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ក្រូមប ៊ុរ (Chromebook)៖ 
ការររៀបចំជាមលូដ្ឋា ន និង លរខណៈពិរេេ 

 

សណ្ឋា នរបស់ក្រមូប ៊ុរ៖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គន្លឺះសំខាន់ៗ ៖ 
គន្លឺះទងំននឺះអាចររន ើញនៅផ្នែរខាងន ើននក្តា រច៊ុច៖ 

គន្លឺះ ម៊ុខងារ  គន្លឺះ ម៊ុខងារ 

 
ក្រឡបន់ៅទំពរ័ម៊ុននៅរែ៊ុងក្បវរាិននរមមវធិីផ្សែងរររបស់អ្ែរ  

 
បនថយពន្លរញ្ចររ់៊ុំពយូទរ័ 

 
នៅទំពរ័បន្ទា បន់ៅរែ៊ុងក្បវរាិននរមមវធិីផ្សែងរររបស់អ្ែរ  

 
បនងកើនពន្លរញ្ចររ់៊ុំពយូទរ័ 

 
ទញយរទំពរ័បចច៊ុបបនែរបស់អ្ែរនឡើងវញិ  

 
បិទសំនឡង* 

 
ពក្ងីរទំពរ័របស់អ្ែរឱ្យនពញរញ្ចរ ់  

 
បនថយសំនឡង 

 
បាូរនៅទំពរ័បន្ទា ប ់របស់អ្ែរ 

 

 

បនងកើនសំនឡង 
(*ច៊ុចន ើមបនីបើរសនម្ងវញិ) 

ក្តរនក្បើក្ាស់បនាឺះសក្ាបប់ ឺះ៖ 
 

 

 

 

 

  

ក្តា៊ុ រំ  

ក្តា៊ុ រំ  LED នមក្រូ 
រនធនោរន្្ើង 

ផ្ខែ HDMI នោរក្តស 

រញ្ចរ ់LED 

ក្តា រច៊ុច 
គន្លឺះនបើរបិទ ក្តរ SD 

បនាឺះសក្ាប់ប ឺះ 

រនធ Kensington 

ស្ា ំ 

នវែង 

នៅនព ច៊ុចរផ្ន្ងច៊ុចឱ្យជាប់ 
ររិំ  ប ឺះ 

ច៊ុច 
 

ប ឺះ ប ឺះ 
ច៊ុច 

ច៊ុចខាងនវែង - ក្ានផ់្រប ឺះនៅខាងន ើ ឬច៊ុចនៅខាងនក្ក្តម 

Drag I Click and hold at bottom, 
then touch and move finger at top. 

Scroll – Touch with two fingers and 
then move up or down. 

ច៊ុចខាងស្ា ំ - ប ឺះនោយនក្បើក្ាមពីរនៅខាងន ើ ឬច៊ុចនោយនក្បើក្ាមពីរនៅខាងនក្ក្តម 
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ក្តរផ្្លស់បាូរភាស្ 
 

ន ើមបផ្ី្លស់បាូរក្តរភាស្នៅរែ៊ុងក្រូមប ៊ុរ សូមនបើរ «Status Bar (រារស្ថ ន
ភាព)» នៅក្រុងខាងស្ា ំននផ្នែរខាងនក្ក្តមននរញ្ចររ់៊ុំពយូទរ័។ ក្តរពក្ងីររូប
ភាពឱ្យនមើ ននក្បន ឺះននឺះ នលងបងាា ញពីរូបសញ្ញា ននក្តរនរៀបចំ។ 
 
រំហ នទី ១ → នក្រើសយរ «Advanced» 
រំហ នទី ២ → ចូ នៅក្តន ់«Languages and input» ន ើយនក្រើសយរ 

«Language» 
រំហ នទី ៣ → នក្រើសយរភាស្ផ្  នោរអ្ែរចងន់ក្បើ 
.... នបើសិនជាភាស្របស់នោរអ្ែរាម ននៅរែ៊ុ ងបញ្ជី នទ 

• នក្រើសយរ «Add languages (បផ្នថមភាស្)» 
• នក្រើសយរភាស្ផ្  នោរអ្ែរចងា់ន ន ើយច៊ុច «Add» ។ 

 

 

 

 

 

 

នៅនព ផ្  នោរអ្ែរាននក្រើសនរ ើសភាស្របស់នោរអ្ែររចួន ើយ សូមនក្រើសយរគន្លឺះបផ្នថម (   ) ន ើយនគនលងឱ្យនោរអ្ែរបញ្ញជ រព់ី
រនបៀបផ្  នោរអ្ែរចងន់ក្បើភាស្ននឺះ។ រនក្មើសរបស់នោរអ្ែររមួាន៖ 

១. «Show menus in this language (បងាា ញបញ្ជ ីនៅរែ៊ុងភាស្ននឺះ)» 
o នក្រើសយរ «Show system text in this language (បងាា ញក្បពន័ធអ្រថបទជាភាស្ននឺះ)» 
o «Restart the device (នបើររ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ)» 

២. «Show webpages in this language (បងាា ញទំពរ័វ៊ុបិនសជាភាស្ននឺះ)» 
o នក្រើសយរ «Move to the top (ផ្្លស់នៅខាងន ើ)» ន ើមបនីា ់អាទិភាព  ់ភាស្ននឺះនៅខាងន ើនគបងអស់។ 
o នបើសិនជានោរអ្ែរចងឱ់្យ  គូនហគ  ក្រូម បរផ្ក្បទំពរ័វ៊ុបិនសឱ្យផ្ រ សូមនក្រើសយរ «Offer to translate pages in this 

language» 

Accessibility (អាចចូ នក្បើាន) 
នោរអ្ែរអាចនបើរ Accessibility នោយនបើរបញ្ជ ី 
«Status bar (រារស្ថ នភាព)» ន ើយនក្រើសយរ 
«Accessibility»។ នធែើផ្បបននឺះ អាចនបើរបញ្ជ ីផ្   
អាចនក្បើាន នក្រើសយរអ្ែីៗផ្  នោរអ្ែរក្រូវក្តរ។ 

អ្ែីៗទងំននឺះរមួាន៖ ChromeVox (ក្តរនិយាយនា ់
នយាប ់) នក្រើសឱ្យរ៊ុំពយូទរ័ន រ វចិន្ទន៊ុក្រម ក្តរផ្្លស់
បាូរពណ៌ ពក្ងីរនពញរញ្ចរ ់ផ្រវពក្ងីរ ច៊ុចនោយសែ័យ
ក្បវរាិ និង ក្តា រច៊ុចនៅន ើរញ្ចរ។់ 
  

ចូ នក្បើបញ្ជ ីនរៀបចំ
ក្រងន់នឺះ 

វ យហែ យ 
 

សក្មួ សំនឡង 
សក្មួ ពន្ល 

ច៊ុចក្រងន់ា ង នៅខាងនក្ក្តម ក្រុងខាងស្ា ំ ន ើមបពីក្ងីរបញ្ច ី 
«Status Bar (រារស្ថ នភាព)» 

នបើរ ឬ បិទ Accessibility (អាចចូ ាន) តាមរក្មូវក្តរ 
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េនលរឹព័តម៌ានរឭំរអពំីក្រូមប ៊ុរ៖ 
ការរក្បើក្ាេជ់ាមលូដ្ឋា ន និង ររដំរ ោះ
ក្ាយបញ្ហា   

គន្លឺះ និង  បចិ សក្ាបអ់្ែរនក្បើក្រមូប ៊ុរ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copy  /ចម្ង Paste/ប ទិ ភ្ជ ាប  ់

Undo/មនិនធែើវញិ (ន ើរនសាើរផ្រក្គបរ់មមវធិី) Delete/ ៊ុប 

Select All/ជ្រ ើស យ ក ទ ាំង អ ស  ់ Close Tab/ប ទិ ស ន្ លឺក  

Caps Lock/ ចា ក ជ់ ោ រអ ក សរធ ាំ Find on Current Page/ស្ស ែង រក ក នុង ទ ាំព រ័ប ច្ ចុប ប ន្ ន 

Zoom In/ទញចូ  Zoom Out/រញុ ជច្ ញ  

Take a Screenshot/ថ ត របូ ក ញ្ ច ក  ់ Take a Partial Screenshot/ថ ត របូ ស្ន នក ខ្ លះនន្ ក ញ្ ច ក  ់

Lock Screen/ចារន់ស្ររញ្ចរ ់ Log Out/ចារនចញ 

Minimize Window/បក្ងមួទពំរ័ Maximize Window/ពក្ងីរទពំរ័ 

Dock Window Left/នៅខាងនវែងទំពរ័ Doc Window Right//នៅខាងស្ា ំទំពរ័ 

បងាា ញក្តា រច៊ុចនូ្វក្តរន់ៅពីន ើ 

ន្ូវក្តរខ់ាងនក្ក្តម នលងន ើរជាមយួក្រូមប ៊ុរ។ ន្ូវក្តរខ់្ឺះរន៏ ើរជាមយួរ៊ុំពយួទរ័ផ្  នក្បើរមមវធិីផ្សែងររក្រូមផ្ រ។ 

ផ្លូវកាត់ដែលមានប្រយោជន៍សប្មាប់យប្រើប្រមូប ៊ុរ 
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មូ ោា នននក្តរររ ំនណ្ឋឺះក្ស្យបញ្ញា  

បញ្ញា ៖ គន្លឺះបញ្ញជ  

ក្រមូប ៊ុរ បិទឈប់ន ើរ ឬ ាងំ បិទរ៊ុំពយូទរ័ ន ើយ នបើរនឡើងវញិមាងនទៀរ នោយច៊ុចគន្លឺះនបើរបិទឱ្យជាប។់ 

រញ្ចរអ់្រា់នន្្ើយនបើរនទ នរៀបចំរ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ នោយច៊ុច៖ RELOAD/REFRESH + POWER 

ក្រមូប ៊ុរន ើរយលរ នរៀបចំរ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ នោយច៊ុច៖ RELOAD/REFRESH + POWER 

ក្តា រច៊ុចមនិន ើរ នរៀបចំក្តា រច៊ុចនឡើងវញិ នោយច៊ុចឱ្យជាប៖់ Click + SHIFT + ALT 

បនាឺះសក្ាបប់ ឺះមនិន ើរ នរៀបចំរ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ នោយច៊ុច៖ RELOAD/REFRESH + POWER 

គន្លឺះនបើរបិទ មនិន ើរ 

នព ខ្ឺះគន្លឺះនបើរបិទ មនិោស់រ៊ុំពយូទរ័ឱ្យភាា រវ់ញិនទ នទឺះបីជានព ផ្  នោរអ្ែរ លងថាថ្មស្រ
នពញរន៏ោយ។ ោស់រ៊ុំពយូទរ័របស់នោរអ្ែរនោយនធែើតាមរំហ នទងំននឺះ៖ 

១. បិទគក្មប ក្រូមប ៊ុរ របស់នោរអ្ែរ។ 
២. នោរផ្ខែអ្គគិសនី ន ើយភាជ បន់ៅនលងក្រូមប ៊ុរ របស់នោរអ្ែរ 
៣. នបើរគក្មប ក្រូមប ៊ុរ របស់នោរអ្ែរ នោយមនិចាាំចច់៊ុចគន្លឺះអ្ែីនទ 

នធែើផ្បបននឺះ គួរផ្រនធែើឱ្យគន្លឺះនបើរបិទ ំនណើ រក្តរនឡើងវញិ។ 

រូបភាពទំព័រន ើមនៅន ើរញ្ចរ ់បងែិ  
ឬ ក្រ ប ់ខ៊ុសទិស 

ច៊ុចគន្លឺះខាងនក្ក្តម៖ 
CTRL + SHIFT + RELOAD 

*នធែើផ្បបននឺះវនលងបងែិ រញ្ចរទ់ងំមូ  ៩០ អ្ងា រ ់នព ច៊ុច 

មនិឮសំនឡង នៅនព ផ្  នោរ
ក្តសចូ  

សូមនធែើតាមរំហ នទងំននឺះ ន ើមបរីរ ំនណ្ឋឺះក្ស្យបញ្ញា សំនឡងរបស់រ៊ុំពយូទរ័នោរអ្ែរ៖ 

១. នធែើយា ងណ្ឋឱ្យ លងថា ាននោរក្តសចូ យា ងនពញន ញ និង ក្រលមក្រូវ ន ើយាម នរំ 
នទចរំទីអ្ែីផ្  រងំខាបរ់នធនោរនន្ទឺះនឡើយ។ 

២. នធែើយា ងណ្ឋឱ្យ លងថា មនិបិទសំនឡង (Mute Mode) ក្រូមប ៊ុរនទ នោយច៊ុចន ើរូប 

៣.  
៤.  បន់ចា ឃ្្ងំនា៊ុរទិនែនយ័ (cache) ទងំអ្ស់ ន ើយនបើររ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ៖ 

រ. នបើររមមវធិីក្រូម។ ខ. នៅខាងន ើ ផ្ប រខាងស្ា ំ ច៊ុចន ើ More (   ) 
គ. ច៊ុច More tools > Clear browsing data។  . នក្រើសនព នវោ  ូចជា Last hour 
ឬ All time។ ង. នក្រើសក្បន្ទពរ័ា៌នផ្  នោរអ្ែរចង ់បន់ចា ។ 
ច. Do all។ វ. ច៊ុចន ើ Clear data។ រ. Restart the Machine (នបើររ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ) 

វ៊ុបិនសមនិន ើរ 

 បន់ចា  ឃ្្ងំនា៊ុរទិនែនយ័ (cache) ន ើយចាបន់នាើមនបើរនឡើងវញិ៖ 

១. នបើរ ក្រូម។ ២. នៅខាងន ើ ផ្ប រខាងស្ា ំ ច៊ុចន ើ More (  ) 
៣. ច៊ុច More tools > Clear browsing data។ ៤. នក្រើសនព នវោ  ូចជា Last hour ឬ 
All time។ ៥. នក្រើសក្បន្ទពរ័ា៌នផ្  នោរអ្ែរចង ់បន់ចា  

រ. Do all 
៦. ច៊ុចន ើ Clear data។ ៧. Restart the Machine (នបើររ៊ុំពយូទរ័នឡើងវញិ) 

 


