ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၃)
အမှန်ရရွေးရတဲဲ့ ဉာဏ် စမ်ွေးပရေဠိကိို ရ ြေကကညဲ့ ပ် ပွေး သင်ဘယ်ရလာက်သထ
ိ ာွေးသလဲ ဆိိုတာကကညဲ့ ရ
် ရအာင်။
၁။ လူမှုမဒယာရပေါ် တ ခာွေးလူရဲ ဓါတ်
ပိုကမ
ိို တင်ခင် ဘာလိို ရမွေးကကညဲ့
ြေ
် ိိုလိ
ဲ့
ဲ့ ိုတာလဲ။
ဲ့
က။ သငမ္
် ာ follower တတွေ လိုလိုတလာက်တလာက်

ြ။ သင်က ဓါတ်ပိုထမ္
ဲ ာမ္ပါတတာ သငသ
် ူငယ်ြျင်ားတတွေ

မ္ရလို ပတ
ို င်ရတာ တန်ြျင်မ္တန်မ္ာပါ။

ဇတေဇေါခြစ်သွောားနင
ို လ
် ိုပါ။

ဂ။ ဓါတ်ပိုထပ
ဲ ါတဲလူက သူပက
ို ို Public နဲ

ဃ။ ဓါတ်ပက
ို ို edit မ္လိုပ်ပဲ ဘယ်တတာမ္မ္တင်သငပ
် ါ။

မ္တင်တစြျင်တာခြစ်နင
ို လ
် ိုပါ။

၂။ ရအာက်ပါထဲမှ ဘယ်အဆိက
ို အင်တာနက်ရပေါ်က သတင်ွေးအတို အ ြေစ်နင
ိို ဆ
် ွေးို လဲ ဆိတ
ို ာရရွေးပါ။
က။ ခမ္င်ားတလာက်ရတဲ ပိုရွေက်ဆတ်ကကား

ြ။ အစားို ရရို ားပတ်ရက်တ ကာင ်

မမ္ ြို့ ခပင်လယ်ကွေငား် ထဲမ္ာ တတွေြို့ ရရခြင်ား။

မမ္ ြို့ထဲမ္ာကာားလမ္်ားပတ်ဆိုမ္ှုခြစ်။

ဂ။ မမ္ ြို့ တရ စဆာန်ရို သို ကျာားသာားတပါက်အသစ်တရာက်ရ

ဃ။ ငလျင်ဒဏ်တ ကာင ် အတဆာက်အအိုမ္ျာားပျက်စား။

၃။ ရအာက်ပါတိထဲ
ို ဲ့ မှ ဘယ်အဆိက
ို တန်ွေးတူအချင်ွေးချင်ွေး ကူည ခင်ွေးရဲ ဥပမာလဲ
။
ဲ့
က။ အမ္်န ဲ ခပဿနာခြစ်တနတဲတကျာင်ားသာားကို

ြ။ တနမ္တကာင်ားခြစ်တနတဲ လူငယ်တလားကိုဆရာေန်က

ဆရာကကူညတယ်။

ကူညတပားတယ်။

ဂ။ လူငယ်တလားက စတ်ကျန်ားမ္ာတရားဆရာေန်န ဲ

ဃ။ လူငယ်တလားက သူနတေဒနာတူ
ဲ
သူတတွေကို ကူညြို

သခမ္င်ခြင်ားနဲပတ်သက်မပား ကိုသမ္ှုြတနတယ်။

ဗဒယို Blog တစ်ြို ခပ လိုပ်တယ်။

၄။ Facebook တပေါ်မ္ာ တအာက်တြာ်ခပပါထဲက ဘယ်အရာအတွေက် algorithm အသိုားမ္ခပ ထာားတာလဲ။
က။ သငရ
် ဲnewsfeed မ္ာ ဘယ်အတ ကာင်ားအရာတတွေ

ြ။ သင်န ဲ အခပန်အလန်ဆက်သွေယ်မ္ှု ကို အတခြြမပား

ခပတစြျင်လဲဆိုတာ ဆိုားခြတ်ြို

တြျ ြို့သူငယ်ြျင်ားတတွေရဲ ပစ်
ို တတွေကို တရွေ ားြျယ်ခပသနင
ို ြ
် ို

ဂ။ သင်တင်လိုက်တဲ ပစ်
ို တိုငား် like အမ္ျာားကကားရမ္ယ်လို

ဃ။ ဘယ်ပစ်
ို တတွေက ယို ကည်စတ်ြျလိုမ္ရတဲ၊ spam

အာမ္ြြို

ပါတဲ လငြ
် ်တတွေခြစ်နင
ို လ
် ဲ ဆိုတာ တြာ်ထတ
ို ်နင
ို ြ
် ို

၅။ Catfishing ဆိုတာဘာလဲ။
က။ အွေနလ
် ိုငား် တပေါ် တခြာားတစ်တယာက်အခြစ်

ြ။ တခြာားသူတတွေရဲ follower တတွေကို ြိုားယူတာ

ဟန်တဆာင်တာ
ဂ။ အွေနလ
် ိုငား် တပေါ်ကလူတတွေကို ရို ငား် စိုငား် တဲ
မ္က်တဆြျ်ပတာ
ို

ဃ။ အွေနလ
် ိုငား် တပေါ်က ပစ်
ို တိုငား် ကို like လိုပ်တာ

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၃)
၆။ လ ိြုံ ျှို့ ဝှကစ
် ကာွေးလွေးို နဲ အရကာင
ထ
ဲ င်လက
ိို တ
် ယ်။ လို ခြုံရရွေးအဆင ဲ့် တစ်ခို ထပ်ရပါင်ွေးထညဲ့ တ
် ဲ့ဲ အရနနဲ ဲ့
ဲ့
ဲ့် ဝ
သငြေ
်ဲ့ ိုန်ွေးထဲကိို နပါတ်တစ်ခပ
ို ိိုရပွေးတယ်
ဆိတ
ို ာ ဘာကိရ
ို ပာတာလဲ။
ဲ့
က။ စစစ်ထန်ားသမ္်ားမ္ှုရခြင်ား

ြ။ အဆင ် ၂ ဆင ် စစ်တဆားမ္ှုပိုစ

ဂ။ လျှ ြို့ ေက်စကာားလိုား မ္ျှတေခြင်ား

ဃ။ အွေနလ
် ိုငား် တပေါ် မ္ည်သူမ္ည်ေါ မ္သနင
ို ခ် ြင်ား

၇။ လ ိြုံ ျှို့ ဝှကသ
် ရက တနဲ မက်
ရဆဲ့ချ် ပိိုတယ်
ဆတ
ို ိ ာ ဘာအဓိပပါယ်လ။ဲ
ဲ့
ဲ့
က။ ဒမ္က်တဆြျ် က လျှ ြို့ ေက်သတက တနဲ

ြ။ ဒမ္က်တဆြျ်က လူမ္ှုမ္ဒယာတပေါ် public

ခြစ်တနတယ်။ ဒါတ ကာင ် ဒမ္က်တဆြျ်ကို

နဲတင်ထာားမပား လူတိုငား် ြတ်နင
ို တ
် ယ်။

ပတဲ
ို လူနလက်
ဲ
ြသူ နစ်ဦားသာ ြတ်နင
ို တ
် ယ်။
ဂ။ ဒမ္က်တဆြျ် မ္ာ တရာားမ္ေင်တဲ

ဃ။ ဒမ္က်တဆြျ်ကို မ္တတာ်တဆလူမ္ာားမပား

အတ ကာင်ားအရာအမမ္ဲပါတယ်။

ပလ
ို ိုက်တယ်။

၈။ ဒါကဘာကိို ရည်ညွှန်ွေးတာပါလဲ။ ‘အန်လင
ိို ွေး် ရပေါ်တင်တဲ့ဲ အရကကာင်ွေးအရာရတကိို စစ်ရဆွေးရပွေးြေိို၊ဲ့ report ရတကိို
ကိင
ို တ
် ယ် ရ ြေရှငွေး် ြေိို နဲ
ိို ရ
် စတဲဲ့ အရကကာင်ွေးအရာရတကိို ြေယ်ရှာွေးရပွေးြေိို ဝန်
် က
ို ိ ရ
် တက
ဲ့ ထိ
ဲ့ ထမ်ွေးရတကိို ဝက်ဘဆ
ဲ့ ခက
ခန်ထ
ဲ့ ာွေးရလဲ့ရိှတယ်’
က။ မ္ည်သူမ္ည်ေါမ္သနင
ို ခ် ြင်ား

ြ။ စစစ်ထန်ားသမ္်ားတပားခြင်ား

ဂ။ ကိုယ်တရားကိုယ်တာအြျက်အလက်ထန်ားြျ ပ်မ္ှု

ဃ။ လူမ္မ္
ှု ဒယာ follower မ္ျာား။

၉။ ဘယ် ြေစ်ရပ် က အန်လင
ိို ွေး် ရပေါ်မှာကိယ
ို ခ
် ျင်ွေးစာမှု ပ ခင်ွေးကိို ရြော် ပတဲဲ့ ဥပမာလဲ။
က။ လူမ္မ္
ှု ဒယာတပေါ် သငသ
် ူငယ်ြျင်ားရဲ

ြ။ တနမ္တကာင်ားတဲ တကာင်တလားတစ်တယာက်က

အရက်ရစရာပက
ို ို တင်လိုက်မပား ရယ်တနတဲ emoji ကို

သူတရာဂါ အတ ကာင်ားအွေနလ
် ိုငား် တပေါ်ရာ ကညြ
် ို

ပတ
ို အာက်မ္ာ စာတန်ားထားို လိုက်တယ်။

ဆိုားခြတ်လိုက်တယ်။

ဂ။ တကာင်မ္တလားက သူဓါတ်ပိုကို သူတိုမ္သာားစို group

ဃ။ လူတစ်တယာက်က ပရဟတအတွေက် ြက်ြက်ြဲြဲ

chat လိုပ်တဲထဲ ပလ
ို ိုက်တယ်။

လိုပ်တဆာင်ြဲတဲအတ ကာင်ား ဗဒယိုမ္ာ တကာင်တလား
တစ်တယာက်က“ တတာ်လိုက်တာ၊ အစ်ကို ဘယ်လို
ြစာားတနရလဲဆိုတာ ကျွနတ
် တာ်သပါတယ်ဗျာ”
လိုတရားလိုက်တယ်။

၁၀။ လူမှုမဒယာရပေါ်မှာ ဘာသာတရာွေးကိအ
ို ရ ခခပပွေး လူတစ်စိုကိို တိက
ို ခ
် ိိုကတ
် ပ
ဲ့ဲ ိိုစ်ဲ့ တစ်ခိုရိှတယ်။ လူတစ်ရယာက်က
like လိုပ်လက
ိို ပ် ပွေး ောသ အရနနဲ သူ
ို တ
် ယ်။ ရအာက်ပါတိမှ
ို ဲ့ အသငရ
ဲ့ ငယ်ချင်ွေးရတကိို share လိက
ဲ့ သူ
ဲ့် တာ်ဆွေးို
တ ို ပန်
ိို ရွေးပါ။
ဲ့ မှုကရ

အေျ ဖမ ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၃)
က။ ဒါကဟာသပဲ။ ရယ်စရာဆိုရင်တတာ like နဲ share

ြ။ ဒါက အမ္ိုနား် စကာားခြနတ
် ေခြင်ားရဲ ဥပမ္ာပါ။

လိုပ်တာ ခပဿနာမ္ရပါဘူား။

လူမ္မ္
ှု ဒယာတပေါ် share တာ မ္မ္န်ကန်ပါဘူား။

ဂ။ Share လိုရပါတယ်။ ဒါတပမ္ဲ ဒါက ဟာသဆိုတာ

ဃ။ ဓါတ်ပို နဲ တခြာား ကိုယ်တရားအြျက်အလက်တတွေ

တသြျာရင်ားလင်ားတအာင်တခပာရပါမ္ယ်။

မ္ပါရင် share လိုရပါတယ်။

အေျ ဖမ ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ

