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ပိုမို မြန်ဆန်၊ လုံခြုံပြီး
ဒီဇိုင်းလှပတဲ့ MIUI 12.5 ကို
Xiaomi မိတ်ဆက်

Xiaomi ဟာ တရုတ်ပြည်၊ ဘေကျင်းမှာ ပြု
လုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ Mi 11 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သလို နောက်ဆုံး
ပေါ် MIUI 12.5 ကိုလည်း မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
MIUI 12 နောက်ပိုင်းမှာ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့
MIUI 12.5 ဟာ privacy ထိန်းသိမ်းမှုကောင်းမွန်ပြီး
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application အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုထိန်းကျောင်းကာ
Windows နဲ့ချ ိတ်ဆက်ထားရင်လည်း သတိပေး
ချက်တွေ လက်ခံတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာ
ပါတယ်။ Xiaomi ရဲ့ MIUI 12.5 ဟာ ပုံမှန် update
မဟုတ်ဘဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ဖုန်းတွေ အားလုံးကို
ထောက်ပံ့ပေးမယ့် ခြေလှမ်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့
ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Xiaomi ဟာ MIUI 12.5 အတွက် ပုံရိပ်ပိုင်း
ဒီဇိုင်းနဲ့ ရသပိုင်းကို တိုးတက်အောင် လုပ်ထားပါ
တယ်။ ပွဲအတွင်း Xiaomi အမှုဆောင်က iOS နဲ့
MIUI 12.5 အကြားက transition သက်ရောက်မှုပုံစံ
တူပုံကို နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi က Apple,
Huawei, OPPO, vivo နဲ့ Meizu နှိုင်းယှဉ်ပြီး system
app အနည်းဆုံး ထည့်သွင်းတာကိုလည်း ပြောခဲ့ပါ
တယ်။
Xiaomi ဟာ စနစ်အတွက် core တည်ဆောက်
မှုကို ပြန်လည် ရေးသားခဲ့တာကြောင့် MIUI 12.5 က
တော့ memory နဲ့ စွမ်းအင်ကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ အသုံး
ပြုပြီး နောက်ကွယ်က memory သုံးစွဲမှုကလည်း
၃၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ MIUI 12.5 မှာတော့
settings,

ကင်မရာနဲ့

ဖုန်းတွေ

ပါဝင်ပေမယ့်
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bloatware တွေ မပါဝင်ပါဘူး။
MIUI 11 နဲ့ 12 လိုပဲ 12.5 မှာလည်း dynamic
wallpaper တွေပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီပုံတွေထဲမှာ
တရုတ်ပြည်၊ စီချွမ်ပြည်နယ်က ညီအစ်မလေးဖော်
တောင်ထွတ်ကိုတော့ အပြင်ကအတိုင်း မြင်တွေ့
နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်
မြင်ကွင်းနဲ့ အသံကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်
ပေးထားပါတယ်။ Xiaomi ဟာ MIUI 12.5 beta
ပိတ်သိမ်းပြီး တရုတ်ပြည်တွင်း ဖုန်း ၁၂ မျ ိုးကျော်
အတွက် စတင်ဖြန့်ချ ိပါမယ်။ အဲဒီဖုန်းတွေထဲမှာ
Mi 10 ထုတ်ကုန်တွေ အပြင် Redmi K30 နဲ့
Redmi Note 7 ဗားရှင်းနဲ့ Xiaomi Mi 9 ဖုန်းတချ ို့
ပါဝင်လာပါတယ်။
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Snapdragon 888 နဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့
Xiaomi Mi 11

Xiaomi ကတော့ ဖုန်းတွေကို Pro, Pro Max နဲ့
Pro Plus မော်ဒယ်မခွဲတော့ဘဲ အရင်တုန်းကလိုမျ ိုး
Mi 11 ဆိုတဲ့ ဖုန်းတစ်မျ ိုးတည်းကိုပဲ မိတ်ဆက်လိုက်
ပါတယ်။ Xiaomi Mi 11 ဖုန်းဟာ Snapdragon 888
ချစ်ပ်အသုံးပြုတဲ့ ပထမဆုံးဖုန်း ဖြစ်လာပါတယ်။
Xiaomi ရဲ့အကောင်းဆုံး display လည်း ပါဝင်လာ
ပါတယ်။
Mi 11 မှာ မျက်နှာပြင် ၆.၈၁ လက်မ AMOLED
နဲ့အတူ QHD+ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနဲ့ 120Hz
refresh rate တို့ပါဝင်လာပါတယ်။ရှေ့ဘက် panel
အတွက် touch sampling rate ကတော့ 480Hz
ရှိပြီး brightness ကတော့ 1,500nits နဲ့ Gorilla
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Glass Victus ကာကွယ်မှု ပါဝင်လာပါတယ်။ ဖုန်းမှာ
တော့ Snapdragon 888 ကို RAM 8GB နဲ့ storage
128/256GB ပေါင်းစပ်ထားသလို RAM 12GB နဲ့
storage 256GB မော်ဒယ်လည်း ထုတ်လုပ်ထားပါ
တယ်။ ဒါ့အပြင် microSD ကတ်ပေါက်လည်း ပါဝင်
လာပါတယ်။
အဓိက ကင်မရာမှာ 108MP နဲ့အတူ 7P lens
နဲ့ ရှေ့ဘက်မှာ f/1.85 lens ပါဝင်လာပါတယ်။
ကင်မရာထဲမှာ 13MP ultrawide angle ကင်မရာ
ကတော့ ၁၂၃ ဒီဂရီ FoV ထောက်ပံ့မှုအပြင် အခြေခံ
5MP macro lens ပါဝင်လာပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ
Xiaomi ကတော့ 20MP selfie ကင်မရာကို punch
hole ထဲ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ရှေ့ဘက်
panel မှာတော့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် အကွေး
ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး Goodix နောက်ဆုံးပေါ် optical
fingerprint scanner ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Xiaomi Mi 11 မှာတော့ အားသွင်းမြန်
ဆန်စနစ် 55W အထိ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ 4,6600mAh
ပါဝင်လာပြီး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်က 50W အထိ
ထောက်ပံ့ကာ 10W reverse အားသွင်းစနစ်လည်း
ပါဝင်လာပါတယ်။ Mi 11 ကိုတော့ Quick Charge 4+,
Quick Charge 3+ နဲ့ Power Delivery 3.0 adapter
တွေနဲ့ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Xiaomi ကတော့ ဖုန်း
ဘူးထဲမှာ အားသွင်းတုံး မထည့်ထားပါဘူး။
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Mi 11 အတွက် ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်
တစ်မျ ိုးကတော့ Harman Kardon ချ ိန်ထားတဲ့
စတီရီယိုစပီကာ ပါဝင်ပြီး တိုးတက်တဲ့ Night Mode
လုပ်ဆောင်ချက်၊ 5G ချ ိတ်ဆက်မှု၊ Wi-Fi 6E ထောက်
ပံ့မှု၊ Bluetooth 5.2, NFC နဲ့ လမ်းညွှန်စနစ်သစ်တွေ
ပါဝင်လာပါတယ်။ Xiaomi ဟာ Mi 11 ကိုကြိုတင်
မှာယူခွင့် ပေးထားပေမယ့် ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ
စတင်ရောင်းချပါမယ်။ Xiaomi ဟာ Mi 11 ကိုတော့
အနက်၊ အဖြူ၊ အပြာ၊ ကာကီရောင်သားရေ၊ ခရမ်း
ရောင်နဲ့ လေဂျွန် လက်မှတ်ပါတဲ့ အထူးဗား
ရှင်းလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၆၁၀ နဲ့ စတင်
ရောင်းချပြီး memory များတဲ့ မော်ဒယ်ကတော့
၇၂၀ ဒေါ်လာအထိ ကျသင့်ပါမယ်။ ပထမဆုံး flash
sale ကိုတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှာ ပြုလုပ်
ပါမယ်။
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ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၏ အွန်လိုင်း (CO)
လျှောက်ထားမှုစနစ်
ယာယီရပ်နားမည်

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ အွန်လိုင်း (CO)
လျှောက်ထားမှုစနစ် ယာယီရပ်နားမယ်လို့ သိရပါ
တယ်။
အွန်လိုင်း (CO) လျှောက်ထားမှုစနစ် https://
onlineco.myanmartradenet.com/ကို

၂၀၂၀

ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄
နာရီအထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရ
ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန အနေနဲ့ အကောက်
ခွန်သက်သာခွင့်

အတွက်

ပင်ရင်းနိုင်ငံ
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သက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Origin CO form) လျှောက်ထားမှုတွေကို အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့
ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်န
ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ Form AJ, Form Ak,
Form AANZ, Form AHK အစရှိတဲ့ ဖောင် ၄ မျ ိုးကို
Electronic Signature နဲ့ ပြောင်းလဲ ထုတ်ပေး
ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး Form D အား အာဆီယံ
နိုင်ငံများ အချင်းချင်း Electronic Data Exchange
လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရေးအတွက်

လိုအပ်တဲ့

စနစ် ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့
အတွက် ယခုလို ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ
တယ်။
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Word of the Day

C2C backup

C2C backup (cloud-to-cloud backup)
ဆိုတာ cloud ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကနေ အခြား
cloud ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ အချက်အလက်ကူးယူ
တဲ့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်
cloud ဝန်ဆောင်မှုမှာ သိမ်းထားတဲ့ အချက်အ
လက်တွေက အဝေးတစ်နေရာမှာ သိမ်းထားတဲ့
အချက်အလက် ဖြစ်ပါတယ်။
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Gadgets
Ugoos AM6 Plus Premium
Android TV Box

KODI မှ တရားဝင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ AM6
စီးရီး Ugoos AM6 Plus Premium Android TV Box
ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် TV ကို စမတ်တီဗီ အဖြစ်
ပြောင်းလဲပေးပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း သာမက အခြား
သော Devices တွေတပ်ပြီး Online Learning
အတွက်ရော၊ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ပါ အသုံးပြု
နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Amlogic S922XJ with 12nm
Quad core ARM Cortex-A73 and dual-core
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ARM Cortex-A53 CPU ထောက်ပံ့ပေးထားပါ
တယ်။ GPU ကတော့ ARM Mali TM-G52 MP6
(6ppc) ဖြစ်ပါတယ်။ RAM ပိုင်းမှာ 4GB အထိ
ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ROM ပိုင်းအတွက်ကို
တော့ 32GB အထိ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ကွန်
ရက်ချ ိတ်ဆက်မှု အတွက် WiFi Dual Band နဲ့
Bluetooth 5.0 အသုံးပြုထားပါတယ်။ Auto Framerate switching၊ HDR 10, HLG, Dolby Vision တွေ
အလုပ်လုပ်ပြီး DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA,
DTS:X, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, Dolby Atmos အားလုံး Pass-through
ရတဲ့အတွက် Home Theater ကောင်းကောင်းဆင်
ထားတဲ့ သူတွေသုံးသင့်တဲ့ Android Box ဖြစ်ပါ
တယ်။

Playstore

အထောက်အပံ့ပေးတဲ့

ပါဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့

အတွက်

Application

တွေကို

ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက
၂၂၈,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား 16.2 x
15 x 9.4 cm ဖြစ်ပြီး 910 g အလေးချ ိန် ရှိပါတယ်။
Current Android TV Box Store (MDY) ဖုန်း - ၀၉
၇၉ ၁၉ ၇၄၇၈၄ ကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
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Page Guide
PotatoComedy

Potato Comedy ဆိုတဲ့ Facebook page က
တော့ ဟာသနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့
ဓာတ်ပုံတွေကို နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook
page တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

Members (855,233)
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Game of the day
My Horse Stories

မြို့ကနေ နယ်ဘက်ကို ရောက်လာတဲ့ ကောင်
မလေးတစ်ယောက်ဟာ မြင်းတစ်ကောင်ကို မွေးမြူ
ပြီး ပြိုင်မြင်းကောင်းတစ်ကောင် ဖြစ်အောင် ပြုစု
စောင့်ရှောက်ကစားပေးရမယ့်

ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။

ကစားလိုသူတွေ အနေနဲ့ App Store ကနေ အခမဲ့
ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 10.0 နဲ့
အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
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App of the day
Intro Aide: Outro Video Maker
(iOS)
IntroAide

ဆိုတဲ့

app ကတော့ HD Text
တွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် app
တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Text
တွေကိုဖန်တီး နိုင်မယ့်အ
ပြင်

ဂီတသံစဉ်တွေကိုပါ

ထည့်သွင်း

သုံးစွဲနိုင်ဖို့

အတွက် စီစဉ်ပေးထားတဲ့
app တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ ထည့်သွင်း အသုံးပြု
လိုသူတွေ အနေနဲ့ App Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်
မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 9.0 နဲ့ အထက်မှာ
ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Razer Hammerhead BT Wireless In-Ear Headset

အသံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး အကြမ်းခံ
တဲ့ Razer Hammerhead BT - Wireless In-Ear
Headset ဖြစ်ပါတယ်။ အသံထွက်ကျယ်လောင်မှု

Mini

18

NEWSPAPER

ရှိသလို ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံထွက်နဲ့ နား
ဆင်ခံစားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစား
လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး သီချင်းနား
ထောင်ခြင်းအတွက်

သာမကဘဲ

ခြင်းအတွက်ပါ

အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဖုန်းပြောဆို

Bluetooth စနစ်နဲ့ ချ ိတ်ဆက်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး
Android ရော iOS မှာပါ အဆင်ပြေပြေချ ိတ်ဆက်
အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို အားအ
ပြည့်သွင်းထားရင် ၈ နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ
တယ်။ တန်ဖိုးက ၁၆၀,၆၅၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
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Photo of the Day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung galaxy A 70

