5 นวัตกรรมดานความปลอดภัยทางไซเบอรสําหรับ ป 2017

“โลกไมเคยหยุดอยูกับที่ และในโลกของความปลอดภัยก็เชนกัน แฮกเกอรหลายคนเปนคนที่ฉลาด แตเราตอง
ฉลาดกวา เร็วกวาและมีความสรางสรรคมากกวา เพื่อใหองคกรสามารถรับมือและตอบโตภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการโจมตีอันหลากหลายไดอยางรวดเร็ว”
จากคํากลาวขาง คือเหตุผลสําคัญที่วา ทําไมการวิจัยและพัฒนาจึงเปนสิ่งที่สําคัญในธุรกิจความปลอดภัยบน
เครือขาย ผูจําหนายโซลูชั่นตองหาโซลูชั่นแบบเปดและเปนเทคโนโลยีที่สามารถรวมเอาการเชื่อมโยงเครือขาย
พรอมกับคุณสมบัติดานความปลอดภัยเขาไวดวยกันไดอยางเบ็ดเสร็จ เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายในการชวยให
องคกรมองเห็นและโตตอบตอภัยคุกคามที่นับวันจะยิ่งปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการโจมตีและรูปแบบของภัยคุกคามอยู
ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังตองเพิ่มความเร็วในการรับมือและปรับเปลี่ยนขนาดของระบบไดอยางยืดหยุนตาม
การเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นผูจําหนายโซลูชันมากมายจึงหันมาพัฒนาองคประกอบในระบบนิเวศนดวยตนเอง
ฟอรติเน็ตเองในป 2016 เนนหนักไปที่การสรางนวัตกรรม เพื่อเปนผูนําในระบบนิเวศนของความปลอดภัยบน
เครือขาย โดยไดจดสิทธิบัตรราว 80 รายการในดานตางๆ อาทิ ความปลอดภัยบนคลาวด (CASB) เทคนิคการดัก
จับมัลแวร การปองกันขอมูลรั่วไหล การดักจับไวรัส การเรงศักยภาพของฮารดแวร บริการดานคลาวด และ
DDoS ฯลฯ และสําหรับป 2017 ทางฟอรติเน็ตวางแผนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมอีก 5 นวัตกรรมดวยกัน

1.เทคโนโลยี Deep learning เพื่อวิเคราะหภัยคุกคาม (Deep learning for attack analysis)
สําหรับ เทคโนโลยี Deep learning เปนรูปแบบขั้นสูงของปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence: AI) เปน
กระบวนการที่ใกลเคียงกับวิธีที่สมองมนุษยรับรูสิ่งตางๆ ได ซึ่งมีผลกระทบกับความปลอดภัยไซเบอรมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการหามัลแวรประเภท Zero-day malware และมัลแวรใหม หรือภัยที่มีความซับซอนสูง
มากเปนพิเศษ (Very sophisticated advanced persistent threats: APTs)
เมื่อแมชชีนรูวาโคดแปลกปลอมมีหนาตาอยางไร แมชชีนนั้นจะสามารถระบุโคดที่ยังไมรูจักมากอน วาเปน
อันตรายหรือไมดวยอัตราความแมนยําที่สูงในความเร็วที่เกือบเปนเรียลไทม ตอจากนั้น จะประยุกตใชนโยบาย
มาทําการลบหรือกักกันไฟลนั้น หรือลงมือกระทําใดๆ ตอไป ซึ่งขอมูลใหมนี้จะถูกแชรกระจายไปทั่วเครือขาย
อยางอัตโนมัติ
ในป 2017 นี้ ฟอรติเน็ตจะเดินหนาพัฒนาเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณของเราสามารถเรียนรูไดฉลาด
ขึ้น และสามารถระบุมัลแวรที่ยังไมรูจักไดแมนยํามากขึ้น
2. บิ๊กดาตาสําหรับรายงานสหสัมพันธ (Big data for log correlation)
ไอทีไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตและธุรกิจของเราอยางลึกซึ้ง ซึ่งนําไปสูภาวะการเกิด รวบรวม เก็บขอมูล
จากทั่วโลกมากมาย จึงทําใหมีขอมูลขนาดใหญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ฟอรติเน็ตตั้งเปาจะใชเทคโนโลยีดานการ
บริหารอีเวนทและขอมูลดานความปลอดภัย (Security Information & Event Management: SIEM) ในปนี้ และ
จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโซลูชั่นนี้ เพื่อเพิ่มความแมนยําของทีม FortiGuard ในการตรวจสอบภัยไซ
เบอรไดลึกมากขึ้น
3.สรางคอนเทนเนอรใหแข็งแกรง (Strengthening container security)
ในปนี้ พบวาการรันแอพพลิเคชั่นในคอนเทนเนอร (Container) ที่สรางสภาพแวดลอมเฉพาะใหซอฟตแวร
ทํางานไดโดยไมรบกวนกับซอฟตแวรตัวอื่นบนระบบปฏิบัติการเดียวกันและจัดไวแทนที่จะใชในเครื่องเสมือน
(Virtual machines: VMs) นั้นมีผลกระทบที่สําคัญมาก ทั้งนี้ โซลูชั่น เชน Docker ซึ่งเปนโปรเจ็กและ
แพลตฟอรมแบบโอเพนซอรส ที่เอื้ออํานวยใหผูใชงานสามารถรวบรวม แจกจาย และบริหารแอปพลิเคชั่น
Linux ภายในไดนั้นกําลังเปนที่กลาวถึงอยางมาก

ไมเคิล ซี ผูกอตั้ง ประธานและประธานบริหารดานเทคโนโลยี, ฟอรติเน็ต
การใชซอฟตแวร Docker มีประโยชนมากมาย อาทิ งายกวา ตั้งคาไดเร็วกวา เริ่มตนใชงานไดเร็วกวา แตอาจยังมี
ขอดอยดานความปลอดภัยอยู เชน ชองโหว Kernel exploits ไมเหมือน VM ที่ Kernel จะถูกแชรในคอนเทน
เนอรและโฮสตทั้งหมด ซึ่งจะเปนการขยายชองโหวใน Kernel ไดกวางมากขึ้นอาจถึงขั้นที่จะตองปดโฮสตและ
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของทั้งหมด หรือภัยประเภท Denial-of-service attacks คอนเทนเนอรจะแชรทรัพยากรของ
Kernel ทั้งหมด ดังนั้น ถาคอนเทนเนอรหนึ่งควบคุมการเขาใชทรัพยากรใด อาจทําใหเกิดการปฏิเสธการ
ใหบริการ (DoS) ในคอนเทนเนอรอื่นในโฮสตได
ขอดอยอีกประการก็คือ การทะลุเขาคอนเทนเนอร โดยผูที่รุกรานที่เขามาในคอนเทนเนอรไดนั้นจะไมสามารถ
เขาในคอนเทนเนอรอื่นๆ หรือบนโฮสตได แตใน Docker ผูใชงานโดยดีฟอลทจะไมใชกลุม Name-spaced
ดังนั้น หากสามารถทะลุเขามาในคอนเทนเนอรได จะมีสิทธิ์เชนเดียวกับในคอนเทนเนอรกระทําการบนโฮสต
ได ซึ่งนี่อาจจะเปนการโจมตีเพื่อยกระดับสิทธิ์ของตนเองใหสูงขึ้นไดมาก (เชน พวก root user) นอกจากนี้ คอน
เทนเนอรที่จะเชื่อมโยงไปสูดาตาเบสหรือบริการ และมักจะขอ API keyหรือชื่อผูใชงานและรหัสผาน ซึ่งเปน
ปญหาในโครงสรางประเภทที่คอนเทนเนอรจะหยุดและเริ่มทํางานใหมอยูบอยๆ รวมถึงโครงสราง VMs ดวย
เชนกัน ดังนั้นการวิจัยของฟอรติเน็ตจะใหความสําคัญแกเรื่องในขางตนเปนอยางมาก เนื่องจากมีแนวโนมการ
ใชเทคโนโลยีคอนเทนเนอรมากขึ้น
4.ความปลอดภัยแกอุปกรณปลายทางเสมือนของลูกคา(Securing vCPE)

ในป จจุ บั น ความต องการของธุ รกิ จเปลี่ ย นรวดเร็วมาก องค ก รจึ ง ตองการความยื ดหยุ น ความไวในการ
ปรับเปลี่ยนสาขาของตนเอง จึงนิยมใชอุปกรณปลายทางเสมือน (Virtual customer premise equipment: vCPE)
มากขึ้น และนี่เปนวิธีที่ผูใหบริการแบบ Manage Service จะใหบริการของตนแกลูกคาองคกรไดเร็วและเปน
แบบ On-Demandไดดวย ซึ่งรวมถึงบริการ Firewall และ VPN
นอกจากนี้ ในดานการยกระดับ Network Function Virtualization (NFV) ฟอรติเน็ตมีความกาวหนาในการรวม
บริการดานความปลอดภัยและการเชื่อมโยงเครือขายในระดับสูงในอุปกรณเดียวกันเปนที่เรียบรอยแลว นั่นคือ
อุปกรณFortiHypervisor ซึ่งจะสามารถลดจํานวน CPE ในขณะที่จะใหบริการแบบออนดีมานดในอุปกรณเดียว
ได ซึ่งแนนอนวา ฟอรติเน็ตยังคงเดินหนาพัฒนาคุณภาพการใชบริการของลูกคาในปนี้ตอไป
5. ชวยองคกรยกระดับSD-WAN (Helping enterprises leverage SD-WAN)
องคกรมีความตองการใชเทคโนโลยี Cloud-based WAN ที่อยูบนคลาวดมากขึ้น สงผลใหเครือขายประเภท
Software Defined Wide Area Networks (SD-WANs)มีความจําเปนมากขึ้น แนนอนวา SD-WAN มีศักยภาพใน
การพัฒนาความปลอดภัยเครือขายไดหลายวิธี อาทิ สรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัย สามารถทําใหทราฟฟค
ถูก เข า รหั ส ได ง าย สามารถแบ ง เครื อข า ยเพื่ อทํ าการจํ า กัดการแพรกระจายให อยูใ นวงแคบและจัดการได
นอกจากนี้ในการจัดวางอุปกรณยังสามารถชวยเพิ่มการมองเห็นภัยคุกคามในจุดที่ทราฟฟคจะเขามายังเครือขาย
SD-WAN ชวยใหองคกรเห็นภัยคุกคามไดเร็วขึ้น ดังนั้นในปนี้ ฟอรติเน็ตจะพัฒนา SD-WAN เพื่อประโยชน
สําหรับกลุมลูกคาองคกร
จากวิสัยทัศนและการพัฒนาทางเทคโนโลยีของซีเคียวริตี้แฟบริค (Security Fabric) ผืนผาดานความปลอดภัย
ของฟอรติเน็ต เราจึงมีศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบในขางตน และสามารถชวย
สนับสนุนองคกรใหกาวเขาสูยุค Digital Transformation เราจะเดินหนาพัฒนาผืนผาแหงความปลอดภัยนี้ให
ครอบคลุมบริเวณที่กวางมากขึ้น พรอมกับมุง มั่นทําความเขาใจวาองคกรจะสรางวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยที่ดี
ที่สุดในอุตสาหกรรมของตนเองไดอยางไร

