សម្រាប់ សហគ្រាសខ្នាតតូ ចនិ ងមធ្យម (SMEs) និ ងប្រតិ បត្តិករអាជីវកម្មខ្នាតតូ ច

សវ័ ្យវាយតម្លៃក្មហ
រុ
៊ុនល�ើ
សនតិ ្សុខព័ត៌មានរយៈពេល
5-នាទី
ត�ើអ្នកដ�ើរទាន់និន្នាការចុងក្រោយបំផុតដែរឬទេ?
ការផ្លាស់ បតូ្រនានាក្នុងការគំ រាមកំ ហែងនិ ង
ការវាយប្រហារ

ិ យា
ការផ្លាស់ បតូ្រនានាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានព័ ត៌មានវទ្
(IT)

ិ ីមេរោគចាប់ ជំរត
កម្មវធ
ិ
(Ransomware)

បច្ចេកវិទ្យាក្លាវដ៍
(Cloud)

ការវាយប្រហារបញ្ជីលេខកូដសម្ងាត់

ថែបផ្លីត

ការវាយប្រហារអ៊ីម៉ែ លគោលដៅ

ទូរស័ ព្ទស្មាតហ្វូន

“តារាងសវ័ យ
្ វាយតម្លៃក្មហ
រុ ៊ុនរយៈពេល
៥នាទី” ដ�ើម្បីត្តរួ ពិនិត្យលក្ខណៈនៃស្ថានភាពសន្តិសុខ
ប្រើ ប្រាស់

ក្ រុមហ៊ុនរបស់ អ្នកនៅមុ នពេលដែលអ្ន កបាត់ បង់ទិន្នន័យណាមួ យ!

Cybersecurity Cooperation

ស្វ័យវាយតម្លៃ
១ សូមអានវាមុនពេលធ្វើ ការវាយតម្លៃ។
រប�ៀបប្រើ

គោលបំ ណង និ ងអត្ថប្រយោជន៍

រប�ៀបអានសេចក្តីពណ៌នា

ប្រសិ នប�ើ ក្ រុមហ៊ុនរបស់ អ្នក ពុំបានប្រើ ប្រាស់ ចំណុចណាមួយទេនោះ

ិ នការសន្តិសខ
យ�ើងបានផ្តោ តជាសំខាន់ល�ើវធា
ុ ព័ត៌មានចំនួន ២៥ ដែលមានប្រសិទភា
្ធ ព និង
អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងកម្រិតនៃការចំណាយទាបសម្រាប់ ស្ថាប័ ន។
ិ នការណាមួយដែលពុំ
សូមត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអនុវត្តនៃចំណុចទាំងអស់នេះ និងអនុវត្តវធា
ទាន់បានអនុវត្ត នៅពេលអានសេចក្តីពន្យល់នៅក្នុងកូនស�ៀវភៅផ្សព្វផ្សាយនេះ។

សូមធ្វើការវិនិចឆ័យ
្ ដោយពុំពឹងផ្អែកល�ើឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពិពណ៌នា
ិ នការបង្កា រអំព�ើចោរកម្ម"។
នេះ។ ឧទាហរណ៍ ខ្លឹមសារនៃសំណួរទី១៦ គឺនិយាយអំពី “វធា
វិធានការនេះសួរថាត�ើអ្នកអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីបង្កា រអំព�ើចោរកម្មដោយដាក់កំុព្យូទ័រយួរដៃ
នៅក្នុងថតទូដែរឬទេ ប្រសិនប�ើ ស្ថាប័ នរបស់អ្នកប្រើ កំុព្យូទ័រយួរដៃ។
វិធានការនេះក៏សាកសួរផងដែរថាត�ើអ្នកអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីបង្កា រអំព�ើចោរកម្ម ដោយមិន
ទុកគ្រឿងបរិក្ខា រអេឡិចត្រូនិកដូចជា USB drive ឬហាដឌីសខាងក្រៅ (external hard
drives) នៅល�ើតុដែរឬទេ ប្រសិនប�ើ ស្ថាប័ នរបស់អ្នកមិនប្រើ ប្រាស់កំុព្យូទ័រយួរដៃទេនោះ។
សូមអានកូនស�ៀវភៅផ្សព្វផ្សាយនេះ ប្រសិនប�ើ អ្នកមិនយល់អំពីគោលបំ ណងនៃសំណួរណា
មួយ ឬប្រសិនប�ើ អ្នកគិតថាវាពិបាកយល់។

ប្រសិ នប�ើ អ្នកគិ តថា យ�ើ ងពុំ មាន ‘ព័ ត៌មានសម្ងាត់ ’
ណាមួ យទេនោះ ចំ ណុចខាងក្រោមនេះ
ត្រូវចាត់ ទុកជាព័ ត៌មានសម្ងាត់ !
● អាសយដ្ឋានរបស់និយោជិត និងបញ្ជីប�ើ កប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍
● បញ្ជីបង់ប្រាក់សម្រាប់ ដៃគូអាជីវកម្មនីមួយៗ និងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់
● ព័ត៌មានគណនេយ្យស្ថាប័ នរបស់អ្នក
● បញ្ជីព័ត៌មានសម្រាប់ ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងអតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្ម
● ការបង្កើតព័ត៌មានដូចជា គំនូររចនា (design drawing) សម្រាប់ ផលិតផលថ្មី
● ព័ត៌មានណាមួយពីដៃគូអាជីវកម្មដែលគប្បីត្រូវធ្វើការគ្រប់ គ្រងដោយប្ រុងប្រយ័ត្ន

● វាអាចឲ្យអ្នកយល់ដឹងអំពីបញ្ហាណាមួយដែលអាចក�ើតមានឡ�ើង។
● ដោយយល់ដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ អ្នកអាចស្វែងរកវិធានការជាក់លាក់ដ�ើម្បីអនុវត្ត
នៅជំហានបន្ទាប់ ទ�ៀត។

ចំណុចមួយចំនួនខាងក្រោម អាចមិនអនុវត្តចំពោះក្ រុមហ៊ន
ុ របស់អ្នកនោះទេ
ិ ពាក្យ
អាស្រ័យល�ើប្រភេទនៃអាជីវកម្ម។ នៅក្នុងករណី ទាំងអស់នោះ សូមគូសរង្វង់ជំុវញ
“បានអនុវត្តរ ួច”។
● លេខ ៤ ម៉ាស៊ីនថតចម្លងភ្ជាប់ ទៅនឹងខ្សែបណ្តា ញ និងហាដឌីស (hard drives)
● លេខ ៥ សេវាគេហទំព័រ
● លេខ ៩ បណ្តា ញឥតខ្សែ (Wireless LANs)
● លេខ ២៣ សេវាបច្ចេកវិទ្យាក្លា វដ៍ (Cloud services)

មានព័ត៌មានខ្លះដែលត្រូវចាត់ចែងទុកជាព័ត៌មានសម្ងាត់កង
្នុ ចំណោមព័ត៌មាន
សំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀតរបស់ស្ថាប័ ន។ អ្នកត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ និងរ�ៀបចំថាត�ើ
ប្រភេទនៃព័ត៌មានអ្វីខលះដ
្ ែលមាននៅក្នុងក្ រុមហ៊ន
ុ របស់អ្នក ដែលត្រូវចាត់ទក
ុ
ជាព័ត៌មានសម្ងាត់។ ការធ្វើចំណាត់ថ្នា ក់ទន
្ន ័យ គឺជាជំហានដំបូងនៃសន្តិ
ិ ន
សុខព័ត៌មាន។

២ សូមឆ្លើយសំ ណួរទាំង ២៥ នៅក្នុងតារាងស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុន
ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានពិនទុគ្ ្រប់ ១០០

ិ នការរបស់អ្នកដ�ើម្បី
វិធានការសន្តិសខ
ុ មូលដ្ឋានរបស់អ្នក គឺបានល្អឥតខ្ចោះហ�ើយ។ គិតអំពីការអនុវត្តវធា
បន្តទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់ ទ�ៀត។

ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានពិនទុ្ពី ៧០-៩៩

ជិតបានល្អឥតខ្ចោះហ�ើយ ប៉ុន្តែនៅមានផ្នែកខ្លះទ�ៀតដែលមិ នទាន់មានវិធានការពេញលេញនៅឡ�ើយ។

ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានពិនទុ្ពី ៥០-៦៩

មានកន្លែងងាយម�ើ លឃ�ើញមួយចំនួនដែលមានវិធានការមិ នទាន់ពេញលេញនៅឡ�ើយ។

ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានពិនទុ្ពី ៤៩ ឬតិចជាងនេះ

នោះគ្មា នអ្វីចម្លែកទេ ប្រសិនប�ើ មានករណីដូចជាការបែកធ្លា យទិនន
្ន ័យក�ើតមានឡ�ើង។

វិធានការដែលរ�ៀបរាប់ នៅក្ងតារាងស្
វ័ យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុន ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម។
នុ

ិ នការគោលនយោបាយ ត្រូវបានគេអនុវត្តដែរឬទេ។
■ ផ្នែកប្រតិបត្តិ (អ្នកតំណាង) អាចធ្វើការណែ ដោយផ្ទាល់ និងធ្វើការបញ្ជាក់ថាត�ើវធា
■ គ្រប់ និយោជិត ងអស់ ត្វរូ ទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក។
នៅcងក្ រុមហ៊ន
■ ក្ រុមហ៊ន
វឲ្យមានការដំឡ�ើង
ុ នោះទេ។
ុ ពុំមានម៉ាស៊ីនមេ (server) ឬ ឧបករណ៍បណ្តា ញផ្ទាល់ខលួន ដែលតម្រូ
្
• វេបសាយ របស់ក្ រុមហ៊ន
ុ ពុំប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេ (server) ដែលភ្ជាប់ ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអ៊ីនធឺ ណិត ដូចជាសេវាបច្ចេកវិទ្យាក្លា វដ៍ជាដ�ើម។
ិ ែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយក្ រុមហ៊ន
ិ ែលមានលក់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។
• ពុំមានសូហ្វវែរកម្មវធីដ
ុ នោះទេ ហ�ើយក្ រុមហ៊ន
ុ ប្រើ តែសូហ្វវែរកម្មវធីដ
ិ នការដូចគ្នា នឹងកុំព្យូទ័រគ្រប់ គ្រងដោយ
• កំុព្យូទ័រផ្ទាល់ខលួន ត្រូ
វបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ សម្រាប់ ធ្វើការតែក្នុងករណីដែលកុំព្យូទ័រនោះស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តវធា
្
ក្ រុមហ៊ន
ុ តែប៉ុណ្ណោះ។

ស្វ័យវាយតម្លៃ
តារាងស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនរយៈពេល

៥នាទី

ិ នការសន្តិសុខព័ត៌មានដែលអ្នកគប្បីត្រូវចាត់ទុកជា
តារាងស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុន កំណត់វធា
ចំ ណុចអាទិភាពក្ងនាមជាស្
ប័
ន
មួ
យ
។
ថា
នុ

■ សូមអានចំណុច ១  នៅទំព័រខាងដ�ើមមុនពេលធ្វើការវាយតម្លៃនេះ។

■ សូមអានចំណុចវាយតម្លៃខាងក្រោម និងគូសរង្វង់កង
្នុ ចន្លោះដែលត្រឹមត្រូវ។

ស្ថាប័ ន៖

■ សូមឆ្លើយសំណួរថាត�ើចំណុចនានាដែលបង្ហាញដោយសញ្ញា  ត្រូវបានអនុវត្តដោយនិយោជិតគ្រប់ រ ូបដែរឬទេ។
ប្រសិនប�ើ ចំណុចណាមួយ ត្រូវបានអនុវត្តដោយនិយោជិតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរ�ើស “បានអនុវត្តដោយផ្នែក”។

អ្នកឆ្លើយតប៖

■ តារាងនេះ ត្រូវបំ ពេញដោយផ្នែកប្រតិបត្តិ ឬអ្នកគ្រប់ គ្រង។

■ សូមឆ្លើយសំណួរថាត�ើចំណុចនានាដែលបង្ហាញដោយសញ្ញា

 ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្ រុមហ៊ន
ុ របស់អ្នកដែរឬទេ។

■ បូកពិន្ទុរបស់អ្នកនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ ហ�ើយបន្តអានចំណុច ២  នៅទំព័រខាងដ�ើម។
ចំណុចវាយតម្លៃ

ផ្នែកទី ១

វិធានការមូ លដ្ឋាន

ផ្នែកទី ២

វិធានការក្នុងនាមជានិយោជិ ត

ផ្នែកទី ៣

វិធានការក្នុងនាមជាស្ថា ប័ ន

ល.រ.

កាលបរិច្ឆេទ៖
ចម្លើ យតប

ពិពណ៌នា

បានអនុវត្ត

បានអនុវត្តដោយផ្នែក

មិ នបាន
អនុវត្ត

មិនដឹង

១

ិ នការដទៃផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេ?
ត�ើអ្នកបានធ្វើការអាប់ ដេតប្រព័នប្ធ ្រតិបត្តិការ (OS) ឬសូហ្វវែររបស់អ្នកដែរឬទេ? *1 ឬប្រើ ប្រាស់វធា

៤

២

0

0

២

ិ នការដ�ើម្បីការពារកុំព្យូរទ័រ (PC) របស់អ្នកពីមេរោគផ្សេងៗ ដូចជាការដំឡ�ើងសូហ្វវែរកម្ចា ត់មេរោគ ធ្វើការអាប់ ដេតដោយ
ត�ើអ្នកបានចាត់វធា
ស្វ័យប្រវត្តិដែរឬទេ?*2

៤

២

0

0

៣

ត�ើអ្នកបានកំណត់លេខកូដសម្ងាត់រងឹ មាំ ដែលមិនងាយស្រួលនឹងទាយដឹង និងមិនប្រើ ប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ ឬថ្ងៃខែឆ្ំ នា របស់អ្នក
ហ�ើយត�ើអ្នកបានជ�ៀសវ�ៀងពីការប្រើ ប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់ដូចគ្នា សម្រាប់ សេវាអនឡាញ ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ ជាច្រើននោះដែរឬទេ?

៤

២

0

0

៤

ត�ើអ្នកបានរឹតបន្តឹងចំពោះការចូលទៅប្រើ ប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ដូចជាការកំណត់ល�ើការចែករំលែកម៉ាស៊ីនថតចម្លងដែល
ភ្ជាប់ ទៅនឹងបណ្តា ញ ឬហាដឌីស (hard drives) សម្រាប់ តែអ្នកដែលត្រូវការប្រើ វាតែប៉ុណ្ណោះដែរឬទេ?

៤

២

0

0

៥

ត�ើអ្នកមានប្រព័នម
្ធ ួយដែលកំពុងដាក់ដំណ�ើរការដ�ើម្បីកំណត់ពីការគំរាមកំហែងនិងវិធីសាស្រ្តវាយប្រហារថ្មីៗ និងចែករំលែកវាសម្រាប់
ប្រើ ប្រាស់ផ្ទៃកង
្នុ ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងចែករំលែកការព្រមានពីក្ រុមហ៊ន
ុ ផលិត ឬវេបសាយ *៣ ដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ដែរឬទេ?

៤

២

0

0

៦

ត�ើអ្នកមានការប្ រុងប្រយ័តច
្ន ំពោះអ៊ីម៉ែលបោកបញ្ឆោ ត (phishing e-mails) និងព្យាយាមមិ នប�ើ កឯកសារភ្ជាប់ នៅក្នុងសារដែលមានការ
សង្ស័យ ឬចុចល�ើតំណភ្ជាប់ នៅក្នុងសារនោះដែរឬទេ?

៤

២

0

0

៧

ត�ើអ្នកមានប្រព័នដ្ធ ែលកំពុងដាក់ឲ្យដំណ�ើរការដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងការពារការផ្ញើអ៊ីម៉ែលខុស ដូចជាការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើអាសយដ្ឋាននៅ
មុនពេលផ្ញើអ៊ីម៉ែលដែរ ឬទេ?

៤

២

0

0

៨

ត�ើអ្នកការពារព័ត៌មានសំខាន់ដោយការពារឯកសារភ្ជាប់ ដោយប្រើ លេខកូដសម្ងាត់ ឬវិធានការដទៃផ្សេងទ�ៀតស្រដ�ៀងគ្នានេះ នៅមុនពេលផ្ញើ
ឯកសារទៅក្រៅតាមអ៊ីម៉ែលដែរឬទេ?

៤

២

0

0

៩

ិ នការនានាដ�ើម្បីរក្សាសន្តិសខ
ត�ើអ្នកបានចាត់វធា
ុ បណ្តា ញឥតខ្សែ (wireless LANs) របស់អ្នក ដូចជាការអនុវត្តការ  ធ្វើកូដនីយកម្ម  
(encryption) នៅពេលប្រើ វាដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១០

ត�ើអ្នកបានអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីគ្រប់ គ្រងការប្រើ ប្រាស់អ៊ីនធឺ ណិត ដូចជាវិធានកំណត់ចំពោះការស្វែងរកនៅល�ើវេបសាយ   និងការបង្ហោះអ្វី
ផ្សេងៗនៅល�ើបណ្តា ញព័ត៌មានសង្គមដោយប្រើ កំុព្យូទ័រការិយាល័យដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១១

ត�ើអ្នកបានអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីធ្វើការរក្សាទុកទិនន
្ន ័យបម្ រុង (backups) ជាទ�ៀងទាត់ដែរឬទេ ដ�ើម្បីការពារព័ត៌មានសំខាន់ពីការបាត់បង់
ដោយសារដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី ឬកំហស
ុ ផ្នែកប្រតិបត្តិការដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១២

ត�ើអ្នកបានអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីការពារការបាត់បង់ ឬការលេចធ្លា យព័ត៌មានសំខាន់ ដូចជាការរក្សាទុកព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងទូរចាក់សោ
ជាជាងទុកវានៅល�ើតុដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១៣

នៅពេលយកព័ត៌មានសំខាន់ចេញក្រៅការិយាល័យ ត�ើអ្នកបានអនុវត្តជំហាននានាប្រឆាំងនឹងអំព�ើចោរកម្ម ឬការបាត់បង់ ដូចជាការការពារ
ព័ត៌មាន ងនោះដោយប្រើ លេខកូដសម្ងាត់ ឬការបម្លែងកូដ និងការរក្សាទុកវាជាមួយអ្នកនៅគ្រប់ វេលា ងអស់ដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១៤

ិ ននានាដ�ើម្បីធានាថាអ្នកដទៃមិ នអាចប្រើ ប្រាស់កំុព្យូទ័ររបស់អ្នកបាន ដូចជាការកំណត់ការចាក់សោនៅល�ើ ងកុំព្យូទ័រនៅ
ត�ើអ្នកបានអនុវត្តវធា
ពេលអ្នកចាកចេញពីតុធ្វើការរបស់អ្នកដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១៥

ត�ើអ្នកព្យាយាមការពារមនុស្សដែលគ្មា នការអនុញ្ញាតមិ នឲ្យចូលទៅក្នុងការិយាល័យដោយទៅជិតមនុស្សចម្លែកនៅពេលអ្នកកត់សម្គាល់មនុស្ស
ិ នការណាមួយផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេ?
ណាម្នា ក់ដែលមិនធ្លាប់ ស្គាល់នៅការិយាល័យ ឬតាមរយៈការចាត់វធា

៤

២

0

0

១៦

ត�ើអ្នកបានអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីការពារអំព�ើចោរកម្មនៅពេលចាកចេញពីការិយាល័យនៅពេលថ្ងៃ ដូចជាការចាក់សោកុំព្យូទ័រយួរដៃ 
និងបរិក្ខា រផ្សេងៗនៅក្នុងថតតុ ជាជាងទុកវាចោលនៅល�ើតុការងារដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១៧

ត�ើកូនសោការិយាល័យត្រូវបានគ្រប់ គ្រងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ដូចជាមនុស្សដែលចាកចេញពីការិយាល័យក្រោយគេត្រូវចាក់សោការិយាល័យ
និងធ្វើការកត់ត្រា (ឈ្មោះរបស់ពួកគេ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា) ដែរឬទេ?

៤

២

0

0

១៨

នៅពេលបោះចោលព័ត៌មានសំខាន់ៗ ត�ើអ្នកអនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព័ត៌មានសំខាន់នោះមិនអាចអានបាន
ិ លុបទន
ដូចជាការកាត់ឯកសារជាកម្ទេចតូចៗ ឬប្រើ ប្រាស់កម្មវធី
្ន ័យដែរឬទេ?
ិ ន

៤

២

0

0

១៩

ត�ើអ្នកមានក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ និយោជិតដ�ើម្បីរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ ដូចជាការជូនដំណឹងដល់និយោជិតនៅពេលជ្រើសរ�ើសពួកគេឲ្យបម្រើការ
ងារ ដែលពួកគេត្រូវមានកាតព្វកិចក
្ច ង
្នុ ការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ និងអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ ការពិន័យដែរឬទេ?

៤

២

0

0

២០

ត�ើអ្នកអនុវត្តការបណតុះបណ្តា
លល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដ�ើម្បីឲ្យនិយោជិតមានការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់ គ្រងព័ត៌មាន ដូចជាការ
្
ពន្យល់ជាប្រចាំអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់ គ្រងព័ត៌មានដែរឬទេ?

៤

២

0

0

២១

ត�ើអ្នកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត�ើនិយោជិតអាចប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខលួននៅក្នុ
ងការងាររបស់ពួកគេបានដែរឬទេ ដូចជា
្
ការកំណត់គោលនយោបាយស្តីពីការប្រើ ប្រាស់កំុព្យូទ័រផ្ទាល់ខលួននិ
ងនិងនៅក្រៅក្ រុមហ៊ន
្ ងទូរស័ពស្
្ទ មា តហននៅក្នុ
ុ ជាដ�ើម?
្វូ

៤

២

0

0

២២

ត�ើអ្នកតម្រូវឲ្យដៃគូអាជីវកម្មរក្សាការសម្ងាត់ ដូចជាការរ ួមបញលលក្ខ
ខណ្ឌស្តីពីការរក្សាការសម្ងាត់ (កាតព្វកិចរ្ច ក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់)
្ចូ
នៅក្នុងកិចស
្ច ន្យាដែរឬទេ?

៤

២

0

0

២៣

ត�ើអ្នកបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសវុ ត្ថិភាពនិងទំនុកចិតផ្ត ្នែកសេវាកម្មដោយត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើ ប្រាស់ និងវិធានការសន្តិសខ
ុ នៅមុនពេល
ជ្រើសរ�ើសសេវាពីខាងក្រៅ ដូចជាសេវាបច្ចេកវិទ្យាក្លា វដ៍ដែរឬទេ?

៤

២

0

0

២៤

ិ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
ត�ើមានត្រៀមរ�ៀបចំជាស្រេចនៅក្នុងករណី មានគ្រោះថ្នា ក់ផ្នែកសន្តិសខ
ុ ព័ត៌មាន ដូចជាការធ្វើសេចក្តីព្រាងអំពីនីតិវធី
ការលេចធ្លា យ ការបាត់បង់ ឬការលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ដែរឬទេ?

៤

២

0

0

២៥

ត�ើអ្នកបានកំណត់ខលឹម
្ សារនៃវិធានការសន្តិសខ
ុ ព័ត៌មាន ដូចជាការបង្កើតវិធានការសន្តិសខ
ុ ព័ត៌មាន (ដូចជាចំណុច 1 ដល់ 24 ខាងល�ើ) ក្នុង
លក្ខណៈជាគោលនយោបាយក្ រុមហ៊ន
ុ ដែរឬទេ?

0

0

ិ មួយដែលផ្តល់ដោយក្ រុមហ៊ន
ិ Windows
*១ កម្មវធី
ុ Microsoft Corporation ដែលជួយជួសជុលការខូចខាតនៅល�ើកំុព្យូទ័រប្រើ ប្រាស់កម្មវធី 
*២ ឯកសារមូលដ្ឋានទិនន
្ន ័យ (database file) ដែលហៅថា “ឯកសារទម្រង់ (pattern file)” សម្រាប់ ចាប់ មេរោគក្នុងកុំព្យូទ័រ

*៣ ឈ្មោះទូទៅនៃសេវាកម្មនានាដែលប្រើ តាមអ៊ីនធឺ ណិតដូចជា សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺ ណិត បណ្តា ញព័ត៌មានសង្គម វែបម៉ែល (webmail) និងប្រតិទន
ិ ជាដ�ើម

៤

២

A

B

ពិន្ទុសរ ុបនៃ

ពិន្ទុសរ ុបនៃការងារ

បានអនុវត្ត

ដោយផ្នែក

ការងារដែល

A+B

ដែលបានអនុវត្ត

ពិន្ទុ

★ ពំុមានការធានាថាវិធានការដែលបានរ�ៀបរាប់ នៅក្នុងតារាងស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ន
ុ  ផ្តល់នូវការការពារពេញលេញទាំងស្ រុងនោះទេ។
ពិន្ទុ

ពិន្ទុ

ពិន្ទុ

សេចក្តីពន្យល់
ផ្នែកទី ១

វាមានសារៈសំ ខាន់ ណាស់ ដែល
ត្រូវធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពសន្តិសុខ
នេះជាចំ ណុចអាទិភាពចម្បង!

ិ នការមូលដ្ឋាន
វធា

ចំ ណុចលេខ១ ដល់ លេខ៥ គឺជាវិធានការនានាដែលគប្បីត្រូវអនុវត្ត ដោយមិ នគិតអំ ពីទំហំ
និ ងទម្រង់ ក្ រុមហ៊ុននោះទេ។ វាមានសារៈសំ ខាន់ ដែលត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យវិធានការទាំងអស់ នេះជា
ិ
បន្តបន្ទាប់ ហ�ើយមិ នមែនត្រូវធ្វើតែម្តងនោះទេ។ វាពិតជាមានសារៈសំ ខាន់ ណាស់ ក្នុងការអនុវត្តវធា
នការទាំងនេះក្នុងនាមជាវិធានរបស់ ក្ រុមហ៊ុន ដ�ើម្បីឲ្យនិ យោជិ តទាំងអស់ អាចអនុវត្តតាមវិធានការ
ងនេះបាន។

ចំ ណុចលេខ ១

តារាងលេខ១ ស្តីពីសវ័ យ
្ វាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានការចំ ពោះ
ភាពងាយរងគ្រោះ

ចំ ណុចលេខ ២

តារាងលេខ២ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានការ
កម្ចាត់មេរោគ

ត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) និ ងសូហ្វវែររបស់ អ្នកមាន
ភាពទាន់ សម័ យ

ការដំ ឡ�ើងសូហ្វវែរកម្ចាត់មេរោគ និ ងការប្រើប្រាស់ វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ការមិនអ�ើព�ើចំពោះបញ្ហាសន្តិសខ
ុ នៃប្រព័នប្ធ ្រតិបត្តិការ (OS) និងសូហ្វវែរ ធ្វើឲ្យឧបករណ៍
អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកមានភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការឆ្លងមេរោគ។ ត្រូវប្រាកដថាបា
នធ្វើការអាប់ ដេតប្រព័នប្ធ ្រតិបត្តិការ (OS) និងសូហ្វវែររបស់អ្នក ឬប្រើ ប្រាស់កំណែប្រែ 
(version) ចុងក្រោយគេបំ ផុត។

មានការក�ើនឡ�ើងនូវចំនួនមេរោគជាច្រើនដែលលួចយក ID និងលេខកូដសម្ងាត់
ប្រតិបត្តិកំុព្យូទ័រពីចម្ងាយ និងកូដនីយកម្ម ឯកសារតាមអំព�ើចិត។
្ត  ត្រូវប្រាកដថាបាន
ដំឡ�ើងសូហ្វវែរកម្ចា ត់មេរោគ និងត្រូវធានាថា definition file សម្រាប់ ចាប់ មេរោគ 
គឺមានភាពទំន�ើបទាន់សម័ យជានិច។
្ច

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការប្រើប្រាស់ Windows Update (ប្រព័ន្ធ
ិ Windows) ឬប្រើប្រាស់ កំណែប្រែ (version)
ប្រតិបត្តិការប្រើកម្មវធី
ិ Adobe Flash Player, Adobe Reader,
ចុងក្រោយគេបំ ផុតនៃកម្មវធី
Java និ ងសូហ្វវែរដទៃផ្សេងទ�ៀត។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ៣

តារាងលេខ៣ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រងលេខកូ
ដសម្ងាត់

ចំ ណុចលេខ ៤

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការកំណត់ឲ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ អ្នកឲ្យ
អាប់ ដេត virus definition file ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និ ងពិចារណាអំ ពីការ
ដំ ឡ�ើងសូហ្វវែរពង្រឹងសន្តិសុខជាដ�ើម។

តារាងលេខ៤ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុន
ល�ើការកំណត់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក

ការប្រើប្រាស់ លេខកូដសម្ងាត់រង
ឹ មាំ

ត្រួតពិនិត្យការកំណត់ការចែករំលែកព័ត៌មាន

មានការក�ើនឡ�ើងនូវចំនួននៃការខូចខាតពីការចូលទៅវេបសាយដោយពុំមានការអនុញ្ញាត
ដោយសារលេខកូដសម្ងាត់ត្វរូ បានទាយដឹង និងការប្រើ ប្រាស់ពំុបានត្រឹមត្រូវនៃ ID និង
លេខកូដសម្ងាត់ដែលបានលេចធ្លា យពីសេវាអនឡាញណាមួយ។ ត្រូវប្រាកដថាលេខកូដ
សម្ងាត់របស់អ្នករឹងមាំដោយធ្វើឲ្យវាវែង និងមានភាពស្មុគ្រស្មាញ ហ�ើយមិ នត្រូវប្រើ ប្រាស់
វាសាជាថ្មីនោះទេ។

មានការក�ើនឡ�ើងនូវក្តីបារម្ភអំពីការត្រួតពិនិត្យម�ើ លព័ត៌មានដោយមនុស្សដែលគ្មា នការ
អនុញ្ញាត ដោយសារទិនន
្ន ័យរក្សាទុកនៅហ្វា ល់ស�ើវ� ើ (file servers) ឬកន្លែងរក្សាទុក
ទិន្ន័យតាមប្រព័នអ
្ធ នឡាញ ឬម៉ាស៊ីនថតចម្លងដែលភ្ជាប់ ទៅបណ្តា ញពុំបានត្រឹមត្រូវ។
ត្រូវប្រាកដថាម៉ាស៊ីនមេ (servers) និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ បណ្តា ញ ត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ
តែអ្នកណាដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ព័ត៌មានទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ។

*លេខកូដសម្ងាត់ងាយៗ៖ លេខកូដសម្ងាត់មួយដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាយដឹងបានដោយ
ភាគីទីបីដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក ឈ្មោះក្ រុមហ៊ន
ុ ឬពាក្យអង់គ្លេសងាយៗនៅក្នុងវចនានុក្រម។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ៥

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការធ្វើឲ្យលេខកូដសម្ងាត់មានការផ្សំបញ្ចូលគ្នា នូវ
តួអក្សរ លេខ ឬសញ្ញាពិសេសចំ នួន 10 ឬច្រើនជាងនេះ។ ហាមប្រើឈ្មោះ
លេខទូរសព្ទ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ំនា កំណ�ើត ។ល។ និ ងមិ នត្រូវប្រើលេខកូដសម្ងាត់ដូចគ្នា
សម្រាប់ សេវាអនឡាញ និ ងគេហទំព័រដទៃផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

តារាងលេខ៥ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុន ល�ើការប្រមូលព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ បន្ថែមអំ ពីការគំរាមកំហែង និ ងវិធី សាស្រ្តវាយប្រហារ និ ង
អនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីទប់ ទល់ នឹងបញ្ហានេះ។
មានការក�ើនឡ�ើងនូវចំនួននៃការវាយប្រហារដោយការលួចបន្លំ (phishing
attacks) ដ�ើម្បីលច
ួ យក ID និងលេខកូដសម្ងាត់តាមរយៈអ៊ីម៉ែលដែលមានមេរោគ 
ដោយធ្វើត្រាប់តាមដៃគូអាជីវកម្ម ឬភាគីពាក់ព័នដទៃផ
្សេងទ�ៀត ឬ ឲ្យមនុស្សឲ្យចូលទៅ
្ធ
កាន់វេបសាយក្លែងក្លា យ ដែលធ្វើត្រាប់តាមវេបសាយត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ ។ អនុវត្តជំហាន
នានាដ�ើម្បីប្រយុទប្ធ ្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែង និងវិធីសាស្រ្តវាយប្រហារដោយធ្វើការសិក្សា
ស្វែងយល់អំពីវា។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការត្រួតពិនិត្យវេបសាយ IPA និ ងចុះឈ្មោះក្នុង អ៊ីម៉ែ ល
ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ អំពីការគំរាមកំហែង និ ងវិធី សាស្រ្តនៃការវាយប្រហារចុង
ក្រោយបំ ផុត និ ងការបញ្ជាក់អំពីការជូនដំ ណឹងដែលផ្តល់ជូនដោយសេវាធនាគារ
តាមអ៊ីនធឺ ណិត និ ងសេវាដទៃផ្សេងទ�ៀតដែលកំពុងដាក់ឲ្យដំ ណ�ើ រការ។

វិធានការ៖

ិ លភាពនៃការចែករំលែកសេវាបច្ចេកវិទ្យា
អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាកំណត់វសា
ិ លភាពនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ក្លា វដ៍ (cloud services) ការកំណត់វសា
ភ្ជាប់ បណ្តា ញរ ួម និ ងការផ្លាស់ ប្តូរការកំណត់នានា នៅពេលនិ យោជិ តផ្លាស់ ទៅ
កាន់ ផ្នែកបម្រើការផ្សេង ឬចូលនិ វត្ត។

សេចក្តីពន្យល់
ផ្នែកទី ២

ិ នការក្នុងនាមនិយោជិត
វធា

ចំ ណុចទី 6 ដល់ ទី 18 គឺជាចំ ណុចដែលនិ យោជិ តគប្បីត្រូវដឹ ង។ កំហុសរបស់ មនុស្សអាចក�ើតមាន
ឡ�ើងបានយ៉ា ងងាយស្រួលដោយសារភាពស្រដ�ៀងគ្នានៃការគ្រប់ គ្រងព័ត៌មានសំ ខាន់ ជារ�ៀងរាល់
ថ្ងៃ និ ងអាចបង្កឡ�ើងដោយការមិ នយកចិ ត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហា។ បន្ថែមល�ើនេះ ដោយសារលក្ខ
ណៈនៃការគំរាមកំហែងមានការប្រែប្រួលជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ អ្នកត្រូវមានការប្ រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រប់ ពេល
ទាំងអស់ ។

ចំ ណុចលេខ ៦

តារាងលេខ៦ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានអ៊ីម៉ែ ល

ត្រូវមានការសង្ស័យចំ ពោះអ៊ីម៉ែ លដែលទទួលបានពីមនុស្សគ្រប់ គ្នា
ដែលអ្នកមិ នបានស្គាល់
នេះអាចនាំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគដោយការប�ើ កឯកសារភ្ជាប់ កង
្នុ អ៊ីម៉ែល
ឬដោយធ្វើការចុចនៅល�ើតំណភ្ជាប់ URL នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល។ ត្រូវមានការប្ រុងប្រយ័តច
្ន ំពោះ
ឯកសារភ្ជាប់ និងការចុចល�ើតំណភ្ជាប់ URL ពីអ្នកផ្ញើដែលអ្នកពុំបានស្គាល់។

ចំ ណុចលេខ ៧

នេះគឺ ជាអ៊ីម៉ែ លពី អតិ ថិជនដែល
មានកេរ្តឈ្
ិ៍ មោះល្បីល្បាញបំ ផុត។ មិ ន
ចាំបាច់ មានការព្រួយបារម្ភនោះទេ
ហ�ើយសូមប�ើ កឯកសារដែល
បានភ្ជា ប់ ជូន។

តារាងលេខ៧ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានអ៊ីម៉ែ ល

ការបង្ការការផ្ញើអ៊ីម៉ែ លទៅខុសពីអ្នកទទួល
នឹងមានគ្រោះថ្នា ក់នៃការលេចធ្លា យព័ត៌មានដល់មនុស្សចម្លែកដោយសារការផ្ញើអ៊ីម៉ែលខុស
ឬផ្ញើទរូ សារដល់មនុស្សខុស។ ត្រូវប្រាកដថាបានត្រួតពិនិត្យដោយប្ រុងប្រយ័តច
្ន ំពោះអ្នក
ណាដែលត្រូវផ្ញើអ៊ីម៉ែល និងផ្ញើទរូ សារទៅកាន់។ បន្ថែមល�ើនេះ ការលេចធ្លា យព័ត៌មាន
អាចក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលនៅពេលអ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅអាសយដ្ឋានខុស។ នៅពេលផ្ញើអ៊ីម៉ែល
ទៅមនុស្សច្រើននាក់ ត្វរូ ប្រាកដថាអាសយដ្ឋានអ្នកទទួលពិតជាត្រឹមត្រូវ។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការមិ នប�ើកឯកសារភ្ជាប់ ឬការមិ នចុចល�ើតំណភ្ជាប់
URL នៅក្នុងអ៊ីម៉ែ លដែលមានការសង្ស័យ និ ងធ្វើការរាយការណ៍អ៊ីម៉ែ លដែល
មានការសង្ស័យជូនដល់ ផ្នែកសន្តិសុខ ដ�ើម្បីធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានអំ ពី
អ៊ីម៉ែ លដែលមានការសង្ស័យនៅក្នុងក្ រុមហ៊ុន។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការត្រួតពិនិត្យពីរដងល�ើអាសយដ្ឋាននៅមុនពេល
ផ្ញើអ៊ីម៉ែ ល ឬផ្ញើទូរសារ និ ងធ្វើការជ្រើសរ�ើសអាសយដ្ឋានសម្រាប់ ផ្ើ ញ ចម្លងជូន
(CC) និ ងផ្ញើជូនដោយសម្ងាត់ (BCC) នៅក្នុងអ៊ីម៉ែ ល។

ចំ ណុចលេខ ៨

តារាងលេខ៨ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានអ៊ីម៉ែ ល

ចំ ណុចលេខ ៩

តារាងលេខ៩ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានបណ្តា ញឥតខ្សែ
(Wireless LAN)

ការពារព័ត៌មានសំ ខាន់ នៅពេលផ្ញើអ៊ីម៉ែ ល
នៅពេលផ្ញើព័ត៌មានសំខាន់តាមអ៊ីម៉ែល ហាមសរសេរវានៅក្នុងខ្លឹមសារអ៊ីម៉ែល។
ផ្ទុយទៅវិញ សរសេរវានៅក្នុងឯកសារ ការពារវាដោយលេខកូដសម្ងាត់
និងភ្ជាប់ វាទៅក្នុងអ៊ីម៉ែល។ ជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលអ៊ីម៉ែលអំពីលេខកូដសម្ងាត់តាមការ
ហៅទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទ�ៀត ជាជាងការសរសេរវានៅក្នុងអ៊ីម៉ែល។

ការពារការលួចស្តា ប់ និ ងការប្រើប្រាស់ ដែលគ្មា នការអនុញ្ញាតនៃ
បណ្តា ញឥតខ្សែ (wireless LAN)
បណ្តា ញឥតខ្សែ (Wireless LANs) ដែលពុំមានការការដំឡ�ើងប្រព័នស
្ធ ន្តិសខ
ុ គ្រប់ គ្រាន់
អាចមានការលួចអានទិនន
្ន ័យ ឬប្រើ ប្រាស់ពំុបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋដោយ
ការភ្ជាប់ ដោយខុសច្បាប់ ទៅកាន់បណ្តា ញទាំងនោះ។ ត្រូវប្រាកដថាបានបានដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ
សន្តិសខ
ុ នៃបណ្តា ញឥតខ្សែ (wireless LAN) ដ�ើម្បីការពារការលួចស្តាប់ និងការប្រើ ប្រាស់
ដែលគ្មា នការអនុញ្ញាត។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការសរសេរព័ត៌មានសំ ខាន់ នៅក្នុងឯកសារ
និ ងការពារវាដោយលេខកូដសម្ងាត់។ ជូនដំ ណឹងដល់ អ្នកទទួលសារអំ ពីលេខ
កូដសម្ងាត់តាមទូរស័ ព្ទ ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទ�ៀត។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ១០

តារាងលេខ១០ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានប្រើប្រាស់
អ៊ី នធឺ ណិត

ចំ ណុចលេខ ១១

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាប្រើប្រាស់ ការកំណត់បម្លែងកូដ (ឧ.ទា. WPA2PSK) និ ងការប្រើប្រាស់ លំដាប់ ពាក្យសម្រាប់ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ (pass
phrase) ដែលមានលក្ខណៈវែង និ ងពិបាកក្នុងការទស្សទាយ។

តារាងលេខ១១ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានរក្សាទុក
ទិន្នន័យបម្ រុង (Backup)

បង្ការបញ្ហានៅពេលប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺ ណិត

ល�ើកទឹកចិ ត្តឲ្យមានការរក្សាទុកទិន្នន័យបម្ រុង (backup) ជាប្រចាំ

ការចូលទៅម�ើលវេបសាយមានមេរោគ ឬវេបសាយដែលមានបញ្ហាសន្តិសខ
ុ អាចនាំឲ្យ
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកឆ្លងមេរោគបាន។ បន្ថែមល�ើនេះ បណ្តាក្ រុមហ៊ន
ុ នានា 
អាចទទួលរងគ្រោះថ្នា ក់ដោយការបង្ហោះរ�ឿងកំប្លែងនៅបណ្តា ញព័ត៌មានសង្គម
ឬផ្ំ ទា ងផ្សព្វផ្សាយសារ ឬធ្វើការបង្ហោះព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយចៃដន្យជាដ�ើម។ វាជាការចាំបាច់
ក្នុងការបង្កា រគ្រោះថ្នា ក់ដោយដាក់ឲ្យដំណ�ើរការនូវប្រព័នម
្ធ ួយដែលរឹតបន្តឹងពីការប្រើ ប្រាស់
អ៊ីនធឺ ណិតនៅកន្លែងការងារ។

ទិនន
្ន ័យដែលបានរក្សាទុកនៅល�ើកំុព្យូទ័រ (PC) ឬម៉ាស៊ីនមេ (server) អាចបាត់បង់
ដោយសារដំណ�ើរការមិនប្រក្រតី ដំណ�ើរការមានបញ្ហា ឬការឆ្លងមេរោគជាដ�ើម។
ធ្វើការរក្សាទុកទិនន
្ន ័យបម្ រុង (backup) ដ�ើម្បីត្រៀមសម្រាប់ ស្ថានភាពដែលពុំបានព្រាង
ទុកមុន។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការបង្កើតវិធានក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺ
ិ ងខ្ទប់គេហទំព័រ
ណិត និ ងបណ្តា ញព័ត៌មានសង្គម និ ងប្រើប្រាស់ កម្មវធី
(web filters) ដ�ើម្បីធ្វើការរឹតបន្តឹងល�ើការប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺ ណិតជាលក្ខណៈ
ប្រព័ន្ធ។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការអនុវត្តការរក្សាទុកទិន្នន័យបម្ រុង (backup)
នៃព័ត៌មានសំ ខាន់ ៗជាប្រចាំថ្ងៃ និ ងការរក្សាទុកឯកសារទិន្នន័យបម្ រុងនៅ
ទីតាំងខុសៗគ្នា ។

សេចក្តីពន្យល់
ចំ ណុចលេខ ១២

តារាងលេខ១២ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានរក្សាទុក

ចំ ណុចលេខ ១៣

តារាងលេខ១៣ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានដឹ កជញ្ជូន

ព័ត៌មាន/ឯកសារសំ ខាន់ ត្រូវធ្វើការគ្រប់ គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ដឹ កជញ្ជូនព័ត៌មានសំ ខាន់ ក្នុងលក្ខណៈដែលមានសុវត្ថិភាព

វាមានគ្រោះថ្នា ក់ណាស់ដែលទុកព័ត៌មាន/ឯកសារចោលដោយគ្មា នអ្នកនៅម�ើ លនៅល�ើតុ
ដោយសារមនុស្សផ្សេងទ�ៀតអាចយកវា ឬអានវាបាន។ ព័ត៌មាន/ឯកសារសំខាន់ ត្វរូ ធ្វើកា
រគ្រប់ គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអាចម�ើ លឃ�ើញ ឬប៉ះកាន់វាបាន និង
ធានាថាព័ត៌មាននិងឯកសារទាំងនោះមិ នត្រូវបានទុកចោលដោយគ្មា នអ្នកម�ើ លនោះទេ។
ត្រូវកំណត់ទីតាំងរក្សាទុកសម្រាប់ ព័ត៌មាន/ឯកសារ យកវាចេញតែពេលណាចាំបាច់សម្រាប់
ការងារតែប៉ុណ្ណោះ និងត្រូវធានាថាបានរក្សាទុកវានៅកន្លែងដ�ើមវិញនៅពេលបញ្ចប់ ការងា
ររ ួច។

នៅពេលយកព័ត៌មានសំខាន់ចេញក្រៅក្ រុមហ៊ន
ុ វាអាចត្រូវបានគេលួច ឬបាត់បង់ដោយ
ប្រការណាមួយពុំបានដឹងមុន។ អនុវត្តជំហាននានាជាមុននៅពេលប្រើ ប្រាស់កំុព្យូទ័រយួរដៃ 
ឬទូរស័ពស្
្ទ មា តហន ដូ
្ន ័យ
្វូ ចជាការកំណត់លេខកូដសម្ងាត់ ឬការកូដនីយកម្មឯកសារទិនន
ដ�ើម្បីធានាថាព័ត៌មានពុំអាចពិនិត្យម�ើ លបានដោយងាយស្រួលនៅក្នុងករណីត្រូវបានគេ
លួច ឬបាត់បង់។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ១៤

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការរ�ៀបចំ តុការងារឲ្យបានស្អាតនិ ងមានសណ្តា ប់
ធ្នា ប់ និ ងការរក្សាទុកព័ត៌មាន/ឯកសារសំ ខាន់ ៗនៅក្នុងទូរចាក់សោ។

តារាងលេខ១៤ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រង
សុវត្ថិភាពការិយាល័ យ

វិធានការ៖

ិ ននានា ដូចជាការកំណត់ជាចាំបាច់ ក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាត
អនុវត្តវធា
ដ�ើម្បីដឹកជញ្ជូនព័ត៌មានសំ ខាន់ ដោយរក្សាសន្តិសុខទិន្នន័យជាមួយលេខកូដ
សម្ងាត់នៅល�ើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ ព្ទស្មាតហ្វូន និ ង USB Drive និ ងមិ នត្រូវ
ទុកកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដោយគ្មា នអ្នកនៅចាំម�ើលនោះទេ។

ចំ ណុចលេខ ១៥

តារាងលេខ១៥ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រង
សុវត្ថិភាពការិយាល័ យ

មិ នត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ដោយគ្មា នការអនុញ្ញាតនោះទេ

ចូលទៅជិ តមនុស្សដែលអ្នកពុំធ្លា ប់ ស្គាល់

មិនត្រូវទុកកុំព្យូទ័រចោលដោយគ្មា នអ្នកប្រើ អំឡងម៉ោ
ងការងារនោះទេ។ កុំព្យូទ័រដែលគ្មា ន
ុ
អ្នកប្រើ អាចដំណ�ើរការដោយអ្នកណាម្នា ក់  ដូចជាអ្នកដែលអាចចូលទៅប្រើ កំុព្យូទ័របានដោយ
គ្មា នលេខកូដសម្ងាត់ជាដ�ើម អាចប្រើ កំុព្យូទ័រនេះពុំបានត្រឹមត្រូវ។ អនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បី
ការពារកុំព្យូទ័រពីការប្រើ ប្រាស់ដែលគ្មា នការអនុញ្ញាត។

មានគ្រោះថ្នា ក់នៃការលួចយកព័ត៌មាន ប្រសិនប�ើ អ្នកមិ នបានរឹតបណតឹ្ ងការចូល
មកកាន់ការិយាល័យដោយមនុស្សដែលគ្មា នការអនុញ្ញាត។ ត្រូវប្រាកដថា
បុគ្គលដែលគ្មា នការអនុញ្ញាតនោះ មិ នត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកន្លែងរក្សាទុកព័ត៌មាន/
ឯកសារសំខាន់ ជាពិសេសដូចជា ម៉ាស៊ីនមេ (servers) បណ្ណាសារ និងទូរដែកជាដ�ើម។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ១៦

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការចាក់សោកំុព្យូទ័រ
នៅពេលអ្នកចាកចេញពីតុការងារ បិ ទកុំព្យូទ័រនៅពេលអ្នកចាកចេញពីកន្លែ
ងការងារនៅពេលថ្ងៃ ការពារមនុស្សផ្សេងទ�ៀតមិ នឲ្យប្រើប្រាស់ កំុព្យូទ័ររបស់
អ្នក។

តារាងលេខ១៦ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រង
សុវត្ថិភាពការិយាល័ យ

អនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីបង្ការការលួចសម្ភារៈនិ ងគ្រឿងបរិក្ខា រ
ផ្សេងៗ។
នៅពេលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ ថែបផ្លីត និង USB Drive
មានភាពងាយស្រួលនិងអាចចល័តបាន នោះក៏អាចធ្វើឲ្យវាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នា ក់នៃការ
លួចយកផងដែរ។ នៅពេលឧបករណ៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ អនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បី
រក្សាទុកវានៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដូចជាក្នុងថតទូរចាក់សោជាដ�ើម។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការចាក់សោកំុព្យូទ័រយួរដៃ ថែបផ្លីត
និ ងបរិក្ខា រអេឡេត្រូនិកផ្សេងៗ (ស៊ីឌី USB Drive ហាដឌី សខាងក្រៅ
(external hard drives) ។ល។) នៅក្នុងថតតុនៅពេលចាកចេញពីការិយា
ល័យនៅពេលថ្ងៃ។

ចំ ណុចលេខ ១៨

តារាងលេខ១៨ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការបោះចោល
ព័ត៌មានដោយសុវត្ថិភាព

លុបចោលព័ត៌មានសំ ខាន់ ដ�ើ ម្បីកំុឲ្យគេអាចស្តា រវាមកវិញបាន
គ្រាន់តែការបោះចោលឯកសារដែលមានព័ត៌មានសំខាន់ចូលក្នុងធុងសំរាម ក៏អាច
នាំឲ្យមានការលេចធ្លា យព័ត៌មានបានដែរ ដោយសារមនុស្សដទៃអាចអានឯកសារ
នោះបាន។ បន្ថែមល�ើនេះ ព័ត៌មានដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
និងសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក អាចរក្សាទុកបាន ប�ើ ទោះបីជាឯកសារទាំងនោះត្រូវបានលុប
ចោលក៏ដោយ។ នៅពេលបោះចោលព័ត៌មានសំខាន់ ត្វរូ បោះវាចោលតាមវិធី ណាមួយឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវ ដូចជាការប្រើ ប្រាស់ម៉ាស៊ីនកាត់កម្ទេចក្រដាស ឬសូហ្វវែរលុបទន
្ន ័យជាដ�ើម។
ិ ន

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានាដ�ើម្បីបោះចោលព័ត៌មាន ដូចជាការប្រើប្រាស់ សូហ្វវែរលុប
ទិន្នន័យ ការបំ ផ្លាញរ ូបរាងសណ្
ឋា នរបស់ វា ឬការស្នើសុំអ្នកជំ នាញឲ្យធ្វើការ
លុបវាចោលជាដ�ើម។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ១៧

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការចូលទៅជិ តអ្នកពុំធ្លា ប់ ស្គាល់ដែលចូលក្នុង
ការិយាល័ យនៅកន្លែងតុទទួលភ្ញៀវ។

តារាងលេខ១៧ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រង
សុវត្ថិភាពការិយាល័ យ

ត្រូវមានការប្ រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់សោការិយាល័ យ
ការរក្សាទុកកំណត់ត្រាពេលវេលានៃបុគ្គលចុងក្រោយគេបំ ផុតដែលមានវត្តមាននៅការិយា
ល័យ ក៏អាចជួយល�ើកកម្ពស់ស្មារតីទំនួលខុសត្រូវឲ្យបុគ្គលដែលទៅក្រោយគេនោះចាក់
សោទ្វា រផងដែរ។ ព្យាយាមគ្រប់ គ្រងកូនសោ និងកំណត់ត្រានានាឲ្យបានល្អ។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការគ្រប់ គ្រងកូនសោនិ ងការរក្សាទុកកំណត់ត្រានៃ
បុគ្គលចុងក្រោយគេបំ ផុតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការិយាល័ យដែលបានចាក់
សោទ្វា រ (កាលបរិច្ទ
ឆេ ពេលវេលា និ ងឈ្មោះ)

រក្សាទុកឯកសារដែលមានព័ ត៌មាន
សំ ខាន់ ៗនៅថតទូដែលមានចាក់ សោ។
បង្ការការលួចឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ចាក់ សោទ្វា រការិយាល័យ

សេចក្តីពន្យល់

ផ្នែកទី ៣

ិ នការសម្រាប់ស្ថាប័ន
វធា

ការវាយប្រហារគោលដៅ

វិធានការ

ឧទាហរណ៍

ចំ ណុច 19 ដល់ 25 គឺជាវិធានការនានាដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ ពីការបង្កើតគោលនយោបាយសម្រាប់
ស្ថា ប័ នរ ួច។ ល�ើកកម្ពស់ការយល់ ដឹងរបស់ និយោជិ តដោយរ�ៀបចំ ឯកសារវិធានសន្តិសុខព័ត៌មានឲ្យ
បានច្បាស់ លាស់ និ ងចែករំលែកវិធាននោះនៅក្នុងការិយាល័ យ។

ចំ ណុចលេខ ១៩

តារាងលេខ១៩ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនការជូនដំ ណឹងអំ ពី
កាតព្វកិច្ចរបស់ និយោជិ តក្នុងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់

ចំ ណុចលេខ ២០

តារាងលេខ២០ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការបណ្តុះបណ្តាល
និ យោជិ ត

ឲ្យនិ យោជិ តយល់ ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ ខ្លួនក្នុងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់

រ�ៀបចំ ការបណ្តុះបណ្តាលនិ យោជិ តជាប្រ

ទោះបីជាអ្នកខ្លះបានល�ើកឡ�ើងថា វិធានក្ រុមហ៊ន
ុ បានតម្រូវឲ្យនិយោជិតរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់
នៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេរ ួចហ�ើយក៏ពិតមែន ក៏ប៉ ុន្តែវាជាការល្អកង
្នុ ការជូនដំណឹងឲ្យបាន
ិ នរបស់ក្ រុមហ៊ន
ច្បាស់អំពីវធា
ុ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តតាម...

និយោជិតអាចគ្រប់ គ្រងព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលការងាររបស់ពួកគេ
ហ�ើយភាពស្រដ�ៀងគ្នា មានន័យថា ពួកគេអាចម�ើ លរំលងបញ្ហានេះ ហ�ើយពួកគេអាចភ្លេចអំ
ពីការគ្រប់ គ្រងសន្តិសខ
លនិយោជិតជាប្រចាំ គឺមានប្រសិទ្ធ
ុ ព័ត៌មានបាន។ ការបណតុះបណ្តា
្
ភាពក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់និយោជិត។

វិធានការ៖

ចំ ណុចលេខ ២១

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការជូនដំ ណឹងដល់ និយោជិ តអំ ពីការរក្សាការ
សម្ងាត់នៅពេលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរ�ើសឲ្យបម្រើការងារ។

តារាងលេខ២១ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការប្រើប្រាស់
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ ខ្លួន

សម្រេចថាត�ើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ ខ្លួន
សម្រាប់ បំពេញការងារដែរឬទេ

ត្រូវធានាថាសន្តិសខ
ុ មានភាពតឹងរឹង ប្រសិនប�ើ មានការប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ផ្ទាល់ខលួន ដូ
ធ្វើការងារ ដោយសារវាពិបាកក្នុងការ
្ ចជា កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ពស្
្ទ មា តហនសម្រាប់
្វូ
គ្រប់ គ្រងថាត�ើបុគ្គលិកប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះដោយរប�ៀបណា។ សម្រេចថាត�ើឧបក
រណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខលួនអាចប្រើ
ប្រាស់សម្រាប់ ធ្វើការងារបានដែរឬទេ និងត្រូវព្យាយាម
្
ិ នស្តីពីការប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះ។
កំណត់វធា

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ ខ្លួន ដូចជាកុំព្យូទ័រ និ ងទូរស័ ព្ទស្មាតហ្វូនសម្រាប់
ិ ននានាសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ទាំងនោះ
ការងារ និ ងត្រូវកំណត់វធា
ប្រសិ នប�ើអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសម្រាប់ បំពេញការងារ។

ចំ ណុចលេខ ២៣

តារាងលេខ២៣ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការប្រើប្រាស់ សេ
វាពីខាងក្រៅ

ប្រើប្រាស់ សេវាពីខាងក្រៅដែលអាចទុកចិ ត្តបាន
ប្រសិនប�ើ អ្នកជ្រើសរ�ើសសេវាពីខាងក្រៅ ដូចជាសេវាបច្ចេកវិទ្យាក្លា វដ៍
ដោយគិតគូរល�ើអាទិភាពនៃការចំណាយ អ្នកអាចកំណត់ឃ�ើញថា សេវាទាំងនោះអាចមិ ន
មានដោយសារមានកំហស
ុ ឬបញ្ហាណាមួយក�ើតឡ�ើង។ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ចំ
ពោះការអនុវត្តការងារ ភាពអាចជ�ឿទុកចិតបា
្ត ន ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសំណងការខូចខាត និង
ិ
ការពិចារណាផ្សេងទ�ៀតនៅពេលប្រើ ប្រាស់សេវាពីខាងក្រៅសម្រាប់ កម្មវធីនានាដ
ែលមានផ
លប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំ ងដល់និរន្តរភាពអាជីវកម្ម។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌសេវាកម្ម
ព័ត៌មានលម្អិតអំ ពីសំណងការខូចខាត វិធានការសន្តិសុខ និ ងអ្វី ៗដែលពាក់ព័
ន្ធផ្សេងទ�ៀតនៅពេលជ្រើសរ�ើសអាជី វករ។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការពន្យល់ ជាប្រ អំ ពីសារៈសំ ខាន់ នៃការគ្រប់ គ្រង
ព័ត៌មាន និ ងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថា ប័ ន។

ចំ ណុចលេខ ២២

តារាងលេខ២២ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការគ្រប់ គ្រងដៃគូ
អាជី វកម្ម

ស្នើសុំឲ្យដៃគូអាជី វកម្មឲ្យរក្សាការសម្ងាត់
ជ�ៀសវាងការសន្មត់ថាដៃគូអាជីវកម្មនឹងរក្សាការសម្ងាត់ដោយឯកឯងផ្អែកល�ើលក្ខណៈនៃ
ព័ត៌មាន។ នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់ដៃគូអាជីវកម្ម វាជាការចាំបាច់កង
្នុ ការបញ្ជាក់ឲ្យ
បានច្បាស់ថាព័ត៌មាននោះត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។

វិធានការ៖

អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការធ្វើពង្រាងកិច្ចសន្យាដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ ពីការ
រក្សាទុកខ្លឹមសារជាការសម្ងាត់។

សេចក្តីពន្យល់
ចំ ណុចលេខ ២៤

តារាងលេខ២៤ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើការត្រៀមសម្រាប់
គ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន

ចំ ណុចលេខ ២៥

តារាងលេខ២៥ ស្វ័យវាយតម្លៃក្ រុមហ៊ុនល�ើវិធានត្រៀមរ�ៀបចំ

ត្រៀមរ�ៀបចំ ជាមុនសម្រាប់ គ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន

ិ នការសន្តិសុខព័ត៌មាន
បង្កើតវិធាននានាសម្រាប់ វធា

នៅពេលមានគ្រោះថ្នា ក់ក�ើតមានឡ�ើង ជាទូទៅពុំមានពេលសម្រាប់ គិតឲ្យបានច្រើននោះ
ទេ ហ�ើយការពន្យារពេលក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះថ្នា ក់នេះ អាចបង្កើនផលប៉ះពាល់នៃ
គ្រោះថ្នា ក់នោះ។ ប្រើ ប្រាស់គ្រោះថ្នា ក់ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្តា ញព័ត៌មានជាសេ
ចក្តីយោងដ�ើម្បីគិតគូរថាត�ើអ្នកណានឹងត្រូវធ្វើអ្វី នៅពេលណា ដោយសន្មតថាមានរ�ឿងដូច
គ្នានេះបានក�ើតចំពោះក្ រុមហ៊ន
ុ របស់អ្នក។

ិ នការ
ប�ើ ទោះបីជានាយកប្រតិបត្តិបានដាក់ឲ្យដំណ�ើរការគោលនយោបាយនានាសម្រាប់ វធា
សន្តិសខ
ុ ព័ត៌មានក៏ពិតមែន (ល�ើកលែងតែមានការរ�ៀបចំឯកសារបានច្បាស់លាស់នៅក្នុង
វិធានផ្ទៃកង
្នុ ) ក៏និយោជិតត្រូវតែស្នើសំកា
ុ រណែនាំពីអ្នកគ្រប់ គ្រងរបស់ពួកគេនៅគ្រប់ ពេល
វេលាដែរ។ ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតអនុវត្តស្របទៅតាមវិធានស្តីពីការងាររបស់ពួកគេ វា
ិ នក្ រុមហ៊ន
ចាំបាច់កង
្នុ ការរ�ៀបចំឯកសារឲ្យបានច្បាស់លាស់សតីព
្ ី “វធា
ុ ” ដ�ើម្បីឲ្យនិយោជិត
អាចអានវាបាននៅគ្រប់ ពេល។

វិធានការ៖

វិធានការ៖ អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការរ�ៀបចំ ស�ៀវភៅណែនាំអំ ពីការឆ្លើយ
តបទៅនឹ ងការលេចធ្លា យ ការបាត់បង់ ឬការលួចព័ត៌មានសំ ខាន់ ជាដ�ើម។

វិធានការ៖

វិធានការ៖ អនុវត្តជំហាននានា ដូចជាការធ្វើឲ្យចំ ណុចពី ១-២៤ នៃតារាងវាយតម្លៃនេះ
ិ នការសន្តិសុខព័ត៌មាន និ ងចែករំលែកវានៅក្នុងក្ រុមហ៊ុន និ ង
ក្លា យជាវិធានសម្រាប់ វធា
ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញចំ ពោះវិធានទាំងនោះជាប្រចាំដ�ើម្បីកែលម្អវានៅពេលរកឃ�ើញ
ថាមានការខ្វះចន្លោះនៅត្រង់ ចំណុចណាមួយ។
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