บทที่ 3
จัดการไวรัสคอมพิวเตอร
ดังที่ทราบแลววา ไวรัสคอมพิวเตอรเปนโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ผูสราง ทําขึ้นมาเพื่อประสงค
รายตอคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดังนั้นเราก็จัดการลบไฟลไวรัส
คอมพิวเตอรทิ้ง หรือลบที่ซอนของไวรัสคอมพิวเตอรทงิ้ ไป ไวรัสคอมพิวเตอรก็จะทําอะไรไมได
แตตามที่ไดกลาวมาในบทกอนหนาแลววาไวรัสคอมพิวเตอรนั้น ผูอานจะมองไมเห็นในขณะที่
อยูในระบบปฏิบัติการวินโดวส หรือลบไมไดในขณะที่อยูในระบบปฏิบัติการวินโดวส ดังนั้นเทคนิคใน
การจะลบของเราก็คือเราจะใชระบบปฏิบัติการอูบุนตู (Ubuntu) มาใชในการลบ ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก
ระบบปฏิบัติการอูบุนตู มีแพลตฟอรมตางกับระบบปฏิบัติการวินโดวส และระบบปฏิบัติการอูบุนตู
สามารถมองเห็นทุกไฟลและโฟลเดอรของระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถลบไฟล
และโฟลเดอรตางๆ ของระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งหมดได

1. ระบบปฏิบัติการอูบุนตู (Ubuntu)

อูบุนตู เปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เปนระบบปฏิบัติการแบบเปด ซึ่งมีพื้นฐานบน
ลีนุกซดิสทรีบิวชัน ที่พัฒนาตอมาจากเดเบียน การพัฒนาสนับสนุนโดยบริษัท Canonical Ltd. ซึ่ง
เปนบริษัทของ นายมารก ชัทเทิลเวิรธ
ชื่อ Ubuntu มีความหมายในภาษาอังกฤษ คือ
“humanity towards others” มาจากคําในภาษาซูลู และภาษาโคซา (ภาษาในแอฟริกาใต)
อูบุนตูออกรุนใหมทุก 6 เดือน ในขณะที่ผูเขียน เขียนหนังสือเลมนี้ออกรุน 14.10 มาแลว ผูอาน
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ www.ubuntu.com แลวคลิกที่ Download Ubuntu แลวเลือก
คลิกที่ Download Ubuntu Desktop แลวเลือกสิ่งที่ตองการ นําไฟลที่ไดซึ่งเปนไฟล iso มาทําการ
เขียนเปนแผน DVD สําหรับใชในการบูตเครื่องคอมพิวเตอร
ทําไมตองพูดถึงระบบปฏิบัติการอูบุนตู ก็เพราะเราจะใชอูบุนตูในการบูตเครื่องคอมพิวเตอร
ดวยแผนระบบปฏิบัติการอูบุนตู หลังจากนั้นเราก็จะสามารถดูไฟลและโฟลเดอรตางๆ ในเครื่อง
คอมพิวเตอรได และทีนเี้ ราจะจัดการ คนหาและลบไฟลหรือโฟลเดอรที่เปนไวรัสคอมพิวเตอร หรือ
สงสัยวานาจะเปนที่อยูของไวรัสคอมพิวเตอรได

2. การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร

เมื่อเราไดแผนบูตอูบุนตูแลว การที่จะจัดการกับไวรัสคอมพิวเตอรในเครื่องคอมพิวเตอรใดๆ
เราตองทําการใหเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้นสามารถบูตจากแผน DVD เปนอันดับแรกกอน เมื่อใส
แผนอูบุนตูเขาไปและคอมพิวเตอรบูตระบบปฏิบัติการอูบุนตู (ผูเขียนใช Ubuntu 14.10) ขึ้นมาจะ
ไดตามรูป 3.1 กอน หลังจากนั้นรอจนถึงหนาตาง Welcome ตามรูป 3.2 ใหเลือกระหวางทดลอง
อูบุนตู (Try Ubuntu) กับลงระบบปฏิบัติการอูบุนตูไปในเครื่อง (Install Ubuntu)
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รูป 3.1 หนาตางบูตระบบปฏิบัติการอูบุนตู 14.10

รูป 3.2 หนาตาง Welcome ใหเลือกระหวางทดลองอูบุนตูกับติดตั้งลงเครื่อง
ใหเราเลือกทดลองอูบุนตู (Try Ubuntu) ระบบปฏิบัติการอูบุนตู ก็จะใชอูบุนตูจากแผน
DVD นั้น จนไดหนาจอของระบบปฏิบัติการอูบุนตู 14.10 ตามรูป 3.3 (หรือถาผูอานมีอูบุนตูกอน
หนาก็สามารถนํามาใชได เชน อูบุนตู 11.04 , อูบุนตู 12.10 หรือ อูบุนตู 13.04 ก็ได แตหนาจอ
Desktop ที่ไดก็จะแตกตางออกไปบาง)
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รูป 3.3 หนาตาง Desktop ของอูบนุ ตู 14.10
เมื่อบูตระบบปฏิบัติการอูบุนตู 14.10 ไดตามรูป 3.3 แลว ตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอรก็จะ
อยูในแพลตฟอรมของอูบุนตู ผูอานสามารถเขาไปดูไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ก็ได อีกทั้งยังสามารถลบ
ไฟลและโฟลเดอรใดๆ ก็ไดเชนกัน
ซึ่งการลบไฟลและโฟลเดอรนั้น ตอนทีอ่ ยูในสถานะของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวสจะไมสามารถทําได แตในสถานะที่อยูในระบบปฏิบัติการอูบุนตูสามารถทําได
หมด
เมื่อดําเนินการมาถึงตรงนี้ใหเขาไปดูที่ไดรฟ C: โดยนําเมาสไปคลิกตามลูกศรชี้ในรูปที่ 3.3
จะไดตามรูป 3.4 ซึ่งเปนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8
ใหสังเกตที่โฟลเดอรที่ชื่อ
$Recycle.Bin กับ System Volume Information เราจะเขาไปดูที่โฟลเดอรทั้ง 2

รูป 3.4 ไดรฟ C: ที่ติตตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8
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โดยเขาไปที่โฟลเดอร $Recycle.Bin จะไดดังรูป 3.5

รูป 3.5 ภายในโฟลเดอร $Recycle.Bin ที่เปดดวยระบบปฏิบัติการอูบุนตู
ผูอานจะพบวาในโฟลเดอร $Recycle.Bin นั้น ตอนที่เรามองในระบบปฏิบัติการวินโดวส
เราจะเห็นโฟลเดอร S-1-5-18 กับโฟลเดอร Recycle.Bin แตในที่นี้ผูอานจะพบวาแทจริงแลว
โฟลเดอร Recycle.Bin นั้น เมื่อมามองในระบบปฏิบัติการอูบุนตู ผูอานจะเห็นเปนคา SID (แตกตาง
กันตามเครื่องคอมพิวเตอร) ซึ่งเมื่อเขาไปภายในโฟลเดอรดังกลาวจะเปนตามรูป 3.6

รูป 3.6 ภายในโฟลเดอรตามคา SID (ใน Windows 8 คือโฟลเดอร Recycle.Bin)
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และในโฟลเดอร S-1-5-18 (ชื่อนี้อาจแตกตางกันตามแตละเครื่องคอมพิวเตอร) เมื่อเขาไปภายใน
โฟลเดอรดังกลาวก็จะพบตามรูป 3.7

รูป 3.7
ทั้งโฟลเดอร S-1-5-18 และโฟลเดอรตามคา SID นั้น ถาไมมีอะไรที่ตอนเราใชระบบปฏิบัติการ
วินโดวสแลวลบไปเพื่อตองการกูคืน
ผูอานสามารถลบไดทั้งหมด หรือจะลบทิ้งทั้งโฟลเดอร
$Recycle.Bin เลยก็ไดโดยคลิกขวามี่โฟลเดอรที่ตองการลบแลวเลือก Move to Trash เปนอันวาถูก
ลบไป และเชนเดียวกันในโฟลเดอร System Volume Information เมื่อเขาไปดูในโฟลเดอร
ดังกลาว จะเห็นตามรูป 3.8 ซึ่งลบทิ้งไปเลยก็ไดโดยคลิกขวาเลือก Move to Trash เชนเดียวกัน

รูป 3.8 ในโฟลเดอร System Volume Information
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หรือจะลบไฟล โฟลเดอรอะไรก็ตาม สามารถลบไดโดยการใชเมาสคลิกเลือกแลวลากไปใสในถังขยะ
(Trash) ที่อยูทางดานลางซายมือ ตามรูป 3.9 ก็ได

รูป 3.9 ลากไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการลบไปใสในถังขยะ (Trash)
จากการที่เราบูตระบบปฏิบัติการอูบุนตูจากแผน DVD เพื่อใหอานไฟลและโฟลเดอรตางๆ ใน
ไดรฟ C: หรือไดรฟอื่นๆ ในคอมพิวเตอรไดนั้น เราก็จะสามารถลบไฟลหรือโฟลเดอรที่ไมตองการได
(แตอยาไปลบไฟลและโฟลเดอรระบบในไดรฟ C: นะครับ) เมื่อผูอานไดประสบพบเห็นในไดรฟ C:
บอยๆ ผูอานก็จะพอทราบไดวาอะไรควรจะลบ แตดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 แลววา ถาเราตั้ง UAC
ไวดีแลว และกระบวนการใชวินโดวสของเราเมื่อมีการถามจาก UAC วามีโปรแกรมใดๆ ตองการติดตั้ง
แลวเราอานกอน โอกาสที่จะมีไฟลใดๆ ติดตั้งไปในไดรฟ C: โดยไมไดรับอนุญาตยอมไมมี ดังนั้นใน
ไดรฟ C: ถาผูอานจะลบก็สามารถลบโฟลเดอร $Recycle.Bin และโฟลเดอร System Volume
Information ได แตในไดรฟอนื่ ๆ ทานสามารถเขาไปดูไฟลและโฟลเดอรตางๆ ไดหมด โดยตั้ง
ขอสังเกตไววาไฟลหรือโฟลเดอรใดที่ชื่อไมสื่อความหมายและยาวมากๆ ผูอานลบไปไดเลย เพราะไฟล
และโฟลเดอรลักษณะเชนนี้ยอมไมนาไวใจอยูแลว อีกทั้งในไดรฟอื่นๆ ที่ไมใชไดรฟ C: ยอมไมใช
สถานที่ติดตั้งไฟลระบบอยูแลว ยิ่งไฟลและโฟลเดอรจําพวก $Recycle.Bin หรือ System Volume
Information ในไดรฟอื่นๆ ลบทิ้งใหหมด โฟลเดอร Recycler หรือ Recycled ใน External
Harddisk หรือในแฟลชไดรฟ ลบไดหมด เพราะมักเปนที่ซอนตัว (อีแอบ) ของไวรัสคอมพิวเตอรตัวดี
ทั้งหลาย
ที่นี้มาลองดูตัวอยางของสิ่งที่ไมนาจะเปนประโยชนและตัวอยางของไวรัสคอมพิวเตอรที่อยูใน
แฟลชไดรฟ กันบาง แลวเราจะลบทิ้ง
ตัวอยางแรกจากแฟลชไดรฟอันหนึ่ง เมื่อเราใชระบบปฏิบัติการอูบุนตู มองจะพบวาในแฟลช
ไดรฟตามรูป 3.10 มีไฟลที่นาสงสัยอยูคือ Thumbs.db และ ~$WV.FAT32 ตามที่ลูกศรชี้ ถาเรา
คิดวาไมนาจะเปนประโยชนใดๆ ก็ลบทิ้งไปไดเลย
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รูป 3.10 ไฟลที่ไมนาจะเปนประโยชนในแฟลชไดรฟตัวอยาง
อีกตัวอยางหนึ่งจากแฟลชไดรฟชื่อ BCP ซึ่งมีไวรัสแนนอนตามรูป 3.11 จะเห็นวามี
โฟลเดอรชื่อ Recycler อยู (ซึ่งเราไดกลาวไวแลววาในแฟลชไดรฟถามีโฟลเดอรพวกนี้อยูลบทิ้งไดเลย
เพราะนี้คือที่อยูของไวรัสคอมพิวเตอรสวนหนึ่ง) และไฟลอื่นๆ ที่มีนามสกุลเปน .lnk คือไวรัสได
สรางไฟลเลียนแบบขึ้นมา อาการของไฟลที่โดนไวรัสคอมพิวเตอรพวกนี้เลนงาน คือเมื่อเราพยายาม
จะเรียกไฟลพวกนี้ขึ้นมา จะพบวาไมเกิดอะไรขึ้น เพราะวาในความเปนจริง สิ่งที่เราเห็นเปนไฟล
นามสกุล .lnk ตัวนี้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส เราจะเห็นเปนไฟลปกติ แตไฟลปกติจะถูกไวรัส
คอมพิวเตอรซอนไว เมื่อเราคลิกเลือกก็เทากับเรียกใหไวรัสคอมพิวเตอรทํางานนั่นเอง

รูป 3.11 แฟลชไดรฟที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร
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ที่นี้เรามาดูไวรัสคอมพิวเตอรที่อยูในแฟลชไดรฟตามรูป 3.11 คือ โฟลเดอร Recycler กัน
วามีอะไรอยูภายในบาง โดยคลิกเขาไปดูในโฟลเดอรดังกลาว จะไดตามรูป 3.12

รูป 3.12 ภายในโฟลเดอร Recycler ในแฟลชไดรฟตัวอยาง
จะเห็นไดวาภายในโฟลเดอร Recycler ดังกลาวนั้นมีไฟล autorun.inf และไฟล
Thumb.db ตลอดจนไฟลอื่นๆ อยูดวย
ตอนนี้เราลองยอนกลับไปดูรูป 3.11 ผูอานจะเห็นวามี
ไฟล autorun.inf อยูดวย ผูเขียนเปดไฟลตัวนี้ใหดูจะพบลักษณะการทํางานของไฟลนี้ ตามรูป 3.13

รูป 3.13 คําสั่งหรือ Script ของไฟล autorun.inf
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ผูเขียนจะไมขออธิบายในสวนของคําสั่งหรือ Script ของไฟลพวกนี้ เนื่องจากจะตองอธิบายอีกยาว แต
หนังสือเลมนี้แนะเทคนิคการตอกรกับไวรัสคอมพิวเตอร ดังนั้นมาถึงตรงนี้ผูอานก็ลบทิ้งไดเลย ทั้ง
โฟลเดอร Recycler ไฟล autorun.inf ไฟล thumb.db และไฟลที่นามสกุล .lnk ไปไดทั้งหมด
กอนจบขออธิบายวิธีการในการ Shut Down… ออกจากระบบปฏิบัติการอูบุนตู 14.10
ดังนี้ คือ ที่หนาจอ Desktop ของระบบปฏิบัติการอูบุนตู ตามรูป 3.14 ใหนําเมาสไปชี้ที่สัญลักษณ
มุมบนดานขวาของจอ (ลูกศรชี้) จะมีเมนูขึ้นมา ใหเลือก Shut Down… แลวรอใหระบบดีดแผน DVD
ออกมาแลวกด Enter เปนอันเสร็จสิ้น

รูป 3.14 การปดระบบปฏิบัติการอูบุนตู

3. สรุป

ไวรัสคอมพิวเตอรก็คือไฟลชนิดหนึ่ง ที่เรามองดวยวิธีปกติไมเห็น ดังนั้นถาเรารูวาไฟลใดเปน
ไวรัสคอมพิวเตอร เราก็สามารถลบได
แตปญหาที่เกิดกับเราก็คือไมรูวาไฟลใดเปนไฟลไวรัส
คอมพิวเตอรและอยูตรงไหน หรือถึงแมวาจะรูวาอยูตรงไหน เราก็ไมสามารถลบมันออกไปได ในขณะ
ที่เราอยูในสถานะของระบบปฏิบัติการวินโดวส
ดังนั้นหลักการของเราก็คือการบูตระบบดวย
ระบบปฏิบัติการอูบุนตู ในการเขาไปในที่ ที่ไวรัสคอมพิวเตอรชอบไปซอนอยู และทําการลบออกเสีย
ดวยระบบปฏิบัติการอูบุนตู
แตเทคนิคดังกลาวนี้ไมใชยาวิเศษที่จะตอกรกับไวรัสคอมพิวเตอรไดทุกอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตัวผูใชเองดวย ในการที่จะระแวดระวัง และใชคอมพิวเตอร เพราะคนสรางไวรัสคอมพิวเตอรยอมมี
วิธีการและอัลกอริทึ่มในการที่จะเขียนไวรัสคอมพิวเตอรใหมๆ มาอยูเสมอ เพราะถาไวรัสคอมพิวเตอร
เขาไปฝงในรีจิสตรี้ของระบบปฏิบัติการวินโดวสแลว แนนอนยอมเปนเรื่องยากที่จะกําจัด และเราตอง
เรียนรูและใชเทคนิคขั้นสูงขึ้นอีกในการตอกรกับไวรัสคอมพิวเตอร
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