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របបៀបប្រើម៉ា ស ៊ីន្រើនមយួជាមយួក ុំរយូទរ័រ៊ីរ 

ជាទបូៅបៅតាមមនទ៊ីរបរទយនានាដែលមនការដាកប់ោយប្រើ្ាស់្ ររន័ធបេ
ឡិច្រូនិចករ់្ តានិង្រប់្ រងទនិននយ័េនកជុំងរឺ៊ី្កសងួស ខាភបិាលដែលមនការ
គុ្ំ ទជុំនយួដនែកបបចេកបទសបដាយេងគការ URC ដរងដរមនការប្រើ្ាសម់៉ា ស ៊ីន
្រើន១ និងក ុំរយូទរ័ ១ ប ើយបរលខ្ លះកម៏នការប្រើ្ាសរ់មួគន រវាងម៉ា ស ៊ីន្រើន ១ 
និងក ុំរយូទរ័២ ឬ ប្ចើននងដែរតាមរយៈការប្រើ្ាសេិ់នធណឺែរជាលកខែៈ LAN 
(បដាយដខ្ែ) ឬ Wireless-WiFi (បដាយមិនប្រើណខ្ែ)។ 

ឧបករែ៍ណែលប្រើសុំរាបទ់ុំនាកទ់ុំនងគន មនែចូជា៖ 

១. ក ុំរយូទរ័ ២ 

 

 

 

 

 

២. ម៉ា ស ៊ីន្រើន ១ 

 

 

 

 

ក ុំរយូទរ័ទ៊ី១ ជាម៉ា ស ៊ីនបម ឬ  
ម៉ា ស ៊ីនចមបង ឬ កោ៏ចបៅថា
ជាម៉ា ស ៊ីន SERVER 

 

ក ុំរយូទរ័ទ៊ី២ ជាម៉ា ស ៊ីនកនូ ឬ ម៉ា ស ៊ីន
ដែលប្រើសុំរាបភ់្ជា បគ់ន  ឬកោ៏ចបៅ
ថា ជាម៉ា ស ៊ីន CLIENT 

ប្រើសុំរាបភ់្ជា បប់ៅនឹងក ុំរយូទរ័បមដរប៉ា ប ណ្ ះ 
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៣. ដខ្ែសុំរាបភ់្ជា បប់ៅនឹងក ុំរយូទរ័ទ ុំង២ 

 

 

 

 

 

 បនះជារបូភ្ជររុ្ំ ងបោយការភ្ជា បម់៉ា ស ៊ីន្រើន១ ជាមួយនឹងក ុំរយូទរ័២ដែល
ម៉ា ស ៊ីនបម្រូវដរភ្ជា បប់ៅនឹងម៉ា ស ៊ីន្រើនធ ឺឯម៉ា ស ៊ីនកនូ្រូវភ្ជា បប់ៅម៉ា ស ៊ីនបម
តាមរយៈដខ្ែដែរវកឺ 

 

 

 

 

 

ខាងប្កាមបនះរជឺារបបៀប/វធិ៊ីភ្ជា បម់៉ា ស ៊ីន្រើន ១ ជាមួយនឹងក ុំរយូទរ័ ២ 
តាមរយៈ UBUNTU៖ 

 

ដខ្ែដែរវកឺប្រើសុំរាបភ់្ជា បប់ៅនឹងេ៊ីនធណឺែរបែើមប ៊ីបោយក ុំរយូទរ័ទ ុំង២ 
ោចែុំបែើ រការ្ររន័ធបេឡិច្រូនិចករ់្ តា និង្រប់្ រងទនិននយ័េនកជុំង ឺ
និងោចទុំនាកទ់ុំនងគន បានកន ងការ្រើនឯកសារេនកជុំង ឺ
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I. របបៀបកុំែរ ់IP Address (ម៉ា ស ៊ីនបម និង ម៉ា ស ៊ីនកនូ) 

1. ច ចបលើ Wi-Fi or LAN  
បរលបនាះវានឹងបង្ហា ញផ្ទ ុំងែចូខាងប្កាមៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. រចួប ើយសមូបធវើការច ចបៅបលើពាកយ Edit Connections 

 
 
 
  

 

 

ដែលមនបៅខាងសាត ុំ (ដនែកខាងប្កាមបរ
ននក ុំរយូទរ័) 

 

បនាទ បម់កវានឹងលិចបឡើង នវូផ្ទ ុំង Network 
Connections សុំរាបប់ធវើការបដនែមបៅបលើ Ethernet 
connection 
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3. បនាទ បម់ក្រូវច ចបលើ Ethernet បែើមប ៊ីណកដ្រររម៌ន ឬ បរ ើសយក Add 
បបើមិនទនប់ានបបងកើរ ឬកច៏ងប់បងក ើរតាមរយៈ USB Ethernet adapter 

 
 

 
 

4. បរលចលូមកែលផ់្ទ ុំងននការប្ជើសបរ ើស្របភទននការភ្ជា បប់ ើយ េនក្រូវៈ 
a) ប្ជើសបរ ើសយកពាកយ Ethernet  
b) រចួច ចបលើពាកយ Create 

 
  

 

បនាទ បម់កវានឹងលិចបឡើងនវូផ្ទ ុំង 
បនះសុំរាបប់្ជើសបរ ើស្របភទននការ
ភ្ជា ប ់

 

b 

a 
 

បនាទ បម់កវានឹងបង្ហា ញនវូផ្ទ ុំងEthernet 
បែើមប ៊ីកុំែរ ់Device MAC address 
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5. ជាបនតសមូច ចបលើ សនលឹក Ethernet ប្ជើសបរ ើសយក eth1 កន ង Device MAC 
address 

 
  

5 
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6. ច ចបលើ សនលឹក IPv4 Setting កុំែរេ់សយ័ដាា នរបស ់IP 
a) បៅបលើ Method សមូបរ ើសយក Manual 
b) បនាទ បម់កសមូច ច Add បៅកន ងេសយ័ដាា ន IP (កុំែរប់ដាយខ្ លនួឯង)  
c) សមូវាយបញ្េូ លេសយ័ដាា ន IP បដាយវាយបញ្េូ ល Address: 

10.100.10.1 និង Netmask: 255.255.255.0 
ចុ្ំ ុំ៖ IP Address របសម់៉ា ស ៊ីនបមនិងកនូដាចខ់ារ្រូវដរខ្ សគន  

 
d) រចួប ើយសមូច ច បលើពាកយ Save   

  
d 

6 
b a 

c 



User Guide of using Shared Printer for UBUNTU   7 

II. ម៉ា ស ៊ីនបមៈ 
1. សមូច ច Start  

 
2. រចួប ើយ្រូវវាយពាកយ system setting បៅកដនលងបនះ 

 
បនាះវានឹងលិចបឡើងនវូផ្ទ ុំងែចូខាងប្កាមៈ 

 
  



User Guide of using Shared Printer for UBUNTU   8 

3. បនាទ បម់ក្រូវច ចបៅបលើម៉ា ស ៊ីន្រើនធចឺុំននួ២ែងបោយជាបគ់ន  

 
4. សមូបធវើការប្ជើសបរ ើសម៉ា ស ៊ីន្រើនធឺ្ ដែលប្រើរមួគន  (Shared) 
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5. សមូយកប ៉ា  (Mouse) បៅច ចបលើបៅបលើ menu:  
a. រចួប ើយប្ជើសបរ ើស server (ែចូមនបង្ហា ញកន ងរបូ) 

 
b. បនាទ បម់ក្រូវច ចបលើពាកយ settings 

 

 
 
 

c. សមូរសូប្ជើសបរ ើសកន ង្រេបទ់ ុំង៣ បែើមប ៊ីប្ជើសបរ ើស Publish, Allow 
remote, Allow users 

 
d. ជាច ងប្កាយ្រូវច ចបលើពាកយ OK បែើមប ៊ីបញ្េ បក់ារង្ហរបលើម៉ា ស ៊ីនបម 

 

 

វានឹងលិចបឡើងបនាទ បរ់៊ីច ចបលើពាកយ Settings 

c 

d 
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III. ម៉ា ស ៊ីនកនូៈ 
1. សមូច ចបលើ Start ដែលសែិរបៅទ៊ីតា ុំងខាងបលើននននទក ុំរយូទរ័ 

 
2. រចួប ើយសមូវាយពាកយ system setting 

 
3. បនាទ បម់កសមូច ចបលើរបូម៉ា ស ៊ីន្រើនធចឺុំននួ២ែងបោយបានជាបគ់ន  

 
4. ប ើយសមូច ចបលើពាកយ Add បែើមប ៊ីបរ ើសយក ្រើនធណឺែលបានភ្ជា បរ់៊ីម៉ា ស ៊ីន

បមរចួសុំរាបក់ារប្រើ្ាសម់៉ា ស ៊ីន្រើនរមួគន បាន 
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បនាទ បម់កេនកនឹងបានប ើញនវូផ្ទ ុំងរបូភ្ជរែចូខាងប្កាមៈ 

 
5. បៅកន ងផ្ទ ុំង ្រើនធថឺ្ម៊ី (New Printer):  

a. សមូច ចបលើ ពាកយដសវងរកដែរវកឺ្រើនធ ឺ(Find Network Printer) 
b. វាយបញ្េូ ល េសយ័ដាា ន IP របសម់៉ា ស ៊ីន្រើនធរឺបសប់មបៅកន ង កបូោន 

Host ឧទ រែ៍ៈ 10.100.10.1  
c. រចួប ើយសមូច ចបលើពាកយ ដសវងរក (Find) 
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6. បនាទ បម់កសមូច ចបលើពាកយ Forward 
ប ើយវានឹងលិចបឡើងនវូផ្ទ ុំងសុំរាបក់ុំែរម់៉ា ស ៊ីន្រើនថ្ម៊ីែចូរបូខាងប្កាមៈ 

 

10.100.10.1 

b 
c 

a 

6 

7 
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7. ប ើយសមូច ចបលើពាកយ Apply 
8. ប ម្ ះលុំនា ុំបែើមដែលមនស្រសាប ់(Default name) នឹងមនលិចបឡើង ដរេនក 
ោចបធវើការផ្ល សរ់តូរបាន្រសិនបបើេនកចងប់ាន សុំរាបម់៉ា ស ៊ីនបនែងវញិ។ 
ចុ្ំ ុំ៖ េនកោចកុំែរ ់លុំនា ុំបែើមរបសម់៉ា ស ៊ីន្រើនធតឺាមប្កាយកប៏ាន 
របូបនះវាបង្ហា ញថាម៉ា ស ៊ីន្រើនសុំរាបក់ារប្រើ្ាសរ់មួដែលបានរ៊ីម៉ា ស ៊ីន
បម្រូវបានកុំែររ់ចួរាល ់ដែលម៉ា ស ៊ីនកនូោចប្រើ្ាសប់ាន៕ 

 


