(a)

General public health information

Protect yourself and others around you by knowing the facts and taking appropriate
precautions. Follow advice provided by your local health authority.
Check with your local health authority for the most relevant guidance for your region.
To prevent the spread of COVID-19:
•

Maintain a safe distance from others (at least 1 metre), even if they don’t appear
to be sick.

•

Wear a mask in public, especially indoors or when physical distancing is not
possible.

•

Choose open, well-ventilated spaces over closed ones. Open a window if indoors.

•

Clean your hands often. Use soap and water, or an alcohol-based hand rub.

•

Get vaccinated when it’s your turn. Follow local guidance about vaccination.

•

Cover your nose and mouth with your bent elbow or a tissue when you cough or
sneeze.

•

Stay home if you feel unwell.

If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention. Call in advance
so your healthcare provider can direct you to the right health facility. This protects you,
and prevents the spread of viruses and other infections.
Masks
Properly fitted masks can help prevent the spread of the virus from the person wearing
the mask to others. Masks alone do not protect against COVID-19, and should be
combined with physical distancing and hand hygiene.

Reference from: World Health Organization (WHO)

“Wear a mask. Save lives.”
Wear a mask. Clean your hands.
Keep a safe distance.
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ယခင်လမှအဆက်

(b) e-Government နှင် ICT သုတေသန (အပင
ု ််း ၂)
Block Chain Technology
Block

Chain

Technology

ဘယ်လိုအသို်းချသင်သလည််းဆို

ကို

e-Government

ှာ မတဆွေ်းတ ွေ်းခင် Block Chain Technology ဆို

ဆို

ှာရယ်၊ Block Chain Technology က ဘယ်လိုပ်ငန််းတ

ဆို

ှာရယ်ကို ဒီစှာစဉ် (၂) မ တဆွေ်းတ ွေ်း

အှာ်းသှာချက်တလ်းတ

က
ွေ တ

လိုပ်ငန််းစဉ်တ

င်ပပလိုပါ

အ
ွေ

ွေမှာ

ှာဘှာလည််း

ွေက် သင်တလ ှာ်သလည််း

ယ်။ Block Chain Technology ရဲ့

ှာ

(၁) Internet Technology မှာ မည်သူမ Hack မလိုပ် ိုင်တသှာ နည််းပညှာဆို

ှာ မရခပါဘူ်း။

သိုို့တပမယ် Block Chain Technology ကတ

ှာ Unhackable Technology လိုို့ဆို င
ို ်ပါ

ဘှာလိုို့လဆရ
ို င်တ

Distributed & Share Ledger System, Smart

ှာ သူရဲ့နည််းပညှာတ

Contract, Cryptocurrency စ

ွေပြစ်

နည််းပညှာတ

(၂) ဒါတ ကှာငမ
် ိုို့လိုို့ လိုပ်ငန််းသဘှာဝ မ
ချ

ွေရဲ့ အစွေမ််းတ ကှာင်ပ ပြစ်ပါ

(၃) ဒါအပပင် ယို ကည်စ

ွေက်သင်တ

ှာ်ပါ

ယ်။

်ချစွေှာပြင် အချက်အလက် စှာရင််းဇယှာ်းမျှာ်း ကို စှာရင််းစစ်တဆ်း ိုင်ပခင််း
ယ်။ Block Chain Technology

ဘယ်လို အလိုပ်လိုပလ
် ည််း ဆိုလ င် အရို်းရင််းဆို်းဥပမှာ ကျွန်မ
သင်ခရတသှာ Data Structure သတဘှာ

ှာ လိုပင
် န််းစဉ်မှာတဆှာင်ရွက်မည် အ

Validated Transaction) တ

ွေပြစ်ပါ

ပြစ် ိုင်သလို Bank transaction တ

ိုို့ Undergraduate course မှာ

ရှာ်းန ်းလည်ရင် ပိုမိုရင််းလင််းစွေှာ န ်းလည်ပါလမ်မယ်။

Block Chain Technology အလိုပ်လိုပ်ပိုက Linked list သတဘှာ
စ်ခိုဆို

ွေ

်ချစွေှာ အချက်အလက်မျှာ်း ြလယ်အသို်းပပြု ိုင်ပခင််း

(Trusted Audit Trails) ကိုလည််း ပပြုလပ
ို ်တဆှာင်ရွက် ိုင်ပါ

Block

ယ်။

ည
ူ ီတသှာ Users မျှာ်း Stakeholders မျှာ်းရဲ့ လိုပင
် န််းတ

ဆ
် က် တဆှာင်ရွက်အသ်းို ပပြုရှာမှာ ယို ကည်စ

(Trusted Data Processing) အ

ယ်။

ရှာ်း အ

င
ို ််းပြစ်ပါ

ယ်။

ည်ပပြုထှာ်းတသှာ လိုပင
် န််းရပ် (A Group of

ယ်။ Transaction ဆို
ွေလည််းပြစ် ိုင်သလို

တနရှာမှာ Database transaction
ပခှာ်း any kind of transaction

အမျြု်းမျြု်းပြစ် ိုင်ပါ

ယ်။ အဒီ Validated Transaction ကို Hash Function အသ်းို ပပြုပပီ်း Unique

Hash code ကိုထို

် လိုက်ပါ

အပြစ် ပပန်ပိုို့တပ်း လိုက်ပါ

ယ်။ ပပီ်းတ

ှာ Block chain (linked list) မှာထည်ပပီ်း Block chain

ယ်။
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Hashing Functions တ
တ

ွေကိုပ ပြစ်ပါ

ွေ ကတ

ှာ Digital Signature မှာ အသ်းို ပပြု

ယ်။ ဒီတနရှာမှာ အဒီ Block ကို

Unique Hash code လည််းတပပှာင််းသွေှာ်း
ပယ်ြျက်ပခင််းခရမှာပြစ်ပါ
အဓပပါယ်ကတ

စ်တနရှာက တပပှာင််းလပပင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်

အ

ွေက် သူဟှာ အဒီ Block chain ကတန

ယ်။

ှာ Transaction ကို စ

ပပင်လိုို့လည််းမရ တ

င် Create လိုပသ
် ူ က လလိုို့ ဘယ်သူမ ထပ်ထည်လိုို့မရသလို

ှာပါဘူ်း ြျက်လိုို့လည််းမရတ

ှာပါဘူ်း

အဒီမှာ Block chain က ဘယ်ကို ဆက်သွေှာ်းလလိုို့ တမ်းစရှာရပါ
Block chain ဟှာ Distributed Network (သိုို့မဟို
ဆင်က ချ

ဆ
် က်ပပီ်း Network Node တ

Network Node တ

ွေမှာ တ

ွေ Participants တ

သွေှာ်းမှာပြစ်ပါ

ယ်။

ယ်။

်) Peer-to-Peer Network တ

တ
ွေ ပေါ် တပ်းပိုို့သွေှာ်းရ

ှာ အဒီ Block တ

မည် Users တ
အဒါကို

Cryptographic Algorithm

ှာပြစ်ပါ

ွေတပေါ်မှာ ဆင်က

ယ်။

ွေကို အသ်းို ပပြုပပီ်း မမနို့ ဆိုင်ရှာ လိုပင
် န််းတ

ွေ က မမလိုချင်တသှာ အချက်အလက်တ

နည််းအှာ်းပြင် ဒါကို Distributed Ledger System လိုတခေါ်ပါ

ွေ တဆှာင်ရွက်

က
ွေ ို အသို်းပပြု လိုပ်တဆှာင်
ယ်။

အဒီ Distributed Ledger System ဟှာ Transaction ကို အစပပြုတရ်းသွေင််းသူက လလိုို့ပပင်လိုို့မရပါဘူ်း
သိုို့တပမယ်

ပခှာ်းလူတ

က
ွေ
အသ်းို ပပြုလိုို့ ရ

chain ကို လက်ခရရ

Node တ

ထပ်ထည်လိုို့ရ ိုင်သလ ဆို

ှာပါ။

Block Chain ရဲ့ Block တ

ွေမှာပါလှာ

ွေမှာ ဘယ်လို User တ

Block

အလို အ

ကို

ည်ပပြုပပီ်း လိုက်

Reward ရရပါ
သတဘှာကတ

ည်ပပြုတပ်းရ

်ပပီ်း Block chain မှာထပ်ချ

တန က်က

Block

new Block ြန်

က

ယ်။ Block

ွေ က Block အသစ် တ

အချက်အလက်ကို အ

စ်ခို ကို Create လိုပ် Hash code ထို
ပထမ

ယ်။ အဒီတနရှာမှာ တမ်းခွေန်း် တမ်းစရှာရပါ

တထှာက်ခ

သူက new block

် တပ်းလိုက်လိုို့ရပါ
အ

ီ်းသူ ကို Blocker လိုို့ တခေါ်ပါ

ွေကို

ယ်။

ည်ပပြုတပ်းလိုက်
ယ်။ အဒီအ

ှာပါ။

ွေက် သူက

ယ်။
ှာ အ

ည်ပပြုတပ်း

Block ကို ြန်

ီ်းတပ်းလိုက်

အ

ွေက် Consultant fee ရရ

သတဘှာပါပ။ ဒါတ ကှာင် Block Chain Technology ဟှာ Proof of Work (မန်/မမန်
တထှာက်ခတပ်းရတသှာ အလိုပ်) တ

ွေ အ

ြန်

ီ်းသူ ကို Blocker က စစ်တဆ်း အ

အ

ည်ပပြုရတသှာ အလိုပ)် တ

ွေအ

က
ွေ ် အလွေန်သင်တလ ှာ်ပါ

ည်ပပြုတပ်းရ

သူဆိုရင်တ

က
ွေ ် အလွေန်သင်တလ ှာ်ပါ

ယ်။ အဒီအပပင် new Block
ှာ Proof of Authority (မန်/မမန်

ယ်။

4

အဒီလို Proof of Work (မန်မမန်တထှာက်ခတပ်းရတသှာ အလိုပ်) ၊ Proof of Authority (မန်မမန်
အ

ည်ပပြုရတသှာ အလိုပ)် တ

Identification

ွေကတ

ိုို့ ကျန််းမှာတရ်းတစှာငတ
် ရှာက်မှုအ

Insurance record တ

က
ွေ ို အ

တရွ်းတကှာက်ပွေတ

ိုင်ငသှာ်းတ

ွေမှာ

မတပ်းခွေင်ရ/မရအ
ဒီအ

ိုို့ လိုပ်တဆှာင် ိုင်ပါ
ှာတ

ွေမှာ

ိုင်ငသှာ်းအ

ည်ပပြုတပ်းပခင််း

ွေ အလိုပ်လက်မ ပြစ်သွေှာ်း င
ို ်သလှာ်း

ှာ မပြစ်ပါဘူ်း။

အလိုပ်တ

ဒီအ

ွေ အသက်အှာမခ

ယ်။

ွေ လိုပတ
် ဆှာင်တနသူတ

Block Chain Technology အရ new Block တ

အဒီမှာ

Citizen

ယ်။

ွေ ရဲ့ e-Voting System တ

ည်ပပြုတပ်းပခင််း

ွေ ပြစ်

ွေက် Healthcare record တ

ည်ပပြု တဆှာင်ရွက် ိုင်ပါ

ွေက် ပိုမန်လိုပ်ငန််းတဆှာင်

တမ်းရင်တ

ှာ e-Government ရဲ့ လိုပင
် န််းစဉ်တ

ွေ ဝင်တငွေတ

ွေ ပြစ်လှာပါ

ွေ အ

ည်ပပြုတပ်း ချ

ဆ
် က် တပ်းတနပခင််း က

ယ်။

ဘယ်တလှာက်ယို ကည်စ

်ချစွေှာ

လိုပက
် ိုင် င
ို ်မှာလ

လိုို့

ထပ်တမ်းစရှာရလှာပါ

ွေက် Smart Contract ဆိုတသှာ တခါင််းစဉ်တဆွေ်းတ ွေ်းရင် အတပြထွေက်လှာမှာ ပြစ်ပါ

Block Chain Technology ကို အသ်းို ပပြု

အြွေဲ့အစည််းအိုပစ
် ိုတ

ယ်။

ယ်။

ွေက e-Government လိုပင
် န််းစဉ် e-

Business လိုပ်ငန််းစဉ် Supply Chain Management လိုပင
် န််းစဉ်၊ e-Banking System စသည်ပြင်
လိုပင
် န််း သဘှာဝအရ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းတ
အဒီ လိုပင
် န််းစဉ်တ

ွေမှာ ပါဝင်ပ

်သ

သ
် ူ တ

ွေ (Rules & Principles) သ
ွေကသှာ Blocker တ

လက်ခ တဆှာင်ရွက် ိုင်သူ (Validated Participants) တ
ဒါတ ကှာင် ပပင်ပမှာ လိုပင
် န််း
Terms and Conditions တ

စ်ခိုအ

်ချစွေှာ

ယ်။
စ်ဦ်း စ်ြက် Agreement တ

ွေ

ှာ အလိုတလ ှာက်

ယ်။

ွေက် Proof of Work (မန်/မမန်တထှာက်ခတပ်းရတသှာ အလိုပ်) ၊ Proof of Authority

(မန်/မမန် အ
Reward တ

ွေက် Contract ချြုပ်မယ်ဆို

်ထှာ်းပပီ်း ပြစ်သလို

ွေကလည််း ယို ကည်စ

ွေ ယူရတပမယ် Block Chain Technology ကိုသို်းရင်တ

Smart Contract ရရပပီ်းပြစ်သွေှာ်းပါ
လိုပင
် န််းအ

ွေပြစ်လှာပါ

မ
်

ည်ပပြုရတသှာ အလိုပ်) တ
ွေ သ

အြွေဲ့အစည််းတ

ွေ

မ
်

ွေလိုပ်တပ်းပခင််းပြင် Smart Contract နို့ အ

ရ
် ရပပီ်းသှာ်း ပြစ်သွေှာ်းပါ

ိုင်ငတ

ွေ မ

ူက

အ

ယ်။
က
ွေ ် Financial Reward တ

Currency က ဘယ်တငွေတ က်း သို်းစွေ မလ တမ်းခွေန််းတမ်းလှာခရင်တ
ကို န ်းလည်ရင် အတပြရမှာပြစ်ပါ

ည်ပပြုချြုပ်ဆိုပပီ်း

ွေ အ

ွေကသ
်

မ
်

ှာ Cryptocurrency သတဘှာ

်
ရှာ်း

ယ်။
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Cryptocurrency ဆို

ှာ Digital Money ပြစ်ပပီ်း Cryptographic Algorithms တ

ွေသို်းပပီ်း ပိုို့သူ င်

လက်ခသူအ ကှာ်း Public key/Private Key အသ်းို ပပြုကှာ encrypted/decrypted လိုပ်ထှာ်းတသှာ
Virtual Money ပြစ်ပါ

ယ်။

Digital Money ကို မမတပပှာင််းချင်တသှာ တငွေတ က်း Currency အပြစ် Convert လိုပပ် ပီ်း Block chain
network င် ချ

ဆ
် က်ထှာ်းတသှာ Central Bank တ

Block Chain Technology ရဲ့ အ စ်ချြုပ်ပပြစ်ပါ

ွေမှာမဆို လလယ် အသ်းို ပပြု ိုင်ပါ

ယ်။ ဒါဟှာ

ယ်။

ဒီတနရှာမှာ Block Chain Technology ကို အသ်းို ပပြုလိုပတ
် ဆှာင်ြိုို့ Network Infrastructure
လိုအပ်ပါ

ယ်။ အဒီအ

စ်ဆင်

ည်တဆှာက် င
ို ်သလို

ည်တဆှာက် င
ို ်ပါ
တ

ွေက် ရတနပပီ်းသှာ်း Internet တပေါ်ကတန Secured Channel/VPN တ

ွေကို အသ်းို ပပြု

e-Government
ွေ

ည်တဆှာက်ရမှာပြစ်ပါ
လိုပင
် န််းစဉ်တ

Network

တပေါ်ကတနလည််း

ွေအ

ွေ လည်ပ

ယ်။

က
ွေ ်

ဝန်ကကီ်းဌှာနအြွေဲ့အစည််းတ

ွေ ကှာ်း

ြ
် ိုို့ Distributed & Shared Ledger တ

Block

Chain

ွေ Smart Contract

ည်တဆှာက်ြိုို့ Cryptocurrency သက်ဝင် သို်းစွေ င
ို ်ြိုို့ အတကှာက်အကူပပြု ဥပတဒ တ

ပပဌှာန််းတပ်း ြိုို့လည််းလိုပါ
ကို အချန်

ယ်။

ွေ

စ်ြက်ကလည််း Government Processes Reengineering (GPR)

စ်ခိုယူပပီ်း တပပှာင််းလ လိုပ်တဆှာင် ိုင်ြိုို့ အှာ်းယူရပါမယ်။

အတရ်းအကကီ်းဆို်းကတ

ှာ e-Government ကို ပူ်းတပါင််းအတကှာင်အထည်တြှာ် ကမည် ဝန်ကကီ်းဌှာနမျှာ်း

အတန င်

စ်တကျှာင််း

Standard

ပြစ် ိုင်တသှာ

ယူဆပါ

Dedicate

ယ်။ Distributed Computing/ Peer-to-Peer Network မျှာ်းရဲ့ နည််းပညှာ

Technology င် လိုပ်ငန််းတ
တ

သီ်းပခှာ်း

ွေကတန

စ်ဂါထှာ

စ်ရွှာ

Platform

စ်ခို

စ်ပိုဒ်ဆန််း
ကို

တဆှာင်ရွက်

ပူ်းတပါင််းြန်

ှာမျြု်း

ီ်းတဆှာင်ရွက်ြိုို့

မလိုပ်ဘအှာ်းလို်း
လိုအပ်မယ်လိုို့

ယ်။

အဒီ Open Platform တပေါ်ကတန Data Standardization ကို တဆှာင်ရွက်ပပီ်း Block Chain
Technology ရဲ့ အှာ်းသှာချက်တ

ွေကို အသို်းပပြု ပပီ်း တအှာင်ပမင်တသှာ e-Government စနစ် ကို

အတကှာင်အထည်တြှာ် ိုင် ကတစရန် အကကပပြု

င်ပပပါသည်။

Reference from: Thinn Thu Naing’s Website & Blog (17th November 2021)
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ယခင်လမှအဆက်

(c) Digital Economy
• လူမှုကွန်ယက်မ ော်းမှေဆင်တ ောင််းဝယ်တ ောက်ကော်းခခင််း
ယတနို့တခ

်

ွေင်

တကျှာင််းသှာ်းလူငယ်အပါအဝင်

လိုပက
် ိုင်စရှာ လိုပင
် န််းတဆှာင်
အမ်သို်းပစစည််းမျှာ်းကအစ

ပပည်သူလူထို

ို့ိုသည်

ပညှာသင်ယူပခင််းအပပင်

ှာမျှာ်း မျှာ်းပပှာ်းလှာပခင််းတ ကှာင် တနို့စဉ်လိုအပ်တနသည် လူသို်းကိုန်

အွေန်လိုင််းကတန

ဆင်

နည််းအှာ်းပြင်

လူမက
ှု ွေန်ယက်မျှာ်းမ

တရှာင််းဝယ်တြှာက်ကှာ်းပခင််းမျှာ်း

ပပြုလိုပတ
် န ကပပီပြစ်ပါသည်။

တရှာင််းဝယ်တြှာက်ကှာ်းပခင််းကဏ္ဍ

ွေင် အမ်တထှာင်သည် မခင်မျှာ်းသည် အမ်

စီ်းပွေှာ်းတရ်းလိုပ် ိုင်သည် အတနအထှာ်း
၎င််း

ိုို့မသှာ်းစို

ိုင်

ပပဿန မျှာ်းလည််း

ပိုင်

ထခိုက်သည်အပပင်

ကကီ်းထွေှာ်းလှာ ိုင်ပါသည်။

ယခိုအခါ

ွေင်

လူမက
ှု ွေန်ယက်တပေါ်

လူမတ
ှု ရ်း၊

င်၍

ဦ်းတရ င်

လူမက
ှု ွေန်ယက်မ

ဆင်

အမ်တထှာင်သည်မခင်မျှာ်းသှာမက

ကျန််းမှာတရ်း င်

လူမက
ှု ွေန်ယက်ကို လွေ

အလိုပ်လိုပ်လှာ ကပါသည်။

ပညှာတရ်းသှာမက

်ပင်ပခင််းသည်လည််း

အလိုပ်လက်မ

သည်ပင်လ င် လူမက
ှု ွေန်ယက်၏ အှာသှာ်းချက်မျှာ်းကို အသ်းို ပပြုပပီ်း ၎င််း
ကိုပင်

စီ်းပွေှာ်းတရ်းလိုပင
် န််းမျှာ်း
ိုို့၏ စီ်းပွေှာ်းတရ်းလိုပင
် န််းမျှာ်း

သိုို့ပြစ်ပါ၍

စီ်းပွေှာ်းတရ်းကိုပါ

ဆင်

င
ွေ ် ကတလ်းထန််းရင််း

စ်ခိုရပခင််းတ ကှာင် လူမက
ှု ွေန်ယက် ကို ပ

စီ်းပွေှာ်းတရ်းကို

တရှာင််းဝယ်တြှာက်ကှာ်းပခင််းသည်

လူမှုကွေန်ယက်မျှာ်းမ

ဆင်

လူမှုကွေန်ယက်သည်

လိုပက
် ိုင်လှာ ိုင်ပါတသှာတ ကှာင်

လ
် ပ်စွေှာ အသ်းို ပပြုခွေင်တပ်းသင်ပါသည်။

• Online Learning System
ယခိုအခါ ကမဘှာကပ်တရှာဂါ ကိုဗစ် ၁၉ တ ကှာင် ပိုဂလ
ဂ က တကျှာင််းမျှာ်းလည််း ရပ်န ်းထှာ်းရပါသည်။
အင်

ှာနက်ကို

အသ်းို ပပြု၍

တကျှာင််းသှာ်းတကျှာင််းသူလူငယ်မျှာ်း

ပညှာသင် ကှာ်းလိုို့ရတအှာင် တဆှာင်ရွက်ရှာ

င
ွေ ် အင်

ှာနက်လိုင််းမျှာ်း

မျှာ်းသည်လည််း အတရ်းပါလှာပါသည်။ သိုို့မသှာ အင်
အသပါ

ကည် ကည်လင်လင်

ပမင်တ

မမ

ည်ပငမ်မှု လိုင််းအှာ်းတကှာင််းမှု

ှာနက်ပြင် ပညှာသင် ကှာ်းပခင််း

ဲ့ွေ ကှာ်းရမည်ပြစ်ပပီ်း

ဆိုင်သည် သင်

င
ွေ ် ရိုပ်တရှာ

အပပန်အလန်တဆွေ်းတ ွေ်း

သင် ကှာ်းပခင််းမျှာ်းကိုလည််း တကှာင််းစွေှာ ပပြုလိုပ် ိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။ ထိုသိုို့ အင်
သင် ကှာ်းပခင််း

အမ်ကတနပ

ှာနက် မ

ဆင်

ွေင် ပိုမန်တကျှာင််းပညှာတရ်းသှာမက တကျှာင််းပပင်ပ ပညှာတရ်းမျှာ်း၊ ဘှာသှာတရ်း င်
န််းမျှာ်း

ွေင်လည််း ဆရှာ

တယှာက်

ည််းမ လူရှာချီတထှာင်ချီကှာ

ချန်

ည််း

သင် ကှာ်းတပ်းလှာ ိုင်သည် အကျြု်းတကျ်းဇူ်းမျှာ်းရရပါသည်။
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• Online Entertainment & Edutainment System
ယတနို့တခ

်

ွေင် အင်

အသ်းို ပပြု၍

ပပည်

ယဉ်တကျ်းမှုမျှာ်းကို
ကဏ္ဍမျှာ်း
အင်

ှာနက်တ ကှာင် လူတနမှု ပိုစမျှာ်းသည် တပပှာင််းလလှာပါသည်။ အင်
ွေင််းပပည်ပ

ို်း

က်လှာပခင််းတ ကှာင်

န ်းလည်လှာပခင််းမျှာ်းလည််းရပါသည်။

ွေင်လည််း

ှာနက်ရသည်

တြျှာ်တပြတရ်းကဏ္ဍမျှာ်း

အင်
တနရှာ

ှာနက်မ
ိုင််း

ဆင်

ွေင်

ထိုို့အပပင်

ှာနက် ကို

အပပန်အလန်

သင် ကှာ်းမှု

သင်ယူမှု

သင် ကှာ်းသင်ယူမှုမျှာ်းပပြုလိုပလ
် ှာ ိုင်ပခင််းတ ကှာင်

တကျှာင််းပပင်ပပညှာတရ်းကို

သင်ယူလှာ ိုင်ပခင််းတ ကှာင်

လူငယ်မျှာ်းအတနပြင် ပညှာတရ်းအရလည််း တကှာင််းမွေန်လှာပခင််းမျှာ်းလည််း ရ ိုင်ပါသည်။ ထိုို့အပပင်
သက်တမွေ်းပညှာပိုင််းမှာလည််း
အြက်ြက် မလည််း

ို်း

အလွေယ်

ကူသင်ယူလှာ ိုင်ပခင််းတ ကှာင်

လူငယ်မျှာ်းအတနပြင်

က်လှာ ိုင်ပါသည်။

• အွန်လုင််းခ င်ခ ေ်ဆက်၍ စနစ်မ ော်းကုထန််းခ ျုပ်ခခင််း
ယခိုအခါ ကကြု်းမဆက်သွေယ်တရ်းကွေန်ယက် ထွေန််းကှာ်းလှာသည် င်အမ
အချင််းချင််း

ကကြု်းမ

ချ

နည််းအှာ်းပြင် စက်မှု တ

ဆ
် က်၍

လိုပင
် န််းတဆှာင်

ှာမျှာ်း

ှာ်လန်တရ်း ၄.၀ ဆိုသည် တခ

အရှာဝ

တြုမျှာ်းကို သူ

ိုို့

တဆှာင်ရွက်ပပီ်းတပမှာက်တစပခင််း

်ကို တရှာက်ရလှာပါသည်။ ၎င််း

ွေင်

မမစက်ရမ
ို ဝန်ထမ််းမျှာ်းကို မမက အမ်မတန၍ ကင်မရှာမျှာ်းပြင် ထန််းချြုပ်တစှာင် ကည်ပခင််းမ စ၍
သီ်း ပင်မျှာ်းကို ထန််းချြုပ်၍ မရသည် ရှာသီဥ

၏
ို ဒဏ်ကို တကျှာ်လွေန၍
် လိုအပ်သည် အစိုဓါ

အပူချန်မျှာ်းကို ထန််းညစိုက်ပျြု်းသည်စနစ်မ ပမြုဲ့တ
အမက
ှု ်

သမ််းပခင််း င်စပ်လ င််းသည်

ှာ်

ကစစမျှာ်း၊

စ်ခိုလို်းတရတပ်းတဝတရ်း၊ လ ပ်စစ်မီ်းတပ်းပခင််း၊
လမ််းပန််းဆက်သွေယ်တရ်း

တဆှာက်ရွက်ပခင််းမျှာ်းအထ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုကသိုို့ အရှာဝ
Home,

Smart

City

ိုို့အပပင်

လိုပတ
် ဆှာင် င
ို ်တသှာတ ကှာင် ယတနို့တခ
င
ွေ ်ကျယ်စွေှာ
တဆှာင်ရန် အ

်အ

ွေက် အင်

တြုမျှာ်းကို ချ

စက်မလ
ှု ိုပင
် န််းမျှာ်းအပပင်
င
ွေ ််း ကမဘှာ

အသ်းို ပပြုလှာ ကပပီပြစ်ပါသည်။

်၊

ဆ
် က်ပခင််းပြင် Smart
စိုက်ပျြု်းကဏ္ဍမျှာ်းအထ

ဝမ််းသှာမက အမ်နီ်းချင််း

သိုို့တသှာ်

ှာနက် ဝန်တဆှာင်မှုမျှာ်းသည်

ထိုကသိုို့
ိုင်င

တချှာတမွေဲ့တအှာင်

ိုင်ငမျှာ်း

လိုပင
် န််းတဆှာင်

ွေင်ပါ

ှာမျှာ်းလိုပ်

ကှာ စချန်စညန််းမျှာ်း င်အညီ

တကှာင််းမွေန်တအှာင် လိုပ်ထှာ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

Reference from: Zaw Lin (PhD, Business Administration)
Founder & CEO
YOUTH International University
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(d) Honeypot
Honeypot ဆို

ှာ လွေယ်လွေယ်တပပှာရရင်တ

System ကို replicate လိုပထ
် ှာ်း
ပပီဆို

fake system

စ်ခိုြန်

ီ်းထှာ်း

ှာနို့ production ထ မဝင်သွေှာ်းဘ Honeypot ထဝင်လှာ

ထတရှာက်လှာပပီဆို
လိုပ်

ှာ decoy system တထှာင်တချှာက်

system

ှာနို့ hacker activities ကို learn လိုပ်

စ်ခိုပ။ Production

ယ်။ Hacker က လှာ hack
ယ်။ Hacker က Honeypot

ယ်။ Attacker ကို ပပန်ပပီ်း attack

စ်ခိုပ။

Malware တေွအတ ကောင််း
1. Virus
Virus လိုို့တပပှာလိုက်
န မည်ရ

ှာနို့ လူ

ှာ The Brain လို့ို

ယ်။ အတန က်မှာ Mr. Fred Cohem ကတန Virus ဆိုပပီ်း န မည်တပ်းခ

လိုပတ
် ဆှာင်ချက်တလ်းတ
important data တ
ဆိုလို

င
ို ််းသမှာပါ။ ကမဘှာပထမဆို်း virus ကတ

ှာက စက်

စက်ထမှာရ

file

ယ်။ သူူ့ရဲ့

ွေပ highlight ထှာ်းပပီ်း တပပှာလိုက်ပါမယ်။ Virus ရဲ့ main purpose က

က
ွေ ို delete လိုပ်
စ်ခိုကို virus ဝင်
စ်ခိုမှာ ကပ်တန

ယ်။ Virus ကသူကိုယ်
ှာနို့ သူကိုယ်

ိုင်တ

ှာ replicate မလိုပ် ိုင်ဘူ်း။

ိုင် မ run ိုင်ဘူ်း။ Host file

ယ်။ အ file run လိုက်မှာ virus က စ run

စ်ခိုလို

ယ်။

ယ်။ ဥပမှာ –
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စက်

စ်ခိုကို virus ဝင်လှာ

ယ်။ အ virus က Note pad file မှာ ကပ်တန

run လိုက်ပပီဆိုမှာ အ virus က စ run

ယ်။ အ notepad file

ယ်။

2. Worm
Worm ကတ

ှာ self-replicate လိုပ် ိုင်

ယ်။ စက်

စ်ခိုထကို ဝင်လိုက်ပပီဆို

ှာနို့ whole network

လို်းထကို spread လိုပ် င
ို ်

ယ်။ Worm attack ဝင်ရင် performance hit ပြစ် ိုင်

စက်တ

ှာမျြု်းဆို worm attack ဝင်လှာ

ွေတလ်းလှာ

ယ်ဆို

ှာမျြု်းလပြစ် ိုင်

ယ်။

ခါ

ခါ

ယ်တပါ။

3. Trojan
Trojan horse လိုို့တ

ှာတခေါ် က

ဉပမှာတပပှာရရင်တ

ယ်။ သူက legitimate form လို program

ှာ facebook ရမယ်။ Facebook ကတ

ှာ real program

ရဲ့ background မှာ Wrapper လိုမျြု်းနို့ trojan ကိုတပါင််းထည်လက
ို ်

victim account

ှာနို့ trojan ပါ run မသွေှာ်း

ယ်။

စ်ခိုတပါ။ Facebook

ယ်။ Victim ပမင်တနရ

ကယ် facebook လိုမျြု်းပတပါတန ်။ ဒါတပမယ် တန က်မှာ trojan ပါပါတန
victim က execute လိုပလ
် ိုက်

စ်ခိုဆွေလိုက်
ှာတ

ှာ

ယ်။ အ program ကို

ယ်။ အလိုမျြု်းဆို Hacker ကတ

ှာ

စ်ခိုလို်းကို control လိုပလ
် ိုို့ရသွေှာ်းပပီ။

4. Logic Bomb
Logic Bomb က surprise လိုပ်
Schedule
အမ

်

ချထှာ်း

ယ်။

ရပြစ်တစမယ်တနို့တ

attack

ဥပမှာ

–

စ်ခိုလိုပဆိုရမှာတပါ။ virus ကချက်ချင််း မ runတသ်းဘူ်း။
အခါကကီ်းရက်ကကီ်းတ

လ
ွေ ို၊

ွေမှာ schedule ချပပီ်း အချန်မ ထပြစ်

တပေါ်ပျျူ

ှာပြစ်

တနို့တ

၊ွေ

ှာမျြု်းပါ။

5. Adware
Adware က Advertising wareပြစ်
စသည် တ ကှာ်ပငှာတ
ပြစ်

ယ်။

ကျွန်တ

ှာ်

Illegal

ွေ

ယ်။ ဥပမှာ – website ထဝင်

က်လှာ

ယ်။ အဒါတ

ပြစ်

Adware

ိုို့ website link တ

ွေဝင်

ွေက Adware တ
တ

အခါ ဝင်

ွေက က

တ

ွေကို Adware လိုို့တခေါ်

ိုို့ Orredoo

တ
ွေ ပါတန ်။ ဒါတပမယ် သူ
ှာသက်သက်ရ

ယ်။

ို့ို

ိုို့က legal
ခါ

တလ

အခါ websiteထကိုမတရှာက်သွေှာ်းဘ “You are

very lucky person” …စသည်ပြင် box ကျလှာပပီ်း ကစမ််းမ က
ှု ်ခိုင််း
တ

ှာနို့ MPT

ှာပါ။ Illegal program တ

ှာ

ိုို့ ကကြုြူ်း ကမှာပါ။ အလိုမျြု်း

ွေတပါ။ Background မှာ Trojan နို့တပါင််းပပီ်း

Victim က box ထကဘယ် buttom ကိုပ ပ် ပ် Trojan ကို auto download ဆွေပပီ်းသှာ်းပြစ်သွေှာ်းပပီ်း
victim ရဲ့ စက်

စ်ခိုလို်းကို hack ခလိုက်ရမှာပါ။ ဒါမျြု်းကို Adware လိုို့တခေါ်ပါ

ယ်။
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6. Spyware
Spyware ဆို

ှာလ illegal program

information တ
run တန

စ်ခိုပြစ်ပပီ်း victim ရဲ့ activities တ

ွေအကိုန်လို်းကို acttacker တ

ှာမျြု်းပြစ်ပပီ်း ကိုယ် hack ချင်

ွေကိုပပန်ပိုို့တပ်း

က
ွေ ို monitor လိုပပ် ပီ်း

ယ်။ Spyware လ background မှာပ

စက်မှာ install လိုပရ
်

ယ်။

7. KeyLogger
KeyLogger က keyboard ထကရသမ ကိုယရ
် ိုက်သမ key တ
စ်ခိုပါ။ Software တရှာ Hardware တရှာ (၂) မျြု်းလို်းရ
အတကှာင်က keyboard ထမှာ Trojan program ပါ
တ

ွေကို track လိုပ်

ယ်။ မဘတ

အခါမျြု်းမှာလ Trojan keyboard တ

ွေကို record လိုပပ် ပီ်း hack

ယ်။ Trojan Keyboard ဆို

ှာတ

ှာလရ

ယ်။

chip တလ်းထည်ထှာ်းပပီ်း victim ရဲ့ activities

က
ွေ
ကိုယ်သှာ်းသမီ်းကို ဘှာတ
ွေကိုသို်း

attack

ွေဲ့ရ

ွေလိုပ်တနလ track ချင်

ယ်။

8. APT (Advance Per Threat)
ဒီ attack ကတ

ှာအရမ််းနက်နသွေှာ်းပပီ။ Never Seen Before Attack။ Hacker

တဆှာင်ရွက်လိုို့မရတ
တဆှာင်လိုို့ရ
ည်

ှာဘူ်း။ Strong ပြစ်

team

စ်တယှာက်ထ

စ်ခို တကှာင််းတကှာင််းရမ အင်အှာ်းတ

ှာင်မ လိုပ်

ှာမျြု်း။ သူူ့ရဲ့ အဒီက target ကလ National Stated, government sector တ

ယ်။ Fund လတ

ှာင်မ တဆှာင်ရွက်လိုို့ရ

ွေကို ဦ်း

ယ်။

9. Rootkit
Rootkit ဝင်ပပီဆိုရင် OS ရဲ့ အပမင်ဆို်း kernel အထဝင်သွေှာ်း
ဝင်ပပီဆိုရင်တ

ှာ OS

စ်ခိုလို်းကို reinstall လိုပ်

ယ်။ ပပန်ရင််းြိုို့လမလွေယ်ဘူ်း။ Rootkit

ှာအတကှာင််းဆို်းပ။

10. Ransomware
Ransanware ကတ

ှာ အှာ်းလို်းသ

အ

ိုင််းပါပ။ လက်ရမှာ တခ

စ်ခိုပ။ Victim ဆီကို ransanware ဝင်သွေှာ်းပပီဆို
browse လိုပ်
ပပန်ချတပ်း

ယ်။ ပပီ်းရင် file တ

အ website မှာလ အကူညီတ

ှာနို့ victim ရဲ့စက်ထက file တ

ွေကို encrypt လိုပပ် ပီ်း ပိုက်ဆတ

ယ်။ nomoreransom.org ဆို
ှာင််းလိုို့ရ

်အစှာ်းဆို်းပြစ်တန

website မှာတ

ှာ key တ

ှာင််း
ွေ

attack

ွေအကိုန်လို်းကို

ယ်။ ပိုက်ဆရမ key

င်တပ်းတလရ

ယ်။

ယ်။

Reference from: https://lmtech.asia/lmt/honeypot/
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(e) Digital Marketing အေွက် ဘောတေွတလလောထော်းသငသ
် လဲ
ယတနို့တခ

်အခါသည် လိုပင
် န််း

ိုင််းလိုလို

ွေင် Websites မျှာ်း င် Social Media Page မျှာ်း ရ င်

ကပပီ်းပြစ်ပါလမ်မည်။ သမှာ်းရို်းကျတ ်းကွေက်ချဲ့ထွေင်ပခင််းမျှာ်းအပပင် ၊ Online အသပို ပြု၍ တ ်းကွေက်ချဲ့
ထွေငပ် ခင််းမျှာ်းမှာလည််း မပါမပြစ်ပါဝင်လှာရပပီပြစ်ရှာ ၎င််း Online

အသ်းို ပပြုတ ်းကွေက်

ချဲ့ထွေငပ် ခင််း

ကို Digital Marketing ဟို တခေါ်ဆိုပါသည်။
ယတနို့တခ
စှာြ

် တခ

သ
် ူမျှာ်း အ

်စှာ်းလှာတသှာ ၎င််းပညှာရပ် င်ပ

်သက်၍ တလလှာထှာ်းသင်သည်မျှာ်းကို

ွေက် တြှာ်ပပတပ်းလိုက်ရပါသည်။

Digital Marketing မှော ဘောတေွပါဝင်သလဲ
Digital Marketing ဟူတသှာ ပညှာရပ်ကို တလလှာမည်ဆိုလ င် ဦ်းစွေှာ Digital

Marketing ဟူတသှာ

အသ်းို အ ှု်းကို တကှာင််းစွေှာ န ်းလည်သတဘှာတပါက်ထှာ်းရမည် ပြစ်ပါသည်။
Digital Marketing ပညှာရပ်

င
ွေ ်-

• Content Marketing,
• Social Media Marketing,
• E-mail marketing,
• Mobile Marketing,
• Affiliate Marketing,
• Search Engine Marketing (SEM),
• Search Engine Optimisation (SEO),
• Display Advertising,
• Analytics စသည် ကဏ္ဍမျှာ်း ပါဝင်ပါသည်။
ထိုို့အ

ွေက် ၎င််းပညှာရပ်ကိုတလလှာလိုက်စှာ်းလိုသူမျှာ်းအတနပြင် အထက်တြှာ်ပပပါ ကဏ္ဍမျှာ်းကို

တလလှာထှာ်းရမည်ပြစ်ပါသည်။
၎င််းအပပင် Digital Marketing ၏ အှာ်းနည််းချက် အှာ်းသှာချက်မျှာ်းကိုလည််း တလလှာသရထှာ်းရမည်
ပြစ်ပါသည်။
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Planning
Planning သည် မည်သည် အမျြု်းအစှာ်းလိုပ်ငန််း
ကကြု

င်

စီမထှာ်းသည်

ွေင်မဆို ရတနပါသည်။ လိုပတ
် ဆှာင်ချက်

အချက်အလက်မျှာ်းထှာ်းရမသှာလ င်

မမလိုပ်ကိုင်သည်

ွေက်

အလိုပ်

စ်ခို

တအှာင်ပမင်ပပီ်းတပမှာက်တအှာင်စွေမ််းတဆှာင် င
ို ်မည်ပြစ်ပါသည်။

ထိုို့အ

ပညှာရပ်

ွေင် ပါဝင်ပါသည်။ Planning ပိုင််း

င
ွေ ်လည််း Planning သည် အတရ်းပါသည် ကဏ္ဍ

နည််းဗျျူဟှာပိုင််းသည်လည််း

ွေက်

ိုင််းအ

Digital

Marketing
ွေင်

ပမ
ွေ ပါဝင်ပမပြစ်ရှာ

Digital Marketing Strategy မျှာ်းအပြစ်• Alignment to business goals and marketing objectives
• Identification of target audience
• Analysis of Competitors
• Selection of appropriate platforms
• Planning and creation of content
• Allocation of budgets • Reporting မျှာ်းအတ ကှာင််းကိုလည််း သရန ်းလည်ထှာ်းသင်ပါသည်။
Web Presence ကဏ္ဍ Digital Marketing ပိုင််း
ပ

ွေင် အတရ်းအပါဆို်းမှာ Web Presence ကဏ္ဍပြစ်ပါသည်။ မမလိုပ်ငန််း င်

သ
် က်သည် အချက်အလက်

လိုအပ်ပါလမ်မည်။ ထိုသိုို့

စ်ခိုခို Online င် ပ

ည်ရတန ိုင်ရန်အ

သ
် က်သည် တနရှာ

စ်ခိုခို

င
ွေ ် ရတနရန်

ွေက် တအှာက်ပါအချက်အလက်မျှာ်းကို ထည်သွေင််း

စဉ််းစှာ်းထှာ်းရမည်ပြစ်ပါသည်။
မမလိုပ်ငန််းသည် • Online Business Directory
မျှာ်းအ

င
ွေ ််း Page ြန်

ွေင် စှာရင််းရတနပခင််း • Social Medias

ီ်းထှာ်းပခင််း • Information တပ်းသည် Websites မျှာ်း

commerce Websites အပြစ်
Mobile

စ်ခိုခို

Application

ည်ရတနပခင််း • Mobile Site အပြစ်

စ်ခိုအပြစ်

ရတနပခင််း

ည်ရတနပခင််း • Web (သိုို့)

စသည်အချက်မျှာ်းထမ

လိုအပ်ပါလမ်မည်။ သိုို့မသှာလ င် မမလိုပ်ငန််းကို Online

ွေင် ရတနပခင််း • Eစ်ခိုခိုပြစ်တနရန်

င
ွေ ် အရန်ပမင် တ ကှာ်ပငှာ ိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။

Website Considerations
အကယ်၍ မမလိုပ်ငန််းအ
ခို၏ အတရ်းအကကီ်းဆို်း အစ

ွေက် Website

စ်ခိုြန်

ီ်း

ည်တဆှာက်မည် ဆိုပါကလည််း Webite

စ်

အ
် ပင
ို ််းမျှာ်းပြစ်တသှာ

• Homepage • Company and contact information • News • Services/product Description
• Search

• E-commercn Facility

• Sitemap

စသည် ကဏ္ဍမျှာ်းအတ ကှာင််းကို
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လည််း သရန ်းလည်ထှာ်းရမည်။ သိုို့မသှာ မမ၏ လိုပင
် န််းအ
စ်ခိုကို

ြန်

ီ်း

ည်တဆှာက် င
ို ်ရန်အ

ွေက် တကှာင််းမွေန်ပပည်စတ
ို သှာ Website

ွေက် လိုအပ်သည် အချက်အလက်မျှာ်းကို

မည်သိုို့

ထှာ်းရသင်သည်ကို စဉ််းစှာ်း ိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။
၎င််းအပပင် မမ Website ကို လူအမျှာ်းအလွေယ်

ကူအသို်းပပြု ိုင်တစရန်လည််း ရို်းရင််းလွေယ်ကူတသှာ UI

တခေါ် User Interface ပြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မမတပ်းလိုတသှာ သ

င််းအချက်အလက်ကို အသ်းို ပပြုသူ

မ ရို်းရင််းလွေယ်ကူစွေှာရှာတြွေ င
ို ်ပပီ်း မမလိုပ်ငန််းမတပ်းအပ်သည် ဝန်တဆှာင်မှုဆိုင်ရှာ အချက်အလက်မျှာ်း
ကိုလည််း အချန်

ို

ိုအ

င
ွေ ််းထထမမရရ ိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအချက်သည် Website

စ်ခိုအ

က
ွေ ်ဦ်းစွေှာ ပပင်ဆင်ထှာ်းသင်သည် အချက်မျှာ်းပြစ်ပပီ်း ထို

အချက်မျှာ်း ပပီ်းတပမှာက်ပါက မမလိုပ်ငန််း င် သက်ဆိုင်သည် Website ကို လူအမျှာ်းအလွေယ်
သရ ဝင်တရှာက် င
ို ်တစရန် အ

ကူ

ွေက်လည််း ပပင်ဆင်မှုမျှာ်းကို ပပြုလိုပရ
် ဦ်းမည် ပြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်တြှာ်ပပတပ်းသွေှာ်းပါဦ်းမည်။

Reference from: Aung Pye Phyo (PHYO Training Centre)
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(f) ICT Cartoon

Reference from: Google
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2. Member Benefit Program
(a)

MOU Company မ ော်းအော်း ဂုဏ်ခပျုလောတပ်းအပ်ခခင််း

Shwe Pyi Aye Co., Ltd.
(Moe Yun Gyi Wetlands Resort)

Myanmar Unique Computer Limited.

Lavender Enterprise

Tharapa Digital
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Royal Ayeyarwaddy Co., Ltd.

Quality Care Laboratory

Blue Ocean Investment Limited

Blue Ocean Investment Limited နှင ့် MOU
လက့်မှတ့်ရ ေးထေးခြင့်ေး
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(b) MOU List Update
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Number of MOU Compaines
25

23

20
15
10
5
5

2

5
3

3
1

1

1

1

1

1

0

Number of MOU Compaines

MOU Company မျှာ်း၏ Update စှာရင််းအှာ်း တအှာက်တြှာ်ပပပါ Link

င
ွေ ် ဝင်တရှာက် ကည်ရှု င
ို ်သလို

QR Code အှာ်း Scan ပပြုလိုပ၍
် လည််း ဝင်တရှာက် ကည်ရှု င
ို ်ပါသည်။
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN4FcUGk0Ssp13qpsPAe1UuC17rWq6Zpk4
GUG1iq5XIZ1fLQ/viewform?usp=sf_link
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3. Activities
(a)

Digital Marketing Fundamental Training – Batch 1 & 2
မှ အမှေေ
်
ပု ပ်မ ော်း
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4. Upcoming Events
(a) ICT Knowledge Sharing Program
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(b) Advanced Digital Marketing Class
ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်တနို့ င် (၁၇) ရက်တနို့ တနို့မျှာ်း

ွေင် ရန်ကိုန်

ိုင််းတဒသကကီ်း ကွေန်ပျျူ

ှာလိုပ်ငန််းရင်

အသင််းရို်းခန််း၌ Digital Marketing Advanced Class အှာ်း ြွေင်လစ်သွေှာ်းမည်ပြစ်ပါတ ကှာင််း င်
အသင််းဝင်မျှာ်းအတန င် အသင််းဝင် Discount မျှာ်းပြင် အပ်

ိုင်ပပီပြစ်ပါတ ကှာင််း သ

င််းတကှာင််းပါ်း

တြှာ်ပပအပ်ပါသည်။
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5. CSR Awareness
Save Our Planet by Deleting Emails

Deleting emails can save our planet?
Did you know that spam emails, unread emails, and unwanted emails all contribute to
carbon emissions? The average American has around 500 unread emails If we deleted
500 unread emails (assuming they’re not important emails), that would delete 175
grams of carbon dioxide if each email contributes 0.3 grams of CO2. As we all know,
electricity is generated through fossil fuels. Emails, texts, messages are transmitted
through the Internet and it gets stored in data centers. As of 2019, 293.6 billion emails
are sent per day which is roughly 107 billion spam emails in one day or 24 hours.
Let’s put that all in numbers
•

Spam energy uses = 33 billion kilowatt-hours =

•

Used electricity in 2.4 million homes =
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•

Greenhouse gas emissions as 3.1 million passenger cars =

•

2 billion U.S. gallons of gasoline

I have good news for you!
If everyone around the world deleted 10 emails (spam or not spam), that has the power
of deleting 1,725,00 GB because storing 1GB of emails or 1,000 emails takes 32 kWh,
generating 55.2 million kWh.
As of 2019, there are 3.9 billion email users, so if you could delete 10 emails that would
cut 39,035 metric tonnes of CO2e which =19356 tonnes of coal that is burned every
day. #delete10emails

Let’s dig a little deeper.
•

Average spam email=0.3g CO2e

•

Standard email=4 g CO2e

•

Email with attachments such as pdf, links =50g CO2e

Remember, about 300 billion emails are sent a day which means as of 2019 45% of a
person’s email is spam. That translates to 14.5 billion messages around the world in just
one day.
According to the International Energy Agency, China emits 9.3GT CO2, the United States
following up with 4.8GT, and India with 2.2GT. Russia Federation, Japan, Germany, and
South Korea are below 2.0 GT.
Solution:
Unsubscribe from emails you don’t need, delete spam emails, don’t sign up for
newsletters you aren’t going to read, and delete emails after reading them.

Reference from: Google
Source: https://medium.com/@parthgarg19/what-if-deleting-emails-could-save-our-planet8667584367ee
https://en.reset.org/blog/save-planet-clean-your-inbox-12242015
Credit: courtesy of Parth Garg from the Medium
Picture: Intelligent Living Andrea E. Stuffen
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Yangon Region Computer Industry Association

Facebook: https://www.facebook.com/Yangon.MCIA
Viber/Telegram/Whatsapp No: 09-262500762, 09-425022976
Email: yangonmcia@gmail.com
Website: https://mcia-yangon.org.mm
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/yangon-mcia/
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