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COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွင်း
လျှ ို့ဝှက်ပါတီ စီစဉ်နိုင်တဲ့ iPhone
app ကို Apple ဖြုတ်ချ

COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း Vybe
Together အမည်ရတဲ့ iOS app ကိုအသုံးပြုပြီး ပါတီ
တွေ စီစဉ်နိုင်တာကြောင့် Apple က App Store
ကဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
Vybe Together ဟာ TikTok နဲ့အခြား အွန်
လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများစွာမှာ

ဖယ်ကျဉ်ခံထားရပါ

တယ်။ Vybe Together ဟာ TikTok ပေါ်မှာ ငွေ
ကောက်ခံပြီး ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတော့ တရား
မဝင်ပါတီတွေ စုစည်းပြုလုပ်ပြီး တက်ရောက်နိုင်
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မယ့် နေရာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ပွဲစီစဉ်သူတွေက
ပါတီတက်ရောက်မယ့် သူတွေကို ထောက်ခံပေးပါ
တယ်။ ပါတီသွားခွင့်ရသူတွေက ပွဲမစခင် ၂ နာရီ
အလိုမှာ လိပ်စာသိရပါမယ်။ အမေရိကန် ကပ်ရောဂါ
ကာကွယ်ကန့်သတ်ရေးအောက်မှာ လူစုလဝေ
ူ း လုပ်
တာ အများစုက တရားမဝင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Vybe Together app ကတော့
ခွင့်ပြုချက်မပေးခင်မှာ ပရိုဖိုင်တစ်ခု တောင်းခဲ့တာ
ဖြစ်ပါတယ်။

ကြက်သား အပူပေးမီးဖို ပါဝင်တဲ့ KFC
ဂိမ်းစက်
Fast food စားသောက်ဆိုင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့
KFC ဟာ ကြက်သားကို အပူပေးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းစက်ကို
မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
“ကြက်သား အပူပေးနိုင်တဲ့ အကန့်မှာ ထည့်
လိုက်တဲ့ အသားတွေကို ပူအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပြီး
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ဂိမ်းအပြင်းအထန် ကစားနေချ ိန်အတွင်း အသင့်စား
နိုင်မယ်” လို့ KFC ကပြောခဲ့ပါတယ်။ KFC ဂိမ်းစက်
ဟာ အခြားဂိမ်းစက်လိုပဲ အဆင့်မြင့် ဂိမ်းတွေ ကစား
နိုင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ လူတွေအများစုက
ဇွန်လအတွင်း ဂိမ်းစက်ကို စတင် ထုတ်ဖော်ပြသချ ိန်
မှာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ချဲ့ကားမှုတစ်ခုလို့ ယူဆခဲ့
ပါတယ်။ ဂိမ်းစက်အသစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အအေးပေး
စနစ်တစ်ခုပါဝင်ပြီး
ကြက်သားအကန့်ထဲက
အသားကို နွှေးဖို့ အပူကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။
“ဂိမ်းစက်က အဆင့မြ
် င့ဂ
် မ
ိ ်းတွေ ကစားနိင
ု တ
် ဲ့
စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့
ဂိမ်းကစားနေစဉ်မှာ အသားနွှေးလို့ရအောင် ပြုလုပ်
ထားတာကြောင့် ပြီးပြည့်စုံလွန်းပါတယ်” လို့ KFC
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မာ့ခ်ချ ီဗာက ပြောခဲ့ပါတယ်။
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အကနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့
Boston Dynamics စက်ရုပ်များ

Boston Dynamics စက်ရုပ်တွေက တူး
မြောင်းတွေကနေ အတက်၊ အဆင်း လုပ်နိုင်ပြီး ဆရာ
ဝန်တွေကိုလည်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။
အများပြည်သူ အပန်းဖြေရာ ပန်းခြံတွေမှာ
လူစုလူဝေး မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ လူတွေကို သတိပေး
ပါတယ်။

ဒါ့အပြင်

အခုဆိုရင်

စက်ရုပ်တွေက

အကပညာရပ်ကိုလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ Boston
Dynamics တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအရ ကုမ္ပဏီရဲ့ Atlas,
Spot the dog စက်ရုပ်နဲ့ Handle တို့က Do You
Love Me သီချင်းနဲ့ တညီတညာ ကနေကြပါတယ်။
စက်ရုပ်တွေက Dirty Dancing ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း
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လှုပ်ရမ်းပြီး ကခဲ့ကြပါတယ်။ Boston Dynamics
ဟာ စက်ရုပ်တွေရဲ့ ကကွက်ကို ပြတာ ပထမဆုံး
အကြိမ် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
၂၀၁၈ တုန်းကလည်း Uptown Funk သီချင်းနဲ့
Spot စက်ရုပ်ကတဲ့ ဗီဒီယို ပြခဲ့ပါတယ်။

Youth International
University မှ Virtual Learning
Platform ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်
စတင်မိတ်ဆက်မည်
Youth International University (YIU) မှ
Virtual Learning Platform ဖြစ်တဲ့ www.youthvle.com ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှာ မိတ်
ဆက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မကြာမီ ရောက်လာတော့မယ့် ၂၀၂၁ နှစ်သစ်
အတွက် YIU ရဲ့ Product အသစ်လေးပါ။ ဇန်နဝါရီ
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၁ ရက်မှာ Soft Launch စလုပ်ပါမယ်။ အတန်းတွေ
က အစောဆုံး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် မှာ
စတင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ် စဖြစ်ကတည်းက
ကျွန်တော်တို့ YIU က Diploma အတန်းတွေကို
အွန်လိုင်းနဲ့ ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ ကာလတို
သင်တန်းတွေကတော့ လူဦးရေသိပ်မများတဲ့ အ
တွက် ခဏပိတထ
် ားခဲရ
့ ပါတယ်။ အဲဒအ
ီ တွက် ကာလ
တိုသင်တန်းတွေအတွက် အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်း
လေးလုပ်ရင်

ကောင်းမယ်လို့

စဉ်းစားမိတယ်။

Virtual Learning Platform လေး ဖြစ်ဖို့ ကျွန်
တော်တို့ ကြိုးစား အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု VLE မှာ
ပါတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက ၃၈ ခုရှိတယ် ဆိုပေမယ့်
အခု ၅၀ ထိ မှန်းထားပါတယ်။ အနယ်နယ် အရပ်
ရပ်က လူငယ်တွေ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေပြီး career
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development လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် သက်
သောင့်သက်သာနဲ့ စာသင်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေး
ထားတာပါ။ သင်တန်းကြေးအနေနဲ့လည်း Physically သင်ကြားတဲ့ စျေးထက် သက်သာအောင်
စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။

သိန်းချ ီတန်သင်တန်းတွေ

ကို သောင်းဂဏန်းပဲပေးရအောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
သင်ကြားမှုပုံစံကတော့

နှစ်မျ ိုးသွားမှာ

ဖြစ်ပါ

တယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေ အတွက်
ငွေပေးချေမှုတွေကို အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထား
တဲ့အပြင် သင်ယူသူတွေအနေနဲ့လည်း အဆင်ပြေ
လွယက
် အေ
ူ
ာင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ကိဗ
ု စ်ကာလ
မို့

ဒီလိုသင်ကြားမှုပုံစံကို

ပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ

ကိုဗစ်ကာလ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ New Normal
မှာလည်း ဒီလိုသင်ကြားမှုပုံစံတွေက ဆက်လက်
တည်ရှိနေဦးမှာပါ” လို့ YIU မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ
ဦးဇော်လင်းက ပြောပါတယ်။
ပညာသင်ယူချင်တဲ့သူတွေ

အနေနဲ့

နယ်

မြေကန့်သတ်ချက်တွေ၊ အချ ိန်ကန့်သတ်ချက်တွေ
မရှိတော့ဘဲ အင်တာနက်နဲ့ ဖုန်းရှိရန် နေရာမရွေး
အချ ိန်မရွေး

သင်ယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး

Virtual

Environment တွင် သင်ခန်းစာတစ်ခု မသင်ယူခင်
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လိုအပ်သော Prerequisite သင်ခန်းစာများ၊ သင်
ခန်းစာတစ်ခု

ပြီးသွားတိုင်း

Multiple

Choice

Questions များ၊ အွန်လိုင်းကနေ တင်လို့ရစစ်လို့ရ
သော Assignment စနစ်များ၊ ဆရာနှင့်ကျောင်း
သား Discussion လုပ်နိုင်မှုများ၊ Community တည်
ဆောင်နိုင်မှုများကြောင့်

အဝေးမှသင်သော်လည်း

တတ် မြောက်မှု အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်
မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်ခန်းစာသင်ကြားမှု
တွင်လည်း Video ကြည့်ရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ
Virtual Meeting သင်ကြားမှုဖြင့် Interactively
သင်ကြားမှုများလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Practical
ပိုင်းပါဝင်သော သင်ခန်းစာများအတွက် တစ်ပတ်
လျှင် တစ်ချ ိန် Campus သို့ ကျန်းမာရေးစည်းကမ်း
နှင့်အညီ လာရောက်ပြီး Equipment တွေနဲ့ လာ
ရောက်လေ့ကျင့်လိုပါက လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်
လို့ သိရပါတယ်။
စာမေးပွဲအောင်မြင်မှသာ

သင်တန်းဆင်း

လက်မှတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာ ကဏ္ဍ
ပေါင်းစုံကို အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ဆရာဆရာ
မများမှသည် ပါမောက္ခများအထိ ပါဝင်သင်ကြား
ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
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Word of the Day

Load balancing

Load balancing ဆိုတာကတော့ ကွန်ရက်ထိ
ရောက်မှု၊ မှီခိုအားထားမှုနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို ချ ိန်
ညှိဖို့ အခြားတွက်ချက်မှု ရင်းမြစ်တွေ ဒါမှမဟုတ်
ဆာဗာတွေတစ်လျှောက် အလုပ်တာဝန်တွေ ဖြန့်ချ ိ
ဖို့ သုံးတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
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Gadgets
Samsung Galaxy Buds Live

Active Noise Cancellation စနစ်ထောက်ပံ့
ပေးထားလို့

ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ

အသံနှောင့်ယှက်မှုမှ

ကင်းစေမယ့်

ပတ်ဝန်းကျင်
Samsung

Galaxy Buds Live ဖြစ်ပါတယ်။ Quick charging
စနစ်ထောက်ပံ့ထားလို့

ငါးမိနစ်အားသွင်းတာနဲ့

တစ်နာရီပြန်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို Wired စနစ်နဲ့
ရော Wireless, D2D စနစ်နဲ့ပါ အားပြန်သွင်းနိုင်
ပါတယ်။ Chipset အနေနဲ့ BCM 43015 ကိုအသုံးပြု
ထားတာဖြစ်ပြီး OS ကို RTOS ထောက်ပံ့ပေးထားပါ
တယ်။ အသံနဲ့ နိုးထနိုင်တဲ့ Bixby voice wake-up
ထောက်ပံ့ပါဝင်ပါတယ်။ Control အပိုင်းမှာ Single
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Tap, Double Tap, Triple Tap နဲ့ ထိတွေ့ပြီး လုပ်
ဆောင်ချက်တွေကို ထိန်းချူပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sensor အနေနဲ့လည်း Accelerometer, Gyro,
Proximity, Hall, Touch, Grip, Voice Pickup Unit
စတာတွေ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Bluetooth
5.0 ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး Android 5.0 နဲ့ အ
ထက် iOS 10 နဲ့ အထက်ရှိ စမတ်ဖုန်း Tablet တွေနဲ့
ချ ိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Earbud အရွယ်အစား
က16.5 x 27.3 x 14.9mm ဖြစ်ပြီး အလေးချ ိန်က 5.6g
သာရှိလို့ တပ်ဆင်တဲ့အခါမှာ ပေါ့ပါးပြီး သက်သာမှု
ရှိပါတယ်။ Charging Case အရွယ်အစားကတော့
50.0 x 50.2 x 27.8mm ဖြစ်ပြီး အလေးချ ိန်က 42.2g
သာရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၂၁၉,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး
Technoland ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၀၀ ၃၅၁၀၄ (ရန်
ကုန်)၀၉၉၆၇၉ ၁၈၀၆၀ (မန်း)နဲ့ ၀၉ ၉ ၇၆၀၁၈၃၉
၃ (နေပြည်တော်) ကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါ
တယ်။
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Page Guide
Meme Music

Meme Music ဆိုတဲ့ Facebook page ဟာ
နောက်ပြောင်ထားတဲ့သီချင်းတွေ နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ
ကို နေ့စဉ် ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook page
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Members (87,551)
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Game of the day
My Talking Pan
Panda လေးကို
ထိ န်း ကျော င်း က စား ရ
မယ့်

ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။

ကစားသူဟာ
လေးကို

panda

ပြင်ဆင်ပေး

ခြင်းနဲ့ အစားအသောက်
တွေအတွက်

စီစဉ်ပေး

ခြင်း အစရှိတာတွေကို
လုပ်ဆောင်ပေးရ
ဖြစ်ပါတယ်။

မှာ
ကစား

လိုသူတွေ အနေနဲ့ App
Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS
version 10.0 နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်း ကစားနိုင်
မယ့် ဂိမ်းအမျ ိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

Mini

16

NEWSPAPER

App of the day
Locker For Video (Android)
Android

သုံး

စွဲသူတွေ အတွက် ကိုယ့်
ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို လုံ
ခြုံစိတ်ချစွာ

သိမ်း

ဆည်း ထားနို င် စေ မယ့်
app တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Password တစ်ခု ဖန်
တီးထားပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်
တွေကို အခြားသူတွေ
ဝင် ရောက်အသုံးမပြု
နိုင်စေဖို့အတွက်

ကာ

ကွယ်သိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ
app ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုသူတွေ အနေနဲ့
Play Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android version 2.3.3 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း
အသုံးပြုနိုင်မယ့် app တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Epson L-850 printer

အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး လှပသေ သပ်
စွာ ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ဆောင်ထား
သင့်တဲ့ Epson L-850 printer ဖြစ်ပါတယ်။ Print,
scan, copy အနေနဲ့ပါ သုံးလို့ရတဲ့အပြင် CD,DVD
ခွေပေါ်မှာပါ Print ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် SD card ထဲက ပုံတွေကိုလဲ အလွယ်တကူ
ထုတ်လို့ရတဲ့ LCD Panel ပါဝင်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူ
တွေ

အနေနဲ့

လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့

printer

အမျ ိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Print speed က up
to 15 ppm ဖြစ်ပြီး Borderless ပါဝင်တဲ့အတွက်
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ဓာတ်ပုံတွေကို

ဘောင်အပြည့်

ထုတ်ပေးနိုင်မှာ

လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၅၅၆,၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်
ပါတယ်။

Photo of the Day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung galaxy A 70

