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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 

កូនស ៀវសៅអំពីទិននន័យស ីកទូលាយ ជាសេមរភាសាសនេះ ត្រូវបានប្ត្  ត្មួលមកពីអរថ ទជាភាសា
អង់សលេ  ត្រង់ប្ននកស ចកតីប្ែន ំ (Guide) អំពីទិននន័យស ីកទូលាយ ននសាន នៃសៃីម Open Data 
Handbook កំប្ែ ០.៩ រ  ់សាថ  ័ន Open Knowledge ប្ៃលត្រូវបានទាញយកព:ី 
http://opendatahandbook.org/ ។ ៃំសែីរការប្ត្  ត្មួលអរថ ទជាភាសាប្េែរ ត្រូវបានស្វីស ីង សៅ
សល ី Transifex។ សៃីមបីចូលរួមអ អរ ទិវាទិននន័យស ីកទូលាយ ប្ៃលនឹងត្បារពធស្វីសៅនងៃទី ៤ ប្េមីន 
ឆ្ន ២ំ០១៧ នសពលខាងមុេសនេះ អងគការទិននន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានសបាេះពុមព និងនសពវនាយកូន
ស ៀវសៅអំពីទិននន័យស ីកទូលាយ ជាភាសាជារ ិ សៃីមបីនសពវនាយនិងប្ចកជូនសាធារែជន ។ កូន
ស ៀវសៅសនេះ ត្រូវបានសបាេះពុមពនាយមតងរួចមកស ីយកាលពីឆ្ន ២ំ០១៦ និងត្រូវបានប្ចកជូនអនកចូល
រួមកនុងទិវាទិននន័យស ីកទូលាយ កាលពីនងៃទី ៥ ប្េមីន។ 

សោល ំែងននកូនស ៀវសៅទិននន័យស ីកទូលាយ លឺ ំសៅសលីកកមព ់ និងជត្មុញឱ្យមានការប្ចក 
របំ្លកព័រ៌មាន និងទិននន័យកាន់ប្រទូលាយ ពី ំណាក់  ងគម ុីវលិ អងគការអនតរជារិ វ ័ិយឯកជន 
និង សាធារែៈ ជាពិស    ណាត ត្ក ួងសាថ  ័នននរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ សៃីមបី សត្មចបាននូវ ុពវ
ស រុរួមសនេះ ការចូលរួមោតំ្ទពី ំណាក់សាធារែជន ភាលីពាក់ព័នធ ជាពិស     លមន៍ទិននន័យ
ស ីកទូលាយ លឺពិរជាចបំាច់ និងពុំអាចេវេះបាន។   

កូនស ៀសៅសនេះ ពនយល់អំពីអរថន័យលនេឹេះ ននទិននន័យស ីកទូលាយ និងរស ៀ  សងកីរទិននន័យស ីក
ទូលាយ ប្ៃលជាៃំសែីរការជា កលននការសលីកកមព ់ការយល់ៃឹងជាសាធារែៈ និងការចូលរួម
រ  ់សាធារែជន កនុងការអភិវឌ្ឍជារិ។ ការែ៍សនេះ លឺត្  សៅតាមស  កកមែរ  ់អងគការទិននន័យ
អំពីការអភិវឌ្ឍ ប្ៃលកំពុងប្រនតល់ព័រ៌មាននិងទិននន័យស ីកទូលាយ ៃល់សាធារែជន អំពីនិនន ការនន
ការអភិវឌ្ឍខាងស ៃាកិចច  ងគមកិចច និង  រសិាថ នរ  ់ត្ សទ កមពុជា។ 

អងគការទិននន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌ្ី ុី)  ូមប្ងេងអំែរអរលុែយ៉ា ងត្ជាលសត្ៅចំសពាេះ ណាត
 មាជិកនន  លមន៍ទិននន័យស ីកទូលាយ និងអនកត្ ឡាញ់ោតំ្ទកិចចការសនេះ ត្ពមទាងំត្កុមការងារ 
អូឌ្ី ុី ប្ៃលបានចំណាយសពលសវលាៃ៏មានរនមេ និងអ ់ពីកមាេ ងំកាយចិរត ចូលរួមចំប្ែកប្ត្  ត្មួល 
និងសរៀ ចំចងត្កង កូនស ៀវសៅអំពីទិននន័យស ីកទូលាយជាសេមរភាសា រ ូរសលចសចញជារូ រាងស ីង 
ប្ៃលនឹងនតល់ជាត្ សយជន៍ៃ៏ឧរតុងគឧរតមនងេថ្លេ   ត្មា ់ត្ ជាពលរៃា និង  លមន៍សៅកមពុជា។  

រាជធានីភនំសពញ, នងៃទី ៤ ប្េមីន ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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សេចក្ឋសី្ឋមី 

អបក្ដឹងចាេ់សេថា ស ីថវកិាដដលអបក្បង់ពន្នប ុន្មម ន្ រ ូវបាន្ចំណាយសលីស ល្ីងបំ ល្ឺ ល្ូវសាធារណៈ ឬការ
រសាវរាវជំងឺមហារកី្? សបីអបក្ជិិះក្ង់ពី ធ្ិះសៅក្ដន្លងការងាររបេ់អបក្ ស ី ល្ូវមយួណាា ល្ូវកា ់ ដដល
មាន្េុវ ទិភាព និ្ងសេេភាពលអាងសេ? ស ីមាន្អវីខ្លិះសៅក្បុងខ្យល់ ដដលអបក្ដក្ដសងហីមសពលជិិះក្ង់
តាមបសណាថ យ ល្ូវសន្មិះ? ស ីក្ដន្លងណាខ្លិះក្បុង ំបន់្របេ់អបក្ ដដលអបក្នឹ្ងអាចរក្បាន្ឱកាេការងារ
លអាងសេ និ្ង ាេីក្ដន្លងដដលមាន្អរតាចំន្ួន្សដីមសឈហូីបដ ល្ក្បុងមយួេីឡូដម រ កាសរ   ខ្ពេ់ាងសេ? 
ស ីសៅសពលណាដដលអបក្នឹ្ងអាចមាន្ឥេនិពលសលីការេសរមចចិ ថអំពី របធាន្បេដដលអបក្យក្ចិ ថ
េុក្ដាក់្យ ងខ្ល ងំ សហយីស ីន្រណាេឺាបុេគល ដដលអបក្េរួេបផនិី្យយសៅកាន់្? 

បចចុបផន្បសន្ិះ បសចចក្វេិាថមីៗ បាន្បងកភាពងាយរេួលដល់ការបសងកី របស្េសេវា  សដីមផសីឆលីយ ប
សៅនឹ្ងេំណួរទងំសន្ិះសដាយេវ័យរបវ ថិ។ ភាេសរចីន្នន្េិន្បន័្យ ដដលអបក្នឹ្ងរ ូវការសដីមផសីឆលីយេំណួរ
ទងំសន្ិះ រ ូវបាន្បសងកី សឡងីសដាយសាទ ប័ន្សាធារណៈ។ យ ងសន្ិះក្ថី  ាញឹក្ញយ េិន្បន័្យដដលរ ូវ
ការ មិន្េទិ ក្បុងេរមង់ដដលមាន្លក្ខណៈងាយរេួល ក្បុងការសរបីរបាេ់បាន្ភាល មសន្មិះសេ។ សេៀវសៅ
សន្ិះ នឹ្ងសរៀបរាប់អំពីរសបៀបសបីក្េកាថ នុ្ពលនន្ព័ ៌មាន្ ល្ូវការ និ្ង ព័ ៌មាន្របស្េស្េងសេៀ  សដីមផី
េរមួលដល់ការបសងកី ឱយមាន្សេវាថមីៗ ក្បុងសោលបំណងសលីក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់របាពលរដឌ 
ក៏្ដូចាស វ្ីឱយរដាឌ ្ិបាល និ្ងេងគម ដំសណីរការកាន់្ដ របសេីរសឡងី។ 

េញ្ញដ ណនន្ េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ  និ្ង ាពិសេេ េិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ (ព័ ៌មាន្ - 
សាធារណៈ ឬព័ ៌មាន្ស្េងសេៀ  - ដដលសាធារណជន្អាចមាន្លេនភាពេេលួយក្និ្ងសរបីរបាេ់
សឡងីវញិេរមាប់សោលបំណងណាមួយ)  រ ូវបាន្បសងកី សឡងីាយូរឆ្ប មំក្សហយី។ សៅក្បុងឆ្ប ំ
២០០៩ េិន្បន័្យសបីក្េូលាយចាប់ស ថ្ីមេេលួបាន្ការោរំេ ពីេំណាក្រដាឌ ្ិបាលនន្របសេេមយួ
ចំន្នួ្ ( យួ ងដូចា េហរដឌអាសមរកិ្ អង់សេលេ កាណាដា និ្ង ណូដវលសហេឡង់) ដដលដថលងរបកាេ
អំពីេំនិ្ ថ្ួចស ថ្ីមថមីៗសឆ្ព ិះសៅរក្ការសបីក្េូលាយនូ្វព័ ៌មាន្នន្សាទ ប័ន្របេ់ខ្លួន្ាសាធារណៈ។ 

សេៀវសៅសន្ិះពន្យល់អំពីេំនិ្ ាមូលដាឌ ន្នន្ 'េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ' ក្បុងេំន្មក់្េំន្ងាពិសេេសៅ
នឹ្ងរដាឌ ្ិបាល។ ឯក្សារសន្ិះ សឆលីយ បសៅសលីេំណួរថាស ីេិន្បន័្យសបីក្េូលាយអាចនឹ្ងបសងកី េុណ
 នមលក៏្ដូចា្លវជិជមាន្សៅសលីវេ័ិយស្េងៗមយួចំន្នួ្សដាយរសបៀបណា? បដន្ទមសៅសលីការដេវង
យល់អំពីសាវតារខ្លិះៗ កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះ ក៏្នឹ្ង ឋ្ល់ជូន្នូ្វព័ ៌មាន្ចាេ់លាេ់ េថីអំពីរសបៀបបសងកី 
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ្ងដដរ។ 

 

 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-government/
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របិយមិ ថអបក្អាន្ាសោលសៅ 

កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះមាន្របិយមិ ថអបក្អាន្យ ងេូលំេូលាយ៖ 

 េរមាប់អបក្មិន្ធាល ប់សាគ ល់េិន្បន័្យសបីក្េូលាយពីមុន្មក្ និ្ងអបក្ដដលចា ់េុក្ខ្លួន្ឯងា    «
អបក្ជំន្មញេិន្បន័្យ» មថងមាក ល 

 េរមាប់មន្តន្ថីរាជការ និ្ងេក្មមជន្ 
 េរមាប់បុេគលិក្សារព័ ៌មាន្ និ្ងអបក្រសាវរាវ 
 េរមាប់អបក្ន្សយបាយ និ្ងអបក្អ្ិវឌ្ណក្មមវ ិ្ ី 
 េរមាប់អបក្បសចចក្សេេជំន្មញេិន្បន័្យ និ្ងអបក្មិន្ធាល ប់សាគ ល់ API ។ 

ព័ ៌មាន្ដដល ឋ្ល់ជូន្សៅសពលបចចុបផន្ប  ភាេសរចីន្ សដឋ  េំខ្ន់្សៅសលីេិន្បន័្យ  ដដលមាន្សៅក្បុង
វេ័ិយសាធារណៈ។ យ ងសន្ិះក្ថី រកុ្មអបក្និ្ពន្នមាន្បំណងចង់ពរងីក្ការេិក្ាសៅសលីវេ័ិយស្េងសេៀ  
សបីសពលសវលាអំសណាយ្ល។ សយងីខ្ញុ ំេូមសាវ េមន៍្យ ងក្ក់្សតថ  សបីសលាក្អបក្មាន្បំណងចូលរមួ
ចំដណក្សៅសលីកិ្ចចការងារសន្ិះ។ 

កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះ រ ូវបាន្សរៀបសរៀងសឡងីេរមាប់អបក្ដដលមិន្មាន្ ឬមាន្ចំសណិះដឹង ិច ចួអំពី
របធាន្បេសន្ិះ។ របេិន្សបីអបក្បាន្របេិះស ញីពាក្យពិបាក្យល់ ឬពាក្យបសចចក្សេេណាមយួ ដដល
អបក្មិន្ធាល ប់ដឹង េូមពិនិ្ យសមីលសេចក្ឋីអតាទ ្ិបាយសៅក្បុងេន្មធ នុ្រក្ម និ្ងសៅដ ប្ក្េំណួរេួរញឹក្
ញាប់ (FAQs) ដដលអាចរក្ស ញីសៅដ ប្ក្ខ្ងសរកាយបងអេ់នន្កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះ។ 

ការដថលងអំណរេុណ ន្ិងរក្ាេិេនិ 

េហអបក្និ្ពន្ន  

 Daniel Dietrich 
 Jonathan Gray 
 Tim McNamara 
 Antti Poikola 
 Rufus Pollock 
 Julian Tait 
 Ton Zijlstra 

 

http://ddie.me/
http://jonathangray.org/
http://timmcnamara.co.nz/
http://apoikola.wordpress.com/
http://rufuspollock.org/
http://www.littlestar.tv/
http://www.zylstra.org/
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 រប្ពព័ ៌មាន្ដដលរ ូវបាន្យក្មក្សរបីរបាេ់សដាយដធ ល់ 

- េំសណីបសចចក្សេេអំពីវ ិ្ ីសាន្តេថអនុ្វ ថ IATI ។ រកុ្មអបក្របឹក្ាបសចចក្សេេរបេIATI (The IATI 
Technical Advisory Group) ដឹក្ន្មសំដាយ Simon Parrish។ 

- សេៀវសៅ សបីក្េកាថ នុ្ពលព័ ៌មាន្អំពីជំន្យួ (Unlocking the Potential of Aid Information)។  
Rufus Pollock, Jonathan Gray, Simon Parrish, Jordan Hatcher ។ 

- សេៀវសៅាភាសាហាវ ងំឡង់។ និ្ពន្នសដាយ Antti Poikola។ 

-របាយការណ៍ Beyond Access Report ។អងគការ Access Info and the Open Knowledge 
Foundation។ 

 រប្ពដនេសេៀ  

W3C Publishing Government Data (2009) http://www.w3.org/TR/gov-data/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unlockingaid.info/
http://www.w3.org/TR/gov-data/
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សហ ុអវមីាន្េនិ្បន័្យសបកី្េូលាយ? 
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ពិសេេ ពាក្យ: េិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ េឺា្ន្ធាន្ដ៏្ំេូលាយ 

ដដលមិន្ទន់្រ ូវបាន្ទញយក្អ ទរបសយជន៍្សរចីន្សៅសឡយី។ បុេគលនិ្ងអងគការមយួចំន្ួន្ បាន្
របមូល ថ្ុ ំេិន្បន័្យសលីរបធាន្បេាសរចីន្ សដាយមាន្េិន្បន័្យរបស្េស្េងៗោប  សដីមផអីនុ្វ ថភារកិ្ចច
របេ់ខ្លួន្។ រដាឌ ្ិបាលេឺាអងគភាពឈាន្មុខ្មយួក្បុងបរបិេសន្ិះ សដាយសារបរមិាណ និ្ងសារៈេំខ្ន់្
នន្េិន្បន័្យដដលរដាឌ ្ិបាលរបមូល ថ្ុ ំ  សហយីេិន្បន័្យភាេសរចីន្របេ់រដាឌ ្ិបាល េឺ រមូវតាមចាប់ឱយ
ដាក់្ាេិន្បន័្យសាធារណៈ។ ដូសចបិះសហយីេិន្បន័្យរបស្េសន្ិះ េរួដ សបីក្េូលាយឱយសាធារណជន្បាន្
សរបីរបាេ់។ សហ ុអវីបាន្ាសយងីរ ូវចាប់អារមមណ៍សលីបញ្ញហ សន្ិះ? 

មាន្វេ័ិយាសរចីន្ដដលសយងីអាចរពឹំងថាេិន្បន័្យសបីក្េូលាយអាច ថ្ល់នូ្វេុណ នមល សហយីក៏្មាន្
ឧទហរណ៍ាសរចីន្ដដលបងាហ ញពីរសបៀបសរបីរបាេ់េិន្បន័្យសបីក្េូលាយសន្ិះ។ រកុ្មមនុ្េេ និ្ងអងគការ
ស្េងៗសេៀ ាសរចីន្ រមួទងំរដាឌ ្ិបាល្ងដដរ អាចេេលួបាន្អ ទរបសយជន៍្ពីេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ
ដដលអាចរក្បាន្។ ាមយួោប សន្ិះដដរ ការេេេន៍្ទយឱយចាេ់លាេ់ថាស ី នមលនន្េិន្បន័្យសបីក្
េូលាយ នឹ្ងរ ូវបាន្បសងកី សឡងីសដាយវ ិ្ ីណា សៅេីណាក្បុងសពលអន្មេ  មិន្ទន់្អាចស វ្ីសៅបាន្សៅ
សឡយីសេ។ ្មមា ិនន្ការបសងកី ថមីបងាហ ញថា ការអ្ិវឌ្ណទងំសន្មិះាញឹក្ញាប់សកី្ សចញពីេីក្ដន្លង
ដដលមិន្អាចសៅរចួ។ 

េិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយកំ្ពុងបសងកី េុណ នមលក្បុងវេ័ិយាសរចីន្។ វេ័ិយទងំសន្មិះរមួមាន្៖ 

-  មាល ភាព និ្ងការរ ួ ពិនិ្ យរបា្ិបស យយ 

- ការចូលរមួ 

- ការ ថ្ល់ភាពអង់អាចដធ ល់ខ្លួន្ 

- ្លិ ្ល និ្ងសេវាក្មមឯក្ជន្ ដដលមាន្លក្ខណៈរបសេីរ ឬថមី 

- ការបសងកី ថមី 

- របេិេនិភាពកាន់្ដ របសេីរសឡងីនន្សេវាក្មមរដាឌ ្ិបាល 

- របេិេនិភាពកាន់្ដ របសេីរសឡងីនន្ការ ថ្ល់សេវាក្មមរដាឌ ្ិបាល 

- ការវាេ់ដវង្លប ិះពាល់នន្សោលន្សយបាយ 

- ចំសណិះដឹងថមីពីរប្ពេិន្បន័្យសរចីន្រមួបញ្ចូ លោប  និ្ងេំរូេិន្បន័្យក្បុងបរមិាណេំហំ្ ំ 

 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-government/
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ឧទហរណ៍ មាន្រសាប់ក្បុងវេ័ិយភាេសរចីន្ដដលបាន្សលីក្សឡងី។ 

ទក់្េងនឹ្ងបញ្ញហ  មាល ភាព េសរមាងដូចា "ពន្នសដីមសឈ"ី របេ់របសេេហាវ ងំឡង់ (Finnish 'tax 
tree') និ្ង េសរមាង "ស ីលុយខ្ញុ ំដបងដចក្សៅក្ដន្លងណា?" របេ់ចរក្្ពអង់សេលេ (British 'where 
does my money go') បាន្បងាហ ញពីវ ិ្ ីសាន្តេថ និ្ងខ្ធង់ចំណាយដដលរដាឌ ្ិបាលបាន្ស វ្ីការចាយ
វាយសលីរបាក់្ពន្នរបេ់របាពលរដឌ។ សហយីសន្ិះក៏្មាន្ាឧទហរណ៍មយួ ដដលបងាហ យពីមស្ាបាយ
ដដលេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ បាន្ជយួេន្េេំំនចរបសេេកាណាដា នូ្វេឹក្របាក់្ាង ៣.២ ពាន់្លាន្
ដុលាល រ ពីការលួចបន្លំពន្នេបផុរេ្ម៌្ងដដរ។ សលីេពីសន្ិះសៅសេៀ  មាន្សេហេំព័រាសរចីន្សេៀ  
 យួ ង folketsting.dk របេ់របសេេដាណឺមា ក្ ដដលបាន្តាមដាន្េក្មមភាពន្មន្មសៅក្បុងរដឌេភា 
និ្ងដំសណីរការតាក់្ដ ងចាប់  ដូសចបិះរបាពលរដឌអាចសមីលស ញីនូ្វអវីៗ ដដលកំ្ពុងសកី្ សឡងីាក់្
ដេឋង សហយីដឹងថាស ី ំណាងរាន្តេថណាខ្លិះ ដដលបាន្ចូលរមួពាក់្ព័ន្ន។ 

េិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ ក៏្អាចជយួឱយអបក្ស វ្ីការេំសរចចិ ថបាន្កាន់្ដ លអសៅក្បុងជីវ ិដធ ល់
ខ្លួន្ ឬក៏្អាចស វ្ីឱយអបក្កាន់្ដ េក្មមដថមសេៀ សៅក្បុងេងគម្ងដដរ។ ន្តេថីមាប ក់្សៅរបសេេដាណឺមា ក្ 
បាន្បសងកី សេហេំព័រមយួមាន្សឈាម ិះថា ដេវងរក្បងគន់្ (findtoilet.dk) ដដលបាន្បងាហ ញអំពីបងគន់្សា
ធារណៈ របេ់របសេេដាណឺមា ក្ទងំអេ់ ដូសចបិះ របាជន្ដដលមាន្បញ្ញហ  រមងសន្មម ដដលន្មងបាន្
សាគ ល់ អាចមាន្េំនុ្ក្ចិ ថក្បុងការសដីរសហរីសៅខ្ងសរតបាន្ញឹក្ញាប់។ សៅក្បុងរបសេេហូឡង់មាន្សេ
វាក្មមមយួសឈាម ិះថា vervuilingsalarm.nl ដដលស ញ្ីរសារសរកី្ន្រលំឹក្អបក្ របេិន្សបីេុណភាពខ្យល់
អាកាេសៅក្បុងបរសិវណរបេ់អបក្សៅនថៃដេអក្ ដដលនឹ្ងឈាន្ដល់ក្រមិ អបផបរមាណាមយួដដលអបក្
បាន្កំ្ណ ់ដធ ល់ខ្លួន្។ សៅេីរកុ្ងញូវយ ក្ អបក្អាចដេវងរក្ក្ដន្លងដដលអបក្អាចសដីរបសណថី រេ វចិញ្ច ឹម
បាន្យ ងងាយរេួល ក៏្ដូចាដេវងរក្មនុ្េេដនេ ដដលកំ្ពុងសរបីរបាេ់េួន្ចារដូចោប សន្មិះ។ សេវា
ក្មមដូចា „mapumental‟ សៅចរក្្ពអង់សេលេ និ្ង „mapnificent‟ សៅអាលឺលម ង់ អនុ្ញ្ញដ  ឱយអបក្
ដេវងរក្ក្ដន្លងស្េងៗ សដីមផសីាប ក់្អារេ័យ សដាយពិចារណាសលីរយៈសពលក្បុងការស វ្ីដំសណីររបេ់អបក្ 
នថលសាប ក់្សៅ និ្ងសសា្័ណឍ ភាពរបេ់េីក្ដន្លងសន្មិះ ។ ឧទហរណ៍ទងំអេ់សន្ិះ សរបីរបាេ់េិន្បន័្យរដាឌ ្ិ
បាលសបីក្េូលាយក្បុងការសាទ បន្ម និ្ងសរៀបចំសឡងី។ 

សៅក្បុងវេ័ិយសេដឌកិ្ចច េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ក៏្មាន្សារៈេំខ្ន់្ និ្ងេុណរបសយជន៍្្ងដដរ។ ការ
េិក្ាមយួចំន្នួ្បាន្បា ន់្របមាណថា េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ មាន្េកាឋ នុ្ពលា នមលសេដឌកិ្ចច ដល់សៅ
រាប់េិបពាន់្លាន្អឺរ  ូ ាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ សន្ិះេិ រ ឹមក្បុងេហភាពអឺរ  ុបដ ប ុសណាត ិះ។ ្លិ ្ល និ្ងរកុ្ម
ហ ុន្ថមីៗ ក៏្ចាប់ស ឋ្ីមស វ្ីការសរបីរបាេ់េិន្បន័្យសបីក្េូលាយសឡងីវញិក្បុងរប ិប ថិការរបេ់ខ្លួន្។ សេហ
េំព័រមយួសៅរបសេេដាណឺមា ក្ husetsweb.dk អាចជយួអបក្ដេវងរក្វ ិ្ ីក្បុងការដក្លមអ និ្ងបសងកីន្
របេិេនភាពថាមពលក្បុង ធ្ិះរបេ់អបក្ រមួទងំជួយេរមួលដល់ការស វ្ីដ្ន្ការហរិញ្ដវ ទុ និ្ងការដេវងរក្
រកុ្មហ ុន្សាងេង់ ដដលអាចស វ្ីការងារទងំសន្ិះបាន្។ សេវាក្មមសន្ិះ អាចដំសណីរការបាន្ សដាយដ អ្ក្
សលីការសរបីសឡងីវញិនូ្វព័ ៌មាន្េុរសិយដី និ្ងព័ ៌មាន្អំពីការឧប ទមភ្ន្ធាន្របេ់រដាឌ ្ិបាល ក៏្ដូចា
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ការចុិះបញ្ជ ីពាណិជជក្មមក្បុងរេុក្។ សេវាក្មមបក្ដរបរបេ់ហគូហគល (Google Translate) សរបីឯក្សារ
របេ់េហភាពអឺរ  ុប ដដលមាន្េំហំ្ ំេសមផមី ាភាសាន្មន្មនន្េវីបអឺុរ  ុប សដីមផ ីរមង់ក្ផួន្សដាិះរសាយ
ការបក្ដរប (translation algorithms) ដដលាជំន្យួដល់ការដក្លមអេុណភាពនន្សេវាក្មមរបេ់ខ្លួ
ន្។ 

េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ក៏្ាេុណ នមលមួយេរមាប់រដាឌ ្ិបាលខ្លួន្ឯង្ងដដរ។ ឧទហរណ៍ តាមរយៈ
ការបសងកីន្របេិេនភាពការងាររបេ់រដាឌ ្ិបាល។ រក្េួងអប់រនំន្របសេេហូឡង់ បាន្សបាិះពុមពេិន្បន័្យ
ទក់្េងនឹ្ងការអប់ររំបេ់ពកួ្សេ សៅសលីរបព័ន្នអីុន្្ឺណិ េរមាប់ការសរបីសឡងីវញិ។ ចាប់តាងំពីសពល
សន្មិះមក្ េំណួរដដលសចាេេួរពកួ្សេ រ ូវបាន្ថយចុិះ កា ់បន្ទយបន្ធុក្ក្ការងារ និ្ងការចំន្មយន្មន្ម 
សហយី េំណួរ ដដលសៅសេេេល់សពលសន្ិះ ក៏្មាន្ភាពងាយរេួលាងមុន្ េរមាប់មន្តន្ថីរាជការក្បុង
ការសឆលីយ ប ពីសរពាិះវាមាន្ភាពចាេ់លាេ់ក្បុងការដេវងរក្រប្ពេិន្បន័្យពាក់្ព័ន្ន។ េិន្បន័្យសបីក្
េូលាយ បាន្ស វ្ីឱយការងាររដាឌ ្ិបាលកាន់្ដ មាន្របេិេនិភាព និ្ងបាន្ជួយកា ់បន្ទយការចំណាយ។ 
ន្មយក្ដាឌ ន្សប ិក្្ណឍ វបផ្ម៌នន្របសេេហូឡង់ បាន្សចញ្ាយយ ងេក្មមនូ្វេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេ 
និ្ងកំ្ពុងេហការាមយួនឹ្ងេហេមន៍្អបក្េម័រេចិ ថខ្ងរបវ ថិសាន្តេថ ដូចាមូលនិ្្ិវេីិមីឌា 
(Wikimedia Foundation) ក្បុងសោលបំណងបំសពញកិ្ចចការរបេ់ពកួ្សេឱយកាន់្ដ មាន្របេិេនិភាព។ 
លេន្លសន្ិះមិន្រ ឹមដ បសងកីន្េុណភាពេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេសន្មិះសេ ប ុដន្ថដថមទងំបាន្ស វ្ីឱយេំហំ
ន្មយក្ដាឌ ន្ ូចាងមុន្។ 

ខ្ណៈសពលដដលមាន្ឧទហរណ៍ាសរចីន្រចួមក្សហយីដដលបងាហ ញថា េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ បាន្ 
និ្ងកំ្ពុងបសងកី  នមលសេដឌកិ្ចច និ្ងេងគមកិ្ចច ក៏្សយងីសៅមិន្ទន់្បាន្ដឹងពីសរឿងរា វថមីៗ ដដលនឹ្ងអាច
សកី្ សៅបាន្ន្មសពលអន្មេ ដដរ។ បន្េថំមីនន្េិន្បន័្យអាចបសងកី ចំសណិះដឹង និ្ងការយល់ដឹងថមីដដលជ
រមុញសៅកាន់្អវីថមីមយួ។ សយងីបាន្ស ញីឧទរហរណ៏ក្បុងសពលក្ន្លងមក្ ាក់្ដេថងសៅសពលដដល
សលាក្សវជជបណឍិ   េបូ (Snow) បាន្រក្ស ញីេំន្មក់្េំន្ងរវាងការបំពុលេឹក្្ឹក្និ្ងជំងឺអាេន្បសរាេសៅ
េីរកុ្ងឡុងដ៍សៅេ វ េេី១៩ តាមរយៈការរមួបញ្ចូ លោប រវាងេិន្បន័្យអំពីអបក្សាល ប់សដាយសារជំងឺ
អាេន្បសរាេាមយួនឹ្ងេីតាងំនន្អណថូ ងេឹក្។ របក្េំសហញីសន្ិះ ន្មឱំយមាន្ការក្សាងរបព័ន្នលូសៅេី
រកុ្ងឡុងដ៍ និ្ងស វ្ីឱយេុខ្ភាពសាធារណៈជន្ កាន់្ដ របសេីរសឡងី។ សយងីេំន្ងានឹ្ងស ញីការ
អ្ិវឌ្ណដបបសន្ិះសកី្ សឡងីាថមីមថងសេៀ  ខ្ណៈការយល់ដឹងេូលំេូលាយសដាយមិន្អាចរពឹំងេុក្បាន្ 
សកី្ សចញពីការរមួបញ្ចូ លោប នន្េំណំុេិន្បន័្យសបីក្េូលាយស្េងៗ។ 

េកាថ នុ្ពលដដលមិន្ទន់្ទញយក្បាន្សន្ិះ អាចសលចសចញាេមិេន្ល របេិន្សបីសយងីបដមលង
េិន្បន័្យសាធារណៈរបេ់រដាឌ ្ិបាលឱយកាល យសៅាេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ អ ទរបសយជន៍្ទងំសន្ិះ នឹ្ង
អាចសកី្ មាន្សឡងី លុិះរតាដ វាាការសបីក្េូលាយពិ របាក្ដ សពាលេឺរបេិន្សបីមិន្មាន្ការរ ឹបន្ថឹង 
(ដ ប្ក្ ចាប់ ហរិញ្ដវ ទុ ឬបសចចក្វេិា) សៅសលីការសរបីរបាេ់សឡងីវញិសដាយសាធារណជន្។  ការរ ឹ
បន្ថឹងទងំឡាយ  យួ ងការបដិសេ្មិន្ឱយសាធារណជន្ សរបីរបាេ់សឡងីវញិនូ្វេិន្បន័្យសាធារណៈ 
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និ្ងស វ្ីឱយសាធារណជន្កាន់្ដ មាន្ការលំបាក្ក្បុងការដេវងរក្វ ិ្ ីស្េងៗសេៀ  សដីមផសីរបីរបាេ់េិន្បន័្យ
ទងំសន្មិះ។ សដីមផឱីយេកាថ នុ្ពលសន្ិះអាចទញយក្មក្សរបីរបាេ់បាន្ េិន្បន័្យសាធារណៈចាបំាច់រ ូវ
ដ បដមលងឱយសៅាេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ 

អវសីៅាេនិ្បន័្យសបកី្េូលាយ? 
កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះ នឹ្ងនិ្យយអំពី េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ េំណួរេួរថា ស ីេិន្បន័្យសបីក្េូលាយា

អវីឱយរបាក្ដ? ស ីមាន្លក្ខខ្ណឍ អវីខ្លិះដដលអាចឱយកំ្ណ ់បាន្ថា េិន្បន័្យសន្មិះ សបីក្េូលាយ  សហយីស ី
េិន្បន័្យរបស្េណាខ្លិះដដលសយងីនឹ្ងសលីក្យក្មក្និ្យយ? 

អវីសៅាភាពសបីក្េូលាយ? 

កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះនិ្យយអំពីេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ - ប ុដន្ថស ី េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ាអវីឱយរបាក្ដ? 
សយងីនឹ្ងសរបីរបាេ់និ្យមន័្យេិន្បន័្យសបីក្េូលាយតាម Open Definition ដូច សៅ៖ 

េិន្បន័្យសបីក្េូលាយេឺាេិន្បន័្យដដលអាចសរបីរបាេ់សដាយសេរ ីនិ្ងអាចសរបីរបាេ់សឡីងវញិ ក៏្ដូចា
ដចក្ចាយបន្ឋសដាយន្រណាមាប ក់្ - សរកាមលក្ខខ្ណឍ  រមូវឱយមាន្ attribute & sharealike។ 

និ្យមន័្យេិន្បន័្យសបីក្េូលាយសពញសលញ ថ្ល់ការអ្ិបាយយ ងលអិ លអន់្ចំសពាិះអ ទន័្យនន្
ពាក្យសន្ិះ។ េសងខបសឡងីវញិនន្ចំណុចេំខ្ន្់ៗ បំ្ុ េឺ: 

 អាចរក្បាន្ និ្ងសរបីរបាេ់បាន្៖ េិន្បន័្យរ ូវេទិ ក្បុងេណាឌ ន្ាេរមង់សពញសលញ  និ្ងមាន្
 នមលេមរមយមិន្សលីេពី នមលសដីមនន្្លិ ក្មមេិន្បន័្យដំបូង សហយីសបីអាចទញយក្មក្សរបី
របាេ់បាន្តាមរបព័ន្នអីុន្្ឺដណ សេៀ រ ឹដ របសេីរ។ េិន្បន័្យរ ូវដ ថ្ល់ជូន្ក្បុងេរមង់ងាយ
រេួល និ្ងអាចដក្ដរបបាន្។ 

 ការសរបីរបាេ់សឡងីវញិ និ្ងការដចក្ចាយបន្ឋ៖ េិន្បន័្យរ ូវដ ឋ្ល់ជូន្សរកាមលក្ខខ្ណឍ ដដល
អនុ្ញ្ញដ  ឱយមាន្ការសរបីរបាេ់សឡងីវញិ និ្ងដចក្ចាយបន្ឋ  ក៏្ដូចារមួបញ្ចូ លាមយួេំណំុ
េិន្បន័្យដនេសេៀ ។ 

 ការចូលរមួាេក្ល៖ មនុ្េេរេប់រូបរ ូវដ មាន្េិេនិសរបីរបាេ់ សរបីរបាេ់សឡងីវញិ និ្ងដចក្
ចាយបន្ឋនូ្វេិន្បន័្យសដាយពំុមាន្ការសរេីសអីងចំសពាិះការខិ្ ខំ្របឹងដរបងបសងកី ថមី ឬចំសពាិះ
បុេគល ឬរកុ្មណាមយួសេ។ ឧទហរណ៍  ឃ្លល  "មិន្ដមន្េរមាប់ពាណិជជក្មម" មាន្ន័្យថាខ្លឹម
សារនន្េិន្បន័្យសន្ិះមិន្អនុ្ញ្ញដ  ឱយសរបីរបាេ់ក្បុងសោលបំណង "ស វ្ីពាណិជជក្មម "សន្មិះសឡយី ឬ 
ការដាក់្កំ្ហ ិនន្ការសរបីរបាេ់  "េរមាប់សោលបំណងាក់្លាក់្មយួចំន្នួ្" (ក្បុងវេ័ិយអប់រ ំ
ប ុសណាត ិះ) មិន្រ ូវបាន្អនុ្ញ្ញដ  សឡយីេរមាប់េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ 

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/okd/
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របេិន្សបីអបក្មាន្ចមៃល់ថា សហ ុអវីការដេវងយល់ឱយចាេ់លាេ់អំពីការសបីក្េូលាយមាន្សារៈ
េំខ្ន់្ខ្ល ងំ និ្ងសហ ុអវីបាន្ាមាន្ការសរបីរបាេ់និ្យមន័្យសន្ិះ ចសមលីយដ៏សាមញ្ដសន្មិះេឺ៖ អនុ្ញ្ញដ  ឱយ
មាន្អន្ថររប ិប ថកិារ ។ 

អន្ថររប ិប ថិការេំសៅសលលីេនភាពក្បុងការស វ្ីការរមួោប រវាងរបព័ន្ននិ្ងអងគភាពស្េងៗោប ។ សៅក្បុង
ក្រណីសន្ិះ វាេំសៅសលីលេនភាពក្បុងការអន្ថររប ិប ថិ ឬ្េបំញ្ចូ លោប សៅវញិសៅមក្ នន្បណថុ ំ េិន្បន័្យស្េ
ងៗសដាយដឡក្ពីោប ។ 

អន្ថររប ិប ថិការមាន្សារៈេំខ្ន់្ សរពាិះវាអនុ្ញ្ញដ  ឱយេមាេភាេស្េងៗោប អាចស វ្ីការាមយួោប
បាន្។ លេនភាពក្បុងការបំដបក្ាេមាេភាេ និ្ង គ្ុ ំេមាេភាេន្មន្មបញ្ចូ លោប វញិ មាន្សារៈេំខ្ន់្
បំ្ុ េរមាប់ការក្សាងរបព័ន្នដដលមាន្េំហំ្ ំនិ្ងេមុេសាម ញ។ របេិន្សបីោម ន្អន្ថររប ិប ថិការសេ កិ្ចច
ការសន្ិះនឹ្ងសេធីរដ ពំុអាចរបរពឹ ថសៅបាន្សន្មិះសឡយី--- ឧទហរណ៍ សៅក្បុងក្រណីអាោរ "ប មបាប ល" 
(Tower of Babel) ដដលរសំលចសចញពីក្ងវិះលេនភាព (ឬអេម ទភាព) ក្បុងការរបារេ័យទក់្េងោប
ាអន្ថររប ិប ថិការ បាន្ន្មសំៅរក្ភាពបរាជ័យទងំរេុងក្បុងកិ្ចចខិ្ ខំ្របឹងដរបងក្សាងប មសន្មិះ។ 

សយងីក៏្ជបួរបេិះសាទ ន្ការរេសដៀងោប  សពលស វ្ីការងារទក់្េងនឹ្ងេិន្បន័្យដដរ។ ធា ុេបូលនន្ភាព
ដូចោប សរចីន្ក្ដន្លង (commons) របេ់េិន្បន័្យ (ឬកូ្ដ) េឺថា បំដណក្មយួនន្េមាេភាេ "សបីក្
េូលាយ" ដដលមាន្ ធ្ុក្សៅក្បុងសន្មិះ អាចយក្សៅដាក់្បញ្ចូ លរមួោប  (intermixed) សដាយសេរ ីាមយួ
នឹ្ងឯក្សារ "សបីក្េូលាយ" ដនេស្េងសេៀ ។ អន្ថររប ិប ថិការសន្ិះ េឺាេន្លឹិះដ៏េំខ្ន់្សដីមផេីសរមចឱយ
បាន្នូ្វេុណរបសយជន៍្ាក់្ដេថងនន្ "ភាពសបីក្េូលាយ": េម ទភាពដ៏របសេីរ ក្បុងការដាក់្បញ្ចូ លោប
នូ្វេំណំុេិន្បន័្យស្េងៗរមួោប  ក្បុងការអ្ិវឌ្ណ្លិ ្លនិ្ងសេវាក្មមឱយបាន្កាន់្ដ សរចីន្និ្ងរ ឹដ 
របសេីរសឡងី (អ ទរបសយជន៍្ទងំសន្ិះនឹ្ងរ ូវពិភាក្ាលមអិ បដន្ទមសេៀ សៅក្បុងដ ប្ក្ សហ ុអវីមាន្
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ) ។ 

ការ ថ្ល់នូ្វនិ្យមន័្យចាេ់លាេ់នន្ភាពសបីក្េូលាយ អាចធាន្មបាន្ថា សៅសពលដដលអបក្េេលួ
បាន្េំណំុេិន្បន័្យសបីក្េូលាយចំន្ួន្ពីរពីរប្ពពីរស្េងោប  អបក្នឹ្ងអាចបញ្ចូ លេំណំុេិន្បន័្យទងំ
សន្មិះរមួោប បាន្ សហយីសយងីសជៀេវាងេណំុំេិន្បន័្យសរចីន្៖ េណំុំេិន្បន័្យសរចីន្ ប ុដន្ថមិន្មាន្េម ទ
ភាព ឬមាន្េម ទភាព ិច ចួ ក្បុងការដាក់្េណំុំេិន្បន័្យទងំសន្មិះបញ្ចូ លោប  សៅក្បុងរបព័ន្ន្ មំយួដដល
 នមលពិ របាក្ដរ វូបាន្បសងក ីសឡងី។ 

ស អីបក្ក្ំពុងន្ិយយអំពីេិន្បន័្យអវ?ី 

អបក្អាន្បាន្សមីលស ញីរចួមក្សហយី នូ្វឧទហរណ៍នន្របស្េេិន្បន័្យដដលមាន្ការសបីក្េូលាយឬ
អាចកាល យាេិន្បន័្យសបីក្េូលាយសហយីពកួ្សេនឹ្ងសមីលស ញីឧទហរណ៍បដន្ទមសេៀ ដូចខ្ងសរកាម។ 
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យ ងណាមិញ វាមាន្សារៈរបសយជន៍្ក្បុងការេូេបញ្ញជ ក់្រ ួេៗថាស ីរបស្េនន្េិន្បន័្យដបបណាដដល
មាន្ភាពសបីក្េូលាយ ឬអាចកាល យាេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ សហយីក៏្មាន្សារៈេំខ្ន់្ក្បុងការដឹង្ងដដរ 
ពីរបស្េេិន្បន័្យដបបណាដដលមិន្មាន្ភាពសបីក្េូលាយ។ 

ចំណុចចមផងដ៏េរួឱយក្ ់េមាគ ល់ សៅសពលដដលសបីក្េូលាយេិន្បន័្យណាមយួ សយងីសដឋ  សៅសលី
ដ េិន្បន័្យ ឬព័ ៌មាន្មិន្ដមន្អំពីបុេគល សពាល េឺេិន្បន័្យដដលមិន្មាន្ ធ្ុក្ព័ ៌មាន្អំពី មនុ្េេណា
មាប ក់្។ 

រេសដៀងោប សន្ិះដដរ េរមាប់របស្េេិន្បន័្យមយួចំន្នួ្របេ់រដាឌ ្ិបាល ការរ ឹបន្ថឹងេន្ថិេុខ្ា ិ
អាចនឹ្ងរ ូវបាន្អនុ្វ ថ។ 

រសបៀបសបីក្េូលាយេិន្បន័្យ 

ដ ប្ក្សន្ិះាេបូលនន្កូ្ន្សេៀវសៅសន្ិះ។ ដ ប្ក្សន្ិះ ថ្ល់ដំបូន្មម ន្ដដលលមអិ អំពីរសបៀបដដលអបក្កាន់្
េិន្បន័្យអាចសបីក្េូលាយេិន្បន័្យទងំសន្មិះ។ សយងីនឹ្ងសលីក្យក្េន្លឹិះមូលដាឌ ន្មយួចំន្ួន្ ប ុដន្ថក៏្   
រេបដណថ ប់នូ្វបញ្ញហ ស្េងៗ្ងដដរ។ ាចុងសរកាយ សយងីនឹ្ងពិភាក្ាបញ្ញហ ាសរចីន្បដន្ទមសេៀ ដដល
អាចនឹ្ងសកី្ មាន្សឡងី។ 

មាន្វធិាន្េំខ្ន់្ៗចំន្ួន្៣ ដដលសយងីដណន្មឱំយអបក្សរបីរបាេ់សោរពតាម ខ្ណៈសពលដដលសបីក្
េូលាយេិន្បន័្យ រមួមាន្៖ 

 ស វ្ឱីយមាន្លក្ខណៈសាមញ្ដ៖ ចាប់ស ថ្ីមពីចំន្នួ្ ិច សាមញ្ដ សហយីរហ័េ។ រេប់េំណំុេិន្បន័្យ
មិន្ រមូវឱយមាន្ការសបីក្េូលាយភាល មៗសន្មិះសេ។ អបក្អាចចាប់ស ថ្ីមសដាយការសបីក្េូលាយ
េំណំុេិន្បន័្យមយួ ឬ ដ ប្ក្មយួនន្េំណំុេិន្បន័្យ្ំណាមយួ េឺាការរបសេីរសៅសហយី។ 
របេិន្សបីអបក្អាចសបីក្េូលាយនូ្វេិន្បន័្យឱយបាន្កាន់្ដ សរចីន្េឺកាន់្ដ លអ។ 

េរួចងចាថំា សន្ិះេឺាការដក្ដរបថមីឬបសងកី ថមី។ ការដល េ់បថូរយ ងសលឿន្តាមដដលអាចស វ្ីបាន្េឺ
ាសរឿងលអ ពីសរពាិះវាមាន្ន័្យថា អបក្អាចបសងកីន្េន្ធុិះក្មាល ងំ និ្ងសរៀន្េូរ ពីបេពិសសា្ន៍្។ 
ការដក្ដរបថមីឬបសងកី ថមី េឺាសរឿងសាេជ័យក៏្ដូចាសរឿងបរាជ័យដដរ សហយីរេប់េំណំុេិន្បន័្យ
ទងំអេ់ មិន្េុេនដ មាន្របសយជន៍្សន្មិះសេ។ 

 ជំរញុឱយមាន្ការចូលរមួពីសដីមេីនិ្ងចូលរមួឱយបាន្ញឹក្ញាប់ ៖ ជំរុញការចូលរមួពីេំណាក់្អបក្
សរបីរបាេ់បចចុបផន្ប អបក្សរបីរបាេ់ថមី និ្ងអបក្សរបីរបាេ់សឡងីវញិនូ្វេិន្បន័្យឱយបាន្ពីសដីមេី និ្ង
ាញឹក្ញាប់តាមដដលអាចស វ្ីសៅបាន្។ រកុ្មអបក្សរបីរបាេ់ទងំសន្មិះអាចាពលរដឌ រកុ្មហ ុន្
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ឬអបក្អ្ិវឌ្ណក្មមវ ិ្ ីកំុ្ពយូេ័រ ។ សន្ិះនឹ្ងធាន្មបាន្ថា ការសចញ្ាយបន្មធ ប់នន្សេវារបេ់អបក្ នឹ្ង
មាន្ការពាក់្ព័ន្នក៏្ដូចាមាន្ភាពទក់្ទញសៅកាន់្អបក្សរបីរបាេ់។ 

វាាសរឿងេំខ្ន់្ក្បុងការចងចាថំា េិន្បន័្យភាេសរចីន្នឹ្ងមិន្បាន្សៅដល់អបក្សរបីរបាេ់ចុង
សរកាយសដាយដធ ល់សេប ុដន្ថតាមរយៈ អបក្េរមុិះេរមួលព័ ៌មាន្ ។ អបក្េរមុិះេរមួលព័ ៌មាន្
េឺាអបក្ដដលយក្េិន្បន័្យសៅដល េ់បថូរ ឬនចបបញ្ចូ លសដីមផសី វ្ីបេបងាហ ញ។ ឧទហរណ៍៖ អបក្សរបី
របាេ់ភាេសរចីន្មិន្ចង់បាន្ ឬមិន្រ ូវការមូលដាឌ ន្េិន្បន័្យដ៏្ំមយួដដលមាន្េិន្បន័្យរបព័ន្នកូ្
អរសដាសន្ GPS  ប ុដន្ថអបក្សរបីរបាេ់ចូលចិ ថដ្ន្េីាង។ ដូសចបិះសយងីេរួដ ចូលរមួាមយួ អបក្
េរមុិះេរមួលព័ ៌មាន្ាមុន្។ ពួក្សេនឹ្ងសរបីរបាេ់សឡងីវញិ ឬ ថ្ល់សោលបំណងថមីដល់េិន្បន័្
យ។ 

 សដាិះរសាយរាល់ភាព្័យខ្ល ចនិ្ងការយល់រចឡ ំ ៖ ការសដាិះរសាយរាល់ភាព្័យខ្ល ចនិ្ងការ
យល់រចឡមំាន្សារៈេំខ្ន់្ាពិសេេ របេិន្សបីអបក្កំ្ពុងស វ្ីការាមយួ ឬសៅក្បុងសាទ ប័ន្្ំៗ 
ដូចារដាឌ ្ិបាល។ សៅសពលដដលអបក្កំ្ពុងដ សបីក្ចំហេិន្បន័្យ អបក្នឹ្ងជបួរបេិះនូ្វេំណួរ
និ្ងការ្័យខ្ល ចាសរចីន្។ វាាសរឿងេំខ្ន់្ក្បុងការ (ក្) កំ្ណ ់ដេវងរក្បញ្ញហ រពួយបារមភដដល
េំខ្ន់្បំ្ុ  និ្ង (ខ្) ដេវងយល់អំពីបញ្ញហ ក្ងវល់ទងំឡាយ និ្ងរិិះរក្ដំសណាិះរសាយសៅសដីម
ដំណាក់្កាលតាមដដលអាចស វ្ីសៅបាន្។ 

មាន្បនួ្ជំហាន្េំខ្ន់្ៗ សដីមផសីបីក្ចំហ ឬស វ្ីឱយេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ ជំហាន្នី្មយួៗនឹ្ងរ ូវបក្
រសាយលមអិ ដូចខ្ងសរកាមសន្ិះ។ ជំហាន្ទងំសន្ិះេឺេទិ សៅក្បុងលំដាប់របហាក់្របដហលោប ដ ជំហាន្
ខ្លិះៗក៏្អាចស វ្ីក្បុងសពលដំណាលោប បាន្ដដរ។ 

១. សរជីេសរេីេណំុំេិន្បន័្យ៖  សរជីេសរេីេំណំុេិន្បន័្យដដលអបក្ចង់ស វ្ីឱយសៅាេិន្បន័្យសបីក្
េូលាយ។ ចូរចងចាថំា អបក្អាច (សហយីសពលខ្លិះរ ូវដ ) រ ឡប់មក្ជំហាន្សន្ិះវញិរបេិន្
សបីអបក្ជបួរបេិះបញ្ញហ សៅជំហាន្សរកាយៗ។ 

២. អនុ្វ ថអាាញ ប័ណតសបីក្ចំហ៖ 
o កំ្ណ ់ក្មមេិេនិបញ្ញដ នន្េិន្បន័្យ។ 
o អនុ្វ ថអាាញ ប័ណត "សបីក្ចំហ" ដ៏េមរមយមយួដដល ឋ្ល់េិេនិទងំអេ់សន្ិះ និ្ងោរំេ
និ្យមន័្យនន្ភាពសបីក្ចំហរ ូវបាន្ពិភាក្ាក្បុងដ ប្ក្ខ្ងសលីសៅដ្បក្ "ស ីអវាីេិន្បន័្យ
សបីក្ចំហ?" 

o កំ្ណ ់េមាគ ល់៖ របេិន្សបីអបក្មិន្អាចស វ្ីដូចសន្ិះបាន្សេ េូមរ ឡប់សៅកាន់្ជំហាន្
េីមយួ សហយីពាយមសាក្លផងសរបីរបាេ់េំណំុេិន្បន័្យស្េងសេៀ ។ 
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៣.ស វ្ឱីយេិន្បន័្យអាចសរបីរបាេ់បាន្៖ ាេរមង់ក្បុងចំន្នួ្សរចីន្ និ្ងាេរមង់ដដលមាន្របសយជ
ន៍្។ អបក្របដហលាអាចពិចារណាពីវ ិ្ ីស្េងសេៀ ក្បុងការស វ្ីឱយេិន្បន័្យសន្មិះអាចសរបីរបាេ់
បាន្ដូចាការដាក់្ឱយសរបីរបាេ់តាមរយៈ API។ 

៤.ស វ្ឱីយមាន្ភាពងាយរេលួក្បុងការដេវងរក្៖ ដាក់្េិន្បន័្យឱយសាធារណជន្សរបីរបាេ់តាម
របព័ន្នអីុន្្ឺណិ  និ្ងសរៀបចំេិន្បន័្យសៅក្បុងកាតាឡុក្មជឈមណឍ លសដីមផសី វ្ីតារាងេំណំុ
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយរបេ់អបក្។ 

សរជីេសរេីេំណំុេិន្បន័្យ 

ជំហាន្េីមយួ អបក្រ ូវសរជីេសរេីេំណំុេិន្បន័្យដដលអបក្ចង់សបីក្េូលាយ ដ ចូរចងចាថំា ដំសណីរ
ការសបីក្េូលាយេិន្បន័្យរបេ់អបក្អាចស វ្ីមឋងសហយីមឋងសេៀ បាន្ សហយីអបក្អាចបក្សរកាយមក្ជំហាន្
សន្ិះបាន្ របេិន្សបីអបក្ជបួនឹ្ងបញ្ញហ សៅសពលសរកាយ។ 

របេិន្សបីអបក្របាក្ដថាេណំុំេិន្បន័្យណាដដលអបក្ចង់សបីក្េូលាយសហយី អបក្អាចបន្ថសៅជំហាន្
បន្មធ ប់បាន្។ ដ ាញឹក្ញយ ាពិសេេេរមាប់សាទ ប័ន្្ំៗ មិន្ងាយេសរមចចិ ថថារ ូវសដឋ  សៅសលី
េំណំុេិន្បន័្យណាមយួសឡយី។ ក្បុងក្រណីសន្ិះ ស ីសាទ ប័ន្ទងំសន្មិះរ ូវស វ្ីដបបណា? 

ការបសងកី តារាងេរួដ ាដំសណីរការដ៏ឆ្ប់មយួ ដដលកំ្ណ ់ថាស ីេំណំុេិន្បន័្យណាដដលអាចយក្
សៅសបីក្េូលាយបាន្។ ការរ ួ ពិនិ្ យសដាយលិអ លអន់្ ថាស ីេំណំុេិន្បន័្យនី្មួយៗមាន្លក្ខណៈេម
រេបេរមាប់ភាពសបីក្េូលាយសន្ិះ សៅដ អាចស វ្ីសៅបាន្សៅដំណាក់្កាលបន្មធ ប់សេៀ ។ 

អបក្ មិន្ចាបំាច់ បសងកី បញ្ជ ីលមអិ អំពីេំណំុេិន្បន័្យរបេ់អបក្សឡយី។ អបក្រោន់្ដ រ ូវេិ េុក្ថាស ី 
អបក្អាច្េពវ្ាយេិន្បន័្យទងំសន្ិះបាន្សដាយរលូន្ដដរឬសេ (សទិះាសបីក្េូលាយក្ឋី មិន្សបីក្េូលាយ
ក្ឋី) េូមសមីល ដ ប្ក្ខ្ងសដីម ។  

េួរសៅកាន់្េហេមន្ ៍

អបក្េរួេួរេហេមន៍្របេ់អបក្តាងំពីដំបូង។ សពាលេឺ អបក្រ ូវសាក្េួរសៅអបក្ដដលចូលសមីលនិ្ង
សរបីរបាេ់េិន្បន័្យរបេ់អបក្ សរពាិះពកួ្សេអាចយល់ដឹងសរចីន្ថាេិន្បន័្យណាមាន្ នមលាងសេ។ 

1. បសងកី បញ្ជ ីខ្លីមយួ អំពីេំណំុេិន្បន័្យ ដដលអបក្ចង់េធង់សយបល់។ វាមិន្ចាបំាច់ថា តារាងសន្ិះ
រ ូវដ រ ូវោប សៅនឹ្ងការរពឹំងេុក្របេ់អបក្សន្មិះសេ សដាយសយងីរោន់្ដ ចង់ដេវងយល់អំពី រមូវ
ការអបក្សរបីរបាេ់។ អបក្អាចសរបីរបាេ់កាតាឡុក្ េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ពីរបសេេស្េងសេៀ 
្ងដដរ។ 

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
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2. បសងកី េំសណីេុំម ិសយបល់។ 
3. ដាក់្េំសណីររបេ់អបក្ាសាធារណៈសៅសលសីេហេំព័រណាមយួ។ រ ូវរបាក្ដថាអបក្សរបីរបាេ់
អាចចូលសមីលេំសណីរសន្ិះ តាម URL ដធ ល់របេ់វា។ កាលណាអបក្ស វ្ីដូសចបិះ អបក្សរបីរបាេ់
ងាយនឺ្ងរក្េំសណីសន្ិះ សពលដដលសេដចក្រដំលក្វាតាមបណាឋ ញេងគម។ 

4. ឋ្ល់ជូន្នូ្វវ ិ្ ីងាយរេួលក្បុងការបញ្ជូ ន្ការសឆលីយ ប។ សជៀេវាង រមូវឱយមាន្ការចុិះសឈាម ិះ 
សរពាិះវាអាចបន្ទយចំន្ួន្អបក្សឆលីយ ប។ 

5. បញ្ជូ ន្េំសណីរបេ់អបក្សៅកាន់្បញ្ជ ី e-mail (mailing lists) សវេិកា (forums) និ្ង បុេគល
ទងំឡាយណាដដលទក់្េង សដាយបងាហ ញសេហេំព័រសដីម្ង។ 

6. បសងកី រពឹ ថិការណ៍របឹក្ាសយបល់។ អបក្រ ូវស វ្ីឱយរបាក្ដថា រពឹ ថិការណ៍សន្ិះនឹ្ងរ ូវស វ្ីសឡងីសៅ
សពលសវលាេមរេបមយួ ដដលអាចឱយអបក្ជំន្ញួ អបក្ស ធ្រេិន្បន័្យ និ្ងមន្តន្ថី្មមតា ចូលរមួបាន្ 

7. សេបីេុំឱយអបក្ន្សយបាយនិ្យយា ំណាងរបេ់អងគភាពរបេ់អបក្។ េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ 
ភាេសរចីន្អាចាដ ប្ក្មយួនន្សោលន្សយបាយ្ំេូលំេូលាយក្បុងការេរមួល និ្ងបសងកីន្ការ
េេលួបាន្ព័ ៌មាន្រដាឌ ្ិបាល។ 

មូលដាឌ ន្ នមល 

ស ីភាប ក់្ងារន្មន្ម ចំណាយអេ់ប ុន្មម ន្សៅសលកីារងាររបមូល និ្ងរក្ាេុក្េិន្បន័្យដដលពកួ្សេមាន្?
របេិន្សបីពកួ្សេចំណាយសរចីន្សៅសលេីំណំុេិន្បន័្យណាមយួ អបក្ដនេមាន្េំសន្មរខ្ពេ់ក្បុងការចូលសៅ
សមីលេិន្បន័្យទងំសន្មិះ។ 

អំណិះអំណាងសន្ិះ របឈមនឹ្ងបញ្ញហ សក្ងរបវញ័្ច ។ អបក្នឹ្ងរ ូវសឆលីយ បនឹ្ងេណួំរមយួថា «សហ ុអវី
បាន្ាអបក្ដនេអាចេេលួបាន្េិន្បន័្យសដាយឥ េិ នថល សបីេិន្បន័្យទងំសន្មិះរ ូវការចំណាយសរចីន្?» 
ចសមលីយេឺថាការចំណាយទងំសន្ិះ រ ូវបាន្រា ប់រងសដាយវេ័ិយសាធារណៈ សៅសពលបំសពញមុខ្ងារាក់្
លាក់្មយួសន្ិះ។ ចំណាយចាបំាច់ក្បុងការស ញ្ីេិន្បន័្យទងំសន្ិះ សៅកាន់្ភាប ក់្ងារេីបីណាមយួ សរកាយ
សពលដដលរបមូលេិន្បន័្យរចួ សេធីរោម ន្ទល់ដ សសាិះ។ ដូសចបិះ មាច េ់េិន្បន័្យមិន្េរួឱយពកួ្សេបង់នថលសឡី
យ។ 

ភាពងាយរេួលក្បុងការសចញ្ាយ 

ានិ្ចចកាល ការសដឋ  សៅសលីេិន្បន័្យដដលងាយដចក្ចាយសៅកាន់្សាធារណជន្ មាន្របសយជន៍្
ាងការេសរមចចិ ថថា េិន្បន័្យណាមយួេុណ នមលាងសេ។ ការដចក្ចាយារេង់រទយ ូច សហយី
ងាយរេួលទញយក្ អាចជរមុញឱយមាន្ការដល េ់បឋូរឥរយិបថក្បុងសាទ ប័ន្។ 
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យ ងណាមិញ េូមមាន្ការរបយ ័បាមយួនឹ្ងវ ិ្ ីសាន្តេថសន្ិះ។ ក្រណីដដលការសចញ្ាយរេង់
រទយ ូចទងំសន្ិះ ថ្ល់ នមល ិច ួចសេធីរដ ោម ន្អវីដដលរ ូវបាន្បសងកី សឡងីពីពួក្សេ ាសរឿងេរួឱយរពួយ
បារមភ។ របេិន្សបីវាសកី្ សឡងី ជំសន្ឿចិ ថសៅសលីេសរមាងទងំមូលអាចនឹ្ងរ ូវបាន្រង្លប ិះពាល់យ ង
ខ្ល ងំ។ 

េសងក សមីលអបក្សៅក្បុងបណាថ ញ (peers) 

េិន្បន័្យសបីក្េូលាយាចលន្មដដលកំ្ពុងរកី្សាយ។ មនុ្េេឬសាទ ប័ន្សៅក្បុងេហេមន៍្របេ់អបក្
អាចយល់ពីេក្មមភាពដដលមនុ្េេក្បុង ំបន់្ឬេហេមន៍្ដនេសេៀ កំ្ពុងស វ្ី។ ចូរបសងកី បញ្ជ ីរាយន្មម
េក្មមភាពរបេ់សាទ ប័ន្ឬមនុ្េេក្បុងេហេមន៍្ទងំសន្មិះ។ 

សរជីេយក្អាាញ ប័ណតសបីក្េូលាយ (ការសបីក្េូលាយតាម ល្ូវចាប់) 

សៅក្បុងយុតាថ ្ិការភាេសរចីន្ មាន្ក្មមេិេនិបញ្ញដ សៅក្បុងេិន្បន័្យដដលរារាងំភាេីេីបីមិន្ឱយសរបីរបាេ់
សដាយដធ ល់ សរបីរបាេ់បន្ថ និ្ងដចក្រដំលក្បន្ថ នូ្វេិន្បន័្យសដាយោម ន្ការអនុ្ញ្ញដ  ថិាក់្លាក់្។ េូមផដី 
ក្បុងក្ដន្លងដដលអាេិភាពនន្េិេនិមិន្បាន្កំ្ណ ់ចាេ់លាេ់ក៏្សដាយ ការអនុ្វ ថអាាញ ប័ណតសដីមផជីយួ
េរមួលឱយមាន្ភាពចាេ់លាេ់ទងំសន្មិះ ពិ ាមាន្សារៈេំខ្ន់្ណាេ់។ ដូសចបិះ របេនិ្សបីអបក្កំ្ពុង
សរៀបចំដ្ន្ការសដីមផដីាក់្េិន្បន័្យរបេ់អបក្ឱយសាធារណជន្សរបីរបាេ់ អបក្េរួដ ដាក់្អាាញ ប័ណតមយួសៅ
សលវីា សហយីរបេិន្សបីអបក្ចង់ឱយេិន្បន័្យរបេ់អបក្មាន្ ភាពសបីក្េូលាយ ការកំ្ណ ់អាាញ ប័ណតេឺរ ឹដ 
េំខ្ន្់ដថមសេៀ ។ 

ស ីអាាញ ប័ណតណាខ្លិះដដលអបក្អាចសរបីរបាេ់បាន្? សយងីេូមដណន្មថំា េរមាប់េិន្បន័្យ 'សបីក្
េូលាយ' អបក្អាចសរបីអាាញ ប័ណតណាមួយ ដដលអនុ្សលាមតាម Open Definition ដដលក្បុងសន្មិះ បាន្
កំ្ណ ់លក្ខណៈេមរេបេរមាប់របស្េេិន្បន័្យនី្មួយៗ។ បញ្ជ ីសន្ិះ (សដាយមាន្សេចក្ឋីដណន្មកំ្បុង
ការសរបីរបាេ់) អាចរក្បាន្សៅ៖ http://opendefinition.org/licenses/ 

សេចក្ឋីដណន្មេំសងខបមយួេំព័រ េឋីអំពីការសចញ្ាយអាាញ ប័ណតេិន្បន័្យសបីក្េូលាយ អាចរក្បាន្
សៅសេហេំព័រ Open Data Commons: http://opendatacommons.org/guide/ 

ស្វឱីយេិន្បន័្យអាចសរបីរបាេ់បាន្ (ការសបីក្េូលាយខ្ងបសចចក្សេេ) 

េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ េរួដ មាន្ភាពសបីក្េូលាយ ទងំលក្ខណៈបសចចក្សេេ ក៏្ដូចាលក្ខណៈ ល្ូវ
ចាប់។ ាពិសេេ េិន្បន័្យរ ូវអាចរក្បាន្ទងំរេុងសៅក្បុងេរមង់ក្មមវ ិ្ ីអាចសរបីរបាេ់សកី្  
(machine-readable) ។ 

http://opendefinition.org/okd/
http://opendatahandbook.org/guide/en/how-to-open-up-data/open_
http://opendefinition.org/licenses/
http://opendatacommons.org/guide/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/
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អាចសរបីរបាេ់បាន្ 

េិន្បន័្យេរួដ ដាក់្លក់្ក្បុង នមលមិន្សលីេពីការចំណាយេមសហ ុេម្លសៅសលីការ្លិ  សបី
អាចទញយក្សដាយឥ េិ នថលពីរបព័ន្នអីុន្្ឺណិ បាន្ កាន់្ដ លអ។ ការកំ្ណ ់ នមលសន្ិះ នឹ្ងស វ្ីឱយមាន្
ភាពរបាក្ដរបាថា េីភាប ក់្ងាររបេ់អបក្មិន្ស វ្ីការចំណាយណាមួយសៅសលីការ ឋ្ល់នូ្វេិន្បន័្យេរមាប់
ការសរបីរបាេ់។ 

សពញទងំមូល 

េិន្បន័្យដដលដាក់្ឱយរបីរបាេ់ េរួដ ាេំណំុេិន្បន័្យសពញសលញមយួ។ របេិន្សបីអបក្មាន្បញ្ជ ី
រាយសឈាម ិះេិន្បន័្យដដលរ ូវបាន្របមូល ថ្ុ ំសៅសរកាមលក្ខន្ថិក្ៈណាមយួ បញ្ជ ីរាយសឈាម ិះេិន្បន័្យទងំ
មូលេរួដ ដាក់្េរមាប់ឱយទញយក្។ API ឬ បណាថ ញសេវាក្មមដដលរេសដៀងោប ក៏្អាចមាន្របសយជន៍្
ខ្ល ងំណាេ់ដដរ ប ុដន្ថជសរមីេទងំសន្ិះមិន្ដមន្ជំន្េួការ ថ្េ់លេឌភាពេរមាប់ទញយក្បញ្ជ ីរាយ
សឈាម ិះេិន្បន័្យទងំមូលសន្មិះសេ។ 

ក្បុងេរមង់សបីក្េូលាយ និ្ង ក្មមវ ិ្ ីអាចសរបីរបាេ់សកី្  

ការសរបីរបាេ់សឡងីវញិនូ្វេិន្បន័្យដដលបាន្សរៀបចំសឡងីសដាយវេ័ិយសាធារណៈ មិន្េរួរងឥេនិពល
សដាយការរ ឹបន្ថឹងបា  ង់សន្មិះសេ។ េំខ្ន់្ាងសន្ិះ សៅសេៀ  អបក្សរបីរបាេ់រ ូវរបាក្ដថា ពួក្សេរ ូវ
បាន្ ថ្ល់នូ្វរេង់រទយមា េុីន្អាចអាន្ េឺាការអនុ្ញ្ញដ  េរមាប់ការសរបីរបាេ់សឡងីវញិដ៏អសាច រយបំ្ុ
 ។ សដីមផបីងាហ ញឱយស ញីកាន់្ដ ចាេ់ ចូរពិចារណាេទិ ិដដលបាន្សចញ្ាយាឯក្សារក្បុងេរមង់ 
PDF (រេង់រទយឯក្សារដដលអាចចល័ ) ដដលាញឹក្ញាប់រ ូវបាន្សរបីេរមាប់ការសបាិះពុមពដដល
មាន្េុណភាពខ្ពេ់។ ខ្ណៈសពលដដលេទិ ិទងំសន្ិះអាចរ ូវបាន្អាន្សដាយមនុ្េេ េទិ ិដដលមាន្
េរមង់ា PDF ន្មឱំយមាន្ការលំបាក្ាសរចីន្េរមាប់កំុ្ពយូេ័រក្បុងការទញយក្េិន្បន័្យមក្សរបីរបាេ់។ 
េរមង់របស្េសន្ិះ ស វ្ីឱយមាន្ភាពលំបាក្េរមាប់អបក្ស្េងសេៀ ក្បុងការសរបីរបាេ់សឡងីវញិនូ្វេិន្បន័្យ
សន្មិះ្ងដដរ។ 

ខ្ងសរកាមសន្ិះ េឺាឧទហរណ៍នន្សោលន្សយបាយមយួចំន្នួ្ដដលអាចារបសយជន៍្៖ 

 រក្ាភាពសាមញ្ដ 
 ដល េ់េីយ ងសលឿន្ 
 ដដលមាន្ភាពរបាក្ដនិ្យម 

ាពិសេេ វាាការរបសេីរក្បុងការ ថ្ល់ឱយសរបីរបាេ់នូ្វេិន្បន័្យក្បុងេរមង់សដីមសៅសពលឥឡូវសន្ិះ 
សជៀេាងរង់ចាំ្ ថល់េិន្បន័្យដ៏លអឥ សខ្ច ិះសៅក្បុងសពលរបាមំយួដខ្។  
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មាន្វ ិ្ ីាសរចីន្ក្បុងការស វ្ីឱយេិន្បន័្យអាចបាន្សៅដល់អបក្ដនេ។ ការស វ្ីសៅា្មមតាសៅយុេេម័យ
អីុន្្ឺសណ  េឺការ្េពវ្ាយតាមរយៈអន្ឡាញ។ តាមរយៈសន្ិះ វាមាន្ភាពខុ្េដបលក្ោប ពីមយួសៅមួ
យ។ ាេូសៅ សាទ ប័ន្ទងំអេ់អាចដចក្ចាយេិន្បន័្យរបេ់ខ្លួន្តាមរយៈសេហេំព័រ សហយីបញ្ជ ីេិន្បន័្យ 
នឹ្ងន្មអំបក្សរបីរបាេ់ សៅរក្រប្ពពាក់្ព័ន្ននន្េិន្បន័្យសន្មិះ។ 

សៅសពលដដល ភាពរបទក់្ោប  មាន្ក្រមិ  ឬេិន្បន័្យមាន្េំហំ្ ំសពក្ អបក្ដាច់ខ្ រ ូវដ មាន្វធិាន្
ការដចក្ចាយេិន្បន័្យតាមរយៈរេង់រទយស្េងសេៀ ។ ដ ប្ក្សន្ិះនឹ្ងពិភាក្ាអំពីជសរមីេដដលអាចស វ្ី
បាន្សដីមផរីក្ា នមល្លិ ក្មមឱយសៅទប។ 

វ ិ្ ីសាន្តេថ តាមរបព័ន្នអុីន្្ឺណិ  

តាមរយៈសេហេំព័រដដលមាន្រសាប់របេ់អបក្ 

របព័ន្នដដលរកុ្មមា ិកាសលីសេហេំព័ររបេ់អបក្សាគ ល់ចាេ់ េឺាការ ថ្ល់ឯក្សារ េរមាប់ទញយក្
ពីសេហេំព័រ។ អបក្អាចដាក់្ឯក្សារឱយសាធារណជន្ទញយក្បាន្ ដូចដដលអបក្កំ្ពុងដ ថ្ល់ឯក្សារ
នន្កិ្ចចពិភាក្ាន្មសពលបចចុបផន្បសន្ិះ។ 

ការលំបាក្មយួទក់្េងនឹ្ងវ ិ្ ីសាន្តេថសន្ិះ េឺថាវាពិ ាេមុេសាម ញេរមាប់បុេគលខ្ងសរត ក្បុងការ
ដេវងរក្ ក្ដន្លងដដល ថ្ល់នូ្វព័ ៌មាន្ទន់្េម័យ។ ជសរមីេសន្ិះដាក់្បន្ធុក្ឱយអបក្ដេវងរក្វ ិ្ ីសាន្តេថ  ស្េ
ងៗ សដីមផេីេលួបាន្េិន្បន័្យ។ 

តាមរយៈសេហេំព័រភាេីេីបី 

ក្ដន្លងេុក្ដាក់្ឯក្សារាសរចីន្ បាន្កាល យាមជឈមណឍ ល ធ្ុក្េិន្បន័្យសៅតាមវេ័ិយាក់្លាក់្ ។ 
ឧទហរណ៍ pachube.com រ ូវបាន្បសងកី សដីមផភីាជ ប់បុេគលដដលមាន្ sensor សៅនឹ្ងបុេគលដដល
មាន្បំណងចូលសមីលេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេ។ សេហេំព័រមយួចំន្ួន្ដូចា Infochimps.com និ្ង 
Talis.com អនុ្ញ្ញដ  ឱយភាប ក់្ងារនន្វេ័ិយសាធារណៈ ធ្ុក្េិន្បន័្យាសរចីន្សដាយឥ េិ នថល។ 

វបិសាយរបេ់ភាេីេីបី (3rd party sites) អាចមាន្អ ទរបសយជន៍្ាសរចីន្។ មូលសហ ុដ៏េំខ្ន់្
េឺសដាយសារដ ពកួ្សេបាន្ក្សាងេហេមន៍្នន្បុេគល ដដលមាន្ចំណាប់អារមមណ៏សៅសលីកិ្ចចការសន្ិះ 
និ្ងបាន្របមូល ថ្ុ ំេំណំុេិន្បន័្យស្េងៗសេៀ ាសរចីន្។ សៅសពលដដលេិន្បន័្យរបេ់អបក្រ ូវបាន្ដាក់្ឱយ
កាល យាដ ប្ក្មយួនន្បណាថ ញទងំសន្ិះ ចំណាប់អារមមណ៍វជិជមាន្ាេមូហភាពមយួរបស្េរ ូវបាន្
បសងកី សឡងី។ 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/connectivity/
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សវេិកាេិន្បន័្យទងំមូល អាច ឋ្ល់សហដាឌ រចន្មេមព័ន្នដដលោរំេចំសពាិះ រមូវការ។ ពកួ្សេដ ងដ ឋ្ល់
នូ្វព័ ៌មាន្ដបបវភិាេ និ្ងអាចសរបីរបាេ់បាន្។ េរមាប់ភាប ក់្ងារនន្វេ័ិយសាធារណៈ េិន្បន័្យទងំសន្មិះ
ាេូសៅមិន្េិ នថលសេ។ 

សវេិកាទងំសន្ិះ (platforms) អាចមាន្ចំណុចខ្វិះខ្ ពីរយ ង។ចំណុចខ្វិះខ្  េី១ េឺឯក្រាជយភា
ព។ ភាប ក់្ងាររបេ់អបក្្លិ េិន្បន័្យេបផមីាន្េម ទភាពក្បុងការរេប់រេង រ ួ ពិនិ្ យសលីអបក្ដនេ ដដល
ាញឹក្ញាប់ នឹ្ងជួបការលំបាក្ទងំដ ប្ក្ន្សយបាយ ដ ប្ក្ចាប់ ឬសៅសពលស វ្ីរប ិប ថិការ។ចំណុចខ្វិះ
ខ្ េី២ េឺភាពសបីក្េូលាយ។ រ ូវធាន្មឱយបាន្ថា េិន្បន័្យរបេ់អបក្បងកលក្ខណៈងាយរេួល និ្ងមិន្
សរេីសអីងបុេគលណាមយួក្បុងការេេលួយក្ព័ ៌មាន្។ អបក្អ្ិវឌ្ណក្មមវ ិ្ ី (developer) និ្ងអបក្វេិា
សាន្តេថ អាចនឹ្ងសរបីរបាេ់របព័ន្នរប ិប ថិការស្េងៗពីោប  ពីេូរេ័ពធ smartphone រហូ ដល់ 
supercomputer ។ អបក្សរបីរបាេ់ទងំសន្ិះ េរួដ អាចេេលួបាន្ព័ ៌មាន្ និ្ងេិន្បន័្យ។ 

តាមរយៈ FTP servers 

វ ិ្ ីសាន្តេថសាមញ្ដមយួសេៀ េរមាប់ ថ្ល់ឯក្សារេឺ តាមរយៈពិ្ីការស ធ្រឯក្សារ (FTP)។ វ ិ្ ីសា
ន្តេថសន្ិះ អាចនឹ្ងេមរេប របេិន្សបីអបក្សរបីរបាេ់របេ់អបក្ាអបក្បសចចក្សេេដូចា អបក្អ្ិវឌ្ណន៍្ក្មម
វ ិ្ ី និ្ងអបក្វេិាសាន្តេថ។ របព័ន្ន FTP ដំសណីរការសៅក្បុង នួ្មេីា HTTP  ប ុដន្ថវារ ូវបាន្រចន្មសឡងីា
ពិសេេសដីមផជីយួដល់ការស ធ្រឯក្សារ។ 

FTP មិន្េូវាេេលួបាន្ការនិ្យមសរបីរបាេ់សេ ពីសរពាិះជំន្េួសដាយការ ថ្ល់ាដវបសាយ ការ
សមីលតាមរយៈ FTP server េឺ វារេសដៀងសៅនឹ្ងការសមីលតាមរយៈថ ឯក្សារសៅសលីកំុ្ពយូេ័រ។ ដូសចបិះ
សទិះបីា FTPសន្ិះមាន្អ ទរបសយជន៍្េរមាប់ការងារាក់្លាក់្មយួក៏្ពិ ដមន្ ប ុដន្ថេម ទភាពរបេ់វា
ហាក់្ដូចាមិន្ទន់្មាន្លក្ខណៈពិសេេរេប់រោន់្សដីមផសីរបីរបាេ់េរមាប់ការអ្ិវឌ្ណន៍្ដវបសាយសៅ
សឡយីសេ។ 

ក្បុងេរមង់ា torrents 

BitTorrent េឺារបព័ន្នមយួដដលរកុ្មអបក្តាក់្ដ ងសោលន្សយបាយសេីបដ បាន្សាគ ល់ សដាយសារ
ដ ភាពពាក់្ព័ន្នោប នន្មុខ្ងាររបេ់របព័ន្នសន្ិះាមយួនឹ្ងការរបរពឹ ថបំពាន្សលីការរក្ាេិេនិ។ BitTorrent 
សរបីរបាេ់ឯក្សារម ាងសឈាម ិះថា torrents ដដលរបព័ន្នសន្ិះដំសណីរការបាន្តាមរយៈការបំដបក្ការដចក្
ចាយឯក្សារសៅវញិសៅមក្រវាងមនុ្េេទងំឡាយណា ដដលទញឯក្សារទងំសន្មិះមក្សរបីរបាេ់។
ជំន្េួឱយការ ធ្ុក្ហេួកំ្ណ ់នន្េិន្បន័្យសៅក្បុង Servers  ការដចក្ចាយសកី្ន្សឡងីាមយួនឹ្ង រមូវការ
សកី្ន្សឡងី។ សន្ិះាមូលសហ ុដដលស វ្ីសអាយរបព័ន្នសន្ិះកាល យារបព័ន្នដ៏សាេជ័យមយួេរមាប់ការដចក្
រដំលក្ដខ្េភាពយន្ឋ។ សន្ិះ េឺាវ ិ្ ីដ៏មាន្របេិេនភាពេរមាប់ការដចក្ចាយេិន្បន័្យដដលមាន្េំហំ្ ំ។ 
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ក្បុងេរមង់ា API 

េិន្បន័្យអាចរ ូវបាន្សចញ្ាយបាន្តាមរយៈ “Application Programming Interface (API)” 
។ ចំណុចរបទក់្ API ទងំសន្ិះ បាន្កាល យសៅាការសពញនិ្យមយ ងខ្ល ងំ។ API បាន្អនុ្ញ្ញដ  ឱយអបក្
េរសេរក្មមវ ិ្ សីរជីេសរេីដ ប្ក្ាក់្លាក់្នន្េិន្បន័្យ សជៀេាងការ ថ្ល់េិន្បន័្យទងំអេ់ាក្ញ្ច ប់ក្បុង
រូបភាពាឯក្សារេំហំ្ ំមួយ។ ា្មមតា APIs  រ ូវបាន្ ភាជ ប់សៅេិន្បន័្យមូលដាឌ ន្មយួដដលរ ូវបាន្
ស វ្ីបន្មធ ប់ពីស វ្ីបចចុបផន្បភាពក្បុងសពលសវលាពិ របាក្ដមយួ (real-time) ។ សន្ិះមាន្ន័្យថា ការស វ្ីឱយ
ព័ ៌មាន្អាចដេវងរក្បាន្ តាមរយៈ API អាចធាន្មបាន្ថា ព័ ៌មាន្ទងំសន្មិះមាន្បចចុបផន្បភាព។ 

ការសបាិះពុមព្ាយេិន្បន័្យសដីមាសរចីន្ក្បុងសពលដ មយួ ាក្ថីបារមភចមផងនន្រាល់យុេនសាន្តេថរបេ់
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ ការចំណាយមយួចំន្ួន្សដីមផី្ ថល់នូ្វ API រមួមាន្៖ 

១.  នមល៖  API  រមូវឱយមាន្ការអ្ិវឌ្ណ និ្ង ំដហទសំរចីន្ាងការ ថ្ល់រ ឹមដ ឯក្សារ។ 

២. ការរពឹំងេុក្៖ សដីមផជំីរុញេហេមន៍្នន្អបក្សរបីរបាេ់របព័ន្នសន្ិះសកី្ន្សឡងី វាចាបំាច់ក្បុងការ
ថ្ល់នូ្វភាពរបាក្ដរបាដល់ពកួ្សេ។ អបក្នឹ្ងរ ូវេិ េូរេុក្មុន្ សៅក្បុងក្រណីដដល
ដំសណីរការនន្របព័ន្ន មាន្បញ្ញហ  អបក្បាន្សរ ៀមរចួរាល់េរមាប់ការចំណាយសៅសលីការជេួ
ជុល។ 

ការចូលសៅកាន់្េិន្បន័្យទងំមូលធាន្មថា៖ 

 មិន្មាន្ភាពពឹងដ អ្ក្សៅសលអីបក្ ថ្ល់សេវាក្មមនន្េិន្បន័្យសន្មិះសេ មាន្ន័្យថារបេិន្សបីវដថ
នន្ការសរៀបចំរចន្មេមព័ន្ន ឬថវកិា ដល េ់បថូរសាទ ន្ភាព េិន្បន័្យទងំសន្ិះសៅដ អាចសរបីបាន្។ 

 ន្រណាក៏្អាចេេលួបាន្ចាប់ចមលង និ្ងដចក្ចាយេិន្បន័្យបាន្ដដរ។ ការស វ្ីដបបសន្ិះអាច
កា ់បន្ទយនូ្វការចំណាយសលីការដចក្ចាយពីភាប ក់្ងាររប្ព សហយីសន្ិះក៏្មាន្ន័្យថា មិន្
មាន្េូមផដី ចំណុចណាមួយនន្ការបរាជ័យដដរ។ 

 អបក្ដនេ អាចចូលសៅអ្ិវឌ្ណសេវាក្មមដធ ល់របេ់ខ្លួន្សដាយសរបីរបាេ់េិន្បន័្យសន្ិះ សរពាិះពកួ្
សេមាន្ភាពចាេ់លាេ់ថា េិន្បន័្យនឹ្ងមិន្រ ូវបាន្របឹអូេពីពកួ្សេ។ 

ការ ថ្ល់នូ្វេិន្បន័្យាក្ញ្ច ប់ អនុ្ញ្ញដ  ឱយសាធារណជន្អាចសរបីរបាេ់េិន្បន័្យបាន្េូលំេូលាយ
សលីេពីសោលបំណងសដីមនន្េិន្បន័្យទងំសន្ិះ។ ឧទហរណ៍៖ វាអនុ្ញ្ញដ  ឱយអបក្សរបីរបាេ់បដមលង
េិន្បន័្យទងំសន្ិះសៅារេង់រទយថម ីបសងកី  ំណភាជ ប់ាមយួនឹ្ង្ន្ធាន្ស្េងសេៀ  ឬ បសងកី េំនិ្ ថមីៗ 
និ្ង ធ្ុក្េិន្បន័្យទងំសន្ិះសៅក្បុងក្ដន្លងស្េងៗាសរចីន្។ ខ្ណៈសពលដដលកំ្ដណចុងសរកាយបំ្ុ របេ់
េិន្បន័្យរ ូវបាន្ ថ្ល់ឱយសរបីរបាេ់តាមរយៈ API េិន្បន័្យសដីមេរួដ រ ូវបាន្សរៀបចំដាក់្ឱយទញយក្ា
ក្ញ្ច ប់ សៅចសន្មល ិះសពលសវលាមយួដដលសេៀងទ ់។ 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/application-programming-interface/
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ាឧទហរណ៍ "សេវាេទិ ិ Eurostat" មាន្ ថ្ល់ជូន្នូ្វមុខ្ងារនន្ការទញយក្ក្ញ្ច ប់ឯក្សារ
េិន្បន័្យាក្ញ្ច ប់ដដលមាន្សរចីន្ាង ៤០០០ ឯក្សារ។ សេវាេទ ិិសន្ិះរ ូវបាន្ស វ្ីបចចុបផន្បភាពពីរដង
ក្បុងមយួនថៃ សហយី ថ្ល់នូ្វេិន្បន័្យក្បុងេរមង់ Tab-separated values (TSV) និ្ងរមួបញ្ចូ លទងំឯក្
សារអំពីមុខ្ងារនន្ការទញយក្ ាមយួនឹ្ងឯក្សារេិន្បន័្យ។ 

ឧទហរណ៏មយួសេៀ េឺ District of Columbia Data Catalog ដដលអនុ្ញ្ញដ  ឱយេិន្បន័្យដដល
នឹ្ងរ ូវបាន្ទញយក្សៅា េំរង់ CSV និ្ង XLS បដន្ទមសៅសលីការ ថ្ល់ម ិព័ ៌មាន្បន្ថដធ ល់នន្េិន្បន័្
យ។ 

ការស វ្ឱីយេិន្បន័្យអាចរក្ស ញី 

េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ េឺមិន្មាន្ន័្យអវីទងំអេ់សបីោម ន្អបក្សរបីរបាេ់។ អបក្េបផរី ូវស វ្ីឱយរបាក្ដថា 
អបក្សរបីរបាេ់អាចដេវងរក្ឯក្សាររប្ពសដីមបាន្។ ដ ប្ក្សន្ិះនឹ្ងរេបដណថ ប់វ ិ្ ីសាន្តេថស្េងៗោប ា
សរចីន្។ 

អវដីដលេំខ្ន្់បំ្ុ សន្មិះ េឺការ ថ្ល់នូ្វចសន្មល ិះអពារកឹ្ រវាងេីភាប ក់្ងារអន្ថរា ិខ្ងន្សយបាយ 
និ្ង វដថថវកិាន្មសពលអន្មេ ។ រពំដដន្នន្យុតាថ ្ិការ  អាចស វ្ីឱយកិ្ចចេហរប ិប ថិការជបួការលំបាក្។ 
សទិះាយ ងណា វាពិ ាបាន្ ថ្ល់អ ទរបសយជន៍្យ ងេំខ្ន្់ក្បុងការចូលរមួកំ្លាងំសន្ិះ។ ភាព
កាន់្ដ ងាយរេួលសន្មិះេឺ េរមាប់អបក្ខ្ងសរតសដីមផរីក្ឱយស ញីេិន្បន័្យ សរពាិះឧបក្រណ៍ថមីសលឿន្ាង 
និ្ងមាន្របសយជន៍្ នឹ្ងរ ូវបាន្ក្សាងសឡងី។ 

ឧបក្រណ៍ដដលមាន្រសាប ់

សៅសលដីវបសាយមាន្ឧបក្រណ៍មយួចំន្ួន្ រ ូវបាន្បសងកី ាពិសេេេរមាប់ស វ្ីឱយេិន្បន័្យមាន្ភាព
ងាយរេួលក្បុងការដេវងរក្។ 

អវដីដលេំខ្ន្់បំ្ុ មយួសេៀ សន្មិះេឺ DataHub សហយីវាាកាតាឡុក្ និ្ង េិន្បន័្យរ ូវ ធ្ុក្ក្បុង
េំណំុេិន្បន័្យពីជំុវញិពិ្ពសលាក្។ សេហេំព័រស វ្ីឱយមាន្ភាពងាយរេួលេរមាប់ាលក្ខណៈបុេគលនិ្ង
អងគភាពក្បុងការសបាិះពុមភ្ាយឯក្សារ-មា ិកា និ្ងេរមាប់អបក្សរបីរបាេ់ ដេវងរក្ឯក្សារ-មា ិកា
ដដលសេចង់បាន្។ 

សលីេពីសន្ិះសេៀ  មាន្អបក្ជំន្មញរាប់េិបន្មក់្េរមាប់ដ ប្ក្ និ្ងក្ដន្លងស្េងោប ៗ។ េហេមន៍្វេិា
សាន្តេថាសរចីន្ បាន្បសងកី របព័ន្ននន្ចំណា ់ថាប ក់្មយួេរមាប់ជំន្មញរបេ់ពកួ្សេ ដដលាេិន្បន័្យរ ូវ
បាន្ទមទរាញឹក្ញាប់េរមាប់ការសបាិះពុមព្ាយ។ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/tab-separated-values/
http://opendata.dc.gov/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
http://thedatahub.org/
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េរមាបរ់ដាឌ ្ិបាល 

ដូចដដលបាន្សលីក្សឡងី ការអនុ្វ ថាេូសៅ េឺេរមាប់េីភាប ក់្ងារឬសាទ ប័ន្ឈាន្មុខ្សេក្បុងការ
បសងកី កាតាឡុក្េរមាប់េិន្បន័្យរបេ់រដាឌ ្ិបាល។ សៅសពលបសងកី កាតាឡុក្ាមយួេីភាប ក់្ងារ េរួដ 
ពាយមបសងកី រចន្មេមព័ន្នមយួចំន្ួន្ដដលអនុ្ញ្ញដ  ឱយមន្ធីរស្េងៗ មាន្ភាពងាយរេួលក្បុងការដថរក្ា
និ្ងស វ្ីបចចុបផន្បភាពព័ ៌មាន្របេ់ខ្លួន្ ។ 

ពរងឹងការជរមុញការក្សាងក្មមវ ិ្ សីដីមផោីរំេដល់កាតាឡុក្តាងំពីដំបូង។ មាន្រប្ពក្មមវ ិ្ ី
ដំសណាិះរសាយដដលឥ េិ នថល និ្ងសបីក្េូលាយ (ដូចា CKAN) ដដលរ ូវបាន្សរជីេសរេីេរមាប់
សរបីរបាេ់សដាយ  រដាឌ ្ិបាលាសរចីន្។ ដូសចបិះការវនិិ្សយេសៅក្បុងសវេិកាមយួស្េងសេៀ  អាចនឹ្ងមិន្
ចាបំាច់។ 

មាន្សរឿងមយួចំន្នួ្ដដលភាេសរចីន្កាតាឡុក្េិន្បន័្យសបីក្េូលាយសៅមាន្ការខ្វិះចសន្មល ិះ។ ក្មមវ ិ្ ី
របេ់អបក្ េបផរី ូវពិចារណាដូចខ្ងសរកាម៖ 

 ថ្ល់ជូន្នូ្វសវេិកាមយួដដលអាចអនុ្ញ្ញដ  ឱយវេ័ិយឯក្ជន្ និ្ងេហេមន៍្ ចូលរមួចំដណក្
បដន្ទមេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេ។ វាអាចមាន្របសយជន៍្ក្បុងការេិ េូរពីកាតាឡុក្ារបស្េកាតា
ឡុក្របចា ំំបន់្ សជៀេាងរបេ់រដាឌ ្ិបាល។ 

 េរមួលឱយមាន្ភាពរបសេីរសឡងីនន្េិន្បន័្យ តាមរយៈការអនុ្ញ្ញដ  ឱយកំ្ដណសចញ្ាយថមីៗនន្
េិន្បន័្យដដលរ ូវបាន្ចុិះបញ្ជ ីនិ្ងសរៀបចំេុក្ក្បុងកាតាឡុក្។ ឧទហរណ៍៖ ន្រណាមាប ក់្អាច
របមូលចងរក្ង កូ្ដ្ូមិសាន្តេថ (geocode) នន្អាេ័យដាឌ ន្ន្មន្ម និ្ងមាន្បំណងចង់ដចក្
រដំលក្លេន្លទងំសន្មិះសៅដល់អបក្ដនេ។ របេិន្សបីអបក្អនុ្ញ្ញដ  ឱយេណំុំេិន្បន័្យសន្មិះមាន្
ដ កំ្ដណសទលដ មយួេ ់ សន្មិះភាពរបសេីរសឡងីនន្េិន្បន័្យទងំសន្មិះ នឹ្ងសៅដ លាក់្កំ្បាងំ។ 

 អបក្េរួដ អ្ារេ័យ ក្បុងក្រណីដដលេិន្បន័្យរបេ់អបក្សលចសចញសៅក្ដន្លងស្េង។មា ិកា
សន្មិះេំន្ងារ ូវបាន្ចមលងសៅឱយេហេមន៍្ន្មន្ម ដដលមាន្ចំណាប់អារមមណ៍រេសដៀងោប ។ 
របេិន្សបីអបក្មាន្េិន្បន័្យនន្ការរ ួ ពិនិ្ យក្រមិ េឹក្េសន្ល សន្មិះេិន្បន័្យរបេ់អបក្អាចនឹ្ង
បងាហ ញសៅក្បុងចំណា ់ថាប ក់្េរមាប់ជលវេូិ។ 

 ធាន្មឱយបាន្នូ្វការចូលដំសណីរការាេមភាព។ េូមពាយមសជៀេវាងការបសងកី ក្រមិ េិេនិ
នន្ការចូលដំសណីរការេរមាប់មន្តន្ថីឬរកុ្មអបក្រសាវរាវ សរពាិះការស វ្ីដបបមសន្ិះនឹ្ងស វ្ីឱយប ិះ
ពាល់ដល់ការចូលរមួ និ្ងការពាក់្ព័ន្នរបេ់េហេមន៍្។ 
 

http://ckan.org/
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េរមាបេ់ងគមេីុវលិ 

រ ូវមាន្ឆន្ធៈក្បុងការបសងកី កាតាឡុក្បដន្ទមេរមាប់េិន្បន័្យដដលមិន្ដមន្ា ល្ូវការ។ 

វាពិ ាក្រមណាេ់ ដដលរដាឌ ្ិបាលស វ្ីការភាជ ប់ខ្លួន្ាមយួនឹ្ងរប្ពមិន្ ល្ូវការ ឬរប្ពមិន្េរួឱយ
េុក្ចិ ថបាន្សន្មិះ។ រកុ្មមន្តន្ថី ាញឹក្ញាប ់ ដ ងដ ខិ្ ខំ្ និ្ងចំណាយ្ន្ធាន្ន្មន្មស ធ្ៀងដធ  ់សដីមផី
ធាន្មថា នឹ្ងមិន្បងកឱយមាន្ភាពអាមា េ់ដល់ន្សយបាយ ឬមាន្្លប ិះពាល់ស្េងៗសេៀ ដដលបណាថ
លមក្ពីការសរបីរបាេ់ខុ្េ ឬការសជឿេុក្ចិ ថរជុលសពក្សៅសលេិីន្បន័្យសន្មិះ។សលីេពីសន្ិះសៅសេៀ  រដាឌ ្ិ
បាល មិន្េំន្ងាមាន្ឆន្ធៈក្បុងការោរំេដល់េក្មមភាពដដលស វ្ីឱយព័ ៌មាន្របេ់ពកួ្សេាមយួនឹ្ង
ព័ ៌មាន្ពីអាជីវក្មមចុិះេរមុងោប សន្មិះសេ។ រដាឌ ្ិបាល េឺមាន្េិេនិក្បុងការេងេយ័សលីការជរមុញរបាក់្
ចំសណញ (profit motives)។ ដូសចបិះ កាតាឡុក្ឯក្រាជយេរមាប់រកុ្មេហេមន៍្ អាជីវក្មម និ្ងអបក្
ស្េងសេៀ អាចនឹ្ងរ ូវបាន្ធាន្ម។ 

ខ្ញុ ំបាន្សបីក្េិន្បន័្យមួយចំន្ួន្ ស ីខ្ញុ ំរ ូវស្វអីវីបន្ថសេៀ ? 

សយងីបាន្សមីលពីវ ិ្ សី វ្ីព័ ៌មាន្រដាឌ ្ិបាល ឱយមាន្លក្ខណៈរេបចាប់ និ្ងអាចសរបីរបាេ់សារាថមី
តាមលក្ខណៈបសចចក្សេេរចួសហយី។ ជំហាន្បន្មធ ប់ េឺរ ូវសលីក្េឹក្ចិ ថអបក្ដនេឱយស វ្ីការសរបីរបាេ់
េិន្បន័្យទងំសន្មិះ។ 

ដ ប្ក្សន្ិះនឹ្ងសមីលសៅសលីចំណុចស្េងសេៀ  ដដលអាចយក្មក្េិក្ាេំសៅសលីក្ក្មពេ់ការសរបី
របាេ់េិន្បន័្យសឡងីវញិ។ 

របាប់ពិ្ពសលាក្! 

ាដំបូងនិ្ងេំខ្ន្់បំ្ុ  អបក្រ ូវស វ្ីឱយរបាក្ដថា អបក្សដថ  សលយុីេនន្មការមយួេំសៅសលីក្ក្មពេ់
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ សៅក្បុងវេ័ិយដដលអបក្េេលួខុ្េរ ូវ។  

របេិន្សបីអបក្ស វ្ីេំណំុេិន្បន័្យមយួចំន្នួ្ឱយសបីក្េូលាយ អបក្ក៏្រ ូវចំណាយសពលសវលាស វ្ីឱយរបាក្ដ
ថាអបក្ដនេក៏្បាន្ដឹងពីកិ្ចចការដដលអបក្បាន្ស វ្ី (ឬយ ងសហាចណាេ់អាចរក្ស ញី)។ 

បដន្ទមសៅសលសីេចក្ថីរបកាេព័ ៌មាន្ សេចក្ថីរបកាេសៅសលសីេហេំព័រ របេ់អបក្ាសដីម អបក្ក៏្អាច
ពិចារណាជសរមីេស្េងសេៀ ដូចខ្ងសរកាម៖ 

 ទក់្េងអងគការឬបុេគលដ៏សលចសធាល ដដលស វ្ីការ ឬមាន្ចំណាប់អារមមណ៍សៅក្បុងវេ័ិយសន្ិះ 
 ស វ្ីការទក់្េងសៅកាន់្បញ្ជ ីេំបុរ  ឬរកុ្មក្បុងបណាថ ញេំន្មក់្េំន្ងេងគម 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
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 ទក់្េងសដាយដធ ល់សៅកាន់្បុេគលសោលសៅ ដដលមាន្ចំណាប់អារមមណ៍សៅសលេិីន្បន័្យសន្ិះ 

ដេវងយល់ពីេេេន្ិក្ជន្របេ់អបក្ 

ដូចោប សៅនឹ្ងេំន្មក់្េំន្ងសាធារណៈទងំអេ់ដដរ ការចូលរមួាមយួេហេមន៍្េិន្បន័្យក៏្រ ូវ
កំ្ណ ់សោលសៅ។ ដូចរកុ្មអបក្ពាក់្ព័ន្នទងំអេ់ សារដដលរ ឹមរ ូវមយួអាចរ ូវបាន្សបាិះសចាល
របេនិ្ សបីវារ ូវបាន្សេបញ្ជូ ន្សៅក្ដន្លងខុ្េ។ 

េហេមន៍្ឌី្ជីថល មាន្េំសន្មរក្បុងការដចក្រដំលក្ព័ ៌មាន្ថមីៗ ប ុដន្ថពកួ្សេក៏្សរបីរបាេ់ព័ ៌មាន្ទងំ
សន្មិះយ ងឆ្ប់រហ័េ្ងដដរ។ ចូរអបក្េរសេរសារ ដដលអាចឱយសេអាន្រ ួេៗសជៀេាងេរមាប់យក្
មក្ពិនិ្ យេុជីសរៅ។ 

េមាជិក្នន្េហេមន៍្បសចចក្វេិាេំន្ងាសរបីរបាេ់ MS Windows  ិចាងសាធារណជន្េូសៅ។ 
សន្ិះមាន្ន័្យថាអបក្មិន្េរួរក្ាេុក្ឯក្សារក្បុងេរមង់ MS Office ដដលអាចយក្មក្អាន្បាន្សដាយមិន្
រ ូវការអិុន្្ឺសណ ។ មាន្សហ ុ្លពីរ េរមាប់បញ្ញហ សន្ិះេឺ៖ 

 មូលសហ ុេីមយួ េឺថាឯក្សារទងំសន្មិះនឹ្ងរ ូវបាន្ចូលដំសណីរការបាន្ ិច។ ជំន្េួឱយឯក្
សារដដលអបក្ស ញីសៅសលីសអរក្ង់របេ់អបក្ អបក្អាន្អាចសមីលស ញីាចាប់ចមលងមិន្លអឥ 
សខ្ច ិះពីជសរមីេណាមយួ។ 

 បន្មធ ប់មក្សេៀ  ភាប ក់្ងាររបេ់អបក្ស ញ្ីសារដដលមាន្ន័្យរេប់រោន់្ថា អបក្នឹ្ងមិន្មាន្បំណង
ឈាន្មយួជំហាន្សេៀ ក្បុងការកាល យាអបក្អ្ិវឌ្ណន៍្សន្មិះសេ។ ធ្ុយមក្វញិ អបក្បងាហ ញថាអបក្
រពឹំងថាេហេមន៍្បសចចក្វេិានឹ្ងមក្រក្អបក្។ 

របកាេេមាភ រៈរបេ់អបក្សៅសលី ំបន់្បណាឋ ញភាេីេបីី 

បលុក្ាសរចីន្រ ូវបាន្បសងកី េរមាប់រកុ្មអបក្អាន្មយួភាេ្ំសៅក្បុងរបធាន្បេឯក្សេេន្មន្ម។ វា
អាចនឹ្ងមាន្អ ទរបសយជន៍្បដន្ទមសេៀ  អំពីអ ទបេពីការ ថ្ួចស ថ្ីមរបេ់អបក្សៅក្បុងសេហេំព័ររបេ់ពកួ្
សេ។ ទងំសន្ិះអាចនឹ្ងមាន្របសយជន៍្សៅវញិសៅមក្។ អបក្េេលួបាន្អ ទរបសយជន៍្កាន់្ដ សរចីន្
សហយីពកួ្សេេេលួបាន្ការរបកាេបលុក្សដាយឥ េិ នថលសៅតាមរបធាន្បេរបេ់ពកួ្សេ។ 

ស្វឱីយេំន្មក់្េំន្ងរបេ់អបក្កាន់្ដ ងាយរេួលាមួយរបព័ន្ន្េពវ្ាយេងគម 

វាាការមិន្របាក្ដសន្មិះសេ ក្បុងការរពឹំងថារកុ្មមន្តន្ថីេរួដ ចំណាយសពលសវលាសរចីន្ចូលរមួាមយួ
របព័ន្ន្េពវ្ាយេងគម។ សទិះបីាយ ងណាក៏្សដាយ សៅមាន្មស្ាបាយាសរចីន្ដដលអបក្អាចស វ្ី
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បាន្សដីមផសីអាយរបាក្ដថា មា ិការបេ់អបក្អាចរ ូវបាន្ដចក្រដំលក្បាន្យ ងងាយរេួលរវាងអបក្បសចច
ក្សេេ។ េន្លឹិះមយួចំន្នួ្ រមួមាន្៖ 

 ថ្ល់ជូន្នូ្វេំព័រមយួេ ់េរមាប់មា ិកានី្មយួៗ៖ 
សៅសពលដដលសារ (ព័ ៌មាន្)មយួ រ ូវបាន្ដចក្រដំលក្ាមយួអបក្ដនេ អបក្ដដលេេលួ
ព័ ៌មាន្សន្មិះ នឹ្ងអាចដេវងរក្មា ិកាដដលពាក់្ព័ន្នបាន្យ ងសលឿន្។ 

 សជៀេវាងការស វ្ីឱយមនុ្េេទញយក្សេចក្ថីរបកាេព័ ៌មាន្របេ់អបក្៖ 
សេចក្ថីរបកាេព័ ៌មាន្ េឺហាក់្មិន្មាន្បញ្ញហ អវីសន្មិះសេ។ សេចក្ថីរបកាេព័ ៌មាន្ទងំសន្មិះ 
រោន់្ដ ាសេចក្ថីេសងខបអំពីចំណុចាក់្លាក់្ណាមយួ។ សទិះាយ ងណាក៏្សដាយ
របេិន្សបីអបក្ រមូវឱយមនុ្េេរេប់ោប ទញយក្មា ិកា និ្ងសដីមផសីបីក្ដំសណីរការសៅខ្ងសរត
ក្មមវ ិ្ រីុក្រក្សវបសាយ សន្មិះមាន្មនុ្េេ ិច ួចណាេ់ដដលនឹ្ងចូលសៅអាន្សេចក្ថីរបកាេ
របេ់អបក្។ មា េុីន្ដេវងរក្ េឺមិន្េូវបាន្រាយលំអិ អំពីមា ិកាសន្ិះសេ។ មនុ្េេទងំឡាយ
មិន្េូវបាន្ចុចសដីមផទីញយក្វាសឡយី។ 

 េូមពិចារណាសលីការសរបី អាាញ ប័ណតសបីក្េូលាយ េរមាប់មា ិការបេ់អបក្៖ 
សរតពីការ ថ្ល់ភាពចាេ់លាេ់ថា អបក្ ថ្ល់ការអនុ្ញ្ញដ  ដល់មនុ្េេដដលមាន្បំណងចង់
ដចក្រដំលក្មា ិការបេ់អបក្ អបក្េរួបញ្ជូ ន្សារ ដដលសាទ ប័ន្របេ់អបក្បាន្ពីការសបីក្េូលាយ
ការដចក្រដំលក្។ សេចក្ថជូីន្ដំណឹងសន្ិះ នឹ្ងេូេបញ្ញជ ក់្ពីការោរំេសៅសលេិីន្បន័្យសបីក្
េូលាយដ៏េរួឱយក្ ់េមាគ ល់ សជៀេាងឃ្លល ាក់្លាក់្ណាមយួសៅក្បុងសេចក្ថីរបកាេព័ ៌មាន្
របេ់អបក្។ 

របព័ន្ន្េពវ្ាយេងគម 

វាមិន្មាន្របេិេនភាពេរមាប់ភាប ក់្ងារ ដដលមិន្េូវេេលួបាន្របាក់្ជំន្យួនឹ្ងចំណាយសពលរាប់
សមា ងសៅសលបីណាឋ ញេងគម។ វ ិ្ ដ៏ីេំខ្ន្បំ់្ុ  ដដលេំសឡងរបេ់អបក្អាចរ ូវបាន្ឮតាមរយៈសវេិកា 
សន្មិះេឺការស វ្ីឱយរបាក្ដថា ការបងាហ ញបលុក្អាចដចក្រដំលក្យ ងងាយរេួល។ សន្ិះមាន្ន័្យថា មុន្សពល
អាន្ដ ប្ក្បន្មធ ប់សន្ិះ េូមអបក្ស វ្ីឱយរបាក្ដថា អបក្បាន្អាន្អំពីការសរៀបរាប់សៅដ ប្ក្មុន្សន្ិះ។ 

ាមយួោប សន្ិះដដរ សន្ិះេឺាការ ឋ្ល់ាសយបល់មយួចំន្នួ្៖ 

 សវេិកាពិភាក្ា៖ 
- សេហេំព័រ Twitter បាន្កាល យាសវេិកានន្ជសរមីេ េរមាប់ការ្េពវ្ាយព័ ៌មាន្យ ង
ឆ្ប់រហ័េ។ អវីទងំអេ់រ ូវបាន្ដាក់្សាល ក្ាមយួ # opendata នឹ្ងរ ូវបាន្សេសមីល
ស ញីភាល មសដាយរាប់ពាន់្ន្មក់្។ 

http://opendefinition.org/licenses/#content
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- LinkedIn មាន្រកុ្មាសរចីន្ដដលចំណាប់អារមមណ៍ និ្ងសោលសៅពាក់្ព័ន្ននឹ្ងេិន្បន័្យ
សបីក្ចំហ។ 

- ខ្ណៈដដលសហវេប ុក្ េឺារបព័ន្នដ៏សពញនិ្យមមយួេរមាប់េេេនិ្ក្ជន្េូសៅ វាហាក្់
មិន្េូវេេលួបាន្ការយក្ចិ ថេុក្ដាក់្ខ្ល ងំសៅក្បុងេហេមន៍្េិន្បន័្យសបីក្េូលាយសេ។ 

 ការរបមូល ថ្ុ ំ ំណ៖ 
- សេបមីា ិការបេ់អបក្ដដលេមមូលនឹ្ង Newswires សៅកាន់្ geeks។ Reddit និ្ង

Hacker News េឺាសាទ ប័ន្ពីរ្ំបំ្ុ សៅក្បុងវេ័ិយសន្ិះសៅសពលបចចុបផន្ប។ បន្មធ ប់ពីសន្ិះ
េឺ Slashdot និ្ងDigg ក៏្មាន្ឧបក្រណ៍ដដលមាន្របសយជន៍្សៅក្បុងវេ័ិយសន្ិះដដរ។ 

- សេហេំព័រទងំសន្ិះមាន្និ្ន្មប ការសដីមផជំីរុញនូ្វដំសណីរការ ដ៏េំខ្ន្ស់ៅសលមីា ិការេរួឱយ
ចាប់អារមមណ៍មយួ។ ពកួ្វាក៏្រ ូវបាន្សេសដថ  យ ងខ្ល ងំសលីរបធាន្បេស្េងៗដដរ។ 

របដមលរបមូលអបក្ដដលមាន្ចំណង់ចំណូលចិ ថដូចោប ៖ ក្ិចចរបជុំសរត្លូវការ 
ការជួបជុំន្ិងបាដខ្ម 

រពឹ ថិការណ៍ជបួជំុដដលមាន្លក្ខណៈេល់មុខ្ោប  អាចាវ ិ្ ីសាន្តេថដ៏មាន្របេិេនភិាពខ្ល ងំក្បុងការ
សលីក្េឹក្ចិ ថដល់អបក្ដនេសេៀ សអាយសរបីរបាេ់េិន្បន័្យរបេ់អបក្។ មូលសហ ុដដលអបក្េរួពិចារណា
ទក់្េងនឹ្ងរពឹ ថិការណ៍ រមួមាន្ៈ 

 ដេវងយល់បដន្ទមអំពីអបក្ដដលអាចនឹ្ងកាល យា អបក្សរបីរបាេ់មឋងសេៀ  
 ការដេវងរក្បដន្ទមអំពី រមូវការខុ្េោប នន្េិន្បន័្យ 
 ដេវងយល់បដន្ទមថា ស ីអបក្ដនេចង់សរបីរបាេ់េិន្បន័្យរបេ់អបក្មឋងសេៀ សដាយរសបៀបណា 
 សបីក្អបក្សរបីរបាេ់សឡងីវញិសដីមផដីេវងយល់បដន្ទមអំពីេិន្បន័្យអវីដដលអបក្មាន្ 
 ថ្ល់ឱយអបក្សរបីរបាេ់អន្មេ បាន្ជបួោប  (ដូសចបិះពកួ្សេអាចេហការោប ) 
 បងាហ ញេិន្បន័្យរបេ់អបក្សៅកាន់្អបក្សរបីរបាេ់ដនេសេៀ ាសរចីន្(ពីការ្េពវ្ាយក្បុងបលុក្ ឬ
របព័ន្ន្េពវ្ាយរេបដណថ ប់ដដលបសងកី សដាយរពឹ ថិការណ៍សន្ិះ។) 

មាន្សរចីន្វ ិ្ សី្េងៗោប ាសរចីន្ក្បុងការសរៀបចំរពឹ ថិការណ៍នី្មយួៗ និ្ងរបស្េស្េងៗោប នន្រពឹ ថិការ
ណ៍ទងំឡាយ អារេ័យសលីសោលបំណងអវីដដលមាន្ ដដលអបក្ចង់េសរមចឱយបាន្្ងដដរ។ ក៏្ដូចា
េំរូេន្បេិីេដបបរបនពណីាសរចីន្សេៀ  ដដលនឹ្ងរមួបញ្ចូ លទងំអវីដដលាការជដជក្ា ល្ូវការ ការស វ្ី
បេបងាហ ញ និ្ងការបក្រសាយ ក៏្មាន្របស្េស្េងោប នន្ការរមួចំដណក្ក្បុងការដឹក្ន្មរំពឹ ថិការណ៍ា
ក្ដន្លងដដលអបក្ចូលរមួអាច: 

 ដណន្ម ំឬកំ្ណ ់រសបៀបវារៈេរមាប់រពឹ ថិការណ៍សន្ិះ 
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 ដណន្មខំ្លួន្ឯង និ្យយអំពីអវីដដលពកួ្សេមាន្ការចាប់អារមមណ៍ និ្ងអវីដដលពកួ្សេកំ្ពុងស វ្ីការ
ក្បុង ំរមូវការមយួដដលទមទរ 

 ការ ថ្ល់នូ្វបេបងាហ ញភាល មៗខ្ប  ខ្លី សៅសលអីវីដដលពកួ្សេកំ្ពុងស វ្ីការ 
 ការដឹក្ន្មសំៅសលវីេគអវីដដលពកួ្សេចាប់អារមមណ៍ 

មាន្ឯក្សារតាមអន្ឡាញាសរចីន្ ដដលនិ្យយអំពីរសបៀបក្បុងការសរៀបចំរបស្េរពឹ ថិការណ៍ទងំ
សន្ិះ ដូចា  „កិ្ចចរបជំុសរត ល្ូវការ‟, „បាដខ្ម‟, „ការជបួជំុ‟, „ជំរុញអបក្និ្យមបសចចក្វេិា‟, „កិ្ចចពិភាក្ា
រហ័េ‟  និ្ងមាន្អវីាសរចីន្សេៀ ។ អបក្នឹ្ងស ញីពីេុណ នមលក្បុងការមាន្េំន្មក់្េំន្ងាមយួនឹ្ងបុេគល
ដដលបាន្សរៀបចំរពឹ ថិការណ៍ដូចបាន្សរៀបរាប់ខ្ងសលីសៅរបសេេដ៏នេសេៀ ដដលពកួ្សេភាេសរចីន្
េំន្ងាចង់ជយួ និ្ង ថ្ល់ដំបូន្មម ន្ក្បុងការសរៀបចំរពឹ ថិការណ៍របេ់សយងី។ វាអាចមាន្សារៈេំខ្ន្ក់្បុង
ការស វ្ីានដេូាមយួនឹ្ងអងគការស្េងៗ  (ឧទហរណ៍៖ អងគការេងគមេុីវលិ អងគការសារព័ ៌មាន្ ឬ
សាទ ប័ន្អប់រណំាមយួ) សដីមផពីរងីក្ការចូលរមួក្បុងមូលដាឌ ន្និ្ងសដីមផបីសងកីន្ការយល់ដឹងរបេ់អបក្។ 

បសងកី របេ់! នថៃដដលសាេជ័យ ពាន្រងាវ ន់្ ន្ិងេំរូសដីម 

រចន្មេមព័ន្ននន្ការរបក្ ួសន្ិះ េឺថាចំន្នួ្នន្បណថុ ំ េិន្បន័្យមយួដដលរ ូវបាន្សចញ្ាយសហយីបន្មធ ប់
មក្អបក្េរសេរក្មមវ ិ្ មីាន្សពលដ៏ខ្លីមយួ សដាយមាន្រយៈសពលពី ៤៨ សមា ងសៅពីរ ឬ បីេបាថ ហ៍  សដីមផី
បសងកី ក្មមវ ិ្ សីដាយសរបីរបាេ់េិន្បន័្យទងំសន្ិះ។ បន្មធ ប់មក្រងាវ ន់្រ ូវបាន្របេល់សៅឱយក្មមវ ិ្ ីដ៏លអបំ្ុ 
។ ការរបក្ ួសន្ិះរ ូវបាន្ស វ្ីសឡងីសៅក្បុងបណាថ របសេេមយួចំន្ួន្រមួមាន្ របសេេអង់សេលេ, េហរដឌអា
សមរកិ្ ន័្រដវេ អូន្តសាថ ល ីសអេា ញ ដាណឺមា ក្ និ្ងហាវ ងំឡង់។ 

ឧទហរណ៍េរមាប់ការរបក្ួ របដជង 

បងាហ ញសយងីនូ្វវ ិ្ កីាន់្ដ របសេរីសឡងី េឺាការរបក្ ួរបដជងដបបសន្ិះាសលីក្ដំបូងសៅសលីពិ្ពសលា
ក្។ វារ ូវបាន្ ថ្ួចស ថ្ីមសដាយរដាឌ ្ិបាលអង់សេលេ "អំណាចនន្ព័ ៌មាន្រកុ្មការងារ" រ ូវបាន្ដឹក្ន្មំ
សដាយេណៈរដឌមន្តន្ថី រដឌមន្តន្ថីការយិល័យសលាក្ Tom Watson សៅក្បុងដខ្មីន្មឆ្ប  ំ ២០០៨។ ការ
របក្ ួរបដជងសន្ិះបាន្េួរថា "ស ីអបក្នឹ្ងបសងកី ការសរបីរបាេ់ព័ ៌មាន្សាធារណៈអវីខ្លិះ?" និ្ងបាន្សបីក្
េូលាយសៅកាន់្អបក្េរសេរក្មមវ ិ្ ីសៅជំុវញិពិ្ពសលាក្ាមយួនឹ្ងការអំពាវន្មវាេឹក្របាក់្ចំន្នួ្
៨០,០០០ សដន្ េរមាប់ក្មមវ ិ្ ចំីន្នួ្របាលំអបំ្ុ ។ 

ក្មមវ ិ្ សីដីមផរីបា្ិបស យយ (Apps for Democracy) ាការរបក្ ួរបដជងសលកី្ដំបូងមយួសៅក្បុង
េហរដឌអាសមរកិ្ដដលរ ូវបាន្ដាក់្ឱយដំសណីរការសៅដខ្ ុលាឆ្ប  ំ២០០៨ សដាយសលាក្ Vivek Kundra 
សៅសពលសន្មិះសលាក្ា របធាន្ដ ប្ក្បសចចក្វេិា (CTO) នន្េងាក  ់ Columbia (DC) Government.។ 
សលាក្ Kundra បាន្បសងកី សឡងីនូ្វកាតាឡុក្េិន្បន័្យ (DC) http://data.octo.dc.gov/ ដដលរមួ

file:///C:/Users/Vatana/Downloads/http:/data.octo.dc.gov/
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បញ្ចូ លេំណំុេិន្បន័្យ ដូចា ព័ ៌មាន្បេឧរកិ្ដឌថមីៗ បញ្ជ ីពិន្ធុនន្ការស វ្ីស េថតាមសាលា និ្ងេូចន្មក្រ
ពីភាពរកី្រក្។ សៅក្បុងេម័យសន្មិះ វាាកាតាឡុក្េិន្បន័្យមូលដាឌ ន្ដដលមាន្លក្ខណៈ្ំេូលាយាង
សេក្បុងពិ្ពសលាក្។ បញ្ញហ របឈមសពលសន្មិះេឺការស វ្ីឱយវាមាន្របសយជន៍្េរមាប់របាពលរដឌ ស ញ្ៀវ
សេេចរ ភាប ក់្ងារអាជីវក្មម និ្ងរដាឌ ្ិបាលនន្ Washington, DC។ 

ដំសណាិះរសាយដ៏ឆ្ល  នវបំ្ុ  េឺរ ូវបសងកី ការរបក្ ួក្មមវ ិ្ ីសដីមផរីបា្ិបស យយ (Apps for 
Democracy)។ យុេនសាន្តេថ េឺការសេបីឱយរបាជន្បសងកី ក្មមវ ិ្ ី (application) សដាយសរបីរបាេ់នូ្វ
េិន្បន័្យពីកាតាឡុក្េិន្បន័្យដដលសេីបនឹ្ងដាក់្ឱយដំសណីរការ។ វាបាន្រមួបញ្ចូ លនូ្វការេេលួចុិះសឈាម ិះ
តាមរយៈអន្ឡាញ រពមទងំរងាវ ន់្ ូចៗាសរចីន្ដដលវាលអាងការឱយរងាវ ន់្្ំដ មយួ សហយីមាន្រងាវ ន់្
របស្េស្េងៗសេៀ ដូចារងាវ ន់្ “People‟s Choice Prize”។ ក្មមវ ិ្ ីរបក្ ួសន្ិះមាន្រយៈសពល ៣០ 
នថៃ សហយីស វ្ីឱយរដាឌ ្ិបាល DC ចំណាយអេ់ ៥មឺុន្ដុលាល រេហរដឌអាសមរកិ្។ ្ល បេបងមក្វញិេឺ 
េូរេ័ពធ IPhone៤ ៧សរេឿង  Facebook សហយី Web applications រ ូវបាន្បសងកី សឡងីាមយួនឹ្ង
 នមលបា ន់្សាម ន្សលីេពី ២លាន្ដុលាល រេហរដឌអាសមរកិ្ េរមាប់សេដឌកិ្ចចក្បុងរេកុ្។ 

Abre Datos (សបីក្េិន្បន័្យ) ការរបក្ ួឆ្ប  ំ២០១០  បាន្របារពនសឡងីសៅក្បុងរបសេេសអេា ញសៅ
ក្បុងដខ្សមសាឆ្ប  ំ ២០១០។ ការរបក្ ួសន្ិះបាន្អសញ្ជ ីញអបក្អ្ិវឌ្ណ សដីមផបីសងកី ក្មមវ ិ្ ីសបីក្េូលាយស វ្ី
ការសរបីរបាេ់េិន្បន័្យាសាធារណៈរោន់្ដ  ៤៨ សមា ង។ ការរបក្ ួរបដជងសន្ិះមាន្ ២៩ រកុ្មនន្អបក្
ចូលរមួដដលបាន្បសងកី ក្មមវ ិ្ ដីដលរមួបញ្ចូ លក្មមវ ិ្ ីេូរេ័ពធ េរមាប់ដំសណីរការព័ ៌មាន្ចរាចរណ៍ក្បុង
របសេេ Basque សហយីេរមាប់ការចូលដំសណីរការេិន្បន័្យសៅសលរីថយន្ថរកុ្ង និ្ងចំណ រថយន្ថសៅ
ក្បុងេីរកុ្ងមា រឌី្ដ ដដលបាន្ឈបិះពាន្រងាវ ន់្សលខ្មយួ  ៣,០០០ អឺរ  ូ និ្ង សហយីសលខ្ពីរ ២,០០០ អឺរ  ។ូ 

Nettskap 2.0  ក្បុងអំឡុងដខ្សមសាឆ្ប  ំ ២០១០ រក្េួងនន្រដាឌ ្ិបាលន័្រសវេ បាន្សរៀបចំ 
"Nettskap 2.0" ។ អបក្អ្ិវឌ្ណ ន័្រសវ - រកុ្មហ ុន្ភាប ក់្ងារសាធារណៈ ឬបុេគល - រ ូវបាន្របឈមសដីមផី
បសងកី េំនិ្  េរមាប់េសរមាង ំបន់្បណាឋ ញដដលមាន្មូលដាឌ ន្សៅក្បុង ំបន់្នន្ការអ្ិវឌ្ណសេវាក្មមដក្
នចបេរមាប់ការងារមាន្របេិេនិភាពនិ្ងការសកី្ន្សឡងីការចូលរមួតាមដបបរបា្ិបស យយ។ ការសរបី
របាេ់េិន្បន័្យរបេ់រដាឌ ្ិបាលសន្ិះរ ូវបាន្សលីក្េឹក្ចិ ថពិសេេ។ សទិះបីានថៃកំ្ណ ់ក្មមវ ិ្ ីសន្ិះេឺ
រោន់្ដ មយួដខ្  សរកាយមក្សៅនថៃេី ៩ ដខ្ឧេភាសន្ិះ រដឌមន្តន្ថីរក្េួង Rigmor Aasrud បាន្និ្យយ
ថា ការសឆលីយ បសន្ិះេឺ "សលេីលប"់ ។ ាេរុប ក្មមវ ិ្ ី ១៣៧ បាន្េេលួ មិន្ ិចាង ៩០ ដដលបាន្
ក្សាងសឡងីសៅសលីការសរបីរបាេ់សឡងីវញិនន្េិន្បន័្យរបេ់រដាឌ ្ិបាល។ េឹក្របាក់្េរុប ចំន្នួ្ ២.៥ 
លាន្Krone ន័្រសវ រ ូវបាន្ដចក្ចាយក្បុងចំសណាមអបក្ឈបិះ ១៧ ខ្ណៈសពលដដលចំន្នួ្េឹក្របាក់្េរុប
ដដលបាន្មក្ពីអបក្ចុិះសឈាម ិះចូលរមួក្មមវ ិ្ ីរបមាណ ១៣៧ន្មក់្ បាន្ ២៨.៤ លាន្ Krone ន័្រសវ។ 

Mashup អូន្តសាថ ល ី រកុ្មការងារ ២.០ នន្រដាឌ ្ិបាលអូន្តសាថ ល ីបាន្អសញ្ជ ីញរបាពលរដឌឱយពកួ្ោ ់
បងាហ ញរដាឌ ្ិបាលថា សហ ុអវបីាន្ាការសបីក្េូលាយលេនភាពនន្ការចូលសៅកាន់្ព័ ៌មាន្របេ់រដាឌ ្ិបា
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លអូន្តសាថ លីនឹ្ងស វ្ីសអាយមាន្ភាពវជិជមាន្េរមាប់សេដឌកិ្ចចរបេ់របសេេសន្ិះ និ្ងេរមាប់ការអ្ិវឌ្ណ
េងគមទងំមូល។ ការរបលងរបដជងសន្ិះចាប់ស ថ្ីមពី នថៃេី ៧ ដខ្ ុលា ដល់ នថៃេី ១៣ ដខ្វចិឆិកាឆ្ប  ំ
២០០៩។ រកុ្មការងារសន្ិះបាន្សចញ្ាយេិន្បន័្យមយួចំន្នួ្សរកាមអាាញ ប័ណតសបីក្េូលាយនិ្ងដាក់្ឱយ
សាធារណជន្សរបីរបាេ់សៅក្បុងរេង់រទយដដលអាចសរបីសឡងីវញិបាន្។ ក្មមវ ិ្ ីចំន្នួ្ ៨២ ដដលរ ូវ
បាន្បញ្ចូ លសៅក្បុងការរបក្ ួសន្ិះ េឺា្េថុតាងបដន្ទមនន្ក្មមវ ិ្ ីថមីៗ និ្ងការនចបរបឌិ្  ដដលអាចសកី្ 
សចញពីការ្ាយេិន្បន័្យរបេ់រដាឌ ្ិបាល សរកាមលក្ខខ្ណឍ សបីក្េូលាយ។ បចចុបផន្បសន្ិះ ាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
GovHack របពឹ ថសៅសៅតាម ំបន់្ស្េងៗោប ាសរចីន្ សៅេូទងំរបសេេអូន្តសាថ លី និ្ង របសេេ ណូដវ  
លសហេឡង់។ 

េន្បេីិេ  បាដខ្ម  Hackdays 

វ ិ្ ីដដលមាន្របេិេនិភាពេរមាប់អងគភាពេងគមេុវីលិ (CSOs) ក្បុងការបងាហ ញសៅកាន់្រដាឌ ្ិបាល
ពីេុណ នមលនន្ការសបីក្េូលាយេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេ េឺរ ូវបងាហ ញពីវ ិ្ ីាសរចីន្ដដលថាព័ ៌មាន្អាច
រេប់រេងបាន្ សដីមផេីេលួបាន្នូ្វ្លចំន្ណញពីេងគមនិ្ងសេដឌកិ្ចច។ អងគភាពេងគមេុីវលិដដល
សលីក្ក្មពេ់ការសរបីរបាេ់មថងសេៀ  បាន្ចូលរមួក្បុងរបសេេដដលមាន្ការអនុ្វ ថក្បុងសោលន្សយបាយ
និ្ងចាប់ សដីមផឱីយរបាក្ដថាេំណំុេិន្បន័្យេឺសបីក្េូលាយសដាយបសចចក្សេេ និ្ង រេបចាប់។ 

េក្មមភាពសាមញ្ដទងំសន្ិះ រ ូវបាន្ស វ្ីសឡងីាដ ប្ក្មួយនន្េំនិ្ ថ្ួចស ថ្ីមរមួបញ្ចូ លទងំការរបក្ ួ
េន្បេិីេេិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ (Open government)  "មិន្ដមន្េន្បិេីេ" េិកាខ សាលា 
និ្ង "hack days"។ េក្មមភាពទងំសន្ិះ ាញឹក្ញាបរ់ ូវបាន្សរៀបចំសឡងីសដាយេហេមន៍្អបក្សរបី
របាេ់ាមយួនឹ្ងេិន្បន័្យដដលរ ូវបាន្សបាិះពុមព្ាយរចួសហយី ឬេេលួបាន្សដាយការចូលដំសណីរការ
សៅនឹ្ងេំសណីព័ ៌មាន្។ ក្បុងក្រណីស្េងសេៀ  ការ េ ូម ិរបេ់េងគមេុីវលិបាន្ស វ្ីការាមយួរកុ្មម
ន្តន្ថីសាធារណៈនូ្វភាពរកី្ចំសរនី្សដីមផធីាន្មការសចញ្ាយថមីរបេ់េិន្បន័្យ ដដលអាចរ ូវបាន្សរបីសដាយ
អបក្េរសេរក្មមវ ិ្ ីសដីមផបីសងកី ក្មមវ ិ្ ីរបក្បសដាយភាពនចបរបឌិ្ ។ 

 

 

 

 

http://www.govhack.org/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-government/
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សេចក្ថបីដន្ទម 

រេង់រទយឯក្សារ 

េិដឌភាពេូសៅនន្រេង់រទយឯក្សារ 

JSON 

JSON េឺាេរមង់ឯក្សារដ៏សាមញ្ដមយួដដលមាន្ភាពងាយរេួលខ្ល ងំេរមាប់ភាសាេរសេរក្មម
វ ិ្ ីណាមយួសដីមផអីាន្។ ភាពសាមញ្ដរបេ់វាមាន្ន័្យថា វាមាន្ភាពងាយរេួលេរមាប់កំុ្ពយូេ័រដំសណីរ
ការ ាងេំរង់ស្េងៗសេៀ ដូចា XML។ 

XML 

XML េឺាេរមង់ដដលបាន្សរបីរបាេ់យ ងេូលំេូលាយ េរមាប់ការដល េ់បថូរេិន្បន័្យសដាយសារដ វា
ថ្ល់នូ្វឱកាេដ៏លអន្មន្ម ក្បុងការរក្ារចន្មេមព័ន្នសៅក្បុងេិន្បន័្យ និ្ងមស្ាបាយដដលឯក្សាររ ូវបាន្
បសងកី សឡងី និ្ងអនុ្ញ្ញដ  ឱយអបក្អ្ិវឌ្ណក្មមវ ិ្ ីេរសេរដ ប្ក្ខ្លិះាមយួនឹ្ងេិន្បន័្យចូលសៅក្បុងឯក្សារ
បាន្ សដាយមិន្មាន្ការរខំ្ន្នឹ្ងការអាន្របេ់ពកួ្សេ។ 

RDF 

េរមង់របេ់W3C ដដលរ ូវបាន្ ឋ្ល់ាអនុ្សាេន្៍ឱយសរបីរបាេ់ សៅថា RDF ដដលវាបងកឱយមាន្
លេនភាពក្បុងការបងាហ ញេិន្បន័្យសៅក្បុងេរមង់មយួដដលមាន្ភាពងាយរេួលក្បុងការរចបាច់បញ្ចូ លោប
នូ្វេិន្បន័្យមក្ពីរប្ពសរចីន្ស្េងៗោប ។ េិន្បន័្យ RDF អាចរ ូវបាន្រក្ាេុក្សៅក្បុងេរមង់របស្េ 
XML និ្ង JSON ក្បុងចំសណាមរបស្េស្េងសេៀ ។ RDF ជំរុញឱយមាន្ការសរបីរបាេ់ URLs ក្បុងរូបភាព
ាអងគកំ្ណ ់ ដដលបាន្ ឋ្ល់នូ្វវ ិ្ ងីាយរេួលក្បុងការេំន្មក់្េំន្ងសដាយដធ ល់សៅកាន់្េំនិ្ ថ្ួចស ថ្ីម  
ពាក្យថា េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ ដដលមាន្រសាប់សៅសលបីណាថ ញអីុន្្ឺដណ ។ RDF សៅពំុទន់្រកី្រាល
ដាលេូលំេូលាយសៅសឡយីសេ ប ុដន្ថវារ ូវបាន្ ថ្ួចស ថ្ីមសបីក្និ្ន្មប ការក្បុងចំសណាមរដាឌ ្ិបាល រមួទងំរដាឌ
្ិបាលអង់សេលេ និ្ងសអេា ញដដលភាជ ប់េសរមាងសបីក្េិន្បន័្យមួយ។ សាទ បនិ្ក្ Tim Berners-Lee 
ដដលបាន្បសងកី បណាឋ ញអិុន្្ឺសណ  សៅសពលថមីសន្ិះ បាន្សេបីឱយសរោងការដក យរបា ំ (five-star) 
ដដលរមួបញ្ចូ លទងំេិន្បន័្យ RDF ភាជ ប់ ាសោលសៅមយួដដលរ ូវបាន្ដេវងរក្េរមាប់ការ ថ្ួចស ថ្ីម
េិន្បន័្យសបីក្េូលាយ។ 

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data/
http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example/
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សេៀវសៅបញ្ជ ី 

អាាញ ្រាសរចីន្ បាន្បន្េល់េុក្ព័ ៌មាន្ក្បុង សេៀវសៅបញ្ជ ី (spreadsheets) ឧទហរណ៍
Microsoft Excel។ េិន្បន័្យសន្ិះាញឹក្ញាប ់ អាចរ ូវបាន្សរបីភាល មាមយួនឹ្ងការពិពណ៌ន្មរ ឹមរ ូវ
សៅតាមជរួឈរស្េងោប ។ 

ប ុដន្ថក្បុងក្រណីមយួចំន្នួ្សេៀ  មាន្ការចងមា រកូ្ (macros) និ្ងរូបមន្ថសៅក្បុង សេៀវសៅបញ្ជ ីដដល
អាចពិបាក្នឹ្ងសដាិះរសាយ។ ដូសចបិះ មាន្ការ ឋ្ល់សយបល់ថា េរួដ មាន្ការចងាឯក្សារចំសពាិះការ
េណន្មទងំសន្មិះសៅដក្ផរសេៀវសៅបញ្ជ ីពីសរពាិះថាការស វ្ីដបបសន្ិះវាងាយរេួលេរមាប់ឱយអបក្សរបីរបាេ់
អាចអាន្បាន្។ 

េញ្ញដ សក្ផៀេ ខ្ណឍ ដចក្ឯក្សារ 

ឯក្សាររបស្េ CSV អាចាេរមង់ដដលមាន្សារៈរបសយជន៍្ខ្ល ងំណាេ់ សរពាិះវា ូចលមម ដូសចបិះ
សហយីមាន្ភាពេមរមយេរមាប់ការស ធ្រក្រមងេិន្បន័្យដដលមាន្រចន្មេមព័ន្នដូចោប ។ សទិះាយ ងសន្ិះ
ក្ឋី របេិន្សបីោម ន្ការក្សាងេំណំុឯក្សារសេ េរមង់ឯក្សាររបស្េ CSV សន្ិះពំុមាន្ភាពលមអិ រេប់
រោន់្សេ ដដលាញឹក្ញាប ់ េិន្បន័្យទងំសន្ិះ កាល យាោម ន្របសយជន៍្ សដាយសារដ សយងីសេធីរដ មិន្
អាចេេេន៍្ទយសៅសលសីារៈេំខ្ន្ន់ន្ជូរឈរខុ្េៗោប បាន្សេ។  ដូសចបិះ េរមង់េញ្ញដ សក្ផៀេខ្ណឍ
ដចក្ សៅសលដី ប្ក្ឯក្សារនី្មយួៗរបក្បសដាយភាពេុរកិ្  ពិ ាមាន្សារៈេំខ្ន់្ណាេ់។ 

សលីេពីសន្ិះសេៀ  វាាការេំខ្ន្ដ់ដលរចន្មេមព័ន្ននន្ឯក្សាររ ូវបាន្សោរព សរពាិះរាល់ការលុបនូ្វ
ដ ប្ក្ណាមយួ អាចស វ្ីឱយប ិះពាល់ដល់ការអាន្េិន្បន័្យស្េងសេៀ  ដដលមាន្សៅក្បុងឯក្សារ សដាយ
ពិបាក្ក្បុងដក្ដរបសឡងីវញិ សដាយសារដ វាមិន្អាចកំ្ណ ់បាន្ថាស ី េិន្បន័្យសៅេល់ស្េងសេៀ េរួបក្
រសាយយ ងណា។ 

ឯក្សារអ ទបេាអក្េរ 

ឯក្សារ្មមតាសៅក្បុងេរមង់ដូចា ឯក្សារ Word ឯក្សារ ODF ឯក្សារ OOXML ឬឯក្សារ 
PDF អាចមាន្ភាពរេប់រោន់្ សដីមផឱីយអបក្បងាហ ញពីេិន្បន័្យមយួចំន្នួ្ - ឧទហរណ៍៖ បញ្ជ ីសារសអឡចិ
រ ូនិ្ចាសដីម។ ការ្ាយេិន្បន័្យក្បុងេរមង់ទងំសន្ិះ អាចថារបីរបាេ់ថវកិារ ិច សដាយសារដ  ាញឹក្
ញាប ់រេង់រទយទងំអេ់សន្ិះ ារេង់រទយសដីមនន្េិន្បន័្យទងំសន្មិះ។ រេង់រទយសន្ិះមិន្បាន្ចូលរមួ
ចំដណក្ក្បុងការរក្ារចន្មេមព័ន្នេិន្បន័្យសន្មិះសេ មូលសហ ុេឺសដាយសារដ វាបសងកី សអាយមាន្ការ
លំបាក្ក្បុងការបញ្ចូ លេិន្បន័្យសដាយមស្ាបាយេវ័យរបវ ថិ។ អបក្រ ូវរបាក្ដថា អបក្សរបីពុមពាមូលដាឌ ន្
នន្ឯក្សារដដលនឹ្ងបងាហ ញេិន្បន័្យេរមាប់ដាក់្ឱយសាធារណជន្សរបីរបាេ់សឡងីវញិ។ ការស វ្ីដូសចបិះ 
នឹ្ងស វ្ីឱយមាន្ភាពងាយរេលួក្បុងការទញព័ ៌មាន្សចញពីឯក្សារ។ 
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វាក៏្អាចរេរេង់បដន្ទមសេៀ ដល់ការសរបីរបាេ់នន្េិន្បន័្យ សដីមផសីរបីហវុន្អក្េរេមាគ ល់ឱយបាន្សរចីន្
តាមដដលអាចស វ្ីបាន្ ដូសចបិះវាមាន្ភាពងាយរេួលេរមាប់មា េុីន្ សដីមផេីមាគ ល់ចំណងសជីង (រេប់
របស្េ) ពីមា ិកា។ ាេូសៅ វាមិន្ឱយបងាហ ញសៅក្បុងេរមង់អ ទបេាអក្េរសេ របេិន្សបីេិន្បន័្យមាន្
សៅក្បុងេរមង់ដដេ។ 

អ ទបេ្មមតា 

ឯក្សារដដលមាន្អក្េរេុេន(.txt) ាឯក្សារដដលកំុ្ពយូេ័រអាចអាន្បាន្យ ងងាយរេួល។ ក៏្ប ុដន្ថ
ឯក្សារទងំសន្ិះ ាេូសៅមិន្រ ូវបាន្ដក្រេង់េិន្បន័្យរចន្មេមព័ន្នសចញពីខ្ងក្បុងឯក្សារ មាន្ន័្យ
ថាអបក្អ្ិវឌ្ណន៍្  រមូវឱយបសងកី ការដបងដចក្មយួ ដដលអាចបក្ដរបឯក្សារនី្មយួៗដូចដដលបាន្បងាហ
ញ។ 

បញ្ញហ មយួចំន្ួន្អាចនឹ្ងសកី្ សឡងី សដាយសារការដល េ់បថូរឯក្សាររបស្េអ ទបេ្មមតា (plain 
text) ពីរបព័ន្នរប ិប ថិការមយួសៅរបព័ន្នរប ិប ថិការមយួសេៀ ។ របព័ន្នរប ិប ថិការ MS Windows, 
Mac OS X និ្ង របព័ន្នរប ិប ថកិាររបស្េ Unix ស្េងៗសេៀ  មាន្វ ិ្ ីដបបបេដធ ល់ខ្លួន្ស្េងៗខុ្េពី
ោប  ក្បុងការរបាប់កំុ្ពយូេ័ថា ពកួ្សេបាន្ឈាន្ដល់េីបញ្ច ប់នន្បន្មធ  ់សហយី។ 

រូបភាពសេកន្ 

របស្េឯក្សារ TIFF និ្ង JPEG-2000 រ ូវបាន្ចា ់េុក្ថាាេរមង់មិន្េូវេមផូរេុណ នមល ប ុដន្ថ
យ ងសហាចណាេ់ ឯក្សារទងំ២របស្េសន្ិះ រ ូវបាន្សេសាគ ល់ ក្បុងេរមង់ារូបភាព ឬារូបភាពនន្
ឯក្សារដដលសពារសពញសដាយមា ិកាអ ទបេ។ វាអាចពាក់្ព័ន្នសៅនឹ្ងេិន្បន័្យបងាហ ញរបេ់ពកួ្សេារូប
ភាព ដដលមាន្េិន្បន័្យមិន្រ ូវបាន្បសងកី លក្ខណៈសអឡចិរ ូនិ្ច - ាឧទហរណ៏ាក់្ដេថង ការក្ ់
រតាក្បុងសាេន្មចរក្ចាេ់ និ្ងបណាត សារស្េងសេៀ  - និ្ងរូបភាពមយួដដលរបសេីរាងអវីទងំអេ់។ 

រេង់រទយដដលមាន្ក្មមេិេន ិ

របព័ន្នមយួចំន្នួ្មាន្រេង់រទយេិន្បន័្យរបេ់ពកួ្សេដធ ល់ ដដលពកួ្សេអាចរក្ាេុក្ ឬន្មសំចញេិន្បន័្
យ។ សពលខ្លិះ វារេប់រោន់្សដីមផបីងាហ ញេិន្បន័្យសៅក្បុងរេង់រទយមយួ ាពិសេេរបេិន្សបីវារ ូវបាន្
រពឹំងថានឹ្ងសរបីរបាេ់បដន្ទមសេៀ សៅនឹ្ងរបព័ន្ន ដដលរេសដៀងោប ដូចដដលពកួ្សេបាន្មក្។ ាក្ដន្លង
ដដលព័ ៌មាន្បដន្ទមសេៀ សៅសលីរេង់រទយក្មមេិេនិទងំសន្ិះ អាចរ ូវបាន្រក្ស ញីដ ងដ រ ូវបាន្
ចងអុលបងាហ ញ។ ឧទហរណ៍៖ សដាយការ ថ្ល់ ំណភាជ ប់សៅកាន់្សេហេំព័ររបេ់រកុ្មហ ុន្ គ្ ់ គ្ង់សន្ិះ។ 
ាេូសៅវារ ូវបាន្ ឋ្ល់អនុ្សាេន្ ៍សដីមផបីងាហ ញពីេិន្បន័្យក្បុងរេង់រទយ ដដលមិន្ដមន្ាក្មមេិេនិរ ង់
ក្ដន្លងដដលអាចស វ្ីសៅបាន្។ 
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HTML 

បចចុបផន្ប េិន្បន័្យាសរចីន្អាចរក្បាន្ក្បុងេរមង់ា HTML សៅសលកី្ដន្លងាសរចីន្។ ការស វ្ីដបបសន្ិះ 
អាចនឹ្ងរេប់រោន់្ របេិន្សបីេិន្បន័្យទងំសន្មិះមាន្សេទរភាព និ្ងមាន្វសិាលភាពាក់្លាក់្។ ក្បុង
ក្រណីមយួចំន្នួ្ េិន្បន័្យេរួដ ធ្ុក្ក្បុងេរមង់ ដដលងាយរេួលក្បុងការទញយក្ និ្ងបក្រសាយ ប ុដន្ថ 
េិន្បន័្យទងំសន្មិះ្ូរនថល និ្ងងាយរេួលក្បុងការសយងសៅេំព័រសៅសលីសេហេំព័រ សន្ិះេឺាចំណុចចាប់
ស ឋ្ីមដ៏លអមយួ ក្បុងការបងាហ ញេិន្បន័្យ។ 

ា្មមតា ការសរបីរបាេ់តារាងក្បុងឯក្សារ HTML េឺេមរេបាងក្បុងការ ធ្ុក្េិន្បន័្យ និ្ងសរកាយ
មក្អវីដដលេំខ្ន្់ វេ័ិយេិន្បន័្យស្េងៗ រ ូវបាន្បងាហ ញ និ្ង ឋ្ល់អ ថេញ្ញដ ណ (IDs) សដីមផសី វ្ីឱយ
ងាយរេួលក្បុងការដេវងរក្ និ្ងបក្ដរបេិន្បន័្យ។ Yahoo បាន្បសងកី ឧបក្រណ៍មយួ (http
://developer.yahoo.com/yql/) ដដលអាចដក្រេង់ព័ ៌មាន្ ដដលមាន្េរមង់រចួសរេចសចញពីសេហ
េំព័រ សហយីឧបក្រណ៍ដបបសន្មិះ អាចស វ្ីការសលេិីន្បន័្យាសរចីន្ដបប របេិន្សបីសយងីដាក់្សាល ក្បាន្រ ឹម
រ ូវ។ 

រេង់រទយឯក្សារសបីក្េូលាយ 

សបីសទិះបីាព័ ៌មាន្រ ូវបាន្ ថ្ល់ជូន្ាលក្ខណៈសអឡចិរ ូនិ្ច ដដលមា េុីន្អាចអាន្បាន្ រពម
ទងំមាន្លក្ខណៈលមអិ ក៏្សដាយ របដហលាមាន្បញ្ញហ ទក់្េងសៅនឹ្ង េរមង់នន្ឯក្សារខ្លួន្វាដធ ល់ដដ
រ។ 

េរមង់ដដលព័ ៌មាន្រ ូវបាន្សបាិះពុមព្ាយ ឬអាចនិ្យយបាន្ថា មូលដាឌ ន្ឌី្ជីថល សៅក្បុងការ
ដដលព័ ៌មាន្រ ូវបាន្រក្ាេុក្ អាចា "ការសបីក្េូលាយ" ឬ "ការបិេ" ។ េរមង់សបីក្េូលាយ េឺា
េរមង់មយួ ដដលលក្ខណៈពិសេេនន្ក្មមវ ិ្ ីសដាយឥ េិ នថល ដូចសន្ិះ មនុ្េេមាប ក់្ៗអាចសរបីលក្ខណៈ
ពិសេេទងំសន្ិះក្បុងក្មមវ ិ្ ីដធ ល់ខ្លួន្សដាយោម ន្ដដន្កំ្ណ ់ណាមយួសៅសលកីារសរបីរបាេ់សឡងីវញិដដល
កំ្ណ ់សដាយក្មមេិេនិបញ្ញដ ។ 

របេិន្សបីេរមង់ឯក្សារមយួ មាន្លក្ខណៈ "បិេជិ " សន្មិះមូលសហ ុ អាចមក្ពី ២ក្រណី។ ក្រណី
េី១៖ សរពាិះេរមង់ឯក្សារសន្មិះ េឺារបស្េក្មមេិេន ិ(proprietary) សហយី លក្ខណៈពិសេេរបេ់វា 
មិន្អាចដេវងរក្បាន្ាសាធារណៈ ឬក្រណីេី២៖ េឺសដាយសារដ េរមង់ឯក្សារសន្ិះ ារបស្េេរមង់
ក្មមេិេន ិ សហយីសទិះបីា លក្ខណៈពិសេេរបេ់វារ ូវបាន្ស វ្ីឱយមាន្ាសាធារណៈក៏្សដាយ ដ ការសរបី
របាេ់សឡងីវញិ រ ូវបាន្ដាក់្កំ្ណ ់ និ្ងរ ឹបន្ឋឹង។ របេិន្សបីមាន្ព័ ៌មាន្ រ ូវបាន្សចញ្ាយសៅក្បុង
េរមង់ឯក្សារមយួបិេជិ  សន្ិះអាចបងកឱយមាន្ឧបេេគយ ងចមផង ក្បុងការសរបីរបាេ់សឡងីវញិនូ្វ
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ព័ ៌មាន្ដដលបាន្បំដលង ធ្ុក្ សៅក្បុងសន្មិះដដលបងខំឱយអបក្ទងំឡាយណាដដលមាន្បំណងចង់សរបី
ព័ ៌មាន្សន្មិះ   ចាបំាច់រ ូវេិញក្មមវ ិ្ ដីដលរ ូវការ។ 

អ ទរបសយជន៍្នន្េរមង់ឯក្សារសបីក្េូលាយ េឺថាពកួ្សេអនុ្ញ្ញដ  ឱយអបក្អ្ិវឌ្ណន៍្ស្េងៗ សដីមផី្ លិ
 ក្ញ្ច ប់ក្មមវ ិ្ ាីសរចីន្ និ្ងសេវាក្មមសដាយសរបីេរមង់ទងំសន្ិះ។ ការណ៍សន្ិះ បាន្កា ់បន្ទយនូ្វឧបេេគ 
ក្បុងការសរបីព័ ៌មាន្ដដលពួក្សេមាន្។ 

ការសរបីរបាេ់េរមង់ឯក្សារាមាច េ់ក្មមេិេនិ ដដលការបញ្ញជ ក់្មិន្បាន្ដាក់្បងាហ ញាសាធារណៈ 
អាចបសងកី ឱយមាន្ ការអារេ័យសលកី្មមវ ិ្ ីរបេ់ភាេីេី៣ ឬអបក្កាន់្អាាញ ប័ណតនន្េរមង់ឯក្សារ។ ក្បុង
ក្រណីដដលអារក្ក់្បំ្ុ  ការស វ្ីដបបសន្ិះ មាន្ន័្យថាព័ ៌មាន្នឹ្ងអាចអាន្បាន្ សដាយសរបីក្ញ្ច ប់ក្មមវ ិ្ ី
ាក់្លាក់្មយួចំន្នួ្ ដដលអាចមាន្ នមលនថលហេួសហ ុ ឬក៏្ហេួេម័យសៅសហយីសន្មិះ។ 

ដូសចបិះ ចំណូលចិ ថពីេេេន្ៈនន្ េិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ សន្ិះ េឺថាព័ ៌មាន្ដដលេរួដ ស វ្ី
សឡងីអាចសរបីបាន្ ារេង់រទយឯក្សារសបីក្េូលាយដដលមាន្មា េុនី្អាចអាន្បាន្។ 

ឧទហរណ៍៖ េិន្បន័្យចរាចរណ៍ នន្ចរក្្ពអង់សេលេ 

សលាក្ Andrew Nicolson េឺអបក្អ្ិវឌ្ណក្មមវ ិ្ ីកំុ្ពយូេ័រ (software developer) ដដលបាន្ចូលរមួ
សៅក្បុងយុេនន្មការ (េេលួបាន្សាេជ័យេីបំ្ុ ) របឆ្ងំនឹ្ងការសាងេង់ ល្ូវវាងថមមីយួសៅ 
Westbury Eastern សៅក្បុងចរក្្ពអង់សេលេ។ សលាក្ Andrew មាន្ការចាប់អារមមណ៍ក្បុងការេេលួ
បាន្ និ្ងសរបីរបាេ់េិន្បន័្យចរាចរណ៍ដដលរ ូវបាន្សរបី សដីមផបីងាហ ញអំពីភាពរ ឹមរ ូវនន្េំសណីសន្ិះ។ 
សលាក្េេលួបាន្េិន្បន័្យមយួចំន្នួ្តាមរយៈការសេបីេុសំេរភីាពេេលួព័ ៌មាន្ ប ុដន្ថរដាឌ ្ិបាលបាន្
ឋ្ល់េិន្បន័្យសៅក្បុងរេង់រទយក្មមេិេនិមយួ ដដលអាចសបីក្សមីល-អាន្បាន្តាមក្មមវ ិ្ ីកំុ្ពយូេ័រមយួ
ដដល្លិ សដាយរកុ្មហ ុន្ Saturn ដដលាអបក្មាន្ជំន្មញក្បុងការបងាហ ញចរាចរណ៏និ្ងពាក្រណ៍។ 
វាមិន្មាន្ការ ថ្ល់េរមាប់ "read only" កំ្ដណរបេ់ក្មមវ ិ្ ីសន្ិះសេ ដូសចបិះរកុ្មរបេ់សលាក្ Andrew 
ោម ន្ជសរមីេសេ ប ុដន្ថរ ូវេិញអាាញ ប័ណតក្មមវ ិ្ ី សដាយចំណាយរបាក់្ ៥០០ សដន្ (៦០០ អឺរ  )ូ សៅ
សពលស វ្ីការសរបីរបាេ់ការបញ្ចុ ិះ នមលអប់រ។ំ ក្ញ្ច ប់ក្មមវ ិ្ ីដដលេំខ្ន្់ សៅសលបីញ្ជ ី នមលពីដខ្សមសាឆ្ប  ំ
២០១០ ពី Saturn ចាប់ស ថ្ីមសៅ ១៣,០០០ សដន្ (ាង ១៥,០០០ អឺរ  )ូ ដដលា នមលនថលហេួពីការ
សឈាងដល់របេ់របាពលរដឌសាមញ្ដ។ 

សបីសទិះបីា ោម ន្ចាប់េថីពីេិេនិេេលួបាន្ព័ ៌មាន្ណាមយួ បាន្ដចង និ្ង ឋ្ល់េិេនិនន្ការេេលួ
បាន្ព័ ៌មាន្សៅក្បុងេរមង់សបីក្េូលាយក៏្សដាយ ក៏្មាន្េំនិ្ ថ្ួចស ថ្ីមេិន្បន័្យរដាឌ ្ិបាលសបីក្េូលាយ
មយួចំន្ួន្ កំ្ពុងេេលួបាន្ការោរំេតាមរយៈឯក្សារសោលន្សយបាយន្មន្ម ដដលបាន្ដចងថា 
ព័ ៌មាន្ា ល្ូវការ រ ូវដ សចញ្ាយសៅក្បុងេរមង់ឯក្សារសបីក្េូលាយ។ សៅេហរដឌអាសមរកិ្ រដឌបាល

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-government/
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សលាក្ អូបាមា  បាន្ស វ្ីការកំ្ណ ់េថង់ដារេំរូដ៏របសេីរមយួ តាមរយៈសារាចរេឋអំីពីរដាឌ ្ិបាលសបីក្ចំហ 
ដដលបាន្របកាេ និ្ងសចញ្ាយ សៅដខ្ ប្ូ ឆ្ប ២ំ០០៩ ដដលខ្លឹមសារថា៖ 

សដីមផីឱយការអនុ្វ ថមាន្វសិាលភាព និ្ងអាចមាន្ការរ ឹបន្ថឹងរ ឹមរ ូវ ភាប ក់្ងារព័ ៌មាន្សលីបណាថ ញ
េរួដ បាន្សបាិះពុមព្ាយសៅក្បុ ងរេងរ់ទយសបីក្េូលាយមយួដដលអាចរ ូវបាន្យក្ ទញយក្ ស វ្ី
លិបិរក្ម និ្ងការដេវងរក្សដាយសរបីាេូសៅរបេ់ក្មមវ ិ្ ីបណាឋ ញដេវងរក្។ រេងរ់ទយសបីក្ចំហេឺ
ាសវេិកាឯក្រាជយ ដដលមា េីុន្អាចអាន្បាន្ និ្ងបាន្ស វ្ីឱយអាចរក្បាន្ាសាធារណៈសដាយោម ន្
ការដាក់្ក្រមិ ដដលនឹ្ងរារាងំដល់ការសរបីេរបាេ់សឡីងវញិនូ្វការសរបីរបាេ់ព័ ៌មាន្សន្មិះ។  

ស ខី្ញុរំ វូសរបេីរមង់ដដលបាន្្ថល់ឱយសដាយរសបៀបណា? 

សៅសពលដដលអាាញ ្ររ ូវដ បងាហ ញនូ្វេិន្បន័្យថមី េិន្បន័្យដដលមិន្រ ូវបាន្ដាក់្តាងំបងាហ ញមុន្
សពល- អបក្េរួដ សរជីេសរេីេរមង់ ដដល ថ្ល់ ុលយភាពដ៏លអបំ្ុ រវាងការចំណាយនិ្ងេមរមយេរមាប់
សោលបំណងសន្ិះ។ េរមាប់េរមង់នី្មយួៗមាន្េរមង់ខ្លិះ ដដលអបក្េរួដ ដឹងអំពីពកួ្វា សហយីដ ប្ក្សន្ិះ
មាន្សោលបំណងសដីមផពីីពន្យល់ពកួ្សេ។ 

ដ ប្ក្សន្ិះសដឋ  សលីរសបៀបដដលន ធ្កា ់ (cut surfaces) រ ូវបាន្សរៀបចំយ ងលអបំ្ុ  សដីមផឱីយ
មា េុីន្អាចចូលសមីល-អាន្វាសដាយដធ ល់់បាន្។ ដំបូន្មម ន្ និ្ងសេចក្ឋីដណន្មអំំពីរសបៀបដដលដវបសាយ 
និ្ងដំសណាិះរសាយសៅសលដីវបសាយអាចរ ូវបាន្បសងកី  អាចរក្បាន្សៅសលកី្ដន្លងស្េងសេៀ ។ 

សេវាក្មមដវប 

ចំសពាិះេិន្បន័្យដដលដ ងដ ដល េ់បថូរាញឹក្ញាប់ និ្ងរាល់ការទញយក្រ ូវបាន្កំ្ណ ់េំហ ំ វាា
ការពាក់្ព័ន្នខ្ល ងំណាេ់ក្បុងការបងាហ ញេិន្បន័្យតាមរយៈសេវាបណាឋ ញ។ មាន្វ ិ្ ីាសរចីន្សដីមផបីសងកី 
សេវាបណាថ ញមយួ ប ុដន្ថការដដលរ ូវបាន្សរបីសរចីន្បំ្ុ េឺ SOAP និ្ង REST ។ ាេូសៅ SOAP េឺ
សរចីន្ាង REST ប ុដន្ថសេវារបេ់RESTេឺមាន្ភាពងាយរេួលណាេ់ក្បុងការអ្ិវឌ្ណនិ្ងការសរបីរបាេ់ 
ដូសចបិះវាេឺាេឋង់ដាដដលរ ូវបាន្សេសរបីយ ងេូលំេូលាយ។ 

មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យ 

ដូចោប នឹ្ង web services, មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យ អាច ឋ្ល់នូ្វការេេលួបាន្េិន្បន័្យសដាយដធ ល់។ មូល
ដាឌ ន្េិន្បន័្យមាន្េុណេមផ ថិដដលអនុ្ញ្ញដ  ិឱយ អបក្សរបីរបាេ់ស វ្ីការដក្យក្ដ េិន្បន័្យដដលសេចាប់
អារមមណ៍ចង់រក្។ 
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វាមាន្ការរពួយបារមភ ពីបញ្ហេន្ឋិេុខ្មយួចំន្នួ្អំពីការអនុ្ញ្ញដ  ឱយទញយក្មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យពី
ចមាៃ យនិ្ងការចូលដំសណីរការមូលដាឌ ន្េិន្បន័្យេឺមាន្របសយជន៍្ កាលណាដ រចន្មេមពន័្ននន្មូលដាឌ ន្
េិន្បន័្យ និ្ងសារៈេំខ្ន្ន់ន្តារាងនី្មយួៗរ ូវបាន្ចងរក្ងយ ងរ ឹមរ ូវ។ ាញឹក្ញាប់វាាេំន្មក់្
េំន្ងដ៏សាមញ្ដ និ្ងមាន្ ំនលសថាក្សដីមផបីសងកី សេវាបណាថ ញដដលដាក់្បងាហ ញេិន្បន័្យពីមូលដាឌ ន្
េិន្បន័្យមយួ ដដលអាចាវ ិ្ ងីាយរេួលមយួសដីមផសីដាិះរសាយការរពួយបារមភពីបញ្ញហ េុវ ទិភាព។ 

ស មីាន្េិេនិ (ក្មមេិេនបញ្ញដ ) ខ្ង្លូវចាប់អវខី្លិះ សៅក្បុង (មូលដាឌ ន្) 
េិន្បន័្យ? 

សៅសពលដដលនិ្យយអំពី (េំណំុ) េិន្បន័្យ  ាដំបូង សយងីរ ូវដបងដចក្ឱយដាច់រវាង រចន្មេមព័ន្ន 
និ្ងមា ិកានន្េំណំុេិន្បន័្យមយួ (សៅសពលដដលសយងីសរបីពាក្យបសចចក្សេេ “េិន្បន័្យ” េឺសយងីេំសៅ
សលមីា ិកានន្េំណំុេិន្បន័្យខ្លួន្វាដធ ល់) ។ ធា ុនន្រចន្មេមព័ន្នរមួបញ្ចូ លទងំអវីដដលដូចាសឈាម ិះ និ្ង 
េំរូមយួេរមាប់េិន្បន័្យ - អងគភាពដដលទក់្េងនឹ្ងដ ប្ក្សន្ិះ និ្ងនដេូរបេ់ពកួ្សេ។ 

សៅក្បុងដដន្េម ទកិ្ចចាសរចីន្ វាេំន្ងាថា ធា ុនន្រចន្មេមព័ន្នរបេ់មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យនឹ្ងរ ូវបាន្
រេបដណថ ប់សដាយការរក្ាេិេនិ (វាអារេ័យសៅសលកី្រមិ នន្ "ការនចបរបឌិ្ " សៅក្បុងការបសងកី រចន្មេ
មព័ន្នសន្ិះ) ។ 

សទិះាយ ងណា សៅេីសន្ិះ សយងីមាន្ការចាប់អារមមណ៍ាពិសេេាមយួនឹ្ងេិន្បន័្យ។ សៅសពល
ដដលសយងីនិ្យយអំពី "េិន្បន័្យ" សយងីចាបំាច់រ ូវមាន្ការរបុងរបយ ័បបន្ថិច សដាយសារដ ពាក្យសន្ិះេឺ
មិន្េូវមាន្ន័្យចាេ់លាេ់៖ "េិន្បន័្យ" អាចមាន្ន័្យថាធា ុសរចីន្ ឬ ធា ុដ មយួ (ឧទហរណ៍៖ 
កំ្ណ ់រតាេន្ទនិ្សេធេ (bibliography)មយួ ឬ រយៈេេឹង និ្ងរយៈបសណាថ យមយួ ស្េងៗសេៀ ) ឬ 
"េិន្បន័្យ" អាចមាន្ន័្យថាាការរបមូល ឋ្ុ ំដ៏សរចីន្ (ឧទហរណ៍៖ ឯក្សារទងំអេ់ដដលមាន្ក្បុងមូល
ដាឌ ន្េិន្បន័្យ) ។ សដីមផសីជៀេវាងការភាន់្រចលសំយងីនឹ្ងរក្ាពាក្យ "មា ិកា" មាន្ន័្យថាធា ុមយួៗ 
និ្ងេិន្បន័្យសដីមផបីញ្ញជ ក់្ពីការរបមូល ថ្ុ ំសន្ិះ។ 

មិន្ដូចារបេ់ដនេដូចា អ ទបេ ចសរមៀង ឬដខ្េភាពយន្ថ សាទ ន្ភាពដ ប្ក្ចាប់សន្ិះេឺេរមាប់
េិន្បន័្យាេូសៅយ ងេូលំេូលាយសៅេូទងំរបសេេ។ សទិះាយ ងណា យុតាថ ្ិការភាេសរចីន្ ថ្ល់
េិេនមិយួចំន្ួន្សៅក្បុងេិន្បន័្យ (ាការរបមូល ឋ្ុ ំមយួ) ។ 

ភាពខុ្េោប រវាង "មា ិកា" នន្មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យ និ្ងក្រមងរបមូល ឋ្ុ ំ (collection) េឺមាន្សារៈ
េំខ្ន្ខ់្ល ងំាពិសេេេរមាប់មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យអងគសហ ុ (factural databases) សរពាិះោម ន្ដដន្
េម ទកិ្ចចណាមយួបាន្ ថ្ល់េិេនិដថ ច់មុខ្ សលព័ី ៌មាន្ពិ ាបុេគល ("មា ិកា") សបីសទិះបីាវាអាច ថ្
ល់េិេនបិាន្សលីមូលដាឌ ន្េិន្បន័្យទងំសន្មិះ ក្បុងេរមង់ា ក្រមងរបមូល ឋ្ុ។ំ សដីមផបីងាហ ញឱយងាយយល់ 
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ចូរពិចារណាពីឧទហរណ៍សាមញ្ដនន្មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យមយួ សរបៀបបាន្ដូចាបញ្ជ ីរបមូលចងរក្ងនូ្វចំ
នុ្ចរលាយនន្សារធា ុស្េងៗាសរចីន្។ ខ្ណៈសពលដដលមូលដាឌ ន្េិន្បន័្យ ទងំមូលក្បុងរូបភាពាវ ទុ
ដ មយួ អាចរ ូវបាន្ការពារសដាយចាប់ ដូសចបិះសហយីោម ន្ន្រណាមាប ក់្រ ូវបាន្អនុ្ញ្ញដ  ឱយេេលួបាន្ 
សរបីសឡងីវញិ ឬដចក្ចាយបន្ឋ សដាយោម ន្ការអនុ្ញ្ញដ  សន្មិះសេ។ ប ុដន្ឋសន្ិះមិន្បាន្ហាមឃ្ល អ់បក្ពីការ
បញ្ញជ ក់្ការពិ ដដលថា សារធា ុ Y មាន្ចំនុ្ចរលាយ សៅេី ុណាហ ភាព Z សឡយី។ 

េរមង់នន្ការការពារធាល ក់្ចុិះយ ងេូលាយចូលសៅក្បុង ២ក្រណី៖ 

 រក្ាេិេនេរមាប់ការចងរក្ង 
 េិេនិ sui generis (unique in its characteristics) េរមាប់បណឋុ ំ ក្រមងនន្េិន្បន័្យ 

ដូចដដលសយងីបាន្េងក ់ ៃ្ន់្រចួមក្សហយី េឺមិន្មាន្ចាប់េូសៅណាមយួ សហយីសាទ ន្ភាពសន្ិះអាច
ដរបរបួលសៅតាមដដន្េម ទកិ្ចច។ ដូសចបិះសហយី សយងីសលីក្យក្ក្រណីរបសេេនី្មយួៗ មក្លមអិ ថា 
(របេិន្សបីមាន្) ស ីវ ិ្ សីាន្តេថណាខ្លិះរ ូវបាន្សរបីសៅក្បុងដដន្េម ទកិ្ចចាក់្លាក់្នន្របសេេណា     
មយួ? 

ាចុងសរកាយ សយងីេរួដ ចងអុលបងាហ ញថា ក្បុងក្រណីអវ ឋមាន្នន្ការការពារ ល្ូវចាប់ណាមយួ  អបក្
ថ្ល់សេវាាសរចីន្នន្មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យ (បិេ) េឺអាចសរបីកិ្ចចេន្ាសាមញ្ដមួយ រមួបញ្ចូ លាមយួនឹ្ង
បេបផញ្ដ ថិដ ប្ក្ចាប់ សដីមផហីាមឃ្ល ក់ាររសំលា្សលីយន្ឋការក្បុងការចូលដំសណីរការរេប់រេងសដីមផី
េសរមចបាន្នូ្វលេន្លរេសដៀងោប សៅនឹ្ង IP ដដលាេិេនិ ល្ូវការមយួ។ ឧទហរណ៍ របេិន្សបី X េឺ
ារកុ្មហ ុន្ ថ្ល់សេវាក្មមនន្មូលដាឌ ន្េិន្បន័្យមយួ វាអាចេសរមចបាន្នូ្វេំណំុណាមយួនន្លក្ខខ្ណឍ
ដដលសេចង់បាន្សដាយ៖ (ក្)  រមូវឱយអបក្សរបីរបាេ់ ចុិះសឈាម ិះចូលាមយួនឹ្ងពាក្យេមាៃ  ់ (ខ្) ឋ្ល់
េណនី្ និ្ងពាក្យេមាៃ  ់ឱយសៅអបក្សរបីរបាេ់ លុិះរតាណាដ អបក្សរបីរបាេ់សន្មិះយល់រពមនឹ្ងលក្ខខ្ណឍ
នន្ការសរបីរបាេ់។ 

អបក្អាចអាន្បដន្ទមពីសាទ ន្ភាពដដន្េម ទកិ្ចចស្េងៗោប ពីរបសេេមយួសៅរបសេេមយួសេៀ សៅក្បុង 
Guide to Open Data Licensing។ 

http://opendefinition.org/guide/data/
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