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 ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

บทนำาเกี�ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์์ม Apple
Apple ออกี่แบบคว�มปลอดภััยลงในำหัวใจัสำ�คัญของแพลตฟอร์์ม Apple ได้สร้์�งสถ�ปัตยกี่ร์ร์มคว�มปลอดภััยท่�
ตอบสนำองคว�มต้องกี่�ร์เฉัพ�ะของอ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� นำ�ฬิิกี่� เดสก์ี่ท็อป และบ้�นำโดยต่อยอดจั�กี่ปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ด้�นำ
กี่�ร์คิดค้นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่�ท่�ลำ�หน้ำ�ท่�ส่ดในำโลกี่

อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่กี่เคร่์�องปร์ะกี่อบด้วยฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์แวร์์ และบริ์การ์ท่�ออกี่แบบม�ให้ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำเพ่�อคว�ม
ปลอดภััยสูงส่ดและปร์ะสบกี่�ร์ณ์์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำท่�โปร่์งใสเพ่�อให้เกิี่ดเป้�หม�ยสูงส่ดในำกี่�ร์ร์ักี่ษ�ข้อมูลส่วนำบ่คคลให้
ปลอดภััยอยู่เสมอ ตัวอย่�งเช่ื่นำ Silicon และฮ�ร์์ดแวร์์ด้�นำคว�มปลอดภััยท่� Apple ออกี่แบบจัะขับเคล่�อนำค่ณ์สมบัติ
ด้�นำคว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญต่�งๆ กี่�ร์ปกี่ป้องซอฟต์แวร์์ทำ�ง�นำเพ่�อให้ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์และแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัท
อ่�นำได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องอยู่เสมอ และส่ดท้�ย บริ์กี่�ร์ต่�งๆ จัะมอบกี่ลไกี่สำ�หรั์บกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ปลอดภััยและ
ตร์งเวล� ขับเคล่�อนำร์ะบบนิำเวศแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง และอำ�นำวยคว�มสะดวกี่ให้กัี่บกี่�ร์ส่�อส�ร์และกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ
ท่�ปลอดภััย ผ่ลลัพธีท่์�ได้ค่อ อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ไม่เพ่ยงปกี่ป้องอ่ปกี่ร์ณ์์และข้อมูลในำเคร่์�อง แต่ยังปกี่ป้องร์ะบบนิำเวศ
ทั�งหมด ซ่�งร์วมถ่งท่กี่อย่�งท่�ผู้่ใช้ื่ใช้ื่ง�นำในำเคร่์�อง บนำเคร่์อข่�ย และในำบร์ิกี่�ร์อินำเทอร์์เน็ำตหลักี่

เช่ื่นำเด่ยวกัี่บท่�เร์�ออกี่แบบผ่ลิตภััณ์ฑ์์ของเร์�ให้เร่์ยบง่�ย เข้�ใจัได้ง่�ย และม่คว�มส�ม�ร์ถ เร์�ก็ี่ออกี่แบบให้
ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ของเร์�ม่คว�มปลอดภััย ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญ เช่ื่นำ กี่�ร์เข้�ร์หัสอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วยฮ�ร์์ดแวร์์ 
ไม่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำโดยไม่ได้ตั�งใจัได้ ค่ณ์สมบัติอ่�นำๆ เช่ื่นำ Face ID และ Touch ID ช่ื่วยปรั์บปร์่งปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ของ
ผู้่ใช้ื่โดยทำ�ให้กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยอ่ปกี่ร์ณ์์เร่์ยบง่�ยข่�นำและใช้ื่ง�นำได้ง่�ยข่�นำ และเน่ำ�องจั�กี่ค่ณ์สมบัติเหล่�น่ำ�หล�ย
อย่�งจัะเปิดใช้ื่ง�นำไวต้�มค่�เริ์�มต้นำ ผู้่ใช้ื่หร่์อแผ่นำกี่ IT จัง่ไม่จัำ�เป็นำต้องปรั์บแต่งกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ม�กี่ม�ย

เอกี่ส�ร์น่ำ�ให้ร์�ยละเอ่ยดเก่ี่�ยวกัี่บวธิีน่ำำ�เทคโนำโลย่และค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยไปใช้ื่ง�นำภั�ยในำแพลตฟอร์์ม Apple 
เอกี่ส�ร์น่ำ�ยังช่ื่วยองค์กี่ร์ให้ร์วมเทคโนำโลย่และค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple เข้�กัี่บนำโยบ�ยและ
ขั�นำตอนำกี่�ร์ทำ�ง�นำของตนำเอง เพ่�อตอบสนำองคว�มต้องกี่�ร์ด้�นำคว�มปลอดภััยขององค์กี่ร์อ่กี่ด้วย

เน่ำ�อห�จัะแบ่งออกี่เป็นำส่วนำหัวข้อต่�งๆ ดังต่อไปน่ำ�:

• ความปลอดภััยของฮาร์์ดแวร์์และข้อมูลทางชีีวมิติิ: Silicon และฮ�ร์์ดแวร์์ท่�เป็นำร์�กี่ฐ�นำสำ�หรั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�
คว�มปลอดภััยบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ซ่�งร์วมถ่ง Apple Silicon, Secure Enclave, กี่ลไกี่กี่�ร์เข้�ร์หัส, Face ID 
และ Touch ID

• ความปลอดภััยของร์ะบบ: กี่�ร์ผ่ส�นำฟังก์ี่ชัื่�นำของฮ�ร์์ดแวร์์และซอฟต์แวร์์สำ�หรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย 
กี่�ร์อัปเดต และกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�ต่อเน่ำ�องของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ Apple

• การ์เข้าร์หัสัและการ์ปกปอ้งข้อมูล: สถ�ปัตยกี่ร์ร์มและกี่�ร์ออกี่แบบท่�ช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลของผู้่ใช้ื่ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์
สูญห�ยหร่์อถูกี่ขโมย หร่์อห�กี่คนำหร่์อกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตพย�ย�มใช้ื่ง�นำหร่์อแก้ี่ไขข้อมูล

• ความปลอดภััยของแอป: ซอฟต์แวร์์และบริ์กี่�ร์ท่�มอบร์ะบบนิำเวศของแอปท่�ปลอดภััย และช่ื่วยให้แอปส�ม�ร์ถ
ทำ�ง�นำได้อย่�งปลอดภััยโดยไม่ทำ�ให้คว�มสมบูร์ณ์์ของแพลตฟอร์์มบกี่พร่์อง

• ความปลอดภััยของบริ์การ์: บริ์กี่�ร์ของ Apple สำ�หรั์บกี่�ร์ร์ะบ่ตัวตนำ กี่�ร์จัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำ  
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ กี่�ร์ส่�อส�ร์ และกี่�ร์ค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ย
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• ความปลอดภััยของเครื์อข่าย: โปร์โตคอลเคร่์อข่�ยม�ตร์ฐ�นำอ่ตส�หกี่ร์ร์มท่�มอบกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�
ปลอดภััยและกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลท่�อยู่ร์ะหว่�งกี่�ร์ส่ง

• ความปลอดภััยของชุีดสินค้านักพััฒนา: เฟร์มเวิร์์ค “ช่ื่ดสินำค้�” สำ�หรั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�ปลอดภััยและเป็นำส่วนำ
ตัวของบ้�นำและส่ขภั�พ เช่ื่นำเด่ยวกัี่บส่วนำขย�ยของอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple และคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์บร์ิกี่�ร์แอป
ของบริ์ษัทอ่�นำ

• การ์จััดการ์อุปกร์ณ์์อย่างปลอดภััย: วธิีก่ี่�ร์ท่�ทำ�ให้ส�ม�ร์ถจัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์ใช้ื่โดย
ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต และทำ�ให้ส�ม�ร์ถลบข้อมูลร์ะยะไกี่ลได้ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์สูญห�ยหร่์อถูกี่ขโมย

 ความมุง่มั�นทุ่มเทเพื�อความปลอดภัย
Apple ม่่งมั�นำท่่มเทเพ่�อช่ื่วยปกี่ป้องลูกี่ค้�ด้วยเทคโนำโลย่ด้�นำคว�มเป็นำส่วนำตัวและกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยชัื่�นำ
นำำ� ซ่�งออกี่แบบม�เพ่�อปกี่ป้องข้อมูลส่วนำบ่คคล และวธิีก่ี่�ร์อันำคร์อบคล่ม เพ่�อช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลขององค์กี่ร์ในำ
สภั�พแวดล้อมแบบองค์กี่ร์ Apple จัะมอบร์�งวลัให้นัำกี่วจิัยัสำ�หรั์บง�นำท่�นัำกี่วจิัยัทำ�เพ่�อเปิดเผ่ยช่ื่องโหว ่โดยมอบ
เงนิำอ่ดหน่ำนำด้�นำคว�มปลอดภััยของ Apple อ่กี่ด้วย ร์�ยละเอ่ยดของโปร์แกี่ร์มและหมวดหมู่เงนิำอ่ดหน่ำนำม่ให้ดูได้ท่� 
https://developer.apple.com/security-bounty/

เร์�ม่ท่มง�นำด้�นำกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยแบบเฉัพ�ะเพ่�อร์องรั์บผ่ลิตภััณ์ฑ์์ทั�งหมดของ Apple ท่มง�นำน่ำ�จัะช่ื่วย
ตร์วจัสอบกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยและกี่�ร์ทดสอบผ่ลิตภััณ์ฑ์์ ทั�งผ่ลิตภััณ์ฑ์์ท่�กี่ำ�ลังพัฒนำ�และผ่ลิตภััณ์ฑ์์ท่�ว�ง
จัำ�หน่ำ�ยแล้ว ท่มง�นำของ Apple ยังมอบเคร่์�องม่อรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยและกี่�ร์ฝึกึี่อบร์ม และตร์วจัสอบภััยค่กี่ค�ม
และร์�ยง�นำปัญห�ด้�นำคว�มปลอดภััยใหม่ๆ อยู่ตลอดเวล�อ่กี่ด้วย Apple เป็นำสม�ชิื่กี่ของ Forum of Incident 
Response and Security Teams (FIRST)

Apple ยังคงขย�ยขอบเขตของคว�มเป็นำไปได้ในำด้�นำคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวต่อไป Apple ใช้ื่ Silicon 
แบบกี่ำ�หนำดเองในำกี่ล่่มผ่ลิตภััณ์ฑ์์ ตั�งแต่ Apple Watch ไปจันำถ่ง iPhone และ iPad และไปจันำถ่งชิื่ป T2 Security 
และ Apple Silicon ในำ Mac ซ่�งไม่เพ่ยงแต่ขับเคล่�อนำกี่�ร์คำ�นำวณ์ท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พเท่�นัำ�นำ แต่ยังร์วมถ่งกี่�ร์รั์กี่ษ�
คว�มปลอดภััยด้วย ตัวอย่�งเช่ื่นำ Apple Silicon ซ่�งเป็นำร์�กี่ฐ�นำสำ�หรั์บกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบอย่�งปลอดภััย, Face ID 
และ Touch ID และกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล นำอกี่จั�กี่น่ำ� ค่ณ์สมบัติกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ขับเคล่�อนำโดย 
Apple Silicon เช่ื่นำ กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนำล ร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ตัวช่ื่� และกี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�อย่�ง
ร์วดเร็์ว จัะช่ื่วยขัดขว�งกี่�ร์โจัมต่ท�งไซเบอร์์ปร์ะเภัทท่�พบบ่อย ดังนัำ�นำ แม้ว่�โค้ดของผู้่โจัมต่จัะทำ�ง�นำ แต่คว�มเส่ย
ห�ยท่�อ�จัเกิี่ดข่�นำก็ี่จัะลดทอนำลงไปอย่�งม�กี่

เพ่�อให้ได้ปร์ะโยชื่น์ำสูงส่ดจั�กี่ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััยในำตัวแพลตฟอร์์มของเร์� ขอแนำะนำำ�ให้องค์กี่ร์ต่�งๆ 
ตร์วจัท�นำนำโยบ�ยด้�นำ IT และด้�นำคว�มปลอดภััยของตัวเองเพ่�อให้มั�นำใจัได้ว่�กี่ำ�ลังใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำสูงส่ดจั�กี่
เทคโนำโลย่รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยหล�ยชัื่�นำท่�แพลตฟอร์์มเหล่�น่ำ�นำำ�เสนำอ

ในำกี่�ร์เร่์ยนำร์ู้เพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์แจัง้ปัญห�ให้กัี่บ Apple และกี่�ร์สมัคร์รั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำคว�มปลอดภััย ให้ดูท่�  
แจัง้ช่ื่องโหว่ด้�นำคว�มปลอดภััยหร่์อคว�มเป็นำส่วนำตัว

Apple เชืี�อวา่ความเปน็ส่วนตัิวคือสิทธิมินุษยชีนขั�นพืั�นฐาน และมีตัิวควบคุมและตัิวเลือกในตัิวจัำานวนมากที�
ทำาใหัผูู้้้ใช้ีสามาร์ถตัิดสินใจัได้วา่แอปจัะใช้ีข้อมูลของผูู้้ใช้ีอย่างไร์และเมื�อใด และข้อมูลใดที�จัะถูกนำาไปใช้ี  
ในการ์เรี์ยนร์ู้เพิั�มเติิมเกี�ยวกับแนวทางด้านความเปน็ส่วนตัิวของ Apple การ์ควบคุมความเป็นส่วนตัิวบน
อุปกร์ณ์์ Apple และนโยบายความเป็นส่วนตัิวของ Apple ให้ัดูที� https://www.apple.com/th/privacy

หัมายเหัตุ: ยกี่เว้นำว่�จัะร์ะบ่ไวเ้ป็นำอย่�งอ่�นำ เอกี่ส�ร์ปร์ะกี่อบฉับับน่ำ�คร์อบคล่มร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เวอร์์ชัื่�นำต่อไปน่ำ�: 
iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, tvOS 15.4 และ watchOS 8.5

https://developer.apple.com/security-bounty/
https://www.first.org
https://www.first.org
https://support.apple.com/HT201220
https://www.apple.com/th/privacy
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 ความปลอดภััยของฮาร์์ดแวร์์และข้อมูลทางชีีวมติิ

 ภาพร์วมความปลอดภัยของฮาร์์ดแวร์์
สำ�หรั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของซอฟต์แวร์์ ซอฟต์แวร์์จัะต้องอยู่บนำฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ม่คว�มปลอดภััยในำตัว ซ่�งเป็นำ
ส�เหต่ให้อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ใช้ื่ iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ watchOS ม่กี่�ร์ออกี่แบบคว�มส�ม�ร์ถด้�นำ
คว�มปลอดภััยลงในำซิลิคอนำ คว�มส�ม�ร์ถเหล่�น่ำ�ร์วมถ่ง CPU ซ่�งให้พลังง�นำแก่ี่ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััย
ของร์ะบบ ร์วมถ่ง Silicon เพิ�มเติมท่�ม่่งไปท่�ฟังก์ี่ชัื่�นำด้�นำคว�มปลอดภััย ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ม่่งเน้ำนำคว�มปลอดภััยจัะปฏิิบัติ
ต�มหลักี่เกี่ณ์ฑ์์ของกี่�ร์ร์องรั์บฟังก์ี่ชัื่�นำท่�จัำ�กัี่ดและกี่ำ�หนำดอย่�งชัื่ดเจันำเพ่�อลดพ่�นำหน้ำ�ของกี่�ร์โจัมต่ให้เหล่อน้ำอย
ท่�ส่ด ส่วนำปร์ะกี่อบดังกี่ล่�ว ได้แก่ี่ Boot ROM ท่�สร้์�งร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อฮ�ร์์ดแวร์์สำ�หรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย 
กี่ลไกี่ AES เฉัพ�ะสำ�หรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ถอดร์หัสท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พและปลอดภััย และ Secure Enclave 
Secure Enclave เป็นำร์ะบบบนำชิื่ป (SoC) ท่�ม่อยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV และ 
HomePod ร์่่นำล่�ส่ดทั�งหมด และบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ร์วมถ่ง Mac ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ตัวร์ะบบ 
Secure Enclave เองก็ี่ปฏิิบัติต�มหลักี่เกี่ณ์ฑ์์กี่�ร์ออกี่แบบเช่ื่นำเด่ยวกัี่บ SoC โดยม่ Boot ROM และกี่ลไกี่ AES 
ของตัวเองแบบแยกี่ต่�งห�กี่อย่�งชัื่ดเจันำ Secure Enclave ยังมอบพ่�นำฐ�นำสำ�หรั์บกี่�ร์สร้์�งคว�มปลอดภััยและ
กี่�ร์จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำต่อกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลในำเคร่์�อง ร์วมถ่งปกี่ป้องและปร์ะเมินำข้อมูลช่ื่วมิติสำ�หรั์บ Face ID 
และ Touch ID

กี่�ร์เข้�ร์หัสพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลจัะต้องร์วดเร็์วและม่ปร์ะสิทธีภิั�พ ในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่ไม่ส�ม�ร์ถเปิดเผ่ยข้อมูล (หร่์อ
ข้อมูลการ์ปอ้น) ท่�ใช้ื่เพ่�อสร้์�งคว�มสัมพันำธีก์ี่�ร์ป้อนำท่�เข้�ร์หัสได้ กี่ลไกี่ฮ�ร์์ดแวร์์ AES แก้ี่ไขปัญห�น่ำ�โดยดำ�เนิำนำกี่�ร์
เข้�ร์หัสและถอดร์หัสในำบร์ร์ทัดอย่�งร์วดเร็์วขณ์ะที�มกีาร์เขียนหัรื์ออ่านไฟล์ ช่ื่องท�งพิเศษจั�กี่ Secure Enclave 
จัะให้ข้อมูลกี่�ร์ป้อนำท่�จัำ�เป็นำกัี่บกี่ลไกี่ AES โดยไม่เปิดเผ่ยข้อมูลน่ำ�กัี่บหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ (หร่์อ CPU) 
หร่์อร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์โดยร์วม ซ่�งช่ื่วยทำ�ให้แน่ำใจัว่�กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของ Apple และเทคโนำโลย่ FileVault ปกี่ป้อง
ไฟล์ของผู้่ใช้ื่โดยไม่เปิดเผ่ยกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสร์ะยะย�ว

Apple ได้ออกี่แบบกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยเพ่�อปกี่ป้องร์ะดับท่�ตำ�ท่�ส่ดของซอฟต์แวร์์ไม่ให้ถูกี่ร์บกี่วนำ และเพ่�ออน่ำญ�ต
เพ่ยงซอฟต์แวร์์ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วจั�กี่ Apple เท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถโหลดได้เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบ กี่�ร์บูต
อย่�งปลอดภััยจัะเริ์�มต้นำในำโค้ดท่�เปล่�ยนำไม่ได้ท่�เร่์ยกี่ว่� Boot ROM ซ่�งจัะม่กี่�ร์ร์ะบ่ร์ะหว�่งขั�นำตอนำกี่�ร์ผ่ลิต Apple 
SoC และเป็นำท่�ร์ู้จักัี่กัี่นำว่�เป็นำร์ากของความเชืี�อถืือฮาร์์ดแวร์์ บนำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ชิื่ป T2 คว�มเช่ื่�อถ่อสำ�หรั์บ
กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของ macOS จัะเริ์�มต้นำด้วย T2 (ทั�งชิื่ป T2 และ Secure Enclave ยังเร่์ยกี่ใช้ื่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์
บูตท่�ปลอดภััยของตนำเองโดยใช้ื่ Boot ROM ท่�แยกี่ต่�งห�กี่ ซ่�งเป็นำอนำ�ล็อกี่ท่�ตร์งกัี่บวธิีท่่�ชิื่ปซ่ร่์ส์ A และตร์ะกีู่ล M1 
ดำ�เนิำนำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย)

Secure Enclave ยังปร์ะมวลผ่ลข้อมูลใบหน้ำ�และล�ยนิำ�วม่อจั�กี่เซ็นำเซอร์์ของ Face ID และ Touch ID ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ 
Apple อ่กี่ด้วย กี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�จัะมอบกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�ปลอดภััยขณ์ะท่�ยังรั์กี่ษ�ข้อมูลท�งช่ื่วมิติของผู้่ใช้ื่ให้เป็นำ
คว�มลับและปลอดภััย กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ยังทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ได้รั์บปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่กี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยด้วยร์หัสและร์หัสผ่่�นำ
ท่�ย�วและซับซ้อนำยิ�งข่�นำ พร้์อมด้วยกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�อย่�งร์วดเร็์วเพ่�อคว�มสะดวกี่ในำกี่�ร์เข้�ถ่งหร่์อกี่�ร์ซ่�อในำ
หล�ยๆ สถ�นำกี่�ร์ณ์์
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 ความปลอดภัยของ Apple SoC
Silicon ท่� Apple ออกี่แบบเป็นำสถ�ปัตยกี่ร์ร์มท่�ม่ร่์วมกัี่นำในำผ่ลิตภััณ์ฑ์์ทั�งหมดของ Apple และตอนำน่ำ�ได้ขับเคล่�อนำ 
Mac ร์วมถ่ง iPhone, iPad, Apple TV และ Apple Watch นัำบเป็นำเวล�กี่ว่�ทศวร์ร์ษท่�ท่มออกี่แบบ Silicon 
ร์ะดับโลกี่ของ Apple ได้สร้์�งและปรั์บแต่งร์ะบบบนำชิื่ป (SoC) ของ Apple ผ่ลลัพธีท่์�ได้ค่อสถ�ปัตยกี่ร์ร์มท่�วดัได้
ซ่�งออกี่แบบม�เพ่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งหมดท่�ก้ี่�วนำำ�อ่ตส�หกี่ร์ร์มในำคว�มส�ม�ร์ถด้�นำคว�มปลอดภััย ร์�กี่ฐ�นำสำ�หรั์บ
ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััยท่�ม่ร่์วมกัี่นำน่ำ�จัะเป็นำไปได้ก็ี่ต่อเม่�อม�จั�กี่บร์ิษัทท่�ออกี่แบบ Silicon ของตัวเองเพ่�อ
ทำ�ง�นำกัี่บซอฟต์แวร์์ของตัวเอง

Apple Silicon ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบและคิดค้นำเพ่�อใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยของร์ะบบต�มร์�ยละเอ่ยดด้�นำ
ล่�งน่ำ�โดยเฉัพ�ะ:

คุณ์สมบัติ A10 A11, S3 A12, S4 A13, S5 A14, A15, 
S6, S7

ตร์ะกูล M1

กี่�ร์ปกี่ป้องคว�ม
สมบูร์ณ์์ของ
เคอร์์เนำล

กี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�
อย่�งร์วดเร็์ว

 

กี่�ร์ปกี่ป้องคว�ม
สมบูร์ณ์์ของหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ลร่์วม
ของร์ะบบ

  

ร์หัสกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�ตัวช่ื่�

  

ร์ะดับชัื่�นำกี่�ร์
ปกี่ป้องหน้ำ�

 ดูหม�ยเหต่ 
ด้�นำล่�ง

หัมายเหัตุ: ร์ะดับชัื่�นำกี่�ร์ปกี่ป้องหน้ำ� (PPL) กี่ำ�หนำดให้แพลตฟอร์์มเร่์ยกี่ใช้ื่เฉพาะร์หัสท่�ลงช่ื่�อและเช่ื่�อถ่อได้ น่ำ�ค่อร์ูป
แบบกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยท่�ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้บนำ macOS

Silicon ท่� Apple ออกี่แบบยังใช้ื่ง�นำคว�มส�ม�ร์ถด้�นำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลต�มร์�ยละเอ่ยดด้�นำล่�งน่ำ�โดยเฉัพ�ะ

คุณ์สมบัติ A10 A11, S3 A12, S4 A13, S5 A14, A15, S6, S7, 
ตร์ะกูล M1

Sealed Key 
Protection (SKP)

recovery OS - คล�ส
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
ท่กี่คล�สท่�ได้รั์บกี่�ร์
ปกี่ป้อง

กี่�ร์บูตอ่�นำๆ ของ 
DFU, กี่�ร์วินิำจัฉััย และ
กี่�ร์อัปเดต - คล�ส 
A, B และ C ท่�ได้รั์บ
กี่�ร์ปกี่ป้อง
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Secure Enclave
Secure Enclave เป็นำร์ะบบย่อยท่�ปลอดภััยโดยเฉัพ�ะในำ iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, 
Apple Watch และ HomePod เวอร์์ชัื่�นำล่�ส่ด

 ภาพร์วม
Secure Enclave ค่อร์ะบบย่อยเฉัพ�ะท่�ปลอดภััยซ่�งร์วมอยู่ในำร์ะบบบนำชิื่ป (SoC) ของ Apple Secure Enclave 
จัะแยกี่จั�กี่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลหลักี่เพ่�อให้กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยอ่กี่ขั�นำหน่ำ�งและได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบให้เก็ี่บข้อมูลผู้่ใช้ื่
ท่�ม่คว�มอ่อนำไหวอย่�งปลอดภััยเม่�อเคอร์์เนำลของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำถูกี่โจัมต่ ร์ะบบใช้ื่หลักี่เกี่ณ์ฑ์์กี่�ร์
ออกี่แบบเด่ยวกัี่นำกัี่บ SoC ซ่�งม่ Boot ROM สำ�หรั์บสร้์�งร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อฮ�ร์์ดแวร์์, กี่ลไกี่ AES สำ�หรั์บกี่�ร์
ดำ�เนิำนำกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พและปลอดภััย และหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง แม้ว่� Secure Enclave ไม่ม่
พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล แต่ม่กี่ลไกี่เพ่�อจัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยบนำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�เช่ื่�อมต่ออยู่ด้วยกัี่นำ ซ่�งแยกี่ต่�ง
ห�กี่จั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่ NAND ท่�ใช้ื่โดยหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำและร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์
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Secure Enclave ค่อค่ณ์สมบัติฮ�ร์์ดแวร์์ของ iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch และ HomePod 
เก่ี่อบท่กี่เวอร์์ชัื่�นำ ได้แก่ี่:

• iPhone 5s ข่�นำไป

• iPad Air ข่�นำไป

• คอมพิวเตอร์์ MacBook Pro ท่�ม่ Touch Bar (2016 และ 2017) ท่�ม่ชิื่ป Apple T1

• คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security

• คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• Apple TV HD ข่�นำไป

• Apple Watch Series 1 ข่�นำไป

• HomePod และ HomePod mini

 หัน่วยปร์ะมวลผล Secure Enclave
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave มอบปร์ะสิทธีภิั�พในำกี่�ร์คำ�นำวณ์ท่�สำ�คัญกัี่บ Secure Enclave ในำกี่�ร์มอบ
กี่�ร์แยกี่ท่�ปลอดภััยท่�ส่ด หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดให้ใช้ื่ง�นำกัี่บ Secure Enclave 
เท่�นัำ�นำ ซ่�งช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบ side-channel ท่�ข่�นำอยู่กัี่บซอฟต์แวร์์ท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยท่�แชื่ร์์ core กี่�ร์ทำ�ง�นำ
เด่ยวกัี่นำในำขณ์ะท่�ซอฟต์แวร์์เป้�หม�ยถูกี่โจัมต่

หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ทำ�ง�นำด้วยไมโคร์เคอร์์เนำล L4 เวอร์์ชัื่�นำท่� Apple กี่ำ�หนำดเอง ซ่�งได้รั์บกี่�ร์
ออกี่แบบม�เพ่�อทำ�ง�นำอย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พเม่�อคว�มเร์็วนำ�ฬิิกี่�อยู่ในำร์ะดับตำ�ซ่�งจัะช่ื่วยปกี่ป้องไม่ให้นำ�ฬิิกี่�และ
พลังง�นำถูกี่โจัมต่ หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ท่�เริ์�มตั�งแต่ A11 และ S4 เป็นำต้นำไปจัะม่กี่ลไกี่ปกี่ป้องหน่ำวย
คว�มจัำ�และหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�เข้�ร์หัสพร้์อมกัี่บคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ� กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย  
ตัวสร้์�งหม�ยเลขแบบส่่มเฉัพ�ะ และกี่ลไกี่ AES ของตัวเอง

 กลไกการ์ปกปอ้งหัน่วยความจัำา
Secure Enclave ทำ�ง�นำจั�กี่พ่�นำท่�เฉัพ�ะของหน่ำวยคว�มจัำ� DRAM ของอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์ปกี่ป้องหล�ยชัื่�นำจัะแยกี่
หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องของ Secure Enclave ออกี่จั�กี่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ

เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบอ่ปกี่ร์ณ์์ Secure Enclave Boot ROM จัะสร้์�งกี่่ญแจักี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�ชัื่�วคร์�วแบบ
ส่่มสำ�หรั์บกี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ� ท่กี่ครั์�งท่� Secure Enclave เข่ยนำไปยังพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�เฉัพ�ะ กี่ลไกี่
กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะเข้�ร์หัสบล็อกี่ของหน่ำวยคว�มจัำ�โดยใช้ื่ AES ในำโหมด Mac XEX (xor-encrypt-xor) 
แล้วคำ�นำวณ์แท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ข้อคว�มแบบเข้�ร์หัส (CMAC) สำ�หรั์บหน่ำวยคว�ม
จัำ�นัำ�นำ กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะจัดัเก็ี่บแท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�พร้์อมกัี่บหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�เข้�ร์หัส เม่�อ 
Secure Enclave อ่�นำหน่ำวยคว�มจัำ� กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะตร์วจัสอบย่นำยันำแท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� 
ถ้�แท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ตร์งกัี่นำ กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะถอดร์หัสบล็อคหน่ำวยคว�มจัำ� ถ้�แท็กี่ไม่ตร์ง
กัี่นำ กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะส่งสัญญ�ณ์ข้อผิ่ดพล�ดไปยัง Secure Enclave หลังจั�กี่พบข้อผิ่ดพล�ด
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�หน่ำวยคว�มจัำ� Secure Enclave จัะหย่ดยอมร์ับคำ�ขอจันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์บูตร์ะบบอ่กี่ครั์�ง

เริ์�มต้นำด้วย A11 SoC และ S4 SoC ของ Apple กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะเพิ�มกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�
สำ�หรั์บหน่ำวยคว�มจัำ� Secure Enclave ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ของข้อมูลด้�นำคว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญ 
กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะจัดัเก็ี่บหม�ยเลขครั์�งเด่ยวท่�ไม่ซำ�กัี่นำซ่�งเร่์ยกี่ว่� nonce สำ�หรั์บบล็อกี่ของหน่ำวย
คว�มจัำ�ควบคู่ไปกัี่บแท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� Nonce จัะถูกี่ใช้ื่ในำร์ูปแบบกี่�ร์ปรั์บปร์่งเพิ�มเติมสำ�หรั์บแท็กี่กี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ� CMAC Nonces สำ�หรั์บบล็อคหน่ำวยคว�มจัำ�ทั�งหมดจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยใช้ื่โคร์งสร้์�งคว�มสมบูร์ณ์์
ท่�ม่ร์�กี่ฐ�นำม�จั�กี่ SRAM เฉัพ�ะภั�ยในำ Secure Enclave สำ�หรั์บกี่�ร์เข่ยนำข้อมูล กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�
จัะอัปเดต Nonce และโคร์งสร้์�งคว�มสมบูร์ณ์์ในำแต่ละร์ะดับจันำถ่ง SRAM สำ�หรั์บกี่�ร์อ่�นำข้อมูล กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้อง
หน่ำวยคว�มจัำ�จัะตร์วจัสอบยืนยัน Nonce และโคร์งสร้์�งคว�มสมบูร์ณ์์ในำแต่ละร์ะดับจันำถ่ง SRAM Nonce ท่�ไม่
ตร์งกัี่นำจัะได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ในำลักี่ษณ์ะท่�คล้�ยกัี่นำกัี่บแท็กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�ไม่ตร์งกัี่นำ
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ในำ Apple A14, A15, ตร์ะกีู่ล M1 และ SoCS ท่�ใหม่กี่ว่�นัำ�นำ กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�จัะร์องรั์บกี่่ญแจักี่�ร์
ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�แบบชัื่�วคร์�วสองร์�ยกี่�ร์ ร์�ยกี่�ร์แร์กี่จัะใช้ื่กัี่บข้อมูลส่วนำตัวของ Secure Enclave และ
ร์�ยกี่�ร์ท่�สองจัะใช้ื่กัี่บข้อมูลท่�แชื่ร์์กัี่บกี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทท่�ปลอดภััย

กี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�ทำ�ง�นำแบบอินำไลน์ำและโปร่์งใสกัี่บ Secure Enclave Secure Enclave จัะอ่�นำ
และเข่ยนำข้อมูลหน่ำวยคว�มจัำ�คล้�ยกัี่บเป็นำ DRAM ท่�ไม่ได้เข้�ร์หัสต�มปกี่ติ ในำขณ์ะท่�ผู้่สังเกี่ตกี่�ร์ณ์์ภั�ยนำอกี่ 
Secure Enclave จัะเห็นำเฉัพ�ะหน่ำวยคว�มจัำ�ในำเวอร์์ชัื่�นำท่�เข้�ร์หัสและได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�แล้ว ผ่ลค่อกี่�ร์กี่�ร์
ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ปลอดภััยโดยไม่ต้องแลกี่กัี่บปร์ะสิทธีภิั�พหร่์อคว�มซับซ้อนำของซอฟต์แวร์์

Secure Enclave Boot ROM
Secure Enclave ม่ Secure Enclave Boot ROM ของตัวเองโดยเฉัพ�ะ เช่ื่นำเด่ยวกัี่นำกัี่บ Boot ROM ของหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ Secure Enclave Boot ROM เป็นำโค้ดท่�เปล่�ยนำไม่ได้ ซ่�งสร้์�งร์�กี่ฐ�นำของคว�มเช่ื่�อถ่อ
ฮ�ร์์ดแวร์์สำ�หรั์บ Secure Enclave

บนำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบของร์ะบบ iBoot จัะกี่ำ�หนำดพ่�นำท่�เฉัพ�ะของหน่ำวยคว�มจัำ�ไปยั Secure Enclave ก่ี่อนำท่�จัะใช้ื่
หน่ำวยคว�มจัำ� Secure Enclave Boot ROM จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำกี่ลไกี่กี่�ร์ปกี่ป้องหน่ำวยคว�มจัำ�เพ่�อมอบกี่�ร์
ปกี่ป้องกี่�ร์เข้�ร์หัสหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องของ Secure Enclave

จั�กี่นัำ�นำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำจัะส่งภั�พดิสก์ี่ sepOS ไปยัง Secure Enclave Boot ROM หลังจั�กี่คัด
ลอกี่ภั�พดิสก์ี่ sepOS ไปยังหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้องของ Secure Enclave แล้ว Enclave Boot ROM 
จัะตร์วจัสอบแฮชื่กี่�ร์เข้�ร์หัสและล�ยเซ็นำของภั�พดิสก์ี่เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำว่� sepOS ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ต
ในำกี่�ร์ทำ�ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์น่ำ�แล้ว ถ้�ภั�พดิสก์ี่ sepOS ได้รั์บกี่�ร์เซ็นำช่ื่�ออย่�งถูกี่ต้องให้ทำ�ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์น่ำ� 
Secure Enclave Boot ROM จัะถ่�ยโอนำกี่�ร์ควบค่มไปยัง sepOS ถ้�ล�ยเซ็นำไม่ถูกี่ต้อง Secure Enclave 
Boot ROM ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�ป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำ Secure Enclave เพิ�มเติมจันำกี่ว่�จัะร์่เซ็ตชิื่ปในำ
ครั์�งถัดไป

บนำ Apple SoC A10 ข่�นำไปนัำ�นำ Secure Enclave Boot ROM จัะล็อคแฮชื่ของ sepOS ในำกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำเพ่�อจ่ัด
ปร์ะสงค์น่ำ�เท่�นัำ�นำ ตัวเร่์งดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะใช้ื่แฮชื่น่ำ�กัี่บกี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ (ผู่กี่กัี่บ OS)

 ตัวตร์วจัสอบการ์บูตของ Secure Enclave
บนำ Apple SoC A13 ข่�นำไป Secure Enclave จัะร์วมตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตท่�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�
คว�มสมบูร์ณ์์บนำแฮชื่ของ sepOS ท่�บูตปลอดภััยข่�นำ

เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบของร์ะบบ กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมของร์ะบบ (SCIP) 
ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave เร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดใดๆ 
นำอกี่เหน่ำอจั�กี่ Secure Enclave Boot ROM ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตจัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ Secure Enclave แก้ี่ไข
กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� SCIP โดยตร์ง ในำกี่�ร์ทำ�ให้ sepOS ท่�โหลดปฏิิบัติง�นำได้ Secure Enclave Boot ROM จัะส่ง
คำ�ขอท่�ม่ท่�อยู่และขนำ�ดของ sepOS ท่�โหลดไปยังตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูต เม่�อได้รั์บคำ�ขอ ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตจัะร์่เซ็ต
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave, แฮชื่ sepOS ท่�โหลด, อัปเดตกี่�ร์ตั�งค่� SCIP เพ่�ออน่ำญ�ตกี่�ร์ทำ�ง�นำของ 
sepOS ท่�โหลด และเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำภั�ยในำโค้ดท่�โหลดใหม่ ในำขณ์ะท่�ร์ะบบทำ�กี่�ร์บูตต่อไป กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�จัะถูกี่ใช้ื่ท่กี่
ครั์�งท่�ม่กี่�ร์ปฏิิบัติง�นำของโค้ดใหม่ โดยในำแต่ละครั์�งตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตจัะอัปเดตแฮชื่ของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตท่�ใช้ื่ง�นำ
อยู่ ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตยังร์วมถ่งพ�ร์�มิเตอร์์คว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญในำแฮชื่ท่�ใช้ื่ง�นำด้วย

เม่�อบูตสำ�เร็์จัแล้ว ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์แฮชื่ท่�ใช้ื่ง�นำอยู่ให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์แล้วส่งไปยังตัวเร่์งดำ�เนิำนำกี่�ร์
กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะเพ่�อใช้ื่กัี่บกี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ออกี่แบบม�เพ่�อให้กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ไม่
ส�ม�ร์ถบ�ยพ�สได้แม้ว่�จัะม่ช่ื่องโหวใ่นำ Secure Enclave Boot ROM

 ตัวสร้์างเลขสุ่มแท้
ตัวสร้์�งเลขส่่มแท้ (True Random Number Generator หร่์อ TRNG) ใช้ื่สำ�หรั์บสร้์�งข้อมูลแบบส่่มท่�ปลอดภััย 
Secure Enclave จัะใช้ื่ TRNG ท่กี่ครั์�งท่�ม่กี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสแบบส่่ม, Seed กี่่ญแจัแบบส่่ม หร่์อกี่�ร์
เข้�ร์หัสอ่�นำๆ TRNG จัะอิงจั�กี่ออสซิลเลเตอร์์แบบวงแหวนำหล�ยร์�ยกี่�ร์ท่�ผ่่�นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์หลังจั�กี่เสร็์จัสิ�นำกัี่บ 
CTR_DRBG (อัลกี่อร์ิท่มท่�อิงจั�กี่ช่ื่ดร์หัสบล็อกี่ในำโหมดตัวนัำบ)
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 กุญแจัการ์เข้าร์หัสัร์าก
Secure Enclave ม่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสร์�กี่ ID เฉัพ�ะ (UID) UID จัะไม่ซำ�กัี่นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องและไม่
เก่ี่�ยวข้องกัี่บข้อมูลจัำ�เพ�ะอ่�นำๆ บนำอ่ปกี่ร์ณ์์

UID ท่�สร้์�งข่�นำแบบส่่มจัะร์วมเข้�กัี่บ SoC ณ์ เวล�ท่�ผ่ลิต เริ์�มตั�งแต่ A9 SoC เป็นำต้นำไป UID จัะม่กี่�ร์สร้์�งโดย 
TRNG ของ Secure Enclave ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ผ่ลิตและม่กี่�ร์เข่ยนำไปยังฟิวส์โดยใช้ื่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ซอฟต์แวร์์ท่�ทำ�ง�นำ
ทั�งหมดในำ Secure Enclave กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ปกี่ป้อง UID จั�กี่กี่�ร์มองเห็นำภั�ยนำอกี่อ่ปกี่ร์ณ์์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ผ่ลิต  
ดังนัำ�นำ Apple หร่์อผู้่จััดห�ร์�ยใดๆ ของ Apple จัง่ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งหร่์อจัดัเก็ี่บ UID ได้

sepOS จัะใช้ื่ UID ในำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มลับเฉัพ�ะของอ่ปกี่ร์ณ์์ ค่� UID อน่ำญ�ตให้ข้อมูลม่กี่�ร์ผู่กี่แบบเข้�ร์หัสกัี่บ
อ่ปกี่ร์ณ์์เฉัพ�ะเคร่์�อง ตัวอย่�งเช่ื่นำ ลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจัท่�ปกี่ป้องร์ะบบไฟล์จัะม่ค่� UID ดังนัำ�นำถ้�พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล SSD 
ภั�ยในำถูกี่ย้�ยจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งไปอ่กี่เคร่์�อง ไฟล์จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ คว�มลับเฉัพ�ะของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้รั์บ
กี่�ร์ปกี่ป้องอ่�นำๆ ได้แก่ี่ ข้อมูล Face ID หร่์อ Touch ID บนำ Mac เฉัพ�ะพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำแบบเต็มท่�เช่ื่�อม
โยงกัี่บกี่ลไกี่ AES เท่�นัำ�นำท่�จัะได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสในำร์ะดับน่ำ� ตัวอย่�งเช่ื่นำ อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยนำอกี่ท่�เช่ื่�อมต่อผ่่�นำ 
USB และพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบ PCIe ท่�ถูกี่เพิ�มไปยัง Mac Pro ร์่่นำปี 2019 จัะไม่ถูกี่เข้�ร์หัสในำลักี่ษณ์ะน่ำ�

อ่กี่ทั�ง Secure Enclave ยังม่ ID กี่ล่่ม (GID) ของอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�งม่อยู่ทั�วไปในำอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งหมดท่�ใช้ื่ SoC ท่�กี่ำ�หนำด 
(ตัวอย่�งเช่ื่นำ อ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งหมดท่�ใช้ื่ A15 SoC ของ Apple จัะแชื่ร์์ GID เด่ยวกัี่นำ)

ค่� UID และ GID ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้ผ่่�นำ Joint Test Action Group (JTAG) หร่์ออินำเทอร์์เฟซกี่�ร์แก้ี่ไขข้อผิ่ด
พล�ดอ่�นำๆ

 กลไก AES ของ Secure Enclave
กี่ลไกี่ AES ของ Secure Enclave ค่อบล็อคฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบสมม�ตร์โดยอิงจั�กี่ร์หัส AES กี่ลไกี่ 
AES ออกี่แบบม�เพ่�อต่อต้�นำกี่�ร์รั์�วไหลของข้อมูลโดยใช้ื่กี่�ร์จับัเวล�และ Static Power Analysis (SPA) เริ์�มต้นำ
ด้วย SoC A9 กี่ลไกี่ AES ยังม่กี่�ร์โต้ตอบแบบ Dynamic Power Analysis (DPA) ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

กี่ลไกี่ AES ร์องรั์บกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์และซอฟต์แวร์์ โดยกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์ม�จั�กี่ UID หร่์อ GID ของ 
Secure Enclave กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�จัะอยู่ภั�ยในำกี่ลไกี่ AES และจัะไม่ส�ม�ร์ถมองเห็นำได้แม้กี่ร์ะทั�งกัี่บซอฟต์แวร์์ 
sepOS แม้ว่�ซอฟต์แวร์์ส�ม�ร์ถขอให้ม่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์เข้�ร์หัสและถอดร์หัสด้วยกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์ได้ ซอฟต์แวร์์จัะ
ไม่ส�ม�ร์ถด่งข้อมูลกี่่ญแจัได้

บนำ A10 SoC และเวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่กี่ว่�ของ Apple กี่ลไกี่ AES จัะม่บิต Seed ท่�ล็อคได้ซ่�งทำ�ให้กี่่ญแจัท่�ได้ม�จั�กี่ 
UID หร่์อ GID ม่คว�มหล�กี่หล�ย วธิีก่ี่�ร์น่ำ�ทำ�ให้กี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลม่เง่�อนำไขบนำโหมดกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ของอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ 
ตัวอย่�งเช่ื่นำ บิต Seed ท่�ล็อคได้จัะใช้ื่เพ่�อปฏิิเสธีกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลท่�ม่ร์หัสผ่่�นำปกี่ป้องเม่�อม่กี่�ร์บูตจั�กี่โหมดอัปเดต
เฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU) โปร์ดดูท่� ร์หัสและร์หัสผ่่�นำ สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 กลไก AES
อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่กี่เคร่์�องท่�ม่ Secure Enclave ยังม่กี่ลไกี่กี่�ร์เข้�ร์หัส AES256 แบบเฉัพ�ะ (หร่์อ “กี่ลไกี่ AES”) 
อ่กี่ด้วย ซ่�่งม่ม�ให้ในำเส้นำท�งกี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�โดยตร์ง (DMA) ร์ะหว�่งพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่ NAND 
(แบบถ�วร์) และหน่ำวยคว�มจัำ�หลักี่ของร์ะบบ ซ่�งทำ�ให้กี่�ร์เข้�ร์หัสไฟล์ม่ปร์ะสิทธีภิั�พเป็นำอย่�งยิ�ง บนำหน่ำวยปร์ะมวล
ผ่ลซ่ร่์ส์ A ร์่่นำ A9 ข่�นำไป ร์ะบบย่อยของพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่อยู่บนำบัสท่�จัำ�กัี่ด ซ่�งอน่ำญ�ตให้เข้�ถ่งเฉัพ�ะ
หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ข้อมูลผู้่ใช้ื่ผ่่�นำกี่ลไกี่กี่�ร์เข้�ร์หัส DMA เท่�นัำ�นำ

ขณ์ะบูต sepOS จัะสร้์�งกี่่ญแจักี่�ร์ห่อแบบชัื่�วคร์�วโดยใช้ื่ TRNG Secure Enclave จัะส่งกี่่ญแจัน่ำ�ไปท่�กี่ลไกี่ AES 
โดยใช้ื่ส�ยไฟเฉัพ�ะซ่�งได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้ซอฟต์แวร์์ใดๆ ภั�ยนำอกี่ Secure Enclave ส�ม�ร์ถ
เข้�ถ่งกี่่ญแจัได้ จั�กี่นัำ�นำ sepOS จัะส�ม�ร์ถใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์ห่อแบบชัื่�วคร์�วเพ่�อห่อกี่่ญแจัไฟล์สำ�หรั์บใช้ื่โดยไดร์เวอร์์
ร์ะบบไฟล์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำได้ เม่�อไดร์เวอร์์ร์ะบบไฟล์อ่�นำหร่์อเข่ยนำไฟล์ ไดร์เวอร์์ร์ะบบไฟล์จัะส่ง
กี่่ญแจัท่�ถูกี่ห่อไปยังกี่ลไกี่ AES ซ่�งจัะแกี่ะห่อกี่่ญแจันัำ�นำ กี่ลไกี่ AES จัะไม่เปิดเผ่ยกี่่ญแจัท่�แกี่ะห่อแล้วไปยังซอฟต์แวร์์
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หัมายเหัตุ: กี่ลไกี่ AES เป็นำส่วนำปร์ะกี่อบท่�แยกี่ต่�งห�กี่จั�กี่ทั�ง Secure Enclave และกี่ลไกี่ Secure Enclave AES 
แต่กี่�ร์ทำ�ง�นำของกี่ลไกี่นัำ�นำสัมพันำธีกั์ี่บ Secure Enclave อย่�งใกี่ล้ชิื่ดดังท่�แสดงด้�นำล่�ง

 ตัวเร่์งดำาเนินการ์กุญแจัสาธาร์ณ์ะ
ตัวเร่์งดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ (PKA) เป็นำบล็อคฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ทำ�ง�นำกี่�ร์เข้�ร์หัส
แบบไม่สมม�ตร์ PKA ร์องรั์บ RSA และกี่�ร์ลงช่ื่�อ ECC (กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบเส้นำโค้งร์ูปไข่) และอัลกี่อร์ิท่มกี่�ร์เข้�
ร์หัส PKA ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์รั์�วไหลของข้อมูลโดยใช้ื่กี่�ร์จับัเวล�และกี่�ร์โจัมต่แบบ side-channel เช่ื่นำ 
SPA และ DPA

PKA ร์องรั์บกี่่ญแจัซอฟต์แวร์์และฮ�ร์์ดแวร์์ โดยกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์ม�จั�กี่ UID หร่์อ GID ของ Secure Enclave 
กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�จัะอยู่ภั�ยในำ PKA และจัะไม่ส�ม�ร์ถมองเห็นำได้แม้กี่ร์ะทั�งกัี่บซอฟต์แวร์์ sepOS

เริ์�มต้นำด้วย A13 SoC กี่�ร์ปรั์บใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสของ PKA จัะได้รั์บกี่�ร์พิสูจัน์ำเพ่�อคว�มถูกี่ต้องเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์โดยใช้ื่
เทคนิำคกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเชิื่งร์ูปนัำย

บนำ Apple SoC A10 ข่�นำไป PKA ร์องรั์บกี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS ซ่�งเร่์ยกี่ได้อ่กี่อย่�งว่� Sealed Key Protection 
(SKP) กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ถูกี่สร้์�งข่�นำโดยใช้ื่กี่�ร์ร์วมกัี่นำของ UID ของอ่ปกี่ร์ณ์์และแฮชื่ของ sepOS ท่�ใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์
ดังกี่ล่�ว แฮชื่ได้รั์บม�จั�กี่ Secure Enclave Boot ROM หร่์อจั�กี่ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตของ Secure Enclave 
บนำ Apple SoC A13 ข่�นำไป กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ยังใช้ื่เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำเวอร์์ชัื่�นำ sepOS เม่�อส่งคำ�ขอให้กัี่บบ�งบริ์กี่�ร์
ของ Apple และยังใช้ื่เพ่�อปรั์บปร์่งคว�มปลอดภััยของข้อมูลท่�ม่กี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัสด้วยเช่ื่นำกัี่นำ โดยจัะช่ื่วยป้องกัี่นำ
กี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลกี่�ร์ป้อนำห�กี่ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงท่�สำ�คัญไปยังร์ะบบโดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ใช้ื่

 พื�นที�จััดเก็บข้อมูลแบบถืาวร์ที�ปลอดภัย
Secure Enclave ม�พร้์อมกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์จััดเก็ี่บข้อมูลแบบถ�วร์ท่�ปลอดภััยโดยเฉัพ�ะ อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบ
ถ�วร์ท่�ปลอดภััยเช่ื่�อมต่อกัี่บ Secure Enclave โดยใช้ื่บัส I2C เฉัพ�ะเพ่�อให้ Secure Enclave ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้
เท่�นัำ�นำ กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลผู้่ใช้ื่ทั�งหมดม่ร์�กี่ฐ�นำม�จั�กี่ Entropy ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์จััดเก็ี่บข้อมูลแบบ
ถ�วร์ของ Secure Enclave

ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC A12, S4 ข่�นำไป Secure Enclave จัะจับัคู่กัี่บส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย
สำ�หรั์บพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล Entropy ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยถูกี่ออกี่แบบม�พร์้อมกัี่บโค้ด 
ROM ท่�เปล่�ยนำไม่ได้ ตัวสร้์�งหม�ยเลขแบบส่่มในำร์ะดับฮ�ร์์ดแวร์์ กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสร์�ยอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่ลไกี่กี่�ร์เข้�ร์หัส 
และกี่�ร์ตร์วจัจับักี่�ร์ดัดแปลงท�งกี่�ยภั�พ Secure Enclave และส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย
ส่�อส�ร์กัี่นำโดยใช้ื่โปร์โตคอลท่�เข้�ร์หัสและได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� ซ่�งจัะให้กี่�ร์เข้�ถ่งแบบพิเศษกัี่บ Entropy

อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยเป็นำครั์�งแร์กี่ในำปี 2020 ข่�นำไปม�พร้์อมกัี่บส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 
2 ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2 จัะเพิ�มตัวนัำบ lockbox ตัวนัำบ lockbox แต่ละตัวจัะจัดัเก็ี่บ 
salt 128 บิต, ตัวตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัส 128 บิต, ตัวนัำบ 8 บิต และค่�คว�มพย�ย�มสูงส่ด 8 บิต กี่�ร์เข้�ถ่งตัวนัำบ 
lockbox จัะผ่่�นำโปร์โตคอลท่�เข้�ร์หัสและได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�
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ตัวนัำบ lockbox ม่ Entropy ท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ปลดล็อคข้อมูลผู้่ใช้ื่ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง ในำกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ 
Secure Enclave ท่�จับัคู่กัี่นำอยู่จัะต้องรั์บค่� Entropy ของร์หัสท่�ถูกี่ต้องจั�กี่ร์หัสของผู้่ใช้ื่และ UID ของ 
Secure Enclave ร์หัสของผู้่ใช้ื่จัะไม่ส�ม�ร์ถเร่์ยนำร์ู้ได้โดยใช้ื่คว�มพย�ย�มในำกี่�ร์ปลดล็อคท่�ส่งม�จั�กี่แหล่งอ่�นำ
นำอกี่เหน่ำอจั�กี่ Secure Enclave ท่�จับัคู่กัี่นำอยู่ ถ้�คว�มพย�ย�มในำกี่�ร์ป้อนำร์หัสเกิี่ดข่ดจัำ�กัี่ด (ตัวอย่�งเช่ื่นำ คว�ม
พย�ย�ม 10 ครั์�งบนำ iPhone) ข้อมูลท่�ปกี่ป้องด้วยร์หัสจัะถูกี่ลบออกี่อย่�งสมบูร์ณ์์โดยส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััย

ในำกี่�ร์สร์้�งตัวนัำบ lockbox นัำ�นำ Secure Enclave จัะส่งค่� Entropy ของร์หัสและค่�คว�มพย�ย�มสูงส่ดให้กัี่บ
ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะสร์้�งค่� salt โดยใช้ื่
ตัวสร้์�งหม�ยเลขแบบส่่มของส่วนำปร์ะกี่อบ จั�กี่นัำ�นำส่วนำปร์ะกี่อบจัะร์ับค่�ตัวตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัสและค่� Entropy 
lockbox จั�กี่ Entropy ของร์หัสท่�ให้ม� กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ไม่ซำ�กัี่นำของส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�ง
ปลอดภััย และค่� salt ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะเริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำตัวนัำบ lockbox โดย
เริ์�มต้นำนัำบจั�กี่ 0, ค่�คว�มพย�ย�มสูงส่ดท่�กี่ำ�หนำด, ค่�ตัวตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัสท่�ได้รั์บ และค่� salt จั�กี่นัำ�นำ ส่วนำ
ปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะส่งค่นำค่� Entropy lockbox ท่�สร้์�งข่�นำไปยัง Secure Enclave

ในำกี่�ร์ด่งข้อมูลค่� Entropy lockbox จั�กี่ตัวนัำบ lockbox ในำภั�ยหลัง Secure Enclave จัะส่ง Entropy  
ของร์หัสไปยังส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะเพิ�ม
ตัวนัำบสำ�หรั์บ lockbox เป็นำอันำดับแร์กี่ ถ้�ตัวนัำบท่�เพิ�มข่�นำม่ค่�คว�มพย�ย�มเกิี่นำค่�สูงส่ด ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะลบตัวนัำบ lockbox โดยสมบูร์ณ์์ ถ้�ยังม่คว�มพย�ย�มไม่ถ่งจัำ�นำวนำสูงส่ด ส่วนำปร์ะกี่อบ
พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะพย�ย�มร์ับค่�ตัวตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัสและค่� Entropy lockbox ด้วย 
อัลกี่อร์ิท่มเด่ยวกัี่นำกัี่บท่�ใช้ื่สร้์�งตัวนัำบ lockbox ถ้�ค่�ตัวตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัสท่�ได้รั์บตร์งกัี่บค่�ตัวตร์วจัสอบ
ย่นำยันำร์หัสท่�จัดัเก็ี่บไว ้ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยจัะส่งค่นำค่� Entropy lockbox ไปยัง 
Secure Enclave แล้วร่์เซ็ตตัวนัำบให้เป็นำ 0

กี่่ญแจัท่�ใช้ื่เพ่�อเข้�ถ่งข้อมูลท่�ม่ร์หัสผ่่�นำปกี่ป้องจัะม่ร์�กี่ฐ�นำม�จั�กี่ Entropy ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำตัวนัำบ lockbox 
โปร์ดดูท่� ภั�พร์วมกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบถ�วร์ท่�ปลอดภััยจัะใช้ื่กัี่บบริ์กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ทั�งหมดในำ Secure Enclave บริ์กี่�ร์
ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�บนำ Secure Enclave เป็นำบริ์กี่�ร์ท่�ใช้ื่เพิกี่ถอนำข้อมูลในำกี่ร์ณ่์ท่�ม่กี่�ร์ทำ�เคร่์�องหม�ยขอบเขต
ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ� ซ่�งร์วมถ่ง แต่ไม่จัำ�กัี่ดเพ่ยง กี่ร์ณ่์ต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์เปล่�ยนำร์หัส

• กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำหร่์อปิดใช้ื่ง�นำ Face ID หร่์อ Touch ID

• กี่�ร์เพิ�มหร่์อลบใบหน้ำ� Face ID หร่์อล�ยนิำ�วม่อ Touch ID

• กี่�ร์ร่์เซ็ต Face ID หร่์อ Touch ID

• กี่�ร์เพิ�มหร่์อกี่�ร์เอ�บัตร์ Apple Pay ออกี่

• ลบข้อมูลเน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมด

บนำสถ�ปัตยกี่ร์ร์มท่�ไม่ม่ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย ร์ะบบจัะใช้ื่ EEPROM (หน่ำวยคว�มจัำ�แบบ
อ่�นำอย่�งเด่ยวท่�เข่ยนำโปร์แกี่ร์มและลบข้อมูลแบบอิเล็กี่ทร์อนิำกี่ส์ได้) เพ่�อให้บริ์กี่�ร์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ปลอดภััย
สำ�หรั์บ Secure Enclave เช่ื่นำเด่ยวกัี่บส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย EEPROM จัะแนำบกัี่บและ
เข้�ถ่งได้จั�กี่ Secure Enclave เท่�นัำ�นำ แต่จัะไม่ม่ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บฮ�ร์์ดแวร์์โดยเฉัพ�ะ และไม่
รั์บปร์ะกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่งแบบพิเศษไปยัง Entropy (นำอกี่จั�กี่ค่ณ์ลักี่ษณ์ะกี่�ร์แนำบท�งกี่�ยภั�พ) และไม่ม่ฟังก์ี่ชัื่�นำ 
ตัวนัำบ lockbox
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 กลไกทางปร์ะสาทที�ปลอดภัย
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Face ID กี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทท่�ปลอดภััยจัะแปลงภั�พ 2D และแผ่นำท่�คว�มล่กี่ให้เป็นำกี่�ร์แสดงเชิื่ง
คณิ์ตศ�สตร์์ของใบหน้ำ�ผู้่ใช้ื่

บนำ A11 SoC จันำถ่ง A13 SoC กี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทท่�ปลอดภััยจัะถูกี่ร์วมเข้�กัี่บ Secure Enclave กี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ท
ท่�ปลอดภััยใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�โดยตร์ง (DMA) เพ่�อปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำสูง หน่ำวยกี่�ร์จัดักี่�ร์หน่ำวย
คว�มจัำ�ข้อมูลเข้�/ข้อมูลออกี่ (IOMMU) ภั�ยใต้ควบค่มของเคอร์์เนำล sepOS จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งโดยตร์งไปยัง
พ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�อน่ำญ�ต

เริ์�มต้นำด้วย A14 และตร์ะกีู่ล M1 Neural Engine ท่�ปลอดภััยจัะถูกี่นำำ�ไปใช้ื่เป็นำโหมดปลอดภััยในำ Neural Engine 
ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ ตัวควบค่มคว�มปลอดภััยของฮ�ร์์ดแวร์์โดยเฉัพ�ะจัะสลับร์ะหว่�งง�นำของหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำกัี่บ Secure Enclave โดยจัะร่์เซ็ตสถ�นำะของกี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทในำกี่�ร์เปล่�ยนำแต่ละครั์�งเพ่�อ
ให้ข้อมูล Face ID ปลอดภััยอยู่เสมอ กี่ลไกี่โดยเฉัพ�ะจัะปร์ับใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสหน่ำวยคว�มจัำ� กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� และ
กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่ง ในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำ ก็ี่ใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสแบบแยกี่ต่�งห�กี่และช่ื่วงหน่ำวยคว�มจัำ�เพ่�อจัำ�กัี่ด
กี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทท่�ปลอดภััยให้อยู่ในำพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�อน่ำญ�ต

 ตัวตร์วจัสอบพลังงานและนาฬิิกา
ชิื่�นำส่วนำอิเล็กี่ทร์อนิำกี่ส์ท่กี่ชิื่�นำได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อทำ�ง�นำภั�ยในำแร์งดันำไฟฟ้�และกี่ร์อบคล่�นำคว�มถ่�ท่�จัำ�กัี่ด  
เม่�อทำ�ง�นำภั�ยนำอกี่กี่ร์อบน่ำ� ชิื่�นำส่วนำอิเล็กี่ทร์อนิำกี่ส์ส�ม�ร์ถทำ�ง�นำผิ่ดปกี่ติได้ และตัวควบค่มคว�มปลอดภััยอ�จัถูกี่
บ�ยพ�ส ในำกี่�ร์ช่ื่วยทำ�ให้มั�นำใจัว่�แร์งดันำไฟฟ้�และคล่�นำคว�มถ่�จัะคงอยู่ในำช่ื่วงท่�ปลอดภััย Secure Enclave  
ม่กี่�ร์ออกี่แบบม�พร์้อมกัี่บวงจัร์กี่�ร์ตร์วจัสอบ วงจัร์กี่�ร์ตร์วจัสอบเหล่�น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�ให้ม่กี่ร์อบคล่�นำ 
กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ขนำ�ดใหญ่กี่ว่� Secure Enclave ท่�เหล่อ ถ้�ตัวตร์วจัสอบตร์วจัพบจ่ัดดำ�เนิำนำกี่�ร์ท่�ไม่ถูกี่ต้อง 
นำ�ฬิิกี่�ในำ Secure Enclave จัะหย่ดโดยอัตโนำมัติและจัะไม่เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำใหม่จันำกี่ว่�จัะร์่เซ็ต SoC ครั์�งต่อไป

 เนื�อหัาสร์ปุของคุณ์สมบัติ Secure Enclave
หัมายเหัตุ: ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ A12, A13, S4 และ S5 ท่�เปิดตัวครั์�งแร์กี่ในำฤดูใบไม้ร่์วงปี 2020 ม่ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2 ในำขณ์ะท่�ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ร์่่นำก่ี่อนำหน้ำ�ท่�ใช้ื่ SoC เหล่�น่ำ�จัะม่ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล
อย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 1

SoC กลไกการ์ปกปอ้ง 
หัน่วยความจัำา

พื�นที�จััดเก็บข้อมูล 
อย่างปลอดภัย

กลไก AES PKA

A8 กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�

EEPROM ยอมรั์บ ไม่ยอมรั์บ

A9 กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�

EEPROM กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA ยอมรั์บ

A10 กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�

EEPROM กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

A11 กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

EEPROM กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

A12 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยก่ี่อนำปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์ว 
จัสอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 1

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

A12 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยหลังปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS
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SoC กลไกการ์ปกปอ้ง 
หัน่วยความจัำา

พื�นที�จััดเก็บข้อมูล 
อย่างปลอดภัย

กลไก AES PKA

A13 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยก่ี่อนำปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 1

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS และ
ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูต

A13 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยหลังปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS และ
ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูต

A14, A15 กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS และ
ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูต

S3 กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�

EEPROM กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

ยอมรั์บ

S4 กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 1

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

S5 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยก่ี่อนำปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 1

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

S5 (อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple  
ท่�ว�งจัำ�หน่ำ�ยหลังปี 
2020)

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

S6, S7 กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

T2 กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�

EEPROM กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS

ตร์ะกีู่ล M1 กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์ตร์วจั 
สอบสิทธีิ� และกี่�ร์ป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�

ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลอย่�งปลอดภััยร์่่นำท่� 2

กี่�ร์ปกี่ป้อง DPA และบิต 
Seed ท่�ล็อคได้

กี่่ญแจัท่�ผู่กี่กัี่บ OS และ
ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูต
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 Face ID และ Touch ID

 ความปลอดภัยของ Face ID และ Touch ID
ร์หัสและร์หัสผ่่�นำเป็นำสิ�งสำ�คัญสำ�หรั์บคว�มปลอดภััยของอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำ ผู้่ใช้ื่เองก็ี่ต้องกี่�ร์กี่�ร์
เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำเองท่�สะดวกี่สบ�ย ซ่�งบ่อยครั์�งมักี่จัะม่จัำ�นำวนำกี่�ร์เข้�ถ่งม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งร้์อยครั์�งต่อวันำ กี่�ร์
ตร์วจัสอบสิทธีิ�แบบช่ื่วมิติให้วธิีก่ี่�ร์เก็ี่บรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของร์หัสท่�ม่คว�มปลอดภััยสูง หร่์อแม้กี่ร์ะทั�งทำ�ให้ร์หัส
หร่์อร์หัสผ่่�นำนัำ�นำม่คว�มปลอดภััยม�กี่ยิ�งข่�นำเน่ำ�องจั�กี่ไม่จัำ�เป็นำจัะต้องป้อนำร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำด้วยตัวเองบ่อยครั์�ง  
ในำขณ์ะท่�ให้คว�มสะดวกี่ในำกี่�ร์ปลดล็อคอย่�งร์วดเร็์วด้วยกี่�ร์กี่ดนิำ�วหร่์อกี่�ร์เหล่อบมอง Face ID และ Touch ID  
ไม่ได้แทนำท่�ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำ แต่ส�ม�ร์ถช่ื่วยให้กี่�ร์เข้�ถ่งทำ�ได้ร์วดเร็์วและง่�ยด�ยยิ�งข่�นำในำหล�ยสถ�นำกี่�ร์ณ์์

สถ�ปัตยกี่ร์ร์มคว�มปลอดภััยด้�นำช่ื่วมิติของ Apple จัะใช้ื่กี่�ร์แบ่งคว�มรั์บผิ่ดชื่อบออกี่จั�กี่กัี่นำอย่�งเคร่์งครั์ด
ร์ะหว่�งเซ็นำเซอร์์ช่ื่วมิติและ Secure Enclave และกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งกัี่นำ เซ็นำเซอร์์จัะบันำท่กี่ภั�พ 
ช่ื่วมิติและส่งภั�พช่ื่วมิตินัำ�นำไปยัง Secure Enclave อย่�งปลอดภััย ร์ะหว่�งกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ Secure Enclave 
จัะปร์ะมวลผ่ล เข้�ร์หัส และจัดัเก็ี่บข้อมูลแม่แบบของ Face ID และ Touch ID ท่�เก่ี่�ยวข้อง ร์ะหว�่งกี่�ร์จับัคู่ 
Secure Enclave จัะเปร่์ยบเท่ยบข้อมูลข�เข้�จั�กี่เซ็นำเซอร์์ช่ื่วมิติกัี่บแม่แบบท่�จัดัเก็ี่บไวเ้พ่�อพิจั�ร์ณ์�ว่�จัะปลดล็อค
อ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อตอบสนำองว่�กี่�ร์จัับคู่นัำ�นำถูกี่ต้องหร่์อไม่ (สำ�หรั์บ Apple Pay, Face ID และ Touch ID ในำแอป และ
กี่�ร์ใช้ื่ง�นำอ่�นำๆ) สถ�ปัตยกี่ร์ร์มร์องรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ทั�งเซ็นำเซอร์์และ Secure Enclave (ตัวอย่�งเช่ื่นำ iPhone,  
iPad และหล�ยๆ ร์ะบบของ Mac) ร์วมถ่งคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์แยกี่เซ็นำเซอร์์ออกี่เป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงซ่�งจัะถูกี่จับัคู่
กัี่บ Secure Enclave ในำภั�ยหลังอย่�งปลอดภััยในำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

 ความปลอดภัยของ Face ID
Face ID จัะปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บได้อย่�งปลอดภััยด้วยกี่�ร์มองเพ่ยงคร์ู่เด่ยว Face ID ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�ท่�ง่�ยและปลอดภััยอันำเกิี่ดจั�กี่ร์ะบบกี่ล้อง TrueDepth ซ่�งใช้ื่เทคโนำโลย่ขั�นำสูงท่�ส�ม�ร์ถสร์้�งแผ่นำผั่งร์ูป
ทร์งเร์ข�คณิ์ตจั�กี่ใบหน้ำ�ของผู้่ใช้ื่ได้อย่�งแม่นำยำ� Face ID ใช้ื่โคร์งข่�ยปร์ะส�ทเท่ยมในำกี่�ร์ร์ะบ่กี่�ร์ตั�งใจัมอง กี่�ร์
จัับคู่ และกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์สวมร์อย ดังนัำ�นำผู้่ใช้ื่จัง่ส�ม�ร์ถปลดล็อคโทร์ศัพท์ได้อย่�งร์วดเร็์ว แม้สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย
ไวเ้ม่�อใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บ Face ID จัะปรั์บไปใช้ื่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงของลักี่ษณ์ะโดยอัตโนำมัติ และปกี่ป้องคว�มเป็นำ
ส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยของข้อมูลท�งช่ื่วมิติของผู้่ใช้ื่อย่�งร์อบคอบ

Face ID ออกี่แบบม�เพ่�อย่นำยันำกี่�ร์ตั�งใจัมองของผู้่ใช้ื่ มอบกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�สมบูร์ณ์์พร้์อมอัตร์�กี่�ร์จับัคู่ผิ่ด
ตำ� และจัำ�กัี่ดกี่�ร์สวมร์อยทั�งท�งดิจัติอลและท�งกี่�ยภั�พ

กี่ล้อง TrueDepth ค้นำห�ใบหน้ำ�ของผู้่ใช้ื่โดยอัตโนำมัติเม่�อผู้่ใช้ื่ปล่กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ม่ร์ะบบทำ�ง�นำ Face ID (โดย
กี่�ร์ยกี่เคร่์�องข่�นำหร่์อแตะหน้ำ�จัอ) ร์วมถ่งเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�นัำ�นำพย�ย�มตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่เพ่�อแสดงกี่�ร์แจัง้
เต่อนำท่�เข้�ม� หร่์อเม่�อแอปท่�ร์องรั์บขอให้ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID เม่�อร์ะบบตร์วจัพบใบหน้ำ� Face ID 
จัะย่นำยันำกี่�ร์ตั�งใจัมองและคว�มตั�งใจัปลดล็อคโดยตร์วจัจับัว่�ผู้่ใช้ื่ล่มต�และตั�งใจัมองไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ของพวกี่
เข�หร่์อไม่ สำ�หรั์บกี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่ง กี่�ร์ตร์วจัสอบกี่�ร์ตั�งใจัมองของ Face ID จัะถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำเม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ 
VoiceOver และส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำแยกี่ต่�งห�กี่ได้ห�กี่จัำ�เป็นำ จัำ�เป็นำต้องม่กี่�ร์ตร์วจัจับักี่�ร์ตั�งใจัมองเสมอเม่�อใช้ื่ 
Face ID ในำขณ์ะท่�สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย

หลังจั�กี่กี่ล้อง TrueDepth ย่นำยันำใบหน้ำ�ท่�ตั�งใจัมองกี่ล้องแล้ว กี่ล้องจัะฉั�ยและอ่�นำจ่ัดอินำฟร์�เร์ดหล�ยพันำจ่ัด
เพ่�อสร้์�งแผ่นำท่�คว�มล่กี่ของใบหน้ำ�พร้์อมกัี่บภั�พอินำฟร์�เร์ด 2D ข้อมูลน่ำ�ใช้ื่เพ่�อสร้์�งลำ�ดับภั�พ 2D และแผ่นำท่�
คว�มล่กี่ ซ่�งลงช่ื่�อดิจัติอลแล้วส่งไปท่� Secure Enclave ในำกี่�ร์ต่อต้�นำกี่�ร์ลอกี่เล่ยนำแบบท�งดิจัติอลและท�ง
กี่�ยภั�พ กี่ล้อง TrueDepth จัะส่่มลำ�ดับกี่�ร์จับัภั�พภั�พ 2D และแผ่นำท่�คว�มล่กี่ และแสดงร์ูปแบบส่่มเฉัพ�ะ
อ่ปกี่ร์ณ์์ ส่วนำของกี่ลไกี่ท�งปร์ะส�ทท่�ปลอดภััย ซ่�งปกี่ป้องภั�ยในำ Secure Enclave จัะแปลงข้อมูลน่ำ�ให้อยู่ในำกี่�ร์
แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ แล้วเปร่์ยบเท่ยบกัี่บข้อมูลใบหน้ำ�ท่�ลงทะเบ่ยนำ ข้อมูลใบหน้ำ�ท่�ลงทะเบ่ยนำน่ำ�อยู่ในำกี่�ร์แสดงเชิื่ง
คณิ์ตศ�สตร์์ของใบหน้ำ�ผู้่ใช้ื่ท่�จับัภั�พได้จั�กี่กี่�ร์แสดงท่�ท�งต่�งๆ
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 ความปลอดภัยของ Touch ID
Touch ID ค่อร์ะบบกี่�ร์จับัเซ็นำเซอร์์ล�ยนิำ�วม่อท่�ทำ�ให้กี่�ร์เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บอย่�งปลอดภััยนัำ�นำเร็์วข่�นำ
และง่�ยข่�นำ เทคโนำโลย่น่ำ�อ่�นำข้อมูลล�ยนิำ�วม่อจั�กี่หล�ยๆ ม่ม และเร่์ยนำร์ู้ล�ยนิำ�วม่อของผู้่ใช้ื่เพิ�มเติมเม่�อเวล�ผ่่�นำไป 
โดยเซ็นำเซอร์์จัะขย�ยแผ่นำท่�ล�ยนิำ�วม่อเม่�อม่โหนำดท่�ทับซ้อนำกัี่นำเพิ�มเติมในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำแต่ละครั์�ง

อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ม่เซ็นำเซอร์์ Touch ID ส�ม�ร์ถปลดล็อคโดยใช้ื่ล�ยนิำ�วม่อได้ Touch ID ไม่ได้ใช้ื่แทนำคว�มจัำ�เป็นำ
ในำกี่�ร์ใช้ื่ร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ ซ่�งยังต้องใช้ื่หลังจั�กี่กี่�ร์เริ์�มต้นำทำ�ง�นำของอ่ปกี่ร์ณ์์ เริ์�มกี่�ร์
ทำ�ง�นำเคร่์�องใหม่ หร่์อออกี่จั�กี่ร์ะบบ (บนำ Mac) ในำบ�งแอป Touch ID ยังส�ม�ร์ถใช้ื่แทนำท่�ร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อ
ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ได้อ่กี่ด้วย ตัวอย่�งเช่ื่นำ เพ่�อปลดล็อคโน้ำตท่�ม่ร์หัสผ่่�นำปกี่ป้องอยู่ในำแอปโน้ำต เพ่�อปลดล็อคเวบ็ไซต์
ท่�ม่พวงกี่่ญแจัปกี่ป้องอยู่ และเพ่�อปลดล็อคร์หัสผ่่�นำของแอปท่�ร์องรั์บ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม บ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์จัำ�เป็นำต้องใช้ื่
ร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่เสมอ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ เพ่�อเปล่�ยนำร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ท่�ม่อยู่
แล้ว หร่์อเพ่�อเอ�กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำล�ยนิำ�วม่อท่�ม่อยู่ออกี่หร่์อสร้์�งกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำล�ยนิำ�วม่อใหม่)

เม่�อเซ็นำเซอร์์ล�ยนิำ�วม่อตร์วจัพบกี่�ร์สัมผั่สของนิำ�วม่อ เซ็นำเซอร์์จัะเปิดกี่�ร์ทำ�ง�นำแถวกี่�ร์จับัภั�พขั�นำสูงเพ่�อสแกี่นำนิำ�ว
ม่อและส่งกี่�ร์สแกี่นำไปยัง Secure Enclave ช่ื่องท�งท่�ใช้ื่สำ�หรั์บทำ�ให้กี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�ปลอดภััยจัะแตกี่ต่�งกัี่นำ ทั�งน่ำ�
ข่�นำอยู่กัี่บว่�เซ็นำเซอร์์ Touch ID ม่อยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Secure Enclave หร่์อม่อยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงท่�แยกี่ต่�งห�กี่

ในำขณ์ะท่�กี่�ร์สแกี่นำล�ยนิำ�วม่อถูกี่เปล่�ยนำเป็นำเวกี่เตอร์์เพ่�อกี่�ร์วเิคร์�ะห์ กี่�ร์สแกี่นำแบบแร์สเตอร์์จัะถูกี่จัดัเก็ี่บไว้
ชัื่�วคร์�วในำหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�เข้�ร์หัสภั�ยในำ Secure Enclave จั�กี่นัำ�นำจัะถูกี่ลบทิ�ง กี่�ร์วเิคร์�ะห์ใช้ื่กี่�ร์เท่ยบผั่งม่ม
ร์อยเส้นำใต้ผิ่วหนัำง ซ่�งเป็นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์แบบย่ดร์�ยละเอ่ยดหลักี่ซ่�งทิ�ง “ข้อมูลร์�ยละเอ่ยดย่อยๆ ของนิำ�วม่อ” ท่�จัำ�เป็นำ
ต่อกี่�ร์สร้์�งล�ยนิำ�วม่อจัริ์งของผู้่ใช้ื่ข่�นำม�ใหม่ ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ แผ่นำผั่งผ่ลลัพธีข์องโหนำดจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำ
ร์ูปแบบกี่�ร์เข้�ร์หัสซ่�งส�ม�ร์ถอ่�นำได้เฉัพ�ะ Secure Enclave เท่�นัำ�นำในำฐ�นำะแม่แบบสำ�หรั์บเปร่์ยบเท่ยบกัี่บกี่�ร์จับั
คู่ในำอนำ�คตท่�ปร์�ศจั�กี่ข้อมูลปร์ะจัำ�เคร่์�อง ข้อมูลน่ำ�จัะอยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ตลอดเวล� และไม่ได้ถูกี่ส่งไปท่� Apple หร่์อร์วม
อยู่ในำข้อมูลสำ�ร์องของอ่ปกี่ร์ณ์์

 ความปลอดภัยช่ีองทาง Touch ID ในตัวเครื์�อง
กี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง Secure Enclave และเซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำตัวเคร่์�องจัะเกิี่ดข่�นำบนำบัสอินำเทอร์์เฟซอ่ปกี่ร์ณ์์
ต่อพ่วงแบบอน่ำกี่ร์ม หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลจัะส่งต่อข้อมูลไปยัง Secure Enclave แต่ไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำข้อมูลได้ ข้อมูล
ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสและตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วยกี่่ญแจัเซสชัื่�นำท่�ติดต่อโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�แชื่ร์์ซ่�งกี่ำ�หนำดสิทธีิ�ให้สำ�หรั์บเซ็นำเซอร์์ 
Touch ID แต่ละตัวและ Secure Enclave ท่�สอดคล้องกัี่นำจั�กี่โร์งง�นำ สำ�หรั์บเซ็นำเซอร์์ Touch ID ท่กี่ชิื่�นำ กี่่ญแจั
ท่�แชื่ร์์จัะม่คว�มปลอดภััย เป็นำแบบส่่ม และม่คว�มแตกี่ต่�งกัี่นำ กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัเซสชัื่�นำจัะใช้ื่กี่�ร์ห่อกี่่ญแจั AES 
โดยทั�งสองฝึั� งจัะมอบกี่่ญแจัแบบส่่มท่�สร้์�งกี่่ญแจัเซสชัื่�นำและใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์ขนำส่งท่�ให้กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และกี่�ร์
รั์กี่ษ�คว�มลับ (โดยใช้ื่ AES-CCM)

 Magic Keyboard ที�ม ีTouch ID
Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID (และ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และป่�มตัวเลข) จัะมอบเซ็นำเซอร์์ 
Touch ID ในำแป้นำพิมพ์ภั�ยนำอกี่ซ่�งส�ม�ร์ถใช้ื่ได้กัี่บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ท่กี่ร์่่นำ Magic Keyboard ท่�ม่ 
Touch ID จัะทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำเซ็นำเซอร์์ช่ื่วมิติ แต่จัะไม่จัดัเก็ี่บแม่แบบช่ื่วมิติ ไม่ดำ�เนิำนำกี่�ร์จับัคู่ท�งช่ื่วมิติ หร่์อบังคับใช้ื่
นำโยบ�ยคว�มปลอดภััย (ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำหลังจั�กี่ท่�ไม่ได้ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำเวล� 48 ชัื่�วโมง) 
เซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID จัะต้องจับัคู่กัี่บ Secure Enclave บนำ Mac อย่�ง
ปลอดภััยก่ี่อนำท่�เซ็นำเซอร์์นัำ�นำจัะส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้ จั�กี่นัำ�นำ Secure Enclave จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำและจับัคู่
กี่�ร์ทำ�ง�นำแล้วบังคับใช้ื่นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยในำร์ูปแบบเด่ยวกัี่นำกัี่บกี่�ร์จับัคู่กัี่บเซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำตัวเคร่์�อง 
Apple จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่ร์ะบวนำกี่�ร์จับัคู่ในำโร์งง�นำสำ�หรั์บ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID ซ่�งม�พร้์อมกัี่บ Mac 
กี่�ร์จับัคู่ยังส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยผู้่ใช้ื่ได้อ่กี่ด้วย ห�กี่จัำ�เป็นำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID ส�ม�ร์ถจับัคู่
อย่�งปลอดภััยได้กัี่บ Mac เพ่ยงครั์�งละหน่ำ�งเคร่์�องเท่�นัำ�นำ แต่ Mac ส�ม�ร์ถรั์กี่ษ�กี่�ร์จับัคู่ท่�ปลอดภััยกัี่บแป้นำพิมพ์ 
Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID ได้สูงส่ดถ่งห้�ตัว

Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และเซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำตัวเคร่์�องส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ ถ้�ม่กี่�ร์ว�ง
นิำ�วท่�ลงทะเบ่ยนำบนำเซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำตัวของ Mac ลงบนำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID แล้ว ร์ะบบ 
Secure Enclave ในำ Mac จัะปร์ะมวลผ่ลกี่�ร์จับัคู่สำ�เร็์จั และในำท�งกี่ลับกัี่นำ



19ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

ในำกี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์จับัคู่และกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง Secure Enclave ของ Mac กัี่บ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID 
แป้นำพิมพ์จัะม�พร์้อมกัี่บบล็อกี่ตัวเร่์งดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ (PKA) ของฮ�ร์์ดแวร์์ซ่�งมอบกี่�ร์พิสูจัน์ำย่นำยันำ 
และกี่่ญแจัด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์ซ่�งส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ปร์ะมวลผ่ลด้�นำกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�จัำ�เป็นำได้

 การ์จับัคู่ที�ปลอดภัย
ก่ี่อนำท่� Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำ Touch ID ได้ แป้นำพิมพ์จัะต้องจับัคู่อยู่กัี่บ 
Mac อย่�งปลอดภััยก่ี่อนำ เม่�อต้องกี่�ร์จับัคู่ Secure Enclave บนำ Mac และบล็อกี่ PKA ในำ Magic Keyboard ท่�ม่ 
Touch ID จัะแลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะซ่�งม่ร์�กี่ฐ�นำอยู่ในำ CA ของ Apple ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว และทั�งสองร์�ยกี่�ร์ก็ี่จัะ
ใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์พิสูจัน์ำย่นำยันำท่�ถ่อโดยฮ�ร์์ดแวร์์และ ECDH แบบชัื่�วคร์�วเพ่�อพิสูจัน์ำย่นำยันำข้อมูลจัำ�เพ�ะของตัวเอง บนำ 
Mac ข้อมูลจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดย Secure Enclave ส่วนำบนำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID ข้อมูลน่ำ�จัะได้รั์บ
กี่�ร์ปกี่ป้องโดยบล็อกี่ PKA หลังจั�กี่กี่�ร์จับัคู่อย่�งปลอดภััย ข้อมูล Touch ID ทั�งหมดท่�ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง Mac และ 
Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดย AES-GCM ซ่�งม่คว�มย�วกี่่ญแจั 256 บิต และด้วยกี่่ญแจั 
ECDH ชัื่�วคร์�วโดยใช้ื่เส้นำโค้ง NIST P-256 ต�มข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�จัดัเก็ี่บไว ้(กี่�ร์กี่ดแป้นำพิมพ์ปกี่ติจัะแลกี่เปล่�ยนำ
กัี่นำโดยใช้ื่กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยแบบบลูทูธีในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่บท่�แป้นำพิมพ์บลูทูธีทำ�)

 ความตั�งใจัที�ปลอดภัยในการ์จับัคู่
ในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ทำ�ง�นำ Touch ID บ�งร์�ยกี่�ร์เป็นำครั์�งแร์กี่ เช่ื่นำ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำล�ยนิำ�วม่อใหม่ ผู้่ใช้ื่จัะต้อง
ย่นำยันำคว�มตั�งใจัของตนำเองในำกี่�ร์ใช้ื่ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID กัี่บ Mac คว�มตั�งใจัท�งกี่�ยภั�พ
ส�ม�ร์ถย่นำยันำได้ด้วยกี่�ร์กี่ดป่�มเปิด/ปิด Mac สองครั์�งเม่�อถูกี่แจัง้โดยอินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่ หร่์อย่นำยันำด้วยกี่�ร์จับั
คู่ล�ยนิำ�วม่อท่�ลงทะเบ่ยนำบนำ Mac ไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ได้สำ�เร็์จั โปร์ดดูท่� คว�มตั�งใจัท่�ปลอดภััยและกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ 
Secure Enclave สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

ธีร่์กี่ร์ร์ม Apple Pay ส�ม�ร์ถอน่ำญ�ตได้ด้วยกี่�ร์จับัคู่ Touch ID หร่์อกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำผู้่ใช้ื่ของ macOS แล้ว
กี่ดป่�ม Touch ID สองครั์�งบนำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID วิธีก่ี่�ร์อย่�งหลังทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถย่นำยันำเจัตนำ�
ท�งกี่�ยภั�พได้แม้ไม่ม่กี่�ร์จับัคู่ Touch ID

 ความปลอดภัยของช่ีองทางของ Magic Keyboard ที�ม ีTouch ID
ในำกี่�ร์ช่ื่วยให้ช่ื่องท�งกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งเซ็นำเซอร์์ Touch ID ในำ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และ 
Secure Enclave บนำ Mac ท่�จับัคู่กัี่นำอยู่ม่คว�มปลอดภััย กี่�ร์ส่�อส�ร์จัำ�เป็นำต้องม่ค่ณ์สมบัติดังต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์จับัคู่ท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งบล็อกี่ PKA ของ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และ Secure Enclave ต�มท่�
ได้ร์ะบ่ไว้ข้�งต้นำ

• ช่ื่องท�งท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งเซ็นำเซอร์์ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และบล็อกี่ PKA

ช่ื่องท�งท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งเซ็นำเซอร์์ Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID และบล็อกี่ PKA ของแป้นำพิมพ์จัะถูกี่สร้์�ง
ข่�นำในำโร์งง�นำโดยใช้ื่กี่่ญแจัเฉัพ�ะซ่�งเซ็นำเซอร์์ของแป้นำพิมพ์และบล็อค PKA ใช้ื่ร่์วมกัี่นำ (วธิีน่่ำ�เป็นำเทคนิำคเด่ยวกัี่นำ
กัี่บท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์สร์้�งช่ื่องท�งท่�ปลอดภััยร์ะหว่�ง Secure Enclave บนำ Mac และเซ็นำเซอร์์ในำตัวเคร่์�อง สำ�หรั์บ
คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Touch ID ในำตัวเคร่์�อง)

 Face ID, Touch ID, ร์หัสั และร์หัสัผ่าน
ในำกี่�ร์ใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID ผู้่ใช้ื่จัะต้องตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ให้ต้องใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำในำกี่�ร์ปลดล็อค เม่�อ 
Face ID หร่์อ Touch ID ตร์วจัพบกี่�ร์จัับคู่ท่�ตร์งกัี่นำสำ�เร็์จั อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะปลดล็อคโดยไม่ต้องถ�มร์หัสหร่์อ
ร์หัสผ่่�นำของอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�งทำ�ให้กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำท่�ย�วและซับซ้อนำดูสมเหต่สมผ่ลม�กี่ข่�นำเน่ำ�องจั�กี่ผู้่ใช้ื่ไม่
จัำ�เป็นำต้องใส่ร์หัสเหล่�นัำ�นำบ่อยๆ Face ID และ Touch ID จัะไม่แทนำท่�ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ แต่ร์ะบบทั�งสองน่ำ�
ทำ�ให้เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ได้โดยง�่ยภั�ยในำขอบเขตและข้อจัำ�กัี่ดด้�นำเวล� กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�เป็นำสิ�งสำ�คัญเน่ำ�องจั�กี่ร์หัสหร่์อ
ร์หัสผ่่�นำท่�ม่คว�มปลอดภััยสูงจัะสร้์�งร์�กี่ฐ�นำสำ�หรั์บวธิีก่ี่�ร์ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone, iPad, Mac หร่์อ Apple Watch 
ของผู้่ใช้ื่ปกี่ป้องข้อมูลของผู้่ใช้ื่คนำนัำ�นำด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัส
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 เมื�อต้องใช้ีร์หัสัหัรื์อร์หัสัผ่านของอุปกร์ณ์์
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของตนำแทนำ Face ID หร่์อ Touch ID ได้ท่กี่เม่�อ แต่ม่บ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์ท่�ไม่อน่ำญ�ต
ให้ใช้ื่ข้อมูลท�งช่ื่วมิติ กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ต่อไปน่ำ�ท่�ต้องเน้ำนำเร่์�องคว�มปลอดภััยต้องป้อนำร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำเสมอ:

• กี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์

• กี่�ร์ลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์

• กี่�ร์ดูหร่์อเปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�ร์หัส

• กี่�ร์ติดตั�งโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�

• กี่�ร์ปลดล็อคบ�นำหน้ำ�ต่�งคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบบนำ Mac

• กี่�ร์ปลดล็อคบ�นำหน้ำ�ต่�งผู้่ใช้ื่และกี่ล่่มในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบบนำ Mac (ห�กี่เปิดใช้ื่ FileVault อยู่)

ต้องใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ในำสถ�นำะอย่�งหน่ำ�งอย่�งใดดังต่อไปน่ำ�:

• อ่ปกี่ร์ณ์์เพิ�งถูกี่เปิดหร่์อเพิ�งเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำเคร่์�องใหม่

• ผู้่ใช้ื่ได้ออกี่จั�กี่ร์ะบบบัญช่ื่ Mac ของพวกี่เข� (หร่์อยังไม่ได้เข้�สู่ร์ะบบ)

• ผู้่ใช้ื่ไม่ได้ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำเป็นำเวล�นำ�นำกี่ว่� 48 ชัื่�วโมง

• ผู้่ใช้ื่ไม่ได้ใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของตนำในำกี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำเวล� 156 ชัื่�วโมง (หกี่วันำคร่์�ง) และผู้่ใช้ื่ไม่ได้ใช้ื่
ข้อมูลท�งช่ื่วมิติในำกี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำภั�ยในำ 4 ชัื่�วโมง

• อ่ปกี่ร์ณ์์ได้รั์บคำ�สั�งล็อคร์ะยะไกี่ล

• ผู้่ใช้ื่ออกี่จั�กี่กี่�ร์ปิดเคร์่�อง/SOS ฉ่ักี่เฉิันำด้วยกี่�ร์กี่ดป่�มเพิ�มร์ะดับเส่ยงหร่์อป่�มลดร์ะดับเส่ยงและป่�มพักี่/ปล่กี่ค้�ง
ไวพ้ร้์อมกัี่นำเป็นำเวล� 2 วินำ�ท่ แล้วกี่ดป่�มยกี่เลิกี่

• ม่คว�มพย�ย�มในำกี่�ร์จับัคู่ข้อมูลท�งช่ื่วมิติไม่สำ�เร็์จัห้�ครั์�ง (แม้ว่�เพ่�อกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์อ�จัเสนำอกี่�ร์ป้อนำ
ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำแทนำกี่�ร์ใช้ื่ข้อมูลท�งช่ื่วมิติหลังจั�กี่เกิี่ดคว�มล้มเหลวจัำ�นำวนำน้ำอยครั์�งกี่ว่�น่ำ�)

เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ Face ID ในำขณ์ะท่�สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัยบนำ iPhone ค่ณ์สมบัติจัะใช้ื่ง�นำได้ในำอ่กี่ 6.5 ชัื่�วโมงหลังจั�กี่
ผู้่ใช้ื่ดำ�เนิำนำกี่�ร์อย่�งใดอย่�งหน่ำ�งต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์พย�ย�มจัับคู่ Face ID ได้สำ�เร็์จั (ขณ์ะสวมหร่์อไม่สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย)

• กี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์

• กี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วย Apple Watch

กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ใดๆ เหล่�น่ำ�จัะขย�ยร์ะยะเวล�เพิ�มเติมอ่กี่ 6.5 ชัื่�วโมง

เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ Face ID หร่์อ Touch ID บนำ iPhone หร่์อ iPad แล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์จัะล็อคทันำท่เม่�อกี่ดป่�มพักี่/ปล่กี่ และ
อ่ปกี่ร์ณ์์จัะล็อคท่กี่ครั์�งท่�เข้�สู่โหมดพักี่เคร่์�อง Face ID และ Touch ID ต้องใช้ื่กี่�ร์จับัคู่ท่�สำ�เร็์จั หร่์อใช้ื่ร์หัสแทนำท่กี่
ครั์�งท่�ปล่กี่เคร่์�อง

กี่�ร์ใช้ื่ Face ID จัะทำ�ให้คว�มน่ำ�จัะเป็นำท่�ส่่มบ่คคลจั�กี่ปร์ะชื่�กี่ร์ท่�ส�ม�ร์ถปลดล็อค iPhone หร่์อ iPad ของผู้่ใช้ื่ม่
น้ำอยกี่ว่� 1 ในำ 1,000,000 ร์วมถ่งเม่�อ Face ID ในำขณ์ะท่�สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย สำ�หรั์บ iPhone, iPad, Mac ร์่่นำ
ต่�งๆ ของผู้่ใช้ื่ท่�ม่ Touch ID และร์่่นำท่�ม่กี่�ร์จับัคู่กัี่บ Magic Keyboard คว�มน่ำ�จัะเป็นำจัะน้ำอยกี่ว่� 1 ในำ 50,000 
คว�มเป็นำไปได้น่ำ�จัะสูงข่�นำเม่�อลงทะเบ่ยนำล�ยนิำ�วม่อ (สูงส่ด 1 ในำ 10,000 เม่�อม่ล�ยนิำ�วม่อห้�นิำ�ว) หร่์อลักี่ษณ์ะใบหน้ำ� 
(สูงส่ด 1 ในำ 500,000 เม่�อม่ลักี่ษณ์ะใบหน้ำ�สองลักี่ษณ์ะ) หล�ยร์�ยกี่�ร์ เพ่�อเป็นำกี่�ร์ป้องกัี่นำเพิ�มเติม ทั�ง Face ID 
และ Touch ID จัะอน่ำญ�ตให้ทำ�กี่�ร์พย�ย�มจับัคู่ท่�ไม่สำ�เร็์จัเพ่ยงห้�ครั์�งเท่�นัำ�นำก่ี่อนำท่�จัะขอให้ใช้ื่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำ
เพ่�อเข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่ กี่�ร์ใช้ื่ Face ID จัะทำ�ให้คว�มน่ำ�จัะเป็นำของกี่�ร์จับัคู่ผิ่ดสูงข่�นำในำกี่ร์ณ่์ท่�:

• เป็นำฝึ�แฝึดและพ่�น้ำองท่�หน้ำ�ต�เหม่อนำผู้่ใช้ื่

• เด็กี่อ�ย่ตำ�กี่ว่� 13 ปี (เน่ำ�องจั�กี่ลักี่ษณ์ะใบหน้ำ�ท่�สร้์�งคว�มแตกี่ต่�งอ�จัยังไม่พัฒนำ�เต็มท่�)

คว�มน่ำ�จัะเป็นำจัะเพิ�มข่�นำอ่กี่ในำสองกี่ร์ณ่์น่ำ� เม่�อใช้ื่ Face ID ในำขณ์ะท่�สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย ถ้�ผู้่ใช้ื่ม่ข้อกัี่งวลเก่ี่�ยวกัี่บ
กี่�ร์จับัคู่ผิ่ด Apple ขอแนำะนำำ�กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสเพ่�อตร์วจัสอบสิทธีิ�
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 ความปลอดภัยของการ์จัับคู่ใบหัน้า
กี่�ร์จับัคู่ใบหน้ำ�ดำ�เนิำนำกี่�ร์ภั�ยในำ Secure Enclave โดยใช้ื่โคร์งข่�ยปร์ะส�ทเท่ยมท่�ได้รั์บกี่�ร์ฝึึกี่ฝึนำม�เพ่�อจ่ัด
ปร์ะสงค์ดังกี่ล่�วโดยเฉัพ�ะ Apple ได้พัฒนำ�กี่�ร์จับัคู่ใบหน้ำ�โคร์งข่�ยปร์ะส�ทเท่ยมโดยใช้ื่ภั�พต่�งๆ กี่ว่�พันำล้�นำ
ภั�พ ร์วมถ่งอินำฟร์�เร์ด (IR) และภั�พคว�มล่กี่ท่�เก็ี่บร์วบร์วมในำกี่�ร์ศ่กี่ษ�ท่�ดำ�เนิำนำกี่�ร์ภั�ยใต้กี่�ร์ยินำยอมจั�กี่ผู้่เข้�
ร่์วม จั�กี่นัำ�นำ Apple จัง่ทำ�ง�นำร่์วมกัี่บผู้่เข้�ร่์วมจั�กี่ทั�วโลกี่เพ่�อคร์อบคล่มกี่ล่่มผู้่คนำท่�เป็นำตัวแทนำด้�นำต่�งๆ ไม่ว่�
จัะเป็นำเพศ อ�ย่ เช่ื่�อชื่�ติ และปัจัจัยัอ่�นำๆ กี่�ร์ศ่กี่ษ�ได้รั์บกี่�ร์เพิ�มเติมต�มคว�มจัำ�เป็นำในำกี่�ร์มอบร์ะดับคว�มแม่นำยำ�
สูงสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ม่คว�มหล�กี่หล�ยแตกี่ต่�งกัี่นำไป Face ID ออกี่แบบม�เพ่�อให้ใช้ื่ง�นำได้กัี่บหมวกี่ ผ้่�พันำคอ แว่นำ
ส�ยต� คอนำแท็กี่เลนำส์ และแว่นำกัี่นำแดดหล�ยปร์ะเภัท Face ID ยังร์องรั์บกี่�ร์ปลดล็อคในำขณ์ะท่�สวมหน้ำ�กี่�กี่อนำ�มัย
สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone ตั�งแต่ iPhone 12 และ iOS 15.4 ข่�นำไป นำอกี่จั�กี่น่ำ�ยังออกี่แบบม�เพ่�อใช้ื่ง�นำในำร่์ม กี่ล�ง
แจัง้ และแม้แต่ในำท่�ม่ดสนิำท โคร์งข่�ยปร์ะส�ทเท่ยมเพิ�มเติมท่�ได้รั์บกี่�ร์ฝึึกี่ฝึนำม�เพ่�อตร์วจัพบและต่อต้�นำกี่�ร์ลอกี่
เล่ยนำแบบจัะป้องกัี่นำกี่�ร์พย�ย�มปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ร์ูปภั�พหร่์อหน้ำ�กี่�กี่ ข้อมูล Face ID ร์วมถ่งกี่�ร์แสดงเชิื่ง
คณิ์ตศ�สตร์์ของใบหน้ำ�ของผู้่ใช้ื่ถูกี่เข้�ร์หัสและส�ม�ร์ถใช้ื่ได้เฉัพ�ะกัี่บ Secure Enclave ข้อมูลน่ำ�จัะอยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์
ตลอดเวล� และไม่ได้ถูกี่ส่งไปท่� Apple หร่์อร์วมอยู่ในำข้อมูลสำ�ร์องของอ่ปกี่ร์ณ์์ ข้อมูล Face ID ต่อไปน่ำ�จัะถูกี่บันำท่กี่ 
เข้�ร์หัสเฉัพ�ะสำ�หรั์บใช้ื่โดย Secure Enclave ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ทำ�ง�นำปกี่ติ:

• กี่�ร์แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ของใบหน้ำ�ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่คำ�นำวณ์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ

• กี่�ร์แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ของใบหน้ำ�ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่คำ�นำวณ์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์พย�ย�มปลดล็อคบ�งคร์ั�งห�กี่ท่� 
Face ID ถ่อว่�ข้อมูลเหล่�นัำ�นำเป็นำปร์ะโยชื่น์ำในำกี่�ร์เพิ�มคว�มแม่นำยำ�ในำกี่�ร์จับัคู่ในำอนำ�คต

ร์ะบบไม่ได้บันำท่กี่ภั�พใบหน้ำ�ท่�จับัภั�พได้ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ทำ�ง�นำปกี่ติ แต่จัะละทิ�งในำทันำท่แทนำหลังจั�กี่กี่�ร์แสดงเชิื่ง
คณิ์ตศ�สตร์์ได้รั์บกี่�ร์คำ�นำวณ์สำ�หรั์บกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำหร่์อกี่�ร์เปร่์ยบเท่ยบกัี่บข้อมูล Face ID ท่�ลงทะเบ่ยนำแล้ว

 การ์ปรั์บปร์งุการ์จับัคู่ Face ID
ในำกี่�ร์ปรั์บปร์่งปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำกี่�ร์จับัคู่ให้ด่ยิ�งข่�นำและติดต�มกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงต�มธีร์ร์มชื่�ติของใบหน้ำ�
และร์ูปลักี่ษณ์์ Face ID จัะเพิ�มคว�มแม่นำยำ�ของกี่�ร์แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ท่�จัดัเก็ี่บไวเ้ม่�อเวล�ผ่่�นำไป เม่�อจับัคู่
สำ�เร็์จั ในำกี่ร์ณ่์ท่�ข้อมูลม่ค่ณ์ภั�พเพ่ยงพอ Face ID อ�จันำำ�กี่�ร์แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ท่�คำ�นำวณ์ใหม่ม�ใช้ื่อ่กี่เป็นำ
จัำ�นำวนำคร์ั�งหน่ำ�งๆ แล้วจัง่ละทิ�งข้อมูลนัำ�นำ ในำท�งตร์งกัี่นำข้�ม ถ้� Face ID จัดจัำ�ใบหน้ำ�ไม่ได้ แต่ค่ณ์ภั�พกี่�ร์จับัคู่สูง
กี่ว่�เกี่ณ์ฑ์์ท่�กี่ำ�หนำดและผู้่ใช้ื่ป้อนำร์หัสหลังจั�กี่กี่�ร์ล้มเหลวนัำ�นำทันำท่ Face ID จัะจับัภั�พอ่กี่ครั์�งหน่ำ�งและนำำ�กี่�ร์แสดง
ท่�คำ�นำวณ์ท�งคณิ์ตศ�สตร์์ใหม่น่ำ�ไปเสริ์มกัี่บข้อมูล Face ID ท่�ลงทะเบ่ยนำไว ้ข้อมูล Face ID ใหม่น่ำ�จัะถูกี่ยกี่เลิกี่ห�กี่ผู้่
ใช้ื่หย่ดกี่�ร์จับัคู่กัี่บข้อมูลดังกี่ล่�วหร่์อหลังจั�กี่จัำ�นำวนำกี่�ร์จัับคู่ท่�จัำ�กัี่ด ข้อมูลใหม่จัะถูกี่ยกี่เลิกี่เช่ื่นำกัี่นำเม่�อม่กี่�ร์เล่อกี่
ตัวเล่อกี่ในำกี่�ร์ร์่เซ็ต Face ID กี่ร์ะบวนำกี่�ร์เสริ์มเหล่�น่ำ�ช่ื่วยให้ Face ID ทันำกัี่บกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงอย่�งม�กี่ของขนำ
บนำใบหน้ำ�หร่์อกี่�ร์แต่งหน้ำ�ของผู้่ใช้ื่ และช่ื่วยลดกี่�ร์ให้ผ่่�นำสำ�หรั์บผู้่ท่�ไม่ใช่ื่ผู้่ใช้ื่จัริ์ง

 การ์ใช้ีงานสำาหัรั์บ Face ID และ Touch ID

 การ์ปลดล็อคอุปกร์ณ์์หัรื์อบัญชีีผู้ใช้ี
เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่ล็อค ห�กี่ม่กี่�ร์ปิดใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID กี่่ญแจัสำ�หรั์บคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลร์ะดับ
สูงส่ดซ่�งอยู่ในำ Secure Enclave จัะถูกี่ยกี่เลิกี่ ไฟล์และร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัในำคล�สนัำ�นำจัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จันำกี่ว่�
ผู้่ใช้ื่จัะปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่โดยป้อนำร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่

เม่�อเปิดใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID อยู่ กี่่ญแจัจัะไม่ถูกี่ยกี่เลิกี่เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ล็อค แต่จัะถูกี่ห่อไว้กัี่บกี่่ญแจัซ่�งมอบให้
ร์ะบบย่อยของ Face ID หร่์อ Touch ID ภั�ยในำ Secure Enclave เม่�อผู้่ใช้ื่พย�ย�มปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่  
ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ตร์วจัพบกี่�ร์จัับคู่ท่�สำ�เร็์จั อ่ปกี่ร์ณ์์จัะมอบกี่่ญแจัสำ�หรั์บแกี่ะห่อกี่่ญแจักี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล และจัะปลดล็อค
อ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�จัะให้กี่�ร์ป้องกัี่นำเพิ�มเติมโดยต้องอ�ศัยกี่�ร์ทำ�ง�นำร่์วมกัี่นำร์ะหว่�งกี่�ร์ปกี่ป้อง
ข้อมูลและร์ะบบย่อยของ Face ID หร่์อ Touch ID เพ่�อปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำเคร่์�องใหม่ กี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำสำ�หรั์บ Face ID หร่์อ Touch ID เพ่�อใช้ื่ในำกี่�ร์ปลดล็อค
อ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบัญช่ื่จัะถูกี่ยกี่เลิกี่โดย Secure Enclave หลังจั�กี่ปฏิิบัติต�มเง่�อนำไขใดๆ ท่�ต้องป้อนำร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำ
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 ทำาใหัก้าร์ซื�อสินค้าปลอดภัยด้วย Apple Pay
ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถใช้ื่ Face ID และ Touch ID กัี่บ Apple Pay เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์ซ่�อสินำค้�ในำร์้�นำค้� แอป และบนำเวบ็
ง่�ยด�ยและปลอดภััยได้อ่กี่ด้วย:

• การ์ใช้ี Face ID ในร้์านค้า: ในำกี่�ร์อน่ำญ�ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำในำร้์�นำค้�ด้วย Face ID ก่ี่อนำอ่�นำผู้่ใช้ื่ต้องย่นำยันำคว�ม
ตั�งใจัชื่ำ�ร์ะเงนิำโดยกี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มด้�นำข้�ง กี่�ร์คลิกี่สองครั์�งน่ำ�จัะบันำท่กี่เจัตนำ�ของผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่คำ�สั�งนิำ�วท�ง
กี่�ยภั�พท่�เช่ื่�อมโยงโดยตร์งกัี่บ Secure Enclave และต่อต้�นำกี่�ร์ปลอมแปลงโดยกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�เป็นำอันำตร์�ย 
จั�กี่นัำ�นำผู้่ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID ก่ี่อนำว�งอ่ปกี่ร์ณ์์ใกี่ล้กัี่บเคร่์�องอ่�นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส 
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่วธิีก่ี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ Apple Pay วธิีอ่่�นำได้หลังจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วย Face ID ซ่�งจัะต้อง
ตร์วจัสอบสิทธีิ�อ่กี่ครั์�ง แต่ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องกี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�งอ่กี่ครั์�ง

• การ์ใช้ี Face ID ในแอปและบนเวบ็: ในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำภั�ยในำแอปและบนำเวบ็ ให้ผู้่ใช้ื่ย่นำยันำคว�มตั�งใจัของตนำในำ
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำโดยกี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มด้�นำข้�ง จั�กี่นัำ�นำตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID เพ่�ออน่ำญ�ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ  
ถ้�ธีร่์กี่ร์ร์มของ Apple Pay ไม่เสร็์จัสมบูร์ณ์์ภั�ยในำ 60 วินำ�ท่ท่�กี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�ง ผู้่ใช้ื่ต้องย่นำยันำคว�ม
ตั�งใจัในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำอ่กี่ครั์�งโดยกี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�งอ่กี่ครั์�ง

• การ์ใช้ี Touch ID: สำ�หรั์บ Touch ID คว�มตั�งใจัในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะย่นำยันำโดยใช้ื่คำ�สั�งนิำ�วในำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ
เซ็นำเซอร์์ Touch ID ร์วมกัี่บกี่�ร์จับัคู่ล�ยนิำ�วม่อของผู้่ใช้ื่ท่�สำ�เร็์จั

 การ์ใช้ี API ที�ร์ะบบใหัม้า
แอปของบริ์ษัทอ่�นำส�ม�ร์ถใช้ื่ API ท่�ร์ะบบจัดัห�ให้เพ่�อขอให้ผู้่ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID หร่์อ
ร์หัส หร่์อร์หัสผ่่�นำได้ และแอปท่�ร์องรั์บ Touch ID จัะร์องรั์บ Face ID โดยอัตโนำมัติโดยไม่ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงใดๆ 
เม่�อใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID แอปจัะได้รั์บแจัง้เฉัพ�ะว�่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สำ�เร็์จัหร่์อไม่ แอปจัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง 
Face ID, Touch ID หร่์อข้อมูลท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บผู้่ใช้ื่ท่�ลงทะเบ่ยนำได้

 การ์ปกปอ้งร์ายการ์พวงกุญแจั
ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัยังได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วย Face ID หร่์อ Touch ID ได้อ่กี่ด้วย โดย Secure Enclave จัะปล่อย
ข้อมูลเม่�อจับัคู่สำ�เร็์จัหร่์อด้วยร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อร์หัสผ่่�นำของบัญช่ื่เท่�นัำ�นำ นัำกี่พัฒนำ�แอปจัะม่ API เพ่�อตร์วจั
สอบย่นำยันำว่�ม่กี่�ร์ตั�งร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำโดยผู้่ใช้ื่หร่์อไม่ ก่ี่อนำท่�จัะกี่ำ�หนำดให้ใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID หร่์อร์หัส 
หร่์อร์หัสผ่่�นำเพ่�อปลดล็อคร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจั นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถทำ�สิ�งใดๆ ต่อไปน่ำ�ได้:

• กี่ำ�หนำดให้กี่�ร์ทำ�ง�นำของ API กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ไม่กี่ลับไปเร่์ยกี่ขอใช้ื่ร์หัสผ่่�นำของแอปหร่์อร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์ 
นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถค้นำห�ว่�ผู้่ใช้ื่ร์�ยใดท่�ลงทะเบ่ยนำ โดยอน่ำญ�ตให้ใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID เป็นำปัจัจััยท่�
สองในำแอปท่�ให้คว�มสำ�คัญกัี่บคว�มปลอดภััยได้

• สร้์�งและใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสแบบเส้นำโค้งร์ูปไข่ (ECC) ภั�ยในำ Secure Enclave ท่�ส�ม�ร์ถปกี่ป้องได้ด้วย 
Face ID หร่์อ Touch ID กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ด้วยกี่่ญแจัเหล่�น่ำ�จัะทำ�ภั�ยในำ Secure Enclave เสมอหลังจั�กี่ 
Secure Enclave อน่ำญ�ตกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ

 การ์ซื�อสินค้าและการ์อนุญาตสินค้าที�ซื�อ
ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่� Face ID หร่์อ Touch ID เพ่�ออน่ำมัติกี่�ร์ซ่�อจั�กี่ iTunes Store, App Store, 
Apple Books และอ่�นำๆ ได้ ดังนัำ�นำผู้่ใช้ื่จั่งไม่ต้องป้อนำร์หัสผ่่�นำ Apple ID เม่�อซ่�อสินำค้� Secure Enclave จัะตร์วจั
สอบย่นำยันำว่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�แบบช่ื่วมิติเกิี่ดข่�นำ จั�กี่นัำ�นำจัะปล่อยกี่่ญแจั ECC ท่�ใช้ื่เพ่�อลงช่ื่�อคำ�ขอร้์�นำค้�
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 ความตั�งใจัที�ปลอดภัยและการ์เชืี�อมต่อกับ Secure Enclave
คว�มตั�งใจัท่�ปลอดภััยจัะมอบวธิีส่ำ�หรั์บย่นำยันำคว�มตั�งใจัของผู้่ใช้ื่โดยปร์�ศจั�กี่กี่�ร์โต้ตอบกัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์หร่์อ
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ กี่�ร์เช่ื่�อมต่อค่อกี่�ร์เช่ื่�อมโยงท�งกี่�ยภั�พจั�กี่ป่�มกี่�ยภั�พไปยัง Secure Enclave 
ซ่�งม่ให้ใช้ื่ง�นำในำอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อไปน่ำ�:

• iPhone X ข่�นำไป

• Apple Watch Series 1 ข่�นำไป

• iPad Pro (ท่กี่ร์่่นำ)

• iPad Air (2020)

• คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

เม่�อใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมโยงน่ำ� ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถย่นำยันำคว�มตั�งใจัในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ทำ�ง�นำให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์ได้ด้วยวธิีท่่�ได้รั์บ
กี่�ร์ออกี่แบบม�ให้แม้แต่ซอฟแวร์์ท่�ทำ�ง�นำโดยสิทธีิ�ร์�กี่แบบพิเศษหร่์อทำ�ง�นำในำเคอร์์เนำลไม่ส�ม�ร์ถเล่ยนำแบบได้

ค่ณ์สมบัติน่ำ�จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อย่นำยันำคว�มตั�งใจัในำร์ะหว่�งธีร่์กี่ร์ร์ม Apple Pay และเม่�อร์ะบบดำ�เนิำนำกี่�ร์จับัคู่ 
Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID กัี่บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์ กี่ดสองครั์�งบนำป่�มท่�เหม�ะ
สม (สำ�หรั์บ Face ID) หร่์อกี่�ร์สแกี่นำล�ยนิำ�วม่อ (สำ�หรั์บ Touch ID) เม่�อได้รั์บแจัง้จั�กี่อินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่ซ่�งส่ง
สัญญ�ณ์เพ่�อย่นำยันำเจัตนำ�ของผู้่ใช้ื่ โปร์ดดูท่� ทำ�ให้กี่�ร์ซ่�อสินำค้�ปลอดภััยด้วย Apple Pay สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม 
กี่ลไกี่แบบเด่ยวกัี่นำซ่�งอิงจั�กี่เฟิร์์มแวร์์ Secure Enclave และ T2 จัะร์องรั์บบนำ MacBook ร์่่นำท่�ม่ชิื่ป Apple T2 
Security และไม่ม่ Touch Bar

 การ์เลิกเชืี�อมต่อไมโคร์โฟนฮาร์์ดแวร์์
โน้ำตบ่�กี่ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon และโน้ำตบ่�กี่ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ทั�งหมดม่กี่�ร์เลิกี่
เช่ื่�อมต่อฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ปิดใช้ื่ง�นำไมโคร์โฟนำเม่�อใดก็ี่ต�มท่�ฝึ�บนำปิดอยู่ บนำโน้ำตบ่�กี่ MacBook Pro ร์่่นำ 13 นิำ�ว และ 
MacBook Air ท่กี่เคร่์�องท่�ม่ชิื่ป T2, โน้ำตบ่�กี่ MacBook ท่กี่เคร่์�องท่�ม่ชิื่ป T2 ตั�งแต่ปี 2019 ข่�นำไป และโน้ำตบ่�กี่ Mac 
ท่�ใช้ื่ Apple Silicon กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อจัะใช้ื่ในำฮ�ร์์ดแวร์์เท่�นัำ�นำ กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำ
ไม่ให้ซอฟต์แวร์์ใดๆ แม้แต่ซอฟต์แวร์์ท่�ม่ร์�กี่หร่์อเคอร์์เนำลแบบพิเศษในำ macOS และแม้แต่ซอฟต์แวร์์บนำชิื่ป T2 หร่์อ
เฟิร์์มแวร์์อ่�นำเช่ื่�อมต่อกัี่บไมโคร์โฟนำเม่�อฝึ�บนำปิดอยู่ (กี่ล้องจัะไม่เลิกี่เช่ื่�อมต่อในำฮ�ร์์ดแวร์์เน่ำ�องจั�กี่ช่ื่องม่มมองของ
กี่ล้องจัะถูกี่ขว�งกัี่�นำโดยสมบูร์ณ์์เม่�อฝึ�บนำปิด)

iPad ร์่่นำท่�เริ์�มต้นำในำปี 2020 จัะม่กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อไมโคร์โฟนำของฮ�ร์์ดแวร์์ด้วย เม่�อใส่เคสท่�ตร์งต�มม�ตร์ฐ�นำ 
MFi (ร์วมถ่งเคสท่�ข�ยโดย Apple) กัี่บ iPad และปิดเคสอยู่ ไมโคร์โฟนำจัะเลิกี่เช่ื่�อมต่อในำฮ�ร์์ดแวร์์ วิธีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์
ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้ซอฟต์แวร์์ใดๆ ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำข้อมูลเส่ยงไมโคร์โฟนำได้แม้ว่�จัะม่สิทธีิ�ร์�กี่หร่์อเคอร์์เนำล
แบบพิเศษในำ iPadOS หร่์อเฟิร์์มแวร์์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ร์่่นำใดก็ี่ต�ม

กี่�ร์ปกี่ป้องในำส่วนำน่ำ�จัะใช้ื่โดยตร์งกัี่บตร์ร์กี่ะฮ�ร์์ดแวร์์ต�มแผ่นำภั�พวงจัร์ต่อไปน่ำ�:



24ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

ในำแต่ละผ่ลิตภััณ์ฑ์์ท่�ม่กี่�ร์ตัดไมโคร์โฟนำแบบฮ�ร์์ดแวร์์ เซ็นำเซอร์์กี่�ร์ตร์วจัจับัฝึ�อย่�งน้ำอยหน่ำ�งตัว
จัะตร์วจัจับักี่�ร์ปิดฝึ�หร่์อเคสท�งกี่�ยภั�พโดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติท�งกี่�ยภั�พบ�งปร์ะกี่�ร์ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ 
เซ็นำเซอร์์เอฟเฟ็กี่ต์ฮอลล์หร่์อเซ็นำเซอร์์ม่มบ�นำพับ) ของกี่�ร์โต้ตอบ สำ�หรั์บเซ็นำเซอร์์ท่�จัำ�เป็นำต้องม่กี่�ร์ปรั์บเท่ยบ 
พ�ร์�มิเตอร์์จัะถูกี่ตั�งค่�ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ผ่ลิตอ่ปกี่ร์ณ์์และกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ปร์ับเท่ยบจัะร์วมถ่งกี่�ร์ป้องกัี่นำไม่ให้ฮ�ร์์ดแวร์์
ส�ม�ร์ถผั่นำกี่ลับได้เม่�อม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงพ�ร์�มิเตอร์์ท่�ม่คว�มอ่อนำไหวบนำเซ็นำเซอร์์ในำภั�ยหลัง เซ็นำเซอร์์เหล่�น่ำ�จัะ
ปล่อยสัญญ�ณ์ฮ�ร์์ดแแวร์์ตร์งท่�จัะผ่่�นำไปยังช่ื่ดตร์ร์กี่ะฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ไม่ส�ม�ร์ถตั�งโปร์แกี่ร์มใหม่ได้ ตร์ร์กี่ะน่ำ�จัะให้กี่�ร์
ป้องกัี่นำกี่�ร์สะท้อนำสัญญ�ณ์ ฮิสเทอร่์ซิส และ/หร่์อกี่�ร์หน่ำวงสูงถ่ง 500 ms ก่ี่อนำจัะปิดใช้ื่ง�นำไมโคร์โฟนำ ทั�งน่ำ�ข่�นำ
อยู่กัี่บผ่ลิตภััณ์ฑ์์ สัญญ�ณ์น่ำ�ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้โดยกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำส�ยกี่�ร์ส่งต่อข้อมูลร์ะหว่�งไมโคร์โฟนำและชิื่ปบนำร์ะบบ 
(SoC) หร่์อโดยกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำหน่ำ�งในำส�ยข้อมูลเข้�ไปยังโมดูลไมโคร์โฟนำซ่�งช่ื่วยให้โมดูลเปิดใช้ื่ง�นำได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ 
ส�ยนำ�ฬิิกี่�หร่์อกี่�ร์ควบค่มท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พท่�คล้�ยคล่งกัี่นำ

 บัตร์โดยสาร์ด่วนที�มพีลังงานสำาร์อง
ถ้� iOS ไม่ได้ทำ�ง�นำอยู่เน่ำ�องจั�กี่ iPhone จัำ�เป็นำต้องชื่�ร์์จั อ่ปกี่ร์ณ์์ของค่ณ์ยังอ�จัม่พลังง�นำเหล่ออยู่ในำ
แบตเตอร่์�ซ่�งเพ่ยงพอสำ�หรั์บกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มบัตร์โดยส�ร์ด่วนำได้ อ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone ท่�ร์องรั์บจัะร์องรั์บค่ณ์สมบัติน่ำ�
โดยอัตโนำมัติกัี่บบัตร์ต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำหร่์อบัตร์โดยส�ร์ท่�ถูกี่กี่ำ�หนำดให้เป็นำบัตร์โดยส�ร์ด่วนำ

• บัตร์นัำกี่เร่์ยนำท่�เปิดใช้ื่โหมดเร่์งด่วนำอยู่

• กี่่ญแจัร์ถท่�เปิดใช้ื่โหมดเร่์งด่วนำอยู่

• กี่่ญแจับ้�นำท่�เปิดโหมดเร่์งด่วนำไว้

• บัตร์รั์บร์องหร่์อบัตร์สำ�หรั์บองค์กี่ร์ท่�เปิดใช้ื่โหมดเร่์งด่วนำ

กี่�ร์กี่ดป่�มด้�นำข้�ง (หร่์อบนำ iPhone SE ร์่่นำท่� 2, ป่�มโฮม) จัะแสดงไอคอนำแบตเตอร์่�ตำ� พร้์อมด้วยข้อคว�มท่�บ่งช่ื่�
ว่�ส�ม�ร์ถใช้ื่บัตร์โดยส�ร์ด่วนำได้ ตัวควบค่ม NFC จัะดำ�เนิำนำธีร่์กี่ร์ร์มบัตร์โดยส�ร์ด่วนำภั�ยใต้เง่�อนำไขเด่ยวกัี่บตอนำ
ท่� iOS ทำ�ง�นำอยู่ เว้นำแต่ว่�จัะร์ะบ่ธีร่์กี่ร์ร์มโดยใช้ื่กี่�ร์แจัง้เต่อนำด้วยกี่�ร์สั�นำเพ่ยงอย่�งเด่ยว (ไม่ม่กี่�ร์แจัง้เต่อนำท่�
มองเห็นำได้แสดงให้เห็นำ) บนำ iPhone SE ร์่่นำท่� 2 ธีร่์กี่ร์ร์มท่�สำ�เร็์จัแล้วอ�จัใช้ื่เวล�สองส�มวินำ�ท่ในำกี่�ร์แสดงข่�นำบนำ
หน้ำ�จัอ ค่ณ์สมบัติน่ำ�จัะไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้ห�กี่ม่กี่�ร์ปิดเคร่์�องโดยผู้่ใช้ื่ต�มปกี่ติ
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 ความปลอดภััยของร์ะบับั

 ภาพร์วมความปลอดภัยของร์ะบบ
ด้วยคว�มส�ม�ร์ถเฉัพ�ะของฮ�ร์์ดแวร์์ของ Apple คว�มปลอดภััยของร์ะบบจัะทำ�หน้ำ�ท่�ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่ง
ทรั์พย�กี่ร์ร์ะบบในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple โดยไม่กี่ร์ะทบต่อกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ คว�มปลอดภััยของร์ะบบคร์อบคล่มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เร์ิ�ม
ต้นำร์ะบบ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ และกี่�ร์ปกี่ป้องทรั์พย�กี่ร์ร์ะบบของคอมพิวเตอร์์ เช่ื่นำ CPU, หน่ำวยคว�มจัำ�, 
ดิสก์ี่, โปร์แกี่ร์มซอฟต์แวร์์ และข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บอยู่

ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เวอร์์ชัื่�นำล่�ส่ดของ Apple ถ่อว่�ปลอดภััยท่�ส่ด ส่วนำสำ�คัญของคว�มปลอดภััยของ Apple ค่อ
การ์บูตที�ปลอดภัย ซ่�งจัะปกี่ป้องร์ะบบจั�กี่กี่�ร์ติดมัลแวร์์ในำขณ์ะบูต กี่�ร์บูตท่�ปลอดภััยจัะเริ์�มต้นำในำฮ�ร์์ดแวร์์และ
สร้์�งลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อผ่่�นำซอฟต์แวร์์ ซ่�งขั�นำตอนำต่�งๆ ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�
แต่ละขั�นำจัะเป็นำกี่�ร์ตร์วจัสอบว่�ลำ�ดับต่อไปจัะทำ�ง�นำอย่�งเหม�ะสมก่ี่อนำท่�จัะส่งมอบกี่�ร์ควบค่ม โมเดลคว�ม
ปลอดภััยน่ำ�ไม่เพ่ยงแต่จัะร์องรั์บกี่�ร์บูตเริ์�มต้นำของอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple แต่ยังร์องรั์บโหมดต่�งๆ สำ�หรั์บกี่�ร์กีู่้ค่นำและ
กี่�ร์อัปเดตท่�ตร์งเวล�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple อ่กี่ด้วย ส่วนำปร์ะกี่อบย่อยอย่�งชิื่ป T2 และ Secure Enclave ก็ี่ดำ�เนิำนำ
กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของตัวเองเช่ื่นำเด่ยวกัี่นำ ทั�งน่ำ�เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ส่วนำปร์ะกี่อบย่อยเหล่�นัำ�นำจัะบูตเฉัพ�ะโค้ด
ท่�ใช้ื่ง�นำได้จั�กี่ Apple เท่�นัำ�นำ ร์ะบบกี่�ร์อัปเดตส�ม�ร์ถป้องกัี่นำได้แม้กี่ร์ะทั�งกี่�ร์โจัมต่แบบด�วน์ำเกี่ร์ด ทั�งน่ำ�เพ่�อให้
อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ส�ม�ร์ถย้อนำกี่ลับไปเป็นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�ได้ (ผู้่โจัมต่จัะทร์�บวธิีก่ี่�ร์โจัมต่) ซ่�งถ่อเป็นำวธิีห่น่ำ�ง
ในำกี่�ร์ขโมยข้อมูลของผู้่ใช้ื่

อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ยังม่ร์ะบบป้องกัี่นำกี่�ร์บูตและรั์นำไทม์เพ่�อให้อ่ปกี่ร์ณ์์ยังคงคว�มสมบูร์ณ์์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ทำ�ง�นำอย่�ง
ต่อเน่ำ�อง Silicon ท่� Apple ออกี่แบบบนำ iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod และ Mac ท่�
ใช้ื่ Apple Silicon จัะม่สถ�ปัตยกี่ร์ร์มแบบเด่ยวกัี่นำในำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ นำอกี่จั�กี่น่ำ� 
macOS ยังม่ช่ื่ดคว�มส�ม�ร์ถด้�นำกี่�ร์ปกี่ป้องท่�เพิ�มข่�นำและกี่ำ�หนำดค่�ได้เพ่�อร์องรั์บร์่่นำคอมพิวเตอร์์ท่�แตกี่ต่�งกัี่นำ 
ร์วมถ่งคว�มส�ม�ร์ถต่�งๆ ท่�ร์องรั์บบนำแพลตฟอร์์มฮ�ร์์ดแวร์์ Mac ท่กี่ร์่่นำอ่กี่ด้วย

 การ์บูตที�ปลอดภัย

 กร์ะบวนการ์บูตสำาหัรั์บอุปกร์ณ์์ iOS และ iPadOS
ขั�นำตอนำแต่ละขั�นำตอนำของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เร์ิ�มต้นำทำ�ง�นำปร์ะกี่อบด้วยส่วนำปร์ะกี่อบท่� Apple ลงช่ื่�อรั์บร์องแบบเข้�ร์หัส
เพ่�อให้ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบคว�มสมบูร์ณ์์ได้ ซ่�งจัะทำ�ให้กี่�ร์บูตดำ�เนิำนำกี่�ร์หลังจั�กี่ท่�ตร์วจัสอบย่นำยันำลำ�ดับคว�มน่ำ�
เช่ื่�อถ่อแล้วเท่�นัำ�นำ ส่วนำปร์ะกี่อบเหล่�น่ำ�ร์วมถ่งตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบ เคอร์์เนำล ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล และเฟิร์์มแวร์์เบส
แบนำด์เซลลูล�ร์์ ลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยน่ำ�ออกี่แบบม�เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ร์ะดับตำ�ท่�ส่ดของซอฟต์แวร์์จัะไม่
ถูกี่ร์บกี่วนำ
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เม่�อเปิดอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำจัะเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดจั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�แบบอ่�นำอย่�ง
เด่ยวซ่�งเร่์ยกี่ว่� Boot ROM ทันำท่ โค้ดท่�เปล่�ยนำไม่ได้น่ำ�ซ่�งเป็นำท่�ร์ู้จัักี่กัี่นำว่�ค่อร์ากของความเชืี�อถืือฮาร์์ดแวร์์ จัะม่
กี่�ร์ร์ะบ่ร์ะหว่�งขั�นำตอนำกี่�ร์ผ่ลิตชิื่ป และจัะม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดคว�มเช่ื่�อถ่อโดยนัำย โค้ด Boot ROM ปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจั
ส�ธี�ร์ณ์ะของผู้่ให้บริ์กี่�ร์ออกี่ใบร์ับร์อง (CA) Apple Root ท่�ใช้ื่เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบของ 
iBoot ลงช่ื่�อโดย Apple แล้วก่ี่อนำอน่ำญ�ตให้โหลด น่ำ�เป็นำขั�นำตอนำแร์กี่ในำลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อซ่�งขั�นำ
ตอนำแต่ละขั�นำเป็นำกี่�ร์ตร์วจัสอบว่�ลำ�ดับต่อไปม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโดย Apple เม่�อ iBoot ทำ�ง�นำเสร็์จัแล้วจัะตร์วจัสอบ
ย่นำยันำและใช้ื่ง�นำเคอร์์เนำลของ iOS หร่์อ iPadOS สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล A9 หร่์อซ่ร่์ส์ A ร์่่นำก่ี่อนำหน้ำ� 
จัะม่กี่�ร์โหลดและตร์วจัสอบขั�นำตอนำ Low Level Bootloader (LLB) เพิ�มเติมโดย Boot ROM และเม่�อเสร็์จัแล้วจัะ
โหลดและตร์วจัสอบย่นำยันำ iBoot

กี่�ร์โหลดหร่์อกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำสถ�นำะดังต่อไปน่ำ�ท่�ไม่สำ�เร็์จัจัะได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์แตกี่ต่�งกัี่นำไปข่�นำอยู่กัี่บฮ�ร์์ดแวร์์:

• Boot ROM ไมส่ามาร์ถืโหัลด LLB (อุปกร์ณ์์ร์ุ่นที�เก่ากวา่) ได้: โหมดอัปเกี่ร์ดเฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU)

• LLB หัรื์อ iBoot: โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ

ในำกี่ร์ณ่์ใดกี่ร์ณ่์หน่ำ�งน่ำ� อ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องเช่ื่�อมต่อกัี่บ Finder (ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป) หร่์อ iTunes 
(macOS 10.14 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�) ผ่่�นำท�ง USB และกีู่้ค่นำกี่ลับเป็นำกี่�ร์ตั�งค่�เริ์�มต้นำจั�กี่โร์งง�นำ

Secure Enclave จัะใช้ื่ Boot Progress Register (BPR) ในำกี่�ร์จัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ในำโหมดต่�งๆ และจัะ
ได้รั์บกี่�ร์อัปเดตก่ี่อนำท่�จัะเข้�สู่โหมดดังต่อไปน่ำ�:

• โหัมด DFU: ตั�งค่�ด้วย Boot ROM บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC ของ Apple เวอร์์ชัื่�นำ A12 ข่�นำไป

• โหัมดการ์กู้คืน: ตั�งค่�ด้วย iBoot บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC ของ Apple เวอร์์ชัื่�นำ A10, S2 ข่�นำไป

ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่เคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์ ร์ะบบย่อยเบสแบนำด์เซลลูล�ร์์ยังดำ�เนิำนำกี่�ร์บูตแบบปลอดภััยเพิ�มเติมด้วย
ซอฟต์แวร์์ท่�ลงช่ื่�อและกี่่ญแจัท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำโดยหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลของเบสแบนำด์ท่�คล้�ยคล่งกัี่นำด้วย

นำอกี่จั�กี่น่ำ� Secure Enclave ยังดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์บูตท่�ปลอดภััยเพ่�อตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�ซอฟต์แวร์์ (sepOS) ได้รั์บ
กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำและลงช่ื่�อโดย Apple แล้ว

 การ์ใช้ี iBoot ที�ปลอดภัยสำาหัรั์บหัน่วยความจัำา
ในำ iOS 14 และ iPadOS 14 นัำ�นำ Apple ได้แก้ี่ไข C compiler toolchain ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บสร้์�งตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบ
ของ iBoot เพ่�อปรั์บปร์่งคว�มปลอดภััย โดย toolchain จัะใช้ื่ร์หัสท่�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำปัญห�เก่ี่�ยว
กัี่บหน่ำวยคว�มจัำ�และปัญห�คว�มปลอดภััยปร์ะเภัทต่�งๆ ท่�เกิี่ดข่�นำโดยทั�วไปในำโปร์แกี่ร์ม C ตัวอย่�งเช่ื่นำ วธิีน่่ำ�จัะช่ื่วย
ป้องกัี่นำช่ื่องโหว่ส่วนำใหญ่ในำคล�สดังต่อไปน่ำ�:

• Buffer overflow โดยตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�ตัวช่ื่�ทั�งหมดม่ข้อมูลขอบเขตท่�ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแล้วเม่�อม่
กี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�

• Heap exploitation โดยกี่�ร์แยกี่ข้อมูลฮ่ปออกี่จั�กี่เมต�ด�ต้�และกี่�ร์ตร์วจัจับัเง่�อนำไขข้อผิ่ดพล�ดอย่�ง
แม่นำยำ� เช่ื่นำ ข้อผิ่ดพล�ด double free

• Type confusion โดยกี่�ร์รั์บร์องว่�ตัวช่ื่�ทั�งหมดม่ข้อมูลรั์นำไทม์ท่�ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแล้วร์ะหว่�งดำ�เนิำนำ
กี่�ร์ค�สต์ตัวช่ื่�

• Type confusion ท่�เกิี่ดจั�กี่ข้อผิ่ดพล�ด use after free โดยแยกี่กี่�ร์แจักี่จั่�ยหน่ำวยคว�มจัำ�แบบไดนำ�มิกี่
ทั�งหมดต�มปร์ะเภัทแบบคงท่�

เทคโนำโลย่น่ำ�ม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำ iPhone ท่�ม่ Apple A13 Bionic ข่�นำไป และ iPad ท่�ม่ชิื่ป A14 Bionic
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 คอมพิวเตอร์์ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon

 กร์ะบวนการ์บูตสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon

เม่�อเปิด Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon อ่ปกี่ร์ณ์์จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตท่�คล้�ยกัี่นำอย่�งม�กี่กัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูต
ของ iPhone และ iPad

ชิื่ปจัะเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดจั�กี่ Boot ROM ในำขั�นำตอนำแร์กี่ของลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อ กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย
ของ macOS บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ไม่ได้ตร์วจัสอบย่นำยันำเพ่ยงโค้ดร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เท่�นัำ�นำ แต่ยังร์วมถ่ง
นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยและแม้แต่ kext (ร์องรั์บ แต่ไม่แนำะนำำ�) ท่�กี่ำ�หนำดค่�โดยผู้่ใช้ื่ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตอ่กี่ด้วย

เม่�อเปิดใช้ื่ LLB (ซ่�งย่อม�จั�กี่ Low Level Bootstrap) ร์ะบบจัะตร์วจัสอบล�ยเซ็นำและโหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ
ร์ะบบสำ�หรั์บคอร์์ SoC ภั�ยในำ เช่ื่นำ พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล จัอภั�พ กี่�ร์จัดักี่�ร์ร์ะบบ และตัวควบค่ม Thunderbolt LLB 
ยังทำ�หน้ำ�ท่�ในำกี่�ร์โหลด LocalPolicy อ่กี่ด้วย ซ่�งเป็นำไฟล์ท่�ลงช่ื่�อโดยหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ไฟล์ 
LocalPolicy จัะอธีบิ�ยกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ไว้สำ�หรั์บกี่�ร์บูตร์ะบบและนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยของรั์นำไทม์ 
LocalPolicy ม่ร์ูปแบบโคร์งสร้์�งข้อมูลเหม่อนำกัี่บวตัถ่กี่�ร์บูตอ่�นำๆ ทั�งหมด แต่ LocalPolicy จัะถูกี่ลงช่ื่�อภั�ยในำ
เคร่์�องโดยกี่่ญแจัส่วนำตัวซ่�งม่ให้เฉัพ�ะภั�ยในำ Secure Enclave ของคอมพิวเตอร์์บ�งเคร่์�องแทนำกี่�ร์ลงช่ื่�อโดย
เซิร์์ฟเวอร์์ส่วนำกี่ล�งของ Apple (เช่ื่นำ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์)

LLB จัะต้องค้นำดู nonce จั�กี่ Secure Enclave ในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำ
กี่�ร์เล่นำซำ�ของ LocalPolicy ก่ี่อนำหน้ำ� ในำกี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ� LLB จัะใช้ื่ Secure Enclave Boot ROM และตร์วจัสอบให้
แน่ำใจัว่� Nonce ในำ LocalPolicy ตร์งกัี่บ Nonce ในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�
จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ LocalPolicy เดิมท่�อ�จัได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�สำ�หรั์บคว�มปลอดภััยตำ�ถูกี่ปรั์บใช้ื่กัี่บร์ะบบอ่กี่ครั์�ง
หลังจั�กี่ท่�อัปเกี่ร์ดคว�มปลอดภััย ผ่ลลัพธีค่์อ กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ไม่เพ่ยงจัะช่ื่วย
ป้องกัี่นำกี่�ร์ย้อนำกี่ลับของเวอร์์ชัื่�นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ แต่ยังป้องกัี่นำกี่�ร์ด�วน์ำเกี่ร์ดนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยอ่กี่ด้วย
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ไฟล์ LocalPolicy จัะบันำท่กี่ว่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�คว�มปลอดภััยแบบเต็ม คว�มปลอดภััยลดลง 
หร่์อคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ต

• ความปลอดภัยแบบเต็ม: ร์ะบบจัะทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บ iOS และ iPadOS และอน่ำญ�ตกี่�ร์บูตซอฟต์แวร์์ท่�ม่ให้ใช้ื่
ล่�ส่ดในำขณ์ะท่�ม่กี่�ร์ติดตั�งเท่�นัำ�นำ

• ความปลอดภัยลดลง: LLB ถูกี่สั�งกี่�ร์ให้เช่ื่�อถ่อล�ยเซ็นำ “ส�กี่ล” ท่�ร์วมเข้�กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ ซ่�งอน่ำญ�ตให้
ร์ะบบเร่์ยกี่ใช้ื่ macOS เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�กี่ว่�ได้ เน่ำ�องจั�กี่ macOS เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�กี่ว่�จัะม่ช่ื่องโหว่ท่�หล่กี่เล่�ยงไม่ได้ 
โหมดคว�มปลอดภััยน่ำ�จั่งได้รั์บกี่�ร์อธีบิ�ยว่�เป็นำความปลอดภัยแบบลดลง นำโยบ�ยร์ะดับน่ำ�ยังเป็นำร์ะดับท่�จัำ�เป็นำ
ในำกี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์บูตส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล (kext) อ่กี่ด้วย

• ความปลอดภัยที�อนุญาต: คว�มปลอดภััยน่ำ�จัะทำ�ง�นำเหม่อนำคว�มปลอดภััยแบบลดลง ซ่�งจัะใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบ
ย่นำยันำล�ยเซ็นำส�กี่ลสำ�หรั์บ iBoot และอ่�นำๆ ร์วมถ่งยังบอกี่ iBoot ว�่ควร์ยอมร์ับวตัถ่กี่�ร์บูตบ�งร์�ยกี่�ร์ท่�
ลงช่ื่�อโดย Secure Enclave ด้วยกี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำกัี่บท่�ลงช่ื่�อ LocalPolicy นำโยบ�ยร์ะดับน่ำ�จัะร์องรั์บผู้่ใช้ื่ท่�กี่ำ�ลัง
สร้์�ง ลงช่ื่�อ และบูตเคอร์์เนำล XNU แบบกี่ำ�หนำดเองของตัวเอง

ถ้� LocalPolicy ร์ะบ่กัี่บ LLB ว่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�เล่อกี่ทำ�ง�นำในำโหมดคว�มปลอดภััยแบบเต็ม LLB จัะปร์ะเมินำล�ย
เซ็นำท่�ได้รั์บกี่�ร์ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัวสำ�หรั์บ iBoot ถ้�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ทำ�ง�นำในำโหมดคว�มปลอดภััยลดลงหร่์อคว�ม
ปลอดภััยท่�อน่ำญ�ต ร์ะบบจัะปร์ะเมินำล�ยเซ็นำส�กี่ล ข้อผิ่ดพล�ดเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำจัะทำ�ให้ร์ะบบบูต
ไปยัง recoveryOS เพ่�อให้ตัวเล่อกี่กี่�ร์ซ่อมแซม

หลังจั�กี่ LLB ส่งต่อไปยัง iBoot ร์ะบบจัะโหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ macOS เช่ื่นำ เฟิร์์มแวร์์สำ�หรั์บ Neural Engine 
ท่�ปลอดภััย, Always On Processor และเฟิร์์มแวร์์อ่�นำๆ นำอกี่จั�กี่น่ำ� iBoot ยังดูข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บ LocalPolicy 
ท่�ส่งม�จั�กี่ LLB อ่กี่ด้วย ถ้� LocalPolicy ร์ะบ่ว่�ควร์ม่คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลเสริ์ม (AuxKC) แล้ว iBoot จัะค้นำห� 
AuxKC บนำร์ะบบไฟล์ ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ลงช่ื่�อโดย Secure Enclave ด้วยกี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำกัี่บ LocalPolicy  
จั�กี่นัำ�นำตร์วจัสอบย่นำยันำว่�แฮชื่ตร์งกัี่นำกัี่บแฮชื่ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำ LocalPolicy ถ้� AuxKC ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ
แล้ว iBoot จัะว�ง AuxKC อยู่ในำหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูตก่ี่อนำท่�จัะล็อคพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�แบบเต็ม
โดยคร์อบคล่มคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูตและ AuxKC ด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมของ
ร์ะบบ (SCIP) ถ้�นำโยบ�ยร์ะบ่ว่�ควร์ม่ AuxKC แต่ห�ไม่พบ ร์ะบบจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์บูตเข้�สู่ macOS ต่อไปโดยไม่ม่ 
AuxKC นำอกี่จั�กี่น่ำ� iBoot ยังทำ�หน้ำ�ท่�ตร์วจัสอบย่นำยันำแฮชื่ร์�กี่สำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ (SSV) อ่กี่ด้วย  
ทั�งน่ำ�เพ่�อตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�ร์ะบบไฟล์ท่�จัะต่อเช่ื่�อมเคอร์์เนำลม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์อย่�งเต็ม 
ร์ูปแบบ
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 โหัมดการ์บูตสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon

Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ม่โหมดกี่�ร์บูตดังท่�อธีบิ�ยด้�นำล่�ง

โหัมด ปุ�มผสม คำาอธบิาย

macOS จั�กี่สถ�นำะปิดเคร์่�อง ให้กี่ดป่�มเปิด/ปิด 
แล้วปล่อย

1. Boot ROM ส่งต่อไปยัง LLB
2. LLB โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บร์ะบบและ Local Policy สำ�หรั์บ 

macOS ท่�เล่อกี่
3. LLB ล็อคตัวบ่งช่ื่�ในำ Boot Progress Register (BPR) ว่�กี่ำ�ลังบูต

เข้�สู่ macOS และส่งต่อไปยัง i Boot
4. i Boot โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ macOS กี่�ร์แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบ

คงท่� โคร์งสร้์�งอ่ปกี่ร์ณ์์ และคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูต
5. ถ้� Local Policy อน่ำญ�ต i Boot จัะโหลดคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลเสริ์ม 

(Aux KC) ของ kext บริ์ษัทอ่�นำ
6. ถ้� Local Policy ไม่ได้ปิดใช้ื่ง�นำ i Boot จัะตร์วจัสอบย่นำยันำ 

แฮชื่ล�ยเซ็นำร์�กี่สำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ (SSV)

กี่�ร์จับัคู่ 
recovery OS

จั�กี่สถ�นำะปิดเคร์่�อง ให้กี่ดป่�มเปิด/ปิดค้างไว้ 1. Boot ROM ส่งต่อไปยัง LLB
2. LLB โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บร์ะบบและ Local Policy สำ�หรั์บ 

recovery OS
3. LLB ล็อคตัวบ่งช่ื่�ในำ Boot Progress Register ว่�กี่ำ�ลังบูตเข้�สู่ 

recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว และส่งต่อไปยัง i Boot สำ�หรั์บ  
recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว

4. i Boot โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ macOS กี่�ร์แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ 
โคร์งสร้์�งอ่ปกี่ร์ณ์์ และคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูต

5. ถ้�กี่�ร์บูต recovery OS ท่�จับัคู่แล้วล้มเหลว 
จัะม่กี่�ร์พย�ย�มบูตเข้�สู่ recovery OS สำ�ร์อง

หัมายเหัตุ: ไม่อน่ำญ�ตให้ด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บ  
Local Policy ของ recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว

recovery OS แบบ
สำ�ร์อง

จั�กี่สถ�นำะปิดเคร์่�อง ให้กดปุ�มเปดิ/ปดิสอง
ครั์�งแล้วค้างไว้

1. Boot ROM ส่งต่อไปยัง LLB
2. LLB โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บร์ะบบและ Local Policy สำ�หรั์บ 

recovery OS
3. LLB ล็อคตัวบ่งช่ื่�ในำ Boot Progress Register ว่�กี่ำ�ลังบูตเข้�สู่ 

recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว และส่งต่อไปยัง i Boot สำ�หรั์บ  
recovery OS

4. i Boot โหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ macOS กี่�ร์แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ 
โคร์งสร้์�งอ่ปกี่ร์ณ์์ และคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูต

หัมายเหัตุ: ไม่อน่ำญ�ตให้ด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บ  
Local Policy ของ recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว

เซฟโหมด บูตไปยัง recovery OS ดังกี่ล่�วข้�งต้นำ 
จั�กี่นัำ�นำกี่ด Shift ค้�งไวข้ณ์ะเล่อกี่ดิสก์ี่โวล่่ม 
เริ์�มต้นำร์ะบบ

1. บูตไปยัง recovery OS ดังกี่ล่�วข้�งต้นำ
2. กี่�ร์กี่ดป่�ม Shift ค้�งไวใ้นำขณ์ะเล่อกี่ดิสก์ี่โวล่่มจัะทำ�ให้แอป  

Boot Picker อน่ำมัติ macOS สำ�หรั์บกี่�ร์บูตต�มปกี่ติ และยังตั�ง
ค่�ตัวแปร์ nvram ท่�จัะบอกี่ i Boot ไม่ให้โหลด Aux KC ในำกี่�ร์บูต
ครั์�งถัดไปด้วย

3. ร์ะบบจัะร์่บูตและบูตไปยังดิสก์ี่โวล่่มเป้�หม�ย แต่ i Boot  
จัะไม่โหลด Aux KC
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 ข้อจัำากัดสำาหัรั์บ recoveryOS ที�จับัคู่แล้ว

สำ�หรั์บ macOS 12.0.1 ข่�นำไป ท่กี่กี่�ร์ติดตั�ง macOS ใหม่จัะม่กี่�ร์ติดตั�ง recoveryOS เวอร์์ชัื่�นำท่�จับัคู่แล้วในำกี่ล่่ม
ดิสก์ี่โวล่่ม APFS ท่�เก่ี่�ยวข้องด้วย ผู้่ใช้ื่คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel จัะค่้นำเคยกัี่บกี่�ร์ออกี่แบบน่ำ�แต่สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่
คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Apple Silicon จัะม่กี่�ร์รั์บปร์ะกัี่นำคว�มปลอดภััยและคว�มเข้�กัี่นำได้เพิ�มเติม เน่ำ�องจั�กี่ตอนำ
น่ำ�กี่�ร์ติดตั�ง macOS ท่กี่ครั์�งม่ recoveryOS ท่�จับัคู่แล้วโดยเฉัพ�ะ ซ่�งช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�ม่เพ่ยง recoveryOS จับัคู่
เฉัพ�ะเท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยได้ ซ่�งช่ื่วยปกี่ป้องกี่�ร์ติดตั�ง macOS เวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่
กี่ว่�จั�กี่กี่�ร์แทร์กี่แซงท่�เริ์�มต้นำจั�กี่ macOS เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่� และในำท�งกี่ลับกัี่นำ

ข้อจัำ�กัี่ดในำกี่�ร์จัับคู่ม่ดังน่ำ�:

• กี่�ร์ติดตั�ง macOS 11 ทั�งหมดจัะจับัคู่กัี่บ recoveryOS ถ้�เล่อกี่ให้กี่�ร์ติดตั�ง macOS 11 บูตเป็นำค่�เริ์�ม
ต้นำ recoveryOS จัะทำ�กี่�ร์บูตโดยกี่�ร์กี่ดป่�มเปิด/ปิดค้�งไวใ้นำขณ์ะท่�บูตบนำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon 
recoveryOS ส�ม�ร์ถด�วน์ำเกี่ร์ดกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ติดตั�ง macOS 11 ใดๆ ได้ แต่ไม่ส�ม�ร์ถ
ด�วน์ำเกี่ร์ดกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ติดตั�ง macOS 12.0.1 ได้

• ถ้�เล่อกี่กี่�ร์ติดตั�ง macOS 12.0.1 ข่�นำไปให้บูตเป็นำค่�เริ์�มต้นำ recoveryOS ท่�จับัคู่แล้วจัะทำ�กี่�ร์บูตโดยกี่�ร์กี่ด
ป่�มเปิด/ปิดค้�งไวเ้ม่�อ Mac เริ์�มทำ�ง�นำ recoveryOS ท่�จับัคู่แล้วส�ม�ร์ถด�วน์ำเกี่ร์ดกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััย
สำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�ง macOS ท่�จับัคู่แล้วได้ แต่ไม่ส�ม�ร์ถด�วน์ำเกี่ร์ดกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยสำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�ง 
macOS อ่�นำๆ

ในำกี่�ร์บูตเข้�สู่ recoveryOS ท่�จับัคู่แล้วสำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�ง macOS ใดๆ กี่�ร์ติดตั�งนัำ�นำจัะต้องถูกี่เล่อกี่เป็นำค่�เริ์�ม
ต้นำ ซ่�งทำ�ได้โดยใช้ื่ดิสก์ี่เริ์�มต้นำร์ะบบในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบหร่์อโดยกี่�ร์เริ์�ม recoveryOS ใดๆ และกี่ดป่�ม Option ค้�งไว้
ขณ์ะเล่อกี่ดิสก์ี่โวล่่ม

หัมายเหัตุ: recoveryOS สำ�ร์อง ไม่ส�ม�ร์ถด�วน์ำเกี่ร์ดกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยสำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�ง macOS 
ใดๆ ได้

 การ์ควบคุมนโยบายความปลอดภัยดิสก์เริ์�มต้นร์ะบบสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon

 ภาพร์วม
นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon จัะม่ให้กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ติดตั�งแต่ละร์ะบบ ซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่
นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel สิ�งน่ำ�หม�ยคว�มว่�อินำสแตนำซ์ macOS ท่�ติดตั�งอยู่หล�ยร์�ยกี่�ร์ซ่�งม่
เวอร์์ชัื่�นำและนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยท่�แตกี่ต่�งกัี่นำจัะม่กี่�ร์ร์องรั์บบนำ Mac เคร่์�องเด่ยวกัี่นำ ด้วยเหต่น่ำ�จั่งม่กี่�ร์เพิ�ม
ตัวเลือกร์ะบบปฏิิบัติการ์ในำยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ

บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของร์ะบบจัะร์ะบ่สถ�นำะคว�มปลอดภััยโดยร์วมของ macOS ท่�
ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดค่� เช่ื่นำ กี่�ร์บูตของ kext หร่์อกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ของกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP) ถ้�กี่�ร์
เปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยจัะลดคว�มปลอดภััยลงอย่�งม�กี่หร่์อทำ�ให้ร์ะบบถูกี่โจัมต่ได้ง่�ยข่�นำ ผู้่ใช้ื่ต้อง
เข้�สู่ recoveryOS โดยกี่ดป่�มเปิด/ปิดค้�งไว ้(เพ่�อไม่ให้มัลแวร์์ทริ์กี่เกี่อร์์สัญญ�ณ์ และม่เพ่ยงมน่ำษย์ท่�เข้�ถ่งท�ง
กี่�ยภั�พเท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถทำ�ได้) เพ่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์เปล่�ยนำแปลง ด้วยเหต่น่ำ� Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon จั่งไม่ใช้ื่ (หร่์อ
ไม่ร์องรั์บ) ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงท่�สำ�คัญทั�งหมดม่กี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์อน่ำญ�ตของผู้่ใช้ื่
อยู่แล้ว โปร์ดดูท่� กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บ SIP
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คว�มปลอดภััยแบบเต็มและคว�มปลอดภััยลดลงส�ม�ร์ถตั�งค่�ได้โดยใช้ื่ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ
จั�กี่ recoveryOS แต่คว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้เฉัพ�ะจั�กี่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�งสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�
ยอมรั์บคว�มเส่�ยงในำกี่�ร์ทำ�ให้ Mac ของตนำเองม่คว�มปลอดภััยลดลงเป็นำอย่�งม�กี่

 นโยบายความปลอดภัยแบบเต็ม
คว�มปลอดภััยแบบเต็มเป็นำค่�เริ์�มต้นำและทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บ iOS และ iPadOS เม่�อด�วน์ำโหลดและเตร่์ยมกี่�ร์ติดตั�ง
ซอฟต์แวร์์ แทนำท่�จัะใช้ื่ล�ยเซ็นำส�กี่ลท่�ม�พร้์อมกัี่บซอฟต์แวร์์ macOS จัะส่�อส�ร์กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อของ Apple 
เด่ยวกัี่บท่�ใช้ื่สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS และขอล�ยเซ็นำใหม่ “โดยเฉัพ�ะ” ล�ยเซ็นำจัะได้รั์บกี่�ร์พิจั�ร์ณ์�ว่�เป็นำแบบ
สำ�หรั์บค่ณ์โดยเฉัพ�ะเม่�อร์วม Exclusive Chip Identification (ECID) ซ่�งเป็นำ ID เฉัพ�ะสำ�หรั์บ Apple CPU 
ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� เป็นำส่วนำหน่ำ�งของคำ�ขอลงช่ื่�อ ล�ยเซ็นำท่�ได้รั์บจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อนัำ�นำจัะไม่ซำ�ใคร์และส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้
โดย Apple CPU เฉัพ�ะเท่�นัำ�นำ เม่�อนำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยแบบเต็มม่ผ่ลบังคับใช้ื่ Boot ROM และ LLB จัะช่ื่วย
ทำ�ให้มั�นำใจัว่�ล�ยเซ็นำท่�ให้ม�นัำ�นำไม่ได้เพ่ยงแค่ลงช่ื่�อโดย Apple แต่ลงช่ื่�อสำ�หรั์บ Mac เคร่์�องน่ำ�โดยเฉัพ�ะ แล้วผู่กี่ 
macOS เวอร์์ชัื่�นำนัำ�นำกัี่บ Mac เคร่์�องดังกี่ล่�ว

กี่�ร์ใช้ื่เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อท�งออนำไลน์ำยังให้กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบย้อนำกี่ลับได้ด่กี่ว่�กี่�ร์ใช้ื่ล�ยเซ็นำส�กี่ลทั�วไป
อ่กี่ด้วย ในำร์ะบบกี่�ร์ลงช่ื่�อแบบส�กี่ล epoch ด้�นำคว�มปลอดภััยส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้หล�ยครั์�ง แต่ร์ะบบท่�ไม่เคย
เห็นำเฟิร์์มแวร์์ร์่่นำล่�ส่ดจัะไม่ร์ู้จัักี่สิ�งน่ำ� ตัวอย่�งเช่ื่นำ คอมพิวเตอร์์ท่�เช่ื่�อว่�อยู่ในำ epoch ด้�นำคว�มปลอดภััย 1 จัะ
ยอมรั์บซอฟต์แวร์์จั�กี่ epoch ด้�นำคว�มปลอดภััย 2 แม้ว่� epoch ด้�นำคว�มปลอดภััยท่�แท้จัริ์งในำปัจัจ่ับันำค่อ 5 
ด้วยร์ะบบกี่�ร์ลงช่ื่�อท�งออนำไลน์ำในำปร์ะเภัทของ Apple Silicon เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อส�ม�ร์ถปฏิิเสธีกี่�ร์สร้์�งล�ย
เซ็นำสำ�หรั์บซอฟต์แวร์์ซ่�งจัะม่อยู่ในำท่กี่อย่�งยกี่เว้นำ epoch ด้�นำคว�มปลอดภััยล่�ส่ด

นำอกี่จั�กี่น่ำ� ถ้�ผู้่โจัมต่ค้นำพบช่ื่องโหวห่ลังจั�กี่เปล่�ยนำแปลง epoch ด้�นำคว�มปลอดภััยแล้ว ผู้่โจัมต่ร์�ยนัำ�นำจัะไม่
ส�ม�ร์ถร์ับซอฟต์แวร์์ท่�ม่ช่ื่องโหว่จั�กี่ epoch ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ออกี่จั�กี่ร์ะบบ A และนำำ�ไปปรั์บใช้ื่กัี่บร์ะบบ B เพ่�อโจัมต่ได้ 
ข้อเท็จัจัริ์งท่�ว่�ซอฟต์แวร์์ท่�ม่ช่ื่องโหว่จั�กี่ epoch เก่ี่�ถูกี่ปรั์บให้เข้�กัี่บร์ะบบ A นัำ�นำจัะช่ื่วยทำ�ให้ซอฟต์แวร์์ไม่ส�ม�ร์ถ
ถ่�ยโอนำได้และถูกี่นำำ�ม�ใช้ื่เพ่�อโจัมต่ร์ะบบ B กี่ลไกี่เหล่�น่ำ�ทั�งหมดจัะทำ�ง�นำร่์วมกัี่นำเพ่�อให้กี่�ร์รั์บปร์ะกัี่นำท่�หนัำกี่แน่ำนำม�กี่
ยิ�งข่�นำว่�ผู้่โจัมต่จัะไม่ส�ม�ร์ถว�งซอฟต์แวร์์ท่�ม่ช่ื่องโหวล่งบนำคอมพิวเตอร์์อย่�งจังใจัเพ่�อหล่กี่เล่�ยงกี่�ร์ปกี่ป้องท่�
ซอฟต์แวร์์เวอร์์ชัื่�นำล่�ส่ดมอบให้ได้ แต่ผู้่ใช้ื่ท่�คร์อบคร์องช่ื่�อผู้่ใช้ื่และร์หัสผ่่�นำของผู้่ดูแลร์ะบบสำ�หรั์บ Mac เคร่์�องนัำ�นำ
จัะส�ม�ร์ถเล่อกี่นำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยท่�ใช้ื่ง�นำได้ด่ท่�ส่ดสำ�หรั์บกี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำของพวกี่เข�ได้เสมอ
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 นโยบายความปลอดภัยลดลง
กี่�ร์ทำ�ง�นำของนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยแบบลดลงจัะคล้�ยกัี่บนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยป�นำกี่ล�งบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel 
ท่�ม่ชิื่ป T2 ซ่�งผู้่จัำ�หน่ำ�ย (ในำกี่ร์ณ่์น่ำ�ค่อ Apple) จัะสร้์�งล�ยเซ็นำดิจัติอลสำ�หรั์บโค้ดเพ่�อย่นำยันำว่�ม�จั�กี่ผู้่จัำ�หน่ำ�ย 
กี่�ร์ออกี่แบบน่ำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่โจัมต่ป้อนำโค้ดท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อได้ Apple เร่์ยกี่ล�ยเซ็นำน่ำ�ว่�เป็นำล�ยเซ็นำ “ส�กี่ล” 
เน่ำ�องจั�กี่ส�ม�ร์ถใช้ื่บนำ Mac ได้ท่กี่เคร่์�องโดยไม่จัำ�กัี่ดจัำ�นำวนำคร์ั�ง สำ�หรั์บ Mac ท่�ม่ช่ื่ดนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยแบบ
ลดลง คว�มปลอดภััยลดลงไม่ได้ให้กี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์โจัมต่แบบย้อนำกี่ลับด้วยตัวเอง (แม้ว่�กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงร์ะบบ
ปฏิิบัติกี่�ร์โดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตอ�จัส่งผ่ลให้ข้อมูลผู้่ใช้ื่ถูกี่ทำ�ให้ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ โปร์ดดูท่� ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลในำ 
Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

นำอกี่จั�กี่จัะทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ macOS เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�กี่ว่�ได้แล้ว คว�มปลอดภััยแบบลดลงยังต้องใช้ื่สำ�หรั์บ
กี่�ร์ทำ�ง�นำอ่�นำท่�อ�จัทำ�ให้คว�มปลอดภััยของร์ะบบของผู้่ใช้ื่ม่คว�มเส่�ยงอ่กี่ด้วย เช่ื่นำ กี่�ร์ใช้ื่ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลของ
บริ์ษัทอ่�นำ (kext) kext ม่สิทธีิ�เท่�เท่ยมกัี่นำกัี่บเคอร์์เนำล ช่ื่องว่�งใดๆ ในำ kext ของบริ์ษัทอ่�นำจัง่ส�ม�ร์ถนำำ�ไปสู่กี่�ร์
โจัมต่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์แบบเต็มได้ น่ำ�จัง่เป็นำเหต่ผ่ลท่�ม่กี่�ร์แนำะนำำ�นัำกี่พัฒนำ�เป็นำอย่�งยิ�งให้ใช้ื่ส่วนำขย�ยร์ะบบก่ี่อนำท่�จัะ
เอ�กี่�ร์ร์องรั์บ kext ออกี่จั�กี่ macOS สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ในำอนำ�คต แม้ว่�จัะเปิดใช้ื่ง�นำ kext ของ
บริ์ษัทอ่�นำ ร์ะบบจัะไม่ส�ม�ร์ถโหลด kext ลงในำเคอร์์เนำลต�มคำ�ร้์องขอได้ แต่ kext เหล่�นัำ�นำจัะถูกี่ผ่ส�นำเข้�กัี่บคอล
เลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลเสริ์ม (AuxKC) ซ่�งจัะม่แฮชื่ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำ LocalPolicy ดังนัำ�นำจัง่ต้องม่กี่�ร์ร่์บูต โปร์ดดูท่� ส่วนำ
ขย�ยเคอร์์เนำลในำ macOS สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์สร้์�ง AuxKC

 นโยบายความปลอดภัยที�อนุญาต
คว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตเป็นำคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ยอมรั์บคว�มเส่�ยงในำกี่�ร์ทำ�ให้ Mac ของตนำเองอยู่ในำ
สถ�นำะท่�ไม่ปลอดภััยเป็นำอย่�งม�กี่ โหมดน่ำ�จัะแตกี่ต่�งจั�กี่โหมดไม่ม่คว�มปลอดภััยบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป T2 
ด้วยคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ต กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำยังคงดำ�เนิำนำกี่�ร์พร้์อมกัี่บลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย
ทั�งหมด ยกี่เวน้ำกี่�ร์ตั�งค่�นำโยบ�ยเป็นำคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตเป็นำกี่�ร์ส่งสัญญ�ณ์ให้กัี่บ iBoot ว�่ควร์ยอมร์ับ
วตัถ่กี่�ร์บูตท่�ลงช่ื่�อ Secure Enclave ภั�ยในำเคร่์�อง เช่ื่นำ คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูตท่�สร้์�งโดยผู้่ใช้ื่ท่�สร้์�งข่�นำจั�กี่
เคอร์์เนำล XNU แบบกี่ำ�หนำดเอง ด้วยวธิีน่่ำ� คว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตยังม่คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เร์่ยกี่ใช้ื่เคอร์์เนำล 
“ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์เช่ื่�อถ่อเต็มร์ูปแบบ” ต�มอำ�เภัอใจัได้อ่กี่ด้วย เม่�อคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูตหร่์อร์ะบบ
ปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์เช่ื่�อถ่อเต็มร์ูปแบบโหลดข่�นำบนำร์ะบบ กี่่ญแจักี่�ร์ถอดร์หัสบ�งร์�ยกี่�ร์อ�จัใช้ื่ง�นำไม่ได้ วธิีน่่ำ�
ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์เช่ื่�อถ่อเต็มร์ูปแบบเข้�ถ่งข้อมูลจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติ
กี่�ร์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วได้
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สิ�งสำาคัญ: Apple ไม่ม่หร่์อไม่ร์องรั์บเคอร์์เนำล XNU แบบกี่ำ�หนำดเอง

คว�มแตกี่ต่�งอ่กี่อย่�งร์ะหว่�งคว�มปลอดภััยแบบอน่ำญ�ตกัี่บไม่ม่คว�มปลอดภััยบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป T2: 
คว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตเป็นำข้อกี่ำ�หนำดเบ่�องต้นำสำ�หรั์บกี่�ร์ด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยบ�งร์�ยกี่�ร์ท่�ในำอด่ตส�ม�ร์ถ
ควบค่มได้อย่�งอิสร์ะ โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งในำกี่ร์ณ่์ท่�ต้องกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP)  
บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ผู้่ใช้ื่จัะต้องรั์บทร์�บว่�ตนำกี่ำ�ลังนำำ�ร์ะบบเข้�สู่คว�มปลอดภััยแบบอน่ำญ�ต ต้องทำ�เช่ื่นำ
น่ำ�เน่ำ�องจั�กี่กี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำ SIP จัะทำ�ให้ร์ะบบเข้�สู่สถ�นำะท่�ทำ�ให้เคอร์์เนำลถูกี่โจัมต่ได้ง่�ยม�กี่ยิ�งข่�นำอยู่เสมอ โดยเฉัพ�ะ
กี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำ SIP บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon จัะปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์บังคับใช้ื่ล�ยเซ็นำ kext ในำร์ะหว่�งช่ื่วงเวล�กี่�ร์
สร้์�ง AuxKC ซ่�งทำ�ให้ส�ม�ร์ถโหลด kext ต�มอำ�เภัอใจัใดๆ ไปยังหน่ำวยคว�มจัำ�เคอร์์เนำลได้ กี่�ร์ปรั์บปร์่ง SIP อ่กี่
ร์�ยกี่�ร์ท่�ม่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ค่อม่กี่�ร์ย้�ยกี่�ร์จัดัเก็ี่บนำโยบ�ยออกี่จั�กี่ NVRAM และ
ย้�ยไปยัง LocalPolicy ดังนัำ�นำในำตอนำน่ำ� กี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำ SIP ต้องใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยผู้่ใช้ื่ท่�ม่สิทธีิ�เข้�ถ่งกี่่ญแจั
ท่�ลงช่ื่�อ LocalPolicy จั�กี่ recoveryOS (เข้�ถ่งได้โดยกี่ดป่�มเปิด/ปิดค้�งไว)้ ซ่�งทำ�ให้ผู้่โจัมต่เฉัพ�ะซอฟต์แวร์์หร่์อ
ผู้่โจัมต่ท�งกี่�ยภั�พส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำ SIP ได้ย�กี่ม�กี่ข่�นำ

ค่ณ์ไม่ส�ม�ร์ถด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตจั�กี่แอปยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบได้ ผู้่ใช้ื่จัะ
ด�วน์ำเกี่ร์ดได้ก็ี่ต่อเม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�งจั�กี่เทอร์์มินัำลในำ recoveryOS เช่ื่นำ csrutil (เพ่�อปิดใช้ื่
ง�นำ SIP) หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ด�วน์ำเกี่ร์ดแล้ว ข้อเท็จัจัร์ิงท่�สิ�งน่ำ�ได้เกิี่ดข่�นำจัะแสดงให้เห็นำในำยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์
เริ์�มต้นำร์ะบบ และด้วยเหต่น่ำ� ผู้่ใช้ื่จั่งส�ม�ร์ถตั�งค่�คว�มปลอดภััยเป็นำโหมดท่�ปลอดภััยยิ�งข่�นำได้อย่�งง่�ยด�ย

หัมายเหัตุ: Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ไม่ต้องใช้ื่หร่์อไม่ร์องรั์บนำโยบ�ยกี่�ร์บูตส่�อเน่ำ�องจั�กี่ในำคว�มเป็นำจัร์ิงนัำ�นำ กี่�ร์
บูตทั�งหมดเกิี่ดข่�นำภั�ยในำเคร่์�อง ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะบูตจั�กี่ส่�อภั�ยนำอกี่ เวอร์์ชัื่�นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์นัำ�นำจัะต้องม่กี่�ร์ปรั์บ
ให้เป็นำส่วนำตัวก่ี่อนำโดยใช้ื่กี่�ร์ร่์บูตท่�ตร์วจัสอบสิทธีิ�แล้วจั�กี่ recoveryOS กี่�ร์ร่์บูตน่ำ�จัะสร์้�งไฟล์ LocalPolicy บนำ
ไดร์ฟ์ภั�ยในำท่�จัะใช้ื่ดำ�เนิำนำกี่�ร์บูตท่�เช่ื่�อถ่อจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำส่�อภั�ยนำอกี่ น่ำ�หม�ยคว�มว่�กี่�ร์กี่ำ�หนำด
ค่�กี่�ร์บูตจั�กี่ส่�อภั�ยนำอกี่จัะเปิดใช้ื่ง�นำอยู่เสมออย่�งชัื่ดเจันำโดยข่�นำอยู่กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์แต่ละร์ะบบ และต้องใช้ื่กี่�ร์
อน่ำญ�ตของผู้่ใช้ื่อยู่แล้ว จัง่ไม่จัำ�เป็นำต้องกี่ำ�หนำดค่�คว�มปลอดภััยเพิ�มเติม

 การ์สร้์างและการ์จัดัการ์กุญแจัที�ลงชืี�อ LocalPolicy

 การ์สร้์าง
เม่�อม่กี่�ร์ติดตั�ง macOS เป็นำครั์�งแร์กี่ในำโร์งง�นำ หร่์อเม่�อม่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ลบข้อมูลแล้วติดตั�งใหม่แบบเช่ื่�อม
ต่อนัำ�นำ Mac จัะเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดจั�กี่ดิสก์ี่ RAM กี่�ร์กีู่้ค่นำแบบชัื่�วคร์�วเพ่�อกี่ำ�หนำดค่�เริ์�มต้นำของสถ�นำะเร์ิ�มต้นำ ในำ
ร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ� สภั�พแวดล้อมกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะสร์้�งกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะและกี่่ญแจัส่วนำตัวคู่ใหม่ซ่�งจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำ 
Secure Enclave กี่่ญแจัส่วนำตัวเร่์ยกี่ว่� Owner Identity Key (OIK) ถ้�ม่ OIK ใดๆ อยู่ก่ี่อนำแล้ว กี่่ญแจัจัะถูกี่
ทำ�ล�ยในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ� สภั�พแวดล้อมกี่�ร์กีู่้ค่นำยังกี่ำ�หนำดค่�เริ์�มต้นำของกี่่ญแจัท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง
อ่กี่ด้วย ซ่�งเร่์ยกี่ว่� User Identity Key (UIK) ส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ดังกี่ล่�วท่�เกิี่ดข่�นำเฉัพ�ะกัี่บ Mac ท่�
ใช้ื่ Apple Silicon ค่อเม่�อม่กี่�ร์ร้์องขอกี่�ร์รั์บร์อง UIK เพ่�อกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง ช่ื่ดของข้อจัำ�กัี่ดท่�ร้์องขอ
ท่�จัะบังคับใช้ื่เม่�อถ่งเวล�ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องบนำ LocalPolicy จัะถูกี่ร์วมไปด้วย ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ส�ม�ร์ถร์ับร์อง 
UIK สำ�หรั์บกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องได้ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ เน่ำ�องจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ผู่กี่อยู่กัี่บบัญช่ื่ “ค้นำห� Mac ของฉัันำ” และ
ถูกี่แจัง้เป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์สูญห�ย) อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ต่อเพ่�อสร้์�งนำโยบ�ยภั�ยในำเคร์่�องได้ ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ได้
รั์บกี่�ร์ออกี่ใบร์ับร์อง User identity Certificate (ucrt) ใบรั์บร์อง ucrt นัำ�นำจัะม่ข้อจัำ�กัี่ดนำโยบ�ยท่�กี่ำ�หนำดโดย
เซิร์์ฟเวอร์์และข้อจัำ�กัี่ดนำโยบ�ยท่�ผู้่ใช้ื่ร้์องขอในำส่วนำขย�ย X.509 v3
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เม่�อด่งข้อมูลกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ/ucrt สำ�เร็์จัแล้ว ข้อมูลจัะถูกี่เก็ี่บไวใ้นำฐ�นำข้อมูลท�งฝึั� งเซิร์์ฟเวอร์์และส่งค่นำ
ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วย เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ม่ ucrt คำ�ขอกี่�ร์ร์ับร์องสำ�หรั์บกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะท่�สัมพันำธีกั์ี่บ OIK จัะถูกี่ส่งไปท่�
เซิร์์ฟเวอร์์ Basic Attestation Authority (BAA) BAA จัะตร์วจัสอบย่นำยันำคำ�ขอกี่�ร์ร์ับร์อง OIK โดยใช้ื่กี่่ญแจั
ส�ธี�ร์ณ์ะจั�กี่ ucrt ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำฐ�นำข้อมูลท่� BAA เข้�ถ่งได้ ถ้� BAA ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบย่นำยันำกี่�ร์รั์บร์องได้ 
เซิร์์ฟเวอร์์จัะรั์บร์องกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ แล้วส่งค่นำ Owner Identity Certificate (OIC) ท่�ลงช่ื่�อโดย BAA และม่
ข้อจัำ�กัี่ดท่�จัดัเก็ี่บในำ ucrt OIC จัะถูกี่ส่งกี่ลับไปยัง Secure Enclave หลังจั�กี่นัำ�นำ เม่�อใดก็ี่ต�มท่� Secure Enclave 
ลงช่ื่�อ LocalPolicy ใหม่ ก็ี่จัะแนำบ OIC ไปกัี่บ Image4 ด้วย LLB ม่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบในำตัวในำใบร์ับร์องร์�กี่ BAA 
ซ่�งทำ�ให้ร์ะบบเช่ื่�อถ่อ OIC ซ่�งส่งผ่ลให้ร์ะบบเช่ื่�อถ่อล�ยเซ็นำ LocalPolicy โดยร์วม

 ข้อจัำากัด RemotePolicy
ไฟล์ Image4 ทั�งหมด ไม่ใช่ื่แค่นำโยบ�ยภั�ยในำเคร์่�อง ม่ข้อจัำ�กัี่ดในำกี่�ร์ปร์ะเมินำร์�ยกี่�ร์ Image4 ข้อจัำ�กัี่ดเหล่�น่ำ�
ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ข้อมูลจัำ�เพ�ะวตัถ่พิเศษ (OID) ในำใบรั์บร์องปล�ยท�ง คลังกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ Image4 จัะ
ค้นำห� OID ของข้อจัำ�กัี่ดใบรั์บร์องแบบพิเศษจั�กี่ใบรั์บร์องในำร์ะหว่�งกี่�ร์ปร์ะเมินำล�ยเซ็นำ แล้วปร์ะเมินำข้อจัำ�กัี่ดในำ
เชิื่งกี่ลไกี่ท่�ร์ะบ่ในำนัำ�นำ ข้อจัำ�กัี่ดม่ร์ูปแบบดังต่อไปน่ำ�:

• ต้องม่ X

• ต้องไม่ม่ X

• X ต้องม่ค่�เฉัพ�ะ

ตัวอย่�งเช่ื่นำ สำ�หรั์บล�ยเซ็นำ “โดยเฉัพ�ะ” ข้อจัำ�กัี่ดใบรั์บร์องจัะปร์ะกี่อบด้วย “ต้องม่ ECID” และ สำ�หรั์บล�ยเซ็นำ 
“ส�กี่ล” จัะต้องปร์ะกี่อบด้วย “ต้องไม่ม่ ECID” ข้อจัำ�กัี่ดเหล่�น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ไฟล์ Image4 
ทั�งหมดท่�ลงช่ื่�อโดยกี่่ญแจัท่�กี่ำ�หนำดต้องปฏิิบัติต�มข้อกี่ำ�หนำดบ�งปร์ะกี่�ร์เพ่�อหล่กี่เล่�ยงกี่�ร์สร้์�งร์�ยกี่�ร์ Image4 
ท่�ลงช่ื่�อท่�ม่ข้อผิ่ดพล�ด

ในำบริ์บทของ LocalPolicy แต่ละไฟล์ ข้อจัำ�กัี่ดใบรั์บร์อง Image4 เหล่�น่ำ�จัะเร่์ยกี่ว่� RemotePolicy 
RemotePolicy อ่�นำอ�จัม่อยู่สำ�หรั์บ LocalPolicy ของสภั�พแวดล้อมกี่�ร์บูตอ่�นำ RemotePolicy ถูกี่ใช้ื่เพ่�อจัำ�กัี่ด 
LocalPolicy ของ recoveryOS ดังนัำ�นำเม่�อม่กี่�ร์บูต recoveryOS ร์ะบบจัะทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บกี่�ร์บูตด้วยคว�ม
ปลอดภััยแบบเต็มเท่�นัำ�นำ กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะเพิ�มคว�มเช่ื่�อถ่อในำคว�มสมบูร์ณ์์ของสภั�พแวดล้อมกี่�ร์บูต recoveryOS 
ซ่�งเป็นำท่�ท่�เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยได้ RemotePolicy จัะจัำ�กัี่ด LocalPolicy ให้ปร์ะกี่อบด้วย ECID ของ Mac ท่� 
LocalPolicy ถูกี่สร้์�งข่�นำ และแฮชื่ Nonce ของนำโยบ�ยร์ะยะไกี่ล (rpnh) เฉัพ�ะท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�
จััดเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยบนำ Mac rpnh และ RemotePolicy จัะเปล่�ยนำแปลงเฉัพ�ะเม่�อม่กี่�ร์ทำ�ง�นำสำ�หรั์บ 
“ค้นำห� Mac ของฉัันำ” และกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง เช่ื่นำ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ กี่�ร์เลิกี่ลงทะเบ่ยนำ กี่�ร์ล็อคร์ะยะไกี่ล และ
กี่�ร์ลบล้�งจั�กี่ท�งไกี่ล ขอ้จัำ�กัี่ดของนำโยบ�ยร์ะยะไกี่ลจัะม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดและร์ะบ่เม่�อม่กี่�ร์รั์บร์อง User Identity Key (UIK) 
และจัะม่กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้� User identity Certificate (ucrt) ท่�ออกี่ให้ ข้อจัำ�กัี่ดบ�งร์�ยกี่�ร์ของนำโยบ�ยร์ะยะไกี่ล 
เช่ื่นำ ECID, ChipID และ BoardID จัะถูกี่กี่ำ�หนำดโดยเซิร์์ฟเวอร์์ วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำอ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ให้
ลงช่ื่�อไฟล์ LocalPolicy สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำ ข้อจัำ�กัี่ดอ่�นำๆ ของนำโยบ�ยร์ะยะไกี่ลอ�จัร์ะบ่โดยอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อช่ื่วย
ป้องกัี่นำกี่�ร์ด�วน์ำเกี่ร์ดคว�มปลอดภััยของ Local Policy โดยไม่ดำ�เนิำนำกี่�ร์ทั�งกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ภั�ยในำเคร่์�องท่�
จัำ�เป็นำต่อกี่�ร์เข้�ถ่ง OIK ปัจัจ่ับันำและกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร์ะยะไกี่ลของบัญช่ื่ท่�ม่กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์

 เนื�อหัาของไฟล์ LocalPolicy สำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon

LocalPolicy ค่อไฟล์ Image4 ท่�ลงช่ื่�อด้วย Secure Enclave Image4 อยู่ในำร์ูปแบบโคร์งสร้์�งข้อมูลท่�เข้�ร์หัส 
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) DER ซ่�งใช้ื่สำ�หรั์บอธีบิ�ยข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บวตัถ่ลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�ง
ปลอดภััยบนำแพลตฟอร์์ม Apple ในำโมเดลกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยท่�ใช้ื่ Image4 ร์ะบบจัะขอนำโยบ�ยคว�มปลอดภััย
เม่�อเริ์�มกี่�ร์ติดตั�งซอฟต์แวร์์โดยคำ�ขอกี่�ร์ลงช่ื่�อไปยังเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อส่วนำกี่ล�งของ Apple ถ้�นำโยบ�ย
เป็นำท่�ยอมรั์บ เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อจัะส่งกี่ลับไฟล์ Image4 ท่�ลงช่ื่�อ ซ่�งปร์ะกี่อบด้วยร์หัสอักี่ขร์ะส่�ตัว (4CC) 
ท่�หล�กี่หล�ย โดยไฟล์ Image4 ท่�ลงช่ื่�อและ 4CC เหล่�น่ำ�จัะได้รั์บกี่�ร์ปร์ะเมินำเม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบโดยซอฟต์แวร์์ เช่ื่นำ 
Boot ROM หร่์อ LLB
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 การ์ส่งต่อความเป็นเจัา้ของร์ะหัว่างร์ะบบปฏิิบัติการ์ต่างๆ
กี่�ร์เข้�ถ่ง Owner Identity Key (OIK) เร่์ยกี่ว่� “คว�มเป็นำเจั้�ของ” คว�มเป็นำเจั้�ของเป็นำสิ�งจัำ�เป็นำท่�ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่
ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อ LocalPolicy อ่กี่ครั์�งหลังจั�กี่เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยหร่์อซอฟต์แวร์์ได้ OIK ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วย
ลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำกัี่บท่�อธีบิ�ยในำ Sealed Key Protection (SKP) โดยท่� OIK ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วย
กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจั (KEK) แบบเด่ยวกัี่นำกัี่บกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่ม (VEK) ซ่�งหม�ยคว�มว่�โดยปกี่ติ
แล้วกี่่ญแจัจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่ทั�งร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่และกี่�ร์วดัของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์และนำโยบ�ย ร์ะบบปฏิิบัติ
กี่�ร์ทั�งหมดบนำ Mac ม่ OIK เพ่ยงร์�ยกี่�ร์เด่ยวเท่�นัำ�นำ ดังนัำ�นำ เม่�อติดตั�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สอง ผู้่ใช้ื่บนำร์ะบบปฏิิบัติ
กี่�ร์แร์กี่จัะต้องให้กี่�ร์ยินำยอมอย่�งชัื่ดแจัง้เพ่�อส่งต่อคว�มเป็นำเจั้�ของให้กัี่บผู้่ใช้ื่บนำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สอง อย่�งไร์
ก็ี่ต�ม ยังไม่ม่ผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สองเม่�อตัวติดตั�งทำ�ง�นำจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์แร์กี่ โดยปกี่ติแล้ว ผู้่ใช้ื่ในำ
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์จัะไม่ถูกี่สร้์�งข่�นำจันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์บูตร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์และผู้่ช่ื่วยตั�งค่�ทำ�ง�นำอยู่ กี่�ร์ทำ�ง�นำใหม่สอง
ร์�ยกี่�ร์ท่�ต้องใช้ื่เม่�อติดตั�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สองบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon:

• กี่�ร์สร้์�ง LocalPolicy สำ�หรั์บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สอง

• กี่�ร์เตร่์ยม “ติดตั�งผู้่ใช้ื่” เพ่�อส่งต่อคว�มเป็นำเจั้�ของ

เม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่ผู้่ช่ื่วยติดตั�งและกี่ำ�หนำดเป้�หม�ยกี่�ร์ติดตั�งสำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มท่�สองท่�ว่�งเปล่� กี่�ร์แจัง้จัะถ�มผู้่ใช้ื่ว่�
ต้องกี่�ร์คัดลอกี่ผู้่ใช้ื่จั�กี่ดิสก์ี่โวล่่มปัจัจ่ับันำไปเป็นำผู้่ใช้ื่คนำแร์กี่ของดิสก์ี่โวล่่มท่�สองหร่์อไม่ ถ้�ผู้่ใช้ื่ตอบตกี่ลง “ติดตั�ง
ผู้่ใช้ื่” ท่�ถูกี่สร้์�งข่�นำ แท้จัริ์งแล้วจัะเป็นำ KEK ซ่�งม�จั�กี่ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ท่�เล่อกี่อยู่และกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์ ซ่�งต่อม�จัะ
ถูกี่ใช้ื่เพ่�อเข้�ร์หัส OIK ขณ์ะท่�ถูกี่ส่งไปยังร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สอง จั�กี่นัำ�นำจั�กี่ภั�ยในำผู้่ช่ื่วยติดตั�งของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์
ท่�สอง กี่่ญแจัจัะร์้องขอร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่คนำนัำ�นำ เพ่�อให้ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง OIK ในำ Secure Enclave สำ�หรั์บร์ะบบปฏิิบัติ
กี่�ร์ใหม่ได้ ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะไม่คัดลอกี่ผู้่ใช้ื่ ติดตั�งผู้่ใช้ื่จัะยังคงถูกี่สร้์�งในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำ แต่จัะม่กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำท่�
ว่�งเปล่�แทนำร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ วิธีก่ี่�ร์ท่�สองน่ำ�จัะเกิี่ดข่�นำในำสถ�นำกี่�ร์ณ์์กี่�ร์จัดักี่�ร์ร์ะบบบ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์ อย่�งไร์
ก็ี่ต�ม ผู้่ใช้ื่ท่�ต้องกี่�ร์ติดตั�งในำหล�ยดิสก์ี่โวล่่มและต้องกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ส่งต่อคว�มเป็นำเจั้�ของด้วยวธิีก่ี่�ร์ท่�ปลอดภััย
ท่�ส่ดควร์เล่อกี่ท่�จัะคัดลอกี่ผู้่ใช้ื่จั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์แร์กี่ไปยังร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�สองเสมอ

 LocalPolicy บน Mac ที�ใช้ี Apple Silicon
สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon กี่�ร์ควบค่มนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยภั�ยในำเคร่์�องได้ถูกี่มอบหม�ยไปยัง
แอปพลิเคชัื่นำท่�ทำ�ง�นำในำ Secure Enclave ซอฟต์แวร์์น่ำ�ส�ม�ร์ถใช้ื่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่และโหมดกี่�ร์บูตของ 
CPU หลักี่เพ่�อกี่ำ�หนำดคนำท่�จัะส�ม�ร์ถเปล่�ยนำนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยและเปล่�ยนำจั�กี่สภั�พแวดล้อมกี่�ร์บูตแบบใด
ได้ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ซอฟต์แวร์์ท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยใช้ื่กี่�ร์ควบค่มนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยกัี่บผู้่ใช้ื่โดยด�วน์ำ
เกี่ร์ดกี่�ร์ควบค่มเพ่�อเพิ�มสิทธีิ�ม�กี่ข่�นำได้

 คุณ์สมบัติร์ายการ์ LocalPolicy
ไฟล์ LocalPolicy ปร์ะกี่อบด้วย 4CC ในำเชิื่งสถ�ปัตยกี่ร์ร์มบ�งร์�ยกี่�ร์ท่�พบได้ในำไฟล์ Image4 ส่วนำใหญ่
ทั�งหมด เช่ื่นำ ID บอร์์ดหร่์อโมเดล (BORD), กี่�ร์บ่งช่ื่�ชิื่ปของ Apple โดยเฉัพ�ะ (CHIP) หร่์อ Exclusive Chip 
Identification (ECID) แต่ 4CC ท่�อยู่ด้�นำล่�งม่่งเน้ำนำเฉัพ�ะนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยท่�ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ได้

หัมายเหัตุ: Apple ใช้ื่คำ�ว่� Paired One True recoveryOS (1TR) เพ่�อร์ะบ่กี่�ร์บูตเข้�สู่ recoveryOS ท่�จับั
คู่แล้วโดยใช้ื่ป่�มเปิด/ปิดท�งกี่�ยภั�พแบบกี่ดคร์ั�งเด่ยวค้�งไว ้ซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่กี่�ร์บูต recoveryOS ปกี่ติซ่�งเกิี่ด
ข่�นำโดยใช้ื่ NVRAM หร่์อกี่�ร์กี่ดสองคร์ั�งค้�งไว ้หร่์ออ�จัเกิี่ดข่�นำเม่�อเกิี่ดข้อผิ่ดพล�ดในำกี่�ร์เร์ิ�มต้นำร์ะบบ กี่�ร์กี่ด
ป่�มท�งกี่�ยภั�พบ�งลักี่ษณ์ะจัะช่ื่วยเพิ�มคว�มมั�นำใจัว่�สภั�พแวดล้อมกี่�ร์บูตไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดยผู้่โจัมต่เฉัพ�ะ
ซอฟต์แวร์์ท่�บ่กี่เข้�ม�ในำ macOS
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 แฮชี Nonce ของ LocalPolicy (lpnh)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: lpnh ใช้ื่สำ�หรั์บป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ของ LocalPolicy น่ำ�ค่อแฮชื่ SHA384 ของ LocalPolicy 
Nonce (LPN) ซ่�งจัดัเก็ี่บอยู่ในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย และส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดยใช้ื่ 
Secure Enclave Boot ROM หร่์อ Secure Enclave หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำไม่ส�ม�ร์ถมองเห็นำ 
Nonce แบบดิบ ม่เพ่ยง sepOS เท่�นัำ�นำท่�มองเห็นำได้ ผู้่โจัมต่ท่�ต้องกี่�ร์โน้ำมน้ำ�ว LLB ว่� LocalPolicy ท่�ผู้่โจัมต่
บันำท่กี่ไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ถูกี่ต้องจัะต้องว�งค่�ลงในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย ซ่�งจัะแฮชื่เป็นำค่� 
lpnh เด่ยวกัี่นำท่�พบในำ LocalPolicy ท่�ต้องกี่�ร์เล่นำซำ� โดยปกี่ติแล้วจัะม่ LPN เพ่ยงร์�ยกี่�ร์เด่ยวท่�ถูกี่ต้อง
บนำร์ะบบ ยกี่เว้นำในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ ซ่�งจัะม่ LPN สองร์�ยกี่�ร์ท่�ม่คว�มถูกี่ต้องพร้์อมกัี่นำเพ่�อให้ม่
โอกี่�สในำกี่�ร์กี่ลับไปยังกี่�ร์บูตซอฟต์แวร์์เดิมในำกี่ร์ณ่์ท่�เกิี่ดข้อผิ่ดพล�ดในำกี่�ร์อัปเดต เม่�อ LocalPolicy สำ�หรั์บ
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใดๆ ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลง นำโยบ�ยทั�งหมดจัะถูกี่ลงช่ื่�อใหม่ด้วยค่� lpnh ใหม่ท่�สอดคล้องกัี่บ LPN 
ใหม่ท่�พบในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงน่ำ�เกิี่ดข่�นำเม่�อผู้่ใช้ื่เปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�
คว�มปลอดภััยหร่์อสร้์�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใหม่ท่�ม่ LocalPolicy สำ�หรั์บแต่ละร์ะบบ

 แฮชี Nonce ของนโยบายร์ะยะไกล (rpnh)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: rpnh น่ำ�จัะทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บ lpnh แต่จัะได้รั์บกี่�ร์อัปเดตเฉัพ�ะเม่�อนำโยบ�ยร์ะยะไกี่ลได้รั์บกี่�ร์
อัปเดต เช่ื่นำ เม่�อเปล่�ยนำสถ�นำะของกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ “ค้นำห�ของฉัันำ” กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงน่ำ�เกิี่ดข่�นำเม่�อผู้่ใช้ื่เปล่�ยนำ
สถ�นำะ “ค้นำห�ของฉัันำ” บนำ Mac ของตนำ

 แฮชี Nonce ของ recoveryOS (ronh)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: ronh ทำ�ง�นำในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่บ lpnh แต่พบได้เฉัพ�ะในำ LocalPolicy สำ�หรั์บร์ะบบ recoveryOS 
เท่�นัำ�นำ จัะม่กี่�ร์อัปเดตเม่�อม่กี่�ร์อัปเดตร์ะบบ recoveryOS เช่ื่นำ กี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ Nonce ท่�แยกี่จั�กี่ 
lpnh และ rpnh จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อท่�ว่�เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่บังคับปิดใช้ื่ง�นำโดย “ค้นำห�ของฉัันำ” แล้ว ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�
ม่อยู่จัะส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำได้ (โดยเอ� LPN และ RPN ออกี่จั�กี่ส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย) 
ในำขณ์ะท่�ยังคงปล่อยให้ recoveryOS ร์ะบบบูตได้ ด้วยวธิีน่่ำ� ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์จัะส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำอ่กี่ครั์�งได้เม่�อ
เจั้�ของร์ะบบพิสูจัน์ำสิทธีิ�ในำกี่�ร์ควบค่มร์ะบบโดยใส่ร์หัสผ่่�นำ iCloud ของตนำท่�ใช้ื่กัี่บบัญช่ื่ “ค้นำห�ของฉัันำ” กี่�ร์
เปล่�ยนำแปลงน่ำ�เกิี่ดข่�นำเม่�อผู้่ใช้ื่อัปเดตร์ะบบ recoveryOS หร่์อสร้์�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใหม่

 แฮชีร์ายการ์ Image4 ในขั�นตอนถัืดไป (nsih)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: ช่ื่อง nsih แสดงถ่งแฮชื่ SHA384 ของโคร์งสร้์�งข้อมูลร์�ยกี่�ร์ Image4 ซ่�งอธีบิ�ย macOS  
ท่�บูต ร์�ยกี่�ร์ Image4 ในำ macOS ปร์ะกี่อบด้วยกี่�ร์วดัวตัถ่กี่�ร์บูตทั�งหมด เช่ื่นำ iBoot, กี่�ร์แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ
แบบคงท่�, โคร์งสร้์�งอ่ปกี่ร์ณ์์, คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูต และแฮชื่ร์�กี่ดิสก์ี่โวล่่มสำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ 
(SSV) เม่�อ LLB ถูกี่สั�งกี่�ร์ให้บูต macOS ท่�กี่ำ�หนำด LLB วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ร์�ยกี่�ร์ 
Image4 ในำ macOS ท่�แนำบกัี่บ iBoot ตร์งกัี่บท่�บันำท่กี่ไวใ้นำช่ื่อง nsih ของ LocalPolicy วธิีน่่ำ� nsih จัะบันำ
ท่กี่เจัตนำ�ของผู้่ใช้ื่เก่ี่�ยวกัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ผู้่ใช้ื่ได้สร้์�ง LocalPolicy ไว ้ผู้่ใช้ื่จัะเปล่�ยนำค่� nsih โดยนัำยเม่�อ
ดำ�เนิำนำกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์
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 แฮชีนโยบาย (auxp) คอลเลกชัี�นเคอร์์เนลเสริ์ม (AuxKC)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: macOS

• คำาอธบิาย: auxp ค่อแฮชื่ SHA384 ของนำโยบ�ยร์�ยกี่�ร์ kext ท่�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ต (UAKL) สิ�งน่ำ�จัะใช้ื่ในำร์ะหว่�ง
กี่�ร์สร้์�ง AuxKC เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ม่เพ่ยง kext ท่�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตร์วมอยู่ในำ AuxKC เท่�นัำ�นำ smb2 เป็นำข้อ
กี่ำ�หนำดเบ่�องต้นำสำ�หรั์บตั�งค่�ช่ื่องน่ำ� ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำผู้่เปล่�ยนำค่� auxp โดยนัำยเม่�อเปล่�ยนำ UAKL ด้วยกี่�ร์อน่ำญ�ต 
kext จั�กี่บ�นำหน้ำ�ต่�งคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ

 แฮชีร์ายการ์ Image4 (auxi) คอลเลกชัี�นเคอร์์เนลเสริ์ม (AuxKC)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: macOS

• คำาอธบิาย: หลังจั�กี่ท่�ร์ะบบตร์วจัสอบย่นำยันำว่�แฮชื่ UAKL ตร์งกัี่บแฮชื่ท่�พบในำช่ื่อง auxp ของ LocalPolicy 
ร์ะบบจัะขอให้ AuxKC ลงช่ื่�อโดยแอปพลิเคชัื่นำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ท่�รั์บผิ่ดชื่อบในำกี่�ร์ลงช่ื่�อ 
LocalPolicy จั�กี่นัำ�นำแฮชื่ SHA384 ของล�ยเซ็นำร์�ยกี่�ร์ Image4 ของ AuxKC จัะถูกี่ว�งลงในำ LocalPolicy 
เพ่�อหล่กี่เล่�ยงโอกี่�สในำกี่�ร์ผ่สมและจับัคู่ AuxKC ท่�ลงช่ื่�อไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เม่�อม่กี่�ร์บูต ถ้� 
iBoot พบช่ื่อง auxi ในำ LocalPolicy แล้ว iBoot จัะพย�ย�มโหลด AuxKC จั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแล้วตร์วจั
สอบคว�มถูกี่ต้องของล�ยเซ็นำ iBoot ยังตร์วจัสอบย่นำยันำแฮชื่ของร์�ยกี่�ร์ Image4 ท่�แนำบม�กัี่บ AuxKC ว่�
ตร์งกัี่บค่�ท่�พบในำช่ื่อง auxi หร่์อไม่อ่กี่ด้วย ถ้� AuxKC โหลดไม่สำ�เร็์จัด้วยเหต่ผ่ลใดก็ี่ต�ม ร์ะบบจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์
บูตต่อไปโดยไม่ม่วตัถ่กี่�ร์บูตน่ำ�และ (ดังนัำ�นำ) ไม่ม่ kext ของบริ์ษัทอ่�นำถูกี่โหลด ช่ื่อง auxp เป็นำข้อกี่ำ�หนำดเบ่�อง
ต้นำสำ�หรั์บกี่�ร์ตั�งค่�ช่ื่อง auxi ในำ LocalPolicy ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำผู้่เปล่�ยนำค่� auxi โดยนัำยเม่�อเปล่�ยนำ UAKL ด้วย
กี่�ร์อน่ำญ�ต kext จั�กี่บ�นำหน้ำ�ต่�งคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ

 แฮชีคำาขอ (auxr) คอลเลกชัี�นเคอร์์เนลเสริ์ม (AuxKC)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: macOS

• คำาอธบิาย: auxr ค่อแฮชื่ SHA384 ของคำ�ขอ AuxKC ซ่�งร์ะบ่ช่ื่ดท่�ตร์งกัี่นำของ kext ท่�ม่อยู่ในำ AuxKC โดย
คำ�ขอ AuxKC อ�จัเป็นำช่ื่ดย่อยของ UAKL เน่ำ�องจั�กี่ kext ส�ม�ร์ถแยกี่ออกี่จั�กี่ AuxKC ได้แม้ว่�จัะได้รั์บ
อน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ใช้ื่ก็ี่ต�ม ห�กี่ทร์�บว่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์โจัมต่ นำอกี่จั�กี่น่ำ� kext บ�งร์�ยกี่�ร์ซ่�งส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อทำ�ล�ย
ขอบเขตเคอร์์เนำลของผู้่ใช้ื่อ�จันำำ�ไปสู่ฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�ลดลง เช่ื่นำ ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Pay หร่์อเล่นำเน่ำ�อห� 
4K และ HDR ได้ ผู้่ใช้ื่ท่�ต้องกี่�ร์ให้ม่คว�มส�ม�ร์ถเหล่�น่ำ�จัะเล่อกี่ใช้ื่กี่�ร์ร์วม AuxKC ท่�ม่ข้อจัำ�กัี่ดเพิ�มเติม ช่ื่อง 
auxp เป็นำข้อกี่ำ�หนำดเบ่�องต้นำสำ�หรั์บกี่�ร์ตั�งค่�ช่ื่อง auxr ในำ LocalPolicy ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำผู้่เปล่�ยนำค่� auxr โดย
นัำยเม่�อสร้์�ง AuxKC ใหม่จั�กี่บ�นำหน้ำ�ต่�งคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ

 แฮชีร์ายการ์ Image4 CustomOS (coih)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: coih ค่อแฮชื่ SHA384 ของร์�ยกี่�ร์ Image4 CustomOS เพย์โหลดสำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์นัำ�นำจัะถูกี่ใช้ื่
โดย iBoot (แทนำท่�จัะเป็นำเคอร์์เนำล XNU) ในำกี่�ร์ถ่�ยโอนำกี่�ร์ควบค่ม ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำผู้่เปล่�ยนำค่� coih โดยนัำยเม่�อใช้ื่
เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดสั�ง kmutil configure-boot ในำ 1TR

 UUID ของกลุ่มดิสก์โวลุ่ม APFS (vuid)
• ปร์ะเภท: OctetString (16)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: vuid ร์ะบ่ว่�กี่ล่่มดิสก์ี่โวล่่มท่�เคอร์์เนำลควร์ใช้ื่เป็นำร์�กี่ ช่ื่องน่ำ�แสดงข้อมูลพ่�นำฐ�นำและไม่ได้ใช้ื่เพ่�อ
จัำ�กัี่ดด้�นำคว�มปลอดภััย vuid น่ำ�ตั�งค่�โดยผู้่ใช้ื่โดยนัำยเม่�อสร้์�งกี่�ร์ติดตั�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใหม่
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 UUID กลุ่ม (kuid) กุญแจัการ์เข้าร์หัสักุญแจั (KEK)
• ปร์ะเภท: OctetString (16)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: kuid ร์ะบ่ดิสก์ี่โวล่่มท่�บูต โดยทั�วไปกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจัจัะถูกี่ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล 
สำ�หรั์บ LocalPolicy นัำ�นำจัะใช้ื่เพ่�อปกี่ป้องกี่่ญแจักี่�ร์ลงช่ื่�อ LocalPolicy kuid ตั�งค่�โดยผู้่ใช้ื่โดยนัำยเม่�อสร้์�ง
กี่�ร์ติดตั�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใหม่

 การ์วดันโยบายการ์บูตที�เชืี�อถืือของ recoveryOS ที�จับัคู่ (prot)
• ปร์ะเภท: OctetString (48)

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: กี่�ร์วดันำโยบ�ยกี่�ร์บูตท่�เช่ื่�อถ่อของ recoveryOS ท่�จับัคู่ (TBPM) ค่อกี่�ร์คำ�นำวณ์แฮชื่ SHA384 
แบบทำ�ซำ�ชื่นิำดพิเศษผ่่�นำร์�ยกี่�ร์ Image4 ของ LocalPolicy แต่ไม่ร์วมถ่ง Nonce เพ่�อมอบกี่�ร์วดัท่�
สอดคล้องกัี่นำเม่�อเวล�ผ่่�นำไป (เน่ำ�องจั�กี่ Nonce แบบ lpnh จัะได้รั์บกี่�ร์อัปเดตบ่อยครั์�ง) ช่ื่อง prot ท่�
พบอยู่ในำ LocalPolicy แต่ละร์�ยกี่�ร์สำ�หรั์บ macOS เท่�นัำ�นำ จัะมอบกี่�ร์จับัคู่เพ่�อร์ะบ่ LocalPolicy สำ�หรั์บ 
recoveryOS ซ่�งจัะสอดคล้องกัี่บ LocalPolicy สำ�หรั์บ macOS

 นโยบายภายในเครื์�อง recoveryOS ที�ลงชืี�อด้วยแฮชี Secure Enclave (hrlp)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: hrlp ร์ะบ่ว่�ค่� prot (ด้�นำบนำ) ค่อกี่�ร์วดัของ recoveryOS LocalPolicy ท่�ลงช่ื่�อด้วย 
Secure Enclave หร่์อไม่ ถ้�ไม่ใช่ื่ แสดงว่� LocalPolicy สำ�หรั์บ recoveryOS ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโดยเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์
ลงช่ื่�อท�งออนำไลน์ำของ Apple ซ่�งเป็นำเซิร์์ฟเวอร์์ท่�ลงช่ื่�อสิ�งต่�งๆ เช่ื่นำไฟล์ Image4 ของ macOS

Local Operating System Version (love)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS, macOS

• คำาอธบิาย: love บ่งช่ื่�เวอร์์ชัื่�นำ OS ท่� LocalPolicy ถูกี่สร้์�งข่�นำเพ่�อตอบร์ับเวอร์์ชัื่�นำ OS นัำ�นำ เวอร์์ชัื่�นำน่ำ�ได้ม�
จั�กี่ร์�ยกี่�ร์สถ�นำะถัดไปร์ะหว�่งกี่�ร์สร้์�ง LocalPolicy และใช้ื่เพ่�อบังคับใช้ื่ข้อจัำ�กัี่ดในำกี่�ร์จัับคู่ recoveryOS

 การ์บูตหัลายร์ายการ์อย่างปลอดภัย (smb0)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR, recoveryOS

• คำาอธบิาย: ถ้� smb0 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง LLB จัะอน่ำญ�ตให้ร์�ยกี่�ร์ Image4 ในำขั�นำตอนำถัดไปได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อ
ส�กี่ลแทนำท่�จัะต้องใช้ื่ล�ยเซ็นำท่�ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัว ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััย
ของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบหร่์อ bputil เพ่�อด�วน์ำเกี่ร์ดเป็นำคว�มปลอดภััยแบบลดลง

 การ์บูตหัลายร์ายการ์อย่างปลอดภัย (smb1)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� smb1 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง iBoot จัะอน่ำญ�ตให้วตัถ่ เช่ื่นำ คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลแบบกี่ำ�หนำดเองลงช่ื่�อ
ด้วย Secure Enclave โดยใช้ื่กี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำกัี่บ LocalPolicy กี่�ร์ม่อยู่ของ smb0 เป็นำข้อกี่ำ�หนำดเบ่�องต้นำ
สำ�หรั์บกี่�ร์ม่อยู่ของ smb1 ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง เช่ื่นำ csrutil 
หร่์อ bputil เพ่�อด�วน์ำเกี่ร์ดเป็นำคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ต
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 การ์บูตหัลายร์ายการ์อย่างปลอดภัย (smb2)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� smb2 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง iBoot จัะอน่ำญ�ตให้คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลเสริ์มลงช่ื่�อด้วย 
Secure Enclave โดยใช้ื่กี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำกัี่บ LocalPolicy กี่�ร์ม่อยู่ของ smb0 เป็นำข้อกี่ำ�หนำดเบ่�องต้นำสำ�หรั์บ
กี่�ร์ม่อยู่ของ smb2 ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบหร่์อ 
bputil เพ่�อด�วน์ำเกี่ร์ดเป็นำคว�มปลอดภััยลดลงและเปิดใช้ื่ง�นำ kext ของบริ์ษัทอ่�นำ

 การ์บูตหัลายร์ายการ์อย่างปลอดภัย (smb3)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� smb3 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง แสดงว�่ผู้่ใช้ื่ท่�อยู่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ได้เล่อกี่ท่�จัะควบค่มกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์
เคล่�อนำท่� (MDM) ของร์ะบบของตนำเองไว้ กี่�ร์ม่อยู่ของช่ื่องน่ำ�ช่ื่วยให้แอปพลิเคชัื่นำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล 
Secure Enclave ท่�ควบค่ม LocalPolicy ยอมรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� MDM แทนำกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�
ผู้่ใช้ื่ภั�ยในำเคร่์�อง ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบหร่์อ 
bputil เพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ควบค่มท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ผ่่�นำ kext ของบริ์ษัทอ่�นำและร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ 
(ในำ macOS 11.2 ข่�นำไป MDM ยังส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำกี่�ร์อัปเดตเป็นำ macOS เวอร์์ชัื่�นำล่�ส่ดได้ห�กี่โหมดคว�ม
ปลอดภััยในำขณ์ะนัำ�นำเป็นำคว�มปลอดภััยแบบเต็ม)

 การ์บูตหัลายร์ายการ์อย่างปลอดภัย (smb4)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: macOS

• คำาอธบิาย: ถ้�ม่ smb4 และเป็นำจัริ์ง แสดงว�่อ่ปกี่ร์ณ์์ได้เล่อกี่ใช้ื่กี่�ร์ควบค่ม MDM ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์โดย
ใช้ื่ Apple School Manager, Apple Business Manager หร่์อ Apple Business Essentials กี่�ร์ม่อยู่
ของช่ื่องน่ำ�ช่ื่วยให้แอปพลิเคชัื่นำ Secure Enclave ท่�ควบค่ม LocalPolicy ยอมรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� MDM 
แทนำกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่ภั�ยในำเคร่์�อง ช่ื่องน่ำ�จัะม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงโดยโซลูชัื่�นำ MDM เม่�อตร์วจัพบว่�
หม�ยเลขปร์ะจัำ�เคร่์�องของอ่ปกี่ร์ณ์์แสดงในำบริ์กี่�ร์ใดๆ จั�กี่ทั�งส�มบริ์กี่�ร์น่ำ�

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (sip0)
• ปร์ะเภท: จัำ�นำวนำเต็มท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อ 64 บิต

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: sip0 ม่บิตนำโยบ�ยกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP) ท่�ม่อยู่ซ่�งเคยจัดัเก็ี่บไวใ้นำ NVRAM 
ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� บิตนำโยบ�ย SIP ใหม่จัะถูกี่เพิ�มท่�น่ำ� (แทนำกี่�ร์ใช้ื่ช่ื่อง LocalPolicy ต�มด้�งล่�ง) ห�กี่ใช้ื่เฉัพ�ะในำ 
macOS และไม่ได้ใช้ื่โดย LLB ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ csrutil จั�กี่ 1TR เพ่�อปิดใช้ื่ง�นำ SIP 
และด�วน์ำเกี่ร์ดเป็นำคว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ต
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 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (sip1)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� sip1 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง iBoot จัะอน่ำญ�ตข้อผิ่ดพล�ดในำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแฮชื่ร์�กี่ดิสก์ี่ 
โวล่่ม SSV ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ csrutil หร่์อ bputil จั�กี่ 1TR

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (sip2)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� sip2 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง iBoot จัะไม่ล็อคกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำฮ�ร์์ดแวร์์ ภูมภิาคข้อความกำาหันดค่า
แบบอ่านได้อย่างเดียว (CTRR) ซ่�งทำ�เคร่์�องหม�ยให้หน่ำวยคว�มจัำ�เคอร์์เนำลเป็นำหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ไม่ส�ม�ร์ถ
เข่ยนำได้ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้โดยใช้ื่ csrutil หร่์อ bputil จั�กี่ 1TR

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (sip3)
• ปร์ะเภท: บูล่นำ

• สภาพแวดล้อมที�ผันแปร์ได้: 1TR

• คำาอธบิาย: ถ้� sip3 ม่อยู่และเป็นำจัริ์ง iBoot จัะไม่บังคับใช้ื่ร์�ยกี่�ร์อน่ำญ�ตท่�ม่ในำตัวสำ�หรั์บตัวแปร์ boot-
args ของตัวแปร์ NVRAM ซ่�งจัะฟิลเตอร์์ตัวเล่อกี่ท่�ส่งผ่่�นำไปยังเคอร์์เนำล ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงช่ื่องน่ำ�ได้
โดยใช้ื่ csrutil หร่์อ bputil จั�กี่ 1TR

 ใบรั์บร์องและ RemotePolicy
ต�มท่�ได้อธีบิ�ยในำกี่�ร์สร์้�งและกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่่ญแจัท่�ลงช่ื่�อ LocalPolicy นัำ�นำ Image4 ของ LocalPolicy ยังม่ 
Owner Identity Certificate (OIC) และ RemotePolicy ท่�ฝึงัอยู่อ่กี่ด้วย
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 คอมพิวเตอร์์ Mac ที�ใช้ี Intel

 กร์ะบวนการ์บูตสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Intel

 Mac ที�ใช้ี Intel ที�มีชิีป Apple T2 Security
เม่�อเปิดคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ชิื่ปจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยจั�กี่ 
Boot ROM ของชิื่ปในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำกัี่บ iPhone, iPad และ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ขั�นำตอนำน่ำ�จัะตร์วจัสอบ
ย่นำยันำตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบ iBoot และเป็นำขั�นำตอนำแร์กี่ในำลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อ โดย iBoot จัะ
ตร์วจัสอบเคอร์์เนำลและโค้ดส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลบนำชิื่ป T2 ซ่�งหลังจั�กี่นัำ�นำจัะตร์วจัสอบเฟิร์์มแวร์์ UEFI ของ Intel 
เฟิร์์มแวร์์ UEFI และล�ยเซ็นำท่�เก่ี่�ยวข้องจัะส�ม�ร์ถใช้ื่กัี่บชิื่ป T2 ได้แค่ในำตอนำแร์กี่เท่�นัำ�นำ

หลังจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ ภั�พดิสก์ี่เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะถูกี่เท่ยบผั่งไปยังส่วนำหน่ำ�งของหน่ำวยคว�มจัำ�ชิื่ป T2 
หน่ำวยคว�มจัำ�น่ำ�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้กัี่บ Intel CPU ผ่่�นำ enhanced Serial Peripheral Interface (eSPI) เม่�อ 
Intel CPU ดังกี่ล่�วบูตเป็นำครั์�งแร์กี่ จัะด่งข้อมูลเฟิร์์มแวร์์ UEFI ผ่่�นำ eSPI จั�กี่สำ�เนำ�ท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบคว�ม
สมบูร์ณ์์และเท่ยบผั่งหน่ำวยคว�มจัำ�ของเฟิร์์มแวร์์ซ่�งอยู่บนำชิื่ป T2

กี่�ร์ปร์ะเมินำลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ต่อบนำ Intel CPU โดยเฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะปร์ะเมินำล�ย
เซ็นำของ boot.efi ซ่�งเป็นำตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบของ macOS ล�ยเซ็นำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของ macOS สำ�หรั์บ 
Intel จัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำร์ูปแบบ Image4 เด่ยวกัี่นำกัี่บท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของ iOS, iPadOS และชิื่ป T2 
และโค้ดท่�แยกี่วเิคร์�ะห์ไฟล์ Image4 เป็นำโค้ดเด่ยวกัี่นำท่�เข้มงวดข่�นำจั�กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยสำ�หรั์บ 
iOS และ iPadOS ปัจัจ่ับันำ Boot.efi จัะตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำของไฟล์ท่�เร่์ยกี่ว่� immutablekernel เม่�อกี่�ร์
บูตอย่�งปลอดภััยเปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ไฟล์ immutablekernel จัะแสดงถ่งช่ื่ดส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลของ Apple ท่�สมบูร์ณ์์
ท่�ต้องใช้ื่ในำกี่�ร์บูต macOS นำโยบ�ยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยจัะสิ�นำส่ดลงเม่�อส่งต่อไปยัง immutablekernel และหลัง
จั�กี่นัำ�นำนำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยของ macOS (เช่ื่นำ กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ และส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล
ท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อ) จัะม่ผ่ล

ถ้�ม่ข้อผิ่ดพล�ดหร่์อคว�มล้มเหลวใดๆ ในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ� Mac จัะเข้�สู่โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำชิื่ป Apple T2 
Security หร่์อโหมดอัปเกี่ร์ดเฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU) ของชิื่ป Apple T2 Security
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 Microsoft Windows บน Mac ที�ใช้ี Intel ที�มีชิีป T2
ต�มค่�เริ์�มต้นำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ร์องรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยจัะเช่ื่�อถ่อเน่ำ�อห�ท่�ลงช่ื่�อโดย Apple เท่�นัำ�นำ อย่�งไร์
ก็ี่ต�ม ในำกี่�ร์ปรั์บปร์่งคว�มปลอดภััยของกี่�ร์ติดตั�ง Boot Camp บริ์ษัท Apple ยังร์องรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย
สำ�หรั์บ Windows อ่กี่ด้วย เฟิร์์มแวร์์ Unified Extensible Firmware Interface (UEFi) ม่สำ�เนำ�ของใบร์ับร์อง 
Microsoft Windows Production CA 2011 ท่�ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ� Bootloader ของ Microsoft

หัมายเหัตุ: ในำปัจัจ่ับันำ ไม่ม่คว�มเช่ื่�อถ่อให้สำ�หรั์บ Microsoft Corporation UEFI CA 2011 ท่�จัะอน่ำญ�ตให้ตร์วจั
สอบย่นำยันำโค้ดท่�ลงช่ื่�อโดยคู่ค้�ของ Microsoft UEFI CA น่ำ�มักี่นำำ�ม�ใช้ื่ในำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มถูกี่ต้องของตัว
โหลดเริ์�มต้นำร์ะบบสำ�หรั์บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์อ่�นำๆ เช่ื่นำ ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ต่�งๆ ของ Linux

กี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์บูต Windows อย่�งปลอดภััยไม่ได้เปิดใช้ื่ง�นำต�มค่�เริ์�มต้นำ แต่จัะถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำโดยใช้ื่ผู้่ช่ื่วย 
Boot Camp (BCA) เม่�อผู้่ใช้ื่เร่์ยกี่ใช้ื่ BCA จัะม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� macOS อ่กี่ครั์�งเพ่�อให้เช่ื่�อถ่อร์หัสท่�ลงช่ื่�อ
ของบริ์ษัทแร์กี่จั�กี่ Microsoft ในำร์ะหว�่งกี่�ร์บูต หลังจั�กี่ BCA ดำ�เนิำนำกี่�ร์เสร็์จัสิ�นำแล้ว ถ้� macOS 
ส่งผ่่�นำกี่�ร์ปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อของบริ์ษัทแร์กี่จั�กี่ Apple ในำร์ะหว่�งกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย เฟิร์์มแวร์์ UEFI 
จัะพย�ย�มปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อของวตัถ่ต�มกี่�ร์จัดัร์ูปแบบกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยสำ�หรั์บ UEFI ถ้�ดำ�เนิำนำกี่�ร์
ปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อได้สำ�เร็์จั Mac จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ต่อและบูต Windows ถ้�ดำ�เนิำนำกี่�ร์ไม่สำ�เร็์จั Mac จัะเข้�สู่ 
recoveryOS และแจัง้ผู้่ใช้ื่ว่�ปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อไม่สำ�เร็์จั

 คอมพิวเตอร์์ Mac ที�ใช้ี Intel ที�ไม่มีชิีป T2
Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ไม่ม่ชิื่ป T2 จัะไม่ร์องรั์บกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย ดังนัำ�นำเฟิร์์มแวร์์ Unified Extensible Firmware 
Interface (UEFi) จัะโหลดตัวบูต macOS (boot.efi) จั�กี่ร์ะบบไฟล์โดยไม่ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ และตัวบูตจัะ
โหลดเคอร์์เนำล (prelinkedkernel) จั�กี่ร์ะบบไฟล์โดยไม่ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ ในำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของ
ลำ�ดับกี่�ร์บูต ผู้่ใช้ื่ควร์เปิดใช้ื่ง�นำกี่ลไกี่คว�มปลอดภััยต่อไปน่ำ�ทั�งหมด:

• การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP): กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�จัะเปิดใช้ื่ง�นำต�มค่�เริ์�มต้นำ โดยจัะปกี่ป้องตัวบูตและ
เคอร์์เนำลจั�กี่กี่�ร์เข่ยนำท่�เป็นำอันำตร์�ยจั�กี่ภั�ยในำ macOS ท่�ใช้ื่ง�นำอยู่

• FileVault: ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�ได้สองวธิี:่ โดยผู้่ใช้ื่หร่์อโดยผู้่ดูแลของกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� 
(MDM) กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�จัะป้องกัี่นำผู้่โจัมต่ท่�ใช้ื่วธิีท่�งกี่�ยภั�พโดยใช้ื่โหมดดิสก์ี่เป้�หม�ยในำกี่�ร์เข่ยนำทับตัวบูต

• ร์หัสัผ่านเฟิร์์มแวร์์: ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�ได้สองวธิี:่ โดยผู้่ใช้ื่หร่์อโดยผู้่ดูแลของ MDM กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�
จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่โจัมต่ท่�ใช้ื่วธิีท่�งกี่�ยภั�พเปิดทำ�ง�นำโหมดบูตอ่�นำๆ เช่ื่นำ recoveryOS, โหมดผู้่ใช้ื่ร์�ยเด่ยว 
หร่์อโหมดดิสก์ี่เป้�หม�ย ซ่�งอ�จัทำ�ให้ตัวบูตถูกี่เข่ยนำทับได้ และยังช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์บูตจั�กี่ส่�ออ่�นำ ซ่�งผู้่
โจัมต่ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ร์หัสเพ่�อเข่ยนำทับตัวบูตได้
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 โหัมดการ์บูตของ Mac ที�ใช้ี Intel ที�มีชิีป Apple T2 Security

Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ม่โหมดกี่�ร์บูตหล�กี่หล�ยโหมดท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้ในำร์ะหว่�งกี่�ร์บูตโดย
กี่�ร์กี่ดช่ื่ดคำ�สั�งแป้นำพิมพ์ท่�เฟิร์์มแวร์์หร่์อตัวบูต UEFI ร์ู้จักัี่ โหมดบูตบ�งโหมด เช่ื่นำ โหมดผู้่ใช้ื่ร์�ยเด่ยว จัะใช้ื่ไม่ได้
จันำกี่ว่�จัะเปล่�ยนำนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยเป็นำ ไม่ม่คว�มปลอดภััย ในำยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ

โหัมด ปุ�มผสม คำาอธบิาย

กี่�ร์บูต macOS ไม่ม่ เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะส่งต่อไปยังตัวบูต macOS (แอปพลิเคชัื่นำ UEFI)  
ซ่�งส่งต่อไปยังเคอร์์เนำลของ macOS เม่�อบูตแบบม�ตร์ฐ�นำบนำ Mac  
ท่�เปิดใช้ื่ง�นำ File Vault อยู่ ตัวบูต macOS จัะแสดงอินำเทอร์์เฟซ
หน้ำ�ต่�งเข้�สู่ร์ะบบ ซ่�งจัะใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเพ่�อถอดร์หัสพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล

ตัวจัดักี่�ร์กี่�ร์เริ์�ม 
ต้นำทำ�ง�นำ

Option (⌥) เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเปิดใช้ื่แอปพลิเคชัื่นำ UEFI ในำตัวท่�แสดง 
อินำเทอร์์เฟซกี่�ร์เล่อกี่อ่ปกี่ร์ณ์์สำ�หรั์บกี่�ร์บูตให้กัี่บผู้่ใช้ื่

โหมดดิสก์ี่เป้�หม�ย 
(TDM)

T เฟิร์์มแวร์์ UEFI เปิดใช้ื่แอปพลิเคชัื่นำ UEFI ในำตัวท่�แสดงอ่ปกี่ร์ณ์์จััดเก็ี่บ
ข้อมูลภั�ยในำเป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบดิบท่�ทำ�ง�นำบนำบล็อกี่ผ่่�นำ 
Fire Wire, Thunderbolt, USB หร่์อกี่�ร์ร์วมกัี่นำแบบต่�งๆ ของส�ม
พอร์์ตน่ำ� (ข่�นำอยู่กัี่บร์่่นำของ Mac)

โหมดผู้่ใช้ื่ร์�ยเด่ยว Command (⌘)-S เคอร์์เนำลของ macOS ส่งผ่่�นำธีง -s ในำเวคเตอร์์อ�ร์์กิี่วเมนำต์ของ 
launchd จั�กี่นัำ�นำ launchd จัะสร้์�งเชื่ลล์ผู้่ใช้ื่ร์�ยเด่ยวในำ tty ของ
แอปจัอคอนำโซล

หัมายเหัตุ: ถ้�ผู้่ใช้ื่ออกี่จั�กี่เชื่ลล์ macOS จัะบูตต่อเน่ำ�องไปยัง
หน้ำ�ต่�งเข้�สู่ร์ะบบ

recovery OS Command (⌘)-R เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะโหลด macOS ขั�นำตำ�จั�กี่ไฟล์ภั�พดิสก์ี่ (.dmg)  
ท่�ลงช่ื่�อบนำอ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำ

Recovery OS 
ท�งอินำเทอร์์เน็ำต

Option (⌥)-Command (⌘)-R ภั�พดิสก์ี่ท่�ลงช่ื่�อจัะถูกี่ด�วน์ำโหลดจั�กี่อินำเทอร์์เน็ำตโดยใช้ื่ HTTP

กี่�ร์วินิำจัฉััย D เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะโหลดสภั�พแวดล้อมกี่�ร์วินิำจัฉััย UEFI ขั�นำตำ�จั�กี่
ไฟล์ภั�พดิสก์ี่ท่�ลงช่ื่�อบนำอ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำ

กี่�ร์วินิำจัฉััยท�ง
อินำเทอร์์เน็ำต

Option (⌥)-D ภั�พดิสก์ี่ท่�ลงช่ื่�อจัะถูกี่ด�วน์ำโหลดจั�กี่อินำเทอร์์เน็ำตโดยใช้ื่ HTTP

กี่�ร์บูต Windows ไม่ม่ ถ้� Windows ได้รั์บกี่�ร์ติดตั�งโดยใช้ื่ Boot Camp เฟิร์์มแวร์์ UEFI  
จัะส่งต่อไปยังตัวบูต Windows ซ่�งส่งต่อไปยังเคอร์์เนำลของ Windows
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 ยูทิลิตี�ความปลอดภัยของการ์เริ์�มต้นร์ะบบบน Mac ที�มีชิีป Apple T2 Security

 ภาพร์วม
บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบจัะจััดกี่�ร์กัี่บกี่�ร์ตั�งค่�
นำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยหล�ยร์�ยกี่�ร์ ยูทิลิต่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดยกี่�ร์บูตไปยัง recoveryOS แล้วเล่อกี่ยูทิลิต่�
คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบจั�กี่เมนูำยูทิลิต่� และยูทิลิต่�จัะปกี่ป้องกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยท่�ร์องรั์บจั�กี่จั�กี่
กี่�ร์ควบค่มโดยง่�ยจั�กี่ผู้่โจัมต่

กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยท่�สำ�คัญต้องใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�แม้จัะอยู่ในำโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ เม่�อเปิดยูทิลิต่�คว�มปลอดภััย
ของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบเป็นำครั์�งแร์กี่ ร์ะบบจัะแจัง้ให้ผู้่ใช้ื่ป้อนำร์หัสผ่่�นำผู้่ดูแลร์ะบบจั�กี่กี่�ร์ติดตั�ง macOS หลักี่ท่�เช่ื่�อม
โยงกัี่บ recoveryOS ท่�บูตอยู่ในำปัจัจ่ับันำ แต่ถ้�ไม่ม่ผู้่ดูแลร์ะบบ จัะต้องสร้์�งผู้่ดูแลข่�นำม�หน่ำ�งร์�ยก่ี่อนำจั่งจัะส�ม�ร์ถ
เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยได้ ชิื่ป T2 กี่ำ�หนำดให้คอมพิวเตอร์์ Mac ต้องบูตเข้�สู่ recoveryOS และต้องม่กี่�ร์ตร์วจัสอบ
สิทธีิ�ด้วยข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�ได้รั์บกี่�ร์สนัำบสน่ำนำจั�กี่ Secure Enclave ก่ี่อนำจัง่จัะส�ม�ร์ถทำ�กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ย
ดังกี่ล่�วได้ กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยม่ข้อกี่ำ�หนำดโดยนัำยสองข้อ recoveryOS จัะต้อง:

• บูตจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�เช่ื่�อมต่อโดยตร์งกัี่บชิื่ป T2 เน่ำ�องจั�กี่พ�ร์์ติชัื่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำๆ ไม่ม่
เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�ร์องรั์บ Secure Enclave ซ่�งผู่กี่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์จััดเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำ

• อยู่บนำดิสก์ี่โวล่่มท่�ใช้ื่ APFS เน่ำ�องจั�กี่ม่กี่�ร์ร์องรั์บเฉัพ�ะกี่�ร์จัดัเก็ี่บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ในำกี่�ร์
กีู่้ค่นำท่�ส่งไปยัง Secure Enclave บนำดิสก์ี่โวล่่ม APFS “พร่์บูต” ของไดร์ฟ์ ดิสก์ี่โวล่่มท่�จัดัร์ูปแบบ HFS Plus จัะ
ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยได้

นำโยบ�ยน่ำ�จัะแสดงเฉัพ�ะในำยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป T2 แม้ว่�กี่ร์ณ่์
กี่�ร์ใช้ื่ง�นำส่วนำใหญ่ไม่ควร์ต้องเปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย แต่ในำท้�ยท่�ส่ดผู้่ใช้ื่ก็ี่จัะส�ม�ร์ถควบค่ม
กี่�ร์ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำเองได้ และอ�จัเล่อกี่ท่�จัะปิดใช้ื่ง�นำหร่์อด�วน์ำเกี่ร์ดฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำของกี่�ร์บูตอย่�ง
ปลอดภััยบนำ Mac ต�มคว�มต้องกี่�ร์ของตนำเอง

กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยท่�ดำ�เนิำนำกี่�ร์จั�กี่ภั�ยในำแอปน่ำ�จัะปรั์บใช้ื่เฉัพ�ะกัี่บกี่�ร์ปร์ะเมินำลำ�ดับ
กี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำบนำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Intel ตัวเล่อกี่ “กี่�ร์บูตชิื่ป T2 อย่�ง
ปลอดภััย” จัะม่ผ่ลเสมอ

นำโยบ�ยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�เป็นำกี่�ร์ตั�งค่�อย่�งใดอย่�งหน่ำ�งจั�กี่ส�มกี่�ร์ตั�งค่�เหล่�น่ำ�ได้: 
คว�มปลอดภััยแบบเต็ม คว�มปลอดภััยแบบป�นำกี่ล�ง และไม่ม่คว�มปลอดภััย ไม่ม่คว�มปลอดภััยใดท่�ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์
ปร์ะเมินำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยบนำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Intel ได้อย่�งสมบูร์ณ์์และอน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถบูตท่กี่สิ�งท่�
พวกี่เข�ต้องกี่�ร์ได้
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 นโยบายการ์บูตด้วยความปลอดภัยแบบเต็ม
คว�มปลอดภััยแบบเต็มเป็นำนำโยบ�ยกี่�ร์บูตเริ์�มต้นำและทำ�ง�นำคล้�ยกัี่บ iOS และ iPadOS หร่์อคว�มปลอดภััยแบบ
เต็มบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon เม่�อซอฟต์แวร์์ด�วน์ำโหลดเสร็์จัและพร้์อมติดตั�ง ซอฟต์แวร์์จัะถูกี่ปรั์บให้เป็นำส่วนำ
ตัวด้วยล�ยเซ็นำท่�ม่ Exclusive Chip Identification (ECID) ซ่�งเป็นำ ID เฉัพ�ะสำ�หรั์บชิื่ป T2 ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� เป็นำส่วนำ
หน่ำ�งของคำ�ขอลงช่ื่�อ ล�ยเซ็นำท่�ได้รั์บจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อนัำ�นำจัะไม่ซำ�ใคร์และส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้โดยชิื่ป T2 เฉัพ�ะ
เท่�นัำ�นำ เฟิร์์มแวร์์ Unified Extensible Firmware Interface (UEFi) ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�เม่�อ
นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยเต็มร์ูปแบบม่ผ่ลบังคับใช้ื่ ล�ยเซ็นำท่�กี่ำ�หนำดไม่ได้เป็นำเพ่ยงกี่�ร์เซ็นำโดย Apple เท่�นัำ�นำ แต่
เป็นำกี่�ร์เซ็นำสำ�หรั์บ Mac เคร่์�องน่ำ�โดยเฉัพ�ะ โดยจัะเช่ื่�อมโยง macOS เวอร์์ชัื่�นำนัำ�นำกัี่บ Mac เคร่์�องนัำ�นำ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�
จัะช่ื่วยปอ้งกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบย้อนำกี่ลับดังท่�ได้อธีบิ�ยไวส้ำ�หรั์บคว�มปลอดภััยแบบเต็มบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

 นโยบายการ์บูตด้วยความปลอดภัยปานกลาง
นำโยบ�ยกี่�ร์บูตด้วยคว�มปลอดภััยป�นำกี่ล�งค่อนำข้�งเหม่อนำกัี่บกี่�ร์บูต UEFI อย่�งปลอดภััยแบบดั�งเดิม ซ่�งผู้่
จัำ�หน่ำ�ย (ในำกี่ร์ณ่์น่ำ�ค่อ Apple) จัะสร้์�งล�ยเซ็นำดิจัติอลสำ�หรั์บโค้ดเพ่�อย่นำยันำว่�ม�จั�กี่ผู้่จัำ�หน่ำ�ย ด้วยวธิีน่่ำ� ผู้่โจัมต่
จัะไม่ส�ม�ร์ถใส่โค้ดท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อได้ เร์�เร่์ยกี่ล�ยเซ็นำน่ำ�ว่�เป็นำล�ยเซ็นำ “ส�กี่ล” เน่ำ�องจั�กี่ส�ม�ร์ถใช้ื่บนำ Mac ได้ท่กี่
เคร่์�องโดยไม่จัำ�กัี่ดจัำ�นำวนำคร์ั�ง สำ�หรั์บ Mac ท่�ม่ช่ื่ดนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยป�นำกี่ล�ง iOS, iPadOS และชิื่ป T2 
เองไม่ร์องรั์บล�ยเซ็นำส�กี่ล กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�จัะไม่พย�ย�มป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบย้อนำกี่ลับ

 นโยบายการ์บูตสื�อ
นำโยบ�ยกี่�ร์บูตส่�อจัะม่เฉัพ�ะบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป T2 เท่�นัำ�นำและเป็นำอิสร์ะจั�กี่นำโยบ�ยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย 
ดังนัำ�นำแม้ว่�ผู้่ใช้ื่จัะปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย แต่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์น่ำ�จัะไม่เปล่�ยนำลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำต�มค่�เริ์�ม
ต้นำท่�ป้องกัี่นำไม่ให้สิ�งอ่�นำใดบูต Mac ได้นำอกี่เหน่ำอจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�เช่ื่�อมต่อโดยตร์งกัี่บชิื่ป T2 (นำโยบ�ย
กี่�ร์บูตส่�อไม่จัำ�เป็นำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม โปร์ดดูกี่�ร์ควบค่มนำโยบ�ยคว�มปลอดภััย
ดิสก์ี่เริ์�มต้นำร์ะบบ)

 การ์ปกปอ้งด้วยร์หัสัผ่านเฟิร์์มแวร์์ใน Mac ที�ใช้ี Intel

macOS บนำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ร์องรั์บกี่�ร์ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์เพ่�อช่ื่วย
ป้องกัี่นำกี่�ร์แก้ี่ไขกี่�ร์ตั�งค่�เฟิร์์มแวร์์โดยไม่ตั�งใจับนำ Mac ท่�ร์ะบ่เฉัพ�ะ ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อ
ป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์เล่อกี่โหมดบูตอ่�นำๆ เช่ื่นำ กี่�ร์บูตไปยัง recoveryOS หร่์อโหมดผู้่ใช้ื่ร์�ยเด่ยว กี่�ร์บูตจั�กี่ดิสก์ี่ 
โวล่่มท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต หร่์อกี่�ร์บูตไปยังโหมดดิสก์ี่เป้�หม�ย

หัมายเหัตุ: ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ไม่ใช่ื่สิ�งจัำ�เป็นำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon เน่ำ�องจั�กี่ฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำ 
ของเฟิร์์มแวร์์ท่�สำ�คัญท่�ม่กี่�ร์จัำ�กัี่ดนัำ�นำได้ถูกี่ย้�ยไปยัง recoveryOS แล้ว และ (เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ FileVault) 
recoveryOS จัะใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ก่ี่อนำจัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�สำ�คัญได้

โหมดท่�เป็นำพ่�นำฐ�นำท่�ส่ดของร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จั�กี่ยูทิลิต่�ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ของ recoveryOS 
บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ไม่มชิีื่ป T2 และจั�กี่ยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�มชิีื่ป T2 
ตัวเล่อกี่ขั�นำสูง (เช่ื่นำ คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์แจัง้ขอร์หัสผ่่�นำในำกี่�ร์บูตท่กี่ครั์�ง) ม่ให้เล่อกี่จั�กี่เคร์่�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง 
firmwarepasswd ในำ macOS

กี่�ร์ตั�งร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ถ่อเป็นำสิ�งสำ�คัญอย่�งยิ�งในำกี่�ร์ลดคว�มเส่�ยงของกี่�ร์โจัมต่บนำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�
ใช้ื่ Intel ซ่�งไม่ม่ชิื่ป T2 จั�กี่ผู้่โจัมต่ท�งกี่�ยภั�พ ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ส�ม�ร์ถช่ื่วยป้องกัี่นำผู้่โจัมต่ไม่ให้บูตไปยัง 
recoveryOS ซ่�งส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP) ได้ และด้วยกี่�ร์จัำ�กัี่ดกี่�ร์บูตส่�ออ่�นำ 
ผู้่โจัมต่จัะไม่ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�ม่สิทธีิ�พิเศษจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์อ่�นำเพ่�อโจัมต่เฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงได้

กี่ลไกี่กี่�ร์ร่์เซ็ตร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ม่ให้เพ่�อช่ื่วยผู้่ใช้ื่ท่�ล่มร์หัสผ่่�นำของตัวเอง ให้ผู้่ใช้ื่กี่ดช่ื่ดคำ�สั�งแป้นำพิมพ์เม่�อเริ์�มต้นำ
ร์ะบบ แล้วจัะม่สตริ์งเฉัพ�ะร์่่นำแสดงข่�นำม�เพ่�อให้นำำ�ไปให้กัี่บ AppleCare AppleCare จัะลงช่ื่�อแบบดิจัติอลบนำแหล่ง
ข้อมูลท่�ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบล�ยเซ็นำโดยตัวร์ะบ่แหล่งทรั์พย�กี่ร์ส�กี่ล (URI) ถ้�ล�ยเซ็นำดังกี่ล่�วผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบ
คว�มถูกี่ต้อง และเน่ำ�อห�นัำ�นำม่ไว้สำ�หรั์บ Mac ท่�ร์ะบ่เฉัพ�ะ เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเอ�ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ออกี่
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สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ไม่ต้องกี่�ร์ให้ผู้่อ่�นำนำอกี่จั�กี่ตัวเองเอ�ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ของตนำออกี่โดยใช้ื่ซอฟต์แวร์์  
ตัวเล่อกี่ -disable-reset-capability จั่งถูกี่เพิ�มไปยังเคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง firmwarepasswd 
ในำ macOS 10.15 ก่ี่อนำกี่�ร์ตั�งค่�ตัวเล่อกี่น่ำ� ผู้่ใช้ื่จัะต้องรั์บทร์�บว่�ห�กี่ล่มร์หัสผ่่�นำและต้องกี่�ร์เอ�ออกี่ ผู้่ใช้ื่
จัะต้องรั์บผิ่ดชื่อบค่�ใช้ื่จั่�ยในำกี่�ร์เปล่�ยนำลอจัิกี่บอร์์ดท่�จัำ�เป็นำเพ่�อให้บร์ร์ล่เป้�หม�ยน่ำ� องค์กี่ร์ท่�ต้องกี่�ร์ปกี่ป้อง
คอมพิวเตอร์์ Mac ของตนำจั�กี่ผู้่โจัมต่ภั�ยนำอกี่และจั�กี่พนัำกี่ง�นำจัะต้องตั�งร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์บนำร์ะบบท่�เป็นำของ
องค์กี่ร์ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ต�มวธิีใ่ดๆ ดังต่อไปน่ำ�:

• เม่�อเตร่์ยมใช้ื่ง�นำโดยใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง firmwarepasswd ด้วยตัวเอง

• ด้วยเคร่์�องม่อกี่�ร์จัดักี่�ร์ของบริ์ษัทอ่�นำท่�ใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง firmwarepasswd

• กี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM)

 recoveryOS และสภาพแวดล้อมการ์วนิิจัฉัยสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Intel

recoveryOS
recoveryOS ถูกี่แยกี่ออกี่จั�กี่ macOS หลักี่อย่�งสมบูร์ณ์์ และเน่ำ�อห�ทั�งหมดจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำไฟล์ภั�พดิสก์ี่ท่�ช่ื่�อ 
BaseSystem.dmg และยังม่ BaseSystem.chunklist ท่�เก่ี่�ยวข้องซ่�งใช้ื่ในำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์
ของ BaseSystem.dmg อ่กี่ด้วย chunklist ค่อช่ื่ดแฮชื่สำ�หรั์บชิื่�นำส่วนำขนำ�ด 10 MB ของ BaseSystem.dmg 
เฟิร์์มแวร์์ Unified Extensible Firmware Interface (UEFi) จัะปร์ะเมินำล�ยเซ็นำของไฟล์ chunklist จั�กี่นัำ�นำ
ปร์ะเมินำแฮชื่ท่ละร์�ยกี่�ร์จั�กี่ BaseSystem.dmg วธิีน่่ำ�จัะช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�ล�ยเซ็นำจัะตร์งกัี่บเน่ำ�อห�ลงช่ื่�อซ่�งม่อยู่ในำ 
chunklist ถ้�แฮชื่ใดๆ เหล่�น่ำ�ไม่ตร์งกัี่นำ กี่�ร์บูตจั�กี่ recoveryOS ในำเคร่์�องจัะถูกี่ยกี่เลิกี่ และเฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะ
พย�ย�มบูตจั�กี่ recoveryOS ท�งอินำเทอร์์เน็ำตแทนำ

ถ้�กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำดำ�เนิำนำกี่�ร์สำ�เร็์จัแล้ว เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะต่อเช่ื่�อม BaseSystem.dmg เป็นำดิสก์ี่ RAM และ
เปิดใช้ื่ไฟล์ boot.efi ท่�อยู่ในำนัำ�นำ ไม่จัำ�เป็นำต้องให้เฟิร์์มแวร์์ UEFI ดำ�เนิำนำกี่�ร์ตร์วจัสอบเฉัพ�ะสำ�หรั์บ boot.efi หร่์อ
ไม่ต้องให้ boot.efi ดำ�เนิำนำกี่�ร์ตร์วจัสอบเคอร์์เนำล เน่ำ�องจั�กี่เน่ำ�อห�แบบสมบูร์ณ์์ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ (ซ่�งม่องค์
ปร์ะกี่อบเหล่�น่ำ�เป็นำเพ่ยงส่วนำย่อย) ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มสมบูร์ณ์์เร่์ยบร้์อยแล้ว

 การ์วนิิจัฉัยของ Apple
ขั�นำตอนำสำ�หรั์บกี่�ร์บูตสภั�พแวดล้อมกี่�ร์วินิำจัฉััยในำเคร่์�องจัะเหม่อนำกัี่บกี่�ร์เปิดทำ�ง�นำ recoveryOS เก่ี่อบทั�งหมด 
ไฟล์ AppleDiagnostics.dmg และ AppleDiagnostics.chunklist จัะถูกี่นำำ�ม�ใช้ื่แยกี่จั�กี่กัี่นำ แต่จัะได้รั์บกี่�ร์
ตร์วจัสอบย่นำยันำในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่บไฟล์ BaseSystem แทนำท่�จัะเปิดใช้ื่ boot.efi เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเปิดใช้ื่ไฟล์
ภั�ยในำภั�พดิสก์ี่ (ไฟล์ .dmg) ท่�ช่ื่�อ diags.efi ซ่�งม่หน้ำ�ท่�เร่์ยกี่ใช้ื่ไดร์เวอร์์ UEFI อ่�นำๆ ท่�ส�ม�ร์ถเป็นำส่�อกี่ล�งและ
ตร์วจัสอบห�ข้อผิ่ดพล�ดในำฮ�ร์์ดแวร์์ได้

 recoveryOS และสภาพแวดล้อมการ์วนิิจัฉัยทางอินเทอร์์เน็ต
ถ้�เกิี่ดข้อผิ่ดพล�ดข่�นำในำกี่�ร์เปิดทำ�ง�นำของกี่�ร์กีู่้ค่นำในำเคร่์�องหร่์อสภั�พแวดล้อมกี่�ร์วินิำจัฉััย เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะ
พย�ย�มด�วน์ำโหลดภั�พดิสก์ี่จั�กี่อินำเทอร์์เน็ำตแทนำ (ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถร้์องขอให้ด่งข้อมูลภั�พดิสก์ี่จั�กี่อินำเทอร์์เน็ำต
โดยเฉัพ�ะได้โดยใช้ื่ลำ�ดับป่�มแบบพิเศษท่�กี่ดค้�งไวใ้นำขณ์ะท่�บูต) กี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องของคว�มสมบูร์ณ์์ของ
ภั�พดิสก์ี่และ chunklist ท่�ด�วน์ำโหลดจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์กีู่้ค่นำ OS จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่บภั�พดิสก์ี่ท่�ด่ง
ข้อมูลม�จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูล

แม้ว่�จัะเช่ื่�อมต่อกัี่บเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์กีู่้ค่นำ OS โดยใช้ื่ HTTP แต่เน่ำ�อห�ท่�ด�วน์ำโหลดทั�งหมดจัะยังคงถูกี่ตร์วจัสอบ
คว�มสมบูร์ณ์์ต�มท่�อธีบิ�ยไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� และด้วยเหต่นัำ�นำจัง่ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์ถูกี่จัดักี่�ร์โดยผู้่โจัมต่ท่�ม่
กี่�ร์ควบค่มเคร์่อข่�ย ในำกี่ร์ณ่์ท่�ชิื่�นำส่วนำแต่ละชิื่�นำไม่ผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์ ชิื่�นำส่วนำนัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์
ร้์องขออ่กี่ครั์�งจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์กีู่้ค่นำ OS เป็นำจัำ�นำวนำ 11 ครั์�งก่ี่อนำท่�จัะยกี่เลิกี่และแสดงข้อผิ่ดพล�ด

เม่�อเพิ�มโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำท�งอินำเทอร์์เน็ำตและโหมดกี่�ร์วินิำจัฉััยลงในำคอมพิวเตอร์์ Mac ในำปี 2011 ม่กี่�ร์ตัดสินำใจัว่�
วธิีท่่�น่ำ�จัะด่กี่ว่�ค่อกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ส่งต่อข้อมูล HTTP ท่�ง่�ยข่�นำและกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�เน่ำ�อห�โดยใช้ื่กี่ลไกี่ 
chunklist แทนำกี่�ร์ใช้ื่ฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำ HTTPS ท่�ซับซ้อนำกี่ว่�ในำเฟิร์์มแวร์์ UEFI และส่งผ่ลให้เพิ�มพ่�นำหน้ำ�ของ
กี่�ร์โจัมต่ของเฟิร์์มแวร์์
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 ความปลอดภัยของดิสก์โวลุ่มร์ะบบที�ลงชืี�อใน iOS, 
iPadOS และ macOS
Apple ได้เปิดตัวดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบแบบอ่�นำอย่�งเด่ยว ซ่�งเป็นำดิสก์ี่โวล่่มแยกี่เฉัพ�ะสำ�หรั์บเน่ำ�อห�ร์ะบบสำ�หรั์บ 
macOS 10.15 และม่กี่�ร์เพิ�มกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�รั์ดกี่่มให้กัี่บเน่ำ�อห�ร์ะบบด้วย ดิสก์โวลุ่มร์ะบบที�ลงชืี�อ (SSV) 
สำ�หรั์บ macOS 11 ข่�นำไป SSV ม่กี่ลไกี่เคอร์์เนำลท่�ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์ของเน่ำ�อห�ร์ะบบในำร์ันำไทม์ และ
ปฏิิเสธีข้อมูลใดๆ เช่ื่นำ ร์หัสและไม่ใช่ื่ร์หัส โดยไม่ต้องม่ล�ยเซ็นำกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ถูกี่ต้องจั�กี่ Apple ตั�งแต่ iOS 15 และ 
iPadOS 15 เป็นำต้นำไป ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ยังได้รั์บกี่�ร์ป้องกัี่นำด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสของดิสก์ี่
โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ

SSV นำอกี่จั�กี่จัะช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์ดัดแปลงซอฟต์แวร์์ใดๆ ของ Apple ท่�เป็นำส่วนำหน่ำ�งของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์แล้ว ยัง
ทำ�ให้กี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ macOS ม่คว�มเสถ่ยร์และปลอดภััยม�กี่ข่�นำอ่กี่ด้วย และเน่ำ�องจั�กี่ SSV ใช้ื่สแนำปช็ื่อต 
APFS (Apple File System) ถ้�ม่กี่�ร์อัปเดตท่�ไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้ เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�ของร์ะบบจัะถูกี่กีู่้ค่นำโดยไม่ม่
กี่�ร์ติดตั�งอ่กี่ครั์�ง

ตั�งแต่ม่กี่�ร์เปิดตัว APFS ได้มอบคว�มสมบูร์ณ์์ให้กัี่บเมต�ด�ต้�ของร์ะบบไฟล์โดยใช้ื่เช็ื่คซัมท่�ไม่เข้�ร์หัสบนำอ่ปกี่ร์ณ์์
จััดเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำ SSV เพิ�มคว�มปลอดภััยให้กี่ลไกี่คว�มสมบูร์ณ์์โดยเพิ�มแฮชื่กี่�ร์เข้�ร์หัส ซ่�งจัะขย�ยกี่ลไกี่เพ่�อ
ร์วมท่กี่ไบต์ของข้อมูลไฟล์ ข้อมูลจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำ (ร์วมถ่งเมต�ด�ต้�ของร์ะบบไฟล์) จัะถูกี่แฮชื่แบบ
เข้�ร์หัสในำเส้นำท�งกี่�ร์อ่�นำ และเปร่์ยบเท่ยบแฮชื่กัี่บค่�ท่�ค�ดไวใ้นำเมต�ด�ต้�ของร์ะบบไฟล์ ในำกี่ร์ณ่์ท่�ไม่ตร์งกัี่นำ ร์ะบบ
จัะอน่ำม�นำว่�ข้อมูลถูกี่ดัดแปลง และจัะไม่ส่งกี่ลับไปยังซอฟต์แวร์์ท่�ขอ

แฮชื่ SHA256 ของ SSV แต่ละร์�ยกี่�ร์ถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำโคร์งสร้์�งเมต�ด�ต้�ของร์ะบบไฟล์หลักี่ซ่�งม่กี่�ร์แฮชื่เอง 
และเน่ำ�องจั�กี่แต่ละโหนำดของโคร์งสร้์�งจัะตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์ของแฮชื่ของโหนำดลูกี่ซำ�ๆ ซ่�งคล้�ยกัี่บ
โคร์งสร้์�งแฮชื่ไบนำ�ร่์ (Merkle) ค่�แฮชื่ของโหนำดร์�กี่ หร่์อท่�เร่์ยกี่ว่�ตร์าปร์ะทับ จัะคร์อบคล่มท่กี่ไบต์ของข้อมูลในำ 
SSV ซ่�งหม�ยคว�มว่�ล�ยเซ็นำกี่�ร์เข้�ร์หัสจัะคร์อบคล่มดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบทั�งดิสก์ี่

ร์ะหว่�งกี่�ร์ติดตั�งและอัปเดต macOS ตร์�ปร์ะทับจัะถูกี่คำ�นำวณ์ใหม่จั�กี่ร์ะบบไฟล์ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ และกี่�ร์คำ�นำวณ์นัำ�นำจัะ
ถูกี่ตร์วจัสอบเท่ยบกัี่บกี่�ร์คำ�นำวณ์ท่� Apple ลงช่ื่�อไว ้บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ตัวโหลดเริ์�มต้นำร์ะบบจัะตร์วจั
สอบย่นำยันำตร์�ปร์ะทับก่ี่อนำถ่�ยโอนำกี่�ร์ควบค่มไปยังเคอร์์เนำล บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ตัว
โหลดเริ์�มต้นำร์ะบบจัะส่งต่อกี่�ร์วดัและล�ยเซ็นำไปยังเคอร์์เนำล จั�กี่นัำ�นำจัะตร์วจัสอบย่นำยันำตร์�ปร์ะทับโดยตร์งก่ี่อนำต่อ
เช่ื่�อมกัี่บร์ะบบไฟล์ร์�กี่ ในำกี่ร์ณ่์ใดกี่ร์ณ่์หน่ำ�งต่อไปน่ำ� ห�กี่ดำ�เนิำนำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำไม่สำ�เร็์จั กี่ร์ะบวนำกี่�ร์เร์ิ�มต้นำ
ร์ะบบจัะหย่ด และผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้ให้ติดตั�ง macOS อ่กี่ครั์�ง ขั�นำตอนำน่ำ�จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ซำ�ท่กี่ครั์�งท่�ม่กี่�ร์บูต ยกี่เว้นำ
ว่�ผู้่ใช้ื่ได้เล่อกี่ท่�จัะเข้�สู่โหมดคว�มปลอดภััยตำ�และได้เล่อกี่ท่�จัะปิดใช้ื่ง�นำดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อไวแ้ยกี่ต่�งห�กี่

ในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ iOS และ iPadOS ดิสก์ี่โวล่่มของร์ะบบจัะถูกี่จัดัเตร่์ยมและคำ�นำวณ์ใหม่ในำลักี่ษณ์ะ
เด่ยวกัี่นำ Bootloader ของ iOS และ iPadOS จัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ตร์�ปร์ะทับไม่เส่ยห�ยและตร์งกัี่บค่�ท่�ลงช่ื่�อไว้
โดย Apple ก่ี่อนำท่�จัะอน่ำญ�ตให้อ่ปกี่ร์ณ์์เริ์�มใช้ื่ง�นำเคอร์์เนำลได้ ไม่ตร์งกัี่นำเม่�อบูตแจัง้ให้ผู้่ใช้ื่อัปเดตซอฟต์แวร์์ร์ะบบ
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ ผู้่ใช้ื่ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ป้องกัี่นำดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อบนำ iOS และ iPadOS

 SSV และการ์ลงชืี�อร์หัสั
กี่�ร์ลงช่ื่�อร์หัสยังคงม่อยู่และบังคับใช้ื่โดยเคอร์์เนำล ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อจัะให้กี่�ร์ปกี่ป้องเม่�อม่กี่�ร์อ่�นำไบต์จั�กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยนำอกี่ ในำท�งกี่ลับกัี่นำ กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดจัะให้กี่�ร์ปกี่ป้องเม่�อวตัถ่ Mach ได้รั์บกี่�ร์เท่ยบผั่ง
หน่ำวยคว�มจัำ�เป็นำส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ได้ ทั�ง SSV และกี่�ร์ลงช่ื่�อร์หัสจัะปกี่ป้องร์หัสท่�ปฏิิบัติง�นำได้บนำเส้นำท�งกี่�ร์อ่�นำ
และปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งหมด
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 SSV และ FileVault
ในำ macOS 11 กี่�ร์ปกี่ป้องในำเคร่์�องท่�เท่ยบเท่�กัี่นำสำ�หรั์บเน่ำ�อห�ร์ะบบจัะม�จั�กี่ SSV ดังนัำ�นำดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบไม่จัำ�เป็นำ
ต้องเข้�ร์หัสอ่กี่ต่อไป กี่�ร์แก้ี่ไขใดๆ ท่�ดำ�เนิำนำกี่�ร์ไปยังร์ะบบไฟล์ขณ์ะพักี่อยู่จัะตร์วจัพบโดยร์ะบบไฟล์เม่�อม่กี่�ร์อ่�นำ 
ถ้�ผู้่ใช้ื่ได้เปิดใช้ื่ง�นำ FileVault ไว้ เน่ำ�อห�ของผู้่ใช้ื่บนำดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลจัะยังคงเข้�ร์หัสอยู่ด้วยคว�มลับท่�ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำด

ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะปิดใช้ื่ง�นำ SSV ร์ะบบท่�พักี่อยู่จัะม่ช่ื่องโหวใ่ห้ดัดแปลง และกี่�ร์ดัดแปลงน่ำ�อ�จัช่ื่วยให้ผู้่โจัมต่ด่งข้อมูล
ผู้่ใช้ื่ท่�เข้�ร์หัสเม่�อม่กี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบในำคร์ั�งถัดไปได้ ดังนัำ�นำ ร์ะบบจัะไม่อน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่ปิดใช้ื่ง�นำ SSV ห�กี่เปิดใช้ื่ง�นำ 
FileVault อยู่ กี่�ร์ปกี่ป้องขณ์ะพักี่อยู่ต้องเปิดใช้ื่ง�นำหร่์อปิดใช้ื่ง�นำอยู่สำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่มทั�งสองดิสก์ี่ด้วยกี่�ร์ทำ�ง�นำ
ท่�สอดคล้องกัี่นำ

ในำ macOS 10.15 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ� FileVault ปกี่ป้องซอฟต์แวร์์ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ขณ์ะท่�ซอฟต์แวร์์พักี่อยู่โดยกี่�ร์
เข้�ร์หัสเน่ำ�อห�ของผู้่ใช้ื่และร์ะบบด้วยกี่่ญแจัท่�ปกี่ป้องโดยคว�มลับท่�ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำด กี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�จัะป้องกัี่นำผู้่โจัมต่ท่�เข้�
ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ท�งกี่�ยภั�พได้ไม่ให้ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งหร่์อแก้ี่ไขร์ะบบไฟล์ท่�ม่ซอฟต์แวร์์ร์ะบบได้อย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พ

 SSV และ Mac ที�มีชิีป Apple T2 Security
บนำ Mac ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security เฉัพ�ะ macOS เองเท่�นัำ�นำท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่ SSV ซอฟต์แวร์์ท่�ทำ�ง�นำ
บนำชิื่ป T2 และตร์วจัสอบย่นำยันำ macOS ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย

 ร์ายการ์อัปเดตซอฟต์แวร์์ที�ปลอดภัย
คว�มปลอดภััยค่อกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ กี่�ร์บูตร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เวอร์์ชัื่�นำท่�ติดตั�งจั�กี่โร์งง�นำได้อย่�งสมำ�เสมอนัำ�นำไม่เพ่ยง
พอ ร์ะบบยังต้องม่กี่ลไกี่ท่�ส�ม�ร์ถร์ับร์�ยกี่�ร์อัปเดตคว�มปลอดภััยล่�ส่ดได้อย่�งร์วดเร็์วและปลอดภััยอ่กี่ด้วย 
Apple ออกี่ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์เพ่�อแก้ี่ไขข้อกัี่งวลเร่์�องคว�มปลอดภััยท่�เกิี่ดข่�นำอยู่เสมอ ผู้่ใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS 
และ iPadOS จัะร์ับกี่�ร์แจัง้เต่อนำร์�ยกี่�ร์อัปเดตบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ ผู้่ใช้ื่ Mac จัะพบร์�ยกี่�ร์อัปเดตท่�ม่ให้ใช้ื่ง�นำในำกี่�ร์ตั�ง
ค่�ร์ะบบ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตจัะม่กี่�ร์ส่งแบบไร้์ส�ย เพ่�อให้รั์บกี่�ร์แก้ี่ไขคว�มปลอดภััยล่�ส่ดได้อย่�งร์วดเร็์ว

 กร์ะบวนการ์อัปเดต
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์อัปเดตจัะใช้ื่ร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์เด่ยวกัี่นำกัี่บท่�กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยใช้ื่ ซ่�งออกี่แบบม�
เพ่�อติดตั�งเฉัพ�ะโค้ดท่� Apple ลงช่ื่�อเท่�นัำ�นำ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์อัปเดตยังใช้ื่กี่�ร์อน่ำญ�ตซอฟต์แวร์์ร์ะบบเพ่�อตร์วจัสอบ
ให้แน่ำใจัด้วยว่�ม่เพ่ยงสำ�เนำ�ของเวอร์์ชัื่�นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ลงช่ื่�อโดย Apple เท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถติดตั�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ 
iOS และ iPadOS หร่์อบนำคอมพิวเตอร์์ Mac ได้ โดยท่�ม่กี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยแบบเต็มถูกี่กี่ำ�หนำดค่�เป็นำนำโยบ�ย
กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยในำยูทิลิต่�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ปลอดภััยเหล่�น่ำ�ช่ื่วยให้ Apple 
หย่ดลงช่ื่�อร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เวอร์์ชัื่�นำเก่ี่�กี่ว่�ท่�ม่ช่ื่องโหว่ท่�ร์ู้จักัี่และช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบด�วน์ำเกี่ร์ดได้

เพ่�อคว�มปลอดภััยม�กี่ยิ�งข่�นำในำกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ เม่�อเส่ยบอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัะอัปเกี่ร์ดเข้�กัี่บ Mac ร์ะบบจัะ
ด�วน์ำโหลดและติดตั�งสำ�เนำ�แบบเต็มของ iOS หร่์อ iPadOS แต่สำ�หรั์บกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ผ่่�นำท�งอ�กี่�ศ 
(OTA) จัะดาวน์โหัลดเฉพาะองค์ปร์ะกอบที�จัำาเปน็ต่อการ์อัปเดตใหัส้มบูร์ณ์์เท่านั�น ซ่�งจัะช่ื่วยปรั์บปร์่งปร์ะสิทธีภิั�พ
เคร่์อข่�ยโดยไม่ด�วน์ำโหลดร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งร์ะบบ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ยังส�ม�ร์ถจัดัเก็ี่บเป็นำ
แคชื่บนำ Mac ท่�ใช้ื่ macOS 10.13 ข่�นำไปท่�เปิดใช้ื่กี่�ร์แคชื่เน่ำ�อห�ได้อ่กี่ด้วย ดังนัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS จั่ง
ไม่จัำ�เป็นำต้องด�วน์ำโหลดร์�ยกี่�ร์อัปเดตท่�จัำ�เป็นำผ่่�นำท�งอินำเทอร์์เน็ำตอ่กี่ครั์�ง (แต่ยังคงต้องติดต่อเซิร์์ฟเวอร์์ของ 
Apple เพ่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่ร์ะบวนำกี่�ร์อัปเดตให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์)
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 กร์ะบวนการ์อัปเดตที�ปรั์บใหัเ้ป็นส่วนตัว
ในำร์ะหว่�งท่�อัปเกี่ร์ดและอัปเดตนัำ�นำ จัะม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บเซิร์์ฟเวอร์์รั์บร์องคว�มถูกี่ต้องในำกี่�ร์ติดตั�งของ Apple 
ซ่�งปร์ะกี่อบด้วยร์�ยกี่�ร์หน่ำวยท่�เข้�ร์หัสสำ�หรั์บส่วนำของช่ื่ดร์วมกี่�ร์ติดตั�งแต่ละส่วนำท่�ต้องติดตั�ง (ตัวอย่�งเช่ื่นำ 
iBoot, เคอร์์เนำล และภั�พดิสก์ี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์) ค่�ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�แบบส่่ม (Nonce) และ Exclusive Chip 
Identification (ECID) เฉัพ�ะของอ่ปกี่ร์ณ์์

เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์อน่ำญ�ตจัะตร์วจัสอบร์�ยกี่�ร์หน่ำวยท่�นำำ�เสนำอเท่ยบกัี่บเวอร์์ชัื่�นำท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ติดตั�ง และถ้�พบ
ร์�ยกี่�ร์ท่�ตร์งกัี่นำ จัะเพิ�ม ECID ไปท่�หน่ำวยและลงช่ื่�อในำผ่ลกี่�ร์ตร์วจัสอบ เซิร์์ฟเวอร์์จัะส่งช่ื่ดของข้อมูลท่�ลงช่ื่�อท่�
สมบูร์ณ์์ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์อัปเกี่ร์ด กี่�ร์เพิ�ม ECID เป็นำกี่�ร์ “ปรั์บเฉัพ�ะเคร่์�อง” สำ�หรั์บ
กี่�ร์รั์บร์องคว�มถูกี่ต้องของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร้์องขอ ด้วยกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องและลงช่ื่�อเฉัพ�ะหน่ำวยท่�ทร์�บช่ื่�อ 
เซิร์์ฟเวอร์์จัะช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�กี่�ร์อัปเดตเกิี่ดข่�นำต�มท่� Apple กี่ำ�หนำดอย่�งไม่ผิ่ดเพ่�ยนำ

กี่�ร์ปร์ะเมินำลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อในำกี่�ร์บูตจัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ล�ยเซ็นำม�จั�กี่ Apple และหน่ำวย
ของร์�ยกี่�ร์ท่�โหลดจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลพร้์อมกัี่บ ECID ของอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำตร์งกัี่บข้อมูลท่�รั์บร์องด้วยล�ยเซ็นำ
นัำ�นำ ขั�นำตอนำเหล่�น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บกี่�ร์ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัว กี่�ร์อน่ำญ�ต
จัะเป็นำไปสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เจั�ะจังและร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�เก่ี่�กี่ว่�หร่์อเวอร์์ชัื่�นำเฟิร์์มแวร์์จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งจัะไม่
ส�ม�ร์ถคัดลอกี่ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำได้ Nonce ช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่โจัมต่บันำท่กี่กี่�ร์ตอบสนำองของเซิร์์ฟเวอร์์และ
ใช้ื่เพ่�อแทร์กี่แซงอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อแก้ี่ไขซอฟต์แวร์์ร์ะบบ

กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ปร์ับให้เป็นำส่วนำตัวเป็นำเหต่ผ่ลท่�ต้องใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อเคร่์อข่�ยไปท่� Apple เสมอในำกี่�ร์อัปเดตอ่ปกี่ร์ณ์์ใด
ก็ี่ต�มท่�ใช้ื่ Silicon ท่� Apple ออกี่แบบ ซ่�งร์วมถ่ง Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security

ส่ดท้�ยแล้ว ดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลของผู้่ใช้ื่จัะไม่ถูกี่ต่อเช่ื่�อมในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์
อ่�นำหร่์อเข่ยนำดิสก์ี่โวล่่มนัำ�นำในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดต

บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Secure Enclave ฮ�ร์์ดแวร์์นัำ�นำจัะใช้ื่กี่�ร์อน่ำญ�ตซอฟต์แวร์์ร์ะบบในำลักี่ษณ์ะท่�คล้�ยกัี่นำเพ่�อตร์วจั
สอบถ่งคว�มสมบูร์ณ์์ของซอฟต์แวร์์และได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์ติดตั�งเวอร์์ชัื่�นำท่�เก่ี่�กี่ว่�อ่กี่ด้วย
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 ความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบปฏิิบัติการ์
ซอฟต์แวร์์ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�โดยย่ดถ่อคว�มปลอดภััยเป็นำสิ�งสำ�คัญ กี่�ร์ออกี่แบบน่ำ�
ปร์ะกี่อบไปด้วยร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อฮ�ร์์ดแวร์์ซ่�งถูกี่นำำ�ม�ใช้ื่เพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยและกี่ร์ะบวนำกี่�ร์
อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ปลอดภััยซ่�งร์วดเร็์วและปลอดภััย ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple ยังใช้ื่คว�มส�ม�ร์ถของ
ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ใช้ื่ Silicon ท่�สร้์�งข่�นำต�มจ่ัดปร์ะสงค์เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้เกิี่ดกี่�ร์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำขณ์ะท่�ร์ะบบทำ�ง�นำอ่กี่
ด้วย ค่ณ์สมบัติรั์นำไทม์เหล่�น่ำ�จัะปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของโค้ดท่�เช่ื่�อถ่อแล้วในำขณ์ะท่�โค้ดนัำ�นำถูกี่เร่์ยกี่ใช้ื่ สร์่ปแล้ว 
ซอฟต์แวร์์ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple จัะช่ื่วยลดกี่�ร์โจัมต่และเทคนิำคกี่�ร์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำต่�งๆ ไม่ว่�จัะม�จั�กี่แอปท่�
ปร์ะสงค์ร้์�ย จั�กี่เวบ็ หร่์อผ่่�นำช่ื่องท�งอ่�นำใดก็ี่ต�ม กี่�ร์ปกี่ป้องท่�ร์ะบ่ในำท่�น่ำ�ม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC ท่� Apple 
ออกี่แบบและท่�ร์องรั์บ ซ่�งร์วมถ่ง iOS, iPadOS, tvOS, watchOS และตอนำน่ำ�ร์วมถ่ง macOS บนำ Mac ท่�ใช้ื่ 
Apple Silicon

คุณ์สมบัติ A10 A11, S3 A12, S4 A13, S5 A14, A15,  
S6, S7

ตร์ะกูล M1

กี่�ร์ปกี่ป้องคว�ม
สมบูร์ณ์์ของ
เคอร์์เนำล

กี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�
อย่�งร์วดเร็์ว

 

กี่�ร์ปกี่ป้องคว�ม
สมบูร์ณ์์ของ
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล
ร่์วมของร์ะบบ

  

ร์หัสกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�ตัวช่ื่�

  

ร์ะดับชัื่�นำกี่�ร์
ปกี่ป้องหน้ำ�

 ดูหม�ยเหต่ 
ด้�นำล่�ง

หัมายเหัตุ: ร์ะดับชัื่�นำกี่�ร์ปกี่ป้องหน้ำ� (PPL) กี่ำ�หนำดให้แพลตฟอร์์มเร่์ยกี่ใช้ื่เฉพาะโค้ดท่�ลงช่ื่�อและเช่ื่�อถ่อแล้ว 
น่ำ�เป็นำโมเดลคว�มปลอดภััยท่�ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้บนำ macOS

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนล
หลังจั�กี่ท่�เคอร์์เนำลของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เริ์�มต้นำทำ�ง�นำแล้ว กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนำล (KIP) จัะถูกี่เปิด
ใช้ื่ง�นำเพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์แก้ี่ไขโค้ดของเคอร์์เนำลและไดร์เวอร์์ ตัวควบค่มหน่ำวยคว�มจัำ�มอบพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�
ท�งกี่�ยภั�พท่�ม่ร์หัสปกี่ป้องซ่�ง iBoot ใช้ื่ในำกี่�ร์โหลดเคอร์์เนำลและส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล หลังจั�กี่ท่�กี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ
เสร็์จัสมบูร์ณ์์แล้ว ตัวควบค่มหน่ำวยคว�มจัำ�จัะปฏิิเสธีกี่�ร์เข่ยนำบนำพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท�งกี่�ยภั�พท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง 
หน่ำวยกี่�ร์จัดักี่�ร์หน่ำวยคว�มจัำ� (MMU) ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำจัะถูกี่กี่ำ�หนำดค่�เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์
เท่ยบผั่งโค้ดท่�ม่สิทธีิ�พิเศษจั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�ท�งกี่�ยภั�พท่�อยู่นำอกี่พ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง และเพ่�อช่ื่วย
ป้องกัี่นำกี่�ร์เท่ยบผั่งแบบเข่ยนำได้ของหน่ำวยคว�มจัำ�ท�งกี่�ยภั�พภั�ยในำพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�เคอร์์เนำล

ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำไม่ให้กี่ำ�หนำดค่�อ่กี่ครั์�ง ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ KIP จัะถูกี่ล็อคหลังจั�กี่ท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูต
เสร็์จัสมบูร์ณ์์
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 การ์จัำากัดสิทธิ�อย่างร์วดเร็์ว
เริ์�มต้นำด้วย A11 Bionic SoC และ S3 SoC ของ Apple พ่�นำฐ�นำฮ�ร์์ดแวร์์ใหม่ได้ม่กี่�ร์นำำ�ม�ใช้ื่ โดยพ่�นำฐ�นำน่ำ� ซ่�ง
เร่์ยกี่ว่�กี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�อย่�งร์วดเร็์ว จัะม่ร่์จัสิเตอร์์ CPU ท่�จัำ�กัี่ดสิทธีิ�ต่อเธีร์ดอย่�งร์วดเร็์ว ด้วยกี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�
อย่�งร์วดเร็์ว (หร่์อเร่์ยกี่อ่กี่อย่�งว่�ร่์จัสิเตอร์์ APRR) ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ร์องรั์บส�ม�ร์ถเอ�สิทธีิ�กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์
ออกี่จั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�ได้โดยไม่ต้องใช้ื่โอเวอร์์เฮดของกี่�ร์เร่์ยกี่ร์ะบบและ Page Table Walk หร่์อ Page Table 
Flush ร่์จัสิเตอร์์เหล่�น่ำ�ให้กี่�ร์เย่ยวย�อ่กี่ขั�นำสำ�หรั์บกี่�ร์โจัมต่จั�กี่เวบ็ โดยเฉัพ�ะกัี่บโค้ดท่�ร์วบร์วมในำร์ะหว่�งรั์นำไทม์ 
(กี่�ร์ร์วบร์วมแบบ Just In Time) เน่ำ�องจั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�ไม่ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ได้อย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พขณ์ะท่�ม่กี่�ร์
อ่�นำและเข่ยนำไปพร้์อมกัี่นำ

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของหัน่วยปร์ะมวลผลร่์วมของร์ะบบ
เฟิร์์มแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร่์วมจัะจัดักี่�ร์ง�นำท่�สำ�คัญของร์ะบบเปน็ำจัำ�นำวนำม�กี่ ตัวอย่�งเช่ื่นำ Secure Enclave, 
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลเซ็นำเซอร์์ภั�พ และหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมของกี่�ร์เคล่�อนำไหว ดังนัำ�นำคว�มปลอดภััยของเฟิร์์มแวร์์น่ำ�
จั่งถ่อเป็นำส่วนำสำ�คัญของคว�มปลอดภััยของร์ะบบโดยร์วม ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์แก้ี่ไขเฟิร์์มแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล
ร่์วม Apple จัะใช้ื่กี่ลไกี่ท่�เร่์ยกี่ว่�การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของหัน่วยปร์ะมวลผลร่์วมของร์ะบบ (SCIP)

SCIP ทำ�ง�นำคล้�ยกัี่บกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนำล (KIP) ม�กี่: ในำร์ะหว่�งกี่�ร์บูต iBoot จัะโหลด
เฟิร์์มแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมแต่ละร์�ยกี่�ร์ไปยังพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง ซ่�งเก็ี่บรั์กี่ษ�และแยกี่ออกี่
จั�กี่พ่�นำท่� KIP โดย iBoot จัะกี่ำ�หนำดค่� Memory Management Unit ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมแต่ละร์�ยกี่�ร์
เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำดังต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์เท่ยบผั่งท่�ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ได้นำอกี่เหน่ำอส่วนำพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง

• กี่�ร์เท่ยบผั่งแบบเข่ยนำได้ภั�ยในำส่วนำพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง

นำอกี่จั�กี่น่ำ�ในำร์ะหว่�งกี่�ร์บูต ในำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� SCIP สำ�หรั์บ Secure Enclave ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ Secure Enclave 
จัะถูกี่ใช้ื่ง�นำ หลังจั�กี่ท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตเสร็์จัสมบูร์ณ์์ ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ SCIP จัะถูกี่ล็อค วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์
ออกี่แบบม�ป้องกัี่นำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�อ่กี่ครั์�ง

 ร์หัสัการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�ตัวชีี�
ร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ตัวช่ื่� (PAC) จัะใช้ื่เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ข้อผิ่ดพล�ดท่�ทำ�ให้หน่ำวยคว�มจัำ�เส่ยห�ย 
ซอฟต์แวร์์ร์ะบบและแอปในำตัวจัะใช้ื่ PAC เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์แก้ี่ไขตัวช่ื่�ฟังก์ี่ชัื่�นำและท่�อยู่ส่งกี่ลับ (ตัวช่ื่�ร์หัส) PAC 
จัะใช้ื่ค่�ลับแบบ 128 บิตห้�ค่�เพ่�อลงช่ื่�อคำ�สั�งเคอร์์เนำลและข้อมูล และกี่ร์ะบวนำกี่�ร์พ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่แต่ละกี่ร์ะบวนำกี่�ร์จัะม่
กี่่ญแจั B ของตัวเอง ร์�ยกี่�ร์จัะได้รั์บกี่�ร์ salt และลงช่ื่�อต�มท่�ร์ะบ่ด้�นำล่�งน่ำ�

ร์ายการ์ กุญแจั Salt

ท่�อยู่ส่งกี่ลับฟังก์ี่ชัื่�นำ IB ท่�อยู่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล

ตัวช่ื่�ฟังก์ี่ชัื่�นำ IA 0

ฟังก์ี่ชัื่�นำปิดกัี่�นำกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ IA ท่�อยู่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล

แคชื่วธิี ่Objective-C IB ท่�อยู่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล + คล�ส + ตัวเล่อกี่

ร์�ยกี่�ร์ C++ V-Table IA ท่�อยู่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล + แฮชื่ (ช่ื่�อวธิีไ่ม่
สมบูร์ณ์์)

ป้�ย Goto ท่�ม่กี่�ร์คำ�นำวณ์ IA แฮชื่ (ช่ื่�อฟังก์ี่ชัื่�นำ)

สถ�นำะเธีร์ดของเคอร์์เนำล GA •

ร่์จัสิเตอร์์สถ�นำะเธีร์ดของผู้่ใช้ื่ IA ท่�อยู่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล

ตัวช่ื่� C++ V-Table DA 0
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ค่�ล�ยเซ็นำจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำบิตกี่�ร์เติมเต็มท่�ไม่ได้ใช้ื่ท่�ด้�นำบนำของตัวช่ื่� 64 บิต โดยล�ยเซ็นำดังกี่ล่�วจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจั
สอบย่นำยันำก่ี่อนำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ และกี่�ร์เติมเต็มจัะถูกี่กีู่้ค่นำเพ่�อช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องท่�อยู่ตัวช่ื่�ฟังก์ี่ชัื่�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ
ผ่ลลัพธีใ์นำกี่�ร์ยกี่เลิกี่ไม่สำ�เร็์จั กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำน่ำ�จัะทำ�ให้กี่�ร์โจัมต่ในำหล�กี่หล�ยร์ูปแบบดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้ย�กี่
ข่�นำ เช่ื่นำ กี่�ร์โจัมต่กี่�ร์เข่ยนำโปร์แกี่ร์มแบบย้อนำกี่ลับ (ROP) ซ่�งจัะพย�ย�มหลอกี่อ่ปกี่ร์ณ์์ให้เร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�ม่อยู่โดยม่
ปร์ะสงค์ร้์�ยโดยกี่�ร์ควบค่มท่�อยู่ส่งกี่ลับฟังก์ี่ชัื่�นำท่�จัดัเก็ี่บอยู่บนำสแต็ค

 ร์ะดับชัี�นการ์ปกปอ้งหัน้า
ร์ะดับชัื่�นำกี่�ร์ปกี่ป้องหน้ำ� (PPL) ในำ iOS, iPadOS และ watchOS ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์แก้ี่ไข
โค้ดพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่หลังจั�กี่ตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำโค้ดเสร็์จั ด้วยกี่�ร์สร้์�งบนำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนำล
และกี่�ร์จัำ�กัี่ดสิทธีิ�อย่�งร์วดเร็์ว PPL จัดักี่�ร์สิทธีิ�กี่�ร์แทนำท่� Page Table เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ม่เพ่ยง PPL เท่�นัำ�นำท่�
ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำหน้ำ�ท่�ม่กี่�ร์ปกี่ป้องท่�ม่โค้ดผู้่ใช้ื่และ Page Table ร์ะบบช่ื่วยลดพ่�นำหน้ำ�ของกี่�ร์โจัมต่เป็นำอย่�งม�กี่
ด้วยกี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์บังคับใช้ื่คว�มสมบูร์ณ์์ของโค้ดทั�งร์ะบบแม้ในำขณ์ะท่�เคอร์์เนำลถูกี่โจัมต่ กี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�จัะไม่ม่ให้ใช้ื่
ในำ macOS เน่ำ�องจั�กี่ PPL ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้บนำร์ะบบท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดทั�งหมดท่�เร่์ยกี่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ

 ความสามาร์ถืด้านความปลอดภัยของร์ะบบ 
macOS เพิ�มเติม

 ความสามาร์ถืด้านความปลอดภัยของร์ะบบ macOS เพิ�มเติม
macOS ทำ�ง�นำบนำช่ื่ดของฮ�ร์์ดแวร์์ท่�กี่ว้�งข่�นำ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ CPU ท่�ใช้ื่ Intel, CPU ท่�ใช้ื่ Intel ร่์วมกัี่บชิื่ป Apple 
T2 Security และ SoC ท่�ใช้ื่ Apple Silicon) และร์องรั์บกี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำกี่�ร์คำ�นำวณ์ทั�วไปท่�หล�กี่หล�ย ในำขณ์ะ
ท่�ผู้่ใช้ื่บ�งร์�ยใช้ื่แอปพ่�นำฐ�นำท่�ติดตั�งม�ให้แล้วหร่์อแอปท่�ม�จั�กี่ App Store ผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำเป็นำเคอร์์เนำลแฮกี่เกี่อร์์ท่�
จัำ�เป็นำต้องปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องทั�งหมดของแพลตฟอร์์มเพ่�อให้ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่และทดสอบโค้ดดำ�เนิำนำกี่�ร์ของพวกี่
เข�ได้ด้วยคว�มเช่ื่�อถ่อร์ะดับสูงส่ด ผู้่ใช้ื่ส่วนำใหญ่จัะอยู่ร์ะหว�่งผู้่ใช้ื่สองปร์ะเภัทดังกี่ล่�ว และในำกี่ล่่มผู้่ใช้ื่เหล่�น่ำ� หล�ย
คนำม่อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์์ท่�ต้องใช้ื่สิทธีิ�เข้�ถ่งในำร์ะดับท่�แตกี่ต่�งกัี่นำไป Apple ได้ออกี่แบบแพลตฟอร์์ม 
macOS ด้วยวธิีก่ี่�ร์แบบผ่ส�นำกัี่บฮ�ร์์ดแวร์์ ซอฟต์แวร์์ และบริ์กี่�ร์ ซ่�งเป็นำแพลตฟอร์์มท่�มอบคว�มปลอดภััยให้โดย
กี่�ร์ออกี่แบบและทำ�ให้กี่ำ�หนำดค่� ปรั์บใช้ื่ และจัดักี่�ร์ได้ง่�ยๆ แต่ยังคงคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�ผู้่ใช้ื่ค�ดหวงั 
macOS ยังม่เทคโนำโลย่คว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญซ่�งผู้่เช่ื่�ยวชื่�ญด้�นำ IT ต้องกี่�ร์เพ่�อช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลขององค์กี่ร์
และร์วมไวใ้นำสภั�พแวดล้อมเคร่์อข่�ยท่�ปลอดภััยขององค์กี่ร์อ่กี่ด้วย

คว�มส�ม�ร์ถต่อไปน่ำ�ร์องรั์บและช่ื่วยตอบสนำองคว�มต้องกี่�ร์ด้�นำต่�งๆ ของผู้่ใช้ื่ macOS ซ่�งร์วมถ่ง

• คว�มปลอดภััยของดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ

• กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ

• แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ

• กี่�ร์ปกี่ป้องสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วง

• กี่�ร์ร์องรั์บ Rosetta 2 (กี่�ร์แปลอัตโนำมัติ) และคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• กี่�ร์ร์องรั์บและกี่�ร์ปกี่ป้อง DMA

• กี่�ร์ร์องรั์บและคว�มปลอดภััยของส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล (kext)

• กี่�ร์ร์องรั์บและคว�มปลอดภััยของ Option ROM

• คว�มปลอดภััยของเฟิร์์มแวร์์ UEFI สำ�หรั์บคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel
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 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ
macOS ใช้ื่สิทธีิ�เคอร์์เนำลเพ่�อจัำ�กัี่ดคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เข่ยนำของไฟล์ร์ะบบท่�สำ�คัญด้วยค่ณ์สมบัติท่�เร่์ยกี่ว่�การ์
ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP) ค่ณ์สมบัติน่ำ�เป็นำค่ณ์สมบัติท่�แตกี่ต่�งและนำอกี่เหน่ำอจั�กี่กี่�ร์ปกี่ป้องคว�ม
สมบูร์ณ์์ของเคอร์์เนำล (KIP) ด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ซ่�งจัะปกี่ป้องกี่�ร์แก้ี่ไข
เคอร์์เนำลในำหน่ำวยคว�มจัำ� เทคโนำโลย่กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแบบบังคับจัะถูกี่นำำ�ม�ใช้ื่เพ่�อให้กี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�และกี่�ร์
ปกี่ป้องร์ะดับเคอร์์เนำลอ่�นำๆ อ่กี่หล�ยร์�ยกี่�ร์ ซ่�งร์วมถ่งกี่�ร์ทำ� Sandbox และ Data Vault

 การ์ควบคุมการ์เข้าถึืงแบบบังคับ
macOS ใช้ื่กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแบบบังคับ ซ่�งเป็นำนำโยบ�ยท่�กี่ำ�หนำดข้อจัำ�กัี่ดด้�นำคว�มปลอดภััยท่�นัำกี่พัฒนำ�สร้์�ง
ข่�นำซ่�งไม่ส�ม�ร์ถเข่ยนำทับได้ วธิีก่ี่�ร์น่ำ�จัะแตกี่ต่�งจั�กี่กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแบบม่เง่�อนำไขซ่�งอน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่เข่ยนำทับ
นำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยต�มกี่�ร์ตั�งค่�ของพวกี่เข�ได้

ผู้่ใช้ื่จัะไม่เห็นำกี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแบบบังคับ แต่กี่�ร์ควบค่มเหล่�นัำ�นำจัะเป็นำเทคโนำโลย่พ่�นำฐ�นำท่�ช่ื่วยเปิดใช้ื่ง�นำ
ค่ณ์สมบัติท่�สำ�คัญหล�ยอย่�ง ร์วมถ่งกี่�ร์ทำ� Sandbox กี่�ร์ควบค่มโดยผู้่ปกี่คร์อง กี่�ร์ตั�งค่�ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ 
ส่วนำขย�ย และกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ
การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของร์ะบบจัะจัำ�กัี่ดส่วนำปร์ะกี่อบให้เป็นำแบบอ่�นำอย่�งเด่ยวในำตำ�แหน่ำงเฉัพ�ะท่�สำ�คัญของ
ร์ะบบไฟล์เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้โค้ดท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยแก้ี่ไขตำ�แหน่ำงของร์ะบบไฟล์ กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ
เป็นำกี่�ร์ตั�งค่�เฉัพ�ะสำ�หรั์บคอมพิวเตอร์์ท่�เปิดต�มค่�เริ์�มต้นำเม่�อผู้่ใช้ื่อัปเกี่ร์ดเป็นำ OS X 10.11 ข่�นำไป บนำ Mac ท่�ใช้ื่ 
Intel กี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�จัะเป็นำกี่�ร์เอ�กี่�ร์ปกี่ป้องสำ�หรั์บพ�ร์์ติชัื่�นำทั�งหมดบนำอ่ปกี่ร์ณ์์จััดเก็ี่บข้อมูลจัริ์งออกี่ 
macOS ปรั์บใช้ื่นำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยน่ำ�กัี่บท่กี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ทำ�ง�นำบนำร์ะบบ ไม่ว่�จัะใช้ื่ง�นำ Sandbox หร่์อม่
สิทธีิ�ผู้่ดูแลร์ะบบก็ี่ต�ม

 แคชีความเชืี�อถืือ
หน่ำ�งในำวตัถ่ท่�ร์วมอยู่ในำลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยค่อแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่� ซ่�งเป็นำบันำท่กี่ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของ
ไบนำ�ร่์ Mach-O ทั�งหมดท่�ม่กี่�ร์คัดลอกี่แบบม�สเตอร์์ไปยังดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ Mach-O แต่ละร์�ยกี่�ร์จัะ
แสดงด้วยแฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ด เพ่�อกี่�ร์ค้นำห�อย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พ แฮชื่เหล่�น่ำ�จัะถูกี่เร่์ยงก่ี่อนำจัะถูกี่ใส่ลงในำแคชื่คว�ม
เช่ื่�อถ่อ ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดค่อผ่ลลัพธีข์องกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ลงช่ื่�อท่�ทำ�โดย codesign(1) ในำกี่�ร์บังคับใช้ื่แคชื่คว�มเช่ื่�อ
ถ่อ SIP จัะต้องเปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ในำกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์บังคับใช้ื่แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon กี่�ร์บูต
อย่�งปลอดภััยจัะต้องกี่ำ�หนำดค่�เป็นำคว�มปลอดภััยแบบอน่ำญ�ต

เม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่ไบนำ�ร่์ (ไม่ว่�จัะเพ่�อสร้์�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ใหม่หร่์อเท่ยบผั่งโค้ดท่�เร่์ยกี่ใช้ื่ได้ไปยังกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ม่อยู่แล้ว) 
ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของไบนำ�ร่์จัะถูกี่ด่งข้อมูลและแฮชื่ ถ้�พบแฮชื่ผ่ลลัพธีใ์นำแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ กี่�ร์เท่ยบผั่งท่�ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่
ใช้ื่ได้ท่�สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บไบนำ�ร์่จัะได้รั์บสิทธีิ�ของแพลตฟอร์์ม นัำ�นำค่อ กี่�ร์เท่ยบผั่งเหล่�นัำ�นำส�ม�ร์ถคร์อบคร์องสิทธีิ�ใดๆ 
และทำ�ง�นำได้โดยไม่ต้องตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อของล�ยเซ็นำ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�จัะตร์งข้�ม
กัี่บ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ซ่�งสิทธีิ�ของแพลตฟอร์์มจัะถูกี่ส่งไปยังเน่ำ�อห�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์โดยใบร์ับร์องของ Apple ท่�ลงช่ื่�อ
ไบนำ�ร่์ (ใบรั์บร์องน่ำ�ไม่ได้จัำ�กัี่ดว่�สิทธีิ�ใดท่�ไบนำ�ร่์ส�ม�ร์ถม่ได้)

ไบนำ�ร่์ท่�ไม่ใช่ื่แพลตฟอร์์ม (ตัวอย่�งเช่ื่นำ โค้ดของบริ์ษัทอ่�นำท่�ม่กี่�ร์รั์บร์องแล้ว) จัะต้องม่ลำ�ดับใบร์ับร์องท่�ถูกี่ต้อง
จั่งจัะส�ม�ร์ถเร์่ยกี่ใช้ื่ได้ และสิทธีิ�ท่�ไบนำ�ร่์ส�ม�ร์ถม่ได้จัะถูกี่จัำ�กัี่ดโดยโปร์ไฟล์กี่�ร์ลงช่ื่�อท่�ออกี่ให้กัี่บนัำกี่พัฒนำ�โดย 
Apple Developer Program

ไบนำ�ร่์ทั�งหมดท่�จัดัส่งภั�ยในำ macOS จัะม่กี่�ร์ลงช่ื่�อด้วยข้อมูลจัำาเพาะของแพลตฟอร์์ม บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple 
Silicon ข้อมูลจัำ�เพ�ะน่ำ�จัะใช้ื่เพ่�อร์ะบ่ว่� แม้ว่�ไบนำ�ร์่จัะม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโดย Apple แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดจัะต้องม่อยู่ในำแคชื่
คว�มเช่ื่�อถ่อจัง่จัะส�ม�ร์ถเร์่ยกี่ใช้ื่ได้ บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ข้อมูลจัำ�เพ�ะของแพลตฟอร์์มจัะใช้ื่เพ่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์เพิกี่ถอนำ
แบบม่เป้�หม�ยของไบนำ�ร่์จั�กี่ macOS เวอร์์ชัื่�นำท่�เก่ี่�กี่ว่� กี่�ร์เพิกี่ถอนำแบบม่เป้�หม�ยน่ำ�จัะป้องกัี่นำไม่ให้ไบนำ�ร่์เหล่�
นัำ�นำเร่์ยกี่ใช้ื่บนำเวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่กี่ว่�
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แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่�จัะล็อคช่ื่ดของไบนำ�ร่์อย่�งสมบูร์ณ์์ไปยัง macOS เวอร์์ชัื่�นำท่�กี่ำ�หนำด ลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�เช่ื่นำ
น่ำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไบนำ�ร์่ท่� Apple ลงช่ื่�ออย่�งถูกี่ต้องจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�เก่ี่�กี่ว่�ไม่ให้ถูกี่นำำ�เข้�ไปยังเวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่
กี่ว่�เพ่�อให้ผู้่โจัมต่ส�ม�ร์ถใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำได้

 โค้ดแพลตฟอร์์มที�จัดัส่งภายนอกร์ะบบปฏิิบัติการ์
Apple จัดัส่งไบนำ�ร่์บ�งร์�ยกี่�ร์ เช่ื่นำ Xcode และสแต็คเคร่์�องม่อกี่�ร์พัฒนำ� ท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อด้วยข้อมูลจัำ�เพ�ะของ
แพลตฟอร์์ม แม้จัะเป็นำเช่ื่นำนัำ�นำ Apple ก็ี่ยังคงได้รั์บอน่ำญ�ตให้ดำ�เนิำนำกี่�ร์ด้วยสิทธีิ�ของแพลตฟอร์์มบนำ Mac ท่�
ใช้ื่ Apple Silicon และ Mac ท่�ม่ชิื่ป T2 เน่ำ�องจั�กี่ซอฟต์แวร์์แพลตฟอร์์มน่ำ�ม่กี่�ร์จัดัส่งอย่�งอิสร์ะจั�กี่ macOS 
ซอฟต์แวร์์จั่งไม่อยู่ภั�ยใต้ลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำกี่�ร์เพิกี่ถอนำท่�กี่ำ�หนำดโดยแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่�

 แคชีความเชืี�อถืือแบบโหัลดได้
Apple จัดัส่งแพ็คเกี่จัซอฟต์แวร์์บ�งร์�ยกี่�ร์พร้์อมกัี่บแคชีความเชืี�อถืือแบบโหัลดได้ แคชื่เหล่�น่ำ�ม่โคร์งสร้์�งข้อมูล
เด่ยวกัี่นำกัี่บแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่� แต่แม้ว่�แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่�จัะม่เพ่ยงร์�ยกี่�ร์เด่ยว และเน่ำ�อห�ของ
แคชื่มักี่จัะถูกี่ล็อคอยู่ในำช่ื่วงอ่�นำอย่�งเด่ยวเสมอหลังจั�กี่ท่�กี่�ร์เริ์�มต้นำทำ�ง�นำในำช่ื่วงต้นำของเคอร์์เนำลได้สิ�นำส่ดลง 
แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบโหลดได้จัะถูกี่เพิ�มไปยังร์ะบบในำร์ะหว่�งรั์นำไทม์

แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อเหล่�น่ำ�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผ่่�นำกี่ลไกี่เด่ยวกัี่นำกัี่บกี่ลไกี่ท่�ตร์วจัสอบสิทธีิ�เฟิร์์มแวร์์กี่�ร์บูต (กี่�ร์ปรั์บ
ให้เป็นำส่วนำตัวโดยใช้ื่บริ์กี่�ร์กี่�ร์ลงช่ื่�อท่�เช่ื่�อถ่อได้ของ Apple) หร่์อกี่ลไกี่เด่ยวกัี่นำกัี่บวตัถ่ท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อส�กี่ล (ซ่�งม่
ล�ยเซ็นำท่�ไม่ผู่กี่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ใดโดยเฉัพ�ะ)

ตัวอย่�งหน่ำ�งของแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อท่�ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัวค่อแคชื่ท่�จัดัส่งม�พร้์อมกัี่บภั�พดิสก์ี่ท่�ใช้ื่ดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์
วินิำจัฉััยช่ื่องบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อน่ำ�ม่กี่�ร์ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัว พร้์อมกัี่บภั�พดิสก์ี่ แล้วโหลด
ไปยังเคอร์์เนำลของคอมพิวเตอร์์ Mac เป้�หม�ยขณ์ะท่�เคร่์�องบูตไปยังโหมดกี่�ร์วินิำจัฉััย แคชื่ท่�เช่ื่�อถ่อได้ช่ื่วยให้
ซอฟต์แวร์์ภั�ยในำภั�พดิสก์ี่ทำ�ง�นำด้วยสิทธีิ�ของแพลตฟอร์์มได้

ตัวอย่�งของแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อส�กี่ลจัะถูกี่จัดัส่งพร้์อมกัี่บร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ macOS แคชื่
คว�มเช่ื่�อถ่อน่ำ�จัะอน่ำญ�ตให้ชิื่�นำส่วนำของโค้ดภั�ยในำร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ หร่์อท่�เร่์ยกี่ว่�สมองของการ์อัปเดต 
ทำ�ง�นำด้วยสิทธีิ�ของแพลตฟอร์์ม สมองของกี่�ร์อัปเดตจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ใดๆ เพ่�อสร้์�งกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ร์ะบบ
โฮสต์ไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้ในำลักี่ษณ์ะท่�สอดคล้องกัี่นำในำเวอร์์ชัื่�นำต่�งๆ

 ความปลอดภัยของหัน่วยปร์ะมวลผลอุปกร์ณ์์ต่อพ่วงใน
คอมพิวเตอร์์ Mac
ร์ะบบกี่�ร์คำ�นำวณ์สมัยใหม่ทั�งหมดม่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงในำตัวหล�ยหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลท่�ใช้ื่กัี่บง�นำ
ต่�งๆ เช่ื่นำ ร์ะบบเคร่์อข่�ย กี่ร์�ฟิกี่ กี่�ร์จัดักี่�ร์พลังง�นำ และอ่�นำๆ หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงเหล่�น่ำ�มักี่ม่
วตัถ่ปร์ะสงค์เด่ยวและม่ปร์ะสิทธีภิั�พน้ำอยกี่ว่� CPU หลักี่ม�กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงในำตัวท่�ม่คว�มปลอดภััยไม่เพ่ยงพอจัะ
กี่ล�ยเป็นำเป้�หม�ยท่�ง่�ยข่�นำต่อกี่�ร์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ผู้่โจัมต่ ซ่�งเป็นำวธิีท่่�ผู้่โจัมต่ส�ม�ร์ถปล่อยไวรั์สเข้�สู่ร์ะบบปฏิิบัติ
กี่�ร์ได้อย่�งต่อเน่ำ�อง หลังจั�กี่ท่�ทำ�ให้เฟิร์์มแวร์์หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงติดไวรั์สแล้ว ผู้่โจัมต่จัะส�ม�ร์ถ
กี่ำ�หนำดเป้�หม�ยซอฟต์แวร์์บนำ CPU หลักี่ได้ หร่์อบันำท่กี่ข้อมูลท่�สำ�คัญได้โดยตร์ง (ตัวอย่�งเช่ื่นำ อ่ปกี่ร์ณ์์อ่เธีอร์์เน็ำต
จัะส�ม�ร์ถดูเน่ำ�อห�ของแพ็คเกี่ตท่�ไม่ได้เข้�ร์หัสอยู่ได้)

เม่�อใดก็ี่ต�มท่�เป็นำไปได้ Apple จัะทำ�ง�นำเพ่�อลดจัำ�นำวนำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงท่�จัำ�เป็นำ และเพ่�อหล่กี่
เล่�ยงกี่�ร์ออกี่แบบท่�ต้องใช้ื่เฟิร์์มแวร์์ แต่เม่�อต้องใช้ื่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแบบแยกี่ท่�ม่เฟิร์์มแวร์์เป็นำของตนำเอง ร์ะบบ
จัะพย�ย�มช่ื่วยทำ�ให้มั�นำใจัว่�ผู้่โจัมต่จัะไม่ส�ม�ร์ถโจัมต่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลนัำ�นำต่อไปได้ คว�มพย�ย�มน่ำ�อ�จัเป็นำกี่�ร์
ตร์วจัสอบย่นำยันำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลด้วยวธิีใ่ดวธิีห่น่ำ�งจั�กี่สองวธิี:่

• เร่์ยกี่ใช้ื่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลเพ่�อให้ด�วน์ำโหลดเฟิร์์มแวร์์ท่�ผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแล้วจั�กี่ CPU  
หลักี่เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบ

• ทำ�ให้หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงใช้ื่ลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของตัวเองเพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำเฟิร์์มแวร์์
ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงท่กี่ครั์�งท่� Mac เริ์�มต้นำร์ะบบ
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Apple ทำ�ง�นำร่์วมกัี่บผู้่จัำ�หน่ำ�ยในำกี่�ร์ตร์วจัสอบกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ และปรั์บปร์่งกี่�ร์ออกี่แบบของพวกี่เข�เพ่�อร์วม
ค่ณ์สมบัติท่�ต้องกี่�ร์ เช่ื่นำ:

• กี่�ร์สร้์�งคว�มมั�นำใจัในำคว�มร์ัดกี่่มของกี่�ร์เข้�ร์หัสขั�นำตำ�

• กี่�ร์สร้์�งคว�มมั�นำใจัในำกี่�ร์เพิกี่ถอนำแบบเต็มของเฟิร์์มแวร์์ท่�ทร์�บว่�ม่ข้อบกี่พร่์อง

• กี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำอินำเทอร์์เฟซแก้ี่ไขข้อบกี่พร่์อง

• กี่�ร์ลงช่ื่�อเฟิร์์มแวร์์ด้วยกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำโมดูลร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ (HSM)  
ท่�ควบค่มโดย Apple

ในำช่ื่วงไม่ก่ี่�ปีท่�ผ่่�นำม� Apple ได้ทำ�ง�นำร่์วมกัี่บผู้่จัำ�หน่ำ�ยภั�ยนำอกี่บ�งร์�ยเพ่�อใช้ื่โคร์งสร้์�งข้อมูล “Image4”  
โค้ดกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ และโคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำกี่�ร์ลงช่ื่�อแบบเด่ยวกัี่นำ ซ่�งใช้ื่ในำ Apple Silicon

เม่�อไม่ม่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์แบบไม่ม่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลหร่์อพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ม่กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยเป็นำตัวเล่อกี่  
กี่�ร์ออกี่แบบจัะบังคับให้ลงช่ื่�อรั์บร์องแบบเข้�ร์หัสและตร์วจัสอบย่นำยันำร์�ยกี่�ร์อัปเดตเฟิร์์มแวร์์ก่ี่อนำจั่งจัะส�ม�ร์ถ
อัปเดตพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบถ�วร์ได้

 Rosetta 2 บน Mac ที�ใช้ี Apple Silicon
Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�ร์วบร์วมไว้สำ�หรั์บช่ื่ดคำ�สั�ง x86_64 ได้โดยใช้ื่กี่ลไกี่กี่�ร์แปลท่�เร่์ยกี่
ว่� Rosetta 2 กี่�ร์แปลท่�ม่ให้ใช้ื่แบ่งออกี่เป็นำสองปร์ะเภัท: Just In Time และ Ahead Of Time

 การ์แปลแบบ Just In Time
ในำวธิีก่ี่�ร์แปลแบบ Just In Time (JIT) วตัถ่ Mach x86_64 จัะม่กี่�ร์ร์ะบ่ในำช่ื่วงต้นำของเส้นำท�งกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ภั�พ
ดิสก์ี่ เม่�อพบภั�พดิสก์ี่เหล่�น่ำ� เคอร์์เนำลจัะถ่�ยโอนำกี่�ร์ควบค่มไปยัง Stub กี่�ร์แปลแบบพิเศษของ Rosetta แทนำท่�จัะ
ไปยังตัวแก้ี่ไขลิงก์ี่ไดนำ�มิกี่ dyld(1) จั�กี่นัำ�นำ Stub กี่�ร์แปลจัะแปลหน้ำ� x86_64 ในำร์ะหว่�งกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ภั�พดิสก์ี่ 
กี่�ร์แปลทั�งหมดน่ำ�เกิี่ดข่�นำภั�ยในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ เคอร์์เนำลจัะยังคงตร์วจัสอบย่นำยันำแฮชื่โค้ดของ x86_64 แต่ละหน้ำ�กัี่บ
ล�ยเซ็นำโค้ดท่�แนำบม�กัี่บไบนำ�ร์่เน่ำ�องจั�กี่หน้ำ�ม่ข้อบกี่พร่์อง ในำกี่ร์ณ่์ท่�แฮชื่ไม่ตร์งกัี่นำ เคอร์์เนำลจัะบังคับใช้ื่นำโยบ�ยกี่�ร์
เย่ยวย�ท่�เหม�ะสมกัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์นัำ�นำ

 การ์แปลแบบ Ahead Of Time
ในำเส้นำท�งกี่�ร์แปลแบบ Ahead Of Time (AOT) ร์ะบบจัะอ่�นำไบนำ�ร์่ x86_64 จั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลในำเวล�ท่�
ร์ะบบถ่อว่�เหม�ะสมท่�ส่ดสำ�หรั์บกี่�ร์ตอบสนำองของโค้ดนัำ�นำ สิ�งแปลกี่ปลอมท่�แปลแล้วจัะถูกี่เข่ยนำไปยังพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลเป็นำไฟล์วตัถ่ Mach ปร์ะเภัทพิเศษ ไฟล์นัำ�นำจัะคล้�ยกัี่บภั�พดิสก์ี่ท่�เร่์ยกี่ใช้ื่ได้ แต่จัะถูกี่ทำ�เคร่์�องหม�ยไวเ้พ่�อร์ะบ่
ว่�เป็นำผ่ลิตภััณ์ฑ์์ท่�แปลแล้วของภั�พดิสก์ี่อ่�นำ

ในำโมเดลน่ำ� สิ�งแปลกี่ปลอม AOT จัะรั์บข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวทั�งหมดจั�กี่ภั�พดิสก์ี่ x86_64 ดั�งเดิมท่�เร่์ยกี่ใช้ื่ได้ ในำกี่�ร์
บังคับใช้ื่กี่�ร์ผู่กี่มัดน่ำ� เอนำทิต่�พ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่ท่�ม่สิทธีิ�จัะลงช่ื่�อสิ�งแปลกี่ปลอมกี่�ร์แปลโดยใช้ื่กี่่ญแจัเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดักี่�ร์
โดย Secure Enclave กี่่ญแจัน่ำ�จัะเผ่ยแพร่์ไปยังเอนำทิต่�พ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่ท่�ม่สิทธีิ�เท่�นัำ�นำ ซ่�งร์ะบ่เป็นำเช่ื่นำนัำ�นำโดยใช้ื่สิทธีิ�ท่�จัำ�กัี่ด 
ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดท่�สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บสิ�งแปลกี่ปลอมกี่�ร์แปลจัะม่แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของภั�พดิสก์ี่ x86_64 ดั�งเดิมท่�
เร่์ยกี่ใช้ื่ได้ ล�ยเซ็นำท่�อยู่บนำตัวสิ�งแปลกี่ปลอมกี่�ร์แปลเองจัะเร่์ยกี่ว่�ลายเซ็นเสริ์ม

วธิีก่ี่�ร์ AOT จัะเริ์�มต้นำคล้�ยกัี่บวธิีก่ี่�ร์ JIT โดยเคอร์์เนำลจัะถ่�ยโอนำกี่�ร์ควบค่มไปยังรั์นำไทม์ Rosetta แทนำท่�จัะ
ไปยังตัวแก้ี่ไขลิงก์ี่ไดนำ�มิกี่ dyld(1) แต่หลังจั�กี่นัำ�นำ รั์นำไทม์ Rosetta จัะส่งกี่�ร์สอบถ�มกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ (IPC) ไปยังบริ์กี่�ร์ร์ะบบ Rosetta ซ่�งจัะถ�มว่�ม่กี่�ร์แปล AOT ให้ใช้ื่ง�นำสำ�หรั์บภั�พดิสก์ี่ปัจัจ่ับันำท่�
เร่์ยกี่ใช้ื่ได้หร่์อไม่ ถ้�พบ บริ์กี่�ร์ Rosetta จัะให้ Handle กัี่บกี่�ร์แปลนัำ�นำ และจัะม่กี่�ร์เท่ยบผั่งกัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์และ
เร่์ยกี่ใช้ื่ ในำร์ะหว่�งกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ เคอร์์เนำลจัะบังคับใช้ื่แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของสิ�งแปลกี่ปลอมกี่�ร์แปล ซ่�งได้รั์บตร์วจั
สอบสิทธีิ�โดยล�ยเซ็นำท่�ม่ร์�กี่ฐ�นำม�จั�กี่กี่่ญแจักี่�ร์ลงช่ื่�อเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของภั�พดิสก์ี่ x86_64 
ดั�งเดิมจัะไม่ม่ส่วนำร่์วมในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�



56ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

สิ�งแปลกี่ปลอมท่�แปลแล้วจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำ Data Vault ซ่�งจัะไม่ม่เอนำทิต่�ใดท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ในำร์ะหว่�งรั์นำไทม์ 
ยกี่เว้นำบริ์กี่�ร์ Rosetta บริ์กี่�ร์ Rosetta จัดักี่�ร์กี่�ร์เข้�ถ่งแคชื่ของตัวเองโดยเผ่ยแพร่์ตัวอธีบิ�ยไฟล์แบบอ่�นำ
อย่�งเด่ยวไปยังสิ�งแปลกี่ปลอมกี่�ร์แปลแต่ละร์�ยกี่�ร์ กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งแคชื่สิ�งแปลกี่ปลอม AOT 
กี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์และพ่�นำท่�ใช้ื่ง�นำแบบพ่�งพ�ของบริ์กี่�ร์น่ำ�ม่กี่�ร์ตั�งใจัทำ�ให้แคบอย่�งม�กี่เพ่�อจัำ�กัี่ดพ่�นำ
หน้ำ�ของกี่�ร์โจัมต่

ถ้�แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของภั�พดิสก์ี่ x86_64 ดั�งเดิมไม่ตร์งกัี่บร์�ยกี่�ร์เด่ยวกัี่นำท่�เข้�ร์หัสอยู่ในำล�ยเซ็นำของสิ�ง
แปลกี่ปลอมกี่�ร์แปล AOT ผ่ลลัพธีน่์ำ�จัะถ่อว่�เท่ยบเท่�กัี่บล�ยเซ็นำโค้ดไม่ถูกี่ต้อง และร์ะบบจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์บังคับใช้ื่
ท่�เหม�ะสม

ถ้�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ะยะไกี่ลสอบถ�มเคอร์์เนำลสำ�หรั์บสิทธีิ�หร่์อค่ณ์สมบัติข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวโค้ดอ่�นำๆ ของร์�ยกี่�ร์ท่�เร่์ยกี่
ใช้ื่ได้ท่�แปลแบบ AOT ค่ณ์สมบัติข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของภั�พดิสก์ี่ x86_64 ดั�งเดิมจัะถูกี่ส่งกี่ลับม�

 เนื�อหัาแคชีความเชืี�อถืือแบบคงที�
macOS 11 ข่�นำไป จัดัส่งม�พร้์อมกัี่บไบนำ�ร์่ Mach แบบ “fat” ท่�ม่ส่วนำของโค้ดเคร่์�องท่�เป็นำ x86_64 และ arm64 
บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ผู้่ใช้ื่อ�จัตัดสินำใจัท่�จัะเร่์ยกี่ใช้ื่ส่วนำท่�เป็นำ x86_64 ของไบนำ�ร่์ร์ะบบผ่่�นำวธิีก่ี่�ร์ 
Rosetta ตัวอย่�งเช่ื่นำ เพ่�อโหลดปลั�กี่อินำท่�ไม่ม่ร์ูปแบบ arm64 ดั�งเดิม ในำกี่�ร์ร์องรั์บวธิีก่ี่�ร์น่ำ� แคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบ
คงท่�ซ่�งจัดัส่งม�พร้์อมกัี่บ macOS โดยทั�วไปแล้ว ปร์ะกี่อบด้วยแฮชื่ไดเร์กี่เทอร่์โค้ดส�มร์�ยกี่�ร์ต่อไฟล์วตัถ่ Mach 
หน่ำ�งไฟล์:

• แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของส่วนำ arm64

• แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของส่วนำ x86_64

• แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของกี่�ร์แปลแบบ AOT ของส่วนำ x86_64

ขั�นำตอนำกี่�ร์แปล Rosetta แบบ AOT เป็นำขั�นำตอนำท่�แน่ำนำอนำในำลักี่ษณ์ะท่�ให้ข้อมูลออกี่ท่�เหม่อนำกัี่นำไม่ว่�จัะให้ข้อมูลเข้�
ใดก็ี่ต�ม ทั�งน่ำ�จัะไม่คำ�น่ำงถ่งเวล�ท่�แปลหร่์ออ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใช้ื่แปล

ในำร์ะหว่�งกี่�ร์สร้์�ง macOS ไฟล์วตัถ่ Mach ท่กี่ไฟล์จัะถูกี่เร่์ยกี่ใช้ื่ผ่่�นำวธิีก่ี่�ร์แปล Rosetta แบบ AOT ท่�เช่ื่�อม
โยงกัี่บ macOS เวอร์์ชัื่�นำท่�กี่ำ�ลังติดตั�ง แล้วแฮชื่ไดดเร์กี่ทอร่์โค้ดผ่ลลัพธีจ์ัะถูกี่บันำท่กี่ไปยังแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อ เพ่�อ
ปร์ะสิทธีภิั�พท่�ด่ ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ท่�แปลจัริ์งจัะไม่จัดัส่งม�พร้์อมกัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ และจัะปร์ะกี่อบใหม่ต�มคว�มต้องกี่�ร์
เม่�อผู้่ใช้ื่ร้์องขอ

เม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่ภั�พดิสก์ี่ x86_64 บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ถ้�แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของภั�พดิสก์ี่นัำ�นำอยู่ในำแคชื่
คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่� แฮชื่ไดเร์กี่ทอร่์โค้ดของสิ�งแปลกี่ปลอม AOT ผ่ลลัพธีก็์ี่ควร์จัะอยู่ในำแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อแบบคงท่�
ด้วยเช่ีนกัน ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ดังกี่ล่�วจัะไม่ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโดยกี่่ญแจัเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ เน่ำ�องจั�กี่อำ�นำ�จักี่�ร์ลงช่ื่�อนัำ�นำม่ร์�กี่ฐ�นำ
ม�จั�กี่ลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยของ Apple

 โค้ด x86_64 ที�ไมไ่ด้ลงชืี�อ
Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon จัะไม่อน่ำญ�ตให้เร่์ยกี่ใช้ื่โค้ด arm64 ดั�งเดิมนำอกี่จั�กี่จัะแนำบล�ยเซ็นำท่�ถูกี่ต้องม�ด้วย ล�ย
เซ็นำน่ำ�อ�จัเร่์ยบง่�ยเหม่อนำกัี่บล�ยเซ็นำโค้ดเฉัพ�ะกิี่จั (cf. codesign(1)) ท่�ไม่ม่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวจัริ์งใดๆ จั�กี่คร่์�ง
ลับของคู่กี่่ญแจัแบบไม่สมม�ตร์ (ซ่�งเป็นำเพ่ยงกี่�ร์วดัของไบนำ�ร่์ท่�ไม่ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�)

เพ่�อคว�มเข้�กัี่นำได้กัี่บไบนำ�ร์่ โค้ด x86_64 ท่�แปลแล้วจัะได้รั์บอน่ำญ�ตให้ทำ�ง�นำผ่่�นำ Rosetta โดยไม่ม่ข้อมููลล�ย
เซ็นำใดๆ ไม่ม่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวเฉัพ�ะท่�ส่งไปยังโค้ดน่ำ�ผ่่�นำขั�นำตอนำกี่�ร์ลงช่ื่�อ Secure Enclave เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ และโค้ด
ก็ี่ทำ�ง�นำด้วยข่ดจัำ�กัี่ดเด่ยวกัี่นำกัี่บโค้ดดั�งเดิมท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อท่�ทำ�ง�นำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel
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 การ์ปกปอ้งการ์เข้าถึืงหัน่วยความจัำาโดยตร์งสำาหัรั์บคอมพิวเตอร์์ Mac
ในำกี่�ร์ทำ�ให้ได้ปริ์ม�ณ์ท่�ส�ม�ร์ถปร์ะมวลผ่ลได้สูงบนำอินำเทอร์์เฟซคว�มเร็์วสูง เช่ื่นำ PCIe, FireWire, 
Thunderbolt และ USB คอมพิวเตอร์์จัะต้องร์องรั์บกี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�โดยตร์ง (DMA) จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อ
พ่วง นัำ�นำค่อจัะต้องส�ม�ร์ถอ่�นำและเข่ยนำไปยัง RAM ได้โดยไม่ต้องม่คว�มเก่ี่�ยวข้องท่�ต่อเน่ำ�องของ CPU ตั�งแต่ปี 
2555 คอมพิวเตอร์์ Mac ได้ใช้ื่เทคโนำโลย่ม�กี่ม�ยในำกี่�ร์ปกี่ป้อง DMA ซ่�งส่งผ่ลให้ม่ช่ื่ดกี่�ร์ปกี่ป้อง DMA  
ท่�ด่ท่�ส่ดและคร์อบคล่มท่�ส่ดบนำ PC ใดๆ

 การ์ปกปอ้งการ์เข้าถึืงหัน่วยความจัำาโดยตร์งสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Apple Silicon
ร์ะบบ Apple บนำชิื่ปปร์ะกี่อบด้วยหน่ำวยกี่�ร์จัดักี่�ร์หน่ำวยคว�มจัำ�ข้อมูลเข้�/ข้อมูลออกี่ (IOMMU) สำ�หรั์บเอเจั็นำต์ 
DMA แต่ละร์�ยกี่�ร์ในำร์ะบบ ร์วมถ่งพอร์์ต PCIe และ Thunderbolt เน่ำ�องจั�กี่ IOMMU แต่ละร์�ยกี่�ร์จัะม่ช่ื่ด
ต�ร์�งกี่�ร์แปลท่�อยู่เป็นำของตัวเองเพ่�อแปลคำ�ขอ DMA อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงท่�เช่ื่�อมต่อโดย PCIe หร่์อ Thunderbolt 
ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งเฉัพ�ะหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ได้เท่ยบผั่งสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�
ท่�เป็นำของส่วนำอ่�นำของร์ะบบได้ เช่ื่นำ เคอร์์เนำลหร่์อเฟิร์์มแวร์์ หร่์อหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�กี่ำ�หนำดไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงอ่�นำ ถ้� 
IOMMU ตร์วจัพบว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงพย�ย�มเข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ไม่ได้เท่ยบผั่งสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำของอ่ปกี่ร์ณ์์
ต่อพ่วงนัำ�นำ IOMMU จัะสั�งทำ�ง�นำเคอร์์เนำลแพนิำกี่

 การ์ปกปอ้งการ์เข้าถึืงหัน่วยความจัำาโดยตร์งสำาหัรั์บ Mac ที�ใช้ี Intel
คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่เทคโนำโลย่กี่�ร์สร้์�งสภั�วะเสม่อนำจัร์ิงสำ�หรั์บ I/O ท่�ม่กี่�ร์สั�งกี่�ร์ (VT-d) ของ 
Intel จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำ IOMMU โดยเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เท่ยบผั่ง DMA ใหม่และกี่�ร์เท่ยบผั่งกี่�ร์ขัดจังัหวะใหม่ในำ
ช่ื่วงต้นำของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตเพ่�อลดคล�สช่ื่องโหว่ด้�นำคว�มปลอดภััยต่�งๆ ฮ�ร์์ดแวร์์ IOMMU ของ Apple จัะ
เริ์�มกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ด้วยนำโยบ�ยกี่�ร์ปฏิิเสธีต�มค่�เริ์�มต้นำ ดังนัำ�นำทันำท่ท่�เปิดร์ะบบ ร์ะบบจัะเริ์�มปิดกัี่�นำคำ�ขอ DMA จั�กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วง หลังจั�กี่เริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำโดยซอฟต์แวร์์แล้ว IOMMU จัะเริ์�มอน่ำญ�ตคำ�ขอ DMA จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์
ต่อพ่วงไปยังพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ได้เท่ยบผั่งไวอ้ย่�งชัื่ดเจันำสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ

หัมายเหัตุ: กี่�ร์เท่ยบผั่งกี่�ร์ขัดจังัหวะสำ�หรั์บ PCIe ไม่จัำ�เป็นำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon เน่ำ�องจั�กี่ IOMMU 
แต่ละร์�ยกี่�ร์จัะจัดักี่�ร์ MSI สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงของตนำเอง

นัำบตั�งแต่ macOS 11 คอมพิวเตอร์์ Mac ทั�งหมดท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security จัะใช้ื่ง�นำไดร์เวอร์์ UEFI ท่�ช่ื่วย 
DMA ในำสภั�พแวดล้อมวงแหวนำ 3 ท่�จัำ�กัี่ดเม่�อไดร์เวอร์์เหล่�น่ำ�จับัคู่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ภั�ยนำอกี่ ค่ณ์สมบัติน่ำ�ช่ื่วยลดช่ื่อง
โหว่ด้�นำคว�มปลอดภััยท่�อ�จัเกิี่ดข่�นำเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำอันำตร์�ยติดต่อกัี่บไดร์เวอร์์ UEFI ด้วยวธิีท่่�ไม่ค�ดคิดในำขณ์ะ
บูต โดยเฉัพ�ะกี่�ร์ลดผ่ลกี่ร์ะทบของช่ื่องโหวใ่นำกี่�ร์จัดักี่�ร์ไดร์เวอร์์ของบัฟเฟอร์์ DMA

 ส่วนขยายเคอร์์เนลใน macOS
นัำบตั�งแต่ macOS 11 เป็นำต้นำไป ถ้�ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลของบริ์ษัทอ่�นำ (kext) เปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ร์ะบบจัะไม่ส�ม�ร์ถ
โหลด kext ลงในำเคอร์์เนำลต�มคำ�ร้์องขอได้ แต่จัะผ่ส�นำกัี่บคอลเลกชัี�นเคอร์์เนลเสริ์ม (AuxKC) แทนำ ซ่�งโหลด
ร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูต สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon กี่�ร์วดัของ AuxKC จัะลงช่ื่�อเข้� LocalPolicy (สำ�หรั์บ
ฮ�ร์์ดแวร์์ก่ี่อนำหน้ำ� AuxKC จัะอยู่บนำดิสก์ี่โวล่่มข้อมูล) กี่�ร์สร้์�ง AuxKC ใหม่ต้องได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ใช้ื่และต้อง
เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำ macOS ใหม่เพ่�อโหลดกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงไปยังเคอร์์เนำล และต้องกี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยเป็นำ
คว�มปลอดภััยแบบลดลง

สิ�งสำาคัญ: ไม่แนำะนำำ�ให้ใช้ื่ kext กัี่บ macOS อ่กี่ต่อไป kext ม่คว�มเส่�ยงต่อคว�มสมบูร์ณ์์และคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อของ
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ Apple แนำะนำำ�ให้ผู้่ใช้ื่เล่อกี่โซลูชัื่�นำท่�ไม่จัำ�เป็นำต้องขย�ยเคอร์์เนำล
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 ส่วนขยายเคอร์์เนลใน Mac ที�ใช้ี Apple Silicon
kext ต้องถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำอย่�งชัื่ดเจันำสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon โดยกี่�ร์กี่ดป่�มเปิด/ปิดค้�งไวเ้ม่�อเริ์�ม
ต้นำร์ะบบเพ่�อเข้�สู่โหมด One True Recovery (1TR) จั�กี่นัำ�นำด�วน์ำเกี่ร์ดเป็นำคว�มปลอดภััยแบบลดลงและทำ�
เคร่์�องหม�ยกี่ล่องเพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล กี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�ยังต้องป้อนำร์หัสผ่่�นำของผู้่ดูแลร์ะบบเพ่�ออน่ำญ�ต
ให้ด�วน์ำเกี่ร์ดอ่กี่ด้วย กี่�ร์ร์วมกัี่นำของ 1TR และข้อกี่ำ�หนำดด้�นำร์หัสผ่่�นำทำ�ให้ผู้่โจัมต่เฉัพ�ะซอฟต์แวร์์ท่�เริ์�มต้นำ
จั�กี่ภั�ยในำ macOS ส่ง kext เข้�ไปยัง macOS ได้ย�กี่ข่�นำ ซ่�งจั�กี่นัำ�นำผู้่โจัมต่จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำเพ่�อรั์บสิทธีิ�
เคอร์์เนำลแบบพิเศษได้

หลังจั�กี่ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตให้โหลด kext โฟลว์กี่�ร์โหลดส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลท่�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตข้�งต้นำจัะถูกี่ใช้ื่เพ่�ออน่ำญ�ต
ให้ติดตั�ง kext กี่�ร์อน่ำญ�ตท่�ใช้ื่สำ�หรั์บโฟลว์ข้�งต้นำจัะยังถูกี่ใช้ื่เพ่�อบันำท่กี่แฮชื่ SHA384 ของร์�ยกี่�ร์ kext ท่�ผู้่ใช้ื่
อน่ำญ�ต (UAKL) ในำ LocalPolicy อ่กี่ด้วย จั�กี่นัำ�นำด่มอนำกี่�ร์จัดักี่�ร์เคอร์์เนำล (kmd) จัะรั์บผิ่ดชื่อบในำกี่�ร์ตร์วจั
สอบคว�มถูกี่ต้องเฉัพ�ะ kext ท่�พบในำ UAKL เท่�นัำ�นำเพ่�อร์วมเข้�กัี่บ AuxKC

• ถ้�เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ (SIP) ล�ยเซ็นำของ kext แต่ละร์�ยกี่�ร์จัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบ
ย่นำยันำก่ี่อนำถูกี่ร์วมเข้�ในำ AuxKC

• ถ้� SIP ปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ล�ยเซ็นำ kext จัะไม่ถูกี่บังคับใช้ื่

วธิีก่ี่�ร์น่ำ�จัะทำ�ให้โฟลวค์ว�มปลอดภััยท่�อน่ำญ�ตท่�นัำกี่พัฒนำ�หร่์อผู้่ใช้ื่ท่�ไม่ได้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของ Apple Developer 
Program ส�ม�ร์ถทดสอบ kext ก่ี่อนำลงช่ื่�อได้

หลังจั�กี่สร้์�ง AuxKC กี่�ร์วดัจัะถูกี่ส่งไปยัง Secure Enclave เพ่�อลงช่ื่�อและร์วมไวใ้นำโคร์งสร้์�งข้อมูล Image4 
ซ่�ง iBoot ส�ม�ร์ถปร์ะเมินำได้เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบ คำ�ขอ kext จัะถูกี่สร้์�งในำฐ�นำะส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์สร้์�ง AuxKC ด้วย
เช่ื่นำกัี่นำ คำ�ขอน่ำ�ปร์ะกี่อบด้วยร์�ยกี่�ร์ของ kext ท่�ถูกี่ร์วมอยู่ในำ AuxKC จัริ์งๆ เน่ำ�องจั�กี่ช่ื่ดดังกี่ล่�วอ�จัเป็นำช่ื่ดย่อย
ของ UAKL ห�กี่พบ kext ท่�ถูกี่แบนำ แฮชื่ SHA384 ของโคร์งสร้์�งข้อมูล Image4 ของ AuxKC และคำ�ขอ kext 
จัะร์วมอยู่ในำ LocalPolicy iBoot จัะใช้ื่แฮชื่ Image4 ของ AuxKC สำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมเม่�อเริ์�มต้นำ
ร์ะบบเพ่�อช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�ไม่ส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำร์ะบบไฟล์ Image4 ของ AuxKC ท่�ลงช่ื่�อด้วย Secure Enclave 
แบบเก่ี่�ด้วย LocalPolicy ใหม่ได้ ร์ะบบย่อย เช่ื่นำ Apple Pay จัะใช้ื่คำ�ขอ kext เพ่�อร์ะบ่ว่�ม่ kext ท่�กี่ำ�ลังโหลดซ่�ง
อ�จัร์บกี่วนำคว�มน่ำ�ไวว้�งใจัของ macOS ถ้�ม่ แสดงว�่คว�มส�ม�ร์ถของ Apple Pay อ�จัถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ

 ทางเลือกสำาหัรั์บ kext (macOS 10.15 ขึ�นไป)
macOS 10.15 ช่ื่วยให้นัำกี่พัฒนำ�ขย�ยข่ดคว�มส�ม�ร์ถของ macOS ได้โดยกี่�ร์ติดตั�งและจัดักี่�ร์ส่วนำขย�ยร์ะบบ
ท่�ทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่ม�กี่กี่ว่�ท่�ร์ะดับเคอร์์เนำล ด้วยกี่�ร์ทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่ นัำ�นำหม�ยคว�มว่�ส่วนำขย�ยของร์ะบบจัะ
ขย�ยคว�มเสถ่ยร์และคว�มปลอดภััยของ macOS แม้ว่�ต�มปกี่ติแล้ว kext ม่กี่�ร์เข้�ถ่งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งร์ะบบ
แบบเต็ม แต่ส่วนำขย�ยท่�ทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บเฉัพ�ะสิทธีิ�ท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำฟังก์ี่ชัื่�นำท่�ร์ะบ่เท่�นัำ�นำ

นัำกี่พัฒนำ�ส�ม�ร์ถใช้ื่เฟร์มเวิร์์ค ร์วมถ่ง DriverKit, EndpointSecurity และ NetworkExtension เพ่�อเข่ยนำ
ไดร์เวอร์์สำ�หรั์บอินำเทอร์์เฟซ USB และอินำเทอร์์เฟซมน่ำษย์ เคร่์�องม่อรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยปล�ยท�ง (เช่ื่นำ กี่�ร์
ป้องกัี่นำข้อมูลสูญห�ยหร่์อเอเจั็นำต์ปล�ยท�งอ่�นำๆ) และ VPN และเคร่์�องม่อเคร่์อข่�ย ทั�งหมดน่ำ�ทำ�ได้โดยไม่ต้องเข่ยนำ 
kext เอเจันำต์คว�มปลอดภััยของบริ์ษัทอ่�นำควร์ใช้ื่เฉัพ�ะเม่�อเอเจันำต์เหล่�นัำ�นำใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ API หร่์อม่แผ่นำง�นำท่�
สมบูร์ณ์์สำ�หรั์บเปล่�ยนำไปใช้ื่เอเจันำต์และอยู่ห่�งจั�กี่ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล
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 การ์โหัลดส่วนขยายเคอร์์เนลที�ได้รั์บอนุญาตจัากผู้ใช้ี
ในำกี่�ร์ปรั์บปร์่งคว�มปลอดภััย ผู้่ใช้ื่ต้องให้คว�มยินำยอมในำกี่�ร์โหลดส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลท่�ติดตั�งด้วยหร่์อหลังกี่�ร์
ติดตั�ง macOS 10.13 กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�เร่์ยกี่ว่�การ์โหัลดส่วนขยายเคอร์์เนลที�ได้รั์บอนุญาตจัากผู้ใช้ี โดยต้องได้รั์บ
อน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ดูแลร์ะบบเพ่�ออน่ำญ�ตให้ใช้ื่ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลจัะไม่ต้องขออน่ำญ�ตใช้ื่ง�นำห�กี่
เป็นำกี่ร์ณ่์ดังต่อไปน่ำ�:

• ติดตั�งอยู่บนำ Mac เม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่ macOS 10.12 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�

• ม�แทนำท่�ส่วนำขย�ยท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�

• ได้รั์บอน่ำญ�ตให้โหลดได้โดยไม่ได้รั์บคว�มยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง spctl ซ่�งจัะใช้ื่ได้เม่�อ
บูต Mac จั�กี่ recoveryOS

• ได้รั์บอน่ำญ�ตให้โหลดได้โดยใช้ื่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM)

เม่�อเริ์�มต้นำใช้ื่ง�นำด้วย macOS 10.13.2 ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่ MDM เพ่�อร์ะบ่ร์�ยกี่�ร์ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลท่�โหลดโดย
ไม่ได้รั์บคว�มยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่ได้ ตัวเล่อกี่น่ำ�ต้องใช้ื่กัี่บ Mac ท่�ใช้ื่ macOS 10.13.2 ซ่�งได้รั์บกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำในำ 
MDM ผ่่�นำ Apple School Manager, Apple Business Manager หร่์อกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ MDM ท่�ทำ�โดยผู้่ใช้ื่

 ความปลอดภัยของ Option ROM ใน macOS
หัมายเหัตุ: Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ปัจัจ่ับันำไม่ร์องรั์บ Option ROM

 ความปลอดภัยของ Option ROM ใน Mac ที�มีชิีป Apple T2 Security
ทั�งอ่ปกี่ร์ณ์์ Thunderbolt และ PCIe อ�จัม่ “Option ROM (OROM)” ท่�ต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ (โดยทั�วไปแล้ว สิ�งน่ำ�
ไม่ใช่ื่ ROM จัริ์ง แต่จัะเป็นำชิื่ปท่�ส�ม�ร์ถเข่ยนำซำ�ได้ซ่�งใช้ื่จัดัเก็ี่บเฟิร์์มแวร์์) บนำร์ะบบท่�ใช้ื่ UEFI เฟิร์์มแวร์์ดังกี่ล่�วมักี่
จัะเป็นำไดร์เวอร์์ UEFI ซ่�งถูกี่อ่�นำโดยเฟิร์์มแวร์์ UEFI และถูกี่เร่์ยกี่ใช้ื่ โค้ดท่�เร่์ยกี่ใช้ื่จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำและกี่ำ�หนำด
ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�เป็นำท่�เก็ี่บโค้ดดังกี่ล่�ว เพ่�อให้ฮ�ร์์ดแวร์์นัำ�นำส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้จั�กี่เฟิร์์มแวร์์ในำส่วนำท่�เหล่อ คว�มส�ม�ร์ถ
น่ำ�เป็นำสิ�งจัำ�เป็นำเพ่�อให้ฮ�ร์์ดแวร์์เฉัพ�ะของบริ์ษัทอ่�นำส�ม�ร์ถโหลดและดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำช่ื่วงร์ะยะกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบคร์ั�ง
แร์กี่ส่ดได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบจั�กี่อ�ร์์เร์ย์ RAID ภั�ยนำอกี่

อย่�งไร์ก็ี่ต�ม โดยทั�วไปแล้วเน่ำ�องจั�กี่ OROM ส�ม�ร์ถเข่ยนำซำ�ได้ ถ้�ผู้่โจัมต่เข่ยนำทับ OROM ของอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วง
ท่�ถูกี่ต้อง โค้ดของผู้่โจัมต่จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ก่ี่อนำในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูต และส�ม�ร์ถแทร์กี่แซงสภั�พแวดล้อมกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์
และละเมิดคว�มสมบูร์ณ์์ของซอฟต์แวร์์ท่�โหลดในำภั�ยหลังได้ ในำทำ�นำองเด่ยวกัี่นำ ถ้�ผู้่โจัมต่นำำ�อ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเองท่�
เป็นำอันำตร์�ยม�ใช้ื่กัี่บร์ะบบ พวกี่เข�ก็ี่จัะส�ม�ร์ถเร์่ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�เป็นำอันำตร์�ยได้

ในำ macOS 10.12.3 ลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำของคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�จัำ�หน่ำ�ยหลังจั�กี่ปี 2011 นัำ�นำได้ถูกี่เปล่�ยนำไม่ให้
เร่์ยกี่ใช้ื่ OROM ต�มค่�เริ์�มต้นำในำขณ์ะท่�บูต Mac เวน้ำแต่จัะม่กี่�ร์กี่ดช่ื่ดคำ�สั�งแป้นำพิมพ์เป็นำพิเศษ กี่�ร์กี่ดช่ื่ดคำ�สั�ง
แป้นำพิมพ์น่ำ�จัะป้องกัี่นำ OROM ท่�เป็นำอันำตร์�ยซ่�งถูกี่นำำ�เข้�ม�ในำลำ�ดับกี่�ร์บูตของ macOS โดยไม่ตั�งใจั ลักี่ษณ์ะกี่�ร์
ทำ�ง�นำเริ์�มต้นำของยูทิลิต่�ร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ก็ี่ถูกี่เปล่�ยนำไปเช่ื่นำกัี่นำเพ่�อท่�ว่�เม่�อผู้่ใช้ื่ตั�งร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ OROM จัะ
ไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้แม้ว่�จัะม่กี่�ร์กี่ดช่ื่ดคำ�สั�งแป้นำพิมพ์ก็ี่ต�ม สิ�งน่ำ�ได้ช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่โจัมต่ท�งกี่�ยภั�พนำำ� 
OROM ท่�เป็นำอันำตร์�ยม�ใช้ื่โดยเจัตนำ� สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ยังคงต้องใช้ื่ง�นำ OROM ในำขณ์ะท่�ม่ช่ื่ดร์หัสผ่่�นำเฟิร์์มแวร์์ ก็ี่
ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ตัวเล่อกี่ท่�ไม่ใช่ื่ค่�เริ์�มต้นำโดยใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง firmwarepasswd ในำ macOS ได้
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 ความปลอดภัยของ Sandbox ของ OROM
ในำ macOS 10.15 เฟิร์์มแวร์์ UEFI ได้รั์บกี่�ร์อัปเดตเพ่�อให้ม่กี่ลไกี่สำ�หรั์บกี่�ร์ทำ� Sandbox OROM และสำ�หรั์บ
กี่�ร์ยกี่เลิกี่สิทธีิ� โดยทั�วไปแล้วเฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดทั�งหมด ร์วมถ่ง OROM ท่�ร์ะดับสิทธีิ�สูงส่ดของ  
CPU ซ่�งเร่์ยกี่ว่� วงแหวนำ 0 และม่พ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�เสม่อนำเด่ยวท่�ม่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำสำ�หรั์บโค้ดและข้อมูล
ทั�งหมด วงแหวนำ 0 อยู่ในำร์ะดับสิทธีิ�ท่�เคอร์์เนำล macOS ทำ�ง�นำ ในำขณ์ะท่�ร์ะดับสิทธีิ�ท่�ตำ�กี่ว่� ซ่�งค่อ วงแหวนำ 3  
จัะเป็นำท่�ท่�แอปต่�งๆ ทำ�ง�นำ ส่วนำ Sandbox ของ OROM นัำ�นำได้ยกี่เลิกี่สิทธีิ� OROM แล้วโดยใช้ื่กี่�ร์แยกี่หน่ำวย
คว�มจัำ�เสม่อนำอย่�งท่�เคอร์์เนำลทำ� จั�กี่นัำ�นำทำ�ให้ OROM ทำ�ง�นำในำวงแหวนำ 3

Sandbox จัะจัำ�กัี่ดทั�งอินำเทอร์์เฟซท่� OROM ส�ม�ร์ถเร่์ยกี่ใช้ื่ได้ (ซ่�งคล้�ยกัี่บกี่�ร์เร่์ยกี่ร์ะบบท่�ฟิลเตอร์์ในำเคอร์์เนำล) 
และปร์ะเภัทของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่� OROM ส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำได้ (ซ่�งคล้�ยกัี่บกี่�ร์อน่ำญ�ตของแอป) อย่�งม่นัำยสำ�คัญเพิ�ม
เติม ปร์ะโยชื่น์ำของกี่�ร์ออกี่แบบน่ำ�ค่อ OROM ท่�เป็นำอันำตร์�ยจัะไม่ส�ม�ร์ถเข่ยนำท่�ใดก็ี่ได้โดยตร์งภั�ยในำหน่ำวยคว�ม
จัำ�วงแหวนำ 0 ได้อ่กี่ต่อไป แต่จัะจัำ�กัี่ดอยู่ในำอินำเทอร์์เฟซ Sandbox ท่�แคบม�กี่และม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดอย่�งชัื่ดเจันำ  
อินำเทอร์์เฟซท่�ม่กี่�ร์จัำ�กัี่ดน่ำ�จัง่ช่ื่วยลดพ่�นำหน้ำ�ของกี่�ร์โจัมต่ได้อย่�งม�กี่ และบังคับให้ผู้่โจัมต่ออกี่จั�กี่ Sandbox  
และยกี่ร์ะดับสิทธีิ�
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 ความปลอดภัยของเฟิร์์มแวร์์ UEFI ใน Mac ที�ใช้ี Intel
Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security มอบคว�มปลอดภััยโดยใช้ื่เฟิร์์มแวร์์ UEFI (Intel)

 ภาพร์วม
ตั�งแต่ปี 2006 คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ CPU ท่�ใช้ื่ Intel จัะใช้ื่เฟิร์์มแวร์์ของ Intel ท่�ใช้ื่ช่ื่ดกี่�ร์พัฒนำ� (EDK) ของ
อินำเทอร์์เฟซเฟิร์์มแวร์์แบบขย�ย (EFI) เวอร์์ชัื่�นำ 1 หร่์อเวอร์์ชัื่�นำ 2 โค้ดท่�ใช้ื่ EDK2 เป็นำไปต�มข้อมูลจัำ�เพ�ะของ 
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) โดยส่วนำน่ำ�จัะอ้�งอิงถ่งเฟิร์์มแวร์์ Intel ว�่เป็นำเฟิร์์มแวร์์ UEFI 
เฟิร์์มแวร์์ UEFI เป็นำโค้ดแร์กี่สำ�หรั์บเร่์ยกี่ใช้ื่บนำชิื่ป Intel

สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ไม่ม่ชิื่ป Apple T2 Security ร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อสำ�หรั์บเฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเป็นำชิื่ปท่�
ใช้ื่จัดัเก็ี่บเฟิร์์มแวร์์นัำ�นำ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตเฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะลงช่ื่�อแบบดิจัติอลโดย Apple และตร์วจัสอบย่นำยันำโดย
เฟิร์์มแวร์์ก่ี่อนำท่�จัะอัปเดตพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบย้อนำกี่ลับ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตจัะต้องม่
เวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่กี่ว่�เวอร์์ชัื่�นำท่�ม่อยู่เสมอ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ผู้่โจัมต่ท่�เข้�ถ่ง Mac ท�งกี่�ยภั�พอ�จัส�ม�ร์ถใช้ื่ฮ�ร์์ดแวร์์
เพ่�อเช่ื่�อมต่อกัี่บชิื่ปจัดัเก็ี่บข้อมูลเฟิร์์มแวร์์และอัปเดตชิื่ปเพ่�อให้ม่เน่ำ�อห�ท่�เป็นำอันำตร์�ยได้ เช่ื่นำเด่ยวกัี่นำ ถ้�พบช่ื่องโหว่
ในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตช่ื่วงต้นำของเฟิร์์มแวร์์ UEFI (ก่ี่อนำท่�จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข่ยนำชิื่ปจัดัเก็ี่บข้อมูล) สิ�งน่ำ�ยังอ�จัทำ�ให้เกิี่ดกี่�ร์
ติดไวรั์สของเฟิร์์มแวร์์ UEFI แบบถ�วร์ได้ด้วย น่ำ�เป็นำข้อจัำ�กัี่ดท�งสถ�ปัตยกี่ร์ร์มของฮ�ร์์ดแวร์์ท่�พบได้ทั�วไปในำ PC 
ส่วนำใหญ่ท่�ใช้ื่ Intel และม่อยู่ในำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่กี่เคร่์�องท่�ไม่ม่ชิื่ป T2

ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่ท�งกี่�ยภั�พท่�ทำ�ล�ยเฟิร์์มแวร์์ UEFI คอมพิวเตอร์์ Mac ม่กี่�ร์ออกี่แบบใหม่ให้คว�ม
เช่ื่�อถ่อม่ร์�กี่ฐ�นำม�จั�กี่เฟิร์์มแวร์์ UEFI ในำชิื่ป T2 บนำคอมพิวเตอร์์ Mac เหล่�น่ำ� ร์�กี่ของคว�มเช่ื่�อถ่อสำ�หรั์บ
เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะเป็นำเฟิร์์มแวร์์ T2 โดยเฉัพ�ะ ต�มท่�อธีบิ�ยในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูต

 องค์ปร์ะกอบย่อยของ Intel Management Engine (ME)
องค์ปร์ะกี่อบย่อยหน่ำ�งองค์ปร์ะกี่อบท่�จัดัเก็ี่บอยู่ภั�ยในำเฟิร์์มแวร์์ UEFI ค่อเฟิร์์มแวร์์ Intel Management Engine 
(ME) หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแบบแยกี่ต่�งห�กี่และร์ะบบย่อยภั�ยในำชิื่ป Intel ท่�เร่์ยกี่ว่� ME โดยหลักี่แล้วจัะใช้ื่เพ่�อปกี่ป้อง
ลิขสิทธีิ�เส่ยงและวิด่โอบนำ Mac ท่�ม่เฉัพ�ะกี่ร์�ฟิกี่ของ Intel เท่�นัำ�นำ ในำกี่�ร์ลดพ่�นำหน้ำ�ของกี่�ร์โจัมต่ของส่วนำ
ปร์ะกี่อบย่อยน่ำ�ให้น้ำอยลง Mac ท่�ใช้ื่ Intel จัะใช้ื่ง�นำเฟิร์์มแวร์์ ME แบบกี่ำ�หนำดเองซ่�งส่วนำปร์ะกี่อบส่วนำใหญ่ได้ถูกี่เอ�
ออกี่ไปแล้ว เน่ำ�องจั�กี่ผ่ลลัพธีท่์�ได้ค่อเฟิร์์มแวร์์ ME ของ Mac ท่�ม่ขนำ�ดเล็กี่กี่ว่�บิลด์ขนำ�ดเล็กี่ท่�ส่ดเริ์�มต้นำท่� Intel 
ม่ให้ใช้ื่ง�นำ ส่วนำปร์ะกี่อบหล�ยๆ ส่วนำท่�เคยเป็นำเป้�หม�ยของกี่�ร์โจัมต่ส�ธี�ร์ณ์ะจั�กี่นัำกี่วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยในำ
อด่ตก็ี่ไม่ม่อยู่อ่กี่ต่อไป

 โหัมดการ์จัดัการ์ร์ะบบ (SMM)
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ล Intel ม่โหมดกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์พิเศษซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่กี่�ร์ทำ�ง�นำปกี่ติ ท่�เร่์ยกี่ว่�โหัมดการ์จัดัการ์
ร์ะบบ (SMM) โดยแร์กี่เริ์�มม่กี่�ร์นำำ�ม�ใช้ื่เพ่�อจัดักี่�ร์กัี่บกี่�ร์ดำ�เนิำนำง�นำท่�ม่เวล�เป็นำปัจัจัยัสำ�คัญ เช่ื่นำ กี่�ร์จัดักี่�ร์
พลังง�นำ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม คอมพิวเตอร์์ Mac ใช้ื่ไมโคร์คอนำโทร์ลเลอร์์แบบแยกี่ส่วนำซ่�งเร่์ยกี่ว่�ตัวควบคุมการ์จััดการ์
ร์ะบบ (SMC) เพ่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์ทำ�ง�นำดังกี่ล่�วม�นำ�นำแล้ว เน่ำ�องจั�กี่ SMC ได้ร์วมเข้�กัี่บชิื่ป T2 แล้ว จัง่ไม่ใช่ื่ไมโคร์
คอนำโทร์ลเลอร์์แบบแยกี่อ่กี่ต่อไป
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 ความปลอดภัยของร์ะบบสำาหัรั์บ watchOS
Apple Watch ใช้ื่คว�มส�ม�ร์ถด้�นำคว�มปลอดภััยของแพลตฟอร์์มด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์หล�ยร์�ยกี่�ร์ท่�เหม่อนำกัี่นำกัี่บท่� 
iOS และ iPadOS ใช้ื่ ตัวอย่�งเช่ื่นำ Apple Watch:

• ดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์บูตท่�ปลอดภััยและกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ปลอดภััย

• รั์กี่ษ�คว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์

• ช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลทั�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์และเม่�อส่�อส�ร์กัี่บ iPhone ท่�จับัคู่กัี่นำอยู่หร่์ออินำเทอร์์เน็ำต

เทคโนำโลย่ท่�ร์องรั์บปร์ะกี่อบด้วยเทคโนำโลย่ท่�ร์ะบ่ในำร์�ยกี่�ร์คว�มปลอดภััยของร์ะบบ (เช่ื่นำ KIP, SKP และ SCIP) ร์วม
ถ่งเทคโนำโลย่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล พวงกี่่ญแจั และเคร่์อข่�ย

 การ์อัปเดต watchOS
watchOS ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ให้ทำ�กี่�ร์อัปเดตข้�มค่นำได้ โปร์ดดูท่�กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม
เก่ี่�ยวกัี่บวธิีก่ี่�ร์จัดัเก็ี่บร์หัส Apple Watch และใช้ื่ในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดต

 การ์ตร์วจัจัับข้อมอื
ถ้�กี่�ร์ตร์วจัจับัข้อม่อถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำอยู่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะล็อคโดยอัตโนำมัติหลังจั�กี่ท่�ถอดออกี่จั�กี่ข้อม่อของผู้่ใช้ื่ได้ไม่นำ�นำ 
ถ้�กี่�ร์ตร์วจัจับัข้อม่อถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ศูนำย์ควบค่มจัะม่ตัวเล่อกี่ให้สำ�หรั์บล็อค Apple Watch เม่�อ Apple Watch 
ล็อคอยู่ ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Pay ได้ด้วยกี่�ร์ป้อนำร์หัสบนำ Apple Watch เท่�นัำ�นำ กี่�ร์ตร์วจัจับัข้อม่อปิดใช้ื่โดย
ใช้ื่แอป Apple Watch บนำ iPhone กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�ยังส�ม�ร์ถบังคับใช้ื่ได้โดยใช้ื่โซลูชัื่�นำ กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� 
(MDM) อ่กี่ด้วย

 การ์ล็อคการ์เข้าใช้ีงานเครื์�อง
เม่�อ “ค้นำห� Mac ของฉัันำ” เปิดใช้ื่อยู่บนำ iPhone นำ�ฬิิกี่� Apple Watch ท่�จับัคู่อยู่กัี่บ iPhone เคร่์�องนัำ�นำจัะ
ส�ม�ร์ถใช้ื่กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องได้ กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องทำ�ให้กี่�ร์ใช้ื่หร่์อข�ย Apple Watch ท่�สูญห�ย
หร่์อถูกี่ขโมยเป็นำเร่์�องย�กี่ข่�นำด้วย กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องต้องใช้ื่ Apple ID และร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่เพ่�อเลิกี่จับัคู่ ลบ 
หร่์อเปิดใช้ื่ง�นำ Apple Watch อ่กี่ครั์�ง

 การ์จับัคู่อย่างปลอดภัยกับ iPhone
Apple Watch ส�ม�ร์ถจับัคู่กัี่บ iPhone ได้ครั์�งละหน่ำ�งเคร่์�อง เม่�อเลิกี่จับัคู่ Apple Watch แล้ว iPhone จัะส่�อส�ร์
คำ�สั�งให้ลบเน่ำ�อห�และข้อมูลทั�งหมดออกี่จั�กี่นำ�ฬิิกี่�

กี่�ร์จับัคู่ Apple Watch กัี่บ iPhone ได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยโดยใช้ื่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำ out-of-band 
เพ่�อแลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ ต�มด้วยกี่�ร์เช่ื่�อมโยงคว�มลับบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) ท่�แชื่ร์์ Apple Watch 
จัะแสดงร์ูปแบบเคล่�อนำไหว ซ่�งจัะได้รั์บกี่�ร์จับัภั�พบนำกี่ล้อง iPhone ร์ูปแบบปร์ะกี่อบด้วยคว�มลับท่�เข้�ร์หัสซ่�งใช้ื่
สำ�หรั์บกี่�ร์จับัคู่ BLE 4.1 แบบ out-of-band กี่�ร์ป้อนำ BLE Passkey แบบม�ตร์ฐ�นำใช้ื่เพ่�อเป็นำวธิีก่ี่�ร์จับัคู่แบบ
สำ�ร์อง ห�กี่จัำ�เป็นำ

หลังจั�กี่สร้์�งเซสชัื่�นำ BLE และเข้�ร์หัสโดยใช้ื่โปร์โตคอลคว�มปลอดภััยสูงส่ดท่�ม่ให้ใช้ื่ง�นำในำข้อกี่ำ�หนำดหลักี่ของ
บลูทูธีแล้ว iPhone และ Apple Watch จัะแลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัโดยใช้ื่สิ�งใดสิ�งหน่ำ�งต่อไปน่ำ�:

• กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ปรั์บจั�กี่บริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple ดังท่�อธีบิ�ยในำภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ 
iMessage

• กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัโดยใช้ื่ IKEv2/IPsec กี่�ร์เริ์�มแลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่กี่่ญแจั
เซสชัื่�นำบลูทูธี (สำ�หรั์บสถ�นำกี่�ร์ณ์์กี่�ร์จับัคู่) หร่์อกี่่ญแจั IDS (สำ�หรั์บสถ�นำกี่�ร์ณ์์กี่�ร์อัปเดตร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์) 
อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องจัะสร์้�งคู่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะแบบส่่มและกี่่ญแจัส่วนำตัว Ed25519 แบบ 256 บิต และแลกี่
เปล่�ยนำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะร์ะหว่�งเริ์�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจั
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หัมายเหัตุ: กี่ลไกี่ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัและกี่�ร์เข้�ร์หัสจัะแตกี่ต่�งกัี่นำไป ทั�งน่ำ�ข่�นำอยู่กัี่บเวอร์์ชัื่�นำของร์ะบบ
ปฏิิบัติกี่�ร์บนำ iPhone และ Apple Watch โดยอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone ท่�ใช้ื่ iOS 13 ข่�นำไป เม่�อจับัคู่กัี่บ Apple Watch ท่�
ใช้ื่ watchOS 6 ข่�นำไปจัะใช้ื่เพ่ยง IKEv2/IPsec สำ�หรั์บกี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัและกี่�ร์เข้�ร์หัส

หลังจั�กี่แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจั:

• กี่่ญแจัเซสชัื่�นำบลูทูธีจัะถูกี่ละทิ�งและกี่�ร์ส่�อส�ร์ทั�งหมดร์ะหว�่ง iPhone กัี่บ Apple Watch จัะได้รั์บกี่�ร์เข้�
ร์หัสโดยใช้ื่วธิีใ่ดวธิีห่น่ำ�งข้�งต้นำ พร้์อมทั�งลิงก์ี่บลูทูธี, Wi-Fi และเซลลูล�ร์์ท่�เข้�ร์หัสทำ�หน้ำ�ท่�ให้ชัื่�นำกี่�ร์เข้�
ร์หัสชัื่�นำท่�สอง

• (IKEv2/IPsec เท่�นัำ�นำ) กี่่ญแจัจัะถูกี่เก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจัของร์ะบบและใช้ื่สำ�หรั์บตร์วจัสอบสิทธีิ�ของเซสชัื่�นำ 
IKEv2/IPsec ร์ะหว�่งอ่ปกี่ร์ณ์์ในำอนำ�คต กี่�ร์ส่�อส�ร์เพิ�มเติมร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสและ
ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์โดยใช้ื่ AES-256-GCM หร่์อ ChaCha20-Poly1305 (กี่่ญแจั 256 บิต) บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ 
iPhone ท่�ใช้ื่ iOS 15 ข่�นำไปท่�จับัคู่กัี่บ Apple Watch Series 4 ข่�นำไปท่�ใช้ื่ watchOS 8 ข่�นำไป

ท่�อยู่ของอ่ปกี่ร์ณ์์บลูทูธีพลังง�นำตำ�จัะสลับเปล่�ยนำท่กี่ๆ 15 นำ�ท่เพ่�อลดคว�มเส่�ยงท่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่ติดต�มในำพ่�นำท่�ใกี่ล้
เค่ยงห�กี่ม่ใคร์ก็ี่ต�มใช้ื่กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยของข้อมูลจัำ�เพ�ะแบบถ�วร์

ในำกี่�ร์ร์องรั์บแอปท่�จัำ�เป็นำต้องสตร่์มข้อมูล กี่�ร์เข้�ร์หัสจัะถูกี่ดำ�เนิำนำกี่�ร์ด้วยวธิีท่่�อธีบิ�ยไวแ้ล้วในำคว�มปลอดภััย
ของ FaceTime โดยใช้ื่บริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple ท่�ให้บริ์กี่�ร์โดย iPhone ท่�จับัคู่อยู่หร่์อกี่�ร์เช่ื่�อม
ต่อกัี่บอินำเทอร์์เน็ำตโดยตร์ง

Apple Watch ใช้ื่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบเข้�ร์หัสด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์และกี่�ร์ปกี่ป้องไฟล์และร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัแบบ
คล�ส กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ท่�ควบค่มด้วยสิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งสำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัถูกี่ใช้ื่ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ กี่่ญแจั
ท่�ใช้ื่เพ่�อส่�อส�ร์ร์ะหว่�งApple Watch และ iPhone ยังได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยโดยใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องแบบคล�ส
อ่กี่ด้วย โปร์ดดูท่� กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) สำ�หรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ปลดล็อคอัตโนมัติและ Apple Watch
เพ่�อคว�มสะดวกี่ท่�ม�กี่ข่�นำเม่�อใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ของ Apple หล�ยๆ เคร่์�อง อ่ปกี่ร์ณ์์บ�งเคร่์�องส�ม�ร์ถปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์
เคร่์�องอ่�นำได้โดยอัตโนำมัติในำบ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์ กี่�ร์กี่�ร์ปลดล็อคอัตโนำมัติร์องรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำส�มอย่�งน่ำ�:

• Apple Watch ส�ม�ร์ถปลดล็อคได้โดย iPhone

• Mac ส�ม�ร์ถปลดล็อคได้โดย Apple Watch

• iPhone ส�ม�ร์ถปลดล็อคได้โดย Apple Watch เม่�อตร์วจัพบว่�จัมูกี่และป�กี่ของผู้่ใช้ื่ถูกี่ปิดอยู่

กี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำทั�งส�มอย่�งน่ำ�สร้์�งอยู่บนำพ่�นำฐ�นำเบ่�องต้นำเด่ยวกัี่นำ: โปร์โตคอล Station-to-Station (STS) ท่�ได้
รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร่์วมกัี่นำ พร้์อมกัี่บกี่่ญแจัร์ะยะย�วท่�แลกี่เปล่�ยนำกัี่นำในำขณ์ะท่�ค่ณ์สมบัติถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำ และกี่่ญแจั
เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วท่�ไม่ซำ�กัี่นำซ่�งติดต่อสำ�หรั์บแต่ละคำ�ขอ แม้ว่�จัะม่ช่ื่องท�งกี่�ร์ส่�อส�ร์พ่�นำฐ�นำ ช่ื่องท�ง STS จัะม่กี่�ร์
ติดต่อโดยตร์งร์ะหว่�ง Secure Enclave ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งสองเคร่์�อง และข้อมูลกี่�ร์เข้�ร์หัสทั�งหมดจัะถูกี่เก็ี่บไวใ้นำ
โดเมนำท่�ปลอดภััยนัำ�นำ (ยกี่เว้นำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ไม่ม่ Secure Enclave ซ่�งจัะย่ติช่ื่องท�ง STS ในำเคอร์์เนำล)

การ์ปลดล็อค

ลำ�ดับกี่�ร์ปลดล็อคท่�สมบูร์ณ์์ส�ม�ร์ถแยกี่ออกี่ได้เป็นำสองร์ะยะ ร์ะยะแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ถูกี่ปลดล็อค (“เป้�หม�ย”) จัะ
ร้์�งคว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคกี่�ร์เข้�ร์หัสแล้วส่งคว�มลับนัำ�นำไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ดำ�เนิำนำกี่�ร์ปลดล็อค (“อ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�ม”) 
หลังจั�กี่นัำ�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�มจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ปลดล็อคโดยใช้ื่คว�มลับท่�สร้์�งข่�นำก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�

ในำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปลดล็อคอัตโนำมัติ อ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งสองจัะเช่ื่�อมต่อกัี่นำโดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ BLE หลังจั�กี่นัำ�นำ คว�ม
ลับกี่�ร์ปลดล็อคแบบ 32 ไบต์ท่�ส่่มสร้์�งข่�นำโดยอ่ปกี่ร์ณ์์เป้�หม�ยจัะส่งไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�มผ่่�นำช่ื่องท�ง STS ในำ
ร์ะหว่�งกี่�ร์ปลดล็อคด้วยช่ื่วมิติหร่์อร์หัส อ่ปกี่ร์ณ์์เป้�หม�ยจัะห่อกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ร์หัส (PDK) ด้วยคว�มลับกี่�ร์ปลด
ล็อคและจัะละทิ�งคว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคออกี่จั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�



64ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

ในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ปลดล็อค อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ BLE ใหม่แล้วใช้ื่ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์เพ่�อปร์ะม�ณ์ร์ะยะ
ห่�งร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งสองอย่�งปลอดภััย ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ในำร์ะยะท่�ร์ะบ่และเป็นำไปต�มนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยท่�
กี่ำ�หนำด อ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�มจัะส่งคว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคไปยังเป้�หม�ยผ่่�นำช่ื่องท�ง STS เป้�หม�ยจัะสร้์�งคว�มลับกี่�ร์
ปลดล็อคแบบ 32 ไบต์ใหม่แล้วส่งคว�มลับนัำ�นำกี่ลับไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�ม ถ้�คว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคปัจัจ่ับันำท่�ถูกี่ส่งจั�กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์ริ์เริ์�มส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลกี่�ร์ปลดล็อคได้สำ�เร็์จั อ่ปกี่ร์ณ์์เป้�หม�ยจัะถูกี่ปลดล็อคและ PDK จัะถูกี่ห่อ
อ่กี่ครั์�งด้วยคว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคใหม่ ส่ดท้�ย คว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคและ PDK ใหม่จัะถูกี่ละทิ�งจั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�
ของเป้�หม�ย

นโยบายความปลอดภััยการ์ปลดล็อคอัติโนมัติิของ Apple Watch

เพ่�อคว�มสะดวกี่ยิ�งข่�นำ iPhone ส�ม�ร์ถปลดล็อค Apple Watch ได้โดยตร์งหลังจั�กี่กี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบคร์ั�งแร์กี่ 
โดยท่�ผู้่ใช้ื่ไม่จัำ�เป็นำต้องป้อนำร์หัสบนำ Apple Watch เองก่ี่อนำ ในำกี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�ได้ คว�มลับกี่�ร์ปลดล็อคแบบส่่ม 
(สร้์�งข่�นำในำร์ะหว่�งลำ�ดับกี่�ร์ปลดล็อคแร์กี่ส่ดหลังกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติ) จัะถูกี่ใช้ื่สำ�หรั์บสร้์�งข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไว้
ร์ะยะย�ว ซ่�งจัดัเก็ี่บอยู่ในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของ Apple Watch ข้อมูลคว�มลับท่�ฝึ�กี่ไว้จัะถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่
ในำพวงกี่่ญแจั iPhone และจัะถูกี่ใช้ื่ในำกี่�ร์เริ์�มต้นำเซสชัื่�นำใหม่หลังจั�กี่ Apple Watch แต่ละเร่์อนำเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำ
เคร่์�องใหม่

นโยบายความปลอดภััยการ์ปลดล็อคอัติโนมัติิของ iPhone

นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยเพิ�มเติมท่�บังคับใช้ื่กัี่บกี่�ร์ปลดล็อค iPhone อัตโนำมัติด้วย Apple Watch ผู้่ใช้ื่ไม่ส�ม�ร์ถ
ใช้ื่ Apple Watch แทนำ Face ID เพ่�อกี่�ร์ทำ�ง�นำอ่�นำบนำ iPhone ได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ Apple Pay หร่์อกี่�ร์อน่ำญ�ต
แอป เม่�อ Apple Watch ปลดล็อค iPhone ท่�จับัคู่กัี่นำได้สำ�เร็์จั นำ�ฬิิกี่�จัะแสดงกี่�ร์แจัง้เต่อนำและเล่นำกี่�ร์สะกิี่ดท่�
เก่ี่�ยวข้อง ถ้�ผู้่ใช้ื่แตะป่�มล็อค iPhone ในำกี่�ร์แจัง้เต่อนำ นำ�ฬิิกี่�จัะส่งคำ�สั�งล็อคผ่่�นำ BLE เม่�อ iPhone ได้รั์บคำ�สั�ง
ล็อค โทร์ศัพท์จัะปิดใช้ื่ง�นำทั�ง Face ID และกี่�ร์ปลดล็อคโดยใช้ื่ Apple Watch กี่�ร์ปลดล็อค iPhone ในำครั์�งถัดไป
จัะต้องดำ�เนิำนำกี่�ร์ด้วยร์หัสของ iPhone

กี่�ร์ปลดล็อค iPhone ท่�จับัคู่กัี่นำโดย Apple Watch (เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ) ได้สำ�เร็์จัจัะต้องเป็นำไปต�มเกี่ณ์ฑ์์ต่อไปน่ำ�:

• iPhone จัะต้องถูกี่ปลดล็อคโดยใช้ื่วธิีก่ี่�ร์อ่�นำอย่�งน้ำอยหน่ำ�งครั์�งหลังจั�กี่ Apple Watch ท่�เก่ี่�ยวข้องถูกี่ว�งบนำ
ข้อม่อและปลดล็อคอยู่

• เซ็นำเซอร์์จัะต้องตร์วจัพบได้ว่�จัมูกี่และป�กี่ถูกี่ปิดอยู่

• ร์ะยะห่�งท่�วดัได้จัะต้องเป็นำ 2-3 เมตร์หร่์อน้ำอยกี่ว่�

• Apple Watch จัะต้องไม่อยู่ในำโหมดเวล�เข้�นำอนำ

• Apple Watch หร่์อ iPhone จัะต้องถูกี่ปลดล็อคเม่�อเม่�อไม่นำ�นำม�น่ำ� หร่์อ Apple Watch จัะต้องม่บันำท่กี่กี่�ร์
เคล่�อนำไหวท�งกี่�ยภั�พท่�ร์ะบ่ได้ว่�ผู้่สวมใส่เคล่�อนำไหวอยู่ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ ไม่ได้นำอนำหลับอยู่)

• iPhone จัะต้องถูกี่ปลดล็อคอย่�งน้ำอยหน่ำ�งครั์�งในำ 6.5 ชัื่�วโมงท่�ผ่่�นำม�

• iPhone จัะต้องอยู่ในำสถ�นำะท่� Face ID ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตให้ดำ�เนิำนำกี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ (โปร์ดดูท่� 
Face ID, Touch ID, ร์หัส และร์หัสผ่่�นำ สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม)

 อนุญาตใน macOS ด้วย Apple Watch
เม่�อกี่�ร์ปลดล็อคโดยอัตโนำมัติด้วย Apple Watch เปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ค่ณ์จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Watch แทนำท่�หร่์อร่์วม
กัี่บ Touch ID เพ่�ออน่ำญ�ตกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องและกี่�ร์แจัง้กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�จั�กี่ร์�ยกี่�ร์ต่อไปน่ำ�ได้:

• macOS และแอปของ Apple ท่�ขอตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้อง

• แอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำท่�ขอตร์วจัสอบสิทธีิ�

• ร์หัสผ่่�นำ Safari ท่�บันำท่กี่

• โน้ำตท่�ปลอดภััย
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 การ์ใช้ี Wi-Fi, cellular, iCloud และ Gmail อย่างปลอดภัย
เม่�อ Apple Watch ไม่ได้อยู่ในำช่ื่วงสัญญ�ณ์บลูทูธี จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ Wi-Fi หร่์อเซลลูล�ร์์แทนำได้ Apple Watch 
จัะเข้�ร่์วมเคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�เคยเข้�ร่์วมบนำ iPhone ท่�จับัคู่แล้วโดยอัตโนำมัติ และม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวกัี่บ 
Apple Watch ในำขณ์ะท่�ทั�งสองอ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ในำร์ะยะสัญญ�ณ์ ลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำของกี่�ร์เข้�ร่์วมอัตโนำมัติเช่ื่นำน่ำ�
ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�แบบร์�ยเคร่์อข่�ยได้ในำส่วนำ Wi-Fi ของแอปกี่�ร์ตั�งค่�บนำ Apple Watch เคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�ยัง
ไม่เคยเช่ื่�อมต่อม�ก่ี่อนำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งสองเคร่์�องส�ม�ร์ถเข้�ร่์วมได้ด้วยตัวเองในำส่วนำ Wi-Fi ของแอปกี่�ร์ตั�งค่�บนำ 
Apple Watch

เม่�อ Apple Watch และ iPhone อยู่นำอกี่ร์ะยะทำ�กี่�ร์ Apple Watch จัะเช่ื่�อมต่อกัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ iCloud และ Gmail 
โดยตร์งเพ่�อด่งข้อมูลแอปเมล ซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลแอปเมลกัี่บ iPhone ท่�จับัคู่อยู่ผ่่�นำท�งอินำเทอร์์เน็ำต 
สำ�หรั์บบัญช่ื่ Gmail ผู้่ใช้ื่จัะต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�กัี่บ Google ในำส่วนำแอปเมลของแอป Watch บนำ iPhone โทเค็นำ 
OAuth ท่�ได้รั์บจั�กี่ Google จัะถูกี่ส่งไปยัง Apple Watch ในำร์ูปแบบท่�เข้�ร์หัสผ่่�นำท�งบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว 
(IDS) ของ Apple เพ่�อทำ�ให้ส�ม�ร์ถใช้ื่ในำกี่�ร์ด่งข้อมูลแอปเมลได้ โทเค็นำ OAuth จัะไม่ถูกี่นำำ�ไปใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ
เซิร์์ฟเวอร์์ Gmail จั�กี่ iPhone ท่�จับัคู่อยู่

 การ์สร้์างหัมายเลขแบบสุ่ม
ตัวสร้์�งหม�ยเลขแบบส่่มกี่�ร์เข้�ร์หัสแฝึง (CPRNG) เป็นำหน่ำวยโคร์งสร้์�งท่�สำ�คัญสำ�หรั์บซอฟต์แวร์์ท่�ปลอดภััย 
ด้วยเหต่น่ำ� Apple จั่งมอบซอฟต์แวร์์ CPRNG ท่�เช่ื่�อถ่อได้ซ่�งทำ�ง�นำในำเคอร์์เนำลของ iOS, iPadOS, macOS, 
tvOS และ watchOS โดยม่หน้ำ�ท่�ในำกี่�ร์ร์วบร์วม Entropy ดิบจั�กี่ร์ะบบและม่หม�ยเลขแบบส่่มท่�ปลอดภััยให้กัี่บ
ผู้่บริ์โภัคทั�งในำเคอร์์เนำลและพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่

 แหัล่ง Entropy
CPRNG เคอร์์เนำลม�จั�กี่แหล่ง Entropy หล�ยแหล่งในำร์ะหว่�งบูตและตลอดร์ะยะเวล�ใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ แหล่ง 
Entropy เหล่�น่ำ�ร์วมถ่ง (ข่�นำอยู่กัี่บคว�มพร์้อมใช้ื่ง�นำ):

• TRNG ฮ�ร์์ดแวร์์ของ Secure Enclave

• จัทิเทอร์์ต�มเวล�ท่�ร์วบร์วมในำร์ะหว่�งกี่�ร์บูต

• Entropy ท่�ร์วบร์วมจั�กี่กี่�ร์ขัดจังัหวะของฮ�ร์์ดแวร์์

• ไฟล์ Seed ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เก็ี่บรั์กี่ษ� Entropy ในำร์ะหว�่งกี่�ร์บูต

• คำ�สั�งแบบส่่มของ Intel เช่ื่นำ RDSEED และ RDRAND (บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel เท่�นัำ�นำ)

 CPRNG เคอร์์เนล
CPRNG เคอร์์เนำลเป็นำกี่�ร์ออกี่แบบท่�ม�จั�กี่ Fortuna ซ่�งม่เป้�หม�ยร์ะดับคว�มปลอดภััยแบบ 256 บิต และม่
หม�ยเลขแบบส่่มค่ณ์ภั�พสูงให้กัี่บผู้่บริ์โภัคในำพ่�นำท่�ผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่ API ต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์เร่์ยกี่ร์ะบบ getentropy(2)

• อ่ปกี่ร์ณ์์แบบส่่ม (/dev/random)

CPRNG เคอร์์เนำลจัะยอมร์ับ Entropy ท่�ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดผ่่�นำกี่�ร์เข่ยนำไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์แบบส่่ม
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 อุปกร์ณ์์การ์วจิัยัด้านความปลอดภัยของ Apple
อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยของ Apple เป็นำ iPhone ท่�ร์วมเข้�ด้วยกัี่นำโดยเฉัพ�ะซ่�งช่ื่วยให้นัำกี่วจิัยัด้�นำ
คว�มปลอดภััยส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์วจิัยัเก่ี่�ยวกัี่บ iOS ได้โดยไม่ต้องทำ�ล�ยหร่์อปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติด้�นำคว�ม
ปลอดภััยของแพลตฟอร์์มของ iPhone อ่ปกี่ร์ณ์์น่ำ�จัะช่ื่วยให้นัำกี่วจิัยัส�ม�ร์ถไซด์โหลดเน่ำ�อห�ท่�ทำ�ง�นำด้วยสิทธีิ�ท่�
เท่ยบเท่�กัี่บแพลตฟอร์์มได้ ดังนัำ�นำจัง่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์วจิัยับนำแพลตฟอร์์มท่�ใกี่ล้เค่ยงยิ�งข่�นำกัี่บโมเดลของอ่ปกี่ร์ณ์์
กี่�ร์ผ่ลิตได้

เพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ไม่ได้รั์บผ่ลกี่ร์ะทบจั�กี่นำโยบ�ยกี่�ร์ปฏิิบัติง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัคว�มปลอดภััย 
กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยจัะถูกี่ปรั์บใช้ื่ในำ iBoot และในำคอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูต ซ่�งจัะทำ�ให้กี่�ร์บูตบนำฮ�ร์์ดแวร์์ผู้่ใช้ื่
ไม่สำ�เร็์จั iBoot กี่�ร์วจิัยัจัะตร์วจัสอบสถ�นำะกี่�ร์หลอมร์วมใหม่และเข้�สู่ลูปแพนิำกี่ห�กี่ทำ�ง�นำบนำฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ไม่ได้
หลอมร์วมกัี่บกี่�ร์วจิัยั

ร์ะบบย่อยร์หัสลิขิตช่ื่วยให้นัำกี่วจิัยัโหลดแคชื่คว�มเช่ื่�อถ่อและภั�พดิสก์ี่ท่�ปรั์บให้เป็นำส่วนำตัวท่�ม่เน่ำ�อห�ท่�สอดคล้องกัี่นำ
ได้ ม่กี่�ร์ใช้ื่ม�ตร์กี่�ร์เชิื่งล่กี่ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำจัำ�นำวนำม�กี่ซ่�งได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ให้แน่ำใจัว่�ร์ะบบย่อยน่ำ�
ไม่อน่ำญ�ตให้ดำ�เนิำนำกี่�ร์กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่:

• launchd จัะไม่โหลดร์�ยกี่�ร์ค่ณ์สมบัติ launchd ของ cryptexd ห�กี่ตร์วจัพบว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ของลูกี่ค้�ปกี่ติ

• cryptexd จัะยกี่เลิกี่ ห�กี่ตร์วจัพบว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ของลูกี่ค้�ปกี่ติ

• AppleImage4 ไม่ได้จัำ�หน่ำ�ย Nonce ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำกี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์วจิัยับนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของ
ลูกี่ค้�ทั�วไป

• เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ลงช่ื่�อปฏิิเสธีท่�จัะปรั์บแต่งภั�พดิสก์ี่ cryptex สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่อยู่ในำร์�ยกี่�ร์อน่ำญ�ต
อย่�งชัื่ดเจันำ

ในำกี่�ร์เค�ร์พคว�มเป็นำส่วนำตัวของนัำกี่วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััย ร์ะบบจัะส่งเฉัพ�ะกี่�ร์วัด (เช่ื่นำ แฮชื่) ของไฟล์ปฏิิบัติ
กี่�ร์หร่์อแคชื่เคอร์์เนำลและข้อมูลจัำ�เพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยไปยัง Apple ร์ะหว่�งกี่�ร์ตั�งค่�ส่วนำ
บ่คคล Apple ไม่ได้รั์บเน่ำ�อห�ของ cryptex ท่�โหลดลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์

ในำกี่�ร์หล่กี่เล่�ยงสถ�นำกี่�ร์ณ์์ท่�ผู้่ไม่ปร์ะสงค์ด่พย�ย�มปลอมแปลงอ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัเป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่เพ่�อหลอกี่
ล่อเป้�หม�ยให้ใช้ื่ง�นำในำช่ื่วติปร์ะจัำ�วันำ อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยม่คว�มแตกี่ต่�งดังน่ำ�:

• อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยจัะเริ์�มต้นำร์ะบบขณ์ะชื่�ร์์จัเท่�นัำ�นำ ซ่�งส�ม�ร์ถใช้ื่ส�ย Lightning หร่์อท่�ชื่�ร์์จั
ท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่บ Qi ได้ ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ชื่�ร์์จัร์ะหว่�งกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเข้�สู่โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ ถ้�
ผู้่ใช้ื่เริ์�มชื่�ร์์จัและเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ใหม่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำต�มปกี่ติ ทันำท่ท่� XNU เริ์�ม อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่
ต้องชื่�ร์์จัเพ่�อทำ�ง�นำต่อ

• คำ�ว่� อุปกร์ณ์์การ์วจิัยัด้านความปลอดภัย แสดงอยู่ด้�นำล่�งโลโก้ี่ Apple ในำร์ะหว่�งเริ์�มต้นำร์ะบบ iBoot

• เคอร์์เนำล XNU บูตในำโหมดร์�ยละเอ่ยด

• ม่ข้อคว�มสลักี่อยู่ท่�ด้�นำข้�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์ะบ่ว่� “ทรั์พย์สินำของ Apple” เป็นำคว�มลับและม่เจั้�ของ โทร์ +1 
877 595 1125”

ต่อไปน่ำ�เป็นำม�ตร์กี่�ร์เพิ�มเติมท่�นำำ�ไปใช้ื่ในำซอฟต์แวร์์ท่�แสดงข่�นำหลังจั�กี่กี่�ร์บูต:

• คำ�ว่� อุปกร์ณ์์การ์วจิัยัด้านความปลอดภัย แสดงข่�นำในำร์ะหว่�งกี่�ร์ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์

• คำ�ว่� อุปกร์ณ์์การ์วจิัยัด้านความปลอดภัย แสดงอยู่บนำหน้ำ�จัอล็อคและในำแอปกี่�ร์ตั�งค่�

อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยช่ื่วยให้นัำกี่วจิัยัม่คว�มส�ม�ร์ถดังต่อไปน่ำ� ซ่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ไม่ม่:

• โค้ดปฏิิบัติกี่�ร์ไซด์โหลดลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์โดยให้สิทธีิ�ต�มอำ�เภัอใจัในำร์ะดับกี่�ร์อน่ำญ�ตเด่ยวกัี่นำกัี่บส่วนำปร์ะกี่อบ
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple

• เริ์�มต้นำบริ์กี่�ร์เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบ

• คงเน่ำ�อห�ในำกี่�ร์เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำใหม่
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• ใช้ื่สิทธีิ� research.com.apple.license-to-operate เพ่�ออน่ำญ�ตให้กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�กี่�ร์ด่บั�กี่
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์อ่�นำๆ บนำร์ะบบ ร์วมถ่งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ของร์ะบบ

พ่�นำท่�ช่ื่�อ research. ได้รั์บกี่�ร์ยอมร์ับโดยตัวแปร์ RESEARCH ของส่วนำขย�ยเคอร์์เนำล 
AppleMobileFileIntegrity เท่�นัำ�นำ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ใดๆ ท่�ม่สิทธีิ�น่ำ�จัะสิ�นำส่ดลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์ของลูกี่ค้�ร์ะหว่�งกี่�ร์
ตร์วจัสอบล�ยเซ็นำ

• ตั�งค่�ส่วนำบ่คคลและกีู่้ค่นำแคชื่เคอร์์เนำลแบบกี่ำ�หนำดเอง
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 การ์เข้าร์หัสัและการ์ปกปอ้งข้อมูล

 ภาพร์วมการ์เข้าร์หัสัและการ์ปกปอ้งข้อมูล
คว�มส�ม�ร์ถของลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย คว�มปลอดภััยของร์ะบบ และคว�มปลอดภััยของแอปทั�งหมดน่ำ�ช่ื่วย
ตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�โค้ดและแอปท่�เช่ื่�อถ่อเท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถทำ�ง�นำได้บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ม่ค่ณ์สมบัติกี่�ร์
เข้�ร์หัสเพิ�มเติมเพ่�อปกี่ป้องข้อมูลของผู้่ใช้ื่ ถ่งแม้ว่�ส่วนำอ่�นำของโคร์งสร้์�งร์ะบบคว�มปลอดภััยม่พฤติกี่ร์ร์มท่�กี่ร์ะทบ
ต่อคว�มมั�นำคงปลอดภััยของข้อมูล (ตัวอย�งเช่ื่นำ ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์สูญห�ยหร่์อเร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�ไม่เช่ื่�อถ่อ) ค่ณ์สมบัติเหล่�
น่ำ�ทั�งหมดเป็นำปร์ะโยชื่น์ำกัี่บทั�งผู้่ใช้ื่และผู้่ดูแลร์ะบบ IT โดยให้กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลส่วนำบ่คคลและขององค์กี่ร์ และให้วธิีก่ี่�ร์
ล้�งข้อมูลร์ะยะไกี่ลโดยทันำท่และสมบูร์ณ์์ในำกี่ร์ณ่์ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่ขโมยหร่์อสูญห�ย

อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ใช้ื่วธิีก่ี่�ร์เข้�ร์หัสไฟล์ท่�เร่์ยกี่ว่�การ์ปกปอ้งข้อมูล ขณ์ะท่�ข้อมูลบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel  
ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยเทคโนำโลย่กี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มท่�เร่์ยกี่ว่� FileVault Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon จัะใช้ื่โมเดล 
แบบผ่สมท่�ร์องรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล โดยม่ข้อจัำ�กัี่ดสองข้อ: ไม่ร์องรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องท่�คล�ส (D) ซ่�งเป็นำร์ะดับตำ�ส่ด 
และร์ะดับเริ์�มต้นำ (คล�ส C) จัะใช้ื่กี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่มและทำ�หน้ำ�ท่�เหม่อนำกัี่บ FileVault บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ในำท่กี่กี่ร์ณ่์ 
ลำ�ดับกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่่ญแจัม่ร์�กี่ฐ�นำอยู่ในำ Silicon เฉัพ�ะของ Secure Enclave และกี่ลไกี่ AES เฉัพ�ะร์องรั์บ
กี่�ร์เข้�ร์หัสส�ยคว�มเร์็วและช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�จัะไม่ม่กี่�ร์เปิดเผ่ยกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสร์ะยะย�วไปยังร์ะบบ 
ปฏิิบัติกี่�ร์เคอร์์เนำลหร่์อ CPU (ซ่�งอ�จัทำ�ให้ไม่ปลอดภััย) (Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ T1 หร่์อไม่ม่ Secure Enclave  
จัะไม่ใช้ื่ Silicon เฉัพ�ะเพ่�อปกี่ป้องกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส FileVault ของตัวเอง)

นำอกี่จั�กี่จัะใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลและ FileVault เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลแบบไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตแล้ว Apple 
ยังใช้ื่เคอร์์เนลร์ะบบปฏิิบัติการ์ในำกี่�ร์บังคับใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องและกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยอ่กี่ด้วย เคอร์์เนำลจัะใช้ื่ตัว
ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแอป Sandbox (ซ่�งจัำ�กัี่ดข้อมูลท่�แอปส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้) และกี่ลไกี่ท่�เร่์ยกี่ว่� Data Vault  
(ซ่�งจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลของแอปจั�กี่แอปอ่�นำๆ ท่�ร้์องขอทั�งหมด แทนำท่�จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์ร้์องขอท่�แอปส�ม�ร์ถทำ�ได้)

 ร์หัสัและร์หัสัผ่าน
Apple จัะใช้ื่ร์หัสในำ iOS และ iPadOS และร์หัสผ่่�นำในำ macOS เพ่�อปกี่ป้องข้อมูลผู้่ใช้ื่จั�กี่กี่�ร์โจัมต่ท่�เป็นำอันำตร์�ย 
ยิ�งร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำย�วเท่�ไร์ ก็ี่ยิ�งปลอยภััยม�กี่เท่�นัำ�นำ และยิ�งป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบ Brute-Force ได้ง่�ยข่�นำ 
Apple บังคับใช้ื่กี่�ร์หน่ำวงเวล� (สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS) และจัำ�กัี่ดกี่�ร์พย�ย�มป้อนำร์หัสผ่่�นำ (สำ�หรั์บ Mac) 
เพ่�อเพิ�มกี่�ร์ป้องกัี่นำจั�กี่กี่�ร์โจัมต่

กี่�ร์ตั�งค่�ร์หัสอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อร์หัสผ่่�นำในำ iOS และ iPadOS จัะเป็นำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลโดยอัตโนำมัติ 
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลยังเปิดใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ท่�ม่ร์ะบบ Apple บนำชิื่ป (SoC) เช่ื่นำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon, 
Apple TV, และ Apple Watch อ่กี่ด้วย Apple ใช้ื่โปร์แกี่ร์มเข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่ม FileVault ในำตัวสำ�หรั์บ macOS
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 ร์หัสัและร์หัสัผ่านที�ปลอดภัยสูงช่ีวยเพิ�มความปลอดภัยได้อย่างไร์
iOS และ iPadOS ร์องรั์บร์หัสตัวเลขและตัวอักี่ษร์หกี่หลักี่ ส่�หลักี่ และกี่�ร์กี่ำ�หนำดคว�มย�วต�มอำ�เภัอใจั นำอกี่จั�กี่
กี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ ร์หัสและร์หัสผ่่�นำยังมอบ Entropy สำ�หรั์บกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสบ�งร์�ยกี่�ร์อ่กี่ด้วย ซ่�ง
หม�ยคว�มว่�ผู้่ไม่ปร์ะสงค์ด่ท่�ได้อ่ปกี่ร์ณ์์ไปจัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลในำคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องเฉัพ�ะโดยไม่ม่ร์หัสได้

ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำจัะเช่ื่�อมโยงกัี่บ UID ของอ่ปกี่ร์ณ์์ ดังนัำ�นำกี่�ร์โจัมต่แบบ Brute-force จัะต้องทำ�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัะ
โจัมต่ ตัวนัำบกี่�ร์ทำ�ซำ�จัำ�นำวนำม�กี่ใช้ื่เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์โจัมต่แต่ละครั์�งช้ื่�ลง ตัวนัำบกี่�ร์ทำ�ซำ�ม่กี่�ร์ปรั์บเท่ยบเพ่�อให้กี่�ร์
โจัมต่หน่ำ�งครั์�งใช้ื่เวล�ปร์ะม�ณ์ 80 มิลลิวินำ�ท่ ซ่�งแท้จัริ์งแล้ว กี่�ร์ลองผ่สมร์หัสทั�งหมดของร์หัสตัวเลขและตัวอักี่ษร์
หกี่หลักี่ซ่�งม่ตัวอักี่ษร์ตัวพิมพ์เล็กี่และตัวเลขจัะใช้ื่เวล�ม�กี่กี่ว่�ห้�ปีคร่์�ง

ยิ�งร์หัสผู้่ใช้ื่ม่คว�มย�กี่ม�กี่ข่�นำเท่�ใด กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสจัะยิ�งม่คว�มปลอดภััยสูงข่�นำเท่�นัำ�นำ และด้วยกี่�ร์ใช้ื่ Face ID 
และ Touch ID ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถสร์้�งร์หัสท่�ปลอดภััยได้สูงกี่ว่�ร์หัสท่�ใช้ื่ได้ในำเชิื่งปฏิิบัติ ร์หัสท่�ปลอดภััยม�กี่ข่�นำน่ำ�จัะช่ื่วย
เพิ�มปริ์ม�ณ์ Entropy ท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พซ่�งช่ื่วยปกี่ป้องกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล โดยไม่ส่งผ่ล
ด้�นำลบต่อปร์ะสบกี่�ร์ณ์์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำของผู้่ใช้ื่ท่�ต้องปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์หล�ยครั์�งตลอดวันำ

ถ้�ป้อนำร์หัสผ่่�นำท่�ย�วและม่เพ่ยงตัวเลขเท่�นัำ�นำ ป่�มตัวเลขจัะแสดงบนำหน้ำ�จัอล็อคแทนำแป้นำพิมพ์แบบเต็ม ร์หัสตัวเลข
ท่�ย�วจัะป้อนำได้ง่�ยกี่ว่�ร์หัสตัวเลขและตัวอักี่ษร์ท่�สั�นำกี่ว่� ในำขณ์ะท่�ให้กี่�ร์ป้องกัี่นำในำร์ะดับเด่ยวกัี่นำ

ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดร์หัสตัวเลขและตัวอักี่ษร์ท่�ย�วข่�นำได้โดยเล่อกี่ กี่ำ�หนำดร์หัสตัวอักี่ษร์และตัวเลขเอง ในำตัวเล่อกี่
ร์หัสในำกี่�ร์ตั�งค่� > Touch ID และร์หัส หร่์อ Face ID และร์หัส

 การ์ส่งต่อไปยังการ์หัน่วงเวลาปอ้งกันการ์โจัมตีแบบ Brute-Force 
ได้อย่างไร์ (iOS, iPadOS)
สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS เพ่�อเพิ�มกี่�ร์ป้องกัี่นำจั�กี่กี่�ร์โจัมต่แบบ Brute-Force อ�จัม่กี่�ร์หน่ำวงเวล�ท่�เพิ�มข่�นำหลัง
จั�กี่กี่�ร์ป้อนำร์หัสท่�ไม่ถูกี่ต้องบนำหน้ำ�จัอล็อคดังท่�แสดงในำต�ร์�งด้�นำล่�ง

ความพยายาม การ์หัน่วงเวลาที�บังคับใช้ี

1-4 ไม่ม่

5 1 นำ�ท่

6 5 นำ�ท่

7-8 15 นำ�ท่

9 1 ชัื่�วโมง

ถ้�ตัวเล่อกี่ลบข้อมูลเปิดใช้ื่อยู่ (ในำกี่�ร์ตั�งค่� > Touch ID และร์หัส) หลังจั�กี่ป้อนำร์หัสไม่ถูกี่ต้อง 10 ครั์�งติดต่อกัี่นำ 
เน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมดจัะถูกี่เอ�ออกี่จั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล คว�มพย�ย�มในำกี่�ร์ป้อนำร์หัสท่�ไม่ถูกี่ต้องซ่�งเป็นำ
ร์หัสเด่ยวกัี่นำซำ�ๆ จัะไม่ถูกี่นัำบเป็นำกี่�ร์ป้อนำร์หัสผิ่ดท่�ติดต่อกัี่นำม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งครั์�ง กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�ยังใช้ื่ง�นำเป็นำนำโยบ�ย
กี่�ร์ดูแลจัดักี่�ร์ได้ผ่่�นำโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ท่�ร์องรั์บค่ณ์สมบัติน่ำ�และผ่่�นำ Microsoft 
Exchange ActiveSync และยังส�ม�ร์ถปรั์บลดจัำ�นำวนำคร์ั�งในำกี่�ร์ป้อนำร์หัสให้ตำ�ลงม�ได้

บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใช้ื่ Secure Enclave กี่�ร์หน่ำวงเวล�จัะถูกี่บังคับใช้ื่โดย Secure Enclave ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำ
เคร่์�องใหม่ในำร์ะหว่�งช่ื่วงกี่�ร์หน่ำวงเวล� กี่�ร์หน่ำวงเวล�จัะยังคงใช้ื่ง�นำอยู่ โดยตัวจับัเวล�จัะเร์ิ�มต้นำใหม่สำ�หรั์บช่ื่วง
เวล�ปัจัจ่ับันำ
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 การ์หัน่วงเวลาที�เพิ�มขึ�นช่ีวยปอ้งกันการ์โจัมตีแบบ Brute-Force 
(macOS) ได้อย่างไร์
ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่ด้วย Brute-force เม่�อ Mac เริ์�มต้นำร์ะบบ ผู้่ใช้ื่พย�ย�มป้อนำร์หัสผ่่�นำในำหน้ำ�ต่�งเข้�สู่
ร์ะบบหร่์อใช้ื่โหมดดิสก์ี่เป้�หม�ยได้ไม่เกิี่นำ 10 ครั์�ง และกี่�ร์หน่ำวงเวล�ท่�เพิ�มข่�นำจัะถูกี่กี่ำ�หนำดข่�นำหลังจั�กี่ป้อนำร์หัสผิ่ด
ต�มจัำ�นำวนำคร์ั�งท่�กี่ำ�หนำด กี่�ร์หน่ำวงเวล�ถูกี่บังคับใช้ื่โดย Secure Enclave ถ้� Mac เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำเคร่์�องใหม่ในำ
ร์ะหว่�งช่ื่วงกี่�ร์หน่ำวงเวล� กี่�ร์หน่ำวงเวล�จัะยังคงใช้ื่ง�นำอยู่ โดยตัวจับัเวล�จัะเร์ิ�มต้นำใหม่สำ�หรั์บช่ื่วงเวล�ปัจัจ่ับันำ

ต�ร์�งด้�นำล่�งแสดงกี่�ร์หน่ำวงเวล�ร์ะหว่�งกี่�ร์พย�ย�มป้อนำร์หัสผ่่�นำบนำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon และ Mac ท่�ม่
ชิื่ป T2

ความพยายาม การ์หัน่วงเวลาที�บังคับใช้ี

5 1 นำ�ท่

6 5 นำ�ท่

7 15 นำ�ท่

8 15 นำ�ท่

9 1 ชัื่�วโมง

10 ปิดใช้ื่ง�นำ

ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้มัลแวร์์ทำ�ให้สูญเส่ยข้อมูลถ�วร์โดยกี่�ร์พย�ย�มโจัมต่ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ กี่�ร์จัำ�กัี่ดเหล่�น่ำ�
จัะไม่ได้ใช้ื่ง�นำหลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่เข้�สู่ร์ะบบ Mac เสร็์จัเร่์ยบร้์อย แต่ถูกี่กี่ำ�หนำดข่�นำอ่กี่ครั์�งหลังจั�กี่ร่์บูต ถ้�ป้อนำร์หัสผ่่�นำ
คร์บ 10 ครั์�งแล้ว จัะส�ม�ร์ถป้อนำร์หัสผ่่�นำได้อ่กี่ 10 ครั์�งหลังจั�กี่บูตไปยัง recoveryOS และถ้�ป้อนำร์หัสผ่่�นำจันำ
คร์บ 10 ครั์�งแล้วเช่ื่นำกัี่นำ จัะส�ม�ร์ถป้อนำร์หัสผ่่�นำเพิ�มเติมได้อ่กี่ 10 ครั์�งสำ�หรั์บกี่ลไกี่กี่�ร์กีู่้ค่นำ FileVault แต่ละกี่ลไกี่ 
(กี่�ร์กีู่้ค่นำ iCloud, ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำ FileVault และกี่่ญแจัองค์กี่ร์) สำ�หรั์บกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำเพิ�มเติมสูงส่ด 30 ครั์�ง 
หลังจั�กี่ป้อนำร์หัสผ่่�นำเพิ�มเติมเหล่�นัำ�นำคร์บแล้ว Secure Enclave จัะไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ต�มคำ�ร้์องใดๆ เพ่�อ
ถอดร์หัสดิสก์ี่โวล่่มหร่์อตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องร์หัสผ่่�นำได้อ่กี่ต่อไป และข้อมูลบนำไดร์ฟ์จัะไม่ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำได้

ในำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลในำกี่�ร์ตั�งค่�องค์กี่ร์ ฝึ��ยไอท่ควร์กี่ำ�หนำดและบังคับใช้ื่นำโยบ�ยกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� FileVault โดยใช้ื่
โซลูชัื่�นำ MDM องค์กี่ร์จัะม่ตัวเล่อกี่ม�กี่ม�ยสำ�หรั์บจัดักี่�ร์ดิสก์ี่โวล่่มท่�ถูกี่เข้�ร์หัส ร์วมถ่งร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำขององค์กี่ร์ 
ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำส่วนำบ่คคล (ซ่�งส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะจัดัเก็ี่บด้วย MDM สำ�หรั์บข้อมูลท่�ฝึ�กี่ได้) หร่์อกี่่ญแจัทั�งสองปร์ะเภัท 
กี่�ร์หม่นำเวย่นำของกี่่ญแจัก็ี่ส�ม�ร์ถตั�งค่�เป็นำนำโยบ�ยในำ MDM ได้ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

บนำ Mac ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security ร์หัสผ่่�นำจัะทำ�หน้ำ�ท่�คล้�ยคล่งกัี่นำ ยกี่เว้นำว่�กี่่ญแจัท่�สร้์�งข่�นำจัะใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์
เข้�ร์หัส FileVault แทนำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล macOS ยังเสนำอตัวเล่อกี่กี่�ร์กีู่้ค่นำร์หัสผ่่�นำเพิ�มเติม:

• กี่�ร์กีู่้ค่นำ iCloud

• กี่�ร์กีู่้ค่นำ FileVault

• กี่่ญแจั FileVault สำ�หรั์บองค์กี่ร์

 การ์ปกปอ้งข้อมูล

 ภาพร์วมการ์ปกป้องข้อมูล
Apple ใช้ื่เทคโนำโลย่ท่�เร่์ยกี่ว่�กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลเพ่�อปกี่ป้องข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บไวใ้นำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่บนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Apple SoC เช่ื่นำ iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV และ Mac ท่�ม่ Apple Silicon อ่ปกี่ร์ณ์์
ส�ม�ร์ถตอบสนำองต่อเหต่กี่�ร์ณ์์ทั�วไป เช่ื่นำ ส�ยเร่์ยกี่เข้� ในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่ให้กี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลผู้่ใช้ื่ในำร์ะดับสูงได้
ด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล แอปร์ะบบบ�งแอป (เช่ื่นำ ข้อคว�ม เมล ปฏิิทินำ ร์�ยช่ื่�อ ร์ูปภั�พ) และค่�ข้อมูลส่ขภั�พจัะใช้ื่กี่�ร์
ปกี่ป้องข้อมูลโดยค่�เริ์�มต้นำ แอปของบริ์ษัทอ่�นำจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�โดยอัตโนำมัติ
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 การ์ปรั์บใช้ี
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม่กี่�ร์ปรั์บใช้ื่โดยกี่�ร์สร้์�งและจัดักี่�ร์ลำ�ดับชัื่�นำของกี่่ญแจั และสร์้�งโดยใช้ื่เทคโนำโลย่กี่�ร์
เข้�ร์หัสฮ�ร์์ดแวร์์ท่�สร้์�งในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม่กี่�ร์ควบค่มแบบร์�ยไฟล์โดยกี่�ร์กี่ำ�หนำด
คล�สให้กัี่บไฟล์แต่ละไฟล์ คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เข้�ถ่งจัะกี่ำ�หนำดต�มคล�สกี่่ญแจัว่�ม่กี่�ร์ปลดล็อคหร่์อไม่ 
APFS (Apple File System) ช่ื่วยให้ร์ะบบไฟล์ส�ม�ร์ถแบ่งย่อยกี่่ญแจัเป็นำแบบร์�ยขอบเขตเพิ�มเติมได้แล้ว  
(ซ่�งส่วนำของไฟล์ส�ม�ร์ถม่กี่่ญแจัได้หล�ยร์�ยกี่�ร์)

ท่กี่ครั์�งท่�ไฟล์บนำดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลถูกี่สร้์�ง กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลจัะสร์้�งกี่่ญแจัใหม่แบบ 256 บิต (กุญแจัร์ายไฟล์) และ
ส่งกี่่ญแจัไปยังกี่ลไกี่ฮ�ร์์ดแวร์์ AES ซ่�งจัะใช้ื่กี่่ญแจัเพ่�อเข้�ร์หัสไฟล์ต�มท่�เข่ยนำลงในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่ 
สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ตร์ะกีู่ล A14, A15 และ M1 กี่�ร์เข้�ร์หัสจัะใช้ื่ AES-256 ในำโหมด XTS ซ่�งกี่่ญแจั 256 บิตต่อไฟล์
จัะผ่่�นำฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจั (NIST Special Publication 800-108) เพ่�อให้ได้ม�ซ่�ง Tweak 256 บิต และ
กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส 256 บิต ร์่่นำฮ�ร์์ดแวร์์ของ A9 ถ่ง A13, S5, S6 และ S7 ใช้ื่ AES-128 ในำโหมด XTS โดย
กี่่ญแจั 256 บิตต่อไฟล์จัะถูกี่แยกี่ออกี่เพ่�อให้ได้ม�ซ่�ง Tweak 128 บิตและกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส 128 บิต

ในำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลจัะม่ค่�เริ์�มต้นำเป็นำ Class C (ให้ดูท่� คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล) แต่จัะใช้ื่
กี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่มแทนำกี่่ญแจัแบบร์�ยขอบเขตหร์่อร์�ยไฟล์ ซ่�งจัะสร้์�งโมเดลคว�มปลอดภััยของ FileVault ข่�นำใหม่
สำ�หรั์บข้อมูลผู้่ใช้ื่อย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พ ผู้่ใช้ื่ยังคงต้องเล่อกี่ใช้ื่ FileVault เพ่�อรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องเต็มร์ูปแบบจั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อม
โยงลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสด้วยร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ นัำกี่พัฒนำ�ยังส�ม�ร์ถเล่อกี่ใช้ื่คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องท่�สูงข่�นำได้ ซ่�ง
จัะใช้ื่กี่่ญแจัร์�ยไฟล์หร่์อร์�ยขอบเขต

 การ์ปกปอ้งข้อมูลในอุปกร์ณ์์ Apple
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ม่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล แต่ละไฟล์จัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ (หร่์อร์�ยขอบเขต)  
ท่�ไม่ซำ�กัี่นำ กี่่ญแจัท่�ถูกี่ห่อโดยใช้ื่อัลกี่อร์ิท่มกี่�ร์ห่อกี่่ญแจั NIST AED จัะถูกี่ห่อเพิ�มเติมด้วยหน่ำ�งในำกี่่ญแจัคล�สหล�ย
ร์�ยกี่�ร์ ทั�งน่ำ�ข่�นำอยู่กัี่บวธิีเ่ข้�ถ่งไฟล์ต�มปกี่ติ จั�กี่นัำ�นำกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ท่�ถูกี่ห่อจัะจัดัเก็ี่บไวใ้นำเมต�ด�ต้�ของไฟล์

อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใช้ื่ร์ูปแบบร์ะบบไฟล์ APFS อ�จัจัะร์องรั์บกี่�ร์โคลนำของไฟล์ (สำ�เนำ�ท่�ไม่ม่ค่�ใช้ื่จั่�ยใดๆ โดยใช้ื่เทคโนำโลย่
กี่�ร์เข่ยนำไฟล์แบบ Copy-on-write) ถ้�ไฟล์ถูกี่โคลนำ โคลนำแต่ละคร่์�งจัะได้รั์บกี่่ญแจัใหม่เพ่�อยอมร์ับกี่�ร์เข่ยนำท่�จัะ
เกิี่ดข่�นำ ข้อมูลใหม่จั่งถูกี่เข่ยนำไปท่�ส่�อด้วยกี่่ญแจัใหม่ เม่�อเวล�ผ่่�นำไป ไฟล์อ�จัปร์ะกี่อบด้วยขอบเขตหล�ยอย่�ง  
(หร่์อหล�ยส่วนำ) โดยแต่ละขอบเขตจัะเท่ยบผั่งเข้�กัี่บกี่่ญแจัท่�แตกี่ต่�งกัี่นำ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ขอบเขตทั�งหมดท่�ร์วมถ่ง
ไฟล์จัะได้รั์บกี่�ร์ป้องกัี่นำโดยคล�สกี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำ

เม่�อเปิดไฟล์ เมต�ด�ต้�ของไฟล์นัำ�นำจัะถูกี่ถอดร์หัสด้วยกี่่ญแจัร์ะบบไฟล์ โดยเปิดเผ่ยกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ท่�ถูกี่ห่ออยู่และ
สัญลักี่ษณ์์ท่�บอกี่ว่�ปกี่ป้องด้วยคล�สใด กี่่ญแจัร์�ยไฟล์ (หร่์อร์�ยขอบเขต) จัะถูกี่แกี่ะห่อด้วยคล�สกี่่ญแจั จั�กี่นัำ�นำ
ส่งมอบให้กัี่บกี่ลไกี่ AES ของฮ�ร์์ดแวร์์ ซ่�งจัะถอดร์หัสไฟล์ต�มท่�ม่กี่�ร์อ่�นำจั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบแฟลชื่ กี่�ร์
จััดกี่�ร์กี่่ญแจัไฟล์ท่�ถูกี่ห่อทั�งหมดจัะเกิี่ดข่�นำในำ Secure Enclave โดยจัะไม่เปิดเผ่ยกี่่ญแจัไฟล์ให้กัี่บหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล
แอปพลิเคชัื่นำ เม่�อเริ์�มต้นำร์ะบบ Secure Enclave จัะเจัร์จั�ขอกี่่ญแจัชัื่�วคร์�วกัี่บกี่ลไกี่ AES เม่�อ Secure Enclave 
แกี่ะห่อกี่่ญแจัของไฟล์ กี่่ญแจัจัะถูกี่ห่ออ่กี่ครั์�งด้วยกี่่ญแจัชัื่�วคร์�วและถูกี่ส่งกี่ลับไปท่�หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ

เมต�ด�ต้�ของไฟล์ทั�งหมดในำร์ะบบไฟล์ดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลจัะเข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่มแบบส่่ม ซ่�งถูกี่สร้์�งข่�นำเม่�อ
ติดตั�งร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เป็นำครั์�งแร์กี่หร่์อเม่�อผู้่ใช้ื่ลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่่ญแจัน่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสและห่อด้วยกี่่ญแจักี่�ร์ห่อ
กี่่ญแจัท่�ม่เพ่ยง Secure Enclave เท่�นัำ�นำท่�ร์ู้จัักี่สำ�หรั์บกี่�ร์จัดัเก็ี่บข้อมูลร์ะยะย�ว กี่่ญแจักี่�ร์ห่อกี่่ญแจัจัะเปล่�ยนำไป
ท่กี่ครั์�งท่�ผู้่ใช้ื่ลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ บนำ A9 SoC (และเวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่กี่ว่�) Secure Enclave จัะใช้ื่ Entropy ซ่�งสนัำบสน่ำนำ
โดยร์ะบบป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�เพ่�อให้ส�ม�ร์ถลบออกี่ได้ และเพ่�อปกี่ป้องกี่่ญแจักี่�ร์ห่อกี่่ญแจัท่�ม่อยู่ในำแอสเซทอ่�นำๆ 
โปร์ดดูท่� พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบถ�วร์ท่�ปลอดภััย สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม
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เช่ื่นำเด่ยวกัี่บกี่่ญแจัร์�ยไฟล์หร่์อร์�ยขอบเขต กี่่ญแจัเมต�ด�ต้�ของดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลจัะไม่เปิดเผ่ยกี่่ญแจัไฟล์ให้กัี่บ
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำโดยตร์ง Secure Enclave จัะให้เวอร์์ชัื่�นำร์�ยบูตแบบชัื่�วคร์�วแทนำ เม่�อจัดัเก็ี่บ กี่่ญแจั
ร์ะบบไฟล์ท่�เข้�ร์หัสจัะถูกี่ห่อเพิ�มเติมด้วย “กี่่ญแจัท่�ลบได้” ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ลบได้หร่์อโดยใช้ื่กี่่ญแจั
กี่�ร์ห่อกี่่ญแจัส่�อ ซ่�งปกี่ป้องโดยกี่ลไกี่กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ของ Secure Enclave กี่่ญแจัน่ำ�จัะไม่ม่กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�ม
ลับของข้อมูลให้เพิ�มเติม แต่ออกี่แบบม�ให้ลบได้อย่�งร์วดเร็์วต�มคำ�ร้์องขอ (เม่�อผู้่ใช้ื่เล่อกี่ตัวเล่อกี่ “ลบข้อมูล
เน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมด” หร่์อเม่�อผู้่ใช้ื่หร่์อผู้่ดูแลร์ะบบออกี่คำ�สั�งล้�งข้อมูลร์ะยะไกี่ลจั�กี่โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์
อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM), Microsoft Exchange ActiveSync หร่์อ iCloud) กี่�ร์ลบกี่่ญแจัในำลักี่ษณ์ะน่ำ�จัะทำ�ให้
ไฟล์ทั�งหมดไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้แบบเข้�ร์หัส

เน่ำ�อห�ของไฟล์อ�จัม่กี่�ร์เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ (หร่์อร์�ยขอบเขต) อย่�งน้ำอยหน่ำ�งร์�ยกี่�ร์ ซ่�งจัะห่อด้วยคล�ส
กี่่ญแจัและจััดเก็ี่บในำเมต�ด�ต้�ของไฟล์ ซ่�งเข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัร์ะบบไฟล์ คล�สกี่่ญแจัได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยค่� UID 
ฮ�ร์์ดแวร์์ และสำ�หรั์บบ�งคล�สก็ี่จัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัสของผู้่ใช้ื่ ลำ�ดับชัื่�นำน่ำ�ให้ทั�งคว�มย่ดหย่่นำและกี่�ร์ทำ�ง�นำ
ท่�ด่ ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์เปล่�ยนำคล�สของไฟล์จัำ�เป็นำต้องห่อซำ�เฉัพ�ะกี่่ญแจัร์�ยไฟล์เท่�นัำ�นำ และกี่�ร์เปล่�ยนำร์หัสจัะห่อ
คล�สกี่่ญแจัซำ�

 คลาสการ์ปกปอ้งข้อมูล
เม่�อสร้์�งไฟล์ใหม่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล แอปท่�สร้์�งไฟล์จัะกี่ำ�หนำดคล�สของไฟล์นัำ�นำ คล�สแต่ละ
คล�สจัะใช้ื่นำโยบ�ยท่�ต่�งกัี่นำเพ่�อร์ะบ่ว่�ข้อมูลจัะเข้�ถ่งได้เม่�อใด คล�สและนำโยบ�ยเบ่�องต้นำม่กี่�ร์อธีบิ�ยในำส่วนำต่อไป
น่ำ� Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ไม่ร์องรั์บคล�ส D: ไม่ม่กี่�ร์ปกี่ป้อง และม่กี่�ร์สร้์�งขอบเขตคว�มปลอดภััยร์อบๆ กี่�ร์
เข้�สู่ร์ะบบและออกี่จั�กี่ร์ะบบ (ไม่ใช่ื่กี่�ร์ล็อคหร่์อปลดล็อคเหม่อนำบนำ iPhone, iPad และ iPod touch)

คลาส ปร์ะเภทการ์ปกป้อง

คล�ส A: กี่�ร์ปกี่ป้องแบบสมบูร์ณ์์ NSFile Protection Complete

คล�ส B: ปกี่ป้องห�กี่ไม่เปิดอยู่ NSFile Protection Complete Unless Open

คล�ส C: ปกี่ป้องจันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่

หัมายเหัตุ: macOS ใช้ื่กี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่มเพ่�อสร้์�งค่ณ์ลักี่ษณ์ะกี่�ร์
ปกี่ป้องของ File Vault ใหม่

NSFile Protection Complete Until First User Authentication

คล�ส D: ไม่ม่กี่�ร์ปกี่ป้อง

หัมายเหัตุ: ไม่ร์องรั์บบนำ macOS

NSFile Protection None

 การ์ปกปอ้งแบบสมบูร์ณ์์
NSFileProtectionComplete: คล�สกี่่ญแจัได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่่ญแจัท่�ได้ม�จั�กี่ร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่
และค่� UID ของอ่ปกี่ร์ณ์์ ไม่นำ�นำหลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ (10 วินำ�ท่ ห�กี่กี่�ร์ตั�งค่�ต้องใส่ร์หัสผ่่�นำถูกี่ตั�งไวเ้ป็นำ
ทันำท่) คล�สกี่่ญแจัท่�ถอดร์หัสแล้วจัะถูกี่ยกี่เลิกี่ ทำ�ให้ข้อมูลทั�งหมดในำคล�สน่ำ�ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะป้อนำ
ร์หัสอ่กี่ครั์�งหร่์อปลดล็อค (เข้�สู่ร์ะบบ) อ่ปกี่ร์ณ์์ โดยใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID

ในำ macOS ไม่นำ�นำหลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่คนำล่�ส่ดออกี่จั�กี่ร์ะบบ คล�สกี่่ญแจัท่�ถอดร์หัสจัะถูกี่ละทิ�ง โดยทำ�ให้ข้อมูลทั�งหมด
ในำคล�สน่ำ�ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะป้อนำร์หัสอ่กี่ครั์�ง หร่์อเข้�สู่ร์ะบบอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ Touch ID
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 ปกป้องหัากไมเ่ปดิอยู่
NSFileProtectionCompleteUnlessOpen: ไฟล์บ�งไฟล์อ�จัต้องเข่ยนำในำขณ์ะท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ล็อคอยู่ หร่์อขณ์ะท่�
ผู้่ใช้ื่ออกี่จั�กี่ร์ะบบแล้ว ตัวอย่�งท่�ด่ของกี่ร์ณ่์น่ำ�ค่อไฟล์แนำบอ่เมลท่�ด�วน์ำโหลดอยู่ในำพ่�นำหลัง ลักี่ษณ์ะง�นำเช่ื่นำน่ำ� 
ทำ�ได้โดยกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสเส้นำโค้งร์ูปไข่แบบไม่สมม�ตร์ (ECDH บนำ Curve25519) กี่่ญแจัร์�ยไฟล์โดย 
ทั�วไปจัะถูกี่ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัท่�ได้ม�โดยใช้ื่ข้อตกี่ลงกี่่ญแจั One-Pass Diffie-Hellman ต�มท่�อธีบิ�ยในำ 
NIST SP 800-56A

กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะชัื่�วคร์�วสำ�หรั์บข้อตกี่ลงจัะจัดัเก็ี่บไปพร้์อมกัี่บกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ท่�ถูกี่ห่อ KDF ค่อ ฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์
แปร์ผั่นำกี่่ญแจัท่�ต่อกัี่นำ (ตัวเล่อกี่ 1 ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ต) ต�มท่�อธีบิ�ยในำ 5.8.1 ของ NIST SP 800-56A ID  
อัลกี่อร์ิท่มถูกี่ละเว้นำ PartyUInfo และ PartyVInfo ค่อกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะชัื่�วคร์�วและกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะแบบคงท่�ต�ม
ลำ�ดับ SHA256 ใช้ื่เป็นำฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์แฮชื่ ทันำท่ท่�ปิดไฟล์ กี่่ญแจัร์�ยไฟล์จัะถูกี่ล้�งจั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ� ในำกี่�ร์เปิดไฟล์
อ่กี่ครั์�ง คว�มลับท่�แชื่ร์์จัะถูกี่สร้์�งอ่กี่ครั์�งโดยใช้ื่กี่่ญแจัส่วนำตัวของคล�สปกี่ป้องห�กี่ไม่เปิดอยู่ และกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ
ชัื่�วคร์�วของไฟล์ ซ่�งจัะใช้ื่เพ่�อแกี่ะห่อกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ถอดร์หัสไฟล์

ในำ macOS ส่วนำท่�เป็นำส่วนำตัวของ NSFileProtectionCompleteUnlessOpen จัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ตร์�บใดท่�ผู้่
ใช้ื่บนำร์ะบบเข้�สู่ร์ะบบอยู่หร่์อได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�

 ปกป้องจันกวา่จัะมกีาร์ตร์วจัสอบสิทธิ�ของผู้ใช้ีร์ายแร์ก
NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication: คล�สน่ำ�ทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บกี่�ร์ปกี่ป้องแบบ
สมบูร์ณ์์ เวน้ำแต่เพ่ยงคล�สกี่่ญแจัท่�ถอดร์หัสจัะไม่ถูกี่ลบออกี่จั�กี่หน่ำวยคว�มจัำ�เม่�อล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อผู้่ใช้ื่ออกี่จั�กี่
ร์ะบบ กี่�ร์ปกี่ป้องในำคล�สน่ำ�ม่ค่ณ์ลักี่ษณ์ะคล้�ยกัี่บกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบเต็มในำคอมพิวเตอร์์เดสก์ี่ท็อป และปกี่ป้องข้อมูล
จั�กี่กี่�ร์โจัมต่ท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่�ร์ร่์บูต น่ำ�เป็นำคล�สค่�เริ์�มต้นำสำ�หรั์บข้อมูลแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำทั�งหมดท่�ไม่ได้
ถูกี่กี่ำ�หนำดคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลให้

ในำ macOS คล�สน่ำ�ใช้ื่กี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่มซ่�งส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ตร์�บใดท่�ดิสก์ี่โวล่่มต่อเช่ื่�อมอยู่ และทำ�หน้ำ�ท่�เหม่อนำกัี่บ 
FileVault

 ไม่มกีาร์ปกปอ้ง
NSFileProtectionNone: คล�สกี่่ญแจัน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยค่� UID เท่�นัำ�นำ และม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลท่�ลบได้ เน่ำ�องจั�กี่กี่่ญแจัทั�งหมดท่�จัำ�เป็นำต้องใช้ื่เพ่�อถอดร์หัสไฟล์ในำคล�สน่ำ�ม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์เข้�
ร์หัสจั่งให้ปร์ะโยชื่น์ำของกี่�ร์ล้�งข้อมูลร์ะยะไกี่ลอย่�งร์วดเร็์วเท่�นัำ�นำ ถ้�ร์ะบบไม่ได้กี่ำ�หนำดคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลให้
ไฟล์ ไฟล์จัะยังคงจัดัเก็ี่บในำร์ูปแบบท่�เข้�ร์หัส (เช่ื่นำเด่ยวกัี่บข้อมูลทั�งหมดบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS)

สิ�งน่ำ�ไม่ร์องรั์บในำ macOS

หัมายเหัตุ: ในำ macOS สำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มท่�ไม่สัมพันำธีกั์ี่นำกัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�บูต คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
ทั�งหมดจัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ตร์�บใดท่�ดิสก์ี่โวล่่มต่อเช่ื่�อมอยู่ คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลท่�เป็นำค่�เริ์�มต้นำค่อ 
NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication ฟังก์ี่ชัื่�นำของกี่่ญแจัร์�ยขอบเขตม่ให้ใช้ื่ทั�งสำ�หรั์บ 
Rosetta 2 และแอปดั�งเดิม
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 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) สำาหัรั์บการ์ปกปอ้งข้อมูล
กี่่ญแจัสำ�หรั์บคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของทั�งไฟล์และพวงกี่่ญแจัจัะถูกี่เก็ี่บร์วบร์วมและจัดักี่�ร์ในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั 
(Keybag) บนำ iOS, iPadOS, watchOS และ tvOS ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะใช้ื่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ต่อไปน่ำ�: 
ผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์ ข้อมูลสำ�ร์อง ข้อมูลท่�ฝึ�กี่ และข้อมูลสำ�ร์อง iCloud

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) ผู้ใช้ี
กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่ ค่อท่�ท่�จัดัเก็ี่บคล�สกี่่ญแจัท่�ถูกี่ห่อซ่�งใช้ื่ในำกี่�ร์ทำ�ง�นำปกี่ติของอ่ปกี่ร์ณ์์ ตัวอย่�งเช่ื่นำ 
เม่�อป้อนำร์หัส ร์หัส NSFileProtectionComplete จัะโหลดจั�กี่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่แล้วแกี่ะห่อออกี่ ไฟล์
น่ำ�เป็นำไฟล์ร์�ยกี่�ร์ค่ณ์สมบัติ (.plist) แบบไบนำ�ร่์ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำคล�สไม่ม่กี่�ร์ปกี่ป้อง

สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC เวอร์์ชัื่�นำก่ี่อนำหน้ำ� A9 เน่ำ�อห�ไฟล์แบบ .plist จัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัท่�อยู่ในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บ
ข้อมูลท่�ลบได้ ในำกี่�ร์ให้คว�มปลอดภััยกัี่บกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) กี่่ญแจัน่ำ�จัะถูกี่ล้�งและสร้์�งใหม่ท่กี่ครั์�งท่�ผู้่ใช้ื่
เปล่�ยนำร์หัสของตนำ

สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC เวอร์์ชัื่�นำ A9 ข่�นำไป ไฟล์ .plist จัะม่กี่่ญแจัท่�ร์ะบ่ว่�กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำ
ล็อคเกี่อร์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดย nonce ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ท่�ควบค่มโดย Secure Enclave

Secure Enclave จัะจัดักี่�ร์กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) และส�ม�ร์ถสอบถ�มเก่ี่�ยวกัี่บสถ�นำะกี่�ร์ล็อคของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ 
โดยจัะแจัง้ว�่อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้ล็อคอยู่เม่�อส�ม�ร์ถเข้�ถ่งคล�สกี่่ญแจัทั�งหมดในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่ได้ และได้
แกี่ะห่อสำ�เร็์จัแล้วเท่�นัำ�นำ

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) อุปกร์ณ์์
กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) อ่ปกี่ร์ณ์์ใช้ื่เพ่�อจัดัเก็ี่บคล�สกี่่ญแจัท่�ถูกี่ห่อสำ�หรั์บกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บข้อมูลเฉัพ�ะ
อ่ปกี่ร์ณ์์ อ่ปกี่ร์ณ์์ iPadOS ท่�กี่ำ�หนำดค่�สำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำท่�แชื่ร์์ในำบ�งคร์ั�งจัำ�เป็นำต้องใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งเอกี่ส�ร์สิทธีิ�
ก่ี่อนำท่�ผู้่ใช้ื่ร์�ยใดเข้�สู่ร์ะบบ ดังนัำ�นำจัะต้องใช้ื่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัสของผู้่ใช้ื่

iOS และ iPadOS ไม่ร์องรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบแยกี่ของเน่ำ�อห�ร์ะบบไฟล์ร์�ยผู้่ใช้ื่ ซ่�งหม�ยคว�มว่�ร์ะบบจัะใช้ื่คล�ส
กี่่ญแจัจั�กี่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) อ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อห่อกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ อย่�งไร์ก็ี่ต�มพวงกี่่ญแจัจัะใช้ื่คล�สกี่่ญแจั
จั�กี่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่เพ่�อปกี่ป้องร์�ยกี่�ร์ในำพวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS  
ท่�กี่ำ�หนำดค่�สำ�หรั์บใช้ื่โดยผู้่ใช้ื่เพ่ยงคนำเด่ยว (กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�เริ์�มต้นำ) กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) อ่ปกี่ร์ณ์์และกี่ร์ะเป๋�
กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำอันำเด่ยวกัี่นำ และได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัสของผู้่ใช้ื่

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) ของข้อมูลสำาร์อง
กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลสำ�ร์องจัะถูกี่สร้์�งข่�นำเม่�อ Finder (macOS 10.15 ข่�นำไป) หร่์อ iTunes  
(ในำ macOS 10.14 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�) สำ�ร์องข้อมูลแบบเข้�ร์หัสและจัดัเก็ี่บในำคอมพิวเตอร์์ท่�สำ�ร์องข้อมูลของ
อ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ใหม่จัะถูกี่สร้์�งข่�นำด้วยกี่่ญแจัช่ื่ดใหม่ และข้อมูลท่�สำ�ร์องไว้จัะถูกี่เข้�ร์หัสอ่กี่
ครั์�งไปยังกี่่ญแจัใหม่เหล่�นัำ�นำ ต�มท่�อธีบิ�ยก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัท่�ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้จัะยังคงถูกี่ห่อ
ด้วยกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ค่� UID ซ่�งทำ�ให้ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำร์�ยกี่�ร์เหล่�นัำ�นำไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ดั�งเดิมท่�สำ�ร์องข้อมูลนัำ�นำได้ แต่จัะ
ทำ�ให้เข้�ถ่งไม่ได้ในำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำ

กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ท่�ปกี่ป้องด้วยช่ื่ดร์หัสผ่่�นำ ม่กี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ง�นำผ่่�นำกี่�ร์ทำ�ซำ�นัำบ 10 ล้�นำครั์�งของฟังก์ี่ชัื่�นำ 
กี่�ร์รั์บกี่่ญแจั PBKDF2 แม้จัะม่ตัวนัำบกี่�ร์ทำ�ซำ�ท่�สูง แต่ไม่ม่กี่�ร์ผู่กี่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เฉัพ�ะเคร่์�อง ดังนัำ�นำในำท�งทฤษฎ่ี
แล้วจัง่ส�ม�ร์ถพย�ย�มโจัมต่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลสำ�ร์องด้วย Brute-force โดยใช้ื่คอมพิวเตอร์์
หล�ยเคร่์�องพร้์อมกัี่นำได้ ภััยค่กี่ค�มน่ำ�ส�ม�ร์ถถูกี่จัำ�กัี่ดได้โดยใช้ื่ร์หัสผ่่�นำท่�ม่คว�มปลอดภััยสูงพอ

ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ไม่เข้�ร์หัสข้อมูลสำ�ร์อง ไฟล์เหล่�นัำ�นำจัะไม่ถูกี่เข้�ร์หัสไม่ว่�จัะอยู่ในำคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลใด แต่พวง
กี่่ญแจัจัะยังคงได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัท่�ม�จั�กี่ค่� UID น่ำ�จั่งเป็นำส�เหต่ท่�ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัจัะโยกี่ย้�ยไปยัง
อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่เฉัพ�ะเม่�อตั�งค่�ร์หัสผ่่�นำข้อมูลสำ�ร์องไวเ้ท่�นัำ�นำ



75ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) ของข้อมูลที�ฝาก
กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลท่�ฝึ�กี่จัะใช้ื่เพ่�อเช่ื่�อมข้อมูลกัี่บ Finder (ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป) หร่์อ iTunes 
(macOS 10.14 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�) ผ่่�นำ USB และกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์ (MDM) กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) น่ำ�อน่ำญ�ต
ให้ Finder หร่์อ iTunes สำ�ร์องข้อมูลและเช่ื่�อมข้อมูลโดยไม่ต้องเร่์ยกี่ขอให้ผู้่ใช้ื่ป้อนำร์หัส และอน่ำญ�ตให้โซลูชัื่�นำ 
MDM ล้�งร์หัสของผู้่ใช้ื่จั�กี่ร์ะยะไกี่ลได้ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) น่ำ�ม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บในำคอมพิวเตอร์์ท่�ใช้ื่เพ่�อเช่ื่�อมข้อมูล
กัี่บ Finder หร่์อ iTunes หร่์อบนำโซลูชัื่�นำ MDM ท่�จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ร์ะยะไกี่ล

กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลท่�ฝึ�กี่จัะปร์ับปร์่งปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ในำร์ะหว่�งกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�ง
ต้องใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งคล�สทั�งหมดของข้อมูล เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ล็อคด้วยร์หัสเช่ื่�อมต่อกัี่บ Finder หร่์อ iTunes ครั์�งแร์กี่ 
ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้ให้ป้อนำร์หัส จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะสร์้�งกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลท่�ฝึ�กี่ท่�ม่คล�สกี่่ญแจั
เด่ยวกัี่นำกัี่บท่�ใช้ื่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ถูกี่ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัท่�สร้์�งใหม่ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของข้อมูลท่�ฝึ�กี่และกี่่ญแจั
ท่�ปกี่ป้องจัะถูกี่แยกี่ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์และโฮสต์หร่์อเซิร์์ฟเวอร์์ โดยข้อมูลจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำคล�สปกี่ป้อง
จันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่ น่ำ�เป็นำส�เหต่ท่�ร์หัสอ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องได้รั์บกี่�ร์ป้อนำก่ี่อนำท่�ผู้่ใช้ื่จัะสำ�ร์อง
ข้อมูลกัี่บ Finder หร่์อ iTunes เป็นำครั์�งแร์กี่หลังจั�กี่ร่์บูต

ในำกี่ร์ณ่์ของร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ผ่่�นำท�งอ�กี่�ศ (OTA) ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้ขอร์หัสเม่�อเริ์�มต้นำกี่�ร์อัปเดต ขั�นำ
ตอนำน่ำ�ใช้ื่เพ่�อสร้์�งโทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคครั์�งเด่ยวอย่�งปลอดภััย ซ่�งจัะปลดล็อคกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ผู้่ใช้ื่หลัง
จั�กี่กี่�ร์อัปเดต โทเค็นำน่ำ�ไม่ส�ม�ร์ถสร์้�งได้โดยปร์�ศจั�กี่กี่�ร์ป้อนำร์หัสของผู้่ใช้ื่ และโทเค็นำท่�สร้์�งก่ี่อนำหน้ำ�ใดๆ จัะ
ถูกี่ยกี่เลิกี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำห�กี่ร์หัสของผู้่ใช้ื่เปล่�ยนำ

โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคครั์�งเด่ยวใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�งร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ทั�งแบบต้องจัดักี่�ร์หร่์อแบบไม่ต้อง
จััดกี่�ร์ โทเค็นำจัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัท่�ม�จั�กี่ค่�ปัจัจ่ับันำของตัวนัำบท�งเด่ยวในำ Secure Enclave, ค่� UUID 
ของกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) และค่� UID ของ Secure Enclave

บนำ SoC A9 (ข่�นำไป) โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคแบบคร์ั�งเด่ยวจัะไม่พ่�งพ�ตัวนัำบหร่์อพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ลบได้อ่กี่ต่อไป แต่
จัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดย Nonce ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ท่�ควบค่มโดย Secure Enclave

โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคครั์�งเด่ยวสำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ต้องจัดักี่�ร์จัะหมดอ�ย่หลังผ่่�นำไป 20 นำ�ท่ ในำ 
iOS 13 และ iPadOS 13.1 ข่�นำไป โทเค็นำจัะจัดัเก็ี่บอยู่ในำล็อคเกี่อร์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดย Secure Enclave ก่ี่อนำ 
iOS 13 โทเค็นำน่ำ�จัะถูกี่ส่งออกี่จั�กี่ Secure Enclave และเข่ยนำไปท่�พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ลบได้ หร่์อได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง
โดยกี่ลไกี่กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ของ Secure Enclave นำ�ฬิิกี่�นัำบถอยหลังของนำโยบ�ยจัะเพิ�มตัวนัำบห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์
ไม่เริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำใหม่ภั�ยในำ 20 นำ�ท่

ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ไม่ต้องจัดักี่�ร์จัะเกิี่ดข่�นำเม่�อร์ะบบตร์วจัพบร์�ยกี่�ร์อัปเดตท่�พร้์อมให้ด�วน์ำโหลด และเม่�อ
หน่ำ�งร์�ยกี่�ร์อัปเดตต่อไปน่ำ�เป็นำจัริ์ง:

• ม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์อัปเดตอัตโนำมัติในำ iOS 12 ข่�นำไป

• ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ ติดตั�งในำภั�ยหลัง เม่�อได้รั์บแจัง้ให้อัปเดต

หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ป้อนำร์หัสของตัวเอง โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคแบบคร์ั�งเด่ยวจัะถูกี่สร้์�งข่�นำและยังคงส�ม�ร์ถใช้ื่ในำ  
Secure Enclave ได้ม�กี่ถ่ง 8 ชัื่�วโมง ถ้�ยังไม่ม่ร์�ยกี่�ร์อัปเดต โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคแบบคร์ั�งเด่ยวน่ำ�จัะถูกี่
ทำ�ล�ยในำกี่�ร์ล็อคท่กี่ครั์�ง และจัะถูกี่สร์้�งข่�นำในำกี่�ร์ปลดล็อคท่�เกิี่ดข่�นำในำภั�ยหลังท่กี่ๆ ครั์�ง กี่�ร์ปลดล็อคแต่ละ
ครั์�งจัะเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำหน้ำ�ต่�ง 8 ชัื่�วโมงใหม่ หลังจั�กี่ 8 ชัื่�วโมง นำ�ฬิิกี่�นัำบถอยหลังของนำโยบ�ยจัะทำ�ให้ 
โทเค็นำกี่�ร์ปลดล็อคแบบคร์ั�งเด่ยวไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag) ข้อมูลสำาร์อง iCloud
กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud คล้�ยคล่งกัี่บกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง คล�สกี่่ญแจั
ทั�งหมดในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) น่ำ�ไม่สมม�ตร์ (ใช้ื่ง�นำ Curve25519 เหม่อนำกัี่บคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลแบบ
ปกี่ป้องห�กี่ไม่เปิดอยู่) กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) แบบไม่สมม�ตร์ยังใช้ื่สำ�หรั์บข้อมูลสำ�ร์องในำส่วนำกี่�ร์กีู่้ค่นำพวง
กี่่ญแจัของพวงกี่่ญแจั iCloud อ่กี่ด้วย
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 การ์ปกปอ้งกุญแจัในโหัมดการ์บูตอื�นๆ
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบให้เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ได้เฉัพ�ะหลังจั�กี่ท่�ตร์วจัสอบสิทธีิ�สำ�เร็์จัเท่�นัำ�นำ และเข้�ถ่ง
ได้เฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ท่�อน่ำญ�ตเท่�นัำ�นำ คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบให้ร์องรั์บกี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำท่�หล�กี่หล�ย 
เช่ื่นำ คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์อ่�นำและเข่ยนำข้อมูลบ�งส่วนำแม้อ่ปกี่ร์ณ์์จัะล็อคอยู่ (แต่ต้องหลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่
แล้ว) ร์ะบบม่ขั�นำตอนำเพิ�มเติมท่�ต้องดำ�เนิำนำกี่�ร์เพ่�อปกี่ป้องสิทธีิ�เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ในำร์ะหว่�งโหมดบูตอ่�นำๆ เช่ื่นำ ขั�นำ
ตอนำท่�ใช้ื่กัี่บโหมดอัปเดตเฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU), โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ, กี่�ร์วินิำจัฉััยของ Apple หร่์อแม้แต่ในำร์ะหว่�ง
กี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ คว�มส�ม�ร์ถเหล่�น่ำ�ม่กี่�ร์อ้�งอิงจั�กี่กี่�ร์ผ่สมผ่ส�นำร์ะหว่�งค่ณ์สมบัติด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์และ
ซอฟต์แวร์์ และม่กี่�ร์ขย�ยเพิ�มข่�นำขณ์ะท่� Silicon ท่� Apple ออกี่แบบได้พัฒนำ�ข่�นำ

คุณ์สมบัติ A10 A11, S3 A12, S4 A13, S5 A14, A15, S6, S7, 
ตร์ะกูล M1

กี่�ร์กีู่้ค่นำ: คล�สกี่�ร์
ปกี่ปอ้งข้อมูลท่กี่คล�ส
ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง

กี่�ร์บูตอ่�นำๆ ของ
โหมด DFU, กี่�ร์กีู่้
ค่นำ และกี่�ร์อัปเดต
ซอฟต์แวร์์: คล�ส A, 
B และ C ท่�ได้รั์บกี่�ร์
ปกี่ป้อง

 

กี่ลไกี่ Secure Enclave AES ม�พร้์อมกัี่บบิต Seed ของซอฟต์แวร์์ท่�ส�ม�ร์ถล็อคได้ เม่�อกี่่ญแจัถูกี่สร้์�งข่�นำจั�กี่ 
UID ร์ะบบจัะร์วมบิต Seed อยู่ในำฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์แปร์ผั่นำกี่่ญแจัเพ่�อสร้์�งลำ�ดับชัื่�นำเพิ�มเติมของกี่่ญแจัข่�นำม� วธิีใ่ช้ื่บิต 
Seed จัะแตกี่ต่�งกัี่นำไปต�มร์ะบบบนำชิื่ป:

• สำ�หรั์บ A10 SoC และ S3 SoC ของ Apple บิต Seed จัะม่อยู่ในำกี่่ญแจัแต่ละดอกี่ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัส
ของผู้่ใช้ื่ บิต Seed จัะถูกี่ตั�งค่�สำ�หรั์บกี่่ญแจัท่�ต้องใช้ื่ร์หัสของผู้่ใช้ื่ (เช่ื่นำ กี่่ญแจักี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลคล�ส A, 
คล�ส B, และคล�ส C) และจัะไม่ม่อยู่ในำกี่่ญแจัท่�ไม่จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ร์หัสของผู้่ใช้ื่ (เช่ื่นำ กี่่ญแจัเมต�ด�ต้�ของร์ะบบ
ไฟล์และกี่่ญแจัคล�ส D)

• ในำ iOS 13 ข่�นำไปและ iPadOS 13.1 ข่�นำไปบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ A10 ข่�นำไป ข้อมูลของผู้่ใช้ื่ทั�งหมดทำ�ให้ไม่ส�ม�ร์ถเข้�
ถ่งได้ด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์บูตไปยังโหมดกี่�ร์วินิำจัฉััย กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�ทำ�ได้โดยกี่�ร์แนำะนำำ�บิต Seed เพิ�ม
เติมท่�ม่กี่�ร์ตั�งค่�ควบค่มคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เข้�ถ่งกี่่ญแจัส่�อ ซ่�งจัำ�เป็นำต้องใช้ื่เพ่�อเข้�ถ่งเมต�ด�ต้� (ดังนัำ�นำ
จั่งร์วมไปถ่งเน่ำ�อห�ของไฟล์ทั�งหมด) บนำดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลท่�เข้�ร์หัสด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล กี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�ร์วมไฟล์
ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องในำท่กี่คล�ส (A, B, C และ D) ไม่เพ่ยงไฟล์ท่�ต้องใช้ื่ร์หัสของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ

• Secure Enclave Boot ROM บนำ A12 SoC จัะล็อคบิต Seed ของร์หัสห�กี่หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ
เข้�สู่โหมดอัปเกี่ร์ดเฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU) หร่์อ โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ เม่�อร์หัสบิต Seed ถูกี่ล็อค กี่�ร์ทำ�ง�นำใดๆ 
ท่�จัะเปล่�ยนำร์หัสผ่่�นำจัะไม่ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้ วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำเข้�ถ่งข้อมูลท่�ได้รั์บกี่�ร์
ปกี่ป้องโดยร์หัสของผู้่ใช้ื่

กี่�ร์กีู่้ค่นำอ่ปกี่ร์ณ์์หลังจั�กี่ท่�เข้�สู่โหมด DFU จัะทำ�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำกี่ลับสู่สภั�พท่�ใช้ื่ง�นำได้และรั์บร์องได้ว่�จัะม่เฉัพ�ะ
ร์หัสท่� Apple ลงช่ื่�อรั์บร์องท่�ไม่ได้แก้ี่ไขเท่�นัำ�นำ ส�ม�ร์ถเข้�สู่โหมด DFU ได้ด้วยตัวเอง

ดูบทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ต่อไปน่ำ�เก่ี่�ยวกัี่บวธิีเ่ปล่�ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำโหมด DFU:

อุปกร์ณ์์ บทความ

i Phone, i Pad, i Pod touch ถ้�ค่ณ์ล่มร์หัส i Phone ของค่ณ์

Apple TV ถ้�ค่ณ์เห็นำสัญลักี่ษณ์์เต่อนำบนำ Apple TV

Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ฟ้� นำฟูหร่์อกีู่้ค่นำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

https://support.apple.com/HT204306
https://support.apple.com/HT203028
https://support.apple.com/guide/apple-configurator-mac/apdd5f3c75ad
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 การ์ปกปอ้งข้อมูลผู้ใช้ีขณ์ะที�ถืูกโจัมตี
ผู้่โจัมต่ท่�พย�ย�มด่งข้อมูลผู้่ใช้ื่มักี่จัะลองใช้ื่เทคนิำคท่�หล�กี่หล�ย: ด่งข้อมูลท่�เข้�ร์หัสไวไ้ปยังส่�ออ่�นำเพ่�อโจัมต่แบบ 
Brute-force หร่์อควบค่มเวอร์์ชัื่�นำของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ หร่์อไม่ก็ี่เปล่�ยนำแปลงหร่์อทำ�ให้นำโยบ�ยคว�มปลอดภััยของ
อ่ปกี่ร์ณ์์อ่อนำแอลงเพ่�อให้โจัมต่ได้ง่�ยข่�นำ กี่�ร์โจัมต่ข้อมูลบนำอ่ปกี่ร์ณ์์มักี่จัะต้องม่กี่�ร์ส่�อส�ร์กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ 
อินำเทอร์์เฟซท�งกี่�ยภั�พอย่�ง Lightning หร่์อ USB อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ม่ค่ณ์สมบัติต่�งๆ ท่�ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่
เหล่�นัำ�นำ

อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ร์องรั์บเทคโนำโลย่ท่�เร่์ยกี่ว่� Sealed Key Protection (SKP) ท่�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้
แน่ำใจัว่�ข้อมูลกี่�ร์เข้�ร์หัสนัำ�นำจัะถูกี่ทำ�ให้ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้ภั�ยนำอกี่อ่ปกี่ร์ณ์์ หร่์อจัะถูกี่ใช้ื่ห�กี่ตร์วจัสอบว่�ม่กี่�ร์
ควบค่มเวอร์์ชัื่�นำของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์หร่์อกี่�ร์ตั�งค่�คว�มปลอดภััยโดยท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ใช้ื่อย่�งเหม�ะสมหร่์อ
ไม่ ค่ณ์สมบัติน่ำ�ไมไ่ด้ม�จั�กี่ Secure Enclave แต่ร์องรั์บโดยกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำฮ�ร์์ดแวร์์ท่�อยู่ชัื่�นำล่�งลงไปเพ่�อเพิ�มกี่�ร์
ปกี่ป้องอ่กี่หน่ำ�งชัื่�นำให้กัี่บกี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำต่อกี่�ร์ถอดร์หัสข้อมูลผู้่ใช้ื่ท่�แยกี่ต่�งห�กี่จั�กี่ Secure Enclave

หัมายเหัตุ: SKP ม่ให้ใช้ื่เฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ SoC ท่� Apple ออกี่แบบเท่�นัำ�นำ

คุณ์สมบัติ A10 A11, S3 A12, S4 A13, S5 A14, A15, S6, S7, 
ตร์ะกูล M1

Sealed Key 
Protection

iPhone และ iPad ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ให้เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลเฉัพ�ะในำสภั�พแวดล้อมท่�บ่งบอกี่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์
อยู่ภั�ยใต้กี่�ร์ควบค่มท�งกี่�ยภั�พของผู้่ใช้ื่ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ต

Sealed Key Protection (SKP)
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจั (KEK) จัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง (หร่์อปิด
ผ่น่ำกี่) ด้วยกี่�ร์วดัของซอฟต์แวร์์บนำร์ะบบ และผู่กี่กัี่บ UID ท่�ม่ให้ใช้ื่ง�นำจั�กี่ Secure Enclave เท่�นัำ�นำ บนำ Mac ท่�ใช้ื่ 
Apple Silicon กี่�ร์ปกี่ป้องของ KEK ม่กี่�ร์เพิ�มคว�มแข็งแกี่ร่์งโดยกี่�ร์ร์วมข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บนำโยบ�ยคว�มปลอดภััย
บนำร์ะบบ เน่ำ�องจั�กี่ macOS ร์องรั์บกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงนำโยบ�ยด้�นำคว�มปลอดภััยท่�สำ�คัญ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์ปิดใช้ื่
ง�นำกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััยหร่์อ SIP) ท่�ไม่ร์องรั์บบนำแพลตฟอร์์มอ่�นำ บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon กี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�
คร์อบคล่มกี่่ญแจั FileVault เน่ำ�องจั�กี่ FileVault ม่กี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล (คล�ส C)

กี่่ญแจัท่�ม�จั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมโยงร์หัสผ่่�นำผู้่ใช้ื่, กี่่ญแจั SKP ร์ะยะย�ว และกี่่ญแจัฮ�ร์์ดแวร์์ 1 (UID จั�กี่ 
Secure Enclave) จัะเร่์ยกี่ว่� กุญแจัที�ได้จัากร์หัสั กี่่ญแจัน่ำ�จัะใช้ื่เพ่�อปกี่ป้องกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของผู้่ใช้ื่ 
(บนำท่กี่แพลตฟอร์์มท่�ร์องรั์บ) และ KEK (ในำ macOS เท่�นัำ�นำ) และเม่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปลดล็อคด้วยช่ื่วมิติหร่์อกี่�ร์
ปลดล็อคอัตโนำมัติด้วยอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำ เช่ื่นำ Apple Watch
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ตัวตร์วจัสอบกี่�ร์บูตของ Secure Enclave จัะบันำท่กี่ข้อมูลกี่�ร์วดั Secure Enclave OS ท่�โหลด เม่�อ Boot ROM 
ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำวดัร์�ยกี่�ร์ Image4 ท่�แนำบกัี่บ LLB ร์�ยกี่�ร์ดังกี่ล่�วจัะม่กี่�ร์วดัของเฟิร์์มแวร์์
ท่�จับัคู่กัี่บร์ะบบอ่�นำๆ ทั�งหมดท่�โหลดด้วยเช่ื่นำกัี่นำ LocalPolicy ม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�คว�มปลอดภััยหลักี่สำ�หรั์บ macOS 
ท่�โหลด นำอกี่จั�กี่น่ำ� LocalPolicy ยังม่ช่ื่อง nsih ซ่�งเป็นำแฮชื่ของร์�ยกี่�ร์ Image4 ในำ macOS อ่กี่ด้วย ร์�ยกี่�ร์ 
Image4 ในำ macOS ปร์ะกี่อบด้วยกี่�ร์วดัเฟิร์์มแวร์์ท่�จับัคู่กัี่บ macOS ทั�งหมดและวตัถ่กี่�ร์บูต macOS หลักี่ๆ เช่ื่นำ 
คอลเลกี่ชัื่�นำเคอร์์เนำลบูตหร่์อแฮชื่ร์�กี่ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ (SSV)

ถ้�ผู้่โจัมต่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำส่วนำปร์ะกี่อเฟิร์์มแวร์์ ซอฟต์แวร์์ หร่์อกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�วดัข้�งต้นำได้ ผู้่โจัมต่จัะแก้ี่ไขกี่�ร์
วดัท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำฮ�ร์์ดแวร์์ กี่�ร์แก้ี่ไขของกี่�ร์วดัทำ�ให้ System Measurement Root Key 
(SMRK) ท่�ได้จั�กี่ฮ�ร์์ดแวร์์กี่�ร์เข้�ร์หัสม่กี่�ร์รั์บกี่�ร์วดัเป็นำค่�อ่�นำ ซ่�งจัะทำ�ล�ยตร์�ปร์ะทับบนำลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจั
อย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พ ซ่�งทำ�ให้ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง System Measurement Device Key (SMDK) ได้ จั่งทำ�ให้ไม่
ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง KEK และข้อมูลได้

อย่�งไร์ก็ี่ต�ม เม่�อร์ะบบไม่ได้ถูกี่โจัมต่ ร์ะบบจัะต้องร์องรั์บร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ม่สิทธีิ�อย่�งถูกี่ต้องท่�จัะเปล่�ยนำ
กี่�ร์วดัเฟิร์์มแวร์์และช่ื่อง nsih ในำ LocalPolicy เป็นำกี่�ร์วดั macOS แบบใหม่ ในำร์ะบบอ่�นำท่�พย�ย�มร์วมกี่�ร์วดั
เฟิร์์มแวร์์แต่ไม่ม่แหล่งข้อมูลของคว�มจัร์ิงท่�ใช้ื่ง�นำได้ ร์ะบบจัะต้องใช้ื่ผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำคว�มปลอดภััย อัปเดต
ซอฟต์แวร์์ และเปิดใช้ื่ง�นำอ่กี่ครั์�งเพ่�อให้ส�ม�ร์ถบันำท่กี่ข้อมูลฐ�นำกี่�ร์วดัใหม่ได้ กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะเพิ�มคว�มเส่�ยงท่�ผู้่
โจัมต่จัะส�ม�ร์ถดัดแปลงเฟิร์์มแวร์์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์เป็นำอย่�งม�กี่ ร์ะบบได้รั์บกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อจั�กี่กี่�ร์
ท่�ร์�ยกี่�ร์ Image4 ม่กี่�ร์วดัท่�จัำ�เป็นำทั�งหมด ฮ�ร์์ดแวร์์ท่�ถอดร์หัส SMDK ด้วย SMRK เม่�อกี่�ร์วดัตร์งกัี่นำร์ะหว่�ง
กี่�ร์บูตปกี่ติ ยังส�ม�ร์ถเข้�ร์หัส SMDK กัี่บ SMRK ท่�จัะเสนำอในำอนำ�คตได้อ่กี่ด้วย ด้วยกี่�ร์ร์ะบ่กี่�ร์วดัท่�ค�ดหวงั
ไวห้ลังจั�กี่อัปเดตซอฟต์แวร์์ ฮ�ร์์ดแวร์์จัะส�ม�ร์ถเข้�ร์หัส SMDK ท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ในำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ปัจัจ่ับันำ 
เพ่�อให้ยังคงส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ในำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ในำอนำ�คต เช่ื่นำเด่ยวกัี่นำ เม่�อลูกี่ค้�เปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�อย่�งถูกี่ต้องในำ 
LocalPolicy แล้ว SMDK จัะต้องถูกี่เข้�ร์หัสไปยัง SMRK ในำอนำ�คต โดยอิงจั�กี่กี่�ร์วดัของ LocalPolicy ท่� LLB 
จัะคำ�นำวณ์เม่�อเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำใหม่ครั์�งถัดไป

 การ์เปดิใช้ีงานการ์เชืี�อมต่อข้อมูลอย่างปลอดภัยใน iOS และ iPadOS
สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ห�กี่ไม่ม่กี่�ร์สร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลเม่�อเร็์วๆ น่ำ� ผู้่ใช้ื่ต้องใช้ื่ Face ID, 
Touch ID หร่์อร์หัสเพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลผ่่�นำอินำเทอร์์เฟซ Lightning, USB หร่์อ Smart Connector 
วธิีก่ี่�ร์น่ำ�จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์โจัมต่ผ่่�นำท�งอ่ปกี่ร์ณ์์เช่ื่�อมต่อท�งกี่�ยภั�พ เช่ื่นำ ท่�ชื่�ร์์จัท่�เป็นำอันำตร์�ย ในำขณ์ะท่�ยังคง
ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มอ่�นำๆ ภั�ยในำร์ะยะเวล�ท่�เหม�ะสมได้ ถ้�เวล�ผ่่�นำไปม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งชัื่�วโมงนัำบจั�กี่เวล�ท่�
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ล็อคหร่์อกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลของอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มหย่ดลง อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่อน่ำญ�ตให้ม่กี่�ร์
เช่ื่�อมต่อข้อมูลครั์�งใหม่จันำกี่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่ปลดล็อค ในำร์ะหว่�งร์ะยะเวล�หน่ำ�งชัื่�วโมงน่ำ� ร์ะบบจัะอน่ำญ�ตเพ่ยงกี่�ร์
เช่ื่�อมต่อข้อมูลจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�เคยเช่ื่�อมต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ในำขณ์ะท่�อยู่ในำสถ�นำะปลดล็อคแล้วเท่�นัำ�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม
เหล่�น่ำ�จัะถูกี่จัดจัำ�เป็นำเวล� 30 วันำหลังจั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มครั์�งล่�ส่ด เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ไม่ทร์�บ
ช่ื่�อพย�ย�มเปิดกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลในำช่ื่วงเวล�น่ำ� จัะเป็นำกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มทั�งหมดผ่่�นำ 
Lighting, USB และ Smart Connector จันำกี่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่ปลดล็อคอ่กี่ครั์�ง ร์ะยะเวล�หน่ำ�งชัื่�วโมงน่ำ�:

• ช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�ผู้่ใช้ื่ท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ Mac หร่์อ PC, อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม หร่์อใช้ื่ส�ยเช่ื่�อมต่อกัี่บ CarPlay อยู่เป็นำ
ปร์ะจัำ� ไม่จัำ�เป็นำจัะต้องป้อนำร์หัสท่กี่ครั์�งท่�เช่ื่�อมต่ออ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเอง

• เป็นำสิ�งจัำ�เป็นำ เน่ำ�องจั�กี่ร์ะบบนิำเวศของอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มไม่ม่วธิีก่ี่�ร์ท่�น่ำ�เช่ื่�อถ่อในำกี่�ร์เข้�ร์หัสเพ่�อร์ะบ่อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม
ก่ี่อนำท่�จัะสร์้�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูล

นำอกี่จั�กี่น่ำ�แล้ว ถ้�ร์ะยะเวล�ผ่่�นำไปเกิี่นำกี่ว่� 3 วันำนัำบจั�กี่วันำท่�สร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม อ่ปกี่ร์ณ์์จัะ
ไม่อน่ำญ�ตกี่�ร์เช่ื่�อมต่อครั์�งใหม่ในำทันำท่หลังจั�กี่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ล็อค กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์น่ำ�ม่จ่ัดปร์ะสงค์เพ่�อเพิ�มกี่�ร์ปกี่ป้อง
ให้กัี่บผู้่ใช้ื่ท่�ไม่ได้ใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มร์ูปแบบดังกี่ล่�วบ่อยม�กี่นัำกี่ กี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลผ่่�นำ Lightning, USB และ 
Smart Connector ยังถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำเม่�อใดก็ี่ต�มท่�อ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ในำสถ�นำะท่�ต้องใช้ื่ร์หัสในำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�แบบช่ื่วมิติอ่กี่ครั์�งด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อข้อมูลแบบเปิดตลอดเวล�อ่กี่ครั์�งได้ในำกี่�ร์ตั�งค่� (กี่�ร์ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ช่ื่วย
เหล่อบ�งเคร่์�องจัะเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�โดยอัตโนำมัติ)
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 บทบาทของ Apple File System
Apple File System (APFS) ค่อร์ะบบไฟล์คว�มเป็นำเจั้�ของท่�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�พร์้อมกัี่บกี่�ร์เข้�ร์หัส APFS 
ทำ�ง�นำได้บนำแพลตฟอร์์มทั�งหมดของ Apple ซ่�งได้แก่ี่ iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV และ 
Apple Watch APFS ท่�ปรั์บให้เหม�ะสมกัี่บพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแฟลชื่/SSD ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ปลอดภััย, เมต�ด�ต้�แบบ 
Copy-on-write, กี่�ร์แชื่ร์์พ่�นำท่�, กี่�ร์โคลนำไฟล์และไดเร์กี่ทอร่์, สแนำปช็ื่อต, กี่�ร์ปรั์บขนำ�ดไดเร์กี่ทอร่์อย่�งร์วดเร็์ว, 
กี่�ร์บันำท่กี่แบบดั�งเดิมท่�ม่คว�มปลอดภััยร์ะดับจ่ัลภั�ค และพ่�นำฐ�นำร์ะบบไฟล์ท่�ปรั์บปร์่งแล้ว ร์วมถ่งกี่�ร์ออกี่แบบแบบ 
Copy-on-write ท่�ไม่ซำ�กัี่นำ ซ่�งใช้ื่กี่�ร์ร์วมกัี่นำของ I/O เพ่�อมอบปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำสูงส่ดขณ์ะท่�ให้คว�มมั�นำใจั
ถ่งคว�มน่ำ�เช่ื่�อด้�นำข้อมูล

 การ์แชีร์์พื�นที�
APFS จัะจัดัสร์ร์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลต�มคำ�ร้์องขอ เม่�อตัวบร์ร์จ่ั APFS เด่�ยวม่ดิสก์ี่โวล่่มจัำ�นำวนำม�กี่ พ่�นำท่�ว่�ง 
ของตัวบร์ร์จ่ัจัะถูกี่แชื่ร์์และส�ม�ร์ถจัดัสร์ร์ไปยังดิสก์ี่โวล่่มใดๆ ต�มต้องกี่�ร์ได้ แต่ละดิสก์ี่โวล่่มจัะใช้ื่เพ่ยงส่วนำ 
หน่ำ�งของตัวบร์ร์จ่ัทั�งหมด จัง่ม่พ่�นำท่�ว่�งเท่�กัี่บขนำ�ดทั�งหมดของตัวบร์ร์จ่ั ลบด้วยพ่�นำท่�ว่�งท่�ใช้ื่ในำดิสก์ี่โวล่่ม 
ทั�งหมดในำตัวบร์ร์จ่ั

 ดิสก์โวลุ่มหัลายดิสก์
ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป ตัวบร์ร์จ่ั APFS ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ Mac จัะต้องปร์ะกี่อบด้วยดิสก์ี่โวล่่มอย่�งน้ำอยห้�
ร์�ยกี่�ร์ โดยส�มร์�ยกี่�ร์แร์กี่จัะซ่อนำไม่ให้ผู้่ใช้ื่เห็นำ:

• ดิสก์โวลุ่มก่อนเริ์�มต้นร์ะบบ: ดิสก์ี่โวล่่มน่ำ�ไม่ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสและม่ข้อมูลท่�จัำ�เป็นำสำ�หรั์บกี่�ร์บูตแต่ละดิสก์ี่โวล่่ม
ร์ะบบในำตัวบร์ร์จ่ั

• ดิสก์โวลุ่ม VM: ดิสก์ี่โวล่่มน่ำ�ไม่ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสและใช้ื่โดย macOS ในำกี่�ร์จััดเก็ี่บไฟล์กี่�ร์สับเปล่�ยนำท่�เข้�ร์หัส

• ดิสก์โวลุ่มการ์กู้คืน: ดิสก์ี่โวล่่มน่ำ�ไม่ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสและต้องพร้์อมใช้ื่ง�นำโดยไม่ต้องปลดล็อคดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบเพ่�อ
เริ์�มต้นำร์ะบบในำ recoveryOS

• ดิสก์โวลุ่มร์ะบบ: ม่ดังต่อไปน่ำ�:

• ไฟล์ท่�จัำ�เป็นำทั�งหมดสำ�หรั์บเริ์�มต้นำทำ�ง�นำ Mac

• แอปทั�งหมดท่�ติดตั�งในำตัวโดย macOS (แอปท่�เคยม่อยู่ในำโฟลเดอร์์ /Applications ตอนำน่ำ�อยู่ในำ /System/
Applications)

หัมายเหัตุ: ต�มค่�เริ์�มต้นำ ไม่ม่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ใดส�ม�ร์ถเข่ยนำไปยังดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบได้ แม้กี่ร์ะทั�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์
ร์ะบบของ Apple

• ดิสก์โวลุ่มข้อมูล: ม่ข้อมูลท่�ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงได้ เช่ื่นำ:

• ข้อมูลใดๆ ภั�ยในำโฟลเดอร์์ของผู้่ใช้ื่ ซ่�งร์วมถ่งร์ูปภั�พ เพลง วิด่โอ และเอกี่ส�ร์

• แอปท่�ผู้่ใช้ื่ติดตั�ง ร์วมถ่งแอปพลิเคชัื่นำ AppleScript และ Automator

• เฟร์มเวิร์์คและด่มอนำแบบกี่ำ�หนำดเองท่�ผู้่ใช้ื่ องค์กี่ร์ หร่์อแอปของบริ์ษัทอ่�นำเป็นำผู้่ติดตั�ง

• ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งอ่�นำๆ ท่�ผู้่ใช้ื่เป็นำเจั�้ของและเข่ยนำได้ เช่ื่นำ /Applications, /Library, /Users, /Volumes,  
/usr/local, /private, /var และ /tmp

ดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลถูกี่สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบเพิ�มเติมแต่ละดิสก์ี่ ดิสก์ี่โวล่่มก่ี่อนำเริ์�มต้นำร์ะบบ ดิสก์ี่โวล่่ม VM  
และดิสก์ี่โวล่่มกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะไม่ถูกี่ทำ�สำ�เนำ�แต่จัะถูกี่แชื่ร์์ทั�งหมด

สำ�หรั์บ macOS 11 ข่�นำไป ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบจัะได้รั์บกี่�ร์บันำท่กี่แบบสแนำปช็ื่อต ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์จัะเริ์�มต้นำร์ะบบจั�กี่
สแนำปช็ื่อตของดิสก์ี่โวล่่ม ไม่ใช่ื่จั�กี่กี่�ร์ต่อเช่ื่�อมแบบอ่�นำอย่�งเด่ยวของดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ผั่นำแปร์ได้เท่�นัำ�นำ

ในำ iOS และ iPadOS พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลจัะแบ่งออกี่เป็นำอย่�งน้ำอยสองดิสก์ี่โวล่่ม APFS:

• ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบ

• ดิสก์ี่โวล่่มข้อมูล
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 การ์ปกปอ้งข้อมูลในพวงกุญแจั
แอปหล�ยตัวจัำ�เป็นำต้องจัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำและข้อมูลสั�นำๆ ท่�เป็นำคว�มลับ เช่ื่นำ กี่่ญแจัและโทเค็นำกี่�ร์เข้�สู่ร์ะบบ พวง
กี่่ญแจัมอบวธิีท่่�ปลอดภััยในำกี่�ร์จัดัเก็ี่บร์�ยกี่�ร์เหล่�น่ำ� ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�หล�กี่หล�ยของ Apple ใช้ื่กี่ลไกี่ท่�แตกี่ต่�ง
กัี่นำเพ่�อบังคับใช้ื่กี่�ร์รั์บปร์ะกัี่นำท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องพวงกี่่ญแจัต่�งๆ ในำ macOS (ซ่�งร์วมถ่ง Mac  
ท่�ใช้ื่ Apple Silicon) ร์ะบบไม่ได้ใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลโดยตร์งเพ่�อบังคับใช้ื่กี่�ร์รั์บปร์ะกัี่นำเหล่�น่ำ�

 ภาพร์วม
ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัจัะเข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจั AES-256-GCM ท่�แตกี่ต่�งกัี่นำสองแบบ ซ่�งได้แก่ี่ กี่่ญแจัต�ร์�ง  
(เมต�ด�ต้�) และกี่ญ่แจัต่อแถว (กี่ญ่แจัลับ) เมต�ด�ต้�พวงกี่ญ่แจั (คณ่์ลักี่ษณ์ะทั�งหมดนำอกี่เหน่ำอจั�กี่ kSecValue) 
จัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัเมต�ด�ต้�เพ่�อค้นำห�อย่�งเร็์ว และค่�ลับ (kSecValueData) จัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจั
ลับ กี่่ญแจัเมต�ด�ต้�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดย Secure Enclave แต่จัะถูกี่แคชื่ในำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำเพ่�อ
อน่ำญ�ตให้ใช้ื่กี่�ร์สอบถ�มแบบเร์็วของพวงกี่่ญแจั กี่่ญแจัลับต้องใช้ื่กี่�ร์ส่งข้อมูลแบบไปกี่ลับผ่่�นำท�ง 
Secure Enclave อยู่เสมอ

พวงกี่่ญแจัถูกี่ใช้ื่เป็นำฐ�นำข้อมูล SQLite ท่�จัดัเก็ี่บในำร์ะบบไฟล์ ฐ�นำข้อมูลม่เพ่ยงฐ�นำเด่ยว โดยด่มอนำ securityd 
จัะกี่ำ�หนำดว่�ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัใดท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำหร่์อแอปส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ API กี่�ร์เข้�ถ่งพวงกี่่ญแจัส่ง
ผ่ลให้ม่กี่�ร์เร่์ยกี่ไปยังด่มอนำ ซ่�งจัะสอบถ�มกี่�ร์ให้สิทธีิ� “keychain-access-groups,” “application-identifier,” 
และ “application-group” ของแอป กี่ล่่มสิทธีิ�อน่ำญ�ตร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัให้ส�ม�ร์ถแชื่ร์์ร์ะหว่�งแอปได้ แทนำท่�จัะ
จัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งไปท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำเด่ยว

ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัส�ม�ร์ถแชื่ร์์ได้ร์ะหว่�งแอปต่�งๆ จั�กี่นัำกี่พัฒนำ�ร์�ยเด่ยวกัี่นำเท่�นัำ�นำ ในำกี่�ร์แชื่ร์์ร์�ยกี่�ร์พวง
กี่่ญแจั แอปของบริ์ษัทอ่�นำจัะใช้ื่กี่ล่่มกี่�ร์เข้�ถ่งท่�ม่คำ�นำำ�หน้ำ�ร์ะบ่หน้ำ�กี่ล่่มเหล่�นัำ�นำผ่่�นำ Apple Developer Program 
ในำกี่ล่่มแอปพลิเคชัื่นำ ข้อกี่ำ�หนำดคำ�นำำ�หน้ำ�และกี่ล่่มแอปพลิเคชัื่นำท่�ไม่เหม่อนำกัี่นำม่กี่�ร์บังคับใช้ื่ผ่่�นำกี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ด 
โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ� และโปร์แกี่ร์มนัำกี่พัฒนำ�ของ Apple

ข้อมูลพวงกี่่ญแจัได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยใช้ื่โคร์งสร้์�งคล�สท่�คล้�ยคล่งกัี่บท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของไฟล์ คล�ส
เหล่�น่ำ�ม่ลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของไฟล์ แต่ใช้ื่กี่่ญแจัและฟังก์ี่ชัื่�นำท่�เป็นำเอกี่ลักี่ษณ์์

ความพร้์อมใช้ีงาน การ์ปกปอ้งข้อมูลไฟล์ การ์ปกปอ้งข้อมูลในพวงกุญแจั

เม่�อปลดล็อค NSFile Protection Complete k Sec Attr Accessible When Unlocked

เม่�อล็อค NSFile Protection Complete Unless Open ไม่ม่

หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่ NSFile Protection Complete Until First User Authentication k Sec Attr Accessible After First Unlock

ตลอดเวล� NSFile Protection None k Sec Attr Accessible Always

ร์หัสถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำ ไม่ม่ k Sec Attr Accessible When Passcode 
Set This Device Only

แอปท่�ใช้ื่บริ์กี่�ร์ด่งข้อมูลใหม่ของพ่�นำหลังส�ม�ร์ถใช้ื่ kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlock สำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์
พวงกี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำต้องได้รั์บกี่�ร์เข้�ถ่งในำร์ะหว่�งกี่�ร์อัปเดตพ่�นำหลังได้

คล�ส  kSecAttrAccessibleWhenPasscodeSetThisDeviceOnly จัะทำ�ง�นำเหม่อนำกัี่บ 
kSecAttrAccessibleWhenUnlocked อย่�งไร์ก็ี่ต�ม คล�สน่ำ�จัะใช้ื่ได้เฉัพ�ะเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�
ด้วยร์หัสเท่�นัำ�นำ คล�สน่ำ�จัะม่อยู่ในำร์ะบบกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) เท่�นัำ�นำ โดยม่ค่ณ์สมบัติดังต่อไปน่ำ�:

• ไม่เช่ื่�อมข้อมูลกัี่บพวงกี่่ญแจั iCloud

• ไม่ถูกี่สำ�ร์องข้อมูล

• ไม่ได้ร์วมอยู่ในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (keybag) ของผู้่ดูแลผ่ลปร์ะโยชื่น์ำของคู่สัญญ� (escrow)

ถ้�ลบหร่์อร่์เซ็ตร์หัส ร์�ยกี่�ร์ต่�งๆ จัะกี่ล�ยเป็นำร์�ยกี่�ร์ท่�ไร้์ปร์ะโยชื่น์ำโดยกี่�ร์ทิ�งคล�สกี่่ญแจัไป

https://developer.apple.com/
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คล�สพวงกี่่ญแจัอ่�นำๆ ม่ส่วนำของ “อ่ปกี่ร์ณ์์น่ำ�เท่�นัำ�นำ” ซ่�งจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยค่� UID เสมอ เม่�อถูกี่คัดลอกี่
จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์สำ�ร์องข้อมูล โดยจัะกี่ล�ยเป็นำร์�ยกี่�ร์ท่�ไร้์ปร์ะโยชื่น์ำห�กี่จัดัเก็ี่บลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำ 
Apple ได้รั์กี่ษ�สมด่ลร์ะหว่�งคว�มปลอดภััยและคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำไวอ้ย่�งร์อบคอบโดยกี่�ร์เล่อกี่คล�ส
พวงกี่่ญแจัท่�ข่�นำอยู่กัี่บปร์ะเภัทของข้อมูลท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย และเม่�อจัำ�เป็นำสำ�หรั์บ iOS และ iPadOS 
ตัวอย่�งเช่ื่นำ ใบรั์บร์อง VPN จัะต้องส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้เสมอ เพ่�อให้อ่ปกี่ร์ณ์์รั์กี่ษ�กี่�ร์เช่ื่�อมต่ออย่�งต่อเน่ำ�อง แต่
ร์�ยกี่�ร์น่ำ�จัะถูกี่จัดัเป็นำ “ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้” จัง่ไม่ส�ม�ร์ถย้�ยไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่เคร่์�องได้

 การ์ปกปอ้งคลาสข้อมูลในพวงกุญแจั
กี่�ร์ปกี่ป้องคล�สท่�ร์ะบ่ด้�นำล่�งม่กี่�ร์บังคับใช้ื่สำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์ในำพวงกี่่ญแจั

ร์ายการ์ สามาร์ถืเข้าถึืงได้

ร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

บัญช่ื่เมล หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

บัญช่ื่ Microsoft Exchange Active Sync หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

ร์หัสผ่่�นำ VPN หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

LDAP, Cal DAV, Card DAV หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

โทเค็นำบัญช่ื่เคร่์อข่�ยสังคม หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์แจัง้ Handoff หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

โทเค็นำ i Cloud หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

กี่่ญแจั i Message หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่

ร์หัสผ่่�นำกี่�ร์แชื่ร์์ในำพ่�นำท่� เม่�อปลดล็อค

ร์หัสผ่่�นำ Safari เม่�อปลดล็อค

ท่�คั�นำหน้ำ� Safari เม่�อปลดล็อค

ข้อมูลสำ�ร์อง Finder/i Tunes เม่�อล็อคแล้ว ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

กี่่ญแจัส่วนำตัวท่�ติดตั�งโดยโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� เม่�อล็อคแล้ว ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

ใบรั์บร์อง VPN ตลอดเวล� ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

กี่่ญแจั Bluetooth® ตลอดเวล� ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

โทเค็นำบริ์กี่�ร์กี่�ร์แจัง้ผ่ลักี่ข้อมูลของ Apple (APNs) ตลอดเวล� ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

ใบรั์บร์อง i Cloud และกี่่ญแจัส่วนำตัว ตลอดเวล� ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

ร์หัส PIN ของซิม ตลอดเวล� ไม่ส�ม�ร์ถเคล่�อนำย้�ยได้

ใบรั์บร์องท่�ติดตั�งโดยโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� ตลอดเวล�

โทเค็นำ “ค้นำห�ของฉัันำ” ตลอดเวล�

ข้อคว�มเส่ยง ตลอดเวล�
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 การ์ควบคุมการ์เข้าถึืงพวงกุญแจั
พวงกี่่ญแจัส�ม�ร์ถใช้ื่ร์�ยกี่�ร์ควบค่มสิทธีิ� (ACL) เพ่�อตั�งค่�นำโยบ�ยสำ�หรั์บข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่งและ
ข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� ร์�ยกี่�ร์ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดเง่�อนำไขท่�ต้องม่กี่�ร์แสดงตนำของผู้่ใช้ื่โดยร์ะบ่ว่� ผู้่ใช้ื่จัะไม่
ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้เว้นำแต่จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อโดยกี่�ร์ป้อนำร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของ
อ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์เข้�ถ่งร์�ยกี่�ร์ยังส�ม�ร์ถถูกี่จัำ�กัี่ดได้ด้วยกี่�ร์กี่ำ�หนำดว่�กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ Face ID หร่์อ Touch ID 
ต้องไม่ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงตั�งแต่เพิ�มร์�ยกี่�ร์ กี่�ร์จัำ�กัี่ดน่ำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่โจัมต่เพิ�มล�ยนิำ�วม่อของตัวเองเพ่�อ
เข้�ถ่งร์�ยกี่�ร์ในำพวงกี่่ญแจั ACL ม่กี่�ร์ปร์ะเมินำภั�ยในำ Secure Enclave และจัะปล่อยสู่เคอร์์เนำลเม่�อตร์งต�มข้อ
จัำ�กัี่ดท่�ร์ะบ่เท่�นัำ�นำ

 สถืาปตัยกร์ร์มพวงกุญแจัใน macOS
macOS ยังให้กี่�ร์เข้�ถ่งพวงกี่่ญแจัเพ่�อจัดัเก็ี่บช่ื่�อผู้่ใช้ื่และร์หัสผ่่�นำ ร์วมถ่งข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวดิจัติอล กี่่ญแจักี่�ร์เข้�
ร์หัส และโน้ำตท่�ปลอดภััยอย่�งสะดวกี่และปลอดภััยอ่กี่ด้วย ซ่�งส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ด้วยกี่�ร์เปิดแอปกี่�ร์เข้�ถ่งพวง
กี่่ญแจัในำ /Applications/Utilities/ กี่�ร์ใช้ื่พวงกี่่ญแจัจัะช่ื่วยให้ไม่จัำ�เป็นำต้องป้อนำหร่์อแม้แต่จัดจัำ�เอกี่ส�ร์สิทธีิ�
สำ�หรั์บแหล่งข้อมูลแต่ละแห่ง พวงกี่่ญแจัเริ์�มต้นำร์�ยกี่�ร์แร์กี่สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ Mac แต่ละร์�ย แต่ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถ
สร้์�งพวงกี่่ญแจัอ่�นำๆ เพ่�อวตัถ่ปร์ะสงค์เฉัพ�ะ

นำอกี่จั�กี่กี่�ร์พ่�งพ�พวงกี่่ญแจัผู้่ใช้ื่ macOS จัะใช้ื่พวงกี่่ญแจัร์ะดับร์ะบบจัำ�นำวนำหน่ำ�งคงแอสเซทกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�
ซ่�งไม่ใช่ื่แอสเซทเฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ เช่ื่นำ เอกี่ส�ร์สิทธีิ�เคร่์อข่�ยและข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของโคร์งสร้์�งกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ (PKI) 
ร์�กี่ของร์ะบบซ่�งเป็นำหน่ำ�งในำพวงกี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ไม่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำได้และจัดัเก็ี่บใบร์ับร์องของหน่ำวยง�นำให้บริ์กี่�ร์
ออกี่ใบร์ับร์อง (CA) ร์ะดับ PKI อินำเทอร์์เน็ำตเพ่�อให้ทำ�ง�นำทั�วไปได้อย่�งง่�ยด�ย เช่ื่นำ บริ์กี่�ร์ธีนำ�ค�ร์ออนำไลน์ำและ
อ่คอมเมิร์์ซ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปรั์บใช้ื่ใบรั์บร์อง CA ท่�ได้รั์บกี่�ร์เตร่์ยมใช้ื่ง�นำภั�ยในำด้วยลักี่ษณ์ะท่�คล้�ยกัี่นำในำคอมพิวเตอร์์ 
Mac ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์เพ่�อช่ื่วยตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องของไซต์และบริ์กี่�ร์ภั�ยในำได้

FileVault

 การ์เข้าร์หัสัดิสก์โวลุ่มด้วย FileVault ใน macOS
คอมพิวเตอร์์ Mac ม่ FileVault ซ่�งเป็นำคว�มส�ม�ร์ถของกี่�ร์เข้�ร์หัสในำตัวเพ่�อรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของข้อมูล
ทั�งหมดในำเคร่์�อง FileVault ใช้ื่อัลกี่อร์ิท่มกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูล AES-XTS เพ่�อปกี่ป้องดิสก์ี่โวล่่มแบบเต็มบนำอ่ปกี่ร์ณ์์
จััดเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำและถอดออกี่ได้

FileVault บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ม่กี่�ร์ใช้ื่โดยใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลคล�ส C ท่�ม่กี่่ญแจัดิสก์ี่โวล่่ม บนำ Mac 
ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security และ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon อ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำท่�เข้�ร์หัสท่�เช่ื่�อมต่อกัี่บ 
Secure Enclave โดยตร์งจัะใช้ื่คว�มส�ม�ร์ถด้�นำคว�มปลอดภััยของฮ�ร์์ดแวร์์ของตัวเอง ร์วมถ่งคว�มส�ม�ร์ถ
ของกี่ลไกี่ AES หลังจั�กี่ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ FileVault บนำ Mac จัะต้องใช้ื่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ในำร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เร์ิ�ม
ต้นำร์ะบบ
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 พื�นที�จััดเก็บข้อมูลภายในที�ม ีFileVault เปดิใช้ีอยู่
ในำกี่ร์ณ่์ท่�ไม่ม่ข้อมูลย่นำยันำตัวตนำท่�ถูกี่ต้องหร่์อร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำแบบเข้�ร์หัส ดิสก์ี่โวล่่ม APFS ภั�ยในำจัะยังคงเข้�ร์หัส
อยู่และได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์เข้�ถ่งท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลจัะถูกี่เอ�ออกี่และเช่ื่�อมต่อ
กัี่บคอมพิวเตอร์์เคร่์�องอ่�นำ ในำ macOS 10.15 สิ�งน่ำ�จัะร์วมทั�งดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบและดิสก์ี่โวล่่มข้อมูล ตั�งแต่ macOS 11 
เป็นำต้นำไป ดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยค่ณ์สมบัติดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อ (SSV) แต่ดิสก์ี่โวล่่มข้อมูลจัะยัง
คงได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มภั�ยในำบนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon และ Mac ท่�ม่ชิื่ป 
T2 ถูกี่ปรั์บใช้ื่โดยกี่�ร์สร้์�งและจัดักี่�ร์ลำ�ดับชัื่�นำของกี่่ญแจั และสร์้�งบนำเทคโนำโลย่กี่�ร์เข้�ร์หัสฮ�ร์์ดแวร์์ภั�ยในำชิื่ป 
ลำ�ดับชัื่�นำของกี่่ญแจัน่ำ�ออกี่แบบม�เพ่�อให้บร์ร์ล่ส่�เป้�หม�ยน่ำ�พร้์อมกัี่นำ:

• ต้องใช้ื่ร์หัสของผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ถอดร์หัส

• ปกี่ป้องร์ะบบจั�กี่กี่�ร์โจัมต่ด้วย Brute-force โดยตร์งกัี่บส่�อในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�เอ�ออกี่จั�กี่ Mac

• มอบวธิีท่่�ร์วดเร็์วและปลอดภััยสำ�หรั์บกี่�ร์ลบข้อมูลเน่ำ�อห�ผ่่�นำกี่�ร์ลบข้อมูลกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�จัำ�เป็นำ

• ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่เปล่�ยนำร์หัสผ่่�นำ (และใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสเพ่�อปกี่ป้องไฟล์) ได้โดยไม่ต้องเข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่ม
ทั�งหมดอ่กี่ครั์�ง

บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon และ Mac ท่�ม่ชิื่ป T2 กี่�ร์จัดักี่�ร์กี่่ญแจั FileVault ทั�งหมดจัะเกิี่ดข่�นำในำ 
Secure Enclave กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสไม่เปิดเผ่ยกี่่ญแจัไฟล์ให้กัี่บ Intel CPU โดยตร์ง ดิสก์ี่โวล่่ม APFS ทั�งหมด
สร้์�งด้วยกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มต�มค่�เริ์�มต้นำ เน่ำ�อห�ของดิสก์ี่โวล่่มและเมต�ด�ต้�เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจักี่�ร์
เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มน่ำ� ซ่�งจัะถูกี่ห่อด้วยคล�สกี่่ญแจั คล�สกี่่ญแจัได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่�ร์ร์วมร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่และ 
UID ฮ�ร์์ดแวร์์เข้�ด้วยกัี่นำเม่�อเปิดใช้ื่ FileVault อยู่

 พื�นที�จััดเก็บข้อมูลภายในที�ม ีFileVault ปดิใช้ีอยู่
ถ้�ไม่ได้เปิดใช้ื่ FileVault อยู่ในำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon หร่์อ Mac ท่�ม่ชิื่ป T2 ในำร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เร์ิ�มต้นำผู้่ช่ื่วย
ตั�งค่� ดิสก์ี่โวล่่มจัะยังคงเข้�ร์หัสอยู่ แต่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วย UID ฮ�ร์์ดแวร์์เท่�นัำ�นำ
ในำ Secure Enclave

ถ้�เปิดใช้ื่ FileVault ในำภั�ยหลัง ซ่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์จัะเร์ิ�มข่�นำทันำท่เน่ำ�องจั�กี่เข้�ร์หัสข้อมูลอยู่แล้ว กี่ลไกี่กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์
เล่นำซำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ใช้ื่กี่่ญแจัเก่ี่� (ข่�นำอยู่กัี่บ UID ฮ�ร์์ดแวร์์เท่�นัำ�นำ) ถอดร์หัสดิสก์ี่โวล่่ม จั�กี่นัำ�นำดิสก์ี่โวล่่มจัะได้
รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่�ร์ร์วมร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่และ UID ฮ�ร์์ดแวร์์เข้�ด้วยกัี่นำดังท่�อธีบิ�ยไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�
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 การ์ลบดิสก์โวลุ่ม FileVault
เม่�อลบดิสก์ี่โวล่่ม กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่มจัะถูกี่ลบอย่�งปลอดภััยด้วย Secure Enclave ซ่�งจัะช่ื่วยป้องกัี่นำ
กี่�ร์เข้�ถ่งด้วยกี่่ญแจัน่ำ�ในำอนำ�คต แม้แต่กี่�ร์เข้�ถ่งโดย Secure Enclave นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสดิสก์ี่โวล่่ม
ทั�งหมดจัะห่อด้วยกี่่ญแจัส่�อ กี่่ญแจัส่�อน่ำ�จัะไม่ม่กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มลับของข้อมูลให้เพิ�มเติม แต่กี่่ญแจัส่�อน่ำ�ออกี่แบบม�
เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์ลบข้อมูลร์วดเร็์วและปลอดภััย เพร์�ะห�กี่ไม่ม่กี่่ญแจัส่�อ จัะไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้

บนำ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon และ Mac ท่�ม่ชิื่ป T2 กี่่ญแจัส่�อม่โอกี่�สท่�สูงจัะถูกี่ลบโดยเทคโนำโลย่ท่�ร์องรั์บของ 
Secure Enclave ตัวอย่�งเช่ื่นำ คำ�สั�ง MDM ร์ะยะไกี่ล กี่�ร์ลบกี่่ญแจัส่�อในำลักี่ษณ์ะน่ำ�จัะทำ�ให้ดิสก์ี่โวล่่มไม่ส�ม�ร์ถ
เข้�ถ่งได้แบบเข้�ร์หัส

 อุปกร์ณ์์จัดัเก็บข้อมูลแบบถือดออกได้
กี่�ร์เข้�ร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบถอดออกี่ได้จัะไม่ใช้ื่คว�มส�ม�ร์ถด้�นำคว�มปลอดภััยของ 
Secure Enclave และกี่�ร์เข้�ร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำกัี่บ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ไม่ม่ชิื่ป T2

 การ์จัดัการ์ FileVault ใน macOS
ในำ macOS องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถจัดักี่�ร์ FileVault ได้โดยใช้ื่ SecureToken หร่์อโทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ

 การ์ใช้ีโทเค็นที�ปลอดภัย
Apple File System (APFS) ในำ macOS 10.13 ข่�นำไปเปล่�ยนำวธิีส่ร้์�งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส FileVault ในำ macOS 
เวอร์์ชัื่�นำก่ี่อนำหน้ำ�บนำดิสก์ี่โวล่่ม CoreStorage กี่่ญแจัท่�ใช้ื่อยู่ในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่�ร์เข้�ร์หัส FileVault ถูกี่สร้์�งเม่�อผู้่
ใช้ื่หร่์อองค์กี่ร์เปิดใช้ื่ FileVault บนำ Mac ในำ macOS บนำดิสก์ี่โวล่่ม APFS กี่่ญแจัจัะถูกี่สร์้�งในำร์ะหว่�งกี่�ร์สร้์�ง
ผู้่ใช้ื่ กี่�ร์ตั�งร์หัสผ่่�นำแร์กี่ของผู้่ใช้ื่ หร่์อในำร์ะหว่�งท่�ผู้่ใช้ื่ของ Mac เข้�สู่ร์ะบบเป็นำครั์�งแร์กี่ สำ�หรั์บกี่�ร์ปรั์บใช้ื่กี่่ญแจั
กี่�ร์เข้�ร์หัสน่ำ� กี่ร์ณ่์ท่�จัะม่กี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจัและวธิีก่ี่�ร์จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัน่ำ�เป็นำส่วนำหน่ำ�งของค่ณ์สมบัติท่�เร่์ยกี่ว่�โทเค็นที�
ปลอดภัย โทเค็นำท่�ปลอดภััยเป็นำเวอร์์ชัื่�นำท่�ถูกี่ห่อของกี่่ญแจัสำ�หร์ับกี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจั (KEK) โดยเฉัพ�ะซ่�งได้รั์บกี่�ร์
ปกี่ป้องด้วยร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่

เม่�อม่กี่�ร์ปรั์บใช้ื่ FileVault บนำ APFS ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถทำ�สิ�งต่�งๆ เหล่�น่ำ�ต่อไปได้:

• ใช้ื่เคร่์�องม่อและกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ม่อยู่ เช่ื่นำ กี่่ญแจักี่�ร์กีู่้ค่นำส่วนำบ่คคล (PRK) ท่�ส�ม�ร์ถจัดัเก็ี่บด้วยโซลูชัื่�นำกี่�ร์
จััดกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) สำ�หรั์บกี่�ร์ฝึ�กี่ได้

• สร้์�งและใช้ื่ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำขององค์กี่ร์ (IRK)

• เล่�อนำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ FileVault จันำกี่ว�่ผู้่ใช้ื่จัะเข้�สู่ร์ะบบหร่์อออกี่จั�กี่ร์ะบบ Mac

ในำ macOS 11 กี่�ร์ตั�งร์หัสผ่่�นำเริ์�มต้นำสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ใช้ื่ง�นำ Mac เป็นำครั์�งแร์กี่ส่งผ่ลให้ผู้่ใช้ื่ได้รั์บโทเค็นำท่�ปลอดภััย ในำ
บ�งเวร์ิ์คโฟลว์ท่�อ�จัเป็นำลักี่ษณ์ะกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�ไม่พ่งปร์ะสงค์ กี่�ร์มอบโทเค็นำท่�ปลอดภััยร์�ยกี่�ร์แร์กี่จัะกี่ำ�หนำดให้ผู้่ใช้ื่
เข้�สู่ร์ะบบ เช่ื่นำเด่ยวกัี่บก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำไม่ให้สิ�งน่ำ�เกิี่ดข่�นำ ให้เพิ�ม ;DisabledTags;SecureToken 
ไปยังค่ณ์ลักี่ษณ์ะ AuthenticationAuthority ของผู้่ใช้ื่ท่�สร้์�งข่�นำด้วยโปร์แกี่ร์ม ก่ี่อนำท่�จัะตั�งร์หัสผ่่�นำของ 
ผู้่ใช้ื่ ดังท่�แสดงอยู่ด้�นำล่�ง:

sudo dscl . append /Users/<user name> AuthenticationAuthority 
";DisabledTags;SecureToken"
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 การ์ใช้ีโทเค็นการ์เริ์�มต้นร์ะบบ
macOS 10.15 เปิดตัวค่ณ์สมบัติใหม่ซ่�งเป็นำโทเค็นการ์เริ์�มต้นร์ะบบ เพ่�อช่ื่วยในำกี่�ร์มอบโทเค็นำท่�ปลอดภััยให้กัี่บ
ทั�งบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่�และบัญช่ื่ผู้่ดูแลร์ะบบท่�สร้์�งด้วยกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ (“ผู้่ดูแลร์ะบบท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์”) 
สำ�หรั์บ macOS 11 โทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบส�ม�ร์ถมอบโทเค็นำท่�ปลอดภััยให้กัี่บผู้่ใช้ื่ท่�เข้�สู่ร์ะบบคอมพิวเตอร์์  
Mac ซ่�งร์วมถ่งบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่ภั�ยในำเคร่์�องด้วย กี่�ร์ใช้ื่ค่ณ์สมบัติโทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบใหม่ของ macOS 10.15  
ข่�นำไป ต้องใช้ื่:

• กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ Mac ในำ MDM โดยใช้ื่ Apple School Manager หร่์อ Apple Business Manager ซ่�งทำ�ให้ 
Mac ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแล

• กี่�ร์ร์องรั์บผู้่จัำ�หน่ำ�ย MDM

สำ�หรั์บ macOS 10.15.4 ข่�นำไป โทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบจัะถูกี่สร้์�งและฝึ�กี่ไว้กัี่บ MDM ในำกี่�ร์เข้�สู่ร์ะบบครั์�งแร์กี่
โดยผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่ง�นำโทเค็นำคว�มปลอดภััย ห�กี่โซลูชัื่�นำ MDM ร์องรั์บค่ณ์สมบัติน่ำ� โทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบยังส�ม�ร์ถ
สร้์�งและฝึ�กี่ไปยัง MDM โดยใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง profiles ได้เช่ื่นำกัี่นำ ห�กี่จัำ�เป็นำ

สำ�หรั์บ macOS 11 โทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบยังส�ม�ร์ถใช้ื่ได้ม�กี่กี่ว่�เพ่ยงเพ่�อมอบโทเค็นำท่�ปลอดภััยให้กัี่บบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่  
บนำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon จัะส�ม�ร์ถใช้ื่โทเค็นำกี่�ร์เริ์�มต้นำร์ะบบ (ห�กี่ม่) เพ่�ออน่ำญ�ตกี่�ร์ติดตั�งทั�งส่วนำขย�ย
เคอร์์เนำลและร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ได้เม่�อจัดักี่�ร์โดยใช้ื่ MDM

 วิธกีาร์ที� Apple ปกปอ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ี

 การ์ปกปอ้งการ์เข้าถึืงข้อมูลผู้ใช้ีของแอป
นำอกี่จั�กี่กี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลในำเคร่์�องแล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ยังช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้แอปต่�งๆ เข้�ถ่งข้อมูลส่วนำบ่คคล
ของผู้่ใช้ื่โดยไม่ได้รั์บสิทธีิ�อ่กี่ด้วย โดยใช้ื่เทคโนำโลย่ต่�งๆ ซ่�งร์วมถ่ง Data Vault ในำกี่�ร์ตั�งค่�ในำ iOS และ iPadOS 
หร่์อกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบในำ macOS ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูได้ว่�ได้อน่ำญ�ตให้แอปใดบ้�งเข้�ถ่งข้อมูลบ�งอย่�ง เช่ื่นำเด่ยวกัี่บ
กี่�ร์มอบหร่์อถอนำสิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งในำอนำ�คตทั�งหมด กี่�ร์เข้�ถ่งจัะบังคับใช้ื่ในำร์�ยกี่�ร์ต่อไปน่ำ�:

• iOS, iPadOS และ macOS: ปฏิิทินำ กี่ล้อง ร์�ยช่ื่�อ ไมโคร์โฟนำ ร์ูปภั�พ เต่อนำคว�มจัำ� กี่�ร์ร์ู้จัำ�คำ�พูด

• iOS และ iPadOS: บลูทูธี บ้�นำ ส่�อ แอปส่�อและ Apple Music กี่�ร์เคล่�อนำไหวและฟิตเนำส

• iOS และ watchOS: ส่ขภั�พ

• macOS: กี่�ร์ตร์วจัสอบข้อมูลเข้� (ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์กี่ดป่�มบนำแป้นำพิมพ์) กี่�ร์แจัง้ กี่�ร์บันำท่กี่หน้ำ�จัอ 
(ตัวอย่�งเช่ื่นำ ภั�พหน้ำ�จัอแบบนิำ�งและวิด่โอ) กี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ

ในำ iOS 13.4 ข่�นำไป และ iPadOS 13.4 ข่�นำไป แอปของบริ์ษัทอ่�นำทั�งหมดจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลโดยอัตโนำมัติ
ในำ Data Vault Data Vault ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลโดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต แม้กี่ร์ะทั�งกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลจั�กี่
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ไม่ได้อยู่ในำ Sandbox คล�สเพิ�มเติมในำ iOS 15 ข่�นำไป ได้แก่ี่ เคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่� กี่�ร์โต้ตอบในำพ่�นำท่�ใกี่ล้
เค่ยง เซ็นำเซอร์์กี่�ร์วจิัยัและข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ ร์วมถ่งโฟกัี่ส

ถ้�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้� iCloud อยู่ แอปในำ iOS และ iPadOS จัะได้รั์บสิทธีิ�เข้�ถ่ง iCloud Drive ต�มค่�เริ์�มต้นำ ผู้่ใช้ื่
ส�ม�ร์ถควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งของแต่ละแอปได้ในำ iCloud ในำกี่�ร์ตั�งค่� นำอกี่จั�กี่น่ำ� iOS และ iPadOS ยังมอบกี่�ร์
จัำ�กัี่ดท่�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้ม่กี่�ร์เคล่�อนำย้�ยข้อมูลร์ะหว่�งแอปและบัญช่ื่ท่�ติดตั�งโดยโซลูชัื่�นำกี่�ร์
จััดกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) กัี่บแอปและบัญช่ื่ท่�ผู้่ใช้ื่ติดตั�งเองอ่กี่ด้วย
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 การ์ปกปอ้งการ์เข้าถึืงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ี
HealthKit ม่คลังจัดัเก็ี่บส่วนำกี่ล�งสำ�หรั์บข้อมูลส่ขภั�พและฟิตเนำสบนำ iPhone และ Apple Watch HealthKit  
ยังทำ�ง�นำกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ส่ขภั�พและฟิตเนำสโดยตร์ง เช่ื่นำ ตัววดัอัตร์�กี่�ร์เต้นำของหัวใจัท่�ใช้ื่บลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) 
ท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ และหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมของกี่�ร์เคล่�อนำไหวม่อยู่ในำตัวอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS เคร่์�องต่�งๆ กี่�ร์โต้ตอบ
ทั�งหมดของ HealthKit กัี่บแอปส่ขภั�พและฟิตเนำส สถ�บันำกี่�ร์ดูแลส่ขภั�พ และอ่ปกี่ร์ณ์์ส่ขภั�พและฟิตเนำสจัะต้อง
ได้รั์บสิทธีิ�จั�กี่ผู้่ใช้ื่ ข้อมูลเหล่�น่ำ�จัะม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บในำคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลแบบปกี่ป้องห�กี่ไม่เปิดอยู่ กี่�ร์เข้�ถ่ง
ข้อมูลจัะสิ�นำส่ดลงภั�ยในำ 10 นำ�ท่หลังจั�กี่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ล็อค และส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลได้ในำครั์�งต่อไปท่�ผู้่ใช้ื่ป้อนำร์หัสหร่์อ
ใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID ในำกี่�ร์ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์

 กำาเก็บร์วบร์วมและจััดเก็บข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส
HealthKit ยังเก็ี่บร์วบร์วมและจัดัเก็ี่บข้อมูลกี่�ร์จัดักี่�ร์ เช่ื่นำ สิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งสำ�หรั์บแอป ช่ื่�อของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อมต่อ
กัี่บ HealthKit และข้อมูลกี่ำ�หนำดกี่�ร์ท่�ใช้ื่เพ่�อเริ์�มใช้ื่ง�นำแอปเม่�อม่ข้อมูลใหม่เข้�ม� ข้อมูลน่ำ�จัะจัดัเก็ี่บโดยใช้ื่คล�สกี่�ร์
ปกี่ป้องข้อมูลแบบปกี่ป้องจันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่ ไฟล์บันำท่กี่ชัื่�วคร์�วจัะจัดัเก็ี่บบันำท่กี่ส่ขภั�พ
ท่�ม่กี่�ร์สร้์�งเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่ล็อค เช่ื่นำ เม่�อผู้่ใช้ื่ออกี่กี่ำ�ลังกี่�ย ข้อมูลเหล่�น่ำ�จัะม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บในำคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
แบบปกี่ป้องห�กี่ไม่ได้เปิดอยู่ เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่ปลดล็อค ไฟล์บันำท่กี่ชัื่�วคร์�วจัะถูกี่นำำ�เข้�ไปท่�ฐ�นำข้อมูลส่ขภั�พหลักี่ 
จั�กี่นัำ�นำจัะถูกี่ลบเม่�อกี่�ร์ผ่ส�นำข้อมูลเสร็์จัสมบูร์ณ์์

ข้อมูลส่ขภั�พส�ม�ร์ถจัดัเก็ี่บบนำ iCloud ได้ กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งสำ�หรั์บข้อมูลส่ขภั�พต้องใช้ื่ 
iOS 12 ข่�นำไปและกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั ไม่เช่ื่นำนัำ�นำ ข้อมูลของผู้่ใช้ื่จัะยังคงถูกี่เข้�ร์หัสในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล
และกี่�ร์ส่งข้อมูล แต่จัะไม่ถูกี่เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั
และอัปเดตเป็นำ iOS 12 ข่�นำไป ข้อมูลส่ขภั�พของผู้่ใช้ื่จัะเปล่�ยนำไปใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง

ถ้�ผู้่ใช้ื่สำ�ร์องข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเองโดยใช้ื่ Finder (ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป) หร่์อ iTunes (macOS 10.14 
หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�) ข้อมูลส่ขภั�พจัะถูกี่จัดัเก็ี่บเม่�อข้อมูลสำ�ร์องถูกี่เข้�ร์หัสเท่�นัำ�นำ

 บันทึกสุขภาพทางคลินิก
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�ร์ะบบส่ขภั�พท่�ร์องรั์บภั�ยในำแอปส่ขภั�พเพ่�อรั์บสำ�เนำ�ของบันำท่กี่ส่ขภั�พท�งคลินิำกี่ของตัว
เองได้ ในำร์ะหว่�งท่�เช่ื่�อมต่อผู้่ใช้ื่ไปยังร์ะบบส่ขภั�พ ผู้่ใช้ื่จัะตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ไคลเอ็นำต์ OAuth 2 หลัง
จั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ ข้อมูลบันำท่กี่ส่ขภั�พท�งคลินิำกี่จัะถูกี่ด�วน์ำโหลดโดยตร์งจั�กี่สถ�บันำท�งกี่�ร์แพทย์โดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อม
ต่อ TLS 1.3 ท่�ม่ร์หัสปกี่ป้อง เม่�อด�วน์ำโหลดแล้ว บันำท่กี่ส่ขภั�พท�งคลินิำกี่จัะถูกี่จัดัเก็ี่บอย่�งปลอดภััยพร้์อมกัี่บ
ข้อมูลส่ขภั�พอ่�นำๆ

 ความสมบูร์ณ์์ของข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บในำฐ�นำข้อมูลจัะร์วมถ่งเมต�ด�ต้�เพ่�อติดต�มแหล่งท่�ม�ของบันำท่กี่ข้อมูลแต่ละอันำ เมต�ด�ต้�น่ำ�
ร์วมถ่งตัวข้อมูลจัำ�เพ�ะของแอปท่�ร์ะบ่ช่ื่�ว่�แอปใดท่�จัดัเก็ี่บบันำท่กี่ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ร์�ยกี่�ร์เมต�ด�ต้�เพิ�มเติมอ�จัร์วม
ถ่งสำ�เนำ�ท่�ลงช่ื่�อดิจัติอลของบันำท่กี่ด้วย ทั�งน่ำ�เพ่�อคว�มสมบูร์ณ์์ของข้อมูลสำ�หรั์บบันำท่กี่ท่�สร้์�งโดยอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้
รั์บคว�มเช่ื่�อถ่อ ร์ูปแบบท่�ใช้ื่สำ�หรั์บล�ยม่อช่ื่�อดิจัติอลค่อ Cryptographic Message Syntax (CMS) ท่�ร์ะบ่ในำ 
RFC 5652

https://www.ietf.org/rfc/rfc5652.txt
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 การ์เข้าถึืงข้อมูลสุขภาพโดยแอปของบุคคลหัรื์อบริ์ษัทอื�น
กี่�ร์เข้�ถ่งไปท่� HealthKit API ถูกี่ควบค่มโดยสิทธีิ� และแอปต้องปฏิิบัติต�มข้อจัำ�กัี่ดเร่์�องวธิีท่่�ข้อมูลจัะถูกี่ใช้ื่ 
ตัวอย่�งเช่ื่นำ แอปไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ใช้ื่ง�นำข้อมูลส่ขภั�พเพ่�อกี่�ร์โฆษณ์� แอปยังต้องแสดงนำโยบ�ยคว�มเป็นำส่วนำ
ตัวท่�ร์ะบ่ร์�ยละเอ่ยดกี่�ร์ใช้ื่ง�นำข้อมูลส่ขภั�พแก่ี่ผู้่ใช้ื่ด้วย

กี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำข้อมูลส่ขภั�พโดยแอปได้รั์บกี่�ร์ควบค่มโดยกี่�ร์ตั�งค่�คว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่ ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บคำ�ขอ
ให้อน่ำญ�ตกี่�ร์เข้�ถ่งเม่�อแอปร้์องขอข้อมูลส่ขภั�พ คล้�ยกัี่บกี่�ร์ขอใช้ื่แอปร์�ยช่ื่�อ แอปร์ูปภั�พ และทรั์พย�กี่ร์ iOS 
อ่�นำๆ อย่�งไร์ก็ี่ต�มสำ�หรั์บข้อมูลส่ขภั�พ แอปจัะได้รั์บสิทธีิ�เข้�ถ่งแยกี่ต่�งห�กี่สำ�หรั์บกี่�ร์อ่�นำและเข่ยนำข้อมูล เช่ื่นำ
เด่ยวกัี่บสิทธีิ�แยกี่ต่�งห�กี่สำ�หรั์บข้อมูลส่ขภั�พแต่ละปร์ะเภัท ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูและเพิกี่ถอนำสิทธีิ�ท่�อน่ำญ�ตให้เข้�ถ่ง
ข้อมูลส่ขภั�พได้ในำ กี่�ร์ตั�งค่� > ส่ขภั�พ > กี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลและอ่ปกี่ร์ณ์์

ถ้�อน่ำญ�ตให้เข่ยนำข้อมูล แอปพลิเคชัื่นำจัะส�ม�ร์ถอ่�นำข้อมูลท่�เข่ยนำโดยแอปได้ด้วย ถ้�อน่ำญ�ตให้อ่�นำข้อมูล แอป
จัะส�ม�ร์ถอ่�นำข้อมูลท่�เข่ยนำโดยแหล่งท่�ม�ทั�งหมดได้ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม แอปไม่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดสิทธีิ�ท่�อน่ำญ�ตให้กัี่บ
แอปอ่�นำได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� แอปไม่ส�ม�ร์ถสร์่ปได้ว่�ตัวแอปเองได้รั์บสิทธีิ�กี่�ร์อ่�นำข้อมูลส่ขภั�พหร่์อไม่ เม่�อแอปไม่ม่สิทธีิ�
อ่�นำ กี่�ร์สอบถ�มทั�งหมดจัะไม่ได้รั์บข้อมูลกี่ลับม� ซ่�งเหม่อนำกัี่บกี่�ร์ตอบสนำองท่�ฐ�นำข้อมูลว่�งเปล่�จัะส่งกี่ลับ สิ�งน่ำ�
ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำแอปจั�กี่กี่�ร์แทร์กี่แซงสถ�นำะส่ขภั�พของผู้่ใช้ื่โดยกี่�ร์เร่์ยนำร์ู้ว่�ข้อมูลปร์ะเภัทใดท่�
ผู้่ใช้ื่ติดต�มอยู่

 ID ทางแพทย์สำาหัรั์บผู้ใช้ี
แอปส่ขภั�พให้ตัวเล่อกี่แก่ี่ผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์กี่ร์อกี่แบบฟอร์์ม ID ท�งแพทย์ด้วยข้อมูลท่�อ�จัสำ�คัญห�กี่เกิี่ดเหต่ฉ่ักี่เฉิันำ
ท�งกี่�ร์แพทย์ จัะม่กี่�ร์ป้อนำข้อมูลหร่์ออัปเดตด้วยตัวเอง และไม่เช่ื่�อมข้อมูลกัี่บข้อมูลในำฐ�นำข้อมูลส่ขภั�พ

ดูข้อมูล ID ท�งแพทย์ได้โดยแตะป่�มฉ่ักี่เฉิันำบนำหน้ำ�จัอล็อค ข้อมูลจัดัเก็ี่บในำอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
แบบไม่ม่กี่�ร์ปกี่ป้อง ดังนัำ�นำข้อมูลดังกี่ล่�วจัง่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดยไม่ต้องป้อนำร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์ ID ท�งแพทย์เป็นำ
ค่ณ์สมบัติเสริ์มท่�ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถตัดสินำใจัได้ว่�จัะสร์้�งสมด่ลร์ะหว่�งคว�มกัี่งวลด้�นำคว�มปลอดภััยและคว�ม
เป็นำส่วนำตัวได้อย่�งไร์ ข้อมูลน่ำ�จัะสำ�ร์องอยู่ในำข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ในำ iOS 13 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� ในำ iOS 14 นัำ�นำ ID 
ท�งแพทย์จัะถูกี่เช่ื่�อมข้อมูลร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ CloudKit และม่ค่ณ์ลักี่ษณ์ะกี่�ร์เข้�ร์หัสเหม่อนำกัี่บข้อมูลส่ขภั�พ
ในำส่วนำท่�เหล่อ

 การ์แชีร์์ข้อมูลสุขภาพ
สำ�หรั์บ iOS 15 แอปส่ขภั�พช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ม่ตัวเล่อกี่ในำกี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลส่ขภั�พกัี่บผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำ ข้อมูลส่ขภั�พจัะถูกี่แชื่ร์์
ร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่สองคนำโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส iCloud แบบแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง และ Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูล
ท่�ส่งผ่่�นำกี่�ร์แชื่ร์์ส่ขภั�พได้ ในำกี่�ร์ใช้ื่ค่ณ์สมบัติน่ำ� ทั�งผู้่ใช้ื่ท่�ส่งและรั์บข้อมูลจัะต้องใช้ื่ง�นำ iOS 15 ข่�นำไป และเปิดใช้ื่
ง�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั

ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะแชื่ร์์ข้อมูลส่ขภั�พกัี่บผู้่ให้บริ์กี่�ร์ด้�นำกี่�ร์ดูแลส่ขภั�พโดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติแชื่ร์์กัี่บผู้่ให้บริ์กี่�ร์
ในำแอปส่ขภั�พ ข้อมูลท่�แชื่ร์์โดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติน่ำ�ม่ให้เฉัพ�ะสถ�บันำส่ขภั�พท่�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่ง
ปล�ยท�ง และ Apple จัะไม่ได้รั์กี่ษ�หร่์อเข้�ถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสเพ่�อถอดร์หัส ดู หร่์อเข้�ถ่งข้อมูลส่ขภั�พท่�แชื่ร์์ 
ผ่่�นำค่ณ์สมบัติแชื่ร์์กัี่บผู้่ให้บริ์กี่�ร์ ร์�ยละเอ่ยดเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บวธิีท่่�กี่�ร์ออกี่แบบบร์ิกี่�ร์น่ำ�ปกี่ป้องข้อมูลส่ขภั�พของ
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถพบได้ในำส่วนำคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวของคู่ม่อกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ Apple สำ�หรั์บองค์กี่ร์ด้�นำ
กี่�ร์ดูแลส่ขภั�พ

 การ์ลงชืี�อและการ์เข้าร์หัสัแบบดิจัติอล

 ร์ายการ์ควบคุมสิทธิ�
ข้อมูลพวงกี่่ญแจัถูกี่แบ่งพ�ร์์ติชัื่�นำและปกี่ป้องด้วยร์�ยกี่�ร์ควบค่มสิทธีิ� (ACL) ดังนัำ�นำ เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�จัดัเก็ี่บโดยแอป
ของบริ์ษัทอ่�นำจัง่ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ด้วยแอปท่�ม่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวแตกี่ต่�งกัี่นำ ยกี่เว้นำว่�ผู้่ใช้ื่จัะตั�งใจัอน่ำญ�ตแอป
เหล่�นัำ�นำ กี่�ร์ปกี่ป้องน่ำ�ม่กี่ลไกี่สำ�หรั์บรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยให้กัี่บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ในำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple 
กัี่บแอปและบร์ิกี่�ร์ม�กี่ม�ยภั�ยในำองค์กี่ร์

https://support.apple.com/guide/healthregister/apd3f5bf3d83


88ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

 เมล
ในำแอปเมล ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถส่งข้อคว�มท่�ลงช่ื่�อและเข้�ร์หัสแบบดิจัติอลได้ แอปเมลจัะค้นำห�ท่�อยู่อ่เมล ช่ื่�อเร่์�อง หร่์อ
ช่ื่�อเร่์�องอ่�นำๆ ท่�ย่ดต�มตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กี่ RFC 5322 ท่�เหม�ะสมโดยอัตโนำมัติในำใบร์ับร์องท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อและกี่�ร์
เข้�ร์หัสแบบดิจัติอลบนำโทเค็นำ Personal Identification Verification (PIV) ท่�แนำบม�ด้วยในำสม�ร์์ทกี่�ร์์ดท่�ใช้ื่ 
ง�นำร่์วมกัี่นำได้ ถ้�บัญช่ื่อ่เมลท่�กี่ำ�หนำดค่�ตร์งกัี่บท่�อยู่อ่เมลบนำใบร์ับร์องท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อและเข้�ร์หัสแบบดิจัติอลบนำ 
โทเค็นำ PIV ท่�แนำบม�ด้วย แอปเมลจัะแสดงป่�มลงช่ื่�อในำแถบเคร์่�องม่อของหน้ำ�ต่�งข้อคว�มใหมโ่ดยอัตโนำมติั ถ้�แอป
เมลม่ใบรั์บร์องกี่�ร์เข้�ร์หัสอ่เมลของผู้่รั์บหร่์อส�ม�ร์ถค้นำห�ใบร์ับร์องนัำ�นำได้ในำ Global Address List (GAL) ของ 
Microsoft Exchange ไอคอนำปลดล็อคแล้วจัะแสดงข่�นำในำแถบเคร์่�องม่อข้อคว�มใหม่ ไอคอนำกี่่ญแจัล็อคอยู่ร์ะบ่ว่�
ข้อคว�มจัะถูกี่ส่งโดยเข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของผู้่รั์บ

 S/MIME ร์ายข้อความ
iOS, iPadOS และ macOS ร์องรั์บ S/MIME ร์�ยข้อคว�ม หม�ยคว�มว่�ผู้่ใช้ื่ S/MIME ส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะลงช่ื่�อ
และเข้�ร์หัสข้อคว�มเสมอต�มค่�เริ์�มต้นำ หร่์อเล่อกี่ท่�จัะลงช่ื่�อและเข้�ร์หัสข้อคว�มท่ละข้อคว�มได้

ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�ใช้ื่กัี่บ S/MIME ส�ม�ร์ถส่งมอบไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ได้โดยใช้ื่โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�, 
โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM), โปร์โตคอลกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำใบร์ับร์องอย่�งง�่ย (SCEP) หร่์อ 
Microsoft Active Directory Certificate Authority

 สมาร์์ทการ์์ด
macOS 10.12 ข่�นำไปม่กี่�ร์ร์องรั์บดั�งเดิมสำ�หรั์บบัตร์ PIV บัตร์เหล่�น่ำ�ถูกี่ใช้ื่อย่�งกี่ว้�งขว�งในำเชิื่งพ�ณิ์ชื่ย์และในำ
องค์กี่ร์รั์ฐบ�ลสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั กี่�ร์ลงช่ื่�อแบบดิจัติอล และกี่�ร์เข้�ร์หัส

สม�ร์์ทกี่�ร์์ดจัะม่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวดิจัติอลม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งร์�ยกี่�ร์ท่�ม่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะและกี่่ญแจัส่วนำตัวหน่ำ�งคู่และใบร์ับ
ร์องท่�เก่ี่�ยวข้อง กี่�ร์ปลดล็อคสม�ร์์ทกี่�ร์์ดด้วย Personal Identification Number (PIN) มอบกี่�ร์เข้�ถ่งกี่่ญแจั
ส่วนำตัวท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� กี่�ร์เข้�ร์หัส และกี่�ร์สร์้�งกี่่ญแจั ใบร์ับร์องกี่ำ�หนำดว่�กี่่ญแจัส�ม�ร์ถใช้ื่
สำ�หรั์บอะไร์ได้ ค่ณ์ลักี่ษณ์ะอะไร์ท่�เก่ี่�ยวข้อง และได้รั์บกี่�ร์ย่นำยันำ (ลงช่ื่�อ) โดยใบรั์บร์องของผู้่ให้บริ์กี่�ร์ออกี่ใบร์ับร์อง 
(CA) แล้วหร่์อไม่

สม�ร์์ทกี่�ร์์ดส�ม�ร์ถใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั สองปัจัจัยัท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ปลดล็อคบัตร์ค่อ “สิ�งท่�ผู้่ใช้ื่
ม่” (บัตร์) และ “สิ�งท่�ผู้่ใช้ื่ทร์�บ” (ร์หัส PIN) macOS 10.12 ข่�นำไปยังม่กี่�ร์ร์องรั์บดั�งเดิมสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�
หน้ำ�ต่�งเข้�สู่ร์ะบบสม�ร์์ทกี่�ร์์ดและกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ใบรั์บร์องสำ�หรั์บลูกี่ข่�ยบนำ Safari นำอกี่จั�กี่น่ำ�ยังร์องรั์บ
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� Kerberos โดยใช้ื่คู่กี่่ญแจั (PKINIT) สำ�หรั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยวไปยังบริ์กี่�ร์ท่�ร์องรั์บ 
Kerberos ในำกี่�ร์เร่์ยนำร์ู้เพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บสม�ร์์ทกี่�ร์์ดและ macOS ให้ดูท่�ข้อมูลเบ่�องต้นำเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์ร์วมสม�ร์์
ทกี่�ร์์ดในำ Apple Platform Deployment

 ภาพดิสก์ที�เข้าร์หัสั
ในำ macOS ภั�พดิสก์ี่ท่�เข้�ร์หัสทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำตัวบร์ร์จ่ัท่�ปลอดภััยซ่�งผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำหร่์อถ่�ยโอนำเอกี่ส�ร์ท่�เป็นำ
คว�มลับและไฟล์อ่�นำๆ ได้ ภั�พดิสก์ี่ท่�เข้�ร์หัสสร้์�งโดยกี่�ร์ใช้ื่ยูทิลิต่�ดิสก์ี่ซ่�งอยู่ในำ /Applications/Utilities/ ภั�พ
ดิสก์ี่ส�ม�ร์ถเข้�ร์หัสได้โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส AES 128 บิต หร่์อ 256 บิต เน่ำ�องจั�กี่ภั�พดิสก์ี่ท่�ต่อเช่ื่�อมเป็นำดิสก์ี่  
โวล่่มภั�ยในำท่�เช่ื่�อมต่อกัี่บ Mac ผู้่ใช้ื่จั่งส�ม�ร์ถคัดลอกี่ ย้�ย และเปิดไฟล์และโฟลเดอร์์ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำนัำ�นำได้ ด้วย 
FileVault เน่ำ�อห�ของภั�พดิสก์ี่ถูกี่เข้�ร์หัสและถอดร์หัสในำแบบเร่์ยลไทม์ ด้วยภั�พดิสก์ี่ท่�เข้�ร์หัส ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถ
แลกี่เปล่�ยนำเอกี่ส�ร์ ไฟล์ และโฟลเดอร์์ได้อย่�งปลอดภััยโดยกี่�ร์บันำท่กี่ภั�พดิสก์ี่ท่�เข้�ร์หัสไปยังส่�อท่�ส�ม�ร์ถ
ถอดออกี่ได้ ส่งเป็นำไฟล์แนำบในำข้อคว�มอ่เมล หร่์อจัดัเก็ี่บในำเซิร์์ฟเวอร์์ร์ะยะไกี่ล โปร์ดดูท่�คู่ม่อผู้่ใช้ื่ยูทิลิต่�ดิสก์ี่
สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บภั�พดิสก์ี่ท่�เข้�ร์หัส

https://www.ietf.org/rfc/rfc5322.txt
https://support.apple.com/guide/deployment/depd0b888248
https://support.apple.com/guide/deployment/depd0b888248
https://support.apple.com/guide/disk-utility/
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 ความปลอดภััยของแอป

 ภาพร์วมความปลอดภัยของแอป
ท่กี่วันำน่ำ� แอปเป็นำหน่ำ�งในำองค์ปร์ะกี่อบท่�สำ�คัญท่�ส่ดของสถ�ปัตยกี่ร์ร์มคว�มปลอดภััยสมัยใหม่ ในำขณ์ะท่�แอปให้
ปร์ะโยชื่น์ำด้�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำท่�น่ำ�มหัศจัร์ร์ย์สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ แต่ก็ี่ม่โอกี่�สท่�จัะส่งผ่ลกี่ร์ะทบต่อคว�มปลอดภััยร์ะบบ คว�ม
เสถ่ยร์ และข้อมูลผู้่ใช้ื่ในำท�งลบห�กี่ไม่ได้รั์บกี่�ร์ดูแลอย่�งเหม�ะสม

เน่ำ�องจั�กี่ส�เหต่น่ำ� Apple จัง่มอบกี่�ร์ปกี่ป้องหล�ยชัื่�นำเพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�แอปปร์�ศจั�กี่มัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่และไม่ถูกี่
ร์บกี่วนำ กี่�ร์ป้องกัี่นำเพิ�มเติมจัะบังคับให้กี่�ร์เข้�ถ่งจั�กี่แอปไปยังข้อมูลของผู้่ใช้ื่ต้องอ�ศัยส่�อกี่ล�งท่�ได้รั์บกี่�ร์ดูแล 
กี่�ร์ควบค่มคว�มปลอดภััยเหล่�น่ำ�มอบแพลตฟอร์์มสำ�หรั์บแอปท่�ม่คว�มเสถ่ยร์และปลอดภััย และช่ื่วยให้นัำกี่พัฒนำ�
แอปหล�ยพันำคนำส�ม�ร์ถส่งมอบแอปหล�ยพันำร์�ยกี่�ร์สำ�หรั์บ iOS, iPadOS และ macOS ได้โดยไม่ส่งผ่ลกี่ร์ะทบ
ต่อคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบโดยร์วม และผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งแอปเหล่�น่ำ�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ได้โดยไม่ต้องกี่ลัวไวรั์ส 
มัลแวร์์ หร่์อกี่�ร์โจัมต่ท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต

บนำ iPhone, iPad และ iPod touch แอปทั�งหมดจัะได้รั์บจั�กี่ App Store และแอปทั�งหมดจัะอยู่ในำ Sandbox เพ่�อ
มอบกี่�ร์ควบค่มท่�รั์ดกี่่มท่�ส่ด

บนำ Mac แอปหล�ยแอปจัะได้รั์บจั�กี่ App Store แต่ผู้่ใช้ื่ Mac ยังส�ม�ร์ถด�วน์ำโหลดและใช้ื่แอปจั�กี่อินำเทอร์์เน็ำต
ได้อ่กี่ด้วย ในำกี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์ด�วน์ำโหลดผ่่�นำท�งอินำเทอร์์เน็ำตอย่�งปลอดภััย macOS จัะเพิ�มกี่�ร์ควบค่มหล�ยชัื่�นำ 
อันำดับแร์กี่ ต�มค่�เริ์�มต้นำแล้ว ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป แอปทั�งหมดของ Mac จัะต้องได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องโดย Apple 
ก่ี่อนำเพ่�อให้เริ์�มใช้ื่ง�นำได้ ข้อกี่ำ�หนำดน่ำ�ช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�แอปเหล่�น่ำ�จัะไม่ม่มัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ โดยไม่จัำ�เป็นำว่�ต้องเป็นำแอป
ท่�ด�วน์ำโหลดจั�กี่ในำ App Store นำอกี่จั�กี่น่ำ�แล้ว macOS ยังม่กี่�ร์ป้องกัี่นำไวรั์สท่�ลำ�สมัยเพ่�อปิดกัี่�นำมัลแวร์์ และเอ�
ออกี่ห�กี่จัำ�เป็นำอ่กี่ด้วย

เพ่�อเป็นำกี่�ร์ควบค่มเพิ�มเติมทั�วทั�งแพลตฟอร์์ม กี่�ร์ทำ�ให้แอปอยู่ในำ Sandbox จัะช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลผู้่ใช้ื่ไม่ให้แอป
ต่�งๆ เข้�ถ่งโดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต และในำ macOS ข้อมูลท่�อยู่ในำพ่�นำท่�ท่�สำ�คัญจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง ซ่�งช่ื่วยให้กี่�ร์
รั์บร์องว่�ผู้่ใช้ื่ยังคงเป็นำผู้่ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งไฟล์จั�กี่แอปทั�งหมดในำเดสก์ี่ท็อป เอกี่ส�ร์ ร์�ยกี่�ร์ด�วน์ำโหลด และพ่�นำท่�
อ่�นำๆ ไม่ว่�แอปท่�พย�ย�มจัะเข้�ถ่งจัะทำ�ให้ตัวเองอยู่ในำ Sandbox หร่์อไม่ก็ี่ต�ม

ความสามาร์ถืดั�งเดิม เทียบเท่าบริ์ษัทอื�น

ร์�ยกี่�ร์ปลั�กี่อินำท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตและส่วนำขย�ย Safari  
ท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต

คำ�นิำย�มไวร์ัส/มัลแวร์์

กี่�ร์กัี่กี่กัี่นำไฟล์ คำ�นิำย�มไวร์ัส/มัลแวร์์

ล�ยเซ็นำ XProtect/YARA คำ�นิำย�มไวร์ัส/มัลแวร์์ กี่�ร์ป้องกัี่นำปล�ยท�ง

Gatekeeper กี่�ร์ป้องกัี่นำปล�ยท�ง บังคับกี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดบนำแอปต่�งๆ เพ่�อช่ื่วย
ให้กี่�ร์รั์บร์องว่�จัะม่ซอฟต์แวร์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วเท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้

eficheck

(จัำ�เป็นำสำ�หรั์บ Mac ท่�ไม่ม่ชิื่ป Apple T2 Security)

กี่�ร์ป้องกัี่นำปล�ยท�ง กี่�ร์ตร์วจัจับั Rootkit
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ความสามาร์ถืดั�งเดิม เทียบเท่าบริ์ษัทอื�น

ไฟร์์วอลล์แอปพลิเคชัื่นำ กี่�ร์ป้องกัี่นำปล�ยท�ง ไฟร์์วอลล์

ฟิลเตอร์์แพ็คเกี่ต (pf) โซลูชัื่�นำไฟร์์วอลล์

กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ สร้์�งไวใ้นำ macOS

กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งแบบบังคับ สร้์�งไวใ้นำ macOS

ร์�ยกี่�ร์ท่�ไม่ร์วม kext สร้์�งไวใ้นำ macOS

กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดแอปท่�บังคับ สร้์�งไวใ้นำ macOS

กี่�ร์รั์บร์องแอป สร้์�งไวใ้นำ macOS

 ความปลอดภัยของแอปใน iOS และ iPadOS

 ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกับความปลอดภัยของแอปสำาหัรั์บ iOS และ 
iPadOS
iOS และ iPadOS ไม่อน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่ติดตั�งแอปท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อซ่�งอ�จัเป็นำอันำตร์�ยจั�กี่เวบ็ไซต์อ่�นำ หร่์อใช้ื่ง�นำ 
แอปท่�ไม่ได้รั์บคว�มเช่ื่�อถ่อ ซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่แพลตฟอร์์มอ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่�อ่�นำๆ ในำร์ะหว่�งรั์นำไทม์ ล�ยเซ็นำร์หัสจัะ
ตร์วจัสอบว่�หน้ำ�หน่ำวยคว�มจัำ�โปร์แกี่ร์มปฏิิบัติง�นำทั�งหมดว่�เป็นำแบบเด่ยวกัี่บท่�โหลดหร่์อไม่ เพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจั
ว่�แอปไม่ได้ถูกี่แก้ี่ไขหลังจั�กี่ท่�ติดตั�งหร่์ออัปเดตล่�ส่ด

หลังจั�กี่ท่�แอปได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ม�จั�กี่แหล่งท่�ได้รั์บอน่ำญ�ต iOS และ iPadOS จัะบังคับใช้ื่ม�ตร์กี่�ร์
คว�มปลอดภััยท่�ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์ทำ�ให้คว�มปลอดภััยของแอปอ่�นำหร่์อร์ะบบท่�เหล่อบกี่พร่์อง

 กร์ะบวนการ์ลงชืี�อโค้ดของแอปใน iOS และ iPadOS
Apple มอบคว�มปลอดภััยของแอปสำ�หรั์บ iOS และ iPadOS ผ่่�นำสิ�งต่�งๆ เช่ื่นำ ร์ะบบกี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดแบบบังคับ 
กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�สำ�หรั์บนัำกี่พัฒนำ�แอปท่�เข้มงวด และอ่�นำๆ

 การ์ลงชืี�อโค้ดที�บังคับ
หลังจั�กี่ท่�เคอร์์เนำลของ iOS และ iPadOS เริ์�มทำ�ง�นำ เคอร์์เนำลนัำ�นำจัะควบค่มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำของผู้่ใช้ื่และแอปท่�
ส�ม�ร์ถทำ�ง�นำได้ ในำกี่�ร์ช่ื่วยทำ�ให้มั�นำใจัว่�แอปทั�งหมดม�จั�กี่แหล่งท่�ร์ู้จักัี่และได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตและไม่ได้ถูกี่ร์บกี่วนำ 
iOS และ iPadOS จัะกี่ำ�หนำดให้โปร์แกี่ร์มปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งหมดต้องได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อโดยใช้ื่ใบรั์บร์องท่�ออกี่โดย Apple 
แอปท่�ม�พร้์อมอ่ปกี่ร์ณ์์ เช่ื่นำ แอปเมลและ Safari จัะได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อโดย Apple แอปของบริ์ษัทอ่�นำจัะต้องได้รั์บกี่�ร์
ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องและลงช่ื่�อโดยใช้ื่ใบรั์บร์องท่�ออกี่โดย Apple กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดท่�บังคับเป็นำกี่�ร์ต่อยอดแนำวคิด
ลำ�ดับกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อจั�กี่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ไปท่�แอป และช่ื่วยป้องกัี่นำแอปของบริ์ษัทอ่�นำไม่ให้โหลดโค้ดท่�
ไม่ได้ลงช่ื่�อหร่์อไม่ให้ใช้ื่โค้ดท่�แก้ี่ไขตัวเอง
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 นักพัฒนาลงชืี�อแอปของตัวเองอย่างไร์
นัำกี่พัฒนำ�ของ Apple ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อแอปผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องของใบรั์บร์อง (ผ่่�นำ Apple 
Developer Program) ได้ นัำกี่พัฒนำ�ยังส�ม�ร์ถฝึงัเฟร์มเวิร์์คลงในำแอปของตนำและตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องโค้ด
นัำ�นำด้วยใบร์ับร์องท่�ออกี่โดย Apple (ผ่่�นำสตร์ิงตัวร์ะบ่ท่ม) ได้อ่กี่ด้วย

• การ์ตร์วจัสอบความถืูกต้องของใบรั์บร์อง: ในำกี่�ร์พัฒนำ�และติดตั�งแอปในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS  
นัำกี่พัฒนำ�ต้องลงทะเบ่ยนำกัี่บ Apple และเข้�ร่์วม Apple Developer Program ตัวตนำจัร์ิงของนัำกี่พัฒนำ�แต่ละ
ร์�ย ไม่ว่�จัะเป็นำบ่คคลหร่์อธีร่์กิี่จัจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำโดย Apple ก่ี่อนำท่�ใบรั์บร์องของนัำกี่พัฒนำ�จัะออกี่ 
ใบรั์บร์องน่ำ�ทำ�ให้นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถลงช่ื่�อแอปและส่งแอปไปยัง App Store เพ่�อกี่�ร์แจักี่จั่�ยได้ ผ่ลลัพธีก็์ี่
ค่อแอปทั�งหมดในำ App Store ถกูี่สง่โดยบ่คคลหร่์อองค์กี่ร์ท่�ร์ะบ่ตัวตนำได้ จัง่เป็นำกี่�ร์ช่ื่วยขัดขว�งกี่�ร์สร้์�งแอป 
ท่�เป็นำอันำตร์�ย แอปยังได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบโดย Apple เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ทำ�ง�นำต�มท่�อธีบิ�ยโดยทั�วไปและไม่ม่
ข้อผิ่ดพล�ดหร่์อปัญห�อ่�นำๆ ท่�เห็นำได้อย่�งชัื่ดเจันำ นำอกี่เหน่ำอจั�กี่เทคโนำโลย่ต�มท่�กี่ล่�วถ่งแล้ว กี่ร์ะบวนำกี่�ร์คัด
สร์ร์น่ำ�ยังให้คว�มมั�นำใจัแก่ี่ผู้่ใช้ื่ถ่งค่ณ์ภั�พของแอปท่�พวกี่เข�ซ่�อ

• การ์ตร์วจัสอบความถืูกต้องลายเซ็นโค้ด: iOS และ iPadOS อน่ำญ�ตให้นัำกี่พัฒนำ�ฝึงัเฟร์มเวิร์์คลงในำแอปของ
ตนำ ซ่�งส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้โดยตัวแอปเองหร่์อโดยส่วนำขย�ยท่�ฝึงัอยู่ภั�ยในำแอป ในำกี่�ร์ปกี่ป้องร์ะบบและแอปอ่�นำไม่
ให้โหลดโค้ดของบริ์ษัทอ่�นำภั�ยในำพ่�นำท่�ท่�อยู่ของตนำ ร์ะบบจัะตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องล�ยเซ็นำโค้ดของคลังไดนำ�มิกี่
ทั�งหมดท่�ปร์ะมวลผ่ลลิงก์ี่เม่�อเวล�เริ์�มทำ�ง�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำน่ำ�ทำ�ได้ผ่่�นำตัวร์ะบ่ท่ม (ID ท่ม) ซ่�งได้ม�จั�กี่
ใบรั์บร์องท่�ออกี่โดย Apple ตัวร์ะบ่ช่ื่�ท่มค่อสตริ์งตัวอักี่ษร์และตัวเลข 10 อักี่ขร์ะ ตัวอย่�งเช่ื่นำ 1A2B3C4D5F 
โปร์แกี่ร์มอ�จัเช่ื่�อมกัี่บคลังแพลตฟอร์์มใดๆ ท่�ม�พร้์อมร์ะบบหร่์อคลังใดๆ ท่�ม่ข้อมูลจัำ�เพ�ะของท่มเด่ยวกัี่นำในำ
ล�ยเซ็นำโค้ดเป็นำโปร์แกี่ร์มปฏิิบัติง�นำหลักี่ เน่ำ�องจั�กี่กี่�ร์จััดส่งโปร์แกี่ร์มปฏิิบัติง�นำเป็นำส่วนำหน่ำ�งของร์ะบบไม่ม่
ข้อมูลจัำ�เพ�ะของท่ม โปร์แกี่ร์มจัะส�ม�ร์ถเช่ื่�อมกัี่บคลังท่�จัดัส่งม�กัี่บตัวร์ะบบเองเท่�นัำ�นำได้

 การ์ตร์วจัสอบยืนยันแอปภายในที�เปน็กร์ร์มสิทธิ�
ธีร่์กิี่จัท่�ได้รั์บเล่อกี่ยังส�ม�ร์ถเข่ยนำแอปภั�ยในำท่�เป็นำกี่ร์ร์มสิทธีิ�เพ่�อใช้ื่ภั�ยในำองค์กี่ร์และแจักี่จั่�ยให้กัี่บพนัำกี่ง�นำของ
ตนำได้ ธีร่์กิี่จัและองค์กี่ร์ส�ม�ร์ถสมัคร์เข้�ร่์วม Apple Developer Enterprise Program (ADEP) ได้ โปร์ดดูท่�
เวบ็ไซต์ Apple Developer Enterprise Program สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติมและเพ่�อตร์วจัสอบข้อกี่ำ�หนำดค่ณ์สมบัติ 
หลังจั�กี่ท่�องค์กี่ร์เข้�เป็นำสม�ชิื่กี่ของ ADEP แล้ว องค์กี่ร์จัะส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำเพ่�อรั์บโปร์ไฟล์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ท่�
อน่ำญ�ตให้แอปภั�ยในำท่�เป็นำกี่ร์ร์มสิทธีิ�ขององค์กี่ร์ส�ม�ร์ถทำ�ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตได้

ผู้่ใช้ื่จัะต้องติดตั�งโปร์ไฟล์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�เพ่�อเร่์ยกี่ใช้ื่แอปเหล่�น่ำ� ทั�งน่ำ�เพ่�อช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�จัะม่เฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ท่�ควร์ได้
สิทธีิ�ขององค์กี่ร์เท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถโหลดแอปลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ของตนำเองได้ แอปท่�ติดตั�งผ่่�นำ
กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) จัะได้รั์บคว�มเช่ื่�อถ่อแบบโดยนัำย เน่ำ�องจั�กี่คว�มสัมพันำธีร์์ะหว่�งองค์กี่ร์และ
อ่ปกี่ร์ณ์์ได้ถูกี่สร้์�งข่�นำเร่์ยบร้์อยแล้ว ไม่เช่ื่นำนัำ�นำ ผู้่ใช้ื่จัะต้องอน่ำญ�ตโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ของแอปในำกี่�ร์ตั�งค่� 
องค์กี่ร์ยังส�ม�ร์ถจัำ�กัี่ดไม่ให้ผู้่ใช้ื่อน่ำมัติแอปจั�กี่นัำกี่พัฒนำ�ท่�ไม่ร์ู้จักัี่ได้ ในำกี่�ร์เปิดใช้ื่แอปภั�ยในำท่�เป็นำกี่ร์ร์มสิทธีิ�ครั์�ง
แร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องได้รั์บกี่�ร์ย่นำยันำเชิื่งบวกี่จั�กี่ Apple ว่�แอปนัำ�นำได้รั์บอน่ำญ�ตให้ทำ�ง�นำ

 ความปลอดภัยของกร์ะบวนการ์รั์นไทมใ์น iOS และ iPadOS
iOS และ iPadOS ช่ื่วยรั์บร์องคว�มปลอดภััยของรั์นำไทม์โดยกี่�ร์ใช้ื่ “Sandbox”, สิทธีิ�ท่�ปร์ะกี่�ศ และกี่�ร์ส่่ม
เค้�โคร์งพ่�นำท่�ท่�อยู่ (ASLR)

 การ์ทำา Sandbox
แอปบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำทั�งหมดจัะอยู่ในำ “Sandbox” จัง่ถูกี่จัำ�กัี่ดจั�กี่กี่�ร์เข้�ถ่งไฟล์ท่�จัดัเก็ี่บโดยแอปอ่�นำหร่์อจั�กี่
กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์ทำ� Sandbox ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แอบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้แอปเก็ี่บข้อมูลหร่์อแก้ี่ไข
ข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บโดยแอปอ่�นำ แอปแต่ละตัวม่ส�ร์บบเริ์�มต้นำเฉัพ�ะสำ�หรั์บไฟล์ของแอป ซ่�งจัะม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดแบบส่่มเม่�อติด
ตั�งแอป ถ้�แอปของบริ์ษัทอ่�นำต้องกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลนำอกี่เหน่ำอจั�กี่ข้อมูลของตนำเอง แอปจัะต้องใช้ื่บริ์กี่�ร์ท่� iOS และ 
iPadOS ม่บริ์กี่�ร์ให้อย่�งชัื่ดแจัง้เท่�นัำ�นำ

https://developer.apple.com/programs/enterprise/
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ไฟล์ร์ะบบและทรั์พย�กี่ร์ยังถูกี่ป้องกัี่นำจั�กี่แอปของผู้่ใช้ื่อ่กี่ด้วย โดยค่ณ์สมบัติส่วนำม�กี่ของไฟล์ร์ะบบและทรั์พย�กี่ร์ 
iOS และ iPadOS จัะทำ�ง�นำในำฐ�นำะ “mobile” ของผู้่ใช้ื่ท่�ไม่ได้รั์บสิทธีพิิเศษ และแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำ
ทั�งหมดก็ี่จัะทำ�ง�นำในำฐ�นำะน่ำ�เช่ื่นำกัี่นำ ขณ์ะท่�พ�ร์์ติชัื่�นำร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งพ�ร์์ติชัื่�นำจัะต่อเช่ื่�อมเป็นำแบบอ่�นำอย่�งเด่ยว 
เคร่์�องม่อท่�ไม่จัำ�เป็นำ เช่ื่นำ บริ์กี่�ร์กี่�ร์เข้�สู่ร์ะบบร์ะยะไกี่ลจัะไม่ร์วมอยู่ในำซอฟต์แวร์์ร์ะบบ และ API ไม่อน่ำญ�ตให้แอป
ยกี่ร์ะดับสิทธีิ�ของตนำเพ่�อแก้ี่ไขแอปอ่�นำหร่์อตัว iOS และ iPadOS เองได้

 การ์ใช้ีการ์ใหัส้ิทธิ�
กี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่และค่ณ์สมบัติ เช่ื่นำ iCloud และคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เพิ�มฟังก์ี่ชัื่�นำของแอปของบริ์ษัทอ่�นำจัะถูกี่
ควบค่มโดยใช้ื่สิทธีิ�ท่�ปร์ะกี่�ศ โดยสิทธีิ�ค่อคู่ค่�กี่่ญแจัท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�แอปและอน่ำญ�ตกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�นำอกี่เหน่ำอ
ไปจั�กี่ปัจัจัยัรั์นำไทม์ เช่ื่นำ ID ผู้่ใช้ื่ของ UNIX เน่ำ�องจั�กี่สิทธีิ�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อแบบดิจัติอล จัง่ไม่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลง
ได้ สิทธีิ�ม่กี่�ร์ใช้ื่เป็นำอย่�งม�กี่โดยแอปร์ะบบและด่มอนำเพ่�อทำ�ง�นำท่�ต้องได้รั์บสิทธีิ�เฉัพ�ะท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำต้อง
ทำ�ง�นำในำร์ะดับร์�กี่ สิ�งน่ำ�ช่ื่วยลดโอกี่�สของกี่�ร์ยกี่ร์ะดับสิทธีิ�โดยแอปร์ะบบหร่์อด่มอนำท่�ม่พฤติกี่ร์ร์มท่�กี่ร์ะทบต่อ
คว�มมั�นำคงปลอดภััยของข้อมูลได้เป็นำอย่�งม�กี่

นำอกี่จั�กี่น่ำ� แอปจัะส�ม�ร์ถทำ�กี่�ร์ปร์ะมวลผ่ลพ่�นำหลังผ่่�นำ API ท่�ร์ะบบม่ให้ได้เท่�นัำ�นำ ซ่�งช่ื่วยให้แอปทำ�ง�นำต่อไปได้
โดยไม่ลดทอนำปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำ หร่์อส่งผ่ลกี่ร์ะทบอย่�งม�กี่ต่ออ�ย่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำแบตเตอร่์�

 การ์สุ่มเค้าโคร์งพื�นที�ที�อยู่
กี่�ร์ส่่มเค้�โคร์งพ่�นำท่�ท่�อยู่ (ASLR) จัะช่ื่วยปกี่ป้องกี่�ร์แอบแฝึงใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำของข้อผิ่ดพล�ดท่�ทำ�ให้หน่ำวยคว�มจัำ�
เส่ยห�ย แอปในำตัวใช้ื่ ASLR ซ่�งช่ื่วยส่่มพ่�นำท่�หน่ำวยคว�มจัำ�ทั�งหมดเม่�อเริ์�มเปิดทำ�ง�นำ นำอกี่เหน่ำอจั�กี่กี่�ร์ทำ�ง�นำ
เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ ASLR จัะส่่มจัดัเร่์ยงท่�อยู่หน่ำวยคว�มจัำ�ของร์หัสปร์ะมวลผ่ล คลังร์ะบบ และโคร์งสร้์�งโปร์แกี่ร์ม
ท่�เก่ี่�ยวข้อง ซ่�งช่ื่วยลดโอกี่�สของกี่�ร์แอบแฝึงใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำต่�งๆ ได้ม�กี่ข่�นำ ตัวอย่�งเช่ื่นำ คว�มพย�ย�มโจัมต่ 
return-to-libc เพ่�อหลอกี่อ่ปกี่ร์ณ์์ให้ใช้ื่ง�นำโค้ดท่�เป็นำอันำตร์�ยโดยกี่�ร์ควบค่มท่�อยู่หน่ำวยคว�มจัำ�ของสแต็คและ
คลังร์ะบบ กี่�ร์ส่่มตำ�แหน่ำงของสิ�งเหล่�น่ำ�ทำ�ให้กี่�ร์โจัมต่ย�กี่ข่�นำในำกี่�ร์ปฏิิบัติกี่�ร์ โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์
หล�ยเคร่์�อง Xcode และสภั�พแวดล้อมกี่�ร์พัฒนำ� iOS หร่์อ iPadOS จัะผ่ส�นำโปร์แกี่ร์มของบร์ิษัทอ่�นำเข้�กัี่บกี่�ร์
เปิดใช้ื่กี่�ร์ร์องรั์บ ASLR โดยอัตโนำมัติ

 คุณ์สมบัติ Execute Never
iOS และ iPadOS มอบกี่�ร์ปกี่ป้องเพิ�มเติมโดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติ Execute Never (XN) ของ ARM ซ่�งจัะทำ�
เคร่์�องหม�ยหน้ำ�หน่ำวยคว�มจัำ�เป็นำไม่ส�ม�ร์ถปฏิิบัติง�นำได้ หน้ำ�หน่ำวยคว�มจัำ�ท่�ม่เคร่์�องหม�ยเป็นำทั�งเข่ยนำได้และ
ปฏิิบัติง�นำได้จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ได้เฉัพ�ะแอปท่�อยู่ในำเง่�อนำไขท่�ควบค่มเหล่�น่ำ�อย่�งไม่ผิ่ดเพ่�ยนำเท่�นัำ�นำ: เคอร์์เนำลจัะตร์วจั
สอบตัวตนำของสิทธีิ�กี่�ร์เซ็นำช่ื่�อโค้ดไดนำ�มิกี่ของ Apple เท่�นัำ�นำ แม้ในำกี่ร์ณ่์นัำ�นำ เฉัพ�ะกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ mmap แบบเด่�ยว
เท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถทำ�เพ่�อร้์องขอหน้ำ�ปฏิิบัติง�นำได้และเข่ยนำได้ซ่�งจัะได้รั์บท่�อยู่แบบส่่ม Safari ใช้ื่ง�นำฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์
ทำ�ง�นำน่ำ�สำ�หรั์บคอมไพเลอร์์ JavaScript Just-in-Time (JIT) ของ Safari

 การ์ร์องรั์บส่วนขยายใน iOS, iPadOS และ macOS
iOS, iPadOS และ macOS อน่ำญ�ตให้แอปมอบฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์ทำ�ง�นำให้แอปอ่�นำได้โดยกี่�ร์ให้ส่วนำขย�ย ส่วนำขย�ยค่อ
ไบนำ�ร่์โปร์แกี่ร์มปฏิิบัติง�นำท่�ลงช่ื่�อด้วยวตัถ่ปร์ะสงค์พิเศษซ่�งร์วมเป็นำแพ็คเกี่จัอยู่ภั�ยในำแอป ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ติดตั�ง 
ร์ะบบจัะตร์วจัห�ส่วนำขย�ยโดยอัตโนำมัติและทำ�ให้ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำกัี่บแอปอ่�นำได้โดยใช้ื่ร์ะบบกี่�ร์จับัคู่

 จุัดขยาย
พ่�นำท่�ร์ะบบท่�ร์องรั์บส่วนำขย�ยเร่์ยกี่ว่�จุัดขยาย จ่ัดขย�ยแต่ละจ่ัดให้ API และบังคับใช้ื่นำโยบ�ยสำ�หรั์บพ่�นำท่�นัำ�นำ ร์ะบบ
จัะกี่ำ�หนำดว่�ส่วนำขย�ยใดท่�ใช้ื่ง�นำได้โดยอิงต�มจ่ัดขย�ยกัี่บกี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์กี่�ร์จับัคู่เฉัพ�ะ ร์ะบบจัะเริ์�มต้นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์
ทำ�ง�นำส่วนำขย�ยต�มท่�จัำ�เป็นำและจัดักี่�ร์ร์ะยะเวล�ใช้ื่ง�นำโดยอัตโนำมัติ ส�ม�ร์ถใช้ื่สิทธีิ�เพ่�อจัำ�กัี่ดคว�มพร์้อมใช้ื่ง�นำ
ของส่วนำขย�ยกัี่บแอปร์ะบบบ�งแอปได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ วดิเจัต็ม่มมองวันำน่ำ� จัะแสดงเฉัพ�ะในำศูนำย์กี่�ร์แจัง้เต่อนำ และ
กี่�ร์แชื่ร์์ส่วนำขย�ยส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้เฉัพ�ะจั�กี่บ�นำหน้ำ�ต่�งกี่�ร์แชื่ร์์เท่�นัำ�นำ ตัวอย่�งของจ่ัดขย�ยค่อวดิเจัต็วันำน่ำ� 
กี่�ร์แชื่ร์์ กี่�ร์ทำ�ง�นำ กี่�ร์แก้ี่ไขร์ูปภั�พ ตัวจัดัห�ไฟล์ และแป้นำพิมพ์แบบกี่ำ�หนำดเอง



93ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

 ส่วนขยายสื�อสาร์ได้อย่างไร์
ส่วนำขย�ยจัะทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ท่�อยู่ของตนำเอง กี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งส่วนำขย�ยและแอปตั�งแต่ท่�ม่กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำใช้ื่กี่�ร์
ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำซ่�งอ�ศัยส่�อกี่ล�งโดยเฟร์มเวร์ิ์คร์ะบบ ส่วนำขย�ยและแอปจัะไม่ม่สิทธีิ�เข้�ถ่งไฟล์
หร่์อหน่ำวยคว�มจัำ�ของอ่กี่ฝึ��ย ส่วนำขย�ยได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�ให้แยกี่จั�กี่ส่วนำอ่�นำๆ ทั�งจั�กี่แอปท่�ม่ส่วนำขย�ยดัง
กี่ล่�วและจั�กี่แอปท่�ใช้ื่ง�นำส่วนำขย�ย โดยจัะอยู่ในำ Sandbox เหม่อนำกัี่บแอปของบริ์ษัทอ่�นำทั�งหมด และม่ตัวบร์ร์จ่ั
แยกี่จั�กี่ตัวบร์ร์จ่ัของแอปท่�ม่ส่วนำขย�ยนัำ�นำๆ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ส่วนำขย�ยเหล่�น่ำ�จัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งกี่�ร์ควบค่มคว�ม
เป็นำส่วนำตัวได้ในำร์ะดับเด่ยวกัี่บแอปคอนำเทนำเนำอร์์ ดังนัำ�นำถ้�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตให้แอปเข้�ถ่งแอปร์�ยช่ื่�อ ส่วนำขย�ยท่�ฝึงัอยู่
ในำแอปน่ำ�จัะได้รั์บอน่ำญ�ตด้วย แต่ส่วนำขย�ยท่�แอปน่ำ�เปิดใช้ื่ง�นำจัะไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต

 วิธใีช้ีแปน้พิมพ์แบบกำาหันดเอง
แป้นำพิมพ์แบบกี่ำ�หนำดเองเป็นำส่วนำขย�ยปร์ะเภัทพิเศษ เน่ำ�องจั�กี่เปิดใช้ื่ง�นำโดยผู้่ใช้ื่ให้กัี่บทั�งร์ะบบ หลังจั�กี่เปิดใช้ื่ง�นำ
แล้ว ส่วนำขย�ยแป้นำพิมพ์จัะถูกี่ใช้ื่กัี่บช่ื่องข้อคว�มทั�งหมด ยกี่เวน้ำช่ื่องร์หัสและม่มมองข้อคว�มแบบปลอดภััย ในำกี่�ร์
จัำ�กัี่ดกี่�ร์ถ่�ยโอนำข้อมูลผู้่ใช้ื่ แป้นำพิมพ์แบบกี่ำ�หนำดเองจัะทำ�ง�นำต�มค่�เริ์�มต้นำในำ Sandbox ท่�ม่ข้อจัำ�กัี่ดอย่�งม�กี่
ซ่�งปิดกัี่�นำกี่�ร์เข้�ถ่งเคร่์อข่�ย ร์วมไปถ่งบริ์กี่�ร์ท่�ทำ�ง�นำเคร่์อข่�ยแทนำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำ และ API ท่�จัะอน่ำญ�ตส่วนำ
ขย�ยให้แทร์กี่แซงกี่�ร์พิมพ์ข้อมูล นัำกี่พัฒนำ�แป้นำพิมพ์แบบกี่ำ�หนำดเองส�ม�ร์ถร์้องขอให้ส่วนำขย�ยของตนำม่ Open 
Access ซ่�งจัะช่ื่วยให้ร์ะบบเร่์ยกี่ใช้ื่ส่วนำขย�ยในำ Sandbox เริ์�มต้นำหลังจั�กี่ได้รั์บคว�มยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่

 MDM และส่วนขยาย
สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ลงทะเบ่ยนำในำโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ส่วนำขย�ยของเอกี่ส�ร์และแป้นำพิมพ์
จัะทำ�ต�มกี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์ของ Managed Open In ตัวอย่�งเช่ื่นำ โซลูชัื่�นำ MDM ส�ม�ร์ถช่ื่วยป้องกัี่นำผู้่ใช้ื่ไม่ให้ส่งออกี่
เอกี่ส�ร์จั�กี่แอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ไปยังผู้่ให้บริ์กี่�ร์เอกี่ส�ร์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ หร่์อช่ื่วยป้องกัี่นำผู้่ใช้ื่จั�กี่กี่�ร์ใช้ื่
แป้นำพิมพ์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ด้วยแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถป้องกัี่นำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ
ส่วนำขย�ยแป้นำพิมพ์ของบริ์ษัทอ่�นำภั�ยในำแอปของตนำได้

 การ์ปกปอ้งแอปและกลุ่มของแอปใน iOS และ iPadOS
ในำ iOS และ iPadOS องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถปกี่ป้องแอปให้ปลอดภััยได้โดยใช้ื่ IOS SDK และโดยเข้�ร่์วมกี่ล่่มของแอปท่�
พอร์์ทัลนัำกี่พัฒนำ�ของ Apple

 การ์ใช้ีงานการ์ปกปอ้งข้อมูลในแอป
ช่ื่ดกี่�ร์พัฒนำ�ซอฟต์แวร์์ iOS (SDK) สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS ม่ API แบบคร์บช่ื่ดท่�ทำ�ให้นัำกี่พัฒนำ�ของบริ์ษัทอ่�นำ
และของ Apple ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลได้อย่�งง่�ยด�ย และช่ื่วยรั์บร์องร์ะดับกี่�ร์ปกี่ป้องแอปท่�สูงท่�ส่ด 
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้สำ�หรั์บ API ของไฟล์และฐ�นำข้อมูล ซ่�งร์วมถ่ง NSFileManager, CoreData, 
NSData และ SQLite

ฐ�นำข้อมูลแอปเมล (ร์วมถ่งไฟล์แนำบ), หนัำงส่อท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์, ท่�คั�นำหน้ำ� Safari, ภั�พเริ์�มต้นำแอป และข้อมูล
ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งจัะถูกี่จัดัเก็ี่บผ่่�นำกี่�ร์เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัท่�ถูกี่ปกี่ป้องด้วยร์หัสของผู้่ใช้ื่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ ปฏิิทินำ 
(ไม่ร์วมไฟล์แนำบ), ร์�ยช่ื่�อ, เต่อนำคว�มจัำ�, โน้ำต, ข้อคว�ม และร์ูปภั�พ จัะใช้ื่สิทธีิ�กี่�ร์ปกี่ป้อง กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
จันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่

แอปท่�ผู้่ใช้ื่ติดตั�งท่�ไม่ได้เล่อกี่คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลเฉัพ�ะจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจันำกี่ว่�จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของ 
ผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่เป็นำค่�เริ์�มต้นำ
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 การ์เข้าร่์วมกลุ่มของแอป
แอปและส่วนำขย�ยของบัญช่ื่นัำกี่พัฒนำ�ส�ม�ร์ถแชื่ร์์เน่ำ�อห�ได้เม่�อกี่ำ�หนำดค่�ให้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ล่่มของแอป นัำกี่
พัฒนำ�ส�ม�ร์ถเล่อกี่สร้์�งกี่ล่่มท่�เหม�ะสมบนำพอร์์ทัลนัำกี่พัฒนำ�ของ Apple และใส่ช่ื่ดของแอปและส่วนำขย�ยท่�
ต้องกี่�ร์ได้ เม่�อกี่ำ�หนำดค่�ให้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ล่่มของแอป แอปจัะม่สิทธีิ�เข้�ถ่งดังต่อไปน่ำ�:

• ตัวบร์ร์จ่ับนำดิสก์ี่โวล่่มท่�แชื่ร์์สำ�หรั์บจัดัเก็ี่บข้อมูล ซ่�งจัะอยู่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ตร์�บเท่�ท่�ยังติดตั�งแอปจั�กี่กี่ล่่มน่ำ�อย่�ง
น้ำอยหน่ำ�งแอป

• กี่�ร์ตั�งค่�ท่�แชื่ร์์

• ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัท่�แชื่ร์์

พอร์์ทัลนัำกี่พัฒนำ�ของ Apple จัะช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่� ID กี่ล่่ม (GID) ของแอปจัะไม่ซำ�กัี่นำตลอดทั�งร์ะบบของแอป

 การ์ตร์วจัสอบยืนยันอุปกร์ณ์์เสริ์มใน iOS และ iPadOS
โปร์แกี่ร์มสิทธีิ�กี่�ร์ใช้ื่ง�นำ Made for iPhone, iPad และ iPod touch (MFi) ให้สิทธีิ�ผู้่ผ่ลิตอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มใช้ื่ง�นำ
โปร์โตคอลอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม iPod (iAP) และคอมโพเนำนำต์ฮ�ร์์ดแวร์์สนัำบสน่ำนำท่�จัำ�เป็นำ

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม MFi ส่�อส�ร์กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS โดยใช้ื่หัวต่อ Lightning หร่์อ USB-C ผ่่�นำบลูทูธี 
อ่ปกี่ร์ณ์์จัะขอให้อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มย่นำยันำว่�ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตจั�กี่ Apple โดยกี่�ร์ตอบสนำองกัี่บใบร์ับร์องท่� Apple 
ออกี่ให้ ซ่�งจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำโดยอ่ปกี่ร์ณ์์ จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะส่งคำ�ถ�ม ซ่�งอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะต้องตอบด้วย
ข้อคว�มตอบท่�ลงช่ื่�อไว ้กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�ทั�งหมดจัะได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์โดยวงจัร์แบบผ่ส�นำ (IC) ท่�ผ่ลิตม�เป็นำกี่�ร์
เฉัพ�ะซ่�ง Apple จัดัห�ให้กัี่บผู้่ผ่ลิตอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตและโปร่์งใสกัี่บตัวอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มเอง

อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มส�ม�ร์ถร์้องขอกี่�ร์เข้�ถ่งวธิีก่ี่�ร์ส่งข้อมูลและค่ณ์สมบัติกี่�ร์ทำ�ง�นำต่�งๆ ได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์เข้�ถ่ง
สตร่์มเส่ยงดิจัติอลผ่่�นำส�ย Lightning หร์่อ USB-C รั์บข้อมูลตำ�แหน่ำงท่�ตั�งผ่่�นำบลูทูธี กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� IC ได้
รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อรั์บร์องว่�เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตเท่�นัำ�นำท่�ได้รั์บสิทธีิ�เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์แบบเต็ม ถ้�
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มไม่ร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� สิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งจัะถูกี่จัำ�กัี่ดเพ่ยงเส่ยงอนำ�ล็อคและกี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เล่นำ
เส่ยงแบบอน่ำกี่ร์ม (UART) บ�งส่วนำจัำ�นำวนำน้ำอยเท่�นัำ�นำ

AirPlay ยังใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� IC เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ตัวรั์บได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตโดย Apple กี่�ร์สตร์่มเส่ยง 
AirPlay และวิด่โอ CarPlay จัะใช้ื่ MFi-SAP (โปร์โตคอลกี่�ร์เช่ื่�อมโยงท่�ปลอดภััย) ซ่�งเข้�ร์หัสกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มและอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ AES128 ในำโหมด Counter (CTR) กี่่ญแจัชัื่�วคร์�วจัะม่กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำโดยใช้ื่กี่�ร์
แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจั ECDH (Curve25519) และลงช่ื่�อโดยใช้ื่กี่่ญแจั RSA แบบ 1024 บิตของกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� IC 
ซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของโปร์โตคอล Station-to-Station (STS)

 ความปลอดภัยของแอปใน macOS

 ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกับความปลอดภัยของแอปสำาหัรั์บ macOS
คว�มปลอดภััยของแอปในำ macOS ปร์ะกี่อบด้วยชัื่�นำท่�ซ้อนำกัี่นำจัำ�นำวนำหน่ำ�ง โดยม่ชัื่�นำแร์กี่เป็นำตัวเล่อกี่สำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่
ง�นำเฉัพ�ะแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อและเช่ื่�อถ่อแล้วจั�กี่ App Store เท่�นัำ�นำ นำอกี่จั�กี่น่ำ� macOS ยังสร้์�งกี่�ร์ปกี่ป้อง
หล�ยชัื่�นำเพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�แอปท่�ด�วน์ำโหลดจั�กี่อินำเทอร์์เน็ำตจัะปร์�ศจั�กี่มัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ macOS ม่เทคโนำโลย่ท่�
ตร์วจัจับัและเอ�มัลแวร์์ออกี่ และม่กี่�ร์ปกี่ป้องเพิ�มเติมท่�ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้แอปท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์เช่ื่�อถ่อเข้�
ถ่งข้อมูลของผู้่ใช้ื่ บริ์กี่�ร์ของ Apple เช่ื่นำ กี่�ร์รั์บร์องและกี่�ร์อัปเดต XProtect ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อช่ื่วย
ป้องกัี่นำกี่�ร์ติดตั�งมัลแวร์์ บริ์กี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะค้นำห�มัลแวร์์ท่�อ�จัหล่กี่เล่�ยงกี่�ร์ตร์วจัจับัในำตอนำแร์กี่ได้เม่�อจัำ�เป็นำ จั�กี่
นัำ�นำจัะเอ�มัลแวร์์ออกี่อย่�งร์วดเร็์วและม่ปร์ะสิทธีภิั�พ ท้�ยท่�ส่ดแล้ว ผู้่ใช้ื่ macOS ก็ี่ส�ม�ร์ถทำ�ง�นำได้อย่�งอิสร์ะ
ภั�ยในำโมเดลกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยท่�เหม�ะสมสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ ร์วมถ่งกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่โค้ดท่�ไม่ได้ลงช่ื่�อและโค้ดท่�ไม่ได้รั์บ
กี่�ร์เช่ื่�อถ่อ
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 กร์ะบวนการ์ลงชืี�อโค้ดของแอปใน macOS
แอปทั�งหมดจั�กี่ App Store จัะม่กี่�ร์ลงช่ื่�อโดย Apple กี่�ร์ลงช่ื่�อน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้มั�นำใจัว่�แอปเหล่�
นัำ�นำไม่ถูกี่ร์บกี่วนำหร่์อดัดแปลง Apple จัะลงช่ื่�อแอปต่�งๆ ท่�ม�พร้์อมอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple

ในำ macOS 10.15 แอปทั�งหมดท่�แจักี่จั่�ยภั�ยนำอกี่ App Store จัะต้องเซ็นำช่ื่�อโดยนัำกี่พัฒนำ�โดยใช้ื่ใบรั์บร์อง ID นัำกี่
พัฒนำ�ท่�ออกี่โดย Apple (ปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจัส่วนำตัว) และได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องโดย Apple ในำกี่�ร์ทำ�ง�นำภั�ยใต้กี่�ร์
ตั�งค่�เริ์�มต้นำของ Gatekeeper แอปท่�พัฒนำ�โดยบร์ิษัทจัะต้องถูกี่ลงช่ื่�อด้วย ID นัำกี่พัฒนำ�ท่�ออกี่โดย Apple เพ่�อ
ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบคว�มสมบูร์ณ์์ของตัวเองได้

ในำ macOS กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดและกี่�ร์รั์บร์องจัะทำ�ง�นำแยกี่จั�กี่กัี่นำ และส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้โดยผู้่ใช้ื่ง�นำท่�ต่�งกัี่นำ
เพ่�อเป้�หม�ยท่�แตกี่ต่�งกัี่นำ กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยนัำกี่พัฒนำ�โดยใช้ื่ใบรั์บร์อง ID ของนัำกี่พัฒนำ� (ออกี่โดย 
Apple) และกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำของล�ยเซ็นำน่ำ�จัะย่นำยันำกัี่บผู้่ใช้ื่ว่�ซอฟต์แวร์์ของนัำกี่พัฒนำ�ยังไม่ถูกี่ดัดแปลงนัำบ
ตั�งแต่ท่�นัำกี่พัฒนำ�สร้์�งและลงช่ื่�อซอฟต์แวร์์น่ำ� กี่�ร์รั์บร์องส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยใคร์ก็ี่ได้ในำห่วงโซ่กี่�ร์เผ่ยแพร่์ของ
ซอฟต์แวร์์และย่นำยันำว่� Apple ได้รั์บสำ�เนำ�ของโค้ดสำ�หรั์บตร์วจัสอบห�มัลแวร์์และไม่พบมัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ ข้อมูลออกี่
ของกี่�ร์รั์บร์องค่อบัตร์ผ่่�นำ ซ่�งจัะถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่ในำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple และส�ม�ร์ถแนำบร์วมกัี่บแอปได้ (โดยใคร์
ก็ี่ได้) โดยไม่ต้องตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำของนัำกี่พัฒนำ�

กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งท่�บังคับ (MAC) จัะใช้ื่กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ดเพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำสิทธีิ�ท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยร์ะบบ ตัวอย่�ง
เช่ื่นำ แอปท่�ร้์องขอกี่�ร์เข้�ถ่งผ่่�นำไฟร์์วอลล์จัะต้องลงช่ื่�อด้วยโค้ดพร้์อมกัี่บสิทธีิ� MAC ท่�เหม�ะสม

 Gatekeeper และการ์ปกปอ้งแบบรั์นไทมใ์น macOS
macOS ม่เทคโนำโลย่ Gatekeeper และกี่�ร์ปกี่ป้องแบบร์ันำไทม์เพ่�อช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�จัะม่แค่ซอฟต์แวร์์ท่�เช่ื่�อถ่อ
แล้วเท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้บนำ Mac ของผู้่ใช้ื่

Gatekeeper
macOS ม่เทคโนำโลย่คว�มปลอดภััยท่�เร่์ยกี่ว่� Gatekeeper ซ่�งออกี่แบบม�เพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�จัะม่เพ่ยงซอฟต์แวร์์
ท่�เช่ื่�อถ่อได้เท่�นัำ�นำท่�ทำ�ง�นำบนำ Mac ของผู้่ใช้ื่ เม่�อผู้่ใช้ื่ด�วน์ำโหลดและเปิดแอป ปลั�กี่อินำหร่์อแพ็คเกี่จัตัวติดตั�งจั�กี่
ภั�ยนำอกี่ App Store แล้ว Gatekeeper จัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ซอฟต์แวร์์ม�จั�กี่นัำกี่พัฒนำ�ท่�ได้รั์บกี่�ร์ย่นำยันำ
ตัวตนำ ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องโดย Apple ว่�ปร์�ศจั�กี่เน่ำ�อห�ท่�ทร์�บว่�เป็นำอันำตร์�ย และไม่ได้ถูกี่ดัดแปลง นำอกี่จั�กี่น่ำ� 
Gatekeeper จัะร์้องขอกี่�ร์อน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ใช้ื่ก่ี่อนำท่�จัะเปิดซอฟต์แวร์์ท่�ด�วน์ำโหลดแล้วเป็นำครั์�งแร์กี่เพ่�อตร์วจัสอบให้
แน่ำใจัว่�ผู้่ใช้ื่ไม่ได้ถูกี่หลอกี่ให้ใช้ื่ง�นำโปร์แกี่ร์มปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ผู้่ใช้ื่เช่ื่�อว่�เป็นำเพ่ยงแค่ไฟล์ข้อมูล

ต�มค่�เริ์�มต้นำ Gatekeeper จัะช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�ซอฟต์แวร์์ท่�ด�วน์ำโหลดแล้วทั�งหมดถูกี่ลงช่ื่�อโดย App Store 
หร่์อลงช่ื่�อโดยนัำกี่พัฒนำ�ท่�ได้รั์บกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำและได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องโดย Apple แล้ว ทั�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบของ 
App Store และวธิีก่ี่�ร์รั์บร์องได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�ร์ับร์องว่�แอปเหล่�นัำ�นำไม่ม่มัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ ดังนัำ�นำ ต�มค่�เริ์�มต้นำ
แล้ว ซอฟต์แวร์์ทั�งหัมดใน macOS จัะถืูกตร์วจัสอบหัาเนื�อหัาที�ทร์าบวา่ปร์ะสงค์ร้์ายในครั์�งแร์กที�ถืูกเปดิ ไมว่า่
เนื�อหัาดังกล่าวจัะถืูกนำาเข้ามาบน Mac ด้วยวิธกีาร์ใดก็ตาม

ผู้่ใช้ื่และองค์กี่ร์ม่ตัวเล่อกี่ในำกี่�ร์อน่ำญ�ตเฉัพ�ะซอฟต์แวร์์ท่�ติดตั�งจั�กี่ App Store เท่�นัำ�นำ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ผู้่ใช้ื่ยัง
ส�ม�ร์ถเข่ยนำทับนำโยบ�ยของ Gatekeeper เพ่�อเปิดซอฟต์แวร์์ใดก็ี่ได้ เวน้ำแต่ว่�จัะถูกี่จัำ�กัี่ดโดยโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์
อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถใช้ื่ MDM ในำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์ตั�งค่�ของ Gatekeeper ได้ ซ่�งร์วม
ถ่งกี่�ร์อน่ำญ�ตซอฟต์แวร์์ท่�ถูกี่ลงช่ื่�อด้วยข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวอ่�นำ ถ้�จัำ�เป็นำ Gatekeeper ยังส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำอย่�ง
สมบูร์ณ์์ได้อ่กี่ด้วย

Gatekeeper ยังปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์กี่�ร์แพร่์กี่ร์ะจั�ยของปลั�กี่อินำท่�เป็นำอันำตร์�ยท่�ม�กัี่บแอปท่�ไม่เป็นำอันำตร์�ยอ่กี่ด้วย 
ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� กี่�ร์ใช้ื่แอปจัะสั�งทำ�ง�นำกี่�ร์โหลดปลั�กี่อินำท่�เป็นำอันำตร์�ยโดยท่�ผู้่ใช้ื่ไม่ร์ู้ตัว Gatekeeper จัะเปิดแอปจั�กี่
ตำ�แหน่ำงแบบอ่�นำอย่�งเด่ยวแบบส่่มเม่�อจัำ�เป็นำ วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์โหลดปลั�กี่อินำท่�แจักี่จั่�ย
พร้์อมกัี่บแอปโดยอัตโนำมัติ
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 การ์ปกปอ้งรั์นไทม์
ไฟล์ร์ะบบ ทรั์พย�กี่ร์ และเคอร์์เนำลจัะถูกี่ป้องกัี่นำจั�กี่พ่�นำท่�แอปของผู้่ใช้ื่ แอปทั�งหมดจั�กี่ App Store จัะอยู่ในำ 
Sandbox เพ่�อจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บโดยแอปอ่�นำ ถ้�แอปจั�กี่ App Store ต้องกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลจั�กี่
แอปอ่�นำ App Store ส�ม�ร์ถทำ�ได้โดยใช้ื่ API และบริ์กี่�ร์ท่�ให้บริ์กี่�ร์โดย macOS

 การ์ปอ้งกันมลัแวร์์ใน macOS
Apple ดำ�เนิำนำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ข้อมูลภััยค่กี่ค�มเพ่�อร์ะบ่และปิดกัี่�นำมัลแวร์์อย่�งร์วดเร็์ว

 การ์ปอ้งกันสามชัี�น
โคร์งสร้์�งกี่�ร์ป้องกัี่นำมัลแวร์์ม่ส�มชัื่�นำ:

1 ปอ้งกันการ์เปดิใช้ีหัรื์อการ์เรี์ยกใช้ีมลัแวร์์: App Store หร่์อ Gatekeeper ร่์วมกัี่บกี่�ร์รั์บร์อง

2 ปดิกั�นมลัแวร์์ไมใ่หัท้ำางานบนร์ะบบของลูกค้า: Gatekeeper, กี่�ร์รั์บร์องและ XProtect

3 เยียวยามลัแวร์์ที�ถืูกเรี์ยกใช้ีแล้ว: XProtect

กี่�ร์ป้องกัี่นำชัื่�นำแร์กี่ออกี่แบบม�เพ่�อยับยั�งกี่�ร์แพร่์กี่ร์ะจั�ยของมัลแวร์์ และป้องกัี่นำไม่ให้มัลแวร์์เปิดใช้ื่ง�นำได้แม้แต่
ครั์�งเด่ยว น่ำ�ค่อเป้�หม�ยของ App Store และ Gatekeeper ท่�ทำ�ง�นำร่์วมกัี่บกี่�ร์รั์บร์อง

ชัื่�นำถัดไปของกี่�ร์ป้องกัี่นำค่อกี่�ร์ช่ื่วยทำ�ให้แน่ำใจัว่�ห�กี่มัลแวร์์แสดงข่�นำบนำ Mac เคร่์�องใดก็ี่ต�ม มัลแวร์์จัะถูกี่ร์ะบ่
และปิดกัี่�นำอย่�งร์วดเร็์ว ทั�งเพ่�อหย่ดกี่�ร์แพร่์กี่ร์ะจั�ยและเพ่�อเย่ยวย�ร์ะบบ Mac ท่�มัลแวร์์ได้ปักี่หลักี่แล้ว XProtect 
พร้์อมด้วย Gatekeeper และกี่�ร์ร์ับร์องจัะเพิ�มเข้�ม�ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำชัื่�นำน่ำ�

ในำขั�นำส่ดท้�ย XProtect จัะทำ�หน้ำ�ท่�แก้ี่ไขมัลแวร์์ท่�ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้สำ�เร็์จั

กี่�ร์ป้องกัี่นำเหล่�น่ำ�จัะร์วมกัี่นำเพ่�อร์องรั์บแนำวปฏิิบัติท่�ด่ท่�ส่ดในำกี่�ร์ป้องกัี่นำไวรั์สและมัลแวร์์ ด้�นำล่�งค่อ 
คำ�อธีบิ�ยเพิ�มเติมสำ�หรั์บกี่�ร์ป้องกัี่นำเหล่�น่ำ� Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon ม่กี่�ร์ปกี่ป้องเพิ�มเติมเพ่�อจัำ�กัี่ดคว�ม 
เส่ยห�ยจั�กี่มัลแวร์์ท่�อ�จัเกิี่ดข่�นำเม่�อม่กี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่มัลแวร์์สำ�เร็์จั ให้ดูท่� กี่�ร์ปกี่ป้องกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ของแอป 
สำ�หรั์บวธิีท่่� macOS ส�ม�ร์ถช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลผู้่ใช้ื่จั�กี่มัลแวร์์ได้ และ คว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์  
สำ�หรั์บวธิีท่่� macOS ส�ม�ร์ถจัำ�กัี่ดกี่�ร์ทำ�ง�นำของมัลแวร์์บนำร์ะบบได้

 การ์รั์บร์อง
การ์รั์บร์องเป็นำบริ์กี่�ร์กี่�ร์สแกี่นำมัลแวร์์ท่� Apple ให้บริ์กี่�ร์ นัำกี่พัฒนำ�ท่�ต้องกี่�ร์เผ่ยแพร่์แอปสำ�หรั์บ macOS 
ภั�ยนำอกี่ App Store จัะส่งแอปของตนำเพ่�อสแกี่นำ ซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เผ่ยแพร่์ Apple จัะสแกี่นำ
ซอฟต์แวร์์น่ำ�เพ่�อตร์วจัห�มัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ และห�กี่ไม่พบ ก็ี่จัะออกี่ตั�วรั์บร์องให้ ปกี่ตินัำกี่พัฒนำ�จัะแนำบตั�วน่ำ�ร์วมกัี่บแอป
ของตนำเพ่�อให้ Gatekeeper ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบย่นำยันำและเปิดใช้ื่แอปได้แม้จัะออฟไลน์ำ

Apple ยังส�ม�ร์ถออกี่ตั�วเพิกี่ถอนำให้กัี่บแอปท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยได้เช่ื่นำกัี่นำ แม้ว่�ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�จัะม่กี่�ร์รั์บร์องไปแล้วก็ี่ต�ม 
macOS จัะตร์วจัสอบตั�วเพิกี่ถอนำใหม่ๆ เป็นำปร์ะจัำ�เพ่�อให้ Gatekeeper ม่ข้อมูลล่�ส่ดและส�ม�ร์ถปิดกัี่�นำกี่�ร์เปิดใช้ื่
ไฟล์เหล่�นัำ�นำได้ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ส�ม�ร์ถปิดกัี่�นำแอปท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยได้อย่�งร์วดเร็์วม�กี่เน่ำ�องจั�กี่ม่กี่�ร์อัปเดตในำเบ่�อง
หลังบ่อยกี่ว่�ม�กี่เม่�อเท่ยบกัี่บร์�ยกี่�ร์อัปเดตในำเบ่�องหลังท่�ผ่ลักี่ข้อมูลล�ยเซ็นำ XProtect ใหม่ๆ นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่�ร์
ปกี่ป้องน่ำ�ยังส�ม�ร์ถปรั์บใช้ื่กัี่บทั�งแอปท่�ม่กี่�ร์ปรั์บใช้ื่ไปก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�และแอปท่�ยังไม่ม่กี่�ร์ปรั์บใช้ื่อ่กี่ด้วย
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XProtect
macOS ม่เทคโนำโลย่ป้องกัี่นำไวรั์สในำตัวท่�เร่์ยกี่ว่� XProtect สำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัจัับและกี่ำ�จัดัมัลแวร์์ด้วยล�ยเซ็นำ 
ร์ะบบจัะใช้ื่ล�ยเซ็นำ YARA ซ่�งเป็นำเคร่์�องม่อท่�ใช้ื่ตร์วจัจับัมัลแวร์์โดยอิงจั�กี่ล�ยเซ็นำ และเป็นำเคร่์�องม่อท่� Apple 
อัปเดตอย่�งสมำ�เสมอ Apple จัะตร์วจัสอบกี่�ร์ติดมัลแวร์์และสเตร์นำ แล้วอัปเดตล�ยเซ็นำโดยอัตโนำมัติโดยไม่
เก่ี่�ยวข้องกัี่บร์�ยกี่�ร์อัปเดตของร์ะบบ ทั�งน่ำ�เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำ Mac ไม่ให้ติดมัลแวร์์ XProtect จัะตร์วจัจับัและปิดกัี่�นำ
กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ของมัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่โดยอัตโนำมัติ ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป XProtect จัะตร์วจัสอบห�เน่ำ�อห�ท่�ทร์�บว่�
ปร์ะสงค์ร้์�ยเม่�อใดก็ี่ต�มท่�:

• แอปเปิดใช้ื่เป็นำครั์�งแร์กี่

• ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงแอป (ในำร์ะบบไฟล์)

• ล�ยเซ็นำ XProtect อัปเดตแล้ว

เม่�อ XProtect ตร์วจัจับัมัลแวร์์ท่�ร์ู้จัักี่ ซอฟต์แวร์์จัะถูกี่ปิดกัี่�นำและผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำและได้รั์บตัวเล่อกี่สำ�หรั์บ
ย้�ยซอฟต์แวร์์ไปยังถังขยะ

หัมายเหัตุ: กี่�ร์รั์บร์องม่ปร์ะสิทธีภิั�พกัี่บไฟล์ท่�ร์ู้จัักี่ (หร่์อแฮชื่ไฟล์) และส�ม�ร์ถใช้ื่กัี่บแอปท่�เปิดใช้ื่ไปแล้วก่ี่อนำหน้ำ�
น่ำ�ได้ กี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์ท่�อิงจั�กี่ล�ยเซ็นำของ XProtect เป็นำกี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์ท่�คร์อบคล่มม�กี่กี่ว่�แฮชื่ไฟล์แบบเฉัพ�ะ จัง่ส�ม�ร์ถ
ค้นำห�ร์ูปแบบต่�งๆ ท่� Apple ยังไม่เคยเห็นำได้ XProtect จัะสแกี่นำเฉัพ�ะแอปท่�ม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงหร่์อสแกี่นำกี่�ร์เปิด
ใช้ื่แอปครั์�งแร์กี่

XProtect ยังม่เทคโนำโลย่ในำกี่�ร์แก้ี่ไขกี่�ร์ติดไวรั์สห�กี่มัลแวร์์เข้�สู่ Mac แล้วอ่กี่ด้วย ตัวอย่�งเช่ื่นำ ม่กี่ลไกี่ท่�แก้ี่ไข
กี่�ร์ติดไวรั์สต�มกี่�ร์อัปเดตท่�ส่งจั�กี่ Apple โดยอัตโนำมัติ (ซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์อัปเดตอัตโนำมัติของไฟล์ข้อมูล
ร์ะบบและกี่�ร์อัปเดตคว�มปลอดภััย) นำอกี่จั�กี่น่ำ�ยังเอ�มัลแวร์์ออกี่เม่�อได้รั์บข้อมูลท่�อัปเดต และยังคงตร์วจัห�กี่�ร์
ติดไวรั์สเป็นำร์ะยะ XProtect จัะไม่จัะเริ์�มต้นำร์ะบบของ Mac อ่กี่ครั์�งโดยอัตโนำมัติ

 ร์ายการ์อัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติของ XProtect
Apple จัะออกี่ร์�ยกี่�ร์อัปเดตสำ�หรั์บ XProtect โดยอัตโนำมัติ โดยอิงต�มข้อมูลภััยค่กี่ค�มล่�ส่ดท่�ม่ ต�มค่�เริ์�มต้นำ 
macOS จัะตร์วจัสอบร์�ยกี่�ร์อัปเดตเหล่�โดยอัตโนำมัติท่กี่วันำ ร์�ยกี่�ร์อัปเดตกี่�ร์รั์บร์อง ซ่�งเผ่ยแพร่์โดยใช้ื่กี่�ร์
เช่ื่�อมข้อมูล CloudKit นัำ�นำเกิี่ดข่�นำบ่อยกี่ว่�ม�กี่

 Apple จัะตอบสนองอย่างไร์เมื�อพบมลัแวร์์ใหัม่
เม่�อพบมัลแวร์์ตัวใหม่ อ�จัม่กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ต่�งๆ ในำหล�ยขั�นำตอนำ:

• ใบรั์บร์อง ID ของนัำกี่พัฒนำ�ท่กี่ใบท่�เก่ี่�ยวข้องจัะถูกี่เพิกี่ถอนำ

• ม่กี่�ร์ออกี่ตั�วเพิกี่ถอนำกี่�ร์ร์ับร์องให้กัี่บท่กี่ไฟล์ (แอปและไฟล์ท่�เก่ี่�ยวข้อง)

• ม่กี่�ร์พัฒนำ�และเผ่ยแพร่์ล�ยเซ็นำ XProtect

ล�ยเซ็นำเหล่�น่ำ�ยังถูกี่ปรั์บใช้ื่แบบย้อนำหลังกัี่บซอฟต์แวร์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องไปแล้วอ่กี่ด้วย และกี่�ร์ตร์วจัจับัใดๆ ท่�
เป็นำกี่�ร์ตร์วจัจับัใหม่อ�จัส่งผ่ลให้กี่�ร์ทำ�ง�นำอย่�งน้ำอยหน่ำ�งร์�ยกี่�ร์ท่�เกิี่ดข่�นำไปแล้วเกิี่ดข่�นำอ่กี่ครั์�ง

ท้�ยท่�ส่ดแล้ว กี่�ร์ตร์วจัพบมัลแวร์์จัะนำำ�ไปสู่ช่ื่ดขั�นำตอนำต่�งๆ ท่�ใช้ื่เวล�เป็นำวินำ�ท่ ชัื่�วโมง และวันำต�มม� เพ่�อมอบ
กี่�ร์ปกี่ป้องท่�ด่ท่�ส่ดกัี่บผู้่ใช้ื่ Mac
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 การ์ควบคุมการ์เข้าถึืงไฟล์ของแอปใน macOS
Apple เช่ื่�อมั�นำว่�ผู้่ใช้ื่ควร์ได้รั์บคว�มโปร์่งใส คว�มยินำยอม และกี่�ร์ควบค่มแบบเต็มร์ูปแบบต่อสิ�งท่�แอปดำ�เนิำนำกี่�ร์
กัี่บข้อมูลของผู้่ใช้ื่ ในำ macOS 10.15 ร์่่นำน่ำ�ถูกี่บังคับใช้ื่โดยร์ะบบเพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�แอปทั�งหมดจัะรั์บคว�มยินำยอม
ของผู้่ใช้ื่ก่ี่อนำท่�จัะเข้�ถ่งไฟล์ในำเอกี่ส�ร์, ร์�ยกี่�ร์ด�วน์ำโหลด, เดสก์ี่ท็อป, iCloud Drive และดิสก์ี่โวล่่มเคร่์อข่�ย 
ในำ macOS 10.13 ข่�นำไป แอปท่�ต้องกี่�ร์เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลแบบเต็มจัะต้องถูกี่เพิ�มในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ
อย่�งชัื่ดแจัง้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่งและคว�มส�ม�ร์ถของกี่�ร์ทำ�ง�นำอัตโนำมัติจัะต้องใช้ื่สิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่เพ่�อ
ช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�จัะไม่หล่กี่เล่�ยงกี่�ร์ปกี่ป้องอ่�นำๆ ร์ะบบอ�จัขอผู้่ใช้ื่หร่์อผู้่ใช้ื่อ�จัจัำ�เป็นำต้องเปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�ในำ 
กี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ > คว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัว > คว�มเป็นำส่วนำตัว ทั�งน่ำ�ข่�นำอยู่กัี่บนำโยบ�ยกี่�ร์เข้�ถ่ง

ร์ายการ์ แอปแจ้ังผู้ใช้ี ผู้ใช้ีจัะต้องแก้ไขการ์ตั�งค่าความเป็นส่วนตัว
ของร์ะบบ

กี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่ง

กี่�ร์เข้�ถ่งพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลภั�ยในำแบบเต็ม

ไฟล์และโฟลเดอร์์

หัมายเหัตุ: ร์วมถ่งเดสก์ี่ท็อป เอกี่ส�ร์ กี่�ร์
ด�วน์ำโหลด ดิสก์ี่โวล่่มเคร่์อข่�ย และดิสก์ี่ 
โวล่่มท่�ถอดออกี่ได้

กี่�ร์ทำ�ง�นำอัตโนำมัติ (กิี่จักี่ร์ร์มของ Apple)

ร์�ยกี่�ร์ในำถังขยะของผู้่ใช้ื่ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่แอปใดๆ ก็ี่ต�มท่�ใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งดิสก์ี่แบบเต็ม ผู้่ใช้ื่จัะไม่ได้รั์บกี่�ร์แจัง้
สำ�หรั์บกี่�ร์เข้�ถ่งแอป ถ้�ผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์ให้แอปเข้�ถ่งไฟล์ จัะต้องย้�ยไฟล์เหล่�นัำ�นำจั�กี่ถังขยะไปยังตำ�แหน่ำงอ่�นำ

ผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่ FileVault บนำ Mac จัะถูกี่ขอให้ร์ะบ่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�ถูกี่ต้องก่ี่อนำท่�จัะดำ�เนิำนำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตต่อและเข้�
ถ่งโหมดเริ์�มต้นำใช้ื่ง�นำพิเศษได้ ในำกี่ร์ณ่์ท่�ไม่ม่ข้อมูลย่นำยันำตัวตนำท่�ถูกี่ต้องหร่์อร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำ ดิสก์ี่โวล่่มทั�งหมดจัะยัง
คงเข้�ร์หัสอยู่และได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์เข้�ถ่งท่�ไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลจัะถูกี่เอ�ออกี่
และเช่ื่�อมต่อกัี่บคอมพิวเตอร์์เคร่์�องอ่�นำ

ในำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลในำกี่�ร์ตั�งค่�องค์กี่ร์ ฝึ��ย IT ควร์กี่ำ�หนำดและบังคับใช้ื่นำโยบ�ยกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� FileVault โดยใช้ื่
กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) องค์กี่ร์จัะม่ตัวเล่อกี่ม�กี่ม�ยสำ�หรั์บจัดักี่�ร์ดิสก์ี่โวล่่มท่�ถูกี่เข้�ร์หัส ร์วมถ่ง
ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำขององค์กี่ร์ ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำส่วนำบ่คคล (ซ่�งส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะจัดัเก็ี่บด้วย MDM สำ�หรั์บข้อมูลท่�ฝึ�กี่ได้) 
หร่์อกี่่ญแจัทั�งสองปร์ะเภัท กี่�ร์หม่นำเวย่นำของกี่่ญแจัก็ี่ส�ม�ร์ถตั�งค่�เป็นำนำโยบ�ยในำ MDM ได้ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

 คุณ์สมบัติความปลอดภัยในแอปโน้ต
แอปโน้ำตม่ค่ณ์สมบัติโน้ำตท่�ปลอดภััยบนำ iPhone, iPad, Mac และเวบ็ไซต์ iCloud ซ่�งทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปกี่ป้อง
เน่ำ�อห�ของโน้ำตฉับับท่�ต้องกี่�ร์ปกี่ป้องได้ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถแชื่ร์์โน้ำตกัี่บผู้่อ่�นำได้อย่�งปลอดภััย

 โน้ตที�ปลอดภัย
โน้ำตท่�ปลอดภััยจัะถูกี่เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งโดยใช้ื่วล่ร์หัสผ่่�นำท่�ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดและจัำ�เป็นำต้องใช้ื่เพ่�อดูโน้ำตบนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS, macOS และเวบ็ไซต์ iCloud บัญช่ื่ iCloud แต่ละบัญช่ื่ (ร์วมถ่งบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ “On my”) 
ส�ม�ร์ถม่วล่ร์หัสผ่่�นำท่�แตกี่ต่�งกัี่นำได้

เม่�อผู้่ใช้ื่ดำ�เนิำนำกี่�ร์ป้องกัี่นำโน้ำต จัะได้กี่่ญแจัแบบ 16 ไบต์จั�กี่วล่ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่ PBKDF2 และ SHA256 
โน้ำตและไฟล์แนำบทั�งหมดของโน้ำตจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ AES ท่�ม่โหมด Galois/ตัวนัำบ (AES-GCM) บันำท่กี่ใหม่จัะถูกี่
สร้์�งในำ Core Data และ CloudKit เพ่�อจัดัเก็ี่บโน้ำตท่�เข้�ร์หัส ไฟล์แนำบ แท็กี่ และเวคเตอร์์กี่�ร์เริ์�มต้นำทำ�ง�นำ หลัง
จั�กี่ท่�บันำท่กี่ใหม่ถูกี่สร้์�งข่�นำ ข้อมูลท่�ไม่ได้เข้�ร์หัสต้นำฉับับจัะถูกี่ลบออกี่ ไฟล์แนำบท่�ร์องรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสปร์ะกี่อบด้วย
ภั�พ ภั�พสเก็ี่ตช์ื่ ต�ร์�ง แผ่นำท่� และเวบ็ไซต์ โน้ำตท่�ม่ไฟล์แนำบปร์ะเภัทอ่�นำๆ จัะเข้�ร์หัสไม่ได้ และจัะไม่ส�ม�ร์ถเพิ�มไฟล์
แนำบท่�ไม่ร์องรั์บลงในำโน้ำตท่�ปลอดภััยได้
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ในำกี่�ร์ดูโน้ำตท่�ปลอดภััย ผู้่ใช้ื่จัะต้องป้อนำวล่ร์หัสผ่่�นำหร่์อตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใช้ื่ Face ID หร่์อ Touch ID หลังจั�กี่ท่�
ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่เสร็์จัแล้ว ไม่ว่�เพ่�อดูหร่์อสร้์�งโน้ำตท่�ปลอดภััยก็ี่ต�ม แอปโน้ำตจัะเปิดเซสชัื่�นำท่�ปลอดภััย ในำร์ะหว่�ง
ท่�เปิดเซสชัื่�นำท่�ปลอดภััยอยู่ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูหร์่อป้องกัี่นำโน้ำตอ่�นำๆ ได้โดยไม่ต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�เพิ�มเติม อย่�งไร์ก็ี่ต�ม 
เซสชัื่�นำท่�ปลอดภััยจัะปรั์บใช้ื่กัี่บโน้ำตท่�ปกี่ป้องด้วยวล่ร์หัสผ่่�นำท่�กี่ำ�หนำดเท่�นัำ�นำ ผู้่ใช้ื่จัะยังต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�สำ�หรั์บ
โน้ำตท่�ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยวล่ร์หัสผ่่�นำอ่�นำ เซสชัื่�นำท่�ปลอดภััยจัะปิดลงเม่�อ:

• ผู้่ใช้ื่แตะป่�มล็อคตอนำน่ำ�ในำแอปโน้ำต

• โน้ำตสลับไปทำ�ง�นำในำเบ่�องหลังนำ�นำเกิี่นำ 3 นำ�ท่ (8 นำ�ท่ในำ macOS)

• กี่�ร์ล็อคของอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS

ในำกี่�ร์เปล่�ยนำวล่ร์หัสผ่่�นำของโน้ำตท่�ปลอดภััย ผู้่ใช้ื่จัะต้องป้อนำวล่ร์หัสผ่่�นำปัจัจ่ับันำ เน่ำ�องจั�กี่ Face ID และ 
Touch ID จัะไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้เม่�อเปล่�ยนำวล่ร์หัสผ่่�นำ หลังจั�กี่เล่อกี่วล่ร์หัสผ่่�นำใหม่แล้ว แอปโน้ำตจัะห่อกี่่ญแจั
ของโน้ำตทั�งหมดท่�ม่อยู่ในำบัญช่ื่เด่ยวกัี่นำและถูกี่เข้�ร์หัสโดยวล่ร์หัสผ่่�นำก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�อ่กี่ครั์�ง

ถ้�ผู้่ใช้ื่ป้อนำวล่ร์หัสผ่่�นำผิ่ดติดกัี่นำส�มคร์ั�ง แอปโน้ำตจัะแสดงคำ�ใบ้ท่�ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดไวเ้องห�กี่ผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดไวใ้นำร์ะหว่�ง
กี่�ร์ตั�งค่� ถ้�ผู้่ใช้ื่ยังคงจัำ�วล่ร์หัสผ่่�นำไม่ได้ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์่เซ็ตได้ในำกี่�ร์ตั�งค่�ของแอปโน้ำต ค่ณ์สมบัติน่ำ�ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่
ส�ม�ร์ถสร์้�งโน้ำตท่�ปลอดภััยฉับับใหม่ด้วยวล่ร์หัสผ่่�นำใหม่ได้ แต่จัะไม่ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูโน้ำตท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�ม
ปลอดภััยฉับับก่ี่อนำหน้ำ�ได้ ผู้่ใช้ื่ยังคงส�ม�ร์ถดูโน้ำตท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฉับับก่ี่อนำหน้ำ�ได้ห�กี่น่ำกี่วล่ร์หัส
ผ่่�นำออกี่ กี่�ร์ร์่เซ็ตวล่ร์หัสผ่่�นำต้องใช้ื่วล่ร์หัสผ่่�นำของบัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่

 โน้ตที�แชีร์์
โน้ำตท่�ไม่ได้ถูกี่เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งด้วยวล่ร์หัสผ่่�นำจัะส�ม�ร์ถแชื่ร์์กัี่บผู้่อ่�นำได้ โน้ำตท่�แชื่ร์์จัะยังคงใช้ื่
ปร์ะเภัทข้อมูลท่�เข้�ร์หัส CloudKit สำ�หรั์บข้อคว�มหร์่อไฟล์แนำบท่�ผู้่ใช้ื่ป้อนำลงในำโน้ำต แอสเซทถูกี่เข้�ร์หัสอยู่เสมอ
ด้วยกี่่ญแจัท่�เข้�ร์หัสในำ CKRecord เมต�ด�ต้�อย่�งเช่ื่นำกี่�ร์สร้์�งหร่์อแก้ี่ไขวันำท่� จัะไม่ถูกี่เข้�ร์หัส CloudKit 
จััดกี่�ร์กี่ร์ะบวนำกี่�ร์โดยผู้่เข้�ร่์วมส�ม�ร์ถเข้�ร์หัสและถอดร์หัสข้อมูลของกัี่นำและกัี่นำได้

 คุณ์สมบัติความปลอดภัยในแอปคำาสั�งลัด
ในำแอปคำ�สั�งลัด คำ�สั�งลัดจัะเช่ื่�อมข้อมูลกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่กี่เคร่์�องโดยใช้ื่ iCloud แทนำก็ี่ได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ�ยังแชื่ร์์
คำ�สั�งลัดกัี่บผู้่ใช้ื่คนำอ่�นำผ่่�นำ iCloud ได้ด้วย คำ�สั�งลัดจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำร์ูปแบบเข้�ร์หัสในำตัวเคร่์�อง

คำ�สั�งลัดแบบกี่ำ�หนำดเองนัำ�นำส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้สะดวกี่เน่ำ�องจั�กี่คล้�ยคล่งกัี่บสคริ์ปต์หร่์อโปร์แกี่ร์ม เม่�อด�วน์ำโหลด
คำ�สั�งลัดจั�กี่อินำเทอร์์เน็ำต ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บคำ�เต่อนำว่�คำ�สั�งลัดยังไม่ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบโดย Apple และให้โอกี่�สในำกี่�ร์
ตร์วจัสอบคำ�สั�งลัด ในำกี่�ร์ปกี่ป้องผู้่ใช้ื่จั�กี่คำ�สั�งลัดท่�ปร์ะสงค์ร้์�ย คำ�นิำย�มมัลแวร์์ท่�อัปเดตจัะถูกี่ด�วน์ำโหลดเพ่�อร์ะบ่
คำ�สั�งลัดท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยเม่�อเร่์ยกี่ใช้ื่ง�นำ

คำ�สั�งลัดแบบกี่ำ�หนำดเองยังสั�งทำ�ง�นำ JavaScript ท่�ร์ะบ่ผู้่ใช้ื่บนำเวบ็ไซต์ในำ Safari เม่�อใช้ื่ง�นำจั�กี่แผ่่นำง�นำกี่�ร์แชื่ร์์
อ่กี่ด้วย ตัวอย่�งเช่ื่นำ ในำกี่�ร์ปกี่ป้องผู้่ใช้ื่จั�กี่ JavaScript ท่�ปร์ะสงค์ร้์�ยท่�หลอกี่ให้ผู้่ใช้ื่สั�งทำ�ง�นำสคริ์ปต์บนำเวบ็ไซต์
สังคมออนำไลน์ำท่�เก็ี่บข้อมูลของผู้่ใช้ื่ JavaScript จัะถูกี่ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องสำ�หรั์บคำ�นิำย�มมัลแวร์์ท่�กี่ล่�วไว้ข้�ง
ต้นำ ครั์�งแร์กี่ท่�ผู้่ใช้ื่สั�งทำ�ง�นำ JavaScript บนำโดเมนำ ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้ให้อน่ำญ�ตคำ�สั�งลัดท่�ม่ JavaScript สั�งทำ�ง�นำ
บนำหน้ำ�เวบ็ปัจัจ่ับันำสำ�หรั์บโดเมนำนัำ�นำ
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 ความปลอดภััยของบัริ์การ์

 ภาพร์วมความปลอดภัยของบริ์การ์
Apple ได้สร้์�งช่ื่ดของบริ์กี่�ร์ท่�สมบูร์ณ์์เพ่�อช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ได้รั์บอร์ร์ถปร์ะโยชื่น์ำและปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำจั�กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์ได้ม�กี่ยิ�งข่�นำ บริ์กี่�ร์เหล่�น่ำ�ม่คว�มส�ม�ร์ถท่�ม่ปร์ะสิทธีภิั�พสำ�หรั์บกี่�ร์จัดัเก็ี่บข้อมูลบนำคล�วด์ กี่�ร์เช่ื่�อม
ข้อมูล กี่�ร์จัดัเก็ี่บร์หัสผ่่�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ กี่�ร์ส่งข้อคว�ม กี่�ร์ส่�อส�ร์ และอ่�นำๆ และในำขณ์ะ
เด่ยวกัี่นำก็ี่ปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่และคว�มปลอดภััยของข้อมูลผู้่ใช้ื่ด้วย

บทน่ำ�คร์อบคล่มถ่งเทคโนำโลย่คว�มปลอดภััยท่�ใช้ื่บนำ iCloud, ในำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple, Apple Pay, iMessage, 
Apple Messages for Business, FaceTime, “ค้นำห�ของฉัันำ” และค่ณ์สมบัติคว�มต่อเน่ำ�อง

หัมายเหัตุ: บริ์กี่�ร์ของ Apple และเน่ำ�อห�บ�งอย่�งม่ให้ใช้ื่ในำบ�งปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�คเท่�นัำ�นำ

 Apple ID และ Apple ID ที�ได้รั์บการ์จัดัการ์

 ภาพร์วมความปลอดภัยของ Apple ID
Apple ID ค่อบัญช่ื่ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�บริ์กี่�ร์ของ Apple เป็นำเร่์�องสำ�คัญท่�ผู้่ใช้ื่ต้องเก็ี่บ Apple ID ของตนำให้
ปลอดภััยเพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่งบัญช่ื่ของตนำโดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ต ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำเร่์�องน่ำ� Apple ID ต้องใช้ื่ร์หัส
ผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงซ่�ง:

• ต้องม่อักี่ขร์ะอย่�งน้ำอยแปดตัว

• ต้องม่ทั�งตัวอักี่ษร์และตัวเลข

• ต้องไม่ม่อักี่ขร์ะเด่ยวกัี่นำอยู่ติดกัี่นำตั�งแต่ส�มตัวข่�นำไป

• ต้องไม่เป็นำร์หัสผ่่�นำท่�ใช้ื่กัี่นำอย่�งแพร่์หล�ย

แนำะนำำ�ให้ผู้่ใช้ื่เพิ�มคว�มปลอดภััยให้ม�กี่กี่ว่�ท่�แนำะนำำ� โดยกี่�ร์เพิ�มตัวอักี่ษร์พิเศษและเคร่์�องหม�ยวร์ร์คตอนำเพ่�อทำ�ให้
ร์หัสผ่่�นำของตนำม่คว�มปลอดภััยสูงข่�นำ

Apple ยังแจัง้เต่อนำผู้่ใช้ื่ท�งอ่เมลหร่์อกี่�ร์แจัง้เต่อนำแบบผ่ลักี่ข้อมูล หร่์อทั�งสองท�ง เม่�อม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงท่�
สำ�คัญในำบัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่อ่กี่ด้วย ตัวอย่�งเช่ื่นำ ห�กี่ร์หัสผ่่�นำหร่์อข้อมูลกี่�ร์เร่์ยกี่เก็ี่บเงนิำม่กี่�ร์เปล่�ยนำแปลง หร่์อม่
กี่�ร์ใช้ื่ Apple ID เพ่�อลงช่ื่�อเข้�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่ ถ้�ม่จ่ัดผิ่ดปกี่ติไป ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บคำ�แนำะนำำ�ให้เปล่�ยนำร์หัสผ่่�นำ 
Apple ID ของตนำโดยทันำท่

นำอกี่จั�กี่น่ำ� Apple ยังใช้ื่นำโยบ�ยและขั�นำตอนำหล�ยอย่�งท่�ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่ ซ่�งปร์ะกี่อบด้วยกี่�ร์
จัำ�กัี่ดจัำ�นำวนำคร์ั�งในำกี่�ร์พย�ย�มลงช่ื่�อเข้�หร่์อพย�ย�มร์่เซ็ตร์หัสผ่่�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบกี่�ร์หลอกี่ลวงอยู่ตลอดเวล�
เพ่�อช่ื่วยร์ะบ่กี่�ร์โจัมต่ในำขณ์ะท่�เกิี่ดข่�นำ และกี่�ร์ตร์วจัสอบนำโยบ�ยอย่�งสมำ�เสมอท่�ทำ�ให้ Apple ส�ม�ร์ถปรั์บตัวเข้�
กัี่บข้อมูลใหม่ซ่�งอ�จัส่งผ่ลต่อคว�มปลอดภััยของผู้่ใช้ื่ได้

หัมายเหัตุ: นำโยบ�ยร์หัสผ่่�นำของ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์จัะกี่ำ�หนำดโดยผู้่ดูแลร์ะบบในำ 
Apple School Manager หร่์อ Apple Business Manager
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 การ์ตร์วจัสอบสิทธิ�สองปัจัจัยั
Apple ใช้ื่การ์ตร์วจัสอบสิทธิ�สองปัจัจัยัเป็นำค่�เริ์�มต้นำเพ่�อช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยบัญช่ื่ของตนำได้ม�กี่ข่�นำ 
ซ่�งเป็นำกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยอ่กี่ชัื่�นำหน่ำ�งสำ�หรั์บ Apple ID ค่ณ์สมบัติน่ำ�ออกี่แบบม�เพ่�อรั์บร์องว่�เจั้�ของบัญช่ื่
เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งบัญช่ื่ได้ แม้ว่�ผู้่อ่�นำจัะทร์�บร์หัสผ่่�นำก็ี่ต�ม เม่�อใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั บัญช่ื่ของ 
ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จั�กี่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วเท่�นัำ�นำ เช่ื่นำ iPhone, iPad, iPod touch หร่์อ Mac ของผู้่ใช้ื่  
หร่์อบนำอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ หลังจั�กี่ตร์วจัสอบย่นำยันำจันำเสร็์จัจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วเหล่�น่ำ�หร่์อจั�กี่เบอร์์โทร์ศัพท์ท่�
เช่ื่�อถ่อแล้ว ในำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�เป็นำครั์�งแร์กี่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่ ค่ณ์ต้องใช้ื่ข้อมูลสองส่วนำซ่�งปร์ะกี่อบด้วยร์หัสผ่่�นำ 
Apple ID และร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำหกี่หลักี่ท่�จัะแสดงบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่หร่์อส่งไปท่�เบอร์์โทร์ศัพท์
ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว โดยกี่�ร์ป้อนำร์หัสน่ำ� ถ่อว่�ผู้่ใช้ื่ย่นำยันำว่�ตนำเช่ื่�อถ่อในำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่น่ำ�และย่นำยันำว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ดังกี่ล่�ว
ม่คว�มปลอดภััยท่�จัะลงช่ื่�อเข้� เน่ำ�องจั�กี่ร์หัสผ่่�นำเพ่ยงอย่�งเด่ยวไม่เพ่ยงพอท่�จัะเข้�ถ่งบัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่ได้อ่กี่ต่อไป 
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัจัง่จัะช่ื่วยเพิ�มคว�มปลอดภััยให้กัี่บ Apple ID ของผู้่ใช้ื่และข้อมูลส่วนำบ่คคลทั�งหมดท่�
ผู้่ใช้ื่จัดัเก็ี่บไว้กัี่บ Apple ค่ณ์สมบัติน่ำ�ร์วมอยู่โดยตร์งในำ iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS และร์ะบบกี่�ร์
ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�เวบ็ไซต์ของ Apple ใช้ื่

เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�เวบ็ไซต์ของ Apple โดยใช้ื่เวบ็เบร์�วเ์ซอร์์ คำ�ขอปัจัจัยัท่�สองจัะถูกี่ส่งไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว
ท่กี่เคร่์�องท่�ผู่กี่กัี่บบัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่เพ่�อร้์องขอกี่�ร์อน่ำญ�ตเซสชัื่�นำเวบ็ ถ้�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�เวบ็ไซต์ของ Apple 
จั�กี่เบร์�วเ์ซอร์์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว ผู้่ใช้ื่จัะเห็นำร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแสดงข่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ตนำกี่ำ�ลังใช้ื่ เม่�อ
ผู้่ใช้ื่ป้อนำโค้ดบนำอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ เซสชัื่�นำเวบ็จัะได้รั์บอน่ำญ�ต

 การ์รี์เซ็ตร์หัสัผ่านและกู้คืนบัญชีี
ถ้�ล่มร์หัสผ่่�นำของบัญช่ื่ Apple ID ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์่เซ็ตร์หัสผ่่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วได้ ถ้�ไม่ม่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อ
แต่ทร์�บร์หัสผ่่�นำ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่เบอร์์โทร์ศัพท์ท่�เช่ื่�อถ่อในำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำท�ง SMS 
ได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ในำกี่�ร์กีู่้ค่นำโดยทันำท่สำ�หรั์บ Apple ID ค่ณ์ส�ม�ร์ถใช้ื่ร์หัสท่�เคยใช้ื่ก่ี่อนำหน้ำ�เพ่�อร่์เซ็ตร่์วมกัี่บ SMS 
ได้ ถ้�ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ตัวเล่อกี่เหล่�น่ำ�ได้ จัะต้องทำ�ต�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ โปร์ดดูบทคว�มบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ 
Apple วธิีใ่ช้ื่กี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่เม่�อค่ณ์ไม่ส�ม�ร์ถร์่เซ็ตร์หัสผ่่�นำ Apple ID ได้ สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ความปลอดภัยของ Apple ID ที�ได้รั์บการ์จัดัการ์
Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์จัะทำ�หน้ำ�ท่�คล้�ยกัี่บ Apple ID แต่องค์กี่ร์หร่์อสถ�บันำกี่�ร์ศ่กี่ษ�จัะเป็นำเจั้�ของและเป็นำ
ผู้่ควบค่ม องค์กี่ร์เหล่�น่ำ�ส�ม�ร์ถร์่เซ็ตร์หัสผ่่�นำ จัำ�กัี่ดกี่�ร์ซ่�อสินำค้�และกี่�ร์ส่�อส�ร์ต่�งๆ เช่ื่นำ FaceTime และแอป
ข้อคว�ม และตั�งค่�สิทธีิ�ต�มบทบ�ทสำ�หรั์บพนัำกี่ง�นำ เจั�้หน้ำ�ท่� คร์ูอ�จั�ร์ย์ และนัำกี่เร่์ยนำได้

สำ�หรั์บ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ บ�งบริ์กี่�ร์จัะถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ Apple Pay, พวงกี่่ญแจั iCloud, 
HomeKit และ “ค้นำห�ของฉัันำ”)

 การ์ตร์วจัสอบ Apple ID ที�ได้รั์บการ์จัดัการ์
Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ยังร์องรั์บการ์ตร์วจัสอบอ่กี่ด้วย ซ่�งทำ�ให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถปฏิิบัติต�มกี่ฎีหม�ยและ
ร์ะเบ่ยบข้อบังคับเก่ี่�ยวกัี่บคว�มเป็นำส่วนำตัวได้ ผู้่ดูแลร์ะบบ ผู้่จััดกี่�ร์ หร่์อคร์ูอ�จั�ร์ย์ของ Apple School Manager 
ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบบัญช่ื่ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์แบบเจั�ะจังบัญช่ื่ได้

ผู้่ตร์วจัสอบส�ม�ร์ถตร์วจัสอบได้เฉัพ�ะบัญช่ื่ท่�อยู่ภั�ยใต้ตนำเองในำลำ�ดับชัื่�นำขององค์กี่ร์เท่�นัำ�นำ ตัวอย่�งเช่ื่นำ คร์ู
อ�จั�ร์ย์จัะส�ม�ร์ถตร์วจัสอบนัำกี่เร่์ยนำได้ ผู้่จััดกี่�ร์จัะส�ม�ร์ถตร์วจัสอบคร์ูอ�จั�ร์ย์และนัำกี่เร่์ยนำได้ และผู้่ดูแลร์ะบบจัะ
ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบผู้่จัดักี่�ร์ คร์ูอ�จั�ร์ย์ และนัำกี่เร่์ยนำได้

เม่�อม่กี่�ร์ร้์องขอเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของกี่�ร์ตร์วจัสอบโดยใช้ื่ Apple School Manager จัะม่กี่�ร์สร้์�งบัญช่ื่พิเศษ
ท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้เฉัพ�ะ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�ถูกี่ร้์องขอให้ตร์วจัสอบเท่�นัำ�นำ จั�กี่นัำ�นำผู้่ตร์วจัสอบจัะ
ส�ม�ร์ถอ่�นำและแก้ี่ไขเน่ำ�อห�ของผู้่ใช้ื่ท่�จัดัเก็ี่บอยู่บนำ iCloud หร่์อในำแอปท่�ใช้ื่กัี่บ CloudKit ได้ กี่�ร์ร้์องขอกี่�ร์เข้�
ถ่งเพ่�อตร์วจัสอบท่กี่ครั์�งจัะถูกี่เก็ี่บบันำท่กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำไวใ้นำ Apple School Manager บันำท่กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำจัะแสดงว่�
ผู้่ตร์วจัสอบเป็นำใคร์ แสดง Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�ผู้่ตร์วจัสอบร์้องขอกี่�ร์เข้�ถ่ง แสดงเวล�ท่�ร้์องขอ และ
แสดงว่�ได้ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบเกิี่ดข่�นำหร่์อไม่

https://support.apple.com/HT204921
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 Apple ID ที�ได้รั์บการ์จัดัการ์และอุปกร์ณ์์ส่วนบุคคล
Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ยังส�ม�ร์ถใช้ื่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS และคอมพิวเตอร์์ Mac ส่วนำบ่คคลได้ด้วย
เช่ื่นำกัี่นำ นัำกี่เร่์ยนำจัะลงช่ื่�อเข้� iCloud โดยใช้ื่ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�ออกี่โดยสถ�บันำและใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเพิ�มเติม
สำ�หรั์บใช้ื่ในำเคร่์�อง ซ่�งทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำปัจัจัยัท่�สองของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัของ Apple ID ขณ์ะท่�
นัำกี่เร่์ยนำใช้ื่ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ส่วนำบ่คคล ผู้่ใช้ื่จัะไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำพวงกี่่ญแจั iCloud ได้ และ
สถ�บันำอ�จัจัะจัำ�กัี่ดค่ณ์สมบัติอ่�นำๆ เช่ื่นำ FaceTime หร่์อแอปข้อคว�ม เอกี่ส�ร์ iCloud ใดๆ ท่�นัำกี่เร่์ยนำสร้์�งในำขณ์ะ
ท่�ลงช่ื่�อเข้�จัะถูกี่ตร์วจัสอบได้ต�มท่�อธีบิ�ยไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ในำส่วนำน่ำ�

iCloud

 ภาพร์วมความปลอดภัยของ iCloud
iCloud จัดัเก็ี่บร์�ยช่ื่�อ ปฏิิทินำ ร์ูปภั�พ เอกี่ส�ร์ และอ่�นำๆ ของผู้่ใช้ื่และทำ�ให้ข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่
เคร่์�องของผู้่ใช้ื่โดยอัตโนำมัติ iCloud ยังส�ม�ร์ถใช้ื่โดยแอปของบริ์ษัทอ่�นำเพ่�อจัดัเก็ี่บและเช่ื่�อมข้อมูลเอกี่ส�ร์ เช่ื่นำ
เด่ยวกัี่บค่�กี่่ญแจัสำ�หรั์บข้อมูลแอปต�มท่�ร์ะบ่โดยนัำกี่พัฒนำ�ได้อ่กี่ด้วย ผู้่ใช้ื่ตั�งค่� iCloud โดยลงช่ื่�อเข้�ด้วย 
Apple ID และเล่อกี่บร์ิกี่�ร์ท่�พวกี่เข�ต้องกี่�ร์ใช้ื่ ผู้่ดูแลร์ะบบ IT ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติ iCloud บ�งอย่�ง 
เช่ื่นำ iCloud Drive และข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ได้โดยใช้ื่โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM)

iCloud ใช้ื่วธิีก่ี่�ร์ด้�นำคว�มปลอดภััยท่�ทร์งพลังและใช้ื่นำโยบ�ยท่�เข้มงวดในำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของผู้่ใช้ื่ ข้อมูล 
iCloud ส่วนำใหญ่จัะถูกี่เข้�ร์หัสบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ก่ี่อนำด้วยกี่่ญแจั iCloud ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์สร้์�งข่�นำม�เอง จั�กี่นัำ�นำจัะ 
ถูกี่อัปโหลดไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ iCloud สำ�หรั์บข้อมูลท่�ไม่ได้เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะ
อัปโหลดกี่่ญแจั iCloud เหล่�น่ำ�ไปยังโมดูลรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ของ iCloud ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple 
อย่�งปลอดภััย กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ทำ�ให้ Apple ส�ม�ร์ถช่ื่วยเหล่อผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์กีู่้ค่นำข้อมูลและถอดร์หัสข้อมูลในำนำ�มของ
ผู้่ใช้ื่ได้ท่กี่เม่�อท่�ผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์ (ตัวอย่�งเช่ื่นำ เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�บนำอป่กี่ร์ณ์์ใหม่ กีู่ค่้นำจั�กี่ขอ้มูลสำ�ร์อง หร่์อเข้�ถ่งข้อมูล 
iCloud ของตนำบนำเวบ็) กี่�ร์ย้�ยข้อมูลร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่และเซิร์์ฟเวอร์์ iCloud ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสแยกี่จั�กี่กัี่นำ
ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ส่งผ่่�นำด้วย TLS และเซิร์์ฟเวอร์์ iCloud จัะจัดัเก็ี่บข้อมูลผู้่ใช้ื่ด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสอ่กี่ชัื่�นำหน่ำ�งขณ์ะท่�ข้อมูล
พักี่อยู่

เม่�อม่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่� Apple ใช้ื่ได้ กี่่ญแจัเหล่�นัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์เก็ี่บรั์กี่ษ�ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple ในำร์ะหว่�ง
กี่�ร์ปร์ะมวลผ่ลข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บไวใ้นำศูนำย์ข้อมูลของบริ์ษัทอ่�นำ กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสเหล่�น่ำ�จัะเข้�ถ่งได้โดยซอฟต์แวร์์ของ 
Apple ท่�ทำ�ง�นำบนำเซิร์์ฟเวอร์์ท่�ปลอดภััยเท่�นัำ�นำ และในำขณ์ะดำ�เนิำนำกี่�ร์ปร์ะมวลผ่ลท่�จัำ�เป็นำเท่�นัำ�นำ สำ�หรั์บคว�มเป็นำ
ส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยเพิ�มเติม บริ์กี่�ร์ของ Apple จัำ�นำวนำม�กี่ใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ซ่�ง
หม�ยคว�มว่�ม่เพ่ยงผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของตนำได้ และเข้�ถ่งได้เฉัพ�ะจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อ
แล้วซ่�งผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ไว้ด้วย Apple ID ของตนำ

Apple เสนำอสองตัวเล่อกี่ให้กัี่บผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์เข้�ร์หัสและปกี่ป้องข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บอยู่บนำ iCloud:

• การ์ปกปอ้งข้อมูลมาติร์ฐาน (การ์ตัิ�งค่าเริ์�มต้ิน): ข้อมูล iCloud ของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่เข้�ร์หัส กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส
จัะถูกี่เก็ี่บรั์กี่ษ�ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple และ Apple ส�ม�ร์ถช่ื่วยเหล่อด้�นำกี่�ร์กีู่้ค่นำข้อมูลและบัญช่ื่ได้ เฉัพ�ะ
ข้อมูล iCloud บ�งส่วนำ ซ่�งม่ 14 หมวดหมู่ ร์วมถ่งข้อมูลส่ขภั�พและร์หัสผ่่�นำในำพวงกี่่ญแจั iCloud ท่�จัะม่กี่�ร์
เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง

• การ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูงสำาหัรั์บ iCloud: กี่�ร์ตั�งค่�แบบไม่บังคับท่�ให้กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลคล�วด์ร์ะดับสูงส่ด
ของ Apple ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่จัะยังคงม่สิทธีิ�เพ่ยง
หน่ำ�งเด่ยวในำกี่�ร์เข้�ถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสสำ�หรั์บข้อมูล iCloud ส่วนำใหญ่ของผู้่ใช้ื่ ดังนัำ�นำข้อมูลนัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์
ปกี่ป้องโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง เม่�อค่ณ์เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง จัำ�นำวนำหมวดหมู่
ข้อมูลท่�ใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งจัะเพิ�มข่�นำเป็นำ 23 หมวดหมู่ และร์วมข้อมูลสำ�ร์อง ร์ูปภั�พ โน้ำต 
และอ่�นำๆ ของ iCloud

ข้อมูล iCloud หมวดหมู่ท่�ร์ะบ่เฉัพ�ะซ่�งม่กี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งจัะร์ะบ่อยู่ในำบทคว�ม
บริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของข้อมูล iCloud

https://support.apple.com/kb/HT202303
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 การ์เข้าร์หัสั iCloud
กี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลในำ iCloud ม่คว�มสัมพันำธีอ์ย่�งใกี่ล้ชิื่ดกัี่บโมเดลกี่�ร์จัดัเก็ี่บข้อมูล โดยเริ์�มจั�กี่เฟร์มเวร์ิ์ค 
CloudKit และ API ท่�อน่ำญ�ตให้แอปและซอฟต์แวร์์ร์ะบบจัดัเก็ี่บข้อมูลบนำ iCloud ในำนำ�มของผู้่ใช้ื่ และทำ�ให้ท่กี่อย่�ง
ตร์งกัี่นำล่�ส่ดอยู่เสมอบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ต่�งๆ และบนำเวบ็

 การ์เข้าร์หัสั CloudKit

CloudKit เป็นำเฟร์มเวิร์์คท่�ทำ�ให้นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถจัดัเก็ี่บข้อมูลค่�กี่่ญแจั ข้อมูลท่�ม่โคร์งสร้์�ง และแอสเซท 
(ข้อมูลขนำ�ดใหญ่ท่�จัดัเก็ี่บแยกี่ต่�งห�กี่จั�กี่ฐ�นำข้อมูล เช่ื่นำ ภั�พหร่์อวิด่โอ) บนำ iCloud ได้ CloudKit ร์องรั์บทั�ง
ฐ�นำข้อมูลแบบส�ธี�ร์ณ์ะและส่วนำตัว โดยจัดักี่ล่่มอยู่ในำตัวบร์ร์จ่ั ฐ�นำข้อมูลแบบส�ธี�ร์ณ์ะม่กี่�ร์แชื่ร์์ทั�วโลกี่ โดยปกี่ติ
จัะใช้ื่สำ�หรั์บแอสเซททั�วไป และไม่ได้เข้�ร์หัส ฐ�นำข้อมูลแบบส่วนำตัวจัะจัดัเก็ี่บข้อมูล iCloud ของผู้่ใช้ื่แต่ละร์�ย

CloudKit ใช้ื่ลำ�ดับชัื่�นำของกี่่ญแจัท่�ตร์งกัี่บโคร์งสร้์�งของข้อมูล ฐ�นำข้อมูลแบบส่วนำตัวของตัวบร์ร์จ่ัแต่ละตัวจัะ
ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจัซ่�งม่ร์�กี่ฐ�นำอยู่ในำกี่่ญแจัแบบไม่สมม�ตร์ท่�เร่์ยกี่ว่�กุญแจับริ์การ์ CloudKit 
กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�จัะไม่ซำ�กัี่นำสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ iCloud แต่ละร์�ยและจัะถูกี่สร้์�งข่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่ เม่�อข้อมูล
ถูกี่เข่ยนำไปยัง CloudKit กี่่ญแจับันำท่กี่ทั�งหมดจัะถูกี่สร์้�งข่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่และจัะถูกี่ร์วมเข้�กัี่บ
ลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจัท่�เหม�ะสมก่ี่อนำท่�ข้อมูลจัะถูกี่อัปโหลด

บริ์กี่�ร์ของ Apple จัำ�นำวนำม�กี่ซ่�งแสดงในำบทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ
ข้อมูล iCloud ใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งโดยท่�กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ CloudKit ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่�ร์
เช่ื่�อมข้อมูลพวงกี่่ญแจั iCloud สำ�หรั์บตัวบร์ร์จ่ั CloudKit เหล่�น่ำ� กี่่ญแจับริ์กี่�ร์จัะถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่ในำพวงกี่่ญแจั 
iCloud ของผู้่ใช้ื่และแชื่ร์์ลักี่ษณ์ะคว�มปลอดภััยของพวงกี่่ญแจั iCloud โดยกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์จัะม่เฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�
เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่ และไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดย Apple หร่์อบริ์ษัทอ่�นำๆ ในำกี่ร์ณ่์ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์สูญห�ย ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถ 
กีู่้ค่นำข้อมูลพวงกี่่ญแจั iCloud ของตนำได้โดยใช้ื่กี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั iCloud ท่�ปลอดภััย ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ 
หร่์อร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่

https://developer.apple.com/icloud/cloudkit/designing/
https://support.apple.com/kb/HT202303
https://support.apple.com/kb/HT202303
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 การ์จัดัการ์กุญแจัการ์เข้าร์หัสั

คว�มปลอดภััยของข้อมูลท่�เข้�ร์หัสในำ CloudKit ข่�นำอยู่กัี่บคว�มปลอดภััยของกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�สอดคล้องกัี่นำ 
กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ CloudKit แบ่งออกี่เป็นำสองหมวดหมู่ ได้แก่ี่ กี่่ญแจัท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งและกี่่ญแจัท่�ม่
ให้ใช้ื่หลังจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�

• กุญแจับริ์การ์ที�เข้าร์หัสัแบบต้ินทางถึงปลายทาง: สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ iCloud ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ย
ท�ง กี่่ญแจัส่วนำตัวบริ์กี่�ร์ CloudKit ท่�เก่ี่�ยวข้องจัะไม่ถูกี่ทำ�ให้ม่ใช้ื่บนำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple คู่กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์
ซ่�งร์วมถ่งกี่่ญแจัส่วนำตัวจัะถูกี่สร้์�งข่�นำภั�ยในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่และถ่�ยโอนำไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ของ
ผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่คว�มปลอดภััยของพวงกี่่ญแจั iCloud แม้ว่�กี่�ร์กีู่้ค่นำและคว�มต่อเน่ำ�องของกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลพวง
กี่่ญแจั iCloud จัะดูแลโดยเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple เซิร์์ฟเวอร์์เหล่�น่ำ�จัะถูกี่ป้องกัี่นำในำเชิื่งกี่�ร์เข้�ร์หัสเพ่�อไม่ให้เข้�
ถ่งข้อมูลพวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ ในำกี่ร์ณ่์ท่�ร้์�ยแร์งท่�ส่ดของกี่�ร์สูญเส่ยกี่�ร์เข้�ถ่งพวงกี่่ญแจั iCloud และกี่ลไกี่
กี่�ร์กีู่้ค่นำทั�งหมด ข้อมูลท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งในำ CloudKit จัะสูญห�ย Apple ไม่ส�ม�ร์ถช่ื่วยกีู่้ค่นำ
ข้อมูลน่ำ�ได้

• กุญแจับริ์การ์ที�มีใหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ติร์วจัสอบสิทธิิ�: สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์อ่�นำๆ เช่ื่นำ ร์ูปภั�พและ iCloud Drive 
กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์จัะถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่ในำโมดูลร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ของ iCloud ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple 
และส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้จั�กี่บ�งบร์ิกี่�ร์ของ Apple เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้� iCloud บนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่และตร์วจั
สอบสิทธีิ� Apple ID ของตนำ เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะเข้�ถ่งกี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ได้โดยไม่ต้องม่กี่�ร์โต้ตอบหร่์อกี่�ร์
ป้อนำข้อมูลเพิ�มเติมจั�กี่ผู้่ใช้ื่ ตัวอย่�งเช่ื่นำ หลังจั�กี่ลงช่ื่�อเข้� iCloud.com ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูร์ูปภั�พของตนำท�ง
ออนำไลน์ำได้ทันำท่ กี่่ญแจับริ์กี่�ร์เหล่�น่ำ�ค่อกี่่ญแจัท่�มใีหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�

 การ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูงสำาหัรั์บ iCloud
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ iCloud เป็นำกี่�ร์ตั�งค่�แบบไม่บังคับท่�ให้กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลคล�วด์ร์ะดับสูงส่ดของ 
Apple เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่จัะยังคงม่สิทธีิ�เพ่ยงหน่ำ�งเด่ยวในำกี่�ร์เข้�
ถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสสำ�หรั์บข้อมูล iCloud ส่วนำใหญ่ของผู้่ใช้ื่ ดังนัำ�นำข้อมูลนัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยการ์เข้าร์หัสั
แบบต้นทางถึืงปลายทาง สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง จัำ�นำวนำหมวดหมู่ข้อมูลทั�งหมดท่�ม่กี่�ร์ปกี่ป้อง
โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งจัะเพิ�มข่�นำจั�กี่ 14 เป็นำ 23 หมวดหมู่ และร์วมข้อมูลสำ�ร์อง ร์ูปภั�พ โน้ำต 
และอ่�นำๆ ของ iCloud

กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ iCloud จัะม่ให้ใช้ื่ง�นำสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ในำสหรั์ฐอเมริ์กี่�ก่ี่อนำสิ�นำปี 2022 และจัะเริ์�มเผ่ยแพร่์
ไปยังส่วนำอ่�นำๆ ของโลกี่ภั�ยในำต้นำปี 2023

กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงม่แนำวคิดท่�เร่์ยบง่�ย: กี่่ญแจับริ์กี่�ร์ CloudKit ทั�งหมดท่�ถูกี่สร้์�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้วอัปโหลด
ไปยังโมดูลรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ของ iCloud (HSM) ท่�มใีหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�ในำศูนำย์ข้อมูล
ของ Apple จัะถูกี่ลบออกี่จั�กี่ HSM เหล่�นัำ�นำและจัะถูกี่เก็ี่บไว้ทั�งหมดภั�ยในำโดเมนำกี่�ร์ปกี่ป้องพวงกี่่ญแจั iCloud 
ของบัญช่ื่แทนำ กี่่ญแจับริ์กี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะม่กี่�ร์จัดักี่�ร์เหม่อนำกัี่บกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ท่�เข้าร์หัสัแบบต้นทางถึืงปลายทางซ่�งม่
อยู่แล้ว ซ่�งหม�ยคว�มว่� Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำหร่์อเข้�ถ่งกี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ได้อ่กี่ต่อไป

กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงยังปกี่ป้องช่ื่อง CloudKit ท่�นัำกี่พัฒนำ�ของบริ์ษัทอ่�นำเล่อกี่ทำ�เคร่์�องหม�ยว่�เข้�ร์หัสแล้ว 
และปกี่ป้องแอสเซท CloudKit ทั�งหมดโดยอัตโนำมัติอ่กี่ด้วย

 การ์เปิดใช้ีงานการ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูง

เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์สองอย่�ง: อย่�งแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะ
ส่�อส�ร์คว�มตั�งใจัของผู้่ใช้ื่ท่�จัะเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ท่�เข้�ร่์วมกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�ง
ถ่งปล�ยท�ง อ่ปกี่ร์ณ์์จัะทำ�เช่ื่นำนัำ�นำโดยเข่ยนำค่�ใหม่ ซ่�งลงช่ื่�อโดยกี่่ญแจัภั�ยในำอ่ปกี่ร์ณ์์ ลงในำเมต�ด�ต้�อ่ปกี่ร์ณ์์
ของพวงกี่่ญแจั iCloud เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถเอ�กี่�ร์ร์ับร์องน่ำ�ออกี่หร่์อแก้ี่ไขกี่�ร์รั์บร์องน่ำ�ได้ขณ์ะท่�
กี่�ร์รั์บร์องถูกี่เช่ื่�อมข้อมูลกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ของผู้่ใช้ื่
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อย่�งท่�สอง อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์เอ�กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ที�มใีหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�ออกี่จั�กี่ศูนำย์ข้อมูลของ 
Apple เน่ำ�องจั�กี่กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ม่กี่�ร์ปกี่ป้องโดย HSM ของ iCloud กี่�ร์ลบน่ำ�จัะเป็นำไปอย่�งทันำท่ ถ�วร์ และไม่
ส�ม�ร์ถเพิกี่ถอนำได้ หลังจั�กี่ท่�กี่่ญแจัถูกี่ลบ Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลใดๆ ท่�ปกี่ป้องโดยกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ของ
ผู้่ใช้ื่ได้อ่กี่ต่อไป ในำตอนำน่ำ� อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์หม่นำเวย่นำกี่่ญแจัแบบไม่ตร์งกัี่นำ ซ่�งจัะสร้์�งกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ใหม่
สำ�หรั์บแต่ละบริ์กี่�ร์ท่�ม่กี่่ญแจับนำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� ถ้�กี่�ร์หม่นำเวย่นำกี่่ญแจัไม่สำ�เร็์จัเน่ำ�องจั�กี่ 
เคร่์อข่�ยถูกี่ร์บกี่วนำหร่์อม่ข้อผิ่ดพล�ดอ่�นำๆ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะพย�ย�มหม่นำเวย่นำกี่่ญแจัซำ�ๆ จันำกี่ว่�จัะสำ�เร็์จั

หลังจั�กี่หม่นำเวย่นำกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์สำ�เร็์จั ข้อมูลใหม่ท่�เข่ยนำไปยังบริ์กี่�ร์จัะไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้ด้วยกี่่ญแจั
บริ์กี่�ร์เก่ี่� ข้อมูลจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัใหม่ท่�ควบค่มโดยอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ และยัง
ไม่เคยม่ให้ Apple ใช้ื่ง�นำ

 การ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูงและการ์เข้าถึืงเวบ็ iCloud.com

เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงเป็นำครั์�งแร์กี่ กี่�ร์เข้�ถ่งเวบ็ไปยังข้อมูลของผู้่ใช้ื่ท่� iCloud.com จัะถูกี่ปิดใช้ื่
โดยอัตโนำมัติ ท่�เป็นำเช่ื่นำน่ำ�เน่ำ�องจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์เวบ็ iCloud ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งกี่่ญแจัท่�ต้องใช้ื่ในำกี่�ร์ถอดร์หัสและแสดง
ข้อมูลของผู้่ใช้ื่ได้อ่กี่ต่อไป ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะเปิดใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งเวบ็อ่กี่ครั์�ง และใช้ื่กี่�ร์เข้�ร่์วมของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อ
ถ่อแล้วของตนำเพ่�อเข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของตนำท่�เข้�ร์หัสอยู่บนำเวบ็ได้

หลังจั�กี่เปิดใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งเวบ็แล้ว ผู้่ใช้ื่จัะต้องอน่ำญ�ตกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�เวบ็บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วเคร่์�องใดเคร่์�อง
หน่ำ�งของตนำท่กี่ครั์�งท่�ผู้่ใช้ื่เย่�ยมชื่ม iCloud.com กี่�ร์อน่ำญ�ตจัะ “ปกี่ป้อง” อ่ปกี่ร์ณ์์ในำกี่�ร์เข้�ถ่งเวบ็ ในำอ่กี่หน่ำ�ง
ชัื่�วโมงถัดไป อ่ปกี่ร์ณ์์น่ำ�จัะยอมร์ับคำ�ขอจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ท่�ร์ะบ่เฉัพ�ะของ Apple เพ่�ออัปโหลดกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์แต่ละ
ร์�ยกี่�ร์ แต่จัะจัำ�กัี่ดเฉัพ�ะกี่่ญแจัท่�สอดคล้องกัี่บร์�ยกี่�ร์อน่ำญ�ตของบร์ิกี่�ร์ท่�เข้�ถ่งได้ต�มปกี่ติบนำ iCloud.com 
กี่ล่�วอ่กี่นัำยหน่ำ�งค่อ แม้ว่�ผู้่ใช้ื่จัะอน่ำญ�ตกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�เวบ็แล้ว คำ�ขอเซิร์์ฟเวอร์์จัะไม่ส�ม�ร์ถทำ�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์ของ 
ผู้่ใช้ื่อัปโหลดกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์สำ�หรั์บข้อมูลท่�ไม่ต้องกี่�ร์ให้ดูบนำ iCloud.com ได้ (เช่ื่นำ ข้อมูลส่ขภั�พหร่์อร์หัสผ่่�นำในำ 
พวงกี่ญ่แจั iCloud) เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะร้์องขอเฉัพ�ะกี่ญ่แจับร์กิี่�ร์ท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ถอดร์หสัขอ้มูลท่�ร์ะบ่เฉัพ�ะท่� 
ผู้่ใช้ื่ร้์องเข้�เพ่�อเข้�ถ่งบนำเวบ็เท่�นัำ�นำ ท่กี่ครั์�งท่�ม่กี่�ร์อัปโหลดกี่่ญแจับริ์กี่�ร์ กี่่ญแจัจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจั
ชัื่�วคร์�วท่�ผู่กี่กัี่บเซสชัื่�นำเวบ็ท่�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ต และกี่�ร์แจัง้เต่อนำจัะแสดงบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ โดยจัะแสดงบริ์กี่�ร์ 
iCloud ท่�ม่ข้อมูลท่�กี่ำ�ลังถูกี่ทำ�ให้ม่ให้ใช้ื่ง�นำแบบชัื่�วคร์�วบนำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple

 การ์รั์กษาตัวเลือกของผู้ใช้ี

กี่�ร์ตั�งค่�กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงและกี่�ร์เข้�ถ่งเวบ็ iCloud.com ส�ม�ร์ถแก้ี่ไขได้โดยผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ ค่�เหล่�น่ำ�จัะถูกี่
จััดเก็ี่บในำเมต�ด�ต้�อ่ปกี่ร์ณ์์ของพวงกี่่ญแจั iCloud ของผู้่ใช้ื่และส�ม�ร์ถเปล่�ยนำแปลงได้จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว
เคร่์�องใดเคร่์�องหน่ำ�งของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple ไม่ส�ม�ร์ถแก้ี่ไขกี่�ร์ตั�งค่�เหล่�น่ำ�ในำนำ�มของผู้่ใช้ื่ และไม่
ส�ม�ร์ถย้อนำกี่�ร์ตั�งค่�กี่ลับเป็นำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ก่ี่อนำหน้ำ�ได้

 ผลกร์ะทบด้านความปลอดภัยของการ์แชีร์์และการ์ใช้ีงานร่์วมกัน

โดยส่วนำใหญ่แล้ว เม่�อผู้่ใช้ื่แชื่ร์์เน่ำ�อห�เพ่�อใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำ ตัวอย่�งเช่ื่นำ ด้วยโน้ำตท่�แชื่ร์์ เต่อนำคว�มจัำ�ท่�แชื่ร์์ โฟลเดอร์์
ท่�แชื่ร์์ในำ iCloud Drive หร่์อคลังร์ูปภั�พ iCloud ท่�แชื่ร์์ และผู้่ใช้ื่ท่กี่ร์�ยได้เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงไว ้
เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อสร้์�งกี่�ร์แชื่ร์์เท่�นัำ�นำ แต่จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสสำ�หรั์บข้อมูลท่�
แชื่ร์์ได้ เน่ำ�อห�จัะยังคงเข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งและเข้�ถ่งได้เฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่เข้�ร่์วม
เท่�นัำ�นำ สำ�หรั์บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์แชื่ร์์แต่ละร์�ยกี่�ร์ Apple อ�จัจัดัเก็ี่บช่ื่�อและร์ูปย่อแสดงแทนำด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
ม�ตร์ฐ�นำเพ่�อแสดงตัวอย่�งสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�ได้รั์บ

กี่�ร์เล่อกี่ตัวเล่อกี่ “ท่กี่คนำท่�ม่ลิงก์ี่” เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำจัะทำ�ให้เน่ำ�อห�ม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำเซิร์์ฟเวอร์์ของ 
Apple ภั�ยใต้กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม�ตร์ฐ�นำ เน่ำ�องจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์จัะต้องให้กี่�ร์เข้�ถ่งกัี่บท่กี่คนำท่�เปิด URL

กี่�ร์ใช้ื่ง�นำ iWork ร่์วมกัี่นำและค่ณ์สมบัติกี่�ร์แชื่ร์์อัลบั�มในำร์ูปภั�พไม่ร์องรั์บกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง เม่�อผู้่ใช้ื่ใช้ื่ง�นำ
ร่์วมกัี่นำบนำเอกี่ส�ร์ iWork หร่์อเปิดเอกี่ส�ร์ iWork จั�กี่โฟลเดอร์์ท่�แชื่ร์์ในำ iCloud Drive กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส
สำ�หรั์บเอกี่ส�ร์จัะถูกี่อัปโหลดอย่�งปลอดภััยไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ของ iWork ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple ท่�เป็นำเช่ื่นำน่ำ�
เน่ำ�องจั�กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำแบบเร่์ยลไทม์ในำ iWork ต้องใช้ื่กี่�ร์ดูแลจั�กี่ฝึั� งเซิร์์ฟเวอร์์เพ่�อสร้์�งคว�มสอดคล้องให้
กัี่บกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงเอกี่ส�ร์ร์ะหว่�งผู้่เข้�ร่์วม ร์ูปภั�พท่�เพิ�มไปยังกี่�ร์แชื่ร์์อัลบั�มจัะถูกี่จัดัเก็ี่บด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
ม�ตร์ฐ�นำ เน่ำ�องจั�กี่ค่ณ์สมบัติน่ำ�อน่ำญ�ตให้แชื่ร์์อัลบั�มแบบส�ธี�ร์ณ์ะบนำเวบ็ได้
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 การ์ปดิใช้ีงานการ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูง

ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงได้ตลอดเวล� ถ้�ผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์ทำ�เช่ื่นำนัำ�นำ:

1 ขั�นำแร์กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะบันำท่กี่ตัวเล่อกี่ใหม่ในำเมต�ด�ต้�กี่�ร์เข้�ร่์วมของพวงกี่่ญแจั iCloud และกี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�จัะ
เช่ื่�อมข้อมูลอย่�งปลอดภััยไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งหมดของผู้่ใช้ื่

2 อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะอัปโหลดกี่่ญแจับร์ิกี่�ร์สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ทั�งหมดที�มใีหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�ไปยัง HSM 
ของ iCloud ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple อย่�งปลอดภััย กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ไม่ร์วมกี่่ญแจัสำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ท่�เข้�ร์หัสแบบ
ต้นำท�งถ่งปล�ยท�งภั�ยใต้กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม�ตร์ฐ�นำ เช่ื่นำ พวงกี่่ญแจั iCloud และส่ขภั�พ

อ่ปกี่ร์ณ์์จัะอัปโหลดทั�งกี่่ญแจับริ์กี่�ร์ดั�งเดิม ซ่�งสร้์�งข่�นำก่ี่อนำท่�จัะม่กี่�ร์เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง และกี่่ญแจั
บริ์กี่�ร์ใหม่ท่�สร้์�งข่�นำหลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ค่ณ์สมบัติ กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะทำ�ให้ข้อมูลทั�งหมดในำบริ์กี่�ร์เหล่�น่ำ�เข้�ถ่งได้หลัง
จั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และจัะทำ�ให้บัญช่ื่กี่ลับไปใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม�ตร์ฐ�นำ ซ่�งจัะทำ�ให้ Apple ส�ม�ร์ถช่ื่วยเหล่อ
ผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์กีู่้ค่นำข้อมูลส่วนำใหญ่ได้อ่กี่ครั์�งในำกี่ร์ณ่์ท่�ผู้่ใช้ื่สูญเส่ยกี่�ร์เข้�ถ่งบัญช่ื่ของตนำ

 ข้อมูล iCloud ที�ไมไ่ด้รั์บความคุ้มคร์องจัากการ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูง

เน่ำ�องจั�กี่คว�มจัำ�เป็นำในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่บร์ะบบอ่เมล ร์�ยช่ื่�อ และปฏิิทินำทั�วโลกี่ เมล ร์�ยช่ื่�อ และปฏิิทินำ iCloud จัง่
ไม่ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง

iCloud จัดัเก็ี่บข้อมูลบ�งส่วนำโดยไม่ม่กี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ CloudKit เฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ แม้ว่�กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล
ขั�นำสูงจัะเปิดใช้ื่อยู่ ช่ื่องบันำท่กี่ CloudKit จัะต้องปร์ะกี่�ศอย่�งชัื่ดแจัง้ว�่ “เข้�ร์หัสแล้ว” ในำสค่ม�ของตัวบร์ร์จ่ัจั่งจัะ
ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง และกี่�ร์อ่�นำและเข่ยนำช่ื่องท่�เข้�ร์หัสจัำ�เป็นำต้องใช้ื่ API เฉัพ�ะ วนัำท่�และเวล�ท่�แก้ี่ไขไฟล์หร่์อวตัถ่จัะ
ถูกี่ใช้ื่เพ่�อเร่์ยงข้อมูลของผู้่ใช้ื่ และเช็ื่คซัมของข้อมูลไฟล์และร์ูปภั�พจัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อช่ื่วย Apple ลบร์�ยกี่�ร์ท่�ซำ�กัี่นำและ
ปรั์บขนำ�ดพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล iCloud และอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ให้เหม�ะสม ทั�งหมดน่ำ�ทำ�ได้โดยไม่ต้องเข้�ถ่งตัวไฟล์และ
ร์ูปภั�พเอง ร์�ยละเอ่ยดเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสสำ�หรั์บข้อมูลบ�งหมวดหมู่ม่อยู่ในำบทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ 
Apple ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของข้อมูล iCloud

กี่�ร์ตัดสินำใจัอย่�งกี่�ร์ใช้ื่เช็ื่คซัมเพ่�อลบข้อมูลท่�ซำ�กัี่นำ ซ่�งเป็นำเทคนิำคท่�ร์ู้จัักี่กัี่นำด่ท่�เร่์ยกี่ว่�การ์เข้าร์หัสัแบบบร์ร์จับกัน 
เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์ออกี่แบบดั�งเดิมของบริ์กี่�ร์ iCloud เม่�อเปิดตัว เมต�ด�ต้�น่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสเสมอ แต่ Apple 
จัะจัดัเก็ี่บกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม�ตร์ฐ�นำ ในำกี่�ร์เสริ์มคว�มปลอดภััยให้กัี่บผู้่ใช้ื่ท่กี่ร์�ยอย่�งต่อ
เน่ำ�อง Apple ม่่งมั�นำท่�จัะทำ�ให้ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งกัี่บข้อมูลม�กี่ข่�นำ ซ่�งร์วมถ่งเมต�ด�ต้�ปร์ะเภัทน่ำ� 
เม่�อเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง

 ข้อกำาหันดการ์ปกปอ้งข้อมูลขั�นสูง

ข้อกี่ำ�หนำดในำกี่�ร์เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ iCloud ม่ดังน่ำ�:

• บัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่ต้องร์องรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งต้องใช้ื่
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บ Apple ID และร์หัสหร่์อร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ท่�ตั�งค่�ไวบ้นำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อ
แล้ว โปร์ดดูบทคว�มบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บ Apple ID

• อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ID ของตัวเองจัะต้องอัปเดตเป็นำ iOS 16.2, iPadOS 16.2, 
macOS 13.1, tvOS 16.2, watchOS 9.2 และ iCloud สำ�หรั์บ Windows เวอร์์ชัื่�นำล่�ส่ด ข้อกี่ำ�หนำดน่ำ�จัะ
ป้องกัี่นำไม่ให้ iOS, iPadOS, macOS, tvOS หร่์อ watchOS เวอร์์ชัื่�นำก่ี่อนำหน้ำ�จัดักี่�ร์กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ท่�เพิ�ง
สร้์�งข่�นำใหม่อย่�งไม่ถูกี่ต้องโดยอัปโหลดกี่่ญแจัเหล่�นัำ�นำซำ�ไปยัง HSM ที�มใีหัใ้ช้ีหัลังจัากการ์ตร์วจัสอบสิทธิ� 
ซ่�งเป็นำคว�มพย�ย�มท่�ผิ่ดพล�ดในำกี่�ร์ซ่อมแซมสถ�นำะบัญช่ื่

• ผู้่ใช้ื่จัะต้องตั�งค่�วธิีก่ี่�ร์กีู่้ค่นำท�งเล่อกี่อย่�งน้ำอยหน่ำ�งวธิี ่ไม่ว่�จัะเป็นำผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำอย่�งน้ำอยหน่ำ�งคนำหร่์อ
ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำหน่ำ�งร์หัส ซ่�งผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อกีู่้ค่นำข้อมูล iCloud ของตนำได้ห�กี่สูญเส่ยกี่�ร์เข้�ถ่งบัญช่ื่

ถ้�วธิีก่ี่�ร์กีู่้ค่นำไม่ได้ผ่ล เช่ื่นำ ถ้�ข้อมูลของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำเก่ี่�เกิี่นำไป หร่์อผู้่ใช้ื่ล่มวธิีก่ี่�ร์เหล่�นัำ�นำ Apple จัะไม่
ส�ม�ร์ถช่ื่วยกีู่้ค่นำข้อมูล iCloud ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งของผู้่ใช้ื่ได้

กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ iCloud ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ได้เฉัพ�ะกัี่บ Apple ID เท่�นัำ�นำ ไม่ร์องรั์บ 
Apple ID ท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์และบัญช่ื่บ่ตร์หล�นำ (แตกี่ต่�งกัี่นำไปต�มปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�ค)

https://developer.apple.com/documentation/cloudkit/ckrecord/3746821-encryptedvalues?language=objc
https://support.apple.com/kb/HT202303
https://support.apple.com/kb/HT204915
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 ความปลอดภัยของข้อมูลสำาร์อง iCloud
iCloud สำ�ร์องข้อมูลต่�งๆ เช่ื่นำ กี่�ร์ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ ข้อมูลแอป ร์ูปภั�พและวด่ิโอในำม้วนำฟิล์ม และกี่�ร์สนำทนำ�ในำแอป
ข้อคว�ม ท่กี่วันำผ่่�นำ Wi-Fi ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud จัะเกิี่ดข่�นำก็ี่ต่อเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ล็อคอยู่ เช่ื่�อมต่ออยู่กัี่บแหล่งจั่�ยไฟ 
และม่กี่�ร์เข้�ถ่งอินำเทอร์์เน็ำตผ่่�นำ Wi-Fi ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud คำ�น่ำงถ่งกี่�ร์เข้�ร์หัสพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ใช้ื่ในำ iOS 
และ iPadOS จั่งได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบให้เก็ี่บรั์กี่ษ�ข้อมูลให้ปลอดภััยในำขณ์ะท่�อน่ำญ�ตให้ม่กี่�ร์สำ�ร์องข้อมูลและกีู่้ค่นำ
ข้อมูลส่วนำท่�เพิ�มแบบท่�ไม่ต้องจัดักี่�ร์ ต�มค่�เริ์�มต้นำแล้ว กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud จัะม่กี่�ร์สำ�ร์องข้อมูล
อย่�งปลอดภััยไปยังโมดูลรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ของ iCloud ในำศูนำย์ข้อมูลของ Apple และเป็นำส่วนำหน่ำ�ง
ของข้อมูลหมวดหมู่ท่�ม่ให้ใช้ื่หลังจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ iCloud 
กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud จัะม่กี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง และม่ให้ใช้ื่เฉัพ�ะบนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ

เม่�อไฟล์ถูกี่สร้์�งในำคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลท่�ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ล็อคอยู่ กี่่ญแจัร์�ยไฟล์ของไฟล์
เหล่�นัำ�นำจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่คล�สกี่่ญแจัจั�กี่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud และสำ�ร์องข้อมูลไฟล์
เหล่�นัำ�นำไปยัง iCloud ในำสถ�นำะดั�งเดิมท่�เข้�ร์หัสแล้ว ไฟล์ทั�งหมดจัะถูกี่เข้�ร์หัสในำร์ะหว่�งกี่�ร์ส่งข้�ม และเม่�อถูกี่ 
จััดเก็ี่บ จัะม่กี่�ร์เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�อิงต�มบัญช่ื่ ต�มท่�ได้อธีบิ�ยไวใ้นำกี่�ร์เข้�ร์หัส CloudKit

กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจั (Curve25519) แบบไม่สมม�ตร์สำ�หรั์บคล�ส
กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลท่�ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ล็อคอยู่ ช่ื่ดกี่�ร์สำ�ร์องข้อมูลจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำบัญช่ื่ iCloud ของ
ผู้่ใช้ื่ และปร์ะกี่อบด้วยสำ�เนำ�ของไฟล์ของผู้่ใช้ื่ และกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั 
(Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud จัะถูกี่ปกี่ป้องด้วยกี่่ญแจัแบบส่่ม ซ่�งจัะได้รั์บกี่�ร์จัดัเก็ี่บพร้์อมกัี่บช่ื่ดกี่�ร์สำ�ร์อง
ข้อมูลด้วยเช่ื่นำกัี่นำ ร์หัสผ่่�นำ iCloud ของผู้่ใช้ื่ไม่ใช่ื่ร์หัสผ่่�นำสำ�หรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัส ดังนัำ�นำกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงร์หัสผ่่�นำ 
iCloud จัะไม่ทำ�ให้ข้อมูลสำ�ร์องท่�ม่อยู่ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้

เม่�อกีู่้ค่นำ ไฟล์ท่�ได้รั์บกี่�ร์สำ�ร์องข้อมูล กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud และกี่่ญแจัสำ�หรั์บกี่ร์ะเป๋�
กี่่ญแจั (Keybag) จัะถูกี่ด่งข้อมูลจั�กี่บัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud จัะ
ถูกี่ถอดร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัของกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) จั�กี่นัำ�นำกี่่ญแจัร์�ยไฟล์ในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) จัะถูกี่
ใช้ื่เพ่�อถอดร์หัสไฟล์ในำช่ื่ดกี่�ร์สำ�ร์องข้อมูล ซ่�งจัะถูกี่เข่ยนำเป็นำไฟล์ใหม่ไปยังร์ะบบไฟล์ จั่งเป็นำกี่�ร์เข้�ร์หัสไฟล์เหล่�นัำ�นำ
ใหม่ต�มคล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล

เน่ำ�อห�ต่อไปน่ำ�จัะสำ�ร์องข้อมูลโดยใช้ื่ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud:

• บันำท่กี่สำ�หรั์บเพลง ภั�พยนำตร์์ ร์�ยกี่�ร์ท่ว่ แอป และหนัำงส่อท่�ซ่�อ ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ของผู้่ใช้ื่ปร์ะกี่อบด้วย
ข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บเน่ำ�อห�ท่�ซ่�อซ่�งแสดงอยู่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ แต่ไม่ใช่ื่ตัวเน่ำ�อห�ท่�ซ่�อนัำ�นำเอง เม่�อผู้่ใช้ื่กีู่้ค่นำจั�กี่
ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud เน่ำ�อห�ท่�ซ่�อของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ด�วน์ำโหลดจั�กี่ iTunes Store, App Store, แอป Apple TV 
หร่์อ Apple Books โดยอัตโนำมัติ เน่ำ�อห�บ�งปร์ะเภัทจัะไม่ถูกี่ด�วน์ำโหลดโดยอัตโนำมัติในำบ�งปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�ค 
และสินำค้�ท่�ซ่�อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�อ�จัจัะไม่ม่ให้บริ์กี่�ร์ห�กี่ได้รั์บกี่�ร์ค่นำเงนิำแล้วหร่์อไม่ม่สินำค้�อยู่ในำร้์�นำท่�เก่ี่�ยวข้องแล้ว 
โดยปร์ะวัติกี่�ร์ซ่�อสินำค้�แบบสมบูร์ณ์์จัะผู่กี่กัี่บ Apple ID ของผู้่ใช้ื่

• ร์ูปภั�พและวิด่โอบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ โปร์ดทร์�บว�่ถ้�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ “ร์ูปภั�พ iCloud” ในำ iOS 8.1, iPadOS 13.1 
หร่์อ OS X 10.10.3 ข่�นำไป ร์ูปภั�พและวด่ิโอของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่จัดัเก็ี่บบนำ iCloud อยู่แล้ว ดังนัำ�นำร์ูปภั�พและวด่ิโอจัะ
ไม่ถูกี่ร์วมในำข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ของผู้่ใช้ื่

• ร์�ยช่ื่�อ กิี่จักี่ร์ร์มปฏิิทินำ ร์�ยกี่�ร์เต่อนำคว�มจัำ� และโน้ำต

• กี่�ร์ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์

• ข้อมูลของแอป

• หน้ำ�จัอโฮมและกี่�ร์จัดัร์ะเบ่ยบแอป

• กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� HomeKit

• ข้อมูล ID ท�งแพทย์

• ร์หัสผ่่�นำเส่ยงบันำท่กี่ (ห�กี่จัำ�เป็นำ ต้องใช้ื่ซิมกี่�ร์์ดจัริ์งท่�ใช้ื่ในำร์ะหว่�งสำ�ร์องข้อมูล)

• ข้อคว�ม, Apple Messages for Business, ข้อคว�ม (SMS) และข้อคว�ม MMS (ห�กี่จัำ�เป็นำ ต้องใช้ื่
ซิมกี่�ร์์ดจัริ์งท่�ใช้ื่ร์ะหว่�งสำ�ร์องข้อมูล)
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ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ยังใช้ื่เพ่�อสำ�ร์องข้อมูลพวงกี่่ญแจัภั�ยในำอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�งเข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่กี่่ญแจักี่�ร์
เข้�ร์หัสร์�กี่ UID ของ Secure Enclave ของอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่ด้วย กี่่ญแจัน่ำ�เป็นำกี่่ญแจัเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์และ Apple จัะไม่
ส�ม�ร์ถทร์�บได้ ซ่�งจัะทำ�ให้ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำฐ�นำข้อมูลไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องเด่ยวกัี่บท่�สร้์�งฐ�นำข้อมูลข่�นำม�เท่�นัำ�นำได้ 
และหม�ยคว�มว่�คนำอ่�นำซ่�งร์วมถ่ง Apple ไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำได้ โปร์ดดูท่� Secure Enclave สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 แอปข้อความบน iCloud

ข้อคว�มบนำ iCloud ช่ื่วยทำ�ให้ปร์ะวัติข้อคว�มทั�งหมดของผู้่ใช้ื่อัปเดตและม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งหมดเสมอ

ด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลม�ตร์ฐ�นำ ข้อคว�มบนำ iCloud ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งเม่�อปิดใช้ื่
ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud เม่�อเปิดใช้ื่ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud ข้อมูลสำ�ร์องจัะม่สำ�เนำ�กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสของข้อคว�มบนำ 
iCloud ดังนัำ�นำ Apple จัง่ส�ม�ร์ถช่ื่วยผู้่ใช้ื่กีู่้ค่นำข้อคว�มได้แม้ว่�ผู้่ใช้ื่จัะสูญเส่ยกี่�ร์เข้�ถ่งพวงกี่่ญแจั iCloud และ
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของตนำ ถ้�ผู้่ใช้ื่ปิดใช้ื่ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud กี่่ญแจัใหม่จัะถูกี่สร้์�งข่�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่เพ่�อ
ปกี่ป้องข้อคว�มบนำ iCloud ในำอนำ�คต กี่่ญแจัใหม่จัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำพวงกี่่ญแจั iCloud เท่�นัำ�นำ ซ่�งผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง
ได้เฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของตนำ และข้อมูลใหม่ท่�เข่ยนำไปยังตัวบร์ร์จ่ัจัะไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้ด้วยกี่่ญแจัตัว
บร์ร์จ่ัเก่ี่�

ด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง ข้อคว�มบนำ iCloud จัะเข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งเสมอ เม่�อเปิดใช้ื่ข้อมูลสำ�ร์อง 
iCloud ท่กี่อย่�งท่�อยู่ภั�ยในำจัะเข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ซ่�งร์วมถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสข้อคว�มบนำ iCloud 
กี่่ญแจับร์ิกี่�ร์ข้อมูลสำ�ร์อง iCloud  ร์วมถ่งกี่่ญแจัตัวบร์ร์จ่ัข้อคว�มบนำ iCloud จัะถูกี่สร้์�งข่�นำทั�งสองร์�ยกี่�ร์เม่�อ
ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูง โปร์ดดูบทคว�มบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของข้อมูล 
iCloud สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ความปลอดภัยของผู้ติดต่อการ์กู้คืนบัญชีี
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเพิ�มผู้่คนำท่�พวกี่เข�ไวว้�งใจัได้สูงส่ดห้�คนำเป็นำผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ เพ่�อช่ื่วยพวกี่เข�กีู่้ค่นำบัญช่ื่และ
ข้อมูล iCloud ร์วมถ่งข้อมูลทั�งหมดท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ไม่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงไว้
หร่์อไม่ก็ี่ต�ม ทั�ง Apple และผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่จัะไม่ม่ข้อมูลท่�จัำ�เป็นำส่วนำบ่คคลท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์กีู่้ค่นำข้อมูล iCloud  
ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งของผู้่ใช้ื่

ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบโดยคำ�น่ำงถ่งคว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่ Apple จัะไม่ทร์�บผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำท่�
เล่อกี่ไวข้องผู้่ใช้ื่ เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะเร่์ยนำร์ู้ข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำในำช่ื่วงท้�ยของคว�มพย�ย�มในำ
กี่�ร์กีู่้ค่นำเท่�นัำ�นำ หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ขอคว�มช่ื่วยเหล่อจั�กี่ผู้่ติดต่อและผู้่ติดต่อได้เริ์�มให้คว�มช่ื่วยเหล่อเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์กีู่้ค่นำ
จัริ์งๆ ข้อมูลนัำ�นำจัะไม่ถูกี่เก็ี่บรั์กี่ษ�ไวห้ลังจั�กี่ท่�กี่�ร์กีู่้ค่นำเสร็์จัสิ�นำ

 กร์ะบวนการ์ด้านความปลอดภัยของผู้ติดต่อการ์กู้คืนบัญชีี

เม่�อผู้่ใช้ื่ตั�งค่�ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ กี่่ญแจัท่�เข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของผู้่ใช้ื่ ซ่�งร์วมถ่งข้อมูล CloudKit ท่�เข้�ร์หัส
แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง จัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัแบบส่่มท่�ปลอดภััยสูง จั�กี่นัำ�นำกี่่ญแจัแบบส่่มน่ำ�จัะถูกี่แยกี่ร์ะหว่�ง 
ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำและ Apple เม่�อถ่งเวล�กีู่้ค่นำ กี่�ร์กีู่้ค่นำกี่่ญแจัดั�งเดิมและกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของผู้่ใช้ื่จัะทำ�ได้
ก็ี่ต่อเม่�อส่วนำของกี่่ญแจัทั�งสองถูกี่ร์วมเข้�ด้วยกัี่นำอ่กี่ครั์�ง

ในำกี่�ร์ตั�งค่�ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะส่�อส�ร์กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple เพ่�ออัปโหลดส่วนำของ
ข้อมูลกี่่ญแจัท่� Apple จัะถ่อ จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะสร์้�งตัวบร์ร์จ่ั CloudKit ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งกัี่บ
ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำเพ่�อแชื่ร์์ส่วนำท่�ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำต้องใช้ื่ ทั�ง Apple และผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำยังได้รั์บคว�มลับกี่�ร์
อน่ำญ�ตเด่ยวกัี่นำจั�กี่ผู้่ใช้ื่ ซ่�งจัะต้องใช้ื่ในำภั�ยหลังสำ�หรั์บกี่�ร์กีู่้ค่นำอ่กี่ด้วย กี่�ร์ส่�อส�ร์เพ่�อเชิื่ญและยอมร์ับผู้่ติดต่อ
กี่�ร์กีู่้ค่นำจัะเกิี่ดข่�นำผ่่�นำช่ื่องท�ง IDS ท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร่์วมกัี่นำ ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะจัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ได้รั์บไวใ้นำ
พวงกี่่ญแจั iCloud โดยอัตโนำมัติ Apple ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ทั�งเน่ำ�อห�ของตัวบร์ร์จ่ั CloudKit หร่์อพวงกี่่ญแจั 
iCloud ท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลน่ำ� เม่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์แชื่ร์์ เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะดูเฉัพ�ะ ID ท่�ไม่ร์ะบ่ตัวตนำสำ�หรั์บ 
ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำ

https://support.apple.com/kb/HT202303
https://support.apple.com/kb/HT202303
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หลังจั�กี่นัำ�นำ เม่�อผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่และข้อมูล iCloud พวกี่เข�ส�ม�ร์ถขอคว�มช่ื่วยเหล่อจั�กี่ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำ
ได้ ในำเวล�นัำ�นำ ร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะถูกี่สร้์�งข่�นำโดยอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำ ซ่�งผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะมอบให้กัี่บผู้่ใช้ื่
โดยไม่ผ่่�นำย่�นำคว�มถ่� (ตัวอย่�งเช่ื่นำ มอบให้ตัวต่อตัว หร่์อบอกี่ท�งโทร์ศัพท์) จั�กี่นัำ�นำผู้่ใช้ื่จัะป้อนำร์หัสกี่�ร์กีู่้ค่นำบนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำเพ่�อสร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ต่�งๆ โดยใช้ื่โปร์โตคอล SPAKE2+ ซ่�งม่เน่ำ�อห�ท่� 
Apple ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ กี่�ร์โต้ตอบน่ำ�จัดัทำ�โดยเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple แต่ Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถเริ์�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์
กีู่้ค่นำได้

หลังจั�กี่สร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััยและทำ�กี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มปลอดภััยท่�จัำ�เป็นำทั�งหมดเสร็์จัสิ�นำแล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์
ของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำจัะส่งค่นำส่วนำของข้อมูลกี่่ญแจัของตัวเองและคว�มลับกี่�ร์อน่ำญ�ตท่�สร้์�งไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�กี่ลับ
ไปยังผู้่ใช้ื่ท่�ร้์องขอกี่�ร์กีู่้ค่นำ ผู้่ใช้ื่จัะแสดงคว�มลับกี่�ร์อน่ำญ�ตน่ำ�กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple ซ่�งจัะอน่ำญ�ตกี่�ร์เข้�ถ่ง
ข้อมูลกี่่ญแจัท่� Apple เก็ี่บไวอ้ยู่ กี่�ร์มอบคว�มลับกี่�ร์อน่ำญ�ตยังเป็นำกี่�ร์อน่ำญ�ตให้ร่์เซ็ตร์หัสผ่่�นำบัญช่ื่เพ่�อกีู่้ค่นำ
กี่�ร์เข้�ถ่งบัญช่ื่อ่กี่ด้วย

ส่ดท้�ย อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะร์วมข้อมูลกี่่ญแจัท่�ได้รั์บจั�กี่ Apple และผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่เข้�ด้วยกัี่นำอ่กี่ครั์�ง จั�กี่
นัำ�นำจัะใช้ื่ข้อมูลกี่่ญแจัน่ำ�เพ่�อถอดร์หัสและกีู่้ค่นำข้อมูล iCloud

กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ม่ม�ตร์กี่�ร์ท่�ป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำเริ์�มต้นำกี่�ร์กีู่้ค่นำโดยไม่ได้รั์บคว�มยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่ ซ่�งร์วม
ถ่งกี่�ร์พิสูจัน์ำคว�มเป็นำบ่คคลกัี่บบัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่ ถ้�บัญช่ื่ม่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำอยู่ กี่�ร์กีู่้ค่นำโดยใช้ื่ผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำยังต้อง
ทร์�บร์หัสอ่ปกี่ร์ณ์์ล่�ส่ดหร่์อร์หัสคว�มปลอดภััย iCloud อ่กี่ด้วย

 ความปลอดภัยของผู้ติดต่อรั์บมร์ดก
ถ้�ผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์ให้ผู้่รั์บผ่ลปร์ะโยชื่น์ำท่�กี่ำ�หนำดไวส้�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของตนำได้หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ถ่งแก่ี่กี่ร์ร์ม
แล้ว ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถตั�งค่�ผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่ในำบัญช่ื่ของตนำได้ ผู้่รั์บผ่ลปร์ะโยชื่น์ำท่�เป็นำผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่จัะได้รั์บสิทธีิ�กี่�ร์
เข้�ถ่งข้อมูล iCloud ทั�งหมดของผู้่ถ่งแก่ี่กี่ร์ร์ม ซ่�งร์วมถ่งข้อมูลท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งเก่ี่อบทั�งหมด 
ยกี่เว้นำข้อมูลพวงกี่่ญแจั iCloud อย่�งร์หัสผ่่�นำบัญช่ื่ เทคโนำโลย่ท่�เป็นำพ่�นำฐ�นำของผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่นัำ�นำคล้�ยคล่งกัี่บ
วธิีก่ี่�ร์ทำ�ง�นำของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำ โดยปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจัแบบส่่มท่�ปลอดภััยสูงซ่�งถูกี่แยกี่ร์ะหว่�ง Apple และ 
ผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่ ดังนัำ�นำจัง่ไม่ม่ฝึ��ยใดส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลใดๆ ได้ด้วยตัวเอง ผู้่รั์บผ่ลปร์ะโยชื่น์ำจัะได้รั์บข้อมูล
คล�สเด่ยวกัี่นำไม่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงไวห้ร่์อไม่ก็ี่ต�ม

ข้อมูลกี่่ญแจัท่�ผู้่รั์บผ่ลปร์ะโยชื่น์ำจัะได้รั์บนัำ�นำเร่์ยกี่ว่�กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งในำเอกี่ส�ร์ปร์ะกี่อบสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ปล�ยท�ง และจัะ
ถูกี่บันำท่กี่โดยอัตโนำมัติบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บ แต่ยังส�ม�ร์ถพิมพ์และจัดัเก็ี่บแบบออฟไลน์ำเพ่�อใช้ื่ง�นำได้อ่กี่ด้วย โปร์ดดู
บทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple วธิีเ่พิ�มผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่สำ�หรั์บ Apple ID ของค่ณ์สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

หลังจั�กี่ผู้่ใช้ื่ถ่งแก่ี่กี่ร์ร์มแล้ว ผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่จัะลงช่ื่�อเข้�เวบ็ไซต์กี่�ร์อ้�งสิทธีิ�ของ Apple เพ่�อเริ์�มกี่�ร์เข้�ถ่ง 
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ต้องใช้ื่ใบมร์ณ์บัตร์และม่กี่�ร์อน่ำญ�ตบ�งส่วนำด้วยคว�มลับกี่�ร์อน่ำญ�ตท่�กี่ล่�วถ่งในำส่วนำท่�แล้ว หลัง
จั�กี่ท่�กี่�ร์ตร์วจัสอบคว�มปลอดภััยทั�งหมดเสร็์จัสิ�นำแล้ว Apple จัะออกี่ช่ื่�อผู้่ใช้ื่และร์หัสผ่่�นำสำ�หรั์บบัญช่ื่ใหม่และเปิด
เผ่ยข้อมูลกี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำกัี่บผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่

ในำกี่�ร์ป้อนำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งได้ง่�ยข่�นำเม่�อจัำ�เป็นำ กี่่ญแจัจัะแสดงเป็นำร์หัสตัวเลขและตัวอักี่ษร์พร้์อมคิวอ�ร์์โค้ดท่�
เก่ี่�ยวข้อง หลังจั�กี่ป้อนำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งแล้ว กี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูล iCloud ของผู้่ถ่งแก่ี่กี่ร์ร์มจัะถูกี่กีู่้ค่นำ ซ่�งส�ม�ร์ถ
ดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้บนำอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อสร้์�งกี่�ร์เข้�ถ่งผ่่�นำออนำไลน์ำได้ โปร์ดดูบทคว�มบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ขอรั์บ
สิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งบัญช่ื่ Apple ในำฐ�นำะผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ความปลอดภัยของ iCloud Private Relay
iCloud Private Relay ช่ื่วยปกี่ป้องผู้่ใช้ื่เม่�อเร่์ยกี่ดูเวบ็ด้วย Safari เป็นำหลักี่ แต่ยังม่คำ�ขอแก้ี่ไขช่ื่�อ DNS ทั�งหมด
อ่กี่ด้วย วธิีน่่ำ�ช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�จัะไม่ม่ฝึ��ยหน่ำ�งฝึ��ยใดแม้แต่ Apple ท่�ส�ม�ร์ถเช่ื่�อมโยงท่�อยู่ IP และกิี่จักี่ร์ร์มกี่�ร์
ท่องเวบ็ของผู้่ใช้ื่ได้ ซ่�งทำ�ได้โดยใช้ื่พร็์อกี่ซ่�ท่�แตกี่ต่�งกัี่นำ นัำ�นำค่อ พร็์อกี่ซ่�ข�เข้�ท่�จัดักี่�ร์โดย Apple และพร็์อกี่ซ่�
ข�ออกี่ท่�จัดักี่�ร์โดยผู้่ให้บริ์กี่�ร์เน่ำ�อห� ในำกี่�ร์ใช้ื่ iCloud Private Relay ผู้่ใช้ื่ต้องใช้ื่ง�นำ iOS 15, iPadOS 15 
หร่์อ macOS 12.0.1 ข่�นำไป และลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud+ ด้วย Apple ID ของตนำ จั�กี่นัำ�นำส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ iCloud 
Private Relay ได้ในำ กี่�ร์ตั�งค่� > iCloud หร่์อ กี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ > iCloud

โปร์ดดูท่�ภั�พร์วม iCloud Private Relay สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

https://support.apple.com/HT212360
https://support.apple.com/HT212361
https://support.apple.com/HT212361
https://www.apple.com/privacy/docs/iCloud_Private_Relay_Overview_Dec2021.PDF
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 การ์จัดัการ์ร์หัสัและร์หัสัผ่าน

 ภาพร์วมความปลอดภัยของร์หัสัผ่าน
iOS, iPadOS และ macOS ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบสิทธีิ�เพ่�อเข้�ใช้ื่แอปของบริ์ษัทอ่�นำและเข้�ถ่งเวบ็ไซต์ท่�ใช้ื่
ร์หัสผ่่�นำได้ง่�ยข่�นำ วธิีท่่�ด่ท่�ส่ดในำกี่�ร์จัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำค่อกี่�ร์ไม่จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ร์หัสผ่่�นำ ค่ณ์สมบัติลงช่ื่�อเข้�ด้วย 
Apple ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�แอปของบริ์ษัทอ่�นำและเวบ็ไซต์ต่�งๆ ได้โดยไม่ต้องสร้์�งและจัดักี่�ร์บัญช่ื่หร่์อร์หัสผ่่�นำ
เพิ�มเติมในำขณ์ะท่�ปกี่ป้องกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ด้วยกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บ Apple ID สำ�หรั์บไซต์ท่�ไม่ร์องรั์บ
ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ค่ณ์สมบัติร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงแบบอัตโนำมัติจัะทำ�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถสร์้�ง เช่ื่�อม
ข้อมูล และป้อนำร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงแบบไม่ซำ�กัี่นำสำ�หรั์บไซต์และแอปได้โดยอัตโนำมัติ ในำ iOS และ iPadOS  
ร์หัสผ่่�นำจัะถูกี่บันำท่กี่ไปยังพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติแบบพิเศษท่�ส�ม�ร์ถจัดักี่�ร์และควบค่มได้โดยไปท่� 
กี่�ร์ตั�งค่� > ร์หัสผ่่�นำ

ในำ macOS ร์หัสผ่่�นำท่�บันำท่กี่ไวส้�ม�ร์ถจัดักี่�ร์ได้ในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์หัสผ่่�นำของ Safari ร์ะบบเช่ื่�อมข้อมูลน่ำ�ยังส�ม�ร์ถ
ใช้ื่เช่ื่�อมข้อมูลร์หัสผ่่�นำท่�ผู้่ใช้ื่สร้์�งเองได้อ่กี่ด้วย

 ความปลอดภัยของลงชืี�อเข้าด้วย Apple ID
ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple เป็นำท�งเล่อกี่ท่�ม่คว�มเป็นำส่วนำตัวม�กี่กี่ว่�ร์ะบบกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยวแบบอ่�นำๆ ซ่�งมอบ
คว�มสะดวกี่สบ�ยและปร์ะสิทธีภิั�พจั�กี่กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ด้วยกี่�ร์แตะเพ่ยงครั์�งเด่ยว ขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่ให้คว�มคว�ม
โปร่์งใสและคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ควบค่มข้อมูลส่วนำบ่คคลของผู้่ใช้ื่ท่�ม�กี่ข่�นำ

ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ตั�งค่�บัญช่ื่และลงช่ื่�อเข้�แอปและเวบ็ไซต์ได้โดยใช้ื่ Apple ID ท่�ผู้่ใช้ื่ม่อยู่แล้ว และ
ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ควบค่มข้อมูลส่วนำบ่คคลของตนำได้ม�กี่ยิ�งข่�นำ แอปส�ม�ร์ถถ�มแค่ช่ื่�อและท่�อยู่อ่เมลของผู้่ใช้ื่เม่�อตั�งค่�
บัญช่ื่ได้ และผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่ได้เสมอว่� พวกี่เข�จัะแชื่ร์์ท่�อยู่อ่เมลส่วนำบ่คคลของตัวเองกัี่บแอป หร่์อเล่อกี่ท่�จัะไม่
เปิดเผ่ยท่�อยู่อ่เมลส่วนำบ่คคลของตนำ แล้วใช้ื่บริ์กี่�ร์ส่งต่ออ่เมลส่วนำตัวของ Apple ท่�เป็นำบริ์กี่�ร์ใหม่แทนำ บริ์กี่�ร์ส่ง
ต่ออ่เมลน่ำ�จัะแชื่ร์์ท่�อยู่อ่เมลท่�ไม่ร์ะบ่ช่ื่�อและไม่ซำ�กัี่นำ ซ่�งจัะส่งต่อไปยังท่�อยู่อ่เมลส่วนำบ่คคลของผู้่ใช้ื่เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ยังคง
ได้รั์บกี่�ร์ติดต่อท่�เป็นำปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่นัำกี่พัฒนำ� แต่ก็ี่ยังรั์กี่ษ�ร์ะดับคว�มเป็นำส่วนำตัวและกี่�ร์ควบค่มเหน่ำอข้อมูลส่วนำ
บ่คคลของตัวเอง

ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple สร้์�งข่�นำเพ่�อคว�มปลอดภััย ผู้่ใช้ื่ท่กี่คนำท่�ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple จัะต้องเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัไว้สำ�หรั์บ Apple ID ของตนำ กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัไม่เพ่ยงช่ื่วยรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย
ของ Apple ID ของผู้่ใช้ื่ แต่ยังช่ื่วยรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของบัญช่ื่ท่�ผู้่ใช้ื่ตั�งค่�ไว้กัี่บแอปอ่กี่ด้วย นำอกี่จั�กี่น่ำ� Apple 
ได้พัฒนำ�และร์วมสัญญ�ณ์ป้องกัี่นำกี่�ร์หลอกี่ลวงท่�รั์กี่ษ�คว�มเป็นำส่วนำตัวเข้�กัี่บลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ด้วย 
สัญญ�ณ์น่ำ�ช่ื่วยให้นัำกี่พัฒนำ�มั�นำใจัได้ว่�ผู้่ใช้ื่ร์�ยใหม่ของพวกี่เข�เป็นำคนำจัริ์งๆ ไม่ใช่ื่บอตหร่์อบัญช่ื่ท่�เข่ยนำข่�นำ

 ร์หัสัผ่านที�ปลอดภัยสูงแบบอัตโนมัติ
เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำพวงกี่่ญแจั iCloud แล้ว iOS, iPadOS และ macOS จัะสร์้�งร์หัสผ่่�นำแบบส่่มท่�ปลอดภััยสูงและไม่
ซำ�กัี่นำเม่�อผู้่ใช้ื่ลงทะเบ่ยนำหร่์อเปล่�ยนำร์หัสผ่่�นำของตนำบนำเวบ็ไซต์ในำ Safari ในำ iOS และ iPadOS กี่�ร์สร้์�งร์หัสผ่่�นำ
ท่�ปลอดภััยสูงแบบอัตโนำมัติยังม่ให้ใช้ื่ในำแอปอ่กี่ด้วย โดยผู้่ใช้ื่ต้องไม่ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูง ร์หัสผ่่�นำท่�สร้์�งจัะบันำ
ท่กี่อยู่ในำพวงกี่่ญแจัและอัปเดตอยู่เสมอบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องด้วยพวงกี่่ญแจั iCloud เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำอยู่

ต�มค่�เริ์�มต้นำแล้ว ร์หัสผ่่�นำท่�สร้์�งโดย iOS และ iPadOS จัะม่อักี่ขร์ะ 20 ตัว ซ่�งปร์ะกี่อบไปด้วยตัวเลขหน่ำ�งตัว 
อักี่ขร์ะตัวพิมพ์ใหญ่หน่ำ�งตัว เคร่์�องหม�ยข่ดสั�นำสองข่ด และอักี่ขร์ะตัวพิมพ์เล็กี่ 16 ตัว ร์หัสผ่่�นำท่�สร้์�งเหล่�น่ำ�ม่คว�ม
ปลอดภััยสูง โดยปร์ะกี่อบด้วย Entropy 71 บิต

ร์หัสผ่่�นำถูกี่สร้์�งข่�นำโดยอิงจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัจับัท่�พิจั�ร์ณ์�ว่�ปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ช่ื่องร์หัสผ่่�นำใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์สร้์�งร์หัส
ผ่่�นำหร่์อไม่ ถ้�กี่�ร์ตร์วจัจับัไม่ร์ู้จักัี่ร์หัสผ่่�นำเฉัพ�ะบริ์บทท่�ใช้ื่ในำร์ะหว่�งกี่�ร์สร้์�งร์หัสผ่่�นำ นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถ
ตั�งค่� UITextContentType.newPassword บนำช่ื่องข้อคว�มได้ และนัำกี่พัฒนำ�เวบ็ก็ี่ส�ม�ร์ถตั�งค่� 
autocomplete= “new-password” บนำองค์ปร์ะกี่อบ <input> ได้
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แอปและเวบ็ไซต์ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดกี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ร์หัสผ่่�นำท่�สร้์�งส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่บบริ์กี่�ร์ท่�
เก่ี่�ยวข้องได้ นัำกี่พัฒนำ�กี่ำ�หนำดกี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์เหล่�น่ำ�โดยใช้ื่ UITextInputPasswordRules หร่์อค่ณ์ลักี่ษณ์ะ 
passwordrules บนำองค์ปร์ะกี่อบ input จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะสร์้�งร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยท่�ส่ดเพ่�อให้เป็นำไปต�ม 
กี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์เหล่�น่ำ�อย่�งสมบูร์ณ์์

 ความปลอดภัยของการ์ป้อนร์หัสัผ่านอัตโนมัติ
กี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติจัะป้อนำเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำพวงกี่่ญแจัโดยอัตโนำมัติ ตัวจัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำสำ�หรั์บ
พวงกี่่ญแจั iCloud และกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติจัะม่ค่ณ์สมบัติต่อไปน่ำ�:

• กี่�ร์ป้อนำเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ในำแอปและเวบ็ไซต์

• กี่�ร์สร้์�งร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูง

• กี่�ร์บันำท่กี่ร์หัสผ่่�นำทั�งในำแอปและเวบ็ไซต์ในำ Safari

• กี่�ร์แชื่ร์์ร์หัสผ่่�นำอย่�งปลอดภััยกัี่บร์�ยช่ื่�อติดต่อของผู้่ใช้ื่

• กี่�ร์ให้ร์หัสผ่่�นำกัี่บ Apple TV ในำบริ์เวณ์ใกี่ล้เค่ยงท่�ร้์องขอเอกี่ส�ร์สิทธีิ�

กี่�ร์สร้์�งและกี่�ร์บันำท่กี่ร์หัสผ่่�นำภั�ยในำแอป ร์วมถ่งกี่�ร์ให้ร์หัสผ่่�นำกัี่บ Apple TV จัะม่ให้ใช้ื่ในำ iOS 
และ iPadOS เท่�นัำ�นำ

 การ์ปอ้นร์หัสัผ่านอัตโนมัติในแอป
iOS และ iPadOS ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถป้อนำช่ื่�อและร์หัสผ่่�นำผู้่ใช้ื่ท่�บันำท่กี่ไวล้งในำช่ื่องท่�เก่ี่�ยวกัี่บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ในำแอปได้ 
ซ่�งคล้�ยกัี่บวธิีก่ี่�ร์ทำ�ง�นำของกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติในำ Safari ในำ iOS และ iPadOS ผู้่ใช้ื่จัะแตะร์ูปกี่่ญแจัในำ
แถบ QuickType ของแป้นำพิมพ์ซอฟต์แวร์์ ในำ macOS สำ�หรั์บแอปท่�สร้์�งด้วย Mac Catalyst เมนูำร์หัสผ่่�นำแบบ
เล่�อนำลงจัะแสดงใต้ช่ื่องท่�เก่ี่�ยวกัี่บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�

เม่�อแอปม่กี่�ร์เช่ื่�อมโยงอย่�งเหน่ำยวแน่ำนำกัี่บเวบ็ไซต์ท่�ใช้ื่กี่ลไกี่กี่�ร์เช่ื่�อมโยงร์ะหว่�งแอปกัี่บเวบ็ไซต์แบบเด่ยวกัี่นำ และ
ดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยไฟล์กี่�ร์เช่ื่�อมโยงเวบ็ไซต์กัี่บแอปของ Apple ไฟล์เด่ยวกัี่นำ แถบ QuickType ของ iOS และ iPadOS 
และเมนูำแบบเล่�อนำลงของ macOS จัะแนำะนำำ�เอกี่ส�ร์สิทธีิ�สำ�หรั์บแอปนัำ�นำโดยตร์งห�กี่ม่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ใดๆ ท่�ถูกี่บันำท่กี่
ไปยังพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติ วิธีน่่ำ�ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่เปิดเผ่ยเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�บันำท่กี่โดย Safari 
ไปยังแอปท่�ใช้ื่ค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยแบบเด่ยวกัี่นำได้โดยท่�แอปเหล่�นัำ�นำไม่ต้องใช้ื่ API

กี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติจัะไม่เปิดเผ่ยเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ให้กัี่บแอปจันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะยินำยอมปล่อยเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ให้กัี่บ 
แอปนัำ�นำ ร์�ยกี่�ร์เอกี่ส�ร์สิทธีิ�จัะถูกี่เร่์ยกี่ใช้ื่จั�กี่หร่์อแสดงภั�ยนำอกี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ของแอป

เม่�อแอปและเวบ็ไซต์ม่คว�มสัมพันำธีท่์�เช่ื่�อถ่อแล้ว และผู้่ใช้ื่ส่งเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ภั�ยในำแอปแล้ว iOS และ iPadOS อ�จั
จัะแจัง้ให้ผู้่ใช้ื่บันำท่กี่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�เหล่�นัำ�นำไปยังพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติสำ�หรั์บใช้ื่ในำภั�ยหลัง

 การ์เข้าถึืงของแอปไปยังร์หัสัผ่านที�บันทึกไว้
แอป iOS, iPadOS และ macOS ส�ม�ร์ถขอคว�มช่ื่วยเหล่อจั�กี่พวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติในำกี่�ร์
ลงช่ื่�อเข้�ได้โดยใช้ื่ ASAuthorizationPasswordProvider และ SecAddSharedWebCredential 
ตัวกี่ำ�หนำดร์หัสผ่่�นำและคำ�ขอของตัวกี่ำ�หนำดร์หัสผ่่�นำส�ม�ร์ถใช้ื่ร่์วมกัี่บลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ได้ เพ่�อให้ม่กี่�ร์เร่์ยกี่ 
API ตัวเด่ยวกัี่นำเพ่�อช่ื่วยเหล่อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�แอปไม่ว่�บัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่จัะอิงร์หัสผ่่�นำหร่์อไม่ก็ี่ต�ม หร่์อไม่ว่�บัญช่ื่นัำ�นำจัะ
สร้์�งโดยใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple หร่์อไม่ก็ี่ต�ม

แอปส�ม�ร์ถเข้�ถ่งร์หัสผ่่�นำท่�บันำท่กี่ไวไ้ด้ต่อเม่�อนัำกี่พัฒนำ�แอปและผู้่ดูแลร์ะบบเวบ็ไซต์ได้ให้อน่ำญ�ตแล้ว และผู้่ใช้ื่ได้
ให้คว�มยินำยอมแล้ว นัำกี่พัฒนำ�แอปแสดงคว�มตั�งใจัเข้�ใช้ื่ง�นำร์หัสผ่่�นำ Safari ท่�บันำท่กี่ไวโ้ดยกี่�ร์ใส่สิทธีิ�ในำแอป
ของตนำ สิทธีิ�จัะแสดงร์�ยช่ื่�อโดเมนำของเวบ็ไซต์ท่�เก่ี่�ยวข้องท่�ม่ค่ณ์สมบัติอย่�งคร์บถ้วนำ และเวบ็ไซต์จัะต้องว�งไฟล์
บนำเซิร์์ฟเวอร์์ของตัวเองท่�แสดงข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�ไม่ซำ�กัี่นำของแอปท่� Apple อน่ำญ�ต
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เม่�อติดตั�งแอปท่�ม่สิทธีิ� com.apple.developer.associated-domains ร์ะบบ iOS และ iPadOS จัะส่งคำ�ขอ TLS 
ไปท่�เวบ็ไซต์แต่ละเวบ็ในำร์�ยกี่�ร์ และร์้องขอหน่ำ�งในำไฟล์ต่อไปน่ำ�:

• apple-app-site-association

• .well-known/apple-app-site-association

ถ้�ไฟล์ดังกี่ล่�วแสดงร์�ยกี่�ร์ข้อมูลจัำ�เพ�ะของแอปท่�ติดตั�ง ร์ะบบ iOS และ iPadOS จัะทำ�เคร่์�องหม�ยเวบ็ไซต์และ
แอปว่�ม่คว�มสัมพันำธีท่์�เช่ื่�อถ่อแล้ว กี่�ร์เร่์ยกี่ API สองตัวน่ำ�จั�กี่คว�มสัมพันำธีท่์�เช่ื่�อถ่อแล้วเท่�นัำ�นำท่�จัะส่งผ่ลให้ม่
กี่�ร์แจัง้ไปยังผู้่ใช้ื่ ซ่�งจัะต้องให้กี่�ร์ยินำยอมก่ี่อนำท่�ร์หัสผ่่�นำใดๆ จัะถูกี่ปล่อยไปยังแอป ถูกี่อัปเดต หร่์อถูกี่ลบ

 คำาแนะนำาสำาหัรั์บความปลอดภัยของร์หัสัผ่าน
ร์�ยกี่�ร์ร์หัสผ่่�นำของกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติในำ iOS, iPadOS และ macOS จัะร์ะบ่ว่�ร์หัสผ่่�นำใดท่�ผู้่ใช้ื่บันำท่กี่ไว้
จัะถูกี่นำากลับมาใช้ีซำากัี่บเวบ็ไซต์อ่�นำ ร์หัสผ่่�นำใดท่�ถ่อว่�ปลอดภัยตำา และร์หัสผ่่�นำใดท่�เกิี่ดการ์รั์�วไหัลของข้อมูล

 ภาพร์วม
กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเด่ยวกัี่นำกัี่บบริ์กี่�ร์ม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งบริ์กี่�ร์อ�จัจัะทำ�ให้บัญช่ื่เหล่�นัำ�นำเส่�ยงต่อกี่�ร์โจัมต่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�แบบ 
Stuffing ถ้�บริ์กี่�ร์ถูกี่โจัมต่และร์หัสผ่่�นำรั์�วไหล ผู้่โจัมต่อ�จัจัะลองใช้ื่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�เด่ยวกัี่นำกัี่บบริ์กี่�ร์อ่�นำๆ เพ่�อสร้์�ง
คว�มเส่ยห�ยต่อบัญช่ื่อ่�นำๆ เพิ�มเติมได้

• ร์หัสผ่่�นำจัะถูกี่ทำ�เคร่์�องหม�ยว่�นำากลับมาใช้ีซำาห�กี่พบว่�ม่กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเด่ยวกัี่นำสำ�หรั์บร์หัสผ่่�นำท่�บันำท่กี่ไว้
ม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งร์หัสผ่่�นำในำโดเมนำต่�งๆ

• ร์หัสผ่่�นำจัะถูกี่ทำ�เคร่์�องหม�ยว่�ไมป่ลอดภัยห�กี่เป็นำร์หัสผ่่�นำท่�ผู้่โจัมต่ส�ม�ร์ถค�ดเด�ได้ง่�ย iOS, iPadOS 
และ macOS จัะตร์วจัห�ร์ูปแบบท่�ใช้ื่บ่อยในำกี่�ร์สร์้�งร์หัสผ่่�นำท่�จัดจัำ�ได้ง่�ย เช่ื่นำ กี่�ร์ใช้ื่คำ�ท่�พบในำพจันำ�น่ำกี่ร์ม 
กี่�ร์เปล่�ยนำแทนำท่�อักี่ขร์ะท่�พบบ่อย (เช่ื่นำ กี่�ร์ใช้ื่ “p4ssw0rd” แทนำ “password”), ร์ูปแบบท่�พบบนำแป้นำพิมพ์ 
(เช่ื่นำ “q12we34r” จั�กี่แป้นำพิมพ์ QWERTY) หร่์อร์ูปแบบกี่�ร์เร่์ยงลำ�ดับท่�ซำ�กัี่นำ (เช่ื่นำ “123123”) ร์ูปแบบ
เหล่�น่ำ�มักี่ถูกี่ใช้ื่บ่อยเพ่�อสร้์�งร์หัสผ่่�นำให้ตร์งต�มข้อกี่ำ�หนำดร์หัสผ่่�นำขั�นำตำ�สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ต่�งๆ แต่ก็ี่ยังเป็นำ 
ร์ูปแบบท่�ผู้่โจัมต่มักี่ใช้ื่เพ่�อพย�ย�มร์ับร์หัสผ่่�นำโดยใช้ื่ แบบ Brute Force อ่กี่ด้วย

เน่ำ�องจั�กี่บร์ิกี่�ร์จัำ�นำวนำม�กี่เจั�ะจังให้ใช้ื่ร์หัส PIN ส่�ถ่งหกี่หลักี่โดยเฉัพ�ะ ร์หัสสั�นำๆ เหล่�น่ำ�จั่งถูกี่ปร์ะเมินำด้วย 
กี่ฎีเกี่ณ์ฑ์์ท่�แตกี่ต่�งกัี่นำ ร์หัส PIN จัะถ่อว�่ไม่ปลอดภััยห�กี่เปน็ำหน่ำ�งในำร์หัส PIN ท่�ใช้ื่บ่อยท่�ส่ด หร่์อห�กี่เปน็ำร์ปูแบบ
กี่�ร์เร่์ยงลำ�ดับจั�กี่น้ำอยไปห�ม�กี่หร่์อจั�กี่ม�กี่ไปห�น้ำอย เช่ื่นำ “1234” หร่์อ “8765” หร่์อห�กี่เป็นำร์ูปแบบท่�ซำ�ๆ 
กัี่นำ เช่ื่นำ “123123” หร่์อ “123321”

• ร์หัสผ่่�นำจัะถูกี่ทำ�เคร่์�องหม�ยว่�รั์�วไหัลห�กี่ค่ณ์สมบัติกี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำส�ม�ร์ถร์ะบ่ได้ว่�ร์หัสผ่่�นำนัำ�นำม่
กี่�ร์รั์�วไหลของข้อมูล โปร์ดดูท่� กี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำ สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

ร์หัสผ่่�นำท่�ไม่ปลอดภััย ใช้ื่ซำ� และรั์�วไหลจัะร์ะบ่อยู่ในำร์�ยกี่�ร์ของร์หัสผ่่�นำ (macOS) หร่์อม่อยู่ในำอินำเทอร์์เฟซ 
คำ�แนำะนำำ�ด้�นำคว�มปลอดภััยโดยเฉัพ�ะ (iOS และ iPadOS) ถ้�ผู้่ใช้ื่เข้�สู่ร์ะบบเวบ็ไซต์ในำ Safari โดยใช้ื่ร์หัสผ่่�นำท่� 
บันำท่กี่ไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ซ่�งเป็นำร์หัสผ่่�นำท่�ไม่ปลอดภััยหร่์อถ่อว่�ไม่ปลอดภััยเน่ำ�องจั�กี่ม่กี่�ร์รั์�วไหลของข้อมูล ร์ะบบจัะ
แสดงกี่�ร์เต่อนำท่�แนำะนำำ�ให้ผู้่ใช้ื่อัปเกี่ร์ดเป็นำร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงแบบอัตโนำมัติ

 การ์อัปเกร์ดความปลอดภัยของการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�สำาหัรั์บบัญชีีใน iOS และ iPadOS
แอปท่�ใช้ื่ส่วนำขย�ยกี่�ร์แก้ี่ไขกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของบัญช่ื่ (ในำเฟร์มเวิร์์คของบริ์กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�) จัะส�ม�ร์ถ 
อัปเกี่ร์ดบัญช่ื่ท่�ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำได้อย่�งง่�ยด�ยด้วยกี่�ร์แตะป่�มเพ่ยงป่�มเด่ยว ตัวอย่�งเช่ื่นำ แอปเหล่�นัำ�นำส�ม�ร์ถสลับไป
ใช้ื่กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple หร่์อร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงแบบอัตโนำมัติได้ ส่วนำขย�ยน่ำ�ม่ให้ใช้ื่ในำ iOS และ iPadOS

ถ้�แอปได้ใช้ื่จ่ัดขย�ยและติดตั�งไวบ้นำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว ผู้่ใช้ื่จัะเห็นำตัวเล่อกี่กี่�ร์อัปเกี่ร์ดกี่�ร์ขย�ยเม่�อดูคำ�แนำะนำำ�ด้�นำ
คว�มปลอดภััยของร์หัสผ่่�นำของเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บแอปในำตัวจัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำพวงกี่่ญแจั iCloud ในำกี่�ร์
ตั�งค่� กี่�ร์อัปเกี่ร์ดยังม่ให้เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�แอปด้วยเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�ม่คว�มเส่�ยงด้วยเช่ื่นำกัี่นำ แอปม่คว�มส�ม�ร์ถในำ
กี่�ร์สั�งให้ร์ะบบไม่แจัง้ตัวเล่อกี่กี่�ร์อัปเกี่ร์ดให้ผู้่ใช้ื่ทร์�บหลังจั�กี่ลงช่ื่�อเข้� กี่�ร์ใช้ื่ AuthenticationServices API 
แบบใหม่ทำ�ให้แอปส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำส่วนำขย�ยและดำ�เนิำนำกี่�ร์อัปเกี่ร์ดได้ด้วยตัวเองจั�กี่กี่�ร์ตั�งค่�บัญช่ื่หร่์อหน้ำ�จัอ
กี่�ร์จัดักี่�ร์บัญช่ื่ในำแอปได้ด้วย
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แอปส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะร์องรั์บกี่�ร์อัปเกี่ร์ดร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััย กี่�ร์อัปเกี่ร์ดลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple หร่์อกี่�ร์อัปเกี่ร์ด
ทั�งสองแบบได้ ในำกี่�ร์อัปเกี่ร์ดร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูง ร์ะบบจัะสร้์�งร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงแบบอัตโนำมัติให้ผู้่ใช้ื่ ถ้�
จัำ�เป็นำ แอปส�ม�ร์ถสร้์�งกี่ฎีสำ�หรั์บร์หัสผ่่�นำแบบกี่ำ�หนำดเองให้ปฏิิบัติต�มเม่�อสร้์�งร์หัสผ่่�นำใหม่ได้ เม่�อผู้่ใช้ื่สลับ
บัญช่ื่จั�กี่กี่�ร์ใช้ื่ร์หัสผ่่�นำเป็นำกี่�ร์ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ร์ะบบจัะมอบเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ฉับับใหม่
กัี่บส่วนำขย�ยท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บบัญช่ื่ดังกี่ล่�ว ร์ะบบจัะไม่มอบอ่เมล Apple ID ของผู้่ใช้ื่ให้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของเอกี่ส�ร์สิทธีิ� 
หลังจั�กี่อัปเกี่ร์ดลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple สำ�เร็์จัแล้ว ร์ะบบจัะลบเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของร์หัสผ่่�นำท่�ใช้ื่ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ออกี่จั�กี่ 
พวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ห�กี่ม่กี่�ร์บันำท่กี่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ดังกี่ล่�วไวใ้นำพวงกี่่ญแจันัำ�นำ

ส่วนำขย�ยกี่�ร์แก้ี่ไขกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�บัญช่ื่ม่โอกี่�สในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่เพิ�มเติมก่ี่อนำจัะดำ�เนิำนำ
กี่�ร์อัปเกี่ร์ด สำ�หรั์บกี่�ร์อัปเกี่ร์ดท่�เริ์�มต้นำภั�ยในำตัวจัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำหร่์อหลังจั�กี่ลงช่ื่�อเข้�แอป ส่วนำขย�ยจัะมอบ
ช่ื่�อผู้่ใช้ื่และร์หัสผ่่�นำของบัญช่ื่เพ่�ออัปเกี่ร์ด สำ�หรั์บกี่�ร์อัปเกี่ร์ดในำแอป ร์ะบบจัะให้ช่ื่�อผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ ถ้�ส่วนำขย�ยต้องใช้ื่
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�เพิ�มเติม ส่วนำขย�ยจัะขอให้แสดงอินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่แบบกี่ำ�หนำดเองก่ี่อนำท่�จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์อัปเกี่ร์ดต่อ
ไป กี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำท่�ตั�งไวส้ำ�หรั์บแสดงอินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่น่ำ�ค่อเพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ป้อนำปัจัจัยัร์องของกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�เพ่�อ
อน่ำญ�ตกี่�ร์อัปเกี่ร์ด

 การ์ตร์วจัสอบร์หัสัผ่าน
กี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำเป็นำค่ณ์สมบัติท่�จับัคู่ร์หัสผ่่�นำท่�จัดัเก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติของผู้่ใช้ื่กัี่บ
ร์�ยกี่�ร์ท่�อัปเดตและดูแลอย่�งต่อเน่ำ�องของร์หัสผ่่�นำท่�ทร์�บว่�ม่กี่�ร์รั์�วไหลจั�กี่องค์กี่ร์ออนำไลน์ำต่�งๆ ถ้�เปิดใช้ื่
ค่ณ์สมบัติน่ำ�อยู่ โปร์โตคอลกี่�ร์ตร์วจัสอบจัะจับัคู่ร์หัสผ่่�นำพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติของผู้่ใช้ื่กัี่บร์�ยกี่�ร์
ท่�ดูแลอย่�งต่อเน่ำ�อง

 วิธกีาร์ทำางานของการ์ตร์วจัสอบ
อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะทำ�กี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่แบบวนำซำ�อย่�งต่อเน่ำ�อง โดยค้นำห�ช่ื่วงเวล�ท่�ไม่ข่�นำกัี่บ 
ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่หร่์อร์ูปแบบกี่�ร์ใช้ื่ตัวจัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำ วธิีน่่ำ�จัะช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�สถ�นำะกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำอัปเดต
ตร์งกัี่นำกัี่บร์�ยกี่�ร์ท่�ดูแลในำปัจัจ่ับันำของร์หัสผ่่�นำท่�ม่กี่�ร์รั์�วไหล ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์รั์�วไหลของข้อมูลท่�เก่ี่�ยวข้อง
กัี่บจัำ�นำวนำร์หัสผ่่�นำจัำ�นำวนำม�กี่ท่�ไม่ซำ�กัี่นำของผู้่ใช้ื่ คำ�ขอจัะถูกี่แบ่งเป็นำกี่ล่่มแล้วดำ�เนิำนำกี่�ร์แบบคู่ขนำ�นำ กี่�ร์ตร์วจั
สอบแต่ละครั์�งจัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำร์หัสผ่่�นำในำจัำ�นำวนำท่�แน่ำนำอนำควบคู่กัี่นำ และห�กี่ผู้่ใช้ื่ม่น้ำอยกี่ว่�จัำ�นำวนำน่ำ�  
ร์หัสผ่่�นำแบบส่่มจัะถูกี่สร้์�งข่�นำและเพิ�มลงในำข้อคว�มค้นำห�เพ่�อสร้์�งคว�มแตกี่ต่�ง

 ร์หัสัผ่านจับัคู่กันได้อย่างไร์
ร์หัสผ่่�นำจัะจับัคู่กัี่นำโดยผ่่�นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์สองส่วนำ ร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลท่�พบบ่อยท่�ส่ดจัะอยู่ภั�ยในำร์�ยกี่�ร์ภั�ยในำเคร์่�อง
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ ถ้�ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่อยู่ในำร์�ยกี่�ร์น่ำ� ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำในำทันำท่โดยไม่ม่กี่�ร์โต้ตอบภั�ย
นำอกี่ใดๆ สิ�งน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�จัะไม่ม่ข้อมูลอยู่รั์�วไหลเก่ี่�ยวกัี่บร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ ซ่�งเป็นำร์หัสผ่่�นำท่�
ม่คว�มเส่�ยงม�กี่ท่�ส่ดเน่ำ�องจั�กี่กี่�ร์ละเมิดร์หัสผ่่�นำ

ถ้�ร์หัสผ่่�นำไม่อยู่ในำร์�ยกี่�ร์ท่�ใช้ื่บ่อยท่�ส่ด ร์ะบบจัะจับัคู่ร์หัสผ่่�นำนัำ�นำกัี่บร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลน้ำอยท่�ส่ด

 การ์เปรี์ยบเทียบร์หัสัผ่านของผู้ใช้ีกับร์ายการ์ที�ดูแล
กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ไม่ม่ร์หัสผ่่�นำในำร์�ยกี่�ร์ภั�ยในำเคร์่�องเป็นำกี่�ร์จับัคู่ร์หัสผ่่�นำท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่�ร์โต้ตอบ
บ�งส่วนำกัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ Apple เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ท่�ถูกี่ต้องไม่ส่งไปท่� Apple ร์ูปแบบของ
อินเทอร์์เซกชัี�นของชุีดการ์เข้าร์หัสัแบบส่วนตัวถูกี่ใช้ื่ง�นำโดยเปร่์ยบเท่ยบร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่กัี่บช่ื่ดของร์หัสผ่่�นำท่� 
รั์�วไหลจัำ�นำวนำม�กี่ สิ�งน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�สำ�หรั์บร์หัสผ่่�นำท่�ม่คว�มเส่�ยงในำกี่�ร์ละเมิดน้ำอยลง  
จัะม่กี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลเพ่ยงเล็กี่น้ำอยกัี่บ Apple สำ�หรั์บร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลน่ำ�จัะจัำ�กัี่ดคำ�นำำ�หน้ำ� 15 บิตของแฮชื่ 
กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์เอ�ร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลบ่อยท่�ส่ดออกี่จั�กี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์โต้ตอบโดยใช้ื่ร์�ยกี่�ร์ภั�ยในำเคร์่�องของ  
ร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลบ่อยท่�ส่ดจัะช่ื่วยลดส่วนำท่�แตกี่ต่�งท่�สัมพันำธีกั์ี่บคว�มถ่�ของร์หัสผ่่�นำในำกี่ล่่มบริ์กี่�ร์เวบ็ ซ่�งทำ�ให้เป็นำ
ไปไม่ได้ในำเชิื่งปฏิิบัติท่�จัะอน่ำม�นำร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่จั�กี่กี่�ร์ค้นำห�เหล่�น่ำ�
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โปร์โตคอลท่�ร์องรั์บจัะแบ่งพ�ร์์ติชัื่�นำร์�ยกี่�ร์ของร์หัสผ่่�นำท่�เร่์ยบเร่์ยงซ่�งปร์ะกี่อบด้วยร์หัสผ่่�นำปร์ะม�ณ์ 1.5 พันำล้�นำ
ร์หัสในำแต่ละครั์�งท่�ม่กี่�ร์เข่ยนำน่ำ� โดยแบ่งออกี่เป็นำกี่ล่่มต่�งๆ 215 กี่ล่่ม กี่ล่่มท่�ร์หัสผ่่�นำอยู่จัะอิงต�ม 15 บิตแร์กี่ของ
ค่�แฮชื่ SHA256 ของร์หัสผ่่�นำ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลแต่ละร์�ยกี่�ร์จัะม่ pw ท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บจ่ัดท่�เป็นำเส้นำโค้ง
ร์ูปไข่บนำเส้นำโค้ง NIST P256 ดังน่ำ�: Ppw = ⍺·HSWU(pw) โดย ⍺ ค่อกี่่ญแจัแบบส่่มท่�เป็นำคว�มลับท่�ม่เพ่ยง Apple ท่�
ทร์�บ และ HSWU ค่อฟังก์ี่ชัื่�นำ Oracle แบบส่่มท่�เท่ยบผั่งร์หัสผ่่�นำกัี่บจ่ัดท่�เป็นำเส้นำโค้งโดยอิงจั�กี่วธิีก่ี่�ร์ Shallue-
van de Woestijne-Ulas กี่�ร์แปลงข้อมูลน่ำ�ออกี่แบบม�เพ่�อซ่อนำค่�ของร์หัสผ่่�นำในำเชิื่งคำ�นำวณ์และช่ื่วยป้องกัี่นำไม่
ให้เปิดเผ่ยร์หัสผ่่�นำท่�รั์�วไหลใหม่ผ่่�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำ

ในำกี่�ร์คำ�นำวณ์อินำเตอร์์เซกี่ชัื่�นำของช่ื่ดกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบส่วนำตัว อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะกี่ำ�หนำดกี่ล่่มท่�ร์หัสผ่่�นำอยู่โดย
ใช้ื่ λ ซ่�งเป็นำคำ�นำำ�หน้ำ� 15 บิตของ SHA256(upw) โดยท่� upw จัะเป็นำส่วนำหน่ำ�งของร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะ
สร้์�งค่�คงท่�แบบส่่มของตัวเอง นัำ�นำค่อ β แล้วส่งจ่ัด Pc = β·HSWU(upw) ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์พร้์อมกัี่บคำ�ขอของกี่ล่่มท่�
สอดคล้องกัี่นำกัี่บ λ ท่�เซิร์์ฟเวอร์์น่ำ� β จัะซ่อนำข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่และจัำ�กัี่ด λ ในำกี่�ร์เปิดเผ่ยข้อมูลท่�อยู่ในำ
ร์หัสผ่่�นำกัี่บ Apple ส่ดท้�ย เซิร์์ฟเวอร์์จัะรั์บจ่ัดท่�ส่งจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่แล้วคำ�นำวณ์ ⍺Pc = ⍺β·HSWU(upw) จั�กี่
นัำ�นำส่งค่�ค่นำพร้์อมกัี่บกี่ล่่มของจ่ัดท่�เหม�ะสม Bλ={ Ppw | SHA256(pw) ซ่�งข่�นำต้นำด้วยคำ�นำำ�หน้ำ� λ} ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์

ข้อมูลท่�ส่งค่นำจัะทำ�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์คำ�นำวณ์ B’λ={β·Ppw | Ppw∈Bλ} แล้วตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่รั์�วไหลห�กี่ 
⍺Pc ∈B'λ

 การ์ส่งร์หัสัผ่านใหักั้บผู้ใช้ีอื�นหัรื์ออุปกร์ณ์์ Apple เครื์�องอื�น
Apple ส่งร์หัสผ่่�นำอย่�งปลอดภััยไปยังผู้่ใช้ื่หร่์ออ่ปกี่ร์ณ์์ Apple อ่�นำด้วย AirDrop และบนำ Apple TV

 การ์บันทึกเอกสาร์สิทธิ�ไปยังอุปกร์ณ์์อื�นด้วย AirDrop
เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ iCloud ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่ AirDrop เพ่�อส่งข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�บันำท่กี่ไวไ้ปยังอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำ ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว 
ปร์ะกี่อบด้วยช่ื่�อผู้่ใช้ื่และร์หัสผ่่�นำ ร์วมถ่งเวบ็ไซต์ท่�บันำท่กี่ร์หัสผ่่�นำนัำ�นำไว ้กี่�ร์ส่งเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ด้วย AirDrop จัะ
ดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำโหมดเฉัพ�ะร์�ยช่ื่�อเท่�นัำ�นำโดยไม่คำ�น่ำงถ่งกี่�ร์ตั�งค่�ของผู้่ใช้ื่ หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ให้คว�มยินำยอมแล้ว ข้อมูล
ปร์ะจัำ�ตัวจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจักี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติของผู้่ใช้ื่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำเคร่์�องรั์บ

 การ์ป้อนเอกสาร์สิทธิ�ในแอปบน Apple TV
Apple TV ม่กี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติให้ใช้ื่ง�นำเพ่�อป้อนำเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ลงในำแอปบนำเคร่์�อง เม่�อผู้่ใช้ื่เน้ำนำท่�ช่ื่อง
ข้อคว�มช่ื่�อผู้่ใช้ื่หร่์อร์หัสผ่่�นำในำ tvOS Apple TV จัะเริ์�มปร์ะกี่�ศคำ�ขอสำ�หรั์บกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติผ่่�นำบลูทูธี
พลังง�นำตำ� (BLE)

iPhone, iPad หร่์อ iPod touch ในำบริ์เวณ์ใกี่ล้เค่ยงจัะแสดงกี่�ร์แจัง้โดยเชิื่ญให้ผู้่ใช้ื่แชื่ร์์เอกี่ส�ร์สิทธีิ�กัี่บ 
Apple TV น่ำ�ค่อวธิีก่ี่�ร์สร้์�งวธิีก่ี่�ร์เข้�ร์หัส:

• ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์และ Apple TV ใช้ื่บัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำ กี่�ร์เข้�ร์หัสร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์จัะเกิี่ดข่�นำโดยอัตโนำมัติ

• ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud นำอกี่เหน่ำอจั�กี่บัญช่ื่ท่� Apple TV ใช้ื่ ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้ให้สร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อม
ต่อท่�เข้�ร์หัสผ่่�นำกี่�ร์ใช้ื่ร์หัส PIN ในำกี่�ร์รั์บกี่�ร์แจัง้น่ำ� iPhone ต้องปลดล็อคอยู่และอยู่ในำร์ะยะใกี่ล้เค่ยงกัี่บ 
Siri Remote ท่�จับัคู่กัี่บ Apple TV เคร่์�องนัำ�นำ

หลังจั�กี่สร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสลิงก์ี่ BLE เอกี่ส�ร์สิทธีิ�จัะถูกี่ส่งไปท่� Apple TV แล้วป้อนำ
อัตโนำมัติลงในำช่ื่องข้อคว�มท่�เก่ี่�ยวข้องบนำแอป
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 ส่วนขยายผู้ใหับ้ริ์การ์เอกสาร์สิทธิ�
ในำ iOS, iPadOS และ macOS ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดกี่�ร์เข้�ร่์วมแอปของบริ์ษัทอ่�นำเป็นำผู้่ให้บริ์กี่�ร์เอกี่ส�ร์สิทธีิ�
สำ�หรั์บกี่�ร์ป้อนำร์หัสผ่่�นำอัตโนำมัติในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์หัสผ่่�นำ (iOS และ iPadOS) หร่์อในำกี่�ร์ตั�งค่�ส่วนำขย�ยในำกี่�ร์ตั�ง
ค่�ร์ะบบ (macOS) ได้ กี่ลไกี่น่ำ�จัะสร์้�งอยู่บนำส่วนำขย�ยของแอป ส่วนำขย�ยผู้่ให้บริ์กี่�ร์เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ต้องม่ม่มมอง
สำ�หรั์บกี่�ร์เล่อกี่เอกี่ส�ร์สิทธีิ� และส่วนำขย�ยอ�จัส�ม�ร์ถให้เมต�ด�ต้�เก่ี่�ยวกัี่บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�บันำท่กี่หร่์อไม่ก็ี่ได้ 
เพ่�อให้ส�ม�ร์ถเสนำอได้โดยตร์งบนำแถบ QuickType (iOS และ iPadOS) หร่์อในำคำ�แนำะนำำ�โดยกี่�ร์เติมอัตโนำมัติ 
(macOS) เมต�ด�ต้�ปร์ะกี่อบด้วยเวบ็ไซต์ของเอกี่ส�ร์สิทธีิ�และช่ื่�อผู้่ใช้ื่ท่�เก่ี่�ยวข้อง แต่ไม่ม่ร์หัสผ่่�นำ โดย iOS, 
iPadOS และ macOS จัะส่�อส�ร์กัี่บส่วนำขย�ยเพ่�อรั์บร์หัสผ่่�นำเม่�อผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะป้อนำเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ลงในำแอปหร่์อ
เวบ็ไซต์ในำ Safari เมต�ด�ต้�เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่ภั�ยในำตัวบร์ร์จ่ัของแอปของผู้่ให้บริ์กี่�ร์เอกี่ส�ร์สิทธีิ� และจัะ
ถูกี่เอ�ออกี่โดยอัตโนำมัติเม่�อถอนำกี่�ร์ติดตั�งแอป

 พวงกุญแจั iCloud

 ภาพร์วมความปลอดภัยของพวงกุญแจั iCloud

พวงกี่่ญแจั iCloud ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเช่ื่�อมข้อมูลร์หัสผ่่�นำของตนำเองร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS และ
คอมพิวเตอร์์ Mac ได้อย่�งปลอดภััย โดยไม่เปิดเผ่ยข้อมูลนัำ�นำไปท่� Apple นำอกี่เหน่ำอจั�กี่คว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�ม
ปลอดภััยท่�แน่ำนำหนำ�แล้ว เป้�หม�ยอ่�นำท่�ส่งผ่ลกี่ร์ะทบต่อกี่�ร์ออกี่แบบและสถ�ปัตยกี่ร์ร์มของพวงกี่่ญแจั iCloud เป็นำ
อย่�งสูงค่อคว�มสะดวกี่ในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ และคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั พวงกี่่ญแจั iCloud ปร์ะกี่อบด้วย
บริ์กี่�ร์สองอย่�ง ค่อ กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลพวงกี่่ญแจัและกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั

Apple ออกี่แบบพวงกี่่ญแจั iCloud และกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั เพ่�อให้ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่ยังคงได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องภั�ยในำ
เง่�อนำไขต่อไปน่ำ�:

• บัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่ไม่ปลอดภััย

• iCloud ถูกี่บ่กี่ร์่กี่จั�กี่ผู้่โจัมต่ภั�ยนำอกี่หร่์อพนัำกี่ง�นำ

• บ่คคลอ่�นำเข้�ถ่งบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่

 การ์ร์วมตัวจัดัการ์ร์หัสัผ่านกับพวงกุญแจั iCloud
iOS, iPadOS และ macOS ส�ม�ร์ถสร์้�งสตริ์งแบบส่่มท่�ปลอดภััยสูงในำเชิื่งกี่�ร์เข้�ร์หัสได้โดยอัตโนำมัติเพ่�อใช้ื่เป็นำ
ร์หัสผ่่�นำบัญช่ื่ในำ Safari นำอกี่จั�กี่น่ำ� iOS และ iPadOS ยังส�ม�ร์ถสร้์�งร์หัสผ่่�นำท่�ปลอดภััยสูงสำ�หรั์บแอปได้อ่กี่
ด้วย ร์หัสผ่่�นำท่�สร้์�งแล้วจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำพวงกี่่ญแจัและเช่ื่�อมข้อมูลกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัจัะถ่�ยโอนำ
จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งไปยังอ่กี่เคร่์�องหน่ำ�งโดยผ่่�นำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple แต่จัะเข้�ร์หัสด้วยวธิีก่ี่�ร์ท่�ทำ�ให้ Apple 
และอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำๆ อ่�นำเน่ำ�อห�ไม่ได้

 การ์เชืี�อมข้อมูลพวงกุญแจัที�ปลอดภัย

เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ง�นำพวงกี่่ญแจั iCloud เป็นำครั์�งแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะสร์้�งวงจัร์ท่�เช่ื่�อถ่อได้ และสร้์�งข้อมูลปร์ะจัำ�
ตัวกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลสำ�หรั์บตัวเอง ข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจัส่วนำตัวและกี่่ญแจั
ส�ธี�ร์ณ์ะ และจััดเก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจัของอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลจัะ
อยู่ในำวงจัร์ และวงจัร์จัะได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อสองครั์�ง ครั์�งแร์กี่โดยใช้ื่กี่่ญแจัส่วนำตัวของข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อม
ข้อมูล จั�กี่นัำ�นำอ่กี่ครั์�งด้วยกี่่ญแจัร์ูปไข่แบบอสมม�ตร์ (โดยใช้ื่ P-256) ท่�ได้รั์บจั�กี่ร์หัสผ่่�นำบัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่ 
พ�ร์�มิเตอร์์ (ค่� salt และกี่�ร์ทำ�ซำ�แบบส่่ม) ท่�จัดัเก็ี่บไว้กัี่บวงจัร์นัำ�นำใช้ื่เพ่�อสร้์�งกี่่ญแจัท่�อิงต�มร์หัสผ่่�นำ iCloud 
ของผู้่ใช้ื่

สำ�หรั์บบัญช่ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั วงจัร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลเพิ�มเติมท่�คล้�ยกัี่นำจัะถูกี่สร้์�งข่�นำและจัดัเก็ี่บไวใ้นำ 
CloudKit ข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำของอ่ปกี่ร์ณ์์ในำร์ะบบน่ำ�ปร์ะกี่อบด้วยกี่่ญแจัร์ูปไข่แบบไม่สมม�ตร์สองคู่ (โดยใช้ื่ P-384) 
ซ่�งจัดัเก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจัด้วย อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องม่ร์�ยกี่�ร์ข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�เช่ื่�อถ่อโดยอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ และม่กี่�ร์
ลงช่ื่�อในำร์�ยกี่�ร์น่ำ�โดยใช้ื่กี่่ญแจัข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำอันำใดอันำหน่ำ�ง
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 พื�นที�จััดเก็บข้อมูล iCloud ของวงจัร์การ์เชืี�อมข้อมูล
วงจัร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลค่�กี่่ญแจั iCloud ของผู้่ใช้ื่ ซ่�งไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำ
ได้โดยไม่ทร์�บร์หัสผ่่�นำ iCloud ของผู้่ใช้ื่ และไม่ส�ม�ร์ถแก้ี่ไขได้อย่�งถูกี่ต้องห�กี่ไม่ม่กี่่ญแจัส่วนำตัวของข้อมูลร์ะบ่
ตัวตนำท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลของสม�ชิื่กี่

สำ�หรั์บบัญช่ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั ร์�ยกี่�ร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลของแต่ละอ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำ CloudKit 
ร์�ยกี่�ร์ไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำได้โดยไม่ทร์�บร์หัสผ่่�นำ iCloud ของผู้่ใช้ื่ และไม่ส�ม�ร์ถแก้ี่ไขได้อย่�งถูกี่ต้องห�กี่ไม่ม่
กี่่ญแจัส่วนำตัวของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำเจั�้ของ

 วิธเีพิ�มอุปกร์ณ์์เครื์�องอื�นของผู้ใช้ีไปยังวงจัร์การ์เชืี�อมข้อมูล
เม่�อลงช่ื่�อเข้� iCloud สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ใหม่จัะเข้�ร่์วมวงจัร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลพวงกี่่ญแจั iCloud ด้วยวธิีใ่ดวธิีห่น่ำ�ง
จั�กี่สองวธิี:่ โดยกี่�ร์จับัคู่และรั์บกี่�ร์สนัำบสน่ำนำโดยอ่ปกี่ร์ณ์์พวงกี่่ญแจั iCloud ท่�ม่อยู่ หร่์อโดยใช้ื่กี่�ร์กีู่้ค่นำ 
พวงกี่่ญแจั iCloud

ในำร์ะหว่�งขั�นำตอนำกี่�ร์จับัคู่ อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่สมัคร์จัะสร้์�งข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลใหม่สำ�หรั์บทั�งวงจัร์ 
กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลและร์�ยกี่�ร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูล (สำ�หรั์บบัญช่ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั) และแสดงต่อผู้่สนัำบสน่ำนำ  
ผู้่สนัำบสน่ำนำจัะเพิ�มกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของสม�ชิื่กี่ใหม่ลงในำวงจัร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลและลงช่ื่�อเข้�อ่กี่ครั์�งด้วยข้อมูลร์ะบ่ 
ตัวตนำท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลและร์หัสท่�ได้ม�จั�กี่ร์หัสผ่่�นำ iCloud ของผู้่ใช้ื่ วงจัร์เช่ื่�อมข้อมูลใหม่จัะอยู่บนำ iCloud ซ่�งจัะ 
ลงช่ื่�อในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำโดยสม�ชิื่กี่ใหม่ของวงจัร์ ในำบัญช่ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่สนัำบสน่ำนำ
ยังจััดเตร่์ยมบัตร์กำานัลท่�ม่กี่�ร์ลงช่ื่�อด้วยร์หัสร์ะบ่ตัวตนำของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เข้�ร่์วมด้วย ซ่�งเป็นำกี่�ร์แสดงว�่อ่ปกี่ร์ณ์์
ของผู้่สมัคร์ควร์ได้รั์บคว�มเช่ื่�อถ่อ จั�กี่นัำ�นำจัะอัปเดตร์�ยกี่�ร์ข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลท่�เช่ื่�อถ่อได้แต่ละ
ร์�ยกี่�ร์เพ่�อให้คร์อบคล่มผู้่สมัคร์

ตอนำน่ำ�จัะม่สม�ชิื่กี่ของวงจัร์ลงช่ื่�อสองร์�ย และแต่ละร์�ยจัะม่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของเพ่ยร์์ของตัวเอง ตอนำน่ำ�พวกี่เข�
ก็ี่ส�ม�ร์ถเริ์�มแลกี่เปล่�ยนำร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัแต่ละร์�ยกี่�ร์ผ่่�นำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลค่�กี่่ญแจั iCloud หร่์อเก็ี่บไวใ้นำ 
CloudKit ต�มคว�มเหม�ะสมสำ�หรั์บสถ�นำกี่�ร์ณ์์ ถ้�สม�ชิื่กี่ในำวงจัร์ทั�งสองม่กี่�ร์อัปเดตร์�ยกี่�ร์เด่ยวกัี่นำ ร์ะบบจัะ
เล่อกี่ร์�ยกี่�ร์ใดร์�ยกี่�ร์หน่ำ�งซ่�งส่งผ่ลให้ม่คว�มสอดคล้องกัี่นำในำท่�ส่ด แต่ละร์�ยกี่�ร์ท่�ถูกี่เช่ื่�อมข้อมูลจัะถูกี่เข้�ร์หัส 
จั่งส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้โดยอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่ในำวงจัร์ท่�เช่ื่�อถ่อได้ของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ แต่จัะไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสโดยอ่ปกี่ร์ณ์์
เคร่์�องอ่�นำใดหร่์อโดย Apple ได้

เม่�อม่อ่ปกี่ร์ณ์์ใหม่เข้�ร่์วมในำวงจัร์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูล “กี่ร์ะบวนำกี่�ร์เข้�ร่์วม” น่ำ�จัะเกิี่ดข่�นำซำ�ๆ ตัวอย่�งเช่ื่นำ เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์
ท่�ส�มเข้�ร่์วม จัะส�ม�ร์ถจับัคู่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่อยู่ได้ เม่�อเพิ�มเพ่ยร์์ใหม่ เพ่ยร์์ต่�งๆ จัะเช่ื่�อมข้อมูลกัี่บเพ่ยร์์ใหม่ วธิีน่่ำ�ได้
รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�สม�ชิื่กี่ท่กี่คนำจัะม่ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำ

 ซึ�งจัะเชืี�อมข้อมูลเฉพาะบางร์ายการ์เท่านั�น
ร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจับ�งร์�ยกี่�ร์เป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์เฉัพ�ะ เช่ื่นำ กี่่ญแจั iMessage และต้องอยู่เฉัพ�ะในำอ่ปกี่ร์ณ์์เท่�นัำ�นำ 
ด้วยเหต่น่ำ� ท่กี่ร์�ยกี่�ร์ท่�จัะเช่ื่�อมข้อมูลต้องม่กี่�ร์ทำ�เคร่์�องหม�ยด้วยค่ณ์ลักี่ษณ์ะ kSecAttrSynchronizable 
ไวอ้ย่�งชัื่ดเจันำ

Apple จัะตั�งค่�ค่ณ์ลักี่ษณ์ะน่ำ�สำ�หรั์บข้อมูลผู้่ใช้ื่ Safari (ร์วมถ่งช่ื่�อผู้่ใช้ื่ ร์หัสผ่่�นำ และหม�ยเลขบัตร์เคร์ดิต) เช่ื่นำ
เด่ยวกัี่บร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi, กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส HomeKit และร์�ยกี่�ร์พวงกี่่ญแจัอ่�นำๆ ท่�ร์องรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัส iCloud 
แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง

นำอกี่จั�กี่น่ำ� ร์�ยกี่�ร์ในำพวงกี่่ญแจัท่�เพิ�มโดยแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำก็ี่จัะม่ค่�เริ์�มต้นำเป็นำแบบไม่เช่ื่�อมข้อมูลด้วย
เช่ื่นำกัี่นำ นัำกี่พัฒนำ�ต้องตั�งค่�ค่ณ์ลักี่ษณ์ะ kSecAttrSynchronizable เม่�อเพิ�มร์�ยกี่�ร์ลงในำพวงกี่่ญแจั
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 การ์กู้คืนพวงกุญแจั iCloud ที�ปลอดภัย

พวงกี่่ญแจั iCloud จัะฝึ�กี่ข้อมูลพวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ไว้กัี่บ Apple โดยจัะไมอ่น่ำญ�ตให้ Apple อ่�นำร์หัสผ่่�นำและ
ข้อมูลอ่�นำๆ ท่�อยู่ในำพวงกี่่ญแจั ถ่งแม้ว่�ผู้่ใช้ื่จัะม่อ่ปกี่ร์ณ์์เพ่ยงแค่เคร่์�องเด่ยว กี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจัก็ี่จัะเป็นำม�ตร์กี่�ร์
ขั�นำส่ดท้�ยในำกี่�ร์ป้องกัี่นำข้อมูลสูญห�ย ซ่�งเป็นำเร่์�องสำ�คัญอย่�งยิ�งเม่�อใช้ื่ Safari สร้์�งร์หัสผ่่�นำแบบส่่มท่�ม่คว�ม
ปลอดภััยสูงสำ�หรั์บบัญช่ื่บนำเวบ็ เน่ำ�องจั�กี่ร์หัสผ่่�นำเหล่�นัำ�นำจัะบันำท่กี่อยู่ในำพวงกี่่ญแจัเพ่ยงท่�เด่ยวเท่�นัำ�นำ

หลักี่สำ�คัญของกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจัค่อกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ครั์�งท่�สองและบริ์กี่�ร์รั์บฝึ�กี่ท่�ปลอดภััย ซ่�งสร้์�งข่�นำโดย 
Apple เพ่�อร์องรั์บค่ณ์สมบัติน่ำ�โดยเฉัพ�ะ พวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่จัะเข้�ร์หัสด้วยร์หัสท่�ม่คว�มปลอดภััยสูง และบริ์กี่�ร์
รั์บฝึ�กี่จัะมอบสำ�เนำ�ของพวงกี่่ญแจัให้เม่�อเกิี่ดเหต่กี่�ร์ณ์์ท่�ตร์งต�มเง่�อนำไขอันำเข้มงวดเท่�นัำ�นำ

 การ์ใช้ีการ์ตร์วจัสอบสิทธิ�ครั์�งที�สอง
กี่�ร์สร้์�งร์หัสท่�ม่คว�มปลอดภััยสูงม่หล�ยวธิี:่

• ถ้�กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัเปิดใช้ื่ง�นำอยู่สำ�หรั์บบัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่ ร์หัสอ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อกีู่้ค่นำ 
พวงกี่่ญแจัท่�ฝึ�กี่ไว้

• ถ้�ไม่ได้ตั�งค่�กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัไว ้ร์ะบบจัะขอให้ผู้่ใช้ื่สร้์�งร์หัสคว�มปลอดภััย iCloud โดยม่ร์หัส
หกี่หลักี่ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดร์หัสของตัวเองให้ย�วข่�นำ หร่์อพวกี่เข�ส�ม�ร์ถให้อ่ปกี่ร์ณ์์สร้์�งร์หัสลับ
แบบส่่มซ่�งพวกี่เข�ส�ม�ร์ถบันำท่กี่และเก็ี่บไวเ้องได้โดยไม่ต้องใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั

 กร์ะบวนการ์ฝากพวงกุญแจั
หลังจั�กี่สร้์�งร์หัสแล้ว พวงกี่่ญแจัจัะถูกี่ฝึ�กี่ไว้กัี่บ Apple อันำดับแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS หร่์อ macOS จัะส่ง
ออกี่สำ�เนำ�พวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่หน่ำ�งช่ื่ด จั�กี่นัำ�นำจัะเข้�ร์หัสห่อด้วยกี่่ญแจัในำกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) แบบไม่สมม�ตร์ 
และว�งไวใ้นำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลค่�กี่่ญแจั iCloud ของผู้่ใช้ื่ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) จัะถูกี่ห่อด้วยร์หัสรั์กี่ษ�คว�ม
ปลอดภััย iCloud ของผู้่ใช้ื่และด้วยกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของคลัสเตอร์์โมดูลรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ (HSM) ท่�จัะ
จััดเก็ี่บข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไว ้สิ�งน่ำ�จัะกี่ล�ยเป็นำบันทึกการ์โอน iCloud ของผู้่ใช้ื่ สำ�หรั์บบัญช่ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั 
พวงกี่่ญแจัยังถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำ CloudKit และร์วมเข้�กัี่บกี่่ญแจัร์ะดับกี่ล�งท่�ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำได้ด้วยเน่ำ�อห�ของบันำท่กี่
กี่�ร์โอนำ iCloud เท่�นัำ�นำ จัง่ให้กี่�ร์ป้องกัี่นำในำร์ะดับเด่ยวกัี่นำ

เน่ำ�อห�ของบันำท่กี่กี่�ร์โอนำยังอน่ำญ�ตให้อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่กี่�ร์กีู่้ค่นำส�ม�ร์ถเข้�ร่์วมพวงกี่่ญแจั iCloud ได้อ่กี่ครั์�ง ซ่�ง
เป็นำกี่�ร์พิสูจัน์ำกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่อยู่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่กี่�ร์กีู่้ค่นำได้ดำ�เนิำนำกี่�ร์ต�มขั�นำตอนำกี่�ร์โอนำสำ�เร็์จัแล้ว และด้วยเหต่น่ำ�
จั่งได้รั์บกี่�ร์ย่นำยันำตัวตนำจั�กี่เจั้�ของบัญช่ื่แล้ว

หัมายเหัตุ: ถ้�ผู้่ใช้ื่ตัดสินำใจัใช้ื่ร์หัสรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยท่�เข้�ร์หัสแบบส่่มแทนำท่�จัะกี่ำ�หนำดร์หัสของตัวเองหร่์อใช้ื่
ค่�ส่�หลักี่ ข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไว้ก็ี่ไม่จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ แต่ร์หัสรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย iCloud จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อห่อกี่่ญแจัแบบส่่ม
โดยตร์งแทนำ

นำอกี่เหน่ำอจั�กี่กี่�ร์สร์้�งโค้ดคว�มปลอดภััยแล้ว ผู้่ใช้ื่จัะต้องลงทะเบ่ยนำเบอร์์โทร์ศัพท์อ่กี่ด้วย กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะให้กี่�ร์
ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร์ะดับร์องในำร์ะหว่�งกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บข้อคว�ม SMS ท่�ต้องตอบกี่ลับเพ่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์
กีู่้ค่นำต่อไป

 ความปลอดภัยของข้อมูลที�ฝากสำาหัรั์บพวงกุญแจั iCloud

iCloud มอบโคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำท่�ปลอดภััยสำ�หรั์บกี่�ร์ฝึ�กี่พวงกี่่ญแจัเพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�ม่เพ่ยงผู้่ใช้ื่และอ่ปกี่ร์ณ์์
ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตเท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์กีู่้ค่นำได้ สิ�งท่�อยู่เบ่�องหลัง iCloud ค่อคลัสเตอร์์ของโมดูลรั์กี่ษ�คว�ม
ปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ (HSM) ท่�จัะปกี่ป้องข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไว ้ต�มท่�ได้อธีบิ�ยไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� แต่ละคลัสเตอร์์จัะม่กี่่ญแจัท่�ใช้ื่
เข้�ร์หัสข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไว้ภั�ยใต้กี่�ร์ดูแล

ในำกี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั ผู้่ใช้ื่ต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วยบัญช่ื่และร์หัสผ่่�นำ iCloud และตอบ SMS ท่�ส่งไปท่�เบอร์์
โทร์ศัพท์ท่�ลงทะเบ่ยนำไว ้หลังจั�กี่เสร็์จัแล้ว ผู้่ใช้ื่จัะต้องป้อนำร์หัสรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย iCloud ของตัวเอง คลัสเตอร์์ 
HSM จัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ผู้่ใช้ื่ทร์�บร์หัสรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย iCloud หร่์อไม่โดยใช้ื่โปร์โตคอล Secure Remote 
Password (SRP) โดยจัะไม่ส่งตัวร์หัสผ่่�นำไปท่� Apple คลัสเตอร์์แต่ละส่วนำจัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ผู้่ใช้ื่พย�ย�ม
ขอรั์บข้อมูลของตัวเองจันำคร์บจัำ�นำวนำคร์ั�งท่�อน่ำญ�ตแล้วหร่์อไม่ ต�มท่�อธีบิ�ยไว้ด้�นำล่�ง ถ้�ส่วนำใหญ่ยินำยอม 
คลัสเตอร์์จัะแกี่ะห่อข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไวแ้ล้วส่งไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่
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จั�กี่นัำ�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะใช้ื่ร์หัสรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย iCloud เพ่�อแกี่ะห่อกี่่ญแจัแบบส่่มท่�ใช้ื่เข้�ร์หัสพวงกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ 
ด้วยกี่่ญแจันัำ�นำ พวงกี่่ญแจัท่�ได้รั์บจั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลค่�กี่่ญแจั iCloud และ CloudKit จัะถูกี่ถอดร์หัสและกีู่้ค่นำ
ไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ โดย iOS, iPadOS และ macOS จัะอน่ำญ�ตให้ลองตร์วจัสอบสิทธีิ�และด่งข้อมูลท่�ฝึ�กี่เพ่ยง 10 ครั์�ง
เท่�นัำ�นำ หลังจั�กี่พย�ย�มไม่สำ�เร็์จัหล�ยคร์ั�ง ข้อมูลจัะถูกี่ล็อคและผู้่ใช้ื่จัะต้องโทร์ห�ฝึ��ยบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple 
เพ่�อขอให้เพิ�มจัำ�นำวนำคร์ั�งในำกี่�ร์ลอง หลังจั�กี่พย�ย�มไม่สำ�เร็์จัเป็นำครั์�งท่� 10 คลัสเตอร์์ HSM จัะทำ�ล�ยข้อมูลท่�
ฝึ�กี่ไวแ้ละพวงกี่่ญแจัจัะสูญห�ยอย่�งถ�วร์ ซ่�งจัะช่ื่วยปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์พย�ย�มเจั�ะข้อมูลด้วย Brute Force โดย
แลกี่กัี่บกี่�ร์สูญเส่ยข้อมูลพวงกี่่ญแจั

นำโยบ�ยเหล่�น่ำ�เข่ยนำเป็นำโค้ดไวใ้นำเฟิร์์มแวร์์ของ HSM กี่�ร์์ดท่�ม่สิทธีิ�เข้�ถ่งร์ะดับผู้่ดูแลท่�อน่ำญ�ตให้ทำ�กี่�ร์เปล่�ยนำ
แปลงกัี่บเฟิร์์มแวร์์ได้ได้ถูกี่ทำ�ล�ยไปแล้ว คว�มพย�ย�มใดๆ ในำกี่�ร์ดัดแปลงเฟิร์์มแวร์์หร่์อเข้�ถ่งกี่่ญแจัส่วนำตัวจัะ
ทำ�ให้คลัสเตอร์์ HSM ลบกี่่ญแจัส่วนำตัวนัำ�นำ ถ้�เกิี่ดเหต่กี่�ร์ณ์์เช่ื่นำน่ำ�ข่�นำ เจั้�ของพวงกี่่ญแจัแต่ละร์�ยกี่�ร์ท่�ปกี่ป้อง
ด้วยคลัสเตอร์์จัะได้รั์บข้อคว�มแจัง้ว�่ตนำสูญเส่ยข้อมูลท่�ฝึ�กี่ไวแ้ล้ว ซ่�งพวกี่เข�ส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะฝึ�กี่ใหม่ได้

Apple Pay

 ภาพร์วมความปลอดภัยของ Apple Pay
เม่�อใช้ื่ Apple Pay ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ท่�ร์องรั์บเพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยวธิี่
ท่�ง่�ย ปลอดภััย และเป็นำส่วนำตัวในำร์้�นำ แอป และบนำเวบ็ในำ Safari ได้ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์โดยส�ร์ บัตร์ปร์ะจัำ�ตัว 
นัำกี่เร่์ยนำ และบัตร์สำ�หรั์บสอดเปิดอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บ Apple Pay ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้อ่กี่ด้วย ซ่�งเป็นำวธิีท่่�ง่�ย
สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ และถูกี่สร้์�งให้ม่คว�มปลอดภััยทั�งในำฮ�ร์์ดแวร์์และซอฟต์แวร์์

Apple Pay ยังได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบให้ปกี่ป้องข้อมูลส่วนำบ่คคลของผู้่ใช้ื่ด้วย Apple Pay ไม่เก็ี่บร์วบร์วมข้อมูล
ธีร่์กี่ร์ร์มใดๆ ท่�ส�ม�ร์ถโยงกี่ลับไปยังตัวผู้่ใช้ื่ได้ ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำเกิี่ดข่�นำร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่ ผู้่ข�ย และผู้่ออกี่บัตร์

 ความปลอดภัยของส่วนปร์ะกอบของ Apple Pay
Apple Pay ใช้ื่ค่ณ์สมบัติด้�นำฮ�ร์์ดแวร์์และซอฟต์แวร์์หล�ยปร์ะกี่�ร์เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์ซ่�อสินำค้�เป็นำไปอย่�งปลอดภััย
และเช่ื่�อถ่อได้

Secure Element
Secure Element ค่อชิื่ปท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องม�ตร์ฐ�นำอ่ตส�หกี่ร์ร์มท่�ทำ�ง�นำบนำแพลตฟอร์์ม Java Card ซ่�งเป็นำ
ไปต�มข้อกี่ำ�หนำดอ่ตส�หกี่ร์ร์มกี่�ร์เงินำสำ�หรั์บกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำอิเล็กี่ทร์อนิำกี่ส์ Secure Element IC และแพลตฟอร์์ม 
Java Card ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องต�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ปร์ะเมินำคว�มปลอดภััยของ EMVCo หลังจั�กี่ผ่่�นำกี่�ร์ปร์ะเมินำคว�ม
ปลอดภััย EMVCo จัะออกี่ใบร์ับร์อง IC และแพลตฟอร์์มท่�ไม่ซำ�กัี่นำ

Secure Element IC ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องต�มม�ตร์ฐ�นำเกี่ณ์ฑ์์ทั�วไป โปร์ดดูท่�กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยของหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ล Secure Enclave ในำกี่�ร์รั์บร์องแพลตฟอร์์ม Apple สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ตัวควบคุม NFC
ตัวควบค่ม NFC จัะจัดักี่�ร์กัี่บโปร์โตคอล Near Field Communication และเปิดเส้นำท�งกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำกัี่บ Secure Element และร์ะหว่�ง Secure Element กัี่บเทอร์์มินัำลจ่ัดจัำ�หน่ำ�ย

https://support.apple.com/guide/certifications/apc3a7433eb89
https://support.apple.com/guide/certifications/apc3a7433eb89
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 กร์ะเปา๋สตางค์
แอปกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ใช้ื่เพ่�อเพิ�มและจัดักี่�ร์บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์ร้์�นำค้� และเพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วย Apple Pay 
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถดูบัตร์ของตัวเองและอ�จัดูข้อมูลเพิ�มเติมท่�ผู้่ออกี่บัตร์ของผู้่ใช้ื่ม่ให้ได้ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ เช่ื่นำ นำโยบ�ย
คว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ออกี่บัตร์ ร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มล่�ส่ด และอ่�นำๆ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์ไปยัง Apple Pay ได้อ่กี่
ด้วยในำ:

• ผู้่ช่ื่วยตั�งค่�และกี่�ร์ตั�งค่�สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS

• แอป Watch สำ�หรั์บ Apple Watch

• กี่ร์ะเป๋�สต�งค์และ Apple Pay ในำกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบสำ�หรั์บคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Touch ID

นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ยังทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเพิ�มและจัดักี่�ร์บัตร์โดยส�ร์ บัตร์ร์�งวลั บัตร์ผ่่�นำข่�นำเคร่์�อง ตั�ว บัตร์
ของขวญั บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำ บัตร์สำ�หรั์บสอดเปิดอ่ปกี่ร์ณ์์ และอ่�นำๆ ได้อ่กี่ด้วย

Secure Enclave
Secure Enclave จัะจัดักี่�ร์กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และอน่ำญ�ตให้ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำต่อไปได้สำ�หรั์บ 
iPhone, iPad, Apple Watch, คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Touch ID และคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Apple Silicon ท่�ใช้ื่ 
Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID

บนำ Apple Watch อ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องได้รั์บกี่�ร์ปลดล็อค และผู้่ใช้ื่จัะต้องกี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�ง กี่�ร์กี่ดสองครั์�งจัะ
ถูกี่ตร์วจัพบและส่งต่อโดยตร์งไปท่� Secure Element หร่์อ Secure Enclave ห�กี่ม่ให้ใช้ื่ง�นำได้ โดยไม่ผ่่�นำ 
หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ

 เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay
เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จัะจัดักี่�ร์กี่�ร์ตั�งค่�และกี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต บัตร์โดยส�ร์ บัตร์ปร์ะจัำ�ตัว
นัำกี่เร่์ยนำ และบัตร์สำ�หรั์บสอดเปิดอ่ปกี่ร์ณ์์ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ เซิร์์ฟเวอร์์เหล่�นัำ�นำยังจัดักี่�ร์หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์
ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำ Secure Element อ่กี่ด้วย เซิร์์ฟเวอร์์จัะส่�อส�ร์กัี่บทั�งอ่ปกี่ร์ณ์์และกัี่บเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำหร่์อ
เซิร์์ฟเวอร์์ผู้่ออกี่บัตร์ เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay ยังรั์บผิ่ดชื่อบกี่�ร์เข้�ร์หัสเอกี่ส�ร์สิทธีิ�กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำอ่กี่ครั์�งสำ�หรั์บกี่�ร์
ชื่ำ�ร์ะเงนิำภั�ยในำแอปหร่์อบนำเวบ็อ่กี่ด้วย

 Apple Pay ปกป้องการ์ซื�อของผู้ใช้ีอย่างไร์

Secure Element
Secure Element ม่แอพเพล็ตท่�ออกี่แบบม�เป็นำพิเศษเพ่�อจัดักี่�ร์ Apple Pay และยังม่แอพเพล็ตท่�ได้รั์บกี่�ร์
รั์บร์องโดยเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำหร่์อผู้่ออกี่บัตร์อ่กี่ด้วย ข้อมูลบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต หร่์อบัตร์เติมเงนิำจัะถูกี่ส่ง
แบบเข้�ร์หัสจั�กี่เคร์่อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำหร่์อผู้่ออกี่บัตร์ไปยังแอพเพล็ตเหล่�น่ำ�โดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�เคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ
หร่์อผู้่ออกี่บัตร์และโดเมนำคว�มปลอดภััยของแอพเพล็ตร์ู้จัักี่เท่�นัำ�นำ ข้อมูลน่ำ�จัะม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บภั�ยในำแอพเพล็ตและม่
ร์หัสปกี่ป้องโดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยของ Secure Element ร์ะหว�่งกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์ม เทอร์์มินัำลจัะติดต่อกัี่บ 
Secure Element โดยตร์งผ่่�นำตัวควบค่ม Near Field Communication (NFC) ผ่่�นำบัสฮ�ร์์ดแวร์์สำ�หรั์บกี่�ร์
ใช้ื่ง�นำเฉัพ�ะ
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 ตัวควบคุม NFC
ในำฐ�นำะเกี่ตเวย์ของ Secure Element ตัวควบค่ม NFC จัะช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องว่�ร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบ
ไร้์กี่�ร์สัมผั่สทั�งหมดจัะม่กี่�ร์ทำ�โดยใช้ื่เทอร์์มินัำลจ่ัดจัำ�หน่ำ�ยท่�อยู่ในำร์ะยะใกี่ล้เค่ยงกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ เฉัพ�ะคำ�ขอชื่ำ�ร์ะเงนิำ
ท่�ม�จั�กี่เทอร์์มินัำลในำพ่�นำท่�เท่�นัำ�นำท่�จัะได้รั์บกี่�ร์ทำ�เคร่์�องหม�ยโดยตัวควบค่ม NFC เป็นำธีร่์กี่ร์ร์มแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส

หลังจั�กี่กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต หร่์อบัตร์เติมเงนิำ (ร์วมถ่งบัตร์ร้์�นำค้�) ได้รั์บกี่�ร์อน่ำมัติจั�กี่ผู้่ถ่อ
บัตร์โดยใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัสผ่่�นำ หร่์อบนำ Apple Watch ท่�ปลดล็อคโดยกี่�ร์กี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มด้�นำ
ข้�ง กี่�ร์ตอบสนำองแบบไร์้กี่�ร์สัมผั่สท่�กี่ำ�หนำดสิทธีิ�โดยแอพเพล็ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำภั�ยในำของ Secure Element จัะได้
รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดเส้นำท�งโดยตัวควบค่มให้ไปยังช่ื่องข้อมูล NFC เท่�นัำ�นำ ผ่ลลัพธีค่์อ ร์�ยละเอ่ยดสำ�หรั์บกี่�ร์อน่ำญ�ต
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำสำ�หรั์บร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่สจัะอยู่ในำคล่�นำ NFC ในำเคร่์�องและไม่ม่กี่�ร์เปิดเผ่ย
ไปยังหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำไม่ว่�กี่ร์ณ่์ใดๆ ในำท�งตร์งกัี่นำข้�ม ร์�ยละเอ่ยดกี่�ร์อน่ำญ�ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำสำ�หรั์บ
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำภั�ยในำแอปและบนำเวบ็จัะม่กี่�ร์ส่งไปยังหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ แต่จัะส่งหลังจั�กี่ท่�เข้�ร์หัสโดย 
Secure Element ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay แล้วเท่�นัำ�นำ

 บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์เติมเงนิ

 ภาพร์วมความปลอดภัยของการ์กำาหันดสิทธิ�ของบัตร์

เม่�อผู้่ใช้ื่เพิ�มบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต หร่์อบัตร์เติมเงนิำ (ร์วมถ่งบัตร์ร้์�นำค้�) ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์แล้ว Apple จัะ
ส่งข้อมูลบัตร์อย่�งปลอดภััยพร้์อมกัี่บข้อมูลอ่�นำๆ ท่�เก่ี่�ยวกัี่บบัญช่ื่และอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ไปยังผู้่ออกี่บัตร์หร่์อผู้่
ให้บริ์กี่�ร์ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ผู้่ออกี่บัตร์ ผู้่ออกี่บัตร์จัะใช้ื่ข้อมูลน่ำ�เพ่�อตัดสินำใจัว่�จัะอน่ำญ�ตกี่�ร์เพิ�มบัตร์ไปยัง
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์หร่์อไม่ ในำฐ�นำะท่�เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ของบัตร์ Apple Pay จัะใช้ื่กี่�ร์เร่์ยกี่
จั�กี่ฝึั� งเซิร์์ฟเวอร์์ส�มแบบเพ่�อส่งและรั์บกี่�ร์ติดต่อกัี่บผู้่ออกี่บัตร์หร่์อเคร่์อข่�ย ได้แก่ี่

• ช่ื่องท่�ต้องกี่ร์อกี่ข้อมูล

• ตร์วจัสอบบัตร์

• ลิงก์ี่และกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�

ผู้่ออกี่บัตร์หร่์อเคร่์อข่�ยจัะใช้ื่กี่�ร์เร่์ยกี่เหล่�น่ำ�เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำ อน่ำญ�ต และเพิ�มบัตร์ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ เซสชัื่�นำ
เซิร์์ฟเวอร์์ลูกี่ข่�ยเหล่�น่ำ�ใช้ื่ TLS 1.2 ในำกี่�ร์ถ่�ยโอนำข้อมูล

หม�ยเลขบัตร์แบบเต็มจัะไม่ถูกี่จัดัเก็ี่บในำอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อบนำเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay แต่หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ซำ�
จัะถูกี่สร้์�ง เข้�ร์หัส และจัดัเก็ี่บในำ Secure Element แทนำ หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ซำ�น่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสแบบท่� 
Apple ไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำหม�ยเลขท่�ไม่ซำ�กัี่นำและจัะแตกี่ต่�งจั�กี่หม�ยเลขบัตร์เคร์ดิต
หร่์อบัตร์เดบิตส่วนำใหญ่ ผู้่ออกี่บัตร์หร่์อเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำส�ม�ร์ถป้องกัี่นำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำบัตร์บนำบัตร์แถบแม่เหล็กี่ 
ผ่่�นำท�งโทร์ศัพท์ หร่์อบนำเวบ็ไซต์ได้ หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ในำ Secure Element จัะไม่ถูกี่จัดัเก็ี่บในำเซิร์์ฟเวอร์์ 
Apple Pay หร่์อไม่ถูกี่สำ�ร์องข้อมูลไปยัง iCloud และจัะแยกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ watchOS และจั�กี่
คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Touch ID

บัตร์สำ�หรั์บใช้ื่ง�นำกัี่บ Apple Watch จัะถูกี่กี่ำ�หนำดสิทธีิ�สำ�หรั์บ Apple Pay โดยใช้ื่แอป Apple Watch บนำ iPhone 
หร่์อภั�ยในำแอปสำ�หรั์บ iPhone ของผู้่ออกี่บัตร์ กี่�ร์เพิ�มบัตร์ไปยัง Apple Watch ต้องให้นำ�ฬิิกี่�อยู่ภั�ยในำร์ะยะ
กี่�ร์ติดต่อของบลูทูธี บัตร์จัะได้รั์บกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำสำ�หรั์บใช้ื่ง�นำกัี่บ Apple Watch โดยเฉัพ�ะ และม่หม�ยเลขบัญช่ื่
อ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเอง ซ่�งจัะถูกี่จัดัเก็ี่บภั�ยในำ Secure Element บนำ Apple Watch

เม่�อเพิ�มบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต หร่์อบัตร์เติมเงนิำ (ร์วมทั�งบัตร์ร้์�นำค้�) บัตร์เหล่�นัำ�นำจัะแสดงในำร์�ยกี่�ร์ของบัตร์ในำ
ร์ะหว่�งกี่�ร์ตั�งค่�โดยผู้่ช่ื่วยตั�งค่�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำ บัตร์เหล่�น่ำ�จัะยังคงอยู่ในำร์�ยกี่�ร์
ตร์�บเท่�ท่�ยังเปิดใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์อย่�งน้ำอยหน่ำ�งเคร่์�อง บัตร์จัะถูกี่เอ�ออกี่จั�กี่ร์�ยกี่�ร์น่ำ�หลังจั�กี่ท่�ถูกี่เอ�ออกี่
จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องเป็นำเวล� 7 วันำ ค่ณ์สมบัติน่ำ�จัะต้องใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัเพ่�อให้เปิดใช้ื่ง�นำบนำบัญช่ื่ 
iCloud ท่�เก่ี่�ยวข้อง



121ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

 การ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหัรื์อบัตร์เดบิตไปยัง Apple Pay

ค่ณ์ส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์เคร์ดิตไปยัง Apple Pay บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ได้ด้วยตนำเอง

 การ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหัรื์อบัตร์เดบิตด้วยตัวเอง
ในำกี่�ร์เพิ�มบัตร์ด้วยตัวเอง ช่ื่�อ หม�ยเลขบัตร์ วันำหมดอ�ย่ และ CVV จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อให้กี่ร์ะบวนำกี่�ร์จัดัเตร่์ยมสะดวกี่
ข่�นำ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถป้อนำข้อมูลดังกี่ล่�วจั�กี่ภั�ยในำกี่�ร์ตั�งค่� กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ หร่์อแอป Apple Watch ได้โดยกี่�ร์พิมพ์
หร่์อใช้ื่กี่ล้องของอ่ปกี่ร์ณ์์ เม่�อกี่ล้องจับัภั�พข้อมูลบัตร์ได้ Apple จัะพย�ย�มใส่ข้อมูลช่ื่�อ หม�ยเลขบัตร์ และวันำหมด
อ�ย่ลงไป ร์ูปภั�พจัะไม่ถูกี่บันำท่กี่ไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อจัดัเก็ี่บในำคลังร์ูปภั�พ หลังจั�กี่ป้อนำข้อมูลลงในำช่ื่องทั�งหมดแล้ว 
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบบัตร์จัะตร์วจัสอบย่นำยันำช่ื่องอ่�นำๆ นำอกี่เหน่ำอจั�กี่ CVV ด้วย จั�กี่นัำ�นำข้อมูลจัะถูกี่เข้�ร์หัสและ
ส่งไปท่�เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay

ถ้� ID ข้อกี่ำ�หนำดและเง่�อนำไขถูกี่ส่งกี่ลับม�พร้์อมกัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำตร์วจัสอบบัตร์ Apple จัะด�วน์ำโหลดและ
แสดงข้อกี่ำ�หนำดและเง่�อนำไขของผู้่ออกี่บัตร์ไปยังผู้่ใช้ื่ ถ้�ผู้่ใช้ื่ยอมรั์บข้อกี่ำ�หนำดและเง่�อนำไข Apple จัะส่ง ID  
ของข้อกี่ำ�หนำดท่�ได้รั์บกี่�ร์ยอมร์ับ ร์วมถ่ง CVV ไปท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ผู่กี่บัตร์และกี่ำ�หนำดสิทธีิ� นำอกี่จั�กี่น่ำ� ในำฐ�นำะท่�
เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ลิงก์ี่และกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ� Apple จัะแชื่ร์์ข้อมูลจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์กัี่บผู้่ออกี่บัตร์หร่์อ 
เคร่์อข่�ย ซ่�งร์วมถ่งข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บ (a) กิี่จักี่ร์ร์มของบัญช่ื่ iTunes และ App Store ของผู้่ใช้ื่ (เช่ื่นำ ผู้่ใช้ื่ม่ปร์ะวัติกี่�ร์
ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มในำ iTunes ม�ย�วนำ�นำหร่์อไม่) (b) อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ (เช่ื่นำ หม�ยเลขโทร์ศัพท์ ช่ื่�อ และร์่่นำของอ่ปกี่ร์ณ์์
ของผู้่ใช้ื่ร์วมถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple อ่�นำๆ ท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ตั�งค่� Apple Pay) และ (c) ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งโดยปร์ะม�ณ์ของ
ผู้่ใช้ื่ ณ์ เวล�ท่�ผู้่ใช้ื่เพิ�มบัตร์ (ห�กี่ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่บริ์กี่�ร์ร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งไว)้ ผู้่ออกี่บัตร์จัะใช้ื่ข้อมูลน่ำ�เพ่�อตัดสินำใจัว่�จัะ
อน่ำญ�ตกี่�ร์เพิ�มบัตร์ไปยัง Apple Pay หร่์อไม่

สองสิ�งจัะเกิี่ดข่�นำเป็นำผ่ลจั�กี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ผู่กี่บัตร์และเตร่์ยมใช้ื่ง�นำ:

• อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มด�วน์ำโหลดไฟล์บัตร์ผ่่�นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ท่�แสดงบัตร์เคร์ดิตหร่์อเดบิต

• อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเริ์�มต้นำผู่กี่บัตร์เข้�กัี่บ Secure Element

ไฟล์บัตร์ผ่่�นำปร์ะกี่อบด้วย URL สำ�หรั์บด�วน์ำโหลดภั�พบัตร์ เมต�ด�ต้�เก่ี่�ยวกัี่บบัตร์ เช่ื่นำ ข้อมูลติดต่อ แอปของ
ผู้่ออกี่บัตร์ท่�เก่ี่�ยวข้อง และค่ณ์สมบัติท่�ร์องรั์บ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ไฟล์บัตร์ผ่่�นำยังปร์ะกี่อบด้วยข้อมูลสถ�นำะบัตร์ผ่่�นำอ่กี่
ด้วย ซ่�งร์วมถ่งข้อมูลต่�งๆ เช่ื่นำ กี่�ร์ปรั์บแต่ง Secure Element เสร็์จัสมบูร์ณ์์หร่์อไม่ บัตร์ถูกี่ร์ะงบัอยู่ในำตอนำน่ำ�
โดยผู้่ออกี่บัตร์หร่์อไม่ หร่์อต้องม่กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมก่ี่อนำท่�บัตร์จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ชื่ำ�ร์ะเงนิำได้ด้วย Apple Pay 
หร่์อไม่

 การ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหัรื์อบัตร์เดบิตจัากบัญชีี iTunes Store
สำ�หรั์บบัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตท่�อยู่ในำร์ะบบของ iTunes ผู้่ใช้ื่อ�จัต้องป้อนำร์หัสผ่่�นำ Apple ID ของตัวเองอ่กี่
ครั์�ง หม�ยเลขบัตร์จัะถูกี่ด่งม�จั�กี่ iTunes และกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบบัตร์จัะเริ์�มต้นำข่�นำ ถ้�บัตร์ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้กัี่บ 
Apple Pay อ่ปกี่ร์ณ์์จัะด�วน์ำโหลดและแสดงข้อกี่ำ�หนำดและเง่�อนำไข จั�กี่นัำ�นำจัะส่ง ID ของข้อกี่ำ�หนำดและร์หัสคว�ม
ปลอดภััยของบัตร์ไปท่�กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ผู่กี่บัตร์และกี่ำ�หนำดสิทธีิ� กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมอ�จัเกิี่ดข่�นำสำ�หรั์บบัตร์
บัญช่ื่ iTunes ท่�บันำท่กี่อยู่ในำร์ะบบ

 การ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหัรื์อเดบิตจัากแอปของผู้ออกบัตร์
เม่�อแอปได้รั์บกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำสำ�หรั์บใช้ื่ง�นำกัี่บ Apple Pay กี่่ญแจัจัะถูกี่สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บแอปและเซิร์์ฟเวอร์์ของ 
ผู้่ออกี่บัตร์ กี่่ญแจัเหล่�น่ำ�ใช้ื่สำ�หรั์บเข้�ร์หัสข้อมูลบัตร์ท่�ส่งไปยังผู้่ออกี่บัตร์ วธิีน่่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่
ให้อ่ปกี่ร์ณ์์ของ Apple อ่�นำข้อมูลได้ โฟลวก์ี่�ร์เตร่์ยมใช้ื่ง�นำคล้�ยคล่งกัี่บท่�ใช้ื่สำ�หรั์บบัตร์ท่�เพิ�มด้วยตัวเองต�มท่�
อธีบิ�ยด้�นำบนำ ยกี่เว้นำร์หัสผ่่�นำแบบคร์ั�งเด่ยวจัะถูกี่ใช้ื่แทนำท่� CVV

 การ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหัรื์อเดบิตจัากเวบ็ไซต์ของผู้ออกบัตร์
ผู้่ออกี่บัตร์บ�งร์�ยส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์สำ�หรั์บกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้โดยตร์งจั�กี่เวบ็ไซต์ของ
ผู้่ออกี่บัตร์ ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� ผู้่ใช้ื่เริ์�มต้นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์โดยเล่อกี่บัตร์ท่�จัะกี่ำ�หนำดสิทธีิ�บนำเวบ็ไซต์ของผู้่ออกี่บัตร์ จั�กี่นัำ�นำผู้่ใช้ื่
จัะถูกี่นำำ�ไปยังปร์ะสบกี่�ร์ณ์์กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้� Apple แบบคร์บวงจัร์ (ซ่�งอยู่ภั�ยในำโดเมนำของ Apple) และจัะถูกี่ขอให้
ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ID ของผู้่ใช้ื่ เม่�อลงช่ื่�อเข้�สำ�เร็์จัแล้ว ผู้่ใช้ื่จัะเล่อกี่อ่ปกี่ร์ณ์์อย่�งน้ำอยหน่ำ�งเคร่์�องเพ่�อกี่ำ�หนำด
สิทธีิ�บัตร์ และจัำ�เป็นำต้องย่นำยันำผ่ลกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ในำอ่ปกี่ร์ณ์์เป้�หม�ยแต่ละเคร่์�อง
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 การ์เพิ�มการ์ตร์วจัสอบยืนยันเพิ�มเติม
ผู้่ออกี่บัตร์ส�ม�ร์ถตัดสินำใจัได้ว่�บัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตต้องกี่�ร์กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมหร่์อไม่ ผู้่ใช้ื่อ�จัจัะ
เล่อกี่ตัวเล่อกี่ท่�แตกี่ต่�งกัี่นำสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเพิ�มเติมได้ ข่�นำอยู่กัี่บตัวเล่อกี่ท่�ผู้่ออกี่บัตร์ม่ให้ เช่ื่นำ ข้อคว�ม
ตัวอักี่ษร์ อ่เมล กี่�ร์โทร์ห�ฝึ��ยบร์ิกี่�ร์ลูกี่ค้� หร่์อวธิีก่ี่�ร์ในำแอปของบร์ิษัทอ่�นำท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตเพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำให้
เสร็์จัสมบูร์ณ์์ สำ�หรั์บข้อคว�มตัวอักี่ษร์หร่์ออ่เมล ผู้่ใช้ื่จัะเล่อกี่จั�กี่ข้อมูลติดต่อท่�ผู้่ออกี่บัตร์บันำท่กี่อยู่ในำร์ะบบ ร์ะบบ
จัะส่งร์หัสซ่�งต้องป้อนำลงในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ กี่�ร์ตั�งค่� หร่์อแอป Apple Watch สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ลูกี่ค้�หร่์อกี่�ร์ตร์วจั
สอบย่นำยันำโดยใช้ื่แอป ผู้่ออกี่บัตร์จัะต้องดำ�เนิำนำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ติดต่อส่�อส�ร์ของตัวเอง

 การ์อนุญาตการ์ชีำาร์ะเงนิกับ Apple Pay
สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Secure Enclave กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะทำ�ได้หลังจั�กี่ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ Secure Enclave เท่�นัำ�นำ 
วธิีน่่ำ�จัะร์วมไปถ่งกี่�ร์ย่นำยันำว่�ผู้่ใช้ื่ได้ย่นำยันำตัวตนำด้วย Face ID, Touch ID หร่์อร์หัสผ่่�นำอ่ปกี่ร์ณ์์บนำ iPhone หร่์อ 
iPad ถ้�ม่ Face ID หร่์อ Touch ID จัะถ่อว่�เป็นำวธิีต่�มค่�เริ์�มต้นำ แต่ส�ม�ร์ถใช้ื่ร์หัสได้ท่กี่เม่�อ ร์หัสจัะถูกี่เสนำอให้ใช้ื่
โดยอัตโนำมัติหลังจั�กี่พย�ย�มจับัคู่ล�ยนิำ�วม่อไม่สำ�เร็์จัส�มคร์ั�ง หร่์อกี่�ร์พย�ย�มจับัคู่ใบหน้ำ�ไม่สำ�เร็์จัสองครั์�ง หลัง
จั�กี่จับัคู่ไม่สำ�เร็์จัห้�ครั์�ง ค่ณ์ต้องใช้ื่ร์หัส ต้องใช้ื่ร์หัสเม่�อไม่ได้กี่ำ�หนำดค่� Face ID หร่์อ Touch ID หร่์อไม่ได้เปิดใช้ื่
ง�นำสำ�หรั์บ Apple Pay สำ�หรั์บกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำบนำ Apple Watch อ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องปลดล็อคด้วยร์หัสแล้วกี่ดป่�มด้�นำ
ข้�งสองครั์�ง

 การ์ใช้ีกุญแจัการ์จับัคู่ที�แชีร์์
กี่�ร์ติดต่อร์ะหว่�ง Secure Enclave และ Secure Element จัะเกิี่ดข่�นำบนำอินำเทอร์์เฟซแบบอน่ำกี่ร์ม ซ่�งม่ Secure 
Element เช่ื่�อมต่อกัี่บตัวควบค่ม NFC ซ่�งจัะเช่ื่�อมต่อกัี่บหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำอ่กี่ต่อหน่ำ�ง แม้ว่�จัะไม่ถูกี่
เช่ื่�อมต่อโดยตร์ง Secure Enclave และ Secure Element จัะส�ม�ร์ถส่�อส�ร์ได้อย่�งปลอดภััยโดยใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์
จัับคู่ท่�แชื่ร์์ซ่�งได้รั์บกี่�ร์จัดัเตร่์ยมร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ผ่ลิต กี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ย่นำยันำตัวตนำของกี่�ร์ส่�อส�ร์นัำ�นำใช้ื่ 
AES ด้วย Nonces ท่�ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสซ่�งใช้ื่โดยทั�งสองฝึ��ยเพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบส่งข้อมูลซำ� กี่่ญแจักี่�ร์จัับคู่จัะ
ถูกี่สร้์�งข่�นำภั�ยในำ Secure Enclave จั�กี่กี่่ญแจั UID และข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�ไม่ซำ�กัี่นำของ Secure Element จั�กี่
นัำ�นำกี่่ญแจักี่�ร์จับัคู่จัะถูกี่ถ่�ยโอนำอย่�งปลอดภััยจั�กี่ Secure Enclave ไปยังโมดูลรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยฮ�ร์์ดแวร์์ 
(HSM) ในำโร์งง�นำ ซ่�งม่ข้อมูลกี่่ญแจัท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ส่งกี่่ญแจักี่�ร์จับัคู่เข้�ไปยัง Secure Element

 การ์อนุญาตการ์ทำาธรุ์กร์ร์มอย่างปลอดภัย
เม่�อผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตธีร่์กี่ร์ร์ม ซ่�งร์วมถ่งลักี่ษณ์ะท่�ท�งท�งกี่�ยภั�พท่�ส่�อส�ร์โดยตร์งกัี่บ Secure Enclave จั�กี่
นัำ�นำ Secure Enclave จัะส่งข้อมูลท่�เซ็นำช่ื่�อแล้วเก่ี่�ยวกัี่บปร์ะเภัทของกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และร์�ยละเอ่ยดเก่ี่�ยวกัี่บ
ปร์ะเภัทของธีร่์กี่ร์ร์ม (แบบไร้์กี่�ร์สัมผั่สหร่์อภั�ยในำแอป) ไปท่� Secure Element ซ่�งผู่กี่อยู่กัี่บค่� Authorization 
Random (AR) ค่� AR ถูกี่สร้์�งข่�นำในำ Secure Enclave เม่�อผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ของบัตร์เคร์ดิตเป็นำครั์�งแร์กี่ และค่�
จัะยังคงอยู่ต่อไปขณ์ะท่� Apple Pay เปิดใช้ื่ง�นำ โดยได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่ลไกี่ป้องกัี่นำกี่�ร์ย้อนำ
กี่ลับของ Secure Enclave AR จัะถูกี่ส่งไปยัง Secure Element อย่�งปลอดภััยโดยใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์จับัคู่ เม่�อได้รั์บ
ค่� AR ใหม่ Secure Element จัะทำ�เคร่์�องหม�ยบัตร์ใดๆ ท่�เพิ�มไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ว่�ถูกี่ลบ

 การ์ใช้ีร์หัสัลับการ์ชีำาร์ะเงนิเพื�อความปลอดภัยที�เปลี�ยนทุกครั์�ง
ร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�ม�จั�กี่แอพเพล็ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำปร์ะกี่อบด้วยร์หัสลับกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำพร้์อมหม�ยเลข
บัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ ร์หัสลับน่ำ�ซ่�งเป็นำร์หัสแบบครั์�งเด่ยวจัะม่กี่�ร์คำ�นำวณ์โดยใช้ื่ตัวนัำบธีร่์กี่ร์ร์มและกี่่ญแจั ตัวนัำบธีร่์กี่ร์ร์ม
จัะเพิ�มข่�นำท่กี่ครั์�งท่�ม่ธีร่์กี่ร์ร์มร์�ยกี่�ร์ใหม่ กี่่ญแจัจัะถูกี่กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ในำแอพเพล็ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำร์ะหว่�งกี่�ร์ตั�งค่�ส่วนำ
บ่คคล และเป็นำกี่่ญแจัท่�เคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ หร่์อผู้่ออกี่บัตร์ หร่์อเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำและผู้่ออกี่บัตร์ร์ู้จัักี่ ข้อมูล
อ่�นำๆ อ�จัถูกี่ใช้ื่ในำกี่�ร์คำ�นำวณ์เช่ื่นำกัี่นำ ทั�งน่ำ�ข่�นำอยู่กัี่บแบบแผ่นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ ข้อมูลดังกี่ล่�วร์วมถ่ง:

• Terminal Unpredictable Number สำ�หรั์บธีร่์กี่ร์ร์มผ่่�นำ Near Field Communication (NFC)

• ค่� Nonce จั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay สำ�หรั์บธีร่์กี่ร์ร์มภั�ยในำแอป

ร์หัสคว�มปลอดภััยเหล่�น่ำ�จัะม่กี่�ร์ส่งมอบให้กัี่บเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำและผู้่ออกี่บัตร์ ซ่�งจัะทำ�ให้ผู้่ออกี่บัตร์ส�ม�ร์ถ
ตร์วจัสอบย่นำยันำร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มแต่ละร์�ยกี่�ร์ได้ คว�มย�วของร์หัสคว�มปลอดภััยเหล่�น่ำ�อ�จัแตกี่ต่�งออกี่ไปข่�นำ
อยู่กัี่บปร์ะเภัทของร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์ม
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 การ์ชีำาร์ะเงนิด้วยบัตร์โดยใช้ี Apple Pay
Apple Pay ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำสำ�หรั์บสินำค้�ท่�ซ่�อในำร์้�นำ ภั�ยในำแอป และในำเวบ็ไซต์ได้

 การ์ชีำาร์ะเงนิด้วยบัตร์ในร้์าน
ถ้� iPhone หร่์อ Apple Watch เปิดอยู่และตร์วจัพบพ่�นำท่� NFC อ่ปกี่ร์ณ์์จัะแสดงให้ผู้่ใช้ื่เห็นำบัตร์ท่�ร้์องขอ (ห�กี่
กี่�ร์เล่อกี่อัตโนำมัติเปิดใช้ื่อยู่สำ�หรั์บบัตร์นัำ�นำ) หร่์อบัตร์เริ์�มต้นำ ซ่�งจัดักี่�ร์ได้ในำกี่�ร์ตั�งค่� ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถไปท่�
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ แล้วเล่อกี่บัตร์ได้ หร่์อเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ล็อคอยู่ผู้่ใช้ื่ก็ี่ส�ม�ร์ถ:

• กี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Face ID

• กี่ดสองครั์�งท่�ป่�มโฮมบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ Touch ID

• กี่�ร์ใช้ื่ค่ณ์สมบัติกี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่งท่�อน่ำญ�ตให้เข้�ถ่ง Apple Pay จั�กี่หน้ำ�จัอท่�ล็อคอยู่

ขั�นำต่อไป ก่ี่อนำกี่�ร์ส่งข้อมูล ผู้่ใช้ื่ต้องย่นำยันำตัวตนำโดยใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส เม่�อ Apple Watch  
ปลดล็อคอยู่ กี่�ร์กี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�งจัะเป็นำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำบัตร์เริ์�มต้นำสำ�หรั์บกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ ร์ะบบจัะไม่ส่งข้อมูล
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำใดๆ โดยไม่ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่

หลังจั�กี่ผู้่ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ� หม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์และร์หัสคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บธีร่์กี่ร์ร์มร์�ยกี่�ร์เฉัพ�ะท่�เปล่�ยนำ
ท่กี่ครั์�งจัะถูกี่ใช้ื่เม่�อปร์ะมวลผ่ลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ ทั�ง Apple และอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะไม่ส่งหม�ยเลขบัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์
เดบิตแบบเต็มไปยังผู้่ข�ย Apple อ�จัจัะได้รั์บข้อมูลร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มท่�ไม่ร์ะบ่ช่ื่�อ เช่ื่นำ เวล�และตำ�แหน่ำงท่�ตั�งโดย
ปร์ะม�ณ์ของร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์ม ซ่�งจัะช่ื่วยปรั์บปร์่ง Apple Pay และผ่ลิตภััณ์ฑ์์และบริ์กี่�ร์อ่�นำๆ ของ Apple

 การ์ชีำาร์ะเงนิด้วยบัตร์ภายในแอป
Apple Pay ยังส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำบนำแอป iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ได้อ่กี่ด้วย เม่�อผู้่ใช้ื่ชื่ำ�ร์ะ
เงนิำในำแอปโดยใช้ื่ Apple Pay ท�ง Apple จัะได้รั์บข้อมูลธีร่์กี่ร์ร์มท่�เข้�ร์หัส ก่ี่อนำท่�ข้อมูลจัะถูกี่ส่งไปยังนัำกี่พัฒนำ�
หร่์อผู้่ข�ย Apple จัะเข้�ร์หัสร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มนัำ�นำอ่กี่ครั์�งด้วยกี่่ญแจัท่�ใช้ื่สำ�หรั์บนัำกี่พัฒนำ�โดยเฉัพ�ะ Apple Pay จัะ
เก็ี่บข้อมูลร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มท่�ไม่ร์ะบ่ช่ื่�อ เช่ื่นำ ยอดซ่�อโดยปร์ะม�ณ์ ข้อมูลน่ำ�ไม่ส�ม�ร์ถผู่กี่กัี่บผู้่ใช้ื่ได้ และไม่ร์วมข้อมูล
ร์�ยกี่�ร์ท่�ผู้่ใช้ื่ซ่�อ

เม่�อแอปเริ์�มต้นำธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ Apple Pay เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จัะได้รั์บร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มท่�เข้�ร์หัสจั�กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์ก่ี่อนำท่�ผู้่ข�ยจัะได้รั์บ จั�กี่นัำ�นำเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จัะเข้�ร์หัสร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มอ่กี่ครั์�งโดยใช้ื่กี่่ญแจัสำ�หรั์บ
ผู้่ข�ยโดยเฉัพ�ะก่ี่อนำท่�จัะส่งธีร่์กี่ร์ร์มต่อไปให้ผู้่ข�ย

เม่�อแอปร้์องขอกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ แอปจัะเร่์ยกี่ไปยัง API เพ่�อร์ะบ่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ร์องรั์บ Apple Pay หร่์อไม่ และผู้่ใช้ื่ม่บัตร์
เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตท่�ส�ม�ร์ถชื่ำ�ร์ะเงนิำบนำเคร่์อข่�ยกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�ผู้่ข�ยยอมร์ับหร่์อไม่ แอปจัะร้์องขอชิื่�นำส่วนำของ
ข้อมูลใดๆ ท่�จัำ�เป็นำต้องใช้ื่เพ่�อปร์ะมวลผ่ลและทำ�ร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มให้สมบูร์ณ์์ เช่ื่นำ ท่�อยู่กี่�ร์เร่์ยกี่เก็ี่บเงนิำและท่�อยู่จััด
ส่ง และข้อมูลติดต่อ จั�กี่นัำ�นำแอปจัะขอให้ iOS, iPadOS หร่์อ watchOS แสดงหน้ำ� Apple Pay ซ่�งจัะร้์องขอข้อมูล
สำ�หรั์บแอป ร์วมถ่งข้อมูลท่�จัำ�เป็นำอ่�นำๆ เช่ื่นำ บัตร์ท่�ต้องใช้ื่

ในำตอนำน่ำ� แอปจัะได้รั์บข้อมูลเม่อง รั์ฐ และร์หัสไปร์ษณ่์ย์เพ่�อคำ�นำวณ์ค่�จัดัส่งส่ดท้�ย แอปจัะไม่ให้ข้อมูลท่�ร้์องขอแบบ
คร์บช่ื่ดจันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะอน่ำมัติกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วย Face ID, Touch ID, หร่์อร์หัสของอ่ปกี่ร์ณ์์ หลังจั�กี่กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำได้
รั์บอน่ำญ�ตแล้ว ข้อมูลท่�แสดงในำหน้ำ� Apple Pay จัะถูกี่ถ่�ยโอนำไปยังผู้่ข�ย
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 การ์อนุญาตการ์ชีำาร์ะเงนิในแอป
เม่�อผู้่ใช้ื่อน่ำมัติกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ จัะม่กี่�ร์เร่์ยกี่ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เพ่�อรั์บ Nonce แบบเข้�ร์หัสซ่�งคล้�ยกัี่บค่�ท่�
ส่งกี่ลับม�โดยเทอร์์มินัำล NFC ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มในำร้์�นำค้� ค่� Nonce พร้์อมกัี่บข้อมูลธีร่์กี่ร์ร์มอ่�นำๆ จัะถูกี่
ส่งต่อไปยัง Secure Element เพ่�อคำ�นำวณ์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัของ Apple ข้อมูล
ปร์ะจัำ�ตัวกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เข้�ร์หัสจัะถูกี่ส่งค่นำไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay ซ่�งจัะถอดร์หัสข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว ตร์วจัสอบ
ย่นำยันำ Nonce ในำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวกัี่บ Nonce ท่�ส่งม�จั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เดิม และเข้�ร์หัสข้อมูลปร์ะจัำ�
ตัวกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำอ่กี่ครั์�งด้วยร์หัสผู้่ข�ยท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บ ID ผู้่ข�ย จั�กี่นัำ�นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะถูกี่ส่งกี่ลับไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�ง
จัะส่งข้อมูลกี่ลับไปยังแอปผ่่�นำ API และจั�กี่นัำ�นำแอปจัะส่งข้อมูลไปยังร์ะบบของผู้่ค้�เพ่�อปร์ะมวลผ่ล ผู้่ค้�ส�ม�ร์ถ
ถอดร์หัสเอกี่ส�ร์สิทธีิ�กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยกี่่ญแจัส่วนำตัวสำ�หรั์บกี่�ร์ปร์ะมวลผ่ล กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�พร้์อมกัี่บล�ยเซ็นำจั�กี่
เซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple ช่ื่วยให้ผู้่ข�ยส�ม�ร์ถตร์วจัสอบย่นำยันำได้ว่�ร์�ยกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มนัำ�นำเป็นำไปเพ่�อผู้่ข�ยร์�ยน่ำ�
โดยเฉัพ�ะ

API ต้องใช้ื่สิทธีิ�ท่�ร์ะบ่ ID ผู้่ข�ยท่�ร์องรั์บ แอปยังส�ม�ร์ถร์วมข้อมูลเพิ�มเติม (เช่ื่นำ หม�ยเลขคำ�สั�งซ่�อหร่์อข้อมูล
ปร์ะจัำ�ตัวลูกี่ค้�) เพ่�อส่งไปท่� Secure Element ให้ลงช่ื่�อ ทั�งน่ำ�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ธีร่์กี่ร์ร์มไม่ส�ม�ร์ถเบ่�ยงเบนำไปท่�
ลูกี่ค้�ร์�ยอ่�นำได้ สิ�งน่ำ�ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ให้สำ�เร็์จัได้โดยนัำกี่พัฒนำ�แอป ซ่�งส�ม�ร์ถร์ะบ่ applicationData บนำ 
PKPaymentRequest ได้ แฮชื่ของข้อมูลน่ำ�จัะถูกี่ร์วมอยู่ในำข้อมูลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เข้�ร์หัส จั�กี่นัำ�นำผู้่ข�ยจัะเป็นำ 
ผู้่รั์บผิ่ดชื่อบในำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�แฮชื่ applicationData ของตนำตร์งกัี่บข้อมูลท่�ร์วมอยู่ในำข้อมูลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ

 การ์ชีำาร์ะเงนิด้วยบัตร์ในเวบ็ไซต์
Apple Pay ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำในำเวบ็ไซต์ได้บนำ iPhone, iPad, Apple Watch และคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�
ม่ Touch ID ธีร่์กี่ร์ร์ม Apple Pay ยังส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำได้บนำ Mac แล้วทำ�ให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์บนำ iPhone หร่์อ 
Apple Watch ท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำ Apple Pay ได้ ซ่�งใช้ื่บัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำได้อ่กี่ด้วย

Apple Pay บนำเวบ็กี่ำ�หนำดให้เวบ็ไซต์ท่�เข้�ร่์วมทั�งหมดลงทะเบ่ยนำกัี่บ Apple หลังจั�กี่ลงทะเบ่ยนำโดเมนำแล้ว กี่�ร์
ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องของช่ื่�อโดเมนำจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์หลังจั�กี่ท่� Apple ออกี่ใบร์ับร์องสำ�หรั์บลูกี่ข่�ย TLS แล้ว
เท่�นัำ�นำ เวบ็ไซต์ท่�ร์องรั์บ Apple Pay จัะต้องแสดงเน่ำ�อห�ผ่่�นำ HTTPS สำ�หรั์บธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำในำแต่ละ
ร์�ยกี่�ร์ เวบ็ไซต์จัะต้องเก็ี่บเซสชัื่�นำรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยท่�ไม่ซำ�กัี่นำของผู้่ค้�กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ Apple ท่�ใช้ื่ใบรั์บร์อง
สำ�หรั์บลูกี่ข่�ย TLS ท่�ออกี่โดย Apple ข้อมูลเซสชัื่�นำของผู้่ค้�จัะลงช่ื่�อโดย Apple หลังจั�กี่ล�ยเซ็นำเซสชัื่�นำของ 
ผู้่ข�ยได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำแล้ว เวบ็ไซต์อ�จัสอบถ�มว่�ผู้่ใช้ื่ม่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Pay ได้หร่์อไม่ และ
อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ม่บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต หร่์อบัตร์เติมเงนิำท่�เปิดใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำอยู่หร่์อไม่ ร์�ยละเอ่ยดอ่�นำจัะไม่
ถูกี่แชื่ร์์ ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องกี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลน่ำ� ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำคำ�ขอ Apple Pay ในำกี่�ร์ตั�งค่�คว�มเป็นำส่วนำตัวของ 
Safari บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone, iPad และ Mac ได้

หลังจั�กี่ตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องของเซสชัื่�นำผู้่ข�ยแล้ว ม�ตร์กี่�ร์คว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยทั�งหมดจัะ
เหม่อนำกัี่บกี่ร์ณ่์ท่�ผู้่ใช้ื่ชื่ำ�ร์ะเงนิำภั�ยในำแอป

ถ้�ผู้่ใช้ื่จัะส่งต่อข้อมูลท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจั�กี่ Mac ไปยัง iPhone หร่์อ Apple Watch ค่ณ์สมบัติ 
Handoff สำ�หรั์บ Apple Pay จัะใช้ื่โปร์โตคอลบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่ง
ปล�ยท�งเพ่�อส่งข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำร์ะหว่�ง Mac ของผู้่ใช้ื่และอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ให้อน่ำญ�ต ลูกี่ข่�ย IDS บนำ Mac 
ใช้ื่กี่่ญแจัอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ในำกี่�ร์เข้�ร์หัส เพ่�อทำ�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลน่ำ�ได้ และกี่่ญแจัดังกี่ล่�ว
จัะไม่ม่ให้ Apple ใช้ื่ง�นำ กี่�ร์ค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์สำ�หรั์บ Handoff สำ�หรั์บ Apple Pay จัะม่ปร์ะเภัทและข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�
ไม่ซำ�กัี่นำของบัตร์เคร์ดิตของผู้่ใช้ื่ ร์วมไปถ่งเมต�ด�ต้�บ�งส่วนำ หม�ยเลขบัญช่ื่เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ของบัตร์ของผู้่ใช้ื่จัะ
ไม่ถูกี่แชื่ร์์ และจัะยังคงถูกี่จัดัเก็ี่บอย่�งปลอดภััยต่อไปบนำ iPhone หร่์อ Apple Watch ของผู้่ใช้ื่ Apple ยังถ่�ย
โอนำท่�อยู่สำ�หรั์บติดต่อ ท่�อยู่จัดัส่ง และท่�อยู่เร่์ยกี่เก็ี่บเงนิำท่�ใช้ื่ล่�ส่ดของผู้่ใช้ื่อย่�งปลอดภััยผ่่�นำพวงกี่่ญแจั iCloud 
อ่กี่ด้วย

หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่อน่ำมัติกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำโดยใช้ื่ Face ID, Touch ID, ร์หัส หร่์อกี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มด้�นำข้�งของ 
Apple Watch โทเค็นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เข้�ร์หัสไปยังสำ�หรั์บใบร์ับร์องผู้่ข�ยของแต่ละเวบ็ไซต์โดยเฉัพ�ะจัะถูกี่ส่งอย่�ง
ปลอดภััยจั�กี่ iPhone หร่์อ Apple Watch ของผู้่ใช้ื่ไปยัง Mac จั�กี่นัำ�นำจัง่ส่งไปยังเวบ็ไซต์ของร้์�นำค้�

เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่ในำร์ะยะใกี่ล้เค่ยงกัี่นำเท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดให้กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำเสร็์จัสมบูร์ณ์์ได้ ร์ะยะใกี่ล้เค่ยงจัะ
กี่ำ�หนำดโดยปร์ะกี่�ศผ่่�นำบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE)
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 บัตร์ผ่านแบบไร้์การ์สัมผัสใน Apple Pay
ในำกี่�ร์ส่งข้อมูลจั�กี่บัตร์ผ่่�นำท่�ร์องรั์บไปยังเทอร์์มินัำล NFC ท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ Apple จัะใช้ื่โปร์โตคอล Apple 
Value Added Service (Apple VAS) โปร์โตคอล VAS ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้บนำเทอร์์มินัำลแบบไร้์สัมผั่สหร่์อในำแอปของ 
iPhone และใช้ื่ NFC เพ่�อส่�อส�ร์กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บ โปร์โตคอล VAS ทำ�ง�นำได้ในำร์ะยะท�งสั�นำๆ และ
ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อแสดงบัตร์ผ่่�นำแบบไร์้กี่�ร์สัมผั่สเพ่ยงอย่�งเด่ยว หร่์อใช้ื่เป็นำส่วนำหน่ำ�งของธีร่์กี่ร์ร์ม Apple Pay ได้

เม่�อถ่ออ่ปกี่ร์ณ์์ใกี่ล้กัี่บเทอร์์มินัำล NFC เทอร์์มินัำลจัะเริ์�มรั์บข้อมูลบัตร์ผ่่�นำโดยกี่�ร์ส่งคำ�ขอสำ�หรั์บบัตร์ผ่่�นำ ถ้�ผู้่ใช้ื่ม่
บัตร์ผ่่�นำท่�ม่ข้อมูลจัำ�เพ�ะของผู้่ให้บริ์กี่�ร์บัตร์ ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ขอให้อน่ำมัติกี่�ร์ใช้ื่ง�นำโดยใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส 
ข้อมูลบัตร์ผ่่�นำ ตร์�ปร์ะทับเวล� และกี่่ญแจั ECDH P-256 แบบส่่มใช้ื่ครั์�งเด่ยวจัะถูกี่ใช้ื่ร่์วมกัี่บกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ
ของผู้่ให้บริ์กี่�ร์บัตร์ผ่่�นำเพ่�อรั์บกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสสำ�หรั์บข้อมูลบัตร์ผ่่�นำ ซ่�งจัะถูกี่ส่งไปยังเทอร์์มินัำล

ตั�งแต่ iOS 12.0.1 จันำถ่งและร์วมถ่ง iOS 13 ผู้่ใช้ื่อ�จัเล่อกี่บัตร์ผ่่�นำด้วยตนำเองก่ี่อนำท่�จัะแสดงต่อเคร่์�องอ่�นำบัตร์ 
NFC ของผู้่ข�ย ในำ iOS 13.1 ข่�นำไป ผู้่ให้บริ์กี่�ร์บัตร์ผ่่�นำส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�บัตร์ผ่่�นำท่�เล่อกี่เองว่�จัะให้ม่กี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�จั�กี่ผู้่ใช้ื่หร่์อใช้ื่ง�นำโดยไม่ต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�ได้

 การ์ทำาใหับ้ัตร์ใช้ีงานไมไ่ด้ด้วย Apple Pay
บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์เติมเงนิำท่�ถูกี่เพิ�มไปท่� Secure Element จัะส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้ก็ี่ต่อเม่�อม่กี่�ร์แสดง
กี่�ร์อน่ำญ�ตไปยัง Secure Element โดยใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์จับัคู่และค่� Authorization Random (AR) เด่ยวกัี่นำกัี่บ
ตอนำท่�เพิ�มบัตร์ เม่�อได้รั์บค่� AR ใหม่ Secure Element จัะทำ�เคร่์�องหม�ยบัตร์ใดๆ ท่�เพิ�มไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ว่�ถูกี่ลบ 
กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำน่ำ�จัะทำ�ให้ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์สั�งให้ Secure Enclave ร์ะบ่ว่�บัตร์ไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้โดยทำ�เคร่์�องหม�ยสำ�เนำ�
ของค่� AR ว่�ไม่ถูกี่ต้องภั�ยใต้สถ�นำกี่�ร์ณ์์ต่อไปน่ำ�:

วิธกีาร์ อุปกร์ณ์์

ร์หัสถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ i Phone, i Pad, Apple Watch

ร์หัสผ่่�นำถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ Mac

ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อออกี่จั�กี่ i Cloud i Phone, i Pad, Mac, Apple Watch

ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ลบข้อมูลเน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมด i Phone, i Pad, Mac, Apple Watch

อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่กีู่้ค่นำจั�กี่โหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ i Phone, i Pad, Mac, Apple Watch

กี่�ร์เลิกี่จับัคู่ Apple Watch

 การ์ร์ะงบับัตร์ การ์เอาบัตร์ออก และการ์ลบบัตร์
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์ะงบั Apple Pay บนำ iPhone, iPad และ Apple Watch ได้โดยตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ให้อยู่ในำโหมดสูญห�ย
โดยใช้ื่ “ค้นำห�ของฉัันำ” ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเอ�บัตร์ออกี่และลบบัตร์ออกี่จั�กี่ Apple Pay ได้โดยใช้ื่ “ค้นำห�ของฉัันำ”, 
iCloud.com หร่์อบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ได้โดยตร์งผ่่�นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ บนำ Apple Watch ค่ณ์ส�ม�ร์ถเอ�บัตร์ออกี่
ได้โดยใช้ื่กี่�ร์ตั�งค่� iCloud, แอป Apple Watch บนำ iPhone หร่์อเอ�ออกี่จั�กี่นำ�ฬิิกี่�ได้โดยตร์ง คว�มส�ม�ร์ถ
ในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำโดยใช้ื่บัตร์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่ร์ะงับหร่์อเอ�ออกี่จั�กี่ Apple Pay โดยผู้่ออกี่บัตร์หร่์อเคร่์อข่�ยกี่�ร์
ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เก่ี่�ยวข้อง แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะออฟไลน์ำอยู่และไม่ได้เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์หร่์อ Wi-Fi ก็ี่ต�ม ผู้่ใช้ื่ยัง
ส�ม�ร์ถโทร์ห�ผู้่ออกี่บัตร์เพ่�อให้ร์ะงบัหร่์อเอ�บัตร์ออกี่จั�กี่ Apple Pay ได้อ่กี่ด้วย
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เม่�อผู้่ใช้ื่ลบข้อมูลทั�งอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่กี่�ร์ลบข้อมูลเน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมด หร่์อโดยใช้ื่ “ค้นำห�ของฉัันำ” หร่์อกีู่้ค่นำ 
อ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเอง iPhone, iPad, iPod touch, Mac และ Apple Watch จัะสั�งให้ Secure Element ทำ�
เคร่์�องหม�ยบัตร์ทั�งหมดว่�ถูกี่ลบ วธิีน่่ำ�จัะม่ผ่ลเหม่อนำกัี่บกี่�ร์เปล่�ยนำบัตร์เป็นำสถ�นำะไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำได้โดยทันำท่ 
จันำกี่ว่�จัะส�ม�ร์ถติดต่อเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เพ่�อให้ลบบัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่ Secure Element อย่�งสมบูร์ณ์์
ได้ Secure Enclave จัะทำ�เคร่์�องหม�ย AR ว�่ไม่ถูกี่ต้องโดยเป็นำอิสร์ะจั�กี่กัี่นำ ดังนัำ�นำกี่�ร์อน่ำญ�ตกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ
เพิ�มเติมสำ�หรั์บบัตร์ท่�ลงทะเบ่ยนำไว้ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�จั่งไม่ส�ม�ร์ถทำ�ได้ เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ออนำไลน์ำ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะพย�ย�มติดต่อ
เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เพ่�อช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�บัตร์ทั�งหมดในำ Secure Element จัะถูกี่ลบ

 ความปลอดภัยของ Apple Card
สำ�หรั์บ iPhone และ Mac ร์่่นำท่�ร์องรั์บ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถสมัคร์ Apple Card ได้อย่�งปลอดภััย

 การ์สมคัร์ Apple Card
ในำ iOS 12.4 ข่�นำไป macOS 10.14.6 ข่�นำไป และ watchOS 5.3 ข่�นำไป Apple Card ส�ม�ร์ถใช้ื่กัี่บ Apple Pay 
เพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำในำร้์�นำ ในำแอป และบนำเวบ็ได้

ในำกี่�ร์สมัคร์ใช้ื่ Apple Card ผู้่ใช้ื่จัะต้องลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud ของตัวเองบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ท่�
ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่บ Apple Pay ได้ จั�กี่นัำ�นำตั�งค่�กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยับนำบัญช่ื่ iCloud เม่�อกี่�ร์สมัคร์
ได้รั์บกี่�ร์อน่ำมัติ Apple Card จัะพร้์อมใช้ื่ง�นำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ หร่์อในำกี่�ร์ตั�งค่� > กี่ร์ะเป๋�สต�งค์และ Apple Pay 
ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เข้�เกี่ณ์ฑ์์ใดๆ ท่�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ID ของตนำ

เม่�อผู้่ใช้ื่สมัคร์ใช้ื่ Apple Card ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำอย่�งปลอดภััยโดยคู่ค้�ผู้่ให้
บริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของ Apple แล้วข้อมูลจัะถูกี่แชื่ร์์กัี่บ Goldman Sachs Bank USA เพ่�อวตัถ่ปร์ะสงค์ด้�นำ
กี่�ร์ปร์ะเมินำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวและเคร์ดิต

ข้อมูลอย่�งเช่ื่นำหม�ยเลขปร์ะกัี่นำสังคมหร่์อภั�พของเอกี่ส�ร์ปร์ะจัำ�ตัวท่�ให้ร์ะหว่�งกี่�ร์สมัคร์จัะได้รั์บกี่�ร์ส่งอย่�ง
ปลอดภััยไปท่�คู่ค้�ผู้่ให้บริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของ Apple และ/หร่์อ Goldman Sachs Bank USA โดยเข้�ร์หัสด้วย
กี่่ญแจัท่�เก่ี่�ยวข้องของผู้่ใช้ื่ Apple ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลน่ำ�ได้

ข้อมูลร์�ยได้ท่�ให้ร์ะหว่�งกี่�ร์สมัคร์และข้อมูลบัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะบิลจัะถูกี่ส่งอย่�งปลอดภััยไปยัง 
Goldman Sachs Bank USA โดยเข้�ร์หัสด้วยกี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลบัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์จัะถูกี่บันำท่กี่ในำพวงกี่่ญแจั 
Apple ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลน่ำ�ได้

เม่�อม่กี่�ร์เพิ�ม Apple Card ลงในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ อ�จัม่กี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลเด่ยวกัี่นำกัี่บท่�ม่กี่�ร์แชื่ร์์เม่�อผู้่ใช้ื่เพิ�ม
บัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตกัี่บ Goldman Sachs Bank USA ซ่�งเป็นำธีนำ�ค�ร์คู่ค้�ของ Apple และกัี่บ 
Apple Payments Inc. ข้อมูลน่ำ�ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์แก้ี่ไขปัญห� กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ฉ้ัอโกี่ง และวตัถ่ปร์ะสงค์ด้�นำร์ะเบ่ยบ
ข้อบังคับเท่�นัำ�นำ

สำ�หรั์บ iOS 14.6 ข่�นำไป, iPadOS 14.6 ข่�นำไป และ watchOS 7.5 ข่�นำไป ผู้่จััดกี่�ร์ปร์ะจัำ�คร์อบคร์ัว iCloud ท่�ม่ 
Apple Card จัะส�ม�ร์ถแชื่ร์์บัตร์ของตนำกัี่บสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัว iCloud ท่�ม่อ�ย่ม�กี่กี่ว่� 13 ปีได้ ต้องม่กี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่เพ่�อย่นำยันำคำ�เชิื่ญ กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ใช้ื่กี่่ญแจัในำ Secure Enclave เพ่�อปร์ะมวลผ่ลล�ยเซ็นำท่�ผู่กี่มัดกัี่บ
เจั้�ของและผู้่รั์บเชิื่ญ ล�ยเซ็นำนัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบบนำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple

หร่์อผู้่จััดกี่�ร์ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดวงเงินำกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มสำ�หรั์บผู้่เข้�ร่์วมได้ บัตร์ผู้่เข้�ร่์วมยังส�ม�ร์ถถูกี่ล็อคเพ่�อหย่ด
กี่�ร์ใช้ื่จั่�ยผ่่�นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้ท่กี่เม่�ออ่กี่ด้วย เม่�อเจั้�ของร่์วมหร่์อผู้่เข้�ร่์วมท่�ม่อ�ย่เกิี่นำ 18 ปีตอบรั์บคำ�เชิื่ญและ
ทำ�กี่�ร์สมัคร์ พวกี่เข�จัะต้องผ่่�นำขั�นำตอนำกี่�ร์สมัคร์เด่ยวกัี่บท่�กี่ำ�หนำดไวใ้นำส่วนำกี่�ร์สมัคร์ของ Apple Card ในำ
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์

 การ์ใช้ี Apple Card
บัตร์จัริ์งส�ม�ร์ถสั�งซ่�อได้จั�กี่ Apple Card ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ได้รั์บบัตร์จัริ์งแล้ว บัตร์จัะเปิดใช้ื่
ง�นำโดยใช้ื่แท็กี่ NFC ท่�อยู่ในำซองแบบพับสองทบของบัตร์จัริ์ง แท็กี่ของบัตร์จัะไม่ซำ�กัี่นำ และไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่เปิดใช้ื่
ง�นำบัตร์ของผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำได้ หร่์อส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำบัตร์ด้วยตนำเองได้ในำกี่�ร์ตั�งค่�กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ นำอกี่จั�กี่น่ำ� 
ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะล็อคหร่์อปลดล็อคบัตร์จัริ์งได้ตลอดเวล�จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์
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 การ์ชีำาร์ะเงนิด้วยบัตร์ Apple Card และร์ายละเอียดบัตร์ผ่านในกร์ะเปา๋สตางค์
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�คร์บกี่ำ�หนำดชื่ำ�ร์ะในำบัญช่ื่ Apple Card ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์ได้จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ในำ iOS ด้วย 
Apple Cash และบัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์ กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะบิลส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดให้เป็นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะปร์ะจัำ�หร่์อกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเพ่ยงครั์�งเด่ยวในำ
วันำท่�ร์ะบ่ได้ด้วย Apple Cash และบัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์ เม่�อผู้่ใช้ื่ชื่ำ�ร์ะเงนิำ จัะม่กี่�ร์เร่์ยกี่ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เพ่�อ
ขอรั์บ Nonce ท่�ม่กี่�ร์เข้�ร์หัสคล้�ยกัี่บ Apple Cash Nonce พร้์อมด้วยร์�ยละเอ่ยดกี่�ร์ตั�งค่�กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ จัะ
ถูกี่ส่งต่อไปยัง Secure Element เพ่�อปร์ะมวลผ่ลล�ยเซ็นำ ล�ยเซ็นำจัะถูกี่ส่งกี่ลับไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay กี่�ร์
ตร์วจัสอบสิทธีิ� คว�มสมบูร์ณ์์ และคว�มถูกี่ต้องของกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำผ่่�นำล�ยเซ็นำและค่� 
Nonce โดยเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay และคำ�สั�งจัะถูกี่ส่งผ่่�นำต่อไปยัง Goldman Sachs Bank USA เพ่�อปร์ะมวลผ่ล

กี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะด่งข้อมูลหม�ยเลข Apple Card โดยแสดงใบรั์บร์อง เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จัะตร์วจัสอบใบร์ับ
ร์องเพ่�อย่นำยันำว่�กี่่ญแจัถูกี่สร้์�งข่�นำในำ Secure Enclave จั�กี่นัำ�นำใช้ื่กี่่ญแจัน่ำ�เพ่�อเข้�ร์หัสหม�ยเลข Apple Card 
ก่ี่อนำส่งค่นำไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์เพ่�อให้เฉัพ�ะ iPhone ท่�ขอหม�ยเลข Apple Card เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้ หลัง
จั�กี่กี่�ร์ถอดร์หัส หม�ยเลข Apple Card จัะถูกี่บันำท่กี่ไวใ้นำพวงกี่่ญแจั iCloud

กี่�ร์แสดงร์�ยละเอ่ยดหม�ยเลข Apple Card ในำบัตร์ผ่่�นำโดยใช้ื่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ต้องม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่ด้วย 
Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแทนำท่�สิ�งน่ำ�ได้ในำส่วนำข้อมูลบัตร์ และปิดใช้ื่ง�นำของเก่ี่�

 การ์ปอ้งกันการ์ฉ้อโกงขั�นสูง
สำ�หรั์บ iOS 15 ข่�นำไป และ iPadOS 15 ข่�นำไป ผู้่ใช้ื่ Apple Card จัะส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ฉ้ัอโกี่งขั�นำสูง
ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้ เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ฉ้ัอโกี่งขั�นำสูงแล้ว ร์หัสคว�มปลอดภััยของบัตร์จัะม่กี่�ร์ด่งข้อมูล
ใหม่ท่กี่สองส�มวันำ

 ความปลอดภัยของ Apple Cash
ในำ iOS 11.2 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป และ watchOS 4.2 ข่�นำไป ค่ณ์ส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Pay บนำ iPhone, 
iPad หร่์อ Apple Watch เพ่�อส่ง รั์บ และเร่์ยกี่ขอเงินำจั�กี่ผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำได้ เม่�อผู้่ใช้ื่ได้รั์บเงนิำ เงินำจัะถูกี่เพิ�มในำบัญช่ื่ 
Apple Cash ท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์หร่์อภั�ยในำกี่�ร์ตั�งค่� > กี่ร์ะเป๋�สต�งค์และ Apple Pay ในำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เข้�เกี่ณ์ฑ์์ใดๆ ท่�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ID ของตนำ

ในำ iOS 14, iPadOS 14 และ watchOS 7 ผู้่จััดกี่�ร์ปร์ะจัำ�คร์อบคร์ัว iCloud ท่�ย่นำยันำตัวตนำด้วย Apple Cash จัะ
ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำ Apple Cash ให้กัี่บสม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัวท่�ม่อ�ย่ตำ�กี่ว่� 18 ปีได้ ผู้่จััดกี่�ร์ส�ม�ร์ถจัำ�กัี่ดคว�ม
ส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ส่งเงินำของผู้่ใช้ื่เหล่�น่ำ�ให้เฉัพ�ะสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวหร่์อเฉัพ�ะร์�ยช่ื่�อได้ ถ้�ม่สม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัวท่�อ�ย่
ตำ�กี่ว่� 18 ปีท่�ผ่่�นำกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่ Apple ID ผู้่จััดกี่�ร์ปร์ะจัำ�คร์อบคร์ัวจัะต้องเปิดใช้ื่ง�นำบัตร์ Apple Cash อ่กี่ครั์�ง
ด้วยตนำเองสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ร์�ยนัำ�นำ ถ้�สม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวท่�ม่อ�ย่ตำ�กี่ว่� 18 ปีไม่ได้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของคร์อบครั์ว iCloud 
แล้ว ยอดเงินำ Apple Cash ของพวกี่เข�จัะถ่�ยโอนำไปยังบัญช่ื่ของผู้่จััดกี่�ร์โดยอัตโนำมัติ

เม่�อค่ณ์ตั�งค่� Apple Cash ข้อมูลเด่ยวกัี่นำกัี่บตอนำท่�ค่ณ์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตอ�จัจัะถูกี่แชื่ร์์กัี่บธีนำ�ค�ร์
คู่ค้�ของเร์� Green Dot Bank และกัี่บ Apple Payments Inc. ซ่�งเป็นำบริ์ษัทย่อยท่� Apple เป็นำเจ้ั�ของทั�งหมด 
บริ์ษัทน่ำ�สร้์�งข่�นำเพ่�อปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่โดยจัะจัดัเก็ี่บและปร์ะมวลผ่ลข้อมูลแยกี่ต่�งห�กี่จั�กี่ส่วนำท่�
เหล่อของ Apple และด้วยวธิีท่่�ส่วนำท่�เหล่อของ Apple ไม่ทร์�บ ข้อมูลน่ำ�จัะใช้ื่เพ่�อจ่ัดปร์ะสงค์ด้�นำกี่�ร์แก้ี่ไขปัญห� 
กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ฉ้ัอโกี่ง และร์ะเบ่ยบข้อบังคับเท่�นัำ�นำ

 การ์ใช้ี Apple Cash ใน iMessage
ในำกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบคนำสู่คนำและใช้ื่ Apple Cash ผู้่ใช้ื่จัะต้องลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud ของตัวเองบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�
ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่บ Apple Cash ได้ จั�กี่นัำ�นำตั�งค่�กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยับนำบัญช่ื่ iCloud คำ�ขอและกี่�ร์
ถ่�ยโอนำข้อมูลท�งกี่�ร์เงนิำร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่เริ์�มต้นำจั�กี่ภั�ยในำแอปข้อคว�มหร์่อโดยกี่�ร์ถ�ม Siri เม่�อผู้่ใช้ื่พย�ย�มส่งเงินำ 
iMessage จัะแสดงหน้ำ� Apple Pay ยอดเงนิำ Apple Cash จัะถูกี่ใช้ื่ก่ี่อนำเสมอ ถ้�ม่คว�มจัำ�เป็นำ ร์ะบบจัะด่งเงินำ
เพิ�มเติมจั�กี่บัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตใบท่�สองท่�ผู้่ใช้ื่เพิ�มไวใ้นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์
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 การ์ใช้ี Apple Cash ในร้์าน แอป และบนเวบ็
ส�ม�ร์ถใช้ื่บัตร์ Apple Cash ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์กัี่บ Apple Pay เพ่�อชื่ำ�ร์ะเงนิำในำร้์�นำค้� ในำแอป และบนำเวบ็ได้ เงินำในำ
บัญช่ื่ Apple Cash ยังส�ม�ร์ถโอนำไปท่�บัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์ได้อ่กี่ด้วย นำอกี่จั�กี่กี่�ร์ได้รั์บเงนิำจั�กี่ผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำแล้ว  
ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเติมเงนิำเข้�บัญช่ื่ Apple Cash จั�กี่บัตร์เดบิตหร่์อบัตร์เติมเงนิำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้อ่กี่ด้วย

Apple Payments Inc. จัะจัดัเก็ี่บและอ�จัจัะใช้ื่ข้อมูลธีร่์กี่ร์ร์มของผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์แก้ี่ไขปัญห� กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์
ฉ้ัอโกี่ง และสำ�หรั์บจ่ัดปร์ะสงค์ต�มร์ะเบ่ยบข้อบังคับเม่�อดำ�เนิำนำกี่�ร์ธีร่์กี่ร์ร์มเสร็์จัแล้ว ส่วนำอ่�นำๆ ของ Apple จัะไม่
ทร์�บว่�ผู้่ใช้ื่ส่งเงินำให้ใคร์ รั์บเงนิำจั�กี่ใคร์ หร่์อซ่�อสินำค้�ด้วยบัตร์ Apple Cash ท่�ใด

เม่�อผู้่ใช้ื่ส่งเงินำด้วย Apple Pay หร่์อเพิ�มเงนิำเข้�บัญช่ื่ Apple Cash หร่์อโอนำเงินำเข้�บัญช่ื่ธีนำ�ค�ร์ จัะม่กี่�ร์เร่์ยกี่
ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay เพ่�อขอรั์บ nonce ท่�ม่กี่�ร์เข้�ร์หัส ซ่�งคล้�ยกัี่บกัี่บค่�ท่�ส่งกี่ลับม�สำ�หรั์บภั�ยในำแอป 
Apple Pay Nonce พร้์อมกัี่บข้อมูลธีร่์กี่ร์ร์มอ่�นำๆ จัะถูกี่ส่งไปยัง Secure Element เพ่�อปร์ะมวลผ่ลล�ยเซ็นำสำ�หรั์บ
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ ล�ยเซ็นำจัะส่งค่นำไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� คว�มสมบูร์ณ์์ และคว�มถูกี่ต้อง
ของธีร่์กี่ร์ร์มจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำผ่่�นำล�ยเซ็นำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำและค่� Nonce โดยเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จั�กี่
นัำ�นำกี่�ร์โอนำเงินำจัะเริ์�มต้นำ และผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้เม่�อธีร่์กี่ร์ร์มเสร็์จัสมบูร์ณ์์แล้ว

ถ้�ธีร่์กี่ร์ร์มเก่ี่�ยวข้องกัี่บร์�ยกี่�ร์ต่อไปน่ำ�:

• บัตร์เดบิตสำ�หรั์บเพิ�มเงนิำ Apple Cash

• กี่�ร์ให้เงนิำเพิ�มเติมห�กี่ยอดเงินำในำ Apple Cash ไม่เพ่ยงพอ

เอกี่ส�ร์สิทธีิ�กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เข้�ร์หัสยังม่กี่�ร์สร้์�งและส่งข้อมูลไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay อ่กี่ด้วย ซ่�งจัะคล้�ยกัี่บ
กี่�ร์ทำ�ง�นำของ Apple Pay ภั�ยในำแอปและเวบ็ไซต์

หลังจั�กี่ยอดเงินำของบัญช่ื่ Apple Cash เกิี่นำจัำ�นำวนำท่�กี่ำ�หนำด หร่์อถ้�ตร์วจัพบกิี่จักี่ร์ร์มท่�ผิ่ดปกี่ติ ผู้่ใช้ื่จัะได้
รั์บแจัง้ให้ตร์วจัสอบย่นำยันำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว ข้อมูลท่�ให้สำ�หรั์บตร์วจัสอบย่นำยันำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่ เช่ื่นำ หม�ยเลข
ปร์ะกัี่นำสังคม หร่์อคำ�ตอบสำ�หรั์บคำ�ถ�มต่�งๆ (เช่ื่นำ ย่นำยันำช่ื่�อถนำนำท่�ผู้่ใช้ื่เคยอ�ศัยก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�) จัะถูกี่ส่งอย่�ง
ปลอดภััยไปยังคู่ค้�ของ Apple และเข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัของผู้่ใช้ื่ Apple ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลน่ำ�ได้  
ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้ให้ตร์วจัสอบย่นำยันำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของตนำเองอ่กี่ครั์�งห�กี่กีู่้ค่นำบัญช่ื่ Apple ID ก่ี่อนำท่�จัะได้รั์บ
สิทธีิ�เข้�ถ่งยอดเงนิำ Apple Cash ของตนำเอง

 Tap to Pay on iPhone อย่างปลอดภัย
Tap to Pay on iPhone ม่ให้ใช้ื่ง�นำในำ iOS 15.4 ซ่�งทำ�ให้ร้์�นำค้�ในำสหรั์ฐอเมริ์กี่�ยอมร์ับกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำผ่่�นำ 
Apple Pay และกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่สอ่�นำๆ โดยใช้ื่ iPhone และแอป iOS ท่�เปิดใช้ื่ง�นำโดยคู่ค้� ด้วยบริ์กี่�ร์
น่ำ� ผู้่ใช้ื่ท่�ม่อ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone ท่�ร์องรั์บส�ม�ร์ถร์ับกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส ร์วมถ่งบัตร์ผ่่�นำ Apple Pay ท่�
ร์องรั์บ NFC ได้อย่�งปลอดภััย เม่�อใช้ื่ Tap to Pay on iPhone ผู้่ข�ยไม่จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ฮ�ร์์ดแวร์์เพิ�มเติมเพ่�อรั์บ
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส

Tap to Pay on iPhone ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อปกี่ป้องข้อมูลส่วนำบ่คคลของผู้่ชื่ำ�ร์ะเงนิำ บริ์กี่�ร์น่ำ�จัะไม่ร์วบร์วม
ข้อมูลกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มท่�ส�ม�ร์ถผู่กี่โยงกัี่บผู้่ชื่ำ�ร์ะเงนิำได้ ข้อมูลบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ เช่ื่นำ หม�ยเลขบัตร์เคร์ดิต/เดบิต (PAN) 
ได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยโดย Secure Element และไม่ม่กี่�ร์ส่งข้อมูลน่ำ�ให้ร้์�นำค้� ข้อมูลบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะอยู่
ร์ะหว่�งผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำของร้์�นำค้� ผู้่ชื่ำ�ร์ะเงนิำ และผู้่ออกี่บัตร์ นำอกี่จั�กี่น่ำ� บริ์กี่�ร์ Tap to Pay จัะไม่เก็ี่บช่ื่�อ ท่�อยู่ 
หร่์อเบอร์์โทร์ศัพท์ของผู้่ชื่ำ�ร์ะเงนิำ

Tap to Pay on iPhone ได้รั์บกี่�ร์ปร์ะเมินำจั�กี่ภั�ยนำอกี่โดยห้องปฏิิบัติกี่�ร์ด้�นำคว�มปลอดภััยท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์อง 
และได้รั์บกี่�ร์อน่ำมัติโดย American Express, Discover, Mastercard และ Visa
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 ความปลอดภัยขององค์ปร์ะกอบการ์ชีำาร์ะเงนิแบบไร้์การ์สัมผัส
• Secure Element: Secure Element [ลิงก์ี่ไปยังส่วนำ Secure Element ของ Apple Pay] ซ่�งโฮสต์

เคอร์์เนำลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�อ่�นำและร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยข้อมูลบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส

• ตัวควบคุม NFC: ตัวควบค่ม NFC จัะจัดักี่�ร์โปร์โตคอล Near Field Communication และกี่ำ�หนำดเส้นำ
ท�งกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำและ Secure Element และร์ะหว่�ง Secure Element 
กัี่บบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส

• เซิร์์ฟเวอร์์ของ Tap to Pay on iPhone: เซิร์์ฟเวอร์์ Tap to Pay on iPhone จัะจัดักี่�ร์กี่�ร์ตั�งค่�และ
กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�เคอร์์เนำลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำในำอ่ปกี่ร์ณ์์ เซิร์์ฟเวอร์์ยังตร์วจัสอบคว�มปลอดภััยของ Tap to Pay 
on iPhone ในำลักี่ษณ์ะท่�เข้�กัี่นำได้กัี่บม�ตร์ฐ�นำของกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแบบไร้์กี่�ร์สัมผั่สบนำ COTS (CPoC) จั�กี่ 
Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) และเป็นำไปต�มม�ตร์ฐ�นำของ  
PCI DSS

 วิธทีี� Tap to Pay อ่านบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์เติมเงนิ
ภัาพัร์วมการ์รั์กษาความปลอดภััยการ์กำาหันดสิทธิิ�

เม่�อใช้ื่ Tap to Pay on iPhone ครั์�งแร์กี่โดยใช้ื่แอปท่�ม่สิทธีิ�เพ่ยงพอ เซิร์์ฟเวอร์์ Tap to Pay on iPhone จัะตร์วจั
สอบว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ตร์งต�มเกี่ณ์ฑ์์ค่ณ์สมบัติหร่์อไม่ เช่ื่นำ ร์่่นำของอ่ปกี่ร์ณ์์ เวอร์์ชัื่�นำ iOS และม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดร์หัสหร่์อไม่ 
หลังจั�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบเสร์็จัสิ�นำ แอพเพล็ตกี่�ร์ยอมร์ับกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำจัะถูกี่ด�วน์ำโหลดจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ Tap to Pay 
on iPhone และติดตั�งบนำ Secure Element พร้์อมกัี่บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�เคอร์์เนำลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�เก่ี่�ยวข้อง กี่�ร์ดำ�เนิำนำ
กี่�ร์น่ำ�จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์อย่�งปลอดภััยร์ะหว่�งเซิร์์ฟเวอร์์ Tap to Pay on iPhone และ Secure Element Secure 
Element จัะตร์วจัสอบคว�มสมบูร์ณ์์และคว�มถูกี่ต้องของข้อมูลน่ำ�ก่ี่อนำกี่�ร์ติดตั�ง

ภัาพัร์วมความปลอดภััยของการ์อ่านบัติร์

เม่�อแอป Tap to Pay on iPhone ร้์องขอกี่�ร์อ่�นำบัตร์จั�กี่เฟร์มเวร์ิ์ค ProximityReader แผ่่นำง�นำท่�ควบค่มโดย 
iOS จัะแสดงข่�นำและแจัง้ให้ผู้่ใช้ื่แตะบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ จั�กี่นัำ�นำ iOS จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์ทำ�ง�นำของเคร่์�องอ่�นำบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำแล้ว
ขอเคอร์์เนำลกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำในำ Secure Element เพ่�อเริ์�มต้นำกี่�ร์อ่�นำบัตร์

ในำขั�นำตอนำน่ำ� Secure Element จัะเข้�ควบค่มตัวควบค่ม NFC ในำโหมดตัวอ่�นำ โหมดน่ำ�อน่ำมัติให้แลกี่เปล่�ยนำข้อมูล
บัตร์ร์ะหว่�งบัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำและ Secure Element ผ่่�นำตัวควบค่ม NFC เท่�นัำ�นำ บัตร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำส�ม�ร์ถอ่�นำได้เฉัพ�ะ
ในำโหมดน่ำ�

หลังจั�กี่ท่�แอพเพล็ตกี่�ร์ยอมร์ับกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำบนำ Secure Element ได้อ่�นำบัตร์เสร็์จัแล้ว แอพเพล็ตจัะเข้�ร์หัส
และลงช่ื่�อข้อมูลของบัตร์ ข้อมูลบัตร์ยังคงเข้�ร์หัสและได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�จันำกี่ว่�จัะส่งถ่งผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะ
เงนิำ เฉัพ�ะผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำท่�แอปใช้ื่ในำกี่�ร์ร้์องขอกี่�ร์อ่�นำบัตร์เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลบัตร์ได้  
ผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำต้องขอกี่่ญแจัถอดร์หัสข้อมูลบัตร์จั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ Tap to Pay on iPhone เซิร์์ฟเวอร์์ Tap to 
Pay on iPhone จัะปล่อยกี่่ญแจัถอดร์หัสไปยังผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำหลังจั�กี่ตร์วจัสอบย่นำยันำคว�มสมบูร์ณ์์และ
คว�มถูกี่ต้องของข้อมูล และหลังจั�กี่ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�บัตร์จัะอ่�นำได้ภั�ยในำ 60 วินำ�ท่นัำบจั�กี่ท่�อ่�นำบัตร์บนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์

โมเดลน่ำ�ช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�ข้อมูลบัตร์ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสได้โดยบ่คคลอ่�นำท่�ไม่ใช่ื่ผู้่ให้บริ์กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำ ซ่�งดำ�เนิำนำกี่�ร์
ธีร่์กี่ร์ร์มน่ำ�แทนำร้์�นำค้�
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 การ์ใช้ีกร์ะเป๋าสตางค์

 การ์เข้าถึืงโดยใช้ีกร์ะเป๋าสตางค์
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเก็ี่บกี่่ญแจับ้�นำ กี่่ญแจัร์ถ และกี่่ญแจัสำ�หรั์บห้องพักี่ในำโร์งแร์มไวใ้นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone 
และ Apple Watch ท่�ร์องรั์บได้ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถจัดัเก็ี่บป้�ยช่ื่�อท่�ใช้ื่ในำองค์กี่ร์และบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำได้อ่กี่ด้วย 
เม่�อผู้่ใช้ื่ม�ถ่งปร์ะตู ร์ะบบจัะแสดงกี่่ญแจัท่�ถูกี่ต้องโดยอัตโนำมัติ ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถผ่่�นำเข้�ไปได้ด้วยกี่�ร์แตะเพ่ยง
ครั์�งเด่ยวโดยใช้ื่ Near Field Communication (NFC)

 ความสะดวกของผู้ใช้ี
เม่�อม่กี่�ร์เพิ�มกี่่ญแจั บัตร์ผ่่�นำ บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำ หร่์อป้�ยช่ื่�อท่�ใช้ื่ในำองค์กี่ร์ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ โหมดเร่์งด่วนำ
จัะเปิดใช้ื่ต�มค่�เริ์�มต้นำ บัตร์ในำโหมดเร่์งด่วนำจัะโต้ตอบกัี่บเคร่์�องปล�ยท�งท่�รั์บสัญญ�ณ์โดยไม่ต้องใช้ื่ Face ID, 
Touch ID, กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วยร์หัส หร่์อกี่�ร์กี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มด้�นำข้�งของ Apple Watch ในำกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำ
ค่ณ์สมบัติน่ำ� ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่โหมดเร่์งด่วนำได้โดยแตะป่�มเพิ�มเติมท่�ด้�นำหน้ำ�ของบัตร์ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ ในำกี่�ร์เปิดใช้ื่
โหมดเร่์งด่วนำอ่กี่ครั์�ง ผู้่ใช้ื่ต้องใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส

 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
กี่่ญแจัในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่คว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยท่�ม่อยู่ในำ iPhone และ Apple Watch 
อย่�งเต็มท่� Apple จัะไม่ได้รั์บกี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลว่�บ่คคลใช้ื่กี่่ญแจัในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์เม่�อใดหร่์อท่�ไหนำ และจัะไม่ม่กี่�ร์
เก็ี่บข้อมูลไวใ้นำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple ร์วมถ่งข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวจัะถูกี่เก็ี่บไวอ้ย่�งปลอดภััยภั�ยในำ Secure Element 
(SE) ของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บ โฮสต์ SE ออกี่แบบแอพเพล็ตเป็นำพิเศษเพ่�อจัดักี่�ร์และจัดัเก็ี่บกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งอย่�ง
ปลอดภััย ทำ�ให้มั�นำใจัได้ว่�กี่่ญแจัไม่ส�ม�ร์ถถูกี่ด่งข้อมูลออกี่ม�ได้

ก่ี่อนำกี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งใดๆ ผู้่ใช้ื่จัะต้องลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud ของตนำบนำ iPhone ท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ 
และเปิดใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บบัญช่ื่ iCloud ของตนำ ยกี่เวน้ำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำซ่�งไม่ต้องเปิดใช้ื่
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั

เม่�อผู้่ใช้ื่เริ์�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ� จัะม่ขั�นำตอนำท่�คล้�ยกัี่บขั�นำตอนำท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์เคร์ดิต
และเดบิต เช่ื่นำ ลิงก์ี่และกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ� ร์ะหว่�งกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์ม ตัวอ่�นำจัะส่�อส�ร์กัี่บ Secure Element ผ่่�นำตัว
ควบค่ม Near-field-communication (NFC) โดยใช้ื่ช่ื่องท�งท่�ปลอดภััยท่�กี่ำ�หนำดไว้

จัำ�นำวนำอ่ปกี่ร์ณ์์ ซ่�งร์วมถ่ง iPhone และ Apple Watch ท่�ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดสิทธีิ�ด้วยกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งได้จัะถูกี่
กี่ำ�หนำดและควบค่มโดยคู่ค้�แต่ละร์�ย และอ�จัแตกี่ต่�งกัี่นำไปสำ�หรั์บแต่ละคู่ค้� วธิีก่ี่�ร์ดังกี่ล่�วช่ื่วยให้คู่ค้�แต่ละร์�ย
ส�ม�ร์ถควบค่มจัำ�นำวนำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งท่�กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ไว้สูงส่ดต่อปร์ะเภัทอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อให้เหม�ะกัี่บคว�มต้องกี่�ร์
เฉัพ�ะได้ เพ่�อจ่ัดปร์ะสงค์น่ำ� Apple จัะจัดัห�ปร์ะเภัทอ่ปกี่ร์ณ์์และข้อมูลจัำ�เพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ร์ะบ่ช่ื่�อให้กัี่บคู่ค้� ข้อมูล
จัำ�เพ�ะจัะแตกี่ต่�งกัี่นำไปสำ�หรั์บคู่ค้�ท่กี่ร์�ยเน่ำ�องจั�กี่เหต่ผ่ลด้�นำคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััย

ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำหร่์อเอ�กี่่ญแจัออกี่ได้โดย:

• กี่�ร์ลบอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ร์ะยะไกี่ลด้วย “ค้นำห�ของฉัันำ”

• กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำโหมดสูญห�ยด้วย “ค้นำห�ของฉัันำ”

• กี่�ร์รั์บคำ�สั�งล้�งข้อมูลร์ะยะไกี่ลสำ�หรั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM)

• กี่�ร์เอ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่หน้ำ�บัญช่ื่ Apple ID ของผู้่ใช้ื่

• กี่�ร์เอ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่ iCloud.com

• กี่�ร์นำำ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• กี่�ร์เอ�บัตร์ออกี่ในำแอปของผู้่ออกี่บัตร์
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สำ�หรั์บ iOS 15.4 ข่�นำไป เม่�อผู้่ใช้ื่กี่ดสองครั์�งท่�ป่�มด้�นำข้�งบนำ iPhone ท่�ม่ Face ID หร่์อกี่ดสองคร์ั�งท่�ป่�มโฮมบนำ 
iPhone ท่�ม่ Touch ID บัตร์ผ่่�นำและร์�ยละเอ่ยดกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ถ่งจัะไม่แสดงจันำกี่ว่�พวกี่เข�จัะย่นำยันำตัวตนำกัี่บ
อ่ปกี่ร์ณ์์ จัำ�เป็นำต้องม่ Face ID, Touch ID หร่์อกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วยร์หัสก่ี่อนำท่�ข้อมูลเฉัพ�ะของบัตร์ผ่่�นำ ซ่�ง
ร์วมถ่งร์�ยละเอ่ยดกี่�ร์จัองโร์งแร์มจัะแสดงในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์

 การ์เข้าถึืงปร์ะเภทข้อมูลปร์ะจัำาตัว
กี่�ร์เข้�ถ่งจั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ม่หล�ยปร์ะเภัท เช่ื่นำ ธีร่์กิี่จับริ์กี่�ร์ ป้�ยช่ื่�อท่�ใช้ื่ในำองค์กี่ร์ บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำ กี่่ญแจั
บ้�นำ และกี่่ญแจัร์ถ

 ธรุ์กิจับริ์การ์
กี่่ญแจัห้องพักี่โร์งแร์มในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ช่ื่วยมอบปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ท่�ง่�ยด�ยและไร์้กี่�ร์สัมผั่สตั�งแต่เช็ื่คอินำจันำถ่งเช็ื่ค
เอ�ต์ ในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่มอบคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บแขกี่ท่�เพิ�มข่�นำม�จั�กี่กี่�ร์ใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์์ด
โร์งแร์มท่�ทำ�จั�กี่พล�สติกี่แบบดั�งเดิม แขกี่ของโร์งแร์มส�ม�ร์ถแตะเพ่�อปลดล็อคสถ�นำท่�ท่�ร์องรั์บด้วยกี่่ญแจัห้องในำ
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ iPhone และ Apple Watch Series 4 ข่�นำไปท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้

คว�มส�ม�ร์ถของกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�โดยเฉัพ�ะเพ่�อลดคว�มย่่งย�กี่สำ�หรั์บลูกี่ค้�:

• กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ก่ี่อนำเดินำท�งม�ถ่งจั�กี่แอปของโร์งแร์ม เพ่�อเพิ�มบัตร์ผ่่�นำไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ก่ี่อนำกี่�ร์เข้�พักี่

• ไทล์บัตร์ผ่่�นำเช็ื่คอินำ เพ่�อเริ์�มกี่�ร์เช็ื่คอินำและกี่�ร์กี่ำ�หนำดห้องได้จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• กี่�ร์อัปเดตกี่่ญแจัหลังกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ� เพ่�อร์องรั์บกี่�ร์ขย�ยหร่์อแก้ี่ไขกี่�ร์เข้�พักี่ปัจัจ่ับันำ

• กี่�ร์ร์องรั์บกี่่ญแจัหล�ยห้องสำ�หรั์บบัตร์ผ่่�นำแบบใช้ื่ครั์�งเด่ยวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• กี่�ร์จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัท่�หมดอ�ย่โดยอัตโนำมัติในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์

 ปา้ยชืี�อที�ใช้ีในองค์กร์
ค่ณ์ส�ม�ร์ถเพิ�มป้�ยพนัำกี่ง�นำของคู่ค้�ท่�ร์องรั์บในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ iPhone และ Apple Watch ได้ ซ่�งช่ื่วยให้
พนัำกี่ง�นำทั�วโลกี่เข้�ถ่งท่�ทำ�ง�นำได้แบบไร้์กี่�ร์สัมผั่ส ในำกี่�ร์เพิ�มป้�ย พนัำกี่ง�นำต้องเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�
หล�ยปัจัจัยัสำ�หรั์บบัญช่ื่ท่�ใช้ื่ในำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�แอปท่�นำ�ยจั้�งจัดัห�ให้

ป้�ยพนัำกี่ง�นำใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์เข้�ถ่งของ Apple ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถ:

• เพิ�มป้�ยพนัำกี่ง�นำไปยัง Apple Watch ท่�จับัคู่ไวโ้ดยอัตโนำมัติผ่่�นำกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�แบบผ่ลักี่ข้อมูลท่�ไม่ต้องติด
ตั�งแอปของคู่ค้�

• เข้�ถ่งสิ�งอำ�นำวยคว�มสะดวกี่ในำสำ�นัำกี่ง�นำได้อย่�งร์�บร่์�นำโดยใช้ื่โหมดเร่์งด่วนำ

• เข้�ถ่งท่�ทำ�ง�นำแม้แบตเตอร่์� iPhone ของพวกี่เข�จัะหมด

 บัตร์นักเรี์ยน
สำ�หรั์บ iOS 12 ข่�นำไป นัำกี่ศ่กี่ษ� คณ์�จั�ร์ย์ และเจั้�หน้ำ�ท่�ในำวทิย�เขตท่�เข้�ร่์วมส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่ศ่กี่ษ�
ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ iPhone และ Apple Watch ร์่่นำท่�ร์องรั์บเพ่�อเข้�ถ่งสถ�นำท่�ต่�งๆ และชื่ำ�ร์ะเงนิำได้ท่กี่ท่�ท่�รั์บ
กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะผ่่�นำบัตร์

ผู้่ใช้ื่จัะเพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่ศ่กี่ษ�ลงในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ผ่่�นำแอปท่�ผู้่ออกี่บัตร์หร่์อโร์งเร่์ยนำท่�เข้�ร่์วมจัดัห�ให้ 
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท�งเทคนิำคท่�เกิี่ดข่�นำจัะเหม่อนำกัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�อธีบิ�ยในำ กี่�ร์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตจั�กี่แอป
ของผู้่ออกี่บัตร์ นำอกี่จั�กี่น่ำ� แอปท่�ออกี่บัตร์จัะต้องร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยับนำบัญช่ื่ท่�ป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่ง
ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวนัำกี่เร่์ยนำด้วย บัตร์อ�จัจัะถูกี่ตั�งค่�ได้พร้์อมกัี่นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บสูงส่ดสองเคร่์�องซ่�งได้
ลงช่ื่�อเข้�ด้วย Apple ID เด่ยวกัี่นำไว้

https://support.apple.com/th-th/guide/iphone/aside/iphc8f4f9dd1
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 บ้านที�อยู่ร่์วมกันหัลายคร์อบครั์ว
ผู้่เช่ื่�และพนัำกี่ง�นำหน่ำวยง�นำบร์ิกี่�ร์ของคู่ค้�ท่�ร์องรั์บส�ม�ร์ถใช้ื่กี่่ญแจับ้�นำท่�อยู่ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์เพ่�อเข้�ถ่งอ�ค�ร์ 
หน่ำวยง�นำ และพ่�นำท่�ส่วนำกี่ล�งได้ ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่่ญแจับ้�นำได้จั�กี่แอปท่�คู่ค้�จัดัห�ให้ สำ�หรั์บคู่ค้�ท่�ร์องรั์บกี่�ร์
กี่ำ�หนำดสิทธีิ�แบบไร้์คว�มย่่งย�กี่ ผู้่บริ์ห�ร์อสังห�ริ์มทรั์พย์ส�ม�ร์ถส่งลิงก์ี่ไปยังผู้่เช่ื่�เพ่�อเริ์�มต้นำกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�โดย
ใช้ื่ช่ื่องท�งกี่�ร์ส่งข้อคว�มท่�ต้องกี่�ร์ (เช่ื่นำ อ่เมลหร่์อ SMS) ผู้่เช่ื่�เพ่ยงกี่ดลิงก์ี่ก็ี่ส�ม�ร์ถท่�จัะแลกี่ใช้ื่กี่่ญแจัได้แล้ว 
แอปคลิปยังมอบปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ท่�ปลอดภััยและร์�บร่์�นำ ทำ�ให้ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่่ญแจัได้โดยไม่ต้องติดตั�งแอปของคู่
ค้� โปร์ดดูบทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple กี่�ร์ใช้ื่แอปคลิปบนำ iPhone สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 กุญแจับ้าน
ส�ม�ร์ถใช้ื่กี่่ญแจับ้�นำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์กัี่บล็อคปร์ะตูท่�ร์องรั์บ NFC ได้เพ่ยงแค่แตะด้วย iPhone หร่์อ 
Apple Watch โปร์ดดูบทคว�มบริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ปลดล็อคปร์ะตูของค่ณ์ด้วยกี่่ญแจับ้�นำบนำ iPhone 
สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บวธิีท่่�ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถตั�งค่�และใช้ื่กี่่ญแจับ้�นำ

เม่�อผู้่ใช้ื่ตั�งค่�กี่่ญแจับ้�นำ ผู้่อยู่อ�ศัยท่กี่คนำในำบ้�นำจัะได้รั์บกี่่ญแจับ้�นำโดยอัตโนำมัติด้วย ในำกี่�ร์แชื่ร์์กี่่ญแจับ้�นำเพิ�ม
เติมหร่์อเอ�สม�ชิื่กี่ของบ้�นำท่�แชื่ร์์ออกี่ เจั้�ของบ้�นำส�ม�ร์ถใช้ื่แอปบ้�นำเพ่�อจัดักี่�ร์คำ�เชิื่ญและสม�ชิื่กี่ได้ เม่�อผู้่ใช้ื่
เล่อกี่ยอมร์ับคำ�เชิื่ญให้เข้�ร่์วมบ้�นำด้วยกี่่ญแจับ้�นำแล้ว กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์น่ำ�จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่่ญแจับ้�นำในำ
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ ถ้�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะออกี่จั�กี่บ้�นำหร่์อห�กี่เจั้�ของบ้�นำยกี่เลิกี่กี่�ร์เข้�ถ่ง กี่�ร์ดำ�เนิำนำ
กี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะเอ�กี่่ญแจับ้�นำออกี่จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ด้วย

 กุญแจัร์ถื
กี่�ร์จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัร์ถแบบดิจัติอลในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้รั์บกี่�ร์ร์องรั์บดั�งเดิมในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone ท่�ร์องรั์บและ
อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple Watch ท่�จับัคู่อยู่ กี่่ญแจัร์ถจัะแสดงเป็นำบัตร์ผ่่�นำ (สร้์�งโดย Apple ในำนำ�มของผู้่ผ่ลิตย�นำยนำต์) 
ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์และร์องรั์บวงจัร์ช่ื่วติบัตร์ Apple Pay อย่�งเต็มร์ูปแบบ (โหมดสูญห�ย iCloud, กี่�ร์ล้�งข้อมูล
ร์ะยะไกี่ล, กี่�ร์ลบบัตร์ผ่่�นำภั�ยในำเคร์่�อง และกี่�ร์ลบข้อมูลเน่ำ�อห�และกี่�ร์ตั�งค่�ทั�งหมด) นำอกี่จั�กี่กี่�ร์จัดักี่�ร์บัตร์ 
Apple Pay ต�มม�ตร์ฐ�นำแล้ว กี่่ญแจัร์ถท่�แชื่ร์์ส�ม�ร์ถลบได้จั�กี่ iPhone, Apple Watch ของเจั้�ของกี่่ญแจั
และในำ Human Machine Interface (HMI) ของย�นำพ�หนำะด้วย

กี่่ญแจัร์ถส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อปลดล็อคและล็อคย�นำพ�หนำะ ร์วมถ่งเพ่�อสต�ร์์ทเคร่์�องยนำต์หร่์อตั�งค่�ย�นำพ�หนำะ
ให้อยู่ในำโหมดขับข่�ได้ “ธีร่์กี่ร์ร์มม�ตร์ฐ�นำ” ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร่์วมกัี่นำและเป็นำสิ�งจัำ�เป็นำสำ�หรั์บกี่�ร์สต�ร์์ท
เคร่์�องยนำต์ ธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ปลดล็อคและกี่�ร์ล็อคอ�จัใช้ื่ “ธีร่์กี่ร์ร์มท่�ร์วดเร็์ว” เม่�อต้องกี่�ร์เหต่ผ่ลของกี่�ร์ 
ดำ�เนิำนำกี่�ร์

กี่่ญแจัจัะถูกี่สร้์�งผ่่�นำกี่�ร์จับัคู่ iPhone กัี่บย�นำพ�หนำะท่�เป็นำเจั�้ของและร์องรั์บ กี่่ญแจัทั�งหมดจัะถูกี่สร้์�งบนำ 
Secure Element แบบฝึงัในำต�มกี่�ร์สร์้�งกี่่ญแจัแบบออนำบอร์์ด (ECC-OBKG) ท่�เป็นำเส้นำโค้งร์ูปไข่ (NIST 
P-256) และกี่่ญแจัส่วนำตัวจัะอยู่ในำ Secure Element ตลอดเวล� กี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์และร์ถจัะใช้ื่ NFC 
หร่์อกี่�ร์ผ่สมผ่ส�นำร์ะหว่�ง บลูทูธี LE และ UWB ส่วนำกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่่ญแจัจัะใช้ื่ Apple เพ่�อส่งไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ API 
ของผู้่ผ่ลิตย�นำยนำต์ท่�ม่ TLS ซ่�งม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร่์วมกัี่นำ หลังจั�กี่จับัคู่กี่่ญแจักัี่บ iPhone แล้ว Apple Watch 
ท่�จับัคู่กัี่บ iPhone เคร่์�องดังกี่ล่�วจัะได้รั์บกี่่ญแจัด้วยเช่ื่นำกัี่นำ เม่�อกี่่ญแจัถูกี่ลบไม่ว่�ในำย�นำพ�หนำะหร์่อบนำอ่ปร์ณ์์ 
ค่ณ์จัะไม่ส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำได้ กี่่ญแจับนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยหร่์อถูกี่ขโมยส�ม�ร์ถถูกี่ร์ะงับและกี่ลับไปใช้ื่ง�นำต่อได้ แต่กี่�ร์
กี่ำ�หนำดสิทธีิ�อ่กี่ครั์�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใหม่จัำ�เป็นำต้องม่กี่�ร์จับัคู่หร่์อกี่�ร์แชื่ร์์ใหม่

 ความปลอดภัยของกุญแจัร์ถืใน iOS
นัำกี่พัฒนำ�จัะส�ม�ร์ถสนัำบสน่ำนำวธิีก่ี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยแบบไม่ใช้ื่กี่่ญแจัเพ่�อเข้�ถ่งย�นำพ�หนำะในำ iPhone ท่�
ร์องรั์บและ Apple Watch ท่�จับัคู่อยู่ได้

https://support.apple.com/guide/iphone/iphb3a73ec53
https://support.apple.com/guide/iphone/iph0dc255875
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 การ์จับัคู่กับเจัา้ของ
เจั้�ของจัะต้องพิสูจัน์ำว่�เป็นำผู้่คร์อบคร์องย�นำพ�หนำะ (วธิีข่่�นำอยู่กัี่บผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์) และส�ม�ร์ถเริ์�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์จัับ
คู่ได้ในำแอปของผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์ โดยใช้ื่อ่เมลลิงก์ี่ท่�ได้รั์บจั�กี่ผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์หร่์อจั�กี่เมนูำของย�นำพ�หนำะ ในำท่กี่กี่ร์ณ่์ 
เจั้�ของจัะต้องแสดงร์หัสผ่่�นำกี่�ร์จับัคู่แบบครั์�งเด่ยวท่�เป็นำข้อมูลลับกัี่บ iPhone ซ่�งใช้ื่เพ่�อสร้์�งช่ื่องท�งกี่�ร์จับัคู่ท่�
ปลอดภััยโดยใช้ื่โปร์โตคอล SPAKE2+ ด้วยเส้นำโค้ง NIST P-256 เม่�อใช้ื่แอปหร่์อลิงก์ี่อ่เมล ร์หัสผ่่�นำจัะถูกี่โอนำไป
ยัง iPhone โดยอัตโนำมัติ ซ่�งจัะต้องป้อนำด้วยตนำเองเม่�อเริ์�มต้นำกี่�ร์จับัคู่จั�กี่ย�นำพ�หนำะ

 การ์แชีร์์กุญแจั
iPhone ท่�จับัคู่ของเจั้�ของส�ม�ร์ถแชื่ร์์กี่่ญแจักัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone (และอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple Watch ท่�จับัคู่กัี่นำอยู่) 
ของสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวและเพ่�อนำท่�ม่สิทธีิ�ได้ โดยส่งคำ�เชิื่ญเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่ iMessage และบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�
ตัว (IDS) ของ Apple คำ�สั�งกี่�ร์แชื่ร์์ทั�งหมดถูกี่แลกี่เปล่�ยนำโดยใช้ื่ค่ณ์สมบัติ IDS ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ย
ท�ง iPhone ท่�จับัคู่อยู่ของเจั้�ของจัะป้องกัี่นำไม่ให้ช่ื่อง IDS เปล่�ยนำร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์แชื่ร์์เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์ส่ง
ต่อคำ�เชิื่ญ

เม่�อตอบร์ับคำ�เชิื่ญแล้ว iPhone ของสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวหร่์อเพ่�อนำจัะสร์้�งกี่่ญแจัดิจัติอลแล้วส่งลำ�ดับกี่�ร์รั์บร์อง
กี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจักี่ลับไปยัง iPhone เพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำว่�กี่่ญแจัถูกี่สร้์�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของแท้ของ Apple iPhone 
ท่�จับัคู่ของเจั้�ของจัะลงช่ื่�อกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ ECC ของ iPhone เคร์่�องอ่�นำของสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวหร่์อเพ่�อนำแล้วส่ง
ล�ยเซ็นำกี่ลับไปยัง iPhone ของสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวหร่์อเพ่�อนำ กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ลงช่ื่�อในำอ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของจัะต้อง
ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่ (Face ID, Touch ID หร่์อกี่�ร์ป้อนำร์หัส) ร์วมถ่งเจัตนำ�ของผู้่ใช้ื่ท่�ปลอดภััยท่�อธีบิ�ยไว้
ในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำสำ�หรั์บ Face ID และ Touch ID ร์ะบบจัะขออน่ำญ�ตเม่�อส่งคำ�เชิื่ญและคำ�ขอจัะถูกี่จัดัเก็ี่บในำ Secure 
Element สำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ของเพ่�อนำส่งคำ�ขอลงช่ื่�อกี่ลับม� กี่�ร์ให้สิทธีิ�กี่่ญแจันัำ�นำจัะมอบให้กัี่บย�นำ
พ�หนำะผ่่�นำท�งออนำไลน์ำโดยเซิร์์ฟเวอร์์ OEM ของย�นำพ�หนำะหร่์อในำร์ะหว่�งกี่�ร์ใช้ื่ง�นำครั์�งแร์กี่ของกี่่ญแจัท่�ใช้ื่ร่์วม
กัี่นำบนำย�นำพ�หนำะ

 การ์ลบกุญแจั
กี่่ญแจัส�ม�ร์ถลบได้บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ผู้่ถ่อกี่่ญแจัจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของและในำย�นำพ�หนำะ กี่�ร์ลบผู้่ถ่อกี่่ญแจั iPhone 
จัะม่ผ่ลทันำท่ แม้ว่�ผู้่ถ่อกี่่ญแจัจัะใช้ื่กี่่ญแจัอยู่ก็ี่ต�ม ดังนัำ�นำคำ�เต่อนำท่�ชัื่ดเจันำจัะแสดงข่�นำก่ี่อนำกี่�ร์ลบ กี่�ร์ลบกี่่ญแจัในำ
ย�นำพ�หนำะอ�จัทำ�ได้ท่กี่เม่�อหร่์อทำ�ได้เม่�อย�นำพ�หนำะออนำไลน์ำเท่�นัำ�นำ

ในำทั�งสองกี่ร์ณ่์ กี่�ร์ลบบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ผู้่ถ่อกี่่ญแจัหร์่อย�นำพ�หนำะจัะร์�ยง�นำไปยังเซิร์์ฟเวอร์์คลังกี่่ญแจั (KIS) ท�งฝัึ� ง
ผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์ ซ่�งจัะลงทะเบ่ยนำกี่่ญแจัท่�ออกี่สำ�หรั์บย�นำพ�หนำะเพ่�อจ่ัดปร์ะสงค์ด้�นำกี่�ร์ปร์ะกัี่นำภััย

เจั้�ของส�ม�ร์ถขอลบได้จั�กี่ด้�นำหลังของบัตร์ผ่่�นำเจั้�ของ อันำดับแร์กี่ คำ�ขอจัะถูกี่ส่งไปยังผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์เพ่�อเอ�
กี่่ญแจัในำย�นำพ�หนำะออกี่ ผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์เป็นำผู้่ร์ะบ่เง่�อนำไขในำกี่�ร์เอ�กี่่ญแจัออกี่จั�กี่ย�นำพ�หนำะ เฉัพ�ะเม่�อเอ�กี่่ญแจั
ออกี่ในำย�นำพ�หนำะ เซิร์์ฟเวอร์์ของผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์จัะส่งคำ�ขอย่ติร์ะยะไกี่ลไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ผู้่ถ่อกี่่ญแจั

เม่�อย่ติกี่่ญแจัในำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว แอปขนำ�ดเล็กี่ท่�จัดักี่�ร์กี่่ญแจัร์ถดิจัติอลจัะสร์้�งกี่�ร์รั์บร์องกี่�ร์ย่ติท่�ลงช่ื่�อแบบเข้�
ร์หัส ซ่�งใช้ื่เป็นำหลักี่ฐ�นำกี่�ร์ลบโดยผู้่ผ่ลิตร์ถยนำต์และใช้ื่เพ่�อเอ�กี่่ญแจัออกี่จั�กี่ KIS

 ธรุ์กร์ร์มมาตร์ฐาน NFC
สำ�หรั์บย�นำยนำต์ท่�ใช้ื่กี่่ญแจั NFC ช่ื่องสัญญ�ณ์ท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งเคร่์�องอ่�นำและ iPhone จัะเริ์�มต้นำโดยกี่�ร์สร้์�ง 
คู่กี่่ญแจัชัื่�วคร์�วบนำเคร์่�องอ่�นำและท่�ฝึั� ง iPhone เม่�อใช้ื่วธิีข้่อตกี่ลงกี่่ญแจั ทั�งสองฝึั� งจัะได้รั์บคว�มลับท่�แชื่ร์์และจัะ
ใช้ื่คว�มลับท่�แชื่ร์์เพ่�อสร้์�งกี่่ญแจัแบบสมม�ตร์ท่�แชื่ร์์โดยใช้ื่ Diffie-Hellman ซ่�งเป็นำฟังก์ี่ชัื่�นำกี่�ร์รั์บกี่่ญแจั และ 
ล�ยเซ็นำจั�กี่กี่่ญแจัร์ะยะย�วท่�สร้์�งข่�นำร์ะหว่�งกี่�ร์จับัคู่

กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะชัื่�วคร์�วท่�สร้์�งจั�กี่ฝึั� งย�นำพ�หนำะจัะได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อด้วยกี่่ญแจัส่วนำตัวร์ะยะย�วของเคร์่�องอ่�นำ 
ทำ�ให้เกิี่ดกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของเคร่์�องอ่�นำโดย iPhone จั�กี่ม่มองของ iPhone โปร์โตคอลน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบ
ม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์เปิดเผ่ยข้อมูลท่�ละเอ่ยดอ่อนำแก่ี่ศัตร์ูท่�สกัี่ดกัี่�นำกี่�ร์ส่�อส�ร์
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ส่ดท้�ยแล้ว iPhone จัะใช้ื่ช่ื่องท�งท่�ปลอดภััยท่�สร้์�งข่�นำเพ่�อเข้�ร์หัสข้อมูลจัำ�เพ�ะกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ ร์่วมกัี่บ
ล�ยเซ็นำท่�ปร์ะมวลผ่ลบนำคำ�ตอบท่�ได้รั์บข้อมูลของเคร่์�องอ่�นำและข้อมูลเฉัพ�ะแอปบ�งส่วนำ กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ
ล�ยเซ็นำ iPhone โดยเคร่์�องอ่�นำจัะอน่ำญ�ตให้เคร่์�องอ่�นำตร์วจัสอบสิทธีิ�ของอ่ปกี่ร์ณ์์

 ธรุ์กร์ร์มที�ร์วดเร็์ว
iPhone สร้์�งร์หัสลับท่�อิงจั�กี่คว�มลับท่�ม่กี่�ร์แชื่ร์์ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ในำร์ะหว่�งธีร่์กี่ร์ร์มม�ตร์ฐ�นำ ร์หัสลับน่ำ�ทำ�ให้
ย�นำพ�หนำะตร์วจัสอบสิทธีิ�อ่ปกี่ร์ณ์์ได้อย่�งร์วดเร็์วในำสถ�นำกี่�ร์ณ์์ท่�ต้องใช้ื่คว�มไว อ่กี่ท�งเล่อกี่หน่ำ�ง ช่ื่องท�งท่�
ปลอดภััยร์ะหว่�งย�นำพ�หนำะกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์จัะถูกี่สร้์�งข่�นำด้วยกี่่ญแจัเซสชัื่�นำกี่�ร์รั์บจั�กี่คว�มลับท่�แชื่ร์์ก่ี่อนำหน้ำ� 
ร์ะหว่�งกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มม�ตร์ฐ�นำและคู่กี่่ญแจัชัื่�วคร์�วใหม่ คว�มส�ม�ร์ถของย�นำพ�หนำะในำกี่�ร์สร์้�งช่ื่องท�ง
ท่�ปลอดภััยจัะตร์วจัสอบสิทธีิ�ของย�นำพ�หนำะไปยัง iPhone

 ธรุ์กร์ร์มมาตร์ฐาน BLE/UWB
สำ�หรั์บย�นำพ�หนำะท่�ใช้ื่กี่่ญแจั UWB จัะม่กี่�ร์สร้์�งเซสชัื่�นำบลูทูธี LE ร์ะหว่�งย�นำพ�หนำะกัี่บ iPhone เช่ื่นำเด่ยวกัี่บ
ธีร่์กี่ร์ร์ม NFC คว�มลับท่�ใช้ื่ร่์วมกัี่นำจัะได้รั์บจั�กี่ทั�งสองฝึ��ยและใช้ื่สำ�หรั์บสร้์�งเซสชัื่�นำท่�ปลอดภััย เซสชัื่�นำน่ำ�ใช้ื่เพ่�อกี่�ร์
ได้รั์บและยอมร์ับ UWB Ranging Secret Key (URSK) ในำภั�ยหลัง URSK จัะม่ให้สำ�หรั์บวทิย่ UWB ในำอ่ปกี่ร์ณ์์
ของผู้่ใช้ื่และบนำย�นำพ�หนำะ เพ่�อให้อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ม่กี่�ร์แปลเป็นำภั�ษ�ท้องถิ�นำไปยังตำ�แหน่ำงเฉัพ�ะท่�อยู่ใกี่ล้หร่์อ
ภั�ยในำย�นำพ�หนำะได้อย่�งแม่นำยำ� จั�กี่นัำ�นำย�นำพ�หนำะจัะใช้ื่ตำ�แหน่ำงอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อตัดสินำใจัเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์อน่ำญ�ตให้ 
ปลดล็อคหร่์อสต�ร์์ทย�นำพ�หนำะ URSK ม่ TTL ท่�กี่ำ�หนำดไว้ล่วงหน้ำ� ในำกี่�ร์หล่กี่เล่�ยงกี่�ร์หย่ดชื่ะงกัี่ของช่ื่วงเม่�อ 
TTL หมดอ�ย่ ส�ม�ร์ถรั์บ URSK ม�ล่วงหน้ำ�สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ SE และ HSM/SE ของย�นำพ�หนำะในำขณ์ะท่�ช่ื่วง
ปลอดภััยไม่ทำ�ง�นำ แต่ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ BLE ซ่�งช่ื่วยหล่กี่เล่�ยงคว�มจัำ�เป็นำในำกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มม�ตร์ฐ�นำเพ่�อให้ได้ม�ซ่�ง 
URSK ใหม่ในำสถ�นำกี่�ร์ณ์์ท่�วิกี่ฤติด้�นำเวล� URSK ท่�ได้รั์บม�ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ส�ม�ร์ถถ่�ยโอนำอย่�งร์วดเร็์วไปยังวทิย่ 
UWB ของร์ถยนำต์และอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อหล่กี่เล่�ยงกี่�ร์หย่ดชื่ะงกัี่ของช่ื่วง UWB ได้

 ความเป็นส่วนตัว
เซิร์์ฟเวอร์์สินำค้�คงคลังหลักี่ของผู้่ผ่ลิตย�นำยนำต์ (KIS) จัะไม่ม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บ ID อ่ปกี่ร์ณ์์, SEID หร่์อ Apple ID โดย
จัะจัดัเก็ี่บเฉัพ�ะข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�เปล่�ยนำแปลงได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ ข้อมูลจัำ�เพ�ะ CA ข้อมูลจัำ�เพ�ะน่ำ�ไม่ผู่กี่กัี่บข้อมูลส่วนำตัว
ใดๆ ในำอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อโดยเซิร์์ฟเวอร์์ และจัะถูกี่ลบเม่�อผู้่ใช้ื่ลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์โดยสมบูร์ณ์์ (โดยใช้ื่ลบข้อมูลทั�งหมดและ
กี่�ร์ตั�งค่�)

 การ์เพิ�มบัตร์โดยสาร์และบัตร์ eMoney ไปยังกร์ะเปา๋สตางค์
สำ�หรั์บตล�ดหล�ยแห่งทั�วโลกี่ ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์โดยส�ร์และบัตร์ eMoney ท่�ร์องรั์บไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ 
iPhone และ Apple Watch ร์่่นำท่�ร์องรั์บได้ ซ่�งข่�นำอยู่กัี่บผู้่ให้บริ์กี่�ร์ อ�จัทำ�ได้โดยกี่�ร์โอนำมูลค่�หร่์อบัตร์โดยส�ร์ 
(หร่์อทั�งสองอย่�ง) จั�กี่บัตร์จัริ์งเป็นำร์ูปแบบดิจัติอลไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์หร่์อโดยกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์โดยส�ร์ใหม่
หร่์อบัตร์ eMoney จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์หร่์อแอปของผู้่ออกี่บัตร์ หลังจั�กี่เพิ�มบัตร์โดยส�ร์ลงในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์แล้ว 
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถโดยส�ร์กี่�ร์ขนำส่งส�ธี�ร์ณ์ะได้ง่�ยๆ โดยแสดง iPhone หร่์อ Apple Watch ใกี่ล้กัี่บเคร่์�องอ่�นำบัตร์
โดยส�ร์ บัตร์โดยส�ร์บ�งปร์ะเภัทยังส�ม�ร์ถใช้ื่ชื่ำ�ร์ะเงนิำได้อ่กี่ด้วย

 วิธกีาร์ทำางานของบัตร์โดยสาร์และบัตร์ eMoney
บัตร์โดยส�ร์และบัตร์ eMoney ท่�เพิ�มเข้�ม�จัะเช่ื่�อมโยงกัี่บบัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่ ถ้�ผู้่ใช้ื่เพิ�มบัตร์ม�กี่กี่ว่�หน่ำ�งใบไป
ยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ Apple หร่์อผู้่ออกี่บัตร์อ�จัส�ม�ร์ถเช่ื่�อมโยงข้อมูลส่วนำบ่คคลของผู้่ใช้ื่กัี่บข้อมูลบัญช่ื่ท่�เก่ี่�ยวข้อง
ร์ะหว่�งบัตร์ต่�งๆ ได้ บัตร์โดยส�ร์ บัตร์ eMoney และกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มจัะได้รั์บกี่�ร์ค่้มคร์องโดยช่ื่ดกี่่ญแจัท่�เข้�ร์หัส
แบบลำ�ดับชัื่�นำ

ในำร์ะหว่�งขั�นำตอนำกี่�ร์โอนำยอดคงเหล่อจั�กี่บัตร์จัริ์งไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ ผู้่ใช้ื่จัะต้องป้อนำข้อมูลเฉัพ�ะของบัตร์  
ผู้่ใช้ื่ยังอ�จัจัะต้องร์ะบ่ข้อมูลส่วนำบ่คคลเพ่�อเป็นำหลักี่ฐ�นำว่�เป็นำผู้่คร์อบคร์องบัตร์อ่กี่ด้วย เม่�อถ่�ยโอนำบัตร์ผ่่�นำจั�กี่ 
iPhone ไปยัง Apple Watch อ่ปกี่ร์ณ์์ทั�งสองต้องออนำไลน์ำอยู่
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ส�ม�ร์ถเติมเงนิำไปยังยอดคงเหล่อได้ด้วยเงนิำจั�กี่บัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์เติมเงนิำผ่่�นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์หร่์อ
จั�กี่แอปผู้่ออกี่บัตร์โดยส�ร์หร่์อ eMoney ในำกี่�ร์ทำ�คว�มเข้�ใจัเก่ี่�ยวกัี่บคว�มปลอดภััยของกี่�ร์โหลดยอดเงินำอ่กี่
ครั์�งเม่�อใช้ื่ Apple Pay ให้ดูท่� กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยบัตร์ภั�ยในำแอป ในำกี่�ร์เร่์ยนำร์ู้วธิีก่ี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์จั�กี่ภั�ยในำแอป
ของผู้่ออกี่บัตร์ โปร์ดดู กี่�ร์เพิ�มบัตร์เคร์ดิตหร่์อเดบิตจั�กี่แอปของผู้่ออกี่บัตร์

ถ้�ร์องรั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�จั�กี่บัตร์จัริ์ง ผู้่ออกี่บัตร์โดยส�ร์หร่์อ eMoney จัะม่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�จัำ�เป็นำ 
ในำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของบัตร์จัริ์งและตร์วจัสอบย่นำยันำข้อมูลท่�ผู้่ใช้ื่ป้อนำ หลังจั�กี่ตร์วจัสอบย่นำยันำข้อมูล 
ร์ะบบจัะส�ม�ร์ถสร์้�งหม�ยเลขบัญช่ื่อ่ปกี่ร์ณ์์สำ�หรั์บ Secure Element และเปิดใช้ื่ง�นำบัตร์ผ่่�นำท่�เพิ�มใหม่ในำ
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ด้วยยอดคงเหล่อท่�โอนำ สำ�หรั์บบัตร์บ�งใบ หลังจั�กี่ท่�กี่ำ�หนำดสิทธีิ�จั�กี่บัตร์จัริ์งเสร็์จัสิ�นำแล้ว  
บัตร์จัริ์งจัะถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ

เม่�อสิ�นำส่ดกี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ปร์ะเภัทใดปร์ะเภัทหน่ำ�ง ห�กี่ยอดคงเหล่อในำบัตร์ถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำอ่ปกี่ร์ณ์์ จัะถูกี่เข้�ร์หัสและ
จััดเก็ี่บไวใ้นำแอพเพล็ตท่�กี่ำ�หนำดในำ Secure Element ผู้่ดำ�เนิำนำกี่�ร์จัะม่กี่่ญแจัในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูลบัตร์
สำ�หรั์บกี่�ร์ทำ�ธีร่์กี่ร์ร์มท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บยอดคงเหล่อ

ต�มค่�เริ์�มต้นำ ผู้่ใช้ื่บัตร์โดยส�ร์จัะได้รั์บปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ปร์ะสบกี่�ร์ณ์์กี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำท่�ร์�บร่์�นำ ซ่�งช่ื่วยให้พวกี่เข�ชื่ำ�ร์ะ
เงนิำและโดยส�ร์ได้โดยไม่ต้องใช้ื่ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส ข้อมูลต่�งๆ เช่ื่นำ สถ�น่ำท่�ไปล่�ส่ด ปร์ะวัติธีร่์กี่ร์ร์ม 
และตั�วอ่�นำๆ อ�จัจัะเข้�ถ่งได้โดยเคร่์�องอ่�นำบัตร์แบบไร้์กี่�ร์สัมผั่สท่�อยู่ใกี่ล้ๆ ท่�โหมดเร่์งด่วนำเปิดใช้ื่ง�นำอยู่ ผู้่ใช้ื่
ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ย่นำยันำตัวตนำสำ�หรั์บ Face ID, Touch ID หร่์อร์หัสในำกี่�ร์ตั�งค่�กี่ร์ะเป๋�สต�งค์และ 
Apple Pay ได้โดยกี่�ร์ปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำ บัตร์ eMoney ไม่ร์องรั์บโหมดเร่์งด่วนำ

เช่ื่นำเด่ยวกัี่บบัตร์ Apple Pay อ่�นำๆ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์ะงบัหร่์อเอ�บัตร์ eMoney ออกี่ได้โดย:

• กี่�ร์ลบอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ร์ะยะไกี่ลด้วย “ค้นำห�ของฉัันำ”

• กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำโหมดสูญห�ยด้วย “ค้นำห�ของฉัันำ”

• กี่�ร์ป้อนำคำ�สั�งกี่�ร์ล้�งข้อมูลร์ะยะไกี่ลของกี่�ร์จััดกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM)

• กี่�ร์เอ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่หน้ำ�บัญช่ื่ Apple ID ของผู้่ใช้ื่

• กี่�ร์เอ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่ iCloud.com

• กี่�ร์นำำ�บัตร์ทั�งหมดออกี่จั�กี่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• กี่�ร์เอ�บัตร์ออกี่ในำแอปของผู้่ออกี่บัตร์

เซิร์์ฟเวอร์์ Apple Pay จัะแจัง้ผู้่ให้บริ์กี่�ร์บัตร์เพ่�อร์ะงบัหร่์อปิดใช้ื่ง�นำบัตร์เหล่�นัำ�นำ ถ้�ผู้่ใช้ื่เอ�บัตร์โดยส�ร์หร่์อบัตร์ 
eMoney ออกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ออนำไลน์ำ จัะส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำยอดคงเหล่อได้โดยเพิ�มบัตร์กี่ลับไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ลงช่ื่�อเข้�ด้วย 
Apple ID เด่ยวกัี่นำ ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ออฟไลน์ำ ปิดเคร่์�อง หร่์อใช้ื่ง�นำไม่ได้ กี่�ร์กีู่้ค่นำอ�จัจัะไม่ส�ม�ร์ถทำ�ได้

 การ์เพิ�มบัตร์โดยสาร์และบัตร์ eMoney ไปยัง Apple Watch ของสมาชิีกคร์อบครั์ว
สำ�หรั์บ iOS 15 และ watchOS 8 ผู้่จััดกี่�ร์ปร์ะจัำ�คร์อบคร์ัว iCloud ส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์โดยส�ร์และบัตร์ eMoney 
ให้กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple Watch ของสม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัวผ่่�นำแอป Watch ของ iPhone ได้ เม่�อทำ�กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�
บัตร์เหล่�น่ำ�ให้กัี่บ Apple Watch ของสม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัว นำ�ฬิิกี่�จัะต้องอยู่ใกี่ล้ๆ และเช่ื่�อมต่อกัี่บ iPhone ของ
ผู้่จััดกี่�ร์โดยใช้ื่ Wi-Fi หร่์อบลูทูธี สม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัวจัะต้องเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บ 
Apple ID ของพวกี่เข�จัง่จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ต�มขั�นำตอนำน่ำ�ได้

สม�ชิื่กี่ในำคร์อบคร์ัวส�ม�ร์ถส่งคำ�ขอเพ่�อเพิ�มเงนิำไปยังบัตร์โดยส�ร์หร่์อบัตร์ eMoney จั�กี่ Apple Watch ได้โดย
ใช้ื่ iMessage เน่ำ�อห�ของข้อคว�มได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องโดยกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ต�มท่�อธีบิ�ยไวใ้นำ
ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ iMessage กี่�ร์เพิ�มเงนิำลงในำบัตร์บนำ Apple Watch ของสม�ชิื่กี่คร์อบคร์ัวส�ม�ร์ถ
ทำ�ได้จั�กี่ร์ะยะไกี่ลโดยใช้ื่ Wi-Fi หร่์อกี่�ร์เช่ื่�อมต่อเซลลูล�ร์์ ไม่จัำ�เป็นำต้องอยู่ในำร์ะยะท่�ใกี่ล้ชิื่ดกัี่นำ

หัมายเหัตุ: ค่ณ์สมบัติน่ำ�อ�จัไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้ในำบ�งปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�ค
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 บัตร์เคร์ดิตและบัตร์เดบิต
ในำบ�งเม่อง เคร่์�องอ่�นำบัตร์โดยส�ร์จัะยอมร์ับ (สม�ร์์ท) กี่�ร์์ด EMV ในำกี่�ร์ชื่ำ�ร์ะค่�โดยส�ร์ เม่�อผู้่ใช้ื่แสดงบัตร์
เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิต EMV กัี่บเคร่์�องอ่�นำบัตร์ ผู้่ใช้ื่จัะต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�ในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำกัี่บ “ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยบัตร์
เคร์ดิตและบัตร์เดบิตในำร้์�นำค้�”

สำ�หรั์บ iOS 12.3 ข่�นำไป ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำบัตร์เคร์ดิต/เดบิต EMV บ�งบัตร์ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์สำ�หรั์บกี่�ร์
โดยส�ร์ด่วนำได้ กี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำอน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่ชื่ำ�ร์ะค่�เดินำท�งสำ�หรั์บผู้่ให้บริ์กี่�ร์ขนำส่งท่�ร์องรั์บโดยไม่ต้องใช้ื่ 
Face ID, Touch ID หร่์อร์หัส เม่�อผู้่ใช้ื่กี่ำ�หนำดสิทธีิ�บัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิต EMV บัตร์ใบแร์กี่ท่�ม่กี่�ร์กี่ำ�หนำด
สิทธีิ�ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะถูกี่เปิดใช้ื่ง�นำสำ�หรั์บกี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแตะป่�มเพิ�มเติมท่�ด้�นำหน้ำ�ของบัตร์
ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์และปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำสำ�หรั์บบัตร์นัำ�นำโดยตั�งกี่�ร์ตั�งค่�กี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำเป็นำไม่ม่ ผู้่ใช้ื่ยัง
ส�ม�ร์ถเล่อกี่บัตร์เคร์ดิตหร่์อบัตร์เดบิตใบอ่�นำเป็นำบัตร์โดยส�ร์ด่วนำโดยใช้ื่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้อ่กี่ด้วย ต้องใช้ื่ Face ID, 
Touch ID หร่์อร์หัสเพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำใหม่อ่กี่ครั์�ง หร่์อเล่อกี่บัตร์อ่�นำสำ�หรั์บกี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำ

Apple Card และ Apple Cash ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้กัี่บกี่�ร์โดยส�ร์ด่วนำ

 บัตร์ปร์ะจัำาตัวในกร์ะเป๋าสตางค์
สำ�หรั์บ iPhone 8 ข่�นำไปท่�ใช้ื่ iOS 15.4 ข่�นำไป และ Apple Watch Series 4 ข่�นำไปท่�ใช้ื่ watchOS 8.4 ข่�นำไป ผู้่ใช้ื่
ส�ม�ร์ถเพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวปร์ะชื่�ชื่นำมลรั์ฐหร่์อใบขับข่�ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ แล้วแตะ iPhone หร่์อ Apple Watch เพ่�อ
แสดงบัตร์ได้อย่�งร์�บร่์�นำและปลอดภััยในำสถ�นำท่�ท่�เข้�ร่์วม

หัมายเหัตุ: ค่ณ์สมบัติน่ำ�ใช้ื่ได้เฉัพ�ะกัี่บรั์ฐในำสหรั์ฐอเมริ์กี่�ท่�เข้�ร่์วมเท่�นัำ�นำ

บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะใช้ื่ค่ณ์สมบัติคว�มปลอดภััยท่�ม่อยู่ในำฮ�ร์์ดแวร์์และซอฟต์แวร์์ของอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่
เพ่�อช่ื่วยปกี่ป้องข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำและช่ื่วยรั์กี่ษ�ข้อมูลส่วนำบ่คคลให้ปลอดภััย

 การ์เพิ�มใบขับขี�หัรื์อบัตร์ปร์ะจัำาตัวปร์ะชีาชีนมลรั์ฐไปยังกร์ะเปา๋สตางค์
บนำ iPhone ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแตะป่�มเพิ�ม (+) ท่�ด้�นำบนำส่ดของหน้ำ�จัอในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์เพ่�อเริ์�มกี่�ร์เพิ�มใบอน่ำญ�ตหร่์อ
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวได้ ถ้�ผู้่ใช้ื่ม่กี่�ร์จับัคู่ Apple Watch ในำขณ์ะท่�ตั�งค่� ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้ให้เพิ�มใบขับข่�หร่์อบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว
ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ Apple Watch

ขั�นำแร์กี่ให้ผู้่ใช้ื่ใช้ื่ iPhone สแกี่นำใบขับข่�หร่์อบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวปร์ะชื่�ชื่นำมลรั์ฐทั�งด้�นำหน้ำ�และด้�นำหลัง iPhone จัะ
ปร์ะเมินำค่ณ์ภั�พและปร์ะเภัทของภั�พเพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�ภั�พท่�ให้ม�นัำ�นำเป็นำท่�ยอมรั์บโดยหน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐ 
ภั�พบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวเหล่�น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสไปยังกี่่ญแจัของผู้่ม่อำ�นำ�จัท่�แต่งตั�งโดยรั์ฐบนำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้วส่งไปยังผู้่ม่
อำ�นำ�จัท่�แต่งตั�งโดยรั์ฐ

ขั�นำตอนำต่อไป ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ขอให้ทำ�ต�มช่ื่ดกี่�ร์เคล่�อนำไหวใบหน้ำ�และศ่ร์ษะ กี่�ร์เคล่�อนำไหวเหล่�น่ำ�จัะได้รั์บกี่�ร์ปร์ะเมินำโดย
อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่และโดย Apple เพ่�อช่ื่วยลดคว�มเส่�ยงของบ่คคลท่�ใช้ื่ร์ูปถ่�ย วิด่โอ หร่์อหน้ำ�กี่�กี่เพ่�อพย�ย�มเพิ�ม
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของผู้่อ่�นำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ ผ่ลลัพธีจ์ั�กี่กี่�ร์วเิคร์�ะห์กี่�ร์เคล่�อนำไหวเหล่�น่ำ�จัะถูกี่ส่งไปยังหน่ำวยง�นำท่�
ออกี่บัตร์ของรั์ฐ แต่ไม่ใช่ื่วิด่โอของกี่�ร์เคล่�อนำไหว

ในำกี่�ร์ช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�ผู้่ท่�เพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์นัำ�นำเป็นำบ่คคลเด่ยวกัี่นำกัี่บท่�อยู่ในำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว  
ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ขอให้ถ่�ยร์ูปเซลฟี�  ก่ี่อนำท่�ภั�พถ่�ยของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ส่งไปยังหน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐ เซิร์์ฟเวอร์์ของ 
Apple และอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะเปร่์ยบเท่ยบภั�พถ่�ยกัี่บคว�มคล้�ยคล่งกัี่นำของบ่คคลท่�ทำ�ต�มช่ื่ดกี่�ร์เคล่�อนำไหว
ใบหน้ำ�และศ่ร์ษะ เพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�ภั�พถ่�ยท่�ส่งม�เป็นำภั�พถ่�ยจัร์ิง ท่�ม่คว�มคล้�ยคล่งกัี่บท่�อยู่ในำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว 
หลังจั�กี่ทำ�กี่�ร์เปร่์ยบเท่ยบแล้ว ภั�พถ่�ยจัะถูกี่เข้�ร์หัสบนำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้วส่งไปยังหน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐเพ่�อ
เปร่์ยบเท่ยบกัี่บภั�พในำไฟล์บัตร์ปร์ะจัำ�ตัว

ส่ดท้�ย ผู้่ใช้ื่จัะถูกี่ขอให้ดำ�เนิำนำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วย Face ID หร่์อ Touch ID อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะเช่ื่�อมโยงกี่�ร์จัับ
คู่น่ำ�กัี่บช่ื่วมิติของ Face ID หร่์อ Touch ID ท่�ตร์งกัี่นำกัี่บบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวปร์ะชื่�ชื่นำมลรั์ฐเพ่�อให้แน่ำใจัว่�ม่เพ่ยงบ่คคลท่�
เพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวลงในำ iPhone เคร่์�องน่ำ�เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถแสดงบัตร์ได้ จัะไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ข้อมูลช่ื่วมิติท่�ลงทะเบ่ยนำอ่�นำ
เพ่�ออน่ำมัติกี่�ร์แสดงบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวได้ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�จัะเกิี่ดข่�นำในำอ่ปกี่ร์ณ์์เท่�นัำ�นำและจัะไม่ถูกี่ส่งไปยังหน่ำวยง�นำท่�ออกี่
บัตร์ของรั์ฐ
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หน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐจัะได้รั์บข้อมูลท่�จัำ�เป็นำในำกี่�ร์ตั�งค่�บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวลงดิจัติอล ซ่�งร์วมถ่งภั�พด้�นำหน้ำ�และ
ด้�นำหลังของบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลท่�อ่�นำจั�กี่บ�ร์์โค้ด PDF417 ร์วมถ่งภั�พเซลฟี� ท่�ผู้่ใช้ื่ถ่�ยซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�ง
ของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว สถ�นำะกี่�ร์ออกี่จัะได้รั์บค่�ตัวเลขหลักี่เด่ยว ซ่�งใช้ื่เพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำ
กี่�ร์ฉ้ัอโกี่ง ซ่�งข่�นำอยู่กัี่บร์ูปแบบกี่�ร์ใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลกี่�ร์ตั�งค่� และข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บ Apple ID ส่วนำบ่คคล 
กี่�ร์ตัดสินำใจัโดยหน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐในำกี่�ร์อน่ำมัติหร่์อปฏิิเสธีบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวท่�ถูกี่เพิ�มในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ถ่อ
เป็นำท่�สิ�นำส่ด

หลังจั�กี่ท่�หน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์ของรั์ฐอน่ำญ�ตให้เพิ�มบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวปร์ะชื่�ชื่นำมลรั์ฐหร่์อใบขับข่�ไปยัง
กี่ร์ะเป๋�สต�งค์แล้ว คู่กี่่ญแจัจัะถูกี่สร้์�งข่�นำในำ Secure Element โดย iPhone ซ่�งผู่กี่บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่กัี่บ
อ่ปกี่ร์ณ์์เฉัพ�ะนัำ�นำ ถ้�เพิ�มในำ Apple Watch คู่กี่่ญแจัจัะถูกี่สร้์�งข่�นำในำ Secure Element โดย Apple Watch

หลังจั�กี่ท่�บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวอยู่บนำ iPhone แล้ว ข้อมูลท่�สะท้อนำถ่งบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะถูกี่จัดัเก็ี่บ
ในำร์ูปแบบท่�เข้�ร์หัสซ่�งปกี่ป้องโดย Secure Enclave

 การ์ใช้ีใบขับขี�หัรื์อบัตร์ปร์ะจัำาตัวปร์ะชีาชีนมลรั์ฐในกร์ะเปา๋สตางค์
ในำกี่�ร์ใช้ื่บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของตนำในำกี่ร์ะเป�๋สต�งค์ ผู้่ใช้ื่จัำ�เป็นำต้องตร์วจัสอบสทิธีิ�ด้วยอ่ปกี่ร์ณ์์ Face ID หร่์อ Touch ID 
ท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ก่ี่อนำท่� iPhone จัะนำำ�เสนำอข้อมูลต่อเคร่์�องอ่�นำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว

ในำกี่�ร์ใช้ื่บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของตนำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์บนำ Apple Watch ผู้่ใช้ื่จัำ�เป็นำต้องปลดล็อค iPhone โดยใช้ื่ 
Face ID หร่์อล�ยนิำ�วม่อ Touch ID ท่�เก่ี่�ยวข้องท่กี่ครั์�งท่�ใส่ Apple Watch จั�กี่นัำ�นำ พวกี่เข�ส�ม�ร์ถใช้ื่บัตร์ปร์ะจัำ�
ตัวของตนำในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้โดยไม่ต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�จันำกี่ว่�จัะถอด Apple Watch ออกี่อ่กี่ครั์�ง คว�มส�ม�ร์ถ
น่ำ�ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่คว�มส�ม�ร์ถพ่�นำฐ�นำในำกี่�ร์ปลดล็อคอัตโนำมัติซ่�งม่ร์�ยละเอ่ยดอยู่ในำคว�มปลอดภััยของร์ะบบ
สำ�หรั์บ watchOS

เม่�อผู้่ใช้ื่แสดง iPhone หร่์อ Apple Watch ของตนำใกี่ล้กัี่บตัวอ�่นำขอ้มูลปร์ะจัำ�ตัว ผู้่ใช้ื่จัะเหน็ำขอ้คว�มแจัง้บนำอป่กี่ร์ณ์์
ท่�แสดงว่�ม่กี่�ร์ร้์องขอข้อมูลใด โดยใคร์ และแสดงว่�พวกี่เข�ต้องกี่�ร์จัะจัดัเก็ี่บข้อมูลนัำ�นำหร่์อไม่ หลังจั�กี่กี่�ร์ย่นำยันำ
ตัวตนำด้วย Face ID หร่์อ Touch ID ท่�เก่ี่�ยวข้องแล้ว ข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�ร้์องขอจัะถูกี่ปล่อยออกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์

สิ�งสำาคัญ: ผู้่ใช้ื่ไม่จัำ�เป็นำต้องปลดล็อค แสดง หร่์อมอบอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อแสดงบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว

ถ้�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติกี่�ร์ช่ื่วยกี่�ร์เข้�ถ่ง เช่ื่นำ กี่�ร์สั�งกี่�ร์ด้วยเส่ยง กี่�ร์ควบค่มสวติช์ื่ หร่์อ Assistive 
Touch แทนำท่�จัะเป็นำ Face ID หร่์อ Touch ID พวกี่เข�ส�ม�ร์ถใช้ื่ร์หัสเพ่�อเข้�ถ่งและแสดงข้อมูลได้

กี่�ร์ส่งข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำไปยังตัวอ่�นำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวเป็นำไปต�มม�ตร์ฐ�นำ ISO/IEC 18013-5 ซ่�งม่กี่ลไกี่คว�ม
ปลอดภััยหล�ยแบบท่�ส�ม�ร์ถตร์วจัจับั ยับยั�ง และลดคว�มเส่�ยงด้�นำคว�มปลอดภััยได้ ซ่�งปร์ะกี่อบด้วยคว�ม
สมบูร์ณ์์ของข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวและกี่�ร์ต่อต้�นำกี่�ร์ปลอมแปลง กี่�ร์ผู่กี่มัดอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์รั์บทร์�บและยินำยอม และกี่�ร์
รั์กี่ษ�คว�มลับของข้อมูลผู้่ใช้ื่ผ่่�นำลิงก์ี่วทิย่

 ความสมบูร์ณ์์ของข้อมูลปร์ะจัำาตัวและการ์ป้องกันการ์ปลอมแปลง
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ใช้ื่ล�ยเซ็นำท่�ผู้่ออกี่จัดัห�ให้เพ่�ออน่ำญ�ตให้ตัวอ่�นำท่�ปฏิิบัติต�มม�ตร์ฐ�นำ ISO/IEC 
18013-5 ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบย่นำยันำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่ในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� องค์ปร์ะกี่อบข้อมูล
ทั�งหมดในำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ยังได้รั์บกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ปลอมแปลงร์�ยบ่คคลอ่กี่ด้วย ซ่�งจัะช่ื่วยให้ตัว
อ่�นำข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำส�ม�ร์ถขอช่ื่ดย่อยเฉัพ�ะขององค์ปร์ะกี่อบข้อมูลท่�ม่อยู่ในำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ และ
เพ่�อให้บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์ตอบสนำองด้วยช่ื่ดย่อยเด่ยวกัี่นำนัำ�นำได้ จั่งม่กี่�ร์แชื่ร์์เฉัพ�ะข้อมูลท่�ร้์องขอและ
เพิ�มคว�มเป็นำส่วนำตัวสูงส่ดให้กัี่บผู้่ใช้ื่

 การ์ผูกอุปกร์ณ์์
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะใช้ื่ล�ยเซ็นำอ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์โคลนำบัตร์ปร์ะจัำ�ตัว 
และกี่�ร์เล่นำซำ�ของธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์ร์ะบ่ตัวตนำ โดยกี่�ร์จัดัเก็ี่บร์หัสส่วนำตัวสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำ 
Secure Element ของอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวจัะถูกี่ผู่กี่ไว้กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เด่ยวกัี่นำกัี่บท่�หน่ำวยง�นำท่�ออกี่บัตร์
ของรั์ฐสร้์�งบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวให้
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 การ์แสดงความยินยอม
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของตัวอ่�นำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะตร์วจัสอบสิทธีิ�ของตัวอ่�นำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวโดยใช้ื่
โปร์โตคอลท่�กี่ำ�หนำดไวใ้นำม�ตร์ฐ�นำ ISO/IEC 18013-5 ในำร์ะหว่�งกี่�ร์แสดง ไอคอนำท่�ได้รั์บจั�กี่ใบร์ับร์องของตัว
อ่�นำจัะแสดงให้ผู้่ใช้ื่เห็นำ เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่มั�นำใจัได้ว่�พวกี่เข�กี่ำ�ลังโต้ตอบกัี่บบ่คคลท่�ถูกี่ต้อง

 การ์รั์กษาความลับของข้อมูลผู้ใช้ีผ่านลิงก์วทิยุ
กี่�ร์เข้�ร์หัสเซสชัื่�นำช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�ข้อมูลส่วนำบ่คคลท่�ส�ม�ร์ถร์ะบ่ตัวตนำได้ (PII) ทั�งหมดท่�ม่กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำ
ร์ะหว่�งบัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์และตัวอ่�นำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวจัะได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์เข้�ร์หัสจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์โดย
ชัื่�นำแอปพลิเคชัื่นำ คว�มปลอดภััยของกี่�ร์เข้�ร์หัสเซสชัื่�นำจัง่ไม่ได้ข่�นำอยู่กัี่บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยท่�ชัื่�นำกี่�ร์รั์บส่ง 
(เช่ื่นำ NFC, บลูทูธี และ Wi-Fi)

 บัตร์ปร์ะจัำาตัวในกร์ะเป๋าสตางค์ช่ีวยรั์กษาความเปน็ส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ี
บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์จัะเป็นำไปต�มกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ “ด่งข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์” ท่�ร์ะบ่ไวใ้นำ ISO/IEC 18013-5  
กี่�ร์ด่งข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ช่ื่วยขจัดัคว�มจัำ�เป็นำในำกี่�ร์เร่์ยกี่ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ในำร์ะหว่�งกี่�ร์แสดง ดังนัำ�นำจัง่ปกี่ป้อง 
ผู้่ใช้ื่จั�กี่กี่�ร์ถูกี่ติดต�มโดย Apple และผู้่ออกี่บัตร์ได้
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iMessage

 ภาพร์วมความปลอดภัยของ iMessage
Apple iMessage ค่อบริ์กี่�ร์รั์บส่งข้อคว�มสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS, Apple Watch และคอมพิวเตอร์์ 
Mac โดย iMessage ร์องรั์บข้อคว�มและไฟล์แนำบ เช่ื่นำ ร์ูปภั�พ ร์�ยช่ื่�อ ตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง ลิงก์ี่ และไฟล์แนำบบนำ
ข้อคว�มโดยตร์ง เช่ื่นำ ไอคอนำยกี่นิำ�วโป้ง ข้อคว�มจัะแสดงบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องท่�จัดทะเบ่ยนำไวข้องผู้่ใช้ื่ เพ่�อให้
ส�ม�ร์ถสนำทนำ�ต่อได้จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องของผู้่ใช้ื่ iMessage ใช้ื่บริ์กี่�ร์กี่�ร์แจัง้ผ่ลักี่ข้อมูลของ Apple (APNs) 
ในำปริ์ม�ณ์ม�กี่ Apple ไม่เก็ี่บบันำท่กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำเน่ำ�อห�ของข้อคว�มหร์่อไฟล์แนำบ ซ่�งร์�ยกี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะถูกี่ปกี่ป้อง
ด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ดังนัำ�นำเฉัพ�ะผู้่ส่งและผู้่รั์บเท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลได้ Apple ไม่
ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลได้

เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ iMessage บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะสร์้�งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่่ญแจักี่�ร์เซ็นำช่ื่�อแบบเป็นำคู่เพ่�อใช้ื่กัี่บ
บริ์กี่�ร์ สำ�หรั์บกี่�ร์เข้�ร์หัส จัะม่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส RSA 1280 บิต และกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัส EC 256 บิตบนำเส้นำโค้ง 
NIST P-256 สำ�หรั์บล�ยเซ็นำ จัะม่กี่�ร์ใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์ลงช่ื่�อ 256 บิตท่�ใช้ื่อัลกี่อร์ิท่มล�ยเซ็นำดิจัติอลแบบเส้นำโค้งร์ูปไข่ 
(ECDSA) กี่่ญแจัส่วนำตัวจัะถูกี่บันำท่กี่ลงในำพวงกี่่ญแจัของอ่ปกี่ร์ณ์์และจัะใช้ื่ง�นำได้หลังจั�กี่ปลดล็อคครั์�งแร์กี่เท่�นัำ�นำ 
กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะจัะถูกี่ส่งไปยังบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple ซ่�งกี่่ญแจัเหล่�น่ำ�จัะถูกี่เช่ื่�อมโยงกัี่บเบอร์์
โทร์ศัพท์หร่์อท่�อยู่อ่เมลของผู้่ใช้ื่พร้์อมกัี่บท่�อยู่ APNs ของอ่ปกี่ร์ณ์์

เม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์เพิ�มเติมสำ�หรั์บใช้ื่ง�นำกัี่บ iMessage กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะกี่�ร์เข้�ร์หัสและกี่�ร์ลงช่ื่�อ ท่�อยู่ 
APNs และเบอร์์โทร์ศัพท์ท่�ถูกี่เช่ื่�อมโยงของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่เพิ�มไปยังบริ์กี่�ร์ไดเร์กี่ทอร่์ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเพิ�มท่�อยู่อ่เมลเพิ�ม
เติม ซ่�งได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำโดยกี่�ร์ส่งลิงก์ี่ย่นำยันำ เบอร์์โทร์ศัพท์จัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำโดยเคร่์อข่�ย 
ผู้่ให้บริ์กี่�ร์และ SIM ในำบ�งเคร่์อข่�ย กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำน่ำ�จัะต้องใช้ื่ SMS (ร์ะบบจัะแสดงหน้ำ�ต่�งโต้ตอบกี่�ร์
ย่นำยันำให้ผู้่ใช้ื่เห็นำห�กี่ SMS ไม่อยู่ในำร์ะดับศูนำย์) กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเบอร์์โทร์ศัพท์อ�จัต้องใช้ื่สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ร์ะบบ
หล�ยๆ อย่�งนำอกี่เหน่ำอจั�กี่ iMessage เช่ื่นำ FaceTime และ iCloud อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดทะเบ่ยนำท่กี่เคร่์�องของผู้่ใช้ื่จัะ
แสดงข้อคว�มเต่อนำเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ เบอร์์โทร์ศัพท์ หร่์อท่�อยู่อ่เมลใหม่ถูกี่เพิ�ม

 วิธกีาร์ที� iMessage ส่งและรั์บข้อความอย่างปลอดภัย
ผู้่ใช้ื่เริ์�มต้นำบทสนำทนำ� iMessage ใหม่โดยกี่�ร์ป้อนำท่�อยู่หร่์อช่ื่�อ ถ้�ผู้่ใช้ื่ป้อนำเบอร์์โทร์ศัพท์หร่์อท่�อยู่อ่เมล อ่ปกี่ร์ณ์์
จัะติดต่อบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple เพ่�อเร่์ยกี่ใช้ื่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะและท่�อยู่ APNs สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์
ทั�งหมดท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บผู้่รั์บนัำ�นำ ถ้�ผู้่ใช้ื่ป้อนำช่ื่�อ อันำดับแร์กี่อ่ปกี่ร์ณ์์จัะใช้ื่แอปร์�ยช่ื่�อของผู้่ใช้ื่เพ่�อร์วบร์วมเบอร์์โทร์ศัพท์
และท่�อยู่อ่เมลท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บช่ื่�อนัำ�นำ จั�กี่นัำ�นำรั์บกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะและท่�อยู่ APNs จั�กี่ IDS

ข้อคว�มท่�ส่งออกี่ของผู้่ใช้ื่แต่ละอันำจัะถูกี่เข้�ร์หัสสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่รั์บแต่ละเคร่์�อง กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสส�ธี�ร์ณ์ะ
และกี่่ญแจักี่�ร์เซ็นำช่ื่�อของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บจัะด่งข้อมูลจั�กี่ IDS สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บแต่ละเคร่์�อง อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งจัะ
สร้์�งค่� 88 บิต แบบส่่ม และใช้ื่ค่�ดังกี่ล่�วเป็นำกี่่ญแจั HMAC-SHA256 เพ่�อสร้์�งค่� 40 บิตท่�ได้รั์บจั�กี่กี่่ญแจั
ส�ธี�ร์ณ์ะและข้อคว�มธีร์ร์มด�ของผู้่ส่งและผู้่รั์บ กี่�ร์แปร์ผั่นำของค่� 88 บิต และ 40 บิต จัะเป็นำกี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจั 
128 บิต ท่�เข้�ร์หัสข้อคว�มโดยใช้ื่ AES ในำโหมดตัวนัำบ (CTR) ค่� 40 บิต จัะใช้ื่ในำฝึั� งผู้่รั์บเพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำคว�ม
สมบูร์ณ์์ของข้อคว�มธีร์ร์มด�ท่�ถอดร์หัสแล้ว กี่่ญแจั AES ร์�ยข้อคว�มน่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ RSA-OAEP ไปท่�
กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บ ช่ื่ดของข้อคว�มตัวอักี่ษร์ท่�เข้�ร์หัสและกี่่ญแจัข้อคว�มท่�เข้�ร์หัสจัะถูกี่แฮชื่ด้วย 
SHA-1 และแฮชื่จัะได้รั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อด้วยอัลกี่อร์ิท่มล�ยเซ็นำดิจัติอลแบบเส้นำโค้งร์ูปไข่ (ECDSA) โดยใช้ื่กี่่ญแจักี่�ร์
ลงช่ื่�อส่วนำตัวของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่ง ในำ iOS 13 ข่�นำไป และ iPadOS 13.1 ข่�นำไป อ่ปกี่ร์ณ์์อ�จัใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส Elliptic 
Curve Integrated Encryption Scheme (ECIES) แทนำกี่�ร์เข้�ร์หัส RSA

ข้อคว�มผ่ลลัพธีท่์�ได้ ซ่�งแต่ละอันำสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บแต่ละเคร่์�อง จัะปร์ะกี่อบด้วยข้อคว�มตัวอักี่ษร์ท่�เข้�ร์หัส กี่่ญแจั
ข้อคว�มท่�เข้�ร์หัส และล�ยม่อช่ื่�อดิจัติอลของผู้่ส่ง ข้อคว�มจัะถูกี่ส่งไปยัง APNs สำ�หรั์บกี่�ร์ส่งต่อ เมต�ด�ต้� 
เช่ื่นำ ตร์�ปร์ะทับเวล�และข้อมูลเส้นำท�ง APNs จัะไม่ถูกี่เข้�ร์หัส กี่�ร์ติดต่อกัี่บ APNs จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ช่ื่องท�ง 
forward-secret TLS
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APNs ส�ม�ร์ถส่งต่อข้อคว�มขนำ�ดสูงส่ด 4 หร่์อ 16 KB เท่�นัำ�นำ ทั�งน่ำ�ข่�นำอยู่กัี่บเวอร์์ชัื่�นำของ iOS หร่์อ iPadOS  
ถ้�ข้อคว�มตัวอักี่ษร์ย�วเกิี่นำไป หร่์อถ้�ไฟล์แนำบ เช่ื่นำ ร์ูปภั�พ ร์วมอยู่ด้วย ไฟล์แนำบจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ AES  
ในำโหมด CTR พร้์อมกัี่บกี่่ญแจั 256 บิตท่�สร้์�งแบบส่่ม และม่กี่�ร์อัปโหลดไปยัง iCloud กี่่ญแจั AES สำ�หรั์บไฟล์
แนำบ ตัวร์ะบ่แหล่งทรั์พย�กี่ร์ส�กี่ล (URI) ของกี่่ญแจั และแฮชื่ SHA-1 ของกี่่ญแจัในำร์ูปแบบท่�เข้�ร์หัสแล้วจัะถูกี่ส่ง
ไปยังผู้่รั์บเป็นำเน่ำ�อห�ของ iMessage โดยได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มลับและคว�มสมบูร์ณ์์ของข้อมูลผ่่�นำกี่�ร์เข้�ร์หัส 
iMessage แบบปกี่ติ ต�มท่�แสดงในำไดอะแกี่ร์มต่อไปน่ำ�

สำ�หรั์บบทสนำทนำ�กี่ล่่ม กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�จัะม่กี่�ร์ทำ�ซำ�สำ�หรั์บผู้่รั์บแต่ละร์�ยและอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่รั์บ

สำ�หรั์บฝึั� งรั์บ อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องจัะได้รั์บสำ�เนำ�ของข้อคว�มจั�กี่ APNs และห�กี่จัำ�เป็นำ จัะได้รั์บไฟล์แนำบจั�กี่ 
iCloud เบอร์์โทร์ศัพท์ท่�โทร์เข้�หร่์อท่�อยู่อ่เมลของผู้่ส่งจัะถูกี่จัับคู่กัี่บร์�ยช่ื่�อของผู้่รั์บเพ่�อให้แสดงช่ื่�อเม่�อเป็นำไปได้

เช่ื่นำเด่ยวกัี่บกี่�ร์แจัง้เต่อนำแบบผ่ลักี่ข้อมูลทั�งหมด ข้อคว�มจัะถูกี่ลบออกี่จั�กี่ APNs เม่�อส่งเร่์ยบร้์อยแล้ว อย่�งไร์
ก็ี่ต�ม ข้อคว�ม iMessage จัะถูกี่จัดัเข้�คิวเพ่�อกี่�ร์ส่งไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ออฟไลน์ำ ซ่�งแตกี่ต่�งจั�กี่กี่�ร์แจัง้เต่อนำ APNs 
อ่�นำ ข้อคว�มจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวบ้นำเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple สูงส่ด 30 วันำ

 การ์แชีร์์ชืี�อและร์ปูภาพสำาหัรั์บ iMessage ที�ปลอดภัย
กี่�ร์แชื่ร์์ช่ื่�อและร์ูปภั�พสำ�หรั์บ iMessage ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแชื่ร์์ช่ื่�อและร์ูปภั�พโดยใช้ื่ iMessage ได้  
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเล่อกี่ข้อมูลบัตร์ของฉัันำหร่์อปรั์บแต่งช่ื่�อและใส่ภั�พท่�ผู้่ใช้ื่เล่อกี่ได้ กี่�ร์แชื่ร์์ช่ื่�อและร์ูปภั�พของ 
iMessage จัะใช้ื่ร์ะบบสองขั�นำตอนำในำกี่�ร์เผ่ยแพร์่ช่ื่�อและร์ูปภั�พ

ข้อมูลจัะถูกี่แบ่งแยกี่ย่อยเป็นำช่ื่อง แต่ละช่ื่องจัะถูกี่เข้�ร์หัสและตร์วจัสอบสิทธีิ�แยกี่จั�กี่กัี่นำ และด้วยกัี่นำ โดยใช้ื่
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ด้�นำล่�ง ข้อมูลจัะม่ส�มช่ื่อง:

• ช่ื่�อ

• ร์ูปภั�พ

• ช่ื่�อไฟล์ร์ูปภั�พ



141ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

ขั�นำตอนำแร์กี่ในำกี่�ร์สร์้�งค่อกี่�ร์ส่่มสร้์�งกี่่ญแจับันำท่กี่ 128 บิตบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ จั�กี่นัำ�นำกี่่ญแจับันำท่กี่น่ำ�จัะถูกี่รั์บ
ม�พร้์อมกัี่บ HKDF-HMAC-SHA256 เพ่�อสร้์�งกี่่ญแจัย่อยส�มร์�ยกี่�ร์: กี่่ญแจั 1:กี่่ญแจั 2:กี่่ญแจั 3 = 
HKDF(กี่่ญแจับันำท่กี่, “ช่ื่�อเล่นำ”) ในำแต่ละช่ื่อง เวกี่เตอร์์กี่�ร์เริ์�มต้นำทำ�ง�นำ (IV) 96 บิตจัะถูกี่สร้์�งข่�นำแบบส่่มและ
ข้อมูลจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ AES-CTR และกี่่ญแจั 1 จั�กี่นัำ�นำจัะม่กี่�ร์คำ�นำวณ์ร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ข้อคว�ม (MAC) 
ด้วย HMAC-SHA256 โดยใช้ื่กี่่ญแจั 2 และจัะคร์อบคล่มช่ื่�อของช่ื่อง, IV ของช่ื่อง และข้อคว�มท่�เข้�ร์หัสของช่ื่อง 
ขั�นำส่ดท้�ย ช่ื่ดค่� MAC ของช่ื่องแต่ละช่ื่องจัะถูกี่นำำ�ม�ต่อกัี่นำและ MAC ของค่�เหล่�นัำ�นำจัะถูกี่คำ�นำวณ์ด้วย HMAC-
SHA256 โดยใช้ื่กี่่ญแจั 3 MAC 256 บิตจัะถูกี่จัดัเก็ี่บไว้กัี่บข้อมูลท่�เข้�ร์หัส 128 บิตแร์กี่ของ MAC น่ำ�จัะถูกี่ใช้ื่เป็นำ 
RecordID

จั�กี่นัำ�นำข้อมูลบันำท่กี่ท่�เข้�ร์หัสน่ำ�จัะถูกี่จัดัเก็ี่บไวใ้นำฐ�นำข้อมูลส�ธี�ร์ณ์ะ CloudKit ภั�ยใต้ RecordID ข้อมูลบันำท่กี่น่ำ�
จัะไม่เปล่�ยนำแปลงและเม่�อผู้่ใช้ื่เล่อกี่ท่�จัะเปล่�ยนำช่ื่�อและร์ูปภั�พของตนำ ข้อมูลบันำท่กี่ท่�เข้�ร์หัสร์�ยกี่�ร์ใหม่จัะถูกี่สร้์�ง
ข่�นำท่กี่ครั์�ง เม่�อผู้่ใช้ื่ 1 เล่อกี่ท่�จัะแชื่ร์์ช่ื่�อและร์ูปภั�พของตัวเองกัี่บผู้่ใช้ื่ 2 พวกี่เข�จัะส่งกี่่ญแจับันำท่กี่ไปพร้์อมกัี่บ 
recordID ภั�ยในำเพย์โหลด iMessage ของพวกี่เข� ซ่�งจัะถูกี่เข้�ร์หัส

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ 2 ได้รั์บเพย์โหลด iMessage น่ำ� อ่ปกี่ร์ณ์์จัะสังเกี่ตเห็นำว่�เพย์โหลดปร์ะกี่อบด้วย recordID และ
กี่่ญแจัของช่ื่�อเล่นำและร์ูปภั�พ จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ 2 จัะออกี่ไปท่�ฐ�นำข้อมูล CloudKit ส�ธี�ร์ณ์ะเพ่�อด่งข้อมูล
ช่ื่�อและร์ูปภั�พท่�เข้�ร์หัสท่� ID ของข้อมูลบันำท่กี่แล้วส่งข้อมูลนัำ�นำไปให้อ่กี่ฝึ��ยโดยใช้ื่ iMessage

หลังจั�กี่ท่�ด่งข้อคว�มม�แล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ 2 จัะถอดร์หัสเพย์โหลดและตร์วจัสอบย่นำยันำล�ยเซ็นำโดยใช้ื่ตัว 
recordID เอง ถ้�ผ่่�นำ ผู้่ใช้ื่ 2 จัะได้รั์บช่ื่�อและร์ูปภั�พ และพวกี่เข�ส�ม�ร์ถเล่อกี่เพิ�มข้อมูลน่ำ�ไปยังร์�ยช่ื่�อของตนำ 
หร่์อใช้ื่ข้อมูลน่ำ�กัี่บแอปข้อคว�มได้

 Apple Messages for Business ที�ปลอดภัย
Apple Messages for Business ค่อบริ์กี่�ร์รั์บส่งข้อคว�มท่�ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถส่�อส�ร์กัี่บธีร่์กิี่จัต่�งๆ โดยใช้ื่
แอปข้อคว�มได้ ด้วย Apple Messages for Business ผู้่ใช้ื่จัะเป็นำผู้่ควบค่มกี่�ร์สนำทนำ�เสมอ อ่กี่ทั�งยังส�ม�ร์ถ
ลบกี่�ร์สนำทนำ�และปิดกัี่�นำไม่ให้ธีร่์กิี่จัส่งข้อคว�มถ่งพวกี่เข�ในำอนำ�คตได้อ่กี่ด้วย เพ่�อคว�มเป็นำส่วนำตัว ธีร่์กิี่จัจัะ
ไม่ได้รั์บข้อมูลเบอร์์โทร์ศัพท์ ท่�อยู่อ่เมล หร่์อบัญช่ื่ iCloud ของผู้่ใช้ื่ แต่ข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�ไม่ซำ�กัี่นำของลูกี่ค้�ท่�เร่์ยกี่ 
Opaque ID จัะถูกี่สร์้�งข่�นำโดยบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว(IDS) ของ Apple และแชื่ร์์กัี่บธีร่์กิี่จั Opaque ID ม่ลักี่ษณ์ะ
เฉัพ�ะสำ�หรั์บคว�มสัมพันำธีร์์ะหว่�ง Apple ID ของผู้่ใช้ื่และ Business ID ของธีร่์กิี่จั ผู้่ใช้ื่จัะม่ Opaque ID ท่�
แตกี่ต่�งกัี่นำสำ�หรั์บท่กี่ๆ ธีร่์กิี่จัท่�ติดต่อโดยใช้ื่ Apple Messages for Business ผู้่ใช้ื่ตัดสินำใจัว่�จัะแชื่ร์์ข้อมูล
ร์ะบ่ตัวตนำส่วนำบ่คคลกัี่บธีร่์กิี่จัหร่์อไม่และเม่�อใด และบร์ิกี่�ร์ Apple Messages for Business จัะไม่ม่กี่�ร์เก็ี่บ
ปร์ะวัติกี่�ร์สนำทนำ�

Apple Messages for Business ร์องรั์บ Apple ID ท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์จั�กี่ Apple Business Manager และ
กี่ำ�หนำดว่�จัะเปิดใช้ื่ง�นำสำ�หรั์บ iMessage และ FaceTime ในำ Apple School Manager หร่์อไม่

ข้อคว�มท่�ส่งไปยังธีร่์กิี่จัจัะถูกี่เข้�ร์หัสร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่และเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ส่งข้อคว�มของ Apple 
โดยใช้ื่คว�มปลอดภััยร์ะดับเด่ยวกัี่นำและเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ส่งข้อคว�มของ Apple ในำร์ูปแบบ iMessages 
เซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ส่งข้อคว�มของ Apple จัะถอดร์หัสข้อคว�มเหล่�น่ำ�ในำ RAM แล้วส่งต่อข้อคว�มไปยังธีร่์กิี่จั
ผ่่�นำลิงก์ี่ท่�เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ TLS 1.2 ข้อคว�มจัะไม่ถูกี่จัดัเก็ี่บในำร์ูปแบบท่�ไม่ได้เข้�ร์หัสในำขณ์ะท่�ส่งผ่่�นำบร์ิกี่�ร์ 
Apple Messages for Business กี่�ร์ตอบกี่ลับของธีร่์กิี่จัจัะส่งโดยใช้ื่ TLS 1.2 ไปยังเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ส่งข้อคว�ม
ของ Apple ซ่�งเป็นำท่�ท่�กี่�ร์ตอบกี่ลับได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะเฉัพ�ะตัวของอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่รั์บ
แต่ละเคร่์�อง

ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ออนำไลน์ำอยู่ ข้อคว�มจัะถูกี่ส่งทันำท่และไม่ถูกี่แคชื่บนำเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์ส่งข้อคว�มของ Apple ถ้�
อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ไม่ได้ออนำไลน์ำอยู่ ข้อคว�มท่�เข้�ร์หัสจัะถูกี่แคชื่ไวเ้ป็นำร์ะยะเวล�สูงส่ด 30 วันำเพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์ับ
ข้อคว�มนัำ�นำได้เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์กี่ลับม�ออนำไลน์ำอ่กี่ครั์�ง ทันำท่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์กี่ลับม�ออนำไลน์ำอ่กี่ครั์�ง ข้อคว�มจัะถูกี่ส่งแล้วลบ
ออกี่จั�กี่กี่�ร์แคชื่ หลังจั�กี่ 30 วันำ ข้อคว�มท่�ถูกี่แคชื่และไม่ได้ส่งจัะหมดอ�ย่และถูกี่ลบอย่�งถ�วร์
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 ความปลอดภัยของ FaceTime
FaceTime ค่อบริ์กี่�ร์โทร์แบบวิด่โอและเส่ยงของ Apple กี่�ร์โทร์ FaceTime จัะใช้ื่บริ์กี่�ร์กี่�ร์แจัง้เต่อนำแบบผ่ลักี่
ข้อมูลของ Apple (APNs) เพ่�อสร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อเริ์�มต้นำไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดทะเบ่ยนำของผู้่ใช้ื่ ซ่�งคล้�ยคล่งกัี่บ 
iMessage เน่ำ�อห�แบบเส่ยง/วิด่โอของกี่�ร์โทร์ FaceTime จัะถูกี่ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง 
ดังนัำ�นำเฉัพ�ะผู้่ส่งและผู้่รั์บเท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลได้ Apple ไม่ส�ม�ร์ถถอดร์หัสข้อมูลได้

กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ FaceTime เริ์�มต้นำสร้์�งข่�นำผ่่�นำโคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำของเซิร์์ฟเวอร์์ Apple ท่�ส่งต่อแพ็คเกี่ตข้อมูล
ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดทะเบ่ยนำของผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะใช้ื่กี่�ร์แจัง้เต่อนำแบบ APNs และข้อคว�มแบบ Session Traversal 
Utilities for NAT (STUN) ผ่่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อแบบส่งต่อข้อมูลเพ่�อตร์วจัสอบย่นำยันำใบรั์บร์องข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของ
อ่ปกี่ร์ณ์์และสร้์�งข้อมูลลับท่�แชื่ร์์สำ�หรั์บแต่ละเซสชัื่�นำ ข้อมูลลับท่�แชื่ร์์จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อรั์บกี่่ญแจัเซสชัื่�นำสำ�หรั์บช่ื่องท�งส่�อ
ท่�สตร่์มผ่่�นำ Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) แพ็คเกี่ต SRTP ถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ AES256 ในำ
โหมด Counter และกี่�ร์ย่นำยันำตัวตนำด้วย HMAC-SHA1 หลังจั�กี่ตั�งค่�กี่�ร์เช่ื่�อมต่อเริ์�มต้นำและคว�มปลอดภััยแล้ว 
FaceTime จัะใช้ื่ STUN และ Internet Connectivity Establishment (ICE) เพ่�อสร้์�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อแบบเพ่ยร์์ทู
เพ่ยร์์ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ ห�กี่ส�ม�ร์ถทำ�ได้

FaceTime แบบกี่ล่่มทำ�ให้ FaceTime ส�ม�ร์ถร์องร์ับผู้่เข้�ร่์วมได้พร้์อมกัี่นำสูงส่ด 33 คนำ เช่ื่นำเด่ยวกัี่บ 
FaceTime แบบคล�สสิกี่ท่�เป็นำแบบหน่ำ�งต่อหน่ำ�ง ส�ยโทร์จัะถูกี่เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของ
ผู้่เข้�ร่์วมท่�ได้รั์บเชิื่ญ แม้ว่� FaceTime แบบกี่ล่่มจัะนำำ�โคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำและร์ูปแบบส่วนำใหญ่ของ FaceTime 
แบบตัวต่อตัวม�ใช้ื่ซำ� กี่�ร์โทร์แบบกี่ล่่มเหล่�น่ำ�ม่กี่ลไกี่กี่�ร์สร์้�งกี่่ญแจัท่�สร้์�งข่�นำจั�กี่กี่�ร์ย่นำยันำตัวตนำโดย 
Apple Identity Service (IDS) โปร์โตคอลน่ำ�ม่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มลับในำกี่�ร์ส่งต่อ ซ่�งหม�ยคว�มว่�ช่ื่องโหว่
ของอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะไม่ทำ�ให้เน่ำ�อห�ของกี่�ร์โทร์ท่�ผ่่�นำม�ร์ั�วไหล กี่่ญแจัเซสชัื่�นำจัะถูกี่ห้่มด้วย AES-SIV และแจักี่
จั่�ยร์ะหว่�งผู้่เข้�ร่์วมโดยใช้ื่โคร์งสร้์�ง ECIES ท่�ม่กี่่ญแจั ECDH P-256 แบบชัื่�วคร์�ว

เม่�อเบอร์์โทร์ศัพท์หร่์อท่�อยู่อ่เมลใหม่ถูกี่เพิ�มไปยังกี่�ร์โทร์ FaceTime แบบกี่ล่่มท่�กี่ำ�ลังดำ�เนิำนำอยู่ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใช้ื่ง�นำอยู่
จัะกี่ำ�หนำดกี่่ญแจัส่�อร์�ยกี่�ร์ใหม่และไม่แชื่ร์์กี่่ญแจัท่�ใช้ื่ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เพิ�งเชิื่ญเข้�ม�

 ค้นหัาของฉัน

 ความปลอดภัยของ “ค้นหัาของฉัน”
 แอป “ค้นำห�ของฉัันำ” สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ถูกี่สร้์�งข่�นำบนำร์�กี่ฐ�นำกี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะขั�นำสูง

ภาพร์วม
แอป “ค้นำห�ของฉัันำ” เป็นำกี่�ร์ร์วม “ค้นำห� iPhone ของฉัันำ” และ “ค้นำห�เพ่�อนำๆ ของฉัันำ” เข้�ด้วยกัี่นำเป็นำแอป
เด่ยวในำ iOS, iPadOS และ macOS “ค้นำห�ของฉัันำ” ส�ม�ร์ถช่ื่วยผู้่ใช้ื่ค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยได้ แม้ว่� Mac 
จัะออฟไลน์ำอยู่ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ออนำไลน์ำอยู่เพ่ยงแจัง้ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ให้แก่ี่ผู้่ใช้ื่ผ่่�นำ iCloud “ค้นำห�ของฉัันำ” 
ทำ�ง�นำแบบออฟไลน์ำโดยกี่�ร์ส่งสัญญ�ณ์บลูทูธีร์ะยะสั�นำจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยซ่�งส�ม�ร์ถตร์วจัพบได้โดย
อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple เคร่์�องอ่�นำๆ ท่�ใช้ื่ง�นำอยู่ในำบริ์เวณ์ใกี่ล้เค่ยง จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่ใกี่ล้เค่ยงเหล่�นัำ�นำจัะส่งต่อ
ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�ตร์วจัพบอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยไปยัง iCloud เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ในำ
แอป “ค้นำห�ของฉัันำ” และในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่ปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยของผู้่ใช้ื่ท่กี่คนำท่�เก่ี่�ยวข้อง 
“ค้นำห�ของฉัันำ” ทำ�ง�นำแม้กี่ร์ะทั�งกัี่บ Mac ท่�ออฟไลน์ำอยู่และอยู่ในำโหมดพักี่
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ด้วยกี่�ร์ใช้ื่บลูทูธีและอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS หล�ยร้์อยล้�นำเคร่์�องท่�ใช้ื่ง�นำทั�วโลกี่ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถ
ร์ะบ่ตำ�แหน่ำงอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ห�ยไปได้แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่ได้เช่ื่�อมต่อกัี่บ Wi-Fi หร่์อเคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์ อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, 
iPadOS หร่์อ macOS เคร่์�องใดก็ี่ต�มท่�เปิดใช้ื่ง�นำ “กี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำ” ไวใ้นำกี่�ร์ตั�งค่� “ค้นำห�ของฉัันำ”  
จัะส�ม�ร์ถทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำ “อ่ปกี่ร์ณ์์ค้นำห�” ได้ ซ่�งหม�ยคว�มว่� อ่ปกี่ร์ณ์์ตร์วจัพบกี่�ร์ม่อยู่ของอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่เคร่์�อง
ท่�สูญห�ยในำขณ์ะท่�ออฟไลน์ำอยู่โดยใช้ื่บลูทูธี จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยเพ่�อแจัง้ตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง
โดยปร์ะม�ณ์ไปยังเจั�้ของ เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำ นัำ�นำหม�ยคว�มว่�ผู้่เข้�ร่์วมคนำอ่�นำๆ 
จัะส�ม�ร์ถค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องนัำ�นำได้ด้วยวธิีเ่ด่ยวกัี่นำ กี่�ร์โต้ตอบทั�งหมดน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ย
ท�ง ไม่ร์ะบ่ตัวตนำ และได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�ให้ใช้ื่แบตเตอร่์�และข้อมูลอย่�งม่ปร์ะสิทธีภิั�พ ม่ผ่ลกี่ร์ะทบต่ออ�ย่กี่�ร์
ใช้ื่ง�นำแบตเตอร่์�และกี่�ร์ใช้ื่แผ่นำบริ์กี่�ร์ข้อมูลเซลลูล�ร์์เพ่ยงเล็กี่น้ำอย ร์วมถ่งผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มเป็นำ
ส่วนำตัวท่�ด่ข่�นำ

หัมายเหัตุ: “ค้นำห�ของฉัันำ” อ�จัไม่ม่ให้ใช้ื่ได้คร์บท่กี่ปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�ค

 การ์เข้าร์หัสัแบบต้นทางถึืงปลายทาง
“ค้นำห�ของฉัันำ” ถูกี่สร์้�งข่�นำบนำร์�กี่ฐ�นำกี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะขั�นำสูง เม่�อกี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำเปิดใช้ื่ง�นำ
อยู่ในำกี่�ร์ตั�งค่� “ค้นำห�ของฉัันำ” คู่กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสแบบส่วนำตัว P-224 แบบเส้นำโค้งร์ูปไข่ (EC) ท่�ร์ะบ่เป็นำ {d,P} 
จัะถูกี่สร้์�งข่�นำโดยตร์งบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ โดยท่� d เป็นำกี่่ญแจัส่วนำตัวและ P เป็นำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ นำอกี่จั�กี่น่ำ� SK0 ลับ 256 
บิต และตัวนัำบ i ก็ี่จัะเริ์�มต้นำท่�ศูนำย์ กี่่ญแจัส่วนำตัวและข้อมูลลับน่ำ�จัะไม่ถูกี่ส่งไปท่� Apple และจัะเช่ื่�อมข้อมูลกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์
เคร่์�องอ่�นำๆ ของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ โดยจัะเช่ื่�อมในำร์ูปแบบกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งโดยใช้ื่พวงกี่่ญแจั iCloud 
ข้อมูลลับและตัวนัำบจัะใช้ื่เพ่�อรั์บกี่่ญแจัสมม�ตร์ปัจัจ่ับันำ SKi ด้วยโคร์งสร้์�งแบบเร่์ยกี่ซำ�ต่อไปน่ำ�: SKi = KDF(SKi-1, 
“update”)

อิงจั�กี่กี่่ญแจั SKi จัำ�นำวนำเต็มสองจัำ�นำวนำท่�ม่ค่�ม�กี่ ui และ vi จัะถูกี่คำ�นำวณ์ด้วย (ui,vi) = KDF(SKi, “diversify”) 
ทั�งกี่่ญแจัส่วนำตัว P-224 ท่�แสดงด้วย d และกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะท่�สัมพันำธีกั์ี่นำท่�แสดงด้วย P จัะม่กี่�ร์รั์บม�โดยใช้ื่คว�ม
สัมพันำธีแ์บบสัมพร์ร์คท่�ปร์ะกี่อบด้วยจัำ�นำวนำเต็มสองจัำ�นำวนำเพ่�อคำ�นำวณ์คู่กี่่ญแจัร์ะยะสั�นำ: กี่่ญแจัส่วนำตัวท่�ได้รั์บค่อ 
di, โดยท่� di = ui * d + vi (โมดูโลลำ�ดับของเส้นำโค้ง P-224) และส่วนำส�ธี�ร์ณ์ะท่�สัมพันำธีกั์ี่นำค่อ Pi และตร์วจัสอบ
ย่นำยันำว่� Pi = ui*P + vi*G

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์สูญห�ยและไม่ส�ม�ร์ถเช่ื่�อมต่อกัี่บ Wi-Fi หร่์อเซลลูล�ร์์ได้ เช่ื่นำ MacBook Pro ถูกี่ทิ�งไวบ้นำม้�นัำ�ง
ในำสวนำส�ธี�ร์ณ์ะ อ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำจัะเริ์�มกี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Pi ท่�รั์บม�เป็นำร์ะยะๆ เป็นำเวล�จัำ�กัี่ดในำ
เพย์โหลดบลูทูธี เม่�อใช้ื่ P-224 ตัวแทนำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะจัะส�ม�ร์ถใส่ลงในำเพย์โหลดบลูทูธีร์�ยกี่�ร์เด่ยวได้พอด่ 
จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่ร์อบๆ จัะส�ม�ร์ถช่ื่วยค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ออฟไลน์ำได้โดยเข้�ร์หัสตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของตัวเองไปยัง
กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ ท่กี่ๆ 15 นำ�ท่โดยปร์ะม�ณ์ กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะจัะถูกี่แทนำท่�ด้วยกี่่ญแจัใหม่โดยใช้ื่ค่�ท่�เพิ�มข่�นำของตัว
นัำบและกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ด้�นำบนำเพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ไม่โดนำติดต�มโดยข้อมูลจัำ�เพ�ะแบบต่อเน่ำ�อง กี่ลไกี่กี่�ร์ด่งได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบ
ม�เพ่�อป้องกัี่นำไม่ให้กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Pi ท่�ม่อยู่หล�กี่หล�ยเช่ื่�อมโยงกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เด่ยวกัี่นำ

 การ์ไมเ่ปิดเผยผู้ใช้ีและอุปกร์ณ์์
นำอกี่เหน่ำอจั�กี่กี่�ร์ทำ�ให้แน่ำใจัว่�ข้อมูลตำ�แหน่ำงท่�ตั�งและข้อมูลอ่�นำๆ จัะถูกี่เข้�ร์หัสอย่�งสมบูร์ณ์์แล้ว ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว
ของผู้่เข้�ร่์วมยังถูกี่เก็ี่บเป็นำคว�มลับจั�กี่กัี่นำและกัี่นำ และจั�กี่ Apple อ่กี่ด้วย ข้อมูลท่�ส่งไปท่� Apple โดยอ่ปกี่ร์ณ์์
ค้นำห�จัะไม่ม่ข้อมูลกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ในำเน่ำ�อห�หร่์อส่วนำหัว ด้วยเหต่น่ำ� Apple จั่งไม่ทร์�บว่�ตัวค้นำห�ค่อใคร์ หร่์อ
ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�พบค่ออ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใด นำอกี่จั�กี่น่ำ� Apple ยังไม่เก็ี่บบันำท่กี่ข้อมูลท่�เปิดเผ่ยตัวตนำของตัวค้นำห� และ
ไม่เก็ี่บข้อมูลท่�ทำ�ให้คนำอ่�นำทร์�บคว�มสัมพันำธีร์์ะหว่�งตัวค้นำห�และเจั้�ของได้ เจั�้ของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะได้รั์บเพ่ยงข้อมูล
ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�เข้�ร์หัสเท่�นัำ�นำ ซ่�งจัะถูกี่ถอดร์หัสและแสดงในำแอป “ค้นำห�ของฉัันำ” โดยไม่ร์ะบ่ว่�ใคร์เป็นำคนำพบ
อ่ปกี่ร์ณ์์
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 การ์ใช้ี “ค้นหัาของฉัน” เพื�อค้นหัาอุปกร์ณ์์ Apple ที�สูญหัาย
อ่ปกี่ร์ณ์์ใดๆ ของ Apple ท่�อยู่ภั�ยในำร์ะยะสัญญ�ณ์บลูทูธีและเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำไว้จัะส�ม�ร์ถตร์วจั
พบสัญญ�ณ์จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple อ่กี่เคร่์�องท่�กี่ำ�หนำดค่�ให้อน่ำญ�ต “ค้นำห�ของฉัันำ” ไวแ้ละอ่�นำกี่่ญแจักี่ร์ะจั�ย
สัญญ�ณ์ Pi ร์�ยกี่�ร์ปัจัจ่ับันำได้ เม่�อใช้ื่โคร์งสร้์�ง ECIES และกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Pi จั�กี่กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ 
อ่ปกี่ร์ณ์์ค้นำห�จัะเข้�ร์หัสตำ�แหน่ำงท่�ตั�งปัจัจ่ับันำของตัวเองและส่งต่อไปท่� Apple ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�เข้�ร์หัสจัะเช่ื่�อมโยง
กัี่บดัชื่น่ำเซิร์์ฟเวอร์์ ซ่�งคำ�นำวณ์ได้เป็นำแฮชื่ SHA256 ของกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ P-224 Pi ท่�ได้รั์บจั�กี่เพย์โหลดบลูทูธี 
Apple ไม่ม่กี่่ญแจัถอดร์หัสใดๆ ดังนัำ�นำ Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�เข้�ร์หัสโดยตัวค้นำห�ได้ เจั�้ของ
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยส�ม�ร์ถสร์้�งดัชื่น่ำอ่กี่ครั์�งและถอดร์หัสตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�เข้�ร์หัสไวไ้ด้

เม่�อพย�ย�มร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ย ร์ะบบจัะปร์ะม�ณ์กี่�ร์ช่ื่วงของค่�ตัวนัำบท่�ค�ดหวงัสำ�หรั์บร์ะยะ
เวล�ในำกี่�ร์ค้นำห�ตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง เม่�อทร์�บกี่่ญแจัส่วนำตัวดั�งเดิม P-224 d และค่�ลับ SKi ในำช่ื่วงค่�ตัวนัำบของร์ะยะ
เวล�กี่�ร์ค้นำห�แล้ว เจั้�ของจัะส�ม�ร์ถสร์้�งช่ื่ดค่� {di, SHA256(Pi)} ข่�นำใหม่อ่กี่ครั์�งตลอดร์ะยะเวล�กี่�ร์ค้นำห�
ได้ จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของท่�ใช้ื่ร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยจัะส�ม�ร์ถส่งคำ�ขอไปยังเซิร์์ฟเวอร์์โดย
ใช้ื่ช่ื่ดค่�ดัชื่น่ำ SHA256(Pi) แล้วด�วน์ำโหลดตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�เข้�ร์หัสจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ได้ จั�กี่นัำ�นำแอป “ค้นำห�ของฉัันำ” 
จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ถอดร์หัสภั�ยในำเคร์่�องกัี่บตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�ถูกี่เข้�ร์หัส โดยจัะใช้ื่กี่่ญแจัส่วนำตัวท่�ตร์งกัี่นำ di และแสดง
ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งโดยปร์ะม�ณ์ของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยในำแอป กี่�ร์แจัง้ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ค้นำห�หล�ยๆ เคร่์�องจัะ
ถูกี่ร์วมเข้�ด้วยกัี่นำโดยแอปของเจั้�ของเพ่�อสร้์�งตำ�แหน่ำงท่�ตั�งท่�แม่นำยำ�ยิ�งข่�นำ
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 การ์ค้นหัาอุปกร์ณ์์ที�ออฟไลน์อยู่
ถ้�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ง�นำ “ค้นำห� iPhone ของฉัันำ” ไวบ้นำอ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเอง กี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำจัะเปิดใช้ื่ง�นำต�ม
ค่�เริ์�มต้นำเม่�อผู้่ใช้ื่อัปเกี่ร์ดอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำ iOS 13 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป และ macOS 10.15 ข่�นำไป สิ�งน่ำ�ได้รั์บ
กี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�ผู้่ใช้ื่ท่กี่ร์�ยจัะม่โอกี่�สค้นำพบอ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำม�กี่ท่�ส่ดเท่�ท่�จัะเป็นำไปได้ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์
สูญห�ย อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ถ้�เม่�อใดก็ี่ต�มท่�ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องกี่�ร์เข้�ร่์วม ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำได้ในำ
กี่�ร์ตั�งค่� “ค้นำห�ของฉัันำ” บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของพวกี่เข� เม่�อกี่�ร์ค้นำห�แบบออฟไลน์ำถูกี่ปิดใช้ื่ง�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่ส�ม�ร์ถ
ทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำตัวค้นำห�ได้อ่กี่ต่อไปและไม่ส�ม�ร์ถตร์วจัพบได้จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ค้นำห�เคร่์�องอ่�นำๆ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ผู้่ใช้ื่จัะยัง
คงร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ตร์�บใดท่�ยังส�ม�ร์ถเช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi หร่์อเซลลูล�ร์์ได้

เม่�อร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ยและออฟไลน์ำได้แล้ว ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำและข้อคว�มอ่เมลเพ่�อแจัง้
ให้ผู้่ใช้ื่ทร์�บว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่พบแล้ว ในำกี่�ร์ดูตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�สูญห�ย ผู้่ใช้ื่จัะต้องเปิดแอป “ค้นำห�ของฉัันำ” 
แล้วเล่อกี่แถบอ่ปกี่ร์ณ์์ แทนำท่�จัะแสดงอ่ปกี่ร์ณ์์บนำแผ่นำท่�ท่�ว่�งเปล่� ซ่�งจัะเกิี่ดข่�นำก่ี่อนำท่�จัะร์ะบ่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งของ
อ่ปกี่ร์ณ์์ได้ แอป “ค้นำห�ของฉัันำ” จัะแสดงตำ�แหน่ำงท่�ตั�งบนำแผ่นำท่� โดยแสดงท่�อยู่โดยปร์ะม�ณ์และร์ะยะเวล�ท่�ผ่่�นำไป
ก่ี่อนำจัะตร์วจัพบอ่ปกี่ร์ณ์์ ถ้�ม่กี่�ร์แจัง้ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งเข้�ม�เพิ�ม ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งปัจัจ่ับันำและตร์�ปร์ะทับเวล�จัะอัปเดต
โดยอัตโนำมัติ แม้ว่�ผู้่ใช้ื่จัะไม่ส�ม�ร์ถเล่นำเส่ยงบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ออฟไลน์ำหร่์อลบอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ร์ะยะไกี่ลได้ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถใช้ื่
ข้อมูลตำ�แหน่ำงท่�ตั�งเพ่�อย้อนำกี่ลับไปยังจ่ัดเริ์�่มต้นำหร่์อดำ�เนิำนำกี่�ร์อ่�นำๆ เพ่�อช่ื่วยกีู่้ค่นำอ่ปกี่ร์ณ์์กี่ลับม�ได้

 ความต่อเนื�อง

 ภาพร์วมความปลอดภัยของคุณ์สมบัติความต่อเนื�อง
ค่ณ์สมบัติคว�มต่อเน่ำ�องใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่เทคโนำโลย่ต่�งๆ เช่ื่นำ iCloud, บลูทูธี และ Wi-Fi เพ่�อทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถทำ�
กิี่จักี่ร์ร์มจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งต่อในำอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่เคร่์�องหน่ำ�ง โทร์ออกี่และรั์บส�ย ส่งและรั์บข้อคว�มตัวอักี่ษร์ และ
แชื่ร์์กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บอินำเทอร์์เน็ำตแบบเซลลูล�ร์์ได้

 ความปลอดภัยของ Handoff
Apple จัดักี่�ร์ Handoff อย่�งปลอดภััย ไม่ว่�จัะเป็นำจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์หน่ำ�งถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำ ร์ะหว่�งแอปดั�งเดิมกัี่บ
เวบ็ไซต์ หร่์อแม้แต่ Handoff ข้อมูลขนำ�ดใหญ่

 Handoff ทำางานอย่างปลอดภัยได้อย่างไร์
ด้วย Handoff ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถส่งสิ�งท่�กี่ำ�ลังทำ�อยู่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่เคร่์�องหน่ำ�งได้โดย
อัตโนำมัติเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS ของผู้่ใช้ื่อยู่ใกี่ล้กัี่นำ Handoff ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถสลับอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว
ทำ�ง�นำต่อได้ทันำท่

เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้� iCloud บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ Handoff ได้เคร่์�องท่�สอง อ่ปกี่ร์ณ์์สองเคร่์�องนัำ�นำจัะสร์้�งกี่�ร์
จัับคู่แบบนำอกี่ช่ื่วงคว�มถ่�ส่�อส�ร์ปกี่ติด้วยบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) 4.2 โดยใช้ื่ APNs ร์ะบบจัะเข้�ร์หัสข้อคว�มท่ละ
ข้อคว�มคล้�ยกัี่บกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อคว�มในำ iMessage หลังจั�กี่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์จับัคู่กัี่นำแล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องจัะสร์้�ง
กี่่ญแจั AES 256 บิตแบบสมม�ตร์ ซ่�งจัะจัดัเก็ี่บไวใ้นำพวงกี่่ญแจัของอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่่ญแจัน่ำ�ใช้ื่เพ่�อเข้�ร์หัสและตร์วจัสอบ
สิทธีิ�ของกี่�ร์ปร์ะกี่�ศ BLE ท่�จัะส่งข้อมูลกิี่จักี่ร์ร์มปัจัจ่ับันำของอ่ปกี่ร์ณ์์ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จับัคู่ผ่่�นำ iCloud เคร่์�องอ่�นำๆ 
โดยใช้ื่ AES256 ในำโหมด GCM พร้์อมม�ตร์กี่�ร์ปกี่ป้องกี่�ร์เล่นำซำ�

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ได้รั์บกี่�ร์ปร์ะกี่�ศจั�กี่กี่่ญแจัใหม่เป็นำครั์�งแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องนัำ�นำจัะสร์้�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ BLE กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์
เคร่์�องแร์กี่แล้วแลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์ปร์ะกี่�ศ กี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�ม่กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยด้วยกี่�ร์เข้�
ร์หัส BLE 4.2 แบบม�ตร์ฐ�นำ และกี่�ร์เข้�ร์หัสของข้อคว�มแต่ละข้อคว�ม ซ่�งม่ลักี่ษณ์ะคล้�ยกัี่นำกัี่บกี่�ร์เข้�ร์หัส 
iMessage ในำบ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์ ข้อคว�มเหล่�น่ำ�จัะถูกี่ส่งโดยใช้ื่ APNs แทนำท่�จัะเป็นำ BLE เพย์โหลดของกิี่จักี่ร์ร์มจัะ
ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องและถ่�ยโอนำในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำกัี่บ iMessage
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 Handoff ร์ะหัว่างแอปดั�งเดิมกับเวบ็ไซต์
Handoff ทำ�ให้แอปดั�งเดิมของ iOS, iPadOS หร่์อ macOS ส�ม�ร์ถทำ�กิี่จักี่ร์ร์มผู้่ใช้ื่ต่อได้บนำหน้ำ�เวบ็ในำโดเมนำท่�
นัำกี่พัฒนำ�แอปเป็นำผู้่ควบค่มอย่�งถูกี่ต้อง และยังทำ�ให้ส�ม�ร์ถทำ�กิี่จักี่ร์ร์มผู้่ใช้ื่ของแอปดั�งเดิมต่อในำเวบ็เบร์�วเ์ซอร์์
ได้อ่กี่ด้วย

ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้แอปดั�งเดิมเปิดเวบ็ไซต์ท่�ไม่ได้ควบค่มโดยนัำกี่พัฒนำ�ต่อจั�กี่ท่�ค้�งไว ้แอปจัะต้องแสดงให้
เห็นำว่�แอปม่สิทธีิ�อย่�งถูกี่ต้องในำกี่�ร์ควบค่มโดเมนำเวบ็ท่�ต้องกี่�ร์เปิดต่อ กี่�ร์ควบค่มโดเมนำเวบ็ไซต์จัะสร์้�งโดยใช้ื่
กี่ลไกี่สำ�หรั์บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของเวบ็ท่�แชื่ร์์ สำ�หรั์บร์�ยละเอ่ยด ให้ดูท่� กี่�ร์เข้�ถ่งของแอปไปยังร์หัสผ่่�นำท่�บันำท่กี่ไว้ ร์ะบบ
จัะต้องตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องกี่�ร์ควบค่มช่ื่�อโดเมนำของแอปก่ี่อนำท่�แอปนัำ�นำจัะได้รั์บอน่ำญ�ตให้ยอมร์ับ Handoff 
กิี่จักี่ร์ร์มของผู้่ใช้ื่

แหล่งท่�ม�ของกี่�ร์ Handoff หน้ำ�เวบ็ส�ม�ร์ถเป็นำเบร์�วเ์ซอร์์ใดก็ี่ได้ท่�ใช้ื่ API ของ Handoff เม่�อผู้่ใช้ื่ดูหน้ำ�เวบ็ 
ร์ะบบจัะปร์ะกี่�ศช่ื่�อโดเมนำของหน้ำ�เวบ็เป็นำไบต์กี่�ร์ปร์ะกี่�ศ Handoff ท่�เข้�ร์หัส เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำของผู้่ใช้ื่
เท่�นัำ�นำท่�ส�ม�ร์ถถอดร์หัสไบต์กี่�ร์ปร์ะกี่�ศได้

ร์ะบบของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำฝึ��ยรั์บจัะตร์วจัสอบว่�แอปดั�งเดิมท่�ติดตั�งอยู่ยอมรั์บ Handoff จั�กี่ช่ื่�อโดเมนำท่�ปร์ะกี่�ศหร่์อ
ไม่ แล้วแสดงไอคอนำของแอปดั�งเดิมนัำ�นำเป็นำตัวเล่อกี่ Handoff เม่�อเปิดทำ�ง�นำ แอปดั�งเดิมจัะได้รั์บ URL แบบเต็ม
และช่ื่�อของหน้ำ�เวบ็ โดยจัะไม่ม่กี่�ร์ส่งข้อมูลอ่�นำจั�กี่เบร์�วเ์ซอร์์ไปท่�แอปดั�งเดิม

และในำท�งกี่ลับกัี่นำ แอปดั�งเดิมส�ม�ร์ถร์ะบ่ URL สำ�ร์องเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำฝึ��ยรั์บ Handoff ไม่ได้ติดตั�งแอปดั�งเดิม
เด่ยวกัี่นำได้ ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� ร์ะบบจัะแสดงเบร์�วเ์ซอร์์เริ์�มต้นำของผู้่ใช้ื่เป็นำตัวเล่อกี่แอป Handoff (ห�กี่เบร์�ว์เซอร์์นัำ�นำใช้ื่ 
API ของ Handoff) เม่�อม่กี่�ร์ร้์องขอ Handoff เบร์�ว์เซอร์์จัะถูกี่เปิดใช้ื่และมอบ URL สำ�ร์องท่�แอปต้นำท�งให้ม� 
โดย URL สำ�ร์องไม่จัำ�เป็นำต้องจัำ�กัี่ดอยู่เพ่ยงช่ื่�อโดเมนำท่�นัำกี่พัฒนำ�แอปดั�งเดิมเป็นำผู้่ควบค่ม

 Handoff ข้อมูลขนาดใหัญ่
นำอกี่จั�กี่กี่�ร์ใช้ื่ค่ณ์สมบัติพ่�นำฐ�นำของ Handoff แล้ว แอปบ�งแอปอ�จัเล่อกี่ใช้ื่ API ท่�ร์องรั์บกี่�ร์ส่งข้อมูลขนำ�ด
ใหญ่ข่�นำผ่่�นำท�งเทคโนำโลย่ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ท่� Apple สร้์�งข่�นำ (ในำลักี่ษณ์ะคล้�ยกัี่นำกัี่บ AirDrop) ตัวอย่�ง
เช่ื่นำ แอปเมลจัะใช้ื่ API เหล่�น่ำ�เพ่�อร์องรั์บ Handoff ของเมลฉับับร่์�ง ซ่�งอ�จัม่ไฟล์แนำบขนำ�ดใหญ่

เม่�อแอปใช้ื่ค่ณ์สมบัติน่ำ� กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์สองเคร่์�องจัะเริ์�มต้นำเหม่อนำกัี่บในำ Handoff แต่หลังจั�กี่ได้
รั์บเพย์โหลดเริ์�มต้นำโดยใช้ื่บลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) แล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำเคร่์�องรั์บจัะเริ์�มกี่�ร์เช่ื่�อมต่อใหม่ผ่่�นำ Wi-Fi 
กี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์เข้�ร์หัส (ด้วย TLS) และได้รั์บคว�มเช่ื่�อถ่อผ่่�นำข้อมูลร์ะบ่ตัวตนำท่�แชื่ร์์ผ่่�นำพวงกี่่ญแจั 
iCloud ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวในำใบร์ับร์องจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเท่ยบกัี่บตัวตนำของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลเพย์โหลดนำอกี่เหน่ำอ
จั�กี่น่ำ�จัะส่งผ่่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อแบบเข้�ร์หัสน่ำ�จันำกี่ว่�จัะถ่�ยโอนำเสร็์จั

 คลิปบอร์์ดกลาง
คลิปบอร์์ดกี่ล�งจัะใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ Handoff เพ่�อถ่�ยโอนำเน่ำ�อห�ในำคลิปบอร์์ดของผู้่ใช้ื่ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�อง
ได้อย่�งปลอดภััย เพ่�อท่�ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถคัดลอกี่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งแล้วว�งในำอ่ปกี่ร์ณ์์อ่กี่เคร่์�องหน่ำ�งได้ เน่ำ�อห�จัะ
ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องด้วยวธิีก่ี่�ร์เด่ยวกัี่นำกัี่บข้อมูล Handoff อ่�นำๆ และจัะถูกี่แชื่ร์์ต�มค่�เริ์�มต้นำผ่่�นำคลิปบอร์์ดกี่ล�ง 
นำอกี่จั�กี่ว่�นัำกี่พัฒนำ�แอปเล่อกี่ไม่อน่ำญ�ตกี่�ร์แชื่ร์์

แอปส�ม�ร์ถเข้�ถ่งข้อมูลคลิปบอร์์ดได้ไม่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะว�งคลิปบอร์์ดลงในำแอปแล้วหร่์อไม่ ด้วยคลิปบอร์์ดกี่ล�ง กี่�ร์
เข้�ถ่งข้อมูลน่ำ�จัะขย�ยร์วมไปถ่งแอปบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องอ่�นำๆ ของผู้่ใช้ื่ (ซ่�งสร้์�งโดยกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้� iCloud)

 ความปลอดภัยของการ์ส่งต่อสายโทร์เซลลูลาร์์ของ iPhone
เม่�อ Mac, iPad, iPod touch หร่์อ HomePod ของผู้่ใช้ื่อยู่บนำเคร่์อข่�ย Wi-Fi เด่ยวกัี่บ iPhone ของผู้่ใช้ื่ 
อ่ปกี่ร์ณ์์จัะส�ม�ร์ถโทร์ออกี่และร์ับส�ยได้โดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บเซลลูล�ร์์บนำ iPhone กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�จัำ�เป็นำต้องให้
อ่ปกี่ร์ณ์์ต่�งๆ ลงช่ื่�อเข้�ทั�ง iCloud และ FaceTime โดยใช้ื่บัญช่ื่ Apple ID เด่ยวกัี่นำ
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เม่�อม่ส�ยเร่์ยกี่เข้� อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�กี่ำ�หนำดค่�ไว้ท่กี่เคร่์�องจัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำโดยใช้ื่บริ์กี่�ร์กี่�ร์แจัง้ผ่ลักี่ข้อมูลของ 
Apple (APNs) โดยกี่�ร์แจัง้เต่อนำแต่ละร์�ยกี่�ร์จัะใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งเหม่อนำกัี่บ iMessage 
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่บนำเคร่์อข่�ยเด่ยวกัี่นำจัะแสดงอินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำส�ยเร่์ยกี่เข้� เม่�อผู้่ใช้ื่รั์บส�ย 
เส่ยงจัะถูกี่ส่งจั�กี่ iPhone ของผู้่ใช้ื่อย่�งร์�บร่์�นำโดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อแบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ท่�ปลอดภััยร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์
สองเคร่์�อง

เม่�อรั์บส�ยบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�ง เส่ยงเร่์ยกี่เข้�ของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จับัคู่ผ่่�นำ iCloud ท่�อยู่ใกี่ล้เค่ยงจัะหย่ดลงโดยกี่�ร์
ปร์ะกี่�ศสั�นำๆ โดยใช้ื่บลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) ไบต์ของกี่�ร์ปร์ะกี่�ศจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่วธิีก่ี่�ร์เด่ยวกัี่บกี่�ร์แจัง้ของ 
Handoff

ส�ยโทร์ออกี่จัะส่งต่อไปท่� iPhone โดยใช้ื่ APNs ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ และเส่ยงจัะถูกี่ส่งผ่่�นำลิงก์ี่เพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ท่�ปลอดภััย
ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ในำลักี่ษณ์ะเด่ยวกัี่นำ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ส่งต่อส�ยโทร์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ได้โดยกี่�ร์ปิดใช้ื่ส�ยโทร์
เซลลูล�ร์์ iPhone ในำกี่�ร์ตั�งค่� FaceTime

 ความปลอดภัยของการ์ส่งต่อข้อความตัวอักษร์ iPhone
กี่�ร์ส่งต่อข้อคว�มจัะส่งข้อคว�มตัวอักี่ษร์ SMS ท่�ได้รั์บบนำ iPhone ไปยัง iPad, iPod touch หร่์อ Mac ท่�ลง
ทะเบ่ยนำไวข้องผู้่ใช้ื่โดยอัตโนำมัติ อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องต้องลงช่ื่�อเข้�บริ์กี่�ร์ iMessage โดยใช้ื่บัญช่ื่ Apple ID 
เด่ยวกัี่นำ เม่�อเปิดใช้ื่กี่�ร์ส่งต่อข้อคว�ม กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำจัะเกิี่ดข่�นำโดยอัตโนำมัติบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�อยู่ภั�ยในำวงจัร์ท่�เช่ื่�อถ่อได้
ของผู้่ใช้ื่ห�กี่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัเปิดใช้ื่อยู่ ถ้�ไม่เป็นำเช่ื่นำนัำ�นำ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำบนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละเคร่์�องโดยกี่�ร์ป้อนำร์หัสตัวเลขแบบส่่มหกี่หลักี่ท่� iPhone สร้์�งข่�นำ

หลังจั�กี่เช่ื่�อมโยงอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว iPhone จัะเข้�ร์หัสและส่งต่อข้อคว�มตัวอักี่ษร์ SMS ท่�ได้รั์บไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์แต่ละ
เคร่์�อง โดยใช้ื่วธิีก่ี่�ร์ท่�อธีบิ�ยไวใ้นำภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ iMessage กี่�ร์ตอบกี่ลับจัะถูกี่ส่งกี่ลับไปยัง 
iPhone โดยใช้ื่วธิีก่ี่�ร์เด่ยวกัี่นำ จั�กี่นัำ�นำ iPhone จัะส่งกี่�ร์ตอบกี่ลับเป็นำข้อคว�มตัวอักี่ษร์โดยใช้ื่กี่ลไกี่กี่�ร์ส่ง SMS 
ของผู้่ให้บริ์กี่�ร์ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่หร่์อปิดใช้ื่กี่�ร์ส่งต่อข้อคว�มได้ในำกี่�ร์ตั�งค่�ข้อคว�ม

 ความปลอดภัยของ Instant Hotspot
Instant Hotspot จัะเช่ื่�อมต่ออ่ปกี่ร์ณ์์ Apple เคร่์�องอ่�นำกัี่บฮอตสปอตส่วนำบ่คคลของ iOS หร่์อ iPadOS โดย
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ท่�ร์องรั์บ Instant Hotspot จัะใช้ื่บลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) เพ่�อค้นำห�และส่�อส�ร์
กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องท่�ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำแต่ละบัญช่ื่หร่์อบัญช่ื่ท่�ใช้ื่กัี่บกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัว (ในำ 
iOS 13 และ iPadOS) คอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ซ่�งใช้ื่ OS X 10.10 ข่�นำไปจัะใช้ื่เทคโนำโลย่เด่ยวกัี่นำเพ่�อ
ค้นำห�และส่�อส�ร์กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ท่�ใช้ื่ Instant Hotspot

เม่�อผู้่ใช้ื่ป้อนำกี่�ร์ตั�งค่� Wi-Fi บนำอ่ปกี่ร์ณ์์หน่ำ�งในำครั์�งแร์กี่ อ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำจัะส่งกี่�ร์ปร์ะกี่�ศ BLE ท่�ม่ข้อมูลจัำ�เพ�ะท่�
อ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องท่�ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำตกี่ลงยอมร์ับ ข้อมูลจัำ�เพ�ะนัำ�นำสร้์�งจั�กี่ DSID (Destination 
Signaling Identifier) ท่�ผู่กี่อยู่กัี่บบัญช่ื่ iCloud และจัะสับเปล่�ยนำเป็นำร์ะยะๆ เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำท่�ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ 
iCloud เด่ยวกัี่นำอยู่ในำร์ะยะใกี่ล้และร์องรั์บฮอตสปอตส่วนำบ่คคล โดยอ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�นัำ�นำจัะตร์วจัห�สัญญ�ณ์แล้วตอบ
สนำองเพ่�อบ่งบอกี่คว�มพร์้อมใช้ื่ง�นำเพ่�อใช้ื่ Instant Hotspot

เม่�อผู้่ใช้ื่ท่�ไม่ได้เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัวเล่อกี่ iPhone หร่์อ iPad สำ�หรั์บฮอตสปอตส่วนำบ่คคล จัะม่
กี่�ร์ส่งคำ�ขอให้เปิดใช้ื่ฮอตสปอตส่วนำบ่คคลไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องนัำ�นำ คำ�ขอจัะถูกี่ส่งผ่่�นำลิงก์ี่ท่�เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�
ร์หัส BLE และคำ�ขอจัะถูกี่เข้�ร์หัสในำลักี่ษณ์ะคล้�ยกัี่บกี่�ร์เข้�ร์หัส iMessage จั�กี่นัำ�นำอ่ปกี่ร์ณ์์จัะตอบสนำองต่อลิงก์ี่ 
BLE เด่ยวกัี่นำโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสร์�ยข้อคว�มเด่ยวกัี่นำกัี่บข้อมูลกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บฮอตสปอตส่วนำบ่คคล

สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัว ข้อมูลกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บฮอตสปอตส่วนำบ่คคลจัะถูกี่แชื่ร์์อย่�ง
ปลอดภััยโดยใช้ื่กี่ลไกี่ท่�คล้�ยกัี่บท่�ใช้ื่โดยอ่ปกี่ร์ณ์์ HomeKit เพ่�อเช่ื่�อมข้อมูล กี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�แชื่ร์์ข้อมูลฮอตสปอต 
ร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยโดยเฉัพ�ะด้วยกี่่ญแจัชัื่�วคร์�ว ECDH (Curve25519) ท่�ถูกี่ตร์วจัสอบ
สิทธีิ�ด้วยกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Ed25519 เฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เก่ี่�ยวข้องของผู้่ใช้ื่ กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะท่�ใช้ื่จัะเป็นำกี่่ญแจัท่�เคย
เช่ื่�อมข้อมูลร์ะหว่�งสม�ชิื่กี่ของกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัวโดยใช้ื่ IDS เม่�อม่กี่�ร์สร้์�งกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัว
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 ความปลอดภััยของเครื์อข่าย

 ภาพร์วมความปลอดภัยของเครื์อข่าย
นำอกี่เหน่ำอจั�กี่คว�มปลอดภััยในำตัวท่� Apple ใช้ื่เพ่�อปกี่ป้องข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple แล้ว ก็ี่ยังม่อ่กี่หล�ย
ม�ตร์กี่�ร์ท่�องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อรั์กี่ษ�ข้อมูลให้ปลอดภััย เม่�อม่กี่�ร์ส่งต่อข้อมูลไปม�ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ คว�มปลอดภััย
และม�ตร์กี่�ร์เหล่�น่ำ�ทั�งหมดจัะอยู่ภั�ยใต้คว�มปลอดภััยของเคร่์อข่�ย

เน่ำ�องจั�กี่ผู้่ใช้ื่จัะต้องส�ม�ร์ถเข้�ถ่งเคร่์อข่�ยองค์กี่ร์ได้จั�กี่ท่กี่แห่งในำโลกี่ ดังนัำ�นำจัง่เป็นำเร่์�องสำ�คัญท่�ต้องช่ื่วยทำ�ให้
แน่ำใจัว่�ผู้่ใช้ื่ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตและข้อมูลของผู้่ใช้ื่ได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องร์ะหว่�งส่งข้อมูล ในำกี่�ร์บร์ร์ล่วตัถ่ปร์ะสงค์ด้�นำ
คว�มปลอดภััยเหล่�น่ำ� iOS, iPadOS และ macOS ผ่ส�นำเทคโนำโลย่ท่�ได้รั์บกี่�ร์รั์บร์องและม�ตร์ฐ�นำล่�ส่ดสำ�หรั์บ
กี่�ร์เช่ื่�อมต่อเคร่์อข่�ยทั�ง Wi-Fi และข้อมูลเซลลูล�ร์์ น่ำ�จั่งเป็นำเหต่ผ่ลท่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของเร์�ใช้ื่โปร์โตคอลเคร่์อ
ข่�ยม�ตร์ฐ�นำสำ�หรั์บกี่�ร์ติดต่อส่�อส�ร์ท่�ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ต และท่�เข้�ร์หัส และมอบกี่�ร์เข้�ถ่ง
แบบเด่ยวกัี่นำน่ำ�ให้กัี่บนัำกี่พัฒนำ�ด้วย

 ความปลอดภัยของ TLS
iOS, iPadOS และ macOS ร์องรั์บคว�มปลอดภััยชัื่�นำขนำส่ง (TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3) และ
คว�มปลอดภััยชัื่�นำขนำส่งด�ต้�แกี่ร์ม (DTLS) โปร์โตคอล TLS ร์องรั์บทั�ง AES128 และ AES256 และเหม�ะกัี่บ
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยในำอนำ�คต แอปอินำเทอร์์เน็ำตต่�งๆ เช่ื่นำ Safari, ปฏิิทินำ และเมล จัะใช้ื่โปร์โตคอล
น่ำ�โดยอัตโนำมัติเพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำช่ื่องท�งกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์และบริ์กี่�ร์เคร่์อข่�ย API ร์ะดับสูง (เช่ื่นำ 
CFNetwork) ทำ�ให้นัำกี่พัฒนำ�ใช้ื่ง�นำ TLS ในำแอปของตนำได้อย่�งง่�ยด�ย ในำขณ์ะท่� API ร์ะดับตำ� (เช่ื่นำ Network.
framework) ให้กี่�ร์ควบค่มในำร์ะดับท่�ละเอ่ยด CFNetwork จัะไม่อน่ำญ�ต SSL 3 และแอปท่�ใช้ื่ง�นำ WebKit (เช่ื่นำ 
Safari) จัะถูกี่ห้�มสร์้�งกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ SSL 3

ในำ iOS 11 ข่�นำไป และ macOS 10.13 ข่�นำไป ใบรั์บร์อง SHA-1 จัะไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตสำ�หรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ TLS อ่กี่
ต่อไปยกี่เว้นำว่�จัะเช่ื่�อถ่อแล้วจั�กี่ผู้่ใช้ื่ ใบอน่ำญ�ตท่�ม่กี่่ญแจั RSA ท่�สั�นำกี่ว่� 2048 บิตก็ี่จัะไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตอ่กี่ด้วย 
ช่ื่ดร์หัสสมม�ตร์ RC4 เลิกี่ใช้ื่แล้วในำ iOS 10 และ macOS 10.12 ต�มค่�เริ์�มต้นำ ไคลเอ็นำต์หร่์อเซิร์์ฟเวอร์์ TLS ท่�
ปรั์บใช้ื่กัี่บ API กี่�ร์ส่งข้อมูลท่�ปลอดภััยจัะไม่เปิดใช้ื่ง�นำช่ื่ดร์หัส RC4 และไม่ส�ม�ร์ถเช่ื่�อมต่อเม่�อ RC4 เป็นำช่ื่ดร์หัส
เพ่ยงช่ื่ดเด่ยวท่�พร้์อมใช้ื่ง�นำได้เท่�นัำ�นำ ในำกี่�ร์ทำ�ให้ปลอดภััยยิ�งข่�นำ ควร์อัปเกี่ร์ดบริ์กี่�ร์หร่์อแอปท่�ต้องใช้ื่ RC4 เพ่�อ
ให้ใช้ื่ง�นำช่ื่ดร์หัสท่�ปลอดภััยได้ ในำ iOS 12.1 ใบรั์บร์องท่�ออกี่หลังวันำท่� 15 ต่ล�คม 2018 จั�กี่ใบร์ับร์องร์�กี่ท่�ร์ะบบ
เช่ื่�อถ่อแล้วจัะต้องม่กี่�ร์เก็ี่บบันำท่กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำไวใ้นำบันำท่กี่กี่�ร์ใช้ื่ง�นำคว�มโปร์่งใสของใบรั์บร์องท่�เช่ื่�อถ่อได้เพ่�อให้ได้
รั์บอน่ำญ�ตสำ�หรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ TLS ในำ iOS 12.2 ร์ะบบจัะเปิดใช้ื่ง�นำ TLS 1.3 ต�มค่�เริ์�มต้นำสำ�หรั์บ API ท่�
ช่ื่�อ Network.framework และ NSURLSession ไคลเอ็นำต์ TLS ท่�ใช้ื่ API กี่�ร์ส่งข้อมูลท่�ปลอดภััยไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่ 
TLS 1.3
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 ความปลอดภัยของการ์ส่งข้อมูลแอป
คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลแอปร์ะบ่ข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์เช่ื่�อมต่อต�มค่�เริ์�มต้นำเพ่�อให้แอปปฏิิบัติต�มแนำวปฏิิบัติเพ่�อ
ให้เช่ื่�อมต่อได้อย่�งปลอดภััยท่�ส่ดเม่�อใช้ื่ง�นำ API ท่�ช่ื่�อ NSURLConnection, CFURL หร่์อ NSURLSession ต�ม
ค่�เริ์�มต้นำ คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลแอปจัำ�กัี่ดกี่�ร์เล่อกี่ร์หัสท่�จัะร์วมอยู่ในำช่ื่ดท่�ม่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�ม
ปลอดภััยในำอนำ�คตเท่�นัำ�นำ โดยเฉัพ�ะ:

• ECDHE_ECDSA_AES และ ECDHE_RSA_AES ในำ Galois/Counter Mode (GCM)

• โหมด Cipher Block Chaining (CBC)

แอปส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำข้อกี่ำ�หนำดกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยในำอนำ�คตต่อโดเมนำได้ ในำกี่ร์ณ่์เพิ�ม RSA_AES 
ในำช่ื่ดร์หัสท่�พร้์อมใช้ื่ง�นำ

เซิร์์ฟเวอร์์จัะต้องร์องรั์บ TLS 1.2 ร์วมทั�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััยในำอนำ�คต และใบร์ับร์องจัะต้องถูกี่ต้อง
และลงช่ื่�อโดยใช้ื่ SHA256 ข่�นำไป โดยม่กี่่ญแจั RSA 2048 บิต หร่์อกี่่ญแจัเส้นำโค้งร์ูปไข่ 256 บิตเป็นำอย่�งตำ�

กี่�ร์เช่ื่�อมต่อเคร่์อข่�ยท่�ไม่ตร์งต�มข้อกี่ำ�หนำดเหล่�น่ำ�จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ไม่สำ�เร็์จั นำอกี่เส่ยจั�กี่แอปนัำ�นำจัะแทนำท่�คว�ม
ปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลแอป ใบรั์บร์องท่�ไม่ถูกี่ต้องจัะทำ�ให้เกิี่ดคว�มล้มเหลวและไม่ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ คว�ม
ปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลแอปจัะปรั์บใช้ื่โดยอัตโนำมัติกัี่บแอปทั�งหมดท่�คอมไพล์ม�สำ�หรั์บ iOS 9 ข่�นำไปและ 
macOS 10.11 ข่�นำไป

 การ์ตร์วจัสอบความถืูกต้องของใบรั์บร์อง
กี่�ร์ปร์ะเมินำสถ�นำะท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของใบร์ับร์อง TLS จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยสอดคล้องกัี่บม�ตร์ฐ�นำอ่ตส�หกี่ร์ร์มท่�สร้์�ง
ข่�นำ ดังท่�เริ์�มต้นำไวใ้นำ RFC 5280 และม�ตร์ฐ�นำร์วมท่�เกิี่ดข่�นำใหม่ เช่ื่นำ RFC 6962 (คว�มโปร่์งใสของใบรั์บร์อง) ในำ 
iOS 11 ข่�นำไปและ macOS 10.13 ข่�นำไป อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple จัะอัปเดตร์�ยกี่�ร์ปัจัจ่ับันำของใบรั์บร์องท่�ถูกี่เพิกี่ถอนำและ
ถูกี่จัำ�กัี่ดเป็นำร์ะยะๆ ร์�ยกี่�ร์น่ำ�ร์วบร์วมจั�กี่ร์�ยกี่�ร์กี่�ร์เพิกี่ถอนำใบร์ับร์อง (CRL) ท่�เผ่ยแพร่์โดยผู้่ให้บริ์กี่�ร์ออกี่
ใบรั์บร์องลำ�ดับชัื่�นำบนำส่ดแบบในำตัวท่� Apple เช่ื่�อถ่อแล้วแต่ละร์�ย ร์วมถ่งโดยผู้่ออกี่ใบร์ับร์อง CA ลำ�ดับชัื่�นำถัดลง
ม�ด้วย ร์�ยกี่�ร์ดังกี่ล่�วอ�จัร์วมถ่งกี่�ร์จัำ�กัี่ดอ่�นำๆ โดยข่�นำอยู่กัี่บด่ลพินิำจัของ Apple ข้อมูลน่ำ�จัะใช้ื่พิจั�ร์ณ์�ท่กี่ครั์�ง
ท่�ม่กี่�ร์ใช้ื่ฟังก์ี่ชัื่�นำเคร่์อข่�ย API เพ่�อทำ�กี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััย ถ้�ม่ใบรั์บร์องท่�ถูกี่เพิกี่ถอนำจั�กี่ CA ม�กี่เกิี่นำกี่ว่�
ท่�จัะแสดงแต่ละร์�ยกี่�ร์ได้ กี่�ร์ปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่ออ�จัจัำ�เป็นำต้องใช้ื่กี่�ร์ตอบสนำองสถ�นำะใบร์ับร์องออนำไลน์ำ 
(OCSP) แทนำ และถ้�ไม่ม่กี่�ร์ตอบสนำอง กี่�ร์ปร์ะเมินำคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ไม่สำ�เร็์จั

https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc6962.txt
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 ความปลอดภัยของ IPv6
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ทั�งหมดของ Apple ร์องรั์บ IPv6 โดยจัะใช้ื่ง�นำกี่ลไกี่จัำ�นำวนำม�กี่เพ่�อปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำ
ตัวของผู้่ใช้ื่และคว�มเสถ่ยร์ของสแต็คเคร่์อข่�ย เม่�อใช้ื่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�อยู่ด้วยตัวเองอัตโนำมัติ (SLAAC)  
ท่�อยู่ IPv6 ของอินำเทอร์์เฟซทั�งหมดจัะถูกี่สร์้�งข่�นำในำลักี่ษณ์ะท่�ช่ื่วยป้องกัี่นำกี่�ร์ติดต�มข้�มไซต์ของอ่ปกี่ร์ณ์์บนำ
เคร่์อข่�ยและในำขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่ช่ื่วยให้ม่ปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ท่�ด่โดยกี่�ร์รั์บร์องคว�มเสถ่ยร์ของท่�อยู่เม่�อไม่ม่กี่�ร์
เปล่�ยนำเคร่์อข่�ยเกิี่ดข่�นำ อัลกี่อร์ิท่มกี่�ร์สร้์�งท่�อยู่จัะข่�นำอยู่กัี่บท่�อยู่ท่�สร้์�งข่�นำโดยม่กี่�ร์เข้�ร์หัสของ RFC 3972 
ซ่�งได้รั์บกี่�ร์ปรั์บปร์่งโดยตัวแก้ี่ไขเฉัพ�ะอินำเทอร์์เฟซเพ่�อรั์บปร์ะกัี่นำว่�แม้กี่ร์ะทั�งอินำเทอร์์เฟซท่�แตกี่ต่�งกัี่นำท่�อยู่บนำ
เคร่์อข่�ยเด่ยวกัี่นำจัะม่ท่�อยู่ท่�ต่�งกัี่นำในำท้�ยท่�ส่ด นำอกี่จั�กี่น่ำ� ร์ะบบจัะสร์้�งท่�อยู่ชัื่�วคร์�วท่�ม่อ�ย่ใช้ื่ง�นำท่�ต้องกี่�ร์ 24 
ชัื่�วโมงและจัะใช้ื่ท่�อยู่น่ำ�สำ�หรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อใหม่ต�มค่�เริ์�มต้นำ เพ่�อให้สอดคล้องกัี่บค่ณ์สมบัติท่�อยู่ Wi-Fi แบบส่วนำ
ตัวท่�นำำ�ม�ใช้ื่ในำ iOS 14, iPadOS 14 และ watchOS 7 จัะม่กี่�ร์สร้์�งท่�อยู่ลิงก์ี่ท่�ไม่ซำ�กัี่นำซ่�งอยู่ภั�ยในำสำ�หรั์บท่กี่
เคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์เข้�ร่์วมเคร่์อข่�ย จั�กี่นัำ�นำ SSID ของเคร่์อข่�ยจัะถูกี่ร์วมเป็นำองค์ปร์ะกี่อบเพิ�มเติมสำ�หรั์บ
กี่�ร์สร้์�งท่�อยู่ซ่�งคล้�ยกัี่นำกัี่บพ�ร์�มิเตอร์์ Network_ID ของ RFC 7217 วธิีน่่ำ�ถูกี่ใช้ื่ในำ iOS 14, iPadOS 14 และ 
watchOS 7 ในำกี่�ร์ปกี่ป้องจั�กี่กี่�ร์โจัมต่บนำพ่�นำฐ�นำของเฮดเดอร์์และส่วนำย่อยของส่วนำขย�ย IPv6 อ่ปกี่ร์ณ์์ 
Apple จัะใช้ื่ม�ตร์กี่�ร์ปกี่ป้องท่�ร์ะบ่ในำ RFC 6980, RFC 7112 และ RFC 8021 ต่�งจั�กี่ม�ตร์กี่�ร์อ่�นำๆ ม�ตร์กี่�ร์
เหล่�น่ำ�จัะยับยั�งกี่�ร์โจัมต่ท่�ส่วนำหัวชัื่�นำบนำซ่�งจัะพบได้เฉัพ�ะในำส่วนำย่อยลำ�ดับท่�สอง (ดังท่�แสดงด้�นำล่�ง) ซ่�งอ�จัก่ี่อ
ให้เกิี่ดคว�มคล่มเคร์่อของกี่�ร์ควบค่มคว�มปลอดภััย เช่ื่นำ ฟิลเตอร์์แพ็คเกี่ตแบบสเตทเลส

นำอกี่จั�กี่น่ำ� ในำกี่�ร์ช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องคว�มน่ำ�เช่ื่�อถ่อของสแต็ค IPv6 ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ Apple อ่ปกี่ร์ณ์์ของ  
Apple ยังบังคับใช้ื่กี่�ร์จัำ�กัี่ดท่�หล�กี่หล�ยบนำโคร์งสร้์�งข้อมูลท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บ IPv6 เช่ื่นำ คำ�นำำ�หน้ำ�ร์�ย
อินำเทอร์์เฟซจัำ�นำวนำม�กี่

 ความปลอดภัยของเครื์อข่ายส่วนตัวเสมอืน (VPN)
บริ์กี่�ร์เคร่์อข่�ยท่�ปลอดภััยเช่ื่นำเคร่์อข่�ยส่วนำตัวเสม่อนำโดยทั�วไปจัะต้องใช้ื่กี่�ร์ตั�งค่�และกี่ำ�หนำดค่�ขั�นำตำ�เพ่�อให้
ทำ�ง�นำได้กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS

 โปร์โตคอลที�ร์องรั์บ
อ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�น่ำ�ทำ�ง�นำได้กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ VPN ท่�ร์องรั์บโปร์โตคอลและวธิีก่ี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ต่อไปน่ำ�:

• IKEv2/IPsec ท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยคว�มลับท่�แชื่ร์์, ใบรั์บร์อง RSA, ใบรั์บร์องอัลกี่อร์ิท่มล�ยเซ็นำดิจัติอล
แบบเส้นำโค้งร์ูปไข่ (ECDSA), EAP-MSCHAPv2 หร่์อ EAP-TLS

• SSL-VPN ท่�ใช้ื่แอปไคลเอ็นำต์ท่�เหม�ะสมจั�กี่ App Store

• L2TP/IPsec ท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่โดยร์หัสผ่่�นำ MS-CHAPV2 และกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�เคร่์�องโดย
คว�มลับท่�แชื่ร์์ (iOS, iPadOS และ macOS) และ RSA SecurID หร่์อ CRYPTOCard (macOS เท่�นัำ�นำ)

• Cisco IPsec ท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่โดยร์หัสผ่่�นำ RSA SecurID หร่์อ CRYPTOCard และกี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�เคร่์�องโดยคว�มลับและใบร์ับร์องท่�แชื่ร์์ (macOS เท่�นัำ�นำ)

https://www.ietf.org/rfc/rfc3972.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc7217.txt
http://help.apple.com/finalcutpro/
https://www.jauntxr.com
https://www.ietf.org/rfc/rfc8021.txt
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 การ์ปรั์บใช้ี VPN ที�ร์องรั์บ
iOS, iPadOS และ macOS ร์องรั์บร์�ยกี่�ร์ต่อไปน่ำ�:

• VPN ตามคำาสั�ง: สำ�หรั์บเคร่์อข่�ยท่�ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใบรั์บร์อง นำโยบ�ย IT ร์ะบ่ว่�โดเมนำใดท่�ต้องเช่ื่�อม
ต่อกัี่บ VPN โดยใช้ื่โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� VPN

• VPN สำาหัรั์บแต่ละแอป: สำ�หรั์บทำ�ให้กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ VPN ง�่ยข่�นำและใช้ื่ง�นำได้ละเอ่ยดยิ�งข่�นำ โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์
อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ส�ม�ร์ถร์ะบ่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อสำ�หรั์บแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์แต่ละแอป และโดเมนำเฉัพ�ะ
ร์�ยกี่�ร์ในำ Safari ได้ สิ�งน่ำ�ช่ื่วยรั์บร์องว่�ข้อมูลท่�ปลอดภััยจัะส่งไปยังและส่งจั�กี่เคร่์อข่�ยองค์กี่ร์เสมอ และ
ข้อมูลส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่จัะไม่ถูกี่ส่งไป

iOS และ iPadOS ร์องรั์บร์�ยกี่�ร์ต่อไปน่ำ�:

• VPN แบบเปดิตลอดเวลา: สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดักี่�ร์ผ่่�นำโซลูชัื่�นำ MDM และควบค่มดูแลโดยใช้ื่ 
Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac, Apple School Manager หร่์อ Apple Business Manager VPN 
แบบเปิดตลอดเวล�จัะช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องเปิดใช้ื่ VPN เพ่�อเปิดใช้ื่กี่�ร์ปกี่ป้องเม่�อเช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์
และเคร่์อข่�ย Wi-Fi นำอกี่จั�กี่น่ำ�ยังช่ื่วยให้องค์กี่ร์ควบค่มกี่�ร์ร์ับส่งข้อมูลของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้อย่�งสมบูร์ณ์์โดยเช่ื่�อม
ต่อกี่�ร์รั์บส่งข้อมูล IP ทั�งหมดกี่ลับไปยังองค์กี่ร์ กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำเริ์�มต้นำของพ�ร์�มิเตอร์์และกี่่ญแจัสำ�หรั์บกี่�ร์
เข้�ร์หัสในำภั�ยหลัง IKEv2 จัะรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลด้วยกี่�ร์เข้�ร์หัสข้อมูล องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถ
ตร์วจัสอบและกี่ร์องกี่�ร์ส่งข้อมูลไปยังและจั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยของข้อมูลภั�ยในำเคร่์อข่�ย และ
จัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำอินำเทอร์์เน็ำตของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้

 ความปลอดภัยของ Wi-Fi

 การ์เข้าถึืงเครื์อข่ายไร้์สายอย่างปลอดภัย
แพลตฟอร์์ม Apple ทั�งหมดร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� Wi-Fi และโปร์โตคอลกี่�ร์เข้�ร์หัสม�ตร์ฐ�นำอ่ตส�หกี่ร์ร์ม 
เพ่�อให้กี่�ร์เข้�ถ่งท่�ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และกี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มลับเม่�อเช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยไร้์ส�ยท่�ปลอดภััยดังต่อไปน่ำ�:

• WPA2 Personal

• WPA2 Enterprise

• WPA2/WPA3 Transitional

• WPA3 Personal

• WPA3 Enterprise

• WPA3 Enterprise ท่�ม่คว�มปลอดภััย 192 บิต

WPA2 และ WPA3 ตร์วจัสอบสิทธีิ�กี่�ร์เช่ื่�อมต่อแต่ละครั์�ง และมอบกี่�ร์เข้�ร์หัส AES แบบ 128 บิตเพ่�อช่ื่วยทำ�ให้
แน่ำใจัว่�ข้อมูลท่�ส่งผ่่�นำท�งอ�กี่�ศจัะเป็นำคว�มลับ ซ่�งให้ร์ะดับกี่�ร์รั์บร์องสูงส่ดกัี่บผู้่ใช้ื่ว่�ข้อมูลจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้อง
เม่�อผู้่ใช้ื่ส่งและรั์บกี่�ร์ส่�อส�ร์ผ่่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi

 การ์ร์องรั์บ WPA3
WPA3 ร์องรั์บบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ต่อไปน่ำ�:

• iPhone 7 ข่�นำไป

• iPad ร์่่นำท่� 5 ข่�นำไป

• Apple TV 4K ข่�นำไป

• Apple Watch Series 3 ข่�นำไป

• คอมพิวเตอร์์ Mac (ปล�ยปี 2013 ข่�นำไป ท่�ม่ 802.11ac ข่�นำไป)
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อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใหม่กี่ว่�ร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ด้วย WPA3 Enterprise ท่�ม่คว�มปลอดภััย 192 บิต ร์วมถ่งร์องรั์บ
กี่�ร์เข้�ร์หัส AES แบบ 256 บิตเม่�อเช่ื่�อมต่อกัี่บจ่ัดเช่ื่�อมต่อ (APs) แบบไร้์ส�ยท่�ใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ ซ่�งจัะมอบกี่�ร์
ปกี่ป้องคว�มลับท่�แข็งแกี่ร่์งยิ�งข่�นำสำ�หรั์บกี่�ร์ส่งข้อมูลท่�ส่งผ่่�นำท�งอ�กี่�ศ WPA3 Enterprise ท่�ม่คว�มปลอดภััย 
192 บิตร์องรั์บบนำ iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max และอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ร์่่นำต่อไป

 การ์ร์องรั์บ PMF
นำอกี่จั�กี่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลท่�ส่งผ่่�นำท�งอ�กี่�ศแล้ว แพลตฟอร์์ม Apple ยังขย�ยร์ะดับกี่�ร์ปกี่ป้อง WPA2 และ 
WPA3 เป็นำกี่ร์อบกี่�ร์จัดักี่�ร์ยูนิำค�สต์และมัลติค�สต์ผ่่�นำบร์ิกี่�ร์กี่ร์อบกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�ปกี่ป้อง (PMF) ซ่�งอ้�งอิงในำ 
802.11w กี่�ร์ร์องรั์บ PMF จัะม่ให้ใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ต่อไปน่ำ�:

• iPhone 6 ข่�นำไป

• iPad Air 2 ข่�นำไป

• Apple TV HD ข่�นำไป

• Apple Watch Series 3 ข่�นำไป

• คอมพิวเตอร์์ Mac (ปล�ยปี 2013 ข่�นำไป ท่�ม่ 802.11ac ข่�นำไป)

ด้วยกี่�ร์ร์องรั์บ 802.1X อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ส�ม�ร์ถผ่ส�นำเข้�ด้วยกัี่นำกัี่บสภั�พแวดล้อมกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� 
RADIUS ท่�กี่ว้�งขว�งได้ วธิีก่ี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ไร้์ส�ย 802.1X ท่�ร์องรั์บจัะร์วมถ่ง EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-
FAST, EAP-SIM, PEAPv0 และ PEAPv1

 การ์ปกปอ้งแพลตฟอร์์ม
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple ปกี่ป้องอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ช่ื่องโหวใ่นำเฟิร์์มแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลเคร์่อข่�ย ซ่�ง
หม�ยคว�มว่�ตัวควบค่มเคร์่อข่�ยท่�ม่ Wi-Fi ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำได้
อย่�งจัำ�กัี่ด

• เม่�อ USB หร่์อ SDIO (Secure Digital Input Output) ถูกี่ใช้ื่เป็นำอินำเทอร์์เฟซกัี่บหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลของเคร์่อ
ข่�ย หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลของเคร์่อข่�ยจัะไม่ส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำธีร่์กี่ร์ร์มกี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�โดยตร์ง (DMA) 
ไปยังหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำได้

• เม่�อใช้ื่ PCIe หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลเคร์่อข่�ยแต่ละร์�ยกี่�ร์จัะจัำ�กัี่ดอยู่ท่�บัส PCIe ตัวเอง หน่ำวยกี่�ร์จัดักี่�ร์หน่ำวย
คว�มจัำ�ข้อมูลเข้�/ข้อมูลออกี่ (IOMMU) บนำบัส PCIe แต่ละร์�ยกี่�ร์จัะจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่ง DMA ของหน่ำวย
ปร์ะมวลผ่ลเคร่์อข่�ยม�กี่ข่�นำ โดยจัำ�กัี่ดไปท่�หน่ำวยคว�มจัำ�และทรั์พย�กี่ร์ท่�ปร์ะกี่อบด้วยแพ็คเกี่ตเคร่์อข่�ยและ
โคร์งสร้์�งกี่�ร์ควบค่มเท่�นัำ�นำ

 โปร์โตคอลที�เลิกใช้ีแล้ว
ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ของ Apple ร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� Wi-Fi และกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�เลิกี่ใช้ื่แล้วต่อไปน่ำ�:

• WEP Open ท่�ม่ทั�งกี่่ญแจั 40 บิตและกี่่ญแจั 104 บิต

• WEP Shared ท่�ม่ทั�งกี่่ญแจั 40 บิตและกี่่ญแจั 104 บิต

• Dynamic WEP

• โปร์โตคอลคว�มสมบูร์ณ์์ของกี่่ญแจัชัื่�วคร์�ว (TKIP)

• WPA

• WPA/WPA2 Transitional

โปร์โตคอลเหล่�น่ำ�ไม่ถ่อว่�ปลอดภััยอ่กี่ต่อไป และกี่�ร์ใช้ื่ง�นำของโปร์โตคอลก็ี่ไม่ได้รั์บกี่�ร์สนัำบสน่ำนำเป็นำอย่�งม�กี่ 
เน่ำ�องจั�กี่เหต่ผ่ลด้�นำคว�มเข้�กัี่นำได้ คว�มเช่ื่�อถ่อได้ ปร์ะสิทธีภิั�พกี่�ร์ทำ�ง�นำ และคว�มปลอดภััย โปร์โตคอลเหล่�
น่ำ�ถูกี่ร์องรั์บเพ่�อจ่ัดปร์ะสงค์คว�มเข้�กัี่นำได้แบบย้อนำกี่ลับเท่�นัำ�นำ และอ�จัเอ�ออกี่ในำเวอร์์ชัื่�นำของซอฟต์แวร์์ในำอนำ�คต

ขอแนำะนำำ�ให้โยกี่ย้�ยกี่�ร์ใช้ื่ Wi-Fi ไปยัง WPA3 Personal หร่์อ WPA3 Enterprise เพ่�อให้ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ Wi-Fi 
ท่�สมบูร์ณ์์ ปลอดภััย และใช้ื่ง�นำร่์วมกัี่นำได้ม�กี่ท่�ส่ดท่�เป็นำไปได้
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 ความเป็นส่วนตัวของ Wi-Fi

 การ์สุ่มที�อยู่ MAC
แพลตฟอร์์ม Apple ใช้ื่ท่�อยู่กี่�ร์ควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งส่�อ (ท่�อยู่ MAC) แบบส่่มเม่�อสแกี่นำ Wi-Fi ในำขณ์ะท่�ไม่ได้เช่ื่�อมโยง
กัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi กี่�ร์สแกี่นำเหล่�น่ำ�ส�ม�ร์ถดำ�เนิำนำกี่�ร์เพ่�อค้นำห�และเช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�ร์ู้จัักี่ หร่์อเพ่�อ
ช่ื่วยเหล่อบริ์กี่�ร์ห�ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งสำ�หรั์บแอปท่�ใช้ื่กี่ร์อบภัูมิศ�สตร์์ได้ เช่ื่นำ กี่�ร์เต่อนำคว�มจัำ�ท่�อิงต�มตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง 
หร่์อกี่�ร์แก้ี่ไขตำ�แหน่ำงท่�ตั�งในำแอปแผ่นำท่�ของ Apple โปร์ดทร์�บว่�กี่�ร์สแกี่นำ Wi-Fi ท่�เกิี่ดข่�นำในำขณ์ะท่�พย�ย�ม
เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�ต้องกี่�ร์นัำ�นำไม่ได้เป็นำแบบส่่ม ม่กี่�ร์ร์องรั์บกี่�ร์ส่่มท่�อยู่ MAC ของ Wi-Fi บนำ 
iPhone 5 ข่�นำไป

แพลตฟอร์์ม Apple ใช้ื่ท่�อยู่ MAC แบบส่่มเม่�อสแกี่นำ Preferred Network Offload ท่�ม่กี่�ร์ปรั์บปร์่ง (ePNO) เม่�อ
อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้เช่ื่�อมโยงกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi หร่์อหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลอยู่ร์ะหว่�งกี่�ร์พักี่ กี่�ร์สแกี่นำ ePNO จัะทำ�ง�นำเม่�อ
อ่ปกี่ร์ณ์์ใช้ื่บริ์กี่�ร์ห�ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งสำ�หรั์บแอปท่�ใช้ื่กี่ร์อบภัูมิศ�สตร์์ เช่ื่นำ กี่�ร์เต่อนำคว�มจัำ�ท่�อิงต�มตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง ท่�
ร์ะบ่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์อยู่ใกี่ล้ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งเฉัพ�ะหร่์อไม่

เน่ำ�องจั�กี่ท่�อยู่ MAC ของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะเปล่�ยนำเม่�อเลิกี่เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�อยู่น่ำ�จั่งไม่ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อติดต�ม
อ่ปกี่ร์ณ์์อย่�งต่อเน่ำ�องโดยผู้่ติดต�มกี่�ร์ส่งข้อมูล Wi-Fi แบบเชิื่งรั์บ แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์
อยู่ก็ี่ต�ม Apple แจัง้ให้ผู้่ผ่ลิต Wi-Fi ทร์�บว่�กี่�ร์สแกี่นำ Wi-Fi ของ iOS และ iPadOS ใช้ื่ท่�อยู่ MAC แบบส่่ม และ
ทั�ง Apple หร่์อผู้่ผ่ลิตไม่ส�ม�ร์ถทำ�นำ�ยท่�อยู่ MAC แบบส่่มเหล่�น่ำ�ได้

สำ�หรั์บ iOS 14 ข่�นำไป, iPadOS 14 ข่�นำไป และ watchOS 7 ข่�นำไป เม่�อ iPhone, iPad, iPod touch หร่์อ 
Apple Watch เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ย Wi-Fi อ่ปกี่ร์ณ์์จัะร์ะบ่ตัวเองด้วยท่�อยู่ MAC ท่�ไม่ซำ�กัี่นำ (แบบส่่ม) ต่อหน่ำ�ง
เคร่์อข่�ย ค่ณ์สมบัติน่ำ�ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ง�นำได้โดยผู้่ใช้ื่หร่์อโดยใช้ื่ตัวเล่อกี่ใหม่ในำเพย์โหลด Wi-Fi ในำบ�งสถ�นำกี่�ร์ณ์์ 
อ่ปกี่ร์ณ์์จัะย้อนำกี่ลับไปเป็นำท่�อยู่ MAC จัริ์ง

โปร์ดดูบทคว�มบร์ิกี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple ใช้ื่ท่�อยู่ Wi-Fi แบบส่วนำตัวบนำ iPhone, iPad, iPod touch และ 
Apple Watch สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 การ์สุ่มหัมายเลขลำาดับเฟร์ม Wi-Fi
เฟร์ม Wi-Fi ม่หม�ยเลขลำ�ดับท่�จัะใช้ื่โดยโปร์โตคอล 802.11 ร์ะดับตำ�เพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ส่�อส�ร์ Wi-Fi ท่�ม่
ปร์ะสิทธีภิั�พและเช่ื่�อถ่อได้ เน่ำ�องจั�กี่หม�ยเลขลำ�ดับเหล่�น่ำ�เพิ�มข่�นำในำแต่ละเฟร์มท่�ส่ง หม�ยเลขลำ�ดับอ�จัถูกี่ใช้ื่เพ่�อให้
สัมพันำธีกั์ี่บข้อมูลท่�ส่งร์ะหว่�งกี่�ร์สแกี่นำ Wi-Fi พร้์อมกัี่บเฟร์มอ่�นำๆ ท่�ส่งโดยอ่ปกี่ร์ณ์์เด่ยวกัี่นำ

ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำสิ�งน่ำ� อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple จัะส่่มหม�ยเลขลำ�ดับเม่�อใดก็ี่ต�มท่�ท่�อยู่ MAC เปล่�ยนำไปยังท่�อยู่แบบส่่มใหม่ ซ่�ง
ร์วมถ่งกี่�ร์ส่่มหม�ยเลขลำ�ดับสำ�หรั์บกี่�ร์ร้์องขอกี่�ร์สแกี่นำแต่ละครั์�งท่�เริ์�มต้นำข่�นำเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้เช่ื่�อมโยงอยู่ กี่�ร์
ส่่มน่ำ�ร์องรั์บบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อไปน่ำ�:

• iPhone 7 ข่�นำไป

• iPad ร์่่นำท่� 5 ข่�นำไป

• Apple TV 4K ข่�นำไป

• Apple Watch Series 3 ข่�นำไป

• iMac Pro (Retina 5K 27 นิำ�ว ปี 2017) ข่�นำไป

• MacBook Pro (13 นิำ�ว ปี 2018) ข่�นำไป

• MacBook Pro (15 นิำ�ว ปี 2018) ข่�นำไป

• MacBook Air (Retina 13 นิำ�ว ปี 2018) ข่�นำไป

• Mac mini (ปี 2018) ข่�นำไป

• iMac (Retina 4K 21.5 นิำ�ว ปี 2019) ข่�นำไป

• iMac (Retina 5K 27 นิำ�ว ปี 2019) ข่�นำไป

• Mac Pro (ปี 2019) ข่�นำไป

https://support.apple.com/HT211227
https://support.apple.com/HT211227
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 การ์เชืี�อมต่อกับ Wi-Fi
Apple จัะสร้์�งท่�อยู่ MAC แบบส่่มสำ�หรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บ AirDrop และ AirPlay 
ท่�อยู่แบบส่่มยังใช้ื่สำ�หรั์บฮอตสปอตส่วนำบ่คคลในำ iOS และ iPadOS (ท่�ม่ซิมกี่�ร์์ด) และกี่�ร์แชื่ร์์อินำเทอร์์เน็ำตในำ 
macOS อ่กี่ด้วย

ท่�อยู่แบบส่่มใหม่ถูกี่สร้์�งเม่�อใดก็ี่ต�มท่�อินำเทอร์์เฟซเคร่์อข่�ยเริ์�มต้นำข่�นำ และท่�อยู่เฉัพ�ะจัะถูกี่สร้์�งข่�นำสำ�หรั์บแต่ละ 
อินำเทอร์์เฟซต�มคว�มจัำ�เป็นำโดยเป็นำอิสร์ะจั�กี่กัี่นำ

 เครื์อข่ายที�ซ่อนอยู่
เคร่์อข่�ย Wi-Fi จัะถูกี่ร์ะบ่โดยช่ื่�อเคร่์อข่�ยของตัวเอง เป็นำท่�ร์ู้จัักี่กัี่นำว่�ค่อชืี�อเครื์อข่าย (SSID) เคร่์อข่�ย Wi-Fi 
บ�งเคร่์อข่�ยถูกี่กี่ำ�หนำดค่�ให้ซ่อนำ SSID ซ่�งส่งผ่ลให้จ่ัดเช่ื่�อมต่อแบบไร้์ส�ยไม่แสดงช่ื่�อของเคร่์อข่�ย เคร่์อข่�ยเหล่�
น่ำ�เร่์ยกี่ว่�เครื์อข่ายที�ซ่อนอยู่ iPhone 6s ข่�นำไป อ่่ปกี่ร์ณ์์จัะตร์วจัจับัโดยอัตโนำมัติเม่�อเคร่์อข่�ยซ่อนำอยู่ ถ้�เคร่์อข่�ย
ไม่ได้ซ่อนำอยู่ อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS จัะส่งกี่�ร์ตร์วจัสอบท่�ม่ SSID ร์วมอยู่ในำคำ�ขอ แต่ห�กี่ไม่ได้ซ่อนำ ก็ี่จัะไม่ส่ง 
กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�น่ำ�จัะช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้อ่ปกี่ร์ณ์์แสดงช่ื่�อของเคร่์อข่�ยท่�ซ่อนำอยู่ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�ซ่�งผู้่ใช้ื่เคยเช่ื่�อมต่อไว ้ส่งผ่ล
ให้มั�นำใจัในำคว�มเป็นำส่วนำตัวได้ม�กี่ยิ�งข่�นำ

 ความปลอดภัยของบลูทูธ
ม่บลูทูธีสองปร์ะเภัทในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ค่อบลูทูธีแบบคล�สสิกี่และบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) โมเดลคว�มปลอดภััย
ของบลูทูธีสำ�หรั์บทั�งสองเวอร์์ชัื่�นำร์วมถ่งค่ณ์สมบัติเด่นำด้�นำคว�มปลอดภััยต่อไปน่ำ�:

• การ์จับัคู่: กี่ร์ะบวนำกี่�ร์สำ�หรั์บกี่�ร์สร้์�งกี่่ญแจัคว�มลับท่�แชื่ร์์อย่�งน้ำอยหน่ำ�งดอกี่

• การ์เชืี�อมต่อ: กี่�ร์กี่ร์ะทำ�ของกี่�ร์จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัท่�สร้์�งร์ะหว่�งกี่�ร์จับัคู่เพ่�อใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�เกิี่ดข่�นำในำภั�ย
หลังเพ่�อสร้์�งคู่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เช่ื่�อถ่อแล้ว

• การ์ตร์วจัสอบสิทธิ�: กี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำว่�อ่ปกี่ร์ณ์์สองอ่ปกี่ร์ณ์์ม่กี่่ญแจัเด่ยวกัี่นำ

• การ์เข้าร์หัสั: กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มลับข้อคว�ม

• ความสมบูร์ณ์์ของข้อความ: กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์ปลอมข้อคว�ม

• การ์จับัคู่แบบงา่ยที�ปลอดภัย: กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์แอบฟังเชิื่งรั์บและกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์โจัมต่แบบแทร์กี่กี่ล�ง
กี่�ร์ส่�อส�ร์

บลูทูธีเวอร์์ชัื่�นำ 4.1 เพิ�มค่ณ์สมบัติกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััยไปยังกี่�ร์ส่งข้อมูลท�งกี่�ยภั�พของบลูทูธีแบบคล�สสิกี่ 
(BR/EDR)

ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มปลอดภััยสำ�หรั์บบลูทูธีแต่ละปร์ะเภัทแสดงในำร์�ยกี่�ร์ด้�นำล่�ง

ร์องรั์บ บลูทูธแบบคลาสสิก บลูทูธพลังงานตำา

กี่�ร์จับัคู่ เส้นำโค้งร์ูปไข่ P-256 อัลกี่อริ์ท่มท่�ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตจั�กี่ FIPS 
(AES-CMAC และเส้นำโค้งร์ูปไข่ P-256)

กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ ข้อมูลกี่�ร์จับัคู่ท่�จัดัเก็ี่บในำตำ�แหน่ำงท่�ปลอดภััย
ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
และ watchOS

ข้อมูลกี่�ร์จับัคู่ท่�จัดัเก็ี่บในำตำ�แหน่ำงท่�ปลอดภััย
ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
และ watchOS

กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� อัลกี่อริ์ท่มท่�ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตจั�กี่ FIPS 
(HMAC-SHA256 และ AES-CTR)

อัลกี่อริ์ท่มท่�ได้รั์บกี่�ร์อน่ำญ�ตจั�กี่ FIPS

กี่�ร์เข้�ร์หัส กี่�ร์เข้�ร์หัส AES-CCM, ดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำตัว
ควบค่ม

กี่�ร์เข้�ร์หัส AES-CCM, ดำ�เนิำนำกี่�ร์ในำตัว
ควบค่ม

คว�มสมบูร์ณ์์ของข้อคว�ม AES-CCM, ใช้ื่สำ�หรั์บคว�มสมบูร์ณ์์ของ
ข้อคว�ม

AES-CCM, ใช้ื่สำ�หรั์บคว�มสมบูร์ณ์์ของ
ข้อคว�ม
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ร์องรั์บ บลูทูธแบบคลาสสิก บลูทูธพลังงานตำา

กี่�ร์จับัคู่แบบง่�ยท่�ปลอดภััย:  
กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์แอบฟังเชิื่งรั์บ

Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange 
Ephemeral (ECDHE)

Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange 
(ECDHE)

กี่�ร์จับัคู่แบบง่�ยท่�ปลอดภััย: กี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์
โจัมต่แบบแทร์กี่กี่ล�งกี่�ร์ส่�อส�ร์ (MITM)

วธิีก่ี่�ร์เชิื่งตัวเลขท่�ช่ื่วยเหล่อผู้่ใช้ื่สองวธิี:่  
กี่�ร์เปร่์ยบเท่ยบตัวเลขหร่์อกี่�ร์ป้อนำ Passkey

วธิีก่ี่�ร์เชิื่งตัวเลขท่�ช่ื่วยเหล่อผู้่ใช้ื่สองวธิี:่  
กี่�ร์เปร่์ยบเท่ยบตัวเลขหร่์อกี่�ร์ป้อนำ Passkey

กี่�ร์จับัคู่ต้องใช้ื่กี่�ร์ตอบสนำองจั�กี่ผู้่ใช้ื่  
ซ่�งร์วมถ่งโหมดกี่�ร์จับัคู่ท่�ไม่ใช่ื่ MITM ทั�งหมด

Bluetooth 4.1 ข่�นำไป i Mac ปล�ยปี 2015 ข่�นำไป

Mac Book Pro ต้นำปี 2015 ข่�นำไป

iOS 9 ข่�นำไป

iPadOS 13.1 ข่�นำไป

macOS 10.12 ข่�นำไป

tvOS 9 ข่�นำไป

watchOS 2.0 ข่�นำไป

Bluetooth 4.2 ข่�นำไป i Phone 6 ข่�นำไป iOS 9 ข่�นำไป

iPadOS 13.1 ข่�นำไป

macOS 10.12 ข่�นำไป

tvOS 9 ข่�นำไป

watchOS 2.0 ข่�นำไป

 ความเป็นส่วนตัวของบลูทูธพลังงานตำา
ในำกี่�ร์ช่ื่วยรั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยคว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่ BLE ม่ค่ณ์สมบัติสองปร์ะกี่�ร์ต่อไปน่ำ� ได้แก่ี่ กี่�ร์ส่่มท่�อยู่
และกี่�ร์รั์บกี่่ญแจัแบบส่งข้�ม

การ์สุ่มที�อยู่ค่อค่ณ์สมบัติท่�ลดคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ติดต�มอ่ปกี่ร์ณ์์ BLE ในำร์ะยะเวล�หน่ำ�ง โดยกี่�ร์เปล่�ยนำท่�อยู่
อ่ปกี่ร์ณ์์บลูทูธีเป็นำปร์ะจัำ� สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ใช้ื่ค่ณ์สมบัติด้�นำคว�มเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์ู้จัักี่อ่กี่
ครั์�ง ท่�อยู่ของอ่ปกี่ร์ณ์์ หร่์อท่�เร่์ยกี่ว่�ที�อยู่ส่วนตัว จัะต้องแก้ี่ปัญห�โดยอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ได้ ท่�อยู่ส่วนำตัวจัะสร์้�งโดยใช้ื่
กี่่ญแจักี่�ร์แก้ี่ไขข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�แลกี่เปล่�ยนำร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่�ร์จับัคู่

iOS 13 ข่�นำไปและ iPadOS 13.1 ข่�นำไปม่คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ร์ับกี่่ญแจัลิงก์ี่ข้�มกี่�ร์ขนำส่ง ซ่�งเป็นำค่ณ์สมบัติท่�ร์ู้จัักี่
กัี่นำในำช่ื่�อการ์รั์บกุญแจัแบบส่งข้าม ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่่ญแจัลิงก์ี่ท่�สร้์�งด้วย BLE ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อรั์บกี่่ญแจัลิงก์ี่บลูทูธี
แบบคล�สสิกี่ได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� Apple ยังเพิ�มกี่�ร์ร์องรั์บบลูทูธีแบบคล�สสิกี่เป็นำ BLE ท่�ร์องรั์บค่ณ์สมบัติกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ
ท่�ปลอดภััย ซ่�งแนำะนำำ�ในำ Bluetooth Core Specification 4.1 (ให้ดูท่� Bluetooth Core Specification 5.1)

 ความปลอดภัยของแถืบความถีื�กวา้งยิ�งยวดใน iOS
ชิื่ป U1 ใหม่ท่�ออกี่แบบโดย Apple ใช้ื่เทคโนำโลย่แถบคว�มถ่�กี่ว้�งยิ�งยวดสำ�หรั์บกี่�ร์รั์บร์ู้ตำ�แหน่ำง ซ่�งทำ�ให้ 
iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max หร่์อ iPhone ร์่่นำใหม่กี่ว่�ส�ม�ร์ถค้นำห�อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple 
อ่�นำๆ ท่�ติดตั�ง U1 ได้อย่�งแม่นำยำ� เทคโนำโลย่แบบแถบคว�มถ่�กี่ว้�งยิ�งยวดใช้ื่เทคโนำโลย่เด่ยวกัี่นำในำกี่�ร์ส่่มข้อมูลท่�พบ
ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บอ่�นำๆ:

• กี่�ร์ส่่มท่�อยู่ MAC

• กี่�ร์ส่่มหม�ยเลขลำ�ดับเฟร์ม Wi-Fi

https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/bluetooth-core-specification-v5-1-feature-overview/
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 การ์ลงชืี�อเข้าครั์�งเดียว

ความปลอดภัยของการ์ลงชืี�อเข้าครั์�งเดียว

 การ์ลงชืี�อเข้าครั์�งเดียว
iOS และ iPadOS ร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของเคร่์อข่�ยองค์กี่ร์ผ่่�นำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยว (SSO) SSO 
ทำ�ง�นำกัี่บเคร่์อข่�ยท่�ใช้ื่ Kerberos เพ่�อตร์วจัสอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่กัี่บบริ์กี่�ร์ท่�พวกี่เข�ได้รั์บอน่ำญ�ตให้เข้�ถ่ง SSO 
ส�ม�ร์ถใช้ื่ได้สำ�หรั์บกิี่จักี่ร์ร์มเคร่์อข่�ยจัำ�นำวนำม�กี่ ตั�งแต่เซสชัื่�นำ Safari ท่�ปลอดภััยไปจันำถ่งแอปของบ่คคลหร่์อ
บริ์ษัทอ่�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�ใช้ื่ใบรั์บร์อง เช่ื่นำ PKINIT ก็ี่ได้รั์บกี่�ร์ร์องรั์บด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

macOS ร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของเคร่์อข่�ยองค์กี่ร์โดยใช้ื่ Kerberos แอปส�ม�ร์ถใช้ื่ Kerberos เพ่�อตร์วจั
สอบสิทธีิ�ผู้่ใช้ื่กัี่บบริ์กี่�ร์ท่�พวกี่เข�ได้รั์บอน่ำญ�ตให้เข้�ถ่ง Kerberos ยังส�ม�ร์ถใช้ื่ได้สำ�หรั์บกิี่จักี่ร์ร์มเคร่์อข่�ย
จัำ�นำวนำม�กี่ ตั�งแต่เซสชัื่�นำ Safari และกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร์ะบบไฟล์เคร่์อข่�ยท่�ปลอดภััย ไปจันำถ่งแอปของบ่คคลหร่์อ
บริ์ษัทอ่�นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�โดยใบรั์บร์องได้รั์บกี่�ร์ร์องรั์บ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม แอปจัะต้องนำำ� API ของนัำกี่พัฒนำ�ม�ใช้ื่

iOS, iPadOS และ macOS SSO ใช้ื่โทเค็นำ SPNEGO และโปร์โตคอล HTTP Negotiate เพ่�อทำ�ง�นำร่์วมกัี่บ
เกี่ตเวย์กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ท่�ใช้ื่ Kerberos และร์ะบบกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�แบบผ่ส�นำกัี่บ Windows ท่�ร์องรั์บตั�ว 
Kerberos กี่�ร์ร์องรั์บ SSO ใช้ื่โปร์เจัก็ี่ต์โอเพนำซอร์์ซ Heimdal

ปร์ะเภัทกี่�ร์เข้�ร์หัสต่อไปน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ร์องรั์บในำ iOS, iPadOS และ macOS:

• AES-128-CTS-HMAC-SHA1-96

• AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96

• DES3-CBC-SHA1

• ARCFOUR-HMAC-MD5

Safari ร์องรั์บ SSO และแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำท่�ใช้ื่ API เคร่์อข่�ย iOS และ iPadOS ม�ตร์ฐ�นำก็ี่ส�ม�ร์ถได้
รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�เพ่�อใช้ื่ง�นำด้วยเช่ื่นำกัี่นำ ในำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� SSO นัำ�นำ iOS และ iPadOS ร์องรั์บเพย์โหลดโปร์ไฟล์กี่�ร์
กี่ำ�หนำดค่�ท่�อน่ำญ�ตให้โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) เร่์ยกี่ใช้ื่กี่�ร์ตั�งค่�ท่�จัำ�เป็นำ ซ่�งร์วมถ่งกี่�ร์ตั�งค่�
ช่ื่�อหลักี่ของผู้่ใช้ื่ (ซ่�งก็ี่ค่อบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่ Active Directory) และกี่�ร์ตั�งค่�บริ์เวณ์ Kerberos เช่ื่นำเด่ยวกัี่บกี่�ร์กี่ำ�หนำด
ค่�ว่�แอปและ URL เวบ็ Safari ใดท่�ควร์ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ใช้ื่ SSO

ในำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� Kerberos ในำ macOS ให้รั์บตั�วด้วย Ticket Viewer, เข้�สู่ร์ะบบโดเมนำ 
Windows Active Directory หร่์อใช้ื่เคร่์�องม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง kinit

 การ์ลงชืี�อเข้าครั์�งเดียวแบบขยายได้
นัำกี่พัฒนำ�แอปส�ม�ร์ถมอบกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยวของตนำเองโดยใช้ื่ส่วนำขย�ย SSO ได้ ส่วนำขย�ย SSO ใช้ื่
ง�นำเม่�อแอปเวบ็หร่์อแอปดั�งเดิมต้องกี่�ร์ใช้ื่กี่�ร์ให้ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ นัำกี่พัฒนำ�
ส�ม�ร์ถมอบส่วนำขย�ยได้สองปร์ะเภัท: ส่วนำขย�ยท่�เปล่�ยนำเส้นำท�งไปยัง HTTPS และส่วนำขย�ยท่�ใช้ื่กี่ลไกี่กี่�ร์ร้์อง
ถ�มและตอบกี่ลับ เช่ื่นำ Kerberos ซ่�งช่ื่วยให้กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยวแบบขย�ยได้ร์องรั์บแบบแผ่นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� 
OpenID, OAuth, SAML2 และ Kerberos

ในำกี่�ร์ใช้ื่ส่วนำขย�ยกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยว แอปส�ม�ร์ถใช้ื่ API AuthenticationServices หร่์อพ่�งพ�กี่ลไกี่กี่�ร์
สกัี่ดกัี่�นำ URL ท่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ม่ให้ได้ WebKit และ CFNetwork ม่ชัื่�นำกี่�ร์สกัี่ดกัี่�นำทำ�ให้ส�ม�ร์ถร์องรั์บกี่�ร์ลงช่ื่�อ
เข้�แบบคร์ั�งเด่ยวได้อย่�งร์�บร่์�นำสำ�หรั์บแอปดั�งเดิมหร่์อแอป WebKit ใดๆ สำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำส่วนำขย�ยกี่�ร์ลงช่ื่�อ
เข้�ครั์�งเด่ยว ต้องม่กี่�ร์ติดตั�งกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�โดยผู้่ดูแลร์ะบบผ่่�นำโปร์ไฟล์กี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) 
นำอกี่จั�กี่น่ำ� ส่วนำขย�ยแบบเปล่�ยนำเส้นำท�งต้องใช้ื่เพย์โหลดโดเมนำท่�เก่ี่�ยวข้องเพ่�อพิสูจัน์ำว่�เซิร์์ฟเวอร์์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวท่�
ร์องรั์บรั์บร์ู้ถ่งกี่�ร์ม่อยู่ของส่วนำขย�ย

ส่วนำขย�ยเด่ยวท่�ม�พร้์อมร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ค่อส่วนำขย�ย Kerberos SSO
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 ความปลอดภัยของ AirDrop
อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บ AirDrop จัะใช้ื่บลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) และเทคโนำโลย่ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ท่�สร้์�ง
โดย Apple เพ่�อส่งไฟล์และข้อมูลไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ใกี่ล้เค่ยง ร์วมถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS ท่�ร์องรั์บ AirDrop และอ่ปกี่ร์ณ์์ 
iPad ท่�ใช้ื่ iOS 7 ข่�นำไปและคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ใช้ื่ OS X 10.11 ข่�นำไป วทิย่ Wi-Fi ใช้ื่เพ่�อติดต่อโดยตร์งร์ะหว่�ง
อ่ปกี่ร์ณ์์โดยไม่ใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บอินำเทอร์์เน็ำตหร่์อจ่ัดเช่ื่�อมต่อ (AP) แบบไร้์ส�ยใดๆ กี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์เข้�
ร์หัสด้วย TLS

AirDrop ได้รั์บกี่�ร์ตั�งค่�ให้แชื่ร์์กัี่บเฉัพ�ะร์�ยช่ื่�อเป็นำค่�เริ์�มต้นำ ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะใช้ื่ง�นำ AirDrop เพ่�อแชื่ร์์ 
กัี่บท่กี่คนำหร่์อปิดใช้ื่ค่ณ์สมบัติน่ำ�โดยสิ�นำเชิื่งได้ องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถจัำ�กัี่ดกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ AirDrop สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อ
แอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์โดยใช้ื่โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ได้

 การ์ทำางานของ AirDrop
AirDrop ใช้ื่บริ์กี่�ร์ iCloud เพ่�อช่ื่วยผู้่ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ� เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้� iCloud ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของ RSA แบบ 
2048 บิตจัะถูกี่เก็ี่บไวใ้นำอ่ปกี่ร์ณ์์ และเม่�อผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ AirDrop แฮชื่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวแบบสั�นำของ AirDrop จัะถูกี่สร้์�ง
ข่�นำต�มท่�อยู่อ่เมลและเบอร์์โทร์ศัพท์ท่�เช่ื่�อมโยงกัี่บ Apple ID ของผู้่ใช้ื่

เม่�อผู้่ใช้ื่เล่อกี่ AirDrop เป็นำวธิีก่ี่�ร์แชื่ร์์ร์�ยกี่�ร์ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งจัะส่งสัญญ�ณ์ AirDrop ผ่่�นำ BLE ท่�ม่แฮชื่ข้อมูล
ปร์ะจัำ�ตัว AirDrop แบบสั�นำของผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple เคร่์�องอ่�นำท่�เปิดอยู่ในำร์ะยะใกี่ล้เค่ยงและเปิดใช้ื่ AirDrop อยู่จัะ
ตร์วจัพบสัญญ�ณ์และตอบสนำองโดยใช้ื่ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ เพ่�อให้อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งส�ม�ร์ถค้นำพบข้อมูลจัำ�เพ�ะ
ของอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องใดๆ ท่�ม่กี่�ร์ตอบสนำอง

ในำโหมดเฉัพ�ะร์�ยช่ื่�อ แฮชื่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว AirDrop แบบสั�นำท่�ได้รั์บจัะถูกี่เปร่์ยบเท่ยบกัี่บแฮชื่ของผู้่คนำในำ 
แอปร์�ยช่ื่�อของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บ ถ้�พบร์�ยกี่�ร์ท่�ตร์งกัี่นำ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งจัะตอบสนำองผ่่�นำ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ 
พร้์อมข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ ถ้�ไม่ม่กี่�ร์จับัคู่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่ตอบสนำอง

ในำโหมดท่กี่คนำ จัะใช้ื่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์โดยร์วมแบบเด่ยวกัี่นำ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บจัะตอบสนำองแม้จัะไม่ม่กี่�ร์จับัคู่ในำ
แอปร์�ยช่ื่�อของอ่ปกี่ร์ณ์์

อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งจัะเริ์�มต้นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ AirDrop โดยใช้ื่ Wi-Fi แบบเพ่ยร์์ทูเพ่ยร์์ โดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อน่ำ�เพ่�อส่งแฮชื่
ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวแบบย�วไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บ ถ้�แฮชื่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวแบบย�วตร์งกัี่บแฮชื่ของคนำท่�ทร์�บช่ื่�อในำแอป 
ร์�ยช่ื่�อของผู้่รั์บ ผู้่รั์บจัะตอบสนำองกัี่บแฮชื่ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวแบบย�ว

ถ้�แฮชื่ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ ช่ื่�อและร์ูปภั�พของผู้่รั์บ (ถ้�ม่อยู่ในำร์�ยช่ื่�อ) จัะถูกี่แสดงในำแผ่่นำง�นำกี่�ร์แชื่ร์์ 
AirDrop ของผู้่ส่ง ในำ iOS และ iPadOS แฮชื่จัะแสดงในำส่วนำ “ผู้่คนำ” หร่์อ “อ่ปกี่ร์ณ์์” อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์ตร์วจั
สอบย่นำยันำหร่์อตร์วจัสอบสิทธีิ�จัะแสดงในำแผ่่นำง�นำกี่�ร์แชื่ร์์ AirDrop ของผู้่ส่ง โดยม่ไอคอนำเง�ดำ�และช่ื่�อของ
อ่ปกี่ร์ณ์์ ต�มท่�ร์ะบ่ในำ กี่�ร์ตั�งค่� > ทั�วไป > เก่ี่�ยวกัี่บ > ช่ื่�อ ในำ iOS และ iPadOS อ่ปกี่ร์ณ์์จัะแสดงในำส่วนำ “คนำอ่�นำๆ” 
ของแผ่่นำง�นำกี่�ร์แชื่ร์์ AirDrop

ผู้่ใช้ื่ท่�ส่งส�ม�ร์ถเล่อกี่ได้ว่�ต้องกี่�ร์แชื่ร์์กัี่บใคร์ เม่�อม่กี่�ร์เล่อกี่ของผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ส่งจัะเริ์�มต้นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อแบบเข้�
ร์หัส (TLS) กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บ ซ่�งแลกี่เปล่�ยนำใบร์ับร์องข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว iCloud กัี่นำ ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวในำใบร์ับร์องจัะได้
รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำเท่ยบกัี่บแอปร์�ยช่ื่�อของผู้่ใช้ื่แต่ละร์�ย

ถ้�ใบร์ับร์องได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำ ผู้่ใช้ื่ท่�รั์บจัะได้รั์บคำ�ขอให้รั์บกี่�ร์ถ่�ยโอนำข้อมูลเข้�จั�กี่ผู้่ใช้ื่หร่์ออ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์ะบ่ 
ถ้�เล่อกี่ผู้่รั์บหล�ยคนำ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�จัะม่กี่�ร์ทำ�ซำ�สำ�หรั์บจ่ัดหม�ยปล�ยท�งแต่ละร์�ยกี่�ร์
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 ความปลอดภัยของการ์แชีร์์ร์หัสัผ่าน Wi-Fi บน iPhone 
และ iPad
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ท่�ร์องรั์บกี่�ร์แชื่ร์์ร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi จัะใช้ื่กี่ลไกี่ท่�คล้�ยคล่งกัี่บ AirDrop ในำกี่�ร์ส่งร์หัส
ผ่่�นำ Wi-Fi จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�งไปอ่กี่เคร่์�องหน่ำ�ง

เม่�อผู้่ใช้ื่เล่อกี่เคร่์อข่�ย Wi-Fi (ผู้่เร่์ยกี่ขอ) และได้รั์บแจัง้ขอร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple จัะเริ์�มกี่�ร์แจัง้เก่ี่�ยว
กัี่บบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) ซ่�งร์ะบ่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ต้องกี่�ร์ร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple อ่�นำๆ ท่�เปิดอยู่ในำร์ะยะใกี่ล้
เค่ยง และม่ร์หัสผ่่�นำสำ�หรั์บเคร่์อข่�ย Wi-Fi ท่�เล่อกี่จัะเช่ื่�อมต่อโดยใช้ื่ BLE กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เร่์ยกี่ขอ

อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ม่ร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi (ผู้่ให้) ต้องม่ข้อมูลร์�ยช่ื่�อของผู้่เร่์ยกี่ขอ และผู้่เร่์ยกี่ขอต้องพิสูจัน์ำข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของ
ตัวเองโดยใช้ื่กี่ลไกี่ท่�คล้�ยคล่งกัี่บ AirDrop เม่�อข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวได้รั์บกี่�ร์พิสูจัน์ำแล้ว ผู้่ให้จัะส่งร์หัสแก่ี่ผู้่เร่์ยกี่ขอ ซ่�ง
ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อเข้�ร่์วมเคร่์อข่�ยได้

องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถจัำ�กัี่ดกี่�ร์ใช้ื่ง�นำกี่�ร์แชื่ร์์ร์หัสผ่่�นำ Wi-Fi สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์หร่์อแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ผ่่�นำ 
โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ได้

 ความปลอดภัยของไฟร์์วอลล์ใน macOS
macOS ม่ไฟร์์วอลล์ในำตัวเพ่�อปกี่ป้อง Mac จั�กี่กี่�ร์เข้�ถ่งเคร่์อข่�ยและกี่�ร์โจัมต่โดยปฏิิเสธีกี่�ร์ให้บริ์กี่�ร์ 
ไฟร์์วอลล์ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ได้ในำบ�นำหน้ำ�ต่�งคว�มปลอดภััยและคว�มเป็นำส่วนำตัวของกี่�ร์ตั�งค่�ร์ะบบ และร์องรั์บ
กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ต่อไปน่ำ�:

• ปิดกัี่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�เข้�ม�ทั�งหมดไม่ว่�จัะเป็นำแอปใด

• อน่ำญ�ตให้ซอฟต์แวร์์ในำตัวรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�เข้�ม�โดยอัตโนำมัติ

• อน่ำญ�ตให้ซอฟต์แวร์์ท่�ด�วน์ำโหลดและลงช่ื่�อรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�เข้�ม�โดยอัตโนำมัติ

• เพิ�มหร่์อปฏิิเสธีกี่�ร์เข้�ถ่งโดยอิงต�มแอปท่�ร์ะบ่ผู้่ใช้ื่

• ป้องกัี่นำ Mac จั�กี่กี่�ร์ตอบสนำองต่อคำ�ขอกี่�ร์ตร์วจัสอบ ICMP (Internet Control Message Protocol) 
และคำ�ขอสแกี่นำพอร์์ต
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 ความปลอดภััยของชุีดสินค้านักพัฒนา

 ภาพร์วมความปลอดภัยของชุีดสินค้านักพัฒนา
Apple ให้บริ์กี่�ร์เฟร์มเวิร์์ค “ช่ื่ดสินำค้�” จัำ�นำวนำม�กี่เพ่�อช่ื่วยให้นัำกี่พัฒนำ�ของบริ์ษัทอ่�นำส�ม�ร์ถขย�ยบร์ิกี่�ร์ของ 
Apple ได้ เฟร์มเวิร์์คเหล่�น่ำ�สร้์�งข่�นำม�โดยคำ�น่ำงถ่งคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยของผู้่ใช้ื่เป็นำหลักี่:

• HomeKit

• CloudKit

• SiriKit

• DriverKit

• ReplayKit

• ARKit

 ความปลอดภัยของ HomeKit

 ความปลอดภัยของการ์สื�อสาร์ HomeKit
HomeKit ให้โคร์งสร้์�งกี่�ร์ทำ�ง�นำอัตโนำมัติในำบ้�นำท่�ใช้ื่ง�นำคว�มปลอดภััย iCloud และ iOS, iPadOS และ 
macOS เพ่�อปกี่ป้องและเช่ื่�อมข้อมูลส่วนำตัวโดยไม่เปิดเผ่ยไปยัง Apple

ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวและคว�มปลอดภััยของ HomeKit ใช้ื่คู่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ-ส่วนำตัว Ed25519 ม่กี่�ร์สร้์�งคู่กี่่ญแจั 
Ed25519 บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่แต่ละร์�ยสำ�หรั์บ HomeKit ซ่�งจัะกี่ล�ยเป็นำข้อมูล
ปร์ะจัำ�ตัว HomeKit ของผู้่ใช้ื่ คู่กี่่ญแจัจัะใช้ื่เพ่�อตร์วจัสอบสิทธีิ�ของกี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ 
macOS และร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม

กี่่ญแจัท่�ถูกี่จัดัเก็ี่บอยู่ในำพวงกี่่ญแจัและถูกี่ร์วมเฉัพ�ะในำข้อมูลสำ�ร์องพวงกี่่ญแจัท่�เข้�ร์หัสจัะอัปเดตให้ตร์งกัี่นำอยู่
เสมอร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์โดยใช้ื่พวงกี่่ญแจั iCloud ถ้�ม่ให้ใช้ื่ง�นำได้ HomePod และ Apple TV จัะได้รั์บกี่่ญแจั
โดยใช้ื่กี่�ร์แตะเพ่�อตั�งค่�หร่์อโหมดกี่�ร์ตั�งค่� ต�มท่�อธีบิ�ยไว้ด้�นำล่�ง กี่่ญแจัจัะถูกี่แชื่ร์์จั�กี่ iPhone ไปยัง 
Apple Watch ท่�จับัคู่อยู่โดยใช้ื่บริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple

 การ์ติดต่อร์ะหัว่างอุปกร์ณ์์เสริ์ม HomeKit
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit จัะสร้์�งคู่กี่่ญแจั Ed25519 ของตัวเองสำ�หรั์บใช้ื่ง�นำในำกี่�ร์ติดต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, 
iPadOS และ macOS ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มม่กี่�ร์กีู่้ค่นำกี่ลับเป็นำกี่�ร์ตั�งค่�โร์งง�นำ คู่กี่่ญแจัใหม่จัะถูกี่สร้์�งข่�นำ
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ในำกี่�ร์สร์้�งคว�มสัมพันำธีร์์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit กี่่ญแจัจัะถูกี่
แลกี่เปล่�ยนำโดยใช้ื่โปร์โตคอล Secure Remote Password (3072 บิต) ซ่�งใช้ื่ร์หัสแปดหลักี่ท่�ผู้่ผ่ลิตอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม
ให้ม� และป้อนำลงในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS โดยผู้่ใช้ื่ จั�กี่นัำ�นำเข้�ร์หัสโดยใช้ื่ ChaCha20-Poly1305 AEAD 
ร่์วมกัี่บกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ HKDF-SHA512 ใบรั์บร์อง MFi ของอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบย่นำยันำในำร์ะหว่�ง
กี่�ร์ตั�งค่�ด้วย อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ไม่ม่ชิื่ป MFi ส�ม�ร์ถสร้์�งกี่�ร์ร์องรั์บในำตัวสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ซอฟต์แวร์์ในำ 
iOS 11.3 ข่�นำไปได้

เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit ส่�อส�ร์ร์ะหว่�งกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ แต่ละฝึั� งจัะตร์วจั
สอบสิทธีิ�ของอ่กี่ฝึ��ยโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�แลกี่เปล่�ยนำในำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ทำ�ง�นำเบ่�องต้นำ เซสชัื่�นำแต่ละเซสชัื่�นำถูกี่สร์้�งโดยใช้ื่
โปร์โตคอล Station-to-Station และม่กี่�ร์เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ HKDF-SHA512 โดยอิงต�มกี่่ญแจั 
Curve25519 แบบ per-session กี่�ร์ทำ�ง�นำน่ำ�ปรั์บใช้ื่กัี่บทั�งอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ใช้ื่ง�นำ IP และบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE)

สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ BLE ท่�ร์องรั์บกี่�ร์แจัง้เต่อนำด้�นำกี่�ร์กี่ร์ะจั�ย อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะถูกี่กี่ำ�หนำดสิทธีิ�ด้วยกี่่ญแจักี่�ร์ 
เข้�ร์หัสกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยผ่่�นำท�งเซสชัื่�นำท่�ปลอดภััยโดยอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS ท่�จับัคู่อยู่ กี่่ญแจัน่ำ�ใช้ื่ 
สำ�หรั์บเข้�ร์หัสข้อมูลท่�เก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์เปล่�ยนำแปลงสถ�นำะของอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มซ่�งม่กี่�ร์แจัง้เต่อนำโดยใช้ื่กี่�ร์ปร์ะกี่�ศ  
BLE กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยค่อกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ HKDF-SHA512 และข้อมูลจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่อัลกี่อร์ิท่ม  
ChaCha20-Poly1305 AEAD กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยจัะเปล่�ยนำแปลงเป็นำร์ะยะๆ โดยอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, 
iPadOS และ macOS และอัปเดตกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำโดยใช้ื่ iCloud ต�มท่�ได้อธีบิ�ยไวใ้นำส่วนำคว�มปลอดภััยของข้อมูล 

 HomeKit และ Siri
Siri ส�ม�ร์ถใช้ื่เพ่�อสอบถ�มและควบค่มอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม และเปิดใช้ื่ง�นำบร์ร์ย�กี่�ศได้ ข้อมูลส่วนำน้ำอยเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์
กี่ำ�หนำดค่�ของบ้�นำจัะม่กี่�ร์มอบให้ Siri แบบไม่ร์ะบ่ช่ื่�อ เพ่�อให้ช่ื่�อห้อง อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม และบร์ร์ย�กี่�ศท่�จัำ�เป็นำสำ�หรั์บ
กี่�ร์จัดจัำ�คำ�สั�ง เส่ยงท่�ส่งไปท่� Siri อ�จัหม�ยถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มหร่์อคำ�สั�งเฉัพ�ะ แต่ข้อมูล Siri ดังกี่ล่�วจัะไม่เช่ื่�อม
โยงกัี่บค่ณ์สมบัติอ่�นำๆ ของ Apple เช่ื่นำ HomeKit

 อุปกร์ณ์์เสริ์ม HomeKit ที�ร์องรั์บ Siri
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติใหม่ๆ เช่ื่นำ Siri และค่ณ์สมบัติอ่�นำๆ ของ HomePod ได้ เช่ื่นำ ตัวจับัเวล� นำ�ฬิิกี่�
ปล่กี่ อินำเตอร์์คอม และกี่ร์ิ�งปร์ะตู บนำอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�ร์องรั์บ Siri ได้โดยใช้ื่แอปบ้�นำ เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติเหล่�น่ำ� 
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะทำ�ง�นำร่์วมกัี่บ HomePod ท่�จับัคู่บนำเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�ซ่�งค่ณ์สมบัติของ Apple เหล่�น่ำ�ทำ�ง�นำอยู่ ม่
กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำเส่ยงร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ผ่่�นำช่ื่องสัญญ�ณ์ท่�เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ทั�งโปร์โตคอล HomeKit และ AirPlay

เม่�อเปิดฟัง “หวดัด่ Siri” อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะฟังวล่ “หวัดด่ Siri” โดยใช้ื่กี่ลไกี่ตร์วจัจับัวล่ทริ์กี่เกี่อร์์ท่�ทำ�ง�นำอยู่ในำ
เคร่์�อง ถ้�กี่ลไกี่น่ำ�ตร์วจัพบวล่ กี่ลไกี่จัะส่งเฟร์มเส่ยงไปยัง HomePod ท่�จับัคู่โดยตร์งโดยใช้ื่ HomeKit HomePod 
จัะตร์วจัสอบเส่ยงครั์�งท่�สองและอ�จัยกี่เลิกี่เซสชัื่�นำเส่ยงห�กี่พบว่�วล่นัำ�นำไม่ม่วล่ทริ์กี่เกี่อร์์

เม่�อเปิดแตะเพ่�อใช้ื่ง�นำ Siri ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ดป่�มเฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มเพ่�อเริ์�มกี่�ร์สนำทนำ�กัี่บ Siri ได้ เฟร์มเส่ยงจัะ
ถูกี่ส่งไปยัง HomePod ท่�จับัคู่โดยตร์ง

หลังจั�กี่ตร์วจัพบกี่�ร์เร์่ยกี่ใช้ื่ง�นำ Siri ได้สำ�เร็์จั HomePod จัะส่งเส่ยงไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ Siri และปฏิิบัติต�มเจัตนำ�
ของผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััย คว�มเป็นำส่วนำตัว และกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ร์หัสแบบเด่ยวกัี่บท่� HomePod 
ปรั์บใช้ื่กัี่บกี่�ร์เร่์ยกี่ใช้ื่ง�นำของผู้่ใช้ื่ไปยัง HomePod เอง ถ้� Siri ม่กี่�ร์ตอบกี่ลับด้วยเส่ยง กี่�ร์ตอบสนำองของ Siri 
จัะถูกี่ส่งผ่่�นำช่ื่องสัญญ�ณ์เส่ยงของ AirPlay ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม คำ�ขอ Siri บ�งข้อต้องกี่�ร์ข้อมูลเพิ�มเติมจั�กี่ผู้่
ใช้ื่ (เช่ื่นำ กี่�ร์ถ�มว่�ผู้่ใช้ื่ต้องกี่�ร์ฟังตัวเล่อกี่เพิ�มเติมหร่์อไม่) ในำกี่ร์ณ่์ดังกี่ล่�ว อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะได้รั์บกี่�ร์ร์ะบ่ว่�ผู้่ใช้ื่
ควร์ได้รั์บแจัง้ และเส่ยงเพิ�มเติมจัะสตร์่มไปยัง HomePod

อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัำ�เป็นำต้องม่ตัวบ่งช่ื่�ภั�พเพ่�อส่งสัญญ�ณ์ไปยังผู้่ใช้ื่ในำขณ์ะท่�กี่ำ�ลังฟังอยู่ (เช่ื่นำ ไฟสถ�นำะ LED) 
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มไม่ม่คว�มร์ู้เก่ี่�ยวกัี่บเจัตนำ�ของคำ�ขอ Siri ยกี่เว้นำกี่�ร์เข้�ถ่งสตร่์มเส่ยง และไม่ม่ข้อมูลผู้่ใช้ื่จัดัเก็ี่บไวใ้นำ
อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม
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 ความปลอดภัยของข้อมูล HomeKit
ข้อมูล HomeKit ส�ม�ร์ถอัปเดตร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS ของผู้่ใช้ื่ได้อย่�งปลอดภััย โดยใช้ื่
พวงกี่่ญแจั iCloud และ iCloud ร์ะหว่�งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ� ข้อมูล HomeKit จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�ได้ม�จั�กี่
ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่ HomeKit และ nonce แบบส่่ม และจัะได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ในำร์ูปแบบวตัถ่ไบนำ�ร่์ขนำ�ดใหญ่
แบบท่บแสง หร่์อบล็อบ (blob) ข้อมูล blob ล่�ส่ดจัะม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บบนำ iCloud แต่จัะไม่ถูกี่ใช้ื่เพ่�อวตัถ่ปร์ะสงค์อ่�นำๆ 
เน่ำ�องจั�กี่ข้อมูลม่กี่�ร์เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�ใช้ื่ง�นำได้เฉัพ�ะบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS ของผู้่ใช้ื่เท่�นัำ�นำ 
เน่ำ�อห�ภั�ยในำจัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้ในำร์ะหว่�งกี่�ร์ส่งข้อมูลและพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล iCloud

ข้อมูล HomeKit ยังม่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่หล�ยคนำท่�อยู่ภั�ยในำบ้�นำเด่ยวกัี่นำด้วย กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจั
สอบสิทธีิ�และกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�เหม่อนำกัี่บท่�ใช้ื่ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit 
กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ใช้ื่ง�นำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Ed25519 ท่�ม่กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์เม่�อเพิ�มผู้่ใช้ื่ไปยังบ้�นำ 
หลังจั�กี่เพิ�มผู้่ใช้ื่ใหม่ไปท่�บ้�นำ กี่�ร์ส่�อส�ร์เพิ�มเติมท่กี่ครั์�งจัะได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และเข้�ร์หัสโดยใช้ื่โปร์โตคอล 
Station-to-Station และกี่่ญแจัแบบ per-session

ผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่ท่�เป็นำผู้่สร้์�งบ้�นำในำ HomeKit หร่์อผู้่ใช้ื่ร์�ยอ่�นำท่�ม่สิทธีิ�ในำกี่�ร์แก้ี่ไขส�ม�ร์ถเพิ�มผู้่ใช้ื่ใหม่ได้ อ่ปกี่ร์ณ์์
ของเจั้�ของจัะกี่ำ�หนำดค่�อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มด้วยกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะของผู้่ใช้ื่ใหม่ เพ่�อให้อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มส�ม�ร์ถตร์วจัสอบ
สิทธีิ�และยอมร์ับคำ�สั�งจั�กี่ผู้่ใช้ื่ใหม่ได้ เม่�อผู้่ใช้ื่ท่�ม่สิทธีิ�ในำกี่�ร์แก้ี่ไขเพิ�มผู้่ใช้ื่ใหม่ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์จัะมอบหม�ยให้ศูนำย์กี่ล�ง
อ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำดำ�เนิำนำกี่�ร์กี่�ร์ทำ�ง�นำให้เสร็์จัสมบูร์ณ์์แทนำ

 HomeKit และ Apple TV
กี่ร์ะบวนำกี่�ร์เตร์่ยมใช้ื่ง�นำ Apple TV สำ�หรั์บใช้ื่กัี่บ HomeKit จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์โดยอัตโนำมัติเม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้� iCloud 
บัญช่ื่ iCloud ต้องเปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยั Apple TV และอ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของจัะแลกี่เปล่�ยนำ
กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ Ed25519 ชัื่�วคร์�วผ่่�นำ iCloud เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของและ Apple TV อยู่ในำเคร่์อข่�ยในำ
พ่�นำท่�เด่ยวกัี่นำ ร์ะบบจัะใช้ื่กี่่ญแจัชัื่�วคร์�วเพ่�อทำ�ให้กี่�ร์เช่ื่�อมต่อผ่่�นำเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�ปลอดภััยโดยใช้ื่โปร์โตคอล 
Station-to-Station และกี่่ญแจัแบบ per-session กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�และกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�เหม่อนำ
กัี่บท่�ใช้ื่ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit ในำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อภั�ยในำท่�ปลอดภััย
น่ำ� อ่ปกี่ร์ณ์์ของเจั้�ของจัะถ่�ยโอนำคู่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ-ส่วนำตัว Ed25519 ของผู้่ใช้ื่ไปยัง Apple TV จั�กี่นัำ�นำกี่่ญแจั
เหล่�น่ำ�จัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์ส่�อส�ร์ร์ะหว่�ง Apple TV และอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit และร์ะหว�่ง Apple TV และ
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS เคร่์�องอ่�นำๆ ท่�เป็นำส่วนำหน่ำ�งของบ้�นำ HomeKit ปลอดภััยอ่กี่ด้วย

ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่ม่อ่ปกี่ร์ณ์์หล�ยเคร่์�อง และไม่อน่ำญ�ตผู้่ใช้ื่เพิ�มเติมให้เข้�ใช้ื่ในำบ้�นำของผู้่ใช้ื่ได้ ร์ะบบจัะไม่เช่ื่�อมข้อมูล 
HomeKit ไปยัง iCloud

 ข้อมูลในบ้านและแอป
กี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำข้อมูลในำบ้�นำโดยแอปได้รั์บกี่�ร์ควบค่มโดยกี่�ร์ตั�งค่�คว�มเป็นำส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่ ร์ะบบจัะขอให้ผู้่ใช้ื่
อน่ำญ�ตกี่�ร์เข้�ถ่งเม่�อแอปร้์องขอข้อมูลในำบ้�นำ คล้�ยกัี่บกี่�ร์ขอใช้ื่แอปร์�ยช่ื่�อ แอปร์ูปภั�พ และทรั์พย�กี่ร์ iOS, 
iPadOS และ macOS อ่�นำๆ ถ้�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ต แอปจัะม่สิทธีิ�เข้�ถ่งช่ื่�อห้อง ช่ื่�อของอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม ห้องท่�อ่ปกี่ร์ณ์์
เสริ์มแต่ละชิื่�นำอยู่ และข้อมูลอ่�นำๆ ต�มท่�ร์ะบ่ร์�ยละเอ่ยดในำเอกี่ส�ร์ปร์ะกี่อบสำ�หรั์บนัำกี่พัฒนำ� HomeKit ท่� 
https://developer.apple.com/homekit/

 พื�นที�จััดเก็บข้อมูลภายใน
HomeKit จัดัเก็ี่บข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บบ้�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม บร์ร์ย�กี่�ศ และผู้่ใช้ื่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS 
ของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บน่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่กี่่ญแจัข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว HomeKit ของผู้่ใช้ื่ ร่์วมกัี่บ
ค่� Nonce แบบส่่ม นำอกี่จั�กี่น่ำ� ข้อมูล HomeKit ยังม่กี่�ร์จัดัเก็ี่บโดยใช้ื่คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลแบบปกี่ป้องจันำกี่ว่�
จัะม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ร์�ยแร์กี่ ข้อมูล HomeKit ม่กี่�ร์สำ�ร์องข้อมูลในำร์ูปแบบข้อมูลสำ�ร์องท่�เข้�ร์หัส
เท่�นัำ�นำ ดังนัำ�นำ ตัวอย่�งเช่ื่นำ กี่�ร์สำ�ร์องข้อมูลแบบไม่เข้�ร์หัสไปยัง Finder (ในำ macOS 10.15 ข่�นำไป) หร่์อ iTunes 
(macOS 10.14 หร่์อก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�) ผ่่�นำ USB จัะไม่ม่ข้อมูล HomeKit

https://developer.apple.com/homekit/
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 การ์รั์กษาความปลอดภัยของเร์าท์เตอร์์ด้วย HomeKit
เร์�ท์เตอร์์ท่�ร์องรั์บ HomeKit ช่ื่วยให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปร์ับปร์่งคว�มปลอดภััยของเคร่์อข่�ยภั�ยในำบ้�นำของพวกี่เข�ได้
โดยกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่�ร์เข้�ถ่ง Wi-Fi ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม HomeKit ต้องใช้ื่กัี่บเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�และอินำเทอร์์เน็ำต เร์�ท์เตอร์์
ยังร์องรั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� PSK ส่วนำตัว (PPSK) เพ่�อให้ส�ม�ร์ถเพิ�มอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มไปยังเคร่์อข่�ย Wi-Fi ได้อ่กี่
ด้วยโดยใช้ื่กี่่ญแจัสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มนัำ�นำโดยเฉัพ�ะและส�ม�ร์ถเพิกี่ถอนำได้เม่�อจัำ�เป็นำ กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� PPSK 
จัะปรั์บปร์่งคว�มปลอดภััยโดยไม่เปิดเผ่ยร์หัสผ่่�นำหลักี่ของ Wi-Fi ให้กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม และโดยอน่ำญ�ตให้เร์�ท์เตอร์์
ร์ะบ่อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มได้อย่�งปลอดภััยแม้ว่�จัะต้องเปล่�ยนำท่�อยู่ MAC ก็ี่ต�ม

ในำกี่�ร์ใช้ื่แอปบ้�นำ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�ข้อจัำ�กัี่ดกี่�ร์เข้�ถ่งสำ�หรั์บกี่ล่่มอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มได้ดังต่อไปน่ำ�:

• ไม่จัำากัด: อน่ำญ�ตกี่�ร์เข้�ถ่งอินำเทอร์์เน็ำตและเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�แบบไม่จัำ�กัี่ด

• อัตโนมัติ: กี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�เป็นำค่�เริ์�มต้นำ อน่ำญ�ตกี่�ร์เข้�ถ่งอินำเทอร์์เน็ำตและเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�โดยอิงต�มร์�ยกี่�ร์
ของไซต์อินำเทอร์์เน็ำตและพอร์์ตภั�ยในำท่�ผู้่ผ่ลิตอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัดัห�ให้กัี่บ Apple ร์�ยกี่�ร์น่ำ�ร์วมถ่งไซต์และพอร์์ต
ทั�งหมดท่�อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัำ�เป็นำต้องใช้ื่เพ่�อให้ทำ�ง�นำได้อย่�งถูกี่ต้อง (ไม่จัำ�กัี่ด จัะม่ให้ใช้ื่ง�นำเม่�อม่ร์�ยกี่�ร์ดัง
กี่ล่�วเท่�นัำ�นำ)

• จัำากัดเฉพาะบ้าน: ไม่ต้องใช้ื่กี่�ร์เข้�ถ่งอินำเทอร์์เน็ำตหร่์อเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่� ยกี่เวน้ำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่� HomeKit ต้อง
ใช้ื่ในำกี่�ร์ค้นำห�และควบค่มอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจั�กี่เคร์่อข่�ยในำพ่�นำท่� (ร์วมถ่งจั�กี่ศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำเพ่�อร์องรั์บ
กี่�ร์ควบค่มร์ะยะไกี่ล)

PPSK เป็นำวล่ร์หัสผ่่�นำ WPA2 ส่วนำบ่คคลท่�ม่คว�มปลอดภััยสูงและใช้ื่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มโดยเฉัพ�ะ ซ่�งถูกี่สร้์�งข่�นำ
โดย HomeKit โดยอัตโนำมัติ และถูกี่เพิกี่ถอนำเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มนัำ�นำถูกี่เอ�ออกี่จั�กี่บ้�นำในำภั�ยหลัง PPSK จัะใช้ื่เม่�อ 
HomeKit เพิ�มอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มไปยังเคร่์อข่�ย Wi-Fi ในำบ้�นำท่�ได้กี่ำ�หนำดค่�ไว้ด้วยเร์�ท์เตอร์์ของ HomeKit กี่�ร์เพิ�มน่ำ�
จัะแสดงในำร์ูปแบบเอกี่ส�ร์สิทธีิ� Wi-Fi: HomeKit ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์บนำหน้ำ�จัอกี่�ร์ตั�งค่�สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มในำ 
แอปบ้�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มท่�เพิ�มไปยังเคร่์อข่�ย Wi-Fi ก่ี่อนำท่�จัะเพิ�มเร์�ท์เตอร์์จัะได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�อ่กี่ครั์�งเพ่�อใช้ื่ 
PPSK ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มดังกี่ล่�วร์องรั์บ ไม่เช่ื่นำนัำ�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจัะเก็ี่บรั์กี่ษ�เอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�ม่อยู่

เพ่�อเป็นำม�ตร์กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยเพิ�มเติม ผู้่ใช้ื่จัะต้องกี่ำ�หนำดค่�เร์�ท์เตอร์์ของ HomeKit โดยใช้ื่แอปของผู้่
ผ่ลิตเร์�ท์เตอร์์นัำ�นำเพ่�อให้แอปส�ม�ร์ถตร์วจัสอบคว�มถูกี่ต้องว่�ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งเร์�ท์เตอร์์ได้และได้รั์บอน่ำญ�ต
ให้เพิ�มเร์�ท์เตอร์์ไปยังแอปบ้�นำ

 ความปลอดภัยของกล้องใน HomeKit
กี่ล้องท่�ม่ท่�อยู่โปร์โตคอลอินำเทอร์์เน็ำต (ท่�อยู่ IP) ในำ HomeKit จัะส่งสตร่์มวิด่โอและเส่ยงโดยตร์งไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, 
iPadOS, tvOS และ macOS บนำเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�ท่�เข้�ถ่งสตร่์ม สตร่์มถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจัท่�สร้์�งแบบส่่มบนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์และกี่ล้องโปร์โตคอลอินำเทอร์์เน็ำต (หร่์อกี่ล้อง IP) และแลกี่เปล่�ยนำร์ะหว่�งเซสชัื่�นำ HomeKit ท่�ปลอดภััย
กัี่บกี่ล้อง เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้อยู่บนำเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่� สตร่์มท่�เข้�ร์หัสจัะถูกี่ส่งต่อผ่่�นำศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำไปยัง
อ่ปกี่ร์ณ์์ ศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำไม่ได้ถอดร์หัสสตร่์มและทำ�หน้ำ�ท่�เพ่ยงส่งต่อร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์และกี่ล้อง IP เม่�อแอป
แสดงม่มมองวิด่โอกี่ล้อง IP ในำ HomeKit ไปท่�ผู้่ใช้ื่ HomeKit จัะทำ�ให้เฟร์มวด่ิโอปลอดภััยจั�กี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ร์ะบบ
แยกี่ต่�งห�กี่ ผ่ลค่อแอปไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งหร่์อจัดัเก็ี่บสตร่์มวิด่โอได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� แอปจัะไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ถ่�ยภั�พ
หน้ำ�จัอจั�กี่สตร์่มน่ำ�
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 วิดีโอ HomeKit ที�ปลอดภัย
HomeKit ม่กี่ลไกี่แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�งท่�ปลอดภััยและเป็นำส่วนำตัวในำกี่�ร์บันำท่กี่ วเิคร์�ะห์ และแสดงคลิปจั�กี่
กี่ล้อง IP ในำ HomeKit โดยไม่เปิดเผ่ยเน่ำ�อห�วิด่โอนัำ�นำให้กัี่บ Apple หร่์อบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำๆ เม่�อตร์วจัพบกี่�ร์
เคล่�อนำไหวโดยกี่ล้อง IP คลิปวิด่โอจัะถูกี่ส่งโดยตร์งไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ทำ�หน้ำ�ท่�เป็นำศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำ 
โดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�แบบเฉัพ�ะร์ะหว่�งศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำนัำ�นำกัี่บกี่ล้อง IP กี่�ร์เช่ื่�อมต่อ
เคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่�จัะถูกี่เข้�ร์หัสด้วยคู่กี่่ญแจัแบบ per-session ท่�ได้จั�กี่ HKDF-SHA512 ซ่�งม่กี่�ร์เจัร์จั�บนำ
เซสชัื่�นำ HomeKit ร์ะหว�่งศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำและกี่ล้อง IP โดย HomeKit จัะถอดร์หัสสตร่์มเส่ยงและวิด่โอบนำ
ศูนำย์กี่ล�งอ่ปกี่ร์ณ์์บ้�นำและวเิคร์�ะห์เฟร์มวิด่โอในำเคร่์�องสำ�หรั์บกิี่จักี่ร์ร์มท่�สำ�คัญใดๆ ถ้�ตร์วจัพบกิี่จักี่ร์ร์มท่�สำ�คัญ 
HomeKit จัะเข้�ร์หัสคลิปวิด่โอโดยใช้ื่ AES-256-GCM ท่�ม่กี่่ญแจั AES256 ท่�สร้์�งแบบส่่ม HomeKit ยังสร้์�ง
เฟร์มโปสเตอร์์สำ�หรั์บแต่ละคลิปอ่กี่ด้วย และเฟร์มโปสเตอร์์เหล่�น่ำ�จัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่กี่่ญแจั AES256 เด่ยวกัี่นำ 
เฟร์มโปสเตอร์์ท่�เข้�ร์หัส ร์วมทั�งข้อมูลเส่ยงและวิด่โอจัะถูกี่อัปโหลดไปยังเซิร์์ฟเวอร์์ iCloud เมต�ด�ต้�ท่�เก่ี่�ยวข้อง
สำ�หรั์บแต่ละคลิปร์วมถ่งกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสจัะถูกี่อัปโหลดไปยัง CloudKit โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส iCloud แบบต้นำท�ง
ถ่งปล�ยท�ง

สำ�หรั์บกี่�ร์จัดัปร์ะเภัทใบหน้ำ� HomeKit จัะจัดัเก็ี่บข้อมูลทั�งหมดท่�ใช้ื่เพ่�อจัดัปร์ะเภัทใบหน้ำ�ของคนำนัำ�นำโดยเฉัพ�ะในำ 
CloudKit โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส iCloud แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ข้อมูลท่�จัดัเก็ี่บร์วมถ่งข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บแต่ละคนำ เช่ื่นำ 
ช่ื่�อและภั�พท่�แสดงใบหน้ำ�ของคนำนัำ�นำ ภั�พใบหน้ำ�เหล่�น่ำ�ส�ม�ร์ถเอ�ม�จั�กี่แอปร์ูปภั�พของคนำนัำ�นำได้ห�กี่ได้เล่อกี่
ไว ้หร่์อเก็ี่บร์วบร์วมได้จั�กี่วิด่โอกี่ล้อง IP ท่�ได้รั์บกี่�ร์วเิคร์�ะห์ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ� เซสชัื่�นำกี่�ร์วเิคร์�ะห์วิด่โอ HomeKit เพ่�อ
คว�มปลอดภััยจัะใช้ื่ข้อมูลกี่�ร์จัดัปร์ะเภัทน่ำ�ในำกี่�ร์ร์ะบ่ใบหน้ำ�ในำกี่�ร์สตร์่มวิด่โอเพ่�อคว�มปลอดภััยท่�ได้รั์บโดยตร์ง
จั�กี่กี่ล้อง IP และร์วมข้อมูลกี่�ร์ร์ะบ่ดังกี่ล่�วในำเมต�ด�ต้�คลิปท่�กี่ล่�วถ่งก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�

เม่�อใช้ื่แอปบ้�นำในำกี่�ร์ดูคลิปจั�กี่กี่ล้อง ข้อมูลจัะถูกี่ด�วน์ำโหลดจั�กี่ iCloud และกี่่ญแจัในำกี่�ร์ถอดร์หัสสตร่์มจัะ 
ถูกี่แกี่ะห่อออกี่ภั�ยในำเคร์่�องโดยใช้ื่กี่�ร์ถอดร์หัส iCloud แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง เน่ำ�อห�วิด่โอท่�เข้�ร์หัสจัะ
ถูกี่สตร่์มจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์และถอดร์หัสภั�ยในำเคร์่�องบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS ก่ี่อนำแสดงในำตัวแสดง คลิปวิด่โอแต่ละ 
เซสชัื่�นำอ�จัถูกี่แบ่งออกี่เปน็ำส่วนำย่อยโดยท่�ส่วนำย่อยแต่ละส่วนำม่กี่�ร์เข้�ร์หัสสตร่์มเน่ำ�อห�ด้วยกี่่ญแจัเฉัพ�ะของตนำเอง

 ความปลอดภัยของ HomeKit กับ Apple TV
HomeKit เช่ื่�อมต่ออ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มร์ะยะไกี่ลของบร์ิษัทอ่�นำบ�งร์�ยกี่�ร์กัี่บ Apple TV อย่�งปลอดภััย และร์องรั์บกี่�ร์
เพิ�มโปร์ไฟล์ผู้่ใช้ื่ไปยัง Apple TV ของเจ้ั�ของบ้�นำ

 การ์ใช้ีอุปกร์ณ์์เสริ์มร์ะยะไกลของบริ์ษัทอื�นกับ Apple TV
บ�งอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์มจั�กี่ร์ะยะไกี่ลของบร์ิษัทอ่�นำจัะส่งกิี่จักี่ร์ร์มกี่�ร์ออกี่แบบอินำเทอร์์เฟซมน่ำษย์ (HID) และเส่ยง Siri 
ให้กัี่บ Apple TV ท่�เช่ื่�อมโยงซ่�งถูกี่เพิ�มโดยใช้ื่แอปบ้�นำ ร่์โมทจัะส่งกิี่จักี่ร์ร์ม HID ผ่่�นำเซสชัื่�นำท่�ปลอดภััยไปยัง 
Apple TV ร่์โมทท่ว่ท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ Siri ได้จัะส่งข้อมูลเส่ยงไปท่� Apple TV เม่�อผู้่ใช้ื่ตั�งใจัเปิดใช้ื่ง�นำไมโคร์โฟนำบนำ
ร่์โมทโดยใช้ื่ป่�ม Siri ท่�ม่ให้ใช้ื่ง�นำเฉัพ�ะ ร่์โมทจัะส่งเฟร์มเส่ยงโดยตร์งไปยัง Apple TV โดยใช้ื่กี่�ร์เช่ื่�อมต่อเคร่์อข่�ย
ในำพ่�นำท่�โดยเฉัพ�ะ คู่กี่่ญแจัแบบ per-session ท่�ได้จั�กี่ HKDF-SHA512 ซ่�งม่กี่�ร์ต่อร์องบนำเซสชัื่�นำ HomeKit 
ร์ะหว่�ง Apple TV และร่์โมทท่วจ่ัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อเข้�ร์หัสกี่�ร์เช่ื่�อมต่อเคร่์อข่�ยในำพ่�นำท่� HomeKit จัะถอดร์หัสเฟร์มเส่ยง
บนำ Apple TV แล้วส่งต่อเฟร์มเส่ยงไปยังแอป Siri ซ่�งเฟร์มเส่ยงเหล่�นัำ�นำจัะได้รั์บกี่�ร์ปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำตัว
แบบเด่ยวกัี่นำกัี่บกี่�ร์สัญญ�ณ์เส่ยงเข้�ทั�งหมดของ Siri

 โปร์ไฟล์ Apple TV สำาหัรั์บบ้านของ HomeKit
เม่�อผู้่ใช้ื่บ้�นำ HomeKit เพิ�มโปร์ไฟล์ของตัวเองไปยังผู้่ใช้ื่ Apple TV ของบ้�นำ ร์ะบบจัะมอบกี่�ร์เข้�ถ่งร์�ยกี่�ร์ท่ว ่
เพลง และพ็อดค�สท์แก่ี่ผู้่ใช้ื่คนำนัำ�นำ กี่�ร์ตั�งค่�สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่แต่ละคนำท่�อิงต�มกี่�ร์ใช้ื่โปร์ไฟล์บนำ Apple TV จัะถูกี่แชื่ร์์
ไปยังบัญช่ื่ iCloud ของเจั�้ของโดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัส iCloud แบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ข้อมูลดังกี่ล่�วม่ผู้่ใช้ื่แต่ละคนำ
เป็นำเจั้�ของและจัะถูกี่แชื่ร์์ให้กัี่บเจั้�ของเป็นำแบบอ่�นำอย่�งเด่ยว ผู้่ใช้ื่แต่ละคนำในำบ้�นำส�ม�ร์ถเปล่�ยนำค่�เหล่�น่ำ�ได้ในำ 
แอปบ้�นำและ Apple TV ของเจั�้ของจัะใช้ื่กี่�ร์ตั�งค่�เหล่�น่ำ�

เม่�อกี่�ร์ตั�งค่�เปิดใช้ื่อยู่ บัญช่ื่ iTunes ของผู้่ใช้ื่จัะม่ให้ใช้ื่ง�นำได้บนำ Apple TV เม่�อกี่�ร์ตั�งค่�ปิด บัญช่ื่และข้อมูล
ทั�งหมดท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บผู้่ใช้ื่ดังกี่ล่�วจัะถูกี่ลบออกี่บนำ Apple TV อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์แชื่ร์์ CloudKit เริ์�ม
ต้นำและโทเค็นำสำ�หรั์บสร้์�งกี่�ร์แชื่ร์์ CloudKit อย่�งปลอดภััยจัะถูกี่ส่งผ่่�นำช่ื่องสัญญ�ณ์เด่ยวกัี่นำอย่�งปลอดภััยซ่�ง
ใช้ื่ในำกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลร์ะหว่�งผู้่ใช้ื่ในำบ้�นำ
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 ความปลอดภัยของ SiriKit สำาหัรั์บ iOS, iPadOS และ 
watchOS
Siri ใช้ื่ร์ะบบส่วนำขย�ยของแอปเพ่�อส่�อส�ร์กัี่บแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำ โดย Siri บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง
ข้อมูลร์�ยช่ื่�อของผู้่ใช้ื่และตำ�แหน่ำงท่�ตั�งปัจัจ่ับันำของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ แต่ก่ี่อนำท่� Siri จัะมอบข้อมูลท่�ม่ร์หัสปกี่ป้องให้แก่ี่แอป
ใดแอปหน่ำ�ง Siri จัะตร์วจัสอบสิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งท่�ควบค่มได้โดยผู้่ใช้ื่ของแอปนัำ�นำก่ี่อนำ Siri จัะส่งเพ่ยงข้อมูลบ�งส่วนำท่�
เก่ี่�ยวข้องของกี่�ร์พูดของผู้่ใช้ื่เดิมไปท่�ส่วนำขย�ยแอป โดยจัะเป็นำไปต�มสิทธีิ�เหล่�นัำ�นำ ตัวอย่�งเช่ื่นำ ถ้�แอปไม่ม่สิทธีิ�
เข้�ถ่งข้อมูลร์�ยช่ื่�อ Siri จัะไม่แยกี่วเิคร์�ะห์คว�มสัมพันำธีใ์นำคำ�ขอผู้่ใช้ื่ เช่ื่นำ “จั่�ยเงนิำให้แม่ของฉัันำ 10 ดอลล�ร์์โดยใช้ื่
แอปชื่ำ�ร์ะเงนิำ” ในำกี่ร์ณ่์น่ำ� แอปจัะเห็นำเฉัพ�ะคว�มหม�ยตร์งตัวของคำ�ว่� “แม่ของฉัันำ” เท่�นัำ�นำ

อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ถ้�ผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตให้แอปเข้�ถ่งข้อมูลร์�ยช่ื่�อ แอปดังกี่ล่�วก็ี่จัะได้รั์บข้อมูลท่�แยกี่วเิคร์�ะห์แล้วเก่ี่�ยวกัี่บ
แม่ของผู้่ใช้ื่ ถ้�คว�มสัมพันำธีถ์ูกี่อ้�งอิงในำส่วนำเน่ำ�อห�ของข้อคว�ม ตัวอย่�งเช่ื่นำ “บอกี่แม่ท�ง MessageApp ว่�พ่�
ชื่�ยเจัง๋ม�กี่” Siri จัะไม่แยกี่วเิคร์�ะห์คำ�ว่� “พ่�ชื่�ยของฉัันำ” โดยไม่คำ�น่ำงถ่งสิทธีิ�ของแอป

แอปท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำ SiriKit ได้ส�ม�ร์ถส่งคำ�ศัพท์เฉัพ�ะแอปหร่์อคำ�ศัพท์เฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ไปยัง Siri ได้ เช่ื่นำ ช่ื่�อของร์�ย
ช่ื่�อของผู้่ใช้ื่ ข้อมูลน่ำ�จัะอน่ำญ�ตให้กี่�ร์จัำ�เส่ยงพูดและกี่�ร์เข้�ใจัภั�ษ�ธีร์ร์มชื่�ติของ Siri ส�ม�ร์ถร์ู้จัำ�คำ�ศัพท์สำ�หรั์บ
แอปนัำ�นำได้ และเก่ี่�ยวข้องกัี่บข้อมูลจัำ�เพ�ะแบบส่่ม ข้อมูลแบบกี่ำ�หนำดเองจัะยังคงใช้ื่ง�นำได้ตร์�บเท่�ท่�ข้อมูลจัำ�เพ�ะถูกี่
ใช้ื่ง�นำอยู่ หร่์อจันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ร์วม Siri ของแอปในำกี่�ร์ตั�งค่� หร่์อจันำกี่ว่�แอปท่�ส�ม�ร์ถใช้ื่ง�นำ SiriKit 
ได้ถูกี่ถอนำกี่�ร์ติดตั�ง

สำ�หรั์บกี่�ร์พูดอย่�งเช่ื่นำ “ห�เส้นำท�งไปบ้�นำค่ณ์แม่โดยใช้ื่ RideShareApp” คำ�ขอดังกี่ล่�วจัะต้องใช้ื่ข้อมูล
ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งจั�กี่ร์�ยช่ื่�อของผู้่ใช้ื่ Siri จัะมอบข้อมูลท่�ร้์องขอไปยังส่วนำขย�ยของแอปสำ�หรั์บคำ�ขอดังกี่ล่�วเท่�นัำ�นำ 
โดยไม่อิงต�มกี่�ร์ตั�งค่�สิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บตำ�แหน่ำงท่�ตั�งหร่์อข้อมูลร์�ยช่ื่�อสำ�หรั์บแอปนัำ�นำ

 ความปลอดภัยของ DriverKit สำาหัรั์บ macOS
DriverKit ค่อเฟร์มเวร์ิ์คท่�อน่ำญ�ตให้นัำกี่พัฒนำ�สร้์�งไดร์เวอร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ผู้่ใช้ื่ติดตั�งบนำ Mac ของตนำเอง ไดร์เวอร์์ท่�
สร้์�งด้วย DriverKit จัะทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ของผู้่ใช้ื่แทนำท่�จัะเป็นำส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลเพ่�อคว�มปลอดภััยและคว�มเสถ่ยร์
ของร์ะบบท่�ได้รั์บกี่�ร์ปรั์บปร์่งให้ด่ยิ�งข่�นำ วธิีก่ี่�ร์น่ำ�ช่ื่วยให้กี่�ร์ติดตั�งง�่ยข่�นำและเพิ�มคว�มเสถ่ยร์และคว�มปลอดภััย
สำ�หรั์บ macOS

ผู้่ใช้ื่เพ่ยงด�วน์ำโหลดแอป (ไม่จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ตัวติดตั�งเม่�อใช้ื่ส่วนำขย�ยร์ะบบหร์่อ DriverKit) แล้วส่วนำขย�ยจัะถูกี่เปิด
ใช้ื่ง�นำเม่�อจัำ�เป็นำเท่�นัำ�นำ วธิีก่ี่�ร์เหล่�น่ำ�จัะแทนำท่� kext สำ�หรั์บกี่ร์ณ่์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำหล�ยกี่ร์ณ่์ ซ่�งต้องใช้ื่สิทธีิ�ผู้่ดูแลร์ะบบ
ในำกี่�ร์ติดตั�งในำ /System/Library หร่์อ /Library

สำ�หรั์บผู้่ดูแลร์ะบบ IT ท่�ใช้ื่ไดร์เวอร์์ของอ่ปกี่ร์ณ์์ ขอแนำะนำำ�ให้เปล่�ยนำไปใช้ื่โซลูชัื่�นำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลคล�วด์ เคร่์อข่�ย 
และแอปคว�มปลอดภััยท่�ต้องใช้ื่ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลในำเวอร์์ชัื่�นำท่�ใหม่กี่ว่�ซ่�งสร้์�งข่�นำบนำส่วนำขย�ยร์ะบบ เวอร์์ชัื่�นำใหม่
เหล่�น่ำ�ช่ื่วยลดโอกี่�สของของเคอร์์เนำลแพนิำกี่บนำ Mac ได้เป็นำอย่�งม�กี่ อ่กี่ทั�งยังลดช่ื่องท�งกี่�ร์โจัมต่ให้น้ำอยลงอ่กี่
ด้วย ส่วนำขย�ยใหม่เหล่�น่ำ�จัะทำ�ง�นำในำพ่�นำท่�ของผู้่ใช้ื่ ไม่ต้องใช้ื่สิทธีิ�พิเศษท่�จัำ�เป็นำสำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�ง และจัะถูกี่เอ�ออกี่
โดยอัตโนำมัติเม่�อแอปแบบร์วมถูกี่ย้�ยไปยังถังขยะ

เฟร์มเวิร์์ค DriverKit จัะมอบคล�ส C++ สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ I/O, กี่�ร์จับัคู่อ่ปกี่ร์ณ์์, ตัวอธีบิ�ยคว�มจัำ� และคิวกี่�ร์ส่ง 
นำอกี่จั�กี่น่ำ� เฟร์มเวิร์์คยังกี่ำ�หนำดปร์ะเภัท I/O ท่�เหม�ะสมสำ�หรั์บหม�ยเลข คอลเลกี่ชัื่�นำ สตริ์ง และปร์ะเภัททั�วไปอ่�นำๆ 
อ่กี่ด้วย ผู้่ใช้ื่จัะใช้ื่ร์�ยกี่�ร์เหล่�น่ำ�กัี่บเฟร์มเวร์ิ์คไดร์เวอร์์เฉัพ�ะร์่่นำ เช่ื่นำ USBDriverKit และ HIDDriverKit ใช้ื่เฟร์ม
เวร์ิ์คส่วนำขย�ยร์ะบบเพ่�อติดตั�งและอัปเกี่ร์ดไดร์เวอร์์
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 ความปลอดภัยของ ReplayKit ใน iOS และ iPadOS
ReplayKit เป็นำเฟร์มเวิร์์คท่�อน่ำญ�ตให้นัำกี่พัฒนำ�ส�ม�ร์ถเพิ�มคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์บันำท่กี่และกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์
สดไปยังแอปได้ นำอกี่จั�กี่น่ำ� ยังอน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่อธีบิ�ยเส่ยงบันำท่กี่และกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ของผู้่ใช้ื่โดยใช้ื่กี่ล้องหน้ำ�
และไมโคร์โฟนำของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้อ่กี่ด้วย

 การ์บันทึกภาพยนตร์์
ม่ชัื่�นำคว�มปลอดภััยจัำ�นำวนำม�กี่ท่�สร้์�งลงในำกี่�ร์บันำท่กี่ภั�พยนำตร์์ดังน่ำ�:

• หัน้าต่างโต้ตอบสิทธิ�: ก่ี่อนำเริ์�มกี่�ร์บันำท่กี่ ReplayKit จัะแสดงคำ�ขอกี่�ร์เต่อนำคว�มยินำยอมให้ผู้่ใช้ื่เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่รั์บ
ทร์�บคว�มตั�งใจัในำกี่�ร์บันำท่กี่หน้ำ�จัอ ไมโคร์โฟนำ และกี่ล้องหน้ำ� กี่�ร์เต่อนำน่ำ�จัะแสดงหน่ำ�งครั์�งต่อกี่�ร์ทำ�ง�นำแอป 
และจัะแสดงอ่กี่ครั์�งห�กี่แอปถูกี่ปล่อยให้ทำ�ง�นำอยู่เบ่�องหลังเป็นำร์ะยะเวล�นำ�นำกี่ว่� 8 นำ�ท่

• การ์จับัภาพหัน้าจัอและการ์บันทึกเสียง: กี่�ร์จับัภั�พหน้ำ�จัอและกี่�ร์บันำท่กี่เส่ยงจัะเกิี่ดข่�นำนำอกี่กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ของ
แอปในำด่มอนำของ ReplayKit replayd สิ�งน่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อให้แน่ำใจัว่�เน่ำ�อห�ท่�บันำท่กี่จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�
ถ่งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์แอปได้

• การ์จับัภาพหัน้าจัอและการ์บันทึกเสียงภายในแอป: วธิีก่ี่�ร์น่ำ�จัะช่ื่วยให้แอปรั์บวิด่โอและบัฟเฟอร์์ตัวอย่�งท่�ได้
รั์บกี่�ร์ป้องกัี่นำโดยหน้ำ�ต่�งโต้ตอบสิทธีิ�ได้

• การ์สร้์างภาพยนตร์์และพื�นที�จััดเก็บข้อมูล: ไฟล์ภั�พยนำตร์์จัะเข่ยนำลงในำไดเร์กี่ทอร่์ท่�ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งร์ะบบย่อย
ของ ReplayKit ได้เท่�นัำ�นำ และไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งแอปใดๆ ได้ วธิีก่ี่�ร์น่ำ�ช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้บ่คคลอ่�นำใช้ื่เส่ยงบันำท่กี่
โดยไม่ได้รั์บคว�มยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่

• การ์แสดงตัวอย่างและการ์แชีร์์ของผู้ใช้ีปลายทาง: ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแสดงตัวอย่�งและแชื่ร์์ภั�พยนำตร์์ท่�ม่
อินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่ท่� ReplayKit ข�ยได้ อินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่แสดงกี่�ร์ทำ�ง�นำอย่�งอิสร์ะผ่่�นำโคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำส่วนำ
ขย�ย iOS และม่สิทธีิ�เข้�ถ่งไฟล์ภั�พยนำตร์์ท่�สร้์�งข่�นำ

 การ์กร์ะจัายสัญญาณ์ด้วย ReplayKit
ม่ชัื่�นำคว�มปลอดภััยจัำ�นำวนำม�กี่ท่�สร้์�งลงในำกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ภั�พยนำตร์์ดังน่ำ�:

• การ์จับัภาพหัน้าจัอและการ์บันทึกเสียง: กี่ลไกี่กี่�ร์จับัภั�พหน้ำ�จัอและกี่�ร์บันำท่กี่เส่ยงในำร์ะหว่�งกี่�ร์ 
กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์เหม่อนำกัี่นำกัี่บกี่�ร์บันำท่กี่ภั�พยนำตร์์และเกิี่ดข่�นำในำ replayd

• ส่วนขยายการ์กร์ะจัายสัญญาณ์: สำ�หรั์บบริ์กี่�ร์ของบริ์ษัทอ่�นำๆ ในำกี่�ร์เข้�ร่์วมกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ด้วย 
ReplayKit จัะต้องสร้์�งส่วนำขย�ยใหม่สองร์�ยกี่�ร์ท่�กี่ำ�หนำดค่�โดยม่ปล�ยท�ง com.apple.broadcast-
services ดังน่ำ�:

• ส่วนำขย�ยอินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่ท่�อน่ำญ�ตให้ผู้่ใช้ื่ตั�งค่�กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ของตนำ

• ส่วนำขย�ยกี่�ร์อัปโหลดท่�จัดักี่�ร์กี่�ร์อัปโหลดข้อมูลวิด่โอและเส่ยงไปท่�เซิร์์ฟเวอร์์ส่วนำหลังของบริ์กี่�ร์ต่�งๆ

สถ�ปัตยกี่ร์ร์มช่ื่วยให้แน่ำใจัว่�แอปท่�โฮสต์ไม่ม่สิทธีิ�ในำเน่ำ�อห�ของวิด่โอและเส่ยงท่�ม่กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ เฉัพ�ะ 
ReplayKit และส่วนำขย�ยกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ของบร์ิษัทอ่�นำท่�ม่สิทธีิ�เข้�ถ่ง

• ตัวเลือกการ์กร์ะจัายสัญญาณ์: ด้วยตัวเล่อกี่กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ ผู้่ใช้ื่จัะเริ์�มต้นำกี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ร์ะบบ
โดยตร์งจั�กี่แอปโดยใช้ื่อินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่ท่�กี่ำ�หนำดด้วยร์ะบบเด่ยวกัี่นำซ่�งส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้โดยใช้ื่ศูนำย์ควบค่ม  
อินำเทอร์์เฟซผู้่ใช้ื่จัะปรั์บใช้ื่โดยใช้ื่ API ส่วนำตัวและเป็นำส่วนำขย�ยท่�อยู่ภั�ยในำเฟร์มเวร์ิ์ค ReplayKit ตัวเล่อกี่กี่�ร์
แสดงร์ะบบจัะทำ�ง�นำอย่�งอิสร์ะจั�กี่แอปท่�โฮสต์

• ส่วนขยายการ์อัปโหัลด: ส่วนำขย�ยท่�บริ์กี่�ร์กี่�ร์กี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์ของบร์ิษัทอ่�นำใช้ื่เพ่�อจัดักี่�ร์เน่ำ�อห�วิด่โอและ
เส่ยงในำร์ะหว่�งกี่ร์ะจั�ยสัญญ�ณ์จัะใช้ื่บัฟเฟอร์์ตัวอย่�งท่�ไม่เข้�ร์หัสแบบไฟล์ดิบ ในำร์ะหว่�งโหมดของกี่�ร์จััดกี่�ร์
น่ำ� ข้อมูลวิด่โอและเส่ยงจัะถูกี่ทำ�ให้เป็นำอน่ำกี่ร์ม แล้วส่งไปท่�ส่วนำขย�ยกี่�ร์อัปโหลดของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำในำแบบ
เร่์ยลไทม์ผ่่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อ XPC โดยตร์ง ข้อมูลวิด่โอจัะเข้�ร์หัสโดยได้ม�จั�กี่วตัถ่ IOSurface จั�กี่บัฟเฟอร์์
ตัวอย่�งวิด่โอ เข้�ร์หัสอย่�งปลอดภััยเป็นำวตัถ่ XPC ส่งผ่่�นำ XPC ไปยังส่วนำขย�ยของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำ 
แล้วถอดร์หัสอย่�งปลอดภััยกี่ลับเป็นำวตัถ่ IOSurface
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 ความปลอดภัยของ ARKit ใน iOS และ iPadOS
ARKit ค่อเฟร์มเวร์ิ์คท่�ช่ื่วยให้นัำกี่พัฒนำ�สร้์�งปร์ะสบกี่�ร์ณ์์คว�มจัร์ิงเสริ์มในำแอปหร่์อเกี่มของตนำเอง นัำกี่พัฒนำ�
ส�ม�ร์ถเพิ�มองค์ปร์ะกี่อบแบบ 2D หร่์อ 3D โดยใช้ื่กี่ล้องหน้ำ�หร่์อกี่ล้องหลังของอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ได้

Apple ออกี่แบบกี่ล้องต่�งๆ โดยคำ�น่ำงถ่งคว�มเป็นำส่วนำตัว และแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำจัะต้องได้รั์บกี่�ร์
ยินำยอมจั�กี่ผู้่ใช้ื่ก่ี่อนำเข้�ถ่งกี่ล้อง ในำ iOS และ iPadOS เม่�อผู้่ใช้ื่ให้สิทธีิ�แอปในำกี่�ร์เข้�ถ่งกี่ล้องของตนำ แอปนัำ�นำจัะ
ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งภั�พแบบเร่์ยลไทม์ได้จั�กี่ทั�งกี่ล้องหน้ำ�และกี่ล้องหลัง แอปต่�งๆ จัะไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตให้ใช้ื่กี่ล้องได้โดย
ปร์�ศจั�กี่คว�มโปร์่งใสท่�บ่งบอกี่ว่�กี่ล้องถูกี่ใช้ื่อยู่

ร์ูปภั�พและวิด่โอท่�ถ่�ยด้วยกี่ล้องอ�จัม่ข้อมูลอ่�นำๆ เช่ื่นำ เวล�และสถ�นำท่�ท่�ร์ูปภั�พหร่์อวิด่โอนัำ�นำถูกี่บันำท่กี่ ร์ะยะชัื่ด
ล่กี่ และ Overcapture ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องกี่�ร์ให้ร์ูปภั�พและวิด่โอท่�ถ่�ยด้วยแอปกี่ล้องม่ข้อมูลของตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง ผู้่ใช้ื่
ก็ี่ส�ม�ร์ถควบค่มกี่�ร์ตั�งค่�น่ำ�ได้ตลอดเวล�โดยไปท่� กี่�ร์ตั�งค่� > คว�มเป็นำส่วนำตัว > บริ์กี่�ร์ห�ตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง > 
กี่ล้อง ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่ต้องกี่�ร์ให้ร์ูปภั�พและวิด่โอม่ข้อมูลตำ�แหน่ำงท่�ตั�งเม่�อแชื่ร์์ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถปิดใช้ื่ตำ�แหน่ำงท่�ตั�งได้ในำเมนูำ
ตัวเล่อกี่ในำแผ่่นำง�นำกี่�ร์แชื่ร์์

ในำกี่�ร์ปรั์บปร์ะสบกี่�ร์ณ์์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำ AR ของผู้่ใช้ื่ให้ด่ยิ�งข่�นำ แอปท่�ใช้ื่ ARKit ส�ม�ร์ถใช้ื่ข้อมูลกี่�ร์ติดต�มโลกี่หร์่อ
ใบหน้ำ�จั�กี่กี่ล้องตัวอ่�นำได้ กี่�ร์ติดต�มโลกี่จัะใช้ื่อัลกี่อร์ิท่มบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่เพ่�อปร์ะมวลผ่ลข้อมูลจั�กี่เซ็นำเซอร์์
เหล่�น่ำ�เพ่�อกี่ำ�หนำดตำ�แหน่ำงของกี่�ร์ติดต�มท่�สัมพันำธีกั์ี่บพ่�นำท่�ท�งกี่�ยภั�พ กี่�ร์ติดต�มโลกี่จัะเปิดใช้ื่ง�นำค่ณ์สมบัติ
ต่�งๆ เช่ื่นำ ทิศท�งไปข้�งหน้ำ�โดยใช้ื่ลำ�แสงในำแอปแผ่นำท่�
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 การ์จัดัการ์อุปกร์ณ์์อย่างปลอดภััย

 ภาพร์วมการ์จััดการ์อุปกร์ณ์์อย่างปลอดภัย
iOS, iPadOS, macOS และ tvOS ร์องรั์บนำโยบ�ยและกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�คว�มปลอดภััยแบบย่ดหย่่นำท่�บังคับใช้ื่และ
จััดกี่�ร์ได้ง่�ย ซ่�งจัะทำ�ให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถปกี่ป้องข้อมูลขององค์กี่ร์และช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�พนัำกี่ง�นำปฏิิบัติต�มคว�ม
ต้องกี่�ร์ขององค์กี่ร์ผ่่�นำอ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�นัำ�นำ ถ่งแม้ว่�พวกี่เข�จัะใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดัห�ม�เอง ตัวอย่�งเช่ื่นำ เม่�อเข้�ร่์วม
โปร์แกี่ร์ม “นำำ�อ่ปกี่ร์ณ์์ของค่ณ์ม�เอง” (BYOD)

องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถใช้ื่ทรั์พย�กี่ร์ต่�งๆ เช่ื่นำ กี่�ร์ปกี่ป้องด้วยร์หัสผ่่�นำ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� กี่�ร์ลบข้อมูลร์ะยะไกี่ล และ
โซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ของบริ์ษัทอ่�นำ เพ่�อจัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์จัำ�นำวนำม�กี่และร์ักี่ษ�คว�มปลอดภััย
ของข้อมูลบริ์ษัท ถ่งแม้ว่�พนัำกี่ง�นำจัะเข้�ถ่งข้อมูลน่ำ�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเองก็ี่ต�ม

ในำ iOS 13 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป และ macOS 10.15 ข่�นำไป อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple จัะร์องรั์บตัวเล่อกี่กี่�ร์ลง
ทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่แบบใหม่ท่�ออกี่แบบม�เพ่�อโปร์แกี่ร์ม BYOD โดยเฉัพ�ะ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่มอบอิสร์ะให้กัี่บผู้่ใช้ื่เก่ี่�ยวกัี่บ
อ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำเองม�กี่ข่�นำ ขณ์ะเด่ยวกัี่นำก็ี่เพิ�มเติมคว�มปลอดภััยของข้อมูลขององค์กี่ร์โดยกี่�ร์จัดัเก็ี่บข้อมูลเหล่�
นัำ�นำบนำดิสก์ี่โวล่่ม APFS (Apple File System) ท่�เข้�ร์หัสแบบแยกี่ต่�งห�กี่ ซ่�งมอบคว�มสมด่ลด้�นำคว�มปลอดภััย 
คว�มเป็นำส่วนำตัว และปร์ะสบกี่�ร์ณ์์ผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บโปร์แกี่ร์ม BYOD ให้ด่ยิ�งข่�นำ

 ความปลอดภัยของโมเดลการ์จัับคู่สำาหัรั์บ iPhone 
และ iPad
iOS และ iPadOS ใช้ื่โมเดลกี่�ร์จับัคู่เพ่�อควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่คอมพิวเตอร์์โฮสต์ กี่�ร์จับัคู่จัะสร์้�งคว�ม
สัมพันำธีท่์�เช่ื่�อถ่อได้ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์กัี่บโฮสต์ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์เช่ื่�อมต่ออยู่ซ่�งบ่งบอกี่โดยกี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ 
iOS และ iPadOS จัะใช้ื่สัญลักี่ษณ์์คว�มเช่ื่�อถ่อน่ำ�เพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำฟังก์ี่ชัื่�นำเพิ�มเติมกัี่บโฮสต์ท่�เช่ื่�อมต่ออยู่เช่ื่นำกัี่นำ เช่ื่นำ 
กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูล ในำ iOS 9 ข่�นำไป บริ์กี่�ร์ต่�งๆ:

• ท่�ต้องใช้ื่กี่�ร์จับัคู่จัะไม่ส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำได้จันำกี่ว่�ผู้่ใช้ื่จัะปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์

• จัะไม่เริ์�มต้นำยกี่เว้นำว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเพิ�งถูกี่ปลดล็อคม�ไม่นำ�นำ

• อ�จัจัะ (เช่ื่นำ ด้วยกี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลร์ูปภั�พ) ต้องใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ปลดล็อคเพ่�อเริ์�มต้นำ

กี่ร์ะบวนำกี่�ร์จับัคู่จัำ�เป็นำต้องให้ผู้่ใช้ื่ปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์และยอมร์ับคำ�ขอจับัคู่จั�กี่โฮสต์ ในำ iOS 9 ข่�นำไป ผู้่ใช้ื่ยังต้อง
ป้อนำร์หัสของตัวเองอ่กี่ด้วย หลังจั�กี่นัำ�นำโฮสต์และอ่ปกี่ร์ณ์์จัะแลกี่เปล่�ยนำและบันำท่กี่กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ RSA 2048 
บิต จั�กี่นัำ�นำ โฮสต์จัะได้รั์บกี่่ญแจั 256 บิตท่�ส�ม�ร์ถปลดล็อคกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (keybag) ของข้อมูลท่�ฝึ�กี่ ซ่�งจัดัเก็ี่บ
อยู่ในำอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ กี่่ญแจัท่�แลกี่เปล่�ยนำกัี่นำจัะใช้ื่เพ่�อเริ์�มเซสชัื่�นำ SSL แบบเข้�ร์หัส ซ่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ต้องใช้ื่ก่ี่อนำท่�ส่งข้อมูลท่�ม่
ร์หัสปกี่ป้องไปท่�โฮสต์หร่์อเริ์�มบริ์กี่�ร์ (กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูล iTunes หร่์อ Finder, กี่�ร์ถ่�ยโอนำไฟล์, กี่�ร์พัฒนำ� Xcode 
เป็นำต้นำ) ในำกี่�ร์ใช้ื่เซสชัื่�นำแบบเข้�ร์หัสน่ำ�กัี่บกี่�ร์ส่�อส�ร์ทั�งหมด อ่ปกี่ร์ณ์์จัะต้องเช่ื่�อมต่อจั�กี่โฮสต์ผ่่�นำ Wi-Fi ดังนัำ�นำ
จั่งต้องเคยจับัคู่กัี่นำผ่่�นำ USB ม�ก่ี่อนำ กี่�ร์จัับคู่ยังทำ�ให้ส�ม�ร์ถทำ�กี่�ร์วเิคร์�ะห์หล�ยอย่�งได้อ่กี่ด้วย ในำ iOS 9 ถ้�
ไม่ได้ใช้ื่บันำท่กี่กี่�ร์จับัคู่เป็นำเวล�นำ�นำกี่ว่� 6 เด่อนำ บันำท่กี่นัำ�นำจัะหมดอ�ย่ ในำ iOS 11 ข่�นำไป กี่ร์อบเวล�น่ำ�จัะสั�นำลงเป็นำ 
30 วันำ
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บริ์กี่�ร์กี่�ร์วินิำจัฉััยบ�งอย่�ง ร์วมถ่ง com.apple.mobile.pcapd จัะถูกี่จัำ�กัี่ดให้ทำ�ง�นำผ่่�นำ USB เท่�นัำ�นำ 
นำอกี่จั�กี่น่ำ� บริ์กี่�ร์ com.apple.file_relay ยังต้องใช้ื่โปร์ไฟล์กี่ำ�หนำดค่�ท่� Apple ลงช่ื่�อรั์บร์องเพ่�อติดตั�งอ่กี่ด้วย 
ในำ iOS 11 ข่�นำไป Apple TV ส�ม�ร์ถใช้ื่โปร์โตคอล Secure Remote Password เพ่�อสร้์�งคว�มสัมพันำธีก์ี่�ร์จับัคู่
แบบไร้์ส�ยได้

ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถล้�งร์�ยกี่�ร์โฮสต์ท่�เช่ื่�อถ่อได้ด้วยตัวเล่อกี่ร่์เซ็ตกี่�ร์ตั�งค่�เคร่์อข่�ยหร่์อตัวเล่อกี่ร่์เซ็ตตำ�แหน่ำงท่�ตั�งและ
คว�มเป็นำส่วนำตัว

 การ์จัดัการ์อุปกร์ณ์์เคลื�อนที�

 ภาพร์วมความปลอดภัยของการ์จััดการ์อุปกร์ณ์์เคลื�อนที�
ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple ร์องรั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ซ่�งทำ�ให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดค่�และ
จััดกี่�ร์นำำ�อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ไปใช้ื่ได้อย่�งปลอดภััย

 MDM ทำางานอย่างปลอดภัยได้อย่างไร์
คว�มส�ม�ร์ถของ MDM สร์้�งข่�นำบนำเทคโนำโลย่ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ท่�ม่อยู่แล้ว เช่ื่นำ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� กี่�ร์ลง
ทะเบ่ยนำผ่่�นำท�งอ�กี่�ศ และบริ์กี่�ร์กี่�ร์แจัง้ผ่ลักี่ข้อมูลของ Apple (APNs) ตัวอย่�งเช่ื่นำ จัะใช้ื่ APNs เพ่�อปล่กี่
อ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อให้ส�ม�ร์ถส่�อส�ร์กัี่บโซลูชัื่�นำ MDM ได้โดยตร์งผ่่�นำกี่�ร์เช่ื่�อมต่อท่�ปลอดภััย ด้วย APNs ข้อมูลลับหร่์อ
ข้อมูลคว�มเป็นำเจั้�ของจัะไม่ส่งผ่่�นำ

เม่�อใช้ื่ MDM แผ่นำกี่ IT จัะส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ในำสภั�พแวดล้อมองค์กี่ร์ กี่ำ�หนำดค่�และอัปเดต
กี่�ร์ตั�งค่�แบบไร้์ส�ย ตร์วจัสอบกี่�ร์ปฏิิบัติต�มนำโยบ�ยองค์กี่ร์ จัดักี่�ร์นำโยบ�ยร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์  
แม้กี่ร์ะทั�งลบข้อมูลหร่์อล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จัดักี่�ร์อยู่จั�กี่ร์ะยะไกี่ลได้

นำอกี่จั�กี่กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์แบบดั�งเดิมท่�ร์องรั์บโดย iOS, iPadOS, macOS และ tvOS แล้ว ยังได้เพิ�มปร์ะเภัท
กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำลงในำ iOS 13 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป และ macOS 10.15 ข่�นำไปด้วย ซ่�งเร่์ยกี่ว่�กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ
ผู้่ใช้ื่ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่ค่อกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ MDM ท่�ม่เป้�หม�ยสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่โปร์แกี่ร์ม “กี่�ร์นำำ�อ่ปกี่ร์ณ์์ของค่ณ์ม�
เอง” (BYOD) โดยเฉัพ�ะ ซ่�งอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำเป็นำอ่ปกี่ร์ณ์์ส่วนำตัวของผู้่ใช้ื่แต่ใช้ื่ในำสภั�พแวดล้อมท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ กี่�ร์
ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่อน่ำญ�ตโซลูชัื่�นำ MDM ถ่งสิทธีิ�ท่�จัำ�กัี่ดกี่ว่�กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแล และให้กี่�ร์
แยกี่กี่�ร์เข้�ร์หัสของข้อมูลผู้่ใช้ื่และองค์กี่ร์

 ปร์ะเภทการ์ลงทะเบียน
• การ์ลงทะเบียนอุปกร์ณ์์แบบอัตโนมัติ: กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์แบบอัตโนำมัติช่ื่วยให้องค์กี่ร์กี่ำ�หนำดค่�และจัดักี่�ร์

อ่ปกี่ร์ณ์์ได้ทันำท่ท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่แกี่ะออกี่จั�กี่กี่ล่อง (เร่์ยกี่ว่�การ์ปรั์บใช้ีแบบไม่ต้องสัมผัส) อ่ปกี่ร์ณ์์เหล่�น่ำ�เร่์ยกี่ว่�
อ่ปกี่ร์ณ์์ที�ได้รั์บการ์กำากับดูแล และผู้่ใช้ื่ม่ตัวเล่อกี่ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่ใช้ื่เอ�โปร์ไฟล์ MDM ออกี่ กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ
อ่ปกี่ร์ณ์์แบบอัตโนำมัติได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�องค์กี่ร์เป็นำเจั�้ของ

• การ์ลงทะเบียนอุปกร์ณ์์: กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ทำ�ให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถให้ผู้่ใช้ื่ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ แล้วจัดักี่�ร์
กี่�ร์ใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำลักี่ษณ์ะต่�งๆ ม�กี่ม�ยได้ด้วยตัวเอง ร์วมถ่งคว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ลบอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์ลง
ทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ยังม่ช่ื่ดเพย์โหลดขนำ�ดใหญ่ข่�นำและกี่�ร์จัำ�กัี่ดท่�ส�ม�ร์ถปรั์บใช้ื่กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ได้อ่กี่ด้วย เม่�อผู้่ใช้ื่
เอ�โปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำออกี่ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ทั�งหมด กี่�ร์ตั�งค่� และแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�อิงต�ม
โปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำนัำ�นำจัะถูกี่เอ�ออกี่ไปด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

• การ์ลงทะเบียนผู้ใช้ี: กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ผู้่ใช้ื่เป็นำเจั�้ของและจัะผ่ส�นำร์วมกัี่บ 
Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์เพ่�อสร้์�งข้อมูลปร์ะจัำ�ตัวของผู้่ใช้ื่บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์เป็นำ
ส่วนำหน่ำ�งของโปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่ และผู้่ใช้ื่ต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�ให้เสร็์จัเร่์ยบร้์อยเพ่�อลงทะเบ่ยนำให้เสร็์จั
สมบูร์ณ์์ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ส�ม�ร์ถใช้ื่พร้์อมกัี่บ Apple ID ส่วนำบ่คคลท่�ผู้่ใช้ื่ได้ลงช่ื่�อเข้�ไวอ้ยู่แล้ว 
แอปและบัญช่ื่ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ใช้ื่ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ ส่วนำแอปและบัญช่ื่ส่วนำบ่คคลใช้ื่ Apple ID 
ส่วนำบ่คคล
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 การ์จัำากัดอุปกร์ณ์์
กี่�ร์จัำ�กัี่ดส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำได้ หร่์อในำบ�งกี่ร์ณ่์ปิดใช้ื่ง�นำได้โดยผู้่ดูแลร์ะบบเพ่�อช่ื่วยป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่ใช้ื่เข้�ถ่งแอป 
บริ์กี่�ร์ หร่์อฟังก์ี่ชัื่�นำของ iPhone, iPad, Mac หร่์อ Apple TV ท่�ลงเบ่ยนำในำโซลูชัื่�นำ MDM กี่�ร์จัำ�กัี่ดจัะถูกี่ส่งไปท่�
อ่ปกี่ร์ณ์์ในำเพย์โหลดกี่�ร์จัำ�กัี่ดซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� กี่�ร์จัำ�กัี่ดบ�งอย่�งบนำ iPhone ท่�ได้รั์บ
กี่�ร์จัดักี่�ร์อ�จัจัะสะท้อนำหน้ำ�จัอบนำ Apple Watch ท่�จับัคู่อยู่

 การ์จัดัการ์การ์ตั�งค่าร์หัสัและร์หัสัผ่าน
ต�มค่�เริ์�มต้นำแล้ว จัะส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดร์หัสของผู้่ใช้ื่เป็นำ PIN ตัวเลขได้ คว�มย�วขั�นำตำ�ของร์หัสสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS 
และ iPadOS ท่�ม่ Face ID หร่์อ Touch ID ค่อส่�หลักี่ ขอแนำะนำำ�ให้ใช้ื่ร์หัสท่�ย�วข่�นำและซับซ้อนำข่�นำเน่ำ�องจั�กี่จัะทำ�ให้
เด�หร่์อโจัมต่ได้ย�กี่ข่�นำ

ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถบังคับให้ต้องใช้ื่ร์หัสแบบซับซ้อนำและนำโยบ�ยอ่�นำๆ ได้โดยใช้ื่ MDM หร่์อ Microsoft Exchange 
ActiveSync หร่์อโดยกี่�ร์บังคับให้ผู้่ใช้ื่ต้องติดตั�งโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ด้วยตัวเอง จัำ�เป็นำต้องใช้ื่ร์หัสผ่่�นำผู้่ดูแล
ร์ะบบสำ�หรั์บกี่�ร์ติดตั�งเพย์โหลดนำโยบ�ยเก่ี่�ยวกัี่บร์หัส macOS นำโยบ�ยร์หัสบ�งนำโยบ�ยส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดคว�มย�ว 
องค์ปร์ะกี่อบ หร่์อค่ณ์ลักี่ษณ์ะอ่�นำของร์หัสได้

 การ์บังคับใช้ีโปร์ไฟล์การ์กำาหันดค่า
โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�เป็นำวธิีห่ลักี่ท่�โซลูชัื่�นำ MDM ส่งและจััดกี่�ร์นำโยบ�ยและกี่�ร์จัำ�กัี่ดบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ 
ถ้�องค์กี่ร์ต้องกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัำ�นำวนำม�กี่หร์่อใส่กี่�ร์ตั�งค่�อ่เมลแบบกี่ำ�หนำดเอง กี่�ร์ตั�งค่�เคร่์อข่�ย หร่์อ
ใบรั์บร์องให้กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์จัำ�นำวนำม�กี่ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ค่อวธิีท่่�ปลอดภััยในำกี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์ดังกี่ล่�ว

 โปร์ไฟล์การ์กำาหันดค่า
โปร์ไฟล์การ์กำาหันดค่าค่อไฟล์ XML (ลงท้�ยด้วย .mobileconfig) ท่�ปร์ะกี่อบด้วยเพย์โหลดท่�โหลดกี่�ร์ตั�งค่�
และข้อมูลกี่�ร์อน่ำญ�ตลงบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�จัะกี่ำ�หนำดค่�กี่�ร์ตั�งค่� บัญช่ื่ กี่�ร์จัำ�กัี่ด และ
ข้อมูลลับโดยอัตโนำมัติ ไฟล์เหล่�น่ำ�ส�ม�ร์ถสร์้�งได้โดยโซลูชัื่�นำ MDM หร่์อ Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac 
หร่์อส�ม�ร์ถสร์้�งได้ด้วยตัวเอง ก่ี่อนำท่�องค์กี่ร์จัะส่งโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple องค์กี่ร์จัะต้องลง
ทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำโซลูชัื่�นำ MDM โดยใช้ื่โปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำ

 โปร์ไฟล์การ์ลงทะเบียน
โปร์ไฟล์การ์ลงทะเบียน ค่อโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�ม่เพย์โหลด MDM ซ่�งลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำโซลูชัื่�นำ MDM ท่�
ร์ะบ่สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ ซ่�งช่ื่วยให้โซลูชัื่�นำ MDM ส�ม�ร์ถส่งคำ�สั�งและโปร์ไฟล์กี่�ร์ตั�งค่�ไปยังอ่ปกี่ร์ณ์์และสอบถ�ม
ลักี่ษณ์ะบ�งปร์ะกี่�ร์ของอ่ปกี่ร์ณ์์ได้ เม่�อผู้่ใช้ื่เอ�โปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำออกี่ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ทั�งหมด กี่�ร์
ตั�งค่� และแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ท่�อิงต�มโปร์ไฟล์กี่�ร์ลงทะเบ่ยนำนัำ�นำจัะถูกี่เอ�ออกี่ไปด้วยเช่ื่นำกัี่นำ โปร์ไฟล์กี่�ร์ลง
ทะเบ่ยนำส�ม�ร์ถม่ได้เพ่ยงครั์�งละหน่ำ�งร์�ยกี่�ร์บนำอ่ปกี่ร์ณ์์



170ความปลอดภััยของแพลตฟอร์์ม Apple

 การ์ตั�งค่าโปร์ไฟล์การ์กำาหันดค่า
โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�จัะม่กี่�ร์ตั�งค่�จัำ�นำวนำหน่ำ�งในำเพย์โหลดเฉัพ�ะท่�ส�ม�ร์ถร์ะบ่ได้ ร์วมถ่ง (แต่ไม่จัำ�กัี่ดเพ่ยง):

• นำโยบ�ยเก่ี่�ยวกัี่บร์หัสและร์หัสผ่่�นำ

• กี่�ร์จัำ�กัี่ดค่ณ์สมบัติของอ่ปกี่ร์ณ์์ (เช่ื่นำ ปิดใช้ื่ง�นำกี่ล้อง)

• กี่�ร์ตั�งค่�เคร่์อข่�ยและ VPN

• กี่�ร์ตั�งค่� Microsoft Exchange

• กี่�ร์ตั�งค่�เมล

• กี่�ร์ตั�งค่�บัญช่ื่

• กี่�ร์ตั�งค่�บริ์กี่�ร์ไดเร์กี่ทอร่์ LDAP

• กี่�ร์ตั�งค่�บริ์กี่�ร์ปฏิิทินำ CalDAV

• เอกี่ส�ร์สิทธีิ�และกี่่ญแจั

• ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์

 การ์ลงชืี�อเข้าและการ์เข้าร์หััสโปร์ไฟล์
โปร์ไฟล์กี่ำ�หนำดค่�ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเพ่�อย่นำยันำแหล่งท่�ม�แล้วเข้�ร์หัสเพ่�อช่ื่วยให้กี่�ร์รั์บร์องคว�มสมบูร์ณ์์และปกี่ป้อง
เน่ำ�อห�ได้ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�สำ�หรั์บ iOS และ iPadOS ถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่ Cryptographic Message Syntax 
(CMS) ท่�ร์ะบ่ในำ RFC 5652 ซ่�งร์องรั์บ 3DES และ AES128

 การ์ติดตั�งโปร์ไฟล์
ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถติดตั�งโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของตนำได้โดยตร์งโดยใช้ื่ Apple Configurator สำ�หรั์บ 
Mac หร่์อส�ม�ร์ถด�วน์ำโหลดโดยใช้ื่ Safari, ส่งแนำบไปกัี่บข้อคว�มเมล, ถ่�ยโอนำโดยใช้ื่ AirDrop หร่์อแอปไฟล์
ในำ iOS และ iPadOS หร่์อส่งท�งอ�กี่�ศโดยโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) เม่�อผู้่ใช้ื่ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ในำ 
Apple School Manager หร่์อ Apple Business Manager อ่ปกี่ร์ณ์์จัะด�วน์ำโหลดและติดตั�งโปร์ไฟล์สำ�หรั์บกี่�ร์
ลงทะเบ่ยนำ MDM สำ�หรั์บข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บวธิีก่ี่�ร์เอ�โปร์ไฟล์ออกี่ ให้ดูท่�ข้อมูลเบ่�องต้นำเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์
เคล่�อนำท่�ในำ Apple Platform Deployment

หัมายเหัตุ: บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแล กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�โปร์ไฟล์ยังส�ม�ร์ถล็อคเข้�กัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ได้อ่กี่ด้วย วธิี่
น่ำ�ได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์เอ�ออกี่หร์่ออน่ำญ�ตให้เอ�ออกี่โดยใช้ื่ร์หัสเท่�นัำ�นำ เน่ำ�องจั�กี่องค์กี่ร์จัำ�นำวนำ
ม�กี่ใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ของตัวเอง จั่งส�ม�ร์ถเอ�โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�ผู่กี่มัดอ่ปกี่ร์ณ์์เข้�กัี่บโซลูชัื่�นำ 
MDM ออกี่ได้ แต่กี่�ร์ทำ�เช่ื่นำนัำ�นำจัะเอ�ข้อมูลกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� ข้อมูล และแอปท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ออกี่ด้วยเช่ื่นำกัี่นำ

 การ์ลงทะเบียนอุปกร์ณ์์แบบอัตโนมัติ
องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS, macOS และ tvOS ในำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) 
โดยอัตโนำมัติได้โดยไม่ต้องแตะหร่์อเตร่์ยมอ่ปกี่ร์ณ์์ก่ี่อนำท่�ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บ หลังจั�กี่ท่�ลงทะเบ่ยนำในำบร์ิกี่�ร์ใดบร์ิกี่�ร์หน่ำ�ง
แล้ว ให้ผู้่ดูแลร์ะบบลงช่ื่�อเข้�เวบ็ไซต์ของบริ์กี่�ร์ จั�กี่นัำ�นำเช่ื่�อมโปร์แกี่ร์มเข้�กัี่บโซลูชัื่�นำ MDM จั�กี่นัำ�นำจัะส�ม�ร์ถ
กี่ำ�หนำดอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ซ่�อให้กัี่บผู้่ใช้ื่ผ่่�นำ MDM ได้ ร์ะหว�่งกี่ร์ะบวนำกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ กี่�ร์จัดัเตร่์ยมม�ตร์กี่�ร์ด้�นำ
คว�มปลอดภััยท่�เหม�ะสมจัะส�ม�ร์ถเพิ�มคว�มปลอดภััยให้กัี่บข้อมูลท่�สำ�คัญได้ ตัวอย่�งเช่ื่นำ:

• กี่ำ�หนำดให้ผู้่ใช้ื่ตร์วจัสอบสิทธีิ�ในำกี่�ร์ตั�งค่�ครั์�งแร์กี่ผ่่�นำผู้่ช่ื่วยตั�งค่�ของอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ร์ะหว่�งกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ

• สร้์�งกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�เบ่�องต้นำซ่�งให้สิทธีิ�กี่�ร์เข้�ถ่งแบบจัำ�กัี่ด แล้วร้์องขอให้ม่กี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�อ่ปกี่ร์ณ์์เพิ�มเติมเพ่�อ
เข้�ถ่งข้อมูลสำ�คัญ

หลังจั�กี่กี่ำ�หนำดผู้่ใช้ื่แล้ว จัะติดตั�งกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่� กี่�ร์จัำ�กัี่ด หร่์อกี่�ร์ควบค่มทั�งหมดท่� MDM ร์ะบ่โดยอัตโนำมัติ กี่�ร์
ส่�อส�ร์ทั�งหมดร์ะหว�่งอ่ปกี่ร์ณ์์กัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะถูกี่เข้�ร์หัสในำร์ะหว่�งท่�ส่งผ่่�นำ HTTPS (TLS)

https://www.ietf.org/rfc/rfc5652.txt
https://support.apple.com/guide/deployment/depc0aadd3fe
https://support.apple.com/guide/deployment/depc0aadd3fe
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และส�ม�ร์ถทำ�ให้กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ตั�งค่�สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ง่�ยข่�นำไปอ่กี่ได้ด้วยกี่�ร์เอ�ขั�นำตอนำบ�งอย่�งในำผู้่ช่ื่วยตั�งค่�สำ�หรั์บ
อ่ปกี่ร์ณ์์ออกี่ เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถเริ์�มต้นำใช้ื่ง�นำได้อย่�งร์วดเร็์ว ผู้่ดูแลร์ะบบยังส�ม�ร์ถควบค่มว่�ผู้่ใช้ื่จัะส�ม�ร์ถเอ�
โปร์ไฟล์ MDM ออกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ได้หร่์อไม่ ซ่�งจัะช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�กี่�ร์จัำ�กัี่ดของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะอยู่ในำเคร่์�องตลอดอ�ย่
ของอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องนัำ�นำ หลังจั�กี่แกี่ะกี่ล่องและเปิดใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว อ่ปกี่ร์ณ์์ส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำในำโซลูชัื่�นำ MDM 
ขององค์กี่ร์ และกี่�ร์ตั�งค่�กี่�ร์จััดกี่�ร์ แอป และหนัำงส่อทั�งหมดจัะถูกี่ติดตั�งต�มท่�ผู้่ดูแลร์ะบบ MDM ร์ะบ่ไว้

 Apple School Manager, Apple Business Manager และ Apple Business 
Essentials
Apple School Manager, Apple Business Manager และ Apple Business Essentials เป็นำบริ์กี่�ร์สำ�หรั์บ
ผู้่ดูแลร์ะบบไอท่ในำกี่�ร์ปรั์บใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�องค์กี่ร์ซ่�อโดยตร์งจั�กี่ Apple หร่์อผ่่�นำตัวแทนำจัำ�หน่ำ�ยและผู้่ให้
บริ์กี่�ร์เคร่์อข่�ยท่�เข้�ร่์วมท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ Apple

เม่�อใช้ื่ร่์วมกัี่บโซลูชัื่�นำ MDM ผู้่ดูแลร์ะบบจัะส�ม�ร์ถลดคว�มซับซ้อนำของขั�นำตอนำกี่�ร์ตั�งค่�สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ กี่ำ�หนำดกี่�ร์
ตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ และส�ม�ร์ถแจักี่จั่�ยแอป ร์วมถ่งหนัำงส่อท่�ซ่�อในำบร์ิกี่�ร์ทั�งส�มน่ำ�ได้ Apple School Manager ยัง
ผ่ส�นำร์วมกัี่บร์ะบบข้อมูลนัำกี่เร่์ยนำ (SIS) โดยตร์งหร่์อใช้ื่ SFTP และบริ์กี่�ร์ทั�งส�มบริ์กี่�ร์ส�ม�ร์ถใช้ื่ System for 
Cross-domain Identity Management (SCIM) หร่์อกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�แบบร์วมศูนำย์ด้วย Microsoft Azure 
Active Directory (Azure AD) เพ่�อให้ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถสร์้�งบัญช่ื่ได้อย่�งร์วดเร็์ว

Apple ยังคงดำ�เนิำนำกี่�ร์รั์บร์องต�มม�ตร์ฐ�นำ ISO/IEC 27001 และ 27018 เพ่�อให้ลูกี่ค้�ของ Apple ส�ม�ร์ถ
จััดกี่�ร์กัี่บข้อผู่กี่พันำต�มร์ะเบ่ยบข้อบังคับและต�มสัญญ�ของตนำได้ ใบรั์บร์องเหล่�น่ำ�ให้กี่�ร์ตร์วจัสอบอิสร์ะแก่ี่ลูกี่ค้�
ของเร์�สำ�หรั์บข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บหลักี่ปฏิิบัติด้�นำคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยของ Apple สำ�หรั์บร์ะบบท่�อยู่ในำ
ขอบเขต โปร์ดดูท่�กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยของบริ์กี่�ร์อินำเทอร์์เน็ำตของ Apple ในำกี่�ร์รั์บร์องแพลตฟอร์์ม Apple 
สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

หัมายเหัตุ: ในำกี่�ร์เร่์ยนำร์ู้ว่�ม่โปร์แกี่ร์มของ Apple ให้บริ์กี่�ร์ในำบ�งปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�คหร่์อไม่ ให้ดูท่�บทคว�ม
บริ์กี่�ร์ช่ื่วยเหล่อของ Apple คว�มพร้์อมในำกี่�ร์ให้บริ์กี่�ร์และวธิีก่ี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำโปร์แกี่ร์มของ Apple สำ�หรั์บกี่�ร์
ศ่กี่ษ�และธีร่์กิี่จั

 การ์กำากับดูแลอุปกร์ณ์์
โดยทั�วไป การ์กำากับดูแลหม�ยถ่งอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำจัะเป็นำขององค์กี่ร์ ซ่�งจัะมอบกี่�ร์ควบค่มเพิ�มเติมเก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์กี่ำ�หนำด
ค่�และกี่�ร์จัำ�กัี่ดของอ่ปกี่ร์ณ์์ให้กัี่บองค์กี่ร์ โปร์ดดูท่�เก่ี่�ยวกัี่บกี่�ร์ควบค่มดูแลอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ในำ Apple Platform 
Deployment สำ�หรั์บข้อมูลเพิ�มเติม

 ความปลอดภัยของการ์ล็อคการ์เข้าใช้ีเครื์�อง
วธิีท่่� Apple บังคับใช้ื่กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องจัะแตกี่ต่�งกัี่นำไป โดยข่�นำอยู่กัี่บว่�อ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำเป็นำ iPhone หร่์อ 
iPad, Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon หร่์อ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป Apple T2 Security

 ลักษณ์ะการ์ทำางานบน iPhone และ iPad
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone และ iPad กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องจัะถูกี่บังคับใช้ื่ผ่่�นำกี่ร์ะบวนำกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำหลังจั�กี่หน้ำ�
จัอกี่�ร์เล่อกี่ Wi-Fi ในำผู้่ช่ื่วยตั�งค่�ของ iOS และ iPadOS เม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ร์ะบ่ว่�เปิดใช้ื่ง�นำอยู่ อ่ปกี่ร์ณ์์จัะส่งคำ�ขอไป
ยังเซิร์์ฟเวอร์์ Apple เพ่�อรั์บใบร์ับร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ถูกี่ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำจัะขอให้ผู้่ใช้ื่ใส่เอกี่ส�ร์สิทธีิ� 
iCloud ของผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องอยู่ในำขณ์ะนัำ�นำ ผู้่ช่ื่วยตั�งค่� iOS และ iPadOS จัะไม่ดำ�เนิำนำกี่�ร์
จันำกี่ว่�จัะได้รั์บเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ท่�ถูกี่ต้อง

https://support.apple.com/guide/certifications/apc34d2c0468b
https://support.apple.com/HT207305
https://support.apple.com/HT207305
https://support.apple.com/guide/deployment/dep1d89f0bff
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 ลักษณ์ะการ์ทำางานบน Mac ที�ใช้ี Apple Silicon
ในำ Mac ท่�ม่ Apple Silicon LLB จัะตร์วจัสอบว่�ม่ LocalPolicy ท่�ถูกี่ต้องสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์นัำ�นำ และค่� nonce 
ของนำโยบ�ย LocalPolicy ตร์งกัี่บค่�ท่�จัดัเก็ี่บไวใ้นำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย LLB จัะบูตไปยัง 
recoveryOS ห�กี่:

• ไม่ม่ LocalPolicy สำ�หรั์บ macOS เวอร์์ชัื่�นำปัจัจ่ับันำ

• LocalPolicy ไม่ถูกี่ต้องสำ�หรั์บ macOS เวอร์์ชัื่�นำนัำ�นำ

• ค่�แฮชื่ Nonce ของ LocalPolicy ไม่ตร์งกัี่บแฮชื่ของค่�ท่�จัดัเก็ี่บอยู่ในำส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�ง
ปลอดภััย

recoveryOS ตร์วจัพบว่�คอมพิวเตอร์์ Mac ไม่ได้เปิดใช้ื่ง�นำอยู่และติดต่อเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำเพ่�อรั์บใบร์ับ
ร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง recoveryOS จัะขอให้ผู้่ใช้ื่ใส่เอกี่ส�ร์สิทธีิ� iCloud ของ
ผู้่ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องอยู่ในำขณ์ะนัำ�นำ หลังจั�กี่ได้รั์บใบร์ับร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำท่�ถูกี่ต้อง กี่่ญแจั
ใบรั์บร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำจัะถูกี่ใช้ื่เพ่�อรั์บใบร์ับร์อง RemotePolicy คอมพิวเตอร์์ Mac ใช้ื่กี่่ญแจั LocalPolicy และ
ใบรั์บร์อง RemotePolicy เพ่�อสร้์�ง LocalPolicy ท่�ถูกี่ต้อง LLB จัะไม่อน่ำญ�ตกี่�ร์บูตของ macOS ห�กี่ไม่ม่ 
LocalPolicy ท่�ถูกี่ต้อง

 ลักษณ์ะการ์ทำางานบนคอมพิวเตอร์์ Mac ที�ใช้ี Intel
ในำ Mac ท่�ใช้ื่ Intel ท่�ม่ชิื่ป T2 เฟิร์์มแวร์์ของชิื่ป T2 จัะตร์วจัสอบย่นำยันำว่�ม่ใบรั์บร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำท่�ถูกี่ต้องก่ี่อนำ
จัะอน่ำญ�ตให้คอมพิวเตอร์์บูตไปยัง macOS เฟิร์์มแวร์์ UEFI ท่�โหลดโดยชิื่ป T2 จัะทำ�หน้ำ�ท่�สอบถ�มสถ�นำะกี่�ร์เปิด
ใช้ื่ง�นำของอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ชิื่ป T2 และบูตไปยัง recoveryOS แทนำท่�จัะบูตไปยัง macOS ห�กี่ไม่ม่ใบรั์บร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่
ง�นำท่�ถูกี่ต้อง recoveryOS ตร์วจัพบว่� Mac ไม่ได้เปิดใช้ื่ง�นำอยู่และติดต่อเซิร์์ฟเวอร์์กี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำเพ่�อรั์บใบร์ับ
ร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำ ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ถูกี่ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง recoveryOS จัะขอให้ผู้่ใช้ื่ใส่เอกี่ส�ร์สิทธีิ� iCloud ของผู้่
ใช้ื่ท่�เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�องอยู่ในำขณ์ะนัำ�นำ เฟิร์์มแวร์์ UEFI จัะไม่อน่ำญ�ตกี่�ร์บูตของ macOS ห�กี่ไม่ม่
ใบรั์บร์องกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำท่�ถูกี่ต้อง

 โหัมดสูญหัายที�ได้รั์บการ์จัดัการ์และการ์ล้างข้อมูลร์ะยะไกล
โหมดสูญห�ยท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ถูกี่ใช้ื่เพ่�อค้นำห�่อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแลเม่�ออ่ปกี่ร์ณ์์ดังกี่ล่�วถูกี่ขโมย หลัง
จั�กี่ค้นำห�พบแล้ว จัะส�ม�ร์ถล็อคหร่์อลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์จั�กี่ร์ะยะไกี่ลได้

 ภาพร์วมโหัมดสูญหัายที�ได้รั์บการ์จัดัการ์
ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ท่�ได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแลท่�ม่ iOS 9 ข่�นำไปสูญห�ยหร่์อถูกี่ขโมย ผู้่ดูแลร์ะบบกี่�ร์จัดักี่�ร์
อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) ส�ม�ร์ถเปิดใช้ื่ง�นำโหมดสูญห�ยจั�กี่ร์ะยะไกี่ลบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องนัำ�นำได้ เม่�อเปิดใช้ื่ง�นำ
โหมดสูญห�ยท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ ผู้่ใช้ื่ปัจัจ่ับันำจัะออกี่จั�กี่ร์ะบบและจัะปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้ หน้ำ�จัอจัะแสดงข้อคว�ม
ท่�ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถกี่ำ�หนำดเองได้ เช่ื่นำ แสดงเบอร์์โทร์ศัพท์ให้โทร์ติดต่อเม่�อม่คนำพบอ่ปกี่ร์ณ์์ ผู้่ดูแลร์ะบบยัง
ส�ม�ร์ถร์้องขอให้อ่ปกี่ร์ณ์์ส่งตำ�แหน่ำงท่�ตั�งปัจัจ่ับันำ (แม้จัะปิดใช้ื่บริ์กี่�ร์ห�ตำ�แหน่ำงท่�ตั�ง) และเล่อกี่ส่งเส่ยงได้อ่กี่ด้วย 
เม่�อผู้่ดูแลร์ะบบปิดใช้ื่โหมดสูญห�ยท่�จัดักี่�ร์อยู่ ซ่�งเป็นำวธิีเ่ด่ยวท่�จัะออกี่จั�กี่โหมดน่ำ� ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บแจัง้กี่�ร์ดำ�เนิำนำกี่�ร์น่ำ�
ผ่่�นำข้อคว�มบนำหน้ำ�จัอล็อคหร่์อกี่�ร์แจัง้เต่อนำบนำหน้ำ�จัอโฮม

 การ์ล้างข้อมูลร์ะยะไกล
ผู้่ดูและร์ะบบและผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถลบข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS จั�กี่ร์ะยะไกี่ลได้ (กี่�ร์ลบข้อมูลร์ะยะ
ไกี่ลโดยอัตโนำมัติม่ให้ใช้ื่ห�กี่ Mac เปิดใช้ื่ง�นำ FileVault อยู่) ส�ม�ร์ถทำ�กี่�ร์ลบข้อมูลร์ะยะไกี่ลโดยอัตโนำมัติได้
โดยกี่�ร์ทิ�งกี่่ญแจัส่�อออกี่จั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ลบได้ ซ่�งจัะทำ�ให้อ่�นำข้อมูลทั�งหมดไม่ได้ สำ�หรั์บกี่�ร์ล้�งข้อมูล
ร์ะยะไกี่ลผ่่�นำ Microsoft Exchange ActiveSync อ่ปกี่ร์ณ์์จัะเช็ื่คอินำกัี่บเซิร์์ฟเวอร์์ Microsoft Exchange 
ก่ี่อนำท่�จัะลบข้อมูล

เม่�อ MDM หร่์อ iCloud ใช้ื่คำ�สั�งลบข้อมูลร์ะยะไกี่ล อ่ปกี่ร์ณ์์ iPhone, iPad, iPod touch หร่์อ Mac จัะส่งข้อมูล
กี่�ร์รั์บร์ู้กี่ลับไปยังโซลูชัื่�นำ MDM แล้วดำ�เนิำนำกี่�ร์ลบข้อมูล
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ไม่ส�ม�ร์ถลบข้อมูลร์ะยะไกี่ลได้ในำสถ�นำกี่�ร์ณ์์ดังน่ำ�:

• ด้วยกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่

• ใช้ื่ Microsoft Exchange ActiveSync เม่�อติดตั�งบัญช่ื่ด้วยกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำผู้่ใช้ื่

• ใช้ื่ Microsoft Exchange ActiveSync ห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์ม่กี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแล

ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถลบข้อมูลในำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ท่�คร์อบคร์องอยู่ได้โดยใช้ื่แอปกี่�ร์ตั�งค่�อ่กี่ด้วย และต�มท่�ได้
กี่ล่�วไปแล้ว ค่ณ์ส�ม�ร์ถตั�งค่�ให้อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS ดำ�เนิำนำกี่�ร์ลบข้อมูลโดยอัตโนำมัติหลังจั�กี่ท่�ป้อนำร์หัส
ผิ่ดหล�ยครั์�งติดต่อกัี่นำ

 ความปลอดภัยของ iPad ที�แชีร์์ใน iPadOS
iPad ท่�แชื่ร์์ค่อโหมดหล�ยผู้่ใช้ื่สำ�หรั์บใช้ื่ในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ iPad โหมดน่ำ�ทำ�ให้ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถแชื่ร์์ iPad ในำขณ์ะท่�ยังคง
แยกี่เอกี่ส�ร์และข้อมูลสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่แต่ละคนำได้ ผู้่ใช้ื่แต่ละคนำจัะได้รั์บจัะตำ�แหน่ำงจัดัเก็ี่บข้อมูลท่�สำ�ร์องไวข้องตัว
เอง ซ่�งถูกี่ใช้ื่เป็นำดิสก์ี่โวล่่ม APFS (Apple File System) ท่�ปกี่ป้องด้วยเอกี่ส�ร์สิทธีิ�ของผู้่ใช้ื่ iPad ท่�แชื่ร์์ต้องใช้ื่ 
Apple ID ท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์ซ่�งออกี่และเป็นำเจั้�ของโดยองค์กี่ร์

เม่�อใช้ื่ iPad ท่�แชื่ร์์ ผู้่ใช้ื่ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�เป็นำขององค์กี่ร์ซ่�งได้รั์บกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ให้ใช้ื่ง�นำโดยผู้่ใช้ื่หล�ย
คนำได้ ข้อมูลของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่แบ่งเป็นำไดเร์กี่ทอร่์ท่�แยกี่จั�กี่กัี่นำ โดยแต่ละไดเร์กี่ทอร่์จัะอยู่ในำโดเมนำกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของ
ตัวเอง และจัะถูกี่ปกี่ป้องด้วยทั�งสิทธีิ�ของ UNIX และ Sandbox ในำ iPadOS 13.4 ข่�นำไป ผู้่ใช้ื่ยังส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�
เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วได้อ่กี่ด้วย เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อออกี่จั�กี่เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�ว ดิสก์ี่โวล่่ม APFS ของพวกี่เข�จัะถูกี่ลบ และพ่�นำท่�ท่�
สำ�ร์องไว้จัะถูกี่ส่งกี่ลับค่นำสู่ร์ะบบ

 การ์ลงชืี�อเข้า iPad ที�แชีร์์
จัะร์องรั์บทั�ง Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์เดิมและร์วมเม่�อลงช่ื่�อเข้� iPad ท่�แชื่ร์์ ขณ์ะใช้ื่บัญช่ื่ร่์วมกัี่นำเป็นำครั์�งแร์กี่ 
ร์ะบบจัะเปล่�ยนำเส้นำท�งผู้่ใช้ื่ไปยังพอร์์ทัลกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ของผู้่ให้บริ์กี่�ร์ข้อมูลจัำ�เพ�ะ (IdP) หลังจั�กี่ท่�ตร์วจัสอบ
สิทธีิ�แล้ว จัะม่กี่�ร์ออกี่โทเค็นำกี่�ร์เข้�ถ่งร์ะยะสั�นำสำ�หรั์บสำ�ร์องข้อมูล Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ และกี่ร์ะบวนำกี่�ร์
เข้�สู่ร์ะบบจัะดำ�เนิำนำกี่�ร์คล้�ยกัี่บกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้� Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ เม่�อลงช่ื่�อเข้�แล้ว ผู้่ช่ื่วยตั�ง
ค่�บนำ iPad ท่�แชื่ร์์จัะแจัง้ให้ผู้่ใช้ื่สร้์�งร์หัส (เอกี่ส�ร์สิทธีิ�) ท่�ใช้ื่เพ่�อรั์กี่ษ�ข้อมูลภั�ยในำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ให้ปลอดภััยและ
ตร์วจัสอบสิทธีิ�เพ่�อไปยังหน้ำ�จัอเข้�สู่ร์ะบบในำอนำ�คต เช่ื่นำเด่ยวกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่คนำเด่ยว ซ่�งผู้่ใช้ื่จัะลงช่ื่�อเข้� 
Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์เพ่ยงครั์�งเด่ยวโดยใช้ื่บัญช่ื่ร์วม แล้วปลดล็อคอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วยร์หัสบนำ iPad ท่�แชื่ร์์ ผู้่ใช้ื่จัะ
ลงช่ื่�อเข้�เพ่ยงครั์�งเด่ยวโดยใช้ื่บัญช่ื่ร์วม จั�กี่นัำ�นำจัะใช้ื่ร์หัสท่�สร้์�งในำครั์�งต่อๆ ไป

เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�โดยไม่ม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ร่์วมกัี่นำ Apple ID ท่�ได้รั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์จัะถูกี่ตร์วจัสอบสิทธีิ�กัี่บบริ์กี่�ร์
ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple โดยใช้ื่โปร์โตคอล SRP ถ้�ตร์วจัสอบสิทธีิ�สำ�เร็์จั จัะได้รั์บโทเค็นำกี่�ร์เข้�ถ่งร์ะยะ
สั�นำเฉัพ�ะอ่ปกี่ร์ณ์์ ถ้�ผู้่ใช้ื่เคยใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ม�ก่ี่อนำ ผู้่ใช้ื่จัะม่บัญช่ื่ผู้่ใช้ื่ในำเคร่์�องอยู่แล้ว ซ่�งจัะปลดล็อคโดยใช้ื่เอกี่ส�ร์สิทธีิ�
เด่ยวกัี่นำ

ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่เคยใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ม�ก่ี่อนำ หร่์อกี่ำ�ลังใช้ื่ค่ณ์สมบัติเซสชัื่�นำชัื่�วคร์�ว iPad ท่�แชื่ร์์จัะจัดัเตร่์ยม ID ผู้่ใช้ื่ใหม่ของ 
UNIX, ดิสก์ี่โวล่่ม APFS เพ่�อจัดัเก็ี่บข้อมูลส่วนำบ่คคลของผู้่ใช้ื่ และพวงกี่่ญแจัภั�ยในำ เน่ำ�องจั�กี่พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล 
ถูกี่จัดัสร์ร์ (สำ�ร์อง) ไวส้ำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ตอนำท่�ม่กี่�ร์สร้์�งดิสก์ี่โวล่่ม APFS พ่�นำท่�ท่�เหล่ออยู่จัง่อ�จัไม่เพ่ยงพอต่อ 
กี่�ร์สร้์�งดิสก์ี่โวล่่มใหม่ ในำกี่ร์ณ่์ดังกี่ล่�ว ร์ะบบจัะร์ะบ่ผู้่ใช้ื่ท่�ม่อยู่แล้วเพ่�อร์ะบ่ว่�ผู้่ใช้ื่คนำใดท่�เช่ื่�อมข้อมูลไปยัง 
คล�วด์เสร็์จัสิ�นำแล้ว และปลดผู้่ใช้ื่คนำนัำ�นำออกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์เพ่�อให้ผู้่ใช้ื่คนำใหม่ลงช่ื่�อเข้�ได้ ในำกี่ร์ณ่์ท่�ผู้่ใช้ื่ท่�ม่อยู่ทั�งหมด
ยังอัปโหลดข้อมูลไปยังคล�วด์ของตนำไม่เสร็์จัสิ�นำ ซ่�งเกิี่ดข่�นำได้ย�กี่ ผู้่ใช้ื่คนำใหม่จัะไม่ส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�ได้ ในำกี่�ร์
ลงช่ื่�อเข้� ผู้่ใช้ื่คนำใหม่จัะต้องร์อให้ข้อมูลของผู้่ใช้ื่คนำหน่ำ�งเช่ื่�อมข้อมูลเสร็์จัสิ�นำก่ี่อนำ หร่์อจัะต้องขอให้ผู้่ดูแลร์ะบบ
บังคับลบบัญช่ื่ผู้่ใช้ื่ท่�ม่อยู่แล้ว ซ่�งเส่�ยงต่อกี่�ร์ทำ�ให้ข้อมูลสูญห�ย

ถ้�อ่ปกี่ร์ณ์์ไม่ได้เช่ื่�อมต่อกัี่บอินำเทอร์์เน็ำต (เช่ื่นำ ถ้�ผู้่ใช้ื่ไม่ม่จ่ัดเช่ื่�อมต่อ Wi-Fi) อ�จัเกิี่ดกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ข่�นำกัี่บ
บัญช่ื่ในำเคร่์�องในำช่ื่วงร์ะยะเวล�ท่�จัำ�กัี่ด ในำสถ�นำกี่�ร์ณ์์เช่ื่นำนัำ�นำ เฉัพ�ะผู้่ใช้ื่ท่�ม่บัญช่ื่ในำเคร่์�องอยู่ก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�หร่์อผู้่ใช้ื่ท่�ม่
เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วเท่�นัำ�นำท่�จัะส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�ได้ หลังจั�กี่กี่�ร์จัำ�กัี่ดเวล�หมดอ�ย่ ผู้่ใช้ื่จัะต้องตร์วจัสอบสิทธีิ�ออนำไลน์ำ
แม้ว่�จัะม่บัญช่ื่ในำเคร่์�องอยู่แล้วก็ี่ต�ม
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หลังจั�กี่ท่�บัญช่ื่ในำเคร่์�องของผู้่ใช้ื่ถูกี่ปลดล็อคหร่์อถูกี่สร์้�งแล้ว ถ้�บัญช่ื่นัำ�นำได้รั์บกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�จั�กี่ร์ะยะไกี่ล  
โทเค็นำร์ะยะสั�นำท่�ออกี่โดยเซิร์์ฟเวอร์์ของ Apple จัะถูกี่แปลงเป็นำโทเค็นำ iCloud ท่�อน่ำญ�ตให้ลงช่ื่�อเข้� iCloud จั�กี่
นัำ�นำกี่�ร์ตั�งค่�ของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่กีู่้ค่นำและเอกี่ส�ร์และข้อมูลของผู้่ใช้ื่จัะถูกี่เช่ื่�อมข้อมูลจั�กี่ iCloud

ขณ์ะท่�เซสชัื่�นำของผู้่ใช้ื่ยังทำ�ง�นำอยู่และอ่ปกี่ร์ณ์์ยังออนำไลน์ำ เอกี่ส�ร์และข้อมูลจัะถูกี่จัดัเก็ี่บบนำ iCloud เม่�อสร้์�งหร่์อ
แก้ี่ไข นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่ลไกี่เช่ื่�อมข้อมูลเบ่�องหลังจัะช่ื่วยให้มั�นำใจัได้ว่�กี่�ร์เปล่�ยนำแปลงจัะถูกี่ผ่ลักี่ไปท่� iCloud หร่์อบริ์กี่�ร์
เวบ็อ่�นำๆ โดยใช้ื่เซสชัื่�นำพ่�นำหลัง NSURLSession หลังจั�กี่ท่�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อออกี่ หลังจั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลเบ่�องหลัง
สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ร์�ยนัำ�นำเสร็์จัสมบูร์ณ์์ ดิสก์ี่โวล่่ม APFS ของผู้่ใช้ื่จัะเลิกี่กี่�ร์ต่อเช่ื่�อม และจัะไม่ส�ม�ร์ถต่อเช่ื่�อมได้อ่กี่ครั์�ง
ห�กี่ผู้่ใช้ื่ไม่ลงช่ื่�อเข้�กี่ลับม�ใหม่

เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วจัะไม่เช่ื่�อมข้อมูลกัี่บ iCloud และแม้ว่�เซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วจัะส�ม�ร์ถลงช่ื่�อเข้�บริ์กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลของ
บริ์ษัทอ่�นำได้ เช่ื่นำ Box หร่์อ Google Drive ไม่ม่ค่ณ์สมบัติท่�จัะเช่ื่�อมข้อมูลต่อไปเม่�อเซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วสิ�นำส่ดลง

 การ์ลงชืี�อออกจัาก iPad ที�แชีร์์
เม่�อผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อออกี่จั�กี่ iPad ท่�แชื่ร์์ กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ของผู้่ใช้ื่คนำนัำ�นำจัะถูกี่ล็อคโดยทันำท่และแอปทั�งหมด
จัะถูกี่ปิดร์ะบบ ในำกี่�ร์เพิ�มคว�มเร์็วกี่ร์ณ่์ท่�ผู้่ใช้ื่คนำใหม่ลงช่ื่�อเข้� iPadOS จัะเล่�อนำกี่�ร์ทำ�ง�นำลงช่ื่�อออกี่ต�มปกี่ติ
บ�งร์�ยกี่�ร์ออกี่ไปชัื่�วคร์�ว แล้วแสดงหน้ำ�ต่�งเข้�สู่ร์ะบบสำ�หรั์บผู้่ใช้ื่คนำใหม่นัำ�นำ ถ้�ผู้่ใช้ื่ลงช่ื่�อเข้�ในำช่ื่วงเวล�น่ำ� 
(ปร์ะม�ณ์ 30 วินำ�ท่) iPad ท่�แชื่ร์์จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์ล้�งข้อมูลท่�เล่�อนำออกี่ไปซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�บัญช่ื่ผู้่ใช้ื่
ใหม่ อย่�งไร์ก็ี่ต�ม ถ้� iPad ท่�แชื่ร์์ไม่ได้ใช้ื่ง�นำ ร์ะบบจัะสั�งทำ�ง�นำกี่�ร์ล้�งข้อมูลท่�เล่�อนำออกี่ไป ในำร์ะหว่�งร์ะยะกี่�ร์
ล้�งข้อมูล ร์ะบบจัะเริ์�มกี่�ร์ทำ�ง�นำหน้ำ�ต่�งเข้�สู่ร์ะบบใหม่คล้�ยกัี่บกี่�ร์ลงช่ื่�อออกี่อ่กี่ครั์�ง

เม่�อเซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วสิ�นำส่ดลง iPad ท่�แชื่ร์์จัะดำ�เนิำนำขั�นำตอนำกี่�ร์ออกี่จั�กี่ร์ะบบต�มลำ�ดับอย่�งสมบูร์ณ์์และลบดิสก์ี่
โวล่่ม APFS ของเซสชัื่�นำชัื่�วคร์�วโดยทันำท่

 ความปลอดภัยของ Apple Configurator
Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac ม่กี่�ร์ออกี่แบบท่�ย่ดหย่่นำ ปลอดภััย และเน้ำนำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำของอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำหลักี่ ซ่�ง
ช่ื่วยให้ผู้่ดูแลร์ะบบกี่ำ�หนำดค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ tvOS หน่ำ�งเคร่์�องหร่์อหล�ยสิบเคร่์�องท่�เช่ื่�อมต่อกัี่บ Mac 
ผ่่�นำ USB (หร่์ออ่ปกี่ร์ณ์์ tvOS ท่�จับัคู่ผ่่�นำ Bonjour) ได้อย่�งร์วดเร็์วและง่�ยด�ย ก่ี่อนำท่�จัะมอบอ่ปกี่ร์ณ์์ให้กัี่บผู้่ใช้ื่ 
ด้วย Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถอัปเดตซอฟต์แวร์์ ติดตั�งแอปและโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำด
ค่� เปล่�ยนำช่ื่�อและเปล่�ยนำภั�พพ่�นำหลังบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ ส่งออกี่ข้อมูลอ่ปกี่ร์ณ์์และเอกี่ส�ร์ และอ่�นำๆ อ่กี่ม�กี่ม�ยได้

Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac ยังส�ม�ร์ถฟ้� นำฟูหร่์อกีู่้ค่นำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่ Apple Silicon และชิื่ป 
Apple T2 Security ได้อ่กี่ด้วย เม่�อ Mac ได้รั์บกี่�ร์ฟ้� นำฟูหร่์อกีู่้ค่นำในำลักี่ษณ์ะน่ำ� ไฟล์ท่�ม่กี่�ร์อัปเดตเล็กี่น้ำอยล่�ส่ด
ของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ (macOS, recoveryOS สำ�หรั์บ Apple Silicon หร่์อ sepOS สำ�หรั์บ T2) จัะถูกี่ด�วน์ำโหลด
อย่�งปลอดภััยจั�กี่เซิร์์ฟเวอร์์ Apple และติดตั�งบนำ Mac โดยตร์ง หลังจั�กี่ฟ้� นำฟูหร่์อกีู่้ค่นำสำ�เร็์จั ไฟล์จัะถูกี่ลบออกี่
จั�กี่ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Configurator ผู้่ใช้ื่ไม่ส�ม�ร์ถตร์วจัสอบหร์่อใช้ื่ไฟล์น่ำ�ภั�ยนำอกี่ Apple Configurator ได้

ผู้่ดูแลร์ะบบยังส�ม�ร์ถเล่อกี่ท่�จัะเพิ�มอ่ปกี่ร์ณ์์ไปยัง Apple School Manager, Apple Business Manager หร่์อ 
Apple Business Essentials โดยใช้ื่ Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac หร่์อ Apple Configurator สำ�หรั์บ 
iPhone ได้ แม้ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์จัะไม่ได้ซ่�อโดยตร์งจั�กี่ Apple, ตัวแทนำจัำ�หน่ำ�ยท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ Apple หร์่อ ผู้่ให้
บริ์กี่�ร์เคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์ท่�ได้รั์บอน่ำญ�ต เม่�อผู้่ดูแลร์ะบบตั�งค่�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ลงทะเบ่ยนำด้วยตนำเอง อ่ปกี่ร์ณ์์จัะทำ�ง�นำ
เหม่อนำกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์อ่�นำๆ ในำบริ์กี่�ร์เหล่�นัำ�นำ โดยม่กี่�ร์ควบค่มดูแลและกี่�ร์ลงทะเบ่ยนำสำ�หรั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์
เคล่�อนำท่� (MDM) สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ไม่ได้ซ่�อโดยตร์ง ผู้่ใช้ื่จัะม่ช่ื่วงเวล� 30 วันำในำกี่�ร์นำำ�อ่ปกี่ร์ณ์์ออกี่จั�กี่บร์ิกี่�ร์
เหล่�นัำ�นำ กี่�ร์กี่ำ�กัี่บดูแล และ MDM

องค์กี่ร์ยังส�ม�ร์ถใช้ื่ Apple Configurator สำ�หรั์บ Mac เพ่�อเปิดใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ tvOS ท่�
ไม่ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่ออินำเทอร์์เน็ำตใดๆ ได้โดยเช่ื่�อมต่อกัี่บ Mac ท่�เป็นำโฮสต์ท่�ม่กี่�ร์เช่ื่�อมต่ออินำเทอร์์เน็ำตในำขณ์ะท่�อ่ปกี่ร์ณ์์
กี่ำ�ลังถูกี่ตั�งค่� ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถกีู่้ค่นำ เปิดใช้ื่ง�นำ และเตร่์ยมอ่ปกี่ร์ณ์์ด้วยกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ท่�จัำ�เป็นำ เช่ื่นำ แอป 
โปร์ไฟล์ และเอกี่ส�ร์ โดยไม่จัำ�เป็นำต้องเช่ื่�อมต่อกัี่บ Wi-Fi หร่์อเคร่์อข่�ยเซลลูล�ร์์ ค่ณ์สมบัติน่ำ�ไม่อน่ำญ�ตให้ผู้่ดูแล
ร์ะบบบ�ยพ�สข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำเคร่์�องท่�ม่อยู่ ซ่�งต�มปกี่ติแล้วต้องใช้ื่ในำร์ะหว่�งกี่�ร์เปิดใช้ื่ง�นำแบบ
ไม่แชื่ร์์อินำเทอร์์เน็ำต
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 ความปลอดภัยของเวลาหัน้าจัอ
เวล�หน้ำ�จัอเป็นำค่ณ์สมบัติในำตัวสำ�หรั์บกี่�ร์ดูและจัดักี่�ร์เวล�ท่�ผู้่ปกี่คร์องและบ่ตร์หล�นำใช้ื่ไปกัี่บแอป เวบ็ไซต์ และ
อ่�นำๆ ผู้่ใช้ื่แบ่งเป็นำสองปร์ะเภัท: ผู้่ปกี่คร์องและบ่ตร์หล�นำ (ท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์)

แม้ว่�เวล�หน้ำ�จัอจัะไม่ใช่ื่ค่ณ์สมบัติใหม่ด้�นำคว�มปลอดภััยของร์ะบบ แต่จัำ�เป็นำต้องเข้�ใจัว่�เวล�หน้ำ�จัอจัะ
ปกี่ป้องคว�มเป็นำส่วนำตัวและคว�มปลอดภััยของข้อมูลท่�ร์วบร์วมและแชื่ร์์ร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ได้อย่�งไร์ เวล�หน้ำ�
จัอส�ม�ร์ถใช้ื่ได้ในำ iOS 12 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป, macOS 10.15 ข่�นำไป และค่ณ์สมบัติบ�งอย่�งของ 
watchOS 6 ข่�นำไป

ต�ร์�งด้�นำล่�งจัะอธีบิ�ยค่ณ์สมบัติหลักี่ๆ ของเวล�หน้ำ�จัอ

คุณ์สมบัติ ร์ะบบปฏิิบัติการ์ที�ร์องรั์บ

ดูข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ iOS

iPadOS

macOS

บังคับใช้ื่กี่�ร์จัำ�กัี่ดเพิ�มเติม iOS

iPadOS

macOS

watchOS

ตั�งค่�กี่�ร์จัำ�กัี่ดกี่�ร์ใช้ื่ง�นำเวบ็ iOS

iPadOS

macOS

ตั�งค่�กี่�ร์จัำ�กัี่ดแอป iOS

iPadOS

macOS

watchOS

กี่ำ�หนำดค่�เวล�ไม่ใช้ื่ง�นำ iOS

iPadOS

macOS

watchOS

สำ�หรั์บผู้่ใช้ื่ท่�จัดักี่�ร์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำอ่ปกี่ร์ณ์์ของตัวเอง ตัวควบค่มและข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำเวล�หน้ำ�จัอส�ม�ร์ถเช่ื่�อมข้อมูล
บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องท่�ผู่กี่กัี่บบัญช่ื่ iCloud เด่ยวกัี่นำได้โดยใช้ื่กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง CloudKit ซ่�ง
บัญช่ื่ของผู้่ใช้ื่จัะต้องม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัเปิดใช้ื่ง�นำอยู่ (กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลจัะเปิดอยู่ต�มค่�เริ์�มต้นำ) เวล�
หน้ำ�จัอจัะแทนำท่�ค่ณ์สมบัติกี่�ร์จัำ�กัี่ดท่�พบในำ iOS และ iPadOS เวอร์์ชัื่�นำก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�และค่ณ์สมบัติกี่�ร์ควบค่มโดยผู้่
ปกี่คร์องท่�พบในำ macOS เวอร์์ชัื่�นำก่ี่อนำหน้ำ�น่ำ�

ในำ iOS 13 ข่�นำไป, iPadOS 13.1 ข่�นำไป และ macOS 10.15 ข่�นำไป ผู้่ใช้ื่เวล�หน้ำ�จัอและบ่ตร์หล�นำท่�ได้รั์บกี่�ร์
จััดกี่�ร์จัะแชื่ร์์กี่�ร์ใช้ื่ง�นำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่กี่เคร่์�องห�กี่บัญช่ื่ iCloud เปิดใช้ื่ง�นำกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัอยู่ 
เม่�อผู้่ใช้ื่ล้�งปร์ะวัติ Safari หร่์อลบแอป ข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำท่�เก่ี่�ยวข้องจัะถูกี่เอ�ออกี่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์และอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�
เช่ื่�อมข้อมูลท่กี่เคร่์�อง
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 ผู้ปกคร์องและเวลาหัน้าจัอ
ผู้่ปกี่คร์องยังส�ม�ร์ถใช้ื่เวล�หน้ำ�จัอบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS, iPadOS และ macOS เพ่�อทำ�คว�มเข้�ใจัและควบค่มกี่�ร์ใช้ื่
ง�นำของบ่ตร์หล�นำได้อ่กี่ด้วย ถ้�ผู้่ปกี่คร์องเป็นำผู้่จััดกี่�ร์คร์อบคร์ัว (ในำกี่�ร์แชื่ร์์กัี่นำในำคร์อบคร์ัวสำ�หรั์บ iCloud) จัะ
ส�ม�ร์ถดูข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำและจัดักี่�ร์กี่�ร์ตั�งค่�เวล�หน้ำ�จัอสำ�หรั์บบ่ตร์หล�นำได้ บ่ตร์หล�นำจัะได้รั์บกี่�ร์แจัง้เม่�อผู้่
ปกี่คร์องเปิดใช้ื่เวล�หน้ำ�จัอ และบ่ตร์หล�นำส�ม�ร์ถตร์วจัสอบกี่�ร์ใช้ื่ง�นำของตัวเองได้เช่ื่นำกัี่นำ เม่�อผู้่ปกี่คร์องเปิดใช้ื่
เวล�หน้ำ�จัอให้บ่ตร์หล�นำ ผู้่ปกี่คร์องจัะตั�งร์หัสเพ่�อให้บ่ตร์หล�นำไม่ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำกี่�ร์ตั�งค่�ได้ เม่�อบ่ตร์หล�นำม่อ�ย่
ท่�บร์ร์ล่นิำติภั�วะ (อ�ย่จัะแตกี่ต่�งกัี่นำโดยข่�นำอยู่กัี่บปร์ะเทศหร่์อภัูมิภั�ค) พวกี่เข�จัะส�ม�ร์ถปิดใช้ื่กี่�ร์ตร์วจัสอบน่ำ�ได้

กี่�ร์ตั�งค่�ข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำและกี่�ร์กี่ำ�หนำดค่�ถูกี่ถ่�ยโอนำร์ะหว่�งอ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ปกี่คร์องและบ่ตร์หล�นำโดยใช้ื่
โปร์โตคอลบริ์กี่�ร์ข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว (IDS) ของ Apple ท่�เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง ข้อมูลท่�เข้�ร์หัสอ�จัจัะจัดั
เก็ี่บอยู่ในำเซิร์์ฟเวอร์์ IDS เป็นำร์ะยะเวล�สั�นำๆ จันำกี่ว่�อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�รั์บจัะอ่�นำข้อมูล (ตัวอย่�งเช่ื่นำ ทันำท่ท่�เปิด iPhone, 
iPad หร่์อ iPod touch ห�กี่ปิดเคร่์�องอยู่) Apple จัะไม่ส�ม�ร์ถอ่�นำข้อมูลน่ำ�ได้

 การ์วเิคร์าะหัเ์วลาหัน้าจัอ
ถ้�ผู้่ใช้ื่เปิดใช้ื่ แชื่ร์์กี่�ร์วเิคร์�ะห์ iPhone และ Watch ข้อมูลท่�ไม่ร์ะบ่ช่ื่�อต่อไปน่ำ�เท่�นัำ�นำท่�จัะถูกี่ร์วบร์วมเพ่�อให้ Apple 
ส�ม�ร์ถทำ�คว�มเข้�ใจัได้ด่ยิ�งข่�นำถ่งวธิีท่่�เวล�หน้ำ�จัอถูกี่ใช้ื่ง�นำ:

• เวล�หน้ำ�จัอเปิดใช้ื่อยู่ในำร์ะหว่�งผู้่ช่ื่วยตั�งค่�หร่์อในำภั�ยหลังในำกี่�ร์ตั�งค่�

• เปล่�ยนำในำกี่�ร์ใช้ื่ง�นำหมวดหมู่หลังจั�กี่สร้์�งกี่�ร์จัำ�กัี่ดสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำ (ภั�ยในำ 90 วันำ)

• เวล�หน้ำ�จัอเปิดใช้ื่อยู่หร่์อไม่

• เวล�ไม่ใช้ื่ง�นำเปิดใช้ื่อยู่หร่์อไม่

• จัำ�นำวนำคร์ั�งท่�ใช้ื่คำ�ถ�ม “ขอเวล�เพิ�ม”

• จัำ�นำวนำแอปท่�ม่กี่�ร์จัำ�กัี่ด

• จัำ�นำวนำคร์ั�งท่�ผู้่ใช้ื่ดูกี่�ร์ใช้ื่ง�นำในำกี่�ร์ตั�งค่�เวล�หน้ำ�จัอ ปร์ะเภัทร์�ยผู้่ใช้ื่ และปร์ะเภัทร์�ยม่มมอง (ภั�ยในำ ร์ะยะ
ไกี่ล วดิเจัต็)

• จัำ�นำวนำคร์ั�งท่�ผู้่ใช้ื่ไม่สนำใจักี่�ร์จัำ�กัี่ดต�มปร์ะเภัทร์�ยผู้่ใช้ื่

• จัำ�นำวนำคร์ั�งท่�ผู้่ใช้ื่ลบกี่�ร์จัำ�กัี่ดต�มปร์ะเภัทร์�ยผู้่ใช้ื่

ไม่ม่ข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่ง�นำแอปหร่์อเวบ็เฉัพ�ะท่�ร์วบร์วมโดย Apple เม่�อผู้่ใช้ื่เห็นำร์�ยกี่�ร์แอปในำข้อมูลกี่�ร์ใช้ื่เวล�หน้ำ�จัอ 
ไอคอนำแอปจัะถูกี่ด่งจั�กี่ App Store โดยตร์ง ซ่�งไม่ได้เก็ี่บรั์กี่ษ�ข้อมูลใดๆ จั�กี่คำ�ขอเหล่�น่ำ�
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 อภิัธานศััพท์

 กร์ะเปา๋กุญแจั (Keybag)  โคร์งสร้์�งข้อมูลท่�ใช้ื่เพ่�อจัดัเก็ี่บคอลเลกี่ชัื่�นำคล�สกี่่ญแจั แต่ละปร์ะเภัท (ผู้่ใช้ื่ อ่ปกี่ร์ณ์์ 
ร์ะบบ ข้อมูลสำ�ร์อง ข้อมูลท่�ฝึ�กี่ หร่์อข้อมูลสำ�ร์อง iCloud) จัะม่ร์ูปแบบเด่ยวกัี่นำ

ส่วนำหัวปร์ะกี่อบด้วย: เวอร์์ชัื่�นำ (กี่ำ�หนำดให้ม่ส่�เวอร์์ชัื่�นำในำ iOS 12 ข่�นำไป), ปร์ะเภัท (ร์ะบบ ข้อมูลสำ�ร์อง ข้อมูลท่�ฝึ�กี่ 
หร่์อข้อมูลสำ�ร์อง iCloud), ค่� UUID ของกี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag), HMAC ห�กี่กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) ม่กี่�ร์
ลงช่ื่�อ และวธิีก่ี่�ร์ท่�ใช้ื่สำ�หรั์บห่อคล�สกี่่ญแจั: พันำด้วย UID หร่์อ PBKDF2 พร้์อมกัี่บจัำ�นำวนำ salt และ iteration

ร์�ยกี่�ร์คล�สกี่่ญแจั: UUID ของกี่่ญแจั, คล�ส (คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลของไฟล์หร่์อพวงกี่่ญแจั), ปร์ะเภัทกี่�ร์
ห่อ (กี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ UID เท่�นัำ�นำ ค่อกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ UID และกี่่ญแจัท่�ได้จั�กี่ร์หัส), คล�สกี่่ญแจัท่�ถูกี่ห่อ และกี่่ญแจั
ส�ธี�ร์ณ์ะสำ�หรั์บคล�สแบบไม่สมม�ตร์

 กลไกการ์เข้าร์หัสั AES  ส่วนำปร์ะกี่อบฮ�ร์์ดแวร์์โดยเฉัพ�ะท่�ใช้ื่ง�นำ AES

 การ์เข้าถึงหัน่วยความจัำาโดยติร์ง (DMA)  ค่ณ์สมบัติท่�ช่ื่วยให้ร์ะบบย่อยของฮ�ร์์ดแวร์์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�หลักี่
ได้โดยตร์ง โดยไม่ผ่่�นำ CPU ได้

 การ์เทียบผัู้งมุมร์อยเส้นใต้ิผิู้วหันัง  กี่�ร์แสดงเชิื่งคณิ์ตศ�สตร์์ของทิศท�งและคว�มกี่ว้�งของร์อยท่�ได้ม�จั�กี่
ส่วนำหน่ำ�งของล�ยนิำ�วม่อ

 การ์ปกปอ้งข้อมูล  กี่ลไกี่ป้องกัี่นำไฟล์และพวงกี่่ญแจัสำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ท่�ร์องรั์บ และอ�จัหม�ยถ่ง API ท่�แอป
ใช้ื่เพ่�อปกี่ป้องไฟล์และร์�ยกี่�ร์ในำพวงกี่่ญแจัได้เช่ื่นำกัี่นำ

 การ์ปกปอ้งความสมบูร์ณ์์ของหัน่วยปร์ะมวลผู้ลร่์วมของร์ะบบ (SCIP)  กี่ลไกี่ท่� Apple ใช้ื่ซ่�งได้รั์บกี่�ร์ออกี่แบบ
ม�เพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์แก้ี่ไขเฟิร์์มแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วม

 การ์พััน  กี่ร์ะบวนำกี่�ร์เปล่�ยนำร์หัสของผู้่ใช้ื่เป็นำกี่่ญแจัเข้�ร์หัสและเสริ์มด้วย UID ของอ่ปกี่ร์ณ์์ กี่ร์ะบวนำกี่�ร์น่ำ�ช่ื่วย
ทำ�ให้แน่ำใจัได้ว่�จัะต้องทำ�กี่�ร์โจัมต่ด้วย Brute-force ในำตัวอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์ะบ่ จั่งม่อัตร์�จัำ�กัี่ดและไม่ส�ม�ร์ถโจัมต่
แบบคู่ขนำ�นำได้ อัลกี่อร์ิท่มกี่�ร์พันำค่อ PBKDF2 ซ่�งใช้ื่ AES ท่�ใส่กี่่ญแจัด้วย UID ของอ่ปกี่ร์ณ์์เป็นำฟังก์ี่ชัื่�นำแบบก่ี่�งส่่ม 
(PRF) สำ�หรั์บกี่�ร์ทำ�ซำ�แต่ละครั์�ง

 การ์สุ่มเค้าโคร์งพืั�นที�ที�อยู่ (ASLR)  เทคนิำคท่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ใช้ื่เพ่�อทำ�ให้กี่�ร์ใช้ื่ปร์ะโยชื่น์ำจั�กี่ช่ื่องโหวข่องข้อผิ่ด
พล�ดของซอฟต์แวร์์ย�กี่ข่�นำม�กี่ โดยกี่�ร์ทำ�ให้แน่ำใจัว่�ไม่ส�ม�ร์ถค�ดเด�ท่�อยู่หน่ำวยคว�มจัำ�และออฟเซ็ตได้ จั่ง
ทำ�ให้ไม่ส�ม�ร์ถเข่ยนำโค้ดเพ่�อเจั�ะช่ื่องโหวแ่บบต�ยตัว

 การ์หัอ่กุญแจั  กี่�ร์เข้�ร์หัสกี่่ญแจัหน่ำ�งด้วยอ่กี่กี่่ญแจัหน่ำ�ง โดย iOS และ iPadOS ใช้ื่กี่�ร์ห่อกี่่ญแจัแบบ NIST AES 
ต�ม RFC 3394

 การ์อนุญาติซอฟต์ิแวร์์ร์ะบบ  กี่ร์ะบวนำกี่�ร์ท่�ร์วมกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�สร้์�งอยู่ในำฮ�ร์์ดแวร์์กัี่บบริ์กี่�ร์ออนำไลน์ำเพ่�อ
ตร์วจัสอบให้แน่ำใจัว่�ม่เพ่ยงซอฟต์แวร์์จัริ์งจั�กี่ Apple ซ่�งเหม�ะสมกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บเท่�นัำ�นำท่�จัะถูกี่ส่งมอบและ
ติดตั�งในำช่ื่วงเวล�ท่�อัปเกี่ร์ด

 กุญแจัที�ได้จัากร์หัสั (PDK)  กี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ได้จั�กี่กี่�ร์เช่ื่�อมโยงร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่เข้�กัี่บกี่่ญแจั SKP ร์ะยะ
ย�วและ UID ของ Secure Enclave

 กุญแจัร์ะบบไฟล์  กี่่ญแจัท่�เข้�ร์หัสเมต�ด�ต้�ของแต่ละไฟล์ ร์วมถ่งคล�สกี่่ญแจั โดยจัะเก็ี่บอยู่ในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล
ท่�ลบได้เพ่�อทำ�กี่�ร์ลบข้อมูลอย่�งร์วดเร็์ว แทนำท่�จัะเก็ี่บเป็นำคว�มลับ

https://www.ietf.org/rfc/rfc3394.txt
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 กุญแจัร์ายไฟล์  กี่่ญแจัท่�ใช้ื่โดยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลเพ่�อเข้�ร์หัสไฟล์บนำร์ะบบไฟล์ กี่่ญแจัร์�ยไฟล์จัะถูกี่ห่อด้วยคล�ส
กี่่ญแจัและจััดเก็ี่บไวใ้นำเมต�ด�ต้�ของไฟล์

 กุญแจัสื�อ  ส่วนำหน่ำ�งของลำ�ดับชัื่�นำกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ช่ื่วยให้กี่�ร์ลบข้อมูลปลอดภััยและทำ�ได้โดยอัตโนำมัติ ในำ iOS, 
iPadOS, tvOS และ watchOS กี่่ญแจัส่�อจัะห่อเมต�ด�ต้�บนำดิสก์ี่โวล่่มข้อมูล (และถ้�ไม่ม่ ก็ี่จัะไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่ง
กี่่ญแจัร์�ยไฟล์ทั�งหมดได้ ทำ�ให้ไฟล์ท่�ปกี่ป้องด้วยกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้) ในำ macOS กี่่ญแจัส่�อจัะ
ห่อข้อมูลกี่�ร์ป้อนำ เมต�ด�ต้�ทั�งหมด และข้อมูลบนำดิสก์ี่โวล่่มท่�ปกี่ป้องด้วย FileVault ในำกี่ร์ณ่์ใดกี่ร์ณ่์หน่ำ�งน่ำ� กี่�ร์ลบ
ข้อมูลของกี่่ญแจัส่�อจัะทำ�ให้ข้อมูลท่�เข้�ร์หัสไม่ส�ม�ร์ถเข้�ถ่งได้

 เงนิอุดหันุนด้านความปลอดภััยของ Apple  ร์�งวลัท่� Apple มอบให้นัำกี่วจิัยัท่�แจัง้ช่ื่องโหว่ท่�ส่งผ่ลกี่ร์ะทบต่อร์ะบบ
ปฏิิบัติกี่�ร์ท่�จัดัส่งล่�ส่ดและเก่ี่�ยวข้องกัี่บฮ�ร์์ดแวร์์ร์่่นำล่�ส่ด

 ตัิวควบคุม SSD  ร์ะบบย่อยฮ�ร์์ดแวร์์ท่�จัดักี่�ร์ส่�อในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล (ไดร์ฟ์โซลิดสเตท)

 ตัิวควบคุมหัน่วยความจัำา  ร์ะบบย่อยในำร์ะบบบนำชิื่ปท่�ควบค่มอินำเทอร์์เฟซร์ะหว�่งร์ะบบบนำชิื่ปและหน่ำวยคว�มจัำ�หลักี่

 ตัิวร์ะบุแหัล่งทรั์พัยากร์สากล (URI)  สตริ์งอักี่ขร์ะท่�ร์ะบ่แหล่งข้อมูลบนำเวบ็

 บริ์การ์การ์แจัง้ผู้ลักข้อมูลของ Apple (APNs)  บริ์กี่�ร์ของ Apple ท่�คร์อบคล่มทั�วโลกี่ ซ่�งจัะนำำ�ส่งกี่�ร์แจัง้
เต่อนำแบบผ่ลักี่ข้อมูลไปท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ Apple

 บริ์การ์ข้อมูลปร์ะจัำาตัิว (IDS) ของ Apple  ไดเร์กี่ทอร่์กี่่ญแจัส�ธี�ร์ณ์ะ iMessage, ท่�อยู่ APNs, และเบอร์์
โทร์ศัพท์และท่�อยู่อ่เมลของ Apple ใช้ื่เพ่�อค้นำห�กี่่ญแจัและท่�อยู่อ่ปกี่ร์ณ์์

 บิติ Seed ซอฟต์ิแวร์์  บิตสำ�หรั์บกี่�ร์ใช้ื่ง�นำเฉัพ�ะในำกี่ลไกี่ AES ของ Secure Enclave ท่�ผ่นำวกี่กัี่บ UID เม่�อสร้์�ง
กี่่ญแจัจั�กี่ UID บิต Seed ซอฟต์แวร์์แต่ละร์�ยกี่�ร์ม่บิตล็อคท่�สอดคล้องกัี่นำ Boot ROM และร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ในำ 
Secure Enclave ส�ม�ร์ถเปล่�ยนำค่�ของบิต Seed ซอฟต์แวร์์ได้อย่�งอิสร์ะตร์�บเท่�ท่�บิตล็อคยังไม่ได้ตั�งค่� หลัง
จั�กี่ตั�งค่�บิตล็อคแล้ว จัะไม่ส�ม�ร์ถแก้ี่ไขทั�งบิต Seed ซอฟต์แวร์์และบิตล็อคได้ บิต Seed ซอฟต์แวร์์และล็อค
ของซอฟต์แวร์์จัะถูกี่ร่์เซ็ตเม่�อร่์บูต Secure Enclave

 โปร์ไฟล์การ์กำาหันดสิทธิิ�  ไฟล์ร์�ยกี่�ร์ค่ณ์สมบัติ (ไฟล์ .plist) ท่�ลงช่ื่�อโดย Apple ซ่�งม่ช่ื่ดเอนำทิต่�และสิทธีิ�ท่�ทำ�ให้
ส�ม�ร์ถติดตั�งและทดสอบแอปต่�งๆ บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ iOS หร่์อ iPadOS ได้ โปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่�ร์พัฒนำ�จัะ
แสดงร์�ยกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�นัำกี่พัฒนำ�เล่อกี่เพ่�อแจักี่จั่�ยเป็นำกี่�ร์เฉัพ�ะกิี่จั และโปร์ไฟล์กี่�ร์กี่ำ�หนำดสิทธีิ�กี่�ร์แจักี่จั่�ยจัะม่ 
ID แอปของแอปท่�องค์กี่ร์พัฒนำ�

 พัวงกุญแจั  โคร์งสร้์�งพ่�นำฐ�นำและช่ื่ด API ท่�ร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple และแอปของบ่คคลหร่์อบริ์ษัทอ่�นำใช้ื่เพ่�อ
จััดเก็ี่บและด่งข้อมูลร์หัสผ่่�นำ กี่่ญแจั และข้อมูลย่นำยันำตัวตนำท่�เป็นำคว�มลับอ่�นำๆ

 พืั�นที�จัดัเก็บข้อมูลที�ลบได้  พ่�นำท่�หน่ำ�งในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล NAND ท่�ใช้ื่จัดัเก็ี่บกี่่ญแจัเข้�ร์หัสโดยเฉัพ�ะ ซ่�งส�ม�ร์ถ
จััดกี่�ร์ได้โดยตร์งและส�ม�ร์ถลบข้อมูลได้อย่�งปลอดภััย ถ่งแม้ว่�พ่�นำท่�น่ำ�จัะไม่ส�ม�ร์ถปกี่ป้องข้อมูลห�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์
อยู่ในำคร์อบคร์องของผู้่โจัมต่แต่กี่่ญแจัท่�เก็ี่บอยู่ในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลท่�ลบได้จัะส�ม�ร์ถใช้ื่เป็นำส่วนำหน่ำ�งของลำ�ดับชัื่�นำ
กี่่ญแจัเพ่�อทำ�กี่�ร์ลบข้อมูลอย่�งร์วดเร็์วและใช้ื่ในำกี่�ร์ช่ื่วยป้องกัี่นำภััยจั�กี่กี่�ร์โจัมต่ท่�อ�จัเกิี่ดข่�นำในำอนำ�คต

 เฟิร์์มแวร์์ Unified Extensible Firmware Interface (UEFi)  เทคโนำโลย่ทดแทนำสำ�หรั์บ BIOS เพ่�อเช่ื่�อมต่อ
เฟิร์์มแวร์์กัี่บร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของคอมพิวเตอร์์

 โมดูลรั์กษาความปลอดภััยฮาร์์ดแวร์์ (HSM)  คอมพิวเตอร์์ท่�ทนำต่อกี่�ร์แทร์กี่แซงเป็นำพิเศษซ่�งจัะปกี่ป้องและ
จััดกี่�ร์กี่่ญแจัดิจัติอล

 ร์ะบบบนชิีป (SoC)  วงจัร์ร์วม (IC) ท่�ร์วมองค์ปร์ะกี่อบหล�ยส่วนำไวใ้นำชิื่ปชิื่�นำเด่ยว หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแอปพลิเคชัื่นำ, 
Secure Enclave และหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลร์่วมอ่�นำๆ เป็นำส่วนำปร์ะกี่อบของ SoC

 วงจัร์ร์วม (IC)  ม่อ่กี่ช่ื่�อหน่ำ�งว่�ไมโคร์ชิีป
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 ส่วนปร์ะกอบพืั�นที�จัดัเก็บข้อมูลอย่างปลอดภััย  ชิื่ปท่�ออกี่แบบด้วยโค้ด RO ท่�ไม่เปล่�ยนำร์ูป ตัวสร้์�งหม�ยเลข
แบบส่่มในำร์ะดับฮ�ร์์ดแวร์์ กี่ลไกี่กี่�ร์เข้�ร์หัส และกี่�ร์ตร์วจัจับักี่�ร์ดัดแปลงท�งกี่�ยภั�พ บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ร์องรั์บ 
Secure Enclave จัะจับัคู่กัี่บส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััยสำ�หรั์บพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลค่� Nonce 
ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ� ในำกี่�ร์อ่�นำและอัปเดตค่� Nonce นัำ�นำ Secure Enclave และชิื่ปสำ�หรั์บจัดัเก็ี่บข้อมูลจัะใช้ื่
โปร์โตคอลคว�มปลอดภััยท่�ช่ื่วยรั์บร์องกี่�ร์เข้�ถ่งแบบพิเศษให้กัี่บค่� Nonce เทคโนำโลย่น่ำ�ม่หล�กี่หล�ยร์่่นำ ซ่�งม่กี่�ร์
รั์บปร์ะกัี่นำคว�มปลอดภััยท่�แตกี่ต่�งกัี่นำไป

 หัน่วยการ์จััดการ์หัน่วยความจัำาข้อมูลเข้า/ข้อมูลออก (IOMMU)  หน่ำวยกี่�ร์จัดักี่�ร์หน่ำวยคว�มจัำ�ข้อมูลเข้�/
ข้อมูลออกี่ ร์ะบบย่อยในำชิื่ปท่�ร์วมเข้�ม�ซ่�งควบค่มกี่�ร์เข้�ถ่งพ่�นำท่�ท่�อยู่จั�กี่อ่ปกี่ร์ณ์์และอ่ปกี่ร์ณ์์ต่อพ่วงข้อมูลเข้�/
ข้อมูลออกี่อ่�นำๆ

 โหัมดการ์กู้คืน  โหมดท่�ใช้ื่กีู่้ค่นำอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple หล�ยเคร่์�องห�กี่ไม่ร์ู้จัักี่อ่ปกี่ร์ณ์์ของผู้่ใช้ื่ ผู้่ใช้ื่จั่งส�ม�ร์ถติดตั�งร์ะบบ
ปฏิิบัติกี่�ร์อ่กี่ครั์�งได้

 โหัมดอัปเกร์ดเฟิร์์มแวร์์อุปกร์ณ์์ (DFU)  โหมดท่�โค้ด Boot ROM ของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะร์อให้กีู่้ค่นำผ่่�นำ USB หน้ำ�จัอจัะ
เป็นำส่ดำ�เม่�ออยู่ในำโหมด DFU แต่เม่�อเช่ื่�อมต่อกัี่บคอมพิวเตอร์์ท่�ใช้ื่ iTunes หร่์อ Finder จัะแจัง้ข้อคว�มต่อไปน่ำ�:  
“iTunes (หร่์อ Finder) ตร์วจัพบ (iPad, iPhone หร่์อ iPod touch) ในำโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ ผู้่ใช้ื่ต้องกีู่้ค่นำ (iPad, 
iPhone หร่์อ iPod touch) เคร่์�องน่ำ�ก่ี่อนำจั่งจัะส�ม�ร์ถใช้ื่กัี่บ iTunes (หร่์อ Finder) ได้”

 อัลกอริ์ทึมลายเซ็นดิจัิติอลแบบเส้นโค้งร์ปูไข่ (ECDSA)  อัลกี่อร์ิท่มล�ยเซ็นำดิจัติอลอิงต�มกี่�ร์เข้�ร์หัสเส้นำ
โค้งร์ูปไข่

 AES (มาติร์ฐานการ์เข้าร์หัสัขั�นสูง)  ม�ตร์ฐ�นำกี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ได้รั์บคว�มนิำยมทั�วโลกี่สำ�หรั์บใช้ื่เข้�ร์หัสข้อมูลเพ่�อ
ทำ�ให้เป็นำส่วนำตัว

 AES-XTS  โหมดของ AES ท่�ร์ะบ่อยู่ในำ IEEE 1619-2007 ซ่�งทำ�หน้ำ�ท่�เข้�ร์หัสส่�อในำพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล

 APFS (Apple File System)  ร์ะบบไฟล์เริ์�มต้นำสำ�หรั์บ iOS, iPadOS, tvOS, watchOS และคอมพิวเตอร์์ Mac 
ท่�ใช้ื่ macOS 10.13 ข่�นำไป APFS ม่ค่ณ์สมบัติท่�โดดเด่นำต่�งๆ เช่ื่นำ กี่�ร์เข้�ร์หัสท่�ปลอดภััย กี่�ร์แชื่ร์์พ่�นำท่� สแนำปช็ื่อต 
กี่�ร์ปรั์บขนำ�ดไดเร์กี่ทอร่์อย่�งร์วดเร็์ว และพ่�นำฐ�นำร์ะบบไฟล์ท่�ปรั์บปร์่งแล้ว

 Apple Business Manager  พอร์์ทัลบนำเวบ็ท่�เร่์ยบง่�ยสำ�หรั์บผู้่ดูแลร์ะบบ IT ซ่�งมอบวธิีท่่�ร์วดเร็์วและม่
ปร์ะสิทธีภิั�พเพ่�อให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถปรั์บใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ของ Apple ท่�ได้ซ่�อจั�กี่ Apple โดยตร์งหร่์อจั�กี่ตัวแทนำ
จัำ�หน่ำ�ยท่�ได้รั์บอน่ำญ�ตจั�กี่ Apple หร์่อผู้่ให้บริ์กี่�ร์ องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์
อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� (MDM) โดยอัตโนำมัติได้โดยไม่ต้องแตะหร่์อเตร่์ยมอ่ปกี่ร์ณ์์ก่ี่อนำท่�ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บ

 Apple School Manager  พอร์์ทัลบนำเวบ็ท่�เร่์ยบง่�ยสำ�หรั์บผู้่ดูแลร์ะบบ IT ซ่�งมอบวธิีท่่�ร์วดเร็์วและม่ปร์ะสิทธีภิั�พ
เพ่�อให้องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถปรั์บใช้ื่อ่ปกี่ร์ณ์์ของ Apple ท่�ได้ซ่�อจั�กี่ Apple โดยตร์งหร่์อจั�กี่ตัวแทนำจัำ�หน่ำ�ยท่�ได้รั์บ
อน่ำญ�ตจั�กี่ Apple หร์่อผู้่ให้บริ์กี่�ร์ องค์กี่ร์ส�ม�ร์ถลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์ในำโซลูชัื่�นำกี่�ร์จัดักี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์เคล่�อนำท่� 
(MDM) โดยอัตโนำมัติได้โดยไม่ต้องแตะหร่์อเตร่์ยมอ่ปกี่ร์ณ์์ก่ี่อนำท่�ผู้่ใช้ื่จัะได้รั์บ

 Boot Camp  ยูทิลิต่� Mac ท่�ร์องรั์บกี่�ร์ติดตั�ง Microsoft Windows บนำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ร์องรั์บ

 Boot Progress Register (BPR)  ช่ื่ดของธีงฮ�ร์์ดแวร์์ร์ะบบบนำชิื่ป (SoC) ท่�ซอฟต์แวร์์ส�ม�ร์ถใช้ื่ในำกี่�ร์
ติดต�มโหมดกี่�ร์บูตท่�อ่ปกี่ร์ณ์์ใช้ื่ได้ เช่ื่นำ โหมดอัปเดตเฟิร์์มแวร์์อ่ปกี่ร์ณ์์ (DFU) และโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ หลังจั�กี่ท่�ตั�งค่�
ธีง Boot Progress Register แล้ว ธีงดังกี่ล่�วจัะไม่ส�ม�ร์ถลบออกี่ได้ วธิีก่ี่�ร์น่ำ�จัะอน่ำญ�ตให้ซอฟต์แวร์์ส�ม�ร์ถ
รั์บตัวบ่งช่ื่�ท่�เช่ื่�อถ่อแล้วของสถ�นำะของร์ะบบได้

 Boot ROM  โค้ดแร์กี่ส่ดท่�หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลของอ่ปกี่ร์ณ์์จัะดำ�เนิำนำกี่�ร์เม่�อบูตเป็นำครั์�งแร์กี่ เน่ำ�องจั�กี่เป็นำส่วนำสำ�คัญ
ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ล จัง่ไม่ส�ม�ร์ถดัดแปลงได้ทั�งโดย Apple หร่์อผู้่โจัมต่

 CKRecord  พจันำ�น่ำกี่ร์มของคู่ค่�กี่่ญแจัท่�ม่ข้อมูลท่�บันำท่กี่ไปยังหร่์อด่งข้อมูลจั�กี่ CloudKit

 Data Vault  กี่ลไกี่ท่�บังคับใช้ื่โดยเคอร์์เนำลเพ่�อป้องกัี่นำกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลโดยไม่ได้รั์บอน่ำญ�ตไม่ว่�แอปท่�ร้์องขอจัะอยู่
ในำ Sandbox หร่์อไม่ก็ี่ต�ม
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 Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange Ephemeral (ECDHE)  กี่ลไกี่กี่�ร์แลกี่เปล่�ยนำกี่่ญแจัต�มเส้นำ
โค้งร์ูปไข่ ECDHE จัะอน่ำญ�ตให้ทั�งสองฝึ��ยยินำยอมท่�จัะใช้ื่กี่่ญแจัลับท่�ส�ม�ร์ถป้องกัี่นำไม่ให้ผู้่ท่�แอบอ่�นำข้อคว�ม
จั�กี่ทั�งสองฝึ��ยค้นำพบกี่่ญแจัได้

 Enhanced Serial Peripheral Interface (eSPI)  บัสแบบออลอินำวันำท่�ออกี่แบบม�สำ�หรั์บกี่�ร์ส่�อส�ร์ท่�เช่ื่�อม
ข้อมูลแบบเป็นำช่ื่ด

 Exclusive Chip Identification (ECID)  ตัวร์ะบ่แบบ 64 บิตท่�เป็นำเอกี่ลักี่ษณ์์เฉัพ�ะปร์ะจัำ�หน่ำวยปร์ะมวลผ่ลในำ
อ่ปกี่ร์ณ์์ iOS และ iPadOS แต่ละเคร่์�อง เม่�อรั์บส�ยบนำอ่ปกี่ร์ณ์์เคร่์�องหน่ำ�ง เส่ยงเร่์ยกี่เข้�ของอ่ปกี่ร์ณ์์ท่�จับัคู่ผ่่�นำ 
iCloud ท่�อยู่ใกี่ล้เค่ยงจัะหย่ดลงโดยกี่�ร์โฆษณ์�ผ่่�นำบลูทูธีพลังง�นำตำ� (BLE) 4.0 เป็นำเวล�สั�นำๆ ไบต์ของกี่�ร์
ปร์ะกี่�ศจัะถูกี่เข้�ร์หัสโดยใช้ื่วธิีก่ี่�ร์เด่ยวกัี่บกี่�ร์แจัง้ของ Handoff โดยจัะใช้ื่เป็นำส่วนำหน่ำ�งของกี่ร์ะบวนำกี่�ร์ปรั์บแต่ง
เป็นำเฉัพ�ะบ่คคล และไม่ถ่อว่�เป็นำคว�มลับ

 Gatekeeper  ในำ macOS ม่เทคโนำโลย่ท่�ออกี่แบบม�เพ่�อช่ื่วยให้มั�นำใจัว่�จัะม่เพ่ยงซอฟต์แวร์์ท่�เช่ื่�อถ่อได้เท่�นัำ�นำท่�
ทำ�ง�นำบนำ Mac ของผู้่ใช้ื่

 HMAC  ร์หัสกี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�ข้อคว�มแบบแฮชื่ท่�อิงจั�กี่ฟังก์ี่ชัื่�นำแฮชื่กี่�ร์เข้�ร์หัส

 iBoot  Bootloader ขั�นำท่� 2 สำ�หรั์บอ่ปกี่ร์ณ์์ Apple ทั�งหมด โค้ดท่�โหลด XNU ซ่�งเป็นำส่วนำหน่ำ�งของลำ�ดับกี่�ร์บูต
อย่�งปลอดภััย ข่�นำอยู่กัี่บร์่่นำของร์ะบบบนำชิื่ป (SoC) iBoot อ�จัถูกี่โหลดโดย Low Level Bootloader หร่์อโหลด
โดยตร์งโดย Boot ROM

 ID กลุ่ม (GID)  เหม่อนำ UID แต่จัะเป็นำข้อมูลทั�วไปของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลทั�งหมดในำคล�ส

 ID เฉพัาะ (UID)  กี่่ญแจั AES แบบ 256 บิตท่�ผู้่ผ่ลิตเข่ยนำลงบนำหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลแต่ละตัว ซ่�งเฟิร์์มแวร์์หร่์อ
ซอฟต์แวร์์จัะอ่�นำไม่ได้ และจัะใช้ื่โดยกี่ลไกี่ AES ของฮ�ร์์ดแวร์์ของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลเท่�นัำ�นำ ในำกี่�ร์รั์บกี่่ญแจัของ
จัริ์ง ผู้่โจัมต่จัะต้องโจัมต่ซิลิคอนำของหน่ำวยปร์ะมวลผ่ลด้วยวธิีก่ี่�ร์ท�งกี่�ยภั�พท่�ซับซ้อนำและม่ร์�ค�แพง UID ไม่
เก่ี่�ยวข้องกัี่บข้อมูลจัำ�เพ�ะอ่�นำใดบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ ร์วมถ่งแต่ไม่จัำ�กัี่ดเพ่ยง UDID

 Joint Test Action Group (JTAG)  เคร่์�องม่อแก้ี่ไขข้อผิ่ดพล�ดฮ�ร์์ดแวร์์ม�ตร์ฐ�นำท่�โปร์แกี่ร์มเมอร์์และนัำกี่
พัฒนำ�วงจัร์ใช้ื่

 Low Level Bootloader (LLB)  บนำคอมพิวเตอร์์ Mac ท่�ม่สถ�ปัตยกี่ร์ร์มกี่�ร์บูตสองขั�นำตอนำ LLB ม่โค้ดท่�ใช้ื่
ง�นำโดย Boot ROM ดังนัำ�นำจัง่โหลด iBoot ด้วย เพ่�อเป็นำส่วนำหน่ำ�งของลำ�ดับกี่�ร์บูตอย่�งปลอดภััย

 Mobile Device Management (MDM)  บริ์กี่�ร์ท่�ช่ื่วยให้ผู้่ดูแลร์ะบบจััดกี่�ร์อ่ปกี่ร์ณ์์ท่�ลงทะเบ่ยนำจั�กี่ร์ะยะไกี่ล  
หลังจั�กี่ลงทะเบ่ยนำอ่ปกี่ร์ณ์์แล้ว ผู้่ดูแลร์ะบบส�ม�ร์ถใช้ื่บริ์กี่�ร์ MDM ผ่่�นำเคร่์อข่�ยเพ่�อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ตั�งค่�และ
ทำ�ง�นำอ่�นำๆ บนำอ่ปกี่ร์ณ์์ได้โดยไม่ต้องโต้ตอบกัี่บผู้่ใช้ื่

 NAND  หน่ำวยคว�มจัำ�แฟลชื่แบบถ�วร์

 nonce  หม�ยเลขครั์�งเด่ยวท่�ไม่ซำ�กัี่นำท่�ใช้ื่ในำโปร์โตคอลคว�มปลอดภััยต่�งๆ

 Sealed Key Protection (SKP)  เทคโนำโลย่กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลท่�จัะปกี่ป้องหร่์อปดิผนึกกี่่ญแจักี่�ร์เข้�ร์หัสด้วย
เกี่ณ์ฑ์์ของซอฟต์แวร์์และกี่่ญแจัของร์ะบบท่�ม่เฉัพ�ะในำฮ�ร์์ดแวร์์ (เช่ื่นำ UID ของ Secure Enclave)

 sepOS  เฟิร์์มแวร์์ Secure Enclave ซ่�งอิงจั�กี่ไมโคร์เคอร์์เนำล L4 เวอร์์ชัื่�นำท่� Apple กี่ำ�หนำดเอง

 xART  ตัวย่อสำ�หรั์บเทคโนำโลย่ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�แบบขย�ย ช่ื่ดของบริ์กี่�ร์ท่�ให้บริ์กี่�ร์พ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลถ�วร์
ท่�เข้�ร์หัสและม่กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สำ�หรั์บ Secure Enclave โดยม่คว�มส�ม�ร์ถในำกี่�ร์ป้องกัี่นำกี่�ร์เล่นำซำ�ต�ม
สถ�ปัตยกี่ร์ร์มของท่�จัดัเก็ี่บข้อมูล ดูส่วนำปร์ะกี่อบพ่�นำท่�จัดัเก็ี่บข้อมูลอย่�งปลอดภััย

 XNU  เคอร์์เนำลท่�เป็นำหัวใจัสำ�คัญของร์ะบบปฏิิบัติกี่�ร์ของ Apple ซ่�งจัะถูกี่อน่ำม�นำว่�เช่ื่�อถ่อได้ และบังคับใช้ื่
ม�ตร์กี่�ร์รั์กี่ษ�คว�มปลอดภััยต่�งๆ เช่ื่นำ กี่�ร์ลงช่ื่�อโค้ด, Sandbox, กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ� และกี่�ร์ส่่มเค้�โคร์ง
พ่�นำท่�ท่�อยู่ (ASLR)

 XProtect  ในำ macOS ม่เทคโนำโลย่ป้องกัี่นำไวรั์สสำ�หรั์บกี่�ร์ตร์วจัจับัและกี่ำ�จัดัมัลแวร์์ด้วยล�ยเซ็นำ
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  ปร์ะวัติการ์แก้ไขเอกสาร์

ปร์ะวัติการ์แก้ไขเอกสาร์
วนัที� เนื�อหัาสร์ปุ

ธีนัำว�คม 2022 หัวข้อท่�เพิ�ม:

• กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลขั�นำสูงสำ�หรั์บ i Cloud

หัวข้อท่�อัปเดต:

• ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ i Cloud

• กี่�ร์เข้�ร์หัส i Cloud

• คว�มปลอดภััยของข้อมูลสำ�ร์อง i Cloud

• คว�มปลอดภััยของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่

• คว�มปลอดภััยของผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่
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วนัที� เนื�อหัาสร์ปุ

พฤษภั�คม 2022 อัปเดตสำ�หรั์บ:

• iOS 15.4

• iPadOS 15.4

• macOS 12.3

• tvOS 15.4

• watchOS 8.5

หัวข้อท่�เพิ�ม:

• ข้อจัำ�กัี่ดสำ�หรั์บ recovery OS ท่�จับัคู่แล้ว

• Local Operating System Version (love)

• กี่�ร์แชื่ร์์ข้อมูลส่ขภั�พ

• คว�มปลอดภััยของผู้่ติดต่อกี่�ร์กีู่้ค่นำบัญช่ื่

• คว�มปลอดภััยของผู้่ติดต่อรั์บมร์ดกี่

• Tap to Pay on i Phone อย่�งปลอดภััย

• กี่�ร์เข้�ถ่งโดยใช้ื่กี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• กี่�ร์เข้�ถ่งปร์ะเภัทข้อมูลปร์ะจัำ�ตัว

• บัตร์ปร์ะจัำ�ตัวในำกี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม Home Kit ท่�ร์องรั์บ Siri

หัวข้อท่�อัปเดต:

• Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID

• Face ID, Touch ID, ร์หัส และร์หัสผ่่�นำ

• คว�มปลอดภััยของกี่�ร์จับัคู่ใบหน้ำ�

• บัตร์โดยส�ร์ด่วนำท่�ม่พลังง�นำสำ�ร์อง

• โหมดกี่�ร์บูตสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• เน่ำ�อห�ของไฟล์ Local Policy สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• คว�มปลอดภััยของดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อในำ iOS, iPadOS และ 
macOS

• คว�มปลอดภััยของร์ะบบสำ�หรั์บ watchOS

• อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยของ Apple

• บทบ�ทของ Apple File System

• กี่�ร์ปกี่ป้องกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ของแอป

• ข้อมูลเบ่�องต้นำเก่ี่�ยวกัี่บคว�มปลอดภััยของแอปสำ�หรั์บ macOS

• กี่�ร์ป้องกัี่นำมัลแวร์์ในำ macOS

• ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ i Cloud

• กี่�ร์เช่ื่�อมข้อมูลพวงกี่่ญแจัท่�ปลอดภััย

• กี่�ร์กีู่้ค่นำพวงกี่่ญแจั i Cloud ท่�ปลอดภััย

• กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วยบัตร์โดยใช้ื่ Apple Pay

• บัตร์ผ่่�นำแบบไร์้กี่�ร์สัมผั่สในำ Apple Pay

• กี่�ร์ทำ�ให้บัตร์ใช้ื่ง�นำไม่ได้ด้วย Apple Pay

• กี่�ร์สมัคร์ Apple Card

• คว�มปลอดภััยของ Apple Cash

• กี่�ร์เพิ�มบัตร์โดยส�ร์และบัตร์ e Money ไปยังกี่ร์ะเป๋�สต�งค์

• Apple Messages for Business ท่�ปลอดภััย

• คว�มปลอดภััยของ Face Time

• คว�มปลอดภััยของกี่่ญแจัร์ถในำ iOS

• คว�มปลอดภััยของ Apple Configurator

หัวข้อท่�ถูกี่เอ�ออกี่:

• อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม Home Kit และ i Cloud
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พฤษภั�คม 2021 อัปเดตสำ�หรั์บ:

• iOS 14.5

• iPadOS 14.5

• macOS 11.3

• tvOS 14.5

• watchOS 7.4

หัวข้อท่�เพิ�ม:

• Magic Keyboard ท่�ม่ Touch ID

• คว�มตั�งใจัท่�ปลอดภััยและกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บ Secure Enclave

• ปลดล็อคอัตโนำมัติ และ Apple Watch

• แฮชื่ร์�ยกี่�ร์ Image4 Custom OS (coih)

หัวข้อท่�แก้ี่ไข:

• เพิ�มสองธีร่์กี่ร์ร์มโหมดเร่์งด่วนำใหม่ในำบัตร์เร่์งด่วนำท่�ม่
พลังง�นำสำ�ร์อง

• เน่ำ�อห�สร์่ปของค่ณ์สมบัติ Secure Enclave ท่�ได้รั์บกี่�ร์แก้ี่ไข

• เน่ำ�อห�ร์�ยกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ถูกี่เพิ�มไปยังกี่�ร์บูตหล�ยร์�ยกี่�ร์
อย่�งปลอดภััย (smb3)

• เน่ำ�อห�เพิ�มเติมสำ�หรั์บ Sealed Key Protection (SKP)
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กี่่มภั�พันำธี ์2021 อัปเดตสำ�หรั์บ:

• iOS 14.3

• iPadOS 14.3

• macOS 11.1

• tvOS 14.3

• watchOS 7.2

หัวข้อท่�เพิ�ม:

• กี่�ร์ใช้ื่ i Boot ท่�ปลอดภััยสำ�หรั์บหน่ำวยคว�มจัำ�

• กี่ร์ะบวนำกี่�ร์บูตสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• โหมดกี่�ร์บูตสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• กี่�ร์ควบค่มนำโยบ�ยคว�มปลอดภััยดิสก์ี่เริ์�มต้นำร์ะบบสำ�หรั์บ Mac  
ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• กี่�ร์สร้์�งและกี่�ร์จัดักี่�ร์กี่่ญแจัท่�ลงช่ื่�อ Local Policy

• เน่ำ�อห�ของไฟล์ Local Policy สำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Apple Silicon

• คว�มปลอดภััยของดิสก์ี่โวล่่มร์ะบบท่�ลงช่ื่�อในำ iOS, iPadOS และ 
macOS

• อ่ปกี่ร์ณ์์กี่�ร์วจิัยัด้�นำคว�มปลอดภััยของ Apple

• กี่�ร์ตร์วจัสอบร์หัสผ่่�นำ

• คว�มปลอดภััยของ IPv6

• คว�มปลอดภััยของกี่่ญแจัร์ถในำ iOS

หัวข้อท่�อัปเดต:

• Secure Enclave

• กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อไมโคร์โฟนำฮ�ร์์ดแวร์์

• recovery OS และสภั�พแวดล้อมกี่�ร์วินิำจัฉััยสำ�หรั์บ Mac ท่�ใช้ื่ Intel

• กี่�ร์ปกี่ป้องกี่�ร์เข้�ถ่งหน่ำวยคว�มจัำ�โดยตร์งสำ�หรั์บ
คอมพิวเตอร์์ Mac

• ส่วนำขย�ยเคอร์์เนำลในำ macOS

• กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของร์ะบบ

• คว�มปลอดภััยของร์ะบบสำ�หรั์บ watchOS

• กี่�ร์จัดักี่�ร์ File Vault ในำ macOS

• กี่�ร์เข้�ถ่งของแอปไปยังร์หัสผ่่�นำท่�บันำท่กี่ไว้

• คำ�แนำะนำำ�สำ�หรั์บคว�มปลอดภััยของร์หัสผ่่�นำ

• คว�มปลอดภััยของ Apple Cash

• Apple Messages for Business ท่�ปลอดภััย

• คว�มเป็นำส่วนำตัวของ Wi-Fi

• คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง

• คว�มปลอดภััยของ Apple Configurator
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เมษ�ยนำ 2020 อัปเดตสำ�หรั์บ:

• iOS 13.4

• iPadOS 13.4

• macOS 10.15.4

• tvOS 13.4

• watchOS 6.2

ร์�ยกี่�ร์อัปเดต:

• กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อไมโคร์โฟนำของ i Pad ถูกี่เพิ�มไปยัง กี่�ร์เลิกี่เช่ื่�อมต่อ
ไมโคร์โฟนำฮ�ร์์ดแวร์์

• เพิ�ม Data Vault ไปท่� กี่�ร์ปกี่ป้องกี่�ร์เข้�ถ่งข้อมูลผู้่ใช้ื่ของแอป

• ร์�ยกี่�ร์อัปเดตสำ�หรั์บกี่�ร์จัดักี่�ร์ File Vault ในำ macOS และเคร่์�อง
ม่อบร์ร์ทัดคำ�สั�ง

• กี่�ร์เพิ�มเคร่์�องม่อสำ�หรั์บเอ�มัลแวร์์ออกี่ในำกี่�ร์ป้องกัี่นำจั�กี่มัลแวร์์
ในำ macOS

• ร์�ยกี่�ร์อัปเดตสำ�หรั์บคว�มปลอดภััยของ i Pad ท่�แชื่ร์์ในำ iPadOS

ธีนัำว�คม 2019 ผ่ส�นำคู่ม่อคว�มปลอดภััยของ iOS ภั�พร์วมคว�มปลอดภััยของ 
macOS และภั�พร์วมชิื่ป Apple T2 Security

อัปเดตสำ�หรั์บ:

• iOS 13.3

• iPadOS 13.3

• macOS 10.15.2

• tvOS 13.3

• watchOS 6.1.1

กี่�ร์ควบค่มคว�มเป็นำส่วนำตัว, Siri และคำ�แนำะนำำ�โดย Siri และกี่�ร์
ป้องกัี่นำกี่�ร์ติดต�มอัจัฉัริ์ยะบนำ Safari ได้ถูกี่เอ�ออกี่แล้ว ให้ดูท่� 
https://www.apple.com/th/privacy/ สำ�หรั์บข้อมูลล่�ส่ดเก่ี่�ยวกัี่บ
ค่ณ์สมบัติเหล่�นัำ�นำ

พฤษภั�คม 2019 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 12.3

• ร์องรั์บ TLS 1.3

• คำ�อธีบิ�ยฉับับแก้ี่ไขของคว�มปลอดภััยของ Air Drop

• โหมด DFU และโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ

• ข้อกี่ำ�หนำดกี่�ร์ตั�งร์หัสสำ�หรั์บกี่�ร์เช่ื่�อมต่อกัี่บอ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม

พฤศจัิกี่�ยนำ 2018 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 12.1

• Face Time แบบกี่ล่่ม

กัี่นำย�ยนำ 2018 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 12 Secure Enclave

• กี่�ร์ปกี่ป้องคว�มสมบูร์ณ์์ของ OS

• บัตร์โดยส�ร์ด่วนำท่�ม่พลังง�นำสำ�ร์อง

• โหมด DFU และโหมดกี่�ร์กีู่้ค่นำ

• อ่ปกี่ร์ณ์์เสริ์ม Home Kit TV Remote

• บัตร์ผ่่�นำแบบไร์้กี่�ร์สัมผั่ส

• บัตร์นัำกี่เร่์ยนำ

• คำ�แนำะนำำ�โดย Siri

• คำ�สั�งลัดในำ Siri

• แอปคำ�สั�งลัด

• กี่�ร์จัดักี่�ร์ร์หัสผ่่�นำของผู้่ใช้ื่

• เวล�หน้ำ�จัอ

• กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยและโปร์แกี่ร์ม

https://www.apple.com/th/privacy/
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กี่ร์กี่ฎี�คม 2018 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 11.4

• นำโยบ�ยท�งช่ื่วมิติ

• Home Kit

• Apple Pay

• กี่�ร์สนำทนำ�ท�งธีร่์กิี่จั

• แอปข้อคว�มบนำ i Cloud

• Apple Business Manager

ธีนัำว�คม 2017 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 11.2

• Apple Pay Cash

ต่ล�คม 2017 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 11.1

• กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยและโปร์แกี่ร์ม

• Touch ID/Face ID

• โน้ำตท่�แชื่ร์์

• กี่�ร์เข้�ร์หัสแบบต้นำท�งถ่งปล�ยท�ง Cloud Kit

• อัปเดต TLS

• Apple Pay, กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วย Apple Pay บนำเวบ็

• คำ�แนำะนำำ�โดย Siri

• i Pad ท่�แชื่ร์์

กี่ร์กี่ฎี�คม 2017 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 10.3

• Secure Enclave

• กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลไฟล์

• กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag)

• กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยและโปร์แกี่ร์ม

• Siri Kit

• Health Kit

• คว�มปลอดภััยของเคร่์อข่�ย

• บลูทูธี

• i Pad ท่�แชื่ร์์

• โหมดสูญห�ย

• กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำเคร่์�อง

• กี่�ร์ควบค่มคว�มเป็นำส่วนำตัว

ม่นำ�คม 2017 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 10 คว�มปลอดภััยของร์ะบบ

• คล�สกี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูล

• กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััยและโปร์แกี่ร์ม

• Home Kit, Replay Kit, Siri Kit

• Apple Watch

• Wi-Fi, VPN

• กี่�ร์ลงช่ื่�อเข้�ครั์�งเด่ยว

• Apple Pay, กี่�ร์ชื่ำ�ร์ะเงนิำด้วย Apple Pay บนำเวบ็

• กี่�ร์เตร่์ยมใช้ื่ง�นำบัตร์เคร์ดิต บัตร์เดบิต และบัตร์เติมเงนิำ

• คำ�แนำะนำำ�โดย Safari
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พฤษภั�คม 2016 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 9.3

• Apple ID ท่�ม่กี่�ร์จัดักี่�ร์

• กี่�ร์ตร์วจัสอบสิทธีิ�สองปัจัจัยัสำ�หรั์บ Apple ID

• กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag)

• กี่�ร์รั์บร์องคว�มปลอดภััย

• โหมดสูญห�ย และกี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่ง�นำเคร่์�อง

• โน้ำตท่�ปลอดภััย

• Apple School Manager

• i Pad ท่�แชื่ร์์

กัี่นำย�ยนำ 2015 อัปเดตสำ�หรั์บ iOS 9 กี่�ร์ล็อคกี่�ร์เข้�ใช้ื่เคร่์�อง Apple Watch

• นำโยบ�ยเก่ี่�ยวกัี่บร์หัส

• กี่�ร์ร์องรั์บ API ของ Touch ID

• กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลบนำ A8 จัะใช้ื่ AES-XTS

• กี่ร์ะเป๋�กี่่ญแจั (Keybag) สำ�หรั์บกี่�ร์อัปเดตซอฟต์แวร์์ท่�ไม่ต้อง
จััดกี่�ร์

• ร์�ยกี่�ร์อัปเดตใบรั์บร์อง

• โมเดลกี่�ร์เช่ื่�อถ่อแอปขององค์กี่ร์

• กี่�ร์ปกี่ป้องข้อมูลสำ�หรั์บท่�คั�นำหน้ำ� Safari

• คว�มปลอดภััยของกี่�ร์ส่งข้อมูลแอป

• ข้อมูลจัำ�เพ�ะของ VPN

• กี่�ร์เข้�ถ่ง i Cloud ร์ะยะไกี่ลสำ�หรั์บ Home Kit

• บัตร์สะสมแต้ม Apple Pay และแอปของผู้่ออกี่บัตร์ Apple Pay

• กี่�ร์ทำ�ดัชื่น่ำบนำอ่ปกี่ร์ณ์์ของ Spotlight

• โมเดลกี่�ร์จับัคู่ iOS

• Apple Configurator 2

• กี่�ร์จัำ�กัี่ด
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