
KHMER (ែខ�រ) é KM 

ដំបូនា� នស្រមាប់ករេ្រប្របាស់វ៉យហ� យ

សធារណៈ្របកបេដយសុវត�ិភាព 

ជនអ្រកក់អចទញយកអត�្របេយាជន៍ពីអ�កតមអនឡាញ

បាន។ សូមអនដំបូនា� នែដល្រត�វពិចរណាមួយចំនួនខង 

េ្រកម ្របសិនេបអ�ក្រត�វករេ្រប្របាស់វ៉យហ� យសធារ 

ណៈ។ 

េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងករផ�ុះេឡងៃនេមេរគកូរ ៉ូណានិងករបិទអជីវកម�និងបណា� លយ័ ពួកេយងជាេ្រចន 

កំពុងចំណាយេពលេវលអនឡាញេ្រចនេឡងៗ។ ជាលទ�ផល េយងអចនឹង្រត�វករេ្របវ៉យហ�  

យសធារណៈ េដម្បភីា� ប់អីុនធឺណិត។ ្របសិនេបអ�កយល់ថាខ�ួនអ�ក្រត�វករេ្របវ៉យហ� យសធារណៈ 

សូមពិចរណាេលអនុសសន៍ ពី្របធានឯកជនភាព្របចំរដ� ក�ុងករជួយករពរទិន�ន័យរបស់អ�ក 

ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ប�� ក់ថាអ�កពិតជាមានបណា� ញ្រតឹម្រត�វ។ 

្រត�វ្របាកដថាអ�កកំពុងភា� ប់េទបណា� ញ្រតឹម្រត�វ។ ជនអ្រកក់អចបេង�តបណា� ញែដលេមលេទដូច 

ជាគា� នបង�េ្រគាះថា� ក់ េដយែផ�កេលេឈ� ះរបស់ពួកេគ បុ៉ែន�តមពិតគឺនឹងនាំអ�កឱ្យភា� ប់ជាមួយបណា�  

ញែដលបេង�តេឡងេដម្បីេមលករេ្របអីុនធឺណិតរបសអ់�ក។ េនះមានេសចក�ីថា ្របសិនេបអ�ក 

ប��ូ លព័ត៌មានឬពក្យសមា� ត់ចូលេទេវយសយនានា េហកឃ័រនឹងអចលួចយកព័ត៌មានរបស់អ�កបាន។ 

េដម្បីករពរពីករណីេនះ សូមអនេឈ� ះបណា� ញេដយយកចិត�ទុកដក់បំផុត េហយ្របសិនេបអច 

េធ�េទបាន សូមសរួបុគ�លិកណាមា� ក់ឬពិនិត្យេមលស�� របសអ់ជីវកម�េនាះ េដម្បីឱ្យ្របាកដថាបណា�  

ញេនាះ�សបច្បោប់។ 

បណា� ញេពញនិយម ដូចជាបណា� បណា� ញកេហ�ែដលធា� ប់ស� ល ់ទំនងជាមិនមានករសង្ស័យេទ 

ពីេ្រពះ្រក�មហ៊ុនេនាះកំពុង្របតិបត�ិករបណា� ញេនះជាេសវរួមជាមួយអជីវកម�របស់ពួកេគេទេហយ។ 
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បណា� ញែដលេគស� ល់ជាទូេទមានសវុត�ិភាពជាងបណា� ញវ៉យហ� យឥតគិតៃថ�ៃចដន្យ 

ែដលអចបង� ញេនេលទូរសព�របស់អ�កេនកែន�ងសធារណៈណាមួយ។ 

២. បិទមុខងរភា� ប់េដយស�័យ្របវត�ិ។ 

ឧបករណ៍ជាេ្រចន (ស� តហ�ូន េលបថប និងេថេប�ត) មានករកំណត់តំណភាពេដយស�័យ្របវត�ិ។ 

ករកំណត់េនះអនុ�� តឱ្យឧបករណ៍របស់អ�កភា� ប់េទនឹងបណា� ញែក្បរៗបានយ៉ាងងយ�ស�ល។ 

ករណីេនះមិនមានប�� អ�ីេទជាមួយបណា� ញែដលទុកចិត� បុ៉ែន�វក៏អចភា� ប់ឧបករណ៍របស់អ�កេទ 

នឹងបណា� ញែដលអចនឹងមិនមានសវុត�ិភាពផងែដរ។ អ�កអចបិទមុខងរេនះបានតមរយៈ 

មុខងរកំណត់េលឧបករណ៍របស់អ�ក។ សូមរក្សោករកំណត់ទំងេនះេនបិទជានិច� ជាពិេសស 

េនេពលអ�កេធ�ដំេណ រេទកែន�ងែដលអ�កមិនស� ល់។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយ័ត�បែន�ម អ�កអចពិនិត្យេមល 

“បំេភ�ចបណា� ញ” បនា� ប់ពីេ្របវ៉យហ� យសធារណៈបាន។ 

អ�កក៏គួរែត្រត�តពិនិត្យ Bluetooth របស់អ�ក ខណៈេពលកំពុងេនទីសធារណៈផងែដរ។ តំណភាព 

Bluetooth អនុ�� តឱ្យឧបករណ៍េផ្សងៗ្របា�សយ័ទក់ទងគា� បាន េហយេហកឃ័រអចរកេមលស��  

Bluetooth េបកចំហ េដម្បីចូលេទេ្របឧបករណ៍របស់អ�កបាន។ សូមរក្សោមុខងរេនះេលទូរសព�របស ់

អ�កនិងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតឱ្យបិទជានិច� េនេពលអ�កស�ិតក�ុងតំបន់ែដលអ�កមិនស� ល់។ 

៣. បិទមុខងរែចករែំលកឯកសរ។ 

្រត�វ្របាកដថាបានបិទជេ្រមសែចករែំលកឯកសរ ខណៈេពលកំពុងេ្របវ៉យហ� យសធារណៈ។ អ�កអច 

បិទមុខងរែចករែំលកឯកសរពីែផ�កចំណូលចិត�្របព័ន�ឬផា� ំងប�� អ�ស័យេល្របព័ន�្របតិបត�ិកររបស់អ�ក

។ AirDrop គឺជាឧទហរណ៍ៃនមុខងរែចករែំលកឯកសរែដលអ�កគួរែតបិទ។ ្របព័ន�្របតិបត�ិករមួយចំនួន 

ដូចជា Windows/កំុព្ូយទ័រ នឹងបិទមុខងរែចករែំលកឯកសរជួសអ�ក េដយេ្រជសេរ សជេ្រមស 

“សធារណៈ” េនេពលភា� ប់េទនឹងបណា� ញសធារណៈថ�ីជាេលកដំបូង។ 

ជំហនេដម្បីបិទមុខងរែចករែំលកឯកសរ 

េលកំុព្ូយទ័រ៖  

1. េទកន់ Network and Sharing Center។ 

2. បនា� ប់មក ផា� ស់ប�ូរករកំណត់ែចករែំលកក្រមិតខ�ស់។ 

3. បិទមុខងរែចករែំលកឯកសរនិងម៉ាសុីន្រពីន។ 
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ស្រមាប់ Macs៖ 

1. ចូលេទកន់ ែផ�កចំណូលចិត�្របព័ន�។ 

2. េ្រជសេរ ស Sharing។ 

3. េដះជេ្រមស្រគប់យ៉ាងេចល។ 

4. បនា� ប់មកេនក�ុង Finder សូមចុចេល AirDrop េហយេ្រជសេរ ស Allow me to be discovered by:  

No One។ 

ស្រមាប់ Ios ្រគាន់ែតរក AirDrop េនក�ុង Control Center េហយបិទវេទ។ 

៤. េ្រប្របាស់ VPN។ 

ពិចរណាដំេឡង VPN (បណា� ញឯកជននិម�ិត) េនេលឧបករណ៍របស់អ�ក។ VPN គឺជាជេ្រមស 

ែដលមានសវុត�ិភាពបំផុតស្រមាប់ឯកជនភាពឌីជីថលេនេលវ៉យហ� យសធារណៈ។ វេធ�កូដនីយកម�េល 

ទិន�ន័យរបស់អ�ក េនេពលវឆ�ងកត់េទនិងពីឧបករណ៍របស់អ�ក េហយេដរតួជា “រូង” ករពរមួយ េដម្បីឱ្យ 

ទិន�ន័យរបស់អ�កមិនអចេមលេឃញបាន េនេពលវឆ�ងកត់បណា� ញ។  

៥. ករ្រពមានរបស់ FBI អំពីេគហទំព័រែដលបានេធ�កូដនី 

យកម� - HTTPS។ 

FBI បាន្រពមានអំពីេវបសយែដលមានអសយដ� នចប់េផ�មជាមួយ “https”។ វត�មានរបស់ពក្យ “https” 

និងរូបស�� េសគឺេដម្បីសន�តបង� ញថាចរចរណ៍េវប្រត�វបានេធ�កូដនីយកម� និងថាអ�ចចូលេមលអចែចក 

ចយទិន�ន័យបានេដយសវុត�ិភាព។ េទះយ៉ាងណា ឧ្រកិដ�ជនអិុនធឺណិតឥឡូវេនះកំពុងទញចំណូល 

ពីករទុកចិត�ពីសធារណជន េដយបេ�� តឱ្យមនុស្សចូលេមលេគហទំព័រមិនល�ែដលមានប��ូ លអក្សរ 

https និងេមលេទដូចជាមានសវុត�ិភាព ែដលធាតុពិតមិនមានេឡយ។ 

អនុសសន៍របស ់FBI៖ 

• សូមកំុេជឿទុកចិត�េលេឈ� ះេលអីុែមល៖ សូមេចទសណួំរអំពីេចតនាៃនខ�ឹមសរអីុែមល។ 

• ្របសិនេបអ�កទទួលបានអីុែម៉លគួរឱ្យសង្ស័យែដលមានប�� ប់ពីបណា� ញទំនាក់ទំនងែដលស� ល់មួ

យ សូមប�� ក់ថាសរេនាះពិតជា្រតឹម្រត�វ េដយេហទូរសព�ឬេផ�អីុែមលេទបណា� ញទំនាក់ទំនង 

េនាះ។ សូមកំុេឆ�យតបេដយផា� ល់េទអីុែមលែដលគួរឱ្យសង្ស័យេនាះ។ 

https://www.ic3.gov/media/2019/190610.aspx
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• សូមពិនិត្យកំហុសអក�រវរិុទ�ឬែដនខុសក�ុងប�� ប់ (ឧទ. ្របសិនេបអសយដ� នមួយគួរែតប�� ប់ 

េដយ “.gov” ែតែបរជាប�� ប់េដយ “.com” េទវញិ)។ 

• សូមកំុទុកចិត�េវបសយ េដយ្រគាន់ែតវមានរូបស�� េសឬមានអក្សរ “https” េនក�ុងរបា 

អសយដ� នរបស់កម�វធីិរុករក។ 

៦. ករចូលេមលព័ត៌មានរេសបមិន្រត�វបានែណនំាេឡយ។ 

េទះបីជាអ�កមាន VPN ក៏េដយ ក៏វេនែតមិន្រត�វបានែណនាំឱ្យ ចូលេ្របគណនីធនាគារផា� ល់ខ�ួន 

ឬទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួន្របហក់្របែហលែដលមានលក�ណៈរេសប ដូចជាេលខសន�ិសុខសង�ម េនេល 

បណា� ញសធារណៈែដលមិនមានសុវត�ិភាពែដរ។ សូម្បីែតបណា� ញសធារណៈែដលមានសុវត�ិភាព 

ក៏អចមានហនិភ័យែដរ។ សូមេ្របករវនិិច�័យល�បំផុតរបស់អ�ក ្របសិនេបអ�ក្រត�វែតចូលេ្របគណនីទំង 

េនះេនេលវ៉យហ� យសធារណៈ។ ស្រមាប់្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុ វអចនឹង្របេសរជាងក�ុងករ 

េ្របមុខងរហតស�តរបស់ស� តហ�ូនរបស់អ�កជំនួសវញិ។  

៧. ករពរសុវត�ិភាព ទល់នឹង មិនករពរសុវត�ិភាព។ 

ជាធម�ត មានបណា� ញវ៉យហ� យសធារណៈពីរ្របេភទគឺករពរសុវត�ិភាពនិងមិនករពរសុវត�ិភាព។ 

េបអច សូមភា� ប់េទនឹងបណា� ញសធារណៈែដលមានករពរសុវត�ិភាព្រគប់េពល។ បណា� ញែដលមិន 

មានករពរសវុត�ិភាពអច្រត�វបានភា� ប់េដយគា� នមុខងរសវុត�ិភាព ដូចជាពក្យសមា� ត់ឬប�� ប់ចូល 

អ�ីេឡយ។ បណា� ញែដលមានករពរសវុត�ិភាពជាធម�តត្រម�វឱ្យអ�កេ្រប្របាស់យល្់រពមតមលក�ខណ�  

ចុះេឈ� ះគណនី ឬវយប��ូ លពក្យសមា� ត់ មុនេពលភា� ប់េទនឹងបណា� ញ។ 

៨. សូមរក្សោជ�� ងំេភ�ងរបស់អ�កឱ្យដំេណ រករជានិច�។ 

្របសិនេបអ�កកំពុងេ្របេលបថប់ សូមរក្សោជ�� ំងេភ�ងរបស់អ�កឱ្យេបកជានិច� េនេពលកំពុងេ្របវ៉យ 

ហ� យសធារណៈ។ ជ�� ំងេភ�ងេដរតួជារបាំងករពរឧបករណ៍របស់អ�កពីករគំរមកំែហងេដយេម 

េរគទំងឡាយ។ អ�កេ្របអចនឹងបិទជ�� ំងេភ�ង Windows េដយសរែតសរផបអប់និងករជូនដំណឹង 

េហយបនា� ប់មកក៏េភ�ចវេទ។ ្របសិនេបអ�កចង់េបកវេឡងវញិេនេលកំុព្ូយទ័រ េនាះសមូចូលេទកន់ 

Control Panel រួច “System and Security” េហយេ្រជសេរ ស “Windows Firewall”។ ្របសិនេបអ�កេ្រប 
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Mac សូមចូលេទកន់ “System Preferences” បនា� ប់មក “Security & Privacy” រូចេថប “Firewall” 

េដម្បីេបកដំេណ រករមុខងរេនះ។ 

៩. េ្របកម�វធីិកមា� ត់េមេរគ។ 

្រត�វ្របាកដថាបានដំេឡងកម�វធីិកមា� ត់េមេរគចុងេ្រកយបំផុតេនេលេលបថបរបស់អ�ក។ កម�វធីិកមា� ត់ 

េមេរគអចជួយករពរអ�ក ខណៈេពលកំពុងេ្របវ៉យហ� យសធារណៈបាន េដយែស�ងរកេមេរគ 

ែដលអចចូលក�ុង្របព័ន�របស់អ�ក ខណៈេពលកំពុងេ្របបណា� ញរួមបាន។ សរដសេ់តឿននឹង្រពមានអ�ក 

្របសិនេបេមេរគែដល្រត�វបានស� ល្់រត�វបានដំេណ រករេលឧបករណ៍របស់អ�ក ឬ្របសិនេបមានសកម�ភាព 

គួរឱ្យសង្សយ័ ករវយ្របហរ ឬ្របសិនេបេមេរគចូលក�ុង្របព័ន�របស់អ�ក។ 

១០. េ្របមុខងរេផ��ងផា� ត់ពីរជាន់ឬពហុជាន់។ 

សូមេ្របមុខងរេផ��ងផា� ត់ពហុជាន់ (MFA) េនេពលភា� ប់ចូលេទេវបសយជាមួយព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនរបស ់

អ�ក។ េនះមានន័យថាអ�កមានេលខកូដេផ��ងផា� ត់ទីពីរ (េដយបានេផ�ជាសរេទទូរសព�របស់អ�ក ឬផ�ល ់

េដយកម�វធីិឬឃជីាក់ែស�ងមួយ) ែដលករពរអ�កបានបែន�មេទៀត។ ដូេច�ះេទះបីជាេហកឃរ័មានេឈ� ះ 

អ�កេ្របនិងពក្យសមា� ត់ក៏េដយ ក៏ពួកេគមិនអចចូលេ្របគណនីរបស់អ�កបានែដរ េបគា� នេលខកូដេផ��ង 

ផា� ត់េនាះ។ 

១១. តមដនឧបករណ៍ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កជាប់ជានិច�។ 

សូមកំុ ទុកេលបថប េថេប�ត ឬស� តហ�ូនរបស់អ�កេចល េដយមិនមានអ�កេមល េនទីសធារណៈ 

ឬក�ុងយានជំនិះណាមួយឱ្យេសះ។ េទះបីជាអ�កកំពុង្របយ័ត�្របែយងេនេលបណា� ញវ៉យហ� យក៏េដយ 

ក៏វនឹងមិនររងំនរណាមា� ក់ពីករលួចយក្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កឬលួចេមលព័ត៌មានរបស់អ�កបានែដរ។ 

្រត�វដឹងពីជម្ឈដ� នជំុវញិអ�ក េហយយកចិត�ទុកដក់អំពីមនុស្សជំុវញិអ�ក។ 

១២. ដំបូនា� នសុវត�ិភាពអនឡាញេផ្សងេទៀត។ 

េនះគឺជាដំបូនា� នមួយចំនួន េដម្បីរក្សោសុវត�ិភាពអនឡាញ ជាពិេសស្របសិនេបអ�កកំពុងេ្របតំណ 

ភា� ប់វ៉យហ� យសធារណៈ៖ 
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• េ្របពក្យសមា� ត់រងឹមាំ។  

• េធ�កូដនីយកម�េលឧបករណ៍របស់អ�ក។  

• ្របយ័ត�នឹងអីុែមលេបាកបេ�� ត។  

• ្របយ័ត�អ�ីែដលអ�កបេង� ះេលបណា� ញសង�ម។ 

ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនេ្រចនេពកអចជួយឱ្យពួកេហកឃ័រទយពក្យសមា� ត់អ�កបាន។ 

• សូមលុបព័ត៌មានចស់ៗែដលអ�កែលង្រត�វករឱ្យអស់។ 

• ្របសិនេបបណា� ញមួយេស�ឱ្យអ�កដំេឡងសសុែវរបែន�មឬឧបករណ៍បែន�មេលកម�វធីិរុករក 

សូមកំុភា� ប់ឱ្យេសះ។ 

• ្រត�វ្របាកដថា បំណះនិងកម�វធីិអប់េដតចុងេ្រកយបំផុត្រត�វបានដំេឡងេនេលឧបករណ៍របស់អ�ក 

េដម្បីករពរ្របឆាំងនឹងប�� ែដលស� ល់ទំងឡាយ។ 
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