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មមមរៀនទី១: ការណែន ាំពី Internet (Introduction to Internet)

Internet ជាកមមវធិ ម
ួ ដដលមនុស្សទូរទៅគបបររូ
ី យ
ី វទ

ទាញយក ទំ

េះទរបើ ទររេះអ្នកអា ទធវកា
ំ ងគ្នន ដស្វងរកព័រមា
៌ ន
ើ រទំនាក់ទន

េះដង
ឹ ទញ
ិ ទំនញ
ិ ទផសងៗ ទ យ
ើ ក៏ទអាយអ្នកទធវកា
ើ រទាញយកផលរបទោជន៍ជាទរ ន
ើ ទទៀរពី Internet ។

កាលពម
ុ មកការទំនាក់ទន
ំ ងគ្នន ទោយការទរបស្
ណា
ំ
យ ទពលទវលាយូរ
ិ
ី ន
ើ ំ បរុ រ ទផញទើ អាយគ្ននទៅវញទៅមកទោយ

ណាស្់ទរ
ំ ំដរទទួលបានស្ំបរុ រទនាេះ។

បដុ នតទោយបទ ក
េ វទាកាន់
ដរ
ិ

ទំទនប
ើ របស្់ពភ
ិ ពទលាក

គកា
ឺ ន់ដរងាយរស្ួល

ទោយអ្នកអា ទំនាក់ទន
ំ ងគ្ននតាមរយៈរបព័នធ Internet ដដលអា ទៅដល់អ្ក
ន មាាងទទៀរកនុងរយៈទពលខ្លប
ំ ុរ។
ី ផ
1- ម ើ

Internet ជាអវ?
ី (What is internet?)
Internet ជារកយការ់បានមកពរ
ី កយ InterNetworking

ដដលជាបណា
ត ញរភ្ជាប់កុព
ំ យទ័
ើ
ូ រជាទរ ន

បញ្េូ លគ្ននជុវំ ញព
ភ
ំ ក់ទន
ំ ងពរ
ំ ន់មយ
ួ ទៅរំបន់មយ
ួ ពរី បទទស្មួយ ទៅរបទទស្ មួយ
ិ
ិ ពទលាក ទ យ
ើ ភ្ជាប់ទនា
ី ប
ទៅ កនុងទគ្នលបំ

ង ដស្វងរកព័រមា
៌ ន ផ្លលស្់បូ រទ
ត ន
ន យ
័
នង
ត
ទិ ោធន៍។ ទ យ
ិ
ិ ន
ិ ផ្លលស្់បូ របទព
ើ មាងវញទទៀរ

Internet ក៏អា ទធវកា
(Voice
ិ
ើ រជដជកកំោនត អា ទ ញ
ើ គ្ននទៅវញទៅមក
2- ការណវវងយល់ពី

and Came)។

Browser (Understanding Browser)

Browser គឺជាកមមវធ
ិ ីដដលទរបើស្រមាប់ ូលទៅកាន់ Internet ទ

ើយ Browser ទនាេះមានដូ ខាងទរកាមៈ

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Mekhala… ទ
ទរបើរបាស្់ទផសងៗគ្នន ស្ូ មទមល
ួ
ន
ំ ួនរបស្់ Browser
ើ ពីការទរបើរបាស្់មយ

ួ ៗមានការ
ិ ីនម
ើយកមមវធ
ី យ

Internet Explorer ដដលជាកមមវធ
ិ មា
ី នរោប់ទៅកនុង Microsoft Windows។
ដំបូងររូវទបក
ិ ី Internet Explorer ជាមុនស្ិនទោយទធវដ
ើ កមមវធ
ើ ូ ខាងទរកាមៈ
Click Start បូរុង
Click All Programs (ទពលទនាេះ All Programs បតូរជា Back វញ)
ិ
Click Internet Explorer ឬ Double-Click ទលើ Icon របស្់
Internet Explorer ទៅទលើផ្លទង
ំ Desktop របស្់ Windows
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Menu bar

Web Address

Refresh-Ask.com

Search

- Back

: ទរបើស្រមាប់ររឡប់ថយទរកាយមួយទំពរ័ មតងៗរ ូរដល់ ំ ុ

- Forward

: ទរបស្
ើ រមាប់ទៅខាងមុខ្មួយទំពរ័ មតងៗរ ូរដល់ ំ ុ

- Menu bar

កមមវធ
ិ ី Internet Explorer ដំបូង

: ជា Command ទាំងឡាយណាទរបស្
ើ រមាប់កំ

ទដម
ើ ទពលដដលអ្នកទបើក

ដដលអ្នកអា ទរបើ Back បាន

រ់បញ្ជាទផសងៗ

- Web Address: ជាកដនលងវាយបញ្េូ លទ្មេះវុបោយ
ដដលអ្នក ង់ទបក
ិ
ើ ទមល
ើ
- Ask.com
- Refresh
- Search

: ទដើមប ី

Manage Search Engines

: ស្រមាប់ ុ ទដើមបចាប់
ទផតើមដទំ
ី

ើ រការមតងទទៀរនូវ Website ដដលអ្នកកំពុងទបើកទមល
ើ

: ស្រមាប់ទធវើការដស្វងរកព័រមា
៌ នទផសងៗដដលមានទៅទលើ Internet

3- ការណវវងយល់ពី Website (Understanding Website)
Website ជាការរបមូលផតុំទនា
ំ ក់ទំនងនន World Wide Web (WWW) ដដលមាន Page ទរ ើនបញ្េូ ល

គ្ននបទងកើរបានជា Webpage ទ
បានោាល់ទ្មេះរបស្់

យ
ើ អ្នកអា ទបក
ើ ទមល
ើ បានរគប់ៗ គ្ននទៅតាមរបព័នធ Internet ទអាយដរអ្នក

Website

ទនាេះឬក៏ទៅកនុងភ្ជោបទ ក
េ វទាទៅថា
ិ

Domain។

មាងវញទទៀរ
ិ

Website ចាប់ទផតម
ើ ទោយ (http://www) បនាទប់មកវាយ (.eLearning) វាយ (-kh) បនាទប់មកវាយ (.com)។
ឧទាហរណ៍ៈ http://www.elearning-kh.com

www.google.com www.yahoo.com ជាទដើម។

- www : World Wide Web
- eLearning

: Domain name ជាទ្មេះរបស្់ោថប័ននីមយ
ួ ៗ

- edu : របទភទននោថប័នអ្ប់រ ំ
- kh
2

: Local Name ទ្មេះរំបន់កមពុជា(Khmer) ស្ំ រប់បញ្ជាក់ពរ
ម
ួ ៗនន Website។
ី ំបន់ ររបទទស្ន
ឺ
ី យ
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- com : ជា Sub Domain មកពរ
ី កយ Commercial ស្រមាប់បញ្ជាក់ពរី បទភទននជីវកមមរបស្់អ្នក។
ំទរេះ ំ ុ

ទនេះមាន Sub Domain ជាទរ ន
ើ ដូ ជា៖

o net : មកពរ
ី កយថា network

o org : មកពីរកយថា organization
o edu: មកពីរកយថា education

 ម ើលប្រមេទនៃ Website (Extensions)


edu ៖ ស្ថាប័ណអប់រំ គ្រឹះស្ថានសិក្សា



com ៖ ស្ថាប័ណគក្សុមហ៊ុន



net ៖ ទាក្ស់ទងនិងក្ស៊ុុំព្យូទ័រ



gov ៖ ទាក្ស់ទងនិង គក្សសួង ស្ថាប័ណរដ្ឋ



net ៖ ផ្តល់សសវាក្សមមអ៊ុ៊ីនធឺណិត



org ៖ ទាក្ស់ទងជាមួយ គ្រឹះស្ថាន អងគការ ឬវិស័យមិនរក្សគាក្ស់ចុំណូល...

ស្ូ មទមល
ើ ទរមង់ www.w3schools.com ដដលមានរបទភទខ្ុស្ៗគ្ននដូ ខាងទរកាម៖
http://www.w3schools.com
http://www.yahoo.com
http://www.itcity.com.kh
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http://www.everyday.com.kh
http://www.elearning-kh.com
http://www.salarean.com
http://www.sombokit.com

4- ការណវវងយល់ពី Home Page (Understanding Home Page)
Home Page ជាទំពរ័ ដំបង
ូ រទំ
ឺ ពរ័ មុខ្នន Website ដដលទល ទឡង
ើ មកបនាទប់ពអ្
ី នកវាយ Address របស្់

Website ទនាេះដដលទគទៅថា URL (www.beltei.edu.kh)

5- ការណវវងយល់ពី Web Page (Understanding Web Page)
Web Page ជាទំពរ័ នម
ួ ៗនន Page ទាំងទនាេះររូវបានបទងករ
ិ ជា
ើ ទឡង
ី យ
ើ ទោយកមមវធ
ី ទរ ន
ើ ដូ ជា PHP,

Perl, Asp ឬ JSP ដដលដំទ

ើ រការទៅទលើ Server រគប់ទពលទវលា។

6- ការណវវងយល់ពី E-Mail (Understanding E-Mail)
E-Mail ជារកយការ់មកពីរកយ Electronic Mail មានន័យថា ស្ំ បុររទអ្ឡិ ររូនិ

កនុងការបញ្ាូ ន និងទទួលោរទៅវញទៅមកតាមរយៈរបព័
នធ Internet។ ទ
ិ

ើយការទរបើរបាស្់ Electronic Mail

មានភ្ជពរ ័ស្បំផុរកនុងការទផញើទទាេះជាអ្នកមាាងទទៀរទៅឆ្ងាយោងណាក៏ទោយ។
Electronic Mail ទនេះគឺមន
ិ មានការបង់របាក់ដូ ការទផញើតាមរកុម
ទនាេះទទ។

ដដលមានរួនាទី

ទ

ើយមាងទទៀរការទផញើ

ុនដឹកជញ្ាូ នទផសងៗដូ ជាៈ DHL, TNT…

ឧទាហរណ៍ៈ
dychandoeunmit@gmail.com
dy_chandoeun@yahoo.com
makara_chan@hotmail.com
7- រមមើលមវរ ី Web Browser (About Internet Explorer)
ទដើមបររមូ
វការទៅតាមកមមវធ
ួ ៗរបស្់ោថប័នទយើងររូវដឹងពី Version របស្់ Internet Explorer
ិ ន
ី
ី ីមយ

ដដលទយើងកំពុងទរបើរបាស្់។

ទដើមបទម
ី ល
ើ ទស្រ ី (Version) របស្់ Browser ររូវទធវើ
ដូ ខាងទរកាមៈ

Click Help menu
Click About Internet Explorer
8- ការមរបើជាំនយ
ួ ក្នង
ុ Web Browser (Using Help)
Help គជា
ឺ របព័នធជំនួយមួយដដលផទុកនូវការដ

ដស្វងរកនូវអ្វដី ដលអ្នក ង់បាន។

នាំដទ៏ រ ន
ើ ម

មា
ិ របស្់ Browser ទ

យ
ើ អ្នកអា ទធវកា
ើ រ

ទដើមបទប
ី ើក Browser Help អ្នកររូវៈ

- Click Help menu  Internet Explorer Help ឬ F1
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មមមរៀនទី២: ការណវវងរក្ព័ ៌មានមផេងៗក្នង
ុ Internet

ទៅកនុង Internet អ្នកអា ទធវកា
ើ រដស្វងរក Web, Images, Videos, Maps, News, Shopping…។
1- ការណវវងរក្ក្នងមេហទាំ
ព័រ (Web Searching)
ុ

1.1- ម ើ Search Engine ជាអវ?
ី (What is search Engine?)
Search Engine ជួយអ្នកដស្វងរកព័រមា
៌ ន ដដលអ្នកររូវការបានោងរ ័ស្ទ

Engine ជា Software ដដលដំទ
ទលើ Internet។

ើយ Search

ើ រការទោយទរបើរកយគនលឹេះ (Keyword) ឬទរៀបរកយទដើមបដស្វ
ី ងរកទៅ

1.2- ការមរជើវមរ ើវ Search Engine (Selecting a Search Engine)
Search Engine ដដលទគទពញនិយមជាងទគគឺ Google និង Yahoo! ។ ខាងទរកាមទនេះជាទ្មេះ

Search Engine នង
ិ URLs របស្់វារួមមាទនា៖
Google

http://www.google.com

Yahoo!

http://www.yahoo.com

Alta Vista

http://www.altavista.com

Lycos

http://www.lycos.com

MetaCrawle http://www.metacrawler.com
Dogpile

http://www.dogpile.com

2. រមបៀបណវវងរក្ មេហទាំព័រ ណែលមិនស្គគល់ច្បាវ់ (Search Web)

ទបើក Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

វាយ www.google.com
Click Web
វាយ beltei កនុងរបអ្ប់ Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter
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3. រមបៀបណវវងរក្ រ ូបភាព (Search Images)
ទបក
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Fiefox
វាយ www.google.com
Click Images
វាយ internetកនុងរបអ្ប់ Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter

4. របបៀបស្វែងរក វបេអូ
(Search Videos)
ី
ទបក
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer
វាយ www.google.com
Click Videos
វាយ Angkor Wat កនុង Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter

5. រមបៀបណវវងរក្ ណផនទី (Search Maps)
ទបក
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer
វាយ www.google.com
Click Maps
វាយ Phnom Penh, Cambodia
កនុងរបអ្ប់ Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter
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6. រមបៀបណវវងរក្ ព័ ៌មាន (Search News)
ទបើក Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer
វាយ www.google.com
Click News
វាយ Angkor Wat
កនុងរបអ្ប់ Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter

7. រមបៀបណវវងរក្ ហាងលក្់ទាំនញ
ិ
(Search Shopping)
ទបើក Browser ដដល ង់ទរបើ

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer
វាយ www.google.com
Click Shopping
វាយ Supermarket
កនុងរបអ្ប់ Search

រួ Click Search បូរុង ឬ Enter

&'
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មមមរៀនទី៣: ការមរៀបច្បាំ Browser មោយមានលក្ខែៈរវួលមរបើ
អ្នកអា ទធវកា
ត ប់ធ្ននប់នង
ើ រទរៀប ំអាស្យោាន URL របស្់អ្នកទអាយមានរទបៀបទរៀបរយ គទឺ ធវទើ អាយមានស្ណា
ិ

មានភ្ជពងាយរស្ួលកនុងការទរបរើ បាស្់ទៅទលើ Browser។
1- រមបៀបណវវងយល់ពី Folder
ទដើមបរបមូ
លផតុំនូវអាស្យោានទគ
ី

ទំពរ័ ទៅតាមដផនក

នីមយ
ួ ៗ។

1.1- រមបៀបបមងកើ

ី ង
Folder ថ្មក្
នុ Favorites

Click Favorites menu

Click Organize Favorites…

Click New Folder បូរុង
វាយទ្មេះ Folder
ឧទាហរណ៍ៈ Education Website
Click Close បូរុង

1.2- រមបៀបបតរម្
ម ោះ Folder (Rename Folder)
ូ
Click Favorites menu

Click Organize Favorites…
Click ទលើ Folder ណាមួយ ង់បូ រទ្
ត
ម េះ

Click Rename បូរុង រួ វាយទ្មេះដដល ង់បាន
Click Close បូរុង
1.3- រមបៀបលុប Folder (Delete Folder)
Click Favorites menu
Click Organize Favorites…
Click ទលើ Folder ណាមួយ ង់លុប
8
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Click Delete បូរុង
Click Yes បូរុង
Click Close បូរុង
1.4- រមបៀបបតរទី
ូ ត ាំង Folder (Move Folder)
Click Favorites menu

Click Organize Favorites…
Click ទលើ Folder ណាមួយ ង់បូ រទ
ត ីតាង
ំ
Click Move បូរុង

Click Folder ង់ោក់ Folder ទនាេះ
ឧទាហរណ៍ៈ Education Website
Click OK បូរុង
Click Close បូរុង

2. រមបៀបថ្ ទុក្ Website (Bookmark Website)
អ្នកអា ទធវើការថរទុកនូវ Web Address ណា
ដដលអ្នកទរបជា
ើ ញឹកញាប់។

Click Favorites menu
Click Add Favorites
ទរជើស្ទរស្
ើ Folder ដដល ង់ទុកកនុង
របអ្ប់ Create in
Click Add បូរុង

ចំណ៍ៈំ Bookmark ទៅកនុង Mozilla Firefox ទស្មើ

ង
ឹន Favorites ទៅកនុង Internet Explorer

3. រមបៀបលុប Bookmark (Delete Bookmark)
Click Favorites menu
Click Organize favorites
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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Click ទលើ Bookmark ណាមួយ ង់លុប
Click Delete បូរុង
Click Yes បូរុង
4. រមបៀបក្ាំែ ់ Internet Option
4.1- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Current Website (Use Current)
អ្នកទរបើ Use current ទដើមបទធវ
ី ើការកំ

រ់នូវ Web Address ណាដដលអ្នកទបក
ើ Browser មក

បងាាញនូវ Web Address ទនាេះទោយស្វ័យរបវរតិ។
ទបក
ើ Website ដដល ង់កំ

រ់

ឧទាហរណ៍ៈ www.beltei.edu.kh
Click Tools menu
Click Internet Options
Click General tab
Click Use current បូរុង
Click OK បូរុង

4.2- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Default Website (Use Default)
អ្នកអា ទរបើ Use default ទដើមប ី ូលទៅកាន់ស្ភ្ជពទដើមរបស្់ Browser ទពលអ្នកទបក
ើ Browser

មកទរបើ វានង
ឹ បងាាញនូវ Web Address ទនាេះទោយស្វ័យរបវរត។
ិ
Click Tools menu

Click Internet Options
Click General tab
Click Use default បូរុង
Click OK បូរុង
4.3- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Blank Website (Use Blank)
អ្នកទរបើ Use blank ទដើមបកំ
ី

រ់ទអាយ Browser របស្់អ្នកពុំមានជាប់ Web Address ទឡយ
ើ

ទៅទពលអ្នកទបក
ើ Browser មកទរបរើ បាស្់។
Click Tools menu
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Click Internet Options
Click General tab
Click Use blank បូរុង
Click OK បូរុង
4.4- រមបៀបលុប History (Delete Browser history)
Delete history ស្រមាប់លុបនូវរល់ទគ

ទំពរ័ ទាំងឡាយណាដដលអ្នកបានទបើកកនលងមក។

Click Tools menu
Click Delete Browsing History
ឬ Ctr+Shift+Delete
បនាទប់មកបងាាញផ្លទង
ំ ដូ រូបខាងទរកាមៈ
 Temporary Internet files
 Cookies
 History
 Form data
 Passwords
Click Delete បុរុង
បនាទប់បងាាញផ្លទង
ំ ដូ ខាងទរកាមៈ

4.5- រមបៀបមបើក្មេហទាំព័រថ្មីមលើ Web Browser តែ ួយ (New Tab)
អ្នកអា ទធវើការទបើកទគ

ទំពរ័ ជាទរ ើនតាមររមូវការទៅទលើ Browser ដរមួយទោយទរបើ New Tab

Click File menu
Click New Tab ឬ Ctrl+T

4.6- រមបៀបបិទ Tab (Close Tab)
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ទំពរ័ ណាមួយដដលឈប់ទរបើរបាស្់ទៅទលើ Brower ដរមួយទោយទរបើ Close Tab។

Click Tab ដដល ង់បទ
ិ
Click File menu

Click Close Tab ឬ Ctrl+W
4.7- រមបៀបរក្ាទុក្ Web Page (Saving a Web Page)
បនាទប់ពអ្
ន បានដស្វងរកនូវព័រមា
៌ ន ឬឯកោរណាមួយ ដដលអ្នកគរ
ី ក
ិ ថាស្ំ ខាន់ ទ

រកាទុកទមល
ើ ទៅទពលទរកាយទទៀរជាទរមង់ Web Page។

យ
ង់ទធវកា
ើ
ើ រ

Click File menu
Click Save As…
ទរជស្
តា
ំ ង់រកាទុក Web Page
ើ ទរស្ទ
ើ
ី ង
Click Save បូរុង

4.8- រមបៀបមរៀបច្បាំរក្ដាវមុនមពលម

ោះពុមព (Page Setup)

ទដើមបទអាយ
Web Page របស្់អ្នកមានភ្ជពកាន់ដររបទស្ើរដថមទទៀរទៅតាមររមូវការននកិ េការ
ី

របស្់អ្នកររូវទធវើការកំ

រ់ទំ

ំ Page Setup ទៅទលើ Page ទ

បញ្ឈរ (Portrait) ទៅរកោស្ទផតក (Landscape) នង
ិ ររមម
ឹ ទំពរ័ ។

ត រី កោស្
ើយអ្នកក៏អា ទធវើការផ្លលស្់បូ រព

Click File menu

Click Page Setup
+ Paper Options
- Page Size
ឧទាហរណ៍ៈ A4
- Portrait

: រកោស្បញ្ឈរ

- Landscape

: រកោស្ទផតក

- Header

: ទរស្យក
Empty
ើ

- Footer
+ Margins
- Left
- Right
- Top
- Bottom
12

: ទរស្របទភទរកោស្
ើ

: ទរស្យក
Empty
ើ
: ររមម
ឹ ទវវង
: ររមម
ឹ ោតំ
: ររមម
ឹ ទលើ

: ររមម
ឹ ទរកាម
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រ់រ ួ Click OK

4.9- រមបៀបមមើលមុនម

ោះពុមព (Print Preview)

Print Preview ទរបើស្រមាប់ររួរពិនរ
ិ យកិ េការមុនទពលទបាេះពុមព។
Click File menu

Click Print Preview
4.10- រមបៀបម

ោះពុមព (Printing)

បនាទប់ពីអ្ក
ន ទធវើការររួរពិនរ
ិ យថាររឹមររូវ
ទ

ើយទៅកនុង Print Preview អ្នកអា

ទធវកា
ើ រទបាេះពុមទព ញមកខាងទរៅបាន។
Click File menu
Click Print ឬ Ctrl+P
+ Select Printer
+ Page Range:

: ទរស្មា
ស្ុី នទបាេះពុមព
ើ

- All

: ទបាេះពុមពទាង
ំ អ្ស្់

- Selection

: ទបាេះពុមពអ្កសរដដលបាន Select

- Current Page

: ទបាេះពុមពទំពរ័ ដដល Cursor ស្ថិរទៅ

- Pages
+ Number of Copy
Click Print បុរុង

: ទបាេះពុមពតាមទំពរ័ ដដលបានកំ
: កំ

រ់

រ់ ន
ំ ួនស្នលក
ឹ ដដលររូវទបាេះពុមព

&'

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com

13

មជ្ឈមណ្ឌល

កុំព្យូទ័រ

COMPUTER RESOURCE CENTER

មមមរៀនទី៤: ការមផញើស្គរ មអឡិច្បរ ូនិច្ប (Sending E-Mail)
E-Mail ជារកយការ់មកពីរកយ Electronic Mail ទ

យ
ើ មាននាទប
ី ញ្ាូ ន នង
ិ ទទួលោរទោយវលងការ់របព័នធ

Internet ។ ស្ពវនថាទនេះ E-Mail មានការទពញនិយមទរបើជាងទគបងអស្់ ទៅកនុងរកុម ុនដូ ជា Yahoo, Gmail,

Hotmail ជាទដើម។ ទដើមបទរប
៌ នផ្លទល់ខ្ួ នដូ
ល
ជា ទ្មេះ
ី ើរបាស្់ទស្វាកមមទនេះអ្នកររូវទធវកា
ើ រ ុេះទ្មេះទោយបំទពញព័រមា
ទភទ នថា ដខ្ ឆ្ងនក
ំ ំទ

ើ រ....ជាមុនស្ិន។

1- រមបៀបមងកើ

E-Mail

1.1- រមបៀបបមងកើ

E-Mail ក្នង
ុ Yahoo

Yahoo! Mail ជាទស្វាកមម Webmail របស្់រកុម

ុន Yahoo ដដលផតល់ការទរបើរបាស្់ E-Mail

ទោយមន
់ ង់របាក់ទលើទស្វាកមម E-Mail (Free E-Mail) ទ
ិ ចាំបា ប
ទស្វាកមម E-Mail។

ើយទំ

ំននការផតល់ជូនការទរបើរបាស្់

1.1.1- រមបៀបច្បុោះម្មោះ (Sign Up)
ដំបូងររូវទបក
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ
ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

បនាទប់មកររង់កដនលង Address វាយ
www.yahoo.com ុ Enter Key
Click Sign Up
បនាទប់មកបំទពញព័រមា
៌ នផ្លទល់ខ្ួ ន
ល
របស្់អ្នកដូ ខាងទរកាម៖
- Name

: បំទពញទ្មេះ

- Gender : ទរជស្
ើ ទរស្ទភទ
ើ

- Birthday : បំទពញនថាដខ្ឆ្ងនក
ំ ំទ
- Country : ទរស្ទ្
ម េះរបទទស្
ើ

ើរ

- Yahoo! ID and Email: វាយ
E-Mail Address របស្់អ្នក
ឧទាហរណ៍ៈ makara.chan88
- Password

: បំទពញទលខ្ស្ំ ងារ់របស្់អ្ក
ន ទៅកនុងទនាេះដដរ អ្នកររូវបញ្េូ លទលខ្ស្ំ ងារ់
ោងរិ ៨ខ្ទង់

- Re-type Password

: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់ដូ កនុងរបអ្ប់ Password ខាងទលើមតងទទៀរ

- Alternate E-Mail (optional) : អ្នកអា បំទពញ E-Mail មួយទផសងទទៀរ ឬមន
ន
ិ បំទពញក៏បាន ទបើអ្ក
បំទពញមានន័យថាទពលអ្នកទភល ទលខ្ស្ំ ងារ់ ទនាេះរកុម
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នង
ួ ទទៀរទៅកនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបាន
ឹ ទផញើទលខ្ស្ំ ងារ់ថមីមយ
- Secret Question
- Your Answer
- Type the code shown
ឧទាហរណ៍ៈ ATc7rd6

បំទពញទៅកនុងរបអ្ប់ Alternate E-Mail។

: ទរជស្
នួរដដល ង់បាន
ើ ទរស្ស្ំ
ើ
: វាយនូវ ទមលយ
ើ

: វាយរួអ្កសរ ឬទលខ្ដដលបងាាញទៅកនុងរបអ្ប់

Click Create My Account បូរុង
Click Continue បូរុង
- ំទរេះ Congratulations, dy_chandoeun! ទនាេះ
បញ្ជាក់ថាការបទងកើរ E-Mail របស្់អ្នកបាន
ស្ទរម ទ

ើយ។ រឯ
ី Yahoo! ID & E-Mail

ជា E-Mail របស្់អ្នកដដលបានបទងកើររួ
ទ

យ
ើ គឺ dy_chandoeun@yahoo.com

បនាទប់មកវានង
ឹ បងាាញរូបដូ ខាងទរកាមៈ

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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1.1.2- រមបៀបច្បូលក្នង
ុ Account (Sign In)

ដំបូងររូវទបើក Browser ដដល ង់ទរបើ
ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

បនាទប់មកររង់កដនលង Address វាយ
www.yahoo.com បនាទប់មក ុ
Enter Key
Click Sign In

- Yahoo! ID

: បំទពញ Yahoo ID

- Password

: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់

- Keep me signed in : ទធវើការរកានូវការ ូល Address Mail
ទៅទពលទរកាយទទៀរ

Click Sign In បូរុង
បនាទប់មក Click Mail

1.1.3- រមបៀបចាក្មច្បញ Account (Sign Out)
ទៅទពលដដលអ្នកឈប់ទរបើរបាស្់ E-Mail ទនាេះអ្នកររូវចាកទ ញពី Account របស្់អ្នក ទដើមបទី ៀស្វាងពី

ការទបើកទមល
ើ ពអ្
ី នកដនទ ទោយទរបើ Sign Out។

Click Sign Out
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1.1.4- រមបៀបមផញើស្គរ (Sending E-Mail)
អ្នកអា ទធវកា
ត កតិ បងបអូនទាំងកនុងរបទទស្ នង
ើ រទផញើោរ ឬឯកោរទផសងៗទៅមរ
ិ ភ
ិ ទរៅរបទទស្

បានោងឆ្ងប់រ

័ស្ទោយឥរគរ
ិ នថលតាមរយៈ E-Mail។

Click New បូរុង

កដនលងស្រទស្រ អ្រថបទ E-Mail

- To

: ស្រមាប់បំទពញ E-Mail ដដលអ្នកររូវទផញើ ដរទបើអ្នក ង់ទផញទើ ៅទរ ើនគ្ននរគ្នន់ដរ
ទរបស្
ើ ញ្ជដទកបៀស្ (,) ទដើមបខ្
ី
មនុស្សមានក់ទទៀរ។

ឌ ដ កពី E-Mailពម
ី នុស្សមានក់ទៅ E-Mail

- Cc (Carbon Copy) : ជាកដនលងស្រមាប់បំទពញ E-Mail ដូ To ដដរ បុដនតរគ្នន់ដរជាអ្នកដង
ឹ ឮ

- Show BCC (Blind Carbon Copy): ស្រមាប់បងាាញ BCC និងទផញោ
ើ រទៅ Address E-Mail
របស្់មនុស្សមានក់ដនទទទៀរទោយមន
ិ អ្នុញ្ជដរទអាយ Address E-Mail

- Subject

ទៅកនុង To និង Cc ដឹងទនាេះទទ។

: ស្រមាប់ស្រទស្រ ំ

ងទជើងនន E-Mail របស្់អ្នក

- Plain Text/ Rich Text: ជាកដនលងស្រមាប់បងាាញ នង
ិ លាក់នូវបូរុងដដលដកររមូវទៅទលើរួអ្កសរ
- Font
- Size
- Bold

ដដលមានដូ ជា អ្កសរដរ
ិ , ទរទរ, ឬព
: ស្រមាប់បូ រម
ត ូដអ្កសរ
: ស្រមាប់បូ រទំ
ត
: ស្រមាប់កំ

៌ អ្កសរជាទដម
ើ ។

ំអ្កសរ

រ់ទអាយអ្កសរដិរ

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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- Italic

: ស្រមាប់កំ

រ់ទអាយអ្កសរទរទរ

- Underline

: ស្រមាប់កំ

រ់ទអាយអ្កសរមានបនាទរ់ខាងទរកាម

- Text Color

: ស្រមាប់ទរជើស្ទរស្ព
ើ

- Highlight
- Insert Emoticon

- Create Hyperlink
- Insert Horizontal Line
- Text Alignment

៌ ោក់ទអាយអ្កសរ

: ស្រមាប់ោក់ព

: ស្រមាប់ទរជស្
ដ ឬរូបទផសងៗ
ើ ទរស្ស្ញ្ជ
ើ

: ស្រមាប់ទធវើការរភ្ជាប់ទៅកាន់ Website ទផសងៗ
: ស្រមាប់ោក់ជាបនាទរ់ទផតកទពញមួយកថាខ្
: ស្រមាប់កំ

ឌ

រ់ររមម
ឹ អ្រថបទរបស្់អ្នកដូ ជាររមម
ឹ ទវវង ោតំ ឬ

កណា
ត ល
- List

៌ នផទទអាយអ្កសរ

: ស្រមាប់ទរជើស្ទរស្ន
ម
ើ
ិ រ
ិ តស្ញ្ជដ នង
ិ ទលខ្ទរៀងទោយស្វ័យរបវរតិ

- Increase ឬ Decrease indent
- Attachments
- Save Draft

: ស្រមាប់ ូលទដម
ូល
ិ
ើ បនាទរ់ ឬដកថយទរកាយវញននការ

ទដម
ើ បនាទរ់

: ស្រមាប់ ូលទៅទរជើស្ទរស្ឯកោរទផសងៗ
ើ

: ស្រមាប់រកាទុក E-Mail ជាមុនស្ិនទពលអ្នកស្រទស្រមន
ិ ទាន់
ប់ស្ពវរគប់

- Spelling
- Cancel
Click Send បូរុង

: ស្រមាប់ររួរពន
ិ រ
ិ យអ្ការវរុិ ទធ

: ស្រមាប់ចាកទ ញពកា
ី រទផញើ E-Mail

បនាទប់មក Message Sent tab បងាាញ
មានន័យថាការទផញើរបស្់អ្នកបានស្ទរម ។
ទ

ើយ ំនុ Recipients not in your

contacts ជា E-Mail ដដលអ្នកទផញើទៅមន
ិ
ទាន់មានទៅកនុង Contact របស្់អ្នក។

បុដនតទបោ
ើ រដដលអ្នកទផញទើ ៅខ្ុស្ Address

E-Mail ទនាេះរកុម ុននង
ិ
ឹ ទផញរើ រឡប់មកវញ។
Click OK

1.1.5- រមបៀបណែក្មមើលរបអប់វប
ាំ ុរ

(Inbox)

ទដម
ើ បទម
ើ កររូវទធវដ
ី ល
ើ នូវ E-Mail ដដលទគបានទផញម
ើ ូ ខាងទរកាមៈ
ដំបូងររូវ Sign In ូល Account របស្់អ្នកជាមុនស្ិន
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Click Inbox
Click ទលើ Message ដដល ង់ទមល
ើ
1.1.6- រមបៀបរក្ាទុក្ Attachment (Download Attachment)
ទដើមបរកាទុ
កនូវ File ដដលទគបានទផញើភ្ជាប់មកជាមួយ E-Mail ររូវទធវើដូ ខាងទរកាមៈ
ី
ដំបូងររូវ Sign In ូល Account របស្់អ្នកជាមុនស្ិន
Click Inbox

Click Message ដដលទគទផញម
ើ កទ

យ
ើ មានភ្ជាប់ជាមួយ File ទផសងទទៀរ (Attach File)

Click Assignment.docx ជា File ដដលទគបានទផញម
ើ ក

Click Download បូរុង
Click Save បូរុង
ទរជើស្ទរស្ទ
ំ ដដលររូវរកាទុក
ើ
ីតាង
Click Save បូរុង
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ចំណ៍ៈំ ំទរេះការ Attach File កំ

រ់ទំ

ំ File បានររម
ឹ ដរ 25MB។

1.1.7- រមបៀបលុបស្គរ (Delete)
ទដើមបលុ
ី បនូវោរដដលទគបានទផញើររូវទធវើដូ ខាងទរកាមៈ

ដំបូងររូវ Sign In ូល Account របស្់អ្នកជាមុនស្ិន
Click Inbox

Click ទលើ  Message ដដល ង់លុប
Click Delete បូរុង

1.1.8- រមបៀបក្ាំែ ់ បណនែមមៅមលើ E-Mail (E-Mail Setting)
E-Mail Setting ទរបស្
ើ រមាប់ទធវកា
ើ រកំ

រ់ ឬដកដរប E-Mail Account របស្់អ្នកទៅតាម

ររមូវការដូ ជា General, Signature, Spam, Filter…។
Click Options
Click More Options…
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បនាទប់មកវាបងាាញផ្លទង
ំ ដូ ខាងទរកាម
- General: ស្រមាប់ទធវើការកំ

រ់ទផសងៗ

ទៅទលើ Message របស្់អ្នកដូ ជាៈ
Plan text font, Show the Text
next message…

- Signature: ស្រមាប់បងាាញនូវ
Address E-Mail ឬទលខ្ទូរស្័ពទ
អាស្យោានទអាយបងាាញរល់ការ
Send Message ទៅទពលទរកាយទទៀរ
- Spam: ស្រមាប់កំ

រ់ Message

ដដលទគទផញើមកទអាយ ូលកនុង Spam

- Account: ស្រមាប់ទធវកា
ើ រដកដរបនូវទ្មេះ E-Mail Account, From name…
1.2- រមបៀបបមងកើ

E-Mail ក្នង
ុ Gmail

ទៅកនុង Gmail ការបទងករ
ើ E-Mail មានលកា
ំ ូងររូវទបក
ដប
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ

ៈរបហាក់ដ

លទៅនង
ឹ Yahoo ផងដដរ។

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

វាយ Website: www.gmail.com
Click Create an account

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ស្ូ មទមល
ើ រូបដូ ខាងទរកាមៈ
បនាទប់មកបំទពញព័រមា
៌ នផ្លទល់ខ្ួ ន
ល
របស្់អ្នកដូ ខាងទរកាមៈ
- First Name

: ទគ្នរតនាម

- Last Name

: នាមខ្លួន

- Desired Login Name: វាយ E-Mail
Address របស្់អ្នក
- Choose a Password : វាយទលខ្
ស្ំ ងារ់របស្់អ្នកោងរិ ៨ខ្ទង់

- Re-enter Password: វាយទលខ្
ស្ំ ងារ់មតងទទៀរ។
- Default Homepage: ទរស្យក
ើ
ទគ

ទំពរ័ ជាទរមង់ទដើម

- Security Question: ទរជើស្ទរស្ស្ំ
នួរ
ើ
- Answer : វាយនូវ ទមលយ
ើ ននស្ំ នួរ
- Recovery email: អ្នកអា បំទពញ
E-Mail មួយទផសងទទៀរ ឬមន
ិ បំទពញ
ក៏បាន ទបើអ្នកបំទពញមានន័យថាទពល
អ្នកទភល ទលខ្ស្ំ ងារ់ ទនាេះរកុម

ុន

នង
មី យ
ួ ទទៀរទៅ
ឹ ទផញទើ លខ្ស្ំ ងារ់ថម
កនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបាន
បំទពញទៅកនុងរបអ្ប់Recovery email
- Location: ទរជស្
ើ ទរស្យករបទទស្
ើ
- Word Verification: ស្រមាប់បំទពញ
រួអ្កសរ ឬទលខ្ដដលបងាាញទៅកនុងរបអ្ប់

ឧទាហរណ៍ៈ rePtle

Click I accept, Create my account បូរុង
-

ំទរេះ Congratulations! បញ្ជាក់ថាការបទងកើរ

E-Mail របស្់អ្នកបានស្ទរម ទ
របស្់អ្នកដដលបានបទងករ
ើ រួ ទ

យ
ើ រឯ
ី G-Mail

យ
ើ គឺ

makara.chan01@gmail.com
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Click Show me my account: ូលទៅកនុង E-Mail របស្់អ្នកទោយស្វ័យរបវរតិ។
1.3- រមបៀបបមងកើ

E-Mail ក្នង
ុ Hotmail

ទៅកនុង Hotmail ការបទងកើរ E-Mail មានលកា

ៈរបហាក់ដ

ដំបូងររូវទបក
ើ Browser ដដល ង់ទរបើ

លទៅនឹង Yahoo ផងដដរ។

ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

វាយ Website: www.Hotmail.com
Click Sign Up

បនាទប់មកបំទពញព័រមា
៌ នផ្លទល់ខ្ួ នរបស្់
ល
អ្ក
ន ដូ ខាងទរកាម៖
- Hotmail Address

: វាយ Address E-Mail របស្់អ្នក

- Create a Password

: បំទពញទលខ្ស្ំ ងារ់របស្់អ្ក
ន ោងរិ ៦ ខ្ទង់

- Re-enter Password

: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់មតងទទៀរ

- Alternate email address : អ្នកអា បំទពញE-Mail ទផសងទទៀរ ឬមន
ិ បំទពញក៏បាន ទបអ្
ើ នកបំទពញមាន
ន័យថាទពលអ្នកទភល ទលខ្ស្ំ ងារ់

ទនាេះរកុម

ុននង
មី យ
ួ
ឹ ទផញើទលខ្ស្ំ ងារ់ថម

ទទៀរទៅកនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបានបំទពញទៅកនុងរបអ្ប់
Alternate email address
- First name

: បំទពញទគ្នរតនាម

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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- Last name

: បំទពញនាមខ្លួន

- Country/Region

: ទរជើស្ទរស្ទ្
ម េះរបទទស្
ើ

- Province

: ទរជើស្ទរស្ទ្
ម េះទខ្រត
ើ

- Gender
- Birth year

: ទរជើស្ទរស្ទភទ
ើ
: វាយឆ្ងនក
ំ ំទ

ើរ

- Enter the character you see
ឧទាហរណ៍ៈ cathere own
Click I accept បូរុង

បញ្ជាក់ថាការបទងករ
ើ របស្់អ្នកបានទជាគជ័យទ

យ
ើ

&'
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Microsoft Outlook 2010

1.រតៃែ គណៃី Gmail ជា យ
ួ Outlook 2010 មោយមប្រើ IMA
អ្នកតែងតែបបើក Gmail កនុង Browser តែបពលបនេះខ្ុំុសូមបង្ហាញការែភ្ជាប់ Account Gmail

របស់អ្ក
ន កនុងកមមវ ិធី Ms Outlook 2010 ៖

2.រមបៀបមបើក្ក្មមវិធ(ី Starting Microsoft Word)
ចុច Start Menu
All Programs
-ពេលដែលព ង
ើ ចុចពលើ All Programs ពៅពេលព ោះវាប្តូរេើ All Programs ពៅជា Back វ ិញ។
Microsoft Office

Microsoft Outlook2010

ប្ ា ប្់មកវានង
ឹ ប្ង្ហាញ Dialog មួ

ព ង
ើ ែូចខាងពរោមៈ

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com

25

មជ្ឈមណ្ឌល

កុំព្យូទ័រ

COMPUTER RESOURCE CENTER



សូមចូលបៅ Account Gmail បៅ Setting ប

ើយចុចបលើ Forwarding and POP/IMAP bar



រែង់ 1.Status: សូមបររើសបរ ើស Enable POP for mail that arrives from now on ប

ើយ Save

Change

បបើ កមមវ ិធី Ms Outlook 2010
បែើ អ្ក
ន ធ្លលប់ មានគណបនយយកនុង Outlook 2010 ឬបៅ ? បបើ អ្ែមានសូមចុច Next សរមាប់ការបតនែម Email

account.
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បររើ សបរ ើស Yes សរមាប់ ការបតនែម email account បៅ Outlook

កនុងករណីអ្នកធ្លលប់ បរបើ ឬមានគណបនយយរួចប ើយអ្នកក៏ អាចបតនែមគណនយយចូលបៅ Outlook
បោយរាន់ តែចុច File —> Add Account បៅពី បរកាម Account Information.

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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Outlook 2010 ជាទូ បៅវាបានស្គាល់ការដុំ បណើរការបោយសវ័យរបវែតិបន្ទាប់ពីអ្ក
ន Enable POP
បោយរាន់ តែបញ្ូច ល email address និង password បន្ទាប់មកចុច Next បដើមបីបអាយ Outlook try
តសវងរកបោយសវ័យរបវែតិ។ ខ្ុំុនិងបង្ហាញពីការដុំ ប
settings or additional server types

ើងបោយខលួនឯងរែងចុំ នុច Manually configure server

វាកុំ ពុងតសវងរកគណបនយយរបស់បយើង

28
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បន្ទាប់ពីការតសវងរកបោយសវ័យរបវែតិ វានិ ងបញ្ច
ច ប់ បោយបជាគរ័ យ


កាកុំនែ់បោយខលនឯងជាមួ
យ Outlook សរមាប់ Gmail
ួ

សូមបធវើការរែ

server types ប

បមកផ្ាុំងខាងបដើមវ ិញប

ើយចុច Next.

ើយបរ ើស Manually configure server settings or additional

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ើយបន្ទាប់មកចុ ច Next.

សូមបុំ បពញប្មេះ (username) និង email address បន្ទាប់មកបធវើការបុំ បពញតាមខាងបរកាម៖


Account Type: POP3



Incoming mail server: pop.gmail.com



Outgoing mail server: smtp.gmail.com

បដើ មបីចងចុំសូមចុ ច Remember password

30
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បន្ទាប់ពីការបុំ បពញតបបបទសូមចុចបូែុង More Settings..

រែង់ Outgoing Server tab សូមបររើសបរ ើស My outgoing server (SMTP) requires authentication –>OK

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ើយបុំបពញព័ែ៌មានដូចខាងបរកាម៖



Incoming Server (POP3): 995



Outgoing server (SMTP): 587



Check This server requires an encrypted connection (SSL)



Set Use the following type of encrypted connection to TLS
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ចុច OK បន្ទាប់មកបចញផ្ាុំងមួ យប

ើយចុច close

បន្ទាប់មកបទៀែចុច Nextបដើមបីបញ្ច
ា ប់ ការដុំ ប
វានិ ងចប់ បផដើមដុំ បនើ រការប

ើយចុច Closeរ

ើងគណបនយយកនុង Outlook

ូែដុំ បន្ទេះរការដល់ចប់

Gmail របស់អ្នកនិងបរៀបចុំ រច
ួ រាល់បរបើ ការបានជាមួយ Outlook 2010 ៖

Internet & Email
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៥. មបើក្េែនី Gmail មរច្បើនក្នងមពលណ
មួយ និងក្នងក្មម
វិធីរ ុក្រក្អុីនធ័រែិ ណ មួយ
ុ
ុ
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មមមរៀនទី៥: រមបៀបទាញយក្ពី Internet (Download)
Download ជាការទាញយក
Hard disk, Flash…..)។
1-

មលង ទផទរ ទន
័
ឬកមមវធ
ិ ទី ផសងៗទៅផទុកនូវកដនលងថមទី ផសងទទៀរ (Memory,
ិ ននយ

រមបៀបទាញយក្អ ប
ែ ទ (Copy Text)
Select អ្រថបទដដល ង់ មលង
Right Click ទលើអ្កសរដដលបាន Select

Click Copy បនាទប់មកទរជើស្ទរស្ទ
តា
ំ ដដល ង់បងាាញអ្រថបទដដលបាន មលងទនាេះររូវទបក
ិ ដ
ើ
ី ង
ើ កមមវធ
ី ូ
ខាងទរកាម៖
ឧទាហរណ៍ៈ

Microsoft Word

Click Paste ឬ Ctrl+V
2- រមបៀបទាញយក្រ ូបភាព (Saving Images)
Right Click ទលើរប
ូ ដដល ង់បាន
Click Save Picture As…
ទរជើស្ទរស្ទ
ំ ផទុករូបភ្ជព
ើ
ីតាង
Click Save បូរុង

3- រមបៀប Download File មផេងៗ (Download Files)
អ្នកអា ទាញយកនូវរបទភទ File Update ទផសងៗដូ ជា (File update Kaspersky, Symantec,
Norton Antivirus, Bkav, AVG,
Avira, Avast…)។
ទបើកវបោយ
www.google.com
ិ
មកទរបើមានងាយរស្ួលជាង

វាយអ្វដី ដលអ្នក ង់រកទៅកនុង
របអ្ប់ Search

ឧទាហរណ៍ៈ Free downloads
Kaspersky update
Click Search បូរុង
Click Free download
Kaspersky Anti-Virus….
Click Download បូរុង
Click Download មួយណាដដលអ្នកររូវការ
Internet & Email
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ឧទាហរណ៍ៈ Download [Kaspersky AV
Current week’s Update-19 January, 2011]

Click Save បូរុង
ទរជើស្ទរស្ទ
ំ ដដលររូវរកា
ើ
ីតាង
ទុក File Update ទនាេះ
Click Save បូរុង

4- រមបៀប Download ក្មមវធ
ិ ី (Download Software)
ទរបើស្រមាប់ទាញយកនូវកមមវធ
ន ដូ ជាៈ Skype 5.0, Microsoft Office 2010,
ិ ីទៅតាមររមូវការរបស្់អ្ក

Adobe Photoshop CS5, CorelDraw X5, QuickBooks Pro 2010, Sony Vegas Pro 10.0...។
ទបក
ើ Browser ដដលអ្នក ង់បាន
ឧទាហរណ៍ៈ Internet Explorer

វាយ Website: www.google.com
វាយទ្មេះកមមវធ
ិ ីដដល ង់បានទៅ
កនុងរបអ្ប់ Search

ឧទាហរណ៍ៈ Skype 5.0 download
Click Search បូរុង
Click ទលើ Skype 5.1 for windows
download latest version…
Click Download Now
Click Save បូរុង
ទរជស្
តា
ំ ដដល ង់រកាទុក
ើ ទរស្ទ
ើ
ី ង
Click Save បូរុង

&'
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មមមរៀនទី៦: ក្មមវិធីជណជក្ក្ាំស្គនត (Chat)
1- ក្មមវធ
ិ ី Yahoo Messenger (Yahoo Messenger)
ទ

Yahoo Messenger ជាកមមវធ
ូ ភ្ជព ឯកោរ នង
ិ ទី របស្
ើ រមាប់ទធវកា
ើ រស្រទស្រអ្កសរ ទផញើរប
ិ ការជដជកកំោនត

យ
ើ អ្នកអា ទមល
ើ ទ

ញ
ិ
ើ គ្ននទៅវញទៅមក។

ដំបូងអ្នកររូវមាន E-Mail ID កនុងរកុម

ុន Yahoo

អ្នកររូវវាយបញ្េូ ល

- Yahoo! ID: វាយ E-Mail របស្់អ្នក
ឧទាហរណ៍ៈ makara.chan88@yahoo.com
- Password: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់ E-Mail

Click Sign In បូរុង
បនាទប់មកវាបងាាញផ្លទង
ំ ទរបើរបាស្់

Yahoo Messenger របស្់អ្នក។
1.1- រមបៀប Add Contact : វាយបញ្េូ លទ្មេះ
មរ
ិ តភក្ត័ កត បងបអូនរបស្់អ្នកទៅកនុងរបទទស្និង

ទរៅរបទទស្ទៅកនុង Yahoo Messenger បានដូ ខាងទរកាម៖
Click Contact menu
Click Add Contact ឬ Ctrl+Shift+A
Enter a Messenger ID or email address:
វាយបញ្េូ លនូវ E-Mail Address

ឧទាហរណ៍ៈ cheata007
Click Next បូរុង
Click Next បូរុង
Click Finish បូរុង

អ្នកអា ទធវើការដស្វងមរ
ត ក្ត័ កទត ៅកនុងរបទទស្ និងទរៅរបទទស្ដដលអ្នកមន
ិ ភ
ិ ធ្នលប់ោាល់ទោយអ្នុវរត

ដូ ខាងទរកាម៖

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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Click Messenger menu
Click Yahoo! Chat
Click Join a Room…
ររង់ Regional ទរជស្
ង់បាន
ើ ទរស្របទទស្ដដល
ើ
Click Vietnam
Click Hanoi
Click Go to Room បូរុង

បនាទប់មកវាបងាាញរូបដូ ខាងទរកាមៈ
Double Click Address ដដល ង់
ទលងជាមួយរួ ទ

ើយវាយ Message

ដដលអ្នក ង់ទផញើរ ួ Click Send បូរុង
ជាការទរស្ ។

- Webcam : ស្រមាប់បងាាញទមល
ើ
ទ

- Voice

ិ
ើញទៅវញទៅមក

: ស្រមាប់ជដជកកំោនត

- Send File : ស្រមាប់ទផញើជាឯកោរ
- Chat

: ស្រមាប់ទផញើោរខ្លៗ
ី

1.2- រមបៀបចាក្មច្បញពីក្មមវធ
ិ ី Yahoo Messenger
ទៅទពលដដលអ្នកឈប់ទរបើរបាស្់អ្នកររូវចាកទ ញពី Account របស្់អ្នក ទដើមបទី ៀស្វាងពកា
ី រទបើកទមល
ើ

ពអ្
ី នកដនទ ទោយទរបើ Sign Out។
Click Messenger
Click Sign out
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2- ក្មមវធ
ិ ី mIRC (mIRC)
mIRC ជាកមមវធ
ំចាបា
ំ
ោ
់ ា ល់នូវ Address។
ិ ទី របើស្រមាប់ទធវើការទផញើោរទអាយគ្ននទៅវញទៅមកទោយពុ
ិ
2.1- រមបៀបមរបើក្មមវិធី mIRC (Using mIRC)
ទបើកកមមវធ
ិ ី mIRC
Click Server

Click uIRC (Random server)
កនុងរបអ្ប់ IRC Server
Click Select បូរុង រួ បំទពញដូ ខាងទរកាមៈ
- Nickname : វាយទ្មេះរបស្់អ្នក
- Alternative: វាយទ្មេះទផសងទទៀរ
- Name
- Email

: វាយទ្មេះ ង់បងាាញ
ទៅទលើ mIRC

: វាយ E-Mail របស្់អ្នក

Click Connect បូរុង
វាយ #Cambodia ឬទ្មេះរបទទស្ដដលអ្នក
ង់ទលងជាមួយ ទៅកនុងរបអ្ប់

Enter a channel name and click join:
Click Join បូរុង បនាទប់មកទរជើស្ទរស្ទ្
ម េះ
ើ
ដដលអ្នក ង់ទលងជាមួយទោយ Double
Click។

Internet & Email
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2.2- រមបៀបចាក្មច្បញពីក្មមវធ
ិ ី mIRC
ទៅទពលដដលអ្នកឈប់ទរបរើ បាស្់អ្នកររូវចាកទ ញពី Account របស្់អ្នកទដម
ើ បទី ៀស្វាងពកា
ី រទបក
ើ ទមល
ើ ពអ្
ី នក

ដនទ ទោយទរបើ Disconnect។
Click File menu

Click Disconnect
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Skypeៃិយាយ ិៃអស់លយ
ុ តា រយ៍ៈមលើកុុំព្យូទ័រ/ទូរស័ព្ទ

១. ការតែកជា យ
ួ Skype
Skype

្ឺជាក្សមម វិធ៊ីមួយដដ្លអន៊ុញ្ញាតឲ្យសោក្សអនក្ស
call និង chat ជាមួយមិតភ
ត ក្សតិដដ្លសគបើគាស់

Skype ដ្ូចគ្ននានយ៉ាងងាយគសួល។ ចុំន៊ុចព្ិសសស ្ឺសោក្សអនក្សអាចcall សៅកាន់អនក្សដដ្លសគបើគាស់ Skype
ដ្ូចគ្ននានសោយសសរីមន
ិ មានការបង់គាក្ស់ស ើយ ប៉ា៊ុដនតក្សនុងក្សរណ៊ីដដ្លសោក្សអនក្សចង់ call សៅកាន់ landline
telephones និង mobile phones ្ឺចុំាច់គតូវការចុំណាយគាក្ស់សៅសលើសសវាក្សមមសនឹះ ដតក្សនុងតម្មៃទាបបុំផ្៊ុត
។ Skype អាចសគបើគាស់ សៅសលើឧបក្សរណ៏ដ្ូចជា ក្ស៊ុុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទម្ដ្ ឧបក្សរណ៍ចល័តដដ្លអាចសគបើ internet
ាន និង LCD TV (Panasonic និង Samsung) ។

បញ្ញាក្ស់៖Skype តគមូវឲ្យមាន internet connection
Skypeនិយមិនអស់លយ
៊ុ តាមរយៈសលើក្សព្
៊ុុំ យូទរ័
សដ្ើមប៊ីសគបើគាស់នូវសសវាក្សមមរបស់

Skype

(Skype

មិនអស់ល៊ុយានសោក្សអនក្សចុំាច់គតូវការមាន
សៅក្សនុងក្ស៊ុុំព្យូទ័ររបស់សោក្សអនក្សជាម៊ុនសិន។

to

Skype)

Skype
Skype

អាចសគបើគាស់សៅ

អាច

call

application
Operating

System

របស់ក្ស៊ុុំព្យូទ័រដ្ូចជា Windows Mac និង Linux ។
២. វិធីដុំម ើងSkype មៅមលើកុុំព្យូទ័រ
រក្ស file setup របស់ Skype ព្៊ីក្សនុង CD របស់ទសសនាវដ្ដ៊ី ANT សហើយ double-click សលើ file
setup សនាឹះ សហើយផ្ទុំង setup នរងសបើក្សស ើង (ដ្ូចរូបខាងសគកាម)
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បនាទប់មក្សសគរើសសរីសយក្សភាស្ថ អង់ស្ៃ ស (English)រួចច៊ុចបូត៊ុង I agree-install

ក្សនុងចុំន៊ុចសនឹះសោក្សអនក្សអាចសុំសរចចិតត install ឫមិន install toolbar ាន ្ឺគគ្នន់ដតោក្ស់សញ្ញា (√) ឫ
ដ្ក្សសញ្ញា (√)ព្៊ីក្សនុងគបអប់មខ
៊ុ Install the free Google Toolbar along with Skype បនាទប់មក្សច៊ុចបូត៊ុង
Continue installing Skype

ច៊ុងសគកាយច៊ុចបូត៊ុង Finish សដ្ើមប៊ីបញ្ច ប់ដ្ុំសណើរការ install ។
342

ក្មមវធ
ិ ី Skype (Skype)
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Skype ជាកមមវធ
ូ ភ្ជព ឯកោរ នង
ិ ទី របស្
ើ រមាប់ទធវកា
ើ រស្រទស្រអ្កសរ ទផញើរប
ិ ការជដជកកំោនតទ
ទមល
ើ ទ

ញ
ិ
ើ គ្ននទៅវញទៅមក។

យ
ើ អ្នកអា

3.1- រមបៀបមរបើក្មមវិធី Skype
ដំបូងទបក
ិ ី Skype
ើ កមមវធ

- Skype Name: ស្រមាប់វាយទ្មេះ
- Don’t have a Skype Name?:
ជាកដនលងបទងកើរទ្មេះ Skype ថមី

- Password: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់

- Forgot your password?: ស្រមាប់
ទរបើទៅទពលទភល ទលខ្ស្ំ ងារ់
3.2- រមបៀបបមងកើ

Account Skype

Click Dont’have a Skype Name?

សូមច៊ុចសលើសុំនួរDon’t have a Skype Name?សដ្ើមប៊ីសៅកាន់ផ្ទុំងបសងកើត្ណន៊ី Skype
បនាទប់មកផ្លទង
ំ Create account បានបងាាញដូ រូបខាងទរកាម

ចូរបុំសព្ញព្ត៌មានមួយចុំនន
ួ របស់សោក្សអនក្ស សដ្ើមប៊ីបសងកើត្ណន៊ីថ្៊ីរម បស់អនក្ស បនាទប់មក្សច៊ុចូត៊ុង I agree-create
account
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Name

របស់សោក្សអនក្សដដ្លចង់បសងកើតថ្ម៊ី

មានអនក្សសគបើគាស់រូចសហើយ

សនាឹះវានរងសលចសចញផ្ទុំង Skype Name not available សចញមក្ស សូមសធវើការសគរើសសរីស Skype Name
ណាមួយដដ្លអាចសគបើគាស់ាន

- Full name

: វាយទ្មេះទពញរបស្់អ្នក

- Create Skype Name: វាយទ្មេះដដលបងាាញទៅទលើ Skype
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- Password

: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់

- Repeat password

: វាយទលខ្ស្ំ ងារ់ដដដលមតងទទៀរ

- Email

: វាយ Email Address របស្់អ្នក
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- Repeat email

: វាយ Email Address របស្់អ្នកដដដលមតងទទៀរ

Click I agree - create account បូរុង

3.3- រមបៀបណវវងរក្មិ ភ
ត ័ក្តក្ត (Add Contact)
អ្នកអា បញ្េូ លទ្មេះមរ
ត ក្ត័ កត បងបអូនរបស្់អ្នកទៅកនុងរបទទស្ នង
ិ ភ
ិ ទរៅរបទទស្ទៅកនុង Skype បានដូ

ខាងទរកាម៖

Click Contact menu
Click Add a Contact
- Email: បំទពញ Email របស្់
Friend ដដលអ្នក ង់ Add
- Phone number: បំទពញទលខ្
ទូរស្័ពទដដលអ្នក ង់ Add
- Full name: បំទពញទ្មេះទពញ
- Skype Name: បំទពញ Skype
Name ដដលអ្នក ង់ Add
វាយទ្មេះដដលអ្នក ង់រកកនុងរបអ្ប់
Full name កនុងករ
ទ្មេះ ាស្់

ំ ា ល់
ី អ្នកពុោ

Click View បូរុង
Click ទលើទ្មេះដដលអ្នក ង់បាន
Click Add បូរុង

Click Send បូរុង
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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3.4- រមបៀប Chat ក្នងក្មម
វិធី Skype
ុ
បនាទប់ពីបាន Add Address រូ
ទ

ើយអ្នកអា ទធវដ
ើ ូ ខាងទរកាមៈ

ុ ទលើទ្មេះ Skype Name ណា

ដដលអ្នក ង់ទលងជាមួយ

វាយោរដដល ង់ទផញក
ន
ើ ុ ងរបអ្ប់
Text Message បនាទប់មក
ុ Enter key

ចំណ៍ៈំ អ្នកអា ដឹងថាមរ
ិ តភក្ត័ កតរបស្់អ្នក Online ឬ Offline ទោយស្ំ គ្នល់ដូ ខាងទរកាម៖
-

បញ្ជាក់ថា Online ដដលមានព

-

បញ្ជាក់ថា Offline ដដលមានព

៌ នបរង មានន័យថាទគទបក
ើ Skype

៌ របទផេះ មានន័យថាទគមន
ិ ទបើក Skype

3.5- រមបៀបចាក្មច្បញពី Account Skype
ទៅទពលដដលអ្នកឈប់ទរបរើ បាស្់អ្នកររូវចាកទ ញពី Account
របស្់អ្នកទដម
ើ បទី ៀស្វាងពកា
ី រទបក
ើ ទមល
ើ ឬទរបរើ បាស្់ពអ្
ី នកដនទ
ទោយទរបើ Sign Out។

Click Skype menu
Click Sign Out

៤. វិធី Call តា Skype ិៃអស់លុយ
សដ្ើមប៊ីសធវើការ call ព្៊ី Skype របស់សោក្សអនក្សសៅកាន់ Skype របស់មិតសត ោក្សអនក្ស ដ្ុំបូងគតូវ click
សលើcontact ណាមួយដដ្លចង់ call សៅ សហើយច៊ុចបូត៊ុងCall(ព្ណ៌ម្បតង)។
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សលើសព្៊ីសនឹះសៅសទៀត Skype ដដ្លជាទូសៅ គតូវានស្និយមសគបើគាស់នូវ Chat សដ្ើមប៊ីទាក្ស់ទងគ្នន និង សផ្ញើ file
សៅគ្ននានយ៉ាងគសួលសទៀតផ្ង ។
វិធc៊ី hat និងសផ្ញើ file
សដ្ើមប៊ី chat សៅកាន់នរណមានក្ស់ាន សោក្សអនក្សគគ្នន់ដតសគរើសសរីសយក្ស contact ដដ្លសៅក្សនុង
contact
logo

list

បនាទប់មក្សសរសសរអវ៊ីដដ្លចង់សរសសរសៅក្សនុង

បរិសវណសុំរាប់

chat

សហើយច៊ុចសលើ

ឫច៊ុច key [Enter] ក្ស៏ាន

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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សដ្ើមប៊ីសផ្ញើ file សៅឲ្យគ្ននសៅក្សនុង chat សោក្សអនក្សគគ្នន់ដតច៊ុចសលើបូត៊ុងShare

សហើយសគរើសយក្ស

send file

សគរើសសរីស File ដដ្លចង់សផ្ញើ ្ឺគគ្នន់ដតចូលសៅកាន់ទ៊ីតាុំងដដ្លរក្សាទ៊ុក្សនូវ file របស់សោក្សអនក្ស សហើយ select
សលើ file សនាឹះបនាទប់មក្សច៊ុចបូត៊ុងOpen។
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Skype និយយមិនអស់លយ
៊ុ តាមរយៈ Mobile Phone

សៅក្សនុង
Skype)ដដ្លអាច

mobile
call

phone

សៅកាន់មិតភ
ត ក្សតិ

សោក្សអនក្សក្ស៏អាចសគបើគាស់សសវាក្សមមរបស់Skype
Skype

ានដដ្រ

ដតសោក្សចុំាច់គតូវ

(Skype

to

មានក្សមម វិធ៊ីSkype

ដដ្លានដ្ុំស ើងសៅក្សនុងទូរសព្ទដដ្របស់អនក្ស ។ Skypeអាចសគបើគាស់ជាមួយនិងឧបរណ៍ចល័តមួយចុំនួនសទៀត
ដដ្លអាចសគបើគាស់ internet ានដ្ូចជា iPad iPod touch ជាសដ្ើម និងអាចដ្ុំសណើរការសៅសលើ Operating
Systems មួយចុំនួនដ្ូចជា iOS, Android, Black berry, Symbian, Windows phone ដដ្ល support
សៅនរង Java Platform, Micro Edition ឫ Java ME ។
គបសិនសបើទូរសព្ទម្ដ្របស់សោក្សអនក្សមិនទាន់មាន Skype សូមដសវងរក្ស Skype សគមាប់ទូរសព្ទសៅក្សនុង CD
របស់ទសសនាវដ្ដ៊ី ANT ។
វិធc៊ី all Skype to Skype សៅសលើទរូ សព្ទដដ្
សៅសលើ iOS device: សគរើសសរីសcontact ណាមួយ សហើយសគរើយក្សពាក្សយCall

សលើ Android devices: សគរើសសរីស contact ណាមួយ សហើយសគរើសយក្សពាក្សយCallសៅសលើ Menu
ក្សនុងទូរសព្ទសោក្សអនក្ស

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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សៅសលើ BlackBerry devices: សគរើស រីល contact ណាមួយ សហើយច៊ុចបូត៊ុង Menu របស់ទូរសព្ទ បនាទប់មក្ស
សគរើសសយក្សពាក្សយCall។

ងាយគសួលជាងនិងសៅសទៀត្ឺសោក្សអនក្សគគ្នន់ដត

សគរើស រីស

contact

ណាមួយ

បនាទបមក្សច៊ុច៊ុបូត៊ុង Call ព្ណ៌ម្បងតរបស់ទូរសព្ទជាការសគសច ។

សៅសលើ Windows Mobile devices: សគរើសសរីស contact ណាមួយក្សនុង contact list សហើយច៊ុចសលើ
tapCall
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ម មរៀងទី៦
មរៀររមងកើែតវរសាយផ្ទទល់ខ្ៃ
លួ ឥែគិែនលល (រលក់)
បៃក្ស់អាចនិយយានថាជាវ៊ុប
ិ ស្ថយផ្ទល់ខួ ៃន ដដ្លសគបើសគមាប់ក្សត់គតានូវដ្ុំសណើររ៊ី វិតរបស់អនក្ស ឬអាច
ជាក្សុំណត់សហត៊ុគបចុំម្ថ្ៃក្ស៏ាន។បៃក្សអា
់ ចជាទ៊ីក្សដនៃងផ្សព្វផ្ាយផ្លិតផ្ល

(ដបបឯក្សរន)

សគមាប់សោក្សអនក្ស

ដដ្លមានអារ៊ីវក្សមមខានតតូចជាសដ្ើម។ មួយ វិញសទៀត សោក្សអនក្សក្ស៏អាចដចក្សរំដលក្សចុំសណឹះដ្រង ឬបសងកើនការចងចុំ
របស់អនក្ស សោយការបសងកើត និងសរសសរបៃក្ស់សនឹះផ្ងដដ្រ។ល។
ចុំសពាឹះការបសងកើតសនឹះ

សោក្សអនក្សព្៊ុុំចុំាច់មានរុំនាញខាងវ៊ុិបស្ថយ

ឬរុំនាញខាងសរសសរអតាបទសនាឹះសទ។
១. សតើ្ួរសគរើសយក្សក្សមម វិធម
៊ី ួយណាសដ្ើមប៊ីតុំសលើង web site?
CMS រាប់សិបដដ្លសយើងមិនអាចចុំអស់ សហើយ រតតដតមិនមានសព្លស្ថក្សលបងមដងមួយៗឱយានចប់ក្សនុង
សព្លឆាប់រហ័ស ានដដ្រ។ រួនកាល មានសសវាក្សមមមិន្ិតម្ថ្ៃដដ្លអន៊ុញ្ញាតិឱយសយើងបសងកើត web site សោយ
មិន្ិតម្ថ្ៃ អាចផ្ទក្ស
ុ ឯក្សស្ថរានសោយគ្នមនក្សុំនត់ ឯ server សទៀតសស្ថត ស្ជាអនក្សគ្ប់គ្ងរុំនួស ស្ចត់ដចង
ក្សមម វិធឱ
៊ី យសយើងសគបើានសោយងាយគសួល។
មានអនក្សស្ថច់ ក្សមមជាសគចើន ជាព្ិសសសអនក្សចង់ស្ថក្សលបងចង់សចឹះ វិជាារយរុំព្ូក្ស ឬ អនក្សសិក្សាដផ្នក្សក្ស៊ុុំព្យូទ័រ មិន
អាចអត់គទាុំគស្ថវគជាវក្សមម វិធ៊ី របស់ស្និងយក្សមក្សតុំសលើងខៃួនឯងឱយខាងដតាន។ ចុំដនក្ស គក្សុមហ៊ុនធុំៗ
សសវាក្សមមធុំៗ ដដ្លមានសមារិក្សដ្ល់រាប់ពាន់ រាប់ោន តុំរូវឱយសរសសរក្សមម វិធ៊ីសោយខៃួនឯងដតមដង។ អនក្ស
សិក្សាភា្សគចើនក្ស៏អាចសគបើគាស់ Framework មួយចុំនួនផ្ងដដ្រ សដ្ើមប៊ី បសងកើត web site ដដ្លមានដ្ុំសនើរការ
តាមដដ្លខៃួនចូលចិត។
ត ផ្ទយ
ុ សៅ វិញ សបើសមើលព្៊ីសុំបក្សសគៅ Web site គ្នមនអវ៊ីសគៅព្៊ី អតាបទ, រូបភាព្, វីសដ្អូ,
និង effect មួយចុំនួនសុំរាប់ទាក្ស់ទាញដភនក្សដតប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះ។ ដ្ូសចនឹះ មានក្សតាតជាសគចើនដដ្លអាចមានឥទធ ិព្លសលើការ
សគរើសសរីសសយើងក្សមម វិធ៊ី ឬ ឧបក្សរណ៍ណាមួយយក្សមក្សសគបើ សៅសព្លណា, សគពាឹះ អវ,៊ី សដ្ើមប៊ីអវ៊ី,…
២.បសចចក្ស វិទា (Information Technology)
គ្នមននរណាមានក្ស់ចង់សគបើគាស់សុំភារៈហួសសម័យសនាឹះសទ សលើក្សដលងដតមន៊ុសសសនាឹះមិនទាន់សម័យ ឬ
ឧបក្សរណ៍សនាឹះ ព្ិតជាមាន្៊ុណភាព្លអសលើសស្ដមន។ ដ្ូចគ្ននដដ្រ web site អាចសរសសរសោយម្ដ្ស៊ុទធ, អាច
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សគបើរូបភាព្មួយផ្ទុំងរុំនួសក្ស៏ាន, អាចដ្ុំសនើរការសលើក្សមម វិធ៊ី web ដដ្លស្គ្ប់គ្ងឲ្យសហើយក្ស៏ាន
(wordpress.com, tumblr.com, blogger.com), មាចស់ស្ហទុំព្័រអាចដ្ុំស ើងសោយខៃួនឯងក្ស៏ាន
(WordPress, Joomla, Drupal, Typo3,…), ឬ ក្ស៏គក្សុម developer ណាមួយគតូវបសងកើតស ើងថ្ម៊ីស៊ុទធស្ថធ
សដ្ើមប៊ីស្ៃើយតបដ្ុំសនើរការសោយដ ក្ស ណាមួយដដ្ល CMS មិនអាចសធវើាន។
សព្វម្ថ្ៃ សយើង្ួរព្ិចរណាសោយព្រងដផ្អក្សសលើស៊ុវតាិភាព្ (security) ជាចុំបងសដ្ើមប៊ីសរៀសវាងការវាយ
គបហារណាមួយសោយមិនដ្រងខៃួន។ រួនកាល គក្សុមហ៊ុនផ្សព្វផ្ាយផ្លិតផ្លខៃឹះ ព្ាយមសធវើឲ្យ Search
Engine បងាាញទុំព្័ររបស់ខួ ៃនសៅសលើស្ (SEO: search engine optimization) សោយសធវើតាមទាុំងផ្ៃូវភៃឺ និង
ផ្ៃូវងងរត។ រួនកាល ទុំព្័រន៊ីមួយៗ្ួរដតមានក្សូដ្ដដ្លគតូវតាមសតង់ោរបចចុបបនន HTML, XHTML, strict,
stransitional,…. ដដ្លគតូវានក្សុំនត់និងដក្សសុំរួលជាបនតបនាទប់សោយ w3c.org។ រួនកាលបសចចក្ស វិទាខពស់សព្ក្ស
អាចតុំរូវចិតដត តសមារិក្សមួយភា្ តូចដដ្លមានចុំសនឹះដ្រងគ្ប់គគ្នន់សដ្ើមប៊ីសគបើគាស់ឧបក្សរណ៍ដដ្លមាន គស្ថប់
ានគ្ប់គគ្នន់។ បសចចក្ស វិទាទាបសព្ក្ស ស្ហទុំព្័រសយើងនរងគតូវានអនក្សអានក្សប់ទ៊ុក្សក្សនុងស្ថរមនទរ៊ី ជាមិនខាន។
Web 2.0 មិនដមនជាការផ្សព្វផ្ាយដតមួយផ្ៃូវសទៀតស ើយ។ ទុំព្័រ ឬ អតាបទ ឬ រូបភាព្ណាមួយដដ្ល
សយើងផ្សព្វផ្ាយ អាចអន៊ុញ្ញាតិឱយអនក្សអានចូលរួមបសញ្ច ញមតិ ឬ ចូលរួមបដនាមខៃរមស្ថរ ឬ ដក្សលុំអសោយមិន
ចុំាច់អនក្សមានចុំសនឹះដ្រងសរសសរក្សូដ្ HTML សទៀតស ើយ។ សយើងក្ស៏មិនអាចចត់ទ៊ុក្សថា web site ជាក្សមម វិធស៊ី ៅ
សលើ desktop សទៀតស ើយ សគពាឹះអនក្សចូលរួមដក្សដគបខៃរមស្ថរមានសគចើនគ្នន សៅសព្លណាក្ស៏ានឱយដត Server
ដ្ុំសនើរការ។ ថ្វ៊ីសបើបសចចក្ស វិទាមានលក្សខ ណៈសុំបូរដបបយ៉ាងសនឹះក្សដ៊ី ស៊ុវតាិភាព្សៅដតជាបញ្ញាចុំបង។ Hackers ដតង
មានមសធាាយថ្ម៊ីៗសគរៀតចូលក្សនុងទុំព្័រសយើងជានិចច។ ដ្ូសចនឹះ គបព្័នដ្
ធ ុំសនើរការរបស់សយើងគតូវដត វិវតតឱយាន
ឆាប់រហ័សបុំផ្៊ុត។
៣.អនក្សសគបើគាស់
បសចចក្ស វិទា គតូវសុំរបសៅតាមក្សតាតអនក្សសគបើគាស់ផ្ងដដ្រ។ សបើសយើងបសងកើត web site សុំរាប់មរឈោឋនទូសៅ
ចូលរួមសរសសរអតាបទ ឬ upload រូបភាព្ ឬ វីសដ្អូ,… form ទាុំងឡាយគតូវសរៀបចុំឱយមានភាព្ងាយគសួល
បុំផ្៊ុត។ អនក្សទាុំងសនាឹះអាចជាអនក្សនិព្នធ, អនក្សថ្តរូប, អនក្សគស្ថវគជាវ … ដដ្លមិនមានបទព្ិសស្ថធន៍ទាល់ដតសស្ថឹះ
ក្សនុងការសរសសរក្សូដ្ានគតរមគតូវ ដ្ូច developers។ ឧទាហរណ៍ អនក្សចូលរួមសរសសរអតាបទ្ួរសមើលស

ើញ

គតរមដតចសនាៃឹះសុំរាប់ោក្ស់ចុំនងសរើងនិងអតាបទ អនក្សគតួតព្ិនិតយអាចដក្សដគបអតាបទរបស់អនក្សដ្ម្ទាន អនក្សគ្ប់គ្ង
ទុំព្័រអាចមានសិទធិសគចើនជាងសនឹះសទៀតសដ្ើមប៊ីគ្ប់គ្ង ទុំព្័រ…។
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ើញយ៉ាងណាគតូវដតបងាាញលទធ ផ្លច៊ុង

សគកាយយ៉ាងហនរង។ ខ៊ុសព្៊ី developers ដដ្លគតូវសរៀបចុំដ្ុំសនើរការខាងក្សនុងទុំព្័ររបស់ខួ ៃនឱយស្ៃើយតបឱយាន
ឆាប់រហ័ស។ ឧទាហរណ៍ សដ្ើមប៊ីបងាាញអតាបទដដ្លានសរៀបចុំសហើយស្គតូវច៊ុច mouse ប៊ី សៅ បួនដ្ង ឬ
សដ្ើមប៊ីបសងាាឹះរូបភាព្ ១០០ សនៃរក្ស ស្គតូវ submit មដងមួយៗ សនាឹះានន័យថាសយើងក្សុំព្៊ុងសលើក្សទរក្សចិតឱ
ត យ
សមារិក្សទាុំងចស់ទាុំងថ្ម៊ី ឈប់សគបើសសវាក្សមមរបស់សយើងសហើយ។ Persona ជាពាក្សយដដ្លស្សគបើញរក្សញាប់ក្សនុង
ដ្ុំនាក្ស់កាលសរៀបចុំ prototype។ Developers អាចស្ថមនទ៊ុក្សម៊ុនថាសមារិក្សគបសភទអវ៊ីខៃឹះនរងកាៃយជាអនក្សសគបើ
គាស់ក្សមម វិធរ៊ី បស់ខួ ៃន ឧបក្សរណ៍ណាខៃឹះដដ្ល្ួរអន៊ុញ្ញាតិឱយសគបើសយងសៅតាមតួនាទ៊ីរបស់សមារិក្ស
ន៊ីមួយៗ។
ដ្ូសចនឹះ ការសគរើសសរីស CMS ឬ framework ណាមួយ មក្សសគបើក្សអា
៏ គស័យសៅតាមសគ្នលសៅផ្ងដដ្រ។ រួន
កាល ឧបក្សរណ៍ខៃឹះមានអនក្សសគបើសគចើនសលើសល៊ុបដតអនក្សទាុំងសនាឹះស៊ុទធដតអនក្ស គស្ថវគជាវ វិទាស្ថ្សត ឬ គតរមដត
អនក្សផ្ាយពាណិរក្ស
ា មម នរងហ៊ុចលទធ ផ្លខ៊ុសគ្ននសៅសព្លដដ្លសយើងយក្សមក្សអន៊ុវតតចុំសពាឹះសមារិក្សរបស់ សយើង
៤.រុំនួយបសចចក្សសទស
ក្សមម វិធល
៊ី អ មិនគតរមដតអាគស័យសលើស៊ុវតាិភាព្ និង ភាព្ងាយគសួលដ្ល់អនក្សសគបើគាស់ប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះសទ។ ឧបក្សរណ៍
រុំនួយជាក្សតាតសុំខាន់សុំរាប់សោឹះគស្ថយរាល់បញ្ញាដដ្លមិនចុំសពាឹះ ម៊ុខ។ Forum, chat room, professional
service, ឬ មិតភ
ត ័ក្សតិ គគ្នន់ដតជារុំនួយបសណា
ដ ឹះអាសននដតប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះ។ គក្សុម developers គតូវមានជាចុំាច់ នូវ
ឯក្សស្ថររុំនួយដដ្ល វិវតតទនទរមគ្ននសៅនរង Version ក្សមម វិធ៊ីរបស់ខួ ៃន។
រួនកាល web site ខៃឹះសគបើក្សមម វិធ៊ី សោយបង់គាក្ស់សោយស្ថរស្មានគាក្ស់ផ្ង ស្មានសសវាក្សមមបសចចក្សសទស
ដដ្លអាចទ៊ុក្សចិតផ្
ត ង។ រួនកាល សយើងសគបើក្សមម វិធក្ស
៊ី ូដ្សបើក្សចុំហរ (FOSS) មិនគាក្សដ្ថាមានអនក្សផ្ដលស់ សវាក្សមម
បសចចក្សសទសព្ិតគាក្សដ្សៅឯណាសទ សគៅព្៊ីដសវងរក្សតាម Internet។ បចចុបបនន wiki software គតូវានសគបើ
គាស់ សគចើនបុំផ្៊ុតសុំរាប់សរសសរឯក្សស្ថររុំនួយសគពាឹះនរណាក្ស៏អាចចូលរួមដក្សលុំអរ ខៃរមស្ថរានគ្ប់សព្ល
សវោ។ សោយចុំនួនអនក្សសគបើគាស់ មានកាន់ដតសគចើន ឯក្សស្ថររុំនួយកាន់ដត វិវតតជាលុំោប់ ខ៊ុសព្៊ីក្សមម វិធដ៊ី ដ្លគតូវ
បង់គាក្ស់ សោយមានដតអនក្សសគបើគាស់មួយភា្តូច និង អនក្សានផ្លចុំសនញព្៊ីក្សមម វិធស៊ី នាឹះសទើបសម័គ្ចិតច
ត ូលរួម
មដងមាកល សោយសទើសទាល់។

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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៥. ដសវងរក្សចុំនូល
ការដសវងចុំនូលតាមរយៈ web site មិនដមនជាសរឿងព្ិាក្សសនាឹះសទ ដតក្ស៏មិនងាយគសួលសព្ក្សដដ្រ គបសិនសបើ
សយើងមិនសចឹះសដ្ើរផ្ៃូវកាត់ ឬ មិនសផ្ដតសៅសលើចុំនូលជាសរឿងសុំខាន់។ ស្ហទុំព្័រព្ត៌មាន, រូបភាព្, វីសដ្អូ, និង
social network ទាក្ស់ទាញអនក្សអានានសគចើនបុំផ្៊ុត។ អនក្សទាុំងសនាឹះរួនកាលជាមន៊ុសសទុំសនរគ្នមនការសធវើ រឺជា
គក្សុមផ្សព្វផ្ាយដដ្លដសវងរក្សអតិថ្ិរនគបសភទម៊ុនសនឹះ។
web site ដដ្លអាចទ៊ុក្សចិតា
ត ន ្ួរដតមានខៃរមស្ថរបសងកើតឬសិក្សាសោយផ្ទល់ខួ ៃន អតាបទមិនចុំលងស្ ឬ
បងាាញគតរមក្សដ៊ីសសងខបរបស់អតាបទរបស់ស្សដ្ើមប៊ីគ្នុំគទមតិអវ៊ីមួយ របស់ខួ ៃន។ មាន web site ជាសគចើនគតូវាន
បសងកើត សហើយដ្ួលសៅ វិញ ឬ ទ៊ុក្សសចលសោយស្ថរគ្នមនខៃរមស្ថរសដ្ើម ឬ សងឃរមទាក្ស់ទាញអនក្សចូលរួមានសគចើន
សៅសព្លសគកាយទាុំងមិនទាន់ដ្រងថា គបធានបទរបស់ខួ ៃននរងគតូវបក្សគស្ថយព្៊ីអវ៊ីសៅស ើយ។
Domain name មួយតុំម្ល ១០$ , web host មធយម ៧$ ក្សនុងមួយដខ ឬ ក្ស៏អាចរក្សានសថាក្សជាងសនឹះ
រហូតដ្ល់ 2$ ក្ស៏មាន។ ដ្ូសចនឹះ ការបសងកើត web site មិនដមនព្រងដផ្អក្សទាុំងគសុងសលើ developers សនាឹះសទ។
មាចស់ទុំព្័រគតូវ្ូសវាសទ៊ុក្សជាម៊ុននូវខៃរមស្ថរ និងការសរៀបចុំឱយានគតរមគតូវ, ចាស់ោស់, និងងាយគសួល
ដសវងរក្សសុំរាប់មរឈោឋនទូសៅ។ ការបងាាញផ្ទុំងផ្ាយពាណិរក្ស
ា មម ដសវងរក្សចុំនូលជាសរឿងបនាទប់បនសុំ បនាទប់ព្៊ី
ទុំព្័រសយើងមានគបជាគបិយភាព្ដតប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះ។

ក្មមវធ
ិ ី Facebook
1- ក មវិធី Facebook (Facebook)
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Facebook ជា Website ដដលទគទពញនយ
ិ មទរបស្
ើ រមាប់ទធវកា
ើ របងាាញរូបភ្ជព ោរ ទៅទអាយមរ
ិ តភក្ត័ កត

បងបអូនរបស្់អ្នក ទ

យ
ើ បដ
ើ អា ទលង Chat បានផងដដរ។ ទដម
ី ំទ

Account ជាមុនស្ិនទោយអ្នុវរតដូ ខាងទរកាមៈ

ើ
ើ រការ Facebook បានអ្នកររូវបទងករ

1.2- រមបៀបច្បុោះម្មោះមៅក្នង
ុ Facebook
ទបើក Internet Explorer

វាយ Website: www.facebook.com
បំទពញព័រមា
៌ នតាមអ្វីដដលទគ ង់បាន

Click Sign up ទដើមបបទងក
រ
ើ Account
ី

បំទពញទលខ្កូដកនុងរបអ្ប់
Text in the box:

ឧទាហរណ៍ៈ gomorran House
Click Sign Up បូរុង
Click Skip this step
Click Skip

បនាទប់មកវាបងាាញរូបដូ ខាងទរកាមបញ្ជាក់ថាការបទងកើរ Account របស្់អ្នកបានទជាគជ័យ

Internet & Email
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1.3- រមបៀបក្ាំែ ់ព៌ មា
័ នផ្ទាល់ខ្នមៅក្ន
លួ
ង
ុ Facebook (Profile)

អ្នកអា ទធវកា
័ មា
៌ នផ្លទល់ខ្ួ នរបស្់
ល
អ្នកដូ ជា Current City, Hometown, Sex, Birthday
ើ រដកដរបរល់ពរ

បងាាញរូបថរ ឬ Comment ទផសងៗដដលអ្នក ង់ទអាយមរ
ិ តភក្ត័ កត បងបអូនរបស្់អ្នកទ

ើញ។

+ Basic Information
Click Profile tab
Click Basic Information

- Current City
- Hometown
- Sex
- Birthday
56

: វាយអាស្័យោានប ុ េបបនន
: វាយទក
ី ដនលងកំទនរ
ើ
: ទរជស្
ើ ទរស្ទភទ
ើ

: ទរជើស្ទរស្នថា
ដខ្ ឆ្ងនក
ំ ំទនើរ
ើ
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 Show my full birthday in my profile

: បងាាញនថា ដខ្ ឆ្ងនក
ំ ំទនរ
ើ ទពញទលញ

 Show only month & day in my profile : បងាាញដរនថា នង
ណ េះ
ិ ដខ្ បុទណា

 Don’t show my birthday in my profile : មន
ំ ំទនរ
ិ បងាាញនថា ដខ្ ឆ្ងនក
ើ ទៅកនុង Profile របស្់អ្នក

- Interest in

- Language

: ទរជើស្ទរស្នូ
វ ំនាប់អារមម
ើ

៍ របស្់អ្នក

: វាយភ្ជោ

Click Save បូរុងបនាទប់ពីអ្ក
ន បានទធវើការកំ

រ់រ ួ

+ Profile Picture
Click Profile tab
Click Profile Picture
Click Browse…បូរុង
រកទតា
ំ ននរូបភ្ជពដដល
ី ង
អ្នក ង់ោក់

Click ទលើរប
ូ

Click Open បូរុងជា
ការទរស្ ។
1.4- រមបៀបណវវងរក្មិ ភ
ត ័ក្តក្ត (Find Friend)
អ្នកអា ដស្វងរក Friend ដដលអ្នកពុំដដលោាល់ពម
ី ុនមកទោយទធវើដូ ខាងទរកាមៈ
វាយទ្មេះ Friend ដដលអ្នក ង់ដស្វងរកទៅកនុង
របអ្ប់ Search

ឧទាហរណ៍ៈ Srey oun
Click ទលើ Friend ដដលអ្នក ង់បាន
Click Add as Friend បូរុង

Click Send Request បូរុង
4.4- រមបៀបមផញើស្គរ (Send Message)
Click ទលើ Friend ដដលអ្នក ង់
ទផញើោរ

Click Send Message បូរុង
បនាទប់មកវាបងាាញផ្លទង
ំ ថមីមយ
ួ
ទទៀរដូ រូបខាងទរកាមៈ
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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- Subject : វាយ ំ

ង

ទជើងននរបធ្ននបទ

- Message: វាយោរដដលអ្នក ង់ទផញើ
Click Send បូរុង

ចំណ៍ៈំ ទបើអ្នកទផញឯ
ើ កោរតាមរបអ្ប់ Send Message អ្នកទផសងមន
ិ អា ទមល
ើ ឯកោរទយង
ើ ទទ ទមល
ើ ទ
អ្នកដដលទយើងទផញើដរបទុ ណា
ណ េះ។ ដរទបើទផញើតាម Commend ទនាេះឯកោររបស្់ទយើងអ្នកទផសងក៏អា ទមល
ើ ទ
1.3-

រមបៀប Log In Account Facebook


Type your Email Address



Type your Password



Click Log In

ញ
ើ បានដរ

ើញដដរ។

1.5- រមបៀបចាក្មច្បញពី Account Facebook
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ទៅទពលដដលអ្នកឈប់ទរបរើ បាស្់អ្នកររូវចាកទ ញពី Account របស្់អ្នកទដើមបទី ៀស្វាងពកា
ី រទបក
ើ ទមល
ើ ឬ

ទរបរើ បាស្់ពអ្
ី នកដនទ ទោយទរបើ Logout។

Click Account
Click Logout

&'

មមមរៀនទី៧: រមបៀបមរបើ E-Mail ក្នង
ុ Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook ក៏អា ទធវើការ Send/Receive E-Mail ដូ ទៅកនុង Internet Explorer ឬ Mozilla

Firefox ដដរ។

1- រមបៀបបមងកើ

Account (Create Account)

Open Microsoft Outlook 2010
Click File tab
Click Add New Account

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com

59

មជ្ឈមណ្ឌល

កុំព្យូទ័រ

COMPUTER RESOURCE CENTER

Click E-mail Account
រួ បំទពញព័រមា
៌ នដដលទគររូវការ
Click Next បូរុង
Click Finish បូរុង

2- រមបៀបមផញើស្គរ (Sending Mail)
Click Home tab
Click New E-mail
- To: វាយ E-Mail ដដលអ្នកររូវទផញើ ដរទបើអ្នក ង់

ទផញើទៅទរ ើនគ្ននរគ្នន់ដរទរបើស្ញ្ជដទកបៀស្(,)ទដើមប ី
ខ្

ឌ ដ កពី E-Mail របស្់មនុស្សមានក់ទៅ

E-Mail មនុស្សមានក់ទទៀរ។

- Cc (Carbon Copy): ជាកដនលងស្រមាប់វាយ
E-Mail ដូ

To ដដរ បុដនតរគ្នន់ដរជាអ្នកដង
ឹ ឮ

- BCC (Blind Carbon Copy): ស្រមាប់ទផញើ

ោរទៅ Address E-Mail របស្់មនុស្សមានក់
ដនទទទៀរទោយមន
ិ អ្នុញ្ជដរទអាយ Address
E-Mail ទៅកនុង To និង Cc ដឹងទនាេះទទ។

- Subject: ស្រមាប់ស្រទស្រ ំ
Click Send បូរុង

ងទជង
ន
ើ នន E-Mail របស្់អ្ក

3- រមបៀបទទួល E-Mail (Send/Receive)
Click Send/Receive tab
Click Send/Receive All Folders
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មមមរៀនទី៨: Website មានរបមោជន៍
1- Website ទាក់ទងការអ្ប់រ ំ
2- Website ទាក់ទងអ្ងាការ ោថប័ន នង
ិ ស្មាគមនានា
3- Website ទាក់ទងរកស្ួ ងនានា និងោថប័នរក់ពន
័ ធ
4- Website ដស្វងរកការងារ

5- Website ដដលទាក់ទងព័រមា
៌ ន
6- Website ស្រមាប់ដស្វងរកឯកោរទផសងៗ
ម្មោះសាែរ័ៃ

វុិរសាយ
គេហទុំព្័រគេរឹះស្ថានអប់រំ
www.ume.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ទបៀលរបាយ
ិ

www.bbu.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ភូមន
ទ ទនំ ពញ
ិ
ិ ភ

www.rupp.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ន័ររុន
ិ

www.norton-u.com

ោកលវទាល័
យ កមពុជា
ិ

www.uc.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ទមគងាកមពុជា
ិ

www.mekong.edu.kh

ោកលវទាល័
យ បញ្ជដោក្តស្ត
ិ

www.puc.edu.kh

ោកលវទាល័
យ អាស្ុី អ្ឺរប
ុ
ិ

www.aeu.edu.kh

វទាោ
ថ ន បទ េកវទាកមព
ិ
ិ
ុ ជា (រិ

ូ)

www.itc.edu.kh

វទាោ
ថ ន វាន់ោ
ិ

www.vanda.edu.kh

ោកលវទាល័
យ អ្នតរជារិ
ិ

www.iu.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ភនទំ ពញអ្នតរជារិ
ិ

www.ppiu.edu.kh

ោកលវទាល័
យ ធនធ្ននមនុស្ស
ិ

www.hru.edu.kh

ោកលវទាល័
យជាររិ គប់រគង
ិ

www.num.edu.kh
គេហទុំព្័រ អង្គការ ស្ថាប័ន និង្សមាេមនានា

អ្ងាការស្

របជាជារិ

www.un.org.kh

អ្ងាការស្ុ ខ្ភ្ជពពិភពទលាក

www.who.int

អ្ងាការ ភី ទអ្ស្ អាយ

www.psi.org

មជឈម

www.dccam.org

អ្ងាការរក់កមពុជា

www.rhac.org.kh

អ្ងាការស្ិទធិមនុស្សពិភពទលាក

www.hrw.org

ឌ លឯកោរកមពុជា

គេហទុំព្័រគកសួង្នានា និង្ស្ថាប័នពាក់ព្័នធ
រកស្ួ ង ព័រមា
៌ ន
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រកស្ួ ង ដផនការ

៍

www.mop.gov.kh

រកស្ួ ង ទទស្ រ

៍

www.mot.gov.kh

រកស្ួ ង បរោ
ិ ថន

www.moe.gov.kh

រកស្ួ ង ការររជារិ

www.mond.gov.kh

រកស្ួ ង មហានផទ

www.interior.gov.kh

រកស្ួ ង រ

ិ ជាកមម

www.moc.gov.kh

រកស្ួ ង វបបធម៌ នង
ិ វ ិ រិ រស្ិលបៈ

www.mcfa.gov.kh

រកស្ួ ង ទស្ដាកិ េ នង
ិ

www.mef.gov.kh

រកស្ួ ង ោធ្នរ

ការ នង
ឹ ជញ្ាូ ន
ិ ដក

www.mpwt.gov.kh

រកស្ួ ង អ្ប់រ ំ យុវជន និងកឡា
ី

www.moeys.gov.kh

រកស្ួ ង អ្ភវិ ឌ្ឍន៍ជនបទ

www.mrd.gov.kh

រិ ញ្ដ វរថុ

គេហទុំព្័រស្សែង្រកការងារ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ
ដស្វងរកការងារ អាហារូបករ

៍ នង
ិ ការស្ិកា

www.bongthom.com

៍ និងការស្ិកា

www.cambodiajobpage.com

៍ និងការស្ិកា

www.cambodiaworks.com

៍ និងការស្ិកា

www.pelprek.com

៍ នង
ិ ការស្ិកា

www.khmer.ws

៍ និងការស្ិកា

www.camhr.com

ដស្វងរកការងារ នង
៌ ន រំ េះុ
ិ ព័រមា

www.metafilter.com

គេហទុំព្័រស្សែង្រកព្័ត៌មាន
កាដស្រទដើមអ្ំពល
ិ

www.dap-news.com

កាដស្រកមពុជាថមី

www.kampucheathmey.com

កាដស្រទកាេះស្នតភ្ជ
ិ ព

www.kohsantepheapdaily.com.kh

កាដស្រនគរវរត

www.nokorwatnews.com
គេហទុំព្័រស្សែង្រកឯកស្ថរនានា

ដស្វងរកឯកោរជុំវញព
ភ
ិ
ិ ពទលាក

www.google.com

ដស្វងរកឯកោរទមទរៀនរគប់របទភទជុំវញព
ភ
ិ
ិ ពទលាក

www.wikipedia.org

ដស្វងរកឯកោរជុំវញព
ភ
៌ ន
ិ
ិ ពទលាក នង
ិ តាមោនព័រមា

www.msn.com

ដស្វងរកអាស្យោានោថប័ន ជុំវញព
ភ
ិ
ិ ពទលាក

www.yellowpage.com

ដស្វងរកឯកោរជុំវញព
៌ ន
ិ
ិភពទលាក និងតាមោនព័រមា

www.yahoo.com

ដស្វងរកឯកោរវទដអ្ូ
ទូទាង
ំ ពិភពទលាក
ី

www.youtube.com

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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ម មរៀៃទី ២

ការប្សាវប្ជាវមោយមាៃប្រសិទធិភាព្

១. មសចកដមី ្ដើ
Internet សគបៀបានដ្ូចបណា
ណ ល័យ ឬឃ្
ៃ ុំង ដដ្លានសរៀបជា Databases សគមាប់ បសគមើ
អនក្សគស្ថវគជាវ អនក្សរុំនួញ និងអាចទាញផ្លគបសយរន៍ជាសគចើនសទៀត។ សដ្ើមប៊ីដសវងរក្ស ឯក្សស្ថរ សអាយមានគប
សិទធសយើងគតូវមានវិធ៊ី មានក្សបួនសដ្ើមប៊ីសអាយកាន់ដតងាយគសួលដថ្មសទៀត។
សបើសយើងនិយយការសគបើគាស់អ៊ុ៊ីនធឺណិត មានអគតាម្នការសគបើគាស់យ៉ាងសព្ញ និយមសគមាប់ស ម័យ
ការច៊ុងសគកាយសនឹះ។ ការគស្ថវគជាវតាមអ៊ុ៊ីនធឺណិត អាចសគមួលការងារ យ៉ាងសគចើនដ្ល់អនក្សសិក្សាគស្ថវគជាវ ។
អនក្សគស្ថវគជាវទាុំងអស់អាចទាញយក្ស ផ្លគបសយជាសគចើនព្៊ីអន
៊ុ៊ី ធឺណិតសោយអនក្សមិននរក្សស្ថមនដ្ល់ សោយគ្ន់
ដតឭតៗគ្នន ឬតាមមិតភ
ត ័គក្សអនក្សនិយយ។
២. មែើការមប្រើប្ាស់អៃ
ុី ធឺណែ
ិ មាៃមប្រោះថ្នាក់តដលឬមទ?
តាមការគស្ថវគជាវាន

សអាយដ្រងថា

ស្ហទុំព្័រមួយចុំនួនគ្នមនអាជាញប័ណណ

និងផ្លិតឯក្សស្ថរ

សោយគ្នននឯក្សស្ថរសយងចាស់ោស់។ មានការបសងាាឹះស្ហទុំព្័របនៃ(ុំ Hacker)។ អនក្សលួចឯក្សស្ថរ លួចថ្ត
ចុំលងឯក្សស្ថរជាចាប់ក្សមមសិទធ ដ្ូចជាអាជាញប័ណណ (Copy Past Print)។ វិទាស្ថានមួយានសអាយដ្រងថា
អគតាម្នការគស្ថវគជាវានរក្សស

ើញអនក្សដដ្លទាញយក្សផ្លគបសយរន៍ព្៊ី Internet ្ឺព្ួក្សអនក្សរុំនួញមាន ៨៣%

អនក្សទាក្ស់ទង់និងការអប់រំ ៦% និង ការគស្ថវគជាវ អាសអាភាស ១.៥%(ទិន័យ
ន ឆានុំ ច៊ុង២០០៩)។
អនក្សរក្សសគគ្នឹះ្ឺមិនសូវព្ូដក្សគស្ថវគជាវតាមរយៈអ៊ុ៊ីនធឺណត
ិ សគពាឹះសព្លខៃឹះគ្នត់អាច
ឯក្សស្ថរមិនព្ិតមិនគតរមគតូវឯក្សស្ថរគ្ននការគតួតព្ិនិតយចាស់ោស់ជាសដ្ើម។

Download

មួយសទៀតគ្នត់អាចទាញយក្ស

ឯក្សស្ថរគ្នមនអតតសញ្ញាណ(ឯក្សស្ថរសចរHacker) ដដ្លអាចសអាយមានការយល់ខ៊ុស។
៣. ប្រមេទឧរករណនៃការប្សាវប្ជាវ

ឧបក្សរណ៍ម្នការគស្ថវគជាវមាន២សុំខាន់ៗ(ខញុំសុ លើក្សយក្សដតព្៊ីរមក្សសិក្សា) ដដ្លអាចគស្ថវគជាវានក្សនុងអ៊ុ៊ីនធឺណត
ិ
វាខ៊ុសដបៃក្សគ្នន ប៉ា៊ុដនតមានសគ្នលបុំណងដតមួយ ្ឺ ការគស្ថវគជាវ
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គៃលលោះកាង
ុ ការតសែងរកឯកសារតា រយ៍ៈ Google ឲ្យាៃរហ័ស

សោក្សអនក្សគាក្សដ្ជាស្ថគល់ Google.com ជាមិនខានក្សុំព្ូល វ៊ុិបស្ថយសុំរាប់ដសវងរក្ស និងលប៊ីលុំោប់
សលខ១សលើព្ិភព្សោក្ស។ សលខ២្ឺ www.bing.com និងwww.yahoo.com។

១. ការតសែងរកមោយមប្រើពាកយគៃលោះឺ ៗ

១. សៅសព្លដដ្លសោក្សអនក្សចង់ដសវងរក្សឯក្សស្ថរអវ៊ីមួយ សូមក្ស៊ុុំសរសសរពាក្សយដវងសព្ក្ស សូមសរសសរ
ដតពាក្សយ្នៃរឹះានសហើយ។
ឧទាហរណ៍៖ How can i print word document to file PDF? ស្ថក្សបតរូ សៅជា “Print word to
PDF”

សូមគមើលលទធ ផលស្ែល ខសគ្នា

២. ការតសែងរកមោយមប្រើ “”
ជាទូសៅ Google ដសវងរក្សតាមបុំដនក្សម្នពាក្សយ។

គបសិនជាចង់រក្សដតពាក្សយសព្ញសូមសគបើ “Loan

dropout” ។
Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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dropout សគពាឹះវានរងដសវងរក្ស៣ វិធ៊ី Loan

dropout,

Loan,

Dropout។

អាចវាយដ្ូសចនឹះាន “Loan dropout” in Microfinance។

៣. ការតសែងរកមោយមប្រើ “”
សបើចង់រក្សឯក្សស្ថរជាគបសភទណាមួយសូមវាយឲ្យចុំគបសភទដ្ូចជា

*.pdf

ជាសដ្ើម។

សនាឹះវានរងរក្សដតឯក្សស្ថរ PDF ប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះ។

៤. ការគណនាមលខ្មៅមលើ Google
ចង់្ណនាតុំម្លសលខក្ស៍ាន (33+5000)*10987-6754/903+sin(34)/cos(7)
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សតើ៣០ឆានុំ មាន ប៉ា៊ុនាមនវិនាទ៊ី 30year in second។ សតើ១០០្៊ី ូដម៉ាគត មានប៉ា៊ុនាមនដម៉ាគត 100km to
m។ សតើ ១០០្៊ី ូដម៉ាគត មានប៉ា៊ុនាមនមា៉ាណ100km to mile…។ល។

៥. Google ជាវចនាៃុប្ក
Google មានគស្ថប់ៗ។

ឧទាហរណ៍ចង់រក្សពាក្សយ Financial

Statement សូមវាយ define:

Financial statement។

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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៦. រកចមនាលោះែុំនលមលខ្ណា យ
ួ
ឧទាហរណ៍ Cambodia 1975..1979។

៧. តសែងរកតែមលើតវរសាយណា យ
ួ ចាស់លាស់
ឧទាហរណ៍ថាសយើងចង់រក្សពាក្សយ “របប ៀ ប តំ
ប ើ
ង “ដតសលើ វ៊ុិបស្ថយសុំប៊ុក្សអាយធ៊ីដតប៉ា៊ុសណា
ណ ឹះ
សូមវាយ រសបៀបតុំស ើង:www.sombokit.com។
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អនក្សដ្រងសទថា GOOGLE មានមា៉ាស៊ុន
៊ី សម(Server)គបដហលជាង១ោនសគ្ឿងសុំរាប់បុំស រីសអាយការ
Search របស់អនក្ស។មួយ វិញសទៀត GOOGLE រក្សចុំណូលាន ១២ម៊ុឺនដ្៊ុោៃក្សនុង១សមា៉ាង និង ២៨៨ម៊ុឺនដ្៊ុោៃក្សនុង
១ម្ថ្ៃ៕

&'

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com
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បញ្ហ
ា វុខ្ភាពវរមាប់អនក្មរបើក្ាំព
ុ យទ័
ូ ររយៈមពលយូរ

សគមាប់អនក្សដដ្លច៊ុច ក្ស៊ុព្
ុំ យូទ័រក្សនុងរយៈសព្លយូរដ្ូចជា អនក្សបសងកើតក្សមម វិធ៊ី អនក្សរចនា (Designer) អនក្សសលង
Game អនក្សវាយអតាបទ ឬឯក្សស្ថរសផ្សងៗសោយសគបើ ក្ស៊ុុំព្យូទ័រជាសរៀងរាល់ម្ថ្ៃ ដតងដតមានបញ្ញាមិនគសួល ឬឈឺ
ម្ដ្ (ជាព្ិសសសក្សម្ដ្) ឬដភនក្ស ។
សដ្ើមប៊ីកាត់បនាយ បញ្ញាសគគ្នឹះថានក្ស់បណា
ត លមក្សព្៊ីការសគបើក្ស៊ុុំព្យូទ័រមិនគតរមគតូវ សោក្ស
អនក្សគគ្នន់ដតសធវើតាមវិធខា
៊ី ងសគកាមសនឹះ ។
១. ការសគបើ Mouse
សគមាប់អនក្សរចនា អនក្សចូលចិតសត លង Game រយៈសព្លយូរ អនក្សសគបើ internet ក្សនុងរយៈសព្លយូរ ដតងដតសគបើ
mouse ក្សនុងរយៈសព្លយូរ ។
គបសិនសបើសោក្សអនក្សកាន់ mouse មិនានគតរមគតូវសនាឹះសទ អាចបណា
ត លឲ្យសោក្សអនក្សមានការឈឺ ឬច៊ុក្សក្សម្ដ្
សូមសមើលរូបខាងសគកាមសគមាប់ការសគបើគាស់ mouse ដដ្លគតរមគតូវ និងមិនគតរមគតូវ ។

សតើសោក្សអនក្សអនក្សសគបើ mouse គតរមគតូវដដ្រឬសទ?
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គបសិនសបើសោក្សអនក្សសគបើមិនគតរមគតូវសនាឹះសទ សហើយសោក្សអនក្សសគបើយូរដខសនាឹះសោក្សអនក្សគាក្សដ្ជាឈឺក្សម្ដ្
ជាមិនខានស ើយ ។
ក្ស. គបអប់ម្ដ្ និងក្សុំភួនម្ដ្ោក្ស់ឲ្យសសមើគ្នន ហាមកាច់ក្សម្ដ្
(សូមសមើលរូបខាងសលើ) សដ្ើមប៊ីក្ស៊ុុំឲ្យក្សម្ដ្របស់សោក្សអនក្សកាច់ស ើងសលើ ឬច៊ុឹះសគកាម សោក្សអនក្សគតូវរក្សទ៊ីតាុំងោក្ស់
mouse របស់សោក្សអនក្សឲ្យានគតរមគតូវ សហើយក្សុំព្ស់ម្នការអងគយ
ុ សលើសៅអ៊ីគតូវដតសមនរង mouse
្ឺមិនគតូវខពស់សព្ក្ស ឬទាបសព្ក្ស សដ្ើមប៊ីសរៀសវាងក្សម្ដ្កាច់ស ើងសលើ ឬច៊ុឹះសគកាម ។
បនាទប់ព្៊ីសរៀបចុំទ៊ីតាុំង mouse និងសៅអ៊ីអងគយ
ុ រួចសហើយស្ថក្សោក្ស់ម្ដ្ របស់សោក្សអនក្សសលើ mouse សហើយព្ិនិតយ
សមើលសតើមានកាច់ដដ្រឬសទ គបសិនសបើមិនកាច់សទ្ឺគតរមគតូវ ។
ខ. ក្សម្ដ្ោក្ស់ឲ្យគតង់ ហាមបត់សៅស្វងឬសៅស្ថតុំក្សនុងរយៈសព្លយូរ
(សូមសមើលរូបខាងសលើ) សៅសព្លសគបើ mouse សោក្សអនក្សគតូវទុំោប់ោក្ស់ម្ដ្ឲ្យគតង់ សរៀសវាងបត់ក្ស៏ម្ដ្ សៅស្វង
ឬសៅស្ថតុំក្សនុងរយៈសព្លយូរ ដដ្លបណា
ត លសធវើឲ្យ្អរងមិនគតង់ក្សនាៃក្ស់ ។ ដ្ូសចនឹះសូមទុំោប់ោក្ស់ក្ស៏ម្ដ្ឲ្យគតង់សៅសព្ល
សគបើ mouse ។
២. ការសគបើ Keyboard
សគមាប់អនក្សបសងកើតក្សមមវិធ៊ី Programmer អនក្សវាយអតាបទ ឬឯក្សស្ថរ ដដ្លដតងដតសគបើ keyboard
ក្សនុងរយៈសព្លយូរ ។
គបសិនសបើសោក្សអនក្សកាន់ keyboard មិនានគតរមគតូវសនាឹះសទ អាចបណា
ត លឲ្យសោក្សអនក្សមានការឈឺ ឬ ច៊ុក្ស
ក្សម្ដ្ ដ្ូចនរងការសគបើ mouse ខ៊ុសដ្ូសចនឹះដដ្រ ។
គបសិនសបើសោក្សអនក្សសគបើមិនគតរមគតូវសនាឹះសទ សហើយសោក្សអនក្សសគបើយូរដខសនាឹះសោក្សអនក្សគាក្សដ្ជាឈឺក្សម្ដ្
ដ្ូចនរងការសគបើ mouse ខ៊ុសជាមិនខានស ើយ ។
ក. ររអប់ដដ និងកំភ ួនដដដាក់ឲ្យស្មគ្ន
ើ ា ហាមកាច់កដដ

សៅសព្លសោក្សអនក្សច៊ុច keyboard សោក្សអនក្សគតូវសរៀសវាងក្ស៊ុុំកាច់ក្ស៏ម្ដ្របស់សោក្សអនក្ស គតូវោក្ស់គបអប់ម្ដ្
និងក្សុំភួនម្ដ្របស់សោក្សអនក្សឲ្យសសមើគ្នន ហាមកាច់ក្សម្ដ្ខាៃង
ុំ សព្ក្សសៅសព្លច៊ុច keyboard ដដ្លបណា
ត លឲ្យឈឺក្ស៏ម្ដ្
ឬសលើក្សក្សុំភួនម្ដ្ខពស់សព្ក្ស ដដ្លបណា
ត លឲ្យច៊ុក្សក្សុំភួនម្ដ្ ។
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សដ្ើមប៊ីសរៀងវាងបញ្ញាសនឹះ សោក្សអនក្សគតូវោក្ស់ keyboard ឲ្យឆាៃយព្៊ីខួ ៃនសមលមមព្រងដផ្អក្សសលើម្ដ្របស់អនក្សដវង ឬខៃ៊ី
សដ្ើមប៊ីក្ស៊ុុំឲ្យកាច់ក្ស៏ម្ដ្ សហើយក្សុំព្ស់ម្នការោក្ស់ keyboard ក្ស៏គតូវសៅក្សគមិតសមលមមផ្ងដដ្រ ។ សហើយសព្លច៊ុច
ក្ស៊ុុំសលើក្សក្សុំភួនម្ដ្ខពស់សព្ក្ស ។
ខ. កដដទំងពើរដាក់ឲ្យររង់ ហាមបរ់សចញ ឬច ូលខ្លង
ំ សពក

សោក្សអនក្ស្ួរោក្ស់ម្ដ្ទាុំងព្៊ីរឲ្យគតង់សៅសព្លច៊ុច keyboard មិន្ួរបត់ក្ស៏ម្ដ្សចញសគៅ ឬចូលក្សនុងខាៃង
ុំ សព្លសទ
ដដ្លបណា
ត លឲ្យឈឺក្ស៏ម្ដ្ ។ ដ្ូសចនឹះសូមទុំោប់ោក្ស់ក្ស៏ម្ដ្ឲ្យគតង់សៅសព្លច៊ុច keyboard ។
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៣. ការពារបញ្ហ
ា ឈឺភ្ភាក

សដ្ើមប៊ីក្ស៊ុុំឲ្យព្នៃឺរបស់សអគក្សង់ (monitor) ប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ដភនក្សរបស់សោក្សអនក្ស ដដ្លសធវើឲ្យឆាប់គសវាុំង និង
សខាយដភនក្សសនាឹះ សោក្សអនក្ស្ួរអងគយ
ុ ឆាៃយព្៊ីសអគក្សង់គបដវងព្៊ី ៤៥ សៅ ៧០ សង់ទ៊ីដម៉ាគត (៥០ សង់ទ៊ីដម៉ាគត =
ក្សនៃឹះដមគត ) សហើយក្សុំព្ស់ដភនក្សរបស់សោក្សអនក្សគតូវសសមើក្សព្
ុំ ស់ខាងសលើម្នសអគក្សង់ ។
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ិ សអគក្សង់សព្ក្ស ព្នៃឺរបស់សអគក្សង់នរងសធវើឲ្យប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ដភនក្សរបស់សោក្សអនក្ស
គបសិនសបើសោក្សអនក្សអងគយ
ុ រត
ដតគបសិនសបើសោក្សអនក្សអងគយ
ុ ឆាៃយសព្ក្ស ដភនក្សរបស់សោក្សអនក្សនរងខុំគបរងសដ្ើមប៊ីសមើលអក្សសរ ដដ្លនរងសធវើឲ្យ
ដភនក្សរបស់សោក្សអនក្សឆាប់សខាយ ។
ដ្ូសចនឹះការសរៀបចុំសៅអ៊ីអងគយ
ុ និងត៊ុោក្ស់ក្ស៊ុុំព្យូទ័រឲ្យានគតរមគតូវ នរងរួយកាត់បនាយយ៉ាងខាៃង
ុំ សៅសលើបញ្ញា
ដដ្លសក្សើតមានសលើក្សម្ដ្ និងដភនក្សរបស់សោក្សអនក្សដដ្លបណា
ត លមក្សព្៊ីការសគបើក្សព្
៊ុុំ យូទ័រ ។ សហើយវាមិនព្ិាក្សសនាឹះសទ
គបសិនសបើសោក្សអនក្សបសងកើតទុំោប់ឲ្យានគតរមគតូវសនាឹះ ។
ក្ស. វិធ៊ីការពារដភនក្សសព្លសគបើគាស់ក្សុំព្យូទស័ ោយក្សមម វិធ៊ី
ព្ិតណាស់ គបសិនសបើអនក្សសគបើគាស់ក្សុំព្យូទ័រសគចើនសមា៉ាង និងអាចសធវើសអាយអនក្សងាយរងសគគ្នឹះ នរងបញ្ញាដភនក្ស
គបសិនសបើអនក្សមិនមាន វិធ៊ីការពារសផ្សងៗ។ ខាងសគកាមសនឹះជា វិធ៊ីយ៉ាងងាយដដ្លអាចរួយ ក្សុំណត់ព្នៃឺសអ
គក្សង់ក្សុំព្យូទ័រតាមតុំបន់ដដ្លអនក្សរស់សៅ ជាមួយ f.lux (http://stereopsis.com/flux/)៖
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សយើងតាមសផ្ដើមសធវើការក្សុំណត់តុំបន់ សូមច៊ុចសលើ បូត៊ុង Locate



សួមវាយសៅទ៊ីតាុំងរបស់អនក្សសដ្ើមប៊ីសអាយក្សមម វិធ៊ីសនាឹះវានរងក្សុំណត់ជាសវ័យគបវតតិ ព្៊ីតុំបន់របស់អនក្ស
និងសមា៉ាង

Internet & Email
Contact information: 0888952006 / Email:dychandoeunmit@gmail.com

75

មជ្ឈមណ្ឌល



កុំព្យូទ័រ

COMPUTER RESOURCE CENTER

សូមចមៃងសលខក្សនុងគបអប់សនាឹះចូលទ៊ីក្សនុងគបអប់ខាងសគកាម ៖

សនាឹះវានិងក្សុំណត់ព្នៃឺសោយសវ័យគបវតតិ សៅតាមតុំបន់អនក្សរស់សៅ ានគតរមគតូវ។ ក្សមម វិធស៊ី នឹះដ្ុំសណើរគ្ប់
គបព្័នគធ បតិបតតិការ។
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Internet Download Manager

1. Introduction

The site grabber feature of Internet Download Manager not only lets you download required files
that are specified with filters, for example all pictures from a web site, or all audio files from a web
site, but it also lets you download subsets of web sites, or complete web sites for mirroring or
offline browsing.
The site grabber has a set of predefined project templates, which make it easy to set the Grabber for
a required type of project.
The grabber itself is an easy to use four step wizard that determines completely what files to
download and where from. The grabber has a flexible set of filters both for the web pages to
explorer, and for the files to download. After creating a project, the grabber starts to explore files.
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Then you can check all necessary files and download them in the grabber by pressing the download
button in the toolbar, or you can add the checked files to the main list of Internet Download
Manager. At any time you can get back to any stage of the wizard to change settings, for example
paths to save files, or filter settings, and then go to the last stage to resume exploring a site or
downloading files.
It's also possible to download all explored files automatically. After closing the grabber, Internet
Download Manager asks to save the project. The saved project is added to the list of saved projects
which is shown under the "Grabber projects" node in the categories tree of the main IDM dialog.

When you right click on a project name, Internet Download Manager shows a popup menu where
you can open a project to continue downloading, schedule the project, or delete the project.

2. Set a start page
On the first step of the wizard you should specify the start page. By default, http protocol is
assumed; other protocols like https are required to be specified explicitly. The start page also sets
the current site. For example if you specified http://www.tonec.com/support/index.html, the current
site would be www.tonec.com with all supported protocols like ftp, https, http applied to this site
name.

78

Internet & E-Mail Address

មជ្ឈមណ្ឌល

កុំព្យូទ័រ

COMPUTER RESOURCE CENTER

If a site requires authorization, you should also set login and password on this step. Some sites
allow browsing/downloading only after authentication on a certain page. In this case you should
press on "Advanced>>" button, check "Enter login and password manually" box, and specify
the page to login to the site. Also if the site has a logout button, you should specify here the logout
pages that the Grabber should not open. If you set the login page, the Grabber will open a browser
window after the fourth step and let you login to the site manually before proceeding with exploring
and downloading.
If you plan to save the grabber project for a later use, then you need to choose a unique project
name and enter it in "Grabber Project Name" field at the top of the dialog. The project name is
shown in the list of saved projects in the categories tree of the main IDM dialog.
If you need to download all pictures, video or audio files from a website, or download a complete
web site, you may select the appropriate template in Project template listbox. Project templates
make it easy to start your projects quickly, because all required settings are made automatically.
But it's not necessary to select a project template. Project templates make predefined settings in
your project for the next steps of grabber wizard. If you download files from web sites with the
same Grabber settings, you may choose the "custom" template on this step, make necessary settings
on the next stages, and then save the settings as a template by picking "Project->Save current
settings as a template" menu item.

3. Main Action Dialog
The main grabber dialog has a toolbar, a window where all files are displayed, and a tree which
shows a structure of a site.

The tree shows the site structure according to links and to folders. You can also see the entire list of
all found files as well as all found files on a page or in a folder.
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The toolbar has the following buttons: "Start Exploring ", "Stop Exploring", "Check All Files",
"Uncheck All Files", "Start Downloading the checked files", "Stop Downloading the checked
files", "Add checked files to the main IDM list and to the download queue", and "Show
Grabber Statistics".
It's possible to check all required files for downloading and start downloading them immediately or
add them to the main IDM list. At any time you can get back to a previous page of the Grabber
wizard to change settings, filters, paths for saving files, and etc., and then go forward to resume
exploring a site or to resume downloading files.
If a file has been downloaded, then the file or its folder can be opened from popup menu by right
clicking on the file name.

It's also possible to select several files in the list using a mouse and the shift key and then check or
uncheck the files all together. The "properties" item in popup menu opens a dialog where you can
choose a file name to save the file, or where you can copy file URL or referrer to the clipboard.
"Show Grabber Statistics" button opens "IDM Grabber Statistics" window. The window is
always on top so that you can see it while you are running a grabber project.

The grabber statistics shows general statistic information about the project.

4.Settings Dialog

On the Grabber settings dialog you can specify how many files to explore and how many files to
download at the same time.
If a link to a found file has any text, then the description containing the text will be added to the
description field and be shown when you add the file to the main IDM list.
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By default "Look up files in IE cache before downloading" box is checked. If the grabber finds a
file in IE cache, it checks if the file was changed. If the file was changed, the grabber downloads it
from the site. If not, the grabber takes it from the cache of IE. If you don't use Internet Explorer, you
may turn this option off.

5. Scheduler
It's possible to schedule exploring/downloading time or synchronization time for every project.
If you choose "One-time exploring/downloading" option then it will be possible (a) only to
explore a site to look for matching files, or (b) to explore a site and download all matched files, or
(c) to download checked files.
Please note that if you need to download several files from a site that has frequent problems with
downloading, it's better to add required files to IDM main list and download these files using "Start
Queue" button in IDM main window. In this case IDM will retry to start downloading files
infinitely. But when you are downloading in the grabber, the grabber makes only 2 attempts to start
downloading, after it stops supposing it did everything possible for the project.
You can schedule periodic synchronization for a site or for checked files by turning on "Periodic
synchronization" option. In this case the grabber checks if files have been changed, and if
changed, it will download new files and replace them on new ones. For periodic synchronization,
the scheduler will turn on "overwrite existing files" option in project settings on step 2 of the
grabber wizard.
The project will start at a specified day and time only if "Start download at" box is checked. The
project itself should be closed, or if it's opened, it should be opened in the Main Action Dialog and
it should be stopped. A running project, or a project opened on any stage of the wizard will not be
run by the scheduler.
If you choose "Periodic synchronization" it will be possible to start the project many times in
every predefined number of minutes/hours. The scheduler will run the project periodically until the
time specified in "Stop download at", or if it's not specified then until the end of the day.
It's possible to stop any project at a specified time if you check "Stop download at" box and
specify a time. Note that the project will stop independently of "Start download at" checkbox
state.
After processing a grabber project you can program the grabber to hang up modem, exit Internet
Download Manager, or turn off computer like in the main IDM scheduler. But in the grabber
scheduler you can also open a file or run a program after processing a grabber project. If you want
to run several files on completion of a grabber task, you can create a batch .bat file and specify it in
"Open the following file when done". Please note that after finishing a scheduled project, IDM
will wait for 10 seconds and then start to execute actions planned on completion.
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