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ស្លា យ 2 ៃនៃ 21 

បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់វគ្គេនេះ អ្នកនេឹងទទួលបានេនូេវចំណេណេះដឹង ៖

យល់អំណពី Ushahidi នេងិេចះេ្បើ្បាស់ Ushahidi Platform 

យល់ដឹងអំណពីកុំណព្ូទរ័ នេិងកម្មវធិីកុំណព្ូទរ័ែដល្សបច្បាប ់នេិងឥតគិតៃ��ថ្

 អាចែស្វែងរកពត័ម៌ានេ តាមរយៈកម្មវធិីអុនីេធឺណិេត

ើបគោលប្រំណងប្រៃនៃប្រវគ្គប្រប្រណុ្ះប្រណ្ល

យល់ដឹងអំណពីការេ្បើ្បាស់កុំណព្ូទរ័ នេិងការេ្បើយូនេីកូដែខ្មរ
េដើម្បីចង្កងរបាយការណ៍េេនៅក្នុង Ushahidi Platform



ស្លា យ 3 ៃនៃ 21វគ្គបណុ្ះបណ្លកម្មវធីិកំុព្ូទ័រភាសែរ ខ្មរ                           កំែរ ណ 2.0

ប្រសមាសភាគប្រកុំព្ទូ័រប្រជាប្រភាសាប្រែរ�ខ្មែរ

កណុ្េរ

ក្ារចុច

ម៉ូនេីទរ័

ធុង្ បពន័េ្

ប៊ូតុងេបើក
កុំណព្ូទរ័

សីុឌីរ ៉មូ

ប៊ូតុងេបើកម៉ូនេីទរ័



ការប្រដាក់ប្រៃដៃប្រើបលើបប្រប្រ្លង់ប្រក្ារចុច



ស្លា យ 5 ៃនៃ 21 

ប្រ្ូរប្រក្ារចុចប្រជាប្រក្ារចុចប្រយនូៃីកដូៃប្រែរ�ខ្មែរ

ចុចទីេនៃះ

េ្ជ្រើស

ចំណណាំណ ៖ េដើម្បីវាយអក្សរែខ្មរ អ្នក្តូវប្ូរក្ារចុច មកជាក្ារចុចយូនេីកូដែខ្មរ (CA)។

ក្រចុចែរ ខ្មរ

● ចុច ជំណនេួស + ប្ូរ (Alt + Shift)



ស្លា យ 6 ៃនៃ 21 

រើបប្រៀប្រប្រវាយប្រយនូៃីកដូៃប្រែរ�ខ្មែរ (ត)

ចំណេពោះវនីេដូវសី្តា  (Windows Vista និេង Windows 7) ក្ារចុចយូនេីកូដែខ្មរ 
សមា្គ ល់េដោយ KH - Khmer (Cambodia) ។

ចំណណាំណ ៖ េដើម្បីអាចេ្បើ្បាស់យូនេីកូដែខ្មរក្នុងកុំណព្ូទរ័បានេ អ្នកចាំណបាច់្តូវដំណេឡើង
យូនីេកូដែខ្មរ េហើយ្ បពន្័េ្បតិបត្តាិការវនីេដូ (Windows) ែដលគាំ្ណ ទយូនេីកូដែខ្មរ គឺ
្តូវមានេកំណែណេចាប់ពី Microsoft Windows 2000 េឡើងេទៅ ។



ស្លា យ 7 ៃនៃ 21វគ្គបណុ្ះបណ្លកម្មវធីិកំុព្ូទ័រភាសែរ ខ្មរ                           កំែរ ណ 2.0

ប្រ្លង់ប្រក្ារប្រចុចប្រយនូៃីកដូៃប្រែរ�ខ្មែរ



ស្លា យ 8 ៃនៃ 21 

ទីតាងំប្រអក្សរប្រែរ�ខ្មែរប្រើបលើបប្រ្គោប្រ់ចុច

ឧទាហរណ៍េ ៖ ទីតាំណងអក្សរែខ្មរេលើ ្គាបចុ់ច R

● េដើម្បីវាយអក្សរ រ ចុច្គាបចុ់ច R

េដើម្បីវាយអក្សរ ឬ ចុច្គាបចុ់ច ប្ូរ (Shift)+R

េដើម្បីវាយអក្សរ ឫ ចុច្គាបចុ់ច ឆ្ស់ (Alt Gr)+R



ស្លា យ 9 ៃនៃ 21 

● េដើម្បីវាយេជើងព្ញ្ជនេៈ ជាដំណបូងអ្នក្តូវចុច្គាបចុ់ច សញ្ញា ស្មាប់ដោក់
េជើង (្្) បន្ទា ប់មកចុចព្ញ្ជនេៈែដលអ្នកចង់បានេ ។

្្ + ក -> ្្ ្្ + ត -> ្្

្្ + រ -> ្្្្ + ង -> ្្

្្ + ដ -> ្្

្្ + ញ -> ្្

រើបប្រៀប្រប្រវាយប្រើបជើបងព្ញ្ជនៃៈ



ស្លា យ 10 ៃនៃ 21 

រើបប្រៀប្រប្រចូលប្រើបទៅកានៃ់ប្រតំប្រនៃ់ប្រប្រណ្ញ Ushahidi

េបើកកម្មវធីិរុករកអីុនេធឺណិេត (Mozilla Firefox)

វាយបញ្ចូ លពោក្ gbv.open.org.kh េនៅក្នុងរបារែស្វែងរក

ចុច្គាបចុ់ចបញ្ចូ ល (Enter)



ស្លា យ 11 ៃនៃ 21 

ការប្រើប្ប្រើប្ប្រាស ់Ushahidi

រងច់ាំណបនេ្តាិច បន្ទា បម់កតំណបនេប់ណ្ាញក៏េលចេឡើង ែដលមានេផ្ទា ំណងចំណនួេនេ្បាំណមយួ



ស្លា យ 12 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រើបដៃើបម

ផ្ទា ំណង េដើម គឺបង្ហា ញអំណពីពត័ម៌ានេេដើមរបស់តំណបនេ់បណ្ាញ



ស្លា យ 13 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្ររប្រាយការណ៍

បង្ហា ញអំណពីរបាយការណ៍េេផ្សងៗែដលបានេចង្កង



ស្លា យ 14 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រដាក់ប្រើបស្នើបប្ររប្រាយការណ៍

ស្មាប់ចង្កងរបាយការណ៍េែដលមានេដូចជា ៖

េ្ជើសេរ ើសទ្មង់ែបបបទ ស្មាប់កំណណេត់ថាេតើរបាយការណ៍េអ្នកស្ិតក្នុងទ្មង់
មយួណា ឧបទ្ទាវេហតុ ឬកំណណេត់្ តាអំណេពើហងិ្

សរេសរចំណណេងេជើងរបាយការណ៍េេនៅក្នុង្បអប់ចំណណេងេជើង

សរេសរខ្ឹមសររបាយការណ៍េេនៅក្នុង្បអប់េសចក្ីពណ៌េន

កំណណេត់កាលបរេិច្ឆេទ

េ្ជើស្ បេភេទអំណេពើហងិ្

េ្ជើសទីតាំណងៃ��នេកែន្េងេកើតេហតុ

ចុចប៊ូតុង ដោក់េស្នើ ែដលេនៅខាងេ្កាមៃ��នេទំណពរ័



ស្លា យ 15 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រដាក់ប្រើបស្នើបប្ររប្រាយការណ៍ (ត)



ស្លា យ 16 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រទំនាក់ទំនៃងប្រើបយើបង

បញ្ចូ លពត័ម៌ានេរបស់អ្នកដូចជា ៖ េឈ្ម ះ អាសយដោ្ឋា នេអុីែមល េលខទូរស័ព្ទា 
្បធានេបទសរ សរ នេិងេលខកូដសុវត្ិភាព រចួចុចប៊ូតុង េផ្ើសរ



ស្លា យ 17 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រឯកសារប្រច្បាប្រ់

អនុេញ្ញា តឲ្អ្នកតភា្ជ ប់េទៅកានេ់ឯកសរច្បាប់េផ្សងៗែដលមានេេនៅក្នុងវបិផតថលស្ី 
អំណពី្រីស្តាី women.open.org.kh



ស្លា យ 18 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រឯកសារប្រច្បាប្រ់ (ត)

ឧទាហរណ៍េ្បសិនេេបើអ្នកចុចេលើ ពោក ្រដ្ឋាធម្មនុេញ្ញា  អ្នកនេឹងទទួលបានេផ្ទា ំណងដូចខាងេ្កាម ៖



ស្លា យ 19 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រើបគោលនៃើបយោប្រាយប្រជាតិ

អនុេញ្ញា តឲ្អ្នកតភា្ជ ប់េទៅកានេ់ឯកសរេគាលនេេយោបាយេផ្សងៗែដលមានេេនៅក្នុង 
វបិផតថលស្ី អំណពី្រីស្តាី women.open.org.kh



ស្លា យ 20 ៃនៃ 21 

ផ្ទា ងំប្រទំព័រប្រើបគោលនៃើបយោប្រាយប្រជាតិ (ត)

ឧទាហរណ៍េ្បសិនេេបើអ្នកចុចេលើ ពោក ្នរ ីរតនេៈ អ្នកនេឹងទទួលបានេផ្ទា ំណងដូចខាងេ្កាម ៖



ស្លា យ 21 ៃនៃ 21 

សណួំរ នៃិងប្រចើបម្លើបយ

សំណណួេរ-ចេម្ើយអំណពីការេ្បើ្បាស់ Ushahidi
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