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မိတ္ဆက ္  
ျပည္သူ႔သတင္းသမား တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ရုုတ္တရက္Aေရးေပၚ ျဖစ္ပြားတဲ ့ သတင္းေနရာသိုု႔ သြားေရာက ္
သတင္းယူရျခင္း ဒါမွမဟုတ ္ စီစU ္ထားတဲ ့ သတင္းယူရန ္ ေနရာေတြမွာ သြားေရာက ္ သတင္းယူျခင္း 
ဆိုတာေတြဟာ မလႊဲမေသြ ျပဳလုပ္ရမွာေတြပါ။ တစ္ကယ္လို႔မ်ား သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ Aခင္းတစ္ခုခုျဖစ္ပြားၿပီး 
A ဲ့ဒီAခ်ိန္သင့္ဆီမွာ လပ္ပ္ေတာ႔ကြန္ပ်ဴတာ , tablet, ဒါမွမဟုတ ္ မိုဘိုင္းဖုန္း တစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင ္
သင္Aလုပ္လုပ္ရတာ Aရမ္းAဆင္ေျပသြားပါၿပီ။ သင္သိတဲ့ႀကိဳက္တဲ ့Live streaming ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ု
Aသံုးျပဳၿပီး A ဲ့ဒီAခ်ိန္မွာ တစ္ကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့Aရာေတြကို ု ရိုုက္ကူးၿပီးတင္ေပးႏိုင္သလိ ု
သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိ ု Aသိေပးႏိုင္ျခင္း Aျခားေသာ ၀က္ဆုိဒ္မ်ား ေတြေပၚမွာ ေဝမွ်ႏိုင္ျခင္း 
စတာေတြကိုပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 
Live streaming ဆိုုတာကေတာ ့ ျဖစ္ပြားေနတဲ ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ု တိုက္ရိုက ္ ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးျခင္းပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ Live streaming ဝန္ေဆာင္မႈေတြက သင္ရိုုက္ကူးလိုက္တဲ ့ဗီဒီယိ ုကိ ုေဝမွ်ယံုတင ္မက 
AစီAစU ္တက်ပါ သိမ္းထားေပးၾကပါတယ္။ Live streaming ရဲ႕ Aားသာခ်က္ တစ္ခုကေတာ ့
ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္စရာ မလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရုတ္တရက ္ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ပြားသြားတဲ ့
Aျဖစ္Aပ်က္ေတြကိ ု ျဖစ္ပြားတဲ့Aတိုင္း ခ်က္ခ်င္းရိုက္ကူးတင္ဆက္ဖုုိ႔Aတြက ္Aသံုးဝင္တဲ ့နည္းလမ္းတစ္ခုလဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖုန္း မ ွတစ္ဆင့္လဲ Live stream ကိုတိုက္ရိုက ္တင္ဆင္နိုင္ပါတယ္။ 
  



Live Streaming နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လတ္တေလာAေကာင္းဆံုး Uပမာေတြကေတာ့ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာက်င္းပတဲ့ 
Aထင္ကရပြဲေတာ္ေတြကို လူေတြ တက္ေရာက္တာေတြ၊ A ီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံေတြမွာ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ျခင္းပါပဲ။ Live streaming ကိုAသံုးျပဳျခင္းဟာ 
Aရမ္းAဆင္ေျပတာေၾကာင့္ သတင္းဌာနႀကီးေတြက ( professional Newsrooms) ေတြကပါ 
သတင္းသြားေရာက္ယူတဲ့ ေနရာေတြကေန live streaming ေပးပို႔ခ်က္ေတြကို Aသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ Uပမာ 
ေျပာရရင ္ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သတင္းဌာန တစ္ခုဟာ Bambuser လို႔ေခၚတဲ့ live streaming 
platform ကို ေန႔စU ္ သတင္းတင္ဆက္တဲ႔ေနရာမွာ Aသံုုးျပဳသလို လိုAပ္ရင္ လိုAပ္သလိုလည္း သတင္း 
ခ်န္နယ္ေတြလည္း Aသစ္ဖန္တီးနုိင္ပါတယ္။ 

Live-streaming ကို Aၿမဲတမ္းေတာ့ သံုးလို႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ Live streaming ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ Aတြက္  
Aင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ လိုAပ္ၿပီး  ေဒတာသြားနိုင္တဲ႔ႏႈန္း နိမ့္တဲ့ေနရာေတြမွာဆိုရင ္ Aသံုးျပဳႏိုင္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရိုုက္ကူးလိုက္တဲ့ ဗြီဒီယိုထဲမွာ ပါေနမယ့္ လူေတြAတြက္ Aႏၱရာယ္ပါပဲ။ 
ရုုပ္သံမတည္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းက သင္သတင္းေပးပို႔မယ့္ Aေၾကာင္းAရာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး Live streaming 
Aတြက္ ဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။ Uပမာ ရိုုက္ကူးၿပီး သတင္းထဲမွာပါဝင္ ေနတဲ့ လူမ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာမ်ားကို 
မႈန္ဝါးေAာင္လုပ္ၿပီး သူတုုိ႔ကိုု မမွတ္မိေAာင္ လုပ္ျခင္းမ်ိဳးကိုု Live streaming ေပၚမွာ ျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ 

ဒီစာA ုပ္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္ေတြ Aသံုးျပဳတာမ်ားလာတဲ ့ A ြန္လိုင္း ဗီဒီယို streaming 
Aေၾကာင္းကို ရွင္းျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aရည္Aေသြးျမင့္ live stream တစ္ခုရရွိဖို႔Aတြက္ လိုAပ္တဲ့ 
Aဓိက Aခ်က္ေတြ၊ Aသံုးျပဳသင့္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာ ေတြ နဲ႔Aတူ ကြန္ပ်ဴတာမွာသာမက ဖုန္းေတြြမွာပါ live 
stream တစ္ခု ဘယ္လို စတင္ျပဳလုုပ္ရတယ္ ဘယ္လို ေဝမွ်ရတယ္ဆိုတာေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
ေျပာျပသြားမွာပါ။ 

သင့္ဖုန္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ Aေျခခ ံ ျပည္သူ႔သတင္းသမား က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ Aရာမ်ားကို 
ေနာက္ခံစကားေျပာေပးျခင္း၊ Aခန္းဆက္မ်ား ရိုုက္ကူးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဖုန္းႏွင္ ့ Aသံုးျပဳရန္ပစၥည္းမ်ား ေ

ရြးခ်ယA္သံုးျပဳျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားပါ ပါဝင္သည္ ့ကိုAရင္ေလ့လာဖို႔Aႀကံျပဳပါရေစ။ 

Live Stream တင္မည္႔သူမ်ားAတြက ္AေရးၾကီးAခ်က္မ်ား 

• Aျခားေသာ ရိုုက္ကူးေရးမ်ားလိုပါပဲ ရိုက္ကူးရာမွာ Aသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္း ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ကိုင္ ႏိုင္ဖို႔က
Aေရးႀကီးပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ tripod (ဓါတ္ပံုရိုက္ရာတြင္Aသံုးျပဳေသာ သံုးေခ်ာင္းေထာက္) ကို
Aသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရိုုက္ႏိုင္မယ့္ေနရာမ ွ ရိုုက္ကူးျခင္း၊
ထိုင္ရိုုက္ျခင္း၊ ဒူးေထာက္ရိုုက္ျခင္းတို႔ကို Aသံုုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ နံရံကိုမွီၿပီးလည္း ရိုုက္ႏိုင္ပါတယ္။

https://www.v4c.org/content/citizen-journalist-guide-mobile-video



ကင္မရာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရႊ႕ျပီး မလိုAပ္ပဲ Aရမ္းေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ တစက္ယ္လို႔ 
သြားလာရင္း ရိုုက္ကူးရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ပံုုမွန္Aရွိန္ျဖင့္သာ သြားလာသင့္ပါတယ္။ 

• Aသံသြင္းေသာ ပစၥည္းကို သင့္ပါးစပ္ႏွင့္ Aနီးဆံုုးမွာထားၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား
စကားေျပာပါ။ မေAာ္ပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Aသံကို တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာမွာ သြင္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။
ေလေAးေပးစက္ ၊ ပန္ကာ၊ ေရခဲေသတၱာ ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စတာေတြ Aားလံုးဟာ ဆူညံသံေတြ
ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာ မေမ့ပါႏွင့္။ တစ္ကယ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သီးျခားမိုက္ကရိုဖုန္းကို
Aသံုးျပဳျခင္းက Aေကာင္းဆံုးပါပဲ။

• သင့္ဗီြဒီယိုကို ၾကည့္ေနမယ့္ လူမ်ားနားလည္ေစရန္Aတြက္ ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ္မွာလဲ၊
ဘယ္Aခ်ိန္လဲ၊ ဘာလို႔လဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း၆ခုနဲ႔ ေနာက္ခံစကားေျပာေပးပါ။

• ဘတ္ထရီ Aပိုယူသြားဖို႔လဲ မေမ့ပါႏွင့္။

ေနာက္ထပ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သက္သာတဲ႔ေစ်းႏႈန္းနဲ႔  Aရည္Aေသြးေကာင္းတဲ႔ဗီဒီယို ရိုက္နည္း နဲ႔ 
မိုဘိုင္းဗီဒီယိ ု နဲ႔ ျပည္႔သူ႔သတင္းေထာက ္ နည္းလမ္းမ်ား မ ွAေရးၾကီးတဲ႔Aခ်က္မ်ား ၊ သေဘာတရားမ်ားကိ ုေ
သခ်ာစြာ ပိုသိေစရန ္။

Live Stream လုပ္ဖို႔ ဘာေတြလိုမလဲ? 

တစ္ကယ္AလိုAပ္ဆံုးျဖစ္မယ့္Aရာကေတာ ့ကင္မရာနဲ႔Aတူ Aင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိဖို႔ ပါပဲ။ A ဲ့ဒီAရာက 
သင့္ရဲ႕ ဖုန္း၊ Tablet  ၊ လပ္ပ္ေတာ႔ကြန္ပ်ဴတာ ဒါမွမဟုတ္ Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္သံုးလို႔ရတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ 
ကင္မရာ ေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Tablet နဲ႔ လပ္ပ္ေတာ႔ ေတြAတြက္ေတာ့ Aလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္တဲ့ မူလ 
webcam တစ္ခု လိုAပ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္လို႔မပါရွိဘူးဆိုရင္ေတာ ့ သီးသန္႔ webcamကို 
ဝယ္ယူAသံုုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီးသန္႔ webcam ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက USB port မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
Aသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

Live stream ျပဳလုပ္ဖို႔Aတြက္ Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔လဲ လိုAပ္ပါလိမ့္မယ္။ Uပမာ Bambuser ဟာ 
100Kbps ထိ ေသးႏိုင္သမွ်ေသးတဲ့ upload bandwidth ကိုAသံုးျပဳဖို႔Aႀကံျပဳပါတယ္။ Live stream 
ျပဳလုပ္ဖို႔စီစU ္ေနတယ္ဆိုရင္ မလုပ္ခင္ သင့္ ကြန္နက္ရွင္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျမန္ႏႈန္းကို speedtest.net မွာ 
စမ္းသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ယခုလမ္းညႊန္ထဲမွာေတာ ့Bambuser, Google Hangouts On Air/YouTube, Livestream, Justin.tv, and 
Ustream.tv. စတဲ့ live streaming platforms ေတြAေၾကာင္း ရွင္းျပသြားမွာပါ။ 

https://www.v4c.org/content/effective-video-low-cost-devices

https://www.v4c.org/content/citizen-journalist-guide-mobile-video



ထို Platform ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း ေတြနဲ႔ tablet ေတြAတြက္ software application 
ေတြပါရွိပါတယ္။ ဗဒီီယိုကင္မရာ သို႔မဟုတ္ webcam ကိုAသံုးျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ streaming 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ software မ်ားကိုလည္း ထို platform မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

ယခုေဖာ္ျပမယ့္ live streaming platforms ေတြရဲ႕ review ေတြထဲကမွ Bambuser ကေတာ ့Aင္တာနက္ 
ကြန္နက္ရွင္မရွိတဲ့Aခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ရိုက္ေနစU ္ ကြန္နက္ရွင္ ေပ်ာက္သြားတဲ့Aခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဗြီဒီယိုကိုရိုက္ကူး 
ထားႏိုင္ၿပီး ေနာက္မွ upload လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ၾကိဳတင္ရွာျပီး 
AစီAစU ္ဆြဲထားမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ တစ္ခါတရံမွာ Aဆင္ေျပနိင္ပါလိမ္႔မယ္။ 

Live Stream ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ားAတြက ္လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ား 

ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းေတြက StoryMaker app မွျဖစ္ပါတယ္။ ယခ ုapp ကို Guardian Project, Scal.io, 
Free Press Unlimited ႏွင့္V4C member Small World News တို႔ပူးေပါင္းျခင္း၏  တစ္စိတ္တစ္ေဒသ Aျဖစ ္
တည္ေဆာက္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
● the Video for Change Secure My Video (2.0)
● the Video for Change Citizen Journalist Guide to Mobile Video 
● Tactical Tech’s Security in-a-Box mobile section.

ယခုAခ်ိန္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ျခင္းစီဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၂၀ခန္႔က ကြ်မ္းက်င္တဲ့ 
သတင္းဌာနေတြ Aတြက္ေတာင္ခက္ခဲ ခဲ့တဲ့ သတင္းမ်ိဳးေတြကိုေတာင္ တင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၾကပါၿပီ။ စမတ္ဖုန္း 
မ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ား တိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္ Aင္တာနက္ ႏႈန္းထားမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း တုုိ႔ေၾကာင့္လဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီလိုတိုးတက္လာျခင္း ေတြဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားAတြက္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားAတြက္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ ေသာ 

https://www.v4c.org/content/citizen-journalist-guide-mobile-video


Aႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ယခလုိုမ်ိဳး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ A ြန္လိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဟာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ လူမ်ားAတြက္ ေျခရာခံမိႏိုင္ဖို႔ 
Aရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။ 

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ 
မယ္လို႔ထင္ရင္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ သံုးေနက်မဟုတ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြကိုAသံုးျပဳရပါမယ္။ 
ဒီAေၾကာင္းAရာေတြဟာ သင္တစ္ေယာက္ထဲကိုသာမက သင္သတင္းရယူတဲ့ေနရာေတြ၊ 
Aဆက္Aသြယ္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိုပါ ဒုကၡေရာက္ေစပါတယ္။ သင့္တစ္ကိုယ္စာသာမက သင့္ျပဳမူ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ ပါဝင္ေနတဲ့သူ Aားလံုးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔သင့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ 

သင့္Aတြက္ Aႏၱရာယ္ရွိမရွိ္ သိရွိႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ A ဲ့ဒီ Aႏၱရာယ္ေတြကို ေလ့လာဖို႔ပါပဲ။ တစ္ကယ္လို႔မ်ား 
သင့္သတင္းတစ္ပုဒ္ဟာ Aႏၱရာယ္ရွိတဲ့ Aေၾကာင္းAရာေတြ Aမ်ားႀကီးပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင ္သို႔မဟုတ္ 
သင္သတင္းရယူတဲ့ ေနရာAတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈေတြ Aႏၱရာယ္ေတြရွိလာမွာပါ။ 

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုAၿမဲသတိထားၿပီး သင္မယံုၾကည္ရေသာသူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံျခင္းကိုေရွာင္ၾကU ္ပါ။ 
ဘယ္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ပံုေသမရွိပါဘူး။ လံုၿခံဳေရးဆိုတာ Aၿမဲတမ္း ျပဳလုပ္ရမယ့္Aရာပါ။ 

သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ 

● Aာဏာရွင္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေAာက္မွာ ေနထိုင္ေနရသူလား
● လာဘ္စားျခင္းဟာ ျပႆနာတစ္ခုလား
● ဒီAေၾကာင္းAရာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး တစ္ျခားေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဘယ္လို ျပႆနာမ်ိဳးေတြနဲ႔
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါလဲ?

● သင့္သတင္းထဲမွာ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္း ဒါမွ မဟုတ္ ရာဇဝတ္သား Aဖြဲ႕ေတြAေၾကာင္း
စံုစမ္းထားတာေတြမ်ားပါမလား

● သင့္သတင္းရဲ႕ေခါင္းစU ္ Aေၾကာင္းAရာကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖ်ာက္ထားတာမ်ိဳးရွိလား
● ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ရဲေတြမွ မကူညီျခင္းမ်ိဳးေတြရွိပါလား?

တစ္ကယ္လို႔မ်ား ဒီေမးခြန္းေတြထဲက  တစ္ခုကိုု ဟုတ္ကဲ႔လို႔ ေျဖလိုုက္မယ္ဆိုရင ္ သင ္ သို႔မဟုတ္ 
သင္သတင္းရယူတဲ့ ေနရာAတြက္ Aႏၱရာယ္ရွိေနပါၿပီ။ သင့္Aတြက္ Aသက္Aႏၱရာယ္ထိရွိႏိုင္ၿပီး 
သင္သတင္းရယူတဲ့ ေနရာေတြ Aတြက္ပါ Aႏၱရာယ္ရွိႏိုုင္ေၾကာင္း Aၿမဲသတိျပဳပါ။ 

ျပည္သူ႔သတင္းသမား တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ဗြီဒီယိုရိုုက္ကူးျခင္း upload လုပ္ျခင္း စတာေတြထက္ပိုၿပီး သင့္ 
မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုAသံုးျပဳျဖစ္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဗီဒီယို မ်ား upload လုပ္ဖို႔ ဒါမွ မဟုတ္ 



ေ၀မွ် ဖို႔Aတြက္ browser ဒါမွမဟုတ္ Mobile data ကိုAသံုးျပဳရမွာျဖစ္လို႔ပါ။ ေဖာ္ျပပါ StoryMaker 
သင္ခန္းစာမ်ားကိုေလ့လာသင့္ပါတယ္။(http://storymaker.cc): 

၂.၀ လံုၿခံဳေရး Aေၾကာင္းမိတ္ဆက္ 
၂.၁ သင ္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းရယူတဲ့ ေနရာ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရၿပီလား ၊ 
၂.၉ Browser တစ္ခုကို လံုၿခံဳစြာ ဘယ္လိုAသံုးျပဳမလဲ 
၂.၁၀ Mobile data ကိ ုလံုၿခံဳစြာ ဘယ္လို Aသံုးခ်မလဲ  

၎ StoryMaker app ထဲမွာ ပါရွိသည္ လံုၿခံဳေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို ၿပီးဆံုးေAာင္ေလ့လာဖို႔ Aထူးသျဖင့္ 
Aထက္မွာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲက တစ္ခုက သင့္Aတြက္ မွန္ေနတယ္ဆိုရင္ 
Aထူးပဲတိုက္တြန္းပါရေစ။ တစ္ျခား သင္ခန္းစာေတြကေတာ့  

၂.၃ သင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားက သင့္ကိုဘယ္လိုဒုကၡေပးႏိုင္မလဲ? 
၂.၅ ေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရေသာ စကား၀ ွက္ တစ္ခုရေAာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? 

၂.၆ Pseudonyms 
ကို

 ဘယ္လိုထိေရာက္စြာ Aသံုးခ်မလဲ 
၂.၇ SMS 

ကိုလံုၿခံဳစြာ
 ဘယ္လိုAသံုးျပဳမလဲ 

၂.၈ A ီးေမးလ္ကို ဘယ္လို လံုၿခံဳစြာ သံုးမလဲ ? 

လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာမ်ား 

ေနာက္တစ္ခန္းမွာေတာ့ Bambuser ႏွင့္ Google Hangouts On Air/Youtube AပါAဝင ္ live streaming 
ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ AေျခခံAခ်က္Aလက္မ်ားကိုေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ YouTube Capture, 
Livestream, Justin.tv, and Ustream.tv စတာေတြကိုႏိႈင္းယွU ္ျပထားတဲ့ဇယားကြက္ကိုလဲ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Aခ်က္မ်ားAတြက္လည္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕Aေၾကာင္းရာမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတင္ဆက္သြားပါမယ္။ 

● ကုန္က်စရိတ္
● လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ
● Install ျပဳလုပ္ျခင္း
● account ျပဳလုပ္ျခင္း
● Streaming လုပ္ျခင္း
● သင့္ ဗီြဒီယိုမ်ားကိုဖ်က္ပစ္ျခင္း
● သင့္ account ကိုဖ်က္ျခင္း
● ျဖန္႔ေဝျခင္း



● Aင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိဘဲ Aသံုးျပဳျခင္း

Streaming Platforms မ်ားကို ႏိႈင္းယွU ္ေဖာ္ျပျခင္း 

Aသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ live streaming ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ Aမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီမွာေတာ့ platforms 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕AေျခခံAသံုးျပဳႏိုင္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
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လက္ေတြ႕ : Bambuser ျဖင့္ Live Stream ျပဳလုပ္ျခင္: 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္း 

Bambuser မွာAခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈရွိသလို ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္စာ 
AသံုးျပဳမႈAတြက္ Aခဲမဲ့ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းAတြက ္ Aသံုးျပဳမည္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ 
ဝယ္ယူသံုးစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဖုန္းမ်ား၊  tablet မ်ား၊ webcam ႏွင့္ 
Aျခားေသာ ကင္မရာပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ Bambuser ကိုAသံုးျပဳၿပီး Live Stream 
ျပဳလုုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ၿပီးေသာ AျခားAရာေတြထက ္Bambuser က Mobile Operating System 
ေပၚမွာ ပိုမိAုလုပ္လုပ္ပါတယ္။ 

Bambuser Aသံုးျပဳဖို႔ account တစ္ခုရွိရန္ လိAုပ္ပါတယ္။ Aသံုးျပဳသူ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီဟာ ဗြီဒီယိုမ်ားကို 
ထုတ္လြင့္တဲ့ channel တစ္ခုခ်င္းစီကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ သင့္ live stream ကိုထုတ္လြင့္ၿပီးတာနဲ႔ 
သိမ္းထားမွာျဖစ္ၿပီး တင္ႏိုင္တဲ့ ဗြီဒီယိုပမာဏ ၾကည့္ရႈႏိုင္သUူ ီးေရ ပမာဏ စတာေတြကို 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ 

• ကုန္က်စရိတ္

လႈမႈေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင္ ့ Aသံုးျပဳသူမ်ားAတြက္ Aခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ထားရွိေပးၿပီး စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ေတာ့ ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္တဲ့ account မ်ား ထားရွိေပးထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
ေAာက္တိုဘာAထိ ဝယ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ သံုးႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏက Aေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅မွ 
၅၉၉ ေဒၚလာၾကားရွိပါတယ္။

သတိျပဳရမယ့္Aခ်က္ကေတာ့ သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကေနမွ တစ္ဆင့္ live stream ႏွင့္ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို တင္သြားမွာျဖစ္တဲ့Aတြက ္ data AသံုးျပဳမႈAတြက္ေတာ့ 
ေပးေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ ိုင္ဖုိင္ Aသံုးျပဳၿပီးလဲ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါတယ္။

• လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ

Bambuser ကိုေဖာ္ျပပါ စနစ္ မ်ားျဖင္ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြAသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ 

● Apple iPhone



● Bada
● Nokia MeeGo
● Maemo 5
● Symbian^3
● Symbian S60 5th Edition
● Symbian S60 3rd Edition
● Symbian S60 2nd Edition
● Symbian UIQ 3
● Android
● Windows Mobile

• Bambuser ကို install ျပဳလုပ္ျခင္း

Bambuser Aသံုးျပဳၿပီး live stream မျပဳလုပ္မီ သူ႔ကိုAရင္ install ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ 
http://m.babmuser.com မွတစ္ဆင့္ mobile app ကို download ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို 
သင္Aသံုုးျပဳေနက် app marketplace မွာလဲ “Bambuser” ဆိုၿပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ 

• Bambuser account ျပဳလုပ္ျခင္း

သင ္ signup ျပဳုလုပ္တဲ့Aခါမွ username တစ္ခုထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး A ဲ့ဒီ username ကို 
လက္ရွိAသံုးျပဳေနတဲ့ email နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါမယ္။ 



သင္Aသံုးျပဳေတာ့မယ္ Aရာတစ္ခုကိုု ေသခ်ာနားလည္ထားဖို႔Aေရးႀကီးပါတယ္။ တင္ထားတဲ့ 
Aေၾကာင္းAရာ ေတြကိုဖ်က္ပစ္ရမယ့္ AေျခAေနမ်ိဳး ႀကံဳေကာင္း ႀကံဳလာႏိုင္ပါတယ္။ 
သင္သတင္းေပးေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာက လံုုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့ AေျခAေနမ်ိဳးဆိုရင္ Babmuser 
site ေပၚမွာရွိတဲ့ Aသံုးျပဳပံုနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ Aခ်က္Aလက္ေတြကိုဖတ္ရႈဖို႔မေမ့ပါႏွင့္။ Bambuser site 
ေပၚမွာ Aေၾကာင္းAရာ မ်ားဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ ကုိယ္ေရးAခ်က္Aလက္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း update 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊  ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္သိမ္းဆည္း ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာAခ်က္Aလက္ မ်ား 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကုမၼဏီမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ 
သတင္းAခ်က္မ်ားကိုထားရွိေပးထားပါတယ္။ 

Bambuser app ကို Aသံုးျပဳၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ setting မ်ားကိုလဲ 
Aဆင္ေျပသလိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

Mobile Citizen journalist မ်ားAတြက္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ Aခ်က္Aလက္မ်ား 
ထပ္မံေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ Secure My Video (Version 2.0) Guide ကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ 

• Streaming စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း
Bambuser app ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ “Enter broadcast title here” လို႔ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး
Aသံသြင္းျခင္းနဲ႔ streaming စတင္ဖိုု႔Aတြက္ Aနီေရာင္ခလုတ္ေလးကိုႏွိပ္ပါ။
Aားလံုးၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေလးေထာင့္ပံုစံရွိ “Stop” ခလုတ္ေလးကို ႏွိပ္ပါ။



သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့Aတိုင္းေတြ႕ရမွာပါ။ စတင္ရိုုက္ကူးဖို႔Aတြက္ Aနီေရာင္ 
ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ သင္ရိုုက္ကူးၿပီးျဖစ္တဲ့  ဗြီဒီယို ဒါမွမဟုတ္ stream မ်ားကို ျပန္လည္ 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔Aတြက္ မွ်ားပံုေလးပါေသာ Aျဖဴေရာင ္ေလးေထာင့္ကြက္ကိုႏွိပ္ပါ။ 

Live stream ကို public လုပ္မွာလား private ထားမွာလား ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ေဖာ္ျပပါပံုမွာေတာ့ private recodrd လုပ္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ပံုထဲမွာေတာ့ Aမဲေရာင္ screen 
ကိုျမင္ေတြ႕ေနရမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာ ဆိုရင္ေတာ့ သင္ရိုုက္ကူးေနတဲ့ Aရာေတြကို 
ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ သင္ရိုုက္ကူးထားတဲ့ stream မ်ားကို နာမည္လဲ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

ရိုုက္ကူးၿပီးၿပီ ဆိုလွ်င္ေတာ့ Aျဖဴေရာင္ ေလးေထာင့္ကြက္ေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ 

• Bambuser ေပၚမွာ ေဝမွ်ျခင္း

သင့္  Bambuser stream မ်ားAား web browser ကိုAသံုးျပဳၿပီး Mac ၊ PC ဒါမွမဟုတ္ Aျခားေသာ 
မိုဘိုင္းဖုန္း ပစၥည္း မ်ားကိုAသံုးျပဳၿပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ Adobe Flash ရဲ႕လတ္တေလာ version 
ကိုAသံုးျပဳၿပီး browser မ်ားမ ွတစ္ဆင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ 



သင္ ့ Channel ကိုၾကည့္ရႈေနတဲ ့လူေတြဟာ သင္လက္ရွိတင္ေနတဲ ့ live stream ကိုၾကည့္ရႈႏိုင္သလိ ု
share ႏိုင္မယ ္ Aျခားၾကည့္ရႈေနတဲ ့ လူမ်ားနဲ႔Aတ ူ chat window မွာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ 
ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာကိုလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလိ ု သင္Aရင္က 
တင္ထားတဲ ့livestreamမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

 
 
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ stream video list ေပၚကိုသြားၿပီး video တစ္ခုေပၚမွာ ႏွိပ္လိုက္ပါ။ 
ေဖာ္ျပပါ ပံုမွာေတာ ့“Untitled” လို႔ Aမည္ေပးထားတဲ ့ေပၚမွာ ႏွိပ္လိုက္မည္။ 
 

 
 
 
 



 
ၿပီးရင္ေတာ ့“Upload” ကိုႏွိပ္ပါ။ 
 

 
 
တစ္ကယ္လို႔မ်ား ဗြီဒီယိုကို ု Private လုပ္ထားဖိုု႔လိုတယ ္ ကန္႔သတ္ထားဖို႔လိုတယ္ဆိုရင ္
ၾကည့္ႏိုင္သူမ်ားကိ ု ေရြးခ်ယ္ကန္႔သတ္လို႔ရသလိ ု Aခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိ ု
ၾကည့္ရႈသူမ်ားAား ျပမျပဆိုတာကိုပါ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။Uပမာ ေျပာရရင္ Aခ်ိဳ႕ေသာ Bambuser 
သံုးသမူ်ား ၊ သီးသန္႔ ေဖ႔ဘြတ္စ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဒါမွမဟုတ ္ သင္တစ္ေယာက္ထဲ 
ၾကည့္ႏိုင္မယ့္AေျခAေန စသည္ျဖင္ ့လိုသလိ ုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ 
 
Bambuser ရဲ႕chat က သင္ ့ follower မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔Aေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး 
သင့္သတင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေမးလာတဲ ့ေမးခြန္းေတြကိ ုေျဖဖို႔ Aေကာင္းဆံုးပါပဲ။ Chat stream ကိုလဲ 
ပိတ္၊ဖြင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Sign in ျပဳလုပ္ထားတဲ ့ bambuser သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ပဲ chat လို႔ရေAာင ္
ျပဳလုုပ္ထားႏိုင္သလိ ု သင္ ့ ဗြီဒီယိုကိ ု ၾကည့္ေနမယ္ ့ မည္သူႏွင့္မဆိ ု ေျပာဆိုလိုု႔ရေAာင္လဲ 
ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သင္ ့ chat room ထဲမွာ ရွိတဲ ့Aခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြနဲ႔ စကားမေျပာခ်င္ရင ္လဲ  
“Mute” လုပ္ထားလို႔ရပါေသးတယ္။ 
 
သင္ ့ဗြီဒီယိုကိုလူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ၾကည့္ႏိုင္တယ ္ဆိုတဲ ့ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတာရယ ္ထုတ္လႊင့္ျခင္း 
ၿပီးဆံုးသြားလွ်င ္သင္ ့ဗြီဒီယိုကိ ုsave လုပ္ထားမွာျဖစ္တဲ့Aေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ 
 

• Aျခား ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင ္ေဝမွ်ျခင္း  
 
Bambuser ေပၚမ ွသင့္ရဲ႕ဗြီဒီယိုမ်ားကိ ုAျခား site ေတြေပၚမွာလဲ ေဝမွ်ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔သတင္း 
သမားတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္သိပ္မရလိုက္ဘဲ live stream ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ ့Aခ်ိန္မ်ိဳးကိ ု
ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သင္မွာAခ်ိန္ရွိတဲ႔Aခါ ပရိတ္သတ္Aမ်ားၾကီးကိ ု သိရွိေစမွာျဖစ္ျပီး 



ရိုုက္ကူးထားေသာ ဗြီဒီယိုမ်ားAား Aျခားေသာ siteမ်ားေပၚမွာ share (ေ၀မွ်) ႏိုင္ျခင္းဟာ 
တျခားသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုလည္း ရယူနုိင္ပါတယ္။ 
 

 
 
Aျခား ဆိုဒမ္်ားေပၚတြင ္ share ရန ္သင္ ့ Bambuser account ထဲသုိ႔ဝင္ၿပီး “Embed your Player” 
ဆိုေသာ setting ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းက Player ေပၚလာမယ္ ့ပံုစံကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး 
သင့္Aတြက ္ HTML code တစ္ခုေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ ့ သင့္ကိုယ္ပိုင ္ ၀က္ဆိုဒ ္
သိုု႔မဟုုတ ္Aျခား ၀က္ဆိုဒ ္သိုု႔မဟုုတ ္ႏွစ္သက္ရာ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားေပၚမွာ ေဝမွ်ႏိုင္ပါၿပီ။ 
 



Bambuserနဲ႔ Twiter, Facebook, Tumblr, Blogger, Reddit, MySpace, Flattr, FourSquare, 
Yammer နဲ႔ Identi.ca စတာေတြေပၚမွာလဲ share (ေ၀မွ်) ႏိုင္ပါတယ္။

 
 
ထိုသို႔Aျခား platform မ်ားေပၚမွာ share (ေ၀မွ်) ရန္Aတြက ္သင္ ့ Bambuser account သို႔ ဝင္ၿပီး 
setting page ကိုဖြင့္ပါ။ “Connect” section ကိုရွာပါ။ ၿပီးလွ်င ္သင္ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္တဲ ့ service ကိ ု
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့Aရာေတြက သင့္ထံမ ွusername နဲ႔ password ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ 

 
• Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိဘဲ Bambuser ကိုAသံုးျပဳျခင္း 
 
တစ္ကယ္လို႔မ်ား Aင္တာနကခ္်ိတ္ဆက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင ္ ဗြီဒီယိုရိုုက္ကူးၿပီး သင္ ့ မိုဘိုင္းဖုန္း ေပၚမွာ 
သိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ေနာက္မ ွတင္ႏိုင္ပါတယ္။  
 

• သင္ ့L ive streamကိ ုAေကာင္းဆံုး Aသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့Aျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း 
 
သင္ ့ သတင္းမ်ားAား live stream ျပဳလုပ္ရန ္ Bambuser ကိုAသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ ေကာင္က်ိဳးေနာက ္
တစ္ခုကေတာ ့ သင့္ဗြီဒီယိုကိုၾကည့္ရႈသူမ်ားႏွင္ ့ chat မ ွ တစ္ဆင္ ့ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းပါပဲ။ Chat 
ကိုAသံုးျပဳၿပီး ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံမ ွ ထင္ျမင္ခ်က ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္သလိ ု ေမးခြန္းမ်ား 
AေမးAေျဖလုပ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေစဖို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္တင္လိုက္တဲ ့
ဗြီဒီယိုတစ္ခုကိ ု လူဘယ္ႏွစ္ေယာက ္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ ဆိုတာကိုလဲ တင္ၿပီးခ်ိန္မွာေရာ ျပသေနဆဲ 
Aခ်ိန္မွာပါ သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕Bambuser channel ကိ ုလူAမ်ားမ ွ Sucscribe လုပ္ႏိုင ္



follow လုပ္ႏိုင္ၿပီး သင့္မွာ follower ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကိုလဲ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
တစ္ျခားသူမ်ားရဲ႕ channel ေတြကိုလဲ သင့္Aေနနဲ႔ follow  လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 
• သင္ ့ဗြီဒီယိုမ်ားကိုဖ်က္ပစ္ျခင္း 

 
သင္ ့ ဗြီဒီယိုမ်ားကိ ု Bambuser app မ ွတစ္ဆင္ ့ ဖ်က္ႏိငု္သလိ ု bambuser သို႔ log in ဝင္ၿပီးလဲ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ “My Account” သိုု႔ သြားပါ။ “Edit” ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ A ဲ့ဒီမွာ title ေတြေပးႏိုင္ၿပီး 
privacy level ကိုလဲ ႏွစ္သက္သလိုျပဳျပင္ႏိုုင္ပါတယ္။ “Remove Broadcast” ဆိုတာကိုေရြးၿပီး video 
ကိ ုဖ်က္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

• သင္ ့Bambuser account ကိုဖ်က္ပစ္ျခင္း 
 
သင္ ့ Bambuser account ကိုဖ်က္ပစ္ဖို႔Aတြက ္ Browser တစ္ခုAသံုးျပဳၿပီး Bambuser သို႔ log in 
ဝင္ပါ။ ၿပီးလွ်င ္ “Setting” page သို႔သြားပါ။ “Deactivate Account” ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ “Close 
Account” ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားAတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါ။ သင္ ့ account 
ကိုဖ်က္ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔သင္ ့ ထုတ္လႊင့္ထားသမွ် ေတြAကုန္လံုး ၾကည့္ရႈလိုု႔ရေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ 
သင့္Aသံုးျပဳခဲ့ေသာ username ႏွင့္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက ္ ထပ္မ ံ register 
ျပဳလုပ္လို႔ရေတာ့မည ္မဟုတ္ပါ။ 
 

လက္ေတြ႕ : Google Hangouts On Air/ YouTube ျဖင္ ့Live Stream ျပဳလုပ္ျခင္း 
 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း 
 
Google Hangout မွာ လ၁ူ၀ေယာက္Aထ ိဗီဒီယိ ုစကား၀ ိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး A ဲ့ဒ ီHangout ရဲ႕ stream ဗီဒီယိ ု
ကိုလဲ ေဝမွ်ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔သတင္းသမား တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ သင္စိတ္ဝငစ္ား တဲ ့ ေခါင္းစU ္တစ္ခုနဲ႔ 
stream video တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး Aျခားသူမ်ား ၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ ္ Aျခား 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကိ ုပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ 

 
သင့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကတစ္ဆင္ ့streaming လုပ္ေနတာဆိုရင ္လက္ရွိAခ်ိန္မွာေတာ ့Hangout ကိ ုyoutube မွာ 
တိကု္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ ့ channel ကိုၾကည့္ေနတဲ ့ ဘယ္သူမဆိ ု သင္ ့ streaming video ကိ ု
ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Hangout ကိ ု ေဝမွ်ဖို႔Aတြက ္ Google Hanouts On Air ကိ ု Aသံုးျပဳဖို႔ 
လိုပါလိမ့္မယ္။ 

 
A ဲ့ဒီဟာက သင့္ရဲ႕G+ account ကိ ု  Youtube account နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး (၂ခုလံုး google ကပိုင္တာပါ) 
G+ ကေန streaming ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Air ေပၚမွာ သင္ ့ hangout ၿပီးဆံုးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ ့



A ဲ့ဒီဗြီဒီယိုကိ ု Youtube ေပၚမွာ တိုက္ရိုက္သိမ္းထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ streaming hangout ကိ ု
streaming လုပ္ေနတဲ့Aခ်ိန္နဲ႔လုပၿ္ပီးခ်ိန ္၂ခုလံုးမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒ ီHangout On Air ရဲ႕ Uပမာမွာကေတာ ့Host က သူ႔ရဲ႕ hangout ကိ ုG+မွတစ္ဆင္ ့stream ျပဳလုပ္ၿပီး A ဲ့ဒ ီ
ဗြီဒီယိုက YouTube ေပၚေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ 
https://www.youtube.com/watch?v=G3ZTlt7N6DY  

 
 

ဒ ီ Hangout On Air Uပမာမွာေတာ ့ host က သူ႔ရဲ႕ workshop ကိ ု ရိုက္ကူးဖို႔Aတြက ္ webcam ကိ ု
Aသံုးျပဳသြားတာပါ။   
https://www.youtube.com/watch?v=18qIo9z82Qo 



 
 
တစ္ကယ္လို႔ Mac သို႔မဟုတ ္ PC မဟုတ္ဘဲ မိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္း တစ္ခုခုကိ ု Aသံုးျပဳေနတာ ဆိုရင္ေတာ ့
သင္Aပါဝင ္ေနာက္ထပ္ကိုးU ီး စုစုေပါင္း ၁၀U ီးကိ ုhost လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ္ ့stream ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ youtube 
channel မွာ saveလုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ 

 
ကုန္က်စရိတ ္

  
Google Hangout On Air ကိ ုAခမဲ ့download လုပ္ၿပီး Aသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ 

 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ Aသံုးျပဳႏိုင္ပံု ု

 
Google Hangout ကိ ုမိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္း မ်ား၊ tablet မ်ားနဲ႔ chrome browser Aသံုးျပဳတဲ ့တစ္ကုိယ္ရည္သံုး 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာ host လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
. 
Android app ကေတာ ့Android 2.3နဲ႔Aထက္မွာ Aလုပ္လုပ္မွာပါ။ Iphone4+, iPad2+, iPad Mini, နဲ႔ iPod 
Touch 4th generation စတဲ ့ Apple Aသံုးျပဴသူမ်ားAတြက ္ ေတာ့ iOS 6.1 နဲ႔Aထက္မွာ 
စတင္Aသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ 
Insta ll ျပဳလုပ္ျခင္း 

 



Samsung Galaxy Note lll ကဲ့သုု႔ ိမိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားတြင ္Apps ေAာက္ရွ ိGoogle suite of tools တြင ္Google 
Hangouts ကိုေတြ႕ရွိႏိုုင္ပါသည္။ A ဲ့ဒ ီ option မရွိဘူးဆိုလွ်င္ေတာ ့ Google Play မွာ “ Google Hangout” 
ဟုရွာၿပီး app install ျပလုုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

  
 

ကြန္ပ်ဴတာမွာေတာ ့Google ရဲ႕ browswer ျဖစ္တဲ ့Chrome ကိုသြင္းထားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ 
 

Account ျပဳလုပ္ျခင္း 
 

Google Hangout Aသံုးျပဳရန ္ Google+ ကိုAရင္Aသံုးျပဳဖို႔လိုAပ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ ္mobile 
browser မွာပဲျဖစ္ျဖစ ္ေဖာ္ျပထားတ့ဲ screen နဲ႔ တူတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ လိုAပ္ေသာ Aခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။ 



 
Bambuser လိုပါပဲ Google Hangouts မွာလဲ သင္ဘာေတြလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ နားလည္ထားဖို႔Aရမ္း 

Aေရးႀကီးပါတယ္။ သင ္သတင္းေပးပို႔တဲ ့ ေနရာက  Privacy ဒါမွမဟုတ ္ Security ကိုစိုးရိမ္ရတယ္ဆိုရင ္

Google site ရဲ႕ စည္းမ်U ္းေတြကိုဖတ္ရႈထားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ Google site ေပၚမွာ content မ်ားဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ 

personal data မ်ားကိ ု ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း update ျပဳလုပ္ျခင္း၊  သိမ္းဆည္းရွာေဖြျခင္း၊ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာ 

Aခ်က္Aလက ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင္ ့ပတ္သတ္ၿပီး ပါရွိပါတယ္။  

Mobile Citizen journalist မ်ားAတြက ္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ ့ Aခ်က္Aလက္မ်ား 

ထပ္မံေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ ့Secure My Video (Version 2.0) Guide ကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ 

 

Streaming စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း : ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ Google Hangouts On Air ျဖင္ ့
streaming ျပဳလုပ္ျခင္း  
 
ပထမဆံုး https://plus.google.com/hangouts သိုု႔ သင္ ့browswer ျဖင့္သြားပါ။  

 
Start a Hangout On Air ကိုႏွိပ္ပါ။ 

 



 
 

ႏွိပ္ၿပီးၿပီဆုိလွ်င္ေတာ ့ “Preparing to Broadcast” ဆိုတဲ ့ message တစ္ေစာင္ကိုေတြ႕ရမွာပါ။ 
မိနစ္Aနည္းငယ္ၾကာၿပီးတဲ့Aခါမွာေတာ ့“Start Broadcast” သို႔ေျပာင္းသြားတာ ကိုေတြ႕ရမွာပါ။ 

 
ေAာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ ့ ပံုမွာေတာ ့ browserႏွစ္ခုကိ ုယွU ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္ဘက္က Browser screen 
မွာေတာ ့Hangouts ထုတ္လႊင္ေနတဲ ့window ကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ညာဘက္က ပံုမွာေတာ ့Google Hangouts 
On Air on YouTube ကို ုၾကည့္ရႈသူတစ္U ီး ျမင္ရမယ္ ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 
 
Google Hangouts On Air/Youtube ကိ ုသင္ ့မိုဘိုင္းဖုန္း ေပၚမွာ Aသံုးျပဳျခင္း  
 



သင္ ့ မိုဘိုင္းဖုန္းမ ွ လူတိုင္းကိိ ု stream လုပ္လို႔မရႏိုုင္ပါ။ သင္AပါAဝင ္ လူဆယ္ေယာက္နဲ႔သာ Hangout 
ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ 
 
မိုဘိုင္းဖုန္း ေပၚရွ ိ Google hangout app ကိုႏွိပ္ၿပီး ညာဘက ္ Aေပၚေထာင့္က Aေပါင္းလကၡဏာ 
ပံုေလးကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င ္သင ္hangout ျပဳလုပ္ခ်င္သည္ ့လူမ်ား၏ နာမည္မ်ားကိုရိုုက္ထည့္ပါ။ သင္ ့Hangout 
တြင ္လူမ်ား ပါဝင္လာရန ္တက္တက္ၾကြၾကြ ဖိတ္ေခၚရပါမယ္။ 
ေAာက္ဘက္ရွ ိ (ညာဘက္က ပံုကိုၾကည့္ပါ)  “Video Call”  ကိုုႏွိပ္ပါ။ Google Hangout မ ွသင္ထည့္သြင္း 
ထားတဲ့သူမ်ားAား ေခၚဆိုေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး သငဟ္ာ ဗီဒီယိ ု မ ွ ခ်က္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေရာက္ရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  
 

  
 
Google Hangouts ေပၚမွာ ေ၀မွ် ျခင္း 
 
ျပည့္သူ႔သတင္းေထာက ္တစ္U ီးAတြက ္သင့္ပရိတ္သတ္မ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ဖိုု႔ Aခြင့္Aေရးကိ ု Google Hangout 
ေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

 
သငs္tream လုပ္လိုက္ေသာ ဗီဒီယိတုြင ္ပါဝင္သူမ်ားAျဖစ ္သင္ ့Hangout သ႔ိ ု လမူ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ၾကသည္။ 
Hangout  chat feature ကိုAသံုးျပဳၿပီးလဲ သင္ ့ ဗီဒီယိ ု ေပၚတြင ္ ထင္ျမင္ခ်က္ကြန္႔မန္႔ ေပးျခင္း၊ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Hangout မွာ တိုက္ရိုုက္မပါဝင္သူမ်ားက လည္း YouTube 
ႏွင္ ့Google+ ၂ခုလံုးတြင ္သင္ ့ဗီဒီယိ ုကိၾုကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
သင္ ့Google Hangout Video ကိ ုAျခား s ite မ်ားေပၚတြင ္ျဖန္႔ေဝျခင္း 
 
သင္ ့ ဗီဒီယိ ုကိGုoogle တစ္ခုထဲတြင္သာမကဘဲ Aျခား ဆိုဒ ္ မ်ားေပၚတြင္လည္း သင ္ ေ၀မွ် ေကာင္း ေ၀မွ် 
ခ်င္ပါလိမ့္မည္။ သင္ ့ hangout ဟာ YouTube channel ေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနမွာျဖစပ္ါတယ္။ သင္ ့ video 



ေရာက္ရွိေနေသာ YouTube page ေပၚသို႔သြားပါ။ Aျခား ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင ္ ေ၀မွ် ႏိုင္မည္ ့ ခလုတ္မ်ားကိ ု
ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ A ဲ့ဒ ီခလုတ္ေလးေတြေပၚမွာ ႏွိပ္လိုက္လွ်င ္  window တစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး သင ္
ေ၀မွ် ခ်င္သည္ ့ ေနရာမ်ား သို႔ sign in ဝင္ကာ ေ၀မွ် ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Copy paste လုပ္ၿပီး တစ္ျခား 
ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင ္ေ၀မွ် ႏိုင္မည္ ့URL တစ္ခုလဲ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 
 
Embed ကိုႏွိပ္မည္ဆိုလွ်င ္သင့္ကိုယ္ပိုင္ဆိုဒ္Aတြက ္HTML code တစ္ခုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
 
Email ကိုႏွိပ္မည္ဆိုလွ်င ္သင္ေပးပို႔လိုေသာသူထ ံ email မ ွတစ္ဆင္ ့ ဗီဒီယိ ု ႏွင္ ့ message ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ့
ပံုစံတစ္ခုကိုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=18qIo9z82Qo Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ  ရွိဘဲ Aသံုးျပဳျခင္း 
 



Aင္တာနကခ္်ိတ္ဆက္မႈ မရွိလွ်င ္ Google Hangout ကိုAသံုးျပဳ၍ရမည ္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ္ ့ YouTube 
channel ကိုAသံုးျပဳၿပီး ကြန္နက္ရွင ္ မရွိခင္က ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိ ု မ်ားကိ ု ကြန္နက္ရွင ္
ျပန္လည္ရရွိသည့္Aခါ ေ၀မွ် ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
Google Hangout/YouTube ကိုAေကာင္းဆံုးAသံုးျပဳျခင္း 
 
သင္ ့ video ၾကည့္ရႈႏႈန္းနဲ႔ပတ္သတ္သည္ ့Aခ်က္Aလက္မ်ား ရရွိလိုလွ်င ္ YouTube သို႔ log in ဝင္ၿပီး သင္ ့
Hangout video ရွိရာသိုု႔သြားကာ “Analytics” ကိုႏွိပ္ပါ။ 

 
 
သင္ ့ stream ၏ AေျခAေန၊ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ၾကည့္သည္၊ တိုုက္ရိုုက္ၾကည့္ရႈသည္ ့ Aခ်ိန ္ စသည္တိုု႔ကိ ု
ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ ့ေဖာ္ျပပါ screen က့ဲသို႔ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 



 




