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ကွန်ပျူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရင်
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြလဲ

(၁) ကွန်ပျူတာ အလွန်အမင်း နှေးကွေးနေပါ
လိမ့်မယ်
(၂) ကွန်ပျူတာက icon ဒါမှမဟုတ် software
application ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘာမှ မတုံ့ပြန်တာ၊
မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်မလုပ်တာ တွေ့ရပါမယ်
(၃) ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှဘ
ိ ဲ ကွနပ
် ျူတာ
က reboot ဖြစ်တာ၊ ရပ်သွားတာ ဒါမှမဟုတ်
ပြုတ်ကျတာ ဖြစ်လာပါမယ်
(၄) ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်ထားတဲ့ လုံခြုံရေး
ပရိုဂရမ်နဲ့ firewall က ရုတ်တရက် ပြုတ်ကျပါမယ်။
(၅) ကိုယ်ပိုင် disk drive တွေ ဒါမှမဟုတ်
hard drive သုံးလို့မရတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
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(၆) ရုတ်တရက် print ထုတ်လို့ မရတာ
လည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်
(၇) ကွန်ပျူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှိတာ ဒါမှ
မဟုတ် ဗိင
ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခထ
ံ ားရင် အပေါ်မှာ ပြထား
တဲ့ မက်ဆေ့ချ်ပါ Windows ကိုတွေ့ရပါမယ် (ဗိုင်း
ရပ်စ် ပရိုဂရမ်နာမည်/ scanner နာမည်သစ် ပေါ်လာ
ပြီး windows ကိုပိတ်လို့ မရတာလည်း ကြုံကောင်း
ကြုံပါမယ်)
(၈) မမျှော်လင့်တဲ့ ကျပန်း အချန်ိ တိုင်းမှာ
pop-up widows တွေ မြင်လာရပါမယ်
(၉) ကွန်ပျူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတဲ့အတွက်
ဖြေရှင်းဖို့ antivirus software တစ်ခုကို install
ဒါမှဟုတ် download လုပ်လို့ မရတဲ့ ပြဿနာနဲ့
လည်း ကြုံရပါမယ်
(၁၀) ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်က icon
တွေ ချက်ချင်း ပျောက်သွားတာ၊ folder တွေထဲက
ပရိုဂရမ်ဖိုင်တွေ ပျောက်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ
တယ်။
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TV-Lite ကို Ubuntu OS တွင်
ထည့်သွင်းခြင်း

TV-Lite ဆိုတာကတော့ Ubuntu OS မှာ
အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Streaming TV ကြည့်ရှုနိုင်မယ့်
Open-Source ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ IPTV
တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် IPTV Player တစ်ခုလည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ TV-Lite ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုလို
တယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအတိုင်း ထည့်သွင်း
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ubuntu OS မှာ TV-Lite ကို ထည့်သွင်းဖို့
အတွက် ပထမဆုံး Ubuntu OS System ရဲ့ Package
တွေကို Update တွေ Upgrade တွေ ပြုလုပ်ထား
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သင့်ပါတယ်။ Package တွေကို Update ပြုလုပ်ဖို့
အတွက် Ubuntu ရဲ့ Terminal ကို Ctrl + Alt + T ကိုအ
သုံးပြုပြီး ဖွင့်ရပါမယ်။ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Terminal
ထဲမှာ sudo apt-get update ဆိုတဲ့ Command နဲ့
Package တွေကို အရင် Update ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါ
တယ်။
Update ပြုလုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ sudo
apt-get upgrade နဲ့ Upgrade ထပ်မံ လုပ်ပေးရပါ
မယ်။
TV-Lite ကို Ubuntu မှာထည့်သွင်း အသုံးပြု
ဖို့အတွက် ဖော်ပြပါ command တွေကို Terminal
မှာ ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ အသုံးပြုရမယ့် command
တွေကတော့ sudo add-apt-repository ppa:tv-lite/
ppa-git
sudo apt install sp-auth tv-lite
စတဲ့ command တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ
command တွေကို ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်
ရာ package တွေကို download လုပ်ယူပြီး ထည့်
သွင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Install လုပ်ပြီး
သွားရင် TV-Lite ကိုဖွင့်ပြီး Menu > Manage Sub-
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scriptions မှာ https://is.gd/freeiptvall ဆိုတာ
ကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် အခြား IPTV
လိပ်စာတွေကို ထည့်သွင်းပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အသုံးမပြုလို တော့ဘူးဆိုရင်
sudo apt remove sp-auth tv-lite
sudo

add-apt-repository

--remove

ppa:tv-lite/ppa-git
ဆိုတဲ့ command နဲ့ ပြန်လည် ဖယ်ရှားနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။

COVID-19 ကာလအတွင်း
အရှေ့တောင်အာရှတွင်
အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သန်း
၄၀ တိုးလာ
COVID-19

ကာလအတွင်း

အရှေ့တောင်

အာရှမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သန်း ၄၀ တိုးလာ
တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
လည်

ပထမအကြိမ်

အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်းမှာ

နှစ်ပတ်
Myanmar
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Digital Economy Association အလုပ်အမှုဆောင်
ဦးအောင်ကျော်မိုးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာ အင်တာနက်
အသုံးပြုသူက အရှေ့တောင်အာရှမှာ သန်း ၄၀ တိုး
လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သန်း ၄၀ တိုးတာ
ကြောင့် ၂၀၂၀ အကုန်မှာ အင်တာနက် သုံးစွဲသူပေါင်း
သန်း ၄၀၀ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ၂၀၁၉
အကုန်မှာ သန်း ၃၆၀ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမျုးိ အရှိန်
အဟုန်မြှင့်ပြီး တိုးတက်လာတာကို ပြောလို့ရတာ
COVID-19 အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့
ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ Digital Economy
ပေါ့နော်။ ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုတာ။
အသုံးပြုတဲ့သူ

တော်တော်များများပေါ့။

သုံး

ယောက်ထဲမှာ တစ်ယောက်က အခုမှ အသုံးပြုတဲ့သူ
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တွေပါပါတယ်” လို့ ဦးအောင်ကျော်မိုးက ပြောပါ
တယ်။
ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်
စကားဝိုင်းမှ မေးမြန်းခဲ့တဲ့ Digital Economy က
ဘယ်အရွယ်အစားရှိလဲ တက်နေလား ကျနေလား၊
COVID ကြောင့် ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း
အပေါ်မှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အသုံးပြုတဲ့သူတွေ

အကုန်လုံးကလည်း

အားလုံးထဲက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက COVID-19 ပြီးသွား
ရင်တောင် ဆက်ပြီးတော့ Digital Economy ပေါ့
နော်။ ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်ပြီးတော့
သုံးစွဲမယ်လို့ google ကုမ္ပဏီကနေပြီး ကောက်
တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်
တော်တို့ Digital Economy မှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့
ကုမ္ပဏီတွေ အကုန်လုံးအတွက်ကတော့ အားရဖွယ်
ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်လို့ ပြောလို့ရပါလိမ့်
မယ်။ Digital Economy ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်
ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့

သိထားဖို့

အချက်အချု့ိ

ရှိပါတယ်။ အသင့်လည်း ပြင်ထားရပါမယ်။အား
လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာ
ဒီဂျယ်တယ်နည်းပညာတွေကို သုံးပြီးတော့ မဖြစ်
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မနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အိမ်မှာနေပြီး entertain လုပ်
နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချန်ိ တွေကို ကုန်လွန်စေရ
တယ်။ ကျွန်တော် ခုနကပြောတဲ့ စစ်တမ်းအရ ဆိုရင်
လည်း အိမ်မှာနေတဲ့သူ တော်တော်များများက သူတို့
အသုံးပြုတာထက် တစ်နာရီလောက် ပိုပြီးတော့
သုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပုံမှန် ငါးနာရီ
သုံးတယ်ဆိုရင် အခု ခြောက်နာရီ သုံးနေပြီပေါ့။
အဲဒီအခါမှာ အင်တာနက်က စျေးဝယ်တာ၊ ရုပ်ရှင်
ကြည့်တာ၊

သီချင်းနားထောင်တာ

အစားအစာ

မှာတာတွေ လုပ်ပါတယ်” လို့ ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့ပါ
တယ်။
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Gadgets
Lenovo V14 Laptop

ဒီဇိုင်းပိုင်း

သေသပ်ကောင်းမွန်ပြီး

Iron

Gray Color နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်
ဖြစ်တဲ့ Lenovo V14 Laptop ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးသုံး
ကျောင်းသုံး Software တွေအပြင် ဂိမ်းတွေ၊ Engineering Software တွေသာမက Photo & Video
Editing တွေအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ryzen 7(4700U) 2.0GHz to 4.1GHz , 4MB L2
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/ 8MB L3 AMD CPU နဲ့ Graphic အတွက် AMD
Radeon Graphics ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
RAM ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ 8GB အသုံးပြုထားပြီး
အချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ကိုတော့
512GB SSD ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘက်ထရီ
အတွက်ကိုတော့ 3 cell, 52Wh အသုံးပြုထား
ပါတယ်။ ၁၄ လက်မအရွယ် FHD Anti-glare Display
နဲ့ဖြစ်ပြီး အခြားသော စနစ်တွေ အနေနဲ့ 802.11ac
2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 Card, x USB 2.0•2x
USB 3.1 Gen 1•1x HDMI 1.4b•1x card reader•1x
headphone / microphone combo jack (3.5mm)
•1x power connector, 4-in-1 card reader,
Webcam, Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby®
Audio™ စတာတွေ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၉ နဲ့ ညီမျှတဲ့ မြန်မာ
ကျပ်ငွေနဲ့ ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Linn IT &
Mobile Mart (နေပြည်တော်) ဖုန်း (၀၆၇) ၂၄၄၈၈၊
၂၆၈၈၄ တို့မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
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App of the day
MobileTrans

Mobile

Trans ဆိုတဲ့ app
ကတော့ ဖုန်းထဲက
ဒေတာတွေကို

အ

ခြား ဖုန်းတစ်ခုသို့
လျ င် လျ င် မြ န် မြ န်
နဲ့ လွဲပြောင်းပေးနိုင်
အောင်

စီစဉ်ပေး

ထားတဲ့ app တစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ်။ Contact,

Picture,

Video, Document
အစရှိတာတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်
အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ထည့်သွင်း အသုံးပြု
လိုသူတွေအနေနဲ့ Play Store ကနေ အခမဲ့ရယူ
နိုင်ပါတယ်။ Android version 5.0 နဲ့အထက်မှာ
ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
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Game of the day
Skip Love
Skip Love ဆို
တဲ့ ဂိမ်းကတော့ ဆန်း
သ စ် တီ ထွ င် ထား တဲ့
ဉာ ဏ် စ မ်း ဂိ မ်း တ စ် ခု
ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ မနှစ်
သက်တ့ဲ သူဆက
ီ လွတ်
မြော က် ဖို့ အ တွ က်
ဉာဏ်စမ်းတွေနဲ့ ကစား
ပေးရမယ့်

ဂိမ်းဖြစ်ပါ

တယ်။

ထည့်သွင်း

ကစားလို သူ တွေ အနေ
နဲ့ Play Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android version 4.4 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း
ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
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PowerTech

PowerTech ဆိုတဲ့ Facebook page ကတော့
ဆားကစ်တွေနဲ့

ပတ်သက်တဲ့

အကြောင်းအရာ

တွေကို နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook page
တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

Members (36,945)
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Viewsonic VB-CAM-001 Ultra
Wide WebCam

Online Meeting ,Video Conferencing
အပြင် Online Learning ပြုလုပ်တဲ့ အခါတွေမှာ
အသုံးဝင်တဲ့ Viewsonic VB-CAM-001 Ultra Wide
WebCam ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး
1080p resolution နဲ့အတူ 120° wide-angle field
of view မြင်ကွင်းကျယ်မျုးိ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Built-in microphone တစ်ပါတည်း ပါဝင်ပြီး
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆူညံသံတွေကို
ပယ်ဖျောက်ပေးတဲ့ noise reduction စနစ် ထောက်
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ပံ့ပေးထားပါတယ်။ USB 2.0 ကနေ အလွယ်တကူ
တပ်ဆင် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး Windows/ Mac /
Android /Chrome OS စတာတွေနဲ့လည်း အဆင်
ပြေပြေ ချတ်
ိ ဆက်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ZOOM,
Microsoft Teams, Skype, Facebook Messenger,
Google Hangout စတဲ့ application တွေနဲ့လည်း
အဆင်ပြေပြေ ချတ်
ိ ဆက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ Desktop, Laptop တွေမှာ တပ်ဆင်ဖို့ Mount
တစ်ပါတည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၂၁၀,၄၅၀
ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။

Photo of the day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung galaxy A 70

