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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။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ႏွင့္အညီ 
ပံုႏိွပ္မီဒီယာက႑ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
စာေပစိစစ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲက်င့္ 
သံုးလ်က္ ရိွရာတြင္ တတိယအဆင့္အျဖစ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ အေထြေထြစာမူမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တင္ျပထုတ္ေ၀သည့္စနစ္ (တင္/ထုတ္)မွ ႀကိဳတင္စိစစ္ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ ရယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိ ခြင့္ အမိန္႔ရယူျခင္း ျပဳရန္မလုိေတာ့ဘဲ 
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စာေပစိစစ္ေရးမူမ်ားႏွင့္ အညီ 
ကိုယ္တိုင္စိစစ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ထုတ္ေ၀သည့္ 
စနစ္(ထုတ္/တင္)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ေၾကာင္း 
စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္႒ာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာက႑တြင္ စာေပအမ်ိဳးအစား ဘာသာရပ္ 
(၁၀)ခုအနက္ အႏုပညာ သုတရသ၊ က်န္း မာေရး၊ ကေလး၊ 
နည္းပညာႏွင့္ အားကစား စသည့္ ဘာသာရပ္ (၅)မ်ိဳးကို 
၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ ေန႔တြင္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ မႈခင္းႏွင့္ဥပေဒဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ 
(၂)ရပ္မ်ိဳးကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ 
ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္/တင္စနစ္ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုတတိယအဆင့္အျဖစ္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ထပ္မံ 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ(၁)
ရက္ေန႔မွစ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
က်န္ရိွေသာ ဘာသာရပ္(၂)မ်ိဳးကုိလည္း ႀကိဳတင္စိစစ္ျခင္း 
မျပဳဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းပံုႏွိပ္မီဒီယာက႑တြင္ ဂ်ာနယ္ 
(၂၀၄)ေစာင္၊ မဂၢဇင္း (၁၈၉)ေစာင္ႏွင့္ အေထြေထြ 
ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ား အပါအ၀င္  ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပါင္း (၁၀၁၆)
ခုအား ခြင့္ျပဳထုတ္ေ၀လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

စာေပစိစစ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမႈ (တတိယအဆင့္)အေနျဖင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ အေထြေထြစာမူမ်ား ထုတ္/တင္ စနစ္သို႔ 
ထပ္မံထည့္သြင္း

Microsoft မွ ယခင္ Apps Store 
အား ပိတ္သိမ္းသြားေတာ့မည္

London Olympics 2012 အား 
YouTube ႏွင့္ NBC တုိ႔မွ တုိက္ရုိက္ 
ၾကည့္႐ႈသြားႏုိင္ျပီ

Microsoft မွ မၾကာခင္ကာလမ်ားအတြင္း Windows Mo-
bile အတြက္ Apps Store အား ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ 
Windows Mobile Phone အသုံးျပဳသူမ်ားဟာ apps မ်ားကုိ 
download လုပ္ယူကာ အသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ Microsoft မွ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေပးပို႔ေသာ 
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းမွာ ယခင္ 
Microsoft ၏ မိုဘုိင္းလ္ OS အေဟာင္း အသံုးျပဳသူမ်ား 
အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ထားေသာ 
မိုဘုိင္းလ္ OS အသစ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ 
စိတ္ပူစရာမလိုေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခင္ Market Place မွ download ယူ ထားေသာ applica-
tion မ်ားမွာ ေမလ ၉ ရက္ေန႕အထိသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
မွာျဖစ္ျပီး application publisher အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၄င္းတုိ႔၏ 
apps မ်ားအား အျခား market place သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 
(သို႔) ကုိယ္ပိုင္ websites မ်ားေပၚမွတဆင့္ ေရာင္းခ်မွသာ 
အဆင္ေျပႏိုင္ေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။

Microsoft မွ သတိေပး ထားတာကေတာ့ အသုံးျပဳသူမ်ား 
အေနနဲ႕ Microsoft ၏ ယခင္ Market Place မွ application မ်ားကုိ 
download ရယူႏုိင္ေတာ့မွာ  မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအတြင္း 
delete လုပ္ျခင္းႏွင့္ reset ခ်ျခင္းတို႔ကုိ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လာမည့္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ London Olym-
pics 2012 အား အြန္လုိင္း ဗီဒီယို ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ You-
Tube ႏွင့္ NBC ရုပ္သံလုိင္းတုိ႔မွ တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည့္ရႈသူမ်ားအေနျဖင့္ နာရီ ၃၀၀၀ စာ ျပိဳင္ပြဲကုိ မိမိ၏ 
ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) မိုဘိုင္းလ္မွ  Live ၾကည့္႐ႈရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

NBC ၏ အဆုိရ ၄င္းတုိ႔မွာ You Tube ၏ back-end 
နည္းပညာကို အသုံးျပဳကာ Live-Streaming ျပဳုလုပ္မွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားျပီး web အထူးျပဳ event မ်ား၊ 
ရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ 
London Olympic ၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ 
ၾကည့္႐ႈသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး Brand Exhibition က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Acer 
Day 2012 ၏ စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

Acer Product 
မ်ားကို ျမန္မာျပည္ 
ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ 
တရား၀င္ တင္သြင္း 
ေရာင္းခ်ေနေသာ 
ေရႊလမင္းနဂါး 
ကုမၸဏီမွ 
ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ 

Acer Day ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႀကီးကုိ စည္ကား 
သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္း 
မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စာနယ္ဇင္း 
ရွင္းလင္းပဲြကုိ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔၊ ေန႔ လည္ 
(၁)နာရီမွ (၂)နာရီ အထိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ City Star Hotel 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ 

Acer Day 2012 Exhibition ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႀကီးကုိ 
မတ္လ (၂၇-၂၈)ရက္ေန႔ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ နံနက္ 
(၉း၃၀) မွ ညေန (၅း၀၀) အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိွရသည္။ Acer Day တြင္ Official Partner အျဖစ္ Red 
Link, Brother တို႔ႏွင့္ Co-operate Partner အျဖစ္ MAMA 
ေခါက္ဆြဲ, Vakok, Gold Rost တို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးထားၿပီး 
Media Partner အျဖစ္ NetGuide Journal ႏွင့္အတူ 5-Net-
work တို႔မွ ပူးေပါင္း ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ျပပြဲကို အထူး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေပ်ာ္စရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ခ်စ္စရာ ေမာ္ဒယ္ေလးမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ Product 
Show မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊလမင္းနဂါး (Acer) အေနနဲ႔ လာေရာက္ ၾကည္ရႈ 
အားေပးေသာ IT စိတ္၀င္စားသူမ်ားကုိ အမွတ္တရ 
လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သြားမည့္ အျပင္ Instant Lucky 
Draw မ်ား၊ မထင္မွတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ 
Clearance Sales အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ (၂ညအိပ္ ၃ရက္ 
ခရီး)ကို Special Lucky Draw အျဖစ္ ကံထူးရွင္ (၄) ဦးကုိ 
ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
ဦးဝိစာရခန္းမရွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဗိသုကာအသင္း (Association of Myanmar Archi-
tects) ၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ 

အတြက္ ဗိသုကာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗိသုကာ လက္ရာျပပြဲ တစ္ခု 
က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျပပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းကုမၸဏီၾကီး 
ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တုိ႔မွ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ျပပြဲအတြင္း ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္အျဖစ္ 
ဗိသုကာမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး 
estimate တြက္ခ်က္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ 
စာသင္ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္ရံုး၊ ေက်းလက္စာၾကည့္တုိက္၊ 
ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း၊ ဇရပ္၊ ဓမၼာရံု၊ ဆြမ္းေလာင္းရံု၊ 
အားကစားရံု စသည္တို႔၏ အေဆာက္အအုံ ဒီဇိုင္းမ်ားကို 
မိတၱဴကူးခ သာယူ၍ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး အခမဲ့ 
ေပးေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mandalay Expo with Car & Bike Show ပြဲႀကီးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ (၅)ရက္ေန႔မွ (၈)ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီ မွ ည (၉:၀၀)အထိ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ (၄) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေနနဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ႏွင့္ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ 
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း အလွဆင္ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ အိမ္ယာအေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး/ေမြးျမဴေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ 

စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခား အေထြေထြလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ပါ၀င္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပါ၀င္ျပသမည့္ ကား/ဆိုင္ကယ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ပမွ 
ကားတင္သြင္းခြင့္ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ကား ကုမၸဏီမ်ား၊ ကားထုတ္္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ 
ကား အေရာင္္းျပခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ အႀကီးစားႏွင့္ အလတ္စား 
လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ ကား/ဆိုင္ကယ္ ဘတ္ထရီႏွင့္ တာယာမ်ား၊ 
အင္ဂ်င္၀ိုင္ႏွင့္ စက္ဆီ/ေခ်ာဆီမ်ား၊ ကား/ ဆုိင္ကယ္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ ကား 
ကက္ဆက္/ေအာ္ဒီယုိႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကား/ဆုိင္ကယ္ အပိုပစၥည္းမ်ား 
ပါ၀င္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ မႏၱေလး ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးႏွင့္ 
ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ျပပြဲႀကီး

IT အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ား 
အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ 
က်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 
အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး  
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း 
(YCPA) မွ ၾကီးမွဴး၍ မတ္လ ၄ ရက္ 
(တနဂၤေႏြ) ေန႕တြင္ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္၊ 
အခန္း (၂၀၅) ၌ IT အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ား 
အေၾကာင္း ေဟာျပပြဲ က်င္းပမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဟာေျပာပြဲအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း 
(YCPA) အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ 
ဦးေအာင္စိုးမိုး၊ ေဒၚေအးေအးသင္း၊ 
ဦးရဲေက်ာ္သိန္း၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ 
ဦးေအာင္ေအာင္တုိ႔မွ ပါဝင္ 
ေဟာေျပာ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ အဆုိပါေဟာေျပာပြဲတြင္ 

ကြန္ပ်ဴတာပညာ ေလ့လာသူ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ITနယ္ပယ္မ်ားသို႔ အလုပ္ 
ဝင္ေရာက္လိုသူ မ်ားအတြက္ Network-
ing ႏွင့္ Software စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး မည္သို႔ ျပင္ဆင္ရမည္ကို 
Workshop ပံုစံျဖင့္ ေဟာေျပာ 
ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

IT ပညာကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ 
အသင္းဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား မည္သူမဆုိ (အခမဲ့) 
တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျပီး အေသးစိတ္ 
သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းရံုးခန္း၊ 
အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း (၄)၊ Myanmar 
Info-tech၊ ဖုန္း-၆၅၃ ၃၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈ 
၈၃၀၀ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၇-၂၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည့္ 

Acer Day 2012 Exhibition တြင္ Vakok မွ World of Warcraft 

(WOW) Online Game ျပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ ထို Game ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို MAMA ေခါက္ဆြဲမွ ဆုမ်ား 

ခ်ီးျမွင့္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး Acer မွ Hardware မ်ားကုိ အဓိက ပံ့ပိုးေပးမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ Game ထဲမွ Characters မ်ားကို 

ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပပြဲလာသူ Gamer မ်ားအတြက္ ဗလာမပါ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ 

လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ Game မ်ားကို ဆုအျဖစ္ ခ်ီျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Vakok မွ World of Warcraft (WOW) က်င္းပမည္

ျပည္သူ႔အတြက္ ဗိသုကာ အမည္ျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာသစ္မ်ား 
ျပသရန္ရွိ
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ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ၾကီးဌာန 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပည္သူမ်ား မိုဘိုင္းလ္ 

တယ္လီဖုန္းမ်ားကို လြယ္ကူ သက္သာစြာ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ 

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ား၏ 

ကနဦးတပ္ဆင္ခမ်ားကို ၂၀၁၂  ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) 

ရက္ေန႕မွ စ၍ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ GSM ႏွင့္ CDMA 450 

MHZ တို႔အား ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္ ၂သိန္း၊ WCDMA ႏွင့္ 

CDMA 800 တို႔အား က်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားေသာ GSM 

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား 

မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ စတင္ 

ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ျပီး မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသၾကီး (၇) တုိင္း (ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွအပ) တြင္ 

ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဧျပီ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲ 

သတ္မွတ္ထားေသာ CDMA ႏွင့္ WCDMA 

မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီး 

(ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွအပ) တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္ျပီး 

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ေတာ့ ဧျပီ (၂၇) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ 

ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ ျခင္းဖုန္းမ်ားပါ ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္
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ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ ျခင္းဖုန္းမ်ား ေငြေပးသြင္းသည့္စနစ္အား ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္  

ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အရ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းတန္ 

GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းအားလံုး၏  ဖုန္းဘီလ္မ်ားကို ကတ္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ကတ္စနစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳေနစဥ္  သြင္းထားေသာေငြ ကုန္သြားပါက ဖုန္းလိုင္းျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကတ္စနစ္ကို 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ႀကိဳတင္ေငြပမာဏတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ထည့္ေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းအားလံုး ကတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ၍ 

အဆင္ေျပသြားပါက ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ ျခင္းဖုန္းမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ႀကိဳးဖုန္းနဲ႔ ျခင္းဖုန္းေတြကို ကတ္စနစ္ ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို  ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဖုန္းဘီလ္ေဆာင္ရတဲ့ကိစၥ၊  

လိုင္းပ်က္တဲ့အခါ   ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္း ေခၚယူရတဲ့ကိစၥေတြ အဆင္ေျပသြားမွာျဖစ္သလုိ   အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြပိုကုန္ကိစၥေတြပါ  

သက္သာသြားႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျပည္တြင္း မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူတစ္ဦးမွ ျမန္မာအိုင္စီတီသို႔ ေျပာၾကားသြားသည္။

တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားစတင္ထြက္ရွိလာေတာ့မည္

HTC One XL

HTC One XL ဖုန္းဟာ GSM 2G, 3G  တုိ႔ကုိ သုံးလုိ႔ရတဲ့အျပင္ 4G Network  ျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္ 

၁၃၀ ဂရမ္ရွိၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္ ၄ ဒသမ ၇ လက္မရွိသည့္ Touch Screen  အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။  Internal Memory 32 

GB ပါရွိျပီး ဓာတ္ပံုကင္မရာတစ္လုံး နီးပါးပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္မည့္ 8 Mega Pixel ကင္မရာတစ္လံုးပါ၀င္ပါတယ္။ 

Resolution အေနနဲ႕ 3264 x 2448 pixels အရည္အေသြးရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ 

ဆူညံသံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ Active noise can-

cellation စနစ္ပါရွိသည့္ Recorder လည္းပါဝင္ပါတယ္။ 

ထို႔ျပင္ ဖုန္းအတြင္း ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ားကို တီဗီြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္  TV Output  software တစ္ခုလည္း 

ပါဝင္ပါတယ္။

အင္တာနက္မွ Google Search, G-mail, G-talk, 

Youtube စသည္တုိ႔အျပင္ Social Networking Ser-

vice (SNS) စနစ္တုိ.ကုိပါ ထည့္သြင္းေပးထားသည္ကုိ 

ေတြ႕ရသည္။ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးတည္းသာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကေတာ့ Memory တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကတ္စိုက္အသံုးျပဳ၍မရျခင္းႏွင့္ 

ေရဒီယိုနားဆင္၍ မရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Sony Ericsson Xperia X10

SONY မွထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ Handset မ်ားထဲမွ  ယခုတေလာလူၾကိဳက္မ်ားျပီး အေရာင္းရဆံုး ျဖစ္ေနတာကေတာ့ Sony Ericsson Xperia X10 

ျဖစ္ပါတယ္။ 4.0 inches ရွိသည့္ Display ပါ၀င္ျပီး Resolution ကေတာ့ 480 x 854 ျဖစ္တဲ႔အတြက္မည္သည့္ Handset နဲ႔မွမတူတဲ့ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈကို 

ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Memory အေနႏွင့္ကေတာ့ 8GB ပါ၀င္ျပီး External memory ကို 32GB အထိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  8 Mega Pix-

els ရွိ ကင္မရာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ပံုထြက္ အရည္အေသြးကေတာ့ ေျပာစရာမလိုေအာင္ ေကာင္းမြန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ Bluetooth, MP3, MP4 တို႔ကိုလည္း 

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္ေတြအေနနဲ႔ Sensous Black, Luster White ဆုိၿပီး နွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

    ေစာင့္ၾကည္ရမည့္ Handset မ်ား

တစ္သိန္းေအာက္ တန္ဖိုးနည္း Handset မ်ား
By Thiha

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ Nokia 
2730 3G ဖုန္းေလးကို ေဖာ္ျပေပး 
လိုက္ပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္း 
Nokia ဖုန္းေတြထဲမွာ WCDMA 
သံုးလို႔ရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ 
ဖုန္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ 2.0 Mega 
Pixels ရွိတဲ့ ကင္မရာ ပါ၀င္ပါတယ္။ 
ဒီဖုန္းေလးက Bluetooth, Mp3, 
Mp4 အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Java OS 
နဲ႔ ေရးထားတဲ့အတြက္ Java 
ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ ဂိမ္းေတြပဲ သြင္းလုိ႔ရတဲ့ 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရာင္ကေတာ့ 
ေငြေရာင္နဲ႔ အနက္ေရာင္ဆိုၿပီး 
နွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ေရြးခ်ယ္ အသုံး 
ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Memory 2GB ပါ၀င္ၿပီး 

Card ထပ္စိုက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၈ေသာင္း 

၆ေထာင္ ၀န္းက်င္ ရွိၿပီး လူႀကီးမင္း ဖုန္းဆုိင္မွာ ၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

ေစ်းႏွုန္းအသင့္တင့္ရွိျပီး 
အသံုးျပဳရေကာင္းေသာ Nokia 
X2-01  ပာာဆိုရင္ Smart Phone 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီ Memory အေနႏွင့္ 
ကေတာ့ External memory ကုိ 16GB 
အထိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ 
ပါတယ္။ သူ၏ Display ကေတာ့ 
2.4 inches ရွိသည့္ Display ပါ၀င္ျပီး 
Resolution ကေတာ့ 320x240 
ပါ၀င္ပါတယ္။ Java OS နဲ႔ေရးထားတဲ့ 
အတြက္ Java ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ ဂိမ္းေတြ 
သြင္းလို႔ရပါတယ္။ သူ၏အျခားပါ၀င္ 
အသံုးျပဳႏီုင္သည္ အရာေတြက 
ေတာ ့ Video Player, Video Re-
cording, Music Player, FM Radio, 
Ringtone, Headphone တို႔ပါ၀င္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ဖုန္းအတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္ 
အေရာင္ေတြကေတာ့ Red, Deep Grey, Silver, Lilac, 

Azure တို႔ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းကေတာ့ ကိုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ 
၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ လူႀကီးမင္းဖုန္းဆုိင္မွာ ၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Slide Phone ေတြထဲမွာ 

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ Nokia 2220 

ကိုေဖာ္္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 1.8 

inches ရွိသည့္ Display ပါ၀င္ျပီး 

Resolution ကေတာ့ 128x160 

ျဖစ္ပါတယ္။ Phone Memory အေနနဲ႔ 

6.0MB ပါရွိ ျပီး 1.3 mega pixel   

ရွိတဲ့ ကင္မရာလည္း ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 

အရည္အေသြးျမင့္ ပုံမ်ား ရိုက္ကူးႏိုင္ 

ပါတယ္။ Java OS နဲ႔ေရးထားတဲ့ 

အတြက္ Java ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ ဂိမ္းေတြ 

သြင္းလုိ႔ရႏိုင္တဲ့အျပင္, FM Radio, FM 

recording, Ringtone, Headphone 

တို႔ပါ၀င္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

အေရာင္ေတြအေနနဲ႔ ကေတာ့ 

Hot Pink, Graphite, Turquoise, Warm Silver, Purple, Blue 

စတဲ့ အေရာင္ေတြပါ၀င္ျပီး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္ 

အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၅ေသာင္း ၉ေထာင္၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး 

လူၾကီးမင္းဖုန္းဆိုင္မွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဒီဖုန္းေလးက Nokia 
အမွတ္တံဆိပ္ေတြထဲမွာ လူသုံးအမ်ားဆုံးနဲ႔ 
အေရာင္းရဆံုး GSM Handset ေလးပါပဲ။ 
Memory 2GB ပါ၀င္ၿပီး Card ထပ္စိုက္အသုံးျပဳ 
နိုင္ပါတယ္။ အသံကိို ဦးစားေပးတဲ့ 
Xpress Music ပါ၀င္တဲ့အတြက္ Music 
ပိုင္းမွာ အျခားဖုန္းေတြထက္ သာလြန္ 
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Music 
အတြက္ Short Cut ေလးေတြ ပါ၀င္ၿပီး 
အလြယ္တကူ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏိွပ္ရံုျဖင့္ 
သီခ်င္းမ်ားကို ခံစားနားဆင္ႏို္င္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 2.0 Mega Pixels ရွိတဲ့ ကင္မရာ 
ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အရည္ အေသြးျမင့္ပံုမ်ား 
ရိုက္ကူးနိုင္မွာပါ။ 

Bluetooth, Mp3, Mp4 အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး 
Java OS နဲ႔ ေရးထားတဲ့ ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ 

Java ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ ဂိမ္းေတြ သြင္းလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီဖုန္းေလးကို ေငြေရာင္၊ 
အနီေရာင္၊ အျပာေရာင္ဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ လုိင္းဆြဲအား 
ေကာင္းမြန္ၿပီး အၾကမ္းခံ၊ ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္တဲ့အတြက္္ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။  ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၈ေသာင္း ၄ေထာင္ ၀န္းက်င္ ရွိၿပီး 
လူႀကီးမင္း ဖုန္းဆိုင္မွာ ၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အေရာင္ဆန္းျပီး ဒီဇိုင္း လွလွ 
ေလးေတြကို ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ 
လူငယ္ေလးေတြအတြက္ Nokia C2-
01 ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 
Memory ကေတာ့ 4GB အထိ 
ထပ္စိုက္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ 2” 
အရြယ္အစားရွိ LED Display 
ပါ၀င္ပါတယ္။ 3.2 Mega Pixels ရွိ 
ကင္မရာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ပံုထြက္ 
အရည္အေသြးကေတာ့ ေျပာစရာ 
မလုိေအာင္ ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ Func-
tion ေတြ အေနနဲ႔ ကေတာ့ Bluetooth, 
MP3/4, Camera, Video အသံုးျပဳႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Java OS နဲ႔ ေရးထားတဲ့ 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ေတြ 
အေနနဲ႔ကေတာ့ ေငြေရာင္သီးသန္႔ 

ဒီဇိုင္းနဲ႔ အနက္မွာ ေဘးေဘာင္ 
စတီးကြပ္ထားတဲ့ ဒီဇို္င္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိတဲ့ 

အတြက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
ရွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ လူႀကီးမင္းဖုန္းဆိုင္မွာ 
၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဖုန္းလိုင္းသီးသန္႔ ေျပာခ်င္သူမ်ား 

အတြက္ Nokia 1280 ဟာ 

အသင့္ေတာ္ဆံုး ဖုန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

Phone Memory အေနနဲ႔ကေတာ့ 6.0MB 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းနည္းနည္းနဲ႔ Handset 

အသုံးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဒီ Handset 

ေလးက သင့္ေတာ္ပါတယ္။ Display 

အေနနဲ႔ 1.36 inches ရွိျပီး Resolu-

tion ကေတာ့ 96 x 68 ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရာင္ေတြအေနနဲ႔ Black, Gray, 

Blue, Orchid ဆိုၿပီး ေလးမ်ိဳး 

ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ႏွစ္သက္ရာ 

အေရာင္ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ ၃ေသာင္း ၇ေထာင္ ခန္႔ရွိျပီး လူၾကီးမင္းဖုန္းဆိုင္မွာ 

၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး လူၾကိဳက္မ်ားေနတဲ့ 
Nokia 2690 video   ဖုန္းေလးနဲ႔ 
မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္း 
Nokia ဖုန္းေတြထဲမွ Video ပါ၀င္တ ့ဲဖုန္းေလး 
ျဖစ္ပါတယ္။1.3 mega pixel ရွိတဲ့ကင္မရာ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ ပုံမ်ား 
ရိုက္ကူးႏိုင္မည့္ အျပင္ Bluetooth, MP3, 
MP4 တုိ႔ကုိလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Java 
OS နဲ႔ေရးထားတဲ့အတြက္ Java ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ 
ဂိမ္းေတြ သြင္းလို႔ရပါတယ္။ Video ပါ၀င္တဲ့ 
အတြက္ video software မ်ားကို ၾကည့္ရွဳ 
ႏုိင္ပါတယ္။ Memory Card ကို 8GB 
ႏွင့္အထက္စိုက္ျပီး အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

အေရာင္ေတြအေနနဲ႔ အျဖဴ  
ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ဟူ၍ 
အေရာင္သံုးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ 

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၈ ေသာင္းခြဲရွိျပီး လူၾကီးမင္း ဖုန္းဆိုင္မွာ 
၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳသာသာႏွင့္ Function 
စံုစံုလင္လင္ အသံုးျပဳခ်င္ၾကသူမ်ား အတြက္ 
Nokia C2 ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
Memory ကို 32G B အထိ ထပ္စိုက္ 
အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 1.8 inches ရွိသည့္ Dis-
play ပါ၀င္ျပီး Resolution ကေတာ့ 128x160 
ျဖစ္ပါတယ္။ 1.3 mega pixel   ရွိတဲ့ ကင္မရာ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ ပုံမ်ား 
ရိုက္ကူးႏိုင္မည့္ အျပင္ Bluetooth, MP3, 
MP4 တို႔ကိုလည္း အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ 
Java OS နဲ႔ ေရးထားတဲ့ အတြက္ Java 
ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ ဂိမ္းေတြ သြင္းလို႔ရပါတယ္။ 
အျခား Function ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ 
FM Radio, Ringtone, Headphoneတို႔ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ အေရာင္ေတြအေနနဲ႔ Magen-
ta, Dark blue, Dynamic gray, Jet black 
စတဲ့ အေရာင္ေတြ ပါ၀င္ျပီး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ  
အေရာင္ကို ေရြးခ်ယ ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၆ေသာင္း ၈ေထာင္ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး လူၾကီးမင္းဖုန္းဆိုင္မွာ 

၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Nokia 1616 ဟာ Nokia  

1280 နည္းတူ ဖုန္းလိုင္း 

သီးသန္႔ ေျပာခ်င္သူမ်ားအတြက္ 

အသင့္ေတာ္ဆုံး ဖုန္းတစ္ခု 

ျဖစ္ပါတယ္။ 1.8 inches ရွိသည့္ Dis-

play ပါ၀င္ျပီး Resolution ကေတာ့ 

128x160 ျဖစ္တဲ့အတြက္ Nokia 

1280 ထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ၾကည္လင္ 

ျပတ္သားမႈကုိ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရာင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ Black, 

Dark Blue, Dark Gray, Dark 

Red စတဲ့ အေရာင္ေတြပါ၀င္ျပီး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္ 

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၄ေသာင္း ၃ေထာင္ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး 

လူၾကီးမင္းဖုန္းဆိုင္မွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။  

Nokia 2730

Nokia X2-01

Nokia 2220

Nokia 5130

Nokia C2-01 

Nokia 1280

Nokia 2690

Nokia C2

Nokia 1616
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မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ YES I DO 
ဘယ္လိုပြဲမ်ဳိးေတြ လက္ခံပါသလဲ။

YES I DO အေနနဲ႔ အလွဴပြဲ ၊ ေမြးေန႔ပြဲ၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ၊ ရွင္ျပဳပြဲ၊ Staff Party ပြဲ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳပြဲ၊ 
ကုန္ပစၥည္းအသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားကို လက္ခံရို္က္ကူးေလ့ရွိပါတယ္။

ဘယ္လို ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အမ်ားဆံုးေပးပါသလဲ။

အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ မဂၤလာ၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ သတို႔သမီးအရံအတြက္ ၀တ္စံုငွားရမ္းျခင္း၊ 
အေနာက္တိုင္း မဂၤလာ၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ ျမန္မာ ထိုင္မသိမ္း၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ ပြဲတက္၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ ဘြဲ ႔ 
အလွဓါတ္ပံုမ်ား၊ မိသားစု ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေမာ္ဒယ္အလွ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကေလးဓါတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူးေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ 
ဓါတ္ပံု ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးေပးျခင္း၊ ကားအလွဆင္ျခင္း၊ မိတ္ကပ္ ဆံပင္အလွ ဆင္ယဥ္ျခင္း၊ Singapore Album မ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဖန္စီပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းတုိ႔ကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ဘယ္လိုေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ရိုက္ကူးေပးပါသလဲ။

၀တ္စံု အေရအတြက္၊ Album Size အႀကီးအေသး၊ Frame Size အႀကီးအေသးေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ဳိး 
ရွိပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္လို အထူး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ထပ္ေပးပါသလဲ။

အထူး၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ ၀တ္စံုငွားရင္ ၀တ္စံုနဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ Accessories မ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
ဓာတ္ပံုရိုက္ရင္ Package ေပၚ မူတည္ၿပီး လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း ဥပမာ- ဓါတ္ပံု Frame မ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
ဓါတ္ပံုမ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းတိ္ု႔ကို ေမတၱာတံု႔ျပန္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္ ကင္မရာ အမ်ဳိးအစားေတြ 
အသံုးျပဳပါသလဲ။

ဓါတ္ပံုရို္က္ရင္ေတာ့ 

Canon 5D Mark II, Nikon-

D-700, Nikon-D-300 တို႔ကို 

အသံုးျပဳေနပါတယ္။ Video 

ရိုက္မယ္ဆိုရင္ Sony 250, FX-7, 

FX-1000 ေတြနဲ႔ ရိုက္ေပးပါတယ္။

မည္သည့္ ကင္မရာကို အႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ မည္သည့္ ကင္မရာက 
အလုပ္နဲ႔ အကိုက္ညီဆံုးလဲ။

ဓါတ္ပံုရ္ုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Canon 5D Mark II 

ကို အႀကိဳက္ဆုံးပဲ။ သူက ေစ်းကြက္ထဲေရာက္တာ 

ၾကာေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း ပံုထြက္ 

အရည္အေသြး ေတာ္ေတာ္ 

ေကာင္းတယ္။ ကုိယ္႔ စိတ္ႀကိဳက္လည္း 

ျဖစ္တယ္။ Video ရို္က္မယ္ဆိုရင္ 

လက္ရွိိ FX-1000               

ကို သံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ 

Professional ကင္မရာ 
အသစ္ေတြထဲမွာ 
ဘယ္ကင္မရာကို 
အႀကိဳက္ဆံုးလဲ။

အခု Nikon က ေနာက္ဆံုး 
ထုတ္ျဖစ္တဲ့ Nikon-D-800 
ကို အႀကိဳက္ေတြ႔ ေနပါတယ္။ 
ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ထဲေတာ့ မေရာက္ရွိ 
ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကေန ၀ယ္ဖို႔ စီစဥ္ထား 
ပါတယ္။ ဒီကင္မရာေလးက 36 Mega Pixels နဲ႔ ISO 25600 ရွိတဲ့ အတြက္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးတဲ့ေနရာမွာ အရည္အေသြးျမင့္ 

ပံုေကာင္းမ်ား ထြက္လာႏို္င္ပါတယ္။

YES I DO ရဲ႕ လိပ္စာေလး 
အမွတ္ (၃၅)၊ ၁၂လမ္း (လယ္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၄-၂၄၀၊ ၂၁၄-၂၃၈ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Print, Copy, Scan သံုးမ်ဳိး သံုးႏို္င္တဲ့ DCP-J715W Brother Inkjet Printer
ယခုဒီ တစ္ပတ္မွာ ပရိတ္သတ္ၾကီးအတြက္ Inkjet Printer ေလး အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီ Brother Printer ေလးက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Print ထုတ္ ျခင္း၊ 

Copy ကူးျခင္း၊ Scan ဖတ္ျခင္း စတဲ့ Function သံုးမ်ဳိး ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ Printer ေလး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္အသံုးတည့္တဲ့ ပစၥည္းေလးပါ။ 
Memory 40MB ပါ၀င္ၿပီး 3.3” LCD နဲ႔ Display ျပမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ LAN & Wireless အသံုးျပဳလို႔ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းႀကီး လုပ္ ကိုင္ ေနသူမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပေစမွာ ပါ။ 

USB 2.0 လည္း ပါ ၀င္ၿပီး 6000x1200 dpi နဲ႔ Display ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ADF-15 pages ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းငါးေထာင္ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး Alliance 
Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀-၀၃၈၊ ၃၇၉-၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

Wireless သံုးႏို္င္တဲ့ Brother ရဲ႕ HL-3070CN LED Color Printer 
Brother အမွတ္တံဆိပ္ HL-3070CN Color Printer ေလးက ေတာ့ Wireless ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ Printer ေလးျဖစ္ပါ 

တယ္။ LED printer ေလးျဖစ္ၿပီး Color Print  ထုတ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Memory ကို 64MB ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Data သိမ္းဆည္းဖို႔အတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ 

တစ္မိနစ္ကုိ 16 မ်က္ႏွာ print ထုတ္ယူႏိုင္ ၿပီး 600x600 dpi နဲ႔ 300MHz အသံုးျပဳ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USB 2.0 ပါ၀င္ၿပီး LAN ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 

ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္း၀န္းက်င္ ရွိၿပီး Alliance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀-၀၃၈၊ ၃၇၉-၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

LCD Dictionary Display ပါ၀င္တဲ့ GX-8250 Brother Electronic 
Type Writer

LCD Dictionary Display ပါ၀င္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ Brother တံဆိပ္ Type Writer ေလးပါ။ ဒီစက္ေလးက 12.87” ရွိတဲ့ Carriage ပါ၀င္ၿပီး စာရိုက္ႏို္င္တဲ့ Width က 9” ရွိၿပီး 
10/12/15 Pitch Typing (Pica/Elite/Micron) လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Typing ရိုက္ႏိုင္တ့ဲ အျမန္ႏႈန္းကေတာ့ 12 Characters per second (12 cps) ရွိၿပီး Line Spacing က 1, 11/2, 
2 သံုးႏိုင္ပါတယ္။ 96 Character Keyboard အမ်ဳိးအစား အသံုးျပဳထားၿပီး Original plus four copy capacity ပါ၀င္တဲ့အတြက္ Carbon Copy ျပဳလုပ္ႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

65 Character life-off correction memory, Automatic “Word-Out & Line-Out” correction system နဲ႔ Automatic relocation after correction system မ်ား 
ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ “Word-Spell” 78,000 words dictionary with error-locating FIND feature နဲ႔ Full line lift-off correction memory ပါ၀င္တဲ့ 
အသံုးျပဳသူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ Type Writer ေလးပါ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္ရွိၿပီး Alliance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀-၀၃၈၊ 
၃၇၉-၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

QL-570 Brother Labeller
Thermal Type နဲ႔ Brother Label Printer ေလးျဖစ္ပါ တယ္။ 59 mm အရြယ္အစား ရွိၿပီး PC နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Manual နဲ႔ Auto Cutter ပါ၀င္ၿပီး တစ္မိနစ္ 

ကို 68 Labels ႏွင့္အထက္ ထုတ္ယူနို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 3-Colour LED နဲ႔ Display ျပၿပီး 62mm အထက္ရွိ DK Tape ကို အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ Barcode Print P-Touch Edi-

tor Software ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး USB 2.0 ပါ၀င္ ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၃သိန္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး စံုစမ္းလိုပါက Alliance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀-၀၃၈၊ ၃၇၉-၀၀၁ သို႔ 

ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

EJ -588 SUNYU Bluetooth Player
iPad, iPhone, Apple series မ်ားမွာ အသုံးျပဳနိုင္တဲ့ Bluetooth ေလးပါ။ iPad shaffle နဲ႔ ဒီဇိုင္းဆင္တူျပီး Play, Pause, Next, Volume ခလုတ္ မ်ားပါ၀င္ ပါတယ္။USB 

output ပါ၀င္ျပီး iPad, iPhone မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ေပ(၄၀) - (၅၀)အကြာမွ control လုပ္ျပီး အသုံးျပဳနိုင္ပါ တယ္။ အက်ႌ၊ အိတ္မ်ားမွာ ခ်ိတ္သုံးဖို႔အတြက္ ခ်ိတ္ပါ၀င္ပါ 

တယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ႔ ၃ေသာင္းခြဲ ၀န္းက်င္ရွိျပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂-၆၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

SONY MC-200 Professional Video Camera
Professional သံုး SONY Video Camera ေလးပါ။ Optical Zoom 12x နဲ႔ Digital Zoom 160x Zoom ဆြဲယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၃ လက္မ အရြယ္အစားရွိ LCD Touch 

Screen ကုိ အသံုးျပဳ ေပးထားၿပီီး International Memory 32G ပါ၀င္ပါတယ္။ External Memory 64G အထိ ထပ္စိုက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Component, Video, HDMI, 

USB Output မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ AVCHD Format, AVI Format မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁၈ သိန္း ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့အလွ ဖုန္း-၀၁-၃၉၂-၆၉၃ သို႔ 

ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Hisense AS-18CR4FWC Air-con
Hisense အမွတ္တံဆိပ္ Air-con ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရံုခံစနစ္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အခန္းတြင္းလိုအပ္ေသာ အေအးဓာတ္ကို ထိန္းညိွေပးႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ Air 

com မ်ားထက္ အသံထြက္မႈ (၃)ဆ ပို၍ ျငိမ္သက္ပါတယ္။ စက္ စတင္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ညင္သာၿပီး မီးဆြဲအား သက္သာတယ္။ မီးအားက်ေသာ္လည္း စက္ပံုမွန္ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ 
စက္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖာ္ျပေပးေသာ စနစ္ပါရွိျခင္း၊ စက္ပိတ္ၿပီးေနာက္ စက္အတြင္း သန္႔စင္ေစရန္ (၃၀)စကၠန႔္ အေျခာက္ခံစနစ္ပါရွိျခင္း စတဲ႔ 
အားသာခ်က္မ်ား ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၄သိန္း ၂ေသာင္း ၃ေထာင္ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး Hisense (Sein Wut Hmon Co., Ltd.) ဖုန္း - 01-227-930, 227-931 သို႔ 
ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

NN-CS599S Panasonic Microwave Oven

Panasonic အမွတ္တံဆိပ္ Microwave Oven ေလးအေၾကာင္းကုိ စားဖိုေဆာင္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္း လွၿပီး ေခတ္မီ ဆန္းျပားတဲ့ ပံုစံေလးျဖစ္ပါတယ္။ 

Inverter Steam Microwave Oven ေလးျဖစ္ၿပီး 27L အျမင့္ရွိပါတယ္။ 1000W နဲ႔ 300 ံC အထိ အပူခ်ိန္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Unique Steam Technology ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 

အစားအေသာက္မ်ားကို အရသာရွိရွိ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္စြာစားေသာက္ႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္မ်ားကို မ်က္နွာျပင္မ်ား လွန္စရာ မလိုပဲ အက်က္ညီေအာင္ 

ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏို္င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၅သိန္း ၉ေသာင္း ၄ေထာင္ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး Panasonic အေရာင္းျပခန္း Infinity ဖုန္း ၀၁-၂၄၉-၁၆၂ သို႔ စံုစမ္း ၀ယ္ယူနို္င္ေၾကာင္း 

သတင္းရရွိပါတယ္။
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         ယေန႕ေခတ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ 
စာတမ္းမ်ား ျပဳစုရာ၊ Report မ်ား၊ 
Assingment မ်ား လုပ္ရာမွာ 
လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဖုန္မ်ား အမႈန္မ်ားနဲ႕ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ားက 
ရွာေဖြစုေစာင္း 
ေလ့လာၾကတာထက္  Google 
လို Search Engine မ်ားကို 
အသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြမႈမ်ားလာတဲ့အတြက္ ယင္းသို႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ 
သင္ယူႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္မွာကို 
အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက 
စိုးရိမ္လာလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ Goolge ရဲ႕ 
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လို႕ Star-Telegram မွာ ေရး 
သားခဲ့သူလည္းရွိပါတယ္။ University of Texas က 
ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္တဲ့  Marc Schwartz က  
သုေတသနေတြဟာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ ရွာေဖြမႈေတြ 
မ်ားလာေပမဲ့ စာသင္ခန္းတြင္းမွ သင္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးမႈရွိေနစဲလို႕ ဆိုပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က “Google Effects on Memory: 

Cognitive Consequences of Having Information at Our 
Fingertips” ဆုိတဲ့ Paper မွာေတာ့ လူေတြဟာ ေနာင္ဆုိရင္ 
မိမိသိလိုတဲ့ အရာကုိ အင္တာနက္မွာ ရွာတာထက္ပိုၿပီး 
အားထုတ္မႈျပဳ ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုပါတယ္။ 
လူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ မိမိရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ထက္ အင္တာနက္ 
Memory နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားရဲ႕ 
မွတ္ဥာဏ္အေပၚ အားထားမႈရွိလာေၾကာင္း၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိ ျခင္း မဟုတ္ေတာ့ 
ဘဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရႏိုင္ျခင္းက 
မွတ္ႏိုင္စြမ္းအား ကုိေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္းကုိ ပညာရွင္မ်ားက 
ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မွတ္ဥာဏ္ ဆုိတာ 
အေသးစိတ္က်က် သတိတရမွတ္မိေနဖို႕ သက္သက္မဟုတ္ပဲ 
မိမိမွတ္သားထားတာေတြ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုအၾကားက 
ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း နားလည္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

ယေန႕ေခတ္မွာေတာ့ မိမိရွာခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ကုိ 
မိမိဦးေႏွာက္ထဲကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ ႏိုင္မယ့္ 

အေျခအေနမွာ အြန္လုိင္းကပဲ အလြယ္တကူ 
ရွာလာၾကပါတယ္။ ဒါကို Exter-

nal Memory ရင္းျမစ္မ်ားကို 
အသံုးခ်ျခင္း လို႕ဆုိပါတယ္။   

       လက္ရွိ AP Coordinator တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  AP 
teacher ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့  Michael Mundt က 
သူ႕အေနနဲ႕ေတာ့ ဘယ္နည္းလမ္းကို သံုးၿပီးသုေတသန 
လုပ္တယ္ဆိုတာထက္ အေသးအမႊား သုေတသနေတြအေပၚ 
ယံုၾကည္အားထားမႈဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ 
တကယ့္ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုပဲလို႕ ဆိုပါတယ္။ ဆရာ/မ 
ေတြကေတာ့ မၾကာခဏဆုိသလို နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈကို        
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္လို႕ 
သိရပါတယ္။ ပါေမာကၡ Marc ကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဘယ္သူမဆို ၀င္ၿပီး တည္းျဖတ္ ႏိုင္တဲ့  Wikipedia လို 
Site မ်ိဳးက အခ်က္အလက္ကို ယူမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ Page 
မွာ တြဲလ်က္ပါတဲ့ မူရင္း အင္တာနက္လိပ္စာမ်ားမွာပါ 
၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈပါလို႕ အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

allthingslearning.wordpress.com မွာေတာ့ 
အနာဂတ္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈဆုိတာ မရွိေတာ့ဘဲအတိတ္က 
ေလ့လာၿပီးခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္ ေလ့လာမႈဘဲ ရွိေတာ့မယ္လုိ႕ 
ဆိုပါတယ္။ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ပညာမတတ္တဲ့သူ ဆိုတာလည္း 
မေရးႏိုင္ မဖတ္ႏုိင္တဲ့သူ မဟုတ္ပဲ သင္ယူမႈ 
မလုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကို ေခၚတာလို႕ ဆိုပါတယ္။

Search Engine မ်ားေၾကာင့္ ပညာသင္ယူမႈ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိ္မ္လာၾက                            
By APA       

By APA          

စကၤာပူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအဖုိ႔ Certificate in Hotel & Accom-

modation Services ႏွင့္ WSQ Diploma in Tourism  

ပရိုဂရမ္ကို Tourism Management Institute of Sin-

gapore (TMIS )ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း 

သိရသည္။

WSQ Certificate in Hotel & Accommodation 

Services ဟာ ၄ လ သင္တန္းျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆံုးပါက 

Diploma အတန္းကို (၈)လ ဆက္လက္ တက္ႏိုင္ 

ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ေနစဥ္အတြင္း 

လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အလုပ္သင္ ၁ ႏွစ္ ဆင္းခြင့္ရရွိမွာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                            

ထုိ႔ေနာက္ Diploma သင္တန္းျပီးဆံုး 

သြားခ်ိန္မွာေတာ့ စကၤာပူအစုိးရ၏ Singapore Workforce 

Development Agency (WDA) မွ တိုက္ရုိက္ အပ္ႏွင္း 

ေသာ  WSQ Diploma in Tourism +  TMIS မွ ခ်ီးျမွင့္မည့္ 

Certificate of Internship + ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ  

Southern Cross University မွ  Bachelor of Busi-

ness in Tourism Management အတန္းမွ Unit (၈)ခု 

သင္ယူၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္တို႔လည္း ရရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ 

Exemption နဲ႕အတူ Bachelor ဘြဲ႕ရသည္အထိ  ဆက္လက္ 

တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သင္ရိုးပါအေၾကာင္းအရာမ်ား 

WSQ Certificate In Hotel & Accommodation 
Services

 »  ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံနည္း
 »  ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို 
ပံ့ပိုးျခင္း။
 »  အလုပ္ခြင္ ေဘးကင္းေရး
 »  ဧည့္သည္ ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း/
ထိန္းသိမ္းျခင္း
 »  ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း
 »  ေလယာဥ္လက္မွတ္ မွာယူျခင္း၊ ကိစၥ 
ကိုင္တြယ္ျခင္း (Bonus Module) 

WSQ Diploma in Tourism 
(Programme Curriculum) 
WSQ = Singapore Workforce Skills 
Qualification

 »  စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
 »  ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ာ
 »  ေငြေၾကးပမာဏမ်ား တိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္း
 »  ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
 »  Manage Services Operation (SETA)
 »  ပို႔ေပးေရး ပရိုဂရမ္ကို စီမံျခင္း ။
 »  လည္ပတ္သူမ်ား အေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

စကၤာပူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ 
Tourism Diploma                             

ေဟာင္ေကာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ျပည္ပသို႕ ေက်ာင္းေလ်ွာက္မႈ 
ပိုလာႏိုင္                   
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ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ လာမယ့္ 

စက္တင္ဘာလက စလို႕ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕  ၃ ႏွစ္တက္ဘြဲ႕အတန္းမ်ားဟာ ၄ ႏွစ္တက္ 

ဘြဲ႕အတန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  တကၠသုိလ္စနစ္အသစ္အရ   

၃ ႏွစ္တက္ တကၠသိုလ္မ်ားဟာ တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးေပးရေတာ့မွာ ျဖစသ္ည္။ 

ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ မိဘမ်ားအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ရိုက္ခ်က္္ 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပိုင္းမွာပါ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား စဥ္းစားလာၾက 

တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ သူတုိ႕ တက္ေရာက္လုိတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ 

တကၠသိုလ္မ်ားကို ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေဟာင္ေကာင္နဲ႕ အေမရိကန္တို႕လို  

ဘြဲ႕တစ္ခုအတြက္ ၄ ႏွစ္ တက္ရမယ့္ ေက်ာင္းထက္ ၃ ႏွစ္ တည္းနဲ႕ ဘြဲ႕ရမယ့္ 

UK မွာ ပညာသြားသင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ထားၾကပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္  ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏႈန္းဟာ 

အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႕  ၾသစေၾတးလ်တုိ႕ မွာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္လုိ႕ ဆိုၾကေပမဲ့ 

ေဟာင္ေကာင္ British Councial က ပညာေရးဒါရိုက္တာ Katherine Forestier 

က UK ကုိ အမ်ားဆုံး ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ တဖက္က ထိုင္၀မ္ 

(တရုတ္တုိင္ေပ) ဘက္က ပညာေရး အရာရွိမ်ားကလည္း လာမယ့္ႏွစ္မွာ သူတုိ႕ဆီက 

ေက်ာင္းေတြဟာ ေဟာင္ေကာင္က ေက်ာင္းသားေတြကို ငါးခ်ိဳးေလာက္ ပိုၿပီး 

လက္ခံရလိမ့္မယ္လို႕  ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဒီတစ္ပတ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပညာေရး အေျပာင္းအလဲအျပင္ ေဟာင္ေကာင္ဟာ တကၠသိုလ္မ်ားကို 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ဖို႕လည္း စိုးရိမ္စရာရွိေနပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ 

Polytechnic University နဲ႕ Chinese University တုိ႕ဟာ Facility အသစ္မ်ားကုိ 

တည္ေဆာက္တဲ့အပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ 

အခ်ိန္မီွ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေခ် ရွိေပမဲ့လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ား လက္ခံဖို႕ကိစၥ ကုိ 

ပိုအခ်ိန္ယူမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ား 
၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ 
ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ 
သိေကာင္းစရာ ေဆြးေႏြးမည္
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အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

University of Massachusetts Dartmouth ၏ Marketing Manager တစ္ဦးျဖစ္သူ Jerry Czub မွ မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ 

(၃)နာရီတြင္ Summit Parkview Hotel ရွိ CROWN Education Consulting Office တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းေျပာၾကားမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ 

ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အေကာင္းဆုံး ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ ဘာသာရပ္မ်ား၊ 

အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ University Preparation Program အေၾကာင္း၊ MBA သင္ယူျခင္း အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 

အျခားသိရွိလို သည္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းနိုင္ရန္ One-to-One Interview Section ႏွင့္ ထူးခြ်န္သူမ်ားအတြက္ 

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားနိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္၊၊

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ CROWN Education၊ အခန္း (၂၂၈-၂၂၉)၊ Summit Parkview Hotel၊ ဖုန္း  ၀၉ 

၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ တို  ့တြင္ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးတက္ေရာက္ႏုိင္သည္။

ယူေက ျပည္၀င္ခြင့္ 
ဗီဇာေၾကးမ်ား April 6, 
2012 မွစ၍ 
ထပ္မံတုုိးျမင့္ရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန 
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UK လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး Damian Green 
မွ ဗီဇာေၾကးမ်ား ကိုုထပ္မံတိုုးျမွင့္ရန္ ပါလီမန္သိုု ့တင္ျပ 
ထားျပီး ပါလီမန္မွ အတည္ျပဳပါက လာမည့္ ဧျပီ ၆ 
ရက္ေန႔ မွစ၍ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UKBA 
သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ကိုု ကိုုးကား၍ CROWN Educa-
tion မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္၊၊

UK အစိုုးရအေနျဖင့္ ဗီဇာေၾကးမ်ားကိုု 
အခါအားေလွွ်ာ္စြာ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျပီး ျပင္ဆက္လွ်က္ရွိရာ 
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ကုုိ အသုုံးျပဳေနသူမ်ားမွ အဆုုိပါကုုန္ 
က်စရိတ္မ်ားကိုု က်ခံေစျခင္းျဖင့္ UKမွ အခြန္ေဆာင္ေနသူ 
မ်ား၏ ၀န္ထုုတ္၀န္ပိုုးကိုု ေလွ်ာ့ၾကေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖၚျပခဲ့သည္၊၊

ဗီဇာေၾကးအမ်ားစုကိုု ၂% ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ 
တက္ေရာက္ရန္ တင္ျပခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔ေသာ ဗီဇာေၾကးမ်ား 
အတြက္ ၅၀% အထိ ပိုုမိုုေပးေဆာင္ ရဖြယ္ရွိသည္၊၊ 
အဆုုိပါဗီဇာ ေၾကးမ်ားထပ္မံတုုိး ျမွင့္ရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ UKBA 
၀က္ဆိုုက္တြင္ တင္ျပထားသည္၊၊
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စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုုလ္မွ ေက်ာင္းလခမ်ားကိုု S$ 7,460 သိုု႔ (၄%) 
တိုုးျမွင့္မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုုပါအစီအစဥ္မွာ နွစ္စဥ္ ၁.၆ ရာႏုူန္းတက္မည့္ အစီအစဥ္၏ 
အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္သည္၊၊ သိုု ့ေသာ္ Architecture, Business, Dentistry, Law, Mu-
sic, Medicine, Nursing ႏွင့္ Pharmacy ပရိုုဂရမ္ သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းလခမ်ားကို 
(၆%) တုုိးျမင့္မည္ ျဖစ္သည္၊၊ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုု 
စင္ကာပူေဒၚလာ 10,000 အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာ 
ရပ္မ်ားကိုု စင္ကာပူေဒၚလာ 21,740 ႏွင့္ Lee Kuan Yew School of Public Policy မွ 
ေက်ာင္းလခမ်ားကိုု (၈%)နူန္းအထိလည္းေကာင္း အသီးသီးတိုုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္၊၊ 
“ႏွစ္စဥ္နည္းနည္းစီတက္ေနၾကပါ၊၊ ဘာသာရပ္တစ္ခုုျခင္းစီအတြက္ေတာ့ အေသးစိတ္ 

မထုုတ္ျပန္ေသးပါဘူး၊၊ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာထူးျခား တာက၊ ထုုတ္ျပန္လုုိက္တဲ ့ ရာခိုုင္နူန္းေတြအရ 
စင္ကာပူနိုုင္ငံသားေတြ ေပးရမယ့္ ေက်ာင္းလခနဲ ့ အျမဲေနထိုုင္ခြင့္ရတဲ့သူ (PR) ေတြ၊ 
နိုုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြေပးရမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ကြာသြားတာေတ႔ြ ရပါတယ္၊၊ 
အထူးသျဖင့္ ပိုုလီေက်ာင္းလခေတြ တက္တာပိုုမ်ားပါတယ္၊၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု့ဆီက 
ကေလးအမ်ားစုုက ပိုုလီကုုိ စိတ္၀င္စားၾကတာဆုုိေတာ့ အတုုိင္းအတာတစ္ခုုအထိေတာ့ 
သက္ေရာက္နိုုင္ပါတယ္၊၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ ဒီပလိုုမာရဖိုု ့သံုုးႏွစ္တက္ရတဲ ့ 
ပိုုလီေက်ာင္းရဲ ့ ပထမတစ္ႏွစ္စာေက်ာင္းလခဟာ၊ တစ္ႏွစ္ထဲတက္ရမယ့္ အျပင္ေက်ာင္းက 
ဒီပလုုိမာထက္ ေစ်းျမွင့္လာေနလုုိ ့ပါ၊၊” ဟုု CROWN Education မွ ပညာေရး အတုုိင္ပင္ခံ 
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ သံုုးသပ္ေျပာၾကားသည္၊၊

2012/13 စာသင္ႏွစ္အတြက္ စင္ကာပူအစိုုးရေက်ာင္း 
လခမ်ား တိုုးျမွင့္မည္္ 
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Windows  
Server 8

by YHT

Microsoft ဟာ ထြက္ရွိလာတဲ့ Windows 8 Consumer Preveiw ကို 
သာမာန္ Desktop User ေတြအတြက္ကုိသာ ရည္ရြယ္ထားျပီး Network Ad-
ministrator ေတြနဲ႕ Server ေထာင္တဲ့သူေတြအၾကိဳက္ျဖစ္မယ့္ Windows 
Server 8 beta ကိုလည္းပူတြဲ ထုတ္လုပ္သြားပါတယ္။

Windows Server 8 beta မွာ အရင္ဘယ္ Server version နဲ႕မွာ မတူတဲ့ 
Features ေတြ ပါဝင္လာျပီး မ်ားျပားလွတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္းျပဳလုပ္ထား
တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ Windows 8 beta ဟာ ဘာေတြထူးျခားျပီး 
ဘယ္လုိေတြ ေျပာင္းလဲထားတယ္ဆုိတာကို ၾကည့္ရေအာင္။

လြယ္လြယ္ကူ Install လုပ္ႏုိင္မယ္
Windows Server 8 ကို Install လုပ္ရတာဟာ အရင္ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ 

Server version ေတြထက္ လြယ္ကူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ Microsoft 

က developer ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ရမွာက install လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ 

Service ကုိ enable လုပ္ရမယ္၊ မလုပ္ရဘူး ဆုိတာကို Guide လုပ္ေပးတဲ့ 

Feature ကို ထည့္သြင္းေပးထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Windows Server 

8 အတြင္း GUI ကို Windows 8 အတုိင္း သံုးလုိ႔ရႏိုင္ျပီး Server ရဲ႕ service 

ေတြကိုသာ သီးသန္႔ အသုံးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ လည္း GUI ကုိ လုိအပ္သလို 

လုိတိုးပိုေလွ်ာ့ျပဳလုပ္လုိ႔ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

File System အသစ္ အသံုးျပဳျပီ
Windows Server 8 မွာ လူအမ်ားရင္းႏွီးျပီးသား NTFS file system 

အစား File System အသစ္ျဖစ္တဲ့ Reillient File System (ReFS) ကို 
အသံုးျပဳထားပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Server Administrator အတြက္ 
စိတ္ပူစရာမရွိတာက ReFS ဟာ အရင္ NTFS နဲ႕လည္း compatible ျဖစ္တယ္လို႔ 
ဆုိထားျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီ file system ဟာ ရုတ္တရက္ PC Shutdown 
ျဖစ္သြားရင္ေတာင္ Data Lost မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Offloaded Data Transfer
အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ SAN drive တစ္ခုကေန ေနာက္ထပ္ SAN drive 

တစ္ခုကို network ေပၚကေန Data ေတြ ေရြ႕ေျပာင္းသယ္ယူမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ 
Data ေတြကုိ Server ကေနတဆင့္ ပို႔ေပးဖုိ႔ လိုေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Windows 
Server 8 ဟာ Offloaded Data Transfer ဆုိတဲ့ Feature ကို အသံုးျပဳျပီး 
Server ကို ၾကားခံေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ Data 
ပို႔လႊတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ Server ကေန Bandwidth ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းရန္ကလည္း 
လြတ္ကင္းသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DYNAMIC ACCESS CONTROL
DYNAMIC ACCESS CONTROL ဆုိတာဟာ Windows Server 8 

မွာ အသစ္ပါ လာတဲ့ file-authorization framework တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
Admin ေတြဟာ domain-level ေတြနဲ႕ policy ေတြ access လုပ္ပံုေတြကို 
စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Dynamic Access Control မွ Policy 
ေတြဟာ file၊ folder ေတြမွာ ရွိတဲ့ data ေတြကို လံုျခံဳေစဖုိ႔ Permission 
Conflict ျဖစ္ျခင္းကို လြယ္ကူစြာ အလုိအေလွ်ာက္ ေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္ပါတယ္။

Direct Access 
Direct Access ဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ Feature အသစ္မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ Microsoft ဟာ Windows Server 8 မွာ Direct Access ကုိ admin 
configuration နဲ႕ remote device ေတြကုိ ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ tool တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Re-
mote Access Server (RRAS) နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ စြမ္းအားျမင့္ 
Feature တစ္ခု ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ထို႔ျပင္ Direct Access ဟာ Network 
အတြက္ IPV 4 အျပင္ IP6 ေတြကိုပါ အေထာက္အပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Server Management
Windows OS ေတြမွာ ပါေလ့ပါထရွိတဲ့ Managent Tool ေတြလုိပဲ အခု 

Windows Server 8 မွာလည္း Metro UI interface နဲ႕ Management Tool 

တစ္ခုပါလာ ပါတယ္။ Admin ေတြဟာ အဆုိပါ Tool ကိုအသံုးျပဳျပီး Virtual 

Network ေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္သလုိ Server တစ္လံုးနဲ႕ တစ္လုံးရဲ႕ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္ ေတြကို တိတိက်က် ျမင္ေတြ႔သြားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ ကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ၾကိဳက္ Dashboard တစ္ခုျပဳလုပ္လုိ႔ရျပီး Server 

ေတြကို Right-Click နဲ႕တင္ ထိန္းခ်ဳပ္သြား ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

IP Address Manager

Windows Server 8 မွာ အသစ္ပါလာျပီး လူစိတ္ဝင္စားတဲ့ Tool ကေတာ့ 
Admin ေတြက IP Address ေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ထိန္းခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲသြား
ႏုိင္မယ့္ IP Address Manager ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Tool ကုိ အသံုးျပဳျပီး IP 
Address ေတြကုိ Track လုပ္လုိ႔ ရႏိုင္သလုိ Conflict ျဖစ္ေနတဲ့ IP ေတြကုိလည္း 
လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hyper-V Cluster
Windows Server 8 ဟာ Hyper-V ကုိ အသုံးျပဳျပီး မ်ားစြာေသာ Cluster 

ေတြကို support လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ 63 Hyper-V Host အထိ Group 
ဖြဲ႕ထားႏိုင္ျပီး Cluster တစ္ခုတည္းမွာပဲ virtual machine ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို 
host လုပ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Windows Server 8 အတြင္း 
cluster-aware patching၊ data de-duplication တုိ႔လုိ Cluster ေတြကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး Hyper-V Cluster ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႕အတြက္ Feature 
ေတြလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

Disaster Recovery
သင့္အေနနဲ႕ Server Crash ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ Hyper-V Replica ကုိ အသုံးျပဳျပီး 

Windows Server 8 ကို Standby Server တစ္လုံးအျဖစ္ အသုံးခ်လုိ႔ရပါတယ္။ 
Windows Server 8 ဟာ Hyper-V Replica ကို အသုံးျပဳျပီး မူရင္း Server က 
Data ေတြကုိ Sync လုပ္ေပးျပီး ၅ မိနစ္ တစ္ခါ virtual server backup လည္း 
ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ အတြက္ Server Backup အတြက္ေတာ့ ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

ဒါေတြကေတာ့ Windows Server 8 မွာ အသစ္ပါလာျပီး Server Admin-
istrator အတြက္ အၾကိဳက္ျဖစ္ေစမယ့္ Features ေတြ၊ Tools ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိ႔ျပင္ Windows Server 8 အတြင္း .Net Framework 4.5 လည္း တပါတည္း 
ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္သလို IIS ကိုလည္း upgrade ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ Power Shell အတြင္းမွာလည္း Admin ေတြပိုျပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ Command Line အသစ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ထည့္သြင္းေပးထား 
ပါတယ္။ 

 
Windows Server 8 အတြက္ System Requirement ကေတာ့
 »CPU – 1.4 GHZ  64-bit Processor
 »Memory – 512 MB
 »Hard Disk – 32 GB

MSI GT780R 

MSI GT780R 

ACER Aspier 5755G  

MSI CX480  

Acer eMachine D732

Singtech IH4ED-B952G50H1 Laptop 

Singtech Powerbook p20/i5 i3  

MSI GT780R  intel Core i7-2630QM 2.0GHz 
ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသုံျပဳရ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ Memory 
16GB DDR3 1333MHz အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ 

Laptop ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ထူးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
Graphic NAVIDIA GTX560 DDR5 1.5GB 
VRAM ပါ၀င္လုိ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ ဂိမ္းေတြကုိ 

ကစားႏိုင္မွာျဖစ္သလို Designer ေတြ 
အၾကိဳက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Hard Disk SATA 

1000GB 7200rpm ပါ၀င္တာေၾကာင့္ User ေတြရဲ႕ Data 
ေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ သိမ္ဆည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

High speed data transfer အတြက္ USB 
3.0 ပါ၀င္ပါတယ္။ Display ကုိေတာ့ 17.3’’ 

HD LED အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ User 
ေတြ ၾကည့္ရႈမႈကို အစဥ္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာေစမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းကေတာ့ က်ပ္ 1,548,000 
ၿဖစ္ပါတယ္။

MSI U135DX ပာာ Proces- 
 sor intel Core i5-2430QM 2.40 GHz,  

Memory ကို 4GB DDR3 1333 MHz 
အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လုံး၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Nvidia Geforce GT540M 2GB 

DDR3 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ Gamer ေတြႏွင့္ Design-
er ေတြ အၾကိဳက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
Accessory ေတြအေနႏွင့္ 
Bluetooth, WebCamera, 
Card Reader, HDMI ေတြ 

ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6 Cell Li-ion Battery 

ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 538,00K  ျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 14’’ full HD (LED) ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
Display ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ 2600,00  ျဖစ္ပါတယ္။

ACER Aspier 5755G ပာာ Proces-
sor intel Core i5-2430QM 2.40 GHz 
အသံုးျပဳထားကာ Memory ကို 4GB DDR3 
1333 MHz အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop 
တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့
အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Nvidia Geforce GT540M 
2GB DDR3 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ Gamer ေတြႏွင့္ 
Designer ေတြ အၾကိဳက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Acces-
sory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, WebCam-
era, Card Reader, HDMI ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ 
ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6 Cell 
Li-ion Battery ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
USD 740  ျဖစ္ပါတယ္။

MSI CX480 ပာာ Processor intel Core i5-
2430QM 2.40 GHz အသံုးျပဳထာတာေၾကာင့္ 

Laptop တစ္လုံးတြင္အသုံးျပဳရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
prosessor ျဖစ္ပါတယ္။ Memory ကုိ 4GB DDR3 
1333 MHz အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop 
တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိေကာင္းမြန္ေစ သည့္ 
Memory လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Nvidia GeForce 
GT540M 2GB DDR3 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ Gamer 

ေတြႏွင့္ Designer ေတြအၾကိဳက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
Accessory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, Web-

Camera, Card Reader, HDMI ေတြ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ 

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6Cell Li-ion Battery 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ 
538,000  ျဖစ္ပါတယ္။

Acer eMachine D732 ပာာ Pro-
cessor intel Core i5 - M460 2.53 GHz 
အသံုးျပဳထားကာ Memory 2 GB DDR3 
1006MHz အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop 
တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အသင့္အတင့္ 
ကိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 14’’ 
full HD (LED) ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display 

ေတြပာာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory 
ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, 
WebCamera, Card Reader, 

HDMI ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
က်ပ္ 480,000 ျဖစ္ပါတယ္။

Singtech IH4ED-B952G50H1 Laptop 
ဟာ processor ကုိ intel Pentium B950 2.1 
GHz ကို အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ 
ရွိသည့္ Laptop ျဖစ္ပါတယ္။ Memory 2 GB 
DDR3 1006MHz အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ 
Laptop တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အသင့္အတင့္ကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ATI Radeon HD6370M 
1GB DDR3 ကုိအသုံးျပဳထာတာေၾကာင့္ ဂိမ္းႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းေတြကိုေတာ့  အသင့္အတင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ Blue-
tooth, WebCamera, Card Reader, HDMI 
ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ေျခာက္နာရီၾကာေအာင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 6 Cell Li-ion Battery 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ USD 485  
ျဖစ္ပါတယ္။

Singtech Powerbook p20/i5 i3  ပာာ Processor intel Sandy Bridge Corei5  2410M 2.3GHz ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသံုးျပဳေကာင္းမြန္ေစကာ 

Memory ကို 4GB DDR3 1333 MHz အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ Laptop တစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ Memory လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

HDD ကေတာ့ 750GB Sata 5400 rpm အသံုးျပဳထာလို႔ User ေတြစိတ္ၾကိဳက္ DATA ေတြကိုသိမ္းဆည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကေတာ့ 15.6’’ 

Crystal LED ျဖစ္တာေၾကာင့္ Display ေတြပာာလည္း sharp ျဖစ္ပါတယ္။ Accessory ေတြအေနႏွင့္ Bluetooth, WebCamera, Card Reader, HDMI 

ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ 579,000 ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲကို ေရာက္လာေသာ Laptop အသစ္မ်ား
by APA
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EAH6450 SILENT/1GD3(LP)

ASUS EAH6450 Graphic Card တြင္ ATI Radeon HD 6450 ပါရွိၿပီး 
Engine  Clock 625MHz ႏွင့္ Memory Clock 1200MHz (600MHz DDR3) 
ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ နည္းပညာျမင့္ Graphic Card  တစ္မ်ိဳးပါ။ 
၄င္းတြင္ GDDR3 1GB ပါ၀င္ၿပီး Memory 
Inter-
face ကို 
64-bit 
ရရွိေစမွာပါ။ 
Display အတြက္ 
D-Sub၊ DVI၊ HDMI  
တစ္ခုစီပါရွိၿပီး HDCP Support 
ျပဳလုပ္ကာ၊ Resolu- tion ကို D-Support တြင္ 2048x1536 
အထိထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ၊ DVI Port တြင္ 2560x1600 အထိ ရွိႏိုင္သည္။ ASUS 
မွ တီထြင္ထားတဲ့ 0dB Thermal Solution Heat Sink နည္းပညာေၾကာင့္ 
ဆူညံသံမ်ား ေလ်ာ့က်ၿပီး 1GB  ရွိေသာ ေၾကာင့္ Home Entertainment အျဖစ္ 
သံုးစြဲခ်င္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မွာပါ။ PCI Express 2.1, AMD HD 3D, DX11 
တို႕ကို ေထာက္ပ့ံသည့္အျပင္ Splendid, Gamer OSD, Smart Doctor စေသာ 
ASUS ၏ နည္းပညာမ်ားျဖင့္လည္း ပံ့ပိုးေပးသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္မ်ား အမ်ားစု 
တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ US$46.5 ျဖစ္ကာ (2) ႏွစ္အာမခံ 
ျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရုပ္ထြက္ေျပျဖစ္မႈကို အေကာင္းဆံုးရရွိႏွင့္မည့္ 
ASUS ENGT520 SILENT/1GB3(LP)

ASUS ENGT520 SILENT/1GB3(LP) ရဲ႕ Graphic Engine ကုိ NVIDIA GE-
FORCE GT520 ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး odB  Thermal Design ကုိ odB Silent 
Cooling နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေအးျမမႈကို 
ဆူညံမႈအလ်င္မရွိ ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ FULL HD 
ရုပ္ထြက္မ်ားကုိ HDMI  
Port မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ 
မွာျဖစ္သည့္အျပင္ DX11 
ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေသာေၾကာင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ 
ရုပ္ထြက္ေထာက္ပံ့မႈကို 
အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္သည္။ NVIDIA(R) ၏  GeForce CUDA(TM) အျပင္ 
PhysX(R) ႏွင့္ Pure Videp (R) HD ကဲ့သို႕ေသာ NVIDIA အေကာင္းမြန္ဆံုး 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ENGT520 သည္ PCI-E 2.0 
ေပၚတြင္ လုုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး 1GB DDR3  ကို 810MHz Engine Clock 
ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ကာ Shader Clock ကို 1620mHz အျပင္ 1.2 
GHz (600MHz DDR3) Memory Clock ျဖင့္အေကာင္းဆံုး ရုပ္ထြက္ကို 
ေပးေဆာင္သြားမွာျဖစ္သည္။ RAMDAC ကုိ 400MHz ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ Mem-
ory Interface ကို 64-bit ျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္။   D-Sub Port မွ 
2560x1600 ျဖင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ASUS ENGT520 
SILENT/1GB3(LP) ကုိ Golden Power Technology မွ တင္သြင္းၿပီး (2) ႏွစ္ 
အာမခံျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္အမ်ားစုတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

အေကာင္းဆံုး Dream PC တစ္လံုးအတြက္ 
မရွိမျဖစ္ ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 
Motherboard

Dual Intelligent Processors 2 ႏွင့္ DIGI+VRM နည္းပညာ တို႕ရဲ႕ 
အဆင့္အျမင့္ဆုံး ရလဒ္အျဖစ္ ေနာက္တုိးထက္မံ ထြက္ေပၚ လာေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 Motherboard သည္ ယခင္ B3 
(Revision) အဆင့္ထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေသာလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ 
တတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ ASUS 

Motherboard သည္ Intel ၏ 
ဒုတိယေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

Socket 1155 Processor မ်ား 
ျဖစ္ေသာ Core i7၊ Core i5 ႏွင့္ Core 

i3 တုိ႔ကို Tubo Boost 2.0 နည္းပညာျဖင့္ 
ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ကာ Intel ၏ Z68 

Generation 3.0 Express Chipset ကို 
အသံုးျပဳထားကာ CPU ၏ အလုပ္လုပ္ 

ႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တင္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ဆ 
ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ Radiation ထုတ္လႊင့္မႈကို ႏွစ္ဆေလ်ာ့ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
Main Memory ကို 4xDIMM ျဖင့္ အမ်ားဆံုး 32GB DDR3 2200(O.C.)/ 
1866(O.C.)/1600/1333/1066 အထိ တုိးထည့္ႏိုင္ၿပီး Dual Channel Memory 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ PC ၏ လ်င္ျမန္ႏႈန္းကုိ တစ္မဟုတ္ခ်င္း 
တိုးျမင့္ႏိုင္သလို VGA အတြက္ Multi-GPU အျဖစ္ NVIDIA Quad-GPU SLI 
နည္းပညာႏွင့္ ATI Quad-GPU CrossFireX ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းက Grpahic 

Card ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရျခင္းကုိ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ကင္းေ၀းေစမွာ ျဖစ္ၿပီး 
onboard ႏွင့္ Card တို႕ အၾကား စိတ္ႀကိဳက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ LucidLogix 
Virtu နည္းပညာျဖင့္ ရုပ္ထြက္စြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈ ျမန္ဆန္ေစရန္ SATA 6.0 
Bb/s နည္းပညာ Port(2)ခု ပါ၀င္လာတာကို ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ထို႕အျပင္ 
အခ်က္အလက္ သယ္ေဆာင္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ NEC USB 3.0 Control-
ler (4) ခု ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးပို႕ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအေနနဲ႕ LAN Controller ႏွင့္ Physical 
Layer အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွစ္ဆ ရရွိေစမည့္ Intel 82579 Gigabit LAN ကုိ 
အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ Internet ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ျမန္ဆန္ေစမွာျဖစ္သည္။ 
Bluetooth v2.1 + EDR လည္း ပါ၀င္လာၿပီး ASUS BT GO! Utility ျဖင့္ 
လိုအပ္သလို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ 

အသံအရည္အေသြးအတြက္ Realtek ALC889 8-Channel High Defini-
tion Audio CODEC ကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး Multi-Streaming ကိုလည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ASUS  ရဲ႕ ယခု Board တြင္  ASUS Auto Tunign၊ 
Turbo V၊ TPU Switch ႏွင့္ EPU Switch တုိ႕ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အျပင္ 
Keyboard ျဖင့္BIOS Setting ျပင္ရေသာအေျခအေနကုိ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ 
ASUS EFI BIOS နည္းပညာေထာက္ပံ့ထားေသာေၾကာင့္ Mouse ျဖင့္ 
လြယ္ကူစြာျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္ပါရွိလာသည္။ Intel ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ 
နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ  P8Z68 DELUXE/GEN3 Motherboard 
မ်ားကို Golden Power  Technology မွ တင္သြင္းၿပီး (၂)ႏွစ္ Local Parts 
& Service Warranty ရရွိမည္ျဖစ္ပါ၍ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္အမ်ားစုတြင္ US$318 
ျဖင့္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

Intel X79 စနစ္ရဲ႕ အေကာင္းမြန္ဆံုး 
စြမ္းေဆာင္မႈကို ရရွိႏိုင္မည့္ ASUS P9X79 
DELUXE Motherboard

Intel ၏ X79 Chipset Platform ႏွင့္ နည္းပညာသစ္ Dual Intel-

ligent Processors 3 ျဖင့္ New DIGI+Power ကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ ေသာ P9X79 

Deluxe သည္ Intel ၏  

Socket 2011 နည္းပညာ 

သစ္ျဖင့္ 2nd Generation 

Core i7 Processors ကို 

အသံုးျပဳ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ 

ျဖစ္သည္။ Intel Turbo 

Boost Technology 2 

နည္းပညာကုိေထာက္ပံ့ကာ 

DRAM  ကုိ 64GB, DDR3 

2400(O.C.)/2133(O.C.)/ 1866/1600/1333/1066MHz (8 x DIMM) 

Quad Channel Memory စနစ္ျဖင့္ Intel Extreme Memory Profile (XMP) 

ကုိေထာက္ပ့ံကာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္းမြန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ 

Multi-GPU ပံ့ပိုးေပးေသာ ASUS P9X79  DELUXE  Motherboard 

သည္ NVIDIA 3-Way SLI  နည္းပညာႏွင့္ AMD Quad-GPU CrossFire 

နည္းပညာတို႕ကို  ေထာက္ပံ့ေသာေၾကာင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို သာမက 

ကြန္ပ်ဴတာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ တိုးျမွင့္ပံ့ပိုးေပးမွာ ျဖစ္သည္။ PCIe 3.0 

နည္းပညာသစ္ပါ၀င္လာကာ Intel X79 chipst ေပၚတြင္ Marvell PCIe 9128 

Controller၊၊ ASM1061 Controller တို႕  ျဖင့္ SATA 6Gb/s (White) ႏွင့္ 

SATA 3Gb/s (blue) တို႕ကို ထိန္းညွိႏိုင္ကာ Raid ျပဳလုပ္ျခင္းကို 0၊ 1၊ 5 ႏွင့္ 

10 ထိတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အပိုင္းတြင္ 

Realtek 8111E Gigabit LAN Controller တစ္ခုႏွင့္ Intel 82579V Gigabit 

LAN Controller တစ္ခုတုိ႕ Dual Gigabit LAN Controllers 802.3az Energy 

Efficient Ethernet (EEE) Appliance နည္းပညာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္အတြက္ Wi-Fi 802.11 b/g/n ကိုေထာက္ပ့ံၿပီး 

ASUS BT GO! Utility ျဖင့္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာ Bluetooth V3.0+HS စနစ္သစ္ကုိ 

ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အသံပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ Realtek ALC898 8-Chan-

nel High Definiton Audio CODEC ျဖင့္ 192kHz/ 24-bit True BD Loss-

less Sound အျပင္ Blu-ray audio Layer Content  Protection ပါ၀င္ကာ 

DTS Ultra PC II၊  DTS Connect၊ Optical S/PDIF out port(s) တို႕ကို 

အေနာက္ ဘက္ Panel တြင္ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္သည္။ USB 3.0  အတြက္ ASUS 

၏ ASMedia USB 3.0 controller ႏွင့္တြဲဖက္၍ 8 port ပါ၀င္ကာ ASUS ၏ 

Feature မ်ားအျဖစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ Dual Intelligent Processors 3 With 

New DIGI+Power Control၊ TPU၊ EPU၊ Digital Power Design၊  BT 

GO! ၊  BT Turbo Remote၊  Exclusive  Features အေျမာက္အျမားပါ၀င္ၿပီး 

Quiet Thermal Solution မ်ားအျပင္  EZ DIY၊ Q-Design တို႕ ျဖင့္ Board 

၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ  အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 

ASUS P9X79  DELUXE Motherboard ကုိ Golden Power  Technology 

မွ တင္သြင္းကာ ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္အမ်ားစုတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။

ASUS Rampage IV Extreme/Battelfield3 
Motherboard

စြမ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းမြန္ဆုံး Desktop PC တစ္လုံးအျဖစ္ သုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ 
Rampage IV Extreme/Bat-
telfied3 သည္ ROG Series 
၏  အေကာင္းမြန္ဆံုး ထုတ္ကုန္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ 
LGA 2011 Socket 2nd Gen-
eration Intel Core i7  ႏွင့္ 
Extreme Edition Processors 
မ်ားကို Intel X79 Chipse 
ျဖင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေစမွာ 
ျဖစ္ကာ ASUS ၏ နည္းပညာသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ OC Key ေၾကာင့္  Game 
ကစားေနခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးေသာ Third 
Party Software မ်ားလိုအပ္ ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ OCKey ကဲ့သို႕ Hardware 
အကူအညီျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ Game မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးကို 
ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ X-Socket နည္းပညာျဖင့္ LGA2011 Socket 
ေပၚတြင္ LGA1366 CPU  Cooler ကိုတြဲဖက္သံုးစြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အသံုးစရိတ္အခ်ိဳ႕ကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ Game အသားေပး  Mother-
board တစ္ခုျဖစ္တာႏွင့္အညီ 4-Way SLI ႏွင့္ CrossFireX တုိ႕ကုိ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေသာေၾကာင့္ Heavy Game မ်ားကို ေပါ့ပါးစြာ ကိုင္တြယ္ကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး 
အဓိကအျဖစ္ 2011 ခုႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုး Game  တစ္ခုျဖစ္ေသာ Bat-
telfield 3 ကို ကိုင္တြယ္ကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ DRAM ကို 8 x DIMM 
ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး 64GB DDR3 2400(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz 
ထိတိုးျမင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ Quad Channel Memory Architecture နည္းပညာ 
အပါအ၀င္ Intel Extreme Memory Profile (XMP) ကုိေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
အခ်က္အလက္ ကူးယူ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ SATA 6Gb/s port (2) ခုႏွင့္ SATA 
6Gb/s port (4) ခု ပါ၀င္ကာ 0, 1, 5, 10 ထိ Raid ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး 
ASMedia PCIe SATA Contorller ျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္သည္။ 
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အတြက္ Intel Gigabit LAN Controller(1) ခုပါ၀င္ကာ 
Bluetooth V2.1+EDR တုိ႕ကုိ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ USB 3.0 တြင္လည္း 
ASMedia USB 3.0 controller ျဖင့္ USB 3.0 port (8)ခုထိ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကူးေျပာင္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ကာ 
USB2.0 port(12) ခုပါ၀င္သည္။ အသံအရည္ အေသြးအတြက္ Realtek ALC898 
7.1- Channel High Definition Audio CODEC ျဖင့္ Multi –Streaming 
ကို ရရွိႏိုင္ မွာျဖစ္ကာ Game အသံအရည္အေသြး အတိအက်ရရွိႏိုင္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ထားကာ Blue-ray audio layer content protection အျပင္ Optical 
S/PDIF out port(s) တို႕ျဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ Overclocking Features 
မ်ားအျဖစ္ ROG OC  Key၊  ROG Connect၊ ROG iDirect၊ Extreme Engine 
Digi+II၊ ROG Extreme OC kit၊ Probeit တုိ႕အျပင္ UEFI BIOS၊ iROG၊ Extreme 
Tweaker၊၊ Loadline Calibration၊ BIOS Flashback၊ USB BIOS Flashback 
တို႕  ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမွင့္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမင္ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ၿပီး Overclocking 
Protection အျဖစ္ COP EX (Component Overheat Protection – EX)၊  
Voltiminder LED II ႏွင့္ ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) တုိ႕ပါ၀င္သည္။ 
အဆိုပါ ASUS Rampage IV Extreme/Battlefield3 ကို December လ 
တတိယအပတ္ထဲတြင္  ျပည္တြင္းကြန္ပ်ဴတာ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ျမင္ေတြ႕ 
ရမွာျဖစ္ကာ (၂) ႏွစ္အာမခံျဖင့္ Golden Power Technology မွ တင္သြင္းၿပီး 
တန္ဖိုးမွာ US$510 ျဖစ္သည္။ (Battelfield 3 Full Game Serial ပါ၀င္သည္။)

Silicon Power Touch 836 Series 
USB Flash Drive

၂၀၁၂ ႏွစ္ဦးရဲ႕ နဂါးႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ 

အသီးအပြင့္ေတြကို ေဆာင္ ယူေပးလာမည့္ 

အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နဂါးရုပ္ပံုေလးမ်ားႏွင့္ 

USB Flash Drive မ်ားကို Silicon 

Power မွ Touch 830 Series ဒီဇိုင္း 

အသြင္အျပင္ကို တမူထူးျခားစြာ 

ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။ 

Touch 836 Flash Drive သည္ 2012 

Souvenirs Edition ျဖစ္ကာ ေသးငယ္၍ 

လွပေတာက္ေျပာင္ေသာ 

ကိုယ္ထည္အေပၚ တြင္ ေၾကးနီ 

ေရာင္ ေအာက္ခံသုံးထားကာ တရုတ္ရိုးရာ နဂါးပံုကို ထူးကဲ စြာ 

ပံုေဖၚဒီဇိုင္းဆင္ထားသည္။ State-Of-Art နည္းပညာပါ၀င္ေသာ COB (Chip on 

Board) ထုတ္ပိုးမႈ နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာေၾကာင့္ ေရဒဏ္၊ 

လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ ႏွင့္ ဖုန္အညစ္အေၾကးမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ 4.5 g သာရွိ၍ ေပါ့ပါးကာ Stick Cover မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ 

အသံုးျပဳရ လြယ္ကူမည္ျဖစ္ၿပီး Wind ows၊ Mac OSX ႏွင့္ Linux တို႕တြင္ပါ 

အသံုး ျပဳႏုိင္သည္။ Touch 836 ကို Golden Power Technology Co., Ltd 

မွ တရား၀င္ တင္သြင္း ျဖန္ခ်ီလ်က္ရွိကာ (5)ႏွစ္အာမခံျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ 

အမ်ားစုတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

လူႀကီးမင္း (လသာ)

လူႀကီးမင္း
(ေနျပည္ေတာ္ - ပ်ဥ္းမနား)

လူႀကီးမင္း
(ေနျပည္ေတာ္ - သေျပကုန္း)

လူႀကီးမင္း
(ေဖာ့ကန္ - သအင္းစိန္)

လူႀကီးမင္း (ပါရမီ) လူႀကီးမင္း (ဇ၀န)

လူႀကီးမင္း  
(ေတာင္ႀကီး)

လူႀကီးမင္း (ေျမာက္ဥကၠလာ)

လူႀကီးမင္း  
(မေကြး)

လူႀကီးမင္း (ဘုရင္႔ေနာင္)

အမွတ္(၁၄၈)၊ 
လသာလမ္း(အထက္လမ္း)၊ 
လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အမွတ္(၄\၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ 
(၄)လမ္းႏွင့္(၅)လမ္းၾကား၊ 
မဂၤလာရပ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊

ပ်ဥ္းမနား။                                                                                                               

အမွတ္(၅၃)၊ ပါရမီလမ္း၊
ကမာၻေအးဘုရားလမ္း

ႏွင့္ေ၀ဇယႏာၱလမ္းၾကား၊ 
ပါရမီရုံးတံတားအနီး၊ 

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္ၿမိ ႕ဳ။                                                                      

အမွတ္(၁၄၉)၊ 
သေျပကုန္းပြဲရုံတန္း၊ 

ေက်ာက္မ်က္ခန္းမအနီး၊ 
သေျပကုန္း၊ ေနျပည္ေတာ္။

အမွတ္(၄၇/၅၁)၊ ေလးေထာင့္
ကန္လမ္းႏွင့္သုမဂၤလာလမ္း
ေထာင့္အနီး၊ ဇ၀နလမ္းဆံု၊ 

သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။                                                                             

အမွတ္(၁၀)၊ ၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ 

လွ်ပ္စစ္ရုံးေရွ႕၊ 
ေညာင္ေရႊေတာ္ကုန္းရပ္၊ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၅၄)၊ သုဓမၼာလမ္းမႀကီး၊ 
မယ္လမုဘုရားအနီး၊

(၂)ရပ္ကြက္၊ 
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

အမွတ္(ပ/၂၁)၊ 
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ 

ေခတၱာလမ္းႏွင္႔အေ၀ရာလမ္းၾကား၊ 
ရန္ေ၀းရပ္ကြက္၊ 

ကားႀကီးကြင္းေတာင္ဘက္၊ 
မေကြးျမိဳ႕။ 

အမွတ္(၄၉၈)၊ 
သမိုင္းဘူတာရုံလမ္းမႀကီး၊ 
ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းဆုံအနီး၊ 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။       

အမွတ္(၄၉၈)၊ 
သမိုင္းဘူတာရုံလမ္းမႀကီး၊ 
ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းဆုံအနီး၊ 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။       

ဖုန္း-၀၁-၃၈၈၇၃၉၊
၀၉-၇၃၀၀၉၉၈၄၊
၀၉-၅၀၂၂၂၂၅ ။ ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၀၉၉၈၆၊

၀၉-၄၃၀၂၉၉၈၆ ။

ဖုန္း-၀၆၇-၄၃၂၂၃၅၊
၀၉-၈၆၁၃၅၅၀ ။

ဖုန္း-၀၉-၄၉၂၀၅၀၉၉၊
၀၉-၄၃၀၃၅၀၉၉ ။

ဖုန္း-၀၁-၈၅၅၀၁၆၆၊
၀၉-၇၃၁၁၇၇၇၈၊
၀၉-၄၃၁၇၇၇၈ ။

ဖုန္း-၀၉-၄၉၃၅၁၈၀၀၊
၀၉-၄၃၀၃၁၈၀၀ ။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၉၀၀၉၉၊
၀၉-၄၃၁၉၀၀၉၉ ။

ဖုန္း-၀၆၃-၂၃၀၃၇၊
၀၉-၄၉၁၅၆၂၂၂ ။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၉၆၉၉၉၊
၀၉-၄၃၀၉၆၉၉၉ ။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၉၆၉၉၉၊
၀၉-၄၃၀၉၆၉၉၉ ။
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ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ဆင္ဖို႕အတြက္ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ၊ Laptop ႏွင့္ 
Accessories မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

လူႀကီးမင္းမ်ား ကုန္မၸဏီမွ ျဖန္႕ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းမွေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေပးပို႕လိုပါက
newsroom@myanmarict.com သို႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း Spreadsheet (Excel)

Format ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

CPU
KMD CPU ( WHITE ORIGINAL BOX )          Kyat

Intel Dual Core 3.0GHz {2MB/775} E-5700 60,000
Intel Core i3 3.3GHz {3MB/1155} 2120  97,000 
Intel Core i5 3.0GHz {6MB/1155} 2320 153,000
Intel Core i7 3.4GHz {8MB/1155} 2600     240,000
KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-129,01-381-035

MOTHERBOARD
kyat

Big Bang X-Power  ll (i7/6 SATA 6Gb/s/4 USB 3.0)      361,000
X79A-GD65(8D) ( i7/4 SATA 6Gb/s/4 USB 3.0)     312,000    
X79A-GD45(8D) (i7/4 SATA 6Gb/s/4 USB 3.0)    189,000                 
Z77A-GD65 (i7/i5/i3/ 4 SATA 3Gb/s/4 USB 3.0)    189,000             
Z77A-G45 (i7/i5/i3/ 4 SATA 3Gb/s/2 USB 3.0)    164,000              
Z68A-GD80 (i7/i5/i3/ 4 SATA ll3Gb/s/4 USB 3.0)     238,000           
H61M-P35 (i7/i5/i3/ 4 SATA 3Gb/s)       65,000               
990FHA-GD80 (6 SATA 3Gb/s/ 2 USB 3.0) 190,000                            
GA-G41MT-S2P(775/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE       48,000
GA-G61M-S2B3(1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE       57,000
ASUS-P5 G41-TMLX 3 PLUS (775/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE       49,000
ASUS-P5 G41-TMLX (775/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE       52,000          

MSI-G41M(775/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      52,000
ASUS-P8 H61-MLX (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      58,000
ASUS-P8 H61-MLX-Plus (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      62,000
MSI-H61 (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      62,000
ASUS-P8 H67-MLE (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE+USB 3.0          93,000
ASUS-P8 H61-MLE (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE+USB 3.0      79,600
KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01- 399-239, 01-399-192

MEMORY
KMD                                   Kyat

2GB (DDR2 RAM) 800 MHz (Kingston)                     19,000
2GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston)                  12,500
4GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston)                   19,500
2GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston) NB RAM                    13,000
4GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston) NB RAM                  20,000  
KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-129,01-381-035

HARD DRIVE
Seagate                  Kyat

1 Seagate 500 GB (SATAII, ST3500418AS, 16 MB 
Cache) 

             72,000

Seagate 1000 GB (SATAII, ST31000528AS, 32 MB 
Cache)   

     100,000

Seagate  2000 GB (SATAII, ST32000542AS, 32 MB 
Cache)   

                  
125,000

ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိပါသည္။

POWER SUPPLY
Gigabyte ( PCI Express )                   Kyat
NVIDIA

EAH5450/SILENT/DI/512MD3(LP) ,DVI, HDMI                   34,000
EAH5450 Silent/DI/1GD3 LP, DVI, HDMI                   38,500

Gigabyte မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-399-239, 01-399-192

GRAPHIC CARD
MSI, ASUS Kyat
R7970-2PMD3GD5  508,000                              

N560GTX -Ti Twin Frozr II 2GD5/ OC     246,000                
N440GT-MD 512D5        56000         
R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition / OC     148,000      
PCIE (512MB) EAH 5450 (DDR3) with DVI/HDMI Output 
(ASUS)          

    35,000                 

PCIE (1 GB) EAH 5450 (DDR3) with DVI/HDMI Output 
(ASUS)

  39,000

PCIE (1 GB) EAH 5450 (DDR3) with DVI/HDMI Output        39,000
PCIE (1 GB) ENGT 430 (DDR3) with DVI/HDMI Output 
(ASUS)

      62,000

PCIE (1 GB) EAH 6570 (DDR3) with DVI/HDMI Output 
(ASUS)

     71,000

PCIE (1 GB) EAH 6570 (DDR3) with DVI/HDMI Output        71,000
KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-129,01-381-035

OPTICAL DISK DRIVE
LiteOn / HP / Sony / ASUS / ViCopy                    Kyat
LiteOn 22x DVD Writer (IDE)              23,100
LiteOn 24x DVD Writer (SATA)               21,100
LiteOn 24x DVD Writer (SATA Light Scribe)              21,900
HP 24x Internal DVD Writer  (SATA)               22,000
Sony 24x DVD Writer (SATA, Box, AD-7260s)            22,000
ASUS SDRW-08D2S-U (BLK,WHT)(USB 2.0 External Slim 
DVD+/-R/RW

            36,600

ASUS BW-12B1LT (SATA INT Blu-ray Writer)          113,000
ViCopy 1+12 Ports SATA Duplicator Card (DVD-912S)             78,000
ViCopy 1+8 Ports SATA Duplicator Card (DVD-908S)             68,000

HP External DVD Writer,Slim, Black, Light Scribe Function               53,000

Strar-Tech မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။   01-399239, 399192

MONITOR
            Kyat

18.5” LED Color Monitor (Prolink) wide view   81,000
19” LED Color Monitor (Acer) wide view Slim S190WL   96,000
18.5” LED Color Monitor (Samsung) wide view with DVI   90,000 
20” LED Color Monitor (Samsung) wide view with DVI 100,000
18.5” LCD / 60,000:1 VGA / (N950Sw) BLACK   80,000
18.5” LED Color Monitor (Fugitsu) wide view with 
DVI+Speaker

  91,000

20” LED Color Monitor (Fugitsu) wide view with 
DVI+Speaker

105,000

20” LED / 20,000,000:1 / VGA + DVI Ultra Slim + Photo 
Frame Style (e2051F)

  19,500

20” LED Color Monitor (View Sonic) wide view VA2038wm 
W/DVI+Speaker

111,000

22” LED Color Monitor (Prolink) 2216TW w/TV+ 
Speaker+Free Wall Mounted

150,000

18.5” LED / 20,000,000:1 / VGA +DVI/ (e950Swda) BLACK   82,000
18.5” LED / 50,000,000:1 / VGA + DVI / Ultra Slim 
(e943Fw) WHITE

    9,000

21.5” LED / 50,000,000:1 / VGA + Twin HDMI / Ultra Slim 
(e2243Fw2K) WHITE   

135,000

23” LED / 50,000,000:1 / VGA + Twin HDMI / Ultra Slim 
(e2243Fw2K) WHITE   

155,000

KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-129,01-381-035
              

UPS
KMD                 Kyat

650 VA (Prolink) UPS             35,000
650 VA (Power Tree) UPS                37,000
1250 VA (Power Tree) UPS                  60,000
IPS 1000 Long Time (Inverter + UPS) Prolink          58,000
IPS 2000 Long Time (Inverter + UPS) Prolink             72,000

KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-129,01-381-035

UPS
Star UPS              Kyat

650 VA LED        30,000
1200VA LED         55,000
Star Universe မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 01-430-013 

CASING
        Kyat

1210B (500W PSU)   24,000
1211B (500W PSU)   24,000
1225B (500W PSU)   24,000
7621 (550W PSU)   33,000
7203B (W/O PSU)   35,000
7206B (W/O PSU)   37,000
500W PSU   10,500
550W PSU   16,000

Star Universe မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 01-430-013

    

DIGITAL CAMERA & 
CAMCORDER
HP Digital Camera & Camcorder         Kyat

SW350 Digital Camera    62,000

SW550 Digital Camera     72,000

C200 Digital Camera   72,000

CC330 Digital Camera    72,000

S300 Digital Camera    92,000

Camcorder
T200 Digital Camcorder  141,000

T500 Digital Camcorder   205,000

V5040u Digital Camcorder 133,000

V5060h Digital Camcorder 141,000

V5061u Digital Camcorder 141,000

V5560u Digital Camcorder 157,000

Skyla Photo Frame 125,000

Battery   25,000

Charger  25,000

      No.            Specs              Amount
1 CPU
2 Mother board              
3 Memory
4 Hard Drive       

5 Display Card
6 Casing
7 Power Supply
8 Monitor
9 UPS

Total

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ Specs မ်ားႏွင့္ PC 
တစ္လံုးဆင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

LAPTOP
Acer  Kyat
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

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

PRINTER/SCANNER
  Kyat

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 

Samsung Laserjet Color CLP-325W Printer With Cable 
(USB) Wireless 

260,000  

Samsung Laserjet Color CLX-3185 Multifunction Printer 
With Cable (USB) 

285,000

Star Receipt Printer SP712 MU (USB)       215,000
Fiatbed Scanner Canon Lide 110  50,000

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

TONER
HP  Kyat
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

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

USB STICK
Verbatim  Kyat
(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

KMD Co., Ltd. မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။   
01-381-124, 01-381-035       

LAPTOP BAG
Dicota kyat
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)  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

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

EXTERNAL DVD 
Liteon  USD

8X External DVD-RW USB (Topload)    53

8X External DVD-RW USB (Traytype)           63

Star-Tech မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 01-394-270, 01-384-017

EXTERNAL HDD
Verbatim    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

KMD  မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035

KEYBOARD & MOUSE
 kyat

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

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

NETWORK SWITCH
 Kyat

ASUS GX-D1081 8ports Gigabit Switch     51,200
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

KMD မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  01-381-124, 01-381-035
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iPad အသစ္ဟာ ထူးထူးျခားျခား နာမည္ေပးထားျခင္းမရွိပဲ iPad လုိ႔သာ Apple မွ ေခၚဆိုထားပါတယ္။ ယခု iPad အသစ္တြင္ 
ထူးထူးျခားျခား ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ ကင္မရာ၏ အရည္အေသြးကုိ 5 mega pixel သို႔ ေျပာင္းလဲေပးထားျပီး Display 
ရဲ႕  Resolution ကုိလည္း 2048 x 1536 ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းဟာ HD အရည္အေသြးပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္ကေတာ့ ၁.၄၄ ေပါင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္ iPad 2 ထက္ 
အနည္းငယ္ ပိုမိုေလးလံတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲကိုေတာ့ 
မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သြားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Retina 
Display

ယခု Retina Display ဟာ ယခင္ iPad 2 က Display 
ထက္ ၄ ဆ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ပုိမို ထင္ရွား၊ ျပတ္သားတဲ့ Screen 
ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ iPad အသစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ Retina Display ဟာ 
Resolution အေနနဲ႕ 2048 x 1536 ရွိမွာ ျဖစ္ျပီး ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း colour saturation ႏွင့္  3.1 
million pixel ရွိပါတယ္။ Screen အရြယ္အစားအေနနဲ႕ကေတာ့ ၉.၇ လက္မရွိျပီး ယခု Display 
ဟာ HDTV တစ္လံုးရဲ႕ Display အရည္အေသြးနဲ႕ ညီမွ်ပါတယ္။ 

A5X chip
iPad အသစ္အတြင္း စြမ္းအားျမင့္ A5X chip 

quad-core ကို အသံုးျပဳထားျပီး ၄င္းဟာ ျမင့္မားတဲ့ Graphic 
စြမ္းရည္နဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္တြင္းေခ်ာေမြ႕ မႈေတြကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ 

Retina Display အတြင္း 3.1 million pixel ရရွိမႈရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္အားဟာ 
A5X chip ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျပီး ၄င္းရဲ႕ quad-core graphic processing ဟာ iP-

hoto အတြင္း ဓါတ္ပံုမ်ား edit ျပဳလုပ္ျခင္း၊ iMovie အတြင္း ရုပ္ရွင္မ်ား 
တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္းတို႔ကုိ  ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႕ 

လုပ္ေဆာင္သြားေစႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ Home Button ကုိ ႏွိပ္၍ (သို႔) Smart Cover ကုိဖြင့္ျပီး 
iPad ကုိ သံုးမယ္ဆုိလွ်င္ Screen Display ဟာ ခ်က္ခ်င္းပြင့္လာမွာ  
ျဖစ္ျပီး ယခင္ iPad မ်ားကလို ထစ္ေငါ့ျခင္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

စြမ္းအားျမင့္ Processor နဲ႕ Graphic ဟာ iPad အသစ္ရဲ႕ Bat-
tery သက္တမ္းကို ထိခိုက္မွာ မဟုတ္ပဲ ယခင္ version မ်ားအတိုင္း ၁၀ နာရီ အသံုးခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ iSight Camera
iPad အသစ္မွာ ပါဝင္လာတာကေတာ့  5 mega pixel ရွိတဲ့ iSight Camera ျဖစ္ျပီး ၄င္းဟာ 1080 p အရည္အေသြးရွိ ဓါတ္ပံုနဲ႕ 

ဗီဒီယို္ေတြ ရိုက္ကူးသြားႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ iSight Camera ဟာ sunlight (သို႔) candle light မွာ ပံုေကာင္းေကာင္း ရိုက္ကူးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ backside illumination Sen-

sor ကုိ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ auto focus ႏွင့္ exposure function ေတြလည္းပါဝင္တဲ့အတြက္ ရိုက္ကူးသမွ် ပုံရိပ္တုိင္းဟာ 
တယုတယ သိမ္းထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Lens
ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္းကုိ mega pixel နဲ႕ တုိင္းတာလို႔ရတယ္ဆုိေပမယ့္ camera ၏ optics၊ image signal pro-

cessor ႏွင့္ software တုိ႔လုိ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း က်န္ပါေသးတယ္။ ယခု iSight Camera ကေတာ့ အသုံးျပဳသူေတြကုိ 
အေကာင္းဆံုး ဓါတ္ပံုအရည္အေသြး ေပးစြမ္းထားပါတယ္။ ƒ/2.4 aperture နဲ႕ five-element lens အသံုးျပဳထားတဲ့ iSight Camera 
ဟာ ဓါတ္ပံုေတြကို ပိုမိုတိက်ေသခ်ာျပီး ထင္ထင္ရွားရွား ရိုက္ကူးႏိုင္မွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

4G LTE
iPad အသံုးျပဳရတာကုိ အလြန္သေဘာက်ျပီး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ၄င္းတို႔ရဲ႕ 

iPad ကို ေနရာတကာ သယ္ယူသြားခ်င္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခု iPad အသစ္ကေတာ့ 
ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ Network နည္းပညာတုိင္းကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားတဲ့အတြက္ ေရာက္ရွိတဲ့ 
ေနရာတိုင္းမွာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ SIM card 
မဆိုထည့္သြင္းျပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 4G LTE ကုိ အသုံးျပဳထားတဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ Website မ်ားၾကည့္ရႈရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ Download ဆြဲတဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလြန္ 
ျမန္ဆန္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႕ ျပဳလုပ္လုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ကမၻာတဝန္းအသံုးျပဳတဲ့ GSM/UMTS 
network ေပၚတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျပီး HSPA + ႏွင့္ DC-HSDPA တို႔လုိ နည္းပညာေတြနဲ႕လည္း 
ကိုက္ညီမႈရွိ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ iPad အသစ္အတြင္း အင္တာနက္ကုိ DC-HSDPA နဲ႕အသံုးျပဳပါက 
Downlink ရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းဟာ 42Mbps ရွိျပီး HSPA + နဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ 21.1 Mbps ထိရိွႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Hot Spot တစ္ခုအေနနဲ႕လည္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ iPad
ယခု iPad အသစ္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အေနနဲ႕ ရရွိေနတဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ connection ကုိ Share လုပ္သြား ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အကယ္၍ သင့္ရဲ႕ Network ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကသာ ခြင့္ျပဳတယ္ဆုိရင္ iPad အသစ္ကို hot spot အျဖစ္ MacBook Air၊ iPod touch 
(သို႔) အျခား iPad တစ္ခုသို႔ Wi Fi၊ Bluetooh၊ USB အသံုးျပဳျပီး အခ်င္းခ်င္း 
Device ၅ လံုးအထိ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Dictation
Email ပို႔ျခင္း၊ text message ေပးပို႔ျခင္း၊ web ေပၚတြင္ search လုပ္ျခင္းတို႕ကို အခုအခါ အသံျဖင့္ 

ေစခိုင္းကာ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ပါျပီ။ iPad အသစ္ေပၚတြင္ typing လုပ္မယ့္အစား keyboard ရွိ micro-
phone icon ေလးကို tap လုပ္ျပီး iPad ထဲသို႔ 
စကားေျပာလုိက္ပါက အဆုိပါ စကားသံမ်ားကို 
iPad မွ စာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Dictation ဟာ အျခား third-
party application မ်ားနဲ႕လည္း ဆက္စပ္ 
အသံုးျပဳႏုိင္မွာေၾကာင့္ Facebook ေပၚတြင္ 
Status Update လုပ္ျခင္း၊ Twitter ေပၚတြင္ 
tweet လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပါးစပ္မွ ေျပာဆုိရံုျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Apple Event
   

Apple Siri Coming to Japan
ယခုပြဲအတြင္း ဂ်ပန္ဘာသာ စကားကို အေထာက္အပ့ံ 

ေပးသြားေတာ့မယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့တဲ့ Siri ဟာ Apple မွ 
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း iPhone 4S မ်ားစတင္ထုတ္လုပ္စဥ္ 
အခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အသံျဖင့္ ေစခုိင္းႏိုင္တဲ့ 
application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Apple iPhone 4S အတြင္း Siri ကို အသံုးျပဳျပီး 
မိမိ၏ အသံျဖင့္ Text Message မ်ား ပို႔ႏိုင္သလို Schedule မ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ phone 
call မ်ား ဖန္တီးျခင္းတုိ႔ကို စကားျဖင့္ ေစခိုင္းရံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါတယ္။

iOS 5.1
ယခုျပပြဲမွာ iOS 5.1 ကုိ update ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး bug fixes မ်ားလည္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ iOS 5.1 အတြင္း 
Siri ကုိ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ အေထာက္အပ့ံေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး iPhone 4S၊ 
iPhone 4၊ iPhone 3GS ႏွင့္ iPod Touch (4th Generation) အတြက္ Lock 
Screen တြင္ Camera Shortcut ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ေနာက္ထပ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကေတာ့ Photo Stream မွ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ Delete လုပ္သြားႏိုင္ျခင္း၊ 
iPad အတြက္ Camera application ကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္အျခား အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ Battery သက္တမ္းကို 
ထိခိုက္ေစေသာ Addresses မွ bug မ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါျဖစ္တတ္သည့္ out 
going call မ်ားေခၚဆုိလွ်င္ ဖုန္းသံ ျပတ္ျပတ္သြားမႈကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းေတြပါပဲ။

iOS 5.1 update ႏွင့္ compatible ျဖစ္ေသာ Device ေတြကေတာ့ 
 » iPhone 4S
 » iPhone 4
 » iPhone 3GS
 » iPad 2
 » iPad
 » iPod touch (4th Generation)
 » iPod touch (3rd Generation) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

Apple TV (1080p)
ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္းပဲ Apple က Apple TV အသစ္ကို ယခုက်င္းပခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ပံုစံမွာ 

ယခင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Apple TV မ်ားႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္ေပမယ့္ Feature အသစ္မ်ားေတာ့ ပါဝင္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ယခုအသစ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Ap-

ple TV အတြင္း 1080p အရည္အေသြးရွိ 
Video မ်ားကို iTunes Store မွ တဆင့္ ၾက
ည့္ရႈသြားႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ 
User Interface ကုိလည္း 1080p video 
အရည္အေသြးျဖင့္ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ထားျပီး iCloud 
မွ တဆင့္ဝယ္ယူထားေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ား ကုိ re-
download ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ 
ထုိ႔ျပင္ Photo Stream ရဲ႕ Resolution ကိုလည္း 
1080p အရည္အေသြးရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျပီး 
1080p output ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထား 
ပါတယ္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ၉၉ ေဒၚလာနဲ႕ 
စတင္ေရာင္းခ်မယ့္ Apple TV အတြင္း Single-
Core A5 chip ကုိ အသံုးျပဳထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လက္ရွိအသံုးျပဳလွ်က္ရွိေနတဲ့ Apple TV (2nd 
Generation) ေတြကေတာ့ user interface အသစ္ကို software update မွ တဆင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

iCloud
သင့္ရဲ႕ သီးခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ applicationမ်ား၊ mailမ်ား၊ contactမ်ား၊ calendarမ်ား၊ docu-

ment မ်ား အစရွိတာေတြကို မည္သည့္ Apple Device ေပၚတြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ ရန္ Wireless နည္းပညာျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ iCloud ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႕အတြက္ သင့္အေနနဲ႕ သီခ်င္းတစ္ခု ဝယ္လုိက္ျပီ (သို႔)  iPad 
ေပၚတြင္ Calendar Event တစ္ခုကုိ iPad ေပၚတြင္ ျပင္လိုက္ျပီဆုိလွ်င္ iCloud ဟာ အဆိုပါအရာေတြကုိ iPod touch၊ 
iPhone ႏွင့္ Mac မ်ားေပၚတြင္လည္း အသက္ဝင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

iPhoto for iPad
 

ဒီတစ္ခါ iPad အသစ္မွာ အဓိက ပါဝင္လာတာကေတာ့ iPhoto ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ iPhoto ဟာ iLife အတြင္းမွာရွိတဲ့ 
application တစ္ခုျဖစ္ျပီး OS X version မ်ားတြင္ Mac မ်ား၌သာ ရရွိေနရာမွ ယခု iPad ေပၚတြင္ ပထမဆံုး 
စတင္အသံုးျပဳလာႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ iPhoto ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ iPad ေပၚတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ 
ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ယံုျဖင့္ Edit ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Apple မွ ျပပြဲအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့တဲ့ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားနဲ႕ Feature မ်ားကုိ တစ္ခုခ်င္း 
အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
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Honda Insight Hybrid (2009 Model)

အေရာင္းသြက္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

Van အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ Honda Insight Hybrid ဟာ လူ ၅ေယာက္ ဝင္ဆံျပီး တံခါး ၄ ေပါက္ ပါရွိပါတယ္။ ကားမွာ 

Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto Gear တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ Honda Insight Hybrid ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ 

၄င္းဟာ ဓါတ္ဆီနဲ႕ ဘက္တၳရီကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အင္ဂ်င္ကုိ အသုံးျပဳထားလုိ႔ပါပဲ။ Hybrid ဆုိတာကေတာ့ ဓါတ္ဆီနဲ႔ ဘက္တၱရီ 

ေပါင္းစပ္ထားသည္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႕ 

ဒီဇယ္အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားျပီး ဓါတ္ဆီ အသုံးျပဳေသာ ကားမ်ားကုိသာ ဦးစားေပး 

ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာေနတဲ့အတြက္ 

ဓါတ္ဆီကားမ်ား ဝယ္လိုအားမွာလည္း ေလ်ာ့က်ေနပါတယ္။ သို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဓါတ္ဆီနဲ႕ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားလာပါေတာ့တယ္။

Honda Insight Hybrid ကလည္း ယခုလို ဓါတ္ဆီနဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ 

ကားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုလုိ႔ ဆိုႏိုင္ျပီး ၄င္းရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ စစခ်င္း စက္ႏႈိးပါက ဓါတ္ဆီျဖင့္ 

စတင္ေမာင္းႏွင္ျပီး 40km ေရာက္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘက္တၳရီနဲ႕သာ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“ကားက စစစက္ႏိႈးျခင္းမွာ ဓါတ္ဆီနဲ႕ပဲ အလုပ္လုပ္တာ၊ ဒါေပမယ့္ ေမာင္းျပီး 40km ေလာက္အေရာက္မွာ 

ဘက္တၳရီနဲ႕ အလုပ္လုပ္တာဗ်၊ ျပီးေတာ့ ထူးျခားတာက အဲဒီ ဘက္တၳရီကုိ အားျဖည့္ဖုိ႔ ဘရိတ္နင္းရတယ္။ 

ေျပာရရင္ ကားေမာင္းတုန္း ဘရိတ္နင္းတဲ့ အခ်က္တုိင္းေပၚ မူတည္ျပီး ဘက္တၱရီက သူ႕အလိုလို 

အားျပန္သြင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊ ကားက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆို ရန္ကုန္နဲ႕ မႏၱေလးေမာင္းတာေတာင္ ဆီ ၃ 

ဂါလံပဲ ကုန္တယ္” ဟု KAUNG SAY TAMAN တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ျမန္မာအိုင္စီတီသုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ Honda Insight Hybrid ကားေတြဟာ 1300 CC ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာကာ 

လူၾကိဳက္မ်ားေနပါတယ္။ Honda Insight Hybrid (2009) ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ သိန္း ၃၈၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ျပီး 

KAUNG SAY TAMAN Car Showroom တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Toyota Belta 2009
Saloon ကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ Power Steering 

ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto Gear တို႕ ပါဝင္ပါတယ္။ 
ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၆၀)လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
သိန္း ၃၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ KAUNG SAY TAMAN Car Show-
room တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Toyota Premio 2002 
ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဇိမ္ခံကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ 

Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto Gear တို႕ 
ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ (၄၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ En-
gine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1500CC  ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
သိန္း၂၇၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ KAUNG SAY TAMAN Car Showroom 
တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Honda Fit 2009
Saloon  မ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္၀င္ ဆံျပီး 

တံခါး(၄) ေပါက္ ပါရွိပါတယ္။ Auto ျဖစ္ျပီး  ဆီ၀င္ဆ့ံမႈကေတာ့ 
(၆၀) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Manual Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့သိန္း ၃၁၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ KAUNG SAY TA-
MAN Car Showroom တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Mitsubishi Pajero 1998
Wagon အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ျပီး Full 4wd ျဖစ္ပါတယ္။ လူ(၅)ေယာက္ 

၀င္ဆံ့ျပီးတံခါး (၅) ေပါက္ ပါရွိပါတယ္။ Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Pow-
er Window၊ Auto Gear တို႕ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ (၉၀)
လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 3200CC ျဖစ္ပါတယ္။  
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ သိန္း၂၇၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Toyota Probox 2007
Van ကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့(၈၀)လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Auto 

Gear ျဖစ္ျပီး Gear ငါးခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။ Power Steering၊ Power Window၊ Auto Gear 
တို႕ ပါဝင္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1300CC  ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
သိန္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ KUNG SAY TAMAN Car Showroom တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက ၀၁ ၆၅၆ ၇၃၂၊ ၀၉ ၅၁၀ ၇၇၂၄၊ ၀၉ ၅၀၅၈ ၇၅၆ KAUNG 
SAY TAMAN သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျဖစ္ Daily ဆပ္ျပာဆီကို 
အသံုးျပဳေသာ  Auto Clean 
ကားေရေဆး၊ ဆီထိုး ဝန္ေဆာင္မႈ

Auto Clean အမည္ရ ကားေရေဆး၊ ဆီထိုး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ေဝဇယႏၱာလမ္းႏွင့္ ျပည္သာယာ 
လမ္းေထာင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ ကားေရးေဆးလုိသူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သြားေရာက္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ Auto Clean တြင္ ကားေရေဆး ဆပ္ျပာကုိ ထူးထူးျခားျခား 
ျပည္တြင္းျဖစ္ Daily ဆပ္ျပာဆီကို အသံုးျပဳထားတာ ေတြ႕ရျပီး ေရေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အဝတ္စကိုလည္း 
Microfiber အသံုးျပဳထားတာကိုေတြ႕ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ကားကို ေရသုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Polish တုိက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Microfiber ကိုပဲသံုးတယ္။ 
သူရဲ႕အားသာခ်က္က အဝတ္စဟာ ႏူးညံ့တဲ့အတြက္ ကားကို အပြန္းအပဲ့ မျဖစ္ေစႏိုင္သလုိ အညစ္အေၾကးေတြလည္း ပိုျပီး သန္႔စင္ေစႏိုင္တယ္ေလ” ဟု Auto Clean မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ျမန္မာ အိုင္စီတီသို႔ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

Auto Clean မွာ ကားေပၚလစ္တုိက္ျခင္းကို ၂ မ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ယခင္ အသံုးျပဳေနၾကျဖစ္သည့္ ယိုးဒယား ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေပၚလစ္တုိက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ Maguiar’s၊ Turtle၊ Mother၊ 
Carplan၊ 3M အစရွိသည့္ UK ႏွင့္ US Brand မ်ား အသံုးျပဳကာ ေပၚလစ္တုိက္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ကားတစ္စီးတြင္ ေပၚလစ္တုိက္ျခင္းႏွင့္ WAX ထည့္ျခင္းတုိ႔၏ အေရးပါပံုကို “ ကားေတြ ေပၚလစ္တုိက္တာကို တစ္လ ၂ ၾကိမ္မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ၁ ၾကိမ္ေတာ့ လုပ္ေပးသင့္တယ္၊ ဒါမွပဲ ကား ေဘာ္ဒီရဲ႕ အညစ္ေၾကးေတြ၊ 
WAX ဂ်ိဳးေတြ တက္ေနတာကို လြယ္လြယ္ကူကူရွင္းႏိုင္မွာ၊ ေပၚလစ္ တုိက္တာကလည္း ေပၚလစ္ခ်ည္းပဲ တိုက္တာနဲ႕ မျပီးေသးဘူး၊ WAX ေလးထည့္ တုိက္ေပးမွ ျပည့္စုံမွာ၊ ဘာလို႔လဲဆို WAX က ကားေဘာ္ဒီမွာရွိတဲ့ ငွက္ခ်ီးေတြ၊ စေပါ့ 
ထေနတာေတြ၊ Acid Rain ေတြ ရန္က ကာကြယ္ေပးတယ္” လုိ႔ အထက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ထပ္မံ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

မန္းတြင္ အျမင့္ကားမ်ား အေရာင္းသြက္ေန
ယခုတေလာ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၀ ထုတ္ကားေတြ အေရာင္းသြက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒသခံတစ္ဦးမွေတာ့ 

“အခု မန္းမွာ Grande Mark II 2.0 ေရႊငါးေတြေပါ့ ေတာ္ေတာ္ အေရာင္းသြက္ေနတယ္၊ ျပီးေတာ့ Pajero တုိ႔ Surf တုိ႕ Land Cruiser တုိ႕လုိ 
အျမင့္ကားေတြလည္း အဝယ္လိုက္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာအိုင္စီတီသုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ထုိကဲ့သို႔ မႏၱေလးအတြင္း 4WD ကားမ်ား အေရာင္းသြက္လာျခင္းမွာ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလာျခင္းတြင္ အၾကမ္းခံေသာကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ 
မႏၱေလး ကားေစ်းကြက္အတြင္း ကားအဝယ္လုိက္မႈမွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း
အဆုိပါေဒသခံမွ ထပ္မံေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုးစက္ေတြန႔ဲ
ကားမ်ား ျပဳျပင္ေပးေနတဲ့ 
Desire Autoworks

ေဝဇယႏၱာလမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Desire Autoworks ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ 
စနစ္သံုးစက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ကားမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
Desire Autoworks အတြင္း Laser ျဖင့္ အလိုင္းမင္းခ်ိန္ျခင္း၊ Gear Oil ကို စက္ျဖင့္ 
လဲေပးျခင္း၊ ကားေအာက္ပုိင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း အစရွိသည့္ ကားျပဳျပင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာထဲမွ Laser ျဖင့္ အလုိင္မင္းခ်ိန္ပံုကို ယခုလုိ “ La-
ser နဲ႕ အလိုင္းမင္းခ်ိန္ရင္ အရင္က Manual နဲ႕ 2 Wheels ပဲခ်ိန္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
အခု Laser အလိုင္းမင္းက်ေတာ့ 4 Wheels ကို တျပိဳင္တည္း ခ်ိန္ႏိုင္ျပီး အလုိင္းမင္း 
ညီ မညီကိုလည္း ဒီဂရီနဲ႕ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးတယ္” ဟု Desire Autoworks ၏ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ျမန္မာအိုင္စီတီသုိ႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းမွ ထပ္မံျပီး “ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ကားအင္ဂ်င္ေတြကို စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ 
Computer Diagnostic ဆုိတဲ့ နည္းပညာနဲ႕  စစ္ေပးတဲ့အတြက္ အခုကားအသစ္ေတြအဖုိ႔ 
အဆင္ေျပတာေပါ့၊ Gear Oil လဲတဲ့ေနရာမွာလည္း အရင္တုန္းက Manual ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
Gear Oil အသစ္နဲ႕ အေဟာင္းေတြ ေရာ္ျပီး လိုခ်င္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မရဘူး၊ 
အခုစက္နဲ႕ဆုိေတာ့ ပိုတိက်ျပီး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရလိမ့္မယ္”ဟု 
ရွင္းျပသြားပါတယ္။

Desire Autoworks ရဲ႕  အထူးဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ ၂၄နာရီ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း မည့္သည့္ 
ေနရာတြင္မဆုိ အေရးေပၚကားပ်က္ပါက ခ်က္ခ်င္းလာေရာက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Hybrid Cars
Hybrid ကားဆိုတာ စြမ္းအင္ ၂ မ်ိဳး (သုိ႔) ၂ မ်ိဳးထက္ပုိတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ေပါင္းစပ္ျပီး အျခားစြမ္းအင္ 

အသစ္တစ္ခုျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့ ကားအမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ ကမၻာေပၚတြင္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ စက္သံုးယာဥ္မ်ားအတြင္း ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ ဓါတ္ေငြ႕ 

အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လာေနသည့္အတြက္ Hybrid နည္းပညာဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ 

ေခတ္စားလာခဲ့ပါတယ္။

ယခုေလာေလာဆယ္အခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဘတၳရီတြဲဖက္ အသံုးျပဳထားေသာ Hybrid 

ကားမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး နာမည္ၾကီး Hybrid ကားမ်ားမွာေတာ့ Toyoto Prius, Toyoto 

Camry Hybrid, Ford Escape Hybrid, Toyoto Highlander Hybrid, Honda Insight, Honda 

Civic Hybrid အစရိွတဲ့ ကားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ Gasoline ႏွင့္ Electric တြဲဖက္အသံုးျပဳထားေသာ Hybrid ကားမ်ားကို 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ Henri Pieper မွ ပထမဆုံး စတင္ေတြရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ Ferdinand Porshe 

မွ Hybrid နည္းပညာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အသံုးျပဳေနၾကေသာ 

Hybrid ကားနည္းပညာကိုေတာ့ ၁၉ ရာစု ေနာက္ပိုင္းတြင္ David Arthurs မွ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။
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အြန္လိုင္းေလာကမွာ n00bဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ရိွပါတယ္။ လူသစ္ေလးလုိ႕ 
ေခၚတဲ့ အသံုးအႏႈံးပါ။ အင္တာနက္သုံးခါစမွာ အထာမနပ္လုိ႕ မသုံးတတ္တာေၾကာင့္ 
ဟိုလူေမး၊ ဒီလူ့ေမးနဲ႕ စပ္စုစိန္လုပ္ခဲ့ရတာေတြ လူတိုင္းမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား 
ရိွၾကပါလိမ့္မယ္။ အြန္လိုင္းမွာ နံွ႔စပ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ဆရာႀကီးမ်ားေတာင္မွ 
ဖိုရမ္အသစ္တစ္ခု ကြန္ျမဴနတီ အသစ္တစ္ခုကို ေရာက္သြားလို႕ရိွရင္ n00b  
ျပန္ျဖစ္သြားတတ္တာ ထံုးစံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခဏခဏ ခံရပါမ်ားလို႔ 
သုမနေက်ာမွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္  အြန္လိုင္း၀င္ခါစလူေတြ 
ကၽြန္ေတာ့္လုိ အူေၾကာင္က်ားျဖစ္ျခင္း နည္းပါးေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႕ တခ်ိဳ႕ကုိ 
မွ်ေ၀လိုက္ပါရေစ။ အြန္လိုင္းသုံးသူတစ္ဦးအတြက္ အီးေမးလ္အေကာင့္ဟာ 
အသက္ပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အီးေမးလ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ သေကၤတ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလို ဂီ်ေမးလ္အသံုးမ်ားတဲ့ေနရာမွာ 
အီးေမးလ္ရဲ႕က႑ဟာ ပိုလို႕ေတာင္ အဓိကက်ပါေသးတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ လိပ္စာေပးရင္ အီးေမးလ္ အေကာင့္ေပးႏိုင္သူဟာ လူစြာေပါ့ဗ်ာ။ 
ၿပီးေတာ့ ဂီ်ေမးလ္တစ္ခု ရိွရံုနဲ႕ လုပ္လို႔ရတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဂီ်ေတာ့၊ 
ဂူးဂဲပလပ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ ဘေလာ့ဂ္၊ ပီကာဆာ၊ တြစ္တာ အစရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ 
အမ်ားအျပားကို အေကာင့္တစ္ခုတည္းနဲ႕ သုံးနိုင္ပါတယ္။ ဂူးဂဲအေကာင့္ေတြ 
အမ်ားႀကီးလုပ္ထားတယ္ ဆိုဦးေတာ့၊ အဓိကသံုးတဲ့ အေကာင့္တစ္ခုေတာ့ 
ရိွၾကမွာပါ။ ဗဟုသုတအျဖစ္ေျပာရရင္ ဂူးဂဲအေကာင့့္္ရဲ့ ဆာဗာဘက္ပိုင္း လုံျခဳံေရးဟာ 
အင္မတန္ အဆင့္ျမင့္ပါတယ္။ အေမရိကန္က တခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရဌာနေတြေတာင္ 
ဂူးဂဲရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အသံုးျပဳသူေတြရဲ့ 
အီးေမးလ္ေတြ Hack ခံရတယ္၊ ေပါက္ၾကားကုန္တယ္ ဆိုတာမၾကာခဏ 
ၾကားေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ တစ္ခါက ဂ်ီေမးလ္ကို Hack 
အလုပ္ခံရဖူးပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိတ္မခ်ရတဲ့ ကြန္ျပဴတာက 
သံုးမိလို႔ပါ။ တခ်ိဳ႕ အင္တာနက္ကဖီးဆိုင္က အမ်ားသံုးကြန္ျပဴတာေတြမွာ 
ၾကံရြယ္ခ်က္ရိွရိွနဲ႕ ကီးေလာ့ဂါေတြ ထည့္ထားတတ္ပါတယ္။ ကီးေလာ့ဂါဆုိတာ 
မိမိရိုက္ထည့္လုိက္တဲ့ ခလုတ္တုိင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ ထားတာပါပဲ။ 
အဲဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ့ အေကာင့္နဲ႔ စကား၀ွက္ကို အလြယ္တကူ 
ရသြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါကုိကာကြယ္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ 
စိတ္ခ်ရတဲ့ အင္တာနက္ ဆိုင္ေတြမွာ သံုးေတာ္မူၾကပါ။ ေပါက္ကရ ဖိုတီး 

(ေလးဆယ္)ဆိုင္ေတြမွာသုံးမိရင္ ကိုယ့္ေဒါသနဲ႔ ကိုယ့္ေပါ့ဗ်ာ။   စိတ္ခ်ရတဲ့ 
ကိုယ့္အိမ္က ကြန္ျပဴတာမွာ ကိုယ့္ရဲ့စကား၀ွက္ကို မွတ္မိတာ ျပႆနာမရိွေပမဲ့ 
အမ်ားသံုးကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးမွာ ကိုယ့္စကား၀ွက္ ခ်န္ရစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
သူတစ္ပါးက အလြယ္ပဲ ယူသုံးနိုင္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားသုံး ကြန္ျပဴတာတစ္လုံးက 
Browser မွာ စကား၀ွက္ကို save လုပ္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ။ မိမိရဲ့ 
ကြန္ျပဴတာမွာလည္း အဲဒီ feature ကုိ ပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။  ဒီေနရာမွာႀကံဳတုန္း 
ကၽြန္ေတာ့္ အီးေမးလ္အခိုးခံရပုံကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။  “သင့္နာမည္နွင့္ 
ဘဏ္ထဲတြင္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ ေရာက္ေနသည္။ အျမန္ဆက္သြယ္ 
ထုတ္ယူပါ” ဆိုၿပီး အီးေမးလ္စာတစ္ေစာင္ inbox ထဲမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ 
ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲမွာ ဒိန္းခ်ပ္ဒိန္းခ်ပ္နဲ႔ ခုန္ၿပီး နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေအာင္ 
ဘရိတ္ဒန္႔စ္ ဆြဲေနမိေတာ့တယ္။ ေပးထားတဲ့ link ကို 
ကလစ္ေထာက္ၿပီး    စာျပန္လိုက္ေတာ့  
ဘဏ္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္အတြက္ က်သင့္ေငြကို 
မိမိဘက္က ကုန္က်ေပးဖို႕ 
စာျပန္လာပါတယ္။  

ေဒၚလာတစ္ရာ အရင္ေပးပါတဲ့။ အင္း… ေဒၚလာတစ္ရာ ဆိုတာ 
ေဒၚလာတစ္ေထာင္နဲ႔စာရင္ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပမာဏဟာ 
ခ်မ္းသာသူအဖို႔ မုန္႔ဖိုးေလာက္ပဲ ရိွတာမွန္ေပမယ့္ ဖိုးရွမ္းႀကီးတုိင္ဖက္၊ No money 
I Have ျဖစ္ေနတဲ့ ဘူေကာင္ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ မွာေတာ့ မိုးခိုသား ပ်ားတုပ္ခံရသလုိ 
အေနရ ခက္လိုက္ပါဘိကြယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္သူ႕ဆီ 
ေဒၚလာတစ္ရာသြားေခ်းရမလဲ စဥ္းစားေနမိတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာ သြားပါတယ္။ 
တစ္ရာ ရင္းရံုနဲ႔ တစ္ေထာင္ႀကီးမ်ားေတာင္ ရမွာေလ။ ရြာျပန္ၿပီး ရႈိးထုတ္ရင္ 
လူရိွန္ေလာက္တဲ့ ပမာဏဗ်။ ခ်ီတံုခ်တံု စဥ္းစားရင္း အဲဒီတဒဂၤၾကာခ်ိန္ေလးမွာပဲ 
တစ္ဖက္လူက ကၽြန္ေတာ့္အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ အလြယ္တကူ ရယူသြားတာပါ။ 
ေနာက္မွ စဥ္းစားမိတယ္။ ဘာကိစၥ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ရမွာလဲ။ ႏိုင္ငံျခားမွာ 
ကၽြန္ေတာ့္ အမ်ိဳးအေဆြလည္း ရွိတာမဟုတ္ေတာ့ အေမြရစရာ အေၾကာင္းလည္း 
မရွိဘူး။ တစ္ခုခု မဟုတ္တာလုပ္ခ်င္လို႔ မက္လုံးေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္မွ 
စဥ္းစားမိတယ္။ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ရမယ္ ဆုိတုန္းက ေလာဘတက္ၿပီး ဒါကုိ 
မေတြးမိဘူး။ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ဘရိတ္ဒန္႔စ္ဆြဲမိတာ နာသကြာ။ ေစ်းထဲသြားၿပီး 
ခြက္တစ္လုံး ေရွ႕ခ်လုိ႔ ကျပရင္ေတာင္ ပိုက္ဆံ ရႏိုင္ေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ 
မိမိထက္၀ါႀကီးတဲ့၊ သိတဲ့တတ္တဲ့ သူေတြေျပာစကားအရ အြန္လိုင္းမွာ 
အီးေမးလ္အေကာင့္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္၊ ဟိုအေကာင့္ ဒီအေကာင့္ေတြ 
မွတ္ရတာ အလုပ္႐ွဳပ္လြန္းလို႕ဆိုၿပီး အားလံုးကို စကား၀ွက္တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ သံုးရင္ 
အင္မတန္ ပိုၿပီးအႏၱရာယ္ၾကီးတယ္တဲ့။ ဆုိက္တစ္ခုမွာသုံးတဲ့ စကား၀ွက္ကို 

တစ္ေယာက္ေယာက္က ခိုးသြားႏိုင္ျပီ ဆုိရင္ သူက အဲဒီစကား၀ွက္နဲ႕ ကုိယ့္ရဲ့ 
အီးေမးလ္အပါအ၀င္ တျခားအေကာင့္ေတြကို ၀င္ၾကည့္ပါေတာ့မယ္။ 
စကား၀ွက္အားလံုးက အတူတူဆိုရင္ အေကာင့္ အားလံုးပါသြားျပီသာ 

မွတ္ပါေတာ့တဲ့ ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကို ေ၀မွ်ရရင္ 
အေကာင့္တစ္ခုစီအတြက္ စကား၀ွက္ တစ္မ်ိဳးစီသုံးပါ။ စကား၀ွက္ကို ရွည္ရွည္ေပးပါ။ 

စာလံုးအၾကီးအေသး၊ ဂဏန္းနဲ႕သေကၤတေတြ ေရာေပးပါ။ ျဖစ္နိုင္ရင္ 
စကား၀ွက္ကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ေျပာင္းပါ။ အေကာင့္ေတြမွာ အီးေမးလ္က 
တစ္ဆင့္ စကား၀ွက္ Recover အသစ္ျပန္လုပ္တဲ့ Feature  ပါတာေၾကာင့္ 

အီးေမးလ္ ဆုံးရံႈးသြားရင္ တျခားအေကာင့္ ေတြမွာရွိတဲ့ မိမိရဲ့အီးေမးလိပ္စာကုိ 
အသစ္ျပန္ေျပာင္းေပးပါလို႔ ဆိုေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

ရြာျပန္ၿပီး ရႈိးထုတ္ရင္ လူရွိန္ေလာက္တဲ့ ပမာဏဗ် လို႔ဆိုတဲ့ သာဂိ
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ညီမရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေလးအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
အခုလက္ရိွ ျမ၀တီမွာ အပတ္စဥ္္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့“ရႊာ” ဟာသဇာတ္လမ္းတြဲမွာ သရုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွပါတယ္။ ျမ၀တီကေနဘဲ 

ျပသလ်က္ရွိတဲ့ “ပေဟဠိနန္းေတာ္”မွာ ၾကယ္ကိုင္ Model အျဖစ္ရိုက္ကူးေနပါတယ္။ MRTV-4 က ထုတ္လႊင့္မဲ့ “Golden Minutes” 
Program အသစ္ အတြက္ရိုက္ကူးေနျပီး၊ Journal၊ VCD၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား ရိုက္ကူး၍ Show ပြဲမ်ား ေလွ်ာက္လ်က္ရိွ ပါတယ္ရွင္။
နည္းပညာဆိုတာကို ညီမဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင့္မလဲ။

နည္းပညာဆုိတာ အဆုံးအစမရိွတဲ့ ကႏာၱရလြင္ျပင္ႀကီးတစ္ခုလုိပါဘဲ၊ ဘယ္ေတာ့မွကုန္ဆုံး သြားတယ္၊ ရပ္တန္႔သြားတယ္ 
ဆိုတာမရိွပါဘူး၊ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ေတြ ေရွ႕ဆက္သြားတိုင္း နည္းပညာကလည္း ဆက္လက္ တိုးတတ္ေနဦးမွာပါ။
နည္းပညာက ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ နည္းပညာကအခန္းက႑ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေရးပါေနပါတယ္။ ဥပမာ- 
Shooting တစ္ခုအတြက္ အေရးပါေနတဲ့ Camera ကအစ Lighting အဆံုး နည္းပညာတီထြင္မႈ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို 
သရုပ္ေဆာင္ေတြ၊ ရႈခင္းေနာက္ခံေတြအားလုံး ရုပ္ထြက္ေကာင္းမွာဆုိေတာ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ နည္းပညာက 
အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္ရွင္။
အႏုပညာနဲ႕ နည္းပညာေပါင္းစပ္လာမႈေတြ အေပၚအမအေနနဲ႕ ဘယ္လုိခံစားမိပါသလဲ။ 

အႏုပညာနဲ႔ နည္းပညာေပါင္းစပ္ေလ့လာမႈေတြအေပၚကေတာ့ ညီမက သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ဆိုေတာ့ 
နည္းပညာေကာင္းမြန္ေလ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာကို ရိွသည္ထက္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ တင္ျပႏိုင္ေလဆိုၿပီး ၾကည္ႏူး 

ေက်နပ္မိပါတယ္ရွင္။
အစ္မလက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ IT နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြ ေျပာျပေပးပါ။

လက္ရိွအသံုးျပဳေနတာေတြကေတာ့ Phone၊ Computer အမ်ားဆံုးေပါ့။ ဖုန္းဆိုရင္ Hisense သံုးတယ္။
မရွိ မျဖစ္ Gadget ဆိုရင္ ဘာကိုညႊန္းခ်င္ပါသလဲ။

အလုပ္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမရိွမျဖစ္ Phone ပါရွင္။
Computer ေ႔ရွေရာက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ အမသံုးျဖစ္တဲ့ Software ေလးက။

ဟီး…ဟီး.. Game ေပါ့၊ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း Photoshop လုပ္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။
အမသံုးေနတဲ့ Handset ေလးအေၾကာင္းသိပါရေစ။

အခုသံုးေနတဲ့ Handset က Hisense အနီေရာင္ Key Pad ပံုစံနဲ႔ေပါ့။ ဒီ Handset က 
အရမ္းသံုးလို႔ေကာင္းတယ္၊ စ၀ယ္တည္းက အဲ့လုိ ပံုစံေလး လုိက္ရွာၿပီး ၀ယ္သုံးျဖစ္ေနတာပါ။
ဘယ္လို ဖုန္း Software ေတြ၊ Game ေတြ အမ်ားဆံုး သံုးျဖစ္ပါသလဲ။

ညီမ Phone ကေတာ့ Game ကစားလုိ႔ မေကာင္းဘူးရွင့္၊ Phone မွာေန႔စဥ္ 
အမ်ားဆံုးသံုး ျဖစ္ေနတာကေတာ့ Message ရယ္၊ ဓါတ္ပံုရိုက္တာရယ္ပါ။ 
အမ SMS ကို သံုးျဖစ္ပါသလား။ SMS အေပၚ အမရဲ႕ အျမင္ေလး။

SMS ကို အရမ္းသုံးျဖစ္ပါတယ္၊ SMS ဆုိတာက Phone  ေျပာလုိက္တာနဲ႔ မတူဘူးေလ 
အစ္ကိုရဲ႕၊ ေပ်ာ္စရာစကားေတြ ရီစရာ ဟာသေတြကို Phone ေျပာလုိက္ျပီးရင္ ေမ့ခ်င္ေမ့သြားလိမ့္မယ္။ 
သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း SMS နဲ႔ပို႔ထားလိုက္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရင္ အဲဒီ SMS ေလးေတြ ျပန္ဖတ္လို႔ 
ရတယ္ေလ၊ အရမ္းေကာင္းတဲ့ နည္းပညာ တစ္ခုပါရွင္။
IT ပစၥည္းေလးေတြ ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာ ၀ယ္ယူသလဲ ဆိုတာ ေျပာျပေပးပါလား။

Phone ကုိေတာ့ လွည္းတန္းက MR.FONE မွာ၀ယ္ခဲ့ဖူးတယ္.. က်န္တာေတာ့ Pa Pa ၀ယ္တာ။
ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူ ျဖစ္ပါသလား။

စိတ္၀င္စားေတာ့ ကို္ယ္လုိခ်င္တဲ့ပစၥည္းဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တုိင္၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္၊ အရမ္းဂ်ီးမ်ားလုိ႔။
အမအႀကိဳက္ဆံုး Gadget Brand က။

Apple !!
ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းေတြပ်က္ရင္ ဘယ္လို ဆိုင္မ်ဳိးမွာ သြားေရာက္ ျပင္ဆင္သလဲ။

မသိဘူးရွင့္၊ အိမ္ကိုေခၚ ျပင္ဖူးတာေတာ့ မွတ္မိတယ္။ Computer Window က်သြားလို႔ေလ၊
အႏုပညာ လုပ္ငန္းနဲ႔ အင္တာနက္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈေလး။

ေကာင္းပါတယ္၊ အႏုပညာ လုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး 50%စီ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။
နည္းပညာကို ေလ့လာလိုက္စားေနတဲ့ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြ  အေပၚဘယ္လို ထင္ျမင္မိပါသလဲ။

ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္၊ အရမး္လည္းေတာ္ၾကပါတယ္။ ညီမေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူးရွင့္။
Facebook သံုးျဖစ္ပါသလား။ 

သံုးျဖစ္တာ သိမ္မၾကာေသးပါဘူးရွင့္၊ (၁)လ ေလာက္ပဲ ရိွဦးမယ္။ Facebook Account က Pann Thaw 
Tar ပါဘဲ။
Online ၀င္ရင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ၾကည့္ ျဖစ္တဲ့ Website ေလးက။

Online မသံုးျဖစ္ပါဘူး၊ ၀ါသနာမပါလို႔ရွင့္။
ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Online ၀င္ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ Site ေလးေတြ ရွိပါသလား။ ရွိရင္ေျပာျပေပးပါ။

ညီမက Actor & Model ဆိုေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Website ဆို ပိုလုိ႔ မၾကည့္ျဖစ္ပါဘူး အစ္ကိုရယ္။
အျခား ဗဟုသုတရနို္င္တဲ့ Site ေလးေတြ ရွိရင္ေျပာျပေပးပါ။ (ဥပမာ။ ရုပ္ရွင္၊ သီခ်င္း)

အႏုပညာရွင္ဆုိေတာ့ Fashion နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Website ေတြ ညီမၾကည့္သင့္ပါတယ္။ အဲ့လိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ 
လမ္းညႊန္ေတာ့မယ္ေလေနာ္။
နည္းပညာ တိ္ုးတက္မႈရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးေလးေတြ အမ ထင္ျမင္မိသလို ေျပာျပေပးပါ။ 

ခုနေျဖသလိုေပါ့၊ ေနရာတိုင္းမွာအေကာင္း၊ အဆိုးကေတာ့ ဒြန္တြဲေနတာဆိုေတာ့ေလ 50%=50% ပါဘဲရွင္။
ဘယ္လို ကားမ်ဳိးေတြကို ႏွစ္သက္ပါသလဲ။

ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ကားမ်ိဳးေလးေတြ၊ Suzuki လည္း ႀကိဳက္တယ္။ ၿပိဳင္ကားကို ရႈပ္ယွက္မခတ္ဘဲနဲ႔ 
ပန္းဆီေရာင္မ်ိဳးေလးေပါ့။
Fashion နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး Site တစ္ခုခု ညႊန္ေပးပါ။

ညီမ မၾကည့္ျဖစ္ေသးလို႔ပါ၊ ၾကည့္ၿပီးမွ ပရိတ္ေတြကိုလမ္းညႊန္းေပးပါမယ္၊ စိတ္ခ်ပါေနာ္။
အမ ေနာက္ေရွ႕ဆက္လုပ္ျဖစ္မယ့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းေလးေတြအေၾကာင္း သိပါရေစ။

ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ့ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇာတ္ကားေတြရို္က္ဖို႔ရိွပါတယ္။ အမ်ားႀကီးမရိုက္ရေသးေပမဲ့ 
ဇာတ္ရုပ္မ်ိဳးစံုသရုပ္ေဆာင္ခ်င္လုိ႔ ဇာတ္ကားေတြ အမ်ားႀကီး ရိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ Model ပိုင္းထက္ သရုပ္ေဆာင္ကုိ 
သရုပ္ေဆာင္ကို ပိုအားသာပါတယ္ရွင္။
ပရိတ္သတ္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္ေလး။

အႏုပညာရွင္ေတြ ေတာင္းဆိုေနက်အတိုင္းဘဲေပါ့… စိတ္ဓါတ္အျဖဴစင္ဆံုးနဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီး သရုပ္ေဆာင္ 
သြားမွာေတြကို လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွခဲ့ရင္လည္း သည္းခံၿပီး အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီး အားေပး ေပးပါ၊ ခ်စ္ေပးပါလုိ႔၊ 
အားေပးတဲ့သူလည္းပို အားေပးၿပီး၊ မအားေပးခ်င္လည္း အားေပးပါလို႔…။

သိခ်င္တာေလးေတြကုိ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးတဲ့ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

“နည္းပညာဆိုတာ အဆံုးအစမရိွတဲ့ ကႏာၱရလြင္ျပင္ႀကီးတစ္ခုလိုပါဘဲ” ဆိုတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ပန္းေသာ္တာ 
ပန္းေသာ္တာေလးက အခုမွ အသက္(၁၈)ႏွစ္သာ 

ရွိေသးတဲ့ ငယ္ရြယ္ သြက္လက္တက္ၾကြတ့ဲ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဒုတိယႏွစ္ ျမန္မာစာေၿဖၿပီး 

အနပညာလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လႈပ္ရွားဖူးခဲ့ဖူးတဲ့ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ Miss Talent-

MRTV-4၊ Miss March Virgin-အပ်ိဳစင္၊ Endeavor girl-Perfect၊ 

သုခုမရင္ျပင္ - သရုပ္ေဆာင္ အေကာင္းဆုံးဆု၊ ရသေပၚလြင္ 

သရုပ္ေဆာင္ အေကာင္းဆုံးဆု၊ ပန္းပ်ိဳးလက္ ဇာတ္လမ္းတြဲ 

(ျမန္မာ့အသံ)၊ “ရြာ” ဇာတ္လမ္းတြဲ(MWD)၊ ပေဟဠိနန္းေတာ္(MWD)၊ 

ဆိုလိုက္ၾကစုိ႕ Season-1 VCD၊ အရင္တိုင္းထက္-VCD၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ 

ဗီြဒီယို ဇာတ္ကား(မထြက္ေသး)၊ O-Ma Cake ေၾကာ္ျငာ(လြင့္ဆဲ)၊ 

V-Fashion အက်ၤ ီဆုိင္ေၾကာ္ျငာ (မလႊင့္ေသး)၊ Journal၊ Magazine 

မ်ားရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး စကား၀ါ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းဆင္း၊ Talents 

& Model သင္တန္းဆင္း တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမနဲ႕ 

ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသမွ် ပရိတ္သတ္ႀကီးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။
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Action game  ေတြေဆာ႔ေနရလို႔ ပ်င္းေနၿပီဆိုရင္ Silent Hill: Downpour ကို 
ေဆာ႔ပါလို႔ ညႊန္းပါရေစ။ သည္းထိတ္ရင္ဖုိစြန္႔စားခန္းေတြနဲ႔အတူ ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ေတြ 
ရင္ဆုိင္ရမလဲဆိုတာ ၾကိဳမသိႏုိင္တဲ႔ Silent Hill Downpour ကို Konami Digital 
Entertainment  က March 13 ရက္ေန႔ မွာ စတင္ၿဖန္႔ခ်ီေတာ႔မွာပါ။ Silent Hill 
ကို Series အလိုက္ထုတ္တာ ယခုဆို ၈ ခုေျမာက္ျဖစ္ျပီး အခုစီးရီးဟာ အရင္စီးရီးနဲ႔ 
ထုတ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္ အေတာ္ေလးကြာဟ ေနပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕  Developer Vatra Games 
မွ ဒီစီးရီးဟာ အရင္ဘယ္ Silent Hill စီးရီးနဲ႕မွ မတူတဲ့ အရသာကုိ ေပးစြမ္းထားျပီး 
ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္၊ ဇာတ္ေကာင္ အကုန္လံုးဟာလည္း ကြဲျပားေနမွာ 
ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ Downpour ကုိ 
PS3 နဲ႔ Xbox 360 gamer ေတြကလြဲ ၿပီး PC gamer ေတြ လက္ထဲထည္႕မွာ 
မဟုတ္ေသးဘူး။  ဒါကေတာ႔ PC gamerေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာေပါ႔။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ 
PS3 နဲ႔ Xbox မွာ Horror ဂိမ္းေကာင္းေကာင္း ကစားခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ကေတာ႔ 
သတင္းေကာင္းပါပဲ။ 

Silent Hill: Downpour ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဒီလုိပါ။ 
မုိးေတြသည္းသည္းမဲမဲ ရြာေနတဲ႔ညမွာ ေထာင္ေၿပာင္းရမဲ႔ အက်ဥ္းသားေတြ 
တင္လာတဲ႔ ေထာင္ကား တစ္စီး ၊ တၿဖည္းၿဖည္း ေမွာင္းေနရင္း Slient Hill ၿမဳိ႕ကုိ 
မေရာက္ခင္ကားလမ္းက ပ်က္ၿပီးေခ်ာက္တစ္ခု ၿဖစ္ေနတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ဘဲ 
အဲ႔ဒီေထာင္ကားက ေခ်ာက္ထဲကုိ ၿပဳတ္က်သြားတယ္။ အဲဒီ မွာ Downpour က 
ဇာတ္လမ္းစပါၿပီ။ Murphy Pendleton ဆုိတ႔ဲ လူက ဒီဂိမ္းမွာ ဇာတ္လိုက္တစ္ေယာက္ပါ။ 

သူက အက်ဥ္းသားတစ္ဦးပါ၊ ေထာင္ေၿပာင္းရမဲ႔ 
အက်ဥ္းသားထဲမွာ ပါလာၿပီး ေခ်ာက္ထဲက်သြားတဲ႔ ေထာင္ကားထဲကေန  လြတ္လာတဲ႔ 
လူအၿဖစ္ Slient Hill ၿမိဳ႕ထဲမွာ သင္က ကစားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Game ေတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း 
ရန္သူေတြ ပါမယ္။ သင္ အသုံးၿပဳရမဲ႔ လက္နက္ေတြပါမယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီ Downpour 
က series အသစ္ဆိုေတာ႔ တစ္ခါမွ မပါခဲ႔တဲ႔  လက္နက္ေတြ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ 
အသစ္ေတြ ၊ zombie အသစ္ စတဲ႔ အသစ္သစ္ ေတြနဲ႔ ကစားရမွာပါ။ Silent Hill 
တိုင္းက ေၾကာက္ရြ႕ံမႈေတြ ၊ ရင္ဖုိစရာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ကစားၾကရတဲ႔ Horror game ေတြ 
ခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင္႔လဲ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ ကစားတဲ႔သူေတြက လက္မလြတ္းတမ္းကို 
ကစားခ်င္ၾကပါတယ္။ အခုလည္း ေၾကာက္ရႊံ႕တုန္လႈပ္မႈေတြ နဲ႔အတူ ဂိမ္းထဲမွာပါတဲ႔ 
objective ေလးေတြ၊ puzzle ေလးေတြေၾကာင္႔ သင္႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းမရွိတဲ့ Gam-
er  တစ္ေယာက္အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲေပးသြားမွာပါ။ Game Mode အေနနဲ႕  Single 
Player ျဖစ္ျပီး Graphic ပုိင္းကလည္း အရင္စီးရီးေတြထက္ ပိုေကာင္းလာတာကို 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ 3D mode ကို ဒီ downpour မွာ PS3 အတြက္ 
အၿပည္႔အ၀ခံစားႏုိင္မယ္လို႔ Konami က preview မွာေၿပာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔  
PS3 နဲ႔ Xbox gamer ေတြအတြက္ ဒီတပတ္ game preview အၿဖစ္ Slient Hill: 
Downpour ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္..

Developer(s)    Vatra Games
Publisher(s)     Konami Digital Entertainment
Composer(s)    Daniel Licht 
Series              Silent Hill
Engine             Unreal Engine 3
Platform(s)       PS3, Xbox 360
Release Date    March 13, 2012
Genere(s)        Survival Horror
Mode(s)           Single-player

 »

3DS မွာထြက္ရွိလာမည့္  
Mario Tennis Open’s

The Game Developer’s Conference မွာ စတင္ေၾကညာခဲ့သည့္ Mario Tennis Open’s ဟာ ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ 

ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည့္ Game တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Nitendo မွ ထုတ္လုပ္ျပီး Sports Action ျဖစ္သည့့္္ Mario Tennis Open’s 

ကို ေမလ၂၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ျဖန္႔ခ်ီမွာျဖစ္ကာ 3DS တစ္မ်ိဳးတည္းမွာပဲ ေဆာ့လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

First person ဂိမ္းေတြကို 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ Shootmania

Nadeo’s Tackmania ပုံစံ ဂိမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Shotmania ဆိုသည့္ ဂိမ္းကို Ubisoft မွ ျဖန္႕ခ်ိေတာ့မွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မည့္ေန႔ကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာထားေပမဲ့ 2013 ဇူလိုင္လထဲမွာ 
စတင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ Shotmania ကုိ PS3, Xbox 360, PC တို႔တြင္ ကစားသြားႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

လူစိတ္၀င္စားဆုံးအသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ Game မ်ား 
By YHT

Max Payne 3 

Rockstar Game မွထုတ္လုပ္ျပီး Rockstar Studio မွေရးဆြဲထားတဲ့ 
Max Payne 3 ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္ျပီး 
PS3, Xbox 360, PC တ႔ိုမွာ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Counter-Strike: Global offensive

First person shooter ဂိမ္းမွာ နာမည္ၾကီးတဲ့ Counter-Strike: Global 
offensive ကို Valve မွ ထုတ္လုပ္ျပီး Valve ႏွင့္ Hidden Path Entertainment 
တို႔မွ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ PS3, Xbox 360, PC, Macintosh တ႔ိုမွာကစားႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွာ ျဖန္႔ခ်ီမွာျဖစ္ပါတယ္။

BIOSHOCK Infinite 

နာမည္ၾကီး Shooter ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ Bioshock Infinite 
ကို 2K Games မွ ထုတ္လုပ္ျပီး Irrational Games မွ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ 
ဂိမ္းကို ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္ၿပီး PS3, Xbox 
360 တို႔မွာ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Diablo 3 

Blizzard Entertainment မွ ကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ထားေသာ third-
person Action RPG ဂိမ္းျဖစ္တဲ့ Diablo 3 ကုိ PS3, Xbox 360, PC, Macintosh 
တ႔ိုမွာ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွာ ျဖန္႔ခ်ီမွာျဖစ္ပါတယ္။

Assassin’s Creed lll 

Action Adventure ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Assassin’s Creed lll ကုိ Ubisoft 
မွ ထုတ္လုပ္ျပီး Ubisoft Montreal မွ ေရးဆြဲေပးထားပါတယ္။ Wii-U, PC 
တ႔ိုမွာ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ 
ျဖန္႔ခ်ီိမွာျဖစ္ပါတယ္။

PlayStation Vita အတြက္ထြက္ရွိလာမည့္ 
RESISTANCE

 Sony မွ အသစ္ 
ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Play-
Station Vita အတြက္ 
ကစားစရာ ဂိမ္မ်ား 
နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ RE-
SISTANCE: Burnng 
Skies ကေတာ့ ေမလ 
၂၉ရက္ ၂၀၁၂ မွာထြက္ရွိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Sony Com-
puter Entertainment 
မွ ျဖန္႔ခ်ီျပီး Nihilistic မွ 
ေရးဆြဲထားပါတယ္။ Shoot-
ing ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး 
Story mode ေကာင္းေကာင္း 
ႏွင့္ ကစားရမွာျဖစ္တယ္။
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ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳေနရေပမယ့္ 

ကြန္ပ်ဴတာမွာပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ Mouse၊ Keyboard ကအစ 

ေနာက္ဆံုး Motherboard၊ CPU ေတြကို ဘယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ 

တီထြင္ခဲ့လည္း ဆုိတာကို သတိမထားမိၾကပါဘူး။

အခုေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြကေတာ့ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ 

အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဘယ္သူဘယ္ဝါက ဘယ္ခုႏွစ္မွာ တီထြင္ခဲ့သလဲ 

ဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို ၾကည့္ရေအာင္။

Monitor

Monitor (သို႔) Display လုိ႔ ေခၚတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ ဖန္သားျပင္ဟာ ၁၉၈၀ 

ခုႏွစ္မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚတြင္ အသုံးျပဳဖုိ႔ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမာ္နီတာကို ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္တဲ့အတြက္ သာမာန္ 

TV ရဲ႕ aspect ratio ျဖစ္တဲ့ 4:3 ကို 16:9 ရရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ 

နည္းပညာအေနနဲ႕ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္ထိ CRT၊ LCD၊ LED၊ Plasma ဆုိျပီးရွိပါတယ္။

Processor
Central Processing Unit 

(CPU) ကုိ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားက 

တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းဟာ 

ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း အေရးၾကီးဆုံး 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ကာ 

ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ဦးေနာက္တစ္ခုအျဖစ္ 

တင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ CPU ရဲ႕ 

ဒီဇုိင္းမ်ားဟာ စတင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွ စျပီး ယခုေခတ္အထိ အဆင့္ဆင့္ 

ေျပာင္းလဲခဲ့ေပမယ့္ အေျခခံ အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ IBM မွ ၄င္းတို႔ရဲ႕ System/360 

လို႔ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ CPU ေတြကုိ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ထိုေခတ္အခါတြင္ 

အေအာင္ျမင္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါႏွစ္အတြင္းမွာပဲ Digital 

Equipment Corporation (DEC) မွ ေဆးသုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ PDP-8 

အမည္ရ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္း ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ PDP-

11 ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ PDP-11 မွစ၍ CPU ေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 

စတင္ အသံုးျပဳလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Motherboard
ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Mother-

board ကို အျခားတန္ဆာပလာမ်ားကုိ 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 

ဖန္တီးထားတဲ့ Printed Cir-

cuit Board (PCB) အျဖစ္ 

အသံုးျပဳပါတယ္။ Motherboard ကို 

တစ္ခါတရံ Mainboard၊ System 

Board အျဖစ္ ေခၚဆိုျပီး Apple တြင္ေတာ့ Logic Board အျဖစ္ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ Motherboard ကို အတိုေကာက္ mobo လုိ႔လည္း ေခၚပါေသးတယ္။ 

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ Motherboard ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ အဓိက 

လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး စစထုတ္ Motherboard မ်ားဟာ audio၊ video၊ 

network၊ storage နဲ႕ expansion ေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ 

ဒီလုိနဲ႕ ၁၉၉၀ ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမ်ားမွာေတာ့ Motherboard ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း 

အဆင့္ျမင့္လာျပီး 3D gaming ႏွင့္ စြမ္းအားျမင့္ Graphic Card မ်ားကို သီးျခား 

ခြဲထားေပးႏုိင္တဲ့ Function (PCI-E) ေတြပါ ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ Motherboard အဓိကထုတ္လုပ္ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားမွာ Micronics၊ Mylex၊ AMI၊ DTK၊ Hauppaauge၊ Orchid Tech-

nology၊ Elitegroup၊ DFI ႏွင့္ တိုင္ဝမ္ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ အမ်ားစု ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။

Memory
ကြန္ပ်ဴတာတြင္း အသံုးျပဳတဲ့ Memory 

(RAM) ဆိုတာဟာ Program (သို႔) data ေတြကို 

ယာယီ မွတ္သားေပးႏိုင္တဲ့ device ေလးတစ္ခု 

ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ Memory နည္းပညာကို ၁၉၄၀ 

ခုႏွစ္မ်ားက အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား digital 

ပစၥည္းမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထုိ႔ေနာက္ Memory နည္းပညာမ်ားဟာ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာျပီး De-

lay Line Memory၊ Magnetic Memory ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး Transistor မ်ားႏွင့္ 

ျပဳလုပ္ထားေသာ Memory မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္း အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။ 

ယခုေခတ္ အသံုးျပဳေနေသာ Transistor အေျခခံ Memory မ်ားကို ၁၉၆၀ 

ခုႏွစ္မ်ားက ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Hard disk drive
HDD (သို႔) hard drive၊ hard disk (သို႔) 

disk drive မ်ား အျဖစ္လည္း ေခၚဆုိၾကတဲ့ 

Hard disk မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ အျခား informa-

tion ေတြကုိ သိမ္းဆည္းတဲ့ ေနရာမွာ 

အသံုးျပဳပါတယ္။ Hard disk မ်ားကုိ IBM မွ ၁၉၅၆ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ထိုစဥ္အခ်ိန္က main- frame ႏွင့္ 

mini ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး 

ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ Hard disk (350 RAMAC) ဟာ ေရခဲေသတၱာ ၂ လံုးရဲ႕  

အရြယ္အစားနဲ႕ တူညီပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ IBM ကပဲ 1311 

အမည္ရ Hard disk တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ၄င္းရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ တစ္လံုးနဲ႕ ညီမွ်ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း IBM 

ကပဲ Hard drive မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေစ်းႏႈန္း ၾကီးျမင့္ျပီး PC 

မ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးမျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၀ 

ခုႏွစ္မ်ားမွာ ေစ်းေပါျပီး PCမ်ားေပၚတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Hard disk မ်ားကို 

စတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိစဥ္အခ်ိန္က Hard disk တစ္လံုးရဲ႕ space 

ဟာ 10 MB သာရွိခဲ့ပါတယ္။

Mouse
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ 

အသံုးျပဳေနတဲ့ Mouse ကို 

အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ 

Trackball တစ္ခုအေနနဲ႕သာ 

ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆုိပါ ကြန္ပ်ဴတာ dis-

play အတြင္း လုိအပ္တဲ့ ေနရာကုိ pointer 

ေထာက္ေရႊ႕ႏုိင္တဲ့ Trackball နည္းပညာကို ၁၉၅၂ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိစဥ္အခ်ိန္တြင္ စစ္ဘက္သံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ 

ပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲ႔သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခုေခတ္ Mouse ေတြရဲ႕ 

ေရွ႕ေျပးကို Douglas Engelbart ဆိုသူမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္း Mouse အသုံးျပဳမႈဟာ မရွိသေလာက္ကုိ ရွားပါးခဲ့တဲ့အတြက္ 

ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ယခုေခတ္တိုင္ အသုံးျပဳေနရေသာ Mouse ပံုစံကုိေတာ့ 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Telefunken မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၇၀ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Apple ဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕  

Appel Macintosh မ်ားနဲ႕အတူ Lisa Mouse မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ Telefunken မွပဲ Rollkugel အမည္ရ Mouse မ်ားကို 

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲျပီး ကုမၸဏီထုတ္ TR-440 ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္း 

တပါတည္း ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳေနၾကတဲ့ Laser Mouse 

ေခၚ Optical Mouse မ်ားကုိေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ ၾကံရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ Sun Microsystems မွ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ workstation မ်ားအတြက္ 

Laser Mouse မ်ားကုိ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ LED နည္းပညာ အသံုးျပဳ 

Laser Mouse ျဖစ္တဲ့ MX 1000 ကိုေတာ့ Logitech မွ Agilent Technologies 

နဲ႕ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။

Keyboard
လက္ႏွိပ္စက္ လက္ကြက္အတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ Key-

board ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Keyboard 

လက္ကြက္ႏွင့္ Function မ်ားဟာ ယခုထက္တိုင္ မေျပာင္းလဲေသးပဲ PC၊ Lap-

top မ်ားတြင္သာမက Smartphone မ်ား၊ Touch Screen မ်ားေပၚတြင္လည္း 

ယခင္လက္ကြက္ပံုစံကိုသာ အသံုးျပဳထားပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဘယ္က “စ”
BY YHT

INNOVATIONSCIENCE

တ႐ုတ္ Hacker မ်ားမွ 
NASA  ၏ Network အား 
ဝင္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္

တရုတ္ႏိုင္ငံ Hacker အဖြဲ႕တစ္ခုမွ အာကာသသိပၸံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ NASA ၏ အဓိက Control Center တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Jet Pro-

pulsion ၏ ကြန္ရက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ေၾကာျငာခဲ့ပါတယ္။

JPL ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ဂ်ဴပီတာျဂိဳလ္၊ အဂၤါျဂိဳလ္ ႏွင့္ ေစတန္ျဂိဳလ္မ်ားသုိ႔ 

ေစလႊတ္ထားေသာ အာကာသယာဥ္ ၂၃ စီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရေသာ 

အာကာသယာဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ စခန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

NASA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ Hacker မ်ားမွာ JPL ၏ 

ကြန္ယက္ကို ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလထဲမွ စတင္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္သြားျခင္းကို 

သိရိွလုိက္ရေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔မွာ Hack ျပီးျပီးျခင္း ကြန္ယက္ထဲသုိ႔ hacking 

tools မ်ားကို Upload လုပ္ျပီး User ID မ်ားႏွင့္ NASA ၏ အခ်က္အလက္ 

အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခုိးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 NASA မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ 

General Paul Martin 

မွေတာ့ Hacker မ်ားဟာ 

JPL ရွိ data မ်ားကို 

လုိအပ္သလို modify 

လုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ 

file မ်ားကို 

အသစ္ဖြဲ႕ႏိုင္၊ 

ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ 

အစြမ္းလည္း ရွိေၾကာင္း၊ 

ထုိ႔ျပင္ network 

အတြင္း user account 

အသစ္မ်ားကိုလည္း 

ဖန္တီးႏုိင္သည့္ အတြက္ NASA ၏ လံုျခံဳေရးကုိပါ ထိခိုက္လာ ေနေၾကာင္း 

သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေျပာၾကား သြားပါတယ္။
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01-430-897
01-553-918

or

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

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 510490

Company Min Wai Thit Int'l Co.,Ltd

Address No.17, Pan Chan Street, Sanchaung
Tsp, Yangon, Myanmar

Requirement Sales Executive(Male)                      3

graduate should have the ability of 
skillful driving-should have good 
personality & manner-must be 
interest in sales & marketing

Contact Phone 01-387 419

Company FIT Computer

Address _

Requirement Local Service Only

Vacant Position

Computer Hardware(Male)               4

Contact Phone 09-73008991

Company Cyber City Co., Ltd

Address No.78/82, Rm(102), Botahtaung Zay St.,
Botahtaung, Yangon.

Requirement Local Service Only

Vacant Position Cashier                                            2

Sales

Sales Promotor

Store

Driver

Delivery

2

3

2

1

Contact Phone 09-5062626, 09-73225733

Company

Address _

Requirement Local Service Only

Vacant Position Multimedia Technician 

B.E(electronic), B.Tech, B.E (IT)

Service Technician

Contact Phone 430 897

Company Myanmar ICT

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing
Than Thu Mar Road Tamwe Township
Yangon Myanmar

Requirement Local Service Only

Vacant Position Senior Editor                                    2

Reporter                                          5

Translator                                        2

Senior Designer                               2

DTP                                                 2

လူႀကီးမင္း

နည္းပညာ စူပါ ပါဝါ 
ႏိုင္ငံသစ္ (သို႔) တ႐ုတ္ႏိုင္င ံ
By YHT 

၂၁ ရာစုဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ရာစုႏွစ္လို႔ ေျပာလို႔ရမလား? ေျပာရရင္ 
ျဗိတိန္ အင္ပါယာဟာ ၁၉ ရာစုႏွစ္မွာ စူပါ ပါဝါတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး USA ဟာ ၂၀ 
ရာစုရဲ႕ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ တရုတ္ကေရာ္? ဟုတ္ပါတယ္ 
ေနာက္လာမယ့္ ရာစုႏွစ္ေတြမွာ တရုတ္ရဲ႕ အင္အား ၾကီးထြားလာမႈဟာ 
အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္လာပါျပီ။

ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာ USA ရဲ႕ေနာက္ ကမၻာ့ ဒုတိယ စီးပါြးေရး အင္အား 
အၾကီးဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ တရုတ္ရဲ႕ စက္ရံုေတြဟာ မိုဘိုးလ္ဖုန္း၊ Laptop ေတြနဲ႕ 
အျခား နည္းပညာ ပစၥည္းေတြကုိ အဓိက ထုတ္လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ 
အားလံုးကေတာ့ Made in China မဟုတ္ေပမယ့္ အခ်ိုဳ႕ 
ပစၥည္းေတြဝယ္မယ္ဆုိရင္ တရုတ္ Brand ေတြကို 
အားကိုးေနရတယ္။

အင္အားၾကီးထြားလာမယ့္ 
တ႐ုုတ္

တ႐ုုတ္ဟာ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ 
ပထမဆံုး အာကာသယာဥ္မႈးကို 
အာကာသထဲကုိ ပို႔လႊတ္ထားပါတယ္။ 
ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စိတ္ကူးအၾကံစည္ Project 
သစ္ေတြဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ မၾကံစည္ေသးတဲ့ 
လုပ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမယ္။

ဥပမာ - တ႐ုုတ္ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၆ မတုိင္ခင္ 
ေလယာဥ္ကြင္း အခု ၅၀ ထပ္ျပီး ေဆာက္သြားဖို႔ စီစဥ္ ထားျပီး 
အဲဒီထဲက Beijing Daxing မွာရွိတဲ့ ေလယာဥ္ကြင္းရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ 
Bermuda ၾတိဂံအရြယ္အစားနဲ႕ အတူတူပဲလုိ႔သိရပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီးဆံုး Tower ျဖစ္လာမယ့္ ၁၂၈ ထပ္ရွိ 
Shanghai Tower ကို ေဆာက္လုပ္ေနျပီး (Hangzhou ပင္လယ္ေအာ္ကုိျဖတ္၍) 
ကမၻာ့အရွည္ဆံုး ပင္လယ္ကူးတံတား၊ တစ္နာရီ မိုင္ ၁၈၀ ေမာင္းႏွင္းႏုိင္တဲ့ 
ကမၻာ့အျမန္ဆုံး က်ည္ဆန္ရထားတို႔ကုိ ေဆာက္လုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ခ်ထားျပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အခုလက္ရွိမွာလည္း တရုတ္ဟာ Three Gorges Dam လုိ႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့ 
အၾကီးဆံုး ဓါတ္အားရံုကုိလည္း တည္ေဆာက္ထားျပီး အဆိုပါ ဓါတ္အားရံုဟာ 
လူဦးေရ ၁.၂၄ သန္းေလာက္ေနထုိင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာအက်ယ္အဝန္းေပၚမွာ 
တည္ေဆာက္ထားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ပမာဏဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 
Dallas ျမိဳ႕ရဲ႕  အက်ယ္အဝန္းနဲ႕ တူပါတယ္။

ထပ္ရိွတာကေတာ့ ၂၀၁၀ အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ 
၁.၃၂ ဘီလီယံ တိုးလာတယ္လို႔ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီ  
အေရအတြက္ဟာ လက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ 
အေရအတြက္ထက္ မ်ားျပားတယ္။

လက္ရိွအခ်ိန္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၇၈ မွာ ႏိုင္ငံတြင္း ျပဌန္းခဲ့တဲ့ မိသားစုတစ္စု 
ကေလးတစ္ေယာက္သာ ေမြးဖြားခြင့္ကုိ လုိက္နာေနရေပမယ့္ အခု ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ 
ငါးပံု တစ္ပံုဟာ တရုတ္ျပည္မွာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေနထိုင္သူမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ေတြဟာလည္း အခုခ်ိန္မွာ 
Windows laptops၊ Apple iPhone မ်ား၊ iPad မ်ား၊ iPod မ်ားႏွင့္ Mac-
Books မ်ား၊ Nokia ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ား၊ Sony၊ Nitendo ႏွင့္ Microsoft ဂိမ္း 
console မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ စက္ရံုေတြမွာသာ 
အလုပ္ရရွိမႈ မ်ားျပားပါတယ္။

တ႐ုုတ္ျပည္ နယ္တစ္ေလွ်ာက္ စက္ရံုေတြဟာ တစ္မိုင္စီသာ 
အကြာအေဝးရွိၾကျပီး ပံုစံမတူ၊ ယူနီေဖာင္းမတူတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ ေျခခ်င္းကို 
လိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စက္ရံုေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ 
အလြန္သန္႔ရွင္းေနတာကိုသာ ေတြ႕ရမွာပါ။

ေက်းလက္ေဒသေနထိုင္သူေတြဟာ အခုခ်ိန္မွာ စက္ရံုလုပ္သားေတြအျဖစ္ 
သြပ္သြင္းျခင္းခံေနရ ျပီး ၄င္းတို႔ဟာ အေနာက္တုိင္း အလုပ္ခြင္ပံုစံအတုိင္း တစ္ရက္ 
၈နာရီထက္ ပိုျပီး အလုပ္လုပ္ေနရေပမယ့္ မတူတာကေတာ့ လစာနည္းနည္းနဲ႕ 
အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းေတြပါပဲ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္းထမ္းမ်ား

တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ China Investment Corporation ရဲ႕  ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ 
Jin Liqun ကေတာ့ ၄င္းတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ထမ္း အေျခအေနက ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး 
ႏိုင္ငံတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ 
အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို အလုပ္ၾကိဳးစားေစျခင္းထက္ 
ပ်င္းရိျခင္းဘက္ကုိသာ ဦးတည္ေစေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
မက္လံုးေပးျခင္းဟာလည္း အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း Al Jazeera ရုပ္သံဌာနနဲ႕ 
အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖဆုိထားပါတယ္။

Chinese Communist Party (CCP) ကေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္း 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ ကမၻာ့အဆင့္အထိ 

ေရာက္ရွိဖုိ႔ လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေအာင္ ၾကိဳးစားေနျပီး 
ထုိထဲတြင္ ဝန္ထမ္းလစာ တုိးျမွင့္ေရးကလည္း အဓိက ေျပာင္းလဲရမယ့္ေနရာမွာ 
ပါဝင္ေနတယ္လုိ႔ ေၾကာျ္ငာထားပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ တ႐ုုုတ္ဟာ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္တာ စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၁၅) 
ကို အထူးတလည္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ရလာဒ္ေတြကလည္း သိသိသာသာကို 
တိုးတက္လာေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ထုတ္ကုန္ေတြ ကုိ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႕ export လုပ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ မ်ားျပားလွတဲ့ 
လူဦးေရျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ ခ်ထားရပါတယ္။

တ႐ုုုတ္ဟာ အခုခ်ိန္မွာ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး PC၊ ကား၊ ဖုန္း လုပ္ငန္း ေတြရဲ႕ 
ေစ်းကြက္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားျပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခု 
ဆုိတာကိုလည္း ေမ့လုိ႔မရပါဘူး။

 တခ်ိန္တုန္းက IBM ရဲ႕ PC ဌာနကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး အခု Lenovo ရဲ႕ senior 
vice president ျဖစ္တဲ့ Milko van Duijl ကေတာ့ “က်ေနာ္ Beijing ျမိဳ႕ထဲကို 
ကားနဲ႕ ပတ္လိုက္ရင္ အခုေခတ္လူငယ္ေတြဟာ အေနာက္တုိင္း ဆန္ဆန္ 
ဝတ္ဆင္ထားတာေတြ၊ ေခတ္မီ ပစၥည္းကိရိယာေတြ အသုံးျပဳေနတာေတြကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံထဲက လူငယ္ေတြရဲ႕ 
အေနာက္တုိင္း ႏိုင္ငံေတြေပၚ အတုယူျပီး သံုးလာၾကတာကို 
ေတြ႕လာရတာပါပဲ။ ဒါဟာ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားလာတာကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ျပီး ပစၥည္းေကာင္းအတြက္ 

ပိုက္ဆံေတြ သံုးတတ္ေနျပီလုိ႕ ေျပာရမယ္” 
လို႕ မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင့္မီ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားနဲ႕ တ႐ုုတ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ စီးပါြးေရးအင္အားေတြပဲ ၾကီးေန ၾကီးေန၊ 
အီလက္ထေရာနစ္ ေစ်းကြက္ၾကီးကိုပဲ ခ်ဳပ္ကုိင္ထား ခ်ဳပ္ကုိင္ထား အနည္းဆုံး 
အားနည္းခ်က္ ၂ ခုရွိေနပါတယ္။

ပထမတစ္ခုကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ စက္ရံုေတြအမ်ားစုဟာ တုိင္ဝမ္ 
(သို႔) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပိုင္ေတြသာ ျဖစ္ေနျပီး အဲသလို ျဖစ္တာကလည္း ေစ်းေပါတဲ့ 
ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ တ႐ုုတ္ႏုိင္ငံထုတ္စစ္စစ္ Brand ေတြက အရမ္းကုိ 
နည္းေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ နာမည္ၾကီး အမွတ္တံဆိပ္ေတြထုတ္ဖုိ႔ 
အတြက္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ Brand ေတြက ေတာ္ေတာ္ကို ရွားပါတယ္။

အဲသလုိ ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇုိင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ စီးပါြးေရး ခ်မွတ္မႈေတြနဲ႕ Brand 
ေတြ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ IT စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ 
ဝင္ေငြေတြကလည္း တြက္ေျခမကိုက္ပါဘူး။

ဥပမာေျပာရရင္ အရင္ႏွစ္ iPhone အတြက္ အဓိက Supplier ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 
ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစိုက္ Samsung ရဲ႕ အရံႈးၾကီးရံႈးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္ရင္ 
သိႏိုင္ပါတယ္။

“Slicing an Apple” ရဲ႕  အဆုိအရ iPhone ေတြအတြက္ ပစၥည္းေတြ 
ထုတ္လုပ္တဲ့ အရင္းက ၁၇၈ ေဒၚလာသာက်သင့္ျပီး Apple ကေတာ့ ေဒၚလာ 
၅၆၀ နဲ႕ ျပန္ေရာင္းတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ၾကားက ဟေနတဲ့ 
၃၆၈ ေဒၚလာကို Apple က စားထားတာပါပဲ။ တစ္ကယ္တမ္းလုပ္ရတဲ့ Fox-
conn ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Apple အတြက္ iPhone တစ္ခုကို ၇ ေဒၚလာနဲ႕ 
လုပ္ေပးေနရပါတယ္။

Apple အေနနဲ႕ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုိ ဘီလီယံ ၈၀ ေလာက္ ရေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္ရတဲ့ Foxconn က မနည္း႐ံုးကန္ေနရတာက ထူးဆန္းတယ္လို႕ 
မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိတာ၊ 
ဝန္ထမ္းလစာေတြလည္း သက္သာ၊ ေျမေနရာေတြလည္း မ်ားျပားတာေတြဟာ 
အင္အားၾကီး ကုမၸဏီေတြကို အျမတ္ရေစတာပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာလည္း တစ္ကယ္တမ္း အျပစ္ေျပာဖုိ႔ မလိုေသးပါဘူး။ 
အေၾကာင္းက တစ္ခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ အမ်ားစုဟာ အေနာက္တိုင္း 
ႏိုင္ငံက ပစၥည္းေတြကုိ လုိက္လံ တုပထားျခင္းကုိ ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္။ အဲသလုိ 
တုပခဲ့ေပမယ့္လည္း ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားနဲ႕ ၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဂ်ပန္ဟာ နည္းပညာ 
ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာ တရိပ္ရိပ္တုိးတက္လာျပီး ပစၥည္းသစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြနဲ႕ 
ကမၻာ့ အဆင့္တန္းမီ product ေတြ ထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ Sony၊ Honda၊ Toyota၊ Yamaha၊ Panasonic၊ Nikon၊ Canon 
အစရွိသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ 

အသီးသီးမွာ ေနရာ ရလာတာက မ်က္ျမင္ပဲ။
ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕  ျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္ျပီး HTC ထုတ္လုပ္တဲ့ တုိင္ဝမ္၊ Asus 

တို႔ကလည္း ၄င္းတုိ႕ရဲ႕  brand ေတြကုိ ကမၻာ့ စီးပါြးေရး ဇတ္ခံုေပၚေရာက္ေအာင္ 
ၾကိဳးစားတည္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာကေတာ့ အဲဒီထဲမွာ 
အင္အားၾကီးပါတယ္ဆုိတဲ့ တ႐ုတ္ မပါဝင္ပါဘူး။

တ႐ုုတ္ကုမၸဏီေတြဟာ ႏိုင္ငံတြင္း က်င့္သံုးေနတဲ့ စီးပါြးေရး 
ေပၚလစီေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပါြးေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိပဲ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းက ကုမၸဏီေတြထက္ 
စင္ကာပူ အေျခစိုက္ တ႐ုုတ္္ကုမၸဏေီတြကိုသာ ဆက္သြယ္ခ်င္ၾကပါတယ္။

စက္ရံုဖြင့္ခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း စက္ရံု 
တည္ေထာင္မယ့္အစား တိုင္ဝမ္နဲ႕ ေဟာင္ေကာင္ လုိေနရာမ်ိဳးမွာ Foxconn၊ 

Compal၊ Quanta၊ Wistron (သို႔) Pegatron တုိ႕လုိ ေစ်းေပါျပီး Lap-
top၊ Tablet၊ Phone အစရွိတာေတြကို ဒိုင္ခံ ထုတ္လုပ္ေပးမယ့္ 
စက္ရံုေတြကိုပဲ အားကိုးၾကပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႕ အနီးတဝိုက္ရဲ႕ ဝန္ထမ္း 
လုပ္အားခေတြမွာ မေလးရွားက ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနျပီး 

တ႐ုတ္ကေတာ့ ဒုတိယေနရမွာ ရွိပါတယ္။ 
ေနာက္ပိုင္း သတိထားစရာ ျဖစ္လာတာက 
က်န္တဲ့ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ 

ဝန္ထမ္း လုပ္ခကလည္း နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ 
စဥ္းစားၾကည့္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႕ ပိုျပီး 

လုပ္အားခသက္သာတဲ့ ေနရာေတြ၊ လူေတြ ကိုသာ 
ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။
ဥပမာ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏေီတြဟာ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ 

မေလး အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ စက္ရံုေထာင္ျပီး Laptop ေတြ ထုတ္မယ့္အစား 
ဝန္ထမ္းခလည္း ေစ်းသက္သာ၊ ေပၚလစီေတြလည္း သိပ္မရွိတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကို မ်က္စိက်လာၾကပါတယ္။

အခုခ်ိန္ တ႐ုုတ္ႏုိင္ငံ CCP ရဲ႕ မူဝါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးေနတာကေတာ့ 
Foxconn လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ အေၾကာင္းက Foxconn ဟာ ႏိုင္ငံတြင္း စရိတ္နည္းပါးတဲ့ 
ေနရာေတြမွာ စက္ရံု ေတြထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သြားဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာေတာ့ Foxconn က Apple Product ေတြကို 
အဓိက ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ Shenzhen စက္ရံု ဝန္ထမ္းအင္အားကုိ ၅ သိန္းကေန 
၂ သိန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အဲဒါကလည္း အထက္က 
ေျပာခဲ့သလိုပဲ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ စက္ရံုေဆာက္ျပီး ဝန္ထမ္းေတြ ျပည္လည္ 
ျဖည့္ဆည္းမယ့္ အစီအစဥ္ပါပဲ။

အခုခ်ိန္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕လည္း ၄င္းတို႕ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ၊ 
အင္တာနက္လိုင္းေတြ၊ ဓါတ္အား စက္ရံုေတြကုိ အဆင့္ျမွင့္လာေနျပီး ႏိုင္ငံတြင္း 
အင္အားၾကီးမားတဲ့ ကုမဏီေတြကုိ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၾကဖုိ႔ကို ဆြဲေဆာင္ေနတာကုိ 
သတိမူရပါမယ္။

နာမည္ေက်ာ္ ကုမဏီေတြအေနနဲ႕  တရုတ္ကို မ်က္စိက်လာမယ့္ 
ေနာက္တစ္ခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ တ႐ုုတ္ရဲ႕  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္က အခုခ်ိန္မွာ 
လူဦးေရးအလိုက္ အလြန္ထုိးေဖာက္လို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနျပီး 
ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေစ်းကြက္ရရွိျပီးသား ကုမၸဏီငယ္ေတြကိုလည္း အလြယ္တကူ 
လုိက္လံ ဝယ္ယူႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္ဝမ္ အေျခစိုက္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Digitimes မွ အယ္ဒီတာကေတာ့ 
“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြက  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိပဲ အားသန္ပါတယ္။ 
ဥပမာ - ႏိုင္ငံတြင္း ပစၥည္းအတုထုတ္တာတို႔၊ အမွတ္တံဆိပ္ မရွိေပမယ့္ နာမည္ေက်ာ္ 
brand ေတြနဲ႕ ခြ်တ္စြတ္တူတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးတာတို႕ အစရွိတာေတြေပါ့။ 
ဒါေတြက ႏိုင္ငံတကာ brand ေတြကို ထိုးေဖာက္ရ ခက္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
Made in China မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွနဲ႕၊ ဘရာဇီးလုိ 
ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ ေနရာရလာတာကို ေတြ႕ရတယ္” လုိ႕ မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

Lenovo ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ van Duijl ကေတာ့ “ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ 
Brand ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႕ ထိုးေဖာက္ဖုိ႕ လုပ္ရပါေတာ့မယ္၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႕ 
Smartphone ေတြ ထုတ္လုပ္မယ္၊ ျပီးရင္ Tablet ေတြ၊ ေနာက္ဆံုး TV အထိပါ 
ထုတ္လုပ္သြားဖုိ႕ အစီအစဥ္ရွိတယ္” လုိ႕ သတင္းဌာမ်ားကို ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ IT အနာဂါတ္

လူေတြက တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းအင္အားေတြကို အျပစ္ေတြ 
ေျပာေနၾကေပမယ့္ သတိထားၾကည့္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကမ်ားပါတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္က လူအင္အားပါ။ အခုခ်ိန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ 
လူငယ္လူရြယ္တိုင္းက စက္ရံုေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္ဝင္ေနျပီး လစာကလည္း 
အလြန္နည္းပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒါဟာ Work Force 
ေကာင္းတယ္လုိ႕ ဆုိလို႕ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ရွိတာက ကမၻာ့စီးပါြးေရး အေျခအေနပါ။ အခုခ်ိန္မွာ ယူရို 
ေငြေၾကးနဲ႕  ေဒၚလာေတြဟာ ကမၻာ့ စီးပြါးေရး ေစ်းကြက္ေတြမွာ မတည္မျငိမ္္ျဖစ္ေနျပီး 
အေနာက္တုိင္း ႏိုင္ငံေတြကလည္း ေစ်းၾကီးတဲ့ ပစၥည္းေတြ ဝယ္ဖို႕ကုိ ေတာ္ေတာ္ 
စဥ္းစားယူေနရပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ တ႐ုတ္ရဲ႕ အရင္းနည္းျပီး ပစၥည္းေကာင္းတဲ့ တင္ပို႔မႈေတြက 
အေရးပါလာမွာျဖစ္ျပီး လူေတြအေနနဲ႔ကလည္း တ႐ုုတ္ရဲ႕  Made in China 
ေတြကို ပိုျပီး အေလးထားလာရေတာ့မယ့္ အေနအထားပါ။ 

ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ကမၻာ့ စူပါ ပါဝါပဲ ျဖစ္လာလာ၊ မလာလာ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ အေျခအေနေတြက အုိင္တီေလာကကုိ 
လႈပ္ခတ္သြားေစႏိုင္တာကေတာ့ သိသာထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ျပီး 
ဒီရာစုႏွစ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။
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တစ္ေန႕လုပ္ငန္းခြင္ ကို 
ျမန္ဆန္ေစမယ့္ အသစ္ဆံုးနဲ႕ 
အေကာင္းဆံုး Gadgets မ်ား
By YHT

သင့္အေနနဲ႕ တစ္ေန႕တာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပီးစီးဖုိ႕ 
ပစၥည္းေတြ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ပန္း မခံပါနဲ႕ေတာ့။ အခု 
ေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြက ကမၻာေပၚမွာ အသစ္ထြက္ရွိျပီး ကုိယ့္အလုပ္ကုိလည္း 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပီးေျမာက္ေစႏိုင္တဲ့ Gadgets ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြ 
အေနနဲ႕ကလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ျပီး အခ်ိဳ႕ဟာေတြက ေစ်းျမင့္သလို 
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေစ်းနည္းတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ 

Magic Feet 

အခုခ်ိန္ Wireless ပစၥည္းေလးေတြ ေခတ္စားလာတာ မွန္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ 
အားနည္းခ်က္က Battery စားသက္သာတာပါ။ ဒီ Magic Feet ကေတာ့ 
ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ Apple Wireless Keyboard နဲ႕ 
TrackPad ေတြကို Wireless ကေနတဆင့္ အားသြင္းႏိုင္မယ့္ Magic Feet 
မွာ USB ports ေတြလည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးဝ အားမရွိတဲ့ ပစၥည္းကို 
၁၀ နာရီထိ အားသြင္းလိုက္ပါက ၁၀ ရက္ေလာက္ အသံုးခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး 
အားသြင္းေနတုန္းလဲ ပစၥည္းေတြကုိ အသုံးျပဳေနလို႔ ရမယ္လုိ႕ ဆုိထားပါတယ္။ 
ယခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ ထြက္ရွိမယ္လို႔ ဆိုထားျပီး ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕က ေဒၚလာ ၁၅၀ 
သာက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Rocksafe MX External Drive

ဒီလိုနည္းပညာျမင့္မားတဲ့ External Drive ကုိ အသံုးျပဳဖုိ႔ အတြက္ Smart 
Card အျပင္ PIN နံပါတ္ပါလိုပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ေလာက္မွ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ 
ဒီ device ေလးမွာ သင့္ Smart Card ေတြကို Copy ပြါးထားႏိုင္တဲ့အတြက္ 
ဝန္ထမ္းေတြကို Smart Card လုပ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ Smart Card 
တဲ့ ရန္က ကာကြယ္ခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးဝင္မွာပါ။ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတာက 
ဒီ Drive က Data Encrypt လုပ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ အလြန္ျမန္ဆန္ျပီး ကုိယ့္ရဲ႕ Data 
ေတြကို Hack ဖုိ႕ အလြန္ခက္ခဲ မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕  ၄၅၇ ေဒၚလာက်သင့္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Sony Noise-Cancelling  
In-Ear Headphones

ရံုးခန္းအတြင္းမွာ သီခ်င္းေတြကုိ အရသာရွိရွိ အျပင္သံ ဆူညံမႈ ကင္းမဲ့စြာ 
နားေထာင္ခ်င္တဲ့သူေတြက ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ (Noise-Cancelling) 
နားၾကပ္ေတြကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒီ Sony Noise-Cancelling 
နားၾကပ္ဟာဆိုရင္ ထူးျခားတာက ၄င္းရဲ႕ speaker ေနရာဟာ ကုိယ္ထည္မဲ့ျဖစ္ျပီး 
အသံအားကို လည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားႏိုင္ေအာင္ စီမံထားပါ 
တယ္။ နားၾကပ္ဟာ ျပန္လည္အားသြင္းလို႔ရတဲ့ Battery အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ျဖစ္ျပီး 
အျပည့္အဝ အားသြင္းထားပါက နာရီ ၂၀ အထိ အသုံးခံတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 
မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕မွာ Sony ကေန ျဖန္႕ခ်ိမယ့္ ဒီနားၾကပ္ေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ 
ေဒၚလာ ၅၀၀ လုိ႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ ေသးေသးေကြးေကြးနဲ႕ ပစၥည္းေကာင္း 
ၾကိဳက္တဲ့သူေတြအဖုိ႔ေတာ့ စိတ္ဝင္စားမိမွာပါပဲ။

Cobra Tag G5

ကိုယ့္ရဲ႕ ကားေသာ့ ဘယ္မွာက်န္ခဲ့မွန္းမသိလို႔ စိတ္ညစ္ေနရင္ ေတာ့ ဒီ 
Cobra Tag G5 ဆိုတဲ့ gadget ေလးက အသုံးဝင္ပါ တယ္။ ကားေသာ့ key chain 
ပံုစံ Cobra Tag G5 မွာ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္း application တစ္ခုလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး 
၄င္းရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ ကားေသာ့နဲ႕ ဖုန္း ေပ ၃၀ အကြာအေဝး ျဖစ္ပါက 
ဖုန္းကေန alarm ေပးတာပါပဲ။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္ရင္ေတာ့ ဖုန္းမွ မိမိရဲ႕ ကားေသာ့ 
ေနာက္ဆံုးထားခဲ့တဲ့ ေနရာကုိ အလြယ္တကူ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကားေသာ့ 
ျပန္ရွာဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သြားပါျပီ။ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ 
ထြက္ရွိလာမယ့္ Cobra Tag G5 ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ေဒၚလာ ၆၀ ျဖစ္ပါတယ္။

Dyna Dock U3.0

ေမာ္နီတာ ၂ လံုး တျပိဳင္နက္အသံုးျပဳႏိုင္ရံုသာမက iPod၊ Camera၊ 
ဖုန္း အစရွိတာေတြကိုလည္း အားသြင္းထားႏိုင္မယ့္ ဒီ Dyna Dock U3.0 
ဟာ universal USB 3.0 Docking Station ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းဟာ ေမာ္နီတာ 
၃ လုံးကို တျပိဳင္တည္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ထူးျခားတာက ထုိထဲမွာ 
Laptop Screen နဲ႕ပါ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ Dyna 
Dock U3.0 မွာ USB port ၆ ခု (အားသြင္းႏုိင္မယ့္ USB 3.0 port ၂ခု၊ 
USB 3.0 ၂ခု၊ USB 2.0 ၂ခု)၊ Gigabit LAN port ၁ခု၊ HDMI out၊ DVI out 
ႏွင့္ 5.1 surround sound ကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
Toshiba က ထုတ္လုပ္တဲ့ Dyna Dock က ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ ေဒၚလာ ၁၈၀ 
သာ က်သင့္ပါတယ္။

Targus SpinPad for iPad 2

အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ iPad 2 ကို ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် သုံးေနရတယ္ဆို ရင္ေတာ့ 
ရိုးရွင္းျပီး ပံုစံစံု သံုးလုိ႔ရတဲ့ ဒီ Targus SpinPad က အသံုးဝင္ပါတယ္။ 
လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အားကစား လုပ္ေနရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ iPad ကို 
လက္မွာ အေသအခ်ာကိုင္ထားျပီး သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ လုိသလုိလည္း 

လွည့္ျပီး သံုးႏိုင္သလို ကိုယ့္ရဲ႕ iPad ကိုပါ တိုင္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ် ခ်ိတ္ထားႏုိင္ 
ေလာက္တဲ့အထိ ခံႏုိင္ရည္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ 
ေဒၚလာ ၆၀ သာက်သင့္ပါတယ္။

Kensington SecureBack Security Case 
for Samsung Galaxy Tab 10.1

သင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ Galaxy Tab 10.1 ကို ပစ္စလက္ခတ္ 
ထားထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ျပီး စိတ္ခ်ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝင္ျပီး 
လက္ကလိမယ့္သူေတြနဲ႕ ခုိးယူမယ့္သူေတြရန္က ကင္းလြတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီ 
Security Case ေလးက အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မယ္။ Click လုပ္လုိ႔မရေအာင္ 
Lock ခ်ထားႏုိင္သလုိ ခိုးယူလို႔မရေအာင္ Cable နဲ႕လည္းခ်ိတ္ဆက္ထားေပးတဲ့ 
ဒီ Case ဟာ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ ေဒၚလာ ၉၀ ရွိပါတယ္။ (iPad အတြက္လည္း 
ရွိပါတယ္။)

Audi Office

မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့တဲ့ Mobile World Congress မွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ 
Audi Office ဟာ Apple device ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ ျပီးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ 
အၾကိဳက္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ iPad (သို႔) iPhone ကုိ Bluetooth 
သံုးကာ video conferencing ေတြကုိ အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ဖုန္းခြက္နဲ႕ Speaker ေတြက လည္း 
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Audi Office မွာ 
echo သံေတြနဲ႕ ေနာက္ခံသံေတြကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေပး ႏုိင္တဲ့ “In Vivo Acous-
tic” နည္းပညာကို သုံးထားတယ္လုိ႔ သိရျပီး ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ၂၂၉ 
ေဒၚလာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hover Bar

အကယ္လုိ႔ ကိုယ့္မွာ စြမ္းအားျမင့္ iMac အသစ္ ဝယ္လိုက္လို႕ 
အရင္ဝယ္ထားတဲ့ iPad အသံုးမဝင္ျဖစ္သြားမွာ စိုးေနရင္ေတာ့ ဒီ Hover Bar 
ကေန ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ monitor ေဘးမွာ တန္းတူ iPad ကုိလည္း 
ထားရွိႏိုင္တဲ့ ဒီဘားတန္းေလးဟာ ၃၆၀ ဒီဂရီလည္း ေရႊ႕ႏိုင္ျပီး ဘယ္ Apple 
monitor နဲ႕ မဆုိ တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ေဒၚလာ ၈၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ လက္ရွိ အသစ္ထုတ္လုပ္ေတာ့မယ့္ Gadgets ေတြျဖစ္ျပီး 
ကုိယ့္ရဲ႕ တစ္ေန႕တာအလုပ္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပီးေျမာက္ေစမယ့္ Gadgets 
ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ Gadgets ေတြဟာ ေစ်းၾကီးေပမယ့္လည္း 
ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ျမန္ဆန္ေစျပီး အေထာက္အကူျပဳတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ 
ျငင္းပယ္လုိ႔မရေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Nike + FuelBand 
By YHT

Nike + Fuel Band ဆိုတာဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ေလ့က်င့္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံုေဖာ္ေပးမယ့္ နည္းပညာေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ 

လက္ပတ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Fuel Band ဟာ တစ္ေန႔တာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို 

မွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္သလို ကိုယ္ခႏၶာမွာရိွတဲ့ ကယ္လုိရီ ပမာဏကိုလည္း 

တုိင္းတာေပးႏိုင္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ အသုံးျပဳသူေတြဟာ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ 

(Goal) ကို မွတ္သားထားႏုိင္ျပီး မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ လႈပ္ရွားမႈ ပမာဏ ေရာက္ရွိ 

လွ်င္ Nike + Fuel Band ဟာ ေရာင္စံု LED မီးမ်ားျဖင့္ ျပသေပးသြားမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Device ေလးဟာ iOS app တစ္ခု အေနနဲ႕ ဖုန္းကို Bluetooth မွ တဆင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ app အတြင္း Social Network ေတြကုိ 

လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕ Goal ေတြကုိ အြန္လုိင္းေပၚအလြယ္တကူ 

တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ပတ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္ဟာ ၃၂ ဂရမ္သာေလးျပီး အလြန္ေပ့ါပါးပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ လက္ပတ္ကုိ ျပန္လည္ အားသြင္းႏိုင္ျပီး ၄င္းအတြင္း lithium Polymer 

Battery ၂ လံုးကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕လည္း ၁၅၀ ေဒၚလာသာ က်သင့္တဲ့အတြက္ အားကစားကုိ 

စြဲစြဲျမဲ ျမဲလုပ္သူမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။

Android ဖုန္းမ်ားအတြင္း 
လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး က်န္းမာေရး 
application မ်ား

၁. My Fitness Pal
မိမိရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ကို အကူအညီေပးႏိုင္တဲ့ ဒီ Android 

Application ေလးဟာ ကယ္လုိရီ တိုင္းတာတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစားေသာက္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ကယ္လုိရီပမာဏ 
အခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေနရာမွာလည္း အခု ၁ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ 
အတြက္ ဝိတ္ခ်ဖုိ႔ဆိုရင္ေတာ့ အကူညီ အေပးႏိုင္ဆံုး Application ျဖစ္ပါတယ္။

၂. Cardiograph
ကုိယ့္ရဲ႕  ႏွလုံးခုန္သံကုိ အတိအက်တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ Application တစ္ခုျဖစ္ 

ပါတယ္။ Application ကို ဖြင့္ထားျပီး မိမိရဲ႕ ဖုန္းကင္မရာေပၚကို လက္တင္ထား 
ရံုနဲ႕ ႏွလံုးခုန္သံကို တိုင္းတာေပးႏုိင္တဲ့ ဒီ Application ေလးဟာ တင္ျပပံုလည္း 
ရုိးရွင္းျပီး တစ္ေန႕တာအတြက္ မရွိမျဖစ္ အသုံးျပဳသင့္တဲ့ က်န္းမာေရး applica-
tion တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၃. Complete Gym Exercise Guide
ကုိယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျပီး ထိုထဲမွာ ကိုယ္ကာယ 

အလွအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ခန္းေပါင္း ၄၀ လည္း ပါဝင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
ထုိ႔ျပင္ လူကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ၁၀ခုစီကို အေသးစိတ္ေလ့က်င့္ပံုပါ 
ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း သင္တန္းေတြကို မသြားခ်င္ပဲ 
ကုိယ့္အိမ္မွာသာ ေအးေအးေဆးေဆး ဝိတ္မခ်င္သူေတြ အဖုိ႕ေတာ့ ဒီ app 
က အလြန္အသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။

၄. Calorie Counter
ရိုးရွင္းတဲ့ ဒီ Tool ေလးဟာ အစားအေသာက္မွာပါတဲ့ အာဟာရ ပမာဏနဲ႕ 

ကယ္လုိရီ ပမာဏေတြကို တိုင္းတာ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Calorie Counter ဟာ 
ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် စားေသာက္ေနရတဲ့ အစားအစာေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အာဟာရ ပမာဏ 
ကိုေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝိတ္နဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို 
ခ်ိန္ဆလို႔ ရသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅.Instant Heart Rate
ကိုယ္ရဲ႕ ဖုန္းကုိ ေဆးရံုေတြမွာ ႏွလုံးခုန္စက္ အသြင္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 

ဒီ Application ကို လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳ ရံုနဲ႕ ရရွိမွာပါ။ Instant Heart 
Rate ဟာ ၂၀၁၁ Mobile Premier Awards မွာ Best Health & Fitness app 
ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Instant Heart Rate ဟာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ 
ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ဖုန္း application တစ္ခုသာ ျဖစ္ျပီး ၄င္းကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ မည္သည့္ 
Hardware မွ လိုအပ္ျခင္းမရွိပါဘူး။

၆. Mosquito Repellent
Mosquito Repellent ဟာ HD အရည္အေသြး 

ျခင္ေျပးအသံကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္ျပီး ထူးျခားတာက အျခား 
ျခင္ေျပး application မ်ားထက္ Battery စားသက္သာျပီး 
အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ applica-
tion အတြင္း မတူညီတဲ့ Ultra Sonic Sound ၅ မ်ိဳးကို 
စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး HD အရည္အေသြးကုိလည္း လုိတုိးပိုေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္လုိ႔ 
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ လက္ရွိ Android ဖုန္းေတြမွာ လူၾကိဳက္မ်ားျပီး 
အသံုးလည္းတည့္တဲ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ application ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ap-
plication အားလံုးဟာ အခမဲ့ install ျပဳလုပ္လုိ႔ရႏိုင္ျပီး သြားေရာက္ install 
လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့  Android Application Market Place မွာ သြားေရာက္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
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Wrath of the Titans
Visual Effects Movie Preview by NAL
Title – Wrath of the Titans
Director – Jonathan Liebesman
Starring – Sam Worthington, Rosa
mund Pike, Liam Neeson, 
Ralph Fiennes
Studio – Legendary Pictures

Summary - Greek mythology မွ Titans 
မ်ားကို ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ 
အသက္သြင္းထားတဲ့ Wrath of the Titans ရုပ္ရွင္ကုိ 
March30 ရက္ေန႕မွာ 2D version ႏွင့္ေကာ 3D version 
ျဖင့္ပါ ႏိုင္ငံတကာမွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
2010 ခုႏွစ္မွာ ႐ံုတင္ျပသခဲ့တဲ့ Clash of the Titans 
ရုပ္ရွင္ရဲ့ အဆက္ျဖစ္တဲ့ Wrath of the Titans မွာ 
မင္းသား Sam Worthington က Perseus အျဖစ္ 
ျပန္လည္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားသလုိ Liam Neeson 
ကုိလည္း Zeus အျဖစ္ ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ Harry 
Potter ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ Lord Voldemort အျဖစ္ 
သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Ralph Fiennes ကလည္း Hades 
အျဖစ္ ျပန္လည္ ပါဝင္ထားပါတယ္။

Wrath of the Titans ရဲ့ ဇာတ္လမ္းကို မူရင္း 
ဇာတ္လမ္းအျပီး ၁၀ႏွစ္ အၾကာမွာ ေနရာယူထားျပီး Greek 
နတ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ Titans တုိ႕ရဲ့ တုိက္ပြဲကုိ အသားေပး 
႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  Zeus၊ Hades ႏွင့္ Posei-

don တို႕ရဲ့ ဖခင္ႏွင့္ ဖန္တီးရွင္ျဖစ္တဲ့ Kronos ႏွင့္ Titans 
အေပါင္းအပါမ်ားဟာ Tartarus တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 
ခံထားရရာမွ လႊတ္ေျမာက္လာျပီး Greek Gods မ်ား 
ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္ လူသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေရာက္ရပံုႏွင့္ 
Persues မွ လူသားမ်ားကိုသာမက Zeus ႏွင့္ အျခား 
Greek နတ္ဘုရားမ်ားကုိပါ ကယ္တင္ရပံုတုိ႕ကုိ Visual 
Effects အထူးျပဳ လုပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Wrath of the Titans တြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည့္ Visual Ef-
fects မ်ား - ပထမ Clash of the Titans ရုပ္ရွင္မွာတုန္းက 
ရုပ္ရွင္နာမည္မွာသာ Titans ပါဝင္ျပီး Medusa တုိ႕ Kraken 
တုိ႕ကုိသာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ခုေတာ့ Titans မ်ားကုိ 
ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ Trailers ႏွင့္ Screenshots မ်ားမွာေတာ့ 
မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Titan ၾကီး 
Kronos ကုိ အဓိက ျပသထားျပီး ေနာက္ထပ္္ Titan 
ေတြလည္း ထပ္မံပါဝင္မယ္လုိ႕  မွန္းဆရပါတယ္။ Perseus 
ရဲ့ နတ္ျမင္းပ်ံ Pegasus လည္း ျပန္လည္ပါဝင္လာမွာ 
ျဖစ္သလို CGI နည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ပုံေဖာ္ထားမဲ့ 
Greek ျမိဳ႕ေဟာင္း ျမိဳ႕ပ်က္မ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ 
မ်က္လံုးတစ္လုံးတည္းပါတဲ့ Cyclops ေတြ၊ သတၱဝါမ်ိဳးစံု 
ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Chimera ေတြအျပင္ Makhai 
လိုမ်ိဳး ရန္သူအဆန္းအျပားေတြလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ Wrath ofthe Titans ဟာ Action 
Adventure ရုပ္ရွင္ပရိသတ္ေကာ God of War တို႕ 
WarCraft တုိ႕လို Mythical Fantasy ဂိမ္းပရိသတ္ေတြပါ 
စိတ္ဝင္စားမဲ့ ရုပ္ရွင္ကားျဖစ္ပါတယ္။

The Idolm@ster
Animation Series Review by NAL
Title Name – The Idolm@ster
No. of Episodes - 25
Genre –  Musical, Comedy, Drama
Studio – A1 Pictures
Score – “4 Stars”

  The Idolm@ster ဇာတ္လမ္းတြဲဟာ 
အေႂကြေစ့ ထည့္သြင္းကစားရတဲ့ Arcade 
ဂိမ္းစက္မ်ားႏွင့္ Xbox360 ႏွင့္ PSP အစရွိတဲ့ video 
game console system မ်ားမွာ ထြက္ရွိထားတဲ့ 
The Idolm@ster video game ဇာတ္လမ္းမ်ားကို 
မွီျငမ္းထားတဲ့ Animation ဇာတ္လမ္းသစ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ The Idolm@ster ဂိမ္းေတြဟာ 
Rhythm ႏွင့္ Simulation ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားတဲ့ 
ဂိမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး ကစားသူဟာ အဆုိေတာ္ႏွင့္ model 
သရုပ္ေဆာင္ idolေကာင္မေလးမ်ားရဲ့ Producer 
အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ကစားရတာပါ။ The Idolm@ster 
Animation ဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း video game 
တည္းကလို Producer တစ္ေယာက္ရဲ့ ေနရာကေန 
အဓိကထားျပီး ဇာတ္လမ္း တည္ထားတာ 
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားမႈ တစ္ခုကေတာ့ 

The Idolm@ster video game ထဲမွ idol မ်ားရဲ့ 
အသံသရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ Animation ဇာတ္လမ္းမွ 
တူညီေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 The Idolm@ster ဇာတ္လမ္းမွာ 
idol ေကာင္မေလး ၁၂ ေယာက္ပါဝင္ျပီး 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ဇာတ္ဝင္ခန္းအေျမာက္အျမား 
ပါဝင္ပမဲ့ သူတုိ႕ေလးေတြရဲ့ ေန႕စဥ္ဘဝႏွင့္ 
ဟာသဆန္ဆန္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အသားေပး 
တင္ဆက္ထားတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ TV Se-
ries ဇာတ္လမ္းတြဲ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း Animation 
quality (အထူးသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႉ character 
movement ပိုင္း) မ်ား ေရးဆြဲထားတာေတြဟာ 
ရုပ္ရွင္ကား quality နီးပါး ရွိေနပါတယ္။ 
ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ျခင္းစီရဲ့ ဆံပင္ပံုစံ၊ 
ဝတ္စားဆင္ယဥ္ပံုႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားတုိ႕ပါ 
မတူညီတဲ့အတြက္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ 
ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိ ဇာတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေရြးခ်ယ္အားေပးေနမိမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ Haruka 
၊ Makoto ၊ Hibikiႏွင့္ Miki တုိ႕ကုိ လူၾကိဳက္မ်ားမွာ 
ေသခ်ာပါတယ္။ The Idolm@ster ဂိမ္းေတြဟာ 
Japan ဘာသာစကားျဖင့္သာ အေျမာက္အျမား 
ထြက္ရွိထားေပမဲ့ The Idolm@ster Animation 
series ကုိေတာ့ ယခုဆိုရင္ English ဘာသာစကား
ျဖင့္ပါၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါျပီ။

Facebook Timeline feature 
အား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ 
မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
By YHT

Facebook မွ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း Facebook Page မ်ားအား 
Timeline ပံုစံေျပာင္းလဲခဲ့တာကို သိႏွင့္ျပီးေနပါလိမ့္မယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုဟာ ၄င္းတုိ႔ လုပ္ငန္း၏ Facebook Page 
မ်ားကို Timeline ပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၾကပါတယ္။ 

Facebook ေပၚတြင္ လုပ္ငန္း Page တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ အျပင္ 
စီးပြါးေရးအတြက္လည္း အေရးပါျပီး မိမိ၏စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအား ကမၻာတစ္ဝန္း 
သန္း ၈၀၀ ေသာသူမ်ားကုိ စြဲေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာကလည္း အေရးပါလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
ယခုေနာက္ပိုင္း Page မ်ားကုိ Timeline အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အတြက္ 
Page မ်ားအတြင္း Cover Photo ထည့္သြင္းမႈဟာ အေရးပါလာျပီး navigation 
bar အတြင္း မိမိလုပ္ငန္းကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေၾကာ္ျငာႏိုင္မည့္ ပံုစံမ်ားကလည္း 
အေရးပါလာျပီျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ Facebook Page မ်ားျဖင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ထဲသို႕ ထုိးေဖာက္ရန္ 
ၾကိဳးစားၾကတဲ့အတြက္ အလယ္လတ္တန္းႏွင့္ အငယ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း Face-
book ၏ Page ကို အသုံးျပဳျပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံု တိုးခ်ဲ႕ရမယ္ဆိုတာကုိ 
စတင္စဥ္းစားလာရပါေတာ့တယ္။ 

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြကေတာ့ အတုယူဖြယ္ Facebook 
Page ေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁. Wicked Audio

ထင္ရွားသည့္အခ်က္- လုပ္ငန္းရဲ႕ product ပံုကို ျပသတဲ့ေနရာမွာ 
သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႕ ေကာင္းမြန္ျပီး Daily Giveaway ကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ 
အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ထုိးေဖာက္ႏိုင္သည့္အခ်က္ - Wicked Audio ဟာ 
အျခား Page မ်ား က်ဆံုးေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ဒီဇိုင္းလွပျပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို 
စြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ Cover Photo မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားမွ 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ သို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ Facebook Page တြင္လည္း 
ပထမဆုံး လူအမ်ား သတိထားမိမည့္ပံုကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းနဲ႔ ၾကီးၾကီးမားမား 
အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း Wicked Audio မွ နမူျပထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Face-
book ဟာ အေကာင္းဆုံး Cover Photo ရဲ႕ Resolution ကုိ 851 x 315  pixel 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၂. Carousel Design

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - Carousel Design ဟာ Cover Photo 
တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားျပသႏုိင္သည့္အတြက္ 
လူၾကိဳက္မ်ားျပီး ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ Likes ဆုိတာကို 
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျပသထားျပီး၊ Website ရဲ႕ URL ကိုလည္း informa-
tion တြင္ ျပသထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - Carousel Design မွာ 
Likes ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျပသထားသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းအား လူမည္မွ် 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Page ရဲ႕ Infor-
mation အတြင္း Website ရဲ႕ URL ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္လည္း Page 
ကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားမွ about ကို ထပ္မံၾကည့္ရႈစရာမလိုပဲ URL ကို 

ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ အေၾကာင္း စံုစံုလင္လင္သိရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ 
သင့္ Page ဟာ လူၾကိဳက္မ်ားေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ထိုအခ်က္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား 
ျပသဖို႕ မေမ့သင့္တာကုိ Carousel Design မွ နမူနာ ျပသထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၃. Emily Soto, Fashion Photographer

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - လွပဆန္းျပားတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြနဲ႕ Emily Soto ရဲ႕ Page 
ဟာ ထင္ရွားသလုိ You Tube ႏွင့္ Website ကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္လည္း လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္ႏိုင္သည့္အခ်က္ - အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ 
Twitter (သုိ႔) You Tube လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ထူးထူးျခားျခား ျပဳလုပ္ျပီဆိုရင္ေတာ့ 
Emily Soto ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတုိင္း Page ရဲ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေနရာမွာ 
ျပတတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Soto ရဲ႕ ထူးျခားျပီး လွပတဲ့ 
Cover Photo ေတြဟာ ၄င္းလို အရည္အခ်င္းရွိ fashion photographer 
တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရ 
အရည္အခ်င္းကို သိသာထင္ရွားတဲ့ ေနရာမွာ ျပသထားျခင္းအားျဖင့္ customer 
မ်ားမွ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ယံုၾကည္မႈ ပိုမုိတိုးပြါးလာေစပါတယ္။

၄. Modern Line Furniture

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - Profile မွ ပံုႏွင့္ Cover Photo ကုိ 
ေပါက္စပ္ထားျခင္းဟာ Modern Line Funiture ရဲ႕ Page ကုိ အသက္ဝင္ေစျပီး 
information ေနရာတြင္ description ကုိ တိုတုိတုတ္တုတ္ ေရးထားျခင္းဟာလည္း 
ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ထုိးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - Modern Line ရဲ႕ Facebook 
ဒီဇုိင္းဟာ ၾကည့္ရႈရတာ အျခား Page မ်ားထက္ပိုျပီး Professional က်တယ္လုိ႔ 
ထင္ရျပီး အဓိကကေတာ့ အသံုးျပဳထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားေကာင္းမြန္ျပီး Post 
မ်ားကုိလည္း သိသာထင္ရွားတဲ့ေနရာမွာ ျပသထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

၅. Sacha Cosmetics

 ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - ထူးထူးျခားျခားနဲ႕ Cover Photo ကို Bold Type 
font နဲ႕သာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Sacha Cosmetics ရဲ႕ နည္းစနစ္ဟာလည္း ဆန္းျပားတဲ့ 
နည္းတစ္နည္းလုိ႔ပဲ ဆုိရမွာပါ။

ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - အမ်ားႏွင့္ မတူပဲ 
မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ နာမည္ကို ၾကီးၾကီးမားမား ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့အတြက္ လူအမ်ားမွ 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အခါ အထူးဆန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႕  
Facebook Page မွာ Sacha Cosmetics လို႔ ေရးထားတဲ့အစား Sacha Cosmetics 
for exotic skin လုိ႔ ေရးထားတာဟာလည္း အလွကုန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို 
အဓိက ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္တဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ Face-
book Page တြင္ မိမိကုန္ပစၥည္း၏ မူရင္းနာမည္အား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ တြဲဖက္ 
အမည္ေပးျခင္းဟာလည္း လူစိတ္ဝင္စားမႈ ခံရတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း 

Sacha Cosmetics မွ နမူနာယူႏိုင္ပါတယ္။

၆. Terra Fossil Wines

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - Terra Fossil Wines ဟာ Facebook video 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စုဆည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ လူၾကိဳက္မ်ား 
ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ထုိးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - လွပေသသပ္တဲ့ Cover 
Photo မွာ Social Media မ်ားရဲ႕ button မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းဟာ 
လူမ်ားရဲ႕ အာရံုစိုက္ျခင္းကို အမ်ားဆံုး ခံရပါတယ္။ အဆုိပါ button မ်ားဟာ 
တစ္ကယ္တမ္းႏွိပ္လုိ႔ မရႏိုင္ေပမယ့္ Page အား ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈသူ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ အနည္းနဲ႕ အမ်ား ႏွိပ္ၾကည့္ၾကပါတယ္။ 
၄င္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ Website 
တည္ေဆာက္ရာမွာ Social Media မ်ားရဲ႕ button ဟာ အေရးၾကီးဆုံး အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာကို Terra Fossil Wines မွ သက္ေသျပသြားပါတယ္။

၇. Sparkle Accessories

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - မ်ားစြာေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ Rating ပါ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ Page တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ထိုးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - Sparkle Accessories ဟာ 
၄င္းတို႕ရဲ႕ Facebook Page အတြင္း ဓါတ္ပံုအမ်ားအျပားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားျပီး 
ပိုမိုထူးျခားတာက အဆိုပါ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ Rating ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ သို႔အတြက္ 
နမူနာယူရမွာက မိမိအေနနဲ႕ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခား စီးပါြးေရး
လုပ္ငန္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Facebook Page ဖြင့္ထားခ်င္ပါက Rating ဟာလည္း 
အေရးၾကီးေၾကာင္း Sparkle Accessories ရဲ႕ ျပဳလုပ္ပံုကုိ ၾကည့္ျပီးသိႏုိင္ပါတယ္။

၈. Café Rio

ထင္ရွားသည့္အခ်က္ - လွပစြာပံုေဖာ္ထားႏုိင္တဲ့ Photo Cover ကို 
အသံုးျပဳျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားလုိ႔ရတဲ့ application ေလးတစ္ခုကိုလည္း 
ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ Café Rio ကလည္း နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္ႏုိင္သည့္အခ်က္ - Cover Photo မွာ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့ အစားအေသာက္ရဲ႕  နာမည္ကုိ မသိေပမယ့္ စားခ်င္စဖြယ္ဓါတ္ပုံနဲ႕ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ လူအမ်ားမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ Food Fight လုိ႔ အမည္ရတဲ့ 
game application နဲ႕လည္း စြဲေဆာင္ထားေသးတဲ့အတြက္ Page အတြင္း 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြၾကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာယူစရာ 
အခ်က္ကေတာ့ မိမိ အေနနဲ႕ လိုအပ္ပါက ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ ဓါတ္ပံုဆရာ 
ေကာင္းေကာင္းဌားျပီး customer မ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဖမ္းစားႏုိင္သလို၊ 
ကြ်မ္းက်င္တဲ့ developer တစ္ဦးအား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ application တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္လည္း မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ Facebook Page ကို လူသိမ်ားေစမယ္ 
ဆုိတာပါပဲ။
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