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တိမ်တုိက်များအေကာင်း 

“WHAT IS CLOUD ?”



Introduction…..

“ဘာေကာင် ့ကျွနေ်တာ်တို့  Google Drive သုံးသင်သ့လဲ”



1. ဖုိင်များအားလံးုကုိအင်တာနက် Cloud ေပါ်တင်ွသိမ်းထားနိင်ုြခင်း

2. အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းရန ်လိအုပ်သည့် 

ဆာဗာ၊ထိနး်သိမ်းမှုများကုိ ြပုလပ်ုရနမ်လိြုခင်း

3. အလယ်ွတကူြပနလ်ည်ရှာေဖွ ၊ြပနလ်ည်မျှေဝနိင်ုြခင်း

4. ဖုိင်တစ်ခုတည်းေပါ်တင်ွ အတတူကွအလပ်ုလပ်ုနိင်ုြခင်း

5. ဖုိင်ေပါ်ရိှေြပာင်းလဲမှုများကုိ ြပနလ်ည်ကည့်ရှုနိင်ုြခင်း



6. link တစ်ခုတည်းြဖင် ့ဖုိင်ဗားရှင်းများစွာသိမ်းနိင်ုြခင်း

7. Google Form တင်ွဆာေဗးများ၊ေမးခွနး်များြပုလပ်ု၍ ချက်ချင်း 

ရလဒ်ကည့်ရှုနိင်ုြခင်း

8. မိမိြပုြပင်သမျှကုိအလိအုေလျာက်သိမ်းထားြခင်း

9.  အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းရန ်လိအုပ်သည့် 

ဆာဗာ၊ထိနး်သိမ်းမှုများကုိ ြပုလပ်ုရနမ်လိြုခင်း 

10.  ေနာက်ထပ် ..Feature များစွာ…………...



Google Drive Interface

http://drive.google.com


My Drive :မိမိ၏ Drive ေနရာ

Shared with me:မိမိနှင် ့မျှေဝထားေသာ ဖုိဒါ/ဖုိင်များ

Recent :လက်ရိှလပ်ုေနသာ အလပ်ုများ

Google Photos :သိမ်းထားေသာ Photoများ

Starred :အေရးကီး၍ ကယ်ပွင်ြ့ပထားေသာ ဖုိင်များ

Trash :ဖျက်လိက်ုေသာ ဖုိင်/ဖုိဒါများယာယီ သိမ်းရာ

Upgrade Storage:Google Drive ကုိအဆင်ြ့မှင်လိ့ေုသာ အခါ



သင်ရဲ့့အေကာင်(့My Acoount)

အသိေပးချက်(Notifications)

Apps

ရှာေဖွရန်

Grid View/ List Viewေြပာင်းလဲရန်

Info

Setting



Activity: မိမိနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ drive

တွင်မည်သည့်ေြပာင်းလဲမှုများရိှေနသလဲ 

ကည့်ရန်

အြခားေသာ  

Google apps များ



Installing Google Drive in Desktop

Download Google Drive from

https://www.google.com/drive/download/

https://www.google.com/drive/download/




Backup and Sync Drive(Update)



Tips to know in installing Backup and Sync

အဆင့်၁
Google Account ြဖည့်ခုိင်းပါသည်

အဆင့်၂
မိမိကွနပ်ျူတာထဲက ဖုိင်များကုိ Google Drive ထဲေအာ်တိသိုမ်းပီး sync 

လပ်ုမှာလားေမးပါသည်။ အမှနြ်ခစ်ြဖုတ်ထားေစလိပုါသည်။

မဟတ်ုလျှင် ကွနပ်ျူတာထဲက Desktop,Documents,Photos 

များအားလံးုကုိအင်တာနက်လိင််ုးသုံး၍ Google Drive ေပါ်တင်သွားပါမည်။



Tips to know in installing Backup and Sync

အဆင့်၃

မိမိ၏ Google Drive ဖုိဒါကုိဘယ်နားသိမ်းမလဲေမးပါမည်။

မိမိနှစ်သက်ရာေနရာတင်ွ သိမ်းနိင်ုပါသည်၊ဘာမှမေရွးလျင် C/ထဲမှာသိမ်းပါမည်

ထို့ ေနာက်Google Drive account ထဲမှာမည်သည့်ဖုိဒါများကုိ 

ကွနပ်ျူတာထဲတင်ွသိမ်းချင်သလဲေမးပါသည်။ ဖုိဒါသက်သက်မှတ်မှတ်မေရွးလျှင်

Google Driveထဲမှာရိှသမျှဖုိဒါအားလံးုကုိကွနပ်ျူတာထဲဆဲွချပါလိမ့်မည်





Understanding Sync

Sync ဆုိသညမှ်ာ Synchronize ၏ အတုိေကာက်ြဖစ်သည်
● သူ့အတက်ွတိကျေသာဘာသာြပနစ်ာလံးုမရိှ(ဆင်ခ့်) ဟအုသံထွက်သည်။

● သူက ေနရာနှစ်ခုတင်ွရိှေသာ ဖုိင်များကုိတစ်ခုနဲတ့စ်ခုတညီူေအာင်ညှိ 

ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

● ဥပမာ ကွနပ်ျူတာထဲတင်ွရိှေသာ Google Drive ဖုိဒါရိှဖုိင်များနှင် ့Cloud 

တင်ွရိှေသာ Google Drive ဖုိဒါထဲရိှဖုိင်များကုိ တစ်ထပ်တည်းတေူအာင် 

ြပုလပ်ုေပးသည်

● တစ်ေနရာတင်ွဖုိင်တစ်ခုြပင်လိက်ုဖျက်လိက်ုလျှင် 

ေနာက်တစ်ေနရာတင်ွပါအလိအုေလျာက် ေြပာင်းလဲသွားသည် ။ 

(အင်တာနက်မှတဆင်ေ့ြပာင်းလဲသည်)



Installing Google Drive in Desktop

Toolbar မှ Google Drive 

ကုိြပနလ်ည်ဖွင့်ကည့်နိင်ု

Sync options ထဲသို့ ဝင်၍ မိမိ 

syncြပုလပ်ု ကူးယူလိေုသာ ဖုိဒါ/ ဖုိင် 

အမျ ိုးအစားကုိေရွးချယ်နိင်ုပါသည်



Backup and Sync Drive(Update)

Settings

Google Photos

Google Drive Online

Google Drive Local

Google Drive (backup 
and sync incon )



Practical Time

1. Google Drive Website သို့ သွားေရာက်ကည့်ပါ

2. အေကာင်ထဲ့ကုိဝင်ေရာက်ပီး Google Drive ရဲ့ပုံစံကုိ ရင်းနှးီေအာင်လပ်ုပါ

3. Google Drive Software ကုိေဒါင်းလတ်ုြပုလပ်ု၍ Install လပ်ုပါ

4. Google Account ြဖင် ့Login ဝင်ထားပါ

5. Google Drive ပုံေလးကုိ Status Bar မှာြမင်ေနရပါမည်

OLD NEW



Collecting emails for practical session

http://bit.ly/pandaGD



Moving (OR) Uploading files into G-Drive

Moving Files into Google Drive Folder
● မိမိ  သိမ်းလိေုသာ ဖုိင်ကုိ copy ြပုလပ်ု၍ Google Drive ထဲတင်ွ ြပနလ်ည် paste 

ြပုလပ်ုနိင်ုပါသည်

● အင်တာနက်ရိှေနချနိတ်င်ွ အလိအုေလျာက် Google Drive Cloud 

ေပါ် သို့ သိမ်းဆည်းသွားပါလိမ့်မည်.



Uploading Files into G Drive 
● မိမိupload ြပုလပ်ုလိေုသာဖုိင်ကုိ တိက်ုရုိက် Drag and Drop ြပုလပ်ု၍ upload 

တင်နိင်ုပါသည်

● သို့ မဟတ်ု New ဆုိေသာ အြပာေရာင်boxကုိ

နှပ်ိ၍ ဖုိင် သို့ မဟတ်ု ဖုိဒါများကုိ တင်နိင်ုပါသည်



ဖုိင်နှင်ဖုိ့ဒါများကုိ စီမံခန်ခဲွ့ြခင်း

Untitled folder 

ဟေုခါ်ေသာ 

ဖုိဒါတစ်ခုဖနတီ်းြခင်း



Google Driveတင်ွ ဖုိင်များဖနတီ်းြခင်း

Google Drive Microsoft Office

Google Docs Ms Word

Google Sheet Ms Excel

Google Slide Ms PowerPoint

မုိက်ခရုိ ေဆာဖ့် program များနှင် ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တ ူ ပါသည်



Sample Google Docs 

https://drive.google.com/open?id=0B4RGlAWaJ6V6RFY0OGNCUFUyVjg


Sample Google Sheet

https://drive.google.com/open?id=0B4RGlAWaJ6V6RFY0OGNCUFUyVjg


Sample Google Slide

https://drive.google.com/open?id=0B4RGlAWaJ6V6RFY0OGNCUFUyVjg


ဖုိင်များကုိေနရာေရ ့ြခင်း

တင်ထားေသာဖုိင်ကုိ ဖုိဒါတစ်ခုမှတစ်ခုေရ ့ဖို့ အတက်ွ Move to ကုိသုံးနိင်ုပါတယ်၊ အခု 

Totoro ပုံေလးကုိ Untitled Folder ထဲကုိေြပာင်းထည့်ြပထားပါတယ်။

https://drive.google.com/drive/my-drive


လက်ေတတွေ့ေလက့ျင်ခ့ျနိ(်၂)

1. Download and Install ြပုလပ်ုပီးေသာ Google Drive ဖုိဒါထဲကုိ 

ဖုိင်များစတင်ထည့်သွင်းကည့်ပါ။

2. ဖုိင်များကုိိအေရ့အေြပာင်းြပုလပ်ုကည့်ပါ

နည်းလမ်း ၁ နည်းလမ်း ၂ နည်းလမ်း ၃ 

Copy and Paste In 
Google Drive Folder

Drag and Drop Upload from New> 
File upload button



ဖုိင်၊ဖုိဒါများကုိ မျှေဝြခင်း

ဖုိင်ကုိ မျှေဝြခင်း (သို့ မဟတ်ု) မိမိတင်ထား ေသာဖုိင်၊ဖုိဒါကုိ အြခားသူရယူနိင်ုရန၊် 

ြပင်ဆင်နိင်ုရနြ်ပုလပ်ုြခင်း

မျှေဝနုိင်သည့်အမျ ို းအစား(Sharing Type)

1. ဖုိင်၊ဖုိဒါရဲ့ Link ကုိ ရယူ၍ linkရိှသူတိင်ုးဖတ်ရှု  ြပင်ဆင်နိင်ုရနြ်ပုလပ်ုြခင်း

(Share with others)

2. Email ြဖင်တ့စ်ဦးချင်းဖိတ်ေခါ်မျှေဝြခင်း(Enter name or email address)



https://drive.google.com/drive/folders/0B4RGlAWaJ6V6SWVnZmVodS1wTVU


What is can view, organize and edit?

လင်ခ့်ေပး၍ြဖစ်ေစ ၊ Email မှြဖစ်ေစ မျှေဝလိက်ုေသာသူသည် ဤဖုိင်ကုိ 

ကည့်ရှုနိင်ု၊ြပင်ဆင်နိင်ု၊စီမံခန်ခဲွ့နိင်ုသည်.

What is can view only?

အဖိတ်ေခါ် ခံရသူသည် ဖတ်ရုံသာ တတ်နိင်ုသည်။ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းခွင်မ့ြပု

Access Type(လပ်ုပုိင်ခွင်)့



Access Type(လပ်ုပုိင်ခွင်)့



"မည်သူက ကုိယ့်ဖုိင်ကုိ ကည့်နိင်ုသလဲ ၊ သူတို့ဘာေတလွပ်ုနိင်ုပါသလဲ"

သင်မျှေဝထားတဲသူ့ေတကွ ဖုိင်ကုိ ဘာလပ်ုနိင်ုသလဲ



ဖုိင်ရဲ့ ပုိင်ရှင်လား?

ြပုြပင်နိင်ုသလား?

မှတ်ချက် ပဲေပးနိင်ုသလား?

ကည့်ပဲကည့်နိင်ုသလား?



Different Link Sharing Setting



မိမိကုိ Shareထားေသာ ဖုိင်များ၊ဖုိဒါများကုိရှာြခင်း

https://drive.google.com/drive/shared-with-me


Add to My Driveနှင် ့Make a copy ကဲွြပားချက်

Add to My Drive 
● မိမိနှင် ့Share ထားေသာ ဖုိင်၊ဖုိဒါသည် Add to My Drive 

Button ကုိနှပ်ိပါက မိမိ၏ My Drive Folder ထဲတင်ွ 

ေရာက်သွားပါလိမ့်မည်။

● ထုိိဖုိင် သို့ မဟတ်ု ဖုိဒါထဲတင်ွ မိမိ ြပုြပင်ေရးသားသမျှ 

လပ်ုေဆာင်ချက်အားလံးုသည် အြခားသူ၏ ဖုိဒါမှာလည်း 

သက်ေရာက်မှုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်



Add to My Driveနှင် ့Make a copy ကဲွြပားချက်

Make a copy
● မိမိနှင် ့Share ထားေသာ ဖုိင်၊ဖုိဒါသည် Make a copy 

ကုိနှပ်ိလိက်ုပါ မိမိ ၏ ကုိယ်ပုိင် My Drive Folder ထဲတင်ွ 

ဖုိင်တစ်ခုအြဖစ်ေပါ်လာပါလိမ့်မည်။

● ထုိဖုိင် သို့ မဟတ်ု ဖုိဒါထဲတင်ွ မိမိ ြပုြပင်ေရးသားသမျှ 

လပ်ုေဆာင်ချက်အားလံးုသည် မိမိနှင် ့Share  ထားသူ၏ Drive 

တင်ွမည်သို့ မှသက်ေရာက်မှုမရိှေစပါ

● မိမိ၏ ကုိယ်ပုိင် ဖုိင်တစ်ခုအြဖစ်ပွားယူလိက်ုြခင်းြဖစ်သည်

● တစ်ခါတစ်ေလတင်ွ Owner ကခွင်မ့ြပု၍ Make a copy 

ဆုိတာမပါတာြဖစ်နိင်ုပါသည်။ထုိအချနိတ်င်ွ  Add-ons  

များသုံးနိင်ုပါသည်



Searching......

● ဖုိင်အမျ ိုးအစားနှင်ရှ့ာနိင်ုသည်

● ကီးစာလံးုများြဖင် ့ရှာနိင်ုသည်

● Document ထဲမှာ စာများြဖင့်

ရှာနိင်ုသည်



လက်ေတတွေ့ေလက့ျင်ခ့ျနိ(်၃)

1. ဖုိင်များဖုိဒါများ တည်ေဆာက်ပီး အချင်းချင်း မျှေဝကည့်ပါ

2. Access Type အမျ ိုးမျ ို းကုိစမ်းသပ်ကည့်ပါ

3. View only,Comment Only နှင် ့Edit ,Organize ကွာ ြခားမှုအေကာင်း 

လက်ေတတွေ့နားလည်ေအာင်လပ်ုပါ

4. owner setting များအေကာင်း သေဘာေပါက်ေအာင်ြပုလပ်ုပါ? 

5. Shared with me folder ထဲမှ ဖုိင်များကုိ My drive ထဲ ေြပာင်းထည့်ကည့်ပါ ။ 

Copy လပ်ုကည့်ပါ၊ ြပုြပင်ကည့်ပါ

6. Search box ကုိအသုံးြပု၍ ရှာေဖွကည့်ပါ



ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ြခင်း

● အေြခခံလိအုပ်ချက်

○ အတတူကွြပုြပင်ရနအ်တက်ွ သက်ဆုိင်သူများ၏ email အေကာင်မ့ျားဆီကုိ 

ဦးစွာ ဖုိင်ကုိ မျှေဝထားရပါသည်

○ အားလံးုအင်တာနက်ချတ်ိဆက်ရန ်အင်တာနက်ရိှရပါသည်

○ အသုံးြပုမည့် ေဖာင် ့၊ကီးဘုတ် များ တညီူရပါမည်။

○ မည်သူကedit ြပုလပ်ုနိင်ုခွင်ရိှ့၍ မည်သူ့ကုိ ကည့်ခွင်သ့ာ ေပးမည်လဲ 

ဆုံးြဖတ်ရနလိ်ပုါသည်



ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ြခင်း

● အသုံးကျသည့်ေနရာများ

○ အစည်းအေဝးများတင်ွ တက်ေရာက်သူများက တိက်ုရုိက် 

မှတ်ချက်ေပးနိင်ုြခင်း၊ 

○ အေဝးေရာက်ေနသူ Team member များနှင် ့အတတူကွအလပ်ုလပ်ုနိင်ုြခင်း

○ ဖုိင်တစ်ခုတည်းေပါ်တင်ွ ပိုင်တ ူြပုြပင်နိင်ုြခင်း

● Revision History ၏ အေရးပါပုံ

○ မည်သူကမည်သည့်အချက်ကုိ ြပင်ဆင်သွားသလဲ Revision တင်ွြပနလ်ည် 

ကည့်ရှနိင်ုသည်

○ ယခင် ေရးသားခ့ဲသည်များကုိ ြပနလ်ည်ေခါ် ဆုိနိင်ုသည်



ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ြခင်း

3 useful Tips you should know in collaborative work

Chatting Box

Revision History

Comment



 Useful Tips

1.Offline Editing

● အသုံးြပုေနစဉ် အင်တာနက်ပျက်သွားချနိတ်င်ွ Offline 

ဆက်လက်အသုံးြပုနိင်ုပါသည်။(Google Chrome Browser နှင် ့Offline chrome 

extensionများ install ြပုလပ်ုထားရနလိ်သုည်)

● အင်တာနက်ြပနရ်ချနိတ်င်ွ အလိအုေလျာက် သိမ်းဆည်းသွားပါမည်

https://support.google.com/drive/answer/2375012?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-docs-offline/ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-docs-offline/ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi


  2.Gmail မှတဆင့် Google Drive ထဲက ဖုိင်များကုိ ေပးပို့ ြခင်း

● Google Drive icon ေလးကုိနှပ်ိ၍ မိမိ၏ Drive ထဲမှ 

ဖုိင်များကုိေရွးချယ်ေပးပို့ နိင်ုသည်

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=new


3.Gmail ထဲေရာက်လာေသာ  Attached File များကုိ Google Drive 

ထဲသို့  သိမ်းဆညး်ြခင်း

● Google Drive icon ေလးကုိနှပ်ိ၍ Mail ထဲဝင်လာေသာ File များကုိ Drive ထဲသိမ်းနိင်ုသည်

Save to Drive

Download



လက်ေတတွေ့ေလက့ျင်ခ့ျနိ(်၄)

1. တစ်ပိုင်တည်း doc တစ်ခုထဲအားလံးုဝင်၍ ြပင်ဆင်ေရးသားကည့်ပါ

2. Revision History ကုိကည့်၍ မည်သူက ြပင်ဆင်ေရးသားသွားသည်ကုိကည့်ပါ

3. Chattign box,Comment, Note, Revision history 

များမည်သည့်ေနရာမှာရိှသလဲေလလ့ာပါ

4. ဝုိင်ဖုိင်ကုိ ပိတ်၍ ြပင်ဆင်ကည့်ပါ ၊ ပီးလျှင် အင်တာနက်ြပနဖွ်င်၍့ 

ေြပာင်းလဲမှုရိှမရိှကည့်ပါ

5. Gmail ကုိဖွင်၍့ မိမိ Drive ထဲမှဖုိင်များကုိ အြခားသူဆီပို့ ကည့်ပါ

6. Gmailထဲဝင်လာေသာ ဖုိင်များကုိ Google Drive ထဲတင်ွသိမ်းဆည်းကည့်ပါ



THE END



FOR MORE INFO: nyeinchankk@phandeeyar.org


