กรณีศึกษา 4
อาชญากรคอมพิวเตอร์ ที่สร้ างความหายนะให้ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่ งแมซซาชูเซด
ในปี ค.ศ. 1988 นายโรเบิร์ด ที มอริ ส ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนลซึ่งหลาย ๆ คนยอมรับว่าเขาเป็ นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก่งมาก
คนหนึ่ง นายมอริ ส ได้เขียนโปรแกรมไวรัศคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีในนาม
“หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm)” หรื อบางทีเรี ยกว่า “หนอนอินเทอร์เน็ต (Worm internet)”
โปรแกรมดังกล่าวยากต่อการตรวจพบหรื อลบทิ้งโดยนักเขียนโปรแกรมคนอื่น ๆ
วอร์ม (Worm) ถือว่าเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิ ดหนึ่งที่สามารถกระจายจาก
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หนึ่งสู่ อีกเครื่ องหนึ่งโดยผูใ้ ช้เป็ นผูน้ าพา แต่ไม่ทาให้ระบบการดาเนิ นงาน
(Operating system) ของคอมพิวเตอร์ เสี ยหายซึ่ งต่างจากไวรัส (Virus) ที่เป็ นโปรแกรมที่
กระจาย
และฝังตัวบนระบบการดาเนิ นงานของคอมพิวเตอร์ ที่รับไวรัสนั้นเข้าไป และจะกระจายไปยัง
เครื่ องอื่นๆ ที่ใช้ไฟล์ (File) ข้อมูลของเครื่ องที่ติดเชื้ ออยูแ่ ล้ว นายมอริ ส ต้องการให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า
วอร์ม (Worm) ตัวนี้จะไม่ทาอะไรที่ซ้ า ตัวของมันเองบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มนั ฝังตัวเข้าไป การ
ทาซ้ าของวอร์ ม (Repeat worm) หลายๆ ครั้งจะส่ งผลให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ติดขัดหรื ออาจทาให้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทางานได้ แต่ง่ายต่อการตรวจจับ ดังนั้นนายมอริ ส จึงได้ออกแบบวอร์ม
(Worm) ใหม่ โดยสามารถถามเครื่ องอมพิวเตอร์ ที่มนั ฝังตัวอยูว่ า่ มีสาเนาของวอร์ ม (Worm)
หรื อไม่ หากพบว่า “ไม่มี” มันก็จะทาสาเนาบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั หากตอบว่า “มี” มันก็จะไม่ทา
สาเนา (Copy) ลงไปอย่างไรก็ดี นายมอริ สก็กลัวว่าวอร์ ม (Worm) ที่ตนได้พฒั นาขึ้นจะถูกทาลาย
โดยนักเขียนโปรแกรมคนอื่น ๆ ได้ ถ้าหากเจ้าของแกล้งให้เครื่ องสั่งว่า “มี” ดังนั้นนายมอริ สจึงเขียน
โปรแกรมให้วอร์ม (Worm) สามารถทาซ้ าได้เพียง 7 ครั้งเท่านั้น หากได้รับคาตอบว่า “มี” อยูภ่ ายใน
เครื่ องแล้ว อย่างไรก็ตามนายมอริ สอาจลืมคิดไปว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ อาจถูกถามคาถามเดียวกันหลายๆ
ครั้งได้ ซึ่ งเขาคิดว่าวอร์ ม(Worm) จะถูกทาลาย แต่เขาก็คิดว่าคงไม่มีผลเสี ยหายมากนักอย่างมากต่อ
ทรัพย์สินและความรู้สึกของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย หากท่านเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นสถาบันการศึกษา ท่านจะมี
มาตรการป้ องกันและปราบปรามผูไ้ ม่ประสงค์ดีที่บ่อนทาลายระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของ
ท่านอย่างไร

นายมอริ ส ได้ใส่ วอร์ ม (Worm) นี้เข้าไปในระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์ (Unix) ที่สถาบัน
เทคโนโลยีแมซซาชูเซต [Massachusetts Institute of Technology (MIT)] เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายนค.ศ. 1988 เนื่องจากต้องการอาพรางตัวเอง เพราะเขาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยคอร์แนล
(Cornell) อย่างไร ก็ดีเรื่ องนายมอริ สไม่คาดคิดไว้ก็ได้เกิดขึ้น เมื่อวอร์ม (Worm) ได้แพร่ ระบาด
รวดเร็ วเกินคาดและเมื่อนายมอริ สพยายามจะร่ วมมือกับเพื่อนของเขาที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด โดยส่ ง
จดหมายไปบนเครื อข่ายถึงวิธีการกาจัดวอร์ ม (Worm) นัน่ เอง จดหมายข่าวดังกล่าวจึงไม่สามารถ
ส่ งไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงสถาบันการศึกษาใน
สหรัฐอเมริ กา หน่วยงานทหารศูนย์วจิ ยั ในสหรัฐอเมริ กาล้วนแต่ได้รับผลร้ายจากการระบาดของวอร์ ม
(Worm) ตัวนี้ท้ งั สิ้ นในที่สุดนายมอริ สก็ถูกจับได้ และถูกตัดสิ นจาคุกเป็ นเวลา 3 ปี แต่ศาลได้รอลง
อาญาไว้ นอกจากนั้นยังได้ถูกส่ งตัวไปให้บริ การสังคมเป็ นเวลา 400 ชัว่ โมง หรื อประมาณ 50 วันทา
การ และถูกปรับเป็ นจานวนเงิน 10,050 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 350,000 บาท
ปัญหาและข้ ออภิปราย
1.ความคึกคะนองและอยากลองวิชาของนักศึกษา โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อไปสร้างความเสี ยหายให้แก่หน่วยงานอื่นนั้น นับว่ามีผลเสี ยหาย
2.จากงานวิจยั เรื่ องการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษา
ณ สหรัฐอเมริ กา พบว่า 2 ใน 3 ของผูบ้ ุกรุ กที่ไม่ประสงค์ดี และแอบขโมยข้อมูลภายในหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ นั้นมาจากคนภายในองค์กรเองท่านจะมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลภายในองค์กรอย่างไร
3.จงอธิบายชนิดและชื่อของไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus computer) ที่ทา่ นรู ้จกั พร้อมทั้ง
อานาจการทาลายของซอฟต์แวร์ ไวรัสดังกล่าวเหล่านั้นว่ามีความรุ นแรงมากน้อยเพียงใด และ
จงเสนอแนะวิธีการทาลายไวรัสดังกล่าว__

