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ទូរសព�ចល័តបានក�ាយជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដ៏សាម�� និងេឃីញេន��គប់ទីកែន�ង។ បច�ុប�ន� វាមិន�តឹមែត
េ�បីស�មាប់ការេហ�ទូរសព�បុ៉េណ�ាះេទ បុ៉ែន�វាក៏ស�មាប់េ�បីអីុនធឺណិត ការេផ�ីសារអត�បទ និងចង�កងឯកសារ
ពិភពេលាកផងែដរ។
 

ជាអកុសល ទូរសព�ចល័តមិន�ត�វបានេគរចនាេឡងីស�មាប់ឯកជនភាព និងសុវត�ិភាពេនាះេទ។ មិនែតបុ៉េណ�ាះ
ពួកវាេធ�ីការងារមិនសម�សបក�ងុការការពារទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក េហីយវាក៏បង�ាញអ�កនូវ�បេភទហានិភ័យថ�ីៗ
ដូចជាការតាមដានទីតាងំជាេដីម។ ទូរសព�ចល័តភាគេ�ចីន ផ�ល់ឱ�អ�កេ�បីមានការ�ត�តពិនិត�តិចជាងកំុ
ព�ទ័ូរេលីតុ ឬកំុព�ទ័ូរយួរៃដ។ វាពិបាកក�ងុការផ�ាស់ប�ូរ �បព័ន��បតិបត�ិការ ពិបាកក�ងុការេសីុបអេង�តការវាយ
�បហារពី េមេរាគ malware ពិបាកក�ងុការលុបកម�វ �ធី ឬពិបាកក�ងុការេ�បីកម�វ �ធីជំនួសឱ�កម�វ �ធីែដលេយីង
មិនចង់បាន េហីយវាពិបាកក�ងុការការពារមិនឱ�ភាគីដៃទេទ�តដូចជា�បតិបត�ិករទូរសព� ពីការតាមដានពីរេប�ប
ែដលអ�កេ�បីវា។ េលីសពីេនះេទ�េទ�ត �ក �មហ៊នុផលិតទូរសព�ក៏អាច�បកាសថា ទូរសព�របស់អ�កគឺហសួសម័យ
េហីយឈប់ផ�ល់ឱ�អ�កនូវការេធ�ីបច�ុប�ន�ភាពកម�វ �ធី រមួទាងំការជួសជុលែផ�កសន�ិសុខទូរសព�េទ�តផង។
�បសិនេបីដូេច�ះែមន អ�ក�បែហលជាគ�ានកែន�ងណាេផ�ងេដីម�ជួីសជុលប��ាទាងំេនះេទ។
 

ប��ាដូចេនះមួយចំនួន អាច�ត�វបានេដាះ�សាយេដាយេ�បីកម�វ �ធីឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី បុ៉ែន�ប��ាេនះមួយ
ចំនួនេទ�តវ �ញមិនអាចេដាះ�សាយបានេទ។ េន�ទីេនះ េយីងនឹងព័ណ៌នាអំពីវ �ធីមួយចំនួនែដលទូរសព�អាចជួយ
ដល់ការឃ�ាេំមីល និងេធ�ីឱ�ប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់អ�កេ�បី។

ការតាមដានទីតាងំ
ការគំរាមកំែហងេលីឯកជនភាពខ�ាងំបំផុតពីទូរសព�ចល័ត (េរ�ងមួយែដលែតងែតមិនអាចេមីលេឃីញែតម�ង) គឺ
វ �ធីែដលពួកេគ�បកាសពីកែន�ងស�ាក់េន�េពញមួយៃថ�របស់អ�ក (និងេពញមួយយប់) តាមរយៈរលកស��ាែដល
ពួកេគផ�ាយ។ យ៉ាងេហាចណាស់ មានវ �ធីចំនួនបួនែដលេគអាចតាមដានទីតាងំទូរសព�របស់អ�ក។

�គប់បណ� ាញទូរសព�ចល័តទំេនីបទាងំអស់ �បតិបត�ិករទូរសព�អាចគណនាទីតាងំជាក់លាក់របស់អតិថិជនណា
ម�ាក់ែដលបានទិញេលខទូរសព�ពី�ក �មហ៊នុរបស់ខ�ួន េន�េពលណាែដលទូរសព�េបីកដំេណីរការ និងបានភ�ាប់
េទ�កាន់បណ� ាញទូសព�។ លទ�ភាពក�ងុការេធ�ីរេប�បេនះ �ត�វបានេគេហ�ថា វ �ធីសា�ស��តីេកាណ។ វ �ធីែដល
�បតិបត�ិករទូរសព�អាចេធ�ីបាន គឺឃ�ាេំមីលកម�ាងំេសវាទូរសព�ែដលអង់ែតនេផ�ងៗឃ�ាេំមីលពីេលខទូរសព�ជាក់
លាក់ណាមួយ បន�ាប់មកគណនារកទីតាងំែដលទូរសព�ស�ិតេន�។ សុ�កឹតភាពែដល�បតិបត�ិករទូរសព�អាចរក
េឃីញទីតាងំរបស់អតិថិជនបាន គឺអា�ស័យេលីកត�ាជាេ�ចីន រមួទាងំបេច�កវ �ទ�ាែដល�បតិបត�ិករទូរសព�េ�បី និង
ចំនួនអង់ែតនទូរសព�ែដលពួកេគមានេន�ក�ងុតំបន់មួយ។ ជាេរ�យៗ វាមានភាពសុ�កឹតេទ�នឹងការក�មិតេន�
តាមតំបន់ បុ៉ែន�េន�ក�ងុ�បព័ន�ខ�ះវាអាចមានភាពសុ�កឹតជាងេទ�េទ�ត។

១. ការតាមដានរលកស��ាទូរសព�ចល័ត - អង់ែតន



អង�ភាពែដលមានបេច�កេទសេជ�នេល�នណាមួយ ក៏អាច�បមូលទិន�ន័យអំពីទីតាងំរបស់ទូរសព�េដាយផ�ាល់
បានែដរ ដូចជាឧបករណ៍ែក�ងេធ�ីជាបណ� ាញទូរសព�មួយ (អង់ែតនទូរសព�ែក�ងក�ាយមួយែដលែក�ងេធ�ីជា
�ចកអង់ែតនពិត�បាកដ ក�ងុេគាលបំណង "ចាប់" េសវាទូរសព�ចល័តរបស់នរណាម�ាក់ និងែស�ងរកទីតាងំពិត
�បាកដរបស់អ�កេ�បី និង/ឬ ឃ�ាេំមីលការទំនាក់ទំនងរបស់អ�កេ�បី េហីយេពលខ�ះេគេហ�ថា ឧបករណ៍ចាប់យក
IMSI ឬ Stingray)។ IMSI សំេដ�េទ�េលីេលខសម�ាល់ជាអន�រជាតិែដលកំណត់អត�ស��ាណអ�កេ�បីេសវា
ទូរសព�ចល័ត ែដលវាកំណត់អត�ស��ាណ សីុមកាត របស់អតិថិជនណាម�ាក់។ តាមរយៈឧបករណ៍ចាប់យក
IMSI េគក៏អាចកំណត់េគាលេដ�ឧបករណ៍មួយបាន េដាយេ�បីលក�ណៈសម�ត�ិេផ�ងេទ�តរបស់ឧបករណ៍េនាះ
ផងែដរ។

២. ការតាមដានរលកស��ាទូរសព�ចល័ត - ឧបករណ៍ែក�ងេធ�ីជាបណ� ាញទូរសព�

វាគ�ានមេធ�ាបាយលាក់បាងំពីការតាមដាន�បេភទេនះបានេទ ដរាបណាទូរសព�របស់អ�កេបីកដំេណីរការ និង
ប��ូនរលកស��ាេទ�កាន់បណ� ាញរបស់�ក �មហ៊នុ�បតិបត�ិករទូរសព�។ េទាះបីជាធម�តាមានែត�ក �មហ៊នុ
�បតិបត�ិករទូរសព�ែតបុ៉េណ�ាះែដលអាចេធ�ីការតាមដានរេប�បេនះបានក៏េដាយ បុ៉ែន�ភាគីអនុវត�ន៍ច�ាប់ អាច
បង�ំឱ��បតិបត�ិករទូរសព�ប��ូន
ទិន�ន័យទីតាងំរបស់អ�កេ�បីេទ�ឱ�ពួកេគបាន (ក�ងុស�ានភាពភ�ាមៗ ឬជាកំណត់�តាេ�បី�បាស់)។ េន�ឆ�ា២ំ០១០
អ�កតសូ៊មតិម�ាក់ែផ�កសិទ�ិឯកជនជាជនជាតិអាល�ឺម៉ង់ េឈ�ាះ ែម៉លត៍ ស�ិតហ៍ (Malte Spitz) បានេ�បី�បាស់
ច�ាប់សិទ�ិឯកជនភាព េដីម�ឱី��បតិបត�ិករទូរសព��បគល់របាយការណ៍ៃនកំណត់�តារបស់គាត់។ គាត់បាន
ផ�ព�ផ�ាយកំណត់�តាទាងំេនាះ េដីម�ជីាការអប់រ�ដល់អ�កដៃទេទ�តឱ�ដឹងពីរេប�បែដល�បតិបត�ិករទូរសព�អាច
តាមដានអ�កេ�បី។ (អ�កអាចចុច
ទីេនះ េដីម�េីមីលថាអ�ីខ�ះែដល�ក �មហុ៊ន�បតិបត�ិករទូរសព�ដឹងអំពីគាត់។) លទ�ភាពៃនភាគីអនុវត�ន៍ច�ាប់ទទួល
បានទិន�ន័យេនះ គឺមិនែមនជា�ទឹស�ីេនាះេទ។
វា�ត�វបានេគេ�បី�បាស់យ៉ាងទូលំទូលាយេទ�េហីយេដាយភ�ាក់ងារអនុវត�ន៍ច�ាប់េន�ក�ងុបណ� ា�បេទសមួយចំនួន
ដូចជាសហរដ�អាេមរ �ក ជាេដីម។
 

�ក �មហុ៊ន�បតិបត�ិករទូរសព� ក៏អាចផ�ាស់ប�ូរទិន�ន័យជាមួយ�បតិបត�ិករទូរសព�េផ�ងេទ�តផងែដរអំពីទីតាងំរបស់
ឧបករណ៍ែដលកំពុងភ�ាប់។ ទិន�ន័យទាងំេនះ ជាធម�តាវាមិនសូវជាក់លាក់ដូចទិន�ន័យតាមដានែដល�បមូល
បានតាមរយៈការឃ�ាេំមីលពីអង់ែតនទូរសព�េនាះេឡយី បុ៉ែន�វាេន�ែតអាចេ�បីជាមូលដ�ានស�មាប់ការតាមដាន
ឧបករណ៍ទាងំេនាះ រមួទាងំេសវាកម�ពាណិជ�កម�េផ�ងៗែដលទាញយកទិន�ន័យទាងំេនះ េដីម�ែីស�ងរកទីតាងំ
របស់ឧបករណ៍នីមួយៗែដលកំពុងភ�ាប់េទ�បណ� ាញចល័តរបស់�ក �មហ៊នុ�បតិបត�ិករទូរសព�ចល័ត េហីយផ�ល់
ទិន�ន័យទាងំេនាះេទ�ស�ាប័នអនុវត�ន៍ច�ាប់ ឬភ�ាក់ងារឯកជនណាមួយ។ (កាែសតវ �ាសីុនតុនបុ៉ស�� បានរាយ
ការណ៍អំពីការតាមដានរេប�បេនះ។) វាមិនដូចវ �ធីសា�ស�តាមដានមុនៗេនាះេទ ការតាមដានេនះមិនពាក់ព័ន�
នឹងការបង�ំឱ��ក �មហុ៊នផ�ល់េសវាកម�ទូរសព�ទាងំេនាះបេ��ញទិន�ន័យរបស់អ�កេ�បីេនាះេឡយី។ ផ�ុយេទ�វ �ញ
បេច�កេទសេនះ េ�បីទិន�ន័យអំពីទីតាងំែដលបាន�បមូលរចួស�មាប់មូលដ�ានពាណិជ�កម�។



៣. ការតាមដានតាមរយៈ�បព័ន�វ �ាយហ�ាយ  (Wi-Fi) និង ប៊�ូធូស (Bluetooth)

ទូរសព�សម័យទំេនីបមានឧបករណ៍ប��ូនរលកស��ាេផ�ងេទ�តបែន�មេទ�េលីរលកស��ាភ�ាប់បណ� ាញទូរសព�
ចល័ត។ ជាធម�តា វាមាន�បព័ន� Wi-Fi និង Bluetooth។ រលកស��ាទាងំេនះ �ត�វបានប��ូនេដាយេ�បី
�បាស់ ថាមពលតិចជាងរលកស��ាែដលតភ�ាប់េទ�កាន់បណ� ាញទូរសព� េហីយជាទូេទ� រលកស��ាេនះអាច
ភ�ាប់បានក�ងុរយៈចម�ាយខ�ី (ដូចជាេន�ក�ងុបន�ប់ែតមួយ ឬអគារែតមួយ) េទាះបីជាេន�េពលខ�ះ ការេ�បីអង់ែតន
ែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ អនុ��ាតឱ�េគអាចភ�ាប់រលកស��ាេនះក�ងុរយៈចម�ាយឆ�ាយែដលនឹកស�ានមិនដល់
ក៏េដាយ។ េន�ក�ងុពិេសាធន៍មួយកាលពីឆ�ា២ំ០០៧ អ�កជំនាញម�ាក់េន��បេទសេវ �េណសុ៊យេអឡា ទទួលរលក
ស��ា Wi-Fi ក�ងុចម�ាយ ៣៨២គីឡូែម៉�តេ�កាមលក�ខណ� តំបន់ែដលមានរលកស��ារ�ខានតិចតួច។ រលក
ស��ាឥតែខ�ទាងំពីរ�បេភទេនះ មានភ�ាប់ជាមួយនឹងេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍នីមួយៗ  ែដលេគេហ�ថា
MAC Address ែដលអ�កណាក៏េដាយក៏អាចេមីលេឃីញែដរេន�េពលទទួលរលកស��ាេនះ។ �ក �មហ៊នុ
ផលិតឧបករណ៍ទាងំេនាះជាអ�កកំណត់េលខេស៊រ �ទាងំេនះេន�េពលែដលឧបករណ៍�ត�វបានផលិត េហីយវាមិន
អាចផ�ាស់ប�ូរបានេដាយេ�បីកម�វ �ធីែដលភ�ាប់មកជាមួយស�ាតហ�ូនបច�ុប�ន�េឡយី។
 
យ៉ាងណាមិញ េលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC Address) ទាងំេនាះ អាច�ត�វបានេគអេង�តេឃីញេន�
ក�ងុរលកស��ាឥតែខ� េបីេទាះបីជាឧបករណ៍េនាះមិនបានភ�ាប់េទ�កាន់បណ� ាញឥតែខ�ជាក់លាក់ណាមួយ
ក៏េដាយ ឬសូម�ែីតវាមិនប��ូនទិន�ន័យក៏េដាយ។ េន�េពលែដល Wi-Fi ទូរសព�របស់អ�ក�ត�វបានេបីកដំេណីរ
ការ ទូរសព�របស់អ�កនឹងប��ូនរលកស��ាែដលរមួមានទាងំេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC Address)  
េហីយអនុ��ាតឱ�ឧបករណ៍ែដលេន�ជិតៗដឹងថា ឧបករណ៍របស់អ�កកំពុងែតមានវត�មាន។ រលកស��ាេនះ
�ត�វបានេគេ�បីស�មាប់កម�វ �ធីតាមដានពាណិជ�កម�េផ�ងៗ។ ឧទាហរណ៍៖ ម�ាស់ហាងមួយអាចកំណត់ស�ិតិអំពី
អតិថិជនមួយមកហាងរបស់គាត់ញឹកញាប់យ៉ាងណា េហីយពួកេគចំណាយេពលេវលាបុ៉ន�ានេន�ក�ងុហាង។
េន�ឆ�ា២ំ០១៤ �ក �មហុ៊នផលិតស�ាតហ�ូនចាប់េផ�ីមទទួលស�ាល់ថា ការតាមដាន�បេភទេនះ គឺមានប��ា
បុ៉ែន�វា�បែហលជាមិន�ត�វបានេគជួសជុលេលី�គប់ឧបករណ៍ទាងំអស់េនាះេទក�ងុរយៈេពលជាេ�ចីនឆ�ា ំ
�បសិនេបីធ�ាប់មានែមន។
 
េបីេ�ប�បេធ�បេទ�នឹងការឃ�ាេំមីលតាម�បព័ន� GSM ទ�មង់ៃនការតាមដានែបបេនះ មិនសូវមានសារសំខាន់
ស�មាប់ការឃ�ាេំមីលរបស់រដ�ាភិបាលខ�ះេនាះេទ។ េហតុផល គឺេដាយសារែតវាេធ�ីការបានល�បំផុតក�ងុរយៈ
ចម�ាយខ�ីែតបុ៉េណ�ាះ  េហីយវា�ត�វការចំេណះដឹង�គប់�គាន់ ឬការអេង�តជាមុន េដីម�អីាចកំណត់េលខេស៊រ �
សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC Address) របស់នរណាម�ាក់ជាក់លាក់។ េទាះយ៉ាងណាក៏េដាយ

េគចាបំាច់�ត�វយកឧបករណ៍ចាប់យក IMSI េទ�ទីតាងំជាក់លាក់ណាមួយ េដីម�ែីស�ងរក ឬតាមដានទូរសព�
េន�កែន�ងេនាះ។ បច�ុប�ន� មិនទាន់មានការការពារណាែដលអាចេជ�ជាក់បានេដីម��ីបឆាងំនឹងឧបករណ៍
ចាប់យក IMSI េនះេន�េឡយីេទ។ (កម�វ �ធីខ�ះអះអាងថាអាចដឹងពីវត�មានៃនឧបករណ៍ចាប់យក IMSI បុ៉ែន�
ការរកេឃីញរបស់វាមិន�តឹម�ត�វទាងំ�ស �ងេនាះេទ។) ឧបករណ៍ែដលអនុ��ាតឱ�េយីងអាចបិទដំេណីរការ 2G
បាន គឺវាមាន�បេយាជន៍ណាស់ (ដូេច�ះ ឧបករណ៍អាចភ�ាប់េទ�កាន់ែតបណ� ាញ 3G ឬ 4G បុ៉េណ�ាះ) និង
បិទមុខងារ roaming �បសិនេបីអ�កមិនគិតថានឹងេធ�ីដំេណីរេទ�េ�ក��បេទស។ វ �ធានការទាងំេនះ អាចការពារ
ទប់ទល់នឹងឧបករណ៍ចាប់យក IMSI បាន។



ទ�មង់ៃនការតាមដានទាងំេនះអាចជាមេធ�ាបាយដ៏មានភាពសុ�កឹតខ�ស់បំផុត េដីម�ដឹីងថានរណាម�ាក់េចញ ឬ
ចូលក�ងុអគារេន�េពលណា។ ការបិទ�បព័ន� Wi-Fi និងប៊�ូធូស (Bluetooth) េលីស�ាតហ�ូន អាចការពារពីការ
តាមដាន�បេភទេនះបាន េទាះបីជាវាអាចជាឧបសគ�ស�មាប់អ�កែដលចង់េ�បីបេច�កវ �ទ�ាទាងំេនះញឹកញាប់
ក៏េដាយ។
 
អ�ក�គប់�គងបណ� ាញ Wi-Fi ក៏អាចេមីលេឃីញេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC  Address) រាល់
ឧបករណ៍ែដលបានភ�ាប់េទ�នឹង�បព័ន�បណ� ាញរបស់ពួកេគែដរ។ មានន័យថា ពួកេគអាចស�ាល់ឧបករណ៍ជាក់
លាក់ណាមួយក�ងុអំឡុងេពលេនាះ និងអាចប��ាក់បានថា េតីអ�កជាមនុស�ដែដលែដលធ�ាប់ភ�ាប់ជាមួយ
បណ� ាញរបស់េគពីមុនមក ឬយ៉ាងណា (េទាះបីជាអ�កមិនបានវាយប��ូលេឈ�ាះ ឬអាសយដ�ានអីុែមលរបស់
អ�ក ឬក៏មិនបានចូលេទ�េ�បី�បាស់ក�ងុេសវាកម�អីុនធឺណិតណាមួយក៏េដាយ)។
 
េន�េលីឧបករណ៍ខ�ះ វាពិតជាអាចេទ�រចួក�ងុការផ�ាស់ប�ូរនូវេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC Address)
ែដលេធ�ីឱ�អ�កដៃទេទ�តមិនអាចសម�ាល់ឧបករណ៍វ �ាយហ�ាយ (Wi-Fi) របស់អ�កបានងាយ�ស�លដូចមុនេនាះ
េឡយី។ ឧទាហរណ៍៖ េដាយេ�បី�បាស់កម�វ �ធី និងការេរ�បចំរចនាសម�័ន�បាន�តឹម�ត�វ េនាះវាពិតជាអាចឱ�អ�ក
ផ�ាស់ប�ូរេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ (MAC Address) របស់អ�កបានជាេរ�ងរាល់ៃថ�។ េន�េលីស�ាតហ�ូន ជា
ទូេទ�គឺត�ម�វឱ�េ�បីកម�វ �ធីពិេសសស�មាប់ផ�ាស់ប�ូរេលខេស៊រ �សម�ាល់ឧបករណ៍ទាងំេនាះ ដូចជាកម�វ �ធី MAC
address-changing ជាេដីម។ បច�ុប�ន� ជេ�មីសេនះមិនមានស�មាប់មូ៉ែឌលស�ាតហ�ូនភាគេ�ចីនេនាះេទ។

ស�ាតហ�ូនទំេនីប ផ�ល់នូវវ �ធីស�មាប់ចាប់យកទីតាងំខ�ួនឯងបាន ែដលជាញឹកញាប់គឺេ�បី�បាស់�បព័ន� GPS
េហីយេពលខ�ះេទ�តេ�បីេសវាកម�េផ�ងេទ�តរបស់�ក �មហ៊នុកំណត់ទីតាងំ (ែដលជាទូេទ� �ក �មហ៊នុចាប់យក
ទីតាងំទូរសព�របស់អ�កេដាយពឹងែផ�កេលីអង់ែតនទូរសព� ឬបណ� ាញវ �ាយហ�ាយេន�ទីកែន�ងែដលអ�កកំពុងេ�បី
�បាស់)។ កម�វ �ធីទូរសព� អាចេ�បីទូរសព�របស់អ�កចាប់យកព័ត៌មានទីតាងំេនះ េហីយេ�បីវាេដីម�ផី�ល់េសវាកម�
េផ�ងៗឱ�អ�កតាមតំបន់ ដូចជាកម�វ �ធីបង�ាញផ�ូវ (maps) ែដលបង�ាញទីតាងំរបស់អ�កេន�េលីែផនទី។
 
បន�ាប់មក កម�វ �ធីទូរសព��បេភទេនះខ�ះ វានឹងប��ូនព័ត៌មានទីតាងំរបស់អ�កេទ�កាន់�ក �មហ៊នុផ�ល់េសវាកម�
ែដលជាវ �ធីផ�ល់�ចកឱ�អ�កដៃទេទ�តតាមដានអ�ក។ (អ�កអភិវឌ�ន៍កម�វ �ធីមួយចំនួន �បែហលជាមិនមានេចតនា
ណាមួយេដីម�តីាមដានអ�កេ�បី�បាស់េនាះេឡយី បុ៉ែន�ទីបំផុត ពួកេគត�ម�វឱ�េធ�ីយ៉ាងដូេច�ះ និងទីប��ប់ �ត�វ
បង�ំឱ��បគល់ព័ត៌មានទីតាងំទាងំេនាះេទ�ឱ�ស�ាប័នណាមួយ ឬ�ក �មេហគឃ័រ)។ ស�ាតហ�ូនមួយចំនួន អាចផ�ល់
លទ�ភាពឱ�អ�កេ�បី�បាស់េធ�ីការ�គប់�គងេលីកម�វ �ធី ថាេតីពួកវាអាចែស�ងរកទីតាងំពិត�បាកដរបស់អ�ក
ែដរឬអត់។ ការកំណត់ឯកជនភាពដ៏ល�មួយ គឺ�ត�វក�មិតេលីកម�វ �ធីណាែដលអាចេមីលេឃីញទិន�ន័យទីតាងំ
េនះ េហីយយ៉ាងេហាចណាស់ គឺ�ត�វ�បាកដថា ទីតាងំរបស់អ�ក�ត�វបានែចករ�ែលកជាមួយកម�វ �ធីទូរសព�ែដល
អ�កទុកចិត� និងមានេហតុផល�តឹម�ត�វែតបុ៉េណ�ាះ។

៤. ការេលចធ�ាយព័ត៌មានទីតាងំតាមរយៈកម�វ �ធីទូរសព� (Apps) និងការរកុរក
េន�េលី�បព័ន�អីុនធឺណិត



ក�ងុករណីខ�ះ ការតាមដានទីតាងំ គឺមិនែមន�គាន់ែតែស�ងរកកែន�ងែដលនរណាម�ាក់កំពុងស�ាក់េន�េនាះេទ
ដូចជាេន�ក�ងុឈុតឆាកៃនែខ�ភាពយន�ដ៏រ�េភីបមួយ ែដលភ�ាក់ងារកំពុងតាមដាននរណាម�ាក់តាមរយៈផ�ូវ
អីុចឹង។ វាក៏អាចេឆ�ីយនឹងសំណួរអំពីកំណត់�តាសកម�ភាពរបស់មនុស� ជំេន�របស់ពួកេគ ការចូលរមួេន�ក�ងុ
�ពឹត�ិការណ៍ េហីយនិងទំនាក់ទំនងឯកជន។ ឧទាហរណ៍៖ ការតាមដានទីតាងំ អាច�ត�វបានេគេ�បីេដីម�ឱី�
ដឹងថាេតីនរណាម�ាក់កំពុងែតមានទំនាក់ទំនងេស�ហា ឬនរណាម�ាក់បានចូលរមួកិច��បជំុណាមួយ ឬនរណា
ម�ាក់ធ�ាប់ចូលរមួការតវ �ាណាមួយ ឬេដីម�កំីណត់�បភពសម�ាត់របស់អ�កសារព័ត៌មាន ជាេដីម។
 
េន�ឆ�ា២ំ០១៣ សារព័ត៌មានវ �ាសីុនតុនបុ៉ស�� បានរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍តាមដានទីតាងំរបស់អង�ការណាសា
(NASA) ែដល�បមូលបានព័ត៌មានដ៏េ�ចីនសន�ឹកសន�ាប់ស�ីពី “ទីតាងំទូរសព�ៃដេន�ជំុវ �ញពិភពេលាក” េដាយ
េ�បីេហដ�ារចនាសម�័ន�របស់�ក �មហុ៊នផលិតទូរសព� េដីម�អីេង�តេលីអង់ែតនណាមួយែដលទូរសព�មួយភ�ាប់េទ�
េន�េពលណា។ ឧបករណ៍េឈ�ាះ CO-TRAVELER េ�បីទិន�ន័យេនះេដីម�ែីស�ងរកទំនាក់ទំនងរវាងចលនា
របស់មនុស�េផ�ងគ�ា (េដីម�ែីស�ងរកថាេតីឧបករណ៍របស់មនុស�ហាក់ដូចជាកំពុងែតេធ�ីដំេណីរជាមួយគ�ា ក៏ដូច
ជាថាេតីមនុស�ម�ាក់ហាក់កំពុងេដីរតាមនរណាម�ាក់េផ�ងេទ�ត)។

ការបិទទូរសព�
មានការ�ព�យបារម�ជាេ�ចីនេលីកេឡងីថា ទូរសព�អាច�ត�វបានេគេ�បីេដីម�តីាមដានមនុស� សូម�ែីតេន�េពលវា
មិន�ត�វបានេគេ�បី�បាស់េដីម�េីធ�ីការេហ�េចញចូលក៏េដាយ។ ជាលទ�ផល អ�កែដលសន�នាអំពីប��ារេសីប �ត�វ
បានេគ�បាប់ឱ�បិទទូរសព�របស់ពួកេគេចាល ឬែថមទាងំដកថ�េចញពីទូរសព�របស់ពួកេគេទ�តផង។
 
អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងការដកថ�េចញពីទូរសព� ហាក់ដូចជា�ត�វបានេគេផ�ាតជាចម�ងេលីវត�មានៃនេមេរាគ
malware ែដលេធ�ីឱ�ទូរសព�ហាក់ដូចជា�ត�វបានបិទេន�េពលែដលេយីងចុចបិទ (េលាតេចញែតផ�ាងំទេទ
ស�ាត) ខណៈែដលធាតុពិត វាេន�ែតដំេណីរការ េហីយអាចតាមដានការសន�នា ឬេធ�ីការេហ�ទូរសព�េចញ ឬ
ទទួលការេហ�ចូលេដាយេមីលមិនេឃីញ។ ដូេច�ះ អ�កេ�បីអាច�ត�វបានេគបេ��ាតឱ�គិតថា េគបានបិទទូរសព�
េដាយេជាគជ័យេហីយ េន�េពលែដលពួកវាមិនអីុចឹងេនាះេទ។ ពពួកេមេរាគ�បេភទេនះមានេលីឧបករណ៍មួយ
ចំនួន េទាះបីជាេយីងមានព័ត៌មានតិចតួចអំពីថាេតីវាដំេណីរការយ៉ាងណា ឬវា�ត�វបានេគេ�បីទូលំទូលាយ
យ៉ាងណា។
 
ការបិទទូរសព� វាមានគុណវ�បត�ិដូចជា៖ េបីសិនជាមនុស�ជាេ�ចីនេន�កែន�ងែតមួយេធ�ីដូេច�ះក�ងុេពលែតមួយ
េនាះវាជាស��ាមួយ�បាប់ដល់�ក �មហ៊នុទូរសព�ចល័ត ែដលពួកេគទាងំអស់គិតថា មានអ�ីមួយែដលបណ� ាលឱ�
មានការបិទទូរសព�។ (“អ�ីែដលគិតេនាះ” �បែហលជាការចាប់េផ�ីមប��ាងំភាពយន�មួយេន�ក�ងុេរាងកុន ឬ
យន�េហាះកំពុងចាកេចញពីអាកាសយានដ�ាន បុ៉ែន�វាក៏អាចជាកិច��បជំុ ឬការសន�នាប��ារេសីបផងែដរ។)
ជេ�មីសមួយែដលអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានតិចតួច គឺទុកទូរសព�ទាងំអស់េន�ក�ងុបន�ប់មួយេផ�ងេទ�ត
ែដលមី�ក�ហ�ូនរបស់ទូរសព�មិនអាចឮពីការសន�នាបាន។



ទូរសព�បឺនណឺ (Burner Phones)
ទូរសព�ែដលេគេ�បីបេណ� ាះអាសន� និងបន�ាប់មកេបាះបង់េចាល គឺជាញឹកញាប់សំេដ�េទ�េលីទូរសព�បឺនណឺ
(burner phones) ឬ បឺនណឺ (burners)។ អ�កែដលព�ាយាមេគចេចញពីការតាមដានរបស់រដ�ាភិបាល គឺ
េន�េពលខ�ះព�ាយាមប�ូរទូរសព� (និងេលខទូរសព�) ជាញឹកញាប់ េដីម�េីធ�ីឱ�េគពិបាកក�ងុការដឹងអំពីការទំនាក់
ទំនងរបស់ពួកេគ។ ពួកេគនឹងេ�បីទូរសព�េដាយប��ូលលុយតាមកាតេកាស (មិនមានភ�ាប់ជាមួយប័ណ�
ឥណទានផ�ាល់ខ�ួន ឬគណនីធនាគាររបស់ពួកេគ) េហីយធានាថា ទូរសព� និងសីុមកាត (SIM Cards) មិន
�ត�វបានចុះេឈ�ាះជាមួយនឹងអត�ស��ាណរបស់ពួកេគ។ េន��បេទសមួយចំនួន វ �ធីេនះគឺេទ�ង�តង់ ខណៈែដល
�បេទសមួយចំនួនេទ�តអាចថា�សបច�ាប់ ឬមានឧបសគ�ក�ងុការទទួលបានេសវាកម�ទូរសព�ចល័តជាអនាមិក។
 
វាមានែដនកំណត់មួយចំនួនចំេពាះបេច�កេទសេនះ។

ទីមួយ េដាយ�គាន់ែតេដាះដូរសីុមកាត ឬដកសីុមកាតពីទូរសព�មួយេទ�កាន់
ទូរសព�មួយេទ�ត ផ�ល់នូវការការពារតិចតួចបំផុត ពីេ�ពាះបណ� ាញទូរសព�
េធ�ីការតាមដានទាងំេលីសីុមកាត និងទូរសព�ជាមួយគ�ាែតម�ង។ ម��ាងវ �ញ
េទ�ត �ក �មហុ៊នេសវាទូរសព�ដឹងពី�បវត�ិរបស់សីុមកាតមួយ�ត�វបានេគេ�បី
េន�េលីទូរសព�ណាមួយ េហីយេគអាចតាមដានេលីជេ�មីសមួយណាក៏បាន
ឬក៏តាមដានទាងំពីរជេ�មីសែតម�ងក៏បានែដរ។ ទីពីរ រដ�ាភិបាលខ�ះបាន
អភិវឌ�បេច�កេទសវ�ភាគទីតាងំទូរសព�ចល័ត ែដលការតាមដានទីតាងំអាច
�ត�វបានេគេ�បីេដីម�បីេង�ីតសម�តិកម�អំពី ថាេតីទូរសព�ទាងំបុ៉ន�ានេ�គ�ងហ�ឹង
ពិតជាកម�សិទ�ិរបស់មនុស�ែតម�ាក់ែដរឬអត់។ វាមានវ �ធីជាេ�ចីនែដលការ
តាមដានរេប�បេនះអាចេធ�ីេទ�រចួ។ ឧទាហរណ៍៖ អ�កវ �ភាគអាចែឆកេមីលថា
េតីទូរសព�ពីរេ�គ�ងែដលមានចលនាេទ�មកជាមួយគ�ា េទាះបីជាពួកវា�ត�វ
បានេគេ�បី�បាស់ក�ងុេពលេវលាខុសគ�ាក៏េដាយ បុ៉ែន�ទូរសព�ទាងំេនះហាក់
�ត�វបានេគនាយំកេទ�ជាមួយេន�ក�ងុទីតាងំដូចគ�ា។

!

ប��ាេផ�ងេទ�តស�មាប់ការេ�បី�បាស់េសវាកម�ទូរសព�អនាមិកេដាយេជាគជ័យ គឺថាលំនាៃំនការេហ�ទូរសព�
របស់មនុស�មានលក�ណៈខុសគ�ាខ�ាងំ។ ឧទាហរណ៍៖ ជាទម�ាប់ អ�ក�បែហលជាេហ�ទូរសព�េទ�កាន់សមាជិក
�គ�សាររបស់អ�ក និងអ�ករមួការងាររបស់អ�ក។ េទាះបីជាមនុស�ម�ាក់ៗទទួលបានការេហ�ទូរសព�ពីមនុស�ជា
េ�ចីនក៏េដាយ អ�កទំនងជាមនុស�ែតម�ាក់គត់េន�េលីពិភពេលាកែដលជាទូេទ�េហ�ទូរសព�េទ�កាន់សមាជិក
�គ�សារ និងអ�ករមួការងារជាមួយអ�កេដាយេ�បីេលខទូរសព�ែតមួយ។ ដូេច�ះ េបីេទាះបីជាអ�កបានផ�ាស់ប�ូរេលខ
ទូរសព�របស់អ�កភ�ាមៗក៏េដាយ �បសិនេបីអ�កបានបន�លំនាដូំចគ�ាក�ងុការេហ�ទូរសព�េចញ ឬទទួលការេហ�
ទូរសព�ចូល វាអាចនឹងមានភាពសាម��េដីម�កំីណត់េលខទូរសព�ថ�ីរបស់អ�ក។ ចូរចងចាថំា ការសន�ិដ�ានេនះ
មិន�ត�វបានេធ�ីេឡងីេដាយែផ�កេលីែតការពិតែដលអ�កបានេហ�ទូរសព�េទ�កាន់េលខជាក់លាក់ណាមួយេនាះេទ
បុ៉ែន�វាជាលក�ណៈពិេសសៃនការរមួប��ូលេលខទាងំអស់ែដលអ�កបានេហ�ទូរសព�។



(ជាក់ែស�ង សារព័ត៌មាន The Intercept បានរាយការណ៍ថា �បព័ន�សម�ាត់របស់សហរដ�អាេមរ �ក ែដល
េហ�ថា PROTON េធ�ីដូេច�ះយ៉ាងពិត�បាកដ េដាយេ�បីកំណត់�តាទូរសព�េដីម�កីត់សម�ាល់មនុស�ែដល
បានេហ�ទូរសព�ក�ងុលក�ណៈ "�សេដ�ងេទ�នឹងេគាលេដ�ជាក់លាក់" ពីេលខទូរសព�ថ�ីៗ។) ឧទាហរណ៍បែន�ម
េទ�ត អ�កអាចរកេឃីញេន�ក�ងុឯកសារ Hemisphere FOIA។ ឯកសារេនះពិព័ណ៌នាពីបណ�ុំ ទិន�ន័យ
Hemisphere (បណ�ុំ ទិន�ន័យដ៏ធំៃន�បវត�ិការេហ�ទូរសព�) និងរេប�បែដលអ�កដំេណីរការវាមានលក�ណៈ
ពិេសសែដលអាចភ�ាប់ទូរសព�បឺនណឺ (burner phones) េដាយេធ�ីតាមលំនាកំារេហ�ទូរសព��សេដ�ងៗគ�ា
របស់ពួកេគ។ ឯកសារសំេដ�េទ�េលីទូរសព�បឺនណឺ (burner phones) ជា “dropped phones” ពីេ�ពាះ
អ�កេ�បីវា នឹង “ទម�ាក់” មួយ េហីយចាប់េផ�ីមេ�បីមួយេផ�ងេទ�ត បុ៉ែន� ក�នួេដាះ�សាយមូលដ�ានបណ�ុំ ទិន�ន័យ
អាចទាញភ�ាប់រវាងទូរសព�មួយេទ�ទូរសព�មួយេទ�តេន�េពលែដលការេ�បីរេប�បេនះេកីតេឡងី ដូេច�ះ ដរាបណា
ទូរសព�បឺនណឺទាងំពីរ�ត�វបានេគេ�បីេដីម�េីហ� ឬទទួលការេហ� �សេដ�ងេទ�សំណំុេលខទូរសព�។
 
ជារមួ ការពិតទាងំេនះមានន័យថា ការេ�បី�បាស់ទូរសព�បឺនណឺ (burner phones) មាន�បសិទ�ភាពេដីម�ី
លាក់បាងំពីការតាមដានរបស់រដ�ាភិបាល យ៉ាងេហាចណាស់៖ កំុេ�បីសីុមកាត ឬទូរសព�េឡងីវ �ញ កំុកាន់ទូរសព�
េផ�ងៗជាមួយគ�ា កំុបេង�ីតទំនាក់ទំនងរវាងទីកែន�ងែដលទូរសព�េផ�ងេទ�ត�ត�វបានេគេ�បី�បាស់ និងកំុេហ�
ទូរសព� ឬទទួលទូរសព�េដាយមនុស�ែតម�ាក់េន�េពលេ�បីទូរសព�េផ�ង។ (េនះមិនែមនជាប��ីេពញេលញែដល
ចាបំាច់េទ។ ឧទាហរណ៍៖ េយីងមិនបានពិចារណាពីហានិភ័យៃនការតាមដានទីតាងំែដលទូរសព��ត�វបាន
េគលួច ឬទីកែន�ងែដលេគេ�បីវា ឬលទ�ភាពៃនកម�វ �ធីក�ងុការកំណត់សំេឡងនរណាម�ាក់េដាយវ�ធីស�័យ�បវត�ិ
ស�មាប់កំណត់អ�កណាកំពុងនិយាយតាមរយៈទូរសព�ជាក់លាក់ណាមួយ។)

កំណត់ចំណាអំំពី GPS
�បព័ន�កំណត់ទីតាងំសកល (GPS) អនុ��ាតឱ�ឧបករណ៍េន�កែន�ងណាក៏េដាយេន�ក�ងុពិភពេលាក អាចដឹង
ទីតាងំខ�ួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងយ៉ាងសុ�កឹត។ GPS េធ�ីការែផ�កេលីការវ �ភាគរលកស��ាពីផ�ាយរណប
ែដលដំេណីរការេដាយរដ�ាភិបាលសហរដ�អាេមរ �ក ែដលជាេសវាកម�សាធារណៈស�មាប់�គប់គ�ា។ វាជាការយល់
�ចឡជំាទូេទ�ែដលថា ផ�ាយរណបទាងំេនះេមីល GPS របស់អ�កេ�បី�បាស់ ឬដឹងពីកែន�ងរបស់អ�កេ�បី�បាស់
GPS។ ជាការពិត ផ�ាយរណប GPS �គាន់ែតប��ូនរលកស��ាបុ៉េណ�ាះ េហីយផ�ាយរណបមិនទទួល ឬឃ�ាំ
េមីលអ�ីមួយពីទូរសព�របស់អ�កេនាះេទ េហីយផ�ាយរណប និង�បតិបត�ិករ�បព័ន� GPS មិនដឹងទីតាងំរបស់អ�ក
េ�បីណាម�ាក់ ឬឧបករណ៍មួយេន�កែន�ងណាេនាះេទ ឬមិនដឹងសូម�ែីតចំនួនមនុស�បុ៉ន�ាននាក់កំពុងេ�បី�បព័ន�
GPS។
 
ទាងំេនះអាចេទ�រចួ ពីេ�ពាះឧបករណ៍ទទួល GPS មួយ (ដូចជា GPS េន�ក�ងុស�ាតហ�ូន) គណនាទីតាងំរបស់
ខ�ួនឯងេដាយការកំណត់រយៈេពលបុ៉ន�ានែដលវាទទួលបានរលកស��ាពីផ�ាយរណបេផ�ងេទ�តមកដល់វា។
 
ដូេច�ះ េហតុអ�ីបានជាេយីងនិយាយអំពី “ការតាមដានរបស់ GPS”? ជាធម�តា ការតាមដានរេប�បេនះ គឺេធ�ី
េឡងីេដាយកម�វ �ធីទូរសព�ែដលដំេណីរការេន�េលីស�ាតហ�ូន។ កម�វ �ធីទាងំេនាះេស�ីសំុ�បព័ន��បតិបត�ិការ



របស់ទូរសព�នូវទីតាងំរបស់វា (កំណត់តាមរយៈ GPS)។ បន�ាប់មក កម�វ �ធីទូរសព�ទាងំេនាះ គឺអាចប��ូន
ព័ត៌មានេនះេទ�កាន់នរណាម�ាក់េផ�ងេទ�តតាមរយៈអីុនធឺណិត។ វាក៏មានឧបករណ៍ទទួល GPS តូចៗែដល
អាចលាក់ខ�ួនេដាយស�ាត់េន�ក�ងុ�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�កណាម�ាក់ ឬភ�ាប់េទ�នឹងរថយន�ណាមួយផងែដរ។
ឧបករណ៍ទទួលទាងំេនះ កំណត់ទីតាងំផ�ាល់ខ�ួនរបស់វា និងបន�ាប់មក ប��ូនបន�តាមរយៈបណ� ាញមួយែដល
ជាទូេទ� គឺបណ� ាញទូរសព�ចល័ត។

ការេធ�ីចារកម�េលីការសន�នាតាមទូរសព�
បណ� ាញទូរសព�ចល័តមិន�ត�វបានេគបេង�ីតេឡងីេដាយេ�បីវ �ធីសា�ស�ក�ងុន័យការពារការេហ�េចញចូលរបស់
អតិថិជន�បឆាងំនឹងការលួចស�ាប់េនាះេទ។ េនះមានន័យថា អ�កណាក៏េដាយែដលមានឧបករណ៍ទទួលរលក
ស��ា�តឹម�ត�វ នឹងអាចស�ាប់ការសន�នាតាមទូរសព�បាន។
 
បច�ុប�ន� ស�ានភាពែបបេនះគឺមានលក�ណៈល��បេសីរជាងមុន បុ៉ែន�េន�េពលខ�ះគឺតិចតួចបុ៉េណ�ាះ។ បេច�កវ �ទ�ា
កូដនីយកម� �ត�វបានេគបែន�មេទ�េលីស�ង់ដារៃនការសន�នាតាមទូរសព� េដីម�ពី�ាយាមការពារការលួចស�ាប់។
បុ៉ែន�បេច�កវ �ទ�ាេនះមួយចំនួន �ត�វបានបេង�ីតេឡងីមិនសូវល� (េពលខ�ះគឺមានេចតនាេដាយសារសម�ាធរបស់
រដ�ាភិបាលមិនឱ�េ�បីកូដនីយកម�ខ�ាងំ!)។ បេច�កវ �ទ�ាកូដនីយកម�េនះ�ត�វបានដាក់ឱ�េ�បី�បាស់េដាយមិនេស�ីគ�ា
េពាលគឺពួកវា�បែហលជាមានេន�េលីបណ� ាញទូរសព�មួយ បុ៉ែន�មិនមានេន�េលីបណ� ាញទូរសព�េផ�ងេទ�តេនាះ
េទ ឬមានេន�ក�ងុ�បេទសមួយ ែតមិនមានេន�ក�ងុ�បេទសដៃទេទ េហីយេន�េពលខ�ះេទ�ត �ត�វបានេគអនុវត�
េដាយមិន�តឹម�ត�វែថមេទ�ត។ ឧទាហរណ៍៖ េន�ក�ងុ�បេទសមួយចំនួន �បតិបត�ិករទូរសព�មិនេ�បីកូដនីយកម�
េនាះេទ ឬពួកេគេ�បីស�ង់ដារបេច�កេទសែដលហសួសម័យ។ េនះមានន័យថា ជាញឹកញាប់វាេន�ែតអាចេទ�រចួ
ស�មាប់នរណាម�ាក់ែដលមានឧបករណ៍ទទួលរលកស��ា�តឹម�ត�វ េដីម�សី�ាក់ចាប់ការេហ�ទូរសព� និងសារ
អត�បទេន�េពលវា�ត�វបានប��ូនតាមរលកធាតុអាកាស។
 
សូម�ែីតេន�េពលែដលស�ង់ដារឧស�ាហកម�ល�បំផុត�ត�វបានេគេ�បី�បាស់ ដូចជាេន�ក�ងុ�បេទសមួយចំនួន និង
េន�េលី�បតិបត�ិករទូរសព�មួយចំនួនក៏េដាយ ក៏េន�ែតមានមនុស�អាចស�ាប់បាន។ យ៉ាងេហាចណាស់ �បតិបត�ិ
ករទូរសព�ចល័តខ�ួនឯងមានលទ�ភាពលួចចាប់ និងកត់�តារាល់ទិន�ន័យអពីអ�កេហ�ទូរសព� ឬេផ�ីសារថាជា
នរណា េន�េពលណា និងអ�ីែដលពួកេគបាននិយាយ។ ព័ត៌មានទាងំេនះ�បែហលជាមានស�មាប់រដ�ាភិបាលក�ងុ
�ស �ក ឬបរេទស តាមរយៈការេរ�បចំជាផ�ូវការ ឬេ�ក�ផ�ូវការ។ ករណីខ�ះ រដ�ាភិបាលបរេទសក៏បានលួចេហគ
�បព័ន�របស់�បតិបត�ិករទូរសព�ចល័តែដរ េដីម�ចូីលេទ�េមីលទិន�ន័យរបស់អ�កេ�បីេដាយសម�ាត់។ ដូចគ�ាេនះ
ផងែដរ ឧបករណ៍ចាប់ IMSI (េរ�បរាប់ខាងេលី) អាច�ត�វបានេ�បីេដាយនរណាម�ាក់ែដលេន�ជិតអ�ក។ វ �ធីទាងំ
េនះអាចបេ��ាតទូរសព�របស់អ�កឱ�ចូលេ�បីអង់ែតនែក�ងក�ាយ ជំនួសឱ�េហដ�ារចនាសម�័ន�ែដល�សបច�ាប់
របស់�បតិបត�ិករទូរសព�របស់អ�ក ែដលក�ងុករណីេនះ បុគ�លែដលេ�បីឧបករណ៍ចាប់ IMSI �បែហលជាអាចលួ
ចចាប់ការសន�នារបស់អ�កបាន។



ទូរសព�ឆ�ងេមេរាគ Malware
ទូរសព�អាចឆ�ងេមេរាគ និងេមេរាគ malware ដៃទេទ�ត (កម�វ �ធីេមេរាគែដលេ�គាះថ�ាក់) េដាយសារអ�កេ�បី
�បាស់�ត�វបានេគេបាកបេ��ាតឱ�ដំេឡងីកម�វ �ធីែដលបង�ប់េមេរាគ ឬេដាយសារែតនរណាម�ាក់អាចេហគ
(hack) ចូលេទ�ក�ងុទូរសព�តាមរយៈចេន�ាះ�បេហាងសន�ិសុខេន�ក�ងុកម�វ �ធីែដលមាន�សាប់របស់ទូរសព�។ ដូច
េទ�នឹងឧបករណ៍កំុព�ទ័ូរេផ�ងេទ�តែដរ កម�វ �ធីេមេរាគអាចនឹងេធ�ីចារកម�េន�េលីឧបករណ៍របស់អ�កបាន។
 
ឧទាហរណ៍៖ កម�វ �ធីេមេរាគេន�េលីទូរសព�អាចអានទិន�ន័យឯកជនេន�េលីទូរសព�េនាះ (ដូចជា សារអត�បទ ឬ
របូថតែដលអ�ករក�ាទុក)។ វាក៏អាចេបីកដំេណីរការ sensors របស់ឧបករណ៍ (ដូចជា ៃម៉�ក�ហ�ូន កាេមរ �ា និង
GPS) េដីម�ែីស�ងរកទីតាងំរបស់ទូរសព� ឬេដីម�ឃី�ាេំមីលទីតាងំទូរសព� េហីយក៏អាចេធ�ីឱ�ទូរសព�របស់អ�ក
មានកំហសុ (bug) ែដរ។
 
បេច�កេទសេនះ �ត�វបានេ�បី�បាស់េដាយរដ�ាភិបាលមួយចំនួន េដីម�េីធ�ីចារកម�េលីមនុស�តាមរយៈទូរសព�របស់
អ�កេ�បី�បាស់េដាយផ�ាល់ េហីយបានបេង�ីតជាក�ីបារម�អំពីការសន�នារេសីបេន�េពលែដលទូរសព�មានវត�
មានេន�ក�ងុបន�ប់ែដរ។ មនុស�មួយចំនួនេឆ�ីយតបេទ�នឹងការេធ�ីចារកម�េនះ េដាយយកទូរសព�េទ�ទុកេន�បន�ប់
មួយេផ�ងេទ�តេន�េពលមានការសន�នារេសីប ឬេដាយបិទទូរសព�ែតម�ង។ (រដ�ាភិបាលខ�ះខ�ួនឯង ជា
េរ�យៗហាមឃាត់�បជាជន សូម�ែីតម�ន�ីរដ�ាភិបាល មិនឱ�យកទូរសព�ឯកជនចូលកែន�ងែដលរេសីប េដាយ
�ព�យបារម�ថាទូរសព�អាចឆ�ងេមេរាគែដលអាចថតសំេឡងៃនការសន�នាបាន។)

ករអនុវត�ែដលមានសុវត�ិភាពបំផុត គឺ�ត�វសន�តថា ការេហ�ទូរសព� និងេផ�ីសារជាអក�រ មិន�ត�វបានធានា
សុវត�ិភាព�បឆាងំនឹងការលួចស�ាប់ និងថតសំេឡងេនាះេទ។ សូម�ែីតព័ត៌មានលម�ិតពីបេច�កេទសខុសគ�ាខ�ាងំពី
កែន�ងមួយេទ�កែន�ងមួយ និងពី�បព័ន�មួយេទ��បព័ន�មួយក៏េដាយ ក៏ការការពារែផ�កបេច�កេទសគឺជាេរ�យៗទន់
េខ�ាយ និងអាច�ត�វបានេគរ�លងេន�ក�ងុស�ានភាពមួយចំនួន។ សូមេមីល ការសន�នាជាមួយអ�កដៃទ េដីម�េីរ�ន
ពីរេប�បេផ�ីសារ និងនិយាយឱ�កាន់ែតមានសុវត�ិភាព។
 
ស�ានភាពអាចមិនដូចគ�ា េន�េពលែដលអ�កេ�បី�បាស់កម�វ �ធីទូរសព�ស�មាប់សន�នាែដលមានសុវត�ិភាព េដីម�ី
សន�នា (េទាះបីតាមរយៈសំេឡង ឬេផ�ីសារជាអក�រ) ពីេ�ពាះកម�វ �ធីទូរសព�ទាងំេនះអាចដាក់កូដនីយកម�េដីម�ី
ការពារការសន�នារបស់អ�ក។ កូដនីយកម�េនះ អាចខ�ាងំជាង និងអាចផ�ល់ការការពារល�ជាង។ ក�មិតៃនការ
ការពារែដលអ�កទទួលបានពីការេ�បី�បាស់កម�វ �ធីទូរសព�ស�មាប់សន�នាែដលមានសុវត�ិភាពក�ងុការសន�នា
អា�ស័យខ�ាងំេលីកម�វ �ធីមួយណាែដលអ�កេ�បី េហីយកម�វ �ធីេនះដំេណីរការេដាយដូចេម�ច។ សំណួរសំខាន់មួយ
គឺថា េតីកម�វ �ធីសន�នាេនាះេ�បីកូដនីយកម�ទាងំេន�េលីអ�កេផ�ីនិងអ�កទទួលឬអត់ េដីម�កីារពារការសន�នារបស់
អ�ក និងថាេតីមានវ �ធីណាមួយែដរឬអត់ស�មាប់អ�កបេង�ីតកម�វ �ធីសន�នាេនះ េដីម�េីធ�ីឱ�កូដនីយកម��តឡប់មក
ដូចេដីមវ �ញ ឬរ�លងកូដនីយកម�។



ក�ីបារម�មួយេទ�ត គឺថាកម�វ �ធីេមេរាគអាចេធ�ីឱ�ទូរសព�េមីលេទ�ហាក់ដូចជាបានបិទដំេណីរការ ខណៈែដលការ
ពិតវាេន�ដំេណីរការេន�េឡយី (និងបង�ាញេអ�កង់ពណ៌េខ��ែដលេធ�ីឱ�អ�កេ�បីេជ�ថាទូរសព�បានបិទដំេណីរ
ការ)។ ក�ីបារម�េនះ បាននាឱំ�មនុស�មួយចំនួនដកថ�េចញពីទូរសព�របស់ពួកេគេន�េពលែដលមានកិច�សន�នាដ៏
រេសីបៗេនាះ។
 
ដូចែដលេយីងបានពិភាក�ាេន�ខាងេលីអីុចឹង ការ�ប �ង�បយ័ត�េដាយការបិទដំេណីរការទូរសព� គឺអាចេធ�ីឱ�
�បតិបត�ិករទូរសព�កត់សម�ាល់បាន។ ឧទាហរណ៍៖ �បសិនេបីមនុស� ១០នាក់ េធ�ីដំេណីរេទ�កាន់អគារែតមួយ
េហីយបន�ាប់មកពួកេគបិទដំេណីរការទូរសព�ក�ងុេពលែតមួយេទ�ត េនាះ�បតិបត�ិករទូរសព� ឬនរណាម�ាក់ែដល
ពិនិត�េមីលកំណត់�តារបស់ទូរសព�េនះ �បែហលនឹងសនិដ�ានថា មនុស�ទាងំ ១០នាក់េនះេន�ក�ងុកិច��បជំុ
ែតមួយ េហីយពួកេគចាត់ទុកកិច��បជំុេនាះថាមានលក�ណៈរេសីប។

ការេធ�ីេកាសល�វ�ច័យេលីទូរស័ព�ែដលរ�បអូសបាន
វាមានការវ �ភាគែផ�កេកាសល�វ �ច័យែដលបានបេង�ីតេឡងីដ៏ល�េទ�េលីឧបករណ៍ចល័ត។ អ�កជំនាញខាងវ �ភាគ
នឹងភ�ាប់ឧបករណ៍ចល័តែដលពួកេគរ �បអូសបានេទ�កាន់ម៉ាសីុនពិេសសណាមួយេដីម�អីានទិន�ន័យពី
ឧបករណ៍ចល័ត រមួមានកំណត់�តាសកម�ភាពពីមុនៗ កំណត់�តាៃនការេហ�ទូរសព�េចញចូល និងសារ
អត�បទ។ ការវ �ភាគេកាសល�វ �ច័យ �បែហលជាអាចទាញយកមកវ�ញនូវកំណត់�តាែដលអ�កេ�បីជាទូេទ�មិន
អាចេមីលេឃីញ ឬមិនអាចចូលេ�បីបាន ដូចជាសារអត�បទែដលបានលុបេចាល បុ៉ែន�េគអាចទាញយកមកវ�ញ
បាន។ ការវ �ភាគែផ�កេកាសល�វ �ច័យ េពលខ�ះអាចរ�លងេអ�កង់ែដលជាប់េសា ជាពិេសសទូរសព�េស៊រ �ចាស់ៗ។
 
កម�វ �ធីស�ាតហ�ូនជាេ�ចីន និងមុខងាររបស់កម�វ �ធីមួយចំនួន ព�ាយាមជួយទប់ស�ាត់ ឬការពារពីការវ �ភាគ
េកាសល�វ �ច័យៃនទិន�ន័យ និងកំណត់�តាជាក់លាក់ណាមួយ ឬេដីម�េីធ�ីកូដនីយកម�ទិន�ន័យ េដីម�កំុីឱ�អ�ក
វ �ភាគទាញយកទិន�ន័យមកវ�ញបាន។ បែន�មពីេលីេនះ មានកម�វ �ធីលុបទិន�ន័យពីចម�ាយ ែដលអនុ��ាត
ឱ�ម�ាស់ទូរសព� ឬនរណាម�ាក់ែដល�ត�វបានម�ាស់ទូរសព�ផ�ល់សិទ�ិឱ� េដីម�បី��ាេទ�កាន់ទូរសព�ឱ�លុបទិន�ន័យ
េចញពីទូរសព�ពីចម�ាយ។
 
កម�វ �ធីេនះអាចមាន�បេយាជន៍ក�ងុការការពារ�បឆាងំនឹងការទាញយកទិន�ន័យមកវ�ញ �បសិនេបីឧ�កិដ�ជនយក
ទូរសព�របស់អ�កបាន។ េទាះយ៉ាងណាក៏េដាយ សូមកត់សម�ាល់ថា ការបំផ�ាញភស�ុតាង ឬការរារា�ងចំេពាះការ
េសីុបអេង�តណាមួយេដាយេចតនា អាច�ត�វបានេចាទ�បកាន់ពីបទឧ�កិដ�ដាច់េដាយែឡក ែដលជាញឹកញាប់វា
មានផលវ�បាកធ�ន់ធ�រ។ ក�ងុករណីខ�ះ វាអាចមានភាពងាយ�ស�លដល់រដ�ាភិបាលខ�ះ េដីម�បីង�ាញ និងអនុ��ាត
ឱ�មានការផ�ន�ាេទាសេ�ចីនជាងបទេល�ីសែដល�ត�វបានេគេសីុបអេង�តពីដំបូង។



ការវ�ភាគការេ�បី�បាស់ទូរសព�តាមរយៈកំុព�ូទ័រ
រដ�ាភិបាលខ�ះែតងែតចាប់អារម�ណ៍ក�ងុការវ �ភាគេលីទិន�ន័យទូរសព�របស់អ�កេ�បី�បាស់តាមរយៈកំុព�ទ័ូរ េដីម�ី
ែស�ងរកលំនាជំាក់លាក់េដាយស�័យ�បវត�ិ។ លំនាទំាងំេនះ អាចអនុ��ាតឱ�អ�កវ �ភាគទាងំេនាះរកេឃីញេរ�ងជា
េ�ចីនែដលមនុស�េ�បី�បាស់ទូរសព�របស់ពួកេគតាមរេប�បមិនធម�តាណាមួយ ដូចជាការ�ប �ង�បយ័ត�អំពីសិទ�ិ
ឯកជនជាេដីម។
 
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនៃនេរ�ងែដលរដ�ាភិបាលមួយព�ាយាមរកឱ�េឃីញពីការវ �ភាគទិន�ន័យេនាះគឺ៖ ការរក
េឃីញេដាយស�័យ�បវត�ិថាេតីអ�កទាងំអស់េនាះស�ាល់គ�ាឬអត់ ការកំណត់អំពីមនុស�ម�ាក់េ�បីទូរសព�េ�ចីន
េ�គ�ង ឬប�ូរទូរសព� ការកំណត់េន�េពលែដល�ក �មមនុស�កំពុងេធ�ីដំេណីររមួគ�ា ឬជួបគ�ាជាេទ�ងទាត់ ការ
កំណត់េន�េពលែដល�ក �មមនុស�េ�បីទូរសព�របស់ពួកេគេន�ក�ងុរេប�បែដលមិនធម�តា ឬគួរឱ�សង�័យ និងការ
កំណត់រកអត�ស��ាណៃន�បភពសម�ាត់របស់អ�កសារព័ត៌មានណាម�ាក់។


