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វធីិេ�ប�បាស់កម�វធីិ
សីុហ�ណល ស�មាប់ 
ANDROID



*េសចក�ីែណនាំេនះ�ត�វបានស�ម�លពីការការពារខ�ួនពីការឃ�ាំេមលរបស់មូលនិធិ Electronic 
Frontier Foundation៖
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-android
 
សីុហ�ណល  ជាកម�វធីិឥតគិតៃថ� និងេបកទូលាយ ស�មាប់ Android iOS និងកំុព�ូទ័រែដលេ�ប
�បាស់កូដនីយកម�ទាំងសងខាង អនុ��ាតឲ�អ�កេ�ប�បាស់េផ�សារជាអក�រ របូភាព  សំេឡងនិង
វេីដអូ និងមានការសន�នាសម�ាត់រវាងអ�កេ�ប�បាស់សីុហ�ណល។ េទះបីជាសីុហ�ណលេ�ប�បាស់
េលខទូរស័ព�ស�មាប់ទាក់ទង ការេហនិងេផ�សារសម�ាត់ េ�ប�បាស់ការតភ�ាប់ទិន�ន័យ ដូេច�ះភាគី
ទាំងសងខាង �ត�វមានការេ�ប�បាស់អីុនធឺេណត េនក�ុងទូរស័ព�របស់េគ។  េដយេហតុផលេនះ
េហយ អ�កេ�ប�បាស់សីុហ�ណលមិន�ត�វបានបង់ៃថ�េលសារ SMS និង MMS ស�មាប់�បេភទ
សន�នាទាំងេនះេទ។ េនេល Android សីុហ�ណលអាចជំនួសកម�វធីិេបកសារ លំនាំេដម ដូចេនះ 
សីុហ�ណល េនែតអាចេផ�សារSMS មិនសម�ាត់។ សារSMS មិនសម�ាត់ េ�បេលខទូរស័ព�របស់
អ�ក និងអាច�ត�វបង់ៃថ�តាមគេ�មងរបស់អ�ក។
 
ទីតាំងស�មាប់ទាញយក ៖ អ�កេ�ប�បាស់អាចទាញយកកម�វធីិបានពី Google Play Store ។
លក�ខណ� ត�ម�វតាម�បព័ន�៖ �បព័ន� Android ជំនាន់ ៤ េឡងេទ
ជំនាន់ែដលេ�ប�បាស់ជាគំរកូ�ុងេសចក�ីែណនាំេនះគឺ 4.18.3
 
អជ�ាប័ណ�៖ GPLv3
ការអានបែន�ម៖
 
● https://signal.org/
● https://support.signal.org/ 
● https://signal.org/blog/
 
កំរតិ៖
អ�កេ�ប�បាស់ ពីកំរតិដំបូងេទធម�ម
េថរេវលាស�មាប់តំេឡង៖
ពី ១៥ េទ ២០ នាទី
ការែកស�ម�លចុងេ�កយ៖
ៃថ�ទី ៩ ែខ ៥ ឆ�ាំ ២០១៨
 ការតំេឡង សីុហ�ណល េលទូរស័ព�Android
ជំហានទី ១ ៖ ទាញយក និងតំេឡងកម�វធីិ សីុហ�ណល 
 
េនេល�បព័ន�ដំេណ រការ Android សូមេលកអ�កចូលេទកាន់ Google Play Store េហយ
ែស�ងរកពាក�   Signal ។ បន�ាប់មកេលកអ�កចុចពាក� Signal Private Messenger េហយេធ�ការ
ដំេឡងតាមការែណនាំ
 
បន�ាប់ពីដំេឡង Signal រចួ ចុចេល “េបក” េដម�ីចាប់េផ�មដំេណ រការកម�វធីិ
 
ជំហានទី២៖ ចុះេឈ�ះ និងេផ��ងផ�ាត់េលខទូរស័ព� របស់អ�ក
 
េនេពលអ�កបានេបកកម�វធីិ សីុហ�ណល អាចនឹងទាមទារការចូលេ�ប�បាស់ប�� ីទំនាក់ទំនង និង
ឯកសារេមឌា។
 



អ�កអាចចុច “បន�” និងសីុហ�ណលនឹងនាំអ�កេទកាន់ការទាមទារសិទ�ិេ�ប�បាស់មួយជំហាន
ម�ងៗ។ េបអ�កបដិេសធនឹងការេស�សំុេនះ សីុហ�ណល  អាចនឹងសួរម�ងេទ�ត  េនេពលេ�កយ។
 
ឥលូវអ�កនឹងេឃញ េអ�កង់ដូចខាងេ�កម។ ប��ូ លេលខទូរស័ព�របស់អ�ក និងចុច “ចុះ
េឈ�ះ”។



េនេពលេនះ អ�កនឹង�ត�វបានសួរ េដម�ីអនុ��ាតឲ� សីុហ�ណលបង�ាញសារ SMS។ េនះ
អនុ��ាតឲ�សីុហ�ណលេផ��ងផ�ាត់េលខទូរស័ព�ងាយ�ស�លជាងមុន។ អ�កអាចបដិេសធការ
េស�សំុេនះ េដយចុច “បន�” និង “បដិេសធ” ឬអនុ��ាតវាឲ� េដយចុច “បន�” និង“អនុ��ាត” 
អ�កអាចប�� ប់ការដំេឡងេដយប��ូ លេលខកូដ៦ខ�ង់ ែដលនឹងេផ�ជូនអ�កតាមសារ  SMS 
មួយ។

េនេពលអ�កប��ូ ល ឬអនុ��ាត សីុហ�ណល ឲ�អានកូដសារ SMSរបស់អ�ក ការចុះេឈ�ះរបស់
អ�កនឹង�ត�វប�� ប់។



ជំហានទី៣៖ េ�ជសេរ សេឈ�ះ និងរបូតំណាង
 
របូភាពតំណាងនិងទ�មង់េឈ�ះែដលអ�កេ�ជសេរ សនឹង�ត�វបានបង�ាញប�� ីទំនាក់ទំនងែដល
អ�កបានរក�ាទុកេនក�ុងេស�វេភអាសយដ�ានរបស់អ�ក  េនេពលែដលអ�កចាប់េផ�មសន�នាថ�ី 
និងេនេពលែដលអ�កអនុ��ាតឲ�អ�កទំនាក់ទំនង ឬ�ក�មជាក់លាក់េមលព័ត៌មានេនះ។ ប��ូ ល
ព័ត៌មានទាក់ទងេផ�ងៗេនក�ុងជំហានេនះ និង ចុះ “ប�� ប់”  ឬក៏ រលំងជំហានេនះេដយចុះ 
“កំណត់េពលេ�កយ” េនខាងេ�កម។



បន�ាប់ពីដំេណ រការេនះបានបំេពញ អ�កនឹងេឃញដូចេអ�កងខាងេ�កម

គួរចំណាំថា�បសិនេបអ�កសេ�មចចិត�េ�ប�បាស់សីុហ�ណលជាកម�វធីិសារ SMS លំនាំេដម សារ
ែដលបានេផ�េទកាន់េលខទំនាក់ទំនង ែដលមិនមានសីុហ�ណល (េទះបីអ�កេផ�ក�ុងសីុហ�ណល
ក៏េដយ) នឹងមិនសម�ាត់េទ។

ការេ�ប�បាស់សីុហ�ណល

េដម�ីអាចេ�ប�បាស់សីុហ�ណលបាន អ�កែដលទាក់ទងជាមួយអ�ក�ត�វែតដំេឡងសីុហ�ណល
ែដរ។ �បសិនេបអ�កព�ាយាមេផ�សារេទអ�កែដលេ�ប�បាស់សីុហ�ណល េហយពួកេគមិនបាន
ដំេឡងសីុហ�ណល េនះវានឹងេផ�សារធម�តាមួយេដយមិនែមនកូដនីយកម�សារ។ េបអ�ក
ព�ាយាមេហេទេលខនរណាម�ាក់ វានឹងប�ូរេទជាការេហេចញធម�តា។
 
សីុហ�ណលផ�ល់ឲ�អ�កនូវប�� ីរបស់អ�កេ�ប�បាស់េផ�ងេទ�តែដលអ�ករក�ាេលខទុកក�ុងទូរសព�
របស់អ�ក។ ទិន�ន័យតំណាងឲ�េលខទូរសព�េនក�ុងប�� ីេឈ�ះរបស់អ�ក�ត�វបានប��ូ នេទក�ុង
បណ� ាញសីុហ�ណល បុ៉ែន�ទិន�ន័យេនះគឺ�ត�វបានលុបយ៉ាងបន�ាន់។ 
 
រេប�បេផ�សារសម�ាត់
 
ចូរចំណាំថា Open Whisper Systems អ�កបេង�តសីុហ�ណល េ�ប�បាស់ធនធានរបស់�ក�មហុ៊ន
េផ�ងេទ�តេដម�ីេផ�សារេទរលឹំកអ�កែដលេ�ប�បាស់ េនេពលែដលពួកេគទទួលបានសារថ�ី។ 
ពួកេគេ�ប�បាស់ Google េល Android និង Apple េល iPhone  ែដលមានន័យថាព័ត៌មានអ�ក
ែដលទទួលសារ និងេនេពលែដលពួកេគបានទទួល�បែហលជាេលចធ�ាយេទ�ក�មហុ៊នទាំង
េនះ។
 
េដម�ីចាប់េផ�ម ចុចរបូតំណាងេខ�ៃដេនេ�កម�ជ�ងខាងស�ាំៃនេអ�កង់។
 



អ�កនឹងេឃញប�� ីេឈ�ះអ�កេ�ប�បាស់សីុណ� លទាំងអស់េនក�ុងបណ� ាញទំនាក់ទំនងរបស់
អ�ក។



អ�កក៏អាចប��ូ លេលខទូរស័ព�អ�កេ�ប�បាស់សីុណ� លែដលមិនមានេនក�ុងការទំនាក់ទំនង
របស់អ�ក។  េនេពលអ�កេ�ជសេរ សអ�ក�ត�វទំនាក់ទង អ�កនឹង�ត�វនាំេទេអ�កង់េផ�សាជាអក�រ
ស�មាប់ការទាក់ទងរបស់អ�ក។ ចំណាំ អ�កេ�ប�បាស់សីុហ�ណល អ�កនឹងេឃញអក�រ “សារ
សីុហ�ណល” េនះមានន័យថាសារនឹង�ត�វបានបំែលងជាសម�ាត់។ េនេលេអ�កង់េនះ របូ
តំណាង “ទូរស័ព�” េន ែផ�កេលខាងស�ាំ នឹងបង�ាញថាអ�កអាចេធ�ការេហជាសំេឡងសម�ាត់ 
េដយេ�ប�បាស់សីុណ� លផងែដរ។ ស�មាប់េអ�កង់េនះ អ�កអាចេផ�សាជាអក�រ របូភាព 
សំេឡង វេីដអូ និងឯកសារ ទាំងសងខាងជាការសម�ាត់។

ស�មាប់អ�កេ�ប�បាស់ែដលមិនបានដំេឡងសីុហ�ណល អ�កនឹងេឃញសារ “សារគ�ាន
សុវត�ិភាព” ែដលមានន័យថាសារនឹងមិនមានការសម�ាត់។ េនេលេអ�កង់ទូរសព�ែដលមាន របូ
តំណាង�ជ�ងស�ាំែផ�កខាងេល ៃនេអ�កង់ទូរសព�នឹងចាប់េផ�មការទូរសព�ធម�តាេដយមិន
សម�ាត់។



រេប�បចាប់េផ�មការសន�នាសម�ាត់

េដម�ីចាប់េផ�មការសន�នាតាមទូរស័ព�សំងាត់ជាមួយៃដគូរសន�នារបស់េលកអ�ក សូម
េ�ជសេរ សេឈ�ះរបស់ៃដគូរសន�នារបស់អ�ក បន�ាប់មកចុចេលបូ៊តុងែដលមានស��ាទូរស័ព�។ 
  បន�ាប់មកអ�កនឹងដឹងថាៃដគូរសន�នាម�ាងេទ�តយល់�ពមទទួលយកការសន�នាតាម
�បព័ន� សីុហ�ណល �បសិនេបជាអ�កបានេឃញស��ាទូរស័ព� និងេសរតូចមួយែដលេនែក�រ
គ�ាេនេលទូរស័ព�របស់េលកអ�ក ។ 

េនេពលែដលអ�កបានេហទូរស័ព�េចញ កិច�សន�នារបស់អ�កជាការសំងាត់។

រេប�បបេង�តការសន�នាតាមវឌីិអូសំងាត់

េដម�ីបេង�តការសន�នាតាមការេហទូរស័ព�តាមវឌីីអូ  អ�ក�គាន់ែតេធ�ការេហេទកាន់អ�កណា
ម�ាក់ដូចបានែណននាំខាងេល បន�ាប់អ�ក�ត�វយល់�ពមេអយ�បព័ន� សីុហ�ណល េ�ប
�បាស់កាេម៉រា៉ និងៃម៉�ក�ហ�ូនរបស់ទូរស័ព�របស់េលកអ�ក ។ 



ជំហានបន�ាប់  សូមចុចេលរបូតំណាងៃនការេហទូរស័ព�តាមវឌីីអូ 

េនេពលែដលអ�កអាចេឃញរបូជាទំរង់វឌីីអូរបស់ៃដគូរសន�នារបស់អ�កេនះ  ៃដគូររបស់លអ�ក
ក៏អាចេមលេឃញរបូអ�កក�ុងេពលដំណាលគ�ាផងែដរ។ 



រេប�បចាប់េផ�មការជែជកសម�ាត់ជា�ក�ម

អ�កអាចេផ�សារសម�ាត់តាម�ក�ម េដយចុចរបូេផ� េន�ជ�ងស�ាំៃដៃនេអ�កង់ បន�ាប់មក ចុចេល
របូចុចៗ៣ និងេ�ជសេរ ស “�ក�មថ�ី”។



េនេអ�កង់ខាងេ�កម អ�កនឹងអាចដាក់េឈ�ះ�ក�ម និងបែន�មអ�កចូលរមួបាន។



បន�ាប់ពីបែន�មអ�កចូលរមួ អ�កអាចចុចេល �បអប់ខាងេលែផ�កខាងេឆ�ងៃនេអ�កង់។ េនះអាច
ចាប់េផ�មការជែជកជា�ក�ម។



េបអ�កចង់ ផ�ាស់ប�ូរេឈ�ះ�ក�ម របូតំណាង ឬបែន�មអ�កចូលរមួ វាអាចេធ�បានតាមេអ�កង់ជែជក
តាម�ក�ម េដយចុចេលរបូចុចៗ៣ ខាងេលែផ�កខាងស�ាំៃនេអ�កង់ េហយេ�ជសេរ ស “ែកែ�ប
�ក�ម”។

បិទសំេឡងការសន�នា

េពលខ�ះការសន�នាអាចរខំាន។
លក�ណៈពិេសសមួយែដលមាន�បេយជន៍ស�មាប់ការជែជកជា�ក�ម�ត�វបានផ�ាស់ប�ូរការជូន
ដំណឹងដូេច�ះអ�ក មិន េឃញ ការ ជូន ដំណឹងថ�ីរាល់េពលសារថ�ី�ត�វបានេទ។
េនះអាចេធ�បានពីផ�ាំងជែជកជា�ក�មេដយចុចរបូតំណាងេលេឈ�ះ�ក�ម និងេ�ជសេរ ស 
"ការជូនដំណឹងស�ាត់ៗ " ។
បន�ាប់មកអ�កអាចេ�ជសរយៈេពលែដលអ�កចង់ឱ�បិទសកម�។
េនះអាច�ត�វបានអនុវត�ចំេពះការសន�នាបុគ�លផងែដរ េបអ�កចង់។

វធីិេផ��ងផ�ាត់េលខទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក

េនក�ុងចំណុចេនះ អ�កអាចេផ��ងផ�ាត់ភាព�តឹម�ត�វៃនបុគ�លែដលអ�កមានទំនាក់ទំនងជាមួយ 
េដម�ី�បាកដថាកូដនីយកម�របស់ពួកេគ�តឹម�ត�វ មិន�ត�វបានែក�ងបន�ំពីអ�កដៃទ េនេពលែដល
អ�កទាញយកកម�វធីិេនះ (ដំេណ រការ េនះេហថាការេផ��ងផ�ាត់ កូដនីយកម�)។ ការេផ��ងផ�ាត់ 
គឺជាដំេណ រការមួយែដលអ�ក�ត�វេធ�ចំេពះមុខម�ាស់គណនី។
 
ដំបូង េបកេអ�កង់ែដលអ�កេផ�សារេទេលខទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក ដូចែដលបានេរ�បរាប់
ខាងេល។ េនេលកេអ�កង់េនះ ចុចេលរបូតំណាង (របូស��ា ចុចៗ៣ េន�ជ�ងខាងេលស�ាំៃដ
ៃនេអ�កង់) េហយេ�ជសេរ សយក “ការកំណត់ការសន�នា”។



េលេអ�កង់ខាងេ�កមេនះ ចុចេល “ពិនិត�េលខកូដសុវត�ិភាព”

ឥឡូវេនះអ�កដាក់េអ�កង់ែដលបង�ាញ QR កូដ និងេលខសុវត�ិភាព។  កូដសំខាន់េនះនឹងមាន
ែតមួយគត់រាល់ការទំនាក់ទំនងេផ�ងៗែដលអ�កសន�



ចូលេទកាន់កម�វធីិរបស់អ�ក អ�កអាចចុចេល QR  កូដរបស់អ�ក ែដលេ�ប�បាស់េដយ
ម៉ាសីុនថតេដម�ីថតយក QR កូដែដលមានេលេអ�កង់ទំនាក់ទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក។ ត�មង់
ម៉ាសីុនថតរបស់អ�កឲ��ត�វនឹងQR កូដ៖

សង�ឹមថា កាេមរា៉របស់អ�កនឹងអាចេស�នកូដ QR និងបង�ាញស��ាធីកដូចេនះ៖



េនះបង�ាញថាអ�កបានេផ��ងផ�ាត់ការទាក់ទងរបស់អ�កបានេជគជ័យ។ អ�កគួរចុចរកិំលបន�ាប់
ស�មាប់ “េផ��ងផ�ាត់” េដម�ីឲ�កម�វធីិចងចាំថាទំនាក់ទំនងរបស់អ�កបាន�ត�វេផ��ងផ�ាត់រចួ
េហយ។  �បសិនេបអ�កេឃញេអ�កង់ែបបេនះ មាន ន័យថា  អ�ីមួយខុស �ប�កតី៖

អ�ក�បែហលជា�ត�វេជ�សវាងការពិភាក�ា�បធានបទរេសបរហូតដល់អ�កបានេផ��ង
ផ�ាត់េសរសំងាត់ជាមួយមនុស�េនះ។
 
ចំណាំស�មាប់ អ�កេ�ប�បាស់ក�មិតខ�ស់៖ េអ�កង់ែដលបង�ាញកូដ QR មានរបូតំណាងមួយ 
ែដលែចករែំលកេលខសុវត�ិភាពេនខាងេលែផ�កខាងស�ាំ។ ការេផ��ងផ�ាត់បុគ�ល ជាវធីិមួយ 
បុ៉ែន�អ�ក�បែហលជាបានេផ��ងផ�ាត់េលខទំនាក់ទំនង េដយេ�ប�បាស់កម�វធីិសុវត�ិភាពេផ�ង។ 
េដយសារអ�កបានេផ��ងផ�ាត់េលខទំនាក់ទំនង អ�កអាចទុកចិត�កម�វធីិក�ុងការេផ��ងផ�ាត់េលខ
ក�ុងសីុហ�ណល េដយមិនចាប់មានក�ុងប�� ីទំនាក់ទំនង។ ក�ុងករណីេនះ អ�កអាចែចករែំលក
េលខសុវត�ិភាពក�ុងកម�វធីិេនះ េដយចុច របូតំណាង “ែចករែំលក” និងប��ូ នេលខសុវត�ិភាព
របស់អ�ក។

សារលុបេចលេដយខ�ួនឯង

សីុហ�ណល មានមុខងារមួយែដលេគេហថា «សារែដលលុបេចលេដយខ�ួនឯង» ែដល
ធានាថារាល់សារែដលជែជកក�ុងកិច�សន�នានឹង�ត�វបានលុបេចលពីទូរស័ព� ឬកំុព�ូទ័រ របស់
អ�ក និងៃដគូរសន�ានារបស់អ�កក�ុងរយៈេពលណាមួយបន�ាប់ពីអ�កបានអានសារទាំងេនះរចួ ។
 េដម�ីដំេណ រការមុខងារេនះ សូមអ�កចូលេទកាន់�បព័ន� សីុហ�ណល បន�ាប់មកចុចេលក
េឈ�ះៃដគូរសន�នារបស់អ�កមួយណាែដលអ�កចង់េអយសារេនះរលាយបាត់េ�កយេពល
អានរចួ ។ សូមចុចេលស��ាចុចៗ(របូចុចៗ៣ េនស�ាំៃដែផ�កខាងេលេអ�កង់)  េហយសូម
េ�ជសេរ សយកពាក� ”សារែដលលុបេចលេដយខ�ួនឯង”



ផ�ាំងថ�ីមួយ នឹងេលតេឡង េដម�ីឲ�អ�កេ�ជសេរ ស ថាេតអ�កចង់ឲ�សាររលុបេពលណា។



បន�ាប់ពីអ�កេ�ជសេរ សយកមុខងារេនះ អ�កនឹងអាចេឃញនូវព័ត៌មានេនក�ុងការសន�នាែដល
បង�ាញពី មុខងារ លុបសារ �ត�វបានេបក។

ឥឡូវនះអ�កអាចេផ�សារេដយ�បាកដថាសារទាំងេនះនឹង�ត�វលុបេចញបន�ាប់ពីរយៈេពល
ែដលអ�កបានកំណត់។

ការផ�ាស់ប�ូរេទភាសាែខ�រ

ដំបូង េបក សីុហ�ណល។ េនេលកេអ�កង់េនះ ចុចេលរបូតំណាង (របូស��ា ចុចៗ៣ េន�ជ�ង
ខាងេលស�ាំៃដៃនេអ�កង់) េហយេ�ជសេរ សយក “ការកំណត់”។ ក�ុង “របូរាង” េ�ជសេរ ស 
“ភាសាែខ�រ” ខាងេ�កម “ភាសា”។


