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ក្រសងួប្ក្ៃសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍

សនតិសខុ និងសវុត្ថិភាពរនងុការបក្ៃើក្ាស់
ក្ៃព័នធៃណ្តត ញ Telegram និង WhatsApp

គឹម អាន
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទ១ី ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១



១. ការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
២. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
៣. យនតការការ រ 
៤. រមមវិធី  Whatsapp
៥. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការ Jailbreaking ទូរសព័ទ
៦. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការ Root ទូរសព័ទ

មាត្ិកា
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Telegram គឺជាកមមវធីិព ញ្ីសារពោយ ឥតគិតថ្ងៃ ពតោ តព្ីព្បឿន និងសុវតថិភាេ
Telegram អាច្ព្រីបានពៅព្ីឧរករណ៍ទងំអស់ររស់អនកកនុងពេ្ខតមយួ

១. ការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
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ទូរសេទ និង Tablet កុំេយូទ័រ



១. ការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
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ពតីពោកអនកព្រី្បាស់ Telegram សំរារ់ពធវីអវី?
❑ ទំនាក់ទំនងការងារ
❑ ទំនាក់ទំនងមិតោភ្កោិ ្គួសារ
❑ ទទួ្េ័ត៌មាន
❑ ខច្ករខំ្កចំ្ពណេះដឹង
❑ ...

Telegram អាច្ឱ្យអនកព្រី្បាស់ព ញ្ីសារជាអកសរ រូរភាេ 
វពីដអូ និងឯកសារព្សងៗ (ឧទហរណ៍. docx, pdf, 
zip, mp3, mp4…)



២. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
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ការពបាក្បាស់ / ពបាករពឆឆ ត ការ្ួច្េ័ត៌មាន

ការ្ួច្ចូ្្គណនី ពមពរាគ



២. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការបក្ៃើក្ាស ់Telegram

@២០២១-នាយកោា នសនោិសុែរពច្េកវទិាគមនាគមន៍ និងេ័ត៌មាន 6

សារពបាក្បាស ់/ ពបាករពឆឆ ត

ពវរសាយខកៃងកាៃ យ
1

2

• ពៅពេ្ខដ្អនកព្រី្បាស់ចុ្ច្ព្ីតំណភាា រ់   នឹងពរីកពៅកាន់ពវរសាយររស់ពោររពច្េកវទិា
• ពដីមបពីបាករពឆឆ តឱ្យអនកព្រ ីlog ចូ្្ព្រីគណនី ពដីមបអីាច្្ួច្ចូ្្ព្រី្បាស់ និង្គរ់្គងគណនរីរស់អនកព្រី្ បាស់

ខសវងយ្់្មអិតតាមរយៈតំណភាា រ់៖ https://www.camcert.gov.kh/camsa20-45-phishing-telegram/

https://www.camcert.gov.kh/camsa20-45-phishing-telegram/


២. ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការបក្ៃើក្ាស ់Telegram
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• អនកវាយ្រហារបានរនៃំ ឬតាងំែៃួនជានរណាមាន ក់ ឬមកេីសាថ រ័ន/អងគភាេណាមួយខដ្
អនកអាច្សាគ ្

• អនកវាយ្រហារព្រី្បាស់ព ម្ េះ  ឬរូរងត ររស់រុគគ្ណាមួយ (ខតជាេ័ត៌មានខកៃងរនៃំ)

• អនកវាយ្រហារពធវីការរញ្ាូ នឯកសារពៅឱ្យជនរងព្រេះ រចួ្ពហយី្បារ់ឱ្យជនរងព្រេះពរីក
ពមី្  (ឯកសារទងំពនាេះភាគព្ចី្នគឺមានចំ្ណងពជីង ពាក់េ័នធពៅនឹង្រធានរទងមីៗពតោ ៗ 
កនុង្រពទស តំរន់ ឬេិភ្េពោក ខដ្អាច្ជាការោរ់អារមមណ៍កនុងការចុ្ច្ពរីកពមី្)

• ពេ្ខដ្ចុ្ច្ពរីកឯកសារពនាេះ ពមពរាគនឹងចូ្្វាយ្ុកចូ្្ ពហយីអនកវាយ្រហារនឹង
អាច្ពធវីការ្គរ់្គងទងំ្សុងពៅកនុងកំុេយូទ័រពនាេះ។

ឯកសារមាន ទ្ុកពមពរាគ

ខសវងយ្់្មអិតតាមរយៈតំណភាា រ់៖ https://www.camcert.gov.kh/be-aware-of-spear-phishing/

https://www.camcert.gov.kh/be-aware-of-spear-phishing/


• មុែងារព្ែកូដសមាៃ ត់ (Passcode Lock)
• មុែងារព ទ្ៀងតទ តេី់រជំហាន (Two-Step Verification)
• េិនិតយពមី្ Active Sessions

៣. យនតការការ រ
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• Telegram មានមុែងារខដ្អនុឆា តឱ្យអនកព្រី្បាស់ោកព់សាកមមវធីិពោយព្រី
ព្ែកូដសមាៃ ត ់ពដីមបកីារពារការពៅពេ្ខដ្នរណាចូ្្ព្រី្បាស ់Telegram 
ពៅព្ីឧរករណ៍ររស់ែៃួនអនក

• ព្ែកូដសមាៃ តអ់ាច្ោកោ់រេី់ចំ្នួន ៤-ែទង ់ឬខវងជាងពនេះ

• ការោកព់្ែកូដពៅព្ីឧរករណ៍មួយ ការពារបានខតពៅព្ីឧរករណ៍មួយ
រ ុពណាណ េះ ពរីអនកមានឧរករណ៍ព្ចី្នអាច្ពរីកមុែងារពនេះពៅព្ី្ គរឧ់រករណ៍

• ចំ្ណា៖ំ សូមពធវីការច្ងចំ្ព្ែកូដខដ្បានោកព់្ពាេះអនក្តូវការព្ែកូដពនេះ
ពដីមបពីរីកចូ្្ព្រី្បាស់ Telegram

៣. ១. មុខងារបេខរដូសមាា ត្់  (Passcode Lock)

@២០២១-នាយកោា នសនោិសុែរពច្េកវទិាគមនាគមន៍ និងេ័ត៌មាន 9



• មុែងារ “Passcode Lock” អាច្ព្រីជាមួយការ “ពសេន្កព  ថ្ដ” 
ររស់ទូរសេទ ពោយអនកព្រី្បាស់អាច្ពោេះពសារ ពោយព្រី្បាស់ការ 
“ពសេន្កព  ថ្ដ” ជំនួសពោយការរញ្េូ ្ព្ែកូដសមាៃ ត់

• អនកព្រី្បាស់អាច្ពរកីមុែងារ “ោក់ពសាពោយសវ័យ្រវតោ” កនុងរយៈពេ្
កំណត់ណាមួយ ឧ. រនាទ រ់េី ១នាទី, ៥នាទី, ១ពមា ង ឬ៥ពមា ង រនាទ រ់េីការ
ឈរ់ព្រី្បាស់។

• ច្ំណា៖ំ កនុងករណីពភ្ៃច្ព្ែកូដសមាៃ ត់ខដ្បានោក់ អនក្តូវ្ុរកមមវធិ ី
Telegram ពោ្ និងរញ្េូ ្សារងមីព ងីវញិ។

៣. ១. មុខងារបេខរដូសមាា ត្់  (Passcode Lock)
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• ចូ្្ពៅកាន់ “Settings” រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី “Privacy and Security”

• ្តង់ចំ្ណុច្ “Security” ចុ្ច្ព្ីពាកយ “Turn on local passcode” ឬ “Passcode Lock” ឬ “Passcode 
& Touch ID”

• រនាទ រ់មកវាយរញ្េូ ្ព្ែកូដសមាៃ ត់ រចួ្ពហយីរញ្េូ ្ព្ែកូដមោងពទៀតពដីមបពី ទ្ៀតតទ ត់

• អនកព្រី្បាស់្តូវខតច្ងោពំ្ែកូដសមាៃ ត់ខដ្បានោក់ ពដីមបរីញ្េូ ្ព្ែកូដពនេះរា្់ពេ្ចូ្្ព្រី្បាស់
ពតព ្កាម។

របៃៀៃប្នការបៃើរបក្ៃើមុខងារ Passcode Lock
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រពរៀរថ្នការពរីកព្រីមុែងារ ព្ែកូដសមាៃ ត់ (Passcode Lock)
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រពរៀរថ្នការពរីកព្រីមុែងារ ព្ែកូដសមាៃ ត់ (Passcode Lock)

   



• មុែងារ “Two-Step Verification” អាច្ជួយរពងេីនសុវតថិភាេ និងការពារគណនី េីការ
្ួច្ចូ្្ព្រី្បាស់គណនី  Telegram ពោយមិនមានការអនុឆា តេីពោររពច្េកវទិា

• មុែងារពនេះនឹងពធវីការព្ទៀងតទ ត់ព្ែកូដរខនថមមួយពទៀត ព្តេីព្ែកូដខដ្ទទួ្
បានេី Telegram តាមរយៈសារ SMS រា្់ពេ្ចូ្្ព្រី្បាស់គណនី ពៅព្ី
ឧរករណ៍ងមី

• ពាកយសមាៃ ត់ខដ្ពាកយសមាៃ ត់រងឹមុាគំឺោរ់េី ១២-ែទង់ ឬខវងជាងពនេះ។

• ចំ្ណា៖ំ ពរីអនកពភ្ៃច្ពាកយសមាៃ ត ់“Two-Step Verification” ខដ្បានោក ់អនកមិនអាច្ចូ្្
ព្រី្បាស់គណនីពៅព្ីឧរករណ៍ងមីរបានពនាេះពទ។ ពហតុពនេះអនក្តូវភាា រជ់ាមួយអាសយោា ន
អីុខម្ពៅពេ្ពរីកមុែងារពនេះ ស្មារព់ធវីការទញយកព្ែកូដងមីពៅពេ្ខដ្ពភ្ៃច្។

៣. ២. មុខងារបសទៀងផ្ទទ ត្់ពរីជំហាន
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រពរៀរថ្នការពរីកព្រីមុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

 

• ចូ្្ពៅកាន់ “Settings” ➔ ចុ្ច្ព្ី “Privacy and Security”

• រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី “Two-Step Verification” ➔ រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី “Set Password”

• ្តង់ច្ំណុច្ “Enter a password” សូមរញ្េូ ្ពាកយសមាៃ ត់រងឹមុា ំរនាទ រ់មកចុ្ច្ “Continue” រចួ្ពហយី ្តង់ច្ំណុច្ “Re-enter 
your password” សូមរញ្េូ ្ពាកយសមាៃ ត់ដខដ្មោងពទៀត រចួ្ពហយីចុ្ច្ព្ីពាកយ “Continue”
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រពរៀរថ្នការពរីកព្រីមុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

• រនាទ រ់មក្តង់ចំ្ណុច្ “Password Hint” អនកអាច្រញ្េូ ្ ឬមិនរញ្េូ ្េ័ត៌មាន ្រសិនពរីអនករញ្េូ ្សូមពធវីចុ្ច្ព្ី “Continue” ្រសិនពរីមិនរញ្េូ ្
សូមចុ្ច្ព្ី “Skip”។ ្តង់ចំ្ណុច្ “Password Hint” ពនេះគឺជាគនៃឹេះស្មារ់អនកព្រី្បាស់អាច្ច្ងោពំៅដ្់ពាកយសមាៃ ត់ខដ្បានោក់ (ខដ្េ័ត៌មាន
ពនេះនឹងរងាា ញជាសាធារណៈ) 

• រនាទ រ់មក្តង់ចំ្ណុច្ “Recovery Email” អនកអាច្រញ្េូ ្ ឬមិនរញ្េូ ្េ័ត៌មាន អាសយោា នអីុខម្ ្រសិនពរីអនករញ្េូ ្សូមពធវីចុ្ច្ព្ី “Continue” 
្រសិនពរីមិនរញ្េូ ្សូមចុ្ច្ព្ី “Skip”។ ្តង់ចំ្ណុច្ពនេះអនកគួរភាា រ់អីុខម្ ពដីមបកីារពារពៅពេ្ខដ្អនកពភ្ៃច្ព្ែកូដខដ្បានោក់ ពដីមបទីញយក
ព្ែពាកយសមាៃ ត់តាមរយៈអីុខម្មកវញិ។
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រពរៀរថ្នការពរីកព្រីមុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

• រនាទ រ់េីអនកបានរញ្េូ ្អាសយោា នអុីខម្្តង់ច្ំណុច្ខាងព្ី សូមចូ្្ពៅកាន់្រអរ់សារអុខីម្ខដ្បានោក់ 
ពដីមបខីែកពមី្ ព្ែកូដ ៦-ែទង់ ខដ្ទទួ្បានេីពតព ្កាម

• រនាទ រ់មករញ្េូ ្ព្ែកូដពនាេះ្តង់ច្ណុំច្ “Verification code” រនាទ រ់េីរញ្េូ ្្តឹម្តវូមានន័យអនកបានពរកីមុែងារ
ពនេះបានពជាគជ័យ។ 
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រពរៀរទញយកគណនី Telegram ពៅពេ្ខដ្ពភ្ៃច្ព្ងកូដ (Two-Step Verification)
ពហយីមិនអាច្ចូ្្ព្រី្បាស់គណនីអីុខម្ខដ្បានភាា រ់ពេ្ពរីកមុែងារ Two-Step Verification



៣. ៣. ពិនិត្យបមើេ Active Sessions
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• មុែងារ Active Sessions ជាមុែងារមួយខដ្អាច្ឱ្យអនកព្រី្បាស់ពមី្
រា្់ Sessions ទងំអស់ខដ្កំេុងព្រី្ បាស់គណនពីតព ្កាមររស់ែៃួន

• អនកព្រី្បាស់គួរេនិតិយពមី្ ថាពតីមាន Active Sessions មួយណាខដ្គួរ
ឱ្យសងសយ័ខដរឬពទ ដូច្ជាព ម្ េះឧរករណ៍ មិនខមនជាររស់ែៃួន ឬ 
អាសយោា ន អាយភ្ី (IP address) ខដ្ងមី ឬខរៃកេកីារព្រី្ បាស់រា្់ថ្ងៃ។
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រពរៀរថ្នការចូ្្េិនិតយពមី្ Active Sessions

• ចូ្្ពៅកាន់ “Settings” ➔ រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី “Devices”

• េិនិតយព្ី Sessions ឬឧរករណ៍ទងំអស់ខដ្កំេុងព្រី្បាស់គណនី

• ពរីព ញីមាន Sessions ឬឧរករណ៍ ខដ្សងសយ័ សូមចុ្ច្ព្ី Session ឬឧរករណ៍ ពហយីចុ្ច្ព្ី “TERMINATE” ពដីមបរីិទ  

• ឬចុ្ច្ “Terminate All other Sessions” ពដីមបរីិទរា្់ Sessions ទងំអស់ព្ីកខ្ងខតឧរករណ៍ខដ្កំេុងព្រី
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• ជាទូពៅការចូ្្ពៅកនុងគណនី WhatsApp គឺ្រន់ខតរញ្េូ ្ព្ែទូរសេ័ទ និងព្ែកូដខដ្ទទួ្ បាន
រ ុពណាណ េះ

• ្រសិនពរី នរណាមាន ក់អាច្ចូ្្ព្រីព្ែកូដពនេះតាមវធីិណាមយួគណនីររស់អនកនឹង្តូវបានពគ្ួច្ ការព្រី
្បាស់មុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហានអាច្ការពារគណនីបាន ពោយមុែងារពនេះត្មូវឱ្យមានការព្ទៀងតទ ត់រខនថម
មយួពទៀតេីព្ីព្ែកូដខដ្ទទួ្ បាន ពដីមបកំីណត់ព្រី្បាស់មុែងារពនេះ សូមពធវតីាមការខណនាដូំច្ខាង
ព្កាម៖

៤.រមមវិធី  Whatsapp
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រពរៀរោក់មុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

- ពរីកកមមវធិី WhatsApp ពហយី
ចូ្្ពៅកាន់ “Settings” - ចូ្្ពៅគណនីររស់អនក

ចុ្ច្ព្ី Account
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រពរៀរោក់មុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

-ចុ្ច្ព្ី ENABLE-ចុ្ច្ព្ី Two-Step Verification

- ពធវីការរំពេញពៅ(PING)
ព្ែសមាៃ ត់ ៦ែទង់

- ចុ្ច្ព្ី NEXT

- ពធវីការរំពេញពៅ(PING)
ព្ែសមាៃ ត់ ៦ែទង់មោងពទៀត

- ចុ្ច្ព្ី NEXT
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រពរៀរោក់មុែងារព ទ្ៀងតទ ត់េីរជំហាន (Two-Step Verification)

- រញ្េូ ្ពៅអាសយោា នអុីខម្
ររស់អនក ឬក៏ចុ្ច្រ ំ្ ង(Skip)

- រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី NEXT

- រញ្េូ ្ពៅអាសយោា នអុីខម្
ររស់អនកមោងពទៀត

- រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី SAVE ពដីមបី
រកាទុក

- រនាទ រ់មកចុ្ច្ព្ី DONE
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៥.ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការ Jailbreaking ទូរសព័ទ
❑ មិនអាច្ពធវីកាអារ់ពដត្រេ័នធ(OS)ពោយសវ័យ្រវតោិ
❑ មិនអាច្ពធវីកាអារ់ពដតកមមវធិីមួយច្ំនួន
❑ការ្ួច្ទិននន័យនិងការចូ្្ព្រី្បាស់ពោយរម នការអនុឆា ត
❑ អនកអាច្ដំព ងីពមពរាគពៅព្ីឧរករណ៍ររស់អនកពោយអពច្តនា

• ការវាយ្រហារពោយពមពរាគ Ransomware,
• ការ្ួច្រនៃ,ំ
• ការ្ួច្អតោសឆា ណ,
• ការខកៃងរនៃំហរិញ្ាវតថុ.

❑បាត់រង់សិទធិចូ្្ព្រីពសវាកមម
❑ ពធវីពអាយទូរស័េទរងំពៅពេ្កំេុងដំពណីរការ
❑ការរំពានទិននន័យ
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៦.ៃញ្ហា បសេងៗចំប ោះការ Root ទូរសព័ទ
❑ហានិភ័្យថ្នការរិទទូរស័េទកនុងកំ ុងពេ្ដំពណីរការ root (ពធវីឱ្យទូរស័េទរងំ)
❑បាត់រង់ការធានាខដ្្ោ្់ពោយ្កុមហ ុន្្ិត
❑មានការពកីនព ងីហានិភ័្យថ្នការព្ជៀតចូ្្ពមពរាគពៅកាន់្រេ័នធ្រតិរតោិការ
❑ រពងេីន្ទធភាេថ្នកំហុសររស់អនកព្រី្បាស់និង្ុរឯកសារ្រេ័នធ
❑ អនកអាច្ដំព ងីពមពរាគពោយអពច្តនាេីកមមវធិីមិនមាន្រភ្េច្ាស់ោស់ ខដ្អាច្ពធវីពអាយមាន

• ការវាយ្រហារពោយពមពរាគ Ransomware,
• ការ្ួច្រនៃ,ំ
• ការ្ួច្អតោសឆា ណ,
• ការខកៃងរនៃំហរិញ្ាវតថុ.
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ក្រសងួប្ក្ៃសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍

ពិភារា សណួំរ ចបមលើយ
សមូអរគុណ


