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 ១ អំពីសៀវភនេះ
សៀវភណេនំនេះ នxងបង្េញអំពីមូលដ្េនគេxះនេរបៀបបេើបេេស់

បេព័ន្បេតិបត្ិករ Android មនចំណុចបេទក់ជភសខ្េរ ដេលកុ្ងនេះ
មនរួមបញ្ូលចំណុចសំខន់ៗដូចជរបៀបតភ្េប់អ៊ ី ន ធឺណិត ករតភ្េប់
វ៉េយហ្េយ កររកេសទុកឈ្េះទំនក់ទំនង ករហទូរសព្ បណ្េញសង្ម
និងបណ្េញ VoIP នន។ (មើលបញ្មីតិក។)

តើសៀវភនេះសមេេប់អ្កណ?

សៀវភនេះតេូវបនរៀបចំឡើងសមេេប់អ្កបេើបេេស់ទូរសព្
Android ដំបូង (កំណេ 4.4 ឡើងទ) ដេលមនជភសខ្េរសេេប់ ឬក៏
អ្កដេលចេះបេើបេេស់ Android មួយចំនួនហើយ តេចង់ដxងបន្េម។



 ២ សេចក្ីផ្ើម
នកុ្ងអំឡុងខេតុល ឆ្េំ២០១៣ កេុមហ៊ុន Google បនបញ្េញ

កំណេថី្នេបេព័ន្បេតិបតិ្ករទូរសព្ទំនើបរបស់ខួ្ន គឺ Android កំណេ
4 . 4 ។ នកុ្ងកំណេនះទៀតសត ភសខ្េរ និងអកេសរខ្េរតេូវបន
បញ្ូលsេយមនសេេប់មកសេេប់តេម្ង។ ដូច្ េះហើយ ករដំឡើងភសខ្េរ
និងក្េរចុចភសខ្េរលេងជករលំបកសមេេប់អ្កបេើទូ រ ស ព ្ Android

ទូទទៀតហើយ។ នចុងខេមិ ថុ ន Google បនបន្ធ្ើបចុ្បេបន្ភព
បេព័ន្បេតិបតិ្ករមួយនេះឡើងដល់ 4.4.4 ។



 ៣ ទិដ្ភពអេកេង់ដំបូង
នផ្េកខងកេេមនេអេកេង់ដំបូង (Home screen) អ្កនxងឃើញ

របររូបតំណងកម្វិធីសំខន់ៗមួយHួរ ដេលជកន្េងsេយអ្កអចចូលទ
កម្វិធីននបនរហ័ស។ ខងកេេមនេះជទិដ្ភពនលើ Google 

Nexus 7 ។

ប៉ះនលើរូបតំណងនិមួយៗ ដើមេបីចូលទកន់កម្វិធីទំងនះ។



 ៣.១ ប៊ូតុងនំទិសរបស់ Nexus

នផ្េកកេេមនេអេកេង់របស់ Nexus អ្កនxងឃើញមនបូ៊តុងនំ
ទិសចំនួនបី។ នលើទូរសព្អេនដេយបេភេទផេសេងៗមនរបរនំទិស
ផេសេងៗគ្េ។

បកកេេយ
បើកតេឡប់ទកន់កម្វិធីឬទីកន្េងមុនៗដេលអ្កបន
សិ្តន។ អ្កអចចុចបូ៊តុងនេះរហូតដល់អេកេង់ដំបូង 
(Home screen) វិញ។

អេកេង់ដំបូង
ចុចបូ៊តុងនេះ ដើមេបីតេឡប់ទកន់អេកេង់ដំបូងវិញបន
ភ្េមមួយរំពេច។ បើចុចsេយជប់ហើយអូសឡើងលើ គឺដើមេបី
បើក Google Now ។

កម្វិធីថី្ៗ
បើកបញ្កីម្វិធីដេលអ្កបនបើកថី្ៗ។ ប៉ះលើរូបតូចនេ
កម្វិធីទំងនះដើមេបីបើក ហើយអូសគេវសទស្េឬំឆ្េង
ដើមេបីដកចេញពីបញ្ី។



 ៣.២ កររៀបចំអេកេង់ដំបូង
អ្កអចរៀបចំអេកេង់ដំបូងរបស់អ្កទតមចំណង់ចំណូលចិត្

ដូចជករដក់ផ្េំងរូបភពខងកេេយ, ធតុកេេហ្ិក (widget), រៀបចំរូប
តំណងននជដើម។

 ៣.២.១ ផ្េស់ប្ូរផ្េំងរូបភពខងកេេយ
១. ប៉ះនិងសង្ត់តេង់កន្េងទំនេរនលើអេកេង់ដំបូង ។
២. ប៉ះលើពកេយ «ផ្េំងរូបភព» ។
៣. ជេើសយករូបភពណមួយដេលអ្កពេញចិត្ ដើមេបីផ្េស់បូ្រ ។



 ៣.២.២ បន្េមរូបតំណងណមួយទលើអេកេង់ដំបូង
១. ទកន់អេកេង់ដំបូងណមួយដេលអ្កចង់ដក់រូបតំណង

បន្េម។
២. ប៉ះនលើរូបតំណង  «កម្វិធីទំងអស់» ។
៣. រកមើលកម្វិធីដេលអ្កចង់យកទដក់នកុ្ងអេកេង់ដំបូង។
៤. ប៉ះនិងសង្ត់វរហូតដល់អេកេង់ដំបូងបង្េញមក ហើយអូសយក

ទដក់តេង់ណដេលអ្កចង់បន រួចលេងមេេមដេចេញ។

 ៣.២.៣ បន្េមធតុកេេហិ្កទលើអេកេង់ដំបូង
១. ប៉ះនិងសង្ត់តេង់កន្េងទំនេរនលើអេកេង់ដំបូង។
២. ប៉ះលើពកេយ «ធតុកេេហ្ិក» ។
៣. ជេើសយកធតុកេេហ្ិកណមួយ ដយប៉ះនិងសង្ត់វរហូតដល់

អេកេង់ដំបូងបង្េញមក ហើយអូសយកទដក់តេង់ណដេលអ្ក
ចង់បន រួចលេងមេេមដេចេញ។

ដើមេបីបង្ើតថត អ្កគេេន់តេទញអូសរូបតំណងណមួយទដក់ពីលើរូប
តំណងមួយអ្ក។



 ៤ តេួសៗ អំពីករកំណត់បេព័ន្
កេេពីករ កំណត់លំនំដើមនកុ្ង Android អ្កក៏អច

រៀបចំនិងកំណត់បេព័ន្របស់អ្កទតមចំណូលចិត្បនដេរ មនដូចជ៖

១. វ៉េយហ្េយ
២. បូ្៊ធូស
៣. ទិន្ន័យចល័ត
៤. អេកេង់ដំបូង
៥. សំឡេង
៦. ករបង្េញ
៧. ករVុ្ក
៨. ថ្ (ថមពល)

៩. កម្វិធី

១០. ទីតំង (GPS)

១១. សុវតិ្ភព
១២. ភស & ករបញ្ូល
១៣. កលបរិច្េទ និង ពេល

វេល
១៤. ភពងយសេួល
១៥. ករបះពុម្
១៦. អំពីទូរសព្

 ៤.១ ករប្ូរភសនិងករបន្េមក្េរចុចខ្េរ
អី្ដេលគួរsេយចប់អរម្ណ៍នកុ្ងបេព័ន្បេតិបតិ្ករ Android 

កំណេ 4.4+ នះគឺភសនិងអកេសរខ្េរតេូវបនដក់បញ្ូលទកុ្ងនះជ
សេេច។ វនxងV្ល់សរបេយHន៍កន់តេចេើនសមេេប់អ្កបេើជHនជតិ
ខ្េរកុ្ងទំនក់ទំនង។



អ្កអចផ្េស់បូ្រភសនិងបន្េមក្េរចុចខ្េរតមវិធីខងកេេម៖
១. ចុចលើរូបតំណងកម្វិធីទំងអស់  ហើយប៉ះលើ «Settings»

។
២. រំកិលចុះកេេម រកមើល «Language & input» បន្េប់មក 

«Language» ។
៣. រកមើលភស «ខ្េរ» ហើយប៉ះលើវ។ វអចចំណយពេល

បុ៉ន្េនវិនទី ដើមេបីកេសមេួលបេព័ន្ទំងមូលsេយទជភសខ្េរ
ទំងសេុង។

រូបភព 1: ជេើសរើសភសខ្េរ



មេយ៉េងវិញទៀត អ្កក៏អចបន្េមក្េរចុចខ្េរបនVងដេរ ដេលមន
សេេប់នកុ្ង «ក្េរចុច Google» ។ សូមចូលទកន់ទីតំង «ភស & 

ករបញ្ូល» & «Language & input» ដដេល។
1. នតេង់ផ្េក ក្េរចុច & វិធីសស្េបញ្ូល , ប៉ះលើរូបករកំណត់

ដេលសិ្តនខងស្េំ «ក្េរចុច Google» ។
2. ប៉ះលើ «បញ្ូលភស» ហើយរកមើល ខ្េរ (កមុ្ជ) រួចធីកយក។

រូបភព 2: ជេើសយកក្េរចុច ខ្េរ 
(កមុ្ជ)

រូបភព 3: ទិដ្ភពក្េរចុចខ្េរ



 ៤.២ ករតភ្េប់បណ្េញទិន្ន័យចល័តនិងវ៉េយហ្េយ
អ្កអចតភ្េប់បណ្េញទិន្ន័យចល័ត 2G, 3G, 4G បននកុ្ង

ករកំណត់របស់ Android ។
1. ចូលទកន់ «ករកំណត់» ដេលមននកុ្ងបញ្ីកម្វិធី

ទំងអស់។
2. ប៉ះលើ «ចេើនទៀត...» ដេលសិ្តនកុ្ងផ្េក បណ្េញ & 

ឥតខេសេ 
3. ប៉ះលើ «បណ្េញចល័ត» ហើយចូលទកំណត់ ឈ្េះចំណុច

ចូលដំណើរករ ឬ Access Points Name ដើមេបីកំណត់ព័ត៌មន
នេករតភ្េប់បណ្េញទិន្ន័យចល័ត។

4. ប៉ះលើសញ្េ + ដេលសិ្តនរបរខងលើ ដើមេបីបន្េមឈ្េះ។

5. បន្េប់ពីកំណត់ឈ្េះនិងព័ត៌មនរួចហើយ ប៉ះលើបូ៊តុងមឺុនុយ
ដេលសិ្តនជេុងស្េខំងលើ ដើមេបីរកេសទុក ឬ បះបង់ ឬ លុប។



6. ប៉ះរង្ង់មូលដេលសិ្តនខងស្េំឈ្េះចំណុចណមួយ ដើមេបី
ដក់ជករតភ្េប់លំនំដើម។

អ្កអចតភ្េប់បណ្េញវ៉េយហ្េយបនដយចូលទ ករកំណត់ 
ហើយប៉ះលើពកេយ «វ៉េយហ្េយ» ។ អ្កនxងទទួលបនបញ្ីវ៉េយហ្េយ
នន។ ប៉ះលើឈ្េះបណ្េញណមួយ ដើមេបីតភ្េប់។



 ៤.៣ កំណត់ករបង្េញ សំឡេង និងពេលវេល
អ្កអចកេតមេូវករបង្េញ សំឡេង និងពេលវេលនកុ្ងទូរសព្ 

Android របស់អ្កបន នកុ្ង «ករកំណត់» ។



 ៤.៣.១ កំណត់ករបង្េញ
នកុ្ងករកំណត់ រកមើលពកេយ បង្េញ បន្េប់មកអ្កនxងទទួល

បនផ្េំងកំណត់ករបង្េញ ដេលកុ្ងនះអ្កអចកេតមេូវពនឺ្ ផ្េំងរូបភព
ករបងិ្លអេកេង់ កំណត់ម៉េងទូរសព្ដេក និងទំហំពុម្អកេសរ ។ល។ 
(រូបភព 4)

 ៤.៣.២ កំណត់សំឡេង
អ្កអចកំណត់សំឡេងរទ៍ និងស្េនភពសំឡេងនកុ្ងទូរសព្

របស់អ្កនកុ្ងករកំណត់សំឡេង។ ចូលទ ករកំណត់ ហើយប៉ះលើ
ពកេយ សំឡេង ។ 

រូបភព 4 : កំណត់ករបង្េញ រូបភព 5 : កំណត់សំឡេង



 ៤.៣.៣ កំណត់ពេលវេល
បេសិនបើអ្កតេូវករកំណត់ពេលវេលនិងកលបរិច្េទនកុ្ង

ទូរសព្របស់អ្ក នពេលអ្កចេញទបរទេស ឬក៏ពេលវេលមនបញ្េនះ
អ្កចូលទ ករកំណត់ ដដេល បន្េប់មករំកិលចុះកេេមហើយប៉ះលើពកេយ
កលបរិច្េទ & ពេលវេល ។



 ៥ កម្វិធីទំនក់ទំនង
 ៥.១ បន្េមទំនក់ទំនងក្ុង Android

នគេប់ទូរសព្នន អ្កអចរកេសទុកទំនក់ទំនងនកុ្ង
នះបនមនដូចជលេខទូរសព្ អសយដ្េនអី៊មេល និងកំណត់ចំណំ
ផេសេងៗ។

អ្កអចបន្េមទំនក់ទំនងថី្ទកុ្ងទូរសព្ Android របស់អ្កតម
រយៈវិធីចំនួនពីរ។

 ៥.១.១ បន្េមផ្េល់ពីកន្េងវយលេខទូរសព្
វិធីទី១ ៖

នខណៈពេលដេលអ្កកំពុងវយលេខទូរសព្ ហើយប៉ះ
នតេង់ពកេយ «បន្េមទទំនក់ទំនង» ។



បន្េប់មកចុចនលើពកេយ «បង្ើតទំនក់ទំនងថី្» ដេលសិ្តន
ផ្េកខងកេេម។

អ្កនxងទដល់កន្េងបញ្ូលទិន្ន័យទំនក់ទំនង។



កេេយពេលបំពេញព័ត៌មនរួចហើយ ប៉ះតេង់ពកេយ «រួចរល់» ដើមេបី
បញ្ប់។



វិធីទី២ ៖
អ្កអចចូលបន្េមបនតមរយៈកម្វិធី «មនុសេស» សមេេប់គេប់គេង

បញ្ីទំនក់ទំនងទំងឡយ។

1. ជដំបូង ចូលទបញ្ីកម្វិធីទំងអស់ ហើយប៉ះលើកម្វិធី 
«មនុសេស» ។

2. ប៉ះនតេង់សញ្េបន្េម ដេលសិ្តនកណ្េលរបរផ្េកខង
កេេមអេកេង់។

3. បន្េប់មកអ្កនxងទទួលបនបេបបទបំពេញព័ត៌មន ដូចមន
បង្េញនកុ្ងវិធីទី១ដេរ។

 ៥.២ ករផ្ើសរខ្ីៗ ឬអ៊ីមេល
នកុ្ង Android 4.4+ អ្កអចផ្ើអី៊មេលតមរយៈកម្វិធី 

Hangout ដេលនxងនិយយនពេលកេេយ។ ចំណេកឯករផ្ើសរខី្ៗវិញ
អ្កអចធ្ើតមរយៈ Hangout ឬក៏កម្វិធីHំនួយបន្េម (ដូចជ Sar 

Khmer, Contact+...) ។

 ៥.២.១ បើកករផ្ើសរខី្ៗនកុ្ង Hangout

នកុ្ង Android 4.4+ តេូវករកម្វិធីបន្េមមួយដើមេបីផ្ើសរ 
SMS ដូច្េះអ្កអចបេើកម្វិធី Hangout របស់ Google បន

ដេរ ដយអនុវត្តមHំហនខី្ៗខងកេេមនេះ។



1. បើកកម្វិធី Hangout នលើទូរសព្របស់អ្ក។
2. ចូលទករកំណត់របស់ Hangout។
3. ប៉ះលើ SMS ។
4. ប៉ះលើ បនបិទសរ SMS ដើមេបីផ្េស់បូ្រករកំណត់ទជ បន

បើកសរ SMS ។
កេេយពេលដេលអ្កបនបើកវរួចហើយ នះសរ SMS ននរបស់អ្ក
នxងតេូវបននំចូលទកុ្ង Hangout ដយស័្យបេវតិ្។



 ៦ ករដំឡើង និងលុបកម្វិធីបន្េម
នកុ្ងទូរសព្ Android អ្កអចដំឡើងកម្វិធីបន្េមទៀតសមេេប់

ករបេើបេេស់និងកមេសន្។ កុ្ងឆ្េំ២០១៤នេះ មនកម្វិធីបេមណ 
១.២០០.០០០ កម្វិធីដេលអ្កអចរកបននទីនះ។

 ៦.១ រកមើលនិងដំឡើងកម្វិធី
1. ចូលទកន់បញ្ីកម្វិធីទំងអស់ បន្េប់មកប៉ះលើ Play Store ។
2. ប៉ះលើរូបកេវពងេីក ដើមេបីរកមើលកម្វិធី។ (រូបភព 6)

3. ប៉ះលើសញ្េមឺុនុយដេលនខងស្េំ ឬក៏ប៉ះលើឈ្េះកម្វិធី ដើមេបី
ដំឡើង។ (រូបភព 7 & 8)

4. រង់ចំរហូតដល់ករទញយកនិងដំឡើងបនបញ្ប់ អ្កនxងឃើញ
កម្វិធីនះនកុ្ងបញ្ីកម្វិធីទំងអស់។

រូបភព 6: ប៉ះនលើរូបកេពងេីក ដើមេបីរកមើល។



រូបភព 7

រូបភព 8



 ៦.២ ករលុបកម្វិធី និងករធ្ើបច្ុបេបន្ភពកម្វិធី
កេេយពេលដំឡើងហើយ បុ៉ន្េអ្កចង់លុបកម្វិធីទំងនះវិញ 

ដូច្េះសូមអនុវត្តមវិធីខងកេេម៖
1. ចូលទ «ករកំណត់» បន្េប់មកប៉ះលើ «កម្វិធី» ។
2. រកមើលកម្វិធីដេលអ្កចង់លុប ហើយប៉ះលើឈ្េះវ។
3. ប៉ះលើពកេយ «លុប» គឺជករសេេច។



អ្កក៏អចលុប ឬ ធ្ើបចុ្បេបន្ភពបនតមរយៈកម្វិធី Play Store 

ដេរ ដយចូលទទីនះ ៖
1. អូសពីគេមអេកេង់ខងឆ្េងមក ឬក៏ចុចលើមឺុនុយនជេុងលើខង

ឆ្េង ហើយប៉ះលើពកេយ «My apps» ។ (រូបភព 9)

2. រកមើលកម្វិធីដេលអ្កចង់លុប បន្េប់ប៉ះលើឈ្េះកម្វិធី ឬក៏ប៉ះ
លើមឺុនុយនខងស្េឈ្ំេះ ដើមេបីលុប ឬ ធ្ើបចុ្បេបន្ភពលើ
កម្វិធីនះ។ (រូបភព 10)

រូបភព 9

រូបភព 10



 ៧ កម្វិធីបណ្េញសង្ម និង VoIP

កេេអំពីរបៀបខី្ៗនេករបេើបេេស់ទូរសព្ Android ក៏មនកម្វិធី
ផេសេងៗទៀតដេលអ្កគួរមននកុ្ងទូរសព្របស់អ្ក។ កុ្ងនះមនដូចជ
បណ្េញសង្ម និង VoIP ជដើម។

បណ្េញសង្ម គឺជទីកន្េងមួយV្ល់មុខងរអន្រកម្ ដេលអចsេយ
យើងទក់ទងគ្េទវិញទមកបនយ៉េងងយសេួលនិងឆប់រហ័ស។

VoIP (Voice Over Internet Protocol) គឺជសេវកម្ហទូរសព្
តមរយៈអី៊នធឺណិត។

ខងកេេមនេះ គឺជបញ្ីកម្វិធីបណ្េញសង្ម និង VoIP មួយ
ចំនួន ដេលអ្កអចរកដំឡើងបនតមរយៈ Play Store ។



១. Facebook 

Facebook ជបណ្េញសង្មដ៏ធំមួយនលើពិភពលក។
វមនភពសមេបូរបេប និងមនមុខងរជចេើន ដេលយើង
អចបេើបន។ 



២. Google+

បណ្េញសង្មនេះ គឺជរបស់កេុមហ៊ុន Google Inc. ។ វ
ក៏មនមុខងរចេើនមិនចញ់ Facebook បុ៉ន្េនដេរ។



៣. Twitter

បណ្េញសង្មនេះអនុញ្េតsេយអ្កVេសយព័ត៌មនខី្ៗ បន
រហ័ស និងអចsេយអ្កដទេតមដនយើង ឬក៏យើងតមដន
អ្កដទេវិញបនដេរ។



 
៤. Skype

Skype ជបេព័ន្ VoIP មួយដ៏បេសើរ ដេលអ្កអចហ
ទូរសព្ទអ្កនកុ្ង Skype ដយមិនគិតបេេក់ ឬក៏ទ
លេខទូរសព្ផ្េល់នតមបេទេសននដយគិតបេេក់តម
តំបន់និមួយៗ។ កេេពីនេះ អ្កក៏អចផ្ើសរHជេកកមេសន្ 
និងហទូរសព្ជវើដេអូបនដេរ។



៥. WhatsApp

ជកម្វិធីផ្ើសរបន្េន់ជអកេសរ រូបភព និងសំឡេង
ជដើម។ វមនភពលឿនរហ័ស និងមនអ្កបេើជចេើន
លននក់នលើពិភពលក។



៦. Hangout

ដូចដេលបនលើកឡើងនខងលើ អ្កអចបេើ Google 

Hangout សមេេប់ករផ្ើសរ SMS, ឬក៏Hជេកកមេសន្
ដយផ្េល់ជមួយអី៊មេល Gmail របស់អ្ក។



 

៧. Viber

Viber ក៏ជកម្វិធីផ្ើសរបន្េន់មួយដេរ ដេលមនភព
ពេញនិយមនលើពិភពលក។ វមនភពងយសេួល 
អចទូរសព្បនដយមិនគិតបេេក់ (បេសិនបើមន Viber 

ដូចគ្េ) ហើយអចផ្ើសរ ផ្ើសំឡេង និងវើដេអូបនយ៉េង
ងយសេួល។



៨. LINE

LINE ក៏កំពុងទទួលបនភពនិយមនលើពិភពលក
ដេរ។ វតេូវបនបង្ើតឡើងដយកេុមហ៊ុនHបុ៉ន។ វមន
មុខងរផ្ើសរបន្េន់, ហទូរសព្, ផ្ើវើដេអូ, និងមនហ្េម
កមេសន្ថេមទៀតVង។
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