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េបីសិនជាអ�កមានទូរសព�ទំេនីប កំុព�ទ័ូរយួរៃដ ឬេថបផ�ិត េនាះអ�កកំពុងែតផ�ុកទិន�ន័យយ៉ាងេ�ចីនជាមួយអ�ក
�គប់េពលេវលា។ ប��ីេឈ�ាះមិត�ភ័ក�ិ ការទំនាក់ទំនងឯកជន ឯកសារផ�ាល់ខ�ួន និងរបូថតផ�ាល់ខ�ួនរបស់អ�ក
គឺ�គាន់ែតជាឧទាហរណ៍ខ�ះៗៃនអ�ីែដលអ�កអាចរក�ាទុកេន�េលីឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ�ក។ េដាយសារែត
េយីងរក�ា និងផ�ុកទិន�ន័យេ�ចីន វាអាចពិបាកក�ងុការរក�ាវាឱ�មានសុវត�ិភាព  េហីយជាពិេសសេទ�ត វាអាច�ត�វ
បានេគយកេចញពីអ�កបានយ៉ាងងាយ�ស�ល។
 

ទិន�ន័យរបស់អ�កអាច�ត�វបានេគរ �បអូសយកេន�តាម�ពំែដន េន�តាមផ�ូវ ឬ�ត�វបានេគលួចេចញពីផ�ះរបស់អ�ក
និងចម�ងេចញក�ងុរយៈេពលដ៏ខ�ី។ ជាអកុសល ការចាក់េសាឧបករណ៍របស់អ�កជាមួយពាក�សម�ាត់ េលខកូដ
ឬកាយវ�ការ មិនអាចការពារទិន�ន័យរបស់អ�កបានេទ �បសិនេបីឧបករណ៍របស់អ�ក�ត�វបានេគរ �បអូស។ វាងាយ
�ស�លក�ងុការេ�ជ�តចូលឧបករណ៍េនាះ េបីេទាះជាមានការចាក់េសាក៏េដាយ ពីេ�ពាះទិន�ន័យរបស់អ�ក�ត�វបាន
រក�ាទុកេន�ក�ងុទ�មង់ែដលងាយ�ស�លអានេន�ក�ងុឧបករណ៍។គូបដិបក��គាន់ែត�ត�វចូលេទ�ឧបករណ៍ផ�ុក
ឯកសារេដាយផ�ាល់ េដីម�ចីម�ង ឬពិនិត�េមីលទិន�ន័យរបស់អ�កេដាយគ�ានពាក�សម�ាត់របស់អ�ក។
 

សរបុមក អ�កអាចេធ�ីឱ�កាន់ែតពិបាកស�មាប់អ�កែដលលួចទិន�ន័យរបស់អ�ក េដីម�េីដាះេសាសម�ាត់របស់វា។
េនះ គឺជាវ �ធីសា�ស�មួយចំនួនែដលអ�កអាចរក�ាទុកទិន�ន័យរបស់អ�កឱ�មានសុវត�ិភាព។

េធ�ីកូដនីយកម�ទិន�ន័យរបស់អ�ក
េបីសិនជាអ�កេធ�ីកូដនីយកម� េនាះគូបដិបក�របស់អ�ក�ត�វែតមានឧបករណ៍ និងពាក�សម�ាត់របស់អ�ក
េដីម�វី �កូដនីយកម�ទិន�ន័យរបស់អ�ក។ ដូេច�ះ វាមានសុវត�ិភាពបំផុតេបីសិនជាអ�កេធ�ីកូដនីយកម�ទិន�ន័យរបស់
អ�កទាងំអស់ ជាជាងេធ�ីកូដនីយកម�ចំេពាះថតឯកសារែតមួយចំនួន។ ទូរសព�ឆ�ាតៃវ និងកំុព�ទ័ូរភាគេ�ចីន មាន
ជេ�មីសឱ�អ�កេ�បី�បាស់អាចេធ�ីកូដនីយកម�ទាងំ�ស �ងេលីឧបករណ៍។
 

ស�មាប់ទូរសព�ឆ�ាតៃវ និងេថបផ�ិត
�បព័ន��បតិបត�ិការេអន�ដយ ផ�ល់ជូននូវការេធ�ីកូដនីយកម�េលីឧបករណ៍ទាងំមូល េន�េពលអ�កដំេឡងី
ឧបករណ៍របស់អ�ក ឬក៏េន�េពលណាក៏បាន ែដលអ�កអាចេធ�ីបានេន�ក�ងុការកំណត់ "សន�ិសុខ" ស�មាប់
ឧបករណ៍ទាងំអស់។
េន�ក�ងុឧបករណ៍របស់�ក �មហុ៊ន េអបផល មានដូចជា អាយហ�ូន និងអាយេផត �ត�វបានេគស�ាល់ថា "ការ
ការពារទិន�ន័យ" េហីយវាដំេណីរការេន�េពលអ�កដំេឡងីេលខសម�ាត់។

 

ស�មាប់កំុព�ទ័ូរ
�ក �មហុ៊ន េអបផល ផ�ល់នូវកូដនីយកម�េលីឧបករណ៍ផ�ុកទាងំមូលេន�ក�ងុ�បព័ន��បតិបត�ិការ macOS

ែដលេហ�ថា FileVault។



�បព័ន��បតិបត�ិការ Linux ែតងែតផ�ល់ជូនកូដនីយកម�េលីឧបករណ៍ផ�ុកទាងំមូល េន�េពលអ�កដំេឡងី
�បព័ន�របស់អ�កេលីកដំបូង។ 

�បព័ន��បតិបត�ិការ Windows Vista និងជំនាន់េ�កាយៗ មានដាក់ប��ូលនូវកូដនីយកម�េលីឧបករណ៍
ផ�ុកទាងំមូល ែដលមានេឈ�ាះថា បិ៊ចឡកខ័រ (BitLocker)។

េលខកូដរបស់ បិ៊ចឡកខ័រ (BitLocker) �ត�វបានបិទ និងមានម�ាស់
កម�សិទ�ិ ែដលមានន័យថា វាពិបាកស�មាប់អ�ក�ត�តពិនិត�ពីខាងេ�ក� េដីម�ី
ពិនិត�ឱ�ដឹងថាវាមានសុវត�ិភាពបុ៉នណា។ ការេ�បី បិ៊ចឡកខ័រ
(BitLocker)  ត�ម�វឱ�អ�កេជ�ជាក់�ក �មហ៊នុ ៃម៉�ក�សូហ� (Microsoft)

ក�ងុការផ�ល់នូវ�បព័ន�សុវត�ិភាពេលីឧបករណ៍ផ�ុកឯកសារមួយេដាយមិន
មានចំណុចេខ�ាយ។ េបីសិនជាអ�កកំពុងេ�បី�បាស់វ �នដូ (Windows) គឺ
អ�កកំពុងែតទុកចិត�េលី Microsoft ក�ងុក�មិតដូចគ�ា។ �បសិនេបីអ�កមាន
ការ�ព�យបារម�អំពីការឃ�ាេំមីលពីគូបដិបក�េផ�ងៗែដលអាចដឹង ឬទទួល
បានផល�បេយាជន៍ពីទ�ារេ�កាយេន�ក�ងុ�បព័ន� វ �នដូ ឬ  បិ៊ចឡកខ័រ
(BitLocker) សូមពិចារណាប�ូរ
�បព័ន��បតិបត�ិការេទ�កូដចំហេផ�ងេទ�តដូចជា ជីអិុនយូ (GNU)  លីនុច  

(Linux) ឬ បី៊េអសឌី (BSD) ជាពិេសស ជំនាន់ែដលមាន�បព័ន��បឆាងំ
នឹងការវាយ�បហារសន�ិសុខ ដូចជា ែថល (Tails) រ � ឃ�ូរអូេអស (Qubes

OS)។ សូមពិចារណាដំេឡងីកម�វ �ធីថាសកូដនីយកម� វាុ ំ
រ �ាេ�កប(Veracrypt) េដីម�េីធ�ីកូដនីយកម�ថាសផ�ុកទិន�ន័យរបស់អ�ក។

!

សូមចងចាថំា៖ េទាះបីជាឧបករណ៍របស់អ�កជាអ�ីក៏េដាយ ការេធ�ីកូដនីយកម� គឺល�ដូចការេ�បីពាក�សម�ាត់ែដរ។
�បសិនេបីគូបដិបក�យកឧបករណ៍របស់អ�កបាន េគអាចទាយពាក�សម�ាត់របស់អ�កបាន�គប់េពល។ វ �ធីសា�ស�
ដ៏មាន�បសិទ�ភាពមួយក�ងុការបេង�ីត ពាក�សម�ាត់ដ៏រ �ងមា ំនិងងាយចងចា ំគឺេ�បី�គាប់ឡុកឡាក់ និងេ�ជីសេរ �ស
ពាក�េដាយ�ពាវពីក�ងុប��ីពាក�។ បន�ាប់ពីផ�ុំពាក�ទាងំេនះ វានឹងក�ាយជា «ឃ�ាសម�ាត់» របស់អ�ក។ «ឃ�ា
សម�ាត់» គឺជា�បេភទពាក�សម�ាត់ែដលែវងស�មាប់បែន�មសន�ិសុខ។ ស�មាប់ថាសកូដនីយកម� េយីងសូម
ែណនាឱំ�េ�ជីសេរ �សយ៉ាងេហាចណាស់ ៦ ពាក�។ ស�មាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេទ�េមីលការែណនារំបស់
េយីង េដីម�បីេង�ីតពាក�សម�ាត់ខ�ាងំ។
 

វា�បែហលជាមិនសមេហតុសមផលស�មាប់អ�កេដីម�េីរ�ន និងប��ូលឃ�ាសម�ាត់ដ៏ែវងេន�េលីស�ាតហ�ូន ឬ
ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ�ក។ ដូេច�ះ ខណៈែដលកូដនីយកម�អាចមាន�បេយាជន៍ េដីម�កីារពារការចូលដំេណីរការ
តាមធម�តា អ�កគួរែតការពារទិន�ន័យសម�ាត់េដាយលាក់វាពីការចូលេដាយផ�ាល់ពីគូបដិបក� ឬរក�ាទុកេលី
ឧបករណ៍ែដលមានសុវត�ិភាព។



បេង�ីតឧបករណ៍ែដលមានសុវត�ិភាព
ការរក�ារនូវបរ �ស�ានែដលមានសុវត�ិភាព អាចជាការពិបាក។ ជេ�មីសល�បំផុត អ�ក�ត�វផ�ាស់ប�ូរពាក�សម�ាត់
ទម�ាប់ និងកម�វ �ធីែដលអ�កេ�បីេន�េលីកំុព�ទ័ូរ ឬឧបករណ៍សំខាន់ៗរបស់អ�ក។ េន�ក�ងុស�ានភាពមិនល� អ�ក�ត�វ
គិតជានិច�ថា េតីអ�កកំពុងលាក់ព័ត៌មានសម�ាត់ ឬេ�បីការអនុវត�ែដលមិនមានសុវត�ិភាពែដរឬេទ។ សូម�ែីត
េពលែដលអ�កដឹងពីប��ាក៏េដាយ អ�ក�បែហលជាមិនអាចរកដំេណាះ�សាយបានេទ ពីេ�ពាះេពលខ�ះអ�ក�ត�វ
ការទំនាក់ទំនងេដាយេ�បីការអនុវត�សុវត�ិភាពឌីជីថលមិនមានសុវត�ិភាព។ ឧទាហរណ៍ មិត�រមួការងារ�បែហល
ជាចង់ឱ�អ�កេបីកឯកសារភ�ាប់អីុែមលពីពួកេគ េទាះបីជាអ�កដឹងថាគូបដិបក�របស់អ�កអាចែក�ងបន�ំ និងេផ�ីឱ�អ�ក
នូវេមេរាគក៏េដាយ។
 

ដូេច�ះ អ�ីែដលជាដំេណាះ�សាយ? ពិចារណាអំពីការ�បមូលទិន�ន័យ និងការទំនាក់ទំនងណាែដលមានតៃម� េទ�
កាន់ឧបករណ៍ែដលមានសុវត�ិភាពជាងេនះ។ អ�កអាចេ�បីឧបករណ៍ែដលមានសុវត�ិភាព េដីម�រីក�ាទុកច�ាប់
ចម�ងសំខាន់ៃនទិន�ន័យសម�ាត់របស់អ�ក។ េ�បីឧបករណ៍េនះយូរៗម�ង េហីយេន�េពលអ�កេ�បីវា សូមេ�បីេដាយ
មានការ�ប �ង�បយ័ត�បំផុត។ �បសិនេបីអ�ក�ត�វេបីកឯកសារភ�ាប់ ឬេ�បីកម�វ �ធីែដលមិនមានសុវត�ិភាព សូមេធ�ីវា
េន�េលីម៉ាសីុនេផ�ងេទ�ត។

េពលដំេឡីងកំុព�ូទ័រែដលមានសុវត�ិភាព េតីអ�កអនុវត�អ�ីខ�ះេដីម�ីេធ�ីឱ�វាមាន
សុវត�ិភាព?

១. រក�ាឧបករណ៍របស់អ�កឱ�បានល� និងមិន�ត�វ�បាប់អំពីទីតាងំរបស់វាេទ កែន�ងែដលអ�កអាច�បាប់េគបាន គឺ
�ត�វែតមានេសាចាក់ែដលេគមិនអាចេបីកបាន។
 

២  . េធ�ីកូដនីយកម្មថាសផ�ុកឯកសារក�ងុកំុព�ទ័ូររបស់អ�ក េដាយដាក់ ឃ�ាសម�ាត់ែដលខ�ាងំ។ ដូេច�ះ
�បសិនេបីវា�ត�វបានេគលួច ទិន�ន័យនឹងមិនអាចអានបានេដាយមិនមានឃ�ាសម�ាត់េនាះេទ។

បែន�មពីេលីេនះ កំុព�ទ័ូរែដលមានសុវត�ិភាព អាចនឹងមិនមានតៃម�ៃថ�ដូចែដលអ�ក
គិតេនាះេទ។ កំុព�ទ័ូរែដលក�មេ�បី និងេ�បីែតកម�វ �ធីមួយចំនួន មិនចាបំាច់េល�ន
ឬថ�ីេនាះេទ។ អ�កអាចទិញ េណតបុ៊ក (netbook) ចាស់ៗស�មាប់តៃម��បហាក់
�បែហលៃនតៃម�កំុព�ទ័ូរយួរៃដ ឬទូរសព�ទំេនីប។ ម៉ាសីុនចាស់ៗក៏មានគុណ
�បេយាជន៍ផងែដរ ែដលកម�វ �ធីមានសុវត�ិភាពដូចជាថាល (Tails) អាចនឹងេ�បី
ជាមួយម៉ាកថ�ីៗ។ ដំបូន�ានពិតមួយចំនួន៖ េន�េពលែដលអ�កទិញឧបករណ៍ ឬ
�បព័ន��បតិបត�ិការ ចូររក�ាវាឱ�ទាន់សម័យ េដាយការេធ�ីបច�ុប�ន�ភាព។ ការេធ�ី
បច�ុប�ន�ភាព នឹងេដាះ�សាយប��ាសន�ិសុខេន�ក�ងុកូដចាស់ែដលអ�កវាយ�បហារ
អាចទាញយកបាន។ �ត�វចាថំា �បព័ន��បតិបត�ិការចាស់ៗមួយចំនួន មិនអាច
ទទួលបានការគា�ំទេទ�តេទ សូម�ែីតការេធ�ីបច�ុប�ន�ភាពសន�ិសុខក៏េដាយ។



៣. ដំេឡងី�បព័ន��បតិបត�ិការឯកជនភាព និងសន�ិសុខ េដាយេផ�ាតេទ�េលី�បព័ន��បតិបត�ិការ ដូចជាថាល
(Tails)។ អ�ក�បែហលជាមិនអាច ឬមិនចង់េ�បី�បាស់�បព័ន��បតិបត�ិការកូដចំហក�ងុការងារ�បចាៃំថ�របស់អ�ក
បុ៉ែន��បសិនេបីអ�ក�គាន់ែតចង់រក�ាទុក ែកស�ម�ល និងសរេសរសារសម�ាត់ ឬសារបន�ាន់ ឧបករណ៍សុវត�ិភាព
ថាល (Tails) នឹងេធ�ីការបានល� េហីយលំនាេំដីមមានការកំណត់សុវត�ិភាពខ�ស់។
 

៤. គួររក�ាឧបករណ៍របស់អ�កេន�េ�ក�បណ� ាញ។ មិនគួរភ�ាក់េផ�ីលេទែដលវ�ធីល�បំផុតេដីម�កីារពារខ�ួនអ�កពីការ
វាយ�បហារតាមអីុនធឺណិត ឬការតាមដានតាមអីុនធឺណិត គឺការមិនភ�ាប់េទ�អីុនធឺណិត។ អ�កអាចេធ�ីឱ�
�បាកដថា ឧបករណ៍សុវត�ិភាពរបស់អ�កមិនបានភ�ាប់េទ��បព័ន�បណ� ាញុ វ �ាយហ�ាយ (Wi-Fi) ឬការចម�ង
ឯកសារេទ�ម៉ាសីុនេដាយេ�បី�បាស់ឧបករណ៍ផ�ុកទិន�ន័យ ដូចជាឌីវ �ឌី ឬយូេអសបី៊េនាះេទ។ េន�ក�ងុសន�ិសុខ
តាមបណ� ាញ េនះ�ត�វបានេគស�ាល់ថា «air gap» រវាងកំុព�ទ័ូរ និងពិភពេលាកទាងំមូល។ ខណៈែដលវា
ស�ាប់េទ�ដូចជាហសួេហតុ ែតវាអាចជាជេ�មីសមួយ �បសិនេបីអ�កចង់ការពារទិន�ន័យែដលអ�កក�មនឹងចូលេ�បី
បុ៉ែន�មិនចង់បាត់បង់ ដូចជាេសាកូដនីយកម� ប��ីពាក�សម�ាត់ ឬច�ាប់ចម�ងទិន�ន័យឯកជនរបស់នរណាម�ាក់
ែដល�ត�វបាន�បគល់ឱ�អ�ក។ ភាគេ�ចីនេន�ក�ងុករណីទាងំេនះ អ�កគួរែតមានឧបករណ៍ផ�ុកទិន�ន័យសម�ាត់មួយ
ជាជាងផ�ុកទិន�ន័យទាងំអស់េន�ក�ងុកំុព�ទ័ូរ។ ឧទាហរណ៍ េសាUSB ែដលបានេធ�ីកូដនីយកម� អាចមាន
�បេយាជន៍ (ឬគ�ាន�បេយាជន៍) ដូចជាកំុព�ទ័ូរែដលមិនបានភ�ាប់េទ�អីុនធឺណិត។
 

៥. កំុចូលេទ�គណនីធម�តារបស់អ�ក។ �បសិនេបីអ�កេ�បីឧបករណ៍ែដលមានសុវត�ិភាពរបស់អ�កេដីម�ភី�ាប់េទ�
កាន់អីុនធឺណិត សូមបេង�ីតេគហទំព័រ ឬគណនីអីុែមលដាច់េដាយែឡក ែដលអ�កេ�បីស�មាប់ទំនាក់ទំនងេលី
ឧបករណ៍េនះ េហីយេ�បី Tor (សូមេមីលមគ�ុេទ�សក៍ស�មាប់ លីនុច (Linux) ែមកអូេអស(macOS) និង
វ �នដូ (window) េដីម�លីាក់អាសយដ�ាន អាយភី (IP) របស់អ�កពីេសវាកម�ទាងំេនាះ ។ ការបេង�ីតគណនី
េផ�ងេទ�ត និងេ�បី�បាស់ Tor អាចជួយផ�ាច់ទំនាក់ទំនងរវាងអត�ស��ាណរបស់អ�កពីម៉ាសីុនរបស់អ�ក
�បសិនេបីនរណាម�ាក់កំពុងចង់វាយ�បហារអ�កេដាយេមេរាគ ឬរារា�ងការទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក។

ខណៈែដលមានឧបករណ៍សុវត�ិភាពមួយែដលផ�ុកនូវព័ត៌មានសំខាន់
អាចជួយការពារពីគូបដិបក�បាន ែតវាក៏អាចេធ�ីឱ�អ�កក�ាយជាេគាលេដ�មួយ
ផងែដរ។ វាអាចមានហានិភ័យនូវការបាត់បង់ការចម�ងទិន�ន័យែតមួយគត់
របស់អ�កផងែដរ �បសិនេបីម៉ាសីុន�ត�វបានបំផ�ាញ។ �បសិនេបីគូបដិបក�
របស់អ�កទទួលបានអត��បេយាជន៍ពីការបាត់បង់ទិន�ន័យរបស់អ�ក ចូរកំុ
ទុកវាេន�កែន�ងែតមួយ មិនថាអ�កមានសុវត�ិភាពបុ៉នណាេនាះេទ។
េធ�ីកូដនីយកម�ច�ាប់ចម�ង េហីយរក�ាទុកវាេន�កែន�ងេផ�ងេទ�ត។

!



ការែ�ប�ប�លនូវគំនិតៃនម៉ាសីុនសុវត�ិភាព គឺ�ត�វមានម៉ាសីុនមិនមានសុវត�ិភាព៖ ឧបករណ៍ែដលអ�កេ�បីែត
េន�េពលែដលចូលេទ�កាន់កែន�ងែដលេ�គាះថ�ាក់ ឬបុ៉នប៉ង�បតិបត�ិការែដល�បថុយ�បថាន។ ឧទាហរណ៍ អ�ក
សារព័ត៌មាន និងសកម�ជនជាេ�ចីនយក េណតបុ៊ក (netbook) ជាមួយពួកេគេន�េពលពួកេគេធ�ីដំេណីរ។ កំុ
ព�ទ័ូរេនះមិនមានឯកសារណាមួយ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ឬព័ត៌មានរបស់អីុែមលេន�េលីវាេទ ដូេច�ះវាមាន
ការខាតបង់កាន់ែតតិច េបីសិនវា�ត�វបានរ �បអូស ឬេស�ន។ អ�កអាចអនុវត�យុទ�សា�ស�ដូចគ�ាេទ�នឹងទូរសព�
ចល័ត។ េបីសិនជាអ�កេ�បីទូរសព�ឆ�ាតៃវ ចូរគិតពីការទិញទូរសព�ែដលមានតៃម�េថាក ឬទូរសព�ែដលអត់អត�
ស��ាណេន�េពលេធ�ីដំេណីរស�មាប់ការទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ណាមួយ។


