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េតើប្អូនធ្លាប់ឮអំពីបណ្ដាញទូទាំង
ពិភពេលោក ឬេវើលវ៉ាយវិប(WWW
- World Wide Web)ែដរឬេទ?
មិនធ្លាប់េទ? មិនអីេទ! ឥឡូវ េតើប្អូន
ធ្លាប់ឮអំពីអ៊ីនធឺណិតែដរឬេទ? ធ្លាប់
ែមនេទ? ល្អ! ប៉ុែន្ត េតើអ៊ីនធឺណិតជា
អ្វ?ី េតើប្អូនេឆ្លើយថា «ខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់
េទ ែតខ្ញុំដឹងថា េគេ្របើជាមួយកុំព្យូទ័រ»
ែមនេទ? ប្អូនេឆ្លើយ្រតូវេហើយ វាពិតជា
ែបបេនះែមន។ ប៉ុែន្ត វាមិនែមនជាច
េម្លើយេពញេលញេទ។ ចុះចេម្លើយ
ដូចេម្ដចេទើបេពញេលញ? អ.ឺ.. េយើង
្រតូវការអ្នកជំនាញ េដើម្បីេឆ្លើយ។
ប្អូនដឹងេទថា ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សែដល
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ដឹងចេម្លើយ។ គាត់ែតងែតេនៅែក្បរៗ
កុំព្យូទ័រ។ េហតុដូេច្នះេហើយ េយើងនាំគ្នា
េទៅរកកុំព្យូទ័រ ឥឡូវេនះែតម្ដង។
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សួស្ដីេណទីគូទ!ី េនះជាកុមារមួយ្រកុម
ែដលចង់ជួបឯង! េចញមក! េចញមក!
ឯងេនៅឯណា? េនោះេចញមកេហើយ!
េក្មងៗឆាប់និយាយថា «សួស្ដ»ី េទៅ!
េហើយកុំយល់្រចឡំ េដោយសារភាពគួរ
ឱ្យ្រសលាញ់ និងទំហំរបស់េគណា។ េគ
ផ្ទុកព័ត៌មានេ្រចើនណាស់ ក្នុងក្បាលដ៏
តូចេនះ។
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េណទីគូទី េអើយ! េនះជាអ្វីែដលេក្មងៗ
ទាំងអស់ចង់ដឹង។ េតើអ៊ីនធឺណិត
ជាអ្វីេទៅ? អូ.៎.. សំណួរេនះពិតជាធំ
ណាស់។ អត់អីេទ េតោះចាំេមើលខ្ញុំេធ្វើវា
ឱ្យងាយ្រសួលយល់។ ពាក្យ អុីនធឺណិ
ត (ពាក្យេពញ គឺ បណ្ដាញត ភ្ជាប់គ្នា
INTERNET - INTERconnected
NETworks’)សំេដៅេទៅេលើការ
្របមូលគ្នារបស់កុំព្យូទ័រ យ៉ាងធំ
មួយជុំវិញពិភពេលោក ែដលភ្ជាប់គ្នា
េទៅវិញេទៅមក។
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កុំព្យូទ័រទាំងេនោះអាចជាកុំព្យូទ័រធំៗ
(ដូចជា កុំព្យូទ័រេនៅក្នុងបន្ទប់្រសាវ្រជាវ
ឬកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាល) កុំព្យូទ័រ
េលើតុ (ដូចជា កុំព្យូទ័រែដលេ្របើេនៅក្នុង
ធនាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រ)
កុំព្យូទ័រយួរៃដ (ដូចជា កុំព្យូទ័រែដល
េយើងអាចស្ពាយយកតាមខ្លួន) ទូរសព្ទ
ៃដ (ដូចជាឧបករណ៍ែដលេរោទ៍ឮៗ
រំខានេនៅក្នុងេរោងកុន) និងរាប់ទាំង
ឧបករណ៍ភ្ជាប់កាសតូចៗស្រមាប់ស្តាប់
ចេ្រមៀងជាេដើម ែដលហាក់ដូចជាដុះ
េចញពី្រតេចៀកមនុស្ស។
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កុំព្យូទ័រទាំងអស់េនោះ អាចភ្ជាប់គ្នា
តាមរយៈែខ្សេភ្លើង និងែខ្សកាប។
ែខ្សកាបទាំងេនោះអាចដាក់េនៅេលើដី
េ្រកោមដី និងេ្រកោមសមុ្រទ (ស្រមាប់
កុំព្យូទ័រធំៗ) ឬក៏តភ្ជាប់េដោយមិនេ្របើ
ែខ្ស (ដូចជាកុំព្យូទ័រយួរៃដ ទូរសព្ទ
ឧបករណ៍ស្តាប់ត្រន្តីជាេដើម)។ ដូចេនះ
ពួកឯងមិនចាំបាច់អង្គុយេនៅមួយកែន្លង
េហើយេ្របើកុំព្យូទ័រេដោតដុំអគ្គិសនី ភ្ជាប់
អ៊ីនធឺណិតេទ។ ពួកឯងអាចភ្ជាប់
ជាមួយពិភពេលោកបាន សូម្បីែតកំពុង
េធ្វើដំេណើរក៏េដោយ។
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អស់េហើយឬ? េយើងស្មានថា
អ៊ីនធឺណិត គឺេ្របើេដើម្បីនិយាយជាមួយ
មិត្តភក្ដិ ទាញយកចេ្រមៀងកុន កក់
សំបុ្រតេមើលភាពយន្ត និងែស្វងរក
ព័ត៌មានស្រមាប់េធ្វើកិច្ចការសាលា និង
ែស្វងរកេលខទូរសព្ទរបស់មន្ទីរេពទ្យ!
ប៉ុែន្តវាមិនែមនជាអ៊ីនធឺណិតេទ។ អ្វី
ៗទាំងអស់េនះជាែផ្នកមួយដ៏អស្ចារ្យ
ពិត្របាកដ គឺរបស់ែដលេគេហៅថា...
ចាំបន្តិច... េគេហៅថា េវើលវ៉ាយវិប!
េវើលវ៉ាយវិបេនះ េយើងនាំគ្នាេហៅថា
W3 ជាការ្របមូលផ្ដុំយ៉ាងេ្រចើនៃន
របស់ែដលេយើងនាំគ្នាេហៅថាទំព័រ
(សព្វៃថ្ងេនះ មានទំព័រសាធារណៈ
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្របែហល៤០ពាន់លានេនៅេលើW3)។
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េគហទំព័រអាចផ្ទុកព័ត៌មានក្នុងទ្រមង់ជា
អក្សរ តួេលខ រូបភាព ចេ្រមៀង វីេដអូ
និងទិន្នន័យជាេ្រចើនេទៀត។ ការ្របមូល
ផ្តុំេគហទំព័រ ( ឬW3) មានេនៅេលើ
អ៊ីនធឺណិត ែដលេយើងអាចេមើលតាម
រយៈកុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទ និងឧបករណ៍
ស្តាប់ត្រន្តីរាប់លានេ្រគឿង។ អ៊ីនធឺណិត
គឺជាបណ្ដាញក្នុងបណ្ដាញែដលភ្ជាប់
េដោយកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រយួរៃដ បន្ទះថា
ប្លិត និងទូរសព្ទ។W3 គឺជាការតភ្ជាប់
េគហទំព័រេនៅេលើអ៊ីនធឺណិត។ ដូចេនះ
W3 គឺមិនែមនជាអ៊ីនធឺណិតេទ ប៉ុែន្តវា
ជាែផ្នកមួយៃនអ៊ីនធឺណិត ែដលជាែផ្នក
មួយអស្ចារ្យជាងេគ។ ្របសិនេបើឯង
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េធៀបអ៊ីនធឺណិតេទៅ និងេភោជនីយដ្ឋាន
W3 នឹងក្លាយជាម្ហូបល្បីជាងេគេនៅក្នុង
ហាង។ េហើយស្លាប្រពាែដលឯងេ្របើ
ស្រមាប់ញុាំអាហារេនោះគឺ «កម្មវិធី
ែស្វងរកេគហទំព័រWeb Brower»។
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អូ!៎ ឥឡូវឯងេធ្វើឱ្យពួកខ្ញុំឃ្លានេហើយ
េណទីគូទ!ី ប៉ុែន្ត ពួកេយើងេនៅែត
ចង់ដឹងេទៀតថា េតើអ្វីែដលេធ្វើឱ្យ
W3 េពញនិយមែបបេនះ។ បាន!
W3អស្ចារ្យណាស់ េ្រពោះវាមានអ៊ីែម៉
ល ែដលអាចឱ្យអ្នកេផ្ញើសំបុ្រតេទៅកាន់
មនុស្ស្រគប់គ្នាេនៅជុំវិញពិភពេលោក
េហើយេគអាចទទួលបានក្នុងរយៈេពល
មិនដល់មួយនាទីេនោះេទ! េបើអ្នក
េផ្ញើសំបុ្រតដែដលេនោះេទៅកាន់នរណា
ម្នាក់េនៅ្របេទសអាេមរិក អ្នកនឹង
ចំណាយេពលអស់១៥ៃថ្ង េហើយ
សំបុ្រតនឹងេផ្ញើេទៅដល់េគតាមរយៈ
ៃ្របសណីយ៍។ េហើយអ្នកអាចនឹង
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ចំណាយ្របាក់េ្រចើនផងែដរ ប៉ុែន្តេបើ
អ្នកេ្របើអ៊ីែម៉ល អ្នកមិនអស់្របាក់េទ។



14

កម្មវិធីែស្វងរក - ែដលជួយ
អ្នករកេឃើញអ្វីជា្របេយោជន៍ និង
ឥត្របេយោជន!៍ ព័ត៌មានពី្របធានបទ
េ្រចើនរាប់លានខុសែប្លកពីគ្នា។ អ្នក
្របែហលជាចង់ដឹងថា េតើទេន្លហ្គាង
ហាហូរកាត់រដ្ឋណាខ្លះ ឬចង់ដឹងថា
េតើរូបតំណាងេសរីភាពមានរូបរាង
ដូចេម្ដច។ អ្នកអាចចង់ស្ដាប់ចេ្រមៀង
ក្នុងកុនថ្មីៗ ពីតារាែដលអ្នកេពញចិត្ត
ឬក៏េមើលេរឿងភាគែដលមិនបាន
េមើល។ អ្នក្របែហលជាចង់ដឹងពីពិន្ទុ
ការ្របកួតដេណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់
ពិភពេលោកេលើកទី២០ ឬ ចង់ដឹងថា
េតើេនៅមានសំបុ្រតរថេភ្លើងពីម៉ុមៃបេទៅ
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ប៉ុេណស្រមាប់ៃថ្ងែស្អកេទ។ េបើសិនជា
កុំព្យូទ័រនរណាម្នាក់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត
េនៅទីណាមួយេនៅេលើពិភពេលោក
បានសេ្រមចចិត្តែចកចាយព័ត៌មានដល់
ពិភពេលោក េហើយបេង្ហោះេនៅេលើW3
អ្នកនឹងអាចរកេឃើញភ្លាម មិនអស់
លុយេទ!
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ប៉ុែន្ត េណទីគូទ!ី វាមានដល់េទៅរាប់ពាន់
លានទំព័រឯេណោះ។ េតើេធ្វើយ៉ាងេម៉ច
េដើម្បីែស្វងរកទំព័រែដលឯងចង់រក?
ងាយ្រសួលេទ! រាល់ទំព័រនីមួយៗ
មានអាសយដ្ឋានរបស់ខ្លួន ែដលជួយ
Web browser របស់អ្នកែស្វងរក
ទំព័រេនោះ។ វាដូចជាអាសយដ្ឋានផ្ទះ
របស់អ្នក ែដលជួយឱ្យអ្នករត់សំបុ្រត
អាចរកេឃើញផ្ទះរបស់អ្នកយ៉ាងដូេច្នោះ
ែដរ។ ែបបេនះេហើយ ្របសិនេបើអ្នក
ស្គាល់អាសយដ្ឋានទំព័រេនោះ អ្នកអាច
ភ្ជាប់េទៅវាបានភ្លាមៗ។ ចុះេបើសិនជា
មិនស្គាល់អាសយដ្ឋានទំព័រេនោះវិញ?
គ្មានបញ្ហាេនោះេទ! អ្នកអាចេ្របើ្របាស់
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េសវាកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយែដលេគេហៅថា
«ម៉ាសុីនែស្វងរក» ែដលមានេនៅ
េលើW3្រសាប់ េដើម្បីជួយស្រមួលដល់
អ្នក។
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ការែចករំែលក - ជួួយអ្នកែចកចាយ
នូវអ្វី្រគប់យ៉ាងែដលអ្នកចង់បាន
ចាប់តាំងពីបទចេ្រមៀងែដល
អ្នកចូលចិត្ត រូបភាពសត្វចិញ្ចឹមរបស់
អ្នក វិធីដ៏ឆ្លាតៃវមួយក្នុងការេដោះ្រសាយ
លំហាត់គណិតវិទ្យា រហូតដល់គំនិត
ដ៏ល្អរបស់អ្នកក្នុងការចាត់ែចងសំរាម
តាមផ្លូវ ជាមួយមនុស្ស្រគប់គ្នាេលើ
ពិភពេលោកេនះ។ ពុំមាននរណាម្នាក់
មានសិទ្ធិ្រគប់្រគងេលើអ៊ីនធឺណិត
ឬកW៏3េនោះេទ េហើយមិនមាន
រដ្ឋាភិបាលណាមានអំណាច្រគប់្រគង
េលើវាេឡើយ* ដូចេនះអ្នកមិនបាច់
សុំការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់មុន
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េពលែចករំែលកេទ។ គិតេមើលេមើល៍
ថា វាអស្ចារ្យប៉ុនណា! រហូតមកដល់
េពលេនះ មានេសៀវេភៅ េរឿងភាគ
ទូរទស្សន៍ និងកាែសតផ្ដល់ព័ត៌មាន
ដល់អ្នក វាអាចនិយាយមកកាន់
អ្នកបាន ែតអ្នកមិនអាចេឆ្លើយតប
េទៅវិញបានេទ។ ជាមួយនឹងW3 អ្វី
ៗ្រគប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្តូរ។ អ្នកអាច
ស្ដាប់ េហើយក៏អាចេឆ្លើយតបបាន
ែដរ េហើយអ្នកមិនចាំបាច់ជាជន
សំខាន់ ឬក៏ជាមនុស្សធំ េដើម្បីេធ្វើវាេនោះ
េទ។ េនះជាអ្វីែដលេធ្វើឱ្យW3អស្ចារ្យ
គឺវាផ្ដល់ឱ្យមនុស្ស្រគប់គ្នាែដល
េ្របើ្របាស់អ៊ីនធឺណិត មានសំេឡង។
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*េទោះជាយ៉ាងណា រដ្ឋាភិបាលពិតជា
្រគប់្រគងេលើអ៊ីនធឺណិតេនៅក្នុង្របេទស
របស់េគ។ រដ្ឋាភិបាលែថមទាំងបិទ
អ៊ីនធឺណិត េដើម្បីមិនឱ្យពលរដ្ឋរបស់
េគចូលេមើលបាន េហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លះ
េធ្វើែបបេនះក្នុងរយៈេពលខ្លី ឬែវង។
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អស្ចារ្យែមន េណទីគូទ!ី ឥឡូវេនះ
ពួកេយើងដឹងថា េហតុអ្វីបានជាអក្សរ
W2 េនៅក្នុងW3 តំណាងឱ្យ េវើល
វ៉ាយ េហើយ ប៉ុែន្តេហតុអ្វីក៏អក្សរទីបី
េគេហៅថា េវ៉ប? េតើអ៊ីនធឺណិតេគ
េហៅថា េវ៉ប ែមនេទ? សំណួរល្អ! អ្នក
និយាយ្រតូវេហើយ អ៊ីនធឺណិតគឺជា េវ៉
ប (េ្រពោះកុំព្យូទ័រទាំងេនោះតភ្ជាប់គ្នា
ជា្របព័ន្ធ) ។ ទុកឱ្យខ្ញុំពន្យល!់ អ្នក
ទាំងអស់គ្នាចាំេទថា េគហទំព័ររាប់ពាន់
លានេនៅក្នុងW3 បានមកពីណា?
ពួកវាេកើតេឡើងតាមរយៈការតភ្ជាប់គ្នា
(Hyperlinked)។ មានន័យថា អ្នក
អាចែស្វងរកេគហទំព័រពីមួយេទៅមួយ
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គ្មានែដនកំណត់។ ឥឡូវេនះអ្នកដឹង
េហើយថាW3 ក៏ជាេវ៉បែដរ ជាេវ៉បដ៏ធំ
ៃនចំេណះដឹងព័ត៌មាន និងការកម្សាន្ត
ស្រមាប់មនុស្សទូេទៅ។
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ពួកេយើងយល់េហើយ។ ឥឡូវពួក
េយើងចង់ដឹងថា នរណាជាមនុស្សដ៏
ែសនឆ្លាត ែដលបានបេង្កើតគំនិតេនះ
េឡើងមក? ខ្ញុំស្មានថា អ្នកនឹងមិនមាន
សំណួរេនះេឡើយ។ េដើម្បីេឆ្លើយសំណួរ
េនះបាន េយើង្រតូវ្រតលប់េទៅ២០ឆ្នាំមុន
េនៅមន្ទីរពិេសោធន៍នុយេក្លែអ៊រ CERN
េនៅ្របេទសស្វីស។ មានអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត
ជាេ្រចើនែដលេធ្វើការេនៅមន្ទីរពិេសោធន៍
និងមកពីមន្ទីរពិេសោធន៍េផ្សងៗេនៅ
ទ្វីបអឺរ៉ុប បានរួមគ្នាេធ្វើការក្នុងគេ្រមោង
មួយេនះ។ ប៉ុែន្ត ពួកេគមិនមានវិធីែចក
រំែលកការងាររបស់ពួកេគឱ្យេលឿន និង
ងាយ្រសួលបានេនោះេឡើយ។ ពួកេគ
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្រតូវេធ្វើដំេណើរេទៅមន្ទីរពិេសោធន៍របស់
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តនានា ឬេ្របើៃ្របសណីយ៍
និងេសវាេផ្ញើឯកសារ េដើម្បីឱ្យ្រកុម
ដៃទេទៀតបានដឹងអំពីដំេណើរការ
ការងាររបស់ខ្លួន។
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អ្នកវិទ្យាសា្រស្តម្នាក់ក្នុងចំេណោម
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តជាេ្រចើនេទៀតេនៅ
CERN ែដលមានេឈ្មោះថា Tim
Berners Lee បានចាប់េផ្តើមមាន
អារម្មណ៍ធុញថប់នឹងេរឿងេនះ ដូេច្នះ
គាត់បានសេ្រមចចិត្តែស្វងរកវិធីថ្មីមួយ
ែដលអាចែចកចាយព័ត៌មានឱ្យកាន់ែត
ល្អ និងរហ័ស។ គាត់បាននឹកេឃើញ
នូវគំនិតមួយធំែដលមានេឈ្មោះថា
”hypertext” ែដលជាវិធីផ្សារភ្ជាប់
ព័ត៌មានទាំងអស់ជាមួយគ្នាេនៅេលើ
កុំព្យូទ័រ េដើម្បីេធ្វើេរឿងេនោះ។ គំនិត
េនះមាន្របសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំង
ស្រមាប់ CERN េធ្វើឱ្យអ្នករាល់គ្នា
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សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង។ បន្ទាប់មក
Tim Berners Lee ក៏មានគំនិតធំ
សំខាន់ទីពីរ។
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គាត់គិតថា ការបេង្កើតេឡើងរបស់
គាត់នឹងផ្តល់អត្ថ្របេយោជន៍ដល់
្របជាជនផងែដរ និង គិតថា វា
អាត្មានិយមេបើសិនជាទុកវាេ្របើស្រមាប់
ែត CERN។ គាត់បាននិយាយជាមួយ
ថ្នាក់ដឹកនាំេនៅ CERN និងបាន
បញ្ចុះបញ្ចូលពួកេគ េដើម្បីឱ្យគាត់អាច
ែចករំែលកគំនិតៃន hypertext
េទៅកាន់អ្នកវិទ្យាសា្រស្តេផ្សងៗេទៀត
ទូទាំងពិភពេលោកេដោយឥតគិតៃថ្ល។
ពួកគាត់ក៏យល់្រពម! Berners
Lee បានែចករំែលកគំនិតរបស់
គាត់ និង ជំរុញអ្នករាល់គ្នាែដលគាត់
បានែចករំែលកជាមួយឱ្យកាន់ែត
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្របេសើរេឡើង ឬបែន្ថមអ្វីៗេដោយេសរី
តាមែដលេគ្របាថ្នា។ គំនិតែដលអាច
តភ្ជាប់ និងែចកចាយព័ត៌មានេដោយ
ឆាប់រហ័សពី្រគប់ទីកែន្លងេនៅេលើ
ពិភពេលោកគឺ ពិតជាមានអនុភាព
និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងណាស់
ែដលេធ្វើឱ្យមនុស្សរាល់គ្នាចាប់េផ្តើម
េ្របើ្របាស់ hypertext។ េដោយសារ
មនុស្សរាល់គ្នាអាចេ្របើគំនិតរបស់
ពួកេគេដើម្បីេធ្វើឱ្យវាកាន់ែតល្អ្របេសើរ
េឡើង មនុស្សទូទាំងពិភពេលោកគិតថា
ពួកេគជាម្ចាស់របស់ Internet គិតថា
internet ជារបស់ពួកេគែដលជាេរឿង
ដ៏អស្ចារ្យមួយ។
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េនៅ្រតឹមឆ្នាំ ១៩៩៣W3 មានការ
េ្របើ្របាស់យ៉ាងេ្រចើន េដោយមាន
មនុស្សរាប់លាននាក់បានេ្របើវា។ នា
េពលបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជាង២ពាន់
លាននាក់បានេ្របើ្របាស់W3 ្របមាណ
ជា មួយភាគបីៃន្របជាជនេនៅេលើ
ពិភពេលោក! អ.ឺ.. ការរស់េនៅនឹងមិន
ដូចសព្វៃថ្ងេនះេទ េបើេលោក Tim
Berners-Lee មិនមានចិត្តល្អេនោះ
េទ? ពិតណាស់! ដូចេនះេតើអ្នកគិតថា
េយើងគួរែតេកោតសរេសើរគាត់ និងW3
េដោយែ្រសកជេយោៗ ឬេទ? េយើងគួរែត
សាទរ! េយើងគួរែតសាទរ! េតោះ េយើង
ែ្រសកសាទរចំេពោះេលោកBerners
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Lee និងW3។ ជេយោ!
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