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ພາກທ ີ່ III
ລະບບົ ຂ ໍ້ມນູຂີ່າວສານ ແລະ

ການຕດັສນິໃຈທາງ ທລຸະກ  າ ຕີ່າງໆ

ບດົທ 3 
ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນ

Computer
Computer (Computer Security 

System)



ມ ບກຸຄນົທ ີ່ ບ ີ່ ປະສງົດ ເຂົໍ້າມາທ  າລາຍຂ ໍ້ມນູໃນລະບບົ
ຄອມພິວເຕ ດໍ້ວຍຮບູແບບຕີ່າງໆເຊັີ່ ນ: ສໍ້າງ virus ເຂົໍ້າ
ສູີ່ຄອມພິວເຕ ເຮັດໃຫໍ້ຂ ໍ້ມນູຕີ່າງໆຫາຍໄປ ຫ ຼື ຈອບລກັ
ເອົາຂ ໍ້ມນູສີ່ວນຕວົຂອງບກຸຄນົອຼືີ່ ນ. ມ 2 ປະເພດຄຼື: 
ແຮັກເກ (Hacker) ແລະ
ຄະເຮັກເກ (Cracker). 

1.ແນວຄດິ ກີ່ຽວກບັລະບບົ ຮກັສາ
ຄວາມປອດໄພໃນ Computer



ຜູໍ້ທ ີ່ ມ  ຄວາມຮູໍ້ຄວາມສາມາດໃນການຖີ່າຍທອດ
ລະຫດັ ຫ ຼື ເຈາະລະຫດັ ຂອງລະບບົຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພຂອງເຄຼືີ່ ອງຄອມພິວເຕ ຂອງຜູໍ້ອຼືີ່ ນໄດໍ້ ເພຼືີ່ ອທດົສອບ
ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງລະບບົເທົີ່ ານ ັໍ້ນ

ແຮັກເກ (Hacker)



ຄະເຮັກເກ  (Cracker)

ແມ ີ່ນຄໍ້າຍຄຼືກນັກບັແຮັກເກ  (Hacker) ເປັນຜູໍ້ຄກຸ
ຄາມທ  າລາຍລະບ ົບ ແຕີ່ບາງເທຼືີ່ ອ ຄະເ ຮັກເກ  
(Cracker) ກ ີ່ ເປັນຜູໍ້ທ  ີ່ ເຂົໍ້າສູີ່ຄອມພິວເຕ ຄນົອຼືີ່ ນ ເພຼືີ່ ອ
ລກັເອົາ ຫ ຼື ທ  າລາຍຂ ໍ້ມນູຢີ່າງຜິດກດົໝາຍ.







ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂ ໍ້ມນູ ແລະ 
ລະບບົຄອມພິວເຕ ພາຍໃນອງົກອນຈ  າເປັນຕໍ້ອງປໍ້ອງ
ກນັບກຸຄນົ 2 ຈ  າພວກຄຼື:

ຜູໍ້ທ  ີ່ ເຮັດວຽກຢູີ່ພາຍໃນອງົກອນເອງ ແລະ 
ຜູໍ້ທ  ີ່ ເປັນບກຸຄນົພາຍນອກ.

ວທິ ການທ  ີ່ ບກຸຄນົດ ັັີ່ງກ ີ່າວມກັໃຊໍ້ ມ  ຫ າຍວທິ ດ ໍ້ວຍ
ກນັ ເຊິ ີ່ ງສາມາດແບີ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄຼື:

2. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນອງົກອນ



 ການໂຈມຕ ທາງກາຍະພາບ (ເຂົໍ້າເຖງິ
ລະບບົໂດຍກງົ)

ການເຂົໍ້າມາສ  າເນົາເອົາຂ ໍ້ມນູໃສີ່ແຜີ່ນດສິອ໌ອກໄປ,
ການລກັເອົາຮາດດິສອ໌ອກໄປ, ການສໍ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໂດຍກງົໃຫໍ້ກບັຮາດແວຕີ່າງໆ ຫ ຼື ການຕິດຕ ັໍ້ງ
ຊອບແວທ  ີ່ ຖຼືກດກັຈບັລະຫດັຜີ່ານ ຂອງຜູໍ້ອຼືີ່ ນແລໍ້ວສ ົີ່ງ
ໄປຫາຜູໍ້ໂຈມຕ .



 ການໂຈມຕ ທາງເຄຼືອຂີ່າຍຄອມພິວເຕ 

ການປີ່ອຍ Virus ຄອມພິວເຕ ເຂົໍ້າມາທ  າລາຍ
ລະບບົ ຫ ຼື ລກັເອົາຂ ໍ້ມນູ, ການເຈາະເຂົໍ້າລະບບົຕາມ
ບີ່ອນທ  ີ່ ມ  ຈດຸອີ່ອນ ຂອງລະບບົປະຕິບດັການໂດຍກງົ 
ເພຼືີ່ ອລກັລະຫດັຜີ່ານ ຫ ຼື ຂ ໍ້ມນູ.



ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພທ  ີ່ ໃຊໍ້ປໍ້ອງກນັການໂຈມຕ 
ທາງກາຍະພາບ ທ  ີ່ ນຍິມົໃຊໍ້ ຄຼື ລະບບົຄວບຄມຸການໃຊໍ້ 
(Access Control)

ສີ່ວນລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພທ  ີ່ ໃຊໍ້ປໍ້ອງກນັການ
ໂຈມຕ  ທາງເຄຼືອຂີ່າຍຄອມພິວເຕ  ຄຼື ໄຟຣ໌ວອລ 
(Firewall)

ນອກນ ັໍ້ນ ຍງັໃຊໍ້ວິທ ການສ  າເນົາຂ ໍ້ມນູທ  ີ່ ສ  າຄນັເອົາ
ໄວໍ້ ເພຼືີ່ ອໃຊໍ້ໃນກ ລະນ ຂ ໍ້ມນູເກ ດເສຍຫາຍ ຈາກສາເຫດ
ໃດສາເຫດໜ ີ່ ງ



2. ລະບບົຄວບຄມຸການໃຊໍ້

ເປັນວິທ ການເພຼືີ່ ອປໍ້ອງກນັການໂຈລະກ  າຂ ໍ້ມນູ 
ຈາກບຸກຄນົທ  ີ່ ບ ີ່ ມ  ສິດທິ ໃນການເຂົໍ້າໃຊໍ້ຂ ໍ້ມ ູນ ຫ ຼື
ລະບບົຜູໍ້ທ  ີ່ ສາມາດເຂົໍ້າໃຊໍ້ລະບບົ ໂດຍຜີ່ານລະບບົ
ຄວບຄມຸ ການໃຊໍ້ນ ໍ້ໄດໍ້ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັອະນຍຸາດ ຫ ຼື ໄດໍ້
ຮບັສດິທິໃນການເຂົໍ້າໃຊໍ້ກ ີ່ອນ.







ລະບບົຄວບຄມຸການໃຊໍ້ທ  ີ່ ນຍິມົໃຊໍ້ໃນປດັຈບຸນັ
ນ ໍ້ແບີ່ງອອກເປັນຫ າຍຮບູແບບຄຼື:

1) ການກ  ານດົຊຼືີ່ ຜ ູໍ້ໃຊໍ້ ແລະ ລະຫດັຜີ່ານ
ລະຫດັຜີ່ານທ  ີ່ ມ  ປະສິດທິພາບໃນການປໍ້ອງກນັ
ການເຂົໍ້າໃຊໍ້ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງປະກອບດໍ້ວຍລກັສະນະ
2 ປະການຄຼື:



 ຈ  ານວນຂອງຕວົອກັສອນ ຫ ຼື ຕວົເລກທ  ີ່ ປະກອບ
ເຂົໍ້າກນັ ລະຫດັຜີ່ານນ ັໍ້ນຕໍ້ອງມ  ຄວາມຍາວທ  ີ່ ເໝາະສມົ 
ບ ີ່ ໃຫໍ້ຕ  ີ່າກວີ່າ 6 ໂຕ
 ລະຫດັຜີ່ານທ  ີ່ ຕ ັ ໍ້ງໄວໍ້ນ ັໍ້ນບ ີ່ ຄວນທ  ີ່ ຈະເປັນຄ  າທ  ີ່ ຜ ູໍ້ອຼືີ່ ນ
ຄາດເດົາໄດໍ້ງ ີ່າຍ ເຊັີ່ ນ: ວນັ ເດຼືອນ ປ ເກ ດ ຫ ຼື ຊຼືີ່ ຫ  ໍ້ນ
ເປັນຕ ົົໍ້ນ.





ການເຂົົໍ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ທີີື່ມີລະບົບແບບນີໍ້ ຕ້ອງໃຊ້ລູກ
ກຸນແຈ(Key) ເຊິີື່ງໃນນັໍ້ນ ລູກກຸນແຈ ໝາຍເຖິງວັດຖຸທີີື່
ຄອມພິວເຕີ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຂົົໍ້າໄປໃຊ້ ລະບົບໄດ້ເຊັັື່ນ: ບັດ 
ATM, key Card.





3. ອຸປະກອນ Biometric 





4. ຊອບແວ ກວດຈັບການໂຈມຕີ 
(Intrusion Detection
Software:IDS) 



5. ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຈັດການຄວາມປອດໄພ (Managed 
Security Service Provider: MSSP)



2.2. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດ 
Virus Virus ແມ່ນຫຍັງ? 



1. ຈຸດປະສົງຂອງ ໄວຣັສ 





2. ຊ່ອງທາງໃນການກະຈາຍຂອງ ໄວຣັສ 



3. ປະເພດຂອງ ໄວຣັ ສ 



1.Boot sector virus ຫ  System virus 





2. File Virus ຫ  Program Virus 





3. Macro Virus



4. Trojan Horse 







ເປັນໄວຮັສ ອີກຊະນິດໜ ື່ງທີີື່ໂປຮແກຣມຕ້ານໄວຮັສ ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັກຈບັ ເພາະມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຫ ົບ
ຫ ີກຈາກການກວດເບິີື່ງ.





7. Logic Bomb



ເປັນໄວຮັສ ທີີື່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ຢ່າງວອ່ງໄວ ຍ້ອນມັນ
ສາມາດສ າເນົາຕົວເອງແລວ້ໃຊລ້ະບບົເຄ ອຂ່າຍເປນັສ ື່ໃນການ

ເຜີຍແຜ່





ເປັນໄວຮັສອກີປະເພດທີີື່ລົບກວນ ແລະ ມີຜົນຕ ື່ຜູ້ໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ ມັນຈະມາໃນຮູບແບບຈົດໝາຍເອເລກັໂທນິກ





4.) ອາການຂອງເຄ ື່ອງ computer ທີີື່ຕິ
ໄວຣັສ 





5. ການປ້ອງກັນ 









ຄ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງເຄ ອຂາ່ຍ ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ຜູ້ທີີື່ບ ື່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຂົົໍ້າມາໃນລະບົບ. Firewall ເປັນໂປຣ
ແກຣມ ຄອມພິວເຕີ ທີີື່ຈັດໃຫ້ເປັນທາງຜ່ານໃນການ ເຂົົໍ້າ-ອອກ
ຂອງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ອປອ້ງກັນ ການປອມແປງຂອງ ຜູ້ທີີື່ບ ື່ໄດ້ຮັບສິດທິ
ເຂົົໍ້າໃນເຄ ອຂາ່ຍ.





ລະບົບຫ ົໍ້ມ ໝາເຖິງລະບົບເຄ ອຂາ່ຍ ຄອມພິວເຕີ ຕິດ
ຂັດ ຫ  ລົົໍ້ມລະລາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ອຸປະກອນເປ່ເພ 
ແລະ ຊອບແວ ໃຊ້ການບ ື່ໄດ້ລວມທັງ ສາມາດທ າລາຍຂ ໍ້
ມູນທີີື່ເກບັໄວ້ໄດ້.



• ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ ອຸປະກອນ 
• ໄພທ າມະຊາດ 
• ຄວາມຜິດພາດຂອງ ມະນຸດ 



1. ກະແສໄຟຟ້າ ເຂົົໍ້າສູ່ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ບ ື່ສະ ໝ ື່າສະເ
ໝີ 
2. ກະແສໄຟຟ້າ ບ ື່ພຽງພ 
3. ກະແສໄຟຟ້າເກີນ 



1.ການສ າຮອງຂ ໍ້ມູນເຕັມສ່ວນ (Full Backup) 
2.ການສ າຮອງຂ ໍ້ມູນ ບາງສ່ວນ (Differential Backup) 
3.ການສ າຮອງຂ ໍ້ມູນ ແບບເພີີື່ມຂ ໍ້ນ(Incremental 
Backup). 



ເນ ື່ອງຈາກທຸກຄົນ ມີສິດເທົື່າທຽມກັນ ເຮັດໃຫ້ມີບຸກຄົນ
ຫ າຍປະເພດ ເຂົົໍ້າມາໃຊ້ບ ລິການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະ
ບຸກຄົນກ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິີື່ງຜູ້ທີີື່ມີຄວາມສາມາດໄປໃນທາງທີີື່ບ ື່
ດີດ້ວຍ. 





ເປັນການໂຈມຕີແບບໜ ື່ງເຊິີື່ງຈະສົື່ງຜົນໃຫ້ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ 
ຫ  ລະບົບ ຢຸດການເຮັດວຽກ ໂດຍບ ື່ຮູ້ສາເຫດ ຫ  ອາດເຮັດ
ໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຄ ື່ອງຫ າຍຂ ໍ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບ ື່ສາມາດ
ໃຊ້ວຽກໄດ້. 



ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການສົື່ງຂ ໍ້ມູນຜ່ານ ເຄ ອ 
ຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Securing Internet Transaction) 
ທີີື່ມັກໃຊ້ກັນຫ າຍທີີື່ສຸດຄ : ການເຂົົໍ້າລະຫັດ 
(Encryption) ໂດຍຈະມີລະດັບຄວາມປອດໄພ ຂອງ
ການສ ື່ສານຂ ໍ້ມູນແຕກຕ່າງກັນ ເຊິີື່ງຂ ໍ້ນຢູ່ກັບຄວາມສ າຄນັ
ຂອງຂ ໍ້ມູນ ເລີີື່ມແຕ່ການເຂົົໍ້າລະຫັດແບບ 40 ບິດ ເຖິງ 
128 ບິດ. 



ຊັອກເກັດຊັໍ້ນການຮກັສາ ຄວາມປອດໄພ (Secure 
Socket Layer: SSL) 
ຂ ໍ້ກ ານົດ ໃນການຖ່າຍ ໂອນຂ ໍ້ມູນ ທີີື່ມີຄວາມປອດໄພ 

(Secure Hypertext Transfer Protocol: S-
HTTP) 





ວິທີການທີີື່ເຄ ື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ເຂົົໍ້າລະຫັດເພ ື່ອ ປ້ອງກັນ
ການໂຈລະກ າຂ ໍ້ມູນ ມີຂະບວນການ ດັັື່ງນີໍ້: ແປງ ຂ ໍ້ຄວາມ ທ າ
ມະດາທົື່ວໄປ (Plaintext) ໃຫ້ເປັນຂ ໍ້ຄວາມແບບ ໃສ່ລະຫັດ
(Cipher text) ດ້ວຍວິທີ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາເປນັຂັໍ້ນຕອນ 
(Algorithm) ຊະນິດໜ ື່ງແລ້ວ ຈ ື່ງສົື່ງອອກໄປໃນເຄ ອຂາ່ຍ. 



ການເຂົົໍ້າລະຫັດ 
ແບບ ທາງດຽວ (One-way Encryption) 
ແລະ 
ແບບ ສອງທາງ (Two-way Encryption) 



ຈາກບັນຫາການໂຈລະກ າ ໃນຂະນະທີີື່ຂ ໍ້ມູນ ຖ ກສົື່ງ ຜ່ານ
ເຄ ອຂ່າຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄິດຄົົໍ້ນ ແລະ ພັດທະນາ Protocol 
ຂ ໍ້ນໃໝ່ຄ : SSL ໃຊ້ສ າລັບເຂົົໍ້າລະຫັດຂ ໍ້ມູນ ດ້ວຍລູກກຸນແຈ 
ສາທາລະນະກ່ອນຈະສົື່ງຂ ໍ້ມູນນັໍ້ນໄປໃນ ເຄ ອຂ່າຍ ອິນເຕີເນດັ.





ເປັນສ່ວນຂອງ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງ ການຖ່າຍໂອນ ຂ ໍ້ມູນ ແລະ
ເຮັດໜ້າທີີື່ກວດເບິີື່ງສດິທິ ຂອງຜູ້ໃຊ້ ທີີື່ມີຕ ື່ແມ່ຂ່າຍເຊິີື່ງ ຈະ
ເຂົົໍ້າລະຫັດດ້ວຍການລົງລາຍເຊັນ ດິຈິຕອນ.



ເປັນສ່ວນຂອງ ຂ ໍ້ກ ານົດທາງ Visa ແລະ Master 
card ຈຸດປະສົງຫ ັກແມ່ນ ໃຊ້ສ າລັບກວດເບິີື່ງການຊ າລະເງິນ 
ດ້ວຍບັດເຄຣດດິ ຢ່າງປອດໄພ ໃນເຄ ອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ 
ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຕ່າງໆ.





ການສົື່ງອີເມວ (E-mail )ຜ່ານເຄ ອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ 
ນັໍ້ນ ມີຄວາມເປີດເຜີຍຫ າຍ, ອາດຖ ກຜູອ້ ື່ນເປີດອາ່ນໄດ ້
ແລະ ຫາກຂ ໍ້ມູນໃນ ຈົດໝາຍມີຄວາມສ າຄນັກ ື່ຈະເກີດ
ຄວາມເສຍ ຫາຍ ຢ່າງໃຫ່ຍຫ ວງ ສະນັໍ້ນ, ຈ ື່ງຕ້ອງ ປ້ອງກັນ.



1.ໃຊ້ໂປແກຣມ ເຂົົໍ້າລະຫັດເຊັັື່ນ: PGP 
2.ໃຊ້ລາຍເຊັນ ດິຈິຕອນ ຫ  ໃບຢັໍ້ງຢ ນ 
ແບບ ດິຈິຕອລ.



ຂ ໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົ ຫ  ສ່ວນຕົວ ເປັນສິີື່ງທີີື່ຫ າຍ ອົງ
ກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ. ຫາກ ຜູ້ ໃດ 
ໄປລ່ວງລະເມດີ ຜູ້ເສຍຫາຍກ ສາມາດຟ້ອງຮອ້ງໄດ ້ໂດຍ 
ອີງໃສ່ ກົດໝາຍ ທີີື່ຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ສ່ວນບຸກຄົນ.





ປະຫວັດ ບຸກຄົນ ເປັນສິີື່ງສ າຄັນ ທີີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງ 
ກັບຂ ໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວ. ເມ ື່ອຜູ້ໃຊ້ຕ ື່ມຂ ໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວ ລົງໃນ 
ແບບ ຟອມຕ່າງໆ, ຂ ໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວເຫ ັື່ານັໍ້ນຈະຖ ກຈັດເກັບ ລົງ
ຖານ ຂ ໍ້ມູນ ເຊິີື່ງທາງ ຜູ້ທີີື່ໃຫ້ບ ລິການ ທາງດ້ານນີໍ້ ຈະຕ້ອງມີ
ລະບົບ ຮັກສາ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂ ໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວ ຂອງຜູ້ທີີື່
ສະມັກ ການກະທ າ ດັັື່ງກ່າວ ຕ້ອງບ ື່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ທີີື່ບ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົົໍ້າ ເຖິງຂ ໍ້ມູນເຫ ົື່ານັໍ້ນໄດ້.





Cookies: ເປັນໄຟລຂ ໍ້ມູນ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີີື່ເວັບເຊີເວີ 
(Web Server) ໃຊ້ເກັບຂ ໍ້ມູນລົງໃນເຄ ື່ອງ ຄອມພິວເຕີ 
ຂອງ ຜູ້ໃຊ້.ໄຟລ ດັັື່ງກ່າວນີໍ້ຈະມຂີ ໍ້ມູນ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້
ເຊັັື່ນ: ຊ ື່ ຂອງຜູ້ໃຊ້, ສິດທິພິເສດ ຕ່າງໆ,…





ເປັນ Program ຄອມພິວເຕີ ທີີື່ບັນຈຸລົງໃນເຄ ື່ອງ ໂດຍຜູ້
ໃຊ້ບ ື່ຮູ້ສ ກຕົວ Program ດັັື່ງກ່າວນີໍ້ ເຂົົໍ້າຫາຄອມພິວເຕີ ໄດ້ທັງ 
ໃນຮູບແບບ virus ເຊິີື່ງອາດ ຈະມາ ນເວລາ ຕິດຕັໍ້ງ 
Program ໃໝ່ໃນ ເວລາດ ງເອາົຂ ໍ້ມູນ ຈາກ Internet ຫ  E-
mail ທີີື່ ເປັນ ຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ (Spam).





ແມ່ນ E-mail ລັກສະນະໜ ື່ງທີີື່ ຜູ້ຮັບບ ື່ຕ້ອງການ ສ່ວນ
ຫ າຍຈະເປັນຂ ໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຂາຍ ຫ  ການ ໃຫ້ບ ລິການ
ສິນຄ້າ ແລະ ການໂຄສະນາຕ່າງໆ ສິີື່ງເຫ ົື່ານີໍ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້
ເກີດຄວາມລ າຄານ.





ເປັນວິທີໜ ື່ງໂດຍໃຊ ້Program ສ າລັບສັງເກດການ
ບັນທ ກ ແລະ ກວດກາຂອງການໃຊ້ເຄ ື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ໃນການ 
ຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ. 

ສາມາດ ໃຊ້ Software Win Roule ຫ  Microsoft 
Internet Security & acceleration Server ແລະ ໃຊ້ 
Software PC Any ware. 





ປັດຈຸບັນ ມີຫ າຍປະເທດມີ ກົດໝາຍ ການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ບາງປະເທດກ ື່ຍັງບ ື່ທັນມີ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບ 
ເລ ື່ອງນີໍ້ເທ ື່ອ. 









ແນວທາງສ າລັບ ການພັດທະນາ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພ ຂອງຄອມພິວເຕີໃນ ປັດຈຸບັນ ສາມາດຈ າແນກໄດ້ດັັື່ງນີໍ້: 
1.ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສາລັບຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 
ປາຍທາງ. 
2.ລະບົບປ້ອງກັນການໂຈລະກ າຂ ໍ້ມູນ 
3. ເຄ ື່ອງມ ເຂົົໍ້າລະຫັດ 
















