វ៉ុល២ លលខទី១ ថ្ងៃទី១០ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០២០

អ៉ុន
ា ញថ្នបណ៉ុ ាំ្ បណ្ត
្ ញ
ី ធណ
ឺ ិ តថ្នវតថ៉ុ៖ បណ្ត
ជា ម្៉ុយគីម្*

ម្បខែល៥ទសវតសរម្៉ុ៍ ន (ឆ្ន១
ាំ ៩៨៣) អ៉ុីនធឺណិត ម្តូវ ននាំ

េាំនួនអនកលម្បីម្

ម្កឲ្យពភ
ិ ពលោកាាល់ជាលលក
ី ដាំបូង។ ម្

2018)។ ប៉ុខនា វម្ន
ិ ខម្នមានម្តម្
ឹ ខតប៉ុនលនោះលនោះលទ។ អវីខដល

ព
ាំ រី ឆ្នលាំ ម្ោយម្ក

(ឆ្ន១
ាំ ៩៩០) “លវ ីលវយលវប - World Wide Web”

នលេញ

ម្៉ុខជាលលីកដាំបូងដូ េគ្នន ខដលជាសញ្ាម្ួយបង្ហាញពីេាំណ៉ុេ
លគ្នលថ្នបដិវតាន៍ម្បព័នធកព
ាំ យូទ័រ

និងម្បព័នធទូរគម្នគម្ន៍។

ម្ន
ាំ ៩៩៥ ពាកយ “ាាតែវូន”
ិ យូរប៉ុនានកន៉ុងឆ្ន១
ជារូបរាងល

ីងខដលអន៉ុ ញ្ា តឱ្យអន កលម្បីម្

ស់ម្បខែល៥០ោននក់ (Desjardins,

គួ រ ឱ្យសញ ប់ខសញ ងជាលនោះលៅលទៀត លែីយ

នលដី រ កន៉ុងលលបឿន

លលឿនបាំ ន៉ុ តលនោះគឺ Pokémon Go ខដលកន៉ុងរយៈលពលម្តឹម្
ខត១៩ថ្ងៃប៉ុលណ្តណោះ វទទួល

នអនកលម្បីម្

ស់ដល់លៅ៥០០

នលលេលេញ

ោននក់ ឯលណ្តោះ (Desjardins, 2018)។ ខតខម្នខទនលៅ

ស់លនញី និង ទទួល

អវីខដលគួរឱ្យចាប់អារម្ាណ៍ជាងលនោះលទៀត លៅម្ិនទន់ម្តូវ ន

អ៉ុីខម្ល ទូរារ និងលគែទាំព័រ លម្ៅពីោរលៅទូរស័ពាលេញខត

បង្ហាញលៅល

ម្ួយម្៉ុខ។ របកគាំលែញ
ី បលេចកវ ិទាងាីៗ

នលធវប
ី ដិវតា និង ន

លម្បម្ី ស់បលេចកវ ិទាឥតខខស នង
ិ បលេចកវ ិទាចាប់សញ្ា ខដល

លធវឌ្
ី លូបនយ
ី នង
ី ជ្
ី ង
ី កម្ាលលោ
ី របលងកត
ិ របបគាំលែញ
ី ងាីៗទាំង

នឆលងោត់រ ង
ាំ រវងពភ
ិ ពរូបវ ិទា និងពភ
ិ ពជាក់ខសាង ខដល

លនោះឱ្យោន់ខតមានភាពលជ្ឿនលលឿនជាងម្៉ុន លទធភាពេូលលម្បី

លគលៅោ ‘អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ’ (IoT – Internet of Things)។

ម្ ស់លម្េីនជាងម្៉ុន តថ្ម្លលោកជាងម្៉ុន លលបឿនលលឿនជាងម្៉ុន
នង
ិ ោរលម្បម្ី

ស់ោន់ខតង្ហយម្សួលជាងម្៉ុន លលលី សារី ខតម្គប់

យ
ី លទ។ អវីខដលនិយាយលនោះ គឺជានិននោរថ្នោរ

‘អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ’ ម្តូវ

នលគគណនោ លៅលរៀងរាល់ ម្ួ យ

វ ិនទី ជា ម្ធយម្ មានឧបករណ៍ងាី១២៧លម្គឿង ម្តូវ

នភាាប់

ម្៉ុខង្ហរទាំងអស់ ជាពិលសសលៅកន៉ុងពិភពឌ្ីជ្ីងល ខដលលយង
ី

លៅនឹ ង អ៉ុី ន ធឺ ណិ ត។ លយាងតាម្អម្តាលនោះ វេាំ ណ្ត យលពល

ទក់ទងនង
ឹ ទាំលនប
ី កម្ារបស់បលេចកវ ិទា កន៉ុងរយៈលពលជាលម្េន
ី

េាំនួន៥០ោនលម្គឿង។ លៅលពលខដលអនកកាំព៉ុងអានអតថបទ

ទទួល នអនកលម្បីម្ ស់េាំនួន៥០ោននក់ ខណៈលពលខដល

ម្តូវ

លែវសប៉ុក

នទីខដលអនក នេាំណ្តយម្៉ុនលនោះ។ ប៉ុខនាលតអ
វី អ៉ុន
ី ជា
ី ធឺណិត

កាំព៉ុងរស់លៅបេច៉ុបបននលនោះ។ ទាំងលនោះ គឺជាោរពិតម្ួយេាំនួន

ម្តឹម្ខត៤ថ្ងៃកនលោះប៉ុលណ្តណោះ លដីម្បឈា
នដល់ោរតភាាប់ឧបករណ៍
ី

ទសវតសរកនល
៍ ងម្ក។ អ៉ុីនធឺណិត

លនោះ យាងលោេណ្តស់មានឧបករណ៍ងាីេាំនួន ៧.៦០០លម្គឿង

(Facebook)

នលម្បីរយៈលពល៧ឆ្នលាំ ដីម្បី

នេាំណ្តយលពល៤ឆ្ន ាំ នង
ិ

WeChat លម្បីរយៈលពល១ឆ្នប
ាំ ៉ុលណ្តណោះ សម្មាប់ទទួល

ន

នភាា ប់លៅនឹ ងអ៉ុី នធឺណិ តបខនថម្ កន៉ុ ងអាំ

ថ្នវតថ៉ុ? លែយ
ី ោលតីវតថ៉ុថ្នអ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុលនោះសាំលៅលលីអវី?

*ជា ម្៉ុយគម្
ព ាយ លៅម្ជ្ឈម្ណឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា។
ី គជា
ឺ អនកសម្ម្បសម្ម្ួលខននកម្ាវម្ជាវ និងល ោះព៉ុម្ន
© រកាសិទធលោយ ម្អក | ខលឹម្ារថ្នអតថបទលនោះគឺជាគាំនិតរបស់អនកនិពនធផ្ទាល់ និងម្ិនឆល៉ុោះបញ្ចង
ាំ អាំពីទសសនៈរបស់

ម្ជ្ឈម្ណឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា។

៉ុ ងលពលម្ួយ

វ៉ុល២ លលខទី១ ថ្ងៃទី១០ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០២០

លតីមានអវីពិលសសពី អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ ឬ IoT លនោះ ខដលកាំព៉ុង

វតថ៉ុលម្បីម្

េាំលពាោះសាំណួរទាំងលនោះ នឹងម្តូវ

តិេតួេបាំន៉ុត (Rous, Shea, Tang & Ferguson, n.d.) ។

ខតរ កេលម្ម្
ី
ី ន យា ងឆ្ប់ រ ែ័ ស និ ងជាបនា ប នា ប់? េលម្លី យ
នពិភាកាខាងលម្ោម្លនោះ។

នោ លដីម្កាំលណីតរបស់អ៉ុីនធណ
ឺ ិ តថ្នវតថ៉ុ

នចាប់លនាីម្លៅឆ្ន១
ាំ ៩៩៩ លពលខដលលោក លខវ ីន អាសា៉ុន

(Kevin Ashton) សែាថបនិកថ្នម្ជ្ឈម្ណឌលសវ័យម្បវតាិ
កម្ាលៅវ ិទាាថនបលេចកវ ិទា Massachusetts (MIT)
លលក
ី ល

ន

ង
ី ពពា
ី កយ IoT លៅកន៉ុងបទបង្ហាញរបស់គ្នត់អាំពោ
ី រ

កាំណត់លម្បកង់វ ិទយ៉ុ

(FRID)

និងបលេចកវ ិទាចាប់សញ្ា។

លោយមានោរជ្ាំរញ
៉ុ េិតាពីនិននោរថ្នោរលម្បីម្
កន៉ុងឆ្ន១
ាំ ៩៩៩ លោក អាសា៉ុន

ស់អ៉ុីនធណ
ឺ ិត

នោក់េាំណងលជ្ីងោបទ

បង្ហាញរបស់គ្នត់ោ “អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ”។ អតថបទរបស់លោក
អាសា៉ុន លេញនាយកន៉ុងទសសនវដាី FRID

នលលក
ី ល ង
ី ោ៖

លបីលយង
ី មានកាំពយូទ័រខដលដឹងអវីៗម្គប់យាង លោយលម្បីម្ ស់
ទិននន័យខដលពួកលគម្បម្ូ ល

នលោយខលួនឯង និងលោយ

គ្នានជ្ាំនួយពីលយង
ី លនោះលយង
ី នឹងអាេតាម្ោន និងរាប់
អវីៗ ទាំងអស់ លែយ
ី នឹងអាេោត់បនថយោរខាតបង់ និង
ោរេាំណ្តយ នយាងលម្េីន។ លយង
ី នឹងអាេដឹង នោលៅ
លពលណ្តខដលអវីខដលសមាភរលយង
ី ម្តូវោរផ្ទលស់បូ រ្ ជ្ួសជ្៉ុល
ឬឱ្យសញ្ាពីាថនភាពរបស់វោលតីវលៅងាី ឬខូេគ៉ុណភាព។
~ លោក លខវ ីន អាសា៉ុន, ឆ្ន១
ាំ ៩៩៩

ប៉ុខនាលោក លខវ ីន អាសា៉ុន ព៉ុាំខម្នជាម្ន៉ុសសដាំបូងខដលបលងកត
ី

គាំនិតតភាាប់ឧបករណ៍ខបបលនោះលទ។ វមានតាាំងពីទសវតសរឆ្
៍ ន ាំ
១៩៧០ម្កលម្លោះ ខដលគាំនិតម្សលដៀង IoT លនោះ ម្តូវ នបលងកីត
ល

ង
ី ខនែកលលីលគ្នលគាំនិ តម្បព័ នធ Pervasive Computing

ឬ Ubiquitous Computing (ម្បព័នធកាំពយូទ័រម្គប់ទីកខនលង)។
គាំនិតលនោះមានបាំណងបញ្ចូ លសម្តថភាពរបស់ក៉ុាំពយូទ័រលៅកន៉ុង

www.cd-center.org

ម្ស័យទក់ទង

គ្នន នង
ិ បាំលពញភារកេ
ិ ចខដលតម្ម្ូវឱ្យមានអនារាគម្ន៍ពម្
ី ន៉ុសស
ោរតភាាប់ម្បលភទលនោះ អាេលធវីល

 ស្វែងរកនិយមន័យ និងឫវគល់របវ់ IoT
លគអាេនយា
ិ យ

ស់ម្បចាាំថ្ងៃ លដីម្បីឱ្យពួកលគអាេម្

ក៏

ន លៅលពលណ្តក៏

ីងជាម្ួយឧបករណ៍ណ្តម្ួយ

ន លៅទណ្ត
ក៏
ី

ន នង
ិ កន៉ុងទម្ម្ង់

ទិននន័យអវីក៏ ន តាម្រយៈបណ្ត
ា ញរបស់វ។ លោយារខតោរ
កលកីតល

ង
ី ម្៉ុនដូេលនោះ វម្តូវ

ន្ ល់ កាំ លណី តដល់ IoT និ ង

នលគចាត់ទ៉ុកោជាអនកខដល

នលរៀបេាំ ម្ូ ល ោា នម្គោះឹ សម្មាប់

ឱ្យ IoT រកេលម្ម្
ន
ី
ី ។ អវខី តម្ួយគត់ខដលម្បព័នធ Pervasive
Computing ខ៉ុសពី IoT គឺម្បព័នធ Pervasive Computing
ពឹងខនែកលលីកមាលង
ាំ ក៉ុាំពយូទ័រលម្េីន ខណៈខដល IoT ម្តូវោរកមាលង
ាំ
ក៉ុាំពយូទ័រតេ
ិ ប៉ុលណ្តណោះ។

ោរបលងកីតដាំបូងរបស់ IoT ក៏ម្តូវ

នលលីកម្កជ្ខជ្កខវកខញក

នងខដរ លោយអនកខលោះ នលលីកល

ង
ី ោ ឧបករណ៍ IoT ដាំបូង

បាំន៉ុត គជា
ឺ មាស៉ុន
ី លភសជ្ាៈកូោកូឡាខដលបលងកីតលោយ លោក
លដវ ីដ នីកូឡាស (David Nicholas) ោលពីលដីម្ទសសវតសរ៨០
៍
ខដលម្តូវ នលម្បីសម្មាប់តាម្ោនេាំនួនកូោកូឡា លោយម្ិន
ចាាំ េ់លៅដល់ទតា
ាំ មាស៉ុន
ី ង
ី លោយផ្ទាល់ (Teicher, 2018)។
ប៉ុខនាអនកខលោះលទៀត លជ្ឿោទល់ខតឆ្ន១
ាំ ៩៩០ លទប
ី ឧបករណ៍
IoT ដាំបូងម្តូវ
នបលងកីតល

នបលងកីតល

ង
ី ។ វគឺជាមាស៉ុីនអាាំងនាំប៉ុ័ងម្តូវ

ង
ី លោយ លោក េន រូម្ឃី (John Romkey)

ខដលលគអាេម្គប់ ម្គងវ

នតាម្ម្បព័ នធ អ៉ុី ន ធឺ ណិ ត លដី ម្បី

បញ្ាលបីក និងបិទមាស៉ុីន (Harwood, n.d.)។ ភាពេម្ម្ូង
េម្មាសលនោះ
ពត
ិ ម្

នលកីតល

ង
ី លោយារខតម្ិនមាននិយម្ន័យ

កដម្ួយខដលម្ន៉ុសសម្គប់គ្ននអាេលម្បលី ដីម្បស
ី ាំលៅដល់

ពាកយ អ៉ុន
ី ធណ
ឺ ិ តថ្នវតថ៉ុ ឬ IoT លនោះ លែយ
ី ក៏លគម្ន
ិ អាេឲ្យ
និយម្ន័យម្ួយេាស់ោស់សម្មាប់អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុលនោះ ន
ខដរ។ លោយារខតមានោរបកម្ាយខ៉ុ ស ៗគ្នន អាំ ពី IoT
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លទី ប នាំឱ្យមានោរលាំ

កកន៉ុងោរខសវ ងរកគាំ និ ត រួម្ ទក់ ទ ង

នង
ី ដាំបូងរបស់ IoT។ ខតលទោះជាយាងណ្តកាី លសារី ខត
ឹ ោរបលងកត
ម្ន៉ុសសម្គប់គ្ននខដលមានទសសនៈលនសងគ្ននលនោះ ស៉ុទធខតយល់

លែីយលពលខលោះសឹ ងខតគ្នា នោរអនារា គម្ន៍ ពីម្ន៉ុ សសខតម្្ង។
ម្បសិនលបីបញ្ចូ លលកខណៈទាំងលនោះជាម្ួយគ្នន លគអាេលធវីោរ
សននិ ោា ន

នោ IoT គឺ ជា ោររួម្ បញ្ចូ លគ្នន ថ្នបលេច ក វ ិទា

ម្សបលលីលកខណៈទូលៅម្ួយេាំនួនថ្ន IoT។ លកខណៈទីម្ួយ

ម្បតិបតាិោរ (OT – Operational Technology) និងបលេចក

IoT គជា
ា ញថ្នរបស់ ឬវតថ៉ុ។ លកខណៈទព
ឺ បណ្ត
ី រី វតថ៉ុទាំងលនោះ

វ ិទាព័ត៌មាន (IT – Information Technology) លោយព៉ុ ោះោត់

ម្ ម្ស័យទក់ទងជាម្ួយគ្នន និងលនារទិននន័យឱ្យគ្ននលៅវ ិញលៅ

ម្ពម្ទាំងបញ្ចូ លពិភពជាក់ខសាងលៅកន៉ុងពិភពនិម្ាិត។ ដូ លេនោះ

ម្តូវ

នតភាាប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត។ លកខណៈទីបី ពួកវអាេ

ម្ក ន។ លកខណៈទប
ី ួន ោរម្ ម្ស័យទក់ទងទាំងលនោះ ម្តូវ
នលធវលី

ង
ី តាម្រយៈោរសមាាល់លម្បកង់វ ិទយ៉ុ នង
ិ បលេចកវ ិទា

ចាប់សញ្ា។ ឯលកខណៈេ៉ុងលម្ោយ គឺវដាំលណីរោរលោយមាន
អនារាគម្ន៍ពីម្ន៉ុ សសតិេតួេបាំ ន៉ុត តាម្ខដលអាេលធវីលៅ

ន

រ

ង
ាំ ថ្នបលេចកវ ិទាបណ្ត
ា ញ និងម្បព័នធទាំនក់ទាំនងមានខខស

ម្បព័នធលអកូ

ឺ បរា
ិ ថ នខដលអវៗ
ី លសារី ខតទាំង
ូស៉ុីរបស់ IoT គជា

អស់អាេតភាាប់គ្នន នង
ិ មានទាំនក់ទាំនងគ្ននលោយថ្វឆ្លតម្គប់

ទិដាភាពខដលអាេលកីតមាន។ លៅកន៉ុងន័យាម្ញ្ាបាំន៉ុត IoT
ឬអ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ គជា
ា ញថ្នបណ៉ុ ាំា បណ្ត
ា ញ”។
ឺ “បណ្ត

ម្បភព៖ Storyblocks Video

ទសសនៈម្ួយលទៀតពីអនកជ្ាំនញលៅកន៉ុងវ ិស័យលនោះ គព
ឺ ី Cisco

IoT ជាេាំណ៉ុេម្ួយលៅលពលេាំនួនឧបករណ៍ភាាប់លៅនឹងម្បព័នធ

Internet Business Solutions Group ជាម្កុម្ែ៉ុនលបល
ី ាញ

អ៉ុីនធឺណិត លលីសពេ
ី ាំនួនម្ន៉ុសសខដលភាាប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត

ខាងបលេចកវ ិទា នង
ិ អាជ្ីវកម្ាលផ្ទាតលលអ
ី ៉ុន
ី ធណ
ឺ ិត

(Evans, 2011)។ លបលី ម្បន
ី ិយម្ន័យលនោះជាលគ្នល លនោះ IoT

www.cd-center.org

នកាំណត់
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នន៉ុសល

ង
ាំ ០០៨ និងឆ្ន២
ាំ ០០៩ ជាលពល
ី លៅេលនលោះឆ្ន២

ខត ០,០៨ ប៉ុលណ្តណោះ លោយម្ន៉ុសសមានក់មានឧបករណ៍តេ
ិ ជាង

1
លវោខដលេាំនួនថ្នឧបករណ៍ភាាប់មានលលស
ី េាំនួនម្បជាជ្ន ។

១លម្គឿង (Evans, 2011)។ លៅឆ្ន២
ាំ ០១០ សមាមាម្តេាំនួន
ឧបករណ៍ លធៀបលៅនឹងេាំនួនម្ន៉ុសស នលកីនល

 IoT ពិតជាធំជាងអែីស្ែលអនកគិត
ចាប់ពីក៉ុាំពយូទ័រ រែូតដល់ទូរស័ពា យានយនា នាោះ បិេ មាស៉ុន
ី ឆ៉ុង
ោលែវ រ៉ុកខជាតិ សតវេញ្
ល ក
ិ ច ឹម្ នង
ិ សលម្លៀកបាំពាក់លៅលលខ
ី ួ នអន
IoT អាេភាាប់ជាម្ួយអវីៗម្គប់យាងទាំងអស់។ IoT
អតថិភាពេាំខ

នោលយ

កម្ួយ លៅលពលខដលលគដឹងោមានឧបករណ៍

ភាាប់លៅនង
ឹ អ៉ុន
ី ធណ
ឺ ិ តលម្េន
ី ជាងម្ន៉ុសស។ IoT

នរកាយ
ី

កន៉ុងលលបឿនដ៏លលឿន នង
ាំ ០០៨
ិ ម្ន
ិ អាេម្គប់ម្គង ន។ លៅឆ្ន២
េាំនួនឧបករណ៍ភាាប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិតលកីនល

ង
ី លលីសេាំនួន

ម្បជាជ្នសរ៉ុបលៅលលីពិភពលោក ខដលោលពីឆ្ន ២
ាំ ០០៣
សមាមាម្តេាំនួនឧបករណ៍លធៀបលៅនង
ឹ េាំនួនម្បជាជ្ន គម្ឺ តម្
ឹ

ង
ី ដល់១,៨៤

កន៉ុងមានក់ៗ លោយលៅលពលខដលេាំនួនម្ន៉ុសសមានម្តឹម្ខត ៦,៨
ពាន់ោននក់ ខតឧបករណ៍ខដល នតភាាប់លៅនង
ឹ អ៉ុធ
ី ឺណិត
មានេាំ នួ ន ដល់ លៅជាង១២,៥ពាន់ ោ នលម្គឿង (Evans,
2011)។ Statista

នពាករណ៍ពីោររកាយរបស់
IoT
ី

ោ ម្បព័នធ IoT ម្តូវ នលគរ ាំពង
ឹ ោនង
ឹ បនាលកន
ី ល

ង
ី ដល់ ៧៥

ពាន់ោនលម្គឿងលៅឆ្ន២
ាំ ០២៥ (សូម្លម្ីលរូបភាពខាងលម្ោម្)
លោយលយាងលៅលលីេាំនួនថ្នឧបករណ៍ខដល នភាាប់នលពល
បេច៉ុបបនន ខដលជាោរលកីនល

ង
ី ម្បមាណ៥ដងពី ១៥,៤១ពាន់

ោនលម្គឿងលៅឆ្ន២
ាំ ០១៥ (Horwitz, 2019)។

ចំនួនឧបករណ៍ស្ែលភ្ជាប់អាយអូធីពីឆ្ន ំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ំ២០២៥ (គិតជាពាន់លាន)

ម្បភព៖ iProperty Management, Horwitz 2019
1 សូ ម្លម្ល៖ Evans, D. (April, 2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. Retrieved from
ី

CISCO: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf.

www.cd-center.org
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ម្តឹម្រយៈលពលខលីម្ួយប៉ុលណ្តណោះ IoT

នរកេលម្ម្
ី
ីនយាងឆ្ប់

រែ័ស ជាម្បលភទថ្នោររកេលម្ម្
ន
ី
ី ខដលម្ន
ិ អាេលម្ល
ី ម្ាល
ន។ គិតម្តឹម្ខខសីោ ឆ្ន២
ាំ ០១៩ េាំនួនថ្នឧបករណ៍ភាាប់
លៅនឹ ង អ៉ុី ន ធឺ ណិត មានឧបករណ៍សកម្ា េាំនួ ន ២៦,៦ពាន់
ោនលម្គឿង ខដលជាោរលកន
ី ល

ង
ី ដ៏គួរឱ្យសញប់ខសញង លបលី ធៀប

នឹងឆ្នម្
ាំ ៉ុនៗ។ លម្ៅពីោរលកីនល

ង
ី យាងគាំែ៉ុកបាំន៉ុតថ្នេាំនួន

ឧបករណ៍ខដលភាាប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត តថ្ម្លទីនារពិភពលោក
របស់អ៉ុន
ី ធណ
ឺ ិ តថ្នវតថ៉ុ ម្តូវ
ដល់ម្បមាណ ម្ួយពាន់ម្

នលគពាករណ៍ោនឹងលកីន ល

ង
ី

ម្លធា យដ៏គួរឱ្យទ៉ុកេិតា និងង្ហយម្សួលសម្មាប់លធវីកសិកម្ា
ខដលជាទូលៅម្តូវ

នលគលជ្ឿជាក់ោជាម្បលភទអាជ្ីវកម្ាខដល

ម្ិនអាេទយទ៉ុ ក ជាម្៉ុ ន

ន។ លម្ៅពី វ ិស័ យ កសិ ក ម្ា IoT

ក៏ កាំ ព៉ុ ង កាងម្ូ ល ោានម្គឹោះ លៅកន៉ុងោរេិ ញ្ចឹម្ សតវ ពាែនៈ

ដូេគ្នន ខដលម្ម្ី កូឈប
ី (Mircochips) លម្បីជាម្ួយាលកលលខ
លម្បកង់វ ិទយ៉ុម្តូវ

នលម្បីម្

ស់ និងោក់បញ្ាូ លកន៉ុងសតវេិញ្ចឹម្

លដីម្បតា
ាំ របស់ពួកវ លែយ
ី ម្ោនទីតាង
ី សាំខាន់បាំន៉ុត គឺាថន
ភាពស៉ុខភាពរបស់ពួកវ។ ជាធម្ាតា ឧបករណ៍លនោះម្តូវ

ន

ម្
ាំ ួយរយោនោន (១,៦ម្ទោ
ឺ ូេជាលគ្នឆកួត
ី ន) លម្បលី លស
ី តវលគ្ន នង
ិ សតវមាន់លដីម្បរី កលម្ល
ី ជ្ាំងដ

ដ៉ុោលរអាលម្រក
ាំ ០២៥ (Liu, 2019)។ ខម្នខទនលៅ
ិ លៅឆ្ន២

និងផ្ទាាយបកសី ដូលេនោះកសិករអាេចាត់វ ិធានោរភាលម្ៗលលី

លបីលទោះបីជាអវីខដល

សតវឈលឺ ដីម្បក
ី ៉ុាំលអាយរាលោលដល់សតវដថ្ទលទៀត។ លទោះបី

នពិភាកាម្៉ុ នលនោះ ភាគលម្េីនទក់ទង

នង
ឹ ោរភាាប់របស់ ឬវតថ៉ុជាម្ួយគ្នន ប៉ុខនាម្បព័នធលអកូ

ូ ស៉ុី IoT

ោតសនធឹងធាំជាងលនោះឆ្ៃយណ្តស់។ លោយបលេចកវ ិទាលៅ
ខតបនាលជ្ឿនលលឿនពីម្ួយលពលលៅម្ួយលពល ដូលេនោះដាំលណ្តោះ
ម្ាយ IoT (IoT Solution) ក៏ដូេគ្នន។ វខលងម្តឹម្ខតជា
ោរតភាាប់រវងឧបករណ៍លអ
បលេច ក វ ិទា IoT ឥ

េ
ិ ម្តូនិកលទៀតលែយ
ី ។

បណ៉ុ ាំា

ូ វលនោះ ម្គបដណា ប់ លលី ោ រតភាាប់ ដ៏ ធាំ

ទូ ោយ និងលម្េីនម្បលភទ ដូ េជារបស់មានជ្ីវ ិត រួម្មានសតវ
ពាែនៈ សតវេញ្
ាំ លដីម្។ លតីោរលធវឌ្
ិ ច ឹម្ រ៉ុកខជាតិ ឬដាំណ្តជា
ី ជ្
ី ី
ងលូ បនីយកម្ាលៅលលីរបស់មានជ្ីវ ិតមានន័យដូ េលម្ាេ? វ
មានន័យោ លៅលពលខដលដាំណ្តរាំ បស់អនកម្តូវ

នតភាាប់លៅ

នង
ឹ អ៉ុន
ី ធណ
ឺ ិ ត វនង
ឹ ខម្បោលយជាថ្វឆ្លត។ ដូលេនោះ កសក
ិ រនង
ឹ
ទទួល នព័ត៌មាន ដូេជាអាំពីម្បលភទដីខដលលែបាំន៉ុតសម្មាប់
ដាំណ្ត ាំ គួរលៅលម្ោម្សីត៉ុណាភាពខបបណ្ត ម្តូវោរទឹកប៉ុនាន
និងសូ ម្បខី តបរមាណជ្ី
ខដលម្តូវោក់សម្មាប់ ោរលូ ត ោស់
ិ
នង
ែ លលស
ិ នលត
ិ កម្ាល។
ី ពលី នោះ ម្បជាកសក
ិ រក៏អាេតាម្ោន
លពលលវោថ្នោរលូតោស់ដាំណ្តរាំ បស់ពួកគ្នត់ លដីម្បដ
ី ឹងោ
លតីដាំណ្តាំាាំ ទាំងលនោះអាេម្បម្ូលនល

www.cd-center.org

នខដរឬលទ។ លនោះគឺជា

ជាោរថ្េនម្បឌ្ត
ិ បលេចកវ ិទាលនោះ ម្ន
ិ ទន់ម្តូវ

នអន៉ុវតាយាង

ទូលាំទូោយក៏លោយ ដាំលណ្តោះម្ាយអាយអូធី លៅកន៉ុងវ ិស័យ
កសិកម្ាម្តូវ នអភិវឌ្ឍជាបនាបនាប់លៅកន៉ុងលលបឿនលងរម្ួយ។
 ការរវ់នៅជាមួយ អុីនធឺណិតននវតថុ
ោរពត
ិ លៅ លយង
ី ម្ន
ិ អាេលម្ល
ី រ ាំលងពឥ
ី ទធព
ិ លខដល IoT មាន
ម្កលលីទិដាភាពជាលម្េីនថ្នជ្ីវ ិតម្បចាាំថ្ងៃរបស់លយង
ី លទ លែយ
ី
លនោះម្ិន ទន់និ យាយពី ោរណ៍ខដល IoT នង
ន
ឹ រកេលម្ម្
ី
ី យាង
លលឿនលៅម្៉ុខជាបនាបនាប់នង។ អវខី ដលលយង
ី អាេលធវី

នគឺ

ទទួលយក និងរស់លៅជាម្ួយវ។ ឧទែរណ៍ជាក់ខសាងបាំន៉ុត
ថ្នោរលម្បីម្

ស់ IoT គឺទីម្កុងថ្វឆ្លត លម្ពាោះបលេចកវ ិទា IoT គឺ

ជាសមាសធាត៉ុ ដ៏ សាំខា ន់ស ម្មាប់ កាងលែោា រេនសម្ព័ នធ
ទី ម្កុងឆ្លតថ្វ។ អាំពូលលភលីងតាម្នលូវថ្វឆ្លត អាគ្នរថ្វឆ្លត នាោះថ្វឆ្លត
ោម្ពលថ្វឆ្លត ោរម្គប់ម្គងេរាេរណ៍ថ្វឆ្លត និងសមាសធាត៉ុ

លនសងលទៀតខដលបលងកីត នជាទម្ី កុងថ្វឆ្លតម្ួយ លោយពង
ឹ ខនែក
លលដ
វី ៏លោយ
ី ាំលណីរោររបស់ IoT ទាំងម្សុង។ អតថម្បលយាជ្ន៍អក
ខដលទីម្កុងឆ្លតថ្វអាេនាល់ឱ្យ ន IoT ក៏អាេលធវីដូេគ្ននខដរ។
ោរសនសាំសាំថ្េ ោរោត់បនថយលពលលវោ ោរបលងកីនភាពង្ហយ
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វ៉ុល២ លលខទី១ ថ្ងៃទី១០ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០២០

ម្សួល និងេីរភាពសថិតកន៉ុងេាំលណ្តម្អតថម្បលយាជ្ន៍ខដល IoT

តាម្ខបប IoT គឺម្ិនខម្នសាំលៅលលីោរតភាាប់ខតម្ាងលទ ប៉ុខនា

លលី IoT តភាាប់ឧបករណ៍ និងលធវីោរសលម្ម្េេិតា ម្ពម្ទាំងលធវី

ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT នឹង ជ្ោះឥទធិពលយាងធាំលធងលលអ
ី វីៗម្គប់

អាេនាល់ជ្ូន។ ដូេខដល នពភា
ិ កាលៅកន៉ុងនយ
ិ ម្ន័យខាង

វលដីរតួនទីជាអនកលរៀបេាំខននោរជ្ីវ ិតផ្ទាល់ខួ លនអនកនងខដរ។

ស័វ យ សកម្ា ភា ព ជាម្ួ យ អនារា គម្ន៍ ពី ម្ ន៉ុ សសតិ េ តួ េបាំ ន៉ុ ត

យាងខដលអនកលធវីម្បចាាំថ្ងៃ លបីលទោះបីជាម្ិនដល់ទង
ាំ ម្សុងក៏

រែូតដល់គ្នានអនារាគម្ន៍ទល់ខតលាោះ។ លៅកន៉ុងទម្ី កុងថ្វឆ្លត

លោយកាី។ ម្បសន
ិ លបលី យង
ី នយា
ិ យអាំពោ
ី រនាយពាណិជ្ាកម្ា

បណ្ត
ា ញ IoT នឹងម្បម្ូលទិននន័យពាសលពញទីម្កុងទាំងម្ូល

វខលងជាម្បលភទពាណិជ្ាកម្ាខតម្ួយសម្មាប់ម្ន៉ុ សសម្គប់គ្នន

រួម្ទាំងព័ត៌មានអាំពីេរាេរណ៍ អាោសធាត៉ុ ោរម្គប់ម្គងសាំរាម្

លទៀតលែយ
ប៉ុខនាវមានលកខណៈតម្ម្ូវលៅតាម្ភាពទក់ទង
ី

ម្បជាជ្ន នង
ិ លែោារេនសម្ព័នធអាគ្នរជាលដីម្។ បនាប់ម្ក

និ ង តម្ម្ូ វ ោររបស់ ម្ ន៉ុ សសមាន ក់ ៗ ។ អតិ ងិ ជ្ ន នឹ ង ម្តូ វ

ទន
ិ នន័យខដលទទួល ន នង
ឹ ម្តូវ នវ ិភាគភាលម្ៗលោយម្បព័នធ

ខណនាំខតអាំពន
ី លត
ិ នលណ្តខដលពួកលគម្តូវោរ បនាប់ពីម្តូវ

ក៉ុាំពយូទ័រ លដីម្បឱ្
ី យឧបករណ៍ IoT ដាំលណីរោរលៅលលីម្៉ុខង្ហរ និង

នកាំណត់

ន

និងខបងខេកលោយភានក់ង្ហរនាយពាណិជ្ាកម្ា

ភាពថ្វឆ្លតរបស់វ ។ ជាឧទែរណ៍ បលេចកវ ិទាចាប់ សញ្ា

លោយលម្បីទិននន័យខដលទទួល

ខដល នបងកប់លៅកន៉ុងឧបករណ៍ IoT នឹងវស់កម្ម្ិតគ៉ុ ណភាព

ពួកលគខដលរាប់បញ្ចូ លអវៗ
ី ទាំងអស់ រួម្ទាំងទមាលប់របស់ពួក

ទាំងលនោះនឹងម្តូវបញ្ាូ នសម្មាប់វ ិភាគ និងជ្ូនដាំណឹងដល់អនក

ឥវន់របស់អនកម្តូវ

លម្បម្ី ស់ឱ្យលេៀសវងតាំបន់ខដលមានោរបាំព៉ុល ឬនាំឱ្យមាន

បនាប់ម្កភានក់ង្ហរនាយពាណិជ្ាកម្ានឹងលម្បទ
ី ន
ិ នន័យទាំងលនោះ

ោរអន៉ុ វ តា ស កម្ា ភា ពាធារណៈជាដាំលណ្តោះម្ាយ ដូេជា

លដី ម្បីវ ិភាគេាំ ណ ង់ េាំ ណូលេិ តា ក៉ុ នងោរទិញ ទាំ និ ញរបស់ អន ក

ខយល់ក៉ុ នងលវោជាក់ខស្ង និងខសវងរកោរបាំព៉ុល។ ទិននន័យ

បិទនលូវជាបលណ្ត
ា ោះអាសនន លោយាថនីយម្៍ តួតពិនិតយោរបាំព៉ុល
បរា
ិ ថ នជាលដីម្។ ោររកលឃញ
ី លនោះ អាេលធវីលៅ នតាម្រយៈ
ោរដាំល

ង
ី ឧបករណ៍ចាប់សញ្ាលៅតាម្ទីាធារណៈនន

ដូេជាបលង្ហាលខខសទូរស័ពា បនាប់ទូរស័ពាាធារណៈ ឬាថនីយ៍
កណ្ត
ា លជាលដីម្។ រឯវ
ី ិធីម្ួយលទៀត គឺោរលម្បីទិននន័យពីអនក
លម្បម្ី

ស់ នង
ិ បូកនសាំនង
ិ ទន
ិ នន័យខដលទទួល នពឧ
ី បករណ៍

ចាប់សញ្ារបស់អនកលម្បីម្ ស់លនសងលទៀត។ លនោះជារលបៀបខដល
បណ្ត
ា ញ IoT ដាំលណីរោរ និងម្

ម្ស័យទក់ទងគ្នន។ អតថ

នពីម្បព័នធន៉ុ ាក Cloud របស់

លគលៅលលីលវទិោអនឡាញ។ សនាតោ ទមាលប់ថ្នោរលដីរទិញ
នតាម្ោន និងរកាទ៉ុ កកន៉ុង IoT Cloud

រួ េ នលិ ត នលខដលម្តូ វ នឹ ង េាំ ណ ង់ េាំ ណូ លេិ តា អន ក នឹ ង ម្តូ វ
នខណនាំសម្មាប់អនក។ លនោះគឺជាោរសម្ម្ួលដល់ោររស់លៅ
កន៉ុងជ្ាំនន់ងាី។ ឧទែរណ៍ម្ួយលទៀតអាំពី IoT ជាម្ួ យ ោរលធវី

បដិរូបកម្ា គឺោរម្គប់ម្គងសីត៉ុណាភាពកន៉ុងបនាប់លគង ខដល
ម្ន៉ុសសនឹងទទួល

នបទពិលាធន៍ថ្នោរោក់លម្បីម្ ស់ IoT

កន៉ុងោរកាំណត់សត
ី ៉ុ ណាភាពរាងោយរបស់ម្ន៉ុសស និងបញ្ាូ ន
ព័ត៌មានលនោះលៅមាស៉ុីនម្តជាក់ថ្វឆ្លត ខដលភាាប់ជាម្ួយ IoT។
លោយលធវីោរវ ិភាគលៅលលទ
ី ិននន័យថ្នាថនភាពស៉ុខភាពរបស់

ស់ គឺ

ាំវ ិញ និងសត
អនក ម្ពម្ទាំងបរយាោសជ្៉ុ
ិ
ី ៉ុណាភាពរាងោយអនក

សម្តថភាពលធវប
ី ដិរូបកម្ា (Personalization) ខដលមានលម្េន
ី

មាស៉ុីនម្តជាក់នឹងកាំណត់សីត៉ុណាភាពខដលសម្ម្សបបាំន៉ុត

ទម្ម្ង់ រាប់ចាប់ពីោរបរលភាគ
ោរបាំលពញោរង្ហរ ោររស់លៅ
ិ

សម្មាប់រាងោយរបស់អនកលោយសវ័យម្បវតាិខតម្ាង។

ម្បលយាជ្ន៍ម្ួយលទៀតខដល IoT នាល់ជ្ូនដល់អនកលម្បម្ី

រែូ ត ដល់ ោ រលដី រ និ ង សូ ម្បីខតោរលគង។ ោរលធវីប ដិ រូប កម្ា
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លលី ស ពី លនោះលៅលទៀត IoT ក៏ មា នសោា ន៉ុ ព លខាល ាំង កន៉ុ ងោរ

ម្បព័នធ IoT លនោះនងខដរ។ បេច៉ុបបននលនោះ ឧសាែកម្ាកាំពូល

លម្បី ម្

លនោះ គឺ ក៉ុ ន ងវ ិស័យ កម្ា នាា ល (Manufacturing)។ ខនែ ក

ពម្ងក
ី ទន
ី ារ នង
ិ ជ្ាំរ៉ុញម្បតប
ិ តាោ
ិ រអាជ្ីវកម្ានងខដរ។ លោយ
ស់ឧ ទែរណ៍ ដខដលអាំ ពី ោរនសពវពា ណិ ជ្ា ក ម្ា ខដល

អាេតម្ម្ូវតាម្អតិងិជ្នមានក់ៗ លនោះលគអាេលម្ីលលឃញ
ី និង
វយតថ្ម្ល

នោ អាជ្ីវកម្ានង
ឹ ដាំលណីរោរ នម្បលសរី ជាងម្៉ុន

ខដល

នទទួលយកោរអន៉ុវតាកម្ាវ ិធី IoT យាងសកម្ាបាំន៉ុត

លលីោរសាង់ម្តិលលអ
ន ិស័យសវ័យម្បវតាិកម្ាេាំនួន
ី នកម្បតិបតាិក៉ុ ងវ

នឱ្យដឹងោ កតាាជ្ាំរ៉ុញដ៏សាំខាន់បាំន៉ុតកន៉ុងោរោក់

២០០នក់

ជាម្ួយោរនាយពាណិជ្ាកម្ាលៅតាម្តម្ម្ូវោររបស់អតិងិជ្ន

លម្បីម្

ពីលម្ពាោះជាម្ួយទិននន័យខដល

នទញយកទាំងអស់ ពួកលគ

ម្បសិទធភាពម្បតិបតាិោរ និងនលិតភាពោរង្ហរ (Morgan

អាេខណនាំនូ វអវីខដលម្តឹម្ម្តូវ និង អវីខដលម្ន៉ុ សសេូ លេិតា

Stanley, 2016)។ លៅលពលខដលអវៗ
ា ញ
ី ម្តូវ នភាាប់ជាបណ្ត

ម្តូវោរ នង
ិ េង់ ន លែយ
ី លគអាេលជ្ឿទ៉ុកេត
ិ ាលលទ
ី ន
ិ នន័យលនោះ

របស់ IoT ដាំលណីរោរោរង្ហរជារួម្នង
ឹ ម្តូវោត់បនថយ។ អនក

ន ១០០ ភាគរយ លោយារវម្តូវ នម្សង់លេញទាំងម្សុង

ស់ម្បព័នធ IoT លៅកន៉ុងវ ិស័យកម្ានាាល គឺលដីម្បប
ី លងកីន

បលេចកលទសព៉ុាំចា ាំ

េ់លដីរលៅលម្គឿងមាស៉ុី នលោយផ្ទាល់លដីម្បី

ម្៉ុ ខង្ហរបយា
ី ង

តាម្ោន ឬពិនិតយដាំលណីរោររបស់វលនោះលទ ពួកលគម្គ្នន់ខត

ខដលវនង
ឹ លធវី គក
ឺ ាំណត់ នសពវនាយ នង
ិ ខណនាំ។ លៅលពល

េ៉ុេម្៉ុខង្ហរពរី ឬបលី ៅលលលី ងបខបលត (Tablet) លនោះលទធ ន ល

ម្ន៉ុសស

វ ិភាគនឹ ង ម្តូ វ

ពីទមាលប់រស់លៅរបស់អនកលម្បីម្

ស់ផ្ទាល់។

នលឃញ
ី ោរនសពវនាយទាំនិញននខដលសម្ម្សប

នបលងកី ត តាម្ខបបឌ្ីជ្ីងល។ ដូេគ្ននខដរ អនក

លៅតាម្អវីខដលលគេូលេិតា និងេង់ ន ឱ្ោសខដលម្ន៉ុសស

ម្គប់ ម្គងអាេតាម្ោនដាំ លណី រោរោរង្ហររបស់ និ លយាជ្ិ ត

នង
ឹ ទញ
ិ ទាំនញ
ិ ទាំងលនោះមានខពស់ ខដលទាំងលនោះនង
ឹ ជ្ួយបលងកីន

និងដាំលណី រោរនលិតជាទូ លៅលៅលលីលងបខបលត ខដលកាំ ណត់

ោរលក់របស់ម្កុម្ែ៉ុន ក៏ដូេជាលធវឱ្
ី យអតង
ិ ិជ្នលពញេិ តានង

ម្តាននម្តូវ

ខដរ។ ប៉ុខនាមានលរឿងម្ួយលទៀតខដល IoT អាេលធវី

ខនែកលលីសោាន៉ុពលលនោះ ាថប័ន Morgan Stanley

នលែបាំន៉ុត

នរកាទ៉ុ ក និងម្គប់ម្គងលោយសវ័យម្បវតាិ។
ន ន់

លនោះ គឺោរវ ិភាគពាករណ៍។ តាម្រយៈោរបញ្ចូ លទិននន័យ គាំរូ

ម្បមាណោតថ្ម្លទីនារឧសាែកម្ា IoT នឹងលកីនល

សថត
ិ ិ នង
ិ សវ័យសក
ិ ារបស់មាស៉ុន
ី (Machine-Learning)

ពាន់ោន ដ៉ុោលរអាលម្រកដល់
១០០ពាន់ោន ដ៉ុោលរអាលម្រក
ិ
ិ

ម្កុម្ែ៉ុនអាេលធវីោរពាករអាំពីនិននោរ និងេាំណង់េាំណូលេិតា

លៅម្តឹម្ឆ្ន២
ាំ ០២០ (Morgan Stanley, 2016)។

នលពលអនគតរបស់អតិងិ ជ្ន ខដលអន៉ុ ញ្ា តឱ្យម្កុ ម្ែ៉ុ ន
បលងកី ត យ៉ុ ទធា ស្តសារ បស់ ពួក លគជាម្៉ុ ន និ ង បលងកីន ភាពម្បកួ ត
ម្បខជ្ងរបស់ ខួ ល ន ម្ពម្ទាំង អាេលដី រ លលី នូ ល វម្ួ យ ដ៏ ម្តឹ ម្ ម្តូ វ ។

លយាងតាម្រ យោរណ៍របស់ម្កុម្ែ៉ុន Microsoft សាីពីសញ្ា
IoT

នឱ្យដឹងោ លៅម្តម្
ាំ ០២០ អាជ្ីវកម្ាម្បមាណ
ឹ េ៉ុ ងឆ្ន២

៩៤ភាគរយ នឹងលម្បម្ី ស់ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT (Mindbowser,
2019)។ លម្ៅពីសម្តថភាពកន៉ុងោរលធវីទីនារ សវយ
័ ម្បវតាិកម្ាក៉ុ ង
ន
ឧសាែកម្ា ក៏ទទួល
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ននលេាំលណញពីោរោក់លម្បីម្ ស់

ង
ី ពី ៩០

ឧសាែកម្ាសូ លម្ួ
ន
យលទៀតរបស់ IoT គឺវ ិស័យស៉ុខាភិ ល។
ោរលម្បីម្

នលធវីល

ស់បលេចកវ ិទា IoT លៅកន៉ុងវ ិស័យស៉ុខាភិ ល ម្តូវ
ង
ី លដីម្បោ
ី ត់បនថយកាំែ៉ុស បលងកីនម្បសិទធភាព និង

លធវីឱ្យោរពា លោន់ខតម្បលសីរល

ង
ាំ ០១៥ ទីនារ
ី ។ លៅឆ្ន២

វ ិស័យស៉ុខាភិ លរបស់ម្បព័នធ IoT មានតថ្ម្ល២៤,២ពាន់ោន
ដ៉ុ ោលរអាលម្រ ក
ិ លែីយតថ្ម្លលនោះម្តូវលគរ ាំពឹង ោនឹ ងលកីនលលីស
៣៣,៧ ពាន់ ោ ន ដ៉ុ ោលរអាលម្រ ក
ាំ ០២៥
ិ លៅម្តឹ ម្ េ៉ុ ង ឆ្ន២
(Bustamante, n.d.)។ លលស
ី ពលី នោះ ម្បជាជ្នក៏អាេលម្បី
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ឧបករណ៍ IoT លដីម្បតា
ី ម្ោន និងខងរកាស៉ុខភាព លោយម្ិន

លធវី ដាំ លណី រ លសវស៉ុ ខា ភិ

ចាាំ េ់លៅដល់ម្នាីរលពទយលោយផ្ទាល់លនោះលទ។ ឧទែរណ៍

ម្គប់ម្គងោម្ពលជាលដីម្។ ម្បលទសខដលសថិតលៅលាំោប់ទីពី

ម្បព័នធស៉ុខភាពឌ្ីជ្ីងល Proteus

បនា ប់ ពី លនោះ គឺ មា ល

នបលងកីតឧបករណ៍ចាប់

សញ្ា ខដលរោយជាម្ួ យ ោន ប
ាំ នាប់ ពី លលប លដី ម្បីជ្ួយ ម្តួ ត
ពិ និ តយោរលលបោន រាំ បស់ អន ក ជ្ាំ ងឺ ។ ោរសិ ការបស់ អ ងា ោ រ
ស៉ុខភាពពិភពលោកកន៉ុងឆ្ន២
ាំ ០០៣

នរកលឃីញោ អនកជ្ាំងឺ

ល លសវកម្ា ែិរ ញ្ា វ តថ៉ុ និង ោរ

ស៉ុី ។ កន៉ុ ងឆ្ន ២
ាំ ០១៨ មា ល

ស៉ុី

ន

េាំណ្តយងវ ិោម្បមាណ ៤៦ ោនដ៉ុោលរ អាលម្រក
ិ (១៩០
ោន មាល

រ៉ុងែា
ត
ី
ី ) លៅលលីោរអភិវឌ្ឍោនក់លរៀនថ្វឆ្លត និង

៦០ោន ដ៉ុោលរអាលម្រក
ិ (២៤៥ ោនមាល

រ៉ុងែា
ត
ី
ី ) លនសង

រា៉ុ ថ្ាំ រ ម្បមាណ៥០ភាគរយ ម្ិ នលគ្នរពតាម្លវជ្ា ប ញ្ា លនោះលទ

លទៀតលៅលលជ្
ី ាំនួញ លដីម្បលី លក
ី កម្ពស់ដាំលណីរោរម្បតប
ិ តាោ
ិ រ

(WHO, 2003)។ លោយលែត៉ុ នលលនោះ ម្កុម្ែ៉ុ នស៉ុខភាព

របស់ពួកលគឱ្យម្កអាម្ស័យលលីម្បព័នធ IoT (Lim, 2018)។

ឌ្ីជ្ីងល Proteus

ម្បលទសថ្ង សថត
ិ លៅបនាប់ពីមាល

នបលងកីតោនម្ាំ គ្នប់ខដលរ ាំោយលៅកន៉ុង

ម្កពោះ ន លែយ
ី បលងកីតជាសញ្ាតូេម្ួយ ខដលនង
ឹ ម្តូវ

ន

ស៉ុ។
ី ម្សបតាម្គាំនត
ិ នាួេ

លនាីម្ ‘ម្បលទសថ្ង ៤.០’ រាជ្រោាភិ លថ្ង នម្បោសលៅឆ្ន ាំ

ចាប់លោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ាខដលបាំពាក់លៅលលរា
ី ងោយ

២០១៧

ម្ន៉ុសស (Econsultancy, 2019)។ ព័ត៌មានលនោះនឹងម្តូវ

ពិលសសលលីអ៉ុីនធឺខណតថ្នវតថ៉ុ (Lim, 2018)។ វ ិទាាថនលនោះ

ន

បញ្ាូ នបនា លៅកម្ា វ ិធី ក៉ុ នងាា តែវូន ខដលបង្ហាញោអនក ជ្ាំ ងឺ

នលលបោនរាំ េ
ួ រាល់លែយ
ី ។ ម្បព័នធតាម្ោនស៉ុខភាពឌ្ីជ្ីងល

លនោះ

អាំ ពី ខននោរបលងកី ត វ ិទាាថ នម្ួ យ ខដលលផ្ទ្ តជា

មានភារកិេចអភិវឌ្ឍ IoT លៅកន៉ុងវ ិស័យសាំខាន់ៗ ដូេជាសវ័យ

ម្បវតាិកម្ា និងរូបូត ោម្ពលជ្ីវាស្តសា ស៉ុខភាពាធារណៈ

នសែោរជាម្ួយម្កុម្ែ៉ុ ននលិតឱ្សង Otsuka កន៉ុង

និងអវោសជាលដីម្។ ដូេគ្ននលនោះ ឧសាែកម្ា IoT លៅកន៉ុង

នោលយជាឧបករណ៍ចាប់ោនម្ាំ គ្នប់ឆ្លតថ្វដាំបូងលគ ទទួល ន

ដ៉ុ ោលរអាលម្រកលៅម្ត
ាំ ០២០។ រឯលៅឥណ
ិ
ឹម្ឆ្ន២
ី
ូ ឌ លណស៉ុី គាំរូ

ឆ្ន២
ាំ ០១៧ លដីម្បប
ាំ ម្មាប់អនកជ្ាំងឺនូ វេ
ល ិតា ខដលទប
ី លងកីតោនស
ី ាំន៉ុត
ោរយល់ម្ពម្ពីរដា

លម្គប់ម្គងោន លាំ ពទយ និ ងេាំណី អាោរ

(FDA) របស់អាលម្រក
ិ (Econsultancy, 2019)។
 ការអនុវតតប្បព័នធ IoT នៅកនងតំ
បន់
ុ
កន៉ុងម្កបខណឌតាំបន់ បណ្ត
ា ម្បលទសជាសមាជ្ិកអាានកាំព៉ុង

ម្បខជ្ងគ្ននកន៉ុ ងោរម្បកួ ត IoT លែយ
ី ម្បលទសខដលសថិ តលៅ
លាំោប់លលីលគ គឺសិងាប៉ុរ។ី កន៉ុងទិសលៅខម្បោលយជាម្បជាជាតិ

ថ្វឆ្លត សិងាប៉ុរ ី ន និងកាំព៉ុងោលយជាម្បលទសឈានម្៉ុខលគ
កន៉ុងេាំលណ្តម្សមាជ្ិកអាានដថ្ទលទៀត ខដលវ ិនិលយាគលម្េីន
ជាងលគបាំ ន៉ុ ត លលី លែោារេនសម្ព័ នធ ឌ្ីជ្ី ង ល រួម្ ជាម្ួយ នឹ ង

ោរលធវី សមាែរណកម្ា IoT។ ទីនារ IoT លៅសិងាប៉ុរ ី អាេរក
ី
លូ តោស់លោយារភាពចាាំ េ់របស់រោាភិ

លកន៉ុងោរលធវី

ឱ្យលសាីរខតម្គប់ខននកថ្នោររស់លៅលៅជាឌ្ីជ្ីងល រួម្មានោរ

www.cd-center.org

ម្បលទសថ្ងម្តូវ

នលគពាករោនឹងលកីនលៅដល់១ពាន់ោន

ទម្ី កុងថ្វឆ្លតេាំនួន៣ ម្តូវ

នអន៉ុវតា លែយ
នោក់បញ្ចូ ល
ី

ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT សម្មាប់ជ្ីវភាពរស់លៅោន់ខតម្បលសីរ
ល

ង
ិញ លបលី ទោះបោ
ី ។ រឯលៅលវៀតណ្តម្វ
ី
ី រអន៉ុវតា នង
ិ ទទួល

យក IoT លៅមានកម្ម្ត
ិ នង
ិ លៅតេ
ិ តួេ រោាភិ លលវៀតណ្តម្
នចាប់លនាីម្ចាត់វ ិធានោរម្ាងៗបនាេ
ិ លោយលបីកដាំលណីរោរ

ម្នាីរពិលាធន៍ IoT ទីម្ួយរបស់ខួ លនកន៉ុងឆ្ន២
ាំ ០១៦កនលងលៅ
ខដលរ ាំពឹងោនឹងអាេគ្នាំម្ទដល់ោរបលងកីតបលេចកវ ិទាលៅកន៉ុង

ម្បលទស លែយ
ី រោាភិ លលវៀតណ្តម្ យល់លឃញ
ី ោោរផ្ទលស់
បាូរខបបលនោះ

គឺមានភាពចាាំ េ់សម្មាប់កាំលណីនរបស់ខួ នន
ល

លពលអនគត ក៏ដូេជាោរអភិវឌ្ឍឧសាែកម្ា IoT លៅម្បលទស
លវៀតណ្តម្។ េាំខណកឯែវល
ី ីពីន ក៏កាំព៉ុងបលងកីនោរវ ិនិលយាគ
លៅលលទ
ល កន៉ុងនម្ជាម្បលទសខដលមាន
ី ន
ី ារ IoT របស់ខួ ន
ម្បព័នធលអកូ

ី
ីនលៅកន៉ុងតាំប ន់។
ូ ស៉ុី បលេចកវ ិទាកាំព៉ុ ងរកេលម្ម្
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រោាភិ លែវល
ី ីពីន

ននិងកាំព៉ុងវ ិនិលយាគយាងលម្េីនជាបនា

បនាប់លលីលែោារេនសម្ព័នធឌ្ីជ្ីងល ខដលមានទឹកម្ ក់សរ៉ុប
២៦ោនដ៉ុោលរអាលម្រក
ិ លលីម្បព័នធ Wi-Fi ាធារណៈ និង
គលម្មាងទី ម្កុ ង ថ្វឆ្ល ត ខដលមានសោា ន៉ុ ព លកន៉ុ ងោរជ្ាំ រ៉ុ ញ

កាំ លណី នលសដាកិេច ជាពិលសស លសដាកិេចឌ្ីជ្ីងល (Asia IoT

កម្កលម្ីលកម្ព៉ុជា លទោះបីលយង
នលឃញ
ី
ី ោរយកេិតា

ទ៉ុ កោក់យាងខាល ង
ាំ ោល និង ជាបនាបនា ប់លៅលលីឧសាែកម្ា

៤.០ ក៏ដូេជាលសដាកេ
ិ ចឌ្ជ្
ី ីងល ខដលកន៉ុងលនោះ រួម្ទាំងលគ្នល
នលយា

យ គាំ និត នាួ េលនាី ម្ និ ងោរកាំណ ត់ អា ទិភា ពកន៉ុងោរ

អភវិ ឌ្ឍខននោរលម្ នង
ិ លែោារេនសម្ព័នធឌ្ី ជ្ីងល ដូ េ ជាោរ

ោក់បញ្ចូ លអកខរកម្ាឌ្ីជ្ីងលលៅកន៉ុងម្បព័នធអប់រ ាំ ោរកាង

លវទិោឌ្ីជ្ីងល នង
ន លណ្តម្អនកចាប់លនាីម្
ិ ោរលលីកទឹកេិតាក៉ុ ងេាំ

អាជ្ីវកម្ា (start-up) និងអនកពាក់ព័នធននក៏លោយកាី កម្ព៉ុជា
លៅមានកិ េច ោរជាលម្េី ន លទៀត ខដលម្តូវ លធវី លដី ម្បីទញយក

នលម្បលយាជ្ន៍ពីនិននោរបលេចកវ ិទាលជ្ឿនលលឿន និងទាំលនីបៗ
ទាំងលនោះសម្មាប់ដល់ម្បលទសជាតិ និងម្បជាជ្ន។ ជាពិលសស
ទីនារ IoT លៅកម្ព៉ុជា សថិតលៅកន៉ុងដាំណ្តក់ោលចាប់លន្ីម្លៅ
ល

យ
ី ។ គលម្មាងទម្ី កុងថ្វឆ្លត ខដលសថត
ិ លម្ោម្គលម្មាងទម្ី កុង

ថ្វឆ្លតអាាន ម្តូវ នអន៉ុម្័តជាយូរម្កលែយ
ាំ ៉ុន
ី តាាំងពី២ឆ្នម្
ប៉ុ ខនាព៉ុាំទន់មានសកម្ាភាពជាក់ខសាងណ្តម្ួយ ម្តូវ
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