
សេចក្ត ីស ត្ ើម 
 ក្មមវធិីត្រួរពិនរិយ្លប ៉ះពាលគ់សត្ោង (Project Impact Screener) គឺជាឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយដែលដ ែ្ក្
សលើមូលដ្ឋា នទិនននយ័ភូមិសាស្តេត ពីក្មមវធិីតាមដ្ឋនសេដ្ឋា រចនាេមព័នធទសនេសមគងគ។ វាបំសពញបដនែមសដ្ឋយការត្បមូល
្្ដំននទិនននយ័ភូមិសាស្តេត  សេែាក្ិចច-េងគម និងបរសិាែ នក្ន ដងរំបន់ ដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសត្បើសែើមបីតាមដ្ឋន្លប ៉ះ
ពាល់ដែលអាចសក្ើរោនពីការអ្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ សៅក្ន ដងមហាអ្នុរបំន់ទសនេសមគងគ។ ត្េទាប់ទិនននយ័ បដនែម
ទាងំអ្េ់ត្រូវានេោែ រ និងវភិាគឱ្យេមនងឹរត្មវូការរបេ់អ្នក្ត្រួរពិនិរយ សេើយត្បភពទិនននយ័ នងិព័រ៌ោន 
បដនែមត្រូវាន ត្ល់ជូនសៅក្ន ដងត្េទាប់នីមួយៗ។ តាមរយៈការ ត្ល់ព័រ៌ោនសន៉ះជាសាធារណៈ មជឈមណឌល Stimson 
េងឃឹមថានឹងអាចបណ្ដ ៉ះនូវរំរវូការសលើរោេ ភាពទិននន័យ ក្ិចចេេត្បរិបរតកិារក្ន ដងរបំន់ នងិេេគមនអ៍្នក្សត្បើត្ាេ់ 
េក្មមមួយដែលនឹងរមួចំដណក្ែល់ការលូរលាេន់នមូលដ្ឋា នទិននន័យសន៉ះ។  
 ឯក្សារសន៉ះនឹង ត្ល់ជូននូវការបង្ហា ញលមែិរអ្ំពីវធិសីត្បើក្មមវធិីត្រួរពិនិរយ្លប ៉ះពាល់គសត្ោងរមួោន៖
ការសត្បើត្ាេ់ធារុត្កាេវកិ្ផ្ទ ងំបង្ហា ញព័រ៌ោន ការត្រួរពិនិរយ និងការទាញសចញនូវទិននន័យដែលានសត្រ៉ះ។ 

េត្ោប់ព័រ៌ោនបដនែម ឬេំណួរ អ្នក្សត្បើសត្បើអាចចូលសមើលទំព័រ FAQ ឬទាក្់ទងត្ក្មុការង្ហរគំត្ទសេដ្ឋា រចនា-េ
មព័នធ សមគងគតាមអ្ុីដម ល mekongtracker@stimson.org។ 

មុខង្ហរទំព័រសែើម 

 
 

 អ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចចូលសត្បើផ្ទ ងំព័រ៌ោន និងឧបក្រណ៍ (tools) អ្នតរក្មមស្េងសទៀរតាមរយៈ landing 
page របេ់មជឈមណឌល Stimson។ ការចុចសលើឧបក្រណ៍ (tool) នឹងសបើក្ែំសណើរការផ្ទ ងំព័រោ៌នឥទធិពលរបេ់
គសត្ោងែូចបង្ហា ញជូនខាងសលើ។ ទិែាភាពសែើមែបូំង    គឺជា វសិាលភាពននការពារក្ណ៍គសត្ោងថាមពល និងសេដ្ឋា  
រចនាេមព័នធលីសនដអ្៊ែក្ន ដងរំបន់ ដែលានមក្ពីមូលដ្ឋា នទិនននយ័ត្បព័នធអ្សងេរសេដ្ឋា រចនាេមពនធ ័ទសនេសមគងគរបេ់
មជឈមណឌល Stimson។ ពីទីសន៉ះ អ្នក្សត្បើអាចសធវើអ្នតរក្មមជាមួយឧបក្រណស៍ដ្ឋយផ្េ េ់ទីដ្នទី (ចុចខាងសវវងសលើ
ដ្នទីសេើយអូ្េ) ពត្ងកី្/បត្ងួម (បងអ េូក្ង់ mouse ឬចុច click ខាងសវវងសលើដ្នទី) និងចចុសលើគសត្ោងេត្ោប់
ព័រ៌ោនលំអ្រិបដនែម។ 

mailto:mekongtracker@stimson.org
https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/
https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/


 
 ការចុចសលើគសត្ោង អ្នក្នឹងស ើញផ្ទ ងំព័រ៌ោនមួយសលចសចញមក្ ដែលបង្ហា ញពីត្គប់គសត្ោងទាងំ
អ្េ់ដែលសៅដក្បរសនា៉ះ។ សៅសលើោត្រដ្ឋា នដ្នទីរូច គសត្ោងជាសត្ចើនអាចត្រូវានដ្ឋក្់បង្ហា ញ   ប ដុនត សៅសពល
អ្នក្សត្បើត្ាេ់ពត្ងីក្ដ្នទីក្ន ដងោត្រដ្ឋា នធំ សពលសនា៉ះោនដរគសត្ោងជាក្់លាក្់ប ុស ណ្ ៉ះដែលបង្ហា ញសចញមក្។ 
សត្ៅពីព័រ៌ោនលមែរិអ្ំពីគសត្ោង  សៅោនចំណុចបួនសទៀរដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចរប់អារមមណ៍។ ត្ជងុខាងសលើ
ដ ន្ក្ខាងសវវង បង្ហា ញពីចនួំនគសត្ោងដែលានបញ្ច លូក្ន ដងផ្ទ ងំបង្ហា ញព័រ៌ោន។ ត្ជងុខាងសលើដ ន្ក្ខាងសាត ំ អ្នុញ្ញា រ 
ឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់ពិនរិយសមើលគសត្ោងជាសត្ចើន (គសត្ោងបនាទ ប់ និងមុន), ពត្ងីក្ព័រ៌ោនលំអ្ិរននគសត្ោងឱ្យធំ, 
សេើយរក្សចញពីផ្ទ ងំបង្ហា ញព័រ៌ោន។ សៅដ ន្ក្ខាងសត្កាមដ ន្ក្ខាងសាត អំ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចដ្ឋក្េ់ញ្ញា េោគ ល់ចំ្ំ
សលើគសត្ោងឬ ទីក្ដនេង។ ចុងសត្កាយ ដ ន្ក្ខាងសត្កាមដ ន្ក្ខាងសវវង អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់ពត្ងកី្បដនែមសលើគ
សត្ោង។ 
 

 
 ធារុត្កាេវ ិក្របេ់ឧបក្រណ៍ត្រូវានដបងដចក្ជាបីដ ន្ក្។ ដ ន្ក្ែំបូងោនឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយដែល

អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេស់ត្បើវធិីសាស្តេតជាសត្ចើន សែើមបីត្បមូលចណុំចទិននន័យសៅក្ន ដងរំបន់ដែលរប់អារមមណ៍។ដ ន្ក្

ទី ២ ោនមុខង្ហរដ្នទីែូចជា៖ អូ្េពត្ងីក្/បត្ងួម,  ត្រលប់សៅទិែាភាពសែើម,  វសិាលភាពរុក្រក្, រត្មងសត្រ៉ះ



ទិននន័យ និងរារដេវងរក្ភូមិសាស្តេត ។ ដ ន្ក្ទីបីរមួោនផ្ទ ងំនមិិរតេញ្ញា ដ្នទីេត្ោប់ត្េទាប់ដែលត្រូវានបង្ហា ញ

ញឹក្ញាប,់ បញ្ជ ីត្េទាបអ់្នតរក្មម, និងការបិទ/សបើក្សពញសអ្ត្ក្ង់។ 

 

ឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយ 

ឧបក្រណ៍ត្រួរពិនរិយ គឺជាមុខង្ហរចមបងននការវភិាគសៅក្ន ដងក្មមវធិីត្រួរពិនិរយ្ លប ៉ះពាល់របេគ់សត្ោង។ 

បនាទ ប់ពីក្ំណររ់ំបន់រប់អារមមណ៍សលើដ្នទី   អ្នក្សត្បើអាចបសងេើររាយការណអ៍្ំពីលក្ខណៈពិសេេទាងំអ្េស់ៅ

ក្ន ដងក្មមវធិី និងទាញវាសចញជាទត្មង់ CSV េត្ោប់ការវភិាគបដនែម។ ទិនននយ័ដែលានទាញសចញពីឧបក្រណ៍សន៉ះ

ោនដរត្េទាប់េក្មមប សុ ណ្ ៉ះ សេើយត្េទាប់នមួីយៗនងឹត្រូវានទាញយក្ជាឯក្សារដ្ឋច់សដ្ឋយដែក្។ បចច ដបបនន

ោនវធិីសាស្តេតបសីែើមបីបសងេើររំបន់ដែលរប់អារមមណ៍ ដែលត្រូវយក្ពិភាក្ាបដនែមសទៀរែូចខាងសត្កាម។ 

 

 

 
 មុខង្ហរគូររបូ (draw feature) អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់គូររបូរាងត្ទង់ត្ទាយស្េងៗគន ជាសត្ចើនសៅសលើ
ដ្នទី។ មុខង្ហរចំណុច (point mode) អ្នញុ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់សៅចំណុចសៅត្គបក់្ដនេងសលើដ្នទី។ អ្នក្សត្បើ-
ត្ាេ់អាចសៅចំណុចសៅសលើគសត្ោងជាក្់លាក្់មួយ េត្ោប់ទិននន័យជាក្ល់ាក់្ដែលត្រួរេុីគន  ប ដុនតឧបក្រណ៍សន៉ះ
ោនត្បេិទធភាពបំ្ុរជាមួយការទាញទិនននយ័េ្ដក្រយៈសពលខេ  ី(buffer)។ ជសត្មើេសន៉ះបសងេើរនូវការទាញេ្ដក្
ទិននន័យជារងវង់ជុំវញិចនំុចដែលអ្នក្រប់អារមមណ៍សៅចំង្ហយដែលក្ំណរ់សដ្ឋយអ្នក្សត្បើត្ាេ់។ មុខង្ហរបនាទ រ់ (line 
mode) អាចគូេបនាទ រ់ត្រង់រវាងចំណុចពីរ សេើយអាចគូេដវងតាមចិរតអ្នក្សត្បើត្ាេច់ង់ាន។ មុខង្ហរវសិាលភាព 
(extent mode) អាចគូរជារបូចរសុកាណ។ មខុង្ហរពេុសកាណ (polygon mode) គូររបូរាងានត្គប់ត្ទង់ត្ទាយដែល
ក្ំណរ់សដ្ឋយអ្នក្សត្បើត្ាេ់។ ចុងបញ្ចប់ មុខង្ហរចរុសកាណ (rectangle mode) អាចឱ្យអ្នក្សត្ជើេសរ ើេលក្ខណៈពិសេេ
ពីត្េទាប់ជាក្់លាក្់្ មួយ សេើយអាចដក្េំរលួសត្កាម “Choose selectable layers” ។ សយើងដណនាំអ្នក្សត្បើត្ាេ់ឱ្យដ្ឋក្់
ក្ត្មិរសលើត្េទាប់ដែលអាចសត្ជើេសរ ើេានមនិឱ្យសលើេពីបសីែើមបីសជៀេវាងបញ្ញា ែំសណើរការ ឬគងំឧបក្រណ៍។ 



 
 មុខង្ហរឯក្សារេ្ដក្ទិនននយ័ភូមសិាស្តេត  (Shapefile mode) អ្នញុ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់បញ្ច លូ shapfiles ដែល
អ្នក្សត្បើត្ាេប់សងេើរ និងទាញយក្រាយការណ៍។ សយើងានជួបបញ្ញា ជាមួយនឹងទត្មង់ Shapefile លមែរិធំ  ៗែូចជា
ឯក្សារត្បសទេ ឬរបំន់ធំៗ  ែូចសន៉ះសយើង ត្លែ់ំបូនាម នឱ្យដ្ឋក្ក់្ត្មិរ shapefiles ត្រឹមក្ត្មរិអ្នុរបំន។់ 
 
 
  

 
 មុខង្ហរកូ្អ្រសដ្ឋសន (coordinates mode) អ្នញុ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់សត្ជើេសរ ើេចំណុចជាក្់លាក្មួ់យសែើមបី

បសងេើររាយការណ៍។ ែូចសៅក្ន ដងមុខង្ហរចំណុច (point mode) អ្នក្សត្បើត្រូវានដណនាំឱ្យសត្បើមុខង្ហរសន៉ះជាមួយការ

េ្ដក្ទិននន័យបស ដ្ ៉ះអាេនន  (buffer) សែើមបីទទួលានលទធ្លលែ ត្បសេើរ។ 



មុខង្ហរដ្នទី 

 ដ ន្ក្ពីរបនាទ ប់ គឺមុខង្ហរដ្នទីដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសត្បើសែើមបីដេវ ងរក្ទីតាំងស្េង សៗលើដ្នទី និងដក្េំរលួ

ភាពសមើលស ើញននត្េទាប់ទិននន័យត្រួរគន ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការ

ត្គប់ត្គងដ ន្ក្ខាង

សវវងប ៉ះពាល់ែល់

 វសិាលភាពដ្នទី 

និងរត្មងចសំរា៉ះ

ទិននន័យេត្ោប់ត្េទាប់ដែល អាចដក្រត្មូវាន។ ធារុត្កាេវកិ្ែំបូងគឺការអូ្េពត្ងីក្; អ្នក្សត្បើអាចពត្ងីក្ នងិ

បត្ងួមសដ្ឋយសត្បើឧបក្រណ៍សន៉ះ។ ធារុត្កាេវកិ្ទីពីរគឺជាមុខង្ហរសែើម (home function) ដែលនាំអ្នក្សត្បើត្ាេ់ត្រែបស់ៅ

ទិែាភាពដ្នទីសែើមវញិ។ ធារុត្កាេវ ិក្ទីបី គឺជាក្មមវធិី វសិាលភាពរុក្រក្ សេើយវាអ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់ផ្េ េ់ទី

រវាងការសមើលទិែាភាពដ្នទីបចច ដបបនន  និងពីអ្ររីកាលដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់ោនពីមុន។ ធារុត្កាេវ ិក្ទីបួនគឺជា

ឧបក្រណ៍រត្មងចំសរា៉ះដែលអ្នញុ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់សត្រ៉ះេំណុតំ្េទាប់ ទាងំេត្ោប់សគលបំណងសមើលទិែាភាព

ដ្នទី និងេត្ោប់សត្រ៉ះយក្រាយការណ៍។ ការពនយលេ់ុីជសត្ៅអ្ំពីឧបក្រណ៍រត្មងចំសរា៉ះ នឹង ត្ល់ជូនសៅសពល

សត្កាយក្ន ដងការបង្ហា ញសន៉ះ។ ជាចងុសត្កាយ ធារុត្កាេវ ិក្ទី៥ គជឺាឧបក្រណ៍ដេវងរក្ដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសត្បើសែើមបី

ដេវ ងរក្ទីតាំងភូមិសាស្តេតជាក្់លាក្េ់ត្ោប់ការពិនិរយសមើលបនត។ 

 



 ការត្គប់ត្គងដ ន្ក្ខាងសាត ំរមួោន៖ ត្េទាប់បិទ/សបើក្ទិនននយ័, ការពិនិរយ 

សមើលនិមិរតេញ្ញា េត្ោប់ត្េទាបេ់ក្មម, និងត្គប់ត្គងទិែាភាព window របេ់ 

ឧបក្រណ៍។ សៅក្ន ដងដ ន្ក្ែំបូង  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នក្សត្បើអាចផ្ទ ងំបង្ហា ញនិមរិតេញ្ញា េត្ោប់ត្េទាប់ដែលានបង្ហា ញសៅសលើដ្នទី។ ផ្ទ ងំនមិិរតេញ្ញា ដែលសលច

សែើងោនទំនាក្់ទំនងជាមួយត្េទាប់ដែលានបង្ហា ញដែលអាចត្រូវាន បិទ/សបើក្ សៅក្ន ដងធារុត្កាេវ ិក្សៅជាប់

ផ្ទ ងំនិមិរតេញ្ញា ។ ធារុត្កាេវ ិក្ចងុសត្កាយអ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នក្សត្បើត្ាេ់សបើក្ពត្ងីក្ផ្ទ ងំក្មមវធិីពិនិរយ្ លប ៉ះពាល់នន

គសត្ោង ានសពញសអ្ត្ក្ង់។ 

 របូភាពសៅខាងសវវងបង្ហា ញបញ្ជ ីត្េទាប់ដែលោនេត្ោប់អ្នក្សត្បើត្ាេ់ក្ន ដងសពលបចច ដបបនន ។ តាមលំនាំ
សែើម ត្េទាប់គសត្ោងថាមពល និង-សេដ្ឋា រចនាេមពន័ធលីសនដអ្៊ែរ   គឺបិទ/សបើក្េវ យ័ត្បវរត ិ រ ើឯត្េទាបប់ដនែមត្រូវ
សបើក្សដ្ឋយអ្នក្សត្បើត្ាេ់។ ត្េទាប់ដែលោនពណ៌ត្បស្៉ះរំ្ងឱ្យត្េទាប់ ដែលមិនអាចសមើលានក្ន ដងោត្រដ្ឋា ន
ដ្នទីដែលក្ំពុងសបើក្ ប ដុនតវានឹងអាចសមើលានសៅសពលអ្នក្សត្បើពត្ងីក្កាន់ដរជិរ។ ក្ន ដងចសំ្មត្េទាប់ដែល
ានដ្ឋក្់បញ្ច លូ ោនត្េទាប់ត្ាំបីគឺជាមខុង្ហរដែលអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសធវើការជាមួយាន។ ត្េទាប់ស្េងសទៀរគឺ
ជាត្េទាប់ស ត្ក្ដែល ត្ល់ទិននន័យទូទាងំរំបន់តាមទំេភំីក្ដេល (pixel) ដែលានក្ំណរ់ទុក្ជាមុន។ សៅសពលរប់
ស ត្ើមែសំណើរការ   សេវាក្មមសគេទំព័រ ESRI របេ់ ArcGIS Online មនិានបញ្ច លូការវភិាគត្េទាប់ raster សៅក្ន ដងក្មមវធិី
របេ់ខល នួសទ ប ុដនតដ្នការនាសពលអ្នាគរសែើមបីសធវ ើបចច ដបបននភាពមុខង្ហរសន៉ះានសរៀបចំរចួសេើយ សៅសពល ArcGIS 

Online សធវ ើបចច ដបបននភាពសេវាក្មម raster របេ់ខល នួ។ េំរាប់ឥលូវសន៉ះអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចដ្ឋក្់ត្េទាប់ raster ជា
ទិែាភាពែូចដ្នទីសគល។ 



រត្មងចំសរា៉ះ 

ធារុត្កា
េវ ិក្សន៉ះ
អ្នុញ្ញា រឱ្យ
អ្នក្សត្បើ
ត្ាេ់ត្រង
ចំសរា៉ះ
ចំណុច
ទិននន័យ
តាមគុណ
លក្ខណៈ
ជាក្់លាក្់។ 
ការត្រងចំ
សរា៉ះនឹងជ៉ះ
ឥទធិពល
ែល់
ទិែាភាពពីរ
ននបទ
ពិសសាធន៍
របេ់អ្នក្
សត្បើត្ាេ់៖ 
ដ្នទីនឹង
បង្ហា ញដរ
ចំណុច
ទិននន័យ
ដែលត្រូវគន
នឹងរត្មង 
ចំសរា៉ះ សេើយ
រាយ
ការណ៍នឹង
រាប់បញ្ច លូ
ដរចំណុច
ទិននន័យ
ដែលាន
ត្រង

េត្ោប់ត្េទាប់ជាក្់លាក់្ដែលអាចសត្រ៉ះាន។ សៅក្ន ដងការរំសែើងបចច ដបបនន      មូលដ្ឋា នទិននន័យតាមដ្ឋនសេដ្ឋា  
រចនាេមព័នធទសនេសមគងគានដ្ឋក្់បញ្ច លូជារត្មងដែលានក្នំរ់ទុក្មុន ប ុដនតអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសត្រ៉ះត្េទាប់
និងគុណលក្ខណៈបដនែមជាមួយរត្មងសត្រ៉ះសរៀបចំផ្ទ ល់ខល នួ។ សៅក្ន ដងរបូភាពសៅខាងសវវង ត្េទាប់សេដ្ឋា រចនា-េ
មព័នធថាមពល ត្រូវានបិទ សេើយសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធលសីនដអ្៊ែរត្រូវានសបើក្  អ្នក្សត្បើត្ាេអ់ាចបិទ និងសបើក្ត្េទាប់
សដ្ឋយេញ្ញា ត្ពួញសៅខាងសវវងននត្េទាប់។ រត្មងចំសរា៉ះែំសណើរការានដរសៅសពលដែលវាត្រូវានសបើក្      សេើយសៅ
ក្ន ដងរបូភាពត្េទាប់សេដ្ឋា រចនាេមព័នធលីសនដអ្៊ែរត្រូវានសបើក្ឱ្យែំសណើរការ   ខណៈសពលដែលត្េទាបស់េដ្ឋា រចនាេ
មព័នធថាមពលមនិសបើក្ឱ្យែំសណើរការសទ។ អ្នក្អាចសត្បើរត្មងចំសរា៉ះផ្ទ ល់ខល នួ តាមរយៈប៊ែូរុងខាងសាត ំខាងសត្កាម។ 
 

 

ឧទាេរណ៍ 

 ក្ន ដងឧទាេរណ៍សន៉ះ សយើងនឹងែសំណើរការឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយសៅសលើរបំន់ជុំវញិទីត្ក្ងុសវៀងចន័ទ ត្បសទេឡាវ។ 
សយើងត្បដេលជារប់អារមមណ៍ចង់ែឹងថា សរើគសត្ោងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធថាមពល និងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធ  លីសនដអ្៊ែរ
ប ុនាម នេែ ិរសៅក្ន ដងចោា យ ១០០ ោ យល៍  ឬថាសរើសេដ្ឋា នរចនាេមព័នធ ត្រួរេុីគន ប ុនាម នដែលោនការគំរាមកំ្ដេង
ែល់ជីវចត្ម៉ុះ ជាក្តកី្ងវលេ់ត្ោប់សេែាក្ចិចេងគម ឬបញ្ញា នសោាយដែលអាចសក្ើរសែើងពីការវនិិ-សោគសៅក្ន ដង
រំបន់។ អ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចរបស់ ត្ើមែសំណើរការសដ្ឋយពត្ងកី្សៅក្ន ដងទីត្ក្ងុសវៀងចនទន៍ ឬវាយបញ្ច លូស ម្ ៉ះសៅក្ន ដង
ត្បអ្ប់ដេវងរក្។ 

 



 

 ឧបក្រណ៍ដេវងរក្របេស់យើងដ្ឋក់្ដ្នទីទីត្ក្ងុសវៀងចនទនក៍្ន ដងោត្រដ្ឋា នធំ ប ដុនតអ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចក្រ់
េំគល់ថាចំណុចជាក្់លាក្ស់ន៉ះមនិការន់ឹងគសត្ោងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធ្មួយ សេើយក្ម៏ិនជាន់គន ជាមួយត្េទាប់ 
ស្េងសទៀរដែរ។ វាជាការលែបំ្ុរក្ន ដងការទាញទិននន័យទុក្រយៈសពលខេ ី (buffer) ជុំវញិចំណុចសន៉ះសែើមបីវភិាគរំបន់។ 

 

 

 
 ទីមួយេញ្ញា េោគ ល់ត្រូវានទោេ ក្់សៅសលើទីតាំងទូសៅននទីត្ក្ងុសវៀងចនទន៍សដ្ឋយសត្បើឧបក្រណគូ៍រដែល 
ោនសលើមុខង្ហរចំណុច (point mode)។ បនាទ បម់ក្សទៀរទិនននយ័រក្ាទុក្ចោា យ ១០០ ោ យ ត្រូវានបដនែមជុំវញិ
ចំណុចក្ ត្ ល ែូចដែលានបង្ហា ញសៅក្ន ដងដ្នទីខាងសលើ។ រប់ពីចំណុចសន៉ះ អ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចបសងេើររាយ
ការណ៍ សដ្ឋយចុចសលើ “ Report”  ឬក្ំណរ់ឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយសែើងវញិសដ្ឋយចុច “ Start Over” ។ 
 



 
 បនាទ ប់មក្ សយើងត្រូវសបើក្ត្េទាប់ដែលសយើងរប់អារមមណស៍ធវ ើការវភិាគ។ ក្ន ដងឧទាេរណ៍សន៉ះ ត្េទាប់ដែល
ោនព័រ៌ោនអាចរាយការណ៍ានទាងំអ្េ់ត្រូវានសបើក្។ 

 

 

 
 ជាមួយការទាញទិននន័យទុក្រចួរាល់ និងត្េទាប់ដែលានសបើក្រចួ សយើងចុចសលើ “Report” សេើយរង់រំឱ្យ
ឧបក្រណ៍ែំសណើរការបញ្ញជ ។ សៅសពលឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិរយបសងេើររាយការណ៍  អ្នក្សត្បើត្ាេ់នងឹេោគ ល់ស ើញថា
ត្េទាប់នីមួយៗត្រូវានត្រួរពិនិរយដ្ឋចស់ដ្ឋយដែក្ពីគន  សេើយនឹងមិនផ្េ េ់ប្រូសទរេូរែល់ែសំណើរការត្រួរពិនិរយ
ត្េទាប់ទាងំអ្េ់ានបញ្ចប់។ សៅសពលដែលត្េទាប់ទាងំអ្េ់ត្រូវានទាញយក្មក្ អ្នក្សត្បើត្ាេ់អាចសធវើការសត្បើ
ត្ាេ់ព័រ៌ោនក្ន ដងបញ្ជ ីតាមការចង់ាន។ 



 
 

 

 ព័រ៌ោនពីរាយការណ៍នឹងត្រលប់មក្វញិជាទត្មង់មនិបង្ហា ញសពញ។ ការចុចសលើេញ្ញា  “+” សៅជាប់នឹង
ស ម្ ៉ះត្េទាប់នឹងសបើក្រាយការណ៍លអំ្ិរដែលោនរនមេពីតារាងគុណលក្ខណៈរបេ់ត្េទាប់។ ព័រ៌ោនសៅក្ន ដងទំរង់
សន៉ះអាចដក្េត្មួលាន សដ្ឋយចចុសលើរបូរំ្ង cog សៅដ ន្ក្ខាងសាត ំននបញ្ជ ី។ ត្រងច់ំណុចសន៉ះ ឧបក្រណ៍ត្រួរពិនិ
រយអ្នុញ្ញា រឱ្យសយើងក្ំណរ់សែើងវញិនូវការដេវងរក្  ទាញយក្ត្េទាប់ដែលានពិនិរយ   ឬសា៉ះពុមពតារាងបញ្ជ ី
ទិននន័យទាងំមូល។ 
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