วิธีทำ�ให้ไดร์ฟ USB สามารถสืบค้นข้อมูลได้
โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของส่วนการทำ�งานปลายทาง
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เกริ่นนำ�
เมื่อเดือนมกราคม 1996 มาตรฐาน USB 1.0 อย่างเป็นทางการได้เปิดตัวขึ้นและถือเป็นยุคใหม่ของมาตรฐานร่วมที่ช่วย
เพิ่มความสะดวกและการใช้งานแบบอเนกประสงค์ให้กับผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและสำ�หรับผู้ใช้ปลายทางเอง 25 ปี
ต่อมา พอร์ตดังกล่าวก็ยังสามารถรองรับการทำ�งานข้ามเวอร์ชั่นระหว่างกัน USB สามารถผงาดขึ้นมาเป็นพระเอกตัวจริง
ในฐานะอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หรือสมาร์ทโฟน
การใช้งานแบบ Plug-and-Play ที่ไม่ยุ่งยากของ USB และความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่องทำ�ให้สื่อบันทึกข้อมูล USB แบบพกพากลายเป็นเจ้าสังเวียนที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ แต่
ความสะดวกก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในโลกปัจจุบัน หาก
ไม่มีการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ระบบการป้องกันส่วนการทำ�งานปลายทาง
ที่คอมพิวเตอร์โฮสต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม ผู้ใช้ที่ไม่
ระมัดระวังในการใช้สื่อบันทึกข้อมูล USB ก็อาจทำ�ให้ตนเองหรือบุคคลอื่นถูกเจาะข้อมูลได้
ง่าย ๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายตามมา หรือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานใน
ภาครวมหรือแม้แต่กับภาครัฐเอง
นอกเหนือไปจากการปกป้องระบบโฮสต์ ไดร์ฟ USB ยังควรได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และเทคโนโลยีเข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์ในตัวอุปกรณ์ วิธีการนี้เป็นแนวทางการป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพ เราจะพิจารณาแนวทางที่ดีที่สุดใน
การใช้ไดร์ฟ USB ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับไดร์ฟ USB โดยทั่วไป
แม้ว่าแนวทางแบบผสมผสานจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่ประสิทธิภาพของระบบเข้ารหัสและส่วนประกอบฮาร์ดแวร์
ของไดร์ฟ USB เองก็มีความสำ�คัญที่ต้องพิจารณาไม่แพ้กัน องค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมด้าน
การเงินไปจนถึงสุขภาพ รวมไปถึงการผลิตและการทหาร นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำ�คัญสำ�หรับการทำ�งานทางไกลที่
อาจไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย มีจุดสุ่มเสี่ยง หรือมีข้อจำ�กัดบางประการ
ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์มีมาตรฐานการรับรองต่างกันไปตามระดับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา
คุณลักษณะต่าง ๆ และทางเลือกในการปรับแต่งจะทำ�ให้ไดร์ฟเหล่านี้สามารถนำ�มาใช้เป็นอุปกรณ์แบบแยกเดี่ยวที่มี
ความเหมาะสมภายใต้มาตรการป้องกันที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่เปราะบางทั้งหมด
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การรับรองพอร์ตการใช้งาน: สื่อบันทึกข้อมูล USB จะต้องผ่านเกณฑ์ของ
ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อมูลสูญหายเพื่อการจัดการส่วนการทำ�งานปลายทาง
นับเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่มีการนำ�แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสและมัลแวร์มาใช้เพื่อป้องกันระบบการทำ�งาน
ในเบื้องต้น โดยจะทำ�การสแกนข้อมูลดาวน์โหลดและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัติ และแจ้งผลหรือจัดการข้อมูลที่
น่าสงสัยต่าง ๆ การป้องกันจากซอฟต์แวร์ Next Generation Anti-Virus (NGAV) ถือเป็นพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้น แทนที่
จะใช้ฐานข้อมูลไวรัสที่อัพเดตอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว NGAV ใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้จาก
พฤติกรรมเพื่อระบุและจัดการภัยคุกคามที่ไม่รู้จัก
แต่นไ่ี ม่ใช่แค่อาวุธเพียงอย่างเดียวในคลังแสงของเรา สำ�หรับคนทีค
่ าดหวังระบบการป้องกันทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงจากอุปกรณ์ตอ
่
พ่วงของผูใ้ ช้หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ ซอฟต์แวร์ปอ
้ งกันข้อมูลสูญหายเพือ
่ การจัดการส่วนการทำ�งานปลายทาง (DLP) คือทางเลือกที่
สามารถช่วยให้คณ
ุ ปฏิเสธการสืบค้นกับพอร์ต USB และอุปกรณ์เชือ
่ มต่อสัญญาณอืน
่ ๆ
แนวทางการทำ�งานแบบ บล็อคพอร์ตทัง้ หมด เพือ
่ รักษาความปลอดภัยสามารถขจัดปัจจัยเสีย
่ งไปได้
และในบางกรณีอาจเป็นสิง่ ทีจ
่ �ำ เป็น แต่เนือ
่ งจากนโยบายการทำ�งานดังกล่าวค่อนข้างมีความยืดหยุน
่ ต่�ำ
และมักทำ�ให้เกิดผลทีไ่ ม่คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ผูด
้ แ
ู ลระบบ IT บางส่วนก็เลือกทีจ
่ ะใช้วธ
ิ ก
ี ารปฏิเสธคำ�ขอเปิดพอร์ต USB ของเครือ
่ งของ
ผูใ้ ช้ เนือ
่ งจากการดำ�เนินการเช่นนีก
้ บ
ั ส่วนการทำ�งานปลายทางจะทำ�ให้สามารถเข้าถึงไฟร์วอลล์ของ
หน่วยงานได้โดยตรง มาตรการเฝ้าระวังดังกล่าวเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้ แต่เมือ
่ ต้องเปิดอนุญาตการสืบค้น
สำ�หรับสือ
่ บันทึกข้อมูล USB การจัดสรรสิทธิเ์ ช่นนีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้องกลายเป็นภาระทีห
่ นักหน่วงด้านการ
รักษาความปลอดภัยถ้าเพียงแต่มก
ี ารกำ�หนดเงือ
่ นไขเบือ
้ งต้นไว้กอ
่ นหน้า
เงือ
่ นไขทีส
่ �ำ คัญประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันจัดการส่วนการทำ�งานปลายทางทีค
่ รอบคลุมทัง้ การสแกนเพือ
่ ตรวจหาภัยคุกคาม
ผ่านระบบป้องกันไวรัส/มัลแวร์ และระบบตรวจติดตามจากส่วนกลางและการจัดการส่วนการทำ�งานปลายทางทัง้ หมดของผูใ้ ช้
แนวทางทีต
่ รงไปตรงมานีถ
้ ก
ู นำ�มาใช้ในหลายกรณีผา่ นระบบการทำ�งานแบบองค์รวมทีพ
่ ฒ
ั นาโดยผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ เช่น McAfee
MVision, Sophos Intercept X, Symantec Endpoint Security, Trend Micro Smart Protection, WinMagic Secure Doc เป็นต้น

การพัฒนาบัญชีรายชื่อที่น่าเชื่อถือ
เมื่อกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB วิธีการที่ใช้จะขึ้นอยู่กับระดับ
การป้องกันที่คาดหวัง แนวทางที่มีประสิทธิภาพและไม่ยุ่งยากคือการทำ�บัญชีรายชื่ออุปกรณ์จัด
เก็บข้อมูล USB โดยการกำ�หนด Vendor Identifier (VID) และ Product Identifier (PID) ขึ้น สิ่งหนึ่ง
เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ทุกตัวคือผู้ผลิตแต่ละรายจะกำ�หนด VID เฉพาะไว้ ส่วน PID จะเปลี่ยน
ไปตามผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกตัวที่มีการเปิดตัว
ในส่วนของการจัดทำ�บัญชีรายชื่อที่น่าเชื่อถือ การใช้ VID ของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวอาจไม่
ครอบคลุมและปลอดภัยเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่ผลิตออกมาก็จะได้รับอนุญาต
ทั้งหมด PID จะให้ผลลัพธ์ที่ละเอียดมากขึ้น โดยจะให้อนุญาตการใช้งานสำ�หรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ
รุ่นกับระบบโฮสต์
แม้ว่านี่จะเป็นแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล USB เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากทำ�ให้ผู้ใช้สามารถจัดหาอุปกรณ์ของตนเองตามรุ่นที่ได้
รับอนุญาตให้ใช้งาน ภายใต้แนวคิดนี้ Kingston Technology จึงนำ�เสนอระบบการทำ�งานที่จะช่วย
เพิ่มความปลอดภัยให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปอีกขั้น
ภายใต้โครงการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เฉพาะ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้โปรไฟล์ PID กำ�หนดเองที่จัดไว้
เฉพาะสำ�หรับหน่วยงานตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับแฟลชไดร์ฟ USB เข้ารหัสจาก Kingston ผู้ประกอบ
การที่ใช้งานอุปกรณ์ที่มีรหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์จากบัญชีรายชื่อที่น่าเชื่อถือและไม่ซับซ้อน แต่การรักษาความ
ปลอดภัยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เมื่อไม่มี PID กำ�หนดเองที่ตรงกัน อุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการที่จัดซื้อแยกต่าง
หากโดยพนักงานก็จะไม่สามารถทำ�การเชื่อมต่อกับส่วนกลางได้
ในขณะที่การใช้ PID กำ�หนดเองจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
แต่ทางเลือกที่เจาะจงไปยิ่งกว่าคือการใช้ซีเรียลนัมเบอร์ของอุปกรณ์ที่มีแจ้งไว้ในไดร์ฟ USB แบบเข้ารหัสของ Kingston ทุกตัว วิธี
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การนี้กำ�หนดให้มีการลงทะเบียนซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะของอุปกรณ์แต่ละตัวกับระบบจัดการส่วนการทำ�งานปลายทาง การเตรียมการ
เบื้องต้นจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ด้าน IT โดย Kingston พร้อมจัดหาซีเรียลนัมเบอร์ไว้ให้สำ�หรับคำ�สั่งซื้อแต่ละชุด โดยจะเป็นรหัสตัว
อักษรและตัวเลขโดยไม่เรียงลำ�ดับกัน การเลือกใช้วิธีการนี้ช่วยให้สามารถกำ�หนดนโยบายการทำ�งานที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า พิจารณา
ตามการครอบครองไดร์ฟแต่ละตัว โดยยังสามารถตรวจสอบที่มาของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ�ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งระหว่างการ
ตรวจสอบทรัพยากร IT ไดร์ฟ Kingston บางตัวจะมีซีเรียลนัมเบอร์และบาร์โค้ดที่เคสเพื่อใช้สแกนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดร์ฟบาง
ตัวสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่มบาร์โค้ดและซีเรียลนัมเบอร์เข้ามาที่ตัวเคสสำ�หรับใช้งานทางธุรกิจ และใช้เพื่อการตรวจติดตามไดร์ฟ
ในเบื้องต้น ระบบจัดการส่วนการทำ�งานปลายทางจะยินยอมให้มีการสืบค้น VID/PID สำ�หรับใช้เพื่อบล็อคพอร์ตหรือทำ�บัญชีราย
ชื่อที่เชื่อถือได้ ข้อเสนอจาก Kingston ถือเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากกว่าโดยอาศัยประโยชน์จากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่คาดหวังสำ�หรับการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของผู้ใช้ การกำ�หนดวิธีการลงรหัส
ประจำ�ตัวที่เหมาะสมทำ�ให้แนวทางการทำ�งานแบบ บล็อคพอร์ตทั้งหมด กลายเป็นวิธีการที่อ่อนด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดและไม่มี
ความจำ�เป็นอีกต่อไป

ระบบการทำ�งานที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำ�หรับผู้ใช้ทางไกล
เมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัย การจัดทำ�บัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อถือได้สามารถจัดการปัญหาได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
กล่าวคือเป็นการแก้ปัญหาเพียงครึ่งเดียว
ความสะดวกและไม่ยุ่งยากของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ทำ�ให้อุปกรณ์
นี้กลายเป็นเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ เนื่องจาก
ความสะดวกในการพกพาคือกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการถ่ายโอนข้อมูลได้
แบบไร้รอยต่อ ในสภาพการใช้งานส่วนใหญ่ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ
กำ�หนดและหลักเกณฑ์ด้าน IT ที่เหมาะสม มีความจำ�เป็นที่จะต้องจัดหา
ไดร์ฟ USB เข้ารหัสให้แก่อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำ�งาน การใช้ระบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านร่วมกับการเข้ารหัสอุปกรณ์ ทำ�ให้สื่อบันทึกข้อมูล
แบบพกพานี้สามารถป้องกันการสืบค้นข้อมูลที่อ่อนไหวได้ในกรณีที่
อุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทิ้งไว้ในที่ที่เปราะบาง
นี่ไม่ใช่ระบบการทำ�งานแบบสำ�เร็จรูปที่เหมาะสมในทุกกรณี เนื่องจาก
เทคนิคในการเข้ารหัสจะแตกต่างกันไป และข้อแตกต่างที่สำ�คัญที่สุดจะ
อยู่ที่ระบบเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่เลือกใช้ ถ้าอย่าง
นั้นแนวทางแบบไหนดีกว่ากันแน่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง
แต่คำ�ถามที่สำ�คัญคือ “แบบไหนปลอดภัยกว่ากันแน่”
การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดมากกว่าสำ�หรับ
ส่วนปฏิบัติการขนาดเล็ก โดยจะเหมาะกับธุรกิจที่การถ่ายโอนข้อมูล
ไม่มีความเปราะบาง และข้อกังวลที่สำ�คัญอยู่ที่การควบคุมมาตรฐาน
เป็นสำ�คัญ
อย่างไรก็ตามส่วนประกอบในการทำ�งานที่สำ�คัญของระบบเข้ารหัสเชิง
ซอฟต์แวร์ก็เป็นจุดอ่อนที่สำ�คัญ เนื่องจากต้องอาศัยแอปพลิเคชันที่เชื่อมประสานกับไคลเอนท์ จึงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ใน
การทำ�หน้าที่เข้ารหัสเป็นสำ�คัญ ดังนั้นเมื่อผนวกปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์จะ
ปลอดภัยมากแค่ไหนก็จะขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์โฮสต์เป็นสำ�คัญ
โอกาสที่จะถูกเจาะระบบจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อแฮคเกอร์สามารถเจาะเข้าหน่วยความจำ�ของคอมพิวเตอร์ และสามารถ “คลำ�หา”
คีย์เข้า/ถอดรหัสภายในได้ นอกจากนี้ข้อมูลภายในไดร์ฟยังอาจถูกเจาะเข้าโดยตรงผ่านการเดารหัสเนื่องจากไม่จำ�เป็นต้อง
อาศัยระบบป้องกันการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านใด ๆ อีกต่อไป หากไฟล์ที่เข้ารหัสสามารถถูกสืบค้นหรือคัดลอกได้อยู่แล้ว
จำ�ไว้ว่าระบบเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ต้องอาศัยการอัพเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะ ๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นและ
เป็นภาระแก่บุคลากรด้าน IT ที่ร้ายที่สุดคือระบบเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์สามารถถูกลบออกอย่างสมบูรณ์โดยพนักงานที่ขี้
รำ�คาญและมีปัญหากับการโอนย้ายไดร์ฟระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผู้ใช้ไดร์ฟสามารถคัดลอกข้อมูลในไดร์ฟเข้ารหัสไป
ยังคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมตไดร์ฟให้เป็นแบบไม่เข้ารหัส และคัดลอกข้อมูลดังกล่าวกลับเข้าไปยังไดร์ฟอีกครั้ง เมื่อถึงตอนนี้
ข้อมูลก็ไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป และสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการถูกคุกคาม ในกรณีที่ต้องการควบคุมมาตรฐานตามเงื่อนไข
ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ แนวทางนี้ถือเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเปิดหรือปิดการทำ�งาน
การรักษาความปลอดภัยของไดร์ฟ USB ได้ตามต้องการ
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ระบบเข้ารหัสบนชิป: โซลูชั่นที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
ในทางกลับกันไดร์ฟ USB แบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์จะทำ�งานเป็นอิสระจากคอมพิวเตอร์เนื่องจากจะมีโปรเซสเซอร์ในตัว
ติดตั้งไว้ในตัวไดร์ฟเพื่อจัดการการเข้ารหัส นี่เป็นกระบวนการเข้ารหัสแบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจาะรหัสผ่าน ข้อมูลที่
เข้ารหัสจึงไม่สามารถสืบค้นหรือคัดลอกได้
ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์สำ�หรับองค์กรใหญ่และการใช้งาน
ด้านการทหารจาก Kingston เลือกใช้การเข้ารหัส AES 256 บิต ใน
โหมด XTS AES 256 บิตเป็นเทคนิคการเข้ารหัสที่ได้รับการรับรอง
ในระดับสากลว่าสามารถป้องกันข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ การใช้คีย์
แยกเป็นสองชุดออกจากกันระหว่างกระบวนการเข้ารหัส/ถอดรหัส
เป็นวิธีการที่ใช้ในโหมด XTS ซึ่งจะเหมือนกับอุปกรณ์ถูกเข้ารหัสไว้
ถึงสองชั้นซ้อน
ระหว่างใช้งาน คีย์เข้ารหัสจะมาจากระบบแจ้งตัวเลขสุ่มของชุด
ควบคุมไดร์ฟและต้องอาศัยรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อปลดล็อค การ
ตรวจรับรองจะเริ่มต้นภายใต้คริปโต-ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ คีย์เข้า
รหัส และฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญอื่น ๆ จะได้รับการ
ป้องกันจากการนำ�ไปใช้ประโยชน์ เช่น BadUSB, Cold Boot, มัลแวร์
และการเดารหัสโดยตรง
หนึ่งในข้อดีที่จะเห็นผลได้ทันทีจากการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์คือ
ประสิทธิภาพของไดร์ฟที่จะเหนือกว่าไดร์ฟเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์
มาก เนื่องจากไม่มีภาระในการเข้ารหัสที่ตัวคอมพิวเตอร์โฮสต์อีกต่อ
ไป ทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ตัวไดร์ฟเอง
ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ เช่น Kingston IronKey D300S เป็นอุปกรณ์ป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เข้ารหัสมาจาก
โรงงาน ระหว่างทำ�งาน เฉพาะไดร์ฟเรียกใช้งานแบบป้องกันการอ่านเท่านั้นที่จะแสดงผลในเบื้องต้น เนื่องจากจัดเก็บ
แอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อตรวจรับรองรหัสผ่านไว้ และจะทำ�หน้าที่ปลดล็อคไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลหลักแบบเข้ารหัส กระบวนการ
นี้ช่วยไม่ให้ต้องติดตั้งไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ PC โฮสต์
นอกจากนี้ ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ของ Kingston เองยังมีไดร์เวอร์เฟิร์มแวร์ลงชื่อดิจิตอลที่ช่วยป้องกันการจัดการ
เฟิร์มแวร์ภายในตัวอุปกรณ์ ระบบการป้องกันเสริมอีกชั้นนี้ช่วยป้องกันการคุกคามต่าง ๆ เช่น BadUSB ที่จะอาศัยช่องโหว่
ของเฟิร์มแวร์ของไดร์ฟ USB สถานการณ์เช่นนี้อาจนำ�ไปสู่การเรียกใช้คำ�สั่งหรือรหัสข้อมูลอันตรายกับคอมพิวเตอร์โฮสต์
แน่นอนว่าแนวทางแบบ บล็อคพอร์ตทั้งหมด จะช่วยจำ�กัดความเสี่ยงจาก BadUSB แต่ก็จะกระทำ�ต่อผลผลิตซึ่งไม่มีความ
จำ�เป็นและเป็นวิธีการที่ล้าสมัย ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ระบบการทำ�งานที่ปลอดภัยในสถานการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ที่มีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาหากมีกระบวนการจัดหาและการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนกำ�หนดไว้ร่วม
กับไดร์ฟ USB แบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์

การทำ�งานทางไกลที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานที่กำ�หนด
สำ�หรับผู้ที่ต้องทำ�งานจากทางไกล ระยะทางที่ไกลจากระบบ
ป้องกันที่ปลอดภัยของหน่วยงานทำ�ให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้านความปลอดภัยขึ้นใหม่
เมื่อพูดถึงแผนงานรักษาความปลอดภัยทางไกล การบล็อคพอร์ต
USB จะเป็นประโยชน์กับโน้ตบุ๊กของพนักงานหรือไม่ โดยกำ�หนด
ให้ต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับเซิร์ฟเวอร์แทนหากต้องการ
อัพโหลดหรือเรียกค้นเอกสารต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง เครือ
ข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ไม่
ปลอดภัยหรือไม่น่าเชื่อถืออาจมีความจำ�เป็นเพื่อการทำ�งาน และ
ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงได้หลายอย่าง รวมทั้งการเจาะข้อมูลภายใน
ภัยคุกคามจากการดักจับข้อมูลผ่านการแอบอ้าง แบบแทรก
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กลางการสื่อสาร (MitM) และการดักการสื่อสารผ่านเครือข่ายเป็นเพียงวิธีการแฮ็คบางส่วนที่มีความซับซ้อนที่อาชญากร
คอมพิวเตอร์เลือกใช้ แม้แต่ VPN เองก็อาจมีช่องโหว่ได้
การเชื่อมต่อเครือข่ายของหน่วยงานกับอินเทอร์เน็ตเป็นอีกส่วนการทำ�งานปลายทางซึ่งอาจเป็นจุดเปราะบางและเป็น
เป้าหมายในการเจาะระบบของผู้ไม่ประสงค์ดี การเปิดรับการเชื่อมต่อจากระยะไกลมีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่ง โดย
เฉพาะหากเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความเปราะบาง
การจัดหาไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจึงช่วยแก้ไขปัญหาช่องโหว่
นี้ของระบบเครือข่ายได้ ทั้งนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบไดร์ฟ USB ที่เลือกใช้ ว่าผ่านเงื่อนไขในการทำ�งานระยะไกลที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ไดร์ฟความจุเท่าใดหรือจะต้องบันทึกซีเรียลนัมเบอร์ของ
ไดร์ฟไว้ในระบบหรือไม่ นี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของตัวอุปกรณ์

การป้องกันการทุบทำ�ลาย: ทางเลือกที่เชื่อถือได้
ประเด็นสำ�คัญในที่นี้คือไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์สามารถทนต่อการทุบทำ�ลายหรือไม่ ความปลอดภัยของตัวอุปกรณ์
ต่อการแทรกแซงต่าง ๆ พิจารณาได้จากมาตรฐานรับรอง เช่น FIPS 140-2 ซึ่งกำ�หนดระดับโครงสร้างทางกายภาพของไดร์ฟ
ไว้หลายระดับแยกออกจากฟังก์ชั่นการเข้ารหัส
มาตรฐาน FIPS-197 ใช้รับรองเฉพาะองค์ประกอบในการเข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์และตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Kingston DataTraveler® Vault
Privacy 3.0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำ�หรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการกำ�หนด
เงื่อนไขด้านความปลอดภัยไว้ในระดับต่ำ�กว่าเกรดใช้งานด้านการทหาร
ไดร์ฟเหล่านี้มีราคาแพงน้อยกว่าแต่ก็ไม่มีระบบป้องกันความเสียหาย
ทางกายภาพของไดร์ฟ
การรับรองมาตรฐาน FIPS 140-2 ระดับที่ 3 เป็นวิธีการที่กำ�หนดไว้
สำ�หรับอุปกรณ์ที่อาจถูกกระทบกระทั่งได้สูง โดยมีระดับการป้องกัน
เทียบเท่าการใช้งานด้านการทหาร Kingston จำ�หน่ายไดร์ฟ FIPS 140-3
ระดับที่ 3 ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ภาครัฐและหน่วยงานด้านกลาโหม
ทั่วโลก อีพอกซีเรซินเป็นวัสดุที่เคลือบผิวได้แข็งเป็นอย่างดี และนำ�ไป
ใช้เป็นวัสดุในการป้องกันสำ�หรับงานหลากหลายประเภท ในเบื้องต้น อี
พอกซีเรซินสามารถช่วยปกป้องตัวเคสร่วมกับซีลกันกระแทกที่มีความ
แข็งแรงเป็นพิเศษ Kingston DataTraveler 4000G2DM ใช้เทคนิคนี้ร่วม
กับระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและฟังก์ชั่นการเข้ารหัสที่มี
ต้นทุนไม่สูง
นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัสดุอีพอกซีกับพื้นผิวด้านในเพื่อเคลือบวงจรของไดร์ฟทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และยังยึด
กาวส่วนประกอบภายในต่าง ๆ เข้ากับตัวเคสไว้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการป้องกันอีกหนึ่งชั้น ความพยายามในการเปิดเคสโลหะ
จะทำ�ได้ยากมาก และอาจทำ�ให้ชิปภายในและส่วนประกอบอื่น ๆ เสียหาย ทำ�ให้ไดร์ฟไม่สามารถใช้การได้ในที่สุด ด้วยการ
ติดตั้งชั้นอีพอกซีแข็งและทึบแสง ทำ�ให้การกระแทกกระทั้นกับส่วนประกอบที่สำ�คัญแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อุปกรณ์อย่าง
Kingston IronKey D300S และ S1000 ก็มีส่วนประกอบในการป้องกันเสริมนี้ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของไดร์ฟแบบแป้นกด
Kingston DataTraveler 2000 ด้วยเช่นกัน
ส่วนประกอบเพื่อการป้องกันเหล่านี้ไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่โครงสร้างทางกายภาพเท่านั้น จะเห็นได้จาก Kingston IronKey S1000
ที่มีส่วนประกอบเพื่อการป้องกันความเสียหายเหนือขึ้นไปอีกขั้น คริปโตชิปภายในของ IronKey S1000 จะสามารถตรวจ
จับการกระแทกและสั่งปิดการใช้งานไดร์ฟทันทีเมื่อมีการเรียกใช้งาน การพึ่งพาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์เพื่อสืบค้นและโอนไฟล์ข้อมูลที่อ่อนไหวถือเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลเพื่อให้การทำ�งานทางไกลมีความราบรื่น
มากที่สุด และรับประกันความปลอดภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อย่าลืมศึกษาข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบรักษาความปลอดภัยของไดร์ฟ USB เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมกับความต้องการและ
การใช้งานของคุณหรือไม่ ไดร์ฟ USB แต่ละตัวจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นกรณีไปร่วมกับมาตรฐานรับรองที่เชื่อถือได้
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ไม่ว่าเป้าหมายสำ�คัญของคุณจะเป็นอะไร Kingston ขอนำ�เสนอโซลูชั่นไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์และตัวเลือกในการปรับแต่งหลากหลายประเภทในราคาที่คุ้มค่าเพื่อจัดการการใช้งานของคุณในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่
การควบคุมมาตรฐานเบื้องต้นไปจนถึงการกำ�หนดเงื่อนไขทางเทคนิคที่เข้มงวดที่สุดสำ�หรับการใช้งานด้านการทหาร
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ปลอดภัยไว้ก่อน: ไม่มีเครือข่ายก็ไม่มีปัญหา
ปัจจุบันสำ�นักงานไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่ในกรอบอีกต่อไป
และการทำ�งานจากที่บ้านก็เริ่มเป็นกระแสอย่างจริงจัง
ทำ�ให้ช่องโหว่จากการทำ�งานจากที่บ้านกลายเป็น
ประเด็นสำ�คัญของผู้ประกอบการหลายราย ผู้ประกอบ
การเป็นจำ�นวนมากกำ�ลังประสบปัญหาที่ไม่เคยพบมา
ก่อนและต้องการวิธีการที่ปลอดภัยในการเตรียมพร้อม
สำ�หรับแนวโน้มในการทำ�งานที่เปลี่ยนไปนี้
ปัจจุบันสำ�นักงานไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่ในกรอบอีกต่อไป
และการทำ�งานจากที่บ้านก็เริ่มเป็นกระแสอย่างจริงจัง
ทำ�ให้ช่องโหว่จากการทำ�งานจากที่บ้านกลายเป็น
ประเด็นสำ�คัญของผู้ประกอบการหลายราย ผู้ประกอบ
การเป็นจำ�นวนมากกำ�ลังประสบปัญหาที่ไม่เคยพบมา
ก่อนและต้องการวิธีการที่ปลอดภัยในการเตรียมพร้อม
สำ�หรับแนวโน้มในการทำ�งานที่เปลี่ยนไปนี้
เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์
จึงเป็นทางเลือกที่สามารถเลือกหาได้และมีความ
ปลอดภัยมากพอสำ�หรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง
เครือข่ายซึ่งโดยปกติและในบางสถานการณ์อาจสุ่ม
เสี่ยงและมีความไม่เหมาะสม
ในภาคการเงิน หน่วยงานกำ�กับดูแลมักมีการร้องขอ
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและการควบคุม
มาตรฐานการทำ�งานของบริษัทต่าง ๆ ความเสี่ยงจาก
ข้อมูลรั่วไหลเป็นข้อพิจารณาที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการใช้
เครือข่ายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่อ่อนไหวที่มีข้อมูลด้าน
การลงทุน แนวโน้มตลาดและข้อมูลลับทางธนาคารอื่น
ๆ โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและไม่ยุ่งยากคือการนำ�ส่ง
ข้อมูลเหล่านี้ผ่านไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์

สิ่งที่ควรทำ�และไม่ควรทำ�
✔ ใช้ไดร์ฟเข้ารหัสที่ได้มาตรฐานที่กำ�หนดและพิจารณา
เงื่อนไขทางเทคนิคที่ต้องการเพื่อเลือกสรรไดร์ฟที่ตรงกับการใช้
งานจริง ๆ
✖ อย่าอนุญาตให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามใจหรือ
นโยบายการนำ�อุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในสำ�นักงาน (BYOD)
— สำ�หรับธุรกิจแล้ว ไดร์ฟที่สูญหายและไม่มีการเข้ารหัสถือว่า
เป็นความเสียหายมหาศาลในด้านการเงินและยังอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท
✔ เลือกใช้ระบบจัดการส่วนการทำ�งานปลายทาง และ
ไดร์ฟ USB แบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ที่รองรับการจัดทำ�บัญชี
รายการที่เชื่อถือได้
✖ อย่าฝากความหวังไว้กับโชคชะตา ประเมินเงื่อนไขการ
ทำ�งานในพื้นที่และระยะไกลให้รอบด้าน
✔ ให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนเหล่านี้เองเพื่อช่วยกันปกป้องบริษัท
จากการถูกเจาะข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
✖ อย่าทำ�ให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีความยุ่งยาก จน
ผู้ใช้ต้องพยายามเลี่ยงการใช้งานปกติและเลี่ยงไปใช้ระบบ IT อื่น
ที่ไม่ได้กำ�หนดไว้แทน นโยบายแบบครอบคลุมที่คุ้นเคยไม่ได้
หมายความว่าจะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์เสมอไป ที่ทำ�งาน
กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป และการเลือกโซลูชั่นที่ถูกต้องจะทำ�ให้เรา
สามารถพัฒนาและกำ�หนดนโยบายการทำ�งานใหม่ ๆ ได้

การใช้ไดร์ฟ USB ที่ปลอดภัยเพื่อโอนไฟล์ข้อมูลในกลุ่มสุขภาพหรือการแพทย์ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกสำ�หรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล หรืออ้างอิงข้อมูลนี้กับงานวิจัย หรือ
นำ�เสนอกรณีตัวอย่างให้แก่นักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำ�หรับข้อมูลกรรมสิทธิ์ เช่น การฉายภาพทางการ
แพทย์ที่การสืบค้นเครือข่ายอาจมีข้อจำ�กัดหรือไม่ปลอดภัย การเลือกใช้ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ที่ได้มาตรฐาน
ที่กำ�หนดจะช่วยให้สามารถถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลสำ�หรับใช้งานในทุกที่ได้ง่าย ๆ
ในสถานการณ์เช่นนี้ Kingston DT2000 สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ในฐานะไดร์ฟที่ไม่ต้องพึ่งพา OS จึงไม่มี
ไดร์ฟเรียกใช้งานสำ�หรับกรอกรหัสผ่าน แต่จะอาศัยแป้นกดตัวอักษรและตัวเลขแทนเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์สำ�หรับใช้
งานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดร์ฟ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์จะคล้าย ๆ กับมีดพับสวิสที่สามารถใช้ได้แม้กระทั่งในสาย
การผลิต ทำ�ให้สามารถถ่ายโอนแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมวิจัยและพัฒนาด้าน IT ไปจนถึงการใช้งานกับเครื่องจักรที่
ควบคุมผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทำ�งาน (OT) สำ�หรับการใช้งานแบบคละแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติ
การ Linux ไดร์ฟ DT2000 ถือเป็นผลิตภัณฑ์นิรภัยที่มีความยุ่งยากน้อยที่สุดที่มีจำ�หน่าย
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์มีบทบาทสำ�คัญด้านการบังคับใช้กฎหมายเช่นกัน โดยช่วยในการ
ปกป้องและดูแลความปลอดภัยในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล ภาพและหลักฐานอื่น ๆ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทีม
สอบสวนและทีมตรวจพิสูจน์ Kingston ยังนำ�เสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ที่ต้องการจัดพิมพ์ซีเรียลนัมเบอร์ภายใน
ไว้ที่เคสด้านนอกร่วมกับบาร์โค้ด การจัดสรรและจัดทำ�แคตาล็อกไดร์ฟจึงไม่ยุ่งยากและติดตามได้ง่าย ทำ�ให้เกิดความ
สะดวกไม่แตกต่างจากการบันทึกซีเรียลนัมเบอร์ด้วยตัวเอง และมีความรวดเร็วเทียบเท่ากับการสแกนบาร์โค้ด การตรวจ
สอบและจัดการวัสดุอุปกรณ์คงคลังจึงง่ายกว่าเดิม นี่เป็นคุณสมบัติเด่นที่จัดมาให้สำ�เร็จใน Kingston IronKey D300S,
D300SM และ S1000B/E นอกจากนี้ยังมีจัดไว้ให้สำ�หรับรุ่นเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ตัวอื่น ๆ ภายใต้แผนงานปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์เฉพาะจาก Kingston
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ระบบรักษาความปลอดภัยและสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อการพกพา: เทคโนโลยีใหม่
ระบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ ระบบป้องกันการทุบทำ�ลาย ระบบจัดทำ�บัญชีส่วนการทำ�งานปลาย
ทางที่เชื่อถือได้ มาตรฐานการป้องกัน FIPS 140-2 ระดับที่ 3 หรือระบบการเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว ถือเป็นคุณสมบัติการ
ทำ�งานสำ�เร็จรูปจากไดร์ฟ Kingston USB ที่สามารถเรียกใช้งานได้ในทันที
ระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งนี้ทำ�ให้มั่นใจว่าไดร์ฟ USB และข้อมูลภายในโฮสต์จะปลอดภัยเต็มที่ แม้ว่าในทาง
เทคนิคแล้วคุณสมบัติการทำ�งานจะน่าประทับใจมาก แต่การสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์โดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีอาจทำ�ให้ไม่
สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ตรงกับเงื่อนไขการทำ�งานของหน่วยงาน
Kingston คือผูผ
้ ลิตอิสระทีน
่ �ำ เสนอผลิตภัณฑ์ทห
่ี ลากหลายตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า โครงการปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์จาก Kingston คือทางเลือกทีจ
่ ด
ั ไว้ให้เพือ
่ ตอบสนองความต้องการเพือ
่ ให้ลก
ู ค้าเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด
การปรับแต่งระบบความปลอดภัยทีไ
่ ม่ใช่แค่การจัด USB PID เฉพาะเพือ
่ จัดทำ�เป็นบัญชีรายชือ
่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้เพียงอย่างเดียว
โปรไฟล์รก
ั ษาความปลอดภัยในการเรียกใช้ระบบการทำ�งานยังสามารถปรับแต่งได้โดยใช้คา่ สำ�เร็จสิบห้ารูปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็นการพิจารณาจากรายชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อและรายละเอียดบริษท
ั ไปจนถึงการบอกใบ้รหัสผ่านและการกำ�หนดจำ�นวนการกรอก
รหัสผ่านสูงสุดทีอ
่ นุญาต ผูใ้ ช้สามารถเลือกนำ�เสนอแบรนด์รว่ ม (co-logo) พร้อมกำ�หนดสีของไดร์ฟได้ตามต้องการ โดยจะ
ต้องมียอดสัง่ ซือ
้ อย่างน้อยห้าสิบชุด เพือ
่ ให้การใช้งานอุปกรณ์แบบเฉพาะตัวของคุณทำ�ได้แบบไม่ยงุ่ ยาก
หากไม่มีระบบจัดการส่วนการทำ�งานปลายทางที่เหมาะสมเพื่อดูแลความปลอดภัยของสื่อบันทึกข้อมูล USB เรามีระบบ
การจัดการจัดไว้ให้สำ�หรับหน่วยงานที่ต้องการจัดการไดร์ฟ Kingston ในหน่วยงานของตน รวมทั้งบริการรีเซ็ตรหัสผ่าน
จากระยะไกล
ความแพร่หลายของ USB และการใช้งานที่สะดวกทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สามารถคงอยู่มาได้ยาวนานกว่าเทคโนโลยี
หลาย ๆ ตัว และสำ�หรับงานหลายประเภท ความสะดวกของ USB กลายเป็นความจำ�เป็นที่จะขาดไปเสียไม่ได้ ไดร์ฟ USB
ที่มีการป้องกันและพร้อมใช้งานในทันทีคือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

จะกังวลเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลเครือข่ายเนื่องจากการทำ�งานทางไกลอยู่ทำ�ไม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์จาก Kingston คือคำ�ตอบที่อยู่ในมือของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือต่าง ๆ จาก Kingston ได้ที่ kingston.com/encrypted หรือสอบถามข้อมูลแบบ
เจาะจงได้กับ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ USB เข้ารหัสของเรา
#KingstonIsWithYou
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