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េមេរាគ គឺជាកម�វ �ធីែដល�ត�វបានេ�បី�បាស់េដីម�បីង�េ�គាះថ�ាក់ដល់កំុព�ទ័ូររបស់អ�កេ�បី�បាស់។ វាមាន
សមត�ភាពទូលំទូលាយែដលរមួមាន៖
 

រ�ខានដល់�បតិបត�ិការកំុព�ទ័ូរ
�បមូលយកព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ែក�ងបន�ំអ�កេ�បី�បាស់េដីម�េីផ�ីសារឥតបានការ ឬសារែក�ងក�ាយ
លួចចូលេ�បី�បាស់�បព័ន�កំុព�ទ័ូរឯកជន

 

េមេរាគភាគេ�ចីន គឺជាបទឧ�កិដ� និង�ត�វបានេ�បីជាញឹកញាប់េដីម�លួីចយកព័ត៌មាន ព័ត៌មានធនាគារ ឬ
ព័ត៌មានចូលេទ�គណនីអីុែមល ឬគណនី�បព័ន�ផ�ព�ផ�ាយសង�មេផ�ងៗេទ�ត។ ស�ាប័នរដ�ាភិបាល ភ�ាក់ងារ
អនុវត�ន៍ច�ាប់ និងសូម�ែីត�បជាពលរដ� េ�បី�បាស់េមេរាគេជ�សវាង កូដនីយកម� េដីម�តីាមដានេទ�េលីអ�កេ�បី
�បាស់។
 

គូ�បែជងរបស់អ�ក អាចលួចថតសកម�ភាពតាមរយៈកាេមរ �ា Webcam ឬមី�ក�ហ�ូន និងបិទការជូនដំណឹង
េផ�ងៗស�មាប់កម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគ ចម�ងយកនូវអ�ីែដលអ�កបានចុច ចម�ងអីុែមល និងឯកសារ
លួចយកេលខសម�ាត់េផ�ងៗ និងេ�ចីនេទ�តតាមរយៈកម�វ �ធីេមេរាគទាងំេនាះ។

េតីគូ�បែជងរបស់អ�កអាចេ�បី�បាស់កម�វ�ធីេមេរាគទាងំេនាះេដីម�ីតាមដានអ�ក
បានយ៉ាងដូចេម�ច?
វ �ធី ែដល ល� បំផុត េដីម� ីេច�សវាង ការវាយ�បហារ េដាយ េមេរាគ ទាងំអស់ េនាះ  ដំបូង �ត�វ េជ�សវាង ការ ឆ�ង េមេរាគ ។
បុ៉ែន� វា �បែហលជា ពិបាក  �បសិនេបីគូបដិបក� របស់ អ�ក អាចចូលេទ�កាន់ ៃថ�អវសាន  របស់កម�វ �ធី កំុព�ទ័ូរ (ជា ការ
វាយ�បហារ ែដល េ�ជ�តចូល តាមរយៈ ចំណុចេខ�ាយ របស់ កម�វ �ធី កំុព�ទ័ូរ) ។ ចូរ គិតថា  កំុព�ទ័ូរ របស់ អ�កជា បន�ាយ 

មួយ ។ ៃថ�អវសាន  ជា �ចក សម�ាត់ មួយ ែដល អ�ក មិនបានដឹង  បុ៉ែន��ត�វបានរកេឃីញេដាយគូ�បែជងរបស់អ�ក ។
អ�កមិនអាចការពារខ�ួនអ�ក�បឆាងំនឹង�ចកចូលសម�ាត់ ែដលអ�កមិនបានដឹងេនាះេឡយី។ រដ�ាភិបាល និងទី
ភ�ាក់ងារអនុវត�ន៍ច�ាប់ អាចេធ�ីការរក�ាទុក និងទាញយកផល�បេយាជន៍ពី ៃថ�អវសាន ស�មាប់េគាេដ�ក�ងុការ
វាយ�បហារតាមរយៈេមេរាគទាងំេនាះ។ ឧ�កិដ�ជន និង�ក �មេផ�ងៗេទ�ត �បែហលជាអាចេ�បី�បាស់ ៃថ�អវសាន
ផងែដរ តាមរយៈការដំេឡងីកម�វ �ធីែដលភ�ាប់ជាមួយកម�វ �ធីេមេរាគេទ�េលីកម�វ �ធីកំុព�ទ័ូររបស់អ�ក។ បុ៉ែន�ការវាយ
�បហារតាមរយៈ ៃថ�អវសាន គឺមានតៃម�ៃថ� េហីយ�ត�វចំណាយេ�ចីនេដីម�េី�បី�បាស់ម�ងេទ�ត (េន�េពលអ�កេ�បី
�ចកសម�ាត់េដីម�េី�ជ�តចូលក�ងុបន�ាយ េនាះវាបេង�ីនឱកាសែដលមនុស�េផ�ងេទ�តអាចរកវាេឃីញ)។ វាជា
េរ�ងសាម�� ជាទូេទ�ស�មាប់អ�កវាយ�បហារ េដីម�បីេ��ាតអ�កក�ងុការដំេឡងីេមេរាគេដាយខ�ួនឯង។



េតីអ�កអាចការពារខ�ួនអ�ក�បឆាងំនឹងេមេរាគទាងំអស់េនាះបានយ៉ាងដូចេម�ច

កម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគ អាចមាន�បសិទ�ភាពក�ងុការ�បយុទ��បឆាងំនឹងេមេរាគជាមូលដ�ាន ែដលមិនែមនជា
េគាលេដ�េមេរាគទាងំអស់េនាះ ែដលអាច�ត�វបានេ�បី�បាស់េដាយឧ�កិដ�ជន�បឆាងំនឹងេគាលេដ�រាប់រយ ឬរាប់
ពាន់នាក់។
េទាះជាយ៉ាងណា កម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគ គឺមិនមាន�បសិទ�ភាព�បឆាងំនឹងការវាយ�បហារេគាលេដ�េនាះេឡយី
ដូចជាការវាយ�បហារមួយែដលេរ�បចំេដាយពួក  េហគឃ័ររបស់រដ�ាភិបាលចិន េដីម�វីាយ�បហារេលីកាែសត
New York Times ជាេដីម។ ភ�ាក់ងារ EFF បានផ�ល់អនុសាសន៍ឱ�េ�បីកម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគេន�េលីកំុព�ទ័ូរ
និងស�ាតហ�ូនរបស់អ�ក េទាះបីជាមិនអាចែណនាផំលិតផលកម�ាត់េមេរាគជាក់លាក់ណាមួយក៏េដាយ។

វាមាន វ �ធី ជាេ�ចីន ែដល អ�ក វាយ�បហារ អាច ព�ាយាម បេ��ាត អ�ក  ក�ងុ ការដំេឡងី េមេរាគ េទ� ក�ងុ កំុព�ទ័ូរ របស់ អ�ក 

។ ពួកេគ អាច េ�បី�បាស់ ការ ែក�ងបន�ំ កូដ បង�ប់ ជា តំណ ភ�ាប់ េទ�កាន់ េគហទំព័រ  ឯកសារ  PDF  ឬ សូម�ែីត កម�វ �ធី 

ែដល បេង�ីត េឡងី េដីម� ីជួយការ ពារ កំុព�ទ័ូរ របស់ អ�ក ។ អ�ក អាច �ត�វ បាន កំណត់ ជាេគាល េដ�  តាមរយៈ អីុែមល
របស់ អ�ក (ែដល េមីលេទ� ហាក់បីដូចជា វាមក ពី មនុស� ែដល អ�ក ស�ាល់ ) ឬតាមរយៈ សារ េន� េលី �បព័ន�  Skype 

ឬ Twitter  ឬតាមរយៈ តំណ ភ�ាប់ ែដល បាន បេង�ាះេទ�េលីទំព័រ េហ� សបុ៊ ករបស់ អ�ក ។ ជាទូេទ�  េគាលេដ� ៃន ការ
វាយ�បហារ  គឺ �ត�វ បាន យកចិត� ទុកដាក់ ពី �ក �ម អ�ក វាយ�បហារ ែដល នឹងព�ា យាម បេ��ា តអ�កឲ� ទាញ យក កម�វ �ធី 

េមេរាគ ទាងំេនាះ ។
 

ជាឧទាហរណ៍ េន�ក�ងុ �បេទស លីបង់  �ក �ម អ�ក វាយ�បហារ បាន  កំណត់ េគាលេដ� េទ�េលី ជនសីុវ �ល  េដាយ ែក�ង
បន�ំ េមេរាគ Trojen េទ� ជា កម�វ �ធី ទំនាក់ទំនង ែដល មាន សុ វត�ិភាព  ដូចជា កម�វ �ធី  Signal  និង  កម�វ �ធី 

WhatsApp  ជាេដីម ។ �ក �ម អ�ក�បឆាងំ េអត�ពីូ  និស�ិត  និង េមធាវ � ការពារ សិទ�ិមនុស�  �ត�វ បាន េគ កំណត់ 

ជាេគាល េដ�  េដាយ េ�បី�បាស់ �បេភទ េមេរាគ  Spyware  ែចកចាយ តាម រយៈការ េធ�ី បច�ុប�ន�ភាព របស់ កម�វ �ធី 

Adobe  Flash  និង ឯកសារ  PDF  ែដល មាន លក�ណៈ នេយាបាយ ។ េហីយ សកម�ជន ទីេប  �ត�វ បាន កំណត់ 

ជាេគាល េដ� ជាមួយ េមេរាគ ែដល បាន លាក់ េន�ក�ងុ ឯកសារ  PDF  ែដល េមីលេទ� ហាក់បីដូចជា វា �ត�វ បាន ប��ូន 

េដាយ សកម�ជន ទីេប ម�ាក់ េផ�ងេទ�ត ។

េ�បី�បាស់កម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគ

គួរ�ប �ង�បយ័ត�ចំេពាះឯកសារភ�ាប់ែដលគួរឲ�សង�័យ
វ �ធី ល� បំផុត េដីម� ីេជ�សវាង ការ ឆ�ង េមេរាគ ទាងំអស់ េនាះ  គឺ េជ�សវាង ការ េបីក ឯកសារ ែដល អ�ក សង�័យ  និង ការ
ដំេឡងី កម�វ �ធី ែដល មាន ភ�ាប់ ជាមួយ េមេរាគ ។ មនុស� ែដល មាន ជំនាញ ខាង កំុព�ទ័ូរ  និង បេច�កេទស  េ�ចីន មាន
ការ ែស�ងយល់ ល�  និង អាច ែបងែចក អ�ី ជា េមេរាគ  និង មិនែមន  បុ៉ែន�  ការវាយ�បហារ ែដល មានការ កំណត់ 

េគាលេដ� ច�ាស់លាស់  និង េរ�បចំ ល�  េន�ែត អាច ែក�ងបន�ំ បាន ។
 

�បសិនេបីអ�កកំពុងេ�បី Gmail អ�កគួរេបីកឯកសារែដលអ�កសង�័យេន�ក�ងុ Google Drive ជា
ជាងទាញយកវា ែដលេនះ វាអាចការពារកំុព�ទ័ូររបស់អ�កពីការឆ�ងេមេរាគ។
ការេ�បី�បាស់�បព័ន� �បតិបត�ិការែដលមិនសូវេពញនិយម ដូចជា  Ubuntu ឬ ChromeOS អាចជួយអ�ក
បានល�ក�ងុការ�បយុទ��បឆាងំការែចកចាយនូវពពួកេមេរាគទាងំេនាះ បុ៉ែន�វានឹងមិនអាចជួយអ�កក�ងុការ�បយុទ�
�បឆាងំជាមួយការវាយ�បហារែដលមានភាពស�គុស�ាញេនាះេឡយី។



ដំេណីរការបច�ុប�ន�ភាពកម�វ �ធីកំុព�ទ័ូរ

ភាព ងាយ រងេ�គាះ ថ�ី �ត�វ បាន រក េឃីញ េន�ក�ងុ កម�វ �ធី ទាងំអស់ េនាះ  �ក �មហ៊នុ អាច េដាះ�សាយ ប��ា ទាងំេនាះ បាន
 និង ផ�ល់ ជូន អ�ក តាមរយៈ ការ េធ�ី បច�ុប�ន�ភាព របស់ កម�វ �ធី ទាងំេនាះ  បុ៉ែន� អ�ក មិន អាច ទទួល បានការ ែកត�ម�វ ទាងំ
អស់ េនាះ បាន េឡយី  ដរាបណា អ�ក មិន េធ�ី បច�ុប�ន�ភាព កម�វ �ធី កំុព�ទ័ូរ របស់ អ�ក ។ ជាទូេទ�  �បសិនេបី អ�ក កំពុង 
ដំេណីរការ �បព័ន� �បតិបត�ិការែដល ពំុ មានការ ចុះេឈ�ាះ �តឹម�ត�វ   �បាកដ ណាស់  អ�ក មិន អាច េធ�ី បច�ុប�ន�ភាព  អ�ក 
មិន អាច  ឬមិន គួរ ទទួលយក  ការ េធ�ី បច�ុប�ន�ភាព �បព័ន� សុ វត�ិភាព េនាះ េឡយី ។ វា មិនែមន ជា ការពិត េនាះ េឡយី ។

េរ�ងមួយេទ�តែដលអ�កអាចេធ�ីេដីម�កីារពារ�បឆាងំនឹងេមេរាគគឺអ�ក�ត�វ
�បាកដថាអ�កកំពុងដំេណីរការនូវជំនាន់ចុងេ�កាយៃនកម�វ �ធីរបស់អ�កែដល
បានទាញយកនូវបំណះសុវត�ិភាព
ចុងេ�កាយបំផុត។

!

កំណត់សម�ាល់ៃនការវាយ�បហារ
ជួនកាល  កម�វ �ធី កម�ាត់ េមេរាគ ទាងំេនាះ មិន អាច កម�ាត់ េមេរាគ េន� េលី ឧបករណ៍ របស់ អ�ក បាន េឡយី  ជាពិេសស  
�បសិនេបី េមេរាគ េនាះ ជា េមេរាគ ថ�ី  ឬ អ�កបេង�ីត កម�វ �ធី �បឆាងំ េមេរាគមិន ទាន់ ស�ាល់ ។ �បសិនេបី ករណីេនះ េកីត
េឡងី  អ�ក �បែហលជា េន�ែត អាច ែស�ងរក ដំេណាះ�សាយ បាន តាម រយៈកំណត់ចំណា ំៃន ការវាយ�បហារ ណាមួយ 
។ កំណត់សម�ាល់ ៃន ការ វាយ�បហារ  គឺជា ស��ា  ឬជា គន�ឹះ ែដល ប��ាក់ ថា  កំុព�ទ័ូរ របស់ អ�ក �ត�វ បាន ឆ�ង េមេរាគ 
។ ឧទាហរណ៍  អ�ក អាចកត់សម�ាល់ ពន�ឺ េន� ជិត កាេមរ �ា Webcam  របស់ អ�ក បាន េបីក  េបី េទាះបីជា អ�ក មិនបាន 
េបីក វា េដាយខ�ួនឯង ក៏េដាយ  (យ៉ាងណាមិញ  េមេរាគ ក�មិត
ខ�ស់ អាច េធ�ីការ បិទេភ�ីង កាេមរ �ា របស់ អ�ក )។ ឧទាហរណ៍ មួយេទ�ត៖ ជួនកាល អ�កទទួល បានការ �ពមាន ពី
Facebook  ឬ Twitter  ឬ  Microsoft  ឬ  Google �បសិនេបី ពួកេគ េជ� ថា  គណនី របស់ អ�ក �ត�វ បាន 
កំណត់ ជាេគាល េដ� េដាយ អ�កវាយ�បហារ េ�កាម ការឧបត�ម� េដាយ រដ� ។
 
កំណត់សម�ាល់េផ�ងេទ�ត គឺមានភាពមិនសូវច�ាស់លាស់ អ�កអាចសម�ាល់េឃីញអីុែមលរបស់អ�កកំពុង�ត�វ
បានចូលេ�បីពី អាសយដ�ាន (IP) េផ�ងេទ�ត ែដលមិនស�ាល់ ឬថាការកំណត់របស់អ�ក�ត�វបានផ�ាស់ប�ូរេដីម�ី
េផ�ីច�ាប់ចម�ងអីុែមលទាងំអស់របស់ អ�កេទ�អាសយដ�ានអីុែមលែដលអ�កមិនស�ាល់។
�បសិនេបីអ�កមានសមត�ភាព�ត�តពិនិត�ចរាចរណ៍�បព័ន�បណ� ាញរបស់អ�ក េពលេវលា និងទំហំៃនចរាចរណ៍
អាចបង�ាញអ�កពីការវាយ�បហារទាងំេនាះ។
ឧទាហរណ៏មួយេទ�ត អ�ក�បែហលជាសម�ាល់េឃីញថា កំុព�ទ័ូររបស់អ�កបានភ�ាប់េទ�នឹងម៉ាសីុន�គប់�គង និង
ប��ាែដលស�ាល់ ែដលជា�បេភទកំុព�ទ័ូរេមែដលេធ�ីការប��ាេទ�ម៉ាសីុនកូនែដលឆ�ងេមេរាគ ឬម៉ាសីុនែដល
ទទួលបានទិន�ន័យពីម៉ាសីុនែដលមានេមេរាគ។



េតីអ�កគួរេធ�ីដូចេម�ច �បសិនេបីអ�កសម�ាល់េឃីញេមេរាគេលីកំុព�ូទ័ររបស់អ�ក?

�គប់ពាក�ែដលអ�កបានចុចេន�េលីក�ារចុចរបស់អ�ក អាច�ត�វបានប��ូនេទ�កាន់អ�កវាយ�បហារ។ អ�ក�បែហល
ជាចង់យកកំុព�ទ័ូររបស់អ�កេទ�ឱ�អ�កជំនាញខាងសន�ិសុខ ែដលអាចរកេឃីញព័ត៌មានលម�ិតបែន�មអំពីេមេរាគ
ទាងំអស់េនាះ។
�បសិនេបីអ�កបានរកេឃីញេមេរាគ ការចាប់យកវាេចញមិនធានាសុវត�ិភាពៃនកំុព�ទ័ូររបស់អ�កទាងំ�ស �ងេនាះ
េទ។ េមេរាគមួយចំនួន ផ�ល់ឱ�អ�កវាយ�បហារនូវសមត�ភាពក�ងុការ�បតិបត�ិកូដដំេឡងីបែន�មតាមអីុនធឺណិត
េន�េលីកំុព�ទ័ូរែដលបានឆ�ងេមេរាគ េហីយវាមិនអាចធានាបានេទថា អ�កវាយ�បហារមិនបានដំេឡងីកម�វ �ធី
េមេរាគបែន�មេទ�ត ខណៈែដលពួកេគកំពុង�គប់�គងកំុព�ទ័ូររបស់អ�ក។

អ�ក�បែហលជាចង់ដំេឡងី�បព័ន��បតិបត�ិការកំុព�ទ័ូររបស់អ�កេឡងីវ �ញ េដីម�លុីបេមេរាគទាងំេនាះេចញ។ វា
នឹងលុបេចាលេមេរាគភាគេ�ចីន បុ៉ែន�េមេរាគមួយចំនួនេន�ែតអាចដំេណីរការបាន។ �បសិនេបីអ�កដឹងច�ាស់
េន�េពលែដលកំុព�ទ័ូររបស់អ�កបានឆ�ងេមេរាគ អ�កអាចដំេណីរការដំេឡងីឯកសារកំុព�ទ័ូរេឡងីវ �ញមុនេពល
ែដលវាបានឆ�ងេមេរាគ។
 
ការដំេឡងីសាថ�ីនូវឯកសារេ�កាយៃថ�ែដលឆ�ងេមេរាគ វាក៏អាចប៉ះពាល់កំុព�ទ័ូររបស់អ�កជាថ�ីែដរ។

�បសិនេបីអ�កសម�ាល់េឃីញេមេរាគេលីកំុព�ទ័ូររបស់
អ�ក ចូរអ�កកាត់ផ�ាច់កំុព�ទ័ូររបស់អ�កពី�បព័ន�
អីុនធឺណិត និងប��ប់ការេ�បី�បាស់ជាបន�ាន់។!

ចូលេទ�ក�ងុកំុព�ទ័ូរេផ�ងែដលអ�កេជ�ថាមានសុវត�ិភាព េហីយប�ូរពាក�សម�ាត់
របស់អ�ក។  ពិចារណារាល់ពាក�សម�ាត់ែដលអ�កបានវាយប��ូលេន�េលីកំុព�ទ័ូរ
របស់អ�ក េន�េពលែដលវា�ត�វបានវាយ�បហារ។


