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ឈសចកតីណលលងអំណរគុណ 
 

                         ំនិសិត្ើឝៃនសាកលវិទើាល័យន័រត្ុន ជំន្ន់ទី១៣ មហាវិទើាល័យ វិទើាសាស្រសត 
ែផនក                ជំន្ញ វិទើាសាស្រសត             សមាជិកចំនួន ០៤ រូបគឺ៖ 
 ១. សុៀ អំធី  
 ២. ឃុន វា  ន់ឌី  
 ៣. ឡាយ ចន្ណើ  
 ៤. ទូច វាសន្  
  
 េរឿយពីបានសិកើាបញ្ចប់នូវសារណាេរឿមរបធានបទ ឿររគប់រគងឯកសារ និងបណាតើញេេត្េវើក េោយេរបើ 
Window Server 2008 R2    Enterprises   េៅ មជើឈមមេឌលបេ្តុះបណាតើលកុពំើយទូរ័(CMTC) រួចមកទំងអស់ 
េ្ើសូមែងលងអំេរគុេ យ ើងរំលេរៅ៖ 

សូមឈគារពរបណិបត្តិឈ ាយឈសចកតីកត្តញ្ញូតាធម៌ចំឈ ាោះ 

េោកឪពុក និងអនកមាឍើយែែលបានជួយឧបត្ថមភទំនុកបំរុងបីបាច់ែងរកើាែល់កូនទំងអស់េ្ើរួមមានឿរជួយផតល់នូវ 
កំោំងចិត្ត និងថវិឿ េែើមើបីេអយទំងអស់េ្ើបានសំេរចលទធផលលអកនុងឿរសិកើា ។ មិនរត្ឹមែត្ប ុេណា្ើុះ េោកទំងពីរបាន 
េរបៀនរបេៅេអយទំងអស់េ្ើឿលើយំកុលបុរត្ែ៏លអកនុងសងមរគួសារ និងសងមំត្ិផងែែរ ។ 

េោករគូអនករគូសាស្រសាឍើោរើយែផនកវើទើាសាស្រសតកុំពើយូទ័រែែលបានចំណាយេពលេវោែ៏មានត្ំៃលកនុងឿរបេ្តុះបណាតើល 
               េោយេរបើអស់កំោំងឿយកំោំងចិត្ត និងរបាំញើ ។ េោកសាស្រសាឍើោរើយែែលជួយែេន្ំ ផតល ់គំនិត្លអៗ 
កនុងឿរសរេសរ និងឿរចងរកងសារណារហូត្ទទួលបានេំគជ័យយ ើងរត្ចុះរត្ចង់ និងទទួលបានលទធផលគួរំទីេពញចិត្ត ។  
 េោករពឹទធបុរស និងេោ រពឹទធបុរសរងៃនមហាវិទើាល័យវិទើាសាស្រសតែែលបានជួយបៃហើត្់បេរងៀនទំងរទឹសតី ឿរ 
អនុវត្ត និងែេន្ំនូវបទពិេសាធន៏ំមូលោឋើនរគឹុះមួយចំនួន ។ េោកន្យកៃន មជើឈមមេឌលបេ្តុះបណាតើលកុំពើយូទ័រ(CMTC) 
រពមទំង        បុគលិកែែលពាក់ពនធ័ទំងអស់ែែលបានផតល់ពត្៌មាន      និងឯកសារំេរចើនសំរាប់ជួយកនុងឿររសាវរំវ  និង
ចងរកងេលើរបធាន បទតំងពីេែើមរហូត្ែល់ចប់ ។  
 ំទីបញ្ចប់រកមុសិកើារសាវរំវទំងអស់េ្ើសូមរបសិទិធពរជ័យែល់េោកអនកមានគុេ េោកសាស្រសាឍើោរើយទំងអស់ 
រពមទំងេោកន្យក និងបុគលិកទំងអស់េៅសាកលវិទើាល័យ ន័រតុន សូមេអយជួបែត្ពុទធិពរទំងបួនរបឿរ គឺ៖ អយុ 
វេណៈ សុែៈ ពលៈ កុំបីេឃលៀងែលើត្េឡើយ។  

 

 ភនំេពញៃងៃទី          ែែ            ៅ្ើំ ២០១២ 

           រកុមនិសិត្ើឝរសាវរំវៃនសាកលវិទើាល័យ ន័រត្ុន 
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មូលសឈងខប 
 

 បចចុបើបននេោយសារែត្វិទើាសាស្រសតមានឿររើកចំេរើនេជឿនេលឿនឿនែ់ត្ៀលើំងេឡើងៗ ំពិេសសវិស័យវិទើាសាស្រសត     
កុំពើយូទ័រ ែែលមានឿរេពញនិយមេរបើរបាស់កនុងសកលេោក េហើយំបេចចកវិទើាមួយែែលរត្ូវែត្ផើារភ្ជើប់េៅនឹងសង  
         េោយមនិអចផ្ឍើច់េចញបានេឡើយ ។ កំ ុពើយូទ័រគឺអចជួយសំរួលែល់ឿរៃរបាន     យ ើង និងៅប់រហ័សទ  ន់ចិត្ត 
េទៀត្ផង មិនែត្ប ុេណា្ើុះ  មានឿរេរបើរបាស់សរំាប់ទំន្ក់ទំនងរវាងេ្ើជំ ុវិញពីភពេោកបានេទៀត្ផងេគេៅថា បណាតើញ 
កំពើយូទ័រ (Computer network) ។ ឿរេរបើនវូបណាតើញ network វាពិត្ំបានជួយសំរួលែល់ឿរៃរ េអយបានទន់
េពលេវោ ។ េោយេយងតមត្ំរូវឿរេនុះេហើយេទើបរកុមនិសើឝតិ្ៃន សាកលវិទើាល័យន័រត្ុន ែផនកវិទើាសាស្រសតកុំពើយូទ័រ ជំន្ញ 
network បានេធវើ់ឿរេសនើសុំកនុងឿរចុុះេធវើកមមសិកើាេរឿម របធានបទ “របពន័ធរគបរ់គងទនិននយ័ នងិបណាតើញកុពំើយទូរ័េៅ 
មជើឈមមេឌលបេ្តុះបណាតើលកុំពើយទូរ័” គឺំរកុមហ ុនផតល់េសវាកមម បេរងៀនវគកុំពើយូទរ័ និងទសើឝន្វែតី ។ទនទឹមនឹងឿរេរបើរបាស់
កុំពើយូទ័រកនុងែំេេើរឿររបោំៃងៃ មានឿរជួបរបទុះបញ្ហើ មួយចំនួនែែលពុំទន់បានេធវើឿរេោុះរសាយេៅេឡើយ។េរឿយពីបានែឹង
នូវបញ្ហើែែលបានជួបរបទុះេន្ុះឿរសិកើារសាវរំវេនុះបានេលើកំរបព័នធេសនើសុំមួយ កនុងេេលបំេងេែើមើបីេោុះរសាយបញ្ហើ
ទំងេនុះ ។ បន្តើបប់ានសិកើាេៅេលើរបព័នធេសនើសុំ េឃើញថារបព័នធេនុះអចេោុះរសាយបញ្ហើែែលជួបរបទុះមួយចំនួនែូចំ 
ត្ំេឡើងំ File Server េៅកនុងមជើឈមមេឌលេែើមើបីអចកំេត្់ Quota, File Screening, Policy Management, 
DFS Application, និង DFS Namespaces សំរាប់រគប់រគងេលើ User បានៃយរសួលំងមុន ។រកុមអនកសិកើា
បានេធវើឿរចុុះរសាវរំវេៅេលើឿរត្់េឡើងរបព័នធ Network ែែលមានរបេភទំ Server/Client េហើយំរបេភទ Star 
Topology កនុងឿរត្ំេឡើងេនុះសំរាប់មា ើសុ ីន Server គឺេរជើសេរើសយក Network Operating System (NOS) 
Windows Server 2008 R2 Enterprise ។សំរាប់មា ើសុ ីន Client បានេរជើសេរើសយក Network Operating 
System (NOS) Windows7 និង Software េផើឝងៗេទៀត្ ែែលំត្ំរូវឿររបស់បុគលិកកនុងមជើឈមមេឌល ។ 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន                                        ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ   ទ្ុំព័រៈ 1 

ជុំពូកទ្ី ១ 
ស្ចកតីសផតើម 

 បចចហប្បននននេះរបនទសកមពហជា ជារបនទសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនលើរគប់វិស័យ  មានទំងវិស័យនទសចរណ៍   វិសយ័ 
នសែជកិចច     វិស័យកសិកមម     វិស័យឧស្ាហកមម        និងវិស័យបនចចកវិទ្ានោយសនងតនឃើញពីសារេះរបនោជន៍ននេះនហើយ        
នទើបនធើវនោយរបនទសកមពហជាបានខិតខំរបឹងដរបងោ ្ងខ្្ំងនែើម្បីនោយមានការវិនិនោគមកនលើរបនទសកាន់ដត នរចើននឡើងៗ។ 
ជាពិនសសវិស័យព័ត៍មានវិទ្ាបាននែើរតួរោ ្ងសំខន់ និងមិនោចខវេះបាននៅកនហងវិស័យនផ្ឝងៗដថមទំងជួយបនងើន ចំននេះែឹង 
ជួយនលើកតំនកើនការផ្ឝពវផ្ាយបនងើនរបសិទធភាពការងារ  សាថ្ប័នឯកជនឬ រកុមហ ុននានាផង ។  ទនទឹមនិងការរីកចំនរីន ននេះ
ដែលនយើងសនងតនឃើញមានការវិនិនោគដផនកបនចចកវិទ្ាព័ត៍មានវិទ្ា ននេះនទើប្ង នទើបនធើវនោយមានការបនងើតនូវ រកុមហ ុនជា
នរចើនដែលរកុមហ ុនទំងអស់ទមទរនោយមានការសិក្ានធើវោ ្ងណា នែើម្បីនរៀបចំទុកោក់ឯកសាររបស់នគនោយ មានរនបៀប
នរៀបរាយ និងមានសុវតិតភាពជាទីបំផុត ។ 
 ជាកាពិតណាស់ទិនន័យជាចំនុចមួយសំខន់បំផុតនៅកនហងរកុមហ ុន អងការ មជ្ឈមណឌល រ ឺវិទ្ាសាថ្ននាៗ ដែល មិនោច
ខវេះបាននហើយរបសិននបើទិនន័យទំងននាេះរតូវបានបាត់បង់រកុមហ ុន រឺមជ្ឈមណឌលរងនូវការប េះពាល់ជាមិនខនរសបនពល ដែល
របព័នធបនចចកវិទ្ានផ្ឝងៗមានការរីកចំនរីនរបព័នធរបតិបតតិការនម ក៏មានការរីចំនរីនផងដែរជាក់ដសែងែូចជា Window server 
2008 R2 Enterprise ។របព័នធរបតិបតតិការនមននេះមានលកណេះខុសពីរបព័នធរបតិបតតិការនមចាស់ៗែូចជា  ២០០០ និង
២០០៣នរពាេះរបព័នធរបតិបតតិការននេះមានមុខងារថមីៗែូចជា Storage Management,Distributed File System(DFS) 
និង File Sever Resource Mangement (FSRM) ដែលោចកំណត់ទំហំសំរាប់រក្ាទុកទិននន័យ កំណត់របនភទទិននន័យ 
និងោចកំណត់ទីតំងនៅនលើមា ្សុ ីននរចើនោក់កនហងទីតំងដតមួយបាន។ 
 តមរយៈមុខងារទំងននេះពិតជាោចជួយសំរួលែល់ការងារនរៀបចំ និងរគប់រគងទិននន័យពិតរបាកែដមន នទើបការ
សិក្ានលើកយគំនិតទំងននេះមកនធវើការសិក្ា នោយកាន់ដតច្ាស់ នែើម្បីយកមករសាយពន្យល់ពីការនរបើរបាស់និង សារៈ
របនោជន៍ននមុខងារទំងអស់ននេះផងដែរ។ 
១.១ មូលដ្ឋានននការ្ិកសា 
  មជ្ឈមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទ្ាសាស្រសែកុំព្យឡទ័រ បានបនងើតនឡើងរយៈនពលបីឆ្្ំមកនហើយ ចាប់តងំពីឆ្្ំ ២០០៩ 
ជាមួយនិង រកុមហ ុនទស្ឝនាវែតីវទិ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ (The computer Magazine) ដែលនៅកាត់ថា “CM” ។ មជ្ឈមណឌល
មានទីតំងនៅ ផទេះនលខ ៣៨, ផលឡវ ៣៤៨, សងាកត្់ ទូលសាវ្យនរពមួយ, ខ័ណឌ ចំការមន, រកុង ភនំនពញ ដែលជាទីតំងសំរាប់
បនរងៀនសិស្ឝនិង   បនងើតទស្ឝនាវិែត ី ។  ទស្ឝនាវែតីវិទ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ   គីជារកុមហ ុនទស្ឝនាវែតី មួយដែលបនងើតនឡើង 
និោយន្ត្តនៅនលើ ព័ត៍មានវិទ្ា គឺនិោយអំពី ធិចណូឡឡជីថមីៗ បនចចកវិទ្ាថមីៗរបស់កុំព្យឡទ័រ ពីការតំនឡើងកមមវិធី និងរនបៀបនោ
នឡឡតកមមវិធី និោយពីបញ្ហ្ថមីៗដែលនទើបនិងជួបរបទេះ រកុមហ ុនមានការ ជួយនធវើែំនណាេះរសាយបញ្ហ្នផ្ឝងៗដែលមាននលើកុំព្យឡ
ទ័ររបស់របិយមិតតនិង យកមកបងាហ្ញនិងនរៀបរាប់នៅកនហងទស្ឝនាវែតី។ រតលប់មកវិញ មជ្ឈមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទា្សាស្រសែកុំ
ព្យឡទ័រ មាននបើកវគបនរងៀនរគប់ជំនាញ សំរាប់នោយសិស្ឝ និសិ្ឝត បុគលិក    មស្រនតីរាជការ    បានសិក្ានោយកាន់ដតយល់
ច្ាស់វិស័យបនចចកវិទ្ាព័ត៍មានវិទ្ារននេះនិង កនហងនោលបំណង ពរងីក វិស័យននេះ នោយទូលំទូលាយ និងមានភាពល្បីល្ាញែូច
បណាដ្លរបនទសែនទនទៀតនលើពិភពនលាក ។ ការបនរងៀន សិស្ឝគឺមាននៅដតមជ្ឈមណឌលដតមួយគត់ មជ្ឈមណឌលមានឧបករណ៍
រគប់រោន់សំរាប់នោយសិស្ឝអនុវតតន៍  មិនដតប ុននា្្េះមជ្ឈមណឌល មានអ ៊ីនធឺនណតសំរាប់នោយសិស្ឝរសាវរជាវរកឯកសារនផ្ឝ
ងៗនទៀតផង។ 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ   ទ្ុំព័រៈ 2 

 នោងតមការចុេះសាកសួរពត៍មាននៅមជ្ឍមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ សតីពីការនរៀបចំ និងការរគប់រគង 
ទិននន័យរួចមកបានបងាហ្ញនោយនឃើញថា មជ្ឍមណឌលពុំទន់មាននរបើរបាស់មា ្សុ ីននមសំរាប់រក្ាទុកទិននន័យ នៅនឡើយនទ 
នហើយការរគប់រគងបណាដ្ញក៏សថិតនៅកនហងរបនភទ Work Group នៅនឡើយដែរ។ រាល់ទិននន័យដែលរតូវបានរក្ាទុក និងយក
មកនរបើរបាស់វិញមានការលំបាក នរពាេះឯកសារបានរក្ាទុក នៅកនហង មា ្សុ ីនកុំព្យឡទ័រនផ្ឝងៗោ្្ ។ ន ហតុននេះនហើយបានជា ការ
សិក្ានរជើសនរីសយករបធានបទ “ការនរៀបចំឯកសារ និងបណាដ្ញនណតនវីកនៅមជ្ឈមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ ” 

មកនធវើការសិក្ារពមទំងនរជើសនរីសយក របព័នធរបតិបតតិការនម Window Server 2008 R2 Interprise នែើម្បីែំនណើរ
ការងារទំងននេះ។ 
១.២ ចុំស ាទ្បញ្ហាននការស្សាវស្រាវ 
 នោយដផសកតមការចុេះសិក្ារសាវរជាវនៅកនហង   មជ្ឍមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ    នឃើញថាបញ្ហ្ដែល  
មជ្ឍមណឌលជួបរបទេះនានពលបចចហប្បននននេះែូចជា:  
- របព័នធមិនទន់មានមា ្សុីននម សំរាប់រក្ាទុកទិននន័យ នោយឯកសារទំងអស់រតូវបានផទហកនៅកនហងមា  សី ុនកុំព្យឡទ័រ នរៀងៗ

ខលអន នធវើនោយងាយ នងឹ បាត់បង់ទិននន័យនៅនពលដែលមានបញ្ហ្ខូច Hard Disk ជានែើម 
- ការនរបើរបាស់មា  សី ុនកុំព្យឡទ័ររបស ់ User និងបុគលិកោម្នការកំណត់ទំហំនិងរបនភទ នធវើនោយទំហំនន Hard Disk 

ងាយនឹងនពញ នាំនោយ User ែ៏នទនទៀតោម្នទំហំសំរាប់ផទហក ដែលមកពី ការផទហកឯកសារ ជារបនភទ File Video រឺក៏ Audio 
- ការនរបើរបាស់មា  សី ុនកុំព្យឡទ័រររបស ់ User និងបុគលិកមិនមានការកំនត់សិទធដែលនាំនោយ User និងបុគលិក 

Install កមមវិធរីនញរនញនាំនោយ យឺតែល់មា  សី ុកំ ុព្យឡទ័រកនហងមជ្ឈមណឌល 
- នៅនពលដែល User និងបុគលិក ចង់នធវើការចំលងឯកសារពីោ្្នៅវិញនៅមកគឺមានការយឺតោវខត់នពលនវលា 

នោយរតូវនធវើការរង់ចាំ User ែ៏នទនទៀត ចំលងនោយ 
១.៣ ស ាលបុំណងននការ្ិកសា 
 នរកាយពីបានចុេះនធវើការសិក្ារសាវរជាវ និងអំពីមូលនហតុននបពាហដែលមជ្ឍមណឌលបណ្ដេះបណាដ្លវិទ្ាសាស្រសតកុំព្យឡទ័រ 
បានជួបរបទេះ ជាមួយនិង ការសាកសួរព័ត៍មានទក់ទងនៅនិង កានរៀបចំឯកសារនោយមានសណាដ្ប់ធា្្ប់តមរយៈ របពនធ័ដណត
នវីកនិង   ការរគប់រគងនោយមានសុវតថិភាពដែលកំពុងជួបរបទេះកនលងមកនទើបខងមជ្ឍមណឌល   បនងើតនោយមានការសិក្ា
និង   នោេះរសាយបញ្ឞទំងអស់ននាេះែូចជា: 
- នរៀបចំតំនឡើងរបព័នធបណាដ្ញមា  សី ុននម សំរាប់រគប់រគងនៅនលើ User និង ឯកសាររួមរបស់បុគលិកនែើម្បីនោយមាន 

សុវតថិភាព នជៀសវាងការបាត់បង់ ជាយថានហតណុាមួយ   
- នធវើការនរៀបចំរបព័នធនណតនវីកមួយ នែើម្បីនោយបុគលិកមានភាពងាយរសួលកនហងការទំនាក់ទំនងោ្្ រឺ Share ទិននន័យ 

នោយោ្្នៅវិញនៅមកពី បនទប ់មួយនៅ បនទប់មួយនទៀត  
- នរៀបចំ User Account, Group User នៅតមដផនកនីមួយៗនែើម្បីនោយ ងាយរសួលកនហងការកំនត់សិទធ បនងើត 

Quota កំណត់  FileScreening កនហងការរក្ាទុកនៅនលើមា  សី ុនម 
- នធវើការបនងើត Feature មួយសំរាប់នធវើការ Backup ទិននន័យនិងនធវើការ Recovery យកមកវិញនៅនពល ដែល

បាត់បង់ 
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១.៤ វិសាលភាព និងផ្ែនកុំណត់ននការ្ិកសា  
 ការសិក្ារសាវរជាវ នែើម្បីនធវើការនរៀបចំ និងរគប់រគងទិននន័យរបសម់ជ្ឈមណឌលននេះបាន ការសិក្ារតូវអនុវតតន៏ែូចជា 
នរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិការណ៏មា ្សុីននមនោយរួមបញ្ចឡលនូវកមមវិធីមួយចំនួន នរៀបចំរគប់រគងឯកសារនែើម្បីដថរក្ាទុកនោយ 
អនកនរបើរបាស់ (ShareFolder) កំនត់សិទធែល់អនកនរបើរបាស់ (UserAccount) តមដផនកនីមួយៗ កំនត់ទំហំនរបើរបាស់ 
(Quota) កនហងការរក្ាទុកឯកសារ     កំនត់របនភទឯកសារ (FileScreening) ដែលមិនោចអនុញ្ញ្តិនោយរក្ាទុក និង តំ
នឡើងអវីដែល Admin បានហាមខត់ ជាលកណៈពិនសសបដនថមនទៀតនែើម្បីទបស់ាក្តការខូចខតនន របព័នធរបតតិបតតិការមា ្សុីន
នម គឺបាននធវើការ នបកោប់ (Backup) និងនធវើការ រីឃូនវីរ ី(Recovery) នូវឯកសារ វិញ។ 
១.៥ សារៈស្បស ាជន៍ននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ  
 បនាទ្ប់ពីបាននធវើការសិក្ារសាវរជាវមកបានសនងតនមើលនឃើញថាពីផលរបនោជន៍ននរបព័នធនណតនវកី និងផល 
របនោជន៍ចំនពាេះមជ្ឈមណឌលនហើយក៏បាននធវើសំនណើពីការតំនឡើងរបព័នធនណតនវីក កនហងទំរង់ជាការរគប់រគងឯកសាររួម នែើម្បី
ជួយសំរួលែល់ការលំបាកកនលងមករបស់មជ្ឈមណឌល   និងទទួលបានរបនោជន៍នរចើនជាងមុនដថមនទៀត    ។ 

ចំនពាេះមជ្ឈមណឌល កនហងការនរៀបចំបណាដ្ញនណតនវីកដែលនរបើរបព័នធរគប់រគងនម  នទើបមជ្ឈមណឌលបានទទួល អតត
របនោជន៍ជានរចើន កនហងការរគប់រគងបណាដ្ញនណតនវីក និងនរៀបចំសណាដ្បឯ់កសារបានលសរបនសើរ ។ ដថមទំង ជួយសំរួលែល់
កិចចការនផ្ឝងៗនៅកនហងមជ្ឈមណឌលបាននរចើន ចំនណញថវិការនិង នពលនវលា នរពាេះនរបើឧបករណ៏តិច ដថមទំងមិនពិបាក់
រគប់រគងនៅអនកនរបើរបាស់និង ទិននន័យ ឬឯកសានានាៗ, នធើវនោយអនកនរបើរបាស់មានទំនុកចិតតកនហងការ នរបើរបាសន់ោយសារមាន
ការធានាសុវតិតភាពចំនពាេះឯកសា។ 

ចំនពាេះសងែមជាតិវិញ  ការសិក្ារសាវរជាវបានចូលរួមចំដណកផតលន់ូវ អតថរបនោជនម៏ួយចំនួនែូចជាៈ បាននរៀបនរៀង 
ចងរកងជាសារណាជាភាសាដខមរសតី ពីការនរៀបសណាដ្ប់ធា្្ប់ចំឯកសារ និង បណាដញដណតនវីកទុកជាឯកសារសំរាប់ សិស្ឝ  និ
សិ្ឝត   ជំនាន់នរកាយៗបានសិក្ាបនត  នែើម្បីចូលរូមអភិវឌ្ឍនប៏នចចកវិទ្ាព័ត៏មានកនហងសងែមជាតិ នោយបានរីកចំនរីននឡើង ែូចប
ណាដលរបនទសនផឝ្ងៗនទៀត ដែលកំពុងអភិវនឌ្ឍនលើវិស័យននេះ ។ 
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ជុំព្ូកទ្ី ២ 
រុំលឹកទ្ទ្ឹ្តីផ្ែលពាក់ព្័នធ 

 ក្នុងឿរែក្លំអររព័ន្ធរណ្តើញក្ុំពើយូទ័រេរៀរចំឿររររ់ររងឯក្សារ ន្ិងររព័ន្ធរណ្តើញ េោយមាន្ដំេ ើរឿរឿន្់់ែែ
ររេ ើរ ន្ិងមាន្ភាពងាយរ ួលក្នុងឿររររ់ររងររក្រ់េោយ ុវែតិភាព ន្ិងមាន្ររ ិទធិភាពេ ោះ ែំរូវេោយមាន្ឯក្សារ ព័ែ៍
មាន្លំអិែ ន្ិងរែូវយល់ដឹងអំពីរទឹ តីពាក្់ព័ន្ធមួយចំន្ួន្ ែដលទាក្់ទងេៅន្ិងឿរេរៀរចំររព័ន្ធរណ្តើញក្ុំពើយូទ័រ ។ 
២.១ ឯកសារផ្ែលពាក់ព្័នធ 
 េរឿយពីបាន្ចុោះ ិក្ើាេៅមជើឈម ឌលរ ្តោះរណ្តើល ែែមទាំងមាន្ឿរជួយែ  ំ ន្ិងក្ិចច ហឿរយ ើងលអពី ំណ្ក្់
េោក្ររធាន្ យក្មជើឈម ឌល ក្នុងឿរេ្វើឿររសាវរាវ ន្ិងដក្រ ង់ទិន្នន្័យរែន្ែម េដើមើបីមាន្ភាពងាយរ ូលក្នុងឿរេរៀរចំ
ររព័ន្ធរររ់ររងេោយឿន្់ែែមាន្ ុវែតិភាពែែមេទៀែេ ោះ ក្នុងេ ោះឯក្សារែដលររមូលបាន្ រមារ់េ្វើឿរែក្លំអ ន្ិង 
រររ់ររងេៅមជើឈម ឌល េ ោះមាន្ដូចា៖  
- រច  មព័ន្ធ ឿរររ់ររងរុរលិក្ ន្ិងររវែតិររ ម់ជើឈម ឌល បាន្មក្ពិឿរសាក្ ួរេោយផ្តើល់ពីេោក្ យក្ េៅ 

ក្នុងមជើឈម ឌល (ជំពូក្ទី៤  រូរភាពទី ៤.១) 
- រលង់ររ ់ររពន្ធ័ក្ុំពើយូទ័រ  េៅមជើឈម ឌលបាន្មក្ពីឿរសាក្ ួរន្ិងរួមមាន្ឿរោក្់តំងន្ូវររព័ន្ធរណ្តើញក្នុងមជើឈ

ម ឌល(ជំពូក្ទី៤ រូរភាពទី៤.២) 
- រច  មព័ន្ធលំហូរឿរងារៃន្មជើឈម ឌល ែដលរែូវបាន្មក្ពីឿរសាក្ ួរេោយផ្តើល់ាមួយ ន្ឹងអនក្ចាែ់ឿរទូរេៅ 

ក្នុងមជើឈម ឌលCMTC (ជំពូក្ទី៤ រូរភាពទី៤.៤) 
- ចំន្ួន្មរលិក្េៅក្នុងមជើឈម ឌលមាន្១៥ ក្់ែដលរែូវបាន្មក្ពីឿរសាក្ ួរេោយផ្តើល់ាមួយន្ឹងអនក្ចាែ់ឿរទូរ

េៅក្នុងមជើឈម ឌលCMTC(ជំពូក្ទី៤ ៤.១.១.២) 
- ចំន្ួន្ក្ំ ុពើយូទ័រ ចំន្ួន្រន្ទរ់ ែដលមាន្េៅក្នុងមជើឈម ឌលរឺមាន្េៅតមក្ែន្លងន្ីមួយៗេោយមាន្ឿរ ួររវាង រុរលិក្ 

រែួែពិន្ិែើយ ក្ំ ុពើយូទ័រ ាមួយ ន្ិងអនក្រររ់ររង រុរលិក្ ក្នុងមជើឈម ឌលររព័ន្ធផ្តើល ់(ជំពូក្ទី៤ ៤.១.១.២) 
-  មា ធាែុ រមារ់មា ើ ុីន្ក្ូន្ រឺរុរលិក្បាន្េ្ើវឿរេោយផ្តើល់េៅ មជើឈម ឌល(ជំពូក្ទី៤ ៤.១.១.២) 
-  មា ធាែុ រមារ់មា ើ ុីន្េមមិន្ទាន្់មាន្(ជំពូក្ទី៤ ៤.១.១.២) 

២.២ ទ្ទ្ឹ្តីផ្ែលពាក់ព្័នធន ាការតន្លើងទ្រព្័នធ 
 េោក្ Steve McQuerry បាន្ែក្ រមួល េលើក្ទី៣េៅែែ ក្ុមភៈ ទី ២៣ ឆ្ើំ ២០០៨ ៃន្េ ៀវេៅ 
[Ciscopress,CCIE No 6108] Interconnecting Cisco Network Devices, Part1 (ICND1) ន្ិងPart2 
(ICND2)  េហើយេល  ក្បាន្ េបាោះពុមភេោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 
USA[៨] បាន្ឲើយន្ិយមន្័យថាររព័ន្ធរណ្តើញេររើក្នុងេេលរំ ងេផ្ឍើោះរតូរព័ែ៌មាន្ឲើយេ្ើេៅវិញេៅមក្ ន្ិងជួយឿែ់រន្ែយន្ូវ 
ឿរចំណ្យ  មាភើរៈ ។  
២.២.១ សារៈប្រយោជន៍របស់ប្រព័នធបណ្តា ញ  

ក្នុង ងមឿរងារ ពវៃែៃចាំបាច់រែូវែែេររើន្ូវររព័ន្ធេ ែេវើក្ េរពាោះជួយ ន្ើឝំបាន្ទាំងេពលេវោ ន្ិង ែវិឿ ។ ររព័ន្ធ
រណ្តើញជួយេោយេយើងទទួលបាន្ន្ូវព័ែ៌មាន្យ ើងឆរ់រហ័ េោយមិន្ចាំបាច់រិែពីចំងាយជិែឬឆងើយេ ោះេទ  ។ឿរោក្់ឲើយ
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េររើន្ូវររព័ន្ធេ ែេវើក្បាន្ឿែ់រន្ែយន្ូវឿរចំ យក្នុងឿរទិញរែន្ែមន្ូវឧរក្រ ៍េ្ើឝងាេរចើន្ដូចា មា ើ ុីន្េបាោះពុមព 
ឧរក្រ ៍ ចំលង ឯក្សារ (USB Flash) ន្ិងឧរក្រ ៏ រមារ់រក្ើាទុក្ន្ូវឯក្សារ (External) ។ល។ មិន្ែែរ ុេ ្ើោះររព័ន្ធ
េ ែេវើក្បាន្្តល់ន្ូវ សារៈររេយជន្៍ាេរចើន្ដូចា ងាយរ ួលក្នុងឿររររ់ររងរុរលិក្ ន្ិងឿររររ់ររងឯក្សារេ្ើឝង ែែម
ទាំងោចជួយ េោយ េយើងេ្វើឿរទំ ក្់ទំន្ងេ្ើបាន្ ពីក្ែន្លងេៅក្ែន្លងមួយ ន្ិងពីររេទ មួយេៅររេទ  មួយេទៀែ្ង។ 
ឧរក្រ ៏ ទាំងេន្ោះ ោចជួយ ែចក្ចាយទិន្នន្័យេោយន្អនក្  ំរារ់េររើរបា ់េៅក្នុង ររព័ន្ធរណ្តើញទាំងមូលបាន្ែដរ ។ ទាំង
េន្ោះ  រញ្ជើក្ ់ ឲើយេ ើញថា ររព័ន្ធ រណ្តើញមាន្សារៈ ំៀន្់ៀយើំងណ្ ់ក្នុង ឿរអភិវឌើឍោជីវក្មមឲើយមាន្ឿររើក្ចំេរើន្បាន្ឆរ់
រហ័  ។ 
២.២.២ Network Model 

 េយងតមរទឹ តី  [CISCO CCNA Discovery] ក្នុងឆ្ើំ ១៩៤៦ Internet Standard Organization[១៣]  
បាន្េក្ើែេ ើង មាន្ាែិសា ន្៍ាេរចើន្បាន្ក្ំ ែ់ ក្ិចចរពមេរពៀងពា េពញពិភពេោក្េៅេលើ Internet Standard  ។ ISO 
Standard ែដលរររដ ្រ់េៅទិដឋភាព ទាំងអ ់ររ ់ Network Communication រឺ Open System 
Interconnection (OSI) Model ។ Open System រឺាែ្នក្មួយៃន្ Protocols ែដលអន្ញុ្ញើែឲើយ ររព័ន្ធពីរែុ េ្ើេ្វើ 
ឿរទាក្់ទងេ្ើរវាង ររព័ន្ធ េមើន្ទំ ក្់ទំន្ងេ្ើ ។ េេលរំន្ង ររ ់ OSI Model មិន្ែមន្ា Protocol េទវាា Model 
មួយ រមារ់ឿរយល់រពម      ន្ិងសាង ង់  Network  Architecture   មួយែដលោចែររររួលេៅតមឿលៈេទ ៈ
េហើយោចេររើរបា ់េៅវិញេៅមក្បាន្ ។OSI  Model   រឺារ ទារ់ែដលបាន្េរេង រមារ់សាង ង់ររព័ន្ធរណ្តើញ
អន្ុញ្ញើែឲើយឿរេ្វើទំ ក្់ទំន្ងឆលងឿែ់ររព័ន្ធក្ុំពើយូទ័ររររ់ររេភទេហើយវាារ ទារ់រក្ុមឿរងារ រមារ់សាង ង់ររព័ន្ធរណ្តើញ
េដើមើបីេ្វើឿរទាក្់ទងឆលងឿែ់ ររព័ន្ធក្ុំពើយូទ័រ រររ់ររេភទទាំងអ ់ ។ OSI មាន្របាំពីររ ទារ់ោច់េោយែ ក្ពីេ្ើរ ុែន្តរ ទារ់
ន្ីមួយៗ មាន្ទំ ក្់ទំន្ង េ្ើយ ើងជិែ និទធ េ្ើ ទាំងរបាំពីររ ទារ់ររ ់ OSI រឺៈ 

 
  រូរភាពទី២.១ ៈ OSI Model 

- Physical Layer: រឺាអនក្ រមរ រមួលមុែងារ រមារ់រញ្ជូន្ែែើឝ Bit ឆលងឿែ់រូរធាែុចំលងវា ទាក្់ទង     
ាមួយលក្ ៈេមឿន្ិច ន្ិងអរិ ន្ី រមារ់ឿរែភាជើរ់រឺ ែែើឝរ(Cable), េហើយឿរ្តល់ េ វូ់ (Signal ៌ ោចេរជើ េរើ បាន្
តមរយៈរូរធាែុភាជើរ់រវាងឧរក្រ ៍ពីរ េៅេលើររព័ន្ធរណ្តើញ ។ រ ុែន្តេរើវារែូវរញ្ជនូ្ ឆលងឿែ់ រយៈឆងើយរឺ វារែូវផ្យើ ់រតូរពីទំ
រង់ែែើឝ Bit េៅាទំរង់េអ ិចរែូន្ិច េ វូ់ (Signal) រួចរញ្ជូន្ឆលង ឿែ់ឧរក្រ ៍។ រ ទារ់េន្ោះទទលួទិន្នន្័យពីរ ទារ់ទី២ 
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េហើយោក្់វាចូលក្នុងទំរង់មួយោចមាន្  មែែភាពចារ់ េ្តើម ំយក្ េៅបាន្ េោយមាន្ឿរទំ ក្់ទំន្ង(Communication 
Link) ។ 
- Data Link Layer: រឺារ ទារ់ទីពីរែដលមាន្ែួ ទីទទួលរន្ទុក្ ំ ទិន្នន្័យ(Data Unit) េៅរឺ ំ ទិន្នន្័យ(Data 

Unit) រែ រ់មក្វិញពី  Workstation មួយេទៀែេោយេមើន្ភាព Error ។ វាទទួល Data Unit ពីរ ទារ់ទី៣េោយ 
រែន្ែមអែែន្័យេពញេលញេៅេលើចំន្ុចចារ់េ្តើម (Header) ន្ិងចំន្ុចរញ្ចរ់ (Trailer) ែដលមាន្្ទុក្ ោ ័យោឋើន្ ន្ិង 
Control Information ។ 
- Network Layer: រឺារ ទារ់ទីរី ែដលមាន្ែួ ទីទទួលរន្ទុក្ រមារ់ ំយក្ Packet ពីររភពេៅទិ  េៅែដល

រែូវឆលងឿែ់ Network Links ាេរចើន្បាន្េារជ័យ ន្ិងមាន្ររ ិទធិភាពេទៀែ្ងេដើមើបីរេងើែ ឿរ ំេៅ ឬ ំ យក្មក្វិញ
ពីចំន្ុចចារ់េ្តើមេៅចំន្ុចរញ្ចរ់  Network Layer ្តល់េ វាពីរែដល ទាក្់ទងេ្ើរឺ Switching ន្ិង Routing។ 
- Transport Layer: រឺរ ទារ់ទីរួន្ ែដលមាន្ែួ ទីទទួលរន្ទុក្ រមារ់ ំយក្សារ(Message) េៅ ន្ិងមក្ ពី

អនក្ េ្ញើ ន្ិងអនក្ទទួល (end-to-end) ។ មើ្ ើងវិញេទៀែ Transport Layer េរៀរចំសាេ  (Message) ទាំងមូលែដល មក្
ដល់េោយេមើន្បាែ់រង់ ន្ិង ែិែេៅេរឿមរងាគើរ់រញ្ជើពីឿររែួែពិន្ិែើយពីរេទៀែរឺ Error Control ន្ិង Flow Control េៅ
រែង់ Source-to-Destination Layer ។ រ ទារ់េន្ោះោចរពមទទួលសាេ  (Message) ពីរ ទារ់ ែព ់បាន្ រ ុែន្តវាមិន្ោច
្តល់សារ (Messages) ទាំងអ ់េន្ោះេៅឲើយរ ទារ់ៀងេរឿម បាន្េទ េរពាោះថារ ទារ់ េរឿមេមើន្ មែែភាពទទួលយក្សារ 
(Message) ទាំងមូលបាន្េទដូេចនោះ Transport Layer រែូវែចក្ Segments ទាំងេន្ោះេៅា Packets េដើមើបី្តល់ឲើយ 
Network Layer ។ 
- Session Layer: រឺារ ទារ់ទីរបាំ ែដលេយើងេៅថា Network Dialog Control ។ វាមាន្ មែែភាពែែទាំ 

Synchronize រវាងឧរក្រ ៍ទំ ក្់ទំន្ង ។ វាក៏្ោចេ្វើបាន្យ ើងរែឹមរែូវចំេពាោះ Session ន្ីមួយៗរែូវ រិទមា ើ ុីន្ តម
លំោរ់លំេោយ រឺររេ ើរាងឿររិទយក្ែែមតង ន្ិងេជៀ វាងឿរេំងររ ់ អនក្េររើរបា ់ ។ 
- Presentation Layer: រឺរ ទារ់ទីរបាំមួយ ទទលួរន្ទុក្េ្វើឲើយមាន្ឿរេររើរបា ់បាន្យ ើងពិែរបាក្ដក្នុង ចំេណ្ម

ឧរក្រ ៍ទំ ក្់ទំន្ង ។ មុែងារេៅេលើរ ទារ់េន្ោះ ោចេ្វើឲើយក្ុំពើយូទ័រពីរោចេ្វើឿរទាក្់ទងេ្ើ បាន្ររ ិន្ េរើមាន្ ររេភទ 
Character Code ែុ េ្ើ ។ េៅក្នុងរ ទារ់េន្ោះទទួល រន្ទុក្ រមារ់ Encryption ន្ិង Decryption ក្នុងេេលរំ ង 
រក្ើា ុវែែិភាពទិន្នន្័យ ។ 
- Application Layer: រឺរ ទារ់ទីរបាំពីររ ទារ់េន្ោះ្តល់ឿរររែិរែតិចំេពាោះររព័ន្ធរណ្តើញ រមារ់ អនក្េររើរបា  ់

(End User)  ក្មមភាពររ ់អនក្េររើេៅេលើររព័ន្ធរណ្តើញទាំងឡាយក្ំ ែ់េោយ Application Layer Software ។ 
Application Layer Software ោចឲើយ Remote Terminal េឆលើយឆលងាមួយ Host Computer Application  
Software ឯេទៀែ េហើយោចឲើយ File Transfers ។ 
២.២.៣ ប្រយេទននប្រព័នធបណ្តា ញ  

 េយងតមេ ៀវេៅែដល រេ រេោយ Nancy Thalia Reynolds បាន្ រេ រេ ៀវេៅ [MCSE Training 
Networking Essential] [៧] បាន្រញ្ជើក្់ថា រណ្តើញេ ែេវើក្មាន្ពីរររេភទរឺៈ Peer-to-Peer ន្ិង Server Based ។ 
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២.២.៣.១ Peer-to-Peer Networks  
រឺាឿររណ្តើញេ ែេវើក្ ែដលេមើន្ឿររររ់ររងពីមា ើ ុីន្េម (Server) េទ ក្ុំពើយូទ័រ (Workstation) ទាំងអ ់

មាន្ ិទធេពញេលញចំេពាោះឿរក្ំ ែ់ ិទធ (Permission) េៅេលើទិន្នន្័យ   (Resource)    េហើយមាន្ ិទធចំេពាោះឿររញ្ជូល
ព័ែ៍មាន្(Access) េៅឿន្់ទិន្នន្័យ (Resource) ្ងែដរ ។ Peer-to-Peer ក៏្ាឿរែភាជើរ់រវាងក្ុំពើយូទ័រ ាេរចើន្ែដល ោច
ទំ ក្់ទំន្ងេ្ើបាន្ េហើយឿរងារររ ់វាមាន្លក្ ៈេ ើម ិទធិេ្ើរឺ ក្ុំពើយូទ័រមួយោចេ្ើវឿរ្តល់ ន្ិងទទួលេ វាក្មម ពីក្ុំពើយូទ័រ
ដៃទេទៀែ ។ ឿរេររើរបា ់ររព័ន្ធរណ្តើញររេភទេន្ោះពុំ ូវមាន្  ុវែែិភាពេៅក្នុងឿរងារេទ ។  

 

 

 

 

 

 

រូរភាពទី២.២ ៈ Peer to Peer Networks 

ក្. រ ុ មើបែតរិរ  ់Peer-to-Peer Networks  
េទាោះរីា  Peer-to-peer   Network    មាន្លក្ ៈែវោះៀែែលោះចំេពាោះររព័ន្ធ ុវែតិភាពក្៏េោយ រ ុែន្តោច មលមម

 រមារ់ េ ែេវើក្ែូចៗ(LAN) ្មមតមួយចំេពាោះឿរិយល័យែដល្តល់ន្ូវឿរែចក្ចាយទិន្នន្័យ (Resources)   ន្ិង   ែចក្
ចាយឧរក្រ ៍ (Device)  រមារ់ឲើយអនក្េររើ របា ់ រួមេ្ើបាន្ ។     
 ៀងេរឿមេន្ោះរុ  មើបែតិររ ់ Peer-to-peer Network: 
- ងាយរ ួលែេមលើង ន្ិងេរៀរចំ 
- មាន្ែៃមលេថាក្ េររើឧរក្រ ៍ែិច េរពាោះឧរក្រ ៍ររព័ន្ធរណ្តើញ ន្ិង Dedicated server រឺមិន្ចាំបាច់េររើរបា ់ 
- ោចេររើ រមារ់មុែងារ្មមត ដូចាឿររញ្ជូន្ File ន្ិងឿរែចក្ចាយមា ើ ុីន្េបាោះពុមព(Printer) 
- ពុំ ូវមាន្ភាពសា ើំញតើំក្នុងឿររររ់ររង 

ែ. រុ វរិែត ិPeer-to-peer Networks 
 េរៅពីរុ  មើបែតិររ ់ Peer-to-peer Network េៅក្នុងេ ោះក្៏មាន្រុ វិរែតិមួយចំន្ួន្្ងែដរដចូា៖ 
- េមើន្ឿររររ់ររងាលក្ ៈ Centralized 
- ពុំ ូវមាន្ ុវែែិភាព 
- មិន្មាន្ Scalability 
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- រររ់ឧរក្រ ៍ោចន្ឹងេ្វើឿរាមា ើ ុីន្ក្ូន្្ង ន្ិងមា ើ ុីន្េម្ងែដលោចេ្វើឲើយឿរ ែមតងររ ់ររព័ន្ធ រណ្តើញមាន្ 
ភាពយឺែយ ើវ 

២.២.៣.២ Server-Based Network ឬ Server/Client 

  េរើន្ិយយពីលក្ ៈ Server-Based Network ាមា ើ ុីន្ក្ូន្ ន្ិងមា ើ ុីន្េម េហើយមា ើ ុីន្េមវាមាន្ែួ ទីៀយើំង
ណ្ ់ចំេពាោះររេភទររព័ន្ធរណ្តើញ ។ មា ើ ុីន្េមមួយលអបាន្រែូវេរន្ិយយថា ាមា ើ ុីន្ែដលមាន្មុែងារទទួល ឬេឆលើយែរ
េៅេលើឿរេ នើ ុំររ ់មា ើ ុីន្ក្ូន្ែែរ ុេណ្្ើោះ ដូចេន្ោះក្រមមាន្មា ើ ុីន្េម បាន្ដំេ ើរឿរអវីមួយតមឿរក្ំន្ែ់េោយែលួន្វាបាន្េទ។ 
ដូេចា្ើោះេហើយ េទើមា ើ ុីន្េមមាន្ែួ ទី ំៀន្់េៅេលើររព័ន្ធរណ្តើញមួយេពាលរឺ វាមាន្ររេយជន្៍ារន្តរ តើរ់េដើមើបីចារ់យក្ឿរ
េ នើ ុំ រមារ់ មា ើ ុីន្េម (Service) ររ ់ែលួន្្តល់ឲើយេៅមា ើ ុីន្ក្ូន្ ។  

 
រូរភាពទី២.៣ ៈ Server /Client Networking  

 Server-Based Network ្តល់លក្ ៈ Centralized Control េៅេលើេ ែេវើក្ (Network Resources) 
ដំរូងរេងើែេ ើងន្ូវ ររព័ន្ធរណ្តើញ ុវែែិភាព េហើយន្ឹងេ្វើឿររែួែពិន្ិែើយតមរយៈឿរេរៀរចំររ ម់ា ើ ុីន្េមផ្តើល់ ។ ក្ុំពើយូទ័រ 
ែដលបាន្េរេររើ  រមារ់េ្វើមា ើ ុីន្េម ាទូេៅាររេភទក្ុំពើយូទ័រែដលមាន្ CPU េលើបឿន្ែព ់, Memory េរចើន្ Disk Drives 
មាន្ទំហំ្ំ េហើយោចរែន្ែម Peripherals េ្ើឝងេទៀែដូចា (Tape Drive ន្ិង CD-ROM) ។ មា ើ ុីន្េមរែូវបាន្ ្លិែ
េ ើងេដើមើបីេ្វើឿរ្តល់ឿរេ នើ ុំាេរចើន្ រមារ់េ្វើឿរែចក្ចាយ Resources ឲើយបាន្រហ័  ។ ក្នុងក្រ ីាេរចើន្ មា ើ ុីន្េមា
ររេភទ Dedicated វាទទួលយក្ឿរេ នើ ុំតមររព័ន្ធរណ្តើញពីមា ើ ុីន្ក្ូន្ ។ 
 Server-Based Networks មាន្ែួ ទី ំរារ់េ្វើឿររែួែពិន្ិែើយរាល់ទិន្នន្័យអនក្េររើរបា ់រ ន្ី (User Account) 
ន្ិងេលែ ំងាែ់ (Password) ទាំងអ ់រែូវឿរេ្ទៀងផ្តើែ់រួមេ្ើេៅេលើមា ើ ុីន្េម ។ ដូចេន្ោះមា ើ ុីន្េមមាន្ ែួ ទីេ្ើឝងៗ េ្ើេររើ 
 រមារ់រែួែពិន្ិែើយចំេពាោះ រាល់ឿររញ្ជូន្ (Access) េលើររព័ន្ធរណ្តើញ ។ Windows Server 2008 ន្ិង Windows 
Server 2003 ាឧទាហរ ៏ៈ ឿរេររើរបា ់ Domain Model  រមារ់រររ់ររងឿរររមូល្តុំរាល់រក្ុមអនក្េររើរបា ់ 
(User Group) ន្ិងរ ន្ីក្ុំពើយូទ័រ (Computer Account) ន្ឹងឿររែួែពិន្ិែើយឿររញ្ជូន្ (Access) ររ ់ពួក្េរេៅក្នុង
ររព័ន្ធរណ្តើញេ ោះ ។ មុន្អនក្េររើរបា ់ ោចេ្វើឿររញ្ជូរទិន្នន្័យ (Access Resources) េៅេលើររព័ន្ធរណ្តើញពួក្េររែូវ
ឿរ ក្ំ ែ់េ មើោះ Domain Controller េោយែលួន្ឯងេពលេ ោះមា ើ ុីន្េម ន្ិងរែួែពិន្ិែើយ េ មើោះរ ន្ី (Account 
Name) ន្ិង េលែ ំងាែ់ (Password) េហើយរក្េមើលេៅក្ែន្លង្ទុក្ទិន្នន្័យ (Database) ែដលវាបាន្រក្ើាទុក្ ។ 
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២.២.៣.៣ LAN (Local Area Network)  
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Doug Lowe,Networking All-in-One Desk Reference for 

Dummiest,2nd Edition,Wiley Publishing,inc. [៤]  បាន្ រេ ថាៈLAN រឺារងុំៃន្ក្ុំពើយូទ័រ ែដលមាន្ទំ ក្់ទំន្ង
ន្ឹងេ្ើតមរយៈឿររញ្ជូន្ទិន្នន្័យរួមេ្ើ ន្ិងឿរែចក្ចាយ ន្ូវររព័ន្ធទំ ក្់ទំន្ងទិន្នន្័យ េហើយវា្តល់ន្ូវេលើបឿន្មួយែព ់ក្នុងឿរ
ផ្យើ ់រតូរទនិ្នន្័យរវាង Server Peripheral Device ាមួយក្ុំពើយូទ័រ ។ LAN រេងើែេ ើងក្នុងេេលរំ ងេោយក្ុំពើយូទ័រទាំង
អ ់េៅេលើ LAN ោចេររើរបា ់ន្ូវររភពទិន្នន្័យ, Peripheral Devices ែដលមាន្ែៃមលៃែលៗដូចា មា ើ ុីន្េបាោះពុមភ, CD-
ROM, ឧរក្រ ៍្ទុក្ឯក្សារ(Storage Device) រួមេ្ើបាន្ ន្ិង មើ្ ើងេទៀែរឺេរេររើវា រមារ់ជួយ រមូលក្នុងឿរែរងែចក្ 
ន្ិងរែួែពិន្ិែើយឿរងារឲើយរក្ុមហ ុន្, សាណើរ័ន្ រឺអងឿរេ ោះ តមរយៈឿរែរងែចក្មា ើ ុីន្ក្ូន្ារក្ុមៗ រមារ់េររើរបា ់ន្ូវក្មមវិ្ ី
(Application) រួមេៅតមឿរងារេៅឿរិយល័យន្ីមួយៗ េ ោះ ។ LAN ា្មមតវារឺ ែិែេៅក្នុងភូមិសាស្រ តែែមួយ ោេរ
ែែមួយ រឺែ្នក្មួយេោយវាមាន្ចំងាយអែិររមា បាន្ដល់ាង ១០រី ូែម ែ ។ 

២.២.៣.៤ MAN (Metropolitan Area Network) 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Doug Lowe,Networking All-in-One Desk Reference foរ 

Dummiest,2nd Edition,Wiley Publishing,inc[៤].  បាន្ រេ ថាៈ MAN រឺារងុំរវាង LAN ន្ិង LAN ែដល
មាន្ទីតំងេៅក្នុងរដឋមួយ រឺេែែតមួយេដើមើបីេ្វើឿរផ្យើ ់រតូរព័ែ៌មាន្ ពីេ្ើេៅវិញេៅមក្ែដលមាន្លក្ ៈដូចា WAN ែដល
មាន្រូរ ណ្ឋើន្ែូចាង WAN េហើយេររើររព័ន្ធរណ្តើញ FDDI (Filter Distributed Data Interface) ។ 

២.២.៣.៥ WAN (Wide Area Network) 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Doug Lowe,Networking All-in-One Desk Reference for 

Dummiest,2nd Edition,Wiley Publishing,inc.[៤]  បាន្ រេ ថាៈ WAN រឺារ ្តំរវាង MAN ែដលេររើេដើមើបី
េ្វើឿរផ្យើ ់រតូរន្ូវព័ែ៌មាន្ដូចាេៅក្នុង LAN ែដលមាន្រយៈចំងាយ ឆងើយាង LAN េហើយ LAN មិន្ោចេ្វើបាន្ដូចា ពី
រដឋមួយេៅរដឋមួយ េែែតមួយេៅេែែតមួយ ន្ិងររេទ  មួយេៅ ររេទ  មួយ ។ WAN ភារេរចើន្ែដលក្ំពុងមាន្ភាពេពញ
ន្ិយមរំ្ុែ េពលរចចុរើបន្នេន្ោះរឺ អ ើន្្ឺែ ែ េហើយែ្នក្ែូចៗ ៃន្អ ើន្្ឺែ ែ ាេរចើន្ដូចា Intranets ក្៏បាន្រែូវេរេៅថា 
WAN ្ងែដរ ។ ាពិេ  ាងេន្ោះេៅ េទៀែឿរេររើរបា ់ន្វូឧរក្រ ៍ ររព័ន្ធរណ្តើញររ ់វាមាន្ភាពែុ ែរលក្េ្ើ ន្ិងមាន្
ែៃមលាងេៅក្នុងរេចចក្វិទើ្ររ ់ LAN ។ 
២.២.៤ Networking Protocol 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Doug Lowe,Networking All-in-One Desk Reference for 

Dummiest,2nd Edition,Wiley Publishing,inc.[៤]  បាន្ រេ ថាៈ Networking Protocol រែូវបាន្េរឲើយអែែ
ន្័យថា ាភាសាៃន្ចើារ់ ន្ិងឿរ ន្មែ់ រមារ់ឿរេ្វើឿរទំ ក្់ទំន្ង រវាងឧរក្រ ៍ ន្ិងឧរក្រ ៍ ។ Protocol មួយេោយរួម
រញ្ចូលទាំងឿរ Format ៃន្ចើារ់យ ើងាក្់ោក្់មួយែដលេ្វើេោយ Packet ររ ់ទិន្នន្័យេៅាសារ (Message) េហើយ
ោចេ្ញើវាេចញេៅេោយេរោចទទួលយក្បាន្ន្ូវទិន្នន្័យទាំងេន្ោះក្នុង លក្ ៈ មរ រេៅតមឿរទំ ក្់ទំន្ងេ្ើេ ោះ ។ 
 Protocol ាេរចើន្ែដល ែិែេៅក្នុងររព័ន្ធរណ្តើញក្ុំទើយូទ័ររែូវបាន្េរេរៀរចំវាពីក្រមិែែព ់រហូែេៅដល់ក្រមិែទារ ។ 
ចំេពាោះ Internet Protocol េោយរួមរញ្ចូលទាំង IP ន្ិងរររ់ Higher-Level ររ ់ Network Protocol ទាំងអ ់រែូវ
បាន្េរេ្វើវាេ ើងពីចំន្ុចែព ់ររ ់វាមក្វិញដូចា TCP, UDP, HTTP ន្ិង FTP ាេដើម ។ 
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២.២.៤.១ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
 រឺាភាសាមូលោឋើន្មួយេដើមើបីេ្វើឿរទំ ក្់ទំន្ងេ្ើរឺា Protocol ររ ់អី ុន្្ឺែ ែ ។ េរោចេររើវា េដើមើបីេ្វើា 
Protocol ក្នុងឿរទំ ក្់ទំន្ងេៅក្នុង Private Network ្ងែដរ រឺោចន្ិយយបាន្ថាវាេ្វើា Protocol ររ ់អ ីុន្រតេ 
ែបាន្ ។ េៅេពលែដលេយើងែំេ ើង (Setup) េោយរញ្ជូន្ (Access) ផ្តើល់េៅន្ឹងអី ុន្្ឺែ ែេ ោះក្ុំពើយូទ័រ ររ ់េយើងរែូវ
បាន្្តល់េោយមាន្ន្ូវឿរចំលង (Copy) ន្ិង TCP/IP Program េោយរេន្់ែែក្ុំពើយូទ័រដៃទៗេទៀែែដលោចេ្ញើេចញន្ូវព័ែ៍
មាន្ រឺ ក្៏ទទួលន្ូវព័ែ៌មាន្មក្វិញក្៏មាន្ឿរចំលង ររ  ់ TCP/IP ែដរ ។ TCP/IP មាន្ពីរ Layer រឺ Layer ែព ់ 
Transmission Control Protocol មាន្ែួ ទីេរៀរចំឿរររមូល្តុំន្ូវសារ (Message) រឺក្៏ File ឲើយេៅា Packet ែូចៗ 
ែដលរែូវបាន្េររញ្ជូន្ឆលងឿែ់េៅល្ឺែ ែ ន្ិងឿរទទួលមក្វិញេោយរ ទារ ់ TCP Layer ែដលបាន្្តុំេ ើងវិញន្ូវ 
Packet ទាំងេ ោះឲើយេៅា Original Message ដូចេដើមវិញ ។ ចំែ ក្ឯ Layer ទារវិញរឺ Internet Protocol មាន្ែួ
 ទីឿន្់ឿរ់ន្ូវែ្នក្ Address ែដល Packet ន្ីមួយៗរែូវចំេេលេៅេហើយរររ់ Forward Message ។ 
- វារែូវបាន្រេងើែេោយ DoD (Department of Defense) េៅោេមរិច រមារ់ ARPANET Wide Area 

Network 
- TCP/IP  ពវៃែៃបាន្ឿយើយេៅា Protocol Standard Internet  រមារ់ឿរងារទូេៅ 
- TCP/IP មាន្ Protocol  ំៀន្់ ៣ រឺ FTP, SMTP ន្ិង TELNET 
- TCP/IP េ្វើឿរេៅក្នុង Layer ចារ់ពីទី ៥ ដល់ទ ី២ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាពទី២.៤ ៈ TCP/IP  
២.២.៥ Networking Media Components 

 េយងេៅតមរទឹ តី េោក្ Todd Lammle,Cisco Certified Network Associate (CCNA) ែដលបាន្ែក្
 រមួលេលើក្ទី៤ េោយ េបាោះពុមភេោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA[១១] 
បាន្រក្រសាយថា  ពវៃែៃររព័ន្ធរណ្តើញេ ទើរែែទាំងអ ់បាន្េររើរបា ់ន្ូវែែើឝ (Cable) េដើមើបីេ្វើឿរទំ ក្់ទំន្ងពីកំុ្ពើយូទ័រ មួយ
េៅក្ុំពើយូទ័រមួយេទៀែ ។ ឿរេររើរបា ់ន្ូវររេភទែែើឝរណ្តើញរឺេដើមើបីរញ្ជូន្េ វា (Signal) េៅវិញេៅមក្រវាងឧរក្រ ៍មួយ 
េៅឧរក្រ ៍មួយេ្ើឝងេទៀែ ។ េ វា (Signal) ែដលបាន្រញ្ជូន្េ ោះរឺេៅក្នុងទំរង់ៃន្ថាមពលេអ ិចរែូន្ិចរែូមា ើេញទិច ។ 
Electromagnetic Signal ោចេ្វើដំេ ើរឿរឆលងឿែ់ ុញ្ដឿ  ែើយល់ រឺរូរធាែុចំលង Data (Transmission Media) ។
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Networking Media ែដលបាន្េររើរបា ់ ពវៃែៃមាន្េរចើន្ររេភទេៅក្នុងទី្ើារែែអវីែដលេយើងរួរែែអេងែ ន្ិង យល់ដឹង
េ ោះមាន្ែែ ៣ររេភទែដលែំណ្ងឲើយររេភទ Cables េររើរបា ់ក្នុងឿរែភាជើរ់រណ្តើញ Network: 
- Twisted-Pair (TP) Cable 
- Coaxial Cable 
- Fiber-Optic Cable 
២.២.៥.១ Twisted-Pair (TP) Cable 

 Twisted-Pair មាន្ទំរង់ពីរយ ើងរឺ Unshielded Twisted-Pair ន្ិង Shield Twisted-Pair 
- Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable ាររេភទែែើឝមើ្ ើងេររើ រមារ់ Telecommunication 

Medium ។ ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្បាន្ទាំង ំេលង(Voice) ន្ិង ទិន្នន្័យ(Data) ។ េៅក្នុងែែើឝ (Cable) មួយេរោច
្ទុក្ែែើឝចំលង េៅតមររេភទ ែែើឝររ ់វាេៅក្នុងែែើឝែលោះេទៀែមាន្ពីរែែើឝ (មួយរូរ) រួន្ែែើឝ (ពីររូរ) របាំមួយែែើឝ (រីរូរ) របារី
ែែើឝ (រួន្រូរ) ក្នងុរូរន្ីមួយៗរែូវបាន្េរេវញា្លុងមួយ ។ ែែើឝររេភទេន្ោះេរេរចើន្េ្វើេ ើង អំពីសាពើន្់ េរសារ អ ឿ ូ ង់ជ័រ ។ េៅ
េលើែែើឝន្ីមួយៗ ុទធែែមាន្ព ៌ា មូលោឋើន្ (េត្ើែ េត្ើែ-  ៃរែង ៃរែង-  ទឹក្រក្ូច ទឹក្រក្ូច-  េែៀវ េែៀវ- )  រមារ់
 ំេល់េៅេលើែែើឝន្ីមួយៗក្នុងបាច់្ំៗ ។ 
  

 

 

 
 

រូរភាពទី២.៥ ៈ Unshielded Twisted-Pair (UTP)  
 UTP មិន្ែមន្េររើបាន្រររ់យ ើងេ ោះេទរឺ េៅតម Category ែដលបាន្ក្ំ ែ់េោយ EIA ។ Category មាន្៥ 
យ ើងដូចៀងេរឿមៈ 
- Category1: ែែើឝររេភទេន្ោះរែវូបាន្េរេររើក្នុង Telephone System ។ ក្ំរិែៃន្រុ ភាពេន្ោះរឺ ក្ំ ែ់ រមារ់ 

 ំេលង(Voice) វាេមើន្លទធភាពរររ់រេន្់ រមារ់ទំ ក្់ទំន្ង( Data Communication) ែដលមាន្ អរត េលើបឿន្ ែព ់
េ ោះេទ  
- Category2: ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ៤ Mblps  
- Category3: ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១០ Mblps  
- Category4: ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១៦ Mblps  
- Category5 ន្ិង 5e: Cat 5 ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១០០ Mblps        

Cat 5e ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១០០០ Mblps  
- Category6: ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១០០០ Mblps េៅ ១០ Gbps 
- Category7: ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ១០ Gblps  
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- Category7e:ែែើឝររេភទេន្ោះោចរញ្ជូន្ Signal ាររេភទ Data ក្នុងេលើបឿន្ ៤០ Gblps ។ 
- វាមាន្រួន្ Twisted Pair ាមួយឿរេវញឲើយរមួលមូលេ្ើ   
- Shield Twisted-pair (STP)Cable មាន្ ំរក្រន្ទោះេ តើង រឺក្ំរង ំណ្ញ់េោហៈេរសាររូរន្ីមួយៗ ររ ់អ ឿ ូ

 ង់ៃន្អងធាែុចមលង ។ េោហៈែដលរសារពីេរៅេន្ោះរងាកើរឿរេរជៀែ ចូលៃន្ Electromagnetic Notice វាក៏្ោច រំបាែ់
បាែុភូែមួយែដលេរេៅថា Cross Talk បាន្ែដរ ។ 
 

  

 

 

 

រូរភាពទី២.៦ ៈ  Shielded Twisted-pair Cable 
២.២.៥.២ Coaxial Cable    

 Coaxial Cable: រឺាររេភទែែើឝែដលោចរញ្ជូន្ Signal មាន្ Frequency ែព ់ាង Twisted Pair Cable 
ពីេរពាោះឧរក្រ ៍ចំលងទាំងពីរេន្ោះរេងើែេ ើងែុ ៗេ្ើ ។ ាទូេៅ Coaxial Cable វាោចរញ្ជូន្ Data Signal ែដលមាន្ 
Frequency ដល់េៅ 1000 MHz(500 Mbps) ។ 
 

 

 
រូរភាពទី២.៧ ៈ Four components of a coaxial cable  

២.២.៥.៣ Fiber Optic Cable 
 Fiber Optic Cable រឺាររេភទែែើឝែដលោចេ្វើឿររញ្ជូន្ Data Signal បាន្ក្នុងេលើបឿន្ដល់េៅ 2Gbps ។ ែែើឝ
ររេភទេន្ោះេ្វើេ ើងពីបាយើ ទិចឬែក្វ Fiber េហើយរញ្ជូន្ Signal ក្នុងទំរង់ាពន្លឺ ។ Fiber Optic មាន្ ុីឡាំង ក្ញ្ចក្់ែូចឆមើរ
ៃរក្ែលងេរេៅថារ ្ូល េហើយមាន្រុុព័ន្ធពីៀងេរឿមេោយរ ទារ់ៃន្ក្ញ្ចក្់េរេៅថា Cladding ។ Fiber Optic មាន្
លក្ ៈដូចា៖ 
- វា្ន្់ន្ឹងឿររុៀន្រររ់ររេភទែដលមាន្េលើែែើឝេោហៈ ន្ិងរលក្ធាែុោឿ  ឿរបាែ់រង់ទាំងឡាយ ែដលមាន្េៅ

ក្នុង Fiber Optic េក្ើែេ ើងេោយេោហៈររ ់ក្ញ្ចក់្ែដលបាន្រ ូរយក្ថាមពល ររ ់ពន្លឺមួយភារ ន្ិងភាពមិន្ េ មើសាច់
ែដលក្ញ្ចក់្ (មាន្្ូលី រឺពពុោះែើយល់)  
- ឿររុៀន្មួយេទៀែរឺ រណ្តើលមក្ពីឿំរេ មើរ ោះរពំែដន្ៃន្មជើឈោឋើន្ក្ញ្ចក្់ទាំងពីរ  
- វាោចរញ្ជូន្ Data បាន្ 2Gbps  ក្នុងចំងាយអែិររមា ២០០០ម ។ 
- Fiber Optic មាន្ពីទំរង់រឺៈ 
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- Multimode រឺមាន្ែៃមលេថាក្េហើយេរន្ិយមេររើរបា ់យ ើងទូលំទូោយ ។ ររភពពន្លឺ ែដលបាន្្លិែ ចរន្តពន្លឺ រឺ 
LED (Light Emitting Diode) ែដលែែងែែរេញ្ចញក្ំេៅ ។ វា ំេៅេលើ Multimode ពីេរពាោះ វាមាន្ឿររេញ្ចញឿំរ មី
ន្ឹង្ទុក្ទិន្នន្័យាេរចើន្   ន្ិងរែវូបាន្រញ្ជូន្េៅេលើែែើឝែំណ្លេ្ើ។    រររ់ឿំពន្លឺន្ីមួយៗចារ់យក្រចក្ 
េ្ើឝងៗេ្ើតមរយៈ នូលររ ់Multimode។ Multimode Fiber Optic Cable រឺ មរ រ រមារ់ឿរភាជើរ់ក្នុងរយៈ
ចមាងើយរហូែដល់ ២០០០ម េទាោះរីាយ ើងណ្ក្៏េោយ ឿរវិែតន្៏ក្នុង រេចចក្វិទើ្ក្ំពុងវិែតន្៏ឿន្់ែែលអររេ ើរ ។ 
- Single Mode រឺរែូវបាន្សាណើរ េ ើងក្នុងរេរៀរមួយែដលពន្លឺោចឆលងឿែ់តមរចក្ែែមួយរ ុេណ្្ើោះ តមរយៈ 

Fiber ។ ររភពពន្លឺ រមារ់ Single mode Fiber Optic Cable ា្មមតរឺា ឿំរ មីៃន្LED មួយ ។ ែដលមាន្ែៃមលៃែល 
ន្ិងៀយើំងៀយើាង LED ្មមតមួយអរតៃន្ទិន្នន្័យែព ់ ន្ិងោចទទួល បាន្ររែវងឆងើយ ។ Single mode Fiber Optic 
Cable ោចរញ្ជូន្ទិន្នន្័យក្នុងរយៈចមាងើយររមា ា ៣០០០ែម ែ ។ 

 
រូរភាពទី២.៨ ៈ Fiber Optic Cable 

២.២.៦ បបបបទននការតំយរៀបឧបករណ៍ (Network Topologies) 
 តមរយៈេោក្ Sue Plumley អនក្ រេ រន្ិពន្ធេ ៀវេៅ Home NetworkingBible េបាោះពុមភេលើក្ទីពីរេៅឆ្ើំ 
២០០៤[១០] បាន្ រេ រថា Network Topology រឺាទំរង់ៃន្រូរ ណ្ឋើន្េោយេ្វើឿរែភាចើរ់រវាងឧរក្រ ៍ពីរ ឬ
េរចើន្េៅក្នុង Local Area Network ាមួយេ្ើ ។ រូរ ណ្ឋើន្ររ ់វាេន្ោះមាន្៥យ ើងរឺ Star, Tree, Mesh, Bus, 
Ring, ែដលរួរែែ ពិន្ិែើយេមើលេពលេរជើ េរើ  Topology រឺវាទាក្់ទងេៅ ន្ិងសាណើន្ភាពររ ់ឧរក្រ ៍េដើមើបីេ្វើឿរែ
ភាចរ់ ។ Ring ន្ិង Mesh Topology រឺមាន្ភាពងាយរ ួលចំេពាោះ Peer-to-Peer Transmission ចំែ ក្ឯ Star 
ន្ិង Tree Topology រឺមាន្ឿរងាយរ ួលចំេពាោះ  Server-Client Networking ចំែ ក្ Bus Topology រឺេររើ
មួយណ្ក្៏បាន្ ។ 

២.២.៦.១ Star Topology   
េៅក្នុង Star Topology ឧរក្រ ៍ន្ីមួយៗបាន្ភាជើរ់ Point-to-Point Link េឆពើោះេៅ Central Controller ែែ

មួយរែ់ាទូេៅេរេៅថា Hub ។ ឧរក្រ ៍ទាំងអ ់មិន្ោចភាជើរ់ពីមួយេៅមួយរររ់ឧរក្រ ៍ទាំងអ ់ដូចា Mesh 
Topology េ ោះបាន្េទ ។ Star Topology មិន្អន្ុញ្ញើែិឲើយចរាចរ Data ឆលងឿែ់ Controller ាអនក្េផ្ឍើោះរតូរ ។ េរើ
ឧរក្រ ៍ចង់រញ្ជូន្ Data េៅឧរក្រ ៍មួយេទៀែវារែូវរញ្ជូន្េៅឲើយ Controller រ តើរ់មក្េទើរវារញ្ជូន្រន្តេៅ ឧរក្រ ៍
ែដលបាន្ភាជើរ់េ ោះ ។ 
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រូរភាពទី២.៩ ៈ Star Topology 

Star Topology មាន្ែៃមលេថាក្ាង Mesh Topology ។ ឧរក្រ ៍ន្ីមួយៗរែូវឿរែែើឝ រមារ់ភាជើរ់ ន្ិង 
Input/output Port ែែមួយរ ុេណ្្ើោះ រមារ់ភាជើរ់វាេៅឧរក្រ ៍ដៃទេទៀែ ។ េទាោះរីាែែើឝ Link មួយេទៀែរែូវបាន្ែូច រឺ
មាន្ែែែែើឝែភាជើរ់ េ ោះមួយេទែដលមិន្េ្វើឿរ ។ ចំែ ក្ែែើឝភាជើរ់ទាំងឡាយែដលេៅ ល់ រឺមាន្ ក្មមភាពា្មមត ។ 

២.២.៦.២ Tree Topology  
 Tree Topology រឺាឿរែររររួលររ ់ Star ។ េៅក្នុង Star Nodes រឺេៅក្នុង Tree រឺរែូវបាន្ែភាជើរ់ េៅ 
Central Hub ែដលរែួែពិន្ិែើយចរាចរេៅេលើររព័ន្ធរណ្តើញ ។ េទាោះាយ ើងេន្ោះក្៏េោយមិន្ែមន្មាន្រររ់ ឧរក្រ ៍ទាំងអ ់ 
ែដលោចភាជើរ់េោយផ្តើល់េៅ Central Hub េន្ោះ្ងែដរ ។ ភារេរចើន្ឧរក្រ ៍បាន្ភាជើរ់េៅ Hub ទី១ េហើយ Hub ទី២ 
េន្ោះរែលរ់ភាជើរា់មួយ Central Hub ។ 
 

 

      
 
 
 
 

រូរភាពទី២.១០ ៈ Tree Topology 
២.២.៧ សមាសធាតុ Network Components 

េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Carl Lindholm,េរឿមចំ ងេជើងថា Cisco Networking Academy 
Program CCNA១ Companion Guide,Third Edition,Cisco Press Publisher[២] បាន្ រេ ថាៈ ឿរទំ ក្់
ទំន្ងេ្ើេៅវិញេៅមក្េៅេលើរររ់ររព័ន្ធរណ្តើញ រឺរែូវែែមាន្ឿរេររើរបា ន់្ូវឧរក្រ ៍ ំរារ់ែភាជើរ់ពីក្ុំពើយូទ័រមួយ េៅក្ុំពើយូទ័
រមួយ េៅន្ិងឧរក្រ ៍ែភាជើរ់មួយេ្ើឝងៗេទៀែេៅតមែរមូវឿរអនក្េររើរបា ់េហើយឧរក្រ ៍ទាំងេ ោះមាន្ដូចាៈ 

២.២.៧.១ Network Interface Card 
 Network Adapter រឺេរេៅវាបាន្មើ្ ើងេទៀែថា Network Card រឺ Network Interface Card (NIC) ។ 
NIC មាន្ែួ ទីចាែ់ែចង ំៀន្់ពីរក្នុង Computer រឺ រមារ់រររ់ររង ន្ិងចាែ់ែចងេរៀរចំន្ូវ Computer  Network 
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Connection  រមារ់រក្ែររពី Digital Data េៅា Signal Data  រមារ់ឿរេ្ញើ Message េចញ ន្ិងរក្ែររពី 
Signal Data េៅា Digital Data  រមារ់ឿរទទួល Message មក្វិញ ។ េហើយមើ្ ើងវិញេទៀែ NIC មាន្ ទី រមារ់
េរៀរចំ ន្ិងឲើយមាន្ទំ ក្់ទំន្ងរវាង Computer េៅន្ឹង Network េហើយរ តើរ់មក្វាេរៀរចំទំ ក្់ទំន្ងេ ោះេៅឲើយ 
Computer ាអនក្មាន្ែួ ទីរររ់ររងេោយែលួន្ឯងវិញ ។  
 

 
រូរភាពទី២.១១ ៈ Network Interface Card 

 េរបាន្ែចក្ NIC ា ៣ ររេភទ៖ 
 NIC - 8bite  រមារ់ ISA - 8bite  Path, 
 NIC - 16bite  រមារ់ ISA - 16bite  Path, 
 NIC - 32bite  រមារ់ EISA, VESA, Channel, PCI ន្ិង MCA (ាររេភទ Card ែដលមាន្  មែែភាព

ែព ់ ន្ិង   មែែភាពរលូន្ៃន្ Memory ) េៅេលើ NIC េរោចេររើ Connector ាេរចើន្ររេភទេ្ើឝងៗេ្ើ
 រមារ់ LAN Standard ន្ីមួយៗ ។ ចំេពាោះ NIC ររ ់ Ethernet Network មាន្ Connector ៣ ររេភទៈ  

 RJ-45  រមារ់ UTP 10BASE-T Ethernet  
 BNC  រមារ់ Coaxial Cable  រមារ់ Thin Ethernet 
 AUI (Adapter Unit Interface)  រមារ់ Thick Ethernet ចំេពាោះ Token Ring NIC មាន្ Connector 

២ររេភទៈ 
 DB-15  រមារ់ STP 
 RJ-45  រមារ់ UTP 

២.២.៧.២ HUB 
Hub រឺាឧរក្រ ៍មើ្ ើងែដលែូចសាមញ្ដមាន្ែៃមលមិន្ៃែលែដលេ្វើឲើយក្ុំពើយូទ័រាេរចើន្ោចភាជើរ់េ្ើបាន្ក្នុងក្រមិែ ទារៃន្ 

Network Protocol Layer ។ Hub  ពវៃែៃភារេរចើន្េរបាន្្លិែេដើមើបីឲើយ Support េៅន្ឹង តង់ោររ ់ Ethernet ។ 
ាទូេៅ Ethernet Hub  Support 10Mbps េ ើងេៅែែរចចុរើបន្នេន្ោះ  Hub េរឿយៗោច Support រហូែដល់ 
100Mbps ឯេណ្ោះ ។ ចំែ ក្ Hub មួយចំន្ួន្េទៀែោចជួយឲើយអនក្េររើរបា ់ក្នុងឿរផ្យើ ់រតូររេចចក្វិទើ្ែមីេោយវាោច 
Support 1000Mbps េហើយេរឲើយេ មើោះវាថា Dual Speed Hub ចំែ ក្ឿរែុ ែរលក្េ្ើររ ់េ្ើររ ់ Hub មួយេទៀែ
េ ោះរឺ ចំន្ួន្ Port ែដលវាមាន្ ។  ពវៃែៃេន្ោះេរោចែចក្ Hub ារីររេភទរឺៈ 
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 Passive Hub 
 Active Hub 
 Intelligent Hub 

 Passive Hub: Signal ែដលបាន្ឆលងឿែ់ Passive Hub វាពំុបាន្ែេមលើង រឺផ្យើ ់រតរូាែមី (Regeneration) 
ន្ូវ Signal ែដលបាន្ឆលងឿែ់វា ិន្េ ោះេទរឺ វារេន្់ែែមាន្ែួ ទីាចំន្ុច ក្ណ្តើលៃន្ Connection 
រ ុេណ្្ើោះពីេរពាោះវាពុំមាន្ Electronic Signal េៅព័ទធពីេលើវា ន្ិងេមើន្ថាមពលែដលទាមទារ រមារ់ Passive 
Hub េទ ។ 

 Active Hub: ភារេរចើន្ៃន្ Hub ែដលេយើងេររើក្នុងេ ែេវើក្ ពវៃែៃរឺា  Active Hub  ពីេរពាោះែែវា 
ោចែេមលើងែៃមលែដលេ្វើឲើយវាមាន្េលើបឿន្េលឿន្ាងមុន្ក្នុៃងឿររញ្ជូន្ Signal ន្ិងឿរទទួលយក្មក្វិញ ។ ា
ទូេៅ Active Hub មាន្ Port េរចើន្ចារ់ពី 8 Ports េ ើងេៅេហើយជួន្ឿលេរេៅវាថា  Multiport 
Repeater េរពាោះវា Regenerate  Signal េហើយវារែូវឿរ Electronic Power េដើមើបីឲើយវាដំេ ើរឿរបាន្ 
។ Signal Repeater មាន្រុ  មើបែតិពីរៈ 

 ររព័ន្ធរណ្តើញែដលេររើ Active Hub មាន្លក្ ៈពំុ ូវមាន្ក្ំហុ   (Less Sensitive to 
Error) 

 ចំងាយរវាងឧរក្រ ៍េៅន្ឹង Active Hub ោចែវងាងឿរេររើ Passive Hub 
 Intelligent Hub: ចំេពាោះ Hub ររេភទេន្ោះវាមាន្សារៈររេយជន្៍េលើ ពី Active Hub េៅេទៀែក្នុងោជីវ

ក្មម ែដលក្នុងេ ោះមាន្ដូចា៖ 
 Hub Management: ែដលោចឲើយ Hub រញ្ជូន្ Packet េៅន្ឹង Central Network Console 

េោយេររើ Network Management Protocol េហើយ Hub ររេភទេន្ោះោចឲើយ Console រែួែ
ពិន្ិែើយ Hub  

 Switching Hub: Hub ររេភទេន្ោះោច Route Signal រវាង Port េៅេលើ Hub។ ែុ ពី 
Active or Passive Hub ែដលរញ្ជូន្ Signal េៅរររ់ Port, Switching Hub រញ្ជូន្ Signal 
េៅែែ Port ណ្េៅន្ឹង  Destination Computer រ ុេណ្្ើោះ ។ Switching Hub ោចជំន្ួ  
Bridge ន្ិង Router ក្នុង Network បាន្ែលោះ  ។ 

ក្ំ ែ់ចំន្ួន្ Hub ែដលេរោចភាជើរ់ពី Hub មួយេៅ Hub មួយេទៀែេដើមើបីពរងីក្ររព័ន្ធរណ្តើញ ។ មើ្ ើងវិញេទៀែេរ
ក្ំ ែ់ចំន្ួន្ Hub 4 រ ុែន្តចំន្ួន្អែិររមាររ ់  Hub រឺោរ ័យេៅេលើររេភទៃន្ឿរេររើរបា ់ Network Topology ។ 
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រូរភាពទី២.១២ ៈ Hub 

 

២.២.៧.៣ Switch 
Switch រឺាឧរក្រ ៍ែដលមាន្ទំហំែូចែដលោចឲើយក្ុំពើយូទ័រាេរចើន្ោចែភាជើរ់េ្ើបាន្េៅក្នុងរ ទារ់ ក្រមិែទារ  ៃន្ 

Network Protocol បាន្េហើយាទូេៅវាេ្វើឿរងារក្នុងរ ទារ់ទីពីរររ ់ OSI Model (Data Link Layer) ។  ពវៃែៃ
េន្ោះ Switch បាន្េដើរែួជំន្ួ ឲើយ Multiport Repeater រឺាអនក្ Concentrate េៅក្នុង UTP Environment េហើយវាក្៏
ា Intelligent Hub ្ងែដរ ែដលោចរក្ើាទុក្ន្ូវ Bridging Table ន្ិង Track ររ ់ Hardware Address ណ្មួយ
ែដលមាន្ទីតំងេៅក្នុង Network Segment ។ អែែររេយជន្៍ររ ់វាមួយេទៀែរឺរររ់ Ports ររ ់វាទាំងអ ់មាន្លទធភាព
រញ្ជូន្ទិន្នន្័យ បាន្េលឿន្េ ទើរន្ងឹេលើបឿន្ែដលេចញពីររព័ន្ធរណ្តើញេ ោះ ឧទាហរ ៍ៈ េៅក្នុង Ethernet 10BASE-T ែដល
េររើ Hub ្មមតេលើបឿន្ក្នុងឿររញ្ជូន្ទិន្នន្័យបាន្ 10Mbps រែូវែចក្េៅរររ់ Port ររ ់  Hub។ េរើ Hub ររ ់េយើងមាន្ 
48Port េ ោះេលើបឿន្ររ ់វារឺ 10Mbps/48Port ែែ រមារ់ Switch វិញរឺវាោចេ្វើឲើយមាន្េលើបឿន្ 10Mbps េៅរររ់ 
Port ទាំងអ ់ររ ់ Switch ។   
 

 
រូរភាពទី២.១៣ ៈ Switch fast Ethernet Switch 

 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន                                        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ   ទ្ុំព្័រៈ 18 

២.២.៧.៤ Router  
 Router ាឧរក្រ ៍មើ្ ើង រមារ់េររើក្នុងឿរ Separate Network ែដលមាន្ទំរង់ដូចាឿរងារ អ ើន្្ឺែ ែ ។ 
 រមារ់ឿរងារអ ើន្្ឺែ ែោចេក្ើែមាន្េ ើងបាន្េៅេពលែដលមាន្ពីរ Independent Network រឺេរចើន្ាងេន្ោះ េ្វើឿរ
រុែលក្េ្ើេៅវិញេៅមក្ ។ េដើមើបីឲើយទទួលបាន្េារជ័យក្នុងឿររញ្ជូន្ Packet តមរយៈ ឿរងារអ ើន្្ឺែ ែេ ោះ Router 
មាន្មុែងារក្នុងឿរក្ំ ែ់ន្ូវ្លូវររ ់ Pocket េ ោះឲើយបាន្ចើា ់ោ ់ រឺេៅេពលែដល  Router ទទួលបាន្ Packet មួយវា
ន្ឹងេ្វើឿរវិភារ (Analyze) ថាេែើ Packet េ ោះមាន្េេលេៅ (Destination) េៅរក្ Network Address មួយណ្
េោយវាេ្ទៀងផ្តើែ់េមើលក្នុងតរាង Routing េទើរវាេ្ញើេៅតមេេលេៅររ ់ Data Packet េ ោះ ។ Router មាន្លក្ ៈ
ដូច Bridge រែង់វាោចភាជើរ់ Multiple Network Segment ន្ិងេ្វើឲើយទិន្នន្័យ ែដលឆលងឿែ់វាមាន្ ុពលភាពេហើយវាមិន្
ដូចេ្ើេៅន្ឹង Bridge រែង់ Router ោចន្ឹងរែូវេរេររើ រមារ់ររព័ន្ធរណ្តើញ ែដលមាន្លក្ ៈសាំញុំ  (Complex 
Network)  េោយសារែែ Router ររែិរែតិឿរេៅេលើរ ទារ់ Higher-Layer ៃន្ OSI Model េ ោះេ្វើឲើយវាោចេ្ញើន្ូវ
ព័ែ៌មាន្េៅេលើ Network Architecture េ្ើឝងៗេ្ើទាំងអ ់ ។  
 
 

 

 

រូរភាពទី២.១៤ ៈ Router 
២.២.៨ ការប្រប់ប្រងយៅយ ើ Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition  

 េយងតម Web Site http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008[១៦] បាន្ រេ ថាៈ 
Window Server 2008 ាររព័ន្ធររែិរែតិឿរេមមួយែដលរេងើែេោយរក្ុមហ ុន្ Microsoft េហើយរែូវបាន្ោក្់េោយ
េររើរបា ់េៅៃែៃ ទី ២៧ ែែ ក្ុមភៈ ឆ្ើំ ២០០៨។ 
 Windows Server 2008 Editions  រួមមាន្៖ 

 Windows Web Server 2008 
 Windows Server 2008 Standard 
 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 
 Windows Server 2008 Enterprise 
 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 
 Windows Server 2008 Datacenter 
 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 
 Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 
 Windows HPC Server 2008  

Server Roles ាមេ្ើ្បាយមួយេដើមើបីេរៀរចំក្ុំទើយូទ័រេោយឿរេររើរបា ់Windows Server 2008 េ្វើឲើយ 
មាន្មុែងារចើា ់ោ ់ ។ េៅក្នុង ហរេ ្ំមួយក្ុំទើយូទ័រោចរែូវបាន្េរៀរចំេដើមើបីេ្វើឲើយមាន្ែួ ទីែែមួយេដើមើបី
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ធា  ឲើយមាន្ក្ រមិែ មែែភាពែព ់ ។ េៅក្នុងអងឿរែូចៗែួ ទីាេរចើន្រែូវបាន្រួមរញ្ចូលេ្ើេៅេលើក្ុំពើយូទ័រែែ
មួយ។េៅេពល ែដលឿរែេមលើង server roles ាេរចើន្េៅេលើក្ុំពើយូទ័រែែមួយេ ោះរែូវបាន្ចារ់ទុក្ដូចៀងេរឿម៖ 

  មែែភាពៃន្ក្ុំពើយទ័ររួរែែរេរ់រេន្់ រមារ់ែួ ទីែដលបាន្ែេមលើងទាំងអ ់ 
 ធា ថាែរមូវឿរ មែែភាព រមារ់ែួ ទីែដលអនក្ែេមលើងោចរួមេ្ើបាន្េៅេលើក្ុំពើយទ័រែែមួយ 
Windows Infrastructure service Roles រារ់រញ្ចូលទាំង៖ 

Active Directory Certificate Service  រមារ់រេងើែ ន្ិងរររ់ររង certification authoritiees   រែូវ
បាន្េររើរបា ់េដើមើបីរេងើែ digital certificates  រមារ់ឿរ មាគើល់ ន្ិងឿរេ្វើឲើយែុ ពី លក្ ៈេដើមើបីេោយ េមើលពុំសាគើល់  

 Active Directory Rights Management Service  រមារ់ជួយឿរពារពីឿរេររើរបា ់េោយពុំ មាន្
 ិទធអន្ុញ្ញើែ ន្ិងេ្វើឲើយមាន្ licenses ែដលាក់្ោក្់ថាេែើ ក្មមភាពរែូវបាន្ពិន្ិែើយេមើលាមួយ content 
ន្ិងេោយន្រណ្ម្ាើក្់  

 DHCP Server ឿរ្តល់ IP addresses  ន្ិងឿរេរៀរចំព័ែ៌មាន្ IP េោយ វ័យររវែតិេៅអនក្េររើរបា ់  
 DNS Server  រមារ់្តល់ន្ូវដំេណ្ោះរសាយេ មើោះ រមារ់រណ្តើញ TCP/IP  
 Fax Server  រមារ់េ្ញើ ន្ិងទទួលទូរសារេអ ិចរែូន្ិច 
 File Services  រមារ់្តល់រេចចក្វិទើ្ៃន្ឿររររ់ររង់ storage, file replication, ន្ិងឿររុក្រក្ file   
 Network Policy and Access Services  រមារ់្តល់ជំន្ួយ LAN រឺ WAN routing, ឿរអន្ុវែត

េេលឿរ ៍ access តមរណ្តើញ, ឿរែភាជើរ់ VPN ន្ិងឿរែភាជើរ់ dial-up   
 Hyper-V  រមារ់្តល់ាមុែងារ server virtualization  
 Print Services  រមារ់េ្វើឲើយមាន្ ន្ិងរររ់ររង់រណ្តើញ Printing  
  Terminal Service  រមារ់អន្ុញ្ញើែឲើយអនក្េររើរបា ់ដំេ ើរឿរក្មមវិ្ីទាំងឡាយេៅេលើ remote server 

រ ុែន្តឿរពិន្ិែើយេមើលលទធ្លវិញេៅក្នុង Remote Desktop window  
 Windows Deployment Service  រមារ់ែេមលើង Windows operating system េៅក្ុំពើយូទ័រា េរចើន្

េៅេលើរណ្តើញ ។ 
Windows Application Platform Service roles រារ់រញ្ចូលទាំងៈ 

 Application Server  រមារ់្តល់ដំេណ្ោះរសាយយ ើងេពញេលញមួយេោយឿរ hosting ន្ិងរររ់ររង់ 
distributed business application រារ់រញ្ចូលទាំង service ដចូាៈ 

 .NET Framework  
 Web server  
 Message Queuing 

 UDDI Service  រមារ់ែចក្ចាយព័ែ៌មាន្អំពី Web services េៅក្នុងអងឿរ រឺៃដរូពា ិជជក្មម  
 Web Server(IIS)  រមារ់ោចឲើយ Windows Server 2008 ឿយើយា Web Server មួយបាន្  

២.២.៨.១ Active Directory 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Banjamin Wade, Microsoft Course 6419A, First Edition, 

Microsoft Press Pusblisher[១] បាន្ រេ ថាៈ 
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Active Directory Server Roles មាន្ដូចា៖ 
 Active Directory Domain Services (AD DS) ា centralized directory  រមារ់ឿរ រររ់ររង់

អនក្េររើរបា ់ ន្ិងក្ុំពើយូទ័រ េហើយឿរេ្ទៀងផ្តើែ់តមរណ្តើញេោយឿរេររើរបា ់ Windows Server 2008  
 AD DS រឺាមូលោឋើន្ររឹោះ រមារ់មុែងារាររព័ន្ធរណ្តើញ 
 Server roles ភារេរចើន្ពឹងែ្អក្េលើ AD DS  រមារ់្តល់ឲើយអនក្េររើរបា ់ ន្ិងព័ែ៌មាន្ resource 

េៅ    server roles ដៃទេទៀែ  
 AD DS ្តល់ន្ូវ authentication ន្ិង authorization services ្ងែដរ ។ 

 Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) ា LDAP directory service 
មួយ្តល់ន្ូវ data storage ន្ិង retrieval support  រមារ់ directory-enable application , េោយ
េមើន្ឿរែេមលើង domains រឺ domain controllers  

 Active Directory Certificate Service (AD CS) ាដំេណ្ោះរសាយមួយេររើេដើមើបីឿរពារព័ែ៌មាន្ 
ែដលបាន្រក្ើាទកុ្េៅក្នុងឯក្សារ E-mail messages  ន្ិង Web sites ពីឿរេមើលេោយេមើន្ ិទធ អន្ុញ្ញើែ
ឿរែក្ែររ រឺឿរេររើរបា ់  

 Active Directory Right Management Service (AD RMS) ារេចចក្វិទើ្ៃន្ឿរឿរពារ ព័ែ៌មាន្
មួយែដល េ្វើឿរាមួយ AD RMS-enable applications េដើមើបីជួយឿរពារ digital information ពី
ឿរេររើរបា ់េោយេមើន្ ិទធ អន្ញុ្ញើែ  

 Active Directory Federation Service (AD FS) ា server roles មួយេៅក្នុង Windows 
Server 2008 ែដល្តល់រេចចក្វិទើ្ Web SSO េៅន្ឹងឿរេ្ទៀងផ្តើែ់អនក្េររើរបា ់មា្ើក្់ែដលមាន្ Web 
applications ាេរចើន្តម Life of a single online session ។  

Active Directory រឺាក្ែន្លង្ទុក្ objects ែដលមាន្លក្ ៈាក្ណ្តើលៃន្ររព័ន្ធរណ្តើញព័ែ៌មាន្ែដលេររើេដើមើបី 
logon security ន្ិង application configuration ។ ព័ែ៌មាន្ែដលបាន្រក្ើាទុក្ក្នុង Active Directory រួមមាន្៖ 

 User accounts 
 Computer accounts 
 Application configuration information 
 Subnet addresses 
 Group accounts 
 Printer objects 
 Published folder objects 

 រឺរែូវបាន្េរៀរចំេៅក្នុង domains trees ន្ិង forests 
 មាន្េរចើន្ partitions 

 Domain 
 Configuration 
 Schema 
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សារៈររេយជន្រ៍រ ់ Active Directory 
 Simplified security management 
 Redundant storage of security information 
 Group Policy 
 Extensibility 
 Delegation of administration 
ក្. ែរមវូឿរក្នងុឿរែេមលើង Active Directory   
 Hard Disk ែដលមាន្ Partition ា NTFS (ររ ិន្េរើថា រឹងា FAT រ ឺFAT32 េហើយចង់េ្វើវាឲើយេៅា 

NTFS េ មើោះ Drive េ ោះោចមាន្ឧទាហរ ៍ Convert c:/fs:ntfs េៅេលើ Command Prompt ) 
 រែូវេររើ Account ន្ិង Password Administrator  រមារ់ Log ចូលមា ើ ុីន្េម  
 NIC (Network Interface Card) ររ ិន្េរើេមើន្ Network Card េទេ ោះោច Add Adapter មួយេ មើោះ 

Microsoft Loopback Adapter តមរយោះ Add/Remove Hardware េដើមើបីេររើជំន្ួ  Network Card 
 រែូវោក្់រញ្ចូល IP Address ឲើយ Network Card  
 េ្វើឿរែភាជើរ់ពី Network Card េៅឿន្់ Hub រឺ Switch 
 រែូវមាន្ Windows Server 2008  ុីឌី 

២.២.៨.២ Domain 
 េយងតមេ ៀវេៅ Microsoft Official Course 6419A[១៤] Domain រឺា logical grouping ៃន្ 
objects   ដូចា computer ន្ិង user accounts ។ 

ក្. Domain Controller 
ៀងេរឿមេន្ោះាលក្ ៈររ ់ Domain Controller មួយ 

 ាកំុ្ទើយូទ័រែដលចារ់យក្ន្ូវឿរចមលងៃន្ព័ែ៌មាន្ Active Directory 
 Domain controllers ែក្ែររន្ូវឿរចមលងៃន្ព័ែ៌មាន្ Active Directory តមរយៈ multi-master 

replication ាមួយ domain controllers ដៃទេទៀែេៅក្នុង domain ន្ិង forest 
 េឆលើយែរេៅន្ឹងឿរេ នើ ុំររ ់ព័ែ៌មាន្ Active Directory  
 េ្ទៀងផ្តើែ់អនក្េររើរបា ់េលើររពន័្ធរណ្តើញ 

ែ. Read-Only Domain Controller 
 RODC រឺាររេភទែមីៃន្ domain controller ែដលមាន្េៅក្នុង Windows Server 2008  
 RODC រឺា read-only partitions ៃន្ AD DS database ែែរ ុេណ្្ើោះ 
 ោចទទួលែែឿរផ្យើ ់រតូរែដលបាន្ replicate េ្ើេៅ Active Directory 
រុ  មើបែតិៃន្ Read-Only Domain Controller ្តល់ន្ូវ៖  

 Unidirectional replication 
 Credential caching 
 Administrative role separation 
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 Read-only DNS 
 RODC filtered attribute set 

២.២.៨.៣ Forest 
 Forest រឺាឿរររមូល្តុំៃន្ domains ាេរចើន្ែដលៈ 

 ែចក្រែមលក្ schema រួមេ្ើ 
 ែចក្រែមលក្ Global Catalog រួមេ្ើ 
 រែូវបាន្ែភាជើរ់េ្ើេោយ two-way transitive trusts 

េៅេពលែដល domains ាេរចើន្មាន្ trust relationship, accounts េៅក្នុង domain ែដលបាន្ trust ោចរែូវ
បាន្ ្តល់ឲើយដំេ ើរឿរេៅ resources េៅក្នុង domain ។ 

២.២.៨.៤ Active Directory Objects 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Banjamin Wade, Microsoft Course 6419A, First Edition, 

Microsoft Press Pusblisher[១] បាន្ រេ រថាៈ រ ន្ីអនក្េររើរបា ់រំរូ រឺារ ន្ីមួយ ែដលរែូវបាន្ក្ំ ែ់ន្ូវព៌ែ
មាន្ទូេៅ ដូចា Department មុែងារ ន្ិងពែ៌មាន្េ្ើឝងៗេទៀែ ែដលពែ៌មាន្ទាំងេ ោះ រឺរែូវរំេពញដែដលៗេៅេលើរ ន្ី
អនក្េររើរបា ់េ្ើឝងេទៀែ ដូចេន្ោះរឺោចេររើរបា ់រ ន្ីរំរូេន្ោះ េដើមើបីងាយរ ួលក្នុងឿរ ចំលង ន្ិងរេងើែរ ន្ីអនក្េររើរបា ់
េ្ើឝងៗេទៀែែដលមាន្មុែងារដូចេ្ើ។ 

ក្. Organizational units  
 Organizational (OU) unit រឺារ ្តំៃន្ objects េៅក្នុង domain មួយ ។ OUs ោចទទួល្ទុក្ន្ូវ៖ 

 Users 
 Groups 
 Computers 
 OUs ដៃទេទៀែ 

ែ. User Account  
រឺា Account ែដលរែូវបាន្រេងើែេ ើងេោយ Administration េៅក្នុង Window Server 2008 Standard 

Edition ែដលបាន្ក្ំ ែ់ឲើយេររើរបា ់ Resource  ។ ឿរ្តល់ ិទធ ន្ិងក្ំ ែ់េ មើោះររ ់ User Account េហើយ អនក្េររើ
របា ់ន្ីមួយៗមាន្ ិទធ Logon ចូល Computer Client េដើមើបេីររើរបា ់ Account ផ្តើល់ែលួន្េៅេលើ Server ែដលបាន្
ក្ំ ែ់ ។ User Account ែចក្េចញាពីរែ្នក្រឺៈ 

 Built-in User Account: ា User Account ែដលេក្ើែ ីងេោយ វ័យររវែតិេៅេពលែដល Setup 
Windows Server 2008 Enterprise Edition ។ ចំេពាោះ Built-in User Account មិន្ោចលរ់វាបាន្េទ
ែែោចរតូរ Properties ររ ់ដូចា រតូរេ មើោះររ ់ User Account រតូរ Password ររ ់ User Account  

 Normal User Account: ា User Account  ែដលបាន្រេងើែេ ើង Administrator  ។ 
រ. Group Account 

Groups: េររើេដើមើបីេរៀរច ំ Users Computers ន្ិង Groups ដៃទេទៀែេៅក្នុងរ ្តំ រមារ់ងាយរ ួលក្ំ ែ់        
 ិទធេដើមើបី្តល់     resources ។ ឿរេររើរបា  ់groups ងាយរ ួលរររ់ររង់ក្នុងឿរដំេ ើរឿរេៅ resources ដូចា៖ 
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 Permission រែូវពិន្ិែើយន្ូវអវីែដល Users ោចេ្វើេៅបាន្ាមួយន្ឹង Resources ដូចា Folder, File ឬ
Printer ។ េៅេពលែដល្តល់ Permission េៅឲើយ Group មាន្ន្័យថា ឲើយអនក្េររើរបា ់ ន្ូវ មែែភាពេដើមើបី 
Access ចូលេៅឿន្់ Resource ន្ិងក្ំ ែ់ឲើយចើា ់អំពីររេភទៃន្ឿរ Access ែដលពួក្េរមាន្ ។ ឧរមាថា
ររ ិន្េរើ User ែលោះរែូវឿរ File ដូចេ្ើរួរែែោក្់រញ្ចូល User Accounts ទាំងេ ោះរញ្ចូលេៅក្នុង Group ែែ
មួយ ។ រ តើរ់មក្ ន្ិង្តល់ ិទធ េៅឿន្់ Group េ ោះេដើមើបីេររើរបា ់  File ែដលពួក្េររែូវឿរ ។ 

  ិទធអន្ុញ្ញើែេោយអនក្េររើរបា  ់ េដើមើបី ែមតងន្ូវភារក្ិចចពួក្េរ ដូចាឿរផ្យើ ់រតូរេពលេវោេៅេលើក្ុំពើយូទ័រ ផ្យើ ់
រតូរ Background ររ ់ Desktop ន្ិង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ 

 ររេភទរក្ុមេពលែលោះរេងើែរក្ុម  រមារ់ េេលរំ ងែដលទាក្់ទងេៅ ន្ិង ុវែែិភាពដូចា ឿរ្តល់ ិទធ ។ េពល
ែលោះេទៀែេររើពួក្វា រមារ់េេលរំ ងែដលមិន្ទាក្់ទងន្ឹង ុវែែិភាពដូចា េររើ រមារ់េ្ញើ Email Message។ 
េដើមើបីជួយ ំរួលដល់េេលរំ ងទាំងេ ោះ Security ន្ិង Distribution ។ Group type រញ្ជើក្់េហែុអវីបាន្ា 
ឿរ ិក្ើារែូវេររើ Groups ។ ររេភទទាំងពីរៃន្រក្ុម រែូវបាន្្ទុក្េៅក្នុង Database ររ  ់ Component 
Active Directory ែដលអន្ុញ្ញើែ ឲើយេររើរបា ់េៅរររ់ទីក្ែន្លងេៅេលើររព័ន្ធេ ែេវើក្ ។ 

 Security Groups: 
Windows Server 2008 Enterprise Edition េររើែែ Security Group ែែមួយរ ុេណ្្ើោះេដើមើបីក្ំ ែ់ 

Permission ក្នងុឿរ Access េៅេលើ Resources ។ Security Group មាន្រររ់ទាំងអ ់ន្ូវ មែែភាពែដលាររ ់ 
Distribution Group េរពាោះ Window Server 2008 េររើែែ Security Groups ែែរ ុេណ្្ើោះ ។ 

 Distribution Groups: 
េររើរបា ់េៅេពលែដលមុែងារររ ់ Groups រឺមិន្មាន្ឿរពាក្់ព័ន្ធេៅន្ឹងររព័ន្ធ ុវែែិភាពដូចា ឿរេ្ញើ Email 

Message េៅឿន្់រក្ុមៃន្ Users េៅក្នុងេពលែែមួយ ។ មិន្ោចេររើ Distribution Group េដើមើបីក្ំ ែ់ ិទធបាន្េទ ។  
 Group Scopes  េៅេពលែដលរេងើែ Groups រែូវេរជើ េរើ  Groups ន្ិង Group Scopes ។ Scope 

ររ  ់Group ក្ំ ែ់ទីតំង ាក្់ោក្់ែដលោចេររើវាេដើមើបីក្ំ ែ់ ិទធេៅឲើយ Groups េៅក្នុងររព័ន្ធ រណ្តើញ ។ 
Group Scope មាន្រីររេភទរឺៈ 
 Global Groups: Global Security Groups ភារេរចើន្េរេររើ រមារ់ឿរេរៀរចំ Users ណ្ែដលែរង

ែចក្ ែំរូវ ឿរ Network Access ររហាក់្ររែហលេ្ើ  
 Domain Local Groups: ភារេរចើន្រែូវបាន្ េររើ រមារ់ក្ំ ែ់ Access េៅឿន្់ Resource  
 Universal Groups: ភារេរចើន្រែូវបាន្ក្ំ ែ់ ិទធេលើ Resources ែដលលមាន្ ទំ ក្់ទំន្ងេៅន្ឹង 

Multiple Domains ។ 
 . Computer Account 

Computer accounts: រឺ រមារ់ែរមូវឲើយក្ុំទើយូទ័រេដើមើបីចូលរួមក្នុង domain ន្ិងឲើយឿយើយាែ្នក្ៃន្រច  មព័ន្  ុវែតិ
ភាព ។ េដើមើបី log on ាមួយន្ឹង domain user account មួយរែូវែែេររើក្ុំទើយូទ័រេ ោះែដលមាន្     computer account 
េៅក្នុង domain ាមុន្ ិន្ ។ 
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២.២.៨.៥ Remote Desktop 
រក្ុមហ ុន្ Microsoft បាន្្លិែន្ូវ Windows 2008 Server េោយភាជើរា់មួយន្ូវេ វាក្មមពិេ   មួយរឺ 

Remote Desktop េោយេររើវិរសាយ រមារ់រញ្ជើចំេពាោះេ វាក្មមេន្ោះោចឲើយទាញយក្េអរក្ង់ររ ់មា ើ ុីន្ ឬ ក្៏មា ើ ុីន្
អនក្ ដៃទមក្ោក្់េលើ Desktop ររព័ន្ធដំេ ើរឿរររ ់វា ត្ល់ន្ូវលក្ ៈងាយរ ួល រមារ់ែដលេ្វើឿរងារេៅ   ឿរិយល័យ 
េហើយឿរងារេ ោះពុំទាន្់ចរ់ ពវរររ់ ន្ិងចង់េ្វើរន្តេៅឯ្ទោះ ។ ្លររេយជន្៏ៃន្ឿរ Remote Desktop ពីចំងាយ ្តល់ន្ូវ
អែែររេយជន្៍ដូចែេៅ៖ 

 េ្វើឿរេៅ្ទោះោចរញ្ជើន្ូវមា ើ ុីន្ពីក្ែន្លងេ្វើឿរយក្ឿរងារែដលេៅ ល់មក្េ្វើេៅ្ទោះវិញ ។ 
 Share  Console ោចឲើយេររើរបា ់ Resource ទាំងឡាយេររើក្មមវិ្ីេ្ើឝងៗេ្ើេៅេលើ ក្ុំពើយូទ័រែែមួយ ។  
 ែំរូវឿរក្នុងឿរែេមលើង Remote Desktop មា ើ ុីន្េររើររព័ន្ធដំេ ើរឿរ Windows 2008 Server មាន្ 

Network Card ន្ិងភាជើរ់អ ើន្្ឺែ ែ 
 រែូវមាន្មា ើ ុីន្ពីរេ ើងេៅ ែដលមា ើ ុីន្ទាំងេ ោះោចែភាជើរ់េ្ើេោយេររើ Network Card, Modem ឬ 

Virtual Private Network Connection 
២.២.៨.៦ DNS (Domain Name System) 
េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ William R.Stanek, Microsoft Windows Server 2008 Inside 

Out, First Edition, Microsoft Press Pusblisher[១២] បាន្ រេ រថាៈ DNS រឺាេ វាក្មមមួយែដលមាន្ែួ ទីេ្វើ
ឿររក្ែររពី Computer Name េៅ IP Address ន្ិងេ្វើឿររក្ែររពី IP Address េៅ Computer Name វិញ ។ 

២.២.៨.៧ FSRM(File Server Resource Manager) 

េយងតមេ ៀវេៅែដលន្ិពន្ធេោយេោក្ Banjamin Wade, Microsoft Course 6419A, First Edition, 
Microsoft Press Pusblisher[១] បាន្ រេ រថាៈ FSRM រឺាេ វាក្មមមួយេៅក្នុង File Service ែដលមាន្េៅក្នុង 
Windows Server 2008 ែដលោច្តល់លទធភាពរររ់រេន្់ ក្នុងឿររែួែពិន្ិែើយតមោន្េៅរាល់ ក្មមភាពែដលរក្ើាទុក្រាល់
ឯក្សារទាំងឡាយេៅក្នុង File Server។ 

ក្. Disk Quota Management 
 Disk Quota ាេ វាក្មមមួយែដលោចឲើយេយើងេ្វើឿរក្ំ ែ់ន្ូវទំហំររ ់ Hard Disk  រមារ់ Users ទាំងឡាយ
ែដលមាន្េៅក្នុង Windows Server 2008 Enterprise Edition េដើមើបីឿរពារេៅ ន្ិងឿរេររើរបា ់េលើ  ពីែំរូវឿរេ ោះ
ែដលរណ្តើលឲើយទំហំ Hard Disk ររ  ់ Server េពញេ ោះ ដូេចា្ើោះអនក្រររ់ររងរែូវឿរក្ំ ែ់ន្ូវទំហំ Hard Disk  ំរារ់ 
User ន្ីមួយៗ ។ ឧទាហរ ៍េ្វើឿរក្ំន្ែ់ទំហំឲើយ User មា្ើក្់ៗចំន្ួន្ 1GB ។ រឺមាន្ន្័យថា User ោច្ទុក្ ទិន្នន្័យបាន្ចំន្ួន្
ែែ 1GB ៃន្ Disk Space ទាំងមូលររ ់ Server ។ 

ដំេ ើរឿរ Management Quota រឺ Quota Manager ។ រង់ចាំេមើលឿរ រេ រចូលេៅេលើ Disk ែដល 
Administrator បាន្ ក្ំ ែ់ ។ េៅេពលែដល Volume ែដលបាន្ោក្់ Quota េ ោះបាន្េ ើងដល់ចំន្ួន្ក្ំន្ែ់ េពលេ ោះវា
រញ្ជូន្ Messages េៅអនក្ក្ំពុងេររើរបា ់ Volume េ ោះថា Volume ជិែដល់ចំន្ួន្ក្ំន្ែ់ េហើយឬវាមិន្ឲើយ អនក្ក្ំពុងេររើ
របា ់េ ោះេ្វើឿរ Write ចូលេៅក្នុង Disk Volume បាន្េទៀែេ ើយ ។ 
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ែ. Backup and Restore 
តម្មមតវិរសាយមា ើ ុីន្េមបាន្្តល់ន្ូវេ វាក្មមមួយចំន្ួន្ដូចាអ ឿែមលវិរសាយ ឬក៏្ឿររររ់ររងទិន្នន្័យ  រមារ់ 

អនក្ េររើរបា ់ ន្ិងអន្ុញ្ញើែឲើយអនក្េររើរបា ់្ទុក្ទិន្នន្័យេៅេលើវាបាន្េហើយេដើមើបីែែរក្ើាឯក្សារទាំងេ ោះក្ុំឲើយ បាែ់រង់ េែើ 
រែូវេ្វើ ដូចេមតច? 

Backup រឺាឿរែែចំលងន្ូវឯក្សារទុក្រំរុងេដើមើបីឿរពារេៅន្ឹងឿរែូចៀែទិន្នន្័យក្នុងែ ៈែដលថា រឹង ែូច ឬ
ក្៏េមេរារេ្វើឲើយែូចេោក្អនក្ោចែែរក្ើាន្ូវទិន្នន្័យេដើមេោយែែចំលងទុក្ាលក្ ៈេទវរដងន្ូវរាល់ទិន្នន្័យ ទាំងឡាយណ្
ែដល ំៀន្់េៅក្នុងក្ុំពើយូទ័រេៅោក្់ក្នុងែែើឝោែ់ (Tape) ឬក៏្ថា រឹងេ្ើឝងេទៀែ ររ ិន្េរើទិន្នន្យ័េដើមេៅ េលើថា រងឹររ ់
េោក្អនក្បាន្បាែ់រង់េោយររឿរណ្មួយ ដូចារែូវបាន្រក្ើាទុក្ាន្់ពីេលើេ្ើេៅេលើឯក្សារ េដើមែូច Partition ាេដើម 
េោក្អនក្ោចយក្ទិន្ន ន្័យែដលបាន្ Backup េ ោះមក្េររើវិញបាន្ ។ ររេភទៃន្ Backup ែចក្េចញ ៥ររេភទរឺ 

 Normal Backup េ្វើឿរែែចំលងឯក្សារទាំងឡាយណ្ែដលបាន្េរជើ េរើ  ន្ិងេ្វើឿរក្ំ ែ់ ំេល់េៅ េលើ
ឯក្សារន្ីមួយៗ Backup (Archive Attribute is Clear) 

 Copy Backup ែែចំលងឯក្សារទាំងឡាយែដលបាន្េរជើ េរើ  រ ុែន្តមិន្បាន្េ្វើឿរក្ំ ែ់ ំេល់ថា Backup 
បាន្េៅេលើ ឯក្សារន្ីមួយៗេ ើង (Attribute is Not Clear) 

 Incremental Backup ឿរែែចំលឯក្សារទាំងឡាយែដលបាន្រេងើែ ន្ិងេ្វើឿរផ្យើ ់រតូរចុងេរឿយេររងអ ់ 
ររ ់ Normal Backup ឬក្ ៏ Incremental េហើយវាេ្វើក្ំ ែ់ ំេល់ថាបាន្ Backup (Archive 
Attribute is Clear) ។ 

 Differential Backup េ្វើឿរែែចំលងឯក្សារទាំងឡាយណ្ែដលបាន្រេងើែ ឬផ្យើ ់រតូរចុងេរឿយេរវាមិន្ េ្វើ
ឿរក្ំ ែ់ ំេល់ថាបាន្ Backup (Archive Attribute is Not Clear) ។ 

២.២.៩ Waterfall Model 
េោយេយងេៅតមវិ្ីសាស្រ តេោក្  KENDALL, System Development Life Cycle (SDLC)  ររ ់ 

ែដលដក្រ ងេចញពីេ ៀវេៅ System Analysis and Design 4th Edition[៦]។ 
 វិ្ីេន្ោះ ែំរូវឿរទាំងឡាយរែូវបាន្ក្ំន្ែ់េោយអនក្េររើរបា ់ ន្ិងរក្ុមអនក្ពិន្ិែើយរុ ភាព Software រ តើរ់មក្មាន្

ឿរ េរៀរចំារំេរាង ន្ូវអវីែដល Software េ្វើ។ រំេរាងេន្ោះរែូវទុក្ាឯក្សារេពលណ្ែដល User ចុោះហែែេលៀ 
ទទួល យក្រំេរាងេន្ោះេហើយេទើរ Project រែូវបាន្ Design។ 

 អំ ុងេពល Design ោចមាន្ក្ហំុក្េលើ Specification document។ Specification ោចមិន្ ទាន្់េពញ
លក្ :ជួន្ឿលចំន្ុចែលោះរែូវបាន្លុរេចញរឺមាន្ភាពមិន្ចើា ់ោ ់។ភាពមិន្េពញលក្ :េន្ោះរែូវបាន្រំេពញេោ
យចរ់មុន្េពល Software development រន្តដំេ ើរេៅមុន្េទៀែ។ 

  ញ្ញើរពួញេចញពីររអរ់ Design េៅ Specification មាន្លក្ : Loop ែដលរែូវឿរឿរែក្ ំរួល លុោះរតែែ 
រែឹមរែូវទាំងរ ុង េហើយេទើរឯក្សារ  Design   ្តល់ដល់ Programmers េដើមើបី Implement។ 

 ក្នុងអំ ុងេពល Implementation ាមួយ Waterfall model Design document ោចរែូវបាន្ែក្ែររ ែក្ ំ
រួលែលោះេោយសារមាន្រញ្ហើេ្ើឝងៗក្នុងេពល Design េហើយជួន្ឿលមាន្ឿរែក្ែរររហូែដល់ Requirement េទៀែ
្ងក្នុងក្រ ីចាំបាច់។ 

 េៅក្នុងឿរអន្ុវែតន្៍ាក្់ែ តង Implementation ន្ិង Integration រែូវបាន្េ្វើក្នុងេពលដំណ្លេ្ើ។ 
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 ាឿរក្ែ់ ំេល់ ំរារ់ Waterfall model រររ់ដំណ្ក្់ឿលទាំងអ ់រញ្ចរ់េោយរក្ុមអនក្ពិន្ិែើយរុ ភាព 
Software ាមុន្ ិន្។ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាពទី២.១៥ ៈ  Waterfall Model 
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ជុំពូកទ្ី ៣ 
វិធីសាស្រ្ត និងរចនា្ម្ព័នធននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ 

នៅក្នុងជំពូក្ននេះបាននលើក្យក្ចំនុចសំៀន់ៗមក្បង្ហើញមានដូចជា  វិធីសាស្រសតននឿរសិក្ើា   រចនាសមព័នធននឿរសិក្ើា
និងគនរមាងនពលនវលាននឿរសិក្ើា។ៀងនរឿមននេះជាឿរពនើយល់លំអិតពីចំនុចនីមួយៗ: 
៣.១ វិធីសាស្រ្តននការ្ិកសា 
 នរឿយពីបានសិក្ើានៅនលើគនរមាងននឿរតំន ើង និងឿររគប់រគងរបព័នធបណ្តើញនៅក្នុងមជើឈមណ្ឌលបណ្្តេះបណ្តើល 
វិទ្ើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ្័រនោយបានចុេះនធវើក្មមសិក្ើា និងអនុវតតន៍នោយផ្តើល់ជាមួយអនក្រគប់រគងបណ្តើញនណ្តនវើក្ក្នុងនេលបំណ្ង 
នដើមើបីនោេះរសាយនៅនលើរបធានបទ្ដដលក្ំពុងរសាវរជាវ បានចំណ្យ រយេះនពលបីដែជាមួយនឹង ឿរនធវើឿរ ជាក់្ដសតង និង 
វិភាគយ ើងម៉ត់ចត់នៅនលើគនរមាងរគប់រគងបណ្តើញនណ្តនវើក្។ នោយនយងនៅតាមវិធីសាស្រសត System Development 
Life Cycle (SDLC)  របស់នលាក្ KENDALL ដដលដក្រសងនចញពីនសៀវនៅ System Analysis and Design 4th 

Edition[៦] និង prototype Waterfall model។ ៀងនរឿមននេះគឺជារូបភាពដដលនិយយអំពី វិធីសាស្រសត ននឿរចុេះក្មម
សិក្ើា នោយដផែក្ នៅនលើរទ្ឹសតី System Development Life Cycle (SDLC) ដដលមាន ៥ ជំហាន: 
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ជហំានទ្១ី: ចុេះរសាវរជាវនិងរបមូលទ្ិននន័យ 

ជហំានទ្ី២:របមូលឯក្សារដដលពាក្់ព័នធ 

ជហំានទ្ី៣: ឿរវិភាគចំនុចែវេះៀតនលើរបព័នធ 

ជហំានទ្៤ី: ឿរនធវើគនរមាង 

ជំហានទ្៥ី: ឿរអនុវតតន៍គនរមាងតនមលើង 
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+ ជំហានទ្ ី១   ចុេះរសាវរជាវនងិរបមូលទ្និននយ័ 
 ជាបឋមរក្ុមសិក្ើារសាវរជាវទំងអស់េនើបាននធវើដផនឿរចុេះរសាវរជាវន ើយឿរនធវើដបបននេះអាចរបរពតឹតនៅបាននោយ 
សារឿរអនុញ្ញើតពីនលាក្នាយក្មជើឈមណ្ឌល    និងមានឿរដណ្នាំពីសំណ្ក្់របធានរគប់រគងដផនក្ព័តមមានវិទ្ើានិងបុគគលិក្ដដល 
បំនពញឿរង្រនៅទ្ីននាេះ។ ជាពិនសសជាងននេះនៅនទ្ៀតរក្ុមសិក្ើារសាវរជាវបានរតួតពិនិតើយ     និងឿរដសវងយល់នូវរបព័នធនរបើ 
របាស់របស់បុគគលិក្តាមរយេះឿរសាក្សួរជានដើម ទ្នទឹមនឹងននេះក្៏មាននូវបដរមបរមួលឯក្សារដដល ពាក្់ព័នធដដរ ។ 
+ ជំហានទ្២ី   របមូលឯក្សារដដលពាក្់ពន័ធ 

ឿរសិក្ើានលើរទ្ឹសតីដដលពាក្់ព័នធនោយនយងនៅតាមឿររបមូលបាននូវព័តមមាន និងឯក្សារដដលពាក្់ព័នធក្នុងឿរ
សិក្ើានៅនលើគនរមាងនដើមើបីដក្តំរូវរបព័នធបណ្តើញរួចមក្រក្ុមនយើងសិក្ើារសាវរជាវដដលបាន  ចុេះនធវើឿរសិក្ើានោយផ្តើល់បាន
នផ្ឍើតនលើឿរនរជើសនរើសយក្របព័នធដំនណ្ើរឿរសរមាប់មា ើសុីននម     និងឿរតនមលើងនូវមុែង្រ   (Roles)     មួយចំនួនន ើយឯក្
សារពាក្់ព័នធដដលរបមូលបានរួមមាន  
- ឯក្សារបានពីឿរជួបសំភាសន៍យ ើងសុីជំនៅ នោយផ្តើល់ជាមួយអនក្រគប់រគងដផនក្ក្ុំពើយូទ្័រ 
- ឯក្សារមួយចំនួន ដដលទក្់ទ្ងនិងឿររគប់រគងបណ្តើញក្ុ ុ ុ ំពើយូទ្័រ ផតល់់នោយមជើឈមណ្ឌល 
- ឯក្សារនៅតាមបណ្ណើល័យ ដដលពាក្់ព័នធនៅនិងឿររគប់រគងបណ្តើញក្ុំពើយូទ្័រ 
- ឯក្សារពីអី ុនធឺនណ្ត ដដលមានឿរពាក្់ព័នធឿរតំនលើងនណ្តនវើក្ 
- ឯក្សារបានពីឿរដណ្នាំរបស់នលាក្សាស្រសាឍើចារើយ ។ 

+ ជំហានទ្៣ី   ឿរវភិាគចនំចុែវេះៀតនលើរបព័នធ 
ឿរវិភាគនលើរបព័នធបចចុបើបនននរឿយពីរក្ុមសិក្ើារសាវរជាវបានសាក្សួរនូវព័តមមានបានរគប់រេន់     ពីសំណ្ក្់នលាក្

របធានរគប់រគងនិងបុគគលិក្ដផនក្ព័តមមានវិទ្ើា រួចមក្រក្ុមសិក្ើារសាវរជាវបានជួបរបទ្េះន ើញថារបព័នធបចចុបើបននមានចំនុចែវេះ
ៀតមួយចំនួនដូចៀងនរឿម៖ 
- របព័នធមិនទន់មានមា ើសុីននមសំរាប់រក្ើាទ្ុក្ទ្ិននន័យ  
- ពុំមានក្ំណ្ត់ទ្ំ ំ និងរបនភទ្ទ្ិនននយ័ក្នុងឿររក្ើាទ្ុក្របស់អនក្នរបើរបាស់ 
- ពុំមានក្ំណ្ត់សិទ្ធិក្នុងឿរនរបើរបាស់ទ្ិននន័យ 
- ពុំមានឿរចំលងឯក្សារទ្ុក្ និងសនស្រង្្ើេះទ្ិននន័យមក្វិញ 
- ក្នុងឿរនរៀបចំបណ្តើញដែើឝរមិនមានសណ្តើប់ធានើប់លែនោយសារមិនបានោក្់ក្នុងរបអប់ 
- មជើឍមណ្ឌលនៅនរបើរបព័នធរគប់រគងលក្ខណ្ ជា Workgroup នៅន ើយ 

 + ជំហានទ្ ី៤    ឿរនធវើគនរមាង  
ឆលងឿត់តាមរយ ដំណ្ក្់ឿលៀងនលើមក្ជាជំហានដដលឿរសិក្ើារតូវយក្ឯក្សារពត៍មានដដលរបមូលបាន     និងអវដីដលឿរ 
សិក្ើាបាននធវើឿរវិភាគន ើយ  និងដវក្នញើក្បានលែិតលែន់នៅនលើរបព័នធបចចុបើបនន       ន ើយននាេះយក្មក្នធវើជាមូលោឋើនរគឹេះក្នុង
ឿរនធវើគនរមាងសាណើបនារបព័នធនអាយរតូវនឹងនសចក្តីរតូវឿររបស់មជើឈមណ្ឌល។ដូនចនេះន ើយទមទរនអាយឿរសិក្ើាចាំបាច់រតូវ
ែិតែំន ើងនទ្វរដងនដើមើបីនអាយជំហានននេះអាចរបរពឹតតិនៅបាននោយនជាគជ័យ។ 
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+ ជំហានទ្ ី៥    ឿរអនវុតតនគ៍នរមាងតនមលើង 
 នរឿយពីឆលងឿត់នូវដំណ្ក្់ឿលៀងនលើមក្ក្ន ុ  ងជំហានននេះជាដំណ្ក្់ឿលននឿរដំន ើងរបព័នធមួយដ៏រតឹមរតដូដល 
រតូវបានបនងកើតន ើងតាមរយ ឿរនរេងតំន ើង Window server 2008 R2 Enterprise និងមុែង្រមួយចំនួនរបស់វា។ 
៣.២ រចនាសមពន័ធននឿរសិក្ើារសាវរជាវ 
 រចនាសមព័នធនៅគឺជាឿរនរៀបចំដផនឿរអនុវតតសំរាប់គំនរាងននរបធានបទ្ដដលឿរសិក្ើាបានដបងដចក្ជានរចើនដំណ្ក្់ 
ដូចរូបៀងនរឿម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទ្ី ៣.២ រចនាសមព័នធននឿរសិក្ើារសាវរជាវ 

ឯក្សាររបមូលបាន 

រទ្ឹសតីដដលពាក្់ព័នធនៅឿរតនមលើងរបព័នធ 
 

ចំនណ្ទ្បញ្ហើននឿរសិក្ើា 

នេលបំណ្ងននឿរសិក្ើា 

វិសាលភាព និងដដនក្ំណ្ត់ននឿរ

សកិ្ើាសារ របនយជន៍ននឿរសិក្ើា 

ជុំពូកទ្ី១: 
ស្ចកតីសផតើម្ 

ជុំពូកទ្ី៥: 
្សងេប ្នែិដ្ឋាន និងផតល់អនុសា្ន៍ 

ជុំពូកទ្ី២: 
រុំលឹកស្ទ្ឹ្តីផ្ែលពាក់ព័នធ 

 

ជុំពូកទ្ី៣: 
វិធីសាស្រ្ត និងរចនា្ម្ព័នធននការ្ិកសា 

 

ជុំពូកទ្ី៤: 
ការវិភាគ ការសស្រាង និងការអនុវតតន៍ននការ្ិកសា 

 

មូលោឋើនននឿរសិក្ើា 

វិធីសាស្រសតននឿរសិក្ើា 

រចនាសមព័នធននឿរសិក្ើា 
គនរមាងនពលនវលាននឿរសិក្ើា 

ឿរវិភាគនលើគនរមាង 

ឿរនរេងនលើគនរមាង 
ឿរអនុវតតន៍នលើគនរមាង 

នសចក្តីសនងខប 

នសចក្តីសនតិោឋើន 
ឿរផតល់អនុសាសន៍ 
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+ជពំូក្ទ្ ី១ 
នយងនៅតាមឿរនលើក្យក្នូវរបធានបទ្ននឿរនធវើសារណ្ននេះរក្ុមសិក្ើារសាវរជាវបាននធវើឿរក្ំណ្ត់បញ្ហើក្នុងឿរនធវើក្មម

សិក្ើាចំនពាេះរបព័នធបចចុបើបននរបស់មជើឈមណ្ឌលន ើយចំនុចអវីដដលអាចនធវើបាន និងនធវើមិនបាននៅក្នុងឿរផតល់សំនណ្ើរដក្លំអរដល់
របព័នធបចចុបើបននរបស់មជើឈមណ្ឌលដដលបានចុេះនធវើក្មមសិក្ើានរៀបចំសារណ្ និងផលរបនយជន៍ពីឿរនធវើឿរសិក្ើាតាមរយេះនសៀវ
នៅសារណ្ននេះ។ ន ើយនៅក្នុងជំពូក្ននេះគឺ មានឿរដបងដចក្ជា ៦ ចំនុចដដលរួមមានដូច ៀងនរឿម៖ 
- នសចក្តនីផតើម គឺនធវើឿរដណ្នាំបង្ហើញពីឿររើក្ចំនរើននូវបនចចក្វិទ្ើានៅនលើពិភពនលាក្និងឿរនរៀបចំរបព័នធឲើយមានរបសិទ្ធ

ភាពក្នុងឿររគប់រគង នោយនរបើបនចចក្វិទ្ើារបព័នធរបតិបតតិឿរទ្ិននន័យរួមមួយ  
- មូលោឋើនននឿរសកិ្ើា  គឺនិយយពីសាណើនភាពរបស់មជើឈមណ្ឌល និងទ្ីតាំងននទ្ីក្ដនលងដដលនធវើឿរសិក្ើា  
- ចនំណ្ទ្បញ្ហើននឿរសកិ្ើា គឺជាបង្ហើញពីឿរវិភាគនលើលក្ខណ្េះ   និងកំ្ណ្តប់ញ្ហើរបស់របព័នធបណ្តើញរបស់មជើឈ

មណ្ឌល ក្នុងនពលបចចុបើបនននដើមើបីយក្មក្នធវើឿរសិក្ើាឲើយបានចើាស់លាស់  
- នេលបណំ្ងននឿរសកិ្ើា គឺសំនៅនលើឿរសិក្ើានរៀបចំនដើមើបីនោេះរសាយនៅនឹង បញ្ហើរបព័នធបណ្តើញរបស់មជើឈ

មណ្ឌល បចចុបើបននននេះ  
- វសិាលភាព នងិដដនក្ំណ្តន់នឿរសកិ្ើា គឺបង្ហើញពីលក្ខែ័ណ្ឌដដលរតូវនធវើបានសរមាប់ឿរសិក្ើានលើរបព័នធបណ្តើញ

របស់មជើឈមណ្ឌល និងអវីដដលមិនបាននធវើ 
- ផលរបនយជនន៍នឿរសកិ្ើា គឺបង្ហើញពីឿរផតល់ផលរបនយជន៍បនាតើប់ពីបាននធវើឿរសិក្ើារួច ។ 

+ ជំពូក្ទ្ ី២ 
 នៅក្នុងតំណ្ក្់ឿលននេះគឺជាឿរនលើក្យក្នូវរទ្ឹសតី  និងឯក្សារដដលពាក់្ព័នធននឿរសិក្ើារសាវរជាវនៅក្នុងឿរនលើក្
ន ើងជាសំអាងសរមាប់រទ្ឹសតីរបព័នធបណ្តើញនផើឝងៗដូចជា៖ 
- ឯក្សាររបមលូបាន គីជាឯក្សារដដលបានមក្ពីឿរចុេះរសាវរជាវផ្តើល់និងឯក្សារដដលផតល់នោយនលាក្នាយក្ដែម

ទំងមានឿរដណ្នាំពីបុគគលិក្ សាស្រសតចារើយ  និងអនក្រគប់រគងរបព័នធបណ្តើញផ្តើល់នៅក្នងុមជើឈមណ្ឌល ។  

- រទ្សឹតដីដលពាក្ព់ន័ធនៅឿរតនមលើងរបពន័ធ គឺជាឿរបង្ហើញនូវរទ្ឹសតីដដលបានសិក្ើាពីសាលា រសាវរជាវពីបណ្ណើល័យ អី ុន
ធឺនណ្ត អនក្រគប់រគងរបព័នធនណ្តនវើក្នៅក្នុងមជើឈមណ្ឌល    និងនលាក្សាស្រសាឍើចារើយដណ្នាំសារណ្ ។   

+ ជំពូក្ទ្ ី៣ 
 នៅក្នុងតំណ្ក្់ឿលននេះគឺជាឿរនលើក្យក្មក្នូវវិធីសាស្រសត  និងរចនាសមព័នធននឿរសិក្ើារសាវរជាវរពមទំងតារាង
នពលនវលាដដលអនក្សិក្ើារសាវរជាវបាននធវើពីដំបូងរ ូតមក្ដល់ទ្ីបញ្ចប់ជាសាណើពរ។ដដលក្នុងននាេះមានឿរដបងដចក្ជា៣ចំនុច
ដូចជា៖ 
- វធិសីាស្រសតននឿរសិក្ើា គឺបង្ហើញឿរនរបើរបាស់វិធសីាស្រសតដបបណ្ដដលទ្ទ្ួលបានលទ្ធិផលលែ   និងមានភាពង្យ

រសួលដល់អនក្សិក្ើាក្នុងឿរអនុវតតន៍គនរមាងដដលទ្ទ្ួលបានភាពនជាគជ័យក្នុងឿរនធវើសារណ្ ។ 
- រចនាសមពន័ធននឿរសកិ្ើា  គឺបង្ហើញពីដំណ្ក្់ឿលនីមួយៗដដលរក្ុមអនក្សិក្ើារសាវរជាវ និងឿរ នរៀបចំគនរមាង ។ 
- គនរមាងនពលនវលាននឿរសកិ្ើា  គឺបង្ហើញពីរយេះនពលននឿរចុេះក្មមសិក្ើានិងឿរចុេះអនុវតតន៍នូវគនរមាងដដលរតូវនធវើ ។ 
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+ ជំពូក្ទ្ ី៤ 
 នៅក្នុងឿរវិភាគឿរនរេង   និងឿរអនុវតតន៍គឺជាតំណ្ក្់ឿលដដលអនក្សិក្ើារសាវរជាវនធវើឿរបនងកើតគនរមាង ដក្តំរូវ
នៅនលើរបព័នធសំនណ្ើរបនាតើប់ពីនធវើឿរវិភាគនលើរបព័នធបចចុបើបននរបស់មជើឈមណ្ឌលវិទ្ើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ្័ររួចមក្   គឺបានរក្ន ើញនូវចំនុ
ចែវេះៀតយក្មក្នោេះរសាយ ន ើយជាពិនសសជាងននេះនៅនទ្ៀតគឺមានឿរដក្ដរបពីឿររគប់រគងនោយេមើនមា ើសុីននមនៅ ជាមាន
មា ើសុីននមរគប់រគងនោយនរបើនូវរបព័នធ  Windows  Server 2008ន ើយនឹងតនមលើងនូវក្មមវិធី (Applications) មួយចំនួន
នដើមើបីឲើយរបាក្ដថាមិនមានបញ្ហើ និងមានដំនណ្ើរឿរនអាយឿន់ដតលែរបនសើរជាងមុនមានដូចជា៖ 
- ឿរវភិាគ គីជាឿរសិក្ើានៅនលើឧបក្រណ្៍  (Hardware) ,  ក្មមវិធី (Software) ,  ឿរង្រ    និងមុែង្រនីមួយៗ

របស់មា ើសុីននម  ។ 
- ឿរនរេង គឺជាគំនរាងននឿរនរៀបចំឿរតំន ើង នូវក្មមវិធីែមី ឧបក្រណ្៍ែមី នដើមើបីឈាននៅរក្ឿរតំន ើង ៕ 
- ឿរអនវុតតន ៍គជឺាជំហានននឿរតំន ើងមា ើសុីននមនដើមើបី រគប់រគងរបព័នធបណ្តើញនណ្តនវើក្នៅមជើឈមណ្ឌលបណ្្តេះបណ្តើ

លវិទ្ើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ្័រ ។ 
+ ជំពូក្ទ្ ី៥ 
 សនងខប  សននិោឋើន    និងឿរផតល់អនុសាសន៍ គឺជាដំណ្ក្់ឿលនធវើនសចក្តីសនងខបនៅនលើសារណ្ជាពិនសសនៅនលើជំពូក្
ទ្ី៤ដដលជាដំណ្ក្់ឿលដ៏សំៀន់ន ើយ      និងមាននធវើនសចក្តីសននិោឋើន     អំពីលទ្ធផលដដលទ្ទ្ួលបានពីឿរចុេះសិក្ើារសាវរជាវ
សរមាប់មជើឈមណ្ឌលនិងជាចុងនរឿយសំណ្ូមពរ  ននឿរសិក្ើាដល់មជើឈមណ្ឌលឿរនលើក្យក្បញ្ហើពីចំនុចដដលគួរបញ្ចូលបដនែម
នៅក្នុងរបព័នធដំនណ្ើរឿរក្នុងក្រណ្ីដដលចង់ឲើយរបព័នធដំនណ្ើរឿរមានភាពរលូន  និងមិនមានបញ្ហើ ។ 
- សនងខប ឿរសំនយគឲើយន ើញនៅផលរបនយជន៍      ននរបព័នធបណ្តើញបចចុបើបននមានដំនណ្ើរឿរលែនោយសារមានឿរ

ផ្លើស់បតូរនវូក្មមវិធីមួយចំនួននៅនលើមា ើសុីននមនដើមើបីធានាបាននូវសុវតែិភាព និងនិយយអំពីអវីដដលរក្ុមរសាវរជាវបានតំ
នលើងក្មមវិធីនផើឝងៗនអាយនៅមជើឈមណ្ឌល ។ 

- សននោិឋើន ឿរសននោិឋើនពីរបសិទ្ធិភាពរបស់របព័នធបណ្តើញែមីនោយបង្ហើញឲើយន ើញនូវភាគង្យរសួល និងផលរបនយ
ជន៍សំរាប់មជើឈមណ្ឌល និងនិយយអំពីឿរែវេះៀតននឿរតំនលើងមួយចំនួន។ 

- ឿរផតលអ់នសុាសន ៍គឺជាឿរបនញ្ចញមាតិននរក្ុមសារណ្   នៅនលើចំនុចែវេះៀតដដលមាននៅក្នុងរបព័នធបណ្តើញក្នុង
នេលបំណ្ងសំរាប់នអាយអនក្សិក្ើាជំនាន់នរឿយជូយបំនពញបដនែម។ 

៣.៣ គនរមាងនពលនវលាននឿរសិក្ើា 
- ក្នុងចននាលើេះ ដែវិចឆិឿ ដល់ដែធនូ គឺឿរសិក្ើាបានក្ំណ្ត់ទ្ិសនៅនៅនលើឿរចុេះសិក្ើារសាវរជាវរបមូលឯក្សារនិង 

សាក្សួរព័តមមាននោយផ្តើល់ពីក្ដនលងចុេះនធវើក្មមសិក្ើា ។ 
- ក្នុងចននាលើេះ ដែមក្រា ដល់ដែក្ុមភេះ គឺឿរសិក្ើាបានក្ំណ្ត់នៅនលើឿរវិភាគនលើរបព័នធបចចុបើបននពីនរៀបរគបរ់គង នៅនលើ 

របព័នធបណ្តើញផ្តើល់ដតមតង និងរបមូលឯក្សារដដលពាក្់ព័នធ 
- ក្នុងដែមីនា គឺមានឿរសិក្ើានៅនលើឿរវិភាគចំនុចែវេះៀតនលើរបព័នធនដើមើបនីធវើឿរដក្លំអនៅនលើរបព័នធចាស់របស់

មជើឈមណ្ឌល ។ 
- ក្នុងដែនមសា គឺមានឿរសិក្ើានៅនលើឿរនធវើគនរមាងរបព័នធែមីជំនួសរបព័នធចាស់ 
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- ក្នុងចននាលើេះ ដែឧសភា ដល់ដែមិែុនា គឺជាដំណ្ក្់ឿលចុងនរឿយដដលឿរសិក្ើាបាននធវើក្ឿរអនុវតតន៍គនរមាងតនមលើង។ 
តារាងទ្ី៣.១   គំនរាងនពលនវលាននឿរសិក្ើា 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាងនពលនវលា 
សក្មមភាព 

២០១២ 
វិចចឿរ ធនរូ មក្រា ក្ុមភេះ មីនា នមសា ឧសភា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

ចុេះរសាវរជាវនិងរបមូលទ្ិននន័យ                             
របមូលឯក្សារដដលពាក្់ព័នធ                             
ឿរវិភាគចំនុចែវេះៀតនលើរបព័នធ                             

ឿរនធវើគនរមាង                             

ឿរអនុវតតន៍គនរមាងតនមលើង                             

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 33 
 

ជុំព្ូកទ្ី ៤ 
ការវិភាគ ការគ្រាង និងអនុវតតន៍ 

េៅក្នុងជំពូក្ទីបួនេនេះ គឺេ្ឍើតេៅេលើចំនុចសំៀន់ៗចំនួន៣ គឺឿរវិភាគ ឿរេរេង និងឿរអនុវតតន។៍ ឿរវិភាគគឺេ្វើ
ឿរវិភាគទំងេៅេលើរបព័នធបចចុបើបនន និងរបព័នធសំេ ើរ។ ចំែនក្ឿរេរេង គឺេ្វើឿរេរៀបចំនូវគំេោងែដលរតូវយក្ េៅអនុវតតន ៍
និងចុងេរឿយគឺឿរអនុវតតន ៍េៅក្នុងចំនុចេនេះគឺេ្វើឿរអនុវតតនេ៍ៅេលើរបព័នធសំេ ើែដលបានេរេងទុក្ ។ 
៤.១ ការវិភាគ  
៤.១.១ ការវិភាគប្រព័ន្ធបច្ចុរបន្ន 

មជើឈម ឌលប ្តេះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតក្ុ ុ ុ ំពើយូទ័រ(CMTC) គឺជាមជើឈម ឌលមួយែដលបានបេងើតេ ើងេៅឆ្ើ២ំ០០៩ 
ក្នុងេេលបំ ងសំោប់េបើក្វគបេរងៀនជំនាញក្ុំពើយូទ័រ សំោប់បអូនៗសិសើានុសិសើឝែដលមានបំ ងចង់ឿលើយ ជាអនក្មានជំនាញ 
ៀងក្ុំពើយូទ័រ។ ក្នុងមជើឈម ឌលបានេរៀបចំនូវរបព័នធេ តេវើក្មួយសំោប់េ្វើឿរទំនាក្់ទំនង និងែចក្ចាយឯក្សារេៅក្នុងមជើឈ 
ម ឌលដូចេចនេះេ ើយ េទើបរក្ុមសិក្ើារសាវរជាវ បានេលើក្យក្របព័នធែដលមានេៅក្នុងមជើឈម ឌលបចចុបើបនន េដើមើបីេ្វើឿរវិភាគ 
នឹងេរៀបោប់អំពីចំនួន ឧបក្រ ៍, ក្មមវិ្នីិងមុខនាទីនីមួយៗរបសម់ា ើសុីនេម ។ ជាងេនេះេៅេទៀតឿរសិក្ើារសាវរជាវ នឹងបង្ហើញ
នូវ រចនាសសមព័នធឿរង្រ,បលង់អាេរ ែដលសថិតក្នុងមជើឈម ឌល ។ 

៤.១.១.១ រចនាសម្ពន្ធ័នន្ការគ្រប់គ្រងរបស់ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ល 

េរឿយពីបានសាក្សួរេោយយក្ចិតតទុក្ោក្់េៅមជើឈម ឌលប ្តេះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ័រមួយរយេះមក្ េឃើញថា
េៅក្នុងមជើឈម ឌលបានែបងែចក្ជាបីឿរិយាល័យ និងរបាំបួន េដបា ើតឺម៉ង់ ែដលមានរចនាសមព័នធឿរង្រដូចៀងេរឿមេនេះ ៖ 
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េយាងតាមរចនាសមព័នធឿរង្ររបស់មជើឈម ឌល និងេយាងតាមរូបទី ៤.១ បានបញ្ជើក្់េអាយេឃើញថា  
- Board of Director មានតួនាទីរគប់រគងមជើឈម ឌលទំងមូល និងផត់ផង់េលើឿរេបើក្មជើឈម ឌល ។ 
- នាយក្ (Director) មានតួនាទីរគប់រគងេលើែផនក្ (Departments) ទំងអស់ និងេ្វើឿរសំេរចចិតត ោល់ឿរង្រទំង

អស់របស់មជើឈម ឌល។ 
- ែផនក្រតួតពិនិតើយ (QA Unit) មានតួនាទីរគប់រគង និងរតួតពិនិតើយរគប់ែផនក្ និងឿរិយាល័យទំងអស់របស់មជើឈម ឌ

ល។ 
- ែផនក្ទីផើារ (Marking Department) មានតួនាទីរគប់រគងក្នុងែផនក្ទីផើារ និងបុគលិក្ែផនក្ក្នុងទីផើារ ែែមទំង

េរៀបចំគំេោង(Master Plan) េទៀតផង។ 
- ែផនក្គ េនយើយ (Accounting) មានតួនាទីរគប់រគងក្នុងែផនក្គ េនយើយ េរៀបចំគំេោង(Master Plan)រគប់រគង 

និងទទួលភារក្ិចចេផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 
- ឿរិយាល័យសិក្ើារ(Study Office) មានតួនាទីរគប់រគងរគប់ែផនក្សិក្ើាទំងអស់របស់សិសើឝ េរៀបចំឿរសិក្ើា 

របស់សិសើឝ និងតាមោនោល់សក្មមភាពសិក្ើារបស់សិសើឝ និង ទទួលភារក្ិចចេផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច ់ របស់ម
ជើឈម ឌល។ 

- ឿររបលង និងឿរវាយតំៃលពិនទុសិសើឝ (Exam and Assessment) មានតួនាទីរគប់រគងឿររបលង េរៀបចំឿរ
របលង និងតាមោនសក្មមភាពរបលងរបស់សិសើឝ និងរបមូលពិនទុរបស់សិសើឝពីសាស្រសាឍើចារើយ ែែមទំងទទួលភារក្ិចច 
េផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 

- IT Support មានតួនាទីេមើលឿរខុសរតូវេលើក្ុំពើយូទ័រ និងបណ្តើញេ េវើក្ទំងអស់ក្នុងមជើឈម ឌលេៅេពល ែដល
មានបញ្ហើ ែែមទំងទទួលភារក្ិចចេផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 

- ែផនក្បណ្តើញ (Network) មានតួនាទីរគប ់រគងឿរសិក្ើាក្នុងែផនក្េ េវើក្ េរៀបចំគំេោង(Master Plan) រគប់រគង 
និងតាមោនសក្មមភាពសិក្ើានិងឿររបលងរបស់សិសើឝ និងរបមូលពិនទុពីេោក្រគូរ ែែមទំងទទួលភារក្ិចច េផើឝងៗ
េយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 

- ឿរិយាល័យរដឋបាល និង ឿរិយាល័យមុខ(Administrator & Front Office) មានតួនាទីរគប់រគង និងេរៀបចំ
លិខតរដឋបាលេផើឝងៗទំងេៅក្នុងមជើឈម ឌល និងេរៅមជើឈម ឌល និងរគប់រគងេលើឿរិយាល័យេផើឝងៗេទៀត។ 

- ឿររគប់រគងរបវតតរបស់សិសើឝ(Student Profile Manager) មានតួនាទីរគប់រគង និងែែរក្ើារបវតតរបស់សិសើឝ 
េៅេពលែដលសសិើឝមានបញ្ហើ ឫអត់ែដលមក្សាោេរៀន គឺមជើឈម ឌលអាចដឹងពីទីក្ែនលងរបស់សិសើឝ និងអាចទំនាក្់
ទំនងេៅសិសើឝបាន ែផនក្េនេះែែមទំងទទួលភារក្ិចចេផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 

- ឿររគប់រគងរបវតតរបស ់េោក្រគូរ(Lecturers Profile Manager) មានតួនាទីរគប់រគង និងែែរក្ើារបវតតរបស់
េោក្រគូរ និងបុគលិក្ េៅេពលែដលមានបញ្ហើ ឫអត់ែដលមក្បេរងៀន គឺអាចដឹងពីទីក្ែនលងរបស់េោក្រគ ូនិងអាច
ទំនាក្់ទំនងេៅបាន ែផនក្េនេះែែមទំងទទួលភារក្ិចចេផើឝងៗេយាងតាមឿរចាំបាច់របស់មជើឈម ឌល។ 

៤.១.១.២ លក្ខណ្ៈលលើគ្បព័ន្ធបចចបុបន្ន 

 េរឿយពីបានរសាវរជាវ និងវិភាគេលើរបព័នធបចចុបើបននរួចមក្េឃើញថាពត៌មានែដលទទួលបានពីអនក្រគប់រគងរបព័នធេ 
តេវើក្ េៅមជើឈម ឌលបានេអាយដឹងថា បណ្តើញេ តេវើក្បចចុបើបនន េៅមិនទន់មានេរបើរបាស់នវូមា ើសុីនេមេៅេ ើយ គឺមាន
លក្  ជា Workgroup ែដលជារបេភទបណ្តើញក្ុំពើយូទ័រែដលមានមា ើសុីនក្ូនទំងអស់ គឺមានសិទធេសមើៗេ្ើក្នុងឿររគប់រគង
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ទិននន័យេរៀងៗខលួន និង Standard Topology េរៀបចំតាមរេបៀប Star Topology ។ េៅក្នុងមជើឈម ឌលមានពីរជាន់ បនទប់
េរៀន និង បនទប់អនុវតតនេ៍ៅជាមួយេ្ើ មានចំនួន ១០ បនាទើប់។ បនាទើប់នីមួយៗមានឧបក្រ ៍ដូចៀងេរឿម  
តាោងទី៤.១   ឧបក្រ ័ េៅក្នុងបនទប់នីមួយៗ 

បនទប ់ ឧបក្រ ៍ 
Director - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ៥ េរគឿង 

- Switch 8 Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Website1 - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Website2 - ក្ុំពើយទូ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Website3 - ក្ុំពើយទូ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Repair & Maintenance - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
QuickBook - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Video  - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
World & Excel  - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Database  - ក្ុំពើយូទ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
General - ក្ុំពើយទូ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
Network - ក្ុំពើយទូ័រចំនួន ១០ េរគឿង 

- Switch ១៦ Ports ចំនួន ១ េរគឿង 
- Server ចំនួន៣  សំោប់អនុវតតន ៍

 េ ើយោល់បណ្តើញេ តេវើក្ពីបនទប់មួយេៅបនទប់មួយ ពីបនទប់ក្ុំពើយូទ័េៅបនទប់ឿរិយាល័យមានឿរភាជើប់េ្ើ គឺមានន័យ
ថា ោល់កំុ្ពើយូទ័រែដលសថិតក្នុងបនាទើប់នីមួយៗអាចទំនាក្់ទំនងេ្ើបាន ប៉ុែនតឯក្សាររបស់បុគលិក្ និងសិសើឝ និសិើឝត គឺទុក្េលើ
មា ើសុីនេរៀងខលួន ។ របព័នធេ តេវើក្េរបើរបាស់ែខើឝររបេភទ Cate 6 និងក្ើាល់រេប់របេភទ RJ-45 ចំែនក្ឯក្ុំពើយូទ័រេៅក្នុង
មជើឈម ឌលទំអស់គឺេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរ Microsoft Window 7 និង Microsoft Window xp ចំែនក្សមតត
ភាពឧបក្រ ៍(Hardware)េៅមានក្ំរិត។ រើឯឿរេរបើរបាស់អ ីុ្ឺេ តវិញ គឺរតូវបានោក្់េអាយបុគលិក្ សិសើឝ និសើឝិត េរបើ
របាស់រគប់បនទបទ់ំងអស់ ។ 
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៤.១.១.៣  បបង់បន្ងប់របស់គ្បព័ន្ធបចចបុបន្នលៅក្នងុម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ល 

ៀងេរឿមេនេះជាបលង់ក្ុំពើយូទ័រ ៃនជាន់្ទើល់ដី និងជាន់ទីមួយ ៃនមជើឈម ឌល 
 បលង់ក្ុពំើយទូរ័ៃនជាន់្ ទើលដ់េីៅមជើឈម ឌល 

Video Room
World & Excel Room

Website1 Room

Information

General RoomNetwork Room

Database Room

Ground Floor

server 3 for

 practice

                  របូភាពទី៤.២   បលង់កំុ្ពើយទូរ័ៃនជាន់្ទើល់ដីរបស់មជើឈម ឌល 
  
 
 
 

 
 
 
 

ភាជើប់េៅឿន់រូបទី ៤.៣ 
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 បលង់ក្ុពំើយទូរ័ៃនជានទ់មីយួេៅមជើឈម ឌល 

Website2 Room Website3 Room

Director Room

QuickBooks RoomRepair & Maintenance Room

First Floor

 
រូបភាពទី៤.៣   បលង់កំុ្ពើយទូរ័ៃនជាន់ទមួីយរបស់មជើឈម ឌល 

 ៀងេលើេនេះជាបលង់បនទប់របស់របពន័ធក្ុំពើយូទ័របចចុបើបនន  ៃនជាន់្ទើល់ដ(ីរូបទី ៤.២) និងជាន់ទីមួយ(រូបទី ៤.៣) ោល់កំុ្
ពើយូទ័រៃនបនទប់នីមយួៗ គឺមានទំនាក្់ទំនងេ្ើេោយមានឿរភាជើប់បណ្តើញេ តេវើក្ េៅតាមបនទប់នីមួយៗ ៃនជាន់ទំងពីរ េ ើយ
ឿរភាជើប់េនេះមានជាលក្   Workgroup។ចំែនក្ឯក្សាររបស់បុគលិក្ និងសិសើឝ និសិើឝត គឺទុក្េលើមា ើសុីនេរៀងៗខលនួ ។ របព័នធ
េ តេវើក្េរបើរបាស់ែខើឝររបេភទ Cate 6 និងក្ើាល់រេប់របេភទ RJ-45 សំោប់ភាជើប់េៅឿន់ Switch ែដលមានេៅតាមបនទប់ 
ឯក្ុំពើយូទ័រេៅក្នុងមជើឈម ឌលទំអស់គឺេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរ Microsoft Window 7 និង Microsoft Window 
XP ចំែនក្របេភទ Software គឺបានតំេ ើងេៅវគសិក្ើាែដលបានែបងែចក្េៅតាមបនទប់ និងសមតតភាពឧបក្រ ៍
(Hardware)េៅមានក្ំរិត។ រើឯឿរេរបើរបាស់អ ុ្ី ឺេ តវិញ គឺរតូវបានោក្់េអាយបុគលិក្ សិសើឝ និសើឝិត េរបើរបាស់រគប់បនទ
ប់។  

ភាជើប់េៅឿន់រូបទី
៤.២ 
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៤.១.២ ការវិភាគល ើប្រព័ន្ធសំល ើ រ 
 េរឿយពីបានសិក្ើាេៅេលើរបព័នធេៅមជើឈម ឌលប ្តេះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ័រ និងេោយមានឿរអនុញ្ញើតិពី

េោក្នាយក្ និងមានឿរផតល់េយាបល់ពីអនក្រគប់រគងបណ្តើេ តេវើក្េៅក្នុងមជើឈម ឌល រក្ុមចុេះក្មមសិក្ើាបានសាក្សូរពត៍
មានមួយចំនួនែដលទក្ទង េៅនិងឿររគប់រគងេលើឯក្សារ និងឿរេរបើរបាស់ Resources របស់បុគលិក្ ថាេតើវាតំេ ើរឿ
រយា ើងដូចដេមតច? ម៉ើាងេទៀតេដើមើបីេ្វើឿរវិភាគេអាយឿន់ែតចើាស់ អំពីដំេ ើរឿររបព័នធេ តេវើក្េៅក្នុងមជើឈម ឌល េដើមើបី
ង្យរសួលេរៀបចំគំេោងរបព័នធសំេ ើរែមី េអាយមានសុវតតិភាពខពស់ និងមានមា ើសុីនេមរគប់រគង េដើមើបីបំេពញតំរូវឿររបស់ម
ជើឈម ឌល។ 

របព័នធសំេ ើរបានេ្វើឿរសិក្ើារសាវរជាវ េោយមានឿរោក្់ចូលរួមមាន  
- ឿរេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិឿរ Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise េដើមើបីេ្វើឿររគប់រគង

េៅេលើ ឯក្សារ និងបណ្តើញេ តេវើក្ ពីេររេះវាមានសុវតតិភាពក្នុងឿររគប់រគង េៅេលើ User និង Resource ។ 
- បេងើតនូវ Disk Quota, File Screening, Roaming Profile និង Home Directory សំោប់ User េរបើ

របាស់ Disk space េលើមា ើសុីនេមេជៀសេវៀងឿរផទុក្ឯក្សារេលើមា ើសុីន្ទើល់ខលួន។ 
- តំេ ើង Antivirus  សំោប់ឿរររ virus ែដលឆលងតាមរយ បណ្តើញេ តេវើក្ ឫតាមរយ  អីន្ឺេ ត និង USB 

េផើឝងៗ។ 
- បេងើតេអាយមានឿរ Backup ជាេរៀងោល់សបាឍើ ៍េជៀសវាងបាត់បង់ឯក្សារេោយរបឿរណ្មួយ។ 
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៤.១.៣  ំហូរការងារនន្ប្រព័ន្ធបច្ចុរបន្ន 
  ៀងេរឿមេនេះជាលំ ូរឿរង្រៃនមជើឈម ឌលប ្តេះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ័រ  

Director

Study Office Manager

IT Support Part Time Instructor Full Time Instructor Receptionist

Design & Video Website & Network

Storage Devices

Storage Devices Storage Devices

Storage DevicesStorage Devices

Storage Devices Storage Devices

រូបភាពទី៤.៤   លំ ូរឿរង្រៃនមជើឈម ឌល 
តាមរយ រូបភាពៃនលំ ូរឿរង្រេនេះបានេអាយេឃើញថារគប់ែផនក្  និងឿរិយាល័យទំងអស់បាន ភាជើប់បណ្តើញក្ុំពើយូ

ទ័រជាលក្    Workgroup េ ើយបានែចក្េចញជា ៥ ែផនក្ក្នុងឿរទំនាក្់ទំនងេ្ើ ដូចជា   Study office Manager,  
IT Support, Part Time Instructor Full Time Instructor , Receptionist ។ Study office Manager  មានតួ
នាទីចាំទទួលពត៍មាន ឫ របាយ៍ឿរ ៍ទំងអស់ពីែផនក្ដ៏ែទេទៀត េដើមើបីេរៀបចំនិងបញ្ជូនេៅ Director េ ើយឿរបញ្ជូនរបាយ៍
ឿរ ៍ទំងអស់េនេះគឺតាមរយ  Storage Devices រួមមាន Flash, External Hard Disk និង CD។  IT Support មាន
តួរនាទីចាំទទួលពត៍មាន ឫ របាយឿរ ៍េផើឝងៗពី IT Assistant រចួេ្វើឿរបញ្ជូនបនតេៅឿន់  Study office Manager ។រើ
ឯ Part Time Instructor បានេ្វើឿរទទូលពត៍មាន ឫ របាយឿរ ៍ពីរគូ និងបុគលិក្ ែដលេ្វើឿរ Part time។ ចំែនក្
ឯែផនក្ Full Time Instructor មានតួនាទីដូចជា ែផនក្ Part Time Instructor ែដរប៉ែុនតេត់ចាំែតទទួលពត៍មានពីរគូ និង
បុគលិក្ែដលេ្វើឿរ Full Time ែតប៉ុេនា្ើេះេដើបើបីបញ្ជូនបនតេៅឿន់ Director ។ ទនទឹមនិងេនេះែដរ ឿររក្ើាទុក្ឯក្សារ ៃន
របព័នធឿរង្រៀងេលើ គឺោល់ឯក្សារទំងអស់របស់បុគលិក្បានផទុក្េៅេលើមា ើសុីនេរៀងៗខលួន  ដូចជា របេភទឯក្សារ និងទំ ំៃន
ឿរផទុក្មិនបានក្ំ ត់ ឫក៏្ហ ើមេនាេះេទ ចំែនក្ឯរបព័នធេ តេវើក្ ក្នុងមជើឈម ឌលគឺមានឿរតភាជើប់េ្ើ ប៉ុែនតមិនបានេ្វើឿរ 
Share ទិននន័យេនាេះេទ។ ម៉ើាងវិញេទៀត User នីមួយមានសិទធេ្វើឿរ តំេ ើងឫលុបក្មមវិ្ីេៅេលើក្ុំពើយូទ័រក្នុងមជើឈម ឌល ឫ
ឯឿរ Backup ទិននន័យវិញមជើឈម ឌលមិនទន់មានេៅេ ើយេទ។ 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 
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៤.១.៤ ឧបករ ៍(Hardware) និ្ង កម្មវិធី(Software) របស់ប្រព័ន្ធបច្ចុរបន្ន 
 េៅក្នុងមជើឈម ឌលប ្តេះបណ្តើល់វិទើាសាស្រសតក្ុំពើយូទ័រមានពីរជាន់ និងដប់មួយបនទប ់ ោល់បនទប់នីមួយៗបានែចក្េៅ
តាមែផនក្ៃនវគសិក្ើា េ ើយ Hardware និងរបេភទ Software បានតេមលើងនិង េរៀបចំែដលមានេរៀបោប់ដូចៀងេរឿម   
តាោងទី៤.២   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ General  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- Microsoft Office 2010 
- Khmer Unicode2.1 
- Adobe Acrobat Professional8.0 
- Peachtree  Complete Accounting 2010 
- Adobe Flash 
- Microsoft Security Essentials 

 
តាោងទី៤.៣   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Network  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

- Windows 7 
- Microsoft Office 2010 
- Khmer Unicode2.1 
- Adobe Acrobat Professional8.0 
- Peachtree  Complete Accounting 2010 
- Adobe Flash 
- VMware Workstation7.0 
- QuickBooks Accounting2010 

- Microsoft Security Essentials 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 41 
 

តាោងទី៤.៤   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Database 
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

- Windows 7 
- Microsoft Office 2010 
- Khmer Unicode2.1 
- Adobe Acrobat Professional8.0 
- Peachtree  Complete Accounting 2010 
- Adobe Flash 
- QuickBooks Accounting2010 
- Microsoft Visual Studio 2010 
- My SQL Server 2008 

- Microsoft Security Essentials 
 

 
តាោងទី៤.៥   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Video 
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-  Microsoft Window7 
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode2.1 
-   Acrobat Professional8.0 
-   Adobe Flash 
-   Cool 3D 
-   Adobe Photoshop CS5 
-   Nero 
-   Sony Vegas 10 Pro 
-   3D Album 
-   DVD Architect Pro 5 
-   Adobe Affect Effect CS4 
-   VideoStudio X4 
-   Avidliquid Version 7.2 
-   Particle LLuion 3.0 
-    Microsoft Security Essentials 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 42 
 

តាោងទី៤.៦   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Website1 
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-  Microsoft Window7  
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode3.0 
-   Adobe Acrobat Professional8.0 
-   Peachtree Complete Accountiong2010 
-   QuickBooks Accounting2010 
-   Adobe Flash 
-   Adobe Photoshop CS5 
-   Adobe Flash CS5  
-   Adobe Dreamweaver CS5 
-   Microsoft Visual Studio 2010 
-   WampServer2.2a 
-   Microsoft Security Essentials 
 

 
តាោងទី៤.៧    ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Word & Excel  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-  Microsoft Window7  
-   Microsoft Window7 
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode3.0 
-   Adobe Acrobat Professional8.0 
-   Peachtree Complete Accountiong2010 
-   QuickBooks Accounting2010 
-   Adobe Flash 
-   Microsoft Security Essentials 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 43 
 

តាោងទី៤.៨   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Repair & Maintenance  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-   Microsoft Window7  
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode3.0 
-   Adobe Acrobat Professional8.0 
-   Peachtree Complete Accountiong2010 
-   QuickBooks Accounting2010 
-   Adobe Flash 
-   KhmerUnicodeTyping1.6.0 
-   Microsoft Security Essentials 

 
តាោងទី៤.៩   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Website2  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

- Microsoft Office2010 
- Khmer Unicode3.0 
- Adobe Acrobat Professional8.0 
- QuickBooks Accounting2010 
- Adobe Flash 
- Adobe Photoshop CS5 
- Adobe Flash CS5 
- Adobe Dreamweaver CS5 
- Microsoft Visual Studio 2010 
- WampServer2.2a 
- Microsoft Security Essentials  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 44 
 

តាោងទី៤.១០   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Website3  
ឧបក្រ ៍ (Hardware) ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

- Microsoft Office2010 
- Khmer Unicode3.0 
- Adobe Acrobat Professional8.0 
- QuickBooks Accounting2010 
- Adobe Flash 
- Adobe Photoshop CS5 
- Adobe Flash CS5 
- Adobe Dreamweaver CS5 
- Microsoft Visual Studio 2010 
- WampServer2.2a 
- Microsoft Security Essentials  

 
តាោងទី៤.១១   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ Director 
ឧបក្រ ៍ (Hardware)  ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-   Microsoft Window7 
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode2.1 
-   Adobe Acrobat Professional8.0 
-   Peachtree Complete Accounting 2010 
-   QuickBooks Accounting2010 
-   Adobe Flash 
-   Microsoft Security Essentials 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន        ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 45 
 

តាោងទី៤.១២   ឧបក្រ ៍(Hardware) និងក្មមវិ្ី(Software) េៅក្នុងបនទប់ QuickBooks 
ឧបក្រ ៍ (Hardware)  ក្មមវិ្ី (Software) 

- CPU : Intel core 2dou 2.8 GHz 
- RAM : 2GB 
- Monitor : 17Inches 
- Network Card: 100/1000Mbps 
- HDD : 320GB 
-  VGA : 256MB 

 

-   Microsoft Window7 
-   Microsoft Office2010 
-   Khmer Unicode2.1 
-   Adobe Acrobat Professional8.0 
-   Peachtree Complete Accounting 2010 
-   QuickBooks Accounting2010 
-   Adobe Flash 
-   Microsoft Security Essentials 

 
៤.១.៥  ទ្ធផ នន្ការវិភាគល ើប្រព័ន្ធបច្ចុរបន្ន 

តាមលទធផលៃនឿរវិភាគេលើរបព័នធបចចុបើបននឿរសិក្ើារសាវរជាវអាចេ្វើឿរសននិោឋើនបានដូចតេៅ៖ 
  - ក្ុពំើយូទ័រភាគេរចើនេៅក្នុងមជើឈម ឌលមានសមតថភាពខពស់ ផតល់លក្  ង្យរសួលក្នុងដំេនើរឿរក្មមវិ្ីេផើឝងៗ

បានយា ើងេលឿន។  
- មានអីន្ឺេ តសំោប់េអាយ សិសើឝ និងបុគលិក្េរបើរបាស់ េដើមើបីេ្វើឿរែសវងរក្ឯក្សារតាមតំរូវឿររបស់ពួក្េគ 
- របព័នធេ តេវើក្េៅក្នុងមជើឈម ឌលមានលក្   Work Group នាំេអាយឿរេរបើរបាស់និង រក្ើាទិននន័យេមើន

សុវតថិភាព េ ើយឿររគប់រគង់ទិននន័យ មានលក្  ពិបាក្ក្នុងឿររគប់រគង េោយសារែតទិននន័យរក្ើាទុក្េៅេលើមា ើសុីនេរៀងៗ
ខលួន ។ 

- មិនមានឿរក្ំ ត់ Policy េៅេលើឿរេរបើរបាស់ Computer ចំេរេះ User ដូចជាឿរក្ំ ត់ ឿរេរបើរបាស់ 
Resource, Disk Quota និង File Screening ជាេដើម ែដលជាេ តុេ្វើេអាយ User មានសិទធរគប់យា ើងក្នុងឿរេរបើរបាស់
ក្ុំពើយទ័រ ។ 

- ឿរេរបើរបាស់របព័នធេ តេវើក្ េៅក្នុងមជើឈម ឌលគឺមិនមានមា ើសុីនែដលមានសមតថភាពខពស់ េដើមើបីេ្វើឿររគប់រគង
ទិននន័យេៅេ ើយេទ។ 

- ក្ុំពើយូទ័រមានឿរភាជើប់េ តេវើក្ ប៉ុែនតមិនបានេ្វើឿរក្ំ ត់share ឯក្សារេនាេះេទ េោយសាររបព័នធមានភាព
រអាក្់រអួល ចំែនក្ឿរបញ្ជូនទិននន័យ ឫក៏្Report េផើឝងៗគឺតាមរយ  Storage Devices ដូចជា Flash រឺ External 
HDD ជាេដើម។  

- ឿររក្ើាទុក្ទិននន័យេផើឝងៗក្៏មិនមាន (Backup)ទុក្េអាយបានរតឹមរតូវេនាេះេទ ដូចេនេះេ ើយោល់ទិននន័យេផើឝងៗ
របស់អនក្េរបើរបាស់របឈមមុខរគប់េពលេវោក្នុងឿរបាត់បង់។  
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 46 

៤.២ ការគ្រាង  
 េរោយពីបានវិភាគេៅេលើគំេោងរបព័នធបច្ចុប្បនន និងច្ំនួនកុំព្យូទ័រេៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌលែែលេរបើរបាស់ជាលកខណ្ៈ 
Workgroup ែូច្េច្នេះេែើម្បីេោយោររគប់រគងរបព័នធេណ្តេវើក េៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌលោន់ែតលអរបេសើរេ ើង និងជាពិេសសោរ
រក្ាទុកទិននន័យែែលកំពុងេរបើរបាស់េោយោន់ែតមានសុវតតិភាពខ្ពស់ជាងមុនេ េះ គឺរតូវែតេធវើោរតំេ ើងមា ្សុីនេម េោយតំ
េ ើងរបព័នធរបតិបតតិកោរ Microsoft Windows Server 2008 េែើម្បីេធវើោររគប់រគងឯកសារ េ ើយេរៀបច្ំភាជ្ប់កុំព្យូទ័
រទំងអស់មកមា ្សុីនេម ។ ែូច្េច្នេះេ ើយេទើបរកុមរសាវរជាវបានេរៀបច្ំរបព័នធសេំណ្ើរច្ំនួនពីរ េោយេធវើោរេសនើរសុំែំេ ើង
មា ្សុីនេមែែលមាន ឧបករណ្៍ (Hardware) និង កមមវិធី (Software)ែូច្ខាងេរោមៈ 
៤.២.១ ប្រព័ន្ធសំណ ើ រទី១ 

 េសនើសុំេោយមានោរេរបើរបាស់មា ្សុីនេម ច្ំនួនបួនេរគឿង  (រូបទី ៤.៥)  េែើម្បេីធវើោររគប់រគប់ទិននន័យ      និងេរៀបច្ ំ
សណ្ត្ប់ធ្ន្ប់ឯកសារេៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌល េោយេរបើរបាស់មា ្សុីននីមួយៗែែលមានតួរ ទីែូច្ខាងេរោមៈ 

- មា ្សុីនទី១ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 មានតួ ទីជា 
Primary Domain Controller ែែលមានតំេ ើង Service Active Directory Domain  េែើម្បីេធវើោរបេងកើតUser  
និងរគប់រគងេលើោរកំណ្ត់សិទធិេោយអនកេរបើរបាស់ ។  

តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទីមួយ៖ 

តាោងទី៤.១៣ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនទី១ (Primary Domain Controller និង DNS) 
Hardware Software 

- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 @2.00GHz   (2 

processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 57xx 

Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3  
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows 
Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) 

 
- មា ្សុីនទី២ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 មានតួ ទីជា 
Additional Domain Controller ែែលមានតំេ ើង Service Active Directory Domain  េែើម្បីេធវើោរ
Backup Active Directory Service ពីមា ្សុីនេមទីមួយ េជៀសវាងនូវោរបាត់បង់គណ្នីអនកេរបើរបាស់។  
តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទី២៖ 
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តាោងទី៤.១៤ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនេមទី២(Additional Domain Controller និង NDS) 
Hardware Software 

- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 @2.00GHz   (2 

processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 57xx 

Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3  
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows 
Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) 
 

 
- មា ្សុីនទី៣ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 េែើម្បីេធវើោរតំេ ើង 
File Server សំោប់រគប់រគង និងេរៀបច្ំឯកសារេៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌល។ 
តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទី៣ ៖ 

 តាោងទី៤.១៥ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនេមទីបី(File Service) 
Hardware Software 

- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 @2.00GHz  (2 

processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 57xx 

Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3  
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows Server 
2008 R2 Enterprise (64-bit) 

 
- មា ្សុីនទី៤ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 មានតួ ទីជា File 
Server និងរក្ាទុកទិននន័យ ។ 
តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទី៤ ៖ 
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តាោងទី៤.១៦ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនេមទីបួន(Backup Server) 
Hardware Software 

- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 @2.00GHz  (2 

processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 57xx 

Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3 3400 
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows 
Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) 

 
ទំរង់ៃនរបព័នធសំេណ្ើរទី២ 

Printer

Server3

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

-  Files Server

Server1

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Primary Domain Controller

-  DNS Service

Server2

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Additional Domain Controller

-  DNS Service

Server4

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Backup File Server

Switch

Switch
Switch

 
រូបភាពទី៤.៥ ៈ ទំរង់ៃនរបព័នធេណ្តេវើកៃនសំេណ្ើរ១ 
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 តាមោរសិក្ាតៃមលេៅកនុងទីផ្ារ និងតរមូវោរេរបើរបាស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលបានេោយេ ើញថា មា ្សុីនមា ្ក Dell 
ពិតជាមានសមថភាពសាក់សមនឹងតរមូវោររបស់មជ្ឈមណ្ឌលែមន សំោប់យកេរបើរបាស់េធវើមា ្សុីនេម េររេះបេច្ចកវិទ្ាែែលបាន
េរបើេលើមា ្សុីនេម Work Station Model Dell Precision 490 គឺ CPU Intel(R) Xeon(R) 5130មានេល្បឿនែំេណ្ើរ
ោរបានែល់េៅ 2.00GHz ែែលមា 2 processor ។  
៤.២.២ ប្រព័ន្ធសំណ ើ រទី២ 

 សូមេសនើេោយេរបើរបាស់មា ្សុីនេមច្ំនួនពីរេរគឿង(រូបទី៤.៧) េែើម្បីេធវើរគប់រគងទិននន័យេៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌល េោយ
មា ្សុីនេមនីមួយៗមានតួ ទីែូច្ខាងេរោមៈ 

- មា ្សុីនទី១ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 េ ើយេធវើោរតេមលើង 
Domain ជា Primary Domain Controller េែើម្បីេធវើោរបេងកើតUser  និងរគប់រគងេលើោរកំណ្ត់សិទធិេៅេោយបុគគលិក 
និងសិស្ា និស្ឝតិ។ ម្្ាងវិញេទៀតមា ្សុីនេមទីមួយេនេះរតូវតំេ ើង File Service េែើម្បីេរៀបច្ំ និងរគប់រគងេោយមានសុវតតិ
ភាពខ្ពស់។  

 តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទីមួយ៖ 
 តាោងទី៤.១៧ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនេមទីមួយរបស់សំេណ្ើរទ២ី (Active Directory, DNS, File Service) 

Hardware Software 
- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 

@2.00GHz   (2 processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 

57xx Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3 3400 
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows 
Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) 

 
- មា ្សុីនេមទី២ តំរូវេោយេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft Windows Server 2008 េ ើយេធវើោរតេមលើង 

Domain ជា Additional Domain Controller េែើម្បីេធធើោរ Backup Active Directory និង ឯកសារ ពីមា ្សុីនេមទី
១ េ ើយេរបើរបាស់ DFS និង FSRM េែើម្បីរគប់រគងទិននន័យ េរៀបច្ំទិននន័យ  កំណ្ត់ទំ ំ និងរបេភទឯកសារសំោប់បុគកលិក 
សិស្ឝ និស្ឝិត េែើម្បីេរបើរបាស់េៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌល។ 

 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 50 

តំរូវោរឧបករណ្៍(Hardware) និង កមមវិធី(Software)របស់មា ្សុីនេមទី១៖ 
 តាោងទី៤.១៨ ៈ System Unit ៃនមា ្សុីនទីពីររបស់សំេណ្ើរទី២(Additional Controller, DNS) 

Hardware Software 
- System Manufacturer Dell Inc 
- CPU Intel(R) Xeon(R) 5130 

@2.00GHz   (2 processor) 
- Network Card Broadcom NetXtreme 

57xx Gigabit Controller 
- VGA NVIDIA 256MB 
- Memory 8GB DDR3 3400 
- HDD 500GM Samsung SATA  
- DVD RW TS-H492C ATA 

- Operating System Microsoft Windows 
Server 2008 Enterprise (64-bit System) 

បលង់របព័នធេណ្តេវើកជាន់ទី១  ៃនសំេណ្ើរ២ 

Website2 Room Website3 Room

Director Room

QuickBooks RoomRepair & Maintenance Room

First Floor

AdditionalPrimary and

File Server

System 2

 
រូបភាពទី៤.៦ ៈ បលង់របព័នធេណ្តេវើកជាន់ទី១ ៃនសំេណ្ើរ២ 

 ភាជ្ប់េៅជាន់ទីមួ ួយ 
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បលង់របព័នធេណ្តេវើកជាន់ជាប់ែី  ៃនសំេណ្ើរ២ 

Video Room
World & Excel Room

Websit1 Room

Information

General RoomNetwork Room

Database Room

Ground Floor

server 3 for

 practice

 
រូបភាពទី៤.៧ ៈ បលង់របព័នធេណ្តេវើកជាន់ផ្ទ្ល់ែី ៃនសំេណ្ើរ២ 

 
េែើម្បីបំេពញតំរូវោរៃនោរេរបើរបាស់េៅេពលែែលមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងែតមានោររើកច្ំេរើន និងេែើម្បរីក្ាទុកនូវទិនននយ័េោយ
ោន់ែតមានរបសិទធិភាពេទវរែង និងោរេរបើរបាស់មា ្សុីនេមេែើម្បីធ្ ែល់របព័នធេណ្តេវើកេៅកនុងមជ្ឈមណ្ឌលេោយោន់ែត
របេសើរ ជាពិេសសគឺមានលទធភាពសំោប់តំេ ើងនូវ Application Server េផ្ឝងៗេែើម្បីបំេពញតំរូវោរេរបើរបាស់បែនថមេទៀត 
ែូច្ជា TMG និង Exchange Server ជាេែើម។ 
៤.២.៣ ការសំណោគប្រព័ន្ធសំណ ើ រ 
 េោងតាមោរវិភាគេៅេលើរបព័នធសំេណ្ើរទំងពីរខាងេលើ មជ្ឈមណ្ឌលយល់េ ើញថារបព័នធសំេណ្ើរទី២ ជាជំេរើសែ៏លអ

របេសើរសំេណ្ើទីមយួ េររេះវាជួយោត់បនថយេលើោរច្ំណ្យថវិោរេរច្ើន េ ើយក៏ោច្េធវើោររគប់រគង និងេរៀបច្ំ និងែថរក្ា
ទិននន័យបានលអរបេសើរ ែែលផតល់េៅ Fault-Tolerant Access េទៀតផង េោយ User Access មានតិច្ែែរ។ច្ំែនកឯ
សំេណ្ើទីមួយ(រូបភាពទី៤.៥) េ ើញថារបព័នធសំេណ្ើេនេះក៏មានលកខណ្ៈលអរបេសើរែែរ   ប្ុែនតេោយសារមជ្ឈមណ្ឌលេមើលេ ើញ

ភាជ្ប់េៅជាន់ផ្ទ្ល់ែី 
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ថា បុគគលិករបស់ខ្លួនេៅមានច្ំនួនតិច្េៅេ ើយ េ ើយកឯកសារបស់មជ្ឈមណ្ឌលក៏េៅមានច្ំនួនតិច្ែែល ែថមទំងេោក
 យកវិភាគេ ើញថា ោរច្ំណ្យថវិោរេៅេលើរបព័នធសំេណ្ើទីមួយ េរច្ើនជាងោរច្ំណ្យថវិោរេៅេលើរបព័នធសំេណ្ើទីពីរ
េទៀត េទើបមជឈ្មណ្ឌល បានសំេរច្ច្ិតតមិនេរជើសេរើសយកសំេណ្ើទីមួយេនេះេែើម្បីយកមកេធវើោររគប់រគងេទ គឺេោយសារ
មជ្ឈមណ្ឌលេៅមិនទន់មានលទធភាពកនុងោរេរបើរបាស់។  
៤.២.៤ ទំរងន់ន្ប្រព័ន្ធសំណ ើ រ ក្នុងមជ្ឈម ឌ លប ុ្ុះបណ្្តលវិទាសាស្រស្កំុ្ពយូទ័រ 

 ខាងេរោមេនេះជារូបភាពបង្ហ្ញពីរបព័នធ(System) ៃនោរេសនើសុំៈ 

Switch

Printer

Client

- Static IP : 192.168.10.10/24

- Install Windows 7

Client

- Static IP : 192.168.10.11/24

- Windows XP

Server2

- IP : 192.168.10.3/24

- IP DNS : 192.168.10.2

- IP Alternate DNS :192.168.10.3   

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Install Additional Domain Controller

- Add Role DNS Service

Server1

- IP : 192.168.10.2/24

- IP DNS : 192.168.10.2

- Install Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Install Primary Domain Controller

- Add Role DNS Service

- Add Role File Service

- Windows Server Backup Feature

រូបភាពទី៤.៨ ៈ ទំរង់ៃនរបព័នធសំេណ្ើរ(System Architecture) 
 េោយេោងេៅេលើរូបភាពទី៤.៨ ខាងេលើេនេះបានបង្ហ្ញពីរបព័នធ(System) មួយៃនរបព័នធសំេណ្ើរែែលោរសិក្ា
រសាវរជាវបានទទួលោរយល់រពម និងអនុញ្ញ្តិពីសំណ្ក់េោក យកៃនមជ្ឈមណ្ឌល េែើម្បីេធវើោរអនុវតតជាក់ែសតង។េៅកនុង
របព័នធ(System) ៃនរបព័នធសំេណ្ើរេនេះ េរៀបច្ំតេមលើងនូវរបព័នធបណ្តញ្ែែលមានលកខណ្ៈជា Server-base េ ើយមានទំរង់ជា 
Star Topology ។េធវើោរតេមលើងមា ្សុីនេមច្ំនួន២េរគឿង មា ្សុីនេមទីមួយគឺេរបើរបាស់របព័នធរបតិបតតិោរ Microsoft 
Windows Server 2008 តេមលើង Domain ជា Primary Domain Controller េែើម្បីេធវើោរបេងកើត និងរគប់រគងេៅេលើ 
OU, User, Group កនុងេ េះមានេធវើោរបេងកើតនូវ Map Drive និង Roaming Profile សំោប់ User នីមួយៗផងែែល
ែថមទំងតេមលើងនូវ File Service ែែលមានតួ ទីែថរក្ា និងោរររទិននន័យរបស់អនកេរបើរបាស ់ុ។ោល់ឯកសាររបស់ user 
នីមួយៗតំរូវេោយរក្ាទុកេលើមា ្សុីនេម ែែលផតល់ភាពង្យរសួលកនុងោររគប់រគង និងែថរក្ាឯកសារសំោប់អនកេរបើរបាស់។កនុ
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ងេ េះបានេធវើោរបេងកើតនូវ Namespace សំោប់េធវើោររបមូលនូវ Folder ែែលបាន Share នូវេលើ Local Machine េែើម្បី
ង្យរសួលែល់អនកេរបើរបាស់ែសវងរកទីននន័យ។េធវើោរកំណ្ត់ Quota និង កំណ្ត់នូវ File Screening មិនែតប្ុេ នេ្ះបានត
េមលើងនូវ Windows Server Backup Feature សំោប់េធវើោរ Backup ឯកសារេទៀតផង ។ ច្ំែនកឯមា ្សុីនទី២េរបើរបាស់
របព័នធរបតិបតតិោរែូច្មា ្សុីនទី១ែែល ប្ុែនតវាមាន ទីជា Additional Domain Controller ែែរេ ើយមានតួរ ទីែថរក្ា 
និងោរររទិននន័យរបស់អនកេរបើរបាស់ផងែែរ ជាពិេសសសំោប់សេ្ង្្្េះមា ្សុីនេមទី១ េៅែែលមានបញ្ហ្ ឫក៏ខ្ូច្ជាេែើម។ 
មា ្សុីនកូនេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិោរ Windows7 និង Windows XP  សំោប់ែំេណ្ើរោរោរង្រទូរេៅ មា ្សុីនកូនទងំ
អស់រតូវេធវើោរ Join Domain Controller េែើម្បីោច្េោយអនកេរបើរបាស់ច្ូលេៅ(Login) េរបើរបាស់នូវ User Account 
របស់ខ្លួនែែលបេងកើតេៅកនុង Domain និងែថមទំង ោច្េោយអនកេរបើរបាស់រក្ាទុកទិននន័យេៅេលើមា ្សុីនេមបានេោយ
ង្យរសួល ។   
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៤.៣ ការអនុវតតន៍  
 នៅក្នុងការនរៀបចំនិងររប់ររងម ៉ាសុ៊ីននម (File Server) នៅក្នុងមជ៉ាឈមណ្ឌលបណ្្តុះបណ្ត៉ាលវិទ្៉ាាសាស្រសតក្ុំព៉ាយូទ្័រននុះ 
នោក្នាយក្បានអនុញ្ញ៉ាតិ នោយរក្ុមសិក្៉ាារសាវរាវបានទ្ទ្ួលន្វើការនលើរំនោងសំនណ្ើរទ្៊ី២។ ចំន ុះការអនុវតតន ៍ រក្មុសិក្៉ាា
រសាវរាវបានន្វើការតំនឡើង Windows Server 2008 ាដំណ្ក្់កាលដដលមនបង្ហ៉ាញារចនាសមព័នធដូចខាងនរកាមៈ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.៩ ៈ រចនាសមពនធននការតំនឡើងរបព័នធ 

 
Install Windows Server R2 Enterprise 

(Server2) 
 

DNS 

បនងើត OU និង Group User 

តំនឡើង File Server 

 

បនងើត Namespace and add Namespace 

Roaming profile and Home Directory 

Map Drive Home 

ក្ំណ្ត់ Quota 

ក្ំណ្ត់ File Screening 

តំនឡើង Windows Server Backup Feature 

Backup File 

Recovery File 

 
Install Windows Server R2 Enterprise 

(Server1) 

ការតំនលើងរបព័នធសំនណ្ើ 

Active Directory(Primary domain) Join Domain 

Active Directory(Additional domain) 

DNS 
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៤.៣.១ ការតំឡ ើងម៉ាស ៊ីឡេទ៊ីេួយ(Server1) 
៤.៣.១.១  តំឡ ើងប្រព័ន្ធប្រតិរតតិការ (Install Windows Server 2008) 

 Windows Server 2008 រឺារបព័នធដំនណ្ើរការរបស់រក្ុមហ ុន Microsoft នហើយរតូវបានរក្ុមហ នុដាក្់
នោយនរបើរបាស់នដើម៉ាប៊ីសនងតំដណ្ង Windows Server 2003 នហើយារបព័នធដំនណ្ើរការរបនភទ្ Server ោចនោយ
នយើងយក្មក្នដើរតួរាម ៉ាសុ៊ីននម នរបើសំោប់ររប់ររងបណ្ត៉ាញនណ្តនវើក្ និងផតល់នូវនសវាក្មមមួយចំនួនដល់ម ៉ាសុ៊ីន
ក្ូន ដូចា File Server, DHCP, DNS, Mail Server, និង Web Server ានដើម។ ចំន ុះតំណ្ក្់កាលននការត
នមលើង Windows Server 2008 R2 Enterprise រឺាតំណ្ក្់កាលក្នុងការបញ្ចូលនូវរបព័នធដំនណ្ើរការនៅក្នងុម ៉ាសុ៊ីន
ក្ុំព៉ាយូទ្័រនដើម៉ាប៊ីឲ៉ាយក្ុំព៉ាយូទ្័រននុះោចមនដំនណ្ើរការបាន ព៊ីនរ ុះថាម ៉ាសុ៊ីននមមិនោចដំនណ្ើរការអវ៊ីទំងអស់នបើសិន វាគ្ម៉ាន
របព័នធដំនណ្ើរការ(Operating System)  នទ្ននាុះ ។ នដើម៉ាប៊ីោចតនមលើងរបព័នធ Windows 2008 Server Enterprise 
Edition បានលុុះរាដតម ៉ាសុ៊ីនក្ុំព៉ាយូទ្័ររតូវដតមនលក្ខណ្ឌសមរសបនៅនឹងតរំូវការរបស់ Window រឺ ៖  

-  របព័នធតរមូវការ (System Requirement) Windows:  
- Processor: Intel Xeon Processor 5600 Series or Faster Processor recommended 
- Memory: 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB 
- Hard Disk: 1T, 2T, 4T, 6T, 8T 
- Drive:  DVD-ROM 
ចំន ុះការតនមលើង Windows 2008 Server R2 Enterprise សូមនមើលលំអតិនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ក្ ។  
៤.៣.១.២  ឡរៀរចំ Primary Domain Controller 

 នៅនពលដដល Windows Server 2008 រតូវបានតំនឡើងនៅនលើម ៉ាសុ៊ីននម វាមិនមនន័យថា Active Directory 
រតូវបានតំនឡើងននាុះនទ្ ។ ដូនចនុះនហើយនទ្ើបការសិក្៉ាារសាវរាវបានន្វើការបនងើត Domain ដដលនរនៅថា Active 
Directory ។ មុននឹងតនមលើង Active Directory រតូវសាគ៉ាល់ឲ៉ាយច៉ាាស់នូវនិយមន័យក្៏ដូចអតថរបនោជន៍របស់ Active 
Directory ាមុនសិន ។ Active Directory រឺាឃ្៉ាំងសំខាន់មួយសរមប់របព័នធបណ្ត៉ាញដដលន្វើការសរមប់ Logon ឲ៉ាយ
មនសុវតថិភាពខពស់និងការនរៀបចំ Application ។ ពិនសសោល់ព័ត៌មនទំងអស់ដដលរតូវបានរក្៉ាា (Stored) ទ្ុក្នៅក្នុង 
Active Directory រួមមនដូចាៈ 

- User accounts 
- Computer accounts 
- Application configuration information 
- Subnet addresses 
- Group accounts 
- Printer objects 
- Published folder objects 
ក្នុងការតនមលើង Active Directory ននុះបានដាក្់ន ម៉ាុះ Domain Controller  ថា cmtcenter.org នហើយវាា 

Domain ថ្ម៊ីមួយទ្ុក្សំោប់បំនពញតំរូវការនរបើរបាស់ នៅក្នុងមជ៉ាឈមណ្ឌលបណ្្តុះបណ្ត៉ាលវិទ្៉ាាសាស្រសតក្ុំព៉ាយូទ្័រ នហើយវាាលក្ណ្ៈ 
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Primary Domain Controller នដើម៉ាប៊ីតំនឡើងនយើងនរបើរបាស ់ Command dcpromoសូមនមើលនសចក្ត៊ីលំអិតនៅក្នុង 
ឧបសមព័នធ ខ។ 

៤.៣.១.៣ ការតំឡ ើង DNS នលើម ៉ាសុ៊ីននមទ្៊ីមួយ 
 DNS រឺា Service មួយដដលមនតួនាទ្៊ី សំោប់ន្វើការបក្ដរបព៊ីរន ម៉ាុះ Domain នៅ IP Address និងព៊ី IP 

Address នៅាន ម៉ាុះ Domain វិញ នដើម៉ាប៊ីនោយមនភាពង្យរសួល ក្នុងការចូល(Access) នៅកាន់ម ៉ាសុ៊ីននម នដាយនរបើ
ន ម៉ាុះជំនួសការនរបើរបាស់ IP Address ដដលមនការពិបាក្ចងចំ។ ចំន ុះការតនមលើង DNS ននុះ សមូនមើលនសចក្ត៊ីលំអិតនៅ
ក្នុង ឧបសមព័នធ ខ។ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១០ ៈ រចនាសមពនធ័ននការតំនឡើង DNS 
៤.៣.១.៤ ការរឡងកើត OU, Group ន្ិង User 
នដើម៉ាប៊ីនោយអនក្នរបើរបាស់(User)  មនលទ្ធភាពនរបើរបាស់របព័នធនណ្តនវើក្ បានរឺរតូវបនងើតរណ្ន៊ី (Account) 

សរមប់អនក្នរបើរបាស់(User) មន៉ាក្់ៗាមុនសិន។ ាមួយនិងរណ្ន៊ី (Account) ននុះអនក្នរបើរបាសោ់ចចូលនៅកាន់ (Login) 
ម ៉ាសុ៊ីននមបាន  នដើម៉ាប៊ីនរបើរបាស ់Resource នផ៉ាឝងៗ ដដល Administrator ាអនក្ក្ំនត់នោយ  នហើយការក្ំណ្ត់សិទ្ធនដើម៉ាប៊ី
នោយមនភាពង្យរសួល អនក្ោចន្វើការរបមូលនូវអនក្នរបើរបាស់(User) ណ្ដដលមនតួរនាទ្៊ីនរបើរបាស់ក្មមវិ្៊ី(Resource) 
ដូចគ្ន៉ានៅដាក្់ារក្ុម(Group) រួចចំន្វើការក្ំនត់(Properties) ន្វើដបបននុះរឺង្យរសួល មិនចំមិនបាច់នោយអនក្ពិបាក្ន្វើ
ការក្ំនត់សិទ្ធ(Properties) នោយអនក្នរបើរបាស់(User)មតងមួយៗនទ្។ 

 
 
 
 
 
 
 

Start 

Administrative Tools 

Right click on Reverse Lookup Zone 
  

Select New Zone 
 

Next 
 

Finish 

Next 

Fill IP Address 

Select DNS 
 

Select a Domain 

Next 

Primary Zone 
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ក្. ការបនងើត OU (Organization Unit) 
Organizational Unit (OU) រឺាបណ្្តំនន objects ដដលមនតួរនាទ្៊ីផទុក្នៅ  ូUser, Group, Computer, Folder 

Share និង Printer ានដើម ដដលមននៅក្នុង domain ។នដើម៉ាប៊ីបនងើត OU រឺរតូវអនុវតតន៍ សូមនមើលរូប(លំអិតនៅក្នុង
ឧបសមព័នធ ច)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

រូបភាពទ្៊ី៤.១១ ៈ ជំហានននការបនងើត OU 
 

ខ. ការបនងើតរក្មុ(Group Account) 
 Groups នរបើនដើម៉ាប៊ីនរៀបចំអនក្នរបើរបាស់ក្ុំព៉ាយូទ្័រ (User Computer) និងរក្ុម (Groups) ដនទ្នទ្ៀតនៅក្នុងបណ្្តំ

សរមប់ង្យរសួលក្ំណ្ត់សិទ្ធាលក្្ ណ្ៈរក្ុមនដើម៉ាប៊ីង្យរសូលផតល់ Resources ។ ។នដើម៉ាប៊ីបនងើត Group រឺរតូវអនុវតតន ៍
សូមនមើលលំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១២ ៈ ជំហានននការបនងើត Group 
រ. ការបនងើតរណ្ន៊ីអនក្នរបើរបាស់(User Account) 

User Account រឺា Account ដដលរតូវបានបនងើតនឡើងនដាយ Administration នៅក្នុង Window Server 
2008 R2 Enterprice ដដលបានក្ំណ្ត់ឲ៉ាយនរបើរបាស់ Resource  ។ ការផតល់សិទ្ធ និងក្ំណ្ត់ន ម៉ាុះរបស់អនក្នរបើរបាស់
រណ្ន៊ី (User Account) នហើយអនក្នរបើរបាសន់៊ីមួយៗមនសិទ្ធ Logon ចូលនៅម ៉ាសុ៊ីននដើម៉ាប៊ីនរបើរបាស់ Account ផ្ទ៉ាល់ខលួន
នៅនលើ Server ដដលបានក្ំណ្ត់ ។ នដើម៉ាប៊ីបនងើតUser Account សំោប់នោយអនក្នរបើរបាស់ន្វើការ Log On នៅកាន់ម ៉ាសុ៊ី
នម នដើម៉ាប៊ីនរបើរបាស់ក្មមវិ្៊ី និងទញយក្ទ្ិននន័យនផ៉ាឝងៗននាុះ អនក្រតូវអនុវតតន៍ សូមនមើលលំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច ។ 

 

Start 

Active Directory Users and Computer 

Administrative Tools 

Right Click on Domain Name 

New 

Select Organizational Unit 

OK 

Start 

Administrative Tools 

Active Directory User and  Computer 

Right Click OU 

New 

Select Group 

OK 
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រូបភាពទ្៊ី៤.១៣ ៈ ជំហានននការបនងើត User 

៤.៣.១.៥ ការតំឡ ើង File Service 
- File Service រឺានសវាក្មមមួយ ដដលមនរសាប់នៅក្នុងរបព័នធរបតិបតតិការ Windows Server 2008 

មនតួនាទ្៊ីអនុញ្ញ៉ាតនោយររប់ររង និងនរៀបចំទ្ិននន័យ(Data) នៅក្នុងម ៉ាសុ៊ីននមនោយមននសថរភាព និងសុវតត្ ិភាព
ខពស់ ដថ្មទំងផតល់ភាពង្យរសួលដល់អនក្នរបើរបាស់នទ្ៀតផង។ ក្នុង File Service ននុះផងដដរនរោចន្វើការនលើវានដាយមន 
ការបនងើត Namespace និង Add Namespace ក្ំណ្ត់ Quota ក្ំណ្ត់ File Screening នដើម៉ាប៊ីន្វើការតំនឡើងនូវតនមលើង 
File Service (លំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ រ)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៤ ៈ ជំហានននការតនមលើង File Service 
 
 
 
 
 

Start 

Administrative Tools 

Server Manager 

Add Rules 

Select Server Rules 

File Services 

Select Roles Service 

Create a DFS Namespace 

Configure Storage Usage Monitoring 

Set Report Options 

Confirm Installation Selections  

Installation Progress  

Installation Results 

Start 

Administrative Tools 
 

Active Directory Users and Computers 

New 
 

Select on User 
 

OK 
 

Right Click on OU 
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៤.៣.១.៦ ការរឡងកើត Namespace ន្ិងការ Add Namespace  
ក្. ការបនងើត Namespace  

 ការបនងើត    Namespace  ាវិ្៊ីមួយដដលរតូវបាននរនរបើរបាសន់ដាយពឹងនៅនលើ DFS Service នដើម៉ាប៊ីន្វើការង្រ 
ននុះ។ ផលរបនោជន៍របស់ Namespace រឺោចរបមូលយក្នូវ Folder ដដលបានដចក្ចយ (Shared) ដដលនៅក្នុង 
Local Machine រឺ ោចរបមូលនចញព៊ីម  សុ៊ីននផ៉ាឝងៗនទ្ៀតបាន ដដលផដល់ភាពង្យរសួលក្នុងការដសវងរក្ទ្ិននន័យរបស់អនក្
នរបើរបាស់ នរ ុះអនក្នរបើរបាស់ទំងននាុះមិនពិបាក្់ចង់ចំ IP Address ឬ Computer Name របស់ម  សុ៊ីននមដដលបានដចក្
ចយ (Share Folders) ននាុះនទ្ ។ ការអនុវតតិន៍សូមនមើលលំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ឃ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៥ ៈ ជំហានននការការបនងើត Namespace 
ខ. ការបដនថម Namespace 
ការបដនថម Namespace រឺមនន័យថាអនក្ចង់បនងើត Namespace Server មួយនផ៉ាឝងនទ្ៀតនដើម៉ាប៊ីការ រនពល

ដដលម ៉ាសុ៊ីននមទ្៊ីមួយខូច រឺអនក្នរបើរបាស់នៅដតោចនរបើរបាស់ Namespace ដដដលនដើម៉ាប៊ីដសវងរក្ឯក្សារបាន។ការអនុវតតិន៍
សូមនមើលលំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ឃ។ 

 
 
 
 

 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៦ ៈ ជំហានននការការ Add Namespace 
 

Start 

Administrative Tools 

DFS Management 

Right Click on Namespace 

Select New Namespace 

Fill Name Server(Server1) 

Next 

Fill Name of Namespace 

Select Domain-based Namespace 

Create 

Close 

Start 

Administrative Tools 

DFS Managerment 

Right on Namespace(\\Server1\Data) 

Select on Add Namespace Server  

Fill Server Name(Server2)  

OK  
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៤.៣.១.៧ ការរឡងកើត Roaming Profile ន្ងិ Home Directory 
 ការបនងើត Roaming Profile និង Home Directory រឺាវិ្៊ីមួយដដលរតូវបាននរនរបើនដើប៉ាប៊ីន្វើការរបមូលនូវ
ទ្ិននន័យសំខាន់ៗ(Special Directory) របស់អនក្នរបើរបាស់យក្មក្ទ្ុក្នៅក្នុងទ្៊ីាំងមួយដដលបានក្ំណ្ត់ ការន្វើដបបននុះផត
ល់ភាពង្យរសួលដល់អនក្នរបើរបាស់ នរ ុះថានៅនពលដដលអនក្នរបើរបាស់ន្វើការចូលនៅកាន់ម ៉ាសុ៊ីន (Logon) នដាយនរបើរបាស់
ម ៉ាសុ៊ីនក្ុំព៉ាយូទ្័រណ្មួយវានិងន្វើការទញយក្នូវ Profile និង Home Directory នៅបង្ហ៉ាញនៅនលើក្ុំព៉ាយូទ្័រននាុះ។ 

ដំបូងអនក្រតូវបនងើត Folder Share នៅនលើម ៉ាសុ៊ីននមទំងព៊ីរាមុនសិន សំោប់ផទុក្នូវ Profile និង Home Directory 
ទំងននាុះ នហើយការ Share Folder ទំងព៊ីរននុះ សូមន្វើការក្ំណ្ត់នូវ Permission ដូចគ្ន៉ា(លំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ច)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៧ ៈ ជំហានននការបនងើត Roaming Profile និង Home Directory 
 
 
 
 
 
 

DFS Managerment 

Administrative Tools 

Start 

Right click on Namespace 

Add Folder Target  

Replication  

Replication  Group and Folder Name 

Replecation Eligibility 

Primary Member 

Topology Selection 

Replication Group Schedule and 
Bandwidth 

Review Settings and Create Replication 
Group 

Confirmation 

Active Directory User and Computer 

Right click on User 

Click on Profile Tab 

Input Path in Profile Path 

OK to finish 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 61 

៤.៣.១.៨ ការរឡងកើត Map Drive 

ការបនងើត Map Drive ាវិ្៊ីសាស្រសតមួយដដលអនុញ្ញ៉ាតិនោយអនក្ទញយក្ Folder Shared យក្មក្ន្វើា  
Drive មួយរបស់អនក្នដើម៉ាប៊ីង្យរសួលក្នុងការនរបើរបាស់។ 
 សូមអនុវតតាមជំហានដូចខាងនរកាម៖ 
 រតូវបនងើត Folderមួយសិន បនាទ៉ាប់មក្នទ្ៀតក្ំណ្ត់ Permission នលើ Folderននាុះ ថានតើមនអនក្អនុញ្ញតិ 
នោយ User ណ្ខលុះនដើម៉ាប៊ីមនសិទ្ធិនរបើរបាស់ Folder Share មួយននុះ។ រួចចូលនៅកាន់ទ្៊ីាំង C:\\Window\ 
SYSVOL\sysvol\cmtcenter.org\scripts រចូបនងើត File Text មួយនដាយសរនសរ net use S: \\server1\Share 
នហើយន្វើការSave ាឯក្សារដដលមន extension ា (.bat) រចួអនុវតតដូចចំហានខាងនរកាម(លំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច ) ៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៨ ៈ ជំហានននការបនងើត Map Drive 
៤.៣.១.៩ ការកំណត់ទំហំ Quota 

    ការក្ំណ្ត់ទ្ំហំមនសារុះសំខាន់ណ្ស់នដើម៉ាប៊ីការ រ Hard Disk របស់ម  សុ៊ីននមក្ុំនោយឆាប់នពញ។ កាលណ្
ម  សុ៊ីននមនពញោចន្ើវនោយម  សុ៊ីនមគំ្ង នហើយមិនោចនរបើរបាស់ ឫ  Access នៅកាន់ File បាននទ្ៀតនឡើយ។ ដូចននុះអនក្
ររប់ររងរបព័នធបណ្តញរតូវដតន្វើការក្ំណ្ត់ទ្ំហំននការនរបើរបាស់នោយសមរសបនៅនឹងភាពចំបាច់របស់មជ៉ាឈមណ្ឌល។ ក្នុង
ការក្ំណ្តទ់្ំហ ំ(Quota) រតូដូចជំហា ៉ានដូចខាងនរកាម(លំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច) ៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.១៩ ៈ ជំហា    នននការក្ំណ្ត់ទ្ំហំ Quota 
 

 
 

Start 

Aministrative Tools 

Active Directory Users and Computers 

Right click on User select properies 

Profile Path Tab 

Write scrip name into Logon Scrip 

OK to finice 

Start 

Aministrative Tools 

File Server Resource Manager 

Right click on Quota 

Choose Folder Share 

ក្ំណ្ត់ Quota 

Create to finice 
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៤.៣.១.១០ កំណត់ File Screening  
 ការក្ំណ្ត់ File Screening រឺាការក្ំណ្ត់នូវរបនភទ្ឯក្សារ(File)ទំងឡាយដដលអនក្ររប់ររងរបព័នធបអនុ
ញ្ញ៉ាត ិ ឫមិនអនុញ្ញ៉ាតនិោយរក្៉ាាទ្ុក្នៅក្នុងកំុ្ព៉ាយូទ្័រនម។ ការន្វើដបបននុះនដើម៉ាប៊ីោោំអនក្នរបើរបាស់ក្ុំនោយមនសិទ្ធរក្៉ាានូវឯក្សារ
(File)ដដលមិនចំបាច់។ចំន ុះការក្ំណ្ត់ File Screening រតូវអនុវតតដូចជំហា ៉ានដូចខាងនរកាម(លំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច) ៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.២០ ៈ ជំហា ៉ានននការក្ំណ្ត់ File Screening 
៤.៣.១.១១ ការតំឡ ើង Window Server Backup Feature 

 Window Server Backup Feature ា Feature មួយរបស់របព័នធរបតតបតតិការម ៉ាសុ៊ីននម ដដលមននៅក្នុង 
Windows Server 2008 នហើយអនុញ្ញ៉ាតិនោយអនក្ររប់ររងមនសិទ្ធន្វើការ រក្៉ាាឯក្សារទ្ុក្(Backup) និងន្វើការទញ
យក្ឯក្សារមក្វិញ (Recovery File)។ការន្វើដបបននុះរឺធានាបានថា ឯក្សាររបស់មជ៉ាឈមណ្ឌលមិនោចបាត់បង់បាននឡើយ
(លំអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច)។  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទ្៊ី៤.២១ ៈ ជំហា ៉ានននការតំនឡើង Backup Feature 

 
 
 
 
 

Start 

Aministrative Tools 

File Server Resource Manager 

Right click on File Screening 

Create File Sreening  

Choose Folder 

ក្ំណ្ត់របនភទ្ File 

Create to finish 

Start 

Server Manager 

Right Click on Feature 

 Add Feature 

Tich Window Server Backup 

Next 

Install 

Close 
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៤.៣.១.១២ ការ Backup 
 ការ Backup File រឺាវិ្៊ីសាស្រសតនដើម៉ាប៊ីន្វើការរក្៉ាារទ្ុក្ទ្ិននន័យ ក្នុងនគ្លបំណ្ងនដើម៉ាប៊ីនោយឯក្សារមនភាព
រង់វង៉ាឝ   និងមនសុវតតិភាព។ការដំននើរទញយក្ឯក្សារមក្Backup (លំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ច) រតូវអនុវតតដូចខាងនរកាមៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.២២ ៈ ជំហា ៉ានននការ Backup File 
៤.៣.១.១៣ ការ Recovery 

 ការ Recovery រឺាវិ្៊ីមួយដដលនរនរបើនដើម៉ាប៊ីន្វើការទញយក្ឯក្សារដដលបាន Backup ទ្ុក្នោយរតលប់មក្រក្
ភាពដូចនដើមវិញ។ នដើម៉ាប៊ីន្វើការ Recovery (លំអិតនៅឧបសមព័នធ ច)រតូវអនុវតតដូចខាងនរកាមៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.២៣ ៈ ជំហា ៉ានននការ Recovery File 
 

Start 

Aministrative Tools 

Windows Server Backup 

Click on Backup once 

នរជើសនរើស Drive Backup 

Next 

វាយបញ្ចូលនូវទ្៊ីាំងផទុក្ឯក្សារ 

Next 

Next 

Custom 

Backup 

Close 

Start 

Aministrative Tools 

Window Shared Folder 

៊្ីក្ A backup stored on another location 

Create File Sreening  

Remote Shared Folder 

វាយបញ្ជូលនូវទ្៊ីាំងផទុក្ File Backup 

នរជើសនរើសនថ្ៃដដលអនក្ Backup 

នរជើសនរើស File or Folder ដដលចង់ Recovery 

៊្ីក្ Files and Folder 

Recovery 

Select Original Location 

Close to finish 
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៤.៣.២ ការតំឡ ើងម៉ាស ៊ីឡេទ៊ីព៊ីរ(Server2) 
៤.៣.២.១ ការ Join Domain 

ខាងនរកាមននុះាជំហា ៉ានននការ Join Domain អនុវតតិនស៍ូមនមើលលំអិតនៅឧបសមព័នធ ង ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.២៤ ៈ ជំហា ៉ាននន Join Domain 
៤.៣.២.២ ការតំឡ ើង Additional Domain Controller  
នដើម៉ាប៊ីតំនឡើង Additional Domain Controller ដំបូងរតូវន្វើការ Jonh Domain ាមុនសិន(ឧបសមព័ន រ) 

បនទប់មក្រតូវន្វើការនរបើ Command មួយន ម៉ាុះថា  dcpromo ដដល ប ុដនតមុននិងនរបើរបាស់ Command ននុះរតូវចូលនៅ
បង់  IP Address, Subnet mask, DNS, និងដាក្់ន ម៉ាុះក្ុំព៉ាយូរទ្័រ ាមុនសិន  ការតំនឡើង ចំន ុះការតនមលើង Additional 
Domain Controller ននុះ សូមនមើលនសចក្ត៊ីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ង។ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
រូបភាពទ្៊ី៤.២៥ ៈ ជំហា ៉ាននន Additional Domain Controller 

Welcome to the Active Directory 

Operating System Compatibility 

Network Credential 
 

Windows Security 
 

Install From Media 

Location For Database, Log files, and 
SYSVOL 

Source Domain Controller 

Directory Services Restore Mode 
Administrator Password 

Summery 

Completing 

Restarting 

Choose Deployment Configuration 
 

Select a Domain 

Select a Set 

Additional Domain Controller Options 

Right cloct on My Computer 

Select Properties 

Click Change Setting 

Click on Change 

Fil User Name and Password 

OK 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំព្យូទ្័រ  ទ្ុំព្័រៈ 65 

៤.៣.២.៣ ការតំឡ ើង DNS នលើម ៉ាសុ៊ីននមទ្៊ីព៊ីរ 
DNS រឺា Service មួយដដលមនតួនាទ្៊ី សំោប់ន្វើការបក្ដរបព៊ីរន ម៉ាុះ Domain នៅ IP Address និងព៊ី IP 

Address នៅាន ម៉ាុះ Domain វិញ នដើម៉ាប៊ីនោយមនភាពង្យរសួល ក្នុងការចូល(Access) នៅកាន់ម ៉ាសុ៊ីននម នដាយនរបើ
ន ម៉ាុះជំនួសការនរបើរបាស់ IP Address ដដលមនការពិបាក្ចងចំ។ ចំន ុះការតនមលើង DNS ននុះ សមូនមើលនសចក្ត៊ីលំអិតនៅ
ក្នុង ឧបសមព័នធ ង។ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

រូបភាពទ្៊ី៤.២៦ ៈ ជំហា ៉ាននន Additional Domain Controller 
 

Start 

Administrative Tools 

Right click on Reverse Lookup Zone 
  

Select New Zone 
 

Next 
 

Finish 

Next 

Fill IP Address 

Select DNS 
 

Select a Domain 

Next 

Primary Zone 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ផ្នែកៈ កុុំព្យូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុុំព្យូទ្័រ ទ្ុំព្័រៈ 66 

ជុំព្ូកទ្ី ៥ 
ស្ចកតី្ុំស ាគ  ្នែិដ្ឋាន និងការនតល់អនុសា្ន៍ 

៥.១  ស្ចកតី្ុំស ាគ 
 េរឿយពីបានចុុះកមមសិកើាេៅមជើឈមណ្ឌលបណ្្តុះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតកុុំពើយូទ័រ (CMTC) អស់រយុះេពលេរចើនែែកនលងមក 
េ ើញថាពត៌មានែែលទទួលបានពីអនកររប់ររងរបព័នធេណ្តេវើក េៅមជើឈមណ្ឌលបានេោយែឹងថា បណ្តើញេណ្តេវើកបចចុបើបនន 
េៅមិនទាន់មានេរបើរបាស់នូវមា ើសុីនេមេៅេ ើយ រមឺានលកខណ្ុៈជា Workgroup ែែលជារបេភទបណ្តើញកុុំពើយូទ័រ ែែលមាន
មា ើសុីនកូនទាុំអស់ រឺមានសិទធេសមើៗេនើកនុងឿរររប់ររងទិននន័យេរៀងៗែលួន និង Standard Topology េរៀបចុំតាមរេបៀប Star 

Topology េោយេែើរតយួ ើងសុំៀន់ៀ្ើុំងណ្ស់សរមាប់ឿរផ្្ើស់បតូរព័ត៌មាន ររប់ររងរាល់ទិននន័យ ទាុំងអស់របស់មជើឈមណ្ឌល 
បុ៉ុែនតេទាុះបីយ ើងណ្ក៏េៅមានកុុំពើយូទ័រកូនៗមួយចុំនួនបានទទួលរងនវូ ឿរវាយរបហារពីពួកេមេរារ ចុំណ្យេពលេវលាតេមលើងរបព័នធ
របតិបតតិឿរ និងឿរបាតប់ង់ទិននន័យេោយ Hard Disk ែូចជាេែើម ។ ែូចេ ុះេ ើយេទើបរកុមសិកើារសាវរជាវមានរេរមាង
េរៀបចុំតេមលើងរបព័នធបណ្តើញ File Server ែែលជារបព័នធមួយជួយសរមួលែល់ឿរងារអនកររប់ររងរបព័នធ បែនែមកនុងឿរររប់ររង
របតិបតតិឿរ របព័នធែុំេណ្ើរឿ និងកមមវិធីេផើឝងៗតាមរយុៈ របព័នធបណ្តើញែល់កុុំពើយូទ័រមា ើសុីនកូនជាលកខណ្ុៈ Server Base ។ ឿរ
តេមលើងរេរមាងរបព័នធមានចុំនួនពីេ សុំេនើរ សុំេនើរទមីួយរឺមានមា ុ៉សី ុចុំនួន៤េររឿង បានតេមលើងនូវ Network Service មួយចុំនួន
ែូចជា៖ មា ុ៉សី ុទី១ តុំេ ើង Primary domain controller, បេងកើត OU និង Group User ,File Server, មា ុ៉សី ុទី២តុំេ ើង 
Additional domain controllerសុំរាប់ Backupមា ុ៉សី ុទី២    មា ុ៉សី ុទី៣តុំេ ើង File Server, ឯមា ុ៉សី ុទី៤សុំរាប់ Backup 
មា ុ៉សី ុទី៣ ។ ឯសុំេនើរទីពីរវិញ រឺមានមា ុ៉សី ុចុំនួន២េររឿង បានតេមលើងនូវ Network Service មួយចុំនួនែូចជា៖  Primary 
domain controller,  បេងកើត OU និង Group User ,File Server េ ើយមួយេទៀតជាមា ើសុ ីនេមបុំរុងសុំរាប់េធវើឿរជុំនួស 
និងេធវើឿរេរៀបចុំ Backup System State ទុកេៅកែនលងែែល មានសុវតែិភាព ។  តាមសុំេនើរៀងេលើមជើឈមណ្ឌលបានេរជើសេរើស
យកសុំេនើរទី២ េររុះេនុះឿត់បនែយថវិឿរេរចើនចុំេរុះមជើឈមណ្ឌលមិនចុំបាច់េរបើរបាស់មា ុ៉សី ុេមេរចើន េចៀសវាងឿរលុំបាក
កនុងឿរររប់ររង ចុំេនញេពលេវលា ។ 

៥.២  ស្ចកតី្នែិដ្ឋាន 
 េរឿយពីបានតុំេ ើង និង ឿរអនុវតតន៍េលើរបព័នធបណ្តើញេៅមជើឈមណ្ឌលបណ្្តុះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតកុុំពើយូទ័រ រួចមកោច 
សននិោឋើនបានថារបព័នធបណ្តើញពិតជាផតល់សារុៈរបេយជន៍សុំៀន់សរមាប់មជើឈមណ្ឌល េោយសារែតមជើឈមណ្ឌលមានរបព័នធបណ្តើញ
កុុំពើយូទ័ររសបតាមបទោឋើនរតឹមរតូវសមរសបេៅតាមតរមូវឿររបស់អនកេរបើរបាស់។រេរមាងរបព័នធបណ្តើញមួយេនុះបានសិកើា និង 
េរៀបចុំតុំេ ើង រួចរាល់េ ើយេោយផតល់នូវផល់នូវរុណ្សមើបតតិែូចជា ជួយឿត់បនែយេពលេវលាៃនែុំេណ្ើរឿរឿងារ និងកមមវិធី
េផើឝងៗ សុំរាប់បុរគលិករតូវបានធា នូវសុវតែិភាពទិននន័យបានយ ើងលអរបេសើរ និងមានសុវតែិភាពែពស់េោយ េធវើឿរែបងែចកេ ើយ
កុំណ្ត់ពី មា ើសុីនេមមិនបាត់បង់ទិនន័យ និង ងាយរសួលកនុងឿរររប់ររងនិង ែបងែចកទិននន័យរពមទាុំងេធវើឿរ Share Resource 
េៅេលើរបព័នធបណ្តើញ និងបេងកើននូវេលើបឿនៃនឿរងារផើឝពវផើាយបញ្ចូនទិននន័យបានេលើបឿន េ ើយចុំេណ្ញេពលេវលា ជាពិេសសោច
កុំណ្ត់បាននូវសិទធិៃនអនកេរបើរបាស់កុុំពើយូទ័រជាលកខណ្ុៈ      Administrator    និងកុំណ្ត់នូវទុំ ុំផទុកឯកសារ (Hard Disk) 
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របស់អនកេរបើរបាស់ មើា ុ៉ងវិញេទៀតមិនបារមភព ីVirus និងHacker េោយបានពនើយល់ និងបងាហើញែល់អនកេរបើរបាស់ពីេរៀបទប់សាឍើត ់
Virus រពមទាុំងមាន  
៥.៣  ការនតល់អនុសា្ន៏ 
 ថវីតើបិតែតឿរសិកើាែសវងយល់អុំពីរបព័នធបណ្តើញ   File Server េៅមជើឈមណ្ឌលបណ្្តុះបណ្តើលវិទើាសាស្រសតកុុំពើយូទ័រ
សរមាប់េោយមជើឈមណ្ឌលេរបើបានបញ្ចប់េ ើយក៏េោយក៏េៅមានចុំណ្ុចែែលែវុះៀត មួយចុំនួនែែលមិនបានេលើកយកមកសិកើា
ផងែែរ ែូេចនុះេែើមើបីឲើយរបព័នធេនុះឿន់ែតមានលកខណ្ុៈសុវតែិភាពែពស់លអរបេសើរែថមមួយកុំរិតេទៀតេ ុះតរមូវឲើយមានឿរសិកើា
បែនែមនូវចុំណ្ុចមួយចុំនួនេទៀតេោយសិកើាេៅេលើឿរពរងឹងរបព័នធេសែរភាព(Stability)ឿរបែនែមសមតែភាពរបព័នធឲើយ
របេសើរ(HardwareCapacityUpgrade)និងសុវតែិភាពរបព័នធ(Security)ៀងេរឿម៖ 
 -  Maintenance ជារបចុំចុំេរុះ Server និង Client Computer ជាពិេសសរឺេធវើឿរ Scan Virus េោយ  
Update Definition ជាេរៀងរាល់ៃថៃ រពមទាុំង Scan Disk និង Backup Data ទុក 

- ឿរេរបើរបាស់ Internet វាងាយឆលង Virus ណ្ស់ ែូចេចនុះអនកររប់ររង រួែតេធវើឿរបិទ Port 
ណ្មួយែែលមិនចុំបាច់េរបើរបាស់ និង Block Website មួយចុំនួនបែនែមេទៀត ែែលសុំបូរេោយ Virus 

- េធវើឿរបណ្្តុះបណ្តើលបុរគលិក េោយយលអ់ុំពីឿរេរបើរបាស់ និង ឿរអនុវតតន៏េលើរបពន័ធ Computer 
រតូវមានអនកររប់ររងចើាស់លាស់េៅេលើមា ុ៉សី ុេម និងរបព័នធបណ្តើញទាុំងមូល 
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អត្ថន័យននពាក្យបច្ចេក្ច្េសមួយចំនួនដែលច្្បើ្រាស់ច្ ាក្នុងការសរច្សរសារណាច្នេះ 
 Active Directory : គឺជា Service មួយែែលេគបេ្ើតេ ើ្ពី Window server 2003 សរាប់ជួយ

សរមួល ឿរងាររគប់រគ្េៅេលើ user េៅេលើរបព័នធ Network ។ 
 Administrator :   ជាអ្នករគប់រគ្ Computer េៅកនុ្ LAN ។ 
 Backup System : គឺសំេៅែល់ឿររកើាទុកទិននន័យឬក៏ Files េៅកែនល្ណាមួយែែលានសុវតថិភាពេៅ កនុ្

ករណីែែលានេរេោះថ្នើក់ បាច់ប្់ទិននន័យ ឬក៏ Files កនុ្ករណីណាមួយេ ោះ គឺាន វិធីឿរ ពារេោយេរបើ 
Backup េោយេធវើឿរ រកើាទុកទិននន័យទំ្េ ោះមិនឲើយបាត់ប្់េ ើយ ។ 

 Bridge : គឺជា Device ែែលអាចឲ Protocol Link ពីរែែលានរបេភទខុសេនើអាច ទំ ក់ទំន្េនើបាន។ 
 Bus : ជា Architecture សរាប់េធវើឿរទំ ក់ទំន្រវា្ Device េរចើន េទោះបីជា System Board ឬជា 

Across a Network ។ Bus Architecture គឺជាឿរែប្ែចកនូវ Medium Device េៅេលើ Bus ែែលរតវូ 
ែតានឿរកំណត់េលើេពលេវលាៃនឿរទំ ក់ទំន្ េ ើយរគប់ Device ទំ្អ្ស់រតូវបានេធវើឿរបញ្ជូន ។ 

 Coaxial Cable : ជារបេភទែខើឝែែលេរបើសរាបប់ញ្ជូន Data េៅកនុ្របព័នធ Network ។ Coaxial Cable 
អាច Support បានេៅនឹ្របែវ្ េរពាោះវាានឿរ រុុំេៅេោយ េលា ៈ ប ុែនតវាានតៃមលៃថល េ ើយវាពិកបាកែថទំ
ជា្ Twist pair Cable ។ 

 Data Link Layer : ជារសទប់ទីពីរៃន OSI Network model, រសទប់វាធា នូវ Formation និ្ 
Transmission ។  

 DHCP :  Dynamic Host Control Protocol: គឺជា Services មួយែែលេរបើរបាស់សរាប់កំណត់នូវ IP-
Address េោយៃសវរបវតតេៅេលើ កុំពើយូទ័រ កូននីមួយៗេៅកនុ្របព័នធ Network និ្ ជាមជើឈមណឌលកណាតើល 
សរាប់រតួតពិនិតើយនូវ Protocol TCP/IP ែែលបាន ឲា ើសុីនកូន ។ 

 Disk quota : គឺជាឿរតាមោន និ្ រគប់រគ្េៅេលើឿរេរបើរបាស់ Disk Space សរាប់ NTSF 
volumes ។ 

 DLL : (Dynamic Link Library) A Library File ែែលានផទុកនូវ Function អាចេរបើេោយ 
Programs ជាេរចើន េ ើយអាចេធវើឲ Program ានទំ ំតូច រពមទំ្អាច Load នូវ Execute Shared File ពី 
Memory េៅេពលណាែែលវារតូវឿរេរបើរបាស់ផ្ែែរ ។ 

  DNS :  Doman Name Server: គឺជា Service មួយែែលានតួ ទីេធើវឿរបក ែរបពី Computer Name 
េៅ IP Address និ្េធើវឿរបកែរបពី IP Address េៅ Computer Name វិញ។ 

  Domain : គឺជាបណ្តំ Computer ែែលេរបើ Security និ្ User Information រួមេនើ ។ រឺមើ្ ើ្េទៀត
េគថ្វាជារពំែែនកំណត់មួយសរាប់រតួតពិនិតើយ Computer និ្ Users េៅេលើ Network ។ 

  DRS : រតូវេគេរបើេែើមើបីស្់េៅ File Server និ្Shares File ជាេរចើនែែលែប្ែចកជា ករមិតេៅេលើ 
Network (Hierarchical of Multiple File Servers and Shares on the Network) ។ 

 FAT (File Allocation Table) : ជា File System ែែលេរបើេោយ MS-DOS និ្ Window 
Operating System េែើមើបីេរៀបចំ និ្ រគប់រគ្ File ។ 

 FAT16 : ជា File System ែែលេរបើេោយ MS-DOS និ្ Window Operating System េែើមើបីេរៀបចំ និ្
រគប់រគ្ File ។ 
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  FAT32 : រតូវបាន Support េោយ Window Server 2003 family ៃន Operating System រពមទំ្ 
Microsoft Operating System មួយចំនួន។ 

 Fault-Tolerant : គឺជាសមតថិភាពៃនកុំពើយូទ័រ ឬក៏ជារបព័នធរបតិបតតឿរណ៍  េែើមើបីធា សុវតថិភាព Data េៅេពល
ែែល Hard Ware ខូច។ Disk Management mirror volume េ ើយនឹ្ RAID -5volum គឺជា Fault- 
Tolerant ។ 

 Fiber Optic Cable : ជារបេភទែខើឝសរាប់ Network ែែលានេលើបឿនេលឿន េ ើយរយៈចំងាយឆ្ងើយ។ 
ែខើឝរបេភទេនោះស្់េ ើ្ពីបនទោះកញ្ជើក់សរាប់បញ្ជូន Data ។ 

 Gateway : ជាឧបករណ៍មួយែែលផតល់ឲេយើ្អាចែំេនើរឿរបានេៅៀ្ េរៅ របព័នធ Network។ 
Gateway ជាឧបករណ៍ Hardware សរាប់ បញ្ជូនែូចជា Network ឬ Software Server (SMTP 
Gateway  សរាប់ Microsoft Mail) ។ 

 Group Policies : គឺជាបណ្តំមួយៃន Rules ែែលជួយឲេយើ្េរៀបចំ និ្ រគប់រគ្េលើអ្នកេរបើរបាស់ និ្ កុំពើយូទ័រ 
។ 

 Group Policy : គឺជាបណ្តំមួយៃន Rules ែែលជួយឲេយើ្េរៀបចំ និ្ រគប់រគ្ េលើអ្នកេរបើរបាស់ និ្ កុំពើយូទ័
រ ។ 

 Hub : គឺជា Central Device ែែលអាចឲកុំពើយូទ័រជាេរចើនអាច ទំ ក់ ទំន្េនើ និ្ ផ្លើស់បតូរ ។ 
 Internet : គឺជាបណាតើញកុំពើយូទ័រេៅេលើពិភពេលាក ែែលទក់ទ្េនើេោយឿរេរបើ Common Language េោយ

ភាជើប់ា ើសុីនកុំពើយូទ័រចូលេនើែែលសថិតេៅចំងាយឆ្ងើយពីេនើរវា្ពីទីរកុ្ មួយេៅបណាតើេខតត និ្ពីរបេទសមួយេៅ
របេទសមួយេទៀតេែើមើបីបេ្ើតបានជាបណាតើញ កុំពើយូទ័រែ៏ធំមួយ ។ 

 IOS : (Open System Interconnection) គឺជាឿរសំអា្េលើ Model ែែលវិវតតនេ៍ោយ ISO ផតល់ជា 
Frame Work សរាប់ពនើយល់ Networking Concepts ។ 

 IPX/SPX : (Internet Packet eXchange/Sequence Packet eXchange)គឺជា Protocol ែែល
េធើវឿរអ្នុវឌើឍន៍េោយ Xeror ែែលេរបើរបាស់េោយ Novell Operating System ។ 

 LDAP : (Light weight Direct Protocol) គឺជា Internet Protocol  រតូវបានេគេរបើរបាស់សរាប់ 
Access េៅឿន់ Directory Service ។ 

 Logical Drivers : រតូវបានបេ្ើតេៅេពលែែលអ្នកេធវើឿរែប្ែចក Space ែែលាន េៅកនុ្ Extended 
Partition ។ 

 MAC  : (Message Authentication Code) គឺជា MAC Address ខុសេនើរបស់ Hardware មួយៃន 
Ethernet Network េ ើយរគប់ Ethernet Interface គឺាន MAC Address ែតមួយគត់ ។ 

 MAN : (Metropolitan Area Network) គឺជាប្ុំរវា្ LAN និ្ LAN ែែលានទីតាំ្ េៅកនុ្រែឋមួយ 
ឬ េខតតមួយេែើមើបីេធវើឿរផ្លើស់បតូរនវូព័ត៌ានពីេនើេៅវិញេៅមកែែលាន លកណៈែូចជា WAN ែែលប ុែនត វាាន 
សណាឋើនតូចជា្ WAN ។ 

 Modem : គឺជាឧបករណ៍ែែលេរបើរបាស់សរាប់បំែល្ Data Signal ែែលអាចបញ្ជូនតាមរបព័នធ ទូរស័ពទបាន 
េ ើយបំែល្ពី  Analog signal មក Data Signal វិញេែើមើបីេរបើជាមួយកុំពើយូទ័រ ។ 
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 NAT : (Network Address Translation) Standard for substitute of IP Address in packets 
on passing through the firewall ។ 

 NIC : (Network Interface Card) ានតួ ទីចាត់ែច្សំៀន់ពីរកនុ្កុំពើយូទ័រ គឺសរាប់ រគប់រគ្ចាត់ែច្
េរៀបច ំ នវូ Computer’s Network Connection សរាប់បកែរបពី Digital Data េៅជា Signal Data 
សរាប់េធវើឿរេផញើរ Message េចញ និ្ បកែរបពី Signal Data Digital េៅជា Data សរាប់ឿរទទួល 
Message មកវិញ ។ 

 NNTP : (Network News Transfer File System) គឺជា Files System ថមីែែលផតល់នូវ Performance, 
security, reliability និ្ សំៀន់េរចើនេទៀតែូចជា File and folder permission, encryption, disk 
quota, និ្ compress ែែល FAT មិនាន ។ 

 PAN : (People Area Network) គឺជាបណាតើញកុំពើយូទ័រតូច សរាប់ឲ User អាចេរបើរបាស់នូវឧបករណ៍េផើឝ
្ៗ ែែលោក់ឲេធវើឿរជាមួយេនើ និ្ផតល់ទិននន័យឲេនើេៅមក ។ 

 Physical Layer : ជារសទប់ទីមួយ រ ឺ េរឿមបំផុតរបស់ Reference Model Layer ែែលភាជើបផ់្ទើល់េៅនឹ្ 
Physical Media ។ រសទប់ទី ១ េនោះកំណត់លកណៈសំៀន់របស់ Physical Network ។ 

 Profile : គឺជាឿរកំណត់ user setting េៅតាមរបេភទៃន user ។ 
 POP3 : (Port office Protocol) គឺជា Protocol មួយែែលេរបើេោយ Client សរាប់ទទួល Mail ពីា ើសុនី 

Server ។ 
 RATD : Redundant Array of Independent or in expensive Disk system Development life 

cycle ជាវិធីសាស្រសតៃនឿរសិកើារសារជាវែែលច្រក្េ ើ្េោយ Gray B Shelly, Thomas J, Cashman 
and Harry J.Rosenblat ែែលេបាោះពុមពេលើកទី៣ ឆ្នើ១ំ៩៩៨ េោយរកុម  ុន Course Technology –IPP ។ 

 Repeater :គឺជាឧបករណ៍  Network  មួយែែលានតួ ទីេធវើឿរតភាជើប់  Network  Segment  ែែល
សថិត 

 SMTP : (Simple Mail Transfer Protocol) ជា Protocol េរបើេោយ Client និ្ Mail Servers 
សរាប់បញ្ជូន Mail េចញ ។ 

 Telecommunication Union (ITO) ែែលកណំត់ពីរេបៀបរគប់រគ្ Directory ។  
 Topology : គឺសំេៅេៅេលើសណាឋើនៃនែខើឝកុពំើយូទ័រ និ្ ឧបករណ៍ែៃទេទៀត ។ 
 Twisted Pair Cable : ជារបេភទែខើឝ Twisted-Pair េកើតេ ើ្ពីែខើឝពីរ ឬ េរចើនែូចេនើែែលវិញចូលេនើ 

េ ើយេរសាបពីេរៅេោយរសទប់បាលសទិច ។ េ ើយែខើឝ Twisted-Pair Cable ានពីររបេភទគឺ Unshielded 
Twisted-Pair (UTP) និ្ Shield Twisted-pair  (STP) ។ 

 User Account : គឺជា Account ែែលរតូវបានបេ្ើតេ ើ្េោយ Administrator កនុ្ឿរេរបើរបាស ់
resource េៅកនុ្របព័នធ Network ។ 

 Volumes : Volumes រតូវបានេរបើជាមួយ Dynamic Disk ។ 
េៅរសទប់ Physical Layer របស់ OSI Model ។ 

 Web Servers : អ្នុញ្ញើតឲើយរកុម អ្្ឿរ ឬ សាថើប័ន  អាចបងាហើញ Web Site របស់ខលួនេៅេលើ Internet 
រឺ Local Intranet ។ 
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  X.500 Stands : X.500 Standards គឺជាឿរអ្នុសាសន៍ៃនឿរេរបើរបាស់េចញេោយ International for 
Standards (OSI) & International 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ          ទ្ុំព័រៈ ក-1 

ឧប្ម្ព័នធ ក 
របបៀបតបម្លើង Windows Server 2008 R2 Enterprise 

ដ ើម្បីតំដ ើងររព័ន្ធររតិរតតិការដ ើម ្ស ីន្ដម  ំរូងដ ើងរតូវមន្ឌីស Widows Server 2008 R2 Enterprise 
រន្ទ្រ់មករតូវអន្ វតត ូចខាងដរកាមៈ 
 -  ចារ់ដ្តើមក ំព្យូទ័រដ ើម្បីកក Boot តាម DVD-ROM 
 - ដាក់ DVD Windows Server 2008 ចូ ដៅកនុង DVD Drive  
 - Press any key to boot from DVD 
 - រន្ទ្រ់ពីដររើសដរើសភាសា រួចច ច Next 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័ន្ធ ក-១   Select keyboard or input method 
 - រន្ទ្រ់មកច ច Install Now ដ ើមប្ីដ្វើការ ំដ ើង  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័ន្ធ ក-២   Install Widows 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ          ទ្ុំព័រៈ ក-2 

 -  ដររើសដរើស ក Windows Server 2008 R2 Enterprise (Full Installation) រួចច ច Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័ន្វ ក-៣   Select the operating system you want to install 
- ្ីក  I accept the license terms  Next 

 
រូរភាព ឧរសមព័ន្ធ ក-៤   I accept the License terms 

- រន្ទ្រ់មកច ចដ ើ Custom (Advanced) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័ន្វ ក-៥   Which type of installation do you want? 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ          ទ្ុំព័រៈ ក-3 

- ដររើសដរើស ក Disk 0 រួចច ច  Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូរភាព ឧរសមព័ន្វ ក-៦ Where do you want to install Windows? 

- ដរើដ ើងចង់រដងើត Partition ដៅដ ើ Hard Disk ថ្មីដទៀត សូមច ចដ ើ Drive Options (Advanced) 
- ការ ំដ ើងកំព ងកត ំដ ើរការ វាកំព ងថ្តចំ ង Files ពី DVD ដៅ Hard Drive ររកែ ១ន្ទី។ យ ្ងណាមិ

ញ ការពន្ល្ Files ដោ បាន្ អគឺរតូវចំណា ដព  ូរ ររកែ  ២០ ន្ទី ដរកា មក ររព័ន្ធ ំដ ើរការ (OS) រតូវបាន្
 ំដ ើងចរ់។រន្ទរ់ ពីការ ំដ ើងរតូវបាន្រញ្ចរ់គឺ អស់ទំែំដៅដ ើ Hard Disk ចំន្ួន្ 10 GB ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូរភាព ឧរសមព័ន្វ ក-៧ Installing Windows 

 - ការ ំដ ើងរតូវបាន្ Reboot រន្ទ្រ់ពីរញ្ចរ់ ម ្ស ីន្រន្ទ្រ់មកសូម ក DVD ដចញពី DVD Drive 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ          ទ្ុំព័រៈ ក-4 

 - រន្ទ្រ់ពីម ្ស ីន្ Reboots ដ ើងន្ិងទទួ បាន្ Windows Server 2008 ថ្មីមួ  រន្ទ្រ់មកច ច OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័ន្្ ក-៨ Logging on the first time 
       -  រន្ទ្រ់មកដាក់ Password Administrator ម ន្ Login (Password Administrator រតូវមន្ ក ៈ 
សមុកសាម្ញ(ឧទាែរ ៍ P@$$w0rd) រួចច ច Enter   
 - រន្ទ្រ់មកច ច OK ដ ើម្ប ីLogin ចូ  Window 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
រូរភាព ឧរសមព័ន្វ ក-៩ Create a password reset disk 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ខ 
ការតមម្លើង Primary Domain Controller 

 

ដ ើម្បីអាចតំដ ើង Primary Domain Controller គឺត្តូវអនុវតត ូចខាងដត្ោម    
- ត្តូវមានឌីស Window Server 2008 
- ដ្វើោរបំដពញដ ្្ោះដអាយមា ្សុីនដម ( Ex. Server1 ) 
- ដ្វើោរបំដពញ IP Address  

ោរបង់ IP Address ត្តូវចូលដៅោន់ Network Connection ដ ើម្បីបង់ IP Address ដោយចុចដលើ User 
the following IP Address ដ ើយបំដពញ  IP Address (192.168.10.2) និង Subnet Mask (255.255.255.0) 
បន្ទ្ប់មកដ ៀតចុចដលើ Use the following DNS server address ដ ើយបំដពញ Preferred DNS (192.168.10.2) 
រួចចុច OK ជាោរដត្សច។ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១ ោរបង់ IP Address   
 

បន្ទ្ប់ពីបង់ IP Address រួចរាល់ដ ើយដ ើម្បីងាយត្សួលកនុងោរតំដ ើងនូវ Active Directory អនកត្តូវដ្វើោរ
បដងើតនូវ Roles ជាមុនសិនដ ើយោរបន្នែម Roles  ំបូងសូមចុច  Start >  Administrative Tools > Server 
Manager ដមើលរូប 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-២ ោរចូលដៅោន់ Server Manager   
- ចុចដលើពាក្យ Go to Rules  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៣ ោរចូលដៅបដងើត Roles 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-3 

- ចុចដលើពាក្យ Add Rules  

 

 

 

 

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៤ ោរបន្នែម Role  
- ្ីកដលើពាក្យ Active Directory Domain Services រួចចុច Next  

 

 

 

 

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៥  Service Active Directory 
- ចុច Next to continue 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៦ Active Directory Domain Services 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-4 

- ចុច Install  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៧ តំដ ើង Active Directory Domain Services 
- ចុច Close ដ ើម្បីបញ្ចប់ោរតំដ ើង  

 
 
 
 

 

 

 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៨ ល ធផលននោរតំដ ើង Service Active Directory 

 បន្ទ្ប់ពីតំដ ើង Services Active Directory រួចដ ើយ អនកដ្វើោរតំដ ើង Domain Controller  ូចខាងដត្ោម  
- ចុច Start => Run វាយ dcpromo បនទប់មកចុច OK ដមើលរូប 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-5 

 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-៩ ោរ Run Command 

- បនទប់មកត្តូវ្ីក Use Advanced Mode Installation ចុច Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១០ Welcome to the Active Directory 
- ចុច Next 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១១ Operative System Compatibility 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-6 

- ្ីកត្តង់ Create a new domain in a new forest  > Next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១២ Choose a Deployment Configuration 
- បំដពញដ ្្ោះ Domain ន្ លអនកចង់ោក់ (Ex. cmtcenter.org)  >  រួចចុច  Next  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៣ ោរបំដពញដ ្្ោះ Domain 
- ចុច Next  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៤ ោរបំដពញដ ្្ោះ Domain NetBIOS Name 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-7 

- ដត្រើសដរើស  Forest Functional Level (Windows 2000) >  Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៥ រដត្រើសដរើស Forest functional Level 
- ដត្រើសដរើស Domain Functional level (Windows 200 Native)  >  Next  

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៦ ោរដត្រើសដរើស Domain functional level 

- ត្តង់ចំនុចដនោះគឺតំរូវដអាយអនកដ្វើោរតំដ ើង DNS Server  ូចដនោះអនកត្តូវ្ីក DNS Server > ចុច  Next 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-8 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៧ ោរតំដ ើង DNS 
- ចុច Yes  

 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៨ Active Directory Domain Services Installation Wizard 
- ចុច Next  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-១៩ Location for Database, Log files, SYSVOL 
- ត្តង់ដនោះតំរូវដអាយអនកបំដពញនូវ Password and confirm Password for Active Directory  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-២០ ោរបំដពញនូវដលខសំខាន់(Password) 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ខ-9 

- ចុច Next  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-២១ Summary 
- ដត្ោយពីតំដ ើង Active Directory Domain Service ត្តូវបានបញ្ជប់កុំព្យូរ ័រនិងដ្វើោរ Reboot ដោយ

សវ័យត្បវតតិដត្ពាោះបាន្ីក Reboot on completion។ 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-២២ Process of Active Directory Domain Controller  
- ល ធផលននោរតំដ ើង Primary Domain Controllelr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ខ-២៣   ល ធផលននោរតំដ ើង Primary Domain Controlle 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-1 

ឧប្ម្ព័នធ គ 
ការតមម្លើង File Server 

 

ដ ើម្បីដ្វើការតំដ ើងនូវ File Service ត្តូវអនុវតតិន ៍ូចខាងដត្កាមៈ 
- សូមចុច Start > ចុចដលើ Server Manager  

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-១ ការចូលដៅកាន់ Server Manager 

- ចុចដលើពាក្យ Go to Rules  

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-២ ការចូលដៅបដងើត Roles 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-2 

- ចុចដលើពាក្យ Add Rules  

 

 

 

 

 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៣ ការបន្នែម Role  
- ចុច Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៤ Before You Begin 
- ្ីកដលើពាក្យ File Service រួចចុច Next  

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៥ ការ្ីក File Services 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-3 

- ចុច Next to continue 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៦ Active Directory Domain Services 

- ដៅដលើផ្្ំង Select Roles Services សូមដត្រើសដរើសយក Distribute File System, DFS Namespace, 
DFS Replication, File Server Resource Manager រួចចុច Next  

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៧ ការ Select Role Services 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-4 

ដត្រើសដរើសយករំដរើសទីពីរ Create Name Space Later រួចចុច Next       

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៨ ការបដងើតនូវ DFS Namespace 

 
- កនុងផ្្ំង Configure Storage Usage Monitoring Click ដលើ local D and C រួចចុច Next 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-៩ Configure Storage Usage Monitoring 

- ចុច Next  
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-5 

 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-១០ Set Report Option 

 
 ចុចដលើ Install រងចំ ល់ ំដនើរការរបស់វាបញ្ចប់ ចុច Close ជាការដត្សច  

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-១១ Confirm Installation Selections 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ គ-6 

 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-១២ Installation Progress 

 
- លទធផលននការតដមលើង File Services ចុច Close ជាការដត្សច 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ គ-១៣ Installation Results 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឃ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឃ 
ការបង្កើត Namespace 

ក្នុងការបងងើត Namespace ត្តូវអនុវតតន៍ដូចខាងងត្កាម ៖ 
- សូមចុច Start បន្ទាប់មក្ចុច Administrative Tool រួចចុចងលើ DFS Management  

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-១ ការចូលងៅកាន់ DFS Magagerment 

- បន្ទាប់មក្ង ៀតចុចង  ាស្ាាំងលើ Namespace > ចុចងលើ New Namespace  

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-២ ការបងងើត Namespace 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឃ-2 

- ងៅក្នុងផទាាំង Namespace Server បាំងពញង ្ាោះក្ុាំពាយូ ័ររបស់ម ាសុ៊ីនងម ៊ីមួន (Server1) 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៣ Namespace Server 

- Next ក្នុងផទាាំង Namespace Name and Setting ចូលបាំងពញង ្ាោះរបស ់ Namespace ដដលអនក្ចង់ដាក្់ 
(Data) រួចចុច Next 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៤ ការដាក្់ង ្ាោះងោយ Namespace 

 
- ក្នុងផទាាំង Namespace Type សូមងត្រើសងរើសយក្ Domain-based Namespace រួចចុច Next  
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឃ-3 

 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៥ ការងត្រើសងរើសត្បងភ  Namespace 

- ចុចងលើពាក្ាយ Create ចាំដល់់ដាំងនើរការចប់  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៦ Review Settings and Create Namespace 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឃ-4 

- ល ធផលននការបងងើត Namespace សូមចុច Close  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៧ ល ធផលននការបងងើត Namespace 
ការបផ្នែម្ Namespace 

ងដើមាប៊ីង្វើការបដនែម Namespace ត្តូវអនុវតតិន៍ដូចខាងងត្កាម    
- Start បន្ទាប់មក្ចុច Administrator Tools រួចចុច DFS Management  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៨ ការបដនែម Namespace 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឃ-5 

- ង  ាស្ាាំងលើ Namespace ដដលបានបងងើតព៊ីចាំនុចខាងងលើ (\\cmtcenter.org\Data) រួចងលើ Add Namespace 
Server  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-៩ ការចូលងៅបងងើត Namespace 
- បាំងពញង ្ាោះម ាសុ៊ីនងម ៊ីព៊ីរ(Server2)  រួចចុចងលើ OK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបសមព័នវ ឃ-១០ ការបដនែម Namespace Server 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-1 

ឧប្ម្ព័នធ ង 

ការតមម្លើង Additional Domain Controller 

ដោយការតដ្លើង Additional Domain Controller ដំបូងត្តូវការ Joint Domain ដ ើយការ Joint 
Domain សូ្អនុវតតន៍ដូចខាងដត្កា្ៈ 

សូ្ចូលដៅបង់  IP Address, Subnet mask, DNS, និងោក់ដ ្មោះកុំពមយូរទ័រ ជា្ុនសិន ការបង់ IP Address 
ត្តូវអនុវតតន៍ដោយចូលដៅកាន់ Network Connection បន្ទមបដ់  មស្មំដលើ Local Area Connection រួច Select ដលើ 
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) បន្ទមប់ចចុដលើ Properties ដ ើយបំដពញ  IP Address 
(192.168.10.3) និង Subnet Mask (255.255.255.0) បន្ទមប់្កដទៀតចុចដលើ Use the following DNS server 
address ដ ើយបំដពញ Preferred DNS (192.168.10.3) និង Alternate DNS Server: 192.168.10.3 រួចចុច 
OK ជាការដត្សច។ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១   ការ Run Command 
- ដត្កាយពីបង់ IP Address សូ្ចុច Start > ដ  មស្មំដលើ Computer រួចយកពាកមយ Properties 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-២ ការចូលកាន់ផទមំង System    
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-2 

- បន្ទមប់ចុចដលើពាកមយ Change Settings 
 
 

 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៣ ផទមំង System   
- ចុចដលើពាកមយ Change 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៤ ផ្មំង System Properties  

- ធីកដលើពាកមយ Domain រួចបំដពញនូវដ ្មោះ Domain (cmtcenter.org) > ចុច OK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៥ ការបំដពញដ ្មោះ Domain 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-3 

- ត្តង់ចំនុចដនោះអនកត្តូវបំដពញនូវ Username និង Password របសម់ មសុីនដ្ 
 
 

 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៦ ការបំដពញ Username និង Password 
- បន្ទមប់ពីបំដពញរួចរាល់ដ ើយ សូ្ចុចដលើពាកមយ OK ដន្ោះកុំពមយូទ័រនងិទា្ទារ Restart។ 
- ដត្កាយពី Restart រួយដ ើយ សូ្ ដធវើការតដ្លើង Additional Domain Controller ដោយចុច Start > Run

វាយ dcpromo បនទប់្កចុច OK ដ្ើលរូប 
 

 
 
 

 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៧ ការ Run Command 
- បនទប់្កត្តូវធីក Use Advanced Mode Installation ចុច Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៨ Welcome to the Active Directory 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-4 

- ចុច Next 
 
 
 
 

 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-៩   Operative System Compatibility 
- ធីកត្តង់ Existing forest  > Next  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១០ Choose a Deployment Configuration 
- បំដពញដ ្មោះ Domain : cmtcenter.org   
- ត្តង់ Altemate credentials: សូ្ចុចដលើពាកមយ Set រួចបំដពញនូវ Username និង Password របស់ម មសុីនដ្ 

រួចចុច Next 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១១   ការបំដពញដ ្មោះ Domain និងបំដពញ Username Password  
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-5 

- ចុច Next  
 

 
 
 
 
 
 

 
រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១២ ការ Select a Domain  

- ចុច Next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នធ ង-១៣ ការ Select a Site 
- ត្តង់ចំនុចដនោះគឺតំរូវដោយអនកដធវើការតំដ ើង DNS Server ដូចដនោះអនកត្តូវធីក DNS Server Next  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១៤ ការតដ្លើង DNS 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-6 

- ចុច Yes 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១៥ Active Directory Domain Services Installation Wizard 
- ចុច Next  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-១៦ Install from Media 
- ចុច Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នធ ង-១៧ Source Domain Controller 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-7 

- ចុច Next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នធ ង-១៨  Location for Database, Log files, SYSVOL 
- ត្តង់ដនោះតំរូវដោយអនកបំដពញនូវ Password and confirm Password for Active Directory  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នធ ង-១៩ការបំដពញនូវដលខសំខាន់(Password) 
- ចុច Next  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាព ឧបស្ព័នធ ង-២០ Summary 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ង-8 

- ដត្កាយពីតំដ ើង Active Directory Domain Service ត្តូវបានបញ្ជប់កុំពមយូរទ័រនិងដធវើការ Reboot ដោយ
សវ័យត្បវតតិដត្ពាោះបានធីក Reboot on completion។ 

 
 
 
 
 
 

 
រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-២២ Process of Active Directory Domain Controller 

- សូ្ដធវើការដបើក Active Directory Users and Computers ដ ើយបន្ទមប់្កចុចដលើពាកមយ Domain 
Controller Organization Unit ដន្ោះអនកនិងដឃើញ Primary Domain Controller និង Additional Domain 
Controller សថិតដៅជា្ួយគ្នម ដូចរូបខាងដត្កា្ៈ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ឧបស្ព័នវ ង-២៣ លទធផល Primary និង Additional Domain Controller 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ច-1 

ឧប្ម្ព័នធ ច 
User Manual 

 ចំព ោះការពររើរាស់ (User Manual) ការសិក្សាសូមពរៀររារ់នូវការពររើរាស់ររស់ Administrator និង 
 Client។ 

១ Administrator 

១.១ ការបង្កើត OU, Group និ្ User 
ព ើមសបីពោយអ្នក្ពររើរាស់(User)  មានលទ្ធភាពពររើរាសរ់រព័នធពេតពវើក្ ានគឺរតូវរពងើតគេន ី

(Account) សរមារ់អ្នក្ពររើរាស់(User) មានសក្់ៗជាមុនសនិ។ ជាមួយនិងគេនី (Account) ពនោះអ្នក្ពររើរាស់ោច
ចូលពៅកាន ់ (Login) មា សសុីនពមាន  ព ើមសបីពររើរាស់ Resource ព្សឝងៗ ដ ល Administrator ជាអ្នក្ក្ំនត់ពោ
យ។ ព ើយការក្ំេត់សិទ្ធព ើមសបីពោយមានភាពងាយរសួល អ្នក្ោចព្វើការររមូលនូវអ្នក្ពររើរាស់(User) ណាដ ល
មានតួរនាទ្ីពររើរាស់ក្មមវិ្ី(Resource)  ូចគ្នសពៅដាក្់ជារក្មុ(Group) រួចចំព្វើការក្ំនត់(Properties) ព្វើដររ
ពនោះគឺងាយរសលួ មិនចំមិនាច់ពោយអ្នក្ពិាក្ព្វើការក្ំនត់សិទ្ធ(Properties) ពោយអ្នក្ពររើរាស់(User)មតងមួ
យៗពទ្។ 

- ការរពងើត OU(Organization Unit) 
Organizational Unit (OU) គឺជារេ្តំនន objects ពៅក្នុង domain មួយ ។ OUs ោចទ្ទ្ួល្ទុក្នូវ 

Users, Groups, Computers, OUs  នទ្ពទ្ៀត ។ 
 ព ើមសបីរពងើត OU គឺរតូវអ្នុវតតន៍ពដាយចុចពលើ ក្សយ Start > រួចចុច Administrative Tools > ពររើសពរើស 

Active Directory Users and Computer > ព  សស្សំពលើ Domain Name > ចុច New > ពររើសពរើស 
Organizational Unit រូចរំពពញព ្សោះ រនាទសរ់មក្ចុច OK ពមើលរូរៈ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-១ ការរពងើត OU 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ច-2 

- ការរពងើតរក្ុម(Group Account) 
Groups ពររើព ើមសបីពរៀរចំអ្នក្ពររើរាស់ក្ុំពសយូទ្័រ (User Computer) និងរក្ុម (Groups)  នទ្ពទ្ៀតពៅក្នុងរេ្តំសរមារ់
ងាយរសួលក្ំេត់សិទ្ធព ើមសបី្តល់ Resources ។ ការពររើរាស់ groups ងាយរសួលរគរ់រគង់ ក្នុងការ ំពេើរការពៅ 
Resources  ូចជាៈ 

- Permissions រតូវពិនិតសយនូវអ្វីដ ល Users ោចព្វើពៅានជាមួយនឹង Resources  ូចជា 
Folder, File ឬ Printer ។ ពៅពពលដ ល្តល់សិទ្ធិ Permission ពៅឲសយ Group មានន័យថា ឲសយអ្នក្ពររើរាស់ នូវ
សមតថភាពព ើមសប ីAccess ចូលពៅកាន់ Resource និងក្ំេត់ឲសយចសាស់អ្ំពីររពេទ្ននការ Access ដ លពួក្ពគមាន ។ 
ឧរមាថាររសិនពរើ User ខ្លោះរតូវការ File  ូចគ្នសគួរដតដាក់្រញ្ចូល User Accounts ទំងពនាោះរញ្ចូលពៅក្នុង Group 
ដតមួយ ។ រនាទសរ់មក្ និង្តលស់ិទ្ធ ពៅកាន ់Group ពនាោះព ើមសបីពររើរាស់  File ដ លពួក្ពគរតូវការ ។ 

- សិទ្ធអ្នុញ្ញសតិឲសយអ្នក្ពររើរាស់ (User) ព ើមសបីសដមតងនូវភារកិ្ចចពួក្ពគ  ូចជាការផ្លសស់រតូរពពល
ពវលាពៅពលើក្ុំពសយូទ្័រ ផ្លសស់រតូរ Background ររស់ Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ 

អ្នក្ោចរពងើតពដាយចូល Active Directory User and  Computer ព  សស្សំពលើ OU ណាមួយដ លអ្នក្
ចង់រពងើតរក្ុមពៅក្នុងវា រូចចុច New > Group រួចរំពពញនូវព ្សោះរក្មុ (Group) > OK ។ ការរពងើត
រក្ុម(Group) មិនរតឹមដតោចររមូលគេនីអ្នក្ពររើរាស់រ ុពនានសោះពទ្ គឺមានលទ្ធភាពររមូល្តុំនូវ Object ព្សឝងៗ
ពទ្ៀតានដ ល មាន ូចជា គេនីក្ុំពសយូទ្័រ Contac, មា សសុីនពាោះពុមភ (Printer) និង រក្ុមគេនី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-២ ការរពងើតរក្ុម(Group) 
- ការរពងើតគេនីអ្នក្ពររើរាស(់User Account) 
User Account គឺជា Account ដ លរតូវានរពងើតព ើងពដាយ Administration ពៅក្នុង Window Server 

2008 R2 Enterprice ដ លានក្ំេត់ឲសយពររើរាស់ Resource  ។ ការ្តល់សិទ្ធ និងក្ំេត់ព ្សោះររស់អ្នក្ពររើ
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ច-3 

រាស់គេនី (User Account) ព ើយអ្នក្ពររើរាស់នមីួយៗមានសិទ្ធ Logon ចូលពៅមា សសុីនព ើមសបីពររើរាស់ 
Account ផ្ទសលខ់្លួនពៅពលើ Server ដ លានក្េំត់ ។ User Account ដចក្ពចញជាពីរដ្នក្គឺៈ 

- Built-in User Account: ជា User Account ដ លពក្ើត ីងពដាយសវ័យររវតតិពៅពពលដ លតពមលើង 
Windows Server 2008 R2 Enterprise ។ ចំព ោះ Built-in User Account មិនោចលរ់វាានពទ្ ដតោចរតូរ 
Properties ររស់ខ្លួន ូចជា រតូរព ្សោះររស ់User Account រតូរ Password ររស់ User Account ។ 

- Normal User Account: ជា User Account  ដ លានរពងើតព ើង Administrator  ។ 
    ព ើមសបីរពងើតគេនីអ្នក្ពររើរាស់ (User Account) សំរារ់ពោយអ្នក្ពររើរាស់ព្វើការ Log On ពៅកាន់
មា សសុីពម ព ើមសបពីររើរាស់ក្មមវិ្ ី និងទញយក្ទ្ិននន័យព្សឝងៗពនាោះ អ្នក្រតូវអ្នុវតតន៍ព្វើការរពងើតពដាយចុចពលើ Start 
> Administrative Tools > Active Directory Users and Computers > ព  សស្សំពលើ OU ណាមួយ > New > 
User ពមើលរូរ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៣ ការរពងើតគេនីអ្នក្ពររើរាស់ 
 ១.២ បង្កើត Roaming Profile និ្ Map drive សំរាប់ User 
រនាទសរ់ពីព្វើការរពងើត User សំរារ់រុគគលិក្រូចរាល់ព ើយ Admin រតូវព្វើ Roaming Profile និង Map drive សំរារ់ 
user គឺព ើមសបីសំរារ់ពោយ user ព្វើការរក្សាទ្ិននន័យពៅពលើមា សសុីនពមពដាយមានភាពងាយរសួលព ើយការរពងើត Roaming 
Profile និង Map drive។ 

Start>Administrator Tool>Active Directory Users and Computers > ព  សស្សំពលើអ្នក្ពររើរាស់
(User)  Amthy > Properties > ចុចពលើ Profile > រំពពញ \\Server1\Data\Personal\%username% ពៅរតង់ 
Profile Path និង្ីក្រតង់ Connect រនាទសរ់មក្រំពពញនូវ \\Server1\Data\Personal\%username%រតង់ To: រួចចុច 
OK។ 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ច-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៤ រពងើត Roaming Profile និង Map drive សំរារ់ User 
១.៣ កំណត់ Quota សំរាប់ User 

ការក្ំេត់ Quota គឺព្វើការកំ្េត់ទ្ំ ំ ននការ្ទុក្ទិ្ននន័យររស់ User ពៅពលើមា សសុីនពម គឺព ើមសបីពរៀសវាងក្ុំ
ពោយ User នីមួយៗ្ទុក្ទិ្នននយ័ដ លអ្ត់ររពោរន៍ពរចើនពៅពលើមា សសុីនពម។ 

Start > Administrative Tools > File Sever Resource Manager>ព  សសដ ំពលើ Quota រួចចុច Create 
Quota  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៥ File Server Resource Manager 
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ចុច Brows ព ើមសបីពររើសពរើសទ្ីតំងររស់ Folder (C:\Share) និងក្ំេត់ទ្ំ ំដ លអ្នក្ចងក់្ំេត់ រួចព ើយចចុ 
Create ជាការពរសច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៦ ការក្ំេត់ទ្ំ ំ Quota 
១.៤ កំណត់ File Screening សំរាប់ User 

 ការក្ំេត់ File Screening គឺព្វើការកំ្េត់សិទ្ធិននការ្ទុក្ររពេទ្ឯក្សរ ថាពោយuserោចរក្សារទ្ុក្ ឬ
មនោចរក្សាទ្ុក្នូវររពេទ្file ណាមួយ ពៅពលើមា សសុីនពម។ 
 Start > Administrative Tools > File Server Resource Manager >ព  សស្សំពលើ File Screening > Create 
File Screening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៧ File Server Resource Manager 
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ពររើសពរើសទ្ីតំង FOLDER (C:\SHARE) និងក្ំេត់ររពេទ្ឯក្សរណាដ លអ្នក្ចង់ក្ំេត់ពៅរតង់ DERIVE 

PROPERTIES FROM THIS SCREEN TEMPLATE រួចចុច CREATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៨ ការក្ំេត់ File Screening 
១.៥ ការតំង ើ្ Window Server Backup Feature 

ព ើមសបីតំព ើង Windows Server Backup Feature រតូវអ្នុវតត ូចខាងពរកាមៈ 
- ចុច Start ចុចពលើ Administrative Tools រួចព ើយចុចពលើ Server Manager  

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-៩ ការចូលពៅកាន់ Server Manager 

-  ចុចពលើ Feature ព  សស្សំពលើ Feature រួចចុច  Add Feature  
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រូរភាព ឧរសមព័នធ ច-១១ ការរដនថម Feature 

- ្ីក្ Window Server Backup Feature រួចចុច Next 

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ  -៣ ការ Select Feature 

- ចុច Install  
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រូរភាព ឧរសមព័នធ  -៤ Install Window Server Backup Feature 
- Installing is successful ចុច Close 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ  -៥ Installing Results 
 

១.៦ Backup File 

 ការ Backup file គឺជាការទញយក្ឯក្សរររស់ user ពីមា សសុីនពម មក្រក្សាទ្ុក្ពៅក្ដនលងណាមួយដ លអ្នក្គិត
ថាមានសុវតតិភាព ព ើយការ Backup file ពនោះគឺ Admin  រតូវព្វើ Backup ជាពរៀងរាល់សា្ស ៍ព ើមសបី្តល់ពៅសុវតតិភាព ល់
ការរក្សាទ្ុក្ររស់user។ 

Start > Administrative Tools > Window Server Backup>ចុចពលើ Backup once ពៅខាងស្សំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-៩ Window Server Backup 
 
 

 Recovery 
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 ការ Recovery គឺជាការទញយក្ឯក្សរ ដ លាន backup យក្មក្វិញពៅពពលដ ល user ណាមួយរតូវការ 
រាល់ការ rocovery ពនោះគឺ Admin មានតួរនាទ្ីជាអ្នក្recovery។ 

Start > Administrative Tools > Window Shared Folder ចុច Next >Window Server Backup>
ពលើចុចពលើ Recovery ពៅខាងស្ស ំ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១០ Recovery 
រពរងៀនរុគគលកិ្ 

 Admin មានតួរនាទ្ីរពរងៀនរុគគលិក្ពីរពរៀរពររើរាស់ user ពៅពពលដ ល login ជាពលើក្ រំូង និងរារ់
ពីរពរៀរននការ្ទុក្ឯក្សរជាព ើម ដែមទំង្តល់នូវ Username និង Password  ល់រុគគលកិ្។ 

២ User 
 ចំព ោះការពររើរាស់(Usage of System) ការសិក្សាសូមពរៀររារ់នូវពីររពរៀរដ ល Client ពររើរាស់ររព័នធ រ
ណាតសញ ។ក្នុងការដ ល Client ពររើរាស់ររព័នធរណាតសញពនោះោចមាន ពីររពរៀរគឺៈ រពរៀរទ្ីមួយគឺ Client Log on ពដាយពររើ
រាស់ local User និងរពរៀរទ្ីពរីពររើរាស់ Domain User ព ើមសបី Log on។ 

២.១ ការ Join Domain 

ព ើមសបី Join Domain ពោយមា សសុីនក្ូនកាលសយជា Member ររស ់មា សសុីនពម ពយើងរតូវអ្នុវតតន៍ពដាយចុចពលើ ក្សយ 
Start > ព  សស្សំពលើ Computer > ពររើសពរើស Properties 
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រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១១ Properties 

- ចុច Change setting 

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១២ Change setting 

 
 
 

- ចុច Change 
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រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១៣ System Properties 

- ្ីក្រតង់ Domain ព ើយរញ្ចូល Username និង Password ររស់  Administrator រនាទសរ់មក្រតូវដត 
Restart Computer 

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១៤ Windows Security 

 
 
 
 
 
 

២.២ការង្បើ្ាស់  User login 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ         ទ្ុំព័រៈ ច-12 

ពៅពពលដ ល Client ចង់រក្សាទ្ុក្ រឺដសវងរក្ទ្ិនននយ័ពីមា សសុ ីនពមរតូវចុច  Start>ចុច Run>វាយទ្ីតំងសំរារ់្ទុក្ទ្ិននន័យ
ផ្ទសល់ខ្លួន \\cmtcenter.org\Data\Personal\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូរភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១៥ Log on ពដាយពររើរាស់ local User 

- Log on ពដាយពររើរាស់ Domain User 
ពៅក្នុងផ្ទសំង log on ររស់ Windows សូមវាយព ្សោះ User Account ដ លានរពងើតក្នុង 

Domain(cmtcenter.org) និង Password ក្នុងការ log on to : សូមពររើសពរើសយក្ព ្សោះររស់
Domain(cmtcenter.org) គឺមានន័យថា អ្នក្ក្ំពុងដត log on ពដាយពររើរាស់ User Account ដ លមានពៅក្នុង 
Domain(cmtcenter.org)។User Name:chantha,Password:123,Log on to :cmtcenter.org រួចចុច OK។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  ររូភាព ឧរសមព័នធ ខ្-១៦ Log on ពដាយពររើរាស់ Domain 
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សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឆ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឆ 
ដុំណ ាោះស្សាយបញ្ហា(Troubleshooting) 

១  បញ្ើាៈ Log On 

 
រូបភាព ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ-១ អ្នកប្បើ្ាស់ Log on 

- ម្ូលបេត ុ
- អ្នកប្បើ្ាស់ Log on បៅគណន្ីម្ិន្ចូល 

- ដបំ ោះ្ាយ 
o អ្នកប្បើ្ាស់្តូវប្ទៀងផ្ទើត់ Password ន្ិង Username របស់ខ្លួន្ 
o អ្នកប្បើ្ាស់្តូវបសនើរសុំ Administrator Reset Password 

២ បញ្ើាៈ Share Folder 

 
 

រូបភាព ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ-២ Share folder 
- ម្ូលបេត ុ

o អ្នកប្បើ្ាស់ម្ិន្អាចចូលបៅប្បើ្ាស់ Share folder 
- ដបំ ោះ្ាយ 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុុំពយូទ្័រ  ទ្ុំព័រៈ ឆ-2 

o ប្បើ្ាស់ DFS administrative tools បដើម្ើបី្តតួពិន្ិតើយបម្ើលថា Share folder មាន្បង្្ើញ រឺក៏អ្ត់។ 
o ្តួតពិន្ិតើយបម្ើល Share folder Status ថាាន្ភាជើប់ បៅន្ឹង DFS Link ដដររឺអ្ត់។ 
o អ្នកប្បើ្ាស់អាចចូលបៅ Share folder បោយផ្ទើល់ាន្បោយប្បើ្ាស ់ Command ដូចជា 

ping,net,view, or net use បដើម្ើបីអាចភាជើប់េនើជាម្ួយន្ឹង Target Computer។ 
៣.បញ្ើាៈ Qouta ម្ិន្ដំបណើរឿរ 

 
រូបភាព ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ-៣ Qouta ដដលាន្បបងកើត ម្ិន្ដំបណើរឿរបៅតាម្ឿរកំណត់ 

- ម្ូលបេត ុ
o Qouta ដដលាន្បបងកើត ម្ិន្ដំបណើរឿរបៅតាម្ឿរកំណត់ 

- ដបំ ោះ្ាយ 
o បបើក File Server Resource Manager បៅៀងប្ឿម្ Quota management ប្ជើសបរើសយក 

Quota entry ដដលមាន្បញ្ើ ប្ជើសបរើសយក View quota affecting folder បៅកនុង action 
pane បេើយដសែងរកបម្ើល parent folders ដដលាន្ Apply quota បៅបអាយ។ 

៤ បញ្ើាៈ Permission 

 
   រូបភាព ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ-៤ អ្នកប្បើ្ាស់ម្ិន្មាន្សិទ្ធិរកើាទ្ុក File ម្ួយចំន្ួន្ 
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- ម្ូលបេត ុ
o អ្នកប្បើ្ាស់ម្ិន្មាន្សិទ្ធិរកើាទ្ុក File ម្ួយចំន្ួន្ 

- ដបំ ោះ្ាយ 
o អ្នកប្បើ្ាស់គួរ្តួតពិន្ិតើយ File ដដល Administrator ម្ិន្អ្ញញើតិបអាយរកើាទ្ុកកនុង Server ។ 
o បបើអ្នកប្បើ្ាសច់ង់រកើាទ្ុក File ដដល Administrator ម្ិន្អ្ញញើតិបអាយរកើាទ្ុកអ្នកប្បើ្ាស់គួរបសនើ
រសុំបៅ Administrator ។ 

៥ បញ្ើាៈ Server Down 

 
               រូបភាព ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ-៥ មា ើសុ ីន្បម្ម្ិន្ដំបណើរឿរ 

- ម្ូលបេត ុ
o មា ើសុ ីន្បម្ម្ិន្ដំបណើរឿរ 

- ដបំ ោះ្ាយ 
o ្តូវ្តួតពិន្ិតើយមា ើសុ ីន្បម្បៅចំន្ុចដដលប្ែើបអាយមា ើសុ ីន្បម្ម្ិន្ដំបណើរឿរ។ 
o ្តូវ្តួតពិន្ិតើយ្បព័ន្ធប តើញអាចន្ឹងោច់។ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

 

ប្រភពឯកសារ 

Book 
១.  Banjamin Wade, Microsoft Course 6419A, First Edition, Microsoft Press Pusblisher 
២.  Carl Lindholm,ក្រោមចំណងក្ ើងថា Cisco Networking Academy Program CCNA១ 
Companion Guide,Third Edition,Cisco Press Publisher 
៣. Charlie Ressel and Craig zacke ,Microsoft Windows Server 2008 R2 ក្ ោះពុមភក្នុងឆ្នំ២០០៩ 
៤.  Doug Lowe,Networking All-in-One Desk Reference for Dummiest,2nd Edition,Wiley 
Publishing,inc. 
៥. Join Paul Musller ,Windows Server 2008 All-in-one Desk Reference for Dummies  ក្ ោះពុមភ
ក្ៅឆ្នំ២០០៨ 
៦. KENDALL ,System Development Life Cycle (SDLC)  ដែលែក្ររងក្ចញពីក្រៀវក្ៅ System 
Analysis and Design 4th Edition 
៧. Nancy Thalia Reynolds ,MCSE Training Networking Essential   
៨. Steve Mcquerry,Interconnecting Cisco Network Devices, Part I (ICND1) និង Part 2 
(ICND2) ដែល នដក្រំរួលក្លើក្ទី៣ ក្ ោះពុប្ភក្ោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, In 
46240 USA ឆ្ន២ំ០០៨។ 
៩. Steve Seguis ,Microsoft Windows Server 2008 Administration  ក្ ោះពុមភក្ៅក្នុងឆ្នំ២០០៨ 
១០. Sue Plumley អ្នក្ររក្ររនិពនធក្រៀវក្ៅ Home NetworkingBible ក្ ោះពុមភក្លើក្ទីពីរក្ៅឆ្នំ ២០០៤ 
១១. Todd Lammle, Cisco Certified Network Associate (CCNA) ដែល នដក្ររមួលក្លើក្ទី៤  
ក្ ោះពុមភក្ោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA 
១២. William R.Stanek, Microsoft Windows Server 2008 Inside Out, First Edition, Microsoft 
Press Pusblisher 
 
E-Book 
១. CISCO CCNA Discovery ក្នុងឆ្នំ ១៩៤៦ Internet Standard Organization 
២. Microsoft Official Course 6419A 
៣. Microsoft Windows Server 2008 a beginner is guide ក្ ោះពុមភក្ៅឆ្នំ២០០៩ 
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Website  
១. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008 (រិក្នាអ្ំពី Windows Server 2008) 

 
២. http://support.microsoft.com/kb/921469 (រក្ប្ៀប្ក្រប្ើ Group Policy) 

 
៣. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770266%28WS.10%29.aspx(រក្ប្ៀប្ Backup) 
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៤. www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/default.aspx 
 (Server and Cloud Platform) 

 

៥. http://www.idgconnect.com/view_abstract/10443/windows-server-2008-r2-learning-guide 
 (ដណនំពីោររិក្នា Windows Server 2008 R2) 
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