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កម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគ  Microsoft Defender 
ម ៅម ើ Windows 10 
 

ធ្វើបច្ចបុបន្នភាពច្ុងធ្រោយៈ 11-03-2021 

 
មិ្ ម្ា អ្នកម្រើ្ រាស់ម្រើ អ្នកមេដែ ែឹងថា ម ៅកនុង Windows 10 ម្ា កម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគភ្ជារ់ម្កជាមួ្យ
្សារ់ មិ្ គិតថ្ថៃ  ិងម្ា សម្តថភ្ាព ្ រហាក់្ រដហ  ឹងកម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគមសេងៗមេៀត ដែ ម្ា  កម់ ៅ
ម ើេីសេា ដែ ។ អ្នកអ្ារមធវើកា ម្រៀរមធៀរកម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគម ៅម ើមគហេំព័  AV-Test.org 

Microsoft Defender អ្ារជួយកា ពា មម្ម ោគមួ្យរំ ួ ែូរជា Spyware, Ransomware  ិងពពួកមម្ម ោគជា
ម្រើ មសេងមេៀត។ កម្មវិធីម េះ  ឹងែំម ើ កា មែោយសវយ័្រវតត ិ ្រសិ មរើក ំពយូេ័  រស់អ្នកមិ្ េា ់រា តមម្ៃើង
កម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគរដ ថម្ម ោេះមេ។ រ  ដ ត្រសិ មរើអ្នករា តមម្ៃើងកម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគមសេង ួរមហើយ កម្មវិធី
ម េះ ឹងមិ្ ែំម ើ កា មេ វាអ្  ញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីដែ អ្នករា តមម្ៃើងថមីម ោេះែំម ើ កា ជំ ួសវិញ។  
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មរើកម្ ខងា  រស ់Microsoft Defender  
មេោេះរីជាយ ាង ាក៏មែោយ មែើម្បឱី្យ្រាកែថាមតើ កម្មវិធី Microsoft Defender កំព ងែំម ើ កា  ឬមិ្ ែំម ើ កា 
ម ៅកនុងក ំពយូេ័  រស់អ្នក អ្នកអ្ារ្តួតពិ ិតយមម្ើ  មែោយរូ មេៅកា ់់ៈ 

1) Start  >  2) Settings 
 

 
3) Update & Security 
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4) Windows Security > 5) Virus & threat protection 

 
6) Manage settings 
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7) Real-time protection រ រ On មែើម្បីមរើក ឬ Off មែើម្បីរិេម្ ខងា  

 

មរើកែំម ើ កា ម្ ខងា កា ពា មម្ម ោគ Ransomware 
Ransomware គឺជាមម្ម ោគម្ួយដែ រា   ិងកំព ងមធវើកា វាយ្រហា ខៃាំងម ៅមព ររចុរប នម េះ។ ម ៅមព 
ដែ មម្ម ោគម េះឆ្ៃងរូ ក ំពយូេ័  ម ោេះវា ឹងរាក់មសោក ំពយេ័ូ  ឬឯកសា ម ៅកនុងក ំពយូេ័ ម ោេះ រ ទារ់វា ឹងរងហាញ
សា  រងខំឱ្យអ្នករង់្រាក់មែើម្បីអ្ាររូ ម្រើក ំពយូេ័  ឬឯកសា ម ោេះវញិរា ។ Ransomware ្តូវរា មគឱ្យម មោេះ
ថាជា្រមភ្េមម្ម ោគរារ់ជំ ិតស្ម្ារ់ឧ្កិែឋជ ម ៅម ើអ្ ៊ី ធឺ ិត ម្ពោេះវាេាម្េា កា េូេាត់សារ់រា ម្រើ  
 ិងម្ា ភ្ាពឆ្ារ់ ហ័ស។ ជាេូមេៅម ៅមព មម្ម ោគម េះឆ្ៃងរូ ក ំពយូេ័  រស់អ្នក ម ោេះវាត្មូ្វឱ្យអ្នកេាក់េងមេៅ
កា ់អ្នកវាយ្រហា  តាម្ យ់ៈអ្ាសយែឋា អ្ ៊ីដម្ អ្ ាម្ិក ឬអ្នក្តូវមធវើតាម្កា ដ  ាំម ៅម ើមគហេំព័ 
អ្ ាមិ្ក ាមួ្យ មែើម្បីមធវើកា េូេាត់្រាក់ រតូ ជាមួ្យ ឹងម ខកូែសម្ងាត់ មែើម្បីយកមេៅមែោេះ រូ មេៅម្រើ
ក ំពយូេ័  ឬមរើកឯកសា ម ោេះវញិរា ។ មេោេះរីជាអ្នករា រង់្រាក់មេៅឱ្យអ្នកវាយ្រហា ក៏មែោយ ក៏មិ្ ្រាកែថា
អ្នករា ម ខកូែ្តឹម្្តូវមែើម្បីរូ ម្រើក ំពយូេ័ អ្នក ឬអ្ារមរើកឯកសា អ្នករា ដែ ។  
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Microsoft Defender ក៏ម្ា ម្ ខងា ជួយការពារពីកា វាយ្រហា មែោយមម្ម ោគ Ransomware ដែ  រ  ដ តម្ ខងា 
ម េះ មិ្ មរើកែំម ើ កា មែោយសវយ័្រវតតិម ោេះមេ អ្នក្តូវរូ មេៅមរើកម្ ខងា ម េះមែោយខៃួ ឯង មែោយរូ មេៅ
កា ់់ៈ 

8) Manage ransomware protection

 
9) រ រ On មែើម្បីមរើកម្ ខងា  > 10) រ រម ើ Protected folders មែើម្បីម្ជើសម ើស Folder ដែ អ្នករង់កា ពា ពី
មម្ម ោគ Ransomware។  
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សូម្រាំថា មេោេះរីជាអ្នកម្ា កម្មវិធីកម្ចាត់មម្ម ោគដែ ម្ា សម្តថភ្ាពខៃាំងយ ាង ាក៏មែោយ ម ោេះមិ្ ម្ា  ័យ
ថា អ្នកអ្ារកា ពា ពីកា វាយ្រហា រា េាំង្ស ងម ោេះមេ អ្នក្តូវដតដសវងយ រ់ដ ថម្  ិងអ្  វតតពី មរៀរ
កា ពា ពីកា វាយ្រហា មសេងៗ ែូរជាមិ្ ្តូវេាញយក ឬតមម្ៃើងកម្មវិធីដែ មិ្ រាំរារ់  ិងមិ្ ម្ា ្រភ្ព
របាស់ ាស់ ្រ ង្រយ័តនរំមពោេះកា រ រម ើតំ ភ្ជារ់ ឬឯកសា ភ្ជារ់មសេងៗ មធវើររចុរប នភ្ាព្រព័ ធ្រតិរតតិកា  
 ិងកម្មវិធីមសេងៗ មរៀសវាងម្រើកម្មវិធីដែ មិ្ ម្ា អ្ាជញារ ណ (Pirated Software)  ិងជាពិមសស្តូវមធវើកា 
រ្ម្ ងេ ក (Backup) ឯកសា សំខា ់ៗ រស់អ្នកឱ្យរា ញឹកញារ់។ 

្បភពៈ 

- https://securityplanner.consumerreports.org/tool/turn-on-windows-defender-

antivirus  

- https://support.microsoft.com/en-us/windows/stay-protected-with-windows-

security-2ae0363d-0ada-c064-8b56-6a39afb6a963  

- https://wccftech.com/how-to/how-to-enable-ransomware-protection-on-windows-

10/ 

- https://www.malwarebytes.com/malware/ 
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