บทความประชาสัมพันธ์
รู้ เขา รู้ เรา จัดระเบียบบ็อทส์ ดีและร้ ายให้ อยู่หมัด
เป็ นเรื่ องยากที่เราจะก้ าวผ่านวงจรข่าวใดๆ โดยไม่มีบ็อทส์เข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นการปล่อยสแปม เผยแพร่
ข่าวลวง หรื อ การสร้ างโปรไฟล์ปลอม รวมถึงเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดียบ่อยครัง้ ล้ วนมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นสาธารณะ
อาจจะก่อให้ เกิดกระแสการประท้ วง หรื อแม้ แต่การปะทุอารมณ์ให้ คกุ รุ่นในการเลือกตัง้
การดีเบตในระหว่างการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2016 บ็อทส์ ได้ ถกู นํามาใช้ ในทวิตเตอร์ เพื่อโปรโมทให้ หนึง่ ในผู้ลง
สมัครสร้ างแต้ มต่อให้ เหนือกว่าผู้สมัครรายอื่น ด้ วยสัดส่วน 7:1.1 ปั จจุบนั การเลือกตังประธานาธิ
้
บดี ในปี 2020 ที่ยงั
เหลือเวลาอีกสองปี นนั ้ การป่ วนจากพวกเกรี ยนคีย์บอร์ ดทังหลายก็
้
ยงั คงมีอยูอ่ ย่างมากมาย ล่าสุดในช่วง 30 วัน เกิด
ทวิตด้ านลบ ประมาณ 2% ถึง 15% ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สมัครลงเลือกตังที
้ ่ได้ ประกาศตัว ในการแข่งขันชิงตําแหน่งเก้ าอี ้
ประธานาธิบดีของปี 2020 ที่สามารถตามรอยกลับไปที่บญ
ั ชีบ็อทส์และขยายไปยังบ็อทส์อื่นได้ ออกเป็ นวงกว้ าง
อะไรคือบ็อทส์? บ็อทส์เป็ นคําเรี ยกสันๆ
้ ของคําว่า” โรบ็อทส์” เป็ นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ทํางานอัตโนมัติ (สคริ ปท์) บน
อินเทอร์ เน็ต ต้ นกําเนิดถูกออกแบบมาให้ ทํางานอย่างง่ายๆ ธรรมดา และเป็ นงานบนเว็บที่คนไม่นิยมทําเพราะต้ องทําซํ ้าๆ
หรื อเป็ นงานที่ไม่สามารถทําได้ รวดเร็ วพอ และเหนือไปกว่าการทํางานแบบอัตโนมัติ บ่อยครัง้ บ็อทส์ยคุ ใหม่ยงั ได้ รับการ
ออกแบบมาเพื่อให้ จําลองพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ขึ ้นอยูก่ บั ตัวคุณล้ วนๆ ว่าเชื่อใจตัวเลขไหนเป็ นพิเศษ มีการคาดการณ์
ว่าบ็อทส์ทกุ ประเภทคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 21% และมากกว่า 50% ของปริ มาณการใช้ อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั
แมรี่ มีเกอร์ อดีตนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของหลักทรัพย์วอลส์สตรี ท ระบุวา่ ปริ มาณการใช้ อินเทอร์ เน็ตที่สร้ าง
จากบ็อทส์ทวั่ โลกสูงกว่าปริ มาณของข้ อมูลที่มนุษย์สร้ างขึ ้นในปี 2559 เสียอีก
ในเดือนธันวาคม ปี 2018 เดอะวอลล์สตรี ท เจอร์ นลั อ้ างข้ อมูลจาก อะโดบี ว่า “ราว 28% ของปริ มาณการเข้ าชมเว็บไซต์
นันมาจากบ็
้
อทส์ และสัญญาณอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์”
ในปี 2017 ทวิตเตอร์ คาดการณ์วา่ อาจมีบญ
ั ชีชื่อหรื อแอคเคาท์ของทวิตเตอร์ สงู ถึง 48 ล้ านบัญชี ซึง่ คิดเป็ น 15% ของ
จํานวนผู้ใช้ ทงหมด
ั้
เป็ นบ็อทส์ ไม่ใช่คนจริ งๆ
ตามข้ อมูลจากเวอริ ซอน 77% จากรายงานช่องโหว่บนเว็บแอพพลิเคชัน่ ในปี 2016 เกิดจากบ็อทส์เน็ท ดังนัน้ เราจะก้ าว
ผ่านสถานการณ์ที่เกิดจากฝี มือบ็อทส์ได้ อย่างไร? พวกนันมี
้ หน้ าที่เพียงแค่สร้ างปั ญหาบนอินเทอร์ เน็ต หรื อก่อให้ เกิดความ
เสียหายทางธุรกิจ การเมืองและสังคมเท่านันหรื
้ อ? แล้ วพวกบ็อทส์นนเคยทํ
ั้
าอะไรดีๆ บ้ างหรื อเปล่า?
นี่คืออรรถาธิบายทังเรื
้ ่ องดี เรื่ องร้ าย และเรื่ องน่าชังของบ็อทส์ และเรายังมีแผนการณ์ที่ชดั เจนในการพิชิตบ็อทส์ร้ายให้ ออก
จากเครื อข่ายของเราด้ วย
เมื่อบ็อทส์ “ดี”

บ็อทส์ “ดี” ได้ รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือด้ านธุรกิจและผู้บริ โภค ถือกําเนิดขึ ้นมาตังแต่
้ ต้นยุค 1990 เมื่อครัง้
เครื่ องมือค้ นหาหรื อเสริ ชเอ็นจิ ้นที่เป็ นบ็อทส์ได้ รับการพัฒนาเพื่อสืบเสาะไปตามอินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ น กูเกิล ยาฮู และ
บิง เสิชเอ็นจิ ้นเหล่านี ้จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หากไม่มีบ็อทส์ ตัวอย่างอื่น ๆ ของบ็อทส์ที่ดีซงึ่ ส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นไปที่ผ้ บู ริ โภค
รวมถึง:
แชทบ็อทส์ (เช่น แชทเตอร์ บ็อทส์, สมาร์ ทบ็อทส์, ทอล์คบ็อทส์, ไอเอ็มบ็อทส์, โซเชียลบ็อทส์, คอนเวอร์ เซชัน่
บอทส์ ) โต้ ตอบกับมนุษย์ผา่ นข้ อความหรื อเสียง หนึง่ ในข้ อความแรกที่ใช้ คือ การบริ การลูกค้ าออนไลน์ และแอพส่ง
ข้ อความเช่น เฟสบุ๊ค เมสเซ็นเจอร์ และ ไอโฟนเมสเสจ
สิริ (Siri) คอร์ ทานา (Cortana) และอเล็กซา (Alexa) ล้ วนเป็ นแชทบ็อทส์ แต่ก็เป็ นโมบายแอพที่ให้ คณ
ุ สามารถสัง่ ซื ้อ
กาแฟ และแจ้ งกลับเมื่อทําเสร็ จได้ นอกจากนี ้คุณยังสามารถดูตวั อย่างภาพยนตร์ และค้ นหาเวลาฉายภาพยนต์ในพื ้นที่
ใกล้ ๆ หรื อช่วยส่งภาพของรุ่นรถยนต์ และทะเบียนรถเมื่อคุณต้ องการใช้ บริ การรถโดยสารด้ วยช้ อปบ็อทส์ สืบค้ นไปใน
อินเทอร์ เน็ตเพื่อค้ นหาสินค้ าที่ต้องการในราคาตํ่าสุด การเฝ้าติดตามบ็อทส์เพื่อเช็คสภาพ (พร้ อมให้ บริ การและมีการ
ตอบสนอง) ของเว็บไซต์ Downdetector.com เป็ นตัวอย่างของเว็บไซต์อิสระ ที่ให้ ข้อมูลสถานะแบบเรี ยลไทม์ รวมถึงกรณี
เว็บล่ม และบริ การอื่นๆ
เมื่อบ็อทส์ “ร้ าย”
ประวัติศาสตร์ ได้ ทําให้ เราเรี ยนรู้วา่ อะไรก็ตามที่ออกแบบมาเพื่อทําในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ได้ ก็สามารถถูกนํามาใช้ ในทางที่
ไม่ดีได้ เช่นกัน และนี่เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ งของบ็อทส์ บ็อทส์ “ตัวร้ าย” เป็ นที่แพร่หลาย เพราะมันถูกสร้ างได้ อย่างง่ายดาย
โดยใครก็ได้ แม้ แต่เด็กที่มีอายุเพียง 13 ปี ก็สามารถเขียนโปรแกรมพื ้นฐาน หรื อเขียนโปรแกรมซื ้อขายได้ ด้วยการจ่ายเงิน
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
คุณสามารถซื ้อบ็อทส์ เพื่อมาเพิ่มเรตติ ้งผลิตภัณฑ์ หรื อ ฉ้ อโกงโฆษณา ด้ วยเงินเพียง 2 ดอลล่าร์ สหรัฐ คุณสามารถซื ้อคน
ติดตามทวิตเตอร์ 5,000 คนด้ วยเงินไม่ถึง 50.10 ดอลล่าร์ สหรัฐ และคุณไม่จําเป็ นต้ องไปที่เว็บมืดเพื่อซื ้อบ็อทส์อีกต่อไป
: เพราะมีโฆษณาหลายประเภทถูกขายบนอินสตาแกรมแล้ วด้ วย
สําหรับเหล่าแฮคเกอร์ พลังของบ็อทส์ที่แท้ จริ งถูกควบรวมอยูใ่ นบ็อทเน็ท นัน่ คืออุปกรณ์ที่ติดเชื ้อมัลแวร์ (ซอมบี ้) จํานวน
มหาศาล มัลแวร์ ที่ถกู โปรแกรมมาให้ ปฎิบตั ิการตามคําสัง่ ของคนโจมตี หรื อ ผู้เลี ้ยงบ็อทนัน่ เอง
บ็อทเน็ทส์ จะสะสมพลังประมวลผลที่จําเป็ นในการโจมตีครัง้ ใหญ่ จากเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ ออกคําสัง่ และควบคุม บ็อทส์
จะส่งคําสัง่ ตรงถึงซอมบี ้ว่าต้ องทําอะไรบ้ าง
อุปกรณ์ประมวลผลแบบเสมือนทังหมดนั
้
น้ ถูกยึดโดยบ็อทส์ร้าย เพื่อใช้ ในกิจกรรมประสงค์ร้ายที่หลากหลายเจตนา ตามที่
ระบุไว้ ด้านล่าง (หมายเหตุ: ไม่มีอะไรบอกว่าอะไรคือสิง่ ที่ “ถูก” หรื อ วิธีมาตรฐานในการจัดหมวดหมูบ่ ็อทส์ หรื อแบ่ง
ประเภทตามพฤติกรรมของบ็อทส์ แต่นี่เป็ นการจัดกลุม่ ตามเป้าประสงค์ ของบทความนี)้
 การโจมตีแบบดีดอส (Distributed denial-of-service :DDoS) การโจมตีเป้าหมายแบบพร้ อมๆ กัน เพื่อทําให้
ไม่สามารถให้ บริ การได้ โดยผู้โจมตีจะใช้ บ็อทเน็ทส์ เพื่อทําลายแอพลิเคชัน่ หรื อช่องโหว่ในเครื อข่าย ในช่วงต้ น
ปี 2000 บ็อทเน็ทส์จะประกอบด้ วย พีซีที่ติดเชื ้อ และใช้ การโจมตี ดีดอสที่ประสบผลสําเร็ จ ใน
Yahoo,
Amazon.com, CNN, E*TRADE, และ eBay ปั จจุบนั บ็อทเน็ทส์ ดีดอส ถูกสร้ างเพื่อให้ ติดอุปกรณ์บน

อินเทอร์ เน็ต ออฟธิงส์ (IoT) มากกว่าอยูบ่ นเครื่ องพีซี ด้ วยช่องโหว่หลายพันล้ านที่เขียนในอุปกรณ์ IoT ที่อยูใ่ น
ตลาด ทําให้ ผ้ โู จมตีสามารถสร้ างบ็อทเน็ทส์จํานวนมหาศาล (thingbots) เพื่อใช้ ในการโจมตีแบบดีดอส DDoS
(สูงสุดถึง 1 เทราไบท์ตอ่ วินาที) เช่นเดียวกับที่เริ่ มครัง้ แรกในปี 2016 Mirai ที่ใช้ โจมตีบนระบบความปลอดภัย
Krebs
Dyn และ OVH และในปี 2018 ที่มีการโจมตี ระดับ 1.3 เทราไบท์ตอ่ วินาทีบน GitHub
(แลป F5 รายงานอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของการโจมตี ธิงค์บ็อทส์ และการขยาย
ขอบเขต นอกเหนือจาก DDoS ไปยังสกุลเงินดิจิตลั อย่างคริ ปโตเคอร์ เรนซี่ การเก็บข้ อมูลที่ใช้ ยืนยันตัวตน และ
การโจมตีทกุ ช่องทางใน การพิสจู น์ตวั ตน ไม่วา่ จะเป็ นคลังการรวบรวมข้ อมูลประจําตัวที่ถกู บรรจุไว้ ในข้ อมูล
ประจําตัว credential stuffing)
 ข้ อมูลประจาตัว การใช้ ประโยชน์จากการยืนยันตัวตนในบัญชีชื่อที่ถกู ขโมยมาหลายพันล้ านบัญชี แฮคเกอร์
ใช้ บ็อทส์ เพื่อปล่อยการโจมตีแบบอัตโนมัติโดย “นําชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ถกู ขโมยมารวมกัน” เพื่อล็อกอินเข้ า
เพจของเว็บไซต์ตา่ งๆ เป้าหมายสูงสุดคือ การเข้ าควบคุมแอคเคาท์ และเนื่องจากมีคนมากมายที่ใช้ รหัสยืนยัน
ตัวตนชุดเดียวกันหลายๆ แอคเคาท์ อัตราความสําเร็ จ และความคุ้มค่าสําหรับแฮคเกอร์ จึงมีสงู มาก
 การฉ้ อโกงกิฟท์ และเครดิตการ์ ด ผู้โจมตี ใช้ บ็อทส์ เพื่อเจาะในแอคเคาท์กิฟท์การ์ ด เพื่อหาข้ อมูลที่ใช้ ยืนยัน
ตัวตน เครเดนเชี่ยล/credentials หลังจากนันจะสร้
้
างการ์ ดปลอม และขโมยมูลค่าเงินสดในการ์ ด
ในกรณีของบัตรเครดิต ผู้โจมตีจะใช้ บ็อทส์ ทดสอบการพิสจู น์ตวั ตนของบัตรเครดิตที่ขโมยมา ด้ วยธุรกรรมที่มี
มูลค่าน้ อยก่อน (เช่น หนึง่ ดอลล่าร์ สหรัฐ) จากนันเมื
้ ่อสําเร็ จ แฮคเกอร์ จะใช้ การยืนยันตัวตนที่ขโมยมา เพื่อซื ้อ
สินค้ าหรื อบริ การในครัง้ ใหญ่ขึ ้น หรื อถอนเงินสดออกจนหมดบัญชี
 สแปม จะเกี่ยวข้ องกับ พฤติกรรมทุกประเภทที่ไม่ต้องการ “สแปม” เช่นการส่งอินบ็อกซ์ ด้ วยอีเมลที่ไม่ต้องการ
ซึง่ มีลงิ ค์ประสงค์ร้าย เขียนการรี วิวสินค้ าปลอม การสร้ างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอม เพื่อเขียนคอนเท้ นท์ปลอม
หรื อสร้ างอคติให้ เกิด การเพิ่มเพจวิว (เช่น วิดีโอ YouTube ) หรื อผู้ติดตาม (เช่นบนทวิตเตอร์ หรื ออินสตราแก
รม ) การเขียนคอมเม้ นท์บนฟอรัม หรื อไซต์โซเชียลมีเดียทําให้ เกิดการโต้ เถียง การล็อกผลคะแนนหรื อโกงการ
เลือกตัง้ เป็ นต้ น
 การป้ องกันเนือ้ หาจากการดูดเวบ รวมถึง แฮคเกอร์ ที่สแกน หรื อดึง (ขโมย) ลิขสิทธิ์ หรื อข้ อมูลเครื่ องหมาย
การค้ า จากเว็บไซต์ และ จัดเก็บในเครื่ องของตนเอง และจากนันนํ
้ ากลับมาใช้ ใหม่ – บ่อยครัง้ จุดประสงค์เพื่อ
การแข่งขัน - ในเว็บของตนเอง
 การดูดข้ อมูล ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และราคาของผลิตภัณฑ์ สายการบิน โรงพยาบาล
เกมออนไลน์ และเว็บไซต์จองตัว๋ มักจะมีช่องโหว่ให้ กบั นักดูดเว็บได้ เสมอ
 การโกงคลิ๊ก โดยมาก จะเกี่ยวข้ องกับการโกงค่าโฆษณา การฉ้ อโกงนันเป็
้ นบ็อท ไม่ใช่คน ที่จะคลิก๊ ในโฆษณา
และไม่มีเจตนาจะซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่โฆษณานัน้ แต่เป้าหมายคือเร่งเพิ่มรายได้ ให้ กบั เจ้ าของเว็บ (หรื อ
คนโกงรายอื่น) ที่จะได้ รับเงินตามจํานวนการคลิก๊ โฆษณานัน่ เอง บ็อทส์ลกั ษณะนี ้จะรายงานข้ อมูลที่บิดเบือน
และคิดค่าใช้ จ่ายสูง เนื่องจากต้ องจ่ายให้ กบั การคลิก๊ ที่ไม่ได้ เกิดจากมนุษย์ และยิ่งเลวร้ ายไปอีก บริ ษัทเหล่านัน้
ไม่ได้ รายได้ จาก “นักช้ อปลวง” การโกงคลิก๊ จะถูกนํามาใช้ โดยบริ ษัทที่มีเจตนาสร้ างค่าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาให้ กบั
คูแ่ ข่ง

 การขัดขวางการประมูล จะเกิดขึ ้นในเว็บไซต์ประมูล เมื่อตัวร้ ายมาเยือนในเวลาที่เหมาะสม การประมูล
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในนาทีสดุ ท้ าย เพื่อไม่ให้ มีคนประมูลได้
 ความชาญฉลาดที่จะเก็บเกี่ยวจากการสแกนเว็บเพจ ฟอรัมอินเทอร์ เน็ต โซเชียลมีเดีย และเนื ้อหาอื่นๆ เพื่อ
หาอีเมลที่ถกู ต้ อง และข้ อมูลอื่น ที่ผ้ โู จมตี จะสามารถใช้ เพื่อส่งสแปมเมล หรื อทําแคมเปญโกงโฆษณา
ทาไมจึงต้ องให้ ความใส่ ใจ
บ็อทส์ร้าย สร้ างความเสียหายให้ กบั องค์กรและโลกของอินเทอร์ เน็ต บรรดาตัวที่ปล่อยการโจมตี DDoS(โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่บกุ เวบแอพลิเคชัน่ ) สามารถทําลายล้ าง จากการประมวลผลมหาศาลที่บ็อทเน็ทส์ครอบครองอยู่ และบริ ษัทส่วน
ใหญ่จะเริ่ มไม่สามารถจัดการการโจมตีได้ ด้วยตนเองเมื่อมีการโจมตีที่ใช้ ความเร็ วระดับ 300 – 500 กิกะบิทต่อวินาทีและ
ตํ่ากว่าหนึง่ เทราบิทต่อวินาที และค่าใช้ จ่ายอาจมากเท่าการทําลายที่เกิดขึ ้น ในการสํารวจบุคลากรมืออาชีพด้ านซีเคียวริ ตี ้
ปี 2017 ประมาณ 75% ของการโจมตีแบบ DDoS อาจทําให้ บริ ษัทมีความเสียหาย ตังแต่
้ 500,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ จนถึง
10 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ และบ็อทส์ร้าย ยังสร้ างความเสียหายให้ กบั บริ ษัทในหลายทางมากกว่าด้ านการเงิน สามารถ
สร้ างทราฟฟิ คเพิ่มในเครื อข่าย ที่ทําให้ เวบไซต์ทํางานทราฟฟิ คช้ าลง และทําให้ เราต้ องจ่ายค่าแบนด์วิธ และคลาวด์ที่
เพิ่มขึ ้น
บ็อทส์สามารถทําให้ ทราฟฟิ คออกจากเว็บไซต์ ฉกฉวยโอกาสที่จะสร้ างรายได้ จากคุณ และอาจสามารถสร้ างค่าใช้ จ่าย
มหาศาล ถูกคิดค่าใช้ จ่ายโฆษณาปลอม และอาจทําลายชื่อเสียงของบริ ษัทจากข่าวลวง รี วิวที่เลวร้ าย และกลยุทธ์ที่ซอ่ น
เร้ น และเนื่องด้ วยบ็อทส์ในปั จจุบนั เก่งในการซ่อนตัว และปรากฎให้ ดเู หมือนดีตอ่ หน้ าผู้ใช้ นัน่ ทําให้ กาารตรวจจับยากขึ ้น
ไปอีก
เมื่อเส้ นทางของบ็อทร้ ายที่ไม่ มีจุดสิน้ สุด
เหรี ยญมีสองด้ านเสมอ ก็เหมือนกับบ็อทส์ที่มีทงด้
ั ้ านดีและร้ าย สุดแต่วา่ ผู้ใช้ จะเจตนาให้ เห็นในด้ านไหน เช่น Selenium ที่
ออกแบบมาเพื่อใช้ เฟรมเวิร์คทสอบซอฟต์แวร์ ที่พกพาได้ สาํ หรับเว็บแอพ แต่สามารถนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือการดูดข้ อมูล
เว็บหรื อสร้ างบ็อท เครื่ องมือในการสแกนยอดนิยม อย่าง Shodan และ Shadow Security Scanner จะถูกนํามาใช้ เพื่อ
การวิจยั แต่ก็สามารถถูกแฮคเกอร์ นํามาใช้ โจมตีข้อมูลเป้าหมายได้เช่นกัน
กาจัดอย่ างไร
ไม่มีโซลูชนั่ ใดโซลูชนั่ หนึง่ ที่จะกําจัดเหล่าบ็อทส์ร้ายออกจากเครื อข่ายได้ แต่ก็มีวิธีการที่มีประสิทธิผลที่จะป้องกัน
ได้ รูปแบบคล้ ายการต่อจิ๊กซอว์ โดยคุณสามารถเก็บรวบรวมอัตลักษณ์หรื อพฤติกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลาย แล้ วนํามา
ประมวลผลก่อให้ เกิดภาพรวมที่จบั ต้ องได้
นี่เป็ นบางส่วนที่ควรพิจารณาเพื่อไขปริ ศนาปั ญหาด้ านความปลอดภัยจากบ็อทส์
 ตรวจสอบย้ อนกลับ มองหาแหล่งที่มาของไอพีแอดเดรส ที่โดยมากจะไม่มีประสิทธิภาพ สําหรับ
ตรวจจับบ็อทส์ร้าย เนื่องจากแฮคเกอร์ บ่อยครัง้ จะปล่อยไอพีหลายร้ อยแอดเดรสที่แตกต่างกัน เพื่อเลีย่ งต่อการ
ถูกสงสัย แต่การตรวจสอบย้ อนกลับ จะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ ระบุบ็อทส์ที่ดีได้ เช่นทราฟฟิ คจากเสิร์ชเอ็นจิน

ไอพีแอดเดรส์เหล่านี ้ จะอยูใ่ นบัญชีชื่อที่ดี
ประสิทธิผล

และจงจําไว้ วา่ บัญชีเหล่านี ้ต้ องอัพเดทเป็ นประจํา เพื่อให้ ได้

 การตรวจจับอัตลักษณ์ (ซิกเนเจอร์ บ็อทส์ ) สามารถระบุได้ จากอัตลักษณ์ลกั ษณะเฉพาะหรื อ รูปแบบ
เฉพาะที่สามารถสังเกตได้ จากอดีต การตรวจจับบ็อทส์จากอัตลักษณ์มีความเสีย่ งตํ่า และเชื่อถือได้ แต่ก็ไม่
สามารถตรวจจับบ็อทใหม่หรื อที่ไม่ร้ ูจกั มาก่อนได้ การติดตามบ็อทส์ใหม่ คุณต้ องอัพเดทอัตลักษณ์ของบ็อทส์ที่
รู้จกั และสร้ างใหม่ โดยใช้ การวิเคราะห์จากทราฟฟิ คที่รวบรวมได้
 การตรวจจับบ็อทส์ โดยดูจากรูปแบบของพฤติกรรม รวมถึงการมองหาพฤติกรรมที่ชวนสงสัย เช่น ปริ มาณ
ทราฟิ คสูงหรื อผิดปกติ การเปิ ดพอร์ ทที่ไม่ได้ มาตรฐาน ความพยายามที่จะเริ่ มหรื อหยุดโพรเซส ความพยายาม
ดาว์นโหลดให้ ไฟล์ทํางานหรื อเข้ าถึงไฟล์ที่หวงห้ าม และรูปแบบการท่องเน็ตแบบที่ใช้ หนุ่ ยนต์ ทังหมดล้
้
วนเป็ น
สัญญาณของกิจกรรมที่เกิดจากบ็อทส์ทงสิ
ั ้ ้น
 ตรวจสอบบราวเซอร์ เพื่อหาเอเย่ นต์ ผ้ ใู ช้ ปลอมและส่ วนขยายบราวเซอร์ ประสงค์ ร้าย
ทุกบราวเซอร์ จะมีอตั ลักษณ์เป็ นของตัวเองเพื่อที่จะระบุได้ วา่ สร้ างมาอย่างไร รวมถึงการใช้ คอนฟิ ก หรื อการ
ติดตังในอุ
้ ปกรณ์ ส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์ รวมถึงเอเย่นต์ผ้ ใู ช้ ที่ระบุชื่อ และเวอร์ ชนั่ ของบราวเซอร์ ที่
เฉพาะเจาะจง และระบบปฎิบตั ิการ ทว่าวิ่งนี ้ และข้ อมูลอื่นๆ สามารถปลอมแปลงด้ วยความเชี่ยวชาญของผู้
โจมตี ส่วนต่อขยายบราวเซอร์ ที่ต้องสงสัยก็อาจเป็ นสัญญาณของบ็อทส์ได้ เช่นกัน บ็อทที่มีอยูจ่ ํานวนมาก ถูก
ออกแบบเพื่อให้ ดดู ข้ อมูลในเว็บ รวมถึงการปล่อยตัวประสงค์ร้ายแบบอื่นๆ อัตลักษณ์ที่ปรากฎแบบไม่มีเหตุผล
ควรจะให้ คะแนนความเป็ นไปได้ วา่ เป็ นบ็อทส์
 ใช้ CAPTCHAs เพื่อแยก มนุษย์ จากพฤติกรรมของบ็อท บนเว็บไซต์ นี่อาจเป็ นวิธีที่พิสจู น์ได้ ไม่ทงหมด
ั้
แต่ก็
เพียงพอจะช่วยบล็อกทราฟฟิ คบางส่วน
 ใช้ JavaScript challenge เพื่อตรวจสอบ ว่าบราวเซอร์ ปกติได้ นํามาใช้ บ็อทส์เกือบทังหมด
้
จะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อ JavaScript challenge ดังนันหาบราวเซอร์
้
โต้ ตอบกลับมา ทราฟฟิ คนัน้ ก็เป็ นไปได้ วา่ จะไม่ใช่
บ็อทส์
 การนําบ็อทส์ดีมาใช้ เช่น เสิร์ชเอ็นจิน เพื่อลดการโหลดในเว็บไซต์ลง บ็อทส์ดี สามารถทํางานโดยใช้ ปริ มาณ
แบนด์วิธระดับกลางได้
 การจากัดเพดานอัตราทราฟฟิ คที่ต้องสงสัย หากไม่มนั่ ใจว่าเป็ นทราฟิ คของบ็อทส์หรื อไม่ นี่จะช่วยสามารถ
รักษาทราฟิ คที่ดี ให้ ไหลเวียนในเว็บไซต์ระหว่างที่คณ
ุ กําลังตรวจสอบต่อมา เช่น ทราฟฟิ คที่เพิ่มนัน้ มาจากไอพี
แอดเดรสเฉพาะนัน้ ถูกต้ อง หรื อมีความเป็ นไปได้ วา่ เป็ นการโจมตีที่ใช้ credential stuffing หรื อเป็ นการละเมิด
รหัสผ่านของผู้ใช้ นนั่ เอง
 ตัด” โอกาส” การโจมตี หมายถึง การมองหาระบบที่รันแอพลิเคชัน่ เฉพาะ เช่น Outlook Web Access
(OWA) หากองค์กรของคุณไม่ได้ ใช้ OWA คุณสามารถสร้ างการรบกวน และโหลดบนเครื อข่ายให้ น้อยลง โดย
บล็อคทราฟฟิ คอัตโนมัติใดๆ ที่เราไม่ร้ ูจกั

 ให้ คะแนนระดับความเสี่ยงตามเซสชั่น โดยใช้ การผสมผสานหลากวิธีที่ได้ กล่าวมา เพื่อเพิ่มเติม หรื อ ลบจุด
คะแนนความเสีย่ ง จากนันจะทํ
้ าให้ คณ
ุ ตัดสินใจได้ วา่ เมื่อใดและแอคชัน่ ประเภทใด ที่คณ
ุ ต้ องการในการต้ าน
ความเสีย่ งในอุปกรณ์ปลายทาง
น่าจะเป็ นประโยชน์มาก หากจะทราบว่าวิธีการใดที่ไม่สามารถกําจัดบ็อทส์ร้ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
ใช้ geofencing ในอดีตคุณสามารถหยุดบ็อทส์จํานวนมากโดยบล็อกทราฟฟิ คที่มาจากประเทศที่ทราบดีวา่ ปล่อยการ
โจมตี แต่ปัจจุบนั แฮคเกอร์ ก้ าวลํ ้าไปกว่านัน้ พวกเขาปล่อยการโจมตีจากหลายร้ อยไอพีไอเดรสและกระจายไปทัว่ ทุก
ภูมิภาค
นอกจากนี ้ในหลายบริ ษัท มีลกู ค้ า คูค่ ้ า และการรับส่งข้ อมูลที่ถกู กฎหมายอื่น ๆ ที่มาจากประเทศที่เฉพาะเจาะจง ดังนันจึ
้ ง
มักจะไม่สามารถปิ ดกันการรั
้
บส่งข้ อมูลทังหมดจากที
้
่ตงที
ั ้ ่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ geofencing ซึง่ เป็ นการระบุตําแหน่ง
พิกดั ว่าอุปกรณ์เข้ าออกจากที่ใด ยังคงมีอยูใ่ นกล่องเครื่ องมือรักษาความปลอดภัยของคุณ แต่ด้วยสถานะของตัวมันเอง
ในตอนนี ้ ยังไม่ใช่เครื่ องมือที่ดีที่สดุ ในการต่อสู้กบั บ็อทส์
บทสรุ ป
ทังบ็
้ อทส์ดีและร้ าย คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง กว่า 50% ของปริ มาณการใช้ อินเทอร์ เน็ต จําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรที่ควร
ตระหนักรู้วา่ แนวโน้ มนี ้กําลังเพิ่มขึ ้น แฮคเกอร์ ที่ชาญฉลาดประสบการณ์มาก จะยังคงพัฒนาบ็อทส์ที่อนั ตรายซับซ้ อนและ
ร้ ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์หลายพันล้ านของอุปกรณ์ IoT ที่เขียนให้ มีช่องโหว่ (โดยตังรหั
้ สผ่านอัตโนมัติ และ
อินเทอร์ เฟซที่ไม่ได้ ติดตังมา)
้
จนกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT จะถูกบังคับใช้ ด้วยกฎหมาย เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กบั
อุปกรณ์ แฮคเกอร์ ก็จะยังคงใช้ เพื่อปล่อยการโจมตีแบบบบวงกว้ างและหลายมิติโดยเริ่ มต้ นจากบ็อทส์
ขณะเดียวกัน การพร้ อมใช้ ของบ็อทส์อย่างง่ายดายที่ให้ ฟรี หรื อการจ่ายในราคาตํ่าๆ เพื่อให้ เหล่า ”มือสมัครเล่นที่หดั เขียน
สคริ ปท์วยั ละอ่อน ” ในอินเทอร์ เน็ตระบบเปิ ด ก็เป็ นปั ญหาที่เติบโตขึ ้น เนื่องจากแม้ จะเป็ นบ็อทส์อย่างง่าย ที่มาจากคนไม่
มีประสบการณ์ก็อาจเป็ นอันตรายได้ สงู เช่นเดียวกัน
คําแนะนําสําหรับองค์กรคืออะไร? เตรี ยมตัวคุณให้ พร้ อมรับมือการโจมตีของทราฟฟิ คบอททุกประเภท ยกระดับการ
ควบคุมความปลอดภัยในการจัดการบ็อทส์ดีได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเก็บทราฟฟิ คบ็อทส์ร้ายบนเครื อข่ายให้ มาก
ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
 ใช้ เว็บแอพลิเคชัน่ ไฟร์ วอลล์ สําหรับตรวจจับบ็อทส์ทงหลาย
ั้
โดยตรวจจับอัตลักษณ์สาํ คัญ signature-based
และลักษณะพฤติกรรมที่มีรูปแบบ behavior-based ของบ็อทส์
 ใช้ CAPTCHAs
 ใช้ JavaScript challenges
 ให้ เพดานคะแนนทราฟฟิ คต้ องสงสัย
 บล็อกทราฟิ คที่ประเมินความเสีย่ งว่า “น่าจะใช่”
###

