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အမေရိကန်အစိုးရမှ ပံ့ပိုးသည့်
ပညာသင်ဆုများအကြောင်း
ဟောပြောပွဲပြုလုပ်မည်

အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
ရဲ့ လင်ကွန်းပညာသင်ဆုအကြောင်းနဲ့ ၂၀၂၁ အ
တွက် အမေရိကန်အစိုးရက ပံပ
့ ိုးတဲ့ ပညာသင်ဆတွေ
ု
အကြောင်းဟောပြောပွဲ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါ
တယ်။
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ပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ နံနက် ၁၀
နာရီမှ

၁၁

နာရီအထိ

အွန်လိုင်းမှ

တစ်ဆင့်

ကျင်းပသွားမှာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မြန်မာကျောင်း
သားတွေအတွက်

ပညာသင်ဆုတွေ

များစွာရှိပါ

တယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ရဲ့ လင်ကွန်းပညာသင်ဆုအကြောင်းနဲ့ ၂၀၂၁ အ
တွက် အမေရိကန်အစိုးရက ပံ့ပိုးတဲ့ ပညာသင်ဆု
တွေအကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြား
ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ https://bi
t.ly/2HZsUju မှာ စာရင်းပေးသွင်း တက်ရောက်
နိုင်ပါတယ်။
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Smart Phone နဲ့
Landscape ရှုခင်းပုံတွေ
ရိုက်တော့မည်ဆိုလျှင်

(၁) Smart Phone Camera Lens ကို
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
Portrait ပဲရိုက်ရိုက်၊ ဘာအမျ ိုးအစားပဲ
ရိုက်ရိုက် ဒါလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံရိပ်ဖမ်း Lens မှာ
သန့်ရှင်းနေမှလည်း ပုံထွက်ကောင်းမှာက ကင်မရာ
သမားတိုင်း သိပါတယ်။ အလွယ်တကူနဲ့ အိတ်ကပ်
ထဲထည့် လက်နဲ့ ကိုင်လိုက် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်
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လုပ်နေတဲ့ စမတ်ဖုန်းက ကင်မရာ Lens ဟာ သာ
မန်ကိုင်ဆောင်နေတဲ့ DSLR Camera က Lens တွေ
ထက်ပိုပြီး ညစ်ပတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ကိုက သဘာဝအလျောက်
လက်ဆီတွေထွက်နေသလို လက်ဗွေလဲ အလွယ်
တကူ ထင်ကျန်နေတာကြောင့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံ
ဗီဒီယို ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး လုပ်ရမယ့်
အလုပ်က Smart Phone Camera Lens ကို သန့်ရှင်း
ရေးလုပ်ဖို့ပါပဲ။
(၂) Zoom သုံးဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့
စမတ်ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ ကင်မရာမှာ Zoom
Function ပါဝင်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
အဲဒါကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Photo ရဲ့ Sharpness
တွေ၊ Resolution တွေ ကျဆင်းမှာ အသေအချာပါ။
ဒါကြောင့် ရှုခင်းပုံတွေကို ရိုက်ရင် Zoom Function
ကို အသုံးပြုဖို့ထက် အရိုက်ခံ Subject ကို နီးနိုင်
သမျှ နီးအောင်ချည်း ကပ်ရိုက်ဖို့စဉ်းစားပါ။
(၃) Smart Phone Camera ရဲ့ Flash မီးကို
ပိတ်ထားပါ
ရှုခင်းပုံရိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ Flash မီးကို ပိတ်
ထားဖို့ လိုပါတယ်။ Flash မီးဖွင့်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်
ဓာတ်ပုံရဲ့ color temperature အနေအထား
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မှားသွားနိုင်သလို Shutter နဲ့ Aperture တို့ပါ Flash
နဲ့ လိုက်တွက်ပေးတာဆိုတော့ Shutter အရှိန်
ကျဆင်းမှုဖြစ်ပြီး Aperture ကျယ်လွန်းပြီး ပုံတွေ
မပြတ်သားတာမျ ိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၄) Focus စနစ်အတွက် အားထုတ်မှု ရှိပါစေ
ဆိုလိုတာက ကိုယ်အဓိက ထားရိုက်မယ့်
Subject ကို ထောက်ပြီး Focus ထောက် ဖြတ်ဖို့
ဆိုလိုတာပါ။ LCD ကို ထိတွေ့ ဖိထောက်ပြီး Focus
ဖြတ်ဖို့နဲ့ focus မပြတ်ပြတ်အောင် စောင့်ကြည့်ပြီးမှ
ပုံရယူဖို့ ဆိုလိုပါတယ်။
(၅) အလင်းအမှောင် ချ ိန်ညှိပါ
သာမန်အားဖြင့် စမတ်ဖုန်းကင်မရာဆိုတာ
က အလင်းအမှောင် အော်တိုချ ိန်ညှိစနစ်နဲ့ လာပါ
တယ်။ ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီး ချ ိန်လိုက်တာနဲ့ Subject,
Foreground, Background ကင်မရာထဲမြင်သမျှ
မြင်ကွင်းအားလုံးကို Exposure ညီအောင် တန်းညှိ
ပေးတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လာလဲဆို
တော့ ကိုယ်အဓိကပြချင်တဲ့ Subject ကိုကျတော့
အားလုံးနဲ့ ညီမျှနိုင်တဲ့ Exposure နဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်ပေး
ထားတာကြောင့် မှောင်နေတာ၊ လင်းနေတာမျ ိုး ဖြစ်
တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အဓိက ပြချင်တဲ့
Subject ကို Tap လုပ်လက်နဲ့ဖိပြီး Exposure အတိုး
အလျှော့ လုပ်ပေးပါ။
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(၆) Filter သုံးပါ
စမတ်ဖုန်း ကင်မရာအတွက်လည်း ကောင်း
ကင်အရောင်တွေ၊ တိမ်အရောင်တွေကို ပိုမို လေး
နက်သွားအောင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့ Filter တွေ
စျေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
အလွယ်တကူ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ဖို့
ရာ အခက်အခဲ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း စမတ်ဖုန်း ပုံပြင်
app ဖြစ်တဲ့ Snapseed, Lightroom မှာ ပြုပြင်
ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
(၇) အထောက်အကူပြု ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပါ
ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါ
စမတ်ဖုန်းနဲ့ Long Exposure ရိုက်မှာလား၊
Mikey way ရိုက်မှာလား ။ ဒါဆိုရင် ထရိုင်ပေါ့ အပေါ့
စားလေးတွေ လိုအပ်လာပါပြီ။ ထူးခြားတဲ့ Architecture ပုံတွေ လိုချင်လား။ Fish Eye လို့ခေါ်တာ ပုံတွေ
ကို ခုံးထွက်အောင်ရိုက်မယ့် ငါးမျက်စိလိုပြီ။ မြင်
ကွင်းတွေကို Perspective ပြောင်းစေရန် မြင်ကွင်း
ပိုကျယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုတဲ့ Wide Lens တွေ
လိုပြီ။ ရှုခင်းတွေကို ထူးခြားတဲ့ လေးနက်မှု အသွင်
ဆောင်လာစေဖို့ အလင်းချ Filter တွေ၊ အရောင်
တောက်စေဖို့ Vivid Filter တွေ စတဲ့ အထောက်အကူ
ပြု ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါ
တယ်။
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(၈) ဓာတ်ပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု အထားအသိုကို လေ့လာပါ
ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ Composition ကို
ဆိုလိုတာပါ။ Rule တွေ ရှိပါတယ်။ တွေ့ကရာပုံစံနဲ့
ရိုက်နေမယ့်အစား နာမည်ရှိ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ဘယ်
လို Composition ချပြီး ရိုက်သလဲဆိုတာကို လေ့လာ
ပါ။ အတုယူပါ။ ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ အထားအသိုပညာက
စမတ်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်မှ လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ
ကင်မရာနဲ့ရိုက်ရိုက် အရေးကြီးပါတယ်။
(၉ ) RAW File ဖြင့် ရိုက်ပါ
စမတ်ဖုန်းမှာ JPEG နဲ့ မရိုက်ဘဲ RAW နဲ့ ရိုက်
တယ်ဆိုတာက အရင်နှစ်တွေက ကြီးမားတဲ့ ပိတ်
ဆို့မှုကြီးပါ။ အခုနောက်ပိုင်း စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေ
မှာတော့ အေးဆေးပါပဲ။ RAW နဲ့ ရိုက်ရင် ဘာကောင်း
လဲ။ Raw file ဆိုတာ compressed lossless image
file format ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် lossy JPEG ထက် image
data အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်လို့လဲ အပြင်
ပိုခံပါတယ်။ ဆိုလိုတာက RAW နဲ့ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေကို
စမတ်ဖုန်းသုံး App ဖြစ်တဲ့ Snapseed, VCSO,
Halide စတဲ့ App တွေမှာ ကာလာတွေကစားတာ
White balance ကစားတာတွေ အလင်းအမှောင်
ထပ်ချ ိန်ညှိတာတွေလုပ်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဘာအမျ ိုးအစားကင်မရာနဲ့ပဲ ရိုက်ရိုက် ကိုယ်ရိုက်တဲ့
ပုံတွေကို app တစ်ခုခုနဲ့ ပြင်ပြီးမှ အသုံးပြုချင်တယ်
ဆိုရင်တော့ RAW File နဲ့ရိုက်ဖို့ လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။
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Page Guide
Advice Channel

Advice Channel ဆိုတဲ့ Facebook page
ကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွန်အားနဲ့
အကြံဉာဏ်တွေကို

နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးနေတဲ့

Facebook page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Members (430,062)
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Game of the day
FallenGuys
FallenGuys ဆိုတဲ့
ဂိမး် ကတော့ ကိယ
ု ရ
့် ့ဲ ဉာဏ်
အရည်အသွေးကို အသုံးချ
ပြီး တားဆီးပိတ်ဆို့ထား
တဲ့

အခက်အခဲတွေကို

ကျော်ဖြတ်ကာ ပန်းဝင်နိုင်
အောင်

ကစားပေးရမယ့်

ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဝင်
နိုင်မှသာ

နောက်အခန်း

တွေကိုဆက်လက် ကစား
နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ထည့်သွင်းကစားလိုသူတွေ

အနေနဲ့ App Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ iOS
version 10.0 နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်း ကစားနိုင်
မယ့်ဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
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App of the day
Ringtone Maker
iPhone သုံးစွဲသူတွေ
အတွက် ကိုယ်ပိုင် ringtone
တွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် app
တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Apple
Music နဲ့ Library ထဲမှာရှိတဲ့
သီချင်းတွေကို

ထည့်သွင်း

ပြီး ကိုယ်တိုင် ringtone တွေ
ကို ဖန်တီးသုံးစွဲနိုင်အောင်
စီ စ ဉ် ပေး ထား ပါ တ ယ် ။
ထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုသူတွေ အနေနဲ့ App Store
ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS version
11.0 နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် app
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ In-App purchase ဖြစ်တဲ့
အတွက် တချ ို့ feature တွေကို အသုံးပြုမယ်
ဆိုရင်တော့ အခကြေးငွေပေးချေမှသာအသုံးပြုနိုင်
မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
LG 27GL650F-B.ATM Gaming
monitor

ပေးရတဲ့ဈေးကလည်း တန်ပြီး သုံးလို့ကောင်း
မယ့် မော်နီတာတစ်မျ ိုး ရှာနေတဲ့သူတွေကို LG
အမှတ်တံဆိပ် gaming monitor တစ်မျ ိုးနဲ့ မိတ်
ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေအတွက်
ပဲဖြစ်ဖြစ်၊

ရုံးသုံးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်

အသင့်တော်

ဆုံးမော်နီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကရင်က ၂၇ လက်မ
အရွယ် (16:9 Full HD IPS)ရှိပြီး Resolution က
1920 x 1080 , Contrast ratio က 1000 : 1 (Static),
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Response Time က 5ms (GtoG at Faster), 1
ms နဲ့ Refresh Rate က 144Hz ဖြစ်ပါတယ်။ ချ ိတ်
ဆက်မှုတွေအတွက် HDMI port နှစ်ခုနဲ့ Display
Port တွေပါဝင်ပါတယ်။ အာမခံအနေနဲ့ Parts &
Service အတွက် သုံးနှစ်ပေးထားပြီး Panel အတွက်
ကိုတော့

တစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။

၄၇၈,၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။

တန်ဖိုးက
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Photo of the Day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung Galaxy A 70

