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LITS သင္တန္းတက္လက္စြဲစာAုပ္
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ဤစာAုပ္ပါAခ်က္Aလက္မ်ားသည္

ေရးသာသူAာေဘာ္Aတိုင္းသာျဖစ္ျပီး

Aာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္၏

မူ၀ါဒAရေသာ္လည္ကာင္း

သက္ဆိုင္ရာAာဏာပိုင္Aဖြဲ့Aစည္း မူ၀ါဒAရေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။Aာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္Aေနျဖင့္ ထိုစာတမ္းပါ
Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

Aာမခံျခင္းမရွိပါ။

တမင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏

သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ

တရားUပေဒAရတစ္စံုတရာ

Aလိုက္Aသံုးျပဳရ

ညိစြန္းျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက

လြယ္ကူေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္

ပါေၾကာင္း AသိေပးAပ္ပါသည္။
သတိျပဳရန္ ။ ဤစာေစာင္တြင္ပါ၀င္ေသာ သေကၤတျဖစ္သည့္ “$” Aေမရိကန္ေဒၚလာကိုရည္ညႊန္းပါသည္။
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LITS သင္တန္းတက္လက္စြဲစာAုပ္
မာတိကာ

၁

၂

၃

နိဒါန္း

၁.၁

LITS ေလ့က်င့္ပညာေပးစာAုပ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၁.၂

က်ြဲနြားတိရစာၧန္Aမ်ိုးAစားခြဲျခားျခင္း စနစ္ဆိုသည္မွာ Aဘယ္နည္း

၁.၂

LITS ေဒသဆိုင္ရာ စကားAေခါ ္Aေ၀ါ ္

LITS နည္းပညာ
၂.၁

က်ြဲနြားတိရစာၧန္မ်ား၏ Aမွတ္Aသားမ်ား

၂.၂

Aမွတ္Aသားမ်ားAား Scan ဖတ္ျခင္းနည္းပညာ

၂.၃

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား

LITS Aသံုးျပဳျခင္း
၃.၁

Aမွတ္Aသား Aသံုးျပဳျခင္း

၃.၂

တိရိစာၧန္Aမ်ိုးAစား ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း

၃.၃

ကနUီး မွတ္ပံုတင္ျခင္း

၃.၄

ျဖစ္ရပ္ကိစၥမ်ားAား မွတ္တမ္းထားျခင္း
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၁ ။ နိဒါန္း
၁.၁

LITS ေလ့က်င့္ပညာေပးစာAုပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္

၁.၂
၁.၃

LITS ကဘာလဲ?
LITS ေဒသဆိုင္ရာစကားAေခၚAေ၀ၚ

၁.၁. LITS ေလ့က်င့္ပညာေပးစာAုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
၁)ဤ LITS ေလ့က်င့္ပညာေပးစာAုပ္သည္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ားAား Aမ်ိုးAစား
ခြဲျခားျခင္းကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဲေခါင္ေသတြင္းတြင္ နယ္စပ္ က်ြဲနြားကုန္စည္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား
တိုးတက္လာသည္နွင့္Aမ်ွ

ေရာဂါက်ေရာက္မွဳမ်ား

တရားမ၀င္Aသားမ်ားတင္သြင္းလာျခင္းမ်ားပိုမို
AစားAစာေဘးကင္းလံုျခံဳ

ပိုမိုျဖစ္လာျခင္း၊

မ်ားျပားလာပါသည္။

စိတ္ခ်မွဳနွင့္

ေဆးထိုးAသားမ်ားနွင့္

ထို့ေျကာင့္

မဲေခါင္ေဒသတြင္း

ေရာဂါမ်ားကာကြယ္နွိမ္နွင္းရန္Aတြက္

ေဒသတြင္း

က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား Aမ်ိုးAစားခြဲျခားျခင္းသည္ Aေရးျကီးလာပါသည္။
၂)LITS

သည္

Aေသးစားလုပ္ငန္းေတာင္သူမ်ားAား

မဲေခါင္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္

ေရာဂါကာကြယ္နွိမ္နွင္းမွဳမ်ားကိုလည္း

Aာရွဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဏ္၏

မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏

စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ေလ်ွာ့ခ်ေရးAတြက္

ေစ်းကြက္ရရွိမွဳကို

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးAျကံေပးနွင့္

၆၃၉၀

သုေသတန

က

Aက်ိုဳးရွိေစေသာေျကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးေထာက္ပံ့မွဳစီမံကိန္းေAာက္တြင္
LITS

ကို

မဲေခါင္ေဒသတြင္း

တိရိစာၧန္ေရာဂါကာကြယ္နွိမ္နွင္းေရးAဖြဲ့ျဖစ္သည့္

နည္းပညာေထာက္ပ႔ံAဖြဲ့Aစည္း

က်ယ္ျပန္ေစျပီး

Aာရွဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဏ္၏

ေငြေျကးေထာက္ပ႔ံပါသည္။

(BEAR)

Aဖြဲ့မွ

ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ

ေရွ့ေျပး

ယခုလက္ရွိတြင္

ေဒသတြင္း
Barkeley

ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးAျဖစ္

မဲေခါင္ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယာ၊ လာAို နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
၃) ဤ LITS ေလ့က်င့္ပညာေပးစာAုပ္သည္ (၁) LITS ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ Aက်ိုးရွိပံုမ်ား၊ (၂) LITS
နည္းပညာ မိတ္ဆက္ျခင္းနွင့္ Aသံုးျပဳပံုမ်ား နွင့္ (၃) LITS Aသံုးျပဳရန္Aတြက္ လိုAပ္ေသာဖြဲ့စည္းမွဳမ်ားကို
စာဖတ္သူAား တင္ျပထားပါသည္။
၁.၂ က်ြဲနြားတိရစာၧန္Aမ်ိုးAစားခြဲျခားျခင္း စနစ္ဆိုသည္မွာ Aဘယ္နည္း?
၄)Aဆိုပါ က်ြဲနြားတိရစာၧန္Aမ်ိုးAစားခြဲျခားျခင္း စနစ္သည္ စိုက္ပ်ုိးေရးထြက္ကုန္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္း
ဆက္

Aဆင့္Aားလံုး၌

တင္ထားနိုင္ေသာ
ေမြးျမဳေရးျခံAလိုက္

Aသံုးျပဳေသာက်ြဲနြားတိရိစာၧန္ခ်င္းစီAလိုက္

စနစ္တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ဤစနစ္တြင္

Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားနွင့္

တည္ေနရာႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ

က်ြဲနြားမ်ားကို

မွတ္တမ္း

မွတ္ပံုတင္ျပီး

သက္က္ဆိုင္ရာ

သားသတ္သူမ်ားဆီမေရာက္မီ

ေစ်းကြက္စနစ္

တစ္ေလ်ွာက္ Aဆင့္Aားလံုးတြင္ ဆက္တိုက္ Scan ဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ Scan ဖတ္ ရာတြင္
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သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား
scanner

နွစ္မ်ုိးးကို

ဗဟိုသတင္းAခ်က္Aလက္ထိ

Aသံုးျပဳပါသည္။

က်ြဲနြားတိရိစာၧနမ
္ ်ား

သက္ဆိုင္ရာသတင္းAခ်က္Aလက္မွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ

ေပးပိန
ု႔ ိင္ေသာ

လက္ကိုင္ဖုန္းAေျခခံ

Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ျခင္း

နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းကို

ပုံ

ႏွင့္၎တို႔၏
(၁)

တြင္

ျပသထားပါသည္။

၅)

LITS

ကို

ပုံစံAမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ကမၻာAဝွမ္းနိုင္ငံAေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
Aေကာင္Aထည္

ခြဲျခားရာတြင္Aသံုးျပဳေသာ

ေဖာ္Aသံုျပဳပါသည္။

နည္းပညာမ်ားသည္

ကြဲျပားျခားနားေသာစနစ္မ်ားတြင္

Aမ်ိုးAစားခြဲျခားျခင္းAတြက္ Aသံုးျပဳေသာနည္းပညာမ်ားမွာ Aီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာAသံုးမျပဳေသာ
နားရြက္ ညွပ္ျခင္းနွင့္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ Aမွတ္Aသားျပုလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သသို့ Aီလက္ထ ေရာနစ္နည္း
ပညာAသံုးျပဳေသာ က်ြဲနြားတိရီစာၧန္မ်ားAား Aီလက္ထေရာနစ္ Chips ျပားမ်ားျဖင့္ Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ျခင္း
နည္းမ်ားကိုလည္းAသံုးျပဳပါသည္။ Aသံုးျပဳေသာနည္းပညာAလိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တိက်မွန္ကန္မွဳ နွင့္
က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား ေျခရာခံနိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကြဲျပားျခားနားပါသည္။
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၆)

Traceability

သည္

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတိ၏
ု့

Aဘယ္နည္း?

Traceability

သည္

သတ္မွတ္ထားေသာAဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

ကုန္ေခ်ာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္

AစားAစာကိုလိုက္နာနိုင္စြမ္းပင္ျဖစ္သည္။

တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးAရ Traceability သည္ Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္နိုင္သည္။
ထိုရည္ရြယ္ခ်က္

(၃)

ေဘးAနၱရယ္မ်ားကို

ရပ္မွာ

(၁)

တိရိစာၧန္မ်ား၏

စီမံခန့္ခြဲျခင္း။(၂)Aာမခံရွိေသာ

ယံုျကည္စိတ္ခ်ရေသာ

က်န္းမာေရးနွင့္

ေရာဂါမ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာ

တိရိစာၧန္Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားျခင္းနွင့္

စားသံုးသူမ်ားသို့

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ေပးပို့ျခင္း နွင့္ (၃) တိရိစာၧန္မ်ား၏ Aရည္Aေသြးနွင့္

ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေစျခင္းတို့ျဖစ္ပါသည္။ Aဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္Aက်ိဳးခံစားခြင့္ကို
ေAာက္တြင္Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁.၂.၁. တိရစၦာန္က်န္းမာေရး: နွင့္ ေရာဂါAႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ
၇) ထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားAားတိရစၦာန္က်န္းမာေရးကိုပိုမိုလာေရာက္ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံရန္Aတြက္
Aဖို႔မက္လုံးေပးျပီး

AစားAစာထုတ္လုပ္မွု

ေစာင့္ျကည့္ျခင္းAားျဖင့္

ေရာဂါမ်ားျပန့္နွံ့သည့္

Aလ်င္Aျမန္ျဖစ္ပြားရာတြင္ traceability သည္

ကြင္းဆက္Aား
Aနၱရာယ္မ်ားကို

ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ
ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

စစ္ေဆး

တိရစၦာန္ေရာဂါ

မူရင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားAား ေျခရာခံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ျမန္ဆန္သည့္ Aမ်ိုးAစားခြဲျခားကို ရရွိေစသည္။ ထို့Aျပင္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံရသည့္ တိရိစာၧန္မ်ားကိုလည္း
ေစ်းကြက္နွင့္ AစားAစာထုတ္လုပ္မွဳကြင္းဆက္မွ ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွားနိုင္ပါသည္။ ဤသို့ျပဳလုပ္ျခင္းAားျဖင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးAား

ပ်က္ဆီးေစနိုင္သည့္

က်ယ္ျပန့္စြာ

ဖယ္ရွားရမည့္လို

Aပ္ခ်က္ကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါသည္။
၁.၂.၂. သတင္းAခ်က္Aလက္ နွင့္ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမွု
၈)

တိရိစာၧန္Aမ်ုိးAစားခြဲျခားျခင္း၊

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသမိုင္းနွင့္

က်န္းမာေရးAဆင့္Aတန္းနွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ ယံုျကည့္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားေပးျခင္းAားျဖင့္ AလားAလားရွိေသာ
AစားAစာညစ္ညမ္းမွဳကို
AစားAစာလံုျခံဳမွဳမရွိေသာ
နိုင္ေစပါသည္။

ေစာင့္ျကည့္ရာတြင့္
ထုတ္ကုန္မ်ားAား

AကူAညီျဖစ္ေစပါသည္။

စားသံုးသူမ်ားဆီသို့

ထို့Aျပင္

ေရာင္းခ်ျခင္းမွလည္း

ကာကြယ္

Traceability သည္ တိရစၦာန္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို Aနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္

ေနျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာလုံျခဳံမႈကို စားသုံးသူမ်ားAေနနွင့္ ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္လာ ေစပါသည္။ ထို့Aျပင္
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္စားသုံးသူမ်ားAၾကားသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားဖလွယ္ရာတြင္

Aဆင္ေျပေစနိုင္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို့ သတင္းAခ်က္Aလက္ဖလွယ္ေစနိုင္ျခင့္မွ Aတြက္ စားသုံးသူမ်ားAေနျဖင့္ ဝယ္ယူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ပိုမိုရရွိေစနုိင္ျပီး

ထုတ္လုပ္သူမ်ားAေနျဖင့္

စားသံုးသူမ်ား၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ူသစၥာရွိမက
ႈ ို

ဖန္တီးနိုင္မည့္

Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

6!
!

!
၁.၂.၃ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းAရည္Aေသြး
၉)Aႏၲရာယ္မကင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို စားသုံးသူမ်ားသံုးစြဲမည့္Aနၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မည့္ Aျပင္
တိရစၦာန္Aရည္AေသြးAာမခံေပးျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားAေနျဖင့္ မ်ွတစြာ ယွU္ျပိဳင္ေရာင္းခ်နိုင္ျခင္းမ်ား
ကို

ျဖစ္ေစျပီး

ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္

တိက်တဲ့ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင္
ကိရိယာAျဖစ္
လြယ္ကူစြာ

Aသံုးျပဳျခင္းAားျဖင့္
ခြဲျခားနိုင္သည့္Aတြက္

ျပသနိုင္ေစပါသည္။
Aကိုခြဲျခား

ထို့Aျပင္

ပိုမိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေစပါသည္။

Traceability

ေစ်းကြက္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္Aညီခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားAား
ထုတ္လုပ္သည့္

Aခန္းက႑တစ္ရပ္လံုး၏Aက်ိုးကို

တိရိစာၧန္မ်ား၏

Aရည္Aေသြးျမင့္ေျကာင့္

ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးAတြက္ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမမ
ႈ ်ားကို
ျဖစ္ထြန္းေစျပီး

ခြဲျခမ္းနိုင္သည့္

Aရည္Aေသြးနိမ့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို

Aျပဳသေဘာေဆာင္ဂုဏ္သတင္းကိုလည္းရရွိေစပါမည္။

ရန္ဤစြမ္းရည္သည္

Aား

က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား၏

Aရည္Aေသြး
ဆြဲေဆာင္ေစနိုင္ျပီး

Aက်ိုးAျမတ္မ်ားကိုလည္း

ပိုမိုျမင့္မားလာပါသည္။
၁.၃. LITS ေဒသဆိုင္ရာ စ ကားAေခၚAေ၀ၚ
၁၀)မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္နည္းလမ္းUပေဒမက်ေသာ
ဖလွယ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ျကပါသည္။

ထိုကဲ့သို့

နယ္စပ္ေဒသက်ြဲနြားတိရစၦာန္ကုန္စည္

ျပုလုပ္ျခင္းAားျဖင့္

Aပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ

Aမ်ိုးသားေရးရာဆိုင္ရာ ေရာဂါ ကာကြယ္နွိမ္နွင္းျခင္း မူ၀ါဒမ်ားကို စိန္ေခါ္မွဳမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔Aျပင္နိုင္င
ံတကာ ကုန္သြယ္မွဳစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ကိုက္ညီရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊Aစီရင္ခံစာမ်ားပိုမိုလိုAပ္လာျခင္းသည္
Aေသးစားေတာင္သူလုပ္ငန္ရွင္မ်ားAတြကက
္ ုန္က်စရိတ္ျကီးမားမွုနွင့္Aစီရင္ခံစာတင္ျပမွုမ်ားလိုAပ္လာမွဳမ်ား
ေျကာင့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားျဖစ္ေစ ပါသည္။ LITS သည္ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈA စီရင္ခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာေျကာင္A
့ ေသးစားလယ္သမားမ်ားAေနျဖင္စ
့ ာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္ကိုေလ်ွာ့
ခ်နိုင္ပါ သည္။ LITS သည္ ေဒသဆိုင္ရာစားနပ္ရိကၡာလုံျခဳံမႈႏွင့္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ Aတူ
ျပည့္စံုေသာAဆင့္တစ္ဆင့္သို့နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွဳစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္လိုAပ္ေသာေထာက္ခံေျကာင္း
လက္မွတ္၊တံဆိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္

traceability

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ က်ြဲနြားေမြးျမဴေရးႏွင့္၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားAတြက္ ဝယ္လိုAား တိုးျမင့္လာ ေသာ
ေျကာင့္ေမြးျမဴေရး
စားသံုးသူမ်ားသည္

traceabilityသည္

ေရာဂါျပန႔္ပြားကန္႔သတ္ရန္

Aေရးပါလာသည္။

တိရစၦာန္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားAေပၚယုၾံ ကည္မႈတိုးႁမွငလ
့္ ာေစျပီး

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့က်လာေစပါသည္။
တရားမ၀င္

ပိုမို

ထို့Aျပင္

လူ႕က်န္းမာေရး

ကို

Aထူးသျဖင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ

ကုန္သြယ္ဖလွယ္ျခင္မ်ားမ်ားျပားသည့္Aတြက္

ထိုေဒသမ်ားAတြက္

ပိုျပီးမွန္ကန္ေစပါသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားAားတရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ကုန္သြယ္ဖလွယ္ေနျခင္းသည္ေရာဂါျပန္႔ပြား
ေန

သည့္

Aဓိကက်သည့္Aခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

LITS

က်ယ္ျပန့္ေသာ

ေဒသတစ္ခုသည္

ေရာဂါAနၱရာယ္ ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္းစနစ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ Aခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
၁၁)LITS ၏ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ Aက်ိုးရလာဒ္Aေနျဖင့္ ေဒသတြင္းဆင္းရဲနြမ္းပါးမွု ေလ်ာ့ခ်ေစနိုင္ျပီး
စိုက္ပ်ိုးကုန္တန္ဖိုးပိုမိုျမင့္မားလာေစျခင္းAားျဖင့္ ေရာဂါAနၱရာယ္ခြဲျခားျခင္းမ်ားကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္္
မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ တည္ရွိေနေသာ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မွဳကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္သူတစ္Uီးခ်င္းစီ
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Aတြက္Aရည္Aေသြးျမင့္ျပီးက်န္းမာသန္စြမ္းေသာ

တိရိစာၧန္မ်ားကို

ခြဲျခားနိုင္သည့္

စက္ပစၥည္းမ်ား

မရွိေသးေပ။ ထုတ္လုပ္သူ တစ္ၪီးခ်င္းစီAတြက္ သူတို႔၏ တိရိစၦာန္မ်ားAရည္Aေသြးျမင့္မား ေျကာင္းခြဲျခားနုိင္
သည့္နည္းလမ္းမရွိပါက ထုတ္လုပ္မွုတြင္ ရင္နွီးျမွုပ္နွံမွုမ်ားေျကာင့္ Aက်ိူးရလာဒ္ေလ်ာ့ က်ေစျပီး နယ္စပ္ေဒသ
ေရာဂါAနၱရာယ္ ကိုျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရနုိင္သည္။
၁၂)ထို႔ေၾကာင့္ LITS သည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမွုနွင့္ကူး စက္ေစျခင္းကို တုိက္ရိုက္ကာကြယ္နွိမ္ရံုတင္မကဘဲ
စိုက္ပ်ိုးထြက္ကုန္

က႑ပိုမိုက်ယ္ျပန္လာေစနိုင္ပါသည္။

မွုမ်ားAတြက္AသိAမွတ္ျပုနိုင္ေသာAခါ

ေစ်းကြကန
္ ွင့္

ထုတ္လုပ္သူမ်ား

ကို

Aရည္Aေသြးျမင့္မား

ထုတ္ကုန္Aရည္Aေသြး

နွစ္ခုစလံုးAတြက္

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈေတြကိုျဖစ္ေစမည္။
၁၃)

ေဈးကြကရ
္ ရွိမွုသည္

ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ

မဟာမဲေခါင္ေဒသ

ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည့္

တြင္းရွိ

ေက်းလက္

နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ

ေျကာင့္

Aေသးစားလယ္သမားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားAတြက္
တင္ေပးမည့္Aျပင္

ေစ်းကြက္

Aိမ္ေထာင္စမ
ု ်ားAတြင္း

traceability

Aသက္ေမြး၀မ္းေျကာင္းကို

စီးပြားလုပ္ငန္းျကားခံမ်ားကိုလည္း

Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ဆင္းရဲသားAမ်ားစုAတြက္

ေမြးျမဴေရးကို

ပိုမိုေထာက္ပံ့ျမင့္

ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါသည္။
ထိန္းသိမ္းရာတြင္

သည္
Aေသးစား

Aမ်ိဳးသားမ်ားထက္္

ပိုၿပီးလုပ္Aားမ်ားေစပါသည္။
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2. LITS နည္းပညာ
၂.၁ က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား၏ Aမွတ္Aသားမ်ား
၂.၂ Aမွတ္Aသားမ်ားAား Scan ဖတ္ျခင္း နည္းပညာ
၂.၃ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား

၁၄)LITS

တြင္

တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီAလိုက္

Aမ်ိုးAစားခြဲျခားရန္နွင့္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား

Aျဖစ္Aပ်က္သမိုင္း ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈAားေျခရာခံရန္ က်ြဲနြားတိရိစာၧန္ Aမွတ္Aသားမ်ားကို Aသုံးျပဳသည္။ ဤ
က်ြဲနြားတိရိစာၧန္

Aမွတ္Aသားမ်ာကို

လွိဳ့၀ွက္

သေကတမ်ားနွႈ့္

ၾကည့္႐ရ
ႈ န္

သို႔မဟုတ္

တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီAလိုက္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္သစ္မ်ားရရွန
ိ ိုင္ရန္Aတြက္ scan
ဖတ္ရပါသည္။

Aဆိုပါစနစ္တြင္

Aင္တာနက္ကြန္ယက္နွင့္

မည္သည့္ေနရာေဒသမွမဆို

လက္ကိုင္ဖုန္းAေျခခံ

Scanner

မ်ားကို

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားရရွိေစရန္
Aသံုးျပဳျကပါသည္။

က်ြဲနြားမ်ားကို

Aြန္လိုင္းသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Scanning နည္းပညာနွစ္မ်ိဳးပါ၀င္ေသာ နားရြက္
Aမွတ္Aသားမ်ားျဖင့္

Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာပူးေပါင္းထားေသာနည္းပညာမ်ား

Aသံုးျပဳျခင္းေျကာင္တ
့ ိရိစၦာန္တစ္ေကာင္စီAတြက္ ေနာက္ဆံုးေပါ္ သတင္းမ်ားနွင့္ သတင္းAခ်က္Aလက္
Aေသးစိတ္ကို

ရရွိေစပါသည္။

ထို့Aျပင္

ျကီးမားေသာတိရိစာၧန္Aုပ္စုမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း

တည္ေနရာ Traceability ကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။ Aမွတ္Aသားမ်ား၊ Scanning နည္းပညာမ်ားနွင့္
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ပံုAမွတ္ ၂. Aမွတ္Aသား Tag တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ scan ဖတ္ျခင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
ေနရာ
ေရာင္းခ်သည့္ရက္စြဲ
သယ္ယူျခင္း
ထြက္ခြာသြားျခင္း
Aသားထုတ္လုပ္ပံAဆင့္ဆင့္
တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ျခင္း
မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ဂဏန္း၁၃လုံးပါ၀င္သည္
တိရစၦာန္မ်ိဳး
ေမြးဖြားရာေနရာ
ေမြးဖြားရာရက္စြဲ
ပိုင္ရွင္

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ
Aခ်က္Aလက္မ်ားသိုေ
လွာင္ထားရာေနရာ

ေရာက္ရွိရာေနရာ
ေရာက္ရွိသည့္ရက္စြဲ
လက္ခံမည့္သူ
ေသဆံုးသည့္ရက္စြဲ!
လုပ္ငန္းစU္Aတြင္ပါ၀င္သည့္
Aခ်က္မ်ား
မူရင္းေရာင္းျခသူမ်ား
ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ား
စားသံုးသူ
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သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္နွင့္

သတ္မွတ္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို

ေAာက္ပါ

LITS

နည္းပညာAပိုင္း (၃) တြင္ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ ပုံ (၂) တြင္ ထုတ္လုပ္သူဆီမွ စားသုံးသူမ်ားဆီသို့
က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား

ေရြ့လားပံု

နွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

Scan

ဖတ္ျခင္း

နွင့္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားစုေဆာင္းပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂.၁. က်ြဲနြားတိရိစာၧန္Aမွတ္Aသားမ်ား
၁၅)LITS သည္ စီမံကန္းေနရာAားလံုးAတြက္
A၀ါေရာင္Aမွတ္Aသားမ်ားကို

၈၀ မီလီမီတာ x ၇၀ မီလီမီတာ

Aသံုးျပဳပါသည္။

Aရြယ္Aစား

နားရြက္Aမွတ္Aသားတစ္ခုခ်င္းစီကို

သီးျခားစံသတ္မွတ္ထားေသာ QR ဘားကုဒ္မ်ားနွင့္ ျပဳလုပ္ထားပီး Ultra high frequency (UHF) RFID
Aခ်ပ္ျပားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ တိရိစာၧန္ေဆးကုဆရာ၀န္သည္ Aမွတ္Aသားမ်ားကို ပထမUီးဆံုး
မွတ္ပံုတင္ရာတြင္

Aသံုးျပဳရပါမည္။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို

LITS

Aသံုးျပဳျခင္း

Aပိုင္း

(၃)

တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၆) Aဆိုပါ RFID နည္းပညာသည္ passive h3 chip ကိုAသုံးျပဳထားပါသည္။ Passive ဆိုသည္မွာ
Aမွတ္Aသားတြင္ Aဆက္မျပတ္Aားျဖည့္ရေသာ ဘက္ထရီထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဘဲ RFID Rear မွ
စြမ္းAင္ကိုရရွိေစျပီး သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ကူးေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ LITS RFID စနစ္ သည္ ၈၆၀
- ၉၆၀ MHz frequency ျကားတြင္ လည္ပတ္ျပီး Ultra High Frequency RFID Class 1 Generation 2
(UHF Class

1 Generation 2) protocol Aတုိင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ UHF Class

1 Generation 2
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protocol

သည္

လွ်ပ္စစ္ထုတ္ကုန္ဘားကုဒ္Aမ်ုိးAစားခြဲျခားျခင္းAတြက္

မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

UHF

Class

Aရည္Aေသြးနွင့္လုပ္ေဆာင္မွဳ

1

Generation

Aဖြဲ့Aစည္းမွ

2

protocol

ကမာၻ့
သည္

ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။

Aဆင့္သတ္

ကမာၻ

RFID

့ထုတ္ကုန္

နည္းပညာကို

တိရိစာၧနA
္ ေကာင္ေရAမ်ားAျပားကို တစ္ျကိမ္တည္းနွင့္ Scan ဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း QR ဘားကုဒ္
မရနိုင္ေသာAခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း Aသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
၁၇)Aမွတ္Aသားတစ္ခုခ်င္းစီတြင္

တပ္ဆင္ထားေသာ

QR

ဘားကုဒ္

မ်ားကို

Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ထားေသာ တိရိစာၧန္မ်ားကို Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားရန္ လက္ကိုင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဖတ္နိုင္ျပီး
၎တို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို လည္း ခ်က္ခ်င္းဖတ္နိုင္ပါသည္။ ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းကို မည္သည့္စမတ္ဖုန္းမ်ား
တြင္မဆို Aခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္သည့္ QR ဘားကုဒ္ Scan ဖတ္ျခင္း ေဆာ့ဖ၀
္ ဲမ်ားျဖင့္ ျပဳုလုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္
ပါသည္။ ပံုမွနA
္ ေျခAေနတြင္ QR ဘားကုဒ္ မ်ားသည္ ေယဘူယ်Aားျဖင့္ Aနံ ၄.၅ စင္တီမီတာ နွင့္ Aလ်ား
၁/၂

မီတာ

ထိ

တိုင္းတာနိုင္ပါသည္။

Aမွတ္Aသားမ်ားေAာင္ျမင္စြာ
သက္ေရာက္မွဳရွိပါသည္။

Scan

QR

Aလင္းေရာင္ရရွိမွဳနွင့္
ဖတ္ရာတြင္

ဘားကုဒ္မ်ားကို

Scan

လိုAပ္ေသာ

ပ်က္စီးဆံုးမွုဒဏ္

၂၅%

ေထာင့္မ်ားသည္
AကြာAေ၀းေပါ္တြင္

ထိ

ခံနိုင္ရည္ရွိေAာင္

ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
၁၈) LITS scanning နည္းပညာကို QR code ကို ဖတ္ရန္ လိုAပ္ေသာ မ်က္နွာျပင္Eရိယာ ရွိေသာ မည္သည့္
နားရြက္Aမွတ္Aသား

မ်ားနွင့္

နိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီAလိုက္

မဆို

Aေရာင္၊

သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ

Aသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
ပံုစံ၊

ပစၥည္း

ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ

စသျဖင့္

နားရြက္Aမွတ္Aသားမ်ားကို

မိမိနိုင္ငံ

Aသံုးျပဳနိုင္ရန္Aတြက္
ေဒသ

ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။

AေျခAေနနွင့္
သို့ေသာ္လည္း

ေရွ့ေျပးAသံုးျပဳရာတြင္ Aထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Aမွတ္Aသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို Aသံုးျပဳရပါမည္။
၂.၂ Aမွတ္Aသားမ်ားေပါ္တြင္ Scan ဖတ္ျခင္းနည္းပညာ
၁၉)QR

codes

မ်ားႏွင့္

RFID

မ်ားကို

scan

ဖတ္ရန္

စမတ္ဖုန္းမ်ားကို

ကနၪီးက်ြဲနြားတိရစၦာန္မ်ားမွတ္ပုံတင္သည့္Aခ်ိနွင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပါ္သည့္Aခ်ိန္တြင္
ျဖစ္ရပ္မ်ားဆိုသည္မွာ
ေAဂ်င္စီမ်ားမွ

တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးလည္ပတ္မႈမ်ား၊
ျပဳလုပ္သည့္

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊

သက္ဆိုင္ေသာ

တိရစၦာန္မ်ားAခ်က္Aလက္မ်ား၏Aားလုံးသည္

Open-source

Aသံုးျပဳရပါမည္။
scan ဖတ္ပါသည္.
လႈပ္ရွားမွဳမ်ားနွင့္

လွဳပ္ရွားမွူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲပရိုဂရမ္ျဖင့္

ျပဳလုပ္ထားေသာ

ဗဟိုစီမံကိန္းသတင္းAခ်က္Aလက္ တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။
QR code မ်ား
၂၀)QR codes မ်ားကိုနားရြကA
္ မွတ္Aသားမ်ား၏ Aေရွတ
႔ ြင္ ပုံႏွိပ္ထားပါသည္။ Aဆိုပါ QR code ကို
ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္

application

Aမ်ိဳးမ်ိဳးAတြက္

Aမ်ားဆံုး

Aသုံးျပဳျပီး

က်ယ္က်ယ္္ျပန္႔ျပန့္

တည္ေထာင္ထားသည့္ နည္းပညာျဖစ္ပါသည္။ ထို နည္းပညာသည္ ပံုမွန္ ဘားကုဒ္မ်ား၏ သံုးဘက္ျမင္
ဗားရွင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို

နွစ္ဖက္ျမင္နွင့္သံုးဖက္ျမင္

ဗားရွင္းနွစ္မ်ိုးစလံုးတြင္

ဘားကုဒ္မ်ားသည္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ထို့ေျကာင့္ Aံ၀င္ခြင္က်ေသာ မည္သည့္
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Scanner မဆို ထိန္းသိမ္းထားေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ဖတ္ရွုနိုင္ျပီး ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ ကို scanner
မ်ားသည္

QR ဘားကုဒ္ မ်ားကို ဖတ္နိုင္ျပီး

မိနစ္Aနည္းငယ္Aတြင္း

Aခမဲ့

link ကိုျဖည္ခ်နုိင္ပါသည္။ မိုဘိုင္းစမတ္ဖုန္းမ်ားAတြက္

ေဒါင္းလုပ္လုပ္နိုင္သည့္

QR

code

ကို

Scan

နိုင္ေသာ

ေဆာ့ဖ၀
္ ဲ

Aေျမာက္Aျမား ရွိပါသည္။
၂၁)ထို LITS QR codes မ်ား၏ Aက်ိဳးရလာဒ္မွာ Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ထားေသာ က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ားကို
မိုဘိုင္း

စမတ္ဖုန္းမ်ားနွင့္

Scan

ဖတ္ျခင္းAားျဖင့္

တိရိစာၧန္မ်ား၏

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

ရရွိနိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပံု (၄) သည္ LITS QR code နမူနာျဖစ္ပါသည္။ QR နည္းပညာကိုသ႐ုပ္ျပရန္
နမူနာတိရစၦာန္၏သတင္းAခ်က္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စမတ္ဖုန္းကို Aသံုးျပဳျပီး QR code ကို scan
ဖတ္နိုင္ပါသည္။

ျကည့္ရွူသူမ်ားေရွ့တြင္

စမတ္ဖုန္းနွႈ့္

Aမွတ္Aသားကို

Scna

ဖတ္ျပီး

တိရိစာၧန္၏

သတင္းAခ်က္Aလက္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း တိရိစာၧန္မ်ား၏ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို တည္းျဖတ္နိုင္ရန္
ေထာက္ခံေပးနိုင္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

လွိ်ဳ၀ွက္

Aမွတ္Aသားမ်ားျဖင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ကန့္သတ္ထားရန္Aေရးျကီးပါသည္။

!
QR ကုဒ္ Scanner
၂၂)Aင္တာနက္ဆက္သြယ္နိုင္ျပီး

ကင္မရာတပ္ဆင္ထားေသာ

စမတ္ဖုန္းမ်ားကို

QR

Scanner

Aျဖစ္Aသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ လူျကိုက္Aမ်ားဆံု QR Scan ဖတ္သည့္ Application မ်ားမွာ enable QR codes
QR Code Reader၊ QR Droid Scanner၊ နွင့္ Barcode Scanner စသည္တို့ ပါဝင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ QR
codes မ်ားကို Scan ဖတ္နိုင္သည့္ မည္သည့္ Application မဆို Aသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ Aဆိုပါ application
မ်ားသည္

QR

codeမ်ားဖတ္နိုင္ျပီး သံုးစြဲသူမ်ားကိုလည္း

website

URL

Aသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳသည္။

Aသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ၀က္ဆိုက္ဒ္မ်ားရရွမ
ိ ွုAေပါ ္မူတည္ျပီး Aမွတ္Aသားမ်ားကို Scan ဖတ္ထားေသာ
သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ ျကည့္ရွဳနိုင္ျပီး
ပတ္သက္ေသာ Aျခားေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုလည္း
Aခ်က္Aလက္Aသစ္ထည့္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

scan ဖတ္ထားေသာတိရစၦာန္ႏွင့္

log in လုပ္နိုင္ပါသည္။ Aသုံးျပဳသူမွ

တိရစၦာန္၏

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား
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ကိုျကည့္ရွဳသည္ျဖစ္ေစ

Aမွတ္Aသားမ်ားကို

Scan

ဖတ္ထားသည့္

ေန႔စြဲႏွင့္Aခ်ိန္ကို

AလိုAေလ်ာက္မွတ္သားပါသည္။

RFID ကုဒ္မ်ား
၂၃)QR

codes

မ်ားAျပင္

တိရိစာၧန္မ်ား၏

Aမွတ္Aသား

မ်ားကိုလည္း

RFID

တပ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ကၽြဲႏြားမ်ားAား Aမ်ားAျပားAုပ္စုခြဲရန္Aတြက္ သို့မဟုတ္

Aခ်ပ္ျပားမ်ားျဖင္
QR codes မ်ားကို

Aဆင္ေျပစြာ scan ဖတ္မရနိုင္ေသာAေျခAေနမ်ားတြင္ RFID နည္းပညာကို ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ တည္ေနရာႏွင့္
Aခ်ိနမ
္ ်ားAား

မွတ္တမ္းတင္ရန္

Aသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

Aဆိုပါ

RFID

chip

မ်ားကို

Aမွတ္Aသားမ်ားAတြင္းတပ္ဆင္ျပီး RFID Scanner မ်ားက ဖတ္နိုင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ေရဒီယို signal ကိုထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။
RFID Scanner
၂၄)စမတ္ဖုန္းမ်ားကို

RFID

Scanner

မ်ားတပ္ဆင္ထားျပီး

သက္ဆိုင္ရာAခြင့္Aာဏာ

(ၪပမာ

စစ္ေဆးေရးဂိတ္Aရာရွိမ်ား) ပါ၀င္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။။ external device Aား U Grok It
ေခၚေသာ

ဖုန္းမ်ားနွွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး

ကိရိယာသည္ ဖုန္းAား
Aသံုးျပဳနိင
ု ္ပါသည္။

RFID

စမတ္ဖုန္းမ်ားကို

RFID

RFID scanner ဆီသို့လွည့္ျပီး
scan

ဖတ္စစ္ေဆးျခင္းAားျဖင့္

signal

ဖတ္ရန္

တပ္ဆင္ရပါသည္။

ဤ

ကိရိယာကို Aင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး
Aရာရွိသည္

တစ္ေကာင္းခ်င္းစီAလိုက္

Aမွတ္Aသားမ်ားကို Scan ဖတ္ရန္မလိုဘဲ Aုပ္စုလိုက္ Scan ဖတ္စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

ထို့ေျကာင့္

Aခ်ိန္ျမန္ေစျပီး Scan ဖတ္စြမ္းရည္Aတြက္ ျကိုးစားAားထုတ္ေသာစနစ္မ်ား၏ လိုAပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၂၅)Aဆိုပါ ကိရိယာ သည္ Android ႏွင့္ iOS မိုဘိုင္းဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။
Apple iOS ကိရိယာမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမွဳ
Apple iOS ကိရိယာေတြမ်ား၏ Aေသးစိတ္Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
•

iOS ဖုန္းမ်ားနွင့္ Tablet မ်ားသည္ ၆.၀ သို့မဟုတ္ ထို့ထက္ျမင့္မားျခင္း

•

iPhone 4 သို႔မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မား၊ iPod Touch 4 သို႔မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မား၊ iPad 2 သို့မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မား

Android ကိရိယာမ်ားနွႈင့္ကိုက္ညီမွဳ
Android ကိရိယာမ်ား၏ Aေသးစိတ္Aခ်က္Aလက္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
•

Android 3.0 (Honeycomb) သို႔မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မား

•

မိုက္ခရိုဖုန္းနွင့္ စကားေျပာစက္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးေသာ ၃.၅ မီလီမီတာ Aသံေပါက္ ရွိျခင္း
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•

Samsung Galaxy Tab 4 ကဲ့သို့ေသာ ေနာက္ဆံုးေပါ ္Aသံနွင့္ မိုက္ခရိုဖုန္းျမင့္ Aသံပိုင္း
ပိုမိုAားေကာင္းေသာ နည္းပညာမရွိေသာ ကိရိယာမ်ား
သင္ Samsung ရဲ႕ Galaxy Tab
သို႔မဟုတ္

ေနာက္ဆံုးေပါ္)

- Galaxy Tab 4 ေထာက္ခံေနျကခ်ိန္တြင္

4. သုံးစြဲနိုင္ရန္Aတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ firmware ကို (v1.9.5

သင့္ရဲ႕

Grokker

တြင္

update

လုပ္ရန္

လိုAပ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းကို non-Tab4 ကိရိယာ (iOS သို့မဟုတ္ Android) ႏွင့္Aတူျပဳလုပ္ရပါမည္။

၂၆) U Grok It

ကိရိယာမ်ားကို သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္Aသံုးျပဳေသာ Send Grok

စမတ္ဖုန္း Application မ်ားနွင့္ Aသံုးျပဳလာျကပါသည္။ ထိုကိရိယာကို Aသုံး ျပဳရန္ Aသံုးျပဳသူမ်ားက
Scanning feature ကိုဖြင့္ထားျပီး က်ြဲနြားတိရိစာၧန္Aမွတ္Aသားမ်ား၏ ၁-၃ မီတာAတြင္း ထိုကိရိယာကို
ကိုင္တြယ္ထားရပါမည္။ Aဆိုပါ Scanner မ်ားသည္ Aမွတ္AသားAားလံုး၏ ရက္စြဲ၊ Aခ်ိန၊္ တည္ေနရာႏွင့္
ID နံပါတ္မ်ားကို Aတိုင္းAတာAတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ဖတ္စစ္ေဆးျပီးပါက

Scanner

ကို

Aမွတ္Aသားမ်ားAားလံုးကို Scan

ျပန္လည္ပိတ္ထားနိုင္ပါသည္။

Aသံုးျပဳသူသည္

မိမိျကိုက္နွစ္သက္သည့္္Aခ်ိန္တြင္ Send Grok app ကိုဖြင့္လွစ္နိုင္ျပီး ယခင္က Scan ဖတ္စစ္ေဆးျပီး
မပို့ရေသးေသာ Aခ်က္Aလက္Aားလံုးကို "Send" ခလုတ္နွိပ္ျပီး ေပးပို့နိုင္ပါသည္။ ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

Aင္တာနက္

၀က္ဆို္ဒ္

သို့

ေပးပို့နိုင္ျပီး

ဗဟိုသတင္း

Aခ်က္တြင္

စုစည္းထိန္းသိမ္းထားနိုင္ပါသည္။ က်ြဲနြားAမွတ္Aသားတစ္ခုတြင္ QRဘားကုဒ္နွင့္ RFID Scan နွစ္ခုစလံုးမွ
Aကန့္Aသတ္မရွိေသာAေရAတြက္မ်ားရွိပါသည္။

U Grok It ကိရိယာAသံုးျပဳနည္း Aဆင့္ဆင့္
(၁) Send Grok App ကို Configure လုပ္ရန္ ညြွန္ျကားခ်က္မ်ားကို Grok It Congfiguration လက္စြဲစာAုပ္
မွ ဖတ္ရွူနိုင္ပါသည္။
(၂) U Grok It ကို မသံုးခင္ Aျပည့္A၀ Aားသြင္းထားရန္ လိုAပ္ပါသည္။ ထိုကိရိယာကိုAားသြင္းရန္
စက္ကိရိယာလက္ကိုင္၏ေAာက္ေျခရွိေသာ mini-USB port ကို သုံးပါ။
(၃) Aျပည့္AဝAားျပည္ရ
့ န္ Aနည္းဆုံး ၂ နာရီခန့္ Aားသြင္းရန္ လိုAပ္ပါသည္။ Aားျပည့္သြားပါက
Aားသြင္းျကိုးျဖဳတ္ထားရပါမည္။
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(၄) ေAာက္ဆုံးတြင္ Aသံဖိုင္ port ႏွင့္Aတူ U Grok It ကိရိယာ ေပၚတြင့္ သင့္၏ စမတ္ဖုန္းကို ခ်ထားပါ။
သင္၏ စမတ္ဖုနး္နွင့္ ကိရိယာျကားကို ရာဘာျပားျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
(၅) စမတ္ဖုန္း၏ AသံAေပါက္ကို U Grok It ကိရိယာ၏ Aသံျကိုးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ Aခ်ိဳ႕စမတ္ဖုန္း (iPhone
4 နွင့္ Samsung Galaxy S) တို့ကို ေဇာက္ထိုးထားရပါမည္။ သို့ေသာ္ app စတင္သည့္Aခါ AရာAားလုံးကို
လက္်ာဘက္၌

ဖြင့္မည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္

App

ကို

လက္ျဖင့္ေထာက္နိုင္ပါသည္။

screen

ကို

လက္ျဖင့္မေထာက္လွ်င္ စမတ္ဖုန္းကို ေဒါင္လိုက္ စကၠန့္Aနည္းငယ္ ကိုင္ထားရပါမည္။ ထို့သို့လုပ္ျခင္းAားျဖင့္
Screenကို ေထာက္ျပီးဖြင့္နုိင္ပါသည္။
(6) သင္၏ smartphone ေပၚတြင္ ရွိေသာ Send Grok App ကို စတင္ပါ။
(၇) Aမွတ္Aသားမ်ားကို Scan ဖတ္ေနသည့္Aခ်ိန္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကိရိယာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရြ့လ်ားပါ။
သင္၏

လက္ေမာင္းကို

လက္ေကာက္၀တ္ကိုလည္း

ေရွ့ေနာက္

သို့မဟုတ္

ေရြ့လ်ားေပးပါ။

ေဘးတိုက္

ေရြ့လားပါ။

ဤAခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ထုိ့Aျပင္

သင္၏

ေနရာတိုင္းရွိ

Aမွတ္AသားAားလံုးAားရွာေဖြသည့္ ကိရိယာစြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္ေစပါသည္။
(၈) မွတ္ခ်က္။ ။ Aဆိုပါ U Grok It device တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘက္ထရီစြမ္းAားပါရွိပါသည္။ ထုိ့ေျကာင့္
သင္၏ဖုန္းAားဘက္ထရီAား ေနွးေစမည္မဟုတ္ပါ။ audio jack နွင့္ ဆက္သြယ္သည့္Aခါ ကိရိယာကို
ဖြင့္ထားေပးပါ။ သင္ကိရိယာ၏ ဘက္ထရီတိုးျမင့္ရန္ မသံုးသည့္Aခါ ဖုန္း၏Aသံဖိုင္ port ကို jack မွ
ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။
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၂.၃. သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား
Aင္တာနက္၀က္ဆိုက္ဒ္သည္

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တိရိစာၧန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ၏
၀င္ေရာက္နုိင္ပါသည္။

ကြန္ျပဴတာမ်ားမွတစ္ဆင့္

ပုံ

(၈)

တြင္

Scanner

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

Aဆိုပါ

Scanner

Aမ်ိုးAစားခြဲျခားသည့္AေရAတြက္ကို

လက္ခံျပီး

Aမွတ္Aသားသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားနွင့္

မ်ားသည္

LITS

တစ္ခုခုကို

သံုးစြဲသူမ်ားကို

Aတြင္း၌

ဆက္သြယ္ေရး

Aသံုးျပဳျပီး

ရရွိလာေသာ

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ

တစ္ဆင့္

တိရစၦာန္မ်ား၏

Aမွတ္Aသားမ်ားမွ

Aင္တာနက္၀က္ဆိုက္ဒ္က
ထိုတိရိစာၧန္မ်ား၏

ရရွိျပီး

ထည့္သြင့္လာသည့္

သမိုင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ လံုျခံဳေရးAဆင့္နွစ္မ်ိုးရွိပါသည္။ ပထမၪီးAဆင္A
့ ေနျဖင့္ လံုျခံဳးေရးမထားဘဲ
တိရိစာၧန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ၏

သမိုင္းကို

ထိုတိရိစာၧန္မ်ား၏

Aမွတ္Aသားမ်ားေပါ

္တြင္ရွိေသာ

QR
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ပုံAမွတ္ ၉. LIST စနစ္ကို Aသံုးျပဳတပ္ဆင္ထားပံု လမ္းေၾကာင္းမ်ား

RFID

Computer
Computer
(Government
Office)
(Government
Office)

QR

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးtag ကို Aခမဲ့ barcode
ဖတ္သည့္appကိုAသ့ုးျပုျပီးတိရစၦာန္၏Aခ်က္Aလ
က္မ်ားသို႔မဟုတ္ထည့္သြင္းသည့္ရက္စြဲမွတ္ထားရမ
ည္။ရက္စြသည္websiteႏွငA
့္ ခ်က္Aလက္သို
ေလွာင္ရာေနရာသို႕ပို႕ေပးသည္။

QR scan info

RFID scan info
Websiteသို့၀င္ျပီး
တိရစၦာန္၏Aခ်က္Aလက္
မ်ားကို ျပဳျပင္နိုင္သည္။

Website

Website

Database
Aခ်က္
Aလက္သို
ေလွာင္ရာေနရာ

RFID Scanner သည္္
တိရစၦာန္Aုပ္စုAလိုက္ Scan
ဖတ္ျပီး ့္Aခ်က္Aလက္သို
ေလွာင္ရာေနရာသို႕ပို႕ေပးသည္။
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ဘာကုဒ္မ်ားAား Scan ဖတ္ျခင္းAားျဖင့္ မည္သူမဆို ျကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။ ဒုတိယAဆင့္Aေနျဖင့္ စနစ္ထဲသို့
Aခ်က္Aလက္မ်ားထည့္သြင္းလိုပါက
(Aေကာက္ခြန္Aရာရွိမ်ား၊
ထည့္သြင္းျခင္းကို

စကား၀ွက္မ်ားလိုAပ္ပါသည္။

လိုင္စင္ရတိရိစၦာန္ဆရာ

ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္

စသည္တို႔)

လိုAပ္ပါသည္။

Aခြင့္Aာဏာရွပ
ိ ုဂၢိဳလ္မ်ား

မ်ားမွ

စနစ္ထဲသို့

Aခ်က္Aလက္

AလားAလာရွိေသာဝယ္လက္မ်ားနွင့္

လယ္သမားမ်ားစသည္တို့သည္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိဘဲ
တိရစၦာန္မ်ား၏သမိုင္းAားလုံးကုိ ၾကည့္႐ႈနိုင္ပါသည္။

ဗဟို Database

ဗဟို Database သည္ စနစ္ထဲမွာရွိေသာ က်ြဲနြားတိရိစာၧန္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို လက္ခံထားပါသည္။
တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီAလိုက္
ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းမ်ား

နုိင္ငႏ
ံ ွင့္တိရိစၦာန္

ရွိပါသည္။

ID

ကို

(AID)

မွ

ရည္ညြန္းထားေသာ

တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္သည့္ မွတ္ပုံတင္ေရးသတင္းAခ်က္Aလက္ႏွင့္ Aပိုင္း(၃) LITS Aသံုးျပဳနည္း
တြင္ Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ရပ္Aားလံုးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ တိရစၦာန္မ်ား၏ Aမွတ္Aသား
Scan ဖတ္ထားျခင္းမ်ားသည္ Database သို သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားျဖည့္စြက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္
ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။

သို့ေသာ္

မွတ္ပုံတင္ေရး

Aခ်က္Aလက္မ်ား

ထည့္သြင့္းျပီးေသာAခါ

မူလ

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို Database ဆီသို့ လွိ်ဳ့၀ွက္နံပါတ္မရရွိဘဲ ျပင္ဆင္မရပါ။
က်ြဲနြားမ်ားကို Scan ဖတ္စစ္ေဆးသည့္Aျပင္ နိုင္ငံတစ္ခုစီမွ Aရာရွိမ်ားသည္ Database ကို ရရွိပါလိမ့္မည့္။
ထိုမွသာ

Aရာရွိမ်ားသည္

က်ြဲနြားမ်ား၏္

လွုပ္ရွားမွုကို

သတင္းAခ်က္မ်ားကို
နြားတစ္ေကာင္ခ်င္းစီနင
ွ ့္

Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ထားေသာ
ေစာင့္ျကည့္နိုင္ပါမည္။

တည္းျဖတ္နိုင္ပါမည္။
သက္ဆိုင္ေသာ

က်ြဲနြားသတင္းAခ်က္မ်ားကို

လိုAပ္ပါက

ရဖို႔Aျပင္,

တိရိစာၧန္

ျကည့္ရွုနိုင္ျပီး

တစ္ေကာင္ခ်င္းစီAတြက္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာAရာရွိမ်ားေဒတာေဘ့စဖို႔

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

တိရိစာၧန္မ်ား၏

ID

မ်ားကို

ရွာေဖြျခင္းAားျဖင့္ ျကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္Aတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ါ Excel
သို႔ေဒါင္းလုပ္လုပ္နိုင္ပါသည္။
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၃ . LITS Aေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃.၁. Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္ျခင္း
၃.၂. တိရစၦာန္ Aမ်ိဳးAမည္ခြဲျခားျခင္း
၃.၃. ပထမUီးစြာမွတ္ပုံတင္ျခင္း
၃.၄. ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းထားျခင္း

၃.၁ Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္ျခင္း
၂၇) Aမွတ္Aသား tag
Aမွတ္Aသား

tags

ကို တပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာAေနAထားမွန္ကန္ရန္လိုAပ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕
မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။ပထမAၾကိမ္Aျဖစ္

tag

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

တိရစၦာန္တြင္
တပ္ဆင္ရာ
ရိုးရွင္းသည့္

တြင္

ကိုယ္လက္မAီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္း
စနစ္တက်Aခ်ိန္ယူ၍
ညြႊန္ၾကားခ်က္မ်ားAတိုင္း

ဂရုတစ္စိုက္
လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ ပါက Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပိုပိုAေထာက္Aကူ ျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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၁.Aမွတ္AသားTag

တပ္ဆင္ရာတြင္Aသံုးျပဳသည့္

နားေဖာက္သည့္ကိရိယာ(applicator)

ေရာဂါပိုးမ်ားထိကပ္ျခင္းမရွိေစရန္Aတြက္သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္စြာသိမ္းဆည္းထားရမည္။ထိုပစၥည္း
Aသုံး

မျပဳခင္ႏွင့္Aသံုး

Aရက္ျပန္သို႕

ျပဳ

ျပီးခ်ိန္တိုင္း

Aတြင္းပိုင္းAသြားေနရာႏွင့္

မဟုတ္ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ကို
ကို

စူးသြားေနရာမ်ားကို

ပြတ္တိုက္သန္႕စင္ေပးရမည္။

Aလားတူပင္

တပ္ဆင္ေပးမည့္ tag ကို လည္း ပိုးသတ္ေပးရမည္။
၂.Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္မည့္ တိရစၦာန္ သည့္ ျပန္လည္တုန္ျပန္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စိတ္ခ်ရသည့္
AေနAထားျဖင့္

ရွိမွသာ tag ကို တပ္ဆင္ရမည္။တိရစၦာန္သည္ Uီးေခါင္း လွုပ္ရမ္းသည့္Aခါတြင္

နားရြက္Aမွတ္Aသား
လုပ္ေဆာင္ပါက
။တစ္ခါတစ္ရံတိရစၦာန္

tag

တပ္ဆင္ျခင္းကို

မလုပ္သင့္ေပ

ကိုေAာက္ေျခသို့

ထိုကဲ့သို့

ေရာက္သည္Aထိ

ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာလူကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

ေသာ

AေျခAေနတြင္

မဖိမိဘဲျဖစ္တတ္သည္

ေစနိုင္သကဲ့သို့

တိရစၦာန္ကို

လည္းဒဏ္ရာရေစနိုင္သည္။တစ္ခါတစ္ရံ လူေရာ တိရစၦာန္ကိုပါ ဒဏ္ရာ ရေစနိုင္ပါသည္။
၃.နားရြက္Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္မည္ ေနရာကို Uီးစြာသတ္မွတ္ျပီးမွသာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရ
မည္။ Aမွတ္AသားTag တပ္ဆင္မည့္ ေနရာသည့္ နားရြက္၏ Aလယ္ ေလာက္က် သည္ ့ေနရာ
နားရြက္Aေပၚ ေသြးျပန္ေၾကာႏွင့္ နားရြက္ေAာက္ေသြးျပန္ေၾကာ ႏွစ္ခုၾကားေန ရာကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
ပံုAမွတ္ (၉)တြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ေနရာကို ျပသားထားသည္။
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၄. နားရြက္Aမွတ္Aသား tag တပ္ဆင္မည့္ တိရစၦာန္၏ နားရြက္ကိုလည္း သန့္စင္ထား
ရမည္။
၅.tagကိုတပ္ဆင္မည့္ကိရိယာ(applicator)Aတြင္းသို႕တစ္၀က္ခန့္ေရာက္သည္Aထိထား၍
ဖိညွစ္ခ်ပါ။ ပံုAမွတ္ (၁၁) ကို ၾကည့္ပါ။
၆.

tag

ကို

မတပ္ဆင္မီ

AေပၚေAာက္

စစ္ေဆးရမည္။ ထိုသို႕စစ္ေဆးနိုင္ရန္

တည့္မတည့္

၀င္မ၀င္ကို

ဖိညွစ္ျခင္းမျပဳမီ

(applicator) ၏ AေပၚေAာက္ Aသြားႏွစ္ခုကို

တစ္၀က္စီမ်ွထိေတြ႕သည္Aထိဖိဲၾကည့္ပါထိုAသြားႏွစ္ခုလုံးသည္Aေပါက္Aတြင္းသိ၀
ု႕ င္ျပီဆိုမွ
သာtag ဖိျပီးတပ္ ဆင္ေပးရမည္။
၇.

တပ္ဆင္မည့္ေနရာမွန္ျပိဆိုပါက

စနစ္တက်ဖိညွပ္ပါ။ထိုေနာက္

tag

tagကို

ကို

တပ္ဆင္ျပီး

တင္းၾကပ္စြာျဖစ္ေနေစရန္

တပ္ဆင္မည္က
့ ိရိယာ(applicator)ကို

ခ်က္ျခင္း

ျပန္ျဖဳတ္ပါ။ tag သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၀င္သြားပါက “ ကလစ္” ဆိုေသာ Aသံကို
ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
၈.

နားရြက္မ်ားကို

တပ္ဆင္ေပးသူသည္

တစ္ေကာင္မွတစ္ေကာင္သုိ႕
သန့္စင္ေပးရမည္

သို႔မွသာ

ေျပာင္းတိုင္း
တိရစၦာန္

နားေဖာက္သည့္
Aရက္ပ်ံ

ကိရိယာကို

သို႕မဟုတ္

တစ္ေကာင္မွတစ္ေကာ

တိရစၦာန္

ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္

ေရာဂါကူးစက္ျခင္းကို

ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ပံုAမွတ္ ၁၂. တိရစၦာန္မွတ္ပုံတင္နံပါတ္သက္မွတ္မွုပံစံ

၃.၂. တိရစၦာန္Aမ်ိဳးAမည္ခြဲျခားျခင္း
၂၈)tagged ျပဳလုပ္ထားေသာ ေမြးျမဴေရး တိရစၦာန္Aားလုံးသည္ တိရိစၦာန္ Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားထားေသာနံပါတ္
(AID)Aျဖစ္ ဂဏန္းAကၡရာနံပါတ္(၁၃)ခုစီကိုရလိမ့္မည္။ ထို(AID)တြင္ တိရစၦာန္ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီAတြက္
သီးျခားစီ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ QR ႏွင့္ RFID code တို႕ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ တိရိစၦာန္
Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားထားေသာနံပါတ္ (AID) ထဲတြင္ AဓိကAားျဖင္(့ ၃)မ်ိဳးပါ၀င္သည္။
•

တိရစၦာန္၏မူလ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္Aမွတ္Aသား Aျဖစ္ Aခ်က္Aလက္ သံုးမ်ိဳးပါေသာ ပံုစ(ံ
ISO-3166-1-Alpha-3)

•

ဂဏန္း(၄)လံုးပါထုတ္လုပ္သည့္Aမွတ္သား(Aသက္ရွင္ေသာတိရစၦာန္မ်ား၏မ်ိဳးစိတ္မ်ား)

•

ဂဏန္း(၆)လံုးပါ ေသာ တိရစၦာန္ Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားထားေသာနံပါတ္
* ပုံAမွတ(္ ၁၃): တိရစၦာန္ Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားထားေသာနံပါတ္ (Aid) ျပဳလုပ္ထားပံု *

AID ၪပမာ:
•

KHM 0001 0000001 (ကမ္ေဘာဒီးယား၊ သက္ရွိကၽြဲႏြား၊ Aမွတ္ 000001)

•

LAO 0001 0000012 (လာAို၊သက္ရွိကၽြဲ၊ Aမွတ္ 000012)

•

MMR 0001 0000102 (ျမန္မာ၊ သက္ရွိကၽြဲႏြား၊ Aမွတ္ 000102)
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၃.၃. ပထမUီးစြာမွတ္ပုံတင္ျခင္း
၂၉)ပထမUီးစြာ

မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္Aတြက္

တိရစၦာန္

ေမြးျမဴးထားရာေနရာျဖစ္သည့္

လယ္ယာ

ထဲသို႕ယူပါလိမ့္မယ္။ ခရိုင္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ႏွင့္Aတူ ပါလာမည့္ ၀န္ထမ္းသည္ တိရစၦာန္Aမည္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ေမြးျမဴထားသည့္
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။

လယ္သမားမ်ားသို႔မဟုတ္
ခြဲျခားထားေသာနံပါတ္

ေနရာေဒသကို

LITS

Aိမ္ေထာင္စုမ်ားမွပိုင္ဆိုင္ေသာ

ကို

သက္ဆိုင္ရာတိရစၦာန္၏

သတ္မွတ္ေပးျခင္း

ပိုင္ရွင္Aမည္ျဖင့္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစU္တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ
က်ြဲနြားမ်ားတြင္

တိရိစၦာန္

မွတ္ပတ
ံု င္နံပါတ္ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္။ထို

ေရွ့တြင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္

ဖတ္ၾကည့္ရံုျဖင့္ပင္သိရွိနိုင္ေပမည္။

ေမြးျမဴေရး

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား

Aမ်ိဳးAစား
နံပါတ္

သည့္

ကို

Scan

ျမိဳနယ္တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မွတိရိစၦာန္Aမ်ိဳးAစားခြဲျခား

ထားေသာ

နံပါတ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ည႔ွန္ၾကား ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။

၃၀)မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းစU္ကာလAတြင္းQRcodeကိုAေျခခံAခ်က္Aလက္Aျဖစ္(လ်ွိ႔၀ွက္နံပါတ္ေပးထား
မည္)မွတ္ပုံတင္ပံုစံတြင္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ျပီးေAာက္ပါAခ်က္Aလက္မ်ားကိုပါ၀င္ေAာင္ထည့္သြင္းေပးရမ
ည္။
! တိရိစၦာန္ ID
! လက္ရွိတည္ေနရာ (GPS စနစ္)
! လက္ရွိေန႔စြဲ / Aခ်ိန္
! ပိုင္ရွင္Aမည္
! ပိုင္ရွင္မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္
! မ်ိဳးစိတ္Aမ်ိဳးAစား
! မည္သည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ Aမ်ိဳးAစား
! Aဓိကထုတ္လုပ္မႈ (Aသား၊ နို႔ထြက္ပစၥည္း၊ ၪ၊ ေမြးျမဴေရး, ဆက္စပ္လုပ္ငန္း)
! AထီးAမ Aမ်ိဳးAစား
! တိရိစၦာန္ေမြးဖြားသည့္ ရက္စြဲ
၃၁) Aင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ စမတ္ဖံုး၊ တက္ပလက္သို႔မဟုတ္ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုခု ကို
မွတ္ပုံတင္

သတင္းAခ်က္Aလက္ကိုရိုက္ထည့္ပါဖို႔Aသုံးျပဳနိုင္ပါသည္

ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက
ပံုမွနA
္ တိုင္းမွတ္သားထားျပီး
ပထမUီးစြာ

မွတ္ပုံတင္ျခင္

။Aကယ္၍

Aင္တာနက္

သတင္းAခ်က္Aလက္ကိုစာAုပ္ေဘပင္တို႕ကိုAသံုးျပဳ၍
Aင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္Aခ်ိန္တြင္ခ်က္ျခင္းျပန္ထည့္ေပးရမည္။

းပုံစံမ်ား

ကို

စီမံကိန္းမွေပးAပ္လိမ့္မည္။

သို့ရာတြင္

လက္ေရးျဖင့္ေရးသြင္း

ရန္လိုAပ္ေပသည္။
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(၄ ) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းထားျခင္း
၃၂)ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္တမ္းထားရာတြင္သက္ဆိုင္သည့္Aခ်က္Aလက္ဟူသမ်ွကို

Aခ်က္A

လက္မ်ား စုေဆာင္းသိုေလွာင္င္ထားရာ database သို႕ ထည့္သြင္ေပးရမည္။ ထိုသို႕ထည့္သြင္းေပးရာတြင္
Aမွတ္Aသား

tag

တပ္ဆင္ထားေသာ

တိရစၦာန္၏

လႈပ္ရွားမႈသို႔မဟုတ္

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။တိရစၦာန္ကိုမွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္တမ္းထားရာ
တြင္ျပန္လည္၍ scan လုပ္ေပးရမည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္တမ္းထားရာ တြင္ ေAာက္ပါလႈပ္ရွား
မႈမ်ားပါ၀င္နိုင္သည္။
" လယ္ယာစိုက္ခင္းသို႔သြားျခင္း
" ႏြားပြဲေစ်းသို႕ ေရာင္းခ်ရန္ေခၚေဆာင္သြားျခင္း
" ႏြားပြဲေစ်းမွ ၀ယ္ယူသြားျခင္း
" ျမိဳ႕နယ္ခရိုင္Aလိုက္ ကူးေျပာင္းပို႕ေဆာင္ျခင္း
" သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း
" သားသတ္ရံုသို႕ေရာက္ရွိေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း
" Aေသေကာင္( သို႕မဟုတ္ )Aသားေဖာ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း
" နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း
၃၃)ေဖာ္ျပပါAခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္မည့္သူသည္ ေAာက္ပါAခ်က္ (၂) ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ
မည္။
(၁)တိရစၦာန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကိုေဒတာေဘစ့္Aတြင္း

ျဖည့္သြင္းရာတြင္ထိုတိရစၦာန္၏

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို Aၾကမ္းျဖည့္သြင္းထားရမည္။
(၂)မွတ္တမ္းတင္မည့္ တိရစၦာန္၏ Aမွတ္Aသား tag ကို scan ဖတ္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ မွတ္တမ္းသိမ္းထားရန္
Database

တြင္ေတြ႔ရသည့္

scan

menu

ကို

ဖိလိုက္ပါ။
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ပံုAမွတ္ ၁၃း တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ျခင္းစီAလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ကနဦးမွတ္ပံတင္ျခင္း
• တိရစၦာန္မွတ္ပံုတင္Aမွတ္
• လက္ရွိေနရာ (GPS)
• လက္ရွိရက္စြဲ/Aခ်ိန္
• ပိုင္ရွင္၏Aမည္
• ပိုင္ရွင္၏ဖုန္းနံပါတ္
• မ်ိဳးစိတ္
• မ်ိဳး
• ထုတ္လုပ္မွုပမာဏ
• AထီးAမ
• တိရစၦာန္ေမြးရက္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းထားျခင္း
•လယ္ယာစိုက္ခင္းသို႔သြားျခင္း
•ႏြားပြဲေစ်းသို႕ ေရာင္းခ်ရန္ေခၚေဆာင္သြားျခင္း
•ႏြားပြဲေစ်းမွ ၀ယ္ယူသြားျခင္း
•ျမိဳ႕နယ္ခရိုင္Aလိုက္ ကူးေျပာင္းပို႕ေဆာင္ျခင္း
•သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း
•သားသတ္ရံုသို႕ေရာက္ရွိေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း
•Aေသေကာင္(သို႕မဟုတ္ )Aသားေဖာ္ျပီး
ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း
•နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းယူျခင္း

ထပ္မံscan ဖတ္ျခင္း

•တိရစၦာန္မွတ္ပံတင္Aမွတ္
• လက္ရွိေနရာ (GPS)
• လက္ရွိရက္စြဲ/Aခ်ိန္
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ကနၪီးမွတ္ပုံတင္ျခင္း(QRCode ကိုS can ဖတ္ျခင္း):

၃၄)Aမွတ္Aသားtag ကို ပထမဆံုးAႀကိမ္Aေန နဲ ႔တိရစၦာကိုတပ္ဆင္သည့္ Aခ်ိန္မွစ၍ထိုတိရစၦာန္ပတ္
သက္သည့္Aခ်က္Aလက္Aားလံုးကို QR code ကို scan ဖတ္၍ မွတ္ပံုတင္ ပံုစံတြင္ ထည့္သြင္း ျပီး
မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ ၾကည့္ရွုနိုင္သည္။
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား စုေဆာင္း၍ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းထားျခင္း

၃၅)တိရစၦာန္မ်ား စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႕မဟုတ္Aျခားေနရာတစ္ေနရာသို့တိရစၦာန္ကို ေရႊ့ေျပာင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)
ေရာက္ရွိျခင္း တို႕တြင္ QR code ကို scan ျပဳလုပ္သို႔မဟုတ္ RFID Scan ဖတ္စက္ကို Aသံုးျပဳ၍ တိရစၦာန္၏
လက္ရွိတည္ေနရာAျဖစ္ေAာက္ေဖာ္ျပပါAခ်က္Aလက္မ်ားကိုပိုေဆာင္းAခ်က္Aလက္မ်ားျဖင့္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပနိဳင္သည္။
! လက္ရွိ မန္ေနဂ်ာ
! မန္ေနဂ်ာမိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္
! တိရစၦာန္၏ေရာက္ရွိလာပံုနည္းလမ္းမ်ား(ေျခလ်င္ေလ်ာက္၍၊ေမာ္ေတာ္ကား
ျဖင့္၊ကုန္တင္ကားျဖင့္၊စသည္ျဖင္)့
! တိရစၦာန္၏ထြက္ခြာသြားပံုနည္းလမ္းမ်ား(ေျခလ်င္ေလ်ာက္၍၊ေမာ္ေတာ္ကား
ျဖင့္၊ကုန္တင္ကားျဖင့္၊စသည္ျဖင္)့

Scan ဖတ္စက္ျဖင့္ တိရစၦာန္AAခ်က္Aလက္မ်ား( QR Code Scan) မွတ္တမ္းယူျခင္း
၃၆)မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ

တိရစၦာန္ရဲ႕

လုပ္ထားေသာ scan လုပ္ျခင္းျဖင့္

Aခ်က္Aလက္Aမ်ားကိုကိုၾကည့္႐ႈရန္

Aမွတ္Aသား

tag

တိရစၦာန္၏တည္ေနရာႏွင့္Aခ်ိန္ကို လက္ျဖင့္ေရးမွတ္စရာမလိုဘဲ

AလိုAေလ်ာက္မွတ္သားထားျပီးျဖစ္သည္ကို

ေတြ႕ရမည္။

UပမာAားျဖင့္

ထိုကဲ့သို႕scan

ဖတ္ထားေသာ

AေျခAေနမ်ားကို တိရစၦာန္ပိုင္ရွင္လယ္သမား Aေနျဖင့္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ တိရစၦာန္၏Aခ်က္A လက္မ်ားကို
မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပသျခင္း တိရစၦာန္လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားကို ျပသနိုင္ျခင္းတို႕တြင္ scan ဖတ္ထားေသာ
တိရစၦာန္၏Aခ်က္Aလက္မ်ားကို
ျပဳလုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္

RFID

Aလြယ္တကူျပသနိုင္သည္။

Scan

ဖတ္စက္ကို

ထိုကဲ့သို

QR

code

Aသံုးျပဳျခင္းတို႕သည္မတူညီၾကေပ။

ကို

ထိုကဲ့သို႕

scan
scan

ျပဳလုပ္စU္Aတြင္းမွာသိမ္းထားတဲ့Aခ်က္Aလက္မ်ားတြင္ တိရစၦာန္၏ တည္ေနရာ၊ မွတ္တမ္းတင္သည့္ ေန႔စြဲ
တို႕ပါ၀င္သည္။ Aျဖစ္Aပ်က္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို scan လုပ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ
တိရစၦာန္ မ်ား၏Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္မျပဳလုပ္နိုင္ေပ။
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