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Sony ရဲ့ Airpeak ဒရုန်း

Sony ကတော့ CES 2021 ပြပွဲမှာ Airpeak
ဒရုန်းအသစ်ကို အမြည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဒရုန်းဈေး
ကွက်ထဲ ဝင်လာပါတယ်။
အခု

ဒရုန်းအသစ်မှာ

Alpha

ကင်မရာ

တစ်လုံး ပါဝင်ပြီး ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိ ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့
ဗီဒီယိုဖန်တီးသူတွေ အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါ
တယ်။
Airpeak ဒရုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်
အချက်အလက်ကတော့ နည်းနည်းပဲ ထွက်လာပါ
သေးတယ်။ Sony ကတော့ ရှုခင်းနဲ့ မြို့မြင်ကွင်း
ရိုက်ကူးမှုအကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
Airpeak ကတော့ Visioon-S concept ကားနောက်
ကနေ လိုက်လံရိုက်ကူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုကို Sony က
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ပြသခဲ့ပါတယ်။ Airpeak ဒရုန်းဒီဇိုင်းမှာ မြေပြင်ပေါ်
ဆင်းသက်နိုင်တဲ့ ဂီယာပါဝင်ပြီး ပျံသန်းမှုအတွင်း
အတွင်းဘက်ထဲ ထည့်သိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Sony ဟာ ၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းမှာ Airpeak
အမှတ်တံဆိပ်ကို မူလစတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁
နွေရာသီမှပဲ ရောင်းချမယ်လို့ သိရပါတယ်။

Facebook နဲ့ အချက်အလက်
ဝေမျှမယ်လို့ WhatsApp ကြေညာ
အပြီး Signal အသုံးပြုမှု မြင့်တက်
WhatsApp ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက သုံးစွဲသူ
အချက်အလက်တွေကို မိခင်ကုမ္ပဏီ Facebook
နဲ့အတူ ဝေမျှသုံးစွဲမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ထုတ်ပြန်အပြီး WhatsApp ပြိုင်ဘက်
Signal ကို download ပြုလုပ်မှု အလွန်များပြား
လာပါတယ်။
WhatsApp သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ
၈ ရက် မတိုင်မီ Facebook နဲ့အခြားဌာနခွဲက
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ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ တည်နေရာ အချက်အလက်တွေကို
သဘောတူညီမှပဲ အသုံးပြုခွင့်ရပါမယ်။ အခု အ
ပြောင်းအလဲက ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ယူကေအပြင်ဘက်
မှာ သက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ WhatsApp ကပြောခဲ့
ပါတယ်။ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲက သူငယ်ချင်း ဒါမှ
မဟုတ် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ လုံခြုံစွာ စကားပြော
ဆိုမှုကို ထိခိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ WhatsApp က
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
App လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့ Sensor Tower
အချက်အလက်အရ WhatsApp ထုတ်ပြန်ချက်
နောက်မှာ Signal အသုံးပြုသူ အလွန်မြင့်တက်လာ
တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Signal ကလည်း WhatsApp
လိုမျ ိုး encrypt message ပေးပို့တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု
ဖြစ်ပါတယ်။
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Signal
အသုံးပြုမှုက
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့
ရက်သတ္တပတ်ထက် ရာခိုင်နှုန်း ၄,၂၀၀ အထိ
တိုးတက်လာပါတယ်။

အနာဂတ်လုပ်အားစုများ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ဝိုင်ဆီးလီ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်
လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
အနာဂတ်လုပ်အားစုများ
၂၀၂၁
ခုနှစ်
ဝိုင်ဆီးလီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို
တက်ရောက်ဖို့
အတွက် ဖေဖော်ဝါရံ ၁ ရက်အထိ လျှောက်လွှာတွေ
လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ၈ ရက်ကြာ အွန်လိုင်း အလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွက
ဲ ို အာရှဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီး စင်ကာပူ
နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးနဲ့ ပူးပေါင်းအကောင်
အထည်ဖော်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေး
ပွဲမှာ လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်း
ပညာကြောင့် အာရှနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ အလုပ်လုပ်
ကိုင်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို
ဝေမျှပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
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အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်
အနာဂတ်အ
လုပ်အကိုင်အကြောင်း၊ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး
ကပေးအပ်မယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ
အကြောင်း စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ကြွတဲ့ အာဆီယံ
ဒေသတစ်လွှားက အသက် ၂၀ နဲ့ ၃၅ နှစ်ကြား
ကျောင်းသူ၊
ကျောင်းသားတွေ၊
စွန့်ဦးတီထွင်
သမားတွေနဲ့
ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်
ပညာရှင်တွေကို ရှာဖွေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေပြီး ဒေသတွင်း အတော်
ဆုံးလူတွေအနက် တချ ို့ဆီက လေ့လာသိရှိရမှာ
ဖြစ်သလို၊ အာဆီယံဒေသတစ်လွှားက လူငယ်
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ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း သိကျွမ်းရမှာဖြစ်ပြီး တိုး
တက်လာနေတဲ့နည်းပညာနဲ့
အလုပ်အကိုင်
တွေပြောင်းလဲလာမှုကို စင်ကာပူမှာ တခြားနိုင်ငံ
တွေက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်
နေကြသလဲဆိုတာကိုလည်း
လေ့လာရ
မှာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဟာ တနင်္လာကနေ သော
ကြာအတွင်း ညနေဘက်တွေမှာ အချ ိန်အကန့်
အသတ်နဲ့ ထိတွေ့မှုတွေ အပါအဝင် ရှစ်ရက်ကြာမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတွေကို ဇန်နဝါရီ ၁
ရက်ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်အတွင်း https://
www.ysealifutureworkforce2021.org
ကနေ
လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
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Gadgets
Garmin Edge 1030 Plus GPS

City Biker , Mountain Biker တွေအနေနဲ့ GPS
အနေနဲ့သာမက အကွာအဝေးဘယ်လောက်အထိ
ဆက်သွားရမလဲ၊ Efficiency ကောင်းကောင်းရဖို့
အတွက် ကိုယ့်အင်အားကို ဘယ်လောက်သုံးရမလဲ
ဆိုတဲ့ Vo2Max နဲ့ Heart Rate ပေါ်မူတည်ကာ ပြပေး
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မယ့် Garmin Edge 1030 Plus ဖြစ်ပါတယ်။ ၃.၅
လက်မအရွယ် Color Display ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး
IPX

7

ဖြစ်တဲ့အတွက်

အကြမ်းခံနိုင်မှာဖြစ်ပါ

တယ်။ သွားနေကျ လမ်းမဟုတ်ဘဲ နေရာအသစ်
တွေမှာ စီးဖို့ အတွက် လမ်းမသိတဲ့အခါမှာလည်း
GPS, GLONASS, Galileo Satellites တွေနဲ့ အတိ
ကျဆုံး လမ်းကြောင်းတွေကို ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့မှာ
လာမယ့်

လမ်းကွေ့၊

တောင်တက်စတဲ့

Point

တွေအကုန် ကြည့်ကာ သွားနိုင်ပါတယ်။ မိမိသတ်
မှတ်ထားတဲ့

အိမ်ပြန်လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း

ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Training အတွက်လည်း
Garmin Connect Acc နဲ့ချ ိတ်ဆက်ပြီး Edge
device မှာ Training Plan တွေကို ရယူနိုင်ပါ
တယ်။ နိုင်ငံတကာက Biker တွေနဲ့အတူ Real
Time Challenges တွေလည်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်
နိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးနင်းသူတွေ မတော်တဆ
ထိခိုက်မှုအတွက်

လဲကျတာနဲ့

Emergency

Contact Person ဆီ Location ပို့ပေးမယ့် Features
နဲ့ varia rearview radar and lights နဲ့ ချ ိတ်
ဆက်ထားရင် အနောက်က ကားလာတာကအစ
သိနိုင်မယ့် features တွေပါဝင်ပါတယ်။ စက်ဘီး
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လုံခြုံရေးအတွက် Pin-Protected Bike Alarm ပါတဲ့
အတွက် စက်ဘီးရွေ့သွားတာနဲ့ မိမိဖုန်းကို ချက်ချင်း
Notification

ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

Mountain

Biker တွေအတွက် တောင်တက်တဲ့အခါ ကိုယ့်
Performance ကို track လုပ်နိုင်တဲ့ Mountain
Bike Metrics တွေ ဖြစ်တဲ့ Jump Count, Jump
Distance, နဲ့ Hang time တွေပါ ပြပေးသလို
Advanced Cycling Metrics တွေလည်း ပါဝင်ပါ
တယ်။ စက်ဘီးသမားများအတွက် အခြားလိုအပ်နိုင်
တဲ့ Heat and Altitude Acclimation, ,Nutrition
and Hydration Alerts ,Group Messaging, Group
Track စတာတွေလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
Android OS နဲ့ iOS သုံး စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ပါ ချ ိတ်
ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားက 58 x
114 x 19 mm ဖြစ်ပြီး အလေးချ ိန် 124g ရှိပါတယ်။
Garmin Myanmar ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၃ ၃၆၂ ၈၀၀
(နေပြည်တော်)၊ ၀၉ ၂၅၄၃၇၈၁၃၆ (မန်း)နဲ့ ၀၉
၄၄၃၀၀ ၉ ၂၁၈ (ရန်ကုန်) ကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူ
နိုင်ပါတယ်။
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Page Guide
Confused Aatma

Confused Aatma ဆိုတဲ့ Facebook page
ဟာ ဟာသအကြောင်းအရာတွေနဲ့ အခြားသော
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို ဓာတ်ပုံ
တွေနဲ့ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook page ဖြစ်ပါ
တယ်။

Members (2,864,043)
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Game of the day
Charlie’s Angels: The Game

Running game အမျ ိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်တဲ့
Charlie’s Angels ဂိမ်းဟာ လမ်းတစ်လျှောက်
ပြေးလွှားရင်း gold တွေကို စုဆောင်းရမှာဖြစ်သလို
လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ

ရန်သူတွေကိုလည်း

တိုက်

ခိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို App Store ကနေ
အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 9.0 နဲ့
အထက်မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းအမျ ိုး
အစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
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App of the day
Japanese Kanji Study
Japanese Kanji
Study ဆိုတဲ့ app က
တော့ ဂျပန်ဘာသာစကား
ကို

လေ့လာနေသူတွေ

အတွက်
app

အသုံးဝင်မယ့်

တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Kanji တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
တွေကို
လို

လေ့လာနိုင်သ

kanji

စာလုံးတွေ

ရေးဆွဲပုံတွေကိုပါ

လေ့

လာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ app ကို
Play Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android version 4.4 နဲ့အထက်မှာထည့်သွင်း
အသုံးပြုနိုင်မယ့် app ဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Aver Media Camera Pw313
& Poly Calisto 5200 Speaker
Microphone

Webcam + Speaker နှစ်မျ ိုးတွဲ package
ဖြစ်ပါတယ်။ Aver Media Camera Pw313 ကို
ကွန်ပျူတာရဲ့ USB Port မှာ ချ ိတ်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့ Live
Streaming လုပ်နိုင်မယ့် Webcam တစ်ခု ဖြစ်ပါ
တယ်။ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်
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ကူးမှုစနစ်ပါရှိပြီး ချ ိန်ညှိပေးတဲ့စနစ်ကိုလည်း လွယ်
ကူအဆင်ပြေအောင်

ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။

တစ်စက္ကန့်ကို 30fps နှုန်းနဲ့ 1080p ပုံရိပ်တွေထွက်
စေတာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အနုစိတ်ရုပ်
သံ Live Streaming တွေနဲ့ Video Blog တွေ ဖန်တီး
ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်က streaming
လုပ်မနေချ ိန်မှာ တခြားသူတွေ ကြည့်လို့မရအောင်
lens ကို အုပ်ပေးသွားမယ့် Built-in Privacy shutter
တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်နှာလှုပ်ရှားမှုနောက်လို
က်ပြီး Focus ချ ိန်ညှိပေးမယ့် AI Facial tracking
စနစ်ပါရှိပါတယ်။ Windows 7/8.1/10, MacOS
10.6နဲ့ နောက်ပိုင်းဗားရှင်း ကွန်ပျူတာတွေအတွက်
အထောက်အပံပေ
့ းထားပါတယ်။ Poly Calisto 5200
portable speakerphone ကတော့ PC ကွန်ပျူတာ၊
တက်ဘလက်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအားလုံး USB နဲ့
3.5mm jack မှတစ်ဆင့် ချ ိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ စပီကာ
ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး သွားလေရာကို
အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်
ဖြစ်လို့ ခရီးဆောင်စပီကာအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါ
တယ်။ နောက်ခံ အသံဆူညံမှု လျှော့ချတဲ့ feature
ပါရှိပြီး

အခန်းတွင်းပတ်ပတ်လည်

၃၆၀

ဒီဂရီ
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အသံလွှမ်းခြုံနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကျတဲ့ အသံစနစ်
ဖြစ်စေဖို့နဲ့ ပဲ့တင်သံလျှော့ချဖို့ Digital Signal
Processing (DSP) စနစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ပြန်အားသွင်းနိုင်တဲ့ လစ်သီယံပိုလီမာ ဘက်ထရီ
အမျ ိုးအစား 1000 mAh နဲ့ ဖြစ်ပြီး တစ်ခါအားသွင်း
ထားချ ိန်မှာ နာရီပေါင်း ၃၀ ကြာအောင် အသုံးပြုနိုင်
မှာဖြစ်ပါတယ်။ စပီကာကို စမတ်ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့
တွေနဲ့ ချ ိတ်ဆက်ချ ိန်မှာ အဖြူရောင် အချက်ပြမီး
လင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လုပ်ဖို့၊
အသံပိတ်ဖို့နဲ့ အသံတိုး/ချဲ့ လုပ်ဖို့အတွက်လည်း
စပီကာကိုယ်ထည်ဘေးတွေမှာ ခလုတ်တွေ တပ်
ဆင်ထားပါတယ်။ Poly Calisto 5200 စပီကာဟာ
ဘာသာစကား

၁၆

မျ ိုးကို

ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့

Plantronics Hub ဆော့ဖ်ဝဲလည်း ပါရှိပါတယ်။ အဖွဲ့
လိုက်သုံးသူတွေအတွက် ၃ မီတာ (၁၀ ပေ) အကွာ
အဝေးအထိက

အသံတွေကို

ဖမ်းယူပေးနိုင်

မှာပါ။ Aver Media Camera Pw313 ကင်မရာနဲ့
Poly Calisto 5200 Speaker Microphone
နှစ်မျ ိုးတွဲ တန်ဖိုးက ၄၃၃,၅၅၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
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Photo of the Day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung galaxy A 70

