
កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ i 

 

 

 

កញ្ចប់សិកាផ្អែកល ើសមត្ថភាព 

 

លសវាកមមក ុំពយូទរ័ កុំរិត្២ 

 

 

ម ៉ូឌ  ១ 
 

ការលរៀបចុំបង្កា រទ កជាម នន៉ូវការផ្ែទុំ 

ក ុំពយូទ័រផ្ទា  ខ់្លួន 

 ទធអ សកិា ៣ 

សម្អែ ត្ក ុំពយទូ័រ នងិបរកិាា ររបស់ក ុំពយូ័រ 

 

 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ii 

 

 

 

 ម្អត្ិកា 

ទុំព័រ 

ខ្លឹមសារម ៉ូឌ   មែិត្ .......................................................................................................  

និយមន័យវាកយសពាបលចចកលទស .............................................................................................  

វត្ថុបុំណងទើ១ ................................................................................  

ធាតុ្ចូល/លមលរៀនទើ១ .......................................................................  

លុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ........................................................  

របតិ្សកមមចុំល ោះលុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង .................................  

វត្ថុបុំណងទើ២ ...............................................................................  

ធាតុ្ចូល/លមលរៀនទើ១ .......................................................................  

លុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ........................................................  

របតិ្សកមមចុំល ោះលុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង .................................  

វត្ថុបុំណងទើ៣ ...............................................................................  

ធាតុ្ចូល/លមលរៀនទើ១ .......................................................................  

លុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ........................................................  

របតិ្សកមមចុំល ោះលុំហាត់្/កិចចការអនុវត្តជាក់ផ្សតង .................................  

      



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 1 

ខ្លឹមសារម ៉ូឌ   មែិត្ 

កមមវិធី/វគ្គសិកា ៖ លសវាកមមកុុំពយូទ័រ 

ផ្អែកសមត្ថភាព ៖ ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន 

ម ៉ូឌ   ៖ ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន   

ការពិពណ៌នា ៖ ម ូឌុលលនោះររបដណត ប់លលើលទធផលសិកាផ្ដលជាត្រមូវការកនុងការអនុវត្តការ
ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួនផ្ដលរមួមាន   ការលរៀបចុំ ការសុំអាត្ ការពិនិត្យ
ផ្ផនកទន់ និងផ្ផនករងឹ ការផតល់លោបល់លអាយអតិ្ែិជនកនុងការបលងាើនរបសិទធភាពការលរបើរាស់កុុំពយូទ័រ និងការ
ផ្ែទុំកផ្នលងល វ្ើការលោយរសបលៅតាមសតង់ោរលោលនលោាយនិងនិតិ្វ ិ្ ើ។ 
 ទធអ សិកា( .ស)៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវម ូឌុលលនោះ សិសសឬសិកាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖ 
  .ស១៖ លរៀបចុំសុំរាប់ការបង្កា រននការផ្ែទុំ 
  .ស២៖ សមាែ ត្សមាសភារកុុំពយូទ័រនិងលររឿងកុុំពយូទ័រ 
  .ស៣៖ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ Diagnostic 

   .ស៤៖ ផតល់រពឹកាដល់អតិ្ែិជនកនុងការលរបើរាស់លអាយរបលសើរចុំល ោះកុុំពយូទ័រ 
  .ស៥៖ សុំអាត្កផ្នលងល វ្ើការ 
  



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 2 

និយមន័យវាកយសពាបលចចកលទស 

កមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបរណ៏ កម្មវធីិកុុំពយូទ័រផ្ដលរបតិ្បត្តិការឬររួរពិនិរយរបលភទរបស់
ឧបករណ៍ផ្ដលរតូ្វានភាជ ប់លៅកុុំពយូទ័រ។ កមមវ ិ្ ើបញ្ជជ  ជា្មម
តាទក់ទងជាមយួឧបករណ៍ផ្ដលល វ្ើឱ្យឧបករណ៍ល ោះល វ្ើការ
ជាមយួនឹងកុុំពយូទ័រាន 

កមមវ ិ្ ើDiagnostic កមមវ ិ្ ើផ្ដលរតូ្វានលរសរលសរសុំរាប់កុំនត់្បញ្ជា របស់ ផ្ផនកទន់ 
ផ្ផនករងឹ ឬ ការបញ្ចូ លជារបព័នធមយួ ឬរបព័នធបណ្តត ញមួមយួ។ 
កមមវ ិ្ ើdiagnosticផតល់នូវដុំលណ្តោះរាយសុំរាប់អនកលរបើរាស់
លោោះរាយបញ្ជា លផសងៗ 

Patch បុំផ្ណកននកមមវ ិ្ ើផ្ដលានបលងាើត្លឡើងលដើមបើលោោះរាយបញ្ជា
ឬល វ្ើឱ្យទន់សម័យកមមវ ិ្ ើកុុំពយូទ័រឬទិននន័យការោុំរទកមមវ ិ្ ើ ។ 
លនោះរមួបញ្ចូ លទុំងការជសួជុលប ោះ ល់សុវត្ថិភាពនិងកុំហុស
លផសងលទៀត្និងការកលមែការលរបើរាស់ ឬដុំលណើ រការ។ 

Defragmentation ការលរៀបចុំមាតិ្ការបស់ឧបករណ៏ផទុកលដើមបើផទុកឯការលៅផ្ត្
ផ្ផនកណ្តមយួជាមយួោន  

OS X ជាលសរ ើចុំណុចរបទក់ននរបព័នធដុំលណើ រការUnix ផ្ដលាន
បលងាើត្លឡើង និងលក់លោយរកុមហ ុនApple។ វារត្ូវានលរ
រច លឡើងលដើមបើដុំលណើ រការលលើកុុំពយូទ័រMac ផ្ដលោក់លអាយ
លរបើរាស់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០២។ 

Malware កមមវ ិ្ ើរ ុំខានដុំលណើ ការកុុំពយូទ័រ របមូលពត៌្មានសុំខាន់ៗ និង
ចូលលៅដុំលណើ រការលៅកនុងរបព័នធកុុំពយូទ័រឯកជន 
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 .ស៣៖ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ Diagnostic 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលទធផលសកិាលនោះ សសិសឬសកិាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖  

១. ល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រ 
២. ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបករណ៏ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និងសមាែ ត្ថាស
រងឹ 

 ៣. ដុំលណើ រការ និងលុមលមលរារលោយលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារទន់សម័យ 
 ៤. ដុំលឡើងផ្ផនកទន់និងល វ្ើលអាយរបលសើរលឡើងបនតិចបនតួចរបស់ផ្ផនកទន់ 
 

 

 
 
  

      វត្ថុបុំណងទី១ 
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សនលឹកព័ត៌្ម្អន ១ 

ល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រ 
វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រ
រសបលៅតាមបទោឋ នបលចចកលទស។ 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
 ឧបបត្តិលហតុ្សុវត្តិភាពរបស់កុុំពយូទ័ររឺលកើត្លឡើងបណ្តត លមកពើកុំហុសរបស់របព័នធរបតិ្បត្តិការ។ 
កុំហុសទុំងអស់លនោះរតូ្វានលរផ្កលឡើងវញិមួ អនកបលងាើត្របព័នធរបតិ្បត្តិការោក់លចញមួនូវបុំផ្ណកននកមមវ ិ្ ើ
លដើមបើបុំលពញមួចល ល ោះរបលហាងផ្ផនកសនតិសុខ្លោយការល វ្ើបចចុបបននភាពនូវរបព័នធរបតិ្បត្តិការផ្ដលអនករាដថា
មាននូវបុំផ្ណកននកមមវ ិ្ ើចុងលរកាយបងែស់។ 
 
ការល វ្ើបចចុបបននភាពរបព័នធរបតិ្បត្តិការរឹ ជាវ ិ្ ើាស្រសតាមញ្ញបុំផុត្កនុងចុំលណ្តមវ ិ្ ើជាលរចើនលដើមបើល វ្ើលអាយ
កុុំពយូទ័រមានសុវត្តិភាព។ លសទើផ្ត្ររប់របព័នធរបតិ្បត្តិការមានវ ិ្ ើង្កយៗមយួចុំនូនលដើមបើល វ្ើលអាយរាដកថា
របព័នធរបតិ្បត្តិការរបស់អនកានល វ្ើបចចុបបននភាពររប់ផ្ផនកលហើយ។ 
 
និត្ិវិធី 

កិចចការននការល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រមានទុំ ក់ទុំនងជុំហា នលុំអិត្នននិតិ្វ ិ្ ើលោយអនុលោមតាមលោល
នលោាយនិងនិត្វ ិ្ ើរបស់រកុមហ ុន និតិ្វ ិ្ ើលុំអិត្ទុំងអស់មានដូចខាងលរកាម៖ 
 ១.ល វ្ើបចចុបបននភាពវនិឌូវ 
 មើរកូសូហវវ ើនឌូវជារបព័នធរបតិ្បត្តិការផ្ដលលពញមួនិយមបុំផុត្និងមានការសុំរបសុំរលួបុំផុត្។ កុំឡុង
លពលោម នការលរជើលរ ើសការកុំណត់្ណ្តមួយរបស់វ ើនឌូវមិនផ្មនជាជលរមើសមានសុវត្តិភាពលទ មើរកូសូហវជា
និចចកាលោក់លចញមួនូវបុំផ្ណងផ្នកមមវ ិ្ ើ(patch) ការរបមូលផតុ ុំនន patch លរលៅថា Service Pack ផ្ដល
លរបើសុំរាប់លោោះរាយបញ្ជា លផសងៗ។លដើមបើល វ្ើបចចុបបនន ល វ្ើតាមជុំហា នខាងលរកាម៖ 

 ចុចលលើ Start > Control Panel > 

Windows Update 

 លរជើសលរ ើស Change settings ពើខាលឆវងនដ
ននការរុករក 
 ល វ្ើបចចុបបននភាព preference និងលរជើសលរ ើស
លពលលវោផ្ដលកុុំពយូទ័ររបស់អនកលបើក 

  ចុច OK លដើមបើរកាទុកការកុំនត់្ 
 ២.ល វ្ើបចចុបបននភាព Macs 

       ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទ១ី 
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 តាមលុំ ុំលដើម OS X ពិនិត្យមយួអាទិត្យមតងលដើមបើលមើលថាលត្ើមានបុំផ្ណក(Patch)សុំរាប់ផ្ផនក
ទុនរបស់វា។ របសិនលបើមាន អនកនឹងរតូ្វរាប់លអាយល វ្ើបចចុបបននភាពទុំងល ោះ។ អនកអាចមានបុំណងពិនិត្យ
លអាយានញឹមួកញាប់ ឬក៏ពិនិត្យលោយខ្លួនឯង។ 
 លដើមបើចូលលៅដល់ផ្ទទ ុំងបញ្ជជ  Software update, Apple → System Preferences → 

Software Update។លដើមបើបលងាើនការល វ្ើបចចុបបននលអាយានញឹមួកញាប់លោយចុចលលើមឺុនុយដុំបូងលរ លហើយ
លរជើសលរ ើស “daily” ។លដើមបើពិនិត្យលោយខ្លួនឯងសុំរាប់ការល វ្ើបចចុបបននភាពផ្ផនកទុនលោយចុច “Check 

Now”។ 

 
 

 
 
 

 
 

ឥឡូវលនោះសូមល្វើការអនុវត្តកិចច
ការឬលុំហាត់្លៅទុំព័រប ទ ប់ 
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សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ១ 

សុំណួរពហ លត្រើសលរើស៖ 
១. លហតុ្អវើានជាររប់អនកលរបើរាស់ទុំងអស់ររួផ្ត្ល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រ? 
 ក. លដើមបើានរបព័នធរបតិ្បត្តិការែមើមយួ 
 ខ្. លុបឯការឥត្ានការ 
 រ. សមាែ ត្លមលរារ 
 ឃ. ជសួជុលកុំហុស ភាពង្កយរងលរោោះ 
 
២. លត្ើអនកលរបើរាស់រូរផ្ត្លរជើលរ ើសជលរមើសមយួណ្តរបស់វ ើនឌូវ(Windows update option)រសបលៅ
តាមការទទលួាា ល់របស់វ ើនឌូវ?  
 ក. Update automatically 
 ខ្. Never check for update 
 រ. Download update but let me choose whether to install them 
 ឃ. Check for update but let me choose whether to download and install them 
 
៣. លត្ើរបភពសុំរាប់ល វ្ើបចចុបបននភាពានមកពើអវើ? 
 ក. ឌើស OS 
 ខ្. ឧបករណ៏ផទុកចល័ត្ 
 រ. ល វ្ើបចចុបបននភាពផ្ទទ ល់(internet) 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 
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ចលមលើយគ្នលឹឹះ ១ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិមួរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. ឃ 
២. ក 
៣. រ 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 

រត្លប់លៅធាតុ្ចូលឬកនុងលមលរៀនវញិមួ របសិនលបើពិនទុរឺមិនលែឥត្លខាច ោះ។ 
សូមពិនិត្យនូវធាតុ្ចូលឬលមលរៀនទើ១លឡើងវញិមួ មុនបនតលៅទុំព័រប ទ ប់។ 
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សនលឹកព័ត៌្ម្អន ២ 

ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបករណ៏ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និងសមាែ ត្ថាសរងឹ 
វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាព ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ
ឧបករណ៏ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និង សមាែ ត្ថាសរងឹលោយអនុលោមតាមត្រមូវការការង្ករ។ 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
កុុំពយូទ័រភារលរចើនានល វ្ើលឡើងកនុងរយៈលពលជាលរចើនឆ្ន ុំចុងលរកាយផ្ែរកាភារកិចចលោយសវ័យរបវត្តិប ុផ្នតអនក
អាចផ្ែរកាពកួវាលោយខ្លួនឯងលោយមិនមានការរិត្នែលលៅតាមការចង់ាន ។ Tools ដ៏សុំខាន់ៗរឺ Disk 
defragmentation ផ្ដលានលរៀបចុំប ើត្រាយា យ ននទិននន័យលៅលលើរោយរបស់អនកដូលចនោះពកួលរអាច
ផ្សវងរកានលលឿនជាងមុន និងDisk Cleanup ផ្ដលអាចលុបឯការសទួននិង ឯការបលណ្តត ោះអាសនន
ផ្ដលមិនានលរបើលដើមបើានទុំហុំទុំលនរលរចើនជាងមុន។ Tools លផសងលទៀត្ផ្ដលអាចរតូ្វានលរបើលដើមបើពិនិត្យ
លមើលថាឧបករណ៍និងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបករណ៍មយួលដើមបើល វ្ើឱ្យរាកដថាសមាសភារទុំងអស់លនោះរតូ្វាន
កុំពុងល វ្ើការោ ងរតឹ្មរតូ្វ។ 

 
 
និត្ិវិធី 

កិចចការននការពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបករណ៏ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និងសមាែ ត្
ផ្ផនករងឹមានទុំ ក់ទុំនងជុំហា នលុំអិត្ នននិតិ្វ ិ្ ើលោយអនុលោមតាមលោលនលោាយ និងនិតិ្វ ិ្ ើរបស់
រកុមហ ុន និតិ្វ ិ្ ើលុំអិត្ទុំងអស់មានដូចខាងលរកាម៖ 
 
 

      ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទី២ 
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 ១.ពិនិត្យឧបករណ៏ និងកមមវ ិ្ ើបញ្ជជ ឧបករណ៏ 
 ការពិនិត្យឧបករណ៏តាមរយោះ BIOS 
លដើមបើពិនិត្យសមាសភារផ្ផនករងឹរបស់កុុំពយូទ័រថាវា
ដុំលណើ រ ឬអត់្?។លយើងអាចចូលលៅកាន់ BIOS 
លដើមបើពិនិត្យររប់សមាសភារទុំងអស់ថាលត្ើវាាា
លលើ ឬក៏មិនាា ល់។លដើមបើចូលលៅកាន់សូមលបើកកុុំ
ពយូទ័ររបស់អនក ឬចាប់លផតើមលឡើងវញិមួរបសិនលបើកុុំ
ពយូទ័រកុំពុងដុំលណើ រការ។ 
លពលកុុំពយូទ័ររបស់អនកកុំពុងចាប់លផតើម សូមផ្សវរក
ល ម្ ោះរបស់អនកផលិត្ BIOS ផ្ដលបង្កា ញមួលៅលលើលអរកង់។ល ម្ ោះរបស់អនកផលិត្ BIOS ជា្មមតាលិច
លចញមួលៅរជុងខាងលលើខាងលឆវង ឬលៅខាងលរកាមផុត្ននលអរកុង។ 
ប ទ ប់ពើការលផទៀងអនកបលងាើត្ BIOS ជាមុនលៅលលើរបព័នធរបស់អនក លសចកតើលោងបញ្ជ ើ លហើយលរបើ កយបញ្ជជ
កាត រចុចផ្ដលសមរមយលដើមបើចូលដុំលណើ រការការលរៀបចុំ BIOS។ 

AMI (American Megatrends) - AMIBIOS, AMI BIOS 

 ចុច Del លពលលបើកកុុំពយូទ័រ 
 បនទោះលម(motherboard)ផ្ដលលរបើរាស់ AMIBIOS អាចចុច F1 ឬ F2 ជុំនសួ 

Award Software (now part of Phoenix Technologies) - AwardBIOS, Award BIOS 

 ចុច Del លដើមបើចូលលៅលរៀបចុំ BIOS លសទើផ្ត្ររប់ AwardBIOS 
 របព័នធចាស់ៗមយួចុំននួលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើ BIOS របស់ Award លហើយលរបើរាស់ Ctrl+Alt+Esc លដើមបើ
ចូលលៅ BIOS 

Phoenix Technologies - Phoenix BIOS, Phoenix-Award BIOS 

 ចុច Del កុំឡុងលពលដុំលណើ រការ ប ទ ប់ពើចាប់លផតើមលបើកកុុំពយូទ័រ 
 របព័នទ Phoenix BIOS ចាស់ៗមយួចុំននួលរបើរាស់ Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Ins, ឬ Ctrl+Alt+S 
លដើមបើចូលលៅកាន់BIOS 

របសិនលបើអនក លៅផ្ត្មានបញ្ជា កនុងការចូលលៅ BIOS ផ្ដលឬមិនអាចលោោះរាយអវើផ្ដលរកុមហ ុនាន
ផដល់ BIOS លៅលលើ motherboard របស់អនក  លនោះជារនលោះននកាត រចុចផ្ដលអនករបផ្ហលជាចង់ពាោម
លោយនចដនយលៅកនុងការបផ្នថមលៅលលើអវើផ្ដលានលរៀបរាប់ខាងលលើ 

 F3 
 F4 
 F10 
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 F12 
 Tab 
 Ctrl+Alt+F3 
 Ctrl+Alt+Del 
 Ctrl+Alt+Shift+Del (using Del from the keypad) 
 Ctrl+Insert 
 Ctrl+Shift+Esc 

Fn+[any "F" function key] (on some laptops 
 
 ការពិនិត្យឧបករណ៏តាមរយោះឧបករណ៏បញ្ជជ (Device Manager) 
កមមវ ិ្ ើបញ្ជជ អាចរតូ្វានលរត្លមលើងសុំរាប់
សមាសភារផ្ផនករងឹទុំងអស់ លហើយសមាស
ភារទុំងអស់រតូ្វានចុោះចូលលៅកនុងកមមវ ិ្ ើ
ររប់ររងឧបករណ៏(Device Manager)
ផ្ដលសថិត្លៅកនុងផ្ទទ ុំងបញ្ជជ របស់វ ើនឌូវ
(Control Panel)  
 
 
 
 ២.ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និងសមាែ ត្ថាសរងឹ 
 

 ទើតាុំងរបស់កមមវ ិ្ ើ Defragmentation ខុ្សោន លៅតាមវ ើនឌូវ វ ើ្ ិផ្ដលែបុំផុត្លដើមបើផ្សវងរក
លអាយានលលឿនរឺលរបើរាស់ មើនុយ Start លដើមបើផ្សវងរក។ វ ិ្ ើាមញ្ញលដើមបើដុំលណើ រការ
វាយ កយ “Disk defragmentation” សុំរាប់ដុំលណើ ការកមមវ ិ្ ើ defragmentation និង
វាយ កយ “disk cleanup” សុំរាប់កមមវ ិ្ ើ  Disk Cleanup របសិនលបើកិចចការទុំងអស់
លនោះមិនានកុំនត់្កាលវភិារលអាយដុំលណើ រការលោយសវ័យរបវត្តិលទ 
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 អនកលរបើ Mac និងលើនុចជា្មមតាមិនរត្ូវការ defragment ថាសរងឹរបស់ពកួវាលទដូចជា
ដុំលណើ រការកុំពុងបនតនិងលោយសវ័យរបវត្តិកនុងនផទខាងលរកាយ។ អនកលរបើ mac អាចសមាែ ត្
ថាសរងឹរបស់ពកួលរជាមយួនឹងឧបករណ៍លរបើរាស់ថាសផ្ដលមានទើតាុំងលៅកនុងែត្
ឧបករណ៍លរបើរាស់ (តាម្មមតាលៅខាងកនុងែត្កមមវ ិ្ ើលៅលលើរបព័នធរបព័នធរបតិ្បត្តិការ) 
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សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ២ 

ចូររូសជារងវង់មូលលលើត្រួអកសរននចលមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ៖ 
១. លត្ើរនលោះចុចណ្តផ្ដលលរបើរាស់សុំរាប់ចូលលៅកាន់ BIOS លសរ ើចាស់របស់ Phoenix? 
 ក. Ctrl+Alt+S 
 ខ្. Enter 
 រ. F2 
 ឃ. Shift+Enter 
 
២. លត្ើកមមវ ិ្ ើណ្តផ្ដលរតូ្វានលរលរបើសុំរាប់ពិនិត្យផ្ផនករងឹ?  
 ក. BIOS utility 
 ខ្. Deivce Manager 
 រ. BIOS និង Device Manager 
 ខ្. Disk Defragmentation 
 
៣. អនកចង់លអាយដុំលណើ រការថាសរងឹលលឿនជាងមុនកនុងវ ើនឌូវ។លត្ើកមមវ ិ្ ើមួយណ្តអនកររួផ្ត្លរបើរាស់? 
 ក. Task Manager 
 ខ្. System Monitor 
 រ. Control Panel 
 ឃ. Disk Defragmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 
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ចលមលើយគ្នលឹឹះ ២ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិមួរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. ក 
២. រ 
៣. ឃ 
 

 
 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 
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សនលឹកព័ត៌្ម្អន ៣ 

ដុំលណើ រការនិងលុមលមលរារលោយលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារទន់សម័យ 

វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 
 លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពដុំលណើ រការ និងលុមលមលរារលោយ
លរបើរាស់កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារទន់សម័យរសបលៅតាមបទោឋ នបលចចកលទស។ 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
វ ិ្ ើដ៏លែបុំផុត្លដើមបើការ រកុុំពយូទ័ររបស់អនករបឆ្ុំងនឹងការរុំរាមកុំផ្ហងលផសងៗលោយការលរបើរាស់ជាមយួ
កមមវ ិ្ ើរបឆ្ុំងលមលរារផ្ដលមានអនុភាព។ទុំងអនកលរបើរាស់ Mac និងវ ើនឌូវមានជុំលរ ើសកនុងការទិញមួលៅតាម 
ផ្ដលខ្លួនចង់ាន។ ត្ុំលឡើងពកួវានិងលអាយវាដុំលណើ រការលៅខាងលរកាយ(background)លៅររប់លពលទុំង
អស់។ លពលអនកត្ុំលឡើងវាលលើកដុំបូង របសិនលបើវាខ្កខានមិនដុំលណើ រការ អនកអាចដុំលណើ រការវាលោយខ្លួន
អនកផ្ទទ ល់ផងផ្ដរ។ 
និត្ិវិធី 

កិចចការននដុំលណើ រការ និងលុមលមលរារលោយលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារទន់សម័យ មានទុំ ក់ទុំនង   
ជុំហានលុំអិត្នននិតិ្វ ិ្ ើលោយអនុលោមតាមលោលនលោាយនិងនិត្វ ិ្ ើរបស់រកុមហ ុន និតិ្វ ិ្ ើលុំអិត្ទុំង
អស់មានដូចខាងលរកាម៖ 

1. ដុំលណើ ការ និងល វ្ើបចចុបបននភាពកមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារ 
ចាប់តាុំងពើលមលរារែមើរតូ្វានផ្ត្ងផ្ត្រតូ្វានរច លឡើងនិងានោក់លចញមួ វាជាការសុំខាន់ណ្តស់
ផ្ដលថាអនកអនុញ្ជញ ត្ឱ្យអនកល វ្ើបចចុបបននភាពមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារ លអាយានញឹមួកញាប់លៅលពលផ្ដល
វារត្ូវការ។ ជា្មមតាដុំលណើ រការលនោះររួផ្ត្ដុំលណើ រការលៅកនុងនផទខាងលរកាយ(Background)លោយ
អនកមិនចាុំាច់ល វ្ើអវើល ោះលទ។ មានកមមវ ិ្ ើរបឆ្ុំងលមលរារានលរចើនដូលចចោះកនុងការល វ្ើបចចុបបននភាពកមម
វ ិ្ ើទុំងលនោះរឺមានភាពខុ្សោន រសលោះផ្ត្មតង។ 

 
 ២.លសានលមលរារ 

      ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទី៣ 
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លមលរាររឺជារបលភទននកមមវ ិ្ ើផ្ដលនឹងប ោះ ល់ដល់ដុំលណើ រការរបស់កុុំពយូទ័ររបស់អនកនិងបលងាើត្នូវចល ល ោះ
របលហាងសុវត្ថិភាព។លដើមបើលុបលមលរារទុំងអស់លនោះអនករតូ្វផ្ត្លសានលោយលរបើលោយលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្ 
លមលរារ ផ្ដលរតូ្វានលរបើលៅកនុងកុុំពយូទ័រ។ 

  
ការរកលឃើញមួ និងលុបលមលរារ 

របសិនលបើអនកលជឿថាកុុំពយូទ័ររបស់អនករឺរតូ្វានឆលងលមលរារ វ ិ្ ើាស្រសតដ៏លែបុំផុត្ននការរាវរកនិងការលប់
លចញមួរឺ ដុំលណើ រការមយួលសានលោយកមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារ លៅលលើកុុំពយូទ័ររបស់អនក។ លបើកកមនវ ិ្ ើលសានរបស់
កមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរាររបស់អនក តាមរយៈទើតាុំងណ្តមួយរបស់វ ើនឌូវ ឬតាមរយៈមឺុនុយចាប់លផដើម(Start 
Menu)លហើយដុំលណើ ការវភិាររករបព័នធលពញមួលលញមួ(Full system scan)លដើមបើវភិាររកឯការទុំងអស់
លៅលលើកុុំពយូទ័ររបស់អនករកលមលរារ។របសិនលបើអនកមិនអាចដុំលណើ រការចូលវ ើនឌូវានលទ ចូរដុំលណើ រការកនុង 
Safe Mode លហើយល វ្ើការលសាន។ 
 ការលុបលមលរារផ្ដលរកលឃើញមួ 
 របសិនលបើកមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរាររកលឃើញមួលមលរារ សូមលរជើសលរ ើសលដើមបើកុំចាត់្លមលរារ (Viruse vault ឬ 
delete infected files)។ទុំងពើរជលរមើសរឺជាវ ិ្ ើលែលដើមបើលុបលមលរារពើកុុំពយូទ័រ។ 
 ោម នលមលរាររត្វូានលររកលឃើញមួលទ 
 អកុសល បញ្ាជាលរចើនមិនទក់ទងនឹងលមលរារ។ រាុំបូនកនុងចុំលណ្តមដប់ បញ្ជា របស់កុុំពយូទ័ររឹបណ្តត
លមកពើកមមវ ិ្ ើ(Software) កមមវ ិ្ ើបញ្ជជ (driver) ឬផ្ផនករងឹ ផ្ដលមិនជាប់ទក់ទងនឹងលមលរារ។របសិនលបើ
ប ទ ប់ពើដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើកុំចាត់្លមលរារលហើយ លមលរារមិនរតូ្វានរកលឃើញមួលទ វារបផ្ហលជាោម នលមលរារឆលង
ចូលកុុំពយូទ័រលទ។របសិនលបើអនកលៅលទលជឿថាកុុំពយូទ័ររបស់អនកមានឆលងលមលរារ អនកអាចលសានតាមរយោះបណត ញមួ 
អុើនល ើ្លណត្ និងលសានកុុំពយូទ័រលោយលរបើរាស់កមមវ ិ្ ើ Malware។ 
  

ការផ្សវងរក Malware  
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 លយើងផ្ណ ុំលអាយអនកលរបើរាសកមមវ ិ្ ើការ រ Malware លលើកុុំពយូទ័រដូចជា កមមវ ិ្ ើ Malwarebytes។ 
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សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ៣ 

ចូររូសជារងវង់មូលលលើត្រួអកសរននចលមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ៖ 
 
១. លហតុ្អវើានជាររប់អនកលរបើរាស់ទុំងអស់ររួផ្ត្ល វ្ើបចចុបបននភាពកុុំពយូទ័រ? 
 ក. លដើមបើានរបព័នធរបតិ្បត្តិការែមើមយួ 
 ខ្. លុបឯការឥត្ានការ 
 រ. សមាែ ត្លមលរារ 
 ឃ. ជសួជុលកុំហុស ភាពង្កយរងលរោោះ 
 
២. លត្ើអនកលរបើរាស់រូរផ្ត្លរជើលរ ើសជលរមើសមយួណ្តរបស់វ ើនឌូវ(Windows update option)រសបលៅ
តាមការទទលួាា ល់របស់វ ើនឌូវ?  
 ក. Update automatically 
 ខ្. Never check for update 
 រ. Download update but let me choose whether to install them 
 ឃ. Check for update but let me choose whether to download and install them 
 
៣. លត្ើរបភពសុំរាប់ល វ្ើបចចុបបននភាពានមកពើអវើ? 
 ក. ឌើស OS 
 ខ្. ឧបករណ៏ផទុកចល័ត្ 
 រ. ល វ្ើបចចុបបននភាពផ្ទទ ល់(internet) 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 
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ចលមលើយគ្នលឹឹះ ៣ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិមួរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  
 ១. ឃ 
 ២. ក 

៣. រ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 

      ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទី៣ 
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សនលឹកព័ត៌្ម្អន ៤ 

ដុំលឡើងផ្ផនកទន់និងល វ្ើលអាយរបលសើរលឡើងបនតចិបនតួចរបស់ផ្ផនកទន់ 
វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 
 លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពដុំលឡើងផ្ផនកទន់និងល វ្ើ   
លអាយរបលសើរលឡើងបនតិចបនតួចរបស់ផ្ផនកទន់។ 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
ដូចផ្ដលអនកានរកលមើលកនុងអុើនល ើ្ផ្ណត្ផ្ដរ ដុំលឡើងកមមវ ិ្ ើឬលុបកមមវ ិ្ ើ កុុំពយូទ័ររបស់អនករបមូលប ើត្និង
បុំផ្ណកព័ត៌្មានផ្ដលជាចុងលរកាយអាចកាងរហូត្ដល់ចុំណុចផ្ដលពួកលរានបងាឱ្យមានបញ្ជា ការអនុ
វត្តជាពិលសសលៅលលើមា សុើនចាស់លហើយយតឺ្។ វ ិ្ ើផ្ដលជាមូលោឋ នបុំផុត្កនុងការល វ្ើផ្បបលនោះរឺលោយការ
លរបើឧបករណ៍ផ្ដលមកជាមួយនឹងកមមវ ិ្ ើរុករកអុើន្ឺណិត្របស់អនកផ្ដលជាជលរមើសឬឧបករណ៍ផ្ដលអាច
លុបឯការទុំងលនោះពើកុុំពយូទ័រឬការចុោះបញ្ជ ើ(Registry)។ 
និត្ិវិធី 

ភារកិចចននកមមវ ិ្ ើដុំលឡើងនិងល វ្ើឱ្យរបលសើរផ្ដល ក់ព័នធនឹងជុំហានលមែិត្តាមនើតិ្វ ិ្ ើជុំហានរសបតាមលោល
នលោាយនិងនើតិ្វ ិ្ ើរកុមហ ុនព័ត៌្មានលមែិត្នននើតិ្វ ិ្ ើទុំងលនោះរតូ្វានបករាយដូចខាងលរកាម: 
 
១.ដុំលឡើងផ្ផនកទន់ 
មានកមមវ ិ្ ើ ឬកមមវ ិ្ ើលរារវនិិចឆ័យជាលរចើនលរបើលដើមបើផ្ែរកាកុុំពយូទ័ររបស់អនកសរមាប់លុបឯការបលណ្តត ោះ 
អាសនននិងការជសួជុលបញ្ជ ើល ម្ ោះ។ កមមវ ិ្ ើមយួចុំននួផ្ដលអនករតូ្វការទិញមួនិងមយួចុំននួលោយឥត្រិត្
នែល។ វ ិ្ ើាស្រសតននការដុំលឡើងលនោះរឺខុ្សោន ពើមយួលៅមួយលទៀត្។ 
 
២.វ ិ្ ើដ៏លែបុំផុត្សរមាប់កមមវ ិ្ ើផ្ដលអាចល វ្ើការានលែជាមយួនឹងរបព័នធ អនកល វ្ើបចចុបបននភាពកមមវ ិ្ ើដូលចនោះ
អនកររួផ្ត្ល វ្ើឱ្យរបលសើរលឡើងសរមាប់ផ្ផនកទន់។ 
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សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ៤ 

ចូររូសជារងវង់មូលលលើត្រួអកសរននចលមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ៖ 
 
១. លៅលពលផ្ដល Registry របស់ Windows Vista ានខូ្ចលហើយអនកមិនអាចចាប់លផដើមពើរោយវរ៍ងឹ, 
      អវើផ្ដលឧបករណ៍ឬវ ិ្ ើាស្រសតរឺជាជលរមើសដ៏លែបុំផុត្លដើមបើជសួជុលបញ្ជា លនោះ? 
 ក. ចាប់លផដើមចូលលៅកនុងរលបៀបសុវត្ថិភាពនិងការលរបើរាស់ System Restore លដើមបើជសួជុលបញ្ជ ើ 
 ខ្. លរបើ Last Known Good Configuration លៅកនុង  Advanced Boot Options 
 រ. លរបើ កយបញ្ជជ ពើ Windows Recovery Environment លដើមបើយកបញ្ជ ើពើព័ត៌្មានបរមុងទុក 
 ឃ. ដុំលឡើង Windows Vista លោយលរបើ Complete PC Restore 

 
២. អនកមានទិននន័យសុំខាន់លៅលលើរោយរងឹរបស់អនកផ្ដលមិនរតូ្វានរកាទុកនិង Windows របស់អនក 
      ការដុំលឡើងរតូ្វានខូ្ចដូលចនោះអនកដឹងថាអនករតូ្វផ្ត្ជសួជុលការដុំលឡើងទុំងមូល។ អវើផ្ដលល វ្ើ 
      អនកល វ្ើជាលលើកដុំបូង? លហតុ្អវើាន? 
 ក. ការលរបើរាស់ System Restore 
 ខ្. ពាោមររប់ផ្បបោ ងលដើមបើយកទិននន័យលនោះ 
 រ. អនុវត្តការល វ្ើឱ្យរបលសើរលឡើងនន Windows Vista 
 ខ្. Reformat រោយវរ៍ងឹនិងការដុំលឡើង Windows Vista 
 
៣. កនុង មជាអនកជុំនយួផ្ផនកបលចចកលទស ចូររាយសុំណួរលែចុំននួបួន លដើមបើសួរ លបើអនកលរបើរាស់ាន 
ទូស័ពទចូលមក លហើយនិោយថា  "កុុំពយូទ័ររបស់ខុ្្ុំមិនដុំលណើ រការលាោះ " 

  
  

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 21 

 
 

ចលមលើយគ្នលឹឹះ ៤ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិមួរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. ក 

២. ខ្ 

៣. សូមពិនិត្យលមើលផ្ខ្សថាមពល 

   សូមពនិិត្យលមើលប ូតុ្ងថាមពល 

 
 
 
  

 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 


