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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นทาการจาลองการโจมตีทางไซเบอร์ จานวนมากลาดับชั้นที่ 3 และ 4 ของ
แม่แบบโอเอสไอด้ วยการโจมตีแบบ ICMP Flood, Smurf, TCP Scan Port และ TCP Sync Flood
เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบสมรรถนะการทางานของโปรแกรมตรวจจับการบุกรุกที่เป็ นโอเพ่ น
ซอร์สระหว่างสนอร์ทและซูริคาต้ า โดยจาลองระบบเครือข่ายในสภาพแวดล้ อมแบบปิ ดให้ คล้ าย
กับ ระบบเครื อ ข่ า ยภายในขององค์ ก รเพื่ อ ทดสอบการโจมตี แ ละการตรวจจั บ ที่มี ปั จ จั ย ตามที่
กาหนดไว้ ให้ ใกล้ เ คี ยงกับ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริ งในระบบเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ การประเมิน
ประสิทธิภาพจะใช้ เทคนิคการนับปริมาณข้ อมูล อัตราเร็วในการโจมตี การใช้ งานหน่วยประมวลผล
แล้ วจึงนาผลการทดลองไปคานวณ วิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
ผลการทดลองของทั้งสองระบบซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ภายใต้ การโจมตีแบบเดียวกัน
พบว่ ามีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีและมีประสิทธิภาพในการตรวจจั บการบุ กรุ ก ที่
ใกล้ เคียงกัน อย่างไรก็ตามโปรแกรมสนอร์ทสามารถตรวจจับเมื่อมีการโจมตีแบบ ICMP ได้ ดีกว่า
อย่างชัดเจน ในขณะที่โปรแกรมซูริคาต้ าสามารถตรวจจับเมื่อมีการโจมตีแบบ TCP ได้ ดีกว่า

Abstract
This research simulated cyberattacks that generate massive traffics in layer 3 and 4
according to OSI layer using ICMP Flood, Smurf, TCP Scan Port and TCP Sync Flood. In order
to evaluate and compare the detection performances of the open source intrusion detection systems
between Snort and Suricata, the simulation based on a network system in a closed environment
similar to an intranet network of an organization is applied. The simulation performs attack and
detection which have specified factors as close to the actual situation in the computer network. The
performance relies on packet counting, detection speed, CPU usage and then use the experimental
result to calculate and compare the performances.
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It can be noted from the results of both Snort and Suricata which are conducted at the same
time under the same attack that both programs are similarly effective in detecting intrusion. However,
Snort has the better ability to detect an ICMP attack while the Suricata has the advantage of detecting
when a TCP attack occurs.
1. บทนา
ในปัจจุบันทุกองค์กรต่างได้ ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในขึ้นเพื่อรองรับภารกิจขององค์กร
นั้นๆ ซึ่งมีอุปกรณ์ภายในหลายชนิด เช่นอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายไร้ สาย เครื่องแม่ข่าย
รวมไปถึ ง อุ ป กรณ์ ข องผู้ ใช้ งานภานในองค์ ก ร เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ดสท็อ ป เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แลปท็อป สมาร์ทโฟน และแทบเล็ตโดยมีการเชื่อมต่อภายในเครือข่ายที่ซับซ้ อน ซึ่ง
แต่ละหน่ วยงานภายในองค์กรต่างต้ องการใช้ งานระบบสารสนเทศบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
แต่ภายในเครือข่ายเองก็มีการรบุกรุกโจมตีจากผู้ไม่หวังหรือการบุกรุกจากผู้ใช้ งานทั่วๆ ไปที่ขาด
ความรู้ความเข้ าใจในการใช้ งานเครือข่าย และมีความพยายามจะบุกรุกเข้ าสู่ระบบเครือข่ายภายใน
ซึ่งอาจส่งผลร้ ายแรงต่อระบบเครื อข่าย เช่น เครือข่ายล่าช้ า จนถึงเครือข่ายหยุดทางานชั่ วขณะ
เนื่องจากความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในมีความสาคัญมาก นอกจากนั้นยังควบคุมความ
ปลอดภั ย ได้ ย ากและเป็ นที่ จั บ ต้ อ งได้ ย าก ถึ ง แม้ ว่ า ภายในเครื อ ข่ า ยจะมี อุ ป กรณ์ ไ ฟร์ ว อลล์
(Firewall) ในการรั กษาความปลอดภัยให้ ระบบเครื อข่ายภายใน ซึ่งจะทาหน้ าที่เปิ ดและปิ ดการ
เข้ าถึงการเครือข่ายภายนอก (Internet) และเครื อข่ายภายใน (Intranet) โดยไฟร์ วอลล์จัดเป็ น
เทคโนโลยีท่ตี อบสนองความต้ องการการจัดการด้ านความปลอดภัยของเครือข่ายที่เหมาะสมและ
สามารถแก้ ปัญหาการบุกรุกจากเครือข่ายภายในออกสู่เครือข่ายภายนอกได้ หากแต่ยังมีข้อจากัด
หลายด้ านที่ไฟร์ วอลล์ ไม่ สามารถทาได้ อุปกรณ์ไฟร์ วอลล์ กไ็ ม่ ได้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบเครื อข่ า ย
ภายใน ที่มีความจาเป็ นและสาคัญมาก จึงทาให้ เกิดการตรวจจับจากเครือข่ายภายในไม่ท่วั ถึง อัน
เป็ นช่องทางให้ เกิดการบุกรุกระบบเครือข่ายภายในได้
ปั ญหาที่พบจึงเป็ นการบุกรุกระบบเครือข่ายจากภายในเอง ที่ผ้ ูดูแลระบบไม่สามารถดูแล
ระบบได้ อย่างรอบด้ าน ไม่สามารถตรวจจับการบุกรุกได้ อย่างแม่นยา ถูกต้ อง และทั่วถึง จึงจาเป็ น
ที่ต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) หรือ IDS ซึ่งเป็ นระบบ
ที่คอยตรวจจับการบุกรุกของผู้ท่ไี ม่ประสงค์ดี รวมไปถึงข้ อมูลจาพวกไวรัสด้ วย โดยสามารถทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านเข้ าออกภายในเครือข่ายว่ า มีลักษณะการทางานที่เป็ นความเสี่ยงที่
ก่อให้ เกิดความ เสียหายต่อระบบเครือข่ายหรือไม่ รวมทั้งมีไว้ เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์ประเภท
ของข้ อมูลเครือข่าย (Anomaly IP Packet) ที่ต้องสงสัยว่ าเป็ นการบุกรุกระบบหรื อไม่ รวมไปถึง
การจัดการกับการบุกรุกแบบใหม่ท่มี ีโความซับซ้ อน โดย IDS จะทาหน้ าที่ตรวจจับและแจ้ งเตือน
ให้ ผ้ ูดูแลระบบรับทราบ เพื่อดาเนินการป้ องกันได้ ทนั ท่วงที เนื่องจากในองค์กรของผู้วิจัยยังขาด
อุปกรณ์ในการตรวจจับการบุกรุก และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภัยคุกคามที่พบได้ ใน

ภายในระบบเครือข่าย ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบการบุกรุกภายใต้ ปัจจัยการโจมตียังไม่ แพร่ หลาย ที่ผ้ ูแลระบบจะยกเอามาใช้ เป็ น
คู่มือในการปฏิบัติงานได้
ด้ วยเหตุดังกล่าว เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบเครือข่ายภายใน เพื่อให้
มีเครื่องมือสาหรับการตรวจจับความพยายามที่จะบุกรุกเครือข่ายและเพื่อป้ องกันเครือข่าย ก่อนที่
จะเกิดการโจมตีจริง เพื่ อเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับความพยายามหรื อการโจมตี รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมสถิติเกี่ยวกับความพยายามหรือการโจมตี เพื่อนาไปวิเคราะห์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้วิจัยจึงได้ เสนอแนวคิดในการเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพ สาหรับเป็ นข้ อมูลในเชิงเทคนิค
และเพื่ อการออกแบบระบบเครื อข่ายที่เสริ มระบบความปลอดภัยด้ วย โปรแกรม Open Source
IDS โดยทาการทดสอบการโจมตีตามปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริงในระบบเครือภายใน ระหว่าง
โปรแกรมสนอร์ท (Snort) และซูริคาต้ า (Suricata) ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่เป็ นที่นิยมอย่างสูง โดยมี
จุ ดประสงค์เพื่ อศึกษาความสามารถในการตรวจจับการบุ กรุกในสภาพแวดล้ อมของเครื อข่ า ย
จาลองเสมือนจริ ง (Virtual Machine) ที่มีการเปลี่ ยนแปลงปั จจั ยด้ านการโจมตี โดยจะทาการ
ทดสอบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครื อข่ายที่ใช้ เทคนิคการตรวจหาตามเงื่อนไขที่ผ้ ูวิจัยได้ ทา
กาหนดแนวทางการทดลองขึ้นเอง
2. ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสาคัญมากในปัจจุบัน ซึ่ง
ความพร้ อมใช้ งานของระบบเครือข่ายนับว่าจาเป็ นมากต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร
ทาให้ ระบบเครื อ ข่ า ยจึ งมี ความเสี่ยงที่จะถู ก โจมตีจากหลายแหล่ งเช่ น บุ คลากรในองค์กรขาด
ความรู้ในการใช้ งานเครื อข่าย การถูกโจมตีการภายในและภายนอก การแพร่ กระจายของไวรั ส
คอมพิ ว เตอร์ ซ่ึ งอาจผ่ านมาทางอีเมล หรื อ อาจมี ผ้ ู ไม่ หวั งดี พยายามที่จะเจาะระบบเข้ ามาเพื่ อ
ทาลายระบบ เปลี่ยนแปลง หรื อทาให้ ระบบเครื อข่ายใช้ งานไม่ได้ ช่ัวขณะ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ องมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ท่แี ข็งแกร่ งเพี ยงพอที่จะรับมือต่อ
ภัยคุกคามต่างๆ ได้ ผู้ดูแลระบบจึงจาเป็ นต้ องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง [2] เพื่อออกแบบ ทา
การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และเฝ้ าระวังรักษาความปลอดภัยให้ ระบบเครือข่ายใช้ งาน
ได้ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา การรักษาความปลดภัยจึงเป็ นกระบวนการ รวมไปถึงการวิเคราะห์
บริ หารความเสี่ยง (Risk) ที่เกิดจากภัยคุกคาม (Threat) ช่องโหว่หรือจุ ดอ่อน (Vulnerability)
ขององค์กร การกาหนดนโยบายรั กษาความปลอดภัย การบังคับใช้ นโยบาย และการเฝ้ าระวัง
เหตุการณ์ตลอดเวลา
บุ คคลที่กระทาการโจมตีหรื อบุ กรุ กระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ หรื อ ที่เรี ยกว่ า ผู้ บุ ก รุ ก
(Intruder) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ [3]

1.ผู้บุกรุกจากภายนอก (Outsider Intruder) หมายถึง ผู้บุกรุกที่มาจากภายนอกเครือข่าย
ขององค์กร เช่น การโจมตีโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
2.ผู้บุกรุกจากภายใน (Insider Intruder) หมายถึง ผู้บุกรุกที่เป็ นผู้ ใช้ ซ่ึ งมีสิทธิ์ในการใช้
ระบบหรื อเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ภายในองค์กร โดยรวมไปถึงผู้ ใช้ สิทธิ์ไปในทางที่ผิดหรื อการ
ลักลอบใช้ สทิ ธิ์ของผู้ใช้ คนอื่นๆ
ประเภทของการโจมตี (Type of Attack) [1] หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายต่อคุณสมบัติของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านใดด้ านหนึ่งหรือ มากกว่าหนึ่งด้ าน ภัย
คุ ก คามนั้ น อาจจะไม่ เ กิ ด ขึ้ นเลยก็ไ ด้ ถ้ า มี ก ารป้ องกั น ที่ ดี หรื อ ถเามี ก ารเตรี ย มการที่ดี เ มื่ อ มี
เหตุการณ์ เกิดขึ้นก็จะช่วยลดความเสียหายได้ การกระทาที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายที่เรี ยกว่ า
การโจมตี (Attack) ส่วนผู้ท่เี ป็ นเหตุให้ เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะเรียกว่า ผู้โจมตี (Attacker) หรือ
บางที่กเ็ รี ยกว่ า แฮ็กเกอร์ (Hacker) ประเภทของการโจมตี ได้ แก่ การสอดแนมและการดักจับ
ข้ อมูล (Sniffing), การเปลี่ยนแปลงข้ อมูล (Modification), การปลอมตัว (Spoofing), การปฎิเส
ธการให้ บริการ (Denial of Service)
3. การดาเนินงาน
3.1 การออกระบบเพื่อใช้ ในการทดลองครั้งนี้ประกอบไปด้ วย เครื่องตรวจจับการบุกรุก
เครื่องสร้ างแพ็คเก็ตการโจมตี เครื่องเป้ าหมายในการโจมตี เครื่องสาหรับผู้ดูแลระบบ เครื่องแม่
ข่ายให้ บริการเว็บ เครื่องลูกข่าย โดยมีส่วนประกอบของระบบทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบที่ใช้ ในการทดลอง
3.1.1 เครื่องตรวจจับการบุกรุก เป็ นเครื่องที่ติดโปรแกรมสนอร์ทและซูริคาต้ า อย่างละ 1
เครื่อง ไว้ คอยทาหน้ าที่ตรวจจับการโจมตีโดยใช้ กฎเกณฑ์ท่ผี ้ ูวิจัยดัดแปลงขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อม เพื่อใช้ ทาการทดลอง ทาการตรวจจับการบุกรุกพร้ อมกับบันทึกการใช้ งานหน่วย
ประมวล (CPU) ของเครื่องไว้

3.1.2 เครื่ องสร้ างแพ็คเก็ตการโจมตี ทาหน้ าที่ในการสร้ างแพ็คเก็ต (Packet) เพื่ อใช้
โจมตีเป้ าหมาย ระหว่ างทาการทดลองนั้นจะทาการบันทึกปริ มาณแพ็คเก็ตที่เกิดขึ้น เพื่ อนาว่ า
คานวณหาอัตราความเร็วในการโจมตี
3.1.3 เครื่องเป้ าหมายในการโจมตี ทาหน้ าที่เป็ นเป้ าหมายเพื่อรองรับการโจมตี พร้ อมทั้ง
ทาการบันทึกปริมาณข้ อมูลที่เกิดขึ้น
3.1.4 เครื่ องสาหรับผู้ดูแลระบบ ทาหน้ าที่คอยตรวจสอบการโจมตี และทาหน้ าที่บันทึก
ปริมาณข้ อมูลที่เกิดขึ้นในขณะทาการทดลอง
3.1.5 เครื่องสร้ างแพ็กเก็ต ทาหน้ าที่ให้ สร้ างแพ็กเก็ตสาหรับส่งเข้ าระบบบริการเว็บไซต์
เพื่อสร้ างสถานการณ์จาลองเสมือนมีการใช้ งานจริง พร้ อมบันทึกปริมาณข้ อมูลที่เกิดขึ้น
3.1.6 เครื่องลูกข่าย ทาหน้ าที่ติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย เพื่อสร้ างสถานการณ์จาลองเสมือน
มีการใช้ งานจริ ง โดยใช้ ครื่องสร้ างแพ็กเก็ตสร้ างปริ มาณข้ อมูลภายในระบบเครือข่ายการโจมตี
เครือข่าย
3.2 วิธกี ารทดลองตามลักษณะที่กาหนด
การทดลองเพื่ อเป็ นการทดสอบการตรวจจั บ ของโปรแกรมตรวจหาการบุ ก รุ ก
กระบวนการทางานเริ่ มจากผู้โจมตีในลักษณะ ต่างๆ ดังนี้ การโจมตีด้วยการสร้ างการเชื่อมต่อ
จานวนมา (TCP SYN Flood) การโจมตีด้วยแพ็กเก็ตจานวนมาก (ICMP Ping Flood) การโจมตี
ด้ วยการส่งข้ อมูลจานวนมากโดยไม่ข้ ึ นอยู่กับแบนด์วิดท์ (Smurf Attack) และการโจมตีด้วยการ
กราดตรวจทีซีพีพอร์ต (TCP Scan Port) ไปยังเป้ าหมายในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อ
ใช้ ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมตรวจหาการบุกรุก ในการตรวจหาการโจมตีท่จี าลองระบบ
ขึ้นมาเพื่อใช้ ในการทดลอง โดยในการทดลองนี้จะแบ่งการทดลองออกเป็ นดังนี้

3.2.1 การทดสอบการทางานของโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกในสภาพแวดล้ อมของการ
โจมตีชนิดเดียวที่ไม่มีข้อมูลหรือการโจมตีอ่ นื ปะปน เป็ นการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วในการโจมตีกับความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ความถูกต้ องของข้ อความแจ้ ง เตือน
และระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจหาโดยสภาพแวดล้ อมของการทดลองประกอบด้ วยผู้ โจมตี ผู้ถูก
โจมตี โปรแกรมตรวจหาการบุกรุก เครื่องเฝ้ าตรวจสอบเครือข่าย การทดสอบเริ่มจากผู้โจมตีส่ง
การโจมตีไปยังเป้ าหมายด้ วยความเร็วในการโจมตีท่แี ตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงความเร็วในการ
โจมตีจะทาโดยเพิ่มจานวนผู้โจมตีและจานวนเซสชันของการโจมตี [4]
3.3.2 การทดสอบการทางานของโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกในสภาพแวดล้ อมของการ
โจมตีชนิดเดียวมีข้อมูล เป็ นทดสอบการทางานของโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกในสภาพแวดล้ อม
เสมือนจริ ง เพื่ อทดสอบว่ าข้ อมูลจานวนมากที่ปะปนอยู่จะมีผลต่อความสามารถในการตรวจหา
หรือไม่ สภาพแวดล้ อมของการทดลองนี้จะคล้ ายกับสภาพแวดล้ อมที่ใช้ ในการทดลองแรกแต่จะ
เพิ่มเติมในส่วนของการรับ-ส่งข้ อมูล โดยให้ เครื่องสร้ างแพ็กเก็ต ทาการสร้ างปริมาณข้ อมูลส่งเข้ า
มาในระบบเครือข่าย เป็ นการสร้ างสถานการณ์จาลองเสมือนว่ามีการใช้ งานเครือข่ายจริง
4. ผลทดการสอบ
จากผลการทดลองสามารถนามาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสนอร์ ทและ
โปรแกรมซู ริ คาต้ า ได้ ว่ า แต่ ละโปรแกรมต่ า งก็มีจุ ดเด่ น ในการทางานที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น เมื่ อ
พิ จ ารณาความสามารถในการตรวจวิ เ คราะห์ ทั้ง สองโปรแกรมมี ค วามสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ท่คี ่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ผลการทดลองที่ออกมาทาให้ โปรแกรมมีความสามารถที่ดีท้งั คู่
ในเรื่ อ งการตรวจพบการโจมตี ได้ ร วดเร็ว ทั้งสองโปรแกรมมี อัตราการตรวจจั บที่ค่อนข้ า งเร็ว
น่าเชื่อถือมาก โดยมีอัตราเริ่มการแจ้ งเตือนไม่เกินกว่ า 2 วินาที ในส่วนของการแจ้ งเตือนเกินจริง
ในการทดลองครั้ งนี้ ไม่ พบการแจ้ งเตือนเกินจริ ง เช่ นเดียวกับการแจ้ งเตือนทุกครั้ งและความ
ถูกต้ องในการแจ้ งเตือน ทั้งสองโปรแกรมก็มีการแจ้ งเตือนทุกครั้งและถือได้ ว่ามีความถูกต้ องของ
การแจ้ งเตือ น จึ งถื อ ว่ า ทั้งสองโปรแกรมมีการแจ้ งเตื อ นที่น่ า เชื่ อ ถื อ สาหรั บ การใช้ งานหน่ ว ย
ประมวลผล แม้ ว่าโปรแกรมสนอร์ทจะมีอัตราการใช้ งานหน่วยประมวลผลที่ค่อนข้ างต่ากว่า หาก
พิ จารณาที่การโจมตีท่ีมีอัตราเร็วต่ า แต่ หากเปรี ยบเทียบความต้ องการใช้ ความสามารถในการ
ตรวจจั บ การโจมตี ท่ี มี อั ต ราการโจมตี เ ร็ ว สู ง ทั้ ง สองโปรแกรมจะมี อั ต ราการใช้ งานหน่ ว ย
ประมวลผลสูงไม่แตกต่างกัน โดยผลการทดลองสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ ทาการทดลองระบบทั้งหมด โดยการสร้ างระบบจาลองขึ้น มา
ทั้งหมด ทั้งเครื่องแม่ข่าย เครื่องของผู้โจมตี เครื่องเป้ าหมาย เป็ นต้ น ทาให้ เกิดปัญหาการแบ่งการ

ทางานของฮาร์ดดิสก์แบบงานแม่เหล็ก เกิดปัญหาในการเข้ าถึงข้ อมูลแต่ละครั้ง มีการหน่วงเวลา
เกิดขึ้น ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการทดลอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทดลอง ทาให้ การบันทึกเวลามี
ความเป็ นไปได้ ท่ไี ม่ตรงกับความเป็ นจริง
5.2 การผลการทดลองสามารถให้ การคาดคะเนตามหลักเหตุผลได้ ว่า หากองค์กรนั้น
ต้ องการใช้ ระบบตรวจกับการบุกรุกที่มีลักษณะเข้ ามาโจมตีระบบเครือข่ายที่เน้ นไปทางด้ าน TCP
โปรแกรมสนอร์ทมีผลการทดลองในด้ านนี้ เด่นชัดกว่ า แต่หากว่ าองค์กรนั้นมีการบุกรุกในส่วนที่
เป็ นโปรแกรมประยุกต์มากกว่า หรือมีการโจมตีท่เี ป็ นแบบ ICMP กลับเป็ นโปรแกรมซูริคาต้ าที่มี
ผลการทดลองดีกว่า
5.3 ในการออกแบบระบบตรวจจับการบุกรุกควรต้ องมีการทดสอบความเป็ นได้ ของระบบ
เสียก่อน (Proof Of Concept) ว่าระบบไหนหรือโปรแกรมไหนที่จะเหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่
องค์กรจะนาไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีความแตกต่าง ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็อาจจะ
ไม่ เ หมาะสมกับ แต่ ละสภาพแวดล้ อ ม ดั งนั้ น ในการการเลื อ กผลิ ตภั ณ ฑ์ของยี่ ห้อ ใด ซึ่ งที่ต้ อ ง
พิจารณาประกอบก็คือ ในองค์กรได้ มีผลิตภั ณฑ์ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายประเภท
ไหนอยู่ บ้ า ง การออกแบบระบบเครื อ ข่ า ย ปริ มาณของข้ อ มู ล ที่ไ หลผ่ า นการจราจรของระบบ
เครือข่าย เป็ นต้ น
5.4 ในการเลือกใช้ ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบไหนหรือผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายไหน
สิ่งที่ต้องพิ จารณาอีกหนึ่ งปั จจั ยคือ เรื่ องของการพั ฒนากฏเกณฑ์เพื่อให้ รองรับกับการโจมตีใน
รู ปแบบต่ างๆ เนื่ องจากแต่ ละผลิ ตภัณฑ์กม็ ี ท้ังข้ อ ดีและข้ อกาจั ดที่แตกต่ างกัน เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์
โปรแกรมสนอร์ท ให้ ใช้ กฏเกณฑ์ได้ ฟรีรวมทั้งมีผ้ ูพัฒนากฏเกณฑ์เพื่อจาหน่ายแบบเสียค่าใช้ จ่าย
ในเรื่องลิขสิทธิ์ (License) ผลิตภัณฑ์โปรแกรมซูริคาต้ ายินยอมให้ ใช้ กฏเกณฑ์แบบไม่มีค่าใช้ จ่าย
เพียง 30-60 วัน หากต้ องให้ ใช้ เกินกว่านั้นต้ องมีค่าใช้ จ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้ งาน เป็ น
ต้ น
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