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មិន្រតឹមែតបំេពញបែន្ថមេទៅ

ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពៃនការយល់ដឹងអំពី
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(តាមរយៈការចូលរួមរបស់

អ្នកសិក និងភាពជាមាស់ៃនការអនុវត្ថ) ។
The Academy គឺជាកម្មវិធីដល់ល្អបំផុតរបស់ េអភីសុីអាយសុីធី, ែដលបានេធ្វើការអភិវឌ ន៍ពឹងែផ្អកេលើៈ
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ែដលេធ្វើេឡើងជាមួយចំនួន

រួមទាំងទទួលការ្របឹក េយាបល់ពីម្រន្តីរដាភិបាលជាេ្រចើនរូប,

ើ រ្រសាវ្រជាវ
សមាជិកជាេ្រចើនៃនសហគមន៍អភិវឌ ន៍អន្តរជាតិ, កម្មវិធីសិក និងអ្នកអប់រជាេ្រចើនរូប, េធ្វកា
និងវិភាគយា៉ងសុីជំេរៅអំពីភាពខាំង

និង

ភាពេខ យ
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្រសាប់, ្របតិកម្មតបរបស់អ្នកចូលរួមសិកា្ខសាលារបស់ េអភីសុីអាយសុីធី ែដលបានេរៀបចំេឡើងជាបន្ត
បនាប់ស្រមាប់ថាក់តំបន់ និងអនុតំបន់េទៅេលើអត្ថ្របេយាជន៍និងភាពជាប់ទាក់ទងគា ពីវគ្គមយ
ួ េទៅវគ្គមួយ
រួមទាំងយុទ្ធសា្រស្តហ្វឹកហ្វឺនយា៉ងសមរម មួយ,

និងមានភាព្របាកដនិយមេនៅក្នុងការរលឹក

អំពីវគ្គទាំងេនាះ េដាយមានការដឹកនាំពីអ្នកជំនាញជាេ្រចើនរូបេនៅក្នុងវគ្គសិក
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The

Academy

េឡើងវិញ

ស្រមាប់ការអភិវឌ វិស័យ
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ឱកាសែដលមិនអាចកាត់ៃថ្ល បានក្នុងការផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ និងចំេណះដឹងក្នុងចំេណាមអ្នកចូលរួមពី
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សមា្គល់េឃើញថាជាការចាប់េផ្តើមស្រមាប់ដំេណើរការ

ដ៏េជាគជ័យ ែដលជាភាពខាំងៃនៃដគូែដលមាន្រសាប់ និងការកសាងភាពថ្មីេផ ងមួយេទៀតេដើម ីអភិវឌ
េនៅក្នុងការេធ្វើឲ សេ្រមច េនៅេគាលនេយាបាយរបស់ អាយសុីធីឌី កាត់តាមតំបន់ ។ េអភីសុីអាយសុីធី
គឺបានេប្តជាចិត្តជាអ្នកផ្តល់ ក្នុងការផ្គត់ផង
្គ ់ែផ្នកបេច្ចកេទសេនៅក្នុងការផ ព្វផ យពី National Academies
ពីេ្រពាះថាការេឆាះេទៅមុខយា៉ង សំខាន់របស់វា គឺការធានាថា The Academy គឺចាប់បានរាល់ការ
សេ្រមចេនៅេគាលនេយាបាយរបស់ខ្លួន ។ េអភីសុីអាយសុីធី ផងែដរបាននឹងកំពុងេធ្វកា
ើ រយា៉ងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយវិទ សានហ្វឹកហ្វឺនរបស់ជាតិនិងតំបន់មួយចំនួន

ែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការ្រគប់្រគង

ថាក់កណា្ដល, ការ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋ និងការ្រគប់្រគង់តាមលំដាប់ថាក់ ្របចាំតំបន់ េដើេម ើេធ្វើឲ ្របេសើរ
េឡើងេនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក្នុងការេឆ្លើយតបេនៅតំរូវការ ការបកែ្រប និង ការ្របគល់ ឲ េនៅេមេរៀន
នីមួយៗរបស់ Academy ្រពមទាំងេធ្វើវាេទៅជាេសចកី្ត្រតូវការ និងជាអទិភាពដំបូងស្រមាប់រដ្ឋ ។
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េ្រចើនជាងេនះេទៅេទៀត

េអភីសុីអាយសុីធី

កំពុងែតជួលេនៅប៉ុស្តិ៍ជាេ្រចើនស្រមាប់ការខិតេទៅរកការ

ធានាមួយថា ខ្លឹមសារេមេរៀនរបស់ Academy បានេទៅដល់អ្នកេមើលក្នុងលក្ខណៈយា៉ង ទូលំទូលាយ
េនៅក្នុងតំបន់មួយ

។

េ្រកៅពីការផ្តល់ឲ ជាលក្ខណៈផាល់របស់

Academy

តាមរយៈកម្មវិធីសិក

ជាេ្រចើនរបស់ជាតិនិងតំបន់ Academy ផងែដលផ្តល់ឲ ជា លក្ខណៈ the APCICT Virtual Academy
(េអវីអា(AVA)),

គឺជាទ្រមង់ៃនការសិក ពីចមាយ

ែដល្រតូវបេង្កត
ើ េឡើងេដើម ឲ
ី អ្នកសិក ទទួល
ធានាថាវគ្គនីមួយៗរបស់

Academy

តាម្របព័ន្ធ

Online

បានចំេណះដឹងពីកែន្លង

Academy,

របស់

របស់ខ្លួនេគផាល់

រួមទាំងឧបករណ៍ដៃទេទៀត

ដូចជា

។

ផាំងប

AVA
ំងអំពី

បទបងាញៃនេមេរៀន និង ករណីសិក ដៃទេទៀត គឺមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកមកពី្របព័ន្ធ
អុីនេធើរណិត, ការយកមកេ្របើម្តងេទៀត, េឆ្លើយតបតាមតំរូវការនិងឋានបរិេច្ឆទ រួមទាំងការេ្របើ្របាស់េនៅេលើ
មុខងារេផ ងៗេទៀត រួមមាន ការបេ្រងៀនជា មូលដាន្រគឹះ, ការសិក ែស្វងយល់េទៅេលើការ្រគប់្រគង
ឧបករណ៍េផ ងៗ,
វិ

ខ្លឹមសារេមេរៀនសី្តអំពីការអភិវឌ ន៍េទៅេលើ

ឧបករណ៍មួយចំនួន

្រពមទាំង

បណ្ណប័្រត។

ជាអាទិ៍ការបេង្កើតេនៅវគ្គទាំង្របាំបីរបស់

Academy

និងការផ្តល់ឲ ពួកេគតាមរយៈសិកា្ខសាលាសី្តពី

Academy របស់ថាក់ជាតិ, ថាក់តំបន់និងអនុតំបន់ និងមិនអាច្រប្រពឹត្តេទៅបាន្របសិនេបើគានការេប្តជាចិត្ត
ការចង្អុលបងាញនិង

ពីអ្នកចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់

បុគ្គលៗមាក់

ឬពីអង្គការជាេ្រចើនេនាះេទ

។

ខ្ញុំសូមយកឱកាសេនះ សំែដងេនៅសមានចិត្ត ស្រមាប់ការ្របឹងែ្របង ្រពមទាំងការសេ្រមចនូវសាៃដៃន
Academy

Alumni

េដាយមានការសហការពី្រកសួង

រដាភិបាល,

វិទ សានហ្វឹកហ្វឺន,

្រពមទាំង

អង្គការជាតិនិងអង្គការ ្របចាំតំបន់ជាេ្រចើនែដលបានចូលរួមក្នុងសិកា្ខសាលា Academy ។ ពួកេគមិន
្រតឹមែត

ផ្តល់េនៅទស នៈដ៏មានតំៃលជាេ្រចើន

េដើម ីដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ

ប៉ុែន្តែថមទាំង

េដើរតួយា៉ងសំខាន់ជាេ្រចើនេទៀត េដាយពួកេគបានកាយជាអ្នកជួយគាំ្រទ Academy េនៅក្នុង្របេទសពួកេគ
ែដលឲ ជា

លទ្ធផលស្រមាប់ការេយាគយល់គាជាលក្ខណៈផ្លូវការ

វិទ សានរបស់ជាតិ

និងតំបន់មួយចំនួន

រវាង

េអភីសុីអាយសុីធី

ក្នុងការផ្តល់េនៅការេឆ្លើយតបតាមតំរូវការ

ជាមួយ

និងការ្របគល់ឲ

េនៅមុខវិជារបស់ Academy ស្រមាប់្របេទសទាំងេនាះ យា៉ងេទៀងទាត់ ។

ខ្ញុំសូមសែម្តងេនៅសមានចិត្តជាការែថ្លងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រជៅបំផុត ស្រមាប់ការខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុង
ការចូលរួមពីបុគ្គលែដល្របកបេដាយគតិបណិតជាេ្រចើនរូប

ក្នុងការបេង្កើតេនៅដំេណើរការ្របតិបត្តិ

ដ៏អសារ មួយេនះឲ ្រប្រពឹតេ្ត ទៅ បាន ែដលមានដូចជា េលាក Shahid Akhtar, ទី្របឹក គេ្រមាងៃន The

Academy, Patricia Arinto, Christine Apikul, Publications Manager, និងរាល់អ្នកនិពន្ធ Academy,
និង្រកុម េអភីសុីអាយសុីធី ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ខ្ញុំសងឃឹមយា៉ងេសាះស្ម័្រគថា Academy មួយេនះនឹងជួយ្របេទសជាេ្រចើនឲ រួចផុតពីចេនាះ្របេហាងក្នុង
ការ

បណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ែផ្នក

អាយសុីធី,

ដកេចញេនៅភាពរាំងស្ទះក្នុងការទទួលយក

អាយសុីធី មកេ្របើ្របាស់ េដាយផាល់ខ្លួន ្រពមទាំងជួយជំរុញឲ មានការអនុវត្ថន៍ៃនវិស័យ អាយសុីធី
េដើម ីពេន្លឿន

ការអភិវឌ វិស័យេសដ្ឋកិច្ចសង្គម

រួមទាំង

ការសេ្រមចបានសាៃដក្នុងេគាលេដៅ

រាប់លានេផ ងេទៀត។

Hyeun-Suk Rhee
្របធាន

UN-APCICT

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

អំពីេស៊រីម៉ូឌូលេនះ
េនៅក្នុង “សម័យព័ត៌មានវិទ ” បច្ចុប ន្នេនះ ភាពងាយ្រសួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន កំពុងេធ្វើការ
ផាស់ប្ដូររេបៀបៃនការរស់េនៅ ជិវិតការងារ ក៏ដូចជាការកំសាន្ដរបស់េយើង្រគប់ៗគា ។ “េសដ្ឋកិច្ឋឌីជីថល”
ែដល្រតូវបានសា្គល់ថាជា “េសដ្ឋកិច្ចៃនចំេណះដឹង” “េសដ្ឋកិច្ចជាបណា្ដញ” ឬ “េសដ្ឋកិច្ចថ”្មី េនាះ
្រតូវបានកំណត់លក្ខណៈតាមរយៈការផាស់ប្ដូរ
ចង្អុលបងាញអំពីភាពរីកចេ្រមើន

ពីផលិតកម្មទំនិញេទៅរកការបេង្កើតជាគំនិតថ្មីៗ

ែដល្រតូវបានេដើរតួយា៉ងសំខាន់

។

េនះ

េដាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍

ព័ត៌មានវិទ (ICTs) េនៅក្នុង្របព័ន្ធេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទាំងមូលែថមេទៀតផង ។
ជាលទ្ធផល
ែផ្នកបេច្ចកវិទ

រដាភិបាលទូទាំងសកលេលាកបានេផាតការយកចិត្ដទុកដាក់កាន់ែតខាំងេទៅេលើការអភិវឌ
គមនាគន៍ព័ត៌មានវិទ

(ICTD) ។ ស្រមាប់រដាភិបាលទាំងេនះ ICTD មិនែមនមាន

ន័យ្រតឹមែតជាការអភិវឌ ឧស ហកម្ម បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ
ការអភិវឌ េនះែថមទាំងមានវិសាលភាពេទៅេលើការ

ឬវិស័យេសដ្ឋកិច្ចប៉ុេណាះេទ

េ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ េដើម ី

ជំរុញេអាយមានការរីកចេ្រមើនែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការរីកចេ្រមើន ែផ្នកសង្គម និងនេយាបាយផងែដរ ។
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ

ក្នុងចំេណាមផលលំបាកនានាែដលរដាភិបាលកំពុងជួប្របទះក្នុងការបេង្កើត

េគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ េនាះ
ជាញឹកញាប់មិនទាន់ទមាប់នឹងបេច្ចកវិទ

គឺអ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយទាំងេនាះ

ែដលខ្លួនកំពុងេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការអភិវឌ ជាតិែតម្ដង

េដាយេហតុថាបុគ្គលមាក់មិនអាចេគារពតាមបញ្ញត្ដិែដលខ្លួនមិនយល់េនាះ

។

អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ

បានេគចេចញពីការបេង្កើតេគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ

។ ប៉ុែន្ដការទំលាក់ប

េរៀបចំេគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ ទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ េនះេទៅេអាយជំនាញការែផ្នកបេច្ចកវិទ
ទទួលខុស្រតូវេនាះ

ក៏ជាេរឿងមួយមិន្រតឹម្រតូវែដរ

ពីេ្រពាះជាធម្មតាជំនាញការបេច្ចកវិទ ទាំងេនះ

មិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងៃនេគាលនេយាបាយេនះចំេពាះបេច្ចកវិទ ែដលខ្លួនកំពុងបេង្កើត និងេ្របើ្របាស់
េនាះេទ ។
េស៊រម
ី ឌ
៉ូ ល
ុ កម្មវធ
ិ ស
ី ក
ិ អំពសា
ី រសំខាន់ៃនបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ពត
័ មា
៌ នវិទ ស្រមាប់ថាក់ដក
ឹ នាំរដាភិបាល
េនះ

្រតូវបានបេង្កត
ើ េឡើងេដាយមជ មណលបណ្ដះុ បណា្ដលបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័តមា
៌ នវិទ ស្រមាប់

ការអភិវឌ តំបន់អាសុី និងបា៉សហ
ុី ក
្វិ របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ (UN-APCICT) ស្រមាប់ ៖

1>
2>

អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយថាក់ជាតិ

និងរដាភិបាលមូលដានែដលទទួលខុស្រតូវក្នុងការបេង្កើត

េគាលនេយាបាយ ICT
ម្រន្ដីរដាបាលែដលទទួលខុស្រតូវការងារអភិវឌ ន៍ និងការអនុវត្ដកម្មវិធីែផ្អកតាម ICT និង

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

3>

អ្នក្រគប់្រគងនានាេនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ

ែដលកំពុងែស្វងរកការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍

ICT

ស្រមាប់ការងារ្រគប់្រគងគេ្រមាងរបស់ខ្លួន ។
េស៊រីម៉ូឌុលេនះ មានេគាលបំណងអភិវឌ ភាពទមាប់ជាមួយនឹងប
ែដលេកើតេចញពីទស នវិស័យែផ្នកេគាលនេយាបាយ

សំខាន់ៗែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ICTD

និងបេច្ចកវិទ

។

េគាលបំណងៃនម៉ូឌុលេនះ

មិនែមន្រតឹមែតស្រមាប់ការអភិវឌ េសៀវេភៅែណនាំបេច្ចកេទស ICT ែតប៉ុេណាះេនាះេទ ប៉ុែន្ដជាងេនះេទៅ
េទៀតគឺេដើម ផ
ី ្ដល់នូវការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីអ្វីែដលបេច្ចកវិទ ឌីជីថលសព្វៃថ្ងអាចមាន

ឬកែន្លងែដល

បេច្ចកវិទ េនះ ្រតូវបានដឹកនាំេទៅរក និងអ្វីែដលបេច្ចកវិទ េនះ ការបេង្កើតេគាលនេយាបាយនានា ។
្របធានបទេផ ងៗែដលមានេនៅក្នុងម៉ូឌុលេនះ
ត្រមូវការៃនការបណ្ដុះបណា្ដល

្រតូវបានេធ្វើការកំណត់េឡើងតាមរយៈការវិភាគេទៅេលើ

្រពមទាំងការសាបស្ទង់េទៅេលើសមារៈែដលចាំបាច់ស្រមាប់វគ្គបណ្ដុះ

បណា្ដលដៃទេទៀតេនៅេលើសកលេលាក ។
ម៉ូឌុលេនះ
បាន

្រតូវបានរចនាេឡើងេនៅក្នុងរេបៀបមួយែដលអាចេអាយអ្នកអាន្រគប់រូបអាចេធ្វើការស្វ័យសិក

ឬេដើម ីេ្របើ្របាស់ជាធនធានសិក ស្រមាប់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល

ម៉ូឌុលេនះ អាចេ្របើ្របាស់ជាឯកសារឯករាជ

ឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលនានា

។

និងឯកសារេយាងជាមួយឯកសារេផ ងៗេទៀត េហើយកិច្ច

្របឹងែ្របងេផ ងៗ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅក្នុងម៉ូឌុលនីមួយៗេដើម ី ផ រភាប់ម៉ូឌុលេនះេទៅនឹងនិេក្ខបបទ និង
កិច្ចពិភាក នានាេនៅក្នុងម៉ូឌុលដៃទេទៀតែដលស្ថិតេនៅក្នុងេស៊រីជាមួយគាេនាះ ។ េគាលបំណងរយៈេពល
ែវងគឺេធ្វើយា៉ងណាេអាយម៉ូឌុលេនះ្រតូវបានដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងកម្មវិធីសិក ែដលមានការទទួលសា្គល់ ។
ម៉ូឌុលនីមួយៗចាប់េផ្ដើមជាមួយនឹងេសចក្ដីែថ្លងអំពីកម្មវត្ថុសិក
បានេ្រកាយេពលសិក

និងលទ្ធផលេគាលេដៅែដលនឹងទទួល

ែដលអ្នកអាន្រគប់រូបអាចេធ្វើការវាយតៃម្លអំពីភាពរីកចេ្រមើនរបស់ខ្លួនេធៀបនឹង

លទ្ធផលេគាលេដៅែដលផ្ដល់េអាយបាន

។

ខ្លឹមសារៃនម៉ូឌុលេនះ

ែចកេចញជាែផ្នកៗែដលក្នុងេនាះ

រួមមានករណីសិក និងលំហាត់អនុវត្ដេផ ងៗេដើម ីជយ
ួ េអាយអ្នកអានយល់កាន់ែតសុីជេ្រមៅអំពីទស នទា
ន ជាគន្លឹះនានា ។ លំហាត់ទាំងេនះអាចនឹងអនុវត្ដេដាយបុគ្គលអ្នកអានមាក់ៗ ឬ្រកុមសិកា្ខកាមែដល
ចូលរួមេនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល ។ ម៉ូឌុលេនះផ្ដល់នូវរូបភាព និងតារាងេផ ងៗ េដើម ីេធ្វើការចង្អុលបងាញ
អំពីតថភាពជាក់លាក់នានាេនៅក្នុងការពិភាក

។ ឯកសារេយាង និងធនធានឯកសារេនៅេលើបណា្ដញ

អុីនធឺណិតទាំងឡាយ មានរាយេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាំេនះ ស្រមាប់អ្នកអានក្នុងការការសិក ្រសាវ្រជាវ
េដើម ីបេង្កើនទស នវិស័យអំពីបេច្ចកវិទ េនះបែន្ថមេទៀត ។
ការេ្របើ្របាស់ ICTD មានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់រហូតដល់េពលខ្លះករណីសិក

និងឧទាហរណ៍

េនៅក្នុង និងទូទាំងម៉ូឌុលទាំងមូលអាចមានលក្ខណៈផ្ទុយគា ។ េយើងរពឹងថាករណីេនះ នឹងអាចេកើតមាន
េឡើង ។ េនះគឺជាេរឿងមួយែដលគួរេអាយភាក់េផ្អើល ្រពមទាំងប

្របឈមៃនមុខវិជាសិក ែដលេទើបនឹង

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

េលចេឡើងថ្មីៗ និងស

ៃនមុខវិជាទាំងេនាះខណៈេពលែដល ្របេទសនីមួយៗចាប់េផ្ដើមរុករកសកានុពល

ៃន ICTs េដើម ីេ្របើ្របាស់េធ្វើជាឧបករណ៍ស្រមាប់ការអភិវឌ របស់ខ្លួន ។
ការគាំ្រទកម្មវិធីសិក ស្រមាប់េស៊រីម៉ូឌុលកម្មវិធីសិក េនៅក្នុងទ្រមង់ជាឯកសារេបាះពុម្ពេនះ គឺជាែបបែផន
ៃនការសិក ពីចមាយតាមបណា្ដញអុីនធឺណិត
http://www.unapcict.org/academy)

េពាលគឺកម្មវិធីសិក ជាក់ែស្ដង

APCICT

(AVA

–

េដាយមានថាក់េរៀនែដលផ្ដល់នូវបទបងាញពី្រគូបណ្ដុះបណា្ដល

ក្នុងទ្រមង់ជាវីេដអូ និងបទបងាញក្នុងទ្រមង់ជាកម្មវិធី PowerPoint ៃនម៉ូឌុលនានា ។
េលើសពីេនះេទៀត APCICT បានបេង្កើតមជ មណលសហ្របតិបត្ដិការតាម្របព័ន្ធអុីនធឺណិតមួយស្រមាប់
ICTD (e-Co Hub – http://www.unapcict.org/ecohub ) ែដលជាេវទិការបេ្រមើដល់េគាលបំណង
ជាក់លាក់មួយតាមបណា្ដញអុីនធឺណិតស្រមាប់អ្នកអនុវត្ដ និងអ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ ICTD េដើម ី
េលើកកម្ពស់បទពិេសាធន៍ៃនការសិក

និងការបណ្ដុះបណា្ដលរបស់ខ្លួន ។ មជ មណលសហ្របតិបត្ដិការ

តាម្របព័ន្ធអុីនធឺណិត ផ្ដល់េអាយអ្នកនូវការទទួលបានធនធាន ចំេណះដឹងេនៅក្នុងតថភាពេផ ងៗពីគាៃន
ICTD

្រពមទាំងផ្ដល់នូវលំហអន្ដរកម្មមួយស្រមាប់ែចករែលកចំេណះដឹង

និងបទពិេសាធន៍

សហ្របតិបត្ដិការក្នុងេគាលបំណងជួយេអាយ ICTD កាន់ែតមានលក្ខណៈទំេនើប ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

្រពមទាំង

ម៉ូឌូល ៤
ក្នុងប៉ុនានទស វត្តដ៏ខ្លីេនះ

អ្នកេ្របើ្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ គមនាគមន៏ពត៌មានវិទ បានផាស់ប្តូរទាំង្រសុង

រេបៀបរស់េនៅ, េធ្វើការ, និងការេលងកំសាន្ត ។ទំរង់ទីផ រ និងជំនួញថ្មីជាេ្រចើន បានបញ្ចូលគាេដើម ី
គាំ្រទការបញ្ចូល, រក ទុក្ខ, ដំេណើរការ, វិភាគ និងការបងាញពត៌មាន, និងទាំងេនះនឹងបន្តេដើម ីែកែ្រប
និងេជឿនេលឿនេនៅជំហានយា៉ងេលឿន។ទីផ រភាគហ៊ុនសកលជាេ្រចើនគឺ្រតូវបាននាំផ្លូវេដាយពានិជ្ជកម្មក្នុ
ង្រកុមហ៊ុនមូលដានបេច្ចកវិទ ក៏ដូចជារបស់េ្របើ្របាស់ និងឧស ហកម្ម្របៃពណី, និងបេច្ចកវិទ ពត៌មាន
គឺកព
ំ ុងេមើលជាបន្តបនាប់េទៅកាន់ផ្លូវថ្មីជាេ្រចើនដូចជាន័យមួយេផ្ញើរេទៅកាន់ការអភិវឌឃន៏ក្នុងលក្ខខណេសដ្ឋ
កិច្ចសង្គម,

និងជាឧបករណ៏មួយសំរាប់ការទទួលេគាលបំណងអភិវឌឃន៏សហស វត្ត(Millennuium

Development Goals-MDGs) ។ដូចេចាះេតើការអភិវឌឃបេច្ចកវិទ ទាំងេនះមកពីទីកែន្លងណា? ។មូឌូល
េនះនឹងព យាមេឆ្លើយសំនួរទាំងអស់េនះ
គមនាគមន៏

និងផ្តល់គំនិតមួយចំនួនេទៅកាន់និនាការថ្មីក្នុងបេច្ចកវិទ

ពត៌មាន(ICT)និងទិសេដៅអនាគត់របស់វា

ចំនួននិងការពិចារណានេយាបាយ

។វានឹងេមើលផងែដរេនៅគន្លឹះបេច្ចកេទសមួយ

េនៅេពលែដលេធ្វើការសំេរចចិត្តសរា
ំ ប់ការអភិវឌឃ

ICT

ក្នុងបរិបទ

ក្នុងនិងតំបន់ ។
កម្មវត្ថម
ុ ឌ
ូ ល
ូ
មូឌូលេនះេគាលបំណងេដើម ីៈ
១.

ផ្តល់លក្ខណះសេង្ខបៃនការែ្រប្របួលៃន

ICT

និងទួនាទីែដលវាេដើរតួក្នុងបរិដានជាសកលែដល

ផាស់ប្តូរជានិច្ច ។
២. ពិពណ័នាបេច្ចកវិទ ថ្មី និងការបញ្ចូលគា និងផលប៉ះពាលរបស់វា;
៣.ពិពណ័នាសមាសភាពគន្លឹះៃនេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ICT េហើយនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការពិចារណានេយាបាយ
(policy consideration) និងបេច្ចកេទស ។
អត្ថរ្របេយាជន៏ៃនការសិក
បនាប់េធ្វើការេលើមូឌូលេនះ អ្នកអានគួរអាចៈ
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១. ពិពណ័នាបេច្ចកវិទ ថ្មី និងការបញ្ចូលគា និងផលប៉ះពាលរបស់វា;
២. ពិពណ័នាសមាសភាពគន្លឹះៃនេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ICT
៣.

កំណត់គន្លឹះនេយាបាយ

និងការពិចារណាការសេ្រមចចិត្តកង
្នុ ការេធ្វើឲ ្របសិទ្ធភាពៃនការសំេរចចិត្ត

ការអភិវឌឃន៏េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ICT េនៅកំរិតថាក់ជាតិ; និង
៤. ពិពណ័នាលក្ខខណបច្ចុប ន្នៃនេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ICT, គេ្រមាងនិងកម្មវិធីជាេ្រចើនចំេពាះការអភិវឌឃ
បេច្ចកវិទ និងនិនាការជាេ្រចើន, េហើយចំេពាះប

េគាលនេយាបាយែដលទាក់ទងជាេ្រចើន ។
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១. ការវិវត្តន៏បេច្ចកវិទ ៈការអភិវឌឃទំលំទូលាយ.....................................................................
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ឯកសារបែន្ថម....................................................................................................................
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អក្ខរានុ្រកម...........................................................................................................
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អំពីអ្នកនិពន្ធ..........................................................................................................
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បញ្ជីៃនការ្រសាវ្រជាវ
ការសេង្ខបបេច្ចកវិទ
១. Cloud computing
២. ឧបករណ៏រួមៈ ទូរស័ព្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាកុំព ូទ័ររបស់ខ្ញុំ
៣. Ethernet
៤. VoIP: Internet ដូចជា្របព័ន្ធទូរស័ព្ធកណា្ដល
៥. RFID
៦. IPTV: Internet ដូចជាការផ យទូរទស ន៏កណា្ដល
៧. រច្ចនាសម្ព័ន្ធែខ រ
៨. Software ដូចជាេសវាកម្មមួយ
៩. VPNs េទៅែផ្នកជាេ្រចើនតភាប់គាេទៅវិញេទៅមក

កំណត់សគា
ំ ល់
១. ការេឆ្លើយតបនេយាបាយផ រភាប់េទៅឧបករណ៏ឌីជីថល
២. េ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ធៃដផ រភាប់េទៅឧបករណ៏ឌីជីថល
៣. Fibre to the Home និង Fibre to the Desktop
៤. បណា្ដញែខ រកាបឆ្លងកាត់ភាគខាងត ូង
៥. របាយការណ៏ចរាចរ Internet
៦. Spam
៧. The SETI@home Projects
៨. AirJaldi: បណា្ដញ Wireless ក្នុង Himalayas
៩. គុណសម ត្តិក្នុង្រសុកនិង្របភពកូដចំហ(FOSS)
បញ្ជីរូបភាព
រូបភាព ១. ឧទាហរណ៏ៃន Web-based operating systems: Desktoptwo and ZimDesk
រូបភាព ២. បណា្ដញែខ រទូរស័ព្ធេមក្នុងអ្នកេនៅផ្ទះ ១០០ នាក់េដាយតំបន់េនៅឆាំ ១៩៩៤ េទៅដល់ ២០០៦
រូបភាព ៣. ការចូលេទៅឋានានុ្រកម ICT
រូបភាព ៤. ការអតាធិប យ Alexander Graham Bell េទៅកាន់ការបេង្កើតរបស់គាត់គឺទូរស័ព្ធ c. ១៨៧៦
រូបភាព ៥. Nokia E61i: A highly converged Smartphone
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រូបភាព ៦. SEA-ME-WE 4 submarine telecommunication cable
រូបភាព ៧. Satellite Earth Station, សារធារណរដ្ឋ Kiribati
រូបភាព ៨
រូបភាព ៩
រូបភាព ១០
រូបភាព ១១
រូបភាព ១២
រូបភាព ១៣
រូបភាព ១៤
រូបភាព ១៥
រូបភាព ១៦
រូបភាព ១៧
រូបភាព ១៨
រូបភាព ១៩
រូបភាព ២០
រូបភាព ២១
រូបភាព ២២
បញ្ជីតារាង
តារាង ១. Indicator សំរាប់ការេ្របើ្របាស់ ICT និងេហដារច្ចនាសម័្ពន្ធែណនាំេដាយេដាយៃដគូេលើការវាស់
ស្ទង់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏
តារាង ២. ការចុះបញ្ជី Internet តំបន់

បញ្ជីៃនស

សំគាល់នានា

ស

ស្រមាប់ែផ្នកសិក

អី្វែដល្រតូវអនុវត្ថ/ការងារែដល្រតូវេធ្វើ

សំនួរ្រតិះរិះ

សាកល ងខ្លួនអ្នក
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១. ការវិវត្តន៏បេច្ចកវិទ : ការអភិវឌ ន៏យា៉ងទូលំទូលាយ
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងដូចជា
 ពិពណ៏នាគន្លឹះការអភិវឌឃន៏ែដលមានទំរងទិដ្ឋភាពបេច្ចកវិទ ពត័មាន
 ពិភាសាប

ៃនឧបករណ៏បេច្ចកវិទ

និងវិធីសា្រស្តមួយចំនួនេដើម ីវាស់ស្ទង់វាពីការេ្របើ្របាស់ និង

ទស នះ វិស័យេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
 ផ្តលមូលដានមួយសំរាប់ការពិភាក ក្នុងការកំណត់ភាប់េទៅបេច្ចកវិទ

គមនាគមន៏

ពត័មានវិទ

(ICTs)
 ផ្តល់នូវចំនុចសំខាន់ៗៃនការពិចារណាេគាលនេយាបាយែដលទាក់ទង់េទៅគេ្រមាង ICT ថាក់ជាតិ ។

ការពិចារណាេលើេគាលនេយាបាយ
ដូចអ្នកេឃើញតាមយរយះវគ្គេនះ
 បេង្កើតការងារ ICT ថាក់ជាតិមួយែដលពិចារណាភាពេជឿនេលឿន ៃនបេច្ចកវិទ
ក្នុងែបបសំខាន់ និងផ្តល់េពលេវលា និងទាក់ទង់ការបញ្ជូលេទៅកាន់ ដំេណើរការ
គេ្រមាងថាក់ជាតិ
 កណត់យុតិសា្រស្ត ICT ថាក់ជាតិមួយជាមួយសមភាពការ បញ្ចូលពី្រគប់អ្នក
ទាក់ទង់ ទាំងអស់ និងយកេទៅក្នុងគណនីយនិនាការបេច្ចកវិទ សកល និងតំរូវ
ការក្នុង្រសុក
 ការ្របឹងែ្របង្របមូលស្ថិតិថាក់ជាតិែដលរាប់បញ្ជូលទស នះគំនិត

ICTមួយេទៅ

ជំនួយក្នុងគេ្រមាង និងការអភិវឌឃន៏
 ការ្របឹងែ្របងកំែណទំរងេគាលនេយាបាយបានព្រងីកេដាយទីផ េសរីផាវូបនីយ
កម្មនិងការ្របកួត្របែជង

ក៏ប៉ុែន្តតំលាភាពេដាយ

ការេ្របើ្របាស់ទំរងតំៃល

និងការផ្តល់េសវាកម្មេដើម ីធានាថាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មផ្តល់េសវាកម្មតំរូវការក្នុងែបប
សមេហតុផល
 ការសំេរចគេ្រមាងេគាលនេយាបាយែដលស្ទង់ទំរង់ផាស់ប្តូរៃនការេ្របើ្របាស់
និងក្នុងលក្ខពេិ សស សកា្កនុពលៃនទូរសព្ធ័និងការ្របសព្ធគា ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

១.១ េសចក្តេី ផ្តម
ើ : សម័យកាលពត៌មាន
្រគាន់េនៅក្នុងពីរ
ការរស់េនៅ

រឺបីទស វត្តខ្លី

េធ្វើការ

ការដាក់បញ្ជូល

ការេ្របើ្របាស់្របពន្ធ័បេច្ចកវិទ

និងការេលង
ការរក ទុក្ខ

។ទីផ រថ្មីៗជាេ្រចើន
ការដំេណើរការ

ពត័មានបានផាស់ប្តូរទាំង្រសុង វិធីៃន

និងទំរង់ជំនួញថ្មីេ្រចើនបានបញ្ជូលេដើម ីគាំ្រទ

ការវាយតំៃល

និងការបងាញពត័មាននិងពួក

វាកំពុងបន្តការអភិវឌ ន៏េដើម ីវិវឌឃន៏និងេអាយេទៅមុខេនៅការលូតលាស់យា៉ងេលឿនឧស ហកម្មមូលដាន
េសដ្ឌកិច្ច្របៃពណីដំបូងបានបញ្ជូនេអាយកាយេទៅជាេសដ្ឌកិច្ចមូលដានចំេណះដឹង

ដូចជា

India

និង

Malaysia ជាឧទាហរណ៏ក៏ប៉ុែន្តវា្រគាន់ែត ជាឧទាហរណ៏ពីរ ប៉ុេណាះ។ទីផ រភាគ ហ៊ុនសកលជាេ្រចើន
គឺបច្ចុប ន្ន្រតូវបានេបើកបរេដាយពានិជ្ជកម្មក្នុង្រកុមហ៊ុនមូលដានបេច្ចកវិទ េ្រចើនដូចជាឧស ហកម្មេ្របើ
្របាស់និងឧស ហកម្មជា្របៃពណីនិងបេច្ចកវិទ ពត័មានគឺកំពុងបានងាកេមើលេនៅក្នុងផ្លូវថ្មីដូចេច្នះមាន
បំណងេដើម ីផ្តល់នូវការរីកចំេរីនក្នុងលក្ខខណ័េសដ្ឌកិច្ចសង្គមជាេ្រចើននិងដូចជាឧបករណ៏សំរាប់
ការទទួលបាននូវេគាលេដៅអភិវឌឃន៏សហស វត រ៏ (MDGs) ។
ដូេច្នះេតើទីកែន្លងការអភិវឌ ន៏ទាំងអស់េនាះបានមកពីណានិងទីកែន្លងណា ែដលពួកេគ្រតូវបាន ដឹកនាំ?
មូដូលេនះ នឹងព យាម និងេឆ្លើយចំេលើយសំណួរេនះនិងផ្តល់ទស នះ មួយចំនួនេទៅកាន់ និនាការបច្ចុបន
ក្នុង ICT និងទិសេដៅអនាគតជាេ្រចើនរបស់វា ។
ការេជាគជ័យយា៉ងឆាប់រហ័សមួយៃនការឈានេទៅដល់បេច្ចកវិទ បានកំែណទំរងវិធីេយើងទំនាក់ទំនង
និងផាស់ប្តូរពត័មាន ។្របែហលជាការឈានេទៅដល់ចំណុចសំខាន់មួយគឺបានការបេង្កើតៃន Morse code
េនៅក្នុងឆាំ

១៨៣៧

electrical

impulses

ែដលបានអនុ

តិេអាយការបរិវត្តន៏ៃនការបំលាស់ទីរូបរាងខាងេ្រកៅេទៅកាន់

ែដលអាចេធ្វើដំេណើរបានរយះេពលែវង

។ទាំងេនះ្រតូវបានអនុ

តិ

េដាយ

ការកំណត់េលើងៃនបណា្ដញបទពិេសាធន៏ទូរេលខក្នង
ុ ឆាំ១៨៤៤ េដើម ីបញ្ជូនទិន្នន័យរវាង Washington,
DC

និង

Baltimore,

Maryland

េនៅក្នុង

USA

។េដាយឆាំ

១៨៥៨

បណា្ដញទូរេលងដំបូង

េគបាន្រតូវចាប់ឆ្លងកាត់សមុ្រទ Atlantic ែដលការកំណត់ដំណាក់កាលសំរាប់’ការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ’
(International Communication) ។
េនៅក្នុងឆាំ

១៨៧៥

Alexander

Graham

Bell

បានបេង្កើតទូរសព្វ័

និងដូចេច្នះបាន

ចាប់េផ្តើមកន្លុងេពលៃន្របវត្តសា្រស្តមួយក្នុង ‘ការទំនាក់ទំនងផាល់ខួន
្ល ’ (personal communication)
។មកន្លុងេពលៃន្របវត្តសា្រស្តរវាងចេនាះឆាំ ១៩១០ េទៅ ១៩២០ បាននាំយក សានីវិទ ុ AM និងេដាយឆាំ
១៩៨០ ទូទស ន៏គឺបានដាក់េអាយេ្របើ្របាស់ និងការផ ព្វផ យសំេលងរួមគាជាមួយរូបភាពជាេ្រចើន ។
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

កុំព ូទ័រេអឡិច្រតូនិចដំបូងេគ្រតូវបានបេង្កើតេនៅក្នុងឆាំ ១៩៤៣ និងជាមួយការបេង្កើតៃន microprocessor
េនៅក្នុងឆាំ ១៩៧០ កាគណនាសម្រសបសំរាប់ការបានចាប់េផ្តើមធំេធងេដើម េី ទ្វើការបងាញការសន ។
ឆាំ ១៩៨០ បានេធ្វើការែណនាំកុំព ូទ័រផាល់ខ្លួន (personal computer) រឺ PC េទៅកាន់សាធារណជន
ទូេទៅ ។IBM បានដាក់បងាញនូវ្របេភទ IBM PC េនៅក្នុងសហរដ្ឌអាេមរិក ក្នុងឆាំ ១៩៨១ និងេ្រកាយ
មកេនៅក្នុងតំបន់េផ ងៗជាេ្រចើនៃនពិភពេលាក

។េនៅក្នុងកន្លងេពលេនាះ

្រកុមហ៊ុនេផ ងេទៀតជាេ្រចើន

បានផ្តល់នូវផលិតផល កុំព ូទ័រ (PC) េដាយការផ្តល់េអាយរបស់ IBM គឺ្រតូវបានេផាតេលើ Open Standards េហើយជាេលើកទីមួយៃន្របេភទេនះេលើទីផ រ ។ផលិតផលកុំព ូទ័រភាគេ្រចើនអាចេធ្វើសកម្ម ភាព
ជាមួយ គាេទៅវិញេទៅមកតាមរយះការែចករែលកៃនទិន្នន័យ (data) និងកម្មវិធេី ្រចើន (Application) ។
ឆាំ ១៩៩០ បានេឃើញ desktop computing ព្រងីកេល ើនបំលាស់ទី ជាមួយេល ើនេលឿនយា៉ងខាំង
ក្នុងបេច្ចកវិទ

និងការដំេណើរការេភ្លើង (processing power) និងការកាត់បន្ថយតំៃល ។វាគឺជាកន្លុង

េពលៃន្របវត្តសា្រស្តផងែដរៃននិនាការបញ្ជូល
េលាក

Internet

និងេទៅកាន់ផ្ទះសំែបងរបស់្របជាជន

សម័យកាលពត័មាន

។ការបេង្កើតេឡើងៃន

ែដលបំលាស់ទីេទៅកាន់ការសហការក្នុងពិភព

និងការកាយយា៉ងឆាប់រហ័ស

World

Wide

Web

េទៅជានិមិត្តស

ៃន

គឺបានជាកាតាលីករមួយេនៅក្នុង

ការបំលាស់ទីពីការ្រសាវ្រជាវេទៅកាន់ការទទួលសា្គល់េ្រចើនសំេបើម និងៃថ្ញេនះ Internet និងការទំនាក់
ទំនងបេច្ចកវិទ របស់វានាំយកជំនួញជាេ្រចើន និងេសដ្ឌកិចជាសកល ។
ក៏ប៉ុែន្តការបំែរបំរួលបានមិនទាន់បញប់េទៅទីេនាះ។ Internet គឺកំពុងបេង្កើត្រចកថ្មីែដល អាចមានលទ្ធ
ភាពេទៅបានៃនការេធ្វើវត្ថុេ្រចើនេនាះ

។ការេ្របើ្របាស់

េដើម ីេផ្ញើនិងទទួលការទំនាក់ទំនងសំេលង

គឺឧទាហរណ៏អតិភាពចំបងេគ។ Cloud computing គឺបច្ចុប ន្នកព
ំ ុងមកកាន់ខាងមុខេនៅជំហានេជឿន
េលឿនយា៉ងខាំង គឺ្របែហលជាជំហា៊នែ្រប្របួលបនាប់ក្នុងការគិតេលខសំរាប់មហាជន ។
ែផ្នកេនះងាក់េមើលេនៅការអភិវឌឃន៏កន្លឹះបេច្ចកវិទ ែដលបានេ្រជើសេរីសយកកែន្លង

និងផ្លូវែដលពួកេគ

កំពុងកំណត់ទំរងបច្ចុប ន្នផងែដរសំរាប់អនាគត ។វាពិភាក សេង្ខបផងែដរនូវឧបករណ៏បេច្ចកវិទ
ផ្តល់េយាបល់នូវការចងុលបងាញរងាស់មួយចំនួន(ជាមួយការេផាតេលើការេ្របើ្របាស់និងេហដារចនា
សម្ពន្ត័) និងផ្តល់ទស នះេផ ងគាេលើការេ្របើ្របាស់ ICT ។
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និង

េសចក្តីសេង្ខបបេច្ចកវិទ

Cloud Computing
Cloud Computing គឺជាពាក មួយែដលកំពុង្រតូវបានេ្របើ្របាស់េកើនេឡើងេដើម ី
ពិពណ៏នា ការែ្រប្របួលៃន ធនធាន កុំព ូទ័រផ្តល់ពឧ
ី បករណ៏ចង្ហុលបងាញដាច់ៗ
ពីគាេទៅកាន់ការែចក
Cloud

េនៅក្នុង

រែលកចេងា្កមឧបករណ៏ទីតាំងកណា្ដលជាេ្រចើន
Cloud

Computing

ចង់ប

កណា្ដលនិងគឺជាែបបែផនេសចក្តី្រពាងមួយេទៅកាន់
េឡើងេដើម ីផល
្ត ់

។

ពាក

ក់េទៅកាន់បណា្ដញទំេនរ
Internet

ថ្វីេបើវាអាចេកើត

េលើបណា្ដញឯកជនផងែដរ (ឧ. សាបន័មួយ ្របែហលជាប៉ង

េដើម ីដំេណើរការដូច្របព័នខា
្ធ ងក្នុងមួយេលើបណា្ដញឯកជនមួយសំរាប់ការេ្របើ្របា
ស់ជាក់លាក់ខ្លួនរបស់វាផាល់) ។
ក្នុង Cloud Computing ជំនួសេដាយការបញ្ជូលនិងដំេណើរការកម្មវិធីេលើ PCs
េហើយកម្មវិធី (application) គឺ្រតូវបានេធ្វើឧអាចេ្របើ្របាស់បានពីចំណុចកណា្ដល
មួយេលើ Internet ជាែបបែផនការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ មូលដានេគហទំព័រ ជាេ្រចើន
(web-based technolo- gies)។កម្មវិធីខ្លួវាេនាះគឺ្រតូវបានដាក់បេងាះេលើេហដា
រចនាសមពន្ធ័ែដលគឺ្រតូវបានរចនាេឡើងជាពិេសសេដើម ីេដាះ្រសាយតំរូវការអ្នកេ្របើ
្របាស់ជាេ្រចើនែដលអាច្រតូវបានែបកែខ្ញកាឆ្លងកាត់ទី្រកុងមួយ, ្របេទសមួយ រឺពិភព
េលាក ។
ដូចជាឧបករណ៏បេច្ចកវិទ រីកចំេរីន និងការធាក់ចុះតំៃលភាប់ Cloud Computing
យគឺកំពុងកាយជាការទាក់ទាញេទៅៗ
computing

ដូចជាការផាស់ប្តូរមួយេទៅជា

។សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ទូរសព្វ័ៃដជាេ្រចើន

traditional

ែដលមាន្របេយាជន៏ខាំង

គឺកំពុងអាចេ្របើ្របាស់ េសរីធម្មតាៃនកម្មវិធីជាេ្រចើនពីេពលែដលេគេ្របើ្របាស់ ។ជា
េរឿយៗ

វាមានអត្តន័យផងែដរ

អាចេ្របើ្របាស់

កម្មវិធីទាំងេនាះពី

ឧបករណ៏

ទូរស័ព្វតូច (ឧ. Plamtop computers and Smartphones) ជាជាង laptops ។
មានចំណូលតំៃលេ្រចើនេនៅកំរិតសហ្របតិបត្តិការផងែដរ:

េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ

ឧបករណ៏

ក្នុងតំបន់

(Hardware

Infrastructure)

អាចមានទីតាំង

េ្រចើន

ជាមួយតំៃលទាប (ការសន្មត់អត្ថ្របេយាជន៏ និងតំៃលភាប់គឺជាេលើកទឹកចិត្ត
>>
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>>
ដំបូង) េហើយ្រកុមធំបំផុតៃនអ្នកេ្របើ្របាស់េ្រចើនែចក រែលក្របព័នធ
្ធ ន់ធាន ជាេ្រចើន
ករេ្រប្រើ បស់េ្រចន
ើ បំផុតនង
ិ ករ្រគប់្រគងករងរេ្រចន
ើ គេឺ ធ្វេើ

្រសួលជមួយករេធ្វេើ

យមនលកខណះងយ

យកន់ែតល្អេឡើងនង
ិ កន់ែតថមីេផញេើ ទកន់ថនក់ក

្ត ល ។

ដូេច្នះគឺជាេរឿយៗករណីជាមួយបេច្ចកវិទ ពិភពេលាក ការែណនាំរបស់ថ្មីបាន មិន
ទាន់បញ ប់ េនៅកម្មវិធីផ្តល់ពី ‘cloud’ ។

បច្ចុប ន្ន្រកុមហ៊ុនជាេ្រចើនគឺកំពុងដំេណើរការេលើការផ្តល់្របព័ន្ធដំេណើរការមូលដាន
េគហទំព័រ(Web-based operating system) េពញេលញ (េមើលរូប 1a និង 1b)
។បានរចនាេដើម ីេធ្វើការេ្រចើនដូចកុំព ទ
ូ រ័ មួយជាមួយ ‘Cloud’ ែដល្របព័ន្ធមូលដាន
េបើក

Internet

ជាេ្រចើន

(Internet

browser-based

systems)

ផ្តល់

េអាយអ្នកេ្របើ្របាស់េ្រចើន ជាមួយការេមើលនិងមុខងារមូលដានៃន local computer
មួយបានផ្ទុកជាមួយក្នុងបង្អួចេបើក

Internet

មួយ។

Cloud

េនះពិតជាជួយ

េ្រចើនែដល នាំយកការគណនាេលខេទៅកែន្លង ទាំងេនាះែដលមិន អាចេធ្វើេអាយ
ងាយ្រសួលេទៅកាន់កុំព ូទរ័ ។
រូបភាព ១. a ឧទាហរណ៏ៃន្របព័នដ
្ធ េំ ណើរការមូលដាន Web មួយៈ Desktoptwo
(្របភពៈ http:///www.desktoptwo.com)
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>>
រូបភាព ១. b ឧទាហរណ៏ៃន្របព័នដ
្ធ េំ ណើរការមូលដាន Web មួយៈ ZimDesk
(្របភពៈ http:///www.zimdesk.com)

១.២ ឧបករណ៏ឌជ
ី ថ
ី ល (Digital device)
ករ

ក់លកខណះធមម

ឧបករណ៏ Digital ពិពណ៏នមនរម
ឺ ន
ិ មនៃន

ករអភវិ ឌ ន៏និងសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច(Economic

Co-operation

យុកលពត័មន ។
and

ថ ប័នស
្ត ំ ប់

Development)

កំណត់

ឧបករណ៏ Digital ដូចជ:

ភពចេន្លះរ ងបុងគល, ផទះសំ ែបង, ជំនួញ, និងតំបន់ភូមិ

្រស្តជេ្រចន
ើ េនកំរត
ិ េសដ្ឋ

កច
ច ងគមខុសគនជមួយករយល់េឃើញឧយកសរបស់ពួកេគេដម
ើ បេី ្រប្រើ បស់
ិ ស

បេចចក

វទយ
គមនគមន៏ ពត័មន (ICTs) និងករ្របី Internet របស់ពួកេគសំ ប់ ភពខុស
ិ
គនខ្លង
ំ ៃនសកមមភពជេ្រចើន ។

ឧបករណ៏ Digital ឆ្លុះបញជំភពខុសគនទំង្រសុងចំេ

១
ម នង
ិ េនកនុង្របេទសជេ្រចន
ើ ។

១ OECD, Glossary of Statistical Term: Digital Device, “http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4719.
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ICTs េដើរតួយា៉ងសំខាន់ក្នុងេសដ្ឋកិចន
្ច ិមួយៗនាេពលបច្ចុប ន្ន ។រដាភិបាលមួយចំនួនេ្របើ ICTs េដើម ីេធ្វើ
េអាយកាន់ែត្របេសើរនូវមុខងាររដ្ឋបាល និងការ្រគប់្រគង់ ។ េផ ងពីេនះការេ្របើ ICTs សំរាប់សុខភាព
និងការអប់រ។បនាប់មកមានេសដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនែដលបានេធ្វើេអាយកាយជាទុនេលើការ្រតឡប់េសដ្ឋកិច្ច
េដាយឧស ហកម្មមូលដាន ICT ជាេ្រចើន អាចផ្តល់េអាយ ។ ែផ្នក្របភពេ្រកៅ ICT របស់ India ែដល្រតូវ
រពឹងទុក្ខេដើម ក
ី ំណត់ ៧៥េកាត (75 billion) ក្នុង្របាក់ចំណូលពីកម្មវិធីនិងេសវាកម្មនាំេចញេដាយឆាំ
២០១០ គឺជាឧទាហរណ៏សំខាន់មួយៃនការបេង្កើតឧស ហកម្មជុំវិញ ICT ។២
េដើម ីបំេពញក្នុងទីកែន្លងទីផ រសកលេកើនេឡើង េសដ្ឋកិច្ចជាេ្រចើនតំរូវការមិនែមនែត ICT េទក៏ប៉ុែន្តធានា
នូវភាពេ្របើការបានៃន

ICT

ផងែដរេទៅកាន់ែផ្នកទាំងអស់ៃនេសដ្ឋកិច្ច

។តំរូវការេនះជាការ

វិនិេយាគ

សំខាន់មួយ េនៅ ក្នុងេហដារច្ចនាសម្ពន្ត័ និងការបេង្កើតសមត្តភាព និងបរិដាន នេយាបាយមួយ ែដលជំរុញ
េអាយមាន ការែ្រប្របួល និងការលូតលាស់ ។សំរាប់មូលេហតុេនះ មិនែមនេសដ្ឋកិច្ចពិេសសក្នុងការ
បេង្កើតពិភពេលាក អាចបានអតិបរិមាទាំងអស់នូវឱកាសបានផ្តល់ឲ េដាយ ICTs ។ដូចេនះឧបករណ៏
ឌីជីថល(digital) ។
េតើឧបករណ៏ឌីជីថល(digital) ្រតូវបានវាស់យា៉ងដូចេម្តច?
គន្លឹះចង្អុលបងាញមូលដានមួយចំនួនែដល្រតូវបានេ្របើ្របាស់ជាែបបែផនដូចជាៈ


ភាប់េហដារច្ចនាសម្ពន័្ធ-កុំព ូទ័រ និងឧបករណ៏ដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើន និង្របព័ន្ធែដលផ្តល់នូវសកានុពល
ការេ្របើ្របាស់ (ឧ. ទូរស័ព្ធៃដ ទូរទស ន៏ និងមជឃមណលេ្របើ្របាស់កណា្ដល)



េហដារច្ចនាសម្ពន័្ធទំនាក់ទំនង - Internet bandwidth ការ្រគប់ដណ្ដប់េដាយេសវាទូរស័ព្ធៃដ ទូរស័ព្ធ
និង Internet/broadband



Teledensity រឺចំនួនែខ បណា្ដញទូរស័ព្ធក្នុងចំេណាម្របជាជន ១០០នាក់េនៅក្នុងតំបន់ពិេសសមួយ
(េមើលរូបភាព ២)



្របាក់ចំណូលអ្នកេនៅផ្ទះ (និងថាេតើមានសមត្តភាពេដើម ីទិញ និងេ្របើ្របាស់ ICTs)



មុខងារជំនាញ ICT ជាេ្រចើនេនៅក្នុងការអប់រ



ការេ្របើ្របាស់ ICT េដាយទាំងពីរេភទ និងសហគមន៏ភាគតិច



េគាលនេយាបាយរាជរដាភិបាលសំរាប់ការអាចេ្របើ្របាស់បាន

(រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច(e-

government), គេ្រមាងការ្របកួត្របែជង រឺគេ្រមាងច ប់ និងទំរង់ពន្ធេលើអីវា៉ននាំេចញរឺចូល)
២ NASSCOM, NASSCOM Strategies Review 2008 Executive Summary,
http://www.nasscom.in/upload/SR2008_Exec_%20summary.pdf
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រូបភាព ២. បណា្ដញទូរស័ពច
្វ ប
ំ ង់ចេំ ណាម អ្នក្រសុក ១០០នាក់ េដាយតំបន់ ចាប់ពឆា
ី ំ ១៩៩៤-២០០៦
(្របភពៈ ែផនកអភវិ ឌឃន៏ទូរគមនគមន៏, “Global ICT Developments,” ITU,
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict)

ៃដគូេលើការវាស់ស្ទង់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏៣គឺជាលក្ខណះអន្តរជាតិ េដើមគំនិតពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនែដល
ជាមួយៃដគូេ្រចើនរាប់បញ្ជូលទាំង OECD, សហព័ន្ធទរូ សាគមនាគមន៏អន្តរជាតិ (ITU), សិកា្ខសិលាស្តីអំពី
ពានិជ្ជកម្ម

និងការអភិវឌឃន៏អង្គការសហ្របជាជាតិ

(UNCTAD),

គណកមាធិការតំបន់,

អង្គការ

សហ្របជាជាតិ (UN Regional Commission)និងធនាគារពិភពេលាក (World Bank) ែដលេដើម ី
េធ្វើការឲ មានការរីកចំេរីននូវលទ្ធភាពែដលអាចេធ្វើេទៅបាន និងគុណភាពៃនទិន្នន័យ ICT និងការចង្អុល
បងាញជាេ្រចើន

(Indicators)

ជាពិេសសេនៅក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏ជាេ្រចើន

ៃនការចង្អុលបងាញ៤សំខាន់ៗ

។វាបានបេង្កើតបញ្ជី

ែដលអាច្រតូវបាន្របមូលេដាយ្របេទសជាេ្រចើនេដើម ីផល
្ត ់ជាសកល

ែដលេធ្វើកំែណទំរងបណ្ដុំស្ថិតិេលើសង្គមពត័មាន េហើយរាប់បញ្ជូលទាំងៈ


េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ត ICT និងការេ្របើ្របាស់



ការភាប់ និងការេ្របើ្របាស់ ICT េដាយអ្នករស់េនៅផ្ទះ និងជាលក្ខណះបុង្គល



ការេ្របើ្របាស់ ICT េដាយជំនួញ



ែផ្នក ICT និងពានិជ្ជកម្មេនៅក្នុង ទំនិញ ICT ជាេ្រចើន

៣ ការវាស់ស្ទងសង្គមពត៌មាន, “ៃដគូេលើការវាស់ស្ទង់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏ ”, UNCTAD,
http://new.unctad.org/default_600.aspx
៤ អង្គការសហ្របជាជាតិ, core ICT indicators:ៃដគូេលើការវាស់ស្ទង់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏(United Nation,
2005), http://new.unctad.org/upload/docs/Core%20ICT%20indicators_Eng.pdf
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េហដារច្ចនាសម្ពន័្ធ

ICT

និងការេ្របើ្របាស់ការចង្អុលបងាញជាពិេសស

(េមើលរូបភាព

តារាង

១)

គឺជាចំណុចកណា្ដលេលើការេ្របើ្របាស់ជាបុង្គល និងការេ្របើ្របាស់ទូេទៅ និងការចង្អុលបងាញភាគេ្រចើន
គឺេលើធនធានមួយៗ

។មានការបង្អុលបងាញសំខាន់

១០

ជាមួយការបែន្ថមការចង្អុលបងាញពីរ

សំខាន់េទៀតែដលមានរូបរាងការព្រងីកបណ្ដុំៃនការចង្អុលបងាញចំនួន

១២

(12

indicators)

។ការចង្អុលបងាញផ្តល់នូវស្ថិត្តិេ្រចើនេលើទំរង់ចំនួនពីរៃនការភាប់េទៅពត័មានែដលគឺ្របែហលជាលក្ខណះ
្របៃពណីសំខាន់ក្នុងការ្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏
ថាក់ជាតិេដាយ

។ការេ្របើ្របាស់ទាំងេនាះក្នុងកិច្ច្របឹងែ្របង្របមូលស្ថិតិ្ត

រាជរដាភិបាលគឺេឆាះេទៅកាន់ភាព្រសប

និង្របឆាំងេដើម ីវាស់ស្ទង់ការចង្អុលបងាញ

(indicator) ICT ៃនតំបន់ណាមួយសំខាន់មួយចំនួននិងែចករែលកការ រេ្របៀបេធៀបទាំងអស់េនះ េលើ
កំរិតសកល ។
រូបភព ១. ករចង្អុលបង្ហញ (indicators) សំ ប់ករេ្រប្រើ បស់ ICT នង
័ ប
ធ នផ្តល់
ិ េហ ្ឋ រចចនសមពន

ជគំនត
ិ េ

យៃដគូេលើករ ស់សង
ទ ់ ICT សំ ប់ករអភវិ ឌឃន៏

មូល ្ឋ នសំ ខន់
A១

ប

A២

អនកេ្របើទូរស័ពធចំេពះអនក្រសុក ១០០នក់

A៣

កុំពយូទ័រចំេពះអនក្រសុក ១០០នក់

A៤

អនកេ្របើ្របស់ Internet ចំេពះអនក្រសុក ១០០នក់

A៥

អនកេ្រប្រើ បស់ Internet ៃនរលក

A៦

ែបនវដ
ិ internet អន្តរជតិចំេពះអនក្រសុក

A៧

ភគរយៃន្របជជន្រគប់ដណ្តប់េ

A៨

្ត ញទូរស័ ពជ
ធ ក់

ក់ចំេពះអនក្រសុក ១០០នក់

កសចំេពះអនក្រសុក ១០០នក់

យ mobile cellular telephony

ងតំៃលភជប់ Internet (២០ េម៉ងកនុងមួយែខ) ែដលគិតជដូ

្ល

េមរក
ិ (USD)

នង
ើ ទុ នមួយ
ិ ដូចជភគរយៃន្របក់ចំណូលេដម
A៩

ងតំៃល Mobile Cellular (១០០ នទីៃនករេ្របើ្របស់កុ ងរយៈ
ន
េពលមួយែខ) និង

ដូចជភគ រយៃន្របក់ចំណូលេដើមទុ នមួយ
A១០

ភគរយៃនតំបន់ជមួយមជឃមណ្ឌលករេ្រប្រើ បស់ Internet ជ
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រធរណះេ

យចំនួន

អនក

ន ក់េនកនុង្រសុក(ទំងជនបទ/ទី្រកុង)

ចំណុចបែនថមសំ ខន់
A១១

បណុ ំ្ត វទយ
ិ ុជេ្រចើនចំេពះអនក្រសុក ១០០ នក់

A១២

បណុ ំ្ត ទូរទស ន៏ចំេពះអនក្រសុក ១០០ នក់

្របភពៈ ITU, “ៃដគូរេលើការវាស់ស្ទង់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏ៈតារាងសំខាន់ៃនការចង្អុលបងាញ (indicators),”

http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/set_core_ICT_indicators.pdf.

សំនរួ ្រតិះរិះពិចារណា
ពិចារណាេលើការផ្តល់ជាេយាបល់នូវការចង្អុលបងាញជាេ្រចើន (indicators) ខាងេលើ ។
េតើវាទំនាក់ទំនងយា៉ងណាសំរាប់ការវាស់ស្ទង់ឧបករណ៏ឌីជីថល(digital devide)?
េតើមានការចង្អុលបងាញេផ ងេទៀតេទែដលអ្នកមានអារម្មណ៏គួរកាន់ែតសមរម េនៅក្នុង្រប
េទសរបស់អ្នក រឺ្របែហលជាេនៅកំរិតសកលមួយ?

អ្វៗ
ី ែដល្រតូវេធ្វើ
ពិចារណាេលើការផ្តល់ជាេយាបល់នូវការចង្អុលបងាញជាេ្រចើន (indicators) ខាងេលើនិង
ដាក់តាមលំដាប់លំេដាយេយាងតាមអ្វីែដលអ្នកគិតគួរែតដាក់ជាលំដាប់លំេដាយៃន
អតិភាព។រាប់បញ្ជូលេនៅក្នុងបញ្ជីៃនការចង្អុលបងាញេ្រចើនេផ ងេទៀតែដលអ្នកមានអារម្ម
ណ៏ថាជាលក្ខណះសម្រសប ។
អ្នកចូលរួមការបណ្ដុះបណា្ដលេ្រចើនគួរែតេធ្វើអ្វីទាំងេនះេដាយ្រកុម្របេទសជាេ្រចើន ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

១. ៣ ការចូលេទៅកាន់ ICT
មូលដានេដើម ីយល់

និងេធ្វើការេទៅកាន់ការបំបាត់ឧបករណ៏ឌីជីថល(digital

divide)

គឺជាការយល់

មួយៃន ‘ការចូលេទៅកាន់ ICT’ ។ការចូលេទៅកាន់ ICT មានន័យថាអ្វីៗែដលខុសគាេដើម ី្របជាជន
េផ ងៗគា ។
រូបភាព ៣. ការភាប់េទៅកាន់ឋានានុ្រកម ICT
(Credit: Rajnesh D. Singh)

ការចូលេទៅមាតិកាខាងក្នុង
ការចូលេទៅ Internet
ការចូលេទៅេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធការែបងែចក Internet
ការចូលេទៅឧបករណ៏េ្របើ្របាស់ៃន Computer
ការចូលេទៅ្របភពេអឡិច្រតូនិច រឺ្របភពេភ្លើង
ការចូលេទៅជំនាញការសិក រឺការអប់រ
ការចូលេទៅធន់ធានហិរញ្ញវត្ថេ្រចើន
ការេ្របើ្របាស់ធន់ធានហិរញ្ញវត្ថុជាេ្រចើនកំណត់សមត្តភាពេដើម ីវិនិេយាគេនៅក្នុងការអប់រជំនាញ់តំរូវការចាំ
បាច់

និងការបណ្ដុះបណា្ដលេដើម ីឲ ការេ្របើ្របាស់

ICT

មាន្របសិទ្ធភាពទិញឧបករណ៏ចាំបាច់និង

េសវាកម្ម និងែថទាំមពួកវា ។
ការចូលេទៅជំនាញសិក មូលដានគឺជាតំរូវការចាំបាច់េដើម ីដំេណើរការ

យល់និងការចូលរួមសកម្មភាព

ជាមួយ ICTs ។
ការចូលេទៅ្របភពេភ្លើងគឺជាតំរូវការចាំបាច់េដើម ីេធ្វឲ
ើ ដំេណើរការឧបករណ៏កំព
ុ ូទ័រមួយផងែដរដូចជាេហដា
រច្ចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៏ ។
ការចូលេទៅឧបករណ៏កុំព ូទ័រមួយគឺមានសារះសំខាន់េដើម ីចូលរួមេចញសកម្មភាពជាមួយ
្របាស់ ICTs ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

និងការេ្របើ

ការចូលេទៅេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធការែបងែចក

Internet

គឺជាតំរូវការចាំបាច់េដើម ីទទួលបានការចូលេទៅ

Internet ខ្លួនវាផងែដរ ។
ការចូលេទៅ Internet េនះអនុ

តិមួយេដើម ីេដើរនិងេ្របើ្របាស់េភាគ្រទព ពត័មាននិងេសវាកម្មទំេនរេលើ

online ។តំៃលេ្របើ្របាស់ Internet គឺជាពិចារណាសំខាន់មួយផងែដរ ។
ការចូលេទៅមាតិកាអនុ

តិមួយេដើម ីែស្វងរកកម្មវិធីនិងេសវាកម្មចំណាប់អារម្មណ៏និង្របែហលជា្រពឺត្តិកា

រេដើម ីែចកចាញដូចគា ។
ការចូលេទៅមាតិការក្នុងអនុ
ភាសារ

តិមួយេដើម ីែស្វងរកកម្មវិធីនិងេសវាកម្មក្នុងភាសាផាល់ខ្លួនមួយ

រឺេ្រកៀម

និងគឺការទាក់ទងជាពិេសសមួយេដើម ីបេង្កើតពិភពេលាកទីកែន្លងែផ្នកធំៃន្របជាជន្របែហលជា

មិនអាននិងសរេសរភាសារ English ែដលភាសារ្រគប់្រគងៃន Internet ។

សំនរួ ្រតិះរិះពិចារណា
ការពិចារណារវាស់ៃនការេ្របើ្របាស់េគាល ICT ខាងេលើ ។
េតើពួកវាមានការទាក់ទង់ក្នុងបរិបទផាល់ខ្លួនរបស់អ្នកេទ?
េតើអ្នកអាចកំណត់រវាស់េផ ងេទៀតមួយចំនួនែដលគួរ្រតូវរាប់បញ្ជូល?

អ្វីៗែដល្រតូវេធ្វើ
ពីការវាស់ស្ទុងៃនការេ្របើ្របាស់េគាល ICT ខាងេលើ
េ្រជើសេរីសមួយរឺពីរែដលអ្នកមានអារម្មណ៏ថា គឺជាសាររះសំខាន់បំផុត
និងពិព័ណនាយា៉ងណាេដាយពួកេគប៉ះពាលេលើឧបករណ៏ឌីជីថល (Digital devide) ។
អ្នកចូលរួមការបណ្ដុះបណា្ដលគួរែតេធ្វើសកម្មភាពេនះជា្រកុមេ្រចើន ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ការេ្របើ្របាស់ ICT មានសមាសភាពសកានុពលជាេ្រចើន និងរាល់សមាសភាពនិមួយៗ មានការជួយ េលើក
កំពស់ការ្របណាំង្របែជង ។ជាេរឿយៗ បេច្ចកវិទ គឺមិនែមនជាប
េទសេ្រចើនេទៅកាន់ប
។ប

េទ ពីេ្រពាះដំេណាះ្រសាយបេច្ចក

េ្រចើនគឺែតងែតែក រការដាក់េដាយេ្របើ្របាស់ជា្របេយាជន៏

ចំបង់ៗគឺែតងែតជាប់ទាក់ទង់េទៅនឹងេគាលនេយាបាយ

នេយាបាយមួយែដល

គឺការដឹកនាំេដើម ីសំរាល់ប

(េមើលខាងេ្រកាម)

ឧទាហរណ៏ការេលើកកំពស់បរិដាេគាល

េ្របើ្របាស់ក្នុងរេបៀបេដាះ្រសាយមួយនិងបេង្កន
ើ

សមត្តភាព ថាេតើមនុស រឺហិរញ្ញវត្ថុ ។រដាភិបាលអាចេដើរតួយា៉ងសំខាន់មួយេនៅក្នុងការកាត់ បន្ថយការ
ខ្វះខាត់ៃនការេ្របើ្របាស់េដាយដា់កេនៅនឹងកែន្លងមួយេដាយ្របសិទ្ធភាពយុទ្ធសា្រស្ត ICT ថាក់ជាតិ និង
បរិដានេគាលនេយាបាយដំេណើរការែដលជំរុញឲ មានការ្របកួត្របែជង ការបំផាស់ប្តូរ និងជាចុងេ្រកាយ
គឺជាការលូតលាស់េសដ្ឋកិច្ចសង្គម ។
្របសិនេបើកតាហិរញ្ញវត្ថុ និងការទាក់ទង់គាជាេ្រចើន គឺមិនបាន ជាប
្រតូវបានេដាះ្រសាយ? អនុ
និងគានអគ្គីសនី

េទេហើយេតើប

បជួបជា េ្រចើន

ត្តិយកការកំណត់ែបបែផនជនបទជាមួយភាពគានការេ្របើ្របាស់ Internet

និងទីកែន្លងផ្លូវមួយេទៅកាន់ការទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពេលាកខាងេ្រកៅ

គឺតាមរយៈ

ការេ្របើ្របាស់េសវាកម្មទូរស័ព្វ វិទ ុកកាន់ែតចាស់ ។េតើេយើផ្តល់ការេ្របើ្របាស់ ICT េទៅកាន់អ្នកភូមិយា៉ង
ដូចេម្តច?
ការេ្របើ្របាស់ Internet មូលដាន Satellite (Satellite-based Internet)គឺបញ្ជូលសានីយ៏មូលដាន
Satellite េដើម ីផ្តល់ការទំនាក់ទំនងពីរផ្លវូ តាមរយៈ Internet េទៅកាន់ពិភពេលាកខាងេ្រកៅ ។
ការចូលេទៅក្នង
ុ តំបន់

(Local

connectivity)

គឺបញ្ជូល្របព័ន្ធ

Wi-Fi

Local

Area

Network

មួយេដាយ្រគប់ដណ្ដប់េលើភូមិ និងការព័ត្តជុំវិញយា៉ងឆាប់រហ័សរបស់វា ។
្របភពេភ្លង
ើ (Power Source) គឺបញ្ជូល្របព័ន្ធេភ្លើងមូលដានសូឡា (solar-based power system)
ជាមួយចំនួន្រគប់្រគាន់ៃនេភ្លើងេដើម ីផ្តល់ស្វ័យភាព្របព័ន្ធព្រងីបែន្ថមក្នុងេពលអាកាសធាតុកាន់ែតខាំងកា
។
ទូរស័ព្ធគឺបញ្ជូល្របព័ន្ធទូរស័ព្ធសំេលងមួយេលើមូលដាន Internet Protocal (Voice over Internet
Protocal (VoIP)-based system) ែដលេ្របើ្របាស់េនៅពាសេពញភូមិ តាមរយៈ្របព័ន្ធ Wi-Fi េនះ
។្រចកទូរស័ព្ធ

Wi-Fi

អាច្រតូវបានេ្របើ្របាស់ផងែដរសំរាប់ចល័ត

្របសិនេបើចង់បាន

។

VoIP

េទៅកាន់្របដាប់សាកេភ្លើងទូរស័ព្ធអានាឡូក (Analogue telephone adapter) អាច្រតូវបានេ្របើ្របាស់
េដើម ីផ្តល់ ទូរស័ព្ធលក្ខណះស្តង់ដាេនៅក្នុងផ្ទះនិមួយៗសំរាប់អ្នក ភូមិេ្រចើនេដើម ីមានការ្របទាក់្របហាក់
្របែហលគាសំរាប់េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធេនះ ។
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

មាតិការតំបន់ (Local Content) គឺបញ្ជូល local file និងweb server សំរាប់អ្នកភូមិ ។េលើទឹកចិត្ត
អ្នកភូមិឲ េរៀនជំនាញកុំព ូទ័រ និងែចករែលកមាតិការ(content) េលើ server េហើយនិងបេង្កើតធន់ធាន
ពត៌មានក្នុងតំបន់ (ឧ. ទិន្នន័យកសិកម្មតំបន់ អាកាសធាតុ ្រពឹត្តិការណ៏សហគមន៏) ។បែន្ថមពីេលើេនះ
Server េនះអាចផ្តល់នូវការចម្លងរក ទុកៃនកែន្លងមួយៃនហាលេ្របើ្របាស់េទៀងទាត់េ្រចើន និងកម្មវិធីេ្រចើន
េដើម ីព្រងីកការេ្របើ្របាស់ Internet Bandwidth ខាងេ្រកៅឲ កាន់ែតធំ ។
ឧបករណ៏កុំព ទ
ូ រ័ (Computing devices) គឺផ្តល់ឲ អ្នកេ្របើ្របាស់្រគប់ៗគាជាមួយ ឧបករណ៏កុំព ូទ័រ
មានអនុភាពទាប (ឧ. មួយក្នុងចំេណាមកុំព ូទ័រយួរៃដមានតំៃលេថាកេ្រចើន កំពុងផលិតដាក់ឲ េ្របើ្របាស់
េដាយសាប័នេផ ងៗគាជាេ្រចើន និងអង្គភាពដូចជា កុំព ូទ័រយួរៃដមួយសំរាប់េក្មងមាក់ កុំព ូទ័រមា៉ក Intel
Classmate និងមា៉ក ASUS EeePC ។
ការបណ្ដះុ បណា្ដលសហគមន៏គឺផ្តល់នូវែផ្នកបណ្ដុះបណា្ដលជាេ្រចើនេទៅេក្មង

និងចំណាស់

ដូចជាអាច

ឲ ពួកេគចាប់យកគុណសម ត្តិៃនឧកាសែដលបេច្ចកវិទ ផ្តល់ឲ ។

សំគាល់ៈ

េយាងតាមែផ្នកបេច្ចកវិទ ថ្មី

និងការបញ្ជូលគាៃនមូឌូលេនះសំរាប់ព៌តមានជាេ្រចើន

េលើ

បេច្ចកវិទ េដាយេយាងតាមខាងេលើ និងេទៅកាន់ case study េលើ Air Jaldi: ការភាប់បណា្ដញ Wireless
ក្នុង Himalayas ក្នុងែផ្នកបនាប់ៃនមូឌូលេនះ ។

ការបងាញេនៅខាងមុខេគេនះែដលបេច្ចកវិទ គឺែតងែតដាក់ឲ េ្របើ្របាស់ផងែដរេដើម ីេដាះ្រសាយប
ការេ្របើ្របាស់

។អ្វីែដលកាន់ែតមានការ្របកួត្របែជងគឺកំពុងមានបំណងនេយាបាយេដើម ីជះឥតធិពល

ការផាស់ប្តូរតាមតំរូវការ
សំខាន់
អាច

ៃន

។

េដើម ីផ្តល់េអាយកាន់ែត្របសិទ្ធភាពពាក សន ៃនICT

សំរាប់រាជរដាភិបាលេដើម ីកំណត់បេង្កើតលំនាំការងារ

សំរបសំរួល ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀតជាេ្រចើន

ែដលវាគឺជាសារះ

ICTថាក់ជាតិែដលពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនែដល

(ទាំងក្នុង្រសុក

និងេ្រកៅ្រសុក)

និងផ្តល់

ការែណនាំ និងការដឹកនាំេលើយុត្តិសា្រស្ត ICT ។ ជាញឹកញាប់កិច្ចសេ្រងា្គះខាងេ្រកៅ និរត្តភាពគឺដាក់ឲ
េ្របើ្របាស់សំរាប់ដូចជាការបេង្កើតនិងទាំងេនាះគួរ្រតូវបានែស្វងរក។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

កំណត់សគា
ំ ល់
ការេឆ្លយ
ើ តប់េគានេយាបាយេដើម ជា
ី ការផ ភាប់ឧបករណ៏ឌីជថ
ី ល
រាជរដាភិបាលអាចេដើរតួជាគន្លឹះេនៅក្នុងការផ ភាប់ឧបករណ៏ឌីជីថល

និងការ

កំណត់មូលដាន សំរាប់េសដ្ឋកិច្ចមូលដានចំេណះដឹងៃថ្ញអនាគត់មួយ ។តួនាទីេនះ
អាចជាអ្នកមានសមត្តភាព អ្នកេលើក ទឹកចិត្ត រឺជាការេធ្វើឲ មានការផាស់ប្តូរ ។
រាជរដាភិបាលអាចបងាញដូចជាអ្នកមានសមត្តភាពមួយេដាយជំរុញគំេរាងេហដារ
ច្ចនាសម្ព័ន្ធនិងេដាយផ្តល់កតាឯកជនជាមួយសារេពើពន្ធចាំបាច់និងបរិដាននេយា
បាយេដើម ីែកែ្រប ។ការកាត់បន្ថយពន្ធគយនាំចូលរឺេចញេលើទំនិញ ICT និងពន្ធ
ចុះៃថ្លឲ គំេ្រមាងេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ICT គឺឧទាហរណ៏ពីរៃនេគាលនេយាបាយសារ
េពើពន្ធែដលអាចេលើទឹកចិត្តកាវិនិេយាគេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ។ការកាត់បន្ថយមួយក្នុង
ពន្ធគយសំរាប់ទំនិញ ICT មានការប៉ះពាលពីរៈ ១/ វាកាត់ បន្ថយតំៃលៃន ICT
សំរាប់ជំនួញ និង២ / វានាំយកចុះេ្រកាមនូវតំៃលៃនឧបករណ៏ ICT សំរាប់អ្នកេ្របើ
្របាស់ជាេ្រចើន។តំៃលអ្នកេ្របើ្របាស់ទាបបំផត
ុ មានន័យថាការលក់កុំព ូទ័រកាន់ែត
េ្រចើនែដលមានអត្តន័យដូចជាតំរូវការេ្រចើនសំរាប់េសវាកម្មជាេ្រចើនែដលងាកេទៅដឹ
កនាំឧស ហកម្មេសវាកម្ម

ICT

រឹងមាំ

(ការបញ្ជូលតំរូវការបំផុតសំរាប់គមនា

គមន៏/េសវាកម្ម Internet េ្រចើន) ។េ្រគាងការណ៏ចុះៃថ្លពន្ធ (សំរាប់ឧទាហរណ៏)
អាចេលើកទឹកចិត្តែផ្នកជំនញ
ួ េដើម ីវិនិេយាគក្នុង

ICT

េដើម ីេធ្វើឲ រីកចំេរីនដំេណើរ

ជំនួញ ។ចុះៃថ្លពន្ធជាេ្រចើនគួរ ដាក់ពាក សុំជួល អ្នកបញ្ចប់ការសិក

ICT េហើយ

េអាយជំនួញជាេ្រចើននូវេ្រគឿងេលើកទឹកចិត្តេដើម ីជួលពួកេគ។ការរីកចំេរីនេនៅក្នង
ុ តំរូ
វការសំរាប់អ្នកបញ្ជប់ការសិក

ICT គួរេលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្តល់ការបណ្ដុះ បណា្ដល

េដើម ីបេង្កើតអ្នកបញ្ជប់ការសិក

ICT បែន្ថមេទៀតជាេ្រចើន និងរីកចំេរីន បន្តបនាប់

នូវការផ្តល់ ឲ ការបណ្ដុះបណា្ដល ។ការ្របកួត្របែជងចំេណាម អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម
េ្រចើន គឺ សារះ សំខាន់ផងែដរ ។េដាយេផ្តើតេលើលក្ខខណខាងក្នុង េហើយគួរែតមាន
យុត្តិសា្រស្តេធ្វើឲ មានការមិនេទៀងទាត់រឺការ្របកួត្របែជងសំរាប់េសវាកម្មទូរគមនា
គមន៏ ែដលេដាះ្រសាយគួរព្រងីកផងែដរេទៅកាន់្រចកអន្តរជាតិ ។

>>

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

>>
ក្នុងការកំណត់េសដ្ឋកិច្ចកព
ំ ុងអភិវឌឃន៏ភាគេ្រចើនរាជរាដាភិបាលគឺមួយៃនលក្ខ
ណះធំបំផុត

េហើយ្របសិនេបើមិនែមនជាែផ្នកធំគប
ឺ ុគ្គលិក

។វាតាមទំលាប់

មានចំនួនេ្រចើនៃនពត៌ មាន ែដលវា្រតូវការែចកចាយ ។េដាយការបំលាស់ពីរ
េបៀប ធម្មតាេទៅទំរង e-government មួយៃនដំេណើរការ េហើយរាជរដាភិបាល
អាចបងាញដូច

ជាអ្វីែដលេធ្វើ

ឲ ែ្រប្របួលក្នុងការជាផ រភាប់ដល់ឧបករណ៏

ឌីជីថល ខណះេពលការរីកចំេរីន ្របសិទ្ធភាព រដ្ឋបាលរបស់វាផងែដរ និងជួយ
សំរួលការ

ភាប់េទៅការបន្តផាល់េសវាកម្មរាជរដាភិបាល

។ការបង្វិលេនះផ្តល់

ឧ កាសេ្រចើន សំរាប់កតាឯកជនេដើម ីវន
ិ េិ យាគក្នុងការេ្របើ្របាស់ ICT ថាេតើដូច
ជាផ្គត់ផ្គង់ទំនញ
ិ និងេសវាកម្មផាល់េទៅរាជរដាភិបាលរឺេទៅជំនួញជាេ្រចើនេទៀតែដ
លេធ្វើដូេច្នះ ។មានហាក់បីដូចជាការហូរចូលជះឥទ្ធិពលពីទីកែន្លងេធ្វើការផងែដរៈ
បុក្គលិករាជរដាភិបាលែដលគឺជាឪពុកមាយគួរែត្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តេដើម ីផល
្ត ់
ការេ្របើ្របាស់សំរាប់កូនរបស់ពួកេគ េដាយេផាតេលើអ្វីែដលពួកេគេឃើញ និងេរៀន
សូ្រតេនៅកែន្លងេធ្វើការ។ទាំងេនះបនាប់មកចាប់េផ្តើមរយះេពលេវលាែដលដឹកនាំ
ចុងេ្រកាយេដើម ីតំរូវការសំរាប់ការេ្របើ្របាស់ឲ កាន់ែត្របេសើែដលអាច្រតូវបានជួ
បក្នុងេល ឿនរត់សមរម ។
ការជំរុញៃនលក្ខណះសមរម
ខាងមុខ

ទាក់ទង និងកម្មវិធស
ី ិក

ICT ងាកេមើលេទៅ

េនៅក្នុងសាលាជាេ្រចើនគឺតំបន់គន្លឹះសំខាន់េផ ងេទៀតសំរាប់គាំ្រទរាជ

រដាភិបាល ។កុមារេ្រចើន្រតូវែតបានដាក់តាំងេទៅកាន់ ICT ឲ កាន់ែតឆាប់រហ័ស
េហើយចាប់េផ្តើមជាមួយ
អាចយកពួកេគតាមរយៈ
សាលាេរៀន

កំរិតបឋមសិក
អនុវិទ ល័យ

ជាមួយធន់ធាន

និងខិតជិតតំណាក់កាលបន្តបនាប់
និងផុតពី

ចាំបាច់េដាយកមាំង

។រដាភិបាលគួរផ្តល់ឲ
េទ្វភាគគីរបស់វា

និងែដ

គូពហុេតាភាគគីេ្រចើនសំរាប់ជាជំនួយការក្នុងតំបន់េនះ ។
តំបន់អតិភាពខ្ពស់េផ ងេទៀតសំរាប់រដាភិបាលគួរែតែបងែចកការបណ្ដុះបណា្ដល
ICT

និងគាំ្រទជំនួញតូចៗនិងការកំណត់តាមជនបទ

។ឧទាហរណ៏ការបេង្កើត

្របព័ន្ធពត៌មាន កសិកម្មមួយសំរាប់ កសិករេ្រចើនែដលអាចផ្តល់ ការតាមដាន
ពត៌មានថ្មីៗអំពីដំណាំថាេតើពត័មានតំៃលទីផ រេនៅក្នុងតំបន់ជនបទជាេ្រចើ
និងបញ្ជីជំនួញមូលដាន

និងការ្រគប់្រគង់ការបណ្ដុះបណា្ដលសំរាប់ជំនួញតូចក៏

ដូចជា កម្មវិធីគណេនយ មូលដាន ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

>>

>>

កំណត់សគា
ំ ល់ៈ
សំរាប់ការពិភាក សុីជំេរៅបែន្ថមៃនការេឆាះេទៅកាន់េគាលនេយាបាយេដើម ីេធ្វើជាសានឧប
ករណ៏ឌីជីថល េហើយេយាងតាមមូឌូល ១:

និងមូឌូល ២: ICT សំរាប់ការបេង្កើត េគាល

នេយាបាយ ដំេណើរការ និងអភិបាលកិច្ចេនៅក្នុងវគ្គសិក មូលដាន ICT សំរាប់ម្រនីជាន់
ខ្ពស់មូឌូលេស៊រី ។

សំនួរ្រតិះរិះពិចារណា
េតើអ្នកយល់្រសបែដររឺេទថាេពលែដលសានបេច្ចកវិទ ឧបករណ៏ឌីជីថលគឺជាេរឿយៗមិន
ែមនជាប

និងការ្របកួត្របែជងធំសំេបើមគឺមានការេឆ្លើយតបនេយាបាយសមរម និង

នេយាបាយនឹងេធ្វើឲ ជះឥទ្ធព
ិ លដល់ការផាស់ប្តូរែដររឺេទ? េហតុអ្វី រឺមិនេហតុអ្វី ?

អ្វៗ
ី ែដល្រតូវេធ្វើ
សំរាប់អក
្ន អានជាលក្ខណះបុងល
្គ
េធ្វើការកណត់សកម្មភាពនេយាបាយគន្លឹះ ៣ េទៅ ៥ ែដលគឺជាតំរូវការចាំបាច់េដើម ី
ជាការផ រភាប់ឧបករណ៏

ឌីជីថលក្នុង្របេទសរបស់អ្នក

។េតើមានសមាសភាព

បេច្ចកេទស ្របកួត្របែជងណាមួយក្នុងចំេណាមេនះេទៅកាន់ពួកវា ។
ចូរពន ល់ចំេលើយរបស់អ្នក ។
សំរាប់សកា
ិ កា
្ខ មបណ្ដះុ បណា្ដលេ្រចើន
ព យាមពិភាក អ្វីទាក់ទងេលើ “ជាេរឿយៗែដលមិនែមន េហើយបេច្ចកវិទ គឺមិន ែមន
ជាប

ក្នុងការេធ្វើជាសានឧបករណ៏ឌីជីថល

។ប

សំខាន់ជាេ្រចើនគឺមានការេឆាះ

េទៅកាន់នេយាបាយ្រតឹម្រតូវ និងនឹងេធ្វឲ
ើ ជះឥទ្ធិពលដល់ការផាស់ប្តូរ ” ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

>>

>>
អ្នកបណ្ដុះបណា្ដលនឹងេ្រជើសេរីសយកសិកា្ខកាមពី ៣ េទៅ ៥ នាក់េដើម ីជួយជា
គណះវិនិច្ឆ័យក្នុងការពិភាក ែដលពាក់ព័ន្ធ ។ពួកេគនឹង្រតូវបានផ្តល់រយះេពល ១០នាទី
សំរាប់េរៀបចំ

និង២០នាទីសំរាប់ពិភាក

។ទាំងេនះនឹងតាមេដាយសំនួររយះេពល

១០នាទី និងែផ្នកចំេលើយែដលពាក់ព័ន្ធដល់សិកា្ខកាមទាំងអស់ដ៏ៃទេទៀត។

កំណត់សគា
ំ ល់
ការេ្របើ្របាស់ទរូ ស័ពៃ្ធ ដេដើម ជា
ី សាន់ឧបករណ៏ឌជ
ី ីថល
េតើទូរស័ព្ធៃដអាចជួយេធ្វើជាសានដល់ឧបករណ៏ឌីជីថលែដររឺេទ

ជាពិេសសក្នុង

្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏ ?
ខណះេពលែដលទូរស័ព្ធៃដមួយ្របែហលជាមិនអាចេធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ែដលកុំព ូ
ទ័រ (PC) អាចេធ្វើបាន (េទាះបីជាចេនាះទាំងេនះគឺមានភាពចេង្អៀតរហ័ស ជាមួយ
ជំនាន់ថ្មីៃនទូរស័ព្ធឆាតៃវ

(Smartphones)

ដូចបានេឃើញ្រតង់កំណត់សំគាល់

បេច្ចកវិទ គឺលក្ខណះរួមឧបករណ៏(Device convergence): ទូរស័ព្ធរបស់ខ្ញុំគឺជា
កុំព ូរទ័ររបស់ខ្ញុំេហើយបន្តេទៀតេនៅក្នុងមូឌូលេនះ) េហើយ្របែហលជាទូរស័ព្ធៃដអាច
ជាជំហា៊នមួយក្នុងទិសេដៅ្រតឹម្រតូវ។ចាត់ទុកដូចជាកតាខាងេ្រកាមៈ


ទូរស័ព្ធៃដគឺមានតំៃលេថាកជាមួយម៉ូដមួយចំនួនែដលជាការលក់រាយសំរាប់តំ
ៃលតិចបំផុតជាង ៤០ដុលាអាេមរិកក្នុង្របេទសអភិវឌឃន៏ ។



ទូរស័ព្ធៃដជាទូេទៅមានថ្មអាគុយទូរស័ព្ធបានរយះេពលយូរែដលជាកតាសំខាន់
សំរាប់ការេ្របើ្របាស់របស់ពួកេគក្នុងការកំណត់ទីកែន្លងអគ្គីសនី្របែហលជាមិន
ទាន់អាចដាក់េអាយេ្របើ្របាស់ ។



េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់េដើម ីេធ្វើការគាំ្រទរេសវាកម្មទូរស័ព្ធៃដគឺជាទូេទៅែតង
ែតមានេនៅក្នុងជីវភាពរស់េនៅែដល្រគប់ដណ្ដប់តប
ំ ន់្របជុំជន

។្របេទសកំពុង

អភិវឌឃន៏មានអ្រតាតំៃលខ្ពស់បំផុតមួយចំនួនែដលែតងែតេដាយសារែខ រភាប់គឺ
មិនទាន់បានតឲ េ្របើ្របាស់ ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

>>

>>


ភាគេ្រចើន ្របសិនេបើទូរស័ព្ធៃដបច្ចុប ន្នមានផាំងបងាញ Internet ៃន្របេភទ
មួយចំនួន

ក៏ដូចជាមេធ បាយឲ ងាយ្រសួលនូវេសវាកម្មសារខ្លីៗ

(Short

Messaging Service) និង េសវាកម្មសារជាេភ្លង (Multimedia Messaging
Service) ។មួយចំនួនគឺឧបករណ៏្រគប់ដណ្ដប់េដាយវិទ ុ និងេភ្លើងជាេ្រចើន ។


េសវកម្មពត័មានេផ ងៗគាជាេ្រចើនគឺដាក់ឲ េ្របើ្របាស់េទៅេលើេសវាកម្មទូរ
ស័ព្ធ ដូចជាការេ្របើ្របាស់ជួយដល់េគហទំព័រជាេ្រចើន (Websites) តាមរយះ
ទូរស័ព្ធៃដេ្រចើន ។ ទាំងេនះឋិតេនៅក្នុងខ្លន
ួ របស់វា គឺជាឱកាសជំនួញក្នុង ្របេទស
។



េសវាកម្មទូរស័ព្ធៃដបង់្របាក់ែតងែតេធ្វើជាមួយតំរូវការៃនការដាក់្របាក់ និង Credit
Check ។ទាំងេនះផ្តល់នូវ្របាក់ចំណូលតិចទទួលកំៃរឱកាស់េដើម ីភាប់ ។



ការកំណត់សហគមន៏

មនុស មាក់

(រឺ្រកុមមនុស មួយ្រកុម)

្របែហលអាច

បេង្កើត ទូរកណា្ដល(Telecentre) េដាយេ្របើទូរស័ព្ធៃដេ្រចើនផ្តល់េសេវកម្ម សំរាប់
ៃថ្លឈ្នួល តិចតួច ។េហើយទាំងេនះបេង្កើតឱកាសជំនួញដ៏ៃទេទៀត ។


កិច្ចការជំនួញពានិជ្ជកម្មកាត់តាមទូរស័ព្ធៃដគឺកំពុងែតេ្របើ្របាស់ក្នុងទីផ រជាេ្រចើ
ន។ទាំងេនាះរាប់បញ្ជូលកិច្ចការជំនួញ្របាក់ទូរស័ព្ធ និងហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចជា េ្រចើន
(ឧ. កិច្ចការជំនួញតំៃលតិច ដូចជាបង់អគ្គីសនីេទៅកាន់ មនុស េផ ង េទៀត
េដាយេផ្ទរឥណទានទូរស័ព្ធៃដេទៅកាន់ទូរស័ព្ធៃដរបស់គាត់ រឺ នាង ) ។ េនះ ជា
ែផ្នកមួយពីការេ្របើ្របស់ពត័មានយា៉ងេលឿនែដលមានទូរស័ព្ធៃដអាច
េបើកបានែដលជាឱកាសជំនួញេផ ងេទៀត

េដើម ីគាំ្រទកិច្ចជំនញ
ួ

មូលដាន

ហិរញ្ញវត្ថុតូចជាេ្រចើន ។
បញ្ជីេនៅខាងមុខេគៃនដំេណើរការផ្តល់នូវេយាបល់េផ ងៗគាថាទូរស័ព្ធៃដែដលេឃើញ
េនៅ្រគប់ទីកែន្លងនាបច្ចុប ន្នេនះគឺជាការពិត
និងការអនុវត្តន៏មានន័យថាផ ភាប់ឧបករណ៏ឌីជីថលក្នុងការកំណត់្របេទសកំពង
ុ អ
ភិវឌឃន៏េផ ងេទៀតជាេ្រចើន ។
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>>
ការេរៀនពីរេបៀបេ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ធៃដមួយគឺលក្ខណះងាយ្រសួលជាងការេរៀនរេបៀប
ៃនការេ្របើ្របាស់កុំព ូទ័រមួយ

េហើយនិងមានប

បងាញកម្មវិធីពីរ

រឺបីេដើម ីេដាះ

្រសាយជាមួយ ។ជាមួយការរីកលូតលាស់យា៉ងឆាប់រហ័ស េឆាះេទៅកាន់ឧបករណ៏
្រគប់ដណ្ដប់

ែដលទូរស័ព្ធជាមួយមុខងារបែន្ថមេ្រចើនគឺកំពុង្រតូវបានរចនាេឡើងជា

ពិេសសសំរាប់ការអភិវឌឃន៏ពិភពេលាក ។
ភាពេជាកជ័យចុងេ្រកាយៃនគេ្រមាងជាេ្រចើនេលើនិរន្តភាពខ្លួនឯង និងគំរូជំនួញសូរ
។េទាះបីជាយា៉ងណា សំរាប់ទូរស័ព្ធ ៃដេ្រចើនេដើម ីមាន្របសិទ្ធភាពក្នុង ការជួយ
ផ រ ភាប់ឧបករណ៏ឌីជីថល បរិដាន ច ប់សមរម មួយ្រតូវែតឋិត េនៅកែន្លងធានា
ថាេសវាកម្មទូរស័ព្ធៃដអាចែ្រប្របួល និងែ្រប្របួលេទៅតាមតំរូវការទីផ រ ។បនាប់
មកេហដារច្ចនាសម្ព័ន្តឈ្នួលេសវាកម្មេនះ

គួរេលើកទឹកចិត្ត

ការេ្របើ្របាស់

មាន

្របសិទ្ធភាព កាន់ែតធំេហើយបញ្ជូលការ េ្របើេដាយអ្នករក្របាក់ ចំណូលបានទាប
និងសហគមន៏គុណវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ច

។រដាភិបាលអាចេដើរតួជាគន្លឹះក្នុងការធានា

តំរូវការជាេ្រចើនទាំងេនាះគឺបានជួបតាម
្របែហលបញ្ជូល

េសរីកម្មទីផ រ

រយះកំែណទំរងនេយាបាយសមរម ែដល

និងការ្របកួត្របែជង

េហើយ្រតួតេមើលៃនគំរូ

តំៃលេ្របើ្របាស់ និងធានាថាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មជាេ្រចើនផ្តល់ នូវេសវាកម្ម ្រតូវការ
ក្នុងផ្លូវមួយែដល្របគល់ផល់ចំណូលេ្រចើនបំផុតចំេពាះបេច្ចកវិទ

និងការេ្របើ

្របាស់ងាយ្រសួល ។

១.៤ ការផាស់ប្តូរទូសាគមនាគមន៏
្របព័ន្ធទូរសាគមនាគមន៏បច្ចុប ន្នជាេ្រចើនែដលេយើងលំេអៀងេទៅរក

េដើម ីយកសំរាប់ការចាប់េផ្តើមឲ

្របែហលជាមួយការបេង្កើត “Mouse code” ែដលបានជាប់តាមទូរលិខសា្រស្ត និងទូរស័ព្ធ ។ការេជឿន
េលឿនយា៉រហ័សក្នុងបេច្ចកវិទ ដឹកនាំេដាយការអភិវឌឃន៏ៃនការផ ព្វផ យវិទ ុ ទូរទស ន៏ េហើយកុំព ូទ័រ
ុ េធ្វើឲ មានរូបរាងទូរសាគមនាគមន៏នាៃថ្ញអានាគត់ ។ការែ្រប្របួលៃនទូរស័ព្ធ
និង Internet ែដលគឺកំពង
បានប

សេដាយ Alexander Graham Bell (េមើលរូបភាព ៤) េទៅកាន់ទូរស័ព្ធផាស់ប្តូរែដលអាច្រតូវ
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បានេ្របើសំរាប់ការេបើក

Internet និងការទិញទំនិញ និងេសវាកម្មេ្រចើនពី្រគប់ទីកែន្លងក្នុងពិភពេលាក

េហើយ្របែហលតំណាងឲ ការែ្រប្របួលគួរឲ កត់សគា
ំ ល់បំផុតក្នុងការផាស់ប្តូរទូរសាគមនាគមន៏ ។
រូបភាព ៤. Alexander Graham Bell និយាយេទៅកាន់ការបេង្កើតរបស់គាត់, ទូរស័ព្ធ c. 1876
(្របភពៈ htt://en.wikipedia.org/wiki/image:1876_Bell_Speaking_into_Telephone.jpg)

Convergence សំេដៅេទៅការែ្រប្របួលៃនឧបករណ៏េអឡិច្រតូនិេ្រចើន(electronic devices) ពីការកាយ
ជាគំនិតរួមមួយ ឧបករណ៏មុខងាររួមមួយេទៅឧបករណ៏មុខងារជាេ្រចើន ។លក្ខណះ េ្រចើនេហើយេ្រចើនេទៀត
និងមុខងារេ្រចើនគឺ្រតូវបាន្រចបាច់េទៅជាឧបករណ៏មួយ
ឧបករណ៏ដូចគាេដើម ីអនុវត្តន៏មុខងារជាេ្រចើន

ែដលមានន័យថាអ្នកេ្របើ្របាស់មាក់អាចេ្របើ

។ឧទាហរណ៏អនុវត្តន៏មួយចំនួន

ៃនឧបករណ៏ែដល

រួមគា(Device Convergence) រាប់បញ្ជូលទូរស័ព្ធឆាតៃវជាេ្រចើ(Smartphones) ែដលបញ្ជូលទូរស័ព្ធ
ៃដមួយជាមួយមុខងារេផ ងេទៀតជាេ្រចើនជាមួយគាដូចជា កាេម៉រា (Camera), កម្មវិធីសំរាប់ចាក់តៃ្រន្ត,
និងផាំងេបើកេគហទំព័រ(េមើលការសេង្ខបបេច្ចកវិទ គឺជាឧបករណ៏ែដលរួមគាៈ

ម៉ឌ
ូ ល
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ទូរស័ព្ធរបស់ខ្ញុំគឺជា

កុំព ូទ័ររបស់ខ្ញុំ បនាប់មកេនៅក្នុងែផ្នកេនះ) និងែដគូមុខងារជាេ្រចើនែដលបញ្ជូល មា៉សុីន

េបាះពុម្ភ

កុំព ូទ័រមួយ មា៉សុីន Scanner មា៉សុីន fax ...េទៅ កាន់ជាឧបករណ៏រួមមានរូបរាងែតមួយ ។
លក្ខណះរួមគឺមិនមានលក្ខណះកំណត់កំរិតឧបករណ៏អ្នកេ្របើ្របាស់

។វាកំពុងយកទីកែន្លងេនៅកំរិត

បណា្ដញ និងកំរិតេសវាកម្មផងែដរ ែដលសំរាប់ឧទាហរណ៏ដូចជាេសវាកម្មជាេ្រចើនដូចជាសំេលង(Voice)
ទិន្នន័យ(Data) និងវីេដអូ(Video)គឺ្រតូវបានេផ្ញើរេដាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្មមួយ (ការេ្របើ្របាស់ Internet
ដូចជាការេផ្ញើរថាក់កណា្ដល) ។ អ្នក្របត្តិបត្តិរួម(Operator Convergence) បានដឹកនាំេទៅកាន់អ្នកផ្តល់
េសវាកម្មមួយែដលផ្តល់េសវាកម្មជាធម្មតាទាក់ទងជាមួយឧស ហកម្មេផ ងៗគា

។ឧទាហរណ៏មួយគឺជា

អ្នកដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៏មួយផ្តល់នូវេសវាកម្មទូរទស ន៏ ។
លក្ខណះរួមេនៅកំរិតឧបករណ៏េនះគឺ្របែហលជាការទាក់ទងយា៉ងឆាប់រហ័ស

។ពិចារណាជំនួយការ

ឌីជីថលផាល់ខ្លួន (Personal Digital Assistant) ែដល្រតូវបានែណនាំក្នុងេដើមឆាំ ១៩៨០ េដើម ីផ្តល់
កំណត់្របចាំៃថ្ញ រឺកាលវិភាគេអឡិច្រតូនច
ិ ជំនួសការេបាះពុម្ពមួយ ។ ជំនួយការឌីជីថលផាល់ខ្លួន(PDA)
នាេពលបច្ចុប ន្នគឺ្រតូវបានបញ្ជូលកំណត់សំគាល់នូវឧបករណ៏ជាេ្រចើនេដាយផ្តល់ការ្របា្រស័យទំនាក់ទំន
ងគាតាមសំេលង មុខងារជំនួយការឌីជីថលផាល់ខ្លួន ការេ្របើ្របាស់ Internet និងមុខងារតៃ្រន្តជាេ្រចើន
។ការេជឿនេលឿនយា៉ងឆាប់រហ័សក្នុងបេច្ចកវិទ រួមគាជាមួយតំរូវការអ្នកេ្របើ្របាស់កាន់ែតខ្ពស់បានេ្រតៀម
ទុកផ្លូវសំរាប់្រកុមហ៊ុនេ្រចើនេដើម ី្រចបាច់ឲ កាន់ែតជាលក្ខណះនិងមុខងារេ្រចើនក្នុងឧបករណ៏មួយ
និងបេង្កើតកាន់ែតមាំនូវសមត្តភាពេជាកជ័យែផ្នកពាណិជ្ជកម្មៃនគំនិតរួបរួមគា ។
ការែកែ្របៃន្របដាប់្រតួតពិនិត ែល ងកុព
ំ ូទ័រ

(Computer

ទុក្ខ)គឺជាឧទាហរណ៏េផ ងេទៀតៃនការប្រងួមបញ្ចូលឧបករណ៏

game

controller)

(រឺេធ្វើឲ ្រសាក

។េពលែណនាំជាេលើក

ដំបូងក្នុងទីផ រ

ែល ងលួងចិត្តេ្រចើន (Games console) ផ្តល់ពិត្របាកដនូវ្របតិកម្មមកវិញ (Feedback) េទៅកុំព ូទ័រ
េដើម ីអាចឲ អ្នកេលងជាេ្រចើនេរៀបចំចរិកលក្ខណះក្នុងែល ងកុំព ទ
ូ ័រ(Computer game) (ឧ. ‘joystick’
េនះបផាស់ទីលក្ខណះមួយ រឺវត្ថុ(Object) ព័ទ្ធជុំវិញេអ្រកង់) ។ែល ងលួងចិត្តនាេពល បច្ចុប ន្នធន់ភាព
ដូចបន្តិចបន្តច
ួ េទៅ
និងMicrosoft

‘joystick’

Xbox

ែដលអាចផ្តល់ការេ្របើ្របាស់

ដំបូងេគ

។

ែល ងលួងចិត្តជាេ្រចើនដូចជា

គឺ្រតូវបានដាក់បញ្ជូលជាលក្ខណះ
Internet

Sony

សំគាល់្របព័ន្ធកំសាន្ត

េហើយចាក់ែខ ភាពយន្តមានលក្ខណះខ្ពស់េ្រចើន

Playstation
អារម្មណ៏េ្រចើន
និងសំេលង

ហាយហាយ(Hi-Fi sound) និង្របសិនេបើជួយដូចជាសំរាប់ចាក់ DVD និងបេង្កើត hard disk drive
េនៅខាងក្នុង ។
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សាកល ងខ្លួនឯង
េតើអ្នកមានទូរស័ព្ធៃដផាល់ខ្លួនរបស់អ្នក្របេភទណា ?មាន្របសិទ្ធភាពដូច ឧបករណ៏មាន
លក្ខណះរួមគា(Converged device) រឺេទ?េហតុអ្វី រឺមិនេហតុអ្វី?

អ្វីៗែដល្រតូវេធ្វើ
ការស្ទង់មាតិមហាជនថាេតើ្របេភទទូរស័ព្ធៃដរបស់អ្នក និងមិត្តរម
ួ ការងាររបស់អ្នកផាល់
និងបេង្កើតឧបករណ៏មានលក្ខណះរួមគាប៉ុនាន ។
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ការសេង្ខបបេច្ចកវិទ
ឧបករណ៏រម
ួ គាៈ ទូរស័ពរ្ធ បស់ខ្ញុំគជា
ឺ កុព
ំ ទ
ូ រ័ របស់ខ្ញុំ
ដាក់ឲ េ្របើ្របាស់ក្នុងេដើមឆាំ ២០០៧នូវទូរស័ព្ធៃដមា៉ក Nokia E61i (េមើលរូបភាព
៥)គឺ្របែហលជាឧទាហរណ៏ល្អមួយក្នុងចំេនាមឧទាហរណ៏ល្អៗជាេ្រចើនៃនឧបករ
ណ៏រួមគាេនៅនាេពលបច្ចុប ន្ន
។វាមានលក្ខណះល្អ្របេសើរជាងទូរស័ព្ធៃដមួយេហតុដូចេច្នះវាផ្តល់នូវការងា៉កេទៅកា
ន់មុខងារជាេ្រចើនែដលមានលក្ខណះដូចកុំព ូទ័រពិត

។

បែន្ថមេលើេនះេទៀតអាចជាទូរស័ព្ធៃដមូលដាន GSM មួយ (GSM-based mobile
phone) េហើយ Nokia E61i មានលក្ខណះជាេ្រចើនដូចជាៈ


បន្ទះកាចុច

QWERTY

េពញេលញមួយជាមួយទំរង្របហាក់្របែហលមួយ

ែដលជាបន្ទះកាចុចលក្ខណះស្តង់ដាក៏ដូចជាការរកេឃើញនូវ joystick


េអ្រកងបងាញទំហំ 320x240 pixel 24-bit មួយែដលអាចបងាញពណ៍ចំនួន
១៦លាន



េល ឿនដំេណើរការ 220MHz មួយដូចជាសុីភីយូ (CPU)របស់វា



រន្ធបន្ទះ Memory ខាងេ្រកៅមួយអាចផ្ទុកបន្ទះ Micro Secure Digital េឡើង
េទៅដល់ 2GB ក្នុងទំហំសំរាប់កម្មវិធី និងហាល(file)រក ទុក្ខ



Wi-Fi Wireless LAN អាចផ្ទុក IEEE 802. 11g



Bluetooth, Infrared និងUSB



អាចផ្ទុកបានរាល់ GSM networks (quad-band) សំខាន់ជាេ្រចើន



បេង្កើត Voice-over-IP client េនៅខាងក្នុង



បេង្កើត loudspeaker េនៅខាងក្នុង



កម្មវិធី

Internet:

ផាំងេបើកេគហទំព័រ

អ្នកេ្របើ្របាស់

e-mail

និងអ្នកេ្របើ្របាស់សារភាមៗ(Instant messaging client)
កម្មវិធីអ្នក្រគប់្រគងពត័មានផាល់ខ្លួនៈ
កំណត់ចំណាន
ំ ិងការទាក់ទង

កាលវិភាគ

េហើយឧបករណ៏

េធ្វើជាបញ្ជី

Synchronize

Microsoft Outlook ។
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អ្នក

រលឹក

េដើម ីភាប់េទៅកាន់

>>

>>


កម្មវិធី Productivity: word processor, spreadsheet, presentation,
Acrobat Reader សំរាប់ PDF files, zips file utility, file manager



កម្មវិធីចាក់បទេភ្លងៈ MP3 Player, RealPlayer សំរាប់ Video និង
audio playback រាប់បញ្ចល
ូ ទាំងStreaming Video, voice recorder
សំរាប់ថត់ការ calls ឬ notes និងtext-to-speech message reader



បេង្កើតកាេមរា៉(Camera)

(2

megapixel)េនៅខាងក្នុងេហើយេនៅែត

ផ្តល់ភាពស្ញព្វសាត់និងថតវិេដអូ(Video recording) ។


សា្គល់ការេបាះពុម្ភផាល់េទៅកាន់ Bluetooth-enable printers



សា្គល់ Virtual private networking



អាចជែជកេឡើងដល់៩េមា៉ង

និង១៧ៃថ្ញជាេពលេ្រតៀមខ្លួនក្នង
ុ

ការេ្របើេដាយពឹងែផ្អកេលើការេ្របើ
ជាមួយបណ្ដល
ុំ ក្ខណះេនះែដលជាទូរស័ព្ធៃដមា៉ក
អាចផ្តល់ភាគ
ទងការងារ

Nokia

E61i

គឺ

េ្រចើន្របសិនេបើមិនទាំងអស់ៃនការិយាល័យេនះរឺទាក់
និងមុខងារ

េផ ងៗេទៀតែដលអ្នកេ្របើ្របាស់ជាតួយា៉ង

គួរ្រតូវការជារាងរាល់ៃថ្ញៃនភាពចាំបាច់ ។

រូបភាព ៥. Nokia E61i: A highly
converged Smartphone
(Credit: Rajnesh D. Singh)

>>
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>>
េសដ្ឋកិច្ចជាេ្រចើនែដលមានបានបំពាក់អាស ករណ៏េជាកជ័យេលើ

ICT

្រពឹត្តិការណ៏ែដលបណា្ដលឲ ឱកាសដ៏ល្អសំរាប់ការអភិវឌឃន៏
(ហុងកុង,

ជប៉ុន,

សាធារណរដ្ឋកូេរ,

ជា

និងដំេណើរការ

និងៃតវា៉នគ
់ ឺជាឧទាហរណ៏េនៅក្នុងតំបន់)

បានេធ្វើរួចដូចេច្នះេដាយការវិនិេយាគឆាប់រហ័សក្នុងេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
ធានាថាមានយុទ្ធសា្រស្តមូលដាន

ដូច

ICT និង

ICT និងនេយាបាយក្នុងកែន្លងនាំផ្លូវេទៅកាន់

ភាពរីកចំេរីន ។ការបេង្កើតគំេ្រមាងការងារ ICT ថាក់ជាតិមួយែដល ជាសមាជិក
រាប់បញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

េហើយបញ្ចូលទាំងសង្គមសីវិល

និង្រកុមអ្នក

េ្របើ្របាស់ គឺជាសារះសំខាន់ ។ជាមួយគំេ្រមាងការងារនិមួយៗេនះេនៅក្នុងកែន្លង
ែដលបេង្កើត យុទ្ធសា្រស្ត ICT ថាក់ជាតិ រឺេធ្វើឲ រីកចំេរីននេយាបាន ែដលមាន
្រសាប់មួយគួរមានលក្ខណះងាយ្រសួលបន្តិច ។
េទាះបីជាយា៉ងណា

តំរូវការ្រតូវែតមានេហដារច្ចនា

េដើម ីនាំយកការលូតលាស់គាំ្រទ

ICT

សម្ព័ន្ធថាក់ជាតិសមរម

ែដលមិនអាច្រតូវបានេផាត្រគប់្រគាន់

។ែផ្នកបនាប់ងាកេមើលសមាសភាពេហដារច្ចនាសម័្ពន្ធគន្លឹះមួយចំនួន
និងពិភាក និនាការបញ្ចូលមួយចំនួនែដលគួរយកតួនាទីេនៅេពលបេង្កើតេហដារច្ច
នាសម័្ពន្ធ ICT ថាក់ជាតិ និងនេយាបាយនិងយុទ្ធសា្រស្តនាំឲ មានការរីកចំេរីន ។
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សាកល ងខ្លួនឯង
១.

វាយតំៃលកំរិតៃនេហដារច្ចនាសម័្ពន្ធេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក

អ្វីែដលកំពុងខ្វះខាត់(ចំេពាះបេច្ចកេទស

េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ

។សង្កត់ធ្ញន់េលើ
ធន់ធានមនុស /

សមត្តភាព និងគំនិត នេយាបាយេ្រចើន) េតើកតាសកម្មភាពអ្វីអាច្រតូវបានទទួលយក
និងអនុសាសន៏នេយាបាយ ែដលអ្នកគួរេធ្វើ ។
២.

េតើការេ្របើ

‘Cloud

computing’

មានន័យថាេដើម ីជាការផ រភាប់ឧបករណ៏

(Devide) ែដររឺេទ? េហតុអ្វី រឺមិនេហតុអ្វី?
៣.េតើតួនាទីអ្វីែដលអ្នកេឃើញសំរាប់ទូរស័ព្ធៃដឆាតេ្រចើន(Smartphones)
នាេពលៃថ្ញអានាគត់? េតើពួកេគអាចជំនួសយកកុំព ូទ័រយួៃដ (ឧ. Laptop)ែដររឺេទ?
េហតុអ្វី រឺមិនេហតុអ្វី?

សំរាប់ការអានបែន្ថម
Textually.org, “Archives for Mobile Phone Projects-Third World,”
http://www.textually.org/textually/archives/cat_mobile_phone_projects_third_world.htm.
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២. បណ្ដុំបេង្កើតបណា្ដយ
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងដូចជាៈ


ពិពណ័នាដុំបេង្កើតគន្លឹះេ្រចើនែដល្របឌិត្របព័ន្ធទំនាក់ទំនងទំេនើបនាេពលបច្ចុប ន្ន



ផ្តល់គំនិតេទៅកាន់បេច្ចកវិទ ថ្មីជាេ្រចើន និងនិនាការទាក់ទងេទៅការបេង្កើត្របព័នទ
្ធ ំនាក់ទំនងេ្រចើន



កំណត់ការពិចារណានេយាបាយេ្រចើនទំនាក់ទំនងការបេង្កើត្របព័ន្ធទំនាក់ទំនង ។

បេច្ចកវិទ ផាស់ប្តូរ
េលាកអភិវឌឃន៏

និង្រតូវបានបញ្ចូលេនៅជាមួយេល ឿនយា៉ងរហ័ស

េហើយជាពិេសសេនៅក្នុងពិភព

។េនះគឺជាការ្របកួត្របែជងមួយសំរាប់ការអភិវឌឃន៏ពិភពេលាក

្រតូវែតចំលងជាមួយការផាស់ប្តូរយា៉ងេលឿនេហើយជាេរឿយៗពុំមានធន់ធានចាំបាច់
បង្ខុំផងែដរេដើម ីទទួលយកបេច្ចកវិទ ថ្មី
ឧបករណ៏

ឌីជីថល

(Digital

divide)

ែដលអ្នកេ្របើ្របាស់
និងពួកេគ្រតូវបាន

រឺបរាជ័យេលើវាទាំងអស់ផងែដរែដលព្រងីកកាន់ែតធំៃន
។VoIP

គឺជាឧទាហរណ៏មួយៃនវា

ដូចេច្នះគឺេគហទំព័រ

មូលដានវិេដអូ(Video-based websites)ជាេ្រចើន(ដូចជា YouTube) ែដលតំរូវឲ មាន bandwidth
ល្អេដើម ីដំេណើរការឲ មាន្របសិទ្ធភាព។េដើម ីឲ មានលក្ខណះេកាតសេសើរការ្របកួត្របែជងបេច្ចកេទស
ជាេ្រចើនក្នុងការេផ្ញើរការផាស់ប្តូរបេច្ចកវិទ ឆាប់រហ័សមួយចំនួននាេពលបច្ចុប ន្នែដលវាគឺមានសារះសំខាន់
ែដលអ្នកបេង្កើតច ប់េ្រចើន(Policymakers)និងអ្នកេធ្វកា
ើ រសំេរចចិត្តជាេ្រចើនក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏ជា
េ្រចើនមានការេកាតសរេសើរៃនបណ្ដុំបេង្កើតមូលដានេ្រចើនែដល្របឌិតបណា្ដញទំនាក់ទំនងទំេនើបជាេ្រចើន
។ែផ្នកេនះនឹងេមើលេនៅបណ្ដុំបេង្កើតេ្រចើនេនាះ

និងែស្វងរកបេច្ចកវិទ ថ្មីៗមួយចំនួន

្រតូវបានដាក់បញ្ចូល ។
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និងនិនាការែដល

ការពិចាណារនេយាបាយ (Policy consideration)
ដូចអ្នកបានអានតាមរយះៃនែផ្នកេនះ

កាពិចារណា

(Consider)មានដូចបន្ត

បនាប់ពីទស នៈនេយាយបាយមួយៈ


ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ សមរម េដើម ីគាំ្រទបែន្ថម ‘future proof’ នូវេហដា
រច្ចនាសម្ព័ន្ធ -សំរាប់ឧទាហរណ៏ ការដាក់ព្រនាយបណា្ដយ Optical Fibre
ជាេ្រចើនជំនស
ួ បណា្ដញ

Copper-based

ជាេ្រចើនសំរាប់ការភាប់ឆ្អឹង

ខ្នងសំខាន់(Critical backbone connection)


ែស្វងរកលទ្ធភាពែដលអាចេកើតេឡើងៃនបណា្ដញែខ រកាបតំបន់ និងអនុតំបន់
េ្រចើនេដើម ីផល
្ត ់្របព័ន្ធេលើស(system redundancy) និងេស្ថរភាព



ការទាញយកផល់្របេយាជន៏ែដលេហដារច្ចនាសម័្ពន្តែខ រថាក់ជាតិរឹងមាំមួយ
អាចផ្តល់ឲ



ការផ្តល់េសវាកម្ម
មួយ

Internet

តំរូវការេដើម ីធានាថាមានកំរិតវិស័យេ្របើ្របាស់

េហើយពិេសសសំរាប់បរិកា្ខសន្មត់អតិថិជន

(Customer

premises

equipment) និងលក់ទាំងមូល/េសវាកម្ម្រចកអន្តរជាតិ ។


ក្នុងសានភាពេនះែដលជាទីដីនិងការផ្តល់េសវាកម្មការពារតំៃលដាក់បងាញែដ
លេ្របើ្របព័ន្ធមូលដានែខ រេដាយេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ Wireless និង/រឺេសវាកម្ម
បញ្ចូនតាមមូលដាន Settellite និងការដាក់យុន្តការច ប់សម្រសបេនៅកែន្លង
េដើម ីអនុ

តិេសវកម្មេផ្ញើរែដលអាចេទៅបាន ។
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២.១ ការភាប់កណា្ដល Connectivity Medium
សំរាប់្របព័ន្ធពីរ រឺេ្រចើនអាចទំនាក់ទំនងែដល្រតូវែតមានការទំេរៀបការភាប់កណា្ដលររវាងពួកេគ។ទាំងេនះ
ូ ជា
អាចជាចំណុចកណា្ដលខាងេ្រកៅ (Physical connection) ដូចជាែខ រ(Cable) រឺWireless ក៏ដច
ទូរស័ព្ធៃដជាេ្រចើន ។
េនៅក្នុងបរិបទេនះ

ការភាប់កណា្ដល

(Connectivity

ការភាប់ជូន(dedicated connection) (ថាេតើ Wired

nodes)

medium)

សំេដៅជាក់លាក់េទៅកាន់

រឺWireless) រវាងចំណុចភាប់ពីរ (two

ដូេច្នះភាពខុសគាពីការភាប់ជាក់ែស្តង (Virtual connection) ែដលអាច្រតូវបានបេង្កើត

ចេនាះ្របព័ន្ធពីរេលើចំណុចកណា្ដលេផ ងេទៀតដូចជា Internet ។

ចំណុចកណា្ដលខាងេ្រកៅ

(Physical

medium)

បានជាលក្ខណះ្របៃពណីជា្របព័ន្ធមូលដាន

ែខ របណា្ដញ ។េទាះបីយា៉ងណា ទស វត្តន៏ចុងេ្រកាយ រឺែខ របណា្ដយហាយប័រអុបទិក (Optical fibre

cable) បានេកើនេឡើងៃនការេ្របើ្របាស់ែដលជាពិេសសសំរាប់ការភាប់រយះចំងាយយា៉ងឆាយ។ ការភាប់
ឆ្លងពាស់េពញមហាសមុ្រទ (ឧ. ការភាប់សហរដ្ឋអាេមរិកជាមួយ ទ្វីបអា្រហ្វីក អាសុី អឺរុប និងបា៉សុីហ្វីក)
(េមើលរូបភាព

៦សំរាប់អាសុីកណា្ដលខាងត ូងេឆៀងខាងេកើត(South

កណា្ដលខាងេកើតេឆៀងខាងលិច(East-Western

Europe)

East

Asia-Middle)

រឺ្របព័ន្ធែខ រ

អឺរុប

SEA-ME-WE)

ទាំងអស់េ្របើ្របាស់ែខ រហាយប័រអុបទិក(Optical fibre cable) ែដលមានសមត្តភាពផ្ទុកពត៌មានធំជាង
េគបំផុតមួយ (រឺ េបនវិដ(bandwidth) ជាងបណា្ដយមូលដានែខ រ ។វាគឺជាភាពសាុំងនឹងេមេរាគផងែដរ
េដើម ីបងាក់េអឡិច្រតូមា៉េញទិក

ពីេ្រពាះវាដាក់ពន្លឺេដើម ីបកែ្រប

និងបញ្ជូនពត៌មាន

េអឡិច្រតូនិក(electrically) ដូចជា្របព័ន្ធមូលដានែខ រ ។

រូបភាព ៦. ្របព័ន្ធែខ រទូរសាគមនាគមន៏នាវាមុជទឹក SEA-ME-WE 4

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ជំនួសការជំរុញ

ការេ្របើ្របាស់ែខ រហាយប័រអុបទិក(Optical fire cable) បានេ្រជើសេរីសយកផងែដរេនៅថាក់ជាតិ រាជធានី
និងកំរិតសម្មត់្រពឹត្តការណ៏

។េសដ្ឋកិច្ចជាេ្រចើនបានអនុវត្តន៏បណា្ដញហាយប័រអុបទិកដូចជាែផ្នកយុត្តិ

សា្រស្តេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធថាក់ជាតិេដើម ីជា្របេយាជន៏វែដលវាផ្តល់ក្នុងលក្ខខ័ណេបនវិដ

(bandwidth)

និងភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចរារាំងនឹងការពិចារណានិងសកានុពលរបស់វាសំរាប់េហដារច្ចនាេ្រគាងគាំ្រទៃថ្ញ
អនាគត(future proofing) ។

ការគាំ្រទនាៃថ្ញអនាគត (Future-proofing) ប
េពលការេ្រជើសេរីសផលិតផល

ក់េទៅេលើការបេង្កើតការអប់រ និងជំេរីសផ្តល់ឲ ខណះ

និងេសវាកម្មេ្រចើន

រក ទុក្ខក្នុងគំនិតតំរូវការេដើម ីគាំ្រទការព្រងីក

។ទាំងេនះជាជំេរីសជា

េ្រចើនគឺ្រតូវបានបេង្កើត

និងកំរិត្របែវងក្នុងៃថ្ញអនាគតដូចជាការចំណាយ

េនះគឺតិចតួចេដាយមិនមានការបង់សំរាប់ផលិតផល

និងេសវាកម្មេទ្វដង

រឺេដាយធានាសមត្តភាព

េធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើរែផ្នកៃន្របព័ន្ធមួយជាជាងការជំនួស្របព័ន្ធ ។

វាគឺជាលក្ខណះទូេទៅអាចេកើតេឡើងប៉ះទង្គិច្របព័នម
្ធ ូលដានែខ រកាប
្រតូនិក

េដើម ីបញ្ចូន

និងទទួលព័តមាន

េ្របើពន្លឺេដើម ប
ី ញ្ចូន
ៃនកំរិតស

និងទទួលពត៌មាន

(signal)

ពីេ្រពាះែខ រកាបេ្របើស

។េនះគឺជាការពិបាកេធ្វើជាមួយែខ រកាបអុបទិក
។ការងាកេទៅប៉ះទង្គិចែខ រកាបអុបទិកដឹកនាំ

ែដលអាច្រតូវបានការពារ

។េនៅក្នុងគំនិតេនះ

េអឡិច
ែដល

ឲ បាត់បង់

ែខ រកាបអុបទិកផ្តល់សំរាប់

្របព័ន្ធសន្តិសុខេ្រចើនតិចតួច ។
េនៅកំរិតរាជធានី ទី្រកុងជាេ្រចើនមានការព័ទ្ធជុំវិញហាយប័រអុបទិក រឺព័ទជ
្ធ ុំវញ
ិ េ្រចើន (ព្រងាយជាែបបែផន
េដាយការអនុវត្តន៏ៃនទូរសាគមនាគមន៏)
។ែខ រខាងេ្រកៅមួយ

េដើម ីេធ្វើជន
ំ ួញបំេរីឲ កាន់ែត្របេសើរ និងតំរូវការអ្នកេ្របើ្របាស់

រឺេ្រចើន្របែហលភាប់ចំណុចសំខាន់ខាងយុត្តិសា្រស្តជាមួយទី្រកុងេនះ

និងអ្នកផ្តល់

េសវាកម្មគឺអាចបេង្កើតវង់ជវុំ ញ
ិ ជាក់ែស្តង(ឧ. ការភាប់មួយរវាងចំណុចជាេ្រចើនេលើបណា្ដញទំនាក់ ទំនង
មួយែដលគឺមិន្រតូវបានភាប់គាេទៅវិញេទៅមកលក្ខណះខាងេ្រកៅចាំបាច់

ក៏ប៉ុែន្តេជឿជាក់េលើភាពវ័យឆាត

ជាមួយក្នុងបណា្ដញេដើម ីភាប់ចំណុចេថ្នរ) រវាងចំណុចពីរ រឺេ្រចើនេនៅក្នុងបណា្ដញតភាប់ ។
េនៅកំរិតដំបូង ហាយប័រអុបទិក(Optical fibre) គឺជាេរឿយៗ្រតូវបាន េ្របើភាប់ជាន់ជាេ្រចើនេនៅក្នុងអាគារ
មួយ រឺភាប់េទៅអាគារេ្រចើន (ឧ. ក្នុងបរិដាន្របេភទបរិេវនសាលាេរៀន )។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

កំណត់សំគាល់
ហាយប័រ (Fibre) េទៅកាន់ផះ្ទ (Fibre to the Home) និងហាយប័រេទៅកាន់ផាង
ំ
កញ្ចកក
់ ព
ុំ រូ ទ័រ (Desktop) Fibre to the Desktop
ក្នុងហាយប័រេទៅកាន់ផ្ទះ (Fibre to the Home - FTTH) ែដលគឺដាក់ឲ េ្របើ្របាស់
ក្នុង្របេទសមួយចំនួន

េហើយេសវាកម្មេ្រចើនគឺ្រតូវបានផ្តល់ពីអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេទៅ

កាន់លក្ខណះដំបូងរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់(user) េលើ្របព័ន្ធែខ រកាបហាយប័រអុបទិក
។ជាទូេទៅ អុបទិកហាយប័រ គឺ្រតូវបានេ្របើេដាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម េដើម ីភាប់េទៅ
នឹងបណា្ដញរបស់វា និង្របព័ន្ធេ្រចើន និងតភាប់េទៅកាន់លក្ខណះដំបូង របស់អ្នកេ្របើ
្របាស់(ជួនកាលប

ក់េលើដូចជារយះ្របែវងយា៉ងឆាយចុងេ្រកាយ

(the

last

mile) គឺ្រតូវបានេផ្ញើរេទៅេលើ្របព័ន្ធែខ រ រឺ្របែហលជាបេច្ចកវិទ ឥតែខ រ ។ជាមួយ
FTTH
្រតឹម្រតូវេទៅ
។ការអនុ

ែដលែខ អុបទិករហាយប័រគឺ្រតូវបានេ្របើផ្តល់នូវរលកស
កាន់លក្ខណះដំបូងរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់(user’s

(signal)
premises)

តិេនះ សំរាប់បំពង់ទិន្នន័យធំេ្រចើន ក៏ដច
ូ ជាការផ្តុំេសវាកម្មេ្រចើន (ឧ.

Internet

សំេលង

(voice)

(television)េលើែខ រែដលមានេល ឿនខ្ពស់បំផុត

និងទូរទស ន៏
។

FTTH

គឺ្រតូវាបានដាក់ឲ េ្របើ្របាស់ក្នុងទីផ រអាសុីនជាេ្រចើនដូចជា ជប៉ុន សារណរដ្ឋកូេរ
និងៃតវា៉ន់ ។
ហាយប័រេទៅកាន់ផាំងកញ្ចក់កំព
ុ ូទ័រ

(Fibre

to

the

Desktop

–

FTTD)

គឺជា្របេភទេផ ងៗគាៃនកែន្លង្របព័ន្ធែខ រហាយប័រអប់ទិកគឺ្រតូវបានេ្របើផ្តល់នូវការ
ភាប់្រតឹម្រតូវេទៅកាន់កុំព ូទ័ររបស់អ្នកេ្របើ្របាស់

។េនះជាលក្ខណះរួមេ្រចើនក្នុង

បរិដានសហ្របតិបត្តិការ(េទាះបីវាគឺមិនដាក់ព្រងាយធំទូលាយេដាយសារែតការពិ
ចារណាេលើតំៃល)

ែដលកែន្លង

FTTD

ធានាការភាប់េដាយេល ឿនេលឿន

រឺក្នុងបរិដានែដលមានការពិចាណាអគ្គិសនី(ដូចជាេរាងច្រកជាេ្រចើន) ។
មា៉សុីនេមរក ទុក្ខឯកសារួមគា

(Corporate

file

servers)

ក្នង
ុ មជឃមណល

ទិន្នន័យេ្រចើនគឺ្រតូវបានភាប់តគាេទៅវិញេទៅមកេដាយេ្របើ្របាស់ែខ រអុបទិកេដាយ
ជំនសែខ េលាហធាត សំរាប់ការេ្របើ្របាស់ឲ កាន់ែត្របេសើរេឡើង ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

Wirelessដូចជាការភាប់ជាលក្ខណះកណា្ដលគឺញឹកញាប់្រតូវបានេ្របើសំរាប់ការភាប់ចំណុចមួយេទៅចំណុ
ចមួយេទៀត

(point-to-point

links)

ែដលការដាក់ែខ រគឺមានតំៃលៃថ្លហួសេពក

(េដាយសាទីដី

ទំរងមាន្រសាប កតាបរិដាន និងមានបន្តបនាប់ រឺងាយ្រសាលបំលាស់ទី (ឧ. បណា្ដញទូរស័ព្ទៃដ)
រឺសំរាប់ចំណុចមួយេទៅកាន់ចំណុចកម្មវិធីជាេ្រចើនេលើតំបន់ែបកែញក
Wirelessេ្របើ្របាស់ជាលក្ខណះែបបែផនវិសាលគមវិទ ុកម្មសិទ្ធប
មជាតិែដលទាក់ទង់ផ្តល់វិសាលគមវិទ ុមួយ(រឺប៉ុស្តន៏់

។ពីេ្រពាះលក្ខណះកណា្ដល
មួយែដលអាជាធរ្រគប់្រគងវិសាលគ
និងេនះគឺជាមុខវិជាធម្មតាេដើម ី

“Channels”)

ការទាមទាបេច្ចកេទស និងៃថ្លឆ្នួលវិសាលគម ។ការេលើកែលងគឺជា Wi-Fi និងWireless LAN Networks
ែដលេ្របើជាលក្ខណះអន្តរជាតិនូវការេបើកវិសាលគមេនៅក្នុងជួរ 900MHz 2.4GHz រឺ5GHz េទាះបីជា
្របែហលមានតិចតួចការទាមទារៃថ្លឆ្នួលកម្មសិទ្ធប

វិទ ុ េហើយពឹងែផ្អកេលើនេយាបាយក្នុង្រសុក ។

ចំណុចមួយេដើម ីកំណត់សំគាល់ទីេនះគឺនណាមាក់អាចបញ្ជូនេលើប៉ុស្តន៏

រឺេ្រហ្វសកង

(channels)

(frequencies)បានេ្របើេដាយWi-Fi និងមិនមានការចំណាចេលើការេ្របើ្របាស់េ្រចើន ។ឧបករណ៏ Wi-Fi
គឺមានតំៃលេថាក និងេពញនិយមសំរាប់ការតបណា្ដញសហគមន៏ េនផទះនិងកនុងករយល័
យ ។ទំងេនះ
ិ
ជមូលេហតុែដល ង
ំ សទះេហើយជបង្ហ
waves

ovens)

េ្របើវិសាលគមដូចគាផងែដរ

ទូរស័ព្ធឥតែខ រ(cordless
អគ្គីសនី(electric

។េទាះបីជាយា៉ងណាេដាយមូលេហតុច្រងា្គនអគ្គីសនី

telephones)

gates)...

(micro-

(ដូចជាេធ្វើឧបករណ៏ដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើនរាប់បញ្ចូល

សំេលងរូេពលេចារចូលលួច

េហើយភាពេជឿជាក់បានអាចជាប

(burglar

alarms)

និងការេ្របើ្របាស់

្រចក

សំរាប់ការងារ

េបសកកម្មសំខាន់គួរ្រតូវបានេ្របើ្របាស់េដាយ្របុង្របយ័ត្ត ។

២.២ ឧបករណ៏បណា្ដញជាេ្រចើន (Network Devices)
ែផ្នកមុនេនះបានពិពណ៏នាការេ្របើ្របាស់ការភាប់លក្ខណះកណា្ដលេដើម ីភាប់េទៅកាន់្របព័ន្ធពីររឺេ្រចើន
។ែផ្នកេនះែស្វងរកសមាសភាពេ្រចើនែដល្របែហល្រតូវបានេ្របើេនៅចុងបញ្ចប់ៃនការភាប់ ។
ឧបករណ៏ដំបូងអតិថិជន (Customer

Premise

Equipment –

CPE)គឺជាពាក េ្របើ្របាស់ជាញឹក

ញាប់េដើម ីពិពណ៏នាឧបករណ៏ែដល្រតូវបានបញ្ចូលេនៅចុងៃនការភាប់មួយ

េដាយនិយាយពីអ្នកផ្តល់

េសវាកម្មទូរសាគមនាគមន៏មួយ ។ឧបករណ៏េនះបំេរីយា៉ង្របសិទ្ធភាពដូចជា្រចកផ្លូវ (gateway) តាម
រយះែផ្នកណាមួយៃនការភាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយការបញឃប់ៃនបណា្ដញ
បាន

ែតងែត្រតូវបានជាមាស់េដាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

។ជា្របៃពណី

និងជួលេទៅអតិថិជន

។ក្នុងេពលេវលាបច្ចុប ន្នជាមួយេពលេវលាមិនេទៀងទាត់េនៅក្នុងែផ្នកចេនាះ

ឧបករណ៏េនះគឺ

ដូចជាែផ្នកៃនេសវាកម្ម

CPE

េនះៃនបណា្ដញក្នុង

បណា្ដ្របេទសជាេ្រចើន េហើយអតិថិជនជាេ្រចើន្របែហលេ្រជើសេរីសេដើម ីផ្គត់ផង
្គ ់ CPE ផាល់ខ្លួនរបស់
ពួកេគ

រឺ្របភពវាពីែផ្នកទីបីរមួយ

។ឧបករណ៏

CPE

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

េនះគឺ្រតូវបានតំេឡើងជាមួយ្រពំែដន

ចាំបាច់េដើម ីអាចេ្របើ្របាស់បណា្ដញរបស់អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម។ឧបករណ៏មួយចំនួនគឺជាេគាលបំណងែតមួ
យ - ឧទាហរណ៏អ្វីទាំងអស់ែដលេគេធ្វើគឺប្រងួមជាមួយការបញឃប់បណា្ដញៃនចុងេ្រកាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម
និងមានរន្ធេដើម ីភាប់េទៅកាន់បណា្ដញរបស់អតិថិជន។ឧបករណ៏ដ៏ៃទេទៀតេ្រចើនគឺមានមុខងារេ្រចើនដូច
ជាៈពួកេគនឹងប្រងួមបណា្ដញរបស់អ្នកផ្តល់េសវាកម្មក៏ដូចជាបណា្ដញអតិថិជននិងផ្តល់េសវាកម្មបែន្ថមជា
េ្រចើន (ឧ. ្រចកចូល (routing) និងសន្តស
ិ ុខ(security)) ។ឧទាហរណ៏ៃន CPE រាប់បញ្ចូល analogue
និងDSL moderns, Network Termination Units, Data Termination Units, Terminal Adapters
និងPrivate Automatic Branch Exchange (PABX) systems ។
Concentrators

និងmultiplexers

គឺជាឧបករណ៏ែដលេ្របើ្របាស់ជាែបបែផនេដាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

(Service Provider) េដើម ីបេង្កើតនិងេផ្ញរើ បណា្ដញរបស់វា ។ Concentrators ្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដើម ី
ភាប់ជាេរឿយៗចំនួនៃនការបណា្ដញភាប់យឺត(slower

connection)

េទៅកាន់ការភាប់មានេល ឿន

េលឿនខ្ពស់ជាងេគ ។កម្មវិធីជាតួយា៉ងគឺសំរាប់អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម Internet (Internet Service ProviderISP)េដាយេ្របើ Concentrator េទៅភាប់ dial-up modern connections ពីអតិថិជនេ្រចើន ។ Multiplexer
មួយយកស

(signal)បញ្ចូលពីរ

រឺបីនិងបញ្ជូលទាំងេនាះេទៅកាន់លទ្ធផលស

(Signal

Output)

មួយសំរាប់ការបញ្ចូន ។េនះ្របែហលជា្រតូវបានេ្របើេដាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម េដើម ីផាស់ប្តូរពត័មានេទៅ
ែផនកដ៏ៃទេទៀតនំប

្ត ញ រេដ
ើ បភ
ឺ ម
ី ជ ប់ជមួយអនកផ្តល់េសវកមមប

្ត ញេ្រចន
ើ ។ឧទហរណ៏មួយគប
ឺ

Routers គ្រឺ តូវបនេ្របេើ ដម
ើ បភ
ី ជ ប់ពរី រប
ឺ
ែដលភជប់េទកនប

្ត ញ

្ត ញេ្រចន
ើ កនុងលកខណះ្របសិទធភព ។

រធរណះ(ឧ. Internet) ។

្ត ញខងកនុងរបស់អងគករមួយ

Network switches គឺ្រតូវបនេ្របើេដើមបភ
ន េ្របើេ្របើសេ្រចើនេលើ Ethenet network ខងកនុងមួយ
ី ជ ប់អក

េនកនុងទី

ំ េនះ ។ក៏បុែ៉ ន្ត
ង
ំ ខងេ្រក ។ពម
ី ុនមក Network hubs គ្រឺ តូវបនេ្រប្រើ បស់េដើមបេី ធ្វអ
ើ ទ
ី្វ ង

switches ផ្តល់នូវ bandwidth េលប ន(speed) នង
ិ េជឿរជក់(reliability) ឲយកន់ែត្របេសើរ ។
Switches

ផ្តល់

bandwidth

ធានាមួយ

port

េដាយេហតុែត

hubs

ែចករែលក

bandwidthែដលទំេនររួមេទៅេលើ port ទាំងអស់ ។ដូចេនះ switchesគឺមាន្របសិទ្ធភាពកាន់ែតខាំង
។ប

ដូចជាការប៉ះទង្កិចគាេ្រចើនក្នុង

hubs

(េពលែដរ

port

ពីរបញ្ជូនេនៅក្នុងេពលែតមួយ)

ពុំមាន្រសាបេនៅក្នុង switches ។

Wiring

closet

មួយគឺជទី

ង
ំ ក

្ត លមួយែដលេផញើរ

រទូរេលខេលើជន់

គរ

(រ ឺ គរងមំ
)
ឹ

និងភជប់គនេទវញេទមក
។ Wiring closet េនះនឹងបញចូ លជែបបែផន ទំរង់មយ
ួ ចំនួនៃនជំ
ិ
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ផុត

នឧបករណ៏

ផទះែដលបំែណកបនទះេ្រចន
្ល
កេ្រប្រើ បស់
ើ េនែខ រពក
ី របញច ប់ផូ វេចញអន

េហយ
ើ បំែណក (patch) ដឹកនំេ

(user

outlets

terminate)

យ ports ភជប់គនេទវញេទមក
នង
ិ
ិ ជផ្លូវេចញមួយេនកនុង Wiring

closet េនះ បនទះ្រគប់្រគងែខ រេ្រចន
ើ បេី រៀបចំករដឹកនំ patch (patch
ើ (cable management panels) េដម
leads) switches ភជប់ផូ វេចញអន
្ល
កេ្រប្រើ បស់េ្រចន
ើ េទេស កមមប
េដើមបភ
យទី
ិ
ី ជ ប់គនេទវញេទមកជមួ

្ត ញេ្រចន
ើ នង
ិ ករែចកចយ គេ្រមង

ង
ំ រេស
កមមេផ ងេទៀត (ឧ. សំ េលង និងជន់ដៃ៏ ទេទៀត) ។ពួកេគ
ឺ

្របែហលបញជូ លកង្ហលផងែដរសំ ប់ឲយមនភព្រតជក់ដល់បនទបត
់ ូច និងរក ទុ កឧ
ខ បករណ៏េភ្លង
ើ (back-up
power device) (សំ េ

េលើសេងខបបេចចកវទយ
(TECHNOLOGY BRIEF): េ្រគងែខ រេពលេ្រកយ
ិ

េនកនុងែផនកេនះសំ ប់ពត័មន្របវត្តប
ិ ែនថម) ។
Local

Area

Network

ករយល័
យ ផទះ
ិ

(LAN)

គរ របណ
ឺ
ុ ំ្ត ៃន

ទក់ទងេទកន់្របេភទប

មួយគជ
ឺ ប

គរកនុងបរេវណ
ិ

ដូចជ

គរ ។េលប នភជប់េនកនុង LAN មួយគឺមនកំរតខព
ិ ស់

្ត ញេផ ងេទៀត (ឧ. WANs) ។

Wide Area Network (WAN) មួយគឺជប
។ទំងេនះ

្ត ញមួយផទុកេនកនុងតំបន់តូចែដលទក់ទងមួយ

្ត ញែដល្រតូវបនែបកខចត់ខចយេលើតំបន់ៃនភូមិ

្រស្តដធ
៏ ំ

ចឋត
ិ េនកនុងទី្រកុងមួយ េនកនុង្របេទសមួយ រ ង្របេទសជេ្រចន
ើ ររឺ ងទ្វប
ី េ្រចន
ើ ។WANs

គ្រឺ តូ នបនេ្របជ
ើ បទ
ើ ែបបែផនេដម
ី ក់ទងLANsរបស់អងគករេនទី

ង
ំ េផ ងគនសំ ប់ករទំនក់ទំនងជប់ៗ

គន ។

Wireless

Local

Area

Network

(WLAN)

សំ េ

េទករេ្របើ្របស់បេចចកវទយ
ិ

Wireless

ជេ្រចើនេដើមបប
WLAN ្របែហល្រតូវបនេ្របើសំ ប់ point-to-point
ិ
ី េងកើត LAN មួយ ។បេចចកវទយ

point-

to-multi-point ភជប់េទេលើរយះចំមញយឆញយបំផុត ។
Metropolitan

Area

Network

រក ទុកេខ នកនុងតំបន់ៃនភូមិ

(MAN)

្រស្តជក់

សំ េ

េលើប

្ត ញឯកជនតគនជេ្រចើន ។

LAN

មួយក៏បុែ៉ ន្តេនែត

ក់(ឧ. ទី្រកុងមួយ) ។ MAN មួយគឺែតងែតបេងកើតេ

មួយនិងករេ្របើ្របស់េស កមមគឺ្រតូវបនផ្តល់អងគករេ្រចើន
ប

្ត ញដ៏ធំមយ
ួ ជង

និងបុគគលសំ ប់ែដលេស កមម

យអងគករ

ចេធ្វក
ើ រដូចជ

Personal Area Network (PAN) គជ
ឺ ពកយថមីៗេ្រប្រើ បស់េដើមបព
ី ព
ិ ណ័នករទំនក់ទំនង រ ងឧបករណ៏
ែដលបុគគលមួយ រ្រកុ
) ្របែហលជមន ។ចេន្លះៃន PANs គែឺ តង
ិ
ឺ មតូចមួយៃនបុគគលេ្រចន
ើ (ឧ. ជុំវញតុ

ែតមន
ិ េ្រចន
ើ ជងពរី រប
ឺ ែី ម៉ត ។
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សេង្ខបបេច្ចកវិទ
Ethernet
Ethernet សំេដៅេទៅេលើ្រគុម្រគួរសារៃនបេច្ចកវិទ

LAN ជាេ្រចើនេដើម ីេធ្វើឲ មាន

លក្ខណះស្តង់ដាេ្រកាមវិទ សានៃនវិស្វករេអឡិច្រតូនច
ិ

និងអគ្គស
ី នី

៨០២.៣

(Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) 802.3 standard)
។ជាេ្រចើនឆាំ Ethernet បានកាយេទៅជាជំេរីសែដលេកើត មានេឡើងក្នុងការអនុវត្តន៏
បញ្ចប់បណា្ដញ

េដាយជំនួសបេច្ចកវិទ ជាេ្រចើនដូចជា

Token Ring

Fiber

Distributed Data Interface (FDDI) ។ Ethernet គឺដាក់ឲ េ្របើ្របាស់សំរាប់
េ្របើេលើែខ រែដលមានអ័ក្ខរួមគា(coaxial cable)(ខាត់េដើមេហៅថា 10Base-5 សំរាប់
coaxial cable ្រកាស់នង
ិ 10Base-2 សំរាប់ coaxial cable េស្តើង) copper-based
twisted-pair cable (Unshielded Twisted Pair រឺUTP) និងែខ កាប់អុបទិក (Optical
fibre cable) ។Wireless LANs (or Wi-Fi) េហើយេធ្វើជាស្តង់តាដូចជា IEEE 802.11
េ្របើ Ethernet ផងែដរដូចេនះពួកវាឋិតេនៅេ្រកាមបេច្ចកវិទ

។ទំហំទិន្នន័យេដាយ

មានឲ េ្របើគឺៈ


10Mbps - សំេដៅេលើដូចជា 10Base-T Ethernet



100Mbps - សំេដៅេលើដូចជា 100Base-T (សំរាប់បណា្ដញែខ រ) រឺ Fast
Ethernet



1000Mbps - សំេដៅេលើដូចជា 1000Base-T (សំរាប់បណា្ដញែខ រ) រឺ Gigabit
Ethernet



10000Mbps - សំេដៅេលើដូចជា 10GBase-xx (ការែផ្អកេលើលក្ខណះកណា្ដល)
រឺ 10-Gigabit Ethernet

ការងារគឺកំពុង្រតូវឋិតេនៅេ្រកាម IEEE េដើម ីែណនាំេទៅជំនាន់េ្រកាយៃនបណា្ដញ
Ethernet េដាយសំេដៅេលើដូចជា100 Gigabit Ethernet (រឺ100GbE) ។ស្តង់ដា េនះ
មានទិសេដៅេល ឿនចំនួនពីរៈ40GBit/s ែដលនឹងដំេណើរការេលើែខ រេផ ងៗគា និង
100GBit/s ែដលនឹងដំេណើរការេលើែខ រអុបទិក (Optical fibre) ក៏ប៉ុែន្តជាមួយ លក្ខ
ណះសម ត្តិៃនចមាយឆាយការភាប់កាន់ែត្របេសើរ (េកើនេឡើងេទៅដល់ 40km) ។៥

៥ Wikipedia, “100 Gigabit Ethernet,” Wikimedia Foundation Inc.,http://en.wikipedia. org/wik i/100_
gigabit_Ethernet.
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មានពាក ពីរ រឺបីេផ ងេទៀត្រតូវេ្របើេនៅេពលពិភាក ប

ទូរសារគមនាគមន៏ជាេ្រចើន េដាយជាពិេសស

ជាមួយភាពេគារពេទៅអ្នកផ្តល់េសវាកម្មជាេ្រចើន និងេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ។មានដូចេនៅបញ្ជីខាងេ្រកាមៈ
ការិយាល័យកណា្ដល

(Central

Office

–

CO)

េដាយសំេដៅសន្មត់ការផាស់ប្តូរទូរស័ព្ធៃដេនៅផ្ទះ

និងឧបករណ៏ពាក់ព័ន្ធ ។តំបន់ពិេសសនិមួយៗ រឺតំបន់មានែបបែផនការផាស់ប្តូរទូរស័ព្ធៃដែដលភាប់ការ
Call

ូ គា
រវាងែខ រ្របព័ន្ធជាេ្រចើនពីតំបន់ដច

រឺបណា្ដញែខ រក្នុងការបផាស់ប្តូរទូរស័ព្ធេផ ង

ដ៏ៃទេទៀត

ក្នុងតំបន់េផ ង េទៀតេដាយការ ពឹងែផ្អកេលើអ្វីែដលអតិថិជនបានេធ្វើការេហៅេចញ(dial) ។CO ផ្តល់
លក្ខណះទូេទៅផងែដរ ៃនការភាប់សំរាប់ទិន្នន័យក៏ដូចជាបណា្ដញែខ រសំេលងជាេ្រចើន និងគឺទាំងអស់េនះ
ៃនមុខងារបណា្ដញ

គមនាគមន៏

។្រចកអន្តរជាតិ

(International

Gateway)

សំេដៅេលើការ

ផាស់ប្តូរទូរស័ព្ធពិេសសមួយ ែដលបំេរីដូចជាភាប់រវាងបណា្ដញជាតិ និងបណា្ដញ ជាេ្រចើនក្នុង ្របេទស
ជាេ្រចើន និងជួយសំរួលការេហៅ ទូរស័ព្ធជាលក្ខណះអន្តរជាតិ ។្រចកអន្តរជាតិេដាះ ្រសាយជាែបបែផន
សំេលង និងបន្ទះទិន្នន័យជាេ្រចើន (data circuits) និងតភាប់េទៅបណា្ដ្របេទស ដ៏ៃទេទៀត្របែហល
គឺតាមរយះ្របព័ន្ធតភាប់េផ ងគា

េហើយរាប់

បញ្ជូលែខ កាបអុបទិកេ្រកាមសមុ្រទ

និងែខ កប់ក្នុងដី

េហើយនិងការតភាប់ satellite ជាេ្រចើន ។
សានីយែ៏ ផនដី (Earth Stations) (រឺសានីយ៏ែផនដី Setellite រឺ្រចកទូរគមនាគមន៏ (Teleports))
គឺខាងចុងមូលដានៃផ្ទខាងេ្រកៅៃនការតភាប់គមនាគមន៏ Setellite និងគឺ្រតូវបានតំេឡើងេដើម ីដំេណើរការ
ជាមួយ Setellite ជាក់លាក់ផ្តល់េសវាកម្មដឹកជញ្ជូនគមនាគមន៏ ។ សានីយ៏ែផនដីគឺ្រតូវបានេ្របើជាទូេទៅ
េដើម ីតភាប់្រចកអន្តរជាតិជាមួយបណា្ដញដ៏ៃទេទៀត

។េទាះបីជាយា៉ងណា

មានកម្មវិធីជាេ្រចើនផងែដរែដល
ទីកែន្លងសានីយ៏ែផនដីមួយ្របែហលផ្តល់ការភាប់េទៅទីតាំងជាមួយេនៅក្នុង្របេទសមួយ

។រូបភាព

បងាញ សានីយ៏ ែផនដី Setellite បានេ្របើេដាយសារធារណគីរីបាទីេនៅក្នុងេកាះបា៉សុីហ្វីក ។
រូបភព ៧.

ថ នយ
ី ែ៏ ផនដី Setellite,

រធរណះរដ្ឋករបទ
ី
ី (Republic of Karibati)

(Credit: Rajnesh D. Signh)
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៧

អនកផ្តល់េស កមម

Internet

មួយែដលផ្តល់ករេ្រប្រើ បស់
្រតូវបនដំេណើរករេ

(Internet
Internet

Service

Provider-ISP)

គជ
ឺ អនកផ្តល់េស កមមគមនគមន៏

នង
ិ េស កមមទក់ទងជេ្រចន
ើ

យ្រកុមហ៊ុនទូរស័ពធជេ្រចន
ើ

។

។េទះបជ
ី យ៉ង

េស កមមបនក្លយជ្របធនបទែដលមន
ន
កច
ច េ្រចើនេ
ិ េទៀងទត់កុ ងេសដ្ឋ
ិ ជ

ម្របវត្តពម
ី ុន

ISPs

ថមៗ
ី

កនុងេពលេវ

យេចញជលទធផលកនុងវស័
ិ យឯ

កជន និងអងគករជេ្រចើនដ៏ៃទេទៀតផ្តល់េស កមម ISP ។មន្របេភទេផ ងៗៃន ISPs ែដលមន្រ

។មួយចំនួនគឺ

ISPs

ជក់ែស្តង

(‘Virtual

ករលក់ដុំនិងេលើករលក់ យដល់អតិថិជនេ្រចើនេ

ISPs’)

ែដលទិញេស កមមជេ្រចើនពី

ប់

ISPs

្ល រដ
យពុំមនកមមសិទធផទល់ខួ ន
ឺ ំេណើរករេ្រចើនៃន េហ ្ឋ

រចចនសមពន
័ ធ ។មួយចំនួនមនេហ ្ឋ រចចនសមពន
័ ផ
ធ ទ ល់ខួ នន
្ល ង
ិ ដំេណើរករជរូប ងពិតៃន ISP ខណះេពល
េផ ងេទៀតផ្តល់េស កមមផងែដរេទ ISPs េផ ងេទៀតកនុងទំរង់ៃនករភជប់េទ Internet ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

កំណត់សំគាល់
បណា្ដញែខ រកាបឆ្លងកាត់ភាគខាងត ង
ូ

(The Southern Cross Cable Network-SCCN)
បណា្ដញែខ រកាបឆ្លងកាត់ភាគខាងត ូងគឺ្របព័ន្ធែខ រកាបអុបទិកេនៅេ្រកាមសមុ្រទមួ
យតភាប់ពីេកាះខាងលិចសហរដ្ឋអាេមរិចេទៅកាន់បា៉សុីហ្វិក(េមើលរូបភាព ៨ សំរាប់
េ្រគាងភូមិសា្រស្តៃនែខ រកាប)
ជាេ្រចើន

។វា្រតូវបានតំេឡើងជាមួយផ្លូវែខ រកាបជាន់គា

និងគឺវាកាន់ែត្របេសើរេឡើងវិញ

េដាយខ្លួនឯងក្នុងករណីការ

បំផាញ

លក្ខខណះខាងេ្រកៅ េដើម ប
ី ន្តបណា្ដញ ។វា្រតូវបាន្រពមទទួលេដាយ សហគមមាន
ទូរគមនាគមន៏ញ៉ូសាែឡន (consortium comprising Telecom New Zealand)
(50%) SingTel-Optus (40%) និងVerizon Business(10%) ។ការចាប់េផ្តើម
វិនិេយាគមូលធនគឺបាន្របមាណ ១.៣ េកាដ និងែខ រមានអាយុកាលគេ្រមាង ២៥
ឆាំ ។
រូបភាព ៨. បណា្ដញែខ រកាបឆ្លងកាត់ភាគខាងត ូង
(្របភពៈ J.P.Lon,http://upload.wikimedia.org/Wikipedia/en/thumb/e/eb/
Southern-X-cable-Route.png/375px-Southern-X-Cable-Rout.png)

>>

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

>>
េនៅេពល្របគល់អំណាចឲ ក្នុងែខវិច្ចិការ ឆាំ២០០១ SCCN េនះមាន សមត្តភាព
ំ ុតេទៅ Internet hubs ៃនេកាះខាងលិច
ដល់ 80Gbps និងវាបានផ្តល់ផ្លូវ្រតង់បផ
ៃនសហរដ្ឋអាេមរិកសំរាប់ចំណុចចុះ(landing
ចុះទាំងេនាះគឺៈ ១.

point)

របស់វា

។ចំណុច

អាេឡចសាន្រដី(Alexandria), NSW, និង អូ្រសាលី

(Australia); ២. Brookvale,

NSW និង អូ្រសាលី; ៣. Suva និង Fiji; ៤.

Whenuapai, New Zealand; ៥. Takapuna, New Zealand; ៦. Kahe Point,
Hawaii, USA; ៧. Spencer Beach, Hawaii, សហរដ្ឋអាេមរិក; ៨. Hillsboro,
Oregon, USA; ៩. San Jose, California, USA(Terrestrial Connection
only); ១០. Morro Bay, កាលីហ្វរញារ, សហរដ្ឋអាេមរិក ។
ក្នុងឆាំ ២០០៣ សមត្តភាព្របព័ន្ធ្រតូវបានេធ្វើឲ ្របេសើេឡើងេទៅដល់ 480Gbps
។ការេធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើរេឡើងបែន្ថមក្នុងឆាំ
860Gbps។បេច្ចកវិទ បច្ចប
ុ ន្នអនុ

២០០៨នឹងផ្តលស
់ មត្តភាពសរុបៃន

តិ្របព័ន្ធែខ រកាបមានសមត្តភាពសរុបេឡើង

ដល់ 2400Gbps រឺ2.4Tbps ។ ៧
ែផ្នកមួយៃនអូ្រសាលា ញ៉ូែសែឡន និងហាៃវ េហើយ SCCN

េនះភាប់ Fiji

និង្របេទស េកាះបា៉សុីហ្វីក និងផាល់េទៅកាន់ Internet hubs ៃនសហរដ្ឋអាេមរិក
េលើការតភាប់េល ឿន

ខ្ពស់ែដលអាចទាក់ទាញជំនួញពានិជ្ជកម្មមូលដាន

ជួយអតិថិជនមូលដានអាេមរិក ្រតូវឋិតេនៅទីតាំងក្នុង Fiji ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ICT

សាកល ងខ្លួនឯង
១.េតើអ្នកេឃើញតួនាទីមួយសំរាប់បណា្ដញែខ រកាបតំបន់ជាេ្រចើនេទ ? េតើភាពប៉ះពាល
អាច ដូចបណា្ដញ មានក្នុងតំបន់របស់អ្នកចំេពាះ ការផ្តល់ការេ្របើ ្របាស់និងតំៃល ?
២.េតើមានសារះសំខាន់យា៉ងណាចំេពាះការវិនិេយាគការគាំ្រទរៃថ្ញអានាគត(future

proof) ក្នុង េហដារច្ចនាសម្ព័ន្តក្នុងខ្លឹមសារៃនគេ្រមាងថាក់ជាតិ ?
៣.

េតើមានតួនាទីមួយ

សំរាប់ការេផ្ញើរេសវាកម្មគមនាគមន៏េដាយ Setellite

េនៅក្នុង

តំបន់របស់អ្នក? ្របសិនេបើយល់្រពម(Yes) េតើមានឧទាហរណ៏ពិត្របាកដ ែដល្រតូវ
បានតំរូវការដូចជា ការផាស់ប្តូរេទៅការេផ្ញើរេសវាកម្មគមនាគមន៏្របៃពណី?

៣. THE INTERNET: មហាវិថីដ៏ធំៃនពត័មាន INFORMATION SUPERHIGHWAY
ែផ្នកេនះេគាលបំណងេដើម ីៈ


ពិព័ណនាកន្លឹះសមាសភាពែដលបេង្កើតេឡើង Internet បច្ចុប ន្ន



ពិភាក កម្មវិធី Internet និងបេច្ចកវិទ

េហើយនិងផលប៉ះពាល់ពួកេគមានក្នុងផ្លូវេយើងទំនាក់ទំនងបច្ចុប ន្ន និងៃថ្ញអានាគត
ផ្តល់នូវគំនិតមួយចំនួនេទៅកាន់សាប័ន្តែដលបានទាក់ទង់ក្នុងទស នះបេច្ចកេទស



និងទស នះនេយាបាយៃន Internet
កំណត់ការបញ្ជូលគាបេច្ចកវិទ និងនិនាករទាក់ទង់ការអភិវឌឃន៏ជាបន្តបនាប់



និងការែ្រប្របួលៃន Internet និង
គំេ្រមាងការពិចារណានេយាបាយែដលគឺទាក់ទងការអភិវឌឃន៏ៃន Internet ។



កាពិចាណាេគាលនេយាបាយ
Policy Considerations
ដូចអ្នកអានតាមរយៈែផ្នកេនះ ពិចាណាដូចតេទៅពីទស នវិស ័យេនាយបាយមួយៈ


ការេលើកទឹកចិត្ត្របកួត្របែជងក្នុងការផ្តល់េសវាកម្ម Internet
និងធានាថាមានភាពសមរម ែដលមិន្របញាប់្របញាលៃនេសវាកម្មរុតាមតំបន់(local

loop services)(ឧ.
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនា
ការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹក
ម្រន្ត
ខ្ពស់រាជរដាភិ
លរការេលើវា)
ការែបងែចកៃនេហដារច្ច
នានាំ
សម្ព
័នីជា
្ធពីេន់
សវាកម្ម
ែដលដំបា
េណើ
 ភាក់ងារ និងវិទ សានរដាភិបាលែដល្របទាក់គាេ្រចើនេ្របើ្របាស់េហដារច្ចនាសមរម
និងការផាច់ញា៉េលើកទឹកចិត្តេផ្ញើរតាម online


េច្ចកវិទ

ផ្តល់នូវភាពអាចបទែបនបានៃនច ប់សមរម េដើម ីធានាការែ្រប្របួលបន្តបនាប់ៃនប

Internet ជាេ្រចើន

និងការេ្របើ្របាស់របស់ពួកេគ

(ឧ.

េសរីកម្មៃន

VoIP

និងការបេង្កើត broadband Internet ពីការេ្របើ្របាស់ទាំងពីរនិងទស នះតំៃល)


ទទួលយកបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ

និងដាក់ព្រងាយយុត្តិសា្រស្តសំលឹងេទៅមុខសំរាប់ការបេង្កើតេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ
ទទួលយក Internet Protocal version 6(IPv6)

(ឧ.

និងការេ្របើ្របាស់បណា្ដញ Wireless

េដើម ីជួយសហគមន៏ដាច់្រសយាលនិងសហគមន៏ែបកែញកគា)


បេង្កើតបរិដានមួយែដលគឺនាំអគ្គីសនីេដើម ីបេង្កើតបណា្ដញមូលដានសហគមន៏េដាយ

ជាពិេសសក្នុងបរិដានជនបទែដលការែបងែចងពានិជ្ជកម្មៃនេសវាកម្ម្របែហលគួរអាចេធ្វើេទៅ
បាន


ែស្វងរកឲ កាសេដើម ីបេង្កើតបណា្ដញតំបន់និង

អនុតំបន់េដើម ីកាត់បន្ថយភាពេនៅក្នុងចំណុះេលើការតភាប់អន្តរជាតិពិេសស


ជំរុញជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិេលើបងាៃន Internet និងេគានេយាបាយ ICT



េ្របើស្តង់តាចំហក្នុងការបេង្កើត្របព័ន្ធេដើម ីធានាបានចេនាះអាចេ្របើ្របាស់ចំេណាម្រប

ព័ន្ធេ្រចើន និង


ធានាថាច ប់

ICT

និងៃដគំេ្រមាងការនេយាបាយៃនរដាភិបាលគឺសកម្មមុនក្នុងេឆាះេទៅកាន់របស់វា
និងបញ្ជូលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពី្រគប់វិស ័យទាំងអស់

និងែដលវាមានសមត្តភាពែស្វងរក

និងវាយតំៃលនិនាការបេច្ចកេទសថ្មីដូចេច្នះពួកេគអាចទទួលយកយា៉ងរហ័សែដលជាទីកែន្ល
ងសមរម ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

៣.១ េសចក្តីេផ្តើម (Introduction)
Internet
networks)

េនះ

ច្រតូវបនពព
ិ ណ័នបំផុតដូចជ

‘ប

។ មនដូចជេសរេ្រប
ី ្រើ បស់សកល និង

្ត ញមួយៃនប
ធរណះៃនប

្ត ញជេ្រចន
ើ ’

(network

of

្ត ញកុំពយូទ័រ តភជប់េទវញេទ
ិ

មកេ្រចើនែដលផ្លស់បូ រពត័
្ត
មនេ្របើ្របស់ Internet Protocal (IP) ។កនុង្រគន់ែតបីទស វត្ត Internet
េនះបនបញជូ នពីប

ងអស់េលើពិភពេ
ករលូ ត

្ត ញែស្វងរកេទកន់អីគ
្វ ឺជៃថញេនះែដលែផនកទំងមូលៃនជីវត្របចំ
ៃថញសំ ប់្របជជនទំ
ិ

ក។

ស់ នង
ិ ករជះឥទធិពលៃន

Internet

កនុងទស វត្តពម
ី ុនបនជបតុភូត

(េមល
ើ រូបភព ៩ សំ ប់េសក្តស
ី េងខបៃនអនកេ្រប្រើ បស់ Internet េ
ទំនងសំ េលងេលើ Internet េនះ

េ

យនិយយតច
ិ តួច

យតំបន់ដូចជឆន ំ ២០០៦) ។ករទំនក់

blogging វទយ
Internet, េគហទំពរ័ ប
ិ ុ, Internet, វេដអូ
ិ

្ត ញសងគម,

cloud computing និងកមមវធ
ិ ី អនកេ្របើ្របស់មូល ្ឋ ន Internetមន ករជួយយ៉ងធំសេមបម
ើ េទកន់ករ
េកើនេឡើងកនុងករេពញនិយម

និងករទទួលយកៃន

Internet

ដូចជវធ
ិ ី

្រស្តទំនក់ទំនងបឋមសំ ប់

ជេ្រចើន ។Internet បនផ្តល់ករេកើនេឡើងផងែដរេទកន់ជំនួញជេ្រចើន និងឧស ហកមមជេ្រចើនេធ្វើឲយ
េកន
ើ នូវ ប់េកតដូ

្ល កនុង្របក់ចំណូលែដលបេងកើត Internet ែដលជប់បតិ ្ឋ នប័នៃនេសដ្ឋកច
ច កល ។
ិ ស

រូបភាព ៩. អ្នកេ្របើ្របាស់ Internet េដាយតំបន់ និង្របេភទេ្របើ្របាស់, ២០០៦
(្របភពៈ ITU, http://www.itu.int/ITU-D/ict/graphs/aps.jpg)
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្របែហលជា្របឹត្តិការណ៏បណា្ដលឲ ផាស់ប្តូរក្នុងកាលូតលាស់តឹងែតងៃនInternet
សំរាប់សាធារណទូេទៅគឺបានបេង្កើតេឡើងៃន World Wide Web (WWW) ក្នុងឆាំ១៩ េដាយក្នុងឆាំ
19៨៩ េដាយ Tim Berners-Lee េនៅអង្គការ Europe សំរាប់្រសាវ្រជាវ នុក្លីែអរ (European

Organization

for

ការ្រគប់្រគងពត័មាន

Nuclear

Research)

និងធនធានេលើ

។៨

Internet

ការផ្តល់េនះេកើនេឡើងៃផ្ទមុខងាយ្រសួលេ្របើសំរាប់
ដូចេច្នះInternet

browser

គឺបច្ចប
ុ ន្នមួយៃន

កម្មវិធីេ្របើេ្រចើនក្នុងការគណនា ។
េដាយេយាងតាម Interneworldstats.com មានអ្នកេ្របើ្របាស់Internet ១.៣េកាត ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់

Internet ក្នុងពិភពេលាកដូចជា ៣១តុលា ២០០៧ ។៩ការ្រសាវ្រជាវសហគម្របព័ន្ធ Internet បងាញេលើ
៥០០លាន domain បានបេងាះៃនែខមករា ឆាំ ២០០៨ ។ការស្ទង់មតិទាំងេនះែណនាំការលូតលាស់

Internet គួរកំណត់សំគាល់បាន ។ប

បច្ចុប ន្នគឺវិធទ
ី ទួល្របជាជនរាប់េកាតែដល online េលើ Internet

និងវិធីធានាថា គឺសុវត្តិភាព និងេទៀងទាត់សំរាប់ទាំងអស់គាែដលេ្របើ្របាស់វា ។
ិ ពេលាកដូចជាែខតុលា ឆាំ២០០៧
រូបភាព ១០. អ្នកេ្របើ្របាស់ Internet េលើពភ
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ជាពិេសសេនៅក្នុង

អាសុីបានេធ្វើឲ េជឿនេលឿនគួរកំណត់សំគាល់ជាមួយបេច្ចកវិទ

Internet

ចាប់តាំងពីការែណនាំៃន Internet េទៅតំបន់េនះ (េមើលរូបភាព ១០ សំរាប់ការសេង្ខបៃនអ្នកេ្របើ្របាស់

Internet

តាមតំបន់)

។ទាំងេនាះរាប់បញ្ចូលកំរិតៃនការេ្របើ្របាស់

Internet

broadband

ក្នុងអាសុីខាងេកើត (ឧ. ជប៉ុន និងសាធារណះរដ្ឋកូេរ) ែដលគឺចំេណាមខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពេលាក
និងការ្របឹងែ្របងេដើម ីទទួលយក

IPv6

ែដលជាជំនាន់បនាប់ៃនបេច្ចកវិទ

Internet

ដ៏សំខាន់េនះ (េមើល IPv6 េពលេ្រកាយក្នុងែផ្នកេនះសំរាប់ពត័មានបែន្ថម) ។ក្នុងឧទាហរណ៏
ជាេ្រចើន

រដាភិបាលបានែចករែលកយា៉ងសំខាន់េទៅការទទួលយកយា៉ងេលឿនៃនបេច្ចកវិទ

Internet។េនៅក្នុងសាធារណះរដ្ឋកូេរេហើយសំរាប់ឧទាហរណ៏រដាភិបាលដឹកនាំផ្លូវក្នង
ុ ការបេង្កើត
ុ
េគាលបំណងច ស់លាស់សំរាប់បណា្ដញថាក់ជាតិមួយ និងចំណាយថវិកាលុយ ជាេ្រចើនបំផត
េដើម ភា
ី ប់រដាភិបាល និងវិទ សានរដ្ឋទាំងអស់តាមរយះបណា្ដញេល ឿនេលឿនបំផុត ។វាជំរញ
ុ
សកម្មភាពមុនជាមួយឧស ហកម្មណ៏
គឺេដាយឆាំ

២០០៥

និងកំណត់ទិសេដៅថាក់ជាតិ

ែដលមួយៃនទាំងេនះ

េហើយ៨០ភាគរយៃនអ្នកេនៅតាមផ្ទះជនជាតិកេូ របានេ្របើ្របាស់ការភាប់

Internet ជាមួយេល ឿនៃន 20Mbps រឺេ្រចើនជាងនឹង ។
ភាព្របហាក់្របែហលគាេដាយការបេង្កើត IPv6 បានមានសារះសំខាន់ដល់រដាភិបាល និងគាំ្រទ
ឧស ហកម្មណ៏។េនះជាការេផ្តើមេឡើងពីការសា្គល់ៃនតំរវូ ការេដើម ផ
ី ្តល់នូវការតភាប់សរា
ំ ប់មូលដា
ន្របជាពលរដ្ឋេ្រចើនបំផត
ុ េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសអាសុី(មានមិនទាន្រគប់្រគាន់លក្ខណះេពញេល
ញ IP addresses ក្នុង IPv4 ែដលជំនាន់ថៃ្មី ន Internet
្របជាជនេនៅអាសុី និងជាសកានុពលៃនការបង្កប់បេច្ចកវិទ
និងឧបករណ៏ខុសៗគា

េដាយបំេពញបំណងេទៅកាន់
Internet ក្នុង ្របដាប់េ្របើ្របាស់

ែដលគួរផ្តល់េសដ្ឋកិចម
្ច ួយងាក់េទៅឧស ហកម្ម

ICT

េនៅក្នុងបណា្ដ

្របេទសទាំងេនាះ ។
បែន្ថមជាងេនះេទៅេទៀត អាសុីមានភាសារ និងតួអក រេផ ងៗគាគឺកំពង
ុ ដឹក នាំផវ្លូ ក្នុងការេ្របើ
្របាស់ភាសារក្នុង្រសុកេលើ Internet ។ឆ្លងកាត់េលើអាសុី េដាយេកហទំព័រជាេ្រចើន (Websites)
និងពត័មានគឺមានឲ ការេ្របើ្របាស់េនៅក្នុងភាសាក្នុងតំបន់ែដលគឺជាកតាសំខាន់មួយក្នុងការទទួ
ល

‘អ្នក

Online

បំលាស់ទីេទៅការអនុ

រាប់េកាតបន្តបនាប់េទៀត’(next

online)

។េដាយបច្ចុប ន្ន

តិឲ អ្នកេ្របើ្របាស់តួអក រក្នុងតំបន់េនៅក្នុងែផ្នកេឈាះ

domain

billion

ៃនេគហទំព័រ(បានសំេដៅេលើដូចជា IDNs រឺ Internationalized Domain Names) េនៅកំរិត
ជាសកលនឹងជួយសំរួលការ្របឹងែ្របងទាំងេនាះ ។
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៣.២ សមាសភាពេហដារច្ចនា Internet (Internet Infrastructure Components)
ពុំមានមន្ទិលសង ័យែដល

Internet

គឺជាែផ្នកយា៉ងសំខាន់ៃនេសដ្ឋកិចស
្ច កលេដាយ

េធ្វើវាឲ

សមាសភាព សំខាន់ៃនវិទ សានថាក់ជាតិនិមួយៗ ក៏ដូចជាអគ្គីសនី(electricity) េសវាកម្មដឹក
ជញ្ជូន និងការផ្គត់ផង
្គ ទឹក ។
ដូចេច្នះអ្វីែដលផ ំេឡើងពិត្របាកដនូវេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ត

Internet

និងអ្វីជាគន្លឹះេសវាកម្មមួយ

ចំនួនបានទាមទារេដើម ធា
ី នាថា Internet េនៅែតបន្តរ និងដំេណើរការ? មួយែផ្នកេទៀតពីេសវា
កម្មេ្របើ្របាស់

សន្តិសុខសំបូង

ធនធាន់មនុស និងបេច្ចកេទស

និងអន្តរជាតិេផ ងៗគាជាេ្រចើនជាមួយមុខងារដ្ឋបាលនិងសំរបសំរួល

និងអង្គការថាក់តប
ំ ន់
(សំេដៅេលើការពិភាក

ៃនអង្គការ Internet ដូចេច្នះវាក៏គរួ ែដរ ។មួយចំនួនទាំងេនាះគឺ្រតូវបានពិភាក េនៅខាងេ្រកាម ។
្របព័នេ្ធ ឈាះដូែមន - Domain name system (DNS)13
DNS េនះគឺមានសារះសំខាន់េទាះបីជាែផ្នកេមើលមិនេឃើញជាញឹកញាប់ៃន Internet ។World Wide
Web

េនះគឺ្រតូវបានចូលជាែបបែផនេដាយេ្របើ្របាស់េឈាះដូែមន

(Domain

name)

។ភាព្របហាក់្របែហលគាេដាយ អុីែមល(e-mail) មួយគឺ្រតូវបានេផ្ញើរការ េ្របើ្របាស់ េឈាះដូែមន
មួយទាក់ទងេទៅមនុស មាក់េហើយអុីែមលគឺកំពុង្រតូវបានេផ្ញើរ ។សំរាប់ឧទា ហរណ៏ េដើម ីេ្របើ Google
េធ្វើការ្រសាវ្រជាវមួយសំរាប់អ្វីមួយ

េហើយមនុស មាក់

េនាះគួរវាយឃាក្នុង

‘www.google.com’

េទៅកាន់ផាំងេបើក Internet (web browser)មួយ ។េដើម ីចូលេទៅគណនីយ Hotmail(Hotmail
account)របស់គាត់េហើយបុក្គលមួយគួរវាយក្នុង www.hotmail.com (រឺ www.yahoo.com សំរាប់
Yahoo Account ។’Google.com’ រឺ ‘Yahoo.com’ គឺជាេឈាះដូែមន(domain name) ។Hotmail email address ដូចជា Robert@hotmail.com េ្របើេឈាះដូែមន Hotmail ។
េឈាះដូែមនទាំងអស់េនាះគឺងាយ្រសួលទាក់ទងសំរាប់មនុស េដើម ច
ី ងចាំ

និងេ្របើ្របាស់

។កុំព ូទរ័ ជាេ្រចើន និងមា៉សុីនេផ ងៗេទៀតបានតភាប់េទៅ Internet េទាះបីជាយា៉ងណាេ្របើ្របាស់ IP
addresses ។ការដាក់ទាំង្រសុងនូវ IP addresse(បានសំេដៅេលើដូចជាជំនាន់ IP 4 រឺ IPv4 (IP version
4 រឺIPv4) មាន៤បណ្ដុំៃនចំនួនជាមួយបណ្ដុំនិមយ
ួ ៗបានកំណត់េដាយស
202.62.124.238)

ចំណុច(dot)មួយ (ឧ.

។ចំនួនេលខទាំងេនាះសំេដៅេលើមា៉សុីនមួយតភាប់េទៅកាន់
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Internet

។រាល់មា៉សុីននិមួយៗបានតភាប់េទៅ

Internet

មាន

IP

addresse

េពលែដលេឈាះដូែមនគឺ្រតូវបានេ្របើចូលេទៅកាន់េសវាកម្មមួយេលើ
េទៅកាន់

‘www.google.com’

IP

addresses

ែតមួយគត់

Internet

(ឧ.

ែដលគឺបនាប់មកបាន

។
េដាយ

ខណះ
វាយ

េ្របើេដើម ីែស្វងរក

និងេផ្ញើររឺទទួលពត័មានមា៉សុីនជាក់លាក់េលើ Internet ។ដំេណើរការេនះគឺបានេហៅថា DNS request ។
DNS
មូលដាន

request

គឺជាលក្ខណះទូេទៅៃនការេឆាះេទៅយា៉ង្រតង់ែដលេលើកែលងសំរាប់្របែវងេស្នើស៊ុេលើ

្របចាំៃថ្ញ

។មាន

IP

addresses

រាប់េកាតបានផ្តល់ឲ

និងរាប់សិបេកាតៃន

DNS

requestគឺេធ្វើេឡើងជារាល់ៃថ្ញ ។ការចេ្រមើនពីមនុស មាក់អំពីទំលាប់េធ្វើដែដលៗជា្របចាំៃថ្ញេលើ Internet
អាចេធ្វើការេស្នើររាប់រយ និងេ្រចើនជាងេនះេទៀតក្នុងមួយៃថ្ញ ។ជាមួយ្របជាជនរាប់រយលាននាក់ែដលេ្របើ
Internet

េនៅេពលបានផ្តល់ឲ ណាមួយ

ការេធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើរ

និងការផាស់ប្តូរ

និងការបញ្ចូលថ្មីេ្រចើន

IP

addresses

និងមានជាេ្រចើនេទៀត

ជា្របចាំ

ជាមួយ

េហើយចំនួនៃនការេស្នើរបាន

េធ្វើគឺកំពុងបំលាស់តិចតួច ។ដូេចាះេហដារច្ចនារបស់ Internet ្រតូវែតអាចបំេរីនវូ ការេស្នើរសុំទាំងអស់េនាះ
។
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Denial of Service (រឺ DoS) វាយលុកែដលអាច្រតូវបានេ្របើេដើម ីេធ្វើឲ ែបកខាយ Internet
។ការងារវាយលុកេដាយ

Internet

servers

េ្រចើនណាស់ជាមួយការេស្នើរជាេ្រចើនែដល

ពួកេគមិនអាចេដាះ្រសាយអ្វីទាំងេនាះ និងបឈឃប់ការេឆ្លើយតប ។
សំរាប់ការពិភាក ឲ កាន់ែតសុីជំេរៅៃនប
និងសន្តិសុខពត័មាន

សន្តិសុខ Internet ែដលសំេដៅេលើមូដ ុល ៦-បណា្ដញ

និងភាពឯកជនក្នុង

េសរីមូដ ុលវគ្គសិក មូលដាន

ICT

សំរាប់ថាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ APCICT ។

បណ្ដុំៃនតួអក របីេនៅខាងចុងៃន ‘www.google.com’ (COM) សំេដៅេលើដូែមន(domain) កំរិតខ្ពស់
(top-level domain) រឺដូែមនដំបូងេគ(first-level domain) ។ដូែមនកំរិតខ្ពស់បំផុតេ្រចើនគឺជា GOV,
INFO, NET, ORG និងចំនួនដ៏ៃទេទៀត ។ការបញ្ចូលតួអក រពីរ មានែតមួយគត់សំរាប់បណា្ដ្របេទស
និមួយៗ(ឧ. AU សំរាប់អូ្រសាលា (Australia), FJ សំរាប់ហ្វីជី(Fiji), HK សំរាប់ហុងកុង(Hong Kong),
IN

សំរាប់ឥណា(India), RU សំរាប់រុស ុី(Russia), TV សំរាប់ទូវាឡូ(Tuvalu) និងVN សំរាប់េវៀត

ណាម(Viet Nam)គឺរាប់បញ្ចូលផងែដរក្នុងបញ្ជីៃនដូែមនកំរិតខ្ពស់បំផុតជាេ្រចើន ។
េឈាះដូែមនកំរិតទីពីរ(second-level
េគហទំពរ័មយ
ួ

domain

។េនៅក្នុងឧទាហរណ៏ខាងេលើ

ទីពីររាប់លានេ្រកាម

name)គឺេដាយធម្មតាជាេឈាះេដាយេយើសា្គល់

Google

គឺជាេឈាះដូែមនកំរិតទីពីរ

។មានដូែមនកំរិត

ដូែមន COM ចាប់តាំពីរអាចពុំមានការជាន់គាៃនដូែមនកំរិតទីពីរជាមួយ ក្នុងដូែមន

កំរិតខ្ពស់(duplication

of

(duplication)គឺ្រតូវបានអនុ
គឺមិនអាចេកើតេឡើងបានេទ

second-level
តិឆ្លងកាត់ដូែមន

domain)

។េទាះបីជាយា៉ណា

។សំរាប់ឧទាហរណ៏

ក៏ប៉ុែន្តវាអាចេកើតមានេឡើងេដើម ីមាន

ភាពដូចគា

េឈាះ

google.com

google.com
និង

google.net

ែដលសំេដៅេលើមា៉សុីនពីរេផ ងគា និង្របែហលមានមុខងារេផ ងៗ ។
តួអក របីដំបង
ូ ៃនេឈាះដូែមន(domain name)មួយ (ឧ. www)សំេដៅេលើេឈាះដាក់បេងាះ (host
name)េនះ

(េមើលរូបភាព

១១)។វាេផាតេលើេឈាះៃនមា៉សុីនជាក់លាក់ជាមួយ

IP

address

ពិត្របាកដក្នង
ុ ដូែមនមួយ ។ជាមួយេនៅក្នុងដូែមន ែដលអាចជារាប់សិបលានៃនេឈាះបេងាះែតមួយគត់
(unique host names) (ឧ. គានេឈាះបេងាះពីរ( no two host names)េទជាមួយក្នុងដូែមន
មួយគួរែតដូចគា) ។
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រូបភាព ១១. ែផ្នកមុខងារៃនេឈាះដូែមន(domain name)ជាែបបែផន

www.example.com
េឈាះបេងាះមា៉សុីន

េឈាះដូែមន

Machine Host Name

Domain name

េតើនណាជាេសវាកម្ម (who is service)
េដើម ីជាស់េវៀងជាន់គាៃនេឈាះក្នុងដូែមនផ្តល់ឲ

េហើយកម្មវិធី(applications)សំរាប់

េឈាះដូែមន

មួយគឺ្រតូវបាន្រតួតពិនិត រារាំង database ទាំងមូល បញ្ជីកណា្ដលមួយៃនមាស់ផាល់ខ្លួននិងេឈាះេម
(Server

name)សំរាប់ដូែមនមូយៗ

។Database

ទាំងមូលគឺ្រតូវបាន

្រគប់្រគងេដាយអង្គការមួយ

រឺ្រកុមហ៊ុន ។សំរាប់ឧទាហរណ៏ ្រកុមហ៊ុនមូលដានសហរដ្ឋអាេមរិកបានេហៅថា ដំេណាះ្រសាយបណា្ដញ
ែថរក បញ្ជី COM ។េនៅេពលែដលនណាមាក់ដាក់ស៊ុសំរាប់ដូែមនេឈាះ COM េហើយកម្មវិធីគឺ្រតូវបាន
ដំេណើរការេដាយចុះេឈាះ(Register)មួយ(្រកុមហ៊ុនផ្តល់េសវាកម្មចុះេឈាះដូែមន

(domain

name

registration services) ែដល្រតូវបានផ្តល់សិទ្ធេដាយការេដាះ្រសាយបណា្ដញេដើម ីបែន្ថមេឈាះែដលជា
database ។ទាំងេនះគឺរួចរាល់េហើយសំរាប់ៃថ្លឈ្នួល េដាយបានេហៅថាៃថ្លចុះេឈាះដូែមន (domain

name

registration

fee)

និងមានកិច្ច្រពម្រពាងែចករែលក្របាក់ចំណូលមួយរវាងៃដគូែដលពាក់ព័ន្ធ

។ដាក់ស៊ុដូចគាេនះេទៅដូែមនដ៏ៃទេទៀតដូចជា ORG និងNET ។
្រកុមហ៊ុនធំៗ

និងអង្គការជាេ្រចើនែដលមានរាប់រយពាន់ៃន

IP

addresses

និងhost

name

គួរចង់ែថរក ជាែបបែផនបញ្ជីរងផាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ រឺdomain name server សំរាប់ដូែមន ផាល់ខ្លួ
របស់ពួកេគ ។សំរាប់ជាឧទាហរណ៏ ែដល Google ្របែហលមានកុំព ូទ័ររាប់ពាន់េ្រគឿង និង servers
ែដលគួរចង់ែថរក បញ្ជីមា៉សុីនផាល់ខ្លួនរបស់វាេ្រកាមដូែមន

google.com

។ភាព្របហាក់្របែហលគា

ទាំងអស់េនះៃនដូែមនកំរិតខ្ពស់បំផុតទាក់ទង្របេទស(េហៅថាដូែមនកំរិតខ្ពស់កដ
ូ ្របេទស(country code

Top-Level

Domain)

រឺccTLD)

គួរ្រតូវបាន្រតួត្រតាជាែបបែផនេដាយបណា្ដ្របេទសនិមួយៗ

រឺអង្គការចាត់តាំង (ឧ. អូ្រសាលី គួរដំេណើរការ AU, ហុងកុងគួរដំេណើរការ HK, ឥណាគួរដំេណើរការ IN,
គីរីបាទីគួរដំេណើរការ KI និងមានបន្តបនាប់) ។
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ដូែមន(Domain)កំរិតខ្ពស់កូដ្របេទស(ccTLDs)ជាេ្រចើនបានេធ្វើឲ េទៅជាពានិជ្ជកម្មយា៉ងេជាកជ័យ
។សំរាប់ឧទាហរណ៏

TV

ccTLDs

ឋិតេនៅក្នុង

តាវាលូ(Tavalu)

(េនៅក្នុងេកាះបា៉សុីវិក)

គឺ្រតូវបានលក់េទៅដំេណើរការទូរទស ន៏េដាយបេង្កើត្របាក់ចំណូលនិរន្តភាពសំរាប់ជាតិេកាះតូចេនះ
។ក្នុងអារម្មណ៏េនះ

ccTLDs

គឺដច
ូ ទំនិញមួយែដលបានផ្តល់្របាក់បំណាច

ccTLDsជាពិេសស

មួយមានន័យថាអ្វីមួយ ។សំរាប់ឧទាហរណ៏ ccTLDs NU របស់ Niue បកែ្របេទៅរូបភាពថ្មីក្នុង
Swedish និងគឺ្រតូវបានលក់យា៉ងឆាប់រហ័សក្នុង្របេទសស្វីស (Sweden) ។

Root name servers១៥
DNS

េនះគឺជា

database

ផ្តល់ឲ

។សំរាប់ឧទាហរណ៏

Googleគឺទទួលខុស្រតូវទាំង្រសុង

សំរាប់េដាះ្រសាយជាមួយ DNS េនះសំរាប់ google.com ។វាែថរក ទាំងអស់ៃនការបេងាះ(hosts)
ទាំងអស់េនាះែដលមាន្រសាប់េលើដូែមនរបស់វា

និងវាផាស់ប្តូរ

database

របស់វាៃនការបេងាះ

េនៅេពលណាវាចង់ រឺ្រតូវការ ។ទាំងេនះបានេធ្វើរួចរាល់េដាយែកតំរូវ DNS េនះសំរាប់ google.com
ែដល្រតូវបានេដាះ្រសាយេដាយ

ពាស់េពញពិភពេលាក

DNS

Servers

េដាយេធ្វែើ ចកចាយខ្ពស់

បាន្រគប់្រគង

េដាយ្របជាជនរាប់លាននាក់

េនះ

។េហើយវាសំែដងដូចែតមួយ

DNS

ែដលបានបញ្ចូល database ។
ការទទួលយក

DNS

មួយេស្នើរស៊ុពីកម្មវិធីកុំព ូទរ័ (Computer

Application)

េដើម ប
ី ំែលងេឈាះ

ដូែមនេទៅកាន់ IP addresses ក៏ដូចជាការេស្នើស៊ុពី DNS េផ ងេទៀតេដើម ី បំែលងេឈាះដូែមន

េទៅកាន់ IP addresses ។Server េឆ្លើយតបេទៅការេស្នើស៊ុមួយក្នុងចំេណាម្រចកផ្លូវបួនៈ
1.

វាផ្តល់នូវ IP addresses មួយពីេ្រពាះវាដឹងរួចមកេហើយនូវ IP addresses សំរាប់ដូែមន

2.

វាភាប់

3.

វាផ្តល់

DNS Servers េផ ងេទៀតសំរាប់េឈាះ server ែដលគួរសា្គល់ IP addresses

េនះសំរាប់ការេស្នើស៊ុដូែមនេនះ ។

IP

address

មួយសំរាប់េឈាះ

Server

មួយែដលគួរដឹង

IP

addresses

ៃនការេស្នើរស៊ុដូែមនេនះ

4.

វាផ្តល់ជាសារខុស(error message)មួយៃនការនិយាយេទៅការេស្នើរស៊ុេឈាះដូែមនគឺមិន្រតឹម្រតូវ

ុំ នេឈាះេនះេទ ។
(invalid) រឺពមា
១៥
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Ibid.

េនៅេពលអា្រស័យដានេគហទំព័រ(Website
េគហទំព័រ

(Web

address)មួយគឺ្រតូវបានវាយេទៅ

browser)មួយែដលផាំង

កាន់ផាំងេបើក

េបើកទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយេឈាះ

Serverេដើម អា
ី ចបំែលង េឈាះដូែមន និងបេងាះក្នុងអា្រស័យដានេទៅកាន់ IP address មួយ។
ផាំងេបើកបនាប់មកេ្របើ IP address េដើម ីេស្នើរស៊ុ ផាំងេគហទំព័រពីមា៉សុីនជាមួយ IP address េនាះ
។េឈាះ

គឺជាធម្មតាបេង្កើតេឡើងេលើការ

Server

កំណត់ភាប់Internet

របស់មា៉សុីនកុំព ទ
ូ ័រ

និងគឺជាញឹកញាប់្រតូវបានផ្តល់េដាយ ISPេនះ ។ៃថ្ញទាំងេនាះ ែដលេឈាះServer គឺែតងែត
ចាប់យកេដាយស្វ័យ្របវត្តន៏េនៅេពលតភាប់េទៅកាន់ ISP មួយ រឺបណា្ដញ

រួមគា ។ដូចេនះ

កុំព ទ
ូ ័រសា្គល់េឈាះ Server េដើម ចា
ី ប់យក ។ផាំងេបើកេគហទំព័រភាប់ េឈាះ Server និង្របាប់
“បំែលងេឈាះដូែមនេនះេទៅ IP address មួយ” ។
្របសិនេបើេឈាះ Server សា្គល់ IP addressេនាះែដលវានឹងផ្តល់ឲ ្រតឡប់មកវិញនូវ IP address

េទៅផាំងេបើក(browser) ។្របសិនេបើវាមិនសា្គល់អា្រស័យដាន(address) េនះបនាប់មកវានឹង
ែស្វងរកសំរាប់IP address េនះេដាយភាប់មួយៃន ‘្របភពេឈាះServer’ (root name server)
(បានសំេដៅេលើផងែដរដូច្របភព Servers (root servers)) ។រាល់្របភពេឈាះ Server ខាង
ក្នុងមួយៗ សា្គល់ address េនះៃន្របភព Serverែដលបានសា្គល់ ។្របភពេឈាះ Server
ទាំងេនះសា្គល់ IP addresses ៃនេឈាះ Serversទាំងអស់ែដលេដាះ្រសាយដូែមនកំរិតខ្ពស់(toplevel

domain)

េនះ។េឈាះ

Serversេនះបានេ្របើេដាយកុំព ូទរ័ ក្នង
ុ ឧទាហរណ៏ខាងេលើេនះ

គួរសួរ្របភពេឈាះ Servers សំរាប់ www.google.com និង្របភពេហៅថា “ខ្ញុំអត់សា្គលI់ P address
សំរាប់

www.google.com

ក៏ប៉ុែន្តទីេនះគីIP

addressសំរាប់េឈាះ

COM

server

ជួយេដាយអាច្របាប់អក
្ន ” ដូចេនះផ្តល់ផ្លូវមួយេទៅទំព័រេនះែដលបានេស្នរើ ស៊ុ ។
្របភព

Server(root

server)គឺជាលទ្ធផលសំខាន់េទៅ្របព័ន្ធInternetទាំងមូល

។បច្ចុប ន្នមាន

១៣្របភព Serversបានកំណត់ជា្រសាចជុវំ ិញពិភពេលាក ែដល្រតូវបានកំណត់យកតួអក រពី A
រហូតដល់តអ
ួ ក រ M េហើយនិងមានការែថទាំេដាយអង្គការេផ ងៗគាជាេ្រចើន ។រាល់ Server
និមួយៗ មានមា៉សន
ុី កុំព ទ
ូ ័រជាេ្រចើនគាំ្រទវាក្នង
ុ ករណីវាខុស និង្របភព Serverទាំងេនះមាន
រាប់រយតាមព ញ្ជនះៃនការឆ្លុះេមើលជុំវិញពិភពេលាកសំរាប់ភាពជាន់គាដែដលៗបែន្ថមេទៀត
្របភពឆ្លុះប

ំ(root

mirror)មួយមានចំលងពិត្របាកដមួយ

(root)មួយ ។
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។

ៃនព័តមានេនះេធ្វើេដាយ្របភព

្របភព Servers គឺ្រតូវបានែកសំរល
ួ ពី រឺបីដងក្នុង មួយៃថ្ញ និងបានែកតំរូវព័តមានេនះបនាប់
មកកាយ

ជាភាព

ទំេនអាចេ្របើបានៃន

ឋានានុ្រកមេនះៃនការសួរ្របភព

Internet

តាមរយះ្របព័ន្ធ

DNS

Serverៃនទីតាំងព័តមានេលើដូែមន(domain)មួយែដលគឺពុំ

សា្គល់ េឈាះServerខាងក្នុង ។
រូបភាព ១២. ្របភព Server ជាេ្រចើនក្នង
ុ តំបន់អាសុបា
ី ស
៉ ហ
ុី ក
ិ

(្របភពៈ APNIC, http://www.apinc.net/services/rootserver)
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វាអាចេកើតមានេឡើងបានសំរាប់្របេទសមួយេដើម ីតំេឡើងឆ្លុះប

ំង្របភព

Server

មួយក្នុង្របេទស

េដាយទាក់ទងអង្គការែដលដំេណើការ្របភព Server េផ ងៗគាជាេ្រចើន ។រូបភាព ១២ បងាញ្របភព
Server ៃនInternet ក្នុងតំបន់អាសុីបា៉សុីហិកដូចជាែខមិនា ឆាំ២០០៨ ។ឆ្លុះប
ក្នុង្របេទសមួយជួយែថរក េស្ថរភាព
កាន់ការផ្ទុកព័តមានក្នុង្របភព

Internet

Server

និងការសែម្តងេដាយផ្តល់

ំង្របភព Server

‘ក្នុងតំបន់’

ការចូលេទៅ

េដាយជំនួសការផ្ទុកព័តមានេនះពី្របភពេនៅក្នុងសមុ្រទមួយ

។ទាំងេនះកាត់បន្ថយេពលេវលាទទួលខុស្រតវសំរាប់ការេស្នើរស៊ុេ្រចើន និងផ្តល់េដាយេសរីនូវ bandwidth
អន្តរជាតិកំពុងេ្របើ្របាស់េដាយការេស្នើស៊ុជាេ្រចើននូវ
ចំនួនៃនការអ្នកេ្របើ្របាស់

Internet

DNS

(DNS

ជះឥទ្ធិពលទាំងេនះ:

requests)

។េទាះបីជាយា៉ងណា

អ្នកេ្របើ្របាស់កាន់ែតេ្រចើនមានន័យថា

bandwidth កាន់ែតេ្រចើនកំពុងេ្របើ្របាស់សំរាប់ការទាញជាេ្រចើនពី្របភព Server ។
Peering and transit
Peering arrangements គឺញឹកញាប់បេង្កើតរវាង ISPs ពីរដូេចាះពួកេគអាចផាស់ប្តូរទិសេដៅកំណត់
ចរាចរអតិថិជនសំរាប់បណា្ដញពុំបាច់ចំណាចតំៃលជួបជុំផងែដររបស់ដ៏ៃទេទៀត(េនះគឺនិយមន័យស្តង់ដា
េទាះបីជាេពលខ្លះមានកំណត់តំៃម្លែដលបានទាក់ទង) ។ISPs ពីរនឹងបេង្កើតរូបរាងភាប់គាេទៅវិញេទៅមក
រវាងបណា្ដញរបស់ពួកេគនិងផាស់ប្តូ្រចកពត័មានដូេចាះបណា្ដញនិមួយៗសា្គល់ទីកែន្លងេផ ងដ៏ៃទេទៀតគឺ
និងផ្លូវមួណាែដល្រតូវេដើរតាម

។ក្នុងផ្លូវេនះពួកេគសា្គល់អតិថិជនជាហូរែហៃន

ISPs

ក៏ប៉ុែន្តមិនែមន

ហូរអស់េទៅវិញ។សារះ្របេយាជន៏មួយចំនួនៃនpeeringរាប់បញ្ចូលអាចផាស់ប្តូរសកានុពលចំនួនយា៉ងេ្រចើ
ន ៃនទិន្នន័យរវាង ISPsពីរពុំមានការេ្របើ្របាស់ការតភាប់របស់ពួកេគេទៅេ្រគាង Internet ។ការែចកចាយ
bandwidth េដាយេសរីេដាយសន ំសំៃចតំៃលដំេណើរឆ្លងកាត់ និងេធ្វើឲ រីកចំេរីនការេ្របើ្របាស់េល ឿនេ្រចើន
សំរាប់មូលដានអតិថិជនរបស់ ISP ។
ដំេណើរឆ្លងកាត់(transit)

គឺជាទំរងេផ ងេទៀតៃនការតភាប់គាេទៅវិញេទៅមករវាង

ISPs

។វា្រតូវបានេ្របើ្របាស់ជាទូេទៅសំរាប់តភាប់ ISP មួយេទៅ ISP ដ៏ធំែដលផ្តល់ផ្លូវមួយេទៅេ្រគាង Internet
សកល។

ក្នុងន័យមួយេទៀត

ឆ្លងកាត់

ISP

លក់ទាំងមូលៃន

Internet

bandwidth

េទៅ

ISPេ្រចើនែដលជាទូេទៅជួយទីផ រក្នុង្រសុក
។តំៃលគឺ្រតូវេផាតមូលដានេលើការេ្របើ្របាស់ជាេល ឿនក្នុងមួយែខ(

an

access-speed-per-month

basis) (ឧ. 10Mbits/second per month) និងគឺជា្របធានបទេដើម ីព្រងីកចំនួនៃន bandwidth
។លក្ខណះខ្លីេនះជាការេរៀបចំគួរតំរូវការហូរៃន ISP េដើម ប
ី ង់
េដាយបង់េនៅទីកែន្លង

bandwidth

មូលដានចំនួន

(Volume-based)

កាន់ែតេ្រចើនែដលពួកេគេ្របើ្របាស់ក្នុងរាល់ែខ

េហើយវាកាន់ែតមានតំៃលសំរាប់ពួកេគ ។
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

Transit (រឺឆ្លងកាត់ជាអន្តរជាតិ(international transit))គឺជាវិធីសា្រស្តដំបូងរបស់្របេទសកំពុង អភិវឌឃន៏
សំរាប់ការភាប់េទៅកាន់

Internet

ជាសកល

។ISPេនះគឺ្រតូវបានតំរូវការសំខាន់េដើម ីបង់សំរាប់

ចរាចរសំេដៅេទៅខាងេ្រកៅេទៅ Internet ពីបណា្ដញរបស់វា ក៏ដូចជាចរាចរខាងក្នុងេទៅបណា្ដញរបស់វា
។បង់សំរាប់ចរាចរខាងក្នុងមានន័យថា ISP េនះគឺកព
ំ ុងបង់ពិត្របាកដសំរាប់ ភាពទំេនរៃនពិភពេលាក
តភាប់េទៅណា្ដញរបស់វា ។

Internet Exchange Points (IXPs)
IXPs

គឺមានសារះសំខាន់សំរាប់ការធារេស្ថរភាព

និង្របសិទ្ធភាព្រចក

Internet

។តំៃលៃន

IXP

គឺ្រតូវបានេជឿជាក់េនៅេពលែដលមាន ISP ជាេ្រចើនជាង ISP ពីរក្នុងដំេណើរការចង់បានេដើមតភាប់គាេទៅ
វិញេទៅមក ។ IXP គឺជាការព្រងីកធម្មតាមួៃនគំនិត peering: េហដារច្ចនាចម្ព័ន្ធខាងេ្រកៅ(ដូចជាក្នុង
peering

ក៏ប៉ុែន្តេលើ្របែវងដ៏ធំមួយនិងរវាងៃដគូជាេ្រចើន)គឺដាក់ក្នុងទីកែន្លងេដើម អា
ី ច

ទាក់ទងបានែដរេដើម ីផាស់ប្តូរចរាចរ

Internet

ISPs

រវាងបណា្ដញរបស់ពួកវាេដាយពុំមានតំៃល

។

IXPs

្របែហលជាដំេណើរការពាណិជកម្មរឺពួកេគ្របែហលេធ្វើការេលើមូលដានគានចំណូលមួយែដលទីកែន្លងការ
ចំណាចៃនដំេណើរការ IXP េនះគឺ្រតូវបានែចករែលកក្នុងចំេណាមការតភាប់េទៅកាន់វា ។
IXPs

ផ្តល់ផល់ចំណូលសំខាន់ពីរៈ

តំៃលទាបបំផុត

និងគុណភាពកាន់ែតរីកចំេរីនៃនេសវាកម្ម

។េដាយពុំមាន IXP និងចរាចរៃនinter-ISP (ក្នុង្រសុក និងេ្រកៅ្រសុក)គឺ្រតូវបានផាស់ ប្តូរជាទូេទៅខាង
េ្រកៅ្របេទសេហើយតាមរយះែបបែផនៃនការតភាប់
ែខ រកាបអុបទិកក្នុងសមុ្រទ
និងគឺ្រតូវបានេកើតេឡើងេដាយ

Satellite

ជាេ្រចើន

រឺ(ទីកែន្លងអាចេ្របើបាន)

។តំៃលឆ្លងកាត់មកេនៅក្នុងការេលងសំរាប់ចរាចរខាងក្នុងនិងខាងេ្រកៅ
ISP

។្របេទសជាេ្រចើនព្រងាយ

េដាយែណនាំការពន េពលសារះសំខាន់ក្នុងបណា្ដញេនះ

Satellite

។េដាយពុំមាន

តភាប់គាសំរាប់ការភាប់

IXP

មួយ

េហើយចរាចរ

ក្នុង្រសុក(domestic traffic) គឺ្រតូវបានផាស់ប្តូរជាអន្តរជាតិផងែដរ និងបណា្ដញបក ែ្របយឺតៗេទៅកាន់
‘ការភាប់យឺត(slow

connection)’សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់និងបងាញខ្លួនវាដូចជាអ្នកដឹកជញ្ជូនេទៅជំនញ
ួ

មូលដាន Internet ។គឺមានផលប៉ះពាល់េដាយផាល់េលើចំណងេជើងបេងាះខាងក្នុង ដូេចាះអ្នកេ្របើ្របាស់
ែស្វងរកវាឲ កាន់ែត្របសិទ្ធភាពេដើម ីបេងាះេគហទំព័រេលើសមុ្រទ(offshore)១៦ ។
Regional

IXPs

គឺកំពុង្រតូវបានជំរញ
ុ េដាយចំនួនៃនអង្គការេ្រចើនេដាយរាប់បញ្ចូលសង្គម

និងOECD17 ែដលជាពិេសសក្នុងទិដ្ឋភាព្របេទសកំពង
ុ អភិវឌឃន៏ ។
១៦ Rajnesh D. Singh, Internet Exchange Points: A Pacific Perspective (2008).

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

Internet

សំណរួ ្រតិះរិះពិចារណា
េតើអ្នកគិតយា៉ងចំេពាះគំនិត IXP ?េតើអ្នកេឃើញវិធីេធ្វើយា៉ងណាេដើម ីឲ

អាចរីកចំេរីនកា

រេ្របើ ្របាស់ Internet និងេស្ថរភាព ?េតើអ្នកេឃើញតំរូវការមួយសំរាប់មួយ (រឺេ្រចើន) ៃន
IXP េនៅក្នុង ្របេទសរបស់អ្នក ?

អ្វែី ដល្រតូវេធ្វើ
បេង្កើតជា្រកុមតូចៗ

និងពិចារណាប

ៃន

IXPs

និងភាពផ្តល់

Internet

ក្នុង្របេទសរបស់អ្នក និងេឆ្លើយសំនួរដូចខាងេ្រកាមៈ
1.

េតើអ្នកេឃើញតំៃលក្នុងការមាន IXPs?េហតុអ្វី រឺមិនេហតុអ្វី?

2.

ែណនាំវិធី

regional

IXP

មួយអាចកំណត់ក្នុង្របេទស/តំបន់របស់អ្នក

។

េតើវានឹងទាម ទារការេ្រជៀតែ្រជកនេយាបាយ រឺគួរ ISPs េបើកចំហរៃនការចាប់េផ្តើមដំបូង?

International Redundancy
International

Redundancy

គួរដូចែដរជាលក្ខណះសំខាន់ៃនេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ

Internet

ថាក់ជាតិ។ជាេរឿយៗក្នុង្រចកអន្តរជាតិៃន្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏មានមួយែដលតភាប់េទៅេ្រគាង
Internet

(េទាះបីជាទាំងេនះគឺកំពុងផាស់ប្តូរតិចៗ)។ជាការេកើនេឡើងេដាយឯករាជេលើ

ក៏ដូចជាឧបករណ៏កណា្ដលមួយសំរាប់ជំនួញ

ទំនាក់ទំនង

Internet

ែល ងកំសាន្តនិង្រសាវ្រជាវ

និងបណា្ដញតៗគាគឺមានលក្ខណះសំខាន់និងជាអ្នកផ្តល់្រចកអន្តរជាតិេ្រចើនគួរ្រតូវបានេលើកទឹក
ុ ការតភាប់េទៅកាន់េ្រគាង Internet ។
ចិត្តេដើម ីមានចំនន
ួ េលើស(Redundancy) េនៅក្នង

ម៉ឌ
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កំណត់សគា
ំ ល់
របាយការណ៏ចរាចរ Internet (The Internet Traffic Report)
របាយការណ៏ចរាចរ
។វាបនាប់

Internet

្រតួតពិនិត ដំេណើរហូរចូលៃនទិន្នន័យជុំវិញពិភពេលាក

មកបងាញតំៃលមួយរវាង

០

និង

១០០ែដលជាមួយតំៃលខ្ពស់បំផុត

េដាយចង្អុលបងាញ យា៉ងេលឿន និងការភាប់គួរឲ េជឿជាក់បែន្ថម ។េគហទំព័រគឺ ្រតូវបាន
ែកែ្របជារាងរាល់ ៥នាទីម្តង និង េ្របើ ‘ping’ សាកល ងវាស់ស្ទង់ផ្លូវគន្លឹះដ៏ែវង េពល
េវលាដំេណើរេទៅមកៃន

Internet

ជាសកល

។របាយការណ៏េនះគឺអាចចូលេទៅកាន់

http://www.internettrafficreport.com

3.3 កម្មវិធី Internet (Internet Application)
ទាំងេនះគឺជានិនាការចំេណាមសាធារណះទូេទៅេដើម ីកំណត់ៃផ្ទមុខសាធារណះៃន Internet - ឧ. World
Wide Web - ជា Internetខ្លួវា ។ទាំងេនះមិន្រតឹម្រតូវេទ ។ Internetគឺជាការតភាប់ លក្ខណះ
ខាងេ្រកៅរវាងគាេទៅវិញេទៅមកៃនបណា្ដញេ្រចើនជុំវិញពិភពេលាកែដលែចករែលកធនធានជាេ្រចើនក្នុងទំរ
ង់េផ ងៗគា

។មួយក្នុងចំេណាមធនធានទាំងអស់េនាះគឺជា

World

Wide

Web

េនះ

។វគ្គេនះ

ពិព័ណនាទាំងេនះ និងមួយចំនួនជាកម្មវិធី (application) េផ ង េទៀតេលើ Internet ក៏ដូចជាកម្មវិធី
Internet ថ្មីៗជាេ្រចើនផងែដរ ។

World Wide Web (រឺ Web)
Web េនះ “គឺជា្របព័ន្ធៃនការតភាប់គាេទៅវិញេទៅមក(interlinked hypertext) (តួអក រេលើកុំព ូទ័រមួយ
ែដលនឹងដឹកនាំអ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើនេទៅឯកសារែដលទាក់ទងដ៏ៃទេទៀតេលើតំរូវការ)១៨
ឯកសារចូលេទៅកាន់តាមរយះ Internet េនះ”១៩ ។ ឯកសារទាំងេនាះ (រឺទំព័រ) ្របែហលផ្ទុក តួអក រ
រូបភាព សំេលង វិេដអូ និងទំរង់េផ ងេទៀតៃន multimedia ។

សារេអឡិច្រតូនច
ិ (E-mail)
E-mail រឺ electronic mailគឺជាវិធីសា្រស្តៃនការបេង្កើត ការេផ្ញើរ ការទទួល និងការរក ទុក្ខ សារេលើ
្របព័ន្ធទំនាក់ទំនងេអឡិច្រតូនិចមួយ ែដលជារួមបំផុតៃន Internet ។
១៨ Wikipedia, “Hypertext,” Wikimedia Foundation, Inc., http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext.
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១៩ Wikipedia, “World Wide Web,” Wikimedia Foundation, Inc., http://en.wikipedia.org /wiki/ World_
Wide_Web.

កំណត់សគា
ំ ល់
Spam
Spam

គឺជាអុីែមលេ្រចើនែដលមិនបានេស្នើស៊ុ

រឺអុីែមលពានិជកម្មែដលមិនបាន

េស្នើស៊ុេហើយគឺញឹកញាប់េ្របើខុសទំហំធំៃន្របព័ន្ធសារេអឡិច្រតូនិចេដើម ីេផ្ញើរសារែដ
លមិនបានេស្នើស៊ុដូចជាការផ ព្វផ យពានិជកម្មេទៅកាន់អ្នកទទួលែដមានចំនួនដ៏
េ្រចើន

។វាគឺជួនកាលផងែដរែដលទាក់ទងេទៅការេបាកបេ

ត

និងសកម្មភាព

ឧ្រកិដជនេលើ Internet ។
តំៃលៃន SPAM បណ្ដុំសារសំបុ្រតគឺមានកំរិតទាបមានតំៃលតិចតួច េ្រកាមការ្រគប់
្រគងៃនបញ្ជីសារសំបុ្រតក្នុងការកាន់កាបរបស់អ្នកបញ្ជូន

SPAM

(Spammer)

(ែដលជាញឹកញាប់បានទិញពីបុង្គលេ្រចើន និង្រកុមហ៊ុនេ្រចើន េធ្វដ
ើ ំេណើរលប់ៗៃន
Internet េដាយែស្វងរកអាស័យដាន e-mail និងែដលបនាប់មកលក់អាស័យដាន
បានរក ទុកេទៅកាន់អ្នកេផ្ញើ

SPAM

)

។ការមិនបានផ្តល់ជាលក្ខណះ

ទូេទៅៃនច ប់្របឆាំង SPAM (anti- SPAM legislation) ក្នុងសាលាក្តីបំផុត
ែដលមានភាពខុសគាសំរាប់ Spammer ។ ប

SPAM បានេធ្វើឲ រឹងែតេកើន

េឡើងេទៅកំរិតមួយៗែដលវា្រតូវបានវាយតំៃលែដលមួយចំនួន

៨០ភាគរយ

រឺេ្រចើនជាងៃនការចរាចរ e-mail ទាំងអស់គឺ SPAM២០ ។
តំៃលៃន SPAM គឺខ្ពស់ ។សំរាប់្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏ ្របសិនេបើ៨០ភាគរយ
ៃនចរាចរ e-mail ទាំងអស់គឺ SPAM បនាប់មកែដលេធ្វើឲ េស្មើេទៅការទន់េខ យ
bandwidth ជាេ្រចើនេហើយតំៃលនិមួយៗគឺ្រតូវបានេ្រគាងជាចុងេ្រកាយេដាយ ISP
េនះ និងឆ្លងកាត់េលើេទៅអ្នកេ្របើ្របាស់តាមរយះេល ឿនេ្របើទាប ក៏ដូចជាតំៃលខ្ពស់
ផងែដរសំរាប់ការេ្របើ។ជាងេនះេទៅេទៀត្របព័ន្ធកុំព ូទ័រខ្ចះខាយធន់ធានដំេណើរការ
សារ ែដលមិនទាក់ទង េហើយនិង្របជាជនចំណាយេពលេវលាអាន និងេពលខ្លះ
េបាកេដាយបេង្កើតសារការសន កហក់(ឧ.
១០ឆាំៃនសំណាងល្អ) ។គឺមានប

ចំនួនសរុបៃនលុយ

សុវត្តភាពផងែដរ ។
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កាដូជាេ្រចើន

Malicious code អាច្រតូវបានបង្កប់ក្នុងសារទាំងេនាះ ែដលអាចប៉ះពាល់្របព័ន្ធកុំព ទ
ូ រ័
រឺទិន្នន័យ អ្នកេ្របើ្របាស់ ។តាមពិតច ប់ anti-SPAM គួរេធ្វើជាទំរង់ែផ្នកៃនយុទ្ធសា្រស្ត
ICT

ថាក់ជាតិសំរាប់

្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏

ក៏ដូចជាតំៃលមិនធាក់ចុះៃនផ្លូវេនះ

្របែហលគួរ កាយជាខ្ពស់មាំ ។
សំរាប់ព័តមានបែន្ថមេលើ SPAM និងប

ែដលទាក់ទងជាេ្រចើន េដាយេផាតេលើមូដ ូល

៥ - អភិបាលកិច្ច Internet និងមូដ ូល ៦ - បណា្ដញ និងសន្តិសុខពត័មាន និងឯកជន
ក្នុង េសរីមូដ ល
ូ វគ្គសិក មូលដាន ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ APCICT ។

សំណរួ ្រតិះរិះពិចាណារ
1. េតើការេ្រកាកឈររបស់អ្នកេលើការបំពាន និងកំហុសៃនកម្មវិធី Internet ដូចជា
យា៉ងដូចេម្តច ?
2. េតើធ្ញន់ធ្ញរយា៉ងណាេដាយប

SPAM ក្នុង្របេទសរបស់អ្នក ?េតើចំនួន SPAM

ប៉ុនាន (រឺe-mail េបាះេចាល) ែដលអ្នកទទួលបានផាល់ខ្លួនេលើមូលដាន្របចាំៃថ្ញ ?
3. េ្រកៅពីផលប៉ះពាលមិនល្អៃន SPAM េលើ Internet bandwidth និងេល ឿនេ្របើ្របាស់
េតើផលប៉ះពាលៃន SPAM ដ៏ៃទេទៀតែដលអ្នកបានអេង្កត ?
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អ្វែី ដល្រតូវេធ្ធើ
សំរាប់អ្នកអានផាល់ខ្លួន
េធ្វើការកំណត់ ផ្លូវ ៣ េទៅ ៥ ក្នុងផ្លូវ្របព័ន្ធ e-mail ្របែហល្រតូវបានបំពាន េនៅក្នុង
អង្គការរបស់អ្នក

េហើយនិងេធ្វើការែណនាំផ្លូវេដាយការបំពានមួយ

ៗអាច្រតូវបាន

េដាះ្រសាយ ។
សំរាប់អក
្ន ចូលរួមបណ្ដះុ បណា្ដល
បេង្កើតជា្រកុមតូចៗជាេ្រចើន និងេឆាះេទៅ កាន់ជាមួយយុត្តិសា្រស្តមួយចំនួនេទៅ (i)
ការអប់រម្រន្តីរាជរដាភិបាល និងបុក្គលិកអំពីការបំពាន និងខុសៃន e-mail និង្របព័ន្ធ
Internetេ្រចើន េហើយ(ii)្របឆាំងនឹងការបំពានៃន e-mail និង្របព័ន្ធ Internet េ្រចើន។
អ្នកមានរយះេពល ១៥នាទី េដើម ីេរៀបចំ េហើយនឹង១០នាទីេដើម ីេធ្វកា
ើ រចង្អុលបងាញ
នូវយុត្តិសា្រស្តជាេ្រចើនរបស់អ្នក ។

File Transfer Protocal (FTP)
FTP ផ្តល់វិធីសា្រស្តមួយេដើម ីបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងកុំព ូទ័រជាេ្រចើន (Computers) េដាយេ្របើបណា្ដញ
Network មួយ ។ការែចករែលកឯកសារ(file)យកទីកែន្លងពីេលើបណា្ដញ network ៃន Transmission
Control Protocal/Internet Protocal(TCP/IP) េហើយេដាយបានផ្តល់កុំព ូទ័រ េ្រចើនគឹ្រតូវបាន តំេឡើង
េដើម ីអនុ

តិ FTP access (ែដលគឺអាចេ្របើបាស់បានតាមរយះកម្មវិធី software េផ ងៗគាជាេ្រចើន) ។

GIS េលើ Internet
្របព័ន្ធពត័មានភូមិសា្រស្ត

(Geographic

Information

System-GIS)គឺ្រតូវបានេ្របើទូលំទូលាយ

េដើម ីវិភាគ ែកសំរួល ែចករែលក និងបងាញទិន្នន័យឯកសារេយាង ។ GIS ែស្វងរកការេ្របើ្របាស់
ក្នុងែផ្នកជាេ្រចើន រាប់បញ្ជូល្របព័ន្ធពត័មានដីធ្លី េសវាកម្មបនាន់ ការ្រគប់្រគង្រទព សម ត្តិនង
ិ ការតាមដាន
ការវាយតំៃលបរិដាន គំេ្រមាងទី្រកុងនិងការដឹកនាំ ។
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ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ មូលដាន

Internet

េដើម ីចូលេទៅកាន់

និងេរៀបចំព័តមាន

GIS

បានមកកាន់ខាងមុខក្នុងេពលថ្មី ។Google Maps, Google Earth, Microsoft Virtual Earth and Live
Maps

គឺជាឧទាហរណ៏មួយចំនួនៃននិនាការេនះ

ែដលទាក់ទងជាេ្រចើនដូចជាអនុ

។កម្មវិធីជាេ្រចើនេនះគឺកំពង
ុ ចាប់េផ្តើមមុខងារ

GIS

តិឲ អ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើនកំណត់សំគាល់ទីតាំងនិងបង្កប់េសចក្តីអធា

ធិប យលែផនទីេ្រចើន និងែចករែលកនូវពត័មានេនះជាមួយដ៏ៃទេទៀត ។Google Maps គឺេពញនិយម
តិចតួចសំរាប់ទិសេដៅផ្លូវដំេណើរការខាងេ្រកៅ,
(landmarks)

ទីតាំងៃនការបេង្កើត

តំបន់រាជធានីដ៏ធំជាេ្រចើនេនៅជុំវិញពិភពេលាក

និងអ្វីៗសំរាប់សំគាល់កែន្លង

ក៏ដូចជាវាផ្តល់រូបភាពៃនសកម្មភាពៃន

ទីតាំងក្នុងទី្រកុងមួយចំនួន(ជាពិេសសក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិក)តាមរយះមួយណាអាចបងាញទីតាំងពីមុំេផ
ងៗគា និង ‘េដើរ’ ចុះេ្រកាមផ្លូវេមើលេនៅេរៀបេរៀងជុំវិញៃនការចងបញ្ចូលរូបថត(េមើលរូបភាព ១៣) ។
រូបភាព ១៣. េលា្ខនេរឿង Kodak េនៅឡូ ែអនជឺែឡស (Los Angeless)
ក្នងសហរដ្ឋអាេមរិកដូចបានបងាញេលើ Google Map
្របភពៈ http://maps.googel.com
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សេង្ខបបេច្ចកវិទ
VoIP: Internet ដូចជា្របព័ន្ធទរូ ស័ពក
្ធ ណា្ដលមួយ
រាល់ដង់ដូចជាញឹកញាប់ែផ្នកមួយៃនបេច្ចកវិទ មកកាន់ដ៏ែវងេដាយការែកែ្របផ្លូវរួច
រាល់ែដលេយើងរស់េនៅ

និងេធ្វើការ

។ទូរស័ព្ធៃនកុំព ូទ័រេលើតុ

គឺជាឧទាហរណ៏ៃន្របេភទបេច្ចកវិទ ទាំងេនាះ
Internet

Protocol

រឺVoIP

និងInternet

។ក្នុងប៉ុនានឆាំថ្មីៗ

ែដលបញ្ជូលបេច្ចកវិទ ទាំង

Voice-overបីេនាះរួមមាន

(ទូរស័ព្ធ(Telephone, កុព
ំ ូទ័រ(Computer), Internet) បានមានដូចជាប៉ះពាល
យា៉ងខាំងេលើឧស ហកម្មគមនាគមន៏សកលែដលវាបានដឹកនាំការផាស់ប្តូរជាគំរូក្នុ
ងវិធីែដលេយើងរច្ចនា និងេ្របើ្របព័ន្ធទូរគមនាគមន៏ជាេ្រចើន ។
ចំណុចមួយេដើម ីកំណត់សំគាល់គឺថា

VoIP

គឺបានផ្តល់ដូចជាកម្មវិធីមួយ

(application) ជាមួយអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេផ ងៗគាយា៉ង្របាកដ េហើយផ្តល់េហដា
រច្ចនាសម្ព័ន្ធ ។ទាំងេនះ ISP ផ្តល់ការតភាប់ Internet (េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធេនះ)
ខណះេពលែដលអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម VoIPមួយផ្តល់បេច្ចកវិទ
ជាចាំបាច់េដើម ីអនុ
Internet

តិឲ

Software/Hardware

VoIP េហៅ (កម្មវិធី (application) េលើការតភាប់

។ការបំែបកៃនកម្មវិធី និងេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធគឺអាចេកើតេឡើងបានតាម

រយះការេ្របើ្របាស់ Internet Protocol និងគឺតណា
ំ
ងឲ ការផាស់ប្តូរគំរូទូរគមនា
គមន៏េនះ ។
VoIP ចលនាពីការេ្របើ្របាស់កុំព ូទ័រេ្រចើនេដើម ីបេង្កើតការេហៅេចញជាសំេលងេ្រចើន
(Voice

Calls)

េលើ

Internet

។ក្នុងប៉ុនានឆាំថ្មីៗ

ទាំងេនះមានន័យថា

អ្នកេ្របើ្របាស់(Users)េដាតចូលកាស់្រតេជៀកចូលេទៅកាន់កុំព ូទ័រមួយេហើយដំ
េណើរការកម្មវិធី VoIP េហើយអាចជែជកេទៅកាន់អ្នកេ្របើ្របាស់េផ ង េទៀតជាមួយ
ការតំេឡើងដូចគា។អ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើនគួរទាក់ទងជាែបបែផនជាមួយគាេទៅវិញ
េទៅមកេដើម ីេរៀបចំេពលេវលាមួយខណះេពលអ្នកទាំងពីរមក online េដើម ីជែជក
េលើ

Internet

។

VoIP

បានេធ្វើចលនាក្នុងដំេណើរលូតេផាះ

េឡើងតាំងពីមុនេគជាងការ្របឹងែ្របងៃន ‘ការអត់សុខ’(geek) ។
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និងលូតចុះលូត

បច្ចុប ន្នឃា ‘IP Telephony’ , ‘Internet Telephony’ និង ‘VoIP’ ទាំងអស់េនះ ជា
ទូេទៅសំេដៅេលើការ េផ្ញើរៃនេសវាកម្មគមនាគមន៏ជាេ្រចើនេដាយេ្របើ្របាស់ Internet
Protocol ។
ពីរ រឺបីឆាំចុងេ្រកាយអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម និងអ្នកតបណា្ដញបានផាស់ប្តូយា៉ង ឆាប់
រហ័ស

េដើម ីទទួលយកIP

ក៏ដូចជាែផ្នកៃនេហដារច្ចនាសម័្ពន្ធគមនាគមន៏របស់

ពួកេគ ។ជាថ្មីៗមាន បី្របេភទៃន VoIP call បងាញក្នុងការេ្របើ្របាស់ៈ
(i)

IP device to IP device

ក្នុង្របេភទៃនការេហៅេចញ(call)េនះ នូវ IP deviceមួយ េនៅចុងេ្រកាយមួយេធ្វើ
ការេហៅេចញផាល់េទៅកាន់ IP deviceេផ ងេទៀតេនៅខាងចុង (end)េផ ងេទៀត ។
IP device អាចជា IP Phone ផ្តល់ឲ រឺកម្មវិធី Software មួយ(ជាទូេទៅសំេដៅ
េលើដូចជា

‘softphone’)

។ការេហៅេចញ(call)ហូរចូលេដាយ្រតឹម្រតូវេលើ

បណា្ដញ IP មួយពីខាងចុង(end) េទៅខាងចុង(end) (េមើលរូបភាព ១៤) ។
រូបភាព ១៤. VoIP call flows: IP device to IP device
(Credit: Rajnesh D.singh)
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(ii)

IP

device

to

PSTNក្នុង្របេភទៃន

មួយេនៅចុងេ្រកាយមួយ(one

end)

call

តាម

IP

device

បេង្កើតការេហៅេចញេទៅទូរស័ព្ធបណា្ដញ

ទូរស័ព្ធបំែបកជាសាធារណះលក្ខណស្តង់ដាមួយ (a stand ad Public Switched
Telephone Network-PSTN) េនៅខាងចុងេផ ងេទៀត ។ IP device អាចផ្តល់ IP
Phone

រឺកម្មវិធី

software

មួយ(ជាទូេទៅបានសំេដៅដូចជា

‘softphone’

។ការេហៅេចញហូរេលើបណា្ដញ IP មួយតាមរយះ្រចក VoIP មួយេទៅ PSTN
(េមើលរូបភាព ១៥) ។
រូបភាព ១៥. VoIP call flows: IP device to IP device
(Credit: Rajnesh D.singh)
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(iii) PSTN TO PSTN
េនៅក្នុង្របេភទៃន call នូវទូរស័ព្ធ PSTN ស្តង់ដាមួយេនៅខាងចុងមួយេធ្វើការ call
េទៅកាន់ទូរស័ព្ធ PSTN ស្តង់ដាេនៅខាងចុងេផ ងេទៀត ។ call ហូរចូលតាមរយះ

PSTN េនះពីខាងចុងមួយតាមរយះបណា្ដញ IP មួយេទៅកាន់ PSTN េនៅខាង
ចុងេផ ងេទៀត(េមើលរូបភាព ១៦) ។
រូបភាព ១៦ VoIP call flows: PSTN TO PSTN
(Credit: Rajnesh D.singh)

េសវាកម្មថ្មីជាេ្រចើនបានែណនាំដូចជា Presence detection (សមត្តភាពដឹងតាម
រយះទំរងមួយចំនួនៃនរលកស

Online

ថាេតើមនុស មាក់គឺទំេនររឺមិនទំេនរ)

និងគំនិត េលខសកល ‘universal number’ (ឧ. មួយអាចមានេលខទូរស័ព្ធ
ដូចគាពី្រគប់ទីកែន្លង ក្នុងពិភពេលាកក៏ដូចជាមានការភាប់ Internet សមរម មួយ
ែដលទំរង់ទាំងពីរៃន

ការ្រពម្រពាង

បានផ្តល់ឲ

។បេច្ចកវិទ មូលដាន

IP

ផ្តល់អត្ថ្របេយាជន៏េផ ងេទៀតដូចជាៈ


េផ្ញើរសំេលង

(delivery

of

voice)និងការរួបរួមតគាៃនទិន្ននយ
័

សំេលងនិងកម្មវិធីវីេដអូ ឆ្លងកាត់ឧបករណ៏ជាេ្រចើន និងឧបករណ៏ផ្ទុងគា ។


ការែកែ្របឲ មានភាពងាយ្រសួលការនិងចំណាចតិចដូចជាចំនួនេ្រចើនបំផុតៃន
ទាំងេនះអាចេធ្វើរួចតាមរយះកម្មវធី (software) រឺ firmware ។



ការរីកចំេរីនយា៉ងឆាប់រហ័សៃនការែ្រប្របួលថ្មីេនៅតំៃលទាបបំផុតេដាយការេ្របើ
្របាស់ការេបើក្របព័ន្ធសាបត ករជាជាងជិត្របព័ន្ធកម្មសិទ្ធ េហើយនឹង
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ការរីកចំេរីនសំភារះរយះេវលាជិវិតក៏ដូចជាការព្រងឹងលក្ខណះ

ែកែ្របនិងែថ

រក ្របព័ន្ធអាច ្រតូវេធ្វើបានេអឡិច្រទូ និងេដើម ីេធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើរការសែម្តង
និងតំៃលែថរក ទាបេលើ្របព័ន្ធៃនជីវិត ។
ការទទួលយកទាំង្រសុងៃន IP ក្នុងបណា្ដញគមនាគមន៏នឹងចំណាចពីរ រឺបីឆាំេដើម ី
ចប់រួចរាល់ ជាមួយការមានរួចជា្រសាច់ៃន PSTN និងបណា្ដញ IP បានសងឃឹម
េជឿជាក់បន្តបនាប់តាមរយះចេនាះការបញ្ជូនេនះ ។
សារះ្របេយាជន៏ដ៏សំខាន់េនះៃនការទទួលយក

VoIP

សំរាប់អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

និងអ្នកេ្របើ្របាស់ទាំងពីរ េហើយរាប់បញ្ចូលដូចខាងេ្រកាម ។
េធ្វឲ
ើ កាន់ែត្របេសើរការចូលេទៅកាន់ព័តមា
៏ នៈ


វាអាចឲ មានការលូតលាស់ក្នុងការចូលេសវាកម្មព័ត៏មានេ្រចើនេទៅេកហដានថា
េតើតាមរយះែខ រ DSL រឺបេច្ចកវិទ េ្របើ្របាស់បញ្ចូលគាេផ ងេទៀត ។



VoIP គឺពត៌មានឯករាជ ។



វាជំរុញការអភិវឌឃន៏សង្គមតាមរយះការចូលេទៅបណា្ដញ

IP

បញ្ចូលគាមួយែដលជួយសំរួលការេរៀនតាមរយះចំងាយ(distance learning),
ការព បាលអ្នកជំងឺេដាយេផ្ញើរពត៌មានតាមកុំព ូទ័រ(telemedicine),
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច(e-government) ។


វាជំរុញការអភិវឌឃន៏េសដ្ឋកិច្ចតាមរយះការចូលេទៅកាន់ទីផ រថ្មី ។

ការលុបេចាលខណសីមាេ្រចើនៈ


VoIP
ផ្តល់អ្នកេ្របើ្របាស់នូវភាពរហ័សេដើម ីេ្របើ្របាស់ឧបករណ៏គមនាគមន៏មួយ
រឺេ្រចើន ដូចជាកុំព ូទ័រមួយ, ទូរស័ព្ធ, PDA, ទូរស័ព្ធ wireless, រឺ្របែហលជា



្របអប់ខ្ពស់បណ្ដុំទូរទស ន៏ (TV set top box) ។

VoIP
បញ្ចូលសំេលងជាមួយគាក្នុងេសវាកម្មដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើនែដលអាច្រតូវបានផ្តល់
តំៃលយា៉ង្របសិទ្ធភាពតាំងពីដំេណើរការបណា្ដញគឺេធ្វើេឡើងឲ មាន្របសិទ្ធ
ភាព ។
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VoIP លុបេចាលខណសីមាជាេ្រចើនរវាងឧបករណ៏ wireless និង wired
េហើយនិងជួយសំរួលការតភាប់គាេទៅវិញេទៅមក ។



VoIP អនុ

តិឯករាជភូមិសា្រស្ត និងភាពងាយកេ្រនើក និងវាមានសកានុពល

សំរាប់ភាពងាយ្រសួលៃនការេ្របើ្របាស់តាមរយះេលខមួយ្រគប់ទីកែន្លង ។
កាត់បន្ថយតំៃល(Reduction of costs):


សំរាប់ចរាចរសំេលងែដលទិន្នន័យ្រតូវបានប្រងួម

និងបញ្ជូនេលើបណា្ដញ

កុំព ូទ័រមូលដាន IP មួយេដាយមានន័យថា VoIP េ្របើេកើនេឡើងដល់ ៩០
ភាគរយៃន bandwidth តិចតួចជាងការេហៅេចញ NSTN ជា្របៃពណី ។


បណា្ដញ

Packet-switched

អាចៃថ្លអំពីមួយភាគបីៃន្របព័ន្ធ

circuit-

switched មួយ និងអាចសន ំសំៃចអំពី ៥០ េទៅ ៦០ ភាគរយក្នុងតំៃល
ដំេណើរការ ។
េសវាកម្មគណ
ុ ភាព្រតឹម្រតូវ (Consistent quality of Service):


បណា្ដញ

IP

អាច្រតូវបានបេង្កើតេឡើងជាលក្ខណះទូេទៅេដើម ីេផ្ញើរេសវាកម្ម

គុណភាព សំរាប់ VoIP ។


បណា្ដញ‘្រគប់្រគង IP’គាំ្រទរសមត្តភាពអថិភាពចរាចរសំេលង និងធានាគម
នាគមន៏្រតឹម្រតូវថ្វីេបើបណា្ដញ្រតូវកក់ស្ទះយា៉ណាក៏េដាយ ។



ក្នុងបរិយាកាសបានបេង្កើតបានយា៉ងល្អេដាយអ្នកេ្របើ្របាស់គឺមិនអាចជាតួយា៉
ងេដើម ីេធ្វើឲ មានភាពខុសគាក្នុងគុណភាពរវាងការ្រគប់្រគង

VoIP

call

និងPSTN call ជា្របៃពណីមួយ ។
មានប

េគាលនេយាបាយពីរ

រឺបីជុំវិញ

VoIP ែដលគួ្រតូវពិចារណាេនៅេពល

ដំេណើរការេលើយុត្តសា្រស្ត VoIP មួយ ។ទាំងេនះរាប់បញ្ចូលៈ
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ចំនន
ួ េលខ

(Numbering)

គឺជាលក្ខណះអាចេកើតមានេឡើងក្នុងៃថ្ញអានាគត

េហើយែផ្នកបេង្កើតអាស័យដាន្រពូតូកូល(Session initiation Protocol address)
និង’េដាះ្រសាយ‘
និងេធ្វើការ

Call,

រឺេឈាះេ្រកៅជាេ្រចើន្របែហល្រតូវបានេ្របើសំរាប់េដាះ្រសាយ
និង្រតូវែតមានផ្លូវមួយចំនួនសំរាប់េធ្វើផ្លូវទាំងេនាះ

េទៅចំនួន

ទូរស័ព្ធ្របៃពណី ។ទាំងេនះទាមទារចេនាះ្របែវងពិេសសៃនចំនួនេលខ ទូរស័ព្ធ
េដើម ី ភាប់េទៅអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម VoIP េដើម ីអនុ

តិការបញ្ជូលគានូវចំណុច

ជាេ្រចើន ជាមួយអ្នកផ្តល់េសវាកម្មទូរស័ព្ធែដលមាន ។ចំនួន្រចក រឺអនុ
េ្របើរក ទុកេលខទូរស័ព្ធរបស់ពួកេគេនៅេពលផាស់ប្តូរអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

តិអក
្ន
េហើយគឺ

ជាសារះសំខានងផងែដរក្នង
ុ ទីផ រមួយចំនួន ។
េ្របើេសវាកម្មបនាន់ (Emergency service access)គឺចូលេទៅកាន់េសវាកម្ម
បនាន់េហើយគឺជាទូេទៅ្រតូវបានបងាញដូចជាសំខាន់មួយៃនការផ្តល់េសវាកម្មគម
នាគមន៏សំេលង។វាគឺមានសារះសំខាន់េដើម ីពិចារណាថាេតើេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធទូរ
គមនាគមន៏ែដលមាន្រសាប់សំរាប់េសវាកម្មបនាន់គឺសាកសំេ្របើជាមួយ
េហើយរាប់បញ្ចូលទាំងមុខងារទីតាំងៃន
អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

VoIP

Caller

VoIP

។រាជរដាភិបាលអាចកំណត់ថា

េ្រគាងច ស់ការកំណត់ៃនេសវាកម្មរបស់ពួកេគ

និងធានាថាអ្នកេ្របើជាេ្រចើនដឹង និងយល់ការកំណត់ទាំងអស់េនះ ។
េសវកម្មសកល (Universal service)គឺជាទូេទៅ្រតូវបានកំណត់ដូចជាការផ្តល់ៃន
ការកំណត់បណ្ដុំតូចបំផុតៃនេសវាកម្មេ្រចើនេទៅអ្នកេ្របើ្របាស់ទាំងអស់េនៅតំៃលស
ម្រសបមួយ ។ រដាភិបាលគួរកំណត់ថាបណ្ដុំតូចបំផុតៃនេសវាកម្ម រាប់បញ្ចូលការ
ភាប់េទៅ

PSTN

និងេសវាកម្មទូរស័ព្ធេ្រចើជាសារធារណេនៅទីតាំងបានកំណត់

ទុក្ខជា្រសាច(ឧ. ទូរស័ព្ធ Call ជាបនាន់), ទូរស័ព្ធសារធារណ, និងការវាស់
ជាពិេសសមួយសំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់បិទេចាល ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ការផ្តល់ៃនេសវាកម្មសកលអាច្រតូវបានេដាះ្រសាយេដាយoperator
និងរដាភិបាលអាចទាមទាអ្នកផ្តល់េសវា

មួយរឺេ្រចើន

VoIP ែចករែលកតំៃលៃនការផ្តល់េនាះ

ដូចជាេសវាកម្ម ។
សន្តស
ិ ខ
ុ បណា្ដញ (Network

secturity)គឺេដាយសារេសវាកម្មគមនាគមន៏ជា

េ្រចើនគឺសារះសំខាន់េទៅេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធរបស់្របេទសមួយេហើយអ្នកផ្តល់េសវាក
ម្មជាេ្រចើនគឺជាទូេទៅ្រតូវបានរពឹងយករងាស់សមរម មួយេដើម ីការពារ្របព័ន្ធរបស់ពួ
កេគ

។ចាប់តាំពី

VoIPអាចបញ្ជូនតាមរយះ

Internet

សារធារណះ

រងាស់ទាំងេនះអាចរាប់បញ្ជូលការពារ្របឆាំងេមេរាគេ្រចើន(Viruses)

េហើយ

និងវាវាយ

្របហាពី DoS ។អ្នកផ្តល់េសវាកម្មជាេ្រចើនអាច្រតូវបានេទៀមទារផង ែដរេដើម ីជូន
ដំណឹងអ្នកេ្របើ្របាស់ៃនប

សន្តិសុខសំខាន់ពីេសវាកម្មជាេ្រចើនែដលពួកេគផ្តល់

ឲ ។
ការចូល្របត្តប
ិ ត្តិច ប់

(Law

enforcement

access)គឺ

ជាអាជាធរអនុវត្តន៏

ច ប់ជាទូេទៅទាមទារចូលេទៅបណា្ដញគមនាគមន៏ជាេ្រចើនក៏ដូចជាែផ្នកៃនការងាររ
បស់ពួកេគ ។បេច្ចកវិទ សមរម តំរូវការការអនុវត្តន៏េដើម ីអនុ

តិការទប់ សា្កត់

តាម ច ប់្រតឹម្រតូវ(ទីកែន្លងែដលអាជាធរអាចសាប់ រឺរក ទុក្ខ, គមនាគមន៏ក៏ដូច
ជាែផ្នកៃនការ្របមូលភស្តុតាង រឺ្រគប់្រគងសកម្មភាពេភវរកម្ម និងេគាលបំណ ង
េផ ងេទៀតបាន្រតូវយល់្រសបេដាយច ប់)ៃនេសវាកម្មគមនាគមន៏ក៏ដូចការចាប់យ
កការេ្របើ្របាស់ផងែដរ ។
VoIP

ផ្តល់ផ្លូវថ្មីទាំងមូលមួយៃនការេធ្វើរបស់អ្វីមួយ

និងជាមួយការជំរុញការផ រ

ភាប់ឧបករណ៏ ឌីជីថលេហើយវាបេង្កើតលទ្ធភាពែដលអាចេកើតេឡើងមួយៃនសំេលង,
ទិន្នន័យ,វីេដអូេផ្ញើរតាមបណា្ដញ

។ពីទស ននេយាបាយមួយ

មានតំរូវាការមួយ

េដើម ីអនុវត្តនតា
៏ មេពលេវលានិងដំេណើរេទៀងទាត់បត់ែបនែដលនឹងធានាថាបេច្ចកវិ
ទ គឺកំពុងអាចេ្របើ្របាស់វិវត្តន៏បាន និងគឺអាចេផ្ញើរេលើការសន របស់វា ។កម្មបទ
ចុងេ្រកាយគួរថាអ្នកេ្របើ្របាស់គឺអាចេ្របើកម្មវិធី

(application)

រឺឧបករណ៏

(device)ៃនជំេរីសរបស់ពួកេគេលើបណា្ដញេលើលក្ខខណែដលវាមិនេធ្វើឲ ប៉ះពាល
ដល់បណា្ដញេហើយនឹងអ្នកេ្របើជាេ្រចើនអាចជញ្ជក់្របេយាជន៏ពីេសវាកម្មកំពុងែដល
មាន ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

៣.៤ អង្គការ Internet
គានការពិភាក រៃន Internet បច្ចុប ន្នែដលគួរបំេពញេដាយគានការប

ក់ ៃនអង្គការែដលបានពាក់

ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌឃន៏, រដាបាលនិងអភិបាលកិច្ចរបស់វា ។ Internet េនះគឺជាទូេទៅ្រតូវបានយល់េឃើញថា
ដូជាបានេរៀបចំសហ្របត្តិបត្តិការយា៉ងធូរៃនអង្គការអន្តជាតិេផ ងៗគាែដលគឺដំេណើរការេឆាះេទៅលក្ខណះ
រួមល្អ

និងបន្តសុវត្តិភាពនិងេស្ថភាពៃន

Internet

សកល

។ទិសេដៅេគាលនេយាបាយនិង

ការសំេរចចិត្តជាេ្រចើនគឺជាញឹកញាប់្រតូវបានកំណត់េដាយដំេណើរការពីេ្រកាមដល់េលើមូលដានមតិទូេទៅមួ
យ

។វាគឺជាការផាស់ប្តូរពីទំរងពីខ្ពស់មកទាប្របៃពណីេនះៃនអភិបាលកិច្ចែដលទីកែន្លងរដាភិបាល

រវាងអង្គការរដាភិបាល

និងភាកងារបានបេង្កើតការែណនាំនេយាបាយ

និងផាល់

នេយាបាយបញ្ចូលែផ្នកទូរគមនាគមន៏្របៃពណីេនះមកពីអ្នកបេង្កើតច ប់
នេយាបាយេលើការែណនាំៃនភាកងារដូចជា

ITU

ដំេណើរការភាប់សហ្របត្តិបត្តិការណ៏មួយ

និង

។សំរាប់ឧទាហរណ៏

និងអ្នកសេ្រមចគំេ្រមាងការណ៏

។េតើជ័យជំនះអ្វីគឺបានដំេណើរការអនុវត្តន៏មួយជាជាង

ដូចជាការសំេរចចិត្តជាេ្រចើន្រតូវបានេធ្វើេឡើង

និងបាន

អនុវត្តន៏្របែហលជាមួយការអតាធិប យមួយចំនួនជាមួយអ្នកផ្តល់េសវាកម្មទូរគមនាគមន៏េ្រចើនក៏ប៉ុែន្តជា
មួយការបញ្ចូលតិចតួចពីសង្គមឲ កាន់ែតធំ

។ជាមួយការមកដល់

Internet

និងពាក់ព័ន្ធជាមួយ

បេច្ចកវិទ េហើយដំេណើរការេធ្វើការសំេរចចិត្តេនះបានទទួលយកបរិដានផាស់ប្តូរជាមួយតំរូវការអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ជាេ្រចើនបញ្ចូលេទៅកាន់ដំេណើរការនេយាបាយ ។
ទំរងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនព័ទ្ធជុំវិញរាល់ែផ្នកទាំងអស់រាប់បញ្ចូលែផ្នកឯកជន,

សង្គមសុីវិល

និង្រកុមអ្នក

េ្របើជាេ្រចើន្រកុម ។េនៅេពលេនះេចាតសួរការ្របកួត្របែជងេនះេដើម ីបេង្កើតការអនុវត្តន៏ និងបទដាន ។
េទាះបីជាយា៉ងណាជាមួយការបំលាស់ទីយា៉ងរហ័សេទៅមុខរកលក្ខណះរួមមួយែដលវាគឺជាការប

េដា

យរដាភិបាលយល់

។ទាំង

និងរកិលេទៅមុខនូវដំេណើរការបញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនែដលមានេនៅក្នុង

េនះធានាថាការជូនដំណឹងការសំេរចចិត្តគឺបានេធ្វើេលើប
និងប

របស់សាធារណះដ៏ធំ

នេយាបាយែដលយកេទៅកាន់េរឿងរាវទស នះ

។ចំណុចសំខាន់មួយេដើម ីកំណត់សំគាល់ទីេនះគឺថាប

ទូរគមនាគមន៏្របៃពណីបានកាយេទៅសំរាប់ប

នេយាបាយ

ុ
នេយាបាយសារធារណះទូេទៅែផ្នកេ្រចើនបំផត

។សំរាប់

ឧទាហរណ៏តំៃលេ្របើ្របាស់ទូរគមនាគមន៏, ការ្របកួត្របែជង, និងការទទួលយកបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ ដូចជា
VoIP សំរាប់េសវាេផ្ញើរគឺជាតំបន់េ្រចើនែដលទីកែន្លងអតិថិជនជាេ្រចើនគឺកំពុងទាមទាជំេរីសក្នុងទំរង់របស់វា
ពីតំៃលេទៅេសវាកម្មអតិថិជនេដើម ីអាចេ្រជើសេរីសអ្នកផ្តល់េសវាកម្មមួយេនៅបំណង់
ជាេ្រចើនមានន័យថារដាភិបាលទាំងេនាះ

និងនាយកដានតាក់ែតងច ប់

ICT

។ទំរង់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
ក្នុងលក្ខណះពិេសស

េដាយ្រតូវរក ទទឹមគាៃនការេជឿនេលឿនបេច្ចកវិទ សកលនិងបញ្ចូលមិន្រតឹមែតអ្នកពាក់ព័ន្ធតំបន់េហើយ
នឹងអង្គការអន្តរជាតិេផ ងៗផងែដរែដលគឺ្រតូវបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌឃន៏

និងការែកែ្របៃន

Internet

។ផ្លូវមួយេដើម ីទទួលវាេនះគឺតាមរយះការបេង្កើតៃនែផ្នកមួយជាមួយក្នុងនាយកដានច ប់ែដលគឺ្រតូវបានច
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ង្អុលបងាញការ្រសាវ្រជាវ

និងការវាយតំៃលបេច្ចកវិទ ថ្មីជាេ្រចើន

និងការប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់របស់ពួកេគ

េហើយនិងស្រមបស្រមួលជាមួយអង្គការនេយាបាយ និងស្តង់ដា ICT មិនែមនជា្របៃពណីេផ ងៗគា ។
ខាងេ្រកាមេនះគឺជាេសចក្តីសេង្ខបមួយៃនអង្គការអន្តរជាតិជាេ្រចើនទាំងេនះេផ ងៗគា ។
សង្គម Internet (Internet Society-ISOC)២២
សង្គម

Internet

គឺជាអង្គការគាន្របាក់ចំេណញមួយបានរកេឃើញក្នុងឆាំ

េដាយផ្តល់ការដឹកនាំក្នុងការេដាះ្រសាយប

១៩៩២

នេយាបាយសារធារណះេលើៃថ្ញអនាគតៃន

Internet

េហើយគឺជាផ្ទះអង្គការសំរាប់ការទទួលខុស្រតូវជា្រកុមេ្រចើនសំរាប់ស្តង់ដាេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ

Internet

រាប់បញ្ចូល Internet Engineering Task Force(IETF) និងInternet Architecture Board(IAB)
។វាេដើរតួជាការិយាល័យធានាគាជាតិសកលមួយផងែដរសំរាប់ពត៌មាន

Internet

និងការអប់រ

េហើយនិងជាអ្នកជួយសំ្រមួល និងអ្នកសំរបសំរួលការបេង្កើតទាក់ទង Internet ជុំវិញសកលេលាក ។ISOC
ជួយដំេណើរការកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលបណា្ដញអន្តរជាតិសំរាប់្របេទសកំពុងអភិវឌឃន៏ជាេ្រចើន ។
ISOC

មានសមាជិកអង្គការេ្រចើនជាង

េលើ៩០សាខាជុំវិញពិភពេលាក
America)

និងេ្រចើនជាង

២៨,០០០សមាជិកបុង្គលក្នុង

។ការេកើតេឡើងថ្មីៗជាេ្រចើនបំផុតរបស់

ការិយាល័យតំបន់េដើម ីបំេរីសហគមន៏
ឡាទីន(Latin

៨០សមាជិក
Internet

ISOC

តំបន់។ការិយាល័យតំបន់

និងការីប៊ីន(Caribbean),

អាហ្វីការ(Africa),

ISOC

គឺការបេង្កើតជា
ថ្មីៗបំេរីអាេមរិក

អាសុីខាងត ូងនិងខាង

ត ូងេឆៀងខាងេកើត(South and Southeast Asia) ។ ISOC មានការិយាល័យជាេ្រចើនក្នុង Washington,
DC, USA េហើយនិង Geneva, Switzerland ។
IETF
IETF បេង្កើត និងជំរុញ standards and protocol covering TCP/IP និងបេច្ចកវិទ េផ ងេទៀតទាក់ទង់េទៅ
Internet ។េយាងតាម RFC3935 របស់ IETF: ្របេយាគេបសកម្មមួយសំរាប់ IETF:
េគាលបំណងៃន IETF គឺបេង្កើតការងារ Internet ឲ កាន់ែត្របេសើរ ។េបសកម្មៃន
IETFគឺេដើម ីបេង្កើតគុណភាពខ្ពស់,

ឯកសារវិស្វករនិងបេច្ចកេទសែដលពាក់ព័ន្ធ

ែដល

មានឥទ្ធិពលេលើផ្លូវ្របជាជនរច្ចនា, េ្របើ្របាស់, និង ្រគប់្រគង Internet ក្នុងផ្លូវមួយ
ក៏ដូចជាេធ្វើ Internet ឲ ដំេណើរកាន់ែត្របេសើរ ។ឯកសារទាំងេនាះ រាប់បញ្ចូលស្តង់ដា
protocol, អនុវត្តន៏ថ្មីៗបំផុត, និងឯកសារពត៌មាន្រគប់្របេភទេផ ងៗគា២៣ ។
២២ This section is adapted from Internet Society, “Introduction to ISOC,” http://www.isoc.org/isoc.
២៣ Network Working Group, Request for Comments: 3935 - A Mission Statement for the IETF (Internet

Society, 2004), http://www.ietf.org/rfc/rfc3935.txt.

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

IETF អនុវត្តន៏មុខងាររបស់វាតាមរយះ្រកុមការងារជាេ្រចើនេផ ងៗគា និងការងារជាេ្រចើនគឺ្រតូវបានេធ្វើរួច
រាល់តាមរយះបញ្ជី mail (mailing list) ។មានការជួប្របជុំគាបីដងែដលេធ្វើជាេរៀងរាលឆាំ ។ពុំមានតំរូវ
ការសមាជិកផ្លូវការសំរាប់ IETF ។ស្តង់ដា Internet ពិតគឺ្រតូវេបាះពុម្ពក្នុងទំរងៃនការេស្នើស៊ុសំរាប់ការ
ពន ល់(Request for Comment-RFC) ។
RFCs ឲ ឯកសារសំខាន់ការ្រសាវ្រជាវ និងបេច្ចកវិទ ទាក់ទងជាមួយ Internet និងបនាប់មកបានផ្តល់
សំរាប់បងាញការ្រតួតេមើលេឡើងវិញ និងការពន ល់ ។មួយចំនួនៃនទាំងេនះ គឺ្រតូវបានេបាះពុម្ព ជាបន្ត
បនាប់ដូចស្តង់ដា

Internet

េដាយ

IETF

េនះ។មិនទាំងអស់ៃន

RFCs

គឺជាស្តង់ដា

Internet

ដូចេចាះមួយចំនួនគឺ្រតូវបានេបាះពុម្ពសំរាប់េគាលបំណងពត៌មាន ។ការែកែ្របនិងការេបាះពុម្ព គឺអនុវត្តន៏
េដាយ RFC Editor២៤ េនះ េដាយ្រតូវបានផ្តល់េដាយសង្គម Internet (Internet Society) ។
្រកុមដឹកនាំ្រសាវ្រជាវ Internet (The Internet Engineering Steering Group – IESG)
IESG ្រតួត្រតាការ្រគប់្រគង់បេច្ចកេទសៃន IETF និងដំេណើរការស្តង់ដា Internet ។វា្រតូវបានេធ្ធើរួចរាល់
ជាជួរជាមួយច ប់ និងនីតិវធ
ិ ីបានយល់្រសបេដាយ្រកុម្របឹក ភិបាលរបស់ ISOC ។
The Internet Research Task Force - IRTF
IRTF គឺអង្គការឋិតេ្រកាម IETF ។េបសកម្មអធាធិបាយរបស់វាគឺ “ជំរុញការ្រសាវ្រជាវៃនសារះសំខាន់
េដើម ីការែកែ្របៃន

Internet

នាេពលអនាគតេដាយបេង្កើតភាពេផាតេលើ,

តូចនិងរយះេពលែវងេលើ្របធានបទទាក់ទងេទៅនឹង
បេច្ចកវិទ និង

សាបត ករ”

។25

Internet

protocols,

ការងារ្រកុម្រសាវ្រជាវ
កម្មវិធី

(application),

IRTFេនះគឺ្រតូវបាន្រគប់្រគងេដាយ្រកុមដឹកនាំ្រសាវ្រជាវ

Internet

ែដលមានមុខងារដូច IESG ។
IAB
IAB េនះគឺ្រតូវបានដាក់កិច្ចការឲ េធ្វើេដាយសង្គម Internet ជាមួយការអភិវឌឃន៏វិស្វករ និងបេច្ចកេទស
ទាំងអស់ៃន Internet ។វា្រតួតពិនិត ចំនន
ួ កំមាំងការងារ (Task Force) រាប់បញ្ចូលទាំង IETF និងIRTF
។ IAB េនះេមើលេទៅរូបភាពធំៃន Internet និងបញ្ចូលការសំរបសំ្រមួលនិងគេ្រមាងរយះេពលែវង ។
វាេដើរតួដូចជា្រកុម្របឹក េកាះេហៅ(appeal
កំណត់េពលនិង្រតួតពិនត
ិ

RFC

board)

Editor

សំរាប់ការេហៅ្របឆាំងសកម្មភាព

IESG

ែដល

េដាយយល់្រសបការណាត់ជួបៃនអាជាធរចំនួនេលខ

បានកំណត់ទុក្ខ Internet (Internet Assigned Number Authority- IANa)) េដើរតួខ្លួនជាអ្នកែណនាំេទៅ
ISOC េហើយនិង្រតួតពិនត
ិ IETF តភាប់ជាមួយែផ្នកខ្លួនេផ ងេទៀត(Standards bodies) ។
២៤ RFC Editor, http://www.rfc-editor.org.
២៥ Internet Research Task Force, “IRTF Mission,” http://www.irtf.org.
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IANA26
IANA

េនះគឺទទួលខុស្រតូបសំរាប់ស្រមបសំ្រមួលធាតុគន្លឹះមួយចំនួនែដលរក ទុក្ខឲ

ដំេណើរការយា៉ងរលូន

។ខណះេពលេនាះ

ពាស់េពញពិភពេលាក

ែដលគឺផ្តល់ឲ េដាយេសរីពីការស្រមបស្រមួលកណា្ដល

បេច្ចកេទសសំរាប់គន្លឹះសំខាន់ៃន

Internet

Internet

Internet

គឺ្រតូវមានេកត្តិនាមសំរាប់កាយជាបណា្ដញ

េដើម ីជាការស្រមបស្រមួលសកល

េហើយមានត្រមូវការ
និងតួនាទីសំ្រមប

សំ្រមួលគឺឋិតេនៅេ្រកាម IANA ។
ភាពជាក់លាក់

IANA

ចាប់យកនិងែថរក

unique

codes

និង្របព័នច
្ធ ំនួនែដល្រតូវបានេ្របើក្នុង

ស្តង់ដាបេច្ចកេទស ‘protocols’ ែដលដឹកនាំ Internet ។ទាំងេនាះរាប់បញ្ចូល្របភព DNS និងការ ្របមូលផ្តុំៃន
IP addresses ែដលវាចាប់យកការចុះេឈាះ Internet តំបន់ (Regional Internet Registries - RIRs) ។
IANA

េនះគឺមួយៃនវិទ សានចាស់បំផុតៃន

កាលេ្រកាយេទៅឆាំ

១៩៧០

Internet

ជាមួយសកម្មភាពរបស់វា

។បច្ចុប ន្នវា្រតូវបានដំេណើការេដាយសហ្របត្តិបត្តិ

កំណត់អាយុ

Internet

សំរាប់

កំណត់េឈាះ និងេលខ (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

-

ICANN))គឺជាអង្គការគាន្របាក់ចំណូលេរៀបចំេដាយអន្តរជាតិេហើយបេង្កើតេឡើងេដាយសហគមន៏
Internet េដើម ីជួយសំ្រមបស្រមួលតំបន់ៃនការទទួលខុស្រតូវរបស់ IANA ។
ICANN
ICANN សំ្រមបស្រមួលសា្គល់ែតមួយគត់ទាំងអស់េលើទីកែន្លងែដល Internet ដំេណើរការ ។ទាំងេនះ
រាប់បញ្ចូល IP address និង DNS ។មុខងារបេច្ចកេទសៃន ICANN គឺជាទូេទៅ្រតូវបានេដាះ្រសាយេដាយ
IANA ែដលគឺ្រតូវបានឧបថម និងដំេណើរការេដាយ ICANN ។ភាពទំេនរៃនដំេណើរការរបស់ ICANN
ទាក់ទងេដើម ស
ី ំរបសំរួលៃននេយាបាយ។ការងារេនះជាេ្រចើនគឺ្រតូវបានេធ្វើរួចរាល់េហើយតាមរយះបណ្ដុំមួ
យៃនអងា្គរគាំ្រទ និងគណកមាធិកាែណនាំ(េមើលរូប ១៧) ។

26 This section is adapted from IANA, “Introducing IANA,” http://www.iana.org/about.

េមើលរូប ១៧. រច្ចនាសម្ពន
័ អ
្ធ ង្គការ ICANN
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្របភពៈ ICANN, http://www.icann.org/about
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គឺជាសហាគមអន្តរជាតិមួយែដលកែន្លងសមាជិកអង្គការគឺជាបុង្គលិកេពញេមា៉ង

និងការងាររដ្ឋ

ទាំងអស់គាេដើម ីបេង្កើត Web standards ។េបសកម្មរបស់វាគឺ “េដើម ីដឹកនាំ World

Wide Web

សកានុពលេពញរបស់វាេដាយបេង្កើត

protocols

និងេធ្វើការែណនាំែដលធានា

ការលូតលាស់រយះ

េពលែវងសំរាប់ Web ” ។ W3C េនះអាច្រតូវបានតភាប់េទៅ IETFេដាយេលើក ែលងថាវាេផាត េលើWeb
េនះនិងទាក់ទងបេច្ចវិទ ជាេ្រចើន ។
W3C

េនះបន្តេបសកម្មដំបូងរបស់វាតាមរយះការបេង្កើត

និងការែណនាំែដល្រតូវបានេហៅថាការែណនាំ
ការែណនាំបានេបាះពុម្ពតាំងពី

១៩៩៤

W3C

។ការែណនាំ

។សកម្មភាពេផ ងេទៀតៃន

Web
W3C

standards
ចំនួនេ្រចើនជាង១១០

W3C

រាប់បញ្ចូលការអប់រ

និងការេឈាងៃនការបេង្កត
ើ Software និងេបើកេវទិការជែជកសំរាប់ពិភាក អំពី Web ។
អាចេ្របើ

Web

(Web

interoperability)ែដលសំេដៅេលើសមត្តភាព

Hardware

និងSoftware

បានេ្របើចូលេទៅកាន់ Web េដើម ីេធ្វើការទាំងអស់គា េហើយគឺមួយក្នុងចំេណាមេគាលបំណងរបស់ W3C
។េគាលបំណងគឺបាន្រតូវេដាះ្រសាយតាមរយះការេបើកចំហៃនការេបាះពុម្ព (មិនែមនជាកម្មសិទ្ធ) ស្តង់ដា
សំរាប់ភាសា

Web និងprotocols តាមរយះែដល W3C ែស្វងរកេដើម ីេជៀសេវៀងជាែផ្នកៃនទីផ រ

និងជាភាគៃន Web ។
េលាក Tim Berners-Lea គឺជាអ្នកបេង្កើត World Wide Web បំេរីជា W3C Director ។
WIS, WGIG and IGF
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

កិច្ច្របជុំពិភពេលាកស្តីពីសន្តិសុខពត៌មាន (The World Summit on the information Society – WSIS)
មានសិកា្ខសិលាពីរបានបេងាះេដាយអង្គការសហ្របជាជាតិ។េគាលបំណងមួយក្នុងចំេណាមេនាះគឺបាន
ផ រភាប់េទៅឧបករណ៏ឌីជីថលេដាយេធ្វើឲ កាន់ែតរីកចំេរីនការេ្របើ្របាស់

Internet

ក្នុងការអភិវឌឃន៏

ពិភពេលាក ។សិកា្ខសាលាជាេលើកទីមួយគឺបានេធ្វើេឡើងក្នុង Geneva ៃន្របេទស Switzerland

ក្នុងឆាំ

២០០៣ េហើយេលើកទី២គឺក្នុង Tunis ៃន្របេទស Tunisia ក្នុងឆាំ ២០០៥ ។ITU េនះយក តួនាទីៃន
អ្នកេរៀបចំដឹកនាំ ។
កិច្ច្របជុំេនៅ Geneva ទទួលយកការ្របកាសេគាលការណ៏(Declaration of Principle)២៨មួយបានតាំង
មូលដានជុំវិញការែចករែលកចំេណះដឹង

និងសង្គមពត៌មានមួយែដលគឺអាចទទួលយកេទៅទាំងអស់

។គំេ្រមាងសកម្មភាព (Plan of Action២៩)មួយកំណត់េគាលបំណង់ៃនការនាំយក ៥០ ភាគរយៃន
ពិភពេលាក

online

េដាយឆាំ

២០១៥

។េទាះបីជាយា៉ងណា

វាពុំបានេធ្វើអតាធិប យពីវិធីេធ្វើ

យា៉ងណាេដើម ី្រតូវបានទទួលយក ែថមទាំងេធ្វើវា្រគប់ដណ្ដប់េលើមូលនិធិ និងប

អភិបាលកិច្ច Internet

ជាេ្រចើន ។សំរាប់មូលេហតុេនះ ការងារជា្រកុមេលើអភិបាលកិច្ច Internet (the Working Group on
Internet Governance – WGIG)គឺបានបេង្កើតបនាប់ WSIS Geneva 2003 ។ការងាររបស់វាគឺ
“េដើម ីេធ្វើការ្រសាវ្រជាវ និងបេង្កើតសំេណើរសំរាប់សកម្មភាព ឲ បានសមរម េលើអភិបាលកិច្ចេលើ Internet
េដាយឆាំ ២០០៥” ។េដាយជាក់ែស្តង WGIG គឺ្រតូវបានែចកការងារ េដើម ីបេង្កើតនិយមន័យការងារ
ៃនអភិបាលកិច្ច

Internet

និងេធ្វើការកំណត់ប

នេយាបាយសារធារណះែដលទាក់ទង

និងតួនាទី

ៃនអ្នកពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនក្នុងដំេណើរការ ។៣០
សិកា្ខសាលាេលើកទីពីរៃន WSIS ក្នុង Tunis ក្នុងឆាំ ២០០៥ បានបងាញលទ្ធផលក្នុងការផាច់ញាររបស់
Tunis31

និងរេបៀបវារះៃន

Tunis

សំរាប់សង្គមពត៌មានបាន៣២

និងែបបបទៃនេវទិការអភិបាលកិច្ច

Internet៣៣(Internet Governance Forum-IGF) ។រេបៀបវិរះរបស់ Tunisៃនសង្គមពត៌មានអេញ្ចើញ
អគ្គេលខាធិការៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ
បាយអ្នកែដលពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើន(ឃាទី

េដើម ីេកាះេហៅមក្របជុំេវធិការថ្មស
ី ំរាប់ការអតាធិប យនេយា
៦៧)េដាយឆមាសទីពីរៃនឆាំ

២០០៦ក្នុងដំេណើរការេបើកនិង

បញ្ចូលមួយ(ឃាទី៧២) ។IGF េនះគឺេវធិការអ្នកែដលពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនសំរាប់ពិភាក ប

អភិបាលកិច្ច

Internet និងការគាំ្រទ អគ្គេលខាធិការៃនអង្គការសហ្របជាជាតិក្នុងការអនុវត្តន៏លទ្ធផលៃនសិកា្ខសាលា
WSIS IGF េលើប

ែដលទាក់ទងេទៅការេហៅ្របជុំៃនកិច្ច្របជុំ IGF ។

២៨ WSIS, “Declaration of Principles,” http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
២៩ WSIS, “Plan of Action,” http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/
៣០WGIG, “About WGIG,” http://www.wgig.org/About.html.
៣១ WSIS, “Tunis Commitment,” http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.pdf.
៣២ WSIS, “Tunis Agenda for the Information Society,” http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html.
៣៣ IGF, http://www.intgovforum.org.

ម៉ឌ
ូ ល
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្រកុមអ្នកែណនាំ (advisory group) បេង្កើតសមាជិកជាេ្រចើនពីែផ្នកឯកជន, ែផ្នករដាភិបាល, ែផ្នកសង្គម
សុីវិល(រាប់បញ្ចូលសហគមន៏បេច្ចកេទស និងបណិតសភា)គឺ្រតូវេធ្ធើជាទំរងេដើម ីែណនាំេលខាធិកាដាន
IGF មានអាណាត្តិ ៥ឆាំជាមួយការ្របជុំដំបូងបានេធ្វើេនៅ Athens ក្នុង្របេទស Greece ក្នុងឆាំ ២០០៦
និងការ្របជុំេលើកទីពិរេធ្វើេឡើងេនៅ Rio de janeiro ក្នុង្របេទស Brazil ក្នុងឆាំ ២០០៧ ។កិច្ច្របជុំេនៅឆាំ
២០០៨, ២០០៩ និង ២០១០ និងេធ្វក
ើ ្នុង Hyderabad ក្នុង្របេទស India, Egypt, និង Lithuania
រឺAzerbaijan តាមការគួរ ។ កិច្ច្របជុំ Athens ឆាំ២០០៦គឺ្រតូវេនៅកណា្ដលជុំវិញេគាលេរឿងៃនការេ្របើ
្របាស់, ភាពេផ ងៗគា, ភាពចំហ និងសុវត្តភាព ។ធនធាន Internet ដ៏សំខាន់គឺ្រតូវបានដាក់បញ្ចូល
ជាេគាលេរឿងេលើកទី៥េនៅកិច្ច្របជុំនាឆាំ២០០៧

។វាគួរ្រតូវបានេធ្វើកំណត់េហតុែដល

IGF

គឺមិនែមន

ជាដងខ្លួនៃនការបេង្កើតគេ្រមាងការនេយាបាយក៏ប៉ុែន្តមានជាេ្រចើនេទៀតៃនការេបើកេវទិការសំរាប់ការនិយា
យៃនអ្នកែដលពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើន ។
ការចុះេឈាះតំបន់ Internet (Regional Internet Registries)៣៤
ក្នុងតំបន់និមយ
ួ ៗ ការ្រគប់្រគង, ការែចកចាយនិងការចុះេឈាះៃនសាធារណះ, ចេនាះអាស័យដាន
Internet ជាេលខ(numeric Internet address space) និងទាក់ទងធនធានេ្រចើនគឺការទទួលខុស្រតូវៃន
RIR ។មាន RIR ចំនួន ៥ ែដលមានរួចជា្រសាចេនៅបច្ចុប ន្ន(តារាង ២) ។

តារាង ២.ការចុះេឈាះតំបន់ Internet
RIR

Region served

APNIC

Asia Pacific

RIPE NCC

Europe and the Middle-East

ARIN

Northern America and sub-Sahran Africa

LACNIC

Latin America and the Caribbean

AfriNIC

Africa

្របភពៈ APNIC, http://www.arinnet/community/rirs.html
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៣៤ This section is adapted from APNIC, “About APNIC,”
http://www.apnic.net/info/faq/apnic_faq/about_apnic.html.

IANA បានបេង្កើត RIRs េផ្ទរចេនាះ្របែវងៃនធនធាន Internet(ឧ. បណ្ដុំៃន IP address) េទៅ RIRsែដល
ចាប់យកធនធានជាមួយក្នុងតំបន់ជាេ្រចើនរបស់ពួកេគ

។ភាពរឹងមាំខាងនេយាបាយ

និងការជំរុញការ

អនុវត្តន៏ កាន់ែត្របេសើសំរាប់ Internet គឺ្រតូវទទួលបានតាមរយះការស្រមបស្រមួលស្និតសាលចំេណាម
RIRs និងអង្គការដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើន ។
RIRs ទាំង៥ទាំងអស់គាបេង្កើតអង្គការធនធានចំនួន (Number Resource Organization –NRO)
ែដលគឺ្រតូវេធ្វជា
ើ ទំរងទទួលេធ្វើតាមសកម្មភាពចូលរួមៃន

RIRs

េនះរាប់បញ្ចូលគេ្រមាងបេច្ចកេទស,

សកម្មភាពទំនាក់ទំនងគា និងការស្រមបស្រមួលេគាលនេយាបាយ ។

សាកល ងខ្លន
ួ ឯង
1. េតើអង្គការណាមួយបេង្កើតស្តងដាេ្រចើនសំរាប់បេច្ចវិទ សំខាន់ែដលេធ្វើឲ Internet
ដំេណើរការបាន?
2. េតើអង្គការណាមួយគឺ្រតូវបានទទួលខុស្រតូវជាមួយការងាររដ្ឋបាលៃនចំនួនេលខ
និងេឈាះែដលេធ្វើឲ Internet ដំេណើរការបាន?
3. េតើ RIR បំេរីតំបន់អ្នករស់េនៅក្នុងយា៉ងណា?

៣.៥ IPv6
IPv6 គឺជាជំនាន់បនាប់ៃន Internet Protocol េហើយវានិងសេ្រមច IPv4 េលើ Internet ដំេណើរការស័ព្ធ
ៃថ្ញជាេ្រចើននាេពលបច្ចុប ន្ន ។ IPv4 អនុ

តិឲ ៤េកាតៃន IP address េហើយជាចំនួន ដ៏េ្រចើនែដលបាន

យករួចេទៅអង្គការ រឺបុង្គល ។េយាងតាមការវាយតំៃល៣៥ មួយចំនួនេដាយបណ្ដុំៃន address គឺ្រតូវបាន
រពឹងទុក្ខេ្របើអស់េពលណាមួយេនៅចេនាះឆាំ ២០១០ ដល់ ២០១២ ។
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ក្នុងេដើមឆាំ ១៩៩០ វាកាយជាភាពច ស់ែដលេលខថ្មីៃន IP address គួរមិន្រគប់្រគាន់សំរាប់ Internet
នាេពលៃថ្ញអនាគត

។ផ្លូវខុសៗគាេដើម ីេដាះ្រសាយជាមួយប

ែដល្រតូវបានេលើកេឡើងនិងIETF

បានេឆ្លើយតបេដាយទំរងជា្រកុមការងារេ្រចើន ។ការ្របឹងែ្របងេនះដឹកនាំ RFCs ដំបូងេគែដលកំណត់ IPv6
ក្នុងឆាំ១៩៩៦ និងការេបាះេចញៃនជំនាន់ថ្មីៃន IPv6 ក្នុងឆាំ ១៩៩៨ ។៣៦
៣៥ Geoff Huston, IPv4 Address Report, http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html.

៣៦ Network Working Group, Request for Comments: 2460 - Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
(Internet Society, 1998), http://tools.ietf.org/html/rfc2460.

IPv6 ផ្តល់មួយចំនួន ៣៤០ែសនេកាត address ។Internet ្របភពេដើមគឺបានបេង្កើតេលើគំនិតៃនការតភាប់
end-to-end (ឧ. មា៉សុីនមួយអាចទំនាក់ទំនងផាល់ជាមួយមា៉សុីនេផ ងេទៀត) និង IPv6គឺជហា
ំ ន់េ្រកាយ
មួយក្នុងទិសេដៅេនាះ ។
ការបកែ្របអាស័យដានបណា្ដញ(Network

Address

Tanslation

–

NAT)គឺ្រតូវបានបេង្កើត

ដូចជាផ្លូវមួយជុំវិញែដនកំណត់ធនធាន address េនះៃន IPv4។ NAT មួយគឺ្រតូវបានអនុវត្តន៏ក្នុង្រចក
រឺ្រចកផ្លូវ និងអាចែចករែលក IPv4 address សារធារណះមួយេលើែផ្នក WAN ជាមួយកុំព ូទ័រ
ជាេ្រចើន(ជាមួយឯកជន និងnon-public Internet routable IP addresses) េលើែផ្នក LAN
។ដូចេនះវាអនុ

តិឧបករណ៏បែន្ថមបឲជាេ្រចើនេដើម ច
ី ូលេទៅ Internetតាមរយះ one public IPv4

address ។
ការេកើនេឡើងចំនួន address ែដលអាចេ្របើ្របាស់បានតាមរយះ IPv6 េហើយមានន័យថាមាន ការផាស់ប្តូរ
មួយចំនួនផងែដរេទៅផ្លូវដូច

address

គឺ្រតូវបានេ្របើ

និងបានបងាញេលើផាំងេបើកេគហទំព័រ

(Web

browser)សំរាប់ជាឧទាហរណ៏ ។IPv4 address មួយគឺ្រតូវបានផ ំេឡើងៃន៤្រកុមៃនចំនួនេលខ និងេមើល
ដូចខាងេ្រកាមៈ

202.62.220.198
IPv6 address មួយគឺផ ំេឡើង៨្រកុមៃន៤តួេលខេគាល ១៦:

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e0370:7334
េលើ Web browser មួយនិង្រតូវបានេ្របើ និងបងាញដូចខាងេ្រកាមៈ

IPv4

IPv6

http://202.62.220.198/
http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]
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មា្ខងេទៀតពីការេកើនេឡើងក្នុងចំនួនៃន IP addresses ែដល IPv6 ផ្តល់សំរាប់ខាងេ្រកាមៈ
ការតំេឡើងេដាយស្វយ
័ ្របវត្តិ

(Auto-configuration)គឺជាឧបករណ៏អាច្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយស្វ័យ

្របវត្តិេនៅេពលបានភាប់េទៅបណា្ដញ IPv6 ។េនៅេពលបានភាប់ដំបូងេទៅបណា្ដញមួយ ឧបករណ៏េនះេផ្ញើរ
ការេស្នើស៊ុសំរាប់ការតំេឡើង parameters របស់វា ។សំរាប់បណា្ដញែដល្រតូវបានតំេឡើងេដើម ីេធ្វើវា េហើយ
ើ ្រសទាបបណា្ដញ(network-layer configuration
router មួយនឹងេឆ្លើយតបជាមួយ parameters បេង្កត
parameters) ។
Multicast គឺជា្របភពេផ្ញើរពត៌មានែតមួយគត់ េដើម ្រី តូវទទួលបានេដាយេ្រចើនែដល ជួយជាមួយ្របសិទ្ធ
ភាពបណា្ដញ ។
Jumbo gramsគឺជា IPv4 ែដលមាន្រពំែដនកំណត់ៃន 64kB payload ខណះេពលែដល IPv6
អាចេធ្វើេឡើងដល់ 4GB ។
សន្តស
ិ ខ
ុ (Security)គឺ IPSec ែដល protocol សំរាប់ផាស់ប្តូរេលខសំងាត់្រសទាបបណា្ដញ IP (IP
network-layer

encryption)

និង្រតឹម្រតូវតាមច ប់ែដលគឺជាែផ្នកតំរូវការសំខាន់ៃន

IPv6

based

protocol ។
ចលភាព

(Mobility)គឺជាេផ្ញើរឯកសារ(file)

រឺទន
ិ ្នន័យ(data)អាចបន្តេដាយមិនអាចបឈឃប់បានជា

ឧបករណ៏មួយ ‘roams’ ។
ិ ីជាេ្រចើន
គុណភាពេសវាកម្ម (Quality of Service)គឺមានការគាំ្រទឲ កាន់ែត្របេសើសំរាប់តៃ្រន្ត និងកម្មវធ
េផ ងេទៀតែដលទាមទារគុណភាពេសវាកម្ម ។ការធានាការសែម្តងគឺ្រតូវបានេផាតេលើអតិភាព ។
លក្ខណះែចកចាយកាន់ែត្របេសើ(Better

routing

features)គឺជាែផ្នក្របសិទ្ធភាពភាប់េឡើងវិញវាងេនះ

េទៅេទៀត និងេធ្វើការគាំ្រទសំរាប់បណា្ដញ(networks ) និងrouters នាេពលបច្ចុប ន្ន ។

ី លៃន IPv6 (The IPv6 digital divide)
ការែបងែចកឌីជថ
ក៏ដូចជាបេច្ចកវិទ

Internet

រក ទុក្ខការផាស់ប្តូរៃនកម្មវិធីជាេ្រចើនែដលេសវាកម្ម

និងឧបករណ៏នឹង

ទាមទារ IP addresses េដើម ីទំនាក់ទំនងនិងបញ្ចូលគាេទៅកាន់ពិភពេលាកភាប់គាែតមួយ ។តំរូវការ
េនះអាច្រតូវបានជួបែតមួយគត់េដាយ IPv6 ។វាគឺជាសារះសំខាន់េហតុដូចេនះ េដើម ីផ្តល់ ការបញ្ជូន
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មួយេទៅកាន់យុទ្ធសា្រស្ត
ធានាថាេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ

ថាក់ជាតិ

ICT
Internet

។រដាភិបាលអាច

េដើរតួមួយ

ក្នុងការ

ថាក់ជាតិគឺរួចរាល់ដាក់បងាញជាមួយInternet

។ភាពបរាជ័យេធ្វើដូចេចាះគឺក៏ដូចជាេដើម ីបេង្កើតការែចកចាយឌីជីថល
។កម្មវិធី(application)និងេសវាកម្មេ្រចើនក្នុងែផ្នក

Internet

ថ្មីេនះ
មួយ

ៃនបំណង្របាថា

IPv6-enabled

របស់ពិភពេលាកេហើយវាេជៀសជាងមិនមានែដលការបញ្ជូនយា៉ងរហ័សេទៅេសវាកម្ម

IPv6-based

។ក្នុងរយះេពលខ្លីែដលកម្មវិធីនិងេសវាកម្មជាេ្រចើននឹងសន្មត់ថាអ្នកេ្របើ្របាស់
េដាយពួកេគគឺកំពុងបំេរីេហើយគឺ

និងពួកេគនឹងបេង្កើតបេញ្ញើរៃនេសវាកម្ម

IPv6-enabled

និងកម្មវិធីរបស់ពួកេគជុំវិញការសេង្ខបទាំងអស់េនះ ។ទាំងេនះនឹងបេង្កើតការែបងែចក ឌីជថ
ី ល IPv6
មួយសំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើន
និងកម្មវិធីជាេ្រចើនពីតំបន់មន
ិ ែមនជា

េដើម ីព យាមចូលេទៅកាន់េសវាកម្ម
IPv6-enabled

(non-

IPv6-enabled)

។វាអាចេកើតេឡើង

បានេដាយអ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើនទាំងេនាះនឹងពិេសាធន៏េហើយបានកាត់បន្ថយលក្ខណះ
ជាេ្រចើន រឺកម្មវិធី រឺេសវាកម្មគួរមិនដំេណើរការសំរាប់ពួកេគទាំងអស់ ។
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និងមុខងារ

ការបំលាស់ទេី ទៅកាន់ IPv6 (Moving to IPv6)
តំរូវការចាំបាស់សំរាប់ IP addresses គឺឋិតក្នុងការអភិវឌឃន៏ពិភពេលាក ។ភាគេ្រចើនៃនការចាប់យក

IPv4

េ្រចើនគឺជាមួយពិភពេលាកបានបេង្កើត

។ក្នុងប៉ុនានឆាំថ្មីៗេនះ

។ជាពិេសស

អាសុីបា៉សុីហិកបានកាយជាទីផ រ

េហើយេនះគឺជាទីកែន្លងតំរូវការបំផុត

។ពុំមាន្រគប់្រគាន់

អាេមរិកខាងត ូង

Internet
IPv4

ធំបំផុត

address

និងអឺរុប

និងរឹងមាំបំផុត

ែដលេនៅទំេនរេដើម ី

បំេរីតំរូវការរពឹងទុក្ខក្នុងតំបន់េនះ(េមើលរូបភាព ១៨និង១៩សំរាប់សេង្ខបៃនការេ្របើ្របាស់ IP address
តាមតំបន់)

។បណា្ដ្របេទសអាសា៊នជាេ្រចើនេជឿរជាក់យា៉េលឿន

គឺបច្ចុប ន្ន្រតូវបានសា្គល់ជាអ្នកដឹកនាំជាេ្រចើនក្នុងការបេង្កើតនិង្រសាវ្រជាវ IPv6 ។
រូបភាព ១៨. ការេ្របើ្របាស់ IPv6 – RIRs To LIRs/ISPs
(្របភពៈ Numbers Resource Organization, http://www.nro.org)
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េហើយនិងពួកេគ

រូបភាព ១៨. ការេ្របើ្របាស់ IPv4 – RIRs To LIRs/ISPs
(្របភពៈ Numbers Resource Organization, http://www.nro.org)

ការផាស់ប្តូរេទៅកាន់ IPv6 នឹងមិនទាន់េកើតេឡើងទូលំទូលាយ ។គេ្រមាងយា៉ងេលឿនគឺ្រតូវបានទាមទារ
ក៏ដូចជាការវិនិេយាគក្នុងការេធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើេលើសំភារះនិងក្នុងករណីខ្លះជាកម្មវិធី

។កន្លឹះសំខាន់គឺ

ចាប់ េផ្តើម ដំេណើរការគំេ្រមាងឲ បានឆាប់ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ េហើយរាប់បញ្ចូលអ្នក
េ្របើ្របាស់សហគមន៏ និងកំណត់ក្នុង ការកេ្រមើកែផនទីផ្លូវសំរាបក់ការអភិវឌឃន៏ ។
លក្ខណះបែន្ថមនស IPv6 គឺសមត្តភាពេដើម ីបង្កប់ IPv4 address ជាមួយក្នុងវា េហើយនិងអាចេដើរ
តួរជាែផ្នកយា៉ងសំខាន់ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌឃន៏បន្តបនាប់ក៏ដូចជាវាអាចេកើតេឡើងេដើម ីដំេណើរការប
ណា្ដញកូនកាត់(hybrid

network)

។ទាំង

IPv4

និងIPv6 នឹង្រតូវការេដើម ីដំេណើរការេនៅេពល

្រសបគាក្នុងអនាគតកាលយា៉ងឆាប់រហ័សេដើម ីធានាការបញ្ជូនយា៉ងរលូន ។េទាះបីជាយា៉ងណា នឹងមាន
ឧបករណ៏សំភារះមួយចំនួនែដលអាច្រតូវបានែកែ្របេទៅ

IPv6

េហើយនិងទាមទាការផាស់ប្តូរជំនួស

។មានជំេរីសមួយចំនួនែដលេនៅទំេនរក្នុការផាស់ប្តូរេទៅកាន់ IPv6 រាប់បញ្ចូលមានដូចខាងេ្រកាមៈ
ឧបករណ៏ ‘Dual Stack’គឺ Routers និងឧបករណ៏ដ៏ៃទេទៀត្របែហល្រតូវបានតំេឡើងជាមួយ IPv4 និង
IPv6 ដូចេច្នះពួកេគអាច ‘ជែជក (talk)’ េទៅកាន់្របេភទបណា្ដញ(network) ទាំងពីរ ។
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ការបកែ្រប

IPv4/

IPv6

(IPv4/

IPv6

translation)

គឺឧបករណ៏

‘Dual

Stack’្របែហល

្រតូវបានរច្ចនាយកការេស្នើស៊ុ (request) ពី IPv6 internet (hosts) េដាយផាស់ប្តូរពួកវាេទៅជា IPv4
េហើយេផ្ញើរពួកវាទាំងេនាះេទៅទិសេដៅ IPv4 និងបនាប់មកេធ្វើដំេណើរពត៌មាន្រតឡប់ផ្លូវែតមួយវិញ ។
IPv4 tunneling of IPv6 គឺឧបករណ៏ IPv6េ្រចើនែដលពុំមានផ្លូវ IPv6 ទាំងអស់ផាល់រវាងពួកវា ្របែហល
អាច ទំនាកទំនងេដាយ បងាញសារះសំខាន់ IPv6 datagram ជាមួយក្នុង IPv4 ។
េនៅកំរិត្របព័ន្ធដំេណើរការេនះ IPv6 បានទំេនរសំរាប់េពលេវលាតិចតួចមួយចំនួន ។Linux បានមាន IPv6
គាំ្រទចាប់តាំងពី

១៩៩៦(kernel

v2.1.8)

និងជំនាន់បន្តបនាប់េទៀតជាទូេទៅមាន

។Microsoft

IPv6

Window

ទំេនរក្នុងទំរងមួយចំនួន

XP

(SP1)

Server

2003

េទាះបីជាវា្របែហលទាមទារ

activation និងតំេឡើង(configuring) ។Windows Vista គឺ IPv6-enabled េដាយខ្លួនវា(default)
ដូចជាគឺ Mac OS X v10.3 ‘Panther’ និងជំនាន់ចុងេ្រកាយជាេ្រចើន ។
IPv6 ត្រមូវការផាស់ប្តូរផងែដរេទៅ DNS របស់ Internet េហើយនិងccTLDs ពីរ រឺបបា
ី នេធ្ធើរួចរាលទាំងេនះ
រាប់បញ្ចូល FJ(Fiji), JP(Japan), KR(Republic of Korea), NZ(New Zealand) និងVN(Viet Nam)
។
ការសា្គល់ដឹងៃន

IPv6

World

Wide

បានមានភាពយឺតយា៉វ

។មូលេហតុចំបង់សំរាប់ទាំង

េនះគឺកង្វះខាត់ៃន ‘killer application’ មួយ - ឧ. Application មួយែដលត្រមូវ IPv6 េទៅមុខ
ងារែដលសហគមន៏អ្នកេ្របើ្របាស់គួរចាប់អារម្មណ៏ក្នុង

េដាយេហតុេនាះបេង្កើតតំរូវការ

។

ISPs

ជា

ពិេសសក្នុងការអភិវឌឃន៏ពិភពេលាកបានយឺតយា៉វក្នុងការជំរុញ end-to-end Internet ។ពួកេគេ្រជើស
េរីសជាែបបែផនផ្តល់អតិថិជនជាេ្រចើនជាមួយ
េ្របើ្របាស់ដូចជាការែចករែលក

address

IP

address

េហើយនឹងភាប់ឧបករណ៏

មួយែដលពួកេគរពឹងទុក្ខអតិថិជន
NAT

មួយេទៅវាេដើម ីផ្តល់ការ

តភាប់េទៅមា៉សុីនដ៏ៃទេទៀតេលើការងារបណា្ដញខាងក្នុង ។
េទាបីជាយា៉ងណា ជំហា៊នវិជ្ចមានបានយកក្នុងេពលេវលាថ្មីជាេ្រចើនេដាយរដាភិបាលមួយចំនួន ។ក្នុងឆាំ
២០០៥ រដាភិបាលអាេមរិកបានកំណត់អាណត្តិ ែដលភាក់ងាររដាភិបាលអាេមរិកជាេ្រចើនភាប់េទៅេ្រគាង
IPv6 មួយេនៅឆាំ ២០០៨ ។៣៧

៣៧ Executive Office of the President, USA, 2 August 2005, M-05-22 Memorandum for Chief Information
Officers from the Office of Management and Budget on the “Transition Planning for Internet Protocol Version 6
(IPv6),” http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/fy2005/m05-22.pdf.
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្របេទសចិនបានដាក់ឲ បងាញគេ្រមាង Internet ជំនាន់បនាប់ របស់ចិន(the China Next Generation
Internet Project) (េផាតេលើ IPv6) ក្នុងឆាំង ២០០៣ ជាមួយេគាលបំនងទទួលថនះជាអ្នកដឹកនាំក្នុង
Cyberspace ។៣៨ ជប៉ុន និងកូេរមានយុត្តិសា្រស្ត IPv6 មួយផងែដរ េហើយនិងជាតិែដៃទេទៀតក្នុង
តំបន់គឺដំណាក់េផ ងៗគាៃនគេ្រមាង រឺ្រសាវ្រជាវេឆាះេទៅកាន់ ភាពដូចគាែតមួយ ។៣៩

សាកល ងខ្លន
ួ ឯង
េតើអ្វីជាមូលេហតុចំបង់េដើម ីផាស់ប្តូរឲ េទៅជា IPv6 ?

សំណរួ េ្រតះរិះពិចារណារ
េតើកំរិតៃន ការអភិវឌឃន៏ IPv6 ក្នុង្របេទសរបស់អ្នកយា៉ងណា? េតើមានការពិភាក អំពី
រឺនេយាបាយេឆាះេទៅ IPv6 ក្នុង្របេទសអ្នកែដររឺេទ ?

៣. ៦ កុំព ូទ័រជំនាន់ថ្មី (Next Generation Computing)
ដូចជាបេច្ចកវិទ

Internet បានេពញវ័យេឡើងែដលវាបានផ្តល់ ឲ ការេកើនេឡើងេដាយការ ដាក់ជា្រកុមៃន

បេច្ចកវិទ ជំនាន់ថ្មី

និងលក្ខណះកណា្ដលមួយចំនួនែស្វងរកភាពថ្មី

និងែកែ្របផ្លូវៃនការេធ្វើអ្វីែដលចាស់

ដូចជាការចូលរួមជាមួយបណា្ដេផ ងៗក្នុង្រកុមមួយ បេង្កើតទូរស័ព្ធ Calls រឺ្រតួតពិនិត ្របព័នឧ
្ធ ស ហកម្ម/
ផលិតកម្ម ។
បណា្ដញសង្គម (Social Network)
ទស នះជំនាន់ថ្មីមួយែដលបានមកពិត្របាកដេទៅខាងមុខក្នុងេពលេវលាថ្មីៗក្នុងបណា្ដញសង្គមជាេ្រចើន
។ទាំងេនះគឺ្រតូវបានេផាតេលើសហគមន៏ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ដឺលបានែចករែលកចំណាប់អាចរម្មណ៏និងសក
ម្មភាពជាេ្រចើន និងអ្នកែដលចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការចូលរួមជាមួយដ៏ៃទេទៀតៗ ។សំរាប់មនុស វ័យេក្មងៃន
Internet-savvyែដលជាពិេសសជាេគហទំព័របណា្ដញសង្គមគឺកំពុងេកើនេឡើងកាយេទៅជាការជំនួសមួយ
សំរាប់ club និង្រកុមជាេ្រចើនែដលត្រមូវបងាញលក្ខណះខាងេ្រកៅមួយ ។បណា្ដញសង្គមែដលមាន្រសាប់
៣៩ Asia Pacific IPv6 Task Force, “2008
http://www.apipv6tf.org/meetings/summit2008.

Asia

Pacific
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IPv6

Summit,”

Taiwan

Network,

តំណាងចំណាប់អារម្មណ៏េផ ងៗគាពី្រកុមសកម្មភាពបរិដានេទៅេនាយបាយេឃាសនាេទៅកីឡា

និង

ែល ងកំសាន្ត ។
េគហទំព័របណា្ដញសង្គមជាែបបែផនគឺជា

Web-based

េហើយនិងវាផ្តល់សំរាប់ការចូលរួមបេញ្ចញ

សកម្មភាពអ្នកេ្របើ្របាស់តាមរយះ blogs, េវទិការពិភាក , ការែចករែលក file (រូបភាព, ឯកសារ, តៃ្រន្ត,
..។ល។),

chat,

e-mail,

និងទំរងៃនmultimedia

េ្រចើនដ៏ៃទេទៀត

។ក្នុងករណីមួយចំនួនមាន

ទីកែន្លងទីផ រមួយសំរាប់ការលក់ផលិតផលនិងេសវាកម្មជាេ្រចើនេហើយនិងការកំណត់សំណាំ្រពឹត្តិការណ៏
ក្នុងនិងតំបន់ និងភាព្រសេដៀងគា ។ឧទាហរណ៏ៃនេគហទំព័របណា្ដញសង្គមគឺ Facebook (www.face
bookcom) , Hi5(www.hi5.com), និងMySpace(www.myspace.com) ។េមើរូបភាព ២០សំរាប់អ្វី
ែដលេគហទំព័រអ្នកេ្របើ្របាស់ជាតួយា៉ងេលើ Facebook េមើលេទៅដូច ។
រូបភាព ២០. េគហទំពរ័ បណា្ដញសង្គម Facebook, http://www.facebook.com
(Credit: Rajnesh D. Singh)

មានេគហទំព័របណា្ដញសង្គមផងែដរែដលអំពាវនាវេទៅ

រឺទិសេដៅជាក់លាក់េហើយនិងសហគមន៏ជំនាញ

។ទាំងេនះអាច្រតូវបានេនៅកណា្ដលជុំវិញៃនតំបន់ការងារ,
រឺេសវាកម្មប
រឺជំនាញ

ក់

និងេយាង

បេង្កើតបណា្ដញទាក់ទងគាមួយ,

។្របេភទសហគមន៏ទាំងេនះបង្វិលជុំវិញចំណាប់អារម្មណ៏ទាក់ទងមុខងារ

និង្របែហលបញ្ចូល្រកុម្របឹក ពិភាក

និងេវទិការេលើ្របធានបទេ្រចើនដូចជាការ្រគប់្រគង,
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ការលក់, និងភាព្រសេដៀងគា ។េគហទំព័រពីរគឺដច
ូ ជា Linkedln (www.linkedin.com) និងXing
(www.xing.com) ។រូបភាព ២១ បងាញេគហទំព័រ Internet Linkedln ។
រូបភាព ២១. េគហទំពរ័ បណា្ដញជំនាញ Linkedln, http://www.linkedin.com

បណា្ដញ Sensor (Sensor networks)
ការដាក់ទុក្ខេនៅក្នុងកុំព ូទ័រេកើនេឡើងៃន្របព័ន្ធ
ឲ េជឿនេលឿនយា៉ងរហ័សក្នងបណា្ដញ
ពិនិត េលើកម្មវិធី

(application)

និងដំេណើរការក្នុងឧស ហកម្ម

Senser

ជាេ្រចើន

ជាេ្រចើនែដលពិេសស

។Smart

chips

ជាេ្រចើនបានដឹកនាំ

សំរាប់្រគប់្រគង

គឺ្រតូវបានបង្កប់ក្នុង

េហើយនិងេ្របើCardទាក់ទងតិចតួចក្នុងការបេង្កើត្របព័នច
្ធ ូល/សន្តិសុខ

និង្រតួត

Credit

Cards

គឺជាលក្ខណះរួមក្នុងពិភពេលាក

។វាមានត្រមូវការេកើនេឡើងផងែដរសំរាប់គនូសែដលេ្របើ្របាស់ក្នុងការផលិតអាហារ និងដំេណើរការែដល
បណា្ដញ Sensor អាចជួយវាបាន ។
ដំណាក់កាលបនាប់ៃនការអភិវឌឃន៏គឺការតភាប់បណា្ដញ Sensor េផ ងៗនិងបេច្ចកវិទ េដើម ី ឲ បណា្ដញ
រីកដាលកាន់ែតធំជាពិេសស

Internet

សារធារណះ

និងInternet

សកល

។្រកុមហ៊ុនជា

េ្រចើនព័ត្តជវុំ ញ
ិ ពិភពេលាកក៏ប៉ុែន្តជាពិេសសក្នុង្របេទសជប៉ុនគឺកំពុងដាក់កិច្ច្របឹងែ្របងយា៉ងខាំងេទៅកាន
បណា្ដញ Sensor ឥតែខ រ(Wireless Sensor Network) េហើយរាប់បញ្ចូលទាំងការេ្របើ IPv6 ដូចជា
protocol ទំនាក់ទំនង(communication protocol) ។៤០

៤០ Itarua Mimua, 2004, “Home Network and Sensor Networking technology based on IPv6” (presented at
Consumer Electronics Show, 2004), http://www.usipv6.com/CES_Presentations/CES_Itaru_Mimura.pdf.
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ការសេង្ខបបេច្ចកវិទ (Technology Brief)
RFID
Radio Frequency Identification ជារួមេដាយេផាេលើដូចជា RFID គឺជាវិធីសា្រស្ត
មួយៃនការកំណត់សំគាល់ថាេ្របើផាក RFID េ្រចើនរឺ្របដាប់ទទួលទូរេលខ េ្រចើន
េដើម ីរក ទុក្ខ និងទាញយកទិន្នន័យេ្របើរលកវិទ ុ ។ផាក់ RFID អាច្រតូវបាន
បញ្ចូល

‘installed’

ធនធានមនុស ,
្របាស់បេច្ចកវិទ

ក្នុង្រគាន់ែតអំពី

Object

ណាមួយរាប់បញ្ចូលទាំងបសុសត្វ,

និងផលិតផលជាក់ែស្តងជាេ្រចើន។េដាយពឹងែផ្អកេលើការេ្របើ
េហើយផាក់ RFID ទាំងេនាះអាចអាន ‘read’ ពីពីរ រឺបីែម៉្រត

េទៅឆាយ ។
ផាក់

RFID

គឺ្រតូវបានផ ំេឡើងេដាយ

និងដំេណើរការពត៌មាន
frequency

signal)

។ថ្មីៗេនះផាក់

RFID

និងកំណត់

circuit

បញ្ចូលគាមួយេដើម ីរក ទុក្ខ

ណិងដំេណើរការរលក់េ្រហ្វកង់វិទ ុ(radio

េហើយនិងអង់ែតនមួយសំរាប់បញ្ជូន

និងទទួលពត៌មាន

បែន្ថមែដលអាចេបាះពុម្ភេចញផាល់េលើវត្ថុមួយបានទំេនរ

េហើយកាត់បន្ថយតំៃលនិមួយៗៃនការេ្របើ្របាស់បេច្ចវិទ
។ការេជឿនេលឿនយា៉ងឆាប់រហ័សក្នុងបេច្ចកវិទ បានេចញជាលទ្ធផលក្នុងកាន់ែតតូ
ចេទៅៗៃន RFIDs (េមើលរូបភាព ២២ និង ២៤) ។
RFID ្របែហល្រតូវបានេ្របៀបេធៀបេទៅ barcode េលើទំនិញរក ទុក្ខ ។ពត៌មាន
រក ទុក្ខ barcode ជាេ្រចើនដូចជាឧស ហកម្ម និង្របេភទផលិតផល េហើយនិងអ្នក
កាន់ចំណូលចំណាយក្នុងហាង

េដាយពត៌មានេនះគឺ្រតូវបានតភាប់េទៅតំៃលៃនវត្ថុ

និងកំរិតហ៊ុនជាេ្រចើន ។អ្នកេដើរទិញអីវា៉ន់ រងចាំជាែបបែផន ជាជួរសំរាប់អ្នកគិត
លុយេដើម ី

scan

barcodeទាំងេនាះេនៅេលើផលិតផលែដលអ្នកទិញទាំងេនាះ

កំពុងទិញ និងគិតចំនួនលុយសរុបែដល្រតូវបង់ ។ជាមួយ barcode េដាយវា
ចំណាយេពលអ្នកគិតលុយរយះេពល
រម៉ករុញសំរាប់េដើរផ រ(shopping
ផ រ(shopping

trolley)មានផាក់

៥នាទីេដើម ីេធ្វើការេលើទំនិញែដលេពញក្នុង

trolley)
RFID

។្របសិនេបើផលិតផលក្នុងរម៉ក់េដើរ
េពលេនាះដំេណើរការ

គួរចំណាយេពលប៉ុនានវិនាទីប៉ុេណាះ ។
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scanning

RFID Sensor គឺអាចការពារនិងដំេណើរការរលក ស

េ្រចើនដងែដលេកើតេឡើង

ដំណាលគាេដាយមានន័យថាងាយ្រសួលរុញ trolley េទៅកែន្លងេដើមវិញ េហើយអ្នក
គិតលុយគួរទទួលអ្វីៗទាំងអស់ក្នង shopping trolley បានេ្របើេនៅក្នុងេពលែតមួយ
។ការកាត់បន្ថយេពលេវលាដំេណើរការយា៉ងសំខាន់ក្នុងអតិថិជនមាក់

េហើយនិង

េធ្វើឲ កាន់ែត្របេសើ្របសិទ្ធភាពទាំងអស់ៃនកិច្ចការជំនញ
ួ លក់ ។
រូបភាព ២២. Hitachi’s ࣆ-chip, មួយក្នង
ុ ចំេណាមផាក់ RFID
តូចបំផត
ុ េនៅក្នង
ុ ពិភពេលាកេដាយរងាស់ 0.4 x 0.4 mm
(្របភពៈ Hitachi)

RFIDs គឺកំពង
ុ ែស្វងរក application ជាេ្រចើនក្នុងវិសយ
័ ជាេ្រចើន ។បណា្ដ្របេទស
មួយចំនួន េហើយចាប់េផ្តើមដំបូងេគគឺ មា៉េឡសុី បានបញ្ចូលផាក់ RFID េទៅកាន់
លិខិតឆ្លងែដនរបស់ពួកេគ

។៤១

ជាែបបែផនេលើលិខិតឆ្លងែដនមួយ

ផាក់

RFID

ទាំងេនះរក ទុកកា
្ខ រផ្តិតពត៌មាន

និងពួកេគអាចកត់្រតាការចូល

និងចាក់េចញ

ៃនកាលបរិេច្ឆត និងេពលេវលា ក៏ដូចជារូបភាពឌីជីថលៃនអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងែដន ។
Octopus Card៤២ របស់ទី្រកុងហុងកុង (រូបភាព
ខ្ពស់មួយៃនកម្មវិធី

RFID

។បានែណនាំក្នុងឆាំ

២៣)គឺឧទាហរណ៏េជាកជ័យ
១៩៩៧

ដូចេចាះមានន័យថា

េដើម ីបង់សំរាប់ការេធ្វើដំេណើរេលើ្របព័ន្ធដំេណើរឆ្លងកាត់ដ៏ធំរបស់ហុងកុង

េហើយ

Octopus Card គឺបច្ចុប ន្ន្រតូវបានេ្របើសំរាប់ែបបបទៃនលិខិតឆ្លងែដនរដ្ឋទាំងអស់
ក៏ដូចជាសំរាប់ការេធ្វើជំនួញក្នុងហាងែដលមានថាសសុខភាព,
អាហារដានអាហាសមុ្រទ, និងទំនិញ ។

៤១ Wikipedia, “Biometric passport,” Wikimedia Foundation, Inc.,
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport.
៤២ Wikipedia, “Octopus card,” Wikimedia Foundation, Inc., http://en.wikipedia.org/wiki/Octopus_card.
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មា៉សុីន, សានីយេសវាកម្ម, េរាងទូរស័ព្ធ និងចំណត់រថយន្តជាេ្រចើន ។ Octopus
Card េនះេ្របើជា chip មួយែដលេធ្វើេឡើងេដាយ្រកុមហ៊ុន Sony ក្នុង្របព័ន្ធ ‘ប៉ះ
និងេទៅ (touch and go)’ ែដលអ្នកេ្របើ្របាស់្រតូវែតកាន់ card ក្នុងភាពជិតេទៅ
card reader សំរាប់វា ្រតូវបាន read (ឧ. ពុំមានការភាប់ពីលក្ខណះខាងេ្រកៅ
គឺ្រតូវបានត្រមូវ)។
រូបភាព ២៣. Octopus Card Reader េនៅសានីយ៏ MTR
(្របភពៈ Juntung Wu, http://en.wikipedia.org/wiki/image: OctopusReaderGate.jpg)

្របព័ន្ធ Octopus គឺ្រតូវបានរច្ចនាេដើម ីេ្របើយុន្តការរក រទុក្ខ និងេឆាះេទៅមុខសំរាប់
ការេធ្វើជំនួញជាេ្រចើន និង card reader េនះពុំមានត្រមូវការនូវេពល ពិតមួយតភាប់
េទៅ្របព័ន្ធ ្រគប់្រគង់ទិន្ននយ
័ កណា្ដលមួយ ។ការេធ្វើជំនួញេនះអាច្រតូវ បានពន
េពល េនៅេពលេ្រកាយេនៅចំនួនេលខេទៀងទាត់សំរាប់ការែកែ្របឲ
និងដំេណើរការ

កាន់ែត្របេសើ

។វិធីសា្រស្តពិត្របាកដ្រតូវបានេ្របើេហើយពឹងែផ្អកេលើការទាមទារ

របស់ Operator ។្របព័ន្ធរថេភ្លើងដឹកជញ្ជូនដ៏ធំ (Mass Transit Railway – MTR)
តភាប់ card reader ទាំងអស់របស់វា និង្រចក (terminal) េនៅសានីយ៏ពិេសស
េដាយេ្របើ្របាស់ Local Area Network មួយ ។
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ទាំងេនះងាក់ភាប់េលើ Wide Area Network េទៅកាន់ការិយាល័យកណា្ដលៃន MTR
ពីទីកែន្លងវាតភាប់េទៅមជឃមណលដំេណើរការកណា្ដលសសំរាប់ Octopus Card ។
រូបភាព ២៤. Hitachi’s RFID power measuring 0.05 x 0.05 mm,
េ្របៀបេធៀបេទៅសែខ រសក់មនុស
(្របភពៈ Hitachi)

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

Grid computing
្របសិនេបើកុំព ូទ័រៃន្របេភទេនះ
េ្រចើន

ៃនេពលអនាគត់

ខ្ញុំបានជួយគាំ្រទកាយេទៅជាកុំព ូទ័រជា

បនាប់មកកុំព ូទ័រ្របែហលៃថ្ញណាមួយ្រតូវបាន

េរៀបចំដូចជាេ្របើ្របាស់សារធារណ្រគាន់ែតជា្របព័ន្ធទូរស័ព្ធគឺេ្របើ្របាស់សា
រធារណ...សារះ្របេយាជន៏កុំព ូទ័រអាចកាយេទៅជាមូលដានមួយនសឧ
ស ហកម្មថ្មី និងសំខាន់ ។
John McCarthy,
MIT Centennial in 1961
ពាក បាននិយាយមួយចំនួនរយះេពល ៤៧ឆាំេដាយ John McCarthy ែដលគឺអ្នក្រតួស្រតាយៃនសិល ះ
ឈាសៃវ(គាត់បានបេង្កើតឃាេនះ)គឺឥឡូវជាការពិត ។ Grid computing រឺ’distributed computing’
សំេដៅេលើមានកុំព ូទ័រេពញេលញជាេ្រចើនបានភាប់តាមរយះបណា្ដញកណា្ដលមួយដូចជា

Internet

រឺLocal Area Network េ្របើ Ethernet េហើយដំេណើរការពត៌មានក្នុងេពល្រសបគា ។គំនិតគឺេផាត
េលើភាពពិតែដលជាមួយផលិតផលជាេ្រចើនៃនទំនិញកុំព ូទ័រេ្រចើន

េហើយវាមានតំៃលេថាកេដើម ីទិញ

និងស្រមបទាំងេនះជាមួយគាជាងេដើម ីទិញកុំព ូទ័រអសារ មួយែដលស្រមប

Central

Processing

Units(CPUs) មួយជាមួយក្នុងមា៉សុីនេពញេលញមួយបានតភាប់េនៅខាងក្នុង ។ក្នុង Grid computing
ែដលរាល់ធនធានជាមួយក្នុង grid េហើយ្របែហល្រតូវបានែបកខាត់ខាយតាមភូមិសា្រស្តនិងរាល់ មួយៗ
្រតូវបាន្រគប់្រគង់េដាយអង្គភាពេផ ងគា ។ទាំងេនះគឺអ្វីែដលខុសគាពី Cluster និងមជឃមណល ដំេណើរ
ការទិន្នន័យ (data processing centres)។

Parallel computing សំេដៅេលើ្របព័ន្ធមួយែដល្របត្តិបត្តិ ដំេណើរការជាេ្រចើនគឺ អនុវត្តន៏ែដល េកើត
េឡើងដំណាលគា ។វាដំេណើរការេលើការសន ែដលប

ធំមួយអាច្រតូវបានបំែបកេទៅជាែផ្នកតូចពីរ

រឺបីនិងបនាប់មកបានេដាះ្រសាយ (រឺបានដំេណើរការ) ែដល្រសបគា ។្របព័ន្ធកុំព ូទ័រជំនាន់ថ្មីជាេ្រចើន
បានបញ្ចូលទាំងអស់េនះក្នងទំរងៃន ‘multi-core’ processors ែដលក្នុងប៉ះពាលគឺ processor ពីរ
រឺបីបញ្ចូលគាឲ េទៅជា Chip មួយ ។
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Grid

computing

គឺ្រតូវបានសម្រសបេទៅឧទាហរណ៏ែដលទីកែន្លងដំេណើរការ

េឡើងេដាយឯករាជ

ៃនទិន្ននយ
័ អាចេកើត

ក្នង
ុ ការបិទពុំមានទំនាក់ទំនងលទ្ធផលជាមធ មរវាងែផ្នកដំេណើការនិមួយៗ

(រឺកុំព ូទ័រ) ។

កំណត់សំគាល់(Highlight)
The SETI@home Project
្របែហលជាគេ្រមាង

grid

computing

បានដឹងេ្រចើនបំផត
ុ គឺជាគេ្រមាង

SETI@home ។ការ្រសាវ្រជាវសំរាប់គេ្រមាង Extra-Terrestrial Intelligence
(SETI)

គឺជាវិទ សា្រស្តប៉ុនប៉ងការពារជីវិតវ័យឆាតបេង្កើតពិភពេលាកខាងេ្រកៅ

។គេ្រមាងេធ្វើវិភាគរលកស

វិទ ុេ្រចើនពីបរិយាកាស

និងេមើលេទៅទំរងែដល

្របែហលគួរចង្អុលបងាញ ភាពវ័យឆាត ។
គេ្រមាង SETI@home េនះគឺជាគេ្រមាងព្រងីកបែន្ថមៃនគេ្រមាង SETI ។អ្នកស្ម័្រគ
ចិត្ត download មួយែផ្នកៃន software និងបញ្ចូលវាេលើកុំព ូទ័របានភាប់ Internet
មួយ ។Software េនះបនាប់មក download បឈឃប់ទិន្នន័យពី server កណា្ដល
មួយ,

េធ្វើវិភាគវា,

េហើយបនាប់មកេផ្ញើរលទ្ធផល្រតឡប់មកវិញេទៅserver

កណា្ដលេនះ ។
គេ្រមាង

SETI@home

េនះគឺេផាតេលើកតាពិតែដលកុំព ូទ័រតាមផ្ទះភាគេ្រចើន

គឺឥតបានការសំរាប់េពលេវលាចំនួនដ៏េ្រចើន

រឺេ្របើមន
ិ ្រគប់្រគាន់ែដលបាន

ផ្តល់

កំលាំង ដំេណើរការរបស់វា ។គេ្រមាងបេង្កើតការេ្របើ្របាស់ៃនេពលេវលាឥតបានការ
រឺការេ្របើ្របាស់មិន្រគប់្រគាន់េទៅដំេណើរការទិន្នន័យ ។
មានអ្នកចូលរួមេ្រចើនជាង

១.៨

លានៃនអ្នកចូលរួមគេ្រមាងនាេពលថ្មីៗ

េ្រចើនជាង ៣៤០,០០០គឺមានសកម្មភាព ។៤៣
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ែដល

។េ្របៀបេធៀបទាំងេនះេទៅកុំព ូទ័រមានេល ឿនេលឿនបំផុតរបស់ពិភពេលាកដូចៃនែខវិច្ឆ
ឆាំ២០០៧៤៤

កា

តាំងពីការចាប់េផ្តើម

IBM

Gene/L

អ្រតាក្រមិតេនៅ

SETI@home

596

teraFLOPS

របស់វាបានចូលេលើពីរលានឆាំ

។ចាប់

ៃនេពលេវលា

កុំព ូទ័រផ្តុំគា ។េទាះបីជា ្របព័ន្ធ គឺចាប់យក ៃនការសែម្តង េលើជាង 440 teraFLOPS
(Floating

point

រកេឃើញស

Operations

Per

ច ស់លាស់ៃនជីវិត

Second)េទាះបីជាគេ្រមាងបាន
កែន្លងដ៏ៃទេទៀតក្នុងសកល

មិនទាន

េហើយវាបាន

គាំ្រទថាទស នះៃន grid computingគឺអាច េធ្វើបាន និងអាចជាឧបករណ៏ដ៏សំខាន់
សំរាប់សហគមន៏ វិទ សា្រស្ត ជាមួយសមត្តភាព ដំេណើរការែដលអាច េ្របៀបេធៀបបាន
េទៅកុំព ូទ័រអសា ។

៣. ៧ Broadband
ដូចការែកែ្រប Internet វាផ្តល់ការេកើនេឡើងបេច្ចកវិទ ថ្មីជាេ្រចើន កម្មវិធី(application) និងអ្នកេ្របើ្របាស់
ត្រមូវការ application មានសំបូរែបប, ការេធ្វើសកម្មភាពយា៉ងរហ័ស និងេល ឿនេលឿន(fast speed)
។ក្នុងៃថ្ញឆាប់ៗៃន

Internet

ែដលេល ឿនៃន

14.4kbps

េ្របើ

dial-up

modern

មួយគឺ្រតូវបាន

ចាត់ទុក្ខជាស្តង់ដា, 28.8kbps គឺចាត់ទក
ុ ្ខថាល្អណាស់ េហើយនិង33.6kbps គឺអ្វីមួយែដលគួរឲ សរេសើរ
។ៃថ្ញេនះ ក្នុងែផ្នកបានអភិវឌឃន៏ខ្ពស់ៃនពិភព Internet េហើយេល ឿនេលើ 1024kbps គឺមិនជាលក្ខណរួម
។ក្នុង្របេទសជប៉ុន
េ្រចើនេទៅផ្ទះរបស់អ្នក
broadband

វាអាចេកើតមានេឡើងេដើម ីទទួលេល ឿនេ្រចើនៃន
។តំរូវការសំរាប់េល ឿនបានដឹកនាំ

សំរាប់ការេ្របើ្របាស់

Internet

100Mbps

រឺបានផ្តល់កាន់ែត

េធ្វើការែណនាំនិងការទទួលយកៃនបេច្ចកវិទ

។ក៏ប៉ុែន្តេតើអ្វីេទៅេហៅថា

broadband

និងវា្រតូវ

បានឲ និយមន័យយា៉ងណា ?
ការឲ និយមន័យ broadband (Defining broadband)45
មានការភាន់្រចឡំជាេ្រចើនជុំវិញការឲ និយមន័យៃន broadband ជាពិេសសអ្វីែដលជាគុណភាពេល ឿន
ដូចជា

broadband។វត្ថុសំខាន់បំផុតេដើម ីរក ក្នុងគំនិតគឺថាៃថ្ញេនះ

broadbandគឺ

ដ៏ល្អមួយ ។
៤៥ Rajnesh D. Singh, “How BROAD is my BAND???!!” Singh-a-Blog, 30 April 2006,
http://singh-ablog.blogspot.com/2006_04_01_archive.html.
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ពាក ទាក់ទង

ក្នុងពាក បេច្ចកេទសែដល broadbandគឺជារលកស
ចំណុចរលកស

ជាេ្រចើន(ឧ.

ែដលយក្របែវងធំៃនេ្រហ្វកង ។ក្នុងអារម្មណ៏េនះ

ទិន្នន័យ)គឺបានេផ្ញើរេដាយផ្ទួនៗគាែដលទីកែន្លងរលកស

bandwidth ទំេនរក្នុងកណា្ដលមួយ ។ក្នុងពាក សមមញ្ញ broadband េផ្ញើររលកស
កណា្ដលែដលេកើនេឡើងេល ឿន្របសិទ្ធភាព

មួយនឹងេ្របើ

ជាេ្រចើនេលើ្របព័ន្ធ

ខណះែដលbroadbandេផ្ញើររលកស

មួយេលើ្របព័ន្ធ

កណា្ដល ។
ដូចេច្នះេតើ broadband េលឿនយា៉ងណា? (how fast is broadband?)
ការែណនាំ I.113 ៃនែផ្នកស្តងដា ITU (The ITU Standardization Sector(ITU-T) recommendation
I.113) កំណត់ broadband ជាសមត្តភាពបញ្ជូនែដលគឺរហ័សជាងកំរិតដំបូងៃន ISDN(ែដលជា 1.5 ដល់
2 Mbit/s េដាយេផាតេលើការអនុវត្តន៏ជនជាតិអាេមរិក និងជនជាតិអឺរុប) ។ ៤៦
គណះគមាធិការគមនាគមន៏សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាេមរិក(The

US

Federal

Communications

Commission)47កំណត់ broadband ជា 200 kbit/s(0.2 Mbit/s) ក្នុងទិសេដៅមួយ េហើយនិង
េធ្វើេឲ េជឿនេលឿន broadband ដូចេចាះយា៉ងេហាចណាស់ 200 kbit/s ក្នុងទិសេដៅទាំងពីរ ។
OECD េនះកំណត់ broadband ដូចជា 256 kbit/s ក្នុងយា៉ងេហាចណាស់ទិសេដៅែតមួយ ។
ខណះេពល ការកំណត់និយមន័យៃន OECD េនះគឺ្របែហលជាគានមូលដានរួម ‘េល ឿន broadband’
ជុំវិញពិភពេលាក េហើយអ្នកសុទ្ធនិមយគឺដូចមិនយល់្រសប ។ការនិយាយបេច្ចកេទស analogue modern
មួយដំេណើរការឲ កាន់ែត្របេសើជាង

600

bits/s

។កំរិតទិន្ននយ
័ ខ្ពស់បំផុតគឺ្រតូវបានរក ទុក្ខេដាយេ្របើ

(រឺ0.6

kbits/s)គឺជា

broadband

ជាេ្រចើនតាម្របព័ន្ធកណា្ដលែតមួយ

channel

ដូចេចាះ channel ពីរេនៅ 600 baud ែដលគួរផ្តល់ 1200 bits/s, channel បួនគួរផ្តល់ 2400 bits/s,
េហើយនិងមានបន្តបនាប់

។ក្នុងពាក ជាេ្រចើនៃថ្ញេនះគឺ

េដាយសាែតវាបញ្ចូលចំណុចរលកស
ៃនរលកស

broadband

េល ឿនទិន្នន័យទាប

ជាេ្រចើនចូលគាេលើ្របព័ន្ធកណា្ដលែតមួយ(សំេដៅេលើនិយមន័យ

broadband មួយខាងេលើ) ។

សំណាងមិនល្អ

ពុំមានភាពជាក់លាក់ៃននិយមន័យទទួលយកជាសកលការបញ្ចូលទាំងអស់ៃន

broadband ដូចបានជាភស្តុតាងេដាយនិយមន័យេផ ងៗគាេដាយអង្គការេផ ងៗគាជុំវិញពិភពេលាក ។

៤៦ ITU, “The Birth of Broadband,” http://www.itu.int/osg/csd/publications/birthofbroadband/faq.html.
៤៧ Federal Communications Commission, http://www.fcc.gov.
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ISP

េធ្វើជាទុនេលើទីផ រពិត្របាកដ

និងជាែបបែផនអ្វីមួយអំពីេសវាកម្ម

dial-up

modern

ដូចជា

‘broadband’ ។ការអតាធិប យទូេទៅ អ្នកតាក់ែតច ប់និងអ្នកសេរច គេ្រមាងការណ៏ នេយាបាយ និនា
ការណ៏េទៅកាន់េដាយនិយមន័យ

OECD

េនះនិងដូចេនះ

Internet

broadband

គឺេដាយចាត់ទុក្ខ

ថាអ្វីមួយែដលឲ កាន់ែតល្អជាង 256kbits/s (ជាញឹកញាប់សំេដៅេលើេល ឿន download ដូចេចាះេល ឿន
upload

គឺជាទូេទៅមានេល ឿនយឺត)

។ចំណុចមួយេដើម ីកំណត់សំគាល់គថា
ឺ

លក់ទូទាំងពិភពេលាកជាែបបែផនេ្រគាង

bandwidth

ែដលពួកេគេនៅទំេនរ

ISP

ជាេ្រចើននឹង

ពីេ្រពាះអ្នកេ្របើ្របាស់

ភាគេ្រចើន មិនេ្របើការតភាប់េពញេលញ្រគប់េពល ។េទាះបីជាយា៉នណា មានការសែម្តងការខូចខាតេនៅ
េពលេវលាកំពូល ្របសិនេបើសមត្តភាពេ្រគាង ISP ទំេនរេនះគឺបានលក់តំៃលៃថ្លបំផុត ។
ការចងចាំផងែដរែដលការតភាប់ broadband ជាេ្រចើនគឺែផ្នកមិនដូចគាក្នុងធម្មជាតិ ។សំរាប់ឧទាហរណ៏
្របសិនេបើអ្នកេ្របើ្របាស់

256k

package

មួយ

េហើយទាំងេនះនឹងខ្ពស់បំផុតៃនេល ឿន

download

ខណះែដលេល ឿន upload គឺដូចេទៅ 64k រឺេ្រចើនជាង 64k េផ ងៗេទៀត ។េនះគឺជាសារះសំខាន់
េដើម ីចំណាំ ដូចេចាះវាអាចប៉ះពាលការេ្របើ្របាស់ៃន application ដូចជា VoIP ក៏ដូចជា upload
ៃនចំនួនទិនន
្ន យ
័ ដ៏េ្រចើន ។
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សេង្ខបេច្ចវទ
ិ
IPTV: Internet ជា្របព័នក
្ធ ណា្ដលៃនការផ ព្វផ យទូរទស ន៏
IPTV: The Internet as a Television Broadcast Medium
ដូចជា broadband Internet កាយ ជាការភាប់ចូលេ្រចើនេទៅៗក្នុងែផ្នក ជាេ្រចើនៃន
ពិភពេលាក

សូម ីយា៉ងណាទស នះយល់េឃើញេរៀងរាល់ៃថ្ញេផ ងៗេទៀតៃនជីវិត

គឺដូចជាបានបំែរបំរួល
េហើយនិងវិធីសា្រស្តេផ្ញើរ

។ទូរទស ន៏

(TV)បានេនៅជុំវិញ

និងទូរទស ន៏េមើលមួយបានរក ជា

តាំងពីេពលេនាះមក

តាំងពីឆាំ

១៩៤០

ការអនុវត្តន៏ដែដល

។សានីយ៏ទូទស ន៏មួយផ យនូវរលកស

(តាមរយះ

Wireless រឺកង
្នុ តាមគេ្រមាងេលើែខ រ) េហើយនិងអ្នកទទួល TV មួយក្នុងការទទួល
តាមផ្ទះមួយ ែដលរលកស

ទាំងេនះ និងផាស់ប្តូររលក ស

អ្នកទទួលេទៅកាន់

ចលនារូបភាព និងសំេលង ។សំរាប់្របជាជនមានអាយុេលើពី ៦០ ឆាំបានធាប់
េមើល្របអប់ចតុេកាណជាមួយេអ្រកង់មួយ(េមើលរូបភាព
ទូរទស ន៏

២៥

សំរាប់បណ្ដុំ

ពានិជ្ចកម្មជំនាន់ដំបូងេគមួយ)

េហើយជាញឹកញាប់ការរីករាយេ្រចើនេនៅទីតាំងជាក់ ែស្តងក្នុងបន្ទប់េគង ។ក៏ប៉ុែន្តអ្វី
ទាំងអស់េនះគឺកំពុងផាស់ប្តូរ ។
រូបភាព ២៥. Braun HF 1 television receiver, German, 1959
(្របភពៈ Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Braun_HF_1.jpg)
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Internet

Protocol

Television

(IPTV)

គឺការេផ្ញើរៃនេសវាកម្មទូរទស ន៏

ឌីជីថល(Digital TV) មួយេលើេហដារច្ចនាបណា្ដញ network េ្របើ្របាស់ Internet

Protocol ។ េហដារច្ចនាបណា្ដញ network ្របែហលជា broadband Internet
រឺវាអាចជាអ្វីែដ្រតូវបានសំេដៅេលើដូចជា

‘

បណា្ដញជិត

(closed

network)’

ទីកែន្លងែដលអ្នកផ្តល់េសវាកម្មមួយនឹងេផ្ញើរេសវាកម្មនិងបេង្កើតវាក្នុងផ្លូវមួយៗែដល
បណា្ដញេនះគឺអាចេផ្ញើរការអនុវត្តន៏ត្រមូវការសំរាប់ IPTV េនៅគុណភាពខ្ពស់មួយ
។េសវាកម្មេនះគឺ្រតូវបានផ្តជា
ុំ មួយេសវាកម្មដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើន

ដូចជា

Internet

និងទូរស័ព្ធ(ជាលក្ខណះរួមសំេដៅេលើជាេសវាកម្ម ‘េលងជា្រតីគុណ (triple play)’
។ទាំងេនះអនុ

តិ្តអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម(service

provider)

េដើម ីេធ្វកា
ើ រព្រងីកការ

វិនិេយាគ របស់ពួកេគក្នុងែផ្នកេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ ។
វាមានអ្វីជាលក្ខណះរួមផងែដរគឺ្រតូវបានសំេដៅេលើដូចជា ‘ទូរទស ន៏តាម Internet
(Internet Television)’ ែដលរួមមានការផ យទូរទស ន៏អាចេ្របើ្របាស់ បាន
ជាលក្ខណះផ្តល់ជូនេដាយេសរីជាទូេទៅបានេផ្ញើរេលើ

Internet

ជាសាធារណះ

និងបានទទួលគុណភាពែដលគឺជាលក្ខណះឯករាជេលើេល ឿនេ្របើ្របាស់ Internet
របស់អ្នកេ្របើ

និងេហដារច្ចនាសម្ព័ព្ធបណា្ដញ

េនះ(េមើលរូបភាព

២៦)

ភាពក្នុងេហដារច្ចនាសម្ព័ព្ធ
ទូរទស ន៏តាម

Internet

។

IPTV

network

របស់

ISP

ត្រមូវការវិនិេយាគ្របកបេដាយនិរន្ត

េលើែផ្នកៃនអ្នកផ្តល់េសវាកម្ម
េ្របើេហដារច្ចនាសម្ព័ព្ធ

Internet

ខណះេពលែដល
ែដលមាន្រសាប់

េដាយអតិថិជនមួយ្របែហលមានបណា្ដញេនៅទីេនាះ ។ជាលទ្ធផលទូរទស ន៏តាម
Internet គឺមានតំៃលទាប និងេសវាកម្មេលឿន េទាះបីជាែផ្នកណាមួយ េទៅតាម
លក្ខខ័ណេ្រចើនៃនបណា្ដញ network ។
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េសវាកម្ម IPTV ជាេ្រចើនមកញឹកញាប់ជាមួយ ‘set-top box’មួយបាន ភាប់េដើម ី
បងាញដូចជាការបង់ៃថ្លេសវាកម្មទូរទស ន៏ េដាយេហតុែតទូរទស ន៏តាម Internet
េ្របើជាែបបែផនកុំព ូទ័រមួយេដើម ីបងាញរូបភាព

និងសំេលង

។ជាមួយការេជឿន

េលឿនបន្តបនាប់ក្នុងបេច្ចកវិទ កុំព ូទ័រែដលបាននាំយកអំពីផលិតផលឲ កាន់ែត្រប
េសើរេនៅតំៃលទាបបំផុត

ដូចជាេអ្រកង់កុំព ូទ័រធំនង
ិ េអ្រកងែវង

េហើយទូរទស ន៏

តាមInternetគឺមានភាពងាយ្រសួលេ្រចើនសំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ជាេ្រចើនជាពិេសស
សំរាប់ការផ្ទុក ‘វីេដអូតាមត្រមូវការ(Video on demand)’(ឧ. អ្នកេ្របើ្របាស់
ជាេ្រចើន្របែហលេបើកតាមរយះរេបៀបេ្របើ្របាស់ៃនែខ រភាពយន្ត រឺកម្មវិធីទូរទស ន៏
េហើយនិង download និងបងាញការេ្រជើសេរីសរបស់ពួកេគ ។
រូបភាព ២៦. Bloomberg Television បន្តផាល់តាមរយះ Internet េនះ
(្របភពៈ http://www.bloomberg.com)
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អ្នកផ្តល់េសវាកម្មទូរទស ន៏្របៃពណីជាេ្រចើនបង្ហូរមាតិការបន្តផាល់េលើ Internet, ញឹក
ញាប់េដើម ីបេង្កើនទស និកជន

ែដលងាក់ផ្តល់្របាក់កំៃរពីការផ ព្វផ យ

េហើយ្របាក់

ចំណូលតាម្របៃពណីៃនអ្នកផ្តល់េសវាកម្មទូរទស ន៏ ។ក៏ប៉ុែន្តទូរទស ន៏តាម Internet
គឺមិន្រតឹមែតជាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មតាម្របៃពណីេទ

េហើយវាផ្តល់ឧ កាសជាេ្រចើនសំរាប់

អ្នកផលិតមាតិកាឯករាជេដើម ីឲ ដល់ការរីកដាល់ធំមួយ

េហើយេ្រតៀមខ្លួនជា្រសាចដល់

ទស និកជនេដាយពុំមានការចរចាជាមួយ្រកុមហ៊ុនេសវាកម្មទូរទស ន៏ រឺពុំមាន វិនិេយាគ
យា៉ងធំក្នុងេហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់មាតិការ

។ក្នុងផ្លូវេនះ

Internet

ផ្តល់ម្តងេទៀតេនៅ

េឡើយនូវការផាស់ប្តូរគំរូក្នុងការេផ្ញើរេសវាកម្ម្របៃពណីជាេ្រចើនគឺ mail និងទូរទស ន៏ដំបូង
េគនិងឥឡូវជាទូរស័ព្ធ ។

សំនរួ េ្រតះរិះ
ការពិចារណាដូចផលប៉ះពាល់ៃនទូរទស ន៏តាម Internet ។េតើអ្នកគិតយា៉ងណាេលើការ
ដឹកនាំមុខៃនបេច្ចកវិទ

?េតើវាមានដល់េពលអានាគតេទ? ្របសិនយល់្រពម, េតើផល

ប៉ះពាលអ្វីខ្លះែដលអ្នកគិតថាទូរទស ន៏តាម

Internet

នឹងមានេលើការផ ព្វផ យ

ទូរទស ន៏តាមែបប្របៃពណី?

បេច្ចវទ
ិ ជាេ្រចើនេ្របើ្របាស់ broadband (Broadband access technologies)
បេច្ចវិទ ជាេ្រចើនេ្របើ្របាស់ broadband អាច្រតូវបានផ្តល់ក្នុងទំរងជាេ្រចើន ែដល្រគប់ចេនាះទាំងមូល
ៃនការភាប់

ពត៌មានពីែខ រសាន់េទៅជាែខ រអុបទិក

។បេច្ចកវិទ ថ្មីៗមួយចំនួនគឺ្រតូវបានពិពណ៍នាដូចខាងេ្រកាមៈ

ម៉ឌ
ូ ល
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និងWireless

DSL
វាជាទំរង់ដ៍សាមញ្ញបំផុតៃនដំេណើរការ broadband គឺតឹមារយៈបេច្ចកវិជា Digital Subscriber Line
សំេដៅចំេពាះ

(DSL

សំេដៅចំេណាះ

x

DSL)

។

DSL

េ្របើជាមួយែខ ទូរសព្ទ័ធម្មតា

(ដូចែដលបានដំេឡើងក្នុងេសវាទូរគមនាគមន៍ េដើម ីបញ្ជូន រឺ េផ្ទរទិន្នន័យ Digital ) បំែរបំរួលៃន DSL
មានេ្រចើនជាធម្មតា
ឧទាហរណ៉៍ៈ

the

ADSL

letter

preceding

សំេដៅេទៅេលើ

DSL

Asymmetric

បងាញ

ពីបេច្ចកវិជាែដលកំពុងែតេ្របើ្របាស់។

Digital

Subscriber

line

និង

VDSL

សំេដៅេលើេល ឿនេលឿនបំផុតៃន Digital Subscriber Line ។
ADDL

វាជាេសវា

េនៅក្នុងេសវា
បានែបង

DSL

ដ៍សាមញ្ញបំផុតែដលបានផ្តល់េដាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាេ្រចើនេនៅេលើពិភពេលាក។

ADSLែខ ែតមួយអាចបញ្ជូនទិន្ននយ័

និងសំេលង។ស

រលកអាកាស

ែចកជាពីរែផ្នក ៖សំេលងអាចផាស់ផ្តូរេទៅតាមែខ ែដលមានរលកអាកាសទាប

េនៅក្នុងែខ ្រតូវ
(ឧទាហរណ៍

៤KHz ) េហើយទិន្នន័យអាចផាស់ផ្តូរ តាមែខ ែដលមានរលកអាកាសខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍, ២៥ KHz
រឺេលើសពីេនះ) ចំេពាះអតិថិជន DSL Filber ្រតូវបាន េគដាក់េដើម ីែញក សំេលង និងData Signal
ជាមួយនិងការភាប់សំេលងេទៅនិងទូរសព្ទ័ធម្មតា និង ទិន្នន័យេទៅ DSL Modem (រូបភាព ២៧)
រូបភាព ២៧. ការតភាប់ ADSL ជាែបបែផន

េដើម ី Download និង Upload េល ឿនៃនការភាប់ ADSLមានភាពខុសែប្លកគា។ ជាមួយនិងការ download
េល ឿនេលឿនឧទាហរណ៍ េសវាធម្មតាលក់ ២៥៦K download និង ១២៨k Upload ែដលសំគាល់េដាយ
២៥៦/១២៨ kbps េល ឿនែដលេ្របើ្របាស់បានេនៅេសវា DSL ចាប់ពី ៦៤kbps ដល់ ២៤,០០០ kbps។
េទាះជាយា៉ងណាក៍េដាយ

េល ឿនែដល

សមរម

គឺអា្រស័យ

និង

កតា

មួយ

ចំនួន

រួមបញ្ចូលទាំងការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិជា និង គុណភាព និង លក្ខ័ខណៃនការភាប់ែខ េដាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
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DSL ក៍្រតូវបានកំរិតេលើ្របែវងែខ ជាមួយនិងចំនុចចុងេ្រកាយៃន DSLេដាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ែដលេគេហៅថា
Digital Subcriber Line Access Multiple or DSLAM¦ និងកិច្ចសន របស់អតិថិជន។ ជាធម្មតាចំងាយ្រប
ែហល ៥ គម អា្រស័យេលើការេ្របើ្របាស់ៃន DSL និងគុណភាពែខ

េល ឿនេលឿនបំផុតរបស់ DSL

ជាធម្មតាសំ រាប់ចំងាយជិត។ ដូេច្នះចំងាយរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់កាន់ែតឆាយេល ឿនកាន់ែតេយឿត។
Wi-Fi
ជាទូេទៅេគេ្របើវាេដើម ីតំណាងេអាយ LWireless LAN technology conforming to the IEEE 802.11
Standard

វាេ្របើ្របាស់

Radio

Wavesេដើម ីភាប់ទំនាក់ទំនងរវាង

ពី

រឺេ្រចើនចំនុចជាមួយ

និងឧបករណ៍ចុងេ្រកាយ ែដលេ្របើ Ethernet េដើម ភា
ី ប់ទំនាក់ទំនង។ LWi-Fi has nearly become a
ubiquitous feature of computing life: ដូចជា Notebook PCs ឥឡូវបំពាក់េដាយ Wi-Fi poer
ក៍ដូចជាទូរសព្ទ័ៃដមួយចំនួន។

Wi-Fi

Spotsកំពុងែតេកើនេឡើងតាមតំបន់េផ ងៗគាដូចជាេនៅតាម្រពលានយន្តេហាះធំៗ

hot
សណា្ឋគារ

និង

ហាងកាេហ្វជាេដើម។ ទី្រកុងមួយចំនួនក៍បានបំពាក់ City-Wide Wi-Fi networks ។
ពាក ថា Wi-Fi ្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់េដាយ Wi-Fi Alliance េដើម ីេរៀបរាប់ពីផលិតផលេដាយពឹងែផ្អកេលើ
បេច្ចកវីជា IEEE ៨០២.១១ ។ Wi-Fi មកពីពាក Wireless Fidelityេនៅក្នុងឯកសារេយាងរបស់ Wi-Fi
Alliance

(ដូចជា

Hi-Fi

គឺ

High

Fidelity

)។

េទាះជាយា៉ងណាក៍េដាយបច្ចុប ន្នWi-Fi

Allianceមិនបានេរៀប រាប់េអាយបានលំអិតេនាះេទ េដាយសារែតមានទំនាក់ទំនងតិចតួចនិង គំនិតៃន
High Fidelityែដលជាេហតុេធ្វើ េអាយមិនមានការេ្របៀបេធៀបេអាយបាន្រតឹម្រតូវ។
Wi-Fi មានេល ឿនខុសៗគាៈ


៨០២.១១a សំរាប់េល ឿន ៥៤ Mbps និងដំេណើរការក្នុងរយៈរលកអាកាស ៥ GHz។



៨០២.១១b

សំរាប់េល ឿន

១១

Mbps

និងដំេណើរការក្នុងរយៈរលកអាកាស

២.៤Hz

េនះជាេល ឿនដំបូងបង្អស់ៃនផលិតផលភាគេ្រចើនែដលបានដាក់េអាយេ្របើ្របាស់។
វាកំពុងែតដាក់ជំនួសេដាយេល ឿនេលឿន ជាងេនះ។


៨០២.១១g សំរាប់េល ឿន ៥៤Mbps និងដំេណើរការតាមរយៈរលកអាកាស ២.៤GHz។



៨០២.១១n

ជាមា្រតដានថ្មីែដលកំពុងស្ថិតក្នុងការអភីវឌ ន៍ជាមួននិងសាបន័េដាយ

IEEE

ែដលេគរពឹងទុក ក្នុងែខមិនា ឆាំ ២០០៩ ។ វាដំេណើរការក្នុងរលកអាកាស ២.៤ GHz និង ៥GHz
សំរាប់េល ឿនេលើសពី ២០០Mbps។
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ជាធម្មតាេគអាចបំពាក់ឧបករណ៍
ចំងាយ

៣០

ម

Wi-Fiេអាយដំេណើរការេដើម ីទំនាក់ទំនងគាេទៅវិញេទៅមកក្នុងរយះ

និងសំរាប់អាគារចំងាយ

១០០

ម

អា្រស័យេលើបរិយាកាស។

៨០២.១១ន

្រតូវបានេគរពឹងទុកេទ្វរដង។
ចំែណកឯទំហំៃនការផ្តល់ Wi-Fi ក្នុងតំបន់គឹចាប់េផ្តើមពីចំណុចមួយេទៅចំណុចមួយ និង ពីចំណុចមួយ
េទៅចំណុច េ្រចើនក្នុងការភាប់ទំនាក់ទំនង។ ជាទូេទៅវាអាច្រគបដណ្ដប់ចំងាយ ពី ២េទៅ ៣ គម េដាយេ្របើ
High-gain antennae និង amplifiers ។ េគអាចបនាយចំងាយ េអាយឆាយជាងេនះបានេដាយេ្របើ
Repeaters។
វាជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការកត់្រតា

Wi-Fi

broadcasts

on

an

open

frequency

range

មានន័យថាអ្នកណាក៍អាច បញ្ជូននិងទទួលនូវរលកអាកាសេនះ ែដលជាេហតុេធ្វើេអាយមានការកាំង និង
បងាក់ដំេណើរកា។
ឧទាហរណ៍ៈ

ដូចជាទូរស័ព្ទឥតមានែខ

និង

Microwave

ovens

ក៍េ្របើរលកអាកាស

២.៤

GHzដូចជាការេធ្វើ Bluebooth និងដាក់្របពន្ធ័ការពារេដាយេ្របើអគ្គីសនីជាេដើម។
តាមការតាមដាននិងដកពិេសាធន៍េគអាចែចកចាយមុខងារក្នុងការភាប់
ពីចំណុចមួយេទៅ

ចំណុចមួយបាន។

Wi-Fi

ចំងាយ

២០០គម

កំរិតចំងាយអតិបរមាពីចំណុចេទៅចំណុចមួយៃនការភាប់

Wi-Fi

្រតូវបានរខានេដាយភាពេកាង របស់ែផនដី និង តំរូវការៃនែខ ែដលអាចេមើលេឃើញ (ចំណុចទាំងពី្រតូវ
េមើលេឃើញគាេទៅ វិញេទៅមក)។
WiMax
ការេ្របើ្របាស់

DSL

និង

Wi-Fi

មានកំរិតែដលអាចជះឥទ្ធិពលក្នុងដំេណើរការ្របតិបត្តការណ៍ៃន

Broadband ។ DSL្រតូវការែខ ែដលមានគុណភាពល្អ និង មាន finite range ពី DSLAM នីមួយៗ
េដើម ីទទួលយកេល ឿនែដល េលឿន។ ការកំណត់តំៃលៃនេហតារចនាសម្ព័ណក៍មានសារៈសំខាន់ែដរ។
Wi-Fi

ជាបេច្ចកវិជាែដលមានតំៃលទាបប៉ុែន្តវាទទួលរងការខូចខាចពី

វាក៍្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់

ក្នុង

open

frequency

spectrum

Range

Issues

។

មានន័យថាអ្នកណាក៍អាចផ យនិង

ទទួលនូវរលកអាកាសទាំងេនះែដលជា េហតុេធ្វើេអាយវាជាបញ្ហចំបង។
Enter

WiMax

េគព យាមដាក់កំរិតៃនបេច្ចកវិជាេនះេដាយផ្តល់េល ឿនេលឿនក្នុង

ការដំេណើរការ

តាមរយៈបេច្ចកវីជាគានែខ ែដលមានតំៃលទាបក្នុងការផ យេចញ(េបើេ្របៀបេធៀបនិង្របពន្ធ័ែដនមានខ

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

)

និងអាច្រគប

ដណ្ដប់ពាសេពញដូចបណា្ដញទូរស័ព្ទដ៍ៃទេទៀតែដរ។

WiMax

គឹជាទំរង់មួយៃន

Interperability for Microwave access និងជាស្តង់ដារIEEE េគេអាយេឈាះថា IEEE ជា៨០២.១៦។
សកានុពលៃន

WiMax

គឹេគែតងែត្របដូចវាេទៅនិងទូរសព្ទ័ៃដែដលមានេនៅក្នុងបណា្ដញ។

អ្នកទាំងេនាះនិងយល់ េឃើញថាបេច្ចកវិជាកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួល (ែដលមានជាប់និងទូរស័ព្ទ) ។
ការបេង្កើតេសវា WiMax េអាយ មានភាពងាយ្រសួលជំនួស DSL និង ដំេណើរការ Internet េដាយេ្របើែខ ។
្របឰ័នេនះបានេធ្វើេអាយមានភាពងាយ

្រសួលក្នុងការេ្របើ្របាស់ក្នុងទូរស័ព្ទៃដែដលេបើក

ែស្វងរក

និង

ភាប់េទៅទូរស័ព្ទែដលនូវជិតជាងេគយា៉ងពិត្របាកដ។ WiMaxដំេណើរការ្រសេដៀងនិង Maner។
WiMax

េ្របើ្របាស់េល ឿនពិត្របាកដរហូតដល់

ពីទីតាំងេដើមេដាយមិន

៧០

ចាំបាច់េអាយេឃើញែខ

Mbps

(In

និង

មានចំងាយរហូតដល់

optimum

environment

៥០គម

conditions)

រវាងអ្នកេ្របើ្របាស់និង ទីតាំងេដើម។ WiMaxអាច្របតិបត្តការតាមរលកអាកាសខុសៗគាចាប់ពី ២ េទៅ ១១
GHz និងពី ១០េទៅ ៦៦GHz។
ម៉ ងេទៀតដំេណើរការWiMax-based networks អាចេ្របើ្របាស់ដូចបេច្ចកវិជា backhaul េដើម ភា
ី ប់ Wi-Fi
(រឺ

hotspots)ែដលអាចពន អាយុកាលៃន

ការដាក់

Wi-Fi

េអាយេកើតមានេឡើង។

ទាំងេនះ

មានន័យថាតំៃលៃន េហដារចនាសម្ព័នអាចចុះទាបេនៅេពលែដលផ យ WiMax/Wi-Fi ទាំងពីរបណា្ដញ
ែដល

Wi-Fi

្រតូវបានេគេ្របើ

្របាស់សំរាប់ដំេណើរការក្នុង្រទង់្រទាយតូច

េហើយ

WiMax្រតូវបាន

េគេ្របើ្របាស់ក្នុង្រទង់្រទាយធំ។
៣G
្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់សំរាប់េរៀបរាប់ពីជំនាន់ទី៣ៃនបេច្ចកវិជាទូរស័ព្ទ។ ទូរស័ព្ទៃដ ៣G មាន Multimedia
devices (ែដលេយើងេហៅថា Smartphone ) ែដលមានលទ្ធភាពអាចេផ្ញើ់រនិងទទួលសំេលង រឹ វីេដអូ និង
ដំេណើរ

ការ

Internet

។

Smartphone

មានមុខងារជាេ្រចើនដូចជា្រតួតពិនិត ឯកសារនិង

្រគប់្រគងពត៍មានផាល់ខ្លួន។
េដាយេយាងេលើ

Generationសំេដៅេទៅភាពខុសគាៃនគុណភាពរបស់បេច្ចកវិជាទូរសព្ទ័។

ជាមួយនិង

Analogue Mobile phone system គឺ 1G Digital mobile phone system គឺ 2G និង data transfer
mechanism ដូចជាGPRS គឺ 2.5G, 3G េល ឿនក្នុងការេផ្ទរដល់េទៅ ៣ Mbpsេបើេ្របៀបេធៀបេទៅ ១៤៤
Kbps េបើេ្របើ្របាស់ទូរសព្ទ័ ២G និងអាចទទួលបាននូវសំេលង និង ទិន្នន័យេ្រចើនរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។
បច្ចុប ន្នការអនុវត្តបេច្ចកវិជា ៣ G បានេផ្ទរេល ឿន ៣៨៤ Kbps សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ចល័តនិង ្របែហល
២ Mbpsសំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់អចិៃ្រន្ត។
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៣G អាចេមើលវីេដអូបានរយះេពលែវង (ឧទារហរណ៍ៈ េមើលការផ យបន្តផាល់ពីកម្មវិធីកីឡា) E_mail
(អាចេផ្ញើ

រឺ

ទទួលឯកសារែដលមានទំហំធំ)

Web

browsing

,

GPS

type

application

ការេហៅទូរសព្ទ័ែដលមានវីេដអូ និង កម្មវិធី Internet/Web based េផ ងៗេទៀត to function in a
seamless and efficient manner ។ ្របេទសជប៉ុន និង សាធារណរដ្ឋកូេរបានេ្រជើសេរីសយកបណា្ដញ
៣G

ែដលបានេធ្វើការផ ព្វផ យេរៀងៗខ្លួនេនៅឆាំ

២០០៤

និង

២០០៦

េបើេទាះជាបេច្ចកវិជា

បានបងាញេអាយដឹង េអាយសា្គល់េទៅអ្នកេ្របើ្របាស់េលើពិភពេលាកយឹត បន្តិចក៍េដាយ េដាយសារែត
វាមានតំៃលខ្ពស់ជាពិេសសក្នុងការេ្របើ្របាស់ Internet ។ េសវាៃនការទូរទាត់ គឺអា្រស័យេលើការេ្របើ្របាស់
៣G។ មាន្របេទសមួយចំនួនេនៅេលើពិភពេលាកបានដាក់េអាយ មានការេដញៃថ្ល ៣G Spectrum រឹ
លក់េដាយរាជរដាភិបាលសំរាប់ចំនួនទឹក្របាក់មួយពិត្របាកដក្នុងដំេណើរការទូរ

គមនាគមន៍

មានន័យថា្របតិបត្តិការេនះនិងទទួលបាន្របាក់មកវិញេនៅេពលែចកចាយេសវាេនះ។

សាកល ងេដាយខ្លួនឯងៈ
១). េតើ Broadband Internet គឺជាអ្វី?
២). ក្នុងចំេណាមស្តង់ដា Wi-Fi េតើមួយណាែដលមានេល ឿនេលឿនជាងេគ?
៣). រកបញ្ហពីរែដលជះឥទ្ធព
ិ លេលើការភាប់ទំនាក់ទំនង Wi-Fi ចំងាយឆាយ
៤). ចំេពាះអ្នកេ្របើ្របាស់េតើេគេ្របើ្របាស់អ្វីេដើម ីែញ់កសំេលង និង ទិន្នន័យក្នុង DSL?
៥). េតើគុណសម ត្តិរបស់WiMaxមានអ្វីខ្លះចំេពាះWi-Fi ?
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ែផ្នកសំខាន់ៗ
Air Jaldi Wireless Networking េនៅ Himalayas
Air

Jaldi

គឺជឹសាមាគមធំមួយែដលេ្របើ្របាស់បណា្ដញែដលគានែខ ែដលមាន

ទីតាំងេនៅជុំវិញ

Dharamsala

ស្ថិត

េនៅែផ្នកខាងេជើងៃន្របេទសឥណា។

ការអភីវឌ ន៍េនះសហការជាមួយនិង Dharamsala Information Technology
Group ។ មជ មណលបេច្ចកវិជារបស់ Tibetan និងមានការចូលរួមពី Tibetan
Children’s Uillage School ែដលបានបេង្កើតេឡើងេដើម ីរក

ផល្របេយាជន៍

របស់េក្មងេភៀសខ្លួនពី Tibetan េនៅ្របេទសឥណា ។
បណា្ដញNetworkេនះ្រតូវបានេគបេង្កើតេឡើងបនាប់ពីរាជរដាភិបាល្របេទសឥណា
េធ្វើេអាយមានភាពរអាក់រអួលក្នុងការ េ្របើ្របាស់Wi-Fi ក្នុងែខ មករា ឆាំ ២០០៥ ។
េនៅចុងែខ

កុម្ភះ

ឆាំ

២០០៥

បណា្ដញ

Networkសហគមតភាប់គាឥតែខ រ

Wireless េនៅ Dharamsala មាន៨វិទ ល័យ។ A wireless mesh network
្រតូវបានេគគិតថាមាន ភាពងាយ ្រសួលសំរាប់តំបន់ែដលមានភ្នំេ្រចើនតាមេជើងភ្នំ
ៃនែប៉កខាងលិចៃន

Himalayan

Region។

A

wireless

mesh

network

គឺជា្រកុមៃន Network Nodes ជាមួយយា៉ងេហាចណាស់ផ្លូវពីរេផ ងគាេទៅរាល់
node មួយៗ ។វាេធ្វើឲ បណា្ដញ Network អាចព្រងីកឋិតេនៅែខ រ ៃនស
ទាក់ទងជាមួបេច្ចកវិទ

កំណត់

Wi-Fi េដាយេ្របើ្របាស់ពីNeighbouring nodes េដើម ី

ឲ េទៅដល់េគាលេដៅ Wireless mesh network ៃថមទាំងផ្ដល់នូភាពជាក់លាក់និង
Redundancy in this manner។
រូបភាព ២៨.
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េ្រគាងតភាប់គាយា៉ងេ្រចើនេដាយបណា្ដញឥតែខ រេនៅ

Dharamsala

(The

Dharamsala wireless mesh backbone) មានេ្រចើនជាង ៣០ notes
(េមើលរូបេលខ

២៨)

សំរាប់ភាប់

Signal

Radio

។

េទាះបីជាបំលាស់ទី្រតូវឆ្លងកាត់ Multi channel radio nodes េដើម ីជួយក្នុង
ដំេណើរការNetwork
សាលាេរៀនក្នុងតំបន់

scalabilityេនះ។
NGOs

ការភាប់

Network

និងការិយាល័យរដា

បានផ្តល់តាម

ភីបាលក្នុងតំៃលធម្មតា

និងេគាលបំណង ៃនការដាក់ a node on their promises េដាយទទួល
បានមកវិញនូវការ រីកចំេរីនក្នុងការ្រសាវ្រជាវរបស់ Network ។ការេ្របើ្របាស់
េនៀេដ នីមួយៗេនៅក្នុង ណេត◌ឹេរៀក គឺេ្របើ្របាស់ ្របេភទ ៃណ ្រដា◌ិេ◌ៀ
ហារដឹរាេ◌

ដូចគា

(េយើងេអាយេឈាះថា

The

Himalayan

Mesh

Router)ែដលបានសាងសង់ និង អភិវឌ ន៍តាមតំបន់នីមួយៗ។
An Tennae appreciate to the node location ្រតូវបានេគតំេឡើងជាមួយនិង
Hardware េទៅតាម្របេភទ របស់ an tennae ពិត្របាកដៃនតំបន់មួយចំនួន។
្រគប់បណា្ដញរបស់ Network ទាំងអស់ទទួលយក Broadband type internet
access េដាយេយាងេទៅេលើ Website របស់ Air Jaldi ។ ចំនន
ួ សរុបរបស់
Internet bandwidth 6Mbps ែដលអាចភាប់ Network បានក្នុងកុំព ូទ័រចាប់ពី
២០០០ កុំព ទ
ូ ័រ។
ការេ្របើ្របាស់ Network មានភាពខុសៗគាដូចជា Internet access, file sharing
off-side backups ពីកែន្លក ផ្ទុកឯកសារ។ ការេធ្វើមជ ការៃន្របព័ន្ធ VoIP
្រតូវបានេគដាក់េអាយេ្របើ្របាស់េដាយផ្តល់នូវេសវាបេច្ចកវិជាេទៅ

ដល់សមាជិក

network តាមរយះៃនការេ្របើ្របាស់ Software ក៍ដូចជា Hardware-based IP
telephone

handsets

។្របព័ន្ធេនះបានភាប់េទៅនិង

េដាយសារែតមានការបារម្មណ៍ពីប

PSTN

ផ្លូវច ប់ វាបានែតេធ្វើការ េហៅចូលេនៅក្នុង

Mesh Network ពីេ្រពាះ Keyboards របស់ Computer ជាទួេទៅមិនមានអក រ
Tibetanេទ។ VoIP បានកាយជាវត្ថុែដលមានសារៈសំខាន់េនៅក្នុងសហគមន៍។
សមាជិកក្នុង

Network

អាចទំនាក់ទំនងជាមួយ

េផ ងេទៀតេដាយការនិយាយជំនួសការសរេសរជាអក រ។
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និង

Network

ដូចជាេ្រគាងបណា្ដញ

network

តភាប់គាខាត់ែខ្វងគឺ្រតូវាបានផាស់ប្តូរេដាយេលខ

សំងាត់ែដល េហៅថា ‘encrypted’និងេ្របើ្របាស់ជាមួយនិង Hardware ពិត ្របាកដ។
ចំណុចៃន

ការដំេណើរការេដាយគានែខ ្រតូវ

បានេគ

តំេឡើងក្នុង

nodes

មួយច ស់លាស់េដើម ី Roamingនិង រវាងទូរសព្ទន
័ ិង network ។ The encrypted
and specific hardware ្រតូវបានេគ្រតូវការជាចាំបាច់ក្នុងការព្រងឹងសុវត្ថិភាព និង
គុណភាពៃនេសវាកម្ម។
ភាគេ្រចើនតំបន់ែដលេ្របើ្របាស់

Network

េ្រចើនខ្វះខាតការផ្គតផ្គង់អគ្គីសនី។

េដាយសារមួលេហតុេនះេហើយភាគេ្រចើនេគបំពាក់អគ្គីសនីែដលេ្របើេដាយពន្លឺ្រពះអា
ទិត ក្នុងការេ្របើ្របាស់

Network

សកានុពលៃនការេ្របើ្របាស់
ជាប់លាប់ក៍េដាយ។

nodes

Network

សរុបមកthe

េដាយសារមានការ

តាមតំបន់ែដលគាន

Dharamsala

Wireless

េកើនេឡើងនូវ

អគ្គីសនីេ្របើ្របាស់
Mesh

ជាឧបករណ៍មួយែដលល្អឥតខ្ចះថាេតើបណា្ដញសហគមន៏(Community

Network
Network)

អាចរីកចំេរីនេ្រកាមបរិដានច ប់្រតឹម្រតូវែដររឺេទ ។

3.8 Interoperability
Interoperability

ជាទួេទៅសំេដៅេលើសមត្ថភាពៃន

បញ្ចូលគាេដាយមិន្រតូវការ

ជំនួយពី

discrete

អ្នកេ្របើ្របាស់េទ។

បានកាយជាែផ្នកសំខាន់មួយួជាមួយនិងការមក

The

និង
concept

ដល់ៃនបេច្ចកវិជាដូចជាៈ

diverse
of

system

interoperability

Cloud

Computing

ែដលេយើងសន្មតថាជាឧបករណ៍ចុងេ្រកាយែដលេគបានចាប់េផ្តើម េ្របើ្របាស់ជាមួយនិងេសវាកម្មរបស់វា។
ជាទូេទៅ System achieves interoperability េដាយផ ព្វផ យជាទូេទៅ ការរចនាម៉ូដ វិស្វកម្មនិង
ការផ យ េចញ។
ឧទាហរណ៍ៈ

ឧបករណ៍ែដល

ពីេ្រពាះវាអាចដំេណើរ

Internet-enable

ការជាមួយTCP/IP

protocol

គឹ្រតូវបានេគចាត់ទុកថាជា

Interoperable

។េនះេហើយគឹជាអ្វីែដលផ្តល់េអាយដូចជា

Interoperability with the internet network ports មានេនៅក្នុង Computer និង Laptops ។
ឧទាហរណ៍ៈ

These

ports

adhere

to

the

IEEE

802.3

Ethernet

standard

ែដលអាចេធ្វើេអាយមានទំនាក់ ទំនងជាមួយ decives េផ ងេទៀតដុចូជា port even េនៅេពលែដល
ម៉ឌ
ូ ល
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devices

េធ្វើពីេរាងច្រកេផ ងគា

in

software

application,

interoperability

េដើរតួនាទីមួយែផ្នក

ក្នុងការព្រងឹងទិន្នន័យពី ផាផលិចាតិេនៀ មួយេទៀត (ឧទាហរណ៍អាៈចបេង្កើត តtext file ក្នុង Windows
PCនិង េផ្ទៀងផាត់ដំេណើរការក្នុងកុំព ូរទ័រមួយេទៀត Linux )
Interoperabilityការពារភាពផាច់មុខនិងការ្របកួត្របែជងេដាយេធ្វើេអាយផលិតផលែដលផលិតេចញពី
េរាងច្រក

េផ ងគាអាចដំេណើរការជាមួយគាបាន។ឧទាហរណ៍ៈ

Interoperability

តំរូវេអាយអ្នកេ្របើ

្របាស់ទូរសព្ទ័ Nokia ភាប់និងអ្នកផ្តល់េសវាទំនាក់ទំនងជាមួយ និងមនុស មាក់េទៀតែដលេ្របើទូរសព្ទ័
Sony Erricsson ជាមួយនិងអ្នក ផ្គត់ផ្គងេ់ ផ ងៗគា។
Interoperability

គឹជាការបារម្មណ៍ដ៍ធំមួ◌ួយួក្នុងវិស័យពត៌មានែដលអាចដំេណើរការ

រឺ

ែចករែលក

ពត៌មានតាម ទំរង់េផ ងៗគា។ សាធារណជន្រតូវការ្របេភទពត៌មានេផ ងគា (ឧទាហរណ៍ៈ ទិន្ននយ
័
ទាក់ទងនិង្របវត្តិសា្រស្ត
ពត៌មានរបស់រដាភិបាល)

ចំេណះដឹងែផ្នកបេច្ចកវិជា
ែដលភាគេ្រចើន

ការែណនាំក្នុងការអនុវត្តន៍ផាល់

ផ្ទុកក្នុង្របពន្ធេ័ ផ ងៗគា

្របូបាបីលីេត

និងដំេណើរការសម្រសប

ក្នុងការចូលរួមចំែណក និង ផាស់ប្តូរពត៌មានែដលមានការប៉ះពាល់ ដល់ actual system hosing ។
េដើម ីទទួលយក

interoperability

ែដលអាចមានតំៃលពិត្របា

កដ

ពិត្របាកដការចាត់ែចង្រតូវែត
និង

reached

យកផល្របេយាជន៍ពីពត៌មានខ្លួនឯង

a

state

និងថិតក្នង
ុ កែន្លង

មួយែដលអាចផាស់ប្តូរពត៌មានយា៉ងមាន្របសិទ្ធភាពជាមួយនិងអង្គការេផ ងេទៀត។លទ្ធភាពៃនការែចករ
ែលកពត៌មានជាញឹកញាប់អាចមានឱកាស្រគប់្រគងនូវឱកាសថ្មីែដលអាចបេង្កើនទំនាក់ទំនងពាសេពញពិ
ភពេលាក។
ចំណាំៈ The Wwikipedia on standard (អាចរកបានក្នុងhttp://en.wikipedia.org/wiki/standards
organization ) ផ្តល់នូវការសេង្ខបពី various inteantional industry and regioanl stadards
organization )។
ចំេពាះការបក្រសាយេផ ងេទៀត interoperability សំេដៅេលើ module 2 ICT សំរាប់អភិវឌ ន៍េគាល
នេយាបាយ េរៀបចំ និង ្រគប់្រគងក្នុង APCICT's Academy of ICT Essentials for Government leaders
modules series។

ម៉ឌ
ូ ល
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សាកល ងេដាយខ្លួនឯងៈ
េតើអ្វីែដល interoperability ផ្តល់េអាយ? េហតុអ្វីបានជាវាមានសារះសំខាន់?
សាកល ងេដាយខ្លួនឯងៈ
១).

េតើ

Internet

អ្នកយា៉ងដូចេម្តច?

មានសារះសំខាន់ចំេពាះខ្លួនអ្នក
េយាងេលើពត៌មានែដលបាន

េតើេយើងអាចរកគន្លឹះខ្លះៃនប

និង្របេទសរបស់

ផ្តល់េអាយក្នុងែផ្នកេនះ

របស់េហត្ថរចនាសម្ព័នៃន នីតេរនេត និងភាពមិន

ែ្រប្របួល ក្នុ្រង បេទសរបស់អ្នក?
២).េតើ internet បានផាស់ប្តូរអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតិេយើង? ក្នុងការងារ ក្នុងការរស់េនៅ
និងទំនាក់ទំនងជាមួយ

និងមិត្តភ្រក័

និង្រកុម្រគួសារ?

េតើអ្នកយល់េឃើញ

យា៉ងដូចេម្តចចំេពាះ internet េទៅៃថ្ងអនាគត?
៣). Internet ជាែផ្នកដ៍សំខាន់មួយួក្នុងសង្គមនាេពលបច្ចុប ន្ន េតើេយើងគិតថា
េយើងគួរមានេគាលនេយាបាយ

រឹ

បេច្ចកវិជាអ្វីខ្លះេដើម ីព្រងឹងេអាយ

មានដំេណើរការស្ថិតេថរ?
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internet

៤. ការភាប់បណ្ដុំ modem (Connecting the modem organization)
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងៈ


សេង្ខបពី Total cost of ownership (TCO) ក្នុងការេធ្វកា
ើ រសំេរចចិត្ត ។



េរៀបរាប់ពីច ប់ៃន Free and Open Software (FOSS) ពិេសសក្នុងន័យ Localization ។



េរៀបរាប់ពីច ប់ៃនការ្រគប់្រគងពត៌មាន និង ទិន្នន័យេនៅក្នុងអង្គការ។



េរៀបរាប់ពីច ប់ៃន Internet based interconnecting methods េនៅក្នុងអង្គការ និង



សេង្ខបពីការពិនិត ពិច័យទាក់ទងនិងការភាប់ Modem Organization ។

េគាលការណ៍ពិនិត ពិច័យៈ
ពិចារណាពីេគាលការណ៍ទស នវិស័យដូចបានេរៀបរាប់ខាងេ្រកាមេនៅក្នុងែផ្នកេនះ ៖



ព្រងឹងក្នុងការសំេរចចិត្តក្នុងការទិញេដើម ីពិចារណា

ពី

Technology

Trends

ក៍ដូចជាអាយុកាលៃន System និង TCO


ផល្របេយាជន៍ៃនការេ្របើ្របាស់
ក្នុងន័យសន ំសំៃចក៍ដូចជាសក្តដានុពលេទៅលក្ខណះក្នុង្រសុកដូចជា

FOSS
software

េដើម ីសម្រសបេទៅលក្ខខណ្រកុង្រសុក ។


ការេលចេឡើងៃនការអនុវត្តន៍ក្នុងការេ្របើ្របាស់ថ្មីៗផ្តល់នូវ្រទឺស្តីែដលទាមទារេអាយ
្របភពៃនបេច្ចកវិជា មានតិចេនៅក្នុងផ្ទះសំរាប់អនុវត្តន៍និង ែថរក ដូចជា software
ជាេសវានិងជា្របភពៃនែផនការរបស់
សហ្រគាសេដើម ីផ្តល់េអាយអង្គការទាំងមូលក្នុងការអនុវត្តន៍ និង ដំេណើរការ។



សកានុពលៃនការកាត់បន្ថយតំៃលៃន interoperability េដាយ employing virtual
private networks មានន័យថាភាប់េនៅទីកែន្លងដាច់្រសយាល រឹការិយាល័យែដល
េនៅដាច់្រសយាល។



សកានុពលៃនផលចំេណញ ៃនការអនុវត្តន៏ intranets ក៏ដូចជាធនធានអង្គការ ។
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បច្ចុប ន្នបេច្ចកវិជាពត៌មានែដលទំេនើបគឺអាចផ្តល់និងបេង្កើននូវដំេណើរការៃនការ្រគប់្រគង និង ្រតួតពិនិត
ក៍ដូចជា បែន្ថមេអាយមាន្របសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនទ
៍ ូេទៅ។ ប៉ុែន្ត្រតូវទុកេអាយ bewildering range of
hardware and software េអាយេនៅទំេនរ។វាមានសារះសំខាន់ណាស់ក្នុងការេ្រជើសេរីស hardware និង
software ែដល ្រតឹម្រតូវ។ ក្នុងែផ្នកេនះមិនែមនជាែផ្នកក្នុងការែណនាំេអាយេ្រជើសេរីស hardware និង
software

េនាះេទ។

ប៉ុែន្តវាបានផ្តល់ជាមូលដាន្រគឹះៃនពត៌មាន

និង

កតាជាេ្រចើនក្នុងការពិចារណាក្នុងការេ្រជើសេរីស។
រូបភាព ២៩

ខាងេ្រកាមេនះជាការ្របជុំនូវបេច្ចកេទស ជាទូេទៅេគេ្របើ្របាស់វាេពលេរៀបរាប់ពី ជ (េមើលរូបភាព ២៩)


ការែចកចាយេនៅក្នុង

Campus ៖

េ្រចើនក្នុងកែន្លងតូចមួយ។

េនះគឹជា

ពាក ថាCampusសំេដៅេលើអាគារពីរ
ចំណុចកណា្ដលៃន

Campus

backbones

រឺ
និង

ចំណុចទំនាក់ទំនង telecom ជាមួយនិងពិភពខាងេ្រកៅ។ ក្នុង ethernet LANs campus
distributor would typically a gigabit switch with telecom interface capability ។


ការែចកចាយក្នុងអាគារៈ េនះគឹជាការភាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អាគារេទៅនិង campus backbone ។
Ethernet distributor ្រតូវការ ១◌ ០០០,១០០ រឺ ១◌ ០០០,១០០,១០ Mbps switch ។



ការែចកចាយតាមជាន់ៈ
ការែចកចាយតាម

េនះគឹជាការភាប់ទំនាក់ទំនំងេទៅនិងការែចកចាយក្នុងអាគារ។

ជាន់វា្រតូវការយា៉ងេហាចណាស់

ISO/IEC

១◌ ០០០ម២
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១១៨០១

សំរាប់

ទំហំ

ៃនទំហំរបស់ជាន់េនៅក្នុងការិ

យាល័យេហើយ្របសិនេបើអាច្រតូវែញកការែចកចាយចំេពាះជាន់នីមួយៗៃនអាគារ។

េនៅ

ែតហេរនេត ថេលៀេរៀ ដិសតរិបុេតៀរ ្រតូវការ ១◌ ០០០,១០០,១០ រឺ១០០,១០ Mbps switch ។


telecom oulet៖េនះគឺជាចំនុចៃនការភាប់បណា្ដញារបស់ PCs, work stations print servers
ក៍ដូច ជា non-data application (ឧទាហរណ៍ៈ សំេលង និង វីេដអូ ៘)។ File
serverជាធម្មតាស្ថិតេនៅ

េដាយផាល់ជាមួយ

campus,

building

or

floor

distributor

ែដលសមរម សំរាប់ការេ្របើ្របាស់េនៅៃថ្ង អនាគតរបស់ពួកេគ។


campus backbone cabling វាគឹជា single mode រឺ multimode optical cable ែដលភាប់េទៅ
និងចំនុចកណា្ដលៃនការែចកចាយក្នុង campus ជាមួយនិងការែចកចាយរបស់អាគារនីមួយៗ។



Building backbone cabling៖ វាស្ថិតក្នុងែផ្នកទី៥ រឺbetter VIP cable or multimode fiber cable
ែដលភាប់ពីការែចកចាយក្នុងអាគារ ជាមួយនិងការែចកចាយតាមជាន់នីមួយៗក្នុងអាគារ។



Horizontal cabling៖ វាស្ថិតេនៅក្នុងែផ្នកទី៥ រឹ better VIP cableេទាះបីជាការតំេឡើងខ្លះេ្របើ
multimode fibre ក៍េដាយ (មានន័យថាភាប់ Fibre និង destop ) ែដលភាប់ពីTelecom outlet
េទៅនិង

ជាន់ៃនការែចកចាយ។

ជាមួយនិងការតំេឡើង

SCS

្របពន្ធ័ែផ្នករដ្ឋបាលគឹមានភាពងាយ្រសួល
េដាយផាស់ប្តូរនិងភាប់ឧបករណ៍ជាមួយនិងអ្នកេ្របើ្របាស់។

ទិន្នន័យ

សំេលង

និងវីេដអូ

អាចដំេណើរការក្នុង ែខ ែតមួយេដាយមិនចាំបាច់េធ្វើការែញក្របព័ន្ធៃនការតំេឡើងមួយៗេនាះេទ។

សាកល ងេដាយខ្លួនឯង
១).េហតុអ្វីបានជាេយើងចាំបាច់េ្រជើសេរីសកុំព ូំទ័រែដលមានេអ្រកង់

LCD

និង

CRT

ជាេគាល?
២).េតើសំេលង និង វីេដអូអាចែចកចាយក្នុង Structured cabling system ឬេទ?
៣). ្របសិនេបើការិយាល័យរបស់អ្នក្របឈមមុខនិង constand power fluctuations
ែដលជា្របេភទ VPS មួយ ែដលសមរម បំផុត?
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៤.២ កម្មវធ
ិ ្រី បភពកូដចំហ(Free and open sour software)
FOSS

(ដូចFloss

រឹ

Free/liber

open

source

software

)្រតូវបានេគចាប់អារម្មណ៍

យា៉ងខាំងក្នុងឆាំថ្មីៗកន្លង េទៅេនះ។ ភាពេជាគជ័យៃនsoftware application ដូចជា The Mozila Firefox
browser

និង

Open

Office

បេង្កើតេឡើងេដើម ជ
ី ួយក្នុងការបេង្កើត

FOSS

េដើម ីឆាស់ទីនិងខិត

េទៅជិត្របភពៃន software (or proprietary។
ចុះអ្វីេទៅជាFOSSពិត្របាកដ?
The

Free

software

foundation

(FSF)

រកេឃើញេដាយ

Richard

Stallman

បានេអាយនិយមន័យដូចខាង េ្រកាម ៖
Free Software គឹជាឺ matter of liberty មិនែមនជាការយល់ពីគំនិតេនះេទ អ្នកគួរគិតពីេសរីភាពដូចជា
េសរីភាព ក្នុងការនិយាយ បុ់ែន្តមិនែមនេសរីភាពក្នុងការផឹក្រសាេនាះេទ។
Free software គឹជាប

របស់អ្នកេ្របើ្របាស់ េសរីភាពក្នុងការេ្របើ្របាស់ ថតចំលង ែចកចាយ សិក

ផាស់ប្តូរ និង អភីវឌ ន៍ software ។ ជាងេនះេទៅេទៀតគឹសំេដៅេលើេសរីភាព៤យា៉ងសំរាបអ្នកេ្របើ្របាស់
software:


េសរីភាពៃនការេ្របើ្របាស់កម្មវិធីេទាះជាក្នុងេគាលបំណងអ្វីក៍េដាយ (Free O) ។



េសរីភាពក្នុងការសិក ថាេតើដំេណើរការកម្មវិធីយា៉ងណា និង ទទួលយកវាជាតំរូវការរបស់េយើង
(Free 1) េដើម ីដំេណើរការក្នុង្របភពេដើមៃនេលខកូដគឹមានលក្ខ័ខណទុកជាមុនសំរាប់ែផ្នកេនះ។



េសរីភាពៃនការថតចំលង ែចកចាយេឡើងវិញជួយដល់អ្នកជិតខាង (Freedom 2)។



េសរីភាពក្នុងការអភិវឌ ន៍កម្មវិធី
និងផ ព្វផ យការរីកចំេរីនជាសាធារណះេដើម ីជាផល្របេយាជន៍ដល់ សហគមទាំងមូល (Free
dom 3) េដើម ីដំេណើរការក្នុង្របភពេដើមៃនេលខកូដគឹមានលក្ខ័ខណទុកជាមុន សំរាប់ែផ្នកេនះ។

FSF បានបេង្កើត software ែដលមិន្រតូវបានគិត្របាក់ចំេពាះអាជាបណ្ណ័ ែដលវាជា General Public
License and Lesser General Public License គឺ្របែហលជា្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់យា៉ងសំេបើមបំផុត។
The open sour បានបញ្ចូលសមាជិកថ្មីជាមួយនិង Bruce Parens ែដលបានេអាយនិយមន័យ FOSS
ដូចខាងេ្រកាមៈ
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1).Free redistribution
អាជាបណ្ណ័គួរែតមិន្រតូវបានដាក់កំរិតេដាយភាគីណាក្នុងការលក់ឬផ្តល់
ែដលវាជា

សមាសភាពៃនការចូលរួម

។

software

េដាយមិនគិតៃថ្ល

ែដលកម្មវិធីបានមកពី្របភពេផ ងៗគា។

អាជាបណ្ណ័មិន

គួរេអាយមានការបង់ៃថ្លកម្ម សិទ្ធ រឹការបង់ៃថ្លេផ ងៗេទៀតដូចជាការលក់ជាេដើម។
2).Source code
ក្នុងកម្មវិធី្រតូវបញ្ចូលពី្របភពៃនេលខកូដនិង្រតូវែចកចាយ្របភពៃនេលខកូដក៍ដូចជាការ្របតិបត្តតាមទំរង់
។ ែដលទំរង់ខ្លះៃនផលិតផលមិនបានបងាញនូវេលខកូដេទ។្រតូវមានការ្របកាសពីេលខកូដ េហើយគាន
េហតុផល សម្រសបណាមួយែដលអាចេអាយការផលិតេឡើងវិញេដាយល្អឥតខ្ចះេនាះេទ។ downloaing
តាមinternet

េដាយមិនគិតៃថ្ល។្របភពៃនេលខកូដ្រតូវែតជាទំរង់មួយួែដលេគនិយមចូលចិត្តែដល

អ្នកបេង្កើតកម្មវិធីបានដាក់ក្នុង កម្មវិធី។មិនអនុ

ត្តិេអាយមានការបិទបាំងនូវ្របភពៃនេលខកូដ។ ជាទំរង់

ធម្មតាដូចជាលទ្ធផលៃន preprocess អ្នកបកែ្របមិនអនុ

ត្តិេឡើយ។

3).Derived works
អាជាបណ្ណ័តំរូវេអាយ modification and derived worksនិងតំរូវេអាយការែចកចាយរបស់ពួកេគដូច
និងអាជា បណ្ណ័េដើមរបស់ software។
4).Intergrity of the Author's source code
អាជាបណ្ណ័អាចមានលក្ខ័ខណ្ណ័ចាប់ពីការចាប់េផ្តើមៃនការែចកចាយក្នុង
ក្នុងករណីការែចកចាយ

អាជាបណ្ណ័ជា

Modified

form

Patch

Files

ជាមួយនិង្របភពៃនេលខកូដក្នុងេគាលបំណងែកែ្របកម្មវិធីេពលែដលបេង្កើតវា។
បណ្ណ័្រតូវែតមានការអនុ

អាជា

ត្តិក្នុងការែចកចាយ្រតឹម្រតូវៃនការបេង្កើតsoftware

ពីការែកែ្រប្របភពៃនេលខកូដ។ អាជាបណ្ណ័អាចមានេឈាះ រឹ Versionេផ ងៗគា។
5).No distribution against persons or groups:អាជាបណ្ណ័មិន្របកាន់បក ពួកចំេពាះមនុស មាក់ រឹ
ជា្រកុមមនុស
6).No distribution against fields of endeavor
អាជាបណ្ណ័មិន្រតូវបានដាក់កំហិតចំេពាះអ្នកណាមាក់ែដលេ្របើ្របាស់កម្មវិធីក្នុងុ
endeavor

។

specified

field

of

ឧទាហរណ៍មិៈនដាក់លក្ខ័ខណកម្មវិធីក្នុងការេ្របើ្របាស់ក្នុងមុខជំនួញ

រឹក្នុងការេ្របើ្របាស់សំរាប់ការ្រសាវ្រជាវ។

ម៉ឌ
ូ ល
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7).ការែចកចាយអាជាបណ្ណ័
សិទ្ធផាច់មុខៃនកម្មវិធី្រតូវបានដាក់្រគប់កម្មវិធីក្នុងការែចកចាយសារជាថ្មីេដាយមិនចាំបាច់េធ្វើការ្របតិបត្តិ រឹ
បែន្ថម អាជាបណ្ណ័េដាយភាគីទាំងេនាះ។
8).អាជាបណ័មិន្រតូវបានកំណត់ជាក់លាក់ចំេពាះផលិតផលសិទ្ធិផាច់មុខៃនកម្មវិធីមិន្រតូវពឹងែផ្អកេលើែផ្ន
កមួ◌ួយួៗៃនការែចកចាយ softwareេទ។ ្របសិនេបើកម្មវិធី្រតូវបាន ចំលងេចញពីការែចកចាយ និង
េ្របើ្របាស់េដាយគានលក្ខ័ខណពីអាជាបណ្ណ័ៃនកម្មវិធី
សិទ្ធិដូចគាក្នុងការអនុ

ភាគីទាំងអស់ែដលែចកចាយ

កម្មវិធីអាចមាន

ត្តរឹផ្តល់េអាយ្រពមគាជាមួយនិងការែចកចាយ softwareេដើម។

9).អាជាបណ្ណ័មិន្រតូវដាក់កំហិតចំេពាះ េសៀថតឹរាេ◌េផ ងេទៀតអាជាបណ្ណ័មិន្រតូវមានការផាស់ប្តូរចំេពាះ
software េផ ងេទៀតែដលបានែចកចាយតាមអ្នកែដលមានអាជាបណ្ណ័ softwareេហើយ។ ឧទាហរណ៍ៈ
អាជាបណ្ណ័មិនទាមទារចំេពាះ្រគប់ការែចកចាយកម្មវិធីទាំងអស់ on the same medium must be opensource software។
10).License must be Technology-neutral
មិនមានការទិញអាជាបណ្ណ័ទុកេដាយសំអាងេលើបេច្ចកវិជាេរៀងៗខ្លួន រឹ style of interface។
ការេ្របើ្របាស់និងតំៃលៃន FOSS ក្នុងអង្គការសេង្ខបជាទូេទៅដូចខាងេ្រកាមៈ


ការយកមកជំនួសេពល

FOSS

application

្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់ជំនួសមាស់កម្មសិទ្ធ

រឹ

commercial product (ឧទាហរណ៍ៈ េ្របើ្របាស់ open office ជំនស
ួ Microsoft Office)។


ការអនុវត្តន៍កង
្នុ ការេ្រជើសេរីសក្នុងការផ យេចញថ្មីៗ (ឧទាហរណ៍ៈ េ្របើ្របាស់ Apache Web
server ជំនួស Microsoft IIS)។



Migrating application to a FOSS platform (ឧទាហរណ៍ៈ ប្តូរពី Microsoft Windows រឹ UnixBased Server េទៅជា Linux-base server)។

ការេលើកទឹកចិត្តសំរាប់ការបំលាស់ទីទាំងេនះគឺជាញឹកញាប់ដំេណាះ្រសាយហិរញ្ញវត្ថុមូលដាន

FOSS

អាចមានតំៃលទាបជាង តំៃលៃនអាជាបណ្ណ័ និងកតាេផ ងេទៀតែដលមានសុវត្ថិភាព និង localization។
ែផ្នកសំខាន់ៗ
គុណសម ត្តិរបស់ របស់ localization និងFOSS ្រទង់្រទាយៃន FOSSភាពអាចបត់ែបនបានរបស់ខ្លួនវា
ពិេសសវាអនុញ្ញតិេអាយអ្នកេ្របើ្របាស់និងអ្នកអភិវឌ ន៍
Softwareេទៅតាមតំរូវការនីមួយៗរួមទាំងតំរូវការែផ្នកភាសាផងែដរ។

ទទួលយកដូចគាេហើយបេង្កើន
Software

ែដលេពញនិយមជាងេគជាភាសាអន្តរជាតីគឹភាសា អង់េគ្លស។វាជាគុណវប ត្តិមួយសំរាប់ អ្នកែដលមិន
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េចះអាន

និង

សរេសរភាសារអង់េគ្លសេពលែដលេ្របើ្របាស់

មួយចំនួនផ្តល់ជា

េរសិេនៀស

Software។

អ្នកផ្តត់ផ្គង់

Software

ក្នុង្រសុកប៉ុែន្តជាទូេទៅចំេពាះភាសារែដលេគេ្របើក្នុងតំបន់ែតប៉ុេណាះ។

មានការេលើកទឹកចិត្តតិចតួចណាស់ចំេពាះអ្នក

ផ្តត់ផ្គង់

Software

តូចតាចក្នុង្រសុក។

ភាសារ

តាមតំបន់បេង្កើតេទ ើង ក្នុងការអភិវឌ ន៍្របេទស ជាពិេសសអ្រតាអ្នក េ្របើ្របាស់ Software ជាឯកជន
មានកំរិតខ្ពស់។ ទាំងេនះគឹជាដំេណាះ្រសាយ និង ការផ្តល់នូវគុណសម ត្តិជាចាំបាច់ របស់ េធ ឿ ។
េដាយសារែត FOSS ពឹងែផ្អកេលើ Free-to-modify នាដ distribute principle, localizing FOSS software
អាចេធ្វើបានជាពិេសសេបើសិនជាគានការស្ម្រគ័ចិត្ត និង សមត្ថភាពបេច្ចកេទសរបស់សហគម។ FOSS
application

អាចតំរូវតាមអតិថិជនេដើម ីតំរូវេទៅតាមរូបរាងខាងេ្រកៅៃនតំបន់

េដើម ីបងាញពីការេ្របើ

្របាស់តួអក រជាពិេសស រឹ េដើម ីផ្តល់ជាបទពិេសាធន៍ដ៍ល្អមួយេទៅដល់អ្នកេ្របើ្របាស់ តាមរយៈការែក
ែ្របរបស់អ្នក េ្របើ្របាស់។ការកំណត់កែន្លងគឹេធ្វើេអាយកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួលេដាយេ្របើភាសារែដល
អាចបេង្កើតបានភាប់េទៅ និង software ។ ដូចគាេនាះែដរែផ្នកដ៍ធំមួយេនៅក្នុងេលខកូដ softwareបាន
បន ល់ទុកនូវសារះសំខាន់ដូចគា់។
ការកំណត់កែន្លងក៍អាចជួយបេង្កើតេអាយមានជំនាញៃនបេច្ចកវិជាេនៅក្នុងសហគមេដើម ីកាត់បន្ថយការពឹង
ែផ្អកេលើ

ការនាំចូល

software

និង

និងមានការរីកចំេរីនក្នុងការែចកចាយ
ែ្រប្របួលេផ ងេទៀតេនៅេពល
តំបន់ជាេ្រចើនគឹេនៅ

ជួយក្នុងការប្រងួម

ឧស ហកម្ម

ឡិនងុិសតិច

ជីទ

គំេរាង

គហមេរ

◌ េ◌ឿ

ដិវិេដ

ក្នុង្រសុកេដាយេលចេឡើងនូវការ

ែដលកំរិតៃនការេជៀជាក់្រតូវបាន

អាសុី។

ដិងតា
ិ ល

បេង្កើតេទ ង
ើ ។

ការខំ្របឹងែ្របងតាម

េនៅ្របេទសកម្ពុជាជាឧទាហរ

េហើយខាងេ្រកាមេនះជាការដក្រសង់ពកា
ី រយល់េឃើញរបស់ពួកេគក្នុការបរិយាយពីេហតុផលៃន

ណ៍។
េធ ឿ

េឡៀចាលិឋាតិេនៀ ។
គំេរាង

Khmer

េយើងរពឺងទុកេនៅឆាំ

OS

បានេកើតពីក្តី្រសៃមំៃនបេច្ចកវិជាេនៅ្របេទសកម្ពុជាក្នុងរយះេពល៣ឆាំ។

២០០៧

កុំព ូទរ័ជាភាសាកំេណើតរបស់ខ្លួន។

ជា្របេទសែដល្របជាជនកម្ពុជានិងអាចេរៀន
ជា្របេទស

និង

ែដលមិនចាំបាច់ផាស់ប្តូរេទៅជាភាសា

េ្របើ្របាស់
មួយេទៀតក្នង

ការេ្របើ្របាស់កុំព ូទ័រ។Database and applicationអាច អភិវឌ ន៍េដាយផាល់ ជាភាសាែខ្មរជាមួយនិង
ភាពងាយ្រសួលក្នុងការ្រគប់្រគងេឈាះ និង ទិន្នន័យជាលក្ខណះ ស្តង់ដា។ េដើម ីសំេរច នូវកិច្ចការ
ទាំងេនះ្រតូវមានការេ្របើ្របាស់ជាទូេទៅនូវតំៃល

software

ក្នុងតំៃលទាបបំផុត។

តំរូវការតាមេសដ្ឋកិច្ច

របស់្របេទសកម្ពុជា លក្ខ័ខណពាណិជ្ជកម្ម និង្របជាជន និង្រតូវេ្របើ្របាស់ភាសារែខ្មរជា ស្តង់ដា។
េយើងេជឿជាក់ថាេដើម ីចូលក្នុងDigital world without forfeiting its culture ្របេទសមួយេនះ្រតូវែតេធ្វើវា
េដាយេ្របើ្របាស់ភាសាខ្លួនឯងេនៅក្នុង software ។ software ជាភាសាបរេទស exacerbated the digital

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

devideែដលជាេហតុេធ្វើេអាយការបងាត់បេ្រងៀតកុំព ូទ័រជាមូលដាន្រគឹះមានភាពលំបាកនិងមានតំៃលៃថ្ល
។

េធ្វើេអាយអ្នកែដលមាន្របភពេសដ្ឋកិច្ចតច
ិ តួចមានភាពស្និទ្ធសាលក្នុងការេ្របើ្របាស់Computer

impoverishes

local

culture

និង

blocks

computer

based

government

process

េដាយសារែតភាសាក្នុង្រសុកមិនអាច េ្របើ្របាស់ក្នុង database ។
សំណាងល្អការសរេសរជាភាសាែខ្មរបានចាប់េផ្តើមក្នុង Unicode ។ Unicode ្រតូវបានេគចាប់េផ្តើមគាំ្រទ
ពី្របជាជន ែខ្មរ្រគប់្រសទាប់វណ្ណះ។
វាមិន្រតូវបានេគគិត្របាក់ផងែដរ ងាយ្រសួលេ្របើ គុណភាពខ្ពស់ ែដលេគេហៅថា្របភពកូដចំហរ(Free
Software

or

open

source

software)

វាបានរួមបញ្ចូលអ្វីៗទាំងអស់ែដលអ្នកេ្របើ្របាស់្រតូវការ ៖

និងអាចេ្របើ្របាស់
Desktop,

office

និងែកែ្របបាន។

application

(word-

processor, spreadsheet, presentation tool និងការ្រគប់្រគង database ។ Intenet-too (email
browser, chat and messenger) និងmultimedia applicationេដើម ី្រគប់្រគងចំេរៀង និង វីេដអូ និង
អត្ថ្របេយាជន៍ជាេ្រចើនេទៀត។

្របេទសភាគេ្រចើនបានគាំ្រទនូវ្របេភទ

software

េនះសំរាប់ការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់េគ សំរាប់មុខជំនួញ ែផ្នកអប់រ និង ចំេពាះ្របជាជនទូេទៅ។
ជាកាពិតណាស់កាលពីអតីតកាលកុំព ូរទ័រេនៅ្របេទសកម្ពុជាភាគេ្រចើនេ្របើជាភាសាអង់េគ្លស
េហើយជាទូេទៅគានការ ថតចំលងអាជាបណ្ណ័ៃន Microsoft window ។ ជាក់ែស្តងមាន new cambodian
intllectural property law មានន័យថាអ្នកេ្របើ្របាស់និង្រតូវទិញអាជាបណ្ណ័រាល់ការថតចំលង software
លក់េដាយ្រកុមហ៊ុនជាេ្រចើនដូច

ជា

microsoft

ែដលគាត់េ្របើ្របាស់។

វាមានតំៃលៃថ្លណាស់សំរាប់្របជាជនកម្ពុជាែដលេ្របើ្របាស់កុំព ូរទ័រ។
Open

source

software

សំរាប់្របជាជនកម្ពុជា

និង

Khmer

Unicode

េហើយវានិងទទួលបានេជាគជ័យ

និងបេង្កត
ើ បេច្ចកវិជាដ៍ល្អបំផុតេនៅៃថ្ងអនាគត
េយើងរីករាយនិងសាគម

អ្នកក្នុងការចូលរួម

កិច្ចការេនះ:

សំណួរែដល្រតូវពិចារណា
េតើេយើងេឃើញពីមុខងាររបស់

FOSS

Localization

េនៅក្នុង្របេទសអ្នកែដរឬេទ?

េតើេយើងគួរេធ្វកា
ើ រែណនាំពិ Localization efforts េដាយវិធីណា? ឬេធ្វើេអាយមានការ
េកើនេឡើងេដើម ីតំរូវ និង តំរវូ ការក្នុង្រសុករបស់្របេទស របស់អ្នក?

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

អ្វែី ដល្រតូវេធ្វើ
រកពី application ខ្លះែដលអាចយកផល្របេយាជន៍ពី FOSS localization ក្នុង្របេទស
របស់អ្នក។

៤.៣ ្របព័ន្រ្ធ គប់្រគងរក ទុក្ខទន
ិ ្ននយ
័ (Database Management System)
្របព័ន្ធ្រគប់្រគងរក ទុក្ខទិនន
្ន ័យ (DBMS) គឹជាការបងាញពីកុំព ូទ័រ software េដើម ី្រគប់្រគង database
។

វាផ្តល់នូវលំដាប់លំេដាយៃនវិធីសា្រស្តៃនការេរៀបចំ,

រក ទុក,្ខ

្រគប់្រគង/កំណត់

និងទាញយក

/បងាញពត៌មានរក ទុក្ខក្នុង databaseមួយ ។ពត៌មានទាំងេនះគឺជាអ្វីៗទាំងអស់ពីការកំណត់្រតា ហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ អង្គការេទៅបាយការរបស់អ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីេពទ េទៅរបាយការណអេនា្របេវសរបស់្របេទសមួយ ។
េហតុេនះេហើយ DBMS េដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់េនៅក្នុង េហដារច្ចនាសម្ព័ន្ធ IT ៃនអង្គការមួយ ។
DBMSមួយអាចមានភាពស្មុកសាញ

េហើយមានតំៃលៃថ្ល។

េថ ៀតឹរាេ◌

្រតូវការអ្នកែដលមានជំនាញ

Oracle ជាឧទាហរណ៍ ឬអាចមានទំនាក់ទំនង េដាយសាមែញ្ញដលមធ មភាគ ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់អាច
ទទួលបាន ទំរងមួយចំនួនៃនដំេណើរការកម្មវិធី database(Microsoft access ែដលអាចភាប់េទៅនិង
Microsoft

office

ជា

ឧទាហរណ៍

)

េយើងមិនចាំបាច់និយាយពីភាពស្មុកសាញរបស់

software

វាមានឥទ្ធិពលខាំងកាណាស់។ ្របេភទរឹ មា៉កមួយៗៃន DBMSគឺ្រតូវមានមុខងារេផ ងៗគា
DBMSមួយផ្ទុកនូវសងាក់ពត៌មានជាសំខាន់ែដលេរៀបរាប់ពីអ្វីមួយ។
សម្ពន័ហិរញ្ញ វត្ថុមានដូចជាៈ
- Part Number
- Unit of measure
- ៃថ្លទិញ
- ចំនួនស្តុកជាក់ែស្តង
- ទីតាំង
- ការអធិប យ
- ពណ៌
- តំៃលមួយឯកតា
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ឧទាហរណ៍ៈ

ការកត់្រតាក្នុងរចនា

- េលខសំគាល់
- ្របេភទ
- ពត៌មានលំអិតពីអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់
- ការគិតពិតេលើការលក់
- កំរិតៃនការប

ទិញ

បែន្ថមពីេនះ system អាចផ្ទុករូបភាពៃនផលិតផល រឹ specification sheet or brochure ។ េនះគឺជា
អភូតេហតុមួយែដលបច្ចុប ន្នេនៅក្នុង្របឰន័

database

ែដលមិនមានរចនាសម្ព័ន

និង

ទិន្នន័យែដលពាក់ពន្ធ័ (េដាយរាប់ ជាមួយ Item េផ ងេទៀត) េគបានបញ្ចូលជាែផ្នកមួយៃន system
សំរាប់បំេពញបំណងអ្នកេ្របើ្របាស់ជាដំបូង។t

ទិនន
្ន ័យក្នុង

DBMS

ទំេនើបមួយក្នុងតារាងជាេ្រចើន

និងទិន្នន័យទាំងេនះគឹភាប់េដាយេ្របើ គ៊េយ៌ែដលបងាញពី bits of information ែដលទាក់ទងនិង គន្លឹះ។
ក្នុងការកត់្រតាស្តុកដូចឧទាហរណ៍ខាងេលើ

part

number

គឹជាជំេរីសែដល

សមេហតុផល

សំរាប់រាយបញ្ជីៃនមុខទំនិញនីមួយៗគួរែតផ្ទុកេនៅកែន្លងេផ ងៗគា ទាំងេនះគួរែតជាឯកសារេយាង សំរាប់
ផារត នុមបេរ ជាអ្នកេដាះ្រសាយ។ ដូេច្នះេហើយ part number េផ ងៗគាអាចផ្តល់ពត៌មាន្រតឡប់មកវិញ
ទាក់ទងនិង part numberទាំងេនាះ។
េដើម ីសន ំសំៃចេពលេវលា

និង

តំៃលៃនដំេណើរការកម្មវិធី

លក្ខណះៃនការេ្របើ្របាស់ដ៍សាមញ្ញរបស់

DBMS គឺ ' built-in' :
ែផ្នកទាំងេនះ្រតូវបានបរិយាយេដាយសេង្ខបដូចខាងេ្រកាមៈ


Query:

វាបាននាំមកនូវអត្ថ្របេយាជន៍ៃនពត៌មានក្នុងលក្ខ័ខណមួយច ស់លាស់

សំេណើរមួយច ស់

លាស់។

ឧទាហរណ៍ៈ

ក្នុងការ្រគប់្រគងស្តុកខាងេលើ

រឹ
query

អាចដឹងថាេតើចំនួនមុខទំនញ
ិ ែដលេនៅសល់ មានចំនួនប៉ុនាន េហើយ ស្ថិតេនៅ ក្នុងទីតាំង X, Y, រឺZ
។

Query

បានបងាញពីលទ្ធផលទាំងេនះ។

េ្របើ្របាស់វាេដើម ីសួរពី

DBMS

សំនួរពិត្របាកដក៍អាចេធ្វើជារងាស់ៃន

អ្នកសរេសររបាយការណ៍

database

េដើម ីទាមទារពត៌មាន

និង

សុវត្ថិភាពរបស់កម្មវិធី

សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់

បាន

ផ្តល់នូវលទ្ធផល។
និង

សយសតេម ។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកេ្របើ្របាស់ធម្មតាមានលទ្ធភាពេមើល ពត៌មានលំអិតពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់
និង ពត៌មានៃនតំៃលទំនិញេដាយេហតុែត Supervisor រឺManager ្រតូវការពត៌មាន ទាំងេនះ។


Backup

និងReplication

វាមានសារះសំខាន់ក្នុងការការពារ្របឆាំងេទៅនិងការខូចខាតបរិកា្ខ

ការខូច ខាត system។ DBMS អាចថតចំលង និង រក ទុកក្នុង Remote server រឹ Larger
system information may be replicated (ឧទាហរណ៍បាៈនថតចំលង) to multiple server for
security

ad

reliability

or

efficiency

purpose

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

។

េនៅក្នុង

សយសតេម

ដ៍ធំេនះអ្នកេ្របើ្របាស់្របែហលជាមិន

អាចដឹងថាេតើ

server

មួយណាែដលពួកេគកំពង
ុ េ្របើ្របាស់េនាះេទ ែត system អាចេមើលេឃើញច ស់។


Rules:

DBMS

អនុ

ត្តិេអាយផ្ទុកពត៌មានេដើម ីចាក់េសារក្នុងផ្លូវចូលែតមួយ។

ឧទាហរណ៍ៈ

ការកត់្រតាស្តុកខាងេលើេលខសំគាល់គឹមានែតមួយគត់េហើយវាមិនអាចមានផលិតផល២មានេល
ខសំគាល់ ដូចគាេនាះេទ។ DBMSអាចធានាថាេលខសំគាល់ដូចគាមិនអាចផ្ទុកក្នុង multiple
times ។ េលើសពីេនះ េទៅេទៀត ពត៌មានពិត្របាកដបានដាក់កម្មវិធីយា៉ងចាំបាច់សំរាប់ system ។
ឧទាហរណ៍ក្នុៈងការកត់្រតា ស្តុកខាងេលើ part number បរិយាយ ពីតំៃល ១ឯកតា និង
ភាគរយៃនការលក់ជាពត៌មានចាំបាច់សំរាប់

អ្នកេ្របើ្របាស់េដើម ីដាក់បព្ជូល

េហើយតំរូវការៃន

ចំនួនតិចបំផត
ុ របស់តអ
ួ ក រ (ឧទាហរណ៍ៈ part system ្រតូវែតមានតួអក រចំនួន ៨ តួ)
្របសិនេបើមិនបំេពញតាមពត៌មានដូចែដលបានទាមទារេនាះេទ

system

និង

បញ្ជូនសារមិន

្រតឹម្រតូវេទៅអ្នកេ្របើ្របាស់េដើម ីធានាថាលក្ខខណៃនការបញ្ចូលទិន្នន័យបាន្រតឹម្រតូវ។


Security: DBMS អាច កំណត់េឡើងក្នុងកំរិតេផ ងគាៃនសុវត្ថិភាពរបស់ទិន្នន័យេនៅក្នុង system
។

ឧទាហរណ៍អ្នៈកេ្របើ្របាស់ខ្លះអាចេមើលបានែត្រតឹមទិន្នន័យ

manipulate

dataតាមរយះរបាយការណ៍

អ្នកេ្របើ្របាស់េផ ងេទៀតអាច

េហើយអ្នកេ្របើ្របាស់េផ ងេទៀត

អាចផាស់ប្តុរ

ទិន្នន័យបាន។ ទាំងេនះ្រតូវបាន បេង្កើតេឡើងេដាយកម្មវិធីេដើម ីផល
្ត ់េស្ថរភាព និង សុវត្ថិភាព
ទិន្នន័យ។ ការតាមដាន្រតួតពិនិត បញ្ជីក៍អាច ែថរក េដើម ីតាមដានេនៅេពលែដលមានការផាស់
ប្តូរពីអ្នកេ្របើ្របាស់។


Calculation

and

(ឧទាហរណ៍ៈ

computation:

ជាទូេទៅទំរង់ៃនការគណនាគឹ្រតូវការពីកែន្លងផ្ទុកទិនន
្ន ័យ

ចំនួនសរុបៃនមុខទំនញ
ិ ក្នុង្របេភទេផ ងៗគា

រឹ

ចំនួនសរុបៃន

មុខទំនិញ

ែដលេនៅសល់) DBMS បានផ្តល់នូវការគណនា ែដលបាន បេង្កើតេនៅក្នុងមុខងារ។


Logs

and

audit

េដាយសុវត្ថិភាព

ឬ

trails:

រាល់្របតិបត្តការែដលបញ្ចូលក្នុង

េដើម ីតាមដានអ្នកណាបានេធ្វើវា

េធ្វើអ្វី

database

អាចរក ទុក

េនៅេពលណា។

វាមាន

្របេយាជន៍សំខាន់ណាស់្របសិនេបើការបញ្ចូល ទិនន
្ន ័យមិនបាន្រតឹម្រតូវ េហើយវាក៍អាច តំកល់
ទុកសំរាប់ផាស់ផ្តូរ។
៤.៤ ដំេណើការបេង្កត
ើ software
ពាក ថា ដំេណើការបេង្កើត software សំេដៅេលើការអភិវឌ ន៍ software ជាក់លាក់។ ជួនកាលក៍សំេដៅ
េលើអាយុកាលរបស់

software

។

ដំេណើរការេពញេលញគឹមាន្រគប់សកម្មភាព

និង

មុខងារែដលែបងែចកេដើម ី កំណត់េអាយបានច ស់លាស់ បេង្កើន និង ែចកចាយ software េទៅតាម
តំរូវការរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ទាំងេនះបានេរៀបរាប់ដូចខាងេ្រកាមៈ
Domain Analysis: ជំហានដំបូងគឹកំណត់ពីកម្មសិទ្ធនិង ្របវត្តិរបស់ software ថាេតើវាជាប់ទាក់ទងជាមួយ
និង

software

ដ៍ៃទេទៀតយា៉ងដូចេម្តចៈឧទាហរណ៍េតើៈអ្វីេទៅជាលក្ខណះ

អ្វីេទៅជាលក្ខណះមិនធម្មតា។

ទាំងេនះគឹេដើម ធា
ី នាពីតំរូវការរបស់អ្នក

ធម្មតា

និង

េ្របើ្របាស់េដើម ីកុំេអាយ

មានភាពយល់្រចលំជាមួយនិងភាពចាំបាច់របស់អ្នក អភិវឌ ន៍ េថ ៀតឹរាេ◌ ។
Softwawre element Analysis: គឹជាជំហានដ៍លំបាកបំផុតគឹការកំណត់នូវតំរូវការរបស់ software ។
អ្នកេ្របើ្របាស់និងដឹងថាអ្វីែដលពួកេគចង់បាន ប៉ុែន្តមិនែមនជាអ្វីែដល software េធ្វើេនាះេទ ែដលបណា្ដល
េអាយមានភាពមិនច ស់លាស់ឬភាពផ្ទុយគា។េនះគឹជាការសេង្ខបែដលមានសារះសំខាន់បំផុតក្នុង្រប
េយាគ

◌៉

ខ្ញុំដង
ឹ ថាអ្នកមានការេជឿជាក់

ប៉ុែន្តខ្ញុំមិន្របាកដក្នុងចិត្តថាអ្នក

យល់ច ស់និងគិតពីអ្វីែដលខ្ញុំបាននិយាយ

យល់អ្វីែដលអ្នកបានដឹងែដលមិនែមនជាអ្វីែដលខ្ញុំចង់មានន័យ

(្របេយាគេនះគឹបានមកពី Roger S.Pressmenប៉ុែន្តមិនបានផ ព្វផ យេអាយ ដល់មនុស

ជាេ្រចើន

េនាះេទរួមទាំងអតីតនាយករដ្ឋម្រន្តីរបស់ សហរដ្ឋអាេមរិក Richard Nixon)។
Specification: េនះជាការសរេសរពីពត៌មានលំអិតរបស់ software េដាយពឹងែផ្អក េលើតំរូវការរបស់អ្នក
េ្របើ្របាស់។

ែផ្នកសំខាន់គឹថាេតើ

softwawre

ភាប់ទំនាក់ទំនងនិងexternal

system

និងបានផ្តល់ភាពនឹងនរ និង ស្ថិតេថរែដររឹេទ។
Achietecture: េនះជាែផ្នកែដលពិបាកយល់របស់ software េដើម ីធានាថា system និងអាច្រតូវនិង
តំរូវការរបស់ផលិតផលអនុវត្តនី សំរាប់ expansion and scalability ការទំនាក់ទំនងជាមួយ software
េផ ងេទៀតនិងដំេណើរការ hardware system ែដលបានបក្រសាយក្នុងដំេណើរការេនះ
Coding: េនះជាដំេណើរការពិត្របាកដៃនការសរេសរ code របស់ computer softwre េនៅេពលេធ្វើ ការ និង
អនុវត្តន៍តួនាទី និង មុខងាររបស់ application ។
Testing: ជំហានៃនការេធ្វើ test វាមានសារះសំខាន់ណាស់ ពិេសសភាពខុសគាៃន system ្រតូវបានដាក់
code េដាយ្រកុមេផ ងៗគា។ការសាកល ងធានា្រគប់អ្វីៗទាំងអស់ែដលអាច ដំេណើរការជាមួយួគាបាន
្រតឹម្រតូវ។េនះគឹជាែផ្នកៃនការធានាគុណភាពរបស់ software ។
Development or Implementation: បនាប់ពីអនុវត្តន៍នូវការសាកល ងរួច software បានេផ្ទរេទៅែផ្នក
ផលិត។ ឧទាហរណ៍េធ្វើៈេដើម ីអាចេ្របើ្របាស់ជាទូេទៅ។
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

Documentation:

េនៈជាះការងារដ៍សំខាន់

ពិេសសសំរាប់ការជួសជុលនិងេធ្វើេអាយ្របេសើរេឡើងនូវៃថ្ង

អនាគតេទាះបីជាេយើងបានេមើលរលងជាញឹកញាប់ ឬទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍តិចជាងអ្វីែដលេយើងសម
ទទួលក៍េដាយ។
Software training and support: អាចបេង្កើនចំេណះដឹងៃនតំរូវការ និង ភាពេជឿនេលឿនៃនបេច្ចកវិជា
software េនៅេលើពិភពេលាក ប៉ុែន្តវាអាចកាយជាគាន្របេយាជន៍្របសិនេបើគានអ្នកេ្របើ្របាស់វា។ អ្នកេ្របើ
្របាស់អាចមានភាពតានតឹងក្នុងការផាស់ប្តូរេនៅេពលែដលេគែណនាំនូវ

software

ថ្មីេនៅក្នុងអង្គការ។

ពិេសសេនៅេពលអ្នកេ្របើ្របាស់មិនមានជំេនឿក្នុងការេ្របើ្របាស់ computer system ។ជំហានៃនការែណនាំ
មានសារះសំខាន់ណាស់
្រតូវែតេរៀប

ចំ

និង

ដូចជាការបងាត់បេ្រងៀតដល់អ្នកេ្របើ្របាស់ជាេដើម។

បេង្កើនទំនុកចិតដ
្ត ល់អ្នកេ្របើ្របាស់។

េហើយគួរែតផ្តល់ឱកាស

វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល
និង

គាំ្រទដល់

អ្នកេ្របើ្របាស់ដ៍ៃទេទៀត។
Maintenance: ការបន្តការរីកចំេរី ឬ ែថទាំ software គឺជាែផ្នកមួយដ៍ធំនិងលំបាកបំផុតក្នុងដំេណើរការ
software

។ការលុបបំបាត់ការរខាននិងបែញ្ឌដលបានេកើតេឡើងពីការេ្របើ្របាស់

softwareេនៅក្នុង

production environment គឹេធ្វើេអាយខាតេពលេវលា។ ការែថទាំក៍ជាែផ្នកមួយបែន្ថមៃន្រទង់្រទាយថ្មី និង
ភាពងាយ្រសួលដូចែដលអ្នកេ្របើ្របាស់បានយល់ដឹងច ស់ថាេតើ្រទង់្រទាយអ្វីែដលអាចេ្របើ្របាស់បាន
េហើយថាេតើេយើងគួរមានអ្វីែដលល្អ។ ការបែន្ថមេលខកូដ ឬ ការព យាមរកេអាយេឃើញនូវែផ្នកមួយពិត
្របាកដែដលេលខកូដបានកត់្រតាគឹជាការងារធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិេសស្របសិនេបើេលខកូដេដើមឈប់េ្របើ្របាស់ ឬ
ក៍ ខ្វះខាតឯកសារ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

សេង្ខបបេច្ចកវិទ
Software

ជាេសវាកម្មមួយSoftware

គឹជាឧទាហរណ៍ថាេតើ
ថ្មី។Internetគឹជា

នីតេរនេត

software

ជាេសវាកម្មមួយ(SaaS)

អាចជួយែចកចាយអ្វីចាស់ៗតាមវិធីសា្រស្ត

ែដលែចកចាយ

Platform

ក្នង

Internet

ែដលេធ្វើេអាយ software មាន្រគប់ទី កែន្លង ឬ កែន្លងណាែដលមាន និតេរនេត
។ការជំនួសការ

installing

“Client

application

ចំេពាះអ្នកេ្របើ

PC

SaaSេ្របើ្របាស់web browser េដើម ីផ្តល់ the user client interface។
Softwareពិត្របាកដបានបងាញតាមរយៈចំនុចរួមៃនទិន្នន័យែដលអាច្របត្តិបត្តការ
បានេដាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់
application

។

software

ខ្លួនឯងផាល់

រឹបងាញេដាយភាគីទី៣ដូចជា

Softwareមិន្រតូវបានេគលក់េអាយអ្នក

េ្របើ្របាស់

in

the

traditional sense ជាងអ្នកេ្របើ្របាស់ែដលបង់្របាក់ក្នុងការេ្របើ្របាស់ software
េនាះេទ

្រសេដៀងនិង

ការទិញជា្របចាំ។ជាការពិតណាស់វាមានគុណសម ត្តិ

មិនរាប់បញ្ចូលទាំងការបង់ៃថ្លេដាយផាល់

(ែដលជួនកាល

substantial

)

ក្នុងការទិញ software ការវិនិេយាគេលើការផ ព្វផ យៃន្របត្តិបត្តការ sotfware និង
ការែថទាំ hardware និង software ។
SaaS

បានែចកចាយពីមួយេទៅ

software

អាចបំេរីបានកិច្ចការជា

application

ជាេ្រចើនមានន័យថាការតំេឡើង

េ្រចើនេដាយមិនទាក់ទងនិងអ្នកេ្របើ្របាស់។

យា៉ងណាក៍េដាយអ្នកេ្របើ្របាស់នីមួយៗមាន

'virtual

Container'

សំរាប់ទិន្នន័យរបស់គាត់ , នាង េដាយផាល់ខ្លួន និង សុវត្ថិភាព។ ទាំងេនះ
អាចបន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់េដាយអ្នកេ្របើ្របាស់ទទួលបានមកវិញនូវតំ
ៃលទាប។ ពីេ្រពាះ software បាេនែចកចាយតាម internet អ្នកេ្របើ ្របាស់
មិនចាំបាច់មានលក្ខណះស្តង់ដាក្នុងកិច្ច្របតិបត្ត system ឬ hardware សំរាប់ PC
របស់ពួកេគេទ។

េទាះបីជា

មានការទាមទារនូវលក្ខ័ខណចាំបាច់ខ្លះពីអ្នកផ្គតផ
់ ្គង់

software ក៍េដាយ។ Global nature of the internet េនះ មានន័យថា software
អាចរកបាន្រគប់ទិសទីេនៅេលើពិភពេលាក។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

វាមានសារះសំខាន់្របសិនេបើអង្គការេនាះមានការិយាល័យក្នុង្របេទសជាេ្រចើនរួម
គា។

ម៉ូែដលៃន

ការែចកចាយ

software

គឹ្រតូវការ

”site

license'

សំរាប់ការិយាលយ័ នីមួយៗក៍ ដូចជាេហតារចនាសម្ព័ន hardwareេដើម ីផ ព្វផ យ
និង ្របតិបត្ត software ។
Upgrading

application

or

acquiring

“new

version”

គឹជាការ

បារម្មណ៍មួយរបស់អង្គការ និង អាស័យដាន SaaS េដាយផ្តល់ single version
ែដលអ្នកេ្របើ្របាស់អាចេ្របើ្របាស់បាន។
upgrading

the

software

ការយល់េឃើញ

មិនែមនជាប

េឡើយ

របស់អ្នកេ្របើ
ពិេ្រពាះ

្របាស់

វាេកើតេឡើង

ចំេពាះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ software តួយា៉ងអ្នក េ្របើ្របាស់សឹងែតមិនដឹងថាេនះជាការ
upgrading ។ សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ថ្មីៗេល ឿនៃនការផ ព្វផ យេលឿនបំផុត។ េ្របើ
PC ចាប់េផ្តើម web browser ចុលូក្នុង application homepage េហើយអ្នកេ្របើ
្របាស់ស្ថិតេនៅេដាយផាល់ក្នុង

systemផាល់។

ការហ្វឹកហាត់និងែណនាំ

អាចបងាញតាមរយះ និតេរនេត េគេធ្វើវាេដើម ី េ្របើ្របាស់ និង ផ ព្វផ យ។
SaaSបានផ្តល់នូវឥទ្ធិពលក្នុងការរីកចំេរីននូវផលិតផលនិងេដើម ីធានាថាអង្គការចំ
ណាយេពលេវលាជាេ្រចើនេទៅេលើ មុខងារចំបងជាង allocation resource to
designing and implementing ICT system:
ពត៌មានបែន្ថម អាចចូលក្នុង info world clip on SaaS ក្នុងInternet តាមរយៈ
http://www.infoworld.com /arcives/video Template.jsp?Id=665

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

៤.៥ គេ្រមាងធនធានសហ្រគាស (ERP)
្របព័ន្ធគេ្រមាងធនធានសហ្រគាស

ពឹងេទៅេលើគំនិតៃនការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យ

និងដំេណើរការក្នុង

អង្គការេទៅជា system ែតមួយ។ េនៅ ERP System អាចេ្របើក្នុង computer application module
េផ ងៗគា

ជាមួយនិងទិន្នន័យបញ្ចូលគាេដើម ីផ្ទុក

ដូចជាគន្លឹះៃនបុព្វេហតុែតមួយ។

មុនេពលែដល

Organization-wide

គំនិតរបស់

ERP

មកដល់ែផ្នក

data
ជាេ្រចើនេនៅក្នុង

អង្គការគួរែតមាន computer system ផាល់ខ្លួនសំរាប់សកម្មភាព ែផ្នកនីមួយៗរបស់ពួកេគ។ ឧទាហរណ៍ៈ
ែផ្នកខាងធនធានមនុស គួរែតមាន

system

ែផ្នកខាង្របាប់េបៀវត អាចដំេណើរការនិង

ផាល់ខ្លួនរបស់ពត៌មានលំអិត

ផ្ទុកទិន្ននយ
័

និងការេធ្វើរបាយការណ៍។

ទាក់ទងនិង្របាក់ឈ្នួល

និង

្របាក់

ែខ។

ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុគួរែតផ្ទុកនូវ្របតិបត្តការហិរញ្ញវត្ថុ ការលក់ និងែផ្នកទីផ រពីេរឿងអតីតកាល បច្ចុប ន្ន និង
សកា

នុពលរបស់អតិថិជន

ពីគាេនះគួរែតមានទិន្នន័យ
ែផ្នកធនធានមនុស

និងពត៌មានែដលអាចចាត់ែចងបាន។

systemសំខាន់ៗក្នុងការែញក

រួមមួយែដលអាចទំនាក់ទំនងជាមួយែផ្នកេផ ងេទៀត។

system

្របាក់េបៀវត គួរ

ឧទាហរណ៍ៈ

ែតផាស់ផ្តូរពត៌មានអា្រសយ័េលើេលខែតមួយគត

របស់បុគ្គលកែដលគួររក ទុកក្នុងចំេណាម systemទាំងអស់។ វា អាចទាមទារេអាយមាន ការ្របឹងែ្របង
យា៉ងសំខាន់មួយ ដិសផារាេត system។ រាល់ការផាស់ប្តូរ រឹ updates ក្នុង ទិន្ននយ
័ ្រតុវមានទំនាក់ទន
ំ ងគា
និង

synchronized

ភាមៗ

េបើមិនដូេច្នះេទ្របតិបត្តការមិនអាចដំេណើរការបាន

(ឧទាហរណ៍ៈ

បុគ្គលិកមិនអាចទទួល្របាក់េបៀវត ទាល់េពលេវលាេដាយសារការខ្វះខាតៃនការ update ពត៌មាន។
ERP

System

ផ្តល់នូវដំេណាះ្រសាយេដាយរួមបញ្ចូល

system ទាំងអស់

(ែដលអាចមានជាមួយ

interfaceែតមួយគត់ ) តាមរយះ single unified database ។ វាអាចេអាយការេ្របើ្របាស់ system
បានយា៉ងទូ លំទូលាយគឹកាត់បន្ថយនូវការ con stand monitoring និង updating រវាង discrete system
។ វាក៍អាចកាត់ បន្ថយតំរូវការ hardware ផងែដរេនៅេពលែដលដំេណើរការ multiple application ក្នុង
multiple server ែដលេធ្វើេដើម ីដំេណើរការជា server ែតមួយ (រឹ server ២ សំរាប់ redundancy /or
scalability )វាក៍អាចកាត់ បន្ថយតំៃលេដើមេដាយេធ្វើផ្លូវមួយជាមួយត្រមូវការសំរាប់ external interfaceពីរ
រឺេ្រចើនេដើម ី ផាស់ប្តូរទិន្នន័យធម្មតា។
ERP System េដើមមកពីផលិតកម្មឧស ហកម្ម ប៉ុែន្តសព្វៃថ្ងេនះេគបានេ្របើ្របាស់្រគប់្របេភទៃនអង្គការ
មានទាំង

អង្គការមិនរក្របាក់ចេំ ណញ

និងរដាភិបាល។

្របេភទ

ERP

System

ែដលទំេនើបអាច្រគបដណ្ដប់


ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុៈ េសៀវេភៅធំ កូនបំណុល មាស់បំណុល ្រទព សកម្ម ការ្រគប់្រគងចលនាសាច់្របាក់
សាច់្របាក់។



ែផ្នកធនធានមនុស ៈ ទិន្នន័យផាល់ខ្លួន បញ្ជី្របាក់ែខ វត្តមាន ផល្របេយាជន៍។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល



ការ្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងអតិថិជនៈ

ការផ ព្វផ យទីផ រ

ពត៌មានទំនាក់ទំនងអតិថិជន

េសវាក្នុងការកម្មង់ ការដាក់តំៃល call center support data


គេ្រមាងៈ ការេ្របើ្របាស់ធនធានគេ្រមាង , ចំណុចេពលេវលា



supply

chain

management:

ការ្រគប់្រគងស្តុកការបញ្ចូលតាមលំដាប់លំេដាយៃនការទិញ

subply chain planning


Manufacturing: Bill of Material, កាលវិភាគធនធាន, ការ្រគប់្រគងលំហូ, ការ្រគប់្រគងតំៃលៃន
ការ្រតួតពិនិត គុណភាពដំេណើរការ្រគប់្រគង



ឃាំង ៖ ទីតាំងផលិតផល, stock rotation ជាមួនិងភាពេឆាះេទៅមុខៃនweb-based system េនៅ
ERP system គួរ្របែហលបាន user interface សំរាប់អតិថិជនេដើម ីដាក់នង
ិ តាមដានការ
ប

ទិញ

កាតាឡុកៃនផលិផលអាច

រកបានជាសាធារណៈ

រឺ

េដាយរបាយការណ៍

ចំណាយរបស់បុគ្គលិក។


ERP

system

ភាគេ្រចើនបាន្របតិបត្តេដាយភាគឹទិ៣

ជាង

in-houseេដាយសារភាព

មិន្រប្រកតីៃនការ ផ យេចញ។ េជាគជ័យៃនការ្របតិបត្ត ែ្រភ ្រតូវការជំនាញពិត្របាកដ និង
ភាពជំនាញក្នុងតំបន់េផ ងៗគាពីគណនីយេដើម ី្រគប់្រគងចងាក់ផ្គតផ
់ ្គង់េទៅកាន់គេ្រមាងធនធាន
។ សារះសំខាន់ៃនERP នីមួយៗក្នុងការផ ព្វផ យគឺការបងាត់បេ្រងៀតេអាយបាន្រតឹម្រតូវ និង
គាំ្រទការផ យការផ យ

េចញ

និង

ជំនួយការអ្នកេ្របើ្របាស់់។

ការទទួលយកបានេនៅ

េគាលការរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់ក៍្រតូវការ្របតិបត្តេដើម ធា
ី នាពីការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យនិងរក ការសំ
ងាត់់។

ចាប់តាំងពី

ERP

ែដលអង្គការ្រតូវការក្នុងការដំេណើរការ។

system

អាចផ្តល់្រគប់ពត៌មាន

ែដលមា

េហើយពត៌មានទាំងេនះ្របសិនេបើមានការ្រពមេ្រពៀង

អាចជាតំៃលរបស់អ្នក្របគួត្របែជង រឹ other with malicious or criminal intent។
៤.៦ Internet Intranet
Internet គឹដូចពាក

Internet េដើម ប
ី ងាញពីភាពខុសគារវាងបណា្ដញកុំព ូទ័រ ែដលជាលក្ខណះខាង

្រកុងេទៅកាន់អង្គការមួយក៏ប៉ុែន្តបេង្កើតការេ្របើ internet protocol (TCT/IP) ពី Inteរnet សាធារណះ។
Internet

អាចេ្របើ្របាស់បានចំេពាះបុគ្គលិកក្នុងអង្គការេទាះបីជាពួកេគអាចេ្របើ្របាស់

Log-in

េដាយសុវត្តិភាពការេ្របើ្របាស់ Internet ជាសាធារណះ រឺVPN s. Extranet សំេដៅេលើ ការព្រងីក Internet
េទៅនិងភាគីខាងេ្រកៅៃនអង្គការដូចជា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អតិថិជន និង អង្គការែដលទាក់ទងេផ ងេទៀត។
Intranet

មួយអាចេ្របើ

Internet

និងេសវាកម្មេដើម ីសំរួលការចូលេទៅកានពត៌មានអង្គការ

protocol
(ឧទាហរណ៍ៈ

េផ ងៗគា
របាយការណ៍)

និងតំបន់មុខងារជាេ្រចើន (ឧទាហរណ៍ៈ ទិន្នន័យអតិថិជន ទិន្ននយ
័
ផលិតផល ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ)
ដូចជាពត៌មានែដលអាចដំេណើរការបានេដាយេ្របើ្របាស់ web browser ជាការសុវត្តិភាព ៃនការភាប់
ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

គឺ្រតូវបានជាលក្ខណះេដាយចូលេទៅកាន់េ្រកាមៃនេគហទំព័រនិង

address

bar

្រតូវបានបងាញក្នុងពណ័េផ ងគារឺដំេណើការជាមួយ 'http' ។
រូបភាព ៣០

ចំណុចមួយែដលគួរកត់សំគាល់គឹ និតេរនេត មិនចាំបាច់ផ្តល់ដំេណើរការេទៅ និតេរនេត សាធារណៈេទ។
េទាះបីជា េ្របើ បេច្ចកវិជាដូចគាក៍េដាយ។ ក្នុងករណីែដល internet bandwidth មកេនៅអង្គការ អាច
បេង្កើត

internet

និងេ្របើបាស់ក្នុងការផ ព្វផ យពត៌មានែដលមានពី

internet

សាធារណះ

និង្របភពេផ ងៗេទៀត។ ឧទាហរណ៍ដូៈចជាកម្មវិធី anti-virus software updates េសៀវេភៅេស្តើង
ទំព័រទិន្នន័យ និងឯកសារេយាង ភាគ េ្រចើន internet networkអាចរក តំៃលការេ្របើ្របាស់ internet
អង្គការខណៈេពលេនាះវាក៍ផ្តល់ទិន្នន័យ បានយា៉ងេលឿន។
េនៅេពលែដល

internet

អាចេ្របើេនៅកែន្លងទីសារធារណះ។

:គឹជាឧបករណ៍សាមញ្ញក្នុងការរក សុវត្ថិភាព
បាន្រតឹម្រតូវមុនេពលដំេណើរការេទៅ

្រចកចូល

encryption

ែដលតំរូវេអាយអ្នកេ្របើ្របាស់

data

េ្របើេដើម ីការពារទិន្នន័យ។េនះគឹជាការអនុវត្តន៍មួយដ៍ល្អ

interal

organization

ជាពិេសសេលើ

Internet

Internet
ប

ក់េអាយ

ក៍្រតូវបានេគ
សាធារណះ។

ការវិឌ ន៍ៃនបេច្ចកវិជា web internet កាយជាឧបករណ៍ដ៍មាន សារះសំខាន់ក្នុងកិច្ច្របជុំ គមនាគមន៏
ក្នុងរបស់អង្គការ និងតំរូវការរួមគា។ Internet េ្របើ្របាស់សំរាប់ សហ្របត្តិបត្តិការជិតនិងខាយេលើគេ្រមាង
។ ឧទាហរណ៍ៈ តាមរយៈៃនការេ្របើ្របាស់ internet wiki, forums និង discussion threads
វាអាចមានសមត្ថភាពែចកចាយពត៌មានទាន់េពលេវលា

ជាពិេសសក្នុងករណីបុគល
្គ ិក្រតូវការ

ទិន្នន័យពីតំបន់ដាច់្រសយាល។

និង

ទំរងងាយ្រសួលទាញយកមកេ្របើ

ដំេណើរការខាងក្នុង
ពីេ្រពាះ

ពត៌មាន្រតូវបានផ ព្វផ យតាម

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ឯកសារអាចរកបានក្នុង
Internet

។

Version

បច្ចុប ន្នភាគេ្រចើនែតងែតេផ្ទរសិទ្ធេទៅអ្នកេ្របើ្របាស់ ចាប់តាំងពីបេច្ចកវិទ

Webគឺជាទូេទៅទំរងឆ្លងកាត់

អ្នកេ្របើ្របាស់អាចដំេណើរការ system េផ ងៗគា េហើយ hardware អាចមានលទ្ធភាពដំេណើរការ
និងែចកចាយពត៌មាន។

អ្វីែដលអ្នក្រត្វូវេធ្វើ
េរៀបរាប់ពីអ្វីែដលអ្នកគិតថា នីតរានេត អាចជួយដល់អង្គការរបស់អ្នក េហើយថាេតើវាអាច
ជួយក្នុងការអភិវឌ ន៍ ដំេណើរការេអាយមាន្របសិទ្ធភាពេដាយរេបៀបណា?

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល

ការសេង្ខបពីបេច្ចកវិជាៈ
VPNs េទៅកាន់្រចកតភាប់ជាេ្រចើន។VPNs បងាញេអាយេឃើញពីភាពងាយ្រសួល
និង សុវត្ថិភាពក្នុងការ េ្របើ្របាស់ Internet ែដលជាចំណុចកណា្ដលៃន VPNs
ការតភាប់អង្គការេទៅវិញេទៅមកមានជាេ្រចើន,

ែផ្នកដាច់ពីគា្រទង្រទាយ

រឺអ្នក្របត្តបត្តទ
ិ ូរស័ព្ធ ។ VPNs ដំេណើរការេដាយបេង្កើតការការពារ
េលើទំនាក់ទំនង

បណា្ដញ

(ឧទាហរណ៍ៈ

ភាពមិនថិតេថរក្នុងការភាប់និង
(េមើលរូបភាព៣១)

។

)េទៅនិងសុវត្ថិភាព

តំបន់ដាច់្រសយាល

្រគប់ទីកែន្លងែដល

បណា្ដញខាងក្នុងរបស់អង្គការ
ក៍េដាយ។Various

internet
VPNs

និង

បុង្គល

បណា្ដញសារធារណះ

and

'Tunnel'

្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់េដើម ីការពារ

និង

េធ្វើការដូចជាែផ្នកមួយៃន

េទាះបីជាទិន្នន័យឆ្លងកាត់

authentication

'Tunnel'

encryption
រវាងទីកែន្លងជាេ្រចើន

េហើយទាំងេនះអាចេធ្វើេទៅបានតាមកំរិត បណា្ដញ របស់្រចកចូលៃន VPNs ។
េហើយកំរិតៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ចំេពាះ
្រតូវបានដំេលើងក្នុង

PC

េសៀថតឹរាេ◌

។្របព័ន្ធដំេណើការ

ណាមួយួច ស់លាស់

Modern

បានបេង្កើតេឡើងក្នុង

ការ្រទ្រទង់ VPNs ខ្លឹមសារ VPNs អាចេ្របៀបេធៀបេទៅនិង្រពំែដនៃនកិចស
្ច ន
រវាងទីកែន្លង

េលើកែលងែតក្នុង

តំៃលទាបខាំងពីេ្រពាះ

internet

្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់ដូចេហតារចនាសម្ព័នៃនគមនាគមន៍។
ខាងេ្រកាមេនះគឹជាគុណសម ត្តិេផ ងៗេទៀតៃនVPNs:វាមានភាពរហ័យក្នុងការភា
ប់ទំនាក់ទំនងេទៅកែន្លងថ្មី។ តំរូវការែតមួយគត់គឹមុខងារៃនការភាប់ internet និង
hardware/softwareែដលទាក់ទងរវាងទីកែន្លងទាំងេនាះ។
ការេ្របៀបេធៀបេនះេទៅនិងកិច្ចសន

រវាងទីកែន្លង

ែដលអាចពិចារណាបាន

ចំនួនៃនេពលេវលាេទៅនិងការផ យេចញ។


ការតភាប់រវាងទីកែន្លងអាចបេង្កើនយា៉ងឆាប់រហ័សេដើម ីបំេពញការេកើនេឡើងៃនតំរូវ
ការ។ ទាំងេនះទាម ទារេអាយមានការេកើនេឡើងៃនតំរូវការរបស់ ទំហំ internet
bandwidth



េសវាជាេ្រចើន

និង

ផាផលិចាតិេនៀ

អាចធានាបានតាមកំរិត។

ឧទាហរណ៍ៈ

វាមិនអាចេទៅរួចក្នុងការ ធនធាន bandwidth ែដលបានកំណត់េ្របើ្របាស់ បាន េទៅ
VoIP រឺការេ្របើ្របាស់ database ។

ម៉ឌ
ូ ល
ូ ៤ និនាការ ICT សំរាប់ថាក់ដឹកនាំម្រន្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដាភិបាល



ការចំណាយេលើមូលធន្រតូវបានកាត់បន្ថយពីេ្រពាះតំរូវការសំរាប់
វាមានតំៃលទាបជាងកិច្ចសន

ទាំងេនាះ។

េលើសពីេនាះេទៅេទៀតវា

VPNs
មាន

សកានុពលក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុង្របតិបត្តការេដាយការគាំ្រទធានធានខាង
េ្រកៅជាេ្រចើន និង ការផ្តល់ទេង្វើពិត្របាកដមួយេទៅភាគីទី៣ (េកើតមាន េនៅទីផ រ)។


បណា្ដញខាងក្នុងរបស់អង្គការ
Internet

បាន

អាចដំេណើរការបាន្រគប់ទីកែន្លងែដលអាចភាប់

ជាមួយនិងការផ យ

្រតូវែតស្ថិតេនៅក្នុងកែន្លងេដើម ីការពារ
និងេដើម ីការពារពត៌មាន។
ទាំងេនះរួមបញ្ចូលទាំង

ណាមួយួ។

ការ

ពីេ្រពាះ

ក្នុងបណា្ដញខាងក្នុងរបស់អង្គការ

ជីទ

។

VPNs

េគាលការណ៍

េ្របើ្របាស់្រចលំៃន

សមរម
VPNs

អាចដំេណើរការបាន្រគប់េសវា

សុវត្ថិភាពែដល្រតឹម្រតូវ្រតុវបានដំេឡើង។

កំរិតៃនអ្នកេ្របើ្របាស់េទៅនិងែផ្នកមួយៃនបណា្ដញnetwork

។េហើយេទាះជាេយើងេ្របើ VPNs មួយរឹេ្រចើនជាមួយ និង VPNs ក្នុងដំេណើរការទូេទៅ និង
សំរាប់ដំេណើរការ ពត៌មានច ស់លាស់េផ ងេទៀងក៍េដាយ ។

សាកល ងេដាយខ្លួនឯង
១). េតើ SaaSអាចផ្តល់្របេយាជន៍អ្វីខ្លះ?
២). េតើអ្វីេទៅជា VPNs ?
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សាកល ងេដាយខ្លួនឯង
១). េតើ ទេជឿ មានសារះសំខាន់អ្វីខ្លះេពលែដលេយើងេធ្វើការសំេរចចិត្តក្នុងការទិញ?
េតើប

បរិដានអាចរាប់បញ្ចូល

ជាែផ្នកមួយៃន

ទេជឿ

ែដររឹេទ?

(ឧទាហរណ៍ៈ

internet content)
២).េតើវាជាការេធ្វើអាជីវកម្មចំេពាះ េធ ឿ ែដររឹេទ? េតើេយើងរាប់បញ្ចូល រឹគួររាប់បញ្ចូល
FOSSជាែផ្នកមួយៃន វិធីសា្រស្តICT របស់អ្នកេទ?
៣).េតើ

កម្មវិធីក្នុង្រសុក(localization

of

software)

មានសារះសំខាន់យា៉ង

ណាខ្លះចំេពាះសហគម និង ជាតិសាសរបស់អ្នក? ចុះ ចំែណកឯ localization of
content (ឧទាហរណ៍ៈ និតេរនេត េចៀនតេនត )
៤).េតើេយើងចាំបាច់មាន inter-connected organization ែដររឹេទ?េតើវាជួយួអ្វីខ្លះក្នុង
ការអភិវឌ ន៍េអាយមាន ្របសិទ្ធភាព និង ផលិតភាព?

លក្ខណះសេង្ខបមួយៃនការបេង្កើតនិងអភិវឌឃៃន Internet
១៩៥៧

USSR

បាន្របកាសឲ េ្របើ

កមាំជំរុញសំរាប់ការបេង្កើតៃន

Sputnik,

Satelite

ែផនដីដ៏ៃវឆាតដំបូងេគ។

Internet គឺ្រតូវបានែចកចាយ

ជាទូេទៅការេចញ

សកម្មភាព របស់សហរដ្ឋអាេមរិកេទៅការ្របារព្ធពិធីេនះ ។
១៩៥៨

រដាភិបាលអាេមរិកបេង្កើតភាក់ងារគេ្រមាង្រសាវ្រជាវេលឿន(Advanced Research
Projects Agency- ARPA)ជាមួយក្នុងនាយកដានការពារជាតិអាេមរិក េដើម ីបេង្កត
ើ
េមដឹកនាំមួយេធ្វើការបងាញបេច្ចកវិទ ក្នង
ុ លក្ខណះពិេសសបេច្ចកវិទ កងទព្ធនង
ិ
ការពារ ។
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១៩៦១

Leonard Kleinrock ៃនវិទ សានបេច្ចកវិទ

Massachusetts បានេបាះពុម្ព

ជាេលើកដំបូងេលើ

។ខណះេពលនឹង

packet

switching

ដល់បច្ចុប ន្នេទាះបីជាការផាស់ប្តូរ
ផាស់ប្តូរទាំងអស់),
េលើបេច្ចកវិទ

converge

network

បណា្ដញទូរគមនាគមន៏្រតូវាបាន

និង

(និងរហូត
IP

គឺកំពុង

េផាលេលើមូលដាន

circuit switching ។ Circuit switching ដំេណើរការេដាយបេង្កើត

bandwidth េថរដាច់េដាយែឡក

រឺfixed delay circuit រវាងចំនុច ពីរែដល

ចង់ទំនាក់ទំនងគា ។ packet switching បេង្កើតនូវ circuit េដាយបំលាស់
ទីទិន្នន័យរារាំងតៗគា (រឺ packets)រវាងេលើការតភាប់ែដល្របែហល ្រតូវបានែចក
រែលក(shared)ជាមួយចរាចរដ៏ៃទេទៀតនិងទីកែន្លងែដលpacket
្របែហល ជា្របធានបទអេថរពន

។ជាទូេទៅ

ទាំងេនះ

packet switching គឺ្រតូវបាន

ពិចារណាេដើម ីឲ កាន់ែតបទែបនរហ័សពីេ្រពាះែតវាអនុ

តិឲ bandwidth េដើម ី

ែចករែលកផាស់ប្តូរនិងចំណុចជាេ្រចើនអាចទំនាក់ទំនងេលើការតភាប់ែដលបានផ្តល់
ឲ តាមរយះ routing ។
១៩៦៩

បណា្ដញភាក់ងារគេ្រមាង្រសាវ្រជាវេលឿនែដលបណា្ដញ

operational

switching

Internet

ដំបូងរបស់ពិភពេលាក

និងអ្នករត់មុខៃន

packet

បច្ចុប ន្ន្រតូវ

បានបេង្កើត ។
១៩៧១

កម្មវិធី e-mail ដំបូងេគ្រតូវបានបេងើ្កតេដាយ Ray Tomlison ៃន Bolt Beranek និង
Newman,

Inc.,ែដលបានឈ្នះជាកិច្ចសន េដើម ីបេង្កើត្របព័ន្ធ

ARPANET

េដើម ីេដើម ីេផ្ញរើ សារេឆ្លើងកាត់ខ្លឹមសារឆ្លងកាតបណា្ដញែដលបានែចកចាយ ។
១៩៧២

Tomlinson បានែកែ្របកម្មវិធី e-mail េដើម ីដំេណើរការ្របព័ន្ធ េ្របើភាពបច្ចុប ន្ន
្របហាក់្របែហល ‘@’ symbol ។
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ការេរៀបចំេមេរៀន
េដាយអា្រស័យេលើសិកា្ខកាម េពលេវលាែដលមាន ្រពមទាំងការកំណត់ និងលក្ខណក្នុងមូលដាន ខ្លឹមសារ
ម៉ូឌុលអាច្រតូវបាន បងាញជាេសចក្ដីសេង្ខបែដលេយាងតាមេពលេវលាខុសៗគា ។ អ្វីែដលអាចេលើក
េឡើងេនៅវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលែដលមានរយៈេពល ខុសៗគា្រតូវបានេលើកេឡើងខាងេ្រកាម ។ ្រគូបេងា្គល
្រតូវបានអេញ្ជើញេដើម ីេធ្វើការែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធេមេរៀនេដាយែផ្អក

េលើការយល់ដឹងផាល់ខ្លួនអំពី

្របេទស និងសិកា្ខកាម ។

ស្រមាប់ការបណ្ដះុ បណា្ដលរយៈេពល ៩០នាទី
មានេគាលេដៅអភិវឌ ការយល់ដឹងមូលដានអំពីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក

រួមទាំងមូលេហតុៃន

អត្ថ្របេយាជន៍ និងកតាសំខាន់ៗ ស្រមាប់េជាគជ័យៃនគេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកក្នុងែផ្នកទី ១ ។

ស្រមាប់ការបណ្ដះុ បណា្ដលរយៈេពល ៣ េមា៉ង

បនាប់ពីការពិភាក ជាទូេទៅអំពីសនិទានភាពស្រមាប់រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក
សំខាន់ៗ

ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូេទៅ

អំពីគំរូរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក

និងកតាេជាគជ័យ

និងការេរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្ដ

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកែដលនាំេទៅរកការបេង្កើតែផនទីបងាញផ្លូវស្រមាប់ការអនុវត្ដរដាភិបាល

េអឡិច

្រតូនិក ។ ការពិភាក និងលំហាត់ពាក់ព័ន្ធមានេនៅក្នុងែផ្នកទី ២ ។

ស្រមាប់ការបណ្ដះុ បណា្ដលរយៈេពល ១ៃថ្ង (រយៈេពល្របាំមយ
ួ េមា៉ង)

េពលេវលាេនះនឹងអនុ
បងាញក្នុងែផ្នកទី

៣

តេអាយមានការែស្វងរកមួយ

ឬពីរៃនកម្មវិធីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកែដលបាន

ជាការបែន្ថមេទៅេលើទិដ្ឋភាពទូេទៅអំពីេគាលការណ៍រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក

និងការេរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្ដែដល បានផ្ដល់េនៅក្នុងែផ្នកទី ១ និង ទី ២ ។
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក

ែដលមានការពាក់ព័ន្ធេ្រចើនបំផុតចំេពាះ

ពិភាក ពាក់ព័ន្ធ (“សំណួរែដល្រតូវ្រតិះរិះ”) ្រពមទាំងសកម្មភាពសិក
េអាយេមេរៀនមានអន្ដរកម្ម ។
ម៉ឌ
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សិកា្ខកាម

គំរូ

េផាតេលើកម្មវិធី

និងេ្របើ្របាស់សំណួរ

(“កិច្ចការែដល្រតូវេធ្វ”ើ ) េដើម ីេធ្វើ

ស្រមាប់ការបណ្ដះុ បណា្ដលរយៈេពល ៣ៃថ្ង

េពលេវលាេនះគួរែតសមល្មមក្នុងជួយេអាយអ្នកអាចទទួលការបណ្ដុះបណា្ដលអំពីម៉ូឌុលទាំងមូលបានេដា
យ រួមមានការពិភាក
រួមមានករណីសិក អំពី

លម្អិតេលើករណីសិក ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្មវិធីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកជាក់លាក់ ។
“រស់េនៅ”

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកក្នង
ុ មូលដាន

តាមរយៈ
។

ការេធ្វើដំេណើរដល់ទីកែន្លងេទៅកាន់ទីតាំងគេ្រមាងអនុវត្ដ

េរៀបចំេពលេវលាស្រមាប់ការ

េរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្ដ

រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកេដាយសិកា្ខកាម លទ្ធផលែដលនឹង្រតូវបងាញដល់្រកុមេផ ងេទៀត ។
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េសចក្តែី ថ្លងអំណរគុណ
អ្នកនិពន្ធសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមានដូចខាងេ្រកាមសំរាប់ការេ្របើពត៌មាននិងឯកសារែដលពួកេគផ្ត
ល់ឲ េនៅេពលការេធ្វើការេលើ PPP េនះក្នុងគេ្រមាងរាជរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចក្នុង Mongolia េធ្វើក្នុងឆាំ
២០០៧ សំរាប់រាជរដាភិបាលៃន Mongolia េ្រកាមជំនួយមួយពីធនាគារពិភពេលាក ។


Rahzeb

Chowdhury,

PPPsនិងកិចស
្ច ន និងប


Atos

Consulting,

London

សំរាប់រក សិទ្ធេ្របើ្របាស់ឯកសារេលើ

ដ៏ៃទេទៀតែដលទាក់ទង ។

Ken Chia, ្របធានៃន្រកុមអនុវត្តន៏គមនាគមន៏រឺ IT, Baker & McKenzie.
Wong & Leow, Singapore

សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរេទៅ
របស់

Joe

Faganសំរាប់ការផ្តល់ពត៌មានែដលមានតំៃលអំពីបទពិេសាធន៏

គាត់ក្នុងការបេង្កើត្របព័ន្ធ

Merx

e-procurement

ែដលគឺបច្ចុប ន្នក្នុងការេ្របើេដាយរដាភិបាលៃន្របេទស
Canadaនិងសំរាប់ជូនដំណឹងពួកេយើងៃនការងារេលើ Merx e-procurement ក្នុង្របេទស Philippine
ក្នុងការ បេង្កើត PhilGEPS e-procurement system.
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UN-APCICT
មជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ ស្រមាប់ការអភិវឌ តំបន់អាសុី
បា៉សុីហ្វិករបស់អង្គការ សហ្របជាជាតិ

និង

(UN-APCICT) គឺជាអង្គភាពបុ្រតសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការ

េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមស្រមាប់តំបន់អាសុី និង បា៉សុីហ្វិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានេគាលេដៅព្រងឹង
កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្របេទសជាសមាជិក ESCAP េដើម ីេ្របើ្របាស់ ICT ក្នុងការអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ច
របស់ខ្លួនតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងសាប័ន ។ ការងារ របស់ UN-APCICT គឺេផាតេលើ
សសរស្ដម្ភសំខាន់បី ៖

1>
2>

ការបណ្ដុះបណា្ដល ៖ េដើម ីែកលម្អចំេណះដឹង និងជំនាញែផ្នក ICT របស់អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ
និងអ្នកវិជាជីវៈ ICT ្រពមទាំងព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់្រគូបេងា្គល ICT និងសាប័នបណ្ដុះបណា្ដល ICT ។
ការ្រសាវ្រជាវ

៖

េដើម ីចាប់េផ្ដើមអនុវត្ដការសិក វិភាគទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ែផ្នក

ICT និង
៣. ការែណនាំ

៖

េដើម ីផ្ដល់េសវាែណនាំអំពីកម្មវិធីអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ដល់សមាជិក

និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធ ។
UN-APCICT មានទីតាំងេនៅ Incheon សាធារណរដ្ឋកូេរ ។
http://www.unapcict.org
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EKSCAP

ESCAP
ESCAP

គឺជាអង្គភាពអភិវឌ ន៍ក្នុងតំបន់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ

អភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
អាណត្ដិរបស់

ESCAP

និងេដើរតួនាទីជា

មជ មណល

ចម ងស្រមាប់អង្គការសហ្របជាជាតិក្នុងទ្វីបអាសុី និងបា៉សុីហ្វិក ។

គឺេដើម ីព្រងឹងកិច្ចសហ្របតិបត្ដិការ

រវាងសមាជិកចំនួន

៥៣

ពាក់ព័ន្ធចំនួន ៩ របស់ខ្លួន ។ ESCAP ផ្ដល់នូវការភាប់យុទ្ធសា្រស្ដរវាងកម្មវិធី និងប

និងសមាជិក
ក្រមិតសកល

និងក្រមិត្របេទស ។ ESCAP គាំ្រទដល់រដាភិបាលរបស់្របេទសេនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការព្រងឹងមុខងារតំបន់
និង គាំ្រទដល់ វិធីសា្រស្ដក្នុងតំបន់េដើម ីេដាះ្រសាយប

្របឈមែផ្នក េសដ្ឋកិច្ចសង្គមពិេសស របស់

តំបន់ក្នុងពិភព សកលភាវូបនីយកម្ម ។ ការិយាល័យ ESCAP មានទីតាំងេនៅទី្រកុងបាងកក ្របេទសៃថ ។
http://www.unescap.org
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