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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။ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေ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။

ရတနာပံုမွ Authentication Mechanism of the 
e-mail system အား ေျပာင္းလဲမည္

Acer Day 2012 Exhibition မွ Customer 
မ်ားအတြက္တုန္႔ျပန္မည့္ အစီစဥ္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းေပါင္းစံု ဆိုင္ရာ 
ပညာေရးျပပြဲႀကီးတြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ 
(၂၅)ႏွစ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ Essay ၿပိဳင္ပြဲ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွစ၍ 
ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ ၄င္းတုိ႔၏ Authentication 
Mechanism of the e-mail system အား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ 
အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူတို႔ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသံုးျပဳေန 
ေသာ e-mail စနစ္အား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာရန္ႏွင့္ spam 
မ်ား၏ ရန္မွလည္း ကာကြယ္ရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔အတြက္ လာမည့္ 
မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕ မွ စ၍ MS Out-
look/Outlook Express၊ Thunderbird 
အစရွိသည့္ e mail ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ e-mail setting မ်ားအား ျပင္ဆင္သြားရန္ 

လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ SMTP authentication အသံုးျပဳ ေသာ 

တျခားရံုးလုပ္ငန္းအတြင္း local mail server (vPOP၊ 
mDaemon and MS Exchange Program) မ်ားအေနျဖင့္ 

လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ e-mail 

စနစ္ျဖင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ SMTP authen-
tication အလုပ္မလုပ္ေသာ  vPOP mail 

server ႏွင့္ legacy mail relay servers ver-
sion အေဟာင္းတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

အဆုိပါ e-mail system မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာ 

ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
မရွင္းလင္း သည္မ်ားကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ဌာန ၀၁- ၄၄၂-၁၁၁၁ (ရန္ကုန္ ရံုးခြဲ)၊ ၀၂-၆၄၀၀၁~၄ (မႏၱေလး 
ရံုးခြဲ) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

မတ္လ ၂၇ - ၂၈ တြင္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ Strand 
Hotel ၌ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၀၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ 
Acer Day 2012 Exhibition တြင္ Acer ႏွင့္ ပါဝင္ျပသေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ အထူး ပရိုမိုးရွင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

အဆုိပါပြဲတြင္ Acer မွ မည္သည့္ Notebook၊ Net-
Book၊ Desktop မဆို ဝယ္ယူသူမ်ားအား Mouse၊ KeyPad၊ 
Cleaning Kits၊ Note Pads၊ Bag၊ Antivirus စသည့္  ၆ 
မ်ိဳးထက္ ပိုေသာ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္ 
ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ Red Link မွလည္း ၄င္းတုိ႔ထံမွ Internet 

Access ဝယ္ယူပါက တစ္လ အခမဲ့ သံုးႏုိင္မည့္ ပရိုမိုးရွင္း၊ 
ဗလာမပါ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထူးထူးျခားျခား အေနျဖင့္ Acer Product မ်ားထဲမွ 
ယုိးဒယား သြားေရာက္ႏုိင္မည့္ ကံထူးသူ ၄ ဦးေရြးခ်ယ္ပြဲ 
အစဥ္ႏွင့္ Acer Myanmar Fun Club ( Offline ) Member 
မ်ား Member Cards ႏွင္႔တကြ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား 
ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အျခားအစီအစဥ္မ်ား အေနနဲ႔ေတာ့ Acer မွ Warranty 
Upgrade ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ အသံုးမျပဳရေသးေသာ 
အသစ္စက္စက္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ Acer Notebook၊ Desktop၊ 
Tablet မ်ားကို Clearance Sales စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ 
အစီအစဥ္၊ Apacer 4 GB Memory Sticks မ်ား၊ All In One 
Z1800၊ Acer X1120H Projector၊ ASM 1930 Branded 
Desktop၊ ASM 3970 (i5) Branded Desktop မ်ားကို 
Happy Hours အခ်ိန္တြင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္တို႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၃ရက္ (ေသာၾကာ)ေန႔၊ 
ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) မွ ညေန (၆း၀၀) အထိ Strand Ho-
tel (ကမ္းနားလမ္း) တြင္ Regent မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းေပါင္းစံုျပပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ UK, USA AUSSIE, Singapore ႏွင့္ 
China ႏိုင္ငံမ်ား ရွိ ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ Visa စနစ္မ်ား၊ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားအေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ အဆိုပါပြဲတြင္အသက္ 
(၁၅)ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ 

လူငယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ 
“RIEF ESSAY COMPETITION” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ 
အက္ေဆးၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြ 
လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္မ်ားကို ေန႔လည္ 
(၁း၀၀ မွ ၂း၀၀) တြင္တစ္ခ်ိန္၊ (၂း၀၀ မွ ၃း၀၀)တြင္တစ္ခ်ိန္၊ 
(၃း၀၀ မွ ၄း၀၀) တြင္တစ္ခ်ိန္ သုံးႀကိမ္ခြဲ၍ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေပးအပ္မည့္ဆုမ်ားမွာ ပထမဆု က်ပ္ (၃)
သိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္(၂)သိန္း၊ တတိယဆု က်ပ္(၁)သိန္း တုိ႔ကုိ 
ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BBC မွ ကိုယ္ပိုင္ 
Application တစ္ခု 
ထုတ္လုပ္မည္

CeBit ICT 2012 
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့

ျဗိတိသွ် ရုပ္သံလုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ British Broad-
casting Corporation (BBC) မွ ၄င္းတုိ႔ဟာ iTunes ႏွင့္ပံုစံတူ 
application တစ္ခုအား ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

BBC မွ ေၾကာ္ျငာခဲ့ရာမွာေတာ့ ထုိ application ဟာ 
ရုပ္သံလုိင္းၾကည့္႐ႈသူ မ်ား အေနျဖင့္ BBC ၏ သတင္းမ်ား 
ကို အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

Reuters သတင္းဌာနရဲ႕ အဆိုအရ BBC ၏ အဆိုပါ 
Application အား code name အျဖစ္ Project Barcelona 
ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

BBC ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ Gen-
eral Mark Thompson ကေတာ့ ထုိ Application 
ထုတ္လုပ္မည့္ ရက္စြဲႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို 
အတိအက် မေဖာ္ျပေသးေပမယ့္ ယခု Application ဟာ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စတိုးဆုိင္ တြင္ BBC ရဲ႕ DVD 
သြားေရာက္ ဝယ္ယူ သလုိ ျဖစ္ေနမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

BBC မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ programs 
မ်ားအား iTunes တြင္ တင္ထားလွ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
အဆုိပါ application သာထုတ္လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက ထို program 
မ်ား ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္သြား မည္လားဟု လူအမ်ားမွ 
ထင္ေၾကး ေပးလွ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။

ကမၻာေပၚရွိ နာမည္ေက်ာ္ အုိင္တီ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား 
ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့သည့္ CeBit ICT 2012 ျပပြဲအား မတ္လ 
၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ Hannover 
ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

CeBit ဟာ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ICT 
Exhibition ျဖစ္တာႏွင့္အညီ CeBit 2012 တြင္လည္း 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ လူေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ 
ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျပီး နည္းပညာ ကုမၸဏီေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ 
ပါဝင္ျပသခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ CeBit ဟာ ကမၻာေပၚ တြင္ 
လူတက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုး နည္းပညာ Exhibition 
အျဖစ္လည္း မွတ္တိုင္စိုက္ထူထားႏုိင္ျပီး ၄င္းေနာက္ 
တြင္ေတာ့ တုိင္ဝမ္တြင္ က်င္းပေလ့ရွိေလ့ ရွိေသာ Com-
puTex မွ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

UMFCCI တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ NEC Platform Solution 
for Banking & Hotels

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉)ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ ေန႔လည္ (၁း၃၀) 
မွ ညေန (၅း၃၀) အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ UMFCCI တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ NEC Plat-
form Solution for Banking & Hotels ပြဲသို႔ ဟိုတယ္နွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးစြာ 
KMD Co., Ltd. မွ Chairman & CEO ဦးေသာင္းတင္မွ အဖြင့္မိတ္ဆက္ 
စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ KMD ႏွင့္ NEC တို႔ အမွတ္တရ 
လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ UMFCCI  မွ President ဦး၀င္းေအာင္မွ 
ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ (၉)ရက္ေန႔ မွ (၁၁)
ရက္ေန႔ အထိက်င္းခဲ့သည္ ဂ်ပန္ကုန္စည္ျပပြဲ အေၾကာင္း၊ ဟိုုတယ္ ႏွင့္ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NEC ႏွင့္ အမွတ္တရ 
လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ NEC Platform Solutions မ်ားျဖစ္သည့္ NEC Sever မ်ား၊ 
Storage & PC  မ်ား၊ ExpressCluster မ်ား၊ POS and Ruggedize PC 
မ်ား၊ UPS မ်ား အေၾကာင္းကို NEC မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက အေသးစိတ္ 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ Product မ်ား အၾကမ္ခံႏိုင္မႈကုိလည္း 
လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပေပးခဲ့သည္။ KMD မွ Deputy General Manager ကုိစိုးေငြရမွ 

NEC Product သံုးစြဲသူမ်ားကို အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
Brand ervice Center မ်ားကို Hotel ႏွင့္ Bank မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ 
ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပြဲေနာက္ဆံုး 
အစီအစဥ္အေနနဲ႔ ပြဲလာေရာက္သူမ်ားအတြက္  Lucky Draw အစီ အစဥ္မ်ား 
က်င္းပေပးခဲ့သည္။

Fuji Xerox Banking System ႏွင့္ 
Hardware အေၾကာင္း ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားခဲ့

Fuji Xerox Asia Pacific (Malaysia) ႏွင့္ Concordia int’ l co.Ltd 
တို႔မွပူးေပါင္း၍ Fuji Xerox Banking System ႏွင့္ Hardware မ်ား ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ေမလ၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္၃နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းရွိ ဇမၺဴရစ္ေရႊစင္ 
ခန္းမတြင္ မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Concordia မွ Managing director Dr. သန္း၀င္းမွ အဖြင့္အမွာ 
စကား ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ “ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတတ္လာ တာနဲ႔ 
အမွ်က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ IT ပစၥည္းေတြႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဘက္သုိ႔တစ္ဖက္တစ္လမ္း 
က ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုပြဲမွာေတာ့ Banking နဲ႔ပတ္သက္ျပီး Hardware ႏွင့္ 
Software ေတြကို ေျပာ ၾကား မွာ ျဖစ္ပါတယ္ Concordia ကုမၸဏီပာာ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္ မွာ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၂၀ ႏွင့္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ Concordia ကုမၸဏီမွ Engineer 
ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ၊ Medical ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ပစၥည္းမ်ား ၊ Copier, 
Printer, Scanner စသည့္ ရံုးသံုးပစၥည္း မ်ား ကိုတင္သြင္ေရာင္းခ်ေနပါတယ္” 
ပာုေျပာႀကားသြားခ့ဲသည္။ 

ထိုေနာက္ မေလးရွား FujiXerox  မွ Senior Manager  Mr. Lee Chin Guon 
က FujiXerox  ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ “ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ FujiXerox  
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး Printer, Copier, Scanner ေတြကုိစတင္ ေရာင္းခ်ခဲပါတယ္ 
FujiXerox ကုမၸဏီပာာဆိုရင္ Fuji ဆုိသည့္ Japan ကုမၸဏီႏွင့္ Xerox ဆုိ သည့္ 
American ကုမၸဏီတုိ႔ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေသာကုမၸဏီ ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔၏ Bank-
ing ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Hardware ႏွင့္ Software မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ 
ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုး ျပဳေနျပီး အသံုးျပဳေနတဲ့ ဘဏ္ေတြကေတာ့ May 
Bank, RHB, Am Bank စသည့္ဘဏ္ေတြအသံုးျပဳေနျပီး ယခုအခါမွာေတာ့ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းပါတယ္” 
ပာုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 

2012  March 8 မွ 11 ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း 
(ေအာက္ဘေလာက္) ရွိ Strand  Hotel တြင္ Japan Brand Expo 
ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ 
SHARP, FujiXerox, NEC, AISIN, Canon, YAMAHA, Sony, Mitsubi-
shi, Gatsby အစရိွေသာ Brand ေပါင္းမ်ားစြာမွ ပါဝင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ 
ထို႔ျပင္ ပြဲအတြင္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသူမ်ား၏ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ျပီး 
ထုိေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားမွာ လူအမ်ား၏ အားေပးမခံခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ဒီပြဲမွာေတာ့ Sharp ကထူးထူးျခား ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး LCD Touch 
Screen ကို္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအတြင္း လူအမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို အဓိက 
ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္မ ၇၀ ရွိျပီး Touch နည္းပညာအသံုးျပဳထားေတာ့ 
လူအမ်ားႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။

ဒီပြဲမွာေတာ့ Sharp မွ ထူးထူးျခားျခား ကမၻာ့အၾကီးဆံုး LCD Touch 
Screen TV ကို ျပသသြားခဲ့ျပီး ပြဲ၏ လူစိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုး Product 
တစ္ခုထဲမွာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ LCD Touch Screen 
ဟာ လက္ ၇၀ ရွိကာ iPad အၾကီးစားလို႔ တင္စား ေခၚေဝၚခဲ့ၾကတာကို 

ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
YAMAHA ကေတာ့ ရန္ကုန္အတြင္း အသံုးသိပ္မတည့္သည့္ 

ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လာေရာက္ျပသေပမယ့္ မႏၱေလးမွ လာေရာက္ဝယ္ယူသူ 
မ်ားျပားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေရာင္အေသြးစံုေသာ 
ေမာ္တယ္ဆုိယ္ကယ္မ်ားဟာလည္း အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားၾကား 
စိတ္ဝင္စားခံခဲ့ရပါတယ္။

Mitsubishi မွေတာ့ ဒီပြဲမွာ ထူးထူးျခားျခား Solar ျပားမ်ားကို 
ျပသသြားခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ Solar ျပားမ်ားဟာ ႏွစ္ ၃၀ အာမခံ Steel 
ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရျပီး Mitshbishi အေနနဲ႕ကေတာ့ ပရိတ္သတ္ကုိ 
ပထမဆံုး ခ်ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ပါဝင္ျပသခဲ့ျခင္းမ်ားကေတာ့ ASIN မွ က်န္းမာေရး 
အိမ္သာမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး Gatsby ရဲ႕ Gel ပာာလည္း ဒီပြဲမွာ လူငယ္ေတြ 
အမ်ားဆံုး၀ယ္ၾကပါတယ္။ Canon ကေတာ့ Camera ကိုအဓိကထားျပျပီး 
FujiXerox မွလည္း ၎ တို႔၏ Printer ေတြကုိျပသခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
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လူသံုး အမ်ားဆံုး Huawei Series ဖုန္းမ်ား
Huawei ဖုန္းမ်ားဟာ ျပည္တြင္းတြင္ တန္ဖုိးနည္း CDMA မ်ား ထြက္ေပၚျပီး ေနာက္ပိုင္း ပိုမို ေခတ္စားလာခဲ့ျပီး၊ ဖုန္းအတြင္း 

Touch နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ နာမည္ေက်ာ္ Android OS အား အသုံးျပဳထားျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း 
အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ နာမည္ၾကီး အမွတ္တံဆိပ္ Smart Phone မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၍ အသုံးျပဳရေကာင္းမြန္ေသာ 
Huawei မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Huawei ဖုန္းမ်ားဟာ ကမၻာေပၚတြင္လည္း တဟုန္ထိုး ေခတ္စားလာခဲ့ျပီး 

ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ မွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ Mobile World Congress 2012 (MWC 2012) မွာလည္း 
ပါဝင္ျပသသြားႏုိင္တဲ့အထိကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ျပည္ပအထိပါ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံ 
အေျခစိုက္ Huawei ၏ ျပည္တြင္း ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ဖုန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။ 

အေရာင္းအသြက္ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ Huawei C-8800

Huawei C-8800 CDMA ဖုန္းေလးက လက္ရွိ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္မွာ 

အေရာင္းသြက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ 

ထည့္သြင္းထားတဲ့ Android version 2.3 နဲ႔ 5 Megapixel ရွိတဲ့ Camera 

ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳတဲ့ ဖုန္းေလး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ 

အေရာင္အေနနဲ႔ကေတာ့ အနက္ေရာင္ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး 

အေလးခ်ိန္ ကေတာ့ 130 g ရွိပါတယ္။ 3.8 inches ရွိတဲ့ Touch Screen 

အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး Resolution အေနနဲ႔ကေတာ့ 800 x 400 ရွိပါတယ္။ Micro 

SD card ကို 32GB အထိ ထပ္စိုက္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္ 

Li-lon 1500 mAh ရွိ Battery ကို အသံုးျပဳေပးထားတဲ့အတြက္ ဖုန္းကို 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ တစ္သိန္း 

ခုႏွစ္ေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး အရိႏၵမာ ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္ ဖုန္း 09-5011565, 

09-5127536 သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Slide Phone အမ်ိဳးအစား Huawei C-5800 

အခု Touch Screen ေခတ္ႀကီးမွာ လက္ျဖင့္ တြန္းတင္ရတဲ့ 

Slide ဖုန္းေတြကုိ စိတ္၀င္တစား အသုံးျပဳသူမ်ားရွိေနပါေသးတယ္။ 

Huawei C-5800 ရဲ႕ ဒီဇိုင္းက လွပ ေသသပ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိပါတယ္။ 

Slide ဖုန္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ Laptop မ်ားနဲ႔ တြဲဆက္ၾကည့္လို႕ 

မရႏုိင္ပါဘူး။ Resolution က 240 x 320 pixels ရွိပါတယ္။ 

Java OS နဲ႔ ေရးထားတဲ့အတြက္ Java Game မ်ား၊ Appli-

cation မ်ား ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါ တယ္။  ဒီဖုန္းေလးက 

၂၀၁၀ ကတည္းက ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ဖုန္းေလးျဖစ္ေပမယ့္ 

ယခုထက္ထိ စိတ္၀င္စားမႈ ခံရတဲ့ ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ေစ်းႏႈန္းက 

ကိုးေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး အရိႏၵမာ ဖုန္းအေရာင္း ဆိုင္ ဖုန္း 

09-5011565, 09-5127536 သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ 

ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္း Huawei C-5730 

ဒီဖုန္းေလးကလည္း GSM Slide 
ဖုန္းေလးပါပဲ။ အျဖဴေရာင္ ေပၚမွာ 
အျပာေရာင္လုိင္းေလးေဖာက္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းက 
မိန္းကေလးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ပံုစံေလးပါ။ 
သူကေတာ့ Keypad ပဲ သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ 
ပါတယ္။ Screen resolution က 240x320 
Pixel ရွိတဲ့ အတြက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ 
ပံုမ်ား ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 2.4 လက္မရွိတဲ့ 
မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 
ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Memory ကုိ 8GB 
ထိ ထည့္သြင္းေပးတဲ့အတြက္ ဒီပမာဏနဲ႔တင္ 
Data ေတြ လုံလုံေလာက္ေလာက္သိမ္းဆည္း
ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္ ၍ Data မ်ား ထပ္ထည့္ 
လိုပါက micro SD Card ကို 16GB အထိ 
ထပ္စိုက္ သံုးႏိုင္တဲ့ ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ 

Wi-Fi  ကေတာ့ 802.11 b/g  ႏွစ္မ်ဳိးပဲ 
သံုးႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 3.15 MP နဲ႔ 2048x1536 

pixels ရွိတဲ့ ကင္မရာကို သံုးထားတဲ့အတြက္ 
ခရီးသြားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေပ်ာ္တမ္း မိသားစုနဲ႔ 

ဓာတ္ပံုရိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပံုထြက္ အရည္ အေသြး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ငါးေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ က်ပ္၀န္းက်င္နဲ႔ Greate Mobile 
Shop ဖုန္း ၀၁-၃၈၈၇၄၇ ၊ ၀၉-၈၀၃၄၉၃၈ သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

Huawei C-5600 

အခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ Huawei ဖုန္းေလးက CDMA 800Hz သံုးႏို္င္တဲ့ 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းေလးက အျခားဖုန္းေတြနဲ႔ အရြယ္အစား မတူပဲ 106.8 x 
45.8 x 9.9 mm ရွိၿပီး တမူထူးျခားေနပါတယ္။ 

မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္က်ယ္ရွိတဲ့ ဖုန္းမ်ား 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ ဖုန္းေလး 
ျဖစ္ပါတယ္။ Resolution က 
240x320 ရွိၿပီး 262K ရွိေသာ 

Color မ်ားနဲ႔ Display လုပ္မွာ 
ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပိုမို လွပၿပီး 
အေရာင္စံုတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို Display 

လုပ္ေပး နိုင္ပါတယ္။ 9.9 MB ရွိ 
Memory ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး 

Micro SD ကုိ 4GB ထိ စိုက္သုံးႏုိင္တဲ့ 
အတြက္ ဂိမ္းမ်ား၊ Application မ်ား၊ 

ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ထည့္သြင္း 
အသံုးျပဳႏို္င္ပါတယ္။ 

ဒီဖုန္းေလးက Bluetooth, SMS, 
MMS အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး Wifi, Email အသုံးျပဳလုိ႔ 

မရပါဘူး။ USB Port ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ Laptop မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့  ခုႏွစ္ေသာင္း သံုး ေထာင္က်ပ္ 
၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိၿပီး Greate Mobile Shop ဖုန္း ၀၁-၃၈၈၇၄၇ ၊ ၀၉-၈၀၃၄၉၃၈ 
သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Huawei C-8650

Huawei series ထဲက C-8650 ဖုန္းေလးကေတာ့  Android Version 
ျဖစ္တဲ့ 2.3.3 ကုိ အသုံးျပဳေပးထားၿပီး CDMA 800 MHz ့ဲ ဖုန္းေလးျဖစ္ ပါတယ္။ 

Processor ကုိေတာ့ Qualcomm MSM7627 သုံးထားၿပီး 
frequency rate က 600MHz နဲ႔ 100MB ရွိတဲ့ 

memory ပါ၀င္ပါတယ္။ ၃.၅ လက္မ၊ Resolution 
320x480 pixels ရွိတဲ့ multi-touch screen 
က္ို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ရုပ္ပံုမ်ားကို 
ျမင္ကြင္းက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

EVDO network ကုိ support 
လုပ္ၿပီး WLAN wireless network ကို 
အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းေလးကုိ 
back body scrub treatment of 
plastic material နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
အတြက္ ကိုင္တြယ္ရ သက္ေတာင့္ 
သက္သာရွိၿပီး အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေစ 
ပါတယ္။ 300 million pixels 
ရွိတဲ့ ကင္မရာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 
အရည္အေသြးျမင့္ပံုရိပ္မ်ားကို 

ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
တစ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္က်ပ္ 

၀န္းက်င္ရွိၿပီး GREAT MOBILE ဖုန္း ၀၁-၃၈၈၇၄၇ ၊ ၀၉-၈၀၃၄၉၃၈ 
သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Huawei C8600 smartphone

ေစ်းႏႈန္းသင္တင့္တဲ့ Huawei C-8500

Huawei C-8500 ေလးက Android Smartphone အမ်ိဳးအစား ေလးပါ။ 
Android ဖုန္းမ်ားက သူရဲ႕ ထည့္သြင္းထားတဲ့ version နဲ႔ Touch Screen 
အသုံးျပဳႏိုင္မႈ ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ား ပါတယ္။ ဒီဖုန္းေလးကေတာ့ 
Android version 2.1 ကို သံုးျပဳေပး ထားပါတယ္။ 2.8 inches နဲ႔ 240x320 
resolution ရွိတဲ့ Touch Screen ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 3.2MP ရွိတဲ့ 
camera ေလးကို တပ္ဆင္ေပး ထားတဲ့အတြက္ မိသားစု ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အေပ်ာ္တမ္း 
အလွဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ရာမွာ အရည္အေသြး ေကာင္းပံုမ်ား ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Wi-Fi သုံးမယ္ဆိုရင္ 802.11 b/g/n သုံးမ်ဳိးစလုံးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သုံး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
1050 mAh ရွိတဲ့ Battery အသံုးျပဳထားတ့ဲ အတြက္ ၾကာရွည္ အသံုးခံႏိုင္တဲ့ 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါ။ ဒီဇိုင္းေလး က လူငယ္ႀကိဳက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပံုစံေလး ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီဖုန္းေလးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ Toch screen ကို အေပၚေအာက္ဆြဲလို႔မရပဲ 
ေဘးတိုက္သာ Touch ဆြဲလုိ႔ရတဲ့ ဖုန္းေလး ျဖစ္ျခင္းပါပဲ။ ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ ကိုးေသာင္းခဲြ 
ဝန္းက်င္းျဖစ္ျပီး ဆက္ သြယ္၀ယ္ယူလုိပါက Talky Mobile Shop ဖုန္း ၀၁-၂၁၁၃၁၁၊ 

၂၁၀၅၂၁ သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Huawei C8600 ဖုန္းေလးကေတာ့ Android  Version 2.1 
အသံုးျပဳတဲ့ ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ၃လက္မခြဲ ရွိတဲ့ Touch Screen နဲ႔ 
Display ရွိျပီး  Resolution 320 x 480 pixels ရွိပါ တယ္။ ၾကာရွည္ 
အသုံးခံ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 1500 mAh ရွိတဲ့ Li-Po Battery ကုိ အသုံးျပဳေပး 
ထားပါတယ္။ Internal memory ကို 140 MB ထည့္သြင္းေပးထား 
ၿပီး microSD, microSDHC Card မ်ားကို 16 GB အထိ ထပ္စိုက္ 
အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Data ေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ Store 
လုပ္ဖို႔ေလာက္တဲ့ ပမာဏ လို႔ ဆိုႏုိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းမွာပါ၀င္တဲ့ Memory 
ပမာေလာက္နဲ႔ data မ်ားမ်ား မသိမ္းဆည္းႏုိ္င္ဘူးလုိ႔ ထင္တဲ့သူမ်ားအတြက္ 
ဒီဖုန္းေလးက အသင္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ Processor 
ကို အရည္အေသြးျမင့္ Qualcomm MSM7200A အသံုးျပဳေပးထားၿပီး 
528 MHz ရွိတဲ့ Processor clock ပါ၀င္ပါတယ္။ တစ္သိန္း တစ္ေသာင္း 
ငါးေထာင္က်ပ္ ၀န္း က်င္ နဲ႔ Talky Mobile Shop ဖုန္း ၀၁-၂၁၁၃၁၁၊ 
၂၁၀၅၂၁ သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သႀကၤန္အတြင္း ေရ၀င္၍ ပ်က္စီးသြားေသာ 
Handset မ်ားကို လက္ခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးသြားမည္

Great မိုဘုိင္းဆိုင္မွ သႀကၤန္ႏွစ္ကူးအႀကိဳ အထူးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅) 
ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္ Customer မ်ားအတြက္ Handset မ်ားကို ခ်ိဳသာေသာ 
အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ Handset မ်ား ၀ယ္ယူအားေပးသူတိုုင္းကို ေရစိုခံဖုန္းအိတ္ေလး (၁)လံုးစီ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေမတၱာတံု႔ျပန္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သႀကၤန္အတြင္း ေရ၀င္၍ ပ်က္စီးသြားေသာ 
မည္သည့္ Handset မ်ားကိုမဆိုလက္ခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာင္းအားမက်သြားတဲ့ ငါးသိန္းတန္ဖုန္းမ်ား

ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္ေနေသာတန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးသိန္းတန္ ဖုန္းေရာင္းအားမွာ က်သြားျခင္းမရွိပဲ 
ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေနရေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဆိုင္တစ္ခုမွ သိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ငါးသိန္းတန္ ဖုန္းမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း၊ 
ယခုလို တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာမႈအေပၚ ရန္ကုန္မိုဘုိင္း ေစ်းကြက္ ရိုက္ခတ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ရန္ကုန္တြင္ ခ်ထားေပးမည့္ရက္ႏွင့္ ေ၀းေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမိုဘုိင္း 
အေရာင္းစင္တာ တစ္ခုမွဆုိသည္။

“ႏွစ္သိန္းတန္ဖုန္းေတြ ရန္ကုန္ကို ခ်ထားေပးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရတဲ့ လစာနဲ႔လဲ 
အဆင္ေျပတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျခားဟန္းဆက္ေတြထက္ တန္ဖိုးနည္းၿပီး သံုးရတာ အဆင္ေျပမယ့္ဖုန္းကုိ 
ေမးျမန္းၿပီး ၀ယ္ယူျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘုိင္းမ်ားထြက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ 
ဟန္းဆက္မ်ားကုိသာ စိတ္ဝင္စားေနၾကျပီး အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း ဟန္းဆက္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေနေၾကာင္း 
ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းေစ်းကြက္အရ သိရသည္။

“မိုဘိုင္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာလည္း တန္ဖုိးနည္း တရုတ္ဟန္းဆက္ေလးေတြ စိတ္၀င္စားသူ မ်ားလာပါတယ္” 
ဟု ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုမိုဘိုင္းေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္းရဆုံးပစၥည္းက Samsung Galaxy Series ပါပဲ။ သူရဲ႕ Series ေတြကေတာ့ 
တစ္မ်ဳ္ိးနဲ႔ တစ္မ်ဳိး မရိုးေအာင္ ဒီဇိုင္းအဆန္းအျပားေတြနဲ႔ ထြက္ရွိလာတတ္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းမွာေတာ့ ထိပ္တန္းမွာ 
ရွိေနပါတယ္။ အခုလို Samsung Product မ်ား ၀ယ္လိုအား ျမင့္မားလာမႈနဲ႔အတူ Samsung back cover ေလးမ်ားကလည္း 
အေရာင္းရဆံုးစာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းဖုန္း ကုိင္ေဆာင္သူ အမ်ားစုသည္ မိိမိတို႔ဖုန္းမ်ားကို Back cover ဒီဇိုင္းဆန္းေလးမ်ားနဲ႔ အလွဆင္ၿပီး 
ကုိင္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေလးက ပြန္းပဲ့မႈမ်ား၊ ေရ၀င္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အလြန္ 
အသံုး၀င္တဲ့ ပစၥည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ 

“ဒီလို back cover ေလးေတြ သံုးလိုက္ေတာ့ ဖုန္းမွာ ထိခိုက္ပြန္း ပဲ့မႈေတြ၊ ရုတ္တရတ္ ေရ၀င္မႈေတြကို 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းေလးေတြဆိုေတာ့ back cover တပ္ထားတဲ့ဖုန္း ကိုင္ရတာကိုက 
ဖက္ရွင္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္း မိုဘိုုုင္းကိုင္ေဆာင္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Back cover ေလးမ်ားကို ျပည္တြင္းဖုန္းဆုိင္မ်ားမွာ အေရာင္မ်ဳိးစံု၊ Brand မ်ိဳးစံုႏွင့္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး လူငယ္မ်ား 
အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Back cover အသုံးျပဳပါက တက္ၾကြ လန္းဆန္းမႈ၊ ေခတ္ဆန္မႈမ်ားနဲ႔ 
အတူ Phone Accessories အမ်ဳိအစားမ်ားထဲမွာ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနတဲ့ ပစၥည္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“Phone Accessories ေတြထဲမွာေတာ့ back cover ေတြက အေရာင္းသြက္ေနတယ္။ အျခား Nokia, Sony 
ဖုန္းေတြထက္ Samsung Back cover ေတြကေတာ့ အေတာ္ေလးကုိ ေရာင္းရပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းမိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္မွ 
သိရသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ ျမင့္မားလာမႈႏွင့္အတူ 
၀ယ္လိုအား မ်ားလာေသာ Samsung back 
cover မ်ား

Nokia 5130 ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၿပီး 
ေတးဂီတမ်ားအတြက္ အဓိကဦးစားေပး 
ထုတ္လုပ္ထားေသာ Express Music 
ဖုန္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ Music အတြက္ 
Start, Play Button မ်ားကို ဖုန္းမွာ 
ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ အတြက္ အလြယ္ 
တကူ ေတးဂီတမ်ား နားဆင္ႏို္င္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Network 
ေတြကေတာ့ GSM 850/900/1800/ 
1900 မ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ 
ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ 

Internal memory ကုိ 30MB 
အထိ ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ အတြက္ 
သီခ်င္းမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားကုိေတာ့ သင့္တင့္စြာ 
ကစားႏိုင္မွာပါ။ အကယ္၍ Data သိမ္းရန္ 
Memory လိုအပ္ပါက microSD Card 
ကို 16GB အထိ ထပ္စိုက္သံုးႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 2Mp, 1600x1200 Resolu-

tion ရွိတဲ့ Camera ကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး Video မ်ားလည္း ရိုက္ကူးႏို္င္ပါတယ္။ Nokia 5130 ရဲ႕ Feature မ်ားကေတာ့ 
SMS, MMS, Email မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ၾကာရွည္ အသုံးခံေသာ Li-ion ဘတ္ထၱရီကုိ အသုံးျပဳေပးထားေသာေၾကာင့္ 
တာရွည္အသံုးခံမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၇၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး Smart Mobile ဖုန္း ၀၉-
၇၃၁၆၅၀၆၅ သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Samsung Galaxy mini
လက္ထြက္ရွိေနတဲ့ Samsung Series မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ဖုန္း ေလးကေတာ့ Samsung Galaxy mini ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

GSM လုိင္း အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Android version v2.2.1 ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၃.၁၄ လက္မရွိ Full Touch Screen 
နဲ႔ Display ရွိတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ က်ယ္ေသာဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခ်င္သူ မ်ားအတြက္ 
အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္္ကေတာ့ 108.8  ဂရမ္ေလးပါတယ္။ 
SMS, MMS, Gmail, Yahoo! Hotmail အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Video Player, 
Bluetooth လည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါ တယ္။

Data သိမ္းဖို႔အတြက္ 160MB ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး 
32GB အထိ SD Card ထပ္စို္က္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ 
ဓာတ္ပံု၊ ဗီြဒီယုိ ရိုက္ဖို႔အတြက္ 3Mega Pixels ရွိတဲ့ 
ကင္မရာေလး ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
၁၄၂,၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္ ရွိၿပီး Mr.Fone 
Telecom Center ဖုန္း ၀၁-၅၅၈၂၂၈ သို႔ 
ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

 

ျပည္တြင္းမွာ အေရာင္းရဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ 
Nokia 5130
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Model. M205b   A4 Colour Multifunction 
Printer

CM205 b printer ကေတာ့ FujiXerox မွ အသစ္ထြက္ရွိ 
လာသည့္ Printer ျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ Printer ျဖစ္ျပီး 
Print, Copy, Scan သံုးမ်ိဳးစလုံးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၎၏ Print ထုတ္ႏိုင္မႈမွာ တစ္မိနစ္ကို Colour ျဖင့္ (၂၄) 
မ်က္ႏွာထုတ္ႏိုင္ျပီး dpi 1200x12000 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ 
Resolution ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ Print ထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Memory 128MB ပါ၀င္တာေၾကာင့္ မိမိသိမ္းခ်င္ေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကို သိမ္ဆည္းႏိုင္မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁၉၅ 
၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႕ ရွိပါတယ္

 အထက္ပါ FujiXerox Printer မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက 
ေရြဂံုဒိုုင္ပလာဇာ     ( Shwe Gon Dine Junction ) ေျမညီထပ္ရွိ 
FujiXerox အေရာင္းျပခန္း၊ ဖုန္း - ၅၄၄ ၈၂၄, ၅၄၄ ၁၉၉ 
တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Model. C1190FS   A4 Colour Multifunction 
Printer
 C1190FS Printer  ပာာဆိုရင္ Network Print, Copy, Scan, Fax ေလးမ်ိဳးစလံုးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ Print ထုတ္ႏိုင္မႈမွာ 
တစ္မိနစ္ကုိ Colour ျဖင့္ (၁၄) မ်က္ႏွာထုတ္ 
ႏိုင္ျပီး ၎ရဲ႕ dpi ကေတာ့ 600x600 dpi 
ရွိတာေၾကာင္ ့Print ထုတ္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
Scan ဖတ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္အေသြး 
ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား 
Memory 64 MB ပါ၀င္တာေၾကာင့္ reso-
lution  ျမင့္တဲ့ပံုေတြကို မူရင္းပံုအတိုင္း 
ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး Bun-
dled Docu Works OCR Software ကို 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာ 
အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း 
ကေတာ့ ၉သိန္း၀န္းက်င္ခန္႕ ရွိပါတယ္။ 

ယခုလက္ရွိေစ်းကြက္ထဲသို႔ အသစ္၀င္လာေသာ  TECHVISION CCTV ႏွင့္ Receiver မ်ား

Model No. TV 7204 Digital Video Receiver 
Price: K56,000                             

 သူ႔ရဲ႕ Video input က 1.0 Vp, BNC x 4 ျဖစ္ၿပီး output ကေတာ့ 1.0 
Vp, BNC x 1, VGA x 1 (1024 x 768) အသံုးျပဳႏိုင္္လို႔ CCTV Camera မွ 
ထြက္ရိွလာေသာ ရုပ္ပံုမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ဖမ္းယူႏိူင္ပါတယ္။ Audio input က 
RCA x 1အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Output RCA x 1 ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အသံမ်ားကုိလည္း 
ေကာင္းမြန္စြာၾကားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 

Recording Mode ကေတာ့ Normal, Timing, Motion, Alarm ပာူ၍ 
(၄)မ်ိဳးပါ၀င္ျပီး Android Phone, Window Mobile, iPhone, Blackberry 
ဖုန္းေတြႏွင့္ internet ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

Model No. AS – 210C                          
Price: K28,000                              

 သူ႔ရဲ TV System က NTSC:510 ႏွင့္ PAL: 500  ပါ၀င္ပါတယ္။ Sensing 
Area ကေတာ့ 4.9mm×3.7mm အထိဖမ္းယူရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Horizontal 
resolution ကေတာ့ 420TVL ျဖစ္ပါတယ္။ BLC ကေတာ့ Auto ျဖစ္ျပီး Focal 
Length မွာေတာ့ Lens 3.6mm  (standard) အသံုးျပဳထားပါတယ္။

Model No. AS – 320C                         
Price: K33,000                               

 သူ၏ Pickup Device ပာာ 1/3”SONY super HADCCD  ကို အသံုးျပဳ 
ထားျပီး TV System က NTSC:510 ႏွင့္ PAL : 500 ပါ၀င္ပါတယ္။ Horizontal 
Resoultion အေနႏွင့္ေတာ့ 420TV Lines အသံုးျပဳႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ BLC 
ကေတာ့ Auto ျဖစ္ၿပီး Focal Length မွာေတာ့ Lens 3.6mm  (standard) 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။

Model No. TV 7308 Digital Video Receiver 
Price: K80,000                              

 ၎၏ Operating System ပာာ Linux Embedded ကုိ အသုံးျပဳထား 
ပါတယ္။  သူ႔ရဲ႕ Video input က 1.0 Vp, BNC x 4 ျဖစ္ျပီး output ကေတာ့ 
1.0 Vp, BNC x 1, VGA x 1 (1024 x 768) အသံုးျပဳႏိုင္္လို႔ CCTV Camera 
မွ ထြက္ရွိလာေသာ ရုပ္ပံုမ်ားအားေကာင္း မြန္စြာဖမ္းယူႏိူင္ပါတယ္။ 

သူ၏ Resolution ကုိ PAL အေနနဲ႔ 352×288,720×576 ရွိၿပီး NTSC 
အေနႏွင့္ေတာ့ 352×240,720×480 ရွိပါတယ္။ Recording Mode ကေတာ့ 
Normal, Timing, Motion, Alarm ပာူ၍ (၄) မ်ိဳးပါ၀င္ျပီး Android Phone, 
Window Mobile, iPhone, Blackberry ဖုန္းေတြႏွင့္ internet ခ်ိတ္ဆက္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ပါ TECHVISION  CCTV Camera ႏွင့္ Reciver မ်ားကုိ ZEST  
အမွတ္ (၇၇၇) လသာလမ္း ေအာက္ဘေလာက္္ ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၆ ၆၆၆ ၇၇ 
တြင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Hisense AS-09CR4FVC Air-com
ဒီ Hisense အမွတ္တံဆိပ္ Air-con ေလးကေတာ့ ရိုးရွင္းတဲ့ 

ဒီဇိုင္းရွိၿပီး  Indoor/Outdoor Net Weight 9/34 kg, 1.0Hp ပါ 
ရွိပါတယ္။ သာမန္ထက္ အသံထြက္မႈ (၃)ဆ ပို၍ နည္းပါတယ္။ 
စက္စတင္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ညင္သာၿပီး မီးအားကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိပါဘူး။ 
မီးအားက်ေသာ္လည္း စက္ပံုမွန္ လည္ပတ္  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး စက္၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖာ္ျပေပးေသာ စနစ္ပါရွိပါ 
တယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁သိန္း ၉ေသာင္း ၅ ေထာင္၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး 
Hisense (Sein Wut Hmon Co.,Ltd) ဖုန္း-01-227930, 227931 
သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

ASF-18B4/N AUX Air Conditioner
Floor Stand Type AUX အမ်ိဳးအစား Air-con ေလးပဲျဖစ္ ပါတယ္။ 

2Hp အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး Hitachi Compressor ကို အသံုးျပဳေပးထားပါ 
တယ္။ ဒီေလးေအးစက္ေလးက Touch Screen နဲ႔ Control လုပ္ တဲ့ 
Floor Stand Air-con အမ်ဳိး အစား ျဖစ္ပါတယ္။ အပူအေအး ႏႈန္း 
ကေတာ့ 1810/1810W နဲ႔ 7.9/7.9A ရွိပါတယ္။ Air circulation က 
900m3/h, Indoor Dimension က 800x300x 1735 mm, Out-
door Dimension က 800x300x590 mm ရွိပါ တယ္။ Noise Level 
39/55A  ရွိပါတယ္။ 25-34m 2 ရွိတဲ့ အခန္းအတြက္ကေတာ့ ဒီ Air-
con က တင့္တယ္လွပေနမွာပါ။  ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၅သိန္း ၅ေသာင္း 
၀န္းက်င္ရွိၿပီး AUX အေရာင္း စင္တာ ဖုန္း-၀၁-၂၁၈၀၂၁ သုိ႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူ 
ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

LCD Dictionary Display ပါ၀င္တဲ့ GX-
8250 Brother Electronic Type Writer

LCD Dictionary Display ပါ၀င္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ Brother တံဆိပ္ 
Type Writer ေလးပါ။ ဒီစက္ေလးက 12.87” ရွိတဲ့ Cartridge ပါ၀င္ၿပီး 
စာရိုက္ႏို္င္တဲ့ Width က 9” ရွိၿပီး 10/12/15 Pitch Typing (Pica/
Elite/Micron) လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Typing ရိုက္ႏုိင္တ့ဲ 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 ျဖစ္ပါ တယ္။ 

65 Character life-off correction memory, Automatic “Word-
Out & Line-Out” correction system နဲ႔ Automatic relocation 
after correction system မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ 
အေနန႔ဲ “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 ႏွစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး Alli-
ance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၀၃၈၊ ၃၇၉၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

Printing ႏွင့္ Bank ေတြမွာအသံုးမ်ာလာသည့္ FujiXerox Printer 
ျပည္တြငး္ရွိ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ လာၾကျပီး ဘဏ္ေတြႏွင့္ Printing လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးမ်ားလာပါတယ္။ အသံုးမ်ားလာသည့္ FujiXerox Printer ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Colour Laser Multifunction Printer

ဘ၀ရဲ့ အမွတ္တရအခ်ိန္ေတြကို အေကာင္းဆံုး မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည့္ 
Forever Photo Studio

ဘယ္လို၀န္ေဆာင္မႈေတြ အမ်ားဆံုးေပးပါသလဲ။

မည္သည့္ ကင္မရာ အမ်ိဳးအအစားေတြ အသံုးျပဳပါသလဲ။

ဘယ္လိုပြဲမ်ိဳးေတြလက္ခံရို္က္ကူးေပးပါသလဲ။

မည္သည့္ ကင္မရာကိုအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ မည္သည့္ 
ကင္မရာက အလုပ္နဲ႔ အကိုက္ညီဆံုးလဲ။

ကင္မရာ ၀ယ္ယူတဲ့အခါ ဘယ္လိုကင္မရာမ်ိဳး
၀ယ္ယူသင့္ပါသလဲ။

ကင္မရာရိုက္တ့ဲအခါမွာ ဘယ္လို Lens  ေတြကို
ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳပါသလဲ။

Forever ရဲ႕လိပ္စာေလးေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

Forever အေနနဲ႔ အလွဴပြဲ ၊ ေမြးေန႔ပြဲ၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ၊ ရွင္ျပဳပြဲ၊ Staff Party ပြဲ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳပြဲ၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားကို လက္ခံရို္က္ကူးေလ့ရွိပါတယ္။

ဘယ္ ကင္မရာရယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္သုံးတဲ့ Camera, Lens ေတြကို 
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးခ်တက္မွသာ အလုပ္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးနဲ႔ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ။

Camera ၀ယ္မယ္ဆုိရင္ Mega Pixel ေကာင္းေကာင္း ၊ Sensor ရဲ႕ Frame 
Size က ဘယ္ေလာက္လဲ၊ Full Frame လား၊ ကိုယ္႔မွာရွိတဲ့ Lens၊ သုံးမယ့္ 
Lens ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ ခ်င့္ခ်ိန္ျပီးမွ ၀ယ္သင့္ပါတယ္။

300m Lens ေတြ သံုးျဖစ္တယ္၊ အသံုးျပဳျဖစ္တဲ့ 300m Lens ကေတာ့ Canon 
မွာဆုိရင္ ‘L’ series တန္း၀င္တဲ့ Lens ေတြ၊ Nikon မွာဆိုရင္လည္း Elements 
ေတြက ‘ED’ , Nano ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ Lens ေတြကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါတယ္။

အမွတ္. ၁၉၉၊ အေနာ္ရထာလမ္း (၁၃လမ္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလမ္းၾကား) 
လမ္မေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၀၁ ၂၂၇ ၈၁၀၊ ၀၁ ၂၂၄ ၅၀၈ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ မဂၤလာ၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ သတို႔သမီးအရံအတြက္ ၀တ္စံုငွားရမ္းျခင္း၊ အေနာက္တိုင္း မဂၤလာ၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ 

ျမန္မာထိုင္မသိမ္း၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ ပြဲတက္၀တ္စံု ငွားရမ္းျခင္း၊ ဘြဲ ႔ အလွဓါတ္ပံုမ်ား၊ မိသားစု ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေမာ္ဒယ္အလွ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကေလး ဓါတ္ပုံမ်ား 
ရိုက္ကူးေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု၊ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးေပးျခင္း၊ ကား အလွဆင္ျခင္း၊ မိတ္ကပ္ ဆံပင္ အလွဆင္ယဥ္ျခင္း၊ Album မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဖန္စီ 
ပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းတုိ႔ကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ဆိုင္အေနနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ Brand ရယ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အခုဆို Canon brand, Nikon brand ႏွစ္မ်ိဳးကုိ သံုးထားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ Camera man 
ေတြရဲ႕ အၾကိဳက္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ Camera man စိတ္ႀကိဳက္ၿဖစ္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ရတာလည္း အစဥ္ေျပတယ္ေလ။
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Taylor’s University ၏  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း ရွင္းလင္း ေဟာေျပာ 
ေဆြးေႏြးမႈကို  Myanmar Search International (MSI) ရံုးခန္းတြင္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၂၆)ရက္၊ တနလၤာေန႔ တြင္ ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ ညေန (၃)
နာရီအထိ Ms.Theresa (Assistant Manager, International Marketing) 
မွ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  အဆိုပါပြဲသို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ယူေဆာင္လာသူ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

MSI ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္မႈ 
ရွိပါသျဖင့္ ၄င္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မတ္လ (၂၄) ရက္ (စေနေန႔)၊ 
ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဖုန္း ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၃၈၉၉၁၅ သို႔ ႀကိဳတင္ 
စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Taylor’s University တြင္ သင္ၾကားေနေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ ျမန္မာေက်ာင္းသား မ်ား 
စိတ္၀င္စားဆံုးျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

Taylor’s University သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ Malaysia Higher 
Education နယ္ပယ္ တြင္ (၄၈)ႏွစ္ၾကာ တရား၀င္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး 
Brand Excellent Award 2008 ဆု၊ အထင္ရွားဆံုး ပုဂၢလိက ေကာလိပ္ႏွင့္ 
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Doctor Job’s Students’ Choice Award 2009 ဆု၊ 
အမ်ားျပည္သူမွ လြတ္လပ္စြာ မဲဆႏၵေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ “Reader’s Digest 
Trusted Brands Award 2011” မွ ေရႊတံဆိပ္ဆုအျပင္၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ 
ႏွစ္စဥ္ဆုတံဆိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း အဆင့္အတန္း 
မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာဆုစသည့္ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ရရွိထား 
ေၾကာင္းသိရသည္။

Taylor’s University သည္ အေနာက္ႏုိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ေပးေသာ 
ကမာ႕ၻထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဘြဲ႔ဒီဂရီ အပါအ၀င္ အဓိက ဘာသာရပ္စုစုေပါင္း 
(၁၃)ခုရွိသည္။ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။

 » Pre-University (A Level/UK), SAM/Australia, CPU/Canada
 » Architecture
 » Bioscience
 » Business
 » Communication

 » Design
 » Engineering
 » Hospitality: Certificate
 » Medical
 » Pharmacy တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

Pre-University Program မွ SAM Australia Program သည္ Quality 
of Overall Education Service, Quality of General, Quality of Support 
for International Students ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ Ministry of 
Higher Education မွ The Highest Rating (Rated 6-STAR/Outstanding) 
ႏွင့္ Malaysian Quality Evaluation System for Private Colleges ကို 
၂၀၁၀/၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန၏ တရား၀င္စီစစ္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ Tier-5 Excellent Award (SETARA Award 
2009) ဆုကုိ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး မေလးရွား ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန 
အသိအမွတ္ျပဳ (၄၇) ေက်ာင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

EDUCATIONWEEKLYEDUCATIONWEEKLY
2011/2012 ခုႏွစ္အတြက ္The Best Private School in Singapore
By MTZT

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Singapore AsiaOne 
People’s Choice Awards 2011/2012 တြင္ Singapore 
Institute of Management (SIM) ၊ PSB Academy 
ႏွင့္ SMa Institute of Higher Learning အစရိွေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားမွ “The Best Private School in Singapore” 
ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာသတင္းႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ 
portal တစ္ခုျဖစ္ေသာ (www.asiaone.com)  မွ ဦးစီး၍ 
Singapore AsiaOne People’s Choice Awards 
ကို website audience မ်ားထံမွ  မဲေပးျခင္းပံုစံျဖင့္ 
ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
အဆိုပါပြဲတြင္ ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ မ်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ လူထုေရြးခ်ယ္ေသာ မဲ 
အမ်ားဆုံးရရိွသူကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ဆုေပးပြဲ 
အတြက္ မဲေပးျခင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ 
ဒီဇင္ဘာ လအထိ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ 

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ကုိ လူထု (၁၅၀,၀၀၀) 
ေက်ာ္မွ online မွတဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) Singapore Institute of 
Management (SIM)  

Singapore Institute of Management (SIM) သည္ 
AsiaOne People’s Choice Awards တြင္ the top best 
private school ဆုကို ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ ဆြတ္ခူးခဲ့ေသာ 
ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံ Min-
istry of Education (MOE) မွ ေပးအပ္ေသာ Edu Trust 
Certification ကိုလည္း ရရိွထား ေၾကာင္း သိရသည္။ 
SIM Global Education သည္ US, UK, Australia 
ႏွင္႔ Switzerland ႏိုင္ငံမ်ားမွ အထင္ကရ တကၠသိုလ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Degree 
ဘာသာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ SIM 
Group သည္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၆)ႏွစ္ၾကာ 
ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ပညာဆည္းပူးလ်က္ရိွေသာ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရသည္ (၂၈,၀၀၀) နီးပါးရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စာသင္ေဆာင္ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင္႔ 
ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ 
စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္တန္းမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ် လ်က္ရိွသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

SIM တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတြက္ aca-
demic programmes မ်ားကို အခ်ိ္န္ၿပည္႔ (သုိ႔) အခ်ိန္ပိုင္း 
သင္တန္းမ်ား ပာူ၍သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရိွျပီး Business  
ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူ ေလ့လာလုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ SIM သည္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ရန္ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ 
၁၇ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက 
Diploma level ကို SIM တြင္ (၁၅)လၾကာ သင္ယူႏိုင္ၿပီး 
သင္တန္းၿပီးေျမာက္ပါက SIM မွ ခ်ီးျမွင္႔ေသာ Diploma 

in Management Studies (DMS) ကုိ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  
University  of London, The University of Birmingham 
မွ ခ်ီးျမွင္႔ေသာ Bachelor ကို ရယူရန္ (၂)ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ 
(၃)ႏွစ္ အတြင္း ထပ္မံသင္ယူႏုိင္ၿပီး RMIT University, 
Australia မွ ခ်ီးျမွင္႔ေသာ Bachelor ကို ရယူရန္ (၁)ႏွစ္ 
ႏွင့္ ငါးလထပ္မံ သင္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂) PSB Academy
The Best Private School ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ေသာ 

ထိပ္ဆံုးေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းထဲတြင္ တစ္ေက်ာင္း 
အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ PSB Academy သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရိွ 
အၾကီးဆံုး ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
Australia ရိွ University of Newcastle၊ University of 
Wollongong၊ အစရိွေသာ နာမည္ၾကီး တကၠသုိလ္ မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကမာၻ႕အသိအမွတ္ျပဳ degree program မ်ားကုိ 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ေပါင္း (၃၀,၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ 
ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ PSB Academy တြင္ Bachelor 
of Engineering၊ Bachelor of Business၊ Bachelor of 
Commerce၊ Bachelor of Communication၊  Bachelor 
of Information Technology၊ Bachelor of Commerce 
majoring in Finance၊ Management၊  Marketing၊ Public 
Relations and Supply Chain Management ႏွင့္ Master 
of Business Administration အစရိွေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ PSB 
Academy မွ Diploma ရရိွထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ကမာၻတလႊားမွ university ေပါင္း (၃၁) ခု တြင္ De-
gree ဆက္လက္ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေက်ာင္း 
သားမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ဘာသာစံု ပ်မ္းမွ် 
ရမွတ္ (၆၀) ရရိွထားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ IGCSE စာေမးပဲြတြင္ 
Grade C ငါးခု အနည္းဆုံး ရရိွထားပါက PSB Academy တြင္ 
Foundation Course တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(၃) SMa Institute of Higher 
Learning

SMa Institute of Higher Learning ကုိ ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ကမာၻ႕အသိအမွတ္ျပဳ 
certificate၊ diploma ႏွင့္ degree programmes မ်ားကုိ 
ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရိွ သည္။  SMa Institute of Higher Learning 
တြင္ သင္ယူႏိုင္ ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Accounting, 
Banking & Finance၊ Business Management၊ Engi-
neering၊ Hospitality & Tourism၊ HR Management၊ 
Information Technology၊ Marketing၊ Communication၊ 
Psychology၊ Security & Digital Forensics၊ Sports 
Science၊ Retail Management၊ Social Sciences ႏွင့္ 
Supply Chain Management စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းမ်ားကုိ တကၠသုိလ္၀င္တန္း 
သို႕မဟုတ္ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
တက္ေရာက္လိုသူ ေက်ာင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ SIM 
ႏွင့္ SMa ေက်ာင္းမ်ားဧ။္ 2012 ခုႏွစ္ July Intake 
ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ PSB Academy ဧ။္ 2012 
ခုႏွစ္ June Intake ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဧျပီလ 
(၅) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားျပီး RV! CENTRE YAN-
GON မွတဆင့္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။ 
အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက RV! CENTRE YANGON ဖုန္းနံပါတ္ 
၅၃၅ ၄၃၃၊ ၅၄၁ ၈၈၆၊ ၂၄၂ ၄၁၀၊ ၀၉-၈၅၀ ၃၀၇၃ သို႕ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္။ IGCSE သင္တန္း 
တက္ေရာက္ ျပင္ဆင္လိုသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
IGCSE တန္းခြဲသစ္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႕တြင္ 
ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အမွတ္  ၁၂ (G)၊ ဖိုးစိန္လမ္း၊ 
တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ဖုန္း-541886၊ 551697 သုိ.ဆက္သြယ္စံုစမ္း 
စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

Taylor’s University ေက်ာင္း တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ 
တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲကုိ MSI တြင္ က်င္းပမည္

By MTZT 

CTC (Cambridge Tutors College 
London) သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆုံး 
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို  
တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးေနေသာ တကၠသိုလ္ အႀကိဳ 
ေကာလိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
ေကာလိပ္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ Cambridge 
တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရမ်ားက ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 
ၿဗိတိန္ရွိ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္အႀကိဳ 
ေကာလိပ္ေတြထဲက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳ ခံထားရေၾကာင္း သိရ သည္။ 
၂၀၁၁ မွာ CTC မွ GCE A-levels စာေမးပြဲ 
ေျဖဆိုသူထဲက 67% သည္ အဆင့္ A+ (သုိ႔) 
A ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

CTC ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ 
ဘြဲ႔ႀကိဳ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ GCE A-Level 
သင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏို္င္ရန္ GCE O-
Level (သို႔) IGCSE စာေမးပြဲမွာ သက္ဆုိင္ရာ 
ဘာသာရပ္ (၅)ခုမွာ အနည္းဆံုး အဆင့္ A 
(သို႔) B ရရွိထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ထို႔ အျပင္ IELTS အမွတ္ ၅.၅ (သို႕) TOEFL 
အမွတ္ (၅၄၀) ရရွိထားဖို႔ လုိၿပီး အသက္အရြယ္ 
အားျဖင့္ (၁၆) ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

CTC တြင္ စက္တင္ဘာလမွ စ၍ 
(၂)ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရတဲ့ ပံုမွန္ A-

Level သင္တန္းႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ 
(၁၈)လၾကာ တက္ ေရာက္ ရတဲ့ A-Level 
သင္တန္း ႏွစ္မ်ဳိး တက္ေရာက္ႏိုင္သည္္။ 
CTC ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တစ္တန္းလွ်င္ 
ေက်ာင္းသား (၆) ေယာက္ခန္႔သာ ထားရွိ 
သင္ၾကားျခင္း၊ အပတ္စဥ္ ဘာသာစံု စာေမးပြဲမ်ား 
စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ႏွင့္ 
အမွတ္မ်ား အထူး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ CTC 
ေက်ာင္းသားမ်ား ၿဗိတိန္ ႏို္င္ငံရွိ အေကာင္းဆုံး 
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား 
တက္ေရာက္ ဆည္းပူးႏိုင္ျခင္းစတဲ့ 
အားသာခ်က္မ်ားရွိတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
တက္ေရာက္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းျဖစ္သည္။ 

တက္ေရာက္သင္ယူနိုုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ 
မ်ားကေတာ့ Accounting, Art & Design, 
Biology, Business Studies, Chemistry, 
Computer Science, Economics, English 
Literature, French, geography, Ger-
man, Government & Politics, History, 
Law, Mechanics, Pure Mathematics 
and Statistics ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္လခအေနနဲ႔  
GCE O-Level ဘာသာရပ္ (၄)ဘာသာအတြက္ 
စတာလင္ေပါင္ (၁၆,၆၅၀)  ခန္႔ႏွင့္ IELTS 
သင္တန္းအတြက္ စတာလင္ေပါင္ (၃,၆၄၅) ခန္႔ 
ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး GCE O-Level (သုိ႔)  IGCSE 
(၆)ဘာသာမွာ အဆင့္ A* (သုိ႕) A ႏွင့္ IELTS 

Band (7.0)အထက္ ရထားသူမ်ားကုိပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

CTC ေကာလိပ္ကုိ တက္ေရာက္လိုေသာ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္း၏ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ 
Regent ပညာေရး ကုမၸဏီသုိ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။ Re-
gent မွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ျခင္း အစအဆံုး၊ 
ေက်ာင္းသား ဗီဇာ ေလွ်ာက္ျခင္း၊ UK သို့ 
ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ UK ေရာက္လွ်င္ 
ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ ႀကိဳဆုိေပးျခင္း ႏွင့္ UK 
တြင္ မိသားစုႏွင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ကိစၥအ၀၀တုိ႔ကုိ 
အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ CTC ရွိ GCE 
A-Level တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
International GCSE သင္တန္းမ်ားကို CTC 
၏ Partner Center ျဖစ္ေသာ Regent Elite 
Academy (ရန္ကုန္) တြင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ 
တက္ေရာက္ သင္ယူ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းလိုပါက Regent အမွတ္ 
B-(13+23)၊ ေရႊကိႏၵရီ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ၊ 
နာနတ္ေတာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ 
ဖုန္း ၀၁-၅၀၀၀၅၄၊ ၅၀၀၉၅၂၊ office@re-
gent-myanmar.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း 
ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Times Good University Guide ၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ UK ရွိ ပဥၥမေျမာက္ အေကာင္းဆံုး 
Modern University ျဖစ္သည္႔ University of Ports-
mouth တြင္ Undergraduate Courses (၄၀၀) 
ေက်ာ္ႏွင္႔ Postgraduate Programmes (၁၄၀)ေက်ာ္ကုိ 
ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိျပီး၊ 
ႏွစ္စဥ္ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ 
(A) Merit-based (ပညာေရးထူးခြ်န္မႈမွတ္တမ္းမ်ား 
အလိုုက္ ေပးအပ္ေသာ) ပညာသင္ဆုုႏွင့္ (B) Bursa-
ries (ပညာသင္ေထာက္ပံ ေၾကး) ဟုု ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ေပး 
အပ္လ်က္ရွိသည္၊၊

(A) MERIT-BASED SCHOLARSHIP
Merit-based ပညာသင္ဆုုအတြက္ 

(၁၀၀%) ပညာသင္ဆုုကိုု MBA ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ပရိုုဂရမ္မ်ားအတြက္သာ ေလွ်ာက္ထားနိုုင္ျပီး၊ အျခားေသာ 
ပညာသင္ဆုုအျဖစ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ပညာ 
ေရးထူးခြ်န္မႈမွတ္တမ္းအလိုုက္ ၂၀%၊ ၃၀% ၊ ၄၀% 
အသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုု 
ပထမအသုုတ္ အတြက္ April 30, 2012 ေနာက္ဆုုံးထား 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္၊၊ ၂၀၁၂ 
ခုုႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုုံးအသုုတ္ အျဖစ္ June 25, 2012 
တြင္ ေနာက္ဆံုုးေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပညာသင္ဆုု 
မေလွ်ာက္ထားခင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 
University of Portsmouth ၏ Offer Letter ကိုု ပထမ 
ဆံုုးေလွ်ာက္ထား ရယူျပီးမွသာ ပညာသင္ဆုုကိုု ဆက္လက္ 
ေလွ်ာက္ထားနိုုင္မည္ျဖစ္သည္၊၊

အဆိုုပါပညာသင္ဆုုကိုု MBA Offer Let-
ter ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ 
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖၚျပထားသည့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာထူးခြ်
န္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ သင့္ေတာ္သည့္ လုုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ 
ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိမိစားရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္မည့္ သူမ်ား 
အတြက္ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္၊၊

ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားရာတြင္၊ မိမိအေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ား ကိုုေဖာ္ျပလွ်က္၊ ဤပရိုုဂရမ္သည္ မိမိအတြက္ 
မည္ကဲ့သိုု ့အက်ိဳးျပဳနိုုင္မည္ ကုုိ စကားလုုံးေရ (၃၀၀) ခန္ ့
ေရးသားလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ စီမံခန္ ့ခြဲမႈဆုုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ 
လုုပ္ကုုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ မိမိ၏ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း 

တိုုးတက္ခဲ့ပံုုကိုု စကားလံုုး (၅၀၀)ျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပ၍ 
လည္းေကာင္း၊ အဆိုုပါ MBA ကိုုေလ့လာသင္ယူျပီးဆံုုးပါက၊ 
မိမိပတ္၀န္းက်င္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကိုု မည္ကဲ့သိုု႔ 
အက်ိဳးျပဳမည္ကိုု စကားလံုုး (၂၀၀) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေရးသားေဖာ္ျပကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္၊၊

ပညာသင္ဆုုေလွ်ာက္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ 
ေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ 
ရယူနိုုင္သည္၊၊ http://www.port.ac.uk/departments/
faculties/portsmouthbusinessschool/postgraduate-
scholarships/appform/filetodownload,149143,en.pdf

(B) Bursaries for students from identified 
countries: 

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ 
အပါအ၀င္သတ္မွတ္ထားေသာတုုိင္းျပည္မွ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ 
ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသား (၂၀၀၀)ခန္႔ ေပးအပ္လွ်က္ရွိသည္၊၊ 

The Global Outreach: Access to Learning 
ဟုုေခၚေသာ (GOAL) Award ကိုု ကုုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
ညြန္းကိန္းမ်ားအရ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းေသာ နိုုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္၊၊ သိုု ့ျဖစ္ပါ၍ 
မိမိပညာသင္စရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမည့္ 
ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုုင္းအတြက္ 
ေပါင္စတာလင္ (၁၀၀၀) မွ (၁၇၀၀) ၾကားတန္ဖိုုးရွိ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုု ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိသည့္ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားတိုုင္းအတြက္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္၊၊  
အဆိုုပါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ သီးသန္႔   
အက္ေဆးမ်ားေရသားေလွ်ာက္ထားစရာမလိုုအပ္ပဲ၊ ၀င္
ခြင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ား အၾကံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္၊၊

University of Portsmouth မွ Inter-
national Business အတြက္ ပညာသင္ဆုကို 
ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
တကၠသုိလ္မွသတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ခြင္႔ သတ္မွတ္ ခ်က္ 
ျပည္႔မီရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ရမွတ္မ်ားေကာင္းမြန္ရန္ လုုိအပ္သည္။ 
အျခားႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ 
IGCSE စာေမးပြဲေျဖဆိုုထားပါကလည္း ရမွတ္မ်ား 
ေကာင္းမြန္ရန္လုိအပ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ Accounting 
and Finance, Business, Computing, Creative Tech-
nologies, Petroleum Engineering, Civil Engineering 
ဘာသာရပ္ အပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား Law, 
Mathematics ႏွင္႔ Science ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္ၿပီး၊ 
အင္ဂ်င္နီယာပရုိဂရမ္မ်ားကုိ UK ရွိ ICE, IET, IED ကဲ႔သို႔ေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 
Undergraduate Degrees အတြက္ ၀င္ခြင္႔ဆုိင္ရာလုိ 
အပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ IELTS အနည္းဆံုး 
5.5 ရရွိထားေသာတကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္း
သားမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ Master Program မ်ား 
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ IELTS 6.0 ရရွိထားၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ 
Bachelor Degree ရရွိထားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားႏွင္႔ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ CROWN Educa-
tion, Summit Parkview Hotel, အခန္း (၂၂၈)၊ ဖုန္း 
၀၉-၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ၊ ၀၉-၇၃၀၄ ၀၆၈၈ ႏွင္႔ ေျမနီကုန္းရံုးခြဲ၊ 
ေျမနီကုန္း ကေမာၻဇဘဏ္ အေပၚထပ္၊ ဖုန္း ၅၂၇ ၈၃၈ ႏွင္႔ 
၅၂၃ ၈၃၂ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

ၿဗိတိန္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လိုေသာ 
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈ CTC

University of Portsmouth မွေပးအပ္မည့္ (100%) MERIT-BASED SCHOLARSHIP နွင့္
BURSARIES

PSB Academy မွ ၾသစေၾတးလ် 
တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခ်င္
သူမ်ားအတြက္ MSI၏ အစီအစဥ္

PSB Academy ေက်ာင္းသည္ ယခုအခါ GCE “O” Level/IGCSE 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International 
(MSI) ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမွ သိရသည္။ PSB Academy မွ English Place-
ment Test ကု္ိ မိမိ၏ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ Certificate in 
English Proficiency Program (CEG) တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ PSB Academy ၏ 
English Proficiency Test ကို ေျဖဆိုလုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ GCE “O” Level / IGCSE စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရာတြင္ 
Grade D,E,F ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းစာေမးပြဲကုိ Certifi-
cate Program, Foundation ႏွင့္ Diploma, Degree မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ 
ရရန္ ေျဖဆိုခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Diploma တန္းအတြက္ ဘာသာရပ္ေပၚ မူတည္၍ အနည္းဆံုး (၁၀) 
လမွ (၂၂)လ အထိ ၾကာျမင့္ၿပီး ေက်ာင္းလခမွာ စင္ကၤာပူ ေဒၚလာ (၈,၀၀၀) 
၀န္းက်င္မွ (၂၀,၀၀၀) ၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။ Degree တန္းအတြက္ သင္ယူမည့္ 
ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပညာသင္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ (၆)လမွ (၁)ႏွစ္အထိ ျဖစ္ၿပီး 
အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္မွ (၃)ႏွစ္အထိ ဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းလခမွာ စင္ကၤာပူေဒၚလာ (၃၅,၀၀၀) ၀န္းက်င္မွ (၇၀,၀၀၀) 
၀န္းက်င္အထိ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ သိရိွလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ၊ 
(၂၄)ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံး စာရင္းေပးသြင္းရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲ 
ေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားသည္ MSI ရံုးခန္း၊ ဖုန္း ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ 
၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ ႏွင့္ myanmarsearchinternational@gmail.com 
သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
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ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳေနရတဲ့ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္းမွာ ဆန္းၾကယ္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ 
ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာလည္း ေကာင္းေန၊ Printer လည္းေကာင္း 
ေနရဲ႕သားနဲ႕ Print ထုတ္လုိ႔ မရႏိုင္တာမ်ိဳး၊ Download လုပ္ထားတဲ့ File ေတြ 
ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳးေပါ့။ 

အခုေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာသုံးေနရင္း ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ 
ထူးဆန္းတယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြပါ။ တစ္ကယ္ေတာ့ အဆုိပါ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ မိမိ ကြန္ပ်ဴတာ ဖြင့္တိုင္း ျမင္ေတြ႔ေနရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ 
ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆုိတာကိုေတာ့ မရွာေဖြမိၾကပါဘူး။ 
ကဲ ဒါဆုိ ၾကည့္ရေအာင္။

၁. Download ဖုိင္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း (သို႔) ျပန္ရွာ၍ 
မရျခင္း။ 

အင္တာနက္မွတဆင့္ မိမိတို႔ Download လုပ္ေသာ ဖုိင္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း 
မည္သည့္ေနရာ ေရာက္သြားလဲ ဆုိတာကို ႐ုတ္တရက္ရွာဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ 
တစ္ကယ္ေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ Download လုပ္၍ သိမ္းထားမယ့္ေနရာကို မိမိရဲ႕ 
Browser မွတဆင့္ ေရြးေပးလုိ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ - Mozilla မွာဆုိ General 
Tab မွ Save Files To ဆိုတဲ့ ေနရာမွ ေရြးေပးရံုပါပဲ။ Chrome မွာ ဆုိ Op-
tion ထဲမွာ Download ရိုက္ထည့္ကာ ေနရာ ေရြးေပးရံုပါ။ ဒါဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ 
Download ဖုိင္ေတြ တစ္ေနရာတည္း သိမ္းထားႏုိင္ပါျပီ။

၂. iPad ကုိ PC နဲ႕ connect လုပ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အား 
မသြင္းဘူး။ 

Apple ပစၥည္းအမ်ားစုက ကြန္ပ်ဴတာကို USB ထုိးလိုက္တာနဲ႕ စျပီး 
အားသြင္းပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ Apple ေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျခား Cam-
corder ေတြနဲ႔ USB နည္းပညာသံုးတဲ့ Device ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အားသြင္း 
ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါဆုိ iPad က ဘာမ်ား ျပႆနာ တက္ႏုိင္လဲ။

iPad က ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ မိမိရဲ႕ USB port ကသာ ျပႆနာရွိပါတယ္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ USB port ေတြက iPad ကုိ 
ျပန္လည္ အားသြင္းဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ Watt ပမာဏ မရွိပါဘူး။ iPad ကုိ အားသြင္းဖုိ႔ 
လိုအပ္တဲ့ Watt ပမာဏက 10 Watts ပါ။

အဲဒီအတြက္ နည္းပါးတဲ့ Watt ပမာဏရွိတဲ့ USB နဲ႕ iPad ကုိ အားသြင္းမယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ့ 
ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ရွိတဲ့ USB port က သာမာန္ထက္ Watt နည္းတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

၃. PC ေပၚမွ ဗီဒီယို ဖုိင္မွန္သမွ် ဖြင့္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ 

တစ္ခါတေလ သူငယ္ခ်င္းအိမ္သြားရင္ သူ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွ ဗီဒီယိုဖိုင္ format 
ေပါင္းစံုကုိ Media Player တစ္ခုတည္း နဲ႕ ဖြင့္ေနတာျမင္ရင္ ဘာလုိ႔မ်ား ကုိယ့္ 
ကြန္ပ်ဴတာမွာ သူ႔လို မဖြင့္ႏုိင္တာလဲဆုိျပီး ေတြးမိပါတယ္။

အေျဖကေတာ့ ကုိယ့္စက္မွာ ဗီဒီယုိဖိုင္အားလံုးနီးပါးကို ဖြင့္လုိ႔ရတဲ့ 
Codec မရွိလုိ႔ပါပဲ။ Codec တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ ကုိယ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာ install 
လုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ .flv ဖြင့္ဖုိ႔ VLC player လည္း လုိေတာ့မွာ မဟုတ္သလို 
.3gp ဖုိင္ေတြဖြင့္ဖုိ႔ 3gp player လည္းလိုေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ယခု ေလာေလာဆယ္ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ သတ္မွတ္လို႔ရတဲ့ Codec ကေတာ့ 
K-Lite Codec ျဖစ္ပါတယ္။ K-Lite Codec ကုိ အင္တာနက္မွ အခမဲ့ Download 
ဆြဲကာ မိမိကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ဗီဒီယုိဖိုင္း ေျမာက္ျမားစြာကုိ ၾကည့္ရႈလုိ႔ ရႏုိင္ျပီေပါ့။

၄.ကိုယ့္ ကြန္ပ်ဴတာကေန Print ထုတ္လုိ႔လည္းမရ၊ 
Windows ကလည္း Print Document ကို Delete 
ေပးမလုပ္သလို Cancel လည္းေပးမလုပ္။

အထက္ပါ အေျခအေနကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳဘူးၾကပါလိမ့္မယ္။ 
Print ထုတ္ဖုိ႔ အေရးေပၚကိစၥေတြမွာ Windows က Delete ေပးမလုပ္သလို 
တစ္ခါတေလ စက္ပါ Hang သြားတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးပါ။

အဆိုပါ ျပႆနာက Printer နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမွ 
စပါတယ္။ Windows 7 ဟာ အဆိုပါ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ 
မျပဳလုပ္ေပးထားတာကလည္း ဝမ္းနည္းဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ Connection 
ျပႆနာဆုိတာကလည္း မွားယြင္းေနတဲ့ Driver ကအစ ယိုယြင္းေနတဲ့ USB 
cable အဆံုး အကုန္စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ အျခား third-party software တစ္ခုခု 
အသုံးျပဳျခင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ နည္းလမ္းကေတာ့ စက္ကုိ restart ခ်ကာ ျပန္လည္ 
Delete လုပ္ျခင္းပါပဲ။ အသံုးျပဳအမ်ားဆံုး third-party software တစ္ခုကေတာ့ 
Stalled Printer Repair ျဖစ္ပါတယ္။

၅. ဓါတ္ပံုေတြပါတဲ့ Folder တစ္ခုကိုဖြင့္ရင္ Thumbs.db 
ဆုိတဲ့ file ကုိေတြ႕ရတယ္။ ဖ်က္လုိ႔ေကာ္ အဆင္ေျပရဲ႕လား?

ဓါတ္ပံုေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ 
Folder ေတြၾကည့္မယ္ဆုိရင္ 
Thumbs.db ဆုိတဲ့ file ေလးကို 
ေတြ႕မိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြ 
ဇေဝဇဝါျဖစ္စရာက အဆုိပါက 
file က system file ပဲလား၊ 
ဖ်က္လုိက္ရင္ေကာ္ ဓါတ္ပံုေတြ 
ပ်က္သြား မလားဆုိျပီးေတာ့ပါ။

တစ္ကယ္ေတာ့ Thumbs.db 
ဆိုတဲ့ file ဟာ Windows XP မွာ 
ပါဝင္တဲ့ Thumbnail Cache တစ္ခုပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ Windows XP မွ အဆိုပါ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ Web 
Page မ်ား၊ Document မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကို ဖြင့္ပါက လြယ္လြယ္ကူကူ 
ပြင့္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ယခုေနာက္ပိုင္း Windows Vista ႏွင့္ Windows 7 တြင္ေတာ့ Thumbs.
db ပါဝင္ေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူမ်ား ဓါတ္ပံု Folder 
ဖြင့္လွ်င္ မ်က္စိ ေနာက္စရာရန္မွ ကင္းေဝးသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Thumbs.db ကို Delete ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ Microsoft 
မွေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ မဖ်က္ရန္ အၾကံျပဳထားျပီး မျမင္ခ်င္ပါက Folder Options  
ထဲမွ Hidden File and Folder ကို အမွန္ ျခစ္ျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါ။

၆. မိမိရဲ႕ ကင္မရာကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္မယ္ 
ဆုိရင္ ဓါတ္ပံုေတြက အျမဲတမ္း DCIM ဆိုတဲ့ Folder ထဲမွာ 
ရွိေနတယ္။ ဘာလို႔ အျပင္မွာ မရွိရတာလဲ?

DCIM (for Digital Camera IMages) ဟာ ကင္မရာမွ ဓါတ္ပံုမ်ား 
သိမ့္ဆည္းဖုိ႔ရန္အတြက္ Default ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Directory လမ္းေၾကာင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ကင္မရာမဆုိ (ဖုန္းအတြင္း ရွိတဲ့ ကင္မရာ အပါအဝင္) ရိုက္ကူးထားသမွ် 
ဓါတ္ပုံမ်ား အားလုံးကုိ DCIM အမည္ရတဲ့ Folder ထဲမွာ သိမ္းထားေလ့ ရွိပါတယ္။ 
ဒါဆုိရင္ အမ်ားက ေမးစရာရွိတာက ဘာေၾကာင့္ Photo လုိ႔ မေခၚလဲ ဆိုတာပါပဲ။

DCIM (for Digital Camera IMages) ဆုိတာကေတာ့ ကင္မရာေတြ 
အတြက္ Default ဖန္တီးေပးထားတဲ့ Folder ပါ။ ဥပမာ သင္ SD card တစ္ခုကုိ 
ကင္မရာထဲ စိုက္လိုက္လွ်င္ ကင္မရာမွ DCIM folder ကို လိုက္ရွာျပီး ဓါတ္ပံုမ်ား 
စုစည္းေပးပါတယ္။ DCIM folder ရွိႏွင့္ျပီးသား မဟုတ္ရင္လည္း ကင္မရာမွ 
folder ကို အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးပါ တယ္။

အခ်ိဳ႕ Photo Editing software ေတြကလည္း default အေနနဲ႕ DCIM မွ 
ပံုမ်ားကုိ ရွာေဖြေပးၾကပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ DCIM folder ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား 
ရႈပ္ပြေနျခင္းလည္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၇. Web Browser ေတြမွာ တခါတေလ မ်ားျပားလြန္လွတဲ့ 
Toolbar ေတြ စုျပံဳထေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ Toolbar ေတြ 
ဘယ္က ေရာက္လာတာလဲ?

Web Browser ေတြမွာ တစ္ခါတေလ ကုိယ္လဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ install 
လုပ္မထားပဲ toolbar ေတြ စုျပံဳထေနတာမ်ိဳးေတြ႕ရပါတယ္။ (ဥပမာ Yahoo 
toolbar၊ AVG toolbar အစရွိသျဖင့္)

ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳးဟာ Spyware မ်ား မိမိ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ဝင္ေရာက္ 
ေမႊေႏွာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႕ ရန္မွ ကာကြယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ antimalware tool 
တစ္ခုခု အသံုးျပဳကာ ဖယ္ရွားရပါတယ္။

အဆုိပါ Toolbar မ်ားဟာ Java update မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လာတတ္ျပီး 
ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရမွာကေတာ့ Program တစ္ခုခုကုိ 
install လုပ္ေနစဥ္ install toolbar checkbox ကုိ အမွန္ျခစ္ ျဖဳတ္ေပးဖုိ႔ပါပဲ။

၈. Windows မွ file မ်ားကို Delete မလုပ္ေပးျခင္း။

ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳေနစဥ္ တခါတေလ file မ်ားကို Delete လုပ္လို႔ 
မရတာမ်ိဳးကုိ ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ Windows ေပၚတြင္ Delete 
လုပ္ျခင္းဟာ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ Delete 
မလုပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ ဆန္းၾကယ္မႈ တစ္ခုထဲရွိ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Windows မွ မွတ္ယူတာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ အကယ္၍ file တစ္ခု (သို႔) 
folder တစ္ခုကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အသံုးျပဳေနပါက ၄င္းအသုံးျပဳေနေသာ 
file၊ folder ကို မထိခိုက္ေစဖုိ႔ Delete လုပ္ခြင့္မေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သူမွ အသံုးျပဳမေနပါကလည္း 
Delete လုပ္၍ မရျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ရျပီး ထုိအခ်ိန္ကေတာ့ အဆုိပါ File (သုိ႔) 
Folder ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Application တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ထားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ မိမိဖ်က္လုိေသာ File (သို႔) Folder မွာ အသံုးမလုိဟု 
ကြဲကြဲျပားျပားသိေနျပီး ဖ်က္၍မရပါက ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ျပန္ခ်ကာ 
ဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

၉. Adobe Reader ႏွင့္ Java Update မ်ား ခဏခဏ 
ေပၚလာျခင္း

မိမိ ကြန္ပ်ဴတာ ဖြင့္သည့္အခါတိုင္း Adobe Reader ႏွင့္ Java Update 
တို႔ ေပၚေပၚလာတာကို စိတ္ညစ္ဖြယ္ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳသူမ်ားဟာ 
အဆုိပါ update မ်ားအတြက္ ေပၚလာတုိင္း Accept ႏွိပ္ေနရျပီး ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ 
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံုကိုလည္း အတိအက် မသိၾကရပါဘူး။

အဆုိပါ Adobe Reader (PDF မ်ားဖတ္ရန္) ႏွင့္ Oracle ၏ Java (Web 
application မ်ားႏွင့္ program မ်ား run ရန္) မွတဆင့္ Hacker မ်ားဟာ 
ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ 
မ်ားဟာ update မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔အတြက္ မိမိအေနနဲ႕ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ရႈပ္စရာ update မ်ား မၾကံဳေတြ႕ခ်င္ပါက 
အျခား PDF reader မ်ား ျဖစ္ေသာ Foxit Reader၊ Nitro PDF အစရွိသျဖင့္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း Java ကိုေတာ့ အစားထုိး၍ မရႏုိင္ေသးပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ Java ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ညစ္ရမွာကေတာ့ ၄င္းဟာ Browser 
အတြင္း Yahoo toolbar ကုိ install  ျပဳလုပ္ျခင္းပါပဲ။ 

ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ဆန္းၾကယ္မႈမ်ား

Intel ရဲ႕ Core i3 380M ကို 
အသံုးျပဳ ထားတဲ႕ Acer ရဲ႕  Aspire 4739 
Laptop ဟာ DDR3 2 GB Memory ပါရွိျပီး 
သိုေလွာင္မႈပမာဏ 500 GB ပါဝင္ပါတယ္။

Acer ရဲ႕ High Definition CineCrys-
tal 14” LED Screen ကို တပ္ဆင္ထားလို႕ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ပံုရိပ္ေတြ ခံစားႏိုင္ျပီး DVD 
SuperMulti Double Layer ျဖစ္ပါတယ္။ LAN ႏွင့္ 
Wireless အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ WiFi ပါရွိတဲ႕အတြက္ 
အင္တာနက္ရရွိတဲ႔ေနရာတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္္ျပီး 
Acer CrystalEye Webcam, CardReader မ်ား 
ပါရွိတ႕ဲအတြက္  Data Transferေတြအတြက္ေကာ 
ပံုရိပ္ေတြကုိပါ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္မွာပါ။ 

Battery မွာ 
6 cells ျဖစ္သည့္အတြက္ 

သင့္တင့္ေသာ Battery 
သက္တမ္းရွိပါတယ္။ လွ်င္ျမန္မႈကို လိုလားျပီး 
အခ်ိန္မ်ားကုိ ေခၽြတာလုိသူမ်ား၊ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီမည့္ Acer Aspire4739 ကို 
အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား၊ ေလ႕လာဝယ္ယူလုိသူမ်ားအတြက္ 
ေရႊလမင္းနဂါးမွ တင္သြင္းေပးျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ 
Acer ၏ Dealer, Reseller ဆိုင္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားတြင္ပါ ေလ႕လာဝယ္ယူႏိုင္ျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ၃ သိန္း ၈ 
ေသာင္းဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။

DCP-J125 Brother Inkjet 
Printer

LENOVO IdeaPad A1 Tablet

HL-3040CN LED Color 
Printer 

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ အသစ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ 
Gigabyte G1. Assassin 2 ARM Cor-

tex – A8 Proces-
sor 1.0 GHz ကို 
အသံုးျပဳထားတဲ့ 
IdeaPad A1 Tab-
let ဟာ GPS စနစ္၊ 
Game၊ Ebook၊ 
Flash Animation  
အစရွိသည္မ်ားကို 
ေနရာတိုင္း လြယ္လြယ္ 
ကူကူ သယ္ယူႏုိင္မယ့္ 
Tablet တစ္လံုး 
ျဖစ္ပါတယ္။

IdeaPad A1 Tablet 
အတြင္း 512 MB DDR 2 RAM 
ကို အသံုးျပဳထားျပီး သိုမွီးပမာဏ 
အေနနဲ႕ကေတာ့ 16 GB ပါဝင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

၇ လက္မ အရြယ္အစားရွိ 
IdeaPad A1 Tablet ဟာ Display 
အား Multi-Touch နည္းပညာကို 
အသံုးျပဳထားျပီး ကင္မရာအေနျဖင့္  
3 mega pixel ရွိပါတယ္။

မိမိသယ္ယူသြားေသာ 
ေနရာတိုင္းတြင္ အင္တာနက္လုိင္း 
ရွိပါကလည္း WiFi 802.11 b/g/n 
ပါဝင္သည့္အတြက္ အင္တာနက္အား 

ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ျပီး အျခား Device မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ Bluetooth 
2.1 EDR ပါဝင္ပါတယ္။

OS အား Android 2.3 
အသံုးျပဳထားေသာ IdeaPad 
A1 Tablet ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
ကန္ေဒၚလာ၂၄၉ ျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူလို 
သူမ်ားအဖုိ႔ Lenovo အမွတ္တံဆိပ္ 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ ျမန္မာျပည္ 
တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ 
KMD ဖုန္း ၃၈၅၁၇၇၊ ၂၄၅၁၈၀၊ 
၅၀၃၅၁၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ကာ 
ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆုိင္ 
မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူႏုိင္ျပီ 
ျဖစ္သည္။

ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ Broth-
er အမွတ္တံဆိပ္ DCP Se-
ries Inkjet Printer ေလးကို 
မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ တစ္ 
မိနစ္ကုိ 33/27 Print ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး၊ 
Memory 32MB ပါ၀င္ပါတယ္။ 1.9” 
ရွိတဲ့ LCD နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ 
Display လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USB 

2.0 လည္းပါ၀င္ၿပီး 6000x1200 dpi 
Display လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း 
ကေတာ့ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း 
ငါးေထာင္ ၀န္းက်င္ ရွိၿပီး Alliance 
Satrs Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၀၃၈၊ 
၃၇၉၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူ 
ႏုိင္သည္။

Brother ရဲ႕ HL-3040CN Color 
Printer ေလးကို မိတ္ဆက္ေပး 
ခ်င္ပါတယ္။ LED printer ေလးျဖစ္ၿပီး 
တစ္မိနစ္ ကို 16 print ထုတ္ယူႏို္င္ၿပီး 
300MHz အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ 
Memory ကို 32MB ထည့္သြင္း 
ေပးထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ 
Data သိမ္းဆည္းဖုိ႔ အတြက္ 

အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ USB 
2.0 ပါ၀င္ၿပီး LAN ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳ 
ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
သံုးသိန္း ႏွစ္ေသာင္း  ၀န္းက်င္ရွိၿပီး 
Alliance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-
၃၈၀၀၃၈၊ ၃၇၉၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္ 
ဝယ္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

Acer Aspire 4739

LGA 
2011 Sock-

et သံုး Gigabyte 
အမွတ္တံဆိပ္ G1.Assassin 

2 motherboard မွာ ျပည္တြင္း 
ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။

G1. Assassin 2 ဟာ LGA 2011 Socket 
ကို အသံုးျပဳထားျပီး Intel Core i7 Processor 
အျပင္ i7 Extreme Edition Processor ႏွင့္လည္း 
တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ 3D ျဖင့္ Power၊ 
Bios စနစ္တို႔အား ျပသေပးျခင္းေၾကာင့္ Power 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္မယ့္ 
Motherboard အမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Memory အေနျဖင့္ DDR 3 DIMM 
socket ၄ ခုပါဝင္ျပီး 32GB အထိ 
တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္သလို Dual Channel 
ကိုလည္း support ေပးထားပါတယ္။ G1. 
Assassin 2 ဟာ ဂိမ္းကစားသူမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ PCIE 
3rd Generation ကို အေထာက္အပံ့ 

ေပးထားသလုိ၊ 3 way SLI ႏွင့္ 3 
Way CrossFire တုိ႔ကုိလည္း support 
ေပးထားပါတယ္။
ထုိ႔ျပင္ Motherboard ၏ အပူခ်ိန္အား 

အေကာင္းဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ Smart Fan Con-
nector ၅ ခုကို တပ္ဆင္ေပးထားျပီး heat pipe 
ဒီဇုိင္းကိုလည္း စစ္လက္နက္ပံုစံ ဆင္ထားပါတယ္။

အသံအရည္အေသြးအေနျဖင့္လည္း Creative 
soundblaster X-Fi Digital Audio Processor (20 
k 2) စနစ္ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး EAX Advanced 
HD 5.0 အထိ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။

LAN အေနျဖင့္ 10/100/1000 Mbps အထိ 
အေထာက္အပံ့ေပးထားကာ Storage Interface 
အေနျဖင့္ Gb/s SATA ၂ ခု၊ 3Gb/s SATA port 
၄ခု တပ္ဆင္ ေပးထားပါတယ္။

Overclocking ကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳခ်င္ 

သူမ်ားအတြက္ OC Button ကုိ ထည့္သြင္း ေပးထားၿပီး 
Bios switch button ႏွင့္ Clear cmos button 
လည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အဆန္းသစ္ဆံုးေသာ နည္းပညာ ပစၥည္း 
ေထာက္ပ့ံမႈ အေနနဲ႔ အျခားမည္သည့္ အမွွတ္တံဆိပ္မွ 
အသုံးမျပဳေသးေသာ ကမာၻ႕ပထမဆံုး Bluetooth 
4.0 နည္းပညာႏွင့္ Wi-Fi Card ကို ထည့္သြင္း 
ေပးထားေသာေၾကာင့္ ၾကိဳးမဲ့ Internet စနစ္ကို 
ရရွိေစမွာျဖစ္သည့္အျပင္ 150 mbps transfer rates 
နဲ႔ 802.11 supports ကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေပးေသာ Wifi Card ကုိ သီးသန္႔ ထည့္သြင္းေပးထား 
သျဖင့္ အသုံးျပဳသူမ်ား Internet အတြက္ အပိုေငြ 
ကုန္စရာမလိုေအာင္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားမႈက 
စိတ္ခ်မ္းသာစရာတစ္ခုုျဖစ္ပါ တယ္။

ပါဝင္သည့္ port မ်ားအေနျဖင့္ USB 3.0 port 
2ခု၊ 2.0 port ၄ခု ၊ eSATA port ၂ ခု ပါဝင္ပါတယ္။ 

စြမ္းအားျမင့္ G1 Killer Series ျဖစ္ေသာ G1. 
Assassin 2 motherboard မွာ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ 
၃ သိန္းဝန္းက်င္ ျဖစ္ျပီး စိတ္ဝင္စား၍ 
ဝယ္ယူခ်င္သူမ်ားအဖို႔ Gigabyte အမွတ္တံဆိပ္၏ 
ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ 
Myanmar Star-Tech ဖုန္း 01-399-239 ႏွင့္ 01-
399-192 သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Acer မွ NVIDIA Kepler GPU 
ျဖင့္ M3 အမည္ရ Ultrabook 
ထုတ္လုပ္

Acer 
မွ  V5 ႏွင့္ V3 အမည္ရ 
Ultrabook မ်ားကို က်င္းပခဲ့ျပီးေသာ 
CeBit ျပပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပမယ့္ 
အခုတခါကေတာ့ ၄င္းတုိ႔ထက္ ပိုမို 
စြမ္းအားျမင့္ေသာ M3 အမည္ရ 
Ultrabook တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ 
လိုက္ပါတယ္။

NVIDIA ကေတာ့ ယခု M3 
အတြင္း အသံုးျပဳထားေသာ GPU 
မွာ GT640 M ျဖစ္ျပီး 28nm Kepler 

နည္းပညာဟာ ကမၻာ့ပထမဆံုးပင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆုိထားပါတယ္။

M3 ultrabook ဟာ 30mm သာ 
ပါးလႊာျပီး Battery သက္တမ္းမွာလည္း 
၈ နာၾကီး အသံုးခံတယ္လုိ႔ 

ဆိုထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၅ လက္မ 
အရြယ္ 
အစားရွိ 

M3 
အတြင္း ထူးျခားစြာ DVD 

drive ကုိ ထည့္သြင္း ေပးထားျပီး Hard 
Drive မွာလည္း SSD ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းမွာေတာ့ သတ္မွတ္ရျခင္း 
မရွိေသးပဲ လတ္တေလာ Acer မွ 
ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အေကာင္းဆံုး 
Ultrabook ျဖစ္ေသာ M3 အား 
ယခုလအတြင္း ထုတ္လုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေၾကာ္ျငာထားပါ 
တယ္။

Intel Core i3 (3.3GHz, 
3MB Cache)ကို အသံုးျပဳ 
ထားေသာ Lenovo C320 ဟာ 
All-in-One အမ်ိဳးအစား PC 
တစ္လံုး ျဖစ္ျပီး Memory အေနနဲ႕ 
ကေတာ့ 2GB အသုံးျပဳ 
ထားပါတယ္။

Screen 
အေနနဲ႕ကေတာ့ ၂၀ လက္မ 
WXGA LED Display ျဖစ္ကာ 
Multi Touch နည္းပညာလည္း 
ပါဝင္သည့္အတြက္ မိမိ၏ PCကို  
စြမ္းအားျမင့္စြာေစခိုင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သုိမွီးပမဏ အေနနဲ႕ကေတာ့ 
500 GB ပါဝင္ျပီး Graphic ကိုေတာ့ 
RAMBO ကုိ အသုံးျပဳထားသည့္ အတြက္ 
ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပေျပ 
ကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ C320 အတြင္း 
Windows 7 Home Premium ကို 
တပါတည္း ထည့္သြင္းေပးထားျပီး All-
in-One ျဖစ္သည့္အတြက္ USB Black 
English Keyboard ႏွင့္ Optical Mouse 
လည္း ပါဝင္မွာပါ။

သုိ႔အတြက္ Lenovo C320 ဟာ 
မိမိတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ စားပြဲအတြင္း 

ေနရာယူ သက္သာလိုသူမ်ား၊ 
ကြန္ပ်ဴတာ အတြက္ ပါဝါစား 
သက္သာ လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၆၉၉ 
က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စား၍ ဝယ္ယူလုိ 
သူမ်ားအဖုိ႔ Lenovo အမွတ္တံဆိပ္ 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ ျမန္မာျပည္ 
တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ 
KMD ဖုန္း ၃၈၅၁၇၇၊ ၂၄၅၁၈၀၊ ၅၀၃၅၁၁ 
သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး ျပည္တြင္း 
ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္လည္း 
ဝယ္ယူႏုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။

LENOVO C320
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ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ 
အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ 
Capdase Universal Power 
Adapter

Laptop, Notebook, NetBook ေတြမွာ Safeguard အျဖစ္ အသုံးျပဳရေသာ 
Power Adapter ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်က္ပင္ ၁၂ခုပါ၀င္တာေၾကာင့္ မည္သည့္ 
Laptop, Notebook, Netbook ေတြမွာမဆုိ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 
Laptop, NoteBook, NetBook  ေတြမွာ လုိအပ္သည့္ Output Voltage 15-
24V ကို ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Power Adapter တြင္လည္း Voltage ကို ျပသည့္ LCD Monitor 
ပါ၀င္သည့္အတြက္ Laptop အတြက္ သီးသန္႔ မီးအားျမင့္စက္ေလးတစ္လုံးလုိ 
ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ USD 75 ျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စား၍ ၀ယ္ယူလုိပါက 
TechnoLand ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀-၂၄၃-၂၇/၂၈  သုိ႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

နာမည္ႀကီး Tablet 
ေတြႏွင့္အတူ ေရာင္းအား 
ေကာင္းလာတဲ့ NOVO8

တရုတ္ကုမၸဏီ 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ainol 

မွထုတ္လုပ္ထားေသာ  NOVO 8 ပာာ 
ယခုလက္ရွိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ နာမည္ႀကီး Tablet ေတြႏွင့္အၿပိဳင္ 

ေရာင္းအားေကာင္းေနပါတယ္။ NOVO 8 ပာာ Memory အေနႏွင့္ေတာ့ Built 
in 8GB ပါၿပီး 32GB  ကို ထပ္စိုက္နိုင္ပါတယ္။ ၎၏ Display ကေတာ့ 8 
လက္မရွိေသာ Touch screen ပါရွိၿပီး Resolution အေနနဲ႕ကေတာ့ 1280x768 
HD Screen  ရွိပါတယ္။

Speaker, Microphone 3.5mm (stereo) headset jack မ်ားပါ၀င္ျပီး 
AVI, MKV, VOB, WMV, ASF, PMP, RM, RMVB, MOV, FLV, H.263, H.264, 
MPEG4, VP8, RV, AVS  format ေတြကုိလည္း ဖတ္ႏိုင္ျပီး ၎၏ OS ကေတာ့ 
Android OS ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၂၄၉,၀၀၀ 
ျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စား၍ ၀ယ္ယူလိုပါက Unique Computer Center ဖုန္း ၀၁ 
၃၉၈ ၄၃၆၊ ၀၁ ၃၉၁ ၇၈၉  သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Teclast Tablet P81HD
ယခုတေလာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲသို႔ Tablet မ်ား အျပိဳင္အဆုိင္ 

ဝင္ေရာက္လာရာတြင္ Teclest Tablet P81HD ဟာလည္း တစ္လံုး 
အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ Teclest Tablet P81HD ဟာလည္း အသစ္ 
ဝင္ေရာက္လာတာနဲ႕အညီ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ လူစိတ္ဝင္စားမႈ ခံေနရျပီး 
ဝယ္ယူမႈလည္း မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

P81HD  ပာာ Memory အေနနဲ႔ေတာ့ 512 DDR3 ပါ၀င္ၿပီး Processor 
ကေတာ့ Multi Core 1.2 GHZ အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ အသုံးျပဳရေကာင္းမြန္ေစမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Storage အေနႏွင့္ေတာ့ 8GB ပါၿပီး 32GB  ကုိ ထပ္တုိးစိုက္နိုင္ပါတယ္။ 
File Format မ်ား အေနနဲ႕ကေတာ့ AVI, MKV, VOB, WMV, ASF, PMP, 
RM, RMVB, MOV စသည့္ format ေတြကိုလည္း ဖတ္ႏိုင္ျပီး ၎၏ OS 
ကေတာ့ Android OS V 2.31 ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
က်ပ္ ၁၃၉,၀၀၀ ျဖစ္ျပီး စိတ္၀င္စား၍ ၀ယ္ယူလိုပါက F@X Computer ဖုန္း 
- ၃၈၀ ၉၈၈, ၀၉- ၇၃၀၁၃၈၃၆သို႕ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Teclast Tablet P76TI
Teclest Tablet P76TI ပာာ အသံုးျပဳရ ေကာင္းမြန္ေသာ Tablet ျဖစ္ျပီး 

လူသိမ်ားလာေသာ Tablet တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ Stroage အေနႏွင့္ 8GB ပါ၀င္ျပီး 
Memory အေန နဲ႔ေတာ့ 512 DDR3 ပါ၀င္ ပါတယ္။ Processor ကေတာ့ 
Multi Core 1.5 GHZ အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ ေကာင္းမြန္ေစမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

OS ကိုေတာ့ Androids V 2.34 
ကိုအသုံးျပဳထားၿပီး AVI, MKV, VOB, WMV, 
ASF, PMP, RM, RMVB, MOV, FLV, H.263, 
H.264, MPEG4, VP8, RV, AVS  for-
mat မ်ားကုိလည္းဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၉၉,၀၀၀ 
က်ပ္ျဖစ္ျပီး စိတ္၀င္စား၍ 
၀ယ္ယူလိုပါက F@X 
Computer ဖုန္း 
၃၈၀-၉၈၈, 
၀၉- ၇၃၀၁-
၃၈၃၆ သုိ႕ 
ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။

Samsung 
Galaxy Tab 10.1

ေစ်းကြက္ထဲတြင္ Tablet မ်ားစြာ 
ရွိေနရာမွ ယခုေနာက္ပိုင္း 

Apple ၏ 

နာမည္ေက်ာ္ iPad 
မ်ားႏွင့္ အျပိဳင္ အဆုိင္ ေရာင္းခ်လာရသည္မ်ားမွာ Samsung Galaxy 
Tab 10.1 မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Samsung Galaxy Tab 10.1 မ်ားမွာ 
အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၁၀ လက္မ ေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိျပီး အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ 
၅၆၅ ဂရမ္သာ အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။

Memory အေနနဲ႕ကလည္း 16/32/64 ဟူျပီး အစားစားရွိပါတယ္။ Sam-
sung Galaxy Tab 10.1 အတြင္း Processor ကိုေတာ့ 1GHz dual Core 
Processor ကို အသံုးျပဳထားျပီး ပါဝင္တဲ့ 7000 mAh ဘတၳရီေၾကာင္း ဗီဒီယို္ 
ၾကည့္လွ်င္ ၉ နာရီႏွင့္အထက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျပီး သီခ်င္းနားေထာင္ႏိုင္ခ်ိန္ကေတာ့ 
၇၂ နာရီႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကင္မရာအေနနဲ႕ကေတာ့ HD အရည္အေသြးႏွင့္ 720 p ရရွိမွာ ျဖစ္ျပီး 3 
mega pixel (auto focus) ရွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဗီဒီယုိမ်ား ၾကည့္႐ႈပါကလည္း 
Full HD Play Back (1080p) ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး Audio ပုိင္းမွာေတာ့ mp3၊ 
AAC အစရွိေသာ format မ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ Galaxy Tab 10.1 ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၄ သိန္းခြဲ 
ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ Technoland 
ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းဆုိင္ - ဖုန္း ၀၉၇-၃၀၂-၄၃၂၇/၂၈ သို႔ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏုိင္ျပီ 
ျဖစ္သည္။

PS 1၊ PS 2၊ PS 3 ႏွင့္ PC 
တုိ႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Trans 
Wheel ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္

ဂိမ္းဆုိင္ဖြင့္ထားသူမ်ား၊ ဂိမ္းဆုိင္ဖြင့္မည့္သူမ်ားအတြက္ မိမိအိမ္မွာပင္ 
ဇိမ္ရွိရွိ ကားေမာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ေစမည့္ Trans Wheel 
လက္ကိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ Trans Wheel အား PS 1၊ PS 2၊ PS 3 တို႔အျပင္ USB 
port လည္းပါဝင္သည့္အတြက္ မည္သည့္ PC၊ Laptop မ်ားႏွင့္မဆို တြဲဖက္ 
ေဆာ့ကစားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ Trans Wheel အတြင္း ဘက္ဂီယာ၊ လီဗာႏွင့္ ဘရိတ္ 
တုိ႔လည္းပါဝင္သည့္အျပင္ Twin Motor Vibration ျဖစ္သည့္အတြက္ 

ကားအစစ္အား ေမာင္းႏွင္ေနရသကဲ့သုိ႔ 
ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Trans 

Wheel အား ၂၅၀ ံ လွည့္ႏိုင္သည့္အတြက္ 
သြက္သြက္လက္လက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္သလို ၈ မီတာ ရွည္ေသာ PS 2 cable 
လည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

သုိ႔အတြက္ ကားေမာင္းဂိမ္းမ်ားကို 
အထူးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔ Trans 

Wheel ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမွာ ျဖစ္ျပီး 
စိတ္ဝင္စား၍ ဝယ္ယူလုိသူမ်ားအဖို႔ ကုိဘီႏိုး 

(Sony Game)၊ အမွတ္ (၂၅၉)၊ ဘားလမ္း 
(အထက္ဘေလာက္)၊ ဖုန္း ၂၅၆၄၁၇ 
တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္း ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

 
Fujitsu Lifebook T731

စြမ္းအားျမင့္ Laptop မ်ား ေစ်းကြက္ထဲတြင္ အျပိဳင္အဆုိင္ 
ေပၚထြက္ေနရာမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Fujitsu 

ရဲ႕ Lifebook T731 ဟာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။
Processor ကို Intel Core i7 Dual Digitizer အသံုးျပဳထားျပီး 

Memory အေနနဲ႕ 4 GB ပါဝင္တာေၾကာင့္ Video Editing ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ 
ဂိမ္းကစားသူမ်ားအၾကိဳက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ထို႔ေနာက္ သိုမီွးပမာဏကုိ 500 

GB ထည့္သြင္းေပးထားျပီး ဂရပ္ဖစ္ကေတာ့ onboard ျဖစ္ပါတယ္။
Screen အရြယ္အစားေနနဲ႕ကေတာ့ ၁၂.၁ လက္မရွိျပီး HDMI၊ WiFi၊ 

USB 3.0 ပါဝင္တာကလည္း ဒီလိုအရြယ္အစားေသးငယ္တဲ့ Laptop ရဲ႕ 
ထူးျခားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Bluetooth၊ Webcam၊ LAN အစရွိေသာ 
ပံုမွန္ Laptop မ်ားအတြင္း ပါဝင္ေနက် အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္မွာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ Ultrabook လည္းမဟုတ္ Notebook လည္းမဟုတ္ေသာ 
Laptop အေသးစားတစ္လံုးလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၄၅၀ ရွိျပီး ဝယ္ယူခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ 
Fujitsu ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ေသာ  
DCD ဖုန္း ၃၈၅- ၀၇၇  
သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္သည္။

 
 
 
 
 
 

Dell Inspiron 14z
ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ Dell ၏ 

Inspiron 14 z Laptop အတြင္း Processor ကို Intel Core i5 အသုံးျပဳထားျပီး 
ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၄င္း၏ ျမန္ႏႈန္းကို 2.5GHz မွ 3.1 GHz ထိ တိုးျမွင့္လို႔ 
ရႏိုင္တာပါပဲ။ 

၁၄ လက္မ အရြယ္အစားရွိ Dell Inspiron 14z အတြင္း Memory ကုိလည္း 
မထင္မွတ္ေလာက္စရာ DDR 3 8 GB အထိ ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ 
Gamer ေတြအတြက္ကေတာ့ စိတ္ခ်ရပါျပီ။ သိုမွီးပမာဏ (Hard Disk) ကုိလည္း 
အမ်ားႏွင့္မတူ 750 GB ထည့္သြင္းေပးထားျပီး Optical Drive အေနနဲ႕ DVD 
R/W ပါဝင္ပါတယ္။

ဂရပ္ဖစ္အေနနဲ႕ကေတာ့ အထက္က specs မ်ားနဲ႕မဆုိင္သလို 
ခံစားရပါတယ္။ Onboard Intel HD Graphics 3000 ကို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ 
အရည္အေသြးျမင့္ဂိမ္းမ်ား ကစားဖုိ႔ကိုေတာ့ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ 
ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Inspiron 14z အတြင္း Bluetooth 3.0၊ HD webcam၊ 
LAN တုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။

Dell Inspiron 14 z ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၅၉၈,၀၀၀ ျဖစ္ျပီး 
ဝယ္ယူခ်င္သူမ်ားအဖုိ႔ ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ Dell ၏ 
Authorized Dealer ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။
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ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ဆင္ဖို႔အတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

CPU
                  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 

Intel Dual Core 3.2 GHz {2MB/775} E-5800          62,000

Intel Dual Core Celeron 1.8GHz          38,000

Intel Dual Core 3.2 GHz          59,000

Intel Core i5 3.0GHz        147,000

KMD: 01-381-129,01-381-035, Life Mark:  01-391-690, 01-391-691   

MOTHERBOARD       
   kyat

H67M-D2-B3(Gigabyte) 93,000

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               

ASUS-P8 H67-MLE {1155/DDR3} w/Sound+PCIE+Lan+USB 3.0 92,000       

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      48,000

ASUS-P5 G41-TMLX (775/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE / MSI-G41M      51,000          

G41MT-S2(Gigabyte) 49,500  

ASUS-P8 H61-MLX (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      58,000

ASUS-P8 H61-MLX-Plus (1155/DDR3) w/Sound+Lan+PCIE      61,000

KMD, Contact: 01-381-129. Life Mark, Contact: 01-391-690, 391-691
           

MEMORY
              Kyat             

2GB (DDR2 RAM)(kingston)                  22,000             

2GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston)                 12,500

4GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston)       20,000            

2GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston) NB RAM                  13,000

4GB (DDR3 RAM) 1333 MHz (Kingston) NB RAM                20,000  

KMD: 01-381-129,01-381-035, Life Mark: 01-391690, 391-691

HARD DRIVE
           Kyat    

500 GB (Seagate ) 73,000                      

1000GB(Seagate)          94,000          

2000GB(Seagate       121,000               

Life Mark : 01-391-690, 01-391-691

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: 01- 399-239, 01-399-192

GRAPHIC CARD
 Kyat                   

2 GB DDR3 GT520 SILENT (Asus) 54,000

1 GB DDR3 GE FORCE 210(Gigabyte) 38,000

N440GT-MD 512D5       56000

R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC          148,000      

PCIE (512MB) EAH 5450 (DDR3) with DVI/HDMI Output (ASUS)               33,000

PCIE (1 GB) EAH 5450 (DDR3) with DVI/HDMI Output (ASUS)      37,500           

PCIE (1 GB) ENGT 430 (DDR3) with DVI/HDMI Output (ASUS)      59,500

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

MSI-6570

            68,000

KMD: 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: 01- 399-239, 01-399-192

 

MONITOR
   Kyat                 

23” LED / 50,000,000:1 / VGA + Twin HDMI /IPS Panel/X-Men(i2353ph) 255,000

18.5” LED Color Monitor (Prolink) wide view with DVI   80,000

19” LED Color Monitor (Acer) wide view Slim S190WL with DVI   96,000

18.5” LED Color Monitor (Samsung) wide view with DVI   91,000

20” LED Color Monitor (Samsung) wide view with DVI 103,000

18.5” LED Color Monitor (Philips) wide view 192EL2 with DVI   96,000

18.5” LED Color Monitor (Fujitsu) wide view with DVI + Speaker   90,000

20” LED Color Monitor (Fujitsu) wide view with DVI + Speaker 104,000

18.5” LED Color Monitor (View Sonic) wide view VA1938wa   90,000

18.5” LCD / 60,000:1 VGA / (N950Sw) BLACK   80,000

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

110,000

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 102,000

KMD:  01-381-129.  Star Universe:  01-430-013, 09-7305-6015

              

UPS
     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: 01-381-129, 01-381-035

UPS
Star UPS              Kyat

650 VA LED   30,000       

1200VA LED       55,000

Star Universe: 01-430-013, 09-7305-6015

CASING
GOLDEN FIELD CHASSIS        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: 01-430-013, 09-7305-6015

    

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

Star Universe: 01-430-013, 09-7305-6015

       

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ Specification မ်ားႏွင့္  
PC တစ္လံုး ဆင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

No. Specification               Amount

1 CPU

2 Mother board              

3 Memory

4 Hard Drive       

5 Display Card

6 Casing

7 Power Supply

8 Monitor

9 UPS

Total

လူႀကီးမင္းမ်ား ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေပးပို႕လိုပါက
newsroom@myanmarict.com သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း Spreadsheet (Excel)

Format ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
Laptop ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Accessories မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

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   603,000

Shwe Lamin Nagar: 01-221-683, 01-217-233

PRINTER & SCANNER
Kyat

Epson LQ300+II Printer with Cable   164,000

Epson Stylus T13 Printer Cable (USB) Without Ink Cartridge   52,000

Epson Stylus Photo R230X Printer w/Cable (USB) 136,000

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)Wire-

less  

  260,000

HP Laserjet 1536DNF AIO Printer with Cable (USB) 

4 in 1 

395,000

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

Flatbed Scanner Canon Lide 110 50,000

KMD: 01-381-124, 01-381-035

 

TONER
 Kyat

HP 1200 (C7115A) Toner       53,000

Samsung SCX 4623F Toner (MLT-D105S)    57,000

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

HP 2015 Toner (Q7553A) Toner  60,000

KMD: 01-381-124, 01-381-035

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) PenDrive(Transcend300)   16,000

(16GB) Pen D (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: 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)     32000

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

TakeControl13.3”(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: 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: 01-394-270, 01-384-017

EXTERNAL HDD
Verbatim    Kyat

ExtUSBHDD500GB (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: 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: 01-381-124, 01-381-035

NETWORK SWITCH
Kyat

TL-SF1005D 7,000

TL-SF1008D 8,000

TL-SG1016D  65,000

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

TL-SG1005D 25,000

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

ASUS GX-D1081 8ports Gigabit Switch 51,200

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

KMD: 01-381-129,01-381-035. Life Mark: 01-391-690, 01-391-691
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မိမိရဲ႕ Mac မ်ားမွ တဆင့္ Website မ်ား ေရးသားလုိသူမ်ားအဖို႔ Apple 
ရဲ႕ application တစ္ခုျဖစ္တဲ့ iWeb က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

Apple ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ iLife Suite (iPhoto၊ iMovie ႏွင့္ Garage 
Band) ထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ iWeb ဟာ Website မ်ား ေရးသား၊ 
ဒီဇိုင္းဆြဲရာမွာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရးဆြဲလုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Features
iWeb မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ Feature ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထိုထဲမွ 

ေဖာ္ျပရရင္ေတာ့ iWeb ထဲတြင္ အသင့္ျပဳလုပ္ျပီးေသာ Web Page ၈ ခုအတြက္ 
Template ေပါင္း ၂၈ ခု ပါဝင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႔က အဆိုပါ Tem-
plate မ်ားကို အသင့္အသံုးျပဳႏုိင္သလို ျပန္လည္ျပီးေတာ့လည္း Customize 
လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အသုံးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ Blank Page တစ္ခုယူကာ ကိုယ္တိုင္ Web Page 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သလုိရွိျပီးသား Template ေတြကိုလည္း လုိအပ္သလုိ စိတ္ၾကိဳက္ 
ျပဳျပင္ႏိုင္မွာပါ။ 

ထုိ႔ျပင္ iWeb ဟာ Web Design ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ စိတ္ၾကိဳက္ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ပံုမ်ား၊ စာမ်ားအျပင္ ဆြဲျပီးသား 

Web Page တစ္ခုလံုးကိုလည္း ဆြဲတင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႔ေနာက္ Software အတြင္း Drag and Drop feature လည္း 

ပါဝင္တဲ့အတြက္ Text box မ်ား၊ Image မ်ား အျခား Developing လုပ္ရာတြင္ 
လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ drag ဆြဲထည့္သြားႏုိင္ျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ 
အျခား iLife application မ်ားႏွင့္ လည္း ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ 

Web Design မ်ားေရးဆြဲရာမွာ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 
iWeb ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၄င္းအတြင္း web develop-

ing လုပ္ရာမွာ အျခား third-party tools မ်ား ထည့္သြင္းျပီး လုပ္ႏုိင္တာပါပဲ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ Apple ဟာ အဆိုပါ tools 

မ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳထားပဲ ထို tools မ်ားျဖင္ ့HTML source code ကုိ view 
မလုပ္ႏိုင္သလို edit လည္း လုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူ။ ထို႔ျပင္ iWeb အသံုးျပဳျပီး 
Web Hosting ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔အတြက္ Web hosting 
ျပဳလုပ္ဖုိ႔ကိုေတာ့ အျခား ကုမၸဏီကို ရွာရမွာပါ။

သင့္အေနနဲ႕ iWeb တြင္ Project တစ္ခု စလုပ္ျပီဆုိပါက ဦးစြာအေနနဲ႕ 
Template တစ္ခုေရြးရန္ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ပါဝင္တဲ့ 
Template ေပါင္း ၂၈ ခုဟာ အေရာင္အေသြး၊ ဒီဇုိင္းအမ်ိဳးအစား စံုလင္ေပမယ့္ 
၄င္းတို႔ရဲ႕ Welcome Page ကေတာ့ တူညီေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီဇုိင္းအေနနဲ႕ 
ေနာက္ထပ္ iWeb တြင္ သတိျပဳရမွာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ကုိယ့္ Web Page 
တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဒီဇိုင္းကို ျပင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ Page တုိင္းကို လုိက္ျပင္ရမွာပါ။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ iWeb မွ Master Page အသံုးမျပဳလုိ႔ပါပဲ။

iWeb အတြင္း ဓါတ္ပံုမ်ား၊ image မ်ားရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု ကေတာ့ 
ေခ်ာေမြ႕ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ Web Page ေပၚသို႔ ဓါတ္ပံုကို Drag ျပဳလုပ္ႏိုင္သလုိ 
Photo Album တစ္ခုလံုးကုိလည္း import လုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ထို႔ျပင္ iWeb 

အတြင္း Photo effect ႏွင့္ Border ေပါင္းမ်ားစြာ 
ပါဝင္သည့္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲရာတြင္ ပိုမိုေသသပ္စြာ 
ဆြဲႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး Web Page အတြင္း Slide Show 
မ်ားပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
အသံုးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ေနရာမွာေတာ့ 

iWeb က ထိပ္တန္း အဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ Ap-
ple ရဲ႕ ထံုးစံအတုိင္း ၄င္းတုိ႔ဟာ iWeb ကို 
အသံုးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ ဖန္တီးထားျပီး Professional 
မ်ားသာမက သာမန္အသုံးျပဳသူမ်ားပါ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားပါတယ္။ ထို႔ျပင္ iWeb တြင္ ပါဝင္သည့္ 
Tool မ်ားဟာလည္း Website တစ္ခုအား ပီပီျပင္ျပင္ 
ပံုေဖာ္ဒီဇုိင္းဆြဲႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားျပီး Software ရဲ႕ အဓိက 
အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Drag and drop feature 
ကလည္း အသံုးျပဳသူေတြ စိတ္ၾကိဳက္ ျဖစ္ေစမွာပါ။

အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔သာ Web Host-
ing ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီးပါကလည္း 
ကုိယ့္ရဲ႕ Web Page ကို အလြယ္တကူ Upload 
တင္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Help and Support
Apple ဟာ ၄င္းရဲ႕ Product မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေကာင္းဆံုး လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္တဲ့ သာဓကမ်ား 
ရွိသည့္အတုိင္း iWeb မွာလည္း မ်ားျပားလွတဲ့ ဗီဒီယို Tutorial မ်ား၊ help 
topic မ်ား အျပင္ Forum မ်ားမွာလည္း အသံုးဝင္ေသာ Database မ်ားကို 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္မွာပါ။

ထုိ႔ျပင္ သင့္တြင္ Apple Care Protection ႐ွိပါကလည္း Apple မွ တိုက္ရိုက္ 
ကူညီေပးမွာျဖစ္ျပီး iWeb ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း Apple ရဲ႕ 

ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားမွ ေျဖၾကားေပးမွာပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕သာ Apple application မ်ားႏွင့္ ရင္ႏွီးမႈရွိပါက 

iWeb ကို အသံုးမျပဳတတ္မွာ မပူပါနဲ႕။ သင့္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ ဒီဇိုင္းစြမ္းရည္၊ 
အိုင္ဒီယာမ်ားကို iWeb ၏ ေကာင္းမြန္၊ အစြမ္းထက္ေသာ Tools မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ျပီး Professional က်ေသာ Web Page မ်ားကို ဖန္တီးခ်င္ရင္ေတာ့ 
iWeb က အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနပါလိမ့္ မယ္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႕ ပိုမိုထူးျခား၍ ဆန္းျပားေသာ Template 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳခ်င္ျပီး Website တစ္ခုကုိ Custom ဒီဇုိင္းျဖင့္ စြမ္းအားျမင့္ျမင့္ 
ဖန္တီးခ်င္ရင္ေတာ့ အျခား ပိုမို လြတ္လပ္တဲ့ application မ်ားက သင့္ေတာ္တယ္လုိ႔ 
ဆုိရမွာပါ။

အားသာခ်က္
Website မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕ ဒီဇိုင္းဆြဲ၊ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျပီး   
ထူးျခားတဲ့ Features ေတြကလည္း အသံုးျပဳသူမ်ားကို အဓိက 
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
iWeb အတြင္း Custom Design မ်ား ျပန္ျပင္ဆြဲရန္ Tem-
plate မ်ားနည္းပါးမႈဟာ iWeb ကို အျခား Application မ်ားထက္ 
အားေလ်ာ့ေစပါတယ္။

ခ်ံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
iWeb ဟာ သာမန္ Web ဒီဇိုင္းဆြဲသူတစ္ဦး အဖုိ႔သာ ရည္ရြယ္ထားျပီး္ 
Website ဒီဇိုင္းမ်ားကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရးဆြဲႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာကေတာ့ 
ယခုမွ Web ဒီဇိုင္းစဆြဲသူမ်ားအဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေနမွာပါ။

iWeb

iPad Smart Covers
Apple က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ iPad Smart Cover ေတြက သာမန္ cover 

ေတြထက္ သာလြန္ပါတယ္။ Smart Cover ဟာ iPad အတြက္သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထား
ျခင္းျဖစ္ျပီ သံလိုက္ အသံုးျပဳကာ မိမိရဲ႕ iPad ကို အလုိအေလ်ာက္ sleep ႏွင့္ wake 
ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဥပမာ Smart Cover ျဖင့္ ပိတ္ထားပါက iPad က Sleep ျဖစ္ေနျပီး 
ဖြင့္လုိက္ရင္ေတာ့ iPad က အလိုအေလ်ာက္ ပါဝါ ပြင့္လာမွာပါ။ ထို႔ျပင္ Smart Cover 
တပ္ထားျခင္းျဖင့္လည္း မိမိ iPad ကို စားပြဲေပၚတြင္ လိုသလုိ လွဲထား၊ ေစာင္းထားလုိ႔ 
ရဦးမွာပါ။ Apple မွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၃၉ ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။

iPad အတြက္ မရွိမျဖစ္ Accessories မ်ား
အကယ္၍သာ မိမိမွာ iPad တစ္လံုး ဝယ္ယူထားမယ္ဆုိလွ်င္ ၄င္းအတြက္ ထပ္ေပါင္း ပစၥည္းမ်ား (accessories/gadgets) မ်ား လိုအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ကယ္တမ္းအားျဖင့္လည္း iPad မွာ အဆိုပါ accessories မ်ား မပါဝင္ပါက ဂိမ္းကစားရံု၊ ရုပ္ရွင္/ဓါတ္ပံု ၾကည့္ရံု (သုိ႔) application မ်ား အသုံးျပဳရံု အတြက္သာ အသုံးဝင္မွာပါ။
သို႔ေသာ္လည္း iPad ကို အျခား accessories မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ပါက iPad ကို မိမိဧည့္ခန္းရွိ TV ႏွင့္ တြဲဖက္ အသုံးျပဳသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္သလို၊ မိမိ အလုပ္စားပြဲေပၚတြင္ 
လည္း iPad ကို အခန္႕သား လွလွပပ ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာကေတာ့ Apple မွ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ iPad accessories 
ေတြပါ။  ကဲ ၾကည့္ရေအာင္။

iPad Camera Connection Kit
iPad Camera Connection Kit ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ Mac ေပၚသုိ႔ မိမိ iPad ရွိ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို 

USB cable (သို႔) SD card မွ တိုက္ရိုက္ import ျပဳလုပ္သြား ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ iPad မွ ဓါတ္ပံုဆုိလွ်င္ JPEG 

ႏွင့္ RAW ကဲ့သို႔ လူသံုးမ်ားေသာ format မ်ားကိုလည္း support ျပဳလုပ္ျပီး ဗီဒီယိုဆုိလွ်င္ေတာ့ MPEG 4 

ႏွင့္ H.254 အပါအဝင္ HD အရည္အေသြး ဗီဒီယုိမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ 

သုိ႔အတြက္ ဒီ accessories ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကင္မရာရွိ ဓါတ္ပံု/ဗီဒီယို မ်ားကို iPad 

ထဲသို႔ အလြယ္တကူ ေရြ႕ေျပာင္းသြားႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Apple မွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 

၂၉ ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။

Apple Digital AV Adapter
အကယ္၍ သင့္ iPad မွာရွိတဲ့ Slide Show၊ ရုပ္ရွင္၊ ဓါတ္ပံု အစရွိတာေတြကို ပိုမို ၾကီးမားတဲ့ Screen 

တစ္ခုမွာ ျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ (ဥပမာ HDTV) Digital AV Adapter လိုပါလိမ့္မယ္။ Digital AV Adapter 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိ iPad တြင္ ျမင္ေနရသမွ် အရာအားလံုးကုိ HDMI compatible ျဖစ္ေသာ widescreen 
TV မ်ားေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ၄င္းဟာ digital audio ကို screen သုိ႔ 
ပို႔လႊတ္ေပးႏုိင္တဲ့ Feature ပါဝင္ျပီး အသုံးျပဳထားတဲ့ 30-pin connector ကလည္း TV ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားပါက 
မိမိရဲ႕ iPad ကို အားသြင္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Apple မွ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ ၃၉ ေဒၚလာပါ။

Apple TV
မိမိတြင္သာ Apple TV ႏွင့္ Air Play ရွိပါက ကုိယ့္ရဲ႕ iPad ကို Wireless ျဖင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ကာ HDTV ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ မိမိ iPad တြင္ 
ရွိေသာ ရုပ္ရွင္ ဗီဒီယုိမ်ားကို အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ၾကီးၾကီးမားမား 
ျပသသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Apple TV ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၉၉ ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။

iPad Dock
ကုိယ့္ရဲ႕ iPad ကုိ စားပြဲေပၚတြင္ အခန္႔သား 

တင္ထားရင္း အားသြင္းခ်င္သူမ်ား၊ သီခ်င္းနား 
ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ iPad Dock ကို 
လုိပါလိမ့္မယ္။ iPad Dock အတြင္း iPad ကို 
အားသြင္းႏုိင္သလုိ audio port ႏွင့္ speaker 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ နားေထာင္ႏိုင္ရန္ audio 
cable လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ iPad Dock ဟာ အျခား iPad 
accessories မ်ားျဖစ္တဲ့ Apple Digital AV 
Adapter ႏွင့္ iPad Camera Connection Kit 
တုိ႔ကိုလည္း support လုပ္ပါတယ္။

Apple Wireless Keyboard
ပါးလႊာျပီး အသံုးျပဳရ ညက္ေညာတဲ့ Apple Wireless Keyboard ဟာ Blue-

tooth နည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး iPad ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔အတြက္ 
iPad ေပၚတြင္ စာရိုက္ျခင္းကို အခုေတာ့ Apple Wireless Keyboard အသံုးျပဳျပီး 
ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ရိုက္ သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကုိေတာ့ Apple မွ ၆၉ ေဒၚလာလို႔ 
သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Apple VGA Adapter
မိမိ iPad တြင္ ျမင္ေနရသမွ်ကုိ ေမာ္နီတာ၊ TV၊ Pro-

jector၊ ေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ႏုိင္ေစရန္ Apple VGA Adapter ကုိ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Apple မွ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားတာ 
ကေတာ့ ၂၉ ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။

iPad 10W USB 
Power Cable

မိမိရဲ႕ iPad ကို မီးပလပ္ေပါက္ မွတဆင့္ 
အားသြင္းခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ iPad 10W USB 
Power Cable ရွိမွ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ၆ ေပ ရွိတဲ့ 
iPad 10W USB Power Cable ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၂၉ 
ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။

Apple Composite AV 
Cable

iPad မွာ ရွိတဲ့ ဗီဒီယိုေတြကို TV ေပၚမွာ 
ၾကည့္ရႈခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Apple Composite AV 
Cable က အေကာင္းဆံုးပါ။ ၄င္းအတြင္း Composite  
video ႏွင့္ Stereo port မ်ားလည္း ပါဝင္တဲ့အတြက္ 
iPad ကို Media Player တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္မွာပါ။ 
Apple ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ ၃၉ ေဒၚလာရွိပါတယ္။

Apple World Travel 
Adapter Kit

Apple USB Power Adapter၊ Apple Dock 
Connector to USB Cable ႏွင့္ AC Adapter plug ၆ 
ခုပါဝင္တဲ့ Apple World Travel Adapter Kit ေၾကာင့္ 
သင့္ရဲ႕ iPad နဲ႕ ၾကိဳက္တဲ့ ေနရာသုိ႔ ခရီးသြားႏုိင္ပါျပီ။ 
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၃၉ ေဒၚလာျဖစ္ပါတယ္။
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ေခတ္စားလာသည့္ ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ ယခုတစ္ေလာ Taxi အဆြဲမ်ားလာေနေသာ Caldina 2000
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ယခု အခ်ိန္တြင္ Taxi ဆြဲမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသူမ်ား၊ ကားဝယ္ေရာင္း 
ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားမွာ ကားမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ကို အေလးထား 
လာေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုခ်ိန္မွာ ကားေတြကို ႀကိဳပြိဳင့္နဲ႕ ဝယ္တဲ့သူေတြ မ်ားလာတာကို 
ေတြ႕ရတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆုိ ကားေတြကို ေလလံစနစ္နဲ႔ မွာမယ္ဆို မွာတဲ့သူမွာ 
စလစ္ျပႏိုင္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ႀကိဳပိြဳင့္ကေတာ့ မလိုဘူး၊ ကားမွာမယ္ဆို ၾကိဳပြိဳင့္နဲ႕ 
ကားတန္ဖိုး ေပးထားရံုပဲ၊ ျပီးေတာ့မွ စလစ္တို႔၊ ကညန အခြန္တို႔ကုိ ျပည္တြင္းမွာ 
ေအးေအးေဆးေဆး လုပ္သြားရံုပဲ”ဟု KSTM ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ 
ျမန္မာအိုင္စီတီသို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ့သို႔ ကားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ 
ေစာင့္ဆိုင္းရေသာ အခ်ိန္မွာ အနည္းဆုံး ၁ လ ေက်ာ္ခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္ဟု 
သိရသည္။ သုိ႔အတြက္ ကားအုိ၊ ကားေဟာင္းမ်ား အပ္ႏွံ၍ ရရွိလာေသာ ကားသစ္ျဖင့္ 
Taxi ဆြဲလုိသူမ်ား၊ ကားဝယ္/ေရာင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားမွာ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ 
ၾကားကာလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ ထားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကိုယ့္မွာ ကားအို၊ ကားေဟာင္းရွိလုိ႔ ကားအပ္မယ္၊ ျပီးရင္ စလစ္ရလာမယ္၊ 
ရလာတဲ့ စလစ္နဲ႕ ကားေတြကုိ ေလလံစနစ္နဲ႔ မွာျပီး သြင္းရင္ ဒီကိုေရာက္လာဖို႔က 
အနည္းဆံုး ၁ လ ေက်ာ္ၾကာတယ္။ ကိုယ္က ဒီမွာ အဲဒီ ကားနဲ႕ Taxi ဆြဲဖုိ႔လုပ္ထားတာ၊ 
ကားအပ္ျပီး ကားျပန္ရတဲ့ အခ်ိန္၊ ၾကားထဲမွ ၁လ ေက်ာ္ေလာက္ ဟ သြားေတာ့ 
ကိုယ့္မွာ စီပါြးေရး အခက္အခဲေတြ ရွိလာျပီေလ” ဟု Taxi ဆြဲေနသူတစ္ဦးမွ 
ျမန္မာ အိုင္စီတီသို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ၾကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ KSTM မွ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာကားမ်ားမွာ Mark II 2002, 
Mark II 99, Estima, (Nissan Elgrant), Honda CRV , Fielder, Pre-
mio, Harrier, Caldina တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းလုိပါက KSTM ဖုန္း ၀၁ ၃၉၈ ၃၀၃, ၀၁ ၂၅၀ ၉၀၉, ၀၉ ၅၁၀ ၇၇၂၄ 
ကိုဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေကာင္းေစတမန္မွ CIF 
US$5500++ ကားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း သိရွိရသမွ်
By APA

Kaung Say Ta Man Co., Ltd. မွ ယခုအခိ်န္တြင္ CIF 5500 ++ ကားမ်ားကုိ 

စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းကုိ သိရွိရသည့္အတြက္ ျမန္မာအုိင္စီတီအဖြဲ႕သားမ်ားမွ 

သြားေရာက္ေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး - ေကာင္းေစတမန္ကေနျပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ကား 

အမ်ိဳးအစားေတြကို အဓိကထား ေရာင္းခ်ျဖစ္ေနလဲဗ်။

ေျဖ - က်ြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေစတမန္ ကေနျပီးေတာ့ CIF 5500++ 

ကားေတြကို စတင္ျပီး ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။

ေမး - 5500++ တန္ကားေတြမွာ ဘယ္လိုကား အမ်ိဳးအစားေတြ 

ရႏိုင္လဲဆိုတာ ကိုေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ - 5500++ ေတြမွာ ရႏိုင္တဲ့ကား အမ်ိဳးအစား ေတြက Mark II 

(2002), Mark II (1999), Crown, Majesta, Estima, Elgrand, Fielder, 

Honda CRV, Caldina Van အစရွိတဲ့ ကားေတြ ရရွိႏိုင္မွာပါ။

ေမး - အဲဒီ CIF 5500++ တန္ကားေတြ ဝယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ဝယ္ႏိုင္မလဲ။

ေျဖ - 5500++ တန္ကားေတြကုိ ယာဥ္အိုယာဥ္ေပာာင္း မအပ္ႏွံရေသးသူမ်ား၊ 

စလစ္မရွိေသးသူမ်ား၊ စလစ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာပါ။

ေမး - 5500++ တန္ကားေတြ ၀ယ္ရင္ ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ 

ရရွိႏိုင္မလဲ။

ေျဖ - 5500++ တန္ကားေတြ ၀ယ္ရင္ LC (EARNING သြင္းေၾကး)၊ 

သေဘၤာတင္ခ၊ ဂ်ပန္ မွအခြန္ခမ်ား စတာေတြသက္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ Bus Car မ်ား အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းမည္
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Caldina 2000 ဟာ Van အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္အေနနဲ႕ကေတာ့ 
1800CC၊ 2000CC၊ 2500CC အစရွိသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ကားအတြင္း Power 
Steering ကို အသံုးျပဳထားၿပီး Manual Gear ျဖစ္ကာ Gear ၅ ခ်က္အထိ 
ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီကေတာ့ ၆၀ လီတာ ဝင္ဆံျပီး “ေလး” ပါဝင္တဲ့ အတြက္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ျခင္း၊ လူတင္ျခင္း မ်ားကို အပူအပင္မရွိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

 “Caldina 2000 ေတြကို စိတ္၀င္စားတယ္ဗ် 
ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ကားရဲ႕ ပံုစံကလည္းမိုက္တယ္ 
ေမာင္းရတာလည္း ေကာင္းတယ္ေလ 
ေနာက္ျပီး ကားငွားစီး 
တဲ့လူေတြက 
ကားေကာင္း 
ကားသန္႔မွ 
Airconလည္း 
ပါဦးမွ Caldina 
2000 ေတြက 
ကားလည္း သန္႕တယ္ Air-
con လည္း ေကာင္းေကာင္း ႏိုင္တယ္ေလ၊ 
အဓိက က “ေလး” ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို တင္ႏိုင္တယ္၊ 
ကုန္ပစၥည္းတင္ဖို႕ ကားငွားတဲ့သူေတြကိုလည္း ငွားႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ” ပာု Taxi 
ေမာင္းသူတစ္ဦး မွ ျမန္မာအိုင္စီတီသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ Caldina 2000 ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဝယ္ယူ၊ တင္သြင္းမႈ 
မ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရွိရျပီး အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 
Taxi အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္ၾကပါတယ္။

“Caldina 2000 ကားေတြကုိ Taxi အျဖစ္အသံုးျပဳဖို႔ လာ၀ယ္က်တယ္၊ 
၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က စလစ္ရွိေတာ့ 
ေလလံစနစ္နဲ႔ ၀ယ္ယူၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း စလစ္မရေသးေတာ့ 

ၾကိဳပိြဳင့္စနစ္န႕ဲ ၀ယ္ယူၾကတယ္”ပာု KSTM 
မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
Caldina 2000 ရဲ႕ ၾကိဳပြိဳင့္တန္ဖိုးကေတာ့ စလစ္မပါကို သိန္း 

၆၀ ျဖစ္ျပီး စလစ္အပါအ၀င္ အစအဆံုး အျပီးအစီးကို သိန္း ၂၃၀ ႏွင့္ ၂၅၀ 
၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းလုိပါက KSTM ဖုန္း ၀၁ ၃၉၈ ၃၀၃, ၀၁ ၂၅၀ ၉၀၉, ၀၉ ၅၁၀ 
၇၇၂၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

By APA 

အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနေသာ ကားေစ်းကြက္
By APA

ျပည္တြင္းကို ကားအသစ္ေတြ ၀င္ေရာက္လာတာႏွင့္ ကား Showroom မ်ားစြာ ဖြင့္လစ္လာပါတယ္။ လူအမ်ားစုကလည္း showroom ေတြမွာသာ ကားကို ၀ယ္ယူေနတာေၾကာင့္ 
ယခုလက္ရွိ ကား၀ယ္ယူမႈမွာ ေအးလွ်က္ ရွိသည္။

“အခုကားပြဲစားတန္းမွာ အေပၚကားေတြ ၀ယ္တာ ေတာ္ေတာ္ အေရာင္း ေအးေနတယ္၊ စလစ္နဲ႕ ေအာက္ကားေတြ ၀ယ္တာေတြ မ်ားေနေတာ့ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေအာက္ကားေတြကို 
ရသေလာက္ လိုက္၀ယ္ေနတယ္။ ေအာက္ကားေစ်းကြက္က ေတာ္ေတာ္ေလးျမင့္ေနတယ္ Publica, Comfort, 323 တို႕လို ကားေတြ အမ်ားဆံုး ၀ယ္ေနၾကတယ္” ပာု ကားအဝယ္/
အေရာင္း ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးမွ ဆုိသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ Young Man ခရီးသည္တင္ Bus Car မ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရႊလီနယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္စ၍ 

တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကားမ်ားကို ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္  (Hire Purchase)  ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Young 

Man Myanmar Group မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ သိရသည္။

Young Man Myanmar Group မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ခရီးသည္တင္ Bus Car ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကေတာ့ သိန္း ၁,၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလက ကားငါးစီး စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ထပ္မံတင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။ 

ထုိ႔ျပင္ ၄င္းမွ ထပ္မံ၍ Young Man Myanmar Group မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Young Man Bus ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံု၏ ျမန္မာျပည္ 

တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စက္႐ံုမွ တုိက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ 

DRIVEWEEKLY

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ 4WD ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး Engine က 1900 CC 
ရွိပါတယ္။ Power Steering, Auto gear, Power window စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ 
ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ ၄၅ လီတာဝင္ဆံ့ႏိုင္ျပီး Air Bag ေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဇိမ္ခံကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ကားမွာ 
Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto Gear တို႔ပါဝင္ျပီး 
ဆီ၀င္ဆ့ံမႈကေတာ့ (၄၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 
1500CC ျဖစ္ပါသည္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ 4WD ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္။ ကား၏ 
Engine က 3000 CC ရွိျပီး Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ 
Auto Gear တို႕ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ ( ၆၀) လီတာ၀င္ဆံ့ 
ႏိုင္ပါတယ္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ 2WD LX 
ကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တဲ့ Honda CRV ပာာ Engine 
2400 CC ျဖစ္ျပီး Power Steering ျဖစ္ကာ၊ 
Power Window ၊ Auto Gear တုိ႕ပါဝင္ပါတယ္။ 
ဆီ၀င္ဆ့ံမႈကေတာ့ ( ၅၀) လီတာ၀င္ဆ့ံ ပါတယ္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Wagon ကား 
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ကားမွာ Power Steering 
ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto Gear တုိ႕ပါဝင္ျပီး 
ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ (၄၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ Engine 
အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 1800CC ျဖစ္ပါသည္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Wagon ကားအမ်ိဳးအစား 
ျဖစ္တဲ့ Honda CRV ပာာ Engine 3500 CC ျဖစ္ျပီး 
Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ Auto 
Gear တို႕ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ (၇၀) 
လီတာ၀င္ဆံ့ပါတယ္။

ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ SUV & Off-road 
ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ SUV & Off-road  ကားအမ်ိဳးအစား 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကားမွာ Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power Window၊ 
Auto Gear တို႕ပါဝင္ျပီး ဆီ၀င္ဆ့ံမႈကေတာ့ (၄၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။ 
Engine အမ်ိဳးအစားကေတာ့ 2400CC ျဖစ္ပါသည္။

TOYOTA CROWN (2001)
ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Wagon ကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တဲ့ Toyota Crown Engine 3000 CC ျဖစ္ျပီး Power Steering ျဖစ္ကာ၊ Power 

Window၊ Auto Gear တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆီ၀င္ဆံ့မႈကေတာ့ ( ၇၀) လီတာ၀င္ဆံ့ပါတယ္။

Mark II (2002) Toyota Premio (2002) Toyota Estima (2001)

Toyota Harrier (2002) Honda CRV (2002) Toyota Fielder (2002) Nissan Elgrand (2002)

ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ျဖင့္ ရရွိႏိုုင္သည့္ ကားမ်ား
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(၁) အမ်ားသူငါ ႐ံုးပိတ္ရက္ဟုဆုိၾကသည့္ တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္၏ 
နံနက္စာစားၿပီးသည္႐ွိခ်ိန္တြင္ ေမာင္ဝါဝါသည္ အိမ္တြင္းေအာင္း၍ 
ေအးေအးေဆးေဆး စာေရးရမည့္အစား ေျခေထာက္ေဗြပါ ေနရာတကာ 
ေလွ်ာက္သြားေနတတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ယခုလည္း ထုံးစံအတုိင္း ဟုိဟုိဒီဒီ ၾကည့္႐ႈ 
ေငးေမာစပ္စုရန္ အလုိ႔ငွာ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ ဂ်န္း႐ွင္းစင္တာ တစ္ခုသုိ႔ ဝင္းဒိုးေ႐ွာ့ပင္ 
ေခၚ ဟာလာဟင္းလင္း ေဈ းဝယ္ထြက္ျခင္း အမႈကို ျပဳရန္ ထြက္လာခဲ့ ေခ်၏။ 
၄င္းဂ်န္း႐ွင္း အဝင္ေပါက္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ထိုေနရာ႐ွိ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းက 
ေမာင္ဝါဝါ လြယ္ထားေသာ အိတ္ကို ေတာင္းယူၿပီးသကာလ အိတ္ကုိ ဇစ္ေသာ္မွ် 
ဖြင့္မၾကည့္ဘဲ အျပင္ဖက္မွ အိတ္၏ ေနရာအႏွံ႔ကုိ လက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္၍ စစ္ေဆးျခင္း 
ျပဳလုပ္ၿပီး ေမာင္ဝါဝါအား အတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳသည္ ျဖစ္ေလ၏။ 

အထဲသို႔ ေရာက္၍ ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက္လံ ၾကည့္႐ႈေလရာ ထူးေထြတည့္ 
အံ့ရာေသာ္ အျခင္းအရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္ ျဖစ္ေခ်၏။ ေကာ္ဖီႀကိဳက္သူ 
ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဘာေကာ္ဖီ တံဆိပ္အသစ္မ်ား ေတြ႕ရမည္နည္းဟု 
ေကာ္ဖီထုပ္မ်ား ထားသိုရာအတန္းသို႔ သြားေရာက္မိသည္တြင္ ပါးစပ္ 
အေဟာင္းသား ျဖစ္ရေလေတာ့၏။ ေမာင္ဝါဝါ ၿမဲၿမဲစြဲစြဲ ေသာက္ေလ့ ႐ွိေသာ 
ေကာ္ဖီမွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ဘီလ္ဘုတ္ႀကီးမ်ား 
ေထာင္၍ “ေသာက္မွာျဖင့္ ေသာက္၊ မေသာက္ရင္ ေတြ႕မယ္” ဟု မာန္ပါပါ 
ေၾကျငာေသာ “ဘက္တီးရီးယား” တံဆိပ္ ေကာ္ဖီပင္ ျဖစ္၏။ ယခု ဘာေၾကာင့္ 
ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖစ္ရပါသနည္း။ ထိုေကာ္ဖီတံဆိပ္ကို မေတြ႕၍ေလာ၊ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခား ေကာ္ဖီတံဆိပ္ အသစ္ကုိ ေတြ႕၍ပင္ေလာ။ မဟုတ္ပါေခ်… 
ေမာင္ဝါဝါ ေတြ႕လိုက္သည္မွာကား ဘက္တီးရီးယားတံဆိပ္ ေကာ္ဖီထုပ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ပင္ ျဖစ္ပါေခ်၏။

(၂)  “ျပင္းထန္စူး႐ွ ဘက္တီးရီးယား အက္စ္ပရက္စို အနီ”
      “ခါးသက္ဆိမ့္က် ဘက္တီးရီးယား ကာပူခ်ီႏို အျပာ”
      “ခ်ိဳအီပ်ံ႕ေမႊး ဘက္တီးရီးယား ကာဖီ အျဖဴ”
      “ရွတရင္တုန္ ဘက္တီးရီးယား ကာဖီ အစိမ္း”

“ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳး ဆယ့္ႏွစ္ကာလာ မကုန္မခ်င္း 
ဘက္တီးရီးယား တံဆိပ္ ေကာ္ဖီမစ္မ်ား မဟားဒယား ထုတ္လုပ္သြားပါမည္ 
.. မၾကာမီ .. လာမည္ .. ေမွ်ာ္”

အလို … ေမာင္ဝါဝါ စိတ္ထဲ ထူးဆန္းေလ၏။ ႐ွိသမွ် အေရာင္မ်ိဳးစံု သံုး၍ 
ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ ဦးမည္ ဆုိပါကလား။ ဒါျဖင့္ရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘက္တီးရီးယား 
ေထာပတ္သီးေရာင္၊ ဘက္တီးရီးယား အသည္းကြဲေရာင္၊ ဘက္တီးရီးယား 
အသားေရာင္ စသျဖင့္ပါ ထူးျခားဆန္းသစ္ ထုတ္ေဝလာႏိုင္ေသးစရာ အေျခအေန 
႐ွိေလ၏။ ေကာ္ဖီဟူသည့္ ခါးသက္ေသာ ဂုဏ္ျဒပ္ ေအာက္တြင္ အရသာ၊ 
အစပ္အဟပ္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ၍ တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ရသာ၊ တစ္ေရာင္ျဖင့္ 
ကမ္းကုန္ေအာင္ ထုတ္ေဝသည့္ စီးပြားေရးအျမင္ကုိ ေလးစားရသည္ ျဖစ္ေလ၏။ 

ဒါႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဝင္းဒိုးေ႐ွာ့ပင္ သေဘာ စပ္စုစစ္ေၾကာအပ္သည္ 
႐ွိေလေသာ္ …

“စန္းစန္း သစ္ကုလားအုပ္အရသာ ဆီခ်က္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္”
“စန္းစန္း ေရဘဝဲအရသာ ခ်ဥ္စပ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
“စန္းစန္း သက္သတ္လြတ္ ခ်ဥ္စပ္ ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲေျခာက္”
“စန္းစန္း သကာ တင္လဲ စတုဒီသာ ဆီခ်က္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္”
“စန္းစန္း ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း ေရလံုျပဳတ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္”

ဘုရား ဘုရား… တယ္လည္း ဆန္းသစ္တီထြင္ လွပါကလား 
စန္းစန္းေခါက္ဆြဲရယ္။ ထပ္မံၾကည့္႐ႈ ေလဦး မိတ္ေဆြ … လာေလေရာ့ 
ေနာက္တစ္မ်ိဳး။

“အာႏိုးလ္ ႐ိုး႐ိုး ျခင္ႏုိင္ေဆးေခြ”
“အာႏိုးလ္ ဒူးရင္းသီးရနံ႔ အေငြ႕ေပ်ာက္ ျခင္ႏုိင္ေဆးေခြ”
“အာႏုိးလ္ သဘာဝ ႐ွားေစာင္းလက္ပတ္ရနံ႔ ျခင္ေဆးရည္”
“အာႏိုးလ္ ျခင္ႏုိင္ ဝါဆိုဖေယာင္းတိုင္”
ဟိုက္… ဒါက ျခင္ႏုိင္ေဆး ဗား႐ွင္း။

ထိုသို႔ျဖင့္ ကုန္တိုက္တစ္ခုလံုး ပတ္၍ ၿပီးေသာ္ ေမာင္ဝါဝါ ဆယ့္ငါးခါ 
ဘုရားတ၏။ ေျခာက္ႀကိမ္ ေအာင္မေလး တရ၏။ ဟင္.. အို.. ဟုိက္ စသည္ျဖင့္ 
အာေမဋိတ္ ေပါင္းစံု ေအာ္ဟစ္ျမည္တမ္း မိေလ၏။ အားလုံး အားလံုး ဒီလိုေတြ 

ျဖစ္ကုန္ၾကေလၿပီ။ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ပါရာဒိုင္း ေျပာင္းလဲ ကုန္ေခ်ၿပီထင့္။ 
နာမည္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု႐ွိလွ်င္ ဆင္တူ႐ိုးမွား ပစၥည္းအပြါးအမ်ား ထုတ္ယူ၍ 
ရႏုိင္သည့္ ေခတ္ကို ေရာက္ေနေလၿပီ။ ဝင္းဒိုးေ႐ွာ့ပင္ အထြက္ေကာင္းေသာ 
သူရႆဝါမွာ ဝင္းဒိုးေ႐ွာ့ပင္ ပီသစြာပင္ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖင့္ အိမ္ျပန္လာ 
ရေလ၏။

(၃) အိမ္သို႔ ေရာက္မဆိုက္ပင္ ေမာင္ဝါဝါ ထံသို႔ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ 
အတြက္ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါး ေရးေပးပါရန္ စာမူ ေတာင္းခံသူတစ္ဦး 
ေရာက္႐ွိ၍ လာေလ၏။ ဤတြင္ ဝင္းဒိုးေ႐ွာ့ပင္မွ ပူပူေႏြးေႏြး အာေမဋိတ္မ်ား 
ရင္ဝယ္ပိုက္၍ ျပန္လာခဲ့ေသာ ေမာင္ဝါဝါ အကြက္ဆိုက္၍ လာေခ်ၿပီတည့္။ 
ေမာင္ဝါဝါ ဟန္ပါပါ တစ္ခ်က္ ၿပံဳးလိုက္၏။ ၿပီးေနာက္ ၄င္းစာမူ အေတာင္း 
ေရာက္လာသူ ဧည့္သည္အား ခပ္တည္တည္ စိုက္ၾကည့္၍ 

“စထိုင္ရာ (သေရာ္စာ) လိုခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့ကာ …
အိုင္တီ စထိုင္ရာ အျပာေရာင္ဗား႐ွင္း 
ေရးေပးရမလား
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ စထိုင္ရာ 
ခရမ္းေရာင္ဗား႐ွင္း ေရးေပးရမလား
ေခတ္အရိပ္ထင္ဟပ္ စထိုင္ရာ 
ပန္းႏုေရာင္ဗား႐ွင္း ေရးေပးရမလား
သို႔တည္းမဟုတ္
႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း မီနီစထိုင္ရာ 
ၾကက္ေသြးေရာင္ဗား႐ွင္းကိုမွ လိုခ်င္သလား” 

ပီသၾကည္ျမ ႐ွင္းလင္းေသာအသံျဖင့္ တစ္လုံးခ်င္း ေျပာခ်လုိက္ေတာ့ေလရာ 
ေမာင္ဝါဝါမွာ မ်က္ႏွာအမူအယာ စတုိင္လ္ပါသေလာက္ ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္႐ႉရန္ 
ေမ့ေလ်ာ့ကာ ေမာင္ဝါဝါအား မ်က္လံုးေရာ၊ ပါးစပ္ေရာ အေဟာင္းသားျဖင့္ 
ၾကည့္႐ႈ၍သာ ေနေလေတာ့သတည္း။

ဗား႐ွင္း အစံုစံု အဖံုဖံုေခတ္ ျဖစ္ေတာ့သကိ ု
သူရႆဝါ

ဧရီရယ္သုတ
ညီမရဲ႕ လက္ရိွလုပ္ျဖစ္ေနတဲ႕ အႏုပညာလုပ္ငန္းေလးအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
ညီမက Editorial model သီးသန္႔ပဲလုပ္တာ ဆိုေတာ့အခုတစ္ေလာ photo-
shoot ေတြနဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနပါတယ္။ တစ္ျခားကေတာ့ event Mccee ရယ္၊ 
cherry FM ရဲ႕ program producer, VJ အျဖစ္လဲ လုပ္ပါတယ္။

နည္းပညာ ဆုိတာကုိ ညီမဘယ္လုိအဓိပါၸယ္ဖြင့္မလဲ။
နည္းပညာဆုိတာ ေနရာအမ်ိဳးမိ်ဳးမွာ အလုပ္ေတြ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစဖုိ႕ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္တဲ့ အရာပါ။

အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ အတြက္နည္းပညာရဲ႕ အေရးပါမႈ။
အႏုပညာရွင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းအတြက္ နညး္ပညာကအေရးပါပါတယ္။ 
ညီမတုိ႔ အတြက္ေတာ့ ကုိယ္ရဲ႕ image ကုိ ေသခ်ာ represent လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ 
media ေတြအေပၚမွာ အားထားရပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ Public 
Figure ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ေကာင္းတာနဲ႕ ဆုိးတာေတြကုိ လူေတြက 
media ကေနတစ္ဆင့္သိႏိုင္ပါတယ္။ နည္းပညာေတြတုိးတက္လာလုိ႕ media 
ကပုိက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့အတြက္ ကုိယ္ရဲ႕ image ကို cultivate လုပ္တဲ့ေနရာမွာ 
ပုိသတိထားလာရပါတယ္။

အႏုပညာနဲ႕ နည္းပညာေပါင္းစပ္လာမႈေတြအေပၚ ညီမအေနနဲ႕ ဘယ္လုိ 
ခံစားမိပါသလဲ။
ညီမကေတာ့ Art Form အသစ္ေတြ ေပၚလာေစတဲ့အတြက္ ႀကိဳက္ပါတယ္။

ညီမရဲ႕ တစ္ေန႔တာမွာ အမ်ားဆံုး သံုးျဖစ္ေနတဲ့ IT ပစၥည္းေလးက။ 
ေက်ာင္းစာနဲ႕ project ေတြအတြက္ ညီမအမ်ားဆုံးသုံးျဖစ္တာက 
ညီမရဲ႕ laptop ပါ။

မရွိမျဖစ္ Gadget ဆိုရင္ ဘာကိုညႊန္းခ်င္ပါသလဲ။
ညီမရဲ႕ iPod Touch ပါ။ (ေဆာ့လက္စ game ေတြ 
အမ်ားၾကီးရွိေနလုိ႕)

Computer ေ႔ရွေရာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ညီမသုံးျဖစ္တဲ့ Software 
ေလးက။

ညီမက research project ေတြ 
မ်ားပါတယ္။ 

ေက်ာင္းစာအတြက္ 

စာေတြအေသအလဲလုပ္ရလုိ႔ မသုံးမျဖစ္ဆုံး software 
ေတြက Microsoft office program အစုံရယ္၊ ပုံေလးျပင္ဖုိ႕ Pho-
toshop နဲ႕ PICASA ရယ္ပါ။

ညီမသုံးျဖစ္ေနတဲ့ Handset နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္းေလး သိပါရေစ။
ညီမရဲ႕ Handset က Sony Ericsson XPERIA ပါ။ Computer 
ကေတာ့ SONY VAIO ပန္းေရာင္ေလးပါ။

အမ်ားဆုံးသုံးတဲ့ software နဲ႔ game ေလးက။ 
Ariel က ဓါတ္ပုံျပင္ရတာႀကိဳက္ပါတယ္။ Photoshop နဲ႕ ပုံေတြျပင္ရမွာ 
ပ်င္းတဲ့အခါ ပုိၿပီးလြယ္လြယ္ကူကူ ျပင္လို႕ရတဲ႕ PICASA သံုးပါတယ္။ Game 
ကေတာ့ Zombie Farm၊ Sneezies နဲ႔ sumrf village ေဆာ့ျဖစ္ေနတယ္။ 
ညီမအႀကိဳက္ဆုံး game ထဲမွာ Bizzle လဲပါတယ္။

ညီမ SMS ကို သံုးျဖစ္ပါသလား။ SMS အေပၚ ညီမရဲ႕ အျမင္ေလး။ 
SMS သံုးျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕စာေရးၿပီးေျပာတာ
က ဖုန္းဆက္တာထက္ေတာင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္း ေနတတ္ပါေသးတယ္။

ပစၥည္းေလးေတြ ဘယ္လုိေနရာမ်ဳိးမွာ ၀ယ္ယူသလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါလား။ 
ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ ျဖစ္ပါသလား။ 
ညီမကလုိခ်င္တာေတြ ကိုမွာတာမ်ားပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ဝယ္တာ နည္းတယ္။

အႀကိဳက္ဆုံး gadget brand။
Apple နဲ႕ Sony ပါ။

Online ၀င္ရင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ Website ေလးက။ 
ညီမရဲ႕ Facebook က Fanpage ပါ။ www.facebook.com/pages/Ariel-
Thuta-official-Fan-page

အနာဂတ္မွာ သုံးခ်င္တဲ႕ IT ပစၥည္းေလးက။

ညီမအလုပ္ေတြအတြက္ အသုံးဝင္မယ့္ ပစၥည္းေတြေလာက္ပါပဲ။

ခင္မင္သူေတြကုိ ေပးခ်င္တဲ႕ IT ပစၥည္း။

သူတုိ႔ႀကိဳက္မယ့္ game ေလးေတြ အျပည့္ထည့္ၿပီးသား ipad 

touch ေလးေတြနဲ႕ photo ေတြအမ်ားႀကီးကုိ slide show နဲ႕ 

display လုပ္ႏုိင္တဲ့ Digital photo frame ေလးမွာအမွတ္တရ 

ပုံေလးေတြထည့္ၿပီး ေပးခ်င္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းေတြပ်က္ရင္ ဘယ္လုိ ဆိုင္မ်ဳိးမွာ 

သြားေရာက္ ျပင္ဆင္သလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။ 

ျပင္ေနက်ဆုိင္ေတာ့မရွိပါဘူး။သူငယ္ခ်င္းေတြကုိေမးၿပီး 

အဆင္ေျပတဲ႕ဆိုင္မွာျပင္ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။

Internet သံုးတဲ့အေပၚ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။ အႏုပညာ 

လုပ္ငန္းနဲ႔ အင္တာနက္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈေလး။ 

ကုိယ္လုပ္ေနတဲ႕ အလုပ္ေတြကို ပုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိေအာင္လုပ္ႏုိင္တ

ယ္။ ကုိယ္ကလဲ ႀကိဳက္တဲ့ အႏုပညာ subject ေတြကို ေလ့လာႏုိင္တယ္။ 

ေနာက္ၿပီး social website ေတြကေနတစ္ဆင့္ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႕ အခ်ိန္မေရြး 

တုိက္ရုိက္ ေတြ႕ႏုိင္တဲ့အတြက္ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။

နည္းပညာကုိလုိက္စားေနတဲ့ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအေပၚအျမင္။

ေနရာတုိင္းမွာလုိအပ္ေနတဲ႕ အတြက္ ေလ့လာသင္႔ပါတယ္။

Facebook သုံးျဖစ္လား။

Facebook သုံးျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တုိင္းနီးပါးပါပဲ။

 အျခားဗဟုသုတရနို္င္တဲ့ Site ေလးေတြ ၀င္ၾကည့္ျဖစ္ရင္ ေျပာျပေပးပါ။ 

(ဥပမာ။ ရုပ္ရွင္၊ သီခ်င္း)

Ariel ကေတာ့ Art နဲ႕ဆိုင္တဲ့ site ေတြရယ္၊ Fashion blog ေတြရယ္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

Ariel ကေတာ့ Design/ Inspiration ေတြအတြက္ deviant art ရယ္၊ toxel.

com ရယ္ကုိညႊန္းခ်င္ပါတယ္။

နည္းပညာ တု္ိးတက္မႈရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေလးေတြ ညီမ ထင္ျမင္မိသလုိ 

ေျပာျပေပးပါ။ 

နည္းပညာတိုးတက္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ေကာင္းက်ိဳး/ ဆိုးက်ဳိးဆိုတဲ႕ 

ရလဒ္ေတြကေတာ့ အဲဒီနည္းပညာကိုအသံုးခ်တဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္မွာပါ။

ဘယ္လို ကားမ်ဳိးေတြကို ႏွစ္သက္ပါသလဲ။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ New Vox wagon Bectles ေလးေတြနဲ႕ mini 

cooper ေလးေတြက ခ်စ္ဖုိ႕ေကာင္းတယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ Ariel 

ကခရီးသြားရတာကို ႀကိဳက္တာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္တာနဲ႕ 

ခရီးသြားလုိ႕ရမယ့္ ကားမ်ိဳးေတြကိုပဲ ႀကိဳက္တယ္။

Fashion နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး Site တစ္ခုခု ညႊန္ေပးပါ။ 

Ariel ကေတာ့ Blog ေတြပုိဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ Fashion 

အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ Editorials ေတြ၊ ဓါတ္ပုံေတြ၊ fashion 

news ေတြစုံစုံလင္လင္ရွိတဲ႕ magazine site ေတြကုိပဲ 

ညႊန္းခ်င္ပါတယ္။ဥပမာ-www.vogue.com လိုမ်ိဳး။ ဒါေပမယ့္ 

Elle/Vanity fair/Nylon အစုံပါပဲ။ အားလံုးေကာင္းပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္ အႏုပညာအေၾကာင္း။

ညီမဒီအလုပ္ကုိ life Career အတြက္ေရြးထားတာ 

မဟုတ္တဲ့အတြက္ ညီမဝါသနာပါတဲ႕ photo model 

အျဖစ္ပဲ ဆက္ေတြ႕ရမွာပါ။

ပရိသတ္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္ေလး။

Ariel ကုိ ႏွစ္သက္ လက္ခံၿပီး အားေပးေနတဲ့ 

ပရိသတ္ေတြ အားလုံးကုိ Ariel ကခ်စ္လဲခ်စ္၊ 

ေက်းဇူးလဲ အမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။

အခုလို ICT မွ သိခ်င္တာေလးေတြကို စိတ္ရွည္ 

လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးတဲ့ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
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GTA (ကားသူခုိး) ဂိမ္းဆို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မသိသူမရွိေလာက္ေအာင္ ရွားပါတယ္။ 
GTA ကုိ ေမြးဖြားေပးခဲ႔တဲ႔ Rock Star ဂိမ္း company ကိုလဲ မသိသူမရွိပါဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္ 
အဲ႔လုိ နာမည္ႀကီး ဂိမ္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ Rock Star Games company က May 
15 ရက္ေန႕မွာထြက္မယ့္ MAX PAYNE 3 ကို ျမန္မာျပည္က game crazy ေတြအတြက္ 
သတင္းေကာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ 

New York က စုံေထာက္ႀကီး MAX  PAYNE ဟာ သူရဲ႕ အေၾကာင္းေၾကာင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ အတိတ္က အိမ္မက္ဆိုးေတြကုိ ေမ႔ေဖ်ာက္ရင္း Brazil ႏုိင္ငံကို 
ထြက္လာခဲ႔တယ္။ Brazil နုိင္ငံ Sao Paulo ၿမိဳ႕မွာေနရင္း MAX က Brazil သူေဌးႀကီး 
Rodrigo Branco မိသားစု လုံၿခဳံေရး အရာရွိအၿဖစ္ အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ သူေဌးႀကီးရဲ႕  
ဇနီးက အရမ္းေခ်ာေမာလွပတဲ႔အတြက္ အၿခား Mafia ဂုိဏ္းေတြက မ်က္စိက်စရာ 
ၿဖစ္လာပါတယ္။ သူေဌးၾကီး ရဲ႕ ဇနီး Fabiana ကုိ တစ္ေန႔  Mafia ဂိုဏ္းတစ္ဂုိဏ္းက 
ၿပန္ေပးဆြဲၿခင္းခံခဲ႔ရပါတယ္။ အဲ႔ဒီေတာ႔ Fabiana ကို ကယ္ဖုိ႔ MAX တာ၀န္ၿဖစ္လာတာေပါ႔။ 
သူေဌးႀကီး ရဲ႕ ခုိင္းေစမႈနဲ႔ MAX က သူ႕ သူငယ္ခ်င္း Passos နဲ႕အတူ ပုိက္ဆံအိတ္ဆြဲၿပီး 
Fabiana ရွာပုံေတာ္ ထြက္လာခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။

 Fabiana ကုိ ပုိက္ဆံေတြနဲ႔ လဲဖုိ႔အတြက္ Sao Paulo ၿမိဳ႕ရဲ႕ Galatians Stadium 
ေဘာလုံးကြင္းမွာ ၿပန္ေပးသမားေတြနဲ႔ ခ်ိန္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ လူဆုိးေတြက 
လမ္းခုလတ္မွာဘဲ MAX ကို တိုက္ခုိက္ခဲ႔ပါတယ္။ MAX လက္ေမာင္းတဖက္ ေသနတ္မွန္ၿပီး 
လဲက်သြားတဲ႔အခ်ိန္ စတင္ ကစားရမွာပါ။ Game Mode က single player ဆိုေပမယ့္ 
Online တက္ၿပီး ေဆာ႔မယ္ဆုိရင္ေတာ႔ Multi Player ကစားလုိ႔ရပါတယ္။ Graphic 
Engine က Euphoria (physics) engine ကို သုံးထားတဲ႔ အတြက္ ရုပ္ထြက္ေကာင္းၿပီး 
ေသနတ္ပစ္တာေတြ၊ တိုက္ခုိက္တာေတြက အစ တကယ္႔အၿပင္မွာ တိုက္ခုိက္ေနတဲ႔ 
ျမင္ကြင္းတစ္ခုလုိ ကစားသြားရမွာပါ။ 

 ဒီဂိမ္းက PS 3၊ X Box နဲ႔ PC အတြက္ပါ တခါတည္း ထုတ္ထားပါတယ္။  
Brazil ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနအထားအတုိင္း ဒီဂိမ္းထဲမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာၿပီး Rock Star က ၿမဳိ႕နဲ႔ 
အနီးစပ္ဆံုးတူေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ႔လာခဲ႔ၿပီးမွ ဂိမ္းကုိေရးဆြဲ ထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ 
ဒီဂိမ္းကုိ ေရးတဲ႔သူက အရင္ GTA ဂိမ္းကို ေရးတဲ႔ Sam Houser ပဲၿဖစ္ပါတယ္။  အရင္ 
GTA ဂိမ္းလို လူသိမ်ားမယ္႔ ဂိမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ စုံေထာက္ႀကီး Max က 
Fabiana ကိုဘဲ ကယ္ႏုိင္မလား ဘယ္လိုအႏၱရာယ္ေတြမ်ား ရင္ဆိုင္ရမလဲဆိုတာကေတာ႔ 
ကုိယ္တုိင္ကစားၾကည္႔မွ သိလာမွာပါ။
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Top 5 Game Heros Vs Villains Best Hero

Mario

1981 ခုႏွစ္ တြင္ Donkey Kong ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာေသာ 
ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး Family, Nintendo ဂိမ္းအတြင္းမွာ စတင္ကစားခ့ဲရေသာ 
ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ Game Play ေပါင္းမ်ိဳးစံုးျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း 
ေခတ္ေတြမွာေတာ့ Nintendo DS, Wii တို႔မွာ ကစားေနၾကပါတယ္။ 
မင္းသမီးေလးကို ကယ္ဆယ္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့ 
Mario ပာာ Best hero မွာ No.1 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Donkey Kong 

1981 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚထြက္ လာေသာ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး Mario 
ႏွင့္အတူေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ Nintendo ႏွင့္ Fam-
ily ဂိမ္းအတြင္းမွာ မတူညီတဲ့ကစားနည္းေတြနဲ႔ ကစားခဲ့ရျပီး Nintendo မွာ 
ပိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ Wii မွာယခုအခ်ိန္ထိ Donkey 
Kong ကုိ ကစားေနၾကပါတယ္။ Adventure Game Play မ်ိဳးျဖင့္ ရန္သူေတြကို 
ခက္ခက္ခဲခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ Donkey Kong ကတာ့ Best hero မွာ No.2 
ရရွိခဲ့သည္။

Lara Croft

1996 ခုႏွစ္တြင္ Play Station 1 မွာ စတင္ထြက္ေပၚလာေပမယ့္ 
Play Station 2 မွ စတင္နာမည္ၾကီးလာေသာ ဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ 
ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ Platform မ်ိဳးဆုံမွာ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ Puzzle ႏွင့္ Jumping 
Game အျဖစ္နာမည္ႀကီးေနပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္  Puzzle ေတြ ေၿဖခဲ့ရသည့္ 
Lara Croft ပာာ Best hero မွာ No.3 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Kratos
2005 ခုႏွစ္ တြင္စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး 

God of War ဇာတ္လမ္းပာာ Play Station 2 တြင္ စတင္ကစားခဲ့ရေသာ 
ဂိမ္းျဖစ္သည္။ Play Station 3  မွာ ဇာတ္လမ္းၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ ဂိမ္းျဖစ္ၿပီး Kratos 
လည္းေျပာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။ Play Station တစ္မ်ိဳးထည္းမွာ ကစားခဲ့ရတဲ့ God 
of War ထဲက Kratos ပာာ ရက္စက္ၿပီး Zeus ကို လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနရတဲ့ 
Third Person Game Play အမ်ိဳအစား ျဖစ္ပါတယ္။ Kratos ပာာ Best hero 
မွာ No.4 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

AGENT 47

2000 ခုႏွစ္တြင္ Hit Man Series မွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး 
Platform မ်ိဳးဆံုတြင္ ကစားႏိုင္ေသာ ဂိမ္းျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ထြက္ရွိလာကထဲက 
လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဂိမ္းျဖစ္ၿပီး AGENT 47 ၏ လွ်ိဳ.၀ွက္စြာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရေသာ 
အရသာမွာ ယခုအထိ လူႀကိဳက္မ်ာေနၿပီး မၾကာခင္မွာ သူ၏ ဂိမ္းအသစ္လည္း 
ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေတြႏွင့္အတူ AGENT 47 ပာာ 
Best hero မွာ No.5 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Best Villains

Bowser
1985 ခုႏွစ္တြင္ Mario ၏ ရန္သူအျဖစ္စတင္ထြက္ေပၚလာျပီး Family, 

Nintendo ဂိမ္းအတြင္းမွာ စတင္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ 
Mario ၏ အဓိကရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ Boss ျဖစ္ၿပီး 

ကစားရတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္လည္း 
ခက္ခဲေစေသာ Boss တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

မင္းသမီးေလးကို ျပန္ေပးဆြဲရင္း 
Mario ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ဒုကၡေပးေသာေၾကာင့္ Best 

Villains အျဖစ္ No.1 ေနရာမွာရပ္တည္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Arthas Menthil

2002 ခုႏွစ္တြင္ Warcraft III: Reign Of Chaos မွ စတင္ထြက္ေပၚလာေသာ 
ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိ World of Warcraft  online Game 
တြင္ ပါ၀င္ေနျပီး ခက္ခဲေသာ Boss တစ္ဦးျဖစ္သည္။ PC ထဲမွာ ကစားႏိုင္ျပီး 
ယခုလက္ရိွ လူငယ္ေတြၾကားတြင္ Arthas Menthil ပာာ ခက္ခဲသည့္ Boss 
တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Arthas Menthil  ပာာ Best Villains မွာ 
No.2 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Pyramid Head
2001 ခုႏွစ္တြင္ SilentHill 2 မွာ စတင္ပါ၀င္လာၿပီး 

ကစားရသည့္ Player မ်ားအတြက္ ထိန္႔လန္႔မႈကုိ 
အျပည့္ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ 
Resident Evil 4 ရုပ္ရွင္မွာလည္း 
ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ၎ပာာလညး္ ခက္ခဲၿပီး 
ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ 
Villains ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္  
Pyramid Head ပာာ Best Villains 
မွာ No.3 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Zeus
2007 ခုႏွစ္တြင္ God of War II ၌ Kratos ၏အဓိကရန္သူအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ 

ပါတယ္။ Zeus ၏ယုတ္မာမႈႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြပာာ God of War 3 
မွာအဆံုသတ္ခဲ့ပါတယ္။ Zeus ပာာအမ်ားသိထားတာက နတ္ဘုရားျဖစ္ေပမဲ့ 
God of War ထဲမွာေတာ့ ၾကမ္းတမ္းျပီးရက္စက္သည့္ Boss ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
Zeus ပာာ  Best Villains မွာ No.4 ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Sephiroth
1997 ခုႏွစ္တြင္ Final Fantasy VII 

မွာ စတင္ေပၚ ထြက္လာပါတယ္။ Sephiroth 

ပာာ Cloud ကို အလူးအလည္းၿဖစ္ေအာင္ 

ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ  Boss တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

Play Station 1 မွာ စတင္ကစားခ့ဲရျပီး 

ရပုရွ္ငလ္ည္း ထြက္ရိွထားပါတယ။္  Sephiroth  

ပာာ သူေကာင္းဖို႔အတြက္ အားလံုးကို 

စေတးခဲ႔ျပီး ရက္စက္တာေၾကာင့္ Best 

Villains မွာ No.5 ရရွိခဲ့ပါတယ္။
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ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရဲ႕  ဦးေႏွာက္လုိ႔ တင္စားေခၚေဝၚရတဲ့ Processor မွာ 
လူသိမ်ားတဲ့ Brand ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ လက္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ Intel 
ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ တစ္ေခတ္တစ္ခါက နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ AMD ပါ။

ထုိကဲ့သို႔ ရွိေနရာမွ ယခု ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း နာမည္ေက်ာ္လာျပီး 
နည္းပညာသစ္ေတြနဲ႕ Processor ေတြထုတ္လုပ္လာႏိုင္တာဟာ Intel ျဖစ္ျပီး 
Processor ထုတ္လုပ္ေရးေလာကမွာ ကြယ္ေပ်ာက္လုုနီးပါးၿဖစ္သြားရသူဟာ 
AMD ျဖစ္ပါတယ္။

AMD ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ မယိမ္းယုိင္ခဲ့ပဲ ၄င္းရဲ႕ Processor ေတြကလည္း 
PC ေစ်းကြက္ထဲမွာ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး စာရင္းဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ AMD ရဲ႕ 
အျမတ္ေငြေတြကလည္း ထိုစဥ္အခ်ိန္မွာ စံခ်ိန္တင္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး 
စြမ္းအားျမင့္ Graphic မ်ား ထုတ္လုပ္တဲ့ ATI ကုိလည္း ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါေသးတယ္။ 
ထုိစဥ္အခ်ိန္ကေတာ့ AMD ဟာ ေနာင္လာမည့္ အနာဂါတ္ အစီအစဥ္ေတြကို 
ဂုဏ္ယူစြာ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ျပိဳင္ဘက္ Intel ရဲ႕ လက္ဝါးၾကီးအုပ္မႈကိုလည္း 
ေခ်ဖ်က္သြားမယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

ယခု နာမည္ေက်ာ္ In- tel ကေတာ့ ထုိအခ်ိန္မွာ 
အစြမ္းကုန္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႕ 

ရင္ဆိုင္ေနရျပီး 
အျမတ္ေငြမ်ားလည္း 

၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
က်ဆင္းခဲ့ကာ ဝန္ထမ္းေပါင္း 
၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း အလုပ္မွ ရပ္ဆိုင္း 
ခဲ့ရပါတယ္။ 

ထုိကဲ့သို႔ Intel အေနနဲ႕ အခက္အခဲမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာေလာကရဲ႕ 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကလည္း ၂၀၀၆ နဲ႕ ၂၀၁၁၊ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္းမွာပဲ 
မထင္မွတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။  ဒီတစ္ခါ ၂၀၁၁ မွာ  ေနာက္ေကာက္ က်သြားသူကေတာ့ 
AMD ျဖစ္ေနပါတယ္။ AMD ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဝန္းထမ္းအင္အား ၁၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကုိ အလုပ္မွ ရပ္ဆဲလုိက္ရျပီး ၄င္းတို႕ရဲ႕ ရွယ္ယာကလည္း ၉.၄၄ 
ေဒၚလာ ရွိေနရာမွ ၄.၅၃ ေဒၚလာအထိကို က်ဆင္းသြားပါတယ္။

အဲဒီအတြက္  
 AMD ဟာ ဘယ္လုိ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ေတြေၾကာင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ရုတ္တရက္ 

က်ဆံုးသြားရလဲ၊ 
ဘယ္လို နည္းပညာ 

ရိုက္ခတ္မႈေတြကမ်ား AMD 
ကို က်ဆံုး ေစလဲ၊ နည္းပညာ 

ေလာက အတြင္း ဘယ္လို မမွ်တတဲ့ 
ေနရာယူမႈ ေတြကမ်ား AMD ကို ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစလဲ အစရွိတာေတြကို 
ေလ့လာဖုိ႔ လုိလာပါျပီ။

ဒုကၡေပးေသာ Transistor မ်ား
တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး AMD ရဲ႕ က်ဆုံးမႈေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ပံုေဖာ္လုိ႔ 

ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အတြင္း AMD ေအာင္ျမင္စဥ္အခ်ိန္မွာ 

၄င္းတုိ႔ဟာ ထင္ရွားတဲ့ product ၂ မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Phenom 
ႏွင့္ Fusion တုိ႔ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ။

AMD မွ Phenom chip မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိသြားမယ္လုိ႔ ဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း တစ္ကယ္တမ္း 
စက္တင္ဘာလမွသာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ထြက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း Phenom chip 
ေတြဟာ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ညံ့ဖ်ဥ္း ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာရွင္မ်ား၏ 
ေဝဖန္မႈမ်ားကို အလူးအလဲခံခဲ့ရပါတယ္။ AMD ဟာ 
Phenom အတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ 
ထြက္ရွိတဲ့အခ်ိန္ဟာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွသာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

AMD ၏ နည္းပညာဦးေဆာင္မႈအတြင္း က်ဆံုးမႈမွာ 
ဒီေနရာတင္ မရပ္တန္႔ေသးပဲ ျပိဳင္ဘက္ Intel ၏ ရက္စက္စြာ 
တုိက္ခုိက္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ AMD မွ 
Phenom chip မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျပီး လပိုင္းသာ ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္မွာပင္ 
Intel မွ နာမည္ေက်ာ္ Core i7 မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့လို႕ပါပဲ။ Intel 
၏ Core i7 မ်ားဟာ စတင္ထုတ္လုပ္စဥ္အခ်ိန္မွာပဲ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီး 
နည္းပညာရွင္မ်ားမွ လာမည့္ အနာဂါတ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ Pro-
cessor ဟု သမုတ္ခဲ့ၾကရပါ တယ္။ Intel မွလည္း Core i7 မ်ားထုတ္လုပ္ျပီး 
တစ္ႏွစ္အၾကာ မွာ Core i5 မ်ားကုိ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ 
AMD ရဲ႕ အရိႈက္ကို မိမိရရ ထိသြားေစတဲ့ Core i3 မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ ပါေတာ့တယ္။

ထူးထူးဆန္းဆန္းပါပဲ၊ AMD ဟာ Intel ရဲ႕ first generation Core 
Processor ေတြကို ယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔ ၃ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူခဲ့ ရပါတယ္။ dual-core 
modules မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ FX chip မ်ားကို AMD မွ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ နည္းပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ FX  chip 

မ်ားဟာ Intel ၏ Core i7 -2600 စီးရီးမ်ားအတုိင္း ထုတ္လုပ္ 
ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
AMD ဟာ FX chip မ်ားကို Intel ၏ Core 

စီးရီးမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ေပါ့ေစရမည္ဟု 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ရပါတယ္။ သတင္းဌာနမ်ားမွေတာ့ 

AMD မွ ထုိကဲ့သို႔ Processor မ်ား 
ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ 

Intel အား မျပိဳင္ဆုိင္ပဲ မိမိ 
အဆင့္ မိမိသိသြားသည့္အတြက္ 
ဝမ္းသာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

Fusion ႏွင့္ 
႐ုုန္းကန္ျခင္း

Fusion ဟာလည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း AMD 
ရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံး Project တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း 

Fusion ဟာ Llano ႏွင့္ Brazos  APU မ်ား မထုတ္လုပ္ခင္ 
၅ ႏွစ္တာ ကာလမ်ားကို ရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ 

နည္းပညာ ေလ့လာသူမ်ားမွာ ထုိစဥ္အခ်ိန္က Fusion အား ေကာင္းခ်ီးမ်ား 
ေပးခဲ့ၾကျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ all-in-one processor 
အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္မ်ားဟာ Intel မွ Sandy Bridge မ်ား 
မထုတ္လုပ္ခင္အထိသာ တည္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။ Intel ဟာ ၄င္းရဲ႕ Sandy Bridge 
processor မ်ားအတြင္း NVIDIA ႏွင့္ AMD တုိ႔မွ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ chip 
မ်ားကို ဝယ္ယူျပီး ေပါင္းထည့္ခဲ့ပါတယ္။ 

AMD မွ ထိုအခ်က္မ်ားကို သိရွိျပီးေနာက္ပိုင္း low-power Brazos 
မ်ား၏ အရြယ္အစားကုိ 40nm မွ 28nm သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး 
ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း လက္တြဲလုပ္ေနေသာ GlobalFoundries စက္႐ံုမွ ျပိဳင္ဘက္ 
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ 
ထုိစဥ္အခ်ိန္ AMD မွ 32nm APU မ်ားအား Trinity ဟု အမည္ေပးခဲ့ 
ျပီး 28nm အတြက္ကုိေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ 
ယခု ၂၀၁၂ မွာေတာ့ Intel ဟာ 22nm အရြယ္အစားရွိတဲ့ Ivy 
Bridge မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္က်မႈကလည္း 
အရံႈးဆုိတာကို AMD မွ သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Intel ၏ တိုက္ခိုက္မႈ
AMD ၏ က်ဆံုးမႈမ်ားအတြင္း နာမည္ေက်ာ္ အင္အားၾကီး ျပိဳင္ဘက္ 

Intel ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈေတြကလည္း မေသးပါဘူး။ Intel ဟာ Proces-
sor ေစ်းကြက္အတြင္း မ်ားျပားေသာ ရွယ္ယာမ်ား ခြဲေဝရယူေနရျခင္းကို 

အားမရႏိုင္ပဲ AMD ၏ 
ျပႆနာမ်ားေပၚ၌လည္း 

ေငြေၾကးသံုး ေစခိုင္းခဲ့မႈမ်ား 
ရွိခဲ့ပါတယ္။

Intelဟာ 
ေစ်းကြက္အတြင္း AMD 
အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ product မ်ား 
မွာယူတင္သြင္းမႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ 

ေငြးေၾကးေပးေစခုိင္းမႈွမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ထုိစဥ္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း 
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားစြာ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမယ့္လည္း HP၊ 
IBM၊ Dell၊ Microsoft အစရွိေသာ 
နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီမ်ား 

ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေတြ႕ရွိခဲ့႐ံုမွတပါး အျခား ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား 

မရွိခဲ့ပါဘူး။
ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ Dell ဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အျမတ္ေငြ 

၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ Intel မွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ 
Dell ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၉၄၉ သန္းရွိထဲမွ ၇၂၃ သန္းဟာ 
Intel မွ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသတင္းကို သိရွိျပီးေနာက္ပိုင္း AMD ကလည္း ေစ်းကြက္ထဲသို႔ 
ဝင္တုိးႏိုင္ရန္ HP သုိ႔ Processor ေပါင္း သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေပးမယ္လုိ႔ 
ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း HP မွ Intel ရဲ႕ သိန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ Processor 
မ်ားကို လက္ခံထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ AMD ရဲ႕ Processor ေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ 
ကိုသာ လက္ခံႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

AMD ၏ က်ဆံုးမႈမ်ား က်န္ပါေသးတယ္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး 
ေနာက္ပိုင္း Sony ကလည္း AMD မွ မွာယူထားေသာ Chipset မ်ားအား 
ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ 

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ AMD ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Harry A Wolin မွ 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီ Intel ေလာကၾကီးထဲမွာ အသက္ရွင္ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး 
ထင္ပါတယ္၊ Intel က တစ္ကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ရပ္နားေစခ်င္တာပဲ 
ဆုိတာ သိလိုက္ရပါျပီ” လုိ႔ CNET နဲ႕ အေမးအေျဖမွာ ေျဖဆုိခဲ့ရတဲ့ အထိပါပဲ။

Intel ရဲ႕ ထုိကဲ့သို႔ မမွ်တေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္တြင္ European Commission မွ တရားစြဲကာ Intel အား ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ 
ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ Intel ဟာ အဆိုပါ တရားစြဲဆြဲမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
ေခ်ပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေလ်ာေၾကးေငြကုိေတာ့ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

AMD အေနနဲ႔ကလည္း Intel ရဲ႕ အဆုိပါ ေလ်ာေၾကးေငြ 
ေပးေဆာင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အျမတ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ 
ေအာင္ျမင္မႈမွာေတာ့ တစ္ႏွစ္သာခံခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ အတြင္း AMD ၏ ဝင္ေငြ ၁.၆၅ ဘီလီယံအတြင္း အျမတ္ေငြ 
ဆံုး႐ံႈးမႈဟာ ေဒၚလာ ၄၃ သန္း ရွိခဲ့တာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ Intel ရဲ႕ မမွ်တေသာ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဟာ AMD ကို မည္မွ် ထိခုိက္သြားလဲဆုိတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

အဆံုးသတ္
နည္းပညာရွင္မ်ားမွေတာ့ AMD အေနျဖင့္ PC ေလာကမွ အနားယူရန္ 

အလြန္ေစာေနေသးေၾကာင္း AMD ၏ နာမည္ေက်ာ္ Athlon 64 မ်ား 
ထုတ္လုပ္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔မွ လက္မလည္ရေအာင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခု 
AMD အေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုသာ အာရံုထားသင့္ေၾကာင္း 
မွတ္ခ်မ်ား ေပးထားၾကပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ AMD ဟာ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၄၂ ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ၄င္းတို႔အေနနဲ႕ 
PC ေလာကအတြင္း အနားယူဖုိ႔ထက္ Intel ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ Processor မ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Processor မ်ား၏ ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့သူ AMD

WHISTLEOUT

Engineering

Name Zin Lin Myint

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Site Enginner

Age 23

Engineering

Name Herou Lamanilao

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Civil Engineer

Age 30

Hospitality, Travel & Tourism

Name Kyaw Htin Naing 

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Driver

Age 29

Hospitality, Travel and Tourism 

Name  Linn Htoo Maung 

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position  reservationist

Age 26

Computer/ICT/Electronics 

Name  Kyaw San Tun

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position Hardware and Network

Age 26

Computer/ICT/Electronics

Name  PhyoHtetHlaing 

Gender Male

Marital Status Single

Seeking Position IT

Age 23

 Accounting

Name  Mya AeinThu  

Gender Female

Marital Status Single

Seeking Position Accountant

Age 26

 Accounting

Name  Lin Lin Yee

Gender Female

Marital Status Single

Seeking Position Assistant of Account & Admin

Age 35

Company Bangkok Fastening Co.,Ltd.

Contact Phone 066-2-3126160,  
mobile person name : Aye Aye San  
66-85-088460”

Address 99/4 Moo 7, Bangna-trad KM19, 
Bangplee, Samutprakarn 10540 
Thailand

Requirement Local Service Only

Vacant Position Marketing Manager

work in Yangon office

1. Fasteners experience 
is most priority selected. 
2. Eng or Thai language is required. 
3. Good computer using. 
4. Friendly personality 
5. Contact us by email sunee@
bfcthai.com is most convenience

Company VEEV Interactive Pte Ltd

Contact Phone -

Address zinzin@veev.tv

Vacant Position Local Service Only

Flash Developer                               2

3D Game Programmer 1

Web Application Developer 1

Android Programmer/Developer     1

Company Swan Saung Yee

Contact Phone 951562917

Address No.002B, Thitsar Residence, Thitsar 
Street, South Okkalapa Township

Vacant Position Local Service Only

Web Developer                               2

PHP programming requirements 

Web Designer                     1

Good in Adobe Photoshop CS5 and 

Dreamweaver CS5

Company FAX Computer

Contact Phone 380988, 09 73013836

Address No.208,Seikkanthar St, Kyauktada 
Tsp, Ygn.

Requirement Local Service Only

Vacant Position အေရာင္း၀န္ထမ္း       (မ)                               2

ကြန္ပ်ဳတာစာရင္းကုိင္ (မ)                               2

Hardware (မ/က်ား)                     1

အသက္(၂၃ - ၂၉)ႏွစ္အတြင္း၊ 
အေတြ႔အၾကဳံ႐ွိသူ။
ကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္၍ 
လစာေကာင္းေပးမည္
“လုပ္ငန္းေပၚအမွန္တကယ္
စိတ္ပါဝင္စားစြာလုပ္ကိုင္“
လိုသူျဖစ္ရမည္။
CV Formမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္၍ 
31.3.2012 အေရာက္ပို႔ေပးရမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.com မွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

သူတို႔၏ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ မိမိတို႔၏ 

လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@myanmarict.

com သုိ႔ email ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Company AIO Company

Contact Phone 973112455

Address -

Requirement Local Service Only

Vacant Position Hardware Techanican

shall be complete computer hardware  
and basic Networking

Company Myanmar ICT

Contact Phone 1430897

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing 
Than Thu Mar Road Tamwe Town-
ship Yangon Myanmar

Requirement Local Service Only

Vacant Position Senior Editor                     2

“Experienced and understanding  
about ICT”

Reporter                                          5

“Experienced and understanding  
about ICT”

Translator                                          2

“Experienced and understanding  
about ICT”

Company Innwa Computer

Contact Phone 01-391511,398297

Address No.(142),38th St.,(Middle), Kyauktada 
Tsp., Yangon

Requirement Local Service Only

Vacant Position Sales                              - Female 5

Service Technician    - Male 5

Driver                            - Male 1

Printer Service           - Male 3

Company AGK Computer

Contact Phone 246669

Address “(253)၊ ၃၉(အထက္ဘေလာက္)၊ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။”

Requirement Local Service Only

Vacant Position အေရာင္း၀န္ထမ္း     -  မ

ဘြဲ႕ရ ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္
ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ႐ွိသူဦးစားေပးမည္။

Company RV! CENTRE YANGON

Contact Phone -

Address No. 44, Than Lwin Road
Bahan Tsp,Yangon

Vacant Position Trainers to teach

Requirements 1.“A” level Economics 2. IGCSE Ac-
counting 3. Business Studies (Prin-
ciples of Marketing, Principles of 
Management e.g.)The trainers 
must be able to teach the subjects 
in English.

Vacant Position Sales staff

Requirements proficient English and computer skills

Vacant Position Graphic Designers

Requirements 1. Good design ideas and creative 
thinking 2. Proficient in using design 
tools like Adobe Master Collection 
CS5 (Photoshop, Flash
Professional and Illustrator)3. General 
IT knowledge

Vacant Position Driver

01-430-897
01-553-918

or
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ေလာကတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ျခင္းသည္ လြန္စြာခက္ခဲေသာ 

ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဦးစြာ မည္သူႏွင့္မွ မတူေသာ 

အုိင္ဒီယာ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚရျပီး သာ၍ခက္ခဲျခင္းမွာ အဆိုပါ 

အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ တီထြင္ထားေသာ တီထြင္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမ်ားထံမွ ေကာင္းခ်းီၾသဘာမ်ား မဆိုထားႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်၊ 

ရႈတ္ခ်၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းမ်ားကုိ စေတးရေလ့ရွိျပီး ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ 

ေရွ႕ဆက္တုိးေလ့ရွိၾကသည္။

အဆုိပါ စိတ္ဓါတ္မ်ားေၾကာင့္သာ လက္ရွိစီးေနေသာ ကား၊ ကိုင္ေနေသာဖုန္း၊ 

အသံုးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖစ္လာရျပီး ထုိသူမ်ားသာ မရွိလွ်င္ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဝမွာ ေလွာင္အိမ္မ်ားထဲ၌သာ က်င္လည္ ရဦးမည္ပင္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိစိတ္ဓါတ္မ်ားထက္ ရငး္ႏွီးခဲ့ရေသာ တီထြင္သူမ်ား 

ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ မိမိတုိ႔၏ အသက္ကိုပင္ စေတးခဲ့ရျပီး တီထြင္မႈ 

မ်ားအတြင္း အသက္ဆံုးရံႈးသြားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တီထြင္သူမ်ားမွာ 

တီထြင္ေနဆဲကာလမ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ က်ရႈံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ 

အသက္ေပးတီထြင္သူမ်ားမွာေတာ့ ထူးျခားသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရေပမည္။

အဆိုပါ အသက္ေပးကာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဘဝကို ေခတ္မီေစခဲ့ေသာ 

တီထြင္သူမ်ားအား ယခုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၁. Henry Smolinski

Henry Smolinski မွာ ယာဥ္မ်ားအားျပဳျပင္သည့္ေနရာတြင္ အလြန္ 

ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းဟာ ပိုမို အားထားႏုိင္မည့္ 

ယာဥ္တစ္မ်ိဳးအားစမ္းသပ္ရန္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၄င္းစမ္းသပ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမွာ မိုးေပၚပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ 

ကားျဖစ္ျပီး 1973 ခုႏွစ္တြင္ Skymaster ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ Ford Pinto 

ကားအမ်ိဳးအစားအား ေပါင္းစပ္ကာ ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီဇိုင္းပံုစံမွာ ရွင္းသည္။ ကား၏ ေနာက္မီွးတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံရွိ ေတာင္ပံႏွင့္ 

အင္ဂ်င္ တပ္ေပးထားျခင္းပင္။ Smolinski အေနျဖင့္ အဆိုပါ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအား 

1973 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ စီမံခဲ့ေသာ္လည္း 

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္စဥ္ အတူပါလာခဲ့သူ 

ေလယာဥ္မႈး Harold Blake ႏွင့္အတူ ၄င္းဟာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ကာ 

ေသဆံုးခဲ့ျခင္းဆုိသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။

ေလဆိပ္အတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

ကားတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေလယာဥ္ေတာင္ပံမ်ား၏ အေလးခ်ိန္တင္စီးမႈဟု 

ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ကားမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ရန္ 

အခြင့္အေရးမွာ Smolinski ႏွင့္ အတူ ပါသြားခဲ့ရေလသည္။

၂. Franz Reichelt

Austria ႏြယ္ဖြား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သူ Franz Reichelt ၏ မိရိုးဖလာ 

လုပ္ငန္းမွာ အပ္ခ်ဳပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဟာလည္း အပ္ခ်ဳပ္သမားတစ္ဦးပင္ 

ျဖစ္လင့္ကစား အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလဟုန္ဝဲျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအတြက္ 

ေလးထီး ျပဳလုပ္ရန္သာ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့သည္။

ထုိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ တီထြင္ျပီးစျဖစ္ျပီး Reichelt ကေတာ့ 

၄င္း၏ ပထမဆံုး ေလထီးစမ္းသပ္မႈအား ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

စမ္းသပ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား အႏၱရာယ္ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက 

လြယ္ကူစြာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ ၄င္း၏ အျဖစ္အပ်က္မွာေတာ့ 

ရင္နာစရာပင္။ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့စဥ္ အခ်ိန္တြင္ မသိနားမလည္သူမ်ား 

အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ အံ့အားသင့္စရာ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္မွ ခုန္ခ်ခဲ့ျခင္းရလာဒ္မ်ားမွာ 

ေသဆုံးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းခုန္ခ်ခဲ့ေသာ အကြာအေဝးမွာ ၁၈၇ ေပျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဝမ္းသာရမည့္ အခ်က္ကေတာ့ ၄င္း၏ စိတ္ကူးမွာ ယခုထက္တိုင္ 

ေလယာဥ္မႈးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ၏ အသက္မ်ားအား ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

၃. Horace Lawson Hunley

ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ Horace Lawson Hunley မွာ ေရငုပ္သေဘာၤမ်ား 

တီထြင္မႈမ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုး အကူအညီေပးခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၄င္းဟာ ပထမဆံုး ေရငုပ္သေဘာၤ ၃ စီး၏ ေမာ္ဒယ္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲေပးခဲ့ကာ 

အဆိုပါ သေဘာၤ ၃ စီးအား အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း 

သိရသည္။

Horace ဒီဇိုင္းဆြဲခဲ့ေသာ ေရငုပ္သေဘာၤမွာ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္၏ ျပည္ 

တြင္းစစ္အတြင္း က်ဆံုးခဲ့ျပီး ဒုတိယ ေရငုပ္သေဘာၤသည္လည္း Alabama 

ျမိဳ႕၏ တိုက္ပြဲအတြင္း က်ဆံုးခဲ့သည္။

တတိယေျမာက္ ေရငုပ္သေဘာၤအား Horace မွ ကုိယ္ပုိင္ ေငြးေၾကး 

စိုက္ထုတ္ကာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ရြက္လႊင့္ခဲ့ရာတြင္ သေဘာၤသား ၇ ေယာက္ 

ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဝမ္းသာစရာအခ်က္မွာေတာ့ အဆုိပါ ေရငုပ္သေဘာၤမွာ ပထမဆုံး 

ရန္သူ ေရငုပ္သေဘာၤအား ႏွစ္ျမဳပ္ႏုိင္သည့္ သေဘာၤျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ဝမ္းနည္းစရာမွာ အဆိုပါ တိုက္ပြဲဟာ ၄င္းေရငုပ္သေဘာၤအတြက္ ပထမဆုံးႏွင့္ 

ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ပင္။ 

အေမရိကန္ စစ္သမိုင္းႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စစ္ေရးရာတြင္ 

အသံုးျပဳခဲ့ရေသာ ေရငုပ္သေဘာၤမွာ ပထမဆံုး ေအာင္ႏုိင္သည့္ စစ္ပြဲမွပင္ 

ေရေအာက္သုိ႔ တစ္ခါတည္း ငုပ္လွ်ိဳးသြားသည့္အတြက္ Horace ၏ 

ဇာတ္လမ္းမွာလည္း ဒ႑ာရီ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပမာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

နစ္ျမဳပ္သြားရေလသည္။

၄. Thomas Midgley Jr.
ဓါတုေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ 

Thomas Midgley Jr. ဟာ သတၱဳမွ 

ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Gasoline 

အတြက္ နာမည္ၾကီးခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး 

Greenhouse တြင္ အသံုးျပဳသည့္ 

Freon gas ထုတ္လုပ္ျခင္း 

အတြက္လည္း လူသိမ်ားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သူ 

Thomas အေနျဖင့္ ၄င္းကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ သတၱဳ Gasoline 

အဆိပ္သင့္မႈ ေဝဒနာကို ခံစားခဲ့ျပီး လက္မ်ားမွာလည္း Gasoline အရည္မ်ား 

ဖိတ္စင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

အမ်ားမွ Thomas ဟာ သတၱဳအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု 

ထင္ျမင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း ကြယ္လြန္မႈကေတာ့ ၄င္းရဲ႕ 

ပိုလီယိုေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Thomas အေနျဖင့္ ခံစားခဲ့ရေသာ ပိုလီေရာဂါအတြက္  ၾကိဳးျဖင့္ 

စက္သီးတစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ စက္သီး၏ 

ၾကိဳးမ်ားရႈပ္ေထြး ရစ္ပတ္မႈေၾကာင့္ပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္မွာ သတၱဳ Gasoline 

တီထြင္သူၾကီး အတြက္ ရင္နာဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ ဆုိရေလမလား မသိေတာ့ေပ။

၅. Marie Curie
႐ူပေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦး 

ျဖစ္သူ Marie Curie ဟာ ေရဒီယုိ 

ဓါတ္သတၱဳၾကြျခင္းကို ပထမဆံုး 

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ 

အတုိင္း polonium ႏွင့္ radium 

ဆုိေသာ element ႏွစ္မ်ိဳးကို 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး 

တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၄င္းဟာ ႏိုဘယ္ဆု ၂ ဆ ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရျပီး ထုိထဲမွ ၁ ဆုမွ သူမ၏ 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Henri Becquerel ႏွင့္အတူ ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္အတြက္ 

ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Curie ဟာ ႏိုဘယ္ဆု ခ်ီျမင့္ျခင္းသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ 

ႏိုဘယ္ဆု ၂ ဆုရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေရဒီယုိ သတၱဳၾကြျခင္းကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ 

၄င္း၏ အႏၱရာယ္ကိုလည္း အသက္ျဖင့္ရင္း၍ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရဒီယို သတၱဳၾကြျခင္းႏွင့္ element ၂ မ်ိဳးကိုေတြ႕ရွိခဲ့သူ Curie မွာ 

၁၉၃၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ေရဒီယို သတၱဳၾကြျခင္း ေဝဒနာ ခံစားကာ 

အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္မွာ ႐ူပေဗဒေလာကႏွင့္ ဓါတုေဗဒေလာက ၂ ရပ္လံုးအတြက္ 

ဝမ္းနည္းဖြယ္ ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

၆. Valerine Abakovsky

႐ုရွား စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Valerine Abakobsky ဟာ 

ပထမဆံုး က်ည္ဆန္ရထား အင္ဂ်င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည့္ Aerowagon ကို 

တီထြင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၄င္းဟာ Aerowagon အတြင္း ေလယာဥ္ပ်ံ အင္ဂ်င္မွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳထားျပီး ရထားတြင္ အသံုးျပဳရန္ စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံဆုိးသည့္အခ်က္ကေတာ့ Abakobsky အေနျဖင့္ အဆိုပါ အင္ဂ်င္အသုံးျပဳ 

ရထားအား စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေမာ္စကုိ အသြားအျပန္ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲစဥ္အခ်ိန္တြင္ Abakobsky ဟာ 

၄င္းႏွင့္အတူ ႐ုရွား အရာရွိ ၅ ဦးကိုလည္း ပါဝင္ေစခဲ့ျပီး အသြားခရီးတြင္ေတာ့ 

အဆင္ေျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္မွာ အဆိုပါ ၅ ဦးႏွင့္အတူ Abakob-

sky မွာ အျပန္ခရီးတြင္ လွ်င္ျမန္လြန္းသည့္ ရထား တိမ္းေမွာက္မႈႏွင့္အတူ 

ျပန္ပါမလာျခင္းပင္။

ကြယ္လြန္စဥ္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ Abakobsky ဟာ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ က်ည္ဆန္ရထားမ်ား အတြက္ ကုိယ္တုိင္ အသက္စြန္႕ကာ 

လုိက္ပါခဲ့သည့္ ခရီးသည္တစ္ဦးပင္ ဆိုရေလမလား။

အသက္ႏွင့္ရင္းကာ တီထြင္ခဲ့သူမ်ား
BY YHT

တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ ေျပးႏိုင္ေသာ စက္ရုပ္ တီထြင္
Transformer 2 

ရုပ္ရွင္ကားမွာ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ 
စက္ရုပ္ေတြဟာ အခုခ်ိန္ 
အျပင္ေလာကကို တစ္ကယ္ 
ေရာက္လာျပီလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ US 
အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္တဲ့ Boston Dynamics ဟာ 
အခုခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ အျမန္ဆံုး 

ေျခေထာက္ပါတဲ့ စက္ရုပ္ကို တီထြင္လုိက္ျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။
Cheetah လုိ႔ အမည္ရတဲ့ အဆိုပါ စက္ရုပ္ဟာ တစ္နာရီကို ၁၈ မုိင္ 

(18mph) ထိ ေျပးလႊားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့အတြက္ လူတစ္ဦး ပံုမွန္ေျပးႏႈန္းထက္ 

ပိုတယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ယခင္ စက္ရုပ္မွာ အေျပးအျမန္ဆံုး စံခ်ိန္ဟာ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း MITရဲ႕  Planar Biped မွ တစ္နာရီ ၁၃ မိုင္ (13mph) 

ျဖစ္ပါတယ္။ Cheetah ဟာ တစ္ကယ္တမ္းေတာ့ U.S Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ 

ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
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C3: CubexCursedxCurious
Animation Series Review by NAL
Title Name – C3: CubexCursedxCurious
No. of Episodes – 12
Genre –  Action, Super Natural
Studio – Silver Link

C3 – CubexCursedxCursed Animation Series ဟာ  
စာေရးဆရာ Hazuki Minaseရဲ့  2007 ကတည္းက စတင္ထြက္ရွိထားတဲ့ 
C3 Light Novel ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကိုမွီျငမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
C3 Light Novel ဇာတ္လမ္းတြဲ ၁၃အုပ္အထိထြက္ရွိျပီးျပီ ဆိုေပမဲ့ 
Animation ဇာတ္လမ္းကေတာ့ အစပုိင္းဇာတ္ဝင္ခန္းေတြႏွင့္ 
Action ခန္းေတြကို အသားေပးေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
C3ရဲ့ main character ကေတာ့ Haruaki Yachi ျဖစ္ျပီး 
က်န္ရွိေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားကေတာ့ Cursed tools အမည္ရ 
လူေယာင္ဖန္ဆင္းႏိုင္သည့္လက္နက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ C3 
ဇာတ္လမ္းမွာ Haruaki ဟာက်ိန္စာသင့္ေနတဲ့Cursed tools မ်ားကုိ 
ကယ္တင္ရပံု ဇာတ္လမ္းဆင္ထားပါတယ္။ C3: CubexCursedxCuri-

ous ဇာတ္လမ္းမွာ ဟာသဇာတ္ဝင္ခန္းေလးေတြ ပါဝင္ေပမဲ့ Action 
ခန္းေတြကေတာ့ Animation quality ေကာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားရဲ့ 
တိုက္ကြက္မ်ားပါ ၾကည့္ေကာင္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက 
Cursed toolတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Fear Kubrick ဟာ ျငင္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္တဲ့ အခါမွာသံုးတဲ့ torture device မ်ားကို တိုက္ပြဲအတြင္း 
ဆင့္ေခၚ summon ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို Konoha Muramasa ကလည္း 
က်ိန္စာသင့္ ဓားတစ္လက္အသြင္ေျပာင္းလဲတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတ
ယ္။ သာမန္အခ်ိန္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပံုေလးေတြျဖစ္ေပမဲ့ 
တိုက္ပြဲခန္းေတြမွာ ဆြဲထားတာ အေတာ္ေလးၾကမ္းတဲ့အတြက္ 
လူငယ္မ်ားအျပင္ လူၾကီးပရိသတ္မ်ားပါ သေဘာက်ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Episode 12 ပိုင္းပဲ ထြက္ရွိထားတဲ့ Animation se-
ries မွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ရန္သူသံုးေယာက္ေလာက္ႏွင့္ 
တိုက္ခိုက္ ျပီးေနာက္ ပိုမိုအစြမ္းထက္တဲ့ ရန္သူအဖြဲ႕ေပၚလာပံုႏွင့္ 
ဇာတ္သိမ္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ C3 ကို crunchyroll.
com ကဲ့သို႕ on-line video streaming website မ်ားမွာ Eng-
lish ဘာသာစကားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သလုိ Animation series 
ဇာတ္လမ္းေနာက္ပိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ သိရွိခ်င္တယ္ဆိုရင္ 
Light Novelစာအုပ္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ Comic book Manga 
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

John Carter
Visual Effects Movie Preview by NAL
Title – John Carter
Director – Andrew Stanton
Starring – Taylor Kitsch, Lynn Collins,  

       Samantha Morton, Willem Dafoe
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Marsျဂိဳဟ္ရဲ့ ဆန္းျပားတဲ့ ႐ႈခင္းေတြ၊ 

Marsျဂိဳဟ္သားမ်ားႏွင့္ သတၱဝါဆန္းေတြ၊ VisualEffects
အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ 
တုိက္ပြဲေတြကုိ John Carter ရုပ္ရွင္မွာ ႐ႈျမင္ရေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  X-MenOrigins: Wolverine ရုပ္ရွင္တြင္ Gambit 
အျဖစ္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ မင္းသား Taylor Kitsch က 
ကမၻာေျမမွ Mars ျဂိဳဟ္သုိ႕  မထင္မွတ္ဘဲေရာက္ရွိလာသူ 
John Carterအျဖစ္ပါဝင္သရုပ္ထားပါတယ္။ John Carter 
ရုပ္ရွင္ရဲ့ Director ကေတာ့ WaltDisney Pictures ႏွင့္ 
Pixar Animation Studio တုိ႕ရဲ့ Finding Nemoႏွင့္ Wall-E  
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားရဲ့ Director Andrew Stanton ျဖစ္ပါတယ္။

John Carter ဟာ Mars ျဂိဳဟ္ကုိ ေရာက္ရွိျပီး 
ေနာက္မွာေတာ့ Mars ျဂိဳဟ္၏ မင္းသမီးတစ္ပါး ျဖစ္သည့္ Dejah 
Thoris, Princess of Helium ဘက္မွေန၍ ရန္သူ Tars Tarkas ၏ 
စစ္တပ္ကုိ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ JohnCarterဟာ 
သာမန္စစ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမဲ့ Mars ႏွင့္ ကမၻာေျမ၏ 

မတူညီေသာဆြဲငင္အားႏွင့္ ဖိအားတို႕ေၾကာင့္JohnCarter၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွာျဂိဳဟ္သားမ်ားထ
က္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေနတာကုိေတြ႕ရွိရမွာပါ။ 
အဓိကဇာတ္ေကာင္အနည္းငယ္မွ လြဲ၍ Mars ျဂိဳဟ္တြင္ 
ေနထုိင္သည့္ ျဂိဳဟ္သားအမ်ားစုႏွင့္ အျခားသတၱဝါမ်ားကုိ 
3D CGI ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

JohnCarterရုပ္ရွင္ရဲ့T railerႏွင့္Screenshotsေတြကုိ 
ၾကည့္ရင္ Avatar ရုပ္ရွင္ႏွင့္ Star Wars Episode 
2: Clone Wars ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ 
အမွတ္ရေစႏိုင္ပါတယ္။ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လုိက္ရင္ 
ေအာင္ျမင္ျပီးသား Sci-Fi ရုပ္ရွင္ေတြပံုစံကုိ အတုယူထားသလိုလုိ 
ထင္ရေပမဲ့ တကယ္တန္းၾကေတာ့ John Carterရုပ္ရွင္ရဲ့ 
မူရင္းဇာတ္လမ္းဟာ 1912 ကတည္းက The All Story 
အမည္ရ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမွာ အခန္းဆက္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ 
A Princess of Marsဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ John Carter 
ကုိ 1930 ေက်ာ္ႏွင့္ 1950 ေက်ာ္ ကတည္းက ရုပ္ရွင္အျဖစ္ 
႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ား 
ေၾကာင့္မ႐ိုက္ကူးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ 2012 က်မွသာ Visual Ef-
fects အထူးျပဳလုပ္ ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ US Dollar သန္း 
250 ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ John Carter 
ရုပ္ရွင္ကို ထုတ္လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ပေလာကမွာ လူသားေတြ 
လေပၚ မသြားႏိုင္ခင္အခ်ိန္ထဲက Mars ျဂိဳဟ္ကုိေရာက္ရွိသြား
တဲ့လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း႐ိုက္ကူးထားတဲ့ John Carter 
ရုပ္ရွင္ထြက္လာျပီဆိုေတာ့ အျပင္မွာလည္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ 
လူသားေတြ Mars ျဂိဳဟ္ကုိအမွန္တကယ္ သြားႏိုင္မယ္ဆုိတာကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။
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ကၽြန္ေတာ္က Acer မွာ 2008 စဖြင့္ကတည္းကလုပ္ေနတာ 

၃ႏွစ္ရွိၿပီ ဘြဲ႔ကိုေတာ့ စီးပြားစီမံနဲ႔ ရရွိထားတာပါ ။ Comput-
er နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပထမဆံုး KMD မွာတက္ၿပီး KMD မွာပဲ 
အလုပ္စ၀င္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ၿပီးေတာ့ Smart Technology   မွာ အလုပ္ 

ဆက္လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ရံုးမွာေတာ့ Acoouting ပိုင္းေတြကို 
Acer Desktop ေတြ 
ဆင္ေပးထားတယ္။  
Desktop ဆိုေတာ့ 

သူတို႔အသံုးျပဳရ 
အဆင္ေျပတာေပါ့၊ 
က်န္တဲ့ 
ရံုးပိုင္းေတြကိုေတာ့ 

Acer Notebook ေတြပဲ 
ေပးထားတယ္။

CCTV ကိုေတာ့ ၅လံုး 
အသံုးျပဳ ထားတယ္။ Cus-
tomer ေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို 
ေစာင့္ၾကည့္ရ အဆင္ေျပ တာေပါ့၊ Customer 
လိုအပ္ခ်က္ ရွိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု ျဖစ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ေျဖရွင္းရ လြယ္ကူတာေပါ့၊ DVR ခံျပီးေတာ့ 
အသံုျပဳထားတာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ Record 
ေတြ သိမ္းထာႏိုင္တယ္ေလ။

Window Server ထိုင္ထားတယ္၊ Sever ထဲက 
file ေတြကုိပဲ installation လုပ္တာတုိ႔၊ ၀န္ထမ္ေတြရဲ့ 
Backup အတြက္ကုိေတာ့ Backup Folder တစ္ခု 
တည္ေဆာက္ေပးထားတယ္။

အခုလက္ရွိသံုးေနတဲ့ PABX က တရုတ္အမ်ိဳးအစားပဲဗ်။ 
သံုးတာေတာ့ၾကာၿပီ တရုတ္အမ်ိဳးအစားဆုိေပမဲ့ အၾကမ္းခံတယ္ဗ်။ 
Hang လည္း မ Hang ဘူးေလ၊ လိုင္းခြဲအေနႏွင့္ေတာ့ ၅လိုင္းကို 

အ၀င္ထားျပီး အထြက္ေခၚဆိုဖို႔ ၄လိုင္းထားရွိတယ္။ 
Mobile အေနနဲ႔ေတာ့ GSM ေကာ CDMA 

ပါအသံုးျပဳတယ္
Gtalk လည္း အသံုးျပဳတယ္၊ 
Customer ေတြဆီ SMS ပ႔ိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

Mail ပို႔တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသုံျပဳနိုင္လ႔ိုေလ၊ တစ္ျခား 
Personal Mail သံုးတာေတာ့ အနည္းအက်င္းပဲ 

ခြင့္ျပဳထားတယ္။

ယခုလက္ရွိေတာ့အသံုးတည့္မည့္ Software ေတြပဲသံုးျဖစ္တယ္ 
ဒါေပမဲ့ အဆင္မေျပဘူးဗ် ဒါေၾကာင့္ Custom Software တစ္ခုလုပ္ေနတယ္ 
ပါ၀င္တဲ့ ပံုစံနည္းနည္းမ်ားတာေၾကာင့္ လုပ္ရတာၾကာေနလ႔ို အျခား Soft-
ware အသုံးျပဳေနတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားတဲ့ Software ရရင္ေတာ့ 
အသံုးျပဳရျမန္ျပီး အဆင္ေျပေစမွာပါ။

Mobile ဆုိရင္ Acer liquid Mini ကုိ သုံးျဖစ္တယ္။ Acer 
မွာလုပ္ေနလုိ႔လားမသိဘူး Acer ပစၥည္းေတြပဲ 

သံုးျဖစ္တယ္။ Laptop ကုိလည္း Acer 
ပဲသံုးျဖစ္တယ္။ 

Personal Time ထက္ 
အလုပ္ခ်ိန္က မ်ားေနေတာ့ 
အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြပဲ 
သံုးျဖစ္တယ္။ ဥပမာ - Hardware 
ျပင္ရတဲ့ ပစၥည္းေတြေပါ့။

ဒီတစ္ပတ္အတြက္ WORKPLACE
က႑မွာ ေျဖၾကားသြားသူက ေရႊလမင္း ကုမၸဏီမွ
Service Manager  ကိုျပည့္ၿဖိဳး၀င္း ျဖစ္ပါတယ္။
တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိုင္စီတီ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားကို
သင္၏ ရုံးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊
သင္အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းပညာအေၾကာင္းျဖစ္ေစ
အားလံုးအတြက္ မွ်ေ၀လိုပါလွ်င္

အိုင္စီတီ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား
ဖုန္း ၀၁-၄၃၀-၈၉၇ (သို႔မဟုတ္)
team@myanmarict.com သို႔
ဆက္သြယ္လို႔ ရပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

ေရႊလမင္းနဂါး ကုမၸဏီမွ Service Manager ကိုျပည့္ၿဖိဳး၀င္း ႏွင့္ သူ၏လုပ္ငန္းခြင္ 
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အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ မိမိရဲ႕ Identity ထားရွိျခင္းဟာ 
အေရးပါလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိဟာ အြန္လုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အလုပ္လုပ္ေသာသူ (သို႔) မိမိ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ ဆက္ဆံေနရေသာသူမ်ားမွာ 
အင္တာနက္မွဆုိလွ်င္ မိမိ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဝါ သိရွိႏုိင္ရန္ မွာ အြန္လိုင္းတြင္ 
Identity ထားရွိမွသာ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အြန္လိုင္း Identity ထားရွိ 
ရာတြင္လည္း မိမိ၏ နာမည္၊ 
ေနရပ္လိပ္စာ၊ အစရွိသည္ တို႔ကုိ 
အမွန္အတုိင္း ျဖည့္ရန္ 
လုိအပ္ပါေသးတယ္။ 

ယခု 
ေဖာ္ျပေပးသြား 
မွာကေတာ့ 
အြန္လိုင္းေပၚတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ Identity 
ထားရွိရမည္ႏွင့္ အြန္လုိင္း 
Identity ၏ အက်ိဳးရွိပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

မိမိ၏ အလုပ္ရာထူးကို မွန္ကန္စြာ 
ေရးထည့္ပါ။

မိမိ အေနျဖင့္ Social Network တစ္ခုေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္၏ 
ရာထူးကို ခပ္ၾကီးၾကီးထည့္ဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ဥပမာ မိမိ အေနျဖင့္ Service Technician 
ျဖစ္ေသာ္လည္း Work Title ေနရာတြင္ CTO ဟု ျဖည့္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရလာမယ့္အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ မိမိအား 
အလုပ္ မခန္႕ေတာ့မည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္။ အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ မိမိ 
ျဖည့္စြက္ထားေသာ ရာထူးအား ၾကည့္၍ လန္႔သြားႏိုင္ျပီး၊ အကယ္၍သာ 
မိမိ ျဖည့္စြက္ထားသည္မွာ မွားယြင္းေၾကာင္း သိရွိပါကလည္း အရွက္တကြဲ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔အတြက္ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မည့္အစား မိမိ၏ ရာထူး အမွန္ကိုသာ 
ျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားလုပ္ငန္းခြင္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ 
အလုပ္ရာထူး အမွန္အား အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး E-mail လိပ္စာတစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ မိမိအသုံးျပဳေနေသာ email ဝန္ေဆာင္မႈကလည္း 
Identity တစ္ခုအတြက္ အေရးပါ ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ AOL ဟာ ယခုေခတ္ 
အသံုးျပဳသူ ရွားပါးမႈမ်ားေၾကာင္း ေခတ္ေဆြး mail ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ျပီး 
Yahoo ဆိုလွ်င္လည္း Spam mail ေပါင္းမ်ားစြာ အတြက္ နာမည္ၾကီးပါတယ္။

သို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အလံုျခံဳဆံုး mail ဝန္ေဆာင္မႈကို 
ျပပါဆိုလွ်င္ေတာ့ Gmail ကိုသာ ျပရမွာပါ။ Gmail အတြင္း မိမိ ကုမၸဏီနာမည္ျဖင့္ 
Domain လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အဆင့္တန္းမီမီႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Online Profile တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ဖုန္းနံပါတ္ အမွန္ကိုသာ ထည့္သြင္းပါ။

မိမိအေနျဖင့္ Social Network အသုံးျပဳရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အြန္လိုင္း 
Identity အသံုးျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ မိမိ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ၌ 
ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာအျပင္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါ 
ထည့္သြင္းထားသင့္ပါတယ္။ 

သို႔မွသာလွ်င္ 
အလုပ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္လို သူမ်ားမွာ 

မိမိအား လွ်င္ျမန္စြာဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ မိမိအေနျဖင့္ ကိုယ္ပုိင္ ဖုန္းနံပါတ္ကို မထည့္ထားခ်င္ပါက 

Google Voice အား Sign Up ျပဳလုပ္ကာ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကုိ အခမဲ့ေတာင္းခံ 
ႏုိင္ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ Google Voice အတြင္း voicemail box လည္း ပါရွိသည့္အတြက္ 
မိမိထံ ဖုန္းဆက္သူမ်ားမွာ message ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ့ျပီး အျပင္မွ ဖုန္းေခၚဆိုပါကလည္း 
မိမိရဲ႕ email ထဲသို႔ notify လုပ္ေသာ message မ်ားဝင္ေရာက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Social Media မ်ားမ်ား အသံုးျပဳပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ခ်င္သူမ်ား (သို႔) မိမိ အလုပ္အား 
အင္တာနက္တြင္ ေၾကာ္ျငာခ်င္သူမ်ားကေတာ့ Social Media ကုိ မ်ားမ်ားစားစား 
အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႕ကေတာ့ LinkedIn ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕ Pro-
file ကုိ အျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အလြယ္သိသြားႏုိင္ျပီး မိမိ စိတ္ဝင္စားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း သိသြားႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုေနာက္ပုိင္း ထြက္ရွိလာေသာ Google + ကိုလည္း 
အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ 
(သို႔) ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ရွာေဖြခ်င္ပါက အလြယ္တကူ Google ထဲတြင္ 
ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြတတ္ၾကပါတယ္။

Google ဟာလည္း အဆုိပါ ရွာေဖြမႈ ရလာဒ္မ်ား ေဖာ္ျပရာမွာ 
Google + မွ ရလာဒ္မ်ားကိုသာ အဓိကထား ေဖာ္ျပေပးသည့္ ပံုစံအား 
ေျပာင္းလဲထားသည့္အတြက္ Google ရဲ႕ Google + အသံုးျပဳျခင္းဟာလည္း 
Social Media ရဲ႕ အခန္းက႑ထဲအတြင္း အေရးအၾကီးဆုံး ေနရာတြင္ ပါဝင္ပါတယ္။

တည္တန္႔ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်သံုးပါ

အြန္လုိင္းရွိေသာ ဓါတ္ပံုတုိင္းဟာ သင့္ရဲ႕ အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္မ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ျပေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္တင္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 

ျဖစ္ေနဖုိ႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႕ အလုပ္ရွာေဖြေနသူတစ္ဦးဆုိလွ်င္ 

တည္တည္တန္႕တန္႕ ပံုမ်ားကုိသာ အြန္လိုင္းတြင္ တင္သင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာလွ်င္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ Professional က်မႈ၊ စမတ္က်မႈမ်ားကုိ 
ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ကာ သေဘာက်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Social Media (သုိ႔) အြန္လိုင္းေပၚ ဓါတ္ပံုတင္ရာတြင္ 
Profile Picture အား မိမိ၏ ပံုအမွန္သာ တင္သင့္ျပီး အျခား 

ရုပ္ေျပာင္ပံုမ်ား မတင္သင့္ေပ။

Professional Profile တစ္ခုကို 
တည္ေဆာက္ပါ

Professional Profile ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ကုိယ္ေရး 
ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား (Likes၊ In-

terests၊ Follow) အစရွိသည္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ 
ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္ထားျခင္းကုိ ဆိုလုိပါတယ္။

မိမိအေနနဲ႕ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည့္စံုစြာ 
ျဖည့္ထားျခင္းကလည္း အျခား 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

ဖိတ္ေခၚေနျခင္းႏွင့္တူျပီး မိမိအတြက္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း 
တုိးပြါးေစပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကုိယ္ပိုင္ Domain 
တစ္ခုျပဳလုပ္ထားပါ။
     
  အကယ္၍သာ မိမိအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္မယ္ လို႔ 
ၾကံစည္ထားမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ Website (Domain) 
တစ္ခုရွိေနသင့္ပါတယ္။

၄င္းကဲ့သို႔ ကုိယ္ပိုင္ Domain ထားရွိျခင္းဟာ အြန္လုိင္း ေပၚတြင္ Pro-
file ထားရိွျခင္းထက္ ပိုမိုသာလြန္ျပီး မိမိလုပ္ငန္းအား ျပည္တြင္းမွာသာမက 
ျပည္ပထိပါ ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ Domain ေရြးခ်ယ္သည့္ ေနရာမွာလည္း အေရးၾကီးတာကေတာ့ 
နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ နာမည္ႏွင့္ တူညီေသာ နာမည္မ်ားမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း 
ရွိေနႏိုင္သည့္အတြက္ ပိုမို ဆန္းသစ္ေသာ နာမည္တစ္ခုေပးရန္ကိုေတာ့ 
စဥ္းစားရမွာပါ။ 

Blog မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္၊ ေရးသားပါ။

Blog မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္းျဖင့္ မိမိရဲ႕ အသိဥာဏ္မ်ားကုိ အမ်ားထံ 
ေဝဌသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ 
Blog မ်ားအတြင္း စာေရးသားျခင္းပါပဲ။

Blog မ်ားတြင္ စာမ်ားဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Profile ကုိ 
လူသိမ်ားလာေစသလို ေရးသားထားေသာ စာမ်ား မွားယြင္းေနပါကလည္း 
နာမည္ပ်က္ေစပါတယ္။

မိမိေရးသားထားေသာ စာမ်ားကို ဖတ္႐ႈသူမ်ားျပားလာပါက Profile 
မွာလည္း Search Engine အတြင္း အလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႕ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး 
အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အျခား Social Media မ်ားတြင္လည္း လူသိမ်ားလာမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

အြန္လိုင္း Profile တစ္ခု တည္ေဆာင္ပံု၊ အေရးပါပံု

E-Mail Protocol မ်ား
အင္တာနက္တြင္ E-Mail ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (GMAIL၊ AOL၊ Yahoo) ကို 

အသုံးျပဳေနရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔တြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ 
အားသာခ်က္မ်ားမွာေတာ့ ၄င္းတို႔ရဲ႕ Storage Drive မ်ားဟာ စိတ္ခ်လုံျခံဳမႈရွိျခင္း၊ 
ေနရာတုိင္းတြင္ဖြင့္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အင္တာနက္လိုအပ္မႈ၊ hack-
er မ်ားမွ မိမိ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ခိုးယူႏိုင္မႈ 
အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ E-Mail ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း အသုံးျပဳလွ်က္ရွိ 
ေနေသာ Protocol မ်ားရွိပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အင္တာနက္ မွတဆင့္ 
E-Mail မ်ားကို မိမိရဲ႕ Desktop မွ E-Mail Application တစ္ခုျဖင့္ ျပန္လည္ 
ဖြင့္ၾကည့္ ႏုိင္ေသာ POP၊ IMAP (Protocol မ်ား) 
ႏွင့္ Microsoft 

၏ 

software တစ္ခုျဖစ္ေသာ Microsoft Exchange တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

POP
POP ဆိုတာဟာ မိမိရဲ႕ e-mail တစ္ခုမွာ ရွိေနတဲ့ Mail ကို အျခား Mail 

Client က Remote Server နဲ႕ လွမ္းယူလုိ႕ရတဲ့ နည္းပညာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ Gmail မွာရွိတဲ့ mail ေတြကို Outlook ကေန 
ၾကည့္လို႕ရေနတဲ့ ပံုစံပါပဲ။ ထုိထဲမွ ယခုအခါတြင္ POP 3 protocol ကို 
အသံုးမ်ားပါတယ္။

POP 3 ဆိုတာ တစ္ကယ္တမ္းေတာ့ POP ကို ထပ္ဆင့္ version 
ျမွင့္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အဲသလို လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ၄င္းဟာ အျခား Web Mail 
အမ်ားစုနဲ႕ အဆင္ေျပေျပအသံုးျပဳသြားႏိုင္ပါတယ္။

POP3 ကို မိမိ E-mail နဲ႕ ဘယ္လို Set up 
လုပ္ၾကမလဲ?

၁. ပထမဦးစြာအေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ Gmail Setting ကို ဝင္လုိက္ပါ။ 
၂. ထုိ႕ေနာက္ Forwarding and POP/IMAP ကို ေရြးလိုက္ပါ။ 
၃. ထိုထဲမွ “enable POP for all mail” ကိုေရြးျပီး Save Changes 

လုပ္လိုက္ပါ။ 
ဒါဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ Gmail ကေနတဆင့္ POP ကုိ setup လုပ္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒိအတြက္ ေနာက္လုပ္စရာ က်န္ဦးမွာက မိမိရဲ႕ Desktop မွာသံုးမယ့္ mail client 
ဟာ ဘာအမ်ိဳးအစားလည္းဆုိတာ သိေနဖုိ႕လိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ေတာ့ 
Outlook 2003၊ Outlook 2007 မဟုတ္ရင္ Apple Mail 4.0 တုိ႕ေပါ့။ 
အခုကေတာ့ Outlook 2007 မွာ POP ကို ဘယ္လုိ setup လုပ္ရမလဲဆိုတာ 
ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

IMAP (Internet Message Protocol)
IMAP ဆုိတာဟာ နာမည္ေက်ာ္ Protocol ၂ ခုရွိရာတြင္ ၁ ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး 

1986 ခုႏွစ္ထဲမွ စတင္ျပီး Remote mailbox ရဲ႕ protocol အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။
IMAP တြင္လည္း POP ကဲ့သုိ႔ version အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျပီး ၄င္းတုိ႔မွာ IMAP၊ 

IMAP 2၊ IMAP 3၊ IMAP 2 bis ႏွင့္ IMAP 4 ဟူ၍ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
IMAP 4 ကို အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။

IMAP တြင္ POP ႏွင့္မတူေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ 
အဓိကအားျဖင့္ IMAP protocol ကုိ အသုံးျပဳလွ်င္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ အြန္လုိင္း 
ျဖစ္စရာမလိုပဲ၊ offline ျဖစ္ေနရံုျဖင့္ရျခင္း၊ အသုံးျပဳသူ အမ်ားအျပား mailbox 
တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ mailbox အမ်ားအျပား ဖြင့္ထားႏိုင္ျခင္း 
အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ POP ႏွင့္ IMAP တုိ႔မွာ နာမည္ေက်ာ္ E-Mail Proto-
col ၂ ခုျဖစ္ကာ မိမိတို႔၏ Gmail၊ Outlook၊ Apple Mail အစရွိသည္တုိ႔တြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသံုးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။ (အေသးစိတ္ကိုု ေရွ႕အပတ္ ေဖာ္ၿပမည္)
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