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หัวขอที่หัวขอที่จะจะบรรยายบรรยาย

•• ทํ าทํ าไมไมติองติองใหใหความสนใจในความสนใจในเรื่องเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัย
•• ปญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบางปญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง
•• อินอินเทอรเทอรเน็ต กับเน็ต กับแฮกเกอรแฮกเกอร
•• การดํ าเนินการใหไดการดํ าเนินการใหไดรับรับความปลอดภัยความปลอดภัย
•• การปองกัน และสรางระบบการปองกัน และสรางระบบรักษารักษาความปลอดภัยความปลอดภัย
•• เทคโนโลยีที่เกี่ยวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
•• กฎหมายและมาตรการทางสังคมกฎหมายและมาตรการทางสังคม
•• อนาคตอนาคต



ท ําท ําไมไมตองตองใหใหความสนใจในความสนใจในเรื่องเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัย

•• ปจจุบัน (2000/ปจจุบัน (2000/Jan Jan  ขอมูล  ขอมูล nwnw.com) .com) มีเครื่องตออยูบนมีเครื่องตออยูบน

อินอินเทอรเทอรเน็ต 72.4 ลานเครื่องเน็ต 72.4 ลานเครื่อง

•• จํ านวนผูใช (2000/Feb ขอมูลจํ านวนผูใช (2000/Feb ขอมูล NITC NITC) มีผูใชอิน) มีผูใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

ในประเทศไทย 1,000,000 คนในประเทศไทย 1,000,000 คน

•• จ ํานวนผูใชทั่วโลกคาดจ ํานวนผูใชทั่วโลกคาดวาวากวา 300 ลานคนกวา 300 ลานคน



สิ่งที่สํ าคัญในการทํ าใหปญหาเพิ่มขึ้นสิ่งที่สํ าคัญในการทํ าใหปญหาเพิ่มขึ้น

•• เครือขายคอมพิวเตอรเครือขายคอมพิวเตอรมีมีความสํ าคัญเพิ่มมากขึ้นความสํ าคัญเพิ่มมากขึ้น

•• เครือขายคอมพิวเตอรทํ าใหเขาถึงไดทุกหนทุกแหงเครือขายคอมพิวเตอรทํ าใหเขาถึงไดทุกหนทุกแหง

•• เครือขายคอมพิวเตอรมีลักษณะ เครือขายคอมพิวเตอรมีลักษณะ VirtualVirtual ทํ าใหติดตาม ทํ าใหติดตาม

เสนทางยากเสนทางยาก

•• ทรัพยสมบัติทางดานขอมูลมีมากขึ้นทรัพยสมบัติทางดานขอมูลมีมากขึ้น



เครือขายคอมพิวเตอรทํ าใหเครือขายคอมพิวเตอรทํ าให
•• การเกิดของ การเกิดของ eBusinesseBusiness, , eCommerceeCommerce, , eConomyeConomy
•• การการใหบริใหบริการลูกคาที่ดีขึ้นการลูกคาที่ดีขึ้น
•• การทํ างานรวมกันไดมากการทํ างานรวมกันไดมาก
•• ลดคาใชจายสื่อสารลดคาใชจายสื่อสาร
•• เพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานและการเชื่อมโยงภายในเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานและการเชื่อมโยงภายใน
•• ไดขอมูลขาวสารรวดเร็วไดขอมูลขาวสารรวดเร็ว

ดวยเหตุนี้ทํ าใหการใชงานเครือขายมีความจ ําเปน และดวยเหตุนี้ทํ าใหการใชงานเครือขายมีความจ ําเปน และ
มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว



ทํ าไมปญหาการแฮทํ าไมปญหาการแฮกบนกบนเครือขายจึงเกิดเครือขายจึงเกิด

ขึ้นไดงายขึ้นไดงาย
•• งานทางวิศวกรรม และงานพัฒนาเทคโนโลยีงานทางวิศวกรรม และงานพัฒนาเทคโนโลยี
ไมพอเพียงที่จะปองกันระบบ และของมีคาบนไมพอเพียงที่จะปองกันระบบ และของมีคาบน
เครือขายเครือขาย

•• ความรูและความรูและการการปฏิบัติของผูใชทั่วไปยังไมพอปฏิบัติของผูใชทั่วไปยังไมพอ
เพียงกับการปองกันตัวเอง และการโจมตีเพียงกับการปองกันตัวเอง และการโจมตี

โดยปกติผูใชอินโดยปกติผูใชอินเทอรเน็เทอรเน็ตอยูในมุมสวาง แตโจรผูรายอยูในมุมมืดตอยูในมุมสวาง แตโจรผูรายอยูในมุมมืด



ความเสี่ยงที่เกิดกับผูใชงานอินความเสี่ยงที่เกิดกับผูใชงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

•• เงินเงิน
•• เวลาเวลา
•• ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ
•• เสียโอกาสเสียโอกาส
•• ขอขอมูลมูลความลับความลับ
•• ความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น

การโจมตี และลักลอบ หรือดํ าเนินการใด ๆ อาจท ําใหการโจมตี และลักลอบ หรือดํ าเนินการใด ๆ อาจท ําให
ผูใชงานเกิดปญหาการสูญเสียผูใชงานเกิดปญหาการสูญเสีย



ทํ าไมการโจมตีผูใชอินทํ าไมการโจมตีผูใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตจึงงายขึ้นจึงงายขึ้น

ที่มา ที่มา :: รายงานของ  รายงานของ Software Software Enginecring InstitueEnginecring Institue
    Carnegie Mellon     Carnegie Mellon UniversityUniversity

ความรูความรู

สูงสูง

ความรูผูโจมตีความรูผูโจมตี

เครื่องมือเครื่องมือ

19801980 19851985 19901990 19951995 20002000



ประวัติการพัฒนาเทคนิค และประวัติการพัฒนาเทคนิค และ tool tool ในการโจมตีของ ในการโจมตีของแฮกเกอรแฮกเกอร

ป 1980 - 1985ป 1980 - 1985 password guessingpassword guessing
self-replicating codeself-replicating code

ป 1986 - 1990ป 1986 - 1990 password crackingpassword cracking
expliciting expliciting known known valnerablevalnerable
disabling auditsdisabling audits
back doorsback doors



ประวัติการพัฒนาเทคนิค (ตอ)ประวัติการพัฒนาเทคนิค (ตอ)

ป 1991 - 1995ป 1991 - 1995 hijacking sessionhijacking session
sweeperssweepers
snifferssniffers
stealth diagnosticsstealth diagnostics
packet spoofingpacket spoofing

ป 1966 - ปจจุบันป 1966 - ปจจุบัน GUIGUI
automated scanautomated scan
www attackwww attack
denial servicedenial service



ทํ าไมทํ าไมแฮกเกอรแฮกเกอรจึง แฮจึง แฮกระบบกระบบไดงาย โดยไมตองไดงาย โดยไมตองมีมีความรูมากความรูมาก

•• เพราะมีเครื่องมือชวยมาก และหาไดงายมากเพราะมีเครื่องมือชวยมาก และหาไดงายมาก

•• ตัวอยางเครื่องมือตัวอยางเครื่องมือ
••network scannernetwork scanner
••password crackingpassword cracking
••packet packet sniffersniffer
••variety of variety of trojan trojan horse programs and librarieshorse programs and libraries
••เครื่องมือแกไขเครื่องมือแกไขล็ล็อกไฟล และพรางตัวอกไฟล และพรางตัว
••เครื่องมือชวยในการตรวจสอบระบบและแกไขเครื่องมือชวยในการตรวจสอบระบบและแกไข
••เครื่องมือเปลี่ยน เครื่องมือเปลี่ยน configconfig ระบบ แบบอัตโนมัติ ระบบ แบบอัตโนมัติ
••เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือตรวจสอบ check sumcheck sum



ผูใชอินผูใชอินเทอรเทอรเน็ต กับการโจมตีของเน็ต กับการโจมตีของแฮกเกอรแฮกเกอร

วิธีการของวิธีการของแฮกเกอรแฮกเกอร
–– ProbeProbe
–– ScanScan
–– Account compromiseAccount compromise
–– Root CompromiseRoot Compromise
–– Packet Packet SnifferSniffer
–– Denial of ServiceDenial of Service
–– Exploitation of TrustExploitation of Trust
–– Malicious CodeMalicious Code
–– Internet Infrastructure attackInternet Infrastructure attack



ProbeProbe

Probe คือวิธีการ Probe คือวิธีการ และความและความพ ย า ยพ ย า ย

ระบบ โดยดูวา มีประตูหรือชองทางใดที่ไมถูกตองระบบ โดยดูวา มีประตูหรือชองทางใดที่ไมถูกตอง

หรือเขาสู หรือเขาสู accountaccount ที่ยังไมมีผูใช ในระบบยูนิกซมี ที่ยังไมมีผูใช ในระบบยูนิกซมี

การเปด การเปด accountaccount แบบลอย เชน  แบบลอย เชน guest guest การเข าสู การเข าสู 

ระบบได อาจทํ าใหเกิดปญหาที่รุนแรงตามมาระบบได อาจทํ าใหเกิดปญหาที่รุนแรงตามมา



ScanScan

Scan เปนวิธีการเขาสู ระบบ โดยใชเครื่องมือScan เปนวิธีการเขาสู ระบบ โดยใชเครื่องมือ
อัตโนมัติ หรือเปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นอัตโนมัติ หรือเปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อเพื่อสแกนหาทางเขาสแกนหาทางเขา
สูระบบ หรือหาชองจากการติดตั้ง หรือการกํ าหนดระบบสูระบบ หรือหาชองจากการติดตั้ง หรือการกํ าหนดระบบ
ผิดพลาดผิดพลาด

แฮกเกอรแฮกเกอรมีเครื่องตรวจหาระบบ และโจมตี เชน การมีเครื่องตรวจหาระบบ และโจมตี เชน การ
สงขอมูลเขามาในพอรต สงขอมูลเขามาในพอรต POP3, IMAPPOP3, IMAP เพื่อใหระบบโอ เพื่อใหระบบโอ
เวอรเวอรโฟลว และทํ างานผิดพลาด จากนั้นจะเกิดชองที่เขาโฟลว และทํ างานผิดพลาด จากนั้นจะเกิดชองที่เขา
ระบบไดระบบได



Account CompromiseAccount Compromise

แฮกเกอรแฮกเกอรจะหาทางเขาสู จะหาทางเขาสู AccountAccount ของ ของยูสยูสเซอร โดยเซอร โดย

การดักรหัส การดักรหัส password, crack password หรือpassword, crack password หรือใชใชวิธีการวิธีการที่ที่

จ ะจ ะไดไดมาซึ่ง accountมาซึ่ง account  การเขาสู   การเขาสู accountaccount ได จะทํ าการ ได จะทํ าการ

เหมือนมีสิทธเิปนเจาของ จงึสามารถดขูอมูล ลบ หรอืเพิม่เหมือนมีสิทธเิปนเจาของ จงึสามารถดขูอมูล ลบ หรอืเพิม่

ลงในเครื่องได การเขาสู ลงในเครื่องได การเขาสู accountaccount อาจเป  อาจเป

ระดับ ระดับ root account หรือระดับ adminroot account หรือระดับ admin ได ได



Root CompromiseRoot Compromise

เปาหมายของเปาหมายของแฮกแฮกเกอร คือตองการเขาสู เกอร คือตองการเขาสู rootroot เพื่อได เพื่อได

สิทธิในการดํ าเนินการทุกอยาง เชน การเขาสู สิทธิในการดํ าเนินการทุกอยาง เชน การเขาสู AccountAccount ของ ของ

ผูอื่น หรือดํ าเนินการเสมือนเปนเจาของระบบได ที่สํ าคัญคือผูอื่น หรือดํ าเนินการเสมือนเปนเจาของระบบได ที่สํ าคัญคือ

สามารถลบชองทางเขา และสามารถลบชองทางเขา และ log file log file ตาง ๆ และทํ าใหยาก ตาง ๆ และทํ าใหยาก

ตอการตรวจสอบได ตอการตรวจสอบได และปและปกกปดปดความผิดของตัวเองความผิดของตัวเอง



SnifferSniffer

Sniffer Sniffer เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่แฮกเกอรแฮกเกอรจะจะ

น ําไปตดิตัง้ไว อาจตดิตัง้ที่ในสิทธขิองตน แตสามารถเก็บน ําไปตดิตัง้ไว อาจตดิตัง้ที่ในสิทธขิองตน แตสามารถเก็บ

ขอมูลในเครือขายที่ผานในขอมูลในเครือขายที่ผานในเซกเมนตเซกเมนตเ ดี ย ว กั น  เ พื่ อ ดั ก เ ก็ บเ ดี ย ว กั น  เ พื่ อ ดั ก เ ก็ บ

ชือ่ รหสัผาน หรอืขอมูลสํ าคญัตาง ๆ ทํ าใหไดรหสัผานที่ชือ่ รหสัผาน หรอืขอมูลสํ าคญัตาง ๆ ทํ าใหไดรหสัผานที่

จะดํ าเนินการตอไปอีกขั้น เชน การวาง จะดํ าเนินการตอไปอีกขั้น เชน การวาง sniffersniffer ตอไปอีก ตอไปอีก



Denial of ServiceDenial of Service

แฮกเกอรแฮกเกอรจะโจมตี โดยเปาหมายหลักที่เครื่องจะโจมตี โดยเปาหมายหลักที่เครื่อง

หรอืเครอืขาย เพือ่ใหเครือ่งมีภาระงานหนกัจนไมสามารถหรอืเครอืขาย เพือ่ใหเครือ่งมีภาระงานหนกัจนไมสามารถ

ใหใหบริการได หรือถาเปนเครือขาย ก็จะเพิ่มปริมาณขอบริการได หรือถาเปนเครือขาย ก็จะเพิ่มปริมาณขอมูลมูล

จ ํานวนมากจนเครือขายทํ างานไดชาลงจ ํานวนมากจนเครือขายทํ างานไดชาลง



การโจมต ีการโจมต ีInternet InfrastructureInternet Infrastructure

สวนนี้สวนนี้แฮกเกอรแฮกเกอรจะทํ าใหปริมาณในเครือขายจะทํ าใหปริมาณในเครือขาย

โดยเฉพาะอุปกรณหลักทํ างานหนัก เชน การสงโดยเฉพาะอุปกรณหลักทํ างานหนัก เชน การสง

ping ICMPping ICMP หรือสง หรือสงแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตใหวิ่งวนตอ ๆ กันใหวิ่งวนตอ ๆ กัน

เพื่อเพิ่มปริมาณขอมูลในเครือขายเพื่อเพิ่มปริมาณขอมูลในเครือขาย



ผูใชยังคงโดนโจมตีจาก ผูใชยังคงโดนโจมตีจาก mail bomb,mail bomb,
junk, junk, spamspam หรือการใช หรือการใชวาจาวาจาหยาบคายหยาบคาย

เนื่องจากระบบ เนื่องจากระบบ mailmail บนอิน บนอินเทอรเน็เทอรเน็ตมีตมี

จุดออนมาก การสงเมลทํ าไดงาย จึงงายตอการจุดออนมาก การสงเมลทํ าไดงาย จึงงายตอการ

สราง สราง spamspam หรือการทํ า  หรือการทํ า mail bombmail bomb



Exploitation of TrustExploitation of Trust

ป ก ติ ก า ร ทํ  า ง า น ใ น รป ก ติ ก า ร ทํ  า ง า น ใ น ร

ระหว างกัน เช น ไคลแอนต เซิร ฟเวอร  หรือระบบที่ระหว างกัน เช น ไคลแอนต เซิร ฟเวอร  หรือระบบที่

คอมพิวเตอรติดตอกันภายใตระบบงาน เพราะเปนเครื่องที่คอมพิวเตอรติดตอกันภายใตระบบงาน เพราะเปนเครื่องที่

เชื่อถือได เชื่อถือได แฮกเกอรแฮกเกอรจะอาศัยชองทางเหลาจะอาศัยชองทางเหลานี้ปลนี้ปลอมตัว เพื่อดูอมตัว เพื่อดู

วาการติดตอนั้นใชชองทางหรือ   วิธีการอยางไร เพื่อจะหาวาการติดตอนั้นใชชองทางหรือ   วิธีการอยางไร เพื่อจะหา

โปรแกรมมาเชื่อมแทนโปรแกรมมาเชื่อมแทน



Malicious CodeMalicious Code

สิ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ตพบมากคือ ไวรัส เวิรม และ
มาโทรจัน  แฮกเกอรจะหลอกสงโปรแกรมให และถาเรยีก
โปรแกรมนั้น โปรแกรมที่แอบซอนไวก็จะทํ างานตามที่
กํ าหนด เชน แอบขโมยไฟลสงออก หรือเปนไวรัสแพร
กระจาย เปนเวิรมสงตอได



การด ําเนินการการดํ าเนินการใหไดใหไดรับความปลอดภัยรับความปลอดภัย

สิ่งที่สํ าคัญและตองปฏิบัติใหความสํ าคญั กรณีของ
การใชงานที่มีความสํ าคัญ หรือคิดวาจะปองกันตนเอง

• การล็อกคอมพิวเตอร
• Bios Security
• Boot loader Security
• Local security
• File and File system security



Unix File SystemUnix File System
ตัวอยางระบบไฟล
-rw-r--r--  kevin users 114  Jun 25 2000  .zlogin

•• 1 1stst bit - directory? (no) bit - directory? (no)

•• 2 2ndnd bit - read by owner? bit - read by owner?
••   (yes, by    (yes, by kevinkevin))

•• 3 3rdrd bit - write by owner? bit - write by owner?
••    (yes, by     (yes, by kevinkevin))

•• 4 4th th bit - execute by owner?bit - execute by owner?
••    (no)    (no)

•• 5 5th th bit - read by group?bit - read by group?
••    (yes, by users)    (yes, by users)

•• 6 6thth bit - write by group? (no) bit - write by group? (no)

•• 7 7thth bit - execute by group? bit - execute by group?
••   (no)   (no)

•• 8 8thth bit - read by everyone? bit - read by everyone?
••    (yes, by everyone)    (yes, by everyone)

•• 9 9th th bit - write by everyone?bit - write by everyone?
••    (no)    (no)

•• 10 10th th bit - execute by everyone?bit - execute by everyone?
••    (no)    (no)



แนวทางในการปองแนวทางในการปองกันกันตนเองตนเอง

1.  ตองดูแลและจัดการกับ 1.  ตองดูแลและจัดการกับ cookiescookies

2.  จัดการและเก็บขอมูลประวัติการใชออกไป2.  จัดการและเก็บขอมูลประวัติการใชออกไป

3.  ฟลเตอร 3.  ฟลเตอร spamspam

4.  ปองกัน 4.  ปองกัน malicious code : malicious code : ไวรัส เวิรม โทรจันไวรัส เวิรม โทรจัน

5.  สรางระบบตรวจสอบไว5.  สรางระบบตรวจสอบไวรัสรัส

6.  ใชดิจิตอลซิก6.  ใชดิจิตอลซิกเนเนเจอร หรือเจอร หรือเขาเขารหัสเมื่อรับสงขอมูลสํ าคัญรหัสเมื่อรับสงขอมูลสํ าคัญ



ตองตองปฏิบัติตามนโยบายปฏิบัติตามนโยบายองคองคกรกร

•• ใช ใชเกทเกทเวย หรือไฟลวอล มี เวย หรือไฟลวอล มี policy policy ชัดเจนชัดเจน

•• ใช  ใช VPNVPN กับเครือขายยอย กับเครือขายยอย

••  ดูแลเรื่อง ดูแลเรื่อง remote access remote access เชน ใช เชน ใช secure shellsecure shell

•• ติดตั้งระบบ  ติดตั้งระบบ detectiondetection

••  ใชใชรหัสผาน รหัสผาน และและนโยบายนโยบายรักษารักษาปรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผานรหัสผาน



สิ่งที่ตองสิ่งที่ตองปฏิบัติสํ าหรับผูปฏิบัติสํ าหรับผูใชใช

ใหใหความสํ าคัญกับ ความสํ าคัญกับ browserbrowser และกํ าหนดระบบ และกํ าหนดระบบ

browserbrowser  ใหใหอยูในระบบที่ปลอดภัย และตองอยูในระบบที่ปลอดภัย และตองทํ าทํ าความเขาใจความเขาใจ

              การเซต การเซต NetscapeNetscape

       การเซต        การเซต IEIE



การรับ การรับ attach fileattach file หรือสิ่งที่มากับ  หรือสิ่งที่มากับ emailemail

•• จะตองตรวจสอบ จะตองตรวจสอบดวยดวยความระมัดระวังความระมัดระวัง

•• ระวังไวรัส  ระวังไวรัส เวเวริ์ม หรือโทรจันริ์ม หรือโทรจัน

•• ตรวจสอบดวยโปรแกรม  ตรวจสอบดวยโปรแกรม anti virus anti virus กอนกอน



การการใชใชรหัสผานรหัสผาน

ระบบระบบรหัสผาน มีตั้งแต รหัสผาน มีตั้งแต biosbios เปนระบบที่ดี เปนระบบที่ดี

เพราะปองกันการเพราะปองกันการบูตบูตระบบไดระบบได

เซต เซต passwordpassword ของ  ของ windowwindow

passwordpassword ของ  ของ accountaccount

ระบบตองยาวกวา 8 ตัวอักษร (หรือเทากัน)ระบบตองยาวกวา 8 ตัวอักษร (หรือเทากัน)



หมั่น หมั่น Update OSUpdate OS หรือ  หรือ browserbrowser ใหเปน ใหเปน
เวอรชันใหมเวอรชันใหม

เพราะเวอรชันเกามักมีผู คนพบ เพราะเวอรชันเกามักมีผู คนพบ holehole  

เวอรชันใหมไดแกไขแลวเวอรชันใหมไดแกไขแลว



Stop Spam MailStop Spam Mail

• อยาตอบ spam
• ดูวา spam มาจากไหน
   โดยทั่วไปดูจาก header ได ศึกษาวิธีดูหัวจดหมาย
• เขียนบนไปที ่ISP ที่ spam สง
• บอก ISP ของคุณเกี่ยวกับ spam
• ใชฟลเตอรตัด spam

* สํ าหรับผูติดตั้ง mail sender ตองปองกันไมใหผูอื่นฝากสงได



เทคโนโลยีที่เกี่ยวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ระบบการเขารหัสที่ใชกุญแจแบบ ระบบการเขารหัสที่ใชกุญแจแบบ asymmetricasymmetric
หรือกุญแจสองดอก คือ หรือกุญแจสองดอก คือ privateprivate และ และ public key public key

PrivatePrivate PublicPublic

ตนตนฉบับฉบับ เขาเขารหัสรหัส

สงสง

เขาเขารหัสรหัส ถอดรหัสถอดรหัส
ไดไดตนตนฉบับฉบับ



ปจจุบันการปจจุบันการเขาเขารหัสที่ใชรหัสที่ใช

ใน Web server     Web client
https://

การ stelnet , ssh

การใช pgp  และ Public key cryptography



ดิจิตอลซิกดิจิตอลซิกเนเจอรเนเจอร



กฎหมายกฎหมายและและมาตรการทางสังคมมาตรการทางสังคม

PrinciplesPrinciples
Policies & RegulationsPolicies & Regulations

Organizational Management PracticesOrganizational Management Practices
Information Infrastructure Management PracticesInformation Infrastructure Management Practices

Technology-Independent System Administration PracticesTechnology-Independent System Administration Practices
Technology-Dependent System Administration PracticesTechnology-Dependent System Administration Practices

Product-Dependent System Administration PracticesProduct-Dependent System Administration Practices



กฎหมายกฎหมายและและมาตรการทางสังคมมาตรการทางสังคม



อนาคตอนาคต

•• การพัฒนาของการพัฒนาของแฮกแฮกเกอร โดยเฉพาะการสราง เกอร โดยเฉพาะการสราง tooltool และเผย และเผย

แพรใน แพรใน internetinternet

•• ขอมูลที่นาสนใจใน ขอมูลที่นาสนใจใน internetinternet มีทั้งดานบวกและลบ มีทั้งดานบวกและลบ

เชน เชน www.www.certcert.org.org


