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មានក្តីសង្ឃមឹថាបច្ចេក្វទិ្យាបញ្ញា និមមិតAIអាចទ្យប់ស្កា ត់ការច្បៀតច្បៀនចំច្ ោះស្តសត ី

 
ស ីដនី-  បច្ចេក្វទិ្យាបញ្ញា និមមិត ឬ AI ដដលអាចរក្ច្ ើញឥរយិាបទ្យគំរាមកំ្ដែង្ច្ោយ
សវ័យប្បវតតិច្ៅតាមស្កា នីយ៍រថច្្លើង្នានាគឺជាដនែក្មួយននការស្កក្លបង្ថមីច្ដើមបីច្្វើឲ្យ
ប្បច្សើរច្ ើង្នូវស វតាិភាពសប្មាប់ស្តសតីដដលច្្វើដំច្ ើ រច្ៅច្ពលយប់ក្ែ ង្ប្បច្ទ្យសអូស្តស្កត លី។ 

អាជាា ្ររបស់រដឋ New South Wales ក្ែ ង្ប្បច្ទ្យសអូស្តស្កត លីនិយាយថាស្តសតីជនជាតិអូស្តស្កត លី៩
នាក់្ក្ែ ង្ចំច្ោមស្តសតី១០នាក់្ធ្លល ប់បានប្តូវច្គច្បៀតច្បៀនតាមនលូវ។ អាជាា ្រននរដឋច្នោះបាន
អំ វនាវឲ្យអែក្ស្រស្កវប្ជាវោក់្ច្សែើគំនិតច្ដើមបចី្្វើឲ្យស វតាិភាពប្បច្សើរជាង្ម នច្ៅក្ែ ង្ក្មមវ ិ្ ី
ប្បកួ្តការនចែប្បឌិតថមីច្ដើមបីស វតាិភាពបនាា ប់ពីច្ពលង្ងឹ្ត (Safety After Dark Innovation 
Challenge)។ ការចូលរមួចំនួនបួនប្តូវបានច្ប្ជើសច្រ ើសច្ែើយនឹង្ប្តវូច្្វើច្តសតស្កក្លបង្ក្ែ ង្  
រយៈច្ពល៦ដែខាង្ម ែ។ 
ប្ក្ុមមួយមក្ពីស្កក្លវទិ្យាល័យ Wollongong នឹង្បច្ង្ាើតក្មមវ ិ្ ីច្ប្បើបច្ចេក្វទិ្យាបញ្ញា និមមិត
A.I. ដដលនឹង្ប្តួតពិនិតយរបូភាពបញ្ជូ នភាល មៗតាមកាច្មរា៉ាស វតាិភាព ច្ែើយឲ្យដំ ឹង្ច្ៅអែក្
ប្បតិបតតិច្ៅច្ពលដដលវារក្ច្ ើញសក្មមភាពគួរឲ្យសង្សយ័ឬបរយិាកាសមិនស វតាិភាព។ 
ក្មមវ ិ្ ីដនែក្ច្លើបញ្ញា និមមិតAIច្នោះនឹង្ប្តូវបានបង្វឹក្ឲ្យច្ចោះរក្មន សសដដលកំ្ព ង្វាយច្ ល្ ោះគ្នែ  
អាក្បបកិ្រយិារខំាន ប គគលដដលប្តូវបានច្គច្ដើរតាម ឬជច្មាល ោះច្នសង្ៗ។ ប្ក្ុមរបស់ស្កក្ល
វទិ្យាល័យច្នោះនិយាយថាក្មមវ ិ្ ីច្នោះគឺជាក្មមវ ិ្ ីដំបូង្ក្ែ ង្ពិ្ពច្ោក្ច្ែើយពួក្ច្គ«កំ្ព ង្រ ញ
ដដនកំ្ ត់ននបច្ចេក្វទិ្យា»ច្នោះ។ 
អែក្ស្រស្កវប្ជាវមាែ ក់្គឺអែក្ស្រសី Elizabeth Muscat ពនយល់ថា៖ «វានឹង្នតល់ឱកាសដល់ស្តសតីអាច
សច្ប្មចចិតតតាមការជូនដំ ឹង្លែប្បច្សើរជាង្ម នអំពីនលូវច្្វើដំច្ ើ រដដលពួក្ច្គអាចច្ប្ជើស  
ច្រ ើស។ ដូច្ចែោះជាឧទាែរ ៍ពួក្ច្គអាចច្ប្ជើសច្រ ើសនលូវច្្វើដំច្ ើ រមួយដដលមានការឃ្ល ចំ្មើល
ច្ោយប្បច្យាលដដលច្នោះមានន័យថានលូវច្នាោះមានមន សសមាែ ច្្វើដំច្ ើ រច្ប្ចើន ឬមានអាជីវ
ក្មមច្ៅច្បើក្ឬមានច្្លើង្បំ្លឺលែ។លទ្យធនលននការស្រស្កវប្ជាវបច្ង្ាើតច្នោះអាចជាក្មមវ ិ្ ីapp តាម
ទូ្យរស័ពាមួយដដលស្តសតីអាចច្ប្បើក្ែ ង្ទូ្យរស័ពានដរបស់ពួក្ច្គ គឺស្រសច្ដៀង្នឹង្ដននទី្យ Google Maps 
ឬក្មមវ ិ្ ីបង្ហា ញនលូវច្នសង្ច្ទ្យៀត ដដលនឹង្អន ញ្ញា តឲ្យស្តសតីអាចច្ប្ជើសច្រ ើសនលូវច្្វើដំច្ ើ រច្ៅនាោះ
វញិបាន»។[…]ការស្រស្កវប្ជាវកាលពីឆ្ែ ំ២០១៨បានបង្ហា ញថា២០ភាគរយននស្តសតីក្ែ ង្ទី្យប្ក្ងុ្
ស ីដនីមានអារមម ៍មិនស វតាិភាពតាមមច្្ាបាយដឹក្ជញ្ជូ នស្កធ្លរ ៈ៕ 
Source :https://khmer.voanews.com/a/hopes-that-artificial-intelligence-can-curb-harassment-of-women-/5570517.html  
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ក្. ចូររក្ ក្យច្ៅក្ែ ង្អតាបទ្យដដលប្តូវនឹង្ភាស្កបារាងំ្ខាង្ច្ប្កាម 
 Intelligence artificielle 
 Attitude menacée/dangereuse 
 Automatique 
 Les autorités 
 Agresser 
 Dispute 
 Se battre 
 Concours d’innovation 

 
ែ. ចូរច្ប្ជើសច្រ ើសបួន ក្យខាង្ច្លើច្ដើមបសីរច្សរបួនឃ្ល  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

គ. ចូរអានអតាបទ្យ រចួច្្លើយសំ ួរខាង្ច្ប្កាម 

១. ច្តើមានស្តសដីអូស្តស្កត លីប៉ា នាម ននាក់្ដដលធ្លល ប់បានប្តូវច្គច្បៀតច្បៀនតាមនលូវ? 

២. ច្តើស្កក្លវទិ្យាល័យ Wollongong នឹង្បច្ង្ាើតក្មមវ ិ្ ីអវី? 

៣.ច្តើស្កា នភាពដបបោដដលកាច្មរា៉ាស វតាិភាពចាត់ទ្យ ក្ថាវាជាស្កា នភាពមានច្ប្គ្នោះថាែ ក់្? 

៤. ច្តើស្តសដីគួរច្ប្ជើសច្រ ើសនលូវប្បច្្ទ្យោ ច្ដើមបីប្តលប់ច្ៅនាោះវញិច្ពលយប់ច្ោយស វតាិភាព? 

 .សំច្ រ 

ច្តើអែក្យល់ដូចច្មដចចំច្ ោះក្មមវ ិ្ ីច្ប្បើបច្ចេក្វទិ្យាបញ្ញា និមមិតដដលថតរបូភាពបញ្ជូ នភាល មៗ
តាមកាច្មរា៉ាស វតាិភាពឲ្យដំ ឹង្ច្ៅអាជាា ្រ ច្ដើមបីទ្យប់ស្កា ត់ការច្បៀតច្បៀនចំច្ ោះស្តសតីច្ៅ
តាមដង្នលូវ? ច្តើអែក្ស្កគ ល់វ ិ្ ីច្នសង្ច្ទ្យៀតច្ដើមបីទ្យប់ស្កា ត់ការច្បៀតច្បៀនចំច្ ោះស្តសតីច្ៅតាមដង្
នលូវដដរឬច្ទ្យ?ចូរពនយល់ឱយបានច្ក្បោះក្បយ។ 

 



Réponse 
 

ក្. ចូររក្ ក្សច្ៅក្ែ ង្អតាបទ្យដដលប្តវូនឹង្ភាស្កបារាងំ្ខាង្ច្ប្កាម 
បញ្ញា និមមិត Intelligence artificielle 
ឥរយិាបទ្យគំរាមកំ្ដែង្ Attitude menacée/dangereuse 
សវ័យប្បវតតិ Automatique 
អាជាា ្រ Les autorités 
ច្បៀតច្បៀន Agresser 
ជច្មាល ោះ Dispute 
វាយច្ ល្ ោះគ្នែ  Se battre 
ប្បកួ្តការនចែប្បឌិត Concours d’innovation 

 

១. ច្តើមានស្តសដីអូស្តស្កត លីប៉ា នាម ននាក់្ដដលធ្លល ប់បានប្តូវច្គច្បៀតច្បៀនតាមនលូវ? 

មានស្តសតីជនជាតិអូស្តស្កត លី៩នាក់្ក្ែ ង្ចំច្ោមស្តសតី១០នាក់្ធ្លល ប់បានប្តូវច្គច្បៀតច្បៀន 
តាមនលូវ។ 
២. ច្តើស្កក្លវទិ្យាល័យ Wollongong នឹង្បច្ង្ាើតក្មមវ ិ្ ីអវី? 

ស្កក្លវទិ្យាល័យ Wollongong នឹង្បច្ង្ាើតក្មមវ ិ្ ីច្ប្បើបច្ចេក្វទិ្យាបញ្ញា និមមិតA.I. ដដលនឹង្
ប្តួតពិនិតយរបូភាពបញ្ជូ នភាល មៗតាមកាច្មរា៉ាស វតាិភាព ច្ែើយឲ្យដំ ឹង្ច្ៅអែក្ប្បតិបតតិច្ៅ
ច្ពលដដលវារក្ច្ ើញសក្មមភាពគួរឲ្យសង្សយ័ឬបរយិាកាសមិនស វតាិភាព។ 

៣.ច្តើស្កា នភាពដបបោដដលកាច្មរា៉ាស វតាិភាពចាត់ទ្យ ក្ថាវាជាស្កា នភាពមានច្ប្គ្នោះថាែ ក់្? 

ស្កា នភាពមានច្ប្គ្នោះថាែ ក់្គឺមន សសដដលកំ្ព ង្វាយច្ ល្ ោះគ្នែ  អាក្បបកិ្រយិារខំាន ប គគលដដល
ប្តវូបានច្គច្ដើរតាម ឬជច្មាល ោះច្នសង្ៗ។ 

៤. ច្តើស្តសដីគួរច្ប្ជើសច្រ ើសនលូវប្បច្្ទ្យោ ច្ដើមបីប្តលប់ច្ៅនាោះវញិច្ពលយប់ច្ោយស វតាិភាព? 

ស្តសដីគួរច្ប្ជើសច្រ ើសនលូវដដលមានការឃ្ល ចំ្មើលច្ោយប្បច្យាលដដលច្នោះមានន័យថានលូវច្នាោះ
មានមន សសមាែ ច្្វើដំច្ ើ រច្ប្ចើន ឬមានអាជីវក្មមច្ៅច្បើក្ឬមានច្្លើង្បំ្លឺលែ។ 

 


