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េតMapeoគឺជាអី?

Mapeo តូវបានបេងតេឡងស មាប់អ្នកការពារែដនដីេដម្បីងាយ សួលក្នុងការចង កងឯកសារ
ព័ត៌មានអំពីសិទិម
្ធ នុស និងបរ ិសាននិងេដម្បី បមូលនូវទិន្នន័យអំពីដីធីរបស់ពួកេគ។
វាអាច តូវបានេ បេ

យបុគលឬេ

យ កុមបុគលែដលមានបំណងសហការគា្ននិងែចករ ំែលកគា្ន

នូវព័ត៌មាន និងជាពិេសសស មាប់អ្នកែដលពូែកេធការងារក្នុងបរ ិ

កាសឬតំបន់

ច់ ស

ល

និងមិនែមនតាមអនឡាញ។ វាមានភាពងាយ សួលក្នុងការេ ប មិនចំណាយថវ ិកា និងអាចចូល
េមលព័ត៌មានបាន េហយអាចកំណត់ភាសាក្នុង សុកនិងការេរ បចំេផ ងៗេ

យខួនឯងបាន។

កម្មវ ិធីMapeo Mobile App តូវបានេ បេដម្បី បមូលភស្តុតាងេ
ថតរូបភាព ឬកត់ តាេ

ក្នុងសហគមន៍ឬតាមវាល េដម្បី
យេ បជភីេអសនូវចំណុចទីតាំងសំខាន់ៗ។ េហយកម្មវ ិធីMapeo

Desktop app តូវបានេ បេដម្បីេរ បចំចាត់ែចងទិន្នន័យែដល បមូលបានតាមរយៈទូរស័ព្ទៃដឬជីភី

េអស និងេដម្បីគិត សៃមពីរប
ូ ភាព ែកស មួល និងបេងតរបាយការណ៍សកម្មភាពែដលវាមានភាព
លំបាកក្នុងការេធវាេ

េលទូរស័ព្ទៃដ។ ឧបករណ៍ទាំងពីរអាចអនុវត្តស មាប់គេ មាងជា កុមឬជា

បុគលបានពីេ ពាះអ្នកអាចេធដំណាលភាពទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ទូរស័ព្ទៃដ និងអាចេធដំណាល
ភាពពីទូរស័ព្ទៃដេ

កាន់កុំព្យូទ័រ និងពីកុំព្យូទ័រេ

កាន់កុំព្យូទ័របានែដរ។

ឧបករណ៍Mapeo តូវបានសហការគា្នេរ បចំនិងបេងតេឡងជាមួយនិងសហគមន៍ជនជាតិេដម
ភាគតិចែដល បឈមការគ មាមកំែហងចំេពាះដីធីដូចជាការេធអាជីវកម្មែរ ៉មាសខុសច្បាប់ ការ
បំពុលេ

យសារេ បង និងការ បមាញ់ខុសច្បាប់។ វា តូវបានបេងតេឡងេដម្បីគាំ ទពួកេគក្នុងការ

ចង កងឯកសារសកម្មភាពទាំងេនះេដម្បីេធសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ បឆាំងនឹងសកម្មភាព
ខុសច្បាប់ទាំងេនះ េដម្បីរាយការេ

កាន់អាជាធរ េរ បចំ

ផ ពផ្សាយ ឬបេងតែផនទីេដម្បីទាមទារយកដីមកវ ិញ។

ក់ពាក្យប្តឹង បេងតយុទ្ធ

ឧបករណ៍ Mapeo គឺជាកម្មវ ិធីមានលក្ខណៈេបកចំហែដលទទួលបានផល បេ
តលប់ជាបន្តប ្ទ ប់ពីអ្នកេ ប បាស់ទាំងឡាយេ

ជន៍តាមរយៈមតិ

ទូទាំងពិភពេលាក។ េលាកអ្នកអាចផ្តល់មតិឬ

សំេណរស មាប់ការបេងតលក្ខណៈពិេសសប ្ទ ប់េទ តស មាប់ឧបករណ៍ Mapeo។

01

ការ

សមាជិកៃន កុមល្បាតដីធីSinangoe បានេ បកម្មវ ិធី Mapeo Mobile េដម្បីេធ
ែផនទីកំណត់អំពីែដនដីជីដូនជីតារបស់ពួកេគ(ជាមួយនិងAlianza និង
Amazon Frontlines)។

មូលេហតុអីែដលេធឲ្យអ្នកចង់េ បឧបករណ៍ Mapeo
មានឧបករណ៍និងកម្មវ ិធីជាេ ចនែដលអាច តូវបានេ បេដម្បីបេងតែផនទីឬចង កងឯកសារជាព័ត៌មាន។
េទាះបី

៉ ងណាក៏េ

យ ប ្ទ ប់ពីបានេធការងារជាមួយនិងអ្នកការពារែដនដីអស់ជាេ ចនឆា្នំមក

បជាធិបេតយ្យឌីជីថល (Digital Democracy)មិនែដលរកេឃញឧបករណ៍ណាមួយែដល តូវបានបេងតេឡង

េដម្បីត មូវការនិងអាទិភាពសំខាន់បំផុតស មាប់អ្នកការពារែដនដីេ
សេ មចចិត្តបេងតនូវឧបករណ៍មួយេ

ះេទ ដូេច្នះេហយេយងក៏បាន

យមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនិងៃដគូកុង
្ន សុករបស់េយង។

ឧបករណ៍ជាេ ចនអាចទាមទារឲ្យមានការេ បអុីនេធណិតជាញឺកញាប់ែដលវាមិនមានេទេ
រងេ គាះនិង

ច់ ស

ក្នុងតំបន់ងាយ
ល។ វាអាចពឹងែផ្អកេល បព័ន្ធផុកព័
្ទ
ត៌មាន(server)កណា
្ត លឬអនឡាញែដលទាញយក

ទិន្នន័យេចញពីៃដរបស់អ្នកនិងចូលេ

ក្នុងៃដ/ការ ិ ល័យៃន កុមហ៊ុនសាជីវកម្ម។ វាអាចមានភាពស្មុកសា្មញ
ស មាប់ត មូវការែដលមិនចាំបាច់ េធឲ្យសមាជិកសហគមន៍ែដលពុំស៊ូវមានបទពិេសាធន៍ែផ្នកកុំព្យូទ័រ តូវ
បាត់បង់សិទិអ
្ធ ំណាចនិង

តឆាយពីេគ ឬវាអាចេធឲ្យអ្នក តូវពឹងែផ្អកេលអ្នកជំ

មានតៃមៃថជំនួសឲ្យការេលកកំពស់ស័យភាព ្ទ ល់ខួនរបស់អ្នក។

ឧបករណ៍ Mapeo តូវបានបេងតេឡងេដម្បីេ

1.

ញខាងេ

ឬកម្មវ ិធីែដល

ះ សាយចំណុចទាំងអស់េនះ។

មានភាពសាមញក្នុងការេ បនិង
េរ នសូត្
ឧបករណ៍ Mapeo Mobile តូវបានបេងតេឡងេដម្បីងាយ សួល

សិក្សាេរ នសូ តេទាះបីជាអ្នកមិនធាប់េ បទូរស័ព្ទៃដទំេនបេ ចនពីមុន
ក៏េ

យ។ វាេ បនូវរូបនិមិត្តស

េ ចនេដម្បីមានភាពងាយ សួល

េមលនិងយល់បានងាយ។ ឧបករណ៍ Mapeo Desktop ទាមទារឲ្យ
មានជំ

ញកុំព្យូទ័រខះៗែដរ ក៏ប៉ុែន្តវាមានអន្តរៃផ្ទ(interface)សាមញ

ងាយែដលវាមានចំនួនកំណត់នូវលក្ខណៈពិេសសរបស់វា។ មានឧប
ករណ៍េផ ងៗជាេ ចនេទ តែដលអ្នកអាចបញូ្ច នទិន្នន័យរបស់េចញេ
បានពីឧបករណ៍Mapeoេបសិនជាវាទាមទារឲ្យមានការវ ិភាគឬកិច្ច

កម្មវ ិធីបណុ្ត ះបណា
្ត លក្នុងវគដំបូង(first

ការចូលរួមនិងភាពជាមា្ចស់កម្មសិទិរ្ធ បស់សហគមន៍េ

Alianza Ceibo និង Amazon Frontlines េ

ការែផនទីដ៏សុគសា
្ម
្ម ញេ
គេ មាង។

ះ។ ភាពសាមញេនះជួយគាំ ទដល់
េល

version)ៃនMapeo Mobile ជាមួយនិង កុមKofan
Sinangoe។

ក្នុងតំបន់

02
03

2.

ឧបករណ៍Mapeoអាចដំេណរការេ

បាន

ទាំង សុងក្នុងទ មង់ែបបមិនែមនអនឡាញ
ឧបករណ៍Mapeo Mobile ែចករ ំែលកព័ត៌មានតាមរយៈការេ ប
បណា
្ត ញវា៉ យ

យ(WiFi)រវាងឧបករណ៍ទាំងឡាយ។ ការងា

រទាំំងេនះពឹងែផ្អកេលការេ បអុិនេធណិត ប៉ុែន្តក៏អាចតេមងេ ប
បានេ

យមិនបាច់មានបណា
្ត ញអនឡាញបានែដរេ

ការេ បេ ៉ទ័រ(routers)ចល័តដ៏សាមញែដលវាអាច

យ

ដំេណរការជាមួយនិងកុំព្យូទ័រឬអាគុយសាកតូចមួយែដលជា
បភពស មាប់ផ្តល់ថាមពលេភង។ ឧបករណ៍Mapeo

Desktop អាចេ បបណា
្ត ញដូចគា្នទាំងេនះេដម្បីែចករ ំែលក
ទិន្នន័យ េហយក៏អាចបញូ្ជ នទិន្នន័យេចញេ

នដីធីSiona បានេ បកម្មវ ិធី Mapeo

កុមតាម

Mobile េ

ឯកសារ(files)ែដលអាច តូវបានេគែចករ ំែលកវាេ

ក្នុងៃ ព េ យមានការគាំ ទពី Alianza
Ceibo និង Amazon Frontlines។

3.

កាន់

ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ (USB sticks)បានផងែដឬ។

ល

េល

ឧបករណ៍Mapeoេ ប បាស់នូវ បព័ន្ទទិន្នន័យ
វ ិញេ

ែចករ ំែលកគា្នេ

មកេ

យមិន

ចាំបាច់ឆងកាត់បណា
្ត ញកុំព្យូទ័រ
េម(centralized server)េ ះេទ

េនះមានន័យថាវាពុំមាន បភពទិន្នន័យេមឬកណា
្ត ល ែដលវាេធការ
តភា្ជប់សមាជិក កុមឬឧបករណ៍ទាំងឡាយេ

វ ិញ

ះេទ។ ផ្ទុយេ

សមាជិកគេ មាងទាំងឡាយែដលេធការងារដំណាលភាពជាមួយគា្ន
អាចចមងទិន្នន័យយកបានេ
បាន។ វាេធចល

េលឧបករណ៍ទូរស័ព្ទៃដរបស់ពួកេគ

ជុំវ ិញបណា
្ត ញគេ មាងេនះ។ អត បេ

របស់វាគឺរាល់ទិន្នន័យែដលអ្នក បមូលបានេ
ឧបករណ៍Mapeo Mobile គឺសិតេ

េល

ជន៍

េលទូរស័ព្ទៃដរបស់អ្នក េហយ

អ្នកក៏អាចេមលេឃញទិន្នន័យទាំងឡាយែដល តូវបាន បមូលេ
សមាជិកេផ ងៗេទ តេ

ក្នុង កុមរបស់អ្នកបានែដរ។ វាគឺជា

បព័ន្ធផុកទិ
្ទ
ន្នន័យមួយែដលពុំស៊ូវមានរច
តូវបានផ្ទុកេ

ខាងេ

េ

ឡាញ(server or online)េ

យ

សម្ព័ន្ធជាងទិន្នន័យែដល

េលបណា
្ត ញកុំព្យូទ័រេមឬអន

ន តួតពិនិត្យSiona បានេធដំណាលភាពេលចំណុច

ទាំងឡាយែដល តូវបាន បមូលតាមរយៈកម្មវ ិធីMapeo
Mobileេ

កាន់ឧបករណ៍Mapeo Desktop តលប់ចូលេ

ក្នុងភូមិ
របស់ពួកេគ(ជាមួយនិងAlianza Ceibo និង Amazon Frontlines)។

ះេទ េហយវាមានន័យថាសហគមន៍

របស់អ្នកអាចរក្សាបានភាពជាមា្ចស់និងការ គប់ គងទាំង សុងបាន
េ

កុមតាម

េល បព័ន្ទទិន្នន័យេបសិនជាអ្នកមានបំណង។

4.

អាចែកស មួលស មាប់ខួនឯងបាន
ឧបករណ៍Mapeo app ភាគេ ច នគឺមានលក្ខណៈអាច
ែកស មួលបានេ

យខួនឯងទាក់ទងនិ ងភាសា
ែផនទី និ ងព័ ត៌មានែដលអ្នកបាន បមូ ល។ េ េពល
ែដលអ្នកទាញយកវា វានឹ ងេចញមកជាមួយនិង

ែផនទី ពិភពេលាកែដលមិ នែមនលក្ខណៈអនឡាញ
េហយនិ ងការតេម ងេ

យស័ បវត្តិែដលអាចេ ប បា

នភាមៗេដ ម្បី បមូ លព័ ត៌មានអំពីការគ មាមកំែហង

េផ ងៗចំ េពាះដី ធី ឬសិទិ។
្ធ ឧបករណ៍ Mapeo តូវបាន
បកែ បជាភាសាមួ យចំ នួន រួចេហយ(រួមមាន
ភាសាអង់ េគស ប៉ កទុយ

ល ៃថ ែខ្មរ និ ងភាសា

ជាេ ច នេទ ត) េហយអាច តូវបានបកែ បជាភាសា
េផ ងៗេទ តែដរ។

ឧបករណ៍ Mapeo អាចេធ ការែកស មួលេ
េ

េលចំណុច៖

យខួនឯងបាន

បកែ បកម្មវ ិធីេ

ជាភាសាក្នុង សុករបស់ខួនបានេ យ
ការេ បឧបករណ៍អនឡាញែដលេគេ
ថា Crowdin។
បេងតបញ្ជីេ

្ម ះេរ បរាប់េផ ងៗ ្ទ ល់ខួនែដលអ្នកចង់
បមូលព័ត៌មានអំពីវា និងេរ បចំបេងតជាបញ្ជីរសំណួរពាក់

ព៏ន្ទនិងរូបនិមិត
្ម ្តស
ែដរ។

្ទ ល់ខួនរបស់អ្នកស មាប់វាបានផង

េរ បចំបេងតែផនទីែដលមានលក្ខណៈមិនែមនអនឡាញ ឬ
ែផនទី ែដលមាន បេភទព័ត៌មានឬទិន្នន័យលម្អិតេ

េល

ែផនទីេដម្បីគាំ ទដល់ឯកសាររបស់អ្នកបាន។ ឧទាហរណ៍
ដូចជាអ្នក បែហលជាចង់បានែផនទី

យរណបលម្អិត

មួយ ឬក៏ែផនទីមួយែដលមានែដនកំណត់អំពីការេធ

សម្បទានែរ ៉និងបង់កម្មសិទិដ
្ធ ីធី ឬែផនទីមួយែដលមាន
ទិន្នន័យអំពីរយៈកំពស់េដម្បីជួយអ្នកេរ បចំែផនការ
ស មាប់ការេធដំេណរចុះភូមិឬវាល។

កម្មវ ិធី Mapeo តូវបានេ បេដម្បីចង កងជាឯកសារនូវសកម្មភាព
ខុសច្បាប់ទាំងឡាយេ

ក្នុងតំបន់េអកាទ័រភាគខាងេជង េ
ការគាំ ទពី Alianza Ceibo និង Amazon Frontlines។

យមាន

កម្មវ ិធី Mapeo តូវបានេ បេដម្បីចង កងជាឯកសារនូវសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងឡាយេ
េអកាទ័រភាគខាងេជង េ

យមានការគាំ ទពី Alianza Ceibo និង Amazon Frontlines។

ក្នុងតំបន់

រេប បដំេណរការៃនការងារ
ឧបករណ៍ Mapeo អាច តូវបានេ បកុងលំ
្ន
ហូរការងារេផ ងៗគា្នជាេ ចនេដម្បីជួយការពារដីធីនិង
សិទិរ្ធ បស់អ្នក។
ទាញយកនិងតេមងកម្មវ ិធីMapeo
អ្នកអាចេ បកម្មវ ិធី Mapeo ជាមួយនិងការេរ បចំកំណត់េ

យ

ស័យ បវត្តិែដលមាន សាប់របស់វាបានភាមៗ ឬអ្នកអាចេធការ
េរ បចំវាេ

យការកំណត់េ

យខួនឯងក៏បាននិងតាមរយៈែផនទី
ែដលមានលក្ខណៈមិនែមនអនឡាញពាក់ព័ន្ទនឹងព័ត៌មានែដលអ្នក
ចង់ បមូល។ ជំ

នចុងេ កាយេនះទាមទារនូវចំេណះដឹង

បេច្ចកេទសកាន់ែតេ ចន ដូេច្នះអ្នកអាច តូវការការជួយគាំ ទ
េបសិនជាអ្នកចង់េរ បចំកំណត់កម្មវ ិធី Mapeo េ

បមូលទិន្នន័យេ
Mobile

សំខាន់ៗេ

ក្នុងែដនដីរបស់អ្នក ដូចជាតំបន់
បមាញ់សត ចង កងជាឯកសារអំពីនរណាខះបាន

េ ប បាស់វាេហយរកេឃញសតពាហនៈអីខះេ
ទីេ

ះ ឬតំបន់ទាំងឡាយណាែដលមាន

សារៈសំខាន់ែផ្នក បវត្តិសា ស្តនិងសាស

។

យខួនឯងបាន។

យការេ បកម្មវ ិធី Mapeo

អា ស័យេលត មូវការនិងកិច្ចការរបស់អ្នក វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹង
ការេធដំេណរេចញេ
កែនងេផ ងៗេ
អនុ

កាន់តំបន់

ច់ ស

ល ឬចុះតាមទី

ជុំវ ិញភូមិរបស់អ្នក។ កម្មវ ិធី Mapeo Mobile

តិឲ្យអ្នកេធការកត់ តាចំណុចេផ ងៗបានតាមរយៈជី

ភីេអសនិងចាត់ជា បេភទេផ ងៗបាន អាចបែនមកំណត់ តា
និងរូបភាពែដល តូវបានផ្សាភា្ជប់េ

នឹងចំណុចេផ ងៗនិង តូវ

បានេបាះ តាជាមួយនិងេពលេវលាកំណត់។ ឧទាហរណ៍ អ្នក
អាច បមូលព័ត៌មានអំពីការេលចគំពប់េ បងែដលរងប៉ះពាល់
េ

ដល់ដីធីរបស់អ្នក អាចថតរូបភាពជាភស្តុតាងនិងចង កង

ជាឯកសារេ

េពលេហតុការណ៍េលចគំពប់បានេកតេឡង។ ឬ

អ្នកអាចេ បកម្មវ ិធី Mapeo េដម្បីេធែផនទីកំណត់អំពីទីតាំង
05

05

េធដំណាលភាពអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នក
អ្នកអាចែចករ ំែលកទិន្នន័យជាមួយនិងសមាជិក កុមរបស់អ្នក
េ

យការេ បទូរស័ព្ទៃដរបស់អ្នក ឬក៏ភា្ជប់េ

េ

កាន់ទីេ

នឹងឧបករណ៍

Mapeo Desktop េហយបញូ្ជ នទិន័យ
្ន របស់អ្នកទាំអស់
ះបាន។

បញូ្ជ នទិន្នន័យរបស់អ្នកេចញ
តាមរយៈឧបករណ៍ Mapeo Desktop អ្នកអាចបេងតជារបាយ
ការណ៍pdfឬ ពីនបានេ

យសាមញេដម្បីែចករ ំែលកជាមួយនិង

មនុស េផ ងៗេទ តបាន។ អ្នកក៏អាចបេងតសំណុំ
ឯកសារ(file)េដម្បី

សាមញស មាប់េធការែចករ ំែលកតាមអនឡាញ។ ទិន្នន័យក៏អាច

ែកស មួល គិត សៃមរូបភាព និងវ ិភាគ

តូវបានទាញយកេចញជាទ មង់GeoJSON CSV ឬ Shapefile

េ បកុង
្ន បព័ន្ធទិន្នន័យភូមិសា ស្តនិងឧបករណ៍វ ិភាគ
ទិន្នន័យេផ ងៗបាន។ តាមរយៈកម្មវ ិធី Mapeo Mobile អ្នកអាច
េដម្បីយកេ

និងវ ិភាគេ បឧបករណ៍ Mapeo Desktop េដម្បីែកស មួលនិង
ពិនិត្យេមលទិន្នន័យែដលអ្នក បមូលបានេ

ក់បញូ្ច លទិន្នន័យែផនទីវ ិបសាយបានដ៏

យការេ ប

ែចករ ំែលកទិន្នន័យ រូបភាពពាក់ព័ន្ធ និងកំណត់ តាែតមួយបានជាមួយ

កម្មវ ិធី Mapeo Mobile។ អ្នកអាចេធការកំណត់ទិន្នន័យេដម្បី

និងមនុស េផ ងៗេទ តតាមរយៈការេ បអុីេម៉លឬកម្ម

ជួយឲ្យអ្នកគិត សៃមដល់រប
ូ ភាពអំពីអីែដលនឹងេកតេឡង និង

វ ិធីWhatsappេបសិនជាវាមានសកម្មភាពចាំបាច់ប ្ទ ន់ឬេបសិនជា

េធការវ ិភាគអំពីព័ត៌មាននិ ្ន ការ។

អ្នកមិនអាចេ បឧបករណ៍ Mapeo Desktop បាន។

រេប បចាប់េផ្តម

រេប បងាយបំ ផុតក្នុងការចាប់េផ្តមេ ប កម្មវ ិធី Mapeoេដ ម្បីេធ ែផនទី ឬតាម

នកិ ច្ចការគឺ តូវទាញយកកម្មវ ិធី Mapeo

Mobile ពី Google Play Storeរួចេហយអាចដំ េណរការវាបានេហយ។ េយងសង្ឃឹមថាវាមានភាពងាយ សួលក្នុងការេ ប
បាស់ ក៏ប៉ុែន្តេនះគឺជាេស វេ

េគាលស មាប់ជាជំនួយផងែដរេដ ម្បីបងាញផូវអ្នកនិ ងរេប បក្នុងការបំ េពញកិច្ចការេនះ
ជា កុម។ េបសិនជាអ្នកចង់េ ប វាជាមួ យនិ ងកម្មវ ិធី Mapeo Desktop ឬក៏ េ ប កម្មវ ិធីDesktop versionេ យខួនឯង

េដ ម្បីេធែផនទី អ្នកអាចទាញយកកម្មវ ិធីំ Mapeo Desktop ពី វ ិបសាយរបស់េយងបានេហយអាចេរ នពីរេប បក្នុងការេ ប
បាស់វាតាមរយៈេសចក្តីែណ ំេនះ។ មានចំណុចខះមិនទាន់ តូវបានបងាញេ ក្នុងេសចក្តីែណ ំេនះេ េឡយេទ
ដូេច្នះេបសិនមានអីមិនច្បាស់ចូរសាកសួរសហគមន៍ អ្នកេ ប បាស់របស់េយង។
អ្នកក៏អាចែសងរកព័ត៌មានេ

ទីេនះបានផងែដរ

េបសិនជាអ្នកមានបំណងកំណត់ការតេមង

យខួនឯងស មាប់កម្មវ ិធីMapeoជាមួយនិងរូប
និមិត្តស
្ទ ល់ខួននិងែផនទីែដលមានលក្ខណៈ
េ

មិនែមនអនឡាញនិងមានជំ
ទេដម្បីេធដូេច្នះ។

ញបេច្ចកេទសឬការគា

េយងចង់សា្តប់លឺអំពីគេ មាងការងាររបស់អ្នក េហយ
សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងេ បកម្មវ ិធីMapeoេ

យរ ីករាយ។

្ម ះក្នុងបញ្ជីេ
្ម ះកម្មវ ិធីMapeoរបស់េយង
េបសិនអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពី
ចូរចុះេ

កុមផលិតែផនទីWaorani មកពីAlianza Ceibo បានេ បកម្មវ ិធីMapeo

Desktop េដម្បីពិនិត្យេមលព័ត៌មានលម្អិតៃនែផនទីជាមួយនិង បជាជន
េ

ក្នុងភូមិ(ជាមួយនិង Alianza និង Amazon Frontlines)។

ដំណឹងនិងការអភិវឌ្ឍេផ ងៗ។
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ិ Mapeo
ឧទាហរណ៍អំពីរេប បេ ប បាស់កម្មវធី
ការតាម

ន តួតពិនិត្យេលបរ ិសានេ

សហគមន៍ជនជាតិេដមភាតិចេធការតាម

ក្នុង បេទសេប៉រូ

នេលការបំេពញការងារក្នុងECA-Amarakaeriេ

ក្នុង បេទសេប៉រភា
ូ គអាេគ្នយ៍ែដល
កំពុងែតេ ប បាស់កម្មវ ិធីMapeo Mobile និងDesktop ជាែផ្នកមួយៃនកម្មវ ិធីសហការ គប់ គងេ េលតំបន់អភិរក ។ សហការរួមគា្ន
ជាមួយនិងអ្នកអភិរក សួនឧទ្យាន ពួកេគបាន បមូលទិន្នន័យអំពីការេធអាជីវកម្មែរ ៉ខុសច្បាប់និងផលប៉ះពាល់េផ ងៗេ

េល

អាងស្តុកទឹកសហគមន៍Amarakaeri និងេ ប បាស់វាស មាប់េធេសចក្តីសេ មចចិត្តនិងេធសកម្មភាពៃផ្ទកុង
្ន ពមទាំងេធការ
ែចករ ំែលកជាមួយនិងអាជាធរអំពីអំេពខុសច្បាប់ទាំងឡាយែដល តូវ បឈមេ ះ សាយ។

ការផលិតែផនទីែដនដីេ
េកន

៉

ក្នុង បេទស

បជាជន<1>ជនជាតិេដមភាគតិចOgiekៃន

តំបន់Mount Elgonកំពុងែតេ បកម្មវ ិធីMapeo

Mobile និងDesktopេដម្បីេធែផនទីកំណត់តំបន់សំ
ខាន់ៗ</1>េ

េលដីធីរបស់ពួកេគែដលជាែផ្នកមួយ

ៃនការទាមទារដីធីជា បវត្តិសា ស្ត។

ជីដូនជីតាការផលិតែផនទីេ
បេទសេអកាទ័រ

ក្នុង

បជាជនSiekopaiៃន បេទសេអកាទ័រភាគខាងេជង

បានេ បកម្មវ ិធីMapeo Desktopេ
ពួកេគេដម្បីែសងរករូបភាព

ក្នុងភូមិរបស់
យរណបៃនែដនដី

ជីដូនជីតារបស់ពួកេគជាមួយនិងជនចាស់ជរានិង

េធការចង កងសាច់េរ ងជាឯកសារទាក់ទងនឹងបឹង
ទេននិងការតាំងលំេ

រស់េ

ែបបបុរាណ។

កម្មវ ិធី Mapeo តូវបានេ បេដម្បីចង កងជាឯកសារនូវសកម្មភាព
ខុសច្បាប់ទាំងឡាយេ

ក្នុងតំបន់េអកាទ័រភាគខាងេជង េ
ការគាំ ទពី Alianza Ceibo និង Amazon Frontlines។

ការ គប់ គង

យមាន

និភ័យេ គាះមហន្តរាយ

ស មាប់ បជាជនងាយរងេ គាះ
េ

យសារែតអាកាសធាតុេ

ក្នុង បេទស
ៃថ៖ អ្នកស្ម័ គចិត្តសុខាភិបាលភូមិេ ក្នុង
បេទសៃថតំបន់េឆ្នរសមុ ទកំពុងែត

េ បកម្មវ ិធីMapeoេដម្បី បមូលទិន្នន័យអំពីជនងាយ
រងេ គាះ េដម្បីធា
កុម Siekopai េ

ក្នុងតំបន់េអកាទ័រភាគខាងេជងបានេ ប
កម្មវ ិធីMapeo េដម្បី បមូលចំេណះដឹងពីជនចាស់ជរាមុនេពលេធ
ែផនទីកំណត់អំពីែដនដីដូនតារបស់ពួកេគេ

ក្នុងតំបន់Lagarto
Cocha (ជាមួយនិង Alianza Ceibo និងAmazon Frontlines)។
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េគាលេ

បានថាពួកេគអាចទទួលបានជំនួយចំ

និងភាមៗក្នុងករណីមានេ គាះមហន្តរាយ

ធម្មជាតិេកតេឡង

លក្ខណៈពិេសស
ត មូវការកម្មវ ិធី(Software)

ឧបករណ៍Mapeo Desktopអាច តូវបានតេម ងេ
កម្មវ ិធីMapeo Mobile បច្ចុប្បន្នអាចដំ េណរការេ

េលកុំព្យូទ័ រ(PC) Mac និ ង Linuxបាន។

េល បព័ ន្ធAndroidបាន។

សុវតិ ភាព
ទិ ន្នន័យែដល បមូលបានតាមរយៈកម្មវ ិធី Mapeo Mobile គឺ មិនអាច តូវបានេគែកនិ ង តូវបានចងកូ ដ
េដម្បីធា ថាវាមិ ន តូវបានេគែកឬេធ ឲ្យខូ ចបានេឡយ។ រាល់ទិន័ យ
្ន ទាំងអស់ មិ នថាវា តូវបាន
បេងតេ េលឧបករណ៍ Mapeo Desktop ឬ Mapeo Mobileេ ះេទ វា តូវបានបំ ែលងេ ជាកូ ដែដល
អាច តូវបានេធការេផ្ទ ង ្ទ ត់េដ ម្បីភាព តឹ ម តូវរបស់វា។ គេ មាងឯកជនទាំងឡាយអាច តូវបាន
បេងតេឡងេ យការេ ប េសារសុវតិ ភាពែដលេធការកំ ណត់ ថានរណាអាចេធ ដំណាលភាពទិ ន្នន័យ
ជាមួយវាបាន។
លក្ខណៈពិេសសសំខាន់ ៗ
បំ េពញមុខងារបានទាំង សុងេ យមិ នេ បអនឡាញ។ ទិ ន្នន័យមិ ន តូវបានផ្ទុកក្នុង បព័ ន្ធេម
ែផនទីនិងការេរ បចំកំណត់ ខួនឯងបាន េធដំណាលភាពពី មួយេ មួយបាន
ភាសា
អាចបកែ បជាភាសាេផ ងៗបាន។ បច្ចុប្បន្នមានបកែ បជាភាសាដូ ចជា ភាសាភូ មា នី ដឺែឡន
អង់េគស បារាំង អាឡាម៉ង់ ហុីនឌី ឥណូ្ឌ េនសុី ែខ្មរ មា៉ េឡសុី េណបា៉ ល់ ប៉ ទុយ
ល់ េអស៉្បាញ សា
ហុីលី ៃថ និងេវ តណាម។
បព័ន្ធផ ពផ្សាយ
អាច ក់បែនមរូបភាពបាន។
ជេ ម សៃនការបញូ្ច ល
អាចបញូ្ច លទីតាំងជីភីេអសនិងសំណុំឯកសាររូបភាពេផ ងៗ(shapefile)ចូ លេ
Deskktop បាន។

ក្នុងកម្មវ ិធី Mapeo

ជេ ម សៃនការបញូ្ជ នេចញ
កម្មវ ិធីMapeo Desktopអាចេផេចញជាទ មង់ pdf ពី នជារបាយការណ៍ GeoJSON CSV ឬជា
ទ មង់Shapefile។ កម្មវ ិធី Mapeo Mobileអាចបញូ្ជ នេចញចំ ណុចែតមួ យេ កាន់ អុីេម៉ ល
កម្មវ ិធីWhatsapp និ ងកម្មវ ិធីែចករ ំែលកតាមរយៈទូរស័ព្ទៃដេផ ងៗបាន។
បជាធិបេតយ្យឌី ជីថល(Digital Democracy)សូមែថងអំ ណរគុណចំ េពាះសហគមន៍ ជនជាតិ េដ ម
ភាគតិចទាំងអស់ែដលបានចូលរួមពាក់ ព័ន្ធកុងការបេង
្ន
តកម្មវ ិធី Mapeo Mobile និ ង Desktop។
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