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Launchpad Website 
Launchpad  ကို Canonical Company မှ အေထာကအ်ပံ့ေပးထားပီး Ubuntu ှင့်တကွ အြခားေသာ Open 

Source Software များ အဆငေ်ြပေြပ ေရးသားိုငရ်နအ်တွက ်အေထာကအ်ပံ့ ေပးထား သည။် အေသးစိတ ်

ဆိုရေသာ ်Bug Tracking, Code Hosting, Code Reviews, Ubuntu Package Building and Hosting, 

Translation, Mailing List, Q&A and FAQ, Specify Tracking, စသညြ်ဖင့် အလုးံစုထံည့်သွငး် 

ေပးထားသြဖင့် ေဆာဝ့ဲ ေရးသားသူများ အစအဆုးံ လွယလ်င့်တကူ လုပေ်ဆာင်ိုငသ်ည။် လကရ်ှ ိ

ေဆာဝ့ဲေပါငး် ၃ ေသာငး် ၇ ေထာငေ်ကျာက်ို Launchpad ေပတွင ်ရှာေဖွ ေလလ့ာိုငသ်ည။် 

Show Launchpad Tour 

 

 

 

 

https://launchpad.net/+tour/index


 

 

Launchpad Account 
by Ko Ko Ye` 

 

Launchpad ဝဘဆ်ိုကတ်ွင ်လွယက်ူစွာ အေကာင့်သစ ်ရယူိုငပ်ါသည။် 
ြမငေ်တွရသည့်အတိုငး် Launchpad အေကာင့်တစခ်ုကို လွယက်ူစွာ ြပလုပ်ိုငပ်ါသည။် ပထမဦးစွာ Login / 

Register ကို ှိပ်ပီး ပုပံါ အချကအ်လကမ်ျားကို ြဖည့်စွက်ုသံာ ြဖစပ်ါသည။် 

 

 

 

 

https://login.launchpad.net/+login


 

 

Launchpad Profile 

 

Launchpad ကို ဝငေ်ရာက်ပီးပါက မိမိ၏ Pro�le အမညြ်ဖင့် URL ရရှိမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

အြခားေသာ Ubuntu Forum ှင့် Wiki များ Askubuntu.com အစရှိသညတ်ိုကိုလညး် ၎ငး် အေကာင့်ြဖင့်ပင ်

လွယက်ူစွာ ဝငေ်ရာက ်ိုငသ်ည။် Software များ၏ bug, mailing list, update များသာမက အြခားေသာ 

LoCo Team, Translation Team, Guide and Manual Team များကိုလညး် ဆကသ်ွယ ်ပူးေပါငး် 

ေဆာငရ်ွက်ိုငပ်ါသည။် အဓိကအားြဖင့် Ubuntu အတွက ်Software PPA (Personal Package Archive) 

ှင့် Upstream  များကို အသုးံြပရန ်အတွက ်Launchpad ကို အားကိုးကပါသည။် 

Ubuntu ၏ Software Center ကိုဝငရ်နေ်သာ၎်ငး် Ubuntu အတွက ်Bug Report , Bug Fix အတွက ်

Launchpad အေကာင့်ြဖင့် ချိတဆ်က်ိုငပ်ါသည။် မိမိ၏ ကိုယပ်ိုင ်PPA တငရ်န ်code များကို host လုပရ်န ်

bug track လုပရ်နလ်ညး် အသုးံြပိုငပ်ါသည။် ပီးြပည့်စုေံသာ Launchpad ြဖစရ်နအ်တွက ်ssh key 

ထည့်သွငး်ြခငး် OpenPGP Key ထည့်သွငး်ြခငး်ှင့် Ubuntu Code of Conduct ကို Sign ြပလုပရ်န ်

လိုပါလိမ့်မည။် 

Edit your Launchpad 

 

 

 

 

https://launchpad.net/people/+me/+edit


 

 

Launchpad SSH keys 

 

Launchpad ကို ဝငေ်ရာကရ်ာတွင ်အဆငေ်ြပေစရန ်code host ြပလုပရ်ာတွင ်bzr အသုးံြပရာတွင ်

အဆငေ်ြပေချာေမွမ ရှိေစရန ်ssh key ကို အသုးံြပိုငသ်ည။် bzr အသုးံြပရာတွင ်မိမိစကမ်ှ launchpad သို 

username password ိုက်ပီးဝငေ်နရြခငး်ကို ssh key ြဖင့် အဆငေ်ြပေြပေကျာလ်ားိုငပ်ါသည။် 

အြခားေသာ VPS များကိုလညး် Password ြဖင့်ဝငေ်ရာကြ်ခငး်ကို ပိတပ်င်ပီး ssh key အသုးံြပကာ 

ဝငေ်ရာကြ်ခငး်ြဖင့် ပိုမိုလွယက်ူကာ လုြံခစံိတခ်ျရေစသည။်  

$ sudo apt-get install openssh-client 

$ ssh-keygen -t rsa 

ထိုေနာက ်ဖိုငအ်မညေ်ပးကာ သိမး်ဆညး်ိုငပ်ါသည။် အမညမ်ေပးပဲ သိမး်ဆညး်ပါက ~/.ssh/id_rsa 

အမညြ်ဖင့် ဖိုငသ်ည ်Private Key ြဖစ်ပီး ~/.ssh/ ေအာကတ်ွင ်id_rsa.pub ဟူ၍ Public Key ကို 

သိမး်ဆညး်မညြ်ဖစပ်ါသည။်  $ cat ~/.ssh/id_rsa.pub  သိုမဟုတ ် $ gedit  ~/.ssh/id_rsa.pub   

အထကပ်ါအတိုငး် public key ကို ကည့်ပီး Launchpad တွငထ်ည့်သွငး်ရနအ်တွက ်ြပငဆ်ငပ်ါ။ မှတခ်ျက ်

Terminal တွင ်ကူးယူမညဆ်ိုပါက Ctrl+Shift+C ြဖင့် ကူးယူရပါမည။်  1

Launchpad တွင ်သင၏် SSH Key ကို ထည့်သွငး်ရနအ်တွက ်ေအာကပ်ါလင့်မှ တဆင့် 

ထည့်သွငး်ိုငပ်ါပီ။ 

Launchpad SSH Key 

1 https://help.launchpad.net/YourAccount/CreatingAnSSHKeyPair 

 

 

 

 

https://launchpad.net/people/+me/+editsshkeys


 

 

Launchpad OpenPGP key 

 

PGP - Pretty Good Privacy ကို Data အချကအ်လက ်ုပပ်ု ံစာသား ှင့် အြခားေသာ ေနရာများစွာတွင ်

Encrypt Decrypt ြပလုပရ်ာတွင ်အသုးံြပိုငပ်ါသည။် GNU Project မှ PGP အစားထိုးထုတလ်ုပထ်ားေသာ 

Tool ကို GNU Privacy Guard - GnuPG သိုမဟုတ ်GPG ဟုေခသည။် 

Software ြဖင့်  PGP Key ထုတယ်ူမညဆ်ိုပါက  

Passwords and Keys ကို Dashboard မှတဆင့်ေခယူပီး ိုငပ်ါသည။် File > New > PGP  

ထိုေနာက ်Key ကို Server ေရွးပီး ေပးပိုရပါမည။် Remote > Sync and Publish Keys  

ဆာဗာကို ေရွးချယရ်နလ်ိုအပပ်ါက > hkp://keyserver.ubuntu.com 

Detail Tab တွင ်Fingerprint ကို Copy ကူးပါ။ 

Command Line ြဖင့်  အသုးံြပမညဆ်ိုပါက  

$ gpg --gen-key ကိုှိပ်ပီး အဆင့်ဆင့်သွားိုငသ်ည။် RSA > 2048 >  

$ gpg --list-keys တွင ်Key ID ကို ကည့်ပါ။  pub   1024D/12345678 2007-01-26 တွင ်12345678 

သည ်Key ID ြဖစပ်ါသည။်  $ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-keys 12345678  

Key ပိုြခငး်ေအာငြ်မငပ်ါက  $ gpg --fingerprint ြဖင့် Fingerprint ကို ရယူပါ။ ထို Finger Print ကို 

Launchpad တွင ်အသုးံြပရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

Launchpad PGP Active ြပလုပရ်န ်သင၏် PGP Page ကို သွားေရာက်ပီး Fingerprint ကိုပိုပါ။  

PGP Key ၏ Password ကို ေသချာမှတသ်ားထားရန ်လိုအပပ်ါသည။်   2

Launchpad OpenPGP Key 

2 http://askubuntu.com/questions/100281/how-do-i-make-a-pgp-key 

 

 

 

 

https://launchpad.net/people/+me/+editpgpkeys


 

 

Code of Conduct Sign 

 

Ubuntu Developer များှင့် အြခား Application Developer များအေနြဖင့် COC ေခ Code of Conduct 

ကို လကမ်ှတေ်ရးထိုးရန ်လိုအပပ်ါမည။် အချကအ်လကမ်ျားကို Code of Conduct စာမျက်ှာတွင ်

ဖတ်ိုငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် လကရ်ှိ Version မှာ 2.0 ြဖစ်ပီး ယခင ်1.0, 1.0.1 ှင့် 1.1 ၏ တိုကို 

ဖတ်ိုငပ်ါသည။်  

COC ကို အရှငး်ဆုးံ ရည်နး်ရေသာ ်  

Ubuntu Community ကို သိရှိနားလညြ်ခငး်၊ အြခငး်ြခငး်နားလညြ်ခငး်၊ ေထာကထ်ားြခငး်၊  ေလးစားြခငး်၊ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကြ်ခငး်၊ တာဝနယ်ူြခငး်၊ ပဋိပကဆိုငရ်ာ ပဋိာဉ ်ကတိဝတြ်ပြခငး် စသြဖင့် 

များစွာပါဝငပ်ါသည။် အဓိကအချကမ်ှာ အသုးံြပသူများှင့် အသငး်အဖွဲများကို ကာကွယရ်န ်White Hacker 

တစဦ်းအြဖစ ်မညသ်ူမှ ထိခိုကရ်န ်ရညရ်ွယခ်ျက ်လုလံြပချက ်မရှိေကာငး် ှင့် အသငး်အဖွဲအတွက ်

အဆငေ်ြပမည့် ကတိခဝံနခ်ျက ်အသိသကေ်သပင ်ြဖစပ်ါသည။် 

Code of Conduct Sign ြပလုပရ်န ်Launchpad တွင ်Login ဝငပ်ါ။ Code of Conduct Page ကို သွားပါ။  

Code of Conduct 

Code of Conduct တွင ်Download ြပလုပပ်ါ။ ထိုေနာက ်gpg ြဖင့် clear sign ြပလုပရ်ပါမည။် 

$ gpg --clearsign UbuntuCodeofConduct-2.0.txt 

ထိုေနာက ်ထွကလ်ာေသာ UbuntuCodeofConduct-2.0.txt.asc ကို ဖွင့်ပီး ကူးယူပီး Signed Code 

တွငထ်ည့်ပီး Continue ကိုှိပပ်ါ။  

 

 

 

 

https://launchpad.net/codeofconduct/2.0/+sign


 

 

Personal Wiki 
 3

Ubuntu Member 

များနညး်တူ မိမိ၏ 

လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို 

သိရှိိုငေ်စရန ်မိမိ၏ 

လုံလဝီရိယ ာဏ 

စိုကထ်ုတမ်များကို Team, 

Community Council ှင့် 

အသိုငး်ဝိုငး်မှ 

အသိအမှတြ်ပိုင်ကေစရန ်

Wiki ေရးသားထားရန ်

လိုအပပ်ါသည။် လိပစ်ာကဒမ်ျား Social များ အလုပေ်လှျာကလ်ာများတွင ်Wiki ကို Linkedin ကဲသ့ို 

အသုးံြပိုငသ်ည။် မိမိ၏ လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို ေရးသားထားပီး ဤကဲသ့ို ကမာေကျာ ်လူသိများ  

Community / OS အသိုငး်အဝိုငး်မှ ဝိုငး်ဝနး်၍ အသိအမှတြ်ပမများကို ကိုယတ်ိုင ်ြပနလ်ည ်ဖတ်ရငး် 

Community အတွကေ်ရှဆကရ်န ်အားအင ်အြဖစအ်သုးံြပိုငပ်ါသည။်  

Wiki ကို မိမိ သင့်ေတာမ်ညထ်ငေ်သာ User Wiki  တစခ်ုကို ကူးယူပီး အချကအ်လကမ်ျားကို ြပြပငြ်ခငး်ြဖင့် 4

အသုးံြပခွင့်ရှိပါသည။် Wiki ြပငဆ်င်ပီးပါက Ubuntu-MM Core Member အြဖစ ်Team ၏ 

https://wiki.ubuntu.com/MyanmarTeam/Members/Membership/  မှတစဆ်င့် 

ေလှျာကထ်ားိုင်ပီြဖစပ်ါသည။်  

 

အခကအ်ခဲ တစစ်ုတံစရ်ာရှိပါက  info@ubuntu-mm.net သိုဆကသ်ွယေ်မးြမနး်စုစံမး်ိုငပ်ါသည။်  

ဤအချကအ်လကမ်ျားသည ်ေယဘူယျအားြဖင့်သာ ရှငး်လငး်တငြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပီး ြပည့်စုြံခငး်မရှိိုငပ်ါ။ Ubuntu-MM Core 

Member ေလာကထ်ားရနသ်ာ ရညရ်ွယ်ပီး ေရးသားထားသြဖင့် အြခားေနရာများ၌အသုးံြပမညဆ်ိုပါက ထပမ်ေံလလ့ာရန ်

လိုအပပ်ါသည။် 

© Ubuntu Myanmar LoCo Team 

Bld 14, 4Fl, Kanaung Hub, MICT Park, Hlaing Township, Yangon, Myanmar 

3 https://wiki.ubuntu.com/SaiMawnKham 
4 https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMMCoreMember 

 

 

 

 

mailto:info@ubuntu-mm.net

