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ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတွေအတွက်
Qualcomm ရဲ့ Snapdragon
480

Qualcomm ဟာ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတွေအတွက်
4-series chipset မှ ပထမဆုံး 5G SoC ဖြစ်တဲ့
Snapdragon

480

ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။

Snapdragon 480 ချစ်ပ်ဟာ လာမယ့်နှစ်အတွင်း
ဈေးသက်သာတဲ့ 5G ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်လာပါတော့
မယ်။ အခု chipset ကတော့ 8nm လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့
တည်ဆောက်ထားပြီး

Snapdragon

X51

5G

Modem-RF စနစ်နဲ့အတူ mmWave နဲ့ Sub-6 GHz
ကွန်ရက်တွေကို ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
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CPU အပိုင်းမှာလည်း 2.0GHz Cortex-A76
အခြေခံပြီး Kryo 460 စွမ်းဆောင်ရည် core နဲ့အတူ
1.8GHz A55 core ပါဝင်လာပါတယ်။ GPU ပိုင်းမှာ
တော့ Adreno 619 ပါဝင်လာပါတယ်။ Qualcomm
ဟာ Snapdragon 460 chipset နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်
Snapdragon 480 ရဲ့ CPU နဲ့ GPU စွမ်းဆောင်
ရည်နှစ်ဆ ပိုသာပါတယ်။ AI လုပ်ဆောင်ချက်က
လည်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမို မြန်ဆန်လာပါတယ်။
အခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ FHD+
ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနဲ့ refresh rate 120Hz
အထိ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 64MP ကင်မ
ရာ sensor နဲ့ 60fps နဲ့ 1080p ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို
လည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ Snapdragon
480 မှာတော့ Qualcomm ရဲ့ Spectra 345 ISP
လည်းပါဝင်လာပါတယ်။
Snapdragon

480

ပရိုဆက်ဆာတွေဟာ

vivo, OPPO, Xiaomi, Motorola နဲ့ Nokia အပါ
အဝင် တန်ဖိုးနည်း 5G ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်လာပါမယ်။
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Latitude 9000, 7000 နဲ့ 5000
laptop တွေကို Dell မိတ်ဆက်

Dell ဟာ CES 2021 ပွဲမတိုင်ခင် ထုတ်ကုန်
များစွာကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Dell ဟာ Latitude
9000, 7000 နဲ့ 5000 laptop တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်
ခဲ့ပါတယ်။
Latitude 9000 မှာ Intel ရဲ့နောက်ဆုံး
ပေါ် မျ ိုးဆက် ၁၁ ခုမြောက် ပရိုဆက်ဆာပါဝင်ပြီး
privacy အလေးထားတဲ့ webcam တွေပါဝင်လာပါ
တယ်။ Latitude 9420 နဲ့ 9520 notebook တွေမှာ
တော့ SafeShutter ကင်မရာ ပါဝင်လာပါတယ်။
အဲဒီ ကင်မရာမှာ အလိုအလျောက် shutter ပါဝင်
ပြီး အသုံးမပြုတဲ့အခါ ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်
တစ်ယောက်ချင်း စကားပြောတဲ့အခါ ကွန်ဖရင့်
ခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှပဲ အွန်လိုင်း ဖြစ်သွားပါမယ်။
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Dell အနေနဲ့ Latitude 9000 စီးရီးအကြောင်း
ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း Latitude စီးရီး
laptop တွေအားလုံးကိုတော့ အပြည့်အဝ မိတ်ဆက်
ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Latitude 9000 စီးရီးမှာ clamshell မော်ဒယ်နဲ့ 2-in-1
မော်ဒယ်လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Latitude 9420
မှာတော့ ဒေါ်လာ ၁,၉၄၉ ကျသင့်ပြီး 9520 မော်
ဒယ်ဈေးနှုန်းကိုတော့ နွေရာသီမှပဲ မိတ်ဆက်ပါ
မယ်။
မျက်နှာပြင်အကြီးမားဆုံး Latitude 7520
မှာတော့ ၁၅ လက်မ 4K UHD display နဲ့ Full HD
web ကင်မရာလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက
တော့ ဒေါ်လာ ၁,၆၄၉ ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ
ထွက်လာပါမယ်။
Latitude 5420 နဲ့ Precision 3560 ကတော့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့ အဖုံး
မှာ bioplastic ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်လာပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတာ့ ဒေါ်လာ ၁,၀၄၉ နဲ့ ဒေါ်လာ ၁,၁၈၉
ကျသင့်ပါမယ်။
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Global UGRAD
ပညာသင်ဆုအကြောင်း
ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ
ဘွဲ့ကြိုနှီးနှောဖလှယ်ရေးပညာသင်ဆု
အစီအစဉ် (Global UGRAD) အကြောင်း ဆွေးနွေး
ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီထိ
Zoom နဲ့ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲမှာ
ပညာသင်ဆု
အစီအစဉ်အကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမှာ
ဖြစ်ပြီး ပညာတော်သင်အစီအစဉ်ကနေ ပြန်လာပြီး
ကြသူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ
မျှဝေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Zoom ဆွေးနွေးပွဲအတွက်
အများဆုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ လူဦးရေ (၃၀၀) မပြည့်
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မချင်း အရင်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းသူတွေက Zoom ထဲ
ကိုဝင်ရမယ့် အချက်အလက်တွေကို ဦးရာလူစနစ်
နဲ့ လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘွဲ့
ကြိုနှီးနှောဖလှယ်ရေးပညာသင်ဆု
အစီအစဉ်
ဟာ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်း
တွေက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို အမေရိ
ကန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့
စံတန်ဖိုးတွေကိုလေ့လာရင်း
သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ပညာရပ်
ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်
လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့
အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ တက္ကသိုလ်
ဒါမှမဟုတ် ကောလိပ် တစ်ခုခုမှာ semester တစ်ခု
စာသွားရောက်ပညာသင်ဖို့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အစီအစဉ်
ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ https://bit.
ly/38mG0kq မှာ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။
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Word of the Day

Text mining
(Text analytics)

Text mining ဆိုတာကတော့ software
ကပေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုမရှိထားတဲ့ text အချက်အ
လက် ပမာဏအကြီးကြီးကို စူးစမ်း၊ ဆန်းစစ်တဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
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Gadgets
FacePass 7 Touchless Smart
Face Recognition

Anviz ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Face time
attendance ဖြစ်တဲ့ Facepass7 ဖြစ်ပါတယ်။ Mask
Detection လည်းပါဝင်လို့ Scan ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ
လည်း Mask ကို ချွတ်စရာမလိုတဲ့ အတွက် ရောဂါကူး
စက်မှာ စိုးရွံ့နေရတဲ့ ကာလမှာ ပိုပြီး Safe ဖြစ်စေ
တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Dual-core 1.0GHz
CPU နဲ့ဖြစ်ပြီး ကင်မရာအနေနဲ့ Dual Camera
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ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ LCD ကို ၃.၂ လက်မ
အရွယ်ရှိ HD TFT Touch Screen ထောက်ပံ့
ပေးထားပါတယ်။ User Capacity ၃၀၀၀ အထိ
အသုံးပြုနိုင်ပြီး Log Capacity ကတော့ ၁၀၀,၀၀၀
အထိ ရနိုင်မယ့်အပြင် Log capacity ပြည့်သွားရင်
လည်း ရှင်းပြီး ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Time
attendance သာမက Door sensor, Switch, Door
bell အနေနဲ့ အိမ်တံခါးရုံးတံခါးတွေမှာ တပ်ဆင်ပြီး
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ WiFi စနစ်လဲ ပါဝင်ပါတယ်။
Face Recognition အပြင် Card နဲ့ ID+Password
Method တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ verify speed
ကတော့ 1 Second သာကြာမြင့်တဲ့အတွက် Time
attendance အတွက် အချ ိန်ကုန်သက်သာစေမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၃၇၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး
အာမခံ ၁ နှစ်ပေးထားကာ အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့
Installation Service ကိုလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်
ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Technoland ဖုန်း - ၀၉
၉၇၀၀ ၃၅၁၀၄ (ရန်ကုန်) ၀၉ ၉ ၆၇၉ ၁၈၀၆၀
(မန်း)၊ ၀၉ ၉ ၇၆၀၁၈၃၉ ၃ (နေပြည်တော်) ကို
ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
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Page Guide
Learn English Through
Stories

အင်္ဂ လိ ပ် စာကို လေ့ လာနေသူ တွေ အ တွ က်
အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေ
ကို ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်။

Members (644,695)
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Game of the day
Block Fortress: Empires (iOS)

Character တွေကို ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ပြင်
ဆင်ကာ နှစ်သက်ရာ ဂြိုဟ်ကိုရွေးချယ်ပြီး ကစား
ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းမှာ ကစားသူဟာ လက်
နက်တွေကို ရှာဖွေပြီး အဆိုပါ ဂြိုဟ်ပေါ်မှ ရန်သူတွေ
ကို တိုက်ခိုက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဂိမ်းကို App
Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး iOS version
9.0 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းဖြစ်
ပါတယ်။
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App of the day
Drink Water Reminder –
Aqua.ly (iOS)
ရေသောက်ဖို့

အ

ချ ိန်တွေကို သတိပေးမယ့်
အသုံးဝင်မယ့် app တစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ်။
သောက်သုံးရမယ့်

နေ့စဉ်
ရေ

ပမာဏကို ထည့်သွင်းပြီး
ရေသောက်ရမယ့် အချ ိန်
တွေမှာ

သတိပေးနေမှာ

ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ app
ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုလို
သူတွေအနေနဲ့ App Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 8.0 နဲ့အထက်မှာ
ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် app ဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Lenovo Thinkpad T590T
Laptop

Thinkpad တွေရဲ့ အကြမ်းခံမှု၊ ကြာရှည်
ခံမှုတွေကြောင့် လူသိများ၊ လူသုံးများပြီး ဘက်စုံသုံး
လို့ရတဲ့အပြင် AutoCAD, Microsoft Office, Excel,
word, Power point, Adobe Page Maker အပြင်
ဂိမ်းကစားခြင်းတွေအတွက်ပါ

ရွေးချယ်နိုင်မယ့်

lenovo Thinkpad T590T ဖြစ်ပါတယ်။ Intel®
Core™ i5-8265U Processor (6MB Cache ,
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1.60GHz up to 3.90 GHz) နဲ့ memory
အတွက် 8GB DDR4 2400 (Onboard) + 1 Slot
ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ အချက်အလက်
တွေ သိမ်းဆည်းဖို့ အတွက်ကိုတော့ 256GB SSD
M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 (Only) ထောက်ပံ့ပေး
ထားပါတယ်။ Display ကိုတော့ ၁၅.၆ လက်မ FHD
IPS AG အမျ ိုးအစား အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဗီဒီယို
chat

ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်

HD720p

Camera

with ThinkShutter ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
လုံခြုံရေးစနစ်အတွက် Finger Print ပါဝင်ပါတယ်။
Integrated Intel UHD Graphics 620 နဲ့ဖြစ်ပြီး
ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှု

အတွက်

Wireless

Card - Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 စတာတွေ
ပါဝင်ပါတယ်။ Warranty အနေနဲ့ Parts and
Service 3 Years Carry In Wty ပေးထားပြီး Battery
အတွက် 1 Year ပေးထားပါတယ်။ အရောင်ကတော့
အနက်ရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၁,၄၉၈,၅၀၀
ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
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Photo of the Day

ToeToe Tun
Canon 70D

