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เรือ่ งของความปลอดภัย ผูเ ขียนสนใจเรือ่ งของ Linux server (Redhat.com) เปนหลัก แตทพี่ อ
มีความรูเ รือ่ งของความปลอดภัยใน Microsoft windows เพราะคุณสุวทิ ย สมสุภาพรุง ยศ และคุณประเสริฐ
ประสารยา ซึง่ เปนเพือ่ นรวมงานดานการดูแลระบบเครือขาย และการแกปญ
 หาคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ไดหาโปรแกรมมาใหทดลองใชอยูเ สมอ มีโปรแกรมสําหรับผูด แู ล เพือ่ ชวยเหลือผูใ ช หรือเฝาตรวจสอบการ
คุกคามจากคนแปลกหนา เปนตน แตถา มองอีกดานหนึง่ เครือ่ งมือทีห่ ามา หากตกไปอยูใ นมือของผูไ มประสงคดี อาจกลายเปนอาวุธทีย่ อ นมาทําลายระบบได แตถา ไมใชกเ็ หมือนตํารวจทีถ่ อื กระบอง สวนผูร า ยสวมชุด
พลางตัวพรอมปนเลเซอร ถาผูด แู ลระบบไมศกึ ษาหาความรูด า นความปลอดภัย จะรู หรือปกปองระบบได
อยางไร
เปาหมายของผูบ กุ รุกสวนใหญ คือ เขาควบคุมระบบใหไดและกลับออกไป โดยผูด แู ลไมสามารถ
แกะรอยได วิธปี อ งกันการบุกรุกทีผ่ เ ู ขียนใช คือ หาระบบปฏิบตั กิ ารใหมลา สุดมาใช ปดบริการเกือบทัง้ หมด
ยกเวนบริการทีจ่ าํ เปน ในองคกรหนึง่ อาจมีบริการหลายอยางทีต่ อ งการเปดใหคนในองคกร อาจใชวธิ สี ราง
เครือ่ งบริการหลายเครือ่ ง แยกเครือ่ งละหนึง่ บริการ เพราะบริการทีจ่ าํ เปนบางบริการอาจมีจดุ บกพรองใน
อนาคต ทําใหผบู กุ รุกโจมตีได จึงตองการลดความเสีย่ ง แตผดู แู ลบางทานอาจตองการรวมบริการทัง้ หมด
ไวในเครือ่ งเดียวกัน เพราะมีเวลาตรวจสอบระบบเสมอ หรือมีอปุ กรณสาํ รองขอมูลทีส่ มบูรณ สําหรับผูเ ขียน
ขอเลือกการกระจายความเสีย่ ง เพราะไมมเี วลาตรวจสอบการบุกรุก ปจจุบนั ใชเครือ่ งคอมพิวเตอรทมี่ คี วาม
เร็วตํา่ มีหนวยความจํานอย ระบบลมเมือ่ ไฟฟาดับและไมมอี ปุ กรณสาํ รองขอมูลทีส่ มบูรณใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ปจจุบนั ใชวธิ คี ดั ลอก Harddisk เฉพาะเครือ่ งทีส่ าํ คัญ เก็บไวเปลีย่ นเมือ่ ตัวเดิมมีปญ
 หา)

เรื่ อ งน า รู  สํา หรับ
ผูดูแลระบบเครือขาย
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22.1 ระบบไฟฟาขัดของ

ปจจุบนั เครือ่ งคอมพิวเตอรทเี่ ปดใหบริการ 24 ชัว่ โมง ตลอด 7 วันมีเพิม่ ขึน้ ทุกวัน เครือ่ งคอมพิวเตอรในปจจุบนั มีอายุการใชงานหรือความทนทานไมเทากัน ขึน้ อยูก บั อุปกรณภายใน การบํารุงรักษา
และการปองกันไฟฟาดับในฤดูฝน มีเพียงไมกรี่ ะบบทีส่ ามารถสํารองไฟฟาไดนาน 2 ชัว่ โมง เชน ไฟฟาดับ
คืนวันศุกร อาจทําใหระบบไฟฟาทีเ่ ลีย้ งคอมพิวเตอรดบั ไปทัง้ ระบบ ยอมทําใหคอมพิวเตอรเสียหาย หรือ
หยุดบริการ
บางองคกรซือ้ เครือ่ งสํารองไฟฟา (UPS : Unterruptible Power Supply) แตใชงานมา 3 ป ยอม
สํารองไฟฟาไดนอ ย บางครัง้ แคไฟฟาตก ระบบถึงกับบูตเครือ่ งใหมทงั้ ระบบก็มี ทําใหขอ มูลทีเ่ ก็บหรือประมวล
ผลอยูเ สียหาย
แมจะมีวธิ กี ารปองกัน เชน การสํารองขอมูล การจัดทําเว็บไซตสาํ รอง การใชเครือ่ งปน ไฟฟา ระบบ
ปองกันไฟฟารัว่ หรือมีบคุ ลากรดูแลตลอดเวลา ซึง่ ทุกปญหาลวนมีวธิ แี กไข แตมอี งคกรไมมาก ทีพ่ รอม
จะลงทุนปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เพราะทุกวิธตี อ งลงทุน ทัง้ บุคลากร และอุปกรณ ทําใหผทู นี่ ยิ ม
สืบคนขอมูลจากเว็บไซต ทราบวาเว็บไซตหลายแหงหายไปในบางชวงเวลา บางครัง้ เว็บไซตทมี่ ขี อ มูลสมบูรณ
กลับมาใหมในรูปแบบทีไ่ มมอี ะไรเลย เพราะขาดระบบสํารองขอมูล หรือระบบปองกันทีด่ ี

22.2 การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย

การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยมี 4 วิธี ระดับความรายแรงของการละเมิดขึน้ อยูก บั สถานการณ
เชน ผูบ กุ รุกเขาไปหยุดระบบในวันเสาร จะไมรา ยแรงเทากับการหยุดระบบลงทะเบียนในแรกของการรับลง
ทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษา หรือเว็บไซตของมูลนิธเิ พือ่ เด็ก ถูกลักลอบรายชือ่ เด็กทีต่ อ งการความ
ชวยเหลือ จะไมรา ยแรงเทากับเว็บไซตของธนาคารถูกลับลอบรหัสลับของลูกคา หรือหยุดบริการในชวง
ตนเดือน เปนตน
1. หยุดการทํางาน (Interruption)
คือหยุดใหบริการโดยสิน้ เชิง เชน ขอมูลในคอมพิวเตอรหายไปหมด เปนตน
2. ลักลอบขอมูล (Interception)
คือการทีข่ อ มูลถูกขโมยออกไป เชนแอบคัดลอกแฟมรหัสบัตรเครดิต เปนตน
3. แกไขขอมูล (Modification)
คือการแอบเปลีย่ นขอมูล เชนเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคา หรือของผูล กั ลอบเปนตน
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4. สรางขอมูลปลอม (Fabrication)
คือ การเพิม่ ขอมูลอยางไมถกู ตอง เชน แอบเพิม่ ชือ่ พนักงาน เขาไปใน FBI เปนตน

22.3 ประตูหลัง (Back door)

ประตูหลังทีผ่ บู กุ รุก (Hacker) สรางขึน้ หลังจากแอบเขาระบบได และเปนไปไดทผี่ ดู แู ลระบบ
ทราบถึงการบุกรุก จึงตองสรางโปรแกรม หรือบริการบางอยาง ทีผ่ ด ู แู ลไมทราบ แตผบ ู กุ รุกทราบ เพือ่ แอบเขา
ระบบไดอกี ครัง้ เชน การสราง Account เพิม่ และสรางโปรแกรมเปลีย่ นผูใ ชธรรมดาเปนผูด แู ลระบบ (Root)
เปนตน
ผูเ ขียนเคยไดรบั คําแนะนําจากมืออาชีพทานหนึง่ บอกวาถา Hacker แอบเขาระบบได สิง่ แรกทีต่ อ ง
ทําคือ ดึงสาย LAN เพือ่ ยกเลิกการติดตอกับเครือขาย แลวตรวจสอบโดยละเอียด ถา Hacker แอบเขาระบบ
ไดจริง ควรติดตัง้ โปรแกรมทัง้ หมดใหม เพราะเปนการยากทีจ่ ะตรวจสอบ และแกไขระบบทัง้ หมด จนเชือ่ ไดวา
จะไมมี Backdoor ใดเหลืออยูใ นระบบเลย และ Hacker มืออาชีพจะไมสราง Backdoor ดวยการพิมพทลี ะตัว
อักษร เพราะใชเวลามาก แตมโี ปรแกรมสรางประตูหลัง (Backdoor) อัตโนมัติ และสรางไดมาก จนยากที่
ผูด แู ลจะติดตามแกไขไดหมด
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แหดักขอมูล (Sniffer) คือ โปรแกรมของผูด แู ลระบบ หามาใชไดจาก NAI (http://www.nai.com)
หรือคนหาโปรแกรมประเภทนีไ้ ดจาก http://www.shareware.com เปนโปรแกรมทีม่ คี วามสามารถในการ
ตรวจสอบขอมูลทีก่ าํ ลังไหลอยูใ นเครือขาย ตรวจการรับ หรือสงขอมูลทีผ่ ดิ ปกติ ตรวจการใหบริการของ
เครือ่ งบริการ สามารถตรวจขอมูลทีม่ กี ารรับ-สง ไดละเอียดในระดับตัวอักษร แตผเู ขียนเห็นปญหาใน
โปรแกรมนี้ ถาผูใ ช คือ ผูด แู ลระบบ มิใชสมาชิกในเครือขายทีไ่ มนา ไวใจ ก็จะไมมปี ญ
 หาการขโมยขอมูล
เกิดขึน้
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ เกีย่ วกับการนําโปรแกรมแหดักขอมูลไปใชในองคกร คือ ผูใ ชอาจเปนนักเรียน
นําโปรแกรมนีไ้ ปติดตัง้ ในหองปฏิบตั กิ าร แลวจับขอมูล เชน ขอมูลจาก WWW, Telnet หรือ Outlook
เปนตน ขอมูลทีถ่ กู จับไดจะแสดงเปนตัวอักษร เพือ่ นคนหนึง่ อาจใชโปรแกรมนี้ จับขอมูลของเพือ่ นทีก่ าํ ลัง
Login เขาไปอาน E-mail ซึง่ ขอมูลนัน้ จะถูกจับได ทําใหผแู อบจับสามารถเขา E-mail ของเพือ่ นทีถ่ กู ดับจับ
เมือ่ ใดก็ได เพราะทราบ Username และ Password จากโปรแกรม Sniffer นี่เปนเพียงตัวอยางของสิ่ง
ทีอ่ าจเกิดขึน้

เรื่ อ งน า รู  สํา หรับ
ผูดูแลระบบเครือขาย

22.4 แหดักขอมูล (Sniffer)
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วิธแี กไข คือ ติดตัง้ Reborn card ในหองปฏิบตั กิ าร ปองกันการติดตัง้ โปรแกรม ยกเลิกการใช
Telnet แตใช SSH (Secure shell) แทน ไมใชบริการของเว็บไซตทไี่ มมกี ารเขารหัสขอมูล เมือ่ ตองกรอก
ขอมูลสําคัญ เชน รหัสบัตรเครดิตเปนตน ใช Web based mail ทีม่ บี ริการเขารหัสขอมูล เชน hotmail.com
หรือ yahoo.com เปนตน สําหรับผูเ ขียนไมไดใช outlook เพราะเคยเปนเปาหมายโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร
(Virus) ทีผ่ ใ ู ชมากมายเคยไดรบั ผลกระทบมาแลว อาจติดตัง้ โปรแกรม firewall หรือกําหนดใหคอมพิวเตอร
มีความปลอดภัยในระดับสูง จะทําใหโปรแกรมตรวจจับทัว่ ไปไมพบคอมพิวเตอรของทาน แมจะใชคาํ สัง่ ping
ก็ตาม
โปรแกรมประเภท sniffer มักมีความสามารถหลากหลาย ซึง่ มีประโยชนสาํ หรับผูด แู ลระบบอยาง
มาก โปรแกรมทีท่ ดสอบลาสุด คือ Traffic max เปนอีกโปรแกรมหนึง่ ทีท่ าํ งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ตรวจสอบการทํางานในระบบเครือขาย ทานสามารถ Download โปรแกรม Traffic max รุน ทดสอบไดจาก
http://www.sunrisetelecom.com/lansoftware/download.shtml

22.5 ระเบิดเมล (Mail bomb)

โปรแกรมระเบิดเมล (Mail bomb) ทําหนาทีส่ ง e-mail เปน 100 ฉบับดวยการ Click เพียงครัง้ เดียว
เปาหมายของโปรแกรมนี้ คือ กอกวน ผูเ ขียนรูจ กั เพราะเพือ่ นรวมงานนํามาทดสอบใหดวู า ทํางานไดจริง
จึงนํามาใชประโยชนเพือ่ ทดสอบการรับ-สงอีเมล (E-mail) ของเครือ่ งบริการ หรือทดสอบการใหบริการ
SMTP (Simple mail transfer protocol) มีปญ
 หาใดหรือไม
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22.6 ไวรัสคอมพิวเตอร (Virus) คืออะไร
โปรแกรมชนิดหนึง่ ทีถ่ กู เขียนขึน้ เปาหมาย คือ กอกวนเครือ่ งคอมพิวเตอรเปาหมาย ดวยการกระทํา
ทีผ่ ใ ู ชไมพงึ ประสงค และสามารถคัดลอกตนเอง พรอมกระจายไปยังเครือ่ งอืน่ โดยผูถ กู บุกรุกไมทราบ ปจจุบนั
โปรแกรมทีใ่ ชตรวจจับไวรัสไดรบั ความนิยมอยางมาก เชน McAfee, Norton หรือ PC-Cillin เนือ่ งจากไวรัส
รุน ใหม สามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วในอินเทอรเน็ต ไวรัสใหมบางตัว สามารถกอความเสียหายถึง
ขนาดแกไข BIOS (Basic input output system) จนผูใ ชทวั่ ไปตองนําคอมพิวเตอรไปแกไขที่รานซอม
การติดตัง้ โปรแกรมฆาไวรัส และปรับปรุงเวอรชนั่ จากผูพ ฒ
ั นาอยูเ สมอ จึงเปนวิธปี อ งกันทีน่ ยิ มและไดผล
จากการโจมตีของไวรัส สําหรับเว็บไซตทผี่ เู ขียนเขาไปอานเรือ่ งไวรัสเปนประจํา คือ http://vil.mycio.com
หรือตรวจสอบไวรัสแบบออนไลนที่ http://housecall.antivirus.com/housecall/start_frame.asp

44: :

ตอนที
ตอนที
่ ่

ผูบ กุ รุกเขาไปเครือ่ งคอมพิวเตอรผา นระบบเครือขาย อาจเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรของผูใ ชทเี่ ขาไป
ใชบริการอินเทอรเน็ต หรือเปนเครือ่ งบริการ (Server) ทีถ่ กู เปด เพือ่ ใหบริการตาง ๆ การกระทําของผูบ กุ รุก
มีไดหลายพฤติกรรมตัง้ แต บุกเขาไปตรวจสอบระบบ หาจุดผิดพลาด พรอมกับชวยเหลือ หรือเตือนเจาของ
ระบบ เพราะใหเจาของระบบปรับปรุงแกไข แตอาจมีผบ ู กุ รุกบางทาน เขาไปแลวใชเครือ่ งคอมพิวเตอรทบี่ กุ รุก
ไดเปนเครือ่ งตนทาง ในการบุกรุกเครือ่ งคอมพิวเตอรเครือ่ งอืน่ ตอไป
การบุกรุกมีไดหลายวิธี วิธหี นึง่ ทีน่ ยิ ม คือ หาจุดบกพรองของระบบปฏิบตั กิ าร ทีป่ ระกาศตามเว็บ
ตาง ๆ มักเปนจุดบกพรองทีพ่ บในระบบปฏิบตั กิ ารรุน เกา (Old version) ซึง่ ถูกแกไขในรุน ใหม (New version)
แลว ผูบ กุ รุกเพียงแตเขาไปอานวิธกี ารจากเว็บไซตทใี่ หขอ มูล และเสาะหาเครือ่ งเปาหมาย วาเปดใหบริการ
ทีอ่ าจเปนจุดบกพรองของระบบหรือไม แมจะผูด แู ลระบบจะใชระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ญ
 หา แตไมเปดบริการ
port ทีม่ จี ดุ ออน บรรดา hacker ก็ทาํ อะไรไมได ดังนัน้ ผูด แู ลควรเลือกเปด port เฉพาะทีต่ อ งการบริการ
และจําเปนเทานัน้ โปรแกรมทีผ่ เู ขียนแนะนําใหใชตรวจสอบวาเครือ่ งบริการของตนเปด port ใดบาง คือ
โปรแกรม scanport และสามารถ download จาก http://www.dataset.fr/eng/scanport.html
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22.7 ผูบุกรุก (Hacker)
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22.8 การปฏิเสธบริการ (DoS)

การโจมตีจนทําใหเครือ่ งทีใ่ หบริการปฏิเสธการใหบริการ (DoS-Denial of Service attack) เปน
เหตุการณทนี่ กั คอมพิวเตอรทวั่ โลกรูจ กั เพราะเว็บใหญหลายเว็บปดบริการไประยะหนึง่ เนือ่ งจากมีจาํ นวน
การขอใชบริการทีไ่ มถกู ตอง เสมือนการโจมตีจากทัว่ โลกพรอมกันมากจนทําใหไมสามารถบริการได อัน
เกิดจาก Hacker บุกเขาไปยังคอมพิวเตอรทวั่ โลก แลวแอบติดตัง้ โปรแกรมแบบตัง้ เวลา เมือ่ ถึงเวลาจะสง
ความตองการหรือขอมูล ไปยังเว็บเปาหมายมากมาย การจะไปเอาผิดกับเครือ่ งทีโ่ จมตีเขาไปก็ไมได และ
ตองปดเปนความลับ ถาเว็บใหญเหลานีเ้ ปดเผย อาจทําใหเว็บไซตทเี่ คยถูกบุกรุก กลายเปนเปาหมายของ
Hacker คนอืน่ อีกได

22.9 ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS)
ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS-Intrusion Detection System) เพือ่ เฝาระวัง ตรวจจับ และวิเคราะห
พฤติกรรมของผูบ กุ รุก เพือ่ หาทางปองกัน และตอบโต ดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม แมเครือ่ งบริการจะถูกออกแบบ
มาดีเพียงไรก็ตอ งมีจดุ บกพรอง สังเกตไดจากโปรแกรมทีใ่ ชสรางเครือ่ งบริการในปจจุบนั เมือ่ สรางรุน ใหม
ขึน้ มาไมนาน จะออกโปรแกรมปรับปรุงตามมาดวยเสมอ เพราะคนพบจุดบกพรอง จุดบกพรองใหมทถี่ กู คนพบ
ก็คอื เปาหมายของผูบ กุ รุก และถาเครือ่ งบริการไมคอยตรวจจับการบุกรุก ก็จะเปนเหยือ่ ไดงา ย

22.10 กําแพงปองกัน (Firewall)

เครือ่ งคอมพิวเตอรทมี่ หี นาทีต่ รวจสอบ และกรองคําขอบริการ โดยยอมใหคาํ ขอทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
ผานไดเทานัน้ ปกติจะแบง Firewall ไดเปน 2 แบบ คือ แบบแอปพลิเคชัน่ พร็อกซี่ (Application proxies)
และแพ็คเก็ตฟวเตอรรงิ่ เกตเวย (Packet filtering gateway) ในปจจุบนั ยังไมมเี จาของ Firewall รายใด
กลายืนวันวา ในอนาคตจะไมมใี ครสามารถเจาะ หรือบุกรุกผานระบบ Firewall ของตนได เพราะการบริการ
ในปจจุบนั มีรปู แบบทีห่ ลายหลาย ผูบ กุ รุกปกติบกุ เขาสูร ะบบ แตอาจทําความเสียหายใหระบบได จึงตองมี
ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS) มาคูก บั Firewall เสมอ เพราะทําใหระบบมีความปลอดภัยสูงสุด เสมือนมี
Firewall ปองกันการบุกรุกโดยทัว่ ไป และมี IDS คอยตรวจสอบ วามีใครแอบบุกรุกเขามาได

22.11 หองเก็บขอมูล (Share folder) ถูกลวง

การใชงานในระบบเครือขาย ผูใ ชอาจอยูท คี่ อมพิวเตอรเครือ่ งใดก็ได แลวใชขอ มูลทีถ่ กู แบงปนจาก
คอมพิวเตอรของตน ซึง่ ตัง้ อยูใ นอีกหองหนึง่ ถาใช Microsoft windows จะเรียกหลักการนีว้ า การแบงปน
หองเก็บขอมูล (Share folder) ซึง่ มีความปลอดภัยในระดับหนึง่ เพราะสามารถกําหนดรหัสผาน การเขา
ใชบริการได
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ในระยะหลังผูเ ขียนพยายามไมเปดหองเก็บขอมูล (Folder) ใหระบบเครือขาย ถาจําเปนจะเปดใน
ระยะสัน้ แมจะมีการกําหนดรหัสผานก็ตาม เพราะเพือ่ นรวมงานหาโปรแกรมมาใหทดสอบวา เขาสามารถ
เจาะเขา Folder ทีม่ กี ารกําหนดรหัสผานไว เมือ่ สัง่ ประมวลผล โปรแกรมจะทําการสุม รหัสขึน้ มา จนกวา
จะตรงกับรหัสทีถ่ กู ตอง ผูเ ขียนไดการทดสอบ และพบวาโปรแกรมนีเ้ จาะรหัสผานไดจริง
ทําใหผเู ขียนตองปดระบบเครือขายทีส่ าํ คัญ เชน ระบบบัญชี และทะเบียน ไมใหใชอนิ เทอรเน็ต
แตเปนระบบเครือขายแบบอินทราเน็ต และจํากัดเฉพาะวงของตนเอง เพราะอาจมีนกั เรียนบางทาน ตองการ
ดูวา เพือ่ นของตนลงทะเบียนเรียนวิชาใดบาง ซึง่ ไมใชวธิ กี ารทีถ่ กู ตองทีเ่ ขาจะไดขอ มูลนี้ ดวยการแอบเปด
folder ทีถ่ กู ปองกันดวยรหัสผาน
การตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอรวา มีการรับสงขอมูลอยางไร อาจใชโปรแกรม netstat.exe
ทีม่ อี ยูใ นหอง c:\windows ถาตองการเฝาตรวจวามีการรับสงขอมูลหรือไม โปรแกรม Netpersec สามารถ
ทําหนาทีน่ ไี้ ดดี เมือ่ มีการรับสงขอมูลทีผ่ ดิ ปกติจะตรวจสอบไดทนั ที โปรแกรมนีย้ งั ใชวดั ความเร็วของ
คอมพิวเตอร ในขณะติดตอกับเครือขายอยางเห็นไดชดั สามารถ download โปรแกรมนีไ้ ดจาก ftp://
ftp.zdnet.com/acq/downloads/pub/zd/PCMag/netpsec.zip
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22.12 ติดตั้งการดฟนคืนชีพ

การดฟน คืนชีพ หรือรีบอรนการด (Reborn card) หรือโปรเทคชัน่ การด (Protection card) คือ
อุปกรณทางฮารดแวร เปนแผนวงจรทีท่ าํ ใหคอมพิวเตอรปลอดภัยจากการแกไข หรือเปลีย่ นแปลง นิยม
ติดตัง้ ในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรในสถาบันการศึกษา เพราะปองกันการติดไวรัส ปองกันการแกไขขอมูล
ปองกันสือ่ เก็บขอมูลเต็ม เปนตน
หลายปกอ นหองปฏิบตั กิ ารในสถาบันการศึกษาทีผ่ เ ู ขียนดูแล มิไดตดิ การดฟน คืนชีพ ทุกภาคเรียน
จะตองติดตัง้ โปรแกรมในหองปฏิบตั กิ ารใหมหมดทุกหอง เพราะมีปญ
 หาดานโปรแกรม คือ ใชงานไมได
บางโปรแกรม ทํางานชาลงเนือ่ งจากนักศึกษานําโปรแกรมมาติดตัง้ ไวมาก หรือติดไวรัสหลายสายพันธุ เปนตน
เมือ่ ติดตัง้ การดนีแ้ ลว ทําใหทกุ ครัง้ ทีน่ กั ศึกษาเปดเครือ่ งใหม แฟมขอมูลทีน่ กั ศึกษาเคยเก็บ แกไข หรือ
download มาไวจะหายไป ยกเวนขอมูลทีอ่ ยูใ นแผนดิสกของนักศึกษา เปนการปองกันการติดตัง้ แกไข ติดไวรัส
หรือเปนแหลงแพรไวรัสอยางไดผล แตถา เปนหนวยงาน อาจไมกาํ หนดใหเรียกขอมูลกลับทุกครัง้ ทีเ่ ปด
เครือ่ งใหม เพราะมีตวั เลือกใหเรียกกลับเมือ่ ตองการ และทํางานไดกบั ระบบปฏิบตั กิ ารทุกรุน

22.13 แนะนําเว็บไซต

1. http://housecall.antivirus.com
Free online virus scan
2. http://thaicert.nectec.or.th
ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัย
3. http://vil.mycio.com
ใหขอ มูล พรอมโปรแกรมฆาไวรัสขนาดเล็กทีด่ มี าก
4. http://www.cert.org
รวมผูเ ชีย่ วชาญดานความปลอดภัย
5. http://www.microsoft.com/technet/security มีขอมูลแนะนําเรื่องความปลอดภัยดีมาก
6. http://www.sans.org
หนวยงานศึกษาดานความปลอดภัย
7. http://www.securityfocus.com
ใหขอ มูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ OS
8. http://www.thaidigitalid.com
Thai Digital ID Root Certificate Authority
9. http://www.thaiinformation.com/its ผูนําเขา Reborn card ยี่หอหนึ่ง
10.http://www.thenetsec.com
Thai systems and Network Security Knowledge
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