဖစ်ရြါ်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းတို ့

အနက် ရခမာက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာအနှံ ့အခြားရှိ ကွန်ြျူတာအလုံးရြါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ရကျာ်ကို
Wanna Cry ခဖင့်တိုက်ခိုက်မှုမှာလည်း တစ်ခုအြါအဝင်ခဖစ်ြါသည်။ NotPetya Cyber တိုက်ခိုက်
မှုသည် ယူကရိန်းနှင့်ရုရှားမှ ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းများကိုထိခိုက်ခဲ့ခြီး အရမရိကန်နိုင်ငံသား ၁၄၃ သန်း၏
သတင်းအချက်အလက်များကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။ အရမရိကန်နိုင်ငံရှိ သုရတသနနှင့်နည်းြညာကုမ္ပဏီ
7

ဆိုက်ဘာကျိုးရြါက်မှုရတွမခဖစ်ရအာင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ တင်လင်းရအာင်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧခြီလ ၁၂ ရက်ရန ့ထုတ်

ခမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၁၅ မှ ရကာက်နှုတ်ထားြါသည်။ ( ကကည့်ရှု ့သည့်ရက် ၁၂-၄-၂၀၁၈)
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Gartner အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နည်းြညာလုံခခုံရရးအတွက် အသုးံ ခြုရငွ အရမရိကန်ရဒါ်လာ
၈၆.၄ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လည်း အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၁၁၀ ဘီလီယံအထိ
အသုံးခြုမည်ဟု ခန် ့မှန်းထားြါသည်။ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးအဖွဲ ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခဖစ်ရြါ်နိုင်ရသာ
ဆိုက်ဘာခခိမ်းရခခာက်မှု အကကီးမားဆုံး(၅)ခုမှာ (က) ဟတ်ကာများ၏ ြစ်မှတ်ခဖစ်လာရသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရငွရကကးစနစ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်

အရမရိကန်ရငွရကကးသည် ဟတ်ကာများရကကာင့် ြစ်မှတ်ခဖစ်လာြါသည်။ ၎င်းကို
Cryptojacking

ဟုရခါ်ြါသည်။

ရနာင်ကာလတွင်

ကုမ္ပဏီများ၊

တစ်ဦးချင်း

သို ့မဟုတ် အုြ်စုများ၏ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရငွရကကးစနစ်များသည် ဟတ်ကာ
များ၏ြစ်မှတ်ခဖစ်လာြါသည်။
(ခ)

ဆိုက ်ဘ ာတိ ုက ်ခ ို က ်မ ှု အရခခခံ၍

တစ်ဟ ုန ်ထ ိုး တိ ုး တက်လ ာရသာ

စွမ ်း အား။

ရဆာ်ဒီအာရရဗျကုမ္ပဏီများရှိ ကကီးကကြ်ထိန်းချုြ်မှု Server များတွင် သူလျှို အဖျက်
အရမှာင့််များထား၍ သတင်းအချက်အလက်ခိုးယူမှုများ အစြျိုးလာနိုင်ြါသည်။
(ဂ)

အစိုးရကကီးမှူးရသာ ဆိုက်ဘာခြစ်မှုများ။
တို ့တွင်

အစိုးရရထာက်ကူကကီးကကြ်မှုခဖင့်

ရခမာက် က ို ရီ းယား၊ ရု ရှ ား၊ တရုတ်
အဆက်မခြတ်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ

ရှိလာနိုင်ြါသည်။ (ဥြမာ - ရခမာက်ကိုရီးယား၏ လာဇာရြ်စ်ဆိုက်ဘာအုြ်စု)
(ဃ)

လုံခခုံရရး ရဆာ်ဖ်ဝဲလ် များကို ထိုးရဖာက်လာမည့် အဓိကအချက်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
တွင် ယုံကကည်စိတ်ချရရသာ Program များ၊ Software များ၊ Hardware များကို
ထုတ်လုြ်ခဖန် ့ခဖူးသည့် လုံခခုံရရး Software ကုမ္ပဏီများကို ြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်
မှုများရှိလာနိုင်ြါသည်။

(င)

ကွန်ြျူတာကို ြျက်ဆီးရစရသာ Worms ။

ြစ်မှတ်ကို အလျင်အခမန် ဖျက်ဆီး

တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် Malware မျိုးကွဲ Worms များ အများအခြားအသုးံ ခြု
တိုက်ခိုက်လာနိုင်ြါသည်။
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Available From: https://www.cybersecurity-insiders.com/top-5-cybersecurity-threats-of-2018/[ accessed 7 May

2018]
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ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုများအား နားလည်ရစနိုင်သည့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရး အချက် (၂၀)
၂၃။

ကွန်ြျူတာ၊ အင်တာနက် သုးံ စွဲသမ
ူ ျားအရနခဖင့် သိသာရသာဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်

ကကုံရတွ နိ့ ုင်သကဲ့သို ့ တစ်ခါတစ်ရံ မသိနိုင်ရသာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လည်း ကကုံရတွ ရနိ
့ ုင်ြါသည်။
ရအာက်ြါအချက်များသည် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုအား နားလည်ရစနိုင်ရသာ အချက်များခဖစ်
ြါသည်(က) ထူးခခားရသာလက္ခဏာများ ။

ဗိုင်းရြ်စ်များ ကူးစက်ရစခခင်း၊ဝက်ဘ်ဆိုက်

များအား တရားမဝင် ဝင်ရရာက်အသုံးခြု၍ အရရးကကီးရသာ အချက်အလက်များအား
အလွဲသုံးစားခြုလုြ်ခြီး လူမှုရရးနှင့်နိုင်ငံရရး ခြဿနာများ ခဖစ်ရြါ်ရစရန် ရည်ရွယ်
တိုက်ခိုက်မှုခဖစ်ြါသည်။ရနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအရနခဖင့် သက်ရသခံအချက်အလက်
ခိုးယူခခင်း၊ ခခိမ်းရခခာက်ခခင်း၊ ဖန်တီးမှု မူြိုင်ခွင့်များခိုးယူခခင်း၊ စက်ြစ္စည်းများနှင့်
အချက်အလက်များ အသုံးခြုခွင့်ဆုံးရှုံးခခင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်မျက်နှာစာများ ဖျက်စီးခခင်း
စသည့် ဆိုးကျိုးများခဖစ်ရြါ်လာြါသည်။
(ခ)

နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးနှင့် တာဝန်ကကားဆက်သွယ်မှု။

နိုင်ငံသား

တစ်ဦးအရနခဖင့် ဆိုက်ဘာနယ်ြယ် လုံခခုံ မှုရှိရစရန် နှင့် ရစာင့်ထိန်းလိုက်နာရန်
နည်းြညာအသုံးချမှုများကိုအသုံးခြုနိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရသာစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊
ထုံးတမ်းများကိုသိရှိခခင်း၊ ဗဟုသုတများရဝမျှခခင်း၊ အွန်လိုင်းကိုယ်ြိုင်လွတ်လြ်ခွင့်
ထိန်းသိမ်းခခင်း၊ မူြိုင်ခွင့်မူဝါဒများအား အရလးထားခခင်း၊ ဖျက်ဆီးရရးလှုြ်ရှားမှု
များအားတားဆီးရန် ကိုယ်ထူကိုယ်ထကင်းချခခင်းနှင့် အကင်းြါးစွာလှုြ်ရှားခခင်း
များအားခဖင့် လူတိုင်းက အင်တာနက်ကို ြိုမိုရကာင်းမွန်ရသာရနရာ ခဖစ်လာရစရန်
ရဆာင်ရွက်နိုင်ကကြါသည်။ ထိုထက်ြိုခြီး နိုင်ငံသားများက အွန်လိုင်းရြါ်တွင်
မည်သူမည်ဝါ လွယ်ကူစွာမသိနိုင်ခခင်းအရြါ်တွင်လည်း အခွင့်ရကာင်းမယူသင့်ြါဟု
ယူဆြါသည်။
(ဂ)

အင်တာနက်အား အသုးံ ချခခင်း ။

အင်တာနက်ကွန်ရက်၏အကျယ်အဝန်းသည်

လွန ်ခ ဲ့ သ ည့် ဆ ယ်စု နှ စ် တစ်စ ုရကျာ်စ ာ အရတွ ့အကကုံ များခဖင် ့ များစွ ာ တိ ုး တက်
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ရခြာင် းလဲ လာခြီး Local Area Network (LAN) နှင့် Wide Area Network
(WAN)တို ့ရြါင်းစြ်ခခင်းသည်လည်းကွန်ရက်တစ်ခုတည်းအခဖစ် အသုံးခြုနိုင်သည့်
စြ်ရကကာင်းမဲ့ကွန် ရက် (SeamlessNetwork) တစ်ခုကို ဖန်တီး ရြးခဲ့ြါသည်။
ထိုကဲ့သို ့ကကီးမားရသာ

ဆက်သွယ်မှုများတွင်

ဗဟိုအုြ်ချုြ်ရရးစနစ်များ

ကင်းမဲ့

ရနတတ်ကကြါသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရရ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန် ့သည် အင်တာနက်အသုံးခြု
ရနကကခြီး ၎င်းတို ့၏ ၄၂ရာခိုင်နှုန်းခန် ့က အွန်လိုင်းအရရာင်းအဝယ်များ လုြ်ကက
ြါသည်။ ထိုကဲ့သို ့ ဆက်သွယ်မှုများကကားတွင် ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခခမ်းမှခြဿနာတစ်ခုက
အခခားတစ်ဖက်ခခမ်းသို ့ ချက်ချင်း ြျံ ့နှံ ့ကူးစက်သွားရန် လွယ်ကူြါသည်။ ထို ့ခြင်
Transmission Control Protocol (TCP) သို ့မဟုတ် Internet Protocol တို ့ကို
အလွယ်တကူ စုစည်းထားခခင်းနှင့်အတူ အလွန်ဆိုးဝါးရှုြ်ရထွးရသာ ကွန်ြျူတာ
ကွန်ရက်စီမံခန် ့ခွဲရရး စနစ်များသည်လည်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုများကို ခဖစ်ရြါ်
ရစြါသည်။
(ဃ)

Hackingtool များအလွယ်တကူရခခင်း။
ခခင်းသည်လည်း

Hackingtoolများ အလွယ်တကူရနိုင်

ဆိုက်ဘာဒုစရိုက်မှုများခဖစ်ရစရန်

အားရြးအားရခမှာက်

ခြုရန

ြါသည်။ ဂိမ်းနှင့် Hacking ဖိုရမ်များရြါ်တွင် များစွာရသာ တရားမဝင် Hacking
အရထာက်အကူခြုြစ္စည်းများကို

အဆင်သင့်ရနိုင်ခြီ ခဖစ်ြါသည်။ DDOS နှင့်

Ransomware များကဲ့သို ့ Hacking Tool များကိုတစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်းထား
ရသာ သင်ခန်းစာများနှင့်အတူ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီရသာရေးနှုန်းခဖင့် အလွယ်တကူ
ရနိုင်ခခင်းက မည်သူကိ
့ ုမဆို

တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုခုကို ရယူရစနိုင်ြါသည်။

၎င်းရဖာ်ခြချက်များသည် ငယ်ရွယ်သူများကို ဆိုက်ဘာဒုစရိုက်မှုများတွင် ြါဝင်ရစရန်
ြို၍တွန်းအားရြးရနြါသည်။
(င)

ဆိုက ်ဘ ာတိ ုက ်ခ ို က ် မ ှုမ ျားရကကာင့် ရရှိန ိုင ်ရ သာ အဆုံး အစမဲ့ ဆိုး ကျို းများ။
ရုတ်တရက် ရမှာင်ြိတ်သွားခခင်း၊ အဏုခမူစက်ရုံများြုံမှန်မလည်ြတ်ခခင်း၊ ြိုက်လိုင်း
များ ရြါက်ကွဲခခင်း၊ မီးရထားနှင့်ရလရကကာင်းလိုင်းများ၏ ခရီးစဉ်ရဖာ်ခြချက်များ

17
ကရမာက်ကမခဖစ်ခခင်း၊ သက်ရသခံအချက်များခိုးယူခခင်း၊ အွန်လိုင်းလုြ်ငန်းအသွား
အလာများမှားယွင်းခခင်းနှင့်

ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သိမ်းြိုက်ခံရခခင်း စသည်တို ့သည်

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု၏ ရနာက်ဆက်တွဲရလဒ်များ ခဖစ်ြါသည်။ ဂိမ်းကုမ္ပဏီများ၊
ဘဏ္ဍာရရးလုြ်ငန်းအဖွဲ ့များ၊ အီလက်ထရရာနစ် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ လူမှု
ကွန်ယက်များနှင့် ရဒတာစင်တာများသည် ဟက်ကာများအတွက် အကျိုးအခမတ်များ
ရသာ ြစ်မှတ်များခဖစ်ရနြါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလည်း ၎င်းသတင်းအချက်
အလက်တိုက်ခိုက်မှုခြဿနာအား ကိုင်တွယ်ရခဖရှင်းလျက်ရှိြါသည်။
(စ)

ကမ္ဘာ့ဟက်ကာလှုြ်ရှားမှုအတက်ကကဆုံးနိုင်ငံများ။

Internet Solution မှ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ Global Threat Intelligence

မှတ်တမ်း ထုတ်ခြန်ချက်အရ

တိုက်ခိုက်မှုများ၏ (၆၅) ရာခိုင်နှုန်းသည် အရမရိကန်ခြည်ရထာင်စုနှင့် ရခမခြင်
တည်ရနရာ ြိတ်ဆို ့ခခင်းများကို ရရှာင်ရှားရန် အသုးံ ခြုသည့် ဟက်ကာများလွှမ်းမိုး
ထားရသာ Host များ၏ IP များမှ စတင်ခဲ့ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် Hacking
လှုြ်ရှားမှုရှိရသာ နိုင်ငံများစာရင်း၏ထိြ်ဆုံးရနရာတွင် ကမ္ဘာ့ Hacking လှုြ်ရှားမှု
များ၏ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခဖင့် ရြ်တည်ရနဆဲြင်ခဖစ်ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Hacking
အတွက် ဦးရဆာင်မှုများကို ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတက္က သိုလ်များမှ
ကျင်းြရသာ Hacking ခြိုင်ြွဲများအား တရားဝင်အရထာက်အြံ့ရြးရနသည့် တရုတ်
နိုင်ငံအစိုးရ၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအခဖစ် ယူဆနိုင်ြါသည်။ တရုတ်၊ အရမရိကန်၊
တူရကီနှင့် ရုရှားနိုင်ငံများသည် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုခဖစ်စဉ်များ၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်း
အထက်တွင် တာ၀န်ရှိြါသည်။
(ဆ)

အခမဲတမ်းလူသိအများဆုံး Hacking အဖွဲ ့များ ။

Lizard Squad အဖွဲ ့သည်

Facebook၊ မရလးရှားရလရကကာင်းလိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ Microsoft Xbox Live
နှင့် Sony ၏

Playstation ကွန်ရက်များကို Hackခဲ့ြါသည်။ Anonymous အဖွဲ ့

တွင် ရထာင်ရြါင်းများစွာရသာ Hacktivists များ ြါဝင်ခြီး ၎င်း၏ြစ်မှတ် များမှာ
Master Card, Visa, PayPal နဲ ့ NewYork ခမို ့၏စရတာ့လဲလှယ်ခခင်း
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ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များခဖစ်ြါသည်။ Chaos Computer Club (CCC)အဖွဲ ့သည်
ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်အတွင်း၌ဖွဲ ့စည်းခဲ့ခြီး ရရှးအကျဆုံး၊

ဝါအရင့်ဆုံး

ကျင့်ဝတ်လိုက်နာရသာ ဟက်ကာအဖွဲ ့လည်း ခဖစ်ြါသည်။ ၎င်းတို ့၏ ရည်ရွယ်ချက်
မှာ အဓိကကျသည့်စနစ်များတွင်ခဖစ်ရနရသာ လုံခခုံရရးယိုရြါက်များကို

ရှာရဖွရန်

ခဖစ်ြါသည်။ OurMine အဖွဲ ့သည် Mark Zuckerberg နှင့် Sundar Pichai
တို ့၏ လူမှုကွန်ယက် အရကာင့်များကို Hack ခဲ့ကကြါသည်။ ထို ့အခြင်၎င်းတို ့
သည် LinkedIn ကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းအဖွဲ ့က ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်
မှုများအခြင်ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးစစ်ရဆးခခင်းဝန်ရဆာင်မှုများလည်းရြးကကြါသည်။
အခခားထင်ရှားသည့်အဖွဲ ့များမှာ LulzSec၊ Syran Electronic Army၊ The Level
Seven Crew၊ globalHell နှင့် Tea Mp0isoN တို ့ခဖစ်ြါသည်။
(ဇ)

ဆိုက်ဘာရြျာ့ကက
ွ ်များနှင့်ြတ်သက်၍ နားလည်နိုင်ရန် အရရးကကီးရသာအချက်များ ။

Adobe Reader၊

Flash Player များကဲ့သုိ ့ Java အရခခခြု ြရိုဂရမ်များကို

ကွန်ြျူတာအများစုတွင် အသုံးခြုရနြါသည်။ ထို ့ခြင် ၎င်းြရိုဂရမ်များက ဗိုင်းရြ်စ်၊
Worm နှင့် Trojan Horse

များြါဝင်ရသာ ဖျက်ဆီးရရးရဆာ့ဖ်ဝဲလ် များခဖင့်

တိုက်ခိုက်သည့် ရိုးရှင်းရသာ Syntactic Attack ဟုရခါ်သည့် တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံ
နိုင်ရန်လွန်စွာအားနည်းကကြါသည်။ ထို ့ရကကာင့် ကွန်ြျူတာအများစုတွင် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်
ရြျာ့ကွက်များရှိရနြါသည်။ ကမ္ဘာအနှံအခြားမှ
့
အစိုးရအဖွဲ ့အစည်းများသည် ၎င်းတို ့
၏(အခခားအစိုးရတစ်ခုကို ယှဉ်၍စစ်ရရးစစ်ရာ (သို ့မဟုတ်) နိုင်ငံရရးအရ အရရးသာ
မှုရရန် Hackingများ ခြုလုြ်ခခင်း) သူလျှိုစစ်ဆင်ရရးများအတွက် ဖျက်ဆီးရရး
ြရိုဂရမ်များ၊ ဖွံ ခဖိ
့ ုးတိုးတက်မှုစစ်ဆင်ရရးများတွင် အကကင်းမဲ့ြါဝင် ရထာက်ြံ့ရြးကက
ြါသည်။ Stuxnet မှာ ထိုကဲ့သို ့ ဖျက်ဆီးရရးြရိုဂရမ်များအတွက် အရကာင်းဆုံး
ဥြမာတစ်ခုြင်ခဖစ်သည်။

19
(စျ)

အရခခခံဆိုက်ဘာဒုစရိုက်မှုြုံစံများအားအတိုချုြ်အားခဖင့် ရဖာ်ခြခခင်း ။ ဆိုက်ဘာ
ဒုစရိုက်သမားများသည်

နည်းလမ်းရြါင်းစုံခဖင့်

အသုးံ ခြုတိုက်ခိုက်ကကြါသည်။

အသုံးများရသာနည်းလမ်းအချို ့မှာ (၁)

Hacking။ ဟက်ကာများကနည်းလမ်းရြါင်းစုအ
ံ သုးံ ခြုခြီး ၎င်းတို ့ြစ်မှတ်
၏ကွန်ြျူတာများ၊ ကွန်ရက်များကို တရားမဝင်ဝင်ရရာက်ရန် ကကိုးစား၍
Hack ခံရသည့် Device ကို လွဲမှားစွာ အသုံးခြုရန်၊ ြိတ်ြစ်ရန် ခဖစ်ြါသည်။

(၂)

Cyber Stalking။

ြစ်မှတ်အား ရစာ်ကားြုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်သည့်

အွန်လိုင်းရြးစာများခဖင့် ရနှာင့်ယှက်မှုခဖစ်ြါသည်။
(၃)

Identity Theft ။ ဆိက
ု ်ဘာရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မည့်သူ တစ်ရယာက်က
ခြည်သူ၏ဘဏ်
့
အရကာင့်၊ ကကိုသုံးကဒ်နှင့် အခခားဘဏ္ဍာရရး အချက်အလက်
များကို ဝင်ရရာက်အသုံးခြုခွင့်ရယူ၍ ြိုက်ဆံခိုးခခင်း၊ ရမှာင်ခိုရေးကွက်များ
တွင် ခြန်ရရာင်းချရန် အွန်လိုင်းမှရေးကကီးြစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခခင်းများ
ခြုလုြ်ကကြါသည်။

(၄)

Child Soliciting and Abuse ။

ရာဇဝတ်သားများသည်ChatRoom

မှတဆင့်လူငယ်များဆီမှ ကရလးသူငယ်အခြာြုံများ ရယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍
နည်းအမျိုးမျိုးခဖင့် ကကိုးစားရယူခခင်း ခဖစ်ြါသည်။
(ည)

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်သူများကို ရှုရထာင့်အမျိုးမျိုးခဖင့်

အမျိုးအစားခွဲခခားခခင်း ။

မရကျမနြ်ခဖစ်ရနသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့အစည်းမှ အတွင်းလူ၊ ရငွမက်ရသာ ဝန်ထမ်း
အတွင်းလူနှင့် အဖွဲ ့ရဟာင်းတွင်ြါဝင်ရင်း

မရတာ်တဆ အတွင်းလူခဖစ်ရနသူများ

စသည်ခဖင့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ရရးသမားများကို အတွင်းလူနှင့် အခြင်လူဟူ၍
အမျိုးအစားခွဲခခားနိုင်ြါသည်။မရကျမနြ်ခဖစ်ရနရသာဝန်ထမ်းများက အတွင်းြိင
ု ်း
စနစ်များ၏လုံခခုံရရးကို ခခိမ်းရခခာက်မှုများခြုနိုင်ြါသည်။ ထိုရနရာတွင် ြိုက်ဆံမက်
ရသာ အတွင်းလူများသည် ကုမ္ပဏီ၏ြိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်အလွဲသုံးစား
ခြုနိင
ု ်ြါသည်။ မရတာ်တဆအားခဖင့်လည်း အတွင်းလူခဖစ်ရနသူများသည် ၎င်းတို ့

20
ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ဘဲ၊ မရည်ရွယ်ဘဲလျှို ့ဝှက်ချက်များ ရြါက်ကကားရစနိုင်ြါသည်။
အခြင်လူများကိုမူ အကကမ်းဖက်သမားများ၊ နိုင်ငံများနှင့်ဒုစရိုက်သမားများ ရြါင်းစု
ဖွဲ ့စည်းထားသည့် တိုက်ခိုက်သူအဖွဲ ့များအရနခဖင့် သိရှိနိုင်ြါသည်။
( ဋ)

ဆိုက ်ဘ ာတိ ုက ်ခ ို က ်မ ှု အမျို းမျို းနှင ့် ၎င်း တို ့ကိုစ တင်ရ န် နည်း လမ်း များ ။
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို

Syntactic တိုက်ခိုက်မှုနှင့် Sematic တိုက်ခိုက်

မှုဟ၍
ူ ခွဲခခားနိုင်ြါသည်။ ဥြမာ - ဗိုင်းရြ်စ်၊ Worm နှင့် ထရိုဂျန်များကဲ့သို ့
အဖျက်အရမှာင့်ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များအသုံးခြု၍ တိုက်ခိုက်ခခင်းကို Syntactic တိုက်ခိုက်
မှုဟုသိနိုင်ြါသည်။ ဗိုင်းရြ်စ်များက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုြွားယူနိုင်ခြီး ၎င်းတို ့၏ကုဒ်များကို
စတင်အလုြ်လုြ်ရစရန် မည်သည့်ဖိုင်များကိုမဆို ကူးစက်နိုင်ြါသည်။ Worm များ
ကမူ အခခားဖိုင်များကိုမကူးစက်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းရကကာင်းရြ်တည်နိုင်ခြီး၊
ကွန်ယက်အတွင်းသို ့ မိမိကိုယ်ကို ြွားယူြျံ နှ့ ံနိ့ ုင်ြါသည်။ ထိုကဲ့သို ့ ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်
များသည် ၎င်း တိ ု ့လု ြ် ငန် း ခြီးရခမာက် ရစရန် စနစ် တစ်ခ ု၏ အရရးကကီး ရသာ
အားနည်းချက်များကိုတိုက်ခိုက်ကကခြီး ြိုမိုထိရရာက်ရစရန် ထရိုဂျန်များက ြစ်မှတ်၏
အချက်အလက်များ

ရယူရြးကကြါသည်။

တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးက

Semantic

ြစ်မှတ်အားလှည့်စားရန်

တိုက်ခိုက်မှုဆိုသည်မှာ

ကွန်ရက်တစ်ခု

(သို ့မဟုတ်)

စက်ြစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုးံ ချခခင်းခဖစ်ြါသည်။ အရရးကကီးရသာ အားနည်းချက်
များကိုတိုက်ခိုက်ကကခြီး ြိုမိုထိရရာက်ရစရန် ထရိုဂျန်အသုံးခြုသူများကို လျှို ့ဝှက်ချက်
များအား ကိုယ်တိုင်ရဖာ်ထုတ်ရစရန် လှည့်စားတိုက်ခိုက်ခခင်းခဖစ်ခြီး လွန်စွာခြင်းထန်
ရသာ တိုက်ခိုက်မှုများခဖစ်ြါသည်။ စရတာ့ခ်များကို ရေးရြါရြါခဖင့် ရရာင်းထုတ်
ရစရန်၊ စရတာ့ခ်ရေးနှုန်းများအား ဟန်ရဆာင်၍ ရဖာင်းြွမှု ခဖစ်ရစခခင်းကဲ့သို ့
"Pump and Dump" လိမ်လည်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အချက်အလက်ရကာင်းများ
ရယူရန် အသုးံ ခြုရသာPhishing တိုက်ခိုက်မှုများသည် Semantic တိုက်ခိုက်မှု၏
ဥြမာများ ခဖစ်ြါသည်။
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( ဌ)

အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးခြုနိုင်ရရးအတွက် သတိခြုရရှာင်ရှားရန် ဆိုက်ဘာ
ခြစ်မှုများ။
(၁)

တစ်ခုခုအား Download လုြ်ရစချင်ရသာရကကာင့် စစ်တမ်းများ ခဖည့်ရြး
ရန်တွန်းအားရြးခခင်း။

လိမ်လည်မှုစစ်တမ်းများ၊ ကကိုသုးံ ကတ် အချက်

အလက်များ၊နာမည်၊ အသက်စရသာ ရတာင်းခံခခင်းများကဲ့သို ့ အချက်အလက်
များ စုစည်းရယူခခင်းစသည်တို ့ ခဖစ်ြါသည်။ ထိုကဲ့သို ့တိုက်ခိုက်ခခင်းများအား
ရရှာင်ရှားနိုင်ရန်၊ ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုခု Download ရယူရန် Google Search
မှတဆင့်သွားခခင်းထက် စိတ်ချရရသာဝက်ဘ်ဆိုက်သို ့ တိုက်ရိုက်သွားရရာက်
Download ရယူခခင်းများ ခြုလုြ်သင့်ြါသည်။
(၂)

အရန်ဘက်ထရီအချိန်တိုလွန်းခခင်း။

အကယ်၍

စမတ်ဖုန်းအသုးံ ခြုသူ

တစ်ရယာက်က ၎င်း၏အရန်ဘက်ထရီအချိန်သည် ြုံမှန်မဟုတ်ဘဲ တိုလွန်း
ခခင်းတစ်ခုခုကို သတိခြုမိလျှင် ဘက်ထရီသးုံ လွန်းရသာ ြရိုဂရမ်များအား
ရှာရဖွထုတ်ြစ်ခြီး အရခခအရနထူး၊ မထူးကို ဆန်းစစ် ကကည့်သင့်ြါသည်။
အကယ်၍ ဘက်ထရီအချိန်တိုးလာလျှင် အဖျက်အရမှာင့်ြရိုဂရမ်တိုက်ခိုက်မှု
ခဖစ်နိုင်ရခခရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။
(ဍ)

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုခဖစ်ြွားခါနီး ရရှ ရခြးလက္ခ
့
ဏာများ ။

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်

မှုတစ်ခု၏ ရရှ ရခြးလက္ခ
့
ဏာအများစုသည် ြထမြိုင်းတွင် အန္တရာယ်မရှိနိုင်ဟုယူဆ
ရရသာ်လည်းစက်ြစ္စည်းများရခတ်ရနာက်ကျရနခခင်းသို ့မဟုတ် အရခခခံအစိတ်အြိုင်း
တစ်ခုခုခဖစ်ခခင်းကဲ့သို ့ ထင်ရြါသည်။ ရအာက်တွင်ရဖာ်ခြထားရသာ အချက်ခြခခင်း
များအား သတိခြုမိလျှင် တိုက်ခိုက်ခခင်းအား အချိန်မှီ တားဆီးနိင
ု ်ြါလိမ့်မည်(၁)

အင်တာနက်ရနှးရကွးသွားခခင်း။

အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ရနှးရကွး

သွားခခင်းသည်လည်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခခင်း လက္ခဏာတစ်ခု ခဖစ်နိုင်
ြါသည်။ ဝန်ရဆာင်မှုများ ရြ်တန် ့သွားရစရန် တိုက်ခိုက်ခခင်း (DOS) နှင့်
ဝန်ရဆာင်မှုများ ရြ်တန် ့သွားရစရန် ခဖန် ့ကျက်တိုက်ခိုက်ခခင်း Distributed
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Denial of Service (DDOS) တိုက်ခိုက်မှုများသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု
ရနှးရကွးသွားခခင်းများ ခဖစ်ရစနိုင်ြါသည်။
(၂)

Antivirus အသိရြးစာတုများ။

ြုံမှန်ကာကွယ်ထားခခင်း မရှိရသာ

ကွန်ြျူတာများတွင် သတိရြးစာတုများခဖစ်ရြါ်နိုင်ခြီး ၎င်းစာများက အသုံး
ခြုသူကို Antivirus ြရိုဂရမ်ဟုထင်ရရသာ ြရိုဂရမ်တစ်ခုခုကို Install
လုြ်ခိုင်းြါလိမ့်မည်။
(၃)

မလိုအြ်ရသာ Browser Toolbar များရြါ်ခခင်း။

အကယ်၍ အသုးံ ခြု

သူသည် Install မလုြ်ထားရသာ Browser toolbar တစ်ခုခုအား သတိခြု
မိခြီဆိုလျှင် Browsing လုြ်ရနချိန်တွင် ၎င်းကိုအခခားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုခု
ဆီသို ့

ရခါ်သွားလား၊

မရခါ်သွားလားဆိုသည်ကို

သတိခြုစစ်ရဆးသင့်

ြါသည်။ အကယ်၍ အခခားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုခုဆီသို ့ ရခါ်သွားသည်ဆိုလျှင်
ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်ခံရခခင်း ခဖစ်နိုင်ြါသည်။
(ဎ)

စနစ်တစ်ခုသိမ်းြိုက်ခံလိုက်ရသည်ကို ရသချာရစရသာလက္ခဏာများ
(၁)

ြုံမှန်မဟုတ်ရသာ ဝက်ဘ်ကင်မရာ လုြ်ရဆာင်မှုများ။

အကယ်၍ အသုံးခြု

သူ၏ကွန်ြျူတာ ဝက်ဘ်ကင်မရာ၏မီးသည် အလိုအရလျာက် ြိတ်/ဖွင့်လုြ်
ရနလျှင်ရြါ်ခြူလာခဖစ်ရသာ အဖျက်အရမှာင့်ြရိုဂရမ်တစ်ခုခဖစ်သည့် အရဝးမှ
ထိန်းချုြ်ခခင်းြရိုဂရမ် ကူးစက်မှုခံရနရခခင်း ခဖစ်နိုင်ြါသည်။
(၂)

ြရိုဂရမ်အသစ်တစ်ခု ရုတ်တရက်ရြါ်ရြါက်လာခခင်း။

အကယ်၍

အမျိုးအမည်မသိ ြရိုဂရမ်တစ်ခုသည် အသုးံ ခြုသူ၏ ကွန်ြျူတာရြါ်တွင်
မကကာခဏရြါ်လာခဲ့လျှင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုခံရနရခခင်းခဖစ်ရန်များြါသည်။
(၃)

Utility ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များမှားယွင်းစွာအလုြ်လုြ်ရနခခင်း။

အကယ်၍

Antivirus ြရိုဂရမ်တစ်ခု၊Task Manager နှင့် Registry Editor များကို
ြိတ်ထားခံရခြီး ခြန်ဖွင့်၍မရခဲ့လျှင် ၎င်းကွန်ြျူတာသည်လည်း တိုက်ခိုက်
ခခင်း ခံထားရခြီးခဖစ်ြါသည်။
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(ဏ) အသုးံ ခြုသူ၏ ကွန်ြျူတာသို ့ ဝင်ရရာက်နိုင်ရန် ဟက်ကာများ

အသုံးခြုသည့်

လွယ်ကူရသာ နည်းလမ်းများ
(၁)

အခမဲ့ရဆာ့ဖ်ဝဲလ် Download ရယူခခင်းများ။ ဝယ်ယူရသည့် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်
တစ်ခုခုကို အခမဲ့ရနိုင်ခခင်းသည် တရားမဝင်သည့်အခြင် မိမိကွန်ြျူတာ၏
လုံခခုံရရးကိုြါ အန္တရာယ်ခဖစ်ရစနိုင်ခြီး အဖျက်အရမှာင့်ြရိုဂရမ်များဝင်ရရာက်
နို င် ရန် တံခ ါးဖွ င် ့ရြးခခင် း လည် း ခဖစ် ြါသည် ။ ထို ့ရကကာင် ့လ ို ချင် သ ည့်
ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်အား ဝယ်ယူအသုးံ ခြုခခင်းက ြို၍လုံခခုံြါသည်။

(၂)

Cookie ခိုးယူမှုများ။

Cookie များက

Login အချက်အလက်များ၊

အသုးံ ခြုထားသည့် ရာဇဝင်များအား မှတ်သားထားြါသည်။ ြုံမှန်ခဖစ်ရစ၊
ဝှက်ထားခခင်းခဖစ်ရစ Cookie များကို ရိုးရှင်းလှရသာ Browser Add-on
တစ်ခုခုသုံးခြီးအလွယ်တကူခိုးယူခံရနိုင်ြါသည်။ဤခြဿနာအားရခဖရှင်းရန်
အရကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ရကာင်းမွန်စွာ တည်ရဆာက်ထားရသာ၊ စိတ်ချ
ရရသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသာ ကကည့်ရှုရန်ခဖစ်ြါသည်။
(၃)

အခမဲ့ရြးထားရသာ Wi-Fi များအား အသုးံ ခြုခခင်း။

ဘဏ်ကိစ္စများ၊

အွန်လိုင်းရငွလွှဲမှုများ၊ လူမှုကွန်ရက်များ အသုံးခြုရန် စသည်တုိ ့အတွက်
အခမဲ့ Wi-Fi များအသုံးခြုခခင်းသည် အန္တရာယ်များြါသည်။ ထို ့ရကကာင့်
အများသုံး Wi-Fi ကွန်ယက်ထဲတွင် အသုံးခြုခဲ့လျှင် Virtual Private
Network (VPN) ဆက်သွယ်မှုကိုသာအသုးံ ခြုရန် အကကံခြုြါသည်။
(တ) တိုက်ခိုက်မှုအများစုကို ဟန် ့တားနိုင်ရန် ဝန်ရြါ့ရသာ နည်းလမ်းများ။

မတူညီ

ရသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တင
ို ်းအတွက် ကွဲခြားရသာ Password များကို အသုးံ ခြုြါ။
မတူညီရသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုင်းတွင် ကွဲခြားရသာ Password များအား အသုးံ ခြု
ရလ့ရှိရသာအကျင့်သည် အရကာင့်တစ်ခု ြါသွားခဲ့လျှင်ြင် အချက်အလက် ခိုးယူခံ
ရခခင်းမှအခြည့်အဝကာကွယ်ရြးနိုင်ြါသည်။အဓိကအသုးံ ခြုများရသာPassword
အားအခခားရသာဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အသုးံ မခြုသင့်ြါ။Pop-upsများကိုလျစ်လျူ
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ရှုထားြါ။ Pop-ups များကို ဝင်ခွင့်ခြုခခင်းက
Download လုြ်မိရစတတ်ြါသည်။ ထို ့ရကကာင့်

အဖျက်အရမှာင့် ြရိုဂရမ်များကို
E-commerce ကဲ့သို ့ရသာ

ဝက်ဘ်ဆိုက်များရြါ်တွင် Site အားစစ်တမ်းရကာက်ခခင်း ကဲ့သို ့ရသာ Pop-up
များခြုလုြ်ခခင်းအား ရရှာင်ရှားသင်ြ
့ ါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များရြါ်တွင် အရကာင့်
အချက်အလက် အခြည့်အစုံသိမ်းထားခခင်းအား ရရှာင်ကကဉ်ြါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
သည် Password သိမ်းဆည်းရန်နှင့် လိုအြ်လျှင်အသုံးခြုနိုင်ရန်

အခခားရသာ

အချက်အလက်များကို ရတာင်းခံတတ်ြါသည်။ ထိုသို ့သိမ်းဆည်းတတ်ရသာ အရလ့
အကျင်ရ
့ ှိခခင်းက စီးြွားရရးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးခခင်းများအထိ ခဖစ်ရစနိုင်ြါသည်။
(ထ) ဝက်ဘ်ဆိုက်များ

အသုံးခြုရာတွင်

စွန် ့စားမှုများ ရလျှာ့ချရန် နည်းလမ်းများ

ရြါင်းစြ်ြါဝင်သည့် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များအား Update လုြ်ြါ။

App၊ Widget၊

Plugin Version အရဟာင်းများသည် ရကာင်းမွန်စွာမလည်ြတ်နိုင်ကကဘဲ ဟက်ကာ
များအတွက် ဝင်ထွက်လွယ်ရသာလမ်းရကကာင်းများ ခဖစ်ရနတတ်ြါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်
ရရးသူများသည် လက်ရှိထွက်ရှိရနရသာ ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်Version များကိုသာ အသုံးခြု
သင့်ြါသည်။ လုံခခုံစိတ်ချရရသာ Hosting ကုမ္ပဏီများကို ရရွးချယ်ြါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် အန္တရာယ်နည်းြါးရစရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်ြိုင်ရှင်များသည် ထူးခခား
ရသာလုံခခုံမှုတိုင်းတာချက်များခဖင့် အလုြ်လုြ်ခြီး ရနာက်ဆုံးရြါ် Database

နှင့်

ြရိုဂရမ်များ

အသုံးခြု၍ လုံခခုံရရးအရလးထားရသာ ကုမ္ပဏီများကိုသာရရွးချယ်

သင့်ြါသည်။

Access

ရယူခခင်းအားြိတ်ြင်ရန်

".htaccess"ကို

အသုံးခြုြါ။

".htaccess" ဖိုင်အား အသုးံ ခြု၍ ကိုယ်မသိရသာ IP Address များမှ Login
စာမျက်နှာအား

ဝင်ရရာက်ခခင်းကို

လွယ်ကူစွာြယ်ချနိုင်ြါသည်။

WordPress

(သို ့မဟုတ်) Content Management System (CMS) အရခခခြုဝက်ဘ်ဆိုက်များ
တွင် အသုံးခြုရန်အသင့်ရတာ်ဆုံး၊ အရကာင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းခဖစ်ြါသည်။
(ဒ)

သမားရိုးကျ ဗိုင်းရြ်စ်တိုက်ဖျက်ရရးြရိုဂရမ်များသည် လုံရလာက်ရသာ ကာကွယ်မှု
မရြးနိုင်ခခင်း ။

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအများစုသည် ရကာင်းမွန်စွာစီမံခြုလုြ်
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ထားခြီး သမားရိုးကျ ခခိမ်းရခခာက်မှုများခဖင့်ယှဉ်၍

များစွာထူးခခားကွဲခြားရနကက

ရသာရကကာင့် သမားရိုးကျ ဗိုင်းရြ်စ်တိုက်ဖျက်ရရး ြရိုဂရမ်များမှ ရကာင်းမွန်စွာ
ကာကွယ်မှု မရြးနိုင်ကကြါ။

Online - Offline အန္တရာယ် ကိုင်တွယ်ရခဖရှင်းမှု

ြရိုဂရမ်များအား မရရွးချယ်လျှင်

မည်သူမျှလုံခခုံရရးအား

စိတ်ချမထားနိုင်ြါ။

စီးြွားခဖစ်ထုတ်လုြ်ထားရသာ ရခဖရှင်းနည်းလမ်းများကိုလူတိုင်းရနိုင်ခြီးဟက်ကာ
များသည် ၎င်းလုံခခုံရရးစနစ်များကိုကကံဖန်နည်းလမ်းရှာရဖွ၍ လွယ်ကူစွာ ချိုးဖျက်
နိုင်ြါသည်။ မျက်ရမှာက်ရခတ် ဟက်ကာများကမူ ြရိုဂရမ်၏ အားနည်းချက်များ
ထက်စာလျှင် Social Engineering ကိုအသုံးခြု၍ ဝါဒခဖန် ့ချီရရး လက်နက်သဖွယ်
အသုံးခြုတိုက်ခိုက်ကကြါသည်။ သမားရိုးကျဗိုင်းရြ်စ်တိုက်ဖျက်ရရးြရိုဂရမ်များသည်
ထိုကဲ့သို ့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးအား ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။
(ဓ)

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများအားရရှာင်ရှားနိုင်ရန်နှင့်နိုးကကားမှုရှိရစရန်နည်းလမ်းများ
(၁)

လူမှုကွန်ယက်ရြါ်တွင်တင်ထားရသာ ရမးခွန်းလင့်ခ်များ၊

ရဖာင်များကို

ရစ့စြ်စွာစစ်ရဆးြါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရယာက်က သံသယခဖစ်ဖွယ်ရာ
လင့်ခ်တစ်ခုကိုတင်ထားလျှင်၎င်းလင့်ခ်ကို မနှိြ်ခခင်းက ြိုရကာင်းြါသည်။
ဟက်ကာများသည် အဖျက်အရမှာင့်ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်အား အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ
ြျံ ့နှံ ့ရစရန် ထိုကဲ့သို ့ လင့်ခ်များကိုအသုးံ ခြုြါသည်။
(၂)

ရကကးဝယ်စာရင်းထုတ်ခြန်ချက်များကို ရသချာစွာရစာင့်ကကည့်ြါ။ အရကကး
စာရင်းထုတ်ခြန်ချက်များကို ြုံမှန်ရစာင့်ကကည့်ခခင်းအားခဖင့် ြုံမှန်မဟုတ်ရသာ
အရခခအရနများကို လွယ်လင့်တကူ သိခမင်နိုင်ရစရသာရကကာင့် သက်ရသခံ
အချက်အလက်များ ခိုးယူခံရခခင်းမှ
သက်ဆိုင်ရသာ

ကာကွယ်နိုင်ြါသည်။ ဝယ်သူများနှင့်

အချက်အလက်များကိုသာ

ထိန်းသိမ်းထားသင့်ြါသည်။

ဝယ်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အချက်အလက်များကိုသာ ရယူထားခခင်းသည်
အဆိုးဝါးဆုံး အရခခအရနခဖစ်လျှင်ြင် ဆုံးရှုံးခခင်းြမာဏများနှင့် သက်ရသခံ
အချက် အလက်များခိုးယူခံရခခင်းများကို ရလျာ့နည်းသက်သာရစြါသည်။
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(၃)

နည်းြညာခမှင့်ြစ္စည်းများအား သတိထား၍ အသုးံ ခြုြါ။

စမတ်

နာရီများကဲ့သို ့ နည်းြညာခမင့် အသုံးအရဆာင်ြစ္စည်းများသည် ကွန်ြျူတာ
အရံြစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများခြုလုြ်၍ ြင်မ Application များကို
အသုံးခြုရသာရကကာင့်

ဟက်ကာတစ်ရယာက်သည် ထိုြင်မ Application

များကိုသိမ်းြိုက်နိုင်ရုံခဖင့် ၎င်းတို ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရသာ စက်ြစ္စည်းများ၊
အချက်အလက်များအားလုံးကို

ရယူနိုင်ြါသည်။

ထို ့ရကကာင့်

တရားမဝင်

ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များခဖင့်ထုတ်လုြ်ထားရသာ စက်ြစ္စည်းများကို အသုံးမခြုရန်
အရရးကကီးြါသည်။
(န)

အဖျက်အရမှာင့်် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်။

ဆိုက်ဘာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ထူးခခား

သတ်မှတ်ထားရသာ အဖျက်အရမှာင့်ြရိုဂရမ်ဆိုသည်မှာ Scareware၊ Spyware၊
Ransomware၊ Worms၊ ကွန်ြျူတာဗိုင်းရြ်စ်စသည့် အလိုအရလျာက်ရရာက်ရှိ
လာတတ်ရသာရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များကိုခခုံ၍ရခါ်ရဝါ်ခခင်းခဖစ်ြါသည်။ Adware ကဲ့သို ့
ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များသည်လည်း ၎င်းအဖျက်အရမှာင့်ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်အုြ်စုထဲတွင် ြါဝင်ြါ
သည်။ Social Engineering လုြ်ခခင်းခဖင့်ခဖစ်ရစ၊ ကွန်ြျူတာ၏အားနည်းချက်
များကိုရှာ၍ ထိုးရဖာက်ခခင်းများခဖင့်ခဖစ်ရစ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ ခြုလုြ်ရာ
တွင် ဆန်းသစ်ရသာ အဖျက်အရမှာင့်် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များကို အသုးံ ခြုကကြါသည်။
Gozi၊ Vawtrack၊ Dridex များမှာ ဘဏ်များအား တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးခြုခဲ့
သည့် အဆင့်ခမင့်အဖျက်အရမှာင့်် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များခဖစ်ြါသည်။ဖိုင်များ ရခြာင်းလဲ
ရနခခင်း၊ ရြျာက်ဆုံးရနခခင်း၊ CPU အသုးံ ခြုမှုများ ခမင့်မားလာခခင်း၊ မကကာခဏ
ကွန်ြျူတာ ထိုးရြ်သွားခခင်း စသည်တို ့သည် အဖျက်အရမှာင့် ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်များ
တိုက်ခိုက်ခံရမှု၏ အရခခခံလက္ခဏာများခဖစ်ြါသည်။

9
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ခမန်မာနိုင်ငံအရြါ် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ
၂၄။

ခမန် မာနိ ုင ်ငံ အရနခဖင့် ၂၀၁၀ ခြည့် နှ စ် နှင ့် ၂၀၁၇ခု နှ စ် များတွင ် (နှ စ် က ကိမ် ) ဆို က ်ဘ ာ

တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရြါသည်။ ၂၀၁၀ ခြည့်နှစ် ရအာက်တိုဘာလအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုသည်
ခမန်မာနိုင်ငံရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်မီ

အင်တာနက်အဆက်အသွယ်များကို

ရနှာင့်ယှက်ရန်အတွက်

တိုက်ခိုက်မှုများခြုလုြ်ခဲ့ခခင်းခဖစ်သည်။ ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အက်စတိုးနီးယား
နိုင်ငံနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံတို ့တွင် ခဖစ်ြွားခဲ့ရသာတိုက်ခိုက်မှုများထက် ြိုမို
ကကီးမားြါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံ၏အဓိက အင်တာနက်ရထာက်ြံ့သူခဖစ်သည့် MPT (Ministry of
Post and Telecommunication) နှင့် ရတနာြုံတယ်လီြို ့ကုမ္ပဏီကို

အဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့

ခခင်းခဖစ်သည်။ အဆိုြါတိုက်ခိုက်မှုသည် အဓိကကျသည့် အဝင်၊ အထွက် ကွန်ရက်အသွားအလာ
တို ့ကို ရနှာင့်ယှက်ခဲ့သည်။ ထို ့ခြင် ရရရကကာင်းမှ ဆက်သွယ်ထားသည့် ရကဘယ်ကကိုးသည်
မရတာ်တဆခဖစ်ခဲ့ရာမှ အင်တာနက်အဆက်အသွယ်များ ခြတ်ရတာက်သွားခဲ့ရသည့် ခဖစ်ရြ်များ
လည်း ရြါ်ရြါက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ခဖစ်စဉ်သည် ရခိုင်ရဒသတွင် ခဖစ်ြွားရနရသာ အရခခအရန
များနှင့်ြတ်သတ်၍ ခမန်မာနိုင်ငံအရြါ်ြစ်မှတ်ထားခြီး ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ခြုလုြ်ခဲ့ခခင်းခဖစ်
သည်။

တူရကီနှင့်အင်ဒိုနီးရှားအရခခစိုက် ဟက်ကာများက နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်

အြါအဝင် ခမန်မာဝက်ဘ်ဆိုက် ၂၂ ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြီး ခမန်မာ
ဟတ်ကာများကလည်း တူရကီဝက်ဘ်ဆိုက် ၇၀၀ရကျာ်ကို ခြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ြါသည်။

10

၂၀၁၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအချို ့၏ ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးနှင့် ြတ်သတ်ရသာ
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ
၂၅။

ကမ္ဘာရြါ်တွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ခဖစ်စဉ်များ တစ်ရန ့တစ်ခခားများခြားလာလျက်ရှိြါ

သည်။ အရရးကကီးရရွးရကာက်ြွဲမှအစ လုြ်ငန်းရတာ်ရတာ်များများတွင် ြါဝင်ြတ်သက်မှုရှိရနခြီး
ရန ့စဉ်လူမှုဘဝကို ခခိမ်းရခခာက်ရနမှုများကို ရလျှာ့တွက်၍မရြါ။
၂၆။

ရဖာ်ခြြါစာရင်းအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ခြန်ရသာ Microsoft နှင့်

သုရတသနစာတမ်းများအရ ရဖာ်ခြထားခခင်းခဖစ်ြါသည် -
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(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အရမရိကန်အစိုးရသည် Cyber Security အတွက် အရမရိကန်
ရဒါ်လာ ၂၈ ဘီလီယံအထိသးုံ စွဲခဲ့ခြီး ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တို ့တွင်ြို၍ သုးံ စွဲလာ
နိုင်သည်ဟု ခန် ့မှန်းကကသည်။
(ခ)

Microsoft ၏ အချက်အလက်များအရ ကမ္ဘာ့အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီး၏ ဆိုက်ဘာ
မှုခင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အရမရိကန် ရဒါ်လာ ၅၀၀ ဘီလီယံြမာဏ
ထက် ရကကာက်မက်ဖွယ်ရာရှိရနခြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်း ြျမ်းမျှ Data ရဖာက်ထွင်း
ခံရမှုရကကာင့် ြျမ်းမျှကုန်ကျရငွသည် အရမရိကန် ရဒါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံရှိြါသည်။

(ဂ)

Data ရဖာက်ထွင်းခံရမှုများရကကာင့် ြျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်များသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရလးဆခန် ့ ြိုမိုခမင့်တက်သွားနိုင်ဖွယ်ရာရှိြါသည်။

(ဃ)

၂၀၁၇

နှစ်တွင် Ranson warp တိုက်ခိုက်ခံရမှုသည် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့

ြါသည်။
(င)

Ranson warp တိုက်ခိုက်ခံရခြီးရနာက် ြျမ်းမျှ ခြန်ရြးရငွြမာဏသည် အရမရိကန်
ရဒါ်လာ ၁၀၇၇ ခဖစ်ြါသည်။

(စ)

ဟတ်ကာများသည် e-mail အသုးံ များလာခြီး e-mail ၁၃၁ ခုတွင် Malware
Virus ၁ ခု ြါဝင်ြါသည်။

(ဆ)

၂၀၁၇ ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရ လိမ်လည်လှည့်စားဖျားရယာင်းခံရသူမှာ ၆.၅ ရာခိုင်နှုန်း
ရှိခြီး ယခင်နှစ်ထက်စာလျှင် နှစ်ဆခန် ့ များခြားလာခခင်းခဖစ်သည်။

(ဇ)

ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် လုြ်ငန်းငယ်များကို ဦးတည်ြါသည်။

(စျ)

ဆိုက်ဘာခဖစ်စဉ်များရကကာင့် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးကို အရလးထား ဆက်နွယ်လာ
ရသာလုြ်ငန်းအရရအတွက်များ တိုးခမှင့်လာရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ
ရှိလာနိင
ု ်ြါသည်။

(ည)

သန်းကကယ်သူရဌး WARREN BUFFETT ၏အဆိုအရ လူသားတို ့အရြါ် ဆိုက်ဘာ
အန္တရာယ်ကျရရာက်ခခင်းသည် နျူးကလီးယားအန္တရာယ်ထက် ြိုမိုကကီးမားသည်ဟု
ဆိုြါသည်။
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(ဋ)

Malware ဗိုင်းရြ်စ်အသစ်နမူနာ ၂၃၀၀၀၀ ကို ရန ့စဉ်ထုတ်လုြ်ရနမှုသည် ဗိုင်းရြ်စ်
အသစ်များ ကကီးထွားလာမှုကို ရဖာ်ခြရနြါသည်။

(ဌ)

တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာရြါ်တွင် Malware ဗိုင်းရြ်စ် အန္တရာယ်ရြးမှုအများဆုံး
နိုင်ငံခဖစ်ြါသည်။

(ဍ)

ခြန်ရြးရငွရတာင်းခံတိုက်ခိုက်မှု ခဖစ်စဉ်များသည် ရန ့စဉ် ၄၀၀၀ ရကျာ်ထိရှိသည်
ကိုရတွ ရှ့ ိရြါသည်။

(ဎ)

၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိရသာသူများတွင် မိမိတို ့မသိရသာ e-mail link ကိုလက်ခံခခင်းခဖင့်
များစွာရသာ Link များကို လက်ခံမိခခင်းကဲ့သို ့ရသာ အန္တရာယ်များရှိရကကာင်းကို
သိရရ
ှိ ြါသည်။

(ဏ) ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရသာ Hacker များသည် ၎င်းတို ့၏ရထာင်ရချာက်များကို အများ
နားမလည်ရအာင် ဖတ်၍မရရသာ အက္ခရာများအသုံးခြုခခင်းခဖင့် ဖုံးကွယ်ထား
ြါသည်။
(တ) မိမိ၏ Data များချိုးရဖာက်ခံရလျှင် စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုကို ၁၉၇ ရက်ခန် ့ အချိန်ယူ၍
စစ်ရဆးရရကကာင်းသိရရ
ှိ ြါသည်။
(ထ)

Android System သည် Windows စနစ်များရနာက်တွင် ဒုတိယရနှာက်ယှက်ခံ
ရရသာ ြစ်မှတ်ခဖစ်သည်။

(ဒ)

သတင်းအချက်အလက်ရဖာက်ထွင်းခံရရသာ ြစ်မှတ် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် မိမိ
ကိုယ်တိုင်ရဖာက်ထွင်းခံရမှုကို စုံစမ်းရဖာ်ထုတ်သည့် စနစ်များမရှိကကြါ။

(ဓ)

၉၅ ရာခိုင်နှုန်းရသာ အရမရိကန်လူမျိုးများသည် ကုမ္ပဏီများတွင် ၎င်းတို ့၏ အချက်
အလက်များ မည်သို ့မည်ြုံအသုံးခြုရမည် ဆိုသည်နှင့်ြတ်သက်၍ ြါဝင်ြတ်သက်
ရနကကသည်။

(န)

Virtual Private Networks (VPNs) အား ခြည်သူများက

အများဆုံးအသုံးခြု

ရသည့်အရကကာင်းမှာ အမည်မရဖာ်ခြသူများ၏ ရခါင်းစဉ်များကို အကကမ်းဖျင်းကကည့်ရှု
နိုင်ခခင်းနှင့်ရဖျာ်ရခဖရရးကဏ္ဍများကိုထိန်းချုြ်ထားခခင်းမရှိခခင်းတို ့ရကကာင့်ခဖစ်ြါသည်။

30
(ြ)

(VPNs) သုးံ စွဲသူ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် VPN တစ်ခုကို တစ်ြတ်လျှင်အနည်းဆုံး
၄ ကကိမ်မှ ၅ ကကိမ်ထိသးုံ စွဲကကသည်။
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နိဂုံး
၂၇။

ဖွံ ့ခဖိုးဆဲနိုင်ငံခဖစ်ရသာ

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခဖင့်

အိမ်နီးနားချင်းနိင
ု ်ငံများတွင်

သာမက

အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်ြါ ရင်ရဘာင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရတာ်မှ ရည်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒ
များချမှတ်ရဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။ နိုင်ငံရတာ်၏ အုြ်ချုြ်ရရး၊ လူမှုရရး၊ စီးြွားရရး ကဏ္ဍ
အသီးသီး ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ ့ခဖိုးတိးု တက်ရစရန်အတွက် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များကို
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ ချမှတ်ရဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။၎င်းလုြ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်လာ
မှုန ှင ့် အတူ ဆို က ်ဘ ာလုံ ခခုံ ရရးနှင ့် ြါတ်သ တ် သည့် လု ြ် ငန် းများခဖင် ့ လည် း ြိ ုမ ို ထိရ ရာက်စ ွ ာ
ကာကွ ယ ် နိ ုင ် ရမည် ခဖစ်ြ ါသည်။ ခမန်မ ာနိ ုင် ငံ ရှိ ဝန် က ကီး ဌာနများအရနခဖင့် လည် း ၎င်း တိ ု ့၏
ရဆာင်ရွက်ချက်များကို ြွင့်လင်းခမင်သာစွာခဖင့် ခြည်သူလူထုသိရှိရစရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လူမှု
ကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် အချိန်နှင့်တရခြးညီ နိုင်ငံအတွင်းသာမက လိုအြ်လျှင် ကမ္ဘာနိုင်ငံ
များသို ့ြါ သတင်းထုတ်ခြန်ရန်လိုအြ်ြါသည်။ လက်ရှိကကုံရတွ ရနရရသာ
့
ရခိုင်ခြည်နယ် ခဖစ်စဉ်သည်
အချိန်နှင့်တရခြးညီ သတင်းထုတ်ခြန်ရန်အားနည်းခခင်း၊ သတင်းအတည်ခြုစီစစ်ရာတွင် ရနှာင့်ရနှး
ခခင်း၊ထုတ်ခြန်၍မရရအာင် သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အြါအဝင် ဝန်ကကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်များ ဆိုက်ဘာ
တိုက်ခိုက်ခံရခခင်းတို ့ရကကာင့် အစိုးရမှသတင်းထုတ်ခြန်ချိန်သည် မမှန်သတင်းများ ဖတ်ရှု ခြီ
့ းချိန်ခဖစ်
ရနခခင်းရကကာင့်

သတင်းမှားများအား

နိုင်ငံတကာမှလက်ခံခြီး

ဖိအားရြးခခင်းခံရြါသည်။

ြို ့ရဆာင်ရရးနှင့်ဆက်သွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာနမှ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်မည့် Myanmar
e-Government Master Plan လုြ်ငန်းများ ဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ခြည်သူြိုင်နှင့်
နိုင်ငံြိုင်ခဖစ်ရသာ နည်းြညာလုြ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်ရနရသာ ထုတ်လုြ်မှုနှင့် ရရာင်းလိုအားလည်း
ခမှင့်တင်လာမည်ခဖစ်ြါသည်။ ၎င်းမှတဆင့် ဥြရဒများ၊ နည်းဥြရဒများ၊ ရရးဆွဲထုတ်ခြန်ခြီး
နည်းြညာကို အရခခခံရသာလုြ်ငန်းများခဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏လုံခခုံရရးနှင့် စီးြွားရရးဖွံ ခဖိ
့ ုးတိုးတက်

11

Available from: https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/ [ accessed 15 May 2018]
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မှုတွင် အဓိကအရရးကကီးရသာ အခန်းကဏ္ဍသို ့ရရာက်ရှိခြီးရနာက် ဆိုက်ဘာလုံခခုံရရးကဏ္ဍကိုလည်း
ြိုမိုရအာင်ခမင်ရအာင် ရဆာင်ရွက်လာနိုင်မည်ခဖစ်ရကကာင်းတင်ခြအြ်ြါသည်။

ဤစာတမ်းတိုအား
သုရတသနဌာနရှိ

ဦးဝင်းရဇာ်လတ်(ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး)မှ တာဝန်ယူရရးသားခြီး
အရာထမ်းအဆင့်ဆင့်မှ

ဝိုင်းဝန်းကကီးကကြ်တည်းခဖတ်၍

ထုတ်ရဝ

ခခင်းခဖစ်ြါသည်။
သုရတသနဌာန
ခြည်သူလွှ
့ တ်ရတာ်ရုံး
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