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https://ssd.eff.org/en/module/how-avoid-phishing-attacks
�ត�តពិនិត�ចុងេ�កាយ៖ ១១-២៦-២០១៩ (Last reviewed: 11-26-2018)

េន�េលីដំេណីរការេដីម�េីធ�ីឱ��បេសីរេឡងីនូវសន�ិសុខឌីជីថលរបស់អ�ក អ�កអាចនឹងជួបមនុស�មិនល�ែដល 

បុ៉ន  ប៉ងេធ�ីឱ�ប៉ះពាល់ដល់េគាលេដ�សន�ិសុខរបស់អ�ក។ េយីងេហ�អ�កទាងំេនះថាជាស�ត�វ។  េន�  េពលែដល
មានគូបដិបក្ខ ប��ូនអីុែមល ឬ  តំណភ�ាប់ ែដល  េមីល   េទ� ដូចជាធម�តា បុ៉ែន�តាមពិត វា មានភាពពិសពុល
ែដលេគេហ�ថាការបន�ំ។ ការវាយ�បហារេដាយការបន�ំ ជា ធម�តា វាគឺមកជាទ�មង់ៃនសារេដីម�បី��ុះប��ូលអ�ក
ឲ�៖
 

ចុចេលីតំណភ�ាប់
េបីកឯកសារ
ដំេឡងីកម�វ �ធីេន�េលីឧបករណ៍របស់អ�ក ឬ
ប��ូលេឈ�ាះេ�បី�បាស់ និងពាក�សម�ាត់របស់អ�កេទ� ក�ងុ េវបសាយ ែដល �ត�វេមីលេទ� ដូចជាេគហទំព័រពិត
�បាកដ។

 

ការវាយ�បហារេដាយបន�ំ អាចបេ��ាតអ�កឱ��បគល់ពាក�សម�ាត់របស់អ�ក ឬ បេ��ាត អ�ក ឱ�ដំេឡងីេមេរាគ
េន�េលីឧបករណ៍របស់អ�ក។ អ�កវាយ�បហារ អាចេ�បី េមេរាគ េដីម� ី�គប់ �គង ឧបករណ៍របស់អ�កពីចម�ាយ លួច
ព័ត៌មាន ឬលួចតាមដានអ�ក។
 

េគាលការណ៍ែណនាេំនះ នឹងជួយអ�កក�ងុការកំណត់អត�ស��ាណការវាយ�បហារេដាយបន�ំេន�េពលអ�ក
េឃីញវា និងេរ�បរាប់ពីវ �ធីជាក់ែស�ងមួយចំនួន េដីម�ជួីយការពារ�បឆាងំនឹងការវាយ�បហារែបបេនះ។

�បេភទៃនការវាយ�បហារេដាយបន�ំ

អ�កវាយ�បហារេដាយបន�ំ អាចបេ��ាតអ�កឱ�ផ�ល់ឱ�ពួកេគនូវពាក�សម�ាត់របស់អ�ក េដាយេផ�ីឱ�អ�កនូវតំណ
ភ�ាប់បេ��ាត។ អាសយដ�ានេវបសាយេន�ក�ងុសារ�បែហលជាមានេគាលេដ�មួយ បុ៉ែន�វានាេំទ�េគាលេដ�មួយ
េផ�ងេទ�ត។ េន�េលី កំុព�ទ័ូររបស់អ�ក ជាទូេទ�អ�កអាចេមីលេគាលេដ�របស់ URL េដាយដាក់កូន
កណ�ុ រេលីតំណភ�ាប់។ បុ៉ែន�តំណភ�ាប់អាច�ត�វបានបន�ំបែន�មេទ�តជាមួយនឹងតួអក�រែដលេមីលេទ�ដូចជាពិត ឬ
េដាយេ�បី េឈ�ាះ េវបសាយែដល មានតួអក�រមួយខុសពីេឈ�ាះេវបសាយផ�ូវការរបស់េគ និងអាចនាអំ�ក
េទ�េវបសាយែដលហាក់ដូចជាចូលេទ�កាន់េសវាកម�ែដលអ�កេ�បី�បាស់ ដូចជា Gmail ឬ Dropbox

ជាេដីម។  ផ�ាងំចូលែក�ង ក�ាយទាងំ េនះ ជាទូ េទ�    េមីល េទ�មានលក�ណៈដូចរបស់ពិត ែដលវាជាការទាក់ទាញក�ងុ
ការវាយប��ូលេឈ�ាះអ�កេ�បី និងពាក�
សម�ាត់របស់អ�ក។ �បសិនេបីអ�កេធ�ីដូេច�ះ អ�កនឹងេផ�ីព័ត៌មានរបស់អ�កេទ�ឱ�អ�កវាយ�បហារ។

ការបន�ំយកពាក�សម�ាត់ (មានន័យដូចគ�ានឹងការ�បមូលទិន�ន័យផ�ាល់ខ�ួនរបស់អ�ក)



ដូេច�ះ មុនេពលវាយពាក�សម�ាត់ សូមេមីលរបារអាសយដ�ានៃនកម�វ �ធីរកុរករបស់អ�ក វា   នឹងបង�ាញេឈ�ាះ
េគហទំព័រពិតរបស់ទំព័រ។ �បសិនេបីវាមិនដូចគ�ានឹងេគហទំព័រែដលអ�កគិតថាអ�កចង់ចូលេនាះ សូមកំុបន�េទ�ត!
សូម ចងចាថំា ការេមីលស�ាកស��ាសម�ាល់�ក �មហ៊នុេន�េលីទំព័រេនះ មិនប��ាក់ថាេគហទំព័រេនាះពិត�បាកដ
េទ។ នរណាម�ាក់អាចថតចម�ងស�ាកស��ាសម�ាល់ ឬរចនាេន�េលីទំព័រផ�ាល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ េដីម�បីេ��ាត
អ�ក។

អ�កវាយ�បហារេដាយបន�ំមួយចំនួន េ�បីទំព័រែដលេមីលេទ�ដូចជាទំព័រែដលេគ
េពញនិយម េដីម�បីន�ំែភ�កអ�ក៖ https://wwwpaypal.com/ គឺខុសពី
https://www.paypal.com/។ ដូចគ�ាេនះែដរ 
https://www.paypaI.com/ (ជាមួយអក�រធំ "i" ជំនួសអក�រ "L") ខុសពី
https://www.paypal.com/។ មនុស�ជាេ�ចីនេ�បីវ �ធីការប�ង�ញ URL

េដីម�បី�ង�ញ URL ែដលែវងមកជាងាយ�ស�លអាន ឬវាយប��ូល បុ៉ែន� URL

ទាងំេនះអាច�ត�វបានេ�បីេដីម�លីាក់បាងំេគាលេដ�ែដលមានេ�គាះថ�ាក់។
�បសិនេបីអ�កទទួលបាន URL ែដលខ�ី ដូចតំណពី Twitter សូមសាកល�ង
ដាក់វាេន�េលីេវបសាយ https://www.checkshorturl.com/ េដីម�ី
េមីលថា េតីវាេទ�ណាឲ�ពិត�បាកដ។

សូមចងចាថំា វាមានភាពងាយ�ស�លក�ងុការបន�ំ អីុ ែមល ែដល បង�ាញ អាសយ ដ�ាន  �តឡប់មិនពិត។ េនះ
មានន័យថា ការពិនិត�េមីលអាសយដ�ានអីុែមលជាក់ែស�ងរបស់អ�កេផ�ី គឺមិន�គប់�គាន់េដីម�បី��ាក់ថា អីុែមល
មួយណា�ត�វបានប��ូនេដាយអ�កណាពិត�បាកដេនាះេទ។

ការវាយ�បហារបន�ំែដលមានេឈ�ាះថា Spearphishing
ការវាយ�បហារេដាយបន�ំភាគេ�ចីនែចកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមបណ� ាញេផ�ងៗ។ អ�កវាយ�បហារអាចេផ�ី
អីុែមលេទ�មនុស�រាប់រយ ឬរាប់ពាន់នាក់ែដលអះអាងថា មានវ �េដអូគួរឱ�ចាប់អារម�ណ៍ ឯកសារសំខាន់ៗ ឬការ
ទូទាត់វ �ក�យប�ត។
 
បុ៉ែន� ជួនកាលការវាយ�បហារេដាយបន�ំ �ត�វបានកំណត់េគាលេដ�េដាយែផ�កេលីអ�ីែដលអ�កវាយ�បហារបាន
ដឹងរចួមកេហីយអំពីព័ត៌មានរបស់បុគ�លម�ាក់េនាះ។ េនះ�ត�វបានេគេហ�ថា "Sphearphishing" ។ សូម 
�សៃមថា  អ�កទទួលអីុែមលពីពូ របស់អ�កេឈ�ាះ បូរ �ស ែដលសរេសរថា មានរបូភាពកូនៗរបស់គាត់។ ពូ បូរ �ស
ពិតជាមាន កូន េហីយេមីលេទ�ដូចជាេផ�ីមកពីអាសយដ�ានរបស់គាត់េទ�ត េហីយអ�កេបីកវា។ េន�េពលែដល
អ�កេបីកអីុែមលមានឯកសារ PDF ភ�ាប់ វាបានបង�ាញរបូភាពកូនរបស់ពូ បូរ �ស បុ៉ែន�វាក៏ដំេឡងីកម�វ �ធីេមេរាគ
ស�ាត់ៗេន�េលីឧបករណ៍របស់អ�កែដលអ�កបានេ�បី�បាស់ េដីម�ឃី�ាេំមីលអ�ក។ ពូ បូរ �ស មិនបានេផ�ីអីុែមលេនាះ
េទ បុ៉ែន�អ�កែដលបានស�ាល់អ�កថាអ�កជាក�យួរបស់ពូ បូរ �ស (េហីយគាត់មានកូន) ជាអ�កេធ�ីវា។ ឯកសារ PDF
ែដលអ�កបានចុច វាបានចាប់េផ�ីមកម�វ �ធី PDF reader របស់អ�ក បុ៉ែន�វាបានទាញយក�បេយាជន៍ពីក�ងុកម�វ �ធី
េនាះ េដីម�ដំីេណីរការកូដផ�ាល់។ បែន�ម ពីេលីការបង�ាញ PDF ដល់អ�ក វាក៏បានទាញយកេមេរាគចូលេទ�ក�ងុ
កំុព�ទ័ូររបស់អ�កផង ែដរ។ េមេរាគេនាះអាចទាញយកទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក និងកត់�តាអ�ីែដលកាេមរ �ារបស់អ�ក
េមីលេឃីញ និងកត់�តាអ�ីែដលមី�ក�ហ�ូនរបស់អ�កស�ាប់។



មេធ�ាបាយល�បំផុតេដីម�កីារពារខ�ួនអ�កពីការវាយ�បហារេដាយបន�ំ គឺមិន�ត�វចុចេលីតំណភ�ាប់ណាមួយ
ឬេបីកឯកសារភ�ាប់ណាមួយេឡយី។ បុ៉ែន�ដំបូន�ានេនះ គឺមិន�បាកដស�មាប់មនុស�ភាគេ�ចីនេនាះេទ។ ខាង
េ�កាមេនះជាមេធ�ាបាយអនុវត�ជាក់ែស�ងមួយចំនួន េដីម�កីារពារ�បឆាងំនឹងការបន�ំ។

រេប�បៃនការជួយការពារការ�បឆាងំនឹងការវាយ�បហារេដាយបន�ំ
េធ�ីបច�ុប�ន�ភាពកម�វ �ធីរបស់អ�ក
ការវាយ�បហារេដាយបន�ំែដលេ�បី�បាស់េមេរាគ ជាញឹកញាប់ពឹងែផ�កេលីកំហសុកម�វ �ធីេដីម�ទីទួលបានេម
េរាគេលីម៉ាសីុនរបស់អ�ក។ ជាធម�តា េន�េពលែដលកំហសុ�ត�វបានេគស�ាល់ អ�កផលិតកម�វ �ធីនឹងេចញផ�ាយ
បច�ុប�ន�ភាពេដីម�ជួីសជុលវា។ មានន័យថា កម�វ �ធីចាស់មានកំហសុជាសាធារណៈែដលអាច�ត�វបានេ�បី
េដីម�ជួីយដំេឡងីេមេរាគ។ ការរក�ាកម�វ �ធីរបស់អ�កឱ�បច�ុប�ន�ភាព អាចកាត់បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ង
េមេរាគ។

េ�បី�បាស់កម�វ �ធី�គប់�គងពាក�សម�ាត់ែដលបំេពញេដាយស�័យ�បវត�ិ
កម�វ �ធី�គប់�គងពាក�សម�ាត់ែដលបំេពញពាក�សម�ាត់េដាយស�័យ�បវត�ិ តាមដានេគហទំព័រណាែដលមាន
ពាក�សម�ាត់ជាកម�សិទ�ិ។ ខណៈែដលវាងាយ�ស�លស�មាប់មនុស��ត�វបានេបាកបេ��ាត េដាយចូលទំព័រ
ែក�ងក�ាយ អ�ក�គប់�គងពាក�សម�ាត់ មិន�ត�វបានេបាកបេ��ាតតាមរេប�បដូចគ�ាេនះេទ។ �បសិនេបីអ�កេ�បី
កម�វ �ធី�គប់�គងពាក�សម�ាត់ (រមួប��ូលកម�វ �ធី�គប់�គងពាក� សម�ាត់ែដលមាន�សាប់េន�ក�ងុកម�វ �ធីរកុរករបស់
អ�ក) េហីយវាបដិេសធេដីម�បំីេពញពាក�សម�ាត់េដាយស�័យ�បវត�ិ អ�កគួរែតស�ាក់េស�ីរ និងពិនិត�េមីលេហីយ
េមីលេទ�តេលីេគហទំព័រែដលអ�កកំពុងេ�បី។ �បេសីរជាងេនះេទ�េទ�ត េ�បី
ពាក�សម�ាត់ែដលបេង�ីតេដាយៃចដន� ដូេច�ះអ�ក�ត�វបានបង�ំឱ�ពឹងែផ�កេលីការបំេពញេដាយស�័យ�បវត�ិ េហីយ
ទំនងជាមិនវាយប��ូលពាក�សម�ាត់របស់អ�កចូលេទ�ក�ងុទំព័រែក�ងក�ាយ។

ប��ាក់អីុែមលជាមួយអ�កេផ�ី
មេធ�ាបាយមួយក�ងុការកំណត់�បសិនេបីអីុែមលគឺជាអីុែមលវាយ�បហារេដាយបន�ំ គឺអាច�ត�តពិនិត� េមីល
តាមរយៈបុ៉ស��េផ�ងៗគ�ាជាមួយអ�កែដលសង�័យថាបានេផ�ីវា។ �បសិនេបីអីុែមលេនាះ�ត�វបានេគអះអាងថាបាន
េផ�ីេចញពីធនាគាររបស់អ�ក កំុចុចេលីតំណេន�ក�ងុអីុែមល។ េដាយជំនួសទូរសព�េទ�កាន់ធនាគាររបស់អ�ក
ឬេបីកកម�វ �ធីរកុរករបស់អ�ក េហីយវាយប��ូល URL ៃនេគហទំព័រធនាគាររបស់អ�ក។ ដូចគ�ាេនះែដរ េបីសិន
ជាពូ បូរ �ស របស់អ�កេផ�ីអីុែមលេដាយភ�ាប់ឯកសារមក សូមទូរសព�េទ�គាត់ េហីយសួរគាត់ថា េតីគាត់បានេផ�ីរបូ
ភាពកូនៗរបស់គាត់មកេទ មុនេពលអ�កេបីកវា។

េបីកឯកសារែដលគួរឱ�សង�័យេន�ក�ងុថាស Google

មនុស�ខ�ះរ�ពឹងថានឹងទទួលបានឯកសារភ�ាប់ពីមនុស�ែដលមិនស�ាល់។ ឧទាហរណ៍៖ ជាទូេទ� អ�កសារ
ព័ត៌មានទទួលឯកសារពី�បភពជាេ�ចីន។ បុ៉ែន�វាអាចជាការពិបាកក�ងុការេផ��ងផ�ាត់ថាឯកសារ Word, Excel
spreadsheet ឬឯកសារ PDF មិនមានេមេរាគ។



ក�ងុករណីទាងំេនះ សូមកំុចុចេទ�ដងេលីឯកសារែដលបានទាញយក។ ផ�ុយេទ�វ �ញ សូមប��ូនវាេទ�ក�ងុថាស
Google ឬកម�វ �ធីអានឯកសារអនឡាញេផ�ងេទ�ត។ វានឹងក�ាយេទ�ជារបូភាព ឬ HTML ែដលេស�ីរែតនឹងរា
រា�ងវាពីការដំេឡងីេមេរាគេន�ក�ងុឧបករណ៍របស់អ�ក។ �បសិនេបីអ�កងាយ�ស�លក�ងុការេរ�នកម�វ �ធីថ�ី  េហីយ
មានឆន�ៈចំណាយេពលេវលាក�ងុការបេង�ីតបរ �យាកាសថ�ីស�មាប់ការអានអីុែមល ឬឯកសារបរេទស េនាះមាន
�បព័ន��បតិបត�ិការែដលបានរចនាេឡងីេដីម�កំីណត់ពី�បសិទ�ភាពៃនេមេរាគ។ TAILS គឺជា  �បព័ន��បតិបត�ិការ
លីនុច (Linux-based OS) ែដលលុបខ�ួនវាបន�ាប់ពីអ�កេ�បីវា។ Qubes គឺជា�បព័ន��បតិបត�ិការលីនុចមួយ
េផ�ងេទ�ត ែដលបំែបកកម�វ �ធីេដាយ�ប �ង�បយ័ត� េដីម�កំុីឱ�ពួកេគេ�ជ�តែ�ជកគ�ាេទ�វ �ញេទ�មកេដាយកំណត់នូវ
�បសិទ�ភាពៃនេមេរាគ។ �បព័ន��បតិបត�ិការទាងំពីរេនះ �ត�វបានរចនាេឡងីេដីម�េីធ�ីការេលីកំុព�ទ័ូរយួរៃដឬកំុ
ព�ទ័ូរេលីតុ។ អ�កក៏អាចដាក់តំណភ�ាប់ែដលមិនទុកចិត� និងឯកសារេទ� VirusTotal ែដលជាេសវា
កម�អនឡាញែដលពិនិត�េមីលឯកសារ និងតំណភ�ាប់�បឆាងំនឹងម៉ាសីុនកម�ាត់េមេរាគខុសៗគ�ាជាេ�ចីន េហីយ
រាយការណ៍ពីលទ�ផល។ េនះមិនែមនជាកម�វ �ធីកម�ាត់េមេរាគេទ ែដលជាេរ�យៗមិនអាចរកេឃីញេមេរាគថ�ី ឬ
ការវាយ�បហារេគាលេដ�េនាះេទ បុ៉ែន�វា�បេសីរជាងគ�ានអ�ីទាងំអស់។

!

ឯកសារ ឬតំណណាមួយែដលអ�កប��ូនេទ�េគហទំព័រសាធារណៈ ដូចជា
VirusTotal ឬថាស Google អាច�ត�វបានេមីលេដាយអ�កែដលេធ�ីការឱ��ក �មហ៊នុ
េនាះ ឬអ�កែដលអាចចូលេទ�កាន់េគហទំព័រេនាះ។ �បសិនេបីព័ត៌មានែដលមានេន�
ក�ងុឯកសារមានលក�ណៈរេសីប ឬទំនាក់ទំនងអាថ៌កំបាងំ អ�ក�បែហលជាចង់
ពិចារណាជេ�មីសមួយ។

េ�បី�បាស់េសាៃនការេផ��ងផ�ាត់ពីរកត�ាជាសកល (U2F) េន�េពលចូល
េគហទំព័រខ�ះអនុ��ាតឱ�អ�កេ�បីនិមិត�ស��ាែផ�ករ �ងពិេសស ែដលមានសមត�ភាពក�មិតខ�ស់េដីម�េីជ�សវាង
ការវាយ�បហារបន�ំ។ េសាសម�ាត់ (tokens) ទាងំេនះ (ឬកូនេសា) ទាក់ទងជាមួយកម�វ �ធីរកុរករបស់អ�ក េដីម�ី
បេង�ីតអត�ស��ាណៃនេគហទំព័រស�មាប់ការចូល។ វា�ត�វបានេគេហ�ថា ការេផ��ងផ�ាត់ពីរ កត�ាជា សកល
Universal 2nd Factor ឬ "U2F" ពីេ�ពាះវាជាវ �ធីស�ង់ដារេដីម�តី�ម�វឱ�មានវ �ធីសា�ស�េផ��ងផ�ាត់ទីពីរ
បែន�មេលី ឃ�ាសម�ាត់ េន�េពលចូល។ អ�ក�គាន់ែតចូលជាធម�តា េហីយ (េន�េពលែដលបានប��ូល) ភ�ាប់េសា
េទ�កំុព�ទ័ូរ ឬស�ាតហ�ូនរបស់អ�ក េហីយចុចបូ៊តុងេដីម�ចូីល។ �បសិនេបីអ�កកំពុងេន�េលីបណ� ាញបន�ំ កម�វ �ធី
រកុរកនឹងដឹង និងមិនឱ�អ�កចូលជាមួយព័ត៌មានែដលបានបេង�ីតេឡងីេន�េលីេគហទំព័រ�សបច�ាប់។
មានន័យថា សូម�ែីតអ�កែក�ង បន�ំ េបាកបេ��ាតអ�ក េហីយលួចឃ�ាសម�ាត់របស់អ�កក៏េដាយ ក៏វាមិនេធ�ីឱ�ខូច
គណនីរបស់អ�កែដរ។ Yubico (អ�កផលិតកូនេសាែបបេនះ) ផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មអំពី U2F។
 
ជាទូេទ� មិនគួរ�ចឡចំំេពាះការេផ��ងផ�ាត់ពីរកត�ាជាសកល ែដលអាច ឬមិនអាចផ�ល់ការការពារ ការ បន�ំេនាះ
េទ។



សូម�ប �ង�បយ័ត�ចំេពាះេសចក�ីែណនាតំាមរយៈអីុែមល
អីុែមលបន�ំមួយចំនួនអះអាងថាមកពីែផ�កជំនួយែផ�កកំុព�ទ័ួរ ឬ�ក �មហ៊នុបេច�កវ �ទ�ា េហីយសំុឱ�អ�កេឆ�ីយតប
ជាមួយពាក�សម�ាត់របស់អ�ក ឬេដីម�អីនុ��ាតឱ�មនុស�ជួសជុលកំុព�ទ័ូរចូលេ�បីកំុព�ទ័ូររបស់អ�ក ឬបិទ
ដំេណីរការលក�ណៈសុវត�ិភាពមួយចំនួនេន�េលីឧបករណ៍របស់អ�ក។ អីុែមលេនះអាចផ�ល់នូវការពន�ល់ជាក់
ែស�ងថា េហតុអ�ីបានជាវាចាបំាច់ េដាយអះអាងថា�បអប់អីុែមលរបស់អ�កេពញ ឬកំុព�ទ័ូររបស់អ�ក�ត�វបាន
េគេហគ (hack)។ ជាអកុសល ការេគារពតាមការែណនាបំន�ំទាងំេនះ អាចអា�កក់ស�មាប់សុវត�ិភាពរបស់
អ�ក។ សូម�ប �ង�បយ័ត� ជាពិេសសមុនេពលផ�ល់ទិន�ន័យបេច�កេទសេទ�អ�កណាម�ាក់ ឬេធ�ីតាមការែណនាំ
បេច�កេទស លុះ�តាែតអ�កអាច�បាកដថា�បភពេស�ីសំុេនាះពិតជា�តឹម�ត�វ។
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