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ព្រុម្ព្សាវព្ជាវ និងចងព្រងសារណា 
ព្ក មសិក្ាព្សាវព្ជាវទុំង ស់គ្្្ជានិស្សិតហនសាកលវិទ្្ាល័យ ន័រត ន ជុំនាន់ទ្ី ១៣ មហាវិទ្្ាល័យវិទ្្ាសាស្រសដ ផ្នែកក ុំរ្យូទ្័
រវិទ្្ា ជុំនាញវិទ្្ាសាស្រសដក ុំរ្យូទ្័រ មាន សមាជិកចុំនួន ០៤ រូបរ ៈ  

១-រង់ ផ្កវរិសិដ្ឋ 
២- ឃ ត ស ងហៃ 
៣-ជា សុំឡ ឿន 
៤-ស ខ សាវ ធ 

សូម្ឈ ាររព្បណបិតតិឈ ាយឈសចរតីរតតញ្ញូតាធម្ច៌ាំឈ ាះ  
 ឡោក ែកជាមាតា បិតា និងអាណារ្ាបាល ផ្ដ្លឡោកបាននតល់នូវកុំឡែើត ការចិញ្ចឹមបីបាច់  ប់រំទ្ូនាម្ន ឡព្បៀប
ព្បឡៅ និងការឧបតថមភព្រប់ផ្បបព្រប់យ ្ង ទុំងផ្នែកសាម្រតី និងសុំភារៈតាុំងរីក មារភារ រៃូតដ្ល់ឡយើងទុំង ស់គ្្្ បានបពា្ចប់
ថ្្្ក់បរិញ្ញប័ព្ត ឡោយរូបឡោកទុំង ស់គ្្្បានជុំនះរាល់ឧបសរគឡោយមិនរិតរីការឡនឿយៃត់ផ្ដ្លបានជួបព្បទ្ះ មនិថ្តិច  
ឡព្ចើនកតី។ 
 សូមផ្ងែង ុំែររ ែដ្៏ព្ជាលឡព្ៅ ចុំឡពា្ះការទ្ទ្ួលសាវ្រមន៍ដ្៏រាក់ទក់ ដ្ល់ឡោកសាស្រសដចារ្យ និងប រគលិកទុំង ស់ហន
សាកលវិទ្្ាល័យ ន័រត ន ផ្ដ្លឡោកបានខិតខុំព្បឹងផ្ព្បងកែុងការបង្ហ្ត់បឡព្ងៀនក៏ដ្ូចជាបាននតល់នូវដ្ុំបូនាម្នដ្៏លអៗ  និងនដល់នូវ
បទ្រិឡសាធន៍លអៗជាឡព្ចើនដ្ល់ការសិក្ាព្សាវព្ជាវទុំង ស់ ឡដ្ើម្បីឈានដ្ល់ការ ន វតដនាឡរល នារតខាងម ខ។ជារិឡសសសូម
ផ្ងែង ុំែរ ររ ែដ្ល់់ឡោកសាស្រសដចារ្យ  ងនួ ប ុនសួ  ផ្ដ្លឡោកបានចុំនាយឡរលដ្ម៏ានតុំហលកែងុការនដល់ឡយបលក៏់ដ្ចូជា
ការ  ផ្កលុំ រឲ្យការសរឡសរសារណាបានសុំឡរចឡជារជ័យទុំងព្ស ង។ 
 ម្្ាងវិញឡទ្ៀតក៏សូមផ្ងែង ុំែរ ររ ែដ្ល់ឡោក ព្បធាន ព្ក មព្បឹក្ាយ វជនកមពុជា ( YCC )ផ្ដ្លបាន ន ញ្ញ្តិ 
ឡអាយឡយើងខ្ុុំច ះឡធវើការសិក្ាព្សាវព្ជាវ។ 
 ជាច ងឡព្កាយឡនះ  ខ្ុុំទុំង ស់គ្្្សូមព្បសិទ្ធររជូនដ្ល់ឡោក  ឡោកព្សី  និង  សាស្រសដចារ្យ  ហនសាកលវិទ្្ាល័យ       

ន័រត ន ព្រមទុំងមិតដទុំង ស់ឡអាយមានស ខភារលអទ្ទ្ួលឡជារជ័យកែុងការង្រ ជារិឡសសបុំន តឡអាយជួបផ្តសុំណាងលអ ព្រប់
ឡរលឡវោ  ព្រមទុំងរ ទ្ធិររ  ទុំងបូនព្បការរ   អាយ   វែណៈ  ស ខៈ  រលៈ ក ុំបីឡឃែៀងឃ្ល្តឡ ើយ។ 

 

ភ្ែុំឡរញ ហងៃទ្ី........  ផ្ខ............  ឆ្្ុំ ២០១២ 
ព្ក មនិស្សិតព្សាវព្ជាវហនសាកលវិទ្្ាល័យន័រត ន 
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ម្ូលសឈងេប 
  

កាលរីសម័យម ន ឡរនិយមឡធវើការទក់ទ្ងគ្្្ឡោយផ្ទ្ល់  រឺតាមការសរឡសរសុំប ព្តឡន្ើរឡៅតាមហព្បសែីយិ៍ និង
និយមឡធវើការបឡងកើតទ្ិនែន័យឡោយការសរឡសរទ្ កកែុងព្កោស់  រឺឯកសារឡន្សងៗឡោយហដ្។ ការឡធវើផ្បបឡនះ រ មានការយ តយ ្វ
កែុងការបញ្ជូនឯកសារ និងគ្ម្នស វតថិភារកែុងការរក្ាទ្ិនែន័យ ព្រមទុំងង្យព្សួលព្ច ុំបាត់បានយ ្ងង្យ។ ដ្ូឡចែះឡៃើយ
មន ស្សចាុំបាច់ព្តូវសុំរបខែូនឡៅនឹងបឡចចកវិទ្្ាទ្ុំឡនើបនាបចចបុ្បនែ ឡដ្ើម្បីឡបាះជុំហានឡអាយទន់ឡៅនឹងយ រគសម័យបឡចចកវិទ្្ា ផ្ដ្ល
អាចជួយសុំរួលដ្ល់ការង្រយ ្ងឡព្ចើន  វាផ្ងមទុំងអាចភាជ្ប់ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងគ្្្រីមា ្ស ីនក ុំរ្យូទ្័រមួយឡៅក ុំរ្យទូ្័រជាឡព្ចើនឡទ្ៀត ជា
ព្បរ័នធបណាដ្ញ (Network) ។ ឡោយឡយងឡៅតាមការសិក្ា និង បានច ះកមមសក្ិាឡោយផ្ទល្ឡ់ៅកែងុ ព្ក មព្បក្ឹាយ វជន -

កមពុជា( YCC ) រួចមកឡឃើញថ្ មានបញ្ហ្ជាឡព្ចើនចុំឡពា្ះព្បរ័នធក ុំរ្យូទ្័រផ្ដ្លបញ្ហ្ទុំង ស់ឡនាះ មិនទន់មានមា ្ស ីនឡមសុំរាប់
ព្រប់ព្រង Users និង មិនមានការកុំែត់ឡៅឡលើការឡព្បើព្បាស់   ិនធ ឡែត (Internet) របស់ប រគលិក ឡៃើយ រាល់ឯកសារផ្ដ្ល
ព្តូវបានរក្ាទ្ កឡៅឡលើមា ្ស ីនក ុំរ្យូទ្័រឡរៀងៗខែូន អាចព្បឈមម ខនឹងការបាត់បង់។ ឡៃត ឡនះឡៃើយ ការសិក្ាព្សាវព្ជាវបាន
នដលជ់ាមឡធ្ាបាយឡដ្ើម្បីឡោះព្សាយបញ្ហ្ផ្ដ្លឡកើតមានឡ ើងកែុងព្ក មព្បឹក្ា-យ វជកមពុជា ( YCC ) ឡអាយមានលកខែៈលអ
ព្បឡសើរឡោយឡធវើការផ្ល្ស់បដូររីការតបណាដ្ញក ុំរ្យូទ្័រជា Workgroup ឲ្យឡៅជា Server Base វិញផ្ដ្លកែុងឡនាះ មាន ដ្ូចជា 
Domain Controller ឡរៀបចុំ Organizational Unit ឡដ្ើម្បីឡធវើរចនាសមព័នធ ព្រប់ផ្នែកឡៅកែុង ងគភារ រីឯ File Server   
សុំរាប់ព្រប់ព្រង Resource ឡៅឡលើព្បរ័នធបណាដ្ញ និង Microsoft Forefront Threats Management Gateway 
2010 សុំរាប់ព្រប់ព្រងរាល់ការឡព្បើព្បាស ់    និធ ឡែត (Internet) ទ្ប់សាក្ត់មិនឲ្យមានឡមឡរារឆ្ែងចូលកែុង បណាដ្ញក ុំរ្យូទ្័រ
របស់ ងគភារ។ រុំឡរាងហនព្បរ័នធខាងឡលើឡនះ  នឹងនដល់ តថព្បឡយជន៍ជាឡព្ចើនកែុងការជួយសុំរួលដ្ល់កិចច ការង្រកែុង  ងគការ
ព្ក មព្បឹក្ាយ វជនកមពុជា ( YCC ) ដ្ូចជាការរក្ាទ្ កឯកសារឲ្យមានស វតថិភារ ការផ្ចករំផ្លកទ្ិនែន័យឲ្យគ្្្  និងនតល់ភារ
ង្យព្សួលកែុងការព្រប់ព្រងឡលើ Internet Access ផ្ដ្លជួយសុំរួលដ្លដ់្ុំឡែើរហនការឡព្បើព្បាសព់្បរ័នធបណាដ្ញឡអាយកាន់ផ្ត
មានព្បសិទ្ធភារ។ 
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ជំពូកទី ១ 
សេកដីស្ដើម 

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ 1 

ជុំព្ូកទ្ ី១ 
ស្ចកតីសនតើម 

នាពេលបច្ចុប្បន្នពន្េះ ពោយសារតែភាេរីកច្ំពរីន្នន្វិស័យបពច្ចកវិទ្្ា បាន្ព វ្ើឲ្យេិភេពោកមាន្ភាេរីកច្ំពរីន្ពសទើរគ្រប់វិស័យ 
ព ើយកនុងពនាេះវិស័យបពច្ចកវិទ្្ាេែ៌មាន្វិទ្្ា រឺជាវិស័យឈាន្មុខពរកនុងការដឹកនាំឲ្យេិភេពោកទំាំំងមូលមាន្ការវិវឌ្ឍន៍្ឈាន្ព ្្េះ
ពៅមុខយ ្ង ប់រ ័សរួរឲ្យរែ់សំគាល់ ។ យ ្ងណាមិញ ពោយេឹងតអែកពលើវិស័យបពច្ចកវិទ្្ា េែ៌មាន្វិទ្្ា គ្បពទ្សកមពុជាក៏ដូច្ជា
គ្បពទ្សនានាតដលវិស័យពន្េះពៅមាន្កំរិែពៅព ើយពនាេះ បាន្នឹ្ងកំេុងេ្ាយមយ ្ងសកមមកនុងការតកតគ្បនូ្វមុខមាែ់គ្បពទ្សជាែិ
របស់ខលួន្ឲ្យមាន្ភាេរីកច្ំពរីន្ដូច្បណាត្គ្បពទ្សនានាពៅកនុងសាកលពោកអងតដរ ។  កាលេីសម័យមុន្  វិស័យបពច្ចកវិទ្្ាេែ៌មាន្
មិន្ទន់្មាន្ការវិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរីកដុេះោលពៅព ើយពទ្  ដូពច្នេះព ើយរាល់ការទ្ំនាក់ទ្ំន្ង  ការគ្រប់គ្រង  ការកែ់គ្ាឯកសារនិ្ងការ
ផ្ល្ស់បដូរឯកសារមាន្ភាេយឺែយ ្វ និ្ង  មាន្ការលំបាក  ពគ្រេះរាល់ការផ្ល្ស់បដូរឯកសារ  និ្ង ការកែ់គ្ាឯកសារ  គ្ែូវច្ំណាយពេល
ពវោយូរ  បុរគលិកពគ្ច្ើន្នាក់  និ្ង  ថវិកាជាពគ្ច្ើន្កនុងកិច្ចការនី្មួយៗ។ ក៏ប ុតន្ដរ ូែមកដល់សេវនថៃពន្េះពយើងព ើញថា  វិស័យបពច្ចក
វិទ្្ាបាន្ច្ូលខលួន្យ ្ងសកមមកនុងជីវភាេរស់ពៅគ្បចំនថៃរបស់ពយើង គ្េមទំងបាន្អតល់នូ្វភាេងាយគ្សួលកនុងការទ្ំនាក់ទ្ំន្ង ក៏ដូច្ជា
ការផ្ល្ស់បតូរេែ៌មាន្រវាងគាន្ពៅវិញពៅមកបាន្យ ្ង ប់រ ័ស ។ ពលើសេីពន្េះពទ្ៀែវិស័យបពច្ចកវិទ្្ាបាន្ជួយសំរួលដល់ការកែ់គ្ា
នូ្វឯកសារ និ្ងអតល់ភាេងាយគ្សួលដល់ការគ្រប់គ្រងពោយគ្បេ័ន្ធបណាត្ញអងតដរ។ ទំងអស់ពន្េះព ើយរឺសុទ្ធសឹងតែពោយសារភាេ
រីកច្ំពរីន្នន្បពច្ចកវិទ្្ាេែ៌មាន្ពន្េះឯងតដលពរបាន្បពងើតែនូ្វគ្បេ័ន្ធបណាត្ញកំុេ្យូទ្័រ តដលអដលនូ់្វភាេងាយគ្សួលដល់ការពគ្បើគ្បាស់             
និ្ងអតល់នូ្វទ្ំនាក់ទ្ំន្ងគាន្យ ្ងជិែសនិែេីកំុេ្យូរទ្័រមួយពៅកំុេ្យូទ្័រមួយ  េីអាគារមួយពៅអាគារមួយ  េីគ្បពទ្សមួយពៅគ្បពទ្សមួយ
ពៅរសពេញេិភេពោក។ នាពេលបច្ចុប្បន្នពន្េះ បពច្ចកវិទ្្ាេែ៌មាន្គ្ែូវបាន្ពគ្បើគ្បាស់យ ្ងសកមមពៅាមបណាត្សាោពរៀន្  ស 
គ្គាស  និ្ងគ្កុម  ុន្្ំៗជាពគ្ច្ើន្ តដលេួកពរសុទ្ធសឹងតែគ្ែូវការបណាត្ញកំុេ្យូទ្័រជាចំបាច្់កនុងការគ្រប់គ្រងទ្ិន្នន័្យ  និ្ងអតល់េែ៌មាន្
គ្េមទំងការផ្ល្ស់បតូរឯកសារពៅវិញពៅមកពអាយបាន្ ប់រ ័ស  និ្ង មាន្ភាេងាយគ្សួលគ្េមទំងមាន្គ្បសិទ្ធភាេខពស់ជាេិពសស
ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្ង ព វ្ើរណិជជកមមពលើបណាត្ញកំុេ្យូទ្័រតដលបាន្ែភាជ្ប់គាន្ពេសពេញេិភេពោក។ ពយងាមកាត្តដលបាន្
ពរៀបរាប់ខាងពលើពន្េះព ើយ ពទ្ើបែំរូវឲ្យមាន្ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្ង ច្ងគ្កងជាឯកសារសតីអំេីការពរៀបច្ំបណាត្ញកំុេ្យូទ្័រតដលមាន្
មា ្សុីន្ពម (Server)  សំរាប់គ្រប់គ្រងនិ្ងតច្កចយេែ៌មាន្ពៅពអាយមា ្សុីន្កូន្ (Client)  ពៅពលើគ្បេ័ន្ធបណាត្ញ  ពដើម្យីធានាឲ្យ
បាន្នូ្វសុវែិថភាេនិ្ងនិ្រន្តរភាេច្ំពរេះការគ្រប់គ្រងឯកសារ ក៏ដូច្ជាការកំណែ់នូ្វសិទ្ធិកនុងការពគ្បើគ្បាស់ពលើមា ្សុីន្កូន្តដលព វ្ើឲ្យមាន្
ភាេងាយគ្សួលកនុងការទញយកនិ្ងរក្ាទ្ុកទ្ិន្នន័្យ ។  អាគ្ស័យព ែុពន្េះព ើយពទ្ើបែំរូវឲ្យមាន្ការសិក្ា និ្ង ពលើកជាសំពណើរ
ដលអ់ងគការគ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា  (Youth Council of Cambodia) ពៅកាែ់ថា  ( YCC ) នូ្វគ្បធាន្បទ្មួយពន្េះរឺ “ 
ការែពំ ើង ន្ងិគ្របគ់្រង File Server ន្ិង Microsoft Forefront ពៅពលើ Windows Server 2008” ពដើម្បីអតល់ភាេងាយ
គ្សួលកនុងការគ្រប់គ្រងគ្បេ័ន្ធ   បណាត្ញ និ្ង ព្លើយែបពៅនឹ្ងែំរូវការនាពេលបច្ចុប្យន្ន ។  
១.១. បពុ្វសេតុននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ   

គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )  មាន្ទ្ីាំងពៅអទេះពលខ  ៣២CD អលូវពលខ៥៦២  សងាក្ែ់បឹងកក់១ ខ័ណឌទ្ួលពគាក 
គ្កុងភនំពេញ និ្ងមាន្សាខាាមពខែតនិ្ងច្ំនួ្ន្១៣សាខា។ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC ) គ្ែូវបាន្បពងកើែព ើងពៅនថៃទ្ី ១០  
តខ ន្ ូ  ន្ំ ២០០១ តដលរួមបពងកើែពោយ៖ សមារមយុវជន្តខមរ ( KYA ) សមារមនិ្ស្សិែតខមរ( KSA ) សមារមតថរក្ាបរិសាថ្ន្
និ្ងវប្ប្ម៌ ( CEPA )  ច្លនានិ្ស្សិែពដើម្បីលទ្ិធគ្បជា្ិបពែយ្យ (SMD ) និ្ងសមពន័្ធ និ្ស្សិែ តខមរអេ្ាគ្កិែ( UNKS )។ គ្កុម
គ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជាបាន្ច្ុេះបញ្ជីជាអលូវការពៅ គ្កសួងមហានអទ ាមរយៈលិខិែព្លើយែបពលខ ១០៥៩  ស.ជ.ណ ច្ុេះកាលបរិច្ឆទ្នថៃ
ទ្ី ១៤ តខ ែុោ  ន្ំ ២០០២ តដលចុ្េះ ែថពលខាពោយស រដឋមន្ដន្ដគី្កសួងមហានអទ។  គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )  មាន្ 
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ទ្ស្សន្ៈវិស័យ រឺគ្បាថាន្ច្ង់ព ើញសងគមមួយពោយការរួបរួម  និ្ងសាមរគីភាេ។  គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC ) ច្ង់បាន្នូ្វ
ការច្ូលរួមយ ្ងសកមម  េីសំណាក់យុវជន្កនុងការេគ្ងឹងលទ្ធិគ្បជា្ិបពែយ្យ  សិទ្ិធមនុ្ស្ស  បរិសាថ្ន្  សុខភាេ  ពយន្ឌ័រ  និ្ង  ការ
អភិវឌ្ឍគ្បពទ្សកមពុជា  គ្បកបពោយ  សនិ្ដភាេ  និ្ងនិ្រន្ដភាេ។  មិន្គ្ែឹមតែប ុពណា្្េះ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC ) គ្គាំគ្ទ្នូ្វ
ការច្ូលរួមច្ំតន្កការអភិវឌ្ឍយ ្ងសកមមេីសំណាក់យុវជន្  និ្ងអដល់ជាសំពលងសំរាប់យុវជន្កមពុជាទំងមូល។  បតន្ថមេីពន្េះពៅពទ្ៀែ 
គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC ) មាន្ទ្ិសពៅ  បណ្ដេះទ្ឹកច្ិែតយុវជន្ឲ្យពលើកែពមកើន្យុែិត្ម៌សងគម ែំកល់អលគ្បពយជន៍្ជាែិ  
ជាច្ំបង គ្បកាន់្ខាជ្ប់នូ្វពគាលការណ៍គ្បជា្ិបពែយ្យ  ជាេិពសសបណ្ដេះ្ន្ទៈ  យុវជន្ឲ្យគ្សោញ់  ជាែិ  សាសនា និ្ង គ្េេះមហា
ក្សគ្ែ។ ព ើយ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )  បពងកើែទ្ំនាក់ទ្ំន្ង  និ្ងស គ្បែិបែតិការណ៍លែជាមួយអងគការជាែិ  អន្តរជាែិ  
និ្ង សាថ្ប័ន្រក់េ័ន្ធ  ពដើម្បីពលើកកំេស់ែួនាទ្ីរបស់យុវជន្កនុងការអភិវឌ្ឍ  និ្ង  ទក់ទញសងគមឱ្យយកច្ិែតទ្ុកោក់ពលើកទ្ឹកច្ិែត    
គាំគ្ទ្សកមមភាេរបស់យុវជន្កមពុជាឲ្យបាន្កាន់្តែសគ្សាក់សគ្សំាតថមពទ្ៀែ  ព ើយតថមទំង  បពងកើែបណាត្ញយុវជន្  និ្ងសគ្មប
សគ្មួលរាល់សកមមភាេរបស់យុវជន្ពៅទ្ូទំងគ្បពទ្ស។  ពោយព ែុពន្េះព ើយ អងគភាេគ្ែូវការែំព ើងគ្បេ័ន្ធ Network ពដើពម្បើ
គ្រប់គ្រងឯកសារ  ប ុតន្ដការគ្រប់គ្រងឯកសារមាន្លកខណៈខវេះខាែ  និ្ងេិបាកកនុងការគ្រប់គ្រងពលើ      អនកពគ្បើគ្បាស ់(user)  និ្ង
ទ្ិន្នន័្យពអ្សងៗ។   ដូពច្នេះព ើយពទ្ើបែំរូវឲ្យមាន្ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្ងពលើកសំពណើរដល់គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC ) ពអាយ
ពគ្បើគ្បាស់បពច្ចកវិទ្្ាថមីៗ  ពដើម្បីកាែ់បន្ថយអលវិបាកតដលពកើែមាន្ពៅកនុងអងគភាេ។ 
១.២. ចុំស ាទ្បញ្ហាននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ 

ាមរយៈការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវវិភារ  និ្ង  ការច្ុេះកមមសិក្ាពោយផ្ទ្ល់ពៅ  គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )  រួច្មក
បាន្សពងកែព ើញថា  មាន្បញ្ហ្ពគ្ច្ើន្ច្ំពរេះគ្បេ័ន្ធកំុេ្យូទ្័រ  តដលែំរូវពអាយអងគភាេ  ែំព ើងគ្បេ័ន្ធ (system)  ថមីមួយកនុងការ
គ្រប់គ្រងការងារជាពគ្ច្ើន្តអនកជាមួយបណាត្ញគ្បេ័ន្ធ។  ពគ្កាយេីបាន្ការសាកសួរេីអលវិបាករបស់បុរគលិក  រួច្មក  និ្ង  ព វ្ើការ
េិភាក្ាជាមួយពោកគ្បធាន្អងគភាេបាន្កំន្ែ់នូ្វបញ្ហ្មួយច្ំនួ្ន្ដូច្ខាងពគ្កាម៖ 

- ការរក្ាទ្ុកទ្ិន្នន័្យរបស់អនកពគ្បើគ្បាស់ រឺអទុកពៅពលើកំុេ្យូទ្័ររបស់អនកពគ្បើគ្បាស់ផ្ទ្ល ់ នំាឲ្យគាម្ន្សុវែតិភាេ អាច្ 

គ្បឈមមុខនឹ្ងការបាែ់បង់ឯកសារពោយមូលព ែុមួយច្ំនួ្ន្ ដូច្ជាការវាយគ្បហាររបស ់ ពមពរារ  និ្ងបងកការ
លំបាក កនុងការ Back up នូ្វទ្ិន្នន័្យ  

- មិន្មាន្ការកំណែ់ពលើការពគ្បើគ្បាស់អិ ុន្្ឺពណែរបស់បុរគលិក ដូច្ការទញយកទ្ិន្នន័្យតដលមិន្រក់េ័ន្ធការងារ 
ព ើយបណាត្ញែភាជ្ប់េីកំុេ្យូទ្័រមួយពៅកំុេ្យូទ្័រមួយពទ្ៀែមាន្លកខណៈជា Peer to Peer network 

- មិន្មាន្ការបិទ្ (Block) Web Site 
- មិន្មាន្ការការររេី Firewall ពៅពេលតដលមាន្ការវាយគ្បហារេីខាងពគ្ៅ 
- តែងតែមាន្ការរំខាន្េី Spam នូ្វពេលតដលពអញើរនិ្ងទ្ទ្ួលសារ 

១.៣. វតថុបុំណងននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ 
ពយងពៅាមកំណែ់បញ្ហ្ពន្េះពទ្ើបែំរូវឲ្យមាន្ការសិក្ាបំភលឺ និ្ង ោែគ្ែោងច្ំនុ្ច្សំខាន់្ៗនន្បញ្ហ្ក៏គ្ែូវបាន្គ្សាវគ្ជាវរិេះ

រកមព្្ាបាយលែៗ  មកពោេះគ្សាយរាល់កងវេះខាែតដលបាន្ពរៀបរាប់ខាងពលើ  និ្ងអលវិបាកទំងឡាយ  តដលពកើែមាន្ពៅកនុងគ្កុម
គ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )   ពដើម្បីពរៀបច្ំរំពរាងនិ្ង គ្រប់គ្រងគ្បេ័ន្ធកំុេ្យូទ្័រទំងពន្េះ។ ពគាលបំណងនន្ការសិក្ាមាន្ដូច្ជា៖ 

- ការែំព ើង មា ្សុីន្ពម ពោយពគ្បើគ្បាស់ Windows Server 2008 ពដើម្បីងាយគ្សួលគ្រប់គ្រងទ្ិន្នន័្យ 
- ការែំព ើង Active Directory Domain Services (AD DS) ពដើម្បីពអាយភាជ្ប់រមួគាន្ាយរយៈ Domain 
- ការបពងកើែ Organizational Unit Infrastructure 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ 3 

- ការែំព ើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service 
- ការពរៀបច្ំ Storage Quotas 
- ការពរៀបច្ំ File Screening  
- ការបពងកើែ Storage Reports 
- ការែំព ើង Distributed File System Role Service និ្ងការបពងកើែ DFS Namespace 
- ការពរៀបច្ំ Folder Targets និ្ងការគ្ែួែេិនិ្ែ្យពមើល Diagnostic Reports 
- ព វ្ើជា Firewall សំរាប់ការររមា ្សុីន្កនុងបណាត្ញ េីការវាយគ្បហារេីខាងពគ្ៅ  
- តបងតច្កនិ្ងកំណែ់ ការពគ្បើគ្បាស់ Internet របស ់Users 
- ការបិទ្ website មួយច្ំនួ្ន្តដលមិន្រក់េ័ន្ធនឹ្ងការងាររឺមិន្ពអាយ Users អាច្ ពបើក website ទំងពនាេះបាន្ 
- បពងកើែរបាយការណ៍នន្ការពគ្បើគ្បាស់ internet ាមពេលពវោកំណែ់ (Schedule Reports) 
- បពងកើែពអាយមាន្នូ្វកតន្លងអទុកឯកសារតដលបាន្ទញយកេី internet មកអទុកកនុងមា ្សុីន្ពម ពៅថា Web caching 

១.៤. ទ្ុំេុំ នងិផ្ែនកុំណត់ននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ 
ាមរយៈពលើការពរៀបច្ំការគ្រប់គ្រងគ្បេ័ន្ធបណាត្ញ ( network system ) កនុង គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )   រឺ

ែំរូវឲ្យមាន្ការវិភារនិ្ង កំណែ់ពៅពលើរពគ្មាងឲ្យបាន្ច្្ាស់ោស់មួយ ពដើម្បីបំពេញាមពសច្កតគី្ែូវការរបស់គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្ 
កមពុជា ( YCC ) ពលើបណាត្ញកំុេ្យូទ្័រទំងមូល  ។    ដូពច្នេះព ើយពទ្ើបការសិក្ាពន្េះបាន្សងកែ់ ៃ្ន់្ពលើការែំព ើង មា ្សុីន្ពមពដើម្បី
គ្រប់គ្រង បណាត្ញ ព ើយព វ្ើការយ ្ងលំអិែពៅពលើ ៖ 

- ែំព ើង Domain Controller និ្ង Sub-Domain Controller ពោយពគ្បើគ្បាស់ Windows Server  2008 
តដលជាមា ្សុីន្ពមទ្ីេីរពៅពេលតដលមា ្សុីន្ពមទ្ី១ខូច្ ក៏ Clients នូ្វតែអាច្ទញយកទ្ិន្នន័្យេីមា ្សុីន្ពមបាន្
ពោយគាម្ន្ការអាក់ខាន្ 

- ែំព ើង Read-Only Domain Controller  
- ែំព ើង Active Directory Domain Services (AD DS) ជា Server Roles ពដើម្បីអទុករាល់ Objects

Users ពៅកនុង Domain សគ្មាប់អតល់ឲ្យជាេែ៌មាន្អនកពគ្បើគ្បាស់ និ្ងេែ៌មាន្ Resource ម ្ាងពទ្ៀែអតល់នូ្វ 
Authentication និ្ង Authorization services 

- ពរៀបច្ំ Organization Units (OU) ពដើម្បីព វ្ើរច្នាសមពន័្ធគ្រប់តអនកកនុង គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )    
- ែំព ើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service ពដើម្បីពរៀបច្ំគ្បភេនន្ Files            
ដូច្ជា សមែថភាេនន្ការគ្រប់គ្រង ពគាលការណ៍នន្ការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង Quota របាយការណ៍េីStorage 

- ការពរៀបច្ំ Storage Quotas ពដើម្បីពរៀបច្ំ Storage នី្មួយៗសគ្មាប់អនកពគ្បើគ្បាស់ពៅាមនី្ែិវិ្ីនន្ការងារកនុង
អងគភាេ 

- ការពរៀបច្ំ File Screening ពគ្បើសគ្មាប់គ្ែួែេិនិ្ែ្យគ្បពភទ្នន្ Files តដលគ្ែូវបាន្រក្ាទ្ុកពៅពលើមា ្សុីន្ពម 
- ការពរៀបច្ំ Folder Targets ពគ្បើសគ្មាប់ពរៀបច្ំពៅកនុង DFS Namespace 
- ការែពមលើង Distributed File System Role Service និ្ងការបពងកើែ DFS Namespaceពគ្បើសគ្មាប់អតល់

Fault-Tolerant access 
- ការបពងកើែ Storage Reports សគ្មាប់អតល់េែ៌មាន្អំេីការពគ្បើគ្បាស់ File ពៅពលើ Files Server 
- ការពរៀបច្ំ Diagnostic Reports ពគ្បើសគ្មាប់ជា Health Report នន្ DFS 
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- ការបិទ្ website មួយច្ំនួ្ន្តដលមិន្អនុ្ញ្ញ្ែពអាយ Users អាច្ពបើកបាន្តដលខុសេីពគាលការណ៍របសអ់ងគភាេ 
- ែំព ើង Web caching ពដើម្បីជំនួ្យពល្បឿន្នន្ការពគ្បើគ្បាស់ internet តដលអាច្ច្ំពណញពេលពវោ និ្ងថវិកា 
- ការពរៀបច្ំ Schedule Reports នន្ការពគ្បើគ្បាស់ internet របស់អងគភាេ 

១.៥. នលស្បស ាជនន៍នការ្ិកសាស្សាវស្រាវ 
បនាទ្ប់េីបាន្ច្ុេះសិក្ាគ្សាវគ្ជាវពៅ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជន្កមពុជា ( YCC )   ពោយបាន្ព ើ្វការពរៀបជារំពរាងែំព ើង File 

Server ពលើ Windows Server 2008  បាន្អតល់គ្បពយជន៍្យ ្ងពគ្ច្ើន្ដល់ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវពន្េះ  ជាេិពសសសំរាបអ់ងគភាេ
ផ្ទ្ល់តែមដង ។ អលគ្បពយជន៍្ទំងពន្េះរួមមាន្ ៖ 
 ១.៥.១. សារៈប្រយោជន៍សប្ាប់អង្គកាព 

ច្ំពរេះការសិក្ាគ្បេ័ន្ធបណាត្ញទក់ទ្ង ការែំព ើង   និ្ងការគ្រប់គ្រងពៅពលើគ្បេ័ន្ធបណាត្ញ  តដលមាន្មា ្សុីន្ពមជាអនក
គ្រប់គ្រងពៅពលើទ្ិន្នន័្យ និ្ង សុវែថិភាេ។ ព ើយអាច្ច្ំពណញនូ្វថវិកាពគ្ច្ើន្  ពោយេំុចំបាច្់ច្ំណាយគ្បាក់កាក់ពៅពលើការពគ្បើគ្បាស ់
External Storage Device  ពលើសេីពន្េះពៅពទ្ៀែងាយគ្សួលគ្រប់គ្រងពលើអនកពគ្បើគ្បាស់ និ្ងអាច្កំន្ែ់សិទ្ធិពអាយអនកពគ្បើគ្បាស់
នី្មួយៗ  ពៅាមតអនកនិ្ងាមែួនាទ្ីរបស់ខលួន្  ព ើយក៏អដល់ភាេងាយគ្សួលកនុងការតច្កចយឯកសារពៅាមតអនកអងតដរ ។ជា
េិពសសពៅពទ្ៀែពនាេះរឺអនកពគ្បើគ្បាស់ទំងអស់មាន្ទ្ំនុ្កច្ិែតកនុងការធានានូ្វទ្ិន្នន័្យ  ពោយគ្បការណាមួយពនាេះព ើយ  ពគ្រេះ
ទ្ិន្នន័្យអទុកមាន្លកខណៈជារួមគាន្ (Centralize Server)។  ព ើយច្ំពរេះ Forefront វិញ អាច្ព វ្ើឲ្យការពគ្បើគ្បាសi់nternet មាន្
សុវែដិភាេជាងមុន្ ពោយសារការកាែ់បន្ថយនូ្វពគ្គាេះថាន្ក់ដល់មា ្សុីន្េីការពបើក website តដលមាន្ពមពរារ ព ើយក៏អាច្កំន្ែ់ការ
ពគ្បើគ្បាស់ internet របស់បុរគលិក  និ្ង អាច្ព វ្ើជា Web Caching ពោយកមមវិ្ី Microsoft Forefront Threats 
Management Gateway។ 
 ១.៥.២. សារៈប្រយោជន៍សំរាប់សង្គម 

្លងាមការសិក្ាពលើការពរៀបច្ ំ  និ្ងែំព ើងមា ្សុីន្ពមពោយពគ្បើគ្បាស់ Microsoft Windows Server 2008 រឺបាន្
អដលស់ារៈគ្បពយជន៍្នន្ការសិក្ាប ុពណា្្េះពទ្  តថមទំងអតល់គ្បពយជន៍្សំរាប់សិស្ស  និ្ស្សិែ  ជំនាន់្ពគ្កាយៗអងតដរតដលអាច្ពអាយ
េួកពរតសវងយល់ និ្ងទ្ទ្ួលបាន្ច្ំពណេះដឹងពគ្ច្ើន្ទក់ទ្ងពៅនឹ្ង ការែំព ើងមា ្សុីន្ពម និ្ងការពគ្បើគ្បាស់កមមវិ្ី Microsoft 
Forefornt Threats Management Gateway គ្េមទំងបពងកើន្នូ្វ្ន្ធាន្មនុ្ស្សបតន្ថមពទ្ៀែខាងតអនកកំុេ្យទូ្័រម ្ាងវិញជួយតក
តគ្បសងគមពអាយមាន្មុខមាែ់ថមីជាមួយបពច្ចកវិទ្្ាថមីទន់្សម័យនាពេលបច្ចុប្បន្នពន្េះអងតដរ។ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំពូកទី ២ 
ឯកសារ និង ទ្ទឹេដីពាក់ព័នធ 
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ជុំព្ូកទ្ ី២ 
ឯកសារ នងិ ទ្ទ្ឹ្ តីផ្ែលពាកព់្ន័ធ 

២.១.  ឯកសារទ្រមលូបាន 
បន្ទាប់ពីបានច ុះធ វ្ើកម្មសិកាាធៅក្ក ម្ក្បឹកាាយ វជនកម្ពុជារួចម្ក ធោយធោងតាម្ឯកសារដែលបានផ្តល់ធោយអងគការ និង 

ឯកសារដែលក្បម្ូលបានសក្ាប់ធ វ្ើការដកលំអរកនុងរចន្សម្ព័នធននការក្រប់ក្រងរបស់ ក្ក ម្ក្បឹកាាយ វជនកម្ពុជា រូម្ាន ៖ 
- រចន្សម្ព័នននការក្រប់ក្រងរបស់ក្ក ម្ក្បឹកាាយ វជនកម្ពុជា ជាឯកសារដែលបានតាម្រយុះការធសនើរស ំធោយផ្តាល់ពីធោក
ក្បធានអងគការ 

- បណ្តាញសានាក់ការទំង ១៣ធេត្ត ក្ក ង ជាឯកសារដែលបានតាម្រយុះការធសនើរស ំពីក្បធានដផ្នករែឋបាលននក្ក ម្ក្បឹកាា   
យ វជនកម្ពុជា 

- បណ្តាញប រគលិក យ វជនសម័ក្រចិត្ត និង ក្រូបធ្គាលក្បចំធេត្ត ក្ក ង ជាឯកសារដែលបានតាម្រយុះការធសនើរស ំពីក្បធាន
ដផ្នករែឋបាលននក្ក ម្ក្បឹកាាយ វជនកម្ពុជា 

- រចន្សម្ព័័័នការ្ររបស់អងគការ បានតាម្រយុះការសាកសួរធោយផ្ទាល់ជាម្ួយអនកចត់្ការក្បព័នធបណ្តាញរបស់អងគការ 
រឺធផ្តាត្ធៅធលើការទំន្កទំនងធោយផ្ទាល់របស់ការិោល័យធៅកនុងអងគការ 

- ចំនួនប រគលិក និង ចំធ ណុះែឹងននការធក្បើក្បាស់ក ំពាយូរទ័ររបស់ប រគលិកធៅកនុងអងគការ បានតាម្ការសាក់សួរធោយផ្ទាល់
ជាម្ួយអនកក្រប់ក្រងក្បព័នធបណ្តាញ និង ការសាកសួរធោយផ្ទាល់ជាម្ួយប រគលិក 

- ក្បធេទននក្បព័នធបណ្តាញដែលកំព ងធក្បើក្បាស់បានតាម្ការច ុះអធងេត្ធោយផ្ទល់ បន្ទាប់ពីបានោក់លិេិត្ធសនើរស ំច ុះធ វ្ើ
កម្មសិកាា 

- ចំនួនា  ស ីនក ំពាយូទ័រដែលានធៅកនុងអងគការបានតាម្រយុះការសាកសួរធោយផ្ទាត់្ជាម្ួយអនកក្រប់ក្រងក្បព័នធបណ្តាញ 
- សាសភាពននការក្រប់ក្រងធលើក្បព័នធបណ្តាញតាម្រយុះការសាកសួរធោយផ្ទាត់្ជាម្ួយអនកក្រប់ក្រងក្បព័នធបណ្តាញ 

២.២. ទ្ទ្ឹ្ តីផ្ែលពាកព់្ន័ធនងិការតមមលើងទ្រព្ន័ធរណ្តាញ 
សពវនងៃធនុះក្បព័នធបណ្តាញក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ោ ាងទូលំទូោយធៅតាម្បណ្តាសាថាប័នន្ន្ ដែលផ្តល់នូវការធជឿទ កចិត្តនិងប

ធងតើននូវក្បសិទធភាពកនុងការ្រធោយកាន់ដត្ភាព្យក្សួលនិងឆាប់រហ័សដងម្ធទៀត្ ។  ធោងតាម្ធសៀធៅ Interconnecting 
Cisco Network Devices, Part 1 (ICND1) និង Part 2 (ICND2)  ដែលបានដកសក្ម្ួលធលើកទី៣ ធោយធោក Steve 
McQuerry ធបាុះព ម្ភធោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA បានឲាយនិយម្ន័យថា 
ក្បព័នធបណ្តាញធក្បើកនុងធោលបំណងផ្លាស់បតូរព័ត៌្ានឲាយោនាធៅវិញធៅ ម្ក និងជួយសំរួលនូវការកាត់្បនថយនូវការចំណ្យសាភារៈ ។ 
ក្បព័នធបណ្តាញបានផ្តល់នូវសារៈក្បធោជន៍ជាធក្ចើនជាពិធសសកនុងការ ក្រប់ក្រងក្បព័នធព័ត៌្ាន ។ 
 ២.២.១. សារៈប្រយោជន៍របស់ប្រព័នធបណ្តា ញ  

ធោយធម្ើលធ ើញពីអត្ថក្បធោជន៍ននការធក្បើក្បាស់នូវក្បព័នធបណ្តាញ ធហត្ ធនុះធហើយធទើបតាម្បណ្តាសាថាប័ន និង ក្រឹុះសាថាន
ន្ន្ធក្ជើសយកក្បព័នធបណ្តាញដផ្នកម្ួយែ៏សំខាន់ដែលជួយសំរួលែល់ែំធណើរការរបស់អងគភាពធោយកាន់ដត្ានក្បសិទធភាព និង
ក្បកបធៅធោយទំន កចិត្ត ។ តាម្ការធក្បើក្បាស់នូវក្បព័នធបណ្តាញបានជួយសំរូលែល់ការផ្លស់បតរូនូវព័ត៌្ានរវាងោនានិងោនាបានោ ាង
ឆាប់រហ័ស ក៏ែូចជាផ្តល់នូវការក្រប់ក្រងម្ួយដែលធាន្បាននូវក្បសិទធភាពេពស់ ។ ធលើសពីធនុះធៅធទៀត្ តាម្រយុះការធក្បើក្បាស់នូវ
ក្បព័នធបណ្តាញបានជូយកាត់្បនថយនូវការចំន្យកនុងការទិញបដនថម្នូវឧបករណ៍ជាធក្ចើន ែូចជា Printer Scanner  និងឧបករណ៏
ធអឡិចក្តូ្និចធផ្ាេងធទៀត្ដែលោចធក្បើក្បាស់ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញ។ ទំងធនុះសបញ្ជាក់ឲាយធ ើញថាក្បព័នធបណ្តាញបានផ្ដលនូ់វផ្ល
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ចំធណញទំងងវិការ និង ធពលធវោ ដែលជាកតាតារម្ួយែ៏សំខាន់កនុងការជំរ ញធោយាននូវការអេិវឌាឍ ោជីវកម្មឲាយានភាពរីកចំធរីន
បានឆាប់រហ័ស ។ 
 ២.២.២. Networking Model 

កនុងឆានាំ ១៩៤៦ Internet Standard Organization បានធកើត្ធឡើងានជាតិ្សាសន៍ជាធក្ចើនបានកំណត់្កិចច ក្ពម្ធក្ពៀង
ពាសធពញពិេពធោកធៅធលើ Internet Standard ។ ISO Standard ដែលក្របែណតប់ធៅទិែឋភាព ទំងអស់របស់ Network 
Communication រឺ Open System Interconnection (OSI) Model ។ Open System រឺជាដផ្នកម្ួយនន Protocols 
ដែលអន ញ្ញាត្ឲាយក្បព័នធពីរេ សោនាធ វ្ើការទក់ទងោនារវាងក្បព័នធោមានទំន្ក់ទំនងោនា ។ ធោលបំនង របស់ OSI Model ម្ិនដម្នជា 
Protocol ធទវាជា Model ម្ួយសក្ាប់ការយល់ក្ពម្ និងសាងសង់ Network Architecture ម្ួយ ដែលោចដក្បក្បួលធៅតាម្
កាលៈធទសៈធហើយោចធក្បើក្បាស់ធៅវិញធៅម្កបាន ។ 

OSI Model រឺជាក្សទប់ដែលបានធក្ោងសក្ាប់សាងសង់ក្បព័នធបណ្តាញអន ញ្ញាត្ឲាយការធ វ្ើទំន្ក់ទំនងឆ្លងកាត់្ ក្បព័នធក ំ
ពាយូទ័រក្រប់ក្បធេទ ធហើយវាជាក្សទប់ក្ក ម្ការ្រសក្ាបស់ាងសង់ក្បព័នធបណ្តាញធែើម្ាបីធ វ្ើការទក់ទងឆ្លងកាត់្ ក្បព័នធក ំពាយូទ័រក្រប់
ក្បធេទទំងអស់ ។ OSI ានក្បាំពីរក្សទប់ោច់ធោយដឡកពីោនាប  ដនតក្សទប់នីម្ួយៗ ានទំន្ក់ទំនង ោនាោ ាងជិត្សនិទធោនាទំង
ក្បាំពីរក្សទប់របស់ OSI រឺៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ២.១. OSI Model 

     - Physical Layer: រឺជាអនកសក្ម្បសក្ម្ួលម្ េ្រសក្ាប់បញ្ជូនដេាេ Bit ឆ្លងកាត់្រូបធាត្ ចំលងវាទក់ទងជាម្ួយ   
លកខណៈធម្កានិច និងអរគិសនីសក្ាប់ការត្ភាជាប់ែូចជា Cable, Connection ធហើយការផ្តល់ Signal ោចធក្ជើសធរសីបានតាម្រ
យៈរូបធាត្ ភាជាប់រវាងឧបករណ៍ពីរ ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញ ។ ប  ដនតធបើវាក្តូ្វបញ្ជូន ឆ្លងកាត់្រយៈឆាងាយរឺ វាក្តូ្វផ្លាស់បតូរពីទរំង់ដេាេ Bit 
ធៅជាទំរង់ធអឡិចក្តូ្និច Signal រួចបញ្ជូនឆ្លងកាត់្ ឧបករណ៍បញ្ជូន ។ ក្សទប់ធនុះទទួលទិននន័យពីក្សទប់ទី ២ ធហើយោក់វាចូល

កនងុទំរង់ម្ួយោចានសម្ត្ថភាព ចប់ធផ្តើម្ន្ំយកធៅបានធោយ Communication Link ។ 

- Data Link Layer: រឺជាក្សទប់ទីពីរដែលានតួ្ន្ទីទទួលបនទុកន្ំ Data Unit ធៅរឺន្ំ Data Unit ក្ត្ឡប់ម្កវិញ
ពី Workstation ម្ួយធទៀត្ធោយោមានភាព Error ។ វាទទួល Data Unit ពីក្សទប់ទ៣ីធោយ បដនថម្អត្ថន័យធពញធលញធៅ
ធលើចំន ចចប់ធផ្តើម្ (Header) និងចំន ចបញ្ចប់ (Trailer) ដែលានផ្ទុក ោស័យោឋាន និង Control Information ។ 
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- Network Layer: រឺជាក្សទប់ទីបី ដែលានតួ្ន្ទីទទួលបនទុកសក្ាប់ន្ំយក Packet ពីក្បេពធៅទិសធៅដែលក្តូ្វ
ឆ្លងកាត់្ Network Links ជាធក្ចើនបានធជារជ័យ និងានក្បសិទធភាពធទៀត្ផ្ងធែើម្ាបីបធងេើត្ ការន្ំធៅ ឬន្ំ យកម្កវិញពីចំន ច
ចប់ធផ្តើម្ធៅចំន ចបញ្ចប់ Network Layer ផ្តល់ធសវាពីរដែល ទក់ទងោនារឺ Switching និង Routing ។ 

- Transport Layer: រឺក្សទប់ទីបួនដែលានតួ្ន្ទីទទួលបនទុកសក្ាប់ន្ំយក Message ធៅ និងម្កពីអនកធផ្ញើរ និង
អនកទទួល (end-to-end) ។ ម្ា្ ាងវិញធទៀត្ Transport Layer ធរៀបចំ Message ទំងម្ូលដែលម្កែល់ធោយ ោមានបាត្់បង់ 
និងសថិត្ធៅធក្កាម្ប្គាប់បញ្ជាពីការក្តួ្ត្ពិនិត្ាយពីរធទៀត្រឺ Error Control និង Flow Control ធៅក្ត្ង់ Source-to-
Destination Layer ។ ក្សទប់ធនុះោចក្ពម្ទទួល Message ពីក្សទប់េពស់បាន ប  ដនតវាម្ិនោចផ្តល់ Messages ទំងអស់ធនុះ
ធៅឲាយក្សទប់ខាងធក្កាម្ បានធទធក្ពាុះថាក្សទប់ធក្កាម្ោមានសម្ត្ថភាពទទួលយក Message ទំងម្ូលបានធទ ែូធចនុះ Transport 
Layer ក្តូ្វដចក Segments ទំងធនុះធៅជា Packets ធែើម្ាបីផ្តល់ឲាយ Network Layer ។ 

- Session Layer: រឺជាក្សទប់ទីក្បាំ ដែលធយើងធៅថា Network Dialog Control ។ វាានសម្ត្ថភាពដងទំ 
Synchronize រវាងឧបករណ៍ទំន្ក់ទំនង ។ វាក៏ោចធ វ្ើបានោ ាងក្តឹ្ម្ក្តូ្វចំធពាុះ Session នីម្ួយៗក្តូ្វ បិទា ាស ីនតាម្លំោប់
លំធោយ រឺក្បធសើរជាងការបិទយកដត្ម្តង និងធជៀសវាងការោំងរបស់ អនកធក្បើក្បាស់ ។ 

- Presentation Layer: រឺក្សទប់ទីក្បាំម្ួយទទួលបនទុកធ វ្ើឲាយានការធក្បើក្បាស់បានោ ាងពិត្ក្បាកែកនុងចំធណ្ម្ 
ឧបករណ៍ទំន្ក់ទំនង ។ ម្ េ្រធៅធលើក្សទប់ធនុះ ោចធ វ្ើឲាយក ំពាយូទ័រពីរោចធ វ្ើការទក់ទងោនាបានក្បសិន ធបើានក្បធេទ 
Character Code េ សោនា ។ ធៅកនុងក្សទប់ធនុះទទួល បនទុកសក្ាប់ Encryption និង Decryption កនុងធោលបំណងរកាា
ស វត្ថិភាពទិននន័យ ។ 

- Application Layer: រឺក្សទប់ទីក្បាំពីរក្សទប់ធនុះផ្តល់ការក្បតិ្បត្តិចំធពាុះក្បព័នធបណ្តាញសក្ាប់ អនកធក្បើក្បាស់ 
(End User) សកម្មភាពរបស់អនកធក្បើធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញទំងឡាយកំណត់្ធោយ Application Layer Software ។ 
Application Layer Software ោចឲាយ Remote Terminal ធឆ្លើយឆ្លងជាម្ួយ Host Computer Application 
Software ឯធទៀត្ ធហើយោចឲាយ File Transfers ។ 
 ២.២.៣. ប្រយេទននប្រព័នធបណ្តា ញ 
  ២.២.៣.១.  Peer-to-Peer Networks  

រឺជាការត្ភាជាប់បណ្តាញក ំពាយូទ័រធក្ចើនដែលោចទំន្ក់ទំនងោនាបាន ធហើយការ្ររបស់វាានលកខណៈធសើមរសិទធិោនារឺ ក ំពាយូទ័រ
ម្ួយោចធ ើ្វការផ្តល់ និងទទួលធសវាកម្មពីក ំពាយូទ័រែ៏នទធទៀត្ ។ ការធក្បើក្បាស់ក្បព័នធបណ្តាញក្បធេទធនុះព ំសូវានស វត្ថិភាពធៅកនុង
ការ្រធទ ។  

 
រូបភាពទី ២.២. Peer to Peer Networks 
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   ក. រ ណសម្ាបត្តរិបស ់Peer-to-Peer Network  
ធទុះបីជា Peer-to-peer Network ានលកខណៈេវុះខាត្េលុះែូចជាស វត្តិភាពក៏ធោយប  ដនតោចសម្លមម្សក្ាប់ LAN 

្ម្មតាម្ួយចំធពាុះការិោល័យដែលផ្តល់នូវការដចករំដលកនូវ Resources ក៏ែូចជាឧបករណ៍សំរាប់ធក្បើក្បាស់ធលើបណ្តាញ 
Network សក្ាប់ឲាយអនកធក្បើក្បាស់ រួម្ោនាបាន ។     

ខាងធក្កាម្ធនុះរ ណសម្ាបត្តិរបស់ Peer-to-peer Network: 
- ្យក្សួលត្ធម្លើង និងធរៀបច ំ
- ានត្នម្លធថាកធក្ពាុះឧបករណ៍ក្បព័នធបណ្តាញ និង Dedicated server រឺម្ិនចំបាច់ធក្បើក្បាស់ 
- ោចធក្បើសក្ាប់ម្ េ្រ្ម្មតា ែូចជាការបញ្ជូន file និងការដចកចយ Printer 
- ព ំសូវានភាពសា ាំញ ាំកនុងការក្រប់ក្រង 

   េ. រ ណវបិត្ត ិPeer-to-peer Networks 
ធក្ៅពីរ ណសម្ាបត្តិរបស់ Peer-to-peer Network ធៅកនុងធន្ុះក៏ានរ ណវិបត្តិម្ួយចំនួនផ្ងដែរែូចជា៖ 

- ោមានការក្រប់ក្រងជាលកខណៈ Centralized 
- ព ំសូវានស វត្ថិភាព 
- ម្ិនាន Scalability 

ក្រប់ឧបករណ៍ោចនឹងធ វ្ើការជាា ាស ីនកូនផ្ង និងា ាស ីនធម្ផ្ងដែលោចធ វ្ើឲាយការសដម្តងរបស់ក្បព័នធបណ្តាញានភាព
យឺត្ោ ាវ។ 
  ២.២.៣.២.  Server /Client Networking  

ធទុះបីជាោ ាងណ្ក៏ធោយធបើនិោយធៅធលើលកខណៈ Server-Based Network ជាា ាស ីនកូន និងា ាស ីនធម្ ធហើយ
ា ាស ីនធម្វាានតួ្ន្ទីខាលាំងណ្ស់ចំធពាុះក្បធេទក្បព័នធបណ្តាញ ។ 

ា ាស ីនធម្ម្ួយលអក្តូ្វបានធរនិោយថា ជាា ាស ីនដែលានម្ េ្រទទួល ឬធឆ្លើយត្បធៅធលើការធសនើស ំរបស់ ា ាស ីនកូនដត្
ប  ធណ្្ាុះ ។ ែូចធនុះកក្ម្rានា ាស ីនធម្ បានក្បតិ្បត្តិអវីម្ួយតាម្ការកំនត់្ធោយេលួនវាណ្ស់ ។ ែូធចនាុះធហើយ ា ាស ីនធម្ានតួ្ន្ទី
សំខាន់ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញម្ួយធពាលរឺ វាានក្បធោជន៍ជាបនតបន្ទាប់ធែើម្ាបីចប់យកការធសនើរស  ំសក្ាប់ Service របស់េលួនផ្តល់
ឲាយធៅា ាស ីនកូន  ។ 

 
រូបភាពទី ២.៣. Server /Client Networking 
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Server-Based Network ផ្តល់លកខណៈ Centralized Control ធៅធលើ Network Resources ែំបូងបធងេើត្ធឡើង
នូវ ក្បព័នធបណ្តាញស វត្ថិភាព ធហើយនឹងធ វ្ើការក្តួ្ត្ពិនិត្ាយតាម្រយៈការធរៀបចំរបស់ា ាស ីនធម្ផ្ទាល់ ។ ក ំពាយូទ័រដែលបានធរធក្បើ 
សក្ាប់ធ វ្ើា ាស ីនធម្ជាទូធៅជាក្បធេទក ំពាយូទ័រដែលាន CPU ធលាបឿនេពស់, Memory ធក្ចើន Disk Drives ានទំហំ្ំ ធហើយ
ោចបដនថម្ Peripherals ធផ្ាេងធទៀត្ែូចជា (Tape Drive និង CD-ROM) ។ ា ាស ីនធម្ក្តូ្វបាន ផ្លិត្ធឡើងធែើម្ាបីធ វ្ើការផ្តល់
ការធសនើស ំជាធក្ចើនសក្ាប់ធ វ្ើការដចកចយ Resources ឲាយបានរហ័ស ។ កនុងករណីជាធក្ចើន ា ាស ីនធម្ជាក្បធេទ Dedicated វា
ទទួលយកការធសនើរស ំតាម្ក្បព័នធបណ្តាញពីា ាស ីនកូន ។ 

Server-Based Networks ានតួ្ន្ទីសំរាប់ធ វ្ើការក្តួ្ត្ពិនិត្ាយរាល់ User Account និង Password ទំងអស់ ក្តូ្វ
ការធផ្ទៀងផ្ទាត់្រួម្ោនាធៅធលើា ាស ីនធម្ ។ ែូចធនុះា ាស ីនធម្ានតួ្ន្ទីធផ្ាេងៗោនាធក្បើសក្ាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្ាយចំធពាុះ រាល់ការ Access ធលើ
ក្បព័នធបណ្តាញ ។ Windows Server 2008 និង Windows Server 2003 ជាឧទហរណ៏ៈ ការធក្បើក្បាស់ Domain Model 
សក្ាប់ក្រប់ក្រងការក្បម្ូលផ្តុំរាល់ User Group និង Computer Account នឹងការក្តួ្ត្ពិនិត្ាយការ Access របស់ពួកធរធៅ
ក្បព័នធបណ្តាញធន្ុះ ។ ម្ ន User ោចធ វ្ើការ Access Resources ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញពួកធរក្តូ្វការ កំណត់្ធ មាុះ Domain 
Controller ធោយេលួនឯងធពលធន្ុះា ាស ីនធម្ និងក្តួ្ត្ពិនិត្ាយ Account Name និង Password ធហើយរកធម្ើល Database 
ដែលវាបានរកាាទ ក ។ 
  ២.២.៣.៣.  LAN (Local Area Network)  

LAN រឺជាបងគុំននក ំពាយូទ័រ ដែលានទំន្ក់ទំនងនឹងោនាតាម្រយៈការបញ្ជូនទិននន័យរួម្ោនា និងការដចកចយទិននន័យ ធហើយវា
ផ្តល់នូវធលាបឿនម្ួយេពស់កនុងការផ្លាស់បតូរទិននន័យរវាង Server Peripheral Device ជាម្ួយក ំពាយូទ័រ ។ LAN បធងេើត្ធឡើងកនុង
ធោលបំណងឲាយក ំពាយូទ័រទំងអស់ធៅធលើ LAN ោចធក្បើក្បាស់នូវក្បេពទិននន័យ, Peripheral Devices ដែលានត្នម្លនងលៗែូចជា 
Printer, CD-ROM, Storage Device រួម្ោនាបាន និងម្ា្ ាងធទៀត្ រឺធរធក្បើវា សក្ាប់ជួយសក្ម្ូលកនុងការដបងដចក និងក្តួ្ត្
ពិនិត្ាយការ្រឲាយក្ក ម្ហ  ន, សាថាប័ន រឺអងគការធន្ុះតាម្រយៈការដបងដចក ា ាស ីនកូនជាក្ក ម្ៗសក្ាប់ធក្បើក្បាស់នូវ Application 
រួម្ធៅតាម្ការ្រធៅការិោល័យនីម្ួយៗ ធន្ុះ ។ LAN ជា្ម្មតាវារឺសថិត្ធៅកនុងេូម្ិសាស្រសតដត្ម្ួយោោរដត្ម្យួ រឺដផ្នកម្ួយ
ធោយវាានចំ្យអតិ្បរាបានែល់ជាង ១០រីឡូ ដម្ ត្ ។ 
  ២.២.៣.៤.  MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN រឺជាបងគុំរវាង LAN និង LAN ដែលានទីតាំងធៅកនុងរែឋម្ួយ រឺធេត្តម្ួយធែើម្ាបីធ វ្ើការផ្លាស់បតូរព័ត៌្ាន ពីោនាធៅ
វិញធៅម្កដែលានលកខណៈែូចជា WAN ដែលានរូបសណ្ឋានតូ្ចជាង WAN  ធហើយធក្បើក្បព័នធបណ្តាញ FDDI (Filter 
Distributed Data Interface) ។ 
  ២.២.៣.៥.  WAN (Wide Area Network) 

WAN រឺជាបណត ំរវាង MAN ដែលធក្បើធែើម្ាបីធ វ្ើការផ្លាសប់តូរនូវព័ត៌្ានែូចជាធៅកនុង LAN ដែលានរយៈចំ្យ ឆាងាយ
ជាង LAN ធហើយ LAN ម្ិនោចធ វ្ើបានែូចជា ពីររែឋម្យួធៅរែឋម្ួយ ធេត្តម្ួយធៅធេត្តម្ួយ និងក្បធទស ម្ួយធៅក្បធទសម្ួយ ។ 
WAN ភារធក្ចើនដែលកំព ងានភាពធពញនិយម្បំផ្ ត្ន្ធពលបចចុបាបននធនុះ រឺអិ  ន្ឺដណត្ ធហើយដផ្នកតូ្ចៗននអិ  ន្ឺដណត្ជាធក្ចើន
ែូចជា Intranets ក៏បានក្តូ្វធរធៅថា WAN ផ្ងដែរ ។ ជាពិធសសជាងធនុះធៅ ធទៀត្ការធក្បើក្បាស់នូវឧបករណ៍ក្បព័នធបណ្តាញ
របស់វាានភាពេ សដបលកោនា និងានត្នម្លជាងធៅកនុងបធចចកវិទា្របស់ LAN ។ 
 ២.២.៤.  Networking Protocol 

Networking Protocol ក្តូ្វបានធរឲាយអត្ថន័យថា ជាភាសាននចាាប់ និងការសនមត់្សក្ាប់ការធ វ្ើការទំន្ក់ទំនង រវាង
ឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ ។ Protocol ម្ួយធោយរួម្បញ្ចូលទំងការ Format ននចាាប់ោ ាងជាក់ោក់ម្ួយដែលធ វ្ើឲាយ Packet 
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របស់ទិននន័យធៅជា Message ធហើយោចធផ្ញើរវាធចញធៅឲាយធរោចទទួលយកបាននូវទិននន័យទំងធនុះកនុងលកខណៈ សម្ក្សបធៅ
តាម្ការទំន្ក់ទំនងោនាធន្ុះ ។ 

Protocol ជាធក្ចើនដែលសថិត្ធៅកនុងក្បព័នធបណ្តាញក ំទាយូទ័រក្តូ្វបានធរធរៀបចំវាពីកក្ម្ិត្េពស់រហូត្ធៅែល់កក្ម្ិត្ទប ។ 
ចំធពាុះ Internet Protocol ធោយរួម្បញ្ចូលទំង IP និងក្រប់ Higher-Level របស់ Network Protocol ទំងអស់ ក្តូ្វបាន
ធរធ វ្ើវាធឡើងពីចំន ចេពស់របស់វាម្កវិញែូចជា TCP, UDP, HTTP និង FTP ជាធែើម្ ។ 
  ២.២.៤.១.  TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

រឺជាភាសាម្ូលោឋានម្ួយធែើម្ាបីធ វ្ើការទំន្ក់ទំនងោនារឺជា Protocol របស់អិ  ន្ឺដណត្ ។ វាោចក្តូ្វបានធរធក្បើ ធែើម្ាបីធ វ្ើជា 
Protocol កនុងការទំន្ក់ទំនងធៅកនុង Private Network ផ្ងដែរ រឺោចនិោយបានថាវាធ វ្ើជា Protocol របស់ Internet រ ឺ
Intranet ក៏បាន ។ ធៅធពលដែលធយើង Setup ធោយ  Access ផ្ទាល់ធៅនឹងអិ  ន្ឺដណត្ធន្ុះក ំពាយូទ័រ របស់ធយើងក្តូ្វបានផ្តល់ឲាយ
នូវការ Copy និង TCP/IP Program ធោយក្ោន់ដត្ក ំពាយូទ័រែ៏នទៗធទៀត្ដែលោចធផ្ញើរធចញនូវ Message រឺក៏ទទួលនូវព័ត៌្ាន
ម្កវិញក៏ាន Copy របស ់TCP/IP ដែរ ។ TCP/IP ានពីរ Layer រឺ Layer េពស់ Transmission Control Protocol 
ានតួ្ន្ទីធរៀបចំការក្បម្ូលផ្តុំនូវ Message រឺក៏ File ឲាយធៅជា Packet តូ្ចៗ ដែលក្តូ្វបានធរបញ្ជូនឆ្លងកាត់្ធៅធលើអិ  ន្ឺដណត្ 
និងការទទួលម្កវិញធោយក្សទប់ TCP Layer ដែលបានផ្តុំធឡើងវិញនូវ Packet ទំងធន្ុះឲាយធៅជា Original Message ែូច
ធែើម្វិញ ។ ចំដណកឯ Layer ទបវិញរឺ Internet Protocol ានតួ្ន្ទីកាន់កាប់នូវដផ្នក Address ដែល Packet នីម្ួយៗក្តូ្វចំ
ធោលធៅធហើយក្រប់ Forward Message ។ វាក្តូ្វបានបធងេើត្ធោយ DoD (Department of Defense) ធៅោធម្រិចសក្ាប ់
ARPANET Wide Area Network ។ TCP/IP សពវនងៃបានកាលាយធៅជា Protocol Standard Internet សក្ាប់ការ្រ
ទូធៅ ធៅកនុងែំធណើរការធៅធលើបណ្តាញ Network ។ 

TCP/IP ាន Protocol សំខាន់ ៣ រឺ FTP, SMTP និង TELNET។ 
TCP/IP ធ វ្ើការធៅកនុង Layer ចប់ពីទី ៥ ែល់ទី ២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ២.៤.  TCP/IP  
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  ២.២.៤.២.  IPX/SPX (Sequence Packet Exchange/Internet Packet Exchange) 

ជា Protocol ម្ួយដែលក្តូ្វបានធក្បើភារធក្ចើនធៅកនុង LAN (PC Network) ធហើយវាក្តូ្វបានបធងេើត្ធឡើង ធោយក្ក ម្
ហ  ន Novell Corporation ដត្សពវនងៃ និងអន្រត្ ធហើយានការងយច ុះកនុងការធក្បើក្បាស់ Protocol ធនុះធោយ សារដត្ាន
ការរីកចំធរីនរបស់ TCP/IP (Windows NT) ។ IPX រឺជា Protocol ដែលវិវត្តន៍ពី Xerox Network System (XNS) 
Protocol  ដែលបានបធងេើត្ធឡើងធោយ Xerox ។ SPX រឺជា Protocol Layer ដែលបានផ្តល់ការត្ភាចាប់ Circuit ជាក់ដសតង
ធោយការធក្បើ IPX ។ IPX/SPX ធ វ្ើការកនុងក្សទប់ OSI ចប់ពី Session Layer រហតូ្ែល ់Network Layer កនងុករណីេលុះ
វាាន Protocol សក្ាប់ធ វ្ើឲាយ Layer ពីរច ងធក្កាយានែំធណើរការក្សួលឧទហរណ៍ ែូចជា OD/Device, LSL Protocol, 
Open Date Link Interface (ODI)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី ២.៥.  IPX/SPX 
  

  ២.២.៤.៣.  NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)  

ធរធក្ចើនធក្បើក្បាស់ Protocol ធនុះធៅកនុងក្បព័នធបណ្តាញតូ្ចៗ ធហើយវាជាវិ្ីដែល ានក្បសិទធភាពធៅកនុងក្បព័នធបណ្តាញ
តូ្ច និង ម្ ា្យម្ ទំងធន្ុះធោយធរម្ិនក្តូ្វការវត្តានរបស់ IPX/SPX រឺ TCP/IP ធឡើយ ។ វារឺជា Protocol របស ់
Microsoft ដែលោចរកធ ើញកនុង Windows NT, LAN Manager Client, IBM LAN Server, Windows សក្ាប់ 
Workgroup 3.11 និង Windows 95 ។ វាជា Protocol ដែលរួរដត្យកវាម្កធក្បើក្បាស់ធៅកនុងក្បព័នធបណ្តាញដែលានលកខ-
ណៈតូ្ច និង ានក្បដវង ២០០ Nodes ពីធក្ពាុះវាពឹងដផ្អកធៅធលើចំនួន្ំននការ Broadcast Message ធហើយម្ា្ ាងវាម្ិនដម្នជា 
Routable Protocol ធទ ។ Protocol ធនុះានលកខណៈែូចធៅនឹង NETBIOS ដែល បានបធងេើត្ធឡើងសក្ាប់ Taken Ring 
Network ធហើយវាក្តូ្វបានធរអន វត្តវាធៅកនុង Windows សក្ាប់ Workgroup សក្ាប់ដចកចយនូវ Peripherals ែូចជា 
Printer, Dial-up Driver ។ 
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រូបភាពទី ២.៦.  NetBEUI 
 

  ២.២.៥.  Networking Media Components 
ធោងធៅតាម្ធសៀវធៅ Cisco Certified Network Associate (CCNA) ដែលបានដកសក្ម្ួលធលើកទី៤ ធោយ 

ធោក Todd Lammle ធបាុះព ម្ពធោយ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA បានបក 
ក្សាយថា សពវនងៃក្បព័នធបណ្តាញធសទើរដត្ទំងអស់បានធក្បើក្បាស់នូវដេាេ (Cable) ធែើម្ាបីធ វ្ើការទំន្ក់ទំនងពីក ំពាយូទ័រម្ួយធៅ ក ំពាយូទ័រ
ម្ួយធទៀត្ ។ ការធក្បើក្បាស់នូវក្បធេទដេាេបណ្តាញរឺធែើម្ាបីបញ្ជូន Signal ធៅវិញធៅម្ករវាងឧបករណ៍ម្ួយធៅ ឧបករណ៍ម្ួយធផ្ាេង
ធទៀត្ ។ Signal ដែលបានបញ្ជូនធន្ុះរឺធៅកនុងទំរង់ននថាម្ពលធអឡិចក្តូ្និចក្តូ្ា ាធញទិច ។ Electromagnetic Signal ោចធ វ្ើ
ែំធណើរការឆ្លងកាត់្ស ញ្ញកាស េាយល់ រឺរបូធាត្ ចំលង Data (Transmission Media) ។  

Networking Media ដែលបានធក្បើក្បាស់សពវនងៃានធក្ចើនក្បធេទធៅកនុងទីផ្ាារដត្អវីដែលធយើងរួរដត្អធងេត្ និង យល់
ែឹងធន្ុះានដត្ ៣ក្បធេទដែលតំ្ណ្ងឲាយក្បធេទ Cables ធក្បើក្បាស់កនុងការត្ភាជាប់បណ្តាញ Network: 

- Twisted-Pair (TP) Cable 
- Coaxial Cable 
- Fiber-Optic Cable 

 
  ២.២.៥.១.  Twisted-Pair (TP) Cable  

Twisted-Pair ានទំរង់ពីរោ ាងរឺ Unshielded Twisted-Pair និង Shield Twisted-Pair។ 
Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable ជាក្បធេទដេាេម្ា្ ាងធក្បើសក្ាប់ Telecommunication Medium។ 

ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូនបានទំង Voice និង Data ។ ធៅកនុង Cable ម្ួយធរោចផ្ទុកដេាេចំលងធៅតាម្ក្បធេទដេាេរបស់វាធៅ
កនុងដេាេេលុះធទៀត្ានពីរដេាេ (ម្ួយរូរ) បួនដេាេ (ពីររូរ) ក្បាំម្ួយដេាេ (បីរូរ) ក្បាបីដេាេ (បួនរូរ) កនុងរូរនីម្ួយៗក្តូ្វបានធរធវញជា ល្ុង
ម្ួយ ។ ដេាេក្បធេទធនុះធរធក្ចើនធ វ្ើធឡើងអំពីសាពាន់ធក្សាប អី  សូឡង់ជ័រ ។ ធៅធលើដេាេនីម្ួយៗស ទធដត្ានពណ៌ជាម្ូលោឋាន (ធតានាត្ 
ធតានាត្-ស នបត្ង នបត្ង-ស ទឹកក្កូច ទឹកក្កូច-ស ធេៀវ ធេៀវ-ស) សក្ាប់សំោល់ធៅធលើដេាេនីម្ួយៗកនុងបាច់្ំៗ ។ 
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រូបភាពទី ២.៧.  Unshielded Twisted-Pair (UTP) 

  
UTP ម្ិនដម្នធក្បើបានក្រប់ោ ាងធន្ុះធទ រឺធៅតាម្ Category ដែលបានកំណត់្ធោយ EIA ។ Category ាន៥ ោ ាង

ែូចខាងធក្កាម្ៈ 
- Category1: ដេាេក្បធេទធនុះក្តូ្វបានធរធក្បើកនុង Telephone System ។ កំរិត្ននរ ណភាពធនុះរឺ កំណត់្

សក្ាប់ Voice វាោមានលទធភាពក្រប់ក្ោន់សក្ាប់ Data Communication ដែលាន អក្តាធលាបឿនេពស់ធន្ុះធទ 
- Category2: ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ៤ Mblps 
- Category3: ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១០ Mblps  
- Category4: ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១៦ Mblps  

- Category5 និង 5e: Cat 5 ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១០០ 
Mblps Cat 5e ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១០០០ Mblps  

- Category6: ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១០០០ Mblps ធៅ ១០ 
Gbps 

- Category7: ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ១០ Gblps  
- Category7e:ដេាេក្បធេទធនុះោចបញ្ជូន Signal ជាក្បធេទ Data កនុងធលាបឿន ៤០ Gblps ។ 

វាានបួន Twisted Pair ជាម្ួយការធវញឲាយរម្ួលម្ូលោនា  
Shield Twisted-pair (STP)Cable ានសំបកបនទុះធសតើង រឺកំរងសំណ្ញ់ធោហៈធក្សាបរូរនីម្ួយៗរបស ់

អី  សូឡង់ននអងគធាត្ ចម្លង ។ ធោហៈដែលធក្សាបពីធក្ៅធនុះប្ការការធក្ជៀត្ ចូលនន Electromagnetic Notice វាក៏
ោច បំបាត្់បាត្ េូត្ម្ួយដែលធរធៅថា Cross Talk បានដែរ ។ 

 
រូបភាពទី ២.៨.  Shielded Twisted-pair Cable 
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  ២.២.៥.២.  Coaxial Cable    

Coaxial Cable: រឺជាក្បធេទដេាេដែលោចបញ្ជូន Signal ាន Frequency េពស់ជាង Twisted Pair Cable ពីធក្ពាុះ
ឧបករណ៍ចំលងទំងពីរធនុះបធងេើត្ធឡើងេ សៗោនា ។ ជាទធូៅ Coaxial Cable វាោចបញ្ជូន Data Signal ដែលាន 
Frequency ែល់ធៅ 1000 MHz(500 Mbps) ។ 

 
រូបភាពទី ២.៩. Coaxial cable 

   
  ២.២.៥.៣.  Fiber Optic Cable 

Fiber Optic Cable រឺជាក្បធេទដេាេដែលោចធ វ្ើការបញ្ជូន Data Signal បានកនុងធលាបឿនែល់ធៅ 2Gbps ។ ដេាេ
ក្បធេទធនុះធ វ្ើធឡើងពីបាលាសទិចឬដកវ Fiber ធហើយបញ្ជូន Signal កនុងទំរង់ជាពនលឺ ។ Fiber Optic ានស ីឡាំងកញ្ចក់ តូ្ចឆាមារនក្ក
ដលងធរធៅថាបណតូល ធហើយានរ ំព័នធពីខាងធក្កាម្ធោយក្សទប់ននកញ្ចក់ធរធៅថា Cladding ។ Fiber Optic ានលកខណៈ
ែូចជា៖ 

- វា្ន់នឹងការរំខានក្រប់ក្បធេទដែលានធលើដេាេធោហៈ និងរលកធាត្ ោកាសការបាត់្បង់ទំងឡាយដែលានធៅកនុង 
Fiber Optic ធកើត្ធឡើងធោយធោហៈរបស់កញ្ចក់ដែលបានក្សូបយកថាម្ពលរបស់ពនលឺម្ួយភារ និង ភាពម្ិនធសមើ
សាច់ដែលកញ្ចក់ (ាន្ូលី រឺពព ុះេាយល់)  

- ការរំខានម្ួយធទៀត្រឺ បណ្តាលម្កពីកាំរសមីប ុះក្ពំដែនននម្ជាឈោឋានកញ្ចក់ទំងពីរ  
- វាោចបញ្ជូន Data បាន 2Gbps  កនុងចំ្យអតិ្បរា ២០០០ម្ ។ 

 Fiber Optic ានពីទំរង់រឺ៖ 
- Multimode រឺានត្នម្លធថាកធហើយធរនិយម្ធក្បើក្បាស់ោ ាងទូលំទូោយ ។ ក្បេពពនលឺ ដែលបានផ្លិត្ចរនតពនលឺ 

រឺ LED (Light Emitting Diode) ដែលដត្ងដត្បធញ្ចញកំធៅ ។ វាសំធៅធលើ Multimode ពីធក្ពាុះវាាន 
ការបធញ្ចញកាំរសមីនឹងផ្ទុកទិននន័យជាធក្ចើន និងក្តូ្វបានបញ្ជូនធៅធលើដេាេតំ្ណ្លោនា ។ ក្រប់កាំពនលឺនីម្ួយៗ ចប់
យកក្ចកធផ្ាេងៗោនាតាម្រយៈសនូលរបស់ Multimode ។ Multimode Fiber Optic Cable រឺសម្ក្សប 
សក្ាប់ការភាជាប់កនុងរយៈចាងាយរហូត្ែល់ ២០០០ម្ ធទុះបីជាោ ាងណ្ក៏ធោយការវិត្តន៏កនុងបធចចកវិទា្កំព ង 
វិត្តន៏កាន់ដត្លអក្បធសើរ ។ 

- Single Mode រឺក្តូ្វបានសាថាបន្ធឡើងកនុងរធបៀបម្ួយដែលពនលឺោចឆ្លងកាត់្តាម្ក្ចកដត្ម្ួយប  ធណ្្ាុះតាម្រយៈ 
Fiber ។ ក្បេពពនលឺសក្ាប់ Single mode Fiber Optic Cable ជា្ម្មតា រឺជាកាំរសមីនន LED ម្ួយ ។ 
ដែលានត្នម្លនងល និងខាលាំងខាលាជាង LED ្ម្មតាម្ួយអក្តាននទិននន័យេពស់ និងោចទទួលបានក្បដវងឆាងាយ ។ 
Single mode Fiber Optic Cable ោចបញ្ជូនទិននន័យកនុងរយៈចាងាយក្បាណជា ៣០០០ដម្ ត្ ។ 
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រូបភាពទី ២.១០. Fiber Optic Cable 

  
 ២.២.៦.  បបបបទននការតំយរៀបឧបករណ៍  

Network Topology រឺជាទំរង់ននរូបសណ្ឋានធោយធ វ្ើការត្ភាចាប់រវាងឧបករណ៍ពីរ ឬធក្ចើនធៅកនុង Local Area 
Network ជាម្ួយោនា ។ រូបសណ្ឋានរបស់វាធនុះាន៥ោ ាងរឺ Star, Tree, Mesh, Bus, Ring, ដែលរួរដត្ពិនិត្ាយ ធម្ើលធពល
ធក្ជើសធរីស Topology រឺវាទក់ទងធៅ និងសាថានភាពរបស់ឧបករណ៍ធែើម្ាបីធ វ្ើការត្ភាចប់ ។ Ring និង Mesh Topology រឺាន
ភាព្យក្សួលចំធពាុះ Peer-to-Peer Transmission ចំដណកឯ Star និង Tree Topology រឺានការ ្យក្សួលចំធពាុះ  
Server-Client Networking ចំដណក Bus Topology រឺធក្បើម្ួយណ្ក៏បាន ។ 

២.២.៦.១.  Mesh Topology   

 ធៅធពល Mesh Topology ក្រប់ឧបករណ៍ទំងអស់ក្តូ្វបាន Point-to-Point ភាជាប់ធៅក្រប់ឧបករណ៍ែនទធទៀត្ ។ 
ចរាចរណ៍ទិននន័យធៅកនុង Mesh Topology រឺោចធ វ្ើធៅបានពីឧបករណ៍ម្ួយធៅឧបករណ៍ម្ួយធទៀត្ដែលវាបានភាជាប់ដត្ 
ប  ធណ្្ាុះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី ២.១១. Mesh Topology 
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២.២.៦.២.  Star Topology   

ធៅកនុង Star Topology ឧបករណ៍នីម្ួយៗបានភាជាប់ Point-to-Point Link ធឆាពាុះធៅ Central Controller ដត្ម្ួយ 
រត់្ជាទូធៅធរធៅថា Hub ។ ឧបករណ៍ទំងអស់ម្ិនោចភាជាប់ពីម្ួយធៅម្ួយក្រប់ឧបករណ៍ទំងអស់ែូចជា Mesh Topology 
ធន្ុះបានធទ ។ Star Topology ម្ិនអន ញ្ញាត្ឲាយចរាចរណ៍ Data ឆ្លងកាត់្ Controller ជាអនកធផ្តាុះបតូរ ។ ធបើឧបករណ៍ ចង់បញ្ជូន 
Data ធៅឧបករណ៍ម្ួយធទៀត្វាក្តូ្វបញ្ជូនធៅឲាយ Controller បន្ទាប់ម្កធទើបវាបញ្ជូនបនតធៅឧបករណ៍ ដែលបានភាជាប់ធន្ុះ ។ 

 
រូបភាពទី ២.១២. Star Topology 

  
Star Topology ានត្នម្លធថាកជាង Mesh Topology ។ ឧបករណ៍នីម្ួយៗក្តូ្វការដេាេសក្ាប់ភាជាប់ និង 

Input/output Port ដត្ម្ួយប  ធណ្្ាុះសក្ាប់ភាជាប់វាធៅឧបករណ៍ែ៏នទធទៀត្ ។ ធទុះបីជាដេាេ Link ម្ួយធទៀត្ក្តូ្វបានេូច រឺាន
ដត្ដេាេត្ភាជាប់ ធន្ុះម្ួយធទដែលម្ិនធ វ្ើការ ។ ចំដណកដេាេភាជាប់ទំងឡាយដែលធៅសល់ រឺានសកម្មភាពជា្ម្មតា ។ 

២.២.៦.៣.  Tree Topology  

Tree Topology រឺជាការដក្បក្បួលរបស់ Star ។ ធៅកនុង Star Nodes រឺធៅកនុង Tree រឺក្តូ្វបានត្ភាជាប់ ធៅ Central 
Hub ដែលក្តួ្ត្ពិនិត្ាយចរាចរណ៍ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញ ។ ធទុះជាោ ាងធនុះក៏ធោយម្ិនដម្នានក្រប់ឧបករណ៍ទំងអស់ដែល ោច
ភាជាប់ធោយផ្ទាល់ធៅ Central Hub ធនុះផ្ងដែរ ។ ភារធក្ចើនឧបករណ៍បានភាជាប់ធៅ Hub ទ១ី ធហើយ Hub ទ២ី ធនុះក្ត្លប់ភាជាប់
ជាម្ួយ Central Hub ។ 

 
រូបភាពទី ២.១៣. Tree Topology 
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២.២.៦.៤.  Ring Topology 

ធៅកនុង Ring Topology ទំរង់ដេាេបញ្ជូនទិននន័យ រឺជាដេាេបិទ (Closed Loop) ក្រប់ Station ទំងអស់ក្តូ្វ បានភាជាប់
ធៅ Ring ។ ធៅធលើ Ring ការធ វ្ើែំធណើររបស់ទិននន័យ រឺតាម្បធណ្តាយដេាេ Ring ឆ្លងកាត់្ពី Node ម្ួយធៅ Node ម្ួយធទៀត្
តាម្ទិសធៅដត្ម្ួយរត់្រហូត្ែល់ទសិធៅរបស់វា ។ ឧបករណ៍នីម្ួយៗធៅកនុង Ring ចត់្ចូលជា Repeater ម្ួយ ។ ធៅធពល
ឧបករណ៍ទទួល Signal ម្ួយដែលបានធក្ោងទ កសក្ាប់ឧបករណ៍ធផ្ាេងធទៀត្ធន្ុះ Repeater របសវ់ាបានបធងេើត្ Bits ទំងធន្ុះ
ធឡើងវិញរួចបញ្ជូនបនតតាម្បធណ្តាយដេាេធម្ ។ 

 
រូបភាពទី២.១៤. Ring Topology 

  
២.២.៦.៥.  Bus Topology  

Bus Topology រឺជាការត្ភាជាប់ានលកខណៈជាឆ្អឹងក្តី្កនុងធន្ុះក្រប់ឧបករណ៍ទំងអស់ធៅធលើ LAN ក្តូ្វបានភាជាប់ ធៅ
និងដេាេរបស់ Network ដត្ម្ួយ (A Linear Networking Medium) ។ 

 
រូបភាពទី ២.១៥. Bus Topology 

  
២.២.៦.៦.  Wireless Technologies 

បដនថម្ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញានដេាេបធចចកវិទា្ធផ្ាេងៗក៏ានផ្តល់ឲាយនូវការបញ្ចូនព័ត៌្ានរវាង Host ធោយម្ិន ចំបាច់ធក្បើ
ក្បាស់ដេាេបធចចកវិទា្ទំងធនុះក្តូ្វបានធរធៅថា Wireless Topologies ។ Wireless Topologies ធក្បើក្បាស់ 
Electromagnetic Wave ធែើម្ាបីទទួលព័ត៌្ានរវាង Device ធផ្ាេងៗ ។ Electromagnetic Wave ម្ួយានទំហំលមម្ធសមើោនា 
ដែលផ្ទុក radio signal ឆ្លងកាត់្រលកោកាស ។ វសិាលរម្ន៍ Electromagnetic Wave រួម្ានែូចជា radio និង 
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Television broadcast bands visible-light X-rays និង Gamma-rays សាធាត្ នីម្ួយៗទំងធនុះានតំ្បន់ជាក់ោក់
ម្ួយនន ក្បដវងរលកនិង កំោំងរួម្ោនា ។ ក្បព័នធបណ្តាញោមានដេាេក្តូ្វបានដបងដចក ជា៣ក្បធេទ្ំៗ:  

- Wireless Personal Area Network (WPAN)  
- Wireless Local Area Network (WLAN)  
- Wireless Wide Area Network (WWAN)  

WPAN រឺជាក្បព័នធបណ្តាញោមានដេាេតូ្ចបំផ្ ត្ដែលក្តូ្វបានធក្បើសក្ាប់ធ វ្ើទនំ្ក់ទំនងធៅកាន់ Device peripherals 
ធផ្ាេងៗែូចជា mice keyboard និង PDA ធៅកាន់ PC ម្ួយ ។ ក្រប់Device ទំងអស់រឺក្តូ្វ បានបញ្ជូនធៅ A single host 
ដែលជា្ម្មតាធក្បើបធចចកវិទា្ Infrared រឺ Bluetooth  ។ 

WLAN រឺក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ធែើម្ាបីពក្ងីកក្ពំដែននន Local Wired Network ធហើយវាធក្បើក្បាស់បធចចកវិទា្ RF 
(Radio Frequency) និងអន ធោម្ធៅតាម្ IEEE 802.11 សតង់ោ ។ផ្តល់ធោយធៅអនកធក្បើក្បាស់ ធ វ្ើការទំន្ក់ទំនងធៅកាន់ 
A wired network តាម្រយៈ Device ដែលក្តូ្វបានធរសាគាល់ថាជា Access point ។ Access point ផ្តល់ធោយនូវការទំន្ក់
ទំនងម្ួយរវាង Wireless host និង host ធៅធលើ Ethernet wired network ។ 

WWAN រឺជាការផ្តល់នូវការក្រប់ែណតប់ធលើតំ្បន់សំខាន់្ំៗ ធហើយកនុងធន្ុះក៏ានឧទហរណ៍លអម្ួយដែលសតីអំពី 
WWAN ថាជាបណ្តាញដេាេទូរស័ពទ ។ ក្បព័នធបណ្តាញទំងធនុះធក្បើក្បាស់នូវបធចចកវិទា្ ធក្ចើនែូចជា Code Division Multiple 
Access (CDMA) រឺ Global System for Mobile Communication (GSM) ធហើយក្តូ្វបានកំណត់្ធោយភានាក់្ររោឋាេិ
បាល ។ 

២.២.៦.៧.  Wireless Media 

Wireless Media រឺជារធបៀបម្ួយននការភាជាប់ក្បព័នធបណ្តាញធោយោមានដេាេតាម្រយៈ Device ម្ួយចំនួនែូចជា៖  
- Infrared  
- Bluetooth 
- Wi-Fi 
- Access Point 
- Wireless Bridge 

Infrared រឺជា Device ម្ួយដែលសថិត្កនុងដេាេក្សោយ Device ដែលានកំោំងទបម្ិនោចធចុះទម្លុុះ ជញ្ជាំង រឺអវីៗ
ដែលជារបាំងធផ្ាេងៗធទៀត្បានធឡើយវា រឺក្តូ្វបានធរនិយម្ធក្បើក្បាស់កនុងការភាជាប់ទំន្ក់ទំនង ធៅកាន់ រឺក៏បតូរទីតាំងទិននន័យរវាង
Deviceធផ្ាេងៗ ែូចជា Personal Digital Assistant (PDAs) និងPCs ។ Port ដែលានម្ េ្រកនុងការទំន្ក់ទំនងម្ួយក្តូ្វ
បានធរធៅថា Infrared Direct Access (IrDA) វា ធក្បើក្បាស់ IR ធែើម្ាបីផ្លាស់បតូរពត៌្ានរវាងDeviceធផ្ាេងៗ ។ IR ផ្តល់ឲាយ
ក្តឹ្ម្ដត្ការទំន្ក់ទំនងក្បធេទ one-to-one ដត្ប  ធណ្្ាុះ ។ IR ក៏ក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ជាDeviceបញ្ជាពីចាងាយផ្ងដែលែូចជា៖ 
Wireless mice និង wireless keyboard ជាទូធៅវាក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ជា Short-range line-of-sign និងការទំន្ក់ទំនង ។ 
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រូបភាពទី ២.១៦. Infrared 

 
Bluetooth រឺជាបធចចកវិទា្ម្ួយដែលបធងេើត្ធឡើងធោយធក្បើក្បាស់ 2.4GHz band ។ វាក្តូ្វបានកំណត់្ ជាDevice 

ទំន្ក់ទំនងក្បធេទ low-speed និង short-range  ។ ប  ដនតវាានរ ណក្បធោជន៍ននការភាជាប់ ទំន្ក់ទំនងជាម្ួយ Device ជា
ធក្ចើនកនុងធពលដត្ម្ួយ ។ ការទំន្ក់ ទំនងដែលានលកខណៈជា one-to-many ធនុះបានធ វ្ើឲាយបធចចកវិទា្ Bluetooth ធក្បើក្បាស់
ជំនួស Infrared សក្ាប់ការទំន្ក់ទំនងធៅកាន់ PC peripherals ែូចជា mice keyboard និង printer ។ 

Wi-Fi ទទួលេ សក្តូ្វធៅធលើការសាកលាបង Wireless Lan Device ពីសហក្ោសធផ្ាេងៗោនា ។ Wi-Fi ចូល ែំធណើរការ
ធលើ Device ម្ួយានន័យថា សាភារៈទំងធនុះក្តូ្វនឹងសតង់ោ និងោចធ វ្ើសហក្បតិ្បត្តិការជា ម្ួយ Device ធផ្ាេងធទៀត្ដែលាន
សតង់ោែូចោនា ។ 

 
រូបភាពទី ២.១៧. Wi-Fi 

  
Access Point រឺជាការក្តួ្ត្ពិនិត្ាយរាល់ការែំធណើររវាងក្បព័នធបណ្តាញានដេាេ និងោមានដេាេ ។ សកម្មភាពនូវការទទួល 

Media converter ម្ួយដែលាន Ethernet frame ពីក្បព័នធបណ្តាញានដេាេ និងបំដលង វាធៅជា 802.11 complaint 
frames ម្ នបញ្ជូនធៅឲាយ WLAN ទទួលនូវ 802.11 frames ពី WLAN វិញធហើយបំដលងធៅកនុង Ethernet frames ម្ ន
នឹងោក់ចូលធៅ កនុងក្បព័នធបណ្តាញានដេាេ ។ 
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រូបភាពទី ២.១៨. Wireless Access Point 

 
Wireless Bridge ធក្បើក្បាស់ធែើម្ាបីត្ភាជាប់នូវក្បព័នធបណ្តាញានដេាេពីរតាម្រយៈភាជាប់ Wireless អន ញ្ញាត្ឲាយាន long-

range point to-point connection រវាងក្បព័នធបណ្តាញធោយោមានការធក្បើក្បាស់ RF frequencies ធហើយក្បព័នធបណ្តាញាន
ចាញាយ 40km រឺក៏ោចត្ភាជាប់ឆាញាយជាងធនុះធោយោមានការធក្បើ ក្បាស់ដេាេ ។ 

 

 
រូបភាពទី ២.១៩. Wireless Bridge 

 
 ២.២.៧.  សមាសធាតុ (Network Components) 
  ២.២.៧.១.  Network Interface Card 

Network Adapter រឺធរធៅវាបានម្ា្ ាងធទៀត្ថា Network Card រឺ Network Interface Card (NIC) ។ NIC 
ានតួ្ន្ទីចត់្ដចងសំខាន់ពីរកនុង Computer រឺសក្ាប់ក្រប់ក្រង និងចត់្ដចងធរៀបចំនូវ Computer  Network Connection 
សក្ាប់បកដក្បពី Digital Data ធៅជា Signal Data សក្ាប់ការធផ្ញើរ Message ធចញ និងបកដក្បពី Signal Data ធៅជា 
Digital Data សក្ាប់ការទទួល Message ម្កវិញ ។ ធហើយម្ា្ ាងវិញធទៀត្ NIC ានន្ទីសក្ាប់ធរៀបចំ និងឲាយ ានទំន្ក់
ទំនងរវាង Computer ធៅនឹង Network ធហើយបន្ទាប់ម្កវាធរៀបចំទំន្ក់ទំនងធន្ុះធៅឲាយ Computer ជាអនកានតួ្ន្ទី
ក្រប់ក្រងធោយេលួនឯងវិញ ។  
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រូបភាពទី ២.២០. Network Interface Card 

  
ធរបានដចក NIC ជា ៣ ក្បធេទ៖ 

- NIC - 8bit សក្ាប់ ISA - 8bit  Path, 
- NIC - 16bit សក្ាប់ ISA - 16bit  Path, 
- NIC - 32bit សក្ាប់ EISA, VESA, Channel, PCI និង MCA (ជាក្បធេទ Card ដែលាន សម្ត្ថភាព

េពស់ និង  សម្ត្ថភាពរលូននន Memory ) ធៅធលើ NIC ធរោចធក្បើ Connector ជាធក្ចើនក្បធេទធផ្ាេងៗោនា
សក្ាប់ LAN Standard នីម្ួយៗ ។  

ចំធពាុះ NIC របស់ Ethernet Network ាន Connector ៣ ក្បធេទ៖  
- RJ-45 សក្ាប់ UTP 10BASE-T Ethernet  
- BNC សក្ាប់ Coaxial Cable សក្ាប់ Thin Ethernet 
- AUI (Adapter Unit Interface) សក្ាប់ Thick Ethernet ចំធពាុះ Token Ring NIC ាន Connector 

២ក្បធេទ៖ 
 DB-15 សក្ាប់ STP 
 RJ-45 សក្ាប់ UTP 

២.២.៧.២.  HUB 

Hub រឺជាឧបករណ៍ម្ា្ ាងដែលតូ្ចសាម្ញ្ញានត្នម្លម្ិននងលដែលធ វ្ើឲាយក ំពាយូទ័រជាធក្ចើនោចភាជាប់ោនាបានកនុងកក្ម្ិត្ ទបនន 
Network Protocol Layer ។ Hub សពវនងៃភារធក្ចើនធរបានផ្លិត្ធែើម្ាបីឲាយ Support ធៅនឹងសតង់ោរបស់ Ethernet ។ ជា
ទូធៅ Ethernet Hub  Support 10Mbps ធឡើងធៅដត្បចចុបាបននធនុះ  Hub ធក្កាយៗោច Support រហូត្ែល់ 100Mbps ឯ
ធណ្ុះ ។ ចំដណក Hub ម្ួយចំនួនធទៀត្ោចជួយឲាយអនកធក្បើក្បាស់កនុងការផ្លាស់បតូរបធចចកវិទា្ងមីធោយវាោច Support 
1000Mbps ធហើយធរឲាយធ មាុះវាថា Dual Speed Hub ចំដណកការេ សដបលកោនារបស់ោនារបស់ Hub ម្ួយធទៀត្ធន្ុះ រឺចំនួន 
Port ដែលវាាន ។ សពវនងៃធនុះធរោចដចក Hub ជាបីក្បធេទរឺ៖ 

- Passive Hub 
- Active Hub 
- Intelligent Hub 
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Passive Hub: Signal ដែលបានឆ្លងកាត់្ Passive Hub វាព ំបានត្ធម្លើង រឺផ្លាស់បតូរជាងមី (Regeneration) នូវ 
Signal ដែលបានឆ្លងកាត់្វាសិនធន្ុះធទ រឺវាក្ោន់ដត្ានតួ្ន្ទីជាចំន ចកណ្តាលនន Connection ប  ធណ្្ាុះ ពីធក្ពាុះវាព ំាន 
Electronic Signal ធៅព័ទធពីធលើវា និងោមានថាម្ពលដែលទម្ទរសក្ាប់ Passive Hub ធទ ។ 

Active Hub: ភារធក្ចើននន Hub ដែលធយើងធក្បើកនុង Network សពវនងៃរឺជា  Active Hub  ពីធក្ពាុះដត្វា ោចត្ធម្លើង
ត្នម្លដែលធ វ្ើឲាយវាានធលាបឿនធលឿនជាងម្ នកនុៃងការបញ្ជូន Signal និងការទទួលយកម្កវិញ ។ ជាទូធៅ Active Hub ាន Port 
ធក្ចើនចប់ពី 8 Ports ធឡើងធៅធហើយជួនកាលធរធៅវាថា  Multiport Repeater ធក្ពាុះវា Regenerate  Signal ធហើយវាក្តូ្វ
ការ Electronic Power ធែើម្ាបីឲាយវាែំធណើរការបាន ។ Signal Repeater ានរ ណសម្ាបត្តិពីរ 

- ក្បព័នធបណ្តាញដែលធក្បើ Active Hub ានលកខណៈព ំសូវានកំហ ស  (Less Sensitive to Error) 
- ចំ្យរវាងឧបករណ៍ធៅនឹង Active Hub ោចដវងជាងការធក្បើ Passive Hub 

Intelligent Hub: ចំធពាុះ Hub ក្បធេទធនុះវាានសារៈក្បធោជន៍ធលើសពី Active Hub ធៅធទៀត្កនុងោជីវកម្ម ដែល
កនុងធន្ុះានែូចជា៖ 

- Hub Management: ដែលោចឲាយ Hub បញ្ជូន Packet ធៅនឹង Central Network Console ធោយធក្បើ 
Network Management Protocol ធហើយ Hub ក្បធេទធនុះោចឲាយ Console ក្តួ្ត្ពិនិត្ាយ Hub  

- Switching Hub: Hub ក្បធេទធនុះោច Route Signal រវាង Port ធៅធលើ Hub។ េ សពី Active or 
Passive Hub ដែលបញ្ជូន Signal ធៅក្រប់ Port, Switching Hub បញ្ជូន Signal ធៅដត្ Port ណ្ធៅ
នឹង  Destination Computer ប  ធណ្្ាុះ ។ Switching Hub ោចជំនួស Bridge និង Router កនុង 
Network បានេលុះ  ។ 

កំណត់្ចំនួន Hub ដែលធរោចភាជាប់ពី Hub ម្ួយធៅ Hub ម្ួយធទៀត្ធែើម្ាបីពក្ងីកក្បព័នធបណ្តាញ ។ ម្ា្ ាងវិញធទៀត្ ធរ
កំណត់្ចំនួន Hub 4 ប  ដនតចំនួនអតិ្បរារបស់  Hub រឺោក្ស័យធៅធលើក្បធេទននការធក្បើក្បាស់ Network Topology ។ 
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២.២.៧.៣.  Switch 

Switch រឺជាឧបករណ៍ដែលានទំហំតូ្ចដែលោចឲាយក ំពាយូទ័រជាធក្ចើនោចត្ភាជាប់ោនាបានធៅកនុងក្សទប់កក្ម្ិត្ទប  នន 
Network Protocol បានធហើយជាទូធៅវាធ វ្ើការ្រកនុងក្សទប់ទីពីររបស ់OSI Model (Data Link Layer) ។ សពវនងៃធនុះ 
Switch បានធែើរតួ្ជំនួសឲាយ Multiport Repeater រឺជាអនក Concentrate ធៅកនុង UTP Environment ធហើយវាក៏ជា 
Intelligent Hub ផ្ងដែរ ដែលោចរកាាទ កនូវ Bridging Table និង Track របស ់Hardware Address ណ្ម្ួយដែល
ានទីតាំងធៅកនុង Network Segment ។ អត្ថក្បធោជន៍របស់វាម្ួយធទៀត្ រឺក្រប ់Ports របស់វាទំងអស់ានលទធភាពបញ្ជូន
ទិននន័យបាន ធលឿនធសទើរនឹងធលាបឿនដែលធចញពីក្បព័នធបណ្តាញធន្ុះ ឧទហរណ៍ៈ ធៅកនុង Ethernet 10BASE-T ដែលធក្បើ Hub 
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្ម្មតាធលាបឿនកនុងការបញ្ជូនទិននន័យបាន 10Mbps ក្តូ្វដចកធៅក្រប់ Port របស់  Hub។ ធបើ Hub របស់ធយើងាន 48Port ធន្ុះ
ធលាបឿនរបស់វា រឺ 10Mbps/48Port ដត្សក្ាប់ Switch វិញរឺវាោចធ វ្ើឲាយានធលាបឿន 10Mbps ធៅក្រប់ Port ទំងអស់របស ់
Switch ។   
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២.២.៧.៤.  Router  

Router ជាឧបករណ៍ម្ា្ ាងសក្ាប់ធក្បើកនុងការ Separate Network ដែលានទំរង់ែូចជាការ្រអិ  ន្ឺដណត្ ។ សក្ាប់
ការ្រអិ  ន្ឺដណត្ោចធកើត្ានធឡើងបានធៅធពលដែលានពីរ Independent Network រឺធក្ចើនជាងធនុះ ធ វ្ើការរំដលកោនាធៅវិញ
ធៅម្ក ។ ធែើម្ាបីឲាយទទួលបានធជារជ័យកនុងការបញ្ជូន Packet តាម្រយៈ ការ្រអិ  ន្ឺដណត្ធន្ុះ Router ានម្ េ្រកនុងការ
កំណត់្នូវផ្លូវរបស់ Pocket ធន្ុះឲាយបានចាាស់ោស់ រឺធៅធពលដែល  Router ទទួលបាន Packet ម្ួយវានឹងធ វ្ើការវិភារ 
(Analyze) ថាធត្ើ Packet ធន្ុះានធោលធៅ (Destination) ធៅរក Network Address ម្ួយណ្ធោយវាធផ្ទៀងផ្ទាត់្ធម្ើល
កនុងតារាង Routing ធទើបវាធផ្ញើរធៅតាម្ធោលធៅរបស់ Data Packet ធន្ុះ ។ Router ានលកខណៈែូច Bridge ក្ត្ង់វាោច
ភាជាប់ Multiple Network Segment និងធ វ្ើឲាយទិននន័យដែលឆ្លងកាត់្វាាន ស ពលភាពធហើយវាម្ិនែូចោនាធៅនឹង Bridge ក្ត្ង់ 
Router ោចនឹងក្តូ្វធរធក្បើសក្ាប់ក្បព័នធបណ្តាញដែលានលកខណៈ សាំញុំុំា (Complex Network)  ធោយសារដត្ Router 
ក្បតិ្បត្តិការធៅធលើក្សទប់ Higher-Layer នន OSI Model ធន្ុះ ធ វ្ើឲាយវាោចធផ្ញើរនូវព័ត៌្ានធៅធលើ Network 
Architecture ធផ្ាេងៗោនាទំងអស់ ។  

 

 
រូបភាពទី ២.២៣. Router 
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 ២.២.៨.  ការប្រប់ប្រងយៅយ ើ Windows Server 2008 Enterprise Edition  
Windows Server 2008 Editions  រួម្ាន៖ 

- Windows Web Server 2008 
- Windows Server 2008 Standard 
- Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 
- Windows Server 2008 Enterprise 
- Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 
- Windows Server 2008 Datacenter 
- Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 
- Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 
- Windows HPC Server 2008  

Server Roles ជាម្ធ ា្្បាយម្ួយធែើម្ាបីធរៀបចំក ំពាយទូ័រធោយការធក្បើក្បាស់ Windows Server 2008 កំណត់្ឲាយាន
ម្ េ្រចាាស់ោស ់ ។ ធៅកនុងសហក្ោស្ំម្ួយក ំពាយូទ័រោចក្តូ្វបានធរៀបចំធែើម្ាបីធ វ្ើឲាយានតួ្ន្ទីដត្ម្ួយធែើម្ាបីធាន្ឲាយានកក្ម្ិត្
សម្ត្ថភាពេពស់ ។ ធៅកនុងអងគការត្ូចៗតួ្ន្ទីជាធក្ចើនក្តូ្វបានរួម្បញ្ចូលោនាធៅធលើក ំពាយូទ័រដត្ម្ួយ ។ ធៅធពលដែលការត្ធម្លើង 
server roles ជាធក្ចើនធៅធលើក ំពាយូទ័រដត្ម្ួយធន្ុះក្តូ្វបានចប់ទ កែូចខាងធក្កាម្៖ 

- សម្ត្ថភាពននក ំពាយទ័ររួរដត្ក្ោប់ក្ោន់សក្ាប់តួ្ន្ទីដែលបានត្ធម្លើងទំងអស់ 
- ធាន្ថាត្ក្ម្ូវការសម្ត្ថភាពសក្ាប់តួ្ន្ទីដែលអនកត្ធម្លើងោចរួម្ោនាបានធៅធលើក ំពាយទ័រដត្ម្ួយ 

 Windows Infrastructure service Roles រាប់បញ្ចលូទំង៖ 
- Active Directory Certificate Service សក្ាប់បធងេើត្ និងក្រប់ក្រង certification authorities   

certification authorities ក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ធែើម្ាបីបធងេើត្ digital certificates សក្ាប់ការសាគាល់ និងការធ វ្ើ
ឲាយេ សពីលកខណៈធែើម្ាបីធោយធម្ើលព ំសាគាល់ 

- Active Directory Rights Management Service សក្ាប់ជួយការពារពីការធក្បើក្បាស់ធោយព ំានសិទធ 
អន ញ្ញាត្ និងធ វ្ើឲាយាន licenses ដែលជាក់ោក់ថាធត្ើសកម្មភាពក្តូ្វបានពិនិត្ាយធម្ើលជាម្ួយ content និង ធោយ
នរណ្ានាក់ 

- DHCP Server ការផ្តល់ IP addresses  និងការធរៀបចំព័ត៌្ាន IP ធោយសវ័យក្បវត្តិធៅអនកធក្បើក្បាស់  
- DNS Server សក្ាប់ផ្តល់នូវែំធណ្ុះក្សាយធ មាុះសក្ាប់បណ្តាញ TCP/IP  
- Fax Server សក្ាប់ធផ្ញើរនិងទទួលទូរសារធអឡិចក្តូ្និច 
- File Services សក្ាប់ផ្តល់បធចចកវិទា្ននការក្រប់ក្រង់ storage, file replication, និងការរ ករក file   
- Network Policy and Access Services សក្ាប់ផ្តល់ជំនួយ LAN រឺ WAN routing, ការអន វត្តធោល

ការណ៍access តាម្បណ្តាញ, ការត្ភាជាប់ VPN និងការត្ភាជាប់ dial-up   
- Hyper-V សក្ាប់ផ្តល់ជាម្ េ្រ server virtualization  
- Print Services សក្ាប់ធ វ្ើឲាយាន និងក្រប់ក្រង់បណ្តាញ Printing  
- Terminal Service សក្ាប់អន ញ្ញាត្ឲាយអនកធក្បើក្បាស់ែំធណើរការកម្មវិ្ីទំងឡាយធៅធលើ remote server ប  ដនត

ការពិនិត្ាយធម្ើលលទធផ្លវិញធៅកនុង Remote Desktop window  
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- Windows Deployment Service សក្ាប់ត្ធម្លើង Windows operating system ធៅក ំពាយូទ័រជាធក្ចើនធៅធលើ
បណ្តាញ ។ 

 Windows Application Platform Service roles រាប់បញ្ចូលទំង 
- Application Server សក្ាប់ផ្តល់ែំធណ្ុះក្សាយោ ាងធពញធលញម្ួយធោយការ hosting និងក្រប់ក្រង់ 

distributed business application រាប់បញ្ចូលទំង service ែូចជា៖ 
  + .NET Framework  
  + Web server  
  + Message Queuing 
  + UDDI Service សក្ាប់ដចកចយព័ត៌្ានអំពី Web services ធៅកនុងអងគការ រឺនែរូពាណិជជកម្ម  
  + Web Server (IIS) សក្ាប់ោចឲាយ Windows Server 2008 កាលាយជា Web Server ម្ួយបាន ។ 
២.២.៨.១.  Active Directory 

Active Directory Server Roles ានែូចជា៖ 
- Active Directory Domain Services (AD DS) ជា centralized directory សក្ាប់ការក្រប់ក្រង់អនក ធក្បើ
ក្បាស់ និងក ំពាយូទ័រ ធហើយការធផ្ទៀងផ្ទាត់្តាម្បណ្តាញធោយការធក្បើក្បាស់ Windows Server 2008  

 - AD DS រឺជាម្ូលោឋានក្រឹុះសក្ាប់ម្ េ្រជាក្បព័នធបណ្តាញ 
- Server roles ភារធក្ចើនពឹងដផ្អកធលើ AD DS សក្ាប់ផ្តល់ឲាយអនកធក្បើក្បាស់ និងព័ត៌្ាន resource ធៅ    server 
roles ែនទធទៀត្  

 - AD DS ផ្តល់នូវ authentication និង authorization services ផ្ងដែរ ។ 
- Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) ជា LDAP directory service ម្ួយផ្ត
ល់នូវ data storage និង retrieval support សក្ាប ់ directory-enable application , ធោយោមានការត្ធម្លើង 
domains រឺ domain controllers  
- Active Directory Certificate Service (AD CS) ជាែំធណ្ុះក្សាយម្ួយធក្បើធែើម្ាបីការពារព័ត៌្ានដែលបាន 
រកាាទ កធៅកនុងឯកសារ E-mail messages និង Web sites ពីការធម្ើលធោយោមានសិទធអន ញ្ញាត្ការដកដក្ប រឺការធក្បើ
ក្បាស់  

- Active Directory Right Management Service (AD RMS) ជាបធចចកវិទា្ននការការពារ ព័ត៌្ានម្ួយដែល 
ធ វ្ើការជាម្ួយ AD RMS-enable applications ធែើម្ាបីជួយការពារ digital information ពីការធក្បើក្បាស់ ធោយ
ោមានសិទធអន ញ្ញាត្  
- Active Directory Federation Service (AD FS) ជា server roles ម្ួយធៅកនុង Windows Server 2008 
ដែលផ្តល់បធចចកវិទា្ Web SSO ធៅនឹងការធផ្ទៀងផ្ទាត់្អនកធក្បើក្បាស់ានាក់ដែលាន Web applications ជាធក្ចើនតាម្ 
Life of a single online session ។  
-Active Directory រឺជាកដនលងផ្ទុក objects ដែលានលកខណៈជាកណ្តាលននក្បព័នធបណ្តាញព័ត៌្ានដែលធក្បើធែើម្ាប ី
logon security និង application configuration ។ ព័ត៌្ានដែលបានរកាាទ កកនុង Active Directory រួម្ាន៖ 

 +User accounts 
 +Computer accounts 
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 +Application configuration information 
 +Subnet addresses 
 +Group accounts 
 +Printer objects 

-Published folder objects រឺក្តូ្វបានធរៀបចំធៅកនុង domains trees និង forests ដែលានធក្ចើន partitions 
+Domain 

  +Configuration 
  +Schema 

សារៈក្បធោជន៍របស់ Active Directory 
 -Simplified security management 
 -Redundant storage of security information 
 -Group Policy 
 -Extensibility 
 -Delegation of administration 

   ក.  ត្ក្ម្វូការកនងុការត្ធម្លើង Active Directory 

  កនុងការត្ធម្លើង Active Directory ក្តូ្វការធោយាន ៖ 
- Hard Disk ដែលាន Partition ជា NTFS (ក្បសិនធបើថាសរឹងជា FAT រ ឺ FAT32 ធហើយចង់ធ វ្ើវាឲាយធៅជា 

NTFS ធ មាុះ Drive ធន្ុះោចានឧទហរណ៍ Convert c:/fs:ntfs ធៅធលើ Command Prompt ) 
- ក្តូ្វធក្បើ Account និង Password Administrator សក្ាប់ Log ចូលា ាស ីនធម្  
- NIC (Network Interface Card) ក្បសិនធបើោមាន Network Card ធទធន្ុះោច Add Adapter ម្ួយធ មាុះ 

Microsoft Loopback Adapter តាម្រយុះ Add/Remove Hardware ធែើម្ាបីធក្បើជំនួស Network Card 
- ក្តូ្វោក់បញ្ចូល IP Address ឲាយ Network Card  
- ធ វ្ើការត្ភាជាប់ពី Network Card ធៅកាន់ Hub រឺ Switch 
- ក្តូ្វានឌីស Windows Server 2008 

 
២.២.៨.២.  Domain 

ធោងតាម្ធសៀវធៅ Microsoft Official Course 6419A Domain រឺជា logical grouping នន objects   ែូច
ជា computer និង user accounts ។ 
   ក.  Domain Controller 

លកខណៈរបស់ Domain Controller ជាក ំពាយូទ័រដែលចប់យកនូវការចម្លងននព័ត៌្ានរបស់ Active Directory។
Domain controllers ដកដក្បនូវការចម្លងននព័ត៌្ាន Active Directory តាម្រយៈ multi-master replication ជាម្ួយ 
domain controllers ែនទធទៀត្ធៅកនុង domain និង forest ធឆ្លើយត្បធៅនឹងការធសនើស ំរបស់ព័ត៌្ាន Active Directory 
ធផ្ទៀងផ្ទាត់្អនកធក្បើក្បាស់ធលើក្បព័នធបណ្តាញ។ 
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   េ.  Read-Only Domain Controller 
RODC រឺជាក្បធេទងមីនន domain controller ដែលានធៅកនុង Windows Server 2008 ។ RODC រឺជា read-

only partitions នន AD DS database ដត្ប  ធណ្្ាុះោចទទួលដត្ការផ្លាស់បតូរដែលបាន replicate ោនាធៅ Active 
Directory 

រ ណសម្ាបត្តិនន Read-Only Domain Controller ផ្តល់នូវ៖  
- Unidirectional replication 
- Credential caching 
- Administrative role separation 
- Read-only DNS 
- RODC filtered attribute set 
២.២.៨.៣.  Forest 

Forest រឺជាការក្បម្ូលផ្តុំនន domains ជាធក្ចើនដែលៈ 
- ដចករំដលក schema រួម្ោនា 
- ដចករំដលក Global Catalog រួម្ោនា 
- ក្តូ្វបានត្ភាជាប់ោនាធោយ two-way transitive trusts 
- ធៅធពលដែល domains ជាធក្ចើនាន trust relationship, accounts ធៅកនុង domain ដែលបាន trust ោចក្តូ្វ

បាន  
- ផ្តល់ឲាយែំធណើរការធៅ resources ធៅកនុង domain ។ 
២.២.៨.៤.  Active Directory Objects 

   ក.  Organizational units  
Organizational (OU) unit រឺជាបណត ំនន objects ធៅកនុង domain ម្ួយ ។ OUs ោចទទួលផ្ទុកនូវ៖ 

- Users 
- Groups 
- Computers 
- OUs ែនទធទៀត្ 

េ.  User Account  
User Account រឺជា Account ដែលក្តូ្វបានបធងេើត្ធឡើងធោយ Administration ធៅកនុង Window Server 

2008 Standard Edition ដែលបានកំណត់្ឲាយធក្បើក្បាស់ Resource  ។ ការផ្តល់សិទធ និងកំណត់្ធ មាុះរបស់ User Account 
ធហើយអនកធក្បើក្បាស់ នីម្ួយៗានសិទធ Logon ចូល Computer Client ធែើម្ាបីធក្បើក្បាស់ Account ផ្ទាល់េលួនធៅធលើ Server 
ដែលបានកំណត់្ ។ User Account ដចកធចញជាពីរដផ្នករឺ៖ 

- Built-in User Account: ជា User Account ដែលធកើត្ឡីងធោយសវ័យក្បវត្តិធៅធពលដែល Setup Windows 
Server 2008 Enterprise Edition ។ ចំធពាុះ Built-in User Account ម្ិនោចលប់វាបានធទដត្ោចបតរូ 
Properties របស់ែូចជា បតូរធ មាុះរបស់ User Account បតូរ Password របស ់User Account  

- Normal User Account: ជា User Account ដែលបានបធងេើត្ធឡើងធោយ Administrator  ។ 
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រ.  Group Account 
Groups: ធក្បើធែើម្ាបីធរៀបចំ Users Computers និង Groups ែនទធទៀត្ធៅកនុងបណត ំសក្ាប់្យក្សួលកំណត់្ សិទធ

ធែើម្ាបីផ្តល់  resources ។ ការធក្បើក្បាស ់ groups ្យក្សួលក្រប់ក្រង់កនុងការែំធណើរការធៅ resources ែូចជា Permission 
ក្តូ្វពិនិត្ាយនូវអវីដែល Users ោចធ វ្ើធៅបានជាម្ួយនឹង Resources ែូចជា Folder, File ឬPrinter ។ ធៅធពលដែលផ្តល់ 
Permission ធៅឲាយ Group ានន័យថា ឲាយអនកធក្បើក្បាស់ នូវសម្ត្ថភាពធែើម្ាបី Access ចូលធៅកាន់ Resource និងកំណត់្ឲាយ
ចាាស់អំពីក្បធេទននការ Access ដែលពួកធរាន ។ ឧបាថាក្បសិនធបើ User េលុះក្តូ្វការ File ែូចោនារួរដត្ោក់បញ្ចូល User 
Accounts ទំងធន្ុះបញ្ចូលធៅកនុង Group ដត្ម្ួយ ។ បន្ទាប់ម្ក និងផ្តល់សិទធ ធៅកាន់ Group ធន្ុះធែើម្ាបីធក្បើក្បាស់  File ដែល
ពួកធរក្តូ្វការ ។ 

សិទធអន ញ្ញាត្ឲាយ User ធែើម្ាបីសដម្តងនូវភារកិចចពួកធរ ែូចជាការផ្លាស់បតូរធពលធវោធៅធលើក ំពាយូទ័រផ្លាស់បតូរ Background 
របស ់Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ ក្បធេទក្ក ម្ធពលេលុះបធងេើត្ Group សក្ាប់សធោលបំណង
ដែលទក់ទងធៅ និងស វត្ថិភាពែូចជាការផ្តល់សិទធ ។ ធពលេលុះធទៀត្ធក្បើពួកវាសក្ាប់ធោលបំណងដែលម្ិនទក់ទងនឹងស វត្ថិភាពែូច
ជាធក្បើសក្ាប់ធផ្ញើរ Email Message។ ធែើម្ាបីជួយសំរួលែល់ធោលបំណងទំងធន្ុះ Security និង Distribution ។ Group 
type បញ្ជាក់ធហត្ អវីបានជា ការសិកាាក្តូ្វធក្បើ Groups ។ ក្បធេទទំងពីរនន Groups ក្តូ្វបានផ្ទុកធៅកនុង Database របស ់
Component Active Directory ដែលអន ញ្ញាត្ ឲាយធក្បើក្បាស់ធៅក្រប់ទីកដនលងធៅធលើក្បព័នធ Network ។ 

Security Groups: Windows Server 2008 Enterprise Edition ធក្បើដត្ Security Group ដត្ម្ួយប  ធណ្្ាុះ
ធែើម្ាបីកំណត់្ Permission កនុងការ Access ធៅធលើ Resources ។ Security Group ានក្រប់ទំងអស់នូវសម្ត្ថភាពដែលជា
របស់ Distribution Group ធក្ពាុះ Window Server 2008 ធក្បើដត្ Security Groups ដត្ប  ធណ្្ាុះ ។ 

Distribution Groups: ធក្បើក្បាស់ធៅធពលដែលម្ េ្ររបស ់ Groups រឺម្ិនានការពាក់ព័នធធៅនឹងក្បព័នធស វត្ថិភាព
ែូចជាការធផ្ញើរ Email Message ធៅកាន់ក្ក ម្នន Users ធៅកនុងធពលដត្ម្ួយ ។ ម្ិនោចធក្បើ Distribution Group ធែើម្ាបី
កំណត់្សិទធបានធទ ។  

Group Scopes ធៅធពលដែលបធងេើត្ Groups ក្តូ្វធក្ជើសធរីស Groups និង Group Scopes ។ Scope របស ់
Group កំណត់្ទីតាំងជាក់ោក់ដែលោចធក្បើវាធែើម្ាបីកំណត់្សិទធធៅឲាយ Groups ធៅកនុងក្បព័នធបណ្តាញ ។ Group Scope ានបី
ក្បធេទរឺៈ 

- Global Groups: Global Security Groups ភារធក្ចើនធរធក្បើសក្ាប់ការធរៀបចំ Users ណ្ដែលដបងដចកតំ្រូវ 
ការ Network Access ក្បហាក់ក្បដហលោនា  

- Domain Local Groups: ភារធក្ចើនក្តូ្វបានធក្បើសក្ាប់កំណត់្ Access ធៅកាន់ Resource  
- Universal Groups: ភារធក្ចើនក្តូ្វបានកំណត់្សិទធធលើ Resources ដែលលានទំន្ក់ទំនងធៅនឹង Multiple 

Domains ។ 
  . Computer Account 

 Computer accounts: រឺសក្ាប់ត្ក្ម្ូវឲាយក ំទាយូទ័រធែើម្ាបចីូលរួម្កនុង domain និងឲាយកាលាយជាដផ្នកននរចន្សម្ព័ន ស វត្តិ
ភាព ។ ធែើម្ាបី log on ជាម្ួយនឹង domain user account ម្ួយក្តូ្វដត្ធក្បើក ំទាយូទ័រធន្ុះដែលាន     computer account ធៅ
កនុង domain ជាម្ នសិន ។ 
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២.២.៨.៥.  Remote Desktop 

ក្ក ម្ហ  ន Microsoft បានផ្លិត្នូវ Windows 2008 Server ធោយភាជាប់ជាម្ួយនូវធសវាកម្មពិធសសម្ួយ រឺ Remote 
Desktop ធោយធក្បើវិបសាយសក្ាប់បញ្ជាចំធពាុះធសវាកម្មធនុះោចឲាយទញយកធអក្កង់របស់ា ាស ីន ឬ ក៏ា ាស ីនអនក ែ៏នទម្កោក់
ធលើ Desktop ក្បព័នធែំធណើរការរបស់វាផ្តល់នូវលកខណៈ្យក្សួលសក្ាប់ដែលធ វ្ើការ្រធៅការិោល័យ ធហើយការ្រធន្ុះព ំ
ទន់ចប់សពវក្រប់ និងចង់ធ វ្ើបនតធៅឯផ្ទុះ ។ ផ្លក្បធោជន៏ននការ Remote Desktop ពីចំ្យផ្តល់នូវអត្ថក្បធោជន៍ជាធក្ចើនែូច
ជាអន ញ្ញាត្ធោយធ វ្ើការធៅផ្ទុះោចបញ្ជានូវា ាស ីនពីកដនលងធ វ្ើការយកការ្រដែលធៅសល់ម្កធ វ្ើធៅផ្ទុះវិញ ។ Share  Console 
ោចឲាយធក្បើក្បាស់ Resource ទំងឡាយធក្បើកម្មវិ្ីធផ្ាេងៗោនាធៅធលើ ក ំពាយូទ័រដត្ម្ួយ ។ តំ្រូវការកនុងការត្ធម្លើង Remote Desktop 
ា ាស ីនធក្បើក្បព័នធែំធណើរការ Windows 2008 Server ាន Network Card និងភាជាប់អ ៊ិន្ឺដណត្ក្តូ្វានា ាស ីនពីរធឡើងធៅ    
ដែលា ាស ីនទំងធន្ុះោចត្ភាជាប់ោនាធោយធក្បើ Network Card, Modem ឬ Virtual Private Network Connection។ 

២.២.៨.៦.  Web Server 

Internet Information Service (IIS) ជាធសវាកម្មម្យួដែលសថិត្ធៅកនុង Web Server ធៅកនុង Windows 2008 
Server ដែល៖ 

IIS ជាធសវាកម្មម្ួយដែលានតួ្ន្ទីធោុះក្សាយចំធពាុះសំធណើររបស់អនកធក្បើក្បាស់អំពី Web Site ដែល FTP (File 
Transfer Protocol) Server និង HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Server ដែលធៅថា Web Server ធន្ុះ
វាផ្តល់នូវលកខណៈ្យក្សួលសក្ាប់អនករចន្វិបសាយដែលានបំណងចង់បធ្្ាុះធរហទំព័រ ធោយេលួនឯងធន្ុះ រឺធ វ្ើ ជា  Web 
Hosting សក្ាប់លក់ជាធែើម្។  

IIS Lockdown Wizard:  ជា Wizard ដែលធក្បើសក្ាប់បិទ រឺធបើកម្ េ្រម្ួយចំនួនរបស ់ Web Server ែូច
ជា .html, .jpg និង.bmp ធហើយដងម្ទំងធ វ្ើឲាយ Active Server Page ឬ Front Page Server ោចែំធណើរការ ជាម្ួយវាបាន 

FTP User Isolation: ការពារធៅនឹង Hacker ដែលធក្បើ Protocol TCP/IP ធៅធលើក្បព័នធែំធណើរការធផ្ាេងៗ ម្ិនឲាយ
វាយល កធៅធលើ FTP Server។ 

IIS 7.0 ែំធណើរការជា Low-Privileged Account តាម្្ម្មតា IIS ធ វ្ើការជា Low-Privileged Account ដែល
ធៅថាធសវាកម្មក្បព័នធបណ្តាញោចកាត់្បនថយនូវការវាយក្បហារបស ់Hacker ធៅធលើក្បព័នធ ក ំពាយូទ័រ ។ ធលើសពីធនុះធៅធទៀត្ធន្ុះ
វាបដនថម្នូវក្បព័នធស វត្ថិភាពែូចជា៖ 

Active Control: ធ វ្ើការពិនិត្ាយធម្ើលថាធត្ើអនកធក្បើក្បាស់ណ្ានសិទធ រឺោមានសិទធកនុងការធក្បើក្បាស់ Web Server។ 
Authentication: ផ្តល់នូវក្បព័នធស វត្ថិភាពតាម្រយៈការធក្បើធ មាុះអនកធក្បើក្បាស់  និងធលេសំ្ត់្។ 
Encryption: ធ វ្ើឲាយានស វត្ថិភាពកនុងការលក់ែូរធៅធលើវិបសាយវាានផ្លក្បធោជន៍សក្ាប់ ្ន្ោរ និងពាណិជជកម្ម

ធផ្ាេងៗដែលលក់ែូរធៅធលើអិ  ន្ឺដណត្តាម្រយុះ Credit Card ពីធក្ពាុះ វាផ្តល់ឲាយធោកអនកនូវលកខណៈ Encryption ធៅធលើ 
Protocol Secure Sock Layer (SSL 3.0)។ 

ធសវាកម្ម Auditing: ជាធសវាកម្មោចឲាយក្តួ្ត្ពិនិត្ាយសកម្មភាពធផ្ាេងៗធៅធលើ Monitor ធៅធពល ដែលអនកធក្បើក្បាស់ាន
សកម្មភាពធលើ Web Serve។ 

២.២.៨.៧.  DNS (Domain Name System) 

DNS រឺជាធសវាកម្មម្ួយដែលានតួ្ន្ទីធ វ្ើការបកដក្បពី Computer Name ធៅ IP Address និងធ វ្ើការបកដក្បពី IP 
Address ធៅ Computer Name វិញ ។ 
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២.២.៨.៨.  Disk Quota Management 

Disk Quota ជាធសវាកម្មម្ួយដែលោចឲាយធយើងធ វ្ើការកំណត់្នូវទំហំរបស់ Hard Disk សក្ាប់ Users ទំង ឡាយ
ដែលានធៅកនុង Windows Server 2008 Enterprise Edition ធែើម្ាបីការពារធៅនឹងការធក្បើក្បាស់ធលើស ពីតំ្រូវការធន្ុះដែល
បណ្តាលឲាយទំហំ Hard Disk របស ់ Server ធពញធន្ុះ ែូធចនាុះអនកក្រប់ក្រងក្តូ្វការកំណត់្នូវទំហំ Hard Disk សំរាប ់ User 
នីម្ួយៗ ។ ឧទហរណ៍ធ វ្ើការកំនត់្ទំហំឲាយ User ានាក់ៗចំនួន 1GB ។ រឺានន័យថា User ោចផ្ទុក ទិននន័យបានចំនួនដត្ 1GB នន 
Disk Space ទំងម្ូលរបស ់Server ។ ែំធណើរការ Management Quota រឺ Quota Manager ។ រង់ចំធម្ើលការសរធសរ
ចូលធៅធលើ Disk ដែល Administrator បានកំណត់្ ។ ធៅធពលដែល Volume ដែលបានោក់ Quota ធន្ុះបានធឡើងែល់ចំនួន
កំនត់្ធពលធន្ុះ វាបញ្ជូន Messages ធៅអនកកំព ងធក្បើក្បាស់ Volume ធន្ុះថា Volume ជិត្ែល់ចំនួនកំនត់្ ធហើយឬវាម្ិន
ឲាយអនក កំព ងធក្បើក្បាស់ធន្ុះធ វ្ើការ Write ចូលធៅកនុង Disk Volume បានធទៀត្ធឡើយ ។ 

២.២.៨.៩.  Backup and Restore 

តាម្្ម្មតាវិបសាយា ាស ីនធម្បានផ្តល់នូវធសវាកម្មម្ួយចំនួនែូចជាអី  ដម្លវិបសាយ ឬក៏ការក្រប់ក្រងទិននន័យ សក្ាប់អនក
ធក្បើក្បាស់ និងអន ញ្ញាត្ឲាយអនកធក្បើក្បាស់ផ្ទុកទិននន័យធៅធលើវាបាន។  

ធែើម្ាបីដងរកាាឯកសារទំងធន្ុះក ំឲាយបាត្់បង់ធត្ើក្តូ្វធ វ្ើែូចធម្តច? 
Backup រឺជាការងត្ចំលងនូវឯកសារទ កបំរ ងធែើម្ាបីការពារធៅនឹងការេូចខាត្ទិននន័យកនុងេណៈដែលថាសរឹងេូច ឬ ក៏ធម្

ធរារធ វ្ើឲាយេូច ធោកអនកោចដងរកាានូវទិននន័យធែើម្ធោយងត្ចំលងទ កជាលកខណៈធទវរែងនូវរាល់ទិននន័យទំង ឡាយណ្ដែល
សំខាន់ធៅកនុងក ំពាយូទ័រធៅោក់កនុងដេាេោត់្ (Tape) ឬក៏ថាសរឹងធផ្ាេងធទៀត្ ក្បសិនធបើទិននន័យធែើម្ធៅ ធលើថាសរឹងរបស់ធោកអនក
បានបាត្់បង់ធោយក្បការណ្ម្ួយ ែូចជាក្តូ្វបានរកាាទ កជាន់ពីធលើោនាធៅធលើឯកសារ ធែើម្េូច Partition ជាធែើម្ ធោកអនក
ោចយកទិនន ន័យដែលបាន Backup ធន្ុះម្កធក្បើវិញបាន ។ ក្បធេទនន Backup ដចកធចញ ៥ក្បធេទរឺ៖ 

- Normal Backup ធ វ្ើការងត្ចំលងឯកសារទំងឡាយណ្ដែលបានធក្ជើសធរីស និងធ វ្ើការកំណត់្សំោល់ធៅ ធលើឯក
សារនីម្ួយៗ Backup (Archive Attribute is Clear) 

- Copy Backup ងត្ចំលងឯកសារទំងឡាយដែលបានធក្ជើសធរីស ប  ដនតម្ិនបានធ វ្ើការកំណត់្សំោល់ថា Backup 
បានធៅធលើ ឯកសារនីម្ួយៗធឡើង (Attribute is Not Clear) 

- Incremental Backup ការងត្ចំលឯកសារទំងឡាយដែលបានបធងេើត្ និងធ វ្ើការផ្លាស់បតូរច ងធក្កាយធរបងអស់ របស់ 
Normal Backup ឬក៏ Incremental ធហើយវាធ វ្ើកំណត់្សំោល់ថាបាន Backup (Archive Attribute is 
Clear)។ 

- Differential Backup ធ វ្ើការងត្ចំលងឯកសារទំងឡាយណ្ដែលបានបធងេើត្ ឬផ្លាស់បតូរច ងធក្កាយធរវាម្ិន ធ វ្ើការ
កំណត់្សំោល់ថាបាន Backup (Archive Attribute is Not Clear) ។ 

២.២.៨.១០.  Network Operating Systems (NOS) 

NOS ធក្បៀបែូចជាេួរកាាលនន Distributed Data Communication System ។ NOS សថិត្ធៅ Central File 
Server ដែល ក្រប់ក្រង និងចត់្ដចងការ្រែ៏លំបាកែចូជា Local និង Global Communication ការធាន្ស វត្ថិភាព 
(Security) ការកំណត់្ក្បេព (Resource Allocation) និងការផ្ទុកទិននន័យរួម្ (Central Data Storage) ។ ជាសធងខបម្ េ
្ររបស ់NOS ានពីរ Level ផ្តល់នូវក្បេពននន Management សំរាប់ក្រប់ក្រងធសវាធៅា ាស ីន Server (Networking 
Functionality) និងផ្តល់ឲាយ Users និង Application Software ជាក្ចកសំរាប់ចូលធៅកនុងក្បព័នធរបស់ LAN ធៅកនុង 
Workstation នីម្ួយៗ ។ Networking Functionality ជាសំន ំនន Instruction ែ៏ធក្ចើន ដែលធរៀបចំសរំាប់ក្បតិ្បត្តិការធៅ
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កនុងក្បព័នធ Multi-User និង Multitasking ។ តាម្ពិត្ NOS រឺជា អងគភាពម្ួយដែលានលកខណៈោចក្រប់ក្រងបានពីរោ ាង 
រឺសកម្មភាពរបស់ក ំពាយូទ័រ ធៅកនុង Local និងម្ួយ ធទៀត្រឺោចធ វ្ើការក្បាក្ស័យទក់ទងធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញ ។ ទំងធនុះរឺក្ោន់ដត្
ជាធសចកតីក្តូ្វ ការរបសវ់ាដត្ប  ធណ្្ាុះ ឯចំដណកសារៈក្បធោជន៍សំខាន់ និងសម្ត្ថភាពរបស់វាធ វ្ើបានធន្ុះរឺ៖ 

- ត្ភាជាប់ធៅក្រប់ក ំពាយូទ័រ និង Peripheral ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញធែើម្ាបីឲាយានជាលកខណៈ Interactive ។ 
- សក្ម្បសក្ម្ួលនិង Control នូវម្ េ្រក្រប់ក ំពាយូទ័រ និង Peripheral ទំងអស់ធោយឆ្លងកាត់្ក្បព័នធបណ្តាញ ។ 
- Support Security និងភាពជាឯកជនទំងអនកធក្បើធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញ និងា ាស ីនកូនានាក់ៗ ។ 

ក្រប់ក្រងកនុងការផ្តល់ឲាយនូវ Resources ធៅតាម្ Authentication និងា ាស ីនកូននីម្ួយៗការធក្ជើសធរីសNOS ធយើងក្តូ្វ
ធម្ើលនូវ លកខណៈែូចខាងធក្កាម្៖ 

 Hardware Impendence: ភាពម្ិនោក្ស័យរបស់ NOS ធៅនិង Hardware រឺបានន័យថា NOS ដែល
ោច Setup ធៅធលើ Hardware ក្បធេទណ្ក៏បាន  

 Multiple Processor Server Support: ជាក្បធេទ NOS ដែលោចធក្បើ ឬភាជាប ់CPU បានធក្ចើនធៅធលើ 
Board ដត្ម្ួយធែើម្ាបីឲាយ្យក្សួលកនុងការ Upgrade ធៅនងៃធក្កាយ  

 Multiple Platform Support: ជាក្បធេទ NOS ដែលោចឲាយា ាស ីនកូនធក្បើក្បធេទ OS ធផ្ាេងៗោនាែូចជា
៖DOS, Windows 9X, UNIX, Macintosh OS/2 ធហើយោចឲាយវា Connect ម្ក Server របស់
ធយើងបាន  

 Network Management: ជា NOS ដែល Support នូវ Network Management Protocol ដែល
ោចឲាយ Administrator ដងទំ និងែឹងអំពីសាថានភាពរបស់ Workstation និង Network Component 
បានក្សួល  

 Security and Access Control: ធយើងក្តូ្វធរីស NOS ណ្ដែលាន Security េពស់ធោយោចការពារ 
ទប់ទល់នឹងការចូលធៅកនុងា ាស ីនធម្ធោយេ សចាាប់បាន  

 User Interface: ធយើងក្តូ្វធក្ជើសធរីសយកនូវ User Interface ណ្ដែលានលកខណៈ្យក្សួលឲាយ 
Administrator យល់ ។ 

២.២.៩.  Print  Servers 
កតាតាដែលានសារៈសំខាន់ធផ្ាេងធទៀត្ រឺថាធៅកនុងកំធនើត្ននការក្បព័នធបណ្តាញជាការទម្ទរនូវលទធភាពកនុងការដចកចយ 

Printers ។ ម្ នធពលដែលក្បព័នធបណ្តាញបធងេើត្នូវបញ្្ាធនុះោចឲាយធកើត្ានធឡើងវាាននូវជធក្ម្ើសក្បដហល ជាពីរបី ។ ោចធក្បើ 
Sneaker Net ធហើយក៏ោនអន វត្តន៍តាម្កាបូន Switching Device ដែលធ វ្ើការត្ភាជាប់ Computer ពីរបីធក្រឿងធៅ Printer 
ដត្ម្ួយ ឬោចោក់ Printer ធៅធលើរធទុះរ ញធហើយរ ញវាពីក ំពាយូទ័រម្ួយធៅក ំពាយូទ័រ  ម្ួយធផ្ាេងធទៀត្ ។ ការម្កែល់ននការត្បណ្តាញ
វាតំ្ណ្ងឲាយកំរិត្ងមីទំងក្ស ងម្ួយរបស់ Computer Printing ពីធក្ពាុះ Network ម្ួយោច៖ 

- ផ្តល់លទធភាពឲាយ Users ធ វ្ើការដចកចយ Printers ធក្ចើន 
- ផ្តល់លទធភាពោចទ ក Printer ធៅកដនលងដែលានភាព្យក្សួលធហើយម្ិនចំបាចដ់ត្ទ កវាធៅជិត្ក ំពាយូទ័រប រគលិក 
ានាក់ៗធន្ុះធឡើយ 

- សក្ម្ចនូវលទធភាពនន Workstation ោ ាងលអក្បធសើរធោយធក្បើតាម្កាបញ្ជូនទិននន័យតាម្រយៈក្បព័នធបណ្តាញដែល
ានធលាបឿនេពស់ ធហើយនិង Print Queues ក្ពម្ទំង Spooling 
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Print Services ធ វ្ើការចត់្ដចង និងក្រប់ក្រង Printing ធៅធលើក្បព័នធបណ្តាញម្ួយធោយវាអន ញ្ញាត្ ឲាយាននូវក្បតិ្បត្តិ
ការរួម្ និងសថិត្ធៅធពលែំណ្លោនាសក្ាប់ម្ធ ា្្បាយ្យៗកនុងការ Print ។ ក្បព័នធ ក្បតិ្បត្តិការក្បព័នធបណ្តាញបានសំធរចបញ្្ា
ធនុះធោយការធក្បើ Print Queues ដែលជាតំ្បន់រកាាទ កនូវទិននន័យ ោ ាងពិធសសដែលការ្រ Print ក្តូ្វបានធររកាាទ ក ធហើយ
បន្ទាប់ម្កធផ្ញើរធៅ Printer កនុង Organized Fashion ។ ការ្រជាធក្ចើនធៅកនុង Print Queues ក្បដហលជាក្តូ្វបានក្បតិ្បត្តិ
កនុងលំោប់ដែលបានទទួល រឺពួកវាោច ក្តូ្វបានផ្តល់ោទិភាពកនុងការន ញ្ញាត្ធោយាននូវលកខេណឌធផ្ាេងៗធទៀត្ (ែូចជាធោយទំហំ
នន Egos ដែល Users ានម្ េ្ររបស់ពួកធរ កនុងជាលលំោប់) ។  

   
២.៣. Microsoft Forefront Threat Management 

ធោងតាម្ធសៀធៅ Deploying Microsoft Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG)  
ដែលបានធចញផ្ាាយជាធលើកែំបូង ធោយធោក Yuri Diogenes និង Dr. Thomas W. Shinder ធបាុះព ម្ពធោយ 
Microsoft Press, Redmond, Washington 98052-6399  កនុងឆានា ំ 2010 បានធោយនិយម្ន័យថា Forefront TMG 
រឺជា application program ម្ួយដែលធែើរតួ្ោ ាងសខំាន់កនុងការដងរកាារស វត្តិភាពធលើបណ្តាញ Network ជាពិធសសបធងេើននូវ
ស វត្តិភាពកនុងការក្រប់ក្រងធៅធលើ Web Access និង Web publishing ។ Forefront TMG ២០១០បានភាជាបជ់ាម្យួ 
លកខណៈពិធសសជាធក្ចើនធៅធលើជំន្ន់ម្ នរបស់វាធៅម្ េ្ររបស់ Firewall ធោយធផ្តាត្ ៃ្ន់ធៅធលើ application layer និង ការ
បធងេើននូវស វត្តិភាពធៅធលើបណ្តាញ Network ។ Forefront TMG ២០១០ ក្តូ្វបានធក្បើសំរាប់ក្រប់ក្រងធៅធល ដីផ្នក សំខាន់ៗ
ែូចខាងធក្កាម្៖ 
 ២.៣.១. Forefront TMG as a Perimeter Network Device 

ម្ិនក្តឹ្ម្ដត្ានម្ េ្រជា edge firewall ប   ធន្នាុះធន្ុះធទ Forefront TMG ក្តូ្វក៏បានធក្បើជា Perimeter firewall 
ធៅក្រប់ក្បព័នធបណ្តាញដែលានម្ េ្រោនាធៅធលើ Security Zone ធែើធម្ាបើ ការពារ កត់្ក្តា និង រាយការណ៍ ធៅធលើែំធណើរការណ៍
ធលើបណ្តាញ Network ធៅតាម្ក្បធេទនន System ទំងអស់ធន្ុះ។ 

ចំធពាុះចំន ចធនុះ Forefront TMG ធែើតួ្រជាអនកផ្គត់្ផ្គងកនុងការផ្តល់នូវធសវាកម្មែូចខាងធក្កាម្៖ 
- ជាអនកក្រប់ក្រងធៅធលើក្បព័នធ Firewall របស់បណ្តាញ Network 
- ក្រប់ក្រងធៅធលើ Remote access របស់ VPN Server 
- ក្រប់ក្រងធៅធលើ Site-to-Site របស ់VPN Gateway 
- បធងេើននូវស វត្ថិភាពធៅធលើ Gateway របស ់email 
- ធែើរតួ្រជា Web caching server 
- ជាអនកក្រប់ក្រងធៅធលើ forward និង reverse Web proxy server និង  Winsock proxy server 

 ២.៣.២. Forefront TMG as a Secure Web Gateway 
លកខណៈពិធសសម្ួយធទៀត្ធន្ុះ Forefront TMG ធែើរតួ្ោ ាងសំខាន់កនុងការបធងេើននូវស វត្តិភាពធៅធលើ Web Gateway 

- Outbound access from servers: ា ាស ី នធម្ជា្ម្មតាក្តូ្វការ Internet ធែើធម្ាបើធ វ្ើការក្របក់្រងធៅធលើ Web 
sites ក៏ែូចជាការ Update Windows ជាធែើម្។  Forefront TMG ោចធ វ្ើកំណត់្និងក្របក់្រងធៅធលើការ 
access ពីក្ក ម្ជាក់ោក់របស់ servers 

- Communication between Servers and Clients: ធ វ្ើការក្រប់ក្រងធៅធលើការ access របស ់ Client 
ធែើធម្ាបើទប់សាកាត់្ការវាយក្បហារពីណ្ក់ Viruses 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ 33 

- Outbound access from client: ក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់សំរាប់ក្របក់្រងធលើការ access ពី Workstation ធោយ
ធក្បើក្បាស់នូវ Secure Web gateway Features, ែូចជា malware inspection, URL filtering, និង 
HTTS inspection 

 

 
រូបភាពទី ២.២៤.  Secure Web Gateway 

 



 

 

 
 
 

 
ជំពូកទី ៣ 
វិធីសាស្រេដ និង  

រចនាេមព័នធននការេិកសា 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ 34 

ជុំព្ូកទ្ ី៣ 
វធិសីាស្រ្ត នងិ រចនា្ម្ព័នធននការ្ិកសា 

៣.១. វធិសីាស្រ្តននការ្ិកសា  
នៅក្នុងការនរៀបចំ និងដំន ើងប្បព័នធ File Server នៅអងគការប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ការសិក្សាប្ាវប្ជាវបានចុុះ

ាក្សួរ និងអនុវត្តន៍នោយផ្ទសល់ នដើមសបីប្បមូលឯក្ារន ស្េងៗអំពីអងគការ និងន វ្ើការាក្សួរផ្ទសល់មាត់្ជាមួយបុគ្គលិក្ដដលបំនរើ
ការនៅទីន ុះ ដដលទាក់្ទិននៅនឹងប្បព័នធបណ្តសញបចចុបសបននដដលកំ្ពុងនប្បើប្បាស់ ក្នុងនោលបំណងដក្លំអរប្បព័នធថ្មីមួយដដលអាច
ជួយបនធូរបនថយការលំបាក្ និងភាពសមុគ្ាមសញដដលធ្លសប់មានក្នលងមក្នអាយមានភាពប្បនសើរជាងមុន។  

នៅក្នុងការសិក្សាប្ាវប្ជាវននុះ នដើមសបីនអាយមានភាពប្តឹ្មប្តូ្វចសាស់លាស់នៅតាមនពលនវលាកំ្ណត់្ និង ប្បប្ពឹត្តនៅឲសយប្តូ្វ
តាមដ្នការដដលបាននប្ោងទុក្ គឺ្ទាមទារឲសយមានការនប្បើប្បាស់វិ្ីាស្តសត និងនរៀបចំរច សមព័នធននការសិក្សានអាយបានលអ។ 
អាប្ស័យនេតុ្ននុះ ការសិក្សាប្ាវប្ជាវបានអនុវត្តតាមវិ្ីាស្តសតដដលមានន មសុះថា System Development Life Cycle 
(SDLC) នប្រុះវាមានការដបងដចក្យ សងចសាស់លាស់អំពីដំណ្ក់្កាលនីមួយៗននការនរៀបចំប្បព័នធ។ នោយនយងតាមនសៀវនៅរបស ់
Gary B. Shelly និង Harry J. Rosenblatt ដដលមានចំណងនជើងថា“System Analysis and Design” នបាុះពុមពនលើក្
ទី៩ជាមូលោឋសនប្គឹ្ុះននការសិក្សា ការសិក្សាប្ាវប្ជាវននុះបានដបងដចក្នចញជា៥ដំណ្ក់្កាល្ំៗជាបនតប ទសប់ដូចខាងនប្កាម៖ 

           :
            (System Planning)

           : 
                 (System Analysis)

           : 
            (System Design)

           : 
                (System Implementation)

           : 
                 (System Support and Security)

 
រូបភាពទី ៣.១ វិ្ីាស្តសតននការសិក្សា 

 
 - ដំណាក់កាលទី១ : ការធ វ្ើផែនការ 

ននុះជាដំណ្ក់្កាលដំបូងននការសិក្សា នោយការន វ្ើដ្នការននុះតំ្រូវឲសយដសវងយល់ពីតំ្រូវការន ស្េងៗននគំ្នោង ដូចននុះនេើយ
នទើបមានការចុុះន វ្ើការប្ាវប្ជាវ និងាក្សួរជាមួយបុគ្គលិក្ដដលបំនពញការងារនៅទីន ុះ នដើមសបីប្បមូលនូវឯក្ារដដលរក់្ព័នធ 
និងដសវងយល់ពីប្បព័នធបចចុបសបននដដលកំ្ពុងនប្បើប្បាស់ក្នុងនោលបំណងយក្មក្ន វ្ើជាមូលោឋសនប្គឹ្ុះក្នុងការសិក្សាប្ាវប្ជាវ។ 
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 - ដំណាក់កាលទី២ :ការវិភាគចំនុចខ្វះខាត 
ប ទសប់ពីបានប្បមូលបាននូវព័ត៌្មាន និងឯក្ារដដលរក់្ព័នធក្នុងការសិក្សានៅនលើគំ្នោងរួច ននុះគឺ្ជាដំណ្ល់កាលដដលនឹង

ន វ្ើការសិក្សាដសវងយល់ឲសយសុីជំនៅ និងវិភាគ្ោល់ព័ត៌្មានដដលទទួលបាន ប្ពមទំាងសិក្សានៅនលើប្បព័នធដដលមានប្ាប់ និងដំនណើរការ
របស់វា នដើមសបី ននៅដល់ការ ត្ល់ជាដំនណ្ុះប្ាយន ស្េងៗសំោប់ប្បព័នធ។  
 - ដំណាក់កាលទី៣ : ការធ វ្ើគំធោង 

ដំណ្ក់្កាលននុះជាការនរៀបចំគ្ំនោងសំោប់ន វ្ើការដក្ដប្បនៅនលើប្បព័នធបចចុបសបនននោយន វ្ើន ើងដ អ្ក្នៅនលើទិននន័យ នេើយនិង
ឯក្ារន ស្េងៗដដលទទួលបានពីដំណ្ក់្ទី១ រួមទំាងការវភិាគ្ចំនុចខ្វុះខាត្នៅដំណ្ក់្កាលទី២។ ប ទសប់មក្ន វ្ើការតំ្ន ើងប្បព័នធគំ្រូ
មួយដដលបាននោុះប្ាយោល់បញ្ហសដដលនក្ើត្មានក្នលងមក្ នេើយប្បព័នធអាចនឹងមានការដក្ដប្បនៅនពលចំបាច់ នដើមសបីនអាយប្សប
នៅតាមអនក្នប្បើប្បាស់ នោយធ្ នអាយបាននូវភាពងាយប្សួលក្នុងការនប្បើប្បាស់ ប្ពមទំាងសុវត្ថិភាពននឯក្ារ ។  
 - ដំណាក់កាលទី៤ : ការអនុវតតន៍គំធោង 

ដំណ្ក់្កាលននុះជាដំណ្ក់្កាលដដលការសិក្សាប្ាវប្ជាវន វ្ើការអនុវត្តន៍នៅតាមគំ្នោងដដលបាននប្ោងទុក្ នោយន វ្ើការដក្
លំអរនៅនលើប្បព័នធដដលមានប្ាប់ នេើយធ្ នអាយបាននូវសុវត្ថិភាពសំោប់ប្បព័នធការងារទំាងមូល និងន វ្ើនអាយអនក្នប្បើប្បាស់
មានជំននឿថាប្បព័នធថ្មីននុះពិត្ជាងាយប្សួលនប្បើ និងកាត់្បនថយការលំបាក្ន ស្េងៗដដលធ្លសប់នក្ើត្មានក្នលងមក្ពិត្ដមន។ 
 - ដំណាក់កាលទី៥ : ការែគត់ែគងប់្រព័នធ 

នប្កាយពីបានឆ្លងកាត់្ដំណ្ក់្កាលខាងនលើរួចមក្ ននុះជាដំណ្ក់្កាលននការត្ំន ើងប្បព័នធមួយដ៏ប្តឹ្មប្តូ្វ នោយន វ្ើការនោុះ
ប្ាយបញ្ហសន ស្េងៗដដលនក្ើត្មានន ើងនៅនពលដដលប្បព័នធថ្មីបានោក់្នអាយនប្បើប្បាស់ នដើមសបីធ្ ឲសយបាននូវនសថរភាពននប្បព័នធប្ពម
ទំាងពនសយល់ដល់អនក្នប្បើប្បាស់អំពីរនបៀបននការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធថ្មីននុះ ។ 
៣.២.  រចនា្ម្ព័នធននការ្ិកសា 
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នៅក្នុងការសិក្សាប្ាវប្ជាវពីគំ្នោងននុះរួមមាន៥ជំពូក្្ំៗ ដូចបានបងាហសញក្នុងរូបខាងនលើ៣.២ ដដលមានការបក្ប្ាយដូច
ខាងនប្កាមននុះ ៖ 

ជំពូក្ទី១    នសចក្តីន ត្ើម គី្ន វ្ើការដណ ំបងាហសញពីប្បធ្នបទ និងដបបបទដដលនឹងប្តូ្វនលើក្យក្មក្សិក្សា នេើយនៅក្នុង
ជំពូក្ននុះ គី្ដបងដចក្ជា ៥ ចំនុចដដលរួមមានដូចខាងនប្កាម៖ 

- បុពវនេតុ្ននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្និយយពីរច សមព័នធ និងទីតាំងននក្ដនលងដដលចុុះក្មមសិក្សា។ 
- ចំនណ្ទបញ្ហសននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្បងាហសញពីការវិភាគ្នលើលក្ខណ  និងបញ្ហសរបស់ប្បព័នធបណ្តសញរបស់អងគការ នពល

បចចុបសបនន នដើមសបីនលើក្យក្មក្ន វ្ើការសិក្សានអាយបានចសាសល់ាស់។ 
- វត្ថុបំណងននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្សំនៅនៅនលើការសិក្សានដើមសបីនឆ្លើយត្បនៅនឹងបញ្ហស នពលបចចុបសបននននុះ នោយន វ្ើការ

នោុះប្ាយនូវោល់បញ្ហសដដលនក្ើត្មានក្នុងចំន ទបញ្ហស។ 
- ទំេំ និងដដនកំ្ណត់្ននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្បងាហសញពីលក្ខខ្័ណឌ និងទំេំការងារដដលប្តូ្វន វ្ើបានសំោប់ការសិក្សានលើ

ប្បព័នធសំនណើរ។ 
- ្លប្បនយជន៍ននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្បងាហសញអំពី្លប្បនយជន៍ន ស្េងៗដដលបាន ត្ល់នអាយតាមរយ ការសិក្សា។ 
ជំពូក្ទី២    ឯក្ារ និង ប្ទឹសតីបទដដលរក់្ព័នធ 
នៅក្នុងជំពូក្ននុះ គឺ្ដបងដចក្នចញជា២ចំនុចដដលរួមមាន ៖ 
- ឯក្ារដដលប្បមូលបាន គឺ្ជាឯក្ារដដលបានាក្សួរ និងប្បមូលពីទីក្ដនលងដដលបានចុុះក្មមសិក្សា។ 
- ប្ទឹសតីដដលរក់្ព័នធ គឺ្ជាការនលើក្យក្ប្ទឹសតីន ស្េងៗដដលរក់្ព័នធនឹងការអនុវត្តន៍ននគំ្នោង។ 

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ 37 

ជំពូក្ទី៣    វិ្ីាស្តសត និងរច សមព័នធននការសិក្សា 
ជំពូក្ននុះ បានដបងដចក្ជា ៣ ចំនុចដដលរួមមាន ៖ 
- វិ្ីាស្តសតននការសិក្សា គឺ្បងាហសញពីការនប្បើប្បាស់វិ្ីដដលទទលួបានលទធ្លលអ និងមានភាពងាយប្សួលដល់ការសិក្សា និង

ការអនុវត្តន៍គំ្នោង។ 
- រច សម័ពនធននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ គឺ្ជាបងាហសញពីដំណ្ក់្កាល និងរនបៀបរបបននការសិក្សា 
- គំ្នោងនពលនវលាននការសិក្សា គឺ្បងាហសញពីរយ នពលននការចុុះក្មមសិក្សា និងការចុុះអនុវត្តន៍គំ្នោងដដលប្តូ្វន វ្ើ 
ជំពូក្ទី៤    ការវិភាគ្ ការនប្ោង និង ការអនុវត្តន៍ 
នៅក្នុងជំពូក្ននុះ គឺ្ដបងដចក្ជា ៣ ចំនុចរួមមាន ៖ 
- ការវិភាគ្នលើប្បព័នធបចចុបសបនន គឺ្និយយពីការវិភាគ្នៅនលើចំនុចខ្វុះខាត្ ននប្បព័នធបចចុបសបនន 
- ការនប្ោងនលើប្បព័នធសំំំនណើរ គឺ្ជាការនសនើរសុំដក្ដប្ប ឫបដនថមនៅនលើប្បព័នធបចចុបសបនន 
- ការអនុវត្តន៍ គឺ្សំនៅនលើការដំន ើងប្បព័នធ 
ជំពូក្ទី៥    សនងខប នសចក្តីសននិោឋសន និងការ ត្ល់អនុាសន៍ 
ជំពូក្ននុះគឺ្ជាដំណ្ក់្កាលន វ្ើនសចក្តីសំនយគ្នៅនលើារណ្ ជាពិនសសនៅប្ត្ង់ចំនុចទី៤ដដលជាចំនុចដ៏សំខាន់នេើយមាន

ការន វ្ើនសចក្តីសននិោឋសនអំពីប្បសិទធភាពរបស់ប្បព័នធថ្មីនោយបងាហសញនអាយន ើញនូវភាពងាយប្សួល និង្លប្បនយជន៍សំោប់អងគការ 
នេើយជាចុងនប្កាយសំណូមពរដល់អងគការនអាយនប្បើប្បាសប់្បព័នធថ្មីនោយបងាហសញនូវចំនុចលអៗ និងចំនុចខ្វុះខាត្ន ស្េងៗនទៀត្ដដល
អងគការគួ្រដក្តំ្រូវ។ 
៣.៣. គុំរ ាងរព្លរវលាននការ្ិកសា 

រយ នពលននការចុុះសិក្សាប្ាវប្ជាវ បានចប់ន ត្ើមពីដខ្វិចឆិការដល់ដខ្កុ្មភុះ នេើយការងារទំាងអស់បានន វ្ើន ើងតាមតាោង
នពលនវលា ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ដំណ្ក់្កាល 
២០១១-២០១២ 

វិចឆិការ ន្ ូ មក្ោ កុ្មភុះ 
សបាតសេ៍ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ 
ការន វ្ើគំ្នោង              
ការវិភាគ្ចំនុចខ្វុះខាត្              
ការន វ្ើគំ្នោង              
ការអនុវត្តន៍              
ការ្គត់្ គ្ង់ប្បព័នធ              

តាោង ៣.១ គំ្នោងនពលនវលាននការសិក្សា 
- ការន វ្ើគំ្នោងបាននប្បើរយ នពល២សបាតសេ៍ដំបូង (សបាតសេ៍ទ៣ី និងទី៤ននដខ្វិចឆិកា) ដដលបានចុុះសិក្សាប្ាវប្ជាវ ប្បមូល

ឯក្ារ និងាក្សួរព័ត៌្មានពីអងគការ 
+ ការប្បមូលឯក្ារន ស្េងៗរួមមាន បលង់អោរ បលង់បណ្តសញNetwork បញ្ជីកំុ្ពសយូទ័រ និងរច សមព័នធរបស់អងគការ។ 
+ ការាក្សួរព័ត៌្មានរួមមាន ព័ត៌្មានអំពីប្បព័នធ បញ្ហសន ស្េងៗ និង ការងារមួយចំនួនដដលរក់្ព័នធ។ 
- ការវិភាគ្ចំនុចខ្វុះខាត្ នប្បើរយ នពល២សបាតសេ៍ (សបាតសេ៍ទី១ និងទី២ននដខ្ ន្ូ) នដើមសបីវិភាគ្នៅនលើប្បព័នធបចចុបសបនន និងរក្ចំ

នុចខ្វុះខាត្របស់ប្បព័នធ តាមរយ ឯក្ារដដលប្បមូលបាន គួ្ប ស្េំជាមួយប្ទឹសតីដដលរក់្ព័នធ។ 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ 38 

- ការន វ្ើគំ្នោង នប្បើរយ នពល២សបាតសេ៍ (សបាតសេ៍ទី៣ននដខ្ ន្ូ ដល់សបាតសេ៍ទី១ននមក្ោ) នដើមសបីនប្ោងនូវប្បព័នធសំនណើរមួយ
ដដលបាននោុះប្ាយោល់បញ្ហស និងចំនុចខ្វុះខាត្ដដលនក្ើត្មានក្នលងមក្ឲសយមានភាពប្បនសើរន ើង។ 

- ការអនុវត្តន៍ នប្បើរយ នពល២សបាតសេ៍ (សបាតសេ៍ទី២ ដលស់បាតសេ៍ទី៤ននដខ្មក្ោ) នដើមសបីន វ្ើការអនុវត្តន៍ និងដក្លំអរនលើ
ប្បព័នធបណ្តសញនៅតាមគំ្នោងដដលបាននប្ោងទុក្។ 

- ការ្គង់ គ្ង់ប្បព័នធនប្បើរយ នពល៤សបាតសេ៍ននការសិក្សាប្ាវប្ជាវ (សបាតសេ៍ទី៤ននដខ្មក្ោ ដលស់បាតសេ៍ទី៣ននដខ្កុ្មភុះ) 
នដើមសបីពនសយល់ដណ ំពីការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធថ្មី និងនោុះប្ាយបញ្ហសន ស្េងៗដដលនក្ើត្មានន ើង ។ 

 
 



 

 

 
 
 
 

ជំពូកទី ៤ 
ការវិភាគ ការសទ្រាង និង  
ការអនុវត្ដន៍ស ើទ្រព័នធ 
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ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 39 

 ជុំព្ូកទ្ ី៤  
ការវភិាគ ការគ្រាង នងិការអនតុតនគ៍លើ្ រព្ន័ធ 

នៅក្នុងជំពូក្ននេះការសិក្សានិងនលើក្យក្មក្បង្ហសញលំអិតអំពី ការវិភាគនៅប្បព័នធគំរូរននប្បព័នធបណា្តញបច្ចុបសយននរបស់ ប្កុ្ម
ប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ក៏្ដូច្ជាការតំន ើងនិងដាក់្ឲសយដំន ើការសាក្លសបងនដើមសបីឈាននៅដល់ ការដាក់្ឲសយដំន ើការនូវប្បព័នធបណា្តសញ
មួយដដលមានលក្ខ េះនពញនលញនដើមសបីបំនពញនូវតំរូវការរបស់អងកកានានពលបច្ចុបសបនន។ 
៤.១.  ការវភិាគ 
 ៤.១.១. ការវិភាគល ើប្រព័ន្ធបច្ចុរបន្ន 

   ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា (YCC) គឺជាអងគការមួយដដលបនងកើតបានបនងកើតន ើងក្នុងនោលបំ ងជួយនលើក្កំ្ពស់ដល់
សាមសរតីយុវជនក្មពុជានោយមាននសច្ក្តីកាលសហ សនក្នុងការបនចចញមតិ និងទំនូលខុសប្តូវ ក៏្ដូច្ជាការដសែងយល់ពីតួនាទីរបស់ពួក្នគនៅ
ក្នុងសងគមក្មពុជា។ នៅក្នុងជំពូក្ននេះ ការសិក្សានឹងនលើក្យក្មក្បង្ហសញអំពីរច្នាសមព័នធននប្បព័នធបណា្តសញននអងកការប្កុ្មប្បឹក្សាយុវ
ជនក្មពុជា ក៏្ដូច្ជាការនរៀបរាប់អំពីច្ំនូន Hardware, Software, និងមុខង្ររបស់មា សសុីននីមួយៗ រួមនិងការបង្ហសញនូវ 
Network Diagram, បលង់ោោរ និង Organization Chart របស់ YCC។  
  ៤.១.១.១. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុម្ក្បឹរាយុវជន្រម្ពុជា 

  ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ( YCC )  មានទីតំងនៅផ្ទេះនលខ  ៣២CD ផ្លូវនលខ៥៦២  សង្កសត់បឹងក្ក់្១ ខ័ ឌទួល
នោក្ ប្កុ្ងភ្នំនពញ និងមានសាខាតមនខតតនិងច្ំនួន១៣សាខា។ ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ( YCC ) ប្តូវបានបនងកើតន ើងនៅនងៃទី 
១០  ដខ ធ្ន ូ ឆ្សំ ២០០១ ដដលរួមបនងកើតនដាយ សមាគមយុវជនដខែរ ( KYA ) សមាគមនិសសសិតដខែរ( KSA ) សមាគមដងរក្សាប
រិសាថសននិងវបសបធ្ម៌ ( CEPA )  ច្លនានិសសសិតនដើមសបីលទិធប្បជាធិ្បនតយសយ (SMD ) និងសមពន័ធ និសសសិត ដខែរអពសាប្កិ្ត( UNKS )ក្នុង
នោលបំ ង ច្ង់បាននូវការច្ូលរួមយ សងសក្មែ  ពីសំណា្ក់្យុវជនក្នុងការពប្ងឹងលទធិប្បជាធិ្បនតយសយ  សិទិធមនុសសស  បរិសាថសន  សុខ
ភាព  នយនឌ័រ  និង  ការអភិ្វឌសឍប្បនទសក្មពុជា  ប្បក្បនដាយ  សនិដភាព  និងនិរនដភាព។  មិនប្តឹមដតប ុនណា្្សេះ ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជន
ក្មពុជា ( YCC ) ប្ោំប្ទនូវការច្ូលរួមច្ំដនក្ការអភិ្វឌសឍយ សងសក្មែពីសំណា្ក់្យុវជន  និងផ្ដល់ជាសំនលងសំរាប់យវុជនក្មពុជាទំង
មូល។  បដនែមពីននេះនៅនទៀត ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ( YCC ) មានទិសនៅ  ប ្ដេះទឹក្ច្ិតតយុវជនឲសយនលើក្តនមកើនយុតិតធ្ម៌សងគម 
តំក្ល់ផ្លប្បនយជន៍ជាតិជាច្ំបង ប្បកាន់ខាជសបនូ់វនោលការ ៍ប្បជាធិ្បនតយសយ  ជាពិនសសប ្ដេះឆនទៈ  យុវជនឲសយប្សលាញ់  ជាតិ  
សាសនា និង ប្ពេះមហក្សសប្ត។ ន ើយ ប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ( YCC )  បនងកើតទំនាក្់ទំនង  និងស ប្បតិបតតិការ ៍លអជាមួយ
អងគការជាតិ  អនតរជាតិ  និង សាថសប័នពាក់្ព័នធ  នដើមសបីនលើក្កំ្ពស់តួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការអភិ្វឌសឍ  និង  ទក់្ទញសងគមឱសយយក្ច្ិតត
ទុក្ដាក់្នលើក្ទឹក្ច្ិតត ោំប្ទសក្មែភាពរបស់យុវជនក្មពុជា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 40 

 

 
    រូបភាពទី ៤.១ រច្នាសមព័នធរបស់ YCC 
 

- Chief of BoD: BoD “Board of Director” ជាអនក្មានសិទធធ្ំជាងនគក្នុងការសំន រច្ នៅក្នុងរច្នាសមព័នធននការ
ប្គប់ប្គងរបស់អងគការ។ Board of Director មានតួនាទី ជាអនក្នប្ជើសនរើស វាយតនមល ឬផ្តល់នូវការយល់ប្ពមដល់សមប្សបមួយ
នៅឲសយនាយក្ប្បតិបតតិក្នុងការវាយតនមល ឬផ្តល់ជាអនុសាសន៍នៅនលើខទង់ច្ំណា្យដ៏សមប្សបមួយ។ 

- Executive Director: ជាអនក្ដដលមានសិទធិធ្ំជាងនគបនាទសប់ពី “Board of Director” របស់អងគការ មានតួនាទីជាអនក្
ប្គប់ប្គងនិងសប្មបសប្មួលសរំាប់ដំន ើរការទំងមូលរបស់អងគការ និងផ្តល់ជារបាយការ ៍នៅឲសយ “Board of Director”។ 

- Program Manager: អនក្ប្គប់ប្គងក្មែវិធី្ មានតួនាទីជាអនក្សប្មបសប្មួលដលដ់ំន ើរការក្មែវិធី្របស់អងគការ នដើមសបី
ជំរុញឲសយសំនរច្នោលនៅរបស់អងគការ។ 

- Adm and Financial Manager: អនក្ប្គប់ប្គងដផ្នក្រដឋបាល និង  ិរចញវតែុ មានតួនាទីជាអនក្ប្គប់ប្គងនៅនលើសំភារៈ
ការិយល័យ និង រាល់ខទង់ច្ំណា្យរបស់អងគភាពទំងមូល។ 

- M and E Consultant: Monitoring and Education Consultant “ទីប្បឹក្សាអនងកត និង អប់រំ” មានតួនាទីជាអនក្
ផ្តល់ប្បឹក្សាក្នុងការតមដាន និង អប់រំ។ 

- M and E Officer: Monitoring and Education Officer “បុគគលិក្ដផ្នក្អនងកត និង អប់រំ” មានតួនាទីជាអនក្ 
តមដាន និង អប់រំនដាយផ្ទសល់ដល់បណា្តសញយុវជន។ 

- Adm and Financial Program Officer: បុគគលិក្ដផ្នក្រដឋបាល និង  ិរចញវតែ ុ មានតួនាទីជាអនក្នរៀបច្ំក្មែវិធី្និង
ប្គប់ប្គងនៅនលើខទង់ច្ំណា្យសំរាប់ក្មែវិធី្នីមួយៗរបស់អងគការ។ 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 41 

- Advocacy and Network Program Officer: បុគគលិក្ដផ្នក្តស ូមតិ និងនរៀបច្ំបណា្តសញយុវជន មានតួនាទីជាអនក្
នរៀបច្ំបណា្តសញយុវជន និង តស ូមតិ និងប ្ដេះសាមសរតីយុជនឲសយសាគសល់ពីតួនាទីក្៏ដូច្ជាទំនួលខុសប្តូវរបស់ពួក្នគនៅក្នុងសងគម។ 

- Education and Training Program Officer: បុគគលិក្ដផ្នក្អប់រំ និងប ្ដេះបណា្តសល មានតួនាទីជាអនក្អប់រំនិង     
ប ្ដេះយុវជនឲសយមានភាពកាលសហនទំនួលខុសប្តូវ ក្នុងភាពជាអនក្ដឹក្នាំ។ 

- IT Assistant: ជំនួយការដផ្នក្បនច្ចក្នទសពត៍មានវិទសា មានតួនាទីជាអនក្ផ្គត់ផ្គងនៅនលើដផ្នក្បនច្ចក្នទសព័ត៌មានវិទសា។ 
- Adm and Financial Assistant: ជំនួយការដផ្នក្រដឋបាល និង  ិរចញវតែុ មានតួនាទីជាបុគគលិក្ជំនួយរបស់បុគគលិក្ដផ្នក្

រដឋបាល។ 
- Data Entry: អនក្ប្គប់ប្គងទិននន័យ មានតួនាទីជាបចចូលទិននន័យ នៅក្នុង Database របស់អងគការ។ 
- IE Assistant: Impact and Evaluation Assistant ជាជំនួយការរបស់បុគគលិក្អនងកត និងអប់រំ មានតួនាទីជួយដល់

បុគគលិក្ដផ្នក្អនងកត និងអប់រំក្នុងនពលចុ្េះបំនពញនបសក្ក្មែ។ 
 
  ៤.១.១.២. ការវិភាគល ើក្បព័ន្ធរុុំពយូទ័របចចុបបន្ន 

  បនាទសប់ពីបានច្ុេះនធ្ែើការសិក្សានដាយផ្ទសល់នៅអងគការប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជារួច្មក្ ការសិក្សាប្សាវប្ជាវបានក្ត់
សំោល់បាននូវច្ំនុច្ខែេះខាតមួយច្ំនួននៅនលើប្បព័នធបណា្តសញដដលកំ្ពុងដំន ើការសពែនងអ។ ការសិក្សាបានសំោល់ន ើញថា ប្បព័នធប
ណា្តសញដដលកំ្ពុងដំន ើការមានលក្ខ ៈជា Peer to Peer Network នូវន ើយ ប្បព័នធបណា្តសញប្បនភ្ទននេះពំុមានលទអភាពប្គប់
ប្ោន់ដដលោច្ផ្តល់ភាពង្យប្សួលដល់ការប្គប់ប្គងនូវទិននន័យរបស់អនក្នប្បើប្បាស់ ន ើយពិបាក្ក្នុងការ back up នូវស ំុនំ ុទិននន័យ
ទំអស់ននាេះដដលមិនោច្ធានាបាននូវសុវតតិភាព និងសុពលភាពក្នុងការនប្បើប្បាស់នូវទិននន័យទំងអស់ននាេះបាននទ។ យ សងណា្មិញ 
ប្បព័នធបណា្តសញដបបននេះគឺទមទរនោយអនក្នប្បើប្បាស់ដងរក្សាទុក្សំនំ ុឯក្សាររបស់ខលួននដាយខលួនឯងដដលពំ ុោច្ធានានោយបាននូវ
និរនតរភាពរបស់ឯក្សារននាេះនទ។ ច្ំដ ក្ឯការប្គប់ប្គងនៅនលើការនប្បើប្បាស់ននប្បព័នធ Internet វិញននាេះពំ ុមានលទធភាពប្គប់ប្ោន់
ក្នុងការប្គប់ប្គងនៅនលើការ  Access ននាេះនទជាន តុនធ្ែើនោយបុគគលិក្ោច្នប្បើប្បាស់ប្បព័នធ Internet នដើមសបី Access នៅកាន់ 
Website នផ្សសងៗបានតមដតច្ិតតដដលខុសពីទិសនៅរបសអ់ងកការ។ 
  ខាងនប្កាមននេះនឹងនលើយក្មក្បង្ហសញនូវឧបក្រ ៍ដដលទក់្ទងនឹងការនរៀបច្ំប្បព័នធ 
 

Network Media 
Cable Cate 5e 

Fiber Optic 

Connector RJ45 

Switch Switch 3Com (16port) * 2 

Hub IBM 8242-016  8-PORTS 

Router 
Tanda Router 300N WL-366 
Tanda AirStation WZR-HP-G450H  

តរាងទី៤.១ ឧបក្រ ៍ដដលទក់្ទង និងប្បព័នធបណា្តសញ 
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  Hardware និង Software របស់មា សស ីុន Computer នៅក្នុងប្បព័នធបណា្តសញបច្ចុបសបនន 

Hardware 

CPU Intel Core i7 3.0 Ghz, Intel Core i3 
2.3Ghz, Intel Dual Core 2.0 Ghz, 
Intel Pentium IV 2.0 Ghz   

HDD 2Tb, 500Gb, 160Gb, 80Gb 
RAM 8Gb, 4Gb, 2Gb, 1Gb 

Software 

Operating System 
Microsoft Windows 7 Ultimate, 
Microsoft Windows XP 
Professional 

Application 

Microsoft Office 2010,  
Microsoft Office 2007 
Adobe Acrobat Reader 7.0 
Kaspersky 7.0 
Cambridge Advance Learner 
English Dictionary, 
English Khmer Dictionary 
Adobe Master Collection Suite  

តរាងទី៤.២ Hardware និង Software របស់មា សស ីុន Computer 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 43 

  ៤.១.១.៣.  ុំហូរការងារបចចុបបន្ន 

   Activities Diagram 

 
រូបភាពទី៤.២ លំ ូរការង្របច្ចុបសបនន 

  នយងនៅតមសាថសនភាពជាក់្ដសតងបនាទសប់ពីបាននធ្ែើការសិក្សានៅនលើប្បព័នធបច្ចុបសបននបានបង្ហសញនោយន ើញថា បញ្ហសពី
យ សងដដលដតងដតនក្ើតន ើងជានរឿយនៅនលើប្បព័នធបបណា្តសញគឺ បញ្ហសដដលនក្ើតន ើងច្ំនពាេះប្បព័នធបណា្តសញ និងបញ្ហសដដលនក្ើតន ើង
ច្ំនពាេះ program របស់កំ្ ុពសយូទ័រ។ ខាងនប្កាមននេះនិងនលើក្យក្មក្បង្ហសញពីដំន ើរការក្នុងនសនើរសុ ំ ក៏្ដូច្ជាដំន ើរការននការនដាេះ
រាល់បញ្ហសដដលនក្ើតន ើងនៅនលើប្បព័ន្ ធបណា្តសញ។ 

 Client 
- ជាដំបូង Client នធ្ែើការនសនើរសុំនដាយដផ្អក្នលើយ សងលក្ខខ ឌពីរដូច្ខាងនប្កាម ៖ 

- Logical: នៅក្នុងដផ្នក្ Logical ននេះដដលក៏្មានពីរលក្ខខ ឌនផ្សសងនទៀតក្នុងការនសនើសុំ 
- Problem with computer program  
- Technical problem with Network 

- Physical: ន ើយនៅក្នុងដផ្នក្ Physical ននេះផ្ងដដល Client មិនមានសមតែភាពប្គប់ប្ោន់
ក្នងុការរិេះរក្ដំនណា្េះប្សាយនទ ដដលទមទរនោយមានការជួយពីដផ្នក្ព័ត៌មានវិទសា ដដលមាន
សមតែភាពប្គបប់្ោន់ក្នុងការនដាេះប្សាយបញ្ហស។ 
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 ដផ្នក្ រដឋបាល 
- មានតួនាទីប្តួតពិនិតសយនៅនលើសំន ើដដលទទូលបានពី Clients ន ើយក្នុងននាេះមានលក្ខខ ឌពីរដដល
នធ្ែើការ៖ 

o Allow: អនុញ្ញសតិតមសំន ើររបស ់ Client ន ើយនោយដផ្នក្ព័ត៌មានវិទសានធ្ែើការតម
សំន ើរននាេះ។ 

o Deny: បដិនសធ្រាល់សំន ើររបស ់Clients 
 ដផ្នក្ ពត័មានវទិសា 

o បនាទសប់មក្សំន ើប្តូវបានបចចូននៅដផ្នក្ព័តមានវិទសា នដើមសបីនធ្ែើការប្តួតពិនិតសយនលើសំន ើរននាេះ ។ ក្នុង
ក្រ ីដដលពិនិតសយន ើញថា បុគគលិក្ដផ្នក្ព័តមានវិទសាពិនិតសយនៅន ើញពិតជាមាន ភាពចំបាច្់ដដលតំរូវឲសយ
មានការជុសជុល រឺផ្លសស់បតូរនៅនលើដផ្នក្ Hardware  ក៏្ដូច្ជាការតំរូវការនៅនលើដផ្នក្ Software 
ននាេះសំន ើនិងប្តូវបានបចជួនជាបនតនៅការិយល័យដផ្នក្រដឋបាលនដើមសបីប្តួតពិនិតសយ។   

 ដផ្នក្ អនក្សប្មបសប្មលួ ប្បចអំងគការ 
- ពិនិតសយនៅនលើរបាយការ ៍ដដលបានដាក់្នសនើនដាយ បុគគលិក្ដផ្នក្រដឋបាល និងនធ្ែើការអនុញ្ញសតនោយ
មានការផ្លសស់បតូរ នដើមសបីបំនពញនូវក្ងែេះខាត។      

  ៤.១.១.៤. គុំរូរបលង់ក្បព័ន្ធបចចុបបន្ន 

  នដើមសបធីានានោយបាននូវសុវតតិភាពននប្បព័នធបណា្តសញ គឹទមទរនោយមាននូវការវិភាគោយបានប្តឹមប្តូវ និងមានការ
កំ្ ត់នូវមុខង្រ និងការដបងដច្ក្នូវរច្នាសមព័នធមួយយ សងជាក់្លាក់្សំរាប់ប្បព័នធបណា្តសញទំងមូលដដលោច្ផ្តល់ភាពង្យប្សួល
ដល់ការនរៀបច្ំតំនមលើងនូវប្បព័នធបណា្តសញនោយដំន ើការបានលអ និងធានាបាននូវសុវតតិភាពក្នុងការនប្បើប្បាស់។ ខាងនប្កាមននេះនឹង
នលើក្យក្មក្បង្ហសញនូវគំរូរបលង់ននប្បព័នធបណា្តសញបច្ចុបសបននដដលកំ្ពុង និងដំន ើការ។ 

 
រូបភាពទី៤.៣ គំរូបលង់ប្បព័នធបណា្តសញបច្ចុបសបនន 
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  ៤.១.១.៥. ការវាយតម្ម្លលៅល ើក្បព័ន្ធបចចុបបន្ន 

  ការសិក្សានៅនលើប្បព័នធបច្ចុបសបននបានក្ត់សំោល់បាននូវច្ំនុច្ខែេះខាតមួយច្ំនួនដដលតំរូវនោយប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា 
នធ្ែើការផ្លសស់បតូរ ពីប្បព័ន្ ធបច្ចុបសបននដដលមានសណា្ឋសនជា Peer to Peer Network Base នៅនប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណា្តសញដដលមាន
សណា្ឋសនជា Client Server Base ជំននាេះវិញនដើមសបីបំនពញនូវច្ំនុច្ខែេះខាត់ទំងអស់ននាេះ។  
  ច្ំនុច្ខែេះខាតទំងអស់ននាេះរួមមាន  ៈ 

- ពំ ុមានមា សសី ុន នម (Server) សំរាប់ប្គប់ប្គងនលើប្បព័នធបណា្តសញ 
- តំប្មូវនោយមាននូវ Domain Controller  សំរាប់ដនំ ើរការនលើការប្គប់ប្គងនលើការ Access 
របស់ Users (អនក្នប្បើប្បាស់) និង Computers 
- តំរូវនោយមាននូវ Active Directory សំរាប់រក្សាទកុ្នូវរាល់ពត៍មានរបស់ Object នៅក្នុង 
Domain 
- តំរូវនោយមាននូវ File Server Resource Manager (FSRM) Role Service សំរាបដ់ំន ើការ
ប្គប់ប្គងនៅទិននន័យរបស់អនក្នប្បើប្បាស់ ក៏្ដូជាការប្គប់ប្គងនលើ Storage របស់អនក្នប្បើប្បាស់នដើមសបីធានា
នោយបាននិរនតរភាព និងផ្តល់ភាពង្យប្សួលក្នុងការ Back Up ទុក្នូវទិននន័យ 
- តំរូវនោយមាននូវ File Screening និង Disk Quota សំរាប់នធ្ែើការដបងដច្ក្នូវ ទំ ំរបស ់
Storage និងការប្គប់ប្គងនៅនលើ filesដដលអនក្នប្បើប្បាស់ប្តូវរក្សាទុក្ 
- តំរូវនោយមានតំន ើង Forefront TMG Server សំរាប់នធ្ែើការប្គប់ប្គងនៅនលើការ Access 
Website និងផ្តល់នូវប្បព័នធសុវតែិភាពនលើប្បព័នធបណា្តសញ និងជួយទប់សាកសត់ពីកាវាយប្បហររបស់នមនរាគ
របស់កំ្ ុពសយូទ័រ។ 

 ៤.១.២. ការវិភាគល ើប្រព័ន្ធសំល ើ  
  ៤.១.២.១  តក្ម្ូវការល ើក្បព័ន្ធសុំល ើ 

 នយងនៅតមការវិភាគប្បព័នធបច្ចុបសបននរបស់អងគការ   ដដលកំ្ពុងនប្បើប្បាស់រួច្មក្ការសិក្សាប្សាវប្ជាវក្៏បាននរៀបច្ំគនប្មាង
សំន ើនដើមសបីបំនពញក្ងែេះខាតក្នុងប្បព័នធបច្ចុបសបននដូច្ជា ការដាក់្បដនែមឲសយ នប្បើនូវមា សសុីននមក្នុងការប្គប់ប្គងនៅនលើប្បព័នធបណា្តសញ 
និងការប្គប់ប្គងនៅនលើប្បព័នធសុវតែិភាពននប្បព័នធបណា្តសញ នដើមសបីឲសយប្បព័នធបណា្តសញោច្ដំន ើរការបានកាន់ដតប្បនសើរន ើងនលើសពី
ននេះនៅនទៀតននាេះ គឺការផ្តល់នូវប្បព័នធសំន ើមួយ ដដលមានលក្ខ ៈសមប្សបនៅនឹងទំ ំការង្រ និងតប្មូវការបច្ចុបសបននរបស់អងគ
ការ ។ 

- ការតនមលើងមា សសុីននម នដាយនប្បើប្បាស់ Window Server 2008  
- ការតនមលើង Active Directory Domain Services (AD DS) 
- ការបនងកើត Organizational Unit Infrastructure 
- ការតនមលើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service 
- ការនរៀបច្ំ Storage Quotas 
- ការនរៀបច្ំ File Screening 
- ការបនងកើត Storage Reports 
- ការតនមលើង Distributed File System Role Service និងការបនងកើត DFS Namespace 
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- ការនរៀបច្ំ Folder Targets និងការប្តួតពិនិតសយនមើល Diagnostic Reports និង 
- ការតំនមលើងនូវ Forefront Threat Management សរំាប់នធ្ែើការប្គប់ប្គងនៅការ Access ក្នុងការនប្បើប្បាស់នូវ
ប្បព័នធអុ ីនធឺ្ន ត 

  ៤.១.២.២. ការវិភាគលៅល ើសុវតថិភាពទិន្នន្័យក្បព័ន្ធ ន្ិងសិទធអន្ុញ្ញា តសក្ាប់ក្បព័ន្ធបណ្តា ញ  

 នយងតម នសៀវនៅ Microsoft Windows Server 2008 ការតនមលើង ការប្គប់ប្គង និងការដងរក្សានូវប្បព័នធ   
ប្បតិតបតតការ ៍ បានផ្តល់នូវសុវតែិភាព និងការផ្តល់សិទធិបានប្បនសើរជាងមុនសប្មាប់ប្បព័នធបណា្តសញដូច្ខាងនប្កាម៖ 

- ការតនមលើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service នដើមសបីនរៀបច្ំប្បភ្ពនន Files ដូច្
ជា៖  
- សមតែភាពននការប្គប់ប្គង នោលការ ៍ននការប្គប់ប្គង ការប្គប់ប្គង Quota និងរបាយ ការ ៍ពី Storage 
- ការនរៀបច្ំ Storage Quotas នដើមសបីនរៀបច្ំ Storage នីមួយៗសប្មាប់អនក្នប្បើប្បាស់នៅតមនីតិវិធី្ននការង្រ
ក្នុងអងគការ 
- ការនរៀបច្ំ File Screening នប្បើសប្មាប់ប្តួតពិនិតសយប្បនភ្ទនន Files ដដលប្តូវបានរក្សាទុក្នៅនលើ Servers 
របស់អងគការ 
- ការបនងកើត Storage Reports សប្មាប់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការនប្បើប្បាស់ File នៅនលើ Files Server 
- ការតនមលើង Distributed File System Role Service និងការបនងកើត DFS Namespace នប្បើសប្មាប់ផ្តល់    
Fault-Tolerant access 
- ការនរៀបច្ំ Folder Targets នប្បើសប្មាប់នរៀបច្ំនៅក្នុង DFS Namespace 
- ការនរៀបច្ំ Diagnostic Reports នប្បើសប្មាប់ជា Health Report នន DFS  
- ជាពិនសស គឺការតំន ើងនូវ Forefront TMG សំរាប់ផ្តលនូ់វការ Access មួយដដលមានសុវតែិភាពនៅការនប្បើ
ប្បាស់នូវប្បព័នធ Internet និងការពារប្បព័នធបណា្តសញដដលមានសុវតែិពីការវាយប្បហរពីសំណា្ក់្កំុ្ពសយូទ័រនមនរាគ។ 

បដនែមពីនលើសុវតែិភាពដដលប្បព័នធសំន ើមាន និងក្៏ប្តូវដតមានការស ការ ៍ពីអនក្នប្បើប្បាស់នលើប្បព័នធបណា្តសញ ដដល
រួមមាន ២ច្ំនុច្សំខាន់គឺ៖ 

ការនប្បើប្បាស់នៅនលើប្បព័នធបណា្តសញមានដូច្ជា៖ 
- ការហមឃាត់នប្បើប្បាស់នូវការទញយក្ឯក្សារ ច្នប្មៀងវើនដអូនៅនលើដវបសាយ 
- ការហមឃាត់នប្បើប្បាស់នូវការដាក់្ច្ូលឯក្សារ ច្នប្មៀងវើនដអូនៅនលើដវបសាយ 
- ការហមឃាត់នប្បើប្បាស់នូវការនបើក្នមើលនគ ទំព័រដដលមនិលអក្នុងបរិយកាសការង្រ 
- ការហមឃាត់ពីការទទួល Spam Mail 
- ការហមឃាត់នូវការរក្សារាល់ទិននន័យនៅនលើ Drives C(System), D(Data), ដតរក្សានៅនលើ Share 
Drives សប្មាប់ដាក់្ឯក្សារផ្ទសល់ខលួនដដលMapជាមួយServer 
- លក្ខខ ឌក្នុងការនប្បើប្បាស់ UserID នដើមសបីនធ្ែើការ Login ច្ូលកំុ្ពសយូទ័រ  
- ការក្ំ ត់លក្ខខ ឌក្នុងការនប្បើប្បាស់ Password នដើមសបីនធ្ែើការ Login ច្ូលកំុ្ពសយូទ័រនីមួយៗ  
- ការនប្បើប្បាស់នៅនលើក្មែវិធី្ 
- ការហមឃាត់ការតនមលើងក្មែវិធី្ដដលខុសពីតប្មូវការរបសអ់ងកការនដាយខលួនឯង 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 47 

  ៤.១.២.៣. System Document សក្ាប់ក្បព័ន្ធបណ្តា ញ 

System និង Network Documentation គឺជាដផ្នក្តូច្មួយនន IT’s Documentation ។ Good System 
Documentation មានការបនងកើននូវសុវតែិភាពឲសយបានជាក់្លាក់្នដាយមានការនរៀបច្ំលមអិត និងទប្មង់ដបបបទដដលមាននូវនោល
ការ ៍ សុវតែិភាពខពស ់។ System Documentation ក៏្មានតួនាទីសំខាន់ផ្ងដដរក្នុងការ Backup និង Disaster Recovery 
Documentation ។ Good Documentation ប្តូវដត ែត់ច្ត់និងមានអែីៗដដលងែីៗ ។ ដូច្ននេះការ Update Documentation 
គឺជាការផ្លសស់បតូរនូវសក្មែភាពជានប្ច្ើនរបស ់Administration ក្នុងការប្គប់ប្គងប្បចំនងៃ ។ នៅក្នុងទំព័រននេះការសិក្សា ប្សាវប្ជាវ
ននេះនិងនលើយក្មក្បង្ហសញអំពី Windows server 2008 ដដលមានសមតែភាពខពស់ក្នុងការប្គប់ប្គងរាល់ Client access មក្
កាន់ មា សសុីននម និងមានសមាសភាពនផ្សសងៗនទៀតក្នុងការប្គប់ប្គងនូវប្បព័នធបណា្តសញ ។ Documentation ដដលមានសមតែភាព គឺ
ដតងដត មានការនធ្ែសប្បដ សនដាយសារការង្រននាេះមានប្បសិទធិភាពខពស់ System administration documentation គឺជា
ដផ្នក្ តូច្មួយនន IT documentation ។ ជាអកុ្សលសយការបនងកើតនូវ  Good documentation ក៏្ោច្ជួយបនងកើតនូវសមតែភាព 
ការង្រផ្ងដដរ និងបនងកើនសុវតែិភាព នឹងនសែរភាពក្នុងដំន ើរការការង្រ ។ 

 ន តុអែីបានជានធ្ែើការពសាយមបនងកើតនិងដងរក្សានូវ Documentation? 
- សុវតែិភាពនៅតមតំបន់ការបនងកើតន ដាឋសរច្នាសម័ពនធប្តូវដតនរៀបច្ំជាលក្ខ ៈ Standards 
- ភាពសមប្សបដដលតប្មូវការក្នុងការបនងកើត Document គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្គប់ប្គងកិ្ច្ចការឲសយ
កាន់ដតមានប្បសិទធភាពដងមនទៀត ។  

 Documentation ោច្ជួយ បញ្ជសក់្ផ្ងដដរ នូវកិ្ច្ចការនិងបំនពញនូវតប្មូវក្នុងការង្រឲសយកាន់លអប្បនសើរ 
- ការប្តួតពិនិតសយនូវ Documentation នឹងប្តូវបាននគប្តួតពិនិតសយទំងក្នុងនិងនប្ៅ 
- រំលឹក្នូវភាពឯក្រាជសយននទប្មង់ដបបបទរបស់ប្បព័នធបណា្តសញដដលផ្តល់នូវភាពង្យប្សួលតមរយៈ
Documentation ប្ោន់ជាងការរំលឹក្នូវប្បព័នធ ឬនធ្ែើការសមាភសសន៍ ។ ការរំលឹក្ននេះោច្ពឹងដផ្អក្នលើសុវតែិភាព
ប្បសិទធិភាព ឬការ រំពឹងនផ្សសងនទៀត ននប្បព័នធរបស់ Administration 
- Documentation ផ្តល់នូវព័ត៌លមអិតននប្បព័នធដដលមានសារៈសំខាន់នដើមសបីប្បព័នធមានការ Upgrade 
- សក្មែភាពក្នុងការការពារប្បព័នធមួយប្តូវការដឹងនូវអែីដដលប្បព័នធមាន និងតំន ើការង្រ ដដលផ្តល់នូវសកាតសនុ
ភាព របស់ប្បព័នធដដលមានភាពទន់នខសាយ 
- Documentation ផ្តល់ព័ត៌មានលមអិតនូវកាអនុវតតន៍នោលការ ៍និងទប្មង់សុវតែិភាព 
- Documentation ផ្តល់នូវច្ំននេះដឹងដដលថា Software អែីដដលនធ្ែើឲសយមានសុវតែិភាព ន ើយប្តូវការឲសយមាន
ការ Update នទៀងទត់ ។ ព័ត៌មានននេះប្តូវការបនងកើនសុវតែិភាពរបស់ប្បព័នធ 
- Documentation ផ្តល់ការដ នាំនូវការដងរក្សាប្បព័នធបណា្តសញ និងនសវាក្មែរបស់ប្បព័នធបណា្តសញឲសយមានលអ 
ប្បនសើរ ។ 

 ការសនងខបនន IT’s Documentation ប្តូវមាននោលការ ៍មួយច្ំនួនដូច្ខាងនប្កាម៖ 
- ការតនមលើងមា សសុីននម នដាយនប្បើប្បាស់ Windows Server 2008  
- ការតនមលើង Active Directory Domain Services (AD DS) 
- ការបនងកើត Organizational Unit Infrastructure 
- ការតនមលើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service 
- ការនរៀបច្ំ Storage Quotas 
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- ការនរៀបច្ំ File Screening 
- ការបនងកើត Storage Reports 
- ការតនមលើង Distributed File System Role Service និងការបនងកើត DFS Namespace 
- ការនរៀបច្ំ Folder Targets និងការប្តួតពិនិតសយនមើល Diagnostic Reports និង 
- ការតំន ើងនូវ Forefront TMG សំរាប់ប្គប់ប្គងនៅនលើការ Access នប្បើប្បាស់នូវប្បព័នធ Internet ។ 

 នដើមសបីឲសយប្បព័នធបណា្តសញទទួលបាននូវភាពនជាគជ័យ និងមានសុវតែិភាពខពស់នៅក្នុង សំរាប់ប្បព័នធបណា្តសញរបស់អងគ
កាប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា ការសិក្សាតប្មូវឲសយមានការតនមលើងនោលការ ៍មួយច្ំនួននៅក្នុងមា សសុីននមដូច្ខាងនប្កាម៖ 

- ការតនមលើងនៅ Windows Server 2008 ជាមា សសុីននម 
- System Requirement របស ់Microsoft Windows Server 2008:  

- Processor: 2GHz or faster 
- Memory: 2GB or higher 
- Hard Disk: 40GB or greater 
- Drive:  DVD-ROM 

- ការតនមលើង Active Directory : Active Directory គឺជាឃាលសំងសំខាន់មួយសប្មាប់ប្បព័នធបណា្តសញដដល
នធ្ែើការសប្មាប់ Logon ឲសយមានសុវតែិភាព ខពស់និងការនរៀបច្ំ Application ។ ពិនសសរាល់ព័ត៌មានទំងអស់
ដដល Stored ទុក្នៅក្នុង Active Directory ដដលរួមមានដូច្ជា៖ 
- ការបនងកើត User accounts 

- Computer accounts 
- Application configuration information 
- Subnet addresses 
- Group accounts 
- Printer objects 
- Published folder objects 

- ការបនងកើត Group Account, User Account និង Organizational Unit (OU) ដដលជាប ្ដំនន 
objects នៅក្នុង domain មួយ ។ OUs ោច្ទទួលផ្ទុក្នូវ៖ 

- Users 
- Groups 
- Computers 
- OUs ដនទនទៀត 

- ការបនងកើត Group Account: Groups នប្បើនដើមសបីនរៀបច្ ំUsers Computers និង Groups ដនទនទៀត
នៅក្នុងប ្ដំសប្មាប់ង្យប្សួល កំ្ ត់ សិទធនដើមសបីផ្តល់ resources ។ ការនប្បើប្បាស ់ groups ង្យប្សួលប្គប់
ប្គង់ ក្នុងការដំន ើរការនៅ resources ដូច្ជា៖ 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 49 

- Permissions: ប្តូវពិនិតសយនូវអែីដដល Users ោច្នធ្ែើនៅបានជាមួយនឹង Resources ដូច្ជា 
Folder, File ឬ Printerជានដើម ។ នៅនពលដដលផ្តល់ Permission នៅឲសយ Group មានន័យថា ឲសយអនក្
នប្បើប្បាស់នូវសមតែភាពនដើមសបី Access ច្ូលនៅកាន់ Resource និងក្ំ ត់ឲសយច្សាស់អំពីប្បនភ្ទននការ 
Access ដដលពួក្នគមាន ។ ឧបមាថាប្បសិននបើ User ខលេះប្តូវការ File ដូច្ោ្សគួរដតដាក់្បចចូល User 
Accounts ទំងននាេះបចចូលនៅក្នុង Group ដតមួយ ។ បនាទសប់មក្ និងផ្តល់សិទធនៅកាន់ Group ននាេះនដើមសបី
នប្បើប្បាស់  File ដដលពួក្នគប្តូវការ ។ 
- សិទធអនុញ្ញសតឲសយ User នដើមសបីសដមតងនូវភារកិ្ច្ចពួក្នគ ដូច្ជាការផ្លសស់បតូរនពលនវលានៅនលើកំុ្ពសយូទ័រ
ផ្លសស់បតូរ Background របស ់Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ 

 ប្បនភ្ទនន User Account: គឺជា Account ដដលប្តូវបានបនងកើតន ើងនដាយ Administration នៅក្នុង 
Windows Server 2008 Edition   សំរាប់ជួយសំរួលដល់ការកំ្ ត់សិទធក្នុងការ Access នៅនលើ Resource  ។ 
ក៏្ដូច្ជាការផ្តល់សិទធ និងក្ំ ត់នឈាមសេះរបស់ User Account ន ើយអនក្នប្បើប្បាស់ នីមួយៗមានសិទធ Logon ច្ូល 
Computer Client នដើមសបីនប្បើប្បាស់ Account ផ្ទសល់ខលួននៅនលើ Server ដដលបានកំ្ ត់ ។ User Account ដច្ក្
នច្ញជាពីរប្បនភ្ទដូច្ខាងនប្កាម ៖ 

-  Built-in User Account: ជា User Account ដដលនក្ើត ីងនដាយសែ័យប្បវតតិនៅនពលដដល Setup 
Windows Server 2008 Enterprise Edition ។ ច្ំនពាេះ Built-in User Account មិនោច្លប់បាននទ
ដតោច្បតូរ Properties របស់ដូច្ជា បតូរនឈាមសេះរបស់ User Account បតូរ Password របស ់User Account  
- Normal User Account: ជា User Account  ដដលបានបនងកើតន ើង Administrator  ។ 

 ការតនមលើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service 
- ការនរៀបច្ំ Storage Quotas 
- នៅក្នុង File Server Resource Manager ោច្បនងកើត quotas ដដលកំ្ ត់ទំ ំប្សាប់សប្មាប់ 
volume និង folder ន ើយបនាទសប់មក្បនងកើតឲសយមានការកំ្ ត់សមាគសល់នពលដដល quota ដដលបានកំ្ ត់ជិត
អស់ ឬដាក់្នលើស ពីទំ ំនដាយការបនងកើត quota សប្មាប់ volume និង folder ោច្កំ្ ត់ disk space 
សប្មាប់វាបានដដរ ។ ការក្ំ ត់ quota ប្តូវបាន apply ប្គប់ Folder Subtree ទំងមូល ។ 
- ការនរៀបច្ំ  File Screening: File Screening គឺបានផ្តល់នៅវិធ្ីសាស្រសតង្យៗនដើមសបីប្តួតពិនិតសយនៅនលើ
ប្បនភ្ទ Files  ដដលរក្សាទុក្នលើ  
- មា សសុីននមរបស់សាថសប័នត ។ 
- ប្បនភ្ទនន Storage Reports 
- Storage reports ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការនប្បើប្បាស់ file នៅនលើ file server ។  

 លក្ខ ៈពិនសស FSRM  
- ផ្តល់នូវ Storage Reports Management ដដលអនុញ្ញសតឲសយបនងកើត Storage reports នៅនលើតប្មូវការ 
និងការកំ្ ត់នពលនវលា Storage reports ដដលជួយការកំ្ ត់ក្នុងការនប្បើប្បាស់ Disk ។ អនក្ប្គប់ប្គងផ្ង
ដដរោច្បនងកើតរបាយការ ៍នដើមសបីពសាយមតម ដាននូវការរក្សាទុក្ Files    មិនប្សបច្សាប់នដាយអនក្នប្បើប្បាស់
ទំងអស់ ។  
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 ការតនមលើង Distributed File System Role Service និងការបនងកើត DFS Namespace 
- DFS Namespaces អនុញ្ញសតឲសយអនក្ប្គប់ប្គងោច្នធ្ែើការប្បមូលផ្តុំ Shared folders ដដលមាននៅក្នុង
មា សសុីននម  
- ការនរៀបច្ំ DFS Replication 

 ការតនមលើង Microsoft Forefront TMG ២០១០ : Forefront TMG 2010 មានតួនាទីជាអនក្ប្គប់ប្គង
រាល់ការ Access នប្បើប្បាស ់ Internet ក៏្ដូច្ជាការក្ំ ត់សិទធដល ់ Users ក្នុងការនប្បើប្បាស់ននបណា្តសញ Internet 
ជាពិនសសជាងននេះនៅនទៀតននាេះ Forefront TMG មានសមែតភាពពិនសសដដលជួយទប់សាកសត់ពីការវាយប្បហរពី
សំណា្ក់្ Viruses ដដលឆលងច្ូលតមរយេះប្បព័នធ Internet ។ 

៤.២. ការគ្រាង 
ការដក្លំអរប្បព័នធបណា្តសញបច្ចុបសបនន គឺមានន័យថានធ្ែើឲសយអែីៗដដលចស់ននាេះឲសយបានលអប្បនសើរ និងប្តឹមប្តូវជាងមុនតម    

លក្ខ ៈបនច្ចក្នទសនិងការនច្នប្បឌិត ។ នយងនៅតមលទធផ្លននការវិភាគខាងនលើ ប្ពមជាមួយនូវតំរូវការនផ្សសងៗនទៀតនៅក្នុង  
អងគភាព និង នដើមសបីសំរួលដល់ប្បព័នធ Network នៅក្នុងអងគភាពឲសយកាន់ដតប្បនសើរដងមមួយកំ្រិតនទៀតននាេះ ការសកិ្សាបាននលើក្ជា  
គំនរាងសំន ើច្ំនួនពីរក្នុងនោលបំ ងនដើមសបីនោយមានជំនរើសដល់អងគភាព។ 
 ៤.២.១. គំលោងសំល ើ ទី១  

នៅក្នុងគំនរាងសំន ើទី១ វាមានលក្ខ ៈជាប្ទង់ប្ទយធំ្ និងមានសុវតែិភាពប្គប់ប្ោន់ ក៏្ប ុដនដវាោច្បំនពញតំរូវការរបស់
អងគភាពបាន នប្ពាេះអងគភាពនប្តៀមនឹងពប្ងីក្ និងបដនែមច្ំនួនកំុ្ពសយូទ័រនានពលអនាគតដដលមានលក្ខ ៈដូច្ខាងនប្កាម៖  

 កំុ្ពសយូទ័រនមច្ំនួន ៣នប្គឿង ន ើយកំុ្ពសយូទ័រទំងពីរតំន ើងនលើមា សសី ុនពិតទំងបី 
 កំុ្ពសយូទ័រនមទី១ មានតួនាទីសំរាប់ Domain Controller, Share Folder និង Backup Data នដាយ 

Configure (Active Directory, DNS Server ,File Server, FSRM, DFS) 
ដផ្នក្ Hardware 
CPU Intel® Xeon® E5-2420 1.90GHz 
RAM 4GB 1333MHz 
HDD 500GB x 2 
Network Adapter On-Board Dual Gigabit Network Adapter 
DVD-RW DELL 
ដផ្នក្ Software 
Operating System Windows Server 2008 Enterprise 
Services Active Directory Domain Service (ADDS), Domain Name 

Service, File Server Resource Management (FSRM), Distributed 
File System (DFS) 

តរាងទី ៤.៣ សនងខប Hardware និង Software របសម់ា  សុីននមទី១ 
 កំុ្ពសយូទ័រនមទី២ មានតួនាទីជា Addition File Server ដដលមាននាទី Replicate filesពីមា សសុីននមទី១ 

ដផ្នក្ Hardware 
CPU Intel® Xeon® E5-2420 1.90GHz 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 
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RAM 4GB 1333MHz 
HDD 500GB x 2 
Network Adapter On-Board Dual Gigabit Network Adapter 
DVD-RW DELL 
ដផ្នក្ Software 
Operating System Windows Server 2008 Enterprise 
Services File Server Resource Management (FSRM), Distributed File 

System (DFS) 
តរាងទី ៤.៤ សនងខប Hardware និង Software របសម់ា  សុីននមទី២ 

 កំុ្ពសយូទ័រនមទី៣ មានតួនាទីជា អនក្ Block Website និងការកំ្នត់ការនប្បើប្បាស់ Internet របសអ់នក្នប្បើ
ប្បាស់នដាយ Configure (Microsoft Forefornt Threats Management Gateway) 

ដផ្នក្ Hardware 
CPU Intel® Xeon® E5-2420 1.90GHz 
RAM 4GB 1333MHz 
HDD 500GB x 2 
Network Adapter On-Board Dual Gigabit Network Adapter 
DVD-RW DELL 
ដផ្នក្ Software 
Operating System Windows Server 2008 Enterprise 
Services Forefront Threat Management Gateway 2010 

តរាងទី ៤.៥ សនងខប Hardware និង Software របសម់ា  សុីននមទី៣ 

 
រូបភាពទី៤.៤ គំរូបលង់ប្បព័នធសំន ើទី១ 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 52 

 ៤.១.២.២. គំលោងសំល ើ ទី២  
 គនប្មាងសំន ើទី២ នប្ោងន ើងក្នុងនោលបំ ងជួយសំរលួក្នុងការកាត់បនែយនូវការច្ំនាយក្នុងការនរៀបច្ំតំន ើងនូវប្បព័នធ
បណា្តសញងែី។ នៅក្នុងគនប្មាងននេះមានការច្ំណា្យងវិកាតិច្ដដលវាតប្មូវឲសយមានការតនមលើង និង តប្មូវក្នុងការនរៀបចំ្ការដូច្ខាង
នប្កាម៖ 

 កំុ្ពសយូទ័រនមច្ំនួន ៣នប្គឿង ដតកំុ្ពសយូទ័រទំងបីននាេះតំន ើងនលើ មា សសី ុនពិតដតមួយនទ នដាយនប្បើ Hyper-V  
 កំុ្ពសយូទ័រនមទី១ មានតួនាទីសំរាប់ Domain Controller, Share Folder និង Backup Data នដាយ 

Configure (Active Directory, DNS Server ,File Server,) 

 កំុ្ពសយូទ័រនមទី២ មានតួនាទីជា Addition File Server ដដលមាននាទី Replicate filesពីមា សសុីននមទី១ 

 កំុ្ពសយូទ័រនមទី៣ មានតួនាទីជា អនក្ Block Website និងការកំ្នត់ការនប្បើប្បាស់ Internet របសអ់នក្នប្បើ
ប្បាស់នដាយ Configure (Microsoft Forefornt Threats Management Gateway) 

ដផ្នក្ Hardware 
CPU 2 x Intel® Xeon® E5-2420 1.90GHz 
RAM 8 GB 1333MHz 
HDD 2TB 
Network Adapter On-Board Dual Gigabit Network Adapter 
DVD-RW DELL 
ដផ្នក្ Software 
Operating System Windows Server 2008 Enterprise 
Services Hyper-V 

តរាងទី ៤.៦ សនងខប Hardware និង Software របសម់ា  សុីននម 
 

 
រូបភាពទី៤.៥ គំរូបលង់ប្បព័នធសំន ើទី២ 
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 ៤.២.៣. ការលប្រើសលរ ើសគំលោងបណ្ដា ញ  
នប្កាយពីបានពិភាក្សាជាមួយអងគភាពតមគនប្មាងទំងពីរខាងនលើរួច្មក្អងគភាពបាននប្ជើសនរើសយក្គំនរាងទ១ី នប្ពាេះនៅ

ក្នុងគនប្មាងទី២ ងែីតសបិតច្ំណា្យអស់ងវិការតិច្ដមន ដតមិនមានសុវតែិភាពប្គប់ប្ោន់ច្ំនពាេះឯក្សារដដលផ្ទុក្នៅក្នុងននាេះ នប្ពាេះនៅ
ក្នុងគំនរាងទី២ រាល់មា សសុីននមទំងអស់គឺដាក់្ក្នុងមា សសុីនពិតដតមួយ នបើមា សសុីនននាេះខូច្ននាេះឯក្សារក្នុងននាេះនឹងប្តូវបាត់បង់។ ច្ំនពាេះ
គនប្មាងទី២វិញ នទេះបីច្ំណា្យងវិការអស់នប្ច្ើនដមនដតផ្តល់សុវតែិភាពប្គប់ប្ោន់នៅនលើឯក្សារដដលផ្ទុក្ក្នុងននាេះ នដាយវានធ្ែើការ 
Replicate ឯក្សាររវាងមា សសុីននម២ នដាយនទេះបីជាមា សសុីនមួយណា្ខូច្ក៏្ឯក្សារក្នុងមិនបាត់បង់ ។ 
 ៤.២.៤. ការរច្នាលៅល ើប្រព័ន្ធសំល ើ   
 តមការប្សាវប្ជាវបានបនងកើតប្បព័នធបណា្តសញសំន ើនដាយនយងនៅតមគំនរាង ដដលបានដាក់្នសនើរសុំជួននលាក្ប្បធាន    
អងគការបានយល់ប្ពម និងឯក្ភាពនោយដាក់្ដំន ើរការនូវប្បព័នធសាក្លសបងសំរាប់អងគភាពទំងមូល ន ើយបានអនុវតតន៍ដូច្រូបភាព
ខាងនប្កាម នៅក្នុងគនប្មាងននេះផ្ងដដរប្កុ្មសិក្សាប្សាវប្ជាវបានដបងដច្ក្ Servers ទំងបីដាច្ពី់ោ្សនៅតមមុខង្រនីមួយៗនដាយ
នប្បើប្បាស់បនច្ចក្វិទសា (Hyper-V) នដើមសបីឲសយមានលក្ខ ៈប្តឹមប្តូវនឹងមានសុវតែិភាពមានដំន ើរការនលឿនរ ័ស ជាពិនសសវាង្យ
ប្សួលក្នុងការប្គប់ប្គងតមដផ្នក្នីមួយៗដដល មានដូច្ខាងនប្កាម៖ 

 Domain Controller 
 File Server 
 Microsoft Forefront Threats Management Gateway 

 
៤.៣. ការអនវុតតនគ៍លើ្ រព្ន័ធ្ ុំគ ើ 
 ខាងនប្កាមននេះជាជំហ សនដនការតនមលើងមា សសី ុននមនដើមសបីដំន ើការប្គប់ប្គងនៅនលើប្បព័នធបណា្តសញ នៅប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជា  
នដាយនយងនៅតមដំណា្ក់្ការនីមួយៗដូច្ខាងនប្កាម៖ 

o ការតនមលើងមា សសុីននម នដាយនប្បើប្បាស់ Windows Server 2008 
o ការតនមលើង Active Directory Domain Service (ADDS) 
o ការបនងកើត Organization Unit Infrastructure 
o ការប្គប់ប្គងននការ access នៅនឹង resource ក្នុង Active Directory Domain Service 
o ការតនមលើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service 

- ការក្ំនត់ Quotas 
- ការនរៀបច្ំ File Screening 
- ការបនងកើត Storage Report 

o ការតនមលើង Distributed File System Role Service និងការបនងកើត DFS Namespace 
o ការតនមលើង Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 
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 ៤.៤.១. ការតល ល្ើង Windows 2008 Server Enterprise Edition  
 ច្ំនពាេះដំណា្ក់្កាលននការតនមលើង Windows 2008 Server Enterprise Edition គឺជាតំណា្ក់្កាលដ៏សំខាន់មួយ
ដដលមិនោច្ខែេះបាន ពីនប្ពាេះថាមា សសុីននមមិនោច្ដំន ើរការបាននទប្បសិននបើោមសនប្បព័នធប្បតិបតតិការ (Operating System) នទ
ននាេះ។ មុននឹងតំន ើងប្បព័នធ Windows Server 2008 នយើងប្តូវពិនិតសយនលើមា សសុីននមរបស់នយើងសិនថា វាមានលក្ខខ ឌនៅនឹង  
តំរូវការឫអត់។  
 ប្បព័នធតប្មូវការ (System Requirement) Windows:  

- CPU: 2GHz or faster  
- Memory:  2GB or grater 
- Hard disk: 40GB or greater 
- DVD-R/W Double Layer Speed 52X 

  ច្ំនពាេះការតនមលើង Windows 2008 Server Enterprise Edition សូមនមើលលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ក្ ។ 
 ៤.៤.២. ការតល ល្ើង Active Directory Domain Service (ADDS) 
 Active Directory គឺជាក្ដនលងផ្ទុក្ព័ត៌មានមួយសំខាន់ននប្បព័នធបណា្តសញ Network ដដលវាមានតួនាទីសំរាប់នផ្ទៀតផ្ទសត់
រាលអ់នក្នប្បើប្បាស់នៅក្នុងបណា្តសញនន Domain និងផ្តល់សិទធិនប្បើប្បាស់នៅនោយពួក្នគ ន ើយវាក៏្ប្តូវបាននប្បើប្បាស់នដើមសបីកំ្ ត់
នោលការ ៍សុវតែិភាព និងបចចូលក្មែវិធី្នផ្សសងៗនៅនលើកំុ្ពសយូទ័រនៅក្នុងបណា្តសញ។ ព៍ត៌មានដដលរក្សាទុក្នៅក្នុង Active 
Directory មានដូច្ជា ៖ 

- User accounts 
- Computer accounts 
- Application configuration information 
- Subnet addresses 
- Group accounts 
- Printer objects 
- Published folder objects 

 Active Directory ប្តូវបាននប្បើប្បាស់សប្មាប់ផ្ទុក្ព័ត៌មានដដលប្តូវបាននប្បើប្បាស់សប្មាប់ប្គប់ប្គង ប្បព័នធបណា្តសញ ។ 
នប្កាយពីតនមលើង Windows 2008 Server Enterprise Edition រួច្មក្ គឺឈានច្ូលដល់តំណា្ក់្ កាលតនមលើង Active 
Directory គឺការតនមលើងមា សសុ ីន ម Server  ឲសយកាលសយនៅជា Domain Controller ។ ការតនមលើង Active Directory Services 
នៅប្កុ្មប្បឹក្សាយុវជនក្មពុជាប្តូវបានកំ្ ត់នដាយDomainនឈាមសេះYCC.ORG.KH។ 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី៤.៦  Active Directory 
 ច្ំនពាេះការតនមលើង Active Directory ននេះ សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ខ ។ 
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 ៤.៤.៣. ការបលងកើត OU Group Account និ្ង User Account 
 ៤.៤.៣.១. ការបលងកើត OU (Organization Unit) 

Organizational (OU) unit គឺជាប ្ដំនន objects នៅក្នុង domain មួយ ។ OUs ោច្ទទួលផ្ទុក្នូវ៖ 
- Users 
- Groups 
- Computers 
- OUs ដនទនទៀត 

 
៤.៤.៣.២. ការបលងកើត Group Account  

Groups: នប្បើនដើមសបីនរៀបច្Uំser Computers និង Groups ដនទនទៀតនៅក្នុងប ្ដំសប្មាប់ង្យប្សួលកំ្ ត់ សិទធ
នដើមសបីផ្តល់ resources ។ ការនប្បើប្បាស ់groups ង្យប្សួលប្គប់ប្គង់ ក្នុងការដំន ើរការនៅ resources ដូច្ជា៖ 

- Permissions: ប្តូវពិនិតសយនូវអែីដដល Users ោច្នធ្ែើនៅបានជាមួយនឹង Resources ដូច្ជា Folder, File ឬ
Printer ។ នៅនពលដដលផ្តល់ Permission នៅឲសយ Group មានន័យថា ឲសយអនក្នប្បើប្បាស់នូវសមតែភាពនដើមសបី 
Access ច្ូលនៅកាន់ Resource និងក្ំ ត់ឲសយច្សាស់អំពីប្បនភ្ទននការ Access ដដលពួក្នគមាន ។ ឧបមាថា
ប្បសិននបើ User ខលេះប្តូវការ File ដូច្ោ្សគួរដតដាក់្បចចូល User Accounts ទំងននាេះបចចូលនៅក្នុង Group ដត
មួយ ។ បនាទសប់មក្ និងផ្តល់សិទធ នៅកាន់ Group ននាេះនដើមសបីនប្បើប្បាស់  File ដដលពួក្នគប្តូវការ ។ 

- សិទធអនុញ្ញសតឲសយ User នដើមសបីសដមតងនូវភារកិ្ច្ចពួក្នគ ដូច្ជាការផ្លសស់បតូរនពលនវលានៅនលើកំុ្ពសយូទ័រ ផ្លសស់បតូរ 
Background របស ់Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ 
 

៤.៤.៣.៣. ការបលងកើត User Account 

User Account គឹជា  Account ដដលប្តូវបានបនងកើតន ើងនដាយ Administration នៅក្នុង Window Server 
2008 Standard Edition  ដដលបានកំ្ ត់ឲសយនប្បើប្បាស់  ក្នុងការប្គប់ប្គងនៅនលើការ Access នូវ Resource ។ ការផ្តលស់ទិធ 
និងក្ំ ត់នឈាមសេះរបស់ User Account ឲសយអនក្ នប្បើប្បាស់នីមួយៗមានសិទធ Logon នដើមសបីនប្បើប្បាស់ Account ផ្ទសល់ខលួននៅនលើ 
Server ដដលបានកំ្ ត់ ។ User Account ដច្ក្នច្ញជាពីរដផ្នក្គឺ 

- Local User Account: គឺជា User Account ដដលមាននៅក្នុងក្ុំពសយូទ័រនីមួយៗ ន ើយវាអនុញ្ញសតិនោយអនក្
នប្បើប្បាស់នប្បើសំរាប់ការlog on និងនប្បើResourceដដលមាននៅក្នុងក្ុំពសយូទ័រដតប ុនណា្្សេះ។ ក្នុងននាេះដដរ រាល់
Windows ភាជសប់មក្នូវ Built-in User Account ដដលជា Use Account ដដលបនងកើតន ើងនដាយ
សែ័យប្បវតតិនប្កាយនពលបចចូល Windows រួច្រាល់មានដូច្ជា Administrator និង Guest ជានដើម ។  

- Domain User Account: បនងកើតន ើងនិងstoreទុក្នៅក្នុងdomain controller វាផ្តល់សមតែភាពនោយអនក្
នប្បើប្បាស់ log on ច្ូលនៅ domain និងនធ្ែើការ access នៅកាន់ resource នៅតមការក្ំ ត់សិទធិពី
Administrator របស ់Domain។ 

ច្ំនពាេះការបនងកើត OU, Group, User សូមនមើលនសច្ក្តលីំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ គ។ 
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 ៤.៤.៤. ការប្គប់ប្គងនន្ការ access លៅនឹ្ង resource ក្នុង Active Directory Domain Service  
 នតើអីែជា Permission ? 
 
 

 

 

 

 

 

 
រូបភាពទី៤.៧ Permissions 

Permissions កំ្នត់នូវប្បនភ្ទដំន ើរការដដលប្តូវបានផ្តល់ឲសយមាននោលការ ៍សុវតែិភាពសប្មាប់ object ។ 
ឧទ រ ៍ មានការអនុញ្ញសតឲសយអនក្នប្បើប្បាស់មានសិទធិប្តឹមដតនមើល file ន ើយអនុញ្ញសតឲសយអនក្នប្បើប្បាស់នផ្សសងៗនទៀតោច្ផ្លសស់បតូរ 
file និងផ្តល់សិទិធឲសយអនក្នប្បើប្បាស់ទំងអស់ោច្នបើក្នមើលផ្លសស់បតូរ និង ការ Access នៅនលើ file ណា្មួយបាននៅតមលក្ខ័ 
ជាក់្លាក់្មួយដដលបានកំ្ ត់ ។ ម សាងវិញនទៀតោច្កំ្នត់នូវ Permission ប្សនដៀងោ្សនៅនលើ Printers នដើមសបីឲសយប្បាក្ដថាអនក្
នប្បើប្បាស់ោច្ដំន ើរការ និងនរៀបច្ំ Printer និងអនក្នប្បើ ប្បាស់ដនទនទៀតោច្ប្តឹមដត print ដតប ុនណា្្សេះ ។ ោច្ដាក់្ 
Permissions នៅនឹង  Objects ដនទនទៀតឲសយមានសុវតែិភាព ដូច្ជា Files, Object នៅក្នុង AD DS  បចជីនឈាមសេះរបស់ 
Objects  និងោច្ផ្តល់នឹងបដិនសដនូវ Permission នៅនឹង នោលការ ៍សុវតែិភាពរបស់ប្បព័នធបណា្តសញ។ Permission ោច្
កំ្នត់តមលក្ខ ៈដូច្ខាងនប្កាម៖ 

 Explicitly apply permissions: ោច្ដំន ើរការដច្ក្ Resource object នដាយផ្ទសល់ និងនរៀបច្ំ 
Permission  នៅនលើ Object ដូច្ជា Folders រ ឺFiles ។ 

 Configure permission inheritance: Permissionប្បនភ្ទននេះនិងកំ្ ត់បនតនៅឲសយ subfolders ឬ files 
ទំងអស់នដាយសែ័យប្បវតតិនៅនពលដដលនយើងនធ្ែើការក្ំ ត់នៅនលើ Folder ណា្មួយ ។  

 Accept implicitly applied permissions: ប្បសិននបើោមសន Permissions ប្តូវបានកំ្នត់ឲសយច្សាស់លាស់នៅ
នលើ Object សំរាប់ឲសយ user account មួយច្សាស់លាស់ននាេះក៏្ោមសនការបនត (inherited) Permission នៅនឹង 
user account ។  

អែនីៅជា NTFS Permissions?  
NTFS គឺជា file system មួយដដលផ្តល់នូវអតែប្បនយជន៍ជានប្ច្ើននៅនលើ Windows Server 2008 ។ NTFS 

ប្តួតពិនិតសយ នលើដំន ើរការ files និង folders ដដលអនក្នប្បើប្បាសប់ាននប្បើ files និង folders នៅនលើកំុ្ពសយូទ័រដដលបានដាក់្ទីតំង
នលើ បណា្តសញតមរយេះ Shared folder ។ NTFS ោច្នធ្ែើការក្ំ ត់សិទធិបានច្សាស់លាស់នៅនលើ users, groups និង 

Permissions: 
- គឺជាច្សាប់សប្មាប់ផ្តល់ ឬមិនឲសយ access នៅនឹង object មួយ 
- នប្បើប្បាស់នដើមសបីប្តួតពិនិតសយនមើលការ access 

 

នតើ permissions ប្តវូបានផ្តលឲ់សយយ សងដចូ្នមតច្? 
- Allow ឬ deny permissions ោច្ប្តូវបានផ្តល់នៅនឹង resource (folder  printer  file) 
- Permissions ោច្ប្តូវបានផ្តល់នៅឲសយ accounts ពី local computer ឬពី AD DS 
- Permissions ោច្ប្តូវបាន explicitly applied  inherited ឬ implicitly applied 
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computer ដដលោច្ ដំន ើរការនៅនលើ files  និង folders ណា្មយួបានយ សងប្បសទិធភាពននប្បព័នធបណា្តសញ ។ NTFS មានសទិធិ
បញ្ជសនូវអែីដដល users, groups និង computers នធ្ែើជាមួយទំ ំ រឺច្ំនួន file រឺ folder ។   

 File Permissions  Folder Permissions 
 Read  Read 
 Write  Write 
 Read & Execute  List Folder Contents 
 Modify  Read & Execute 
 Full Control  Full Control 
Deny Permissionមានោទិភាពប្គបនៅនលើ Allow Permissions 

តរាងទី ៤.៧ NTFS Permission 
NTFS file ោច្ក្ ំតស់ទិធបិានដចូ្ជា ៖ 

- Read: ោច្នមើល file  attributes និងនមើល file ផ្ទសល់ ។ 
- Write : ោច្សរនសរនៅក្នុង file ផ្លសស់បតូរ attributes និងមានសិទធិនមើល file ផ្ទសល់ ។ 
- Read & Execute: មានសិទធិនមើល និង application ោច្ដំន ើរការបាន ។ 
- Modify: រាល់សិទធិពីមុនទំងអស់ោច្លុប files បាន ។ 
- Full Control:  មានសិទធិទំងអស់នៅក្នុង files  folders ដូច្ជាៈ Read, Write, Modify ។ 

 
នតើអែនីៅជា Shared Folder ?  
នៅនពល Share Folder គឺោច្ឲសយអនក្នប្បើប្បាស់នប្ច្ើននាក់្នលើប្បព័នធបណា្តសញោច្ Access បាន ន ើយការផ្តល់សិទធិដល ់

Users ក្នុងការ Access នៅនលើ Files និង Folders ក៏្ប្តូវបានកំ្ ត់នដាយដផ្អក្នៅតម Permission ដដលប្តូវបានកំ្ ត់ ។ 
សាថសប័នភាគនប្ច្ើន  តនមលើង Dedicated File Servers នៅមា សសុីនដដលបាន Share Folders ដដលោច្ផ្ទុក្ Files ក្នុង Folders 
ដដលបាន share នយងតមប្បនភ្ទ ឬមុខង្របរស់អនក្នប្បើប្បាស់ ។ ឧទ រ ៍ ការដាក់្បចចូល Files ដដលបាន share សប្មាប់ 
Sales department ក្នុង Folder និង  share សប្មាប់ប្បតិបតតិនៅ folder ឬ files ដនទនទៀត ។  

ខាងនប្កាមននេះជាការង្ររួមដដលនធ្ែើការជាមួយ  Folders ដដលបាន share: 
 Share only folders, not individual files: ោច្ share បានដត Folders មិនោច្ជា Files ។ ប្បសិនអនក្ នប្បើ

ប្បាស់នប្ច្ើននាក់្ប្តូវការ Access នៅនឹង file ដូច្ោ្ស ប្តូវដតដាក់្ File ននាេះក្នុង folder ដដលបាន Share ។ 
 Set permissions (ការក្ំ ត់នូវ Permission): នៅនលើFolder ដដលបាន Shared Permission នដើមរបសវ់ាគឺ 

Read for Everyone Group ។ ប្បសិននបើអនក្នប្បើប្បាស់ទំងអស់ក្នុងសាថសប័នប្តូវការ Access នៅនឹង Folder ដដល
បាន Share ការផ្តល់ Permissions ប្តូវបានផ្តល់នដាយ Domain Users ឬ Authentication User Groups ។  

 Copy shared folders: នៅនពលដដល copy folder ដដលបាន share ននាេះ folder មិនប្តូវបាន share នទ ។ នៅ
នពលដដល folder ដដលបាន share ប្តូវបានបតូរនៅក្ដនលងនផ្សសង folder មិនប្តូវបាន share នទៀតនទ ។ 

 View which folders are shared: Folder ដដលបាន share បង្ហសញក្នុង Windows Explorer ជាមួយ Icon 
ដដលបង្ហសញ Users ពីរ ។  
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រូបភាពទី ៤.៨ Shared Folder 

Shared Folder Permissions  
Permission Level Access 

Read  អនុញ្ញសតឲសយនមើល data ក្នុង files 
 អនុញ្ញសតិឲសយនបើក្ច្ុេះនបើក្ន ើងនៅក្នុង subfolder 
 ក្មែវិធី្នផ្សសងៗក្នុង shared folder ោច្តនមលើងបាន 
 ប្តូវបានផ្តល់នៅ Everyone group 

Change  ោច្ access នៅនឹង permissions ទំងអស់ដដលមានក្នុងប្បនភ្ទ Read  
  Files និង subfolders ងែីោច្បនងកើតបាន 
 Data ដដលមានប្សាប់ក្នុង files ោច្ដក្នប្បើ ឬលុបបាន 
 Files និង subfolders ោច្លុបបាន 

Full Control  Full permissions បានរាប់ទំងក្នុងប្បនភ្ទ Read និង Change បូក្ទំង 
permission នដើមសបីបតូរ security settings 
តរាងទី ៤.៨ Shared Folder Permission 

Shared Folder Permissions ផ្តល់ឲសយអនក្នប្បើប្បាស់ទំងអស់ដដលភាជសប់ Folder នលើប្បព័នធបណា្តសញ ។ Permission ប្តូវ
បាននប្បើប្បាស់កំ្ ត់សិទធិនៅការ Access របសអ់នក្នប្បើប្បាសស់រំាបក់ារ Access នៅនលើ Files, Folders    នៅនលើប្បព័នធប
ណា្តសញ ។ ការក្ំ ត់នូវ Shared Folder Permissions ជាធ្មែតប្តូវបានកំ្ ត់នៅនលើ User Accounts, Groups និង 
Computer Accounts ។ 

Shared folder permissions រួមមានដូច្ខាងនប្កាម៖ 
 Read:  Read គឺជា shared folder permission នដើម និងប្តូវបានផ្តល់នៅ ឲសយប្គប់អនក្នប្បើប្បាស់ទំងអស់។ Read 

permission ោច្ជា៖ 
- View file names និង subfolder names 
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- View data ក្នុង files និង attributes 
- Run program files 

 Change: Change permission រាប់ទំង Read permission និងផ្ងដដរោច្៖ 
- បដនែម files និង subfolders 
- បតូរ data ក្នុង files 
- លុប subfolders និង files 

 Full Control: Full Control រាប់ទំង Read និង Change permission និងផ្ងដដលោច្ change 
permission សប្មាប់ NTFS files និង folders ។ 

ច្ំនពាេះការបនងកើតការប្គប់ប្គងននការ Access នៅនឹង Resource ក្នុង Active Directory Domain Service សូមនមើល
នសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ   ។ 
 

 ៤.៤.៥. ការតល ល្ើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service  
 នតើអែីនៅជា File Server Resource Manager ? 

File Server Resource Manager គឺជា File Services role ដដលជា tools មួយដដលអនុញ្ញសតឲសយ 
Administrator នដាេះប្សាយនូវបញ្ហសការប្គប់ប្គងននគនលឹេះ File Server ដដលមានដូច្ខាងនប្កាម៖ 

- Capacity management : ការតមដាននូវរូបភាពការនប្បើប្បាស់ និងក្ប្មិតការនប្បើប្បាស់ ។ FSRM នដាេះ
ប្សាយការប្បឈមននការវិភាគនតើ storage ប្តូវបាននប្បើប្បាស់អស់ប ុនាមសនក្នុងបរិយកាសការង្រ ។  

- Policy management : រឹតបនតឹង files ដដលបានរក្សាទុក្នលើ server ។ ការនដាេះប្សាយបញ្ហសប្បឈមនឹងបាន
ពិនិតសយនមើលន ើងវិញ គឺបានរក្សាទុក្ និងប្គប់ប្គង file ឲសយដូច្នដើមពីអនក្នប្បើប្បាស់ ។ 

- Quota management : កំ្ ត់នតើ file ប ុនាមសនោច្ប្តូវបានរក្សាទុក្នលើ server ។ ននេះធានាថាអនក្នប្បើប្បាស់ទំង 
ឡាយមិនោច្រក្សាទុក្ file  ួសពីទំ ំននការរក្សាទុក្ ។  

- Reports : ផ្តល់នូវ storage capacity usage reports ដដលអនុញ្ញសតឲសយ administrators  security 
groups និង management personnel នដើមសបីនមើលដង និងតមដាន ។ 

File System Resource Manager ផ្តល់នូវលក្ខ ៈពិនសសជានប្ច្ើនដដលនដើមសបីនធ្ែើនោយការប្គប់ប្គង storage នលើ 
File Server កាន់ដតង្យប្សួលជាងមុននដាយក្នុងដបងដច្ក្ជា៣ដផ្នក្ធំ្ៗគឺ 

 Quota Management: សរំាប់ដបងដច្ក្ការនប្បើប្បាស់ Storage។ 
 File Screening Management: សំរាប់នធ្ែើជានប្ចេះ File ថានតើ File ប្បនភ្ទណា្នទើបោច្រក្សាទុក្នលើ

Storage បាន ន ើយFileប្បនភ្ទណា្នផ្សសងនទៀតដដលមិនោច្។ 
 Storage Report Management: សំរាប់នធ្ែើរបាយការ ៍អំពីការនប្បើប្បាស់ Storage។ 

តរាងខាងនប្កាមពិព ៌នាពី FSRM functions: 
Function  Description  
Create quotas to limit the space 
allowed for a volume or folder 

អនុញ្ញសតឲសយអនក្នរៀបច្ំទំ ំនន space ជាអតិបរមានដើមសបីដបងដច្ក្នៅអនក្នប្បើ
ប្បាស់ ។ អនុញ្ញសតិឲសយ administrator នដើមសបីកំ្ ត់សមាគសល់ប្បសិននបើ quota 
ប្តូវបានដាក់្ប្ជុល ួស ។ 
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Automatically generate quotas អនុញ្ញសតឲសយអនក្កំ្ ត់ឲសយជាក្់លាក់្ថា quotas ប្តូវបានបនងកើតនដាយ dynamic 
នៅនពលដដល subfolders ប្តូវបានបនងកើត ។  

Create file screens ោច្ឲសយមានការនប្ចេះ file ដដលបានពឹងនលើ file extensions ។ ប្បនភ្ទ file 
ោច្ប្តូវបានប្បមូលផ្តុំនដើមសបីបនងកើត file groups ។ 

Monitor attempts to save 
unauthorized files 

ោច្ឲសយ administrators នធ្ែើការក្ំ ត់សមាគសល់នពលដដលអនក្នប្បើប្បាស់
ពសាយមរក្សាទុក្ប្បនភ្ទ file ដដលមិនប្តឹមប្តូវ ។ 

Define quota and file screening 
templates 

អនុញ្ញសតឲសយអនក្ផ្លសស់បតូរ និងអនុញ្ញសតពី organization storage policy ។ 

Generate scheduled or on-demand 
storage reports 

អនុញ្ញសតឲសយអនក្បនងកើតរបាយការ ៍នៅនលើមូលដាឋនទូនៅសប្មាប់រឹលឹក្ ឬបនងកើត
របាយការ ៍នលើតប្មូវការ ដដលអនុញ្ញសតឲសយអនក្បនងកើតរបាយកា ៍ននការនប្បើ
ប្បាស់ភាលសម ។ 
តរាងទី ៤.៩ FSRM functions 

ច្ំនពាេះការតនមលើង FSRM សូមនមើលលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ង។ 
៤.៤.៥.១. ការលរៀបចុំ Storage Quotas 

នតើអែីនៅជា Quota Management? 
នៅក្នុង File Server Resource Manager ោច្បនងកើត quotas ដដលកំ្ ត់ទំ ំប្សាប់សប្មាប់ volume និង 

folder ន ើយបនាទសប់មក្បនងកើតឲសយមានការក្ំ ត់សមាគសល់នពលដដល quota ដដលបានកំ្ ត់ជិតអស់ ឬដាក់្នលើសពីទំ ំនដាយ ការ
បនងកើត quota សប្មាប់ volume និង folder ោច្កំ្ ត់ disk space សប្មាប់វាបានដដរ ។ ការក្ំ ត់ quota ប្តូវបាន apply 
ប្គប់ Folder sub tree ទំងមូល ។ 

ប្បនភ្ទនន Quotas មាន២គឺៈ 
- Hard quota: Hard quota ការពារអនក្នប្បើប្បាស់ពីការរក្សាទុក្ files បនាទសប់ពីការក្ំ ត់ទំ ំនប្បើប្បាស់ 

និងបនងកើត ការក្ំ ត់សមាគសល់នពលដដល data volume ជិតនពញ ។ 
- Soft quota: Soft quota មិនអនុវតតការក្ំ ត់ quota នទ ប ុដនតវាបាននរៀបច្ំការកំ្ ត់សមាគសល់ ។ 

FSRM Quotas vs. NTFS Disk Quotas 
ប្បព័នធ Microsoft Windows 2000 Server Windows Server 2003 និង Windows Server 2008 បាន 

support disk quotas ដដលោច្នប្បើប្តួតពិនិតសយ disk usage នៅនលើ per-user/per-volume ។  
តរាងខាងនប្កាមបង្ហសញពី គុ សមសបតតិននការនប្បើប្បាស់ FSRM quota management tools នប្បៀបនធ្ៀបនឹង 

NTFS disk quotas: 
Quota features  FSRM quotas NTFS disk quotas 
Quota Tracking By folder or by volume Per user/per volume 
Disk Usage Calculation Actual disk space Logical file size 
Notification Mechanisms E-mail, custom reports, command 

execution, event logs 
Event logs only 

តរាងទី ៤.១០ FSRM Quotas vs NTFS Disk Quotas 
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Monitoring Quota Usage 

 
រូបភាពទ ី៤.៩ Monitoring Quota Usage 

Monitoring Quota Use: 
- Viewing quota information: នដើមសបីនមើលពីព័ត៌មាន quota ក្នុង FSRM នៅក្នុង console tree ចុ្ច្ 

Quota Management និងបនាទសប់ច្ុច្ Quotas នៅក្នុង the results pane ោច្កំ្ ត់ quota និងភាគរយនន
ការនប្បើប្បាស់មិនថា quota ជា hard ឬSoft ។ 

- Generating a Quota Usage report: នប្បើ Quota Usage report នដើមសបីកំ្ ត់ quotas ដដលនប្បើ ួស
កំ្ ត់ដូនច្នេះោច្តមដានសក្មែភាពភាលសមៗននាេះ ។ 

- Creating soft quotas: នដើមសបីប្តួតពិនិតសយ disk usage សរុបផ្ងដដរោច្បនងកើត soft quotas សប្មាប់ 
volumes ឬ shares ។ FSRM ផ្តល់នូវ default templates ដដលោច្នប្បើសប្មាប់នោលបំ ងតមដាន 200 
GB Volume Usage template និងតមដាន 500 MB Share template ។ 

ច្ំនពាេះការតនមលើង Storage Quota  ននេះសូមនមើលនសច្ក្តីលមអិតនៅក្នុងឧបសមព័នធ ច្ ។ 
 

៤.៤.៥.២. ការលរៀបចុំ  File Screening 

នតើអែីនៅជា File Screening ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី ៤.១០ File Screening 

File Screening គឺបានផ្តល់នៅវិធ្ីសាស្រសតង្យៗនដើមសបីប្តួតពិនិតសយនៅនលើប្បនភ្ទ Files ដដលរក្សាទុក្នលើ
មា សសុីននមរបស់សាថសប័ន ។ 

File Screening Management node អនុញ្ញសតឲសយ៖ 
 បនងកើត File Screens 
 កំ្ ត់នៅនលើ File Screen Templates 
 បនងកើត File Screen exception 
 បនងកើតFile Group 
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មានសាថសប័នមួយច្ំនួនមានការប្បឈមមុខនូវបញ្ហសជានប្ច្ើនជាមួយការនរៀបច្ំទុក្ដាក់្របស់អនក្នប្បើប្បាស់មិនបាន នរៀបរយ 
រក៏ឺ្ព័ត៌ផ្ទសល់ខលួននៅនលើមា សសុីននមរួម ។ មិនប្តឹមដតមានការនប្បើខុសនូវទំ ំផ្ទុក្ធំ្ដងមទំងវាមានការបនងើកន នូវរយៈនពល backup 
នទៀតផ្ង ន ើយមានការបំពានឯក្ជន ឬក៏្មានការតអូញដតអរនូវបញ្ហសជានប្ច្ើននៅក្នុងសាថសប័ន ។ File screen មួយផ្តល់នូវវិធី្សាស្រសត
ង្យប្សួលក្នុងការប្គប់ប្គងនូវប្បនភ្ទ Files ជានប្ច្ើនដដលោច្ឲសយមា សសុីននមនៅក្នុងសាថសប័ន មានការសនសសំសំនច្ ។ ឧទ រ ៍ថា 
មានការធានានូវ Files ច្នប្មៀង គឺមិនោច្មានការទុក្នូវ Folders ផ្ទសល់ខលួន នៅនលើមា សសុីននមមួយ ប ុដនតនូវដតមានប្បនភ្ទ Files  
ច្នប្មៀងដដលមានសិទធិប្គប់ប្គងប្សបច្សាប់ រឺក៏្នប្បើក្ប្បាសជ់ាធ្មែត នៅក្នុងនោលការ ៍របស់សាថសប័ន ។ នៅក្នុងក្ិច្ចការដូច្ោ្សននេះ
ដដលគួរដតកំ្ ត់សិទធិឯក្ជននៅឲសយនាយក្សាថសប័នដដល ច្ង់ទុក្នូវប្បនភ្ទ Files រឺ Folder ផ្ទសល់ខលួន ។ ការអនុវតតន៍នូវដំន ើរការ
របស់ Screening មួយនដើមសបីបញ្ជសក់្នូវអនក្នប្បើ ប្បាស់នដាយ E-mail នពលដដលមិនមានការនផ្ទៀងផ្ទសត់នូវប្បនភ្ទ Files ដដល
បាន Stored នៅនលើ Shared Folder មួយ ។ សាររបស់ E-mail ោច្រាប់បចចូលនូវព័ត៌មានដូច្ជា ៖ នឈាមសេះរបស់អនក្នប្បើប្បាស់
ដដលបាន Stored នៅក្នុង Files ន ើយទីតំងរបស់អនក្នប្បើប្បាស់នដើមសបីឲសយមានការប្បុងប្បយ័តនខពស់ ។ នតើអែីជា File Screen 
Exception?  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

រូបភាពទី ៤.១១ File Screen Exception 
យូរៗមតងអនក្ប្គប់ប្គងនឹងប្តូវការហមឃាត់នៅនឹង file screening ។ ឧទ  ៍នធ្ែើការ block video files, exe 

files, audio files   ពី file server ។ 
ការបនងកើត Files Screen Exception  
File screen exception គឺជា file screen ដដលលុបនលើ file screening ជានប្ច្ើននទៀតនដាយ apply នៅនឹង 

folder និង subfolders ទំងអស់នៅក្នុងការកំ្ ត់ exception path ។ ម សាងនទៀត file screen exception បនងកើត 
exception មួយនៅនឹង rules  ជានប្ច្ើននទៀបានមក្ពី parent folder ។ នដើមសបីបនងកើត file screen exception ក្នុង File 
Screening Management node  right-click File Screens  ន ើយបនាទសប់មក្ច្ុច្  Create File Screen Exception  ។  
ននេះនឹងនបើក្ Create File Screen Exception dialog box, ដដលោច្នរៀបច្ំទក់្ទងនៅនឹង parameters ។  

ច្ំនពាេះការនរៀបច្ំ File Screening ននេះ សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ឆ។ 
 

 

File screen exception មួយបានប្គបដ ្ប់នលើ file 
screen ដដល apply នផ្សសងនទៀតនៅនលើ folder និង 
subfolders នៅក្នុងដផ្នក្ designated exception 
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៤.៤.៥.៣. ក្បលេទម្ន្ Storage Reports 
នតើអែីនៅជា Storage Reports ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ៤.១២ Storage Reports 

Storage Reports ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការនប្បើប្បាស់ file នៅនលើ file server ។ លក្ខ ៈពិនសស FSRM Storage 
Reports Management អនុញ្ញសតឲសយបនងកើត storage reports នៅនលើតប្មូវការ និងការកំ្ ត់នពលនវលា storage reports 
ដដលជួយការកំ្ ត់ក្នុងការនប្បើប្បាស់ disk ។ អនក្ប្គប់ប្គងផ្ងដដរោច្បនងកើតរបាយការ ៍នដើមសបីពសាយមតមដាននូវការរក្សាទុក្ 
file    មិនប្សបច្សាប់នដាយអនក្នប្បើប្បាស់ទំងអស់ ។  

ប្បនភ្ទ Storage Report ក្នុង FSRM: 
Report  Description  

Files ដដលមានទំ ំធំ្ 
 

List files ដដលធំ្ជាងទំ ំដដលជាក់្លាក់្ ។ នប្បើ report ននេះនដើមសបីកំ្ ត់ files ដដល
កំ្ពុងនប្បើប្បាស់ក្នុង disk space របស់ server ។ 

Files នដាយ Owner 
 

Lists files ដដលបានចត់ទុក្ក្នុងប្កុ្មនដាយមាចសស់ផ្ទសល់ ។ការនប្បើប្បាស់នូវរបាយការ ៍
ននេះនដើមសបីវិភាគនូវការនប្បើប្បាស់របស់មា សសុីននមគំរូ និងនដើមសបីអនក្នប្បើប្បាស់ដដលនប្បើ នូវ
ទំ ំ disk space ធំ្ ។ 

Files នដាយ File Group 
 

ក្មែសិទធិរបស ់ List files គឺនដើមសបីបញ្ជសក់្នូវប្កុ្មរបស ់ file ។ ការនប្បើប្បាស់នូវរបាយ
ការ ៍ននេះនដើមសបីបញ្ជសក់្នូវការនប្បើប្បាស់របស់ប្កុ្ម file គំរូ និងនដើមសបីបញ្ជសក់្នូវប្កុ្ម file 
ដដលកាន់កាប់នូវច្ំនួន disk space ធំ្ ។ ក្នុងននេះផ្ងដដរ ោច្ជួយឲសយកំ្នត់ file screen 
នដើមសបីឲសយមានរូបសណា្ឋសន(តនមលើង) នៅនលើមា សសុីននម ។ 

Files ជាន់ោ្ស 
 

ក្នុងបចជី Duplicate files (មាននឈាមសេះ file ដូច្ោ្ស, ទ ំំ  ,ការក្ំ ត់បរិនច្រទ ) ។ ការ
នប្បើប្បាស់នូវរបាយការ ៍ននេះនដើមសបីបញ្ជសក់្នឹងអេះោងមតងនទៀតនូវ disk space ដដល
បានបាត់បង់នដាយសារដតមាន file ជាន់ោ្ស ។ 

យ សងនហច្ណា្ស់ក៏្បង្ហសញ Files 
ងែីៗដដរ 

 

List files ដដលមិនបានដំន ើរការ រឺបញ្ជសក់្នូវច្ំនួននងៃជាក់្លាក់្ ។ របាយការ ៍ននេះ
ោច្ជួយកំ្នត់នូវច្ំនួនមិនសូវនប្បើប្បាស់ file ដដលោច្ដាក់្ច្ូល និងលុបនចលពី មា សសុីន
នម ។ 

Storage reports ផ្តល់ឲសយនូវរាល់់ព័ត៌មានអំពីការនប្បើប្បាស់ File នៅនលើ file server មួយ 

ប្បនភ្ទនន storage report រួមមាន៖ 
 Files ដដលមានទំ ំធំ្ 
 Files នដាយ Owner 
 Files នដាយ File Group 
 Files ជាន់ោ្ស 
 យ សងនហច្ណា្ស់ក៏្បង្ហសញ Files ងែីៗដដរ 
 ភាគនប្ច្ើនក៏្បង្ហសញ Files ងែីៗ 
 ការនប្បើប្បាស់ Quota 
 ការតមដាន Files Screening 
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ភាគនប្ច្ើនក៏្បង្ហសញ Files ងែីៗ 
 

List files ដដលបានដំន ើរការ រឺបញ្ជសក់្នូវច្ំនួននងៃជាក់្លាក់្ ។ របាយការ ៍ននេះោច្
ជួយកំ្នត់នូវច្ំនួននប្បើប្បាស់ file ជាញឹក្ញាប់ដដលោច្ឲសយមានអតែប្បនយជន៍ខពស់ ។ 

ការនប្បើប្បាស់ Quota 
 

List quotas ដដលនប្បើសប្មាប់កំ្នត់ក្នុងការនប្បើប្បាស់ននាេះ គឺមានកំ្រិតខពស់ជាងការ
បញ្ជសក់្ជាភាគរយ ។ ការនប្បើប្បាស់នូវរបាយការ ៍ននេះនដើមសបីកំ្នត់ quotas ជាមួយនឹង
ការនប្បើប្បាស់មានក្ប្មិតខពស់នដើមសបីឲសយមានអំនពើ ឬសក្មែភាពដដលទទួលបាន ។ នៅក្នុង
របាយការ ៍ននេះរាប់បចចូលនូវ quotas ដដលបានដាក់្ទំ ំនៅក្នុង NTFS file 
system  

ការតមដាន Files Screening 
 

ការបំពាន list file screening ដដលបាននក្ើត ីងនៅនលើមា សសុីននមសប្មាប់បញ្ជសក់្នូវ
ច្ំនួននងៃ ។ ការនប្បើប្បាស់របាយការ ៍ននេះនដើមសបីកំ្នត់នូវ applications ជាបុគគលដដល
បានបំពាននលើនោលការ ៍របស់ files screening ។ 

ោច្បនងកើតកិ្ច្ចការរបស់របាយការ ៍ដដលមានកាលវិភាគមួយ រឺក៏្របាយការ ៍ដដលបានកំ្ ត់ជានប្ច្ើន និងោច្បនងកើត 
នូវរបាយការ ៍ខលួនឯងនៅនលើតប្មូវការនឹងបង្ហសញនូវរបាយការ ៍ភាលសមៗ ។ ច្ំនពាេះរបាយការ ៍តប្មូវការរបាយការ ៍ កាលវិភាគ  
file បច្ចុបសបននប្តូវបានប្បមូលមុនរបាយការ ៍ប្តូវបានបនងកើត ។ 

 
៤.៤.៥.៤. ការលរៀបចុំ Reports Parameters 

របាយការ ៍មួយច្ំនួនមានការក្ំនត់នូវរបាយការ ៍រូបសណា្ឋសនដដលបញ្ជសក់្នូវមាតិការ និងរាប់បចចូលនូវរបាយការ ៍ ។ 
ការក្ំនត់នផ្សសងៗជាមួយនឹងប្បនភ្ទរបាយការ ៍ ។ ច្ំនពាេះរបាយការ ៍ខលេះោច្នប្បើប្បាស់នូវការក្ំនត់ របាយការ ៍នដើមសបីនប្ជើសនរើស
យក្នូវទំ ំ Folders នៅនលើរបាយការ ៍បនងកើតនូវទំ ំ file ឲសយតូច្ ឬធំ្ ឬក៏្កំ្នត់នូវ របាយការ ៍មួយនៅក្នុង files ដដលមាន
បញ្ជសក់្នូវអនក្នប្បើប្បាស់ផ្ទសល់  

នតើអែជីាការង្រ Report ? 
Report ោច្នធ្ែើការកំ្ ត់នពលនដើមសបីនធ្ើែ Reports នដាយបនងើកតនូវ Report Task មួយ Report Task មួយប្តូវមាន

ដូច្ខាងនប្កាម៖ 
- ទំ ំ Folder នៅក្នុង Report 
- Reports មួយណា្ប្តូវបានបនងើកត 
- Parameters អែីប្តូវបាននប្បើប្បាស់ 
- ដតងដតបនងើកត Reports 

បនងកើតនូវប ្ដំនន reports នៅនលើការវិភាគជាទូនៅននាេះប្តូវដតជាការង្រ report ។ ការង្រ report ោច្ឲសយមានការង្រ
ជាក់្លាក់្ដូច្ខាងនប្កាម៖ 

- Volumes និង folders ដដលប្តូវ report: ោច្នបើក្នមើលនដើមសបីរាប់បចជូល folders ដដលជាក់្លាក់្ ឬ 
volumes នៅក្នុង report ននាេះ ។  

- Report រនបៀបណា្គួរដតបនងកើតន ើង: តមលក្ខ ៈនដើម reports ទំងអស់ប្តូវបាននរើសយក្សប្មាប់កាលវិភាគ
ននការង្រ report ។  
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Scheduled Report Tasks node results pane រាប់បចជូលទំងការង្រ report ។ ការង្រននេះប្តូវបានកំ្ ត់
នដាយ report ដដល បានបនងកើតន ើង namespace ដដល report នឹងប្តូវបនងកើត និងកាលវិភាគ report ។  

ច្ំនពាេះការនរៀបច្ំ Storage Report ននេះ សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ជ។ 
 ៤.៤.៦. ការតល ល្ើង Distributed File System Role Service និ្ងការបលងកើត DFS Namespace 

នតើអែនីៅជា Distributed File System ? 
Distributed File System នៅក្នុង Windows Server 2008  ជាបនច្ចក្វិទសារួមោ្សដដលផ្តល់នូវ fault-tolerant 

access នៅនឹង files ដដលមានការរាយបា សយ ។ 
បនច្ចក្វិទសានន DFS រួមមាន៖ 

- DFS Namespace: អនុញ្ញសតឲសយអនក្ប្គប់ប្គងនដើមសបីប្បមូលផ្តុំ shared folders ដដលមាននៅក្នុងមា សសុីននម
នផ្សសងៗមក្ដាច្់ច្ូលទីតំងដតមួយ នដើមសបីក្នុងការនបើក្shared folderពីមា សសុីននប្ច្ើន ។ 

- DFS replication: គឺជា replication engine នប្បើនដើមសបី synchronize fileរវាងមា សសុីននមពីរឫនប្ច្ើន
សប្មាប់ local និង WAN network connections។ 

៤.៤.៦.១. DFS Namespaces 

DFS Namespaces អនុញ្ញសតឲសយអនក្ប្គប់ប្គងនដើមសបីប្បមូលផ្តុំ shared folders ដដលមាននៅក្នុងមា សសុីននមនផ្សសង 
នទៀតនៅក្នុងមួយ ឬក៏្នប្ច្ើន structured namespaces ខាងក្នុង ។ Namespace នីមួយៗបង្ហសញនៅអនក្នប្បើប្បាស់ជា shared 
folder ជាមួយ និងប្បនភ្ទនន subfolders ដដលនធ្ែើជា Target នៅកាន់នផ្សសងៗនលើបណា្តសញ។  

ច្ំនពាេះការបនងកើតការបនងកើត DFS Namespace សូមនមើល នសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ឈ ។ 
៤.៤.៦.២. ការលរៀបចុំ DFS Replication 

DFS Replication (DFS-R) គឺជា replication engine នប្បើនដើមសបី synchronize fileរវាងមា សសុីននម សប្មាប់ 
local និង WAN network connections ។ DFS-R ោំប្ទ replication scheduling  bandwidth  throttling និង 
Remote Differential Compression (RDC) នដើមសបីដក្ដប្បច្ំដ ក្នន file ដដលបានផ្លសស់បតូរតំងពីកាល replication ពី
នលើក្មុន ។ DFS-R ោច្ប្តូវបាននប្បើប្បាស់ការជំនួយជាមួយ DFS Namespaces ឬោច្ប្តូវបាននប្បើប្បាស់ជា stand-alone 
file replication mechanism ។ 

ច្ំនពាេះការនរៀបច្ំ Folder Target និង Folder Replication សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ញ ។ 
 

 ៤.៤.៧. ការតល ល្ើង Microsoft Forefront TMG 2010 
Microsoft Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG) គឺជាក្មែវិធី្សំខាន់ដងទំ និង

ការពារសុវតែិភាពរបស់បណា្តសញ network ដដលបានបនងកើតន ើងនដាយប្កុ្ម  ុន Microsoft វាមាននឈាមសេះនដើមគឺ Internet 
Security & Accelerator (ISA) ។ វាផ្តល់នូវការការពាររាល់outboundនិងinbound trafficរបស់សាថសប័ន ដដលនធ្ែើនោយ
អនក្នប្បើប្បាស់នប្បើinternetនដាយមានសុវតែិភាព។ 

Microsoft Forefront TMGបានផ្តល់នូវមុខង្រសំខាន់រួមមាន៖ 
1. Routing and remote access: Microsoft Forefront TMG ោច្នដើរតួរជា router, ជា 

Internet gateway, ជា virtual private network (VPN) server, ជា anetwork address 
translation (NAT) server និងជា a proxy server. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Router_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_(telecommunications)
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
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2. Security: Microsoft Forefront TMG គឺជា firewall មួយដដលវានធ្ែើការឃាលសំនមើល network traffic (មាន
ដូច្ជា web contents, secure web contents និង emails) ន ើយនិង filter malwareដដលពសាយមវាយ
លុក្នលើប្បព័នធសុវតែិភាពរបស់បណា្តសញ និង content ណា្ដដលមិននផ្ទៀងផ្ទសត់នឹងនោលការ ៍សុវតែិភាព។ ក្នុងន័យ 
technical, Microsoft Forefront TMG ផ្តល់នូវការការពារនលើ application layer, stateful 
filtering, content filtering និង anti-malware protection. 

3. Network performance: Microsoft Forefront TMG ក៏្ោច្បនងកើននូវ network performanceផ្ងដដរ 
វានធ្ែើការ compress web traffic នដើមសបីជំនួយដល់នលសបឿនទំនាក្់ទំនងនៅកាន់អុ ីននធ្ើដ ត។ វាក៏្ផ្តល់នូវ web 
caching នធ្ែើការ cache យក្ web contentsដដលឧសសា ៍នបើក្ នធ្ែើនោយអនក្នប្បើប្បាស់ោច្ access បាននលឿន
តមរយេះ local network cache។  

នដើមសបីតនមលើង Forefront Threat Management បាននយើងប្តូវមាន ៖ 
- Windows: Windows Server 2008 Service Pack 2 or R2 
- CPU: Dual Core 2GHz or faster 
- RAM: 2GB or greater 
- Network Card: At least one network card 

 ច្ំនពាេះការតនមលើង Microsoft Forefront TMG ននេះ សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ដ។ 
 
 ៤.៤.៧.១. ការលក្ជើសលរើសNetwork Template 

ការនប្ជើសនរើសNetwork Templateគឺជាការសំខាន់ណា្ស់សំរាបប់ណា្តសញទំងមូល ដដលទមទរនោយមានការយល់
ដឹងច្សាស់ពី Network Template ទំងននាេះថានតើTemplateមួយណា្ដដលសមប្សបតមតំរូវការបណា្តសញដដលច្ងប់ាន ដដលក្នុង
ោច្កំ្ ត់ TMGជា Front-end Firewall, Back-end Firewallឫជា Single NIC Web Proxy។  
 នៅក្នុង Threat Management GatewayមានNetwork Templateបួនគឺ ៖ 

- Edge Firewall  
- 3-Leg Perimeter 
- Back Firewall 
- Single Network Adapter 

ក្. Edge Firewall 

 
រូបភាពទី៤.១៣ Edge Firewall 

http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Malware
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_layer_firewall
http://en.wikipedia.org/wiki/Stateful_firewall
http://en.wikipedia.org/wiki/Stateful_firewall
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_filtering
http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache
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នៅនពលដដល TMG នដើរតួរជា Edge Firewall តំរូវនោយវាមាន Network Card ពីរដដលមួយភាជសប់នៅកាន់
External Network (Internet) និងមួយនទៀតភាជសប់នៅកាន់ Internal Network ដដលជា Network ដដលប្តូវបានការពារ
នដាយ TMG។ 

គុ សមសបតតិរបស ់Edge Firewall មាន៖ 
- ការពារការ access នៅកាន់ default internal network នដាយ default external network 
- រាល ់ Internal Server ទំងអស់ប្តូវបានការពារ ន ើយោច្អនុញ្ញសតិនោយ Access បានតមរយេះការ

publish 
- ង្យប្សួលក្នុងការកំ្ ត់ 

 
ខ. Leg Perimeter 

 
រូបភាពទី៤.១៤  3-Leg Perimeter 

3-Leg Perimeter អនុញ្ញសតិនោយនធ្ែើការ implement Perimeter Network (DMZ) នៅក្នុង Network។ 
Perimeter Network គឺជាNetworkដដលអនុញ្ញសតិនោយ User មក្ពី External Network និងពី Internal Network នធ្ែើ
ការ access នៅវាបាន។ នប្ជើសយក្ Template ននេះ វានធ្ែើការ setting network interfaceច្ំនួនបី ដដលមួយភាជសប់នៅកាន់
Internal Network មួយនទៀតភាជសប់នៅ External Network និងមួយនទៀតភាជសប់នៅ Perimeter Network។  

គុ សមសបតតិរបស3់-Leg Perimeter មាន៖ 
- ការពារការ attack នៅកាន់ Default internal Network ពី External Attacker 
- អនុញ្ញសតិនោយExternal User នប្បើប្បាស ់ resource បាន នដាយដាក់្resourceននាេះច្ូលក្នុងPerimeter 

Network 
- External Userោច្នប្បើប្បាស ់ resource ក្នុង perimeter network បាន ប ុដនតមិនោច្នប្បើប្បាស់

internal resourceបាននទ 
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គ. Back Firewall 

 
រូបភាពទី៤.១៥  Back Firewall 

Firewallប្បនភ្ទននេះការពារដតinternal resource ប ុនណា្្សេះ ខ ៈនពលនៅមាន firewall មួយនទៀតសែិតនៅ
ច្ននាលសេះ Perimeter Network និង External Network។ Template ប្បនភ្ទននេះផ្តល់នូវការការពារបានលអ នដាយផ្តល់នូវគុ 
សមសបតតិដូច្ជា៖ 

- ផ្តល់នូវការការពារនប្ច្ើនប្សទប់ 
- ដបងដច្ក្ការង្ររបស ់Firewall បានច្សាស់លាស ់
 . Single Network Adapter 

 
រូបភាពទី៤.១៦  Single Network Adapter 

Templateននេះមិនមាន External Network នទនប្ពាេះវាមាន Network Card ដតមួយប ុនណា្្សេះ។ ន ើយោច្
កំ្ ត់វានធ្ែើជា៖ 

- forward Web Proxy server 
- Web caching server 
- reverse Web proxy server 
- VPN remote-access client server 

 ៤.៤.៧.២. Access Rule 

 Access Ruleគឺជាច្សាប់ននការ access ដដលប្តូវបានប្តួតពិនិតសយនដាយ TMG ដដលវានធ្ែើអនុញ្ញសតិ ឫមិនអនុញ្ញសតិនោ
យ trafficឆលងកាត់ នៅនពលដដល traffic ននេះនផ្ទៀងផ្ទសត់នៅនឹង ruleបានកំ្ ត់។ Parameters នផ្សសងៗនៅក្នុង Access Rule
មាន៖ 

- Allow or Deny: អនុញ្ញសតិ ឫ មិនអនុញ្ញសតិនោយtrafficឆលងកាត់ 
- Source Address：Addressនដើមរបស់អនក្នផ្ញើរ 



 សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ  ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័  ទ្ុំព្រ័ៈ 69 

- Destination Address: Addressរបស់អនក្ទទួល 
- Protocol: នឈាមសេះ Protocol ដដលនប្បើ នគោច្សាគសល់វាតមរយេះ ports number មានតំនលច្ននាលសេះពី0នៅ65535 
- Authentication: User ដដលជាអនក្នប្បើប្បាស់ 
 
៤.៤.៧.៣. URL Filtering 

URL Filtering គឺជាមុខង្រមួយសរំាប់នធ្ែើការfilterនៅនលើការaccess នៅURL Address។ Microsoft បាន
បនងកើតមុខង្រននេះន ើងនដាយបានដច្ក្URLនៅតមប្បនភ្ទនដើមសបីនោយមានភាពង្យប្សួលក្នុងការfilter ដដលរាលទ់ិននន័យ
ទក់្ទងនឹងURLបានdownloadនិងupdateពីmicrosoftផ្ទសល់។ អនក្ប្គប់ប្គងបណា្តសញក៏្ោច្overide categoryនដាយនគនធ្ែើ
ការបដនែមURLច្ូលប្បនភ្ទណា្មួយននcategory setដដលមានប្សាប់។ category setដដលមានប្សាប់មានដូច្ជា Social 
Network, Bandwidth, Entertainment ជានដើម។ 

 
៤.៤.៧.៤. Caching 

Forefront TMG 2010 ផ្តល់នូវមុខង្រ Web Caching ដដលោច្នធ្ែើនោយការនបើក្ web មានដំន ើរការលអជាង
នគ និងកាត់បនែយនពលនន web request។ នៅនពលដដលកំ្ ត់ Forefront TMG 2010 នដើមសបី cache នូវ web object 
ដដលend user ឧសសា ៍ request ន ើយនៅនពលដដល end user នធ្ែើការ request នៅកាន់ Internet ននាេះ TMG នឹងបនតការ
request ននាេះនៅកាន់cacheរបស់វាជាជាងនធ្ែើការrequestនៅកាន់ Internet។ Web Caching ផ្តល់នូវគុ ប្បនយជន៍ច្ំនួនពីរ
គឺ៖ 

- ពននលឿនការaccessនៅកាន់អុ ីននធ្ើដ ត  ៈ នធ្ែើនោយការនបើក្webមាននលសបឿននលឿន នដាយTMGនធ្ែើការតបនូវweb 
requestរបសe់nd userពីlocal cacheរបស់វានដាយមិនបចជូននៅកាន់Web serverនៅនលើអុ ីននធ្ើដ ត 

- កាត់បនែយការបចជូនទិននន័យនលើអុ ីននធ្ើដ ត  ៈ នដាយសារដតweb contentដដលបានrequestននាេះបានមក្ពី
cache ដូនច្នេះការបចជូនទិននន័យនលើអុ ីននធ្ើដ តប្តូវបានកាត់បនែយ 
 

៤.៤.៧.៥. Malware Inspection 

នដាយនមើលន ើញថា Web Traffic ោច្មានភាជសប់នូវ Malware មួយច្ំនួនដូច្ជា Worm ,Virus, Spyware ជា
នដើម ដូនច្នេះនទើបTMG 2012ដាក់្បចចូលនូវ Malware Inspection filter ដដលប្តូវបានបនងកើតន ើងនដើមសបីឃាលសនំមើលtraffic
នមើលនបើក្តមHTTP protocolដដលវានឹងនធ្ែើscan, clean និង blockនូវcontentឫfileដដលវាសាគសល់ថាជាmalware។
Malware Inspectionផ្តល់គុ ប្បនយជន៍ដូច្ជា៖ 

- កាត់បនែយការវាយប្បហរនដាយmalwareដដលមានប្បភ្ពនច្ញពីweb 
- ផ្តល់នូវការការពារmalwareដល់មា សសុីននៅក្នុងnetworkដដលTMGបានការពារ 
- កាត់បនែយការប េះពាល់ដល់ដំននើរការរបសT់MG 
- ផ្តល់នូវទំនុក្ច្ិតតនិងភាពនជឿជាក់្ដល់អនក្នប្បើប្បាស់ 

ខាងនប្កាមននេះជាមុខង្រដតោច្នធ្ែើបាននៅនពលនប្បើប្បាស់malware inspection 
 Attempt to clean files that are found to be infected 
 Block files with low and medium severity threats 
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 Block suspicious files 
 Block files that are found to be corrupted 
 Block files that cannot be scanned 
 Block all encrypted files 
 Block files if the scanning time exceeds the user-defined maximum scanning time 
 Block files whose size exceeds the user-defined maximum file size in megabytes 
 Block archives whose unpacked content size exceeds the user-defined maximum 

unpacked content size in megabytes 
 Block archives whose archive depth level exceeds the user-defined maximum level 
ច្ំនពាេះការនរៀបច្ំ Microsoft Forefront TMG ននេះ សូមនមើលនសច្ក្តីលំអិតនៅក្នុង ឧបសមព័នធ ង។ 

 
 



 

 

 
 
 
 

ជំពូកទី ៥ 
សេចកដីេំស ាគ េននិដ្ឋាន  
និងការ្ដ ់អនុសាេន៍ 
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ជុំពូ្កទ្ ី៥ 
ស្ចកដ្ី ុំស ាគ ្នែិដ្ធាន នងិការនដលអ់នសុា្ន៍ 

៥.១.  ស្ចកដ្ី ុំស ាគ 
 ក្រោយពីបានច ុះកម្មសិកសារាវរាវ និងអន វត្ដក្ ើោរដំក្ ើងម សស ីនក្ម្ កនុងអងគោរ រក ម្ររឹកសាយ វជនកម្ពុា (YCC) 
អស់រយុះក្ព កនលងម្កក្ ើញថាោរសិកសាក្នុះ  បានសំក្រចនឹងទទួ ក្ាគជ័យ ក្ ើោរកកកររនូវររព័នធរណ្ដសញ ក៏ដូចា ោរពរងីក
នូវ ររព័នធស វត្ដិភាព កដ ទំងក្នុះទទួ ោរគំរទពីសំណ្ក់ អនកក្ររើរបាស់កដ ារ គគ ិកររស់អងគភាពផ្ទស ់ ាពិក្សស បាន
ទទួ ោរគំរទពីសំណ្ក់ក្ោកររធានអងគោរផ្ទស ់កត្ម្ដង។ ចំក្ ុះររព័នធកដ បានកកកររ គឺបានរំក្ពញរកនែម្ក្ៅក្ ើចំន ចខ្វុះខាត្
ម្ួយចំនួនកដ មនក្ៅក្ ើររព័នធរចចុរសបនន ក្ដើម្សបីសំរួ ក្ោយដំក្នើរោរននោរងារក្ៅកនុង អងគមនភាពងាយរសូ កនុងោរក្ររើរបាស់ក៏
ដូចាោររគរ់រគង ។ ក្ ើយចំន ចកដ ជំរ ញឲសយ ររព័នធសំក្ននើរក្នុះោន់កត្មនររសិទធិភាព ាាងម្ នក្ៅក្ទ ត្ ក្ ុះមនក្រ ររារ់ដូច
ខាងក្រោម្ក្នុះ ៖ 

- ោរត្កំ្ ើងម សស ីនក្ម្  ( Domain Controller) ក្ោយយក Windows Server 2008 ម្កក្ររើ ក្ដើម្សបីរគរ់រគង
ម សស ីនកូនទំងអស់កនុងអងគោរ។ 

- តំ្ក្ ើង DNS (Domain Name System) ក្ដើម្សបីរករាយពី Domain Name ក្ៅ Domain IP និងពី 
Domain IP ក្ៅ Domain Name វិញ។ 

- រក្ងកើត្ Organizational Unit Infrastructure  
-  តំ្ក្ ើង File Server Resource Manager (FSRM) Role Service ក្ដើម្សបីក្រ រចំររភពនន Files            

ដូចា សម្ត្ែភាពននោររគរ់រគង ក្គ ោរណ៍ននោររគរ់រគង ោររគរ់រគង Quota របាយោរណ៍ពី Storage 
- ោរក្រ រចំ Storage Quotas ក្ដើម្សបីក្រ រចំ Storage នីម្ួយៗសរមរ់អនកក្ររើរបាស់ក្ៅតាម្នីតិ្វិធីននោរងារ កនុង

អងគភាព 
- ោរក្រ រចំ File Screening ក្ររើសរមរ់រតួ្ត្ពិនិត្សយររក្ភទនន Files កដ រតូ្វបានរកសាទ កក្ៅក្ ើម សស ីនក្ម្ 
- ោរក្រ រចំ Folder Targets ក្ររើសរមរ់ក្រ រចំក្ៅកនុង DFS Namespace 
- ោរត្ក្ម្លើង Distributed File System Role Service និងោររក្ងកើត្ DFS Namespaceក្ររើសរមរ់ផ្ត ់

Fault-Tolerant access 
- ោររក្ងកើត្ Storage Reports សរមរ់ផ្ត ់ពត៌្មនអំពីោរក្ររើរបាស់ File ក្ៅក្ ើ Files Server 
- ោរក្រ រចំ Diagnostic Reports ក្ររើសរមរ់ា Health Report នន DFS 
- ោររិទ website ម្ួយចំនួនកដ ម្ិនអន ញ្ញសត្ក្ោយ Users ោចក្រើកបានកដ ខ្ សពីក្គ ោរណ៍ររសអ់ងគភាព 
- តំ្ក្ ើង Web caching ក្ដើម្សបីជំនួយក្ សបឿនននោរក្ររើរបាស់ internet កដ ោចចំក្ណញក្ព ក្វោ និងថវិោ 
- ោរក្រ រចំ Schedule Reports ននោរក្ររើរបាស់ internet ររស់អងគភាព 

 
៥.២.  ស្ចកដ្ី នែិដ្ធាន 

 ក្រោយពីបានតំ្ក្ ើង និង អន វត្តន៍ក្ ើររព័នធរណ្ដសញក្ៅ រក ម្ររឹកសាយ វជនកម្ពាុ (YCC)  រចួម្កោចសននោិឋសនបានថា 
ររព័នធរណ្ដសញពិត្ាផ្ត ់ារៈររក្ោជន៍សំខាន់សរមរ់អងគោរក្ោយារកត្អងគោរមនររព័នធ រណ្ដសញក ំពសយូទ័ររសរតាម្រទោឋសន
រតឹ្ម្រតូ្វសម្រសរក្ៅតាម្តំ្រូវោរររស់អនកក្ររើរបាស់ ។ គក្រមងររព័នធរណ្ដសញ ម្ួយក្នុះបានសិកសា និងក្រ រចំតំ្ក្ ើងរួចរា ់
ក្ ើយក្ោយផ្ត ់នូវផ្ ់នូវគ ណសម្សបត្តិដូចា៖ 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ 72 

- ជួយោត់្រនែយក្ព ក្វោននដំក្ណើរោរោងារ និងកម្មវិធីក្ផ្សេងៗ 
- រតូ្វបានធា នូវស វត្ែិភាពទិននន័យបានោ សង ាររក្សើរ និង មនស វត្ែិភាពខ្ពស់ក្ោយក្ធវើោរករងកចកក្ ើយ កំណត់្ពី

ម សស ីនក្ម្ម្ិនបាត្់រង់ទិនន័យ 
- ងាយរសួ កនុងោររគរ់រគង និងករងកចកទិននន័យរពម្ទំងក្ធវើោរ Share Resource ក្ៅក្ ើររព័នធរណ្ដសញ និង 

រក្ងកើននូវក្ សបើនននោរងារផ្សេពវផ្សាយរញ្ចូនទិននន័យបានក្ ឿន ក្ ើយចំក្ណញក្ព ក្វោ 
- ោចកំណត់្បាននូវសិទធិននអនកក្ររើរបាស់ក ំពសយូទ័រា កខណៈ Administrator និងកំណត់្នូវទំ ំផ្ទុកឯការ ររស់អនក

ក្ររើរបាស់ 
- ម្ិនបារម្ភពី Virus ក្ោយបានពនសយ ់ និងរងាហសញដ ់អនកក្ររើរបាស់ពីក្រ រទរ់ាតសត់្ Virus  
- ោចរិទ (Block)  website  កដ ម្ិនទក់ទងោរងារររស់អងគភាព 

 
៥.៣.  ការនដលអ់នសុា្ន៏ 
  រ ទសរ់ពីបានក្ធវើោរសិកសាវិភាគ និង អន វត្ដន៍ររករក្ោយោរខ្ិត្ខ្ំររឹងកររង  និងយកចិត្ដទ កោក់ក្ ើររព័នធសំក្ននើរក្នុះ
ក្ ើញថាមនភាពងាយរសួ  ណិងដំក្នើរោន់កត្ ាររក្សើរាងម្ ន កដ ោចក្្លើយត្រក្ៅនឹងតំ្រូវោរររស់អងគោរ។ រ  កនដររព័នធ 
ក្នុះក៏មនចំន ចខ្វុះខាត្ម្ួយចំនួនកដ គួរកត្សិកសារកនែម្ក្ទ ត្។ ក្ដើម្សបីឲសយររព័នធក្នុះមនភាពររក្សើរាងក្នុះក្ៅក្ទ ត្ ោរសិកសា
រាវរាវក្នុះ សូម្ផ្ដ ់អន ាសន៍ដូចា៖ 
 

- គួរកត្មនវគគរំនដ ់រ គគ ិកឲសយបានយ ់ដឹងពីារៈសំខាន់ និង ោរក្ររើរបាស់ររព័នធឲសយបានាទសត់្ 
- ក្ដើម្សបីរំរ ងទរ់ាកសត់្ោរ រម សស ីនក្ម្ (Server) ក ំឲសយខ្ូចាយថាក្ ត្ ចបំាចរ់តូ្វតំ្ក្ ើង Additional Server ថមមី្យួ

ក្ទ ត្ រពម្ទំងតំ្ក្ ើងនូវ Active Directory Domain Controller, DHCP Service និង DNS Service ឲសយ 
Centralized ក្ៅម សស ីនក្ម្ក្ផ្សេងក្ទ ត្ និងរំបាត្់ ក្ច នូវភាពកដ ោចទទួ រងក្រគុះ ។ 

- ក្ដើម្សបីធា នូវសម្ត្ែភាពខ្ពស់កនុងោរផ្ត ់នូវររព័នធររតិ្រត្តិោរក្ផ្សេងៗ ក្ៅដ ់ម សស ីនកូនកដ ពឹងកផ្ាក ទំងរស ងក្ ើ
ម សស ីនក្ម្ត្រម្ូវឲសយរកនែម្ RAM និងក្ររើរបាស់ នូវ CPU ខ្ពស់ៗាងម្ នក្ៅឲសយក្ ើម សស ីនក្ម្  

- ក្ដើម្សបីសរម្ួ ោរ Storage, Backup និង Restore ទិននន័យក្ោយសវ័យររវត្តិ និងកំណត់្ោ វិភាគបានក្ ុះ រតូ្វកត្
ក្រ រចំ SANs Storage System កដ ា Storage System ម្ួយោចក្ររើបានាម្ួយ RAID 0, Disk Mirror 
(RAID1) និង RAID5 រពម្ទំងក្ធវើ Data Dynamic Replication និង Migration ពី SANs Storage Site ដ៏
នទក្ផ្សេងក្ទ ត្កដ សែិត្ក្ៅទីតាំងក្ផ្សេងពីគនស និងកចករំក កទិននន័យ (Sharing Data) កនុងចំក្ណ្ម្ម សស ីនក្ម្ និង 
SANs Storage System ណ្ម្ួយខូ្ច ឬទទួ រងក្រគុះក្ោយររោរណ្ម្ួយក្ ុះវាម្ិនក្ធវើឲសយមន ោររ ុះ  ់រំខាន 
ឬពនសាក្ព ក្រ រចំតំ្ក្ ើងម សស ីនក្ម្ និងររព័នធរណ្ដសញក្ ើងវិញក្ោយចំណ្យ ក្ព យូរ ក្ ុះក្ទ ។ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
អត្ថន័យននពាកយេំខាន់ 

  



  

  

 
                   

 
- Active Directory :     Service                               Windows Server 2003 

                    User                   
- Access Rule :   ជាច្ើាប់នៃឿរ access ដែលត្រូវបាៃត្រួរពិៃិរើយដោយ TMG ដែលវាដ វ្ើអៃុញ្ញើរ ិ

ឫមិៃអៃុញ្ញើរិដោយ trafficឆ្លងឿរ់ ដៅដពលដែល traffic ដៃេះដ្ទៀងផ្ទើរ់ដៅ ៃឹង 
ruleបាៃកណំរ់។ 

- Administration :                        Computer Network  
- Administrator :                                          Lan      
- Backup :                                                            

                Hard Disk     ឬ                  
- Cache :                  contents            request              
- Client :                                                
- Disk Quota :                                      Disk Space       NTFS

  Volumes  
- DNS : Domain Name Service     Service                           

  Computer Name    Ip Address                  Ip Address   
  Computer Name      

- Domain :          Compter         Security     User Information         ឬ 
                                  Computer      User       Network  

- Gateway :                                                     
  Network  

- Internet :                                                          
- Lan :  Local Area Network                                             

                          
- MAC : Media Access Control   Address      Hardware            

  Network Card  
- NIC : Network Interface Card   Hardware            Network  
- Permission :                      User                    Resources  
- Peer to Peer :                                                                      

                                                             
                                                              
                



  

  

- Protocol :                                                               
- Server Base :          Computer       Server          

 
- TCP/IP :  (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)         

                                   ឬ   Protocol      Internet         
                                Private Network         Protocol     
  Intranet ឬ Extranet        

- User Account :     Account                          Administrator           
       Resource              Network  

- URL Filtering : គឺជាមុខងារមួយសំរាបដ់ វ្ើឿរ filter ដៅដលើឿរ access ដៅ URL Address  



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ក  
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ក-1 

ឧប្ម្ព័នធ ក  
របបៀបតបម្លើង Windows Server 2008 

1. ក្នុងការតម្លើង Windows Server 2008 តា្ DVD-ROM មោយដំបូងគ្រាន់តតយក្ឌីសក្្មវិធី Windows 
Server 2008 Enterprise Edition ោក់្ចូលមៅក្នុង DVD-ROM រួចមធវើការតក្តគ្របក្នុង BIOS មដើ្្បីឲ្យដំម ើរការ
Boot ពី DVD-ROM បន្ទ្ប់្ក្នឹងមចញអក្្សរថា Press any to boot from DVD សូ្ចុចKeyណា្ួយមៅមលើ
keyboard។ រង់ចំរហូតដល់វាមចញផទ្ំងInstall Windowsដូចខាងមគ្រកា្ រួចមគ្ររើសមរើសភាសា មហើយចុចNext 

 
រូបភាពទី ក្.១ Install Windows Server 2008 

2. បន្ទ្ប់្ក្មៅក្នុងផទ្ំងInstall Windowsដតដរ គ្រតូវចុចមលើប ូតុងInstall Now 

 
រូបភាពទី ក្.២ Install Windows Server 2008 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ក-2 

3. គ្រតង់ចំនុចមនេះ សូ្បំមពញProduct Key រួចចុចNext 

 
រូបភាពទី ក្.៣ Type your product key for activation 

4. បន្ទ្ប់្ក្មគ្ររើសមរើសនូវ Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation) មហើយចុចមលើ I have 
selected the edition of Windows that I purchased មហើយចុចNext 

 
រូបភាពទី ក្.៤ Select the edition of Windows that you purchased 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ក-3 

5. មគ្ររើសយក្ I accept the license term មហើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ក្.៥ Please read the license terms 

6. គ្រតង់ចំនុច Which type of installation do you want សូ្មគ្ររើសយក្ Custom (advanced) 

 
រូបភាពទី ក្.៦ Which type of installation do you want 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ក-4 

7. មគ្ររើសយក្ Partition ណាតដល្ក្ចង់ Setup Windows Server 2008 ចូលក្នុងមន្េះ មបើក្នុងHard Disk្ិនមាន
Partition ចុចមលើ Drive options (advanced) មដើ្្បីបមងកើតpartitionរួចចុចNextមដើ្្បីចប់ម ត្ើ្តម្លើង 
Windows Server 2008 

 
រូបភាពទី ក្.៧ Where do you want to install Windows 

 
រូបភាពទី ក្.៨ Installing Windows 

 
 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ក-5 

8. បន្ទ្ប់ពីបានតម្លើងចប់សពវគ្ររប់មហើយ មា ្សុីននឹងRestartរួចមចញLog on screen មោយកំ្នត់ពាក្្យសំងាត់មោយ 
Administrator សូ្បំមពញចូលក្នុងមន្េះរួចចុចEnter Key 

 
រូបភាពទី ក្.៩ Windows Server 2008 Logon screen 

9. មនេះជាលទធ្លតដលបានតម្លើងWindows Server  2008 រួច 

 
រូបភាពទី ក្.១០ Windows Server 2008 Desktop 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ខ  
 
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ខ  
របបៀបតបម្លើង Active Directory 

1. ដ ើម្បីតដមលើង Active Directory  ំបូងដ ើងត្តូវចូល Server Manager រួចចុចដលើ Roles ដ ើ ចុច Add Roles 

 
រូបភាពទី ខ.១ Server Manager 

2. ចុច Next រួចដត្រើស ក Active Directory Domain Service ចុច Next រួចចុច Install 

 
រូបភាពទី ខ.២ Add Role Wizard 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-2 

3. បន្ទ្ប់ពីបានតដមលើង Active Directory រួចរាល់ដ ើ  សូមដ វ្ើការPromoteវាដោ កាល្ ជាDomain Controller 
ដោ  ំបូងចុច Start ដ ើ វា ពាក្យ dcpromo រួចចុច Enter 

 
រូបភាពទី ខ.៣ Run command dcpromo 

4. ដៅកនុង Active Directory Domain Services Installation Wizard ចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.៤ Active Directory Domain Service Installation Wizard 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-3 

5. បន្ទ្ប់មកចុច Next 

 
  រូបភាពទី ខ.៥ Operating System Compatibility 

6. ដត្រើស ក Create a new domain in a new forest ដ ើម្បីបដងកើត Domain រួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.៦ Choose a Deployment Configuration  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-4 

7. ដៅកនុង FQDN of the forest root domain សរដសរ ycc.org.kh បន្ទ្ប់មកចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.៧ Name the forest of Root Domain 

8. ដត្រើស ក Windows Server 2008 ដៅត្តង់ Forest functional level ដ ើ ចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.៨ Set Forest Functional Level 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-5 

9. Additional Domain Controller Options ត្តូវចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.៩ Additional Domain Controller Options 

10. ដត្រើស កទីតំងរបស ់Database, Log files និង SYSVOL បន្ទ្ប់មកចុច Next 

 
រូបភាពទី ខ.១០ Location for Database, Log files and SYSVOL 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-6 

11. បន្ទ្ប់មកោក់ដលខសំងាត់ឲ្យ Directory Services Restore Mode Administrator Password ដ ើ ចុច 
Next 

 
រូបភាពទី ខ.១១ Directory Service Restore Mode Administrator Password 

12. កនុង Summary សូមពិនិត្យដមើលថារាល់configurationត្តឹមត្តូវឫអត់ ដបើវាត្តឹមត្តូវដ ើ ចុច Next ដ ើម្បីចាប់ដ ត្ើម
Install 

 
រូបភាពទី ខ.១២ Summary 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-7 

13. ដនេះជារូបភាពនន ំដ ើរការInstall ្ីក ក Reboot on completion ដ ើម្បីឲ្យម ្សុីនដម ំដ ើរការដ ើងវញិដៅដពល 
Installរួចរាល់ បន្ទ្ប់ពីRebootដ ើ  ម ្សុីនដន្េះនឹងកាល្ ដៅជា Domain Controller 

 
រូបភាពទី ខ.១៣ Active Directory Domain Service Installing process 

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-8 

រដបៀប Join Domain 
1. ដៅដលើម ្សុីនclient សូមចុច Right Click ដលើ My computer រួចដត្រើស ក Properties 
2. ដៅកនុង System Properties  ក Computer Name រួចចុច Change 

 
រូបភាពទី ខ.១៤ System Properties 

 
3. ដៅត្តង់ Member of ត្តូវដត្រើស ក Domain រួចវា ថា ycc.org.kh ដ ើ ចុច OK 

 
រូបភាពទី ខ.១៥ Computer Name/Domain Changes 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ខ-9 

4. វា បញ្ចូលUsernameនិងPassword រួចចុច OK បន្ទ្ប់មកកំុព្យូទ័រដន្េះនឹងកាល្ ដៅជា member របស់ domain 

 
រូបភាពទី ខ.១៦ Windows Security 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ គ  
 
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ គ-1 

ឧប្ម្ព័នធ គ  
របបៀបបប្កើត OU, Group Account និ្  User Account 

ក. ការបង្កើត OU (Organization Unit) 
  Organization Unit ង េះបង្កើតង ើ្  ងដើម្បីសម្មួលដល់ភាពងាយម្សួលកនុ្ការម្រប់ម្រ្ Object។ 
 សូមចុច Start Program  Administrative tools  Active Directory Users and Computer។ វា
 ឹ្បងាហ្ញ ូវផ្្ាំ្ Windowមួយ រួចចុច Right Click ងលើ YCC.ORG.KH  New  Organization Unit។ 

 
រូបភាពទី រ.១ Active Directory Users and Computers 

បន្្្ប់មកវា ឹ្ងចញផ្្ាំ្មួយងទៀត ងដើម្បីងោយដាក់ង ្្េះងោយOUងន្េះ 

 
រូបភាពទី រ.២ New Object – Organizational Unit 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ គ-2 

ខ. ការបង្កើត Group 
សូមចុច Start Program  Administrative tools  Active Directory Users and Computer។ វា ឹ្បងាហ្ញ
 ូវផ្្ាំ្ Windowមួយ រួចចុច Right Click ងលើ YCC.ORG.KH  New  Group 

 
រូបភាពទី រ.៣ Active Directory Users and Computers 

ដាក់ង ្្េះងោយ Group រួចចុច OK 

 
រូបភាពទី រ.៤ New Object - Group 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ គ-3 

រ. ការបង្កើត User 
1. ដាំបូ្ចុច Right ClickងលើOU បន្្្ប់មកយក New ង ើយយក User 

 
រូបភាពទី រ.៥ Active Directory Users and Computers 

2. វាយបញ្ចូលពត៌មា របស់Userង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី រ.៦ New Object - User 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ គ-4 

3. ដាក់Password  ិ្ Option ង្្េ្ៗងទៀតងោយUser Account រួចចុច Next 
- User must change password at next logon: User ម្តូវតតង វ្ើការផល្ស់បតូរ Password ងៅ
ងពល logon ងលើកងម្កាយ 

- User cannot change password: User មិ ោចផល្ស់បតូរ password ងដាយខលួ ឯ្បា ងទ 
- Password never expired: Password មិ មា ការ ួសកាំណត់ងទ 
- Account is disabled: បិទ Account 

 
រូបភាពទី រ.៧ New Object - User 

4. ងៅងពលUserម្តូវបា បង្កើត ចុច Finish 

 
រូបភាពទី រ.៨ User Created 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ គ-5 

ឃ. ការបញ្ចលូ User ចលូងៅកនុ្  Group 
1. Right click ងៅងលើង ្្េះUser ង ើយយក Add to a group 

 
រូបភាពទី រ.៩ Active Directory Users and Computers 

2. វាយង ្្េះGroup រួចចុច Check name បន្្្ប់មកចុច OK 

 
រូបភាពទី រ.១០ Select Groups 

3. បន្្្ប់ពីចុច OK  ឹ្ងចញផ្្ាំ្បញ្ជ្ក់ថា ងោរជ័យ 

 
រូបភាពទី រ.១១ Active Directory Domain Services 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ឃ  
 
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឃ  
ការបង្កើត Share Folder  

Task 1 : ការបង្កើត Folder ថ្មីបួនងោយង្បើ្ាស់ Windows Explorer  
1. ងៅង ើម ៉ាស ីនងេ  YCC-DC1  ច ច Start  ង ើយបន្ទ៉ាបេ់កច ចងៅង ើពាក៉ាយ Computer 
2. បន្ទ៉ាប់េក Double-click Local Disk (E:) 
3. បន្ទ៉ាប់េក Right Click រួចង្រើសងរើសយក New រួចង្រើសយក Folder 
4. បតូរង ្៉ាោះ Folder ដែ ង ើបនិ្បង្កើតងៅជា Admin 
5. បន្ទ៉ាប់េកង វ្ើការបង្កើតនូវ Folder ថ្មីចំនួនបីង ៀតងោយង វ្ើតាេែំណាក់កា   ី៣ និ្  ី៤ ខា្ង ើ រួចោក់ង ្៉ាោះែូច
ខា្ង្កាេ ៖  

 IE Document 
 Co Document 
 Monitoring Document 

Task 2: Set share properties for the folders 
1. ងៅកនុ្  Windows Explorer  ្តូវ Right-Click ង ្៉ាោះ Folder Admin បន្ទ៉ាប់េក Click Share With 
បន្ទ៉ាប់ង្រើសយក Specific People 

2. ងៅកនុ្ File Sharing dialog box Add Share Folder ងៅឲ៉ាយ Group Admin ដែ ងយើ្ានបង្កើតងៅកនុ្ 
Active Directory User and Computer។ សេូពិនិត៉ាយែូចរូបខា្ង្កាេ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.១ File Sharing 
3. ងៅ្ត្់ Permission Level របស់ Group AdminGG ង្រើសយក Read/Write 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-2 

4.  បន្ទ៉ាប់េកច ច Share ង ើយច ច Done 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.២ File Sharing 
5. ច ចបញ្ចប់ច ច Close Windows Explorer 

Task 4: ការបង្កើត Share Folder ែទ ង ៀតងោយង្បើ្ាស់តាេ Share and Storage Management MMC Tool 
1. ច ច Start បន្ទ៉ាប់ច ច Administrative Tools រួចង ើយច ច Share and Storage Management 
2. ងៅកនុ្  Actions  ច ច Provision Share 
3. Provision a Shared Folder Wizard នឹ្ចាប់ង ត្ើេ បន្ទ៉ាប់េកច ច Browse 
4. ងៅកនុ្ Browse For Folder dialog box, ច ចងៅង ើ ីតាំ្ c$  បន្ទ៉ាប់ច ច  Make New Folder  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.៣ Folder Sharing 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-3 

5. វាយងៅពាក៉ាយថា Admin រួចច ច ENTER បន្ទ៉ាប់េកច ច OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.៤ Folder Sharing 
6. Accept all default values ងោយច ច Next រ ូតែ ់ចំន ច Review Settings and Create Share page 
បន្ទ៉ាប់េកច ច Create 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.៥ Review Setting and Create Share 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-4 

7.  បន្ទ៉ាប់េកច ច Close 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.៦ Confirmation 
8. ងៅង ើ Share and Storage Management MMC details pane,រួចេក Right-Click ង ើ Admin 

Folder  បន្ទ៉ាប់េកច ច Properties 
9. ងៅកនុ្ Admin Properties បន្ទ៉ាប់េកច ច Permissions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាព ី ឃ.៧ Admin Properties 

 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-5 

10. ច ច Share Permissions បន្ទ៉ាប់េកច ច Add ងៅកនុ្ Permissions for Admin 

11. ងៅកនុ្ Select Users, Computers, or Groups បន្ទ៉ាប់េក ង វ្ើការ Add Domain Users ឬ Group បន្ទ៉ាប់
េកច ច OK 

 

រូបភាព ី ឃ.៨ Select User, Computer, or Groups 

12. ងយើ្អាចង វ្ើការកំណត់សិ វិងៅឲ៉ាយ Domain Users ឬ Group ងោយ្ាន់ដតង វ្ើការ Select ងៅ Check 
Box ងៅកនុ្ Permissions for Admin dialog box។ សូេពិនិត៉ាយងេើ រូបែូចខា្ង្កាេ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ី ឃ.៩ Permission for Admin 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈឃ-6 

13. ច ច Apply បន្ទ៉ាប់េកច ច OK ពីរែ្ 
14. ច ចបញ្ចប់ច ច Close Share and Storage Management 

 

Task 5: ការបង្កើត Home Folder ងៅឲ៉ាយ Users ងោយសវ័យ្បវតតិ 

1. ច ច Start បន្ទ៉ាប់េកច ច Administrative Tools រួចង្រើសយក Active Directory User and Computer 

2. បន្ទ៉ាប់េកង វ្ើការង្រើសយក User Admtem Template ដែ ងយើ្ានបង្កើត រួច Right Click បន្ទ៉ាប់េក ង្រើសយក 
Property 

3. ងៅកនុ្ Admtem Properties Windows ច ចង ើ Profile ងៅ្ត្់ Home Folder ង្រើសយក Connect បន្ទ៉ាប់េក វាយ 
“\\ycc-dc1\admin\%username%”  ងៅកនុ្ Text Box To  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

រូបភាព ី ឃ.១០ Admtemp Properties 

4. បន្ទ៉ាប់ Click Ok ង ើយ Active Directory Windows 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ង 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ង-1 

ឧប្ម្ព័នធ ង  
របបៀបតបម្លើង File Server Role Services 

1. ចុច Start បន្ទាប់មកចុច Server Manager។ នៅកនុងConsole Pane ចុច Right clickន ើRoles បន្ទាប់មកយក 
Add Roles 

 
រូបភាពទី ង.១ Server Manager 

2. ធីកយក File Service ន ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ង.២ Add Roles Wizard 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ង-2 

3. ធីកយក Distributed File System និង File Server Resource Manager ន ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ង.៣ Add Roles Services 

4. យក Create a namespace later using the DFS Management snap-in Server Manager បន្ទាប់មកចុច 
Next 

 
រូបភាពទី ង.៤ Create a DFS Namespace 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ង-3 

5. នៅ Configure Storage Usage Monitoring ចុច Next 

 
រូបភាពទី ង.៥ Configure Storage Usage Monitoring 

6. ន្រើសនរើសយកទីតាំងរកាាទុកReport ន ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ង.៦ Set Report Options 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ង-4 

7. នៅផទាាំង Confirm Installation Selections ចុចន ើប ូតុង Install 

 
រូបភាពទី ង.៧ Confirm Installation Selections 

8. នៅនព ការតនមលើង្តូវការបញ្ចប់ ចុច Close 

 
រូបភាពទី ង.៨ Installation Results 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ច  
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ច-1 

ឧប្ម្ព័នធ ច 
 ការររៀបចុំ Storage Quotas 

ក. ការបង្កើត Quota Template 
1. ងៅង ើម ៉ាស ៊ីន YCC-SVR1 ច ច Start  Administrative Tools  Server Resource Manager 
2. ងៅកនុ្ File Server Resource Manager console pane ពង្្៊ីក Quota Management បន្ទ៉ាប់មក Right-

click ង ើ Quota Templates រួចច ច Create Quota Template 

 
រូបភាពទ៊ី ច.១ File Server Resource Manager 

3. ងៅកនុ្ Create Quota Template dialog box ងៅកនុ្ Template Name វាយ 5GB Limited ង ើយង្ត្់ 
Space Limit វាយង ខ 5 ង ើយងង្រើសយក GB 

 
រូបភាពទ៊ី ច.២ Create Quota Template 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ច-2 

4. ង្ត្់ Notification Threshold ច ច Add ង ើយវាយង ខ 85 ងៅកនុ្Filed ងង្កាម Generate notification 
when usage reaches (%) ង ើយច ចង ើ Event Log tab រួចធ៊ីកយក Send warning to event log រួចច ច 
OK 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៣ Add Threshold 

5. ច ច OK មត្ងទៀតបន្ទ៉ាប់មក Quota Template ងន្ោះនឹ្ង្តូវបានបង្កើត 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៤ Create Quota Template 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ច-3 

ខ. បង្កើត Quota ងោយពឹ្ ផ្អែកង ើ Quota Template 
1. ងៅកនុ្ File Server Resource Manager console pane ច ច Right-click ង ើ Quotas បន្ទ៉ាប់មកច ច 

Create Quota 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៥ File Server Resource Manager 

2. បន្ទ៉ាប់មកនឹ្ងចញផទ៉ាាំ្ Create Quota dialog box 
- កនុ្ Quota Path វាយ Path ផ្ែ ច្់ងធវើ quota 
- ងង្រើស Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders 
- ខា្ងង្កាម Derive properties from this quota template (recommended) ងង្រើសយក 5GB 

Limited ផ្ែ ជា Quota Template ផ្ែ ងទើបផ្តបង្កើតខា្ង ើ 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៦ Create Quota 

3. ច ច OK បន្ទ៉ាប់មក Quota ងន្ោះនឹ្ង្តូវបានបង្កើត 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ច-4 

គ. សាក ៉ាប្ Quota តាមរយោះ command fsutil 
1. ច ច Start  Command Prompt 
2. វាយ E: បន្ទ៉ាប់មកច ច Enter 
3. វាយ cd \IT\Kouy Socheat រួចច ច Enter 
4. វាយ fsutil file createnew file1.txt 4608000000 រួចច ច Enter។ 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៧ Command Prompt 

5. បន្ទ៉ាប់មកនឹ្បង្កើតឯកសារមួយង ្៉ាោះថា file1.txt ផ្ែ មនទាំ ាំ 4.5GB ផ្ែ វាមនទាំ ាំធាំជា្ 85% ននទាំ ាំ
Quota 5GB ែូងចនោះវានឹ្ងអញើរ Warning ងៅកាន់ Event Log 

6. ចូ ងៅកាន់ Event Viewer តាម Start  Administrative Tools  Event Viewer 
7. ងៅកនុ្ Event Viewer console pane ពង្្៊ីក Windows Log បន្ទ៉ាប់មកច ច Application រួចរកងមើ  Event 

ID 12325  

 
រូបភាពទ៊ី ច.៨ Event Viewer 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ច-5 

8. សាក ៉ាប្បង្កើតមួយងទៀតតាមរយោះ fsutil ង ើញថាមិនអាចបង្កើតបានងទងោយសារមនទាំ ាំធាំ ួស Quota 

 
រូបភាពទ៊ី ច.៩ Command Prompt 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ឆ  

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឆ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឆ 
ការររៀបចុំ File Screening 

1. នៅន ើម ៉ាសុ៊ីននេ ចុច Start  Administrator Tools  File Server Resource Manager  
2. ចុចពង្រ៊ីក File Screening Management ន ើយបន្ទ៉ាប់េកចុច File Screens 
3. Right-click ន ើ File Screens ន ើយនង្រើសយក Create File Screen 

 
រូបភាពទ៊ី ឆ.១ File Server Resource Manager 

4. បន្ទ៉ាប់េកនឹរនចញ Create File Screen dialog box នចញេក ង្ររ់ File Screen Path វាយបញ្ចូ  Path 
ដែ ចរ់ន វ្ើ File Screening 

5. ចុច Define custom file screen properties ន ើយចុច Custom Properties 

 
រូបភាពទ៊ី ឆ.២ Create File Screen 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឆ-2 

6. នៅកនុរ File Screen Properties dialog box ង្ររ់ Screening Type យក Active Screening ន ើយ
នង្រើសយក Audio and Video Files ង្ររ់ Select file group to block 

 
រូបភាពទ៊ី ឆ.៣ File Screen Properties 

7. នៅន ើ Event Log tab នរើសយក Send warning to event log បន្ទ៉ាប់េកចុច OK 

 
រូបភាពទ៊ី ឆ.៤ File Screen Properties 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឆ-3 

8. ចុច Create នែើេ៉ាប៊ីបនរកើរ File Screen បន្ទ៉ាប់នឹរនចញ Dialog េួយ សួរថារក៉ាា File Screen នន្ោះជា 
Template ឫអរ់ នង្រើសយក Save the custom properties as a template រួចវាយបញ្ចូ  Template 
Name ន ើយចុច OK 

 
រូបភាពទ៊ី ឆ.៥ Save Custom Properties as a Template 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ជ  
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ជ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ជ  
ការបង្កើត Storage Report 

1. នៅក្នុង File Server Resource Manager ចុច Right-click ន ើ Storage Reports Management បន្ទាប់មក្
ចុច Generate Reports Now 

 
រូបភាពទី ជ.១ File Server Resource Manager 

2. នៅក្នុង Storage Reports Task Properties ចុច Add រួច Browse រក្ Folder ដែ ចង់ន វ្ើ Report រួចចុច 
OK។ បន្ទាប់មក្ ន្ជើសយក្្បនេទ Report ដែ ចង់ន វ្ើ រួចចុច OK 

 
រូបភាពទី ជ.២ Storage Report Task Properties 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ជ-2 

3. នៅក្នុង Generate Storage Reports នរើសយក្ Wait for reports to be generated and then display them 
ន ើយចុច OK 

 
រូបភាពទី ជ.៣ Generate Storage Reports 

4. មួយសនុ្ុះន្ោយមក្ Internet Explorer នឹងបង្ហាញ Report នចញមក្ 

 
រូបភាពទី ជ.៤ Quota Usage Report 

 
 
 
 
 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ជ-3 

 

 
រូបភាពទី ជ.៥ File Screening Audit Report 

 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ឈ  
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឈ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឈ 
ការបង្កើត DFS Namespace 

ក - ការបង្កើត Namespace ថ្មមីយួងោយង្បើ New Namespace Wizard 
1. ងៅង ើម ៉ាស ីនងម DC ច ចង ើ Start  Administrative Tools  DFS Management 
2. ងៅកនុ្ DFS Management ច ច Right-click ង ើ Namespaces ង ើយង្រើសយក New Namespace 

 
រូបភាពទី ឈ.១ DFS Management 

3. ងៅង ើ Namespace Server page ងៅកនុ្ Server field វាយ YCC-DC1 បន្ទ៉ាប់មកច ច Next 

 
រូបភាពទី ឈ.២ New Namespace Wizard 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឈ-2 

4. ងៅង ើ Namespace Name and Setting page កនុ្ Name field វាយ OrgDocs បន្ទ៉ាប់មកច ច Next 

 
រូបភាពទី ឈ.៣ Namespace Name and Settings 

5. ងៅង ើ Namespace Type page ង្រើសយក Domain-based namespace ង ើយបន្ទ៉ាប់មកច ច Next 

 
រូបភាពទី ឈ.៤ Namespace Type 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឈ-3 

6. ងៅង ើ Review Settings and Create Namespace page ងមើ ថាSettingsងន្ោះ្តឹម្តូវតាមអ្វីដែ ច្់បាន 
រួចច ចCreateងែើម៉ាបីបង្កើតNamespaceងន្ោះ 

 
រូបភាពទី ឈ.៥ Review Settings and Crate Namespace 

7. ងៅង ើ Confirmation page នឹ្ង ើញ status ោក់ថា success ងន្ោះបង្ហ៉ាញ Namespace ្តូវបានបង្កើតងោយ
ងោគរ័យ បន្ទ៉ាប់ច ច Finish 

 
រូបភាពទី ឈ.៦ Confirmation 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឈ-4 

ខ- ការបដនែម Namespace Server ងៅងោយ Namespace 
1. ងៅង ើម ៉ាស ីនងម DC ចូ ងៅ DFS Management បន្ទ៉ាប់មក Right-click ង ើ \\ycc.org.kh\OrgDocs បន្ទ៉ាប់

មកច ច Add Namespace Server 

 
រូបភាពទី ឈ.៧ DFS Management 

2. ងៅកនុ្ Add Namespace Server ្ត្់ Namespace Server field វាយ YCC-SVR1 បន្ទ៉ាប់មកច ច OK 

 
រូបភាពទី ឈ.៨ Add Namespace Server 

 
 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ឈ-5 

3. បន្ទ៉ាប់ពីបដនែម Namespace Server មក ង ើញថា OrgDocs namespace គឺ្តូវបាន host ទាំ្ងៅង ើ DC និ្ 
YCC-SVR1 

 
រូបភាពទី ឈ.៩ Namespace Server tab 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ញ  
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ញ 
ការររៀបចុំ Folder Targets នងិ Folder Replication 

ក- បង្កើត ITDocs folder និ្ង ៀបច ំfolder target មយួងៅង ើ DC 
1. ងៅង ើ DC កនុ្ DFS Management console pane right-click \\ycc.org.kh\OrgDocs ង ើយបន្ទាប់ចុច 

New Folder 

 
 ូបភាពទី ញ.១ DFS Management 

2. ងៅកនុ្ New Folder box កនុ្ Name field វាយ ITDocs 

 
 ូបភាពទី ញ.២ New Folder 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-2 

3. ចុច Add 

 
 ូបភាពទី ញ.៣ Add Folder Target 

4. ងៅកនុ្ Add Folder Target box ចុច Browse 
5. ងៅកនុ្ Browse for Shared Folders box ចុច New Shared Folder 

 
 ូបភាពទី ញ.៤ Browser for Shared Folders 

6. ងៅកនុ្ Create Share dialog box កនុ្ Share name field វាយ ITDocFiles 
7. ងៅកនុ្ Local path of shared folder field វាយ E:\ITDocFiles 

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-3 

8. ងរោម Shared folder permissions ចុច Administrators have full access; other users have read-
only permissions ង ើយបន្ទាប់មកចុច OK 
 
 

 
 ូបភាពទី ញ.៥ Create Share 

9. ងៅកនុ្ Warning dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត E:\ITDocFiles folder 
10. ងៅកនុ្ Browse for Shared Folders dialog box ចុច OK 
11. កនុ្ Add Folder Target dialog box verify ថា path shows \\DC\ITDocFiles, and then click OK. 
12. ងៅកនុ្ New Folder dialog box verify ថា ITDocs រតូវបាន list សរាប់ Name និ្ \\DC\ITDocFiles 
រតូវបាន list សរាប់ Folder targets ង ើយបន្ទាប់មកចុច OK  

13. ងៅកនុ្ console pane ចុច \\ycc.org.kh\OrgDocs 
14. ងៅកនុ្ details pane ចុច Namespace tab សាគា ់ថា ITDocs រតូវបាន list  ូចជា entry មួយកនុ្

namespace 
15. ងៅកនុ្ console pane ពរ្ីក \\ycc.org.kh\OrgDocs ង ើយបន្ទាប់មកចុច ITDocs កនុ្ details pane 
សាគា ់ថាងៅង ើ  Folder Targets tab  folder target មួយរតូវបាន configure  

16. ចុច Replication tab និ្សាគា ់ថា replication មិនរតូវបាន configure 
 
 
 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-4 

ខ- ោ បង្កើត AdminDocs folder និ្ោ ង ៀបច ំfolder target on YCC-SVR1 
1. ងៅង ើ DC កនុ្ DFS Management console pane right-click \\ycc.org.kh\OrgDocs  ង ើយបន្ទាប់ 
ចុច New Folder 

2. ងៅកនុ្ New Folder dialog box កនុ្ Name field វាយ AdminDocs 

 
 ូបភាពទី ញ.៦ New Folder 

3. ចុច Add 

 
 ូបភាពទី ញ.៧ Add Folder Target  

4. ងៅកនុ្ Add Folder Target dialog box ចុច Browse 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-5 

5. ងៅកនុ្ Browse for Shared Folders dialog box កនុ្ Server field វាយ YCC-SVR1 ង ើយបន្ទាប់មក
ចុច Show Shared Folders 

  
 ូបភាពទី ញ.៨ Browser for Shared Folders 

6. ចុច New Shared Folder 
7. ងៅកនុ្ Create Share dialog box កនុ្ Share name field វាយ AdminDocFiles 
8. ងៅកនុ្ Local path of shared folder field វាយ E:\AdminDocFiles 
9. ខា្ងរោម Shared folder permissions ចុច Administrators have full access; other users have 

read-only permissions ង ើយបន្ទាប់ចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.៩ Create Share 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-6 

10. ងៅកនុ្ Warning dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត E:\AdminDocs folder  
11. ងៅកនុ្ Browse for Shared Folders dialog box ចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.១០ Browser for Shared Folders 

12. ងៅកនុ្ Add Folder Target dialog box verify ថា path បង្ហាញ \\YCC-SVR1\AdminDocs ង ើយចុច 
OK 

 
 ូបភាពទី ញ.១១ Add Folder Target 

13. ងៅកនុ្ New Folder dialog box verify ថា AdminDocs រតូវបាន list សរាប់  Name និ្ \\YCC-
SVR1\AdminDocs រតូវបាន list សរាប់ Folder targets ង ើយបន្ទាប់មកចុច OK 

14. ងៅកនុ្ console pane ចុច AdminDocs កនុ្ details pane សាគា ់ថាង ើ Folder Targets tab folder 
target មួយ   រតូវបាន configure   

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-7 

គ- ោ បង្កើត additional folder targets សរាប ់ITDocs folder និ្ ោ ង ៀបច ំfolder replication 
1. ងៅង ើ DC កនុ្ DFS Management console pane right-click ITDocs ង ើយបន្ទាប់មកចុច Add Folder 

Target 
2. ងៅកនុ្ New Folder Target dialog box កនុ្ Path to folder target field វាយ \\YCC-SVR1\ITDocs 
បន្ទាប់ ចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.១២ New Folder Target 

3. ងៅកនុ្ Warning box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត \\YCC-SVR1\ITDocs shared folder 
4. ងៅកនុ្ Create Share dialog box កនុ្ Local path of shared folder field វាយ E:\ITDocs 
5. ខា្ងរោម Shared folder permissions ចុច Administrators have full access; other users have 

read-only permissions ង ើយបន្ទាប់មកចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.១៣ Create Share 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-8 

6. ងៅកនុ្ Warning dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត E:\ITDocs folder 
7. ងៅកនុ្ Replication dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត replication group មួយ  

 
 ូបភាពទី ញ.១៤ Replication 

8. ងៅង ើ Replication Group and Replicated Folder Name page, verify ថា ycc.org.kh\OrgDocs
\ITDocs រតូវបាន list ជា Replication group name និ្ ITDocs រតូវបាន list ជា  Replicated folder 
name និ្បន្ទាប់មកចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.១៥ Replication Group and Replicated Folder Name 

9. ងៅង ើ Replication Eligibility page verify ថា DC និ្ YCC-SVR1ទំ្ពី រតូវបាន list ង ើយបន្ទាប់មក 
ចុច Next 

 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-9 

 

 
 ូបភាពទី ញ.១៦ Replication Eligibility 

10. ងៅង ើ Primary Member page ងៅកនុ្ Primary Member list ចុច DC ង ើយបន្ទាប់មកចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.១៧ Primary Member 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-10 

11. ងៅង ើ Topology Selection page verify ថា Full mesh រតូវបានងររើសង ើស ង ើយចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.១៨ Topology Selection 

12. ងៅង ើ Replication Group Schedule and Bandwidth page, verify ថា Replicate continuously 
using the specified bandwidth រតូវបានងររើសង ើស និ្កនុ្ Bandwidth list Full រតូវបាន select និ្ចុច 
Next 

 
 ូបភាពទី ញ.១៩ Replication Group Schedule and Bandwidth 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-11 

13. ងៅង ើ Review Settings and Create Replication Group page review the settings បន្ទាប់ចុច Create 

 
 ូបភាពទី ញ.២០ Review Settings and Create Replication Group 

14. ងៅង ើ Confirmation page verify ថាោ ង្ ទំ្អស់បានងជាគរ័យ និ្បន្ទាប់ចុច Close 

 
 ូបភាពទី ញ.២១ Confirmation 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-12 

15. អាន Replication Delay message ង ើយបន្ទាប់ចុច OK 
16. ងៅកនុ្ console pane ពរ្ីក Replication និ្បន្ទាប់មកចុច ycc.org.kh\OrgDocs \ITDocs. 
17. ងៅកនុ្ details pane ង ើ Memberships tab verify ថា DC និ្ YCC-SVR1ទំ្ពីរតូវបាន list នឹ្ាន 

 
ឃ- ោ បង្កើត additional folder targets សរាប់ AdminDocs folder និ្ោ ង ៀបចំ folder replication 

1. ងៅង ើ DC កនុ្ DFS Management console pane right-click AdminDocs ង ើយបន្ទាប់មកចុត Add 
Folder Target 

2. ងៅកនុ្ New Folder Target dialog box កនុ្ Path to folder target field វាយ \\DC\AdminDocs 
ង ើយបន្ទាប់មកចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.២២ New Folder Target 

3. ងៅកនុ្ Warning dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត \\DC\AdminDocs shared folder 
4. ងៅកនុ្ Create Share dialog box កនុ្ Local path of shared folder field វាយ E:\AdminDocs 
5. ខា្ងរោម Shared folder permissions ចុច Administrators have full access; other users have 

read-only permissions បន្ទាប់ចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ.២៣ Create Share 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-13 

6. ងៅកនុ្ Warning box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត E:\AdminDocs folder 
7. ងៅកនុ្ Replication dialog box ចុច Yes ង ើមាបីបង្កើត replication group 
8. ងៅង ើ Replication Group and Replicated Folder Name page, verify ថា \\ycc.org.kh\OrgDocs 

\AdminDocs រតូវបាន list ជា Replication group name និ្ AdminDocs រតូវបាន list ជា Replicated 
folder name និ្បន្ទាប់មកចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.២៤ Replication Group and Replication Folder Name 

9. ងៅង ើ Replication Eligibility page, verify ថា DC and YCC-SVR1ទំ្ពី រតូវបាន list ង ើយបន្ទាប់
ចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.២៥ Replication Eligibility 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-14 

10. ងៅង ើ Primary Member page កនុ្ Primary member list ចុច YCC-SVR1ង ើយបន្ទាប់ចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.២៦ Primary Member 

11. ងៅង ើ Topology Selection page verify ថា Full mesh រតូវបាន select បន្ទាប់មកចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.២៧ Topology Selection 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-15 

12. ងៅង ើ Replication Group Schedule and Bandwidth page, verify ថា Replicate continuously 
using the specified bandwidth រតូវបាន select និ្កនុ្ Bandwidth list, Full រតូវបាន select បន្ទាប់មក
ចុច Next 

 
 ូបភាពទី ញ.២៨ Replication Group Schedule and Bandwidth 

13. ងៅង ើ Review Settings and Create Replication Group page review the settings បន្ទាប់មកចុច 
Create 

 
 ូបភាពទី ញ.២៩ Review Setting and Create Replication Group 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ញ-16 

14. ងៅង ើ Confirmation page, verify ថាោ ង្ ទំ្អស់បញ្ចប់ងោយងជាគរ័យ បន្ទាប់ចុច Close 

 
 ូបភាពទី ញ.៣០ Confirmation 

15. អាន Replication Delay message និ្បន្ទាប់ចុច OK 

 
 ូបភាពទី ញ. ៣១ Replication Delay 

16. ងៅកនុ្ console pane ចុច \\ycc.org.kh\OrgDocs\AdminDocs 
17. ងៅកនុ្ details pane ងៅង ើ Memberships tab verify ថា DC និ្ YCC-SVR1ទំ្ពី រតូវបាន list និ្
អាច ំង ើ ោ បាន 

 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ដ  
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ដ 
ការតុំឡ ើងTMG 2010 

1. ដំបូង Execute file setup របសT់MG 2010 រួចជ្រើសយក Run preparation tool 

 
រូបភាពទី ដ.១ Forefront TMG2012 Installation 

2. ចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.២ Forefront TMG Preparation Tool 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-2 

3. ជ្រើសយក I accept the term of the License Agreements រួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៣ License Agreement 

4. ជ្រើសយក Forefront TMG Services and Management រួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៤ Installation Type 

 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-3 

5. ធីកយក Launch Forefront TMG Installation Wizard ជ ើយចុច Finish 

 
រូបភាពទី ដ.៥ Forefront TMG Preparation complete 

6. ចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៦ Forefront TMG Enterprise Installation Wizard 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-4 

7. ជ្រើសយក I accept the term of the License Agreements រួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៧ License Agreement 

8. ដាក់ជ ្មោះUser និង Organization រួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៨ Customer Information 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-5 

9. ជ្រើសយកទីតំងរកមាទុកកម្មវិធី ជ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ដ.៩ Installation Path 

10. ចុច Change ជដើម្មបAីdd បញ្ចូលInternal Network 

 
រូបភាពទី ដ.១០ Define Internal Network 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-6 

11. ចុចជលើ Add Adapter 

 
រូបភាពទី ដ.១១ Addresses 

12. ជ្រើសយកNetwork adapterដដលតភាជមប់ជៅកាន់ Internal Network (Network ដដលការពារជដាយ TMG) 
ជ ើយចុច OK 

 
រូបភាពទី ដ.១២ Select Network Adapter 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ដ-7 

13. ចុចNext ជ ើយចុច Install រង់ចំម្ួយសន្ទោះ TMGនឹង្តូវបានបញ្ចូលជលើម មសុីនជ ោះ 

 
រូបភាពទី ដ.១៣ Forefront TMG Installation 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ថ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ថ 
ការររៀបចុំTMG2010 

១- Getting Started Wizard 
1. បន្ទាប់ពីបានតំឡ ើងTMG2010រួចរាល់មក ឡៅឡពលដែលែំឡ ើរការែំបូង TMG នឹងឡចញនូវ Getting Started 

Wizard ដែលជា Wizard ងាយស្រួលរំរាប ់Configure TMG។ ចុចឡលើ Configure Network Setting រួចចុច 
Next 

 
រូបភាពទី ថ.១ Getting Started Wizard 

2. ឡស្រើរយក Edge firewall ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.២ Network Template Selection 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-2 

3. ឡស្រើរយក Adapter ដែលតភាជាប់ឡៅកាន់ Internal Network ឡ ើយដាក់ IP, Subnet Mask និង DNS server 
បន្ទាប់មកចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.៣ LAN Settings 

4. ឡស្រើរយកAdapter ដែលភាជាប់ឡៅកាន់ internet បន្ទាប់មកដាក់IP, Subnet Mask, Default Gateway និង 
DNS Server រួចចុច Next ឡ ើយចុចFinish 

 
រូបភាពទី ថ.៤ Internet Settings 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-3 

5. ចុចឡលើ Configure system settings ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.៥ Getting Started Wizard 

6. ចុច next បន្ទាប់មកចុច Finish 

 
រូបភាពទី ថ.៦ Host Identification 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-4 

7. ចុចឡលើ Define deployment options ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.៧ Getting Stared Wizard 

8. ឡស្រើរយក Use the Microsoft Update service to check for updates (recommended) បន្ទាប់មកចុច 
next 

 
រូបភាពទី ថ.៨ Microsoft Update Setup 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-5 

9. ធីកយក Enable Malware protection និង Enable URL Filtering ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.៩ Forefront TMG Protection Feature Settings 

10. ចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១០ NIS Signature update settings 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-6 

11. ឡស្រើរយក No, I don’t want to participate ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១១ Customer Feedback 

12. ឡស្រើរយក None. No Information is sent to Microsoft ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១២ Microsoft Telemetry Reporting Service 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-7 

13. ចុច Finish 

 
រូបភាពទី ថ.១៣ Getting Started Wizard 

  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-8 

២- Creating Access Rule 
1. ឡបើក Forefront TMG រួចចុចឡលើ Firewall Policy ឡ ើយចុច Create Access Rule ឡៅកនុងTab Tasks ឡៅ
ស្ា ំ

 
រូបភាពទី ថ.១៤ Forefront TMG 

2. ដាក់ឡ ្ាោះ Access Rule ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១៥ New Access Rule Wizard 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-9 

3. ឡស្រើរយក Rule condition Allow ឫ Deny ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១៦ New Access Rule Wizard: Rule Action 

4. Add Protocol ឡៅឡោយRuleរួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.១៧ New Access Rule Wizard: Protocol 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-10 

5. ឡស្រើរយក Source ដែល Rule applied ឡៅឡលើ 

 
រូបភាពទី ថ.១៨ New Access Rule Wizard: Access Rule Source 

6. ឡស្រើរយក Destination ដែល Rule applied ឡៅឡលើ 

 
រូបភាពទី ថ.១៩ New Access Rule Wizard: Access Rule Destinations 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-11 

7. Add User ដែល rule ឡធវើការឡលើ 

 
រូបភាពទី ថ.២០ New Access Rule Wizard: User sets 

8. ចុច Finish 

 
រូបភាពទី ថ.២១ New Access Rule Wizard 

 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-12 

៣- URL Filtering 
1. កនុង Forefront TMG ចុច Web Access Policy ឡ ើយចុច Configure URL Filtering ឡៅខាងស្ាំស្តង់Tab 

Tasks 

 
រូបភាពទី ថ.២២ Forefront TMG 

2. ធីក Enable URL Filtering ឡ ើយចុច OK 

 
រូបភាពទី ថ.២៣ URL Filtering Settings 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-13 

3. ចុចឡលើ Configure Web Access Policy 

 
រូបភាពទី ថ.២៤ Forefront TMG 

4. យក No, do not create the rule for me ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.២៥ Web Access Policy Wizard 

 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-14 

5. Add URL set ចូល ោចឡស្បើURL setដែលមានស្សប់ ឫ បឡងកើតឡដាយខ្លួនឯង ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.២៦ Web Access Policy Wizard 

6. Add Unrestricted User ឡ ើយចុច Next 

រូបភាពទី ថ.២៧ Web Access Policy Wizard 
 
 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-15 

7. ឡស្រើរ Yes, inspect web content requested from the internet ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.២៨Web Access Policy Wizard 

8. ឡស្រើរ Allow users to establish HTTPS connections to Web sites បន្ទាប់មកចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.២៩ Web Access Policy Wizard 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-16 

9. ធីក Enable the default Web caching rule ឡ ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ថ.៣០ Web Access Policy Wizard 

10. ចុច Finish 

 

រូបភាពទី ថ.៣១ Web Access Policy Wizard   



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-17 

៤- Define Cache 
1. ចុច Configure Web Caching 

 
រូបភាពទី ថ.៣២ Forefront TMG 

2. ចុចឡលើ Cache Drives tab ឡ ើយចុច Configure 

 
រូបភាពទី ថ.៣៣ Cache Settings 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-18 

3. ចុចឡលើ Drive ដែលផ្ទុកCache ឡ ើយវាយទំ ំCacheរួចចុច Set បន្ទាប់មកចុច OK 

 
រូបភាពទី ថ.៣៤ Define Cache Drives   



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-19 

Enable Malware Inspection 
1. ឡៅកនុង Forefront TMG ចុចឡលើ Configure Malware Inspection 

 
រូបភាពទី ថ.៣៥ Forefront TMG 

2. ឡៅ Tab General ធីក Enable malware inspection 

 
រូបភាពទី ថ.៣៦ Malware Inspection 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្័រវិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្័រ ទ្ុំព្រ័ៈ ថ-20 

3. ឡៅ Tab Inspection Settings ឡស្រើរយក Inspection optionsឡ ើយចុច OK 

 
រូបភាពទី ថ.៣៧ Malware Inspection 

 



 

 

 
 
 
 

ឧរេមព័នធ ឌ  
 
 
 
 
 
 
  



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ឌ-1 

ឧប្ម្ព័នធ ឌ 
User Manual 

 

ក. ការបង្កើត OU (Organization Unit) 
  Organization Unit ង េះបង្កើតង ើ្  ងដើម្បីសម្មួលដល់ភាពងាយម្សួលកនុ្ការម្រប់ម្រ្ Object។ 
 សូមចុច Start Program  Administrative tools  Active Directory Users and Computer។ វា
 ឹ្បងាហ្ញ ូវផ្្ាំ្ Windowមួយ រួចចុច Right Click ងលើ YCC.ORG.KH  New  Organization Unit។ 

 
រូបភាពទី ឌ.១ Active Directory Users and Computers 

បន្្្ប់មកវា ឹ្ងចញផ្្ាំ្មួយងទៀត ងដើម្បីងោយដាក់ង ្្េះងោយOUងន្េះ 

 
រូបភាពទី ឌ.២ New Object – Organizational Unit 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ឌ-2 

ខ. ការបង្កើត Group 
សូមចុច Start Program  Administrative tools  Active Directory Users and Computer។ វា ឹ្បងាហ្ញ
 ូវផ្្ាំ្ Windowមួយ រួចចុច Right Click ងលើ YCC.ORG.KH  New  Group 

 
រូបភាពទី ឌ.៣ Active Directory Users and Computers 

ដាក់ង ្្េះងោយ Group រួចចុច OK 

 
រូបភាពទី ឌ.៤ New Object - Group 

 



សាកលវិទ្យាលយ័ន័រតនុ ផ្នែកៈ កុំព្យទូ្រ័វិទ្យា 

ជុំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ ត្កុំព្យទូ្រ័ ទ្ុំព្រ័ៈ ឌ-3 

រ. ការបង្កើត User 
1. ដាំបូ្ចុច Right ClickងលើOU បន្្្ប់មកយក New ង ើយយក User 

 
រូបភាពទី ឌ.៥ Active Directory Users and Computers 

2. វាយបញ្ចូលពត៌មា របស់Userង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.៦ New Object - User 
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3. ដាក់Password  ិ្ Option ង្្េ្ៗងទៀតងោយUser Account រួចចុច Next 
- User must change password at next logon: User ម្តូវតតង វ្ើការផល្ស់បតូរ Password ងៅ
ងពល logon ងលើកងម្កាយ 

- User cannot change password: User មិ ោចផល្ស់បតូរ password ងដាយខលួ ឯ្បា ងទ 
- Password never expired: Password មិ មា ការ ួសកាំណត់ងទ 
- Account is disabled: បិទ Account 

 
រូបភាពទី ឌ.៧ New Object - User 

4. ងៅងពលUserម្តូវបា បង្កើត ចុច Finish 

 
រូបភាពទី ឌ.៨ User Created 
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ឃ. ការបញ្ចលូ User ចលូងៅកនុ្  Group 
1. Right click ងៅងលើង ្្េះUser ង ើយយក Add to a group 

 
រូបភាពទី ឌ.៩ Active Directory Users and Computers 

2. វាយង ្្េះGroup រួចចុច Check name បន្្្ប់មកចុច OK 

 
រូបភាពទី ឌ.១០ Select Groups 

3. បន្្្ប់ពីចុច OK  ឹ្ងចញផ្្ាំ្បញ្ជ្ក់ថា ងោរជ័យ 

 
រូបភាពទី ឌ.១១ Active Directory Domain Services 
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្. ការបង្កើត Quota Template 
1. ងៅងលើមា ្សុី  YCC-SVR1 ចុច Start  Administrative Tools  Server Resource Manager 
2. ងៅកនុ្ File Server Resource Manager console pane ពម្្ីក Quota Management បន្្្ប់មក Right-

click ងលើ Quota Templates រួចចុច Create Quota Template 

 
រូបភាពទី ឌ.១២ File Server Resource Manager 

3. ងៅកនុ្ Create Quota Template dialog box ងៅកនុ្ Template Name វាយ 5GB Limited ង ើយម្ត្់ 
Space Limit វាយងលខ 5 ង ើយងម្ជើសយក GB 

 
រូបភាពទី ឌ.១៣ Create Quota Template 
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4. ម្ត្់ Notification Threshold ចុច Add ង ើយវាយងលខ 85 ងៅកនុ្Filed ងម្កាម Generate notification 
when usage reaches (%) ង ើយចុចងលើ Event Log tab រួច្ីកយក Send warning to event log រួចចុច 
OK 

 
រូបភាពទី ឌ.១៤ Add Threshold 

5. ចុច OK មត្ងទៀតបន្្្ប់មក Quota Template ងន្េះ ឹ្ម្តូវបា បង្កើត 

 
រូបភាពទី ឌ.១៥ Create Quota Template 
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ច. បង្កើត Quota ងដាយពឹ្ ត្ែកងលើ Quota Template 
1. ងៅកនុ្ File Server Resource Manager console pane ចុច Right-click ងលើ Quotas បន្្្ប់មកចុច 

Create Quota 

 
រូបភាពទី ឌ.១៦ File Server Resource Manager 

2. បន្្្ប់មក ឹ្ងចញផ្្ាំ្ Create Quota dialog box 
- កនុ្ Quota Path វាយ Path តដលច្់ង វ្ើ quota 
- ងម្ជើស Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders 
- ខា្ងម្កាម Derive properties from this quota template (recommended) ងម្ជើសយក 5GB 

Limited តដលោ Quota Template តដលងទើបតតបង្កើតខា្ងលើ 

 
រូបភាពទី ឌ.១៧ Create Quota 

3. ចុច OK បន្្្ប់មក Quota ងន្េះ ឹ្ម្តូវបា បង្កើត 
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ឆ. Creating Access Rule 
1. ងបើក Forefront TMG រួចចុចងលើ Firewall Policy ង ើយចុច Create Access Rule ងៅកនុ្Tab Tasks ងៅ
ស្្ាំ 

 
រូបភាពទី ឌ.១៨ Forefront TMG 

2. ដាក់ង ្្េះ Access Rule ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.១៩ New Access Rule Wizard 
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3. ងម្ជើសយក Rule condition Allow ឫ Deny ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.២០ New Access Rule Wizard: Rule Action 

4. Add Protocol ងៅងោយRuleរួចចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.២១ New Access Rule Wizard: Protocol 
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5. ងម្ជើសយក Source តដល Rule applied ងៅងលើ 

 
រូបភាពទី ឌ.២២ New Access Rule Wizard: Access Rule Source 

6. ងម្ជើសយក Destination តដល Rule applied ងៅងលើ 

 
រូបភាពទី ឌ.២៣ New Access Rule Wizard: Access Rule Destinations 
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7. Add User តដល rule ង វ្ើការងលើ 

 
រូបភាពទី ឌ.២៤ New Access Rule Wizard: User sets 

8. ចុច Finish 

 
រូបភាពទី ឌ.២៥ New Access Rule Wizard 
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ជ. URL Filtering 
1. កនុ្ Forefront TMG ចុច Web Access Policy ង ើយចុច Configure URL Filtering ងៅខា្ស្្ាំម្ត្់Tab 

Tasks 

 
រូបភាពទី ឌ.២៦ Forefront TMG 

2. ្ីក Enable URL Filtering ង ើយចុច OK 

 
រូបភាពទី ឌ.២៧ URL Filtering Settings 
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3. ចុចងលើ Configure Web Access Policy 

 
រូបភាពទី ឌ.២៨ Forefront TMG 

4. យក No, do not create the rule for me ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.២៩ Web Access Policy Wizard 
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5. Add URL set ចូល ោចងម្បើURL setតដលមា ម្សប់ ឫ បង្កើតងដាយខលួ ឯ្ ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.៣០ Web Access Policy Wizard 

6. Add Unrestricted User ង ើយចុច Next 

រូបភាពទី ឌ.៣១ Web Access Policy Wizard 
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7. ងម្ជើស Yes, inspect web content requested from the internet ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.៣២Web Access Policy Wizard 

8. ងម្ជើស Allow users to establish HTTPS connections to Web sites បន្្្ប់មកចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.៣៣ Web Access Policy Wizard 
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9. ្ីក Enable the default Web caching rule ង ើយចុច Next 

 
រូបភាពទី ឌ.៣៤ Web Access Policy Wizard 

10. ចុច Finish 

 

រូបភាពទី ឌ.៣៥ Web Access Policy Wizard 
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ជ. Troubleshooting 
- ករណីតដលអ្នកងម្បើម្បាស់មិ ោច Access ចូលមា ្សុី ងមបា ម្តូវងមើល 

1. តខ្េ Network 
2. Network Card ដាំងណើរការឫអ្ត់ 
3. Switch មា ង ល្ើ្ចូលឫអ្ត់ 
4. ងមើល DNS Service 

- ករណីតដលមិ ោចងម្បើម្បាស់អុ្ ិ ង ើ្តណតបា ម្តូវពិ ិត្យងមើល 
1. មា ្សុី  TMG Server 2010 ដាំងណើរការឫអ្ត់ 
2. តខ្េអុ្ ិ ង ើ្តណតតដលទទួលពី ISP ដាំងណើរការឫអ្ត់ 
3. Modem មា ង ល្ើ្ចូលឫអ្ត់ 
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