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ឧបករណ៍៍ឆ្លាា តសម្រា�ប់អាជីីវកម្មមឧបករណ៍៍ឆ្លាា តសម្រា�ប់អាជីីវកម្មម

 ការវិវិិត្តតនៃ�បច្ចេ�េកវិទិ្យាាបា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយមា�ការផ្លាា ស់់បត�រយ៉ាា ងខ្លាំា �ង��វិរច្ចេបៀបដែ�លម�ុស់សរស់់ច្ចេ�, ប�ច្ចេ�ញ
ការងារ, សិ់កាច្ចេរៀ�ស់�ត្រត្ត �ិងទ្យា�នាកទ់្យា��ងជាច្ចេ��ម ច្ចេ��យជាកដ់ែស់តង ការច្ចេត្រប�ត្របាស់់��វិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា ���ជា 
មតី្រកូឈីបី (Microchip), ដែស់�ស័់រ (Sensor),  បញ្ញាា សិ់បប�ិមិតិ្ត (Artificial Intelligence) �ិងទិ្យា�ន�យ័�� 
(Big Data) បា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយឧបករណ៍៍ច្ចេត្រប�ត្របាស់់នានា រមួមា� ទ្យា�រទ្យាស់ស�,៍ ឧបករណ៍៍ប��ងស់�ច្ចេ�ង, ទ្យា�រស័់�ទ, 
កាច្ចេមរ៉ាា  �ិងអំ���លច្ចេ�ា�ងជាច្ចេ��ម មា�ស់មត្តថភា�កនុងការទ្យា�នាកទ់្យា��ងជាមយួឧបករណ៍៍ច្ចេ�សងច្ចេទ្យាៀត្ត �ិង
អា�យល់�ឹង�ីមជ្ឈឈដ្ឋាា �ជុ្ឈ�វិញិខ្លួាួ� ត្រ�មទាំ�ងអា�វិភិាគទិ្យា�ន�យ័ ច្ចេ��មប�ីាករណ៍៍�ីត្តត្រមូវិការអំនកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ 
ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយឧបករណ៍៍ទាំ�ងច្ចេនាះកា�ដ់ែត្តឆ្លាា ត្ត។ ច្ចេយ៉ាងតាមច្ចេគ�ទ្យា��រ័ IGI Global «ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត»«ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត»  
ស់�ច្ចេ��ល់ឧបករណ៍៍ច្ចេអំ�ិ�ត្រតូ្ត�ិក ដែ�លអា�ភាា បច់្ចេ�កា�ឧ់បករណ៍៍ច្ចេអំ�ិ�ត្រតូ្ត�ិក ឬបណ្តាត ញច្ចេ�សងច្ចេទ្យាៀត្ត
តាមរយៈការត្តភាា បឥ់ត្តច្ចេត្រប�ដែខ្លួស ���ជា Bluetooth ឬអំុ�ី�ឺណិ៍ត្ត។ 

 ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តមា�លកខណ៍ស់មបត្តតសិ់�ខ្លាំ�់ៗ  ���ជា៖

     ស់ើ័យត្របវិត្តតិកមិ (Automation)៖ស់ើ័យត្របវិត្តតិកមិ (Automation)៖ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តអា�ប�ច្ចេ�ញការងារនានាបា�ច្ចេដ្ឋាយម�ិត្រតូ្តវិការ
ការបញ្ញាា �ីអំនកច្ចេត្រប�ត្របាស់់។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ អំ���លច្ចេ�ា�ងឆ្លាា ត្តអា�ច្ចេប�កច្ចេដ្ឋាយស់ើ័យត្របវិត្តតិច្ចេ�ច្ចេ�លមា�
ម�ុស់សឆ្លាងកាត្ត ់�ិងអា�បិទ្យាច្ចេ�វិញិច្ចេដ្ឋាយស់ើ័យត្របវិត្តតចិ្ចេ�ច្ចេ�លគិ្មា�ម�ុស់ស។
     ការបញ្ញាា �ី�មាា យ (Remote Control)៖ការបញ្ញាា �ី�មាា យ (Remote Control)៖ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តកប៏ា�អំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយម�ុស់សច្ចេ�ើ�ការបញ្ញាា �ី
�មាា យបា� តាមរយៈទ្យា�រស័់�ទ, កុ��យ�ទ្យារ័ ឬច្ចេ�ច្ចេបាត្ត។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ ឧបករណ៍៍ច្ចេប�កទាំើ រឆ្លាា ត្ត (Smart 
Door Opener) អំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយអំនកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ច្ចេ�ើ�ការបញ្ញាា ច្ចេប�ក ឬបិទ្យាទាំើ រ �ី�មាា យ តាមរយៈទ្យា�រស័់�ទនៃ�។
     ការយល់�ឹង�ីបរបិទ្យា (Context Awareness)៖ការយល់�ឹង�ីបរបិទ្យា (Context Awareness)៖ លកខណ៍ៈ�ិច្ចេស់ស់�ុងច្ចេត្រកាយរបស់់ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត
គឺវាមា�ស់មត្តថភា�ត្របម�ល �ិងវិភិាគទិ្យា�ន�យ័ដែ�លទ្យាទ្យាួលបា��ីមជ្ឈឈដ្ឋាា �ជុ្ឈ�វិញិ។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ នា�ិកានៃ�
ឆ្លាា ត្តមា�ស់មត្តថភា�ត្របម�ល �ិងវិភិាគ��វិទិ្យា�ន�យ័ទាំកទ់្យាង�ឹងសី់តុ្តណ៍ហ ភា�, ជី្ឈ��រ, �ងាើ កច់្ចេបះ��ង �ិង
ទ្យាតីា�ងជាច្ចេ��ម។

 ប�េុបប�នច្ចេ�ះ ការច្ចេ�ះទាំញយកស់កាត �ុ�ល�ីបច្ចេ�េកវិទិ្យាាជាកតាត មយួដែ�លអា�ជួ្ឈយឱ្យយការច្ចេ�ើ�
អាជ្ឈីវិកមិទ្យាទួ្យាលបា�ច្ចេជាគជ្ឈយ័ ច្ចេត្រ�ះបច្ចេ�េកវិទិ្យាា�ិត្តជាមា�សារៈស់�ខ្លាំ�ណ់្តាស់់កនុងការជួ្ឈយច្ចេ�ើ�ឱ្យយត្របច្ចេស់�រ
ច្ចេ��ង��វិ��ច្ចេណ៍� រការការងារនានាច្ចេ�កនុងអាជី្ឈវិកមិ, �ត្រងឹងគុណ៍ភា��លិត្ត�ល ឬច្ចេស់វាកមិ, �ត្រងឹងទ្យា�នាកទ់្យា��ង
កនុងត្រកុម�ុុ� �ិងជាមយួអំតិ្ត�ិជ្ឈ� ក�៏��ជានៃ�គ�អាជ្ឈីវិកមិ �ិងបច្ចេងើ��ត្របសិ់ទ្យាធភា�នៃ�ការច្ចេ�ើ�ទី្យា�ារជាច្ចេ��ម។ 
ជាកដ់ែស់តង ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តកប៏ា�ជួ្ឈយស់ត្រមួល�ល់��ច្ចេណ៍� រការអាជី្ឈវិកមិ ច្ចេដ្ឋាយបា�ផ្លាា ស់់បត�រការច្ចេ�ើ�អាជី្ឈវិកមិ
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តាមដែបបត្របនៃ�ណី៍មកជាការច្ចេ�ើ�អាជ្ឈវីិកមិតាមដែបបទ្យា�ច្ចេ��ប តាមរយៈការច្ចេ�ើ�ស់ើ័យត្របវិត្តតកិមិការងារ ត្រ�មទាំ�ង
ការទ្យាទួ្យាល �ិងវិភិាគទិ្យា�ន�យ័នានា ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយការច្ចេ�ើ�អាជី្ឈវិកមិកា�ដ់ែត្តមា�ស័់កតិសិ់ទ្យាធភា� �លិត្តភា� 
�ិងភា�ត្របកួត្តត្របដែជ្ឈង។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ ច្ចេយ៉ាងតាមច្ចេគ�ទ្យា��រ័ YourMobile ច្ចេ�ឆ្លាន �២០២០ ៨៥%៨៥%  
នៃ�អាជី្ឈវិកមិខ្លាំន ត្តត្ត��បា�ច្ចេត្រប�ត្របាស់់ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្តច្ចេ��មបបីច្ចេងើ���លិត្តភា�ការងារច្ចេ�កនុងអាជី្ឈវិកមិរបស់់
�ួកច្ចេគ។

I. ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តដែ�លមា�ស់កាត �ុ�លស់ត្រមាបអ់ាជី្ឈវិកមិI. ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តដែ�លមា�ស់កាត �ុ�លស់ត្រមាបអ់ាជី្ឈវិកមិ

 អាជ្ឈវីិកមិដែត្តងជ្ឈួបត្របទ្យាះ��វិបញ្ញាហ នានាដែ�លអា�រ៉ា�ងស់ទះ�ល់��ច្ចេណ៍� រការការងារ ច្ចេ�តុ្តច្ចេ�ះច្ចេ��យ 
ការច្ចេត្រប�ត្របាស់់ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត�ិត្តជាមា�សារៈស់�ខ្លាំ�ណ់្តាស់់កនុងការជួ្ឈយស់ត្រមួល�ល់កិ�េការងារនានា
របស់់ត្រកុម�ុុ�ឱ្យយកា�ដ់ែត្តមា�ស័់កតិសិ់ទ្យាធភា� �ិង�លិត្តភា�បដែ�ថមច្ចេទ្យាៀត្ត។ ខ្លាំងច្ចេត្រកាមច្ចេ�ះជាឧបករណ៍៍
ឆ្លាា ត្តស់�ខ្លាំ�់ៗ មយួ���ួ�ស់ត្រមាបជ់ាជ្ឈ��ួយ�ល់ការច្ចេ�ើ�អាជ្ឈវីិកមិ រមួមា�៖

     ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្ត (Smartphone)៖ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្ត (Smartphone)៖ ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្តស់�ច្ចេ��ល់ទ្យា�រស័់�ទ�ល័ត្ត ដែ�លអា�ភាា បច់្ចេ�កា�អុ់ំី��ឺណិ៍ត្ត
�ិងមា�ប��ក�់�វិច្ចេអំត្រកងប់ាះ (Touch Screen) ត្រ�មទាំ�ងអា���ច្ចេណ៍� រការត្រប��័ធត្របតិ្តបត្តតិការ ���ជា 
iOS, Android, Symbian �ិង BlackBerry OS ជាច្ចេ��ម។ ច្ចេ�កនុងការច្ចេ�ើ�អាជ្ឈីវិកមិ ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្តអា�
ជ្ឈួយឱ្យយអាជី្ឈវិកររកាទ្យា�នាកទ់្យា��ងលអជាមយួអំតិ្ត�ិជ្ឈ� �ិងនៃ�គ�អាជី្ឈវិកមិទាំ�ងកនុង �ិងច្ចេត្រ�ត្របច្ចេទ្យាស់ តាមរយៈ
កមិវិ�ីិច្ចេ�ើ�សារភាា មៗ (Instant Messaging App) មយួ���ួ� ���ជា WhatsApp, Messenger, WeChat, 
Telegram, Viber �ិងLine ក�៏��ជាកមិវិ�ីិខ្លួលជាវិចី្ចេ�អំ� ���ជា Zoom, Google Meet �ិងMicrosoft 
Team។ ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្តកអ៏ា�ជួ្ឈយឱ្យយអាជី្ឈវិករច្ចេត្រប�ត្របាស់់បណ្តាត ញស់ងគមបា�ត្រគបច់្ចេ�លច្ចេវិលា 
�ិងត្រគបទី់្យាកដែ�ាង ច្ចេ��មប�ីស�ើ�ាយ �ិងច្ចេ�ើ�ទី្យា�ារ�លិត្ត�ល ឬច្ចេស់វាកមិនានា។ ច្ចេល�ស់�ីច្ចេ�ះច្ចេទ្យាៀត្ត អាជី្ឈវិករ
កអ៏ា�ទាំញយក��វិកមិវិ�ីិទ្យា�រស័់�ទជាច្ចេត្រ��� ដែ�លអា�ជ្ឈួយបច្ចេងើ���លិត្តភា�ការងារ ���ជា កមិវិ�ីិ QuickBooks 
ស់ត្រមាបស់់ត្រមួល�ល់��ច្ចេណ៍� រការគណ៍ច្ចេ�យយ, កមិវិ�ីិ Oracle CRM ស់ត្រមាបរ់កាទិ្យា�ន�យ័របស់់អំតិ្ត�ិជ្ឈ�
�ិងវិភិាគ�ីត្តត្រមូវិការរបស់់�ួកច្ចេគ �ិងកមិវិ�ីិ Teamdeck ស់ត្រមាបច់្ចេរៀប��កាលវិភិាគ �ិងតាមដ្ឋា���ច្ចេណ៍� រការ
ការងារជាច្ចេ��ម។
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     ឧបករណ៍៍អា�កាត្តឆ្លាា ត្ត (Smart Card Reader)៖ឧបករណ៍៍អា�កាត្តឆ្លាា ត្ត (Smart Card Reader)៖ ឧបករណ៍៍អា�កាត្តឆ្លាា ត្តជាឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត 
ដែ�លម�ិត្រតឹ្តមដែត្តអា�អា� ឬបងាហ ញទិ្យា�ន�យ័របស់់កាត្ត តាមរយៈការឆ្ល�ត្ត ឬការដ្ឋាក�់�លឧបករណ៍៍អា�
បាុច្ចេណ្តាះ ះច្ចេទ្យា ដែត្តវាកម៏ា�ភាា បអីុ់ំ��ឺណិ៍ត្ត ដែ�លអា�អា� ឬបងាហ ញទិ្យា�ន�យ័�ី�មាា យ តាមរយៈការច្ចេស់ើ�
�ងដែ�រ។ ឧបករណ៍៍អា�កាត្តឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះអា�ជួ្ឈយឱ្យយអំតិ្ត�ិជ្ឈ�មា�ភា�ងាយត្រស់ួលកនុងការទ្យា�ទាំត្តត់្របាក ់ច្ចេត្រ�ះ
�ួកច្ចេគត្រគ្មា�ដ់ែត្តច្ចេ�ើ�ការច្ចេស់ើ�កាត្តឥណ៍ទាំ� (Credit Card) �ិងកាត្តឥណ៍��ធ (Debit Card) ច្ចេល�ឧបករណ៍៍
ឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះ ច្ចេនាះការទ្យា�ទាំត្តត់្របាក�ឹ់ង��ច្ចេណ៍� រការច្ចេដ្ឋាយច្ចេត្រប�រយៈច្ចេ�លបាុនិា�វិនិាទី្យាបាុច្ចេណ្តាះ ះ ច្ចេ��យច្ចេដ្ឋាយសារការ
ទ្យា�ទាំត្តច់្ចេ�ះមា�ភា�រ�័ស់ វាកច៏្ចេ�ើ�ឱ្យយជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��មា�ការល�បាកកនុងការលួ��ត័្តម៌ា�របស់់អំតិ្ត�ិជ្ឈ��ងដែ�រ។ 

     មាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្ត (Smart Printer)៖មាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្ត (Smart Printer)៖ មាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្តអា�ប�ច្ចេ�ញមុខ្លួងារ���មាា សីុ់�ត្រ�ី��មិតាដែ�រ 
បាុដែ�តវាមា�បដែ�ថម��វិមុខ្លួងារជាច្ចេត្រ���ច្ចេទ្យាៀត្ត ដែ�លអា�ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិា ត្រ�មទាំ�ង�តល់��វិភា�ងាយត្រស់ួល
�ិងសុ់វិត្តថភិា��ល់អំនកច្ចេត្រប�ត្របាស់់។ ជាកដ់ែស់តង ច្ចេដ្ឋាយសារមាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្តភាា បច់្ចេ�កា�អ់ំុ�ី�ឺណិ៍ត្ត វាអា�
ឱ្យយអាជី្ឈវិករត្រ�ី�ឯកសារនានាបា�ត្រគបច់្ចេ�លច្ចេវិលា �ិងត្រគបទ់្យាីកដែ�ាង តាមរយៈទ្យា�រស័់�ទ កុ��យ�ទ្យារ័ �ិងច្ចេ�ច្ចេបាត្ត។ 
ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ ច្ចេ��មបកីាត្តប់�ថយការត្រ�ី�ឯកសារខ្លួាះខ្លាំា យ មាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្តកប៏ា�អំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយត្រកុម�ុុ�
ក�ណ៍ត្ត�់��ួ�ត្រកដ្ឋាស់ដែ�លបុគគលិកមាន ក់ៗ អា�ត្រ�ី�កនុងមយួស់បាត �៍ ឬកនុងមយួដែខ្លួ។ ច្ចេល�ស់�ីច្ចេ�ះច្ចេទ្យាៀត្ត 
ច្ចេយ៉ាងតាមច្ចេគ�ទ្យា��រ័ Impactmybiz ច្ចេ�ឆ្លាន �២០១៩ ស់�ត្រគ្មាស់���ួ�ត្របមាណ៍ ៦០%៦០% ច្ចេ�ត្របច្ចេទ្យាស់
អំងច់្ចេគាស់ ស់�រ�ាអាច្ចេមរកិ បារ៉ា�ង �ិងអាលាឺមាង ់បា�រងច្ចេត្រគ្មាះ�ីការលួ���ល (Hack) មាា សីុ់�ត្រ�ី�ច្ចេដ្ឋាយ
ជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ�� ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយស់�ត្រគ្មាស់បាត្តប់ងទិ់្យា�ន�យ័ស់�ខ្លាំ� ់�ិងខ្លាំត្តបងត់្របាក�់�ណ៍� លជាម�យមត្របមាណ៍ 
៤ដែស់��ុលាា រអាច្ចេមរកិ៤ដែស់��ុលាា រអាច្ចេមរកិ។ កនុង�យ័ច្ចេ�ះ ការច្ចេត្រប�ត្របាស់់មាា សីុ់�ត្រ�ី�ឆ្លាា ត្ត�ិត្តជាមា�ភា�ចាំ�បា�ណ់្តាស់់
កនុងការរកាទិ្យា�ន�យ័ស់មាា ត្តរ់បស់់ត្រកុម�ុុ�ច្ចេត្រ�ះបច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេ�ះអា�អីុំ�ត្រគិប (Encrypt) ទិ្យា�ន�យ័ ច្ចេ��យ
កអ៏ា�អំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយត្រកុម�ុុ�ច្ចេ�ើ�ការក�ណ៍ត្តឱ់្យយបុគគលិក Log in មុ��ឹងអា���លច្ចេត្រប�ត្របាស់់មាា សីុ់�ត្រ�ី�
ឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះ�ងដែ�រ។
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     ដែទ្យាមា�សាា ត្តឆ្លាា ត្ត (Smart Thermostat)ដែទ្យាមា�សាា ត្តឆ្លាា ត្ត (Smart Thermostat)៖ ដែទ្យាមា�សាត ត្តឆ្លាា ត្តជាឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តដែ�លភាា បច់្ចេ�កា�អ់ំុ�ី�ឺណិ៍ត្ត 
ច្ចេ��មបអីំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយអំនកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ច្ចេ�ើ�ការត្រត្តួត្ត�ិ�ិត្តយ �ិងក�ណ៍ត្តសី់់តុ្តណ៍ហ ភា�ច្ចេ�កនុង ការយិ៉ាល័យ តាមរយៈ
កមិវិ�ីិទ្យា�រស័់�ទបា�ត្រគបច់្ចេ�លច្ចេវិលា �ិងត្រគបទី់្យាកដែ�ាង។ ត្រកុម�ុុ�អា�ច្ចេត្រប�ត្របាស់់ដែទ្យាមា�សាត ត្តឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះ ច្ចេ��មបី
បញ្ឈឈប�់�ច្ចេណ៍� រការមាា សីុ់�ត្រត្តជាក ់�ិងមាា សីុ់�ក�ច្ចេ�បា�ច្ចេដ្ឋាយស់ើ័យត្របវិត្តតិច្ចេ�ច្ចេ�លម�ិត្រត្តូវិការច្ចេត្រប�ត្របាស់់។ 
ការណ៍៍ច្ចេ�ះ អា�ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ�ថាម�លអំគគស់�ីបា�ច្ចេត្រ��� ដែ�លអា�ឱ្យយត្រកុម�ុុ�ស់�ស�ស់�នៃ��វិកិាបា�។ 
ជាកដ់ែស់តង ច្ចេប�ច្ចេយ៉ាងច្ចេគ�ទ្យា��រ័ Enercare ច្ចេ�ឆ្លាន �២០២០ ដែទ្យាមា�សាត ត្តឆ្លាា ត្តអា�ជួ្ឈយស់�ស�ស់�នៃ�ថាម�ល
អំគគសិ់��ី�ច្ចេ�ះការច្ចេត្រប�ត្របាស់់មាា សីុ់�ត្រត្តជាកប់ា�ជាម�យមត្របមាណ៍ ១១%១១% �ិងមាា សីុ់�ក�ច្ចេ�បា�ត្របមាណ៍ 
១៥%១៥%។
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     កាកាច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្ត (Smart Camera)៖ច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្ត (Smart Camera)៖ កាច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្តស់�ច្ចេ��ល់កាច្ចេមរ៉ាា ដែ�លអា��ត្ត��វិស់កមិភា�នានា
បា� ច្ចេ��យភាា បច់្ចេ�កា�អីុ់ំ��ឺណិ៍ត្ត ច្ចេ��មបអីា�បញ្ឈា� �វិចី្ចេ�អំ�ស់កមិភា�ទាំ�ងច្ចេនាះច្ចេ�កា�ក់មិវិ�ីិទ្យា�រស័់�ទ 
ឬកដែ�ាង�ទុកទិ្យា�ន�យ័ច្ចេល�ច្ចេកាា � (Cloud Storage)។ កនុង�យ័ច្ចេ�ះ ការច្ចេត្រប�ត្របាស់់កាច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្តអា�ជួ្ឈយ
ឱ្យយមាេ ស់់អាជី្ឈវិកមិតាមដ្ឋា��ី��ច្ចេណ៍� រការអាជ្ឈីវិកមិរបស់់ខ្លួាួ� �ិងការប�ច្ចេ�ញការងារបស់់បុគគលិកបា�ត្រគប់
ច្ចេ�លច្ចេវិលា �ិងត្រគបទ់្យាីកដែ�ាង កនុងច្ចេ�លច្ចេវិលាជាកដ់ែស់តង តាមរយៈទ្យា�រស័់�ទនៃ�។ ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ កាច្ចេមរ៉ាា
ឆ្លាា ត្តកអ៏ា�ជួ្ឈយកាត្តប់�ថយការលួ�ទ្យា��ិញច្ចេ�កនុងហាង�ងដែ�រ ច្ចេត្រ�ះកាច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្តមយួ���ួ�មា�ប��ក់
��វិបុ�តុ្តងសីុ់ដែរ ា� (Siren  Button) ច្ចេ��មបឱី្យយស់�តិសុ់ខ្លួ�ុ�ប�ាឺស់�ច្ចេ�ងច្ចេ��ងច្ចេ�ច្ចេ�លមា�ជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��លួ�
ទ្យា��ិញ ដែ�លអា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយ�ួកច្ចេគមា�ការ�យ័ខ្លាំា �កនុងការលួ�។ ច្ចេល�ស់�ីច្ចេ�ះច្ចេទ្យាៀត្ត កាច្ចេមរ៉ាា ឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះកម៏ា�
ប��ក�់�វិមុខ្លួងារ Night Vision ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយគុណ៍ភា�វិចី្ចេ�អំ��ាស់់ ច្ចេប�ច្ចេទាំះបជីាច្ចេ�ច្ចេ�លយបក់ច៏្ចេដ្ឋាយ 
ច្ចេ��យកម៏ា�ប��ក�់�វិដែស់�ស័់រ (Sensor) ដែ�លអា��តល់��ណឹ៍ង�ល់មាេ ស់់អាជី្ឈវិកមិ តាមរយៈកមិវិ�ីិ
ទ្យា�រស័់�ទ ច្ចេ�ច្ចេ�លមា�ជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��លួ���លហាងច្ចេ�ច្ចេ�លយប�់ងដែ�រ។ 
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     ជ្ឈួយ�ត្រងឹងការ�តល់ច្ចេស់វាកមិ�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ�៖ជ្ឈួយ�ត្រងឹងការ�តល់ច្ចេស់វាកមិ�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ�៖ ប�េុបប�នច្ចេ�ះ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត�ិត្តជាមា�សារៈស់�ខ្លាំ�ណ់្តាស់់
កនុងការជ្ឈួយ�ត្រងឹងការ�តល់ច្ចេស់វាកមិ�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ� ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយត្រកុម�ុុ�កា�ដ់ែត្តមា�ភា�ត្របកួត្តត្របដែជ្ឈង។ 
ជាកដ់ែស់តង អំតិ្ត�ិជ្ឈ�អា�ច្ចេ�ើ�ការសាកសួ់រ�ត័្តម៌ា� �ិងដែស់ើងរកជ្ឈ��ួយបា� កនុងច្ចេ�លច្ចេវិលាជាកដ់ែស់តង 
តាមរយៈកមិវិ�ីិច្ចេ�ើ�សារភាា មៗ (Instant Messaging App) ច្ចេ�ច្ចេល�ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្ត។ ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ 
ការបច្ចេងើ�ត្តកមិវិ�ីិទ្យា�រស័់�ទច្ចេ�ច្ចេល�ទ្យា�រស័់�ទឆ្លាា ត្តកអ៏ា�ជួ្ឈយឱ្យយអំតិ្ត�ិជ្ឈ�មា�ភា�ងាយត្រស់ួលជាងមុ�កនុង
ការទិ្យាញ��វិទ្យា��ិញ ឬច្ចេស់វាកមិនានា ច្ចេត្រ�ះ�ួកច្ចេគម�ិចាំ�បា�ច់្ចេ�ទិ្យាញផ្លាទ ល់�ល់ហាង ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយខ្លួាះខ្លាំា យ
ច្ចេ�លច្ចេវិលាច្ចេត្រ��� ច្ចេ��យត្រកុម�ុុ�កអ៏ា�ជ្ឈ����ណឹ៍ង�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ�បា�ភាា មៗ�ីការបញ្ឈេុ ះត្តនៃមា �ិងទ្យា��ិញ
មក�ល់�ិ ីតាមរយៈកមិវិ�ិទី្យា�រស័់�ទច្ចេ�ះ�ងដែ�រ។ 

     ជ្ឈួយបច្ចេងើ���លិត្តភា� �ិងត្របសិ់ទ្យាធភា�ការងារ៖ជ្ឈួយបច្ចេងើ���លិត្តភា� �ិងត្របសិ់ទ្យាធភា�ការងារ៖ វិត្តតមា�នៃ�ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តបា�ជ្ឈួយស់ត្រមួលយ៉ាា ងខ្លាំា �ង
�ល់ការប�ច្ចេ�ញការងាររបស់់បុគគលិក។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ តុ្តការយិ៉ាល័យឆ្លាា ត្ត (Smart Desk) មា�ប��ក់
��វិច្ចេអំត្រកងប់ាះ ដែ�លអា�ឱ្យយបុគគលិកច្ចេ�ើ�ការច្ចេស់ើ�ត្រកដ្ឋាស់, សាក�ិច្ចេដ្ឋាយឥត្តច្ចេត្រប�ដែខ្លួស �ិងមា�ភាា បជ់ាមយួ
�ឹងកាស់ឥត្តច្ចេត្រប�ដែខ្លួស (Wireless Earbuds) ដែ�លអា�ឱ្យយបុគគលិកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ស់ត្រមាបកិ់�េត្របជុ្ឈ�នានាបា� 
ត្រ�មទាំ�ងអំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយបុគគលិកច្ចេ�ើ�ការបញ្ញាា មាា សីុ់�ឆ្លុងកាច្ចេ�ើ, ច្ចេ�តាកសីុ់់ �ិងបញ្ញាា ទិ្យាញអាហារ�ងដែ�រ។
ច្ចេល�ស់�ីច្ចេ�ះច្ចេទ្យាៀត្ត បុគគលិកកអ៏ា�ក�ណ៍ត្តក់ាលវិភិាគច្ចេល�តុ្តការយិ៉ាល័យឆ្លាា ត្ត �ិងផ្លាា ស់់បត�រកមពស់់តុ្តស់ត្រមាបឈ់ីរ
 ឬអំងគុយច្ចេ�ើ�ការតាមត្តត្រមូវិការ ដែ�លអា�ជ្ឈួយបច្ចេងើ����វិ�លិត្តភា�ការងារ�ងដែ�រ។ 

     ជ្ឈួយស់ត្រមួល�ល់ការច្ចេ�ើ�ការងារ�ី�មាា យ៖ជ្ឈួយស់ត្រមួល�ល់ការច្ចេ�ើ�ការងារ�ី�មាា យ៖ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តបា�ច្ចេ��រតួ្តនាទី្យាយ៉ាា ងស់�ខ្លាំ�ក់នុងការជួ្ឈយ
ស់ត្រមួល�ល់ការច្ចេ�ើ�ការងារ�ី�មាា យ។ ជាកដ់ែស់តង នា�ិកាឆ្លាា ត្ត (Smart Watch) បា�អំ�ុញ្ញាា ត្តិឱ្យយបុគគលិក
ច្ចេ�ើ�ការកត្ត�់�ណ្តា�, ទ្យាទួ្យាលបា�ការជ្ឈ����ណឹ៍ងភាា មៗច្ចេ�ច្ចេ�លមា�អីុំដែមាល �ិងសារ�ីិច្ចេ�ើ�មក, ក�ណ៍ត្តក់ាល
វិភិាគស់ត្រមាបក់ារណ្តាត្តជ់្ឈួបនានា, ទ្យា�ទាំត្តត់្របាក ់�ិង�ត្តស់�ច្ចេ�ងជាច្ចេ��ម។ ទ្យា�ទឹម�ឹងច្ចេ�ះ នា�ិកាឆ្លាា ត្តក៏
អំ�ុញ្ញាា ត្តឱ្យយបុគគលិកច្ចេ�ើ�ការត្តបសារ ច្ចេ�ើ�ការច្ចេ�ច្ចេ�ញ �ិងទ្យាទួ្យាលការច្ចេ���ល�ីអំតិ្ត�ិជ្ឈ�បា�ត្រគបច់្ចេ�លច្ចេវិលា 
�ងិត្រគបទ់្យាកីដែ�ាង�ងដែ�រ។ 

     ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិា៖ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិា៖ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត�ិត្តជាមា�សារៈស់�ខ្លាំ�ណ់្តាស់់កនុងការជួ្ឈយកាត្តប់�ថយការ
ច្ចេត្រប�ត្របាស់់ថាម�លអំគគិស់�ីខ្លួាះខ្លាំា យ ដែ�លអា�ជួ្ឈយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិារបស់់ត្រកុម�ុុ�បា�ច្ចេត្រ���។ ជា
ឧទាំ�រណ៍៍ អំ���លច្ចេ�ា�ងឆ្លាា ត្តមា�ប��ក�់�វិដែស់�ស័់រចាំបស់់ញ្ញាា �លនា (Motion Sensor) ដែ�លអា�
ច្ចេប�កច្ចេ�ា�ងច្ចេដ្ឋាយស់ើ័យត្របវិត្តតិច្ចេ�ច្ចេ�លមា�ម�ុស់សច្ចេ�កនុងការយិ៉ាល័យ �ិងបិទ្យាច្ចេ�វិញិច្ចេដ្ឋាយស់ើ័យត្របវិត្តតិ

II. អំត្តថត្របច្ចេយ៉ាជ្ឈ� ៍�ិងសារៈស់�ខ្លាំ�ន់ៃ�ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តស់ត្រមាបអ់ាជី្ឈវិកមិII. អំត្តថត្របច្ចេយ៉ាជ្ឈ� ៍�ិងសារៈស់�ខ្លាំ�ន់ៃ�ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តស់ត្រមាបអ់ាជី្ឈវិកមិ

 ការរកី�ច្ចេត្រម��នៃ�បច្ចេ�េកវិទិ្យាា �ិច្ចេស់ស់ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត បា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយមា�ការផ្លាា ស់់បត�រយ៉ាា ងខ្លាំា �ង��វិរច្ចេបៀប
ត្របាត្រស័់យទាំកទ់្យាងគ្មាន រវាងអំនកលក ់�ិងអំនកទិ្យាញ រច្ចេបៀប�តល់ច្ចេស់វាកមិ�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ� �ិងរច្ចេបៀបប�ច្ចេ�ញ
ការងាររបស់់បុគគលិកជាច្ចេ��ម ដែ�លច្ចេ�ើ�ឱ្យយ��ច្ចេណ៍� រការអាជី្ឈវិកមិកា�ដ់ែត្តមា�ស័់កតិសិ់ទ្យាធភា� �ិង�លិត្តភា�។ 
ខ្លាំងច្ចេត្រកាមច្ចេ�ះជាអំត្តថត្របច្ចេយ៉ាជ្ឈ� ៍�ិងសារៈស់�ខ្លាំ�ម់យួ���ួ�ដែ�លឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត�តល់ឱ្យយអាជី្ឈវិករ រមួមា�៖
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ច្ចេ�ច្ចេ�លគិ្មា�ម�ុស់សច្ចេ� ច្ចេ��យអំ���លច្ចេ�ា�ងឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះកអ៏ា�ដែកត្តត្រមូវិ��ាឺច្ចេ�តាមត្តត្រមូវិការជាកដ់ែស់តង ដែ�ល
អា�ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ�ថាម�លអំគគិស់�ីបា�ច្ចេត្រ���។ ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ ច្ចេយ៉ាងតាមច្ចេគ�ទ្យា��រ័ Hive អំ���លច្ចេ�ា�ង
ឆ្លាា ត្តអា�ច្ចេត្រប�ត្របាស់់បា�យ�រជាងអំ���លច្ចេ�ា�ង�មិតារ��ត្ត�ល់ ១៥�ង១៥�ង ដែ�លអា�ជួ្ឈយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិា
បា�យ៉ាា ងច្ចេត្រ����ល់ត្រកុម�ុុ�។ 

     ជ្ឈួយរកាសុ់វិត្តថិភា�៖ជ្ឈួយរកាសុ់វិត្តថិភា�៖ ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តកប៏ា�ច្ចេ��រតួ្តនាទ្យាីយ៉ាា ងស់�ខ្លាំ�ក់នុងការរកាសុ់វិត្តថិភា�កដែ�ាងត្របកប
អាជ្ឈីវិកមិ។ ជាកដ់ែស់តង ច្ចេយ៉ាងតាមច្ចេគ�ទ្យា��រ័ KGW8 ច្ចេ�ឆ្លាន �២០២២ ច្ចេ�ះ អាជី្ឈវិកមិច្ចេ�ទី្យាត្រកុង Portland 
នៃ�ស់�រ�ាអាច្ចេមរកិ ���ួ�ត្របមាណ៍ ៦៣%៦៣% បា�រងច្ចេត្រគ្មាះច្ចេដ្ឋាយសារច្ចេចាំរលួ�។ ច្ចេ�តុ្តច្ចេ�ះច្ចេ��យ ការ
ច្ចេត្រប�ត្របាស់់ឧបករណ៍៍ច្ចេរ៉ាទ្យាឆ៍្លាា ត្ត (Smart Alarm Kit) ���ជា Amalock Alarm Kit, ERA Protect Base 
Smart Alarm System, Yale Smart App Alarm Kit ជាច្ចេ��ម �ិត្តជាមា�សារៈស់�ខ្លាំ�ណ់្តាស់់ ច្ចេត្រ�ះ
ឧបករណ៍៍ច្ចេ�ះមា�ប��ក�់�វិដែស់�ស័់រ ដែ�លអា�ចាំបស់់ញ្ញាា បា�ច្ចេ�ច្ចេ�លមា�ជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��លួ���លកនុង
កដែ�ាងត្របកបអាជី្ឈវិកមិ ច្ចេ��យឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តច្ចេ�ះ�ឹងជ្ឈ����ណឹ៍ង�ល់មាេ ស់់អាជ្ឈីវិកមិ �ិងត្រកុមបា�លីស់ 
តាមរយៈសារ, អុំីដែមាល ឬកមិវិ�ិីទ្យា�រស័់�ទ។ ម�ិដែត្តបាុច្ចេណ្តាះ ះ ឧបករណ៍៍ច្ចេរ៉ាទ្យាឆ៍្លាា ត្តមយួ���ួ�កម៏ា�ប��ក់
��វិសីុ់ដែរ ា� (Siren) ច្ចេដ្ឋាយអា�ប�ាឺស់�ច្ចេ�ងខ្លាំា �ងច្ចេ�ច្ចេ�លមា�ជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��លួ���លត្រកុម�ុុ� ដែ�លអា�
ច្ចេ�ើ�ឱ្យយជ្ឈ�ខិ្លួលខ្លួ��ទាំ�ងច្ចេនាះមា�ការ�យ័ខ្លាំា �។

III. ស់�នដិ្ឋាា �III. ស់�នដិ្ឋាា �

 ជារមួ ការរកី�ច្ចេត្រម��នៃ�បច្ចេ�េកវិទិ្យាាបា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយមា�ការផ្លាា ស់់បត�រយ៉ាា ងខ្លាំា �ង��វិរច្ចេបៀបដែ�លម�ុស់ស
រស់់ច្ចេ� ការប�ច្ចេ�ញការងារ ការច្ចេ�ើ�អាជី្ឈវិកមិ ការសិ់កាច្ចេរៀ�ស់�ត្រត្ត �ិងការទ្យា�នាកទ់្យា��ងគ្មាន ជាច្ចេ��ម។ ជាកដ់ែស់តង 
វិត្តតមា�នៃ�ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តបា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយមា�ការផ្លាា ស់់បត�រយ៉ាា ងខ្លាំា �ង��វិ��ច្ចេណ៍� រការអាជ្ឈីវិកមិ ច្ចេដ្ឋាយបា�ជួ្ឈយ
អាជ្ឈីវិករកនុងការ�ត្រងឹងការ�តល់ច្ចេស់វាកមិ�ល់អំតិ្ត�ិជ្ឈ�, ជ្ឈួយបច្ចេងើ���លិត្តភា� �ិងត្របសិ់ទ្យាធភា�ការងារ,
ជ្ឈួយស់ត្រមួល�ល់ការច្ចេ�ើ�ការងារ�ី�មាា យ, ជ្ឈួយស់�ស�ស់�នៃ��វិកិា �ិងជួ្ឈយរកាសុ់វិត្តថិភា�កដែ�ាងត្របកប
អាជ្ឈីវិកមិ�ងដែ�រ។ ��ច្ចេ�នះ ស់�ត្រគិ�ដែ�លជាមាេ ស់់អាជី្ឈវិកមិ ទាំ�ងខ្លាំន ត្តត្ត�� �ិងខ្លាំន ត្ត�� គួរច្ចេ�ះទាំញយក
ស់កាត �ុ�ល�ីការច្ចេត្រប�ត្របាស់់ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្ត ច្ចេ��មបអីា�រកាបា���វិភា�ត្របកួត្តត្របដែជ្ឈងកនុងទី្យា�ារប�េុបប�ន 
ច្ចេ��យអាជ្ឈីវិករកគ៏ួរច្ចេត្រប�ត្របាស់់ឧបករណ៍៍ឆ្លាា ត្តទាំ�ងច្ចេ�ះឱ្យយ��ទិ្យាស់ច្ចេ� ត្រស់បច្ចេ�តាមត្តត្រមូវិការជាកដ់ែស់តង 
ច្ចេ��មបអីា�ទាំញយក�លត្របច្ចេយ៉ាជ្ឈ�ជ៍ាអំតិ្តបរមាបា�៕
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ឯកសារច្ចេយ៉ាងឯកសារច្ចេយ៉ាង

•   Mobile technology for small businesses, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា នៃ�ាទី្យា ៩ ដែខ្លួវិ�ិិិកា ឆ្លាន � ២០២០, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៦ 

ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://yourmobile.com/mobile-technology-for-small-businesses/#:~:text=According

%20to%20recent%20research%20from,their%20smartphone%20to%20check%20email

•   Advantages of Using Smartphones in Your Business, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា នៃ�ាទី្យា ១៣ មករ៉ា ២០១៣, ��លអា�

នៃ�ាទី្យា ២៦ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://www.business2community.com/tech-gadgets/advantages-of-using

-smartphones-in-your-business-0375741

•   How Do Smart Card Readers Work? , ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា ១៥ ដែខ្លួ�ន� ឆ្លាន � ២០២០, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៧ ដែខ្លួម�ុិនា

ឆ្លាន �២០២២, https://blog.nortechcontrol.com/how-smart-card-readers-work#:~:text=A%20smart%20card%

20reader%20is%20a%20hardware%20device%20required%20to,or%20contactless%20via%20Wi-Fi

•   4 measurable benefits to ‘smart printers’, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៧ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២,https://www.futurelogic.

com.au/4-measureable-benefits-smart-printers/

•   Printer Security: Why It Matters to SMBs, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា ០២ ដែខ្លួ ម�ុិនា ឆ្លាន � ២០២២, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៧ ដែខ្លួម�ុិនា

ឆ្លាន �២០២២, https://www.impactmybiz.com/blog/blog-printer-security-why-it-matters-to-smbs/

•   6 Features to Look for in a Smart Thermostat, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា ២៨ ដែខ្លួសី់ហា ឆ្លាន � ២០១៧, ��លអា�នៃ�ា

ទ្យា ី២៨ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://berkeleyheating.com/article/6-features-look-smart-thermostat

•   How Do Smart Cameras Work?, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា ១៨ ដែខ្លួកកើដ្ឋា ឆ្លាន � ២០១៩, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៨ ដែខ្លួម�ុិនា

ឆ្លាន �២០២២, https://www.technology.org/2019/07/18/how-do-smart-cameras-work/

•   7 Reasons Why Your Business Needs a Mobile App?, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៨ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://www.

allbusiness.com/7-reasons-business-needs-mobile-app-19179-1.html

•   How to save money with smart lights? , ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៩ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://www.hivehome.

com/discover-hive/smart-lighting/why-smart-lights-are-a-solid-investment

•   How to Increase Your Productivity with Wearables While Working From Home (WFH) ?, ច្ចេ�ញ�ាយ

នៃ�ាទី្យា ៣១ ដែខ្លួមនីា ឆ្លាន � ២០២១, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ២៩ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://ambiq.com/how-to-increase-your

-productivity-with-wearables-while-working-from-home-wfh/#:~:text=More%20Efficient&text=For%20

example%2C%20wearables%20with%20voice,can%20help%20you%20save%20time

•   This futuristic $4,000 ‘smart desk’ can manage your entire work life — here’s what it can do, ច្ចេ�ញ�ាយ

នៃ�ាទី្យា ២៧ ដែខ្លួម�ុិនា ឆ្លាន � ២០១៨, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ៣០ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://www.businessinsider.com/

cemtrex-smart-desk-features-controls-cost-2018-6

8/98/9
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•   Survey: 63% of Portland businesses report break-ins or vandalism, ច្ចេ�ញ�ាយនៃ�ាទី្យា ១៥ ដែខ្លួកុមៈៈ 

ឆ្លាន � ២០២២, ��លអា�នៃ�ាទី្យា ៣០ ដែខ្លួម�ុិនាឆ្លាន �២០២២, https://www.kgw.com/article/money/business/survey

-portland-businesses-break-ins-vandalism/283-1f1d2229-20ad-42a4-bd5d-58c24143daba
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