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រមភកថ 

កន្លងមក្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនអភិវឌ េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ 
ព័ត៌មន និង រគមនគមន៍ ្រពមទងំឯក របណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចើន សេំ េធ្វើយ៉ង ឲយ្រគូបេ្រង នមន 
លទធភព និងសមតថភពេ្របើ្របស់បេចចកវទិយកនុងករបេ្រង ន និងេរៀន្របកបេ យគុណភព និងបចចុបបននភព 
ដូចប ្ត ្របេទសកនុងតបំន ់។ កនុងន័យេនះែដរ ឯក រេនះបនអភិវឌ េឡើង េដើមបជីរុំញ និងេលើកកមពស់បណិំន 
កនុងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយព័តម៌ន និង រគមនគមនេ៍នកនុងវស័ិយអប់រ ំពិេសសគឺករបេ្រង ន និងេរៀេន ម 
្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគ ូ។ 

ឯក របណ្តុ ះប ្ត លបេចចកវទិយព័ត៌មន និង រគមនគមន៍េនះ ចង្រកងេឡើងស្រមប់្របភព
ធនធនជួយដល់្រគបូេ្រង នសិក ែស្វងយល់បែនថមកនុងករេរៀបច ំ និង ក់ែតងេមេរៀនបេ្រង ន មែបបលកខណៈ 
វទិយ ្រស្ត មរយៈកមមវធីិ  Open Office  និងេ្របើ្របស់ពុមពអក រែខមរយូនីកូដ ។ ឯក រេនះបនេលើកយក
ចណុំចសខំន់ៗមួយចនួំនែដល្រគបូេ្រង នចបំច់្រតូវយល់ដឹងកនុងករេរៀបច ំ និងបេងកើតេមេរៀនពហុព័ត៌មន និង 

រគមនគមន ៍។ 

េយើងខញុសំងឃមឹថ ឯក រេនះនឹងបនជ្របេយជនស៍្រមប់ករសិក ែស្វងយល់អពីំបេចចកវទិយព័ត៌មន
និង រគមនគមន ៍្រពមទងំជវភិគទនកនុងករេរៀបចចំង្រកង និងបេងកើតេមេរៀនពហុព័តម៌ន និង រគមនគមន៍ 
កន់ែត្របេសើរ េដើមបកីរបេ្រង នរបស់េ ក េ ក្រសីងយយល់ ឆប់េចះចពីំសំ ក់សិស នុសិស  ។ 
េទះជយ៉ង េយើងខញុ រំកី យរង់ចទំទួលនូវមតិរះិគន់ ថ បនពីសំ ក់េ ក េ ក្រសី និង មិត្តអនក ន 
ទងំអស់ កនុងន័យេធ្វើយ៉ង ឲយឯក រេនះកន់ែតល្អ្របេសើរបេ្រមើដល់្របេយជន៍រួម និងសងគមជតិ ។ 

 

         គណៈកមមករអភិវឌ ឯក រ 
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គណៈកមមករ្រគប់្រគង 

 ឯកឧត្តម  ត ប៊ុនេរឿន  រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

 ឯកឧត្តម េកើ ៃណ ង  អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

 ឯកឧត្តម អ៊ូ េអង   អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នអប់រ ំ

 

គណៈកមមករអ វឌ ឯក រ 

 េ ក សុក ថ   ្របធនករយិល័យ ៃននយក ្ឋ នព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 

 េ ក ថ្ល ង ផន់ ៉   អនុ្របធនករយិល័យ ៃននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ 

 េ ក ឈុន រទិធី   ម្រន្តីនយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ 

 េ ក ងិន វតិ   ម្រន្តីនយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ   

 េ ក ជូ កិតយភ  ម្រន្តីនយក ្ឋ នព័តម៌ន និងកិចចករ ៊ ន 

 េ ក សុក វុធធី   ម្រន្តីនយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  

 េ ក ខឹម េឌឿន   ម្រន្តីនយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  

 េ ក េសក េទឿន  ម្រន្តីននយក ្ឋ នមធយមសិក ចេំណះទូេទ 

 េ ក លឹម សុ ថ រទិធ  អនកឯកេទសែផនកបណ្តុ ះប ្ត លសមភ រៈអប់រពំហុពត៌័មន  

 េ ក  ៉យម៉ុន េលអូស៍  អនកឯកេទសែផនកបណ្តុ ះប ្ត លសមភ រៈអប់រពំហុពត៌័មន  

 

គណៈកមមករែកលម្អ 

 េ ក  ង េសង ក ់  ្របធននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ 

 េ ក ឱម សិទធី   ្របធននយក ្ឋ នព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 

 េ ក្រសី  ន់ លីហួង  ជនួំយករនយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ 

 េ ក សុក ថ   ្របធនករយិល័យ ៃននយក ្ឋ នព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 

 េ ក្រសី សបំត ់ ៊ ត  អនុ្របធនករយិល័យ ៃននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ 
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១.  ស្ចក្តីផ្តើម
ឯកសរន្ះបង្កើតឡើងក្នងុគោលបណំងពង្ងឹ នងិពង្កីចណ្ំះដងឹផ្នក្ពហុពត័ម៌ន និង  សរ 

គមនគមន៍ ដល់គូ្ បង្ៀននៅតមសលាគរុកោ សល្្យ និងសលារៀនទំាងអស់ ដើម្្ីប យក ទៅ អនុវត្ត រួម  ផ្្ំស 

នឹង ចំណ្ះដឹង ដ្ល  មន ស្ប់ លើ ផ្ន្ក ន្ះ ក្នុង ការ  បង្កើតនូវសម្ភារៈបង្ៀន និង រៀន តម រយៈ ពហុព័ត៌មន

ដ្ល  ញំុង ឲ្្យ ការ បង្ៀន និង រៀន កាន់ត្ទាន់ សម័យ និង ប្កប ដោយ  ប្សិទ្ធភព និង គុណភព អប់រំខ្ពស់។

ដោយសរត្គូ្បង្ៀននៅតមសលាគរុកោសល្្យទំាងអស់     សុទ្ធត្ ទទួល បាន  ការ បណ្ណុះ 

បណ្ខល លើ  ផ្ន្ក ពហុព័ត៌មន/សរគមនគមន៍  និង មូលដ្ឋាន គឹ្ះ ន្ការ ប្ើ ប្ស់ កុំព្្ូយទ័រ រួច មក ហើយ នោះ

ឯកសរ ន្ះ ផ្តោត ជ សំខន់ លើ ការ អនុវត្តក្នុងការ រៀប ចំ ចង ក្ងម្រៀន តម រយៈ ពហុ ព័ត៌ មន / សរ គមន 

គមន៍  ដោយ  ឈរ លើ មូលដ្ឋាន ដ្ល មន ស្ប់ ដូចជកុំព្្ូយទ័រ កម្មវិធី ការិយល័យខ្ម្រ កម្មវិធី ទំាងឡាយ ណ 

ដ្ល ឥត គិត ថ្ល្ សីុឌី របស់ អង្គការ យូណ្ស្កូ ឥត គិត ថ្ល្ ព្ម ទំាងរូបភព វីដ្អូ និងរូបភព ជីវចល ទំាង ឡាយ 

ណ ដ្ល អាច រក បាន ដោយមិនគិតថ្ល្។

ឯកសរបណ្ណុះបណ្ខលន្ះគ្ន់ត្លើកយកចំណុចសំខន់ៗ  និង ចំាបាច់ មួយ ចំនួន  នៅ  ក្នុង 

កម្មវិធី ការិយ ល័យ  ខ្ម្រ មកអនុវត្តក្នុងការបង្កើត និងអភិវឌ្្ឍម្រៀន ក៏ដូជ សម្ភារៈ រៀន និង បង្ៀន ន្ មុខ 

វិជ្ជា វិទ្យសស្្ត មក អនុវត្ត បន្ថ្ម ទៀតប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសរន្ះរួមមនបីផ្ន្ក គឺផ្ន្កទី១ អំពី ការ ប្ើ ប្ស់ 

កម្មវីធីស្លឹករឹត (Open Office Writer) ផ្ន្កទី២ អំពីការប្ើប្ស់កម្មវិធីនព្វន្ត (Open Office Calculation) និង 

ផ្ន្កទី៣ អំពីការប្ើប្ស់កម្មវិធី ពិព័រណ៍ (Open Office Impress)។

ការបណ្ណុះបណ្ខលន្ះរំពឹងថ នឹងជួយដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ  ក្នុង ការ អភិវឌ្្ឍបំណិនផលិត នងិ 

ប្ើប្ស់ សម្ភារៈបង្ៀនតមរយៈពហុព័ត៌មន /សរគមនគមន៍ ប្កប ដោយ ការ ច្ន្ប្ឌិត បំណិន និង 

សមត្ថភព  ខ្ពស់ ដើម្្ីបជំរុញការបង្ៀន និងរៀនឲ្្យ ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អប្សើរ និង គុណភព ខ្ពស់។

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត
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២.  ការអភិវឌ្្ឍសម្ភារៈបង្ៀន
ការអភិវឌ្្ឍសម្ភារៈបង្ៀនតមរយៈការប្ើពហុព័ត៌មននិងសរគមនគមន៍ គឺជវិធី សស្ត្ ទាន់ 

សម័យមួយ ដ្លទាមទារឲ្្យលោកគ្ូ អ្នកគ្ូតូ្វត្ត្ៀមខ្លួន និងអនុវត្តឲ្្យខងត្ បាន ដើម្្ីប អភិវឌ្្ឍ ខ្លួន ឲ្្យ 

ទាន់សកលលោកដ្លកំពុងត្មនការវិវត្តទៅមុខយ៉ងឆាប់រហ័ស នយុគ សម័យ ន្ះ។ ជមូលដ្ឋាន ដើម្្ីប 

អភិវឌ្្ឍសម្ភារៈបង្ៀន និងរៀនន្ះបានតឹ្មត្ូវទាម ទារឲ្្យលោកគ្ូ អ្នកគ្ូ ច្ះ ប្ើប្ស់ កម្មវិធី ជ 

មូលដ្ឋាន  គឹ្ះដូចខងក្មន្ះ។

ផែ្នកទី១ៈ ការបែើបែស់កម្មវិធីស្លឹករឹត (Open Office Writer)

ក. ការកំណត់ទេង់ទេយទំព័រ និងកេដាស
ការកំណត់ទ្ង់ទ្យទំព័រ គឺជជំហានមួយយ៉ងសំខន់នៅក្នុងកម្មវិធីស្លឹករឹត មុន នឹង ឈានទៅ 

វាយអត្ថបទផ្លូវការ ឬរៀបចំម្រៀន ព្ះបើពុំនោះទ្ វានឹងធ្វើ ឲ្្យ ទម្ង់ សន្លឹក កិច្ចការ របស់យើងមន 

លក្ខណៈ   មិន  សមរម្្យ  និងមិនត្ឹមត្ូវតមបច្ច្កទ្ស ដ្ល នំ ឲ្្យ មន បញ្ហាក្នុងព្លបោះពុម្ព ឬ ថត ចម្លង 

ពីសន្លឹក កិច្ចការមួយទៅសន្លឹកិច្ចការមួយផ្្្សងទៀត។ ដើម្្ីប ឲ្្យសន្លឹកកិច្ចការរបស់យើងត្ឹមត្ូវតម 

បំណងនោះ  យើង គួរ ធ្វើ ការ កំណត់ ឲ្្យ បាន ច្បាស់ លាស់ដូចខងក្ម  ៖

រឹមទំព័រ និងទេង់ទេយកេដាស៖ មុននឹងកំណត់តម្ល្ន្រឹមទំព័រ យើងគួរពិចារណជ មុនថ

តើ សន្លឹក  កិច្ចការ របស់   យើង ដ្លគ្ងនឹងបង្កើតនោះនឹងប្ើសម្ប់កិច្ចការអ្វី? បើសិន ជ កិច្ចការ 

រដ្ឋបាល យើងគួរកំណត់រឹមទំព័រផ្ន្កកំពូល បាត ឆ្វ្ង និងស្តោំស្មើគ្នា ប៉ុន្ត្ បើ សន្លឹក កិច្ចការនោះ សម្ប់យក 

មក ចងក្ងជសៀវភៅ យើង គួរ កំណត់ តម្ល្ រឹម ខង ឆ្វ្ង ឲ្្យ បាន ធំជង បាត កំពូល និង  ខងស្តោំ ដើម្្ីបងយ

សួ្លក្នុងការកឹប។ ទន្ទឹមន្ះ ក៏ គួរ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ផងដ្រ ព្ះទ្ង់ ទ្យ  ក្ដស  អាច បណ្ខល ឲ្្យការ  

បោះពុម្ពមិន សមតម បំណង  ។ ជ ទូទៅ យើង គួរ ជ្ើសរីស យក  ក្ដស     ប្ភ្ទ A4 សម្ប់កិច្ចការទូទៅ

ឬកិច្ចការរដ្ឋបាល ចំណ្ក ប្ភ្ទក្ដសផ្្្សង ទៀត  ដូចជ A5, A3, B5, Letter, Legal...គឺសម្ប់ កិច្ចការ 

ផ្្្សង តមការចំាបាច់។  ម្យ៉ងវិញទៀត យើងក៏គួរកំណត់ទិស ដៅក្ដស ឲ្្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ផង ដ្រ ដូច ជ 

ថតើកិច្ចការរបស់យើង តូ្វ ធ្វើ នៅ លើ ក្ដស ផ្ត្ក ឬបញ្្ឈរ។ ដើម្្ីបអនុវត្ត វិធី ន្ះ តូ្វចូលទៅ ទ្ង់ទ្យ

gទំព័រ gទំព័រ gបំព្ញ លក្ខខណ្ឌ ក្នុង ប្អប់ តរង   ដូច ខង ក្ម៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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ចំណាំ៖ ប្សិនបើតួល្ខនៅក្នុងទ្ង់ទ្យក្ដស និងរឹមមិន បង្ហាញជសង់ទីម្៉ត្ទ្ នោះ

យើង តូ្វអនុវត្តដូចន្ះ ឧបករណ៍ g ជម្ើស g OpenOffice.org Writer g ទូទៅ g ការកំណត់  g

សង់ទីម្៉ត្     ដូច ខង ក្ម៖

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១
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ចំនួនជួរឈរ៖  នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការនីមួយៗ យើងអាចកំណត់ជួរ ឈរ បាន ច្ើន តម ការ ចង់  

បាន។  ទន្ទឹមន្ះ យើងអាចកំណត់ទម្ង់របស់វាបានតមបំណង ដោយចូល ទៅ  ទ្ង់ ទ្យ g ជួឈរ g

ជ្ើសរីសចំនួនជួរឈរ នៅ ក្នុង  បង្អួចដូចខងក្ម៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍

4

ខ. ការបញ្ចូលបឋមកថា បាតកថា និងលេខទំព័រ
បឋមកថ បាតកថ និងល្ខទំព័រ មនសរៈសំខន់ណស់ សម្ប់ កិច្ចការ ទំាងឡាយ ណ  ដ្ល 

មន ច្ើនទំព័រ។

ការបញ្ចូលបឋមកថ និងបាតកថ៖ នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការនីមួយៗ យើងគួរពិចារណ ថ តើ គួរ 

ដក់ បឋមកថដ្រ ឬទ្  ? ជ  ទូទៅ   ប្សិនបើ សន្លឹក កិច្ចការ របស់ យើង មន ច្ើន ទំព័រ  គួរបញ្ចូល  បឋមកថ

និង បាតកថ  ដើម្្ីប ជួយ សម្ួល  ដល់   ការ អាន ។ បន ្ទាប់ ពី បង្កើត ប្អប់ បឋមកថ   និង បាតកថ  រួច រល់ ហើយ

តូ្វ វាយ ខ្លឹមសរ ដ្ល យើង ចង់  បង្ហាញ នៅ ក្នុង ប្អប់ នោះ ហើយ  ខ្លឹម សរ ន្ះ នឹង បង្ហាញ នៅ  គ្ប់ ក្បាល ទំព័រ 

ឬ បាត ទំព័រ ទំាង អស់។ ក្នុង ន្ះ  ដ្រ  យើង  ក៏ អាច បន្ថ្ម បន ្ទាត់ នៅ ផ្ន្ក ខង ក្មឬ លើ ន្ ប្អប់ បាន។ 

ចូរ អនុវត្ត ដូច ន្ះ ទ្ង់ទ្យ gទំព័រ  gចុចថ្ប បឋមកថ ឬបាតកថ    

gធីកលើប្អប់ បឋមកថឬបាតកថ gច្ើនជង gស៊ុម gជ្ើសរីស រចន 

បទ្មបន ្ទាត់ gចុច លើប្អប់ កំណត់ដោយអ្នកប្ើ ដើម្្ីបកំណត់ ទីតំងបន ្ទាត់ ដូច 

ឧទាហរណ៍ ខង ស្តោំន្ះ  ។



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១
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១. ជី្សរីស បឋមកថា 
ឬបតកថា

២. ចុចធីក បើក
បឋមកថា 
ឬបតកថា

៣. ចុច ប៊ូតុង ច្ីនជាង 
នឹងឃើញបង្អួចខាងក្ម

៤. ជ្ីសរីស
ទំហំបន្ទាត់

៥. កំណត់ទីតាំងបន្ទាត់



ការបញ្ចូលលេខទំព័រ៖ ជ ការ ចំាបាច់ ណស់ សម្ប់ សន្លឹក កិច្ចការ ទំាង ឡាយ ណ ដ្ល  មន 

ច្ើន  ទំព័រ ព្ះ  វា ងយ សួ្ល សម្ប់ អ្នក អាន ក្នុង ការ ស្វ្ង រក ខ្លឹម សរ ណ មួយ ។ មុន នឹង បង្កើត ល្ខ ទំព័រ 

តូ្វ  បង្កើត ប្អប់ បាត កថ ជ មុន សិន  ហើយ ដក់ ទស្្សន៍ ទ្និច នៅ ក្នុង ប្អប់ នោះ ដោយ កំណត់ ទិស  ដៅ 

តម្ឹម ឆ្វ្ង  ស្តោំ ឬ កណ្ខល តម ការ ចង់បាន រួចអនុវត្តដូច តទៅ ន្ះ ដក់ ទស្្សន៍ទ្និច ចំទីតំង ដ្ល តូ្វការ

g មឺនុយ  បញ្ចូល gវាល gល្ខទំព័រ។

ក្យពីអនុវត្តដូចខងលើ រួច មក

យើងនឹងបាន ល្ខទំព័រមួយ ដ្ល ល្ខ ន្ះ  

នឹង បន ្ត តម  លំដប់ ទៅ  ទំព័រ បន ្ទាប់ ដោយ ស្វ័យ  

ប្វត្តិ ប្សិន បើ វា បង្ហាញ ជ ល្ខ  ឡាតំង

ហើយ យើង ចង់ ប្តូរ  វា ឲ្្យ ទៅជ ភស ជតិ វិញ  

នោះ  យើ  ងត្ូវ ចូល ទៅ  មឺនុយ បញ្ចូល   gវាល   

gផ្្្សង   ទៀត   gថ្ប ឯកសរ   gទំព័រ   g  

ល្ខទំព័រ    g   Native Nubering   gOK

ដូចឧទាហរណ៍ ខងក្ម ៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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ដាក់ទស្្សន៍ទ្និច
ត្ង់ន្ះជាមុន



គ. ការបង្កើតរចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ
ដើម្្ីបងយសួ្លក្នុងការក្លំអអត្ថបទ និងធ្វើបញ្ជីមតិកាឲ្្យបានលឿន មុន នឹង ចាប់ ផ្តើមវាយ 

អត្ថបទ ចូលទៅក្នុង សន្លឹក      កិច្ចការ យើងគួរកំណត់ប្ភ្ទ អក្្សរដ្លយើង គ្ង នឹង ប្ើ នៅ ក្នុង អត្ថបទ ជ 

មុន សិន ។ យើង គួរ កំណត់ជមុនថ តើចំណងជើងធំ ចំណងជើងរង ចំណងជើងរងបន ្ទាប់ តួអត្ថបទ គួរ 

ប្ើ ប្ភ្ទ អក្្សរអ្វី ទំហំ ប៉ុណ្ណោ  ហើយគួរចូលដើមបន ្ទាត់ប៉ុណ្ណោ ។ ទំាងន្ះយើងអាច ធ្វើបានលុះណ ត្ 

យើង រៀបចំ បង្កើតវានៅក្នុងបញ្ជី  រចនប័ទ្មកថខណ្ឌ។ ជ ទូទៅបញ្ជី  រចនប័ទ្មកថខណ្ឌ បានបង្កើត ទម្ង់  

មួយ ចំនួន រួចហើយ បុ៉ន្ត្ មិន ដូច អ្វី ដ្ល យើង ចង់ បាន នោះ ទ្ ដូច្ន្ះដើម្្ីបឲ្្យ មន បញ្ជី  រចនប័ទ្មកថខណ្ឌ 

ដ្ល ដូច នឹង អ្វីដ្លយើងចង់បាន គួរអនុវត្តដូចខងក្ម៖

y ការបង្កើតរចនាប័ទ្មបញ្ជី

មុននឹងចាប់ផ្តើមបង្កើតបញ្ជីន្ះ យើងត្ូវកំណត់ថ តើចំណងជើងរងទី១ ទី២ ឬទី៣ មួយណ 

តូ្វប្ើល្ខរៀងលំដប់ មួយណប្ើព្្យញ្ជនៈអក្ខរក្ម  ឬមួយណត្ូវប្ើ ចំណុច ដំមូល ឬទាញយ។ល។

ការ បង្កើត រចនប័ទ្ម បញ្ជីន្ះ គឺ ដើម្្ីប ងយសួ្ល ក្នុងការ ទាញយក មក ប្ើនៅព្ល បង្កើតបញ្ជី  រចនប័ទ្ម 

កថខណ្ឌ នៅ ជំហានបន ្ទាប់។  វិធីបង្កើតគឺ ចុចលើរូបសញ ្ញ  រចនប័ទ្ម និងទ្ង់ទ្យ ជ្ើសរីស 

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត

7



រូបសញ ្ញរចនប័ទ្មបញ្ជី នៅលើបង្អួចរចនប័ទ្ម និង ទ្ង់ទ្យ gជ្ើសរីសយក រចនប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួន g

ចុចកណ្ណុរស្តោំ g ថ្មី gអនុវត្ត តម បង្អួច បង្ហាញ៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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១. ចុចត្ង់រូបសញ្ញន្ះ
២. ជី្សរីស 

សញ្ញន្ះ

៣. ជ្ីសរីស 
រចនប័ទ្ម ផ្ទាល់ខ្លួន

៤. ចុចកូនកណ្ណុរខាងស្តាំ
ជ្ីសរីសពាក្្យ  ថ្មី

៥. ដាក់ឈ្មោះរចនប័ទ្ម

បន ្ទាប់ពីដក់ចំណងជើងរចនប័ទ្មរួច ត្ូវជ្ើសរីសប្ភ្ទរចនប័ទ្មដូចជ ចំណុច រចនប័ទ្ម 

ល្ខ  រៀង គ្ង ក្ហ្វិក ទីតំង និងជម្ើស  ដ្លមននៅក្នុងបង្អួចខងលើ។ ឧទាហរណ៍ បើ ចំណង ជើង 

ទី១ យើងប្ើល្ខលំដប់ នោះ យើង តូ្វចុចលើថ្ប រចនប័ទ្ម ល្ខរៀង g ទីតំង g ជម្ើស ដោយ 

អនុវត្ត ដូចខងក្ម៖



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត
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៦. ចុចថ្បន្ះ
រួច ជ្ីសរីស 
ប្ភ្ទល្ខ 

លំដាប់ទាំងន្ះ

៧. ចុចថ្បទីតាំង

៨. ជី្សរីសកម្ិត

៩. កំណត់គម្លាត

បញ្ជាក់ៈ អនុវត្តដូចគ្នាន្ះចំពោះរចនប័ទ្មល្ខរៀងផ្្្សងទៀត។

y ការបង្កើតរចនាប័ទ្មកថាខណ្ឌ

ស្ដៀងគ្នានឹងការបង្កើតរចនប័ទ្មបញ្ជីដ្រ ការបង្កើតរចនប័ទ្មន្ះ គឺផ្តោតជសំខន់ ទៅ លើ 

ប្ភ្ទ អក្្សរ និងទំហំអក្្សរន្ចំណងជើង ចំណងជើងរង និងតួអត្ថបទ ដ្លយើង គ្ង នឹង បង្កើត នៅ ក្នុង 

សន្លឹកកិច្ចការរបស់យើង។ សូមអនុវត្តតមឧទាហរណ៍ខងក្ម៖



ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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ដំបូងត្ូវចុចលើរូបសញ ្ញ  រចនប័ទ្ម និងទ្ង់ទ្យ     រួច ជ្ើស រីស រូប សញ្ញ រចន ប័ទ្មកថ 

ខណ្ឌ នៅលើបង្អួចរចនប័ទ្ម និង ទ្ង់ទ្យ gជ្ើសរីសយក រចនប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួន g ចុចកណ្ណុរស្តោំ g

ថ្មី gអនុវត្ត ដូចតទៅន្ះ ៖

១. ចុចត្ង់រូបសញ្ញន្ះ

៣. ជ្ីសរីស 
រចនប័ទ្ម ផ្ទាល់ខ្លួន

៤. ចុចកូនកណ្ណុរខាងស្តាំ
ជ្ីសរីសពាក្្យ  ថ្មី

៥. ដាក់ឈ្មោះរចនប័ទ្ម

២. ជី្សរីស 
សញ្ញន្ះ



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត
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៧. ជ្ីសរីសពុម្ព លក្ខណៈ  និងទំហំអក្្សរ

៦. ជី្សរីសថ្បពុម្ពអក្្សរ

៨. ជី្សរីសថ្បន្ះ

៩. កំណត់គម្លាតចូល 
បន្ទាត់ដើមកថាខណ្ឌ

១០. ជ្ីសរីសគម្លាត 
រវាងបន្ទាត់នីមួយៗ



y ការបង្កើតរចនាប័ទ្មទំព័រ

រចនប័ទ្មន្ះ បង្កើតឡើងដើម្្ីបងយសួ្ល ប្តូរទំព័រណមួយ ក្នុង ចំណម ទំព័រ ទំាងអស់  ដ្ល ផ្ត្ក  

ឬ បញ្្ឈរ។ ទន្ទឹមន្ះ វាក៏អាច កំណត់ ល្ខទំព័រតមការចង់បានផងដ្រ។ ការ បង្កើត  រចនប័ទ្មន្ះ ដូចគ្នានឹង 

ការ បង្កើត រចនប័ទ្មបញ្ជីដ្រ ដោយ គ្ន់ត្ នៅ លើ បង្អួច រចនប័ទ្ម  និង ទ្ង់ ទ្យ  តូ្វ ជ្ើស រីស យក រូប 

សញ្ញ រចនប័ទ្ម ទំព័រ            g ជ្ើសរីសយករចនប័ទ្ម  ផ្ទាល់ខ្លួន g ចុចកណ្ណុរស្តោំ gថ្មី  g បញ្ចូល    

ឈ្មោះរចនប័ទ្ម  g ជ្ើសរីសថ្ប ទំព័រ តទៅន្ះ  ៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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១១. ជី្សរីសថ្បន្ះ

១២. ជី្សរីសការតម្ឹម

១៣. ជ្ីសរីសថ្បន្ះ

១៤. ជ្ីសរីសកម្ិត 
លំដាប់របស់ចំណងជើង

១៥. ជ្ីសរីសប្ភ្ទ រចនប័ទ្ម 
ល្ខ រៀង  ដ្ល បន បង្កើត រួច នៅ 
ក្នុង  រចនប័ទ្ម  បញ្ជី នោះ មក ប្ី តាម 

លំដាប់ន្ចំណងជើងនីមួយៗ



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត
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ក្យពីអនុវត្តដូចខងលើរួចមក យើងនឹងបានទម្ង់ដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម៖

១. ជី្សរីសថ្បន្ះ

២. ជី្សរីស 
ទ្ង់ទ្យក្ដាស

៣. ជ្ីសរីស 
ទិសក្ដាស
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េដយសរយើងបានបង្កើតរចនប័ទ្មកថខណ្ឌរួចហើយខងដើមន្ោះ

វា ងយ សួ្ល ក្នុងការធ្វើតរងមតិកា ឬបញ្ជីអត្ថបទ មួួយ ដ្ល តភ្ជាប់ ដោយស្វ័យ 

ប្វត្តិ  នូវចំណង ជើង ន្ អត្ថបទ មួយ ចំនួន ដ្ល យើង ចង់ បង្ហាញ នៅ លើ តរង 

មតិកា ឬបញ្ជីអត្ថបទ។ ដើម្្ីបធ្វើតរង ន្ះតូ្វចូលទៅមឺនុយ បញ្ចូល g

លិបិក្ម និងតរង gលិបិក្ម និង តរង g អនុវត្តដូចខងក្ម៖

១. ជី្សរីស 
ថ្បន្ះ

២. ដាក់ចំណង ជើង

៣. ពិចារណា 
តើតូ្វ ធី កឬអត់

៥. ចុចត្ង់ន្ះ 
ដើម្្ីបបន្ត

៤. ធីកប្អប់ន្ះ

ឃ. ការធ្វើតារាងមាតិកា ឬបញ្ជីអត្ថបទ

៦. ស្វ្ងរកឈ្មោះ រចនប័ទ្ម 
ដ្លតូ្វ បញ្ចូលក្នុង 

បញ្ជីអត្ថបទ

៧. ជ្ីសរីស និង ចាត់លំដាប់ រចនប័ទ្ម បញ្ជី 
អត្ថបទ ដោយចុចសញ្ញព្ួញខាងក្ម



ចំណាំ ៖ ប្សិនបើមនការផ្លាស់ប្តូរទីតំង ឬក្លំអ រចនប័ទ្ម 

របស់ ចំណង ជើង ទំាងឡាយណ ដ្ល តូ្វ ដក់ បញ្ចូល ក្នុង មតិកា ន្ះ វា 

នឹង ប្តូរ ខ្លឹមសរ ឬទី តំង របស់ វា េដយ ស្វ័យ ប្វត្តិ ប៉ុន្ត្វា នឹង មិន ប្តូរ ភ្លាមៗ

ន្ោះទ្ ទាល់ត្ យើង ធ្វើ វា ឲ្្យទាន់សម័យ  ទើបវា ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ តម អ្វី ដ្ល 

យើងបាន ក្លំអ ទំាងនោះ។ ដើម្្ីប ធ្វើឲ្្យវា  ទាន់សមយ័ តូ្វដក់ ទស្្សន៍ 

ទ្និច  លើ តរងមតិកា g ចុចកណ្ណុរស្តោំ g ជ្ើសរីស ពាក្្យ ធ្វើ ឲ្្យ 

លិបិក្ម/ តរងទាន់សម័យ។ 

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១
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ក្យពីអនុវត្តតមលំដប់លំដោយដូចខងដើមរួចមក យើងនឹង បាន ទម្ង់ បញ្ជី អត្ថបទ ឬ 

មតិកា  មួយដូចខងក្ម៖



ង. ការបង្កើតតារាង និងការគណនា
នៅក្នុងកម្មវិធីស្លឹករឹត  យើងអាច បង្កើត តរង ទៅ តម ទ្ង់ 

ទ្យដ្លយើងចង់បាន បុ៉ន្ត្ យើង គួរ កំណត់ ចំនួន ជួរដ្ក និងជួរ 

ឈរ ឲ្្យ បាន តឹ្មត្ូវជមុនសិន មុន នឹង  ចាប់ផ្តើម បង្កើត វា  ព្ះ វា 

អាច  ជួយ សម្ួលដល់ កិច្ចការ និងមិនខត ព្លវ្លារ បស់ យើង។

ទន្ទឹមន្ះ កម្មវិធី ស្លឹក រឹត  ក៏អាចធ្វើការ គណន បាន ដូចនៅ ក្នុង កម្មវិធី 

នព្វន្តដ្រ បុ៉ន្ត្មិន អាច គណន បាន ច្ើន ដូច កម្មវិធីនព្វន្តទ្ ចូរ 

អនុវត្ត ការបង្កើតតរងដូចតទៅន្ះ ជ្ើសរីស មឺនុយ បញ្ចូល g

តរង ឬ ប ញ្ជា (Ctrl) + F12 រួចអនុវត្តតម របារ ឧបករណ៍ ដូច ខង 

ក្ម៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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១. ដាក់ឈ្មោះតារាង

២. កំណត់ជួរដ្ក និងឈរ

៣. ចុចប៊ូតុងន្ះ ប្សិនបើចង់បន 
ទ្ង់ទ្យ តារាងដ្ល មន ស្ប់ យក 

មកប្ីត្ម្តង  បើចំាបច់



ក្យពីស្វ្ងយល់អំពីការបង្កើតតរងខងលើរួចមក  ចូរ អនុវត្ត រៀបចំ តរង ន្ះ ជ តរង តម្ល្ 

ទំនិញមួយ និងធ្វើការគណនវាដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម ៖

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីស្លឹករឹត
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៤. ប្ីបកណ្ណុរចាប់រំកិល ជួរឈរ
ឬជួរដ្កតាម តមូ្វការ

៥. មុខងររបស់ឧបករណ៍ទាំងន្ះ នឹង បង្ហាញ 
នៅព្ល យើងយកព្ួញ កូន កណ្ណុរចង្អុលចំវា



ដើម្្ីបសរុបរួមតមជួរឈរនីមួយៗ យើង គ្ន់ ត្ យក ទស្្សន៍ទ្ និច ដក់ ត្ង់ ទ្និច ក្ឡា សរុប រួម 

នីមួយៗ រួចជ្ើសរីសយករូបសញ ្ញ ∑ បន ្ទាប់មកវាយគ្ប់ចុចបញ្ចូល នោះ វា នឹង បូក គ្ប់ ទ្និច ក្ឡាទាំង 

អស់ដ្លមនតួល្ខ  ហើយធ្វើដូចគ្នាន្ះគ្ប់ជួរឈរ ឬ ថត ចម្លងពី ទ្និចក្ឡាដ្លបានធ្វើ រួច ហើយ នោះ

រួច យក វា ទៅ តភ្ជាប់ នឹង ទ្និច ក្ឡា ជួរឈរ ទំាង អស់ ជការស ្ច។

ទោះជកម្មវិធីស្លឹករឹត អាចធ្វើការគណនបានក៏ដោយ ក៏វាមិនមន លក្ខណៈ ងយ សួ្ល ដូចក្នុង 

កម្មវិធីនព្វន្តដ្រ យើងអាចធ្វើការគណនបន្តិចបន្តួចដូចឧទាហរណ៍ខងលើ ប៉ុន្ត្ ប្សិនបើ យើង ធ្វើ ការ 

គណនច្ើន និងមនរូបមន្តស្មុគស ្មោញ គួរត្ ធ្វើ នៅ ក្នុង កម្មវិធី នព្វន្ត ប្សើរជង ដ្លកម្មវីធីន្ះនឹងមន 

នៅ ម្រៀនបន ្ទាប់។

ច. ការបញ្ចូលរូបភព ឬរូបផេ្សេងៗចូលក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ
ការបញ្ចូលរូបភព ឬរូបផ្្្សងៗចូល ក្នុង សន្លឹក កិច្ចការ របស់ យើង ហាក់ ដូច ជ កិច្ចការ សមញ ្ញ  

សម្ប់  អ្នក ធ្លាប់ ប្ើប្ស់កុំព្្ូយទ័រជប្ចំា ឬញឹកញប់ ប៉ុន្ត្ វា ក៏ ជ ករណី ចំាបាច់ មួយ ដ្រ ក្នុងការ រៀបចំ 

ម្រៀន តមរយៈ ពហុព័ត៌ មន  និងសរគមនគមន៍។  យើងគួរចងចំាថ  មុន នឹង នំរូបភព ចូល ក្នុង សន្លឹក 

កិច្ចការម្រៀនរបស់ យើង គួរ ដឹងថ តើ រូបភព នោះ ជ រូបភព អ្វី (រូបថត រូបស្គ្ន ឬរូប តំណង ...) តើ   វា 

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍

18 មន ទំហំប៉ុណ្ណោ (មិនធំព្ក មិនតូចព្ក) និង ថ តើគួរ ប្ើ ប្ភ្ទ ទី តំង 

របស់រូបក្នុងទម្ង់អ្វី (នៅម្ខាងន្អក្្សរ នៅញ្ក អក្្សរ ឬ ប្ បួ្ល តម 

ទីតំង រូប...)។  បញ្ហា សំខន់ មួយ ដ្ល គួរ យក ចិត្ត ទុកដក់នោះគឺ មិន គួរ 

ចាប់ទាញរូប ដ្ល នំ ចូល នៅ ក្នុង សន្លឹកកិច្ចការរបស់យើង នោះ ត្ម ្ខាង

(ឆ្វ្ង-ស្តោំ ឬលើ-ក្ម) ទ្ ព្ះ វា អាច  ធ្វើ ឲ្្យ រូបភពរបស់ យើង ខូច 

ទ្ង់ទ្យ យើង គួរពងី្ក ឬ បង្ួមរូបដោយចាប់ត្ង់ជុ្ងក្ង ឬ ចុច 

គ្ប់ ចុចប្តូរឲ្្យជប់ អំឡុង  ព្លពងី្ក ឬបង្ួមរូបនោះ។ ដើម្្ីប បញ្ចូល 

រូបភព ចូល ក្នុង អត្ថបទ របស់យើង ត្ូវអនុវត្តដូចន្ះ ដក់ទស្្សន៍ ទ្និច ចំ 

ទីតំងត្ូវបញ្ចូលរូប g មឺនុយបញ្ចូល g រូបភព g ពីឯកសរ gស្វ្ង 

រក ប្ភព ទីតំង របស់ រូបភព g  ជ្ើសរីសរូបភព ដ្លតូ្វ បញ្ចូល។ 



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១
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ជធម្មតនៅព្លនំរូបភពចូលក្នុងអត្ថបទរបស់យើងរួចន្ោះ វាមិនចូលទៅតម ទីតំង និង ទំហំ 

ដ្លយើងត្ូវការនោះេទ ទាមទារឲ្្យយើង ក្តម្ូវវាឲ្្យចូលទៅតមទីតំង និង ទំហំដ្លយើងត្ូវការ។

ដើម្្ីប រៀបចំរូបភពឲ្្យបានតឹ្មត្ូវតម អ្វីដ្លយើងត្ូវការន្ោះ តូ្វចុច កណ្ណុរ ទ្វ្ដង លើ រូបភព ដ្ល 

យើង  បាននំចូលមកនោះ រួចអនុវត្តតមការណ្នំ សំខន់ៗ នៅ   ក្នុង បង្អួច ដូចខងក្មន្ះ ៖

ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍
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១. ជី្សថ្បន្ះ

២. ជី្សរីសប្ភ្ទទីតាំងរូបភព 
តាមទម្ង់រូបសញ្ញទាំងន្ះ

៣. កំណត់គម្លាត 
រវាង ពីរូបភព 

ទៅ អត្ថប ទ

៤. ជ្ីសថ្បន្ះ

៥. កំណត់កមិ្ត និងផ្ន្ក 
របស់រូបភព ដ្លតូ្វ 

កាត់ច្ឹបច្ញ



ឆ. ការរៀបចំធ្វើគមេងមេរៀន
ការរៀបចំម្រៀននីមួយៗដើម្្ីបបង្ៀនតមរយៈពហុព័ត៌មន  ឬសរគមនគមន៍ លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ

គួររៀបចំគម្ងម្រៀនជមុនសិន  ។ ការ ធ្វើ ប្ប ន្ះ នឹង ជួយ សម្ួល ដល់ លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក្នុងការ បញ្ចូល  

ខ្លមឹសរម្រៀន រូបភព និង សម្ភារៈ ផ្្្សង ៗ ទៅ ក្នងុ កម្មវីធ ីពពិរ័ណ៍ (Impress) ឬកម្មវិធគីណន (Calculation)

ឬកម្មវិធីផ្្្សងៗ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ ថ្ម ទំាង ធ្វើ ឲ្្យម្រៀន ពហុព័ត៌មន របស់ លោក អ្នក មន សោភ័ណ និង គ្ប់ 

ជុ្ង ជ ្យ ទៀតផង។  ចូរ រៀបចំគម្ងម្រៀនតមគំរូដូចខងក្ម៖

មុខវិជ្ជាៈ...........................

ថ្នាក់ទីៈ ............................

រយៈពេលៈ .....................

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១
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៦. ជី្សថ្បន្ះ

៧. បើចំាបច់តូ្វដាក់ស៊ុម 
ជ្ីស រីសប្ភ្ទ ទំហំ

ចំណងជើង វត្ថុបំណងមេរៀន អត្ថាធិបេបាយ
គោលគំនិតនេការ បេើ  

ពហុព័ត៌មានឬ ICT
បេភេទ ឬបេភព 

ធនធាន

តូ្វជ្ីសរីស

ចំណង ជើង ឬ 

ចំណុច ណា ន្ 

ម្រៀន ដ្ល ចំា 

បច់តូ្វ យកមក 

បង្ហាញ ដល់ សិស្្ស  

ដើម្្ីបងយយល់

សរស្រ ចំណុច 

សំខាន់ៗ ន្ការ 

ប៉ន់ប្មណ លើ 

លទ្ធ ផលសិក្សា 

ដ្ល សិស្្សអាច 

ទទួលបន

ពណ៌នអំពីចំណុច 

សំខាន់ៗ ន្ ដំណើ រ 

ការ  ឬ សកម្មភព 

ដ្ល តូ្វធ្វើ

ពណ៌នអំពី  កម្មវិធី 

ឬប្ភ្ទពហុព័ត៌ 

មន /ICT ដ្ល នឹង 

តូ្វធ្វើ ឬបង្ហាញ 

ម្រៀនសម្ប់ 

ការរៀន និង 

បង្ៀន

បញ្ជាក់អំពីសម្ភារៈ 
ឬប្ភពធនធាន 
ដ្លអាចយកមក 
ប្ីសម្ប់ការ 
បង្កើត ម្រៀន ដូច 
ជាទទួលបនពី 
អិុនធើណិត ឬ សុីឌី 
ណាមួយ។ល។
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ផ្នែកទី២ៈ ការបែើបែស់កម្មវិធីនព្វន្ត  (Open Office Calculation)
ជទូទៅ កម្មវិធីនព្វន្ត មនទម្ង់ជតរងសម្ប់គណន គ្ប់រូបមន្ត ដ្លអ្នកប្ើ ប្ស់ ចង់បាន  

ទោះ ជយ៉ងន្ះក្តី ក៏យើងអាចប្ើកម្មវិធីន្ះសម្ប់ធ្វើម្រៀនបានដ្រ  ។  មុន នឹងឈានដល់ការបង្កើត 

ម្រៀន នៅក្នុងកម្មវិធីន្ះ យើងគួរយល់អំពីផ្ន្កសំខន់ៗនៅ ក្នុង សន្លឹកកិច្ចការរបស់ កម្មវិធីន្ះជមុនសិន ។

ក. អំពីទមេង់នេកម្មវិធីនព្វន្ត
នៅក្នុងកម្មវិធីនព្វន្ត មនឧបករណ៍ជច្ើនដ្លតូ្វប្ើប្ស់សម្ប់កិច្ចការផ្្្សងៗ  ប៉ុន្ត្ 

សម្ប់  ម្រៀនន្ះ បានលើកយកត្ចំណុចសំខន់ៗមួយ ចំនួន ដ្ល ចំាបាច់ សម្ប់ ការ បង្កើត ជម្រៀន 

ពហុព័ត៌មនមកបង្ហាញត្ប៉ុណ្ណោះ។ 

១. ទ្និចក្ឡា ២. ក្បាលជួរដ្ក

៣. ក្បាលជួរឈរ

៤. ផ្ទាំងសន្លឹក

ខ. អំពីរូបមន្តសំខាន់ៗ

y បែមាណវិធីបូក

ប្មណវិធីន្ះសម្ប់ធ្វើការបូកពីទ្និចក្ឡាមួយទៅ ទ្និច ក្ឡា ផ្្្សងៗទៀត ទោះ ជនៅ ជួរ 

ឈរ ឬជួរដ្កក៏ដោយ។  ប្សិនបើទិន្នន័យ នៅ ក្នុង ទ្និច ក្ឡា ជួរឈរ ឬ ជួរ ដ្ក   រៀងគ្នាជលំដប់ យើង តូ្វ 

អនុវត្តតមរូបមន្ត = SUM (វាយ បញ្ជូល ឈ ្នាះ អាសយដ្ឋាន ក្ឡា ឬ យកព្ួញ កូនកណ្ណុរ ចុច ចំ អាសយដ្ឋាន 

ក្ឡា ទី១ដ្ល តូ្វបូក : វាយបញ្ជូល  ឈ្មោះ ទ្និចក្ឡា ឬយកព្ួញកូនកណ្ណុរចុចចំទ្និចក្ឡា ទីចុង 
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ក្យ  ដ្ល តូ្វ បូក ដោយ ចុចគ្ប់ប្តូរឱ្្យជប់) រួចវាយគ្ប់បញ្ជូល។ ឧទាហរណ៍ =SUM(A1:D1) សម្ប់ 

ជួរដ្ក ឬ =SUM(D1:D15) សម្ប់ជួរឈរ  ទន្ទឹមនឹងន្ះ វិធីងយសួ្ល ក្នុង ការ បូក ជង ន្ះ សម្ប់ ជួរ ឈរ

គឺគ្ន់ត្ជ្ើសរីសយក ទ្និច ក្ឡា ទំាងអស់ដោយ ប្ើ កូន កណ្ណុរ រួចចុចសញ ្ញ ∑ នោះ វា នឹង បូក ដោយ 

ស្វ័យប្វត្តិ។ រូបមន្តរបស់វាមនដូចជ ៖  

u ករណី ទ្និចក្ឡា  នៅជួរ ដ្ក  ឬជួរឈរត្មួយ និងរៀងគ្នាគឺ = SUM (ទ្និច ក្ឡាទី១ : 

ទ្និច ក្ឡាទីចុងក្យ ដ្លតូ្វបូក) ។

u ករណីការបូកត្ទ្និចក្ឡាណដ្លយើងចង់បូក ដោយមិន នៅរៀងគ្នា ឬជួរ ជមួយគ្នាគឺ 

= SUM (ក្ឡាទី១ + ទ្និច ក្ឡាទី... + ទ្និចក្ឡាទី... + ទ្និច ក្ឡាទី n) ។

ចូរបង្កើតតរងដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម រួចអនុវត្តរូបមន្តប្មណវិធីបូក តមជួរ ឈរ  និង ជួរ 

ដ្ក។

= SUM (C6:F6)

= SUM (G6:G15)
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y បែមាណវិធីដក

ប្មណវិធីច្កន្ះ ជប្មណ វិធី  សម្ប់ ធ្វើ ការ ដក រវាង ទ្និចក្ឡាមួយជមួយ ទ្និច ក្ឡា 

មួយទៀតឬរវាងទ្និចក្ឡាមួយជមួយចំនួន ណមួយ   ដោយ ប្ើតម រូបមន្ត  =ទ្និចក្ឡា ទី១ - ទ្និច    

ក្ឡាទី... ឬទ្និចក្ឡាទី១  - ចំនួន។ ចូរបង្កើតតរង ដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម រួច អនុវត្ត រូបមន្តន្ះ ៖

y បែមាណវិធីចែក

ប្មណវិធីន្ះសម្ប់ធ្វើការច្ករវាងទ្និចក្ឡាមួយជមួយនឹង ទ្និច     ក្ឡា មួយ ផ្្្សង ទៀត 

ឬរវាងទ្និចក្ឡាមួួយជមួយនឹងចំនួនណមួយ ដោយ អនុវត្ត រូបមន្ត  = ទ្និច ក្ឡាទី១ / ទ្និចក្ឡា 

ទី...  ឬទ្និចក្ឡាទី១ / ចំនួនណមួួយ។

y បែមាណវិធីគុណ

ដូចគ្នានឹងប្មណវិធីច្ក និងដកដ្រ គឺវាមន មុខងរ ក្នុង ការ គុណ រវាង ទ្និច ក្ឡា មួយ ជមួយ 

ទ្និច ក្ឡាមួយ ផ្្្សងទៀត  ឬរវាងទ្និចក្ឡាមួួយជមួយនឹងចំនួនណមួយ ដោយអនុវត្តតមរូបមន្ត 

= ទ្និចក្ឡាទី១ * ទ្និចក្ឡាទី... * ទ្និចក្ឡាទី nឬ ទ្និច ក្ឡាទី១ * ចំនួន ណមួយ។
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y ការគណនាមធែ្យមភគ

គឺជរូបមន្តសម្ប់ធ្វើការគណនរកមធ្្យមភគ ន្ កិច្ចការ មួយ ដ្ល បាន ប្ព្ឹត្ត ទៅ។ ការ គណន  

ន្ះ ធ្វើ បាន ត្តម្ល្ល្ខនៅក្នុងទ្និចក្ឡាជួរត្មួយ ដោយ អនុវត្តតមរូបមន្ត  = AVERAGE (ទ្និច ក្ឡា 

ទី១ : ទ្និចក្ឡាទី n) ឬ = AVERAGE (ទ្និចក្ឡាទី១ ;ទ្និច ក្ឡាទី២ ;ទ្និចក្ឡាទី n)។ ចូរ បង្កើត 

តរង ដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម រួច អនុវត្ត រូបមន្ត ខងលើន្ះ ៖

y ការគណនារកអបែ្បបរមា

គឺជរូបមន្តមួយសម្ប់ ធ្វើការគណនរកចំនួនតិចបំផុត ន្ ចំនួន ណមួយនៅក្នុងជួរត្មួយ។ រូប 

មន្តរបស់វាគឺ = MIN(ទ្និចក្ឡាទី១ ; ទ្និច ក្ឡាទី២ ; ទ្និចក្ឡាទី៣ ;...)។ សញ្ញ ;មនន័យថ រវាង 

ពីតម្ល្ល្ខមួយទៅតម្ល្ល្ខមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងជួរដ្ករៀងគ្នាមួយ មនបីទ្និចក្ឡា។ ទ្និចក្ឡាទី១ មន តម្ល្ល្ខ២០

ទ្និចក្ឡាទី២ មន តម្ល្ល្ខ៣០ ទ្និចក្ឡាទី៣ មន តម្ល្ល្ខ៤០ សួរថ តើ តម្ល្ ល្ខ ទាប បំផុត 

ប៉ុន ្មោន? ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរន្ះ យើងត្ូវអនុវត្តតមរូបមន្តខងលើគឺ = MIN(20;30;40) នោះ លទ្ធផល 

នឹង បង្ហាញថ តម្ល្ល្ខទាបបំផុតគឺ ២០។ ប្សិន បើ មន ច្ើន   ទ្និច ក្ឡា  រៀង គ្នា ដ្ល តូ្វ រក ចំនួន តូច 
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បំផុត  នោះ មិន ចំាបាច់ បញ្ចូល មួយ ទ្និច ក្ឡា ម្តង ៗ  ដូច ខងលើ ទ្ គឺគ្ន់ត្អនុវត្តតមរូបមន្ត = MIN 

(ទ្និច ក្ឡាទី១ : ទ្និចក្ឡាទីn) ជ  ការស ្ច។ រីឯសញ ្ញ :មនន័យថ គិតពីតម្ល្ល្ខទី១ ដល់ តម្ល្ 

ល្ខ  ចុង  ក្យ។ ចូរអនុវត្ត ឧទាហរណ៍ខង ក្ម៖

y ការគណនារកអតិបរមា

រូបមន្តន្ះសម្ប់ធ្វើការគណនរកចំនួនខ្ពស់ បំផុត ឬច្ើនបំផុតន្ចំនួនណមួយ។ ពោល គឺ 

ស្ដៀងគ្នានឹងការគណន រក អប្្ប បរមដ្រ គ្ន់ត្រូបមន្តន្ះគឺសម្ប់រក ចំនួន អតិបរម ហើយ រូបមន្ត 

ក៏ស្ដៀងគ្នាគឺ  = MAX (ទ្និចក្ឡាទី១ ; ទ្និច ក្ឡាទី២ ; ទ្និច ក្ឡាទី n ;....) ឬ = MAX (ទ្និច 

ក្ឡាទី១ : ទ្និចក្ឡាទី n)។
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y អំពីរូបមន្ត IF

រូបមន្តន្ះមនសរៈសំខន់ណស់ សម្ប់ ដក់ លក្ខខណ្ឌ ណ មួយ ក្នុង ការ គណន ដើម្្ីប ឲ្្យ វា 

បង្ហាញជលទ្ធផលមួយឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការ ដ្ល យើងចង់បាន។ រូបមន្តរបស់វាគឺ = IF(សកល្្បង;

"តម្ល្ស្ប  " ; if(សកល្្បង; "តម្ល្ស្ប "  ;...; តម្ល្ផ្ទុយ)។

u សកល្្បង គឺជតម្ល្ល្ខក្នុងទ្និចក្ឡាមួយដ្លជ្ើសរីសយកមក  គណន។

u តម្ល្ស្ប គឺជពាក្្យ ឬអក្្សរតំណង ដ្លកំណត់ឡើងដើម្្ីបឲ្្យវាបង្ហាញ តម លទ្ធផល ដ្ល 

យើងចង់បាន។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចកំណត់ថ បើក្នុង ទ្និច ក្ឡា មួយ មន តម្ល្ សក ល្្បង 

ពី៥០ដល់៦០ ន្ោះតម្ល្ស្បត្ូវ បង្ហាញ ពាក្្យថ មធ្្យម។ 

u តម្ល្ផ្ទុយ គឺជពាក្្យ ឬអក្្សរតំណង ដ្លកំណត់ឡើង ដើម្្ីបឲ្្យវាបង្ហាញ តម លទ្ធផល ដ្ល 

យើងចង់បានផ្ទុយពី ឬក្ពីតម្ល្ស្ប។ ឧទាហរណ៍ យើង   អាច កំណត ់ថ បើក្នុង ទ្និច ក្ឡា 

មួយ មន តម្ល្សកល្្បង លើស  ឬ ខុស ពី តម្ល្ ស្ប ដ្លបានកំណត់ខងលើនោះ វាតូ្វ 

បង្ហាញ   ពាក្្យថ ល្អ។ 

u សញ្ញ ; ជសញ្ញខណ្ឌច្កពីលក្ខខណ្ឌមួយទៅលក្ខខណ្ឌមួយទៀត ឬមនន័យ ថ តូ្វជ។

u សញ្ញ "..."ជសញ្ញដើម្្ីបកំណត់លក្ខខណ្ឌ។
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ឧទាហរណ៍ ថ្នាក់រៀនមួួយមនសិស្្ស ៥នក់។ សិស្្សទី១ មនពិន្ទុសរុប៧០ ទីពីរ៤០ ទីបី៦០ ទីបួន 

៩០ ទីបំ្៨០ ដូច្ន្ះដើម្្ីបរកនិទ្ទ្សសិស្្សទំាង៥នក់ គឺសិស្្ស A, B, C, D, E យើង  តូ្វ ដក់ លក្ខខណ្ឌឲ្្យវា

ដើម្្ីប ឲ្្យវាបង្ហាញ ដោយ ស្វ័យប្វត្តិនៅក្នុងជួរទ្និចក្ឡានិទ្ទ្ស ដោយ  កំណត់ ថ បើពិន្ទុតូចជង ៥០ គឺ 

ខ្សាយ បើ ពិន្ទុ  តូចជង៧០ គឺមធ្្យម បើ ពិន្ទុ តូច ជង  ឬ ស្មើ៨០ គឺបង្គួរ ហើយ ពិន្ទុ លើស ពី ៨០ គឺល្អ ។ តម 

សម្មតិកម្មន្ះ យើងត្ូវអនុវត្តតមរូបមន្ត ដូច ន្ះ = IF(A<50; "ខ្សាយ " ; if(A<70; "មធ្្យម "; if(A<= 80;

"បង្គួរ "; "ល្អ"))) នោះលទ្ធផល របស់សិស្្ស A នឹង បង្ហាញ តម លក្ខខណ្ឌទំាង ៤ អាស័្យ លើ ពិន្ទុរបស់សិស្្ស

A ចំណ្ក  និទ្ទ្ស  របស់ សិស្្ស ផ្្្សង ទៀត នឹង បង្ហាញដូច គ្នាន្ះ នៅព្ល យើង ទាញ ចុះ ក្ម ពី ទ្និច ក្ឡា 

និទ្ទ្ស របស់  A ឬចម្លងវាក៏បាន។  ចូរមើលតរងខងក្ម៖

y អំពីរូបមន្ត RANK

រូបមន្តន្ះប្ើសម្ប់រកចំណត់ថ្នាក់ ន្តម្ល្ ធៀបទៅនឹងតម្ល្ ទំាង អស់ នៅ ក្នុង ជួរ ទ្និចក្ឡា។

រូបមន្តគឺ = RANK(តម្ល្; ទិន្ន ន័យ:ទិន្ន ន័យ; ប្ភ្ទ)។

u តម្ល្ៈ ជតម្ល្ល្ខន្ទ្និចក្ឡាមួយដ្លយើងចង់យកគណនចាត់លំដប់ ថ្នាក់ ធៀបនឹង  

តម្ល្ ល្ខ ទំាងអស់នៅក្នុងជួរទ្និចក្ឡានីមួយៗ។

u ទិន្នន័យៈ តម្ល្ ល្ខ ទំាងអស់ (ចាប់ពីទ្និចក្ឡាទី១ ដល់ ទីចុងក្យ)  ន្ ជួរ ទ្និច  ក្ឡា  

នីមួយៗ ដ្លនឹងយកមកធ្វើការប្ៀបធៀប។

u ប្ភ្ទៈ ជប្ភ្ទន្លំដប់ល្ខ ឬលំដប់ចំណត់ថ្នាក់។
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ចំណំៈ ដើម្្ីបឲ្្យ រូបមន្ត  RANK ន្ះអាច គណនបានតមការទាញ ឬចម្លងពីទ្និច ក្ឡាទី១ ទៅ 

ទ្និចក្ឡាទាំងអស់ដ្លមនក្នុងតរងនោះ ចំាបាច់ តូ្វដក់ទស្្សន៍ទ្និច ពី មុខទិន្នន័យទី១ រួចទិន្នន័យ 

បន ្ទាប់ ហើយចុចគ្ប់ប្តូរ (Sift) និង F4 ដើម្្ីប កំណត់ តម្ល្ ដច់ ខត មួយ  ដ្ល មនន័យថ អនុញ្ញត ឲ្្យ វា ធ្វើ 

ការគណនត្ក្នុងរង្វង់ ទ្និចក្ឡាទី១ដល់ទ្និច ក្ឡា  ចុង ក្យប៉ុណ្ណោះ នោះយើង នឹង ឃ ើញ រូបមន្ត 

ដូចន្ះ = RANK(តម្ល្; $ទិន្ន ន័យ$ : $ទិន្ន ន័យ$)។ ចូរអនុវត្តតមតរងឧទាហរណ៍ខងក្ម ៖

y អំពីរូបមន្ត COUNTIF

រូបមន្តន្ះមនមុខងរសម្ប់ឲ្្យវារប់ត្ចំនួន ណ 

ដ្ល យើង ចង់ បង្ហាញ ទៅ តម លក្ខខណ្ឌ  របស់ យើង ត្ប៉ុណ្ណោះ។ 

រូបមន្តរបស់វាគឺ = COUNTIF (ជួរ; "លក្ខណៈ  វិនិច្ឆ័យ ")។ ជួរ  មន 

ន័យថ តូ្វ ជ្ើស រីស យក ជួរទ្និច ក្ឡា ពី ទីប៉ុន ្មោនដល់ទីប៉ុន ្មោន

រួចវាយសញ ្ញ ; ហើយ ដក់ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណ មួយ ដ្ល យើង 

ចង់បានឲ្្យវា។ ឧទា. នៅក្នុង ជួរឈរ ន្ទ្និច ក្ឡា មួួយ មន ១០ 

ជួរដ្ក ហើយ នៅក្នុងទ្និចក្ឡាជួរដ្កនីមួយៗ មនពាក្្យថ

ខុស និង តូ្វ ប៉ុន្ត្យើងចង់បូកត្ចំនួនពាក្្យថ តូ្វ ប៉ុណ្ណោះ

នោះ  យើងត្ូវ អនុវត្តរូបមន្ត = COUNTIF (ទ្និចក្ឡា ទី១ ៈ ទ្និច 

ក្ឡាទី១០; "តូ្វ ") ដូចតរងខងស្តោំន្ះ។
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គ. ការបញ្ចូលរូបភព និងការតភ្ជាប់
ដចូនៅក្នងុកម្មវិធសី្លកឹរឹតដ្រ ការបញ្ចលូរូបភពផ្្្សងៗ នងិពហុពត័ម៌នមន លក្ខណៈ   ស្ដៀងគ្នា

ប៉ុន្ត្ រូបភព ទំាង អស់ ដ្ល បាន បញ្ចលូ នៅ ក្នងុ សន្លកឹ កចិ្ចការ ន្ កម្មវិធ ីន្ះ មិន ច្ន ឬរុញ អក្្សរ ច្ញ ដូច នៅ 

ក្នុង  កម្មវិធីស្លឹករឹតទ្ ។ ដូច្ន្ះ យើងអាចប្ើកម្មវិធីន្ះដើម្្ីបបង្កើតជ ម្រៀន  ពហុព័ត៌មនក៏បាន ឬប្ើ 

កម្មវិធី ន្ះ ដើម្្ីបធ្វើជកម្ងសំណួរក្នុងការវាយតម្ល្  ឬវាស់ ចំណ្ះ ដឹង របស់ សិស្្ស នៅ ព្ល  បញ្ចប់ ម្រៀន 

នីមួយៗ ក៏បាន។ ចំណុច សំខន់ មួួយ ទៀត ក្នុង ការ បង្កើតម្រៀន របស់កម្មវិធី ន្ះ គឺតូ្វយល់ដឹងអំពីកា រ 

តភ្ជាប់  ។ ការតភ្ជាប់រួមមន ការ តភ្ជាប់ ពីរូបភពមួយទៅ ផ្ទាំងសន្លឹកមួយ ឬការតភ្ជាប់ពីឃ ្លា/ប្យោគមួយ ទៅ 

ផ្ទាំងសន្លឹកមួយជដើម។ 

y ការបញ្ចូលរូបភព

វិធីបញ្ចូលរូបភពនៅក្នុងកម្មវិធីនព្វន្តន្ះដូចគ្នានឹងការបញ្ចូលរូបភពនៅក្នុងកម្មវិធី ស្លឹករឹតដ្រ គឺ

ក្យពីបើកសន្លឹកកិច្ចថ្មីមួួយរួច ជ្ើសរីសមឺនុយ បញ្ចូល g រូបភព g ពី ឯកសរ gស្វ្ង រក ប្ភព 

ទីតំង  របស់រូបភព g  ជ្ើសរីសរូបភព ដ្លតូ្វ បញ្ចូល។ 
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31y ការតភ្ជាប់

ការតភ្ចាប់ ជវិធីមួយដ្លធ្វើឲ្្យ ការ បង្ៀន និង រៀន មនភពងយ សួ្ល  និងរហ័ស ព្ះ យើង 

អាចតភ្ជាប់ ពីផ្ទាំង សន្លឹកមួយទៅសន្លកឹមយួផ្្្សង ទៀត  ហើយ  ត្ឡប ់មកផ ្ទាំង សន្លឹក  ដើមវិញ។ 

១. ជី្សសញ្ញ 
ឬព្ួញ

២. ជី្សសញ្ញព្ួញ ឬ 
ជ្ីសឃ្លានៅក្នុងទ្និចក្ឡា

៣. មឺនុយបញ្ចូល 
រួចជ្ីសយក 

តំណខ្ពស់

ធ្វើដូចគ្នាសម្ប់ការ 
ត្ឡប់មកសន្លឹកដើមវិញ
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ឃ. ការបង្កើតកមេងសំណួរ
ការបង្កើតកម្ងសំណួរជពហុព័ត៌មន ជវិធីមួយដ៏ល្អសម្ប់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ ក្នុង ការវាយតម្ល្

និងស ្ទាបស្ទង់សមត្ថភពសិស្្ស ព្មទាំងចំណ្ញព្លទៀតផង។ យើងបាន រៀន រូបមន្តសំខន់ៗមួួយចំនួន  

រួចហើយខងដើម ហ្តុន្ះចូរប្ើរូបមន្តទំាងនោះ បង្កើតម្រៀន ពហុព័ត៌មន។ ចូរអនុវត្ត ប្ើរូបមន្ត IF ឬ

COUNTIFដើម្្ីប រៀបចំកម្ងសំណួរពហុជ្ើសរីសមួយ ដ្លលោក  គូ្ អ្នកគ្ូ អាច ជ្ើស រីស ច្ញ ព ី

ម្រៀន  ណមួយ នៅ ក្នុង សៀវ ភៅ សិក្សា មក បង្កើតតមរយៈកម្មវិធីន្ះ ដូចឧទាហរណ៍ខងក្ម ៖

៥. ចុចត្ង់ន្ះ

៤. ជ្ីសរូបសញ្ញន្ះ ៦. ជី្សរីស សន្លឹក 
ដ្លតូ្វតភ្ជាប់
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ដើម្្ីបបង្កើតកម្ងសំណួរដូចន្ះ ដំបូងត្ូវបើកសន្លឹកឯកសរនព្វន្តថ្មីមួួយ រួចបិទ ក្ឡា  ដោយ 

ជ្ើស  មឺនុយ ឧបករណ៍ g ជម្ើស gបើកប្អប់ OpenOffice.org Calc gមើល g ដកសញ ្ញធីក ច្ញ ពី 

ប្អប់មុខ បន ្ទាត់ក្ឡាចត្ង្គgដក់ពណ៌ផ ្ទ្ឲ្្យផ្ទាំងសន្លឹក។ 



ឯកសារបណ្ណុះបណ្ខលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  និងសារគមនាគមន៍

34

ក្យពីបានផ្ទាំងសន្លឹកមួួយតឹ្មត្ូវហើយ ជំហានបន ្ទាប់គឹតូ្វបញ្ចូលរូបភពទំាង ឡាយណ

ដ្ល យើងបានជ្ើសរីសសម្ប់ធ្វើកម្ងសំណួរ រួចរៀបចំដក់តមទីតំង  និង ពង្ីក  ឬ បង្ួមតម ទម្ង់ 

ជក់ស្ត្ង។ នៅព្លរៀបចំរូបភពរួច បញ្ហាសំខន់គឺតូ្វ ជ្ើសរីស  រូបមន្ត ដ្ល បាន រៀន ខង ដើម មក 

អនុវត្ត តមការច្ន្ប្ឌិត ប៉ុន្ត្សម្ប់ កម្ងសំណួរន្ះ គឺ យើងជ្ើសរីសរូបមន្តពីរមកប្ើគឺរូបមន្ត IF និង

COUNTIF។

១. បី្រូបមន្ត =IF(E8=1;   ៉តូ្វ  ៉; IF(E8=2; ៉ខុស  ៉;   ៉?  ៉     

២. ចម្លងពីទ្និច G មកទ្និច H ដោយ = G8។ រួចធ្វើ 
ដូចគ្នាគ្ប់សំណួរ ឬថតចម្លង/ទាញក៏បន

៣. បូកសរុបចម្លើយគឺ = COUNTIF(H8:H24; ៉តូ្វ  ៉)

ចំណំៈ បន ្ទាប់ពីកំណត់រូបមន្តនៅក្នុងជួរឈរ G រួចហើយ តូ្វទាញក្បាលជួរឈរ G ន្ះ បញ្ចូល 

គ្នាកុំឲ្្យមើលឃ ើញ រួចចុចកណ្ណុរខងស្តោំ ជ្ើសរីសយកពាក្្យ លាក់។

ម្យ៉ងវិញទៀត បើចង់ឲ្្យពាក្្យថ ខុស ឬ តូ្វ ប្តូរពណ៌តមការចង់បាន ឧទាហរណ៍   បើឆ្លើយខុស 

ឲ្្យ ច្ញ ផ ្ទ្ខងក្យពណ៌ក្ហម ហើយពាក្្យថ ខុស ពណ៌ស  និងឆ្លើយ តូ្វ ឲ្្យ ច្ញ ផ ្ទ្ខង ក្យ 

ពណ៌ ប្តង និងពាក្្យថ តូ្វ  ពណ៌ លឿង នោះ តូ្វអនុវត្តដូចតទៅ ន្ះ ជ្ើសទ្និចក្ឡា g មឺនុយ 

ទ្ង់ទ្យ g ទ្ង់ទ្យតមលក្ខខណ្ឌ g ចុចបើកធីក លក្ខខណ្ឌ ទី១ ទី២ ទី... g បញ្ចូល ឈ្មោះ តម្ល្ 

ក្ឡា g ចុចប្អប់រចនប័ទ្មថ្មី gជ្ើស រីស ពណ៌  ផ ្ទ្ខងក្យ និងពណ៌ពុម្ពអក្្សរ។



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីនព្វន្ត

35

1

2

3

4
5

6

7 ចុច រួចជ្ីសរីស  
ពណ៌ផ្ទ្ខាងក្យ

8

ចុច រួចជ្ីសរីស  
ពណ៌ពុម្ពអក្្សរ

9
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ផ្នែកទី៣ៈ ការបែើបែស់កម្មវិធីពិព័រណ៍  (Open Office Impress)
កម្មវិធីន្ះមនសរៈសំខន់ និងព្ញនិយមបំផុតសម្ប់ធ្វើបទបង្ហាញផ្្្សងៗ ជ ពិស្ស គឺការ 

បង្ៀន តមប្បពហុព័ត៌មន/សរគមនគមន៍ ព្ះកម្មវិធីន្ះអាចធ្វើឲ្្យអ្នក ចូលរួម ក៏ដូចជសិស្្ស 

និស្្ិសត  មនចំណប់អារម្មណ៍យ៉ងខ្លាំងទៅលើភពស្ស់ស្អាត និង ទាក់ទាញរបស់វា  ដូចជរូបភព   អក្្សរ 

ចលន  សំឡ្ង រូបភពជីវចល និង វីដ្អូខ្លីៗជដើម។ 

ក. អំពីទមេង់នេកម្មវិធីពិព័រណ៍
ទម្ង់របស់កម្មវិធីពិព័រណ៍មនលក្ខណៈជផ ្ទាំងសន្លឹកបង្ហាញ ដ្ល ខុស ពី ទម្ង់ របស់ កម្មវិធីស្លឹក 

រឹត និងនព្វន្ត។ យើងអាចកំណត់ទំហំនិងលក្ខណៈរបស់សន្លឹកកិច្ចការនីមួយៗ បានតមការចង់បាន ឬ អាច 

ជ្ើសរីសយកគំរូដ្លមនស្ប់របស់កម្មវិធីន្ះក៏បាន។  ប៉ុន្ត្ ជទូទៅច្ើន ជ្ើសរីសយក ទម្ង់ ស្វ័យ 

ប្វត្តិរបស់កម្មវិធីមកប្ើត្ម្តង ។ ខង ក្ម ន្ះ ជ វិធីក្នុងការកំណត់ និង ជ្ើស រីស ទម្ង់ សន្លឹក កិច្ចការ។

y ការបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដោយស្វ័យបែវត្តិ

ជទូទៅកម្មវិធីន្ះត្ងត្ មន គំរូ សន្លឹក កិច្ចការស្វ័យ ប្វត្តិ សម្ប់ ឲ្្យ យើង ជ្ើស    រីស យក មកប្ើ 

ក៏ប៉ុន្ត្វិធីជ្ើសរីសសន្លឹកកិច្ចកាស្វ័យប្វត្តិន្ះមនពីរវិធីគឺ ៖ 

u ការជ្ើសរីសជមុនៈ គឺតូ្វជ្ើសរីស ទម្ង់ លក្ខណៈ ផ ្ទ្ខងក្យ ចលន ស្លាយ ... ជ 

ស ្ច មុននឹង ចាប់ផ្តើមវាយអត្ថបទ បញ្ចូល ទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។ ចូរ អនុវត្ត តម ៥ជំហាន ដូច 

ខង ក្ម ដំបូងបើកកម្មវិធីពិព័ណ៌g ចុចប្ភ្ទ ពីពុម្ព gបន ្ទាប់ g បន ្ទាប់g  ជ្ើស ប្ប ផ្ន  

g  កំណត់       ល្្បឿន g បន ្ទាប់ g បន ្ទាប់ g បង្កើត។
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u ការជ្ើសរីសបន ្ទាបៈ់ ប្សិនបើយើងមិនចង់ជ្ើសរីសជមុនទ្នោះ យើង អាច ជ្ើស ទម្ង់ 

លក្ខណៈ ផ ្ទ្ខងក្យ ចលនស្លាយ... បន្ទាប់ ពី យើង ជ្ើស រីស យក  សន្លឹក កិច្ចការ  ឬ ស្លាយ 

ទទ្មួយជមុនសិន ដោយដំបូងកម្មវិធីពិព័ណ៌g ចុចប្ភ្ទ ការបង្ហាញទទ្ g បង្កើតg

ជ្ើសរីសប្ភ្ទពី ទំព័រម្ ។ បន ្ទាប់មក  ជ្ើសរីសទម្ង់ ប្លង់ ចលន និង ដំណើរ ផ្លាស់ ប្តូរ 

ស្លាយ តមចំណង់។

ជ្ីសរីសទម្ង់ស្លាយពីទំព័រម្
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u ការបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដោយខ្លួនឯងៈ នៅក្នុងកម្មវិធីន្ះ យើងក៏អាចកំណត់ទំហំ និង រចន 

សន្លឹក កិច្ចការ ឬស្លាយរបស់យើងបាន ដោយ ខ្លួនឯងដ្រ ប្សិន បើ យើង មិន ចង់ ជ្ើស រីស យក 

ទម្ង់ និងរចនប័ទ្មដ្លមនស្ប់ ។ បុ៉ន្ត្ ជ ទូទៅ កម្ មន នរណធ្វើវាដោយខ្លួនឯងណស់ 

ព្ះវាតូ្វចំណយព្លច្ើន។ ទោះជ យ៉ងណ ប្សិន បើ យើង ចង់ បង្កើត វា ដោយ    ខ្លួន 

ឯង   នោះ ដំបូងបើក កម្មវិធីពិព័ណ៌gការបង្ហាញទទ្ g បង្កើត។ បន ្ទាប់ពីបង្កើតបាន ទំព័រ ថ្មី 

មួួយរួច ត្ូវចុច មឺនុយ gមើល g ម្ g ម្ស្លាយ ដើម្្ីបបញ្ចូលរូបភព ឬបញ្ចូលផ ្្ទខង 

ក្យដោយខ្លួនឯង។ ចូរអនុវត្តតម ឧទាហរណ៍ខងក្ម ៖

1

2
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បន ្ទាប់ពីបានអនុវត្តដូចខងលើរួចមក យើងត្ូវរក្សាទម្ង់ស្លាយន្ះនៅក្នុងទំព័រម្ ដើម្្ីបអាច  

ទាញយក មកប្ើវិញសម្ប់ ស្លាយបន្តបន ្ទាប់ទៀត រួចយើងចុចលើថ្ប បិទម្ស្លាយ ដូចចំណុចល្ខ៥

នោះ  យើង នឹងចូលទៅស្លាយធម្មតវិញ ហើយស្លាយបន្តបន ្ទាប់នឹងមនទម្ង់ដូចអ្វីដ្លយើងបានបង្កើត។

ចំណាំ ៈ ប្សិនបើចង់ បញ្ចូលពាក្្យ ឬឃ ្លាណមួយឲ្្យវាបង្ហាញនៅគ្ប់ស្លាយ គឺតូ្វបញ្ចូលនៅ 

លើ ម្ស្លាយ។

ជ្ីសរីសរូបភព
ឬផ្ទ្ណាមួយ 

ដ្លបនត្ៀម 
ទុកជាស្ច។

3

4

5



កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា-គមេងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ,  ២០១១

ការបេើបេស់កម្មវិធីពិព័រណ៍ 

41

ខ. ការបញ្ចូលបាតកថា លេខទំព័រ និងកាលបរិច្ឆេទ
ដូចគ្នានឹងការបង្កើតទំព័រម្ខងលើដ្រ ដោយគ្ន់ត្យកកណ្ណុរចុចត្ង់មឺនុយ មើល g ម្ g 

ម្ស្លាយ g អនុវត្តដូចខងក្ម៖

1

2

3

4

5

6

7
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ចំណាំ 

u បើជ្ើសរីសយក ថ្រ មនន័យថ តូ្វបញ្ចូល កាល បរិច្ឆ្ទ ដោយខ្លួនឯង ។

u ប្សិនបើយើងអនុវត្តតមវិធីដូចខងលើរួចហើយ ហើយ នៅ 

ត្មិនបង្ហាញ  តម ការ កំណត់ របស់យើងនោះ តូ្វចុច មឺនុយ

មើល g  ម្  gធតុម្ ដើម្្ីបរកមើលកំហុស និងក្សម្ួល  

ដោយ  គ្ន់ត្ធីកប្អប់ន្ពាក្្យដ្លមិនទាន់ធីក។

គ. ការបញ្ចូលពហុព័ត៌មាន

y ការបញ្ចូលរូបភព

នៅក្នុងកម្មវិធីន្ះ យើងអាចបញ្ចូលរូបភពបានដោយងយ ដើម្្ីប លម្អសន្លឹកកិច្ចការ របស់ យើង 

ឲ្្យ មនភពទាក់ទាញ និងសោភ័ណ ដោយគ្ន់ត្អនុវត្តតមវិធីងយៗ ដូចខងក្ម៖

1

2

y ការបញ្ចូលភពយន្ត និងសំឡែង

ការបញ្ចូលភពយន្ត និងសំឡ្ង ក៏ប្ហាក់ ប្ហ ្លគ្នានឹងការបញ្ចូលរូបភពខងលើដ្រ បុ៉ន្ត្

ទាមទារឲ្្យយើងរៀបចំឯកសរភពយន្ត និង សំឡ្ងឲ្្យបានតឹ្មត្ូវជមុន ដូចជភពយន្តមិនវ្ងព្ក និង

មនទំហំមិនធំព្ក ដ្ល នំ ឲ្្យ ស្លាយរបស់យើង ពិបាកបើក ឬបើកមិនច្ញ។ ចូរអនុវត្តដូចខង ក្ម៖
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ម៉្យងវិញទៀត យើងអាចប្ើការតភ្ជាប់   (តំណខ្ពស់) ដើម្្ីបបង្ហាញភពយន្ត ឬសំឡ្ង ដោយ តម  

កម្មវិធី ចាក់សំឡ្ង ឬល្ងវីដ្អូក៏បាន។ វាអាចតភ្ជាប់ ពីពាក្្យណមួយ ឬ រូបសញ ្ញ ណ មួយ នៅ លើ ស្លាយ 

របស់យើងទៅនឹង ភពយន្ត ឬសំឡ្ង ដ្លយើងចង់បង្ហាញ។ បុ៉ន្ត្ វិធីន្ះ តូ្វត្ប្កដថ នៅ ក្នុង កុំព្្ូយទ័រ 

របស់ យើង ពិតជមន កម្មវិធី សម្ប់ ចាក់ភពយន្ត ឬសំឡ្ងបាន។ វិធីន្ះគឺ វាយពាក្្យថ ភពយន្ត ឬ 

សំឡ្ង g ជ្ើសរីស gមើល g តំណខ្ពស់ g ឯកសរ g ផ្លូវ gបើកឯកសរ។

1

2

3

4

ចុចបើកឯកសរដ្លតូ្វតភ្ជាប់
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y ការបញ្ចូលចលនា

ការធ្វើឲ្្យរូបភព និងអក្្សរមនចលន គឺជលក្ខណៈពិស្សមួយ របស់កម្មវីធីពិព័រណ៍ន្ះ ដ្ល

នំឲ្្យមនការទាក់ទាញដល់អ្នកចូលរួម និងអ្នកសិក្សា ។ ហ្តុដូច្ន្ះ ទើបសស្តោ្ចារ្្យ អ្នកធ្វើបទបង្ហាញ គូ្

បង្ៀន... នៅទូទំាងពិភពលោក  ត្ង ត្និយមចូលចិត្តប្ើកម្មវិធីន្ះ ក្នុងការរៀបចំជម្រៀនសម្ប់

បង្ៀន ឬធ្វើបទបង្ហាញ ។ ហ្តុន្ះ ដើម្្ីបឲ្្យស្លាយរបស់ យើងមនសោភ័ណ ចូរ អនុវត្ត ដូច ឧទាហរណ៍ ខង 

ក្ម ដំបូងត្ូវជ្ើសរីសប្អប់អត្ថបទg េថបចលនផ ្ទាល់ខ្លួន g បន្ថ្ម g ជ្ើសរីសប្ភ្ទចលន។

1
2

3

u ច្ក ចូលៈ ជ ចលន ដំបូង ដ្ល  ចង់ បង្ហាញ 

ហើយ  ស្ថិត នៅ ទីតំង  ដើម នៅ ព្ល បន្ត  ទៅ 

ចលន បន្ត បន ្ទាប់ ទៀត។

u កា រ សង្កតៈ់ ជ ចលន មួយ ដ្ល យើង ចង់ 

ឲ្្យ  វា គ្ប សង្កត់ ទៅ លើ ចលន ដំបូង។

u ច្ញៈ ជ ចលន ដ្ល យើង ចង់ បង្ហាញ 

ហើយ រួច ឲ្្យ វា រលុប ទៅ វិញ នៅ ព្ល យើង 

បន្ត ទៅ ចលនទី២។

u ផ្លូវ ចលនៈ ជ ចលន ដ្ល យើង ចង់ ឲ្្យ វា 

រត់  ជ ខ្្្ស កោង ឬ រលក ជ ដើម។

u ប្ប ផ្ន ផ្្្សងៗៈជ ទម្ង់ ប្ប ផ្ន ក្ ពី 

អ្វី ដ្ល បាន រៀប រប់ ខង លើ។
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ទន្ទឹមន្ះ ក្ពីចលនអក្្សរ ឬរូបភព នៅក្នុង ស្លាយ យើងក៏អាចធ្វើឲ្្យ សន្លឹក ស្លាយ នីមួយៗ មន 

ចលនផ្លាស់ប្តូរពីស្លាយមួយទៅស្លាយមួយ ព្ម ទំាងសំឡ្ងផងដ្រ។ ចូរ អនុវត្ត ដូច ឧទាហរណ៍ ខង ក្ម

ដំបូងត្ូវជ្ើសរីសថ្ប ដំណើរផ្លាស់ប្តូរស្លាយg ជ្ើសរីសប្ភ្ទចលន g ល្្បឿន gសំឡ្ង។

1

2

3

4

បន្ថ្ម ពី លើ ន្ះ ជទូទៅ ស្លាយនីមួយៗ

បង្ហាញត្ចំណុចសំខន់ៗប៉ុណ្ណោះ ដូចន្ះ  បើ ចង់  

បន្ថ្ម ខ្លឹមសរ   ឬស្ចក្តីពន្្យល់  បន្ថ្ម សម្ប់ ស្លាយ 

នីមួយៗ     ដើម្្ីប ងយ សួ្ល ក្នុង ការពន្្យល់ឲ្្យ បាន ល្អិត 

ល្អន់ នោះ យើងអាច បញ្ចូល ស្ចក្តី លំអិត នោះនៅ

ក្នុង ទំព័រចំណំបាន ដ្ល ទំព័រ ន្ះ អ្នក ស្តោប់ ឬ អ្នក 

ចូល រួម មើលមិនឃ ើញទ្ ពោល គឺ សម្ប់ ត្អ្នក 

បង្ហាញប៉ុណ្ណោះ ដោយគ្ន់ ត្ ចុច  នៅ លើ ផ្ទាំង   

ចំណំ  នៅ ខង លើ ស្លាយ ធម្មត របស់ យើង នោះ វា 

នឹង បង្ហាញ  ប្អប់ មួយ ឲ្្យ យើង វាយ អត្ថបទ ឬ ស្ចក្តី 

ពន្្យល់បញ្ចូល។ វិធី ន្ះ គឺ ល្អ សម្ប់ លោក គូ្  អ្នក  

គូ្ ឬ អ្នក ធ្វើ បទ បង្ហាញ។

ក្យ ពី បញ្ចប់ ដំណើរការ ទំាងអស់ខង លើ រួច ស្លាយ របស់ យើង អាច ធ្វើការបញ្ចាំង  បាន  ហើយ

ដោយ គ្ន់  ត្ ចុច F5 ឬ                           ជការស ្ច។
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ឃ. ការបោះពុម្ព
ការ បោះពុម្ព សម្ប់  កម្មវិធី ពិព័រណ៍ ន្ះ មន លក្ខណៈ ខុស ប្ល្ក ពី កម្មវិធី ដទ្ ទៀត  ដោយ កម្ម វិធី 

ន្ះ អាច បោះពុម្ព ច្ើន ស្លាយ នៅ លើ ទំព័រ ត្មួយបាន។ ការ បោះពុម្ព ន្ះ អាច ធ្វើ បាន ជ ពីរ របៀប ដូច  ខង 

ក្ម ន្ះ៖

របៀបទី១ៈ ចុច ត្ង់ ផ្ទាំង  ប្លង់ បោះពុម្ព នៅផ្ន្កខងលើន្ស្លាយរបស់យើង នោះ វានឹងបង្ហាញ  គំរូ 

ប្លង់ និងចំនួន ស្លាយ ក្នុង  មួយ ទំព័រនៅ លើ តរង ខង   ស្តោំ ដ ្  ដូច ឧទាហរណ៍ខង ក្ម៖

1

2

របៀបទី២ៈ ចុច របា មឺនុយ ឯកសរ  g  បោះពុម្ព gសន្លឹកបោះពុម្ព g ចំនួនស្លាយក្នុងមួយទំព័រ

gលំដប់ (ផ្ត្ក/បញ្្ឈរ)   ដោយ អនុវត្ត ដូច ខង ក្ម៖
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៣. ឯកសារយោង និងប្ភពធនធាន ពហុព័ត៌មន/ 
សារគមនាគមន៍
u សៀវភៅសិក្សាកុំព្្ូយទ័រ សម្ប់ការបង្ៀន និងរៀន របស់ក្សួងអប់រំ  យុវជន  និងកីឡា 

រួមជមួយអង្គការវិទ្យស្ថានបើកទូលាយ

u ឯកសររបស់អង្គការ VVOB

u សុីឌីរបស់អង្គការយូណ្ស្កូ បាងកក

u កម្មវិធីបង្ៀនរបស់ Intel វគ្គចាប់ផ្តើម និង Help guide របស់ក្សួងអប់រំ  យុវជន  និងកីឡា និង 

Intel

u http://www.unescobkk.org/education/ict

u http://www.nortellearnit.org/resources/teacher_resources/docs/Digital_Video_Resources/

u http://www.omikk.bme.hu/freesoftware/gordian.htm

u http://terraserver-usa.com/default.aspx

u http://dsc.discovery.com/guides/discovery-earth-live/discovery-earth-live.html

u http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,65461-page,1-c,simulation/ description.html 

u http://celestia.sourceforge.net

u http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,62767-page,1-c,office/ description.html 

u http://www.essentialpim.com/?r=download 

u http://video.google.com/ 

u http://www.inkscape.org/ 

u http://www.nortellearnit.org/lessons/ 

u http://images.google.com/imghp




	Cover front
	Multimedia Manual 140711.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


