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របស់េយងេដយសុខសុវត�ិភាព េល្របព័ន�បណា� ញសកល 

(ឬអិុនធំឺែណត) ឬករេ្របទូរស័ព�ទំេនបេពលអ�កដ៏ៃទអចនឹង 

ស� ត់យក សររបស់េយង េដយរេបៀបណា? េតេយងអច

ទុកចិត�កម�វធីិអប់េដត េពលេយងដឹងថាកំុព្ូយទ័រជាេរឿងធម�ត

អចមានវរីុស េដយរេបៀបណា ? កូដករ ( Cryptography) 

(គឺសិក្សោ អំពីវធីិស្រមាប់គមនាគមន៍្របកបេដយ សុវត�ិភាព  

ដ៏រងឹមំាតទល់និងស្រត�វ) ផ�ល់ចេម�យតបនឹងសំនួរទំងេនះ 

េហយគណិតវទិ្យោបានផ�ល់្រគិះស្រមាប់កិច�ករេនះ។ 

្របវត�ិខ� ី

 សុវត�ិភាពគមនាគមន៍មានតួនាទីសំខន់េ្រចនពន់ឆា� មំកេហយ៖ ជាភស�ុតង គឺករែដល ជូលូស សីុេសុរ ( Julius 

Caesar) បានេ្របកូដករដ៏សម�� ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឧត�មេសនីរបស់គាត់។ េគាងករណ៍េនះមានេឈ� ះថា 

«កូដករសីុេសុរ» ែដលែផ�កេលករប�ូរទីតំងអក្សរមួយចំនួនក�ុងសរ េដម្បីបេង�តជាអត�បទថ�ី េហថា អត�បទកូដករ 

(ciphertext)។ សរេដមអចទទួលបានមកវញិ េដយអ�កទទួល្រត�វ្របតិបត�ិប��� ស គឺេធ� ករ្រតឡប់ទីតំងអក្សរមកវញិ 

តមទ្រមង់េដម។ 

 គំនិតសំខន់គឺថាទំងអ�កេផ�និងទំងអ�កទទួល្រត�វដឹងតៃម�សមា� ត់មួយ (ក�ុងករណីេនះគឺចំនួនៃនទីតំង) ែដលអ�ក 

ដ៏ៃទមិនអចដឹងេពលសកល្បងេមលសរេនាះ។ តៃម�សមា� ត់េនាះ េហថាកូនេស (Key)។េនក�ុងករណី កូដករសីុេសុរ

ខងេល កូនេស ជាចំនួនរវងពី 0 េទ 26។ វធីិស�ស�កូដ ករ Enc ដក់ប��ូ លក�ុងសរ M នូវកូនេស K ជា

ឧទហរណ៍Enc3 (Hello) = Khoor។ េនវធីិស�ស� Dec វញិ គឺ ដក់ប��ូ ល អត�បទកូដករ C នូវកូនេស ដូចគា�  K 

ជាឧទហរណ៍Dec3(Khoor) = Hello។ 

 ្របព័ន�កូដករែដលេ្របកូនេសដូចគា�  ្រត�វបានេគេ្របស្រមាប់សរេសរកូដសមា� ត់ (encrypting) និងបក�សយ 

កូដសមា� ត់ (decrypting) មានេឈ� ះថាេគាលករណ៍កូនេសសីុេម្រទី (Symmetric-Key schemes)។ 

 កូដករសីុេសុរ គឺសម��េពកណាស់ ស្រមាប់ ពិភពេលកទំេនបេនះ បុ៉ែន� ក៏េនែតមាន កូនេសសីុេម្រទី 

េ្របក�ុងសម័យបច�ុប្បន� ដូចជាេន ស� ប័នដ៏ល្បីល្បោញ AES ែដលជាស�ង់ដររដ� ភិបាល សហរដ�អេមរចិ  ស្រមាប់េផ�រ 

ទិន�ន័យជាេដម។ ្របព័ន�េនះមាន្របសិទ�ភាព និងសុវត�ិផាព ែត មានប�� មួយ៖ ទំងអ�កេផ�និងអ�កទទួល្រត�វ 

្រត�វដឹងនូវអថ៌កំបំាង។ េតេយងអចទក់ទងជាសមា� ត់តមអិុនធឺែណត ជាមួយមុនស្សែដលេយងមិនែដលបានេឃញមុខ 

េដយរេបៀបណា? 

 េគាលករណ៍ដ៏អស� រ្យមួយេហថា កូនេសសធារណៈៃនកូដករ ( Public-Key cryptography) បេង�តេឡងេនឆា�  ំ

1976 ក�ុងអត�បទ «ទិសេដថ�ីៃនកូដករ» ”New directions in cryptography” េដយេលក វ ៊តីេហ��ល ឌីហ�ី (Whitfield Diffie) 

និង ម៉ាកទីន ែហលម៉ាន់ (Martin Hellman) បានេដះ�សយប�� េនះ។ េនទីេនះ ជំនួសឱ្យករេ្របកូនេស ដូចគា� ស្រមាប់ 

សរេសរកូដសមា� ត់ (encrypting) និងករបក�សយកូដសមា� ត់ (decrypting) មានេសសធារណៈ ( public key) ែដលអ�ក 

េ្រប្របាស់ទំងឡាយអចទទួលបាន និងកូនេសឯកជន (private key) ែដលគង់េនជាសមា� ត់ អ�កេ្រប្របាស់ពិេសស។ 

េពលបានម៉្យោងេទៀតថា អ�កដ៏ៃទអចេផ�សរបាប បុ៉ែន�មានមនុស្សែតមា� ក់គត់អចទទួលវ។ អ�កណាក៏េដយេបាះសំបុ្រត 

េទក�ុង្របអប់សំបុ្រត ែតមានមនុស្សែតមា� ក់គត់ ែដលមានកូនេសស្រមាប់េបក្របអប់សំបុ្រតេនាះ។ អ�កចង់ទក់ទងជាមួយ 
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ណារ ី ្រត�វេ្របកូនេសសធារណៈរបស់ខ�ួនបេង�តអត�បទកូដករ (cipher text) មួយ។ មានែត ណារ ី មា� ក់គត់ ែដលអច 

បក�សយកូដសមា� ត់ក�ុងអត�បទកូដករេនាះ េ្រពះមានែតនាងេទែដលមាន កូនេសឯកជន។ 

 ្របព័ន�កូដករ កូនេសសធារណៈ ្រត�វពឹងែផ�កេលចំេណាទគណនាមួយ ែដលពិបាកេដះ�សយ។ គណិតវទិ្យោ

ជាអ�កេដះ�សយប�� េនះ ជាឧទហរណ៍ ្របព័ន�កូដករ RSA ែដលែផ�កេលភាពស�ុ្រគស� ញ ៃន ករែស�ងរក 

កត� បឋមៃនចំនួនគត់ដ៏ធំ។ 

 
្រទឹស�បីទចំនួនខ�ះៗ 

 មុនេរៀបរប់ពី េគាលករណ៍ ៃនកូដករ កូនេសសធារណៈ RSA ដ៏ល្បីល្បោញ េយង្រត�វករលទ�ផលខ�ះ 

ពី្រទឹស�ីបទចំនួនសិន។ គឺ្រត�វករចំេណះដឹងសមល�មនូវ្រទឹស�ីបទេទ�ធា (binomial theorem) និងនព�ន�ស�ស� ៃនមូ៉ឌុលឡា។ 

 េនក�ុងនព�ន�ស�ស�ៃនមូ៉ឌុលឡា េយង្របែម្របមូលថា� ក់ែដលមានសំណល់ ផលែចកដូចគា�  ពីករែចកចំនួន P 

មួយ ែដលេគ្រត�វបានេហថាមូ៉ឌុលឡា។ ឧទហរណ៍ េប P = 7 េយងបាន 9 ស�ិតេនថា� ក់ 2 េហយ 12 និង 19 

មានថា� ក់ដូចគា�  េពលគឺថា� ក់ 5។ េយងអចសរេសរថា  និង ។ 

ងយយល់ណាស់ថាថា� ក់ែដលមានែត 7 ែដលតងេដយ {0,1,2,3,4,5,6} េពលេយងសេង�ត (mod 7)។ េយងអចេធ�

្របមាណវធីិ បូកនិងគុណេល (mod 7) េដយប្រង�មនូវលទ�ផលយ៉ាងសម�� បនា� ប់ពីករេធ�្របមាណវធីិធម�ត េ្រពះ ថា 

3+8=11 ≡ 4(mod 7) និង3.5=15≡1(mod7)។ គួរចំថាេប a≡b(mod p)េនាះ (a-b)ែចកដច់នឹង p។ 

តង p និង q ជាចំនួនបឋមែដល 𝑝𝑝 ≠ 𝑞𝑞 និង 𝑡𝑡 > 0 ជាចំនួនគត់ែដលមិនែចកដច់នឹងp ឬ q េនាះេយងនឹង

បង� ញថារបូមន�𝑡𝑡(𝑝𝑝−1)(𝑞𝑞−1) ≡ 1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑞𝑞) ពិត។ េនះជារូបមន�ពិេសសៃន្រទឹស�ី បទ ែហ�ម៉ា-អឺល័រ ( Fermat-Euler )។ 

ករបក�សយចប់េផ�មជាមួយរូបមន�េមគុណេទ�ធា 

 
ែដល i ជាចំនួនគត់ ្របកបេដយ 0 < 𝑖𝑖 < 𝑝𝑝។ តមរយៈ 

 
នំាឱ្យបាន p ជាតួែចក  េដយ p ែចកដច់ែផ�កខងស� ំ បុ៉ែន�មិនែចកដច់នឹង𝑖𝑖! េទ។  

េយងបានស្រមាប់ចំនួនគត់𝐴𝐴 និង𝐵𝐵 តម្រទឹស�ីបទេទ�ធា៖ 

  
យកចំនួនគត់ C មកបែន�ម៖ 

  
 

តមវធីិដែដលេនះ ស្រមាប់្រគប់ 𝐴𝐴1,𝐴𝐴2,⋯ ,𝐴𝐴𝑡𝑡 

  
 

យកតៃម�  េនាះេយងបាន 

  
សមីករេនះមានន័យថា  ែចកដច់នឹងp ។ េដយ p មិនែចកដច់នឹង t េហយ p ជាចំនួនបឋម 

ដូចេនះ នំាឱ្យ៖ 

  
ឥលូវេយងេលកស�័យគុណអង�ទំងពីរៃនសមភាព េដយស�័យគុណ q - 1 : 
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េដយេ្របអំណះអំណាងដែដលេឡងវញិ េដយេ្រប q ជំនួស pេយងបាន៖ 

  
ដូចេនះ េយងអចនិយាយបានថា មានចំនួនគត់ h និងk េរៀងគា�  ែដល 

  
ដូចេនះ  ។ ឯ p ែចកដច់នឹង k (េដយ pនិង qជាចំនួនបឋមេផ្សងគា� ) េនាះ  k= pl ែដល l ជាចំនួនគត់។ 

េយងមាន  ឬក៏ 

  
 
េនះជាចុងប�� ប់ៃនស្រមាយបំភ�ឺ។ 

 
្របព័ន�កដូករ RSA 

 ពក្យកត់ៃនRSA មកពីពក្យេពញថាRivest, Shamir និង Adleman ែដលអ�កទំងេនះបានេលកជាសំេណ ដំបូង 

ពីេគាលករណ៍េនះ េនឆា� 1ំ977។ ែដលវដំេណ រករដូចខងេ្រកម៖ 

 ជាដំបូងេ្រជសេរ សចំនួនបឋមពីរេផ្សងគា�  p និង q បនា� ប់មកចប់េផ�មគណនា  និង 

 ។ េរ សយកចំនួនគត់ e មួយេដយៃចដន្យរវង 3 ដល់ N – 2 ែត  និង  មិន្រត�វមាន 

កត� បឋមរូមេទ។ កូនេសសធារណៈគឺជាគូ ( , )N e  ចំែណកឯកូនេសឯកជន d ែដលអ�កេផ�នឹងរក្សោទុក គឺជាករគណនា
1(mod )d e φ−≡ ដូចជាចំនួន 1(mod )de φ≡ (វងយទទួលបានពីវធីិស�ស�អឺគ�ីដ)។ ជាឧទហរណ៍យក  

, ,  និង ។ 

 សរេនក�ុង្របព័ន� RSA ជាចំនួនគត់ x ែដល ។ ្របែហលជាមិនច្បោស់លស់េទថា 

េតកូដករសរអក្សរ មានេគាលករណ៍ែបបណា តមរយៈករេ្របចំនួនគត់េនាះ។  

 យ៉ាងេនះក�ក៍ីេគាលករណ៍ៃនកូដករេនះបានបំពក់េលកំុព្ូយទ័រ ែដលឯកសរជាទិន�ន័យ្របព័ន�េគាលពីរ ែដលអច 

េធ�កូដករេដយេ្របចំនួនគត់បាន។ 

 កូដករ្រប្រពឹត�ដូចតេទ។ ឧបមាថា បូណា ចង់េផ�សរ x េទ ណារ ី ។ គាត់ែស�ងរកកូនេសសធារណៈ( , )N e  
របស់ ណារ ីេហយ គណនា េផ�  េនះេទ ណារ ី ។ េដម្បី បកែ្របកូដសមា� ត់  ណារ ី

យកកូនេសឯកជន d េដម្បគីណនា 

 
 ចំណុចសំខន់ គួរកត់សមា� ល់ថា េដយ នឹង ជាចំនួនធំណាស់ វទមទរករគណនាធំេធង ឧទហរណ៍

(mod )dy N  គណនាេដយេ្របបេច�កេទសេឈ� ះថា modular exponentiation។ 

ករបកែ្របកូដសមា� ត់ ចប់េផ�មេដយ 1de kφ= +  ពីចំនួនគត់ k ណាមួយ េហយដូចជាេយងបានបង� ញពីខងេល៖  

  
(ក�ុងករអនុវត�ន៍ អចរលំងករណី x ែចកដច់នឹង p ឬនិង q) េយងបាន។ 

  
 អ�កេ្រប្របាស់ខិលខូច មិនស� ល់ កូនេសឯកជន d ្រត�វរវរកកត� បឋមៃន N េដម្បីបាន  តៃម�  p និង q 

ែដលហួសសមត�ភាព ៃនករគណនា  េ្រពះ ្របសិនេបចំនួនបឋមទំងេនាះធំ ដូចជាមានេលខ  200 ខ�ង់ 

ស្រមាប់ចំនួននិមួយៗ (ឯកទគ�កម�ពិភពេលកបច�ុប្បន�ស្រមាប់ផលគុណពីរកត� N = p បាន្រតឹម  p និង q 

និមួយៗ្រតឹម100ខ�ង់បុ៉េណា� ះ )។ 
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 ទំងេនះជាករពិតក�ុងករកំណត់ក្រមិតសុវត�ិភាពៃនេគាលករណ៍។ ស�� ណសំខន់ៃនកូដករកូនេស 

សធារណៈ តម ពិត វមានសុវត�ិភាព េដយសរថាវទមទរករខំ្របឹងែ្របងគណនាជាខ� ំង េដម្បីអចទម�ុះ 

ករករពរបាន។ ទំងេនះជាកំណត់ជាមុន (ធម�តគឺ្របព័ន�្របតិបត�ិករ 2128 ឬ 2256 បី៊ត) និងអ�ស័យេលបរបិទ  

េហយនឹងបំណងៃនករទក់ទង។ ពិតណាស់ថា សរសមា� ត់ CIA និងអីុែមលរវងអ�កេ្រប្របាស់េលបណា� ញសកល 

្របាកដជាឆ�ងកត់ស�ង់ដសុវត�ិភាពខុសពីគា� !!! 

ហត�េលខ 

 េយងអច្រតឡប់មកប�� អប់េដតកម�វធីិ។ អចនិយាយម៉្យោងេទៀតថា ប�� យថាភាព (authentication) ។ 

ដូចមុនែដរេយងមានកូនេសសធារណៈនិងកូនេសឯកជន។ ណារ ី េ្របកូនេសឯកជន បេង�តជាហត�េលខឌីជីថល 

ក�ុងករេផ�ជាប់ជាមួយឯកសរ េដម្បីបង� ញយថាភាពរបស់ឯកសរេនាះ (ហត�េលខអ�ស័យ ជាប់នឹងឯកសរ េហយ និង 

មិនអចកត់េហយបិទេលឯកសរេផ្សងេទ)។ អ�កទទួល្រត�វ្រត�តពិនិត្យហត�េលខ េដយេ្របកូនេស សធារណៈ។ 

 ជាឧទហរណ៍ ឧបមាថាកំុព្ូយទ័ររបស់្របាប់អ�កថា វរកេឃញអប់េដតស្រមាប់Adobe។ េតករេធ�កំុព្ូយទ័រស� ល់ 

កម�វធីិអប់េដតថាមកពីAdobe េហយមិនែមនលក់បំាងេមេរគ េដយរេបៀបណា? ដំេណាះ�សយគឺថា ឯកសរអប់េដត 

មានហត�េលខឌីជីថល ែដល េគារពតម កូនេសសធារណៈរបស់ Adobe។ កូនេសទំងេនះបានតេម�ង េលកំុព្ូយទ័រ

របស់អ�កជាមួយកម�វធីិ Adobe ដូេច�ះកំុព្ូយទ័រអ�ក អច្រត�តពិនិត្យហត�េលខ មុនករអប់េដត េពលគឺ ករេផ��ងផា� ត់

េជាគជ័យជាសក្សីថា អប់េដតពិតជាមកពីAdobe ែមន មិនែមនមកពីទីដ៏ៃទេទ។ 

 េយងបង� ញឥឡូវេនះពីរេបៀបបបេង�តហត�េលខឌីជីថល េដយេ្រប RSA។  

 កូនេសឯកជននិងកូនេសសធារណៈដូចគា� ស្រមាប់បេង�តកូដសមា� ត់។ េពល ណារ ី ចង់េធ�យថាភាពឯកសរ 

ណាមួយ (ឧទហរណ៍៖កម�វធីិអប់េដត) នាងេធ�កូដករវជាចំនួនគត់  គណនា (mod )dx Nσ ≡  
និងភា� ប់ហត�េលខσ េទឯកសរ។ េដម្បី ្រត�តពិនិត្យហត�េលខឌីជីថល បូណា រវរក កូនេសសធារណៈរបស់ ណារ ី

េហយ្រត�តពិនិត្យ េដយករគណនា ' (mod )ex Nσ= និងពិនិត្យថា 'x x= ។ វច្បោស់ណាស់ថា ដូចក�ុង្របព័ន�កូដករ RSA 

ជនខិលខូចែតងប៉ងបេង�តនូវហត�េលខឌីជីថល ( ឧទហរណ៍ ពួកែហកឃ័រេធ�វរីុស) េហយ្រត�វគណនាស�័យគុណ 

ែដល្រត�វករកត� បថមរបស់ N។ 

ករ្រសវ្រជាវេនះ 

 េយងបានបង� ញគ្រម�ៃន្របព័ន�កូដករ RSA និងករបេង�តហត�េលខឌីជីថល ែតក៏ មាន្របព័ន�េផ្សងៗ ជាេ្រចន

េទៀតែដលយកគណិតវទិ្យោជា្រគិះ ដូចជា៖ កយរប់អស់(finite fieds), ែខ្សេកងេអលីប(elliptic curves), ្របព័ន�សមីករេ្រចន

អេថរមិនលីែអ៊រ, កំែណកូដ និងអ�ីៗេ្រចនេទៀត។ 

 កូដករកូនេសសធារណៈេនជាប�� សកម�ស្រមាេបេធ�ករ�សវ្រជាវ េហយេនមានប�� មិនទន់េដះ�សយ 

ជាេ្រចនេទៀត។ 

ខាងេ្រកាយឆាកកា� នទ់មុ 

 េតប�� ទំងអស់របស់េយងេដះ�សយបានេដយ RSA ឬេទ? ជាអកុសលចេម�យេនាះគឺមិនបានេទ។ សុវត�ិភាព 

ៃន RSA ដូច េគាងករណ៍ដៃទេទៀត ែដលមានមូលដ� ន្រគឹះពី្រទឹស�ីចំនួន រងករគំរមកំែហង េដយពិត្របាកដ ពី

សក� នុពលអភិវឌ្ឍន៍ៃនកំុព្ូយទ័រក� ន់ទុម។ វធីិស�ស� Shorេបាះពុម�ផ្សោយេនឆា� ំ 1994 ែដលមានចំណងេជងថា 

«វធីិស�ស�ពហុធាេពលស្រមាប់េលករតីដច់ និងផលគុណកត� បឋមក�ុងកំុព្ូយទ័រក� ន់ទុម» សមត�ភាពៃនបំែបក ្របព័ន�

កូដករ RSA េពល កំុព្ូយទ័រក� ន់ទុមមានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់េនាះ។ កំុព្ូយទ័រក� ន់ទុមតូចៗមានរួចេទេហយ េហយកំុព្ូយទ័រ

ក� ន់ទុមខ� តធំ អចនឹងមានក�ុងអនាគតដ៏ខ�ី។  ដូេច� ះវមានសរៈសំខន់ណាស់ក�ុងករផ�ល់នូវ្របព័ន�ថ�ី ែដលធានា

សុវត�ិភាព េពលឆាកថ�ីេនះបានេកតេឡង។ សហគមន៍អ�កេធ�កូដករ (The cryptographic community) 

កំពុងែត�សវ្រជាវយ៉ាងសកម� ក�ុងករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�កូដករពីែផ�កេផ្សងៗៃនគណិតវទិ្យោ ឈរេល ករគណនា ែដល  

សង្ឃឹមថា ជាវធីិស�ស�ព្យោបាលនូវវធីិស�ស�ក� ន់ទុមដ៏�ស�ច�សវេនះ។   

4 
 



ឯកសរេយាង 

[1] Simon Singh, The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography 
(2000), Anchor. 

5 
 


