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ជុំពូកទី ១  
ស្ចកតីសផតើម 

 សពវៃថៃេនេះវិសយ័វិទើាសាស្រសតមានឿររីកចំេរីនគួរេោយកតស់េំល ់ េ ើយេៅេលើពិភពេោកកម៏ានចំណាប់ោរមមណ៍
យ ើងៀ្ើំងេៅេលើឿររីកចំេរីនៀងែផនកពតម៌ានវិទើាែដលទាកទ់ងេៅនងឹរបព័នធកុពំើយូទ័រ ជាពិេសសបេចេកវិទើាតរបព័នធបណាតើញ   
កុំពើយូទ័រេររេះថាវាបានផតលេ់ៅអថរបេយជន៍ជាេរចើនដល់មនុសើឝេៅជុវិំញពិភពេោក ដូចជាឿរផ្្ើស់បតូរពត៌មានពីកែនលងមួយ
េៅកែនលងមួយេទៀតយ ើងឆាប់រ ស័ និងេធវើេោយឿរទនំាកទ់ំនងរបស់មនសុើឝឿន់ែតរបេសើរេ ើងែថមេទៀត។ េោយយល់
េ ើញនូវសារៈរបេយជន៍ៃនឿរេរបើរបាស់របពន័ធេនេះេទើបេធវើេោយបណាតើរបេទសេៅជុំវិញពិភពេោកសទុធែតយករបព័នធេនេះមក
េរបើរបាស់េសទើររគប់ែផនកទាំងអស់មិនថាែតសាណើបន័រដឋ រឺសាណើប័នឯកជនេ ើយ។ ចំេរេះេៅរបេទសកមពុជាេយើងវិញក៏សេងតេ ើញ
ថាេៅតាមសាណើប័នរដឋ អងឿរ និងរកុម  ុនឯកជននានាគឺសទុធែតេរបើរបាស់របព័នធបណាតើញកុពំើយូទ័រដូចជា Local Area 
Network (LAN) និងរបព័នធ Internet េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរទំនាកទ់ំនងេនើ និងផតលព់តម៌ាន រឺែចកចាយឯកសារេផើឝងៗ
េៅេោយបុគលិកេៅកនុងសាណើប័ន រឺតាមបណាតើញរបស់ខ្លួនែដលេៅតាមេខ្តតឆាងើយៗ។ េ តុេនេះេ ើយេទើបឿរេរបើរបាសរ់បព័នធ      
បណាតើញកុពំើយូទ័រជាជេំរីសដល៏អកនុងឿរបំេពញតំរូវឿរដល់មនុសើឝរគប់រូប។ 
 រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. ជារកុម  នុមួយកនុងចំេនាមរកុម  ុនជាេរចើនែដលផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនា
សមព័នធកុំពើយទូ័រ។ ប ុែនតឿររគប់រគងរបព័នធបណាតើញកុពំើយូទ័ររបស់រកុ  នុពុំទានម់ានភាពលអរបេសើរេៅេ ើយេទ ជាពិេសសគឺឿរេរបើ
របាស់របព័នធ Internet ។ េនេះគឺជាឿរេធវសរបែ សមួយយ ើងធំ ែដលោចបងរេោយរកុម  ុនជបួរបទេះបញ្ហើអវីមួយែដលមិន
ោចនឹកសាមើនដល់ ដូចេនេះេទើបជុំរុញេោយឿរសិកើាសំេរចចិតតេលើកេ ើងជាដំេណាេះរសាយមួយែដលសថតិេៅេរឿមរបធានបទ
មួយថា “ឿរអនុវតតន ៍ Forefront Threat Management Gateway 2010” កនុងេេលបំណងេដើមើបីឿរររ និងរកើារ
សុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet។ 

១.១. បុពវសេតុននការ ិ្កសាស្សាវស្រាវ 
 រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. មានទីតាំងសថិតេៅផទេះេលខ្ ២៤c ផលូវេលខ្២០៦ សងាកើត់បឹងសាឡាង              
ខ័្ណឌទួលគក រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជា។ រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. បានបេងើតេ ើងកនុងអំ ុងឆានើំ ២០០២   
កនុងេេលបំណងផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនាសមព័នធកុពំើយូទ័រ។ 
 ដូចេនេះេ ើយេទើប រកុម  ុនបានតំេ ើងរបព័នធបណាតើញកុពំើយូទ័រេោយភាជើប់ជាមួយនឹងរបព័នធ Internet េដើមើបងីាយរសួល
កនុងឿទំនាក់ទំនង និងែចកចាយឯកសារេផើឝងៗេៅេោយបុគលកិ ប ែុនតឿរងារទាំងអស់េនាេះេៅមានភាពងវេះៀត និងមិនទាន់
ចើាស់ោស់េៅេ ើយេទ ។ ដូចេនេះេ ើយេទើបេធវើេោយរកុមសិកើាបានេលើកជាសំេណើរដល់រកុម  ុន PCSP Group Co., 
Ltd.  េោយេរបើបេចេកវិទើាថមីៗ េដើមើបីឿត់បនថយភាពលំបាកែដលធា្ើបែ់តេកើតមានេៅកនុងរកុម  ុន។ 
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១.២. ចុំស ាទបញ្ហាននការ្កិសាស្សាវស្រាវ 
 តាមរយៈឿរចុេះសិកើារសាវរជាវវិភាគ និងឿរចុេះកមមសិកើាេោយផ្តើល់េៅរកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. រួច
មកបានសេងតេ ើញថាមានបណាហើមួយចំនួនែដលរក់ព័នធកនុងឿររគបរ់គងរបព័នធ Internet េោយេរបើរបាស់ ISA Server 
2006 ែដលជាេ តុេោយឿរសកិើាតំរូវេោយរកុម  នុផ្្ើស់មកេរបើកមមវិធីថមី Microsoft Forefront TMG 2010។ 
េរឿយពបីានេធវើឿរសាកសួរពីផលវិបាករបសប់ុគលកិរួចមក និងេធវើឿរពិភាកើាជាមួេោករបធានរកុម  ុនរួចមក រកុមសិកើា
បានកំណត់នូវបណាហើមួយចនំួនដចូជា៖ 

 មា ើសុីនកនូមិនបានចុេះេ មើេះេធវើជាសមាជកិជាមួយមា ើសុីនេម ែដលេធវើេោយអនកេរបើរបាស់មា ើសុីនកនូោចបញ្េលូ 
កមមវិធីេផតសផ្ឍើស ែដលបងរេោយមានបញ្ហើេមេោគជាញឹកញ ើប់ 

 ែតងែតមានឿររុៀនពី Spam េៅេពលែដលេផញើ និងទទួល E-mail 
 មានឿរ Download ឯកសារេផើឝងៗែដលមិនរក់ព័នធនឹងឿរងាររបចាំៃថៃ 
 មានឿរេបើកេមើល Website េផតសផ្ឍើសែដលេធវើេោយមានឿររុៀនដល់ឿរងារេៅកនុងរកុម  ុន 

១.៣. វតថបុុំុំណងននការ ិ្កសាស្សាវស្រាវ 
 េយងេៅតាមឿរកំណត់បញ្ហើេនេះេទើបតំរូវេោយមានឿរសិកើាបំភលឺ នងិោតរតោងចំនុចសំៀន់ៗៃនបញ្ហើ េ ើយក៏រតូវ
បានរសាវរជាវរិេះរកមេធើាបាយលអៗ មកេោេះរសាយោលក់ងវេះៀតែដលបានេរៀបោប់ៀងេលើ និងផលវិបាកទាំងឡាយែដលេកើត
មានេៅកនុងរកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. េដើមើបីេរៀបចគំំេោង និងរគប់រគងរបព័នធកុពំើយទូ័រទាំងេនេះ។ េេ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 និងផ្ែនកុំណតន់នការ្កិសាស្សាវស្រាវ 
 េរឿយពបីានេធវើឿរសិកើាេៅកនុងរកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. េរឿមរបធានបទឿរអនុវតតន៍ “Forefront 
Threat Management Gateway 2010” រួចមក ឿរសិកើាបានសូមេលើកយកែតចំនចុណាែដលនឹងេធវើដូចជាឿរតេមលើង 
Microsoft Forefront TMG 2010 េដើមើបីេធវើជា Proxy Server, Firewall, Caching Server, ឿរបេងើត Access 
Rule Element និងឿរេរៀបចំេធវើរបាយឿរណ៍ៃនឿរេរបើរបាស់របពន័ធ Internet ។ 
១.៥. ផលស្បសយាជនន៍នការ្កិសាស្សាវស្រាវ 
 បនាតើប់ពីបានចុេះសកិើារសាវេៅេលើរបធានបទៀងេលើេនេះរួចមកេ ើញថារបធានបទេនេះបានផតល់ផលរបេយជន៍ជាេរចើន
មកដល់រកុមសិកើា ក៏ដូចជារកុម  នុផងែដរ។  
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    ១.៥.១. សារៈប្រយោជនស៍ប្ាប់ប្រុមហ ៊ុន 
 សុវតថិភាពៃនឿរេរបើរបាស់ឯកសាររបសប់ុគលកិលអរបេសើរជាងមុន 
 សំរួលដល់ឿរកណតស់ិទធកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet 
 េធវើេោយ Internet មានេលើបឿនេលឿនជាងមុន 
 េនើនឿររុៀនពីេមេោគេៅដល់កុំពើយទូ័ររបសប់ុគលកិ 
 ែលងមានឿររុៀនពីពកួ Spam E-mail 

    ១.៥.២. សារៈប្រយោជន៍សប្ាប់អ្នរសិរាជំនាន់យប្ោយ 
 ទុកឿរចងរកងេសៀវេៅេនេះេធវើជាឯកសារសំោប់អនកសិកើាជនំាន់េរឿយ 
 ោចយកេសៀវេៅេនេះេធវើជាគំរូៃនឿរេធវើសាោណា 
 រទឹសតីេមេរៀនមួយចំនួនបានបកែរបជាភាសាែខ្មរេ ើយរសាប ់
 ជួយឿតប់នថយឿរចំណាយេពលរកឯកសារេផើឝងៗេៅេលើរបព័នធ Internet 
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ជុំពូកទ ី២ 
 រុំលកឹស្ទឹ្ តី និងឯកសារផ្ែលពាកព់័នធ 

២.១. ឯកសារផ្ែលស្បមូលបាន 
េរឿយពបីានចុេះសិកើាេៅរកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. រួចមកេយងតាមឯកសារែដលបានរបមូលឯកសារ

សរមាប់េធវើឿរែកលអំ និងរគប់រគងេៅ PCSP េនាេះមានដូចជា៖ 
 រចនាសមព័នឿរងារ 
 លំ ូឿរងារបចេបុើបនន 
 បលង់របពន័ធបណាតើញកុំពើយទូ័រ 
 ចំនួនមា  ស ីុនកូន 
 ចំនួនមា ើស ីុនេម 

២.២. ស្ទឹ ត្ីផ្ែលពាក់ព័នធកែងុការ្កិសា 
 េមេរៀនរទឹសត ី និងឯកសារែដលរក់ព័នធជាែផនកមួយែដលជយួសំរួលដល់ឿរសិកើាកនុងឿរតំេ ើងរបព័នធបណាតើញ និង   
េធវើេោយមានរបសទិធភាព។ េ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 េ ើយវាោចេរបើរបាសស់ំោប់េធវើឿរកណត់សេំល់ និងជួយ
សំរួលដល់របព័នធបណាតើញកុំេោយមានឿររុៀនណាមួយចូលមកបាន។ របព័នធបណាតើញមយួែដលោចតំេណើឿរេៅបានលអ គឺ
ោរសយ័េលើឿរេរៀបចំ និងមានសវុតថិភាព។ េរឿយពីឿរសកិើារសាវរជាវ រកុមសិកើាបានដករសង់ឯកសារ និងរទឹសតែីដលរក់
ព័នធនឹងឿរតំេ ើងរបពន័ធបណាតើញដចូជា៖ 

 Firewall 
 Network Protocol 
 យលដ់ឹងអំពី Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) 
 យលដ់ឹងអំពី Web Secure Gateway 
 យលដ់ឹងអំពី E-mail Protection 
 យលដ់ឹងអំពី Intrusion Prevention 
 Windows Server 2008 Component and Concepts 
 របេភទៃនអនកវាយរបហារបពន័ធបណាតើញ 
 របេភទៃនរបព័នធបណាតើញ 
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២.២.១. Firewall 
 េយងេៅតាមេគ ទំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_%28computing%29 បានេោយនិយម
ន័យថា Firewall គឺជាឧបករណ ៍ រឺក៏ជាបណ្តំៃនឧបករណ៍ែដលបានបេងើតេ ើងកនុងេេលបំណងឿររររបព័នធបណាតើញេោយ 
េធវើឿរអនុញ្ញើត រឺមិនអនុញ្ញើតេោយោល់ឿរបញ្ជូនទិនននយ័េផើឝងៗែដលឆលងឿត់របព័នធបណាតើញ ។  របព័នធរបតបិតតិឿរែដល     
តំេណើឿរេៅេលើកុំពើយូទ័រជាេរចើនែតងែតមាន Firewall រួមបញ្េូលេៅកនុងេនាេះេដើមើបីឿរររោល់ឿររុៀន រឺឿរវាយរបហារ  
េផើឝងៗែដលមានេៅេលើរបពន័ធ Internet។ 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ២.១: Firewall 

២.២.១.១. របបៀបគ្រប់គ្រង នងិគ្រួរពិនិរយចរាចរបៅប ើគ្បព័នធបណ្តា ញរបស់ Firewall 

 េយងេៅតាមរយៈេសៀវេៅ Cisco Press – Firewall Fundamentals ែដលនិពនធេោយេោក               
Wes Noonan និង េោក Ido Dubrawsky បានែចងថាឿរងារដំបូងបងអស់របស ់ Firewall គឿឺររគប់រគង និងរតួត     
ពិនិតើយេៅេលើចោចររបសរ់បព័នធបណាតើញ ។ ោល ់ Packet និង Connection ែដលបានបញ្ជូនេៅេលើរបព័នធបណាតើញរតួវបាន
តាមោន និងរតតួពិនិតើយេោយ Firewall ទាំងអស់។ 

ក. Packet Inspection  
 Packet Inspection គឺជាតំេណើឿរៃនឿរបញ្ជូន និងោោំងោល់ Packet ទាំងឡាយណាែដលបានឆលងឿត់របពន័ធ
បណាតើញ េ ើយេធវើឿរេផទៀងផ្តើត់អវែីដលមានេៅកនុង Packet រួចេធវើឿរអនុញ្ញើត រឺមិនអនុញ្ញើតេៅតាម Access Policy 
ែដលបានកំណត់។ Packet Inspection េធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើធាតុមួយចំនួន រឺទាំងអស់ែដលមានេៅកនុង Packet ដូចជា៖ 

 Source IP Address 
 Source Port 
 Destination IP Address 
 Destination Port 
 IP Protocol 
 ពត៌មានរបស ់Packet Header 
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ខ្. Stateful Packet Inspection 
 Stateful Packet Inspection ែដលេគបានសាគើល់វាថាជា Dynamic Packet Filtering េ ើយវាេធវើឿរ     
រតួតពិនិតើយ េៅេលើសកមមភាពេផើឝងែដលឆលងឿត់េៅេលើរបព័នធបណាតើញ ។ 

២.២.១.២.គ្បបេទ Firewall 

 Firewall រតូវបានេគែបងែចងេោយេៅតាមរបេភទៃនឿរងារេផើឝៗេនើដូចជា៖ 
ក. Network Layer and packet filters Firewall 

 Network Layer Firewall ែដលេយើងោចេ ើយមើា ើថា Packet Filter ែដលវាេធវើឿរេៅ Low level ៃន 
TCP/IP protocol stack េ ើយវាមិនអនុញ្ញើតេោយ Packet ទាំងឡាយណាឆលងឿត់បានេទ លុេះរតាែតរតូវល័កខ្័ណឌរបស់
វា។ Network Layer Firewall រតូវបានេគែបងែចកជា ២របេភទតូចៗេទៀតគឺ Stateful និង Stateles.  

Stateful firewall េធវើឿររកើាទុកោល់សកមមភាពរបស់ Session េ ើយេរបើរបាស់ពតម៌ានទាំងេនាេះេដើមើបីបេងើន
េលើបើនៃនឿរបញ្ជូន Packet។ 

Stateless firewall េធវើឿររតួតពិនិតើយ និងេផទៀងផ្តើតល់័កខ្័ណឌេៅេលើ Packet ែដលបានបញ្ជូនឆលងឿត់របព័នធ     
បណាតើញរបសិនេបើវាមិនរតឹមរតូវេទ គឺវាមិនអនុញ្ញើតេោយ Packet ឆលងឿត់េទ។ 

ខ្. Application Layer  Firewall 
 Application-layer Firewall េធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើឿរ access របស់ application រឺក៏ service ទាំង  
េៅៀងកនុង និងេរៅរបព័នធបណាតើញ។  

គ. Proxies 
 Proxy ក៏រតូវបានេគេរបើរបាស់េធវើជា Firewall បានែដរេោយវាេធវើឿរេឆលើយតបេៅនឹង input packet 
(connection request) េៅតាមលកណៈរបស់ application។ 

 . Network address translation 
 Firewall បានេរបើរបាស់ Network address translation (NAT) េដើមើបីេធវើឿរោកោ់ស័យោឋើន              
(IP Address) ពិតរបស់មា ើសុីនកូនែដលេធវើឿរ Request េៅឿន់របព័នធបណាតើញៀងេរៅ។ ឿរោក់ោសយ័ោឋើនែបបេនេះ   
គឹជួយឿរររមិនេោយមានឿរវាយរបហារេផើឝងៗពីរបព័នធបណាតើញៀងេរៅបាន។ 
២.២.២. Network Protocol 

 េបើេយងតាម Website http://compnetworking.about.com/od/networkprotocols/g/protocols.htm 
បានែចងថា Networking Protocol រតូវបានេគឲើយនិយមនយ័ថា ជាភាសាៃនចើាប់ និងឿរសនមតស់រមាប់ឿរេធវើឿរទនំាក់
ទំនង រវាងឧបករណ ៍ និងឧបករណ៍ ។ Protocol មួយេោយរួមបញ្េលូទាំងរទង់រទាយៃនចើាប់យ ើងជាក់ោក់មួយែដលេធវើឲើយ 
Packet របស់ទិនននយ័េៅជាសារេ ើយោចេផញើវាេចញេៅឲើយេគោចទទលួយកបាននូវទិននន័យទាំងេនាេះកនុងលកណៈសមរសប
េៅតាមឿរទនំាកទ់ំនងេនើេនាេះ ។ 

http://compnetworking.about/
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 Protocol ជាេរចើនែដលសថតិេៅកនុងរបព័នធបណាតើញកុំទើយទូ័ររតូវបានេគេរៀបចំវាពីករមិតខ្ពស់រ តូេៅដល់ករមិតទាប។ 
ចំេរេះ Internet Protocol េោយរួមបញ្េលូទាំង 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 ជាភាសាមូលោឋើនសំោប់កុពំើយូទ័រទំនាកទ់ំនងេនើ ឬជា Protocol របស់ Internet។ IP ជាទូេៅេគេរបើវា

ជាមួយនឹង Transport Control Protocol (TCP)  េ ើយេគបានផ្្ើសប់តូរវាេៅជា TCP/IP។  ។ វាោចរតូវបានេគ     
េរបើេដើមើបីេធវើជា Protocol កនុងឿរទំនាកទ់ំនងេៅកនុង Private Network ផងែដរ រឺោចនិយយបានថាវាេធវើជា Protocol 
របស់ Internet រឺ Intranet ក៏បាន ។ េៅេពលែដលេយើង Setup េោយ  Access ផ្តើល់េៅនឹងរបព័នធ Internet េនាេះកុំពើយទូ័រ
របស់េយើងរតូវបានផតល់ឲើយនូវឿរចមលង និង TCP/IP Program េោយរេនែ់តកុំពើយូទ័រដៃទេទៀតែដលោចេផញើេចញនូវសារ រឺក៏
ទទលួនូវព័តម៌ានមកវិញកម៏ានឿរចមលងរបស ់TCP/IP ែដរ ។ TCP/IP មានពីរ Layer គឺ Layer ខ្ពស់ Transmission 
Control Protocol មានតនួាទេីរៀបចំឿររបមូលផតុំនូវ Message រឺក៏ File ឲើយេៅជា Packet តូចៗែដលរតូវបានេគបញ្ជូន
ឆលងឿត់េៅេលើអ ើនធឺែណត និងឿរទទលួមកវិញេោយរសទាប់ TCP Layer ែដលបានផតុំេ ើងវិញនូវ Packet ទាំងេនាេះឲើយេៅ
ជា Original Message ដូចេដើមវិញ ។ ចំែណកឯ Layer ទាបវិញគឺ Internet Protocol មានតួនាទឿីន់ឿបន់ូវែផនក 
Address ែដល Packet នីមួយៗរតូវចំេេលេៅេ ើយរគប់ Forward Message ។ 

 TCP/IP េធវើឿរេៅកនុង Layer ចាបព់ីទី ៥ ដល់ទី ២ 
 វារតូវបានបេងើតេោយ DoD (Department of Defense) េៅោេមរិកសរមាប់ ARPANET Wide    

Area Network 
 TCP/IP សពវៃថៃបានឿ្ើយេៅជា 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 េ ើយមានឿរថយចុេះកនុងឿរេរបើរបាស់ Protocol េនេះេោយ    
សារែតមានឿររីកចំេរីនរបស់ TCP/IP (Windows NT) ។ IPX គឺជា Protocol ែដលវិវតតន៍ព ី Xerox Network 
System (XNS) Protocol  ែដលបានបេងើតេ ើងេោយ Xerox ។ SPX គឺជា Protocol Layer ែដលបានផតល ់       
ឿ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) 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.៣: IPX/SPX 

២.២.២.៣. HTTP Protocol 

 HTTP Protocol គឺជា application protocol សំោប់របមូលផតុំនូវមូលោឋើនៃនពត៌មានេៅេោយ World 
Wide Web ។ 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី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/threat-
management-gateway.aspx បានេរៀបោប់ថា Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) គឺជា 
Secure Web Gateway េ ើយវាមានធំទូោយកនុងឿរឿរររោល់ឿររុៀន រឺេមេោគេផើឝងៗែដលមកពីឿរៀងេរៅេោយ
េរបើរបាស់ឿរបញ្េូលរសទាបឿ់រររពីរ។ 
 េេលបំណងកនុងឿរេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 មានដូចជា៖ 

 Firewall - រគប់រគងេលើចើាប់របស់របព័នធបណាតើញ 
 Secure Web Gateway - ឿរររអនកេរបើរបាស់ពីឿរវាយរបហាតាមឿរេបើកេគ ទំព័រ 
 Secure E-mail Relay - ឿរររអនកេរបើរបាស់ពីឿរវាយរបហាតាមរយៈ E-mail 
 Intrusion Prevention - ឿរររមាសុនីកូន និងមាសុីនេមពីឿររុៀន រឺវាយរបហាពីរបពន័ធបណាតើញៀងេរៅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

រូបភាពទី ២.៥: Forefront TMG Management  
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២.២.៣.១. សមាសភាពដែ មានបៅក្នងុ Forefront TMG 2010 

ក. URL Filtering  
 Url Filtering េរបើសំោប់បទិេៅោល់េគ ទពំ័រណាែដលមានភាពមិនរបរកត ី រឺមានេមេោគបងប់ខ្លនួេៅទេីនាេះ
ែដលោចេធវើេៅយប េះរលដ់ល់អនកេរបើរបាស់។ េដើមើបីេធវើឿរងារទាងំអស់េនាេះបាន 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 មានសមតថភាពកនុងឿររររបព័នធបណាតើញកុំេោយមានឿររុៀន រឺឿរវាយរបហា          
ពីៀងេរៅតាមរយៈ េគ ទំព័រ និងសារេអ ិចរតូនិច រឺក៏ឿរវាយរបហាេផើឝងែដលេកើតមានេៅកនុងរបពន័ធបណាតើញ។ 

 
 
 
 
 

 
 

រូបភាពទី ២.៧: Network Inspection System 
 
 
 
 



សាកលវិទយាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា 

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ ត្កុុំពយូទ័រ  ទុំព័រៈ 11 

គ. Web Anti Malware 
 Web Anti Malware គឺមានសមតថិភាពកនុងឿរ ឿររររបព័នធបណាតើញៀងកនុងកុំេោយមានឿរវាយរបហាពីពកួ 
Malware ែដលមានេៅេលើរបពន័ធ 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 េររេះវាោចេធវើឿរោក ់  
ព័ត៌មានរបស់របព័នធបណាតើញៀងកនងុេោយវាេរបើរបាស់ IP របស់ Proxy Server ជុំនួសវិញេដើមើបីេធវើឿរ Request េៅរបព័នធ
បណាតើញៀងេរៅ។ Proxy Server វាោចេធវើេោយឿរេរបើរបាស់ Internet មានសុវតថិភាពេោយសាែត: 

- User authentication: េពលែដលអនកេរបើរបាស់េធវើឿរេសនើរសុំេដើមើបីផ្ជើប់េៅឿនរ់បពន័ធ Internet, Proxy 
Server តំរូវេោយអនេរបើរបាស់បញ្េូលនូវ Username និង Password ជាមុនសិន េ ើយវាេធវើឿរជំទាស ់  
ភា្ើមៗេបើសិនជាអនកេរបើរបាស់បញ្េលូនូវ Username និង Password មិនរតឹមរតូវ។  

- Filtering client requests: េធវើឿរែឆកេមើលឿរេសនើសុំេោយេមើលេៅេលើ IP address, Protocol រឺក៏ 
Application ែដលកំពុងែត access េៅឿន់របព័នធ Internet ។ 

- Logging user access: េធវើឿររកើាទុកោល់ព័តមានៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់អនកេរបើរបាស់។ 
- Hiding the internal network detail: េធវើឿរោកោល់ព័តមានរបសរ់បព័នធបណាតើញៀងកនុងេៅេពល
ែដលអនកេរបើរបាស ់access េៅរបព័នធបណាតើញៀងេរៅ។ 

 ច. Access Rule Elements 
 Access Rule Elements គឺជាកើបួនចើាប់សំោប់េោយរបព័នធបណាតើញមួយោចទាក់ទងេៅរបព័នធបណាតើញមួយ
េទៀតបាន។ ឿរេរៀបចំ Access Rule Elements េនេះភាគេរចើនគឺេផ្ឍើតេៅេលើឿររគប់រគងសទិធិកនងុឿរេរបើរបាស់របព័នធ     
បណាតើញ Internet របស់ User, Content Type, និង Network Object។ ឿរេរៀបចំែបបេនេះគឺវាេធវើេោយេយើងមានភាព
ងាយរសលួកនុងឿររគប់រគងេលើឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet រប់សអនកេរបើរបាស់។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទ ី២.១០: តំេណើឿររបស ់Access Rule 
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 ឆ. Report 
 ឿរេរៀបចំ Report េនេះេ ើងគឺេដើមើបីងាយរសលួកនុងឿរតាមោនសកមមភាពៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet 
របស់អនកេរបើរបាស ់។ របាេភទកនុងឿរេរៀបចំ Report មានដូចជា៖ 

 Summary: បងាហើញព័តមានចោចររបស់របពន័ធបណាតើញែដលមានលកណៈជាលំោបៃ់ន Application 
 Web Usage: បងាហើញព័តមានរបស់ Website ែដលអនកេរបើរបាសប់ានចូលេៅឿន ់
 Application Usage: បងាហើញពត័មានៃនឿរេរបើរបាស់ Internet Application របស់ top users, client 

applications, and destinations 
 Traffic and Utilization: បងាហើញព័តមានៃនឿរេរបើរបាស់ Internet េោយេមើលេៅេលើ Application, 

Protocol និង Direction 
 Security: ផតល់ព័តមានទាំងឡាយណាែដលពើាយមចលូមកបំផ្្ើញរបព័នធសុវតថិភាព 

២.២.៣.២. ការបគ្រើសបរើសគ្បព័នធបណ្តា ញរំរូរបស់ Microsoft Forefront TMG 2010   

ឿរេរជើសេរីសរបព័នធបណាតើញគំរូគជឺាឿរសំៀន់ណាសស់ំោបប់ណាតើញទាំងមូលែដលទាមទារេោយមានឿរយល់ដឹង
ចើាស់ពីរបព័នធបណាតើញគំរូេនាេះថាេតើគំរូមួយណាែដលសមរសបតាមតរូំវឿរបណាតើញែដលចង់បាន ែ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 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.១១: Edge Firewall 
េៅេពលែដល Forefront TMG េដើរតួរជា Edge Firewall តំរូវេោយវាមាន Network Card ពីរែដល  

មួយភាជើប់េៅឿនរ់បព័នធបណាតើញៀងេរៅ (Internet) និងមួយេទៀតភាជើប់េៅឿន់របពន័ធបណាតើញៀងកនុងែដលជារបព័នធបណាតើញ
ែដលរតូវបានឿរររេោយ Forefront TMG។ 
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គុណសមើបតតិរបស ់Edge Firewall មាន៖ 
- ឿរររឿរ access េៅឿន ់default internal network េោយ default external network 
- ោល់មា ើសុីនរបស់របព័នធបណាតើញៀងកនុងទាំងអស់រតូវបានឿរររ េ ើយោចអនុញ្ញើតិេោយ Access 
បានតាមរយេះឿរ publish 

- ងាយរសលួកនុងឿរកំណត ់
ខ្. Leg Perimeter 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.១២: 3-Leg Perimeter 
3-Leg Perimeter អនុញ្ញើតិេោយេធវើឿររបតបិតត ិ Perimeter Network (DMZ) េៅកនុងរបពន័ធបណាតើញ។ 

Perimeter Network គឺជារបព័នធបណាតើញែដលអនុញ្ញើតិេោយ User មកពីរបពន័ធបណាតើញៀងេរៅ និងពីរបព័នធបណាតើញ
ៀងកនុងេធវើឿរ access េៅវាបាន។ ឿរេរជើសយក Template េនេះ វាេធវើឿរ setting network interface ចំនួនបី ែដល
មួយភាជើប់េៅឿនរ់បព័នធបណាតើញៀងកនុង និងមួយេទៀតភាជើប់េៅឿន់របព័នធបណាតើញៀងេរៅ និងមួយេទៀតភាជើប់េៅ Perimeter 
Network។  

គុណសមើបតតិរបស់ 3-Leg Perimeter មាន៖ 
- ឿរររឿរវាយរបហាេៅឿន ់Default internal Network ពអីនវាយរបហាេៅរបព័នធបណាតើញៀងេរៅ 
- អនុញ្ញើតិេោយ External User េរបើរបាស ់ resource បាន េោយោក់ resource េនាេះចូលកនងុ

Perimeter Network 
- External User ោចេរបើរបាស ់ resource កនុង perimeter network បាន ប ុែនតមិនោចេរបើរបាស់

internal resource បានេទ 
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គ. Back Firewall 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.១៣: Back Firewall 
Firewallរបេភទេនេះឿរររែត internal resource ប ុេណ្ាើេះ ខ្ណៈេពលេៅមាន firewall មួយេទៀតសថិតេៅ

ចេនា្ើេះ Perimeter Network និង External Network។ គំរូរបេភទេនេះផតល់នូវឿរឿរររបានលអ េោយផតល់នូវគុណ
សមើបតតិដចូជា៖ 

- ផតល់នូវឿរឿរររេរចើនរសទាប ់
- ែបងែចកឿរងាររបស ់Firewall បានចើាសោ់ស ់
 . Single Network Adapter 

 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព ២.១៤: Single Network Adapter 
គំរូេនេះមិនមាន របព័នធបណាតើញៀងេរៅេនាេះេទ េររេះវាមាន Network Card ែតមួយប ុេណ្ាើេះ។ េ ើយោចកំណត់

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 

 ឿរឿរររមានភាពទូលទំូោយ៖ 
 Multiple URL Filtering data sources េដើមើបីបេងើនសមតថភាពកនុងបិទេគ ទព័រែដលមិនរបករកតី 
 Anti-Malware មានសមថិភាពៀ្ើងំ 
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 Intrusion prevention រតួតពនិិតើយោលស់កមមភាពែដលមិនរបករកតេីៅេលើ System នងិរបពន័ធបណាតើញ 
េ ើយវាោចបញ្ើឈប់ រឺ បទិ និងោយឿរោល់សកមមភាពទាំងេនាេះ។ 

 ឿររួមបញ្េូលៃនរបព័នធឿរររសុវតថិភាព 
 ងាយរសលួកនុងឿររគប់រគង៖ 

 ឿររគប់រគងទាំងអស់គេឺធវើេៅេលើ Interface ែតមួយ 
 ឿររគប់រគងេៅេលើឿរ access ពីរកុមជាក់ោក់របស់ Server 
 Communication between Servers and Clients: េធវើឿររគប់រគងេៅេលើឿរ access របស់ 

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

 Outbound access from Server: មា ើសុីនេមជាធមមតារតូវឿរ 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 ជាមេធើាបាយមួយេដើមើបេីរៀបចំកុទំើយូទ័រេោយឿរេរបើរបាស់ Windows Server 
2008 េធវើឲើយមានមុខ្ងារចើាសោ់ស់ ។ េៅកនុងស រេសធំមួយកុំទើយូទ័រោចរតូវបានេរៀបចំេដើមើបីេធវើឲើយមានតនួាទីែតមួយេដើមើបី
ធានាឲើយមាន ករមិតសមតថិភាពខ្ពស ់ ។ េៅេពលែដលឿរតេមលើង server roles ជាេរចើនេៅេលើកុំពើយូទរ័ែតមួយេនាេះរតូវបាន
កំណតទ់ុកដចូៀងេរឿម៖ 

 សមតថភាពៃនកុំពើយទ័រគួរែតរេប់រេន់សរមាប់តួនាទីែដលបានតេមលើងទាំងអស់ 
 ធានាថាតរមូវឿរសមតថភាពសរមាប់តួនាទីែដលអនកតេមលើងោចរួមេនើបានេៅេលើកុំពើយទ័រែតមយួ 

Windows Infrastructure service Roles ោប់បញ្េូលទាំង៖ 
 Active Directory Certificate Service សរមាបប់េងើត និងរគប់រគង certification authorities   

certification authorities រតូវបានេរបើរបាសេ់ដើមើបបីេងើត digital certificates សរមាប់ឿរសមាគើល ់  
 Active Directory Rights Management Service សរមាប់ជួយឿរររពីឿរេរបើរបាស់េោយពុំមាន
សិទធិអនុញ្ញើត និងេធវើឲើយមាន licenses ែដលជាក់ោក់ថាេតើសកមមភាពរតូវបានពនិិតើយេមើលជាមួយ content 
និង េោយនរណាមានើក ់ 

 DHCP Server ឿរផតល់ IP addresses  និងឿរេរៀបចំពត័៌មាន IP េោយសវយ័របវតតិេៅអនកេរបើរបាស់  
 DNS Server សរមាបផ់តល់នូវដេំណាេះរសាយេ មើេះសរមាបប់ណាតើញ TCP/IP  
 Fax Server សរមាប់េផញើ និងទទលួទូរសារេអ ិចរតូនិច 
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 File Services សរមាប់ផតល់បេចេកវិទើាៃនឿររគប់រគង់ storage, file replication, និងឿររុករក file   
 Network Policy and Access Services សរមាបផ់តល់ជំនយួ LAN រឺ WAN routing, ឿរអនុវតត
េេលឿរណ៍ access តាមបណាតើញ, ឿរតភាជើប់ VPN និងឿរតភាជើប់ dial-up   

 Hyper-V សរមាប់ផតល់ជាមុខ្ងារ server virtualization  
 Print Services សរមាប់េធវើឲើយមាន និងរគប់រគង់បណាតើញ Printing  
  Terminal Service សរមាប់អនុញ្ញើតឲើយអនកេរបើរបាសដ់ំេណើរឿរកមមវិធីទាំងឡាយេៅេលើ remote server 
ប ុែនតឿរពិនិតើយេមើលលទធផលវិញេៅកនុង Remote Desktop window  

 Windows Deployment Service សរមាបត់េមលើង Windows operating system េៅកុំពើយូទ័រជាេរចើន
េៅ េលើបណាតើញ ។ 

Windows Application Platform Service roles ោបប់ញ្េូលទាំង 
 Application Server សរមាបផ់តល់ដំេណាេះរសាយយ ើងេពញេលញមួយេោយឿរ hosting និងរគប់រគង់ 

distributed business application ោបប់ញ្េូលទាំង service ដូចជា៖ 
 .NET Framework  
 Web server  
 Message Queuing 

 UDDI Service សរមាប់ែចកចាយព័តម៌ានអំពី 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  សំោបរ់កើាទុកនូវ 
Objects នឹងពត៌មានរបស់របព័នធបណាតើញ ដូចជា User Account, Group Account, Application Configuration. 

 
 
 
 
 

 
 

 
រូបភាពទ ី២.១៥: Active Directory 
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- Active Directory Server Roles មានដូចជា៖ 
 Active Directory Domain Services (AD DS) ជា centralized directory សរមាប់ឿររគប់រគង់
អនកេរបើរបាស់ និងកុំពើយទូ័រ េ ើយឿរេផទៀងផ្តើត់តាមបណាតើញេោយឿរេរបើរបាស់ Windows Server 2008  
 AD DS គឺជាមូលោឋើនរគឹេះសរមាប់មុខ្ងារជារបព័នធបណាតើញ 
 Server roles ភាគេរចើនពឹងែផអកេលើ AD DS សរមាប់ផតល់ឲើយអនកេរបើរបាស ់ និងព័តម៌ាន 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) ជាដំេណាេះរសាយមួយេរបើេដើមើបីឿរររព័តម៌ានែដល
បានរកើាទុកេៅកនុងឯកសារ E-mail messages  និង Web sites ពីឿរេមើលេោយេមើនសិទធអនុញ្ញើតឿរែក
ែរប រឺឿរេរបើរបាស់  

 Active Directory Right Management Service (AD RMS) ជាបេចេកវិទើាៃនឿរឿរររព័ត៌មាន
មួយែដលេធវើឿរជាមួយ AD RMS-enable applications េដើមើបីជួយឿរររ digital information ពីឿរ
េរបើរបាស់េោយេមើនសទិធអនុញ្ញើត  

 Active Directory Federation Service (AD FS) ជា server roles មួយេៅកនុង Windows Server 
2008 ែដលផតលប់េចេកវិទើា Web SSO េៅនឹងឿរេផទៀងផ្តើត់អនកេរបើរបាសម់ានើក់ែដលមាន Web 
applications ជាេរចើនតាម Life of a single online session ។  

Active Directory គឺជាកែនលងផទុក objects ែដលមានលកណៈជាកណាតើលៃនរបព័នធបណាតើញព័ត៌មានែដលេរបើេដើមើបី 
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 
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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. តរមវូឿរកនងុឿរតេមលើង Active Directory  
 Hard Disk ែដលមាន Partition ជា NTFS (របសិនេបើថាសរឹងជា FAT រឺ FAT32 េ ើយចង់េធវើវាឲើយ
េៅជា NTFS េ មើេះ Drive េនាេះោចមានឧទា រណ៍ Convert c:/fs:ntfs េៅេលើ Command 
Prompt ) 

 រតូវេរបើ Account និង Password Administrator សរមាប់ Log ចូលមា ើសុីនេម  
 NIC (Network Interface Card) របសិនេបើេមើន Network Card េទេនាេះោច Add Adapter 
មួយេ មើេះ Microsoft Loopback Adapter តាមរយេះ Add/Remove Hardware េដើមើបីេរបើជនំសួ 
Network Card 

 រតូវោក់បញ្េូល IP Address ឲើយ Network Card  
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 េធវើឿរតភាជើប់ពី Network Card េៅឿន ់Hub រឺ Switch 
 រតូវមាន Windows Server 2008 សុីឌ ី 

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 

 ជាកុំទើយទូ័រែដលចាប់យកនូវឿរចមលងៃនព័ត៌មាន Active Directory 
 Domain controllers ែកែរបនវូឿរចមលងៃនព័ត៌មាន Active Directory តាមរយៈ multi-master 

replication ជាមួយ domain controllers ដៃទេទៀតេៅកនុង domain និង forest 
 េឆលើយតបេៅនឹងឿរេសនើសុំរបស់ព័តម៌ាន Active Directory  
 េផទៀងផ្តើត់អនកេរបើរបាស់េលើរបព័នធបណាតើញ 

 ខ្. Read-Only Domain Controller 
 RODC គឺជារបេភទថមីៃន domain controller ែដលមានេៅកនុង Windows Server 2008  
 RODC គឺជា read-only partitions ៃន AD DS database ែតប េុណ្ាើេះ 
 ោចទទួលែតឿរផ្្ើសប់តូរែដលបាន replicate េនើេៅ Active Directory 
គុណសមើបតតៃិន 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 គឺជាឿររបមូលផតុៃំន domains ជាេរចើនែដលៈ 
 ែចករែមលក schema រួមេនើ 
 ែចករែមលក Global Catalog រួមេនើ 
 រតូវបានតភាជើប់េនើេោយ 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 គជឺាបណ្តំៃន objects េៅកនុង domain មួយ ។ OUs ោចទទួលផទកុនវូ៖ 

 Users 
 Groups 
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 Computers 
 OUs ដៃទេទៀត 
ខ្. User Account  

 គឺជា Account ែដលរតូវបានបេងើតេ ើងេោយ Administration េៅកនុង Window Server 2008 
Standard Edition ែដលបានកណំត់ឲើយេរបើរបាស ់Resource  ។ ឿរផតលស់ិទធ ិ និងកំណត់េ មើេះរបស់ User Account 
េ ើយអនកេរបើរបាស់នីមួយៗមានសទិធ Logon ចូល Computer Client េដើមើបីេរបើរបាស់ Account ផ្តើល់ខ្លួនេៅេលើ    
មា ើសុីនេមែដលបានកណំត ់។ User Account ែចកេចញជាពីរែផនកគ ឺ

 Built-in User Account: ជា User Account ែដលេកើត ីងេោយសវយ័របវតតិេៅេពលែដល Setup 
Windows Server 2008 Enterprise Edition ។ ចំេរេះ Built-in User Account មិនោចលបុ
វាបានេទែតោចបតូរ Properties របស់វាដូចជាបតូរេ មើេះរបស់ User Account បតូរ Password របស់ 
User Account  

 Normal User Account: ជា User Account  ែដលបានបេងើតេ ើង Administrator  ។ 
គ. Group Account 
Groups: េរបើេដើមើបីេរៀបច ំUser Computers និង Groups ដៃទេទៀតេៅកនុងបណ្តសំរមាប់ងាយរសួលកណំត ់

សិទធេដើមើបីផតល់ resources ។ ឿរេរបើរបាស ់groups ងាយរសួលរគបរ់គង់កនុងឿរដំេណើរឿរេៅេលើ resources ដូចជា៖ 
 Permission រតូវពិនិតើយនូវអវីែដល Users ោចេធវើេៅបានជាមួយនឹង Resources ដូចជា Folder, File 
ឬPrinter ។ េៅេពលែដលផតល ់Permission េៅឲើយ Group មាននយ័ថា ឲើយអនកេរបើរបាស់ នូវសមតថភាព
េដើមើបី Access ចូលេៅឿន់ Resource និងកំណតឲ់ើយចើាស់អំពីរបេភទៃនឿរ Access ែដលពួកេគមាន 
ឧបមាថារបសិនេបើ User ខ្លេះរតូវឿរ File ដូចេនើគួរែតោកប់ញ្េូល User Accounts ទាំងេនាេះបញ្េលូ
េៅកនុង Group ែតមួយ ។ បនាតើបម់ក និងផតល់សទិធ ិេៅឿន ់Group េនាេះេដើមើបេីរបើរបាស ់ File ែដលពួក
េគរតូវឿរ ។ 

 សិទធិអនុញ្ញើតឲើយ User េដើមើបីសែមតងនូវភារកិចេពួកេគ ដូចជាឿរផ្្ើស់បតូរេពលេវោេៅេលើកុពំើយូទ័រផ្្ើស់បតូរ 
Background របស ់Desktop និង Backing Up ឬ Restoring File...។ល។ 

 របេភទរកុមេពលខ្លេះបេងើត Group សរមាប់សេេលបំណងែដលទាកទ់ងេៅនឹងសុវតថិភាពដូចជាឿរ      
ផតល់សទិធ ។ េពលខ្លេះេទៀតេរបើពកួវាសរមាប់េេលបំណងែដលមិនទាក់ទងនឹងសុវតថិភាពដូចជាេរបើសរមាប់
េផញើសារេដើមើបីជយួសំរួលដល់េេលបំណងទាំងេនាេះ Security និង Distribution ។ Group type 
បញ្ជើក់េ តុអវីបានជាឿរសិកើារតូវេរបើ Groups ។ របេភទទាំងពរីៃន Groups រតូវបានផទុកេៅកនងុ 
Database របស ់ Component Active Directory ែដលអនុញ្ញើតឲើយេរបើរបាស់េៅរគប់ទីកែនលង     
េៅេលើរបព័នធបណាតើញ។ 

 Security Groups: 
Windows Server 2008 Enterprise Edition េរបើែត Security Group ែតមួយប ុេណ្ាើេះេដើមើបីកំណត ់

Permission កនុងឿរ Access េៅេលើ Resources ។ Security Group មានរគប់ទាំងអស់នូវសមតថិភាពែដលជារបស់ 
Distribution Group េររេះ Window Server 2008 េរបើែត Security Groups ែតប េុណ្ាើេះ ។ 
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 Distribution Groups: 
េរបើរបាស់េៅេពលែដលមុខ្ងាររបស់ Groups គឺមិនមានឿររកព់័នធេៅនឹងរបព័នធសុវតថិភាពដចូជាឿរេផញើ Email 

Message េៅឿន់រកុមៃន Users េៅកនុងេពលែតមយួ ។ មិនោចេរបើ Distribution Group េដើមើបកីណំត់សទិធិបានេទ ។  
 Group Scopes  េៅេពលែដលបេងើត Groups រតូវេរជើសេរីស Groups និង Group Scopes ។ Scope 
របស ់ Group កំណត់ទតីាំងជាកោ់ក់ែដលោចេរបើវាេដើមើបកីំណតស់ិទធេៅឲើយ Groups េៅកនុងរបពន័ធបណាតើញ ។ 
Group Scope មានបីរបេភទគឺៈ 
 Global Groups: Global Security Groups ភាគេរចើនេគេរបើសរមាប់ឿរេរៀបចំ Users ណាែដលែបង
ែចកតំរូវឿរ Network Access របហាក់របែ លេនើ  

 Domain Local Groups: ភាគេរចើនរតូវបានេរបើសរមាប់កណំត់ Access េៅឿន ់Resource  
 Universal Groups: ភាគេរចើនរតូវបានកណំត់សទិធេលើ Resources ែដលលមានទនំាក់ទនំងេៅនឹង 

Multiple Domains ។ 
  . Computer Account  

Computer accounts: គឺសរមាប់តរមូវឲើយកុទំើយទូ័រេដើមើបីចលូរួមកនុង domain និងឲើយឿើ្យជាែផនកៃនរចនាសមព័ន   
សុវតតិភាព។ េដើមើបី log on ជាមួយនឹង domain user account មួយរតូវែតេរបើកុទំើយទូ័រេនាេះែដលមាន computer account 
េៅកនុង domain ជាមុនសិន ។ 

២.២.៤.៥. Web Server 

 េយងេៅតាមេគ ទំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver បានេោយនិយមនយ័ថា Web 
Server គឺជាឿរែចកចាយ web pages ទាំងអស់េៅឿន ់Client េោយេរបើរបាស ់ Protocol Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) ។ មានន័យថា ែចកចាយ ឯកសារៃនភាសារ HTML ជាមួយនឹងមាតឿិរ េោយរួមបញ្េូននូវឯកសារ  
ដូចជារូបភាព style េ ើយនឹង scripts ជាេដើម ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

រូបភាពទ ី២.១៧: Web Server 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver
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Internet Information Service (IIS) ជាេសវាកមមមួយែដលសថិតេៅកនុង Web Server េៅកនុង Windows 
2008 Server ែដល៖ 

 IIS ជាេសវាកមមមួយែដលមានតនួាទីេោេះរសាយចំេរេះសំេណើររបស់អនកេរបើរបាស់អំពីេគ ទពំ័រែដល FTP 
(File Transfer Protocol) Server និង HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Server ែដល 
េៅថា Web Server េនាេះវាផតលន់ូវលកណៈងាយរសួលសរមាប់អនករចនាេគ ទំព័រែដលមានបណំងចង់បេងាហើេះ
េគ ទំព័រេោយខ្លួនឯងេនាេះ រឺេធវើ ជា  Web Hosting សរមាប់លកជ់ាេដើម  

 IIS Lockdown Wizard:  ជា Wizard ែដលេរបើសរមាបប់ិទ រឺេបើកមុខ្ងារមួយចំនួនរបស់ Web Server 
ដូចជា .html, .jpg និង.bmp េ ើយែថមទាំងេធវើឲើយ Active Server Page ឬ Front Page Server      
ោចដំេណើរឿរ ជាមួយវាបាន 

 FTP User Isolation: ឿរររេៅនឹង Hacker ែដលេរបើ Protocol TCP/IP េៅេលើរបពន័ធដំេណើរឿរ   
េផើឝងៗ មិនឲើយវាយលុកេៅេលើ FTP Server 

 IIS 7.0 ដំេណើរឿរជា Low-Privileged Account តាមធមមតា IIS េធវើឿរជា Low-Privileged 
Account ែដលេៅថាេសវាកមមរបព័នធបណាតើញោចឿតប់នថយនូវឿរវាយរបហារបស ់ Hacker េៅេលើរបពន័ធ 
កុំពើយូទ័រ ។ េលើសពីេនេះេៅេទៀតេនាេះវាបែនថមនូវរបព័នធសុវតថភិាពដូចជា៖ 
 Active Control: េធវើឿរពិនិតើយេមើលថាេតើអនកេរបើរបាស់ណាមានសទិធ រឺេមើនសទិធកនុងឿរេរបើរបាស់   

Web Server 
 Authentication: ផតល់នូវរបព័នធសុវតថិភាពតាមរយៈឿរេរបើេ មើេះអនកេរបើរបាស់  និងេលខ្សំងាត ់
 Encryption: េធវើឲើយមានសុវតថិភាពកនុងឿរលកដ់ូរេៅេលើវិបសាយវាមានផលរបេយជន៍សរមាប ់ ធនាេរ 
និងរណិជជកមមេផើឝងៗែដលលក់ដូរេៅេលើអ ើនធឺែណតតាមរយេះ Credit Card ពីេររេះ វាផតល់ឲើយេោកអនក
នូវលកណៈ Encryption េៅេលើ Protocol Secure Sock Layer (SSL 3.0) 

 េសវាកមម Auditing: ជាេសវាកមមោចឲើយរតួតពិនតិើយសកមមភាពេផើឝងៗេៅេលើ Monitor េៅេពល     
ែដលអនកេរបើរបាសម់ានសកមមភាពេលើ Web Server 
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រូបភាពទ ី២.១៨: Internet Information Service (IIS) 

២.២.៤.៦. Network Operating Systems (NOS) 

NOS េរបៀបដូចជាខួ្រកើាលៃន Distributed Data Communication System ។ NOS សថិតេៅ Central 
File Server ែដល រគបរ់គង និងចាត់ែចងឿរងារដល៏ំបាកដូចជា Local និង Global Communication ឿរធានា    
សុវតថិភាព (Security) ឿរកំណតរ់បភព (Resource Allocation) និងឿរផទុកទិនននយ័រួម (Central Data Storage) ។ 
ជាសេងបមុខ្ងាររបស ់NOS មានពីរ Level ផតល់នូវរបភពនៃន Management សំោប់រគប់រគងេសវាេៅមា ើសុនី Server 
(Networking Functionality) និងផតល់ឲើយ Users និង Application Software ជារចកសោំបច់លូេៅកនុងរបព័នធរបស ់
LAN េៅកនុង Workstation នីមួយៗ ។ Networking Functionality ជាសំនុំៃន Instruction ដ៏េរចើន ែដលេរៀបច ំ    
សំោប់របតបិតតិឿរេៅកនុងរបព័នធ Multi-User និង Multitasking ។ តាមពិត NOS គឺជា អងភាពមួយែដលមានលកណៈ
ោចរគប់រគងបានពីរយ ើង គឺសកមមភាពរបស់កុពំើយូទ័រ េៅកនុង Local និងមួយ េទៀតគោឺចេធវើឿររបារសយ័ទាក់ទងេៅេលើ
របព័នធបណាតើញ ។ ទាំងេនេះគរឺេនែ់តជាេសចកតីរតូវ ឿររបស់វាែតប ុេណ្ាើេះ ឯចំែណកសារៈរបេយជន៍សៀំន់ និងសមតថភាពរបស់
វាេធវើបានេនាេះគឺៈ 

 តភាជើប់េៅរគបក់ុំពើយទូ័រ និង Peripheral េៅេលើរបព័នធបណាតើញេដើមើបឲីើយមានជាលកណៈ Interactive ។ 
 សរមបសរមួលនិង Control នូវមុខ្ងាររគប់កុំពើយទូ័រ និង Peripheral ទាំងអស់េោយឆលងឿត់របព័នធបណាតើញ ។ 
 Support Security និងភាពជាឯកជនទាំងអនកេរបើេៅេលើរបព័នធបណាតើញ និងមា ើសុីនកូនមានើក់ៗ ។ 
 រគប់រគងកនុងឿរផតល់ឲើយនូវ Resources េៅតាម Authentication និងមា ើសុីនកនូនីមួយៗឿរេរជើសេរសីNOS 
េយើងរតូវេមើលនូវ លកណៈដចូៀងេរឿមៈ 
 Hardware Impendence: ភាពមិនោរសយ័របស់ NOS េៅនងិ Hardware គឺបាននយ័ថា NOS 
ែដលោច Setup េៅេលើ Hardware របេភទណាកប៏ាន  
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 Multiple Processor Server Support: ជារបេភទ NOS ែដលោចេរបើ ឬភាជើប ់ CPU បានេរចើន 
េៅេលើ Board ែតមួយេដើមើបីឲើយងាយរសលួកនុងឿរ Upgrade េៅៃថៃេរឿយ  

 Multiple Platform Support: ជារបេភទ NOS ែដលោចឲើយមា ើសុីនកនូេរបើរបេភទ 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 និងដឹងអពំីសាណើនភាពរបស ់ Workstation និង Network 
Component បានរសលួ  

 Security and Access Control: េយើងរតូវេរីស NOS ណាែដលមាន Security ខ្ពស់េោយោច
ឿរររ ទបទ់ល់នឹងឿរចូលេៅកនុងមា ើសុីនេមេោយខ្ុសចើាបប់ាន  

 User Interface: េយើងរតូវេរជើសេរីសយកនូវ User Interface ណាែដលមានលកណៈងាយរសួលឲើយ 
Administrator យល់ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.១៩: Network Operating System (NOS) 

២.២.៤.៧. Remote Desktop 

រកុម  ុន Microsoft បានផលិតនូវ Windows 2008 Server េោយភាជើប់ជាមួយនូវេសវាកមមពិេសសមួយគ ឺ
Remote Desktop េោយេរបើវិបសាយសរមាបប់ញ្ជើចេំរេះេសវាកមមេនេះោចឲើយទាញយកេអរកង់របស់មា ើសុីន ឬ កម៏ា ើសុីន
អនកដៃទមកោក់េលើ Desktop របព័នធដំេណើរឿររបស់វាផតល់នូវលកណៈងាយរសលួសរមាបែ់ដលេធវើឿរងារេៅឿរិយល័យ 
េ ើយឿរងារេនាេះពុទំានច់បស់ពវរគប់ និងចង់េធវើបនតេៅឯផទេះ ។ ផលរបេយជន៏ៃនឿរ Remote Desktop ពីចំងាយផតល់នូវ
អតថរបេយជន៍ដូចតេៅ៖ 

 េធវើឿរេៅផទេះោចបញ្ជើនូវមា ើសុីនពកីែនលងេធវើឿរយកឿរងារែដលេៅសល់មកេធវើេៅផទេះវិញ ។ 
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 Share  Console ោចឲើយេរបើរបាស់ Resource ទាំងឡាយេរបើកមមវិធីេផើឝងៗេនើេៅេលើកុពំើយូទ័រែតមយួ ។  
 តំរូវឿរកនុងឿរតេមលើង Remote Desktop មា ើសុីនេរបើរបព័នធដេំណើរឿរ Windows 2008 Server         
មាន Network Card និងភាជើប់អ ើនធឺែណត 

 រតូវមានមា ើសុីនពីរេ ើងេៅ ែដលមា ើសុីនទាំងេនាេះោចតភាជើបេ់នើេោយេរបើ Network Card, Modem          
ឬ Virtual Private Network Connection 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី២.២០: Remote Desktop 

 ២.២.៥. ប្រយេទននអ្នរវាយប្រហាប្រព័នធបណ្តា ញ 

 េបើេយងេៅតាម Website http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28term%29 បានែចងថាអនកវាយ
របហារបព័នធបណាតើញមានឿរវាយរបហារេោយសារពីសំណាក់គឺ ឿវាយរបហាពីៀងកនុង និងៀងេរៅ។ 

២.២.៥.១. External Threats   

External Threats គឺជាឿរវាយរបហារពសីំណាកប់ុគល រឺេៅថា Hacker ពីៀងេរៅស រេ រឺអងឿរែដល
ពួកបានេគចូលលុកលយុ ។ េ ើយពួកេគទាំងេនាេះមិនបានអនុញ្ញើត ិ រឺផតល់សទិធិកនុងឿរដំេណើរឿរកុំពើយទូ័រ រឺបណាតើញ Network 
កនុងអងឿរេនាេះេ ើយ ។ េ ើយឿរវាយរបហាររបស់ពកួេគគេឺរបើរបាស់មេធើាយបាយដចូជាតាមរបពន័ធ Internet, Wireless 
links ឬក៏ Dial-up access servers ។ 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28term%29
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រូបភាពទី ២.២១: External Threats 

២.២.៥.២. Internal Threats  

Internal Threats គឺជាឿរវាយរបហារពសីំណាកប់ុគល រឺ Hacker េៅកនុងស រេ រឺអងឿរែដលពួកេគមាន 
សិទធិអញ្ញើតិេោយដំេណើរេរបើរបាសប់ណាតើញ network េោយេធវើឿរ log in ចូលតាមរយេះ user account ឬក៏មាន 
ឧបករណ៍រគប់រេន់កនុងឿរដំេណើរឿរបណាតើញ network េនាេះ ។ េ ើយឿរវាយរបហារពី internal attackers គឺពួកេគដឹង
យ ើងចើាប់អំពី internal politics េ ើយនឹងដឹងពតម៌ានរបស់បុគលិកទាំងអស់ ថាពតម៌ានណាគួរយក នឹងពត៌មានណាមិនគួរ
យកេៅកនុងស រេ រឺអងឿរេនាេះ ។ េទាេះបីយ ើងេនេះកតី ឿរវាយរបហារពី internal attackersគឺមានជាសាកលេនាេះេ ើយ ។ 
កនុងករណីខ្លេះ internal threats គឺោចមកពីបគុលិកមិនទុកចតិតមួយចំនួនបានយក virus or security threats ពីេរៅ  
ស រេ រឺអងឿរេោយមិនបានដងឹជាមុនមកោក់េោយដំេណើរឿរកនុង internal network ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ២.២២: External Threats 
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២.២.៥.៣. Social Engineering and Phishing 

 េទាេះបីជាមានឿរវាយរបហារពសីណំាក់ Internal and External ែដលបានយកផលចំេណញយ ើងណាកតីក៏មាន
មេធើាបាយងាយរសួលជាងេនេះេៅេទៀតកនុងឿរវាយរបហារ និងេធវើឿរទាញយកផលចំេណញ គឺឿរទាញយកផលចំេនញពី
ចំណុចេខ្ើាយរបស់អនកេរបើរបាស ់ែដលវិធីសាស្រសតេៅថា Social Engineering and Phishing ។ 

ក. Social Engineering  
 Social engineering គឺជាសំេៅេៅេលើសមតថភាពេលើអវីមួយ រឺមនុសើឝែដលមានភាពៃវឆា្ើតនឹងរ ស័រ ួនជាង
េគកនុងចំេណាមមនុសើឝមយួរកុម ។េ ើយចំេរេះេៅកនុងរក់បេចេកេទសៃន computer and network security វិញ Social 
Engineering គឺសំេៅេៅេលើឿររបមូលផតុំនូវវិធីសាស្រសតកនុងឿរេបាកបេញ្ចើត internal users េៅកនុងឿរបងាហើញេោយ
េ ើញសកមមភាព រឺក៏បងាហើញេោយេ ើញនូវពតម៌ានោថ៌កបំាំង ។ េ ើយចំេរេះវិធីសាស្រសតេនេះ អនកវាយរបហារោចទាញយក
ផលរបេយជន៍ពីអនកេរបើរបាសរ់សបចើា់ែដលមិនមានឿរសងើឝយ័ (unsuspecting legitimate users) នឹងទាញផល
ចំេណញពី internal resource េ ើយពតម៌ានឯកជនដូចជា គណនធីានាេរ រឺេលខ្សំងាត់គណនធីានាេរផងែដរ ។ េ ើយ 
Social engineering វាយរបហារទាញយកផលចំេណញេោយរតង់ៗពី អនកេរបើរបាស់ ែដលជាទូេៅពួកេត់បានេធវើឿរេបើក 
links ែដលេមើនសុវតថភិាព ។ េ ើយមើា ើងវិញេទៀត Social engineering ក៏ោចជា internal or external កនុងអងឿរ
ែដល ប ុែនតអវីែដវាវាយរបហារេនាេះគឺមិនែមនេបើកចំ រជាមួយអនករងេរេេះរបស់ពួកវាេទ ។ េ ើយវិធីសាស្រសតវាយរបហាររបស ់
Social engineering មានបីគឺ pretexting, phishing, and vishing ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី ២.២៣: Social engineering 
ខ្. Pretexting 

 Pretexting គឺរបេភទមួយៃន social engineering ែដលជាទីកែនលង invented scenario (the pretext) គឺ 
េរបើរបាស់េដើមើបីទទួលយកេៅពតម៌ានែដលជនរងេរេេះបាន release មក ឬឿរបងាហើញឿរេរបើរបាសព់ីសំណាក់ជនរងេរេេះ ។ 
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េ ើយទេិៅកនុងឿរវាយរបហារេនាេះគឺតាមរយេះឿរទំនាកទ់ំនងតាមទូរស័ពទ ។ សំោប់ឿរេរបើ pretexting វាោចមានផលលអ
ចំេរេះអនកវាយរបហារណាែដលបានេរបើវិធីរសបចើាប់េៅេលើទសិេៅែដលបំរុងនឹងវាយរបហារ រឺជនរងេរេេះ ។ 

គ. Phishing 
 Phishing គឺរបេភទមួយៃន social engineering ែដលជាទកីែនលង phisher េធវើជាសញ្ញើរសប់ចើាប់មួយេៅ
េរៅអងឿរ ។ េ ើយវាគឺេធវើឿរទនំាក់ទនំងជាមួយនឹងបគុលតាមរយេះ email ។ េ ើយ phisher គឺេធវើឿរសួរនូវឿរបញ្ចើក់ពី
បុគលដូចជា password or usernames កនុងឿរេរបើបគុលេនាេះថាជារេបៀបឿរររពីឿរប េះរលផ់លោរកក់ណាមួយ ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាពទី ២.២៤: Phishing 

 . Vishing / Phone phishing 
 គឺរបេភទថមីមួយរបស់ social engineering ែដលេរបើរបាស់ សំេលងេលើ IP (VoIP) គឺដូចជា vishing ែដល ។ 
េ ើយ vishing គឺេធវើឿរេផញើរសារជាសំេលង ែដលបងាហើត់នូវរេបៀបេរបើរបាស់គណនធីានាេរេៅឿន់ជនរងេរេេះ េ ើយេលខ្
ទូរស័ពទេនាេះគដឺូចេៅនឹង េលខ្ទរូស័ពទេសវាបំេរីអតិថិជនរបស់ធានាេររសបចើាប់ េោយមិនមានឿរសងើឝ័យពីជនរងេរេេះ
េ ើយ ។ េ ើយឿរេៅចូល នងឹឿរេលខ្គណនីធានាេរ រពមទាងំេលខ្សំងាត់ែដលបានបញ្េលូតាមទូរស័ពទៃដេដើមើបីេធវើឿរ
បញ្ចើក់េនាេះបានបាតប់ង់ និងលួចពសីំណាក់េចារេលើរបព័នេអ ិចរតូនចិ ។  

២.២.៥.៤. Denial of Service and Brute Force Attacks 

 េពលខ្លេះេេលបំណងរបស់អនកវាយរបហារគឺេធវើេោយខូ្ចៀត រឺមិនដេំណើរឿរេលើរបព័នធបណាតើញជាធមមតា ។ េនេះ
ជារបេភទៃនឿរវាយរបហារែដលជាទូេៅរបមូលយកនូវទននិនយ័ រពមទាំងមានេេលបំណងរុៀនដ់លឿ់រេរបើរបាស់មុខ្ងារកនុង
អងឿរ ។ 

ក. Denial of Service (DoS) 
 DoS attacker គឺជាឿរវាយរបហារេោយឿរ ្ើនរនេលើក ំុពើយទូ័ររបសប់ុគលលមួយ ឬមួយរកមុែដលមាន
េេលបំណងបិទមុខ្ងារកនុងក ំុពើយូទ័រែដលអនកេរបើរបាស់ មិនេោយដំេណើរឿរបាន ។ DoS attacker ោចជាេេលេៅេៅេលើ 
end user systems ដូចជាឿររបវាយរបហារេលើ មា ើសុនីេម routers េ ើយនឹង ែខ្ើឝបណាតើញតភាជើប់ ។  
 



សាកលវិទយាល័យន័រតុន  ផ្ផែកៈ កុុំពយូទ័រវិទយា 

ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ ត្កុុំពយូទ័រ  ទុំព័រៈ 30 

 ជាទូេៅ DoS attacker ែសវងរកេៅេលើ៖ 
 ឿរធា្ើក់ចុេះៃនរបព័នធ ឬចោចរណប៍ណាតើញតភាជើប់ែដលឿរររេលើចោចរណ៍បណាតើញតភាចើប់រសបចើាប់ពីឿរខូ្ចៀត 
 ឿរឿរររដំេណើរឿររុៀនៃនឿរតភាជើប់រវាងមា  សុីនេម េ ើយនិងមា  សុនី client 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី ២.២៥: Denial of Service (DoS) 
ខ្. Distributed Denial of Service (DDoS) 

 DDoS គឺជារបេភទមួយៃន DoS ែដលមានរបសិទធកិនុងឿរវាយរបហារ និងមានអទធពិលកនុងឿរបេំភលចបំភា្ើញ
ឿន់ែតៀ្ើំងេ ើង វាបេងើតេ ើងេដើមើបីេធវើឿរចូលលកុលយុេ ើយនឹងរគបដណប្់េលើែខ្ើឝបណាតើញតភាជើបេ់ោយបញ្េូលនូវទននិន័យ
េមើនរបេយជន៍ជាេរចើនចូលេៅកនុងបណាតើញេនាេះ ។ DDoS េធវើឿរវាយរបហារធំ នឹងៀ្ើំងជាង DoS េ ើយឿរវាយរបហារោប់
រយរន់ពើាយម និងរគប់ដណ្ប់េលើេេលេៅវាយរបហារដំណាលេនើ ។ េ ើយចនំុចវាយរបហារទាំងេនាេះរបែ លមិនោចដឹង
ពកីុំពើយទូ័រែដលមុនទទួលឿរខូ្ចៀតេោយ DDos code េទ ។ េ ើយរបព័នធែដលបានខូ្ចៀតេោយឿរវាយរបហារពី DDos 
code គឺជាេេលេៅរបស់ពកួវាយរបហារ ។ 
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រូបភាពទី ២.២៦: Distributed Denial of Service (DDoS) 
គ. Brute Force 

 មិនែមនឿរវាយរបហារទាំងអស់ ែដលវាយរបហារេៅេលើបណាតើញតភាជើប់សទុធែតជា DoS attacks េនាេះេទ ។ 
Brute force attack គឺរបេភទេផើឝងេទៀតៃនឿរវាយរបហាររសេដៀងេនើេៅនឹង DoS ែដរ ។ Brute force attacks គឺឿរ
េរបើរបាស់ក ំុពើយូទ័រេលឿនេលឿនេដើមើបពីើាយមទាញេលខ្សំងាត់ ឬជាអនកបករសាយ និងបំែលងកូដ ។ អនកវាយរបហារពើាយម
យ ើងណាោក់េលខ្េោយមានទំ ធំំតាមែតោចេធវើេៅបាន េដើមើបីតភាជើប់េោយបានរ ស័កនុងឿរទាញយក និង crack យកកដូ 
។ Brute force attacks ោចជា DoS ែដលជាក់រក់រនេ់លើឿរចោចរណ៍េរចើនោក់ែណនៃន resource ឬេោយឿរមិន
ដំេណើរឿររបសគ់ណនីអនកេរបើរបាស់ ។ 
២.២.៦. ប្រយេទននប្រព័នធបណ្តា ញ  
២.២.៦.១. Peer-to-Peer Networks  

 គឺជាឿរតភាជើប់រវាងកុពំើយូទ័រជាេរចើនែដលោចទនំាកទ់ំនងេនើបាន េ ើយឿរងាររបស់វាមានលកណៈេសើមសទិធិេនើគឺ   
កុំពើយូទ័រមួយោចេធើវឿរផតល់ និងទទលួេសវាកមមពីកុំពើយូទ័រដៃទេទៀត ។ ឿរេរបើរបាស់របព័នធបណាតើញរបេភទេនេះពុំសូវមាន    
សុវតថិភាពេៅកនុងឿរងារេទ ។  
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ក. គណុសមើបតតរិបស ់Peer-to-Peer Networks  
 េទាេះបីជា Peer-to-peer Network មានលកណៈខ្វេះៀតខ្លេះដូចជាសុវតតិភាពក៏េោយប ុែនតោចសមលមមសរមាប ់
LAN ធមមតាមួយចេំរេះឿរិយល័យែដលផតល់នូវឿរែចកចាយ Resources និង ែចកចាយ Device សរមាប់ឲើយអនកេរបើ
របាស ់រួមេនើបាន ។     
 ៀងេរឿមេនេះគុណសមើបតតិរបស់ Peer-to-peer Network: 

 ងាយរសលួតេមលើង និងេរៀបច ំ
 មានតៃមលេថាកេររេះឧបករណ៍របពន័ធបណាតើញ និង Dedicated server គឺមិនចាំបាច់េរបើរបាស ់
 ោចេរបើសរមាប់មុខ្ងារធមមតា ដូចជាឿរបញ្ជូន file និងឿរែចកចាយ Printer 
 ពុំសូវមានភាពសាុើំញតើំកនុងឿររគប់រគង 
ខ្. គណុវបិតត ិPeer-to-peer Networks 

 េរៅពីគុណសមើបតតិរបស់ Peer-to-peer Network េៅកនុងេនាេះកម៏ានគុណវិបតតិមួយចំនួនផងែដរដចូជា៖ 
 េមើនឿររគប់រគងជាលកណៈ Centralized 
 ពុំសូវមានសុវតថិភាព 
 មិនមាន Scalability 
 រគប់ឧបករណ៍ោចនឹងេធវើឿរជាមា ើសុីនកូនផង និងមា ើសុីនេមផងែដលោចេធវើឲើយឿរសែមតងរបស់របព័នធបណាតើញមាន
ភាពយឺតយ ើវ 

២.២.៦.២. Server /Client Networking  

 េទាេះបីជាយ ើងណាក៏េោយេបើនិយយេៅេលើលកណៈ Server-Based Network ជាមា ើសុីនកូន នងិមា ើសុីនេម 
េ ើយមា ើសុីនេមវាមានតនួាទីៀ្ើំងណាស់ចំេរេះរបេភទរបពន័ធបណាតើញ ។ 
 មា ើសុីនេមមួយលអរតូវបានេគនិយយថាជាមា ើសុីនែដលមានមុខ្ងារទទួល ឬេឆលើយតបេៅេលើឿរេសនើសុរំបស់មា ើសុីន
កូនែតប េុណ្ាើេះ ។ ដូចេនេះករមមានមា ើសុីនេម បានរបតិបតតអិវីមួយតាមឿរកំនត់េោយខ្លួនវាណាស់ ។ ដេូចានើេះេ ើយមា ើសុីនេមមាន    
តួនាទសីំៀន់េៅេលើរបព័នធបណញ្មួយេរលគឺ វាមានរបេយជនជ៍ាបនតបនាតើប់េដើមើបីចាប់យកឿរេសនើសុំ សរមាប់ Service របស់
ខ្លួនផតល់ឲើយេៅមា ើសុីនកូន  ។  

 
រូបភាពទ ី២.២៨: Server /Client Networking 
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 Server-Based Network ផតល់លកណៈ Centralized Control េៅេលើ Network Resources ដំបូង
បេងើតេ ើងនូវ របព័នធបណាតើញសុវតថិភាព េ ើយនឹងេធវើឿររតួតពិនតិើយតាមរយៈឿរេរៀបចំរបសម់ា ើសុីនេមផ្តើល់ ។ កុំពើយទូ័រែដល
បានេគេរបើ សរមាប់េធវើមា ើសុីនេមជាទូេៅជារបេភទកុំពើយទូ័រែដលមាន CPU េលើបឿនខ្ពស,់ Memory េរចើន Disk Drives មាន
ទំ ំធំ េ ើយោចបែនថម Peripherals េផើឝងេទៀតដចូជា (Tape Drive និង CD-ROM) ។ មា ើសុីនេមរតូវបាន ផលិតេ ើង
េដើមើបីេធវើឿរផតល់ឿរេសនើសុំជាេរចើនសរមាប់េធវើឿរែចកចាយ Resources ឲើយបានរ ័ស ។ កនុងករណីជាេរចើនមា ើសុីនេមជា
របេភទ Dedicated វាទទួលយកឿរេសនើសុតំាមរបព័នធបណាតើញពមីា ើសុីនកូន ។ 
 Server-Based Networks មានតួនាទីសំោប់េធវើឿររតួតពិនិតើយោល់ User Account និង Password ទាំង
អស់ រតូវឿរេផទៀងផ្តើត់រួមេនើេៅេលើមា ើសុីនេម ។ ដូចេនេះមា ើសុីនេមមានតនួាទីេផើឝងៗេនើេរបើសរមាប់រតតួពិនិតើយចេំរេះោល់ឿរ 
Access េលើរបព័នធបណាតើញ ។ Windows Server 2008 និង Windows Server 2003 ជាឧទា រណ៏ៈ ឿរេរបើរបាស ់
Domain Model សរមាប់រគប់រគងឿររបមូលផតុំោល ់ User Group និង Computer Account នឹងឿររតួតពិនិតើយឿរ 
Access របស់ពួកេគេៅរបព័នធបណាតើញេនាេះ ។ មុន User ោចេធវើឿរ Access Resources េៅេលើរបព័នធបណាតើញពួកេគរតូវ
ឿរ កំណត់េ មើេះ Domain Controller េោយខ្លួនឯងេពលេនាេះមា ើសុីនេម និងរតួតពនិិតើយ Account Name និង 
Password េ ើយរកេមើល Database ែដលវាបានរកើាទុក ។ 
 ២.២.៦.៣. LAN (Local Area Network)  

 LAN គឺជាបងុំៃនកុពំើយូទ័រ ែដលមានទំនាក់ទំនងនឹងេនើតាមរយៈឿរបញ្ជូនទនិនន័យរួមេនើ និងឿរែចកចាយនូវរបព័នធ 
ទំនាកទ់ំនងទិននន័យេ ើយវាផតល់នូវេលើបឿនមួយខ្ពស់កនុងឿរផ្្ើសប់តូរទិននន័យរវាង Server Peripheral Device ជាមួយ       
កុំពើយូទ័រ។ LAN បេងើតេ ើងកនុងេេលបំណងឲើយកុំពើយទូ័រទាំងអសេ់ៅេលើ LAN ោចេរបើរបាស់នូវរបភពទិននន័យ, Peripheral 
Devices ែដលមានតៃមលៃថលៗដចូជា Printer, CD-ROM, Storage Device រួមេនើបាន និងមើា ើងេទៀតគឺេគេរបើវាសរមាប់
ជួយសរមលូកនុងឿរែបងែចក និងរតួតពិនិតើយឿរងារឲើយរកុម  ុន, សាណើប័ន រឺអងឿរេនាេះតាមរយៈឿរែបងែចក មា ើសុីនកូនជា  
រកុមៗសរមាប់េរបើរបាស់នូវ Application រួមេៅតាមឿរងារេៅឿរិយល័យនីមួយៗ េនាេះ ។ LAN ជាធមមតាវាគសឺថិតេៅកនុង
ភូមិសាស្រសតែតមួយោេរែតមួយ រឺែផនកមួយេោយវាមានចំងាយអតិបរមាបានដល់ជាង ១០គី ូ ែម ត ។ 
 ២.២.៦.៤. MAN (Metropolitan Area Network) 

 MAN គឺជាបងុំរវាង LAN និង LAN ែដលមានទីតាំងេៅកនុងរដឋមួយ រឺេខ្តតមួយេដើមើបីេធវើឿរផ្្ើសប់តូរព័ត៌មាន   
ពីេនើេៅវិញេៅមកែដលមានលកណៈដូចជា WAN ែដលមានរូបសណាឋើនតូចជាង WAN  េ ើយេរបើរបព័នធបណាតើញ FDDI 
(Filter Distributed Data Interface) ។ 
 ២.២.៦.៥. WAN (Wide Area Network) 

 WAN គឺជាបណ្តំរវាង MAN ែដលេរបើេដើមើបីេធវើឿរផ្្ើសប់តូរនូវព័ត៌មានដូចជាេៅកនុង LAN ែដលមានរយៈ       
ចំងាយឆាងើយជាង LAN េ ើយ LAN មិនោចេធវើបានដូចជា ពីររដឋមួយេៅរដឋមួយ េខ្តតមួយេៅេខ្តតមួយ និងរបេទសមយួេៅ
របេទសមួយ ។ WAN ភាគេរចើនែដលកំពុងមានភាពេពញនយិមបផំុតនាេពលបចេុបើបននេនេះ គឺអ ើនធឺែណត េ ើយែផនកតចូៗៃន 
របព័នធ Internet ជាេរចើនដចូជា Intranets ក៏បានរតូវេគេៅថា WAN ផងែដរ ។ ជាពិេសសជាងេនេះេៅេទៀតឿរេរបើរបាស់
នូវឧបករណ៍របព័នធបណាតើញរបស់វាមានភាពខ្សុែបលកេនើ និងមានតៃមលជាងេៅកនុងបេចេកវិទើារបស់ LAN ។ 
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ជុំពូកទី ៣ 
ផ្ផនការ និងរចនាបថននការ្កិសាស្សាវស្រាវ 

៣.១. វិធីសាស្រ្តននការ្កិសាស្សាវស្រាវ 
េៅកនុងឿរសិកើារសាវរជាវេនេះ េដើមើបីេោយមានភាពរតឹមរតូវចើាសោ់ស់េៅតាមេពលេវោកំណត់ និងរបរពឹតតេៅ

ឲើយរតូវតាមែផនឿរែដលបានេរេងទុក គទឺាមទារឲើយមានឿរេរបើរបាស់វិធីសាស្រសត និងេរៀបចំរចនាសមព័នធៃនឿរសិកើាេោយបាន
លអ។ ោរសយ័េ តុេនេះ ឿរសិកើាបានអនុវតតតាមវិធីសាស្រសតែដលមានេ មើេះថា System Development Life Cycle 
(SDLC) េររេះវាមានឿរែបងែចកយ ើងចើាស់ោស់អំពដីំណាក់ឿលនីមួយៗៃនឿរេរៀបចំរបព័នធ។ េោយេយងតាមេសៀវេៅ
របស ់ Gary B. Shelly និង Harry J. Rosenblatt ែដលមានចំណងេជើងថា “System Analysis and Design”    
េបាេះពុមពេលើកទ ី ៩ ជាមូលោឋើនរគឹេះៃនឿរសិកើា េ ើយឿរសកិើារសាវរជាវេនេះបានែបងែចកេចញជា ៥ ដណំាកឿ់លធំៗជាបនត
បនាតើប់ដចូៀងេរឿម៖ 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

តាោងទ ី៣.១. Diagram ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ 

 - ដំណាកឿ់លទី១ : ឿរេធវើែផនឿរ 
េនេះជាដំណាកឿ់លដំបូងៃនឿរសិកើា េោយឿរេធវើែផនឿរេនេះតំរូវឲើយែសវងយល់ពីតំរូវឿរេផើឝងៗៃនគំេោង ដូចេនេះ

េ ើយេទើបមានឿរចុេះេធវើឿររសាវរជាវ និងសាកសួរជាមួយបុគលិកែដលបំេពញឿរងារេៅទេីនាេះេដើមើបីរបមូលនូវឯកសារែដល
រក់ព័នធនិងែសវងយល់ពីរបព័នធបចេបុើបននែដលកពំុងេរបើរបាសក់នុងេេលបំណងយកមកេធវើជាមូលោឋើនរគឹេះកនងុឿរសិកើារសាវរជាវ។ 
 - ដំណាកឿ់លទី២ :ឿរវិភាគចំនុចខ្វេះៀត 
បនាតើប់ពីបានរបមូលបាននូវព័តម៌ាន និងឯកសារែដលរក់ព័នធកនុងឿរសិកើាេៅេលើគំេោងរួច េនេះគឺជាដណំាល់ឿលែដល

នឹងេធវើឿរសិកើាែសវងយល់ឲើយសុីជំេៅ និងវិភាគោលព់័តម៌ានែដលទទលួបានរពមទាំងសកិើាេៅេលើរបពន័ធែដលមានរសាប់ និង
ដំេណើរឿររបស់វាេដើមើប ីនេៅដល់ឿរផតល់ជាដំេណាេះរសាយេផើឝងៗសំោប់របព័នធ។  
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 - ដំណាកឿ់លទី៣ : ឿរេធវើគំេោង 
ដំណាក់ឿលេនេះជាឿរេរៀបចំគំេោងសំោប់េធវើឿរែកែរបេៅេលើរបព័នធបចេុបើបននេោយេធវើេ ើងែផអកេៅេលើទិននន័យ េ ើយ

និងឯកសារេផើឝងៗែដលទទលួបានពីដំណាកទ់ី១ រួមទាំងឿរវិភាគចនំុចខ្វេះៀតេៅដំណាក់ឿលទ២ី។ បនាតើប់មកេធវើឿរតំេ ើង
របព័នធគំរមួូយែដលបានេោេះរសាយោល់បញ្ហើែដលេកើតមានកនលងមក េ ើយរបព័នធោចនឹងមានឿរែកែរបេៅេពលចាំបាច់េដើមើបី
េោយរសបេៅតាមអនកេរបើរបាស ់េោយធានាេោយបាននូវភាពងាយរសួលកនុងឿរេរបើរបាស់ រពមទាំងសុវតថិភាពៃនឯកសារ។  
 - ដំណាកឿ់លទី៤ : ឿរអនុវតតន៍គំេោង 
ដំណាក់ឿលេនេះជាដំណាក់ឿលែដលឿរសិកើារសាវរជាវេធវើឿរអនុវតតន៍េៅតាមគំេោងែដលបានេរេងទុក េោយេធវើ

ឿរែកលំអរេៅេលើរបព័នធែដលមានរសាប់ េ ើយធានាេោយបាននូវសុវតថិភាពសោំប់របព័នធឿរងារទាំងមូល និងេធវើេោយអនក
េរបើរបាសម់ានជំេនឿថារបព័នធថមីេនេះពិតជាងាយរសួលេរបើ និងឿត់បនថយឿរលំបាកេផើឝងៗែដលធាើ្ប់េកើតមានកនលងមកពិត
របាកដែមន។ 
 - ដំណាកឿ់លទី៥ : ឿរផត់ផង់របព័នធ 
េរឿយពបីានឆលងឿត់ដំណាកឿ់លៀងេលើរួចមក េនេះជាដំណាក់ឿលៃនឿរតំេ ើងរបព័នធមួយដរ៏តឹមរតូវ េោយេធវើឿរ

េោេះរសាយបញ្ហើេផើឝងៗែដលេកើតមានេ ើងេៅេពលែដលរបពន័ធថមីបានោក់េោយេរបើរបាស់ េដើមើបីធានាឲើយបាននូវេសថរភាពៃន
របព័នធរពមទាំងពនើយលដ់ល់អនកេរបើរបាស់អំពីរេបៀបៃនឿរេរបើរបាសរ់បព័នធថមីេនេះ។ 
៣.២. រចនា្មព័នធននការ្កិសាស្សាវស្រាវ 
 េៅកនុងឿរសិកើារសាវរជាវពីឿរែកតរមូវនូវរបព័នធបណាតើញេៅរកុម  នុ PCSP Group Co., Ltd រួចមក គឺមាន ៥ 
ជំពូកធំៗ េ ើយមានឿរែបងែចកជារចនាសម័នធៃនឿរសិកើាដចូៀងេរឿម៖ 
ជំពូកទ ី១ ៈ េសចកតេីផតើម  
គឺេធវើឿរែណនាបំងាហើញពីរបធានបទ និងែបបបទែដលនឹងរតូវេលើកយកមកសិកើាេ ើយេៅកនុងជំពូកេនេះគមឺានឿរែបង

ែចកជា ៥ ចំនចុែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖ 
 បុពវេ តៃុនឿរសិកើារសាវរជាវ គនឺិយយពីរចនាសម័នធ និងទតីាំងៃនទីកែនលងែដលេធវើឿរសកិើា  
 ចំេណាទបញ្ហើៃនឿរសកិើារសាវរជាវ គឺជាបងាហើញពីឿរវិភាគេលើលកណេះ និងបញ្ហើរបស់របព័នធបណាតើញរបស់
រកុម  ុនកនុងេពលបចេបុើបននេដើមើបីយកមកេធវើឿរសិកើាឲើយបានចើាស់ោស់  

 វតថុបំណងៃនឿរសកិើារសាវរជាវ គឺសំេៅេៅេលើឿរសកិើាេរៀបចំេដើមើបីេឆលើយតបេៅនឹងបញ្ហើរបព័នធបណាតើញ
របស់រកុម  ុនបចេបុើបននេនេះ  

 ផលរបេយជន៍ៃនឿរសកិើារសាវរជាវ គឺបងាហើញពីឿរផតល់ផលរបេយជន៍បនាតើប់ពបីានេធវើឿរសកិើារួច  
 ទំ ំ និងែដនកំណត់ៃនឿរសកិើារសាវរជាវគឺបងាហើញពីលកខ្ណ័ឌែដលរតូវេធវើបានសរមាប់ឿរសិកើាេលើរបព័នធ
សំេណើរ ។ 

ជំពូកទ ី២ ៈ ឯកសារ និងរទសឹតីែដលរក់ព័នធ  
េៅកនុងជំពកូេនេះគមឺានឿរែបងែចកេចញជា ២ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖ 

 ឯកសារែដលរបមូលបាន គឺជាឯកសារែដលបានមកឿរសាកសួរ និងរបមូលពីកែនលងែដលរកុមសកិើាបានចុេះ
កមមសិកើា។ 

 រទឹសតីែដលរកព់័នធ គឺជារទសឹតីេផើឝងៗែដលទាកទ់ងនឹងឿរអនុវតតន៍ៃនគេំោង។ 
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ជំពូកទ ី៣ ៈ វិធីសាស្រសត និងរចនាសមព័នធៃនឿរសិកើា  
េៅកនុងជំពកូេនេះមានឿរែបងែចកជា ៣ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖ 

 វិធីសាស្រសតៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺបងាហើញពីឿរេរបើរបាស់វិធីែដលទទួលបានលទធផលលអ និងមានភាពងាយ
រសួលដល់ឿរសកិើា និងឿរអនុវតតន៍គំេោង។ 

 រចនាសមព័នធៃនឿរសកិើារសាវរជាវ គឺជាឿរបងាហើញពីដំណាក់ឿល និងរេបៀបរបបៃនឿរសិកើា 
 គេរមាងេពលេវោៃនឿរសិកើារសាវរជាវ គឺបងាហើញពីរយេះេពលៃនឿរចុេះកមមសិកើា និងឿរចុេះអនវុតតន៍នូវ
គេរមាងែដលរតូវេធវើ ។ 

ជំពូកទ ី៤ ៈ ឿរវិភាគ ឿរេរេង នងិឿរអនុវតតន៍  
េៅកនុងជំពកូេនេះមានឿរែបងែចកជា ៣ ែដលរួមមានដូចៀងេរឿម៖ 

 ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន គឺនិយយពីឿរវិភាគេលើចំនុចខ្វេះៃនរបព័នធបចេុបើបនន 
 ឿរេរេងេលើរបព័នធសំេណើរ គឺជាឿរេសនើរសុំែកែរប រឺបែនថមេៅេលើរបពន័ធបចេបុើបនន 
 ឿរអនុវតន៍ គឺសំេៅេៅេលើឿរដេំ ើងរបព័នធ 
ជំពូកទ ី៥ ៈ សេងប សននិោឋើន និងឿរផតល់អនុសាសន ៍
េៅកនុងជំពកូេនេះ គឺជាដំណាក់ឿលេធវើេសចកតសីំេយគេៅេលើសារណា ជាពិេសសេៅរតង់ជំពូកទី ៤ ែដលជាចំនុចសំៀន់

េ ើយមានឿរេធវើេសចកតីសននិោឋើនអំពីរបសិទធភាពរបសរ់បពន័ធថមីេោយបងាហើញេោយេ ើញនូវភាពងាយរសលួ និងផលរបេយជន៍
សំោប់រកុម  ុន េ ើយជាចុងេរឿយមានឿរផតល់អនុសាសនដ៍ល់រកុម  ុនេោយេរបើរបាសរ់បពន័ធថមីេោយបងាហើញនូវចំនុចលអៗ 
និងចំនុចខ្វេះៀតេផើឝងៗេទៀតែដលរកុម  ុនរតូវឿរែកតំរូវ។ 
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ជំពូកទី១: េសចកតីេផតើម 

ជំពូកទី៣:ែផនឿរ និងរចនាបថៃនឿរសិកើា 

ជំពូកទ៥ី: សេងប សននិោឋើន និងឿរផតល់អនុសាស្រសត 

ជំពូកទ២ី: ឯកសារ និងរទឹសតែីដលរក់ព័នធ 

ជំពូកទ៤ី: ឿរវិភាគ ឿរេរេង និងឿរអនុវតតន៍ៃនឿរសិកើា 

បុេពវ តៃុនឿរសិកើារសាវរជាវ 

ចំេណាទបញ្ហើៃនឿរសកិើារសាវរជាវ 

វតថុបំណងៃនឿរសកិើារសាវរជាវ 

ផលរបេយជន៍ៃនឿរសកិើារសាវរជាវ 

រចនាសមព័នធៃនឿរសកិើា
រសាវរជាវ 

វិធីសាស្រសតៃនឿរសិកើាស្រាវស្រាវ 

គេរមាងេពលេវោៃនឿរសិកើា 

ទំ  ំនិងែដនកំណត់ៃនឿរសិកើារសាវរជាវ 

ឯកសារែដលរបមូល
បាន 

រទឹសតីែដលរកព់័នធ 

ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន 

ឿរេរេងេលើរបព័នធសំេណើរ 

ឿរអនុវតន ៍

េសចកតសីំេយគ 

េសចកតសីននិោឋើន 

ឿរផតល់អនុសាសតន ៍
តាោងទ ី៣.២. រចនាសមព័នវៃនឿរសិកើា 
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៣.៣. គសស្មាងសពលសវលាននការ្កិសា 
 រយៈេពលៃនឿរសកិើារសាវរជាវ បានចាប់េផតើមពែីខ្វិចឆិឿររ ូតដល់ែខ្មិថុនា េ ើយឿរងារទាំងអសប់ានេធវើេ ើ់ងេៅ
តាមដូចឿរេរៀបោប់ៀងេរឿម៖ 

 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្វិចឆិឿរ ដល់ែខ្ធនូ គឺឿរសិកើាបានកំណតទ់ិសេៅេៅេលើឿរចុេះសិកើារសាវរជាវរបមូលឯកសារ និង 
សាកសួរព័តម៌ានេោយផ្តើលព់ីអងឿរ ។ 

 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្មកោ ដល់ែខ្កុមភេះ គឺឿរសិកើាបានកណំត់េៅេលើឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបននពីរេបៀបរគប់រគងេៅ
េលើរបព័នធបណាតើញផ្តើល់ែតមតង ។ 

 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្មីនា ដល់ែខ្េមសា គឺមានឿរសកិើាេៅេលើរទសឹតីរក់ពន័ធេសនើសុំមួយេដើមើបីេធវើឿរែកលំអេៅេលើរបព័នធ 
ចាស់របស់រកុម  នុ ។ 

 កនុងចេនា្ើេះ ែខ្ឧសភា ដល់ែខ្មិថុនា គឺជាដំណាក់ឿលចុងេរឿយែដលឿរសកិើាបានេធវើឿរអនុវតតន ៍ និងផតល ់     
អនុសាសន៍េដើមើបបីញ្េប់កមមសកិើា។ 

ដំណាក់ឿល 
២០១១-២០១២ 

វិចឆិឿរ ធនូ មកោ កុមភេះ មីនា េមសា ឧសភា មិថុនា 

ឿរចុេះសិកើា 
រសាវរជាវ និងរបមូលឯកសារ         

ឿរវិភាគេលើរបព័នធបចេុបើបនន 
        

ឿរសិកើាេលើរទឹសតែីដលរក់ព័នធ 
        

ឿរេធវើគេរមាងេលើរបពន័ធេសនើសុ ំ
        

ឿរអនុវតតន៍ និងផតល់អនុសាសន ៍
        

តាោងទ ី៣.៣. តាោងេពលេវោៃនឿរសិកើា 
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ជុំពូកទ ី៤ 
ការវិភាគ ការសស្រាង និងការអនុវតតន ៏

 េៅកនុងជំពកូេនេះឿរសកិើានឹងេលើកយកមកបងាហើញលំអិតសតពីីឿរវិភាគេៅេលើរបព័នធគំរូៃនរបព័នធបណាតើញបចេុបើបននរបស់
រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. ក៏ដូចជាឿរតំេ ើង និងឿរោក់េោយតំេណើរឿរសាកលើបងេដើមើបី នេៅដល់ឿរោក់
េោយតេំណើរឿរនូវរបព័នធបណាតើញមួយែដលមានលកណៈេពញេលញេដើមើបីបំេពញនូវតំរូវឿររបស់រកុម  នុនាបចេុបើបនន។ 
៤.១. ការវិភាគ 

 ៤.១.១. ោរវិភាគយលើប្រពន័ធបច្ច៊ុរបនន 
 រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. ជារកុម  នុមួយកនុងចំេនាមរកុម  ុនជាេរចើនែដលផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនា    
សមព័នធកុំពើយទូ័រ។ េៅកនុងជំពូកេនេះឿរសិកើារសាវរជាវនឹងបងាហើញអពំីរចនាសមព័នធៃនរបពន័ធបណាតើញែដលបានេរបើរបាស់េៅកនុង 
រកុម  ុនក៏ដចូជាឿរេរៀបោប់អំពចីនំួន Hardware, Software ឿរងារ និងមុខ្នាទីនីមួយៗ រួមនឹងឿរបងាហើញនូវបលង់របព័នធ        
បណាតើញ, បលង់ោេរ និងរចនាសមពន័ធរបស់រកុម  ុន។ 

 ៤.១.១.១. រចនាសម្ពន័ធរបស់គ្កុ្ម្ហ ៊ុន PCSP Group Co., Ltd. 

 រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. មានទតីាំងសថិតេៅផទេះេលខ្ ២៤c ផលូវេលខ្២០៦ សងាកើតប់ឹងសាឡាង           
ខ័្ណឌទួលគក រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជា។ រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. បានបេងើតេ ើងកនុងអំ ុងឆានើំ ២០០២ កនុង
េេលបំណងផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចានាសមព័នធកុំពើយទូ័រ។  ៀងេរឿមេនេះជារចនាសមព័នធរបស់រកុម  ុន PCSP Group Co., 
Ltd. 
 

 
 
 

 
 

រូបភាពទី ៤.១. រចនាសមព័នធរបស់រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. 

 Execute Director: មានសិទធិធំជាងេគេៅកនុងរកុម  ុន និងជាអនកេោេះរសាយ និងេធវើឿរសេរមចចិតតោល់បញ្ហើ
េៅកនុងរកុម  ុនរបសិនេបើជបួបញ្ហើណាមួយែដលពិបាកកនុងឿរេោេះរសាយគោឺចបេងើតឿររបជុំេៅកនុងែផនកណា
មួយែដលជាបទ់ាកទ់ង។ 

 Receipt & Accountant: មានមុខ្ងារកនុងឿរទំនាក់ទនំង និងទទលួសំេណើរពីអតិថិជន។ 
 Marketing: មានតួនាទទីំនាកទ់ំនងផ្តើល់ជាមួយអិថិជនែដលមានចនំាបោ់រមមណ៍េលើឿរបេងើតគេរមាងអវីមួយ។ 
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 Web Developer: មានតួនាទីកនុងឿរបេងើត Website និងេោេះរសាយោល់បណាហើែដលេកើតមានេៅេលើ 
Website។ 

 Web Hosting & Design: មានតួនាទីជាអនករចនា និងបេងាហើេះ Website 
 Technical and Maintenance: ជារកុមបេចេសេទសែដលមានតនួាទីកនុងឿរជយួសរមួលេលើឿរងារមួយចំនួន
ដូចជា scan virus, install software, បញ្ហើ e-mail/hardware េៅកនុងរកុម  ុន ឬក៏ោចមានទំនាក់ទំនងពី
ៀងអតិថិជនផ្តើល់ជាមួយរកុម  ុន។ 

 ៤.១.១.២. បលង់គ្បព័នធបចចបុបនន 

េដើមើបីធានាបាននូវសុវតថិភាពៃនរបពន័ធបណាតើញ គឺទាមទារេោយមាននូវឿរវិភាគេោយបានរតឹមរតូវ និងមានឿរ
កំណត់មុខ្ងារ និងឿរែបងែចករចនាសមព័នធមួយយ ើងជាក់ោកស់ំោប់របព័នធបណាតើញទាំងមូលែដលោចផតលភ់ាពងាយរសលួ
ដល់ឿរេរៀបចំតេមលើងនូវរបព័នធបណាតើញេោយដំេណើឿរបានលអ និងធានានូវសុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស ់ ។ រកុម  ុន PCSP 
Group Co., Ltd បានេធវើេ ើងេៅផទេះែលវងែដលមាន ៣ ជាន។់  

- ជាន់ផ្តើល់ដីៈ មានមា ើសុីនេមចនំួន ៣ េរគឿង, មា ើសុីនកូនចំនួន ១ េរគឿង និងមា ើសុីនរពីនចំននួ ២ ែដលភាជើប់ជាមួយ
នឹងមា  សុីនកូន និងមា ើសុីនេមទាំងបតីភាជើបេ់នើជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េ ើយឧបករណ៍ Switch េនាេះែដរបាន
ភាជើប់ជមួយនឹង ADSL Modem ផងែដរ។ 

- ជាន់ទី១ ៈ មានឧបករណ៍ Wireless Router ១ ែដលភាជើប់េៅនឹង Switch េៅជាន់ផ្តើលដ់ីេដើមើបីចាបយ់ក 
Internet េដើមើបីែចកចាយេោយ Laptop េៅជាន់េនាេះ ។ 

- ជាន់ទី២ ៈ មានមា ើសុីនកូនចំនួន ១០ េរគឿងជារបេភទ Desktop ែដលមា ើសុីនកូនទាំងអសភ់ាជើប់េៅជាមួយនឹង
ឧបករណ៍ Switch េ ើយឧបករណ៍ Switch េៅជានទ់ ី២ េនេះបានភាជើប់េៅជាមួយនឹងឧបករណ ៍Switch េៅ
ជាន់ទីផ្តើលដ់ ី

- ជាន់ទី៣ ៈ មានមា ើសុីនកូនចនំួន ៣ េរគឿងជារបេភទ Desktop ែដលមា ើសុីនកនូទាំងអស់ភាជើប់េៅជាមួយឧបករណ ៍
Switch េៅជានទ់ី២ 
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ៀងេរឿមេនេះគឺជារូបបលង់របព័នធបណាតើញរបស់រកុម  ុនែដលកំពុងដំេណើរឿរនាេពលបចេបុើបនន ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
រូបភាពទ ី៤.២. បលង់របព័នធបចេបុើបនន 

៤.១.១.៣. បសចក្ាីសបងេបប ើគ្បពន័ធបចចបុបនន 

 រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. គឺជារកុម  ុនផតល់េសវាកមមេលើេ ោឋើរចនាសមព័នធកុំពើយទូ័រ ដូចេនេះេ ើយេទើប 
រកុម  ុនបានតំេ ើងរបព័នធបណាតើញកុំពើយទូ័រេោយភាជើប់ជាមួយនឹងរបព័នធ Internet េដើមើបងីាយរសួលកនងុឿទំនាកទ់ំនង និងែចក
ចាយឯកសារេផើឝងៗេៅេោយបុគលិក។ ដូចេនេះឿរេរបើរបាស ់ Internet របស់រកុម  ុនរេន់ែតេធវើឿរភាជើប់ជាមួយនឹង 
Modem ADSL ែដលទទួលបានពីរកុម  ុន ISP េៅនឹង Switch ែដលេៅជានផ់្តើលដ់រីបសរ់កមុ  នុ ។ ចេំរេះឿរ
រគប់រគងេលើឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet វិញរកុម  ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server 2006 ។ ចំែនកឯឿរែបងែចក និងរកើា
ទុកឯកសារវិញ រកុម  ុនបានេរបើរបាសម់ា ើសុីនេមមួយេដើមើបីេធវើជា File Server ែដលមានតនួាទីផទុកឯកសាររបស់បគុលិកទាំង
អស់េៅេលើេនាេះ ។ រកុម  ុនបានេរបើរបាស់មា ើសុីនេមមួយេទៀតេដើមើបីេធវើជា Mail Server េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរទនំាកទ់ំនង 
និងឿរផតល់ពតម៌ានេផើឝងៗេៅដលែ់ផនកនីមួយៗេៅកនុងរកុម  ុន ។  
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៤.១.១.៤.  ំហូការងារបចចបុបនន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណើរឿរឿរងាេៅកនុងរកុម  ុនគរឺតូវេធវើេ ើងេរឿមឿរសេរមចរបស់របធានរកុម  ុន និងរតូវបានចាត់ែចងេៅតាម
ែផនក និងមុខ្ងារនមួីយៗែដលមានដូចជា : 

 Customer: អតិថិជនបាេធវើឿរេសនើសុំៃនឿរបេងើត Website មួយេៅដល់ែផនក Receipt និង Account 
 Receipt និង Account: បនាតើបព់បីានទទលួសេំណើពអីតថិិជន ែផនក Receipt នងិ Account បានេធវើឿរែឆក
េមើលសំេណើទាំងេនាេះ បនាតើប់ពបីានែឆកមេលើសំេណើទាំងេនាេះរួចោល់េ ើយ ែផនក Receipt និង Account បាន   
បញ្េូនសំេណើេនាេះបនតេៅេោយែផនក Sale និង Marketing 

 

រូបភាពទី ៤.៣. លំ ូឿរងារបចេបុើបនន 
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Sent Request Want to Create Website

Recieve Request Check Request Sent Request

Recieve Request Check Request

Make Appointment

Make Quotation

Meet Customer Negotiation

Accept Negotiation

Reject Negotiation

Sent Project

Recieve Project Check Project Analyze the Project Coding the Project Finish Coding Sent The finish project code

Recieve the finish project code Check the finish project code Design Web page Web page design finish Project Complete Make Report Sent Report

Recieve Report Check Report Analyze the price for project Make Payment with Customer
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 Sale និង Marketing: បនាតើប់ពបីានទទួលសំេណើពែីផនក Receipt និង Account រួចេ ើយ ែផនក Sale និង 
Marketing បានេធវើឿរែឆកេមើលសំេណើទាំងេនាេះ បនាតើបព់ីបានែឆកមេលើសំេណើទាំងេនាេះរួចោល់េ ើយ ែផនក 
Sale និង Marketing បានេរៀវបចំេពលេវោណាត់ជបួ និងតាោងៃនតំៃលជាមួយអតិថិជន។ បនាតើបម់កែផនក 
Sale និង Marketing បានេធវើឿរជួបជាមួយនឹងអតិថជិនេដើមើបេីធវើឿរចរចាេលើគំេោងែដលបានេសនើសុំ ប ុែនតេបើ
ឿរចរចាជាមួយអតជិនមិនបានរពមេរពៀងេនើេទឿរងារេនេះនឹងរតូវបានបញ្េប់ ែតរបសិនេបើឿរចរចាេនេះបាន
រពមេរពៀងេនើ ែផនក Sale និង Marketing និងបញ្េនូគំេោងេនេះេៅេោយែផនក Web Development ជាបនត
េទៀត 

 Web Development: បនាតើបព់ីបានទទួលគំេោងពីែផនក Sale និង Marketing រួចេ ើយ ែផនក Web 
Development បានេធវើឿរវិភាគេៅេលើគេោងទាំងេនាេះ រួចក៏េធវើឿរសរេសរកូដសំោប់គំេោងេនាេះែតមតង បនាតើប់
ពីឿរសរេសរកូដចប់េ ើយ ែផនក Web Development បានបញ្ជនូកូដទាំងេនាេះេៅេោយែផនក Web 
Hosting និង Design េដើមើបីេធវើឿរបនត 

 Web Hosting និង Design: បនាតើប់ពបីានទទលួ និងែឆកេមើលកដូែដលបានមកែផនក Web Development 
រួចោល់េ ើយ ែផនក Web Hosting និង Design កច៏ាប់េផតើមេធវើឿររចនាេៅេលើ Web page ែតមតង បនាតើប់ពី
ឿរងារទាំងអស់េនាេះចប់េ ើយ ែផនក Web Hosting និង Design ក៏បានេធវើជារបាយឿរណ៍មួយេ ើយបញ្ជូន
េៅេោយ Execute Director 

 Execute Director: បនាតើបព់ីបានទទលួ និងពិនិតើយេមើលរបាយឿរណ៍រួចោល់េ ើយ Execute Director ក៏
បានេធវើឿរវិភាគេៅេលើតំៃល ៃនទ ំំគំេោងែដលបានេធវើេ ើយេនាេះ បនាតើប់មកក៏េធវើឿរបង់របាកជាមួយអតិថិជន
េ ើយឿរងារទាំងេនាេះក៏បានបញ្េប់។ 

៤.១.១.៥.គ្បបេទ Hardware និង Software ដែ បគ្បើគ្ាស់បៅប ើមា៉ា ស៊ុនីបម្ 

េៅកនុងរកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. មានឿរេរបើរបាស់មា ើសុីនេមចនំនួបេីរគឿង េ ើយមា ើសុនីេម
នីមួយៗគឺមានតួនាទីខុ្សេនើ។ មា ើសុនីេមនីមួយៗគឺមានតួនាទី និងមាន Hardware និង Software ដូចៀងេរឿម៖ 

 មា ើសុីន Mail Server បានេរបើរបាសម់ា ើសុីនរបេភទ 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 េដើមើបីេធវើឿរេផញើ និង
ទទលួ 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 
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 មា ើសុីន File Server បានេរបើរបាស់មា ើសុីនរបេភទ 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  

 មា ើសុីន ISA Server បានេរបើរបាស់មា ើសុីនរបេភទ 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 ើការគ្រប់គ្រងគ្បពន័ធ Internet របស់មា៉ា ស៊ុនី ISA Server 

 េដើមើបីជយួសំរួលដល់ឿររគប់រគង និងបេងើនសុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របសប់ុគលកិរកុម  ុនបាន
តេមលើង Microsoft ISA Server 2006 េៅេលើមា ើសុីនេមេដើមើបីសរួំលដល់ឿរងារទាំងអស់េនាេះ េ ើយសមតថិភាពែដលមាន
េៅកនុង Microsoft ISA Server 2006 មានដចូជា Network Layer Firewall សំោបរ់តួតពិនិតើយេមើលេៅេលើ 
Network Package, Application Layer Firewall មានតួនាទីរតួតពិនតិើយេមើលេលើឿរ Access រវាងរបព័នធបណាតើញ
មួយេៅរបព័នធបណាតើញមួយេទៀត, Web caching មានតួនាទី cache ទុកោល់ content របស់ Website ទាំងឡាយណា
ែដលមា ើសុីនកូនបាន Access និងសមតថិភាពកនុងឿរ Block Website។ េដើមើបីេោយឿរងាររគប់រគង និងឿរផតល់សុវតថភិាព
ទាំងអស់េនាេះរបពឹតតិេៅបាន រកុម  ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server េធវើជា Proxy Server េដើមើបីេធវើឿរោក់ពតម៌ានរបស់
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មា ើសុីនកនូេៅេពល Access េៅឿន់របព័នធ Internet ។ រកុម  ុនបានេរបើរបាស ់ ISA Server េធវើជា Caching Server 
េដើមើបីេធវើឿរ Cache យក Content របស់ Website ណាមួយែដលមា ើសុីនកនូបាន Access េៅឿន់េដើមើបីបេងើនេលើបឿនកនុង
ឿរ Access េៅឿន់ Website ទាំងេនាេះេៅេពលេរឿយ។ េ ើយរកុម  ុនបានេរបើរបាស់ ISA Server េដើមើបីេធវើឿរបិទ 
Website មួយចំនួនែដលមិនរកព់័នធេៅនឹងឿរងាររបស់រកុម  ុន។  
 ោល់ឿរ Request េៅឿន់ Website របស់មា ើសុីនកូនទាំងអស់រតវូឆលងឿត់មា ើសុនី ISA Server ជាមុនសិន ។       
មា ើស ីុ ិន ISA Server មានតនួាទីរតួតពិនិតើយេមើលេៅេលើឿរ Request របស់មា ើសុីនកូន េបើសិនឿរ Request រតឹមរតូវេៅ
តាមល័កខ្ណ័ឌែដលបានកំណត់េនាេះមា ើសុីន ISA Server នឹងផតល់ឿរអនុញ្ញើតដល់ឿរ Request េនាេះ េបើសិនជាមិនរតឹមរតូវ
េទមា ើសុីន ISA Server និងេធវើឿរ Denied េៅេលើឿរ Request េនាេះភា្ើម។ ប ុែនតមា ើសុីន ISA Server បានជួបរបទេះ
បញ្ហើមួយចំននួែដលបណាតើមកពីឿរ Request មកពីមា ើសុីនកូនេរចើនកនុងេពលែតមួយ ែដលជាកតាឍើបងរេោយមា ើសុីន ISA 
Server ឿំងែលងតំេណើឿរ រឺឿរេធវើឿរមានេលើបឿនយឺត េ ើយកតាឍើែដលបងរេោយមានបញ្ហើេនេះេកើតេ ើងគឺមកព ី
Hardware របស់ ISA Server េៅមានទំ ំតចូេៅេ ើយដូចជា Ram និង CPU និងមានឿររុៀនព ីSpam េៅេលើមា ើសុីន 
Mail Server របស់រកុម  ុនេៅេពលែដលបុគលិកេធវើឿរទទលួ រឺេផញើ E-mail េររេះថាឿរផតល់សុវតថិភាពរបស ់ ISA 
Server េៅមានែដនកណំត់េៅេ ើយ។ កងវេះៀតែដលមានេៅេលើ ISA Server 2006 មានដចូជា 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
ឿរររដលស់ុវតថិភាពេៅេលើ E-Mail ។  

៤.១.១.៧. ការវាយរំល ប ើគ្បពន័ធបចចបុបនន 

បនាតើប់ពីបានសិកើាេលើរបព័នធបណាតើញបចេបុើបននេៅកនុងរកុម  ុនរួចមកឿរសិកើាបានេ ើញចនំុចខ្វេះៀតមួយចំនួនៃន
ឿរេរបើរបាស ់ ISA Server 2006 ែដលជាេ តុេោយរកុមសិកើារសាវរជាវតរមូវឲើយរកុម  នុផ្្ើស់បតូរមកេរបើរបាស់ 
Microsoft Forefront TMG 2010 ែដលមានគុណសមើបតតេិរចើនជាងមុន េ ើយចំនុចខ្វេះៀតែដលមានេៅេលើ ISA 
Server 2006 េនាេះមានដូចជា៖ 

 មានេលើបឿនេធវើឿរយឺត របសិនេបើមានឿរ Access ពីមា ើសុនីកូនេរចើនកនុងេពលែតមួយ 
 មិនមាន URL Filtering: េដើមើបីេធវើឿរបិទ Website ជាលកណៈតាមរបេភទ Website 
 មិនមាន Network Inspection System (NIS): េដើមើបីជួឿរររឿរវាយរបហារតាម Network Protocol 
 មិនមាន HTTPS Inspection េដើមើបីឿរររសុវតថិភាពេៅេលើឿរេរបើរបាស់ Website ែដលេរបើរបាស ់

Protocol HTTPS 
 មិនមានឿរ ឿរររដល់សុវតថិភាពេៅេលើ E-Mail   
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៤.១.២. ោរវិភាគយលើប្រព័នធសំយ ើ  
េយងេៅតាមឿរវាយតំៃលេលើរបព័នធបចេបុើបននរួចមក ឿរសិកើាបានវិភាគេ ើញថារបព័នធបចេបុើបននរបសរ់កុម  ុនែដល

កំពុងេរបើរបាស់ ISA Server 2006 េនេះគឺមិនទាន់មានសមតថិភាពរគប់រេន់េៅេ ើយេទកនុងឿរផតលស់ុវតថិភាពេលើឿរ េរបើ
របាស់របព័នធ  Internet េ ើយេដើមើបីឲើយឿររគប់រគង់េលើរបព័នធ Internet ឿន់ែតលអរបេសើរេ ើង និងមានសុវតថិភាពេលើស  ពី
េនេះេទៀត គឺឿរសិកើាបានផតលន់ូវរបព័នធសេំណើរជំេរីសមយួែដលមានលកណៈសមរសបេៅនឹងទំ ឿំរងារ និងតរមូវឿរ
បចេុបើបននរបសរ់កុម  ុនដូចជា៖  

 ឿរតេមលើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមា ើសុីនេម 
 ឿ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 
 ឿរេរៀបចំរបាយឿរណៃ៍នឿរេរបើរបាស់ Internet េៅេលើ Microsoft Forefront TMG 2010 

៤.២. ការសស្រាង 
 េយងេៅតាមលទធផលៃនឿរវិភាគៀងេលើ រពមជាមួយនឹងតំរូវឿរេផើឝងៗេទៀតេៅកនុងរកុម  ុន និងេដើមើបីសំរួលដល់
របព័នធបណាតើញេៅកនុងរកុម  នុេោយឿន់ែតរបេសើរែថមមួយកំរិតេទៀតេនាេះ ឿរសកិើាបានេលើកជាគេរមាងសំេណើចំនួនពីរកនុង
េេលបំណងេដើមើបីេោយមានជំេរីសដល់រកុម  ុន។ 

 ៤.២.១. សំយ ើ ទ ី១ 
ចំេរេះគេរមាងសំេណើេនេះរកុមសកិើាបានេសនើសុំេោយរកុម  ុនតំេ ើងមា ើសុីនេមចនំួនមួយេរគឿងេទៀតេដើមើបីេធវើជា 

Domain Controller សំោប់រគប់រគងេៅមា ើសុីនកូនទាំងអស់េៅកនងុរកុម  ុន  និងមា ើស ីុនេមែដលេរបើរបាស់ ISA Server 
2006 ផ្្ើស់បតូមកេរបើរបាស់ Microsoft Forefront TMG 2010 វិញ។ េ ើយគំេោងេសនើេនេះមានដូចជា៖ 

 មា ើសុីនេមែដលរតូវតំេ ើងថមី មានតនួាទីជា Domain Controller 
េោយសារែតមា ើសុីន Domain Controller ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចេំរេះតំរូវឿរ Hardware ែដល

េរបើសោំបម់ា ើសុីន Domain Controller េនេះកទ៏ាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទារំទនូវឿរដំេណើរឿរសោំប ់
២៤ េមា ើងែដរ ។ 

 តំរូវឿរ Hardware សំោប់មា ើសុីន Domain Controller 
- CPU : 2 Core េ ើងេៅ 
- RAM : 4 GB េ ើងេៅ 
- Hard Disk : 500 GB េ ើងេៅ 
- Network Adapter : ចំនួនពីរ 
- DVD-RW : ចំនួនមួយ  
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 តំរូវឿរ Software សំោបម់ា ើសុីន Domain Controller 
េដើមើបីេោយមា ើសុីន Domain Controller ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតបិតតិឿរ 

Microsoft Windows Server 2008 និងតំេ ើង Server Role េៅេលើេនាេះបែនថមេទៀតគឺ Active Directory 
Domain Services េដើមើបីេធវើឿរបេងើត និងរគប់រគងេៅេលើ User របស់មា ើសុីនកូន។ 
ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីន 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 

តាោងទ ី៤.១ តាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីនេម 
 មា ើសុីនេមែដលរតូវតំេ ើង Microsoft Forefront TMG 2010 រតូវេធវើឿរផ្្ើស់បតដូូចៀងេរឿម 

 េោយសារែតមា ើសុីន Forefront TMG Server ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចំេរេះតំរូវឿរ Hardware 
ែដលេរបើសំោបម់ា ើសុនី Forefront TMG Server េនេះក៏ទាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទាំរទនូវឿរដំេណើរឿរ
សំោប់ ២៤ េមា ើងែដរ ។ 

 តំរូវឿរ Hardware សំោប់មា ើសុីន 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 សំោបម់ា ើសុីន Forefront TMG Server 
េដើមើបីេោយមា ើសុីន Forefront TMG Server ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតបិតតិឿរ 

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 បនាតើបម់កមា ើសុីន Forefront TMG Server រតូវ Join Domain ជាមួយមា ើសុីន Domain 
Controller។ 
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ជុំនាញៈ វិទយាសាស្រ ត្កុុំពយូទ័រ  ទុំព័រៈ 48 

ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីន 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 

Service 
Network Policy Server, Routing and Remote Access Services, 
Active Directory Lightweight Directory Services Tools, Network 
Load Balancing Tools, Windows PowerShell. 

តាោងទ ី៤.២ តាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីនេម 
បលង់របពន័ធបណាតើញៃនសេំណើទី ១ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី៤.៤. បលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទី១ 
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 ឿរសំេយគេៅេលើបលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទី១ 
 េោយេយងេៅតាមរូបភាពទ ី ៤.៤. បលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទី១ ឿរសិកើារបានេ ើញថាេៅកនុងបលងរ់បព័នធបណាតើញ
សំេណើទី១ មិនមានឿរផ្្ើសប់តូរេលើរចនាសមព័នរបស់របព័នធបណាតើញទាំងរសុងេនាេះេទ។ រេន់ែតេៅកនងុរបព័នធបណាតើញសំេណើ
េនេះគឺបានបែនថមមា ើសុីនេមមួយេទៀតេៅជាន់ផ្តើល់ដ។ី េោយសារែតមា ើសុីនេមថមីេនេះមាន Network Adapter ចំនួនពីរ ដូេចនេះ 
Network Adapter មួយរតូវភាជើប់េៅជាមួយឧបករណ៍ Switch និងមួយេទៀតរតូវភាជើបេ់ៅជាមួយមា ើសុីន Forefront 
TMG Server និង ADSL Modem ែដលធាើ្ប់ែតភាជើប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េនាេះរតូវបតូរមកភាជើប់ជាមួយនឹង
មា ើសុីន Forefront TMG Server ។ 
 ៤.២.២. សំយ ើ ទ ី២ 
 គេរមាងសេំណើទី ២ េរេងេ ើងកនុងេេលបំណងជយួសំរួលកនុងឿរឿត់បនថយនូវឿរចំនាយកនុងឿរេរៀបចំតំេ ើងនូវ
របព័នធបណាតើញថមី។ េៅកនុងគេរមាងេនេះមានឿរចំណាយថវិឿរតិចែដលតរមូវេោយមានឿរតេមលើង នងិតរមូវកនុងឿរេរៀបចំ
មា ើសុីនដូចៀងេរឿម៖ 

 មា ើសុីនេមែដលេធវើជា File Server េនាេះគឺរតូវបែនថមតួនាទីមួយេទៀតគឺ Domain Controller េ ើយនិងរតូវ
បែនថម Network Adapter ចំនួន ១ េទៀត 

 មា ើសុីនេមែដលេធវើជា ISA Server េនាេះផ្្ើស់មកេរបើ Microsoft Forefront TMG 2010 
េោយសារែតមា ើសុីន Forefront TMG Server ទាមទារេោយដំេនើរឿររ ូត ដូចេនេះចំេរេះតំរូវឿរ Hardware ែដលេរបើ
សំោបម់ា ើសុនី Forefront TMG Server េនេះកទ៏ាមទារេោយមានសមថតភាពខ្ពស់េដើមើបីោចរទារំទនូវឿរដំេណើរឿរសោំប ់
២៤ េមា ើងែដរ ។ 

 តំរូវឿរ Hardware សំោប់មា ើសុីន 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 សំោបម់ា ើសុីន Forefront TMG Server 
េដើមើបីេោយមា ើសុីន Forefront TMG Server ដំេណើរឿរបានឿរសិកើាតំរូវេោយតំេ ើងរបព័នថរបតបិតតិឿរ 

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 បនាតើបម់កមា ើសុីន Forefront TMG Server រតូវ Join Domain ជាមួយមា ើសុីន Domain 
Controller។ 
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ៀងេរឿមេនេះគឺជាតាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីន 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 

Service 
Network Policy Server, Routing and Remote Access Services, 
Active Directory Lightweight Directory Services Tools, Network 
Load Balancing Tools, Windows PowerShell. 

Other Software 
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Windows Web Services API, 
Windows Update, Microsoft Windows Installer 4.5 

តាោងទ ី៤.៣ តាោងសេងប Hardware និង Software របសម់ា ើសុីនេម 
បលង់របពន័ធបណាតើញៃនសេំណើទី២ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី៤.៥. បលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទ ី២ 
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 ឿរសំេយគេៅេលើបលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទី២ 
 េោយេយងេៅតាមរូបភាពទ ី៤.៥. បលង់របព័នធបណាតើញសំេណើទ ី២ ឿរសិកើារបានេ ើញថាេៅកនុងបលងរ់បព័នធបណាតើញ
សំេណើទី២ មិនមានឿរផ្្ើសប់តូរេលើរចនាសមព័នរបស់របព័នធបណាតើញទាងំរសុងេនាេះេទ ។ េោយសារែតមា ើសុីន File Server & 
Domain Controller មាន Network Adapter ចំនួនពីរ ដូេចនេះ Network Adapter មួយរតូវភាជើប់េៅជាមួយឧបករណ ៍
Switch និងមួយេទៀតរតូវភាជើប់េៅជាមួយមា ើសុីន Forefront TMG Server និង ADSL Modem ែដលធាើ្ប់ែតភាជើប់
ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Switch េនាេះរតូវបតូរមកភាជើប់ជាមួយនឹងមា ើសុីន Forefront TMG Server ។ 
 ៤.២.៣. ោរសំយោគយលើប្រព័នធសំយ ើ  
 េយងេៅតាមតំរូវឿរ នឹងទំ ំៃនឿរងារកនុងឿរេរបើរបាស់របស់រកុម  ុន PCSP Group Co., Ltd. បចេបុើបននេនេះ
េ ើញថាជំេរីសែដលលអរបេសើរសំោប់របព័នធសំេណើេៅរកុម  ុនគឺរតូវនឹងរបព័នធសេំណើទ ី ២ េររេះវាជារបព័នធសំេណើែដល      
សមរសបេៅ និងទំ ំឿរងារ និងរបព័នធរបតបិតតិឿរបចេុបើបនន ។  
 ៤.២.៤. System Architecture 
  បននាតើប់ពបីានេធវើឿរវិភាគេៅេលើឿរសំេយគ និងឿរេរេងសោំប់របព័នធសំេណើដូចែដលបានេរៀបោបៀ់ងេលើរួចមក
ក៏បានទទួលរចនាសមព័នៃនរបព័នធសេំណើថមីមួយ ែដលជាឿរែកលំអេៅេលើរបព័នធេរបើរបាស់បចេុបើបននេៅកនុងរកុម  ុនដចូរូបភាព
ៀងេរឿម: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទ ី៤.៦. System Architecture 
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 េៅេពលែដលមា ើសុីនកូនេធវើឿរ Request េៅ Website ណាមួយមា ើសី ុ ិន Forefront TMG Server មានតនួាទីជា
អនករតួតពិនតិើយេមើលេៅេលើឿរ Request របស់មា ើសុនីកូន េបើសិនឿរ Request រតឹមរតូវេៅតាមល័កខ្័ណឌែដលបានកំណត់
េនាេះមា ើសុីន Forefront TMG Server នឹងផតល់ឿរអនុញ្ញើតដល់ឿរ Request េនាេះ េបើសិនជាមិនរតឹមរតូវេទមា ើសុីន 
Forefront TMG Server និងេធវើឿរ Denied េៅេលើឿរ Request េនាេះភា្ើម។ 

៤.៣. ការអនុវតតនស៍លើស្បព័នធ្ ុំសណើ 
 េដើមើបីេោយឿរតំេលើងរបព័នធបណាតើញរបកបេោយភាពរបរកតី និងមានតំេណើរឿរលអ ឿរសិកើារតូវកំនតជ់ាជំហានកនុង
ឿរតំេលើងរបព័នធ ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជាជំហានែដលឿរសិកើាេធវើឿរេរេងតំេលើងរបព័នធបណាតើញេៅកនុងរកុម  ុន ៖  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តាោងទ ី៤.៤. ជំហានៃនឿរេរេងតំេលើងរបព័នធបណាតើញ 

 

តំេលើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមា ើសុនីេម 

េ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 
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៤.៣.១. ោរតយមលើង Microsoft Forefront TMG 2010 យៅយលើា៉ា ស៊ុនីយម 
 េនេះគឺជាតំណាក់ឿលៃនឿរតំេ ើង Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមា ើស ីុនេម, ែដលមា ើសុីនេមបាន    
តំេណើឿរេោយ Windows Server 2008 R2 64bit ។ មា ើសុនីេមរតវូមាន Network Adapter ពរី មួយគេឺរបើសោំប់
ផ្ជើប់េៅកនុងរបព័នធបណាតើញ (Internal Network) និង មួយេទៀតេរបើសំោបផ់្ជើប់េៅៀងេរៅរបព័នធបណាតើញ (External 
Network) េ ើយ Internal Network េយើងរតូវោក់ IP Address ជាលកណៈ Static ។ េដើមើបីេោយឿរតំេលើង 
Microsoft Forefront TMG 2010 េនេះរបរបិតតេៅបាន េយើងរតូវដឹងេ មើេះរបស់មា ើសុីនេម និងតេំ ើងកមមវិធីមួយចំនួន
ែដលមានដូចជា Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Windows Web Services API, Microsoft 
Windows Installer 4.5, Windows Update ។ េ ើយមា ើសុនីេមមិនរតូវេៅកនុង Domain របស់មា ើសុីនេមណាេផើឝង
េទៀតេ ើយ ។ បនាតើប់មកោក ់DVD Microsoft Forefront TMG 2010 ចូលរួចចុចយក Run Installation Wizard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទ ី៤.៧. First Installation 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរតេមលើង Microsoft Forefront TMG 2010 សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមពន័ធ ក 

៤.៣.២. ោរបបងបច្រ User ជាប្រុម 
េដើមើបីងាយរសួលកនុងឿររគបរ់គងេៅេលើឿរេរបើរបាស់ Internet របស់ User នីមួយៗ េយើងរតូវេធវើឿរែបងែចក 

User នីមួយៗេោយេៅតាមរកុមៃនតួនាទីរបសអ់នកេរបើរបាស់។ េោយេយងេៅតាមឯកសារែដលបានមកពីរកុម  ុន រកុម
សិកើារសាវរជាវបានែបងែចក User េោយេៅជាបីរកុមមានដូចជា IT Group, Sale & Marketing Group, Receipt 
& Accountant Group ។ ប ុែនតដំបូងេយើងរតូវបេងើត Organization Unit (OU) ថមីមួយេទៀតសិន។ ៀងេរឿមេនេះគឺជា
រេបៀបកនុងឿរបេងើត OU: 
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តាោងទ ី៤.៥. រេបៀបបេងើត OU 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរបេងើត User សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមពន័ធ ខ្ 

៤.៣.៣. ោរយរៀបច្ំ Proxy Server 
 េយើងោចេរបើរបាស ់Microsoft Forefront TMG េដើមើបីេធវើជា Proxy Server។ Proxy Server វាជួយបេងើននូវ
សុវតថិភាពកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet។ េ តុែដលេយើងរតូវេរបើរបាស់ Proxy Server េររេះវាោចេធវើឿរោក់ព័តមានរបស់
របព័នធបណាតើញៀងកនុងេោយវាេរបើរបាស ់IP របស់ Proxy Server ជុំនួសវិញេដើមើបីេធវើឿរ Request េៅរបព័នធបណាតើញៀង
េរៅ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចលូេៅេបើក Proxy Server េោយតំេណើរឿរ: 
  

Start 

Administrative Tools 

Active Directory User & Computer 

Right Click on Domain 

New 

Organization Unit 

Type Name of OU 

Ok 
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តាោងទ ី៤.៦. រេបៀបចូលេៅេបើក Proxy Server 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ Proxy Server សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ គ 

៤.៣.៤. យរៀបច្ ំAccess Rule Elements 
 ឿរេរៀបចំ Access Rule Element គឺជាឿរបេងើត URL Set, Content Type និង User Set ។ ៀងេរឿម
េនេះគឺជារេបៀបកនុងឿរបងេកើត URL Set: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start 

Forefront TMG Management 

Network 

Right Click On Internal 

Properties 

Web Proxy 

Enable HTTP 

OK 

Start 

Forefront TMG Management 

Web Access Policy 

Network Object 

New 

URL Set 

Type Name of URL Set 

OK 

តាោងទ ី៤.៧. ឿរចូលេៅបេងើត URL Set 
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ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរបេងើត URL Set សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ   
 ៤.៣.៥. យរៀបច្ំ HTTPS Inspection 
  េយើងេរៀបច ំHTTPS Inspection េនេះេដើមើបីេធវើឿររតួតពិនិតើយេៅេលើចោចរណ៍របស់ HTTPS ែដលេៅៀងេរៅ
របព័នធបណាតើញរបស់រកុម  ុនេដើមើបបីេងើនសុវតថិភាពដល់់ឿរេបើក  Website ែដលេរបើរបាស់ Protocol HTTPS។ ៀង
េរឿមេនេះគឺជារេបៀបចលូេៅេបើក Proxy Server េោយតំេណើរឿរ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
តាោងទ ី៤.៨. ឿរចូលេៅេបើក HTTPS Inspection 

ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ HTTPS Inspection សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ង 
 ៤.៣.៦. យរៀបច្ំ URL Filtering 
 ឿរេរៀបចំ URL Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបីទប់សាកើត់ោល ់Website ណាែដលេយើងដឹងថាវាជារបេភទ Malicious 
Site េ ើយេយើងោចេធវើឿរអនញុ្ញើតិ រឺមិនអនុញ្ញើតិេដើមើបីេោយេរបើរបាស់ោល់ Website ទាំងេនាេះបានេោយ េធវើឿរកណំត់
េៅេលើរបេភទ URL។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចលូេៅេបើកេោយ URL Filtering តំេណើរឿរ: 
  

Start 

Forefront TMG Management 

Web Access Policy 

Configure HTTPS 

General 

Enable HTTPS Inspection 

Ok 
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តាោងទ ី៤.៩. ឿរចូលេៅេបើក URL Filtering 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ Access Rule Element សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ច 

 ៤.៣.៧. យរៀបច្ំ Spam Filtering 
 ឿរេរៀបចំ Spam Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបទីបស់ាកើត់កុំេោយមាន Spam E-Mail េផញើរចូលមក E-Mail របស់
បុគលកិរកុម  ុន។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើកេោយ Spam Filtering តំេណើរឿរ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាោងទ ី៤.១០. Spam Filtering 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ Spam Filtering សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ឆ 

Start 

Forefront TMG Management 

Web Access Policy 

Configure URL Filtering 

General 

Enable URL Filtering 

OK 

Start 

Forefront TMG Management 

E-Mail Policy 

General 

Enable 

Spam Filtering 

Ok 
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 ៤.៣.៨. យរៀបច្ំ Virus and Content Filtering 
 ឿរេរៀបចំ Virus and Content Filtering េនេះេ ើងគឺេដើមើបីេធវើឿររក និងលុបេចាលេមេោគ រឺកឯ៏កសារមិនបាន
ឿរែដលមានភាចើប់មកជាមួយនឹង E-mail។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចូលេៅេបើកេោយ Virus and Content Filtering 
តំេណើរឿរ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាោងទ ី៤.១១. រេបៀបចូលេៅេបើក Content Filtering 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ 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 េនាេះមកទកុេៅ
េលើ Server ។ ៀងេរឿមេនេះគឺជារេបៀបចលូេៅបេងើត Caching Rule: 
 
  

Start 

Forefront TMG Management 

E-Mail Policy 

Virus and Content Filtering 

Content Filtering 

General 

Enable 

Ok 
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តាោងទ ី៤.១២. រេបៀបចូលេៅបេងើត Caching Rule 

ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ Caching សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ឈ 

 ៤.៣.១០. យរៀបច្ំ Report 
 ឿរេរៀបចំ Report េនេះេ ើងគឺេដើមើបីងាយរសួលកនុងឿរតាមោនសកមមភាពៃនឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់
អនកេរបើរបាស ់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Start 

Forefront TMG Management 

Web Access Policy 

Task 

Configure Web Caching 

Cache Rule 

New 

Start 

Forefront TMG Management 

Logs & Reports 

Task 

Create One-Time Report 

Put Name of the Record 

Next 

រូបភាពទ ី៤.១៣. ឿរបេងើត  Report 
ចំេរេះេសចកតលីមអិតៃនឿរេរៀបចំ Report សូមេមើលបែនថមេៅឧបសមព័នធ ញ 
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ជុំពូកទី ៥ 
ស្ចកតី្ ុំសយាគ  ្នែិដ្ឋាន នងិការផតល់អនសុា្ន៍ 

៥.១. ស្ចកតី្ ុំសយាគ 
 េរឿយពបីានចុេះកមមសិកើាេៅ រកមុ  ុន PCSP Group Co., Ltd  អស់រយេះេពលេរចើនែខ្កនលងមករកុមសិកើា
រសាវរជាវបានេធវើស ឿរណជ៍ាមួយអនករគប់រគងែផនកព័តម៌ានវិទើាៃនរកុម  ុនេោយទទួលបាននូវចំេណេះដឹងជាក់ែសតងេរចើន
ជាងមុនេោយមានឿរពនើយលប់ែនថមនូវឿរជាប់ទាកទ់ងេនើរវាងសងាវើក់ឿរងារផ្តើល់ជាមួយវិសយ័ព័តម៌ានវិទើា ។ ឿរេរបើរបាស់
របព័នធបណាតើញបចេបុើបននែដលមានរសាប់របស់រកុម  ុនមានលកណៈជា Server Base េោយេដើរតយួ ើងសំៀន់ៀ្ើំងណាស់
សរមាប់ឿរផ្្ើសប់តូរព័តម៌ានរគប់រគងោល់ទិននន័យទាំងអស់របស់រកុម  ុន ប ុែនតេទាេះបីយ ើងណាក៏េៅមានកុំពើយូទ័រកនូៗមួយចំនួន
បានទទួលរងនូវឿរវាយរបហារពពីកួេមេោគចំណាយេពលេវោតេមលើងរបព័នធរបតបិតតិឿរ និងឿរបាតប់ង់ទិននន័យេោយ Hard 
Disk ខូ្ចជាេដើម ។ ដូេចានើេះេទើបរកមុសិកើារសាវរជាវមានគេរមាងេរៀបចំតេមលើងរបព័នធ Microsoft Forefront TMG 2010  
ែដលជារបព័នធមួយជយួសរមួលដលឿ់រងារអនករគប់រគងឿរេរបើរបាសរ់បព័នធ Internet របសម់ា ើសុីនកូនេៅកនុងរកុម  ុនបែនថម
េទៀតកនុងឿរកនំត់សទិធិេលើមា ើសុីនកនូកនុងឿរេរបើរបាស់ Internet ឿរ Download  និងឿរេបើក Websiteេផើឝងៗតាមរយៈ
ឿររគប់រគងេោយ Microsoft Forefront TMG 2010 េៅេលើមា ើសុីនេម ។ ឿរតេមលើងគេរមាងរបព័នធែដលទាក់ទងេៅនឹង
ឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់ Internet េនេះេ ើងរតូវអនុេឡាមតាមវិធីសាស្រសត Microsoft Infrastructure េោយកនុងេនាេះបាន
េធវើឿរេរៀបចំបលង់របព័នធបណាតើញៃនឿរសិកើា និង Network Architecture System (េដើមើបីងាយរសួល រគប់រគង និងែបង
ែចកឿរងារ) េោយសថតិេៅទតីាំងបនទប់ជាមួយមា ើសុីនេម ។ រកុម  នុបានតេមលើងនូវ Network Service មួយចំនួនដូចជា៖ 
Active Directory Domain Controller, DHCP Service, Hyper-V និង DNS Service ដូេចនេះរកុមសិកើា
រសាវរជាវសរមួលនូវ Network Service ែដលរកុម  ុនមានរសាប់េ ើយេនាេះដូចជាកំណត់ឲើយមា ើសុីនកូនទាំងអសច់ាបយ់ក 
IP Address េោយសវ័យរបវតតិពមីា ើសុីនេម DHCP Server និង Join េធវើជាមា ើសុីនកូនេោយសវយ័របវតតិេោយពុចំាំបាច ់   
េធវើឿរ Join Domain មតងមួយៗេនាេះេទ ។ 
៥.២. ស្ចកតី្ នតិដ្ឋាន 
 េរឿយពបីានតេមលើង និងអនុវតតន៍េលើឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់របពន័ធ Internet េៅរកុម  ុន PCSP Group Co., 
Ltd  រួចមកោចសននិោឋើនបានថា ឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាសរ់បព័នធ Internet ពិតជាផតលស់ារៈរបេយជនស៍ំៀន់សរមាប ់   
រកុម  ុនេោយសារែតរកុម  ុនមានឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់ Internet សមរសបតាមបទោឋើនរតមឹរតូវ និងសមរសប      
េៅតាមតរមូវឿររបស់អនកេរបើរបាស់ ។ គេរមាងឿររគប់រគង់ឿរេរបើរបាស់ Internet មួយេនេះបានសិកើា និងេរៀបចតំេមលើង
រួចោល់េ ើយេោយផតល់នូវគុណសមើបតតិដូចជា៖ 

 ងាយរសលួរគប់រគងឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet របស់ User 
 ឿរេរបើរបាស់របព័នធ Internet មានសុវតថិភាពជាងមុន 
 ែលងមាន Spam E-mail ចូលមករុៀន 
 ោចបទិ Website ែដលមិនរក់ពន័ធនឹងឿរងាររបស់រកុម  ុន 
 មិនបារមភចំេរេះេមេោគែដលបងបខ់្លួនេៅេលើ Website 
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៥.៣. ការផតល់អនសុា្ ន៏ 
 បនាតើប់ពីបានេធវើឿរសិកើាវិភាគ អនុវតដន៍របកបេោយឿរខិ្តខ្ំរបឹងែរបង  និងយកចតិដទកុោក់េលើរបព័នធសេំណើេនេះ
េ ើញថាមានភាពងាយរសលួ និងតំេណើរឿរឿន់ែតលអរបេសើរជាងមុន ែដលោចេឆលើយតបេៅនឹងតំរូវឿររបស់រកុម  ុន។ ប ុែនដ
របព័នធេនេះក៏េៅមានចនំុចខ្វេះៀតមួយចំនួនែដលគួរែតសិកើាបែនថមេទៀត។ េដើមើបីឲើយរបព័នធេនេះមានភាពរបេសើរជាងេនេះេៅេទៀត 
ឿរសិកើារសាវរជាវេនេះ សូមផដល់អនុសាសនដ៍ូចជា៖ 

 គួែតមានវគបបំ នដល់បគុលិកេោយយលដ់ឹងពសីារៈសំៀន់ និងឿរេរបើរបាស់របព័នធេោយបានសាតើត ់
 េដើមើបីទំនកុបំរុងទប់សាកើត់ឿរររមា ើសុីនេម កុំេោយខូ្ចជាយថាេ តចុាំបាចរ់តូវតំេ ើង Additional Server ថមី
មួយេទៀតរពមទាំងតំេ ើងនូវ Active Directory Domain Controller, DHCP Service នងិ DNS 
Service េោយមានលកណៈរួមេៅមា ើស ីុនេមេផើឝងេទៀត និងបបំាត់េចាលនូវភាពែដលោចទទួលរងេរេេះ។ 

 េដើមើបីធានាបាននូវសមតថិខ្ពស់កនុងឿរផតល់នូវរបព័នធរបតបិតតិឿរេផើឝងៗេៅដលម់ា ើសុីនកូនែដលពឹងែផអកទាំងរសុងេលើ
មា ើសុីនេមេនាេះ រកុមសិកើាតរមូវេោយបែនថម Ram និងេរបើរបាស់នវូ CPU ខ្ពស់ៗជាងមុនេៅេោយមា ើសុីនេម។ 

 ោល់ Configuration ទាំងអស់ែដលមានេៅកនុង Microsoft Forefront TMG 2010 រតូវ Backup ទុក   
ជានិចេរបសិនេបើមានឿរផ្្ើស់បតូអវីមួយ។ 

 
 


