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បច្ចេ�េកវិិទ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី និងខ្សែ�ែច្រ�វាក់ផ្គគត់ផ្គគង់បច្ចេ�េកវិិទ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី និងខ្សែ�ែច្រ�វាក់ផ្គគត់ផ្គគង់

 បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ សំំច្ចេ�ដល់់បណ្តាា ញនៃនឧបករណ៍ិរូបវិនាដែដល់បង្កកបច់្ចេ�យឧបករណ៍ិចាប់
សំញ្ញាា  (Sensor) ដែដល់តភ្ជាា បឧ់បករណ៍ិទាំងំ្កច្ចេ�ះឱ្យយមានទំ្យា�កទ់្យាំនង្កគ្នាា  ផ្តាល់់សំញ្ញាា  និង្កជូូនដំណឹិង្ក
ឱ្យយគ្នាា ច្ចេ�ច្ចេ�ល់មានបញ្ញាា ណ្តាមួយួច្ចេកើតច្ចេ�ើង្កច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់ត។ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះ
ត្រូតូវិបានយកច្ចេ�ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំច្ចេសំើើរដែតត្រូ�បវ់ិស័ិំយ ដូ�ជា វិស័ិំយកសិំកមួម, ឧសំាហកមួមកមួមនាសាល់កាតច់្ចេដរ,
ឧសំាហកមួមកមួមនាសាល់មួនិដែមួនកាតច់្ចេដរ, វិស័ិំយច្ចេទ្យាសំ�រណ៍ិ, វិស័ិំយធឺ�គ្នារ នងិ្កហរិញ្ញា វិតុីជាច្ចេដើមួ។ 
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់ច្ចេនះរមួួជាមួយួនឹង្កបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួ�ំនួនច្ចេផ្តេង្កច្ចេទ្យាៀត ដូ�ជា មាា សីំ�នសិំកា 
និង្កបញ្ញាា សិំបបនិមួមតិ បានច្ចេធឺើើឱ្យយដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កក់ានដ់ែតមានត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា� និង្កស័ំកាិសិំទ្យាធិភ្ជា� ដែដល់
អ៊ីនីញ្ញាា តឱ្យយសំហត្រូគ្នាសំ និង្កអាជូ�វិកមួមអា�រកាបាននូវិភ្ជា�ត្រូបកួតត្រូបដែជូង្ករបស់ំ�ួួនច្ចេ�កាីង្កទ្យា�ផ្តារ។ 

 ច្ចេ�យដែ�ក ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ សំំច្ចេ�ដល់់ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំនូវិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់ជាជំូនួយ
សំត្រូមាបក់ារច្ចេធឺើើអាជូ�វិកមួម ជា�ិច្ចេសំសំការច្ចេត្រូបើបច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់ដូ�ជា សំត្រូមាបក់ារវិភិ្ជា�
ទិ្យានានយ័, ការសំច្ចេត្រូមួ��ិតា, ការបច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�ត្រូបតិបតាិការ, ការជំូរីញផ្តលិ់តកមួម និង្កការច្ចេ�ួើយតបច្ចេ�
តាមួការដែត្រូបត្រូបួល់នៃនសុានការណ៍ិ។ ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ ដំច្ចេណិើ រការច្ចេ�យទ្យាិនានយ័ ដែដល់ផ្តើីកច្ចេ�
កាីង្កឃួ្លាំងំ្កទិ្យានានយ័ សំត្រូមាបច់្ចេធឺើើការវិភិ្ជា�ច្ចេដើមួប�ជំូរីញសំកមួមភ្ជា�នៃនផ្តលិ់តកមួម។ ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់
ច្ចេធឺើើការត្រូតួត�ិនិតយសំនាិធិឺតាមួច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ក (Real-Time Inventory Level) និង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក
ទ្យាំ�កទ់្យាំនង្កអ៊ីតិថិជូន (CRM) ច្ចេដើមួប�ទាំញយកនូវិ�ត័ម៌ានរបស់ំអ៊ីតិថិជូន រ�ួច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ�ត័ម៌ានទាំងំ្កច្ចេនះ
ច្ចេដើមួប�ជូួយច្ចេរៀប�ំ និង្ក�កច់្ចេ�ញនូវិដែផ្តនការកាីង្កការជំូរីញកំច្ចេណិើ ននៃនការផ្តគតផ់្តគង្ក។់ បច្ចេ�េកវិទិ្យាា ដូ�ជា GPS, 
ការកំណិតអ់៊ីតាសំញ្ញាា ណិច្ចេត្រូបកង្កវ់ិទិ្យាយី (RFID), Barcode, និង្កបណ្តាា ញឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា ឥតដែ�េ 
(Wireless Sensor) សីំទ្យាធដែតច្ចេដើរតួសំំខានក់ាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់។ 

I. ភ្ជា��ីសំគ្នាា រវាង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�  នងិ្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់I. ភ្ជា��ីសំគ្នាា រវាង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�  នងិ្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់

 ជាធឺមួមតា ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់ផ្តលិ់តផ្តល់ត្រូតូវិ�ួង្កកាតដំ់ណ្តាកក់ាល់ ដូ�ជា ការរ��, ការ
��ូំល់និង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កវិតីុធាតីច្ចេដើមួ, ការផ្តលិ់តទ្យាំនិញ, ការបាា នសាម នតត្រូមូួវិការ, ការច្ចេរៀប�ំដែផ្តនការច្ចេល់ើទ្យាំនិញ
ន�មួយួៗ, ការទ្យាទួ្យាល់ការបញ្ញាា ទិ្យាញ, ការច្ចេរៀប�ំ�ូជូ�សំើ�ក, ការច្ចេរៀប�ំដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កការដឹកជូញ្ញាូ នច្ចេ�កាន់
អ៊ីតិថិជូន ដែដល់ទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេនះជាច្ចេហតីច្ចេធឺើើឱ្យយដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ� �ិបាកកាីង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក។ 
ជាកដ់ែសំាង្ក ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�  ច្ចេយើង្កមួនិអា�តាមួ�នឱ្យយបានជាកល់ាកថ់ាផ្តលិ់តផ្តល់
របស់ំច្ចេយើង្កអា�មានបញ្ញាា ច្ចេ�ត្រូតង្កដ់ែផ្តាកណ្តាមួយួបានច្ចេទ្យា ច្ចេហើយវាទាំមួទាំររយៈដែវិង្កច្ចេដើមួប�ច្ចេធឺើើការច្ចេ�ះត្រូសាយ 
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ដែដល់ជាល់ទ្យាធផ្តល់ ដែតង្កដែតច្ចេធឺើើឱ្យយផី្តតនៃថៃកំណិត ់និង្កច្ចេធឺើើឱ្យយអ៊ីតិថិជូនបាតប់ង្កទ់្យាំនីក�ិតា។ ផ្តើីយច្ចេ�វិញិ ដែ�េត្រូ�វាក់
ផ្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ �ឺជាការវិវិិតា�ួួន ច្ចេដើមួប�មួកច្ចេ�ះត្រូសាយច្ចេល់ើបញ្ញាា �ើះខាតច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបប
ត្រូបនៃ�ណិ� ។ ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ �ឺច្ចេ�ា តសំំខានច់្ចេល់ើអ៊ីតិថិជូនជា�មួបង្ក និង្កមានច្ចេគ្នាល់បំណិង្កបំច្ចេ�ញ
នូវិសំរសំរសំាមួភ ៣ �ឺ ច្ចេល់ប�ន ការកំណិត�់ើ ល់់�ួួន និង្កជូច្ចេត្រូមួើសំ។ បដែនុមួ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
ឌី�ជូ�ថល់អា�ច្ចេធឺើើការកំណិតនិ់ង្កច្ចេ�ះត្រូសាយបញ្ញាា បានភួ្ជាមួៗ និង្កទ្យាទួ្យាល់ការបញ្ញាា ទិ្យាញយ៉ាា ង្ករហ័សំ ដែដល់
ច្ចេធឺើើឱ្យយសំហត្រូ�និ និង្កអ៊ីតិថិជូនបច្ចេង្កកើនទ្យាំ�កទ់្យាំនង្កកានដ់ែតល់អ។ 

 ទ្យានើឹមួច្ចេនះ ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�  និង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបឌី�ជូ�ថល់មានច្ចេគ្នាល់បំណិង្ក
សំំខានដូ់�គ្នាា  �ឺបំច្ចេ�ញច្ចេសំវាកមួមជូូនអ៊ីតិថិជូន និង្កច្ចេធឺើើឱ្យយផ្តលិ់តផ្តល់ច្ចេ�ដល់់អ៊ីតិថិជូន ច្ចេហើយដំណ្តាកក់ាល់
ផ្តលិ់ត �ឺមួនិមានល់កខណិៈ�ីសំគ្នាា ច្ចេ�ះច្ចេទ្យា។ យ៉ាា ង្កណ្តាមួញិ ភ្ជា��ីសំគ្នាា របស់ំដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់
នងិ្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ� ច្ចេ�ដែតមាន។

 ខាង្កច្ចេត្រូកាមួច្ចេនះជាតារាង្កបង្ហាា ញ��ភ្ជា��ីសំគ្នាា រវាង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�  និង្កដែ�េត្រូ�វាក់
ផ្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់៖

ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបត្រូបនៃ�ណិ�

   ច្ចេរៀប�ំ�ច្ចេត្រូមាង្ក និង្កអ៊ីនីវិតាន៍    �ាករណ៍ិ និង្កបញ្ញាា សំកមួមភ្ជា�អ៊ីើ�ដែដល់�ួរច្ចេធឺើើ

   ដំច្ចេណិើ រការយឺត និង្ក�ិបាកកាីង្កការសំត្រូមួប�ួួន

   �ឹង្កដែផ្តអកច្ចេល់ើសំុិតិ និង្កទិ្យានានយ័ចាស់ំៗនៃនត្រូបតិបតាិការ
   ច្ចេដើមួប�យកមួកវិភិ្ជា� និង្កច្ចេត្រូបើរយៈច្ចេ�ល់យូរកាីង្ក 
   ការត្រូបមួូល់ទិ្យានានយ័

   �ឹង្កដែផ្តអកច្ចេល់ើត្រូប�ន័ធឯករាជូយដែតមួយួ ច្ចេ�យមួនិ   
   រមួួបញ្ញេូ ល់ជាមួយួកមួមវិធិឺ�ច្ចេផ្តេង្កៗ និង្កដំច្ចេណិើ រការ
   ដែតឯង្ក ដែដល់ច្ចេធឺើើឱ្យយការដែ�ករដំែល់កទិ្យានានយ័មាន   
   ភ្ជា�ត�ិតួ�បំផី្តត ឬគ្នាម នដែតមួាង្ក។

   ការកតត់្រូតាច្ចេ�យនៃដ និង្កមួនិមានភ្ជា��ាស់ំលាស់ំ

   ដំច្ចេណិើ រការតាមួច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ក, មាន
   ភ្ជា�សាើ ហាប ់និង្កអា�សំត្រូមួប�ួួនបានច្ចេ�នឹង្ក  
   កាល់ៈច្ចេទ្យាសំៈដែដល់បាន�ួស់ំបាូរ

   ទ្យាទួ្យាល់បានទ្យាិនានយ័តាមួច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ក   
   និង្កវិភិ្ជា�រាល់់ទ្យាិនានយ័ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់

   ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំត្រូប�ន័ធបច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេត្រូ�ើន ដូ�ជា អ៊ីី�នធឺឺណិិត
   នៃនវិតុី, បញ្ញាា សិំបបនិមួមតិ, មាា សីំ�នសិំកា, ច្ចេកួាដ,  
   ទិ្យានានយ័ធឺំ, ការដំច្ចេណិើ រការច្ចេ�យសំើ័យត្រូបវិតា ិ 
   និង្ក Blockchain ជាច្ចេដើមួ

   ដំច្ចេណិើ រការកតត់្រូតាច្ចេ�យសំើ័យត្រូបវិតាិកមួម និង្ក
   មានភ្ជា��ាស់ំលាស់ំ

ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់
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II. តួ�ទ្យា�របស់ំអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយឧសំាហកមួមII. តួ�ទ្យា�របស់ំអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយឧសំាហកមួម

 ច្ចេយើង្កបានដឹង្ករ�ួមួកច្ចេហើយថា បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុត្រូតូវិបានសំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួម
ច្ចេសំើើរដែតត្រូ�បវ់ិស័ិំយយកច្ចេ�ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ ច្ចេដើមួប�បច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា� និង្កកាតប់នុយ�ំណ្តាយច្ចេល់ើដំច្ចេណិើ រការនៃន
ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ករ់បស់ំ�ួកច្ចេ�។ ត្រូបសិំនច្ចេបើច្ចេយើង្កង្ហាកមួកច្ចេមួើល់��ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កច់្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម 
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះភ្ជា�ច្ចេត្រូ�ើនត្រូតូវិបានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំច្ចេដើមួប�បំច្ចេ�ញការង្ហារមួយួ�ំនួន ដូ�ជា៖

�     ការត្រូតួត�ិនិតយច្ចេល់ើ�ីណិភ្ជា�៖ការត្រូតួត�ិនិតយច្ចេល់ើ�ីណិភ្ជា�៖ សំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះ 
សំត្រូមាបច់្ចេធឺើើការត្រូតួត�ិនិតយច្ចេល់ើ�ីណិភ្ជា�ទ្យាំនិញរបស់ំ�ួកច្ចេ� ច្ចេ�យច្ចេហតីថា ការត្រូតួត�ិនិតយដែបបត្រូបនៃ�ណិ�
�ឺ�ំីមានភ្ជា��ាស់ំលាស់ំ ដែដល់ច្ចេធឺើើឱ្យយការផ្តលិ់តបានមួកនូវិទំ្យានិញមួនិមាន�ីណិភ្ជា� និង្ក�ីសំសំាង្ក�់។ 
អ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី ធា�បានថាផ្តលិ់តផ្តល់ន�មួយួៗ�ួង្កកាតក់ារត្រូតួត�ិនិតយ ដែដល់អា�កំណិតអ់៊ីតាសំញ្ញាា ណិ
ផ្តលិ់តផ្តល់�ីសំសំាង្ក�់ និង្កបញ្ញាា ច្ចេផ្តេង្កៗ ច្ចេហើយផ្តាល់់ដំណឹិង្កកាីង្កច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ករាល់់ច្ចេ�ល់មាន
បញ្ញាា ណ្តាមួយួច្ចេកើតច្ចេ�ើង្ក ដូ�ច្ចេនះអ៊ីាកជំូ�ញអា�ដែកដែត្រូបបញ្ញាា បានទាំនច់្ចេ�ល់ច្ចេវិលា។ ច្ចេល់ើសំ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត 
សំហត្រូគ្នាសំ និង្កអាជូ�វិកមួមកអ៏ា�ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា ច្ចេដើមួប�វាស់ំសំើង្ក�់�សំ�តីណិា ភ្ជា�ច្ចេ�កាីង្ក
រថយនា និង្កតាមួ�នការដឹកជូញ្ញាូ ន ច្ចេដើមួប�អា�ធា�នូវិ�ីណិភ្ជា�ទាំងំ្កវិតីុធាតីច្ចេដើមួនិង្កទំ្យានិញសំច្ចេត្រូមួ� និង្ក
រកា�ីណិភ្ជា�នៃនការដឹកជូញ្ញាូ នច្ចេ�ដល់់អ៊ីតិថិជូនផ្តង្កដែដរ។ ជាឧទាំហរណ៍ិ ត្រូកុមួហីុន ABB Ltd.ABB Ltd. �ជឺា
ត្រូកុមួហីុនផ្តលិ់តនិង្កល់កច់្ចេត្រូ��ង្កអ៊ី�គិសំន� និង្កមួនីសំេយនា ច្ចេហើយកម៏ានជាច្ចេសំវាកមួមដំច្ចេ�ើង្កសំើ័យត្រូបវិតាិកមួម
ផ្តង្កដែដរ ដែដល់មានសាា កក់ារកណ្តាា ល់ច្ចេ�ត្រូបច្ចេទ្យាសំសំើ�សំ។ ត្រូកុមួហីុនច្ចេនះច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា
ដែដល់មានការតភ្ជាា ប ់ច្ចេដើមួប�ត្រូតួត�ិនិតយច្ចេល់ើ�ីណិភ្ជា�របស់ំមួនីសំេយនា និង្កផ្តលិ់តផ្តល់ច្ចេផ្តេង្កៗ ច្ចេដើមួប�ឱ្យយ�ួកច្ចេ�
អា�ជូួសំជីូល់បានភួ្ជាមួៗច្ចេ�ច្ចេ�ល់មួនីសំេយនាផ្តលិ់តមួកមួនិត្រូតូវិនឹង្កច្ចេគ្នាល់ការណ៍ិផ្តលិ់ត និង្ក�ិនិតយច្ចេមួើល់
បញ្ញាា កាីង្កដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់តទាំងំ្កមួូល់ផ្តង្កដែដរ។ 

   ការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក ដែ�ករដំែល់ក�ត័ម៌ាន និង្កទិ្យានានយ័
   មានភ្ជា�យឺតយ៉ាា វិ

   មួនីសំេជាអ៊ីាកសំច្ចេត្រូមួ��ិតាច្ចេ�យដែផ្តអកច្ចេល់ើធាតី   
   �ូល់របស់ំមាា សីំ�ន

   �ត័ម៌ាន និង្កទិ្យានានយ័រកាទី្យាកច្ចេ�ច្ចេល់ើបច្ចេ�េកវិទិ្យាា       
   ច្ចេកួាដ ដែដល់ច្ចេធឺើើឱ្យយដែផ្តាកន�មួយួៗ ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាក ់  
   ផ្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់អា��ូល់ច្ចេ�ដែសំើង្ករក និង្កច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
   បានយ៉ាា ង្ករហ័សំ

   មាា សីំ�នជាកកាា ជំូរីញ  និង្កសំត្រូមួួល់ដល់់ការសំច្ចេត្រូមួ�
      �ិតារបស់ំមួនីសំេបានយ៉ាា ង្កល់អ
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�     ការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺ៖ការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺ៖ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះត្រូតូវិបានសំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
សំត្រូមាបច់្ចេធឺើើការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺរបស់ំ�ួកច្ចេ�ឱ្យយមានត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�។ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុតាមួ�ន
សំកមួមភ្ជា�មួយួ�ំនួន ដូ�ជា ការច្ចេ�ញ�ូល់នៃនទ្យាំនិញ នងិ្កត្រូបមួូល់�ត័ម៌ានអ៊ីំ��សំ�តីណិា ភ្ជា� សំមាា ធឺ សំំច្ចេណិើ មួ
ទាំងំ្កច្ចេ�កាីង្កកដែនួង្កផ្តើីកនិង្កកាីង្ករថយនាដឹកទំ្យានិញ ដែដល់ផ្តាល់់ជាជូំនួយដល់់អ៊ីាកផ្តលិ់តកាីង្កការសំច្ចេត្រូមួ��ិតា
ច្ចេល់ើដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក,់ កាតប់នុយការ�ំណ្តាយច្ចេល់ើការរកាទី្យាកសំនាិធិឺរបស់ំ�ួកច្ចេ�, អា�ជួូយឱ្យយអ៊ីាកផ្តលិ់ត
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     ការ�ាករច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដែថទាំមំាា សីំ�ន៖ការ�ាករច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដែថទាំមំាា សីំ�ន៖ ច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កម់ានដំច្ចេណិើ រការតាមួដែបបត្រូបនៃ�ណិ�  
សំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមបានច្ចេរៀប�ំដែផ្តនការដែថទាំជំាត្រូបចា ំច្ចេដើមួប�ធា�ថាច្ចេត្រូ��ង្កមាា សីំ�នច្ចេ�ដែតមាន
ដំច្ចេណិើ រការត្រូបត្រូកត� បាីដែនាការដែថទាំចំ្ចេ�ដែតមានការ�ើះខាត, ត្រូតូវិការ�ំណ្តាយច្ចេត្រូ�ើន ច្ចេ�យច្ចេហតីថា សំហត្រូគ្នាសំ 
និង្កអាជូ�វិកមួមត្រូតូវិ�ំណ្តាយច្ចេល់ើអ៊ីាកជំូ�ញឱ្យយច្ចេ�ត្រូបចាកំារ និង្កការជួូសំជីូល់ត្រូតូវិច្ចេត្រូបើរយៈច្ចេ�ល់យូរ ច្ចេដើមួប�
�ិនិតយច្ចេមួើល់ឬសំ�ល់់នៃនការ�ូ�ខាត។ �ច្ចេ�ល់ប�េីបបនាច្ចេនះ អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុបាន�មំួកនូវិការដែត្រូបត្រូបួល់
ដធ៏ឺំមួយួច្ចេ�ដល់់ដំច្ចេណិើ រការនៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កច់្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម ច្ចេ�ះ�ឺការ�ាករច្ចេ�ល់ច្ចេវិលា
ដែថទាំមំាា សីំ�ន។ អ៊ីាកផ្តលិ់តច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះ ច្ចេដើមួប�ត្រូបមួូល់ទិ្យានានយ័កាីង្កច្ចេ�ល់ច្ចេវិលា
ជាកដ់ែសំាង្ក��ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា សំត្រូមាបក់ារដែថទាំ ំ(Maintenance sensor device) ច្ចេដើមួប�វិភិ្ជា� និង្ក
�ាករណ៍ិ��កាល់បរចិ្ចេ�េទ្យាច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែដល់មាា សីំ�នមានបញ្ញាា ។ អ៊ីាកផ្តលិ់តអា�កំណិតច់្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដែថទាំំ
ដែតច្ចេ�ល់ចាបំា�,់ កាតប់នុយច្ចេ�ល់ច្ចេវិលារង្កច់ា,ំ និង្កកាតប់នុយ�ំណ្តាយ។ ជាឧទាំហរណ៍ិ ត្រូកុមួហីុន 
Colgate-PalmoliveColgate-Palmolive �ឺជាត្រូកុមួហីុនផ្តលិ់តទំ្យានិញច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ បានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា របស់ំ
អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ច្ចេដើមួប��ាករណ៍ិច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដែថទាំមំាា សីំ�ន ដែដល់បានបច្ចេង្កកើនដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់ត, ជួូយសំត្រូមួួល់
ដល់់ដំច្ចេណិើ រការនៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់និង្កការពារការខាតបង្កន់ៃថួច្ចេដើមួរបស់ំ�ួកច្ចេ�។ ត្រូកុមួហីុនបានដំច្ចេ�ើង្ក
ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា ឥតដែ�េជាមួយួនឹង្កមាា សីំ�ន�ំនួន ២០០០ច្ចេត្រូ��ង្ក ច្ចេដើមួប�ត្រូបមូួល់ទិ្យានានយ័អ៊ីំ��មាា សីំ�ន
រ�ួច្ចេធឺើើការវិភិ្ជា���ច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដែដល់មាា សីំ�នអា�នឹង្កមានបញ្ញាា �ូ�ខាត ដែដល់ដំច្ចេណ្តាះត្រូសាយច្ចេនះបានជូួយ
ឱ្យយត្រូកុមួហីុនអា�បង្ហាក រ��ការ�អ កដំច្ចេណិើ រការ  កាីង្ករង្កើង្កច់្ចេ�ល់ត្រូបមាណិ ២០០ ច្ចេមាា ង្ក ��ការឈប ់ដំច្ចេណិើ រការ
របស់ំមាា សីំ�នជាយថាច្ចេហតី។

អា�ច្ចេធឺើើការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺបានកានដ់ែតមានត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា� និង្កត្រូតួត�ិនិតយសុានភ្ជា�កដែនួង្កផ្តើីកវិតីុធាតីច្ចេដើមួ
និង្កទំ្យានិញបានច្ចេទ្យាៀង្កទាំត។់ ជាកដ់ែសំាង្ក ត្រូកុមួហីុន ZARAZARA ដែដល់ជាត្រូកុមួហីុនសំច្ចេមួួ�កបំពាក ់បានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ច្ចេដើមួប�បច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�នៃនការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺរបស់ំ�ួកច្ចេ�។ ត្រូកុមួហីុន
ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា  ច្ចេដើមួប�តាមួ�នទ្យា�តាងំ្ក�ាស់ំលាស់ំនៃនវិតីុធាតីច្ចេដើមួនិង្កផ្តលិ់តផ្តល់សំច្ចេត្រូមួ� 
និង្ក�កស់ំាីកថម�មួកវិញិរាល់់ច្ចេ�ល់ដែដល់ទ្យាំនិញច្ចេ�ះល់កច់្ចេ�ញ។ 

�     អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនរ៍បស់ំអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយឧសំាហកមួមអ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនរ៍បស់ំអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយឧសំាហកមួម

 ការរ �ក�ច្ចេត្រូមួើននៃនបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់ និង្កត្រូប�ន័ធអ៊ីី�នធឺឺណិិតបានជូួយសំត្រូមួួល់ដល់់ជូ�វិភ្ជា�រស់ំច្ចេ�
ត្រូបចានំៃថៃរបស់ំមួនីសំេ និង្កបានរមួួ�ំដែណិកយ៉ាា ង្កសំំខានក់ាីង្កការអ៊ីភិវិិឌីឍវិស័ិំយជាច្ចេត្រូ�ើន។ កាីង្ក�ំច្ចេណ្តាមួ
វិស័ិំយ��ដែដល់ទ្យាទ្យាួល់បានផ្តល់ត្រូបច្ចេយ៉ាជូន�៍�បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់ វិស័ិំយឧសំាហកមួមកទ៏្យាទួ្យាល់បានផ្តល់
ត្រូបច្ចេយ៉ាជូនជ៍ាច្ចេត្រូ�ើន��ការរ �ក�ច្ចេត្រូមួើននៃនបច្ចេ�េកវិទិ្យាាទាំងំ្កច្ចេ�ះផ្តង្កដែដរ។ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់បានជូួយសំត្រូមួួល់
ដល់់ដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់តច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបឧ់សំាហកមួមផ្តលិ់តកមួម ទាំងំ្កផ្តលិ់តផ្តល់កមួមនាសាល់
កាតច់្ចេដរ និង្កកមួមនាសាល់មួនិដែមួនកាតច់្ចេដរ ដែដល់បានជូួយបច្ចេង្កកើនផ្តលិ់តភ្ជា�ផ្តលិ់ត, ដែកល់មួអ�ីណិភ្ជា�ទ្យាំនិញ
នងិ្កកាតប់នុយកមួាងំ្ក�ល់កមួមមួនីសំេផ្តង្កដែដរ។ 
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�     តភ្ជាា បឧ់បករណ៍ិរូបវិនា៖តភ្ជាា បឧ់បករណ៍ិរូបវិនា៖ អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនសំ៍ំខានម់ួយួរបស់ំអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ �ឺជាការតភ្ជាា បឧ់បករណ៍ិ
រូបវិនាច្ចេផ្តេង្កៗឱ្យយមានទំ្យា�កទ់្យាំនង្កគ្នាា  ច្ចេដើមួប�ផ្តាល់់សំញ្ញាា  និង្កជូូនដំណឹិង្កឱ្យយគ្នាា ច្ចេ�ច្ចេ�ល់មានបញ្ញាា ណ្តាមួយួ
ច្ចេកើតច្ចេ�ើង្កច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់ត។ ការតភ្ជាា បទ់្យាំ�កទ់្យាំនង្កច្ចេនះជូួយឱ្យយអ៊ីាកត្រូ�បត់្រូ�ង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
អា�ត្រូ�បត់្រូ�ង្ក និង្កត្រូតួត�ិនិតយការអ៊ីនីវិតាកាីង្កច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្កច្ចេ�ត្រូ�បដ់ែផ្តាកនៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កទ់ាំងំ្កមូួល់ 
ដែដល់ការត្រូតួត�ិនិតយបានភួ្ជាមួៗច្ចេនះ �ឺជាការវិវិិតាដធ៏ឺំមួយួ ច្ចេបើច្ចេត្រូប�បច្ចេធឺៀបច្ចេ�នឹង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបប
ត្រូបនៃ�ណិ� ។ អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនម៍ួយួច្ចេនះផ្តាល់់នូវិភ្ជា�ង្ហាយត្រូសំួល់ដល់់អ៊ីាកត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំត្រូមាបច់្ចេធឺើើការវិភិ្ជា�ច្ចេល់ើ
ទិ្យានានយ័ដែដល់បានមួក��ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា  ច្ចេដើមួប�ដែសំើង្ករកវិធិឺ�សាស្ត្រសំាបច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�ត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺ, 
ការផ្តលិ់ត, ដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កបច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កជ់ារមួួ។ 

       អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុបានផ្តាល់់អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនដ៍ល់់ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កក់ាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម ដូ�ជា៖

�     បច្ចេង្កកើនសីំវិតិុភ្ជា�៖បច្ចេង្កកើនសីំវិតិុភ្ជា�៖ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះរមួួបញ្ញេូ ល់ជាមួយួនឹង្កការវិភិ្ជា�ទិ្យានានយ័ បានអ៊ីនីញ្ញាា ត
ឱ្យយសំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមច្ចេធឺើើការត្រូតួត�ិនិតយកានដ់ែត�ាស់ំជាង្កមីួន ច្ចេល់ើធឺនធានដែដល់ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់ជា�ិច្ចេសំសំ ធា�បាននូវិមួជូឈ�ា នមួយួដែដល់មានសីំវិតុិភ្ជា�សំត្រូមាបអ់៊ីាកច្ចេធឺើើការ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កផ់្តង្កដែដរ។ អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ធា�បាននូវិកដែនួង្កច្ចេធឺើើការដែដល់មានសីំវិតិុភ្ជា�ជាង្កមីួន 
តាមួរយៈឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា នឹង្កច្ចេធឺើើការបញ្ញាូ នសំញ្ញាា �ស់ំច្ចេតឿនរាល់់ច្ចេ�ល់ដែដល់កត្រូមួតិសីំវិតិុភ្ជា�ត្រូតូវិ
បានបំពាន។ ជាឧទាំហរណ៍ិ ច្ចេ�ច្ចេ�ល់សំ�តីណិា ភ្ជា�ច្ចេ�កដែនួង្កផ្តលិ់តច្ចេល់ើសំ��ដែដនកំណិតសី់ំវិតិុភ្ជា� 
ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា នឹង្កផ្តាល់់ដំណឹិង្កច្ចេ�កានក់មួមករ, បី�គលិ់ក, អ៊ីាកត្រូ�បត់្រូ�ង្ក និង្កអ៊ីាកជំូ�ញបច្ចេ�េកច្ចេទ្យាសំ។ 
ប�ើ ប�់�ទ្យាទ្យាួល់បានដំណឹិង្ក អ៊ីាកជំូ�ញអា�ច្ចេធឺើើការច្ចេ�ះត្រូសាយបញ្ញាា  ច្ចេដើមួប�អា�ធា�សីំវិតុភិ្ជា��ំច្ចេពាះ
កមួមករ និង្កបី�គលិ់កច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការផ្តលិ់ត និង្កច្ចេធឺើើឱ្យយដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កម់ានដំច្ចេណិើ រការរលូ់ន។
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�     បច្ចេង្កកើនត្រូបាក�់ំច្ចេណិញ៖បច្ចេង្កកើនត្រូបាក�់ំច្ចេណិញ៖ អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនសំ៍ំខានម់ួយួច្ចេទ្យាៀតរបស់ំអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ �ឺជាការបច្ចេង្កកើនត្រូបាក់
�ំច្ចេណិញដល់់សំហត្រូគ្នាសំ និង្កអាជូ�វិកមួម ច្ចេ�យច្ចេហតីថា បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះបានជួូយឱ្យយសំហត្រូ�ិន 
និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមអា�ត្រូ�បត់្រូ�ង្ក និង្កត្រូតួត�ិនិតយដំច្ចេណិើ រការនៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក,់ បច្ចេង្កកើនសីំវិតុិភ្ជា� និង្ក
ផ្តាល់់នូវិទិ្យានានយ័សំត្រូមាបយ់កច្ចេ�វិភិ្ជា� ច្ចេដើមួប�ច្ចេធឺើើឱ្យយដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កទ់ាំងំ្កមួូល់មានដំច្ចេណិើ រការត្រូបកបច្ចេ�យ
ត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា� និង្កស័ំកាសិិំទ្យាធភិ្ជា� ដែដល់ទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេនះបានរមួួ�ំដែណិកកាតប់នុយនៃថួច្ចេដើមួកាីង្កការផ្តលិ់ត។ 
ច្ចេល់ើសំ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត ការទ្យាទ្យាួល់បានទិ្យានានយ័យកច្ចេ�វិភិ្ជា�កប៏ានជួូយសំហត្រូ�ិន និង្កមាេ ស់ំអាជូ�វិកមួមច្ចេធឺើើការសិំកា
និង្កត្រូតួត�ិនិតយច្ចេល់ើទ្យាំនិញរបស់ំ�ួួន ច្ចេដើមួប�បច្ចេង្កកើន�ីណិភ្ជា�ទ្យាំនិញ ដែដល់ធា�បាននូវិការផ្តាល់់ជូូនដល៏់អដល់់
អ៊ីតិថិជូនឈានច្ចេ�ជំូរីញកំច្ចេណិើ ននៃនការល់ក ់និង្កបច្ចេង្កកើនត្រូបាក�់ំច្ចេណិញដល់់សំហត្រូគ្នាសំ និង្កអាជូ�វិកមួម។
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III. តួ�ទ្យា�របស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយកសិំកមួមIII. តួ�ទ្យា�របស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កស់ំត្រូមាបវ់ិស័ិំយកសិំកមួម

 ផ្តលិ់តផ្តល់កសិំកមួម ដូ�ជា ដែផ្តួច្ចេឈើ បដែនួ សា� ់ទឹ្យាកច្ចេ�ះច្ចេគ្នា និង្កផ្តលិ់តផ្តល់កសិំកមួមមួយួ�ំនួនច្ចេទ្យាៀត
បានជួូបត្រូបទ្យាះបញ្ញាា ត្រូបឈមួ��ការ�នារច្ចេ�ល់, ការដែត្រូបត្រូបួល់សំ�តីណិា ភ្ជា� និង្កកតាា បរសុិាន ដែដល់បង្កកជា
ផ្តល់បាះពាល់់ដល់់ការទាំញយកទ្យាិនាផ្តល់ ការរកាទី្យាក កដូ៏�ជាការដឹកជូញ្ញាូ នផ្តង្កដែដរ។ ច្ចេហតីផ្តល់ទាំងំ្កច្ចេនះ
បានជំូរីញឱ្យយកសិំករង្ហាកមួកច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ច្ចេដើមួប�ជាជំូនួយកាីង្កការច្ចេធឺើើឱ្យយការ�ដីំះ
ត្រូបច្ចេសំើរច្ចេ�ើង្ក និង្កច្ចេល់ើកកមួាស់ំដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កទ់ាំងំ្កមួូល់ឱ្យយមានភ្ជា�បតដ់ែបន�ាស់ំ។ ច្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយកសិំកមួម
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ដូ�ជា មួនីសំេយនា, ត្រូដូន (Drone), ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា ���មាៃ យ និង្ក
ការចាបយ់ករូបភ្ជា�តាមួត្រូប�ន័ធកំី�យូទ្យារ័ រមួួផ្តេនឹំង្កដំច្ចេណិើ រការនៃនមាា សីំ�នសិំកា និង្កឧបករណ៍ិវិភិ្ជា�សំត្រូមាប់
ការត្រូតួត�ិនិតយដំណ្តាំ ផ្តាល់់ទិ្យានានយ័ដល់់កសិំករកាីង្កការច្ចេរៀប�ំដែផ្តនការត្រូ�បត់្រូ�ង្កកសិំ�ា ន ដែដល់ជួូយកាីង្កការ
សំនេចំ្ចេ�ល់ច្ចេវិលា, ថវិកិា បំច្ចេ�ញតត្រូមួូវិការ នងិ្កកាតប់នុយការខាតបង្ក។់ តាមួការបាា នត់្រូបមាណិកាីង្ករយៈច្ចេ�ល់
មួយួទ្យាសំេវិតេរក៍នួង្កមួកច្ចេនះ កសិំករត្រូបមាណិជា ១០%១០% ច្ចេ� ១៥%១៥% បានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិត
នៃនវិតីុច្ចេ�កាីង្កកសិំ�ា នរបស់ំ�ួួន ច្ចេនះច្ចេបើច្ចេយ៉ាង្កតាមួទិ្យានានយ័ដែដល់ទ្យាទួ្យាល់បាន��ច្ចេ�ហទំ្យា�រ័ Alpha BrownAlpha Brown។ 
ច្ចេល់ើសំ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត ច្ចេ�កាីង្កឆ្នាំា ២ំ០១៤ឆ្នាំា ២ំ០១៤ ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា  IoT ត្រូបមាណិជា ១៣ លានច្ចេត្រូ��ង្ក១៣ លានច្ចេត្រូ��ង្ក ត្រូតូវិបាន
ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំកាីង្កវិស័ិំយកសិំកមួម ច្ចេហើយ�ំនួនច្ចេនះត្រូតូវិបានច្ចេ�ច្ចេធឺើើការបាា នត់្រូបមាណិថានឹង្កមានការច្ចេកើនច្ចេ�ើង្ក
រហូតដល់់ ២២៥លានច្ចេត្រូ��ង្ក២២៥លានច្ចេត្រូ��ង្ក ច្ចេ�កាីង្កឆ្នាំា ២ំ០២៤ឆ្នាំា ២ំ០២៤។ ច្ចេយ៉ាង្កតាមួត្រូកុមួហីុន Meticulous ResearchMeticulous Research បាន
�ាករណ៍ិថាទ្យា�ផ្តារកសិំកមួម ដែដល់ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុនឹង្កច្ចេកើនច្ចេ�ើង្កកាីង្កអ៊ីត្រូតា ១១%១១%  
ច្ចេហើយទឹ្យាកត្រូបាកស់ំរីបនឹង្កឈានដល់់ ២២,៦ បុ�លានដីលួារ២២,៦ បុ�លានដីលួារ ច្ចេ�កាីង្កឆ្នាំា ២ំ០២៨ឆ្នាំា ២ំ០២៨។ ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំនូវិ
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុកាីង្កវិស័ិំយកសិំកមួម�ំីច្ចេ�ា តដែតច្ចេល់ើការ�ដីំះមួយួមីួ�ច្ចេ�ះច្ចេទ្យា បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះ
កត៏្រូតូវិបានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំសំត្រូមាបក់ារ�ិញ្ញេ ឹមួសំតើផ្តង្កដែដរ។ ជាឧទាំហរណ៍ិ ត្រូកុមួហីុន CainthusCainthus បានច្ចេធឺើើការ
ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំកាច្ចេមួារាដែដល់ច្ចេត្រូបើបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ និង្កបញ្ញាា សិំបបនិមួមតិ ច្ចេដើមួប�ច្ចេធឺើើការសិំកា និង្ក
ច្ចេធឺើើការទ្យាសំេនទ៍ាំយអ៊ីំ��អាហារូបតុមួភ និង្កសីំ�ីមាល់ភ្ជា�សំតើ សំត្រូមាបក់សិំ�ា នទឹ្យាកច្ចេ�ះច្ចេគ្នា និង្កការសិំកា
ច្ចេល់ើអាកបបកិរយិ៉ារបស់ំសំតើច្ចេគ្នា ដែដល់បច្ចេ�េកវិទិ្យាាខាង្កច្ចេល់ើច្ចេធឺើើការតាមួ�ន ២៤ច្ចេមាា ង្ក/៧នៃថៃ និង្កមានការ
ជូូនដំណឹិង្កតាមួច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ក។ បដែនុមួ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត PrognostiXPrognostiX �ឺជាត្រូកុមួហីុនឯកច្ចេទ្យាសំកាីង្ក
ការតាមួ�នបរយិ៉ាកាសំនៃនហើូង្កសំតើ និង្កសិំកាច្ចេល់ើផ្តល់បាះពាល់់បណ្តាា ល់មួក��ការដែត្រូបត្រូបួល់អាកាសំធាតី
ច្ចេល់ើការផ្តលិ់តបសីំបកេ� តាមួរយៈការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា ដំច្ចេណិើ រការច្ចេ�យបច្ចេ�េកវិទិ្យាា
អ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី ច្ចេដើមួប�ទាំញយក និង្កបញ្ញេូ ល់ទិ្យានានយ័ច្ចេ�យសំើ័យត្រូបវិតាិ រ�ួច្ចេធឺើើការវិភិ្ជា� ច្ចេដើមួប�បង្ហាក រនិង្ក
ច្ចេធឺើើការច្ចេ�ួើយតបរហ័សំ និង្កធា�បាននូវិត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា��ាស់ំបំផី្តតនៃនដំច្ចេណិើ រការត្រូបតិបតាិការរបស់ំកសិំ�ា ន។ 
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 ច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការនៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កក់ាីង្កវិស័ិំយកសិំកមួមត្រូតូវិបានដែ�កច្ចេ�ញជា ៤ ដំណ្តាកក់ាល់ 
រមួួមាន ការ�ដីំះ និង្កការត្រូបមួូល់ទិ្យានាផ្តល់, ការដែកនៃ�ាផ្តលិ់តផ្តល់កសិំកមួម, ការដឹកជូញ្ញាូ នផ្តលិ់តផ្តល់កសិំកមួម
និង្កផ្តលិ់តផ្តល់ដែកនៃ�ារ�ួ និង្កការល់កដំី់រាយ។ ការសិំកាបានបង្ហាា ញថា ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិត
នៃនវិតីុច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់កាីង្កវិស័ិំយកសិំកមួម បានផ្តាល់់អ៊ីតុត្រូបច្ចេយ៉ាជូនដ៍ល់់មាេ ស់ំកសិំ�ា ន
នងិ្កសំហត្រូ�និដូ�ជា៖

�     ការជំូរីញការច្ចេធឺើើកសិំកមួមនៃវិឆួ្នាំត៖ការជំូរីញការច្ចេធឺើើកសិំកមួមនៃវិឆួ្នាំត៖ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះ ត្រូតូវិបានច្ចេត្រូបើសំត្រូមាបច់្ចេធឺើើការវិនិិ�េយ័ និង្ក
�ត្រូងឹ្កង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កកសិំកមួមនៃវិឆួ្នាំត រមួួមានទាំងំ្កការត្រូតួត�ិនតិយដ� នងិ្កដំណ្តាំ, ការសំច្ចេង្កកតដំច្ចេណិើ រការនៃន
ការវិវិិតារបស់ំរីកខជាតិ, ដំច្ចេណិើ រការនៃនការលូ់តលាស់ំរបស់ំដំណ្តាំ និង្កការវាយតនៃមួួត្រូប�ន័ធធារាសាស្ត្រសំានិង្ក
បរសុិានជំីូវិញិកសិំ�ា ន ច្ចេដើមួប�បច្ចេង្កកើនផ្តលិ់តភ្ជា� និង្កត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កការច្ចេធឺើើកសិំកមួម។

�     កាតប់នុយផ្តល់បាះពាល់់ ដែដល់បណ្តាា ល់មួក��ការដែត្រូបត្រូបួល់នៃនល់កខ�ណិឌ អាកាសំធាតី៖កាតប់នុយផ្តល់បាះពាល់់ ដែដល់បណ្តាា ល់មួក��ការដែត្រូបត្រូបួល់នៃនល់កខ�ណិឌ អាកាសំធាតី៖ ជាមួយួនឹង្ក
ទិ្យានានយ័តាមួច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្កដែដល់ទ្យាទួ្យាល់បាន��បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះ តាមួរយៈឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា
នៃវិឆួ្នាំត និង្ក�ក យរណិប បានជួូយកសិំករកាីង្កការសំច្ចេត្រូមួ��ិតា និង្កការ�ាករ��ដំច្ចេណិើ រការនៃនការច្ចេធឺើើកសិំកមួម
ច្ចេល់ើសំកមួមភ្ជា� ដូ�ជា ការ�ដីំះ ការ�កជ់ូ� ការច្ចេត្រូសា�ទឹ្យាក និង្កការត្រូបមួូល់ផ្តល់។ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិត
នៃនវិតីុកប៏ានអ៊ីនីញ្ញាា តឱ្យយមាេ ស់ំកសិំ�ា នយល់់ដឹង្កអំ៊ី��ល់កខ�ណិឌ អាកាសំធាតីមួនិអ៊ីំច្ចេណ្តាយផ្តល់ ច្ចេដើមួប�
ច្ចេធឺើើការច្ចេ�ួើយតបទាំនច់្ចេ�ល់ច្ចេវិលា និង្កធា�បាននូវិការខាតបង្កដ់ែដល់មានកត្រូមួតិទាំប ឬច្ចេជូៀសំវាង្កបាន
ទាំងំ្កត្រូសំុង្កដែតមួាង្ក។
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�     ត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កទិ្យានាផ្តល់កសិំកមួម៖ត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កទិ្យានាផ្តល់កសិំកមួម៖ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ជូួយកសិំករកាីង្កការ
ត្រូ�បត់្រូ�ង្កកដែនួង្កទី្យាកទិ្យានាផ្តល់កសិំកមួមរបស់ំ�ួកគ្នាត ់តាមួរយៈការកាតប់នុយបរមិាណិនៃនការបំ�ួញ��
សំតើល់អិត និង្កការសំត្រូមួួល់ដល់់ការសំាីកទី្យាកផ្តលិ់តផ្តល់ កដូ៏�ជាការត្រូ�បត់្រូ�ង្កនូវិការច្ចេ�ញ�ូល់នៃនផ្តលិ់តផ្តល់។ 
ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា  IoT អា�កំណិតត់្រូបភិ�ច្ចេដើមួនៃនការច្ចេ�ញ�ូល់ផ្តលិ់តផ្តល់ និង្ករកាទី្យាកទិ្យានានយ័ច្ចេនះ
ច្ចេ�ច្ចេល់ើ Blockchain ច្ចេហើយតាមួ�នល់កខ�ណិឌ នៃនការសំាីកទំ្យានិញច្ចេ�កាីង្កឃួ្លាំងំ្ក និង្កច្ចេធឺើើការផ្តាល់់ដំណឹិង្ក
ដល់់មាេ ស់ំសំហត្រូគ្នាសំ និង្កអ៊ីាកត្រូ�បត់្រូ�ង្កច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែដល់ផ្តលិ់តផ្តល់មួនិបានបំច្ចេ�ញត្រូ�បល់់កខ�ណិឌ  ឬជួូបត្រូបទ្យាះ
នឹង្កបញ្ញាា ។ ការច្ចេធឺើើដែបបច្ចេនះធា�បានថាផ្តលិ់តផ្តល់ដែដល់�ូ�អា�ត្រូតូវិបានច្ចេ�ត្រូបទ្យាះច្ចេ�ើញនិង្កអា�ដែសំើង្ករក
ត្រូបភិ�នៃនបញ្ញាា បានយ៉ាា ង្កឆ្នាំបរ់ហ័សំ, ង្ហាយកាីង្កការតាមួ�ននិង្កច្ចេធឺើើការដែកសំត្រូមួួល់ និង្កធា�បាននូវិ
ត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កផ្តលិ់តផ្តល់។

�     ការដឹកជូញ្ញាូ ន៖ ការដឹកជូញ្ញាូ ន៖ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុបានជួូយច្ចេ�ះត្រូសាយបញ្ញាា ដឹកជូញ្ញាូ ន ច្ចេ�យច្ចេ�ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះ ច្ចេដើមួប�ជាជូំនួយកាីង្កការ�ណិ��មាៃ យផូួ្តវិ  តត្រូមាយផូួ្តវិកាីង្កការដឹកជូញ្ញាូ ន ការកំណិត់
មួច្ចេធឺាបាយដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កទ្យា�តាងំ្កផ្តង្កដែដរ។ ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ត្រូតូវិបានច្ចេមួើល់ច្ចេ�ើញ
ថាអា�ជូូនដំណឹិង្កអំ៊ី��ការបាតប់ង្ក ់និង្កច្ចេធឺើើការដែកសំត្រូមួួល់ដែផ្តនការដែ�កចាយ ច្ចេហើយច្ចេធឺើើការត្រូតួត�ិនិតយ
ទ្យា�តាងំ្កប�េីបបនានៃនឡានដឹកទំ្យានិញ ដែដល់ដឹកជូញ្ញាូ នទំ្យានិញច្ចេ�កានច់្ចេគ្នាល់ច្ចេ�ច្ចេ�យច្ចេត្រូបើឧបករណ៍ិតាមួ�ន 
GPS ដែដល់�ឱំ្យយដំច្ចេណិើ រការមានភ្ជា�រលូ់ន និង្កផ្តាល់់នូវិការយល់់ដឹង្ក���ត័ម៌ានល់មួអតិបដែនុមួច្ចេទ្យាៀតអំ៊ី��
ការដឹកជូញ្ញាូ នទ្យាំនិញច្ចេ�កានទ់្យា�ផ្តារ។

IV. តួ�ទ្យា�របស់ំត្រូប�ន័ធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់សំត្រូមាបវ់ិស័ិំយច្ចេសំវាកមួមIV. តួ�ទ្យា�របស់ំត្រូប�ន័ធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់សំត្រូមាបវ់ិស័ិំយច្ចេសំវាកមួម

 �ិតមួកដល់់ច្ចេ�ល់ប�េីបបនាច្ចេនះ អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ �ឺជាត្រូប�ន័ធបច្ចេ�េកវិទិ្យាាមួយួដសំ៏ំខានម់ួនិអា��ើះ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កដ់ែបបឌី�ជូ�ថល់ ដែដល់វាបានជូួយបច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កទ្យាត្រូមួង្កជ់ាច្ចេត្រូ�ើន ដូ�ជា 
ការបំច្ចេ�ញការបញ្ញាា ទ្យាិញបានច្ចេល់ឿនជាង្កមីួន ការត្រូតួត�ិនិតយសំនាិធឺិ ការកំណិតអ់៊ីតាសំញ្ញាា ណិច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែដល់
ផ្តលិ់តផ្តល់ត្រូតូវិបានដែ�កចាយ និង្កការច្ចេធឺើើត្រូបតិបតាិការហិរញ្ញា វិតីុជាច្ចេដើមួ។ ទ្យានើឹមួច្ចេនះ អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ
ច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា  ដែដល់អា�ឱ្យយច្ចេយើង្កដឹង្ក�ាស់ំ��បញ្ញាា ដែដល់អា�នឹង្កច្ចេកើតមានច្ចេ�ើង្កដូ�ជា
សុានភ្ជា�អាកាសំធាតី ឬបញ្ញាា ច្ចេល់ើផ្តួូវិដឹកជូញ្ញាូ នជាច្ចេដើមួ។ បដែនុមួ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត ត្រូប�ន័ធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី
មានសំមួតុភ្ជា�បាូរទិ្យាសំច្ចេ�ដកឹជូញ្ញាូ ន និង្កដែកសំត្រូមួួល់ត្រូប�ន័ធដឹកជូញ្ញាូ នបានច្ចេ�យសំើ័យត្រូបវិតាផិ្តង្កដែដរ។ 
ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា កប៏ានបំពាកច់្ចេ�កាីង្ក GPS ច្ចេដើមួប�កំណិតទ់្យា�តាងំ្ក និង្កវិភិ្ជា�ទិ្យានានយ័អ៊ីំ��អាកាសំធាតី, 
�រា�រណ៍ិ និង្កសុានភ្ជា�អ៊ីាកច្ចេបើកបរ ដែដល់ទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេនះអា�បច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
ឌី�ជូ�ថល់។ ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់មួនិដែមួនមានត្រូតឹមួដែត
សំត្រូមាបវ់ិស័ិំយឧសំាហកមួម ឬកសិំកមួមដែតបាីច្ចេណ្តាះ ះច្ចេទ្យា  បាីដែនាច្ចេយើង្កកច៏្ចេ�ើញមានការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាា
អ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់សំត្រូមាបវ់ិស័ិំយច្ចេសំវាកមួមផ្តង្កដែដរ។
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 ដូ�គ្នាា ច្ចេ�នងឹ្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់កាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម និង្កកសិំកមួម ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
ឌី�ជូ�ថល់កាីង្កវិស័ិំយច្ចេសំវាកមួមកម៏ានច្ចេគ្នាល់ច្ចេ�សំំខានដ់ែតមួយួ�ឺច្ចេ�ា តច្ចេល់ើអ៊ីតិថិជូនជា�មួបង្ក និង្កច្ចេធឺើើដូ�ច្ចេមួា�
ច្ចេដើមួប�បច្ចេត្រូមួើច្ចេសំវាកមួមឱ្យយបានល់អបំផី្តតជូូនអ៊ីតិថិជូន។ តួ�ទ្យា�របស់ំត្រូប�ន័ធអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាក់
ផ្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់សំត្រូមាបវ់ិស័ិំយច្ចេសំវាកមួមសំុិតច្ចេ�កាីង្កទ្យាត្រូមួង្កជ់ាច្ចេត្រូ�ើន ដូ�ជា ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុន
ផ្តាល់់ច្ចេសំវាកមួម, កមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ, និង្កកមួមវិធិឺ�ដឹកជូញ្ញាូ នជាច្ចេដើមួ។

�     ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនផ្តាល់់ច្ចេសំវាកមួម និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនផ្តាល់់ច្ចេសំវាកមួម និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ

 ជាទូ្យាច្ចេ�ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនផ្តាល់់ច្ចេសំវាកមួម ច្ចេ�ា តសំំខានច់្ចេល់ើអ៊ីនារកមួមរបស់ំ
មួនីសំេជាជាង្កផ្តលិ់តផ្តល់រូបវិនា។ ជាឧទាំហរណ៍ិ ត្រូកុមួហីុនច្ចេធឺើើទ្យា�ផ្តារដែដល់ជំូ�ញច្ចេល់ើការច្ចេធឺើើច្ចេ�ហទំ្យា�រ័ 
ការរ��ត្រូកាហើិក និង្កមាា កយ�ច្ចេហាជាច្ចេដើមួ។ ត្រូកុមួហីុនត្រូបច្ចេភិទ្យាច្ចេនះ ដំច្ចេណិើ រការទ្យាទួ្យាល់ផ្តគតផ់្តគង្កច់្ចេ�យច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ
កមួមវិធិឺ� និង្កឧបករណ៍ិអ៊ីនឡាញដែតបាីច្ចេណ្តាះ ះ និង្កដែផ្តអកសំំខានច់្ចេល់ើយីទ្យាធសាស្ត្រសំា ច្ចេដើមួប�ទាំកទ់ាំញអ៊ីតិថិជូន។  
ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ សំុិតច្ចេ��ំណីិ�ចាបច់្ចេផ្តាើមួនៃនដំច្ចេណិើ រការច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនច្ចេធឺើើ
ទ្យា�ផ្តារដែតមួាង្ក �ឺចាបត់ាងំ្ក��ការបច្ចេង្កកើតយីទ្យាធសាស្ត្រសំាច្ចេដើមួប�ទាំកទ់ាំញអ៊ីតិថិជូន។ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ
ច្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនច្ចេធឺើើទ្យា�ផ្តារ�ូល់រមួួ�ំដែណិកយ៉ាា ង្កសំំខានក់ាីង្កការបច្ចេង្កកើតយីទ្យាធសាស្ត្រសំាដល៏់អ ច្ចេ�យបច្ចេ�េកវិទិ្យាា
ច្ចេនះបានវិភិ្ជា�ទ្យាិនានយ័ច្ចេល់ើអាកបបកិរយិ៉ា �ំណិង្ក�់ំណូិល់�ិតារបស់ំមួនីសំេ និង្កបានផ្តាល់់ជាមួតិដែកល់មួអ
សំត្រូមាបក់ារបច្ចេង្កកើតយីទ្យាធសាស្ត្រសំាផ្តង្កដែដរ។ ជាទូ្យាច្ចេ�មួនីសំេមាា ក់ៗ មានតត្រូមួូវិការ�ីសំៗគ្នាា សំត្រូមាបទ់្យា�ផ្តារ
របស់ំ�ួកច្ចេ� ដូ�ច្ចេនះរាល់់ច្ចេ�ល់មានការច្ចេសំាើច្ចេល់ើច្ចេសំវាកមួមណ្តាមួយួ ដូ�ជា បច្ចេង្កកើតច្ចេវិបសាយ, រ��ត្រូកាហើិក 
ឬបច្ចេង្កកើតមាា កយ�ច្ចេហាជាច្ចេដើមួ ត្រូប�ន័ធបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុនឹង្កច្ចេធឺើើការវិភិ្ជា�ច្ចេ�ច្ចេល់ើទិ្យានានយ័របស់ំ
អ៊ីតិថិជូន ច្ចេហើយបញ្ញាូ នច្ចេ�តាមួដំណ្តាកក់ាល់ន�មួយួៗ ដូ�ជា ដំណ្តាកក់ាល់នៃនការ�ិនិតយច្ចេមួើល់ច្ចេ�ច្ចេល់ើ
ការវិភិ្ជា�ដែដល់ទ្យាទួ្យាល់បាន��អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ប�ើ បម់ួកបញ្ញាូ នច្ចេ�កានដ់ែផ្តាកផ្តលិ់តន�មួយួៗ បនារហូតដល់់
ច្ចេសំវាកមួមត្រូតូវិបានបញ្ញេប ់ជា�ីង្កច្ចេត្រូកាយច្ចេទ្យាើបច្ចេផ្តៀើច្ចេ�កានអ់៊ីតិថិជូន។

�     ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ

 រាល់់ការទិ្យាញសំំបីត្រូតយនាច្ចេហាះមួនិតត្រូមូួវិឱ្យយអ៊ីតិថិជូនច្ចេ�តត្រូមួង្កជ់ូួរច្ចេ�តាមួត្រូបលានយនាច្ចេហាះ 
ឬច្ចេ�កានភ់្ជាា កង់្ហារល់កសំ់ំបីត្រូត ច្ចេដើមួប�ទិ្យាញសំំបីត្រូតច្ចេទ្យាៀតច្ចេ�ះច្ចេទ្យា។ �ច្ចេ�ល់ប�េីបបនាច្ចេនះ ច្ចេយើង្កអា�ច្ចេធឺើើការ
ទិ្យាញសំំបីត្រូតយនាច្ចេហាះបានច្ចេ�យត្រូគ្នានដ់ែតច្ចេធឺើើការបញ្ញាា ទិ្យាញតាមួរយៈកមួមវិធិឺ�របស់ំត្រូកុមួហីុនអាកាសំ�រណ៍ិ
ណ្តាមួយួច្ចេ�កាីង្កទូ្យារស័ំ�ើនៃដរបស់ំអ៊ីាក ឬតាមួរយៈច្ចេ�ហទំ្យា�រ័បានយ៉ាា ង្កង្ហាយ។ ទ្យានើឹមួច្ចេនះ ច្ចេយើង្កអា�ច្ចេត្រូជូើសំច្ចេរ ើសំ
ការច្ចេហាះច្ចេហើរបានជាល់កខណិៈច្ចេធឺើើដំច្ចេណិើ រមួយួច្ចេជូើង្ក ឬជាល់កខណិៈច្ចេធឺើើដំច្ចេណិើ រច្ចេ�មួកបានផ្តង្កដែដរ។ ដំច្ចេណិើ រការ
នៃនការបញ្ញាា ទិ្យាញ�ួង្កកាតដំ់ណ្តាកក់ាល់ជាច្ចេត្រូ�ើន ដូ�ជា កំណិតទ់្យា�តាងំ្ក, ច្ចេត្រូជូើសំច្ចេរ ើសំច្ចេមាា ង្ក និង្កនៃថៃច្ចេ�មួក, 
ការទូ្យាទាំតហ់ិរញ្ញា វិតីុ និង្កដំណ្តាកក់ាល់ច្ចេផ្តេង្កៗច្ចេទ្យាៀតជាច្ចេត្រូ�ើន រហូតបានជាសំំបីត្រូតយនាច្ចេហាះច្ចេអ៊ី�ិ�ត្រូតូនិក 
ដែដល់ទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេនះ�ឺជាដំច្ចេណិើ រការរបស់ំដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់។ ច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការបញ្ញាា ទិ្យាញច្ចេនះ 
បានផ្តាល់់ជាភ្ជា�ង្ហាយត្រូសំួល់សំត្រូមាបអ់៊ីតិថិជូន ច្ចេ�យសារដែតមានការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ 
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ដែដល់បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះបានច្ចេដើរតួ�ទ្យា�យ៉ាា ង្កសំំខានក់ាីង្កការកំណិតទ់្យា�តាងំ្ក ឬតាមួ�ន��អាកាសំធាតី និង្ក
ត្រូ�បត់្រូ�ង្ក�ត័ម៌ានច្ចេល់ើច្ចេជូើង្កច្ចេហាះច្ចេហើរទាំងំ្កអ៊ីស់ំ។ 

�     ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�ដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�ដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី

 ដូ�គ្នាា ច្ចេ�នឹង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
ឌី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�ដឹកជូញ្ញាូ ន មានដំច្ចេណិើ រការត្រូបហាកត់្រូបដែហល់គ្នាា  បាីដែនាច្ចេសំវាកមួមដែដល់ទ្យាទួ្យាល់បាន
មានភ្ជា��ីសំគ្នាា ។ ច្ចេ��ីង្កបញ្ញេ បន់ៃនដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ ច្ចេយើង្ក
នឹង្កទ្យាទួ្យាល់បានសំំបីត្រូតយនាច្ចេហាះច្ចេអ៊ី�ិ�ត្រូតូនិក ច្ចេ�យដែ�កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�ដឹក
ជូញ្ញាូ នច្ចេយើង្កនឹង្កទ្យាទួ្យាល់បានជាផ្តលិ់តផ្តល់រូបវិនា ដូ�ជា សំច្ចេមួួ�កបំពាក ់ឬមួាូបអាហារជាច្ចេដើមួ។ ដែ�េត្រូ�វាក់
ផ្តគតផ់្តគង្កឌ់ី�ជូ�ថល់ច្ចេ�កាីង្កកមួមវិធិឺ�ដឹកជូញ្ញាូ ន មានដំណ្តាកក់ាល់នៃនការបញ្ញាា ទិ្យាញ ចាបច់្ចេផ្តាើមួ��ការច្ចេត្រូជូើសំច្ចេរ ើសំ 
មីួ�មួាូប ឬមីួ�ទំ្យានិញ, កំណិតទ់្យា�តាងំ្ករ�ួបញ្ញាូ នការបញ្ញាា ទិ្យាញ និង្កដំណ្តាកក់ាល់បនាប�ើ បច់្ចេទ្យាៀត រហូតដល់់
អ៊ីតិថិជូនទ្យាទួ្យាល់បានទ្យាំនិញ។ ច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែដល់អ៊ីតិថិជូនទូ្យាទាំតវ់ិកិកយបត្រូតរ�ួរាល់់ ច្ចេហើយច្ចេធឺើើការបញ្ញាា ទិ្យាញ 
ឧបករណ៍ិចាបស់ំញ្ញាា នឹង្កកំណិតទ់្យា�តាងំ្ករបស់ំអ៊ីតិថិជូនច្ចេហើយបញ្ញាូ ន�ត័ម៌ានទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេ�ះច្ចេ�កានភ់្ជាា កង់្ហារ
ដឹកជូញ្ញាូ ន។ បដែនុមួ��ច្ចេនះច្ចេទ្យាៀត បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះកប៏ានច្ចេដើរតួ�ទ្យា�កាីង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក និង្កតាមួ�នឥរយិ៉ាបថ
របស់ំភ្ជាា កង់្ហារដឹកជូញ្ញាូ នផ្តង្កដែដរ ជា�ិច្ចេសំសំច្ចេល់ើច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាដឹកជូញ្ញាូ ន។
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V. ករណិ� សិំកាសំា���ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំនូវិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់របស់ំត្រូកុមួហីុន V. ករណិ� សិំកាសំា���ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំនូវិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក ់របស់ំត្រូកុមួហីុន 
AmazonAmazon

 AmazonAmazon �ឺជាត្រូកុមួហីុនពាណិិជូាកមួមតាមួត្រូប�ន័ធច្ចេអ៊ី�ិ�ត្រូតូនិកដធ៏ឺំមួយួច្ចេ�ច្ចេល់ើសំកល់ច្ចេលាក 
ដែដល់បាននឹង្កកំ�ីង្កច្ចេធឺើើការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ករ់បស់ំ�ួួន។ 
កាីង្កឆ្នាំា  ំ២០១២ឆ្នាំា  ំ២០១២ ត្រូកុមួហីុន AmazonAmazon បានច្ចេធឺើើការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំមួនីសំេយនា ដែដល់ដំច្ចេណិើ រការច្ចេ�យបច្ចេ�េកវិទិ្យាា
អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ ច្ចេដើមួប�ច្ចេធឺើើការត្រូ�បត់្រូ�ង្កត្រូបតិបតាិការកាីង្កឃួ្លាំងំ្កសំាីកទំ្យានិញ ដែដល់មួនីសំេយនាទាំងំ្កច្ចេ�ះ
មានភ្ជារកិ�េ�មួបង្ក �ឺការកំណិតអ់៊ីតាសំញ្ញាា ណិផ្តលិ់តផ្តល់តាមួរយៈការដែសំកន QR-code។ តាមួរយៈ
ការ�កឱ់្យយអ៊ីនីវិតាបច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុច្ចេ�កាីង្កឃួ្លាំងំ្ក ត្រូកុមួហីុនទ្យាទួ្យាល់បាននូវិផ្តលិ់តភ្ជា� និង្ក
ត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា��ាស់ំជាង្កមីួនកាីង្កការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំធឺនធានមួនីសំេ ច្ចេ�យអ៊ីនីញ្ញាា តឱ្យយបី�គលិ់កច្ចេ�ា តច្ចេល់ើកិ�េការ
ដូ�ជា ការច្ចេវិ��េប ់ការច្ចេរៀប�ំ ឬការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាធិឺ។ិ

�     ការត្រូ�បត់្រូ�ង្កភ្ជា��ពាក�់ន័ធកាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់ការត្រូ�បត់្រូ�ង្កភ្ជា��ពាក�់ន័ធកាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់

 ត្រូកុមួហីុន AmazonAmazon �ងឹ្កដែផ្តអកច្ចេល់ើត្រូប�ន័ធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុី ច្ចេដើមួប�ត្រូ�បត់្រូ�ង្កភ្ជា��ពាក�់ន័ធទាំងំ្កអ៊ីស់ំ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ករ់មួួបញ្ញេូ ល់ទាំងំ្កភ្ជា��អ៊ីាកផ្តលិ់ត អ៊ីាកល់ក ់នងិ្កអ៊ីាកទិ្យាញ ច្ចេហើយច្ចេធឺើើការ�ាករ��តត្រូមួូវិការ 
របស់ំផ្តលិ់តផ្តល់ និង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កសំនាិធិឺ ច្ចេដើមួប�បំច្ចេ�ញការបញ្ញាា ទិ្យាញ និង្កធា�បាននូវិភ្ជា�ត្រូតឹមួត្រូតូវិ 
កដូ៏�ជាបច្ចេង្កកើនត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�កាីង្កការដឹកជូញ្ញាូ នដល់់អ៊ីតិថិជូន។ ការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កប់ានអ៊ីនីញ្ញាា តឱ្យយត្រូកុមួហីុន AmazonAmazon ច្ចេធឺើើការត្រូ�បត់្រូ�ង្កច្ចេ�ញច្ចេល់ញ ជាឧទាំហរណ៍ិ 
ច្ចេ�ច្ចេ�ល់ដែដល់អ៊ីតិថិជូនច្ចេធឺើើការបញ្ញាា ទិ្យាញច្ចេ�ច្ចេល់ើច្ចេ�ហទំ្យា�រ័ amazon.com បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ
ច្ចេធឺើើការកំណិតនូ់វិត្រូបភិ�នៃនការបញ្ញាា ទិ្យាញ ច្ចេដើមួប�កំណិតនូ់វិទ្យា�តាងំ្កនៃនទំ្យានិញកាីង្កឃួ្លាំងំ្កណ្តាមួយួសំត្រូមាប់
ច្ចេធឺើើការដឹកជូញ្ញាូ ន។ ការច្ចេធឺើើដែបបច្ចេនះត្រូកុមួហីុនអា�ច្ចេធឺើើការកាតប់នុយនៃថួដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កធា�បាននូវិការ
ច្ចេធឺើើត្រូបតិបតាកិារដែដល់មានភ្ជា�រហ័សំ។
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�     ការតាមួ�នទ្យា�តាងំ្កការតាមួ�នទ្យា�តាងំ្ក

 បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃនវិតុីច្ចេ�កាីង្កដំច្ចេណិើ រការ�ូជូ�សំើ�ក សំំច្ចេ�ដល់់ការទាំញយកទ្យាិនានយ័��ត្រូ�ប់
អ៊ីង្កគភ្ជា�ច្ចេ�កាីង្កបណ្តាា ញ  ច្ចេហើយច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំទិ្យានានយ័ទាំងំ្កច្ចេ�ះ ច្ចេដើមួប�ជំូរីញការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក�ូជូ�សំើ�ក។ ច្ចេ�កាីង្ក
ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ករ់បស់ំ AmazonAmazon បច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះផ្តាល់់នូវិទិ្យានានយ័កាីង្កច្ចេ�ល់ច្ចេវិលាជាកដ់ែសំាង្ក, បច្ចេង្កកើន
សំមួតុភ្ជា�កាីង្កការវិភិ្ជា�ទ្យាិនានយ័, ផ្តាល់់ជាជំូនួយកាីង្កការសំច្ចេត្រូមួ��ិតា និង្ក�ត្រូងឹ្កង្កការតាមួ�នទ្យា�តាងំ្កនៃន
ការដឹកជូញ្ញាូ នបានកានដ់ែតត្រូបច្ចេសំើរជាង្កមួីន។ ដូច្ចេ�ាះ ការយល់់ដឹង្កកានដ់ែត�ាស់ំអ៊ីំ��តំណិភ្ជាា បន់�មួយួៗ
ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កប់ានជួូយធា��ីណិភ្ជា�នៃនទ្យាំនិញចាប�់�កដែនួង្កផ្តលិ់តរហូតដល់់ច្ចេគ្នាល់ច្ចេ�
អ៊ីតិថិជូន និង្កកាតប់នុយបញ្ញាា ដែដល់អា�ច្ចេកើតមានច្ចេ�ើង្ក។

VI. សំនា�ិា នVI. សំនា�ិា ន

 បច្ចេ�េកវិទិ្យាាអី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុ បានកួាយជាដែផ្តាកមួយួដម៏ានសារៈសំំខានច់្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្ក់
ឌី�ជូ�ថល់ ច្ចេហើយការច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំបច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេនះបានបង្កកភ្ជា�ង្ហាយត្រូសំួល់ និង្កជាមួច្ចេធឺាបាយដម៏ានត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�
ជូួយដល់់ការរកាទី្យាកផ្តលិ់តផ្តល់, ការច្ចេផ្តើ�ង្ក�ើ តផ់្តលិ់តផ្តល់ និង្កការដឹកជូញ្ញាូ ន ដែដល់បានបច្ចេង្កកើនការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក
�ីណិភ្ជា�ច្ចេ�កាីង្កដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កទ់ាំងំ្កមួូល់ ��ច្ចេដើមួដែ�េ ដល់់�ីង្កដែ�េ ទាំងំ្កច្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម, 
វិស័ិំយកសិំកមួម និង្កវិស័ិំយច្ចេសំវាកមួម។ ច្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយឧសំាហកមួម អ៊ីី�នធឺ�ណិិតនៃនវិតុី មានតួ�ទ្យា�ត្រូ�បត់្រូ�ង្ក
 ទ្យាំនិញដែដល់ល់កច់្ចេ�ញមាន�ីណិភ្ជា� និង្កច្ចេធឺើើឱ្យយដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កទ់ាំងំ្កមួូល់មានត្រូបសិំទ្យាធភ្ជា�។ �ំច្ចេពាះ
វិស័ិំយកសិំកមួម បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់ច្ចេនះត្រូតូវិបានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំទាំងំ្កច្ចេល់ើការ�ដីំះ, ការ�ិញ្ញេ ឹមួសំតើ, ការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក
សំ�តីណិា ភ្ជា� និង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្កផ្តលិ់តផ្តល់កសិំកមួម ដែដល់ទាំងំ្កអ៊ីស់ំច្ចេនះអា�ឱ្យយកសិំករ�ត្រូងឹ្កង្កការត្រូ�បត់្រូ�ង្ក
កសិំ�ា ន និង្កជំូរីញឱ្យយការច្ចេធឺើើកសិំកមួមដែត្រូបកួាយជាកសិំកមួមនៃវិឆួ្នាំត។ ជាមួយួគ្នាា ច្ចេនះ អី៊ី�នធឺឺណិិតនៃនវិតីុកប៏ាន
រមួួ�ំដែណិកយ៉ាា ង្កសំំខានច់្ចេ�កាីង្កវិស័ិំយច្ចេសំវាកមួមផ្តង្កដែដរ ច្ចេ�យបច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌី�ជូ�ថល់មួយួច្ចេនះត្រូតូវិបានច្ចេត្រូបើត្រូបាស់ំ 
ច្ចេដើមួប�ជូួយសំត្រូមួួល់ដែ�េត្រូ�វាកផ់្តគតផ់្តគង្កច់្ចេ�កាីង្កត្រូកុមួហីុនផ្តាល់់ច្ចេសំវាកមួម, កមួមវិធិឺ�សំត្រូមាបច់្ចេភិៀ�វិច្ចេទ្យាសំ�រ, កមួមវិធិឺ�
ដឹកជូញ្ញាូ ន និង្កច្ចេសំវាកមួមច្ចេផ្តេង្កៗច្ចេទ្យាៀត៕
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ឯកសារច្ចេយ៉ាង្កឯកសារច្ចេយ៉ាង្ក

 •   Role of IoT in the Manufacturing Industry, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�១0 ដែ�តីលា ឆ្នាំា ២ំ០២0, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២0 

ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.analyticssteps.com/blogs/role-iot-manufacturing-industry 

•   Applications and Benefits of Internet of Things In Manufacturing, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://www.wizata.com/knowledge-base/applications-and-benefits-of-internet-of-things-in-manufacturing 

•   The Six Applications and Benefits of IoT in Manufacturing, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�១0 ដែ�មួករា ឆ្នាំា ២ំ០២២, 

�ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.tatatelebusiness.com/articles/the-six-applications

-and-benefits-of-iot-in-manufacturing/ 

•   Detailed IoT Technology from Industrial robots to environmental sensors|HiTechNector, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ 

ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.hitechnectar.com/blogs/examples-industrial-internet-of-things/ 

•   The top 10 IoT Use Cases, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�១៣ ដែ�តីលា ឆ្នាំា ២ំ០២១, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៤ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://iot-analytics.com/top-10-iot-use-cases/

•   IoT Innovation Means Inventory Management to Apparel Industry, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�២១ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០១៨, 

�ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៤ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.insiderintelligence.com/content/iot-innovation-means-inventory

-management-to-apparel-industry

•   How the IoT (Internet of Things) Affects the Supply Chain, , �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២0 ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://www.redwoodlogistics.com/iot-internet-of-things-supply-chain/

•   How the Internet of Things Is Transforming Supply Chain Management, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២0 ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://www.blumeglobal.com/learning/internet-of-things/

•   IoT in Agriculture: Smart Farming , �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://softengi.com/blog/

iot-in-agriculture-smart-farming/

•   IoT Will Transform The Agriculture Supply Chain, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា� ១0 ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា  ំ២០១៧, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ 

ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.globalagtechinitiative.com/in-field-technologies/connectivity/iot-will-

transform-the-agriculture-supply-chain-get-on-board/#:~:text=Using%20IoT%20to%20Increase%20

Efficiency%2C%20Productivity%20for%20Livestock&text=Incident%20Management%3A%20Unpredictable

%20supply%20variations,altogether%20based%20on%20predictive%20models.

•   How Blockchain and IoT Collectively Reshape Food Production, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃនៃថៃទ្យា� ២០ ដែ�កញ្ញាា  ឆ្នាំា  ំ២០២២, 

�ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៣ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.linkedin.com/pulse/how-blockchain-iot-collectively-reshape-

food-production-naveen-joshi/

•   Agriculture IoT Market to Grow at a CAGR of 10.8% to Reach $22.6 Billion by 2028, Says Meticulous 

Research, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា� ២៥ ដែ� សំ�ហា ឆ្នាំា  ំ២០២២, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៤ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.

globenewswire.com/en/news-release/2022/08/25/2504511/0/en/Agriculture-IoT-Market-to-Grow-at-a-



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 15/1615/16

CAGR-of-10-8-to-Reach-22-6-Billion-by-2028-Says-Meticulous-Research.html

•   Amazon Global Online Retail Operations, នៃថៃទ្យា� ១៤ ដែ� មួករា ឆ្នាំា  ំ២០២១, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៣ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://www.iotforall.com/amazon-global-online-retail-operations#:~:text=Amazon%20relies%20

on%20its%20internet,while%20optimizing%20shipping%20to%20customers

•   Impact of Internet of Things (IoT) on Supply Chain Management, ច្ចេ�ញផ្តាយ

•   នៃថៃទ្យា� ២២ ដែ� ឧសំភ្ជា ឆ្នាំា  ំ២០២១, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២៤ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://www.digiteum.com/iot-supply-chain/

•   Digital Supply Chain Explained, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�២៤ ដែ�សំ�ហា ឆ្នាំា ២ំ០២២, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២០ ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, 

https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/digital-supply-chain.shtml#:~:text=While%20

traditional%20supply%20chains%20are,operational%20technology)%20systems%20are%20integrated.

•   How To Apply IoT To The Delivery Sector?, ច្ចេ�ញផ្តាយនៃថៃទ្យា�២៨ ដែ�កកក� ឆ្នាំា ២ំ០២២, �ូល់អាននៃថៃទ្យា�២១ 

ដែ�កីមួភៈ ឆ្នាំា ២ំ០២៣, https://tektelic.com/expertise/how-to-apply-iot-to-the-delivery-sector/

•   The effects of tourism supply chain management practices on tourism operations in Pretoria, 
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