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ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး

 » ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး။
 » တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး။
 » အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး။ 

ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး။
 » ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး။
 » အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ခုိင္မာေရး။
 » စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
ရွင္သန္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး။
 » ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး။

စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး 
က႑မ်ားကုိလည္း ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေရး။
 » ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေရး။
 » ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ 
ဖိတ္ေခၚၿပီး စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေရး။
 » ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးကုိ ဖန္တီးႏုိင္မႈ 
စြမ္းအားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူတုိ႔၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေရး။ 

လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေရး။
 » အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား 
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး။
 » စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထေျမာက္ေရး။
 » တစ္မ်ိဳးသားလုံး က်န္းမာၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ 
ပညာရည္ျမင့္မားေရး။
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Mercedes မွ ၄င္းတုိ႕၏ ကားမ်ားအတြင္း Apple ၏ Siri 
နည္းပညာကို ထည့္သြင္း မည္ဟုဆုိ
By YTT

နာမည္ေက်ာ္ ကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Mercedes မွ Apple ၏ အသံျဖင့္ ေစခိုင္းျခင္း 
နည္းပညာျဖစ္တဲ့ Siri အား ကားမ်ား အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Mercedes ရဲ႕  သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၄င္းတုိ႔ အေနနဲ႕ Apple ရဲ႕ Siri အား A-
Class ကားမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းအသံုး ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Siri ကို ကား အတြင္း 
အသံုးျပဳေသာ app တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲေစမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ကားေမာင္းသူမ်ားမွာ 
၄င္းတို႔၏ Car-Display မွ တဆင့္ သီခ်င္းနား ေထာင္ျခင္း၊ ေရဒီယုိနားေထာင္ျခင္းမ်ား အျပင္ 
Facebook ႏွင့္ Twitter တုိ႔တြင္ပါ update ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ Feature ရဖုိ႕အတြက္ ကားေမာင္သူဟာ ၄င္းရဲ႕ iPhone အတြင္း Mercedes 
မွ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Drive Kit Plus app ကုိ install လုပ္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ 
ကားေမာင္း သူဟာ ကား display မွ တဆင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ iPhone ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Mercedes မွာေတာ့ ၄င္းတို႔ဟာ ကားမ်ား အတြင္း ယခုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ app 
မ်ားထည့္သြင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ ယခု Siri ပါဝင္ မည္ဆိုေသာ 
A Class ကားမ်ားကုိ လာမည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပ မယ့္ International Motor 
Show တြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Google မွ Android 5.0 ကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ 
သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
By YTT

Google ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Hiroshi Lockheimer ဟာ Google အေနနဲ႕ 
ယခုႏွစ္အတြင္း Android 5 ကုိ ထုတ္လုပ္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 
Computer World သုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

၄င္းမွ ယခု Android 4 ထုတ္လုပ္ အျပီးမွာ Google ဟာ Android 5 ကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ထုတ္လုပ္မည့္ ရက္ကိုလည္း မွန္းဆေနရေၾကာင္း 
ေျပာၾကားထားပါတယ။္

ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းမွ ထပ္မံျပီး ကုမၸဏီဟာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အေရးပါေသာ ထုတ္လုပ္မႈ 
ေတြကို ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိျပီး ထုိထဲတြင္ Android 4.0 လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္း၏အဆုိအရ Android 5 ထုတ္လုပ္မႈဟာ ယခုႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Google ဟာ Android 4.0 ကုိ ယမန္ႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Interpol မွ Anonymous အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးအား ဖမ္းဆီး
By YTT

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Interpol မွ Hacker အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ ေသာ 
Anonymous မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

၄င္းတုိ႔ရဲ႕အဆုိအရ 
အဆုိပါ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးအား 
ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ 
တို႕ရိွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄ ႏိုင္ငံအတြင္း  
မသကၤာဖြယ္ IT ပစၥည္းမ်ား၊ 
ပိုက္ဆံမ်ားႏွင့္အတူ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

Anonymous အဖြဲ႕မွာ 
websiteမ်ားကို DDOS  
attack မ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္  
နာမည္ၾကီးျပီး ယခင္လ 
တြင္လည္း U.S တာဝန္ရွိ 
သူမ်ားႏွင့္ Britain တာဝန္ရွိ 
သူမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ အသံမွတ္တမ္းအား YouTube ေပၚတင္ျခင္းျဖင့္ နာမည္ၾကီးခဲ့ပါတယ္။

IT Computer Training မွ CompTIA A+ သင္တန္း 
ဖြင့္လွစ္မည္
By YTT

IT Computer Training မွ လာမည့္ မတ္လအတြင္း CompTIA A+ သင္ရုိး ညႊန္းတန္း 
အတိုင္းသင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ Hardware device မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုအေသးစိတ္၊ OS 
မ်ားအတြင္းရွိ Register မ်ား စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပံု၊ Data Recovery ျပဳလုပ္ပံု၊ OS 
မ်ားကုိ multi platform အသုံးျပဳပံု အစရွိသျဖင့္ CompTIA A+ သင္ရုိးညႊန္းတန္း စာအုပ္တြင္ 
ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးထား သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းျပီးဆံုးပါကလည္း CompTIA A+ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး On Job Trainingလည္း ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက IT Computer Training Center အမွတ္ ၉၃၊ ၄၉လမ္း 
ႏွင့္ လမ္း ၅၀ၾကား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရေက်ာ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၁-၂၉၅၆၇၉၊ ၀၁-
၃၇၇၂၃၆၊ ၀၉ ၄၉၂၉၀၇၇၈ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Nascar ေမာင္းသူတစ္ဦးမွ ကား ေမာင္းေနစဥ္ Twitter 
အသံုးျပဳ
By YTT

Nascar ေမာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Brad Keselowski ဟာ ကားေမာင္းေနစဥ္အတြင္း ၄င္းရဲ႕ 
iPhone ကို အသုံးျပဳျပီး Twitter အေကာင့္မွတဆင့္ Tweet မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

သာမာန္အားျဖင့္ Nascar ေမာင္းသူမ်ား ၏ေဘးတြင္ လူလုိက္ပါရန္ ေနရာမရွိပဲ တစ္ဦး 
တည္းေမာင္းႏွင္ရျခင္းျဖစ္ျပီး Brad မွ ကားေမာင္းခုံတြင္ အသင့္တပ္ဆင္ထား ေသာ iPhone 
မွတဆင့္ Twitter အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ Brad ဟာ ၄င္းရဲ႕ကားကုိ တစ္နာရီကုိ မိုင္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႕ 
ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိကဲ့သုိ႕ Tweet လုပ္ေနစဥ္မွာလည္း follower ေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္ဟာ ျပန္လည္ tweet လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Quick Computer မွ စေန၊ တနဂၤေႏြ ကြန္ပ်ဴတာ 
သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္။
By YTT

ရံုးဖြင့္ရက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ 
Quick Computer မွ စေန၊ တနဂၤေႏြ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားအတြင္း Auto CAD၊ D.T.P၊ iOffice၊ Graphic Design၊ Excel 
in Business Application၊ Advanced Excel အစရွိေသာ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ သင္တန္းမ်ားလည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရျပီး 
မတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက Quick Computer-Asia Plaza၊ ဖုန္း ၂၅၆၆၈၆၊ ၀၉-
၇၃၀၀၇၃၉၃ သို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္း Google + တြင္ ဝင္ေရာက္ 
အသံုးျပဳ သူတစ္ဦး၏ အခ်ိန္မွာ ၃
မိနစ္သာၾကာျမင့္
By YTT

Google ရဲ႕ Social Netwrok တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Google + ဟာ အခုခ်ိန္မွာ 
အသံုးျပဳသူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ရွိလာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ 
အသံုးျပဳစဥ္ ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္မွာ ၃ မိနစ္ခန္႕သာရွိေၾကာင္း ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ComScore မွ သတင္းထုတ္ျပန္သြား ပါတယ္။

ထုိ႕ ျပင္ နာမည္ေက်ာ္ သတင္းဌာန တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ WSJ (Wall Street Jour-
nal) မွ လည္း ဇန္နဝါရီလအတြင္း Google + အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕  ၾကာျမင့္ခ်ိန္ဟာ 
၃ မိနစ္ခန္႕သာျဖစ္ျပီး ယခု အေရအတြက္ဟာ ဒီဇင္ဘာလက ရွိခဲ့တာထက္ 
နည္းပါးေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ လူအမ်ားမွ Social Network မ်ားအတြင္း အခ်ိန္ျဖဳန္း 
မႈမ်ားထဲတြင္ Facebook အတြင္း လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၇ 
နာရီ ခန္႕ အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ရွိျပီး Pinterest ႏွင့္ Tumblr တုိ႔မွာ ၈၉ မိနစ္၊ LinkedIn 
မွာ ၁၇ မိနစ္ႏွင့္ MySpace တြင္ ၈ မိနစ္သာၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
နာမည္ေက်ာ္ Twitter တြင္ေတာ့ လူမ်ားဟာ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၁ မိနစ္ခန္႕ 
အခ်ိန္ျဖဳန္းလွ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Windows 8 Consumer Preview ကို 
Download ရယူႏုိင္ျပီ
By YTT

ေၾကာ္ျငာခဲ့တာၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္တဲ့ Windows 8 ရဲ႕ Consumer Pre-
view version ကုိ ယခုအခါတြင္ တရားဝင္ Download ရယူႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

Microsoft မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ယခု အခမဲ့ Download ရယူခြင့္ 
ေပးထားေသာ Windows Consumer Preview မွာ beta အဆင့္သာရွိေန 
ေသးေသာေၾကာင့္ full version ဟု မမွတ္ယူေစလုိေၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ 
ရွိႏွင့္ျပီးသာ Windows မ်ားကုိ မဖ်က္ပဲနဲ႕ သာ စမ္းသပ္ install လုပ္ေစလိုေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ယခု Windows 8 Consumer Preview တြင္ 32 bit ႏွင့္ 64 bit version 
၂ မ်ိဳးလံုးအား ISO file အေနနဲ႕ ထည့္သြင္း ေပးထားျပီး 64 bit ကို recom-
mend ေပးထား ပါတယ္။ 

Microsoft မွ Windows 8 အတြက္ ေနာက္ထပ္ ထြက္ရွိမည့္ Version 
မ်ား အေၾကာင္းကို သတင္းထုတ္ျပန္ထား ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

Windows 8 Consumer Preview ကုိ http://www.windows.mi-
crosoft.com/en-US/windows-8/download တြင္ သြားေရာက္ Download 
ရယူႏုိင္ပါတယ္။

 
Facebook မွ Page မ်ားကိုလည္း Timeline 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
By YTT 

Facebook ဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ Feature အသစ္ျဖစ္တဲ့ Timeline ကုိ အသုံးျပဳသူ 

မ်ား၏ Profile မ်ားေပၚတြင္ မိတ္ဆက္ ေပးျပီးေနာက္ပို္င္း ယခုအခါ Page မ်ား 
တြင္လည္း ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Timeline ပံုစံကုိ ေျပာင္းလဲလုိတဲ့ Page မ်ားဟာ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ျပီး 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ကာ မေျပာင္းလဲေသးသူမ်ားအဖို႕ လည္း မတ္လ ၃၀ ေန႕တြင္ အလုိ 
အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထား 
ပါတယ္။

Timeline ပံုစံဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရျပီး   
Facebook အသုံးျပဳသူ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ Timeline အား မၾကိဳက္ေၾကာင္း 
အဆိုျပဳခဲ့ၾကျပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ Timeline ကို သံုးဖို႔ အလြန္အမင္း စိတ္အား 
ထက္သန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ Face-
book ကုိ လုံးဝ အသုံးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာေရး site တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 
SodaHead မွ ဆုိထားပါတယ္။

Nokia မွ ၄င္းတုိ႔၏ ဖုန္းအတြင္း Android OS ကို 
အသံုးျပဳ လုိေၾကာင္း ဝန္ခံသြား
By YTT

Nokia ၏ CEO တစ္ဦးျဖစ္သူ Stephen 
Elop မွ ၄င္းတုိ႔၏ ဖုန္းမ်ားအတြင္း ေလာ 
ေလာဆယ္ အေျခအေနတြင္ Windows Phone 
OS မ်ားကို အသံုးျပဳေနရေသာ္လည္း မၾကာမီ 
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ Android OS မ်ားကို 
လည္း အသံုးျပဳလုိေသးေၾကာင္း စပိန္ႏုိင္ငံ 
ဘာစီလုိနာျမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ MWC 2012တြင္ 
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

၄င္းရဲ႕ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ Nokia 
ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ စီးရီးျဖစ္တဲ့ Lumia တြင္ 
Windows Phone OS ကို အသံုးျပဳထား 
ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနနဲ႕ အခုခ်ိန္မွာ  

Android OS မ်ားကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖုိ႕ကိုသာ 
အာရံုထားေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႕ကုိ Nokia ဖုန္းမ်ားအတြင္း အသုံးျပဳလိုျခင္းကုိေတာ့ 
ဝန္ခံလိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္ ၁ ဖုန္း Handset 
ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Nokia ဟာ ျပိဳင္ဘက္ ေတြျဖစ္တဲ့ Apple 
နဲ႕ Android တုိ႔ အေပၚမွာ အသားစီး ရယူႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစား ေနရေပမယ့္လည္း 
၄င္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထုတ္ ဖုန္းစီးရီးျဖစ္တဲ့ Lumia ေတြကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ 
အလံုးေရ ၁ သန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သန္းနဲ႕ခ်ီေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ Sony PlayStation 
Vita
By YTT

ယခင္ 
တစ္ပတ္အတြင္း 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ 
ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ေသာ Sony၏ 
ေနာက္ဆံုးထြက္ 
PlayStation Vita 
မ်ားဟာ သန္းနဲ႕ခ်ီျပီး 
ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း 
Sony မွ သတင္း  

ထုတ္ျပန္သြားပါတယ္။

PlayStation Vita ဟာ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ 
စတင္ျဖန္႕ခ်ိခဲ့ျပီး မ်ားမၾကာမီမွာပဲ ဥေရာပအတြငး္ ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ပါတယ္။

Sony မွ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ အဂၤါေန႕တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာကေတာ့ 
၄င္းတို႔ရဲ႕ PlayStation Vita မ်ားဟာ ကမၻာနဲ႕ တစ္ဝန္း အလုံးေရ ၁.၂ သန္းခန္႕ ေရာင္း 
ခ် ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေရာင္းခ်ရျခင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ 
မ်ားျပားေသာ ရလာဒ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ 
Nitendo အား အဓိက ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္းဌာနမ်ားမွေတာ့ Sony ဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕  Portable Gaming Console 
ေတြကို ယခုႏွစ္အတြင္း အလံုးေရ ၄.၃ သန္းခန္႕ ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ထား 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

Megaupload ရဲ႕ founder ျဖစ္သူ Kim Dotcom 
အာမခံျဖင့္ လြတ္လာ
By YTT

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္းက မူပို္င္ခြင့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ Megaupload ရဲ႕ Founder တစ္ဦးျဖစ္သူ Kim Dotcom မွာ ယခုအခါ 
အာမခံျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

သတင္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ အတြင္း New Zealand တရားရံုးမွ 
Kim ရဲ႕ အလံုးစံု လြတ္ေျမာက္ခြင့္ အယူခံကို ပယ္ခ်ကာ ယခုလုိ အာမခံျဖင့္ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံလ္ိုက္ရတဲ့ Kim ဟာ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အယူခံတင္သြင္းခဲ့ျပီး 
ယခုအခါမွသာ အာမခံျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာရပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းရဲ႕ ဘဏ္ 
အကာင့္မွာလည္း ပိတ္ျခင္းခံထားရျပီး ရံုးခ်ိန္းကိုေတာ့ လာမယ့္ ဂ်ဴလိုင္လ 
မွသာ ျပန္လည္စတင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Samsung Galaxy S lll ရဲ႕ Specs မ်ား 
ေကာလဟာလ အျဖစ္ထြက္ေပၚ
By YTT

Samsung ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အသစ္ထြက္ Handset တစ္ခုျဖစ္လာမယ့္ 
Galaxy S lll ရဲ႕ specs မ်ားဟာ အခုခ်ိန္မွာ ေကာလဟာလအေနနဲ႕သာမက 
သတင္းမ်ားအေနနဲ႕ပါ ျပန္႔ႏွ႔ံလွ်က္ ရွိေနပါတယ္။

သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Boy Genius Report မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
အရ Galaxy S lll ဟာ 1.5 GHz quad-core Samsung Exynos Processor 
ကို အသံုးျပဳထားျပီး Camera ဟာလည္း 8 mega pixel ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထုိ႕ ျပင္ S lll ရဲ႕ video အရည္အေသြး ဟာ 1080p ရွိျပီး ၄.၈ လက္မအရြယ္ 
အစားရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ OS ကေတာ့ Android 4.0 ကို အသံုးျပဳထားမွာ  
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Samsung ဟာ ၅.၃ လက္မအရြယ္အစားရွိတဲ့ Samsung 
Note ကို ထုတ္လုပ္ထားျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း ရရွိေနပါတယ္။
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စပိန္ႏိုင္ငံ Barcelona မွာ က်င္းပမယ့္ Mobile World Congress 2012
By YHT

   စပိန္ႏိုင္ငံ Barcelona မွာ က်င္းပမယ့္ Mobile World Congress 2012 (MWC 2012) ဟာ တရားဝင္ မတင္ေသးေပမယ့္ နာမည္ေက်ာ္ ဖုန္းကုမၸဏီေတြ ျဖစ္တဲ့ Sony၊ LG၊ HTC နဲ႔ Samsung တုိ႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ထြက္မယ့္ ဖုန္း 
Handset စီးရီးအသစ္ေတြကို စတင္ ေၾကာ္ျငာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီေတြဟာ စြမ္းရည္ျမင့္မာတဲ့ Handset ေတြကုိပဲ ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့အစား ရိုးရွင္းျပီး သာမာန္လူေတြ သုံးစြဲႏိုင္ေလာက္တဲ့ Handset ေတြကုိလည္း အာရံုစိုက္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြကေတာ့ 
အဆုိပါ ကုမၸဏီေတြ ေၾကာ္ျငာခဲ့တဲ့ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ Handset စီးရီးအသစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Handset ေလာကထဲ 
တေက်ာ့ျပန္ဝင္လာတဲ့ HTC

ထူးထူးျခားျခား Handset အသစ္ေတြ မထုတ္တာ ၾကာျပီ ျဖစ္တဲ့ 
HTC ဟာ အခု MWC 2012 မွာ One Series ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
One Series ထဲမွာ One S၊ One X နဲ႕ One V ဆိုတဲ့ Handset 
အသစ္ ၃ မ်ိုဳးပါဝင္ပါတယ္။ 

လွပတဲ့ ဒီဇိုင္းအသစ္နဲ႕ အဆုိပါ Handset ၃ မ်ိဳးဟာ 
အေကာင္းစား Camera ေတြ အသံုးျပဳထားျပီး mobile OS 
ကိုလည္း Android 4.0 အသုံးျပဳထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။One 
S ဟာ 1.5GHz Processor နဲ႕ ၄.၃ လက္မရွိျပီး Camera ကေတာ့ 
8 mega pixel ရွိပါတယ္။

One V ကေတာ့ budget handset လို႔ေျပာလို႔ရျုပီး 
အရြယ္အစားအေနနဲ႕ကေတာ့ ၃.၇ လက္မနဲ႕ 1 GHz processor 

ကို အသံုးျပဳျပီး camera က 5 mega pixel ရွိပါတယ္။
One X ကေတာ့ HTC ရဲ႕ စြမ္းအားအျမင့္ဆုံး Handset လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Android 4.0 ကုိ အသုံးျပဳထားျပီး Nvidia Tegra 3 Quad Core 

Processor လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ One X မွာ ၄.၇ လက္မရွိျပီး resolution အေနနဲ႔ကေတာ့ 1280 x 720 ရွိပါတယ္။ Camera ကေတာ့ 8 mega 
pixel ရွိျပီး front camera လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ HTC ကေတာ့ One X ကုိ လာမယ့္ ၂ လ အတြင္း ျဖန္႕ခ်ိသြားေတာ့မယ္လုိ႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

Huawei ကလည္း 
Handset 
အသစ္ထုတ္လုပ္

အခုတေလာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ 
Huawei ကလည္း MWC 2012 မွာ 
Handset အသစ္ တစ္မ်ိဳးကုိ ေၾကာ္ျငာ 
သြားခဲ့ပါတယ္။

၄.၅ လက္မ အရြယ္အစား 
ရွိတဲ့ Huawei Ascend Dဟာ 
8 mega pixel camera 
ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ျပီး screen 
အရည္အေသြးကလည္း 
1080 p HD video ေတြကို 

ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 
Huawei က ေၾကာ္ျငာထားတာကေတာ့ သူတို႔ဖုန္းဟာ တစ္ျခားျပိဳင္ဘက္ 
ဖုန္းေတြထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေစ်းသက္သာမယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္

Ericsson စီးရီးေတြကို တစ္ခန္းရပ္လိုက္တဲ့ 
Sony

မၾကာေသးမီက Ericsson စီးရီး Handset ေတြ မထုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ 
ေၾကာ္ျငာခဲ့တဲ့ Sony ဟာ အခု MWC 2012 မွာ ေျပာထားတဲ့ အတိုင္းပဲ Xperia 
စီရီး မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္တဲ့ Xperia NXT စီးရီးေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။

Xperia NXT စီးရီးထဲမွာ Xperia S၊ Xperia P နဲ႕ Xperia U ဆိုျပီး 
handset ၃ မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္။ ဖုန္း ၃ မ်ိဳးလုံးဟာ Android Gingerbread ကုိ 
အသံုးျပဳထား ျပီး dual-core processor ေတြကိုပဲ အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။

၄.၃ လက္မ ရွိတဲ့ Xperia S ဟာ 1.5 GHz dual-core processor 
ကို အသံုးျပဳထားျပီး camera ကေတာ့ 12 mega pixel ရွိပါတယ္။ screen 
အေနနဲ႕ကလည္း 1080 p ရွိျပီး internal memory အေနနဲ႔ကေတာ့ 32 
GB ရွိပါတယ္။

Xperia P ႏွင့္ U

၄လက္မအရြယ္အစားနဲ႔ အလူမီနီယံကုိယ္ထည္ 
ဒီဇိုင္း ရွိတဲ့ Xperia P ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ 
၄င္းရဲ႕ display မီးအား battery အေပၚ မူတည္ျပီး 
အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညွိေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
Camera အေနနဲ႔ 8 mega pixel ရွိျပီး video 
အရည္အေသြးကေတာ့ 1080 p ရွိပါတယ္။

Xperia U ကေတာ့ ၃.၅ လက္မ 
အရြယ္အစားရွိကာ 5 mega pixel Camera 
ပါဝင္ပါတယ္။

Samsung ရဲ႕ Projector Smartphone

Samsung က ဒီတစ္ခါ MWC မွာ ထုတ္ျပသြားတာ ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား built-in projec-
tor ပါတဲ့ Samsung Galaxy Beam ျဖစ္ပါတယ္။ Android 2.3 ကို အသုံးျပဳျပီး 
၄ လက္မ အရြယ္အစားရွိတဲ့ ဒီ Handset ဟာ 1GHz dual-
core processor ကို အသံုးျပဳထားျပီး camera 
အေနနဲ႕          5 mega pixel ရွိ ပါတယ္။

Galaxy Beam ဟာ 
 video၊ images ေတြကုိ ၄င္းရဲ႕ 

15 lumen project ကေန တစ္ဆင့္ 
၀.၄၉ လက္မ အရြယ္အစားသာ 

ျပန္လည္ျပသႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
Handset ရဲ႕ internet memory ကေတာ့  

 8GB ပါဝင္ပါတယ္။

Samsung ရဲ႕ Tablet အသစ္

ဒီ MWC 2012 မွာ Samsung ကေန ၁၀.၁ လက္မ အရြယ္အစားရွိတဲ့ 
Tablet အမ်ိဳးအစားသစ္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ 
အဆုိပါ Tablet ဟာ Digital Pen ပါဝင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကလြဲျပီး Samsung မွ 
ဘာမွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပမယ့္လည္း လာမည့္ အပတ္ေတြမွာေတာ့ 
အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။

LG Optimus 3D Max

Optimus 3D Max ဟာ LG က ယခင္ႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ 
Optimus 3D Handset ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးရီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ထုတ္လုပ္မယ့္ Optimus 3D Max ဟာ အရင္ စီးရီးထက္ 
ပိုျပီးပါးတယ္၊ NFC support လည္းလုပ္ ျပီး processor အေနနဲ႔ dual-
core 1.2 GHz ကို အသံုးျပဳ မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၄.၃ လက္မအရြယ္အစားရွိ 3D display ကုိ အသံုးျပဳ ထားျပီး 
resolution အေနနဲ႕ကေတာ့ 960 x  540 (3D) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Camera အေနနဲ႔ 5 mega pixel ရွိျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ Handset 
အတြင္း HDMI port ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစခ်င္းမွာ Android 
2.3 (Gingerbread) ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း 4.0 ကို 
update လုပ္သြားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္လုိ႔ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

LG Optimus 3D Max

Optimus 3D Max ဟာ LG က ယခင္ႏွစ္က 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Optimus 3D Handset ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စီးရီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ထုတ္လုပ္မယ့္ Optimus 3D Max ဟာ အရင္ 
စီးရီးထက္ ပိုျပီးပါးတယ္၊ NFC support လည္းလုပ္ 
ျပီး processor အေနနဲ႔ dual-core 1.2 GHz ကို 
အသံုးျပဳ မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၄.၃ လက္မအရြယ္အစားရွိ 3D display ကုိ 
အသံုးျပဳ ထားျပီး resolution အေနနဲ႕ကေတာ့ 
960 x  540 (3D) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Camera 
အေနနဲ႔ 5 mega pixel ရွိျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ 
Handset အတြင္း HDMI port ပါဝင္တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ စစခ်င္းမွာ Android 2.3 (Gin-
gerbread) ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း 
4.0 ကို update လုပ္သြားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္လုိ႔ 
ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

LG Optimus 4X HD

LG Optimus 4x HD ဟာ ဒီႏွစ္ LG ရဲ႕ အထူးအား 
စိုက္ထားတဲ့ Handset လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ၄.၇ လက္မ 
အရြယ္အစားရွိတဲ့ ဒီ Handset ဟာ Resolution အေနနဲ႔ 
1280 x 720 ရွိျပီး Nvidia က ထုတ္လုုပ္ထားတဲ့ 1.5 Quad 
Core Processor ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

Internal memory အေနနဲ႔ 16GB ရွိျပီး back 
camera က 8 mega pixel ရွိမွာ ျဖစ္ကာ front camera 
ကေတာ့ 1.3 mega pixel ရွိပါတယ္။ ဖုန္းဟာ 8.99 
mm အထူသာရွိျပီး OS ကိုေတာ့  Android 4.0 
(Ice Cream Sandwich) အသံုးျပဳထားတယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။

Acer Cloud Mobile

Acer ရဲ႕ CloudMoblile ဟာ ၄.၃ လက္မအရြယ္ အစားရွိ 
HD မ်က္ႏွာျပင္ နဲ႔ 10 mm ထက္ ပိုမထူပါဘူး။

Acer ဟာ သူ႔ရဲ႕ Handset ေနာက္လာမယ့္ Acer ရဲ႕ 
Cloud ဝန္ေဆာင္မႈအမွီျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး Acer Brand-
ed PC ေတြနဲ႕လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

Singtech - T600 (Android)
T600 ပာာ smart Phone အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ 

ဒီဇိုင္းရွိျပီးေတာ့ ေခ်ာေမာေတာက္ေျပာင္ သည့္ေကာ္ဖီေရာင္Casing 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီဖုန္း၏ Display ေတာ့ ၃.၅’’ က်ယ္ျပီးေတာ့ TFT LCD 
screen ပါ၀င္ပါတယ္။ Resolution ကေတာ့   HVGA (320*480) + 
Resistive touch-sensitive screen ျဖစ္ပါတယ္။ USB အေနန႔ဲကေတာ့ 
Micro USB 2.0 ျဖစ္ျပီး Bluetooth 2.0 ပါ၀င္ပါတယ္။

Entertainment  ကေတာ ့Video Player, Video Recording, Music 
Player, FM Radio, Ringtone, Headphone တိုပါ၀င္ပါတယ္။ Camera 
Resolution  ကေတာ့ 3.0 MP Camera with 4.0 digital zoom ျဖစ္ပါတယ္။

Singtech – SMA2 (Android)
SMA2 ပာာ smart Phone အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီဇိုင္းရွိျပီးေတာ့ ေခ်ာေမာေတာက္ေျပာင္သည့္ 
အနက္ေရာင္Casing ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီဖုန္း၏ Display ေတာ့ ၃.၅’’ 
က်ယ္ျပီးေတာ့ TFT Lcd screen ပါ၀င္ပါတယ္။ Resolution ကေတာ့   
HVGA (320*480) + Capacitive touch-sensitive screen ျဖစ္ပါတယ္။

Entertainment  ကေတာ့ Video Player, Video Recording, 
Music Player, FM Radio, Ringtone, Headphone တို.ပါ၀င္ပါတယ္။ 
Camera Resolution  ကေတာ့ 3.0 MP Camera with 4.0 digital 
zoom ျဖစ္ပါတယ္။

Singtech – N65
SMA2 ပာာ bar-type အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္း၏ 

အားသားခ်က္ကေတာ့ ၾကာရွည္ခံ Battery ပါ၀င္ျပီးေတာ့ 
အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ သည့္ speaker လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။  
အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီဇိုင္းရွိျပီးေတာ့ ေခ်ာေမာေတာက္ေျပာင္သည့္ 
အနက္ေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ Casing ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီဖုန္း၏ Display 
ကေတာ့ ၂.၂’’ က်ယ္ျပီးေတာ့ TFT Lcd screen ပါ၀င္ပါတယ္။ Resolu-
tion ကေတာ QCIF (176*220) ပါတယ္။

Entertainment  ကေတာ ့Video Player ,Video Recording, 
Music Player, FM Radio, Ringtone, Headphone ပါ၀င္ပါတယ္။

For SGT-N65, M2 and 
D352 Charger

Price: K 4,000

For SGT-T600 and SMA2 Charger

Price: K 5,000

For SGT-N65 and M2 Battery

Price: K 6,000

For SGT-D352 Battery

Price: K 6,500

For SGT-T600 and SMA2 Battery

Price: K 7,500

SINGTECH Mobile Accessories Price List Cyber City Co., Ltd.  (Singtech Mobile Department) Contact No. 09431 68264, 253 613

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တည္းကိုသိသိသာသာ ထိုးေဖာက္လာသည့္ SINGTECH Handset မ်ား
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မဂၤလာေဆာင္မွာ ဓါတ္ပံုရိုက္မယ္
By MTT

ဘယ္လို ၀န္ေဆာင္မွဳေတြ အမ်ားဆံုး ေပးပါသလဲ။

7 picture ရဲ့ အဓိက၀န္ေဆာင္မွဳေတြကေတာ့ (၁) မဂၤလာ၀တ္စံုမ်ားငွားရမ္းၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊  
(၂) မဂၤလာပြဲၾကိဳအလွဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေပးၿခင္း၊ (၃) ဘြဲ႔အလွပံုမ်ား ရိုက္ကူးေပးၿခင္း၊ (၄) ေမာ္ဒယ္ 
အလွပံုမ်ားရိုက္ကူးေပးၿခင္း၊ (၅) ဖက္ရွင္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေပးၿခင္း၊ (၆) စီးပြားေရးေၾကာ္ၿငာ၊ ၿပကၡဒိန္မ်ား ရိုက္ကူးေပးၿခင္း၊ 
(၇) အလွဴမဂၤလာ၊ ေမြးေန႔ပြဲ မဂၤလာပြဲႏွင့္ ကုမၸဏီပြဲမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားရိုက္ကူးၿခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို Package အမ်ိဳးအစားေတြ ရိုက္ကူးေပးပါသလဲ။

Package ေတြကေတာ့ Pre-wedding, Wedding day Photo & Video,Family Photo, အစရွိသျဖင့္ 
ပံုစံအမိ်ဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီ Package ေတြအၿပင္ Customer ရဲ့ စိတ္ၾကိဳက္ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ စိတ္တိုင္းက် ၿဖစ္ေအာင္ 
Customize Package လုပ္ခ်င္ရင္လည္း ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ထပ္ၿပီး ဘယ္လို အထူး၀န္ေဆာင္မွုေတြ ေပးပါသလဲ။

ထူးထူးၿခားၿခား၀န္ေဆာင္မွဳအေနနဲ႔ကေတာ့  Auspicious Wedding Package 2012 ဆိုျပီးေတာ့  Series Pack-
age 7 ခု ကုိ အသစ္စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ေစ်းႏွဳန္းပိုင္းအားျဖင့္လည္းသင့္တင့္ျပီး Pre-wedding ရိုက္ကူးျခင္းမွအစ 
Actual wedding day အထိ wedding couples ေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးျပည့္စံုေအာင္ ေသခ်ာစီစဥ္ေပးထားတဲ့ 
one-stop wedding packages ေတြျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္ ကင္မရာ အမ်ိဳးအစားေတြ အသံုးၿပဳပါသလဲ။

ကင္မရာကိုေၿပာရင္ ဓါတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယို ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ဓါတ္ပံုကိုေတာ့ Canon 5D Mark II ေတြနဲ႕ရိုက္တယ္။ 
ဗီဒီယိုကိုေတာ့ Sony Video Camera ေတြ သံုးၿဖစ္ပါတယ္။ Customer ေတြရဲ႕ အၾကိဳက္နဲ႕ 
ပြဲအေၿခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး Sony 250, 570 နဲ႕ FX1000 ေတြနဲ႕ ရိက္ုေပးၿဖစပ္ါတယ္။

Professional Camera အသစ္ 
ေတြထဲမွာ မည္သည့္ 
ကင္မရာ အၾကိဳက္ဆံုးလဲ။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဓါတ္ပံုဆုိရင္ 
Canon ရဲ႕ 5D Mark II ကိုၾကိဳက္ေနပါတယ္။ 
ဗီဒီယိုဆိုရင္ေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလည္းၿဖစ္ 
HD quality လည္းၿဖစ္တဲ႕ Sony Ex3 
ကိုၾကိဳက္ပါတယ္။

မည္သည့္ကင္မရာက အလုပ္နဲ႕ 
အကိုက္ညီဆံုးလဲ။

ဒါကေတာ့ လူတစ္ကုိယ္ အၾကိဳက္ တစ္မ်ိဳးဆုိေတာ့ ဘယ္ဟာက အလုပ္နဲ႕ အကုိက္ညီဆုံးလဲလုိ႕ေတာ့ အတိအက် 
ေၿပာလို႕မရဘူး။ ကိုယ္က ဘယ္လို Project မ်ိဳးကို ရိုက္မွာလဲ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို quality မ်ိဳးကိုလိုခ်င္တာလဲဆိုတာ 
အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွပဲ ကုိယ္က ဘယ္ကင္မရာနဲ႔ ရိုက္မယ္ဆိုတာကုိ ဆံုးၿဖတ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ 
အထက္မွာေၿပာခဲ့တဲ့ ကင္မရာေတြနဲ႕ပဲ ရိုက္ေပးၿဖစ္ပါတယ္။

7 Picture ဧ။္ လိပ္စာ
အမွတ္ SA-8၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အလံုလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ။ ဖုန္း ၀၁ - ၂၃၀၀၃၉၂၊ 

၀၉-၇၃၀၇၇၇၀၈၊ ၀၉ ၇၃၇၇၇၇၀၈ တို႔ၿဖစ္ပါတယ္။

ELECTRONICWEEKLY ELECTRONICWEEKLY
SUNQS S-608 Charger

ဒီ SUNQS Charger ေလးက ဗို႔အား 100-240V မွာ အသုံး ျပဳ 
ႏိုင္ပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး 7W မွာ သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ 700 mAh, 900mAhရိွ 
AAA ဓာတ္ခဲကို (၁) နာရီေက်ာ္ သြင္းေပးရံုျဖင့္ အားျပည့္ႏိုင္ၿပီး 
2700mAh AA ဓာတ္ခဲကို (၂) နာရီၾကာ အားသြင္းရံုျဖင့္ 100% 
အားျပန္ျပည့္ႏိိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ ေသာင္း ၈ ေထာင္ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

GRIFFIN 3-in-1 Charger

GRIFFIN အမွတ္တံဆိပ္ 3-in-1 Charger ေလးပါ။ 110V 
ျပန္ထြက္ေပးမည့္ ေခါင္းနဲ႔ iPod/ iPhone/ iPad  (1st, 2nd, 3rd 
Generation) အတြက္ အားသြင္းလို႔ရမည့္ ေခါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 
ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ Car Charger ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အလြယ္တကူ 
ခရီးသြားရင္း မိမိကားေပၚမွာ အားသြင္းလို႔ ရပါတယ္။ အလုပ္ရႈပ္ 
သက္သာေစတဲ့ ပစၥည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ေသာင္းခြဲ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

S0NY ICD-PX 312 Recorder 

ဒီအသံဖမ္း စက္ေလးဟာ sony တံဆိပ္ျဖစ္ျပီး ထူးျခားတဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ႔ 
ဆန္းျပားတဲ့အသြင္ ရွိပါတယ္။ Memory 2G ထည့္ သႊင္းေပးထားျပီး 
Micro SD card ထပ္စိုက္ အသုံးျပဳနိ္ုင္ပါ တယ္။ Memory 2G ထည့္သႊင္း 
ထားပါက နာရီ(500)ၾကာ အသံဖမ္းယူနိုင္ျပီး 16G ထည့္သႊင္းထားပါက 
နာရီ(400) အသံ Record လုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အလြယ္တကူ Erase, Divide လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး USB output 
လည္း ပါ၀င္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Intelligent noise ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 
Record လုပ္စဥ္ ဆူညံသံမ်ားကိ္ု Auto ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။ Build 
in speaker နဲ႔ Stero michrophone jack ေပါက္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ 
LCD Display ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳနိင္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ သိန္း ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိျပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-
၃၉၂၆၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ASW-12A4/SG AUX Air Conditioner

AUX အမ်ိဳးအစား Air-com ျဖစ္ပါတယ္။ Split Type ပံုစံျဖစ္ၿပီး 
1.5Hp ရွိပါတယ္။ Toshiba Compressor ကို အသံုးျပဳေပးထားၿပီး 
40% ပါ၀ါစား သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Air circulation က 
580m3/h, Indoor Dimension က 880x280x196 mm, Outdoor 
Dimension က 760x260x540 mm ရွိပါတယ္။ Noise Level 42/51A 
ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၂သိန္း ၉ေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး AUX 
အေရာင္းစင္တာ ဖုန္း-၀၁-၂၁၈၀၂၁ သို႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါတယ္။

SANYO MQNO4 Camera Battery 
Charger

ဒီ charger ေလးဟာ AAA နဲ႔ AA ဓာတ္ခဲေလးခဲ တစ္ျပိဳင္ တည္း 
အားသြင္းလို႔ ရပါတယ္။ အားျပည့္သြားရင္လည္း လၽွပ္စစ္လိုင္းကို 
auto ျဖတ္ေတာက္ေပးတဲ့ စနစ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အၾကိမ္ 
1500 အထိ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ေသာင္း 
၅ေထာင္ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃ သို႔ 
ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

OLYMPUS VN-8100 PC Recorder  

OLYMPUS တံဆိပ္ အသံဖမ္းစက္ေလးပါ။ Memory 2G 
ထည့္သႊင္းေပးထားျပီး နာရီ(500) အသုံးျပဳနိုင္မွာပါ။ External microphone 
ထိုးလို႔ရျပီး Build in speaker ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီဇုိင္းဆန္းျပီး လွပတဲ့အတြက္ 
အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၈ေသာင္း ၀န္းက်င္ 
ရွိျပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

JXD D61 Digital Recorder 

Memory 4g ပါျပီး MP3 အျဖစ္အသံုးျပဳလုိ႕ ရပါတယ္။ Rechable  
လုပ္ႏိုင္ျပီး Phone Recoder အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။ External 
card ထပ္စိုက္လို႔ မရပဲ orginal ပါ၀င္တဲ့ 4G ကိုသာ အသုံးျပဳနိုင္မွာပါ။

Studio microphone ပါ၀င္တဲဲ့အတြက္ ေပ(၂၀)ပတ္လည္မွ အသံ 
မ်ားကုိၾကည္ ၾကည္လင္လင္ဖမ္းယူနူိင္ပါတယ္။ Studio microphone ကုိ 
ျဖဳတ္ျပီး အသံုးျပဳနို္္င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၃ေသာင္း ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး 
၀ယ္ယူလုိပါက ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃၊ ၃၉၈၂၉၈သုိ႔ ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

GRIFFIN 2-in-1 Charger
2-in-1 GRIFFIN Charger ေလးဟာ iPod/iPhone/iPad မ်ားအတြက္္ 
အသုံးျပဳနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 110V ေပးမယ့္ ေခါင္းပါ၀င္ျပီး Fast 2.1-amp 
စနစ္ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဘတ္ထရီအား 
ျပန္ျပည့္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ေသာင္း ၂ေထာင္ 
၀န္းက်င္ခန္႕ရွိျပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂၆၉၃ သုိ႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ 
ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ASW-09A4/EP AUX Air Conditioner

AUX အမ်ိဳးအစားထဲက Split Type Air-Con ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
1Hp ရွိၿပီး Toshiba Compressor ကိုအသံုးျပဳထားတဲ့အျပင္ ဒီ Air-Con 
ေလးဟာ အပူ အေအးႏႈန္း Rating cooling heating power 950/980W 
ရွိၿပီး Rating cooling heating current ကေတာ့ 4.21/4.35A ရွိပါတယ္။ 

Air circulation က 420m3/h ရွိၿပီး Indoor Dimension ကေတာ့ 
745x250x210mm, Outdoor Dimension က 760x260x540mm 
တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။Noise Level 37/50A ရွိပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၂သိန္း ၁ေသာင္း ၅ေထာင္ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး AUX 
အေရာင္းစင္တာ ဖုန္း-၀၁-၂၁၈၀၂၁ သုိ႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါတယ္။

AUX AMH-12A4/S Air Conditioner

ယခုလို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားနဲ႔ 
အထူးသင့္ေလ်ာ္မယ့္ AUX အမ်ဳိးအစား ေလေအးေပးစက္ေလးကုိ ေဖာ္ျပေပး 
လိုက္ပါတယ္။ Touch Screen Control ျဖစ္ၿပီး Noise Level 47-50 ရွိတဲ့ 
အတြက္ အသံုးျပဳေနစဥ္  Air-com မွ ဆူညံသံမ်ား မထြက္ေစပါဘူး။ 
Air Circulation က 450 m3/h ရွိတဲ့အတြက္ မီတာ ၄၅၀ အတြင္း 
အေအးဓာတ္ကို အေကာင္းဆံုးေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ Air-com ရဲ႕ Di-
mension က 830x486x320 ရွိၿပီး အပူအေအးႏႈန္းကေတာ့ 5.4/4.8A 
နဲ႔ 1254/1100W ျဖစ္ပါတယ္။

Mobile Type ေလးေအးစက္ျဖစ္ၿပီး 1.5Hp ရွိပါတယ္။ Hatachi 
Compressor ကို အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၂သိန္း 
၈ေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး AUX အေရာင္းစင္တာ ဖုန္း-၀၁-၂၁၈၀၂၁ သို႔ 
စံုစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

ASW-12A4/VH AUX Air Conditioner

Inverter Type AUX အမ်ိဳးအစား Air-con ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 1.5Hp အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး Toshiba Compressor ကို အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ 
ဒီေလးေအးစက္ေလးက ပါ၀ါစား သက္သာတဲ့အတြက္ 60% လွ်ပ္စစ္စြမ္းရည္ ေခၽြတာႏိုင္ပါတယ္။ အပူအေအးႏႈန္းကေတာ့ 1130/ 1190W, 5.02/5028A 
ရွိပါတယ္။ Air circulation က 580m3/h, Indoor Dimension က 880x286x200 mm, Outdoor Dimension က 760x540x260 mm ရွိပါတယ္။ 
Noise Level 42/51A ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၃သိန္း ၆ေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး AUX အေရာင္းစင္တာ ဖုန္း-၀၁-၂၁၈၀၂၁ သို႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူ ႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါတယ္။



JO
U

R
N

A
L

JO
U

R
N

A
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF MAR 5 - 11, 2012 THE WEEK OF MAR 5 - 11, 20128 9

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ iPod ေတြပါ

အထက္က သတင္း ေတြလို အခု iPod ေတြကလည္း Best Buy လုိ ေနရာမ်ိဳး မွာ အေတာ္ကိုပဲ ေရာင္းခ်ေနရပါတယ္။ 
သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ Apple ဟာ media player ေတြဘက္ကုိ မလွည့္ႏိုင္ခဲ့တာ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာထဲက ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသလိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ေနာက္ တစ္ပတ္ iPad 3 တစ္ကယ္ထြက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
မွန္းဆ ထားတာေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိနဲ႕ Apple က အျခား ဘာပစၥည္းေတြမ်ား ထပ္မံ ထုတ္လုပ္သြား မလဲဆုိတာကို 
ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

iPad 3 Tech Specs
  

ဟုိးယခင္အခါ iPad 3 ထပ္မံထြက္ရွိမယ္လို႔ သတင္းေတြ 
ထြက္ခဲ့ကတည္းက iPad 3 မွာ Retina Display (သုိ႕) အရင္ 
ဘယ္ Apple device ေတြမွာမွ မရွိတဲ့ resolution ျဖစ္တဲ့ 
2048 x 1536 ကို အသံုးျပဳသြားမယ္လုိ႔ မွန္းဆခဲ့ၾကရပါတယ္။ 

Processorအေနနဲ႕ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း iPad3 
ဟာ အနည္းဆံုး quad-core A6 processor ေတြကို 
အသံုးျပဳသြားႏုိင္သလို dual-core A5X ေတြကိုလည္း 
အသံုးျပဳသြားႏုိင္ပါတယ္။ 

မွန္းဆရတာကေတာ့ iPad 3 ဟာ Apple ရဲ႕ ေနာက္ 
မ်ိဳးဆက္သစ္ Tablet ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ရဲ႕  Specs ေတြကလည္း ဘယ္ Apple device မွာမွ မရွိတဲ့ဟာေတြပဲ 
လာမွာ က်ိန္းေသပါတယ္။

MACWEEKLYMACWEEKLY
iPhoto. iMovie. GarageBand. iWeb.
All part of every new Mac.

iLife
Apple ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ Media Suite တစ္ခုျဖစ္တဲ့ iLife ထဲမွာ မ်ားေျမာင္လွတဲ့ 

application ေတြပါဝင္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ Application ေတြမ်ားေနေပမယ့္လည္း အခုေနာက္ပိုင္း 
ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ version မွာေတာ့ GarageBand၊ iMovies နဲ႔ iPhoto ဆိုတဲ့ လြယ္ကူျပီး 
အသံုးဝင္တဲ့ application ေတြ ထပ္တိုး လာခဲ့ပါတယ္။

ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ iLife 11 ဟာ Mac ေတြမွာ install လုပ္ျပီးပါလာမွာျဖစ္ျပီး 
အခုေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Mac Book Air ေတြ ဝယ္ရင္ေတာင္မွ ပါလာဦးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး iLife ကို တင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Mac ဟာ Intel processor အသုံးျပဳတဲ့ 
Mac ျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္ျပီး Memory 1GB နဲ႕ Hard Disk space 5 GB နဲ႔ Mac OS X ကလည္း 
10.6.3 မဟုတ္ရင္ သူ႔ထက္ျမင့္တဲ့ version ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Install စလုပ္မယ္ဆိုရင္လဲ application ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပီး သြင္းႏိုင္ျပီး အခု 
အသစ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ version က Leopard ေပၚမွာ မ run ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ 
OS ကို upgrade လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မယ္။

iPhoto
ဒီ iLife ထဲမွာ လူသံုးအမ်ားဆုံးနဲ႔ အခု ဒီ version မွာ full screen view ရရွိမႈနဲ႔အတူ အျခား feature ေတြကုိလည္း 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ပါဝင္တာကေတာ့ Facebook က ဓါတ္ပံုေတြကုိ Gallery အျဖစ္နဲ႔ app ထဲမွာ 
တင္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ Feature အျပင္ ပံုေတြကုိ comment ေပးထားတာကိုပါ ၾကည့္လုိ႔ရသြားႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ 
Facebook နဲ႔ေတာင္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Gallery ေတြၾကည့္ႏိုင္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ MobileMe 
နဲ႕လည္း sync လုပ္ျပီး gallery ေတြၾကည့္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ iPhoto ဟာ ဓါတ္ပံုျပဳျပင္ျခင္း app တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ 
ႏိုင္ေပမယ့္ ၄င္းအတြင္း ဓါတ္ပံုနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပိုေကာင္းတဲ့ဟာေတြ လုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အခု iPhoto ရဲ႕ version 
အသစ္မွာ face tagging ေတြက ပိုေကာင္းလာသလုိ၊ red-eye reduction tools ေတြလည္း ပိုမိုပါဝင္လာပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ ဓါတ္ပံုျပင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပိုျပီး professional က်လာတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
အထက္ကေျပာခဲ့သလို Facebook ကဓါတ္ပံုေတြကို ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ Feature ေတြပါလာသလို ဒီတစ္ခါလည္း ဓါတ္ပံုေတြကို email တိုက္ရိုက္ပို႔ႏိုင္တဲ့ 

Feature ပါလာပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ iPhoto 11 တြင္ ပိုျပီးသစ္လြင္တဲ့ Slide-Show Themes ေတြ၊ Greeting Cards ေတြလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။

iMovie
အခု iMovie ဟာ သူ႔ရဲ႕ timeline နဲ႕ storyboard ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ editing view နဲ႕အတူ အသစ္ဖန္တီးထားတဲ့ 

iMovie ဟာ အေပ်ာ္တမ္း video edit လုပ္မယ့္ သူေတြအဖုိ႔ အေကာင္းဆံုး application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
iMovie 11 မွာ အခုပိုမို စြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ audio editing ပါဝင္လာျပီး၊ slo-mo replay ကဲ့သို႔ေသာ special 

effect ေတြအျပင္ scene detection ေတြပါ ပါလာပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ iMovie မွာ Holly-
wood က ရုပ္ရွင္ေတြ Trailer လုပ္သလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ရဲ႕ movie trailer ကို လုပ္ႏိုင္တဲ့ Hollywood-style trailer crea-
tion ပါဝင္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲသလိုမ်ိဳး movie trailer လုပ္ဖုိ႔ကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ Movie Clip ေတြကို template 
တစ္ခုထဲကို ဆြဲထည့္ျပီး အသင့္ရွိျပီးသား audio file တစ္ခုနဲ႕ ကပ္ေပးလိုက္ရံုပါပဲ။

ထုိ႔ျပင္ iMovie ဟာ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာသံုးတဲ့ video editing software ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ယွဥ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ picture-in-
picture မ်ိဳး၊ voicecover မ်ိဳး၊ green-screen chroma keying မ်ိဳး၊ transitions ေတြ အျပင္ image stabilization ေတာင္ ပါဝင္ပါေသးတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ iMovie မွာ ရုပ္ရွင္ edit လုပ္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ေတြကုိ Vimeo၊ YouTube၊ MobileMe၊ Facebook နဲ႕ CNN iReport ေတြေပၚကုိ 
အလြယ္တကူ Share လုပ္သြားႏိုင္ပါ တယ္။ ထုိ႔ေနာက္သင့္ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ေတြကို iTunes ထဲကေနတဆင့္ iPod ေတြ၊ iPhone ေတြ၊ iPad ေတြဆီကိုလည္း 
ထည့္သြင္းျပီးၾကည့္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။

Garageband 
Garageband ဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ Ableton Live၊ Pro Tools (သို႔) Reason တို႔လို professional သီခ်င္း studio 

တစ္ခု မဟုတ္ေပမယ့္ ထုိ apps ေတြနဲ႕ မတူတဲ့ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ေစ်းမၾကီးတာပါပဲ။ ၁၅ ေဒၚလာေလာက္သာ 
ကုန္က်မယ့္ ဒီ Garageband music studio ေလးမွာ အထင္ၾကီးေလာက္ဖြယ္ သီခ်င္းေတြကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ mixing 

ဆြဲႏုိင္ျပီး recording လည္း လုပ္လုိ႔ရႏိုင္ပါေသး တယ္။ ထို႔ျပင္ Garageband ထဲမွာ piano နဲ႕ guitar lesson ေတြ ပါဝင္ျပီး 
samples ေတြ၊ loop ေတြနဲ႕ အျခား Tools ေတြကို download ယူလို႕ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

ေနာက္ျပီး lessons ေတြကုိလည္း ထပ္မံဝယ္ယူလုိ႕ရျပီး က္ုိယ့္ရဲ႕ performance အလိုက္ history ကုိလည္း ျပန္ၾကည့္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ 
Garageband မွာ အသစ္ပါလာတဲ့ Flex Time feature ဟာ သင့္အေနနဲ႕ app အတြင္း ေလ့က်င့္မႈေတြ၊ performance ေတြ 
မွန္မမွန္ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ျပီး သင့္ရဲ႕ သံစဥ္ေတြအတြက္ ကုိက္ညီ မႈရွိျပီး တစ္ထပ္တည္းက်မယ့္ waveform ေတြကို ထုတ္လုပ္ 
ေပးပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ app အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ virtual amps ေတြေၾကာင့္ guitar တီးသူေတြ အၾကိဳက္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ျပီး acoustic 
သမားေတြ အတြက္လည္း effect ေတြ ပါဝင္ေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ Output option အေနနဲ႕လည္း Garageband ကေန 
ကုိယ့္ရဲ႕ သံစဥ္ေတြကို iTunes ကို ေပးပို႕ႏိုင္ျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ iPhone အတြက္ ringtone ေတြ ဖန္တီးလို႔ ရႏုိင္တာပါပဲ။

iDVD
iDVD ဟာ Apple ရဲ႕ အဓိက Media Suite တစ္ခုအေနနဲ႕ မရွိေပမယ့္ 
သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ DVD ေတြကိုေတာ့ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ပါေသးတယ္။ 
တစ္ျခား application ေတြျဖစ္တဲ့ 
iMovie၊ iPhoto ေတြရဲ႕ Feature 
အျဖစ္ အေနနဲ႕ ပါဝင္တဲ့ iDVD 
ဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ app တစ္ခုလို႕ 
ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ Blu-ray disc ေတြ မ 
Burn ႏုိင္တာကေတာ့ အနည္းငယ္ 
ဆုိးရြားတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

iWeb
Web site ဒီဇုိုင္းေတြ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့အျပင္ FTP 

ကိုလက္ခံတဲ့ ဘယ္ေနရာမွာမဆို host လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။
သင့္အေနနဲ႕ အသင့္လုပ္ျပီးသား themes ၂၈ ခုထဲက ၁ ခုကုိ အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး 

widgets ေတြကိုလည္း ထပ္မံေပါင္းထည့္လို႔ ရသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။
iWeb ထဲမွာ HTML ကို တုိက္ရိုက္ edit မလုပ္သြားႏိုင္ေသးေပ မယ့္ RSS feeds၊ maps 

နဲ႕ YouTube က video  ေတြအတြက္ widgets ေတြကို ေပါင္းထည့္သြား ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
အျခား iLife app ေတြမွာရွိတဲ့ content ေတြကုိ အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ျပ သြားႏုိင္ျပီး Facebook မွာ 
site update ေတြေပၚဖုိ႔အတြက္ ကိုလည္း auto generate လုပ္ႏုိင္တဲ့ feature ပါဝင္ပါတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္း သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ထား တဲ့ iWeb Page ေတြမွာ Fa-
cebook အတြက္ widgets ေတြ မပါဝင္ပါဘူး။

ခ်ဳံငံုသံုးသပ္ခ်က္

လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳလုိ႕ရတယ္၊ ဒီဇိုင္းကလည္း လွပျပီး 
Sharing လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အလြန္ အသံုးတည့္တယ္။

Apple ရဲ႕ Mac ေတြက ေစ်းၾကီးတယ္လုိ႔ အသံထြက္ေပမယ့္ ဒီ 
iLife ဆိုတဲ့ Media Suite ေလးကေတာ့ ခပ္ပါးပါးေလးနဲ႕ သုံးလုိ႕ 
ေကာင္းပါတယ္။

By YHT

အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မည့္ iPad 3 အိမ္မက္ေတြ
By YHT

Apple ဟာ လာမယ့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕မွာ iPad 3 ကုိ တရားဝင္ ေၾကာ္ျငာသြားမယ့္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ 
သတင္းမီဒီယာေတြကို ဖိတ္ၾကား သြားပါတယ္။

ပြဲရဲ႕ ေၾကာ္ျငာစာမွာ လာေရာက္သူေတြအေနနဲ႕ အမွန္ တစ္ကယ္ ကုိင္တြယ္ ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ အရာကုိ 
ေဖာ္ထုတ္သြားမယ္လို႔သာ ေဖာ္ျပထားေသးျပီး iPad 3 ရဲ႕ အေသး စိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ 
အျမည္းသေဘာနဲ႕ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ iPad 3 မွာ ဘာေတြပါ လာႏိုင္မလဲဆုိတာ ကိုယ့္ဟာကို 
မွန္းဆၾကည့္ရေအာင္။

iPad 2 ေတြ ေစ်းက်သြားမလား?

အြန္လုိင္း ေစ်းေရာင္း စင္တာေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေတြအတြင္းမွာ အခုဆုိရင္ iPad 2 ေတြက အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၅၀ ေလာက္ ေစ်းက်သြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Apple  က iPad 2 ေတြ စျပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ 
iPad ေတြကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ထိ ေစ်းခ်ေပးခဲ့ဘူးတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ သတိျပဳရမွာပါ။ စိတ္ေတာ့ပူစရာ မရွိပါဘူး။ အဲသလို ဥပမာေကာင္းေတြေၾကာင့္ iPad 2 ဟာ က်ိန္းေသပဲ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ ေစ်းက်သြားႏိုင္ပါတယ္။ 

Home Button အသစ္လား?

သတင္းေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Apple က ေပးပို႕ 
ထားတဲ့ ဖိတ္စာဟာ သတင္းဌာနေတြကုိ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား 
ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဖိတ္စာမွာ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့ iPad မွာ Home Button မပါဝင္လုိ႔ပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့္လည္း Home Button ရွိတဲ့ေနရာမွာ Apple ဟာ 
မ်ားျပားလွတဲ့ ပံုေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ 
ဖိတ္စာမွာ ျပထားတဲ့ iPad ဟာ အေပၚစည္း 
ျမင္ကြင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးျမင္ကြင္းပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ 
ထင္ေၾကးေတြေပးေနၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႕ကေတာ့ iPad 3 ရဲ႕ Home 
Button ဟာ တစ္ေနရာရာမွာေတာ့ ရွိေနပါလိမ့္မယ္လို႕ 

ထင္ပါတယ္။

Hello Siri

Apple ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ နည္းပညာသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အသံျဖင့္ 
ေစခုိင္းႏိုင္တဲ့ Siri ကို iPad 3 မွာလည္း ၾကိဳဆိုရမယ့္ အေနအထားပါ။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ကပဲ တရုတ္ blog 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ apple.pro ကေန Apple က Siri ကုိ iPad 3 
ေတြမွာ အသံုးျပဳ သြားမယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။

ေကာလဟာေတြပဲ ျဖစ္ေနပါေစ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါဟာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သတင္းတစ္ခုဆိုတာကုိ လက္ခံရေတာ့မယ့္ 

အေနအထားကို ေရာက္လာပါျပီ။

iPad 3 အျပင္ အျခား ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြ

သိပ္မၾကာခင္ လပိုင္းအတြင္းမွာပဲ Apple TV ေတြဟာ အြန္လုိင္းေစ်းကြက္မွာေရာ္၊ 
အေမရိကန္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မွာ မၾကံဳစဖူး ပစၥည္းျပတ္သြားတဲ့ အေနအထား 
ကိုေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ဒါဟာ Apple ကေန Apple 
TV ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ခုကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်က္လုိ႔ 
ေထာက္ျပခဲ့ျပီး Apple TV အသစ္ေတြဟာ 1080p အရည္အေသြး ရွိ Video 
ေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ထုိ Apple TV ေတြကို ေနာက္ထပ္ 
သတင္းထြက္ေနတဲ့ Apple television နဲ႕ မမွားေစလိုပါဘူး။ ေျပာရရင္ Ap-
ple television က သတင္းေတြထြက္ ေနေပမယ့္ အခုထိကုိ နာမည္ကလြဲျပီး ဘယ္သူမွ  
ဘာမွကို မေျပာႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

        Item       Price

Apple iPad 2 (Wi Fi, 16GB)          USD 545
Apple iPad 2 (Wi Fi, 32GB)          USD 640
Apple iPad 2 (Wi Fi, 64GB)          USD 735

        Item       Price

Apple iPad 2 (3G,Wi Fi, 32GB)     USD 765
Apple iPad 2 (3G, Wi Fi, 64GB)    USD 865

        Item       Price

iPod Touch (8GB)          USD 230
iPod Touch (32GB)        USD 310
iPod Touch (64GB)        USD 425

        Item       Price

iPhone 4S (32GB)        K 730,000
iPhone 4S (16GB)       K 630,000

        Item       Price

Apple Mac Book Pro (MT313)      USD 1310
Apple Mac Book Pro (MT314)      USD 1620

        Item       Price

Apple TV                                   USD 140

Technoland မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
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ယခုလက္ရွိ ေစ်းကြက္ထည္းကိုအသစ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ Laptop အသစ္မ်ား
By APA

ASUS UX31E-RY012V Laptop

ASUS UX31E-RY012V Laptop ကေတာ့ processor intel Core i7 2677M 1.8GHz ပါ၀င္ျပီးေတာ့ Memory  8GB DDR3 /1333 ပါ၀င္ပါတယ္။ 
Hard disk sata 1000GB 7200rpm ပါ၀င္တာေၾကာင့္ User ေတြရဲ႕ Data ေတြကုိစိတ္ၾကိဳက္ သိမ္ဆည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic NAVIDIA GTX560 
3GD5 ပါ၀င္လုိ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂိမ္းေတြကုိ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ Designer ေတြအၾကိဳက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 17.3’’ full HD (LED) 
ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 8Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ 
wifi 3.0,USB 3.0 ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ US $ 2229 ျဖစ္ပါတယ္။ Professional User အမ်ားစုအသံုးျပဳသင့္ေသာ Laptop ျဖစ္ပါတယ္။ 

ASUS VX7SX-S1115V Laptop 

ASUS VX7SX-S1115V Laptop ကေတာ့ processor intel Core i7 2670M 2.2 GHz ပါ၀င္ျပီးေတာ့ Memory  16GB DDR3 /1333 
ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အသုံးျပဳရေပါ့ပါး မွာျဖစ္ပါတယ္။ Hard disk sata 1000GB 7200rpm ပါ၀င္တာေၾကာင့္ User ေတြရဲ႕ Data ေတြကိုစိတ္ၾကိဳက္ 
သိမ္ဆည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic NAVIDIA GTX560 3GD5 ပါ၀င္လို႕ေနာက္ဆံုးထြက္ ဂိမ္းေတြကို ကစားႏိုင္မွာျဖစ္သလို Designer 
ေတြအၾကိဳက္လည္ျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 15.6’’ full HD (LED) ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 8Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ wifi 3.0,USB 3.0 ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ 
US $ 2169 ျဖစ္ပါတယ္။ Professional User အမ်ားစု အသံုးျပဳသင့္ေသာ Laptop ျဖစ္ပါတယ္။ 

ASUS N43SM-VX018D Laptop  

ASUS N43SM-VX018D Laptop ကေတာ့ processor intel Core i7 2670M 2.2 GHz ပါ၀င္ျပီးေတာ့ Memory  8GB DDR3 /1333 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ 
အသံုးျပဳရေပါ့ပါးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Hard disk sata 750GB 7200rpm ပါ၀င္တာေၾကာင့္ User ေတြရဲ႕  Data ေတြကုိစိတ္ၾကိဳက္ သိမ္ဆည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
Graphic NAVIDIA GTX560 2GD5 ပါ၀င္လုိ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂိမ္းေတြကုိ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္သလို Designer ေတြအၾကိဳက္လည္ျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 
14’’ full HD (LED) ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6Cell Li-ion 

Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ wifi 3.0,USB 3.0 ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ US $ 969  ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Internet အသံုးျပဳရင္ျဖစ္ျဖစ္ 
ဂိမ္းကစားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ Laptop ျဖစ္ပါတယ္။

HP Pavilion DV6-6003TX Laptop   

HP Pavilion DV6-6003TX Laptop ရဲ႕ processor ပာာ intel Core i7-2630QM 2.0GHz ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသံုျပဳရေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ Memory 4GB DDR3 1333MHz 
အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop ၏စြမ္ေဆာင္ရည္ ကိုေကာင္းမြန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ HDD ကေတာ့ 750GB sata 5400 rpm အသံုးျပဳထာလို႔ User ေတြစိတ္ၾကိဳက္ DATA ေတြကို 

သိမ္းဆည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Display ကိုေတာ့ 15.6’’ HD LED အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ User ေတြၾကည့္ရႈမႈကို အစဥ္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Blueray DVD Writer ပါ၀င္တာေၾကာင့္ Blueray ျဖင့္ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္ေသာ User အတြက္အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, 
WebCamera, Card Reader ,HDMI ,Fingerprint ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US$ 1180 ျဖစ္ပါတယ္။

Lenovo Z470 Laptop  

Lenovo Z470 Laptop ပာာ Processor intel Core i5-2430QM 2.40 GHz အသုံးျပဳထာတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လုံးတြင္အသုံးျပဳရန္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ prosessor ျဖစ္ပါတယ္။ Memory ကို 4GB DDR3 1333 MHz အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လံုး၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ကုိေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Nvidia Geforce GT540M 2GB DDR3 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ 
Gamer ေတြႏွင့္ Designer ေတြအၾကိဳက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, WebCamera, Card Reader, 
HDMI ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
US $ 935  ျဖစ္ပါတယ္။

Lenvo G470   

Lenvo G470 ပာာ Processor intel Core i5-2410QM 2.30 GHz အသံုးျပဳထာတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
prosessor ျဖစ္ပါတယ္။ Memory ကို 2GB DDR3 1333 MHz အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အသင့္အတင့္ကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory 

လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ATI Radeon HD6370M 1GB DDR3 ကိုအသံုးျပဳထာတာေၾကာင့္ ဂိမ္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေတြကိုေတာ့  အသင့္အတင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ 
Bluetooth, WebCamera, Card Reader, HDMI ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6 Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US$ 669  ျဖစ္ပါတယ္။

DELL XPS – 14z    

DELL XPS – 14z ရဲ႕ Processor ပာာ intel Core i7- 2640 QM 2.80GHz ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသုံးျပဳရ ေကာင္းမြန္ျပီး Memory 4GB DDR3 1333MHz အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ 
Laptop ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ HDD ကေတာ့ 750GB SATA 720 rpm အသံုးျပဳထာလို႔ User ေတြစိတ္ၾကိဳက္ DATA ေတြကိုသိမ္းဆည္း 
ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Graphic NAVIDIA GTX560 2GD5 ပါ၀င္လုိ႕ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂိမ္းေတြကုိ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ Designer ေတြအၾကိဳက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Screen 
ကေတာ့ 14’’ full HD (LED) ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, WebCamera, Card 
Reader, HDMI ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6 Cell Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US$ 1100 ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္  ထြက္ရွိလာမည့္ Toshiba 
Exite 10 LE tablet
By YHT 

Toshiba ၏ 
တတိယေျမာက္ 
ထုတ္လုပ္မည့္ 
Tablet ျဖစ္သည့္ 
Exite 10 LE ပာာ 
အလြန္ပါးလႊာျပီး 
ေပါ့ပါးသည့္ 
အသြင္အျပင္ 
ရွိပါတယ္။ Exite 
10 LE ၏ Display 

ကေတာ့10.1inch ရွိသည့္LED Backlit ပါ၀င္ျပီး 0.3 inch သာရွိသည့္ေအာက္ခံ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္လွသည့္ ရုပ္ထြက္ႏွင့္ resoulation 1280x800 
ရွိပါတယ္။ စတင္ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ 16GB ႏွင္ 32GB တုိ.ကုိျဖန္႕ခ်ီမွာျဖစ္ျပီး 16GB 
ကို ေဒၚလာ 540 ႏွင့္ 32 GB ကို ေဒၚလာ 600 ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 
အထက္ပါအမ်ိဳးစား ၂ မ်ိဳးစလံုး တြင္ WIFI အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး OS အေနနဲ႕လည္း 
Android 3.2 ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ Exite 10 LE တြင္ 1.2GHz TI OMAP 
4430 processor ကုိအသံုးျပဳထားျပီး ရွစ္နာရီၾကာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ Battery 
ပါ၀င္ပါတယ္။ Exite 10 LE တြင္ micro-USB, HDMI ႏွင့္ microSD တုိ႕ကို 
အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Ports ေတြလည္းပါဝင္ပါတယ္။ Exite မွာ ကင္မရာဟာ 5 mega 
pixel ရွိျပီး Video အရည္အေသြးကေတာ့ 1080p ရွိပါတယ္။ Toshiba Exite 10 
LE tablet ကုိမတ္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္စတင္ျဖန္႕ခ်ီမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Toshiba Excite X10
 
အလြန္ပါးလႊာသည့္ Tablet 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူ 0.3 
လက္မသာထူသည့္အတြက္ 
၎၏ အေလးခ်ိန္သည္ User 
ေတြအေျပာမ်ားရေလာက္ 
ေအာင္ ေပါ့ပါးသည့္ Tab-
let ျဖစ္သည္။ ၎၏ 
အေလးခ်ိန္မွာ 1.2 ေပါင္ 
သာေလးေသာ္လည္း 
tablet  ၏ ခိုင္ခံ့မႈကေတာ့ 
အျပစ္ေျပာစရာပင္မရွိေပ။ Tablet 
၏ မ်က္ႏွာျပင္ပာာလည္း Standard အရြယ္အစားျဖစ္ပါတယ္ 10.1 လက္မ 
မ်က္ႏွာျပင္ကို Multi-Touch စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပး ထားေသာေၾကာင့္ User 
ေတြႏွစ္သက္သေဘာက်ၾကပါတယ္။ မွန္ကုိလည္း Cover မလုိပဲထိခိုက္ မႈကုိ 
ခံႏိုင္ေသာ scratch-resistant မွန္ကိုအသုံးျပဳထာတာကို ေတြ.ရွိရပါတယ္။ 
OS ကိုေတာ့ Android OS ကို မထင္မွတ္ပဲ အသံုးျပဳလာတာေၾကာင့္ User 
ေတြအတြက္ အျမင္ဆန္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Processor ကုိေတာ့ Dual Core 
Processor ကုိအသုံးျပဳထာတာကုိ သိရွိရပါတယ္။ Dual Core Processor ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို User အမ်ားစုႏွစ္သက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားပါ၀င္သည့္ 
ပစၥည္းေတြကေတာ Micro HDMI, USB, SD Card Slot ႏွင့္အတူ HD Camera 
ႏွစ္လံုးပါ၀င္ပါတယ္။

MSI CR430-NEW Notebook
 
သင့္ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀ေနထုိင္မွဳေတြမွာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပါ၀င္အားျဖည့္ 

မယ့္ စြမ္းရည္ျပည့္ Notebook ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ADM ကထုတ္တဲ့ E Series 
APU Processor ကုိအသုံးျပဳထားတယ္။ ဒီ APU (Accelerated Processing 
Unit) ရဲ႕  အားသာခ်က္ေတြက Web ေတြနဲ႕ အိမ္တြင္း Video ေဖ်ာ္ေျဖမွဳေတြ 
ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕ေစျပီး ရုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္မွဳ၊ Video ႏွင့္ ရုပ္ပုံေတြရဲ႕ ကာလာ 
ၾကည္လင္ ျပတ္သားမွဳေတြကို ပိုေကာင္းလာျခင္း၊ Graphics ပိုင္း ပိုမို အား 
ေကာင္းလာမွဳ၊ Video editing ပိုင္းေတြ ပိုမိုျမန္ဆန္လာမွဳစတဲ႔ အခ်က္ေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Multimedia ပိုင္း အသားေပးထားတဲ့ ဒီ Notebook မွာ cinama-
class stiereo (SRS) surround sound နဲ႕ Cinema Pro ရုပ္ထြက္ 
နည္းပညာ ေတြက 14” LED backlight 
screen ေပၚမွာ HD Video 
ေတြနဲ႕ Game 
ေတြကို 

အေကာင္းဆုံး 
အေနအထားျဖင့္ 
ကိုင္တြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ E450 
မွွာ processor cbck 1.65GHZ အျပင္ Radeon HD 6320 GPU ကို 
core 1ခုစီမွာ ထည့္သြင္း ေပးထားျပီး DirectX 11 ေထာက္ပံ႕ေပးႏိုင္တယ္။ 

Memory ကို DDR3 2GB တပ္ဆင္ထားျပီး HDD 500GB,DVD Super-
Multi Drive ေတြ ပါ၀င္တယ္။ Video capture ကို 720p အရည္အေသြးျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ HD Webcam, Monitor, LCD ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ရုပ္ေရာ အသံပါ 
ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ HDMI port လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ Internet ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ 
Wireless LAN b/g/n စနစ္ႏွင့္ 1Gbs LAN ေတြအျပင္ Card Reader, Blue-
tooth, USB port ေတြနဲ႔ Sound port ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

MSI ရဲ႕ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ခ်က္အေနနဲ႔ S-Bar နည္းပညာက Webcam, 
Projector, Wireless, Bluetooth, Volume, Screen brightness နဲ႔ Stand 
status control ေတြကုိ္ တိုက္ရိုက္ Access ျပဳလုပ္တယ္။ USB ကေနတစ္ဆင့္ 
power ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ i-charger နည္းပညာ၊ power ပိုင္းကို အလြယ္တကူ 
ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ပါ၀ါစား သက္သာေစမယ့္ ECO Engine power Management 
စနစ္ေတြနဲ႔ အားျဖည့္ထားပါတယ္။  

MSI N560GTX-Ti Twin Frozrll/OC
 

OC(Over clocking) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 
Guru 3D, Neoseeker, Hardwarezone စတဲ့ 
ကမာၻ႔ထိပ္တန္း စားရင္း၀င္ နည္းပညာ Website ေတြရဲ႕ စမ္းသပ္မႈအရ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုင္း 33% ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးဆု ရရွိထားတဲ့ 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အေအးေပးစနစ္ကို Dual Fan စနစ္၊ 
အပူစုပ္ယူအား ေကာင္းၿပီး အပူပ်ံ႕ႏွံ႔ စီးဆင္းလြယ္ေစတဲ့ Nicel နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္ Heat Sink 8mm အရြယ္ရွိတဲ့ Super Pipe လိုင္းႏွစ္ခုတို႔နဲ႔ 
တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ အျခား ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ ေတြထက္ 20 ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ 
အထိ အပူခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုင္းအေနနဲ႔ 40nn 
စနစ္္၊ Nvidia Geforce GTX560 Ti ဂရပ္ဖစ္ အင္ဂ်င္ကုိ အေျခခံထားၿပီး Core 
Clock 880MHz, Memory Clock 4200 MHz, Shader Clock 1644 MHz 
ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ အျပင္ DDR5 အမ်ဳိးအစား Graphics Memory 
1GB တပ္ဆင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Memory Bus 256 Bit အက်ယ္ရွိၿပီး PCI Express 2.0x16 ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ 
Display Output အေနနဲ႔ DVI port (၂)ခု၊ Mini HDMI (၁)ခု တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး DVI 
to D-Sub(VGA) နဲ႔ Mini HDMI to HDMI ေခါင္းေျပာင္း တစ္ခုစီ ထည့္သြင္း 
ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

နည္းပညာေထာက္ပံံ့ခ်က္ အေနနဲ႔ DirectX 11, OpenGL, Direct Com-
pute 5.0, Open GL 4.1 ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး Nvidia ရဲ႕ SLI နည္းပညာ၊ 
3D Vision Surround နည္းပညာ၊ Phys X နည္းပညာ၊ CUDA၊ Pure Video 
HD နည္းပညာ တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ MSI ရဲ႕ နည္းပညာေထာက္ပံ့ခ်က္ အေနန႔ဲ 
Aferburner Software ကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ၄င္း Software မွေန၍ 
GPU Overvoltae စနစ္၊ 2D to 3D စနစ္ေတြ အျပင္ OC လုပ္ေနစဥ္မွာ ပို 
ေအးျမေစမယ့္ Advanced Fan Speed Control ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကဒ္ရဲ႕ သက္တမ္း ၾကာရွည္ ခံဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ 
Military Class II လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပါ၀ါ ေထာက္ပံ့မႈစနစ္ေတြနဲ႔ 
တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ Military Class II မွာ ပါ၀င္တဲ့ ပါ၀ါေထာက္ပံ့မႈ 
အစိတ္အပိုင္းေတြက Tantalum သတၳဳနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရာစုႏွစ္ ႏွစ္စုစာ 
သက္တမ္းရွည္ႏိုင္တဲ့ Hi-c Cap၊ (၁၀)ႏွစ္ၾကာေအာင္ ပါ၀ါေထာက္ပံ့မႈကို 
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ Solid Cap၊ လွ်ပ္စစ္ စီးဆင္းမႈနဲ႔ 
လွ်ပ္စစ္ ၀န္ပိုကို ၾကာရွည္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးႏို္င္တဲ့ SFC (Super Ferrite Choke) 
ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ ၾကာရွည္ခံဖို႔ စိတ္ပူစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ 
ဂရပ္ဖစ္ပိုင္း အမ်ားဆုံးသုံးစြဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုုိ သက္ေတာင့္ သက္သာနဲ႕ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။         

                                                                               

Winpad Enjoy 7 

MSI ရဲ႕ နည္းပညာထုတ္ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ Tablet အသစ္တစ္မ်ိဳးျဖန္႕ခ်ီ 
၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ (၇)လက္မရွိတဲ့Display အက်ယ္မွာ Multi-touch pad 

စနစ္အသံုးျပဳထားတဲ့အျပင္ 800x480 resolution နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Processor ကုိေတာ႔ ARC ရဲ႕ Cortex A8 (1.0GHz) တပ္ဆင္ထားျပီး Memory 
512MB DDR3 တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ Andriod Version 2.3 (Gingerbread) 
နဲ႕ ေမာင္းႏွင္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိင္မယ့္Dual 
Camera စနစ္ပါ၀င္၍ Social website ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိ္တ္ဆက္ျပီး 
ၾကည္လင္ျပတ္သားတ ့ဲ ပံုရိပ္ေတြကုိ မွ်ေ၀နိင္မွာျဖစ္တယ္။ Data သိမ္းဆည္းဖို႕ 4GB 
ထည့္သြင္းထားျပီး External Storage ကို 64GB အထိ တပ္ဆင္ႏိုင္တယ္။ I/O 
port ေတြအေနနဲ႕ mini-HDMI (၁)ခု၊ micro-SD Card slot (၁)ခုနဲ႕Headphone 
Jack (၁)ခုထည့္္သြင္းေပးထားတယ္။ Network ခ်ိတ္ဆက္ဖို႕အတြက္ 802.11 
b/g/n wireless စနစ္အျပင္ Bluetooth v2.1 လည္းပါ၀င္တယ္။ Smart Media 
Link နည္းပညာက media sharing ေတြကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး 
HD Game ေတြကုိ ခံစားမႈအျပည့္အ၀ ေပးစြမ္းမွာျဖစ္တယ္။ ပါးလႊာတဲ့ဒီဇိုင္းပံုစံ 
ႏွင့္အတူေပါ႔ပါး အၾကမ္းခံတဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ႕ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ Battery ကို Poly-
mer Battery တပ္ဆင္ေပးထားျပီး (၅)နာရီၾကာ Stand By အေန အထားနဲ႕ 
အသုံးခံတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာၾကီးထဲသို႔Media sharing အေနနဲ႔ေကာ En-
tertainment device အျဖစ္အျပင္ ကမၻာ႔အရပ္ရပ္ဆီသို႔ ဒီျပတင္းတခါးကေန 
တစ္ဆင့္အလြယ္တကူ ၾကည့္ရွဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

PCTV Broadway 2T

Pinnacle ၏ PCTV Broadway 2T 
သည္ Digital ရုပ္သံလုိင္းေတြကုိ iPhone, 
iPod, iPad လိုပစၥည္းေတြကို Wireless 
စနစ္နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တုိက္ရိုက္ျပန္လည္ထု
တ္လႊင့္ေပးတဲ့ သီးျခားရပ္တည္နုိင္ေသာ 
ခပ္ေသးေသးပစၥည္းေလးျဖစ္ ပါတယ္။ 
ရုပ္သံလုိင္းေတြကုိ သင့္အိမ္ရဲ႕ Wi-Fi net-
work ကေန တုိက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္သလုိသင္ 
အျပင္ေရာက္ေနတဲ့အခါမွာလည္း internet 

မွတဆင့္ ၾကည့္ရႈခံစားနိုင္ပါတယ္။ ရုပ္သံလုိင္းေတြကို Apple ပစၥည္းေတြမွာပါရွိတဲ့ 
Safari browser မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္တာေၾကာင့္ မည္သည့္ Ap-
plication မွ Downlord ဆြဲစရာမလိုပါဘူး။ Safari ကို ဖြင့္ Broadway ရဲ႕ 
internet လိပ္စာကို ရိုက္လိုက္ရံုနဲ႕ TV ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာပဲ 
တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ PC, Mac တို႕မွာၾကည့္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ့ Safari browser တစ္ခုပဲ 
install ျပဳလုပ္ေပးဖို႕ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Broadway package တစ္ခုမွာ 
PCTV TVCenter 6 ဆိုတဲ့ application ပါ၀င္တဲ့အတြက္ recording, 
playback a video, watch & pause live TV စတဲ့ function ေတြကို 
သင့္စိတ္ၾကိဳက္ အသံုးျပဳနိုင္မွာလည္း ျဖစ္တယ္။ Broadway မွာ DVB-T 
receiver နွစ္ခုပါတဲ့အတြက္ Apple ပစၥည္းနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ နွစ္ခုစလံုးမွာ တစ္
ခ်ိန္တည္းၿပိဳင္တူၾကည့္နိုင္မွာပါ။ Broadway မွာ  အရည္အေသြးျမင့္ video 
converter build-in ပါ၀င္တဲ့အတြက္ မိမိၾကည့္ရႈမည့္ ပစၥည္းအေပၚမူတည္ၿပီး 
signal Form ကို လုိအပ္သလုိ္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ Broadway ဟာ 
သီးျခားရပ္တည္နိုင္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႕ကုိလုပ္ေဆာင္ဖို႕ Computer 
မလိုအပ္ပါဘူး။ Computer ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည္႕ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ System 
လိုအပ္ခ်က္ေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ ပံုမွန္ရုပ္သံလိုင္းေတြအတြက္ Processor 
1.5 GHZ နဲ႕ HD ရုပ္သံလိုင္းေတြအတြက္ 2.6 GHz multi-core processor  
လိုအပ္ပါတယ္။ Hardisk 1GB နဲ႕ Direct X9 နဲ႕ အထက္လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Wi-Fi Connection: Wireless  802.11 g or 802.11n, Wired LAN  
Connection: 10/100 Etherent  LAN သင္ရဲ႕  Apple mobile device မွာ 
ၾကည့္ဖို႕အတြက္ iOS 3 နဲ႕ အထက္, Safari browser တုိ႕ လုိအပ္မွာ ျဖစ္တယ္။ 
Window PC မွာ ၾကည့္ဖို႕အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ Win 7, Win Vista, Win XP(32-bit) 
with latest  service pack နဲ႕ 512 MB RAM တုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ 
၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး၊ MUC computer ဆိုင္၊ ဖုန္း - 01-385978   သို႕ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။
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Windows 8 Consumer 
Preview ကုိ ဘယ္လုိ Install 
လုပ္မလဲ
By YHT

Microsoft ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ OS တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Windows 8 
beta ကို အခုအခါမွာ အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားဝင္နာမည္အရ Consumer Preview လို႕ ေခၚဆိုထားတဲ့ Windows 
8 beta ဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ install လုပ္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
Requirement ေတြအတြက္ကိုလည္း စိတ္ပူစရာမရွိ ပါဘူး။ အေၾကာင္းက 
Windows 7 သံုးေနတဲ့ ဘယ္ PC မဆို Windows 8 ကို အသံုးျပဳႏုိင္မယ္လို႔ 
Microsoft မွ ဆုိထားလုိ႔ပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ Windows 8 ကုိ install လုပ္ဖုိ႔ ပထမ 
၄င္းရဲ႕ Tech Requirements ကိုၾကည့္ရေအာင္။

Processor အေနနဲ႕ အနည္းဆုံး 1GHz ရွိရာမွာျဖစ္ျပီး ထိုထက္ ျမန္ရင္ေတာ့ 
Windows 8 အတြင္းအသံုးျပဳမယ့္ Touch နည္းပညာေတြနဲ႕ အျခား visualiza-
tion ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Memory အေနနဲ႕ကလည္း ကုိယ္က 32 bit version သြင္းမယ္ဆုိရင္ 
အနည္းဆံုး 1GB လိုအပ္မွာ ျဖစ္ျပီး 64 bit ဆိုရင္ေတာ့ 1GB ႏွင့္အထက္ရွိမွ 
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတာက 1GB ျဖစ္ေပမယ့္လည္း Windows 8 အတြင္း 
အသစ္ဖန္တီးထားတဲ့ application ေတြကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႕ဆို 
ထုိထက္ျမင့္တဲ့ Memory ပမာဏရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hard Drive space အေနနဲ႕ 32 bit ဆုိရင္ 16GB လိုမွာ ျဖစ္ျပီး 64 
bit သြင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 20 GB ထိလုိမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
ရုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ ရင္ Windows 8 ရဲ႕ Hard Drive Space လုိအပ္ခ်က္က 
မ်ားျပားတယ္လုိ႔ဆုိႏိုင္ေပမယ့္ Windows 7 တံုးကလည္း ထုိ ပမာဏပဲ 
ဆုိတာကိုေတာ့ ေမ့လို႔မရပါဘူး။

Graphic Card support အေနနဲ႕ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Direct X9 
support လုပ္တဲ့ ဘယ္ Graphic Card နဲ႕မ ဆုိ compatible ျဖစ္ပါတယ္။ 
အခုလက္ရိွအခ်ိန္မွာ onboard graphic ေတြကလည္း Direct X9 ကုိ support 
လုပ္ေပးလာတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကေတာ့ သိပ္ျပီး ျပႆနာရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Windows 8 ရဲ႕ Requirements ေတြအေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ထူးထူးျခားျခား 
လိုအပ္တာကေတာ့ Touch Feature ကို အသံုးျပဳခ်င္ပါက Touch support 
လုပ္တဲ့ Monitor (သို႔) Tablet ရွိမွသာ အဆင္ေျပႏုိင္မယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။ 
ထုိ႕ျပင္ အသစ္ပါလာတဲ့ Windows Store ကေန apps ေတြဝယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
ေနာက္ဆံုး ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခ်င္ရင္ေတာင္ Internet Connection ရွိေနမွ 
အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ထူးထူးျခားျခား Windows 8 ကို  အသံုးျပဳ မယ္ဆိုရင္ ကုိယ့္ PC 
ရဲ႕ Screen Resolution ဟာ အနည္းဆုံး 1024 x 768 ရွိရမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 
ေနာက္ျပီး Monitor ၂ လံုးခြဲျပီး အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Resolution က 
အနည္းဆံုး 1366 x 768 ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ Windows 8 ကုိ စျပီး install လုပ္လို႔ ရပါျပီ။ Install 
စမလုပ္ခင္မွာ Windows 8 ကုိ Download သြားယူရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရိွတာက Windows 8 Consumer Preview ကုိ 
Download လုပ္ပံုလုပ္နည္း ၂ မ်ိဳးရွိပါ တယ္။

ပထမ တစ္နည္းကေတာ့ 5 MB သာသာရွိတဲ့ Setup file ကို Download 
ယူျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါ setup ကေနမွ တဆင့္ Windows 8 ကို ရယူျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ 
စက္ထဲကို တစ္ခါတည္း install လုပ္ရတဲ့နည္းပါ။

အဲဒီနည္းဟာ မိမိရဲ႕ internet connection ေကာင္းမြန္မႈ ရွိမွသာ 
အဆင္ေျပႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး download ယူရေသာ အခ်ိန္မွာ ပ်မ္းမွ် ၂ နာရီမွ ၃ 
နာရီထိၾကာျမင့္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ Windows 8 ကုိ setup file 
မွတဆင့္ Download ယူျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ IDM လုိ download manager 
ေတြအသံုးမျပဳႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ ISO file ကုိ Download ရယူျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ISO file ကို ရယူျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က Windows ကို DVD နဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
Stick နဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ ကူးျပီး ျပန္ install လုပ္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ သံုးဖုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Download ရယူတဲ့ေနရာမွာ Microsoft ဟာ ဘာသာ စကားအလုိက္ 
32bit၊ 64 bit version ေတြကို Download ယူခြင့္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ အဆိုပါ ISO file မ်ားရဲ႕ file size ဟာ အနည္းဆံုး 
2.5 GB ရွိတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ Windows 8 ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။
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 » Windows 8 ကုိ Download ယူႏုိင္မည့္ Link
 » www.preview.windows.com
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Acer Aspire S3  Intel Core i5 2467M                                   733,000

Acer Aspire One D270  Intel AtomTM Processor Dual Core N2800                        273,000

Acer Aspire 4349  Intel Celeron Dual Core  B815                                                 358,000

Acer Aspire 4250  AMD Zacate Dual Core E450                               358,000

Acer Aspire 4752Z  Intel Pentium Dual Core B960                               383,000 

Acer Aspire 4752ZG  Intel Pentium Dual Core B960                   435,000 

Acer Aspire 4752G  Intel Core i3 2350M                    522,000

Acer Aspire 4752G (i5)  Intel Core i5 2450M                                   546,000 

Acer Aspire 5755G Acer Aspire 5755G(i5)                                   603,000

msi CX480                     Intel-Core i5                                                    538,000

msi CX480   Intel-Core i3                                  488,000

msi CX480            -                                   415,000

msi U135DX                            -                                                     260,000

HP 1200 (C7115A) Toner                                                                                           53,000

HP 1102(CE285) Toner                                                   53,000

HP 1010 / 3015 Toner (Q2612A) Toner                    55,000

HP 2015 Toner (Q7553A) Toner                                             60,000

5 Ports Switch 10/100B (Prolink)                                11,500

8 Ports Switch 10/100B (Prolink)                                                14,000

16 Ports Switch 10/100B (Prolink)                                               26,000 

8 Ports Switch 10/100B (Dlink)                                           19,000

16 Ports Switch 10/100B (Dlink)                                                   41,000

Gigabit 8 port switch 10/100/1000 BT (Prolink)              39,000

Gigabit 16 port switch 10/100/1000 BT (Prolink)              85,000

Gigabit 24 port switch 10/100/1000 BT (Prolink)                115,000 
    

BacPac Broker                44,000

BacPac Business (Beige)                                  50,000

College Motion (Black/Beige)                         30,000

College Motion (Black/Grey)                         30,000

Dee Messenger 11.6”/14.1” (Black))                 47,000

Dee Slim Case 13”/14.1” (Black)               24,000

Lady Spirit                                   37,000

LadyStyle (Black)                38,000

LadyStyle (Brown)                                  38,000

LadyStyle (Grey)                38,000

Mobile Commuter                 93,000

Pep.UP Junior(Black)                 30,000

Pep.UP Junior(Grey)                 32000

Pep.UP Junior(Brown)                 32,000

Pep.UP Junior(Brown)                 32,000

SmartSkin 10.1”/12.1”                 19,000

SmartSkin 13”/14.1”                 20,000

TakeOff Sport (Brown) BP                52,000

Take Control 13.3” (Black) apple               92,000

Take off (Black)                 40,000

Take off (Brown)                 40,000

Cosmos Power Bllster                 10,000

Brilliant Cleaning Gell II                   4,500

Cam pocket look (Grey)                 12,000

Guard II NB Key lock                 12,000

Combination Lock                   3,500

Acer         Kyat

MSI         Kyat

HP         Kyat

        Kyat

Verbatim                       

Liteon                     USD

         Kyat

Laptop

Notebook

Toner

Network Switch

Laptop Bag

External HDD

External DVD 

Printer & Scanner

USB Stick

Shwe Lamin Nagar Co., Ltd မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-221-683, 01-217-233

Royal Smart Co., Ltd မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-227-781, 01-218-041

Royal Smart Co., Ltd မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-227-781, 01-218-041 KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035

KMDမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
01-381-124, 01-381-035

Star-Tech မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
01-394-270, 01-384-017

KMD Co.,Ltd မွေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  
01-381-124, 01-381-035

KMD  မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035

KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035

Verbatim

Dicota                    kyat

Ext USB HDD 500GB (2.5”) Verbatim with free HDD Pouch(3.0)               72,000

Ext USB HDD 1000GB (2.5”) Verbatim with free HDD Pouch(3.0)                             112,000 

External USB HDD 500GB (2.5”) Transcend / Free Com               79,000

8X External DVD-RW USB (Topload)                     53

8X External DVD-RW USB (Traytype)                        63

Epson LQ300+II Printer with Cable                   165,000

Epson Stylus T13 Printer Cable (USB) With Ink Cartridge                    52,000

Epson Stylus Photo R230X Printer w/Cable (USB)W/O Cartridge       138,000

Canon iP 2770 Printer with Cable (USB)                44,000

Canon LBP 6000 Printer with Cable (USB)              75,000

Canon LBP 2900B Printer with Cable (USB)             123,000

HP Laserjet P1102 Printer with Cable (USB)              82,000

HP Laserjet P2055DN Printer with Cable(USB)             360,000

HP Laserjet 1025 NW Color Printer with Cable (USB)Wireless           260,000

HP Laserjet 1536DNF AIO Printer with Cable (USB) 4 in 1            400,000

HP Laserjet M1212NF AIO Printer with Cable (USB) 4 in 1           255,000

HP Officejet K7000 Printer with Cable (USB) A3 Size            275,000

Samsung Laserjet SCX-4623F Printer With Cable(USB) 4 in 1           170,000

Samsung Laserjet Color CLP-325 Printer With Cable (USB)           225,000 

Flatbed Scanner Canon Lide 110                50,000

(4GB) Pen Drive (Verbatim) / Free Com               6,500

(8GB) Pen Drive (Verbatim) / Free Com               9,000

(16GB)PenDrive(Verbatim)/Free Com                 15,000 

(4GB) Pen Drive(Transcend 300)                8,000

8GB Pen Drive (Transcend 300)                       10,000

(16GB) Pen Drive (Transcend 300)              16,000

(16GB) Pen Drive (Transcend 300)              16,000

(4GB) Pen Drive (Transcend V70)              10,500 

(8GB) Pen Drive (Transcend V70)              14,000

(16GB) Pen Drive (Transcend V70)              18,000
Myanmarser Keyboard (PS/2) (EOP21)                                  3,600

Myanmarser Keyboard (USB) (EOP21)                                                 3,800

Blaze Optical Mouse (PS/2)                                                  2,200

Blaze Optical Mouse (USB)                                                     2,300

Sony Optical Mouse (USB)                                                             1,600

Prolink Optical Mouse (USB) 618U                         4,000

Prolink Optical Mouse (USB) 620U                           4,000

Prolink Optical Mouse (USB) 622U/623U)               4,000

Prolink Optical Mouse (USB) 338N Retractable               4,000

Prolink Myanmarser KB (USB) 2305U            4,700

Mouse w/Myanmarser(5306PU)           9,000

Prolink Wireless Nano Mouse (USB) 712G /713G                       12,000

Prolink Wireless Nano Mouse (USB) 714G / 715/716 G                 12,000

Prolink Wireless Laser Mouse (USB) 303                                     16,000

Prolink Wireless Presenter with Air Mouse (USB) PWP-102G          22,000

Prolink Wireless Bluetooth Optical Mouse PMO 624B         15,000

Prolink Wireless Bluetooth Multimedia KB PKM 3810B         21,000

Prolink (Combo)Wireless Multimedia KB+Mouse(5309G)               19,000

Prolink (Combo) Wireless Laser KB + Mouse ( 4693G )         22,000

Prolink (Combo) Wireless Laser KB + Mouse ( 5307G )                 22,000

Prolink Wireless Multimedia KB with Touch Panel ( 5308G )           33,000

Aopen Optical Mouse (PS/2)              3,200

A4 Tech Optical Mouse 620D (PS2) / USB            3,800

A4 Tech Optical Mouse BW9 (USB)                          3,800

Keyboard & Mouse

KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035

                    kyat
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Temasek Polytechnic ရဲ႕ ပထမႏွစ္  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ သင္ယူႏိုင္
By MTT

RV! Institute မွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ပထမႏွစ္   
Tamasek Diploma in IT သင္တန္းမ်ား၏ စတုတၳေျမာက္ 
အပတ္စဥ္ ၀င္ခြင့္ကုိ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

စကၤာပူႏိုင္ငံ Temasek Polytechnic ရဲ႕ Diploma 
in Information Technology ႏွင့္ Diploma in Mo-
biles & Network Services သင္တန္းမ်ားရဲ႕ ပထမနွစ္ 
စာသင္နွစ္ကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ သင္ၾကားရန္ 
မလိုပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ အေျခခံ ပညာအထက္တန္း 
ေအာင္ျမင္ၿပီးစ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေလးမ်ားဟာ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာ ဆက္လက္ သင္ယူခြင့္ ရရွိရန္ 
အလြန္ပဲ စိတ္အား ထက္သန္ၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊ 
မိဘ အမ်ားစုကလည္း မိမိ ကေလးမ်ားရဲ႕ ပညာေရး အတြက္ 
အစြမ္းကုန္ ပံ့ပုိး ေပးခ်င္ၾကပါတယ္၊ တစ္ျခားတစ္ဖက္ ကလည္း 
မိမိတုိ႔ရဲ႕  ကေလးငယ္မ်ားကို ေရျခားေျမျခား ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ 
သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေစလႊတ္ၾကရမွာကုိ 
စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြ ျဖစ္ၾကရပါတယ္၊ ထိုသို႔ေသာ မိဘမ်ား 
အတြက္ RVi Institute နဲ႔ Temasek Polytechnic Sin-
gapore တို႔ရဲ႕ (1+2) Program မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံးနဲ႔ 
အေကာင္းမြန္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမစာသင္ႏွစ္ကုိ 
မိမိတုိ႔ရဲ႕  မ်က္ေမွာက္မွာ ကုန္လြန္ ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖင့္ 
လုိအပ္ေသာ ရင့္က်က္မႈမ်ားကုိ ကေလးမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ 
အစြမ္းကုန္ ပံ့ပုိးေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ဖက္တြင္ 
လည္း ပထမႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ကုန္က်မည့္ 
အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ RVi Institute တြင္  
Temasek Polytechnic ရဲ႕ School of Informatics and 
IT ေအာက္မွာရွိတဲ့ Program မ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိတဲ့ Diplo-
ma in Information Technology (IT) ႏွင့္ Diploma 
in Mobile & Network Services (MNS) ဘာသာရပ္ 
ႏွစ္ခု၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကုိ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ၾကၿပီး 
ျဖစ္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ လက္ခံ ေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္၊ 
ပထမလက္ခံႏုိင္ေသာ အေနအထားမွာ ေက်ာင္းသား/သူသည္ 
တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာစုံ ရမွတ္စုစုေပါင္း 
ပ်မ္းမွ် ၇၀% ရရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ အဂၤလိပ္ 
စာ၊ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ ဘာသာ ရပ္တုိ႔မွာ အမွတ္ ၇၀ စီလည္း 
ရရွိၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ မ်ားနွင့္အတူ IELTS 
အမွတ္ကိုပါ ပူးတြဲ တင္ျပၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IELTS အမွတ္ 
မွာလည္း အနည္းဆုံး 5.0 ရရွိရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒုတိယ 
၀င္ခြင့္အေျခ အေနမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
IGCSE စာေမးပြဲ၏ ဘာသာ ၅ ဘာသာစလုံးမွာ Grad C 
အနည္းဆုံး ရရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ IELTS ႏွင့္ IGCSE 
အတန္းမ်ား တက္ေရာက္ လုိပါကလည္း RV! CENTRE 
YANGON မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ အတန္းမ်ားကုိ 
တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

RV! CENTRE YANGON သည္ University of Cam-
bridge မွ အသိမွတ္ျပဳ IGCSE Exam Centre ျဖစ္သည့္ 
အျပင္ IELTS  Preparation  Course မ်ားကုိလည္း 
အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ foreign/local Trainers 
မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္။ Program 
ႏွစ္ခုစလံုးမွာ Singapore ႏုိင္ငံ Temasek Polytechnic ရဲ႕ 
ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ား အတိုင္း  ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိၿပီး 
စာေမးပြဲမ်ားကုိလည္း စကၤာပူႏုိင္ငံႏွင့္ တခ်ိန္တည္း 
က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ (ႏုိင္ငံႏွစ္ခု၏ အခ်ိန္ကြာျခားမႈကိုပါ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားပါတယ္) ပညာသင္ႏွစ္ (Academic 
year) တစ္ႏွစ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္၀က္ (First semes-
ter) ႏွင့္ ဒုတိယ စာသင္ႏွစ္ ၀က္ (Second semester) 

ဆုိၿပီး ခြဲျခားထားတဲ့အျပင္ စာသင္ႏွစ္၀က္ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာေမးပြဲ (term test ႏွင့္ semester 
test) ႏွစ္မ်ိဳးစီကုိ ေျဖဆုိၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ 
စာေမးပြဲ ၄ ခု ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အထူးမွတ္ခ်က္ 
အေနနဲ႔ ပထမနွစွ္ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားဟာ 
ဘာသာရပ္တုိင္းတြင္ Grade B ႏွင့္ အထက္ရရွိမွသာ 
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းကုိ တက္ 
ေရာက္ခြင့္ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ႏွစ္ခုစလံုးကို 
တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ 
ပထမ စာသင္ႏွစ္၀က္တြင္ ဘာသာေျခာက္ခုကုိ 
အတူတကြ သင္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ 
စာသင္ႏွစ္၀က္၏ ဘာသာရပ္ ေျခာက္ခုစလံုးသည္ Pro-
gram ႏွစ္ခုစလုံး၏ အေျခခံဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပထမ စာသင္ႏွစ္၀က္သည္ ဧၿပီလေနာက္ဆုံး အပတ္မွ 
စက္တင္ဘာလဆန္းအထိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ 
ေလးလခြဲသာ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒုတိယ စာသင္ 
ႏွစ္၀က္မွာ ေအာက္တိုဘာ လကုန္မွ မတ္လဆန္း အထိ 
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ေလးလခြဲၾကာ ျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ မိမိ သင္ယူလုိေသာ 
အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Diploma in IT ႏွင့္  
Diploma in MNS တို႔ကို ပထမ စာသင္ႏွစ္၀က္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ 
တြင္ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာ/
ဆရာမ မ်ားမွာလည္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကို ကြ်မ္းက်င္ၿပီး Te-
masek Polytechnic မွ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ကို ရရွိၿပီးသူမ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္၊ သင္တန္းကုိ MICT တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လွ်က္ရွိၿပီး 
၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမွာ 
စတုတၳေျမာက္အပတ္စဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအပတ္စဥ္ႏွင့္ 
ဒုတိယအပတ္စဥ္တုိ႔၏ စကၤာပူ Temasek ေက်ာင္းသုိ႔ 
တက္ေရာက္ခြင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယ အပတ္စဥ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 
မ်ားဟာ  ယခု MICT တြင္ ပညာ သင္ၾကားလွ်က္ 
ရွိပါတယ္။ ဤသည္မွာ RVi Institute ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အျပည့္အ၀ 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မႈကုိ ေတြ႔ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ (2012-
2013)  စာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်က္လႊာမ်ားကုိ RVi In-
stitute  မွ စတင္လက္ခံ ေလွ်ာက္ထားေပးေနတဲ့အတြက္ 
စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ဖုန္း-01-535433, 253538, 541886, 
551697, 09-8503073 သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေလွ်ာက္ထား 
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Spectrum ရဲ႕ Summer School 
အစီအစဥ္
By MTT

Spectrum ရဲ႕ ေႏြရာသီ သင္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္ကုိ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းမွ ဂၽြန္လကုန္ အထိ နံနက္ ၉နာရီ 
မွ ၁၂နာရီ အတြင္း တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ 
တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Spectrum International သည္ အသက္ ၈ႏွစ္မွ 
၁၄ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ ၤ်ာ ေႏြရာသီသင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကေလးမ်ား ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအေခၚႏွင့္ စဥ္းစားႏုိင္ရန္၊ 
စနစ္တက် ေလ့လာသင္ယူ ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစရန္၊ 
အလြတ္ က်က္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အလံုးစုံ ဆက္စပ္ေလ့လာ 
သင္ယူျခင္း ပုံစံျဖစ္တဲ့ (Holistic Learning Approach) 
ကုိ အသုံးျပဳသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ စြမ္းရည္ 
တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ ကို ယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္ 
အဂၤလိပ္စာ Four Skills ကို ဂီတ ျပဇာတ္ (Music) ပုံစံျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာ စြမ္းရည္ တိုးတက္ေစရန္ 
အတြက္လည္း ဥာဏ္စမ္းမ်ား၊ Game မ်ား အသုံးျပဳကာ 
ပုံမွန္သင္ရုိးမွ ခြဲထြက္ေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ 
ကေလးမ်ား တီထြင္ႀကံဆ စြမ္းရည္မ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးေစရန္ 
အတြက္ Art & Craft ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား   Computer 
ပညာရပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  မိမိကုိယ္တုိင္ 
ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားတတ္ၿပီး စီမံခန္႔ ခြဲတတ္ေစရန္အတြက္ So-
cial Studies (လူမႈေရး)၊ Life Skills (ဘ၀အတြက္တာ 
ကြ်မ္းက်င္စရာ) စသည္မ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္တန္း ကာလမွာ မတ္လဆန္းမွ ေမလကုန္အထိ 
ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အေတြ႔အႀကံဳရွိ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဂီတမိတ္၏ ပံ့ပုိးသင္ၾကားေပးမႈျဖင့္ အတန္းလိုက္ ဂီတ 
ျပဇာတ္မ်ားကုိ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပုတက္ဂ်ာနယ္မွ 

Art & Craft  သင္ခန္းစာမ်ား အတြက္ ပံ့ပုိးေပးသြားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ လိုသည့္ 
ကေလးမ်ားမွာ Placement Test ကုိ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ၿပီး 
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာ စြမ္းရည္ အလိုက္ Level (၄)ခု ခြဲၿပီး 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

စံုစမ္းလိုပါက Spectrum International ဖုန္း-01-
381135 သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း 
ပါးလိုက္ပါ တယ္။ 

Australian အသိိအမွတ္္ျပဳ IT 
ဘြဲ႔ကိုစကၤာပူတြင္ သင္ၾကားႏုို္င္ျပီ
By MTT

IT ပညာရပ္ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ တကၠသုိလ္၀င္တန္း 
ေအာင္ျမင္ျပီး သူတိုင္း Singapore ႏိုင္ငံရွိ James Cooks 
University (JCU ) တြင္ နည္းပညာရပ္ Bachelor 
ဘြဲ႔မ်ားကို March, July, October လ မ်ားတြင္ သြားေရာက္ 
သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ JCU သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို သင္ၾကားေနေသာ Edutrust 
လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ေက်ာင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ သည္။ JCU တြင္ IT ပိုင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ Bachelor of IT (Computing & Network-
ing, Interactive Technologies and Games Design) 
တို့မွ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျပီး 
သင္တန္းကာလ မွာ 2 ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား / 
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 1ႏွစ္လွ်င္ Semester 3ခုကို 
သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ျပီး Semester 1 ခုတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဘာသာ ရပ္ 4 ခု ကို ေရြြးခ်ယ္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
JCU ၏ IT Bachelor ဘြဲ ့သည္ Australian Computer 
Society မွ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းခံရေသာ Australian ႏိုင္ငံမွ 
ေပးအပ္ေသာဘြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ JCU ေက်ာင္းသား 
မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္မီ Specialist Facilities မ်ားျဖင့္ 
သင္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ IT နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ 
ကြ်မး္က်င္ပညာရွင္မ်ား အျဖစ္ရပ္တည္ ႏိုင္ေစျပီး မ်ားစြာေသာ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္္ပါတယ္။

ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို 
ေပးစြမ္းမည့္ ဒီဇိုင္းဘြဲ႔မ်ား
By MTT

ကမာၻ႕အဆင့္မီဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိိုင္ရန္ UK ရွိ 
ကမာၻ႕ နာမည္အေက်ာ္ဆံုးၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ 
Cambridge ၿမိဳ႕ရွိ CSVPA (Cambridge School of Visual 
& Performing ARTS)တြင္ BA (Hons) Fashion ႏွင့္ 
BA (Hons)Graphic Design & Illustration အတန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ၿပီး Kingston University မွ အပ္ႏွင္းေသာ 
ဒီဂရီမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းဆုိသည္မွာ 
လူ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ပံုစံမ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး 
အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေနရာေဒသကိုလိုက္ကာ အစဥ္ အေရး 
ပါေနသည့္ အတြက္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
အျမဲ အေရးပါလွၿပီး ဒီဇိုင္နာအျဖစ္ေရာ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ရန္ အတြက္ပါ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္း ပညာရပ္သည္လည္း မည္သည့္ 
ဒီဇိုင္းမ်ားကိုမဆို ေစ်းကြက္၀င္ ဆန္းသစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္း ပညာရွင္ ရာထူးမ်ားတုိးတက္ လိုအပ္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ 

အထက္ပါ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ 
ဒီဇိုင္နာ၀ါသနာရွင္မ်ား အတြက္ CSVPA မွ Fashion ႏွင့္ 
Graphic Design & Illustration ဘာသာရပ္ ၂ မ်ိဳးအနက္မွ 
တစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
သင္ၾကားေပးေနၿပီး ထိုဘြဲ႕မ်ားကို Kingston University 
မွ အပ္ႏွင္းေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

 CSVPA သည္ ထိုတကၠသိုလ္မွ ယင္းသို႕ေသာ 
အခြင့္အေရးကို ရရွိသည့္ ကမာၻ႕တစ္ခု တည္းေသာ 
Art College ျဖစ္ပါသည္။ CSVPA သည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္ေစမည့္ 

တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား၏ ရာႏႈန္းျပည့္အား Top Degree 
Course မ်ားကုိ အပ္ႏွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အထက္ပါ ဒီဇိုင္း ဒီဂရီ ၂ ခုစလံုးအတြက္ တက္ေရာက္ 
လိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္မႈအားျဖင့္ IELTS 
5.5 +/TOEFL (Internet) 71+ ရရွိၾကရမည္ျဖစ္ကာ  
၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

Hult ၏ MA.IR မွသည္ ႏိုင္ငံ 
တကာအခြင့္အလမ္း မ်ားဆီသို႔ 
By MTT

ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး 
အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ကမာၻ႕ ပညာၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တင္စားႏုိင္သည့္ 
UKမွ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕ရွိ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း စီးပြားေရးေက်ာင္းႀ
ကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ HULT တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ၌ တက္ေရာက္ရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးမဟာဘြဲ႕ Master of Arts in International 
Relations) MA.IR ဘာသာရပ္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား 
စတင္လက္ခံေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ယူလုိသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးဘြဲ႕တစ္ခု ရရွိရန္လိုၿပီး 
IELTS 6.5 ႏွင့္ အထက္ရရွိရန္လိုျပီး တစ္ႏွစ္ၾကာ 
တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ IELTS 
မျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ HULT 
၏ English Language Course ကို တက္ေရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ MA.IR ဘြဲ႕အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ 
သံတမန္ေရးမ်ား၊ ႏို္င္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ားကို စီမံခန္႕ 
ခြဲမႈႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ကမာၻ႕ႏို္င္ငံေရးဆို္င္ရာ စီးပြားေရး၊ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကမာၻ႕ႏို္င္ငံေရးရွိ မီဒီယာစသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ၾကာ 
သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး  MA ေက်ာင္းသား အားလံုးသည္ 
မိမိေရြးခ်ယ္ရာေခါင္းစဥ္ကို ကြ်မ္းက်င္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ 
ႀကီးၾကပ္ေပးမႈျဖင့္ စာတမ္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 
MA.IR  ဘြဲ႕သည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
ကမာၻႀကီး၏ ေျပာင္းလဲမႈကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္အတြြက္ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဓိက ေရြးခ်ယ္ 
ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာေနစဥ္ မွာပင္ ၎ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ လံုျခဳံေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိပါ 
ထိေတြ႕ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ Field Study 
Work မ်ားမွ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ကမာၻႀကီး အေၾကာင္းကုိ အကဲျဖတ္ ေ၀ဖန္ႏိုင္ရန္ 
သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္ 
စာသင္ခန္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလာကကို ေပါင္းကူး 
ေပးႏိုင္ေသာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား 
ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

Optional Internship သို႕မဟုတ္ Field Study 
ဆင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္လည္း IR ဘာသာရပ္ႏွင့္ 
သက္ဆို္င္သည့္ အဖိုးမျဖတ္ႏို္င္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို 
ရရွိေစၿပီး အနာဂတ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေသာအခါလည္း အလုပ္ရွင္၏ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈကို 
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ HULT မွ ေက်ာင္းသူ / သားမ်ား 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး တကၠသုိလ္မ်ား၊ 
စာၾကည့္တိုက္ မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ 
London ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိျခင္း၊  HULT ၏ Main Campus သည္ 
ေနာက္ဆုံးေပၚ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ထားကာ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္ရန္ ေနရာမ်ားသည္ Cam-
pus မွ ၅မိနစ္သာ လမ္းေလွ်ာက္သြားရံုျဖင့္ ေရာက္ႏုိင္ျခင္း 
စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

    အေဆာင္၀င္းမ်ားတြင္ Wireless Internet System, 
Television, Fridges ႏွင့္ Laundry ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ၿပီး 
Campus ၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မ်ားစြာေသာ အနားယူ 
အပန္းေျဖစရာ  Resturants, Cinemas, Markets & Park 
မ်ားလည္းရွိကာ  UCL (University of College London) 
၏ အသင္းအဖြဲ႕ အမ်ဴိးမ်ဴိးတြင္လည္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္တုိ႔ 
ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျပည္တြင္းတြင္ အသစ္ေရာက္ ကားမ်ားႏွင့္ 
အေရာင္းအသြက္ ကားမ်ား
By APA

Nissan Fairlady
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Sport type ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၂)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၂) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ All Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ (၆၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Auto Gear ျဖစ္ျပီး Gear ေျခာက္ခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 3200CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Toyota Corola Van
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Wagon အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္ ၀င္ဆံျပီး တံခါး (၅) ေပါက္ ပါရွိပါတယ္။ Manual  

ျဖစ္ျပီး  ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ (၆၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Manual  ျဖစ္ျပီး Gear ေလးခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Land Cruiser Prado
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ 4WD မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၅) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၉၇) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Manual Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 3000CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Crown Majesta 2002
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Salon မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၄) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ All Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၉၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Manual Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 3000CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Toyota Celcior
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Salon မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၄) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ All Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၆၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Auto Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 
4300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Honda Fit 2009
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့  မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၄) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ Auto ျဖစ္ျပီး  ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၆၀) 

လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Manual Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1300CC  
ျဖစ္ပါတယ္။ 

Honda Insight 2009
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ van  မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၄) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၆၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Auto Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 
1300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

MAZDA Demio 2007
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Van မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၄) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ All Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၅၆) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Auto Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 
1800CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

Mitsubishi Colt  2007
ကားအမ်ိဳးစားေတာ့ Van မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီးတံခါး(၅) ေပါက္ပါရွိပါတယ္။ All Auto ျဖစ္ျပီး  

ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၄၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Gear ကေတာ့ Auto Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 
1499CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္ပါကားမ်ားမွာ Best Auto မွကားမ်ားျဖစ္ျပီး ေမးျမန္းလိုပါက

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၆၅၆ ၇၃၈၊ ၀၁ ၈၆၁၉ ၀၃၃ သို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အသံုးျပဳမ်ားလာသည့္ကားသန္႔
စင္အေရာင္တင္ေဆးမ်ား
By APA

ျပည္တြင္းတြင္ ကားအသစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈျမင့္ တတ္လာသည္  
ႏွင္ ့အမွ်ကားသန္႔ရွင္းေရးပာာလည္း အေရးပါလာ ပါတယ္။ ကားသန္႔ရွင္းေရး 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကားသန္႔စင္ အေရာင္တင္ေဆးရည္မ်ားျဖင္ျ့ပဳလုပ္လာ ၾကပါတယ္။ 

ယခုလက္ရွိ အသံုးမ်ားေနေသာ ကားအေရာင္တင္ 
ေဆးရည္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

NXT GENERATION Car Wash  
ဓာတုေဗဒ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ 

ထုတ္လုပ္ထားေသာ Synthetic Car Wsah 
ပါတယ္။ အညစ္အေၾကး၊ အစြန္းအထင္းမ်ားႏွင့္ 
ဖ်က္ရန္ခက္ခဲေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုပင္ 
အလြယ္တစ္ကူ သန္႔စင္ေစပါတယ္။ 

ULTIMATE COMPOUND
မူလေဆးသားအေရာင္ႏွင့္ၾကည္လင္ေတာ

က္ပမူကို ျပန္လည္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Micro 
– abrasive Technology ျဖင့္ အံ့ဖြယ္အခ်ိန္တို 
တြင္းတိက်စြာ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ျပီး ေဆးေရာင္မွိန္ျခင္း၊ 
အဆင္းအျခစ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

SWIRLX
အဆင္းအျခစ္ရာမ်ား၊ ပင္းကူအိမ္ကဲ့သို႔ေသာ 

အစင္းရာမ်ားကို ေပ်ာက္ေစပါတယ္။ အဆင္းရာ 
ထင္ေသာ ကားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက အလြန္ 
အသံုးတည့္ပါတယ္။

HOT RIMS ALL WHEEL CLEANER
အျခားေသာ ကားဘီးေခြ ေဆးရည္မ်ားႏွင့္မတူပဲ 

ေခ်းခၽြတ္သန္႔စင္ရန္ ခက္ခဲေသာ အညစ္ေၾကးမ်ား၊ 
ကားဘရိတ္မွ ထြက္ေသာ အညစ္ေၾကးမ်ား စသည္တုိကို 
သန္႔ရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ မည္သည့္ ကားဘီးအမ်ိုးအစား 
တြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

GOLD CLASS Bug & Tar 
Remover

ကားလမ္မ်ားေပၚမွ 
အမႈိက္အစက္အေျပာက္မ်ားႏွင့္ 
ကတၱရာအမႈန္အစေလးမ်ား 
ကားတြင္ တြယ္ကပ္ 
ေနတတ္ပါတယ္။ ၾကာရွည္စြာ 
တြယ္ကပ္ေနလွ်င္ သံေခ်းတတ္ျခင္း၊ 
ေဆးအေရာင္ေပၚတြင္ စြန္ထင္းျခင္း 
တို႔ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ၎တို႔ကို 
လြယ္ကူစြာသန္႔စင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Computer System ျဖင့္ကားမ်ား 
ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳျပင္ရန္ခက္ခဲ
By APA

ျပည္တြင္းတြင္ ကားအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကားျပဳျပင္မႈမ်ား 
ခက္ခဲလာသည္ ကိုေတ.ြရသည္။ Computer System ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ကားမ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကားအမ်ားစုပာာ 
Computer System ျဖင့္ ျပဳျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုျပည္တြင္းမွာေတာ့ ကားမ်ား 
ျပဳျပင္ ရာတြင္ Computer System ျဖင္ ့ျပဳျပင္ရသျဖင့္ ကားျပင္ဆရာအခ်ိဳ႕ 
ခက္ခဲေနသည္ ကိုေတြ.ရပါတယ္။

“ကားေတြျပင္ရင္ အရန္းၾကာတယ္ဗ်ာ တစ္ခါတစ္ခါျပင္ရင္ အနည္းဆံုး 
တစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာတယ္ဗ် နည္းပညာရွင္ေတြလိုအပ္လာျပီေလ 
ႏိုင္ငံျခားမွာ ဆုိဒီေလာက္ မၾကာဘူးဗ် ကားျပင္ရင္ႏွစ္နာရီေလာက္ပဲ ၾကာတယ္” 
ပာုကား၀ယ္ယူထားသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အသံုးျပဳမ်ားလာတဲ့ Car  
Accessory မ်ား
By APA

CAR COVER
Car cover ဆိုဒ္ေပၚမူတည္၍ ေစ်း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသည္။ Car cover 

ေတြပာာလည္း ကားအမ်ိဳးအစား အလိုက္ကြဲ၍ ဆိုဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ 
ကားသိမ္းေသာအခါမ်ဳိးတြင္ အသံုးျပဳျပီး ကာအဆင္းရာ ထင္ခ်င္းမ်ား၊ 
စြန္းထင္းခ်င္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကားအပိုပစၥည္းအေရာင္း 
ဆိုင္မ်ားတြင္၀ယ္ ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

FOG LIGHT
Fog Light ေတြ ေရာင္းေကာင္းလာတာ ေတြရပါတယ္။ မီးလုံးပံုစံအလုိက္ 

ေစ်ႏႈန္းကြဲျပားပါတယ္။ ႏွင္းခြဲမီးလံုးေတြကုိ နယ္ေ၀းသြာသူ မ်ားအ၀ယ္မ်ား 
ၾကတာေတြရပါတယ္။ ကားမီးလုံးအေရာင္းဆုိင္ တုိင္းတြင္၀ယ္¬ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

WINDOW HANDLE

ကားမွန္တင္မွန္ခ် ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္လက္ကိုင္ေတြပာာ 
ေစ်းကြက္ထည္းမွာ အေရာင္းသြက္ေနပါတယ္။ ဒီဇိုင္းအသစ္ ေတြပာာ 
ပိုမိုေရာင္းေကာင္းျပီး Stealနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ပံုစံအလိုက္ ေစ်းႏႈန္း 
ကြဲျပားပါတယ္။ ကာအပိုပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္တုိင္းတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

PEDAL PADS 

Auto ကားေတြမွာ အသံုးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္သံုးေရာင္းရွိ ျပီး 
အေရာင္လိုက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားပါတယ္။ ကာအပိုပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္တိုင္း 
တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
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၁။ သမားရိုးက်ေက်ာင္းပညာေရးစစန္စတစ္ခုတည္းကိုသာ 
အားကိုးေနေတာ့မည္မဟုတ္။

အင္တာနက္ေၾကာင့္ ယေန႔လုပ္ငန္းခြင္ပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေသးငယ္ ေနေစကာ 
အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ တစ္ကမၻာလုံး သိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မိမိ၏ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးကိုပင္ 
တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔သာ   
ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွ ဗဟုသုတမ်ိဳးစုံ၊ ပညာမ်ိဳးစုံ ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ားသည္  သမားရိုးက် ပညာေရးစနစ္ကိုခ်ည္း 
အားကိုးမေနေတာ့ဘဲ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ ေလ့လာသင္ယူရျခင္းကို ပိုမိုသေဘာက်လာလိမ့္မည္။ 

အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ပညာသင္ယူရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ လြတ္လပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူႏိုင္မည္။ ထို႔ေနာက္ ပညာသင္ၾကားရင္း 
အင္တာနက္မွ အလုပ္ရွာေဖြကာ ၀င္ေငြရွာေဖြတတ္လာလိမ့္မည္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာပင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း အြန္လုိင္းဂိမ္းမ်ား 
ေရးဆြဲေရာင္းခ်၍ ၀င္ေငြေကာင္းေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေက်ာင္းသားေပါက္စေလးမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္လည္း 
မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မွ် ၀င္လုပ္စရာမလိုဘဲ အိမ္မွာေနရင္း အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေငြဖန္တီးႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ား 
ပို၍ မ်ားျပားလာလိမ့္မည္။

၂။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ ပိုမိုလာလိမ့္မည္။

ယေန႔ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑ ႀကီးမားေနေသးသည့္တုိင္ ထုိသုိ႔ ႀကီးစိုးႏိုင္မည့္သက္တမ္းမွာ 
နည္းနည္းသာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳၾကရမည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူနီးပါးျဖစ္လာေနၿပီ။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္ 
ေက်ာ္တက္သြားေတာ့မည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတုိ႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ားစုျဖစ္လာေနေခ်ၿပီ။ 
အလုပ္ခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးတို႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာသလို ပညာတတ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေပလိမ့္မည္။ 
လက္ရွိေလ့လာမႈမ်ားအရ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး 
အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ၃၇.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တကၠသိုလ္တက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ 
ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီးတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ပိုမို၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းအရ ေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ အထက္ေအာက္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။

၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ပိုမိုကၽြမ္း၀င္ၾကေသာေၾကာင့္ အေတြးအေခၚပုံစံတုိ႔လည္း 
ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ Facebook, Twitter တို႔ကတစ္ဆင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း တိုးပြားလာသည္ျဖစ္ရာ 
အထက္လူႀကီးျဖစ္တုိင္း ေခါင္းငုံ႕ၿပီး အမိန္႔နာခံတတ္ဖို႔မွာ ၀န္ေလးသြားၾကလိမ့္မည္။ အားလံုးတေျပးညီအေနအထားေရာက္ 
ကုန္ၾကေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးဆုိသူႏွင့္လည္း လူမႈကြန္ယက္၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ တေျပးညီဆက္ဆံမည္သာျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အထက္ေအာက္ အမိန္႔ေပးသည့္ စနစ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ပါးသြားၿပီး အားလုံး 
တေျပးညီဆက္ဆံေရးကိုသာ ထူေထာင္လာၾကလိမ့္မည္။  

၄။ ပင္စင္ယူသည့္သက္တမ္းထက္ အလုပ္ ပိုလုပ္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ 

ေဆး၀ါးသစ္မ်ားေပၚထြန္းလာမည္   
ျဖစ္ရာ လူတုိ႔ ပိုမို အသက္ရွည္လာၾကမည္။ 
ထုိအခါ ပင္စင္သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ 
သည္အထိ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား ရွိ 
လာလိမ့္မည္။ အင္တာနက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ 
ေနအိမ္မွာ ထုိင္ရင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ 
ပင္စင္သက္တမ္း ေက်ာ္လြန္လာေသာ္လည္း 
ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္စရာ မလိုသည့္ 
အင္တာနက္အလုပ္တို႔ကို သက္ႀကီးပိုင္း 
တို႔ လုပ္ကိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။ 
အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္၊ လုပ္ငန္းအႀကံေပး၊  
အတိုင္ပင္ခံမ်ား စသည့္ အလုပ္တို႔မွာ 
သက္ႀကီးပိုင္း အေတြ႕အႀကံဳရင့္သူမ်ား 
အတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ေပသည္။ 

၅။ ေနအိမ္ထိုင္ရင္း လုပ္ကိုင္မည္။

ယခုေခတ္တြင္ ေနအိမ္မွာထိုင္ရင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေတြ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ပိုမို 
မ်ားျပားလာေပလိမ့္မည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ British Telecoms ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၉၇,၀၀၀ 
ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ရံုးကို လာစရာမလိုဘဲ ေနအိမ္မွပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ 
အင္တာနက္စနစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ခြင္လာစရာမလိုဘဲ ေနအိမ္မွပင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကၿပီျဖစ္သည္။

 

၆။ ရံုးတက္ရံုးဆင္းပုံစံ အလုပ္မ်ား နည္းပါးသြားမည္။

 မနက္ ၉ နာရီ ရံုးတက္၊ ညေန ၅ နာရီ ရံုးဆင္း ဆိုေသာပုံစံမ်ား နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို 
ပေရာဂ်က္တစ္ခုအျဖစ္ေပးအပ္ကာ မည္သည့္ေန႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ 
အၿပီးလုပ္ကိုင္ေပးရမည္ဟူေသာ ပုံစံမ်ား ေခတ္စားလာေပလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း 
ထိုနည္းအတုိင္း အလုပ္ကုိ အျပတ္ေပးလုိက္ၿပီး လုပ္ကုိင္လာသည့္ ရလဒ္အေပၚ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားျဖင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေပးေပလိမ့္မည္။ ၀န္းထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး 
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေကာင္းျခင္း၊ ေတာ္ျခင္း၊ ညံ့ျခင္းတို႔ကို အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည္တို႔မွာ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလြင္ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ အလုပ္ပုံစံတို႔ကို ႀကိဳတင္ျမင္ထားျဖင္းျဖင့္ 
အဆိုပါပုံစံမ်ားႏွင့္အံ၀င္ေအာင္ ယခုကတည္းကျပင္ဆင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
 
Reference: Your Job In 2030 by Richard Donkin 

လာမည့္ ၂၀၃၀ တြင္ရွိလာမည့္ လုပ္ငန္းခြင္
By YHT

 
 
 

ထက္မိုးျမတ္ဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသမွ်
By MTT

ညီမအေနနဲ႔ နည္းပညာဆိုတာကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ခ်င္ပါသလဲ။

နည္းပညာ ဆိုတာကေတာ့ အခုေခတ္မွာ ဘယ္က႑မွာမဆို အေရး ႀကီး လာတယ္။ ဥပမာ ပညာေရးဆုိလည္း 
ပညာေရးအေလ်ာက္ နည္းပညာက ေတာ္ေတာ္ပဲ အေရးပါ ပါတယ္။ က်န္းမာေရး 
က႑မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆးရံု ေဆးေပးခန္းေတြမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ နည္းပညာ က 
အေရးပါတယ္။ နည္းပညာ တစ္ခုကို ေျပာရရင္ေတာ့ ဥပမာ ဖုန္းေပါ 
့ေနာ္။ ဒါကလည္း နည္းပညာတစ္ခု ပဲေလ။ ကိစၥေတြ အကုန္လံုးက 
ဖုန္းမရွိရင္ မျဖစ္ဘူး။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ အဆက္အသြယ္လုပ္ဖို႔ 
အတြက္လည္း လိုအပ္လာတယ္ေလ။ အဲဒီအခါက်ေတာ ့ 
ဒီနည္းပညာေတြ တုိးတက္လာေလေလ ကမၻာႀကီးနဲ႔က တျဖည္းျဖည္း 
ရင္းႏွီးမႈေတြ ရလာေလေလ ျဖစ္တယ္။ တစ္ေနရာနဲဲ႔ တစ္ေနရာ 
သြားလာရလြယ္ကူလာတယ္။ ကမၻာႀကီးက က်ဥ္းက်ဥ္းေလးလို 
ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္။  နည္းပညာရပ္ေတြဟာ အရမ္းကို အသံုး၀င္တဲ့ 
လက္နက္ တစ္ခုပါပဲ။

ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္အနနဲ႔နည္းပညာဟာ 
ဘယ္ေလာက္အထိအေရးပါတယ္ လို႔ ယူဆထားလဲ။

ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ နည္းပညာကေတာ့ 
လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညီမဆုိရင္ ေမာ္ဒယ္ စလုပ္ကတည္းက 
ညီမ ဓာတ္ပံုေတြကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ထည့္ၿပီး ၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ညီမ ဓာတ္ပံု CD ခုတ္ၿပီး 
ေဆာင္ထားေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါကလဲ နည္းပညာ တစ္ခုပဲေလ။ 
ၿပီးေတာ့ Edit လုပ္မယ္။ Edit လုပ္ၿပီး Face book မွာ ပံုတင္တာတို႔၊ 
ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ဓာတ္ပံုေတြကို ဂ်ာနယ္တိုက္၊ စာနယ္ဇင္းေတြကို 
သြားမေပး ႏိုင္ရင္ေတာင္ gmail ကေန ပို႔တာတို႔က်ေတာ့ 
နည္းပညာပဲေလ။ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ နည္းပညာက 
အရမ္းကို အေရးပါတယ္။

Internet မရွိရင္ ဘယ္လို ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ ညီမရဲ႕ အျမင္ေလးကုိ 
ေျပာျပေပးပါ။ 

Internet ဆုိတာေပၚလာတ့ဲအတြက္ အရမ္းကုိ ေကာင္းပါတယ္။ 
ညီမ (၁၀)တန္း ေအာင္ၿပီးခါစ ေလာက္မွာ Internet ကို စၿပီး 
သံုးျဖစ္တယ္။ သုံးျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့မွ သတင္းေတြ၀င္ဖတ္တယ္။ 
သတင္း Website ေတြ ျဖစ္တဲ့ 7Days တို႔ Popular News 
တို႔ ၀င္ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ရဲ႕ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွာ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စံုမွ 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္တုိ႔ စတဲ့ ေက်ာင္းေလွ်ာက္တဲ့ Website ေတြၿပီးေတာ့ 
စီးပြားေရးေပါ့။ UK ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Private ကုမၸဏီေတြ၊ Public ကုမၸဏီေတြ ရဲ႕ 
ဘယ္လုိ ျခားနားခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ ၀င္ၾကည့္ရင္း ဗဟုသုတေလးေတြ ရႏိုင္တယ္။ 
Internet ဆိုတာ စာအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္လိုပဲ။ သံုးရင္ သံုးႏို္င္သလို ဗဟုသုတေတြ 
အမ်ားႀကီး ရနိုင္တယ္။

ဘယ္လို Social Networking ေတြ သံုးသလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါလား။

Social Networking အေနနဲ႔ကေတာ့ ညီမေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 
Face book ကုိ ေတာ့ သုံးျဖစ္တယ္။ Gmail သုံးျဖစ္တယ္။ ညီမ အခုတက္ေနတဲ့ Victoria 
University က UK က ဖြင့္တာဆုိေတာ့ UK မွာ ရွိတဲ့ စီးပြားေရး ကုမၸဏီ အေၾကာင္းေတြ 
၀င္ၿပီး ေလ့လာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းက နည္းပညာ အေျခအေနကို ဘယ္လိုျမင္လဲ ဆိုတာ သိပါရေစ။

ျပည္တြင္း နည္းပညာ အေျခအေနကေတာ့ အရင္ကနဲ႕မတူဘူး။ လူငယ္ေလးေတြက 
လည္း ႀကိဳးစားခ်င္စိ္တ္ရွိလာတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ တုိးတက္မႈေတြ ေတြ႔လာရ ပါတယ္။ 
အရင္ကနဲ႔မတူဘူး အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာပါတယ္။

နည္းပညာကုိ ေလ့လာလုိက္စားေနတဲ့ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအေပၚ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ။

ညီမတုိ႕ဆိုရင္ ဘယ္ေဆာ့ဖ္၀ဲ အသစ္ေပၚလဲ ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း 
ေရာက္ၿပီဆိုရင္ Laptop အေၾကာင္း ေဆြေႏြးမယ္။ ဖုန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးေတာ့ 
Internet မွာရွိတဲ့ Website အေၾကာင္းေတြ။ သီခ်င္း Download လုပ္လို႔ရတဲ့ Site 
ေတြ အစံုကို သတင္းဖလွယ္ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါ အျမင္ေတြ မက်ဥ္းေတာ့ဘူးေပါ့။ 

ကမၻာၾကီးရဲ႕ အေၾကာင္းလည္း သိလာနိုင္တယ္။

ျပည္တြင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီ အေပၚဘယ္လို ထင္ျမင္မိပါသလဲ။ 

ျပည္တြင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီေတာ့ အမ်ားၾကီးေတာ့ရိွတယ္။ ညီမေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  ညီမ နားေတာ့ မလည္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိးတတ္လာတာကို ျမင္ရတယ္။ 

ညီမ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ Gadget ေလးေတြ ေျပာျပေပးပါလား။

ဖုန္းဆိ္ုရင္ Nokia သံုးျဖစ္တယ္။ Laptop ဆိုရင္ Acer သံုးျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ Smart Dictionary ေလးကေတာ့ 
မရိွမျဖစ္ပဲ။

ကိုယ့္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ Gadget က။

မရိွမျဖစ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္းေပါ့ေနာ္။ ဖုန္းကေတာ့ မရိွမျဖစ္ပဲ။ ျပီးေတာ့ Bluetooth။ Bluetooth ေတာ့ 
တခါတေလသံုးျဖစ္တယ္။ အရမ္းအေရးၾကီးတဲ့အခါက်ရင္၊ ဖုန္းမကိုင္ ႏိုင္တဲ့ အခါက်ရင္ Bluetooth သံုးျဖစ္တယ္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဖုန္းကိုင္ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာပ်က္ရင္ ဘယ္လို ဆိုင္မ်ဳိးမွာ သြားေရာက္ ျပင္ဆင္ပါသလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာပ်က္မယ္ဆိုရင္ ညီမ ျပင္ေနက်ဆုိင္ေတာ့ရိွတယ္။ ျမိဳ႕ထဲကပဲ။ အဲဒီလို ဆိုင္မ်ိဳးေတြ သြားျဖစ္တယ္။

ညီမ ဘယ္လို Software ေတြ သံုးျဖစ္လဲ။

Software ေတြဆိုရင္ေတာ့ ညီမ Photoshop Software တို႔ ျပီးေတာ့ Microsoft Office တို႔ သံုးျဖစ္တယ္။ 
ညီမစီးပြားေရး ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Accounting ပိုင္းဆိုင္တဲ့ စာရင္းဆြဲတဲ့ Software ေတြသံုးျဖစ္တယ္။

ညီမ SMS  ကို တစ္ေန႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ သံုးျဖစ္သလဲ။

အခုဆိုရင္ ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး ဆိုတဲ့ အတို္င္းပဲေလ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ Mes-
sage ေတြ ပို႔တာကို အေလးနက္ထားၾကတယ္။ ဟို Valentine’s day ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဒါေလးကို 

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဆီ Forward လုပ္ေပးပါတို႔ Message ေတြ၀င္လာတတ္တယ္ ေလ။ အဲဒီလုိမ်ိဳး 
ေပါ့ေနာ္။ ညီမ တစ္ေန႔ကို Message ကုိပို႔ေတာ့ ပို႔ျဖစ္တယ္။ Phone  ေျပာ တာထက္စာရင္ 

Message ကို ပိုပို႔ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ သံုးျဖစ္ပါ တယ္။ Message 
လဲ သံုးျဖစ္တယ္။

အြန္လိုင္း၀င္ရင္ ညီမ ဘယ္လို Site မ်ဳိးေတြ ၀င္ၾကည့္ ျဖစ္လဲ။

Online ၀င္ရင္ ညီမ ခုနကေျပာသလုိေပါ့ေနာ္။ Facebook ကုိ၀င္တယ္ ျပီးေတာ့ 
UK စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြရဲ႕ ျခားနားခ်က္ေတြကို ေလ့လာတယ္ ျပီးေတာ့သူတို႔ De-
partment ေတြ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္း ထားလဲဆိုတာ ေလ့လာျဖစ္တယ္။

Fashion ပတ္သက္ၿပီး Site တစ္ခုခု ညႊန္းပါဦး။

Fashion ပိုင္းက်ေတာ့ Fashion Web site ၾကည့္ျပီးေလ့လာတယ္။ 
ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္လို Designမ်ိဳးေတြ ဘယ္လို ကာလာမ်ိဳး ဘယ္လို 

ဆံပင္  ဒီဇိုင္းမ်ိဳး ေခတ္စားေနတယ္ ဆုိတာ ေလ့လာျဖစ္တယ္။ Fashion 
ပတ္သတ္ျပီး ညႊန္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Fashion TV Website ေတြကို 
ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Online Shopping Website 
ေလး ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒါေတြ ၀င္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ 

ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို Site ေတြ ၀င္ၾကည့္ျဖစ္လဲ။

Facebook မွာ Victoria University ဆိုျပီး Group ဖြဲ႕ထားတယ္။ 
အဲဒီက ေနျပီး တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပညာေရးေတြ 
ဖလွယ္ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္သေဘာက် တဲ့ စီးပြားေရး Website 
တို႔က စာသားအသုံးအႏႈန္းေလး ၾကိဳက္ရင္ Copy & Paste လုပ္ျပီး Print 

ထုတ္ျပီးျပန္ေလ့လာတာေတြ ရိွတယ္။

ပရိတ္သတ္ အတြက္စကားလက္ေဆာင္ေလး။
ပရိတ္သတ္ အတြက္စကားလက္ေဆာင္ေလး  ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ In-

ternet ဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ လူေတြကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးနိုင္သလို 
ဆိုးေအာင္လည္း လုပ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ Internet ဆိုတာ သံုးရင္ သံုးတတ္သလို 

အက်ဳိးမ်ားတယ္။ Internet ေပၚ ေရာက္ၿပီ ဆိုရင္ Facebook , GTalk လည္း သံုးရင္း 
ပညာေပး Site ေလးေတြ ၀င္ၿပီး ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ (၃)လပိုင္းလဲ ေရာက္လာၿပီ၊ သၾကၤန္လည္း နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ပရိတ္သတ္ အတြက္ 
အႀကိဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေလးကေတာ့ ပရိတ္သတ္ႀကီး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ 

ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကံေကာင္းျခင္း မ်ားစြာ ရရွိပါေစလို႔ 
ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

အိုင္စီတီမွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ ထက္မိုးျမတ္ဦးဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အႏုပညာ ပါမီရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေပါင္းစံု မယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မယ္ျမန္မာ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ရန္ကုန္တုိင္း မယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တို္င္း မယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အိုလံပစ္ မယ္ၿပိဳင္ပြဲ စတဲ့ မယ္ဆုေပါင္း (၁၁) ဆုနဲ႔ Title (၄)ဆု ရရွိခဲ့သူပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ Miss Tourism “Top 20 Final List” ၀င္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေမြးခ်င္းႏွစ္ေယာက္အနက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ပညာေရးကုိ မျပတ္ေလ့လာ လုိက္စားေနသူေလးပါ။ 
မၾကာေသးမီ က်င္းပခဲ့တဲ့ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲတြင္ ဗန္းကိုင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူေလး ျဖစ္ပါတယ္။ သူမနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သမွ် ပရိသတ္ႀကီးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
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Kingdoms of Amalur: 

Reckoning
Kingdoms of Amalur: Reckoning ကေတာ့ Single Player 

ပဲေဆာ့လိုရမွာျဖစ္ျပီး RPG game အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ EA ကေန 
ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ဂိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အေကာင္ဆံုးဂိမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
PS3 ႏွင့္ Xbox 360 တို႔တြင္ လည္းကစားႏီုင္ပါတယ္။

Alan Wake
Alan Wake  ကေတာ့ Single player ပဲေဆာလိုရမွာျဖစ္ျပီး Action 

game အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Nodric game ႏွင့္ Rememdy  တို႔မွပူးေပါင္း 
ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အေကာင္ဆုံးဂိမ္းျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိ 
အေကာင္ဆုံးဂိမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ PS3 ႏွင့္ Xbox 360 တုိ႔တြင္ လည္းကစားႏီုင္ပါတယ္။ 

Shank 2

Shank 2 ကေတာ့ Single player ပဲေဆာလုိရမွာျဖစ္ျပီး Action game 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ EA ကေန ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ဂိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ 
အေကာင္ဆံုးဂိမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

The Darkness II

The Darkness II ကေတာ့ ကေတာ့ Single player ပဲေဆာလုိရမွာျဖစ္ျပီး 
First Person Shooter game အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 2K Games ကေန 
ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ဂိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အေကာင္ဆုံးဂိမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
PS3 ႏွင့္ Xbox 360 တို႔တြင္ လည္းကစားႏီုင္ပါတယ္။

 

Dear Esther

Dear Esther ကေတာ့ ကေတာ့ Single player ပဲေဆာလိုရမွာျဖစ္ျပီး 
First Person Shooter game အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Thechineseroom  
ကေန ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ဂိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အေကာင္ဆံုးဂိမ္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ PS3 ႏွင့္ Xbox 360 တို႔တြင္ လည္းကစားႏီုင္ပါတယ္။

ဂိမ္း၀န္က်င္၌စတင္ကတည္းကယခုအခ်ိန္အထိအခက္ခဲဆံုး BOSS 
အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

Geares of War

Pc game ေတြထည္းက Geares of War က General Ramm 
ျဖစ္ပါတယ္ သူ၏ ခြန္အားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပာာ gamer ေတြအတြက္ 
အခက္ေတြေစတာေၾကာင့္ ကမာၻအခက္ခဲဆုံး Boss ေတြကို Vote လုပ္ရာတြင္ 
5star ထိရရွိခဲ့သည့္ Boss ျဖစ္ပါတယ္။

William Birkin
Play Station 1 မွာ Graphic ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ကစားခဲ့ရတဲ့ Resident 

Evil 2 - Leon A ထည္းက William Birkin ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔၏လွ်င္ျမန္မႈႏွင့္ 
ခြန္အားေတြက Gamer ေတြအဖို႕အခက္ေတြေစပါတယ္။ ကမာၻအခက္ခဲဆုံး Boss 
ေတြကို Vote လုပ္ရာတြင္ 5star ထိရရွိခဲ့ျပီး့General Rammႏွင့္အတူအခက္ခဲဆံုး 
Boss အျဖစ္ သက္မက္ခဲ့ပါတယ္။
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Prototype 2
By Train

ေခတ္လြန္ သိပၸံပညာေတြနဲ႔  လက္နက္အသစ္အဆန္းေတြ ေဆာ႔ရတာၾကိဳက္တဲ႔ 
ဂိမ္းသမားေတြအတြက္ Activision နဲ႔ Radical Entertainment  ပူးေပါင္းတင္ဆက္လိုက္တဲ႔ Proto-
type 2 အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ Release Date က April 24, 2012 ရက္ေန႔မွာပါ။ 

Prototype 1 တုန္းကေအာင္ၿမင္မႈေတြရထားတဲ႔  ဂိမ္းၿဖစ္တာေၾကာင္႔ အခု Prototype 2 
ကုိ gamer ေတြေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ႔ Prototype 1 ရဲ႕ ဇာတ္လိုက္မင္းသားၾကီး Alex 
Mercer  ေတာ႔မပါလာေတာ႔ဘူး။ Alex Mercer နဲ႔ Prototype 1 တစ္ခါထဲၿပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါတယ္။ 

New York City(Red Zone) ထဲမွာ  မိန္းမ နဲ႔ သမီးအတြက္ ဂလဲ႔စားေခ်ဖုိ႔ အတြက္  Alex ကို 
လုိက္ရွာရင္း ရန္သူ စစ္တပ္ကို ႏွိမ္နင္း ေနတဲ႔ James Heller အေနနဲ႔ သင္က ပါ၀င္ ကစားရမွာပါ။ 
သင္႔ရဲ႕ ရန္သူေတြက စစ္တပ္ ရယ္ Monster ေတြပါ။ 

အဲဒါေတြကုိ သင္က ေရေရလည္လည္ တုိက္ခုိက္ေနရင္ level ေတြ တက္မယ္၊ 
အခန္းေတြေအာင္မယ္ေပါ႔။ တၿဖည္းၿဖည္း level တက္တာနဲ႔ အခက္အခဲ ေတြလဲရင္ဆိုင္ရဦးမယ္႔ 
action game တစ္ခုပါ။ Game Mode က Single Player ပါ။ Heller က Alex ထက္ စြမ္းရည္ေတြ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပုိသာလာပါမယ္။ 

Alex လုိ တုိက္ေတြ ေပၚခုန္တက္တာတုိ႔၊ ေလထဲ ပ်ံတာတုိ႕အၿပင္ ႏြယ္ပင္ လုိ ရစ္ပတ္ၿပီး 
သတ္ႏုိင္တဲ႔ ကုိယ္အဂၤါေတြ အျပင္အလြန္သန္မာ တဲ႔ လက္ေမာင္းၾကီးေတြ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ႔ hel-
ler ဟာ စစ္သားေဟာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဂိမ္းထဲမွာပါတဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ 
၊ ကားေတြကုိ ပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ဂိမ္းထဲမွာပါတဲ႔ object အေသးေလးေတြကအစ 
အရင္ Prototype 1 နဲ႕ မတူတာကိုေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ Prototype 1 တုန္းက New York ၿမိဳ႕ၾကီးက 
စိမ္းလန္္းစုိေၿပၿပီး  လူေတြကလည္း ၿမိိဳ႕ထဲမွာ ေလွ်ာက္သြား ေနတာကုိ ၿမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ 

ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ New York ၿမိဳ႕ၾကီးက ပ်က္စီးေနတာကို ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္ျပီး သင့္အေနနဲ႕ 
ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းေတြနဲ႕ ဖံုးလႊမ္းျပီး zombie land ၾကီးျဖစ္ေနတဲ့ ျမိဳ႕ၾကီးထဲမွာ ေလွ်ာက္သြားေနရမွာပါ။ 
အဲသလို ကစားရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဒီ Prototype 2 မွာ ျပင္ဆင္ထားျပီး ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ Heller 
ကလည္း စိတ္ဓါတ္တက္တက္ ၾကြၾကြနဲ႕ သတ္မယ္ျဖတ္မယ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကစားရတာကလည္း 
ပိုျပီး feel ရွိမွာပါ။ 

ထုိ႔ျပင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာကေတာ့ Heller ရဲ႕ ရန္သူေတြဟာ သမာရိုးက် သရဲေတြ 
zombie ေတြမဟုတ္ပဲ စြမ္းရည္ျပည့္ဝတဲ့ Zombie ေတြအျပင္ ရင္ဇာတ္ေကာင္ Alex နဲ႕ပါ 
ယွဥ္ျပိဳင္သြားရမယ့္ အေနအထားပါ။ Trailer ကုိ ၾကည့္ရတဲ့ အေနအထားအရ ဇာတ္ေကာင္ 
Heller နဲ႕ Alex တို႕ဟာ တစ္ခ်ိန္က အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ေပမယ့္လည္း Alex 
အေနနဲ႕ ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းအားျမင့္ အေကာင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ၄င္းဟာ 
လူမွန္းသူမွန္းမသိပဲ Heller ရဲ႕ မိသားစုကို သတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္လည္း Alex နဲ႕ Heller ျပန္ေတြ႕ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ Alex ဟာ ထုိကဲ့သို႔ ရက္ရက္စက္စက္ 
သတ္ခဲ့သူမွာ ၄င္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပဖုိ႕ ၾကိဳးစားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Heller ကလည္း သူ႕ရဲ႕ မိသားစုကို သတ္သြားတဲ့ Alex ကုိ ျပန္လည္ ကလဲ့စားေခ်လိုတဲ့ 
ဆႏၵေတြေၾကာင့္ Red Zone ထဲကုိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္သြားျပီး သူ႔ကုိႏိုင္ဖုိ႔ဆို သူ႔အလုိ အေကာင္ျဖစ္မွ 
ရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႕ ေတြ႕ရာေနရာမွာ Alex ကုိလိုက္ရွာျပီး သတ္ဖို႔ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ကဲ ဒါေၾကာင္႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ကလဲ့စားေခ်လုိစိတ္ ျပင္းထန္တဲ့ Heller ပဲ သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္စံုမလား၊ 
လိုအင္ဆႏၵေတြမပါပဲ အမည္မသိ အေကာင္တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခံထားရတဲ့ Alex ကပဲ Heller 
ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဂိမ္းထြက္ရွိလာမွပဲ ျပည့္ျပည္စံုစံု သိရွိသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ၾကိဳတင္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 » Published by:          Activision

 » Developed by:        Radical Entertainment

 » Genre:                   Action

 » Release Date:         April 24, 2012 

 » Also Available On:   PC, Xbox 360

PREVIEW

ယခုလက္တေလာအေကာင္းဆံုး PC ဂိမ္းမ်ား
By YHT

 DS မွာထြက္လာမည့္
 Pockemon Black & White 2

Pockemon Black & White 2 ကိုပရိတ္သတ္ေတြ မေမ်ာ္လင့္ပဲထြက္ရွိ လာေတာ့မွျဖစ္ပါတယ္။ Black 

& white 1 တုန္းက ရုပ္ရွင္ေကာ ဂိမ္းေကာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ Black & White 2 စထြက္မယ္လုိ႔စသည္ရတဲ့ 

ခ်ိန္မွာေကာလပာာလ လုိေျပာၾကပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ DS မွာ Black & White 2  Japan version ပာာ 

ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွာစတင္ထြက္ရွိမွာျဖစ္ ျပီး Japan ႏိုင္ငံအတြင္းသာထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုး 

ကိုေတာ့ English verison ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ေလာက္ မွာျဖန္ခ်ီ မွာပာု ign မွသိရွိရပါတယ္။

 Dungeons & Dragons Online: Menace Of            
 The Underdark ထြက္ရွိလာမည့္ ဇြန္လ (၂၅)

ယခုအခါမွာ online game ေတြပာာေခတ္စား လာတဲအခ်ိန္မွာ online game ေတြမ်ားစြာေပၚထြက္လာပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ World of War craft ႏွင့္ Online dota ေတြပာာ ေခတ္စားလာပါတယ္။ Dungeons 

& Dragons Online: Menace Of The Underdark  ပာာလည္း ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည္ရမည့္  online 

game တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂိမ္းပာာဆုိရင္ massively multiplayer online roleplaying game (MMORPG) 

ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ (၂၅) တြင္ထြက္ရွိ မည္ပာုသတင္းမ်ား အရသိရွိရသည္
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Animation Movies & Series Review by Nay Aung Latt
Title Name – Blood - C
Genre – Action, Horror, Super Natural
Studio – Production I.G
Score –

INNOVATIONSCIENCEINNOVATIONSCIENCE

Blood -C

နာမည္ၾကီး Blood Franchsie ရဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားတဲ့ Blood-C 

Animation Series ဟာ Horror Action ဇာတ္လမ္းတြဲ အသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

အရင္ကေတာ့ Blood: the Last Vampire အမည္ႏွင့္ OVA Movie တစ္ခုႏွင့္ 

Korea မင္းသမီး Jun Ji Hyun ပါဝင္ထားတဲ့ Live Action ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား 

တစ္ကားထြက္ရွိဖူးသလို Blood+ အမည္ရ Anime Series တစ္ခုလည္း 

ထြက္ရွိဖူးပါတယ္။

Blood-C ကေတာ့ အရင္ Blood series ေတြရဲ့ Studio ျဖစ္တဲ့ Production 

I.Gႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ Manga Artist အဖြဲ႕ CLAMP တို႕ရဲ့ပူးေပါင္းတင္ဆက္မႈ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး Mangaka (4) ေယာက္ပါဝင္တဲ့ CLAMPဟာ 

Cardcaptor Sakura ၊ Chobits ႏွင့္ Tsubasa Chronicles Series 

ေတြရဲ့ဖန္တီးရွင္အဖြဲ႕ျဖစ္သလုိ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ Code Geass Series ရဲ့ Char-

acter designers ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ Blood-C မွာေတာ့ Storyပိုင္းႏွင့္ 

Character Design ပိုင္းကုိ တာဝန္ယူထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ Blood-C ေရွ႕မွာ 

အျခား Blood ရုပ္ရွင္ႏွင့္ Series ေတြထြက္ရွိဖူးေပမဲ့ အရင္ဇာတ္လမ္းေတြႏွင့္ 

ဆက္စပ္မႈသိပ္မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Blood-C ကုိ Action ႏွင့္ Supernatural 

ဇာတ္လမ္းစိတ္ဝင္စားသူတိုင္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Blood C ကို စၾကည့္တဲ့သူတိုင္း သတိထားမိမွာကေတာ့ CLAMP ရဲ့ 

trademark တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေျခတံလက္တံရွည္ရွည္ႏွင့္ Character Design 

ပဲျဖစ္မွာပါ။ Main character ျဖစ္တဲ့ Saya ဟာလည္း အရင္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ 

ပံုစံေကာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းပါ ကြဲျပားေနတာေတြ႕ရမွာပါ။ Saya 

ကို ေန႕ခင္းဘက္မွာ သာမန္ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္အသြင္၊ 

ညဘက္မွာေတာ့ မေကာင္းဆိုးဝါး Furukimono မ်ားကို ႏွိမ္ႏွ

င္းသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ 

Blood-C ရဲ့ episode\အေတာ္မ်ားမ်ားက Furukimono 

ေတြႏွင့္ Saya ရဲ့ တုိက္ခိုက္ခန္းေတြကုိအသားေပးထားျပီး အပိုင္း 

9 ေလာက္ေရာက္မွသာ ဇာတ္လမ္း အလွည့္အေျပာင္း ေလးေ

တြထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ဇာတ္လမ္း 

နည္းနည္းေလးေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Episode တိုင္းမွာေတာ့ 

ပံုစံမထပ္တဲ့ Action ခန္းေတြပါသလို ျပီးခါနီး Episode ေတြရဲ့ Action 

ခန္းေတြဟာ Animation Quality ပိုင္းေကာ Fight Chereography 

ပိုင္းပါ ေကာင္းမြန္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေစာင့္ရၾကိဳးေတာ့နပ္ပါတယ္။

Niconico.com ႏွင့္ အျခား online video streaming 

sites ေတြမွာ Blood-C series ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျပီး Blood-C 

ရဲ႕ဇာတ္သိမ္းျဖစ္တဲ့

Blood-C : The Last Dark ရုပ္ရွင္ကိုေတာ့ June လ 

အတြင္းမွာ ႐ံုတင္ျပသမွာပါ။

Puella Magi Madoka Magica

Puella Magi Madoka Magica ဟာ 2011 အတြင္း နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုး 

Animation Series တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး မၾကာေသးခင္က Tokyo Anime Fair 

2012 ဆုေပးပြဲမွာ အေကာင္းဆုံး TV Series ၊ အေကာင္းဆုံး Director ႏွင့္ 

အေကာင္းဆံုးဇာတ္ညြန္းဆုမ်ားကုိ ရရွိထားသလို Newtype Anime Awards 

2012 မွာလည္း အေကာင္းဆုံး Character Design ဆုအျပင္ Title of the Year 

ဆုကိုပါ ရရွိထားပါတယ္။ Episode ၁၂ ပိုင္းရွိတဲ့ Puella Magi Madoka Magica 

ကိုcrunchyroll.com ရဲ့ member ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ Japan ဘာသာစကား 

English စာတန္းထုိး HD quality ႏွင့္ အစအဆံုး ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ အျခား 

online video streaming site အမ်ားစုမွာလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာပါ။ 2012 

အတြင္းမွာလည္း English ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္ထြက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမွာ္အစြမ္းတက္တဲ့ 

ေကာင္မေလးေတြပါဝင္တဲ့ Mahou 

Shoujo (Magical Girl) series ေတြ ကို 1966 မွာကတည္းက 

Sally, the witch လုိမ်ိဳး Animation series ေတြမွာ စတင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ျပီး 

Sailormoon တို႕ Card Captor Sakura

တို႕လို series ေတြေၾကာင့္ Magical Girl series ေတြကုိ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။

 Series အမ်ားစုက မိန္းကေလး ပရိသတ္အမ်ားစုအတြက္ 

ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္စရာ ဇာတ္လမ္းေလးေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

Madoka Magica series ကေတာ့အေပၚရံၾကည့္ရင္ အျခား Mahou Shoujo 

series ေတြလုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပံုစံထင္ရေပမဲ့ ဇာတ္လမ္းပိုင္းေကာ Persenatation 

ပိုင္းပါ အလြန္ထူးျခားေကာင္းမြန္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Character design 

အေနႏွင့္ ၾကည့္ရင္လည္း မ်က္ႏွာလံုးလံုးႏွင့္ Moe’ character ေတြမ်ားေနတဲ့ 

အခ်ိန္မွာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္မ်က္ႏွာေလးေတြ ဆြဲထားတာကလည္းအျမင္အေ

ျပာင္းအလဲျဖစ္ေစပါတယ္။

Title character ျဖစ္တဲ့ Madoka Kaname ႏွင့္ သူမရဲ့သူငယ္ခ်င္း 

SayakaMiki တို႕ဟာ Kyubey ဆိုတဲ့ လုိရာဆုတစ္ခုကို ျဖည္.ေပးႏိုင္သူ 

အျခားကမၻာမွအမ်ိဳးအမည္မသိ သတၱဝါေကာင္ေလးႏွင့္ 

ေတြ႕ရွိျပီး သူတို႕ရဲ့ ဘဝတစ္ခုလုံးေျပာင္းလဲသြားပံုကို 

တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Kyubey ဆီမွလိုရာဆုကိုေတာင္းဆိုျပီး 

သေဘာတူညီမႈ Contract ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားမွာMagical Girl အစြမ္းမ်ား 

ရရွိမွာျဖစ္ျပီး Witch အမည္ရမေကာင္းဆုိးဝါးမ်ားကို မိမိဘဝတစ္သက္တာ 

လိုက္လံႏွိမ္ႏွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Madoka ကို Kyubey ႏွင့္ Contract မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 

လိုက္လံထားသူေနသူMagical Girl တစ္ေယာက္ ကေတာ့ Homura Akemi 

ျဖစ္ျပီး သူမမွာလည္း

စိတ္ဝင္စားဖြယ္အတိတ္တစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အျခားဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနႏွင့္ 

MamiTomoe ႏွင့္ Kyoko Sakura တုိ႕လုိ Magical Girl မ်ားပါဝင္ျပီး Kyubeyကိုလည္း 

အေပၚရံခ်စ္ဖို႕ေကာင္းျပီး အတြင္းစိတ္ယုတ္မာသူ သတၱဝါေကာင္အျဖစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ 

ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ အစပိုင္း Episode ႏွစ္ခုရဲ့ဇာတ္လမ္းက Witch ေတြႏွင့္ 

သာမန္တုိက္ခိုက္႐ံု ဆုိေတာ့ အရမ္း႐ိုးရွင္းေပမဲ့ Episode 3 ရဲ့ မထင္မွတ္ထားတဲ့ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆက္တိုက္ၾကည့္ခ်င္ေအာင္ 

စြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လွည့္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာက လူငယ္မ်ားကိုသာမက အရင္ 

Magical Girl Seriesေတြကို စြဲစြဲလမ္းလမ္းမၾကည့္ျဖစ္ခဲ့သူ လူၾကီးမ်ားကိုပါ 

စြဲေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕ Tablet မ်ား
By YHT

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အျမဲတမ္း 
အလုပ္လုပ္ေနရေပမယ့္ သံုးစြဲေနရတဲ့ 
ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ ေနရာယူမႈ 
ၾကီးမားတာရယ္၊ ေနရာတကာ သယ္ယူလုိ႔ 
မရတာေတြရယ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲဆိုတာ 
ရွိလာပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ 
ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးလုိလဲ သံုးလို႔ရမယ္၊ 
ေနရာတကာလည္း သယ္သြားလို႔ရမယ့္ 
ပစၥည္းမ်ိဳးေတြလုိလာပါတယ္။

ပထမဆံုး စဥ္းစားမိမွာကေတာ့ 
Laptop ေတြပါပဲ။ Laptop ေတြဟာ 
စစေပၚစဥ္အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ 
လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ တာရယ္၊ ထင္သေလာက္ မေပါ့ပါးပဲ၊ ေနာက္ဆံုး တာ 
ရွည္မခံတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အေျခ အေနကိုေတာင္ 
ေရာက္လာျပီလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

Laptopေတြရဲ႕ အဆုိပါအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္တဲ့ 
ကုမၸဏီေတြဟာ ပိုမိုေသးငယ္ျပီး Battery သက္တမ္း ပိုမိုတာရွည္ခံတဲ့ Note-
books ဆုိတာေတြကို ထုတ္လုပ္ လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း Notebook ေတြဟာ Desktop 
ေတြကို အလဲထုိးသြားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ၊ Laptop 
ေတြထက္ အနည္းငယ္သာတယ္ဆုိတဲ့ အဆင့္ပဲ 
ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ 
ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ပိုျပီးေတာ့လည္း 
ေသးငယ္မယ္၊ ေစ်းႏႈန္းလည္း သက္သာမယ္၊ 

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႕ သယ္သြားလုိ႔ရမယ့္ Net-
book ဆုိတာေတြကို ထုတ္လုပ္လာ 
ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

Netbook ေတြဟာ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း 
အေသးသံုးအေနနဲ႕သာ 
အသံုးဝင္ခဲ့ျပီး 

သူ႔ရဲ႕အားသာခ်က္ကေတာ့ 
အင္တာနက္ကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သုံးႏိုင္ျပီး Battery သက္တမ္းပိုမို 
တာရွည္ခံလာတာပါပဲ။

ဒါေပမယ့္လည္း အသံုးျပဳသူေတြဟာ Laptop တစ္လံုးလို 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ျမင့္နဲ႕ application ေတြေျမာက္ျမားစြာကုိ 
အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့၊ ေရြ႕ေျပာင္းသယ္ယူရလြယ္ကူတဲ့ device တစ္ခုကုိ 
အလုိရွိေနေသးတာေၾကာင့္ Netbook 
ကလည္း ထုိက္သင့္သေလာက္ 
ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ဘူး လို႔ဆိုရမွာပါ။

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့  
အဲဒီအခ်က္ေတြကို အလဲထုိးႏုိင္မယ္လို႔ 

ေမွ်ာ္မွန္းရတဲ့ Tab- let ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုဟာ အမွတ္မထင္ 
ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

 Tablet ဆုိတာကုိ အလြယ္တကူ အဓိပါယ္ဖြင့္ရရင္ေတာ့  ဖုန္းတစ္လုံးထက္ 
ၾကီးမားျပီး ၁၀ လက္မထက္ ပိုမေက်ာ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးလုိ႔ပဲ မွတ္ယူရပါတယ္။

ထုိကဲ့သို႔ Tablet ေတြကို ကနဦး ေစ်းကြက္ထဲကို ရဲရဲဝင့္ဝင့္ စျပီး 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာကေတာ့ Apple ပါ။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ 

iPad ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာေလာကတင္ မဟုတ္ပဲ အသံုးျပဳသူေတြ 
လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ တစ္ေထရာ တည္းနီးပါး 
ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

iPad ဟာ အသံုးျပဳသူေတြကုိ Bat-
tery သက္တမ္း ၾကာရွည္မႈ၊ ရိုးရွင္းမႈ၊ 
ေပါ့ပါးျမန္ဆန္မႈ၊ ဆန္းသစ္တဲ့ Touch 
နည္းပညာ ပါဝင္မႈ အစရွိတာေတြကို 
တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးလိုက္တဲ့ 
အတြက္ အခုထိကုိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ 
အေအာင္ျမင္ဆံုး Tablet တစ္ခု အျဖစ္ 
ရပ္တည္ႏုိင္တံုးပါ။

တစ္ကယ္တမ္းေျပာရရင္ 
Tablet ဆုိတဲ့ အၾကံဥာဏ္ ကို Ap-
ple က စထြင္ခဲ့တာမဟုတ္ပဲ Mi-
crosoft ဟာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တံုးက  
Microsoft Tablet PC ဆိုတဲ့ device ကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျခင္းနဲ႕ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ကံဆိုးစြာနဲ႕ပဲ Microsoft ရဲ႕ အၾကံစည္ေတြ 
ဟာ ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈနဲ႕ ထုိေခတ္ ထုိအခါက  
ေပၚ ေပါက္ေနတဲ့ Laptop ေတြကို မယွဥ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ 

ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႕ပဲ ထံုးစံအတုိင္း Tablet ေတြကို Apple 

အျပင္ တစ္ျခားကုမၸဏီေတြက အျပိဳင္အဆုိင္လိုက္လံ 
ထုတ္လုပ္လာခဲ့ျပီး ေနာက္ပို္င္း ပံုစံေတြနဲ႕အတူ 

အေခၚအေဝၚေတြကလည္း ေျပာင္းလာခဲ့ပါတယ္။
ဥပမအေနနဲ႕ Tablet လိုပဲ အရြယ္အစားနဲ႕ keyboard 

ကုိ wireless နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ USB နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ သြယ္လုိ႔ရတယ္ 
ဆုိရင္ Slate လို႔ေခၚပါတယ္။ (Samsung Slate လုိမ်ိဳးပါ)

အခုေနာက္ပိုင္းဆုိရင္ Desktop OS ေတြအစား Mo-
bile OS ေတြ အသံုးျပဳတဲ့ Post Tablet ဆုိတာမ်ိဳးေတြက 

လည္းေပၚေပါက္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
Post Tablet ေတြ ရဲ႕ အဓိပါယ္ကလည္း အရင္ Touch Screen 

ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းနဲ႕ ေပါ့ပါးျပီး လွ်င္ျမန္တဲ့ mobile 
OS ေတြအသံုးျပဳထားမႈျဖစ္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ 
နာမည္ေက်ာ္ mobile OS တစ္ခု 
ျဖစ္တဲ့ iOS အသံုးျပဳေနတဲ့ iPad 
က Post Tablet ေလာကမွာလည္း 
ထိပ္တန္းျဖစ္ေနျပီး ၄င္းေနာက္ 
နာမည္ၾကီးလာတာကေတာ့ Sam-
sung ရဲ႕ Galaxy Tab ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ အမ်ိဳးအစားေတြဟာ 
multi-touch နည္းပညာကို 
သံုးထားၾကျပီး Laptop ေတြ၊ PC 
ေတြကို ေက်ာ္လႊား ေနႏိုင္တဲ့အခ်က္က 
Flash Memory နဲ႕ Solid State Hard 
Drive (SSD) ေတြကို အသံုးျပဳ 
ထားသလို ယခင္ကလုိ Wireless 
တင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ Bluetooth 
နည္းပညာနဲ႕ပါ အျခား device ေတြကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး အေျခအေနကေတာ့ sim card 
ထည့္ျပီး ဖုန္းေျပာႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ ေရာက္ရွိလာျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔အတြက္ Tablet ေတြဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ 
ေနာင္ေတာ္ device ေတြျဖစ္တဲ့ 
Laptop ေတြ၊ Notebook ေတြ 
ေရရွည္မခံႏိုင္ခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ကုိ ခ်ိဳးျပီး 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေန႕စဥ္အသုံးျပဳအား 
ထား ေနရတဲ့ ဘဝမွာ မရွိမျဖစ္ device 
တစ္ခုအေနနဲ႕ အစားထိုးသြားႏိုင္မွာလား 
ဆုိတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ့္ 
အေနအထားမွာပဲ ရွိေနေသးေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

နာမည္ၾကီး လူဝယ္မ်ားေသာ Tablets 
မ်ား

၁. iPad 2
၂. Samsung Galaxy Tab 10.1
၃. Amazon Kindle Fire
၄. Nook Tablet
၅. HTC Flyer/HTC EVO
၆. HTC Jetstream
၇. Sony Tablet S
၈. Toshiba Thrive
၉. T-Mobile SpringBoard
၁၀. Chromebook



JO
U

R
N

A
L

JO
U

R
N

A
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF MAR 5 - 11, 2012 THE WEEK OF MAR 5 - 11, 201226 27WHISTLEOUTJOBSEARCH

Mp3 ေတြကေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ CD Player ေတြ၊ Walk-
man ေတြကေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံး Laptop ေတြ၊ Tab-
lets ေတြ၊ ဖုန္းေတြကေန သီခ်င္းနားေထာင္မယ္ဆိုရင္ 
အခုခ်ိန္ထိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ခက္ခဲေနတာက စက္ေတြရဲ႕  Brand 
ေတြ မဟုတ္ပဲ သူတို႔နဲ႕ တြဲသံုးမယ့္ Headphones ေတြ၊ 
Earphones ေတြပါ။

နားေထာင္တဲ့သူေတြဟာ Earphone ဝယ္မယ္ဆုိရင္ 
အသံေကာင္းရဲ႕လား၊ ေစ်းခ်ိဳရဲ႕လား၊ Brand ကေရာ္ဘာ 
Brand လဲ၊ ေရရွည္ေကာ္အသုံးခံရဲ႕လား အစရွိတာေတြကို 
အျမဲ ေဝခြဲရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ earphone ေတြ၊ head-
phone ေတြဝယ္မယ္ဆုိရင္ နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ Brand 
ေတြရွိပါတယ္။ Sony တုိ႕၊ Panasonic တုိ႔ ဆုိရင္ Bass 
သံေကာင္းျပီး ပါဝါျပင္းတယ္လို႔ နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေစ်းကေတာ့ မေသးဘူးေပါ့။ ဒါ့အျပင္ mp3 
ေလာကကို တစ္ေခတ္ေျပာင္းေစခဲ့တဲ့  iPod ေတြ 
ထက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ Apple ရဲ႕ နားၾကပ္ေတြကလည္း 
ေခတ္စားလာပါတယ္။ နားၾကပ္မွာ ရာဘာအရာေလး 
ပါေနရင္ iPod နဲ႔ပဲ နားေထာင္ေနသလိုလို၊ နားၾကပ္ 
အတြက္ပဲ ေစ်းၾကီးေပးထားသလိုလုိနဲ႕ အေခ်ာင္လဲ 
နာမည္ၾကီးတယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီနားၾကပ္ေတြမွာလည္း အားသာခ်က္၊ 
အားနည္း ခ်က္ေတြကမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ Sony ဆို သူ႔ 
စီးရီးေတြမ်ား ပါတယ္။ Super Bass တုိ႔ Stereo Typeတို႔ 
အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ Apple နားၾကပ္ေတြဆုိရင္လည္း 
အခ်ိန္ၾကာၾကာ နားေထာင္ရင္ နားၾကပ္ပါ ပ်က္သလို၊ 
နားပါ ပ်က္သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းရွာပါတယ္။

အဲသလုိနဲ႔ပဲ နားၾကပ္ေတြ ၾကားထဲမွာ အခု ေနာက္ပိုင္း 
တစ္ဟုန္ထုိး နာမည္ၾကီးလာတာကေတာ့ Beats by Dr.Dre 
နားၾကပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ Dr.Dre နားၾကပ္ဟာ 
ဖက္ရွင္တစ္ခု ျဖစ္လာသလုိ အရည္အေသြးေရာ္ 
ေစ်းႏႈန္းပါ ေကာင္းတဲ့အတြက္ လူအထင္ၾကီးခံရပါတယ္။ 
ေျပာရရင္ Dr.Dre နားၾကပ္ကုိ ကိုယ္တိုင္ မဝယ္ႏိုင္ေပမယ့္ 
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အခုေနာက္ပိုင္း နားၾကပ္ဆို Dr. 
Dre ျဖစ္ကုန္ၾကပါျပီ။

ဒါဆုိရင္ Dr.Dre နားၾကပ္ေတြက ဘာေတြမ်ား 
ထူးျခားျပီး ေကာင္းေနလဲဆိုတာၾကည့္ရေအာင္။

ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ ျဖစ္တဲ့ 
Dr.Dre နားၾကပ္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ 
နားၾကပ္ဘီလူးၾကီးလို႔ေတာင္ ေျပာလု႔ိရေနတဲ့ အေနအထား 
ရွိေနပါျပီ။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ port-
able device ေတြနဲ႕ သံုးလို႔ရသလုိ၊ iPod ေတြ၊ Laptop 
ေတြနဲ႕လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ Docks ေတြ၊ compatible 
ျဖစ္တဲ့ pin ေတြပါလို႔ပါပဲ။

ဒါတြင္ပဲလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ေသး ပါဘူး။ 
ဆန္းသစ္တဲ့  ဒီဇိုင္းေတြနဲ႕ ျမင့္မားလွတဲ့ Bass သံေတြ 
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းဟာလည္း သီခ်င္းေတြကုိ ခပ္ျပင္းျပင္း၊ 
အသံအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း နားေထာင္ခ်င္သူေတြ 
အၾကိဳက္ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာလို႕ရပါတယ္။

Hip Hop အဆုိေတာ္ Dr.Dre ကထုတ္လုပ္ျပီး Mon-

ster Cable ကေန တာဝန္ယူျဖန္႕ခ်ိတဲ့ Beats by Dr.Dre 
နားၾကပ္ေတြဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ သာမာန္ နားၾကပ္အေသးစား 
တစ္ခုအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္း 
နာမည္ၾကီးလာတာနဲ႔အမွ် MTV ေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြမွာပါ 
ေၾကာ္ျငာသေဘာအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သရုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ 
အသံုးေဆာင္အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာရလာပါတယ္။

ထုိကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိလာရာမွ Beats 
အမွတ္တံဆိပ္ဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေနရာရလာဖုိ႔နဲ႕ 
ပိုမိုေအာင္ျမင္လာဖုိ႔ အတြက္ အျခား ေတးသံရွင္ေတြရဲ႕ 
ဒီဇိုင္းေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး Lady Gaga၊ Diddy၊ David 
Guetta၊ Kobe Bryant ႏွင့္ LeBron James ဆုိျပီး 
စီးရီးေတြထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေနာက္ပိုင္းနာမည္ 
ၾကီးလာတဲ့ ခေလးအဆုိေတာ္ Justin Bieber နဲ႔လည္း 
ပူးေပါင္းျပီး နားၾကပ္ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ထုိ႔ျပင္ Dr.Dre တုိ႔ တသိုက္ဟာ တစ္ျခား 
ေတးသံရွင္ေတြ၊ နာမည္ ၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းရံုတင္ 
အားမရပဲ ကြန္ပ်ဴတာေလာကရဲ႕ နာမည္ၾကီး 
အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ျပန္ပါေသးတယ္။ ၄င္းတို႔ဟာ 
HP နဲ႔ေပါင္းျပီး “Beats Audio” ဆိုျပီး ထုတ္ခဲ့သလို Note-
book ေတြ၊ Desktop ေတြထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ PC 
ေတြထဲမွာ “Beats Audio” အမွတ္တံဆိပ္နဲ႕ software 
ပါရွိျပီး audio output အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္သူတုိ႔ဟာ ကြန္ပ်ဴတာေလာကနဲ႔တင္ 
အားမရႏိုင္ေသးပဲ ကားေလာကကိုပါ ခုန္ကူးျပီး 
Chrysler 300S မွာလည္း “Beats Audio” speaker 
စနစ္ကိုထည့္သြင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းထုတ္မယ့္ Dodge 
Charger ကားမွာလည္း ပါဝင္သြားဦးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားပဲ 
မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ HTC ဟာ Beats Elec-
tronics ထဲမွာ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ တန္ေၾကးရွိ 
ရွယ္ယာေတြဝယ္ယူခဲ့ျပီး အျပန္အလွန္ အေနနဲ႔ Beats 
အမွတ္တံဆိပ္ အသံစနစ္ေတြကို HTC ဖုန္းေတြမွာ 
အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ Beats 
အမွတ္ တံဆိပ္ အသံစနစ္ကုိ ပထမဆံုးအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ HTC 
ဖုန္းကေတာ့ HTC Sensation XE ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြက အခု Beats by Dr.Dre နဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
သူ႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြပါ။ ဒါဆုိရင္ Beats by Dr.Dre 
ထုတ္ကုန္ေတြဘက္ကို ျပန္လွည့္ရေအာင္။

Dr.Dre  နားၾကပ္ေတြမွာလည္း  တစ္ျခား 
နားၾကပ္ေတြလိုပဲ စီးရီး ေတြက မ်ားျပားလွပါတယ္။ 
Dr.Dre Solo၊ Solo HD၊ Studio HD အစရွိသျဖင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကြားျခားခ်က္ေတြ 
ကေတာ့ အသံုးျပဳရတဲ့ေနရာနဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြပါ။ 
ဥပမာအေနနဲ႔ Beats Pro by Dr.Dre ဆုိရင္ DJ ေတြကုိ 
အထူးရည္ရြယ္ထားျပီး အသံအား ခပ္ျပင္းျပင္းနဲ႔ 
ဆူညံေနတဲ့ အသံေတြၾကားထဲမွာ လုိခ်င္တဲ့အသံတစ္ခုကိုပဲ 
အာရံုစိုက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ေျပာခဲ့သလုိပဲ 
DJ ေတြကိုရည္ရြယ္ထားတဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကလည္း 
ခပ္ျမင့္ျမင့္ပါ။

Dr.Dre နားၾကပ္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြက တစ္မ်ိဳးကို 

အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန အမ်ားဆံုး ေဒၚလာ ၅၀၀ 
ေက်ာ္ထိကို ရွိၾကပါတယ္။ ျပီးေနာက္ Dr.Dre နားၾကပ္ေတြကုိ 
ဝယ္တဲ့အခါမွာ သတိျပဳစရာ အခ်က္ေတြက်န္ပါေသးတယ္။ 
ေျပာရရင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာလည္း တစ္ကယ့္ Dr.Dre brand 
အစစ္ ဆုိတာရွားသလို တရုတ္ပစၥည္း ေတြကလည္း ေပါမ်ား 
လွပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ Dr.Dre နားၾကပ္မဝယ္ခင္ (သို႔) ဝယ္ျပီးသြားရင္ 
ကိုယ့္နားၾကပ္က အမွန္အကန္ ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာကို 
စစ္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။

အလြယ္တကူၾကည့္ႏုိင္တာေတြကေတာ့ အထဲမွာပါတဲ့ 
တန္ဆာပလာေတြပါ။ အစစ္ေတြက Battery ေတြ adapter 
ေတြ တပါတည္း ထည့္ေပးျပီး အတုေတြက တစ္ခါတေလ 
မပါလာတတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ပိုင္းေတာ့ 
သူတုိ႔လည္း အဲဒါေတြကို သတိထားလာပံုရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္သိသာမွာကေတာ့ အေရာင္ပါ။ Dr.Dre 
နားၾကပ္ ေတြက ပိုျပီးေျပာင္လက္တဲ့ အေရာင္ရွိျပီး တရုတ္ 
brand ေတြက ေတာ့ အနည္းငယ္ မွိန္ပါတယ္။

အေရးအၾကီးဆံုး သတိျပဳရမွာကေတာ့ အသံ 
အရည္အေသြးပါ။ အမွန္အကန္ နားၾကပ္ေတြက အသံ 
အရည္အေသြးကို တည္တည္ ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး 
volume ကုိ ခ်ဲ႕ ျပီး နားေထာင္ရင္ေတာင္ noise သံေတြ၊ 
ျဗင္းျဗင္းနဲ႔ အသံေတြ ထြက္မလာပါဘူး။

သာမာန္အားျဖင့္ေတာ့ အတုနဲ႕ အစစ္ရဲ႕ အသံ 
အရည္အေသြးဟာ သမာရိုးက် နားေထာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
တူတယ္လို႔ထင္ရႏိုင္ေပမယ့္ အသံအရည္အေသြးကို 
အရူူးအမူးျဖစ္တဲ့ သူေတြအဖုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥက ၾကီးက်ယ္တဲ့ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳးအသံအရည္အေသြးေတြ ေကာင္းေပမယ့္လည္း 
Dr.Dre နားၾကပ္ေတြမွာ အျခားနားၾကပ္ေတြလို နားကို 
ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိလည္း 
ကုမၸဏီက တရားဝင္ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ သာမာန္ လူတစ္ေယာက္ဟာ Dr.Dre 
နားၾကပ္မွာ volume 70% နဲ႕ iPod ကုိ တစ္ရက္မွာ ၄.၆ နာရီ 
နားေထာင္ႏိုင္ျပီး ကုိယ့္ရဲ႕ နားနဲ႔ ဦးေႏွာက္ကို မသနားရင္ေတာ့ 
အဲဒီထက္ ပိုျပီး နားေထာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ ေနာက္ထပ္ ေၾကာ္ျငာထားပံုကလည္း 
စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကုမၸဏီဟာ ထုတ္လုပ္တဲ့ 
Dr.Dre နားၾကပ္တုိင္းကို သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႕ volume 
တုိးတုိးေလးမွာ ျငိမ့္ျငိမ့္ ေညာင္းေညာင္းနားေထာင္ေစရမယ္ 
ဆုိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ Dr.Dre နားၾကပ္ေတြ အေၾကာင္းေျပာတာ 
ျပည့္စံု ျပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႕လည္း 
ကိုယ့္ရဲ႕ iPod ေတြ၊ mp3 ေတြကေန အသံ အရည္အေသြး 
ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ နားၾကပ္တစ္ခုနားေထာင္ဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ 
နာမည္ေရာ္ ေစ်းပါၾကီးေနတဲ့ Dr.Dre နားၾကပ္ေတြ ဘယ္လို 
နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ဦးမလဲဆုိတာကေတာ့ 

ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
 

ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည့္ website 
www.beatsbydre.com

အေရာင္းရဆံုး Beats by Dr.Dre 
Headphone မ်ား

 » Monster Beats by Dr.Dre Solo
 » Monster Beats by Dr.Dre Pro
 » Monster iBeats by Dr.Dre
 » Monster Lady Ga Ga Heartbeats
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လက္ရွိ နားၾကပ္မ်ားရဲ႕ ဘုရင္ Beats by Dr.Dre Headphones
By YHTေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.com မွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ 

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။
အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com 

တြင္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဖုန္း ၀၁-၄၃၀ ၈၉၇၊ ၅၅၃ ၉၁၈ သုိ႔ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

Sales and Marketing

Name Hlaing Htoo

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Suitable Post

Age 25

Computer/ICT/Electronics

Name Mg Shane Thu

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position system & network engineer,
life guard or 
swimming instructor

Age 21

Administration/Support/Customer Care

Name Hsann Htet Htet Thet Lwin

Gender Female

Marital Status Single

Seeking Position Manager

Age 19

Accounting

Name Aye Mya Mon

Gender Female

Marital Status Single

Seeking Position Accounting

Age 24

Computer/ICT/Electronics

Name Kyaw San Tun

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Hardware and Network

Age 26

Admin Asst, Office Staff, Receptionist

Name Charito Barican

Gender Female

Marital Status Single

Seeking Position Administration/Support/
Customer Care

Age 24

Contact Phone 09 730 92388,09 732 16520

Company Aung Tun Co.,Ltd

Address No.93/B , Second Fl , Hledan Rd , 
Kamayut , Yangon .

Requirement Local Service Only

Vacant Position Manager  HR                                   2

Manager  Sales & Marketing            4

Supervisior Sales & Marketing          8

CA Accounting                                 2

Sr.Accountant                                  4

Accounting                                      8

Contact Phone

Company

Address

Requirement

Vacant Position

Contact Phone 01-387 419

Company FIT Computer

Address _

Requirement Local Service Only

Vacant Position

Computer Hardware(Male)               4

Contact Phone 01-524166,524177

Company Ananda 

Address No.15-B, Aung Min Gaung St.
Than Lwin Road, Kamarywut Tsp.

Requirement Local Service Only

Vacant Position Accountant                                     2

Contact Phone 09 43132655

Company Radiant Group Limited

Address Rm. A-3, Ground Floor, Thitsar
Road, Baho Zay Junction, Block 8,
South Okkalapa, Yangon, Myanmar.

Requirement Local Service Only

Vacant Position Executive Secretary               

2 year experience University
Degree Holder, Female,
age between 22 - 30.
Good communication skill
is necessary and must fluent
in English all 4 skills.

01-430-897
01-553-918

or

Contact Phone 84-166-644-5075

Company Chemcholas Co.,Ltd.

Address Chemcholas.co.Ltd Representative
of Vietnam C26, KP2, Duong To Ky,
Phuong Tan Chanh Hiep, Q12,
TP HCM

#701, 446-2, Bangbea 2-dong, 
Seocho-gu, Seoul 137-710, Korea 
Tel: 82.2.865.6078,6017 
Fax 82.2 865.6018

Requirement Local Service Only

Vacant Position Executive Secretary               

Manager(Sales & Marketing)             2

Contact Phone 01-618290

Company Great Foundation

Address No. 113, Ka Naung Min Thar Gyi
Road, Zone (3) Shwe Pyi Thar
Industrial Zone.

Requirement Local Service Only

Vacant Position Public Relation Officer                      1

Asst. Factory Manager                    1

Office Staff                                      7

 4 years working experience,
Female,can relate and communicate
with Government Officer, Proactive 
and Hard Working, Highly 
Negotiative Skills

Custom Care Officer                        2

age 30 - 40 years, 3years working 
experience in sales and Marketing, 
Any Graduate, Expert in MS Office 
Excel Application,Highly 
communication Skill, Hard Working 
and Proactive

Male, Age 45 - 55, 4 years working 
experience in Production Fied, 
Any Graduade, Mechanical & 
Electrical Advantage

Female, Age 25 - 30, 2 years 
working experience in Production 
Field or Sale & Marketing Field, 
MS Excel Intermediate Level,

Sales & Driver                                 6

Male, Age 25 - 35 years, 2 years 
sales & marketing experience, 
10th standard pass, Driving licence 
must have

Sales Promoter                              5

Female, Age 25 - 30, 2 years sales 
& Marketing experience, Any
 Graduate, proactive and highly 
effective communication skills

Contact Phone 01-430 013, 549 193

Company Star Universe

Address 58B Myanma Gon yaung Housing
Than Thu Mar Road Tamwe Township
11211 Yangon Myanmar.

Requirement Local Service Only

Vacant Position Marketing

Office Staff
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( ၁ ) ဝီခီပီးဒယ (Wikipedia) ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကုိ အင္တာနက္ 
အြန္လိုင္းတည္း ဟူေသာ ဖန္ႀကိဳးမွ်င္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ 
မကင္းသည့္သူ အေတာ္မ်ားမ်ား သိ႐ွိၾကေပမည္။ အေသးအမႊား 
အေလးမထားဖြယ္ ကိစၥရပ္ ပိစိေလးမ်ားမွစ.. ႀကီးႀကီးထြားထြား ဧရာမ 
လူပုဂၢိဳလ္၊ ကိစၥရပ္၊ ေနရာ႒ာနမ်ား အဆုံး အၿပံဳးမပ်က္ေစရဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
သိလုိသမွ် အားလုံးလုိလုိကုိ ၄င္းဝီကီေခၚ အြန္လုိင္း စြယ္စံုက်မ္း ေဒတာ 
ဟင္းေလးအုိးႀကီး အထဲတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ႐ွာေဖြ ဖတ္႐ႈ၍ ရႏိုင္ေလ၏။ 
ေျပတီဦး ဆိုလွ်င္ တီတီ၊ N ကိုင္ရာ ဆိုလွ်င္ ကိုင္၊ ထက္ထက္မိုးဦး 
ဆိုလွ်င္ ထက္ထက္၊ ေက်ာ္ဟိန္း ဆိုလွ်င္ ဦးေက်ာ္ အစ႐ွိတို႔အား 
လူအား စိတ္အားျဖင့္ ရင္းႏွီး လာပေဟ့ ဆိုလွ်င္ အတိုေကာက္ 
အဖ်ားဆြတ္၍ ေခၚေလ့႐ွိသည့္ လူ႔ထုံးစံ သဘာဝေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ဝီခီပီးဒယ ကိုလည္း ဝီကီ ဟူ၍ အဖ်ားဆြတ္ ေခၚသမႈ ျပဳၾကသည္ 
ျဖစ္ေလ၏။ တကယ္ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုိလုိရင္းမွာ ထုိေသာ ဝီကီသည္ 
အင္တာနက္ ေပၚတြင္သာ ႐ွိသည္မဟုတ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔ဘုံခန္းဝါ 
လူ႔ကမၻာ တြင္လည္း အခန္႔သား ႐ွိေနတတ္ၾက ေလသည္သာ ျဖစ္၏။ 

( ၂ ) “ဒီေကာင္ကေတာ့ ဇီးကြက္ပဲ” ဟုဆိုလွ်င္ ေတာ္႐ံု 
တန္႐ံု ညမအိပ္သူ၊ “သင္းကေတာ့ ေသာၾကာသား ေပပဲ” ဆိုလွ်င္ 
စကားမ်ားသူ ဟူ၍ လူ႔သဘာဝ အေလ်ာက္ တန္ရာ တန္ရာ နိမိတ္ပံု 
မ်ားျဖင့္ ေခၚဆို အမွတ္သညာ ျပဳၾကသည္ ျဖစ္ရာ ယခုေနာက္ပိုင္း 
အိုင္တီေခတ္ ေရာက္သည္တြင္ ထိုသုိ႔ အမွတ္သညာ ျပဳပံုမ်ား အေတာ္ 
အတန္ ေျပာင္းလဲ လာၾက ေလ၏။ 

“ငါးေထာင္တန္ ဖုန္းေတြ ထြက္ေတာ့မယ္ ၾကားသေဟ့”
“ဟုိမင္းသားေတာ့ ပကတိ အ႐ွိတရားဆိုတာ ဒါပဲေဟ့ 

ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တစ္ေန႔ကပဲ လူၾကားသူၾကား သက္ေသ ျပသြားတယ္ 
တဲ့ေတာ့၊ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းႀကီး ဆုိပဲ… ဟီဟိ” စသည္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးရ 
စက္ရပ္ သတင္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မသိ႐ွိခင္ ႀကိဳတင္၍ သိေလ့႐ွိသူ 
မေ႐ႊမိအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အင္တာနက္ ဟု အမွတ္သညာ ျပဳ၏။ 
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္က တယ္ျမန္ ေပသကုိး။ ထို႔အတူ ခပ္ေဝးေဝး 
တစ္လံ အကြာမွ ေျပာေျပာ၊ အနီးကပ္၍ နား႐ြက္ေပၚ တက္ထုိင္ၿပီးပဲ 
ေျပာေျပာ၊ ဘာစကား ေျပာေျပာ၊ ဘယ္အခ်ိန္ ေျပာေျပာ၊ ဘာဆုိဘာမွ 
မၾကားတတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္း ကဗ်ာဆရာ တစ္ဦးအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က 
ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ ေထာပနာ ျပဳေလ့ ႐ွိေပ၏။

“ဒီအေကာင္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ 
ေကာ္န႐ွင္ က်ေနတာ” ဟူ၍ … ။

ထားပါေလ..။ ယခု အထူးတလည္ ေျပာခ်င္သည္က ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ 
ကိုယ္ခ်ဥ္မည့္ ကိစၥ။ ဘာကိစၥနည္း ဟူမူ ကၽြႏ္ုပ္၏ မာတာမိခင္ 
ေက်းဇူး႐ွင္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မိသားစုက ဝီကီဟု အမွတ္သညာ ျပဳသည့္ 
အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေမသည္ ဘာမဆုိ အကုန္သိ၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ 
အကုန္သိ၊ ဘယ္ကိစၥမဆုိ အကုန္သိ၊ ဘယ္ေလာက္ထိ သိသနည္း 
ဟူမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အင္တာနက္ ေပၚမွ ဝီကီႀကီး ကဲ့သို႔ပင္တည္း။ သို႔ေသာ္ 
သူက ဟိုဝီကီႏွင့္ မတူ.. နယူးဗား႐ွင္း ဝီကီ ျဖစ္၏။ သူ႔မ်က္စိေ႐ွ႕ 
ေပၚလာသည့္ ကိစၥ၊ သူ႔ေ႐ွ႕တြင္ ေျပာဆိုမိသည့္ ကိစၥ.. အႏွီသုိ႔ေသာ 
ကိစၥမ်ားကုိ ၾကားၿပီဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အစပ်ိဳး႐ံု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ မာတာဝီကီမွာ ၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို 
ေဘးလူ ယံုသည္ မယံုသည္ အပထား၊ အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ႏွင့္ 
အဆုံးတိုင္ ေျပာေလေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေခ်၏။ မ႐ွင္းလွ်င္ ဆက္ၾကည့္ေလ 

မိတ္ေဆြ..။

( ၃ ) “ဟုတ္တယ္… သူတုိ႔ ကိုရီးယားမွာ ေတာ္႐ံု တန္႐ံု 
ကြာ႐ွင္းလို႔ ရတာ မဟုတ္ဘူးေလ.. အဲဒီလုိမ်ိဳး သူတုိ႔က လက္မခံဘူး၊ 
တရား႐ံုးတုိင္း လိုလိုမွာ ဒီလိုပဲဟဲ့”

ဒါက ႐ုပ္သံမွ လာေနေသာ ကုိရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲကုိ ၾကည့္၍ 
ခပ္တည္တည္ ေျပာေနျခင္း။ မသိလွ်င္ သူ ကိုယ္တုိင္ပဲ ကိုရီးယားတြင္ 
ဆယ္ႏွစ္ ဆယ္မုိး ေနဖူးသလုိလုိ၊ ကိုရီးယား႐ွိ ကြာ႐ွင္းမည့္ လင္မယား 
အမႈမ်ားတြင္ သက္ေသ လိုက္ေပးဖူး၍ တရား႐ံုးမ်ား အထာကို 
သိေနသလို။ “အေမက ကိုရီးယား ေရာက္ဖူးလုိ႔လား” ဟု ေမးေတာ့လည္း 
တစ္ခ်က္မွ မေလွ်ာ့။ ၾကည့္ဦးေလ.. ေျဖပံုကေလး။ “မေရာက္ဖူးေပမယ့္ 
ငါက သိကိုသိတယ္” တဲ့။ ကိုင္း.. ျပတ္ကေရာ မဟုတ္လား။ 

( ၄ ) “အေမက ဝီကီ ဆိုေတာ့ကာ ေျဖစမ္းပါ၊ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ 
ကမၻာေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ဘယ္သူတုန္း”

ဒါကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မာတာဝီကီအား ဘာမဆိုသိ၊ 
ဘာမဆိုတတ္ ဆိုေတာ့ ေျဖႏုိင္လွ်င္ ေျဖဟူသည့္ သေဘာျဖင့္ 
ပညာစမ္းျခင္း ျဖစ္ေခ်၏။ သူကား ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး လုပ္ေန၏။ ၿပီးမွ 
တစ္လံုးခ်င္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေျဖေလ၏။ 

“ေအာ္ တ လာ”
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ကာ ရယ္ေမာၾကေလ၏။ ထုိအခါ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝီကီက 
“ဟဲ့.. နင္တို႔က ဘာလို႔ ရီသတုန္း”

“ဟစ္တလာပဲ ႐ွိပါတယ္ အေမရယ္… 
ဘယ့္ႏွယ္ ရမ္း႐ႊီးတာမ်ား ေအာ္တလာ 
ရယ္လို႔ပဲ… ဒါနဲ႔မ်ား ဝီကီတဲ့၊ ဘာမွလည္း 
မသိဘဲနဲ႔”

“ဟဲ့… နင္တုိ႔ကမွ ငတုံးေတြ၊ ေအာ္တာနဲ႔ ဟစ္တာနဲ႔ အတူတူပဲ၊ 
လွ်ာမ႐ွည္နဲ႔၊ သူတို႔ရဲ႕ အလံတံဆိပ္ေတာင္ ေျပာျပရ ဦးမလား၊ အေပါင္း 
လကၡဏာမွာ အေၫွာင့္ေလးေတြနဲ႔ေလ”

စကားဆံုးေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပက္လက္လန္ ေလ၏။ ထိုသို႔ 
ေသးေသးကစ ႀကီးႀကီးအဆုံး ေတြ႕သမွ်၊ ျမင္သမွ် အကုန္သိ အကုန္တတ္ 
သေဘာ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မာတာ ဝီကီအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မိသားစုက 
တညီတညြတ္တည္း ဝီကီဟု ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ေခ်ေလ၏။ ဒါေတာင္မွ

“ငါ Physics နဲ႔ ဘြဲ႕ရထားတာ ႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ၿပီ၊ ဗံုးလုပ္နည္း 
တစ္နည္းပဲ မွတ္မိေတာ့တယ္၊ E=mc2 ” ဆုိတာ ပါေသးသည္။ ေဘးလူ 
ၾကားလွ်င္ သံသယ ႐ွိမလား မေျပာတတ္ ႏုိင္ပါေပ။ ထိုသည္တို႔ 
မွာကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္တြင္း ဝီကီ ျဖစ္သည့္ မာတာမိခင္ ေက်းဇူး႐ွင္ 
အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ျဖစ္ေခ်၏။ 

( ၅ ) ဤသို႔ ဤပံု အေၾကာင္းစံုတို႔ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လူ႔ဘံုေလာက ႒ာနတြင္လည္း မာတာဝီကီ ႐ွိသည္၏ နည္းတူ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမည္သညာ ေခၚမွတ္ ပညတ္ျပဳစရာ လူ႔ဂူဂဲလ္မ်ား၊ 
လူ႔ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လူ႔အန္တီဗိုင္းရပ္စ္မ်ား မားမားထြားထြား ေပၚေပါက္ 
လာၾက ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရမည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သတည္။

တီဗီြႏွင့္ က်န္းမာေရး
By YHT

တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈနည္းေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးကို 
အမ်ားဆုံးထိခိုက္ေစသည့္ အျပဳအမူမွာ တီဗီြကို ၾကာျမင့္စြာၾကည့္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တီဗီြၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္ျခင္းသည္ အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ 
ႏွလုံးေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ တက္ၾကြမႈမရွိဘဲ 
ေနထိုင္သည့္ ပုံစံမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္ပုံစံသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ 
အထိခိုက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ၾကည့္ရာ တီဗီြံကို 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ အထူးထိခိုက္ေစၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ထုိကေလးမ်ားႀကီးျပင္းလာသည့္အခါ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ပို
မိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအခ်က္မွာ ကေလးၿငိမ္ေနလ်င္ၿပီးေရာဆုိၿပီး 
တီဗီြေရွ႕တြင္ ပစ္ထားတတ္သည့္ မိဘမ်ားအတြက္ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါေလ့လာမႈကို ကေနဒါႏိုင္ငံ Queen တကၠသုိလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကား ကေလးသူငယ္စုစုေပါင္း 
၂၅၂၇ ဦးကို ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ 
ပါ၀င္သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ပမာဏအနည္းအမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ 
ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားၿပီး 
ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္တတ္သည့္ ေရာဂါတုိ႕ကုိ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ကာ 
result ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေန႔စဥ္လိုလို တီဗီြ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ၾကည့္တတ္ေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ပိုမို ခါးတုတ္ေနေၾကာင္း၊ 
ထို႔ျပင္ ထိုကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ကိုလက္စထေရာဓာတ္ 
ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အိမ္တြင္းေအာင္းေနေသာ ကေလးမ်ားအား ကစားကြင္းမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားသို႔ 
လိုက္ပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ တက္ၾကြမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟု ဆုိသည္။  
ကေလးငယ္မ်ား တီဗီြၾကည့္ခ်ိန္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း ေလ့လာမႈကုိ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ဗယ္လာရီကာဆင္က ဆိုသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ပါက 
အိမ္မွာေနရင္း ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ကို 
ဖန္တီးေပးထားသင့္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။ 
တီဗီြေရွ႕ ၾကာၾကာထိုင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္တြင္းစြမ္းအင္ သုံးစြဲမႈ 
အနည္းဆုံးသာလိုအပ္သျဖင့္ အဆီဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈနည္းပါးၿပီး အ၀လြန္မည့္ 
ျပႆနာလည္း ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းကုိ BMC Public Health 
စာေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ University College London မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေစာပိုင္း 
သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လ်င္ ၄ နာရီထက္ 
ပို၍ တီဗီြေရွ႔ ထုိင္ပါက အျခားမထုိင္သူမ်ားထက္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆ 
ပိုမ်ားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တီဗီြေရွ႔ ၾကာၾကာထုိင္ျခင္းသည္ 
လူႀကီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကပင္လ်င္ တီဗီြေရွ႕ 
ၾကာၾကာမထိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႔က 
ေဆာ္ၾသထားသည္။ 

အခ်ိန္ၾကာၾကာ အိပ္စက္ျခင္းမွ လူအမ်ားကို 
အက်ိဳးယုတ္ေစႏိုင္
By YHT

လူအမ်ားဟာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အိပ္စက္ျခင္းဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ တစ္ေန႕တာ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈနဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေစႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ေနၾကေပမယ့္ 
ဆရာဝန္မ်ားနဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းကို သုေသတနျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနၾကတဲ့ ပါေမာကၡမ်ား 
ဟာ ထုိကဲ့သုိ႔ အိပ္စက္ျခင္းဟာ က်န္မာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း 
အျငင္းပြါးလွ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းကို ၁၆ ႏွစ္ၾကာ သုေတတနျပဳလုပ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ Rodger 
Ekirch ဟာ အဆုိပါအခ်က္မ်ားအတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ သက္ေသမ်ားကုိ တင္ျပရန္ 
ၾကိဳးစားေနျပီး လူမ်ားအေနနဲ႕  ၾကာရွည္စြာ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္မက္ဆိုးမ်ားလည္း 
ဆက္တိုင္ဆုိသလုိ မက္ႏိုင္ျပီး စိတ္ကိုလည္း ဂေယာက္ကရက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တုတ္ျပားေကာင္မွတဆင့္ လူ႕သက္တမ္းကို 
ဆြဲဆန္႕ႏိုင္
By YHT

လူတစ္ေယာက္၏ သက္တမ္းအား မည္သည့္ ေဆးဝါး၊ lotion မွ အသုံးမျပဳပဲ 
ကုိယ္ခႏၶာထဲတြင္ရွိေသာ တုတ္ျပားေကာင္မ်ားအား အသုံးျပဳျပီး ဆြဲဆန္႕ႏုိင္ေၾကာင္း 
သုေတသီမ်ားမွ သတင္းထုတ္ ျပန္ထားပါတယ္။

၄င္းတုိ႔၏ အဆုိအရ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ခုိေအာင္းေနေသာ 
တုတ္ျပားေကာင္မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္ ရွင္သန္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔အား 
၂ ပိုင္းစီ ျဖတ္ထားလွ်င္ေတာင္မွ အပိုင္း ျဖတ္တိုင္းဟာ အသက္ရွိေနေသးေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

Nottingham University မွေတာ့ အဆုိပါ အခ်က္အလက္ မ်ားကို 
ကုိးကားျပီး တုတ္ျပားေကာင္ အေကာင္ေပါင္း ၂ ေသာင္း ေက်ာ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ျပီး 
ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အဆိုပါ တုတ္ျပားေကာင္ေတြဟာ အသက္ၾကီးသြားျခင္း 
ရွိတာကို မေတြ႕ရဘူးဆုိတာပါပဲ။

သုေတတီမ်ားကေတာ့ ထုိတုတ္ျပားေကာင္မ်ားကို immortal flat-
worms မ်ားဟု အမည္ေပးထားၾကျပီး အဆုိပါ တုတ္ျပား ေကာင္းမ်ားရဲ႕ Cell 
မ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး လူ႔ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိလည္း အစားထုိးသြားရန္ 
ၾကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

အစားပုပ္သူမ်ား မွတ္ဥာဏ္အားနည္း
By YHT

ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သက္ႀကီးပိုင္း 
အစားပုပ္သူမ်ားသည္ အျခားသူတို႔ထက္ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ သက္ႀကီးပိုင္းထဲတြင္ တစ္ေန႔လ်င္ ကယ္လိုရီ ၂၁၀၀ 
ႏွင့္အထက္ စားသုံးသူမ်ားသည္ မွတ္ဥာဏ္အား နည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
စနစ္တက်စားေသာက္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

သုေတသနပညာရွင္တို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း အသက္ ၇၀ 
မွ ၉၀ အၾကား သက္ႀကီးရြယ္အို ၁၂၀၀ ၏စားေသာက္ ေနထိုင္မႈပုံစံကို 
ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အို ၁၂၀၀ 
အနက္ ၁၆၃ ေယာက္သည္ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 
ေလ့လာခ်က္အရ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သုေတသနပညာရွင္တို႔သည္  
ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ားကို အစု ၃ စုခြဲ၍ တစ္ေန႔လ်င္ ကယ္လိုရီ ၆၀၀ 
မွ ၁၅၀၀ အၾကားစားသုံးသူ တစ္စု၊ ကယ္လိုရီ ၁၅၀၀ မွ ၂၁၀၀ အၾကား 
စားသုံးသူတစ္စု၊ ကယ္လိုရီ ၂၁၀၀ မွ ၆၀၀၀ အၾကားစားသုံးသူတစ္စု ဟူ၍ 
ခြဲျခားလိုက္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ တစ္ေန႔လ်င္ ကယ္လိုရီ ၂၁၀၀ 
ေအာက္စားသုံးေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ မွတ္ဥာဏ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
လုံး၀မရွိသေလာက္နည္းပါးေၾကာင္း၊ ၂၁၀၀ အထက္စားသုံးသူမ်ားတြင္သာ 
မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပထမဆံုး Lyme Disease ခံစားခဲ့ရေသာ 
မာမီရုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိ
By YHT

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅,၃၀၀ ခန္႕ မွ ေရခဲမာမီရုပ္အေလာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Otzi ဟာ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုး Lyme disease ေခၚ ဘက္တီးရီးယားမ်ား 
ျပန္႔ႏွံ႕ေသာ္ေရာဂါကို ခံစားရေသာ ေဝဒါနာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတယ္လုိ႕ 
DNA ရလာဒ္မ်ားအရ သိရပါတယ္။

ထုိ႕ျပင္ အဆိုပါ သုေတသီမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ DNA ရလာဒ္ မ်ားအရ Otzi 
ဟာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီး အရပ္ ၅ ေပ ၂ 
လက္မရွိကာ အညိဳေရာင္ မ်က္လံုးလည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ Bat Flu စတင္ေတြ႕ရွိ
By YHT

ယခင္အခ်ိန္ကာလမ်ားတြက္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး (Bird Flu)၊ 
ဝက္တုပ္ေကြးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ယခု ထပ္မံေပၚေပါက္လာတာကေတာ့ လင္ႏို႕ 
တုပ္ေကြးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသီမ်ားဟာ ပထမဆုံးအၾကိမ္အေနနဲ႕  လင္းႏို႕မ်ား အတြင္း မသကၤာစရာ 
ေရာဂါပိုးမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ျပီး အဆုိပါ ေရာဂါပိုးမ်ားဟာ 
လူမ်ားကိုလည္း ကူးစက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဆးဝါးပိုင္းဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း 
၄င္းတုိ႕အေနျဖင့္ လင္းႏို႕မ်ားအတြင္း ဘယ္တံုးကမွ မျမင္ဘူးေသာ Virus 
တစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ထုိကဲ့သို႕ တုပ္ေကြးပိုးမ်ားအား လူမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ဝက္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ႏုိ႕တုိက္သတၱဝါမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရေလ့ရွိျပီး ယခု လင္းႏုိ႕လုိ သတၱဝါမ်ိဳးမွာ 
ေတြ႕ရွိတာဟာ ပထမဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုကဲ့သုိ႕ လင္းႏို႕မ်ားအတြင္ တုပ္ေကြး virus ေတြ႕ရွိရမႈဟာ လြန္ခဲ့ေသာ 
ရက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သုေတတီမ်ားမွေတာ့ လင္းႏို႕အခ်င္းခ်င္း 
ေရာဂါကူးစက္ ခံရႏိုင္ မခံရႏိုင္ကို စမ္းသပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အျခား Virus မ်ားလည္း 
ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိကို စစ္ေဆးေနေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မာတာဝီကီ သံစံုျမည္
By သူရႆဝါ
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1st  Ayeyarwaddy ICT & Mobile Exhibition 2012 

၂၀၁၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ ပုသိမ္ျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ 1st  Ayeyarwaddy ICT & Mobile Exhibition 2012 ပြဲတြင္ MCC Training Institute, AIBI Institute, Soft guide, ERA Technology, For 
Ever Group, Jewel, IT Star, Golden Power, Concodia, Standard, King Power, Yangon Development, Panasonic, Ntt Sys Net, Star tech တို႕ ပါ၀င္ျပသခဲ့သည္ပာု သိရွိရပါတယ္။

Yangon Expo & Car Show မွ တစ္ေန႔တာ
မတ္လ၂ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔ အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ Yangon Expro & Car Show  တြင္ Electronic ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ႏွင့္ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊အ၀တ္အထည္မ်ား ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ 

Speakerမ်ား၊ ကားတာယာမ်ား  စသည္တုိ႔ကို ေရာင္းခ်ေနသည္္။ ကားေတြကို KSTM, OAC, SCE, SKK GALAXY, WK, OK, Golden Express တို႔က ပါ၀င္ျပသခဲ႔ၾကပါတယ္။ ကားအမ်ိဳးေပါင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပသခဲ့ၾကျပီး SCE၊ 
KSTM ႏွင့္ OAC  မွ ကားမ်ားကို လူအမ်ားစု စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ၀ယ္ယူေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စားေသာက္ကုန္ေတြကိုေတာ့ ေကာင္း၊ 23၊ MA MA၊ ျဖဴျဖဴစင္စင္ စသည္တို႔က ပါ၀င္ျပသခဲ႔ၾကတယ္။ MA MA မွကားတစ္စီး ကံစမ္းႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို လူအမ်ားပါ၀င္ ကံစမ္းေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြရွိရပါတယ္။ ယခုပြဲတြင္ 
ထူးထူးျခားျခားပါ၀င္ ျပသေသာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ရန္မ်ဳိးႏိုင္ကုမၸဏီမွ ကြန္ကရိ အုတ္ရိုက္စက္၊ Rinnai Gas မီးဖို၊ Car Buying Guide စာအုပ္၊ BROLIO စားသုံးဆီတို႔ ပါ၀င္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။



JO
U

R
N

A
L

MYANMAR

THE WEEK OF MAR 5 - 11, 2012 32ADICT


