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ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

ជុំពូកទី ១
ស្ចកតីសផតើម
សពវៃថៃេនេះវិសយ
័ វិទើាសាស្រសមា
ត នឿររីកចំេរីនគួរេោយកត់សេ
ំ ល់

េ ើយេៅេលើពិភពេោកក៏មានចំណាប់ោរមមណ៍

យើងៀ្ើំងេៅេលើឿររីកចំេរីនៀងែផនកពត៌មានវិទើាែដលទាក់ទងេៅនឹងរបព័នធកព
ុំ ើយូទ័រ

ជាពិេសសបេចេកវិទើាតរបព័នប
ធ ណាតើញ

កុំពើយូទ័រេររេះថាវាបានផតលេ់ ៅអថរបេយជន៍ជាេរចើនដល់មនុសើឝេៅជុវំ ិញពិភពេោក

ដូចជាឿរផ្្ើស់បតូរពត៌មានពីកែនលងមួយ

េៅកែនលងមួយេទៀតយើងឆាប់រ ស
័

និងេធវើេោយឿរទំនាក់ទំនងរបស់មនុសើឝឿន់ែតរបេសើរេ ើងែថមេទៀត។

េោយយល់

េ ើញនូវសារៈរបេយជន៍ៃនឿរេរបើរបាស់របព័នេធ នេះេទើបេធវើេោយបណាតើរបេទសេៅជុំវិញពិភពេោកសុទធែតយករបព័នធេនេះមក
េរបើរបាស់េសទើររគប់ែផនកទាំងអស់មន
ិ ថាែតសាណើបន
័ រដឋ រឺសាណើប័នឯកជនេ ើយ។ ចំេរេះេៅរបេទសកមពុជាេយើងវិញក៏សេងតេ ើញ
ថាេៅតាមសាណប
ើ ័នរដឋ

អងឿរ

និងរកុម ុនឯកជននានាគឺសទ
ុ ធែតេរបើរបាស់របព័នប
ធ ណាតើញកុព
ំ ើយូទ័រដូចជា

Local

Area

Network (LAN) និងរបព័នធ Internet េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរទំនាក់ទំនងេនើ និងផតលព
់ ត៌មាន រឺែចកចាយឯកសារេផើឝងៗ
េៅេោយបុគល
 ិកេៅកនុងសាណប
ើ ័ន រឺតាមបណាតើញរបស់ខ្លួនែដលេៅតាមេខ្តតឆាងើយៗ។ េ តុេនេះេ ើយេទើបឿរេរបើរបាស់របព័នធ
បណាតើញកុព
ំ ើយូទ័រជាជំេរីសដ៏លអកនុងឿរបំេពញតំរូវឿរដល់មនុសើឝរគប់រប
ូ ។
រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. ជារកុម ន
ុ មួយកនុងចំេនាមរកុម ុនជាេរចើនែដលផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនា
សមព័នធកុំពើយទ
ូ ័រ។ បុែនតឿររគប់រគងរបព័នប
ធ ណាតើញកុព
ំ ើយូទ័ររបស់រកុ ន
ុ ពុំទាន់មានភាពលអរបេសើរេៅេ ើយេទ ជាពិេសសគឺឿរេរបើ
របាស់របព័នធ Internet ។ េនេះគឺជាឿរេធវសរបែ សមួយយើងធំ ែដលោចបងរេោយរកុម ុនជួបរបទេះបញ្ហើអវីមយ
ួ ែដលមិន
ោចនឹកសាមន
ើ ដល់ ដូចេនេះេទើបជុំរញ
ុ េោយឿរសិកើាសំេរចចិតតេលើកេ ើងជាដំេណាេះរសាយមួយែដលសថត
ិ េៅេរឿមរបធានបទ
មួយថា “ឿរអនុវតតន៍ Forefront Threat Management Gateway 2010” កនុងេេលបំណងេដើមើបីឿរររ និងរកើារ
សុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet។
១.១. បុពវសេតុននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ
រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. មានទីតាំងសថិតេៅផទេះេលខ្ ២៤c ផលូវេលខ្២០៦ សងាកត
ើ ់បឹងសាឡាង
ខ្័ណឌទួលគក រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជា។ រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. បានបេងើតេ ង
ើ កនុងអំ ុងឆានើំ ២០០២
កនុងេេលបំណងផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនាសមព័នធកព
ុំ ើយូទ័រ។
ដូចេនេះេ យ
ើ េទើប រកុម ុនបានតំេ ើងរបព័នប
ធ ណាតើញកុព
ំ ើយូទ័រេោយភាជើប់ជាមួយនឹងរបព័នធ Internet េដើមើបងា
ី យរសួល
កនុងឿទំនាក់ទំនង និងែចកចាយឯកសារេផើឝងៗេៅេោយបុគលក
ិ បែុ នតឿរងារទាំងអស់េនាេះេៅមានភាពងវេះៀត និងមិនទាន់
ចើាស់ោស់េៅេ យ
ើ េទ ។ ដូចេនេះេ ើយេទើបេធវើេោយរកុមសិកើាបានេលើកជាសំេណើរដល់រកុម ុន PCSP Group Co.,
Ltd. េោយេរបើបេចេកវិទើាថមីៗ េដើមើបីឿត់បនថយភាពលំបាកែដលធា្ើបែ់ តេកើតមានេៅកនុងរកុម ុន។
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១.២. ចុំស

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

ាទបញ្ហាននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ

តាមរយៈឿរចុេះសិកើារសាវរជាវវិភាគ និងឿរចុេះកមមសិកើាេោយផ្តល
ើ ់េៅរកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. រួច
មកបានសេងតេ ើញថាមានបណាហម
ើ ួយចំនួនែដលរក់ព័នក
ធ នុងឿររគប់រគងរបព័នធ Internet េោយេរបើរបាស់ ISA Server
2006 ែដលជាេ តុេោយឿរសិកើាតំរូវេោយរកុម ន
ុ ផ្្ើស់មកេរបើកមមវិធីថមី Microsoft Forefront TMG 2010។
េរឿយពីបានេធវើឿរសាកសួរពីផលវិបាករបស់បុគលក
ិ រួចមក និងេធវឿ
ើ រពិភាកើាជាមួេោករបធានរកុម ុនរួចមក រកុមសិកើា
បានកំណត់នូវបណាហើមួយចំនួនដូចជា៖
 មាើសុីនកូនមិនបានចុេះេ

ើេះម េធវើជាសមាជិកជាមួយមាើសុីនេម

ែដលេធវើេោយអនកេរបើរបាស់មាស
ើ ុីនកូនោចបញ្េល
ូ

កមមវិធីេផតសផ្ឍើស ែដលបងរេោយមានបញ្ហេើ មេោគជាញឹកញប
ើ ់
 ែតងែតមានឿររុៀនពី Spam េៅេពលែដលេផញើ និងទទួល E-mail
 មានឿរ Download ឯកសារេផើឝងៗែដលមិនរក់ព័នធនឹងឿរងាររបចាំៃថៃ
 មានឿរេបើកេមើល Website េផតសផ្ឍើសែដលេធវើេោយមានឿររុៀនដល់ឿរងារេៅកនុងរកុម ុន
១.៣. វតថប
ុ ុំណងននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ
េយងេៅតាមឿរកំណត់បញ្ហើេនេះេទើបតំរូវេោយមានឿរសិកើាបំភលឺ និងោតរតោងចំនុចសំៀន់ៗៃនបញ្ហើ េ ើយក៏រតូវ
បានរសាវរជាវរិេះរកមេធើាបាយលអៗ មកេោេះរសាយោល់កងវេះៀតែដលបានេរៀបោប់ៀងេលើ និងផលវិបាកទាំងឡាយែដលេកើត
មានេៅកនុងរកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. េដើមើបីេរៀបចំគំេោង និងរគប់រគងរបព័នធកព
ុំ ើយទ
ូ ័រទាំងេនេះ។ េេលបំណងៃនឿរ
សិកើាមានដូចជា៖
 ឿរសិកើាេលើ Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Proxy Server
 ឿរសិកើាេលើ Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Firewall
 ឿរសិកើាេលើ Access Rule Elements
 ឿរសិកើាេលើ Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Caching Server
 ឿរសិកើាេលើឿរេធវើរបាយឿរណ៍ៃនឿរេរបើរបាស់ Internet
១.៤. ទុំេុំ និងផ្ែនកុំណត់ននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ
េរឿយពីបានេធវើឿរសិកើាេៅកនុងរកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. េរឿមរបធានបទឿរអនុវតតន៍ “Forefront
Threat Management Gateway 2010” រួចមក ឿរសិកើាបានសូមេលើកយកែតចំនច
ុ ណាែដលនឹងេធវើដូចជាឿរតេមលើង
Microsoft Forefront TMG 2010 េដើមើបីេធវើជា Proxy Server, Firewall, Caching Server, ឿរបេងើត Access
Rule Element និងឿរេរៀបចំេធវើរបាយឿរណ៍ៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet ។
១.៥. ផលស្បសយាជន៍ននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ
បនាតប
ើ ់ពីបានចុេះសិកើារសាវេៅេលើរបធានបទៀងេលើេនេះរួចមកេ ើញថារបធានបទេនេះបានផតល់ផលរបេយជន៍ជាេរចើន
មកដល់រកុមសិកើា ក៏ដូចជារកុម ន
ុ ផងែដរ។
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ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

១.៥.១. សារៈប្រយោជន៍សប្ាប់ប្រុមហ៊ុន
 សុវតថិភាពៃនឿរេរបើរបាស់ឯកសាររបស់បុគលក
ិ លអរបេសើរជាងមុន
 សំរួលដល់ឿរកណត់សិទក
ធ នុងឿរេរបើរបាស់ Internet
 េធវើេោយ Internet មានេលើបឿនេលឿនជាងមុន
 េនើនឿររុៀនពីេមេោគេៅដល់កុំពើយទ
ូ ័ររបស់បុគលក
ិ
 ែលងមានឿររុៀនពីពក
ួ Spam E-mail
១.៥.២. សារៈប្រយោជន៍សប្ាប់អ្នរសរ
ិ ាជំនាន់យប្ោយ
 ទុកឿរចងរកងេសៀវេៅេនេះេធវើជាឯកសារសំោប់អនកសិកើាជំនាន់េរឿយ
 ោចយកេសៀវេៅេនេះេធវើជាគំរូៃនឿរេធវើសាោណា
 រទឹសតីេមេរៀនមួយចំនួនបានបកែរបជាភាសាែខ្មរេ ើយរសាប់
 ជួយឿត់បនថយឿរចំណាយេពលរកឯកសារេផើឝងៗេៅេលើរបព័នធ Internet
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ជុំពូកទី ២
រុំលឹកស្ទឹ្តី និងឯកសារផ្ែលពាក់ព័នធ
២.១. ឯកសារផ្ែលស្បមូលបាន
េរឿយពីបានចុេះសិកើាេៅរកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. រួចមកេយងតាមឯកសារែដលបានរបមូលឯកសារ
សរមាប់េធវើឿរែកលំអ និងរគប់រគងេៅ PCSP េនាេះមានដូចជា៖
 រចនាសមព័នឿរងារ
 លំ ូឿរងារបចេប
ុ ើបនន
 បលង់របព័នធបណាតញ
ើ កុំពើយទ
ូ ័រ
 ចំនួនមាសីុនកូន
 ចំនួនមាស
ើ ុន
ី េម
២.២. ស្ទឹ្តីផ្ែលពាក់ព័នធកង
ែុ ការ្ិកសា
េមេរៀនរទឹសតី

និងឯកសារែដលរក់ព័នធជាែផនកមួយែដលជួយសំរួលដល់ឿរសិកើាកនុងឿរតំេ ើងរបព័នប
ធ ណាតើញ

និង

េធវើេោយមានរបសិទធភាព។ េយងតាមរយៈេសៀវេៅ Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG)
Administrator’s Companion ែដលនិពនធេោយេោក Jim Harrison, Yuri Diogenes និង Mohit Saxena បាន
ែចងថា Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) គឺជា Firewall ែដលមានរសទាប់វ័
យឆា្ើត និងរបព័នធឿរររពពួកេមេោគែដលជារបេភទ Malware េ ើយវាោចេរបើរបាស់សំោប់េធវើឿរកណត់សេ
ំ ល់ និងជួយ
សំរួលដល់របព័នធបណាតញ
ើ កុំេោយមានឿររុៀនណាមួយចូលមកបាន។ របព័នប
ធ ណាតើញមួយែដលោចតំេណើឿរេៅបានលអ គឺ
ោរស័យេលើឿរេរៀបចំ និងមានសុវតថិភាព។ េរឿយពីឿរសិកើារសាវរជាវ រកុមសិកើាបានដករសង់ឯកសារ និងរទឹសែតី ដលរក់
ព័នធនឹងឿរតំេ ើងរបព័នធបណាតញ
ើ ដូចជា៖
 Firewall
 Network Protocol
 យល់ដឹងអំពី Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)
 យល់ដឹងអំពី Web Secure Gateway
 យល់ដឹងអំពី E-mail Protection
 យល់ដឹងអំពី Intrusion Prevention
 Windows Server 2008 Component and Concepts
 របេភទៃនអនកវាយរបហារបព័នធបណាតើញ
 របេភទៃនរបព័នប
ធ ណាតើញ

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ

ទុំព័រៈ

4

សាកលវិទយាល័យន័រតុន

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

២.២.១. Firewall
េយងេៅតាមេគ ទំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_%28computing%29 បានេោយនិយម
ន័យថា Firewall គឺជាឧបករណ៍ រឺក៏ជាបណ្តំៃនឧបករណ៍ែដលបានបេងើតេ ើងកនុងេេលបំណងឿររររបព័នធបណាតញ
ើ េោយ
េធវឿ
ើ រអនុញ្ញើត រឺមិនអនុញ្ញើតេោយោល់ឿរបញ្ជូនទិនននយ
័ េផើឝងៗែដលឆលងឿត់របព័នប
ធ ណាតើញ ។

របព័នធរបតិបតតិឿរែដល

តំេណើឿរេៅេលើកុំពយើ ូទ័រជាេរចើនែតងែតមាន Firewall រួមបញ្េូលេៅកនុងេនាេះេដើមើបីឿរររោល់ឿររុៀន រឺឿរវាយរបហារ
េផើឝងៗែដលមានេៅេលើរបព័នធ Internet។

រូបភាពទី ២.១: Firewall
២.២.១.១. របបៀបគ្រប់គ្រង និងគ្រួរពិនិរយចរាចរបៅប
េយងេៅតាមរយៈេសៀវេៅ

Cisco

Press

–

ើគ្បព័នប
ធ ណ្ត
ា ញរបស់ Firewall

Firewall

Fundamentals

ែដលនិពនធេោយេោក

Wes Noonan និង េោក Ido Dubrawsky បានែចងថាឿរងារដំបូងបងអស់របស់ Firewall គឺឿររគប់រគង និងរតួត
ពិនិតើយេៅេលើចោចររបស់របព័នប
ធ ណាតើញ ។ ោល់ Packet និង Connection ែដលបានបញ្ជូនេៅេលើរបព័នប
ធ ណាតើញរតួវបាន
តាមោន និងរតួតពិនិតើយេោយ Firewall ទាំងអស់។
ក. Packet Inspection
Packet Inspection គឺជាតំេណើឿរៃនឿរបញ្ជូន និងោោំងោល់ Packet ទាំងឡាយណាែដលបានឆលងឿត់របព័នធ
បណាតើញ េ យ
ើ េធវើឿរេផទៀងផ្តើត់អែវី ដលមានេៅកនុង Packet រួចេធវើឿរអនុញ្ញើត រឺមិនអនុញ្ញើតេៅតាម Access Policy
ែដលបានកំណត់។ Packet Inspection េធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើធាតុមួយចំនួន រឺទាំងអស់ែដលមានេៅកនុង Packet ដូចជា៖
 Source IP Address
 Source Port
 Destination IP Address
 Destination Port
 IP Protocol
 ពត៌មានរបស់ Packet Header
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ខ្. Stateful Packet Inspection
Stateful Packet Inspection ែដលេគបានសាគល
ើ ់វាថាជា Dynamic Packet Filtering េ យ
ើ វាេធវើឿរ
រតួតពិនិតយើ េៅេលើសកមមភាពេផើឝងែដលឆលងឿត់េៅេលើរបព័នប
ធ ណាតើញ ។
២.២.១.២.គ្បបេទ Firewall
Firewall រតូវបានេគែបងែចងេោយេៅតាមរបេភទៃនឿរងារេផើឝៗេនើដូចជា៖
ក. Network Layer and packet filters Firewall
Network Layer Firewall ែដលេយើងោចេ ើយមើាើថា Packet Filter ែដលវាេធវើឿរេៅ Low level ៃន
TCP/IP protocol stack េ យ
ើ វាមិនអនុញ្ញើតេោយ Packet ទាំងឡាយណាឆលងឿត់បានេទ លុេះរតាែតរតូវល័កខ្័ណឌរបស់
វា។ Network Layer Firewall រតូវបានេគែបងែចកជា ២របេភទតូចៗេទៀតគឺ Stateful និង Stateles.
Stateful firewall េធវើឿររកើាទុកោល់សកមមភាពរបស់ Session េ ើយេរបើរបាស់ពត៌មានទាំងេនាេះេដើមើបីបេងើន
េលើបើនៃនឿរបញ្ជូន Packet។
Stateless firewall េធវើឿររតួតពិនិតើយ និងេផទៀងផ្តើតល
់ ័កខ្័ណឌេៅេលើ Packet ែដលបានបញ្ជូនឆលងឿត់របព័នធ
បណាតើញរបសិនេបើវាមិនរតឹមរតូវេទ គឺវាមិនអនុញ្ញើតេោយ Packet ឆលងឿត់េទ។
ខ្. Application Layer Firewall
Application-layer Firewall េធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើឿរ access របស់ application រឺក៏ service ទាំង
េៅៀងកនុង និងេរៅរបព័នប
ធ ណាតើញ។
គ. Proxies
Proxy ក៏រតូវបានេគេរបើរបាស់េធវើជា Firewall បានែដរេោយវាេធវើឿរេឆលើយតបេៅនឹង input packet
(connection request) េៅតាមលកណៈរបស់ application។
. Network address translation
Firewall បានេរបើរបាស់ Network address translation (NAT) េដើមើបីេធវើឿរោក់ោស័យោឋើន
(IP Address) ពិតរបស់មាស
ើ ុីនកូនែដលេធវើឿរ Request េៅឿន់របព័នប
ធ ណាតើញៀងេរៅ។ ឿរោក់ោស័យោឋើនែបបេនេះ
គឹជួយឿរររមិនេោយមានឿរវាយរបហារេផើឝងៗពីរបព័នប
ធ ណាតើញៀងេរៅបាន។
២.២.២. Network Protocol
េបើេយងតាម Website http://compnetworking.about.com/od/networkprotocols/g/protocols.htm
បានែចងថា Networking Protocol រតូវបានេគឲើយនិយមន័យថា ជាភាសាៃនចើាប់ និងឿរសនមតស
់ រមាប់ឿរេធវើឿរទំនាក់
ទំនង រវាងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ ។ Protocol មួយេោយរួមបញ្េល
ូ ទាំងរទង់រទាយៃនចើាប់យើងជាក់ោក់មួយែដលេធវើឲើយ
Packet

របស់ទិនននយ
័ េៅជាសារេ ើយោចេផញើវាេចញេៅឲើយេគោចទទួលយកបាននូវទិនន
ន ័យទាំងេនាេះកនុងលកណៈសមរសប

េៅតាមឿរទំនាក់ទំនងេនើេនាេះ ។
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Protocol ជាេរចើនែដលសថត
ិ េៅកនុងរបព័នប
ធ ណាតើញកុំទើយទ
ូ ័ររតូវបានេគេរៀបចំវាពីករមិតខ្ពស់រ ត
ូ េៅដល់ករមិតទាប។
ចំេរេះ Internet Protocol េោយរួមបញ្េល
ូ ទាំង IP និងរគប់ Higher-Level របស់ Network Protocol ទាំងអស់
រតូវបានេគេធវើវាេ ើងពីចំនុចខ្ពស់របស់វាមកវិញដូចជា TCP, UDP, HTTP និង FTP ជាេដើម ។
២.២.២.១. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
IP (Internet Protocols) គឺជា Network Protocol ដំបូងេគែដលបេងើតេ ើងកនុង ឆានើំ ១៩៧០។ េគបេងើតវា
េ ើងកនុងេេលបំណង ជាភាសាមូលោឋើនសំោប់កព
ុំ ើយូទ័រទំនាក់ទំនងេនើ ឬជា Protocol របស់ Internet។ IP ជាទូេៅេគេរបើវា
ជាមួយនឹង Transport Control Protocol (TCP) េ ើយេគបានផ្្ើសប
់ តូរវាេៅជា TCP/IP។

។ វាោចរតូវបានេគ

េរបើេដើមើបីេធវើជា Protocol កនុងឿរទំនាក់ទំនងេៅកនុង Private Network ផងែដរ រឺោចនិយយបានថាវាេធវើជា Protocol
របស់ Internet រឺ Intranet ក៏បាន ។ េៅេពលែដលេយើង Setup េោយ Access ផ្តល
ើ ់េៅនឹងរបព័នធ Internet េនាេះកុំពើយទ
ូ ័រ
របស់េយើងរតូវបានផតល់ឲើយនូវឿរចមលង និង TCP/IP Program េោយរេន់ែតកុំពយើ ូទ័រដៃទេទៀតែដលោចេផញើេចញនូវសារ រឺក៏
ទទួលនូវព័តមា
៌ នមកវិញក៏មានឿរចមលងរបស់ TCP/IP ែដរ ។ TCP/IP មានពីរ Layer គឺ Layer ខ្ពស់ Transmission
Control Protocol មានតួនាទីេរៀបចំឿររបមូលផតុំនូវ Message រឺក៏ File ឲើយេៅជា Packet តូចៗែដលរតូវបានេគបញ្ជូន
ឆលងឿត់េៅេលើអើនធឺែណត និងឿរទទួលមកវិញេោយរសទាប់ TCP Layer ែដលបានផតុំេ ើងវិញនូវ Packet ទាំងេនាេះឲើយេៅ
ជា Original Message ដូចេដើមវិញ ។ ចំែណកឯ Layer ទាបវិញគឺ Internet Protocol មានតួនាទីឿន់ឿប់នូវែផនក
Address ែដល Packet នីមួយៗរតូវចំេេលេៅេ យ
ើ រគប់ Forward Message ។


TCP/IP េធវើឿរេៅកនុង Layer ចាប់ពីទី ៥ ដល់ទី ២



វារតូវបានបេងើតេោយ DoD (Department of Defense) េៅោេមរិកសរមាប់ ARPANET Wide
Area Network



TCP/IP សពវៃថៃបានឿ្យ
ើ េៅជា Protocol Standard Internet សរមាប់ឿរងារទូេៅ



TCP/IP មាន Protocol សំៀន់ ៣ គឺ FTP, SMTP និង TELNET

រូបភាពទី ២.២: TCP/IP
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២.២.២.២. IPX/SPX (Sequence Packet Exchange/Internet Packet Exchange)
ជា Protocol មួយែដលរតូវបានេរបើភាគេរចើនេៅកនុង LAN (PC Network) េ ើយវារតូវបានបេងើតេ ើង
េោយរកុម ុន Novell Corporation ែតសពវៃថៃ និងអនាគត េ យ
ើ មានឿរថយចុេះកនុងឿរេរបើរបាស់ Protocol េនេះេោយ
សារែតមានឿររីកចំេរីនរបស់ TCP/IP (Windows NT) ។ IPX គឺជា Protocol ែដលវិវតតន៍ពី Xerox Network
System (XNS) Protocol

ែដលបានបេងត
ើ េ ើងេោយ Xerox ។ SPX គឺជា Protocol Layer ែដលបានផតល់

ឿរតភាចើប់ Circuit ជាក់ែសតងេោយឿរេរបើ IPX ។


IPX/SPX េធវើឿរកនុងរសទាប់ OSI ចាប់ពី Session Layer រ ូតដល់ Network Layer



កនុងករណីខ្លេះវាមាន Protocol សរមាប់េធវើឲើយ Layer ពីរចុងេរឿយមានដំេណើរឿររសួល ឧទា រណ៍ដូចជា
OD/Device, LSL Protocol, Open Date Link Interface (ODI)

រូបភាពទី ២.៣: IPX/SPX
២.២.២.៣. HTTP Protocol
HTTP Protocol គឺជា application protocol សំោប់របមូលផតុំនូវមូលោឋើនៃនពត៌មានេៅេោយ World
Wide Web ។

រូបភាពទី ២.៤: HTTP Protocol
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២.២.៣. យល់ដឹងអ្ំពី Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG)
េយងេៅតាមេគ ទំព័រhttp://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/forefront/threatmanagement-gateway.aspx បានេរៀបោប់ថា Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) គឺជា
Secure Web Gateway េ ើយវាមានធំទូោយកនុងឿរឿរររោល់ឿររុៀន រឺេមេោគេផើឝងៗែដលមកពីឿរៀងេរៅេោយ
េរបើរបាស់ឿរបញ្េូលរសទាប់ឿរររពីរ។
េេលបំណងកនុងឿរេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 មានដូចជា៖
 Firewall - រគប់រគងេលើចើាប់របស់របព័នធបណាតញ
ើ
 Secure Web Gateway - ឿរររអនកេរបើរបាស់ពីឿរវាយរបហាតាមឿរេបើកេគ ទំព័រ
 Secure E-mail Relay - ឿរររអនកេរបើរបាស់ពីឿរវាយរបហាតាមរយៈ E-mail
 Intrusion Prevention - ឿរររមាសុន
ី កូន និងមាសុីនេមពីឿររុៀន រឺវាយរបហាពីរបព័នធបណាតញ
ើ ៀងេរៅ

រូបភាពទី ២.៥: Forefront TMG Management
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២.២.៣.១. សមាសភាពដែ មានបៅក្នង
ុ Forefront TMG 2010
ក. URL Filtering
Url Filtering េរបើសំោប់បទ
ិ េៅោល់េគ ទំព័រណាែដលមានភាពមិនរបរកតី រឺមានេមេោគបងប់ខ្ន
លួ េៅទីេនាេះ
ែដលោចេធវើេៅយបេះរល់ដល់អក
ន េរបើរបាស់។ េដើមើបីេធវើឿរងារទាំងអស់េនាេះបាន Forefront TMG 2010 បានេរបើ
បេចេកវិជាជើមួយចំនួនដូចជា URL filtering vendors, anti-phishing និង anti-malware។

រូបភាពទី ២.៦: URL Filtering
ខ្. Network Inspection System
Forefront TMG 2010 មានសមតថភាពកនុងឿររររបព័នប
ធ ណាតើញកុំេោយមានឿររុៀន រឺឿរវាយរបហា
ពីៀងេរៅតាមរយៈ េគ ទំព័រ និងសារេអ ិចរតូនិច រឺក៏ឿរវាយរបហាេផើឝងែដលេកើតមានេៅកនុងរបព័នធបណាតើញ។

រូបភាពទី ២.៧: Network Inspection System
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គ. Web Anti Malware
Web Anti Malware គឺមានសមតថិភាពកនុងឿរ ឿររររបព័នប
ធ ណាតើញៀងកនុងកុំេោយមានឿរវាយរបហាពីពក
ួ
Malware ែដលមានេៅេលើរបព័នធ Internet។

រូបភាពទី ២.៨: Web Anti Malware
. HTTPS Inspection
HTTPS Inspection មានសមតថិភាពកនុងឿររតួេតពិនិតើយេៅេលើ HTTPS-encrypted session េដើមើបីរកពួក
Malware រឺ exploit។

រូបភាពទី ២.៩: HTTPS Inspection
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ង. Proxy Server
េយើងោចេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Proxy Server។ Proxy Server វាជួយ
បេងើននូវសុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet។ េ តុែដលេយើងរតូវេរបើរបាស់ Proxy Server េររេះវាោចេធវើឿរោក់
ព័ត៌មានរបស់របព័នប
ធ ណាតើញៀងកនង
ុ េោយវាេរបើរបាស់ IP របស់ Proxy Server ជុំនួសវិញេដើមើបីេធវើឿរ Request េៅរបព័នធ
បណាតើញៀងេរៅ។ Proxy Server វាោចេធវើេោយឿរេរបើរបាស់ Internet មានសុវតថិភាពេោយសាែត:
- User authentication: េពលែដលអនកេរបើរបាស់េធវើឿរេសនើរសុំេដើមបើ ីផ្ើប
ជ ់េៅឿន់របព័នធ Internet, Proxy
Server តំរូវេោយអនេរបើរបាស់បញ្េូលនូវ Username និង Password ជាមុនសិន េ ើយវាេធវើឿរជំទាស់
ភា្ើមៗេបើសិនជាអនកេរបើរបាស់បញ្េល
ូ នូវ Username និង Password មិនរតឹមរតូវ។
- Filtering client requests: េធវើឿរែឆកេមើលឿរេសនស
ើ ុំេោយេមើលេៅេលើ IP address, Protocol រឺក៏
Application ែដលកំពុងែត access េៅឿន់របព័នធ Internet ។
- Logging user access: េធវើឿររកើាទុកោល់ព័តមានៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់អនកេរបើរបាស់។
- Hiding the internal network detail: េធវើឿរោកោល់ព័តមានរបស់របព័នធបណាតញ
ើ ៀងកនុងេៅេពល
ែដលអនកេរបើរបាស់ access េៅរបព័នធបណាតើញៀងេរៅ។
ច. Access Rule Elements
Access Rule Elements គឺជាកើបួនចើាប់សំោប់េោយរបព័នប
ធ ណាតើញមួយោចទាក់ទងេៅរបព័នប
ធ ណាតើញមួយ
េទៀតបាន។ ឿរេរៀបចំ Access Rule Elements េនេះភាគេរចើនគឺេផ្ឍើតេៅេលើឿររគប់រគងសិទធិកង
នុ ឿរេរបើរបាស់របព័នធ
បណាតើញ Internet របស់ User, Content Type, និង Network Object។ ឿរេរៀបចំែបបេនេះគឺវាេធវើេោយេយើងមានភាព
ងាយរសួលកនុងឿររគប់រគងេលើឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet រប់សអនកេរបើរបាស់។

រូបភាពទី ២.១០: តំេណើឿររបស់ Access Rule
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ឆ. Report
ឿរេរៀបចំ Report េនេះេ ើងគឺេដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរតាមោនសកមមភាពៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet
របស់អនកេរបើរបាស់ ។ របាេភទកនុងឿរេរៀបចំ Report មានដូចជា៖
 Summary: បងាហើញព័តមានចោចររបស់របព័នធបណាតញ
ើ ែដលមានលកណៈជាលំោប់ៃន Application
 Web Usage: បងាហើញព័តមានរបស់ Website ែដលអនកេរបើរបាស់បានចូលេៅឿន់
 Application Usage: បងាហើញព័តមានៃនឿរេរបើរបាស់ Internet Application របស់ top users, client
applications, and destinations
 Traffic and Utilization: បងាហើញព័តមានៃនឿរេរបើរបាស់ Internet េោយេមើលេៅេលើ Application,
Protocol និង Direction
 Security: ផតល់ព័តមានទាំងឡាយណាែដលពើាយមចូលមកបំផ្ើញ
្ របព័នស
ធ ុវតថិភាព
២.២.៣.២. ការបគ្រើសបរើសគ្បព័នប
ធ ណ្ត
ា ញរំរូរបស់ Microsoft Forefront TMG 2010
ឿរេរជើសេរីសរបព័នប
ធ ណាតើញគំរូគជា
ឺ ឿរសំៀន់ណាស់សំោប់បណាតញ
ើ ទាំងមូលែដលទាមទារេោយមានឿរយល់ដឹង
ចើាស់ពីរបព័នប
ធ ណាតើញគំរូេនាេះថាេតើគំរូមួយណាែដលសមរសបតាមតំរូវឿរបណាតើញែដលចង់បាន ែដលេៅកនុងេនាេះោចកំណត់
TMG ជា Front-end Firewall, Back-end Firewall ឫជា Single NIC Web Proxy។
េៅកនុង Threat Management Gatewayមា នNetwork Templateបួនគឺ ៖
-

Edge Firewall

-

3-Leg Perimeter

-

Back Firewall

-

Single Network Adapter
ក. Edge Firewall

រូបភាពទី ២.១១: Edge Firewall
េៅេពលែដល Forefront TMG េដើរតួរជា Edge Firewall តំរូវេោយវាមាន Network Card ពីរែដល
មួយភាជើប់េៅឿន់របព័នធបណាតញ
ើ ៀងេរៅ (Internet) និងមួយេទៀតភាជើប់េៅឿន់របព័នធបណាតញ
ើ ៀងកនុងែដលជារបព័នប
ធ ណាតើញ
ែដលរតូវបានឿរររេោយ Forefront TMG។

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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គុណសមើបតតិរបស់ Edge Firewall មាន៖
-

ឿរររឿរ access េៅឿន់ default internal network េោយ default external network

-

ោល់មាស
ើ ុីនរបស់របព័នធបណាតញ
ើ ៀងកនុងទាំងអស់រតូវបានឿរររ េ ើយោចអនុញ្ញើតិេោយ Access
បានតាមរយេះឿរ publish

-

ងាយរសួលកនុងឿរកំណត់

ខ្. Leg Perimeter

រូបភាពទី ២.១២: 3-Leg Perimeter
3-Leg Perimeter អនុញ្ញើតិេោយេធវើឿររបតិបតតិ Perimeter Network (DMZ) េៅកនុងរបព័នប
ធ ណាតើញ។
Perimeter Network គឺជារបព័នធបណាតើញែដលអនុញ្ញើតិេោយ User មកពីរបព័នធបណាតញ
ើ ៀងេរៅ និងពីរបព័នប
ធ ណាតើញ
ៀងកនុងេធវើឿរ access េៅវាបាន។ ឿរេរជើសយក Template េនេះ វាេធវើឿរ setting network interface ចំនួនបី ែដល
មួយភាជើប់េៅឿន់របព័នធបណាតញ
ើ ៀងកនុង និងមួយេទៀតភាជប
ើ ់េៅឿន់របព័នប
ធ ណាតើញៀងេរៅ និងមួយេទៀតភាជើប់េៅ Perimeter
Network។
គុណសមើបតតិរបស់ 3-Leg Perimeter មាន៖
-

ឿរររឿរវាយរបហាេៅឿន់ Default internal Network ពីអនវាយរបហាេៅរបព័នធបណាតញ
ើ ៀងេរៅ

-

អនុញ្ញើតិេោយ External User េរបើរបាស់ resource បាន េោយោក់ resource េនាេះចូលកនង
ុ
Perimeter Network

-

External User ោចេរបើរបាស់ resource កនុង perimeter network បាន បុែនតមិនោចេរបើរបាស់
internal resource បានេទ

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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គ. Back Firewall

រូបភាពទី ២.១៣: Back Firewall
Firewallរបេភទេនេះឿរររែត internal resource បុេណា្ើេះ ខ្ណៈេពលេៅមាន firewall មួយេទៀតសថិតេៅ
ចេនា្ើេះ Perimeter Network និង External Network។ គំររូ បេភទេនេះផតល់នូវឿរឿរររបានលអ េោយផតល់នូវគុណ
សមើបតតិដច
ូ ជា៖
-

ផតល់នូវឿរឿរររេរចើនរសទាប់

-

ែបងែចកឿរងាររបស់ Firewall បានចើាស់ោស់

. Single Network Adapter

រូបភាព ២.១៤: Single Network Adapter
គំរេូ នេះមិនមាន របព័នប
ធ ណាតើញៀងេរៅេនាេះេទ េររេះវាមាន Network Card ែតមួយបុេណា្េះើ ។ េ យ
ើ ោចកំណត់
វាេធវើជា៖
-

Forward Web Proxy server

-

Web caching server

-

Reverse Web proxy server

-

VPN remote-access client server

២.២.៣.៣. សារៈគ្បបោរន៏របស់ Forefront TMG 2010
 ឿរឿរររមានភាពទូលទ
ំ ូោយ៖
 Multiple URL Filtering data sources េដើមើបីបេងើនសមតថភាពកនុងបិទេគ ទព័រែដលមិនរបករកតី
 Anti-Malware មានសមថិភាពៀ្ង
ើំ
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 Intrusion prevention រតួតពិនិតើយោល់សកមមភាពែដលមិនរបករកតីេៅេលើ System និងរបព័នប
ធ ណាតញ
ើ
េ ើយវាោចបញ្ើឈប់ រឺ បិទ និងោយឿរោល់សកមមភាពទាំងេនាេះ។
 ឿររួមបញ្េូលៃនរបព័នឿ
ធ រររសុវតថិភាព
 ងាយរសួលកនុងឿររគប់រគង៖


ឿររគប់រគងទាំងអស់គេឺ ធវើេៅេលើ Interface ែតមួយ



ឿររគប់រគងេៅេលើឿរ access ពីរកុមជាក់ោក់របស់ Server



Communication between Servers and Clients: េធវើឿររគប់រគងេៅេលើឿរ access របស់
Client េដើមើបីទប់សាត
កើ ់ឿរវាយរបហារពីសំណាក់ Viruses



Outbound access from Client: រតូវបានេរបើរបាស់សំោប់េលើឿរ access ពី Workstation េោយ
េរបើរបាស់នូវ Secure Web gateway Features, ដូចជា malware inspection, URL filtering,
និង HTTPS Inspection ជាេដើម



Outbound access from Server: មាស
ើ ុីនេមជាធមមតារតូវឿរ Internet េដើមើបីេធវើឿររគប់រគងេៅេលើ
ឿរ Access េលើ Website និងឿរ Update Windows ជាេដើម

២.២.៤. Windows Server 2008 Component and Concepts
េបើេយងេៅតាមេសៀវេៅ Microsoft Windows Server 2008 និពនធេោយេោក Steve Seguis េបាេះពុមភេៅ
ឆានើំ ២០០៨ បានែចងថា Server Roles ជាមេធើាបាយមួយេដើមើបេី រៀបចំកទ
ុំ ើយូទ័រេោយឿរេរបើរបាស់ Windows Server
2008 េធវើឲើយមានមុខ្ងារចើាស់ោស់ ។ េៅកនុងស រេសធំមួយកុំទយើ ូទ័រោចរតូវបានេរៀបចំេដើមើបីេធវើឲយើ មានតួនាទីែតមួយេដើមើបី
ធានាឲើយមាន ករមិតសមតថិភាពខ្ពស់ ។ េៅេពលែដលឿរតេមលើង server roles ជាេរចើនេៅេលើកុំពយើ ូទរ័ ែតមួយេនាេះរតូវបាន
កំណត់ទុកដូចៀងេរឿម៖
 សមតថភាពៃនកុំពើយទ័រគួរែតរេប់រេន់សរមាប់តួនាទីែដលបានតេមលើងទាំងអស់
 ធានាថាតរមូវឿរសមតថភាពសរមាប់តួនាទីែដលអនកតេមលើងោចរួមេនបា
ើ នេៅេលើកុំពើយទ័រែតមួយ
Windows Infrastructure service Roles ោប់បញ្េូលទាំង៖
 Active Directory Certificate Service សរមាប់បេងើត និងរគប់រគង certification authorities
certification authorities រតូវបានេរបើរបាស់េដើមើបប
ី េងើត digital certificates សរមាប់ឿរសមាគើល់
 Active Directory Rights Management Service សរមាប់ជួយឿរររពីឿរេរបើរបាស់េោយពុំមាន
សិទធិអនុញ្ត
ញើ និងេធវើឲើយមាន licenses ែដលជាក់ោក់ថាេតើសកមមភាពរតូវបានពិនិតើយេមើលជាមួយ content
និង េោយនរណាមានើក់
 DHCP Server ឿរផតល់ IP addresses និងឿរេរៀបចំពត
័ ៌មាន IP េោយសវយ
័ របវតតិេៅអនកេរបើរបាស់
 DNS Server សរមាប់ផតល់នូវដំេណាេះរសាយេ

ើេះម សរមាប់បណាតើញ TCP/IP

 Fax Server សរមាប់េផញើ និងទទួលទូរសារេអ ិចរតូនិច
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 File Services សរមាប់ផល
ត ់បេចេកវិទើាៃនឿររគប់រគង់ storage, file replication, និងឿររុករក file
 Network Policy and Access Services សរមាប់ផតល់ជំនយ
ួ LAN រឺ WAN routing, ឿរអនុវតត
េេលឿរណ៍ access តាមបណាតញ
ើ , ឿរតភាជប
ើ ់ VPN និងឿរតភាជប
ើ ់ dial-up
 Hyper-V សរមាប់ផល
ត ់ជាមុខ្ងារ server virtualization
 Print Services សរមាប់េធវើឲយើ មាន និងរគប់រគង់បណាតើញ Printing
 Terminal Service សរមាប់អនុញ្ញើតឲើយអនកេរបើរបាស់ដំេណើរឿរកមមវិធីទាំងឡាយេៅេលើ remote server
បុែនតឿរពិនិតយើ េមើលលទធផលវិញេៅកនុង Remote Desktop window
 Windows Deployment Service សរមាប់តេមលើង Windows operating system េៅកុំពើយូទ័រជាេរចើន
េៅ េលើបណាតើញ ។
Windows Application Platform Service roles ោប់បញ្េូលទាំង
 Application Server សរមាប់ផតល់ដំេណាេះរសាយយើងេពញេលញមួយេោយឿរ hosting និងរគប់រគង់
distributed business application ោប់បញ្េូលទាំង service ដូចជា៖
 .NET Framework
 Web server
 Message Queuing
 UDDI Service សរមាប់ែចកចាយព័តមា
៌ នអំពី Web services េៅកនុងអងឿរ រឺៃដគូរណិជជកមម
 Web Server(IIS) សរមាប់ោចឲើយ Windows Server 2008 ឿ្ើយជា Web Server មួយបាន ។
២.២.៤.១. Active Directory
Active Directory ជា Database មួយែដលដំេណើរឿរ Windows Server 2008

សំោប់រកើាទុកនូវ

Objects នឹងពត៌មានរបស់របព័នប
ធ ណាតើញ ដូចជា User Account, Group Account, Application Configuration.

រូបភាពទី ២.១៥: Active Directory
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Active Directory Server Roles មានដូចជា៖
 Active Directory Domain Services (AD DS) ជា centralized directory សរមាប់ឿររគប់រគង់
អនកេរបើរបាស់ និងកុំពើយទ
ូ ័រ េ ើយឿរេផទៀងផ្តើត់តាមបណាតើញេោយឿរេរបើរបាស់ Windows Server 2008
 AD DS គឺជាមូលោឋើនរគឹេះសរមាប់មុខ្ងារជារបព័នប
ធ ណាតើញ
 Server roles ភាគេរចើនពឹងែផអកេលើ AD DS សរមាប់ផល
ត ់ឲើយអនកេរបើរបាស់ និងព័តមា
៌ ន resource
េៅ server roles ដៃទេទៀត
 AD DS ផតល់នូវ authentication និង authorization services ផងែដរ ។
 Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) ជា LDAP directory service
មួយផតល់នូវ data storage និង retrieval support សរមាប់ directory-enable application , េោយេមើន
ឿរតេមលើង domains រឺ domain controllers
 Active Directory Certificate Service (AD CS) ជាដំេណាេះរសាយមួយេរបើេដើមើបីឿរររព័តមា
៌ នែដល
បានរកើាទុកេៅកនុងឯកសារ E-mail messages និង Web sites ពីឿរេមើលេោយេមើនសិទធអនុញ្ត
ញើ ឿរែក
ែរប រឺឿរេរបើរបាស់
 Active Directory Right Management Service (AD RMS) ជាបេចេកវិទើាៃនឿរឿរររព័ត៌មាន
មួយែដលេធវើឿរជាមួយ AD RMS-enable applications េដើមើបីជួយឿរររ digital information ពីឿរ
េរបើរបាស់េោយេមើនសិទធអនុញ្ញើត
 Active Directory Federation Service (AD FS) ជា server roles មួយេៅកនុង Windows Server
2008

ែដលផតលប
់ េចេកវិទើា

Web

SSO

េៅនឹងឿរេផទៀងផ្តត
ើ ់អនកេរបើរបាស់មានើក់ែដលមាន

Web

applications ជាេរចើនតាម Life of a single online session ។
Active Directory គឺជាកែនលងផទុក objects ែដលមានលកណៈជាកណាតើលៃនរបព័នប
ធ ណាតើញព័ត៌មានែដលេរបើេដើមើបី
logon security និង application configuration ។ ព័ត៌មានែដលបានរកើាទុកកនុង Active Directory រួមមាន៖
 User accounts
 Computer accounts
 Application configuration information
 Subnet addresses
 Group accounts
 Printer objects
 Published folder objects
 គឺរតូវបានេរៀបចំេៅកនុង domains trees និង forests
 មានេរចើន partitions
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 Domain
 Configuration
 Schema

រូបភាពទី ២.១៦: Active Directory Server Roles
សារៈរបេយជន៍របស់ Active Directory
 Simplified security management
 Redundant storage of security information
 Group Policy
 Extensibility
 Delegation of administration
ក. តរមូវឿរកនង
ុ ឿរតេមលើង Active Directory
 Hard Disk ែដលមាន Partition ជា NTFS (របសិនេបើថាសរឹងជា FAT រឺ FAT32 េ យ
ើ ចង់េធវើវាឲើយ
េៅជា NTFS េ

ើេះម Drive េនាេះោចមានឧទា រណ៍ Convert c:/fs:ntfs េៅេលើ Command

Prompt )
 រតូវេរបើ Account និង Password Administrator សរមាប់ Log ចូលមាស
ើ ុីនេម
 NIC (Network Interface Card) របសិនេបើេមើន Network Card េទេនាេះោច Add Adapter
មួយេ

ើេះម Microsoft Loopback Adapter តាមរយេះ Add/Remove Hardware េដើមើបីេរបើជន
ំ ស
ួ

Network Card
 រតូវោក់បញ្េូល IP Address ឲើយ Network Card
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 េធវើឿរតភាជើប់ពី Network Card េៅឿន់ Hub រឺ Switch
 រតូវមាន Windows Server 2008 សុីឌី
២.២.៤.២. Domain
េយងតាមេសៀវេៅ Microsoft Official Course 6419A Domain គឺជា logical grouping ៃន objects
ដូចជា computer និង user accounts ។
ក. Domain Controller
ៀងេរឿមេនេះជាលកណៈរបស់ Domain Controller មួយ
 ជាកុំទើយទ
ូ ័រែដលចាប់យកនូវឿរចមលងៃនព័ត៌មាន Active Directory
 Domain controllers ែកែរបនូវឿរចមលងៃនព័ត៌មាន Active Directory តាមរយៈ multi-master
replication ជាមួយ domain controllers ដៃទេទៀតេៅកនុង domain និង forest
 េឆលើយតបេៅនឹងឿរេសនើសុំរបស់ព័តមា
៌ ន Active Directory
 េផទៀងផ្តើត់អនកេរបើរបាស់េលើរបព័នប
ធ ណាតើញ
ខ្. Read-Only Domain Controller
 RODC គឺជារបេភទថមីៃន domain controller ែដលមានេៅកនុង Windows Server 2008
 RODC គឺជា read-only partitions ៃន AD DS database ែតបេុ ណា្ើេះ
 ោចទទួលែតឿរផ្្ើសប
់ តូរែដលបាន replicate េនើេៅ Active Directory
គុណសមើបតតៃិ ន Read-Only Domain Controller ផតល់នូវ៖
 Unidirectional replication
 Credential caching
 Administrative role separation
 Read-only DNS
 RODC filtered attribute set
២.២.៤.៣. Forest
Forest គឺជាឿររបមូលផតៃុំ ន domains ជាេរចើនែដលៈ
 ែចករែមលក schema រួមេនើ
 ែចករែមលក Global Catalog រួមេនើ
 រតូវបានតភាជប
ើ ់េេនើ ោយ two-way transitive trusts េៅេពលែដល domains ជាេរចើនមាន trust
relationship, accounts េៅកនុង domain ែដលបាន trust ោចរតូវបានផតល់ឲើយដំេណើរឿរេៅ
resources េៅកនុង domain ។
២.២.៤.៤. Active Directory Objects
ក. Organizational units
Organizational (OU) unit គឺជាបណ្តំៃន objects េៅកនុង domain មួយ ។ OUs ោចទទួលផទក
ុ នូវ៖
 Users
 Groups
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 Computers
 OUs ដៃទេទៀត
ខ្. User Account
គឺជា Account ែដលរតូវបានបេងើតេ ើងេោយ Administration េៅកនុង Window Server 2008
Standard Edition ែដលបានកំណត់ឲើយេរបើរបាស់ Resource ។ ឿរផតលស
់ ិទធិ និងកំណត់េ

មើេះរបស់ User Account

េ ើយអនកេរបើរបាស់នីមយ
ួ ៗមានសិទធ Logon ចូល Computer Client េដើមើបីេរបើរបាស់ Account ផ្តើល់ខ្លួនេៅេលើ
មាើសុីនេមែដលបានកំណត់ ។ User Account ែចកេចញជាពីរែផនកគឺ
 Built-in User Account: ជា User Account ែដលេកើត ីងេោយសវយ
័ របវតតិេៅេពលែដល Setup
Windows Server 2008 Enterprise Edition ។ ចំេរេះ Built-in User Account មិនោចលុប
វាបានេទែតោចបតូរ Properties របស់វាដូចជាបតូរេ

ើេះម របស់ User Account បតូរ Password របស់

User Account
 Normal User Account: ជា User Account ែដលបានបេងើតេ ើង Administrator ។
គ. Group Account
Groups: េរបើេដើមើបីេរៀបចំ User Computers និង Groups ដៃទេទៀតេៅកនុងបណ្ស
តំ រមាប់ងាយរសួលកំណត់
សិទធេដើមើបីផល
ត ់ resources ។ ឿរេរបើរបាស់ groups ងាយរសួលរគប់រគង់កនុងឿរដំេណើរឿរេៅេលើ resources ដូចជា៖
 Permission រតូវពិនិតើយនូវអវីែដល Users ោចេធវើេៅបានជាមួយនឹង Resources ដូចជា Folder, File
ឬPrinter ។ េៅេពលែដលផតល់ Permission េៅឲើយ Group មានន័យថា ឲើយអនកេរបើរបាស់ នូវសមតថភាព
េដើមើបី Access ចូលេៅឿន់ Resource និងកំណត់ឲើយចើាស់អំពីរបេភទៃនឿរ Access ែដលពួកេគមាន
ឧបមាថារបសិនេបើ User ខ្លេះរតូវឿរ File ដូចេនើគួរែតោក់បញ្េូល User Accounts ទាំងេនាេះបញ្េល
ូ
េៅកនុង Group ែតមួយ ។ បនាតប
ើ ម
់ ក និងផតល់សទ
ិ ធិ េៅឿន់ Group េនាេះេដើមើបេី របើរបាស់ File ែដលពួក
េគរតូវឿរ ។
 សិទធិអនុញ្ត
ញើ ឲើយ User េដើមើបីសែមតងនូវភារកិចេពួកេគ ដូចជាឿរផ្្ើស់បតូរេពលេវោេៅេលើកព
ុំ ើយូទ័រផ្្ស
ើ ់បតូរ
Background របស់ Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។
 របេភទរកុមេពលខ្លេះបេងត
ើ

Group

សរមាប់សេេលបំណងែដលទាក់ទងេៅនឹងសុវតថិភាពដូចជាឿរ

ផតល់សទ
ិ ធ ។ េពលខ្លេះេទៀតេរបើពក
ួ វាសរមាប់េេលបំណងែដលមិនទាក់ទងនឹងសុវតថិភាពដូចជាេរបើសរមាប់
េផញសា
ើ រេដើមើបីជយ
ួ សំរល
ួ ដល់េេលបំណងទាំងេនាេះ Security និង Distribution ។ Group type
បញ្ជើក់េ តុអវីបានជាឿរសិកើារតូវេរបើ Groups ។ របេភទទាំងពីរៃន Groups រតូវបានផទុកេៅកនង
ុ
Database របស់ Component Active Directory ែដលអនុញ្ញើតឲើយេរបើរបាស់េៅរគប់ទីកែនលង
េៅេលើរបព័នប
ធ ណាតើញ។
 Security Groups:
Windows Server 2008 Enterprise Edition េរបើែត Security Group ែតមួយបុេណា្េះើ េដើមើបីកំណត់
Permission កនុងឿរ Access េៅេលើ Resources ។ Security Group មានរគប់ទាំងអស់នូវសមតថិភាពែដលជារបស់
Distribution Group េររេះ Window Server 2008 េរបើែត Security Groups ែតបេុ ណា្ើេះ ។
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 Distribution Groups:
េរបើរបាស់េៅេពលែដលមុខ្ងាររបស់ Groups គឺមិនមានឿររក់ព័នធេៅនឹងរបព័នធសុវតថិភាពដូចជាឿរេផញើ Email
Message េៅឿន់រកុមៃន Users េៅកនុងេពលែតមួយ ។ មិនោចេរបើ Distribution Group េដើមើបក
ី ណ
ំ ត់សទ
ិ ធិបានេទ ។
 Group Scopes េៅេពលែដលបេងើត Groups រតូវេរជើសេរីស Groups និង Group Scopes ។ Scope
របស់ Group កំណត់ទតា
ី ំងជាក់ោក់ែដលោចេរបើវាេដើមើបក
ី ំណត់សិទធេៅឲើយ Groups េៅកនុងរបព័នធបណាតើញ ។
Group Scope មានបីរបេភទគឺៈ
 Global Groups: Global Security Groups ភាគេរចើនេគេរបើសរមាប់ឿរេរៀបចំ Users ណាែដលែបង
ែចកតំរវូ ឿរ Network Access របហាក់របែ លេនើ
 Domain Local Groups: ភាគេរចើនរតូវបានេរបើសរមាប់កណ
ំ ត់ Access េៅឿន់ Resource
 Universal Groups: ភាគេរចើនរតូវបានកំណត់សទ
ិ ធេលើ Resources ែដលលមានទំនាក់ទន
ំ ងេៅនឹង
Multiple Domains ។
. Computer Account
Computer accounts: គឺសរមាប់តរមូវឲើយកុទ
ំ ើយទ
ូ ័រេដើមើបីចល
ូ រួមកនុង domain និងឲើយឿ្ើយជាែផនកៃនរចនាសមព័ន
សុវតតិភាព។ េដើមើបី log on ជាមួយនឹង domain user account មួយរតូវែតេរបើកទ
ុំ ើយទ
ូ ័រេនាេះែដលមាន computer account
េៅកនុង domain ជាមុនសិន ។
២.២.៤.៥. Web Server
េយងេៅតាមេគ ទំព័រ

http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver

បានេោយនិយមន័យថា

Web

Server គឺជាឿរែចកចាយ web pages ទាំងអស់េៅឿន់ Client េោយេរបើរបាស់ Protocol Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) ។ មានន័យថា ែចកចាយ ឯកសារៃនភាសារ HTML ជាមួយនឹងមាតិឿរ េោយរួមបញ្េូននូវឯកសារ
ដូចជារូបភាព style េ ើយនឹង scripts ជាេដើម ។

រូបភាពទី ២.១៧: Web Server
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Internet Information Service (IIS) ជាេសវាកមមមួយែដលសថិតេៅកនុង Web Server េៅកនុង Windows
2008 Server ែដល៖
 IIS

ជាេសវាកមមមួយែដលមានតួនាទីេោេះរសាយចំេរេះសំេណើររបស់អនកេរបើរបាស់អំពីេគ ទំព័រែដល

FTP

(File Transfer Protocol) Server និង HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Server ែដល
េៅថា Web Server េនាេះវាផតលន
់ ូវលកណៈងាយរសួលសរមាប់អក
ន រចនាេគ ទំព័រែដលមានបំណងចង់បេងាហើេះ
េគ ទំព័រេោយខ្លួនឯងេនាេះ រឺេធវើ ជា Web Hosting សរមាប់លក់ជាេដើម
 IIS Lockdown Wizard: ជា Wizard ែដលេរបើសរមាប់បិទ រឺេបើកមុខ្ងារមួយចំនួនរបស់ Web Server
ដូចជា .html, .jpg និង.bmp េ ើយែថមទាំងេធវឲើ ើយ Active Server Page ឬ Front Page Server
ោចដំេណើរឿរ ជាមួយវាបាន
 FTP User Isolation: ឿរររេៅនឹង Hacker ែដលេរបើ Protocol TCP/IP េៅេលើរបព័នធដំេណើរឿរ
េផើឝងៗ មិនឲើយវាយលុកេៅេលើ FTP Server
 IIS 7.0 ដំេណើរឿរជា Low-Privileged Account តាមធមមតា IIS េធវើឿរជា Low-Privileged
Account ែដលេៅថាេសវាកមមរបព័នប
ធ ណាតើញោចឿត់បនថយនូវឿរវាយរបហារបស់ Hacker េៅេលើរបព័នធ
កុំពើយូទ័រ ។ េលើសពីេនេះេៅេទៀតេនាេះវាបែនថមនូវរបព័នធសុវតថភា
ិ ពដូចជា៖
 Active

Control:

េធវើឿរពិនិតើយេមើលថាេតើអក
ន េរបើរបាស់ណាមានសិទធ

រឺេមើនសិទធកនុងឿរេរបើរបាស់

Web Server
 Authentication: ផតល់នូវរបព័នស
ធ ុវតថិភាពតាមរយៈឿរេរបើេ

ើេះម អនកេរបើរបាស់ និងេលខ្សំងាត់

 Encryption: េធវើឲើយមានសុវតថិភាពកនុងឿរលក់ដូរេៅេលើវប
ិ សាយវាមានផលរបេយជន៍សរមាប់ ធនាេរ
និងរណិជក
ជ មមេផើឝងៗែដលលក់ដូរេៅេលើអើនធឺែណតតាមរយេះ Credit Card ពីេររេះ វាផតល់ឲើយេោកអនក
នូវលកណៈ Encryption េៅេលើ Protocol Secure Sock Layer (SSL 3.0)
 េសវាកមម Auditing: ជាេសវាកមមោចឲើយរតួតពិនត
ិ ើយសកមមភាពេផើឝងៗេៅេលើ Monitor េៅេពល
ែដលអនកេរបើរបាស់មានសកមមភាពេលើ Web Server
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រូបភាពទី ២.១៨: Internet Information Service (IIS)
២.២.៤.៦. Network Operating Systems (NOS)
NOS េរបៀបដូចជាខ្ួរកើាលៃន Distributed Data Communication System ។ NOS សថិតេៅ Central
File Server ែដល រគប់រគង និងចាត់ែចងឿរងារដ៏លំបាកដូចជា Local និង Global Communication ឿរធានា
សុវតថិភាព (Security) ឿរកំណត់របភព (Resource Allocation) និងឿរផទុកទិនននយ
័ រួម (Central Data Storage) ។
ជាសេងបមុខ្ងាររបស់ NOS មានពីរ Level ផតល់នូវរបភពនៃន Management សំោប់រគប់រគងេសវាេៅមាើសន
ុី Server
(Networking Functionality) និងផតល់ឲើយ Users និង Application Software ជារចកសំោប់ចល
ូ េៅកនុងរបព័នធរបស់
LAN េៅកនុង Workstation នីមួយៗ ។ Networking Functionality ជាសំនុំៃន Instruction ដ៏េរចើន ែដលេរៀបចំ
សំោប់របតិបតតិឿរេៅកនុងរបព័នធ Multi-User និង Multitasking ។ តាមពិត NOS គឺជា អងភាពមួយែដលមានលកណៈ
ោចរគប់រគងបានពីរយើង គឺសកមមភាពរបស់កព
ុំ ើយូទ័រ េៅកនុង Local និងមួយ េទៀតគឺោចេធវើឿររបារស័យទាក់ទងេៅេលើ
របព័នប
ធ ណាតើញ ។ ទាំងេនេះគឺរេន់ែតជាេសចកតីរតូវ ឿររបស់វាែតបុេណា្ើេះ ឯចំែណកសារៈរបេយជន៍សៀ
ំ ន់ និងសមតថភាពរបស់
វាេធវើបានេនាេះគឺៈ
 តភាជើប់េៅរគប់កុំពើយទ
ូ ័រ និង Peripheral េៅេលើរបព័នប
ធ ណាតើញេដើមើបឲី ើយមានជាលកណៈ Interactive ។
 សរមបសរមួលនិង Control នូវមុខ្ងាររគប់កុំពើយទ
ូ ័រ និង Peripheral ទាំងអស់េោយឆលងឿត់របព័នប
ធ ណាតើញ ។
 Support Security និងភាពជាឯកជនទាំងអនកេរបើេៅេលើរបព័នធបណាតើញ និងមាើសុីនកូនមានើក់ៗ ។
 រគប់រគងកនុងឿរផតល់ឲើយនូវ Resources េៅតាម Authentication និងមាើសុីនកូននីមួយៗឿរេរជើសេរីសNOS
េយើងរតូវេមើលនូវ លកណៈដូចៀងេរឿមៈ


Hardware Impendence: ភាពមិនោរស័យរបស់ NOS េៅនិង Hardware គឺបានន័យថា NOS
ែដលោច Setup េៅេលើ Hardware របេភទណាក៏បាន
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Multiple Processor Server Support: ជារបេភទ NOS ែដលោចេរបើ ឬភាជប
ើ ់ CPU បានេរចើន
េៅេលើ Board ែតមួយេដើមើបីឲើយងាយរសួលកនុងឿរ Upgrade េៅៃថៃេរឿយ



Multiple Platform Support: ជារបេភទ NOS ែដលោចឲើយមាើសុីនកូនេរបើរបេភទ OS េផើឝងៗេនើ
ដូចជា DOS, Windows 9X, UNIX, Macintosh OS/2 េ ើយោចឲើយវា Connect មក Server
របស់េយើងបាន



Network Management: ជា NOS ែដល Support នូវ Network Management Protocol
ែដលោចឲើយ Administrator ែថទាំ និងដឹងអំពីសាណើនភាពរបស់ Workstation និង Network
Component បានរសួល



Security and Access Control: េយើងរតូវេរីស NOS ណាែដលមាន Security ខ្ពស់េោយោច
ឿរររ ទប់ទល់នឹងឿរចូលេៅកនុងមាើសុីនេមេោយខ្ុសចើាប់បាន
 User Interface: េយើងរតូវេរជើសេរីសយកនូវ User Interface ណាែដលមានលកណៈងាយរសួលឲើយ
Administrator យល់ ។

រូបភាពទី ២.១៩: Network Operating System (NOS)
២.២.៤.៧. Remote Desktop
រកុម ុន Microsoft បានផលិតនូវ Windows 2008 Server េោយភាជប
ើ ់ជាមួយនូវេសវាកមមពិេសសមួយគឺ
Remote Desktop េោយេរបើវប
ិ សាយសរមាប់បញ្ជើចេំ រេះេសវាកមមេនេះោចឲើយទាញយកេអរកង់របស់មាស
ើ ុីន ឬ ក៏មាើសុីន
អនកដៃទមកោក់េលើ Desktop របព័នដ
ធ ំេណើរឿររបស់វាផតល់នូវលកណៈងាយរសួលសរមាប់ែដលេធវើឿរងារេៅឿរិយល័យ
េ ើយឿរងារេនាេះពុទា
ំ ន់ចប់សពវរគប់ និងចង់េធវប
ើ នតេៅឯផទេះ ។ ផលរបេយជន៏ៃនឿរ Remote Desktop ពីចំងាយផតល់នវូ
អតថរបេយជន៍ដូចតេៅ៖
 េធវើឿរេៅផទេះោចបញ្ជើនូវមាើសុីនពីកែនលងេធវើឿរយកឿរងារែដលេៅសល់មកេធវើេៅផទេះវិញ ។
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 Share Console ោចឲើយេរបើរបាស់ Resource ទាំងឡាយេរបើកមមវិធីេផើឝងៗេនើេៅេលើកព
ុំ ើយូទ័រែតមួយ ។
 តំរូវឿរកនុងឿរតេមលើង Remote Desktop មាើសុីនេរបើរបព័នដ
ធ េំ ណើរឿរ Windows 2008 Server
មាន Network Card និងភាជើប់អន
ើ ធឺែណត
 រតូវមានមាស
ើ ុីនពីរេ ើងេៅ ែដលមាើសុីនទាំងេនាេះោចតភាជើបេ
់ នើេោយេរបើ

Network Card, Modem

ឬ Virtual Private Network Connection

រូបភាពទី ២.២០: Remote Desktop
២.២.៥. ប្រយេទននអ្នរវាយប្រហាប្រព័នធបណ្ត
ា ញ
េបើេយងេៅតាម Website http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28term%29 បានែចងថាអនកវាយ
របហារបព័នប
ធ ណាតញ
ើ មានឿរវាយរបហារេោយសារពីសំណាក់គឺ ឿវាយរបហាពីៀងកនុង និងៀងេរៅ។
២.២.៥.១. External Threats
External Threats គឺជាឿរវាយរបហារពីសំណាក់បុគល រឺេៅថា Hacker ពីៀងេរៅស រេ រឺអងឿរែដល
ពួកបានេគចូលលុកលុយ ។ េ ើយពួកេគទាំងេនាេះមិនបានអនុញ្ញើតិ រឺផតល់សទ
ិ ធិកនុងឿរដំេណើរឿរកុំពើយទ
ូ ័រ រឺបណាតើញ Network
កនុងអងឿរេនាេះេ ើយ ។ េ ើយឿរវាយរបហាររបស់ពក
ួ េគគឺេរបើរបាស់មេធើាយបាយដូចជាតាមរបព័នធ Internet, Wireless
links ឬក៏ Dial-up access servers ។
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រូបភាពទី ២.២១: External Threats
២.២.៥.២. Internal Threats
Internal Threats គឺជាឿរវាយរបហារពីសំណាក់បុគល រឺ Hacker េៅកនុងស រេ រឺអងឿរែដលពួកេគមាន
សិទធិអញ្ញត
ើ ិេោយដំេណើរេរបើរបាស់បណាតើញ network េោយេធវើឿរ log in ចូលតាមរយេះ user account ឬក៏មាន
ឧបករណ៍រគប់រេន់កនុងឿរដំេណើរឿរបណាតើញ network េនាេះ ។ េ ើយឿរវាយរបហារពី internal attackers គឺពួកេគដឹង
យើងចើាប់អំពី internal politics េ ើយនឹងដឹងពត៌មានរបស់បុគល
 ិកទាំងអស់ ថាពត៌មានណាគួរយក នឹងពត៌មានណាមិនគួរ
យកេៅកនុងស រេ រឺអងឿរេនាេះ ។ េទាេះបីយើងេនេះកតី ឿរវាយរបហារពី internal attackersគឺមានជាសាកលេនាេះេ យ
ើ ។
កនុងករណីខ្លេះ internal threats គឺោចមកពីបគ
ុ លិកមិនទុកចិតតមយ
ួ ចំនួនបានយក virus or security threats ពីេរៅ
ស រេ រឺអងឿរេោយមិនបានដឹងជាមុនមកោក់េោយដំេណើរឿរកនុង internal network ។

រូបភាពទី ២.២២: External Threats
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២.២.៥.៣. Social Engineering and Phishing
េទាេះបីជាមានឿរវាយរបហារពីសណា
ំ ក់ Internal and External ែដលបានយកផលចំេណញយើងណាកតីក៏មាន
មេធើាបាយងាយរសួលជាងេនេះេៅេទៀតកនុងឿរវាយរបហារ និងេធវឿ
ើ រទាញយកផលចំេណញ គឺឿរទាញយកផលចំេនញពី
ចំណុចេខ្ើាយរបស់អក
ន េរបើរបាស់ ែដលវិធីសាស្រសតេៅថា Social Engineering and Phishing ។
ក. Social Engineering
Social engineering គឺជាសំេៅេៅេលើសមតថភាពេលើអវីមួយ រឺមនុសើឝែដលមានភាពៃវឆា្ើតនឹងរ ស
័ រ ួនជាង
េគកនុងចំេណាមមនុសើឝមួយរកុម ។េ ើយចំេរេះេៅកនុងរក់បេចេកេទសៃន computer and network security វិញ Social
Engineering គឺសំេៅេៅេលើឿររបមូលផតុំនូវវិធីសាស្រសក
ត នុងឿរេបាកបេញ្ចត
ើ internal users េៅកនុងឿរបងាហញ
ើ េោយ
េ ើញសកមមភាព រឺក៏បងាហញ
ើ េោយេ ញ
ើ នូវពត៌មានោថ៌កបា
ំ ំង ។ េ ើយចំេរេះវិធីសាស្រសតេនេះ អនកវាយរបហារោចទាញយក
ផលរបេយជន៍ពីអនកេរបើរបាស់រសបចើា់ែដលមិនមានឿរសងើឝយ
័
(unsuspecting legitimate users) នឹងទាញផល
ចំេណញពី internal resource េ ើយពត៌មានឯកជនដូចជា គណនីធានាេរ រឺេលខ្សំងាត់គណនីធានាេរផងែដរ ។ េ យ
ើ
Social engineering វាយរបហារទាញយកផលចំេណញេោយរតង់ៗពី អនកេរបើរបាស់ ែដលជាទូេៅពួកេត់បានេធវើឿរេបើក
links ែដលេមើនសុវតថភា
ិ ព ។េ យ
ើ មើាើងវិញេទៀត Social engineering ក៏ោចជា internal or external កនុងអងឿរ
ែដល បុែនតអវីែដវាវាយរបហារេនាេះគឺមិនែមនេបើកចំ រជាមួយអនករងេរេេះរបស់ពួកវាេទ ។ េ យ
ើ វិធីសាស្រសតវាយរបហាររបស់
Social engineering មានបីគឺ pretexting, phishing, and vishing ។

រូបភាពទី ២.២៣: Social engineering
ខ្. Pretexting
Pretexting គឺរបេភទមួយៃន social engineering ែដលជាទីកែនលង invented scenario (the pretext) គឺ
េរបើរបាស់េដើមើបីទទួលយកេៅពត៌មានែដលជនរងេរេេះបាន release មក ឬឿរបងាហើញឿរេរបើរបាស់ពីសំណាក់ជនរងេរេេះ ។
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េ ើយទិេៅកនុងឿរវាយរបហារេនាេះគឺតាមរយេះឿរទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ពទ ។ សំោប់ឿរេរបើ pretexting វាោចមានផលលអ
ចំេរេះអនកវាយរបហារណាែដលបានេរបើវិធីរសបចើាប់េៅេលើទស
ិ េៅែដលបំរុងនឹងវាយរបហារ រឺជនរងេរេេះ ។
គ. Phishing
Phishing គឺរបេភទមួយៃន social engineering ែដលជាទីកែនលង phisher េធវើជាសញ្ញើរសប់ចើាប់មួយេៅ
េរៅអងឿរ ។ េ យ
ើ វាគឺេធវើឿរទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងបុគលតាមរយេះ email ។ េ យ
ើ phisher គឺេធវឿ
ើ រសួរនូវឿរបញ្ចើក់ពី
បុគលដូចជា password or usernames កនុងឿរេរបើបគ
ុ លេនាេះថាជារេបៀបឿរររពីឿរបេះរល់ផលោរកក់ណាមួយ ។

រូបភាពទី ២.២៤: Phishing
. Vishing / Phone phishing
គឺរបេភទថមីមួយរបស់ social engineering ែដលេរបើរបាស់ សំេលងេលើ IP (VoIP) គឺដូចជា vishing ែដល ។
េ ើយ vishing គឺេធវើឿរេផញើរសារជាសំេលង ែដលបងាហើត់នូវរេបៀបេរបើរបាស់គណនីធានាេរេៅឿន់ជនរងេរេេះ េ ើយេលខ្
ទូរស័ពទេនាេះគឺដូចេៅនឹង

េលខ្ទូរស័ពទេសវាបំេរីអតិថិជនរបស់ធានាេររសបចើាប់

េោយមិនមានឿរសងើឝ័យពីជនរងេរេេះ

េ ើយ ។ េ ើយឿរេៅចូល នឹងឿរេលខ្គណនីធានាេរ រពមទាំងេលខ្សំងាត់ែដលបានបញ្េល
ូ តាមទូរស័ពទៃដេដើមើបីេធវើឿរ
បញ្ចើក់េនាេះបានបាត់បង់ និងលួចពីសំណាក់េចារេលើរបព័នេអ ិចរតូនច
ិ ។
២.២.៥.៤. Denial of Service and Brute Force Attacks
េពលខ្លេះេេលបំណងរបស់អនកវាយរបហារគឺេធវើេោយខ្ូចៀត រឺមិនដំេណើរឿរេលើរបព័នធបណាតញ
ើ ជាធមមតា ។ េនេះ
ជារបេភទៃនឿរវាយរបហារែដលជាទូេៅរបមូលយកនូវទននិនយ
័ រពមទាំងមានេេលបំណងរុៀន់ដល់ឿរេរបើរបាស់មុខ្ងារកនុង
អងឿរ ។
ក. Denial of Service (DoS)
DoS attacker គឺជាឿរវាយរបហារេោយឿរ

ើន
្ រនេលើកុព
ំ ើយទ
ូ ័ររបស់បុគលលមួយ ឬមួយរកុមែដលមាន

េេលបំណងបិទមុខ្ងារកនុងកំុពើយូទ័រែដលអនកេរបើរបាស់ មិនេោយដំេណើរឿរបាន ។ DoS attacker ោចជាេេលេៅេៅេលើ
end user systems ដូចជាឿររបវាយរបហារេលើ មាើសន
ុី េម routers េ ើយនឹង ែខ្ើឝបណាតើញតភាជប
ើ ់។
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ជាទូេៅ DoS attacker ែសវងរកេៅេលើ៖
 ឿរធា្ើក់ចុេះៃនរបព័នធ ឬចោចរណ៍បណាតើញតភាជប
ើ ់ែដលឿរររេលើចោចរណ៍បណាតើញតភាចប
ើ ់រសបចើាប់ពីឿរខ្ូចៀត
 ឿរឿរររដំេណើរឿររុៀនៃនឿរតភាជើប់រវាងមាសុីនេម េ យ
ើ និងមាសុន
ី client

រូបភាពទី ២.២៥: Denial of Service (DoS)
ខ្. Distributed Denial of Service (DDoS)
DDoS គឺជារបេភទមួយៃន DoS ែដលមានរបសិទក
ធិ នុងឿរវាយរបហារ និងមានអទធព
ិ លកនុងឿរបំេភលចបំភាញ
្ើ
ឿន់ែតៀ្ើំងេ ើង វាបេងើតេ ើងេដើមើបីេធវើឿរចូលលុកលុយេ យ
ើ នឹងរគបដណ្ប់េលើែខ្ើឝបណាតើញតភាជើបេ់ ោយបញ្េូលនូវទននិន័យ
េមើនរបេយជន៍ជាេរចើនចូលេៅកនុងបណាតើញេនាេះ ។ DDoS េធវើឿរវាយរបហារធំ នឹងៀ្ើំងជាង DoS េ ើយឿរវាយរបហារោប់
រយរន់ពើាយម និងរគប់ដណ្ប់េលើេេលេៅវាយរបហារដំណាលេនើ ។ េ ើយចំនុចវាយរបហារទាំងេនាេះរបែ លមិនោចដឹង
ពីកុំពើយទ
ូ ័រែដលមុនទទួលឿរខ្ូចៀតេោយ DDos code េទ ។ េ យ
ើ របព័នធែដលបានខ្ូចៀតេោយឿរវាយរបហារពី DDos
code គឺជាេេលេៅរបស់ពក
ួ វាយរបហារ ។
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រូបភាពទី ២.២៦: Distributed Denial of Service (DDoS)
គ. Brute Force
មិនែមនឿរវាយរបហារទាំងអស់ ែដលវាយរបហារេៅេលើបណាតញ
ើ តភាជើប់សទ
ុ ធែតជា DoS attacks េនាេះេទ ។
Brute force attack គឺរបេភទេផើឝងេទៀតៃនឿរវាយរបហាររសេដៀងេនើេៅនឹង DoS ែដរ ។ Brute force attacks គឺឿរ
េរបើរបាស់កុព
ំ ើយូទ័រេលឿនេលឿនេដើមើបព
ី ើាយមទាញេលខ្សំងាត់ ឬជាអនកបករសាយ និងបំែលងកូដ ។ អនកវាយរបហារពើាយម
យើងណាោក់េលខ្េោយមានទំ ធ
ំ ំតាមែតោចេធវើេៅបាន េដើមើបីតភាជប
ើ ់េោយបានរ ស
័ កនុងឿរទាញយក និង crack យកកូដ
។ Brute force attacks ោចជា DoS ែដលជាក់រក់រន់េលើឿរចោចរណ៍េរចើនោក់ែណនៃន resource ឬេោយឿរមិន
ដំេណើរឿររបស់គណនីអក
ន េរបើរបាស់ ។
២.២.៦. ប្រយេទននប្រព័នប
ធ ណ្ត
ា ញ
២.២.៦.១. Peer-to-Peer Networks
គឺជាឿរតភាជើប់រវាងកុព
ំ ើយូទ័រជាេរចើនែដលោចទំនាក់ទំនងេនបា
ើ ន
កុំពើយូទ័រមួយោចេធើវឿរផតល់

និងទទួលេសវាកមមពីកុំពយើ ូទ័រដៃទេទៀត

។

េ ើយឿរងាររបស់វាមានលកណៈេសើមសទ
ិ ធិេគ
នើ ឺ
ឿរេរបើរបាស់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ របេភទេនេះពុំសូវមាន

សុវតថិភាពេៅកនុងឿរងារេទ ។

រូបភាពទី ២.២៧: Peer to Peer Networks
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ក. គុណសមើបតតរិ បស់ Peer-to-Peer Networks
េទាេះបីជា Peer-to-peer Network មានលកណៈខ្វេះៀតខ្លេះដូចជាសុវតតិភាពក៏េោយបុែនតោចសមលមមសរមាប់
LAN ធមមតាមួយចំេរេះឿរិយល័យែដលផតល់នូវឿរែចកចាយ Resources និង ែចកចាយ Device សរមាប់ឲើយអនកេរបើ
របាស់ រួមេនើបាន ។
ៀងេរឿមេនេះគុណសមើបតតិរបស់ Peer-to-peer Network:
 ងាយរសួលតេមលើង និងេរៀបចំ
 មានតៃមលេថាកេររេះឧបករណ៍របព័នធបណាតើញ និង Dedicated server គឺមិនចាំបាច់េរបើរបាស់
 ោចេរបើសរមាប់មុខ្ងារធមមតា ដូចជាឿរបញ្ជូន file និងឿរែចកចាយ Printer
 ពុំសូវមានភាពសាុើំញតើំកនុងឿររគប់រគង
ខ្. គុណវិបតតិ Peer-to-peer Networks
េរៅពីគុណសមើបតតិរបស់ Peer-to-peer Network េៅកនុងេនាេះក៏មានគុណវិបតតិមយ
ួ ចំនួនផងែដរដូចជា៖
 េមើនឿររគប់រគងជាលកណៈ Centralized
 ពុំសូវមានសុវតថិភាព
 មិនមាន Scalability
 រគប់ឧបករណ៍ោចនឹងេធវើឿរជាមាស
ើ ុីនកូនផង និងមាើសុីនេមផងែដលោចេធវើឲើយឿរសែមតងរបស់របព័នប
ធ ណាតើញមាន
ភាពយឺតយើវ
២.២.៦.២. Server /Client Networking
េទាេះបីជាយើងណាក៏េោយេបើនិយយេៅេលើលកណៈ Server-Based Network ជាមាើសុីនកូន និងមាើសុីនេម
េ ើយមាស
ើ ុីនេមវាមានតួនាទីៀើំ្ងណាស់ចំេរេះរបេភទរបព័នធបណាតញ
ើ ។
មាើសុីនេមមួយលអរតូវបានេគនិយយថាជាមាស
ើ ុីនែដលមានមុខ្ងារទទួល ឬេឆលើយតបេៅេលើឿរេសនស
ើ រុំ បស់មាស
ើ ុីន
កូនែតបេុ ណា្ើេះ ។ ដូចេនេះករមមានមាើសុីនេម បានរបតិបតតអ
ិ វីមួយតាមឿរកំនត់េោយខ្លួនវាណាស់ ។ ដូេចានើេះេ យ
ើ មាស
ើ ុីនេមមាន
តួនាទីសំៀន់េៅេលើរបព័នប
ធ ណ្ញមួយេរលគឺ វាមានរបេយជន៍ជាបនតបនាតប
ើ ់េដើមើបីចាប់យកឿរេសនស
ើ ុំ សរមាប់ Service របស់
ខ្លួនផតល់ឲើយេៅមាើសុីនកូន ។

រូបភាពទី ២.២៨: Server /Client Networking
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Server-Based Network ផតល់លកណៈ Centralized Control េៅេលើ Network Resources ដំបូង
បេងើតេ ើងនូវ របព័នធបណាតញ
ើ សុវតថិភាព េ យ
ើ នឹងេធវើឿររតួតពិនត
ិ ើយតាមរយៈឿរេរៀបចំរបស់មាើសុីនេមផ្តើល់ ។ កុំពើយទ
ូ ័រែដល
បានេគេរបើ សរមាប់េធវមា
ើ ើសុីនេមជាទូេៅជារបេភទកុំពើយទ
ូ ័រែដលមាន CPU េលើបឿនខ្ពស,់ Memory េរចើន Disk Drives មាន
ទំ ំធំ េ ើយោចបែនថម Peripherals េផើឝងេទៀតដូចជា (Tape Drive និង CD-ROM) ។ មាើសុីនេមរតូវបាន ផលិតេ ើង
េដើមើបីេធវើឿរផតល់ឿរេសនើសុំជាេរចើនសរមាប់េធវើឿរែចកចាយ Resources ឲើយបានរ ័ស ។ កនុងករណីជាេរចើនមាើសុីនេមជា
របេភទ Dedicated វាទទួលយកឿរេសនើសតា
ុំ មរបព័នធបណាតញ
ើ ពីមាស
ើ ុីនកូន ។
Server-Based Networks មានតួនាទីសំោប់េធវើឿររតួតពិនិតើយោល់ User Account និង Password ទាំង
អស់ រតូវឿរេផទៀងផ្តើត់រួមេនើេៅេលើមាស
ើ ុីនេម ។ ដូចេនេះមាើសុីនេមមានតួនាទីេផើឝងៗេនើេរបើសរមាប់រតួតពិនិតើយចំេរេះោល់ឿរ
Access េលើរបព័នប
ធ ណាតើញ ។ Windows Server 2008 និង Windows Server 2003 ជាឧទា រណ៏ៈ ឿរេរបើរបាស់
Domain Model សរមាប់រគប់រគងឿររបមូលផតុំោល់ User Group និង Computer Account នឹងឿររតួតពិនិតើយឿរ
Access របស់ពួកេគេៅរបព័នប
ធ ណាតើញេនាេះ ។ មុន User ោចេធវឿ
ើ រ Access Resources េៅេលើរបព័នប
ធ ណាតើញពួកេគរតូវ
ឿរ កំណត់េ

ើេះម Domain Controller េោយខ្លួនឯងេពលេនាេះមាស
ើ ុីនេម និងរតួតពិនិតើយ Account Name និង

Password េ ើយរកេមើល Database ែដលវាបានរកើាទុក ។
២.២.៦.៣. LAN (Local Area Network)
LAN គឺជាបងុំៃនកុព
ំ ើយូទ័រ ែដលមានទំនាក់ទំនងនឹងេនើតាមរយៈឿរបញ្ជូនទិននន័យរួមេនើ និងឿរែចកចាយនូវរបព័នធ
ទំនាក់ទំនងទិននន័យេ ើយវាផតល់នូវេលើបឿនមួយខ្ពស់កនុងឿរផ្្ើសប
់ តូរទិនន
ន ័យរវាង Server Peripheral Device ជាមួយ
កុំពើយូទ័រ។ LAN បេងើតេ ើងកនុងេេលបំណងឲើយកុំពើយទ
ូ ័រទាំងអស់េៅេលើ LAN ោចេរបើរបាស់នូវរបភពទិននន័យ, Peripheral
Devices ែដលមានតៃមលៃថលៗដូចជា Printer, CD-ROM, Storage Device រួមេនើបាន និងមើាើងេទៀតគឺេគេរបើវាសរមាប់
ជួយសរមូលកនុងឿរែបងែចក និងរតួតពិនិតយើ ឿរងារឲើយរកុម ុន, សាណើប័ន រឺអងឿរេនាេះតាមរយៈឿរែបងែចក មាើសុីនកូនជា
រកុមៗសរមាប់េរបើរបាស់នូវ Application រួមេៅតាមឿរងារេៅឿរិយល័យនីមួយៗ េនាេះ ។ LAN ជាធមមតាវាគឺសថិតេៅកនុង
ភូមិសាស្រសតែតមួយោេរែតមួយ រឺែផនកមួយេោយវាមានចំងាយអតិបរមាបានដល់ជាង ១០គី ូ ែមត ។
២.២.៦.៤. MAN (Metropolitan Area Network)
MAN គឺជាបងុំរវាង LAN និង LAN ែដលមានទីតាំងេៅកនុងរដឋមួយ រឺេខ្តតមួយេដើមើបីេធវើឿរផ្្ើសប
់ តូរព័ត៌មាន
ពីេនើេៅវិញេៅមកែដលមានលកណៈដូចជា WAN ែដលមានរូបសណាឋើនតូចជាង WAN េ យ
ើ េរបើរបព័នធបណាតើញ FDDI
(Filter Distributed Data Interface) ។
២.២.៦.៥. WAN (Wide Area Network)
WAN គឺជាបណ្តំរវាង MAN ែដលេរបើេដើមើបីេធវើឿរផ្្ើសប
់ តូរនូវព័ត៌មានដូចជាេៅកនុង LAN ែដលមានរយៈ
ចំងាយឆាងើយជាង LAN េ ើយ LAN មិនោចេធវើបានដូចជា ពីររដឋមួយេៅរដឋមួយ េខ្តតមួយេៅេខ្តតមយ
ួ និងរបេទសមួយេៅ
របេទសមួយ ។ WAN ភាគេរចើនែដលកំពុងមានភាពេពញនិយមបំផុតនាេពលបចេុបបើ ននេនេះ គឺអើនធឺែណត េ ើយែផនកតូចៗៃន
របព័នធ Internet ជាេរចើនដូចជា Intranets ក៏បានរតូវេគេៅថា WAN ផងែដរ ។ ជាពិេសសជាងេនេះេៅេទៀតឿរេរបើរបាស់
នូវឧបករណ៍របព័នធបណាតញ
ើ របស់វាមានភាពខ្ុសែបលកេនើ និងមានតៃមលជាងេៅកនុងបេចេកវិទើារបស់ LAN ។
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ជុំពូកទី ៣

ផ្ផនការ និងរចនាបថននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ

៣.១. វិធីសាស្រ្តននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ
េៅកនុងឿរសិកើារសាវរជាវេនេះ

េដើមើបីេោយមានភាពរតឹមរតូវចើាស់ោស់េៅតាមេពលេវោកំណត់

និងរបរពឹតេត ៅ

ឲើយរតូវតាមែផនឿរែដលបានេរេងទុក គឺទាមទារឲើយមានឿរេរបើរបាស់វិធីសាស្រសត និងេរៀបចំរចនាសមព័នៃធ នឿរសិកើាេោយបាន
លអ។ ោរស័យេ តុេនេះ ឿរសិកា
ើ បានអនុវតតតាមវិធីសាស្រសតែដលមានេ

ើេះម ថា System Development Life Cycle

(SDLC) េររេះវាមានឿរែបងែចកយើងចើាស់ោស់អំពដ
ី ំណាក់ឿលនីមួយៗៃនឿរេរៀបចំរបព័នធ។ េោយេយងតាមេសៀវេៅ
របស់ Gary B. Shelly និង Harry J. Rosenblatt ែដលមានចំណងេជើងថា “System Analysis and Design”
េបាេះពុមពេលើកទី ៩ ជាមូលោឋើនរគឹេះៃនឿរសិកើា េ យ
ើ ឿរសិកា
ើ រសាវរជាវេនេះបានែបងែចកេចញជា ៥ ដំណាក់ឿលធំៗជាបនត
បនាតប
ើ ់ដច
ូ ៀងេរឿម៖

តាោងទី ៣.១. Diagram ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
- ដំណាក់ឿលទី១ : ឿរេធវើែផនឿរ
េនេះជាដំណាក់ឿលដំបូងៃនឿរសិកា
ើ

េោយឿរេធវើែផនឿរេនេះតំរូវឲើយែសវងយល់ពីតំរូវឿរេផើឝងៗៃនគំេោង

ដូចេនេះ

េ ើយេទើបមានឿរចុេះេធវើឿររសាវរជាវ និងសាកសួរជាមួយបុគល
 ិកែដលបំេពញឿរងារេៅទីេនាេះេដើមើបីរបមូលនូវឯកសារែដល
រក់ព័នន
ធ ិងែសវងយល់ពីរបព័នប
ធ ចេប
ុ ើបននែដលកំពុងេរបើរបាស់កនុងេេលបំណងយកមកេធវើជាមូលោឋើនរគឹេះកនង
ុ ឿរសិកើារសាវរជាវ។
- ដំណាក់ឿលទី២ :ឿរវិភាគចំនុចខ្វេះៀត
បនាតប
ើ ់ពីបានរបមូលបាននូវព័តមា
៌ ន និងឯកសារែដលរក់ព័នក
ធ នុងឿរសិកើាេៅេលើគំេោងរួច េនេះគឺជាដំណាល់ឿលែដល
នឹងេធវើឿរសិកើាែសវងយល់ឲើយសុីជំេៅ និងវិភាគោល់ព័តមា
៌ នែដលទទួលបានរពមទាំងសិកើាេៅេលើរបព័នែធ ដលមានរសាប់ និង
ដំេណើរឿររបស់វាេដើមើបី

នេៅដល់ឿរផតល់ជាដំេណាេះរសាយេផើឝងៗសំោប់របព័ន។ធ
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- ដំណាក់ឿលទី៣ : ឿរេធវើគំេោង
ដំណាក់ឿលេនេះជាឿរេរៀបចំគំេោងសំោប់េធវើឿរែកែរបេៅេលើរបព័នប
ធ ចេុបបើ ននេោយេធវើេ ើងែផអកេៅេលើទិននន័យ េ យ
ើ
និងឯកសារេផើឝងៗែដលទទួលបានពីដំណាក់ទី១ រួមទាំងឿរវិភាគចំនុចខ្វេះៀតេៅដំណាក់ឿលទី២។ បនាតប
ើ ់មកេធវើឿរតំេ ើង
របព័នធគំរម
ូ យ
ួ ែដលបានេោេះរសាយោល់បញ្ហែើ ដលេកើតមានកនលងមក េ ើយរបព័នធោចនឹងមានឿរែកែរបេៅេពលចាំបាច់េដើមើបី
េោយរសបេៅតាមអនកេរបើរបាស់ េោយធានាេោយបាននូវភាពងាយរសួលកនុងឿរេរបើរបាស់ រពមទាំងសុវតថិភាពៃនឯកសារ។
- ដំណាក់ឿលទី៤ : ឿរអនុវតតន៍គំេោង
ដំណាក់ឿលេនេះជាដំណាក់ឿលែដលឿរសិកើារសាវរជាវេធវើឿរអនុវតតន៍េៅតាមគំេោងែដលបានេរេងទុក

េោយេធវើ

ឿរែកលំអរេៅេលើរបព័នធែដលមានរសាប់ េ យ
ើ ធានាេោយបាននូវសុវតថិភាពសំោប់របព័នឿ
ធ រងារទាំងមូល និងេធវើេោយអនក
េរបើរបាស់មានជំេនឿថារបព័នធថមីេនេះពិតជាងាយរសួលេរបើ

និងឿត់បនថយឿរលំបាកេផើឝងៗែដលធា្ប
ើ ់េកើតមានកនលងមកពិត

របាកដែមន។
- ដំណាក់ឿលទី៥ : ឿរផត់ផង់របព័នធ
េរឿយពីបានឆលងឿត់ដំណាក់ឿលៀងេលើរួចមក េនេះជាដំណាក់ឿលៃនឿរតំេ ើងរបព័នធមយ
ួ ដ៏រតឹមរតូវ េោយេធវើឿរ
េោេះរសាយបញ្ហើេផើឝងៗែដលេកើតមានេ ើងេៅេពលែដលរបព័នធថមីបានោក់េោយេរបើរបាស់

េដើមើបីធានាឲើយបាននូវេសថរភាពៃន

របព័នធរពមទាំងពនើយល់ដល់អនកេរបើរបាស់អំពីរេបៀបៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធថមីេនេះ។
៣.២. រចនា្មព័នធននការ្ិកសាស្សាវស្រាវ

េៅកនុងឿរសិកើារសាវរជាវពីឿរែកតរមូវនូវរបព័នធបណាតញ
ើ េៅរកុម ន
ុ PCSP Group Co., Ltd រួចមក គឺមាន ៥

ជំពូកធំៗ េ ើយមានឿរែបងែចកជារចនាសម័នធៃនឿរសិកើាដូចៀងេរឿម៖
ជំពូកទី ១ៈ េសចកតេី ផតើម
គឺេធវើឿរែណនាំបងាហើញពីរបធានបទ និងែបបបទែដលនឹងរតូវេលើកយកមកសិកើាេ យ
ើ េៅកនុងជំពូកេនេះគឺមានឿរែបង
ែចកជា ៥ ចំនច
ុ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖
 បុពវេ តុៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺនិយយពីរចនាសម័នធ និងទីតាំងៃនទីកែនលងែដលេធវើឿរសិកើា
 ចំេណាទបញ្ហើៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺជាបងាហើញពីឿរវិភាគេលើលកណេះ និងបញ្ហើរបស់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ របស់
រកុម ុនកនុងេពលបចេប
ុ ើបននេដើមើបីយកមកេធវើឿរសិកើាឲើយបានចើាស់ោស់
 វតថុបំណងៃនឿរសិកើារសាវរជាវ

គឺសំេៅេៅេលើឿរសិកើាេរៀបចំេដើមើបីេឆលើយតបេៅនឹងបញ្ហើរបព័នប
ធ ណាតើញ

របស់រកុម ុនបចេប
ុ ើបននេនេះ
 ផលរបេយជន៍ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺបងាហើញពីឿរផតល់ផលរបេយជន៍បនាតើប់ពបា
ី នេធវើឿរសិកើារួច
 ទំ ំ

និងែដនកំណត់ៃនឿរសិកា
ើ រសាវរជាវគឺបងាហញ
ើ ពីលកខ្ណ
័ ឌែដលរតូវេធវើបានសរមាប់ឿរសិកើាេលើរបព័នធ

សំេណើរ ។
ជំពូកទី ២ៈ ឯកសារ និងរទឹសតីែដលរក់ព័នធ
េៅកនុងជំពក
ូ េនេះគឺមានឿរែបងែចកេចញជា ២ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖
 ឯកសារែដលរបមូលបាន គឺជាឯកសារែដលបានមកឿរសាកសួរ និងរបមូលពីកែនលងែដលរកុមសិកើាបានចុេះ
កមមសិកើា។
 រទឹសតីែដលរក់ព័នធ គឺជារទឹសតីេផើឝងៗែដលទាក់ទងនឹងឿរអនុវតតន៍ៃនគំេោង។
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ជំពូកទី ៣ៈ វិធីសាស្រសត និងរចនាសមព័នធៃនឿរសិកើា
េៅកនុងជំពក
ូ េនេះមានឿរែបងែចកជា ៣ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖
 វិធីសាស្រសតៃនឿរសិកើារសាវរជាវ

គឺបងាហើញពីឿរេរបើរបាស់វិធីែដលទទួលបានលទធផលលអ

និងមានភាពងាយ

រសួលដល់ឿរសិកើា និងឿរអនុវតតន៍គំេោង។
 រចនាសមព័នធៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺជាឿរបងាហើញពីដំណាក់ឿល និងរេបៀបរបបៃនឿរសិកើា
 គេរមាងេពលេវោៃនឿរសិកើារសាវរជាវ

គឺបងាហើញពីរយេះេពលៃនឿរចុេះកមមសិកើា

និងឿរចុេះអនុវតតន៍នូវ

គេរមាងែដលរតូវេធវើ ។
ជំពូកទី ៤ៈ ឿរវិភាគ ឿរេរេង និងឿរអនុវតតន៍
េៅកនុងជំពក
ូ េនេះមានឿរែបងែចកជា ៣ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖
 ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន គឺនិយយពីឿរវិភាគេលើចំនុចខ្វេះៃនរបព័នប
ធ ចេុបបើ នន
 ឿរេរេងេលើរបព័នស
ធ ំេណើរ គឺជាឿរេសនើរសុំែកែរប រឺបែនថមេៅេលើរបព័នធបចេប
ុ ើបនន
 ឿរអនុវតន៍ គឺសំេៅេៅេលើឿរដំេ ង
ើ របព័នធ
ជំពូកទី ៥ៈ សេងប សននិោឋើន និងឿរផតល់អនុសាសន៍
េៅកនុងជំពក
ូ េនេះ គឺជាដំណាក់ឿលេធវើេសចកតស
ី ំេយគេៅេលើសារណា ជាពិេសសេៅរតង់ជំពូកទី ៤ ែដលជាចំនុចសំៀន់
េ ើយមានឿរេធវើេសចកតីសននិោឋើនអំពីរបសិទធភាពរបស់របព័នធថមីេោយបងាហើញេោយេ ញ
ើ នូវភាពងាយរសួល និងផលរបេយជន៍
សំោប់រកុម ុន

េ យ
ើ ជាចុងេរឿយមានឿរផតល់អនុសាសន៍ដល់រកុម ុនេោយេរបើរបាស់របព័នធថមីេោយបងាហញ
ើ នូវចំនុចលអៗ

និងចំនុចខ្វេះៀតេផើឝងៗេទៀតែដលរកុម ុនរតូវឿរែកតំរូវ។
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ជំពូកទី១: េសចកតីេផតើម
បុេពវ តុៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
ចំេណាទបញ្ហើៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
វតថុបំណងៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
ផលរបេយជន៍ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
ទំ ំ និងែដនកំណត់ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ
ជំពូកទី២: ឯកសារ និងរទឹសែតី ដលរក់ព័នធ
ឯកសារែដលរបមូល
បាន
រទឹសតីែដលរក់ព័នធ
ជំពូកទី៣:ែផនឿរ និងរចនាបថៃនឿរសិកើា
វិធីសាស្រសតៃនឿរសិកើាស្រាវស្រាវ
រចនាសមព័នធៃនឿរសិកើា
រសាវរជាវ
គេរមាងេពលេវោៃនឿរសិកើា
ជំពូកទី៤: ឿរវិភាគ ឿរេរេង និងឿរអនុវតតន៍ៃនឿរសិកើា
ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន
ឿរេរេងេលើរបព័នស
ធ ំេណើរ
ឿរអនុវតន៍
ជំពូកទី៥: សេងប សននិោឋើន និងឿរផតល់អនុសាស្រសត

េសចកតស
ី ំេយគ
េសចកតស
ី ននិោឋើន
ឿរផតល់អនុសាសតន៍

តាោងទី ៣.២. រចនាសមព័នវៃនឿរសិកើា
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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៣.៣. គសស្មាងសពលសវលាននការ្ិកសា

រយៈេពលៃនឿរសិកើារសាវរជាវ បានចាប់េផតើមពីែខ្វិចឆិឿររ ូតដល់ែខ្មិថុនា េ ើយឿរងារទាំងអស់បានេធវើេ ើ់ងេៅ

តាមដូចឿរេរៀបោប់ៀងេរឿម៖
 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្វិចឆិឿរ ដល់ែខ្ធនូ គឺឿរសិកើាបានកំណត់ទិសេៅេៅេលើឿរចុេះសិកើារសាវរជាវរបមូលឯកសារ និង
សាកសួរព័តមា
៌ នេោយផ្តើលព
់ ីអងឿរ ។
 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្មកោ ដល់ែខ្កុមភេះ គឺឿរសិកើាបានកំណត់េៅេលើឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបននពីរេបៀបរគប់រគងេៅ
េលើរបព័នធបណាតញ
ើ ផ្តើល់ែតមតង ។
 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្មីនា ដល់ែខ្េមសា គឺមានឿរសិកើាេៅេលើរទឹសតីរក់ពន
័ ធេសនើសុំមយ
ួ េដើមើបីេធវើឿរែកលំអេៅេលើរបព័នធ
ចាស់របស់រកុម ន
ុ ។
 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្ឧសភា ដល់ែខ្មិថុនា គឺជាដំណាក់ឿលចុងេរឿយែដលឿរសិកើាបានេធវើឿរអនុវតតន៍ និងផតល់
អនុសាសន៍េដើមើបប
ី ញ្េប់កមមសក
ិ ើា។
ដំណាក់ឿល

២០១១-២០១២
វិចឆិឿរ

ធនូ

មកោ

កុមភេះ

មីនា

េមសា

ឧសភា

មិថុនា

ឿរចុេះសិកើា
រសាវរជាវ និងរបមូលឯកសារ
ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន
ឿរសិកើាេលើរទឹសែតី ដលរក់ព័នធ
ឿរេធវើគេរមាងេលើរបព័នធេសនស
ើ ុំ
ឿរអនុវតតន៍ និងផតល់អនុសាសន៍
តាោងទី ៣.៣. តាោងេពលេវោៃនឿរសិកើា
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ជុំពូកទី ៤
ការវិភគ
ា ការសស្រាង និងការអនុវតតន៏

េៅកនុងជំពក
ូ េនេះឿរសិកើានឹងេលើកយកមកបងាហើញលំអិតសតព
ី ីឿរវិភាគេៅេលើរបព័នគ
ធ ំរូៃនរបព័នធបណាតញ
ើ បចេុបបើ ននរបស់
រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. ក៏ដូចជាឿរតំេ ើង និងឿរោក់េោយតំេណើរឿរសាកលើបងេដើមើបី

នេៅដល់ឿរោក់

េោយតំេណើរឿរនូវរបព័នប
ធ ណាតើញមួយែដលមានលកណៈេពញេលញេដើមើបីបំេពញនូវតំរូវឿររបស់រកុម ន
ុ នាបចេុបើបនន។
៤.១. ការវិភគ
ា
៤.១.១. ោរវិ ភាគយលប្ើ រព័នធបច្ចរបនន
៊ុ

រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. ជារកុម ន
ុ មួយកនុងចំេនាមរកុម ុនជាេរចើនែដលផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋរើ ចនា

សមព័នធកុំពើយទ
ូ ័រ។

េៅកនុងជំពូកេនេះឿរសិកើារសាវរជាវនឹងបងាហើញអំពីរចនាសមព័នធៃនរបព័នធបណាតញ
ើ ែដលបានេរបើរបាស់េៅកនុង

រកុម ុនក៏ដច
ូ ជាឿរេរៀបោប់អំពច
ី ន
ំ ួន Hardware, Software ឿរងារ និងមុខ្នាទីនីមួយៗ រួមនឹងឿរបងាហើញនូវបលង់របព័នធ
បណាតើញ, បលង់ោេរ និងរចនាសមពន
័ ធរបស់រកុម ុន។
៤.១.១.១. រចនាសម្ពន
័ រធ បស់គ្ក្ុម្ហ៊ុន PCSP Group Co., Ltd.
រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. មានទីតាំងសថិតេៅផទេះេលខ្ ២៤c ផលូវេលខ្២០៦ សងាកើតប
់ ឹងសាឡាង
ខ្័ណឌទួលគក រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជា។ រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. បានបេងើតេ ើងកនុងអំ ុងឆានើំ ២០០២ កនុង
េេលបំណងផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចានាសមព័នធកុំពើយទ
ូ ័រ។ ៀងេរឿមេនេះជារចនាសមព័នធរបស់រកុម ុន PCSP Group Co.,
Ltd.

រូបភាពទី ៤.១. រចនាសមព័នធរបស់រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd.
 Execute Director: មានសិទធិធជា
ំ ងេគេៅកនុងរកុម ុន និងជាអនកេោេះរសាយ និងេធវើឿរសេរមចចិតោ
ត ល់បញ្ហើ
េៅកនុងរកុម ុនរបសិនេបើជប
ួ បញ្ហណា
ើ មួយែដលពិបាកកនុងឿរេោេះរសាយគឺោចបេងើតឿររបជុំេៅកនុងែផនកណា
មួយែដលជាប់ទាក់ទង។
 Receipt & Accountant: មានមុខ្ងារកនុងឿរទំនាក់ទន
ំ ង និងទទួលសំេណើរពីអតិថិជន។
 Marketing: មានតួនាទីទំនាក់ទំនងផ្តើល់ជាមួយអិថិជនែដលមានចំនាប់ោរមមណ៍េលើឿរបេងើតគេរមាងអវីមួយ។
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 Web

Developer:

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

មានតួនាទីកនុងឿរបេងើត

Website

និងេោេះរសាយោល់បណាហែើ ដលេកើតមានេៅេលើ

Website។
 Web Hosting & Design: មានតួនាទីជាអនករចនា និងបេងាហើេះ Website
 Technical and Maintenance: ជារកុមបេចេសេទសែដលមានតួនាទីកនុងឿរជួយសរមួលេលើឿរងារមួយចំនួន
ដូចជា scan virus, install software, បញ្ហើ e-mail/hardware េៅកនុងរកុម ុន ឬក៏ោចមានទំនាក់ទំនងពី
ៀងអតិថិជនផ្តើល់ជាមួយរកុម ុន។
៤.១.១.២. បលង់គ្បព័នប
ធ ចចប
ុ បនន
េដើមើបីធានាបាននូវសុវតថិភាពៃនរបព័នធបណាតើញ
កំណត់មុខ្ងារ

គឺទាមទារេោយមាននូវឿរវិភាគេោយបានរតឹមរតូវ

និងមានឿរ

និងឿរែបងែចករចនាសមព័នធមយ
ួ យើងជាក់ោក់សំោប់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ ទាំងមូលែដលោចផតលភា
់ ពងាយរសួល

ដល់ឿរេរៀបចំតេមលើងនូវរបព័នធបណាតើញេោយដំេណើឿរបានលអ និងធានានូវសុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់ ។ រកុម ុន PCSP
Group Co., Ltd បានេធវើេ ើងេៅផទេះែលវងែដលមាន ៣ ជាន់។
- ជាន់ផ្តើល់ដីៈ មានមាើសុីនេមចំនួន ៣ េរគឿង, មាើសុីនកូនចំនួន ១ េរគឿង និងមាើសុីនរពីនចំនន
ួ ២ ែដលភាជើប់ជាមួយ
នឹងមាសុីនកូន និងមាើសុីនេមទាំងបីតភាជើបេ
់ នើជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េ ើយឧបករណ៍ Switch េនាេះែដរបាន
ភាជើប់ជមួយនឹង ADSL Modem ផងែដរ។
- ជាន់ទី១ៈ មានឧបករណ៍ Wireless Router ១ ែដលភាជប
ើ ់េៅនឹង Switch េៅជាន់ផ្តើលដ
់ ីេដើមបើ ីចាប់យក
Internet េដើមើបីែចកចាយេោយ Laptop េៅជាន់េនាេះ ។
- ជាន់ទី២ៈ មានមាើសុីនកូនចំនួន ១០ េរគឿងជារបេភទ Desktop ែដលមាស
ើ ុីនកូនទាំងអស់ភាជើប់េៅជាមួយនឹង
ឧបករណ៍ Switch េ ើយឧបករណ៍ Switch េៅជាន់ទី ២ េនេះបានភាជើប់េៅជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េៅ
ជាន់ទីផ្តើលដ
់ ី
- ជាន់ទី៣ៈ មានមាស
ើ ុីនកូនចំនួន ៣ េរគឿងជារបេភទ Desktop ែដលមាើសុីនកូនទាំងអស់ភាប
ជើ ់េៅជាមួយឧបករណ៍
Switch េៅជាន់ទី២
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ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

ៀងេរឿមេនេះគឺជារូបបលង់របព័នប
ធ ណាតើញរបស់រកុម ុនែដលកំពុងដំេណើរឿរនាេពលបចេប
ុ ើបនន ៖

រូបភាពទី ៤.២. បលង់របព័នប
ធ ចេប
ុ ើបនន
៤.១.១.៣. បសចក្ាីសបងេបប ើគ្បព័នប
ធ ចចប
ុ បនន
រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. គឺជារកុម ុនផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនាសមព័នធកុំពើយទ
ូ ័រ ដូចេនេះេ ើយេទើប
រកុម ុនបានតំេ ើងរបព័នប
ធ ណាតញ
ើ កុំពើយទ
ូ ័រេោយភាជប
ើ ់ជាមួយនឹងរបព័នធ Internet េដើមើបងា
ី យរសួលកនង
ុ ឿទំនាក់ទំនង និងែចក
ចាយឯកសារេផើឝងៗេៅេោយបុគល
 ិក។

ដូចេនេះឿរេរបើរបាស់

Internet

របស់រកុម ុនរេន់ែតេធវើឿរភាជើប់ជាមួយនឹង

Modem ADSL ែដលទទួលបានពីរកុម ុន ISP េៅនឹង Switch ែដលេៅជាន់ផ្ល
ើត ដ
់ រី បស់រកុម ន
ុ ។ ចំេរេះឿរ
រគប់រគងេលើឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet វិញរកុម ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server 2006 ។ ចំែនកឯឿរែបងែចក និងរកើា
ទុកឯកសារវិញ រកុម ុនបានេរបើរបាស់មាើសុីនេមមួយេដើមើបីេធវើជា File Server ែដលមានតួនាទីផទុកឯកសាររបស់បគ
ុ លិកទាំង
អស់េៅេលើេនាេះ ។ រកុម ុនបានេរបើរបាស់មាស
ើ ុីនេមមួយេទៀតេដើមើបីេធវើជា Mail Server េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរទំនាក់ទំនង
និងឿរផតល់ពត៌មានេផើឝងៗេៅដល់ែផនកនីមួយៗេៅកនុងរកុម ុន ។
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Execute Director

Web Hosting & Design

Web Development

Sale & Marketing

Receipt & Account

Customer

៤.១.១.៤.

Sent Request

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

ំហូការងារបចចប
ុ បនន

Want to Create Website

Recieve Request

Check Request

Sent Request

Make Appointment
Recieve Request

Accept Negotiation

Check Request

Meet Customer

Negotiation

Make Quotation

Recieve Project

Check Project

Recieve the finish project code

Recieve Report

Analyze the Project

Check the finish project code

Check Report

Reject Negotiation

Coding the Project

Design Web page

Analyze the price for project

Sent Project

Finish Coding

Web page design finish

Sent The finish project code

Project Complete

Make Report

Sent Report

Make Payment with Customer

រូបភាពទី ៤.៣. លំ ូឿរងារបចេប
ុ ើបនន
ដំេណើរឿរឿរងាេៅកនុងរកុម ុនគឺរតូវេធវើេ ើងេរឿមឿរសេរមចរបស់របធានរកុម ុន និងរតូវបានចាត់ែចងេៅតាម
ែផនក និងមុខ្ងារនីមួយៗែដលមានដូចជា :
 Customer: អតិថិជនបាេធវើឿរេសនើសុំៃនឿរបេងើត Website មួយេៅដល់ែផនក Receipt និង Account
 Receipt និង Account: បនាតប
ើ ព
់ បា
ី នទទួលសំេណើពអ
ី តិថជ
ិ ន ែផនក Receipt និង Account បានេធវឿ
ើ រែឆក
េមើលសំេណើទាំងេនាេះ បនាតើប់ពបា
ី នែឆកមេលើសំេណើទាំងេនាេះរួចោល់េ ើយ ែផនក Receipt និង Account បាន
បញ្េូនសំេណើេនាេះបនតេៅេោយែផនក Sale និង Marketing
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

 Sale និង Marketing: បនាតប
ើ ់ពបា
ី នទទួលសំេណើពែី ផនក Receipt និង Account រួចេ ើយ ែផនក Sale និង
Marketing បានេធវើឿរែឆកេមើលសំេណើទាំងេនាេះ បនាតើបព
់ ីបានែឆកមេលើសំេណើទាំងេនាេះរួចោល់េ ើយ ែផនក
Sale និង Marketing បានេរៀវបចំេពលេវោណាត់ជប
ួ និងតាោងៃនតំៃលជាមួយអតិថិជន។ បនាតប
ើ ម
់ កែផនក
Sale និង Marketing បានេធវើឿរជួបជាមួយនឹងអតិថជ
ិ នេដើមើបេី ធវើឿរចរចាេលើគំេោងែដលបានេសនស
ើ ុំ បុែនតេបើ
ឿរចរចាជាមួយអតិជនមិនបានរពមេរពៀងេនើេទឿរងារេនេះនឹងរតូវបានបញ្េប់

ែតរបសិនេបើឿរចរចាេនេះបាន

រពមេរពៀងេនើ ែផនក Sale និង Marketing និងបញ្េន
ូ គំេោងេនេះេៅេោយែផនក Web Development ជាបនត
េទៀត
 Web Development: បនាតប
ើ ព
់ ីបានទទួលគំេោងពីែផនក Sale និង Marketing រួចេ ើយ ែផនក Web
Development បានេធវើឿរវិភាគេៅេលើគេោងទាំងេនាេះ រួចក៏េធវើឿរសរេសរកូដសំោប់គំេោងេនាេះែតមតង បនាតើប់
ពីឿរសរេសរកូដចប់េ ើយ ែផនក Web Development បានបញ្ជន
ូ កូដទាំងេនាេះេៅេោយែផនក Web
Hosting និង Design េដើមើបីេធវឿ
ើ របនត
 Web Hosting និង Design: បនាតើប់ពបា
ី នទទួល និងែឆកេមើលកូដែដលបានមកែផនក Web Development
រួចោល់េ ើយ ែផនក Web Hosting និង Design ក៏ចាប់េផតើមេធវើឿររចនាេៅេលើ Web page ែតមតង បនាតប
ើ ់ពី
ឿរងារទាំងអស់េនាេះចប់េ ើយ ែផនក Web Hosting និង Design ក៏បានេធវើជារបាយឿរណ៍មួយេ យ
ើ បញ្ជូន
េៅេោយ Execute Director
 Execute Director: បនាតើបព
់ ីបានទទួល និងពិនិតើយេមើលរបាយឿរណ៍រួចោល់េ យ
ើ Execute Director ក៏
បានេធវើឿរវិភាគេៅេលើតំៃល ៃនទំ ំគំេោងែដលបានេធវើេ ើយេនាេះ បនាតប
ើ ់មកក៏េធវើឿរបង់របាកជាមួយអតិថិជន
េ ើយឿរងារទាំងេនាេះក៏បានបញ្េប់។
៤.១.១.៥.គ្បបេទ Hardware និង Software ដែ

បគ្បើគ្ាស់បៅប មា
ើ ៉ា ស៊ុន
ី បម្

េៅកនុងរកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. មានឿរេរបើរបាស់មាស
ើ ុីនេមចំនន
ួ បីេរគឿង េ យ
ើ មាស
ើ ន
ុី េម
នីមួយៗគឺមានតួនាទីខ្ុសេនើ។ មាើសន
ុី េមនីមួយៗគឺមានតួនាទី និងមាន Hardware និង Software ដូចៀងេរឿម៖
 មាើសុីន Mail Server បានេរបើរបាស់មាើសុីនរបេភទ IBM Server X100,CPU របេភទ Intel Xeon Quad
Core 1.6 GHz, េ ើយេរបើ Ram ចំនួន 4 GB ។ េោយេៅកនុងេនាេះបានេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរ
Microsoft Windows Server 2003 និងតេមលើង MDaemon Messaging Server េដើមើបីេធវឿ
ើ រេផញើ និង
ទទួល E-mail។
- Hardware
 Model: IBM Server X100
 CPU: Intel Xeon Quad Core 1.6 GHz
 Ram: 4 GB
- Software
 Microsoft Windows Server 2003
 MDaemon Messaging Server
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

 មាើសុីន File Server បានេរបើរបាស់មាស
ើ ុីនរបេភទ IBM Server X100,CPU របេភទ Intel Xeon Quad
Core 1.6 GHz, េ ើយេរបើ Ram ចំនួន 4 GB ។ េោយេៅកនុងេនាេះបានេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរ
Microsoft Windows Server 2003 និងតំេមលើង Server Role មួយគឺ File Server
- Hardware
 Model: IBM Server X100
 CPU: Intel Xeon Quad Core 1.6 GHz
 Ram: 4 GB
- Software
 Microsoft Windows Server 2003
- Server Role
 File Server
 មាើសុីន ISA Server បានេរបើរបាស់មាស
ើ ុីនរបេភទ IBM Server X100,CPU របេភទ Intel Xeon Quad
Core 1.6 GHz, េ ើយេរបើ Ram ចំនួន 4 GB ។ េោយេៅកនុងេនាេះបានេរបើរបាស់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរ
Microsoft Windows Server 2003 និងតេមលើង Microsoft ISA Server 2006
- Hardware
 Model: IBM Server X100
 CPU: Intel Xeon Quad Core 1.6 GHz
 Ram: 2 GB
- Software
 Microsoft Windows Server 2003
 Microsoft ISA Server 2006
៤.១.១.៦. ការវិភារប

ើការគ្រប់គ្រងគ្បព័នធ Internet របស់មា៉ាស៊ុន
ី ISA Server

េដើមើបីជយ
ួ សំរួលដល់ឿររគប់រគង និងបេងើនសុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់បុគលក
ិ រកុម ុនបាន
តេមលើង Microsoft ISA Server 2006 េៅេលើមាស
ើ ុីនេមេដើមើបីសរំ ួលដល់ឿរងារទាំងអស់េនាេះ េ ើយសមតថិភាពែដលមាន
េៅកនុង Microsoft ISA Server 2006 មានដូចជា Network Layer Firewall សំោប់រតួតពិនិតយើ េមើលេៅេលើ
Network Package, Application Layer Firewall មានតួនាទីរតួតពិនត
ិ ើយេមើលេលើឿរ Access រវាងរបព័នធបណាតញ
ើ
មួយេៅរបព័នធបណាតញ
ើ មួយេទៀត, Web caching មានតួនាទី cache ទុកោល់ content របស់ Website ទាំងឡាយណា
ែដលមាើសុីនកូនបាន Access និងសមតថិភាពកនុងឿរ Block Website។ េដើមើបីេោយឿរងាររគប់រគង និងឿរផតល់សុវតថភា
ិ ព
ទាំងអស់េនាេះរបពឹតតិេៅបាន រកុម ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server េធវើជា Proxy Server េដើមើបីេធវឿ
ើ រោក់ពត៌មានរបស់
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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មាើសុីនកូនេៅេពល Access េៅឿន់របព័នធ Internet ។ រកុម ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server េធវើជា Caching Server
េដើមើបីេធវើឿរ Cache យក Content របស់ Website ណាមួយែដលមាើសុីនកូនបាន Access េៅឿន់េដើមើបីបេងើនេលើបឿនកនុង
ឿរ Access េៅឿន់ Website ទាំងេនាេះេៅេពលេរឿយ។ េ យ
ើ រកុម ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server េដើមើបីេធវើឿរបិទ
Website មួយចំនួនែដលមិនរក់ព័នធេៅនឹងឿរងាររបស់រកុម ុន។
ោល់ឿរ Request េៅឿន់ Website របស់មាស
ើ ុីនកូនទាំងអស់រតូវឆលងឿត់មាើសន
ុី ISA Server ជាមុនសិន ។
មាើសុិន
ី ISA Server មានតួនាទីរតួតពិនិតើយេមើលេៅេលើឿរ Request របស់មាស
ើ ុីនកូន េបើសិនឿរ Request រតឹមរតូវេៅ
តាមល័កខ្ណ
័ ឌែដលបានកំណត់េនាេះមាើសុីន ISA Server នឹងផតល់ឿរអនុញ្ញើតដល់ឿរ Request េនាេះ េបើសិនជាមិនរតឹមរតូវ
េទមាស
ើ ុីន ISA Server និងេធវើឿរ Denied េៅេលើឿរ Request េនាេះភា្ើម។ បុែនតមាើសុីន ISA Server បានជួបរបទេះ
បញ្ហើមួយចំនន
ួ ែដលបណាតើមកពីឿរ Request មកពីមាស
ើ ុីនកូនេរចើនកនុងេពលែតមួយ ែដលជាកតាឍប
ើ ងរេោយមាស
ើ ុីន ISA
Server

ឿំងែលងតំេណើឿរ

រឺឿរេធវើឿរមានេលើបឿនយឺត

េ ើយកតាឍែើ ដលបងរេោយមានបញ្ហើេនេះេកើតេ ើងគឺមកពី

Hardware របស់ ISA Server េៅមានទំ ំតច
ូ េៅេ ើយដូចជា Ram និង CPU និងមានឿររុៀនពី Spam េៅេលើមាស
ើ ុីន
Mail Server របស់រកុម ុនេៅេពលែដលបុគល
 ិកេធវើឿរទទួល រឺេផញើ E-mail េររេះថាឿរផតល់សុវតថិភាពរបស់ ISA
Server េៅមានែដនកំណត់េៅេ ើយ។ កងវេះៀតែដលមានេៅេលើ ISA Server 2006 មានដូចជា មិនមាន URL
Filtering េដើមើបីេធវើឿរបិទ Website ជាលកណៈតាមរបេភទ Website, មិនមាន Network Inspection System (NIS)
េដើមើបីជួឿរររឿរវាយរបហារតាម Network Protocol, មិនមាន HTTPS Inspection េដើមើបីឿរររសុវតថិភាពេៅេលើ
ឿរេរបើរបាស់ Website ែដលេរបើរបាស់ Protocol HTTPS, មិនមានឿរ E-mail antimalware និង anti-spam េដើមើបី
ឿរររដល់សុវតថិភាពេៅេលើ E-Mail ។
៤.១.១.៧. ការវាយរំល

ប

គ្ើ បព័នប
ធ ចចប
ុ បនន

បនាតប
ើ ់ពីបានសិកើាេលើរបព័នប
ធ ណាតញ
ើ បចេប
ុ ើបននេៅកនុងរកុម ុនរួចមកឿរសិកើាបានេ ើញចំនុចខ្វេះៀតមួយចំនួនៃន
ឿរេរបើរបាស់

ISA

Server

2006

ែដលជាេ តុេោយរកុមសិកើារសាវរជាវតរមូវឲើយរកុម ន
ុ ផ្្ើស់បតូរមកេរបើរបាស់

Microsoft Forefront TMG 2010 ែដលមានគុណសមើបតតេិ រចើនជាងមុន េ ើយចំនុចខ្វេះៀតែដលមានេៅេលើ ISA
Server 2006 េនាេះមានដូចជា៖
 មានេលើបឿនេធវើឿរយឺត របសិនេបើមានឿរ Access ពីមាើសន
ុី កូនេរចើនកនុងេពលែតមួយ
 មិនមាន URL Filtering: េដើមើបីេធវើឿរបិទ Website ជាលកណៈតាមរបេភទ Website
 មិនមាន Network Inspection System (NIS): េដើមើបីជួឿរររឿរវាយរបហារតាម Network Protocol
 មិនមាន HTTPS Inspection េដើមើបីឿរររសុវតថិភាពេៅេលើឿរេរបើរបាស់ Website ែដលេរបើរបាស់
Protocol HTTPS
 មិនមានឿរ ឿរររដល់សុវតថិភាពេៅេលើ E-Mail
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៤.១.២. ោរវិ ភាគយលប្ើ រព័នស
ធ ំយ ើ
េយងេៅតាមឿរវាយតំៃលេលើរបព័នធបចេប
ុ ើបននរួចមក ឿរសិកើាបានវិភាគេ ើញថារបព័នប
ធ ចេប
ុ ើបននរបស់រកុម ុនែដល
កំពុងេរបើរបាស់ ISA Server 2006 េនេះគឺមិនទាន់មានសមតថិភាពរគប់រេន់េៅេ ើយេទកនុងឿរផតលស
់ ុវតថិភាពេលើឿរ េរបើ
របាស់របព័នធ Internet េ ើយេដើមើបីឲើយឿររគប់រគង់េលើរបព័នធ Internet ឿន់ែតលអរបេសើរេ ើង និងមានសុវតថិភាពេលើស ពី
េនេះេទៀត

គឺឿរសិកើាបានផតលន
់ ូវរបព័នធសេំ ណើរជំេរីសមួយែដលមានលកណៈសមរសបេៅនឹងទំ ឿ
ំ រងារ

និងតរមូវឿរ

បចេុបបើ ននរបស់រកុម ុនដូចជា៖
 ឿរតេមលើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមាើសុីនេម
 ឿរេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 េដើមើបីេធវើជា Proxy Server
 ឿរេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 េដើមើបីេធវើជា Firewall
 ឿរេរៀបចំ Access Rule Elements េៅេលើ Microsoft Forefront TMG 2010
 ឿរេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 េដើមើបីេធវើជា Caching Server
 ឿរេរៀបចំរបាយឿរណ៍ៃនឿរេរបើរបាស់ Internet េៅេលើ Microsoft Forefront TMG 2010
៤.២. ការសស្រាង
េយងេៅតាមលទធផលៃនឿរវិភាគៀងេលើ រពមជាមួយនឹងតំរូវឿរេផើឝងៗេទៀតេៅកនុងរកុម ុន និងេដើមើបីសំរួលដល់
របព័នប
ធ ណាតើញេៅកនុងរកុម ន
ុ េោយឿន់ែតរបេសើរែថមមួយកំរិតេទៀតេនាេះ ឿរសិកើាបានេលើកជាគេរមាងសំេណើចំនួនពីរកនុង
េេលបំណងេដើមើបីេោយមានជំេរីសដល់រកុម ុន។
៤.២.១. សំយ ើ ទី ១

ចំេរេះគេរមាងសំេណើេនេះរកុមសិកា
ើ បានេសនស
ើ ុំេោយរកុម ុនតំេ ើងមាើសុីនេមចំនួនមួយេរគឿងេទៀតេដើមើបីេធវើជា

Domain Controller សំោប់រគប់រគងេៅមាើសុីនកូនទាំងអស់េៅកនង
ុ រកុម ុន និងមាើសុន
ី េមែដលេរបើរបាស់ ISA Server
2006 ផ្្ើស់បតូមកេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 វិញ។ េ ើយគំេោងេសនេើ នេះមានដូចជា៖
 មាើសុីនេមែដលរតូវតំេ ើងថមី មានតួនាទីជា Domain Controller
េោយសារែតមាើសុីន Domain Controller ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចំេរេះតំរូវឿរ Hardware ែដល
េរបើសោ
ំ ប់មាើសុីន Domain Controller េនេះក៏ទាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទាំរទនូវឿរដំេណើរឿរសំោប់
២៤ េមាើងែដរ ។
 តំរវូ ឿរ Hardware សំោប់មាស
ើ ុីន Domain Controller
- CPU

: 2 Core េ ើងេៅ

- RAM

: 4 GB េ ើងេៅ

- Hard Disk

: 500 GB េ ើងេៅ

- Network Adapter : ចំនួនពីរ
- DVD-RW
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 តំរូវឿរ Software សំោប់មាើសុីន Domain Controller
េដើមើបីេោយមាស
ើ ុីន

Domain

Controller

ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតិបតតិឿរ

Microsoft Windows Server 2008 និងតំេ ើង Server Role េៅេលើេនាេះបែនថមេទៀតគឺ Active Directory
Domain Services េដើមើបីេធវើឿរបេងើត និងរគប់រគងេៅេលើ User របស់មាស
ើ ុីនកូន។
ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាើសុីន Domain Controller
ែផនក Hardware
CPU

2 Core េ ើងេៅ

RAM

4 GB េ ើងេៅ

HDD

500 GB េ ើងេៅ

Network Adapter

ចំនួនពីរ

DVD-RW

ចំនួនមួយ

ែផនក Software
Operating System

Microsoft Windows Server 2008

Server Role

Active Directory Domain Services
តាោងទី ៤.១ តាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាស
ើ ុីនេម

 មាើសុីនេមែដលរតូវតំេ ើង Microsoft Forefront TMG 2010 រតូវេធវើឿរផ្្ើស់បដ
តូ ូចៀងេរឿម
េោយសារែតមាើសុីន Forefront TMG Server ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចំេរេះតំរូវឿរ Hardware
ែដលេរបើសំោប់មាើសន
ុី Forefront TMG Server េនេះក៏ទាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទាំរទនូវឿរដំេណើរឿរ
សំោប់ ២៤ េមាើងែដរ ។
 តំរវូ ឿរ Hardware សំោប់មាស
ើ ុីន Forefront TMG Server
- CPU

: 2 Core (1 CPU x Dual core) 64-bit processor េ ើងេៅ

- RAM

: 4 GB,1 GHZ េ ើងេៅ

- Hard Disk

: 500 GB េ ើងេៅ

- Network Adapter : ចំនួនពីរ
- DVD-RW

: ចំនួនមួយ

 តំរូវឿរ Software សំោប់មាើសុីន Forefront TMG Server
េដើមើបីេោយមាស
ើ ុីន Forefront TMG Server ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតិបតតិឿរ
Microsoft Windows Server 2008 R2 និងតំេ ើង Server Role មួយចំនួនដូចជា Network Policy Server,
Routing and Remote Access Services, Active Directory Lightweight Directory Services Tools,
Network Load Balancing Tools, Windows PowerShell ជាមុនសិនេទើបេធវើឿរតេមលើង Microsoft Forefront
TMG 2010 ជាេរឿយ បនាតប
ើ ម
់ កមាើសុីន Forefront TMG Server រតូវ Join Domain ជាមួយមាស
ើ ុីន Domain
Controller។
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាើសុីន Forefront TMG Server
ែផនក Hardware
CPU

2 Core ( 1 CPU x dual core) 64-bit processor េ ើងេៅ

RAM

4 GB, 1 GHZ េ ើងេៅ

HDD

500 GB េ ើងេៅ

Network Adapter

ចំនួនពីរ

DVD-RW

ចំនួនមួយ

ែផនក Software
Operating System

Microsoft Windows Server 2008 R2
Network Policy Server, Routing and Remote Access Services,

Service

Active Directory Lightweight Directory Services Tools, Network
Load Balancing Tools, Windows PowerShell.
តាោងទី ៤.២ តាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាស
ើ ុីនេម
បលង់របព័នធបណាតញ
ើ ៃនសំេណើទី ១

រូបភាពទី ៤.៤. បលង់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ សំេណើទី១

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 ឿរសំេយគេៅេលើបលង់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ សំេណើទី១
េោយេយងេៅតាមរូបភាពទី ៤.៤. បលង់របព័នប
ធ ណាតើញសំេណើទី១ ឿរសិកើារបានេ ញ
ើ ថាេៅកនុងបលងរ់ បព័នប
ធ ណាតើញ
សំេណើទី១ មិនមានឿរផ្្ើសប
់ តូរេលើរចនាសមព័នរបស់របព័នប
ធ ណាតើញទាំងរសុងេនាេះេទ។ រេន់ែតេៅកនង
ុ របព័នប
ធ ណាតើញសំេណើ
េនេះគឺបានបែនថមមាស
ើ ុីនេមមួយេទៀតេៅជាន់ផ្ល
តើ ់ដ។ី េោយសារែតមាស
ើ ុីនេមថមីេនេះមាន Network Adapter ចំនួនពីរ ដូេចនេះ
Network Adapter មួយរតូវភាជើប់េៅជាមួយឧបករណ៍ Switch និងមួយេទៀតរតូវភាជើបេ់ ៅជាមួយមាស
ើ ុីន Forefront
TMG Server និង ADSL Modem ែដលធា្ប
ើ ់ែតភាជើប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េនាេះរតូវបតូរមកភាជើប់ជាមួយនឹង
មាើសុីន Forefront TMG Server ។
៤.២.២. សំយ ើ ទី ២

គេរមាងសំេណើទី ២ េរេងេ ើងកនុងេេលបំណងជួយសំរួលកនុងឿរឿត់បនថយនូវឿរចំនាយកនុងឿរេរៀបចំតំេ ើងនូវ

របព័នប
ធ ណាតើញថមី។

េៅកនុងគេរមាងេនេះមានឿរចំណាយថវិឿរតិចែដលតរមូវេោយមានឿរតេមលើង

និងតរមូវកនុងឿរេរៀបចំ

មាើសុីនដូចៀងេរឿម៖
 មាើសុីនេមែដលេធវើជា File Server េនាេះគឺរតូវបែនថមតួនាទីមួយេទៀតគឺ Domain Controller េ ើយនិងរតូវ
បែនថម Network Adapter ចំនួន ១ េទៀត
 មាើសុីនេមែដលេធវើជា ISA Server េនាេះផ្្ើស់មកេរបើ Microsoft Forefront TMG 2010
េោយសារែតមាើសុីន Forefront TMG Server ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចំេរេះតំរូវឿរ Hardware ែដលេរបើ
សំោប់មាើសន
ុី Forefront TMG Server េនេះក៏ទាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទាំរទនូវឿរដំេណើរឿរសំោប់
២៤ េមាើងែដរ ។
 តំរវូ ឿរ Hardware សំោប់មាស
ើ ុីន Forefront TMG Server
- CPU

: 2 Core (1 CPU x Dual core) 64-bit processor េ ើងេៅ

- RAM

: 4 GB,1 GHZ េ ើងេៅ

- Hard Disk

: 500 GB េ ើងេៅ

- Network Adapter : ចំនួនពីរ
- DVD-RW

: ចំនួនមួយ

 តំរូវឿរ Software សំោប់មាើសុីន Forefront TMG Server
េដើមើបីេោយមាស
ើ ុីន Forefront TMG Server ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតិបតតិឿរ
Microsoft Windows Server 2008 R2 និងតំេ ើង Server Role មួយចំនួនដូចជា Network Policy Server,
Routing and Remote Access Services, Active Directory Lightweight Directory Services Tools,
Network Load Balancing Tools, Windows PowerShell ជាមុនសិនេទើបេធវើឿរតេមលើង Microsoft Forefront
TMG 2010 ជាេរឿយ បនាតប
ើ ម
់ កមាើសុីន Forefront TMG Server រតូវ Join Domain ជាមួយមាស
ើ ុីន Domain
Controller។
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ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាើសុីន Forefront TMG Server
ែផនក Hardware
CPU

2 Core ( 1 CPU x dual core) 64-bit processor េ ើងេៅ

RAM

4 GB, 1 GHZ េ ើងេៅ

HDD

500 GB េ ើងេៅ

Network Adapter

ចំនួនពីរ

DVD-RW

ចំនួនមួ

ែផនក Software
Operating System

Microsoft Windows Server 2008 R2
Network Policy Server, Routing and Remote Access Services,

Service

Active Directory Lightweight Directory Services Tools, Network
Load Balancing Tools, Windows PowerShell.
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Windows Web Services API,

Other Software

Windows Update, Microsoft Windows Installer 4.5
តាោងទី ៤.៣ តាោងសេងប Hardware និង Software របស់មាស
ើ ុីនេម
បលង់របព័នធបណាតញ
ើ ៃនសំេណើទី២

រូបភាពទី ៤.៥. បលង់របព័នប
ធ ណាតើញសំេណើទី ២
ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ
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 ឿរសំេយគេៅេលើបលង់របព័នប
ធ ណាតញ
ើ សំេណើទី២
េោយេយងេៅតាមរូបភាពទី ៤.៥. បលង់របព័នប
ធ ណាតើញសំេណើទី ២ ឿរសិកើារបានេ ញ
ើ ថាេៅកនុងបលងរ់ បព័នប
ធ ណាតើញ
សំេណើទី២ មិនមានឿរផ្្ើសប
់ តូរេលើរចនាសមព័នរបស់របព័នធបណាតញ
ើ ទាំងរសុងេនាេះេទ ។ េោយសារែតមាស
ើ ុីន File Server &
Domain Controller មាន Network Adapter ចំនួនពីរ ដូេចនេះ Network Adapter មួយរតូវភាជើប់េៅជាមួយឧបករណ៍
Switch និងមួយេទៀតរតូវភាជប
ើ ់េៅជាមួយមាស
ើ ុីន Forefront TMG Server និង ADSL Modem ែដលធា្ើប់ែតភាជើប់
ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េនាេះរតូវបតូរមកភាជើប់ជាមួយនឹងមាស
ើ ុីន Forefront TMG Server ។
៤.២.៣. ោរសំយោគយលើប្រព័នស
ធ ំយ ើ
េយងេៅតាមតំរូវឿរ នឹងទំ ំៃនឿរងារកនុងឿរេរបើរបាស់របស់រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd. បចេប
ុ ើបននេនេះ
េ ើញថាជំេរីសែដលលអរបេសើរសំោប់របព័នធសំេណើេៅរកុម ុនគឺរតូវនឹងរបព័នធសេំ ណើទី

២

េររេះវាជារបព័នស
ធ ំេណើែដល

សមរសបេៅ និងទំ ំឿរងារ និងរបព័នធរបតិបតតិឿរបចេុបើបនន ។
៤.២.៤. System Architecture

បននាតប
ើ ់ពបា
ី នេធវើឿរវិភាគេៅេលើឿរសំេយគ និងឿរេរេងសំោប់របព័នស
ធ ំេណើដូចែដលបានេរៀបោប់ៀងេលើរួចមក

ក៏បានទទួលរចនាសមព័នៃនរបព័នធសេំ ណើថមីមួយ

ែដលជាឿរែកលំអេៅេលើរបព័នធេរបើរបាស់បចេុបើបននេៅកនុងរកុម ុនដូចរូបភាព

ៀងេរឿម:

រូបភាពទី ៤.៦. System Architecture
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េៅេពលែដលមាស
ើ ុីនកូនេធវើឿរ Request េៅ Website ណាមួយមាស
ើ ីុិន Forefront TMG Server មានតួនាទីជា
អនករតួតពិនត
ិ ើយេមើលេៅេលើឿរ Request របស់មាើសន
ុី កូន េបើសិនឿរ Request រតឹមរតូវេៅតាមល័កខ្័ណឌែដលបានកំណត់
េនាេះមាស
ើ ុីន Forefront TMG Server នឹងផតល់ឿរអនុញ្ញើតដល់ឿរ Request េនាេះ េបើសិនជាមិនរតឹមរតូវេទមាើសុីន
Forefront TMG Server និងេធវើឿរ Denied េៅេលើឿរ Request េនាេះភា្ើម។
៤.៣. ការអនុវតតនស៍ លើស្បព័ន្
ធ ុំសណើ
េដើមើបីេោយឿរតំេលើងរបព័នប
ធ ណាតញ
ើ របកបេោយភាពរបរកតី និងមានតំេណើរឿរលអ ឿរសិកើារតូវកំនត់ជាជំហានកនុង
ឿរតំេលើងរបព័នធ ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជាជំហានែដលឿរសិកើាេធវើឿរេរេងតំេលើងរបព័នប
ធ ណាតើញេៅកនុងរកុម ុន ៖
តំេលើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមាើសន
ុី េម

េធវើឿរបេងើត និងែបងែចក User ជារកុមេៅកនុង Active Directory

េរៀបចំ Proxy Server
េរៀបចំ Access Rule Elements
េរៀបចំ HTTPS Inspection

េរៀបចំ URL Filtering

េរៀបចំ Spam Filtering

េរៀបចំ Virus and Content Filtering

េរៀបចំ Caching

េរៀបចំ Report
តាោងទី ៤.៤. ជំហានៃនឿរេរេងតំេលើងរបព័នធបណាតញ
ើ
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៤.៣.១. ោរតយមលង
ើ Microsoft Forefront TMG 2010 យៅយលា
ើ ៉ា ស៊ុន
ី យម

េនេះគឺជាតំណាក់ឿលៃនឿរតំេ ើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមាស
ើ ុន
ី េម, ែដលមាស
ើ ុីនេមបាន

តំេណើឿរេោយ Windows Server 2008 R2 64bit ។ មាស
ើ ន
ុី េមរតូវមាន Network Adapter ពីរ មួយគឺេរបើសោ
ំ ប់
ផ្ជើប់េៅកនុងរបព័នធបណាតញ
ើ (Internal Network) និង មួយេទៀតេរបើសំោប់ផ្ើប
ជ ់េៅៀងេរៅរបព័នប
ធ ណាតើញ (External
Network) េ ើយ Internal Network េយើងរតូវោក់ IP Address ជាលកណៈ Static ។ េដើមើបីេោយឿរតំេលើង
Microsoft Forefront TMG 2010 េនេះរបរបិតេត ៅបាន េយើងរតូវដឹងេ

ើេះម របស់មាស
ើ ុីនេម និងតំេ ើងកមមវិធីមួយចំនួន

ែដលមានដូចជា Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Windows Web Services API, Microsoft
Windows Installer 4.5, Windows Update ។ េ យ
ើ មាស
ើ ន
ុី េមមិនរតូវេៅកនុង Domain របស់មាស
ើ ុីនេមណាេផើឝង
េទៀតេ យ
ើ ។ បនាតប
ើ ់មកោក់ DVD Microsoft Forefront TMG 2010 ចូលរួចចុចយក Run Installation Wizard

រូបភាពទី ៤.៧. First Installation
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរតេមលើង Microsoft Forefront TMG 2010 សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមពន
័ ធក
៤.៣.២. ោរបបងបច្រ User ជាប្រុម

េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿររគប់រគងេៅេលើឿរេរបើរបាស់ Internet របស់ User នីមួយៗ េយើងរតូវេធវើឿរែបងែចក

User នីមួយៗេោយេៅតាមរកុមៃនតួនាទីរបស់អនកេរបើរបាស់។ េោយេយងេៅតាមឯកសារែដលបានមកពីរកុម ុន រកុម
សិកើារសាវរជាវបានែបងែចក User េោយេៅជាបីរកុមមានដូចជា IT Group, Sale & Marketing Group, Receipt
& Accountant Group ។ បុែនតដំបូងេយើងរតូវបេងើត Organization Unit (OU) ថមីមួយេទៀតសិន។ ៀងេរឿមេនេះគឺជា
រេបៀបកនុងឿរបេងើត OU:
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Start

Administrative Tools

Active Directory User & Computer

Right Click on Domain

New

Organization Unit

Type Name of OU

Ok
តាោងទី ៤.៥. រេបៀបបេងើត OU
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរបេងើត User សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមពន
័ ធ ខ្
៤.៣.៣. ោរយរៀបច្ំ Proxy Server
េយើងោចេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Proxy Server។ Proxy Server វាជួយបេងើននូវ
សុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet។ េ តុែដលេយើងរតូវេរបើរបាស់ Proxy Server េររេះវាោចេធវើឿរោក់ព័តមានរបស់
របព័នប
ធ ណាតើញៀងកនុងេោយវាេរបើរបាស់ IP របស់ Proxy Server ជុំនួសវិញេដើមើបីេធវើឿរ Request េៅរបព័នប
ធ ណាតើញៀង
េរៅ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើក Proxy Server េោយតំេណើរឿរ:

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ្តកុុំពយូទ័រ

ទុំព័រៈ

54

សាកលវិទយាល័យន័រតុន

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

Start

Forefront TMG Management

Network

Right Click On Internal

Properties

Web Proxy

Enable HTTP

OK
តាោងទី ៤.៦. រេបៀបចូលេៅេបើក Proxy Server
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Proxy Server សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ គ
៤.៣.៤. យរៀបច្ំ Access Rule Elements

ឿរេរៀបចំ Access Rule Element គឺជាឿរបេងើត URL Set, Content Type និង User Set ។ ៀងេរឿម

េនេះគឺជារេបៀបកនុងឿរបងេកើត URL Set:
Start

New

Forefront TMG Management

URL Set

Web Access Policy

Type Name of URL Set

Network Object

OK

តាោងទី ៤.៧. ឿរចូលេៅបេងើត URL Set
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ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរបេងើត URL Set សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ
៤.៣.៥. យរៀបច្ំ HTTPS Inspection
េយើងេរៀបចំ HTTPS Inspection េនេះេដើមើបីេធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើចោចរណ៍របស់ HTTPS ែដលេៅៀងេរៅ
របព័នប
ធ ណាតើញរបស់រកុម ុនេដើមើបប
ី េងើនសុវតថិភាពដល់់ឿរេបើក

Website ែដលេរបើរបាស់ Protocol HTTPS។ ៀង

េរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើក Proxy Server េោយតំេណើរឿរ:
Start

Forefront TMG Management

Web Access Policy

Configure HTTPS

General

Enable HTTPS Inspection

Ok
តាោងទី ៤.៨. ឿរចូលេៅេបើក HTTPS Inspection
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ HTTPS Inspection សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ង
៤.៣.៦. យរៀបច្ំ URL Filtering
ឿរេរៀបចំ URL Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបីទប់សាត
កើ ់ោល់ Website ណាែដលេយើងដឹងថាវាជារបេភទ Malicious
Site េ ើយេយើងោចេធវើឿរអនុញ្ញើតិ រឺមិនអនុញ្ញើតិេដើមើបីេោយេរបើរបាស់ោល់ Website ទាំងេនាេះបានេោយ េធវើឿរកំណត់
េៅេលើរបេភទ URL។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើកេោយ URL Filtering តំេណើរឿរ:
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Start

Forefront TMG Management

Web Access Policy

Configure URL Filtering

General

Enable URL Filtering

OK
តាោងទី ៤.៩. ឿរចូលេៅេបើក URL Filtering
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Access Rule Element សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ច
៤.៣.៧. យរៀបច្ំ Spam Filtering
ឿរេរៀបចំ Spam Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបទ
ី ប់សាកើត់កុំេោយមាន Spam E-Mail េផញើរចូលមក E-Mail របស់
បុគលក
ិ រកុម ុន។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើកេោយ Spam Filtering តំេណើរឿរ:
Start

General

Forefront TMG Management

Enable

E-Mail Policy

Ok

Spam Filtering
តាោងទី ៤.១០. Spam Filtering
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Spam Filtering សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ឆ
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៤.៣.៨. យរៀបច្ំ Virus and Content Filtering
ឿរេរៀបចំ Virus and Content Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបីេធវឿ
ើ ររក និងលុបេចាលេមេោគ រឺកឯ
៏ កសារមិនបាន
ឿរែដលមានភាចប
ើ ់មកជាមួយនឹង E-mail។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើកេោយ Virus and Content Filtering
តំេណើរឿរ:
Start

Forefront TMG Management

E-Mail Policy

Virus and Content Filtering

Content Filtering

General

Enable

Ok
តាោងទី ៤.១១. រេបៀបចូលេៅេបើក Content Filtering
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Virus and Content Filtering សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ជ
៤.៣.៩. យរៀបច្ំ Caching
ឿរេរៀបចំ Caching េនេះគឺជួយបេងើនេលើបឿនៃនឿរេបើក Website ពី Internet េររេះេពលែដលអនកេរបើរបាស់េធវើ
ឿរចូលេៅ Website ណាមួយ Forefront TMG បានេធវើឿរ Cache ទុកោល់ Content របស់ Website េនាេះមកទុកេៅ
េលើ Server ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅបេងើត Caching Rule:
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Start

Forefront TMG Management

Web Access Policy

Task

Configure Web Caching

Cache Rule

New
តាោងទី ៤.១២. រេបៀបចូលេៅបេងើត Caching Rule
ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Caching សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ឈ
៤.៣.១០. យរៀបច្ំ Report
ឿរេរៀបចំ Report េនេះេ ើងគឺេដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរតាមោនសកមមភាពៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់
អនកេរបើរបាស់ ។
Start

Create One-Time Report

Forefront TMG Management

Put Name of the Record

Logs & Reports

Next

Task
រូបភាពទី ៤.១៣. ឿរបេងើត Report

ចំេរេះេសចកតល
ី មអិតៃនឿរេរៀបចំ Report សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ញ
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ជុំពូកទី ៥

៥.១. ស្ចកតី្ុំសយាគ

ស្ចកតី្ុំសយាគ ្នែិដ្ាន
ឋ និងការផតល់អនុសា្ន៍

េរឿយពីបានចុេះកមមសិកើាេៅ រកុម ុន PCSP Group Co., Ltd

អស់រយេះេពលេរចើនែខ្កនលងមករកុមសិកើា

រសាវរជាវបានេធវើស ឿរណ៍ជាមួយអនករគប់រគងែផនកព័តមា
៌ នវិទើាៃនរកុម ុនេោយទទួលបាននូវចំេណេះដឹងជាក់ែសតងេរចើន
ជាងមុនេោយមានឿរពនើយល់បែនថមនូវឿរជាប់ទាក់ទងេនើរវាងសងាវក
ើ ់ឿរងារផ្តើល់ជាមួយវិសយ
័ ព័តមា
៌ នវិទើា ។ ឿរេរបើរបាស់
របព័នប
ធ ណាតើញបចេប
ុ ើបននែដលមានរសាប់របស់រកុម ុនមានលកណៈជា Server Base េោយេដើរតួយើងសំៀន់ៀើំង
្ ណាស់
សរមាប់ឿរផ្្ើសប
់ តូរព័តមា
៌ នរគប់រគងោល់ទិនន
ន ័យទាំងអស់របស់រកុម ុន បុែនតេទាេះបីយើងណាក៏េៅមានកុំពើយូទ័រកូនៗមួយចំនួន
បានទទួលរងនូវឿរវាយរបហារពីពក
ួ េមេោគចំណាយេពលេវោតេមលើងរបព័នធរបតិបតតិឿរ និងឿរបាត់បង់ទិននន័យេោយ Hard
Disk ខ្ូចជាេដើម ។ ដូេចានើេះេទើបរកុមសិកើារសាវរជាវមានគេរមាងេរៀបចំតេមលើងរបព័នធ Microsoft Forefront TMG 2010
ែដលជារបព័នធមយ
ួ ជួយសរមួលដល់ឿរងារអនករគប់រគងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់មាើសុីនកូនេៅកនុងរកុម ុនបែនថម
េទៀតកនុងឿរកំនត់សទ
ិ ធិេលើមាស
ើ ុីនកូនកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet ឿរ Download និងឿរេបើក Websiteេផើឝងៗតាមរយៈ
ឿររគប់រគងេោយ Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមាើសុីនេម ។ ឿរតេមលង
ើ គេរមាងរបព័នធែដលទាក់ទងេៅនឹង
ឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់ Internet េនេះេ ង
ើ រតូវអនុេឡាមតាមវិធីសាស្រសត Microsoft Infrastructure េោយកនុងេនាេះបាន
េធវើឿរេរៀបចំបលង់របព័នប
ធ ណាតើញៃនឿរសិកើា និង Network Architecture System (េដើមើបីងាយរសួល រគប់រគង និងែបង
ែចកឿរងារ) េោយសថត
ិ េៅទីតាំងបនទប់ជាមួយមាស
ើ ុីនេម ។ រកុម ន
ុ បានតេមលើងនូវ Network Service មួយចំនួនដូចជា៖
Active Directory Domain Controller, DHCP Service, Hyper-V និង DNS Service ដូេចនេះរកុមសិកើា
រសាវរជាវសរមួលនូវ Network Service ែដលរកុម ុនមានរសាប់េ យ
ើ េនាេះដូចជាកំណត់ឲើយមាស
ើ ុីនកូនទាំងអស់ចាប់យក
IP Address េោយសវ័យរបវតតិពមា
ី ើសុីនេម DHCP Server និង Join េធវជា
ើ មាស
ើ ុីនកូនេោយសវយ
័ របវតតិេោយពុចា
ំ ំបាច់
េធវើឿរ Join Domain មតងមួយៗេនាេះេទ ។
៥.២. ស្ចកតី្នតិដ្ឋាន

េរឿយពីបានតេមលើង និងអនុវតតន៍េលើឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet េៅរកុម ុន PCSP Group Co.,

Ltd

រួចមកោចសននិោន
ឋើ បានថា ឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet ពិតជាផតលសា
់ រៈរបេយជន៍សំៀន់សរមាប់

រកុម ុនេោយសារែតរកុម ុនមានឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់

Internet

សមរសបតាមបទោឋើនរតឹមរតូវ

និងសមរសប

េៅតាមតរមូវឿររបស់អក
ន េរបើរបាស់ ។ គេរមាងឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់ Internet មួយេនេះបានសិកើា និងេរៀបចំតេមលើង
រួចោល់េ ើយេោយផតល់នូវគុណសមើបតតិដូចជា៖
 ងាយរសួលរគប់រគងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់ User
 ឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet មានសុវតថិភាពជាងមុន
 ែលងមាន Spam E-mail ចូលមករុៀន
 ោចបិទ Website ែដលមិនរក់ពន
័ ធនឹងឿរងាររបស់រកុម ុន
 មិនបារមភចំេរេះេមេោគែដលបងបខ្
់ លួនេៅេលើ Website
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សាកលវិទយាល័យន័រតុន

៥.៣. ការផតល់អនុស្
ា ន៏

បនាតប
ើ ់ពីបានេធវើឿរសិកើាវិភាគ អនុវតដន៍របកបេោយឿរខ្ិតខ្ំរបឹងែរបង

ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា

និងយកចិតដទក
ុ ោក់េលើរបព័នធសេំ ណើេនេះ

េ ើញថាមានភាពងាយរសួល និងតំេណើរឿរឿន់ែតលអរបេសើរជាងមុន ែដលោចេឆលើយតបេៅនឹងតំរូវឿររបស់រកុម ុន។ បុែនដ
របព័នធេនេះក៏េៅមានចំនុចខ្វេះៀតមួយចំនួនែដលគួរែតសិកើាបែនថមេទៀត។ េដើមើបីឲើយរបព័នធេនេះមានភាពរបេសើរជាងេនេះេៅេទៀត
ឿរសិកើារសាវរជាវេនេះ សូមផដល់អនុសាសន៍ដូចជា៖
 គួែតមានវគបប
ំ នដល់បគ
ុ លិកេោយយល់ដឹងពីសារៈសំៀន់ និងឿរេរបើរបាស់របព័នធេោយបានសាតើត់
 េដើមើបីទំនក
ុ បំរុងទប់សាត
កើ ់ឿរររមាស
ើ ុីនេម កុំេោយខ្ូចជាយថាេ តុចាំបាច់រតូវតំេ ើង Additional Server ថមី
មួយេទៀតរពមទាំងតំេ ើងនូវ Active Directory Domain Controller, DHCP Service និង DNS
Service េោយមានលកណៈរួមេៅមាើសុន
ី េមេផើឝងេទៀត និងបំបាត់េចាលនូវភាពែដលោចទទួលរងេរេេះ។
 េដើមើបីធានាបាននូវសមតថិខ្ស
ព ់កនុងឿរផតល់នូវរបព័នធរបតិបតតិឿរេផើឝងៗេៅដល់មាើសុីនកូនែដលពឹងែផអកទាំងរសុងេលើ
មាើសុីនេមេនាេះ រកុមសិកើាតរមូវេោយបែនថម Ram និងេរបើរបាស់នវូ CPU ខ្ពស់ៗជាងមុនេៅេោយមាស
ើ ុីនេម។
 ោល់ Configuration ទាំងអស់ែដលមានេៅកនុង Microsoft Forefront TMG 2010 រតូវ Backup ទុក
ជានិចេរបសិនេបើមានឿរផ្្ស
ើ ់បតូអវីមយ
ួ ។
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