សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

I.

Information System

ឧបករណ៏បញ្ជូ លទិន្នន្យ
័
( Input Device)

1. នយ
ិ មន័យ (Definition )

គឺជាគ្គឿងគេឡិច្រូនិច រឺ ឧបករណ៏ទង
ាំ ឡាយណាគ្បើសាំរាប់គ្វើការបកប្្ប រូបភាព សាំគេង
ប្ែេជា ទិនន
ន ័យ រឺជាទ្រង់រួយរបស់រនុសស គៅជាទ្រង់រួយ រឺទិនន
ន ័យរួយប្បបគេសងគទតរសាំរាប់គយយ
កុាំពយូទ័រ្បរិបរតិការងារបាន។
Example:
 ការវាយេរថបទចូេគៅកនុង Computer តាររយ:ឧបករណ៏រួយគឺ Keyboard ។
 ការេដិរយករូបភាព រឺ ឯកសារគេសងៗបានតាររយ:ម៉ាសុ៊ីន Scan ។
 ការគ្បើ្បាស់ Mouse or Stylux សាំរាប់គូររូបភាពចូេគៅកនុង Computer ជាគែើរ។េ។

2. ប្រភេទឧបករណ៏បញ្ចូ លទន
័ ( Type of Input Device )
ិ ននយ
1.ក្ដារចុច (Keyboard)
ជាឧបករណ៏បញ្ចូ េទិនន
ន ័យរួយប្បបរាងបួន្រុង្ទប្ែង ប្ែេមនទាំហាំ្ាំេាំគដុ ៅគោយបលក
ុ ប្នកាដរបួន
្រុងរូចៗរាំណាងគយយរួេកសរ

គេខ

និងសញ្ញាគេសងៗគទតរគរតបជារួរមនរគបតបគៅតារសដង់ោរ

កាំណរ់យ៉ាងចាស់លាស់។
បូរុងចុចរបស់ keyboard កុាំពយូទ័រតារសដង់ោរមនចាំនួន
១០០។

1.1.ប្រភេទនៃក្ដារចុច (Type of Keyboard )
សពវថ្ងៃមន Keyboard របស់្កុរគេសងៗ បានេេិរគឡើងគ្ចើនប្បបគ្ចើន្បគេទគៅតាររ្រូែ
ការរបស់េរិងិរន។ ្បគេទទាំងគ ោះមនែូចជា៖
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A.

Information System

Traditional Keyboard : រាង្រុង្ទប្ែង ទាំហាំ្ាំ រឹងមាំ បនទោះកាដរចុច រាប់បញ្ចូ េគ្នន

ជារួយនិង្បគេទ Function Navigation និង Numeric Key ។

Traditional Keyboard

B.

Flexible Keyboard :មនេកខណោះែូចគៅនិង Traditional Keyboard ប្ែរ ប៉ាុប្នតវា

មន្ទង់្ទយរូចជាង

យចបរ់ប្បនបាន

ងាយ្សួេយកតារខលួន

ប្ែេទ៊ីតាង
ាំ របស់វាគៅនិងេនកគ្បើ

្បាស់រិនសថិរគៅរួយកប្នលងបានយូរ។

Flexible Keyboard
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C.

Information System

Ergonomic Keyboard: ជា Keyboard ប្ែេមនសណា
ា ន និងេកខណោះ្បហាក់

្បប្ហេនិង Traditional Keyboard ប៉ាុប្នតពិគសសរួយគឺ វាមនកប្នលងស្មប់កេ់បារថ្ែ ប្ែេបងកេកខ
ណោះស្មប់វាយេកសរ គយយគេឿន កាគរើបនថយការចុកគរាយកថ្ែ រឺក៏រ្រូែគៅនិងេនកប្ែេមនបញ្ញាចុក
គរាយថ្ែែគទតរ។

Ergonomic Keyboard

D. Wireless Keyboard : ជា្បគេទ Keyboard ឥរគ្បើប្ខសស្មប់ភាាប់គៅនិង
System Unit គ្វើការបញ្ាូ េទិនន
ន ័យតាររយ:្បព័នរធ េកធារុយកាសគៅតារចាំងាយប្ែេយចទទួេយក
បាន។ វាយចចេ័របាន្គប់ទ៊ីកប្នលង ប្ែេបងកគយយមនេកខណោះងាយ្សួេគ្បើ្បាស់ និងចាំគណញគពេ
គែលាេងប្ែរ។
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Information System

Wireless Keyboard

E. PDA Keyboard : ជា្បគេទ Keyboard គ្បើស្មប់ជារួយពពួក Hand Held កុាំពយូ
ទ័រែូចជា PDA (Personal Computer Assistant) ជាគែើរ។ វាមនទាំហររូច គ្បើ
ស្មប់គេញើ Email សរគសរជាឯកសាររូចៗ និងការងារគេសងគទតរ។

PDA Keyboard

2. ឧរករណ៍ចង្អល
ុ រង្ហាញ (Pointing Device)
ការចងអេ
ុ បងាាញគឺជាកាយែិការរួយប្បប
ន័យគនោះ

កនុងចាំគណារកាយែិការទាំងេស់របស់រនុសសប៉ាុប្នតកនុង

វាគឺជាឧបករណ៍បញ្ាូ េទិនន
ន ័យរួយ្បគេទ

ប្ែេេតេ់េកខណ :ងាយ្សួេកនុងការទាំ ក់ទាំនង

គោយផ្ទទេ់ គៅនិងកុាំពយូទ៏រគោយគ្វើការចងអេ
ុ គេើែរថេ
ុ ៊ីរ
វ ួយកនុង្បព័នគធ ោះ រួចគហើយគ្វើការគៅគេើែរថគុ ោះ
គោយបាំប្េងការងារទាំងគ ោះ

គៅជាទ្រង់រួយប្ែេកុាំពយូទ័រយចទទួេយកបានឧបករណ៍គនោះមនគ្ចើន

្បគេទណាស់គៅគេើទ៊ីេារែូចជា៖ Mouse, Joystick, Touch Screen Light pen និង Stylus ជាគែើរ។
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2.1

Information System

Mouse

ជាឧបករណ៍គ្បើសាំរាប់ចងអេ
ុ បងាាញ រឹគ្វើការងារគោយមនចាំនុចរូចរួយប្ែេគើើញគៅកនុងគេ្ក
ង់។
ជាទូគៅចាំនុចគនោះមនរាងែូចសញ្ញា្ពួញ ប៉ាុប្នតយចមនរាងគេសងៗគទតរ គៅតារចាំនង់ចាំណូេចិរត
របស់េក
ន គ្បើ្បាស់កនុងការផ្ទលស់បរូ ត វា។ចាំប្ណកឯរូបរាងខាងគ្ៅរបស់វាមនរាងែូច សរវកណដុរ ប្ែេយច
មន Button រួយ រឺព៊ីរ រឺគ្ចើនគេើសគ ោះប្ែេបងកេកខណ:ងាយ្សួេកនុងការងារ។ ឧបករណ៍គនោះមន
គ្ចើន្បគេទ ែូចជា៖
a)

Mechanical Mouse : ជាទូគៅគ្ចើនមនគៅគេើ្បគេទ Mouse ្រមតា។ វាមនកូនើល ៊ី

រួយគៅចាំកណា
ដ េថ្នបាររបស់វាជារួយ និងប្ខសសាំរាប់ភាាប់គៅនិង System Unit ។ គៅគពេប្ែេគយើង
គ្វើចេ

Mouse គៅគេើថ្េទរាបគសមើ រឺគៅគេើបនទោះរំកិេ Mouse (Mouse pad) គ ោះ្គ្នប់ើល៊ីនិងរំកិេគៅ

តារទិសគៅប្ែេគយើងរំកិេ។ ទនទឹរនិងគ ោះ ចាំនុចចងអេ
ុ គៅគេើគេ្កង់ក៏ មនចេ គៅតារទគងវើថ្នការ
រំកិេគ ោះេងប្ែរ។
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Information System

b) Optical Mouse : រិនមនែរតមនថ្ន្គ្នប់ើល៊ីសាំរាប់រំកិេចុោះគឡើងគទ ប៉ាប្នតរាំនួសរកែិញ
គោយពនលឺការាំ សម៊ីរយ៉ា ង

ពណ៌្កហររូចប្ែេជាបគចចក ែិជាាងម៊ីរួយប្ែេមនគុណសរបរតិេអ្បគសើរជាង

Mechanical Mouse ែូចជារិនសូែ្បកាន់ថ្េទថ្នការគ្វើចេ ចុោះគឡើងមនភាពងាយ្សួេ ចាស់លាស់
រិនរយក់រេួេ និងរិនចាំបាច់ចាំ យគពេកនុងការសាំយរ។

Optical Mouse
c) Cordless/ Wireless Mouse : គឺជា្បគេទ Mouse គ្បើថារពេងម ជាពិគសសបគចចក ែិ
ជាាប្ែេគគយករកគ្បើជា្បព័នរធ េកសញ្ញា ( Radio wave) រឺក៏ជាកាាំរសម៊ី Infrared គែើរប៊ីគ្វើការទាំ ក់
ទាំនង គោយផ្ទទេ់គៅនិងកុាំពយូទ័រ។ ឧបករណ៏គនោះរិន្រឹរប្រមនភាពងាយ្សួេគ្បើ្បាស់គ ោះគទ គឺេេ
ដ ់
ភាពចាំគនញ្រង់គ្នមនប្ខសសាំរាប់ភាាប់គៅនិង System Unit និងងាយ្សួេរំកិេចុោះគឡើង។

Wireless Mouse
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គៅមនឧបករណ៏ចងអេ
ុ បងាាញជាគ្ចើនគទតរែូជា Trackball, Roller ball, Touch surface,
Pointing Stick ជាគែើរ។

2.2

Joysticks

ជាឧបករណ៏ប្ែេគគចូេចិរគត ្បើជារួយកុាំពយូទ័រ ្បគេទជាប្េបងគេង ( Computer Game )
គយើងយច្គប់្គងគៅគេើសករមភាពរបស់ Game ទាំងគ ោះគោយសករមភាពចុចគេើ Button បញ្ញាគ្វើការ
បគងកើនគេបឿន រឺបងវិេទិសគៅគៅតារេវ៊ីប្ែេគយើងចង់បានគៅគេើឧបករណ៏គនោះប្ររួយ។

Joysticks

a. Touch Screen
ជា្បគេទ Monitor ែ៏ពិគសសរួយប្ែេមន្សទប់រ័រ Plastic គសដើងគហើយថាលបិរគៅខាង
គ្កាយកញ្ច ក់

Monitor ។ ្បព័នគធ ៅខាងគ្កាយ្សទប់គនោះ គគគ្បើពនលឺ infrared ការ់ខាវរ់ប្ខវងគយើង

គរើេរិនគើើញ។ការបាំពាក់បគចចក ែិជាាប្បបគនោះគឺគែើរប៊ីគយយេនកគ្បើ្បាស់យចគ្វើការគ្រើសគរើស រឺក៏បញ្ញា
គោយផ្ទទគេើជារួយនិងចងអេ
ុ ថ្ែគៅគេើគេ្កង់។ Touch screen ងាយ្សួេគ្បើ្បាស់ជាពិគសសគៅ
គពេេនកគ្បើ្បាស់្រូែការព័រ៌មនប ទ ន់ណារួយ។ ជាទូគៅគគគ្បើវាគៅតារសណា
ា គ្នរ្ាំៗ ម៉ាសុ៊ីនគបើក
េុយ គោយសវ័យ្បែរតិ (ATM : Automated Teller Machines ) និងគៅតារទ៊ីកប្នលងមនគសវាេដេ់
ព័រ៌មនជាគ្ចើន។
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Touch Screen ( ATM Acleda bank

b. Light Pen
ជាឧបករណ៍ប្ែេមនេកខណ:ែូចបិចសរគសរ្រមតា រឺយចគៅរយ៉ា ងគទតរថា ជាបិចពនលឺ។គគរិន
វាសរគសរគេើ្កោស់ផ្ទទេ់គទ ប៉ាុប្នតគគសរគសរផ្ទទេ់គេើថ្េទថ្នកញ្ច ក់គេ្កង់។ គគគ្បើវាសាំរាប់គូររូបភាព
បលង់ រឺេ៊ីគវ េសងៗជាគ្ចើនគទតរ។

Light Pen
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c. Stylus
ជាឧករណ៍រយ៉ា ង្សគែតងគៅនិងប៊ិចសរគសរ្រមតា គគគ្បើវាជារួយ Tablet, PCs, PDAs។ គគ
យកវាសាំរាប់គូររូបភាព សរគសរ រឺ ចុចបញ្ញាេវ៊ីរួយគៅគេើកញ្ច ក់គេ្កង់។ ករមែិ្៊ីប្ែេគគយករកបាំពាក់
គែើរប៊ីទាំ ក់ទាំនង ផ្ទទេ់ជារួយកុាំពយូទ័រគឺ Handwriting Recognition Software វាគ្វើការបក្បឺព៊ីេ៊ីប្វ ែេ
គយើងបានគូរ រឺសរគសរគៅគេើគេ្កង់ទ្រង់រួយគយយ System ទទួេយករកែាំគណើរការបាន។

Stylus

3 .ឧបករណ៍ Scan
ម៉ាសុ៊ីន Scan ( Scanner ) គ្វើការងរយកេរថបទ និងរូបភាពគោយបាំប្េងគៅជាទាំរង់ប្ែេយច
គយយកុាំពយូទ័រយច្បរិបរតិបាន។ ឧបករណ៏គនោះមនប៊ី្បគេទគឺ Optical Scanner, Bar code reader
និង Character and mark recognition ។
3.1

ប្រភេទនៃម៉ាស៊ីៃ scan
a. Optical Scanner

គឺជា្បគេទម៉ាសុ៊ីន Scanប្ែេគយើងប្រងប្រគ្បើ្បាស់ឬធាលប់គើើញវាគៅទ៊ីកប្នលងគេសងៗ។ ជាទូគៅ
វាមនសររថភាព Scan ឯកសារបានជាេរថបទ និងរូបភាពចូេគៅកនុងកុាំពយូទ័រ។ Optical Scanner ប្ចក
គចញជាព៊ីរ្បគេទគទតរគឺ Flatbed Optical Scanner និង Portable Scanner។
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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Flatbed Optical Scanner: គឺជាឧបករណ៍រាងបួន្រុងប្ែេ្សគែតងគៅ និង ម៉ាសុ៊ីន

ងរចាំេងឯកសារ ( Copy Machine )។ រូបភាពនិងឯកសារ្រូែបានោក់គេើកញ្ញចក់ថាលប ទ ប់រកមន
ឧបករណ៍បគញ្ច ញពនលឺ គៅខាងគ្ការកញ្ច ក់គ្វើសករមភាពចប់យករូបភាពឬេរថបទគ ោះចូេគៅកនុង្បព័នធ
កុាំពយូទ័រ ។

c.

Portable

Sanner:

គឺជា្បគេទឧបករណ៏ប្ែេមនទាំហាំរូចយចកាន់និងថ្ែបានងាយ

្សួេចេ័រ្គប់ទ៊ីកប្នលងបាន ។ េកខណោះថ្នការគ្បើ្បាស់របស់វា្គ្នន់ប្រយកវាកាន់នឹងថ្ែរួចេូសឆ្លងការ់
រូបភាព ឬ េកសរប្ែេគយើងចង់ Scan ។ វាគឺជាឧបករណ៍ប្ែេគគនិយរគ្បើ្បាស់យ៉ាងទូេាំទូលាយជា
ពិគសសគរធាែើ និង និសសិរ។

ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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d. Bar code reader
គបើនិយយព៊ីបគចចក ែិទយរួយគនោះេនកទាំងេស់គ្នន្បប្ហេជាសាាេ់ខលោះៗរួចរកគហើយថាវាជា
ឧបករណ៍សាំរាប់គ្វើការ Scan bar code ប្ែេមនជាប់នឹងសាំបកទាំនិញគេសងៗបញ្ចូ េគៅកនុងកុាំពយូទ័រ។
វាមនទាំហាំរូចេមរយចកាន់ នឹង ថ្ែបានខលោះគទតរមនរាងបួន្រុង្ទប្ែងសាំរាប់ោក់បញ្ឈរគេើរុ វាបគញ្ច ញ
នូែពនលឺការាំ សម៊ីរយ៉ា ងពណ៍្កហរគ្វើការ Scan ឬ ចប់យករាំថ្េរបស់ Bar code ប្ែេមនេកខណោះជា
ប ទ ន់ឈរ្រង់រូចៗជាគ្ចើនគៅរិរគ្ននមនបិទភាាប់គេើសាំបកទាំនិញគេសងៗ។
e. ឧបករណ៍ Character and mark recognition
គឺជាឧបករណ៍ Scan រួយ្បគេទប្ែេមនសររថភាពសាាេ់នូែសញ្ញានិង េកសរពិគសសៗ
ជាគ្ចើន។ វាជាឧបករណ៍ទាំគនើបងម៊ីរួយែ៍មនសារ្បគយរន៍សាំរាប់យករកគ្បើ្បាស់។ ឧបករណ៍្បគេទ
គនោះមនប៊ី្បគេទគឺ :
 Magnetic-ink character recognition (MICR)
 Optical- character recognition (OCR)
 និង Optical-mark recognition (OMR) ។
4. Image Capture Devices
Image Capture Device គឺជាឧបករណ៍ចប់យក ឬងរយករូបភាព។ ឧបករណ៍ទង
ាំ គនោះមន
ែូចជា Digital Camera, Digital Video camera។
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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a .Digital camera
គបើនិយយព៊ី Digital Camera គយើងទាំងេស់គ្នន្បប្ហេជាធាលប់សាាេ់។

វាមនេកខណោះ្ស

គែតងគៅនឹង Camera ងររូបគស រើចស់ៗព៊ីរុន ប៉ាុប្នត្បគេទ Camera ងម៊ីគនោះគ្បើបគចចក ែិទយចប់យករូប
ភាពគោយ្បពនធ័ Digital រាំនួសព៊ីការគ្បើ្បាស់ Film។
វាមន្បគយរន៍គ្ចើនណាស់គបើគ្តបជារួយ Camera គស រើចស់ែូចជាយចងររូបបាន
ចាស់េអ

យចគរើេ

គើើញរូបភាពប្ែេគយើងបានងរភាលរៗយចយកវាោក់

Web

Page

គៅគេើ

Internet និង្បគយរន៍ជាគ្ចើនគទតរ។គែើរប៊ីប្សវងយេ់នូែេកខណោះគ្បើ្បាស់ក៍ែូចជាែាំគណើរការរបស់វា
យ៉ាងែូចគរតច គយើងយចប្សវងរកគរើេតាររយោះគគហោះទាំព័រ www.ce2007.com គោយគ្បើ្បាស់នូែ
Keyboard “ Photo ”។
b .Digital Video Camera
វាជាឧបករណ៍រិនែូចគ្ននគៅនឹង

Video

Camera

ព៊ីរុនគទ។

វាគ្វើការងរយករូបភាពឬ

សករមភាពគេសងៗជាេកខណោះ Digital ចូេគៅកនុង Disk( CD/DVD ) ឬក៏ Memory ផ្ទទេ់ប្ររតង។
Webcam (Web camera) ក៏ជា្បគេទឧបករណ៍ Digital Video Camera។ ខាងគេើគនោះប្ែរគគគ្បើ
្បាស់វាសាំរាប់ងរយករូបភាពរួចគ្វើការបញ្ាូ នចូេគៅកនុង

Computer

Internet

www.ce2007.com

។

គយើងយចចូេគរើេតាររយោះគគហោះទាំព័រ

សាំរាប់គ្វើការេសពវេាយគៅ
គោយគ្បើ្បាស់នូែ

Keyboard “Web cam”។
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5. Audio-Input Devices
វាគឺជាឧបករណ៍រយ៉ា ងប្ែេគ្វើការបាំប្េង សាំគេង គៅជាទាំរង់រួយប្ែេយចឪ្យ Computer
គ្វើការ Process ជាទូរគៅវាមនគៅគេើ Microphone ។ ឧបករណ៍វាមនសររថភាព្សូបយកសាំគេង
បានគ្ចើនប្បបរាប់បញ្ាូ េគោយសាំគេងរបស់រនុសសគយើងនិងសាំគេងចាំគរតងជាគែើរ។
a. Voice Recognition System
ជាឧបករណ៍ប្ែេមនរុខងារគ្ចើន្បគេទែូចជា Microphone, Sound Card,យចងរ
សាំគេងបានសាំគេងបានគោយគ្បើ្បាស់នូែ Software ពិគសសរយ៉ា ង។ ្បពនធ័គនោះយចឪ្យេនកគ្បើ្បាស់នូែ
Software ពិគសសរយ៉ា ង។ ្បពនធ័គនោះយចឪ្យេនកគ្បើ្បាស់គ្វើការបគងកើរឯកសារគោយគ្បើ្បាស់គោយ
គ្បើ្បពនធ័សាំគេង។
ឧបករណ៍ : ្បគេទគនោះគគនិយរគ្បើ្បាស់គៅតារសាថប័នគេសងៗ ជាពិគសសគែរាបណឌិរ គរធាែើ
ជាគែើរ។
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6. MIDI Devices
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
ជាឧបករណ៏សង
ត ់ោររួយ្បគេទប្ែេយចភាាប់គៅ នឹង System Unit តារ Midi Port ។
វា្រូែបានគគគ្បើ្បាស់សាំរាប់បគងកើរ ងរ និង ចក់បទចាំគរតងគេសងៗ។ វាគ្វើការបកប្្បព៊ីសញ្ញា Digital
និងរាំនូសរកែិញគោយសគរលងរូរយែន្រនត៊ី។

II.ឧបករណ៍បរចេ ញព័ត៌មាន (Output Devices)
1. នយ
ិ មន័យ
Output Devices គឺជាឧបករណ៍បគញ្ច ញទិនន
ន ័យ ប្ែេជាប្េនករួយថ្នឧបករណ៍ hardware
របស់កុាំពយូទ័រ ្រូែបានគគគ្បើ្បាស់គែើរប៊ីគ្វើការបក្សាយព៊ីទ្រង់ េរថបទ រូបភាព សគរលង និង ែើគែេូ រក
ជាទ្រង់ប្ែេរនុសសយចយេ់បាន ។
្បគេទកុាំពយូទ័រ Output Devices មន Monitors, LCD projectors, Printers, Sound
system, Speaker…។


្បគេទ និងរួ ទ៊ី Output Devices និរួយៗ៖

១. Monitor: គឺជាឧបករណ៍គេឡិច្រូនិកប្េនកhardwareរួយរបស់កុាំពយូទ័រ ប្ែេបងាាញនូែរូបភាព។
Monitor មនេកខណៈ្សគែតងគៅនឹងទូរទសសន៍ប្ែរ ប៉ាុប្នដមនភាពខុសគ្នន្រង់Monitorរិនមន tuner

ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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ស្មប់ផ្ទលស់បរូ ត ប៉ាស
ុ ៍ែ
ត ូចទូរទសសន៍។ Monitor មន resolution (ភាពរមរ់ថ្នពណ៏) េអជាងទូរទសសន៍។
Resolution គនោះបានគ្វើឱ្យមនភាពងាយ្សួេកនុងការគរើេគើើញេកសររូចៗ និង្កាហវិកេអ។
គបើតារបគចចក ែិទយMonitor មនព៊ីរ្បគេទគឺ Cathode ray tube (Monitor កញ្ច ក់គកាង) និង
Flat-panel displays (Monitor កញ្ច ក់្រង់)។

Cathode ray tube monitor

Flat-panel displays monitor

១.១. Cathode ray tube (Monitor ្បគេទកញ្ច ក់គកាង)
ជាបគចចក ែិទយមនរូបរាង្សគែតងគៅនឹងទូរទសសន៍ ប្ែេមនរថ្រលគថាក និងមន Resolution
ខពស់ ប៉ាុប្នដមនទាំហាំ្ាំបនដិច។ គៅខាងកនុង Monitor កញ្ច ក់គកាង (CRT Monitor) គេគឡច្រុង្រូែគគបាញ់
ពនលឺគៅប៉ាោះនឹងចាំនុច Phosphor ប្ែេមនគៅគេើគេ្កង់ បគងកើរបានជាPixel។ គហើយPixel និរួយៗ មន
គៅគោយចាំនុច
ពណ៌្កហរ ថ្បរង និងពណ៌គខតែ ការរើក្ាំគៅៗ របស់Pixels បគងកើរបានជារូបភាពពណ៌គឡើង ។
អេអេចត្រុងត្រូវបានបាញ់

ដុំម៉ាអញ៉ាទិចរត្រង់ពនលឺអេអេច

ពនលឺសំអៅអៅអេត្រង់

ត្រុងចុុះអៅប៉ាុះនឹងអេត្រង់

ចំនុចPhosphorsទំងឡាយអៅខាង
អត្ោយជាប់រញ្ចរ់រ ីរធំអៅអពលពនលឺ
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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១.២. Flat-panel displays (Monitor កញ្ច ក់្រង់)
Flat-panel displays ជា Monitor មនេកខណៈ្បគសើរជាង CRT Monitor វាមនទាំហាំគសដើង
ប្ែេបងកេកខណៈងាយ្សួយកនុងការគ្បើ្បាស់ ចាំគនញទ៊ីកប្នលងរ្រូែការថារពេរបស់វារិចជាង CRT
Monitor មន Resolution ចាស់េអ ប៉ាុប្នដមនរថ្រលថ្ងលជាង CRT Monitor បនដិច។ រហូររកែេ់
បចចប
ុ បនន Flat-panel display ្រូែបានគគគៅថា LCD (Liquid Crystal Display) ប្ចកគចញជាព៊ីរ

្បគេទគឺ៖
 Passive-matrix រឺ Dual-Scan Monitor: ជា្បគេទ Monitor ប្ែេមនេកខណៈបគងកើររូប
ភាពគោយការ Scan បញ្ចូ េ។ ឧបករណ៍្បគេទគនោះគ្បើ្បាស់ថារពេរិច្បកបគោយគុណ
ភាពចាស់េអ។
 Active-matrix: យចគៅរយ៉ា ងគទតរថា Thin Film Transistor (TFT) Monitor ។ វារិនគ្វើ
ការ Scan នូែរូបភាពបញ្ចូ េគ ោះគទ គឺវារាំនួសរកែិញគោយ Pixel ។

២. LCD Projector (Liquid Crystal Display): គឺជាឧបករណ៍េុបទិក (optical) ប្ែេគគ
គ្បើ្បាស់ស្មប់បញ្ញាង
ាំ នូែទិនន
ន ័យ ែើគែេូ ឬរូបភាព គៅគេើគេ្កង់្ាំរបស់វា ឬថ្េទលារណារួយ។LCD
Projector ភាគគ្ចើនេដេ់នូែភាពរមរ់ និងកាំ រិរពណ៍ខពស់ែូចគ្ននគៅនឹង Monitor ។

ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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បគចចក ែិទយរួយគេសងគទតរមនេកខណៈ្សគែតងគៅនឹង

LCD

Projector

ប្ែរ

មនែូចជា

Digital Light Processing (DLP) Projector និង Liquid Crystal on Silicon (LCOS) ។
 Digital Light Processing: ជាឧបករណ៍បញ្ញាង
ាំ រួយប្ែេគ្បើ Microchip មនកញ្ច ក់េអិរៗ
យចបគងកើរនូែរូបចាស់េអ្រជាក់ប្េនក

។

ភាគគ្ចើនគគគ្បើ

Projector

្បគេទ

Digital

Light

Processing គៅកនុងគរាងភាពយនត ។
 Liquid Crystal on Silicon: គឺជាឧបករណ៍បញ្ញចង
ាំ រួយ្បគេទ ប្ែេគកើរព៊ីការសាំគយគរវាង
LCD និង DLP ។

៣. Printers: េនក្បប្ហេជាគ្បើ្បាស់ម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរភ ជារួយនឹងការងារខលោះៗែូចជា គបាោះពុរនភ ូែ
ការងារ Homework រូបភាព ឬឯកសារណារួយ ។ ម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរប
ភ កប្្បនូែព័រ៌មនប្ែេ្រូែបាន

ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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ែាំគណើរការគោយ System Unit គហើយរាំណាងឲ្យព័រ៌មនគៅគេើ្កោស។ ជាទូគៅគៅគពេប្ែេគយើង
គបាោះពុរឯ
ភ កសារគចញរកគ្ៅតាររយៈ Printer គគគៅការគបាោះពុរគភ ោះថា Hard Copy ។
Printer ជាម៉ាសុ៊ីនស្មប់គបាោះពុរឯ
ភ កសារ វាជាឧបករណ៍ស្មប់បគញ្ច ញព័រ៌មន ប្ែេយច
គយយេនកគ្បើ្បាស់គរើេគើើញនូែឯកសាររបស់ខួ ន
ល គចញគចញរកខាងគ្ៅជា្កោស់។

គយើងយចគបាោះ

ពុរភ ឯកសារជាេកសរ ឬ ជារូបភាពគចញរកខាងគ្ៅជាពណ៌្រមជារិ ឬ សគមម យ្ស័យគៅតារ្បគេទ
ថ្ន Printer គ ោះ គ្ពាោះថា Printer ខលោះយចគបាោះពុរបា
ភ នប្រពណ៌សគមម ឯខលោះគទតរយចគបាោះពុរបា
ភ នទាំងស
គមមេង និងពណ៌្រមជារិេង ។

Non-Impact Printer

Impact Printer

Printer មន២្បគេទគឺៈ
 Impact Printer: គ្បើកបេ Printer គែើរប៊ីេូសទឹកថានាំ Inked Ribbon គហើយទឹកថានាំនឹងគចញព៊ី
Ribbon គៅប៉ាោះនឹង្កោស់។ ឧទហរណ៍ Dot Matrix Printer ជា្បគេទ Impact Printer
ប្ែេ
 Non-Impact Printer: គ្បើ ែិ្៊ីគេសងគទតរគែើរប៊ីោក់ពណ៌េកសរ ឬរូបភាពគៅគេើ្កោស់ មន
ន័យថាកាេ Printer រិនប៉ាោះផ្ទទេ់គៅនឹងថ្េទ្កោស់គទ ។
៣. េកខណៈថ្ន Printer

ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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Printer គឺមន្បគេទគេសងៗគ្ននជាគ្ចើន ។ គសទើរប្រទាំងេស់ថ្ន Printer គឺមនរូេោានថ្នភាព
ោច់គោយប្ឡកព៊ីគ្ននេាំព៊ីេកខណៈរបស់វាប្ែេរួរមន Resolution, Color Capability, Speech និង
Memory ។
 Resolution: ស្មប់ Printer គឺវាមន Resolution ែូចគ្ននគៅនឹង Monitor ។ វាមនទាំហាំ
ចាស់លាស់ ថ្នរូបភាពប្ែេបានបគងកើរ ។ Printer Resolution គឺរងាវស់របស់វា្រូែបានគិរជា dpi
(dots per inch) ប្ែេ Printer ភាគគ្ចើនបគងកើរគឡើងមន Resolution ជារ្យរ 1,200 dpi ។
 Color Capability: បានេដេ់គោយម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរជា
ភ គ្ចើន គពេសពវថ្ងៃ េនកគ្បើ្បាស់ប្រងប្រ
មនសិទធិគ្រើសគរើសយកនូែការគបាោះពុរណា
ភ
រួយ ែូចជាការគបាោះជាេកខណៈពណ៌ ឬសគមម ។ ព៊ីគ្ពាោះការ
គបាោះពុរឯ
ភ កសារប្ែេមនព័រ៌មន គឺវាមនរថ្រលថ្ងលជាងការគបាោះពុរស
ភ គមម ។
 Speed: វាគឺជារងាវស់គពេគែលាគបាោះពុរតា
ភ រចាំនួនសនលឹកកនុង ១

ទ៊ី ។ ជាប្បបប្េនម៉ាសុ៊ីនគបាោះ

ពុរបា
ភ នគបាោះពុរជា
ភ រ្យរព៊ី ទាំព័រ គៅ ១៩ទាំព័រកនុង ១ ទ៊ី ស្មប់ការគបាោះពុរភ សគមម គហើយគបាោះពុរព
ភ ៊ី

១៣ទាំព័រ គៅ ១៥ទាំព័រ កនុង ១ ទ៊ី ស្មប់គបាោះពុរម
ភ នពណ៌ ។
 Memory: គឺជាកប្នលងប្ែេរកាទុកនូែ Instruction ឬ Documents កនុងការរង់ចស
ាំ ្មប់ការ
គបាោះពុរភ ។

៤.ម៉ាសុន
៊ី ភ ោះពុមភ INK-JET
Ink-Jet
ស។

Printer

គឺជាម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរគភ ោយការបាញ់ទឹកគមមកនុងគេបឿនខពស់គៅគេើថ្េទថ្ន្កោ

ែាំគណើរការគនោះរិន្រឹរប្របគងកើរនូែគុណភាព

ថ្នការគបាោះពុរឯ
ភ កសារ

ឬរូបភាពគ ោះគទ

ប៉ាុប្នតវា

េនុញ្ញារឲ្យការគបាោះពុរបា
ព ន្រឹរ្រូែកនុងការផ្ទលស់បូរដ ពណ៌ប្ែេគ្វើឲ្យវាមនេកខណៈេអពិគសសស្មប់
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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គរើសយក Application ណារួយ។ Ink Jet Printer គឺជាម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរប្ភ ែេទទួេបានការគពញនិយរ
យ៉ាងទូេាំទូលាយកនុងការគ្បើ្បាស់ ពួកគគគរឿជាក់ថាវាសាៃរ់គោយគ្បៀបគ្តបជារួយរថ្រល។ រថ្រលរបស់
Ink Jet Printer គឺថ្ងល គៅគពេប្ែេគយើងបដូរនូែែុាំទឹកថានាំរបស់វា (Caរtridge)។ គោយគហរុេេថាការ
គ្បើ្បាស់របស់គគ គឺគ្បើ្បាស់គ្ចើនជារួយនឹងែុាំទឹកថានាំពណ៌គមមគហើយគ្បើការគបាោះពុរជា
ភ រួយនឹងែុាំទឹកថានាំ
ពណ៌ ប្ែេមនរថ្រលរឹរប្រថ្ងល។ Ink Jet Printer េដេ់គេបឿនគិរជាចាំនួនសនលឹកកនុងរួយ ទ៊ីមនព៊ី ២ សលឹក
គៅ ៤ សលឹកកនុងរួយ ទ៊ី និងមន Resolution ព៊ី៣០០dpi គៅ៦០០dpi (Dot Per Inch)។ Ink Jet
Printer ជាគាំរូរួយរបស់ម៉ាសុ៊ីន Printers សថិរកនុងរាំពូក Non-impact Printers។\

៥. ម៉ាសុន
៊ី ភ ោះពុមភ LASER
Laser Printer គឺគ្បើ្បាស់នូែបគចចក ែិទយ្សគែតងគៅនឹងការគ្បើ្បាស់ជារួយម៉ាសុ៊ីនងរចាំេង
(Photocopying Machine)។ Laser Printer គ្បើការបញ្ញចង
ាំ ពនលឺ Laser គែើរប៊ីគបាោះពុរន
ភ ូែរូបភាព ឬ
ឯកសារជារួយ នឹងភាពេអសាអរ និងមនគុណភាពបាំេុរេ។ Laser Printer យចគបាោះពុរបា
ភ នគេឿន
ជាង Ink Jet Printer គហើយក៍មនរថ្រលថ្ងលជាង Ink Jet Printer ។ Laser Printer មនព៊ីរ្បគេទគឺ៖
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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 Personal Laser Printer: ជាទូគៅវារិនមនេដេ់នូែការគបាោះពុរជា
ុភ េកខណៈពណ៌គ ោះគទ វា
មនរថ្រលគថាក គហើយ្រូែបានគ្បើគោយេនកគ្បើ្បាស់ជាគ្ចើនជាេកខណៈបុគេ
ា ។
 Shared Laser Printers: វាគបាោះពុរបា
ភ ននូែពណ៌្រមជារិ និង សគមម ប្ែេវាមនរថ្រលថ្ងល គហើយ
្កុរថ្នេនកគ្បើ្បាស់ប្ែេវាយចគបាោះពុរគភ េើសព៊ី ៥០ទាំព័រកនុងរួយ ទ៊ី។

៦. ម៉ាសុន
៊ី Thermal Printer
Thermal Printer បានគ្បើ្បាស់នូែធារុកគដដគែើរប៊ីគបាោះពុរន
ភ ូែភាព ឬឯកសារ្កោស។ ជាការ
ពិរណាស់ម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរគភ នោះគឺ្រូែបានគ្បើ្បាស់គៅកនុងរនទ៊ីរពិគសា្ន៍ គែើរប៊ីងរនូែ Data ។ ពណ៌របស់
ម៉ាសុ៊ីនគបាោះបុរភ Thermal ្រូែយករកគ្បើ្បាសយ៉ាងទូេាំទូលាយស្រប់ការគបាោះពុរន
ភ ូែពណ៌ប្ែេមន
គុណភាពខពស់ែូចជា សិេបៈរូប និងេរថបទ។
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ពណ៌របស់ម៉ាសុ៊ីន Thermal រិនសូរគពញនិយរគទគ្ពាោះរថ្រលរបស់វា និងរ្រូែការរបស់វា ្រូែ
ការ្បគេទ្កោស់ពិគសសគទើបគបាោះពុរគភ ចញ។

៧. ម៉ាសុន
ភ ទទភទៀត
៊ី ភ ោះពុមដ
មន្បគេទគ្ចើនគទតរថ្នម៉ាសុ៊ីន Printer ប្ែេរូបមន Dot-matrix Printer, Photo Printer
និង Portable Printer ។
 Dot-matrix printer: ទ្រង់ថ្នរួេកសរ និងរូបភាពគ្បើ្បាស់នូែរចេ
ុ គែើរប៊ីគបាោះពុរ។
ភ គ្បើ្បស់
ជារួយ Microcomputer រដងមដេគែើរប៊ី Printer វាមនរថ្រលរិនថ្ងល គហើយគរឿជាក់ថាវារិនមនសគរលង
រំខាន។ ជា្រមតា ពួកគគគ្បើ្បាស់វាស្មប់ការងារណារួយប្ែេមនេកខណៈរិនសូែចាំបាច់ចាំគពាោះគុណ
ភាព។

 Printer: គឺជាម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរប្ភ ែេមនគគ្នេបាំណងពិគសសរួយ ស្មប់ការគបាោះពុរប្ភ ែេមន
េកខណៈទូលាយ។ គ្បើ្បាស់វាគែើរប៊ីគបាោះពុរព
ភ ៊ី Graphic Tablets និង Graphics គេសងគទតរព៊ី Input
ររៀបររៀងរោយ : និស្សិតក្កុមទ្យី៨
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Device។ Plotter Printer យចគបាោះពុរន
ភ ូែប្េនទ៊ី រូបភាព សថបរយករម និងគាំនូ ែិសក
វ រម។ Plotter
Printer ្រូែបានគ្បើគោយេនកគូស Graphic ែិសក
វ រ និងសាថបរយករ គែើរប៊ីគបាោះពុរកា
ភ រ Design ។
 Photo

Printer:

គឺជាម៉ាសុ៊ីនស្មប់គបាោះពុរន
ភ ូែរូបភាពគចញព៊ីម៉ាសុ៊ីនងររូប...។

Photo

Printer ភាគគ្ចើនគបាោះពុរទ
ភ ាំហាំ ៣×៥ ឬ ៤×៦ ស្មប់រូបភាពគៅគេើ្កោស់។
 Portable Printers: គឺជាម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរប្ភ ែេគ្បើជារួយ Notebook ឬ Laptop Computer

ប្ែេម៉ាសុ៊ីនគបាោះពុរគភ នោះមនទ្រង់្សាេ គហើយគសដើង។ វាយច្រូែរភាាប់គៅ Laptop Computer តារ
រយៈ USB ឬ Parallel Port និងយចគបាោះពុរភ សគមម ឬ ពណ៌បាន។
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៨.ឧបករណ៏បភញ្ច ញសំភលង
ឧបករណ៍បគញ្ច ញសាំគេង
Computer

ជាឧបករណ៍គ្វើការបកប្្បទិនន
ន ័យប្ែេជា្បគេទសាំគេងគចញព៊ី

រកគ្ៅគយយគយើងសាដប់បាន

គហើយឧបករណ៍ទង
ាំ គ ោះមនែូចជា

Speaker,

Headphone...។ ឧបករណ៍ទង
ាំ េស់ភាាប់គៅនឹង Sound Card ប្ែេមនគៅកនុង System Unit ។
Combination Input and Output devicesមនឧបករណ៍ បគញ្ច ញ និង បញ្ាូ េ ពរ៌មនជាគ្ចើនប្ែេ
គគយករក្ចបាច់បញ្ាូ េគ្ននគែើរប៊ីគ្វើជាឧបករណ៍ប្ររួយ កនុងគគ្នេបាំណងរួយសនសាំសាំថ្ចងែិកាទ៊ីកប្នលងនិង
ចាំគនញគពេគែលាេងប្ែរ។
ឧបករណ៍ទង
ាំ គ ោះមនែូចជា Fax Machine, Multifunctional Devices, Internet
Telephone,និង Terminal ជាគែើរ។

1.Fax Machine: យចគៅរ៉ាយងគទតរថា
Facsimile Transmission machine គហើយវាគឺ
ជាឧបករណ៍សង
ដ ់ោរ រួយប្ែេគគគពញនិយរគ្បើគៅ
តារការិយេ័យ ។ វាគ្វើការប្បងប្ចកគពេគែលារដង
រួយៗ សាំរាប់គេញើរ និងទទួេ រូបភាពតាររយៈទូរស័ពទ
គ្បើប្ខស ។ ឥឡូែគនោះ Computer ក៏មនសររថភាព
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យចគ្វើការ រាំនួសម៉ាសុ៊ីន Fax បានប្ែរ គោយ្គ្នន់ប្រគ្វើការបប្នថរ Fax/Modern board ចូេគៅកនុង
System Unit ប៉ាុគណា
ណ ោះ។
2 .Multifunction Devices (MFD)
យចនិយយបានថា All in one (AIO) Device
គគបាន បញ្ាូ េនូែសររថភាពគ្វើការជាគ្ចើនបញ្ាូ េ
គ្ននែូចជា Scanner, Printer, Fax និង
Photocopying Machine រកសថិរគៅគេើម៉ាសុ៊ីន
ប្ររួយ ។ គុណ្បគយរន៍របស់វាគឺ ចាំគនញងែិកា
ចាំគនញទ៊ីកប្នលង ប៉ាុប្នដពុាំសូែមនគុណភាព េអជាង
ឧបករណ៍ប្ែេមនរុខងាររួយរុខៗគ ោះគទ ។ គគ
គ្ចើនគ្បើវាតារការិយេ័យគេសងៗ និង គៅតារ
េទោះេងប្ែរ ។

3. Internet Telephones ជាឧបករណ៍បញ្ាូ េ និង
បគញ្ច ញទិនន
ន ័យពិគសសរួយសាំរាប់គ្វើការទទួេយក និងបគញ្ច ញ
គៅែិញនូែសាំគេងប្ែេយចទក់ទងគ្ននបាន ។ ជាទូគៅគគភាាប់វា
គៅនឹង System Unit តាររយៈ USB Port គហើយគ្វើការងារែូច
្បព័នទ
ធ ូរស័ពគទ ្បើប្ខស្រមតាប្ែរ ។
4 .Terminal គឺជាឧបករណ៍បញ្ចូ េនិងបញ្ាូ នទិនន
ន ័យយចភាាប់យចភាាប់គៅកាន់ Mainframe រឺ
ក៏កុាំពយូទ័រ ្បគេទគេសងគទតរែូចជា Host Computer រឺ Server ។
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