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Landscape ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ
အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ် အသုံးပြုရမယ့်
Lens အမျ ိုးအစားများ

အရင်ဆုံး သိထားရမှာက မတူတဲ့ ဓာတ်ပုံ
ဆရာနှစ်ဦးဟာ သူတို့ ရွေးချယ်အသုံးပြုတဲ့ Lens
အမျ ိုးအစားကလည်းတူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်
အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယေဘု
ယျအားဖြင့်ဆိုရရင်

ရှုခင်းပုံရိုက်ဖို့အတွက်

အ

ကောင်းဆုံး Lens ဆိုတာ အယူအဆက တစ်ဦးနဲ့
တစ်ဦး မတူနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှုခင်း
ပုံမှာတောင် မြင်ကွင်းအမျ ိုးအစား ကွဲနေသေးလို့
ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်မှာရှိနေတာ၊ ကိုယ်သုံးမယ့် အနေ
အထား၊ ကိုယ်သုံးနိုင်မယ့် ဘတ်ဂျက်အနေအထား
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တွေ စတာတွေပါ ထည့်တွက်ရမှာပါ။ ဥပမာ ပြောရ
ရင် Zoom Lens ဖြစ်တဲ့ 70-200mm f/2.8 နဲ့ 70200mm f/4 ကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြမယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုဟာ
Optical

Zoom

ချင်းတူညီပေမယ့်

မွေးရာပါ

Aperture ပမာဏကြောင့် 70-200mm f/2.8 ဟာ
အလင်းနည်းတဲ့နေရာတွေမှာ ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်
ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 70-200mm f/4 က ဈေး
ပိုသက်သာပြီး အလေးချ ိန်လည်း လျော့နေပြန်ရော။
အဓိက တွက်ရမှာက မိမိရိုက်ချင်တဲ့ အနေအထား
ကဘာလဲ။ ဘာရည်ရွယ်မှာလဲ၊ ဘယ်အနေအထား
လဲ၊ ကိုယ်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး Lens က ဘာဖြစ်မလဲ
ဆိုတာကိုပါ ထည့်တွက်ရမှာပါ။ အပေါ် က 70200mm f/2.8 နဲ့ f/4 က နမူနာပြောပြတာပါ။ ရှုခင်း
ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်က သယ်ယူဖို့ Lens ရဲ့
အလေးချ ိန်က အစ၊ ပြတ်သားမှု၊ Focal Length နဲ့
အသုံးပြု Filter တွေ Lens Coating တွေကအစ
ထည့်တွက် ရမှာပါ။
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့

ရှုခင်းဓာတ်ပုံ

တွေကို ရိုက်ကူးတော့မယ်ဆိုရင် အသုံးဝင်တဲ့ Lens
လေးမျ ိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
14mm f/2.8 ( Crop Frame တွေ အ
တွက်ဆိုရင် 12-24mm)

Mini

5

NEWSPAPER

16-35mm f/4
24-70mm f/4 (Crop Frame တွေအတွက် ဆိုရင်
18-55mm)
70-200mm f/4 စတဲ့ လေးမျ ိုးဖြစ်ပါတယ်။
14mm f/2.8 ( Crop Frame တွေအတွက်
ဆိုရင် 12-24mm) အနေနဲ့က wide-angle Lens
အမျ ိုးအစားဖြစ်ပြီး astrophotography များ အ
တွက် ကျယ်ပြန့်ထောင့၊် ကျယ်ပြန့် -aperture မှနဘ
် ီ
လူးဖြစ်ပါတယ်။ Astrophotography အတွက် အ
သုံးပြုလို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော
မြင်ကွင်းကျယ် ရှုခင်းတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာ
လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Astrophotography အတွက်
သီးသန့် မရိုက်ကူးချင်သူတွေအတွက် f/4 နဲ့ သင့်
တော်သလို f/2.8 ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်
ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ f/2.8 က ဈေးပိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
16-35mm f/4 Lens
ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြင်ကွင်းရိုက်ချက်တွေကို ရယူ
နိုင်မှာပါ။ Full Frame Camera တွေအတွက် ဆိုရင်
ပိုကောင်းပြီး ရှုခင်းဓာတ်ပုံသမားတွေ အကြိုက်များ
တဲ့ Lens အမျ ိုးအစားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
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24-70mm f/4 (Crop Frame တွေ
အတွက်ဆိုရင် 18-55mm)
ဒါကတော့ Standard Lens လို့အသိများပြီး
Kits Lens သဖွယ် တစ်ပါတည်း အပါများတဲ့ Lens
ဖြစ်ပါတယ်။ Full Frame Camera တွေမှာ 2470mm , Crop Frame Camera တွေမှာ 18-55mm
အနေနဲ့ အပါများပြီး Walking Lens လို့လည်း
ခေါ်ကြပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်ချွေတာရေးသမားတွေ
အတွက် ပိုပြီး အသင့်တော်ဆုံးပါ။
70-200mm f/4 Lens
အဲ့ဒါကတော့ ဝေးလံတဲ့ရှု ခင်းတွေကို ဆွဲရိုက်
တဲ့အခါရော အခြားသော ဓာတ်ပုံဘာသာရပ်တွေကို
ရိုက်တဲ့အခါမှာပါ သုံးနိုင်တဲ့ Lens ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောပြတဲ့ Lens လေးမျ ိုးက ရှုခင်းရိုက်
လို့ကောင်းတဲ့ Lens ကိုဆိုလိုတာပါ။ လေးမျ ိုးစလုံး
ကိုဝယ်ရမယ်။ လေးမျ ိုးစလုံးကို အသုံးပြုရမယ်လို့
မဆိုလိုပါဘူး။ Lens တစ်ခု ဝယ်ခါနီးရင် သူများ
တွေရိုက်ထားတဲ့ မျက်မြင်ပုံနဲ့ ဆုံးဖြတ်မယ့်အစား
ကိုယ်ရိုက်မယ့် အနေအထား (ရှုခင်းဓာတ်ပုံမှာတော့
အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့မြင်ကွင်း၊

သာမန်ထက်ကျယ်

ပြန့်တဲ့ ရှုခင်းမြင်ကွင်း၊ မျက်မြင်ရှုခင်းမြင်ကွင်းနဲ့
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အဝေးရိုက်ရှုခင်းမြင်ကွင်းတွေရှိသလို

ဘယ်လို

အနေအထားကို ကြိုက်သလဲဆိုတာ ဘယ်လို အရိုက်
များမယ် ဆိုတာကိုပါ ထည့်တွက်ရပါတယ်)။ ပြီး
တော့ ဘတ်ဂျက်အနေအထားတွေကိုရောပေါ့။

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် Virtual
စနစ်ဖြင့်ကျင်းပမည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
ရာပြည့်သဘင်အခမ်းအနား

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ရာပြည့်
သဘင်အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ညနေ ၅
နာရီမှ စတင်ကာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် မြန်မာ
အသံရေဒီယိုတို့မှ
ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး
MRTV Live နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် Facebook

Mini

NEWSPAPER

8

Page များမှတစ်ဆင့် Live Streaming ထုတ်လွှင့်
သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့နှင်း
သဘင်ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့
အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ
စတူဒီယို (၁) တွင် ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အစီ
အစဉ် Virtual စနစ်နဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ အခမ်းအနား အစီအစဉ်များကို ကြိုတင်
ရိုက်ကူးထားပြီး နည်းပညာအသုံးပြု ချ ိတ်ဆက်ကာ
MRTV က ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ည ၉ နာရီမှာလည်း
ရန်ကန
ု တ
် က္ကသလ
ို ် ရာပြည့ဂ
် ဏ
ု ပ် ြု အခြားအစီအစဉ်
တွေနဲ့အတူ ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး
အဆိုပါ အစီအစဉ်တွေကို MNTV, Channel 9, DVB,
Mizzima, YTV ရုပ်သံလိုင်း များနဲ့ MOI Webportal
Myanmar Facebook Page, Myanmar Digital
News Facebook Page နဲ့ Padamyar FM Broadcasting Page တို့မှလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။
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အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့ သင်ကြားပေးမည့်
Innovation and Entrepreneurship
သင်တန်း

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၊ UMFCCI Training Institute မှ Covid-19 ကာလအတွင်း
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို
အထောက်
အကူပြုတဲ့ အစီအစဉ်အနေနဲ့ Innovation and
Entrepreneurship သင်တန်းကို အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့
သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နဲ့ ၆ ရက်တွေမှာ
ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းချ ိန်ကတော့ နေ့
လယ် ၁ နာရီခွဲမှ ၃ နာရီခွဲအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်
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တန်းနည်းပြအဖြစ် ဒေါ်စိမ်းဝတ်ရည် (M.B.A,
Yangon Institute of Economics), SME/StartUp Consultant, Myanmar Business Incubation
Centre, National Adviser, Crafting Futures,
British Council East Asia, National Advisor/
National Trainer, Entrepreneurship (Cefe
International, Germany) က သင်ကြားပေးမှာ
ဖြစ်ပြီး မိမိလုပ်ငန်းကို သမားရိုးကျအဆင့်မှ ပိုမို
ကောင်းမွန်စွာ ဆန်းသစ်တီထွင် လုပ်ကိုင်လိုသူ
တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စွန့်ဦးတီထွင်ပြီး
စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်
ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ https://for
ms.gle/CjE88xcjES3X5chE9
ကိုဝင်ရောက်ပြီး
လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်
သတ်ထားတဲ့အတွက် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများကို
သာ အီးမေးလ်နဲ့ ပြန်လည်ဆက်သွယ် အကြောင်း
ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
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Gadgets

Nvidia Shield PRO 2019
Android TV Box

NVIDIA Tegra X1 ပရိုဆက်ဆာ ပါဝင်
ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Nvidia Shield PRO 2019
Android TV Box ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် TV ကို စမတ်

Mini

12

NEWSPAPER

တီဗီအဖြစ်

ပြောင်းလဲပေးပြီး

ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း

သာမက ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပါ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။
ဂိမ်းအတွက်ကိုလည်း

ထောင်ပေါင်းများစွာသော

ဂိမ်းတွေကို ရယူနိုင်မှာပါ။ မျ ိုးဆက်သစ် AI ကို
အဆင့်မြှင့်ကာ အသုံးပြုထားပြီး ပိုမို ကြည်လင်ပြတ်
သားတဲ့ ရုပ်ပုံများအတွက် HD ဗီဒီယိုကို အချ ိန်နဲ့တစ်
ပြေးညီ 4K အရည်အသွေးကို ပြောင်းပေးမှာပါ။RAM
ပိုင်းအတွက် 3GB အထိ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
ROM ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ 16GB အထိ ထောက်ပံ့
ပေးထားပါတယ်။ ROM အတွက် Card Slot အနေနဲ့
သီးသန့် ထပ်မံတိုးလို့ မရပေမယ့် USB 3.0 ကနေ
ချ ိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ OS က Android 9.0
ဖြစ်ပါတယ်။ Resolution အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ 3840 x
2160p 60 fps မှာHDR လိုက်ဖက်တဲ့ HDR10, Dolby
Vision HDCP အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အနေနဲ့ ASF, AVI, DivX, H.264 /
AVC, H.265 / HEVC, M2TS, MKV, MOV, MP4,
VP9, WEB-M, Xvid ၊ အသံပိုင်းအနေနဲ့ AAC, AAC +,
AMR, FLAC, MP3, OGG Vorbis, PCM, WMA, WMA
Pro, eAAC +Dolby / DTS စတာတွေ ကိုထောက်ပံ့
ပေးထားပါတယ်။

DTS-HD,

DTS-X,

Dolby
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Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD တွေ ရရှိမှာပါ။ WIFI က WIFI 5
802.11 a/b/g/n/ac ဖြစ်ပြီး Bluetooth ကတော့
Bluetooth 5.0 + LE ဖြစ်ပါတယ်။ Smart Antenna
2x2 MIMO လည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ချ ိတ်
ဆက်မှုအတွက် HDMI 2.0b, USB Port 2 x USB
3.0 Type-A , Gigabit Ethernet တွေပါဝင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးက ၃၆၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Current
Android TV Box Store (MDY) ဖုန်း - ၀၉ ၇၉ ၁၉
၇၄၇၈၄ ကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
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Photo of the Day

Hein Ko Linn
Samsung
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Game of the day
World War Doh: Real Time
PvP (Android)
World War Doh
ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကတော့ အင်
အား တောင့်တင်းတဲ့ စစ်
တပ်ကို ဖွဲ့စည်းကာ P v
P တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့်
ဂိမး် ဖြစ်ပါတယ်။ Strategy
ဂိမး် အမျ ိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်
ပြီး card တွေနဲ့ စစ်တပ်
ကို ထိန်းချုပ်ကစားရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်း
ကစားလိုသူတွေအနေနဲ့ Play Store ကနေ အခမဲ့
ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ Android version 6.0 နဲ့
အထက်မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
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App of the day
Scratch Programming
Tutorials (iOS)

အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်အထိ ကလေး
များ programming ကို လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်
တရုတ်မှ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ course တစ်ခု ဖြစ်ပါ
တယ်။ Programming တွေကို ပိုမို သဘောကျစေ
ဖို့နဲ့ ရင်းနှီးလာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းများစွာ ထည့်သွင်း
ပေးထားပါတယ်။ ဒီ app ကို App Store ကနေ
အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး iPad အတွက်သာ သီး
သန့်ထုတ်ဝေပေးထားပါတယ်။ iOS version 10.0 နဲ့
အထက်မှာ

ထည့်သွင်း

တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

အသုံးပြုနိုင်မယ့်

app
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Thinkpad X395 T Laptop

Thinkpad တွေရဲ့ အကြမ်းခံမှု၊ ကြာရှည်ခံမှု
တွေနဲ့ လူသိများ၊ လူသုံးများတဲ့ Thinkpad အမျ ိုး
အစား Laptop ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်စုံသုံးလို့ရတဲ့
အပြင် ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့နဲ့ AutoCAD, Microsoft Office,
Excel, word, Power point, Adobe Page Maker
စတာတွေနဲ့ Game ကစားခြင်းအတွက်ပါ အဆင်ပြေ
တဲ့ Thinkpad X395 T Laptop ဖြစ်ပါတယ်။ AMD
Ryzen 3 PRO 3300U (2MB L2 / 4MB L3, 2.1
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GHz, up to 3.5GHz)Processor နဲ့ Memory
ပိုင်းအတွက် 8GB Soldered DDR4-2666 (Only)
ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ အချက်အလက်
တွေ သိမ်းဆည်းဖို့အတွက် 256GB SSD M.2
2280 PCIe NVMe Opal2 ( Only )Hard Drive
ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ၁၃.၃ လက်မအရွယ်
FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare Display
ကို

အသုံးပြုထားတာ

ဖြစ်ပါတယ်။

HD720p

Camera with ThinkShutter ပါဝင်ပြီး လုံခြုံရေး
အတွက် Finger Print စနစ်ထည့်သွင်းပေးထား
ပါတယ်။ Graphic ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ Integrated
AMD Radeon Vega 6 Graphics အမျ ိုးအစား အ
သုံးပြုထားပါတယ်။ အာမခံအနေနဲ့ Parts/Service
ကို သုံးနှစပေ
် းထားပါတယ်။ Battery အတွက် အာမခံ
ကိတေ
ု
ာ့ တစ်နစ
ှ ပေ
် းထားပါတယ်။ တန်ဖိုးက အမေရိ
ကန်ဒေါ်လာ ၇၂၉ ဖြစ်ပါတယ်။
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Page Guide
Rant

Rant ဆိုတဲ့ Facebook page ကတော့
ဟာသနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို
နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook page ဖြစ်ပါ
တယ်။

Members (1,198,740)

